
Ξαφνικά έγιναν όλοι τους
«φιλεργατικοί»!

Η πολιτική τους είναι κατάμαυρη,
όπως κι αν την παρουσιάζουν

σελ. 9

Ελληνοτουρκικά

Ο κατευνασμός που προωθούν οι
ιμπεριαλιστές δεν απομακρύνει
τον κίνδυνο για τους λαούς

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ανέ-
δειξε και επιβεβαίωσε την καταλυτική
και καθοριστική επίδραση της στάσης
των ΗΠΑ στον ελληνοτουρκικό αντα-
γωνισμό. Ουσιαστικά ανέδειξε τους
όρους επικυριαρχίας των ΗΠΑ, που
διέπουν τις ελληνοαμερικάνικες και τις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

σελ. 11

ΗΠΑ: Αναχρονιστική και σκοταδιστική
απόφαση η απαγόρευση των

αμβλώσεων

Το σύστημα επιτίθεται στους 
λαούς, η γυναίκα στοχοποιείται

Η γυναίκα πρέπει να πετάξει από πά-
νω της κάθε ιδεολόγημα που τη θέλει
μηχανή αναπαραγωγής, υπηρέτρια,
παιδαγωγό υποταγμένων εργατών και
υπάκουων στρατιωτών, που θα θυσιά-
ζονται για τα συμφέροντα του ιμπερια-
λιστικού συστήματος. Με αγώνες θα
διαλύσει τα σκοτάδια ενός συστήματος
που σαπίζει και θα κατακτήσει το μισό
του ουρανού και ολόκληρη τη γη. 

σελ. 13

Ουκρανία

Προσεγγίζοντας ένα νέο όριο;

Παρά τα χαμόγελα στις φωτογραφίες
των συνόδων (G7 και ΝΑΤΟ), η αμφι-
θυμία της Δύσης δύσκολα μπορεί να
κρυφτεί. Από τη μια, η κυρίαρχη
γραμμή στις ΗΠΑ (με πρόθυμο τη Βρε-
τανία) επιμένει στην παράταση του πο-
λέμου και στην κλιμάκωση-διεύρυνση
της σύγκρουσης. Από την άλλη, οι Ευ-
ρωπαίοι ιμπεριαλιστές αναζητούν ευ-
καιρίες και όρους αποκλιμάκωσης και
μιας «ειρηνικής διευθέτησης».

σελ. 17
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Οι αντιδραστικές κοκορομαχίες και η εκλογολογία 

(δεν) συγκαλύπτουν την οδυνηρή πραγματικότητα

Τα μέτωπα πάλης είναι εδώ 
και απαιτούν απάντηση!

Σ
ε αναταραχή διαρκείας βρίσκο-
νται τα κόμματα και τα κέντρα
του συστήματος στη χώρα. Μια

αναταραχή που οι πηγές της και οι αι-
τίες της βρίσκονται έξω από τη χώρα
και οπωσδήποτε δεν ελέγχονται από
τους ντόπιους ιθύνοντες. Μια αναταρα-
χή που «ξεκινά» από τη χαίνουσα ου-
κρανική πληγή, την οποία άνοιξε η
ιμπεριαλιστική σύγκρουση και για την
οποία, όπως ανέδειξε η σύνοδος των
δολοφόνων του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, οι
ΗΠΑ αναζητούν όρους συνέχισης, κλι-
μάκωσης, διάχυσης. Αυτή η γραμμή της
συνέχισης και έντασης του πολέμου
που προωθούν και επιβάλλουν οι ΗΠΑ
προκαλεί τριγμούς, αναστατώσεις και
κρίσεις σε όλα τα επίπεδα, στους συμ-
μάχους τους Ευρωπαίους ιμπεριαλι-
στές, στην περιοχή και σε όλο τον κό-
σμο. Αυτή η γραμμή, και όσα αυτή προ-
καλεί στην Ευρώπη και την περιοχή,

αποτελεί και τη βασική αιτία της ανατα-
ραχής στη χώρα που οι τύχες της καθο-
ρίζονται από τη διπλή της εξάρτηση
από ΗΠΑ και Ευρωπαίους ιμπεριαλι-
στές. Αυτό το πλαίσιο τροφοδοτεί και
μεγαλώνει τους κινδύνους που παράγο-
νται από τον αντιδραστικό ανταγωνι-
σμό των αστικών τάξεων Ελλάδας-
Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, που έχει
παροξύνει τους ενεργειακούς ανταγω-
νισμούς των ιμπεριαλιστών και έχει
πολλαπλασιάσει τα μπλοκαρίσματα
στην παραγωγή και την κυκλοφορία
των εμπορευμάτων, ο λαός μας -σε μια
χώρα παράρτημα των δυτικών μονοπω-
λίων- βρίσκεται αντιμέτωπος με το φά-
σμα της πείνας και της εξαθλίωσης.

Αυτό το πλαίσιο είναι που τη μια
«στιγμή» φαίνεται να επιταχύνει τη διε-
νέργεια των εκλογών, την επόμενη
φαίνεται να τις μπλοκάρει. Γιατί ακρι-
βώς το πλαίσιο αυτό παράγει αντιτιθέ-

μενες ακόμα και συγκρουόμενες υπο-
δείξεις και κατευθύνσεις των πολλών
προστατών της χώρας προς τα κόμματα
και τα ντόπια κέντρα εξουσίας. Γιατί το
πολιτικό σύστημα, που είναι πολύ λιγό-
τερο «σταθερό» και «ισχυρό» από ό,τι
τυπικά δείχνει, χρειάζεται ενδεχομένως
να υποστεί κατεργασίες και επεμβάσεις
για να διαταχθεί κατάλληλα, ώστε να
αναλάβει και να ανταποκριθεί σε όσα
ετοιμάζει ο ιμπεριαλιστικός παράγο-
ντας για τη χώρα και την περιοχή. Σε
κάθε περίπτωση, η έγνοια του λαού δεν
μπορεί να βρίσκεται στο πότε θα γίνουν
οι εκλογές! Η έγνοια και η ελπίδα του
λαού πρέπει και μπορεί να βρίσκεται
στους αγώνες! Στους αγώνες και τη μα-
ζική πάλη που είναι ο μόνος δρόμος για
να υπερασπιστεί τη ζωή του και τα δι-
καιώματα του, για να διαμορφώσει
όρους για τη δική του προοπτική.

συνέχεια στη σελ. 2

Σύνοδος κορυφής στη Μαδρίτη

Προς ένα παγκόσμιο ΝΑΤΟ; 
σελ. 10

ΑντιΝΑΤΟϊκή διαδήλωση στη Μαδρίτη

Διαδήλωση ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ,
Θεσσαλονίκη, 29/6/2022



Αντιδραστικές κοκορομαχίες 

Η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται αντιμέτωπη με τη

διπλή και πλήρη διάψευση των εξαγγελιών της. Και

αυτές που αφορούσαν την «ανάπτυξη», τις «επενδύ-

σεις», την «αποκατάσταση της μεσαίας τάξης» κ.ο.κ.

και βέβαια αυτές που αφορούσαν τη «γεωπολιτική

αναβάθμιση» της χώρας και την ανάδειξή της σε

«ενεργειακό κόμβο» στην περιοχή και προφανώς σε

βάρος των αντίστοιχων και ανάλογων επιδιώξεων της

αστικής τάξης της Τουρκίας. Ενώ ακολούθησε πιστά

την πολιτική «ανήκουμε στη Δύση, προσδενόμαστε

όλο και πιο στενά στο άρμα των ΗΠΑ» αυτές οι εξαγ-

γελίες κονιορτοποιήθηκαν κάτω από το βάρος της

έντασης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και της

κρίσης, που όχι μόνο δεν άφηναν χώρο για τις αστικές

μωροφιλοδοξίες, αλλά αντίθετα δημιούργησαν μια δυ-

ναμική νέων και μεγαλύτερων αδιεξόδων. Αδιέξοδα

κοινά για όλες τις αστικές δυνάμεις, αδιέξοδα που

αφορούν την ίδια τη φύση και τα χαρακτηριστικά του

συστήματος της εξάρτησης και της εκμετάλλευσης.

Εξάλλου, η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ συνέχισε

από εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και

η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση σεβάστηκε

και στήριξε ουσιαστικά όλες τις βασικές επιλογές της

κυβέρνησης της ΝΔ.

Κάτω από αυτό το κοινό βάρος των αδιεξόδων

ανταγωνίζονται σήμερα σε μια αντιδραστική για το

λαό σύγκρουση, διεκδικώντας θέση για την επόμενη

μέρα, η οποία ουσιαστικά δεν ξέρουν τι «τους ξημε-

ρώνει». Όλα αυτά αναδείχτηκαν και στην κοκορομα-

χία που είχαν στη Βουλή, στη συζήτηση που προκάλε-

σε ο ίδιος ο Μητσοτάκης με βασική κατεύθυνση να

υπενθυμίσει και να προβάλλει το αντιδραστικό του έρ-

γο ενάντια στον λαό, επισείοντας ταυτόχρονα την ήτ-

τα των αυταπατών στις οποίες ηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το

2015. Μια ήττα που τη χρησιμοποιεί όχι βέβαια για τον

ΣΥΡΙΖΑ -που έχει πείσει με τις πράξεις του τα κέντρα

εξουσίας των ιμπεριαλιστών και των ντόπιων ότι είναι

δικό τους όργανο- αλλά ενάντια στον λαό, για να τον

εκβιάσει ότι ο δρόμος της πάλης ενάντια στην πολιτι-

κή του συστήματος, ενάντια στις πολιτικές της εξάρ-

τησης είναι κι αυτός «τυχοδιωκτισμός» και «αδιέξοδη

επιλογή». 

Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Μητσοτάκης επιχει-

ρεί να αντιμετωπίσει την κυβερνητική φθορά, να ελέγ-

ξει τις τάσεις δυσαρέσκειας και διαφωνιών εντός της

ΝΔ και να αιτηθεί στήριξη και χρίσμα από τα κέντρα,

επιτείνοντας και εντείνοντας την αντιδραστική-αντι-

λαϊκή κατεύθυνση της πολιτικής του. Ταυτόχρονα και

παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κρύβονται στην

κυριολεξία πίσω από το …αίτημα των εκλογών, που

είναι η μοναδική «αντιπολιτευτική» επιλογή τους,

αφού με αυτήν μπορεί τάχα να «τελειώσει ο εφιάλτης»

και να έρθει η «πολιτική αλλαγή». Πρόκειται για μια

γραμμή στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής, μια στήρι-

ξη που είναι και πρακτικά ενεργητική εκεί που είναι

ζητούμενη η ανάπτυξη αντιστάσεων και διεκδικήσεων,

δηλαδή στους χώρους της νεολαίας και των εργαζομέ-

νων (όπως πολύ πρόσφατα στο συνέδριο της ΟΛΜΕ).

Ένα μέτρο πάντως της αντιδραστικής κατάστασης

και της γύμνιας των δυνάμεων του συστήματος είναι

ότι στην εφ’ όλης της ύλης συζήτηση των αρχηγών,

και ενώ ο λαός ζει με την αγωνία της επιβίωσης, δεν

υπάρχει ουσιαστικά λέξη για την επόμενη μέρα, η

οποία «καλύπτεται» από τον καβγά για τον χρόνο των

εκλογών, από τα …κάποια ευρώ αύξηση τον χρόνο

που θα φέρει στους μισθωτούς και τους συνταξιού-

χους η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και από

τον καβγά για τα «σκάνδαλα»! Και στο ζήτημα αυτό

πάντως η …σολομώντεια (και προπαντός «ανεξάρτη-

τη») αστική δικαιοσύνη μεγαλούργησε ξανά! Κατάφε-

ρε και τον ΣΥΡΙΖΑ να ικανοποιήσει, απορρίπτοντας τη

«σκευωρία» για τη NOVARTIS, αλλά και τη ΝΔ να υπε-

ρασπιστεί αποφασίζοντας δίωξη για Παπαγγελόπουλο

και Τουλουπάκη. Την ίδια ώρα ωστόσο επιβεβαιώνε-

ται ότι ο λαός δεν έχει τίποτε να κερδίσει από αυτούς

τους αντιδραστικούς καβγάδες. Γιατί παρόλο που η

υπόθεση NOVARTIS ανακηρύσσεται επισήμως σε

«σκάνδαλο», αυτό καθόλου δεν μεταφράζεται σε κά-

ποια κατάκτηση για τον λαό! Αντίθετα ο αντιδραστι-

κός σκυλοκαβγάς λειτουργεί ως προκάλυμμα για την

άγρια κυβερνητική επίθεση στην υγεία, που διαλύει

ακόμα περισσότερο το δικαίωμα στην περίθαλψη του

λαού, ενώ ο ΕΟΔΥ για να προφυλάξει… την λειτουργία

των τουριστικών κάτεργων αποφασίζει να σταματήσει

την ημερήσια ανακοίνωση των κρουσμάτων της παν-

δημίας που φούντωσε ξανά και ξεπέρασε τα 25.000

κρούσματα την ημέρα!

Σε αυτή την αντιδραστική ρότα θα συνεχίσει και θα

ενταθεί ο ανταγωνισμός των δύο βασικών κομμάτων

του συστήματος, που όπως πολλά δείχνουν (πιέσεις

στο ΠΑΣΟΚ, αποχωρήσεις και παραιτήσεις από το

ΜΕΡΑ25) τα κέντρα επιδιώκουν την ισχυροποίηση τους

ως μια βασική προϋπόθεση «σταθερότητας και λει-

τουργικότητας» του πολιτικού συστήματος στα αχαρ-

τογράφητα νερά της περιόδου. 

Εκλογικές (αυτ)απάτες και πραγματικές
αναγκαιότητες

Το μπρος-πίσω με τις εκλογές εκφράζει λοιπόν

υπαρκτές και μεγάλες δυσκολίες του συστήματος και

των κομμάτων του, αλλά ταυτόχρονα η επικράτηση

της εκλογολογίας στην πολιτική ζωή παρέχει σημαντι-

κές υπηρεσίες στην πολιτική του συστήματος! Γιατί

ακριβώς η συζήτηση περί εκλογών χρησιμοποιείται ως

ένας ακόμα παράγοντας για να «πάει στην άκρη» ο

λαός και η νεολαία, περιμένοντας τις εκλογές! Να

«πάει στην άκρη» σημαίνει και να δέχεται τον βομ-

βαρδισμό των αντιδραστικών εκβιασμών και του εθνι-

κιστικού παροξυσμού που διαμορφώνεται και βέβαια

να μείνει αδρανής ενώ δέχεται καταιγιστική επίθεση

στο σύνολο των δικαιωμάτων του, ενώ η ίδια η ζωή

του κινδυνεύει από τις πολεμικές εξελίξεις που προω-

θούν οι ιμπεριαλιστές στην περιοχή. 

Αυτή η άσχημη κατάσταση έχει διαμορφωθεί βέ-

βαια πριν από όλα από τα κόμματα του συστήματος,

ωστόσο είναι σημαντική και η συμβολή των κομμάτων

που αναφέρονται στην Αριστερά και το κίνημα! Πριν

από όλα της ηγεσίας του ΚΚΕ που βρίσκεται σε παρα-

τεταμένη προεκλογική εκστρατεία εδώ και μήνες. Στις

απανωτές προεκλογικές εκδηλώσεις του κόμματος αυ-

τού το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Κουτσούμπας ανα-

δεικνύει ξανά και ξανά τον εκλογικό στόχο για ένα

«μεγάλο ΚΚΕ» που θα σταθεί «εμπόδιο στα αντιλαϊκά

σενάρια» της επόμενης μέρας. Ο καθένας ωστόσο

μπορεί να αναρωτηθεί: γιατί το λες και δεν το κάνεις

σήμερα; Γιατί βέβαια το ΚΚΕ και σήμερα δεν είναι ένα

«μικρό» κόμμα. Ελέγχει εκατοντάδες ομοσπονδίες, ερ-

γατικά κέντρα, σωματεία, όπου προωθείται η ολό-

πλευρη και καθολική εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη.

Είναι «πρώτη δύναμη» στους φοιτητές, όπου εξελίσ-

σεται η εφαρμογή του κακόφημου νόμου 4777 και ψη-

φίζεται τις επόμενες μέρες το τερατούργημα του νέου

νόμου-πλαίσιο. Έχει αυξημένες δυνάμεις στους εκπαι-

δευτικούς –στην Πρωτοβάθμια αλλά και τη Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση- όπου εξελίσσεται η εφαρμογή της

αξιολόγησης και μιας σειράς ταξικών αντιδραστικών

μέτρων που σφαγιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών
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Οι αντιδραστικές κοκορομαχίες και η εκλογολογία (δεν) συγκαλύπτουν την      

Τα μέτωπα πάλης είναι εδώ και απαιτούν απάντηση!
συνέχεια από σελ. 1



Σ
υμπληρώνονται φέτος 7 χρόνια από το

δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015.

Τις εξελίξεις εκείνης της περιόδου πυρο-

δότησε το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε η δια-

πραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ξένα κέ-

ντρα σε Ευρώπη και Αμερική, κατά το πρώτο

εξάμηνο της διακυβέρνησής του. Ήταν μια δια-

πραγμάτευση που καμία σχέση δεν είχε με τα

συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών

μαζών, αλλά, αντιθέτως, διεξαγόταν από την κυ-

βέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά» για λο-

γαριασμό της ντόπιας άρχουσας τάξης, η οποία

την εποχή των μνημονίων βίωσε ένα έντονο οι-

κονομικό στρίμωγμα -από δημοσιονομική άπο-

ψη, αλλά και με το περαιτέρω ψαλίδισμα των

όποιων δυνατοτήτων ελέγχου της εσωτερικής

της αγοράς- και μια απότομη γεωπολιτική υπο-

βάθμιση. 

Στη φάση εκείνη, το λεγόμενο «ελληνικό ζή-

τημα», δηλαδή η αντιπαράθεση των Ευρωπαίων

και Αμερικάνων ιμπεριαλιστών για τον γεωπολι-

τικό και οικονομικό έλεγχο της χώρας, γνώρισε

πρωτοφανέρωτη για τα τελευταία χρόνια όξυν-

ση. Τα ντόπια κέντρα εξουσίας, που το προη-

γούμενο διάστημα είχαν συνταχθεί πίσω από τη

διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ, επιζητώντας καλύ-

τερη μεταχείριση από τους προστάτες τους,

πράγματι θορυβήθηκαν μπροστά στο «σχέδιο

Σόιμπλε», που περιελάμβανε κάποιας μορφής

απομάκρυνση της χώρας από τη ζώνη του ευρώ.

Φυσικά, και για προφανείς -κυρίως- γεωστρατη-

γικούς λόγους, το σχέδιο αυτό δεν προκρίθηκε,

αλλά έπαιξε ρόλο στην ταχύτητα προσαρμογής

του αστικού πολιτικού σκηνικού στις απαιτήσεις

των ξένων αφεντικών και τη σύμπνοια που επι-

δείχθηκε κατά την ψήφιση του 3ου μνημονίου

έναν μήνα περίπου μετά. Μέχρι και σήμερα αξιο-

ποιείται, άλλωστε, στον δημόσιο λόγο, ο αντί-

κτυπος των γεγονότων αυτών, για να σταλεί το

μήνυμα του μονόδρομου της συνέχισης της επί-

θεσης, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη πα-

ρέμβαση Μητσοτάκη στο ευρωκοινοβούλιο. 

Από τις εξελίξεις της περιόδου αυτής αναδεί-

χθηκε σε όλη του την έκταση το ζήτημα της ιμπε-

ριαλιστικής εξάρτησης της Ελλάδας, του ποιοι

πραγματικά κάνουν κουμάντο σε αυτόν τον τό-

πο, τι μέσα, μηχανισμούς και εκβιασμούς μπο-

ρούν να χρησιμοποιήσουν, για να χειραγωγή-

σουν τις τύχες μιας χώρας που είναι -οικονομικά,

πολιτικά και στρατιωτικά- απόλυτα εκτεθειμένη

στις ορέξεις τους. Και αυτό φάνηκε, μάλιστα, σε

μια συνθήκη που η κυριαρχία τους στη χώρα,

καθώς και η εξουσία της κεφαλαιοκρατίας, κάθε

άλλο παρά αμφισβητούνταν από κάποιο επανα-

στατικό λαϊκό κίνημα. 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν την υπερψή-

φιση του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, που εν μια νυ-

κτί μετατράπηκε από σύσσωμο το αστικό πολιτι-

κό προσωπικό σε ένα τεράστιο ΝΑΙ στις ιμπερια-

λιστικές προσταγές, σηματοδότησαν το οριστικό

κλείσιμο της περιόδου που ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτευόταν

ως ρεφορμιστικό κόμμα, δύναμη διαχείρισης και

συνδιαλλαγής με το σύστημα μέσα στην αριστε-

ρά και το αμετάκλητο πέρασμά του στο αστικό

στρατόπεδο των φορέων της επίθεσης ενάντια

στις εργαζόμενες λαϊκές μάζες. Ήταν αυτή η εξέ-

λιξη απρόσμενη και σε διάσταση με τον πραγμα-

τικό χαρακτήρα του δημοψηφίσματος; Κατά την

άποψή μας, κατηγορηματικά όχι. Ίσα-ίσα, και σε

πείσμα των αθεράπευτων ρεφορμιστικών φαντα-

σιώσεων που μέχρι και σήμερα κυριαρχούν στην

ποικιλώνυμη αριστερά, ο Τσίπρας δεν έκρυψε

καμία στιγμή τον στόχο που έθετε με την προκή-

ρυξη του δημοψηφίσματος: την κατοχύρωση της

«λαϊκής βούλησης» ως διαπραγματευτικού χαρ-

τιού για τη σύναψη συμφωνίας με τους ιμπερια-

λιστές. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του ΟΧΙ επε-

δίωξε και πέτυχε την εδραίωσή του ως πολιτικού

πυλώνα του αστικού συστήματος, όπως αποτυ-

πώθηκε στη δεύτερη διακυβέρνησή του που ακο-

λούθησε, αλλά και στις σημερινές διεργασίες του

πολιτικού σκηνικού.

Στην εξέλιξη αυτή συνέδραμαν, σπέρνοντας

τις χειρότερες αυταπάτες, οι περισσότερες δυνά-

μεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Άλλες

μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ (η ομάδα Λαφαζάνη που

σήμερα βρίσκεται στη ΛΑΕ, καθώς και μια σειρά

από τάσεις που στη συνέχεια αποχώρησαν) και

άλλες έξω από αυτόν (η τότε ενιαία ΑΝΤΑΡΣΥΑ

και άλλες οργανώσεις που σύρθηκαν πίσω από

το ψευτοδίλημμα του Τσίπρα). Οι δυνάμεις αυ-

τές, στη βάση του ρεφορμιστικού ιδεολογικού

και πολιτικού τους φορτίου, μετατράπηκαν επί

της ουσίας σε παραπλήρωμα της πρώτης διακυ-

βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διακρίνοντας σε αυτή την

«ιστορική ευκαιρία» για την εφαρμογή του «με-

ταβατικού προγράμματος». Κατέληξαν, έτσι, να

ξεδιπλώνουν στην πράξη την πραγματική θεώ-

ρησή τους για το εργατικό-λαϊκό κίνημα, για το

οποίο επιφυλάσσουν ρόλο συμπληρώματος και

παράγοντα πίεσης σε μια «αριστερή», «αντιφατι-

κή» κυβέρνηση, ώστε αυτή να οδηγηθεί στην

εφαρμογή «ριζοσπαστικών τομών». Η μεταβατι-

κή αυταπάτη, όμως, συντρίφτηκε με πάταγο από

τις εξελίξεις αυτές, ακόμα και αν οι φορείς της

από τότε δεν έχουν καταθέσει ίχνος αυτοκριτι-

κής για την πολιτική τους και τη ρυμούλκησή

τους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά το ΚΚΕ, που αρέσκεται να αυτο-

προβάλλεται ως «καθαρό» από κυβερνητισμούς

και αυταπάτες, την περίοδο του δημοψηφίσματος

επέλεξε να απογειώσει τον εκλογικό κρετινισμό,

συμμετέχοντας στο κάλπικο δημοψήφισμα, δήθεν

με το «δικό του ερώτημα». Συνολικά, η μεγάλη

πλειοψηφία των οργανώσεων της αριστεράς απο-

κάλυψε τα πραγματικά της χαρακτηριστικά, τη

λογική αποθέωσης της ισχύος της ψήφου, τον με-

ταρρυθμισμό της, την πλήρη ανεμπιστοσύνη της

στις δυνάμεις των λαϊκών μαζών.  

Το ΚΚΕ(μ-λ), μέσα από τη ΛΑ-ΑΑΣ, έδωσε τό-

τε την πολιτική μάχη της ΑΠΟΧΗΣ από το δημο-

ψήφισμα-απάτη, επιχειρώντας να αποδεσμεύσει

τον κόσμο από τους κυρίαρχους εκβιασμούς και

τα ψευτοδιλήμματα. Θεωρούμε ότι αυτή η πολι-

τική στάση διαμόρφωσε μια σημαντική παρακα-

ταθήκη, δείχνοντας ότι υπάρχει και άλλος δρό-

μος για την αριστερά, το κίνημα, την εργατική

τάξη και τον λαό. Αυτός ο δρόμος, ο λιγότερο

από όλες τις «εναλλακτικές» δοκιμασμένος και

περπατημένος, ο δρόμος του ανυποχώρητου

αγώνα, της συγκρότησης των λαϊκών δυνάμεων,

της οικοδόμησης του Μετώπου Αντίστασης και

Διεκδίκησης στην κατεύθυνση της Αναμέτρησης,

επείγεται περισσότερο από ποτέ να ανοίξει στις

σημερινές βάρβαρες συνθήκες, κόντρα στην ητ-

τοπάθεια και την αναβίωση των αυταπατών.
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Αποψη
         οδυνηρή πραγματικότητα

!

7 χρόνια από το δημοψήφισμα-απάτη

του λαού… Για όλα αυτά, για την ακρίβεια που τσακί-

ζει όλο τον λαό, για τη μετατροπή της χώρας σε προ-

πύργιο και προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ,

το ΚΚΕ δεν δίνει σήμερα καμιά μάχη, όπως δεν έδωσε

καμιά μάχη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα χει-

ρότερα, στην καραντίνα κάλεσε σε υποταγή με συμ-

βολικές κινητοποιήσεις και στα κρίσιμα μέτωπα σε

απεργίες και κλάδους συντάχθηκε ανοιχτά με τις δυ-

νάμεις του συστήματος! Αυτό που κάνει σήμερα η ηγε-

σία του κόμματος αυτού είναι να κρύβεται πίσω από

τις εκλογές και να ενισχύει τις εκλογικές αυταπάτες

στο όνομα των αγώνων που θα δώσει δήθεν μετά τις

εκλογές! Επιπλέον, δεν διστάζει στη βάση και των

πραγματικών θέσεών της και της ψηφοθηρίας της να

συντονίζεται -ενίοτε και να υπερβαίνει- τη συστημική

τουρκοφαγία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός

αντιδραστικού κλίματος μέσα στον λαό.

Αλλά οι εκλογικές αυταπάτες περισσεύουν και

στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, όπου ένας νέος

γύρος επιδίωξης εκλογικών συγκολλήσεων είναι σε

πλήρη εξέλιξη με το ...όραμα της υπέρβασης του 3%!

Δυνάμεις και θραύσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάλλονται

από την προεκλογική αγωνία και έχουν ξεχάσει τελεί-

ως το πραγματικό ζητούμενο: την ανάγκη όχι «συ-

γκολλήσεων» αλλά συντονισμού και κοινής δράσης

που θα ενοποιήσει και θα πολλαπλασιάσει ένα αγωνι-

στικό δυναμικό στο πεδίο των αγωνιστικών πρωτο-

βουλιών και της μαζικής πάλης. Στο πεδίο δηλαδή που

μπορούν πράγματι να χτιστούν διαφορετικοί συσχετι-

σμοί, να δυναμώσει η ελπίδα και η αυτοπεποίθηση

ενός κόσμου και να συναντηθούν οι αγωνιστικές, αρι-

στερές, επαναστατικές ιδέες με ευρύτερα τμήματα ερ-

γαζομένων και νεολαίας. Όλα αυτά τα -στοιχειώδη για

μια αριστερή αντίληψη- ζητήματα έχουν διαστραφεί

και υπονομευτεί όλα τα τελευταία χρόνια και στο προ-

εκλογικό κλίμα που διαμόρφωσε το σύστημα σπεύ-

δουν –έχοντας ξεχάσει τις πολύ πρόσφατες αποκολλή-

σεις των προηγούμενων εκλογικών συγκολλήσεων-

να επαναλάβουν μια πρακτική που, παρά τους βερ-

μπαλισμούς, δεν απηχεί παρά παραίτηση από τη μαζι-

κή πάλη. 

Το ΚΚΕ(μ-λ) επιμένει ότι η μόνη «προεκλογική

προετοιμασία» που εκφράζει τα συμφέροντα του λαού

και υπηρετεί τις πολιτικές ανάγκες του κινήματος και

της πάλης είναι οι μαζικοί αγώνες! Μόνο με τους μα-

ζικούς αγώνες μπορούν λαός και νεολαία να αντιστα-

θούν στην καθημερινή και ραγδαία επιδείνωση των

όρων ζωής τους και στο χτύπημα των δικαιωμάτων

τους. Αλλά και μόνο στο πεδίο των αγώνων και του

κινήματος μπορούν οι εργαζόμενοι και η νεολαία να

εξοπλίζονται πολιτικά και ιδεολογικά σε μαζική κλί-

μακα, ώστε να στέκονται απέναντι στους αντιδραστι-

κούς εκβιασμούς των κομμάτων του συστήματος,

ώστε να κατακτούν την πολιτική τους χειραφέτηση

και να συγκροτούν όρους για τη δική τους προοπτική.

Σε αυτή τη βάση βρίσκεται η δική μας αγωνία για συ-

ντονισμό, συμπλεύσεις και κοινές πρωτοβουλίες. 

Για να μαζικοποιηθούν και να κάνουν βήματα αγώ-

να οι Πρωτοβουλίες ενάντια στην ακρίβεια που συ-

γκροτούνται σε μια σειρά πόλεις της χώρας.

Για να γίνουν αντιιμπεριαλιστικές εκδηλώσεις και

κινητοποιήσεις ενάντια στους ολοένα μεγαλύτερους

πολεμικούς κινδύνους.

Για να δυναμώσει στην Αθήνα αλλά να συγκροτηθεί

και πανελλαδικά και να αποκτήσει «πόδια» και δυνά-

μεις μέσα στα σωματεία και σε χώρους δουλειάς η

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή του νόμου Χατζηδάκη.

Για να γίνει ένας πρώτος γύρος Γενικών Συνελεύ-

σεων στις σχολές και να επιδιωχθούν φοιτητικές δια-

δηλώσεις σε όλες στις μεγάλες πόλεις ενάντια στην

προώθηση για ψήφιση του νέου νόμου-πλαίσιο.

Σε αυτά τα βασικά και προφανή μέτωπα πάλης

κρίνονται και δοκιμάζονται όλες οι δυνάμεις, σε αυτά

τα μέτωπα βρίσκονται τα πρώτα βήματα και οι απα-

ντήσεις που χρειάζονται ο λαός και η νεολαία απένα-

ντι στον αντιδραστικό βομβαρδισμό του συστήματος.
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Μ
ε μια απόφαση που επιχειρεί να στείλει ένα σαφές μή-

νυμα για το τι επιφυλάσσει το σύστημα της καταπίεσης

και εκμετάλλευσης απέναντι στον λαό, το Μικτό Ορκω-

τό Εφετείο της Λαμίας αναίρεσε στις 28/6 την αναστολή των

ισοβίων του «ειδικού φρουρού», Επαμεινώνδα Κορκονέα, δολο-

φόνου του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, με το αιτιολογικό

του «πρότερου σύννομου βίου». 

Θυμηθείτε πως τον Ιούλη του 2019 είχε γίνει η πρώτη από-

πειρα να αφεθεί ελεύθερος, με το ίδιο αιτιολογικό. Αυτό έγινε

πράξη, μέχρι τον Μάρτη του ’22, όπου επέστρεψε στη φυλακή,

μετά απ’ τις αντιδράσεις που ξέσπασαν και την έφεση του ει-

σαγγελέα του Αρείου Πάγου στην απόφαση αποφυλάκισης. Η

σημερινή απόφαση μεθοδεύτηκε να βγει με τρόπο, ώστε να φαί-

νεται πως την πήραν οι 4 «λαϊκοί εκπρόσωποι» (οι ένορκοι),

που πλειοψήφησαν έναντι των εκπροσώπων του αστικού δικα-

στικού συστήματος (του προέδρου και 2 εφετών), οι όποιοι, τά-

χα, διαφωνούσαν με την απελευθέρωσή του. Χαρακτηριστικός,

μάλιστα, ήταν όλος ο στημένος τρόπος λήψης της απόφασης, με

τους ενόρκους να «αγνοούν» συνειδητά χιλιάδες σελίδες δικο-

γραφίας και πρακτικών, να «αγνοούν» τους συνηγόρους της οι-

κογένειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, που δεν είχαν καν κλη-

τευθεί στη δίκη και να καταλήγουν σε απόφαση μέσα σε μιάμι-

ση ώρα. 

Ακόμα και το «διαδικαστικό» σκέλος της υπόθεσης δείχνει

πως η απόφαση αυτή ήταν ήδη ειλημμένη και κυρίως πολιτική!

Ήταν μια πολιτική απόφαση που επικυρώνει ξανά την αθώωση

των φορέων της βίας και τρομοκρατίας του αστικού κράτους

απέναντι στη νεολαία και στον λαό. Όπως έγινε με τον αστυνο-

μικό Μελίστα, δολοφόνο του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά το ’85 ή

με τον ΟΝΝΕΔίτη Καλαμπόκα, δολοφόνο του αγωνιστή καθηγη-

τή Νίκου Τεμπονέρα, το ‘91. Όπως βλέπουμε να γίνεται, επίσης

σήμερα, με τους νεοναζί δολοφόνους της «Χρυσής Αυγής».

Στέλνουν ένα σαφές έμπρακτο μήνυμα πως οι θιασώτες της

κρατικής και παρακρατικής βίας και τρομοκρατίας θα μείνουν

ατιμώρητοι ή θα «πέφτουν στα μαλακά» ή θα απελευθερώνο-

νται κάποια χρόνια μετά, όταν θα «καθίσει ο κουρνιαχτός»… 

Την ίδια στιγμή, η αστυνομοκρατία και η κρατική καταστολή

εντείνονται, το νομοθετικό πλαίσιο φασιστικοποιείται, οι αγώ-

νες του λαού, των εργαζόμενων και της νεολαίας, οι διαδηλώ-

σεις, οι απεργίες, οι διεκδικήσεις, η διάδοση των ιδεών ποινι-

κοποιούνται, αγωνιστές σέρνονται σε πολιτικές δίκες, όπως αυ-

τοί που τόλμησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορό-

πουλου στις 6 Δεκέμβρη του ’20, αλλά και άλλοι, που επιχείρη-

σαν να διαδηλώσουν στις 17 Νοέμβρη του ’20, σε ολόκληρη τη

χώρα. Με ΜΑΤ, αύρες και χημικά, με νόμους σαν τον 4808 (Χα-

τζηδάκη) ή σαν το νόμο ενάντια στις διαδηλώσεις, με ξυλοδαρ-

μούς και συλλήψεις νέων ανθρώπων σε δρόμους και πλατείες,

διαδηλωτών και απεργών, η άρχουσα τάξη και οι διαχειριστές

της προσπαθούν να τρομοκρατήσουν και να υποτάξουν τον λαό. 

Η αποφυλάκιση του Κορκονέα δεν πρέπει να περάσει! Αλλά

πρέπει να συναντήσει τη μαζική λαϊκή και νεολαιίστικη αντί-

δραση, στο πλαίσιο του συνολικότερου αγώνα ενάντια στην

κρατική τρομοκρατία και τη φασιστικοποίηση, για την υπερά-

σπιση των λαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Για την υπερά-

σπιση του δικαιώματος στον αγώνα, που φαίνεται πόσο ζωτική

ανάγκη αποτελεί για τον λαό, ειδικά σήμερα, όταν ο πόλεμος κι

η φτώχεια έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα του… 

θείται επανειλημμένα απ’ τους μηχανισμούς του,

στο διάβα της ιστορίας, σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Από την καταπίεση των μαύρων σκλάβων στις

ΗΠΑ ή των εβραίων απ’ τους ναζί, μέχρι την

καταπολέμηση του λαϊκού και του κομμουνι-

στικού κινήματος. 

Συγκεκριμένες μαρτυρίες προσφύγων που μετά

από εκβιασμούς, απειλές και κακομεταχείριση

απ’ την αστυνομία στον Έβρο, συνεργάστηκαν

μαζί της, διώχνοντας προς την Τουρκία και δέρ-

νοντας άλλους πρόσφυγες, μιλούν από μόνες

τους. Δημοσιεύματα αναφέρουν την περίπτωση

του Σύριου Μ., όπου μετά από 9 αποτυχημένες

προσπάθειες να περάσει τα σύνορα και να ζη-

τήσει Άσυλο στη χώρα μας, την 10η φορά, τέλη

του 2020, κακοποιήθηκε απ’ τους συνοριοφύλα-

κες στο συνοριακό φυλάκιο του Τυχερού και

εκβιάστηκε πως αφού γνώριζε την αγγλική

γλώσσα θα θεωρούνταν ως «εγκέφαλος κυκλώ-

ματος διακίνησης» και θα κλεινόταν για χρόνια

στη φυλακή. Στη συνέχεια, για να μη φυλακι-

στεί και με αντάλλαγμα να του χορηγηθεί άδεια

παραμονής 30 ημερών, έγινε συνεργάτης τους,

συμμετέχοντας μαζί με τους συνοριοφύλακες σε

κακοποιήσεις και «επαναπροωθήσεις» άλλων

προσφύγων. Αναφέρονται κι άλλες μαρτυρίες

που εμπλέκουν 3 αστυνομικά τμήματα, κατά

μήκος του Έβρου, ενώ μια ακόμα περίπτωση

αφορά τη «στρατολόγηση» απ’ το συνοριακό

φυλάκιο του Νέου Χειμωνίου, ενός λούμπεν

πρόσφυγα, διακινητή ναρκωτικών στη Συρία

και λαθρέμπορα, με δικτύωση με την ΕΛ.ΑΣ., με

διακινητές και με «δίκτυο στρατολόγησης» συ-

νεργατών της αστυνομίας επ’ αμοιβή, που ανα-

φέρεται πως εδρεύει στην Ισταμπούλ.

Ανεξάρτητα απ’ τους λόγους που όλες αυτές οι

μαρτυρίες βγήκαν στην επιφάνεια, δεν παύουν

να αναδεικνύουν τις ακόμα πιο βρώμικες,

βαθιά αντιδραστικές, χαρακτηριστικές πλευρές

της πολιτικής ενάντια στους πρόσφυγες και

τους μετανάστες, της πολιτικής ενάντια στους

λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας, της πολι-

τικής των αστικών τάξεων, των κυβερνήσεών

τους, των ιμπεριαλιστικών αφεντικών και των

κάθε είδους φανερών και σκοτεινών μηχανι-

σμών τους, καθώς και των -επίσης σκοτεινών-

μεθόδων που ακολουθούν.

Επιστολή Μπακογιάννη 

Νέα επίθεση στο δικαίωμα 
στη διαδήλωση

Δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος ο δήμαρ-

χος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης απ’ τη

μέχρι τώρα επιχείρηση περιορισμού ή και απα-

γόρευσης των διαδηλώσεων στο κέντρο της

Αθήνας. Έτσι, με επιστολή του προς τους

υπουργούς Εσωτερικών και «Προστασίας του

Πολίτη», Βορίδη και Θεοδωρικάκο, ζητά «να

μπει όριο στην παράλυση του κέντρου της

Αθήνας από συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις»,

με τα γνωστά «επιχειρήματα», για διατάραξη

της ζωής της πόλης. Λες και οι συγκεντρώσεις

και οι διαδηλώσεις δεν πραγματοποιούνται για

σοβαρά και ζωτικά προβλήματα του λαού, λες

και δεν πρέπει να επιδιώκουν να γίνουν αισθη-

τές. Στην ουσία ζητά περισσότερη αστυνομο-

κρατία, περιορισμούς και καταστολή, ώστε…

«να εφαρμοστεί ο νόμος». Κι ας εφαρμόζουν

ήδη τον νόμο ενάντια στις διαδηλώσεις, «περιο-

ρίζοντας» όσες πορείες κρίνουν με τους αστυνο-

μικούς της ΟΔΟΣ αλλά και της ΕΛ.ΑΣ., κι ας

κυκλώνουν τους διαδηλωτές οι διμοιρίες των

ΜΑΤ, κι ας τους επιτίθενται με κλομπ και χη-

μικά όποτε «λάβουν εντολή». Ο Μπακογιάννης

ζητά, μάλιστα, διεύρυνση του νομοθετικού

πλαισίου ενάντια στις διαδηλώσεις, που θα

προβλέπει να μην πραγματοποιούνται κατά τις

εργάσιμες μέρες και ώρες (δηλαδή να γίνονται

σ’ ένα… έρημο κέντρο), καθώς και τη συμμετοχή

του δήμου στην αδειοδότηση των πορειών. Οι

διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συνεχίζουν να «ενο-

χλούν» την άρχουσα τάξη και τη διαχείρισή

της, γι’ αυτό δεν τους αρκεί το μέχρι τώρα πλαί-

σιο απαγόρευσης και η καταστολή που εφαρμό-

ζεται. Χρέος μας η υπεράσπιση και η

μαζικοποίησή τους!

Με «συνοπτικές διαδικασίες» και
μεθόδευση, ξανά εκτός φυλακής

ο Κορκονέας

δημοκρατικά 
δικαιώματα

Ελεύθερος και ο Χορταριάς, 
που συμμετείχε στον φονικό 
ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου

Δύο μόλις μήνες μετά την καταδίκη του σε 10

χρόνια φυλακή «χωρίς ελαφρυντικά» και χωρίς

αναστολή, για τη συμμετοχή του στο φονικό λυ-

ντσάρισμα του Ζακ Κωστόπουλου, ο Θανάσης

Χορταριάς, ο λεγόμενος «μεσίτης» αποφυλακί-

ζεται με «περιοριστικούς όρους», μετά από «αί-

τημα αναστολής» που υπέβαλε για «λόγους

υγείας και οικονομικούς». Πρόκειται για μια

ακόμα ωμή πρόκληση στα δημοκρατικά αισθή-

ματα του λαού, όπου ένας ακόμα δολοφόνος

απελευθερώνεται, ενώ ο άλλος -ο κοσμηματο-

πώλης- είχε καταδικαστεί επίσης για 10 χρόνια

φυλάκιση σε… «κατ’ οίκον περιορισμό», λόγω

«ηλικίας»... Να θυμίσουμε πως στη δίκη αυτή

είχαν αθωωθεί και όλοι οι εμπλεκόμενοι αστυ-

νομικοί. Το αστικό ταξικό δικαστικό σύστημα

αθωώνει, «καταδικάζει», κουρελιάζει αποφά-

σεις που το ίδιο εξέδιδε, απελευθερώνει φονιά-

δες… «Πράσινο φως» για τους επόμενους

θιασώτες της βίας που ασκούν κρατικοί, παρα-

κρατικοί και «νοικοκυραίοι»…

Σε σιδερόφραχτη 
αστυνομοκρατία η σύνοδος 
του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη

Πάνω από 10.000 αστυνομικοί, πράκτορες της

Ιντερπόλ, άντρες της Guardia Civil και ασφαλί-

τες κατέλαβαν κυριολεκτικά τη Μαδρίτη, κατά

τη διάρκεια της Συνόδου των ιμπεριαλιστών

του ΝΑΤΟ, στις 29-30 του Ιούνη. Ήταν μια κα-

τάσταση που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη

παρουσία «ασφαλείας» στην πρόσφατη ιστορία

της Ισπανίας και βαφτίστηκε ως «επιχείρηση Ει-

ρήνη»! Τι υποκρισία και τι ωμή πρόκληση στα

μάτια των λαών! Να ονομάζεται έτσι μια, τέ-

τοιας έκτασης, αστυνομική επιχείρηση, για να

«προστατευτεί» η σύνοδος των φονιάδων των

λαών, των εμπρηστών του πολέμου. Παράλ-

ληλα, εντάθηκαν οι συνοριακοί έλεγχοι, στοχο-

ποιήθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές, ενώ η

κυβέρνηση «συνέστησε» (sic) στους πολίτες να

μην κυκλοφορούν στους δρόμους και να δουλέ-

ψουν απ’ τα σπίτια τους. Παρόλα αυτά, πραγ-

ματοποιήθηκε μια μαζική αντιΝΑΤΟϊκή

διαδήλωση 5.000 κόσμου. Όλη αυτή η τρομο-

κρατική κινητοποίηση φανερώνει τον φόβο που

έχουν οι ιμπεριαλιστές απέναντι στους λαούς,

απέναντι στο πραγματικό υποκείμενο της ιστο-

ρίας. Φανερώνει ταυτόχρονα και την επιδίωξή

τους να επιβάλλουν τη δολοφονική και αντι-

λαϊκή τους πολιτική «δια πυρός και σιδήρου».

Η έντονη αστυνομοκρατία ήταν χαρακτηρι-

στική και κατά τη διαδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα, στην αμερικάνικη

πρεσβεία, στις 30 του Ιούνη, παρόλο που δεν

υπήρξε άσκηση βίας σ’ αυτήν, όπως «συνηθίζε-

ται». Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί κάθε είδους

βρίσκονται σε ιδιαίτερη επιφυλακή, υπερενι-

σχύονται και επιδεικνύονται, ειδικά όταν πρό-

κειται να «περιφρουρήσουν» και να

υπηρετήσουν τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά αφε-

ντικά των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ..  

Εκβιάζουν πρόσφυγες να 
συμμετάσχουν σε 
«επαναπροωθήσεις» άλλων 
προσφύγων, με ανταλλάγματα!

Τη γνωστή τακτική της άντλησης συνεργατών

απ’ τους καταπιεζόμενους, με όπλο τη βία, τον

εκβιασμό και ανταλλάγματα, φαίνεται ν’ ακο-

λουθεί η ΕΛ.ΑΣ. απέναντι στους πρόσφυγες

στον Έβρο, σύμφωνα με νέες καταγγελίες που

βγήκαν στη δημοσιότητα, στις 28/6, από 5 ευ-

ρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης (Guardian, Light-

house Le Monde, Reports, Report Munchen,

Spiegel). Πρόκειται για μια βρώμικη τακτική

του συστήματος, που την έχουμε δει ν’ ακολου-



Η
χρήση της χώρας ως πλατφόρ-
μας εξόρμησης του αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού δεν είναι βέβαια

καινούρια υπόθεση. Ωστόσο, αυτό που
συντελείται τα τελευταία χρόνια, με τον
«στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας»
που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίστηκε
επί ΝΔ, έδωσε τη νέα συμφωνία αορί-
στου διάρκειας για τις βάσεις και επι-
πλέον προσδιόρισε τη στάση της Ελλά-
δας στον πόλεμο στην Ουκρανία, μόνο
σαν πλήρη εκχώρηση του συνόλου της
χώρας και του λαού στις πολεμικές και
γεωστρατηγικές επιλογές των Αμερικα-
νών μπορεί να χαρακτηριστεί. 

Κομβικό σημείο που εκφράζει και
υλοποιεί αυτή την πλήρη παράδοση
στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, αποτε-
λεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το
«πιο σημαντικό μέρος στη νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, από πολιτικής και στρατιω-
τικής άποψης», όπως σημειώνει η Frank-
furter Allgemeine Zeitung στις 16 Απρί-
λη του 2022.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει
μετατραπεί σε μια πλήρως κατεχόμενη
περιοχή από τις αμερικανικές και ΝΑΤΟϊ-
κές δυνάμεις. Καθημερινά ελλιμενίζο-
νται τεράστια μεταγωγικά πλοία (πρό-
σφατα το ARC Endurance μήκους 265 μέ-
τρων), που ξεφορτώνουν και φορτώ-
νουν τόνους πολεμικού υλικού (τανκς,
ελικόπτερα, οχήματα κ.ά.), τα οποία με-
ταφέρονται στα Βαλκάνια, την Ανατολι-
κή Ευρώπη και τις Βαλτικές χώρες, στα
σύνορα με την Ουκρανία, σε μια συνεχή
κυκλική εναλλαγή και ενίσχυση των
ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων εκεί όπου εξελίσ-
σεται η θερμή αναμέτρηση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ
και Ρωσίας. 

Τα στελέχη και οι υπάλληλοι του
Οργανισμού Λιμένος και άλλων σχετικών
υπηρεσιών είναι σε συνεχή επιφυλακή
στην υπηρεσία των εκάστοτε στρατιωτι-
κών διοικητών των ΗΠΑ και τα γραφεία
τους έχουν στην ουσία επιταχθεί από τις
«κατοχικές» αμερικανικές δυνάμεις.

«Το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη της
Ελλάδας συνεχίζει να επιδεικνύει τη
στρατηγική του αξία στον Αμερικανικό
Στρατό…», επισημαίνεται στην επίσημη
σελίδα της 598ης Ταξιαρχίας Συγκοινω-

νιών Ευρώπης Αφρι-
κής των ενόπλων
δυνάμεων των ΗΠΑ.
Και αν αυτά ίσχυαν
μέχρι πρόσφατα, η
«αξία» του λιμανιού
πολλαπλασιάζεται
ύστερα από την πρό-
σφατη Σύνοδο Κορυ-
φής στη Μαδρίτη και
την απόφαση για δε-
καπλασιασμό των
ΝΑΤΟϊκών στρατιω-
τικών δυνάμεων στο
«ανατολικό μέτω-
πο». Σύμφωνα με
δηλώσεις του Αμε-
ρικανού προέδρου
Μπάιντεν, η ενίσχυ-
ση των δυνάμεων
του ΝΑΤΟ στην
Ανατολική Ευρώπη
και στα σύνορα με τη Ρωσία περνάει
από την Αλεξανδρούπολη!! 

Γίνεται, λοιπόν, ακόμη πιο καθαρό
ότι η χώρα βυθίζεται όλο και πιο πολύ
στον βάλτο της δολοφονικής πολεμικής
μηχανής των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Ότι πολλαπλα-
σιάζεται η εμπλοκή της στον άδικο πό-
λεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία και
η συμμετοχή της, ως υποχειρίου των
ΗΠΑ, στη συνεχή τροφοδότησή του με
εύφλεκτο υλικό. Και επειδή ως γνω-
στόν, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την
πληρώνουν τα βατράχια, πολλαπλασιά-
ζονται οι κίνδυνοι για τον λαό και τη χώ-
ρα και η έκθεσή τους σε όποια αντίποι-
να του ρώσικου ιμπεριαλισμού.

Ήδη πριν ακόμη γίνει η ρωσική ει-
σβολή, ο εκπρόσωπος τύπου του Πού-
τιν, Ντιμίτρι Πεσκόφ, δήλωνε στον
ΑΝΤ1, στις 11/12/2021: «Μεταφέρονται
εκατοντάδες, χιλιάδες μονάδες στρατιω-
τικού εξοπλισμού μέσω της Αλεξανδρού-
πολης. Ανοίγετε νέες εγκαταστάσεις του
ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή το ΝΑΤΟ μας
κατονομάζει ως εχθρό…. Αυτό μας ανη-
συχεί…». Από τότε και μετά, οι δηλώσεις
δεν είναι τόσο «ευγενικές». Επανειλημ-
μένα Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν θέσει
ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα
που έχει «ενταχθεί στο αντιρωσικό μέ-

τωπο της Δύσης», (Μ. Ζαχάροβα,
25/5/22) και θα υποστεί τις συνέπειες
για τη στάση της αυτή. 

Τα όποια ανοίγματα είχαν επιχειρη-
θεί παλιότερα προς τη ρωσική πλευρά
(Καραμανλής και αγωγός Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη, πρώτο εξάμηνο δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.), έκλεισαν λι-
γότερο ή περισσότερο γρήγορα με πα-
ρέμβαση του αμερικανικού παράγοντα.
Επιπλέον, η «άγαρμπη» αντίδραση του
Κοτζιά το 2018 με την απέλαση Ρώσων
διπλωματών την περίοδο υπογραφής
της Συμφωνίας των Πρεσπών, την ίδια
στιγμή που το λιμάνι της Αλεξανδρού-
πολης αναδεικνυόταν σε περιοχή άμε-
σου ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ, σημα-
τοδότησε μια στροφή στην ελληνική πο-
λιτική, παράλληλη με την ενίσχυση του
αμερικανικού πυλώνα εξάρτησης, που
οδήγησε σε πλήρη σχεδόν διακοπή των
όποιων σχέσεων με τη Μόσχα. Οι ανη-
συχίες που εκφράζονται και από αστι-
κές πλευρές δεν αφορούν (τουλάχιστον
άμεσα) την πιθανότητα να αποτελέσει η
Αλεξανδρούπολη πολεμικό στόχο της
Ρωσίας, όσο την εξουδετέρωση των
όποιων διπλωματικών ερεισμάτων σε
σχέση με την Τουρκία και κυρίως και
άμεσα, τον υπαρκτό κίνδυνο να κλείσει

η στρόφιγγα του ρωσικού φυσικού αε-
ρίου και να «παγώσει» η χώρα τον χει-
μώνα. Δεν ανησυχούν, φυσικά, για το
ζοφερό μέλλον του λαού, αλλά για τη
δικιά τους «τσέπη» και τη δικιά τους
«θέση».

Ωστόσο, ούτε στο ελάχιστο δεν πε-
ριορίζουν τη βασική γραμμή πλεύσης
τους συστήματος που υλοποιεί η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη: την ένταξη στη «σω-
στή πλευρά της ιστορίας», την εκχώρη-
ση δηλαδή του παρόντος και του μέλλο-
ντος του λαού και του τόπου στους
ιμπεριαλιστές της Δύσης και κυρίως των
ΗΠΑ. Γιατί μόνο μέσα από αυτή τη σχέ-
ση βλέπει η άρχουσα τάξη της χώρας
μας την αναπαραγωγή της κυριαρχίας
της επάνω στον λαό, αλλά και την ανα-
γνώριση (από τους ιμπεριαλιστές) κά-
ποιου παραπάνω ρόλου από αυτόν του
«καλού παιδιού» της Δύσης. Κοντό-
φθαλμη, αδιέξοδη, μωροφιλόδοξη, τυ-
χοδιωκτική και κυρίως επικίνδυνη πολι-
τική, όμως είναι αυτή που αναπαράγει
και ανακυκλώνει συνεχώς η αστική
«μας» τάξη, από τότε που κάθισε στον
σβέρκο του ελληνικού λαού και ανέλα-
βε να υπηρετεί τους ξένους προστάτες
της. 
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Αλεξανδρούπολη: γιατί είναι στόχος της Ρωσίας

Τ
η στιγμή που εκατομμύρια νοικοκυριά αντιμε-
τωπίζουν τη φτώχεια και την ακρίβεια, νέες
αυξήσεις έρχονται σχεδόν στο σύνολο των ει-

δών πρώτης λαϊκής κατανάλωσης, σε καύσιμα, στην
ενέργεια. Το λεγόμενο «ράλλυ τιμών» (έτσι λένε τα
ΜΜΕ την αισχροκέρδεια των καπιταλιστών) δεν φαί-
νεται να σταματάει. Τουναντίον, όλες οι προβλέψεις
λένε για αυξήσεις και σύντομα, δηλαδή μέσα στο κα-
λοκαίρι.

Πάνω από 30% έχουν φτάσει οι ανατιμήσεις στα
τρόφιμα, στα ράφια των σούπερ-μάρκετ. Κυρίως σε
βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως
αλεύρι, ηλιέλαιο, ζυμαρικά (και ειδικότερα λόγω δια-
τροφικής έλλειψης και αυξήσεων σε λιπάσματα, λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία). Αλλά και γαλακτοκομι-
κά, καθώς και χαρτικά προϊόντα είναι «μέσα στο πρό-
γραμμα», δείχνοντας ότι η απληστία των κεφαλαιο-
κρατών δεν δείχνει έλεος πουθενά. Το χειρότερο,
όπως επισημαίνουν οι επιχειρήσεις (βλέπε οι ιδιοκτή-
τες των σούπερ-μάρκετ) είναι ότι δεν μπορεί να γίνει
καμία ασφαλής πρόβλεψη για τη διάρκεια και την
ένταση των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών
και του ενεργειακού κόστους, γεγονός που καθιστά
δύσκολο και τον όποιο προγραμματισμό. Έτσι εμπαί-
ζουν τον λαό αυτοί που καθημερινά τα κονομάνε από
το υστέρημά του, βγάζοντας εκατομμύρια.

Τα ίδια και στην ενέργεια και στο ρεύμα, όπου η
κακόφημη «ρήτρα αναπροσαρμογή» ξεπετάει το λαϊ-
κό εισόδημα και ετοιμάζεται να …αναπροσαρμοστεί,
για να ενσωματωθεί, επί της ουσίας, στους λογαρια-
σμούς. Στην Ελλάδα εμφανίζεται σχεδόν διπλάσιος ο
πληθωρισμός από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυ-
τά έχουν οι …εξαρτημένες οικονομίες. Και επειδή τα
δάση καίγονται ξανά, η ζέστη προφανώς θα χτυπάει
κόκκινα. Επομένως, ο λαός ή θα πάθει θερμοπληξία ή
θα ανάψει το κλιματιστικό, για να εξανεμιστεί το πα-
ραμικρό κομπόδεμα για διακοπές. Ποιες δηλαδή δια-
κοπές; Αυτές για τις οποίες -αν πάρουμε άδεια- πρέ-
πει να πληρώσουμε τα 40% αυξημένα ακτοπλοϊκά ει-
σιτήρια, που κάνουν απλησίαστη την ξεκούραση για
έναν στους δύο ερωτηθέντες.

Αυτή είναι μόνο μια μικρή ίσως περιγραφή της
βάρβαρης, καθημερινής οικονομικής κατάστασης του
λαού. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εμπαίζει τον λαό
μπροστά στα μάτια του. Ανακοινώνει 60 ευρώ χαρτζι-
λίκι για τη βενζίνη, σε βάθος τριμήνου, ενώ αυτά δε
φτάνουν ούτε για ένα γέμισμα. Με το power pass κο-
ροϊδεύει τον λαό ότι θα πάρει μέχρι και 600 ευρώ,
όταν μόνο η ρήτρα αναπροσαρμογής μπορεί να είναι
μέχρι και έξι φορές πολλαπλάσια του ποσού επιδότη-
σης ρεύματος! Μέσα στο όλο, δε, προεκλογικό κλίμα
τρέχει κι ο Χατζηδάκης να ανακοινώσει αυξήσεις σε

συντάξεις από …Γενάρη.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται στέλνει καθημε-

ρινά τον λαό σε οικονομικό αδιέξοδο, την ίδια στιγμή
που η κυβέρνηση προκλητικά τον εμπαίζει και κάνει
πλάτες στο μεγάλο κεφάλαιο για να αυξάνει παραπέ-
ρα τα κέρδη του. Διαφημίζουν επιδόματα σε καύσιμα-
ενέργεια, όταν αυτά δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε
ένα μικρό κομμάτι του κόστους που κάθε μήνα ξοδεύ-
ει ο λαός για να μπαλώσει τις τρύπες που ανοίγει η
ακρίβεια.

Εκατομμύρια λαού ζουν καθημερινά τη φτώχεια
που οξύνεται από την επίθεση του κεφαλαίου. Με
τον πόλεμο στην Ουκρανία να οξύνει παγκόσμια το
πρόβλημα, ειδικά στα πλαίσια της εξάρτησης, σε χώ-
ρες σαν τη δική μας είναι ηλίου φαεινότερο ότι διε-
ξάγεται μια εκτεταμένη μεταφορά πλούτου από τους
«κάτω» στους «πάνω» και από τους «μέσα» στους
«έξω». Κόντρα, όμως, στο κυρίαρχο αφήγημα, πως
ο λαός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για όλα αυτά, βοά
η πραγματικότητα: ότι αν δεν κάνει τίποτα, θα πε-
θάνει κυριολεκτικά από την πείνα και τη φτώχεια!
Μόνο να κερδίσει έχει ο λαός, αν βγει να παλέψει για
αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Μόνο κέρδος έχει
να δει, αν διεκδικήσει να σταματήσουν οι αυξήσεις.
Μόνο να αγωνιστεί μπορεί αυτή τη στιγμή, αν θέλει
να ζήσει!

Ρεκόρ 30ετίας στον πληθωρισμό



Μ
ε πέντε αποφάσεις τις Ολομέλειας του
ΣΤΕ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυ-
ρώσεως που κατέθεσαν σωματεία και

συνταξιούχοι, προκειμένου ν’ ακυρωθεί η ΚΥΑ
που εκδόθηκε δυνάμει του ν.4714/2020 και
προέβλεπε α) την επιστροφή των μνημονια-
κών μειώσεων μόνο των κύριων συντάξεων
για τη χρονική περίοδο από 11.06.2015 έως
11.05.2016 (οι οποίες είχαν κριθεί ως αντισυ-
νταγματικές), και όχι και την επιστροφή των
μειώσεων αντίστοιχης περιόδου σε επικουρι-
κές συντάξεις και επιδόματα αδείας και εορ-
τών και β) ότι με την καταβολή των προανα-
φερόμενων μειώσεων από τις κύριες συντά-
ξεις, οι συνταξιούχοι χάνουν το δικαίωμά τους
να αξιώσουν καταβολές από μειώσεις επικου-
ρικών συντάξεων και επιδομάτων αδείας και
εορτών, εφόσον δεν είχαν ασκήσει αγωγή μέ-
χρι την 31.07.2020.

Όσοι συνταξιούχοι λοιπόν προσέφυγαν στα
δικαστήρια μέχρι 31.07.2020 είναι κι οι μόνοι
που μπορούν να διεκδικήσουν καταβολές των
μειώσεων σε επικουρικές συντάξεις και δώρα,
καθώς οι υπόλοιποι χάνουν το δικαίωμα μελ-
λοντικής δικαστικής διεκδίκησης. Κι ο αριθμός
των τελευταίων δεν είναι και μικρός, μιας και
μιλάμε για 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους.
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι μιλάμε για
την απόσβεση ενός δικαιώματος μη παραγε-
γραμμένου, αλλά κι ότι οι εν λόγω περικοπές
έχουν επίσης κριθεί ως αντισυνταγματικές.

Φυσικά καθόλου εξασφαλισμένο δεν είναι
το αποτέλεσμα ακόμα και για την πρώτη κα-
τηγορία των περίπου 350.000 συνταξιούχων.
Αντίθετα, η τυχόν ικανοποίηση του αιτήματός
τους εξαρτάται απ’ την έκβαση της κάθε δίκης
κι από μια σειρά νομικές προϋποθέσεις.

Πέραν του απορριπτικού αποτελέσματος
της απόφασης, ιδιαίτερη σημασία έχει και το
σκεπτικό. Διαβάζοντας κανείς την αιτιολογία
των αποφάσεων θα μπορούσε κάλλιστα να
μπερδευτεί, νομίζοντας ότι διαβάζει ομιλία του
Μητσοτάκη στη Βουλή! Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι οι «ανεξάρτητοι» δικαστές υιο-
θέτησαν πλήρως το αφήγημα πίσω απ’ το
οποίο η κυβέρνηση και το σύστημα έχει στοι-
χίσει το σύνολο της αντιλαϊκής και αντεργατι-
κής πολιτικής.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι περικοπές
που αφορούν ένα συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα «δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώμα-

τος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε
διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς δια-
βιώσεως των συνταξιούχων». Μάλιστα δεν
χρειάζεται κάποια ειδική επιστημονική μελέτη,
αλλά αρκεί η αιτιολογική έκθεση του νόμου την
οποία το δικαστήριο συμμερίζεται πλήρως!

Έτσι, στην απόφαση γίνεται λόγος για «τις
περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες
της χώρας, της σημαντικής επιβαρύνσεως
της δημοσιονομικής καταστάσεως από τα
πρωτόγνωρα σε ύψος οικονομικά μέτρα
στήριξης της κοινωνίας, της δημόσιας υγείας
και της οικονομίας, που ελήφθησαν προς
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του COVID-19, […] καθώς και της ανάγκης
λήψεως μέτρων, σημαντικού δημοσιονομι-
κού κόστους, για την διαχείριση των μετα-
ναστευτικών και προσφυγικών ροών και την
ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων της
χώρας».

Όλο το αφήγημα της άρχουσας τάξης συ-
μπυκνωμένο σε δέκα γραμμές για να αιτιολο-
γηθεί το γιατί ο λαός θα πρέπει να σφίξει κι
άλλο το ζωνάρι! Πρόκειται ουσιαστικά για την
πλήρη υιοθέτηση της λογικής που λέει ότι τα
πάντα πρέπει να μετριούνται σύμφωνα με τις
«αντοχές της οικονομίας» και ότι όποιος μιλά-
ει σήμερα για δικαιώματα και διεκδικήσεις εί-
ναι εκτός τόπου και χρόνου. Πρέπει όλοι να
βάλουμε πλάτη για να μπορέσει αυτό το σάπιο
σύστημα να ξεπεράσει τα δικά του αδιέξοδα.
Κι όταν λέμε όλοι εννοούμε το λαό, τους εργα-
ζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία,
που ενώ δεν έχουν να βγάλουν το μήνα θα
πρέπει να σκεφτούν δυο και τρεις φορές πριν
ζητήσουν τα αυτονόητα! Πριν διεκδικήσουν
δηλαδή ακόμα κι έναν μισθό ή σύνταξη που να
τους εξασφαλίζει να ζουν αξιοπρεπώς κι όχι με
κομμένο ρεύμα.

Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει για μια ακόμα
φορά πως οι αγώνες δίνονται στο δρόμο. Εκεί
τίθενται τα πραγματικά επίδικα και εκεί είναι
το μόνο πεδίο στο οποίο ο λαός μπορεί να ανα-
μετρηθεί με πραγματικούς όρους, στηριζόμε-
νος στις δικές του δυνάμεις, απέναντι σ’ αυτό
το σύστημα που του τσακίζει κάθε δικαίωμα.
Και σ’ αυτό το πεδίο, μέτρο δεν μπορεί να
αποτελούν οι αντοχές καμιάς οικονομίας που
βασίζεται στην εκμετάλλευση αλλά μόνο οι δι-
κές μας αντοχές, που έχουν προ πολλού ξεπε-
ραστεί.
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Οι αποφάσεις του ΣτΕ για τις συντάξεις 
πιστές στο αφήγημα της άρχουσας τάξης!

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο βωμό
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών

Μ
ε μια διαβούλευση που δεν χρει-
άστηκε πάνω από πέντε μέρες, η
κυβέρνηση (μαζί με τη στήριξη

του ΠΑΣΟΚ) υπερψήφισε το νομοσχέδιο
που ολοκληρώνει το ξεπούλημα των
Ελληνικών Ναυπηγείων στο Σκαραμα-
γκά. Οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά
ενέργειας κι οι ιμπεριαλιστικές απαιτή-
σεις που πιέζουν, αναγκάζουν την κυβέρ-
νηση με σπασμωδικές κινήσεις να επιτα-
χύνει σε τέτοιο βαθμό τις διαδικασίες για
το ξεπούλημα των ναυπηγείων που φτά-
νει στο σημείο να θίξει ολοφάνερα τα
συμφέροντα άλλων μερίδων του ελληνι-
κού κεφαλαίου.

Διάφορες εργοδοτικές ενώσεις (πχ.
ΣΕΝΑΒΙ, ΕΒΕΠ) έχουν εκφράσει τη δυσα-
ρέσκειά τους καθώς, σύμφωνα με το νό-
μο, δίνεται η δυνατότητα αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων προς όφελος του νέου
«επενδυτή» σε εκτάσεις και ακίνητα της
ευρύτερης περιοχής των ναυπηγείων, τα
οποία δημοπρατήθηκαν απ’ το δημόσιο
και αγοράστηκαν το 2020.

Είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη να
προχωρήσει το ξεπούλημα που ουσιαστι-
κά τα ναυπηγεία δωρίζονται αντί πινακί-
ου φακής. Κοστολογήθηκαν μόλις 25

εκατ. ευρώ και συνοδεύονται από προ-
κλητικές ρυθμίσεις, φοροαπαλλαγές και
ελαφρύνσεις. Το σύνολο της «επένδυ-
σης» υπάγεται στο μηχανισμό ταχείας
αδειοδότησης, τα όποια οικοδομικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια καθορίζονται
απ’ ευθείας από υπουργικές αποφάσεις
και φυσικά οι παχυλές κρατικές ενισχύ-
σεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.
Συνηθισμένο πακέτο στήριξης στο μεγάλο
κεφάλαιο θα έλεγε κανείς, με μια λεπτο-
μέρεια όμως που κάνει τη διαφορά. Ο νό-
μος επιτρέπει στον νέο ιδιοκτήτη να χρη-
σιμοποιήσει το χώρο των ναυπηγείων για
οποιαδήποτε δραστηριότητα, έτσι που
μπορεί να τα μετατρέψει σε εγκαταστά-
σεις για στρατιωτικό υλικό, τουριστικό
λιμάνι ή και για εγκαταστάσεις Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας.

Εδώ είναι το σημείο που κάνει την εμ-
φάνισή του ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
σε συνεργασία βέβαια με την ONEX, εται-
ρία στην οποία έχουν δοθεί τα Ναυπηγεία
στη Σύρο και την Ελευσίνα. Κατάλληλη
συνθήκη για να συγχρονιστεί η εφοπλιστι-
κή δραστηριότητα του νέου ιδιοκτήτη του
Σκαραμαγκά (Προκοπίου) με τα πλάνα
των ιμπεριαλιστών για αποθήκευση και

μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους
με Ρωσία και Κίνα, αφού πρώτα η διαχρο-
νική υποβάθμιση και συκοφάντηση, όπως
και το καθεστώς ειδικής διαχείρισης, διά-
βρωσαν πλήρως τη λειτουργία των ναυ-
πηγείων και άνοιξαν το δρόμο.

Απ’ τη μία λοιπόν βρίσκεται η πλήρης
αδιαφορία του συστήματος, το οποίο
μπροστά στα κέρδη είναι διατεθειμένο να
θέσει σε κίνδυνο το λαό αφού η εγκατά-
σταση ενός σταθμού LNG λίγα χιλιόμετρα
απ’ την Αθήνα μπορεί να αποβεί μοιραία
για τον πληθυσμό της περιοχής σε περί-
πτωση ατυχήματος. Απ’ την άλλη, τα δώ-
ρα της κυβέρνησης για μια καθαρή από
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες επιχείρη-
ση ολοκληρώνονται με τα όσα προβλέπο-
νται για τους περίπου 700 εργαζόμε-
νους. Για την ακρίβεια, δεν γίνεται η πα-
ραμικρή αναφορά για τη διασφάλιση
έστω και ελάχιστου αριθμού θέσεων
εργασίας, την ίδια στιγμή που οι αποζη-
μιώσεις και τα χρωστούμενα δεδουλευ-
μένα των εργαζομένων ξεπερνούν τα
200 εκατ. ευρώ (!!!).

Με θολές απαντήσεις κατόπιν εορ-
τής, ο Σταϊκούρας υποσχέθηκε πως «θα

κάνουμε τα πάντα για τους εργαζόμε-
νους ώστε να διασφαλίσουμε το εργα-
σιακό τους μέλλον» κίνηση που το σω-
ματείο χαρακτηρίζει «θετικό στοιχείο»,
ενώ καλεί την κυβέρνηση «να σεβαστεί
τις αποφάσεις των δικαστηρίων». Οι ερ-
γαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τί-
ποτα απ’ τα κούφια λόγια και τους επί-
δοξους σωτήρες. Ούτε τους κυβερνητι-
κούς ούτε τους αντιπολιτευόμενους
(σήμερα), που έσπευσαν υποκριτικά να
μιλήσουν για υπεράσπιση εργασιακών
δικαιωμάτων και θέσεων εργασίας.
Πρέπει να ξεπεράσουν την απογοήτευ-
ση και την αναμονή, ν’ αφήσουν πίσω
τους τις τακτικές συνδιαλλαγής με το
σύστημα και να μπουν στο δρόμο του
αγώνα. Είναι η μόνη διέξοδος που
έχουν η εργατική τάξη κι ο λαός για να
υπερασπιστούν τα εργασιακά τους δι-
καιώματα τα οποία τσακίζονται απ’ την
αντεργατική πολιτική, αλλά και να βά-
λουν φραγμό στα σχέδια της μεγαλοα-
στικής τάξης και των ιμπεριαλιστών,
που για χάρη των συμφερόντων τους
θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό της κερ-
δοφορίας.

Θεσσαλονίκη 

Παράνομες κρίθηκαν οι στάσεις 
εργασίας στον ΟΑΣΘ 
Δεν κάνουν πίσω οι εργαζόμενοι! 

Π
αράνομες έκρινε το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τις στάσεις ερ-
γασίας που ανακοίνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ
για τις 5, 7 και 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το με-

σημέρι. Ο επικεφαλής του ΟΑΣΘ, Γ. Σκόδρας, και ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κ. Ζέρβας, έσπευσαν με μια φωνή να καλέσουν τους εργαζό-
μενους να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και «να μην ταλαιπωρήσουν
το επιβατικό κοινό της πόλης». Τους πήρε ο πόνος ξαφνικά για τους επι-
βάτες της Θεσσαλονίκης, εκείνους που δεν κουνάνε τόσον καιρό το μι-
κρό τους δαχτυλάκι μπροστά στην ταλαιπωρία του κόσμου της πόλης
που στριμώχνεται ασφυκτικά μέρα και νύχτα στα λιγοστά πανάθλια
οχήματα, χωρίς επαρκή αερισμό και κλιματισμό μέσα στην πανδημία. 

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν κάνουν πίσω και δηλώνουν αποφασι-
σμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Καταγγέλλουν το γεγο-
νός ότι παραμένουν χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διεκδικούν να
πάρουν πίσω τα προβλεπόμενα επιδόματα που τους αναλογούν, τα
οποία τους έχει κόψει εδώ και μήνες η διοίκηση του ΟΑΣΘ, ανησυχούν
για τη μείωση του μισθού τους και καταγγέλλουν τη δρομολόγηση της
ιδιωτικοποίησης του ΟΑΣΘ από την κυβέρνηση. Οι τελευταίες αποφά-
σεις του σωματείου τους περιλαμβάνουν πλήρες πρόγραμμα κινητοποι-
ήσεων με 6ωρες στάσεις εργασίας για τις 5, 7, 11, 13, 15 και 20 Ιουλί-
ου, αλλά και δύο 24ωρες απεργίες που θα πραγματοποιηθούν στις 18
και 22 Ιουλίου. 

Όπως όλα δείχνουν, η κόντρα θα κλιμακωθεί, καθώς η κυβέρνηση
και ο ΟΑΣΘ δρομολογούν την πλήρη «αλλαγή τοπίου» στο εργασιακό
καθεστώς του οργανισμού και για τους εργαζόμενους διακυβεύονται
πολλά. Ανακοίνωση συμπαράστασης στο δίκαιο απεργιακό αγώνα εξέ-
δωσε η Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ(μ-λ), καταγγέλλο-
ντας τη δικαστική απόφαση και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και
απαιτώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των εργαζομένων.
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Εποχική εργασία στην περίθαλψη – τέλος 

στις προσλήψεις προσωπικού

Έ
να νέο σχέδιο επεξεργάζεται η

κυβέρνηση και το υπουργείο

Υγείας για τα πολύπαθα νοσοκο-

μεία και το υγειονομικό προσωπικό. Το

σχέδιο αυτό αφορά τροπολογία που

προβλέπει πως γιατροί, νοσηλευτές και

τεχνολόγοι θα μπορούν, με αίτησή τους,

να μετακινηθούν σε νοσοκομεία και Κέ-

ντρα Υγείας (ΚΥ) τουριστικών περιοχών

για ενίσχυση τους θερινούς μήνες. Μάλι-

στα θα δίνεται οικονομικό μπόνους

1.500 και 1.000 ευρώ για γιατρούς και

λοιπό προσωπικό αντίστοιχα, ενώ η δια-

μονή τους θα εξασφαλίζεται απ’ τα νο-

σοκομεία υποδοχής ή και απ’ τους δή-

μους. Οι υγειονομικές περιφέρειες της

χώρας έχουν ήδη στείλει λίστες με τις

ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνο-

νται το καλοκαίρι.

Με τη δικαιολογία ότι η κίνηση στα

νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέ-

ντρων μειώνεται τους καλοκαιρινούς μή-

νες, ενώ υπερδιπλασιάζεται η ανάγκη σε

νησιά και τουριστικές περιοχές, θέλουν

να εφαρμόσουν ελαστική, εποχική εργα-

σία στο υγειονομικό προσωπικό, στερώ-

ντας του τις άδειες και την ξεκούραση

και «προσπερνώντας» τη μεγάλη ανά-

γκη για προσλήψεις. Παράλληλα, μονι-

μοποιούν, με πρόσχημα τον εθελοντικό

χαρακτήρα (προς το παρόν), ένα καθε-

στώς μετακινήσεων, αλλά και εξοντωτι-

κής δουλειάς με κομμένες τις άδειες,

που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της

πανδημίας, ενώ παρουσιάζουν μια υπο-

τιθέμενη «διέξοδο» για την αντιμετώπι-

ση των οικονομικών προβλημάτων που

προκαλούν οι μισθοί πείνας σε συνδυα-

σμό με τη συνεχιζόμενη κι εντεινόμενη

ακρίβεια, «προσπερνώντας» και την

ανάγκη των εργαζόμενων στα νοσοκο-

μεία για αυξήσεις στους μισθούς.

Η αυθαίρετη διατύπωση ότι η κίνηση

στα νοσοκομεία των αστικών κέντρων

τους θερινούς μήνες πέφτει, δεν λαμβά-

νει υπόψιν, καταρχάς, την ανάγκη του

προσωπικού για ξεκούραση και το γε-

γονός ότι το δυναμικό των νοσοκομείων

μειώνεται λόγω των απαραίτητων αδει-

ών. Επιπλέον, η κίνηση σ’ ένα μεγάλο

τριτοβάθμιο νοσοκομείο συνεχίζει να

είναι απαιτητική. Εξάλλου, είναι γνω-

στό ότι στα μεγάλα νοσοκομεία καταλή-

γουν τελικά πολλά δύσκολά και επείγο-

ντα περιστατικά, ενδεχομένως και μέσω

αυτής της αυξημένης κίνησης της περι-

φέρειας. Όπως τροχαία, κακώσεις, ατυ-

χήματα και άλλα περιστατικά. Έτσι, ή θα

στερούνται τα νοσοκομεία κρίσιμο δυνα-

μικό ή θα στερούνται οι εργαζόμενοι τις

άδειές τους.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο

περνάει απ’ την πίσω πόρτα την εντατι-

κοποίηση της εργασίας, την περαιτέρω

ελαστικοποίησή της, την κατάργηση του

ωραρίου και του δικαιώματος στην ξε-

κούραση. Κυρίως αυτό που προσπαθεί

είναι να καλύψει τα τεράστια κενά που

υπάρχουν στα νοσοκομεία με μπαλώμα-

τα, παρακάμπτοντας την ανάγκη μαζι-

κών προσλήψεων. Εξάλλου, η κ. Γκά-

γκα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική, όταν

σχετικά με τις προσλήψεις δήλωνε: «Δη-

λαδή, να κάθονται 8 μήνες και να πλη-

ρώνονται από τους Έλληνες πολίτες ή να

κάνουμε locum (σ.σ. η προσωρινή ανα-

πλήρωση οργανικού κενού), όπως κάνει

όλος ο κόσμος, και να πάμε σε διπλές

αποδοχές για ανθρώπους που θέλουν να

μετακινηθούν, να γυρίσουν στις περιο-

χές τους -με εξασφαλισμένη στέγη- και

να βοηθήσουν όταν στην Αθήνα η πλη-

ρότητα το καλοκαίρι πέφτει από 90% στο

40%;». Μια δήλωση που, εκτός όλων των

άλλων, αποκρύπτει τις πάγιες ανάγκες

των νησιών και των απομακρυσμένων

περιοχών και τις τεράστιες δυσκολίες

που μπορεί να αντιμετωπίζει το προ-

σωπικό τους χειμερινούς μήνες σε υπο-

στελεχωμένα νοσοκομεία, χωρίς τμήμα-

τα όλων των ειδικοτήτων και χωρίς δυ-

νατότητα εύκολης και άμεσης διακομι-

δής σε μεγαλύτερα νοσοκομεία. Επίσης,

αυτή η αντιμετώπιση των νοσοκομείων

των νησιών αποκαλύπτει τη λογική

όλων των κυβερνήσεων ότι οι μόνιμοι

κάτοικοί τους δεν δικαιούνται περίθαλ-

ψη παρά μόνο όταν έρχονται τουρίστες.

Φυσικά, όλα αυτά είναι συμβατά με

τον κύριο στόχο τους. Το «νέο ΕΣΥ».

Ένα ΕΣΥ που βάζει φραγμούς στην πρό-

σβαση των ασθενών σ’ αυτό, θεσμοθε-

τώντας το gatekeeping μέσω των «προ-

σωπικών γιατρών». Ένα ΕΣΥ που θέλει

να μετατρέψει τα νοσοκομεία σε ΚΥ και

που θα καταλήγει ακόμη και σε κλείσιμο

τμημάτων και κλινικών, μέσω αξιολογή-

σεων. Ένα ΕΣΥ, στο οποίο καθιερώνεται

το σύστημα «κόμβος-ακτίνες», που θα

αναγκάζει τους ασθενείς να ταξιδεύουν

χιλιόμετρα αν χρειαστεί για να λάβουν

περίθαλψη. Όλα αυτά προκειμένου να

τσακίσουν το δικαίωμα όλου του λαού

στην περίθαλψη, να μην στελεχώσουν

τα νοσοκομεία και να ανοίξουν μεγαλύ-

τερο πεδίο κερδοφορίας στο ιδιωτικό

κεφάλαιο.

Όλα αυτά προωθούνται σε μια περίο-

δο που η πανδημία φουντώνει ξανά και,

ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες για άρση

των μέτρων και άνοιγμα του τουρισμού,

τα κρούσματα αυξάνονται και τα δεδο-

μένα για τους υποτύπους του ιού προ-

βληματίζουν.

Απ’ τον τρόπο, λοιπόν, που η κυβέρ-

νηση και το σύστημα αντιμετώπισε το

εμβολιαστικό και την πανδημία, μέχρι τα

σχέδιά τους για το «νέο ΕΣΥ» και το πώς

αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των νησιω-

τών για περίθαλψη, αποκαλύπτεται ότι

ο στόχος τους ούτε ήταν ποτέ ούτε είναι

σήμερα η υγεία του λαού, αλλά το διπλό

χτύπημα: του δικαιώματος του λαού σε

ίση, πλήρη και δωρεάν περίθαλψη και

των εργασιακών δικαιωμάτων των ερ-

γαζομένων στα νοσοκομεία.

Να μην συγκαλυφθεί το εργοδοτικό έγκλημα 

στη γαλακτοβιομηχανία «Ήπειρος»

Σ
τις 6/6/2020 βρέθηκε νεκρός από
ηλεκτροπληξία ο 29χρονος Χρή-
στος Ζορμπάς στο εργοστάσιο της

γαλακτοβιομηχανίας «Ήπειρος». Για αν-
θρωποκτονία εξ αμελείας κατηγορού-
νται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο δι-
ευθυντής του εργοστασίου και ο τεχνι-
κός ασφάλειας. Στις 13/7/2022 αναμέ-
νεται η πρόταση της εισαγγελέως και η
δικαστική απόφαση. Η απόφαση μιας δί-
κης στην οποία οι κατηγορούμενοι προ-
σπάθησαν να μετατρέψουν το εργοδοτι-
κό έγκλημα σε απροσεξία του εργαζόμε-
νου, συγκαλύπτοντας τις ευθύνες της
εργοδοσίας με χυδαία ψέματα.

Ενώ οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονταν
πως τηρούνταν όλα τα μέτρα ασφάλει-
ας, το πόρισμα του Τμήματος Επιθεώρη-
σης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
αλλά και η έκθεση πραγματογνώμονα
κατέγραψαν ανεπαρκέστατα μέτρα προ-
στασίας στις ηλεκτρολογικές εγκατα-
στάσεις. Ο Χρήστος καλέστηκε ν’ αντι-
καταστήσει τις καμένες λάμπες φθορι-
σμού στην οροφή του χώρου παραγω-
γής και, όταν κάποιες δεν άναβαν, επι-
χείρησε να ελέγξει το τροφοδοτικό. Κα-
θώς δούλευε σ’ ένα χώρο δύσκολα προ-
σβάσιμο, αφού ο ηλεκτρικός πίνακας
βρισκόταν στο πατάρι αλλά δεν υπήρχε
ρελέ διαρροής, τον χτύπησε ρεύμα τά-
σης 220 Volt και έντασης 16 Ampere και
κατέληξε νεκρός.

Λίγες μέρες πριν το θανατηφόρο
έγκλημα, όπως έγινε γνωστό απ’ την
προσωπική ηλεκτρονική αλληλογραφία
του γενικού διευθυντή ασφαλείας με τε-
χνικούς υπεύθυνους, είχε γραφτεί: «Κατά
τη γνώμη μου, θα ήταν καλό να έχουμε
RCD (ρελέ) σε κάθε ερμάριο [...] επειδή

είναι ασφαλέστερο για τα άτομα που ερ-
γάζονται στο εργοστάσιο. Αλλά φυσικά
εξαρτάται και απ’ το κόστος του RCD. Ζή-
τησα από την (...) να μας ενημερώσει πό-
σα χρήματα θα εξοικονομήσουμε αν τοπο-
θετήσουμε RCD μόνο στις πρίζες και τα
φώτα και όχι σε όλα τα ηλεκτρικά ερμά-
ρια». Ξεδιάντροπα ομολογούν πως μπρο-
στά στα κέρδη δεν υπολογίζουν ανθρώ-
πινες ζωές, ακόμη κι όταν ένα ρελέ κο-
στίζει από 12 ως 44 ευρώ.

Η επιχείρηση ισχυρίστηκε πως δεν
μπορούσε να τοποθετήσει ρελέ διαφυ-
γής στο πατάρι εξαιτίας του συστήματος
γείωσης, ρίχνοντας το φταίξιμο στον ερ-
γαζόμενο. Η νομοθεσία προβλέπει πως,
για τις παλιές ηλεκτρολογικές εγκατα-
στάσεις στις οποίες έχει γίνει επέκταση,
η τοποθέτηση ρελέ διαφυγής είναι υπο-
χρεωτική, με καταληκτική ημερομηνία
εφαρμογής το 2009. Η εταιρία είχε προ-
χωρήσει σε επέκταση το 2007 και το
2011. Μετά το θάνατο του εργαζόμενου,
ξήλωσαν την αρχική ηλεκτρολογική
εγκατάσταση, η οποία ήταν σε πλήρη
εγκατάλειψη, και τοποθέτησαν ρελέ.

Επιπλέον, ο Χρήστος είχε καλεστεί
να δουλέψει σε απογευματινή βάρδια,
μόνος του, στο εργοστάσιο που είχε πιά-
σει δουλειά τρεις μήνες νωρίτερα, χωρίς
προϋπηρεσία, μόνο με το πτυχίο του
ηλεκτρολόγου και την πρακτική άσκηση
στη ΔΕΗ. Η οικογένειά του κατέθεσε στο
δικαστήριο πως ο ίδιος είχε αγοράσει
τον εξοπλισμό που ήταν αναγκαίος για
τη δουλειά και ανησυχούσε ότι «κάτι θα
συμβεί». Σε συνομιλία με φίλο του σε μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης έγραφε «το
Σάββατο είμαι μόνος», «μακάρι να μη γί-
νει κάτι», «με βάζουν και πλένω τους πί-

νακες για να ξαναβάλουμε εξαρτήματα
που κάνουν 10 ευρώ. Είμαστε των φτη-
νών λύσεων». Εκτίμηση που επιβεβαιώ-
θηκε απ’ την αποκάλυψη ότι ο όμιλος
δεν διαθέτει στους εργαζόμενους ηλε-
κτρολόγους μονωτικά γάντια ως ένα απ’
τα μέσα ατομικής προστασίας από ηλε-
κτροπληξία, αλλά γάντια μιας χρήσης,
σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι καθαρί-
στριες ή όσοι εργάζονται στην παραγω-
γή τροφίμων και τα οποία κοστίζουν
τρία λεπτά, όταν ο όμιλος κερδίζει ετη-
σίως πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Ακόμη κι όταν βρέθηκε νεκρός το
βράδυ της 6ης Ιουνίου του 2020, το
ΕΚΑΒ δεν καλέστηκε αμέσως. Πρώτα κά-
λεσαν τον ηλεκτρολόγο που είχε τελειώ-
σει τη βάρδιά του, ο οποίος επέστρεψε
στο εργοστάσιο και διαπίστωσε ότι ο ερ-
γαζόμενος δεν είχε σφυγμό, και τότε μό-

νο κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή
του στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλλη-
λα, δεν ενημέρωσαν ούτε τους γονείς
του θύματος με τη δικαιολογία ότι δεν
γνώριζαν τη διεύθυνση του σπιτιού του
(την ίδια διεύθυνση που αναγραφόταν
στο βιογραφικό του!), ούτε όμως την
Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ, με
πρόσχημα ότι ήταν αργία.

Το εργοδοτικό έγκλημα βαραίνει
αποκλειστικά και μόνο την εργοδοσία.
Στις 12 και στις 13 Ιουλίου έχουν καλε-
στεί συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις
για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα της
γαλακτοβιομηχανίας «Ήπειρος», για να
δικαιωθεί η οικογένεια του Χρήστου και
η μνήμη του ίδιου, για να μη θρηνήσου-
με άλλο εργάτη για τα κέρδη της εργο-
δοσίας και του κεφαλαίου.
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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 9 Ιούλη 2022

Σ
υνεχώς διευρύνεται η οργή κι η αγα-
νάκτηση του κόσμου της δουλειάς 
απέναντι στην πολιτική της φτώ-

χειας και της εξαθλίωσης που προωθεί το 
σύστημα παγκόσμια. Το τεράστιο κύμα ακρί-
βειας κι οι αυξήσεις σε καύσιμα, ρεύμα κι 
όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης έχουν θέσει 
στην ημερήσια διάταξη το ίδιο το ζήτημα 
της επιβίωσης για πλατιές λαϊκές μάζες, την 
ώρα που η αντεργατική πολιτική επιβάλλει 
μισθούς σε τραγικά χαμηλά επίπεδα και 
όρους δουλειάς απάνθρωπους. Αν συνυπο-
λογίσει κανείς τις επιπτώσεις της πανδημίας 
και, ιδιαίτερα, τον τρόπο που αξιοποιήθηκε 
απ’ το σύστημα για το τσάκισμα εργασιακών 
δικαιωμάτων το προηγούμενο διάστημα, γί-
νεται σαφές πως είναι εκρηκτικό το μίγμα 
που γεννά αυτή την οργή στους εργαζόμε-
νους, αναζητώντας όλο και πιο επιτακτικά 
οργανωμένη έκφραση.

Δείγματα της διευρυμένης δυσαρέσκειας 
είναι οι εργατικές κινητοποιήσεις που ξε-
σπούν το τελευταίο διάστημα σ’ ολόκληρη 
την Ευρώπη. Κινητοποιήσεις που όσο κι αν 
φαντάζουν διάσπαρτες, ξεκομμένες η μια 
από την άλλη, έχουν κοινή τους αφετηρία 
την αγανάκτηση και την αναζήτηση αγωνι-
στικής διεξόδου απέναντι στη μαύρη προο-
πτική που «διαθέτει» το σύστημα της εκμε-
τάλλευσης. Έχουν κοινή βάση την ανάγκη 
της εργατικής τάξης και όλων των εργαζο-
μένων να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς όρους 
δουλειάς και ζωής, αυξήσεις στους μισθούς 
και εργασιακά δικαιώματα. Κινητοποιήσεις 
που μπορεί να μην παίξουν στα κανάλια, 
μπορεί το σύστημα να κάνει ό,τι μπορεί για 
να τις κουκουλώσει και να τις σταματήσει, 
αλλά αποτελούν ένα σαφές μήνυμα πως ο 

κόσμος της εργασίας δε θα υποταχθεί μπρο-
στά στην ισοπέδωση των δικαιωμάτων του.

Η γενική απεργία που έγινε στο Βέλ-
γιο στις 20 Ιουνίου, 8 ολόκληρα χρόνια 
μετά την προηγούμενη γενική απεργία το 
Δεκέμβρη του 2014, με βασικό αίτημα τις 
αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, είναι 
ένα τέτοιο δείγμα. Αντίστοιχα κι η γενική 
απεργία που έγινε στις 22/6 στη Β. Μακε-
δονία. Την ίδια ώρα, οι λιμενεργάτες στη 
Γερμανία βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και 
στις 23/6 οργάνωσαν μεγάλη απεργία για 
αυξήσεις στους μισθούς τους και για καλύτε-
ρους όρους δουλειάς. Στην περιοχή Καντά-
μπρια της Ισπανίας, χιλιάδες μεταλλεργά-
τες πραγματοποίησαν τον Ιούνιο πολυήμερη 
απεργία για αυξήσεις στους μισθούς και για 
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
η οποία μάλιστα χτυπήθηκε έντονα απ’ τις 
αστυνομικές δυνάμεις. Στη Γαλλία 35.000 
εργαζόμενοι της «TOTAL» απήργησαν στις 

25 και 28 Ιούνη, επίσης με αίτημα την αύ-
ξηση των μισθών τους.

Στη Μ. Βρετανία, οι εργαζόμενοι στους 
σιδηροδρόμους διεκδικούν κι αυτοί αυξή-
σεις και έχουν ήδη προχωρήσει σε απεργίες 
στις 21, 23 και 25 Ιούνη, για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια. Σε αντίστοιχη δια-
δικασία βρίσκονται οι συνάδελφοί τους στη 
Γαλλία, με απεργία στις 6 Ιούλη. Μαζικές 
απεργίες πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι 
στα αεροδρόμια, οι οποίοι καλούνται να 
δουλέψουν κάτω από εξοντωτικές συνθήκες, 
λόγω της τραγικής μείωσης προσωπικού 
που συντελέστηκε το διάστημα της καραντί-
νας. Βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων 
είναι τόσο οι προσλήψεις προσωπικού, όσο 
κι οι αυξήσεις, καθώς οι μισθοί έχουν παρα-
μείνει καθηλωμένοι στο μειωμένο επίπεδο 
της περιόδου της καραντίνας. Στις 25 και 
26 Ιούνη οι εργαζόμενοι στις αεροπορι-
κές εταιρείες «Ryanair», «Easy Jet» και 

«Volotea» απεργήσαν σε μια σειρά χώρες 
(Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία κα). Σε Νορβη-
γία, Σουηδία και Δανία, οι εργαζόμενοι στις 
Σκανδιναβικές Αερογραμμές απεργήσαν 
στις 29/6, ενώ απεργίες γίνονται και σε 
αρκετά ακόμη αεροδρόμια της Ευρώπης. Η 
ίδια κατεύθυνση μπαίνει κι από τους εργα-
ζόμενους στον τουρισμό και ιδιαίτερα τους 
ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι επίσης 
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των τραγικών 
συνθηκών που επικράτησαν κατά την περί-
οδο της καραντίνας.

Οι εργατικοί αγώνες που έχουν ξεσπάσει 
και στη χώρα μας το προηγούμενο διάστη-
μα, όπως οι απεργιακές κινητοποιήσεις των 
εργατών της COSCO για ΣΣΕ με αυξήσεις, 
ο αγώνας των εργατών στα Πετρέλαια Κα-
βάλας, οι κινητοποιήσεις των εργατών της 
ΛΑΡΚΟ, αλλά και μια σειρά ακόμη (E-food, 
εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί κλπ.) αποτε-
λούν κι αυτοί δείγματα της τεράστιας οργής 
που σιγοβράζει στον κόσμο της δουλειάς.

Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πως 
το σύστημα προσπαθεί να φορτώσει στις 
δικές τους πλάτες τις συνέπειες της κρίσης 
και το τελευταίο διάστημα έχουν βιώσει με 
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αυτή την απάν-
θρωπη πολιτική. Μπορεί, λοιπόν, ο αρνη-
τικός ταξικός συσχετισμός που βαραίνει τις 
εργαζόμενες μάζες να μην ευνοεί την κίνη-
σή τους, μπορεί το σύστημα να κάνει ό,τι 
περνάει απ’ το χέρι του για να αποτρέψει, 
να εκτονώσει ή και να καταστείλει με τον 
πιο ωμό τρόπο τις κινητοποιήσεις τους, 
αλλά η δίκαιη οργή τους και η ανάγκη τους 
να ζουν και να δουλεύουν με αξιοπρεπείς 
όρους κάνει το φούντωμα των εργατικών 
κινητοποιήσεων αναπόφευκτο!

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που ξεκινά σήμερα για 121.000 

εργαζόμενους σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, σε πρώτη φάση, εί-

ναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Είναι μια μεταρρύθμιση 

με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Διότι είναι η καλύτερη εγγύηση για 

το σεβασμό του ωραρίου και των υπερωριών του εργαζομένου».

Κώστας Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας

Ε
ν μέσω πανηγυρισμών εγκαινιάστηκε απ’ τον υπ. Εργα-
σίας, Κ. Χατζηδάκη, η «ψηφιακή κάρτα εργασίας». Δεν 
δίστασε μάλιστα να επιστρατεύσει και χαμογελαστούς 

εργαζόμενους σούπερ μάρκετ για να πείσει το λαό για το 
«κοινωνικό της πρόσημο». Πιθανόν τους ίδιους που, σύμφω-
να με διαφημιστική καμπάνια γνωστής γερμανικής αλυσίδας 
σούπερ μάρκετ, «βλέπουμε να χαμογελάνε αλλά δεν βλέπου-
με ότι έχουν όλα όσα χρειάζονται για να είναι καλά».

Η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη προ-
σπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας. Εμπαίζει τους 
εργαζόμενους και κλείνει τα μάτια στα 4ωρα των 200 ευρώ, 
τα ελαστικά ωράρια, την τρομοκρατία, τη δουλειά τις Κυρια-
κές. Είναι τουλάχιστον γελοίο να μιλά για εγγύηση και σε-
βασμό του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων 
ο υπουργός που με τον ν.4808/2021 κατήργησε το 8ωρο, 
θέσπισε τη 10ωρη εργασία χωρίς υπερωριακή αμοιβή και 
την επέκταση της κατάργησης της κυριακάτικης αργίας σε 
μια σειρά κλάδους.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί, ουσιαστικά, μια 
«συμφωνία» μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη και ως τέ-
τοια αποτυπώνει τον μεταξύ τους συσχετισμό. Ο εργαζό-
μενος «χτυπά» την κάρτα του όταν πιάνει δουλειά και την 
«ξαναχτυπά» όταν σταματά, ή καλύτερα όταν ο εργοδότης 

τού επιβάλει να τη χτυπήσει και είτε όντως να σταματήσει τη 
δουλειά, είτε να συνεχίσει χωρίς αυτό ν’ αποτυπώνεται 
πουθενά και μάλιστα με τη δική του «συναίνεση». Απο-
τελεί συνέχεια των ατομικών συμβάσεων εργασίας και δια-
σφαλίζει τον εργαζόμενο όσο κι αυτές, δηλαδή καθόλου.

Επίσης, η συγκεκριμένη ρύθμιση λύνει τα χέρια σ’ επι-
χειρήσεις του μεγάλου κεφαλαίου με μαζικούς χώρους και 
συνδικαλιστική οργάνωση που, μέχρι τώρα, αδυνατούσαν 
να καταστρατηγούν το ωράριο και την αποζημίωση των υπε-
ρωριών μ’ έναν «νόμιμο» τρόπο και «ζήλευαν» την πλειο-
ψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου η κάθε είδους 
αυθαιρεσία αποτελεί καθεστώς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι η εφαρμογή ξεκίνησε από τράπεζες και σούπερ μάρκετ.

Οι προθέσεις της κυβέρνησης κάθε άλλο παρά αγαθές 
είναι και γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα 
εργασίας ως κλειδί για την εφαρμογή της ατομικής δι-
ευθέτησης του χρόνου εργασίας. Μιας ρύθμισης που θα 
επιτρέπει στον εργοδότη να εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο 
όσο και όποτε θέλει και μάλιστα με τη δική του -δήθεν- συμ-
φωνία.

Λίγες μέρες μετά την εφαρμογή της, ο Σύλλογος Εμπο-
ροϋπαλλήλων Αθήνας καταγγέλλει ότι σε σούπερ μάρ-
κετ «δόθηκαν οδηγίες σε εργαζόμενους που πιάνουν στις 
5:00π.μ. να χτυπάνε την κάρτα τους στις 6:00π.μ για να μη 
φανεί η μία ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Προϊστάμενοι 
ταμείων, ζητούσαν από τις ταμίες να χτυπήσουν την κάρτα 
τους ακριβώς στις 21:00 ενώ ακόμη ήταν στο πόστο τους και 
εξυπηρετούσαν πελάτες. Υπενθύμιση σε ωρομίσθιους που 
δουλεύουν 8ωρο να μην ξεχάσουν να χτυπήσουν την κάρτα 
τους στο 4ωρο, σε υπάλληλους ηλεκτρονικών παραγγελιών 

να χτυπάνε την κάρτα τους είτε έχουν τελειώσει την παραγ-
γελία είτε όχι και να συνεχίζουν μετά, οδηγοί να μη χτυπάνε 
καθόλου κάρτα αφού βρίσκονται εκτός καταστήματος και 
καλέσματα για εργασία στο ρεπό αλλά με οδηγία να μη χτυ-
πήσουν κάρτα».

Σε μια κατάσταση όπου τα ποσοστά της ανεργίας είναι 
διψήφια, οι αντεργατικοί νόμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλο, 
οι κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων παίρνο-
νται πίσω κι οι συνδικαλιστικοί αγώνες ποινικοποιούνται, 
απ’ τον ίδιο νόμο που το «κοινωνικό του πρόσημο» τόσο δι-
αφημίζεται, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς θα προκύπτει 
αυτή η «συμφωνία» και είναι τουλάχιστον προκλητική η 
συζήτηση περί «ελεύθερης βούλησης» του εργαζόμενου 
να ρυθμίζει το ωράριό του. Στην πραγματικότητα, καλείται 
να βάλει την υπογραφή του στην υποταγή στον αρνητικό 
συσχετισμό και στην υπόκλιση στους εργοδοτικούς εκβια-
σμούς. Και να δεσμευτεί ότι δεν θ’ απαιτήσει εκ των υστέ-
ρων τα πραγματικά δεδουλευμένα του. Οι δε συνδικαλι-
στικές ηγεσίες είχαν φροντίσει ν’ ανοίξουν το δρόμο, καθώς 
αποτελούσε και αίτημα της ΓΣΕΕ, γεγονός που ο υπουργός 
δεν παραλείπει να υπενθυμίζει συχνά.

Παράλληλα με τις δεκάδες δικαστικές αποφάσεις ενά-
ντια σε κάθε απεργία εδώ κι ένα χρόνο, η εφαρμογή της 
ψηφιακής κάρτας εργασίας κάνει πράξη ακόμα μια πτυχή 
του νόμου Χατζηδάκη, που σε καμία περίπτωση δεν «μένει 
στα χαρτιά». Για τους εργαζόμενους, η μόνη λύση είναι η 
πάλη για την ανατροπή του, μαζί με τη διεκδίκηση συλλο-
γικών συμβάσεων και δουλειάς με δικαιώματα. Όσο αυτή η 
γραμμή υποχωρεί, τόσο το σύστημα προχωρά και κερδίζει 
έδαφος.

 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΣΠΟΎΝ Σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΎΡΏΠΗ

Ο κόσμος της δουλειάς αναζητά αγωνιστική 
διέξοδο απ’ την εργασιακή βαρβαρότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Άλλη μια αντεργατική ρύθμιση του ν.4808/2021 προχωράει



ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΎΣ "ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΟΙ"!!!

Η πολιτική τους είναι κατάμαυρη,  
όπως κι αν την παρουσιάζουν

Σ
τις 22-23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 9ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ), μιας 

ομοσπονδίας με 5 συλλόγους-μέλη και μόλις 36 συνέδρους, ένα μέγεθος που συνε-

χώς μειώνεται λόγω της μείωσης του προσωπικού και των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και 

αποχωρήσεων. Μια ομοσπονδία όμως που, λόγω της στενής σχέσης με το κράτος καθώς 

εκπροσωπεί τους συλλόγους των εργαζομένων στο υπ. Εσωτερικών, το Εθνικό Τυπογρα-

φείο, την πρώην Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, είναι 

άκρως αντιπροσωπευτική της κατάστασης που επικρατεί στο λεγόμενο «στενό» δημόσιο το-

μέα, με καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι και σ’ αυτό το συνέδριο αποτυπώθηκε πλειοψηφία 

της κυβερνητικής παράταξης της ΔΑΚΕ.

Την τετραετία που προηγήθηκε, η ομοσπονδία ήταν κυριολεκτικά απούσα και, με πρόφα-

ση την πανδημία, είχε κηρύξει παύση όλων των διαδικασιών της. Γι’ αυτό και η πλειοψηφού-

σα παράταξη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δέχθηκε κριτική, την οποία όμως προκλητικά 

άφησε τελείως αναπάντητη, χωρίς καμία τοποθέτηση, ασχολούμενη μονάχα με τη συγκρό-

τηση των ψηφοδελτίων της. Προχώρησε άλλωστε σε καλά υπολογισμένους εκλογικούς χει-

ρισμούς, που περιλάμβαναν και διαχωρισμό σε διαφορετικά ψηφοδέλτια.

Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση ήταν γόνιμη και οι σύνεδροι που επέλεξαν να τοποθετηθούν 

ανέδειξαν τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, με κυρίαρχα τον αντιδραστικό κι 

αντεργατικό νόμο 4808/2021, τις πραγματικές μισθολογικές μειώσεις και την ακρίβεια.

Η Αγωνιστική Κίνηση Εθνικού Τυπογραφείου συμμετείχε στο συνέδριο με 2 συνέ-

δρους και σε συνεργασία με συναγωνιστή απ’ την πρώην Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων συγκρότησε το ψηφοδέλτιο της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ που κατάφερε να εξασφαλίσει 

και πάλι μια έδρα στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

9ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΣΥΠΕΣΔΔΑ

«Φ
ιλεργατικός» οίστρος διαπνέει τα 

ξένα και ντόπια επιτελεία το τε-

λευταίο διάστημα. Στις 6 Ιούνη η 

προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι 

διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμ-

φωνία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς 

οι οποίοι θα πρέπει να είναι «επαρκείς». Στη 

χώρα μας, δε, η κυβέρνηση της ΝΔ καμαρώνει 

(χωρίς να ντρέπεται!) για το «φιλεργατικό» της 

έργο!

Και αν στη χώρα μας αυτές οι λαθρο-

χειρίες δικαιολογούνται από το γενικότερο 

προεκλογικό κλίμα που καλλιεργείται, τι την 

έπιασε άραγε την ΕΕ και βάλθηκε να θέσει 

τέτοιο ζήτημα; Η απάντηση βρίσκεται στο ότι 

–αν και ο καθένας μπορεί να έχει τους δικούς 

του, ιδιαίτερους λόγους– όλοι τους προσπα-

θούν να αποφύγουν αυτό που φοβούνται 

και το βλέπουν ήδη να εκδηλώνεται: τα 

μεγάλα εργατικά ξεσπάσματα, τους μαζι-

κούς αγώνες της εργατικής τάξης και των 

εργαζομένων ενάντια στην εξαθλίωση, τη 

φτώχεια και την πείνα που επελαύνουν. 

Ήδη σε μια σειρά χωρών της ΕΕ οι εργαζό-

μενοι βρίσκονται σε αναβρασμό και αγωνιστι-

κές κινητοποιήσεις. Σε Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, 

Βέλγιο, Γερμανία και αλλού, ξεσπούν πολυή-

μερες, μαζικές απεργίες, με κοινό αίτημα τις 

αυξήσεις στους μισθούς. Και τα επιτελεία του 

ευρωπαϊκού κεφάλαιου γνωρίζουν πολύ καλά 

ότι το τοπίο θα γίνεται όλο και πιο βαρύ για 

τους εργαζόμενους, καθώς προβλέπουν νέα 

οικονομική ύφεση, ενώ βαρύτατες θα είναι και 

οι συνέπειες από την επέκταση της πολεμικής 

αναμέτρησης στην Ουκρανία.

Τρέχουν, λοιπόν, να προλάβουν τα χει-

ρότερα μόνο που σκοντάφτουν στον ίδιο 

τους τον εαυτό(!), καθώς δεν μπορούν να 

προσπεράσουν ούτε τις μεταξύ τους αντιθέσεις 

και τους ανταγωνισμούς, ούτε φυσικά και το 

βασικό άξονα της κίνησης του κεφάλαιου που 

είναι η διατήρηση και επέκταση της κερδοφορί-

ας του. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο όσο και του Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο χρειάστηκαν περισσότερο από ένα χρόνο 

για να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στη δι-

αδικασία της μεταξύ τους διαπραγμάτευσης για 

το ζήτημα, ενώ από τον Γενάρη του 2022 που 

ξεκίνησε η διαπραγμάτευση χρειάστηκαν οχτώ 

γύροι μέχρι να καταληχτεί η συμφωνία. Από 

δω και πέρα, δε, πρέπει κάθε όργανο να εγκρί-

νει τη συμφωνία, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν στη 

διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν 

την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Ωστόσο, ακόμη και το πλαίσιο της συμφω-

νίας είναι τόσο θολό και ασαφές που δεν μπο-

ρεί να διασφαλίσει σχεδόν τίποτε, ενώ αφήνει 

και πολλά ζητήματα στον αέρα. Τα κράτη-μέλη 

θα πρέπει –λέει– να αξιολογήσουν κατά πόσον 

οι υφιστάμενοι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί τους 

είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν αξιοπρε-

πές επίπεδο διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη 

τις δικές τους κοινωνικοοικονομικές συνθή-

κες, την αγοραστική τους δύναμη ή τα μακρο-

πρόθεσμα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας 

και εξελίξεις. Μα, αυτό ακριβώς είναι και 

το πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και με 

βάση το οποίο ο κατώτατος μισθός ορί-

ζεται πλέον από την κυβέρνηση (και όχι 

από συλλογική διαπραγμάτευση) και έχει 

οδηγήσει στην καταβαράθρωσή του!

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπε-

ται και η παρότρυνση προς τα κράτη-μέλη 

να ενισχύσουν τις κλαδικές και διακλαδικές 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και να καταρτί-

σουν σχέδιο με στόχο –λέει– να προστατεύε-

ται από συλλογική σύμβαση τουλάχιστον το 

80% των εργαζομένων. Αφού με την πολιτική 

τους έχουν πρωτοστατήσει στην κατάργηση 

των συλλογικών συμβάσεων και την πλήρη 

διάλυση των εργασιακών σχέσεων, έρχονται 

σήμερα να μιλήσουν για προστασία των εργα-

ζομένων. Θέλουν να μας πείσουν ότι στην 

ΕΕ των τεράστιων ανισοτήτων και του ξε-

ζουμίσματος των εξαρτημένων χωρών από 

τις ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις, θα υπάρ-

ξει κοινή πολιτική διασφάλισης των εργα-

ζομένων. Πώς, άραγε, θα καλυφθεί το χάσμα 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ όπου ο μηνιαίος 

κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 332 ευρώ 

στη Βουλγαρία έως 2.202 ευρώ στο Λουξεμ-

βούργο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 

για το 2021;

Αλλά και πώς είναι δυνατόν να πιστέψου-

με ότι το κεφάλαιο θα δεχτεί να συναινέσει σε 

συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξή-

σεις μισθών χωρίς την πραγματική και απο-

φασιστική πίεση των εργαζομένων; Για εμάς 

είναι σαφές ότι όταν τα ευρωπαϊκά ιμπεριαλι-

στικά επιτελεία μιλούν για συλλογικές συμβά-

σεις αυτό που εννοούν είναι την εξασφάλιση 

της εργασιακής «ειρήνης», δηλαδή της εξου-

δετέρωσης των εργατικών αντιστάσεων μέσα 

από συμφωνίες που, από τη μια, θα πετούν 

μερικά ψίχουλα στους εργαζόμενους και, 

από την άλλη, θα δίνουν ρόλο και στις 

συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες 

που θα εμφανίζονται ξανά ως εκπρόσωποι 

των εργαζομένων, ενώ θα τους κρατούν στο 

περιθώριο. 

Δεν είναι τυχαίοι οι πανηγυρισμοί της 

ΓΣΕΕ που εμφανίζει τη συμφωνία ως «δικαίω-

ση των πολύχρονων αγώνων των ευρωπαϊκών και 

ελληνικών συνδικάτων για αξιοπρεπή διαβίωση 

και κοινωνική δικαιοσύνη»!!! Προφανώς, και η 

ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ –που έχει πα-

ραιτηθεί από κάθε μισθολογική διεκδίκηση 

και έχει αποδεχτεί πλήρως το καθεστώς ορι-

σμού του μισθού από το κράτος– περιμένει 

από την ΕΕ τη δικαίωσή της. Όμως εννοεί 

δικαίωση του «υπεύθυνου» ρόλου της και όχι 

των εργατικών συμφερόντων και διεκδικήσε-

ων, με τα οποία δεν έχει καμία σχέση.

Δεν είναι, βεβαίως, τυχαίοι και οι πανηγυ-

ρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα. Ασυγκράτη-

τος ο ευρωβουλευτής του, Κ. Αρβανίτης, κά-

νει λόγο για «συμφωνία-ορόσημο για το μέλλον 

της Εργασίας στην ΕΕ», αλλά και για «σημαντικό 

βήμα απομάκρυνσης από τις μονεταριστικές πολι-

τικές της φιλελεύθερης χυδαιότητας»!!! Είναι και 

αυτή η τοποθέτηση στο μοτίβο της αντιπολι-

τευτικής-προεκλογικής γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ 

όπου η ΕΕ εμφανίζεται ως πεδίο δυνατοτήτων 

(και όχι φυλακή των λαών) τις οποίες αρκεί 

κανείς να έχει την «αποφασιστικότητα» να δι-

εκδικήσει!

Εδώ και ο ίδιος ο Χατζηδάκης έσπευ-

σε να «πατήσει πόδι» και να ξεπεράσει την 

απροθυμία των εργοδοτών του κλάδου του 

επισιτισμού και να κηρύξει ως υποχρεωτική 

τη συλλογική σύμβαση στον κλάδο! «Με πρω-

τοβουλία της κυβέρνησης και παρά το γεγονός ότι 

η εργοδοτική πλευρά δεν έδινε στο Ανώτατο Συμ-

βούλιο Εργασίας τα στοιχεία που απαιτούνταν για 

την κήρυξη της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας του 

επισιτισμού ως υποχρεωτικής, προχωρήσαμε στην 

υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, όχι 

μόνο εξαιτίας της υψηλής παραβατικότητας που 

παρατηρείται στον κλάδο στις εκθέσεις της Επι-

θεώρησης Εργασίας, αλλά και επειδή είναι ζήτημα 

δικαιοσύνης για τους εργαζόμενους του συγκεκρι-

μένου κλάδου. Οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση 

Εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά 

ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, θα είναι εντα-

τικοί, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέρο-

ντα των εργαζομένων και ο υγιής ανταγωνισμός».

Πανηγυρίζουν, λοιπόν, όλοι αυτοί που 

έχουν πρωτοστατήσει στη συντριβή των εργα-

τικών δικαιωμάτων. Αυτοί που φυσικά δεν πα-

νηγυρίζουν είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που 

βλέπουν τη ζωή τους να μετατρέπεται σε Γολ-

γοθά. Δεν πανηγυρίζουν αυτοί που βλέπουν 

ότι με τους μισθούς πείνας και τα επιδόματα 

ελεημοσύνης δεν βγαίνει ούτε ο μισός μήνας. 

Γι’ αυτούς ο μόνος δρόμος παραμένει ο 

δρόμος του αγώνα και της διεκδίκησης. 

Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις σε 

μισθούς και μεροκάματα που να καλύ-

πτουν το κόστος της ζωής. Για ασφαλείς, 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 
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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 9 Ιούλη 2022

Για το Δ.Σ. Για την ΑΔΕΔΥ

Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες

Αγωνιστική Πρωτοβουλία1 12 4 12 1

Ενωτική Κίνηση2 6 2 6 -

ΔΑΚΕ Εθνικού Τυπογραφείου 4 2

ΔΑΚΕ Υπουργείου Εσωτερικών 8 3

ΔΑΚΕ Εθνικού Τυπογραφείου-Υπ.Εσωτ. 12 1

Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων3 3 1 3 -

Αριστερή Κίνηση 3 1 3 -

36 13 36 2

1.  Συνεργασία ΠΑΣΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ

2.  ΔΑΚΕ πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

3.  Ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης



Η
Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη
ανέδειξε και επιβεβαίωσε την κα-
ταλυτική και καθοριστική επίδρα-

ση της στάσης των ΗΠΑ στον ελληνοτουρ-
κικό ανταγωνισμό. Ουσιαστικά ανέδειξε
τους όρους επικυριαρχίας των ΗΠΑ, που
διέπουν τις ελληνοαμερικάνικες και τις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Επιβεβαίωσε
δε ότι οι ανάγκες του γεωπολιτικού σχε-
διασμού των ΗΠΑ για την ευρύτερη περιο-
χή στην τρέχουσα περίοδο υπηρετούνται
με τον κατευνασμό της έντασης και από τις
δυο πλευρές του Αιγαίου, με την εμφάνιση
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ
ως ενός αρραγούς και συμπαγούς μετώ-
που απέναντι στη Ρωσία.

Η σημασία και η κρισιμότητα της Συνό-
δου, η επίτευξη και προώθηση των βασι-
κών της στόχων ξεκαθαρίστηκαν από τις
ΗΠΑ και στις δυο πλευρές και από ό,τι
φαίνεται έγιναν κατανοητές πριν τη διε-
ξαγωγή της, ακόμη κι όταν ο ντόπιος
αστικός τύπος εμφάνιζε τον «ταραξία» και
«τραμπούκο» Ερντογάν έτοιμο να τινάξει
στον αέρα τη Σύνοδο, αλλά και τον Μη-
τσοτάκη «οπλισμένο σαν αστακό» έτοιμο
να αντιπαρατεθεί στις τούρκικες προκλή-
σεις. Τελικά, από εκεί που Αθήνα και
Άγκυρα έπαιρναν θέσεις μάχης έτοιμες να
μετατρέψουν τη Σύνοδο σε ρινγκ των ελ-
ληνοτουρκικών διαφορών, αυτή τη φορά
και οι δυο πλευρές, σαν καλά παιδιά,
υπηρέτησαν τις ανάγκες των ιμπεριαλι-
στικών αφεντικών, συμβάλλοντας στην
«επιτυχία» της Συνόδου και στην «ενδυ-
νάμωση της Συμμαχίας», χωρίς να ακου-
στεί το παραμικρό.

Προφανώς, αυτή η εξέλιξη δεν αναιρεί
σε καμία περίπτωση τον πραγματικό και
προαιώνιο, άδικο και αντιδραστικό για
τους λαούς, ανταγωνισμό των δυο αστι-
κών κεφαλαιοκρατικών τάξεων Ελλάδας
και Τουρκίας. Ούτε βέβαια μπορεί να κα-
θησυχάζει τους δυο λαούς το γεγονός ότι
τα ιμπεριαλιστικά αφεντικά απαιτούν ήρε-
μα νερά σε Αιγαίο και ΝΑ Μεσόγειο. Πρώ-
τον, γιατί η απαίτηση αυτή είναι κομμάτι
του γενικότερου αμερικανοΝΑΤΟϊκού γε-
ωπολιτικού πολεμικού σχεδιασμού, σε μια
περίοδο κλιμάκωσης και παροξυσμού του
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Αυτός ο
σχεδιασμός απαιτεί οι δυο χώρες να μετα-
τραπούν σε προκεχωρημένα φυλάκια
απέναντι στη Ρωσία και οι δυο λαοί σε

κρέας για τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.
Δεύτερον, γιατί η ένταση του ανταγωνι-
σμού των δυο αστικών τάξεων Ελλάδας
και Τουρκίας πυροδοτήθηκε ακριβώς στο
έδαφος που διαμόρφωσε ο ιμπεριαλιστι-
κός ανταγωνισμός, οι γεωπολιτικές ανα-
κατατάξεις που τον συνοδεύουν στην ευ-
ρύτερη περιοχή, η ρευστότητα, η αστά-
θεια και η αποσταθεροποίηση, καθώς και
ο «αναθεωρητισμός», δηλαδή η αλλαγή
συνόρων. Τρίτον, γιατί μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, με βάση την αντιδραστική φύση
και το dna που χαρακτηρίζει τη κάθε αστι-
κή τάξη, ανεξαρτήτως των ορίων και των
δυνατοτήτων της όπως αυτές αποκρυ-
σταλλώνονται στον παγκόσμιο καταμερι-
σμό, ενεργοποιούνται οι έμφυτες τάσεις
επεκτατισμού.

Το ζήτημα της ιμπεριαλιστικής εξάρτη-
σης για τις δυο αστικές τάξεις Ελλάδας
και Τουρκίας αποτελεί κρίσιμο και καθο-
ριστικό παράγοντα. Στον μεταξύ τους οι-
κονομικό, γεωπολιτικό, στρατιωτικό
ανταγωνισμό, ο συσχετισμός δύναμης που
καταγράφεται φέρει τη σφραγίδα των
ιμπεριαλιστικών αφεντικών. Είναι υπο-
χρεωμένες από τη φύση τους να αναζη-
τούν την εύνοια των ιμπεριαλιστών, να
διεκδικούν και να διαπραγματεύονται, η
κάθε μια με τις δυνατότητές της τους
όρους της εξάρτησης και κατά συνέπεια
τη θέση τους η μια έναντι της άλλης.

Η κούρσα των εξοπλιστικών προγραμ-
μάτων στην οποία επιδίδονται και οι δυο
αστικές τάξεις είναι χαρακτηριστική, τόσο
για το πώς εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί ο
ιμπεριαλισμός τον ανταγωνισμό των δυο
αστικών τάξεων για να ασκήσει πιέσεις και
εκβιασμούς, να βαθύνει την εξάρτηση των
χωρών σε όλα τα πεδία και να τις ευθυ-
γραμμίζει στα σχέδια του, όσο και για το
πώς αντιλαμβάνονται οι εξαρτημένες αστι-
κές τάξεις την αλλαγή του συσχετισμού δύ-
ναμης με τη βούλα του «προστάτη». 

Ήδη η Ελλάδα υπέγραψε κι απέστειλε
στις ΗΠΑ το επίσημο αίτημα για την αγο-
ρά 20+20 αμερικανικών αεροσκαφών F-
35, ενώ για τον σκοπό αυτό έχει προ-
γραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου το ταξίδι
του υπ. Εθνικής Άμυνας,  Ν. Παναγιωτό-
πουλου, στις ΗΠΑ. Τα F-35 έρχονται ως
συνέχεια των 24 γαλλικών μαχητικών
Rafale, των 4 φρεγατών Belh@rra και του
εκσυγχρονισμού 121 F-16. Ταυτόχρονα,
σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο RND, η
Ελλάδα σχεδιάζει να δαπανήσει μεταξύ
2022 και 2028 αλλά 11,5 δισ. για την προ-
μήθεια στρατιωτικών εξοπλισμών. 

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία έχει απο-
κλειστεί από τα F-35 λόγω της αγοράς των
ρωσικών πυραύλων S-400, ενώ η αγορά

40 F-16 και η αναβάθμιση άλλων 80
που στήριξε ο Μπάιντεν στη συνάντη-
ση που είχε με τον Ερντογάν στο
πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, έχουν
προς το παρόν μπλοκαριστεί από το
Κογκρέσο. Την ίδια ώρα, ο Κ. Μητσο-
τάκης δήλωνε στις 17/5 στο Κογκρέ-
σο: «Το τελευταίο πράγμα που χρειά-
ζεται το ΝΑΤΟ σε μια εποχή που το
επίκεντρο της προσοχής μας είναι να
συμβάλλουμε στην ήττα της ρωσικής
επιθετικότητας είναι μια ακόμη πηγή
αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυ-
γα του ΝΑΤΟ. Σας ζητώ να το λάβετε
αυτό υπόψη σας, όταν λαμβάνετε
αποφάσεις για την προμήθεια στρα-
τιωτικού εξοπλισμού στην ανατολική
Μεσόγειο», οδηγώντας τον Ερντογάν
στο «Μητσοτάκης γιοκ».

Είναι αλήθεια ότι η ένταση στον
ανταγωνισμό των δυο αστικών τάξε-
ων έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα, συ-
νεχίζοντας να εμπεριέχει το ενδεχό-
μενο ενός θερμού επεισοδίου. ΗΠΑ
και ΕΕ απαιτούν αποκλιμάκωση, ενώ
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ οι δυο πλευρές
έδειξαν στοιχεία προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Το αν θα τηρηθούν οι
όποιες δεσμεύσεις παραμένει άγνω-
στο. Να θυμίσουμε ότι το «θετικό»
κλίμα στην αμερικανοκαθοδηγούμενη
συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη
στην Κωνσταντινούπολη (13/3) ανα-
τράπηκε την επόμενη μέρα. Ακόμη
και αν η ιμπεριαλιστική εξάρτηση εν-
σωματώνει ολοένα και περισσότερα
χαρακτηριστικά υποτέλειας, πρόκει-
ται για καπιταλιστικά κράτη και όχι
για προτεκτοράτα. Πόσο μάλλον
όταν τα ζητήματα που έχουν ανοίξει
και τίθενται στην ημερήσια διάταξη
και για τις δυο κεφαλαιοκρατικές
αστικές τάξεις αφορούν το Αιγαίο,
την ΝΑ Μεσόγειο, το Κυπριακό, το
ζωτικό χώρο της κάθε μιας, την κυ-
ριαρχία και τον επεκτατισμό της, την
αναζήτηση πεδίων κερδοφορίας και
την αναπαραγωγή τους, την αναζή-
τηση από τα ιμπεριαλιστικά αφεντικά
συνολικότερου ρόλου στην ευρύτερη
περιοχή, αλλά και την υπονόμευση
του ρόλου και της θέσης του αντιπά-
λου. Όλα αυτά, μαζί με ένα μείγμα
εθνικισμού προς τους λαούς και υπο-
τέλειας στους ιμπεριαλιστές, μαζί με
ένα μείγμα μωροφιλοδοξιών και τυ-
χοδιωκτισμών για τα οποία διακρίνο-
νται και οι δυο, διαμορφώνουν μια
αντιδραστική και επικίνδυνη για τους
λαούς κατάσταση.

Σύνοδος κορυφής στη Μαδρίτη

Προς ένα παγκόσμιο ΝΑΤΟ;

Η
«ιστορική Σύνοδος» κορυφής του
ΝΑΤΟ, όπως τη χαρακτήρισε ο Λ.
Οίκος, έγινε σε ένα διεθνές περι-

βάλλον έντονων ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, δια-
νύοντας πια τον πέμπτο μήνα του, συνεχί-
ζει να παράγει σημαντικά αποτελέσματα
στη διεθνή σκακιέρα, ανατρέποντας δεδο-
μένα αρκετά πέρα από την «αρχιτεκτονική
ασφαλείας στην Ευρώπη», επιδρώντας
καθοριστικά στις παγκόσμιες γεωπολιτι-
κές ισορροπίες. Τα επισυμβαίνοντα στον
ευρωπαϊκό χώρο, τους τελευταίους μή-
νες, εκτιμάται πως θέτουν με ευνοϊκό τρό-
πο για τις ΗΠΑ την επανεκκίνηση της πο-
λεμικής τους μηχανής σε μια πιο ευρυγώ-
νια προοπτική!

Το ενημερωτικό δελτίο  του Λ. Οίκου,
λίγο πριν τη Σύνοδο, περιέγραφε το τελι-
κό κείμενο που στα 49 άρθρα του ορίζει το
«νέο στρατηγικό δόγμα» που υιοθετεί η

Συμμαχία για την επόμενη δεκαετία και
στο οποίο, για πρώτη φορά, δίνεται τόση
έμφαση σε ολόκληρη την υφήλιο ως «επι-
χειρησιακό χώρο»: «…Η ασφάλεια στην
Ευρώπη είναι αδιαίρετη από την ασφάλεια
στην περιοχή του Ινδικού-Ειρηνικού», δη-
λώνει ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Κισίντα.
Αλλά και στο άρθρο 11 του κειμένου, ρη-
τά αναφέρεται πως «οι συγκρούσεις στην
Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η
ευθραυστότητα και η αστάθεια αυτών των
περιοχών θέτουν άμεσα σε κίνδυνο την
ασφάλειά μας και των εταίρων μας».
Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νο-
τιοανατολική Ασία και Ειρηνικό. Η εμφάνι-
ση για πρώτη φορά των ηγετών Αυστρα-
λίας, Ιαπωνίας, Νέας Ζηλανδίας και Νό-
τιας Κορέας σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα. 

Η «Στρατηγική Αντίληψη» του ΝΑΤΟ
για την επόμενη δεκαετία αφήνει έξω

όσους δεν συντάσσονται με
την, πιο μονότονα, επανα-
λαμβανόμενη φράση του
κειμένου: «διεθνή τάξη βα-
σισμένη σε κανόνες» (κα-
νόνες που ορίζουν βέβαια
οι ΗΠΑ). Ο συχνά προβαλ-
λόμενος αξιακός διαχωρι-
σμός του κόσμου, με το γε-
νικόλογο περί «αυταρχι-
κών παραγόντων» (ή κα-
θεστώτων), επιδιώκει να
οριοθετήσει όσους «…αμ-
φισβητούν τα συμφέροντα,
τις αξίες και τον δημοκρα-
τικό τρόπο ζωής μας».
Όπου οι αξίες και η δημο-
κρατία μπορεί να είναι και
προαιρετικές... αλλά όχι
τα συμφέροντα των ΗΠΑ!
Κάποιοι αναλυτές βλέπουν
πίσω από αυτές τις διατυ-
πώσεις την προσπάθεια να
οριστεί η «νέα Δύση» ή η
«μετα-Δύση», πριν κάτι τέ-
τοιο το θέσουν οι αντίπα-
λοι, στρατηγικοί ή μη.

Μετά τη διάλυση του
Συμφώνου της Βαρσοβίας,
το μέλλον της Συμμαχίας
περιγράφεται στη λεγόμενη
«Στρατηγική Αντίληψη της
Συμμαχίας» (The Alliance’s
Strategic Concept), τόσο
του 1991 όσο και του 1999.
Η μετέπειτα πορεία και εξέ-
λιξη της Συμμαχίας είναι
γνωστή. Τα 15 κράτη μέλη
του 1991 είναι πλέον 30 και
με την επικείμενη είσοδο
Σουηδίας και Φιλανδίας, γί-
νονται 32. Η νέα Στρατηγι-
κή Αντίληψη (ΝΑΤΟ 2022)
περιγράφει τον μετασχημα-
τισμό του ΝΑΤΟ, σύμφωνα
με την «Ατζέντα του ΝΑΤΟ
2030», που εγκρίθηκε στη
Σύνοδο Κορυφής του 2021.
Και το βασικό ΝΑΤΟϊκό
στρατηγικό δόγμα (στο άρ-
θρο 8) δεν πρωτοτυπεί κα-
θόλου αναφέροντας ότι η
Ρωσία αποτελεί την «κύρια
και πιο άμεση απειλή για
την ασφάλεια των Συμμά-
χων και για την ειρήνη και
τη σταθερότητα στον ευρω-
ατλαντικό χώρο». 

Πρωτοτυπεί, ωστόσο,
στο άρθρο 45 γενικεύοντας
τις απειλές: «…θα εργα-
στούμε με εταίρους για να
ανταποκριθούμε σε κοινές
απειλές και προκλήσεις για

την ασφάλεια σε περιοχές στρατηγικού εν-
διαφέροντος για τη Συμμαχία, συμπερι-
λαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής και του Σάχελ.  Το
ΝΑΤΟ αποδίδει σημασία στον Ινδο-Ειρηνι-
κό επειδή οι εξελίξεις σε αυτό το μέρος
του κόσμου είναι πιθανό να έχουν άμεσες
επιπτώσεις στην ευρωατλαντική ασφά-
λεια. Σε αυτόν τον τομέα, θα διατηρήσου-
με διάλογο και συνεργασία με τους σημε-
ρινούς εταίρους μας καθώς και με νέους
εταίρους, προκειμένου να ανταποκριθού-
με στις διαπεριφερειακές προκλήσεις και
να υπερασπιστούμε τα κοινά μας συμφέ-
ροντα ασφαλείας….».

Ο Ινδο-Ειρηνικός έχει ιδιαίτερη κατα-
χώριση στο κείμενο. Με τα άρθρα 13 και
14 ανοίγονται νέα κεφάλαια. Είναι η πρώ-
τη φορά που σε τέτοιο έγγραφο αναφέ-
ρεται η Κίνα, η οποία μέχρι σήμερα δεν
σχετιζόταν με την αποστολή της Ατλαντι-
κής συμμαχίας. Τονίζεται ότι πρέπει να
«εργαστούμε υπεύθυνα, ως Σύμμαχοι, για
να ανταποκριθούμε στις συστημικές προ-
κλήσεις που θέτει η Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας για την ευρωατλαντική ασφάλεια…»
και ότι «η εμβάθυνση της στρατηγικής
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Κίνας και της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας, καθώς και οι συνδυασμένες
προσπάθειές τους να αποσταθεροποιή-
σουν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κα-
νόνες, αντιτίθενται με τις αξίες και τα
συμφέροντά μας». Τα παραπάνω δηλώ-
νουν πως οι ΗΠΑ απαιτούν από τους Ευ-
ρωπαίους συστράτευση απέναντι όχι μό-
νο στη Ρωσία αλλά και στην Κίνα, υποδη-
λώνοντας ταυτόχρονα πως οι ανοχές τους
σε παρεκκλίσεις φτάνουν στο τέλος τους.

Η αντίδραση του Πεκίνου, μέσω
του εκπροσώπου του κινεζικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών, Ζάο Λιτζιάν, ήταν ιδιαίτε-
ρα αιχμηρή. Αφού χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ
«κατάλοιπο του Ψυχρού Πολέμου», 

είπε πως «…είναι αυτό που αποτελεί
την αληθινή συστημική απειλή για την πα-
γκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια σταθε-
ρότητα…», αφού «…στην πράξη, δεν παύ-
ει να επεκτείνεται πέραν του περιφερεια-
κού πεδίου του και των αρμοδιοτήτων
του, να κηρύσσει πολέμους και να σκοτώ-
νει αθώους αμάχους…»,  καταλήγοντας
πως «….τα χέρια του ΝΑΤΟ είναι βαμμένα
με το αίμα των λαών του κόσμου».

Το γεγονός πως στην περιοχή του Ινδι-
κού - Ειρηνικού σήμερα απουσιάζουν ισχυ-
ρές διακρατικές δομές είναι ένα ζήτημα
που αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Εδώ και
κάποια χρόνια στις χώρες της Ασίας, που
έχουν στενές σχέσεις (και αναγκαστικές)
με τις ΗΠΑ, έχει τεθεί η ιδέα δημιουργίας
ενός «περιφερειακού ΝΑΤΟ». Διάφορα
σχέδια, που εκπονούνται στις ΗΠΑ, μιλούν
για μια στρατιωτική συμμαχία ΝΑΤΟϊκής
εκδοχής στην περιοχή, από συμμάχους και
εταίρους Ασίας-Ειρηνικού, ξεκινώντας από
τη δημιουργία ενός «οδικού χάρτη» για ευ-
ρύτερη συνεργασία. Αμερικανοί αξιωμα-
τούχοι αναφέρονται συχνά στις «προοπτι-
κές» μετεξέλιξης που έχει η τετραμερής
συνεργασία (Quad)  ΗΠΑ-Ινδίας-Αυστρα-
λίας-Ιαπωνίας (που σήμερα αφορά κυρίως
κοινά γυμνάσια). Τονίζουν, μάλιστα, ότι
στο ξεκίνημά της η Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία, είχε μόνο 12 μέλη έναντι των 30
που έχει σήμερα.

Ωστόσο όπως επισημαίνεται, από διά-
φορους αναλυτές, τα κράτη της Νοτιοα-
νατολικής Ασίας αντιμετωπίζουν αμήχανα
το ενδεχόμενο μια τέτοιας συμμαχίας.
Ένας από τους λόγους αφορά το γεγονός
πως η Ένωση των κρατών της Νοτιοανα-
τολικής Ασίας ( ASEAN), έχει γίνει ο μεγα-
λύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας.
Μάλιστα ξεπέρασε την ΕΕ το προηγούμε-

νο εξάμηνο. Αλλά και χώρες, όπως η Αυ-
στραλία, που ανησυχούν για την ενδυνά-
μωση της Κίνας, φοβούνται παράλληλα
το κόστος και τις συνέπειες που θα είχε η
προσχώρηση σε μια στρατιωτική συμμα-
χία των ΗΠΑ. Πολλές εκτιμήσεις συγκλί-
νουν ότι δύσκολα θα δημιουργηθεί ένα
ασιατικό ΝΑΤΟ, ακόμα και αν η άτυπη
συμμαχία των τεσσάρων θα μπορούσε να
αυξήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και
συναφείς δραστηριότητες.

Συμπερασματικά:
-Σήμερα η ενδεχόμενη προοπτική μα-

κρόχρονης αντιπαράθεσης Δύσης-Ρω-
σίας και η ανασύνταξη του ΝΑΤΟ, που
επιχειρούν οι ΗΠΑ, επιδρά καθοριστικά
στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς και
ισορροπίες και σε πρώτο χρόνο σε βάρος
της Γερμανίας. 

-Παρότι το ΝΑΤΟ έχει επιδείξει μια
αξιοσημείωτη ικανότητα προσαρμογής
μέχρι σήμερα, αναλαμβάνοντας δράση
και έξω από τον επιχειρησιακό του χώρο,
η αλλαγή του γεωπολιτικού περιβάλλο-
ντος και τα αποκλίνοντα συμφέροντα
πολλών μελών του διαμορφώνουν ένα
διαφορετικό στρατηγικό υπόβαθρο στη
Συμμαχία από αυτό του 1991. 

-Το πολιτικό ζητούμενο για τις ΗΠΑ, σε
σχέση με τη Συμμαχία, δεν αφορά μόνο
στον ρόλο τους εντός ενός παγκόσμιου
στρατιωτικού οργανισμού, αλλά στα όρια
«δικαιωματικής και παρεμβατικής» εφαρ-
μογής μιας νέας παγκόσμιας πολιτικής
της, μέσω αυτού.

-Το προηγούμενο συνδέεται με τα
«εσωτερικά θεμέλια της εξωτερικής πολι-
τικής των ΗΠΑ», που δείχνουν πολύ πιο
εύθραυστα από όσο ήταν κάποτε. Το αρ-
ραγές διακομματικό κέντρο κατά τη

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου δείχνει να
έχει ρωγμές. 

Η Ανάλυση του Μάθιου Κάρνιτσνιγκ
στο Politico πάει πιο πέρα. Ο Αμερικανός
αρθρογράφος, αν και διαπιστώνει πως η
διατλαντική συμμαχία φαίνεται να είναι
ισχυρή όσο ποτέ, θεωρεί την αντίδραση
του ΝΑΤΟ απέναντι στον Πούτιν και τον
πόλεμο στην Ουκρανία «διασπασμένη»!
Και αυτό γιατί εκτιμά ότι η ενότητά της
παραμένει εύθραυστη, καθώς το «αίσθη-
μα συλλογικότητας προσεγγίζεται τόσο
διαφορετικά, όσα είναι και τα 30 μέλη
της». Άρα χρειάζεται κάτι περισσότερο
από μια επανεξέταση, από μια μεταρρύθ-
μιση. Πρέπει να επανιδρυθεί!

ΧΒ
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Ελληνοτουρκικά

Ο κατευνασμός που προωθούν οι ιμπεριαλιστές
δεν απομακρύνει τον κίνδυνο για τους λαούς

Άρση του βέτο της Τουρκίας
για την ένταξη

Σουηδίας-Φινλανδίας

Π
ολλά γράφτηκαν για την άρση του βέτο
της Τουρκίας στην ένταξη Σουηδίας και
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Στόλτενμπεργκ

και οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την απόφαση των Τούρ-
κων και δήλωσαν ικανοποιημένοι για την προο-
πτική διεύρυνσης της συμμαχίας με χώρες που
συνορεύουν με τη Ρωσία. Η τουρκική κυβέρνηση
δήλωσε ότι πήρε αυτά που ήθελε, η ελληνική κι-
νήθηκε στο επίσημο ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο και ο
ΣΥΡΙΖΑ την κατηγόρησε σχεδόν για ενδοτισμό!

Η μόνη επίσημη πράξη ήταν η υπογραφή του
τριμερούς μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Τουρ-
κίας, Σουηδίας και Φινλανδίας, το οποίο περι-
λαμβάνει δυο συμφωνίες που είναι σημαντικές σε
πολιτικό επίπεδο, όμως έχουν δρόμο μέχρι να γί-
νουν πράξη.

Η πρώτη συμφωνία είναι η άρση του εμπάρ-
γκο όπλων από τους δύο προς την Τουρκία, που
είχε επιβληθεί από το 2019 μετά τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις της στη Συρία. Αυτή είναι μια σημα-
ντική εξέλιξη, η οποία σχετίζεται και με τις πλη-
ροφορίες για απελευθέρωση της αναβάθμισης
και αγοράς F-16 και F-35, παρότι οι Αμερικάνοι
επίσημα επιμένουν πως δεν υπήρξε κανενός εί-
δους παραχώρηση ως αντάλλαγμα για την άρση
του βέτο της Τουρκίας. Ωστόσο, η απελευθέρω-
ση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο
των ΗΠΑ, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι δεν
θα είναι εντελώς ομαλή. Και είναι ίσως δύσκολο
ο κύριος εταίρος του ΝΑΤΟ να απαγορεύει πω-
λήσεις όπλων στην Τουρκία και τα δυο νεότερα
μέλη να τις επιτρέπουν…

Η δεύτερη συμφωνία αφορά τη συνεργασία
σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Η
Σουηδία και η Φινλανδία δηλώνουν ότι υποστη-
ρίζουν την Τουρκία ενάντια στο PKK και το συ-
ριακό YPG. Αυτό είναι μια πολιτική επιτυχία για
την Τουρκία, η οποία ήδη ζήτησε την έκδοση πά-
νω από 70 ατόμων από τη Σουηδία. Ωστόσο, η
Σουηδή πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα
της θα ακολουθεί το εθνικό και διεθνές δίκαιο σε
ό,τι αφορά τις εκδόσεις ατόμων που δεν έχουν τη
σουηδική υπηκοότητα. Έτσι, η νομική ισχύς του
κειμένου του μνημονίου είναι τουλάχιστον αμφι-
σβητήσιμη.

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της ένταξης
των δύο από τα εθνικά κοινοβούλια των μελών
της συμμαχίας. Αυτή η διαδικασία θα πάρει κά-
ποιο χρόνο, όσο κι αν βιάζονται οι Αμερικάνοι,
και δεν αποκλείεται να κρύβει εκπλήξεις. Το πα-
ζάρι ενδέχεται να μην έχει τελειώσει ακόμα…

Κινητοποιήσεις ενάντια

στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Α
υτό που θα αντιστοιχούσε στις
επικίνδυνες εξελίξεις της επο-
χής μας και στα πολιτικά επίδι-

κα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη
θα ήταν μαζικές αντιπολεμικές-αντιι-
μπεριαλιστικές διαδηλώσεις σε όλον
τον κόσμο, στις οποίες οι λαοί θα όρ-
θωναν το ανάστημά τους απέναντι στην
πιο δολοφονική πολεμική μηχανή που
γνώρισε η ανθρωπότητα και στα ακόμα
πιο δολοφονικά σχέδιά της για το μέλ-
λον.

Αυτό, ωστόσο, δεν συνέβη. Οι λόγοι
πολλοί και κατά βάση γνωστοί: υποτίμη-
ση και υπερτίμηση ταυτόχρονα ενός
αντιπάλου που, όσο δεν αντιμετωπίζει
τη λαϊκή αντίσταση, τόσο πιο επιθετικός
γίνεται.

Από τον γενικό κανόνα δεν ξέφυγε
και η χώρα μας. Κινητοποιήσεις έγιναν
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάποιες άλ-
λες πόλεις (Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά).

Οι πρωτοβουλίες πάρθηκαν από δυ-
νάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αρι-
στεράς, ανάμεσα σε αυτές και η οργά-
νωσή μας. Στις προετοιμασίες των κι-
νητοποιήσεων φάνηκαν τα προβλήμα-
τα που ταλανίζουν για χρόνια τον χώ-
ρο, η απροθυμία συνεργασίας, οι ηγε-
μονισμοί, τα μαξιμαλιστικά πλαίσια. Κι
αυτά μαζί με τις πολιτικές διαφωνίες
που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, αλλά δεν
απαγορεύουν την κοινή δράση.

Παρόλα αυτά, οι κινητοποιήσεις
έγιναν. Και με δεδομένη την κατάσταση
του κινήματος θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν και αξιοπρεπείς. Αυτό είναι
ένα θετικό γεγονός που δεν πρέπει να
προσπερνιέται μπροστά στο αναντί-
στοιχο της μαζικότητας και των απαι-
τήσεων. Και, επίσης, δεν πρέπει να θε-
ωρείται δεδομένο. Χωρίς την επιμονή
και η πίεση όσων πήραν τις πρωτοβου-
λίες, ούτε αυτές οι κινητοποιήσεις δεν
θα γίνονταν. Κι αυτό θα ήταν πολύ χει-
ρότερο. Γιατί μπορεί ο αντίπαλος να
μην τρόμαξε από τις λαϊκές μάζες που
διαδήλωσαν, αλλά σίγουρα θα προτι-
μούσε να μην είχε διαδηλώσει κανείς.
Γιατί το έχει δει κι εκείνος ότι οι λίγοι
του σήμερα είναι οι πολλοί του αύριο!

Διαδήλωση ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Αθήνα, 29/6/2022
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Σ
τις 29 Ιουνίου ανακοινώθηκαν

από το ΥΠΑΙΘ οι επιδόσεις των

υποψηφίων στα μαθήματα των

Πανελλαδικών Εξετάσεων και μέχρι τα

μέσα Αυγούστου η αυλαία θα πέσει και

για τη φετινή χρονιά με την ανακοίνωση

των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,

δάκρυα χαράς χύθηκαν για τους λίγους

αριστούχους, που ολοένα και λιγοστεύ-

ουν. Τα στατιστικά είναι αμείλικτα: γενι-

κή μείωση των αριστούχων με εξαίρεση

τα μαθήματα της Χημείας και της Οικονο-

μίας. Τα ΜΜΕ έκαναν και φέτος πολύ κα-

λά τη δουλειά τους, επιδεικνύοντας τους

πρώτους των πρώτων, τα παιδιά-θαύμα-

τα, τα «εργατικά και μεθοδικά» παιδιά

που είναι άξια και πετυχημένα! Με άλλα

λόγια, συνέβαλαν στην εμπέδωση της

κυρίαρχης συστημικής ιδεολογίας, που

αφορά και τις πανελλαδικές -όπως και

όλες τις εξετάσεις- ότι δηλαδή πρόκειται

για έναν μηχανισμό «ανάδειξης των αρί-

στων» και μια «ατομική υπόθεση» του

κάθε νεολαίου, για να «πετύχει ή όχι».

Φυσικά, δεν γίνεται λόγος για την

πλειονότητα των μαθητών/τριών που

αντίκρυσαν στα sms που έλαβαν τις χα-

μηλές βαθμολογίες στα περισσότερα μα-

θήματα (περίπου το 40% με 50% στα πε-

ρισσότερα μαθήματα έχουν βαθμολογίες

κάτω από 10), που δάκρυα απογοήτευ-

σης και πίκρας γέμισαν τα μάτια τα δικά

τους και των οικογενειών τους. Δεν γίνε-

ται λόγος για εκείνους τους λαϊκούς, ερ-

γαζόμενους και άνεργους γονείς, που

ένιωσαν ανάξιοι κι ενοχικοί, γιατί δεν θα

μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους

να σπουδάσουν σε άλλη πόλη, αλλά ού-

τε και για εκείνα τα παιδιά που λόγω της

Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για

δεύτερη χρονιά φέτος δεν θα έχουν καν

το δικαίωμα να υποβάλλουν μηχανογρα-

φικό δελτίο.

Να μιλήσουμε, λοιπόν, για όλα αυτά

τα παιδιά από τη ματιά των εκπαιδευτι-

κών, που ζούμε και δουλεύουμε δίπλα

τους και βλέπουμε τον μεγαλειώδη

αγώνα που δίνει το καθένα από αυτά με

βάση τα δικά του δεδομένα, προκειμέ-

νου να διεκδικήσει το δικαίωμά του στις

σπουδές και ίσως και σε μια καλύτερη

ζωή. 

Αυτά τα παιδιά εχθρεύεται το σύστη-

μα και οι μηχανισμοί του, για αυτά τα

παιδιά ετοιμάζουν ένα ζοφερό μέλλον

κατάρτισης, ανειδίκευτης κι ελαστικής

εργασίας. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις εί-

ναι το επιστέγασμα των απορριπτικών

εξεταστικών μηχανισμών που διαθέτει κι

εντείνει το σύστημα τα τελευταία χρόνια.

Κι όσο αδρανοποιείται το νεολαιίστικο,

το εκπαιδευτικό και βέβαια το εργατικό

κίνημα, τόσο πιο καταλυτικός θα είναι ο

ρόλος τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι, και για τις φετινές Πανελλαδι-

κές μπορούν να επισημανθούν ορισμένα

σημεία. Καταρχάς, Υπουργείο-Κυβέρ-

νηση μείωσαν τον αριθμό των εισακτέ-

ων κατά 9.000, με 68.400 εισακτέους

για το 2022, ενώ το αντίστοιχο νούμερο

του 2021 ήταν 77.000. Βέβαια, λόγω της

εφαρμογής της ΕΒΕ, αυτοί που πραγμα-

τικά εισήχθησαν το 2021 ήταν 60.000.

Δηλαδή 17.000 υποψήφιοι πέρυσι έμει-

ναν έξω από την Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση λόγω ΕΒΕ. Εκτιμήσεις αναλυτών

αναφέρουν ότι φέτος αναμένεται η ΕΒΕ

να στερήσει την εισαγωγή στο 1/3 των

υποψηφίων!

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το

ΥΠΑΙΘ και η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσε-

ων, χωρίς να «προκαλέσουν» με ιδιαίτε-

ρα δύσκολα θέματα, «πέτυχαν» τις χα-

μηλές επιδόσεις των υποψηφίων. Αυτές

οι χαμηλές -για τα μέτρα του συστήματος

πάντοτε- επιδόσεις αποτυπώνουν τα δύο

χρόνια της αποσχολειοποίησης της γε-

νιάς αυτής, τα αποτελέσματα της ψευτο-

τηλεκπαίδευσης, τη μεγιστοποίηση τη

ύλης, που ήταν ένα ακόμη κομμάτι της

ταξικής πολιτικής του ΥΠΑΙΘ, αλλά και

τη μεγιστοποίηση των προβλημάτων της

ανεργίας, της φτώχειας, των αδιεξόδων

των λαϊκών οικογενειών. Αποτυπώνουν

όλους εκείνους τους παράγοντες που συ-

νοψίζονται στην κυβερνητική πολιτική

της απογείωσης των ταξικών φραγ-

μών.

Αυτή την πολιτική πρέπει να βάλουν

στο στόχαστρο της πάλης τους μαθητές,

φοιτητές, εκπαιδευτικοί και, συνολικά,

οι λαϊκές δυνάμεις. Μακριά από κοινο-

βουλευτικές λογικές και πρακτικές και

από τις «σειρήνες» των εκλογικών επιτυ-

χιών στη δήθεν «μητέρα» των μαχών, τις

εκλογές, από το ξεκίνημα της νέας σχο-

λικής χρονιάς, είναι ανάγκη να οργανω-

θούν μαζικοί αγώνες για την υπεράσπιση

του δικαιώματος του λαού και των παι-

διών του στις σπουδές.

Και φέτος νέα μείωση εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Κεντρικός στόχος του κινήματος 

η υπεράσπιση του λαϊκού δικαιώματος στις σπουδές

Π
ριν μερικές μέρες πραγματοποιή-

θηκαν τα συνέδρια των ΔΟΕ (26-

29/6) και ΟΛΜΕ (1-4/7) στην

Αθήνα, σε μια περίοδο που οι εκπαιδευ-

τικοί είναι αντιμέτωποι με μια ολομέτω-

πη επίθεση και με τις ομοσπονδίες να

έχουν δείξει όλο το προηγούμενο διά-

στημα πόσο απέναντι είναι στις διαθέσεις

του κλάδου να κινητοποιηθεί (αξιολόγη-

ση, τηλεκπαίδευση, νόμος Χατζηδάκη

κ.τ.λ.).

Ως εκ τούτου, κοινό χαρακτηριστικό

και των δυο συνεδρίων ήταν ότι δεν τα

παρακολούθησε σχεδόν κανένας πέρα

από τους εκλεγμένους συνέδρους τους.

Ήταν για άλλη μια φορά φανερό ότι δεν

υπήρχε περίπτωση να πάρουν αγωνιστι-

κές θέσεις για την κινητοποίηση των εκ-

παιδευτικών.

Ενδεικτικό ήταν ότι στη ΔΟΕ νομιμο-

ποιήθηκαν οι σύνεδροι που είχαν προκύ-

ψει από τις ηλεκτρονικές εκλογές, ανοί-

γοντας τον δρόμο για την παραπέρα

εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Αλλά

και η ομοψυχία που υπήρχε το προηγού-

μενο διάστημα πάνω στα ενιαία κείμενα

της αξιολόγησης διαρρήχθηκε σε ακόμα

αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Επίσης

ενδεικτικό ήταν το ότι όλη αυτή η διαδι-

κασία έδωσε τη δυνατότητα στις παρα-

τάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού

να μιλήσουν ακόμα πιο ανοικτά υπέρ της

αξιολόγησης.

Στην ΟΛΜΕ, οι δυνάμεις του κυβερνη-

τικού συνδικαλισμού φαγώθηκαν για να

καταλήξουμε σε «θέσεις που δε θα στη-

ρίζονται σε ένα όχι». Το ΠΑΜΕ αλλά και

οι Παρεμβάσεις «ευλογούσαν τα γένια

τους» για τη συμβολή τους στις «μάχες

του κλάδου», χωρίς να απαντούν στον

πραγματικό συσχετισμό και στα καθήκο-

ντα που βάζει. 

Στο τέλος του συνεδρίου, ΔΑΚΕ-ΠΕΚ-

ΣΥΝΕΚ επιχείρησαν με τραμπουκισμούς

και χειρισμούς του προεδρείου να μην

τοποθετηθούν οι σύνεδροι κατά τη διάρ-

κεια των ψηφισμάτων, με σκοπό να πε-

ράσει ένα κοινό ψήφισμα ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ

υπέρ της αξιολόγησης. Τη διαδικασία

αυτή κατήγγειλαν οι υπόλοιπες δυνάμεις

και αποχώρησαν από την ψηφοφορία.

Και στα δυο Συνέδρια οι Αγωνιστικές

Κινήσεις Εκπαιδευτικών (ΑΚΕ) προσπά-

θησαν να αναδείξουν τα επίδικα για τον

κλάδο, δηλαδή την ανάγκη των εκπαι-

δευτικών να ενεργοποιηθούν στα σωμα-

τεία και στις συνελεύσεις τους με στόχο

τη συγκρότηση αγώνα για την ανατροπή

της επίθεσης στην εκπαίδευση.

Ακολουθεί μέρος της καταγγελίας

των ΑΚΕ για το συνέδριο της ΟΛΜΕ:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το τρίο ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ 
στα βήματα των ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν το επίπεδο
της συνεργασίας τους 

ενάντια στον λαό 
Δεν θα περάσουν οι προσπάθειες 

να βάλουν ταφόπλακα στον αγώνα 

Καταγγέλλουμε τον συνεταιρισμό των

δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλι-

σμού στην ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ- ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ) για

να οδηγείται ο κλάδος στην υποταγή

στην επίθεση κυβέρνησης και υπουργεί-

ου [...]. Μια σύμπραξη, ευθεία αντανά-

κλαση της συμφωνίας των πολιτικών

τους φορέων για συνέχιση της επίθεσης

στον λαό. [...]

Αυτές οι δυνάμεις τώρα επιδιώκουν

ένα νέο χτύπημα ενάντια στον κλάδο. Το

επίδικο: η θέση του κλάδου για την

αξιολόγηση.

Αυτό που δεν κατάφερε -ολοκληρωτι-

κά- η κυβέρνηση με τις απειλές και τα δι-

καστήρια, αυτό που δεν κατάφεραν οι

ίδιοι με το πραξικόπημα στην Συνέλευση

των προέδρων, το προσπάθησαν την τε-

λευταία μέρα του συνεδρίου. Δηλαδή τι;

Να φορέσουν φερετζέ στον κλάδο ένα

αισχρό κοινό κείμενο αποδοχής της αυ-

τοαξιολόγησης! [...]

[...] Στα «υπόγεια» του συνεδρίου

και επικαλούμενοι τις περιβόητες «επι-

τροπές ψηφισμάτων», ΣΥΝΕΚ και ΠΕΚ

συνυπόγραψαν μέσα σε 2 (!) ώρες ένα

κείμενο 22 (!) σελίδων για την αξιολό-

γηση. 

Ένα κείμενο που βαφτίζοντας πολύ

απλά την αυτοαξιολόγηση σαν αποτί-

μηση θέλει να υποτάξει τον κλάδο και

τους συναδέλφους σε θέση υπέρ της

αξιολόγησης. Παρέα σε αυτό φυσικά

τάχθηκε και η ΔΑΚΕ [...]. Είναι οι δυ-

νάμεις που διαχρονικά κήρυτταν ότι εί-

ναι υπέρ της αξιολόγησης.

Και για να επιβεβαιώσουν ότι αυτό

θα περάσει, προχώρησαν σε άλλη μια

σκληρά αντιδημοκρατική μεθόδευση.

Αξιοποιώντας τους συσχετισμούς στο

προεδρείο του συνεδρίου, προσπάθη-

σαν να επιβάλλουν μια πρόταση «επί

της διαδικασίας» για τα ψηφίσματα με

την οποία απαγόρευαν! στους συνέ-

δρους να τοποθετηθούν επί των ψηφι-

σμάτων γιατί λέει «οι παρατάξεις είχαν

συμφωνήσει -ή διαφωνήσει- με αυτά

στην επιτροπή ψηφισμάτων»! [...]

- Είναι φανερό ότι υπάρχει ισχυρή

πίεση προς τις δυνάμεις του συστήματος

από τη βάση των συναδέλφων ενάντια

στην αξιολόγηση. Είναι «ενδεικτική» αυ-

τού, άλλωστε, η σύμπραξη των τριών

(ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ) λίγους μήνες πριν τις

εθνικές εκλογές. Θέλουν πάση θυσία να

σπάσουν τον κλάδο!

- Επιβεβαιώνεται η άποψη των Αγω-

νιστικών Κινήσεων ότι αυτή η διαδικασία

(του συνεδρίου) δε θα μπορούσε να είναι

διαδικασία συγκρότησης αγωνιστικών

θέσεων του κλάδου. Το βάρος εξακολου-

θεί να είναι στην ενεργοποίηση των πρω-

τοβάθμιων σωματείων στις γενικές συνε-

λεύσεις, που θα φέρουν τον αγώνα

στους ίδιους του συναδέλφους.

[...] Η επίθεση θα συνεχιστεί και θα

σκληρύνει ακόμα περισσότερο όλο το

επόμενο διάστημα. Οι εκλογές θα

‘ρθουν για να επικυρώσουν όλη αυτή

τη σκλήρυνση. 

Για αυτό πρέπει να παλευτεί άμεσα

μέσα στους συναδέλφους η κατεύθυνση

της συγκρότησης κεντρικής μάχης για

την ανατροπή της επίθεσης. Που σαν κα-

τεύθυνση επιβάλλει μαζικές γενικές

συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, απερ-

γιακά ταμεία, ενεργοποίηση των συνα-

δέλφων, σπάσιμο της ανάθεσης.

Με αυτή την κατεύθυνση θα κο-

ντραριστούμε πραγματικά με τις μεθο-

δεύσεις του κυβερνητικού συνδικαλι-

σμού, αλλά και την τρομοκρατία και

την καταστολή του συστήματος.

4/7/2022

Συνέδρια ΟΛΜΕ-ΔΟΕ 

Προάγγελος αντιδραστικών εξελίξεων για τον κλάδο



ΔΙΕΘΝΗ 13Σάββατο 9 Ιούλη 2022 Προλεταριακή Σημαία

Το Ανώτατο Δικαστήριο 

των ΗΠΑ, ακυρώνοντας 

τη νομολογία του 1973 «Roe

versus Wade», απαγόρευσε 

τις αμβλώσεις και επιτρέπει σε

κάθε πολιτεία να νομοθετεί για

την επικράτειά της. Ωστόσο, 

21 πολιτείες (με συντηρητική

ηγεσία) έχουν ήδη έτοιμες

τροποποιήσεις οι οποίες

απαγορεύουν τις αμβλώσεις 

ή αυστηροποιούν τη σχετική

νομοθεσία.

Ο
ι χώρες που απαγορεύουν την
άμβλωση ακόμα και σε περιπτώ-
σεις που η ζωή της εγκύου ή το

εμβρύου βρίσκεται σε κίνδυνο, σε περι-
πτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας είναι πολύ
περισσότερες από τέσσερις, αντίθετα με
τα όσα στοιχεία προβάλλουν διάφορα
ΜΜΕ: το πιο σκληρό καθεστώς έχει το Ελ
Σαλβαδόρ και έπονται η Νικαράγουα, η
Πολωνία, η Ονδούρα, η Δομινικανή Δη-
μοκρατία, η Αίγυπτος, η Αϊτή, το Ιράκ, η
Μαδαγασκάρη, οι Φιλιππίνες, η Σενεγά-
λη, το Σουρινάμ και η ευρωπαϊκή Μάλτα
(την οποία βολικά ξεχνά η …δημοκρατική
ΕΕ). Στις υπόλοιπες χώρες το δικαίωμα
της γυναίκας στην άμβλωση δεν βρίσκε-
ται υπό καθεστώς απαγόρευσης, ωστόσο
υπάρχουν περιορισμοί.

Η απόφαση αυτή αφορά πρωτίστως
τις γυναίκες και σαφώς όχι μόνο τις «νε-
ότερες» ή «επιπόλαιες». 300.000 αμβλώ-
σεις ετησίως γίνονται ήδη σε όλες τις συ-
ντηρητικές πολιτείες των ΗΠΑ. Το 25%
των γυναικών ανεξαρτήτως κοινωνικής
τάξης ή οικονομικής επιφάνειας και μορ-
φωτικού επιπέδου ενδέχεται να προχω-
ρήσουν σε άμβλωση κάποια στιγμή στη
ζωή τους. Οι περισσότερες είναι ανύπα-
ντρες μεταξύ 20 και 30 ετών, το εισόδη-
μά τους είναι χαμηλό και έχουν ήδη ένα
παιδί. Όπου οι αμβλώσεις απαγορεύτη-
καν, το αποτέλεσμα ήταν θάνατοι που θα
μπορούσαν να αποφευχθούν, καθώς οι
γυναίκες οδηγούνται σε απέλπιδα μέτρα
για τον τερματισμό μιας ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με στοιχεία του
ΠΟΥ, παγκοσμίως πάνω από 25 εκατομ-

μύρια επικίνδυνες αμβλώσεις πραγματο-
ποιούνται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να
χάνουν τη ζωή τους περίπου 39.000 γυ-
ναίκες και κορίτσια και εκατομμύρια άλ-
λες να διακομίζονται στο νοσοκομείο με
επιπλοκές. Ήδη για οικονομικούς λόγους
η πλειοψηφία των γυναικών κατέφευγε
στο χάπι της άμβλωσης χωρίς ιατρική
βοήθεια (περίπου οι μισές καταγεγραμ-
μένες αμβλώσεις το 2020), τώρα όμως,
όπως εκτιμούν ειδικοί υγείας στις ΗΠΑ,
αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί ακόμη πε-
ρισσότερο. Ενδεικτικά οι New York Times
σε ρεπορτάζ τους επιβεβαιώνουν αυτό
το αναμενόμενο τραγικό και επικίνδυνο
για τη ζωή των γυναικών γεγονός: μέσα
σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση της
απόφασης, ο αριθμός των ραντεβού μό-
νο σε μία ΜΚΟ για διακοπή κύησης με χο-
ρήγηση χαπιού τετραπλασιάστηκε, φτά-
νοντας τα 100. Δεν πρέπει, επομένως, να
ξεχνάμε πως η απαγόρευση αυτή δεν
στερεί από τις γυναίκες το δικαίωμα να
αποφασίζουν μόνες τους για το σώμα
τους και τη ζωή τους, αλλά τους στερεί
την πρόσβαση σε ασφαλή ιατρική περί-
θαλψη. Αυτή η στέρηση αποβαίνει πολ-
λές φορές μοιραία για τις φτωχές γυναί-
κες, τις άνεργες, αλλά και τις γυναίκες
που ζώντας σε κακοποιητικό περιβάλλον
φοβούνται τη διπλή κοινωνική κατα-
κραυγή. Αποτελεί, επίσης, ένδειξη για
τις προθέσεις ενός συστήματος που αδια-
φορεί για την ανθρώπινη ζωή, να ψαλι-
δίζει συνεχώς στοιχειώδη δικαιώματα
όπως αυτό στην υγεία. Είναι τέτοια η
όρεξή του, που έχει βάλει στο στόχαστρο
και το δικαίωμα στην αντισύλληψη, τις
σεξουαλικές σχέσεις, κατά συνέπεια και
τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. 

Η οικονομική διάσταση του ζητήμα-
τος είναι αποκαλυπτική. Φαρμακοβιομη-
χανίες προετοιμάστηκαν αναλόγως και
συγκέντρωσαν αποθέματα χαπιών που
χρησιμοποιούνται για τη διακοπή της
κύησης μέχρι τις πρώτες 10 εβδομάδες.
Επιχειρηματικοί κολοσσοί σε διάφορους
κλάδους της οικονομίας (Goldman Sachs,
JPMorgan, Microsoft, Tesla, Amazon,
κ.ά.) φοβούμενοι την κατακραυγή ανα-
κοινώνουν πως θα συνεχίσουν να καλύ-
πτουν τα όποια έξοδα των εργαζομένων
τους σχετίζονται με την περίθαλψή τους
(συμπεριλαμβάνοντας και τη διακοπή
κύησης σε άλλη πολιτεία) ή θα διευρύ-
νουν την αντίστοιχη κάλυψη. Το ενδια-

φέρον τους, όμως, είναι υποκριτικό. Αυ-
τό που θέλουν να διαφυλάξουν είναι τα
κέρδη τους. Πέρα από το γεγονός πως η
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων
προέρχεται από τον δικό τους ιδρώτα, η
αγορά θα ζημιωθεί κατά τουλάχιστον
105 δισ. ετησίως, αν στερηθεί τις γυναί-
κες εργαζόμενες με συνακόλουθη αύξη-
ση της ανέχειας και μείωση της κατανά-
λωσης. Από την άλλη, επιβάλλεται σύνε-
ση και ψυχραιμία, για να αποφύγουν οι
εταιρείες την οργή των συντηρητικών
και μια πιθανή υποχρηματοδότηση ή
ακύρωση συμβολαίων. 

Η αντίδραση γυναικείων οργανώσε-
ων και πλατιού κόσμου ήταν άμεση. Μα-
ζικά και δυναμικά διαδήλωσαν ενάντια
στην απόφαση αυτή. Όμως το σύστημα
δεν ανέχεται τέτοιου είδους λαϊκή αντί-
δραση. Την αντιμετώπισε με καταστολή,
δακρυγόνα, απαγορεύσεις, συλλήψεις.
Ακόμα και σε «δημοκρατικές» πολιτείες,
άσχετα αν η απόφαση χαρακτηρίστηκε
«σκοταδιστική» ή «αναχρονιστική». Ο
Μπάιντεν και το επιτελείο του τοποθετή-
θηκαν με χλιαρό τρόπο στην απόφαση
και παρά το γεγονός πως η σύνθεση του
δικαστηρίου διαμορφώθηκε από τον συ-
ντηρητικό Τραμπ, δεν αμφισβήτησε το
κύρος του. Αποποιείται κάθε ευθύνη για
το γεγονός ότι χρόνια τώρα οι Δημοκρα-
τικοί επέτρεψαν να αμφισβητούνται τέ-
τοια δικαιώματα. Παρέπεμψε τη «λύση»
του προβλήματος στις επερχόμενες εν-

διάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με
αμυδρή υπόσχεση πιθανή νομική αλλα-
γή, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις
αντιδράσεις σε επιτελικό επίπεδο. Οι λα-
οί απαγορεύεται να διεκδικούν με αγώ-
νες τα δικαιώματά τους. Οφείλουν να ελ-
πίζουν ότι η αστική δικαιοσύνη θα τους
προστατέψει από το «κακό». 

Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα
σε συντηρητικούς και προοδευτικούς εί-
ναι αχνές. Οι πρώτοι ανοιχτά και οι δεύ-
τεροι πιο «διακριτικά», αλλά εξίσου
αποτελεσματικά για το σύστημα, ξηλώ-
νουν το ένα μετά το άλλο όποιο δικαίω-
μα έχει απομείνει. Το ένα χέρι νίβει το
άλλο στην επίθεση που έχουν εξαπολύ-
σει στους λαούς. Όσοι ευαγγελίζονται το
δικαίωμα του «αγέννητου παιδιού», επι-
φυλάσσουν για τους λαούς φτώχεια,
εξαθλίωση, θάνατο. Ο μεσαίωνας δεν εί-
ναι απλώς μια ιστορική περίοδος, αλλά
μια πολιτική πρακτική που εξασφαλίζει
τον ζόφο και το έρεβος για τους κοινούς
θνητούς.

Η γυναίκα πρέπει να πετάξει από πά-
νω της κάθε ιδεολόγημα που τη θέλει μη-
χανή αναπαραγωγής, υπηρέτρια, παιδα-
γωγό υποταγμένων εργατών και υπά-
κουων στρατιωτών, που θα θυσιάζονται
για τα συμφέροντα του ιμπεριαλιστικού
συστήματος. Με αγώνες θα διαλύσει τα
σκοτάδια ενός συστήματος που σαπίζει
και θα κατακτήσει το μισό του ουρανού
και ολόκληρη τη γη.

ΗΠΑ: Αναχρονιστική και σκοταδιστική απόφαση η απαγόρευση των αμβλώσεων

Το σύστημα επιτίθεται στους λαούς, η γυναίκα στοχοποιείται

Η
Tesla, ένας από τους γίγαντες πλέον της βιομη-
χανίας αυτοκινήτων, αυξάνει τα δισεκατομμύ-
ρια των κερδών της, ξεπερνώντας ακόμα και

τις πιο ευοίωνες προβλέψεις. Το έσοδά της, το πρώτο
τρίμηνο του ‘22, έφτασαν τα 18,8 δισ. δολάρια, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 81% σε σχέση με την περσινή
αντίστοιχη περίοδο. Η κρίση που προέκυψε στην εφο-
διαστική αλυσίδα των πρώτων υλών, οι πληθωριστικές
πιέσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και το
κλείσιμο του εργοστασίου στη Σαγκάη λόγω των υγει-
ονομικών περιοριστικών μέτρων δεν άγγιξαν τα κέρδη
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δια στόματος του CEO της,
Έλον Μασκ (Elon Musk), έχει «εύλογα πλεονεκτήματα
προκειμένου να επιτύχει αύξηση κατά 60% στην παρά-
δοση οχημάτων για το 2022».

Βέβαια, όταν η συζήτηση αφορά τους εργαζόμε-
νους, όλα αλλάζουν για το κεφάλαιο. Οι εργαζόμενοι
της Tesla είναι οι πιο κακοπληρωμένοι απ’ τους εργα-
ζόμενους σε αντίστοιχες αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι
κι αυτός ένας λόγος που λειτουργεί με χιλιάδες λιγό-
τερους εργαζόμενους απ’ αυτούς που χρειάζεται για
να βγει η παραγωγή. Αυτό συνεπάγεται φοβερή εντα-

τικοποίηση κι εξοντωτικούς ρυθμούς δουλειάς. Ταυτό-
χρονα, ο ίδιος CEO, ένας απ’ τους πλουσιότερους αν-
θρώπους στον κόσμο, στις αρχές του Ιούνη με βάση
ένα «σούπερ κακό προαίσθημα για την οικονομία»,
αποφάσισε περικοπές 10% σε προσωπικό.

Το πρόβλημα; Ποιο άλλο! Οι ελλείψεις, η ενεργεια-
κή κρίση και ο πληθωρισμός λόγω πολέμου αλλά κι ο
ένας μήνας που πήγε πίσω η παραγωγή στο εργοστά-
σιο στη Σαγκάη. Η λύση; Ποια άλλη! Λουκέτο στο γρα-
φείο της Tesla στο Σαν Ματέο της Καλιφόρνια και 200
εργαζόμενοι στο δρόμο! 500 απολυμένοι στο Σπαρκς
της Νεβάδα!

Η αδηφάγα φύση του κεφαλαίου δεν μπορεί να δια-
νοηθεί ούτε δολάριο μείωση στα κέρδη του. Όσα και
να έχει, θέλει κι άλλα! Τρέφεται με την εκμετάλλευση
και τη βία που ασκεί στους εργαζόμενους. Τη βία των
μισθών που δε φτάνουν για τίποτα, των εξοντωτικών
ωραρίων, της ανεργίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εί-
ναι αναλώσιμοι, έρμαια των διαθέσεών του. Να πλη-
ρώνουν και το κέρδος και τη χασούρα του.

Σ’ αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, το σύστημα της
εκμετάλλευσης κι οι υπηρέτες του, τόσο στη χώρα

μας όσο και σ’ όλον τον κόσμο, επιτίθενται με βαρ-
βαρότητα σ’ όλο το φάσμα των εργατικών δικαιωμά-
των. Στη στρατηγική πολιτική απόφαση να τα πάρουν
όλα πίσω, δε σταματούν πουθενά. Αυτό που στη χώ-
ρα μας χρησιμοποιείται σαν αντικειμενική πραγματι-
κότητα που διαμορφώνει ο πόλεμος κι η πανδημία
ώστε ο λαός κι οι εργαζόμενοι να ζουν με τον εκβια-
σμό της ανεργίας, τις απολύσεις, τους μισθούς πεί-
νας, την ακραία φτώχεια και την ακρίβεια, αποτελεί
το νέο χρυσό επιχείρημα ακόμα και στις μητροπόλεις
του καπιταλισμού.

Γι’ άλλη μια φορά, την κρίση τους την πληρώνουν
οι εργαζόμενοι. Γι’ άλλη μια φορά, η κρίση γίνεται ερ-
γαλείο για την περαιτέρω εκμετάλλευση, καταπίεση
και υποταγή. Σ’ αυτήν τη ζοφερή πραγματικότητα, οι
εργαζόμενοι δεν πρέπει να σκύψουν το κεφάλι στο
αδιέξοδο που το σύστημα παρουσιάζει σαν μονόδρομο.
Ο κόσμος της δουλειάς δεν έχει τίποτα να περιμένει
απ’ τον ταξικό του αντίπαλο. Χρειάζεται να πιστέψει
στη δική του δύναμη και να διεκδικήσει τη δουλειά, τη
ζωή και το μέλλον του ανυποχώρητα, με οργανωμέ-
νους και μαζικούς αγώνες.

Κούρσα απολύσεων και εκμετάλλευσης από την Tesla
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Τ
ις δυο τελευταίες εβδομάδες του
Ιούνη ξεκίνησε μια σειρά εργατι-
κών απεργιακών κινητοποιήσεων

στη Βρετανία, ακολούθησε το Βέλγιο
και μετά η Γαλλία, η Γερμανία…

Στη Βρετανία πραγματοποιήθηκε η
μεγαλύτερη απεργία από το 1989. Πε-
ρισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι
στους σιδηροδρόμους συμμετείχαν σε
μια τεράστια απεργία τριών ημερών
(Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο).

Στην αιχμή των αιτημάτων του συνδι-
κάτου RMT βρίσκεται η απαίτηση για μι-
σθολογικές αυξήσεις αντίστοιχες με
τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό.
Οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης
Τζόνσον προσπάθησαν να προκαλέσουν
«κοινωνικούς αυτοματισμούς», φέρνο-
ντας σε αντιπαράθεση τους απεργούς με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους, χωρίς
όμως αποτέλεσμα!

Οι λαλίστατοι κατά τα άλλα υπουργοί
ξέχασαν να αναφέρουν ότι το Network
Rail (η εταιρία διαχείρισης σιδηροδρό-
μων) σκοπεύει να καταργήσει τουλάχι-
στον 2.500 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο
ενός σχεδίου εξοικονόμησης 2 δισ. λι-
ρών, όπως καταγγέλλει το συνδικάτο!
Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις
παγκόσμια το βρετανικό σιδηροδρομικό
δίκτυο έλαβε 16 δισ. λίρες επιδότηση
από το κράτος, προκειμένου «να καταφέ-
ρει να αντιμετωπίσει την πτώση των εσό-
δων του» στη διάρκεια της πανδημίας!

Στις 20 Ιούνη συνέπεσε και η μεγά-
λη απεργία των συνδικάτων στο Βέλ-
γιο. Το κεντρικό αίτημα ήταν η κάλυψη
των απωλειών εισοδήματος από τις απα-
νωτές αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και
αγαθά σε όλη τη χώρα. Τα τρία μεγάλα

συνδικάτα της χώρας -Γενική Συνομο-
σπονδία (FGTB), Χριστιανική Συνομο-
σπονδία Εργαζομένων Βελγίου (CSC)
και Συνομοσπονδία των Φιλελεύθερων
(CGSLB)- διοργάνωσαν μια εθνική ημέ-
ρα δράσης για την υπεράσπιση των μι-
σθών και της αγοραστικής δύναμης. Οι
δρόμοι των Βρυξελλών πλημμύρισαν με
70.000 διαδηλωτές. Αντίστοιχα στο αε-
ροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών,
λόγω της απεργίας στο προσωπικό
ασφαλείας, επικράτησε χάος. Ακυρώθη-
καν 232 επιβατικές πτήσεις και οι περισ-
σότερες από τις εμπορικές.

Η κυβέρνηση του Βελγίου προσπάθη-
σε ανεπιτυχώς να πείσει την κοινή γνώ-
μη πως προωθεί μέτρα αύξησης των μι-
σθών και μέτρα για τη μείωση του φόρου
στις πωλήσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρι-
κού ρεύματος και καυσίμων μέχρι το τέ-
λος του χρόνου! (εμάς πάλι κάτι μας θυ-
μίζει αυτό! Καμιά πρωτοτυπία οι εδώ
ΝΔκρατούντες!).

Οι κινητοποιήσεις στους σιδηροδρό-
μους γρήγορα επεκτάθηκαν σε Γαλλία
και Γερμανία. Στη Γαλλία, το γεγονός
ότι αυτές οι κινητοποιήσεις εξαγγέλθη-
καν επ’ αόριστον μεσούσης της προεκλο-
γικής περιόδου, ήταν αρκετό για να
αναγκάσει τον Μακρόν να αναβάλλει
την νέα αντιδραστική εργασιακή νομο-
θεσία που προωθούσε!

Από τις αρχές του Ιούνη, τεράστια
προβλήματα καταγράφονται σε πολλά
διεθνή αεροδρόμια της Ευρώπης, κα-
θώς οι περισσότερες αεροπορικές εται-
ρείες αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις
προσωπικού, ενώ πλήττονται και από
απεργιακές κινητοποιήσεις του προσω-
πικού τους. Αυτός ο εκρηκτικός συνδυα-

σμός επιτείνει την ασφυξία στα αεροδρό-
μια και προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις
και ακυρώσεις πτήσεων. Από το αερο-
δρόμιο Paris-Charles de Gaulle μέχρι τη
Φρανκφούρτη κι από την Ισπανία ως την
Ιταλία, οι ακυρώσεις πτήσεων και η τα-
λαιπωρία των επιβατών καλά κρατούν!

Η Air France βρίσκεται αντιμέτωπη
με τα γαλλικά συνδικάτα που απαιτούν
την άμεση αύξηση των μισθών κατά 300
ευρώ. Το ίδιο και στη Ryanair, όπου
έχουν εξαγγελθεί απεργιακές κινητοποι-
ήσεις μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν υπάρ-
ξουν προσλήψεις προσωπικού! Ακο-
λουθούν η EasyJet, η γερμανική αερο-
πορική εταιρεία Lufthansa (με 900 ακυ-
ρώσεις πτήσεων!) κι η θυγατρική της
εταιρεία Eurowings.

Η εξήγηση για όλη αυτή την κατά-
σταση που συνεχίζεται και όπως φαίνε-
ται θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι είναι
απλή: τα χρόνια της πανδημίας οι εται-
ρείες απέλυσαν μεγάλο μέρος του προ-
σωπικού, τόσο του ιπτάμενου όσο και
των υπηρεσιών εδάφους (τεχνικοί, φύ-
λαξη, εναέρια κυκλοφορία κ.λπ.), ενώ
παράλληλα εισέπρατταν «ζεστό» κρατι-
κό χρήμα με τη μορφή επιδοτήσεων! Φυ-
σικά, τώρα είναι πολύ αργά για να γί-
νουν οι αναγκαίες προσλήψεις και εκ-
παιδεύσεις του προσωπικού!

Πολύ σημαντικές είναι και οι κινητο-
ποιήσεις των αγροτών, κύρια στην
Ολλανδία, που ξεκίνησαν μέσα στον Ιού-
νη και κλιμακώνονται. Η Ολλανδία είναι
η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγός
αγροτικών προϊόντων στον κόσμο μετά
τις ΗΠΑ. Οι Ολλανδοί αγρότες και κτη-
νοτρόφοι διαμαρτύρονται με συνεχόμε-
νες διαμαρτυρίες από τις 10 Ιουνίου, που

η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια που
στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών
αζώτου κατά 70% (ενός αερίου που προ-
καλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου!). 

Τις τελευταίες μέρες είχαν αποκλείσει
με τρακτέρ οδικές αρτηρίες και κέντρα
διανομής πολλών σουπερμάρκετ, προ-
καλώντας ελλείψεις σε κάποια προϊόντα.
Μάλιστα στις 6/7 η αστυνομία έκανε χρή-
ση οπλών, πυροβολώντας προειδοποιη-
τικά εναντίον των αγροτών, θέλοντας να
διαλύσει τη διαμαρτυρία! 

Η οργή των αγροτών είναι μεγάλη,
καθώς η «κλιματική αλλαγή» για άλλη
μια φορά χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα
από τους μεγαλοκαπιτα-ληστές για να
χτυπήσουν τη μικρή και μεσαία γεωργία
και κτηνοτροφία. Τα όρια μείωσης των
αερίων που βάζει η κυβέρνηση πολύ
απλά σημαίνουν ότι το 50% της γεωργι-
κής παραγωγής σταματά! Άρα ο αντί-
στοιχος αριθμός αγροτών θα πρέπει να
«κάνει κάτι άλλο»! Αυτά, όμως, τα όρια
δεν ισχύουν για τις μεγάλες βιομηχανι-
κές αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες και
όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα
να επενδύσουν στον απαραίτητο «οικο-
λογικό» εξοπλισμό συγκράτησης των αε-
ρίων! Μετά το ξεκλήρισμα της αγροτικής
παραγωγής τις προηγούμενες δεκαετίες
στον Νότο, φαίνεται πως ήρθε κι η σειρά
του Βορρά! Την ώρα που γράφεται αυτό
το κείμενο, οι κινητοποιήσεις συνεχίζο-
νται με ιδιαίτερη μαζικότητα, ενώ αντί-
στοιχα σκληραίνει και η στάση της αστυ-
νομίας, που περνά σε ανοικτή καταστο-
λή, όπως αναφέραμε πιο πριν.

Θα κλείσουμε με τη διαπίστωση: με-
γάλη αναταραχή ανά τας Ευρώπας…
υπέροχη κατάσταση!!

Βρετανία-Βέλγιο-Γαλλία-Ολλανδία

Απεργίες και κοινωνικός αναβρασμός 
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν!

Ή
δη από το 2019, όταν η δεξιό-
στροφη κυβέρνηση του Λενίν
Μορένο έλαβε μια σειρά αντι-

λαϊκών μέτρων, όπως περικοπές στις
αποδοχές και τα επιδόματα των δημο-
σίων υπαλλήλων, θεαματική αύξηση των
τιμών των καυσίμων και, προπαντός,
παράδοση των εδαφών των ιθαγενών
στις πολυεθνικές εξορυκτικές εταιρείες,
οι λαϊκές μάζες της χώρας ξεκίνησαν μια
σειρά διαμαρτυριών, που εξελίχθηκαν σε
παλλαϊκή εξέγερση. Η καταστολή που
ακολούθησε, με επτά νεκρούς, 1.340
τραυματίες, 1.152 προσαγωγές και την
κήρυξη κατάστασης πολιορκίας σήμανε
το τέλος της δημοφιλίας της κυβέρνη-
σης. Η ανακωχή που επιτεύχθηκε, επί-
σης χάρη στη συμβιβαστική στάση του
αντιπολιτευόμενου Ιθαγενούς Κινήματος
Πολυεθνικής Ενότητας Pachakutik, δεν
κράτησε πολύ. Τα επόμενα χρόνια, η
εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων, που
επιδεινώθηκε με την καταστροφική δια-
χείριση της πανδημίας, οδήγησε στην τε-
λική κατάρρευση της κυβέρνησης Μορέ-
νο και στην επικράτηση του μεγαλοτρα-
πεζίτη Γκιγιέρμο Λάσο στις προεδρικές
εκλογές του Μάη του 2021.

Η νέα κυβέρνηση του γνήσιου γόνου
της μεγαλοαστικής τάξης, Λάσο, συνέχι-
σε και εμβάθυνε τις αντιλαϊκές μεταρρυθ-
μίσεις, ανεβάζοντας τους δείκτες του
πληθωρισμού και της ανεργίας. Καθώς η
κατάσταση έφθανε στο απροχώρητο,
στις αρχές Ιουνίου ξεκίνησαν κινητοποιή-
σεις διαμαρτυρίας στις βόρειες επαρχίες
της χώρας, όπου συμπεριλαμβάνεται η
πρωτεύουσα Κίτο και οι γειτονικές Κοτο-

πάξι και Ιμπαμπούρα. Με πρωτοστάτη τη
Συνομοσπονδία των Ιθαγενών Εθνοτήτων
του Εκουαδόρ (CONAIE), σύντομα το εξε-
γερτικό κύμα επεκτάθηκε σε όλη τη χώ-
ρα, με αποκλεισμούς δρόμων και συ-
γκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και
με συμμετοχή διαφόρων κλάδων εργαζο-
μένων και φοιτητικών οργανώσεων. Τα
βασικά αιτήματα των εξεγερμένων δια-
δηλωτών συνοψίζονται σε δέκα σημεία:
μείωση των τιμών των καυσίμων, που
τον τελευταίο καιρό σχεδόν διπλασιάστη-
καν, αναστολή επί ένα έτος των χρεών
των οικογενειών προς τις τράπεζες, εξα-
σφάλιση των θέσεων εργασίας και των
εργασιακών δικαιωμάτων, καθορισμό δί-
καιων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα,
παύση των εξορύξεων στα εδάφη των
ιθαγενών, διαφύλαξη των συλλογικών
δικαιωμάτων, άρση των ιδιωτικοποιήσε-
ων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
προώθηση πολιτικών ελέγχου της κερδο-
σκοπίας, αύξηση των κονδυλίων για την
υγεία και την παιδεία, καθώς και λήψη
μέτρων για βελτίωση της ασφάλειας.

Στις 17 Ιουνίου, ο πρόεδρος Λάσο κή-
ρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για
30 ημέρες, προκειμένου -όπως έλεγε-
«να υπερασπιστούμε την πρωτεύουσα
και τη χώρα μας», καθ’ ότι «οι διαδηλω-
τές αρνούνται τον διάλογο και το μόνο
που επιδιώκουν είναι το χάος και την πα-
ραίτηση του προέδρου», ισχυριζόμενος
ότι ικανοποίησε μέρος των αιτημάτων
τους. Από την πλευρά τους, οι διαδηλω-
τές ζήτησαν διαπραγματεύσεις για άρση
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και
της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων,

δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν τις κινη-
τοποιήσεις. Στις 21 Ιουνίου, κατόπιν με-
σολάβησης 300 οργανώσεων της κοινω-
νίας των πολιτών και με παραίνεση των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η κυβέρνηση αποδέχθηκε την
έναρξη του διαλόγου, μια πρόταση που
έγινε δεκτή με επιφυλάξεις από την
CONAIE, η οποία διακήρυξε πως «δεν
πρόκειται να [αποδεχθεί] υποδείξεις από
φορείς χωρίς καμία λαϊκή νομιμοποίηση,
ενώ κάθε διάλογος πρέπει να οδηγεί σε
απτά αποτελέσματα. Βιώνουμε ολόπλευ-
ρα την κρίση και αφουγκραζόμαστε την
πραγματικότητα στην οποία ζει η πλειο-
ψηφία του λαού του Εκουαδόρ».

Πιεζόμενη από τις εξελίξεις, η κυβέρ-
νηση υποχώρησε και δέχθηκε κάποια αι-
τήματα: αποφάσισε την παραγραφή των
χρεών των φτωχότερων οικογενειών,
τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού
του συστήματος υγείας και της διαπολι-
τισμικής εκπαίδευσης, την επιδότηση
του μισού κόστους των λιπασμάτων προς
όφελος των μικρών και μεσαίων αγρο-
τών, το πάγωμα των τιμών της βενζίνης,
του ντίζελ και του φυσικού αερίου και
υπό όρους εκχώρηση αδειών για εξορύ-
ξεις στα πατρογονικά εδάφη των ιθαγε-
νών. Κατόπιν τούτου, οι ιθαγενικές ορ-
γανώσεις αποφάσισαν την αναστολή των
κινητοποιήσεων, αφού κατέληξαν σε
συμφωνία με την κυβέρνηση, σε συνά-
ντηση που πραγματοποιήθηκε με τη με-
σολάβηση της Επισκοπής του Εκουαδόρ.
«Μόνο ο αγώνας μάς επέτρεψε να κερδί-
σουμε δικαιώματα! Πετύχαμε αποτελέ-
σματα στην εθνική ατζέντα των 10 σημεί-

ων, πετύχαμε μέτρα για την ανακούφιση
της οικονομικής κατάστασης, της υγείας
και της εκπαίδευσης, των ευάλωτων οι-
κογενειών στην ύπαιθρο και στις πόλεις,
για την υπεράσπιση της ζωής». Με αυτόν
τον τρόπο, η CONAIE ανακοίνωσε τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυ-
βέρνηση, τονίζοντας ότι σε 90 ημέρες θα
αξιολογηθεί η εκπλήρωση των συμφω-
νιών και των δεσμεύσεων που υπογρά-
φηκαν. Το σύνολο των συμφωνιών που
επιτεύχθηκαν ανέρχεται συνολικά σε πε-
ρίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια που
θα ωφελήσουν άμεσα τους ιθαγενείς λα-
ούς και εθνότητες και ολόκληρο τον λαό
του Εκουαδόρ.

Όπως αναφέρει η CONAIE, «τα παρα-
πάνω απλώς επιβεβαιώνουν ότι, προκει-
μένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά
μας, ο δρόμος είναι ο αγώνας. Από τα
εδάφη μας θα επαγρυπνούμε για την εκ-
πλήρωση αυτών των συμφωνιών». Η
απόφαση της CONAIE να δεχθεί τη συμ-
φωνία και να αναστείλει τις κινητοποιή-
σεις δέχτηκε την ισχυρή κριτική εκ μέ-
ρους ομάδων και οργανώσεων της επα-
ναστατικής αριστεράς. Έτσι κι αλλιώς,
όμως, οι λαϊκές μάζες στο Εκουαδόρ δεν
πρόκειται να αποσυρθούν από το προ-
σκήνιο. Η επιδείνωση της κοινωνικής κα-
τάστασης το εγγυάται. 

Το κυριότερο δίδαγμα που μπορούμε
να αντλήσουμε από αυτές τις κινητοποιή-
σεις είναι ένα και μοναδικό: μόνο ο παρα-
τεταμένος αγώνας, χωρίς υποχωρήσεις,
συμβιβασμούς και αυταπάτες είναι ικανός
να οδηγήσει σε νίκες των λαϊκών μαζών.

Εκουαδόρ

Μόνο η μαζική πάλη μπορεί να φέρει αποτέλεσμα!
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Φ
ιέστα και μαγεία, από τη μια
πλευρά. Με ρίζες στις παγανι-
στικές τελετουργίες, οι φωτιές

του Σαν Χουάν το βράδυ στις 23 προς 24
Ιουνίου είναι έθιμο εξαπλωμένο στην
Ισπανία και σε όλο τον καθολικό κόσμο.
Για τον εορτασμό της Ημέρας του Σαν
Χουάν, οι Ισπανοί ανάβουν φωτιές στις
πλατείες πόλεων και χωριών. Σε αρκε-
τές περιοχές υπάρχει η συνήθεια να πη-
δούν πάνω από τις φλόγες και σε μερι-
κές, όπως στο Σαν Πέδρο Μανρίκε, στη
Σόρια της Καστίλλης περπατούν στα
κάρβουνα της βελανιδιάς. Η μέρα, η
οποία έχει συνδεθεί στα χριστιανικά
χρόνια με τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή, μεταφέρει το προαιώνιο
έθιμο της γιορτής του θερινού ηλιοστα-
σίου στο βόρειο ημισφαίριο, στην κορύ-
φωση της γεωργικής συγκομιδής. 

Προσμονή και αγωνία. Η Ελένα Φερ-
νάντες Τρεβίνιο δεν έκρυβε την χαρά και
την ανυπομονησία της. Ύστερα από δύο
διαδοχικές ακυρώσεις εξαιτίας της παν-
δημίας, φέτος στη Μελίγια θα γιορτάζο-
νταν όπως απαιτούν τα έθιμα η μέρα του
Σαν Χουάν. Θα άναβε και πάλι η φωτιά
την παραμονή και η πόλη θα γιόρταζε τη
μικρότερη νύχτα του χρόνου. Έχοντας
τον βαρύγδουπο τίτλο της υπουργού Πο-
λιτισμού, Παιδείας, Ισότητας και Εορτα-
σμών (!) της τοπικής κυβέρνησης της
αυτόνομης πόλης, ήταν αυτονόητο πως
η ευθύνη για την οργάνωση της φιέστας
έπεφτε στις δικές της πλάτες. Γεγονός
που διόλου δεν την στεναχωρούσε. Αντί-
θετα. Όλον αυτόν τον καιρό ήταν ενθου-
σιασμένη που θα προβαλλόταν η Μελί-
για ως τουριστικός προορισμός, αλλά
που και η ίδια θα βρισκόταν στο επίκε-
ντρο της δημοσιότητας. Στέλεχος του
PSOE, δηλαδή του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ
που συγκυβερνά στην Ισπανία, η Τρεβί-
νιο είναι ένα από τα τρία στελέχη του
που έχουν υπουργεία στην τοπική κυ-
βέρνηση του ισπανικού θύλακα στο έδα-
φος της βόρειας Αφρικής. 

Στην παραλία του Σαν Λορέντζο ένα
τεράστιο χρωματιστό γλυπτό από ξύλο,
γύψο και χαρτόνι άρχισε να κατασκευά-
ζεται για να καεί τα μεσάνυχτα. Μια φι-
γούρα από ένα μεγάλο απειλητικό σκου-
λήκι να μάχεται με μια τοξοβόλο θεότη-
τα επάνω σε μια βιβλιοθήκη! Για τους
ευφάνταστους εμπνευστές, η σύνθεση
απεικόνιζε τον αγώνα της επιστήμης
ενάντια στο χάος! Η υπουργός παρου-
σίασε με υπερηφάνεια την κατασκευή
αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της
φιέστας. Πυροτεχνήματα, χοροί και μου-
σικές, αλλά και μέτρα ασφαλείας για να
μην ξεφύγει η φωτιά από τον άνεμο.
Όλα τα είχε σκεφτεί η δραστήρια υπουρ-
γός! Μέχρι και τους θεατές με ειδικές
ανάγκες που θα πήγαιναν στην τελετή,
για να προστατευτούν από τους δυνα-
τούς ήχους. Όταν φωτίστηκε ο σκοτει-
νός ουρανός πάνω από την Μελίγια με
κόκκινες μικρές εκρήξεις, υψώθηκε η
φωτιά μετατρέποντας σε παρανάλωμα
το τεράστιο γλυπτό και επικράτησε ευ-
θυμία στο πλήθος, η Ελένα Φερνάντες
Τρεβίνιο ήταν τρισευτυχισμένη. Την
επόμενη ημέρα στα σίγουρα θα είχε την
τιμητική της στα μέσα ενημέρωσης! Όλα
είχαν πάει σύμφωνα με τα σχέδια της.
Όλα; Όχι ακριβώς.

Ανθρωποθυσία από την άλλη πλευ-
ρά. Λίγο πριν ξημερώσει η Παρασκευή
24, περισσότεροι από 2.500 μετανάστες
από την υποσαχάρια Αφρική, η πλειο-
ψηφία τους από το νότιο Σουδάν, είχαν
ήδη φτάσει στον φράκτη, προερχόμενοι
από τη γειτονική μαροκινή πόλη Να-
ντόρ, από τη μεριά της λεγόμενης Τσάι-

ναταουν και από τις πλαγιές του βουνού
Γκουρούγκου. Είχαν μείνει ξάγρυπνοι
όλοι τη νύχτα βλέποντας τα πυροτεχνή-
ματα από μακριά και ψάχνοντας ευκαι-
ρία να μπουν στη Μελίγια. Με το πρώτο
φως άρχισαν να σκαρφαλώνουν στα
σύρματα και να αναζητούν διόδους στον
φράκτη. Αμέσως έγιναν αντιληπτοί από
τη μαροκινή και ισπανική συνοριοφυλα-
κή. Η αντίδραση ήταν σκληρή. Παραλυ-
τικά αέρια, πλαστικές σφαίρες και
πραγματικά πυρά εκτοξεύθηκαν στα τυ-
φλά πάνω στο ανθρώπινο κύμα. Ακο-
λούθησε πανδαιμόνιο, πανικός και οι
πρώτες σειρές ποδοπατήθηκαν μην μπο-
ρώντας να αντιδράσουν και να υποχω-
ρήσουν. Μόνο 133 μετανάστες μπόρεσαν
να περάσουν στο χάος που επικράτησε.
Εκατοντάδες παγιδεύτηκαν, τραυματί-
στηκαν βαριά και ένας απροσδιόριστος
μέχρι τώρα αριθμός είχε ασφυκτικό θά-
νατο. Αρκετοί ψυχορράγησαν αβοήθη-
τοι. Οι Μαροκινοί χωροφύλακες συνέχι-
σαν να κτυπούν αδιάκριτα τους παγι-
δευμένους και να τους μαζεύουν σε συρ-
μάτινα κλουβιά. Οι απίστευτες εικόνες
με πτώματα, τραυματίες και συλληφθέ-
ντες σε έναν σωρό όταν σταμάτησε η θη-
ριωδία έκαναν τον γύρο του κόσμου.
Ήταν μια δυνατή γροθιά στο στομάχι! Ο
επίσημος απολογισμός από τη μαροκινή
πλευρά μιλά για 23 νεκρούς, αλλά ανε-
ξάρτητες πηγές επιμένουν πως ο αριθ-
μός έφτασε τους 45. Δημοσιογράφοι εί-
δαν φρεσκοσκαμμένους λάκκους στο
κοντινό νεκροταφείο. Οι δύστυχοι Αφρι-
κανοί νέοι θάφτηκαν στα γρήγορα, δί-
χως ιδιαίτερες διατυπώσεις. Είναι η με-
γαλύτερη σφαγή από τότε που το ισπα-
νικό κράτος οχύρωσε τη Μελίγια με πα-
νύψηλο φράκτη με λεπίδες, τάφρο, φυ-
λάκια, κάμερες και άλλα αποτρεπτικά
μέσα. H κατασκευή ξεκίνησε το 1996 για
να εμποδίσει την προσπάθεια των Αφρι-
κανών να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδα-
φος. 

Δεν είναι η πρώτη φορά στα τελευ-
ταία χρόνια που επιχειρείται ένα μαζικό
σάλτο στον φράκτη από τους Αφρικα-
νούς που συρρέουν στις μεσογειακές
ακτές του Μαρόκου αναζητώντας τρό-
πους να ταξιδέψουν χωρίς χαρτιά στην
Ευρώπη, μέσω κυρίως της Ισπανίας. Κά-
τι ανάλογο έγινε τον Μάιο του 2014 και
σε μικρότερη κλίμακα άλλες φορές. Η
διαφορά με όσα έγιναν τώρα είναι η δο-
λοφονική βαρβαρότητα που επιδείχθηκε
από τις μαροκινές και ισπανικές αρχές.
Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα η ισπανική
κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τους Μαρο-
κινούς πως κάνουν τα στραβά μάτια στις
προσπάθειες των μεταναστών να περά-

σουν. Ήταν τότε που για μια ακόμη φο-
ρά οι απελπισμένοι μετανάστες είχαν γί-
νει διπλωματικό εργαλείο. Τι μεσολάβη-
σε και άλλαξε η αντιμετώπιση; 

Το ισπανικό κράτος αγόρασε τη
σκληρότητα των Μαροκινών με σκοπό
την αποτροπή των Αφρικανών μετανα-
στών, δίνοντας τη συνηγορία του στο
σχέδιο της υποτιθέμενης αυτονομίας της
Δυτικής Σαχάρας που σκαρφίστηκε το
Ραμπάτ για να διαιωνίσει την κυριαρχία
του. Δηλαδή στην αναγνώριση της μα-
ροκινής αποικιακής κατάκτησης της χώ-
ρας των Σαχράουι, την οποία αρνιόταν
από το 1975 η Μαδρίτη. Την Αραβική
Λαϊκή Δημοκρατία της Σαχάρας που ανα-
κήρυξε το απελευθερωτικό κίνημα Πολι-
σάριο υποστηρίζει η γειτονική Αλγερία
και αναγνωρίζουν γύρω στα 40 κράτη. Η
στροφή της ισπανικής πολιτικής, η
οποία πλησίασε τις αμερικάνικες θέσεις,
δεν έγινε δίχως εσωτερικές αναταράξεις
στον κυβερνητικό συνασπισμό. Και για
να διαλυθεί κάθε αμφιβολία για τη με-
γάλη συναλλαγή που προηγήθηκε, ο
ίδιος ο Σάντσεθ από την πρώτη στιγμή
που έγινε γνωστή η σφαγή έσπευσε να
συγχαρεί τις μαροκινές αρχές. Αντιμε-
τώπισαν -δήλωσε με θράσος- μια καλά
οργανωμένη, βίαιη επίθεση στην εδαφι-
κή μας ακεραιότητα από μαφίες διακίνη-
σης μεταναστών! Η πραγματικότητα βέ-
βαια είναι εντελώς διαφορετική και δια-
ψεύδει τον δήθεν προοδευτικό Ισπανό
πρωθυπουργό. Οι δύστυχοι Αφρικανοί,
από την ώρα που αποκαταστάθηκαν οι
σχέσεις Ισπανίας-Μαρόκου, αντιμετωπί-
ζουν τις επιχειρήσεις «σκούπα» των Μα-
ροκινών, οι οποίες καταστρέφουν τους
καταυλισμούς τους και τους αναγκάζουν
να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Μέσα
στην απόγνωση οδηγούνται στην αυτο-
κτονική προσπάθεια να περάσουν τον
φράκτη, με τραγικά αποτελέσματα. 

Η Αφρική είναι η ήπειρος με τον πιο
νεαρό πληθυσμό. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις του ΟΗΕ, ο πληθυσμός της το 2050
θα φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ένας

εκρηκτικός συνδυασμός απίστευτων κοι-
νωνικών ανισοτήτων, ιμπεριαλιστικής
λεηλασίας και πληθυσμιακής αύξησης,
ιδιαίτερα στην υποσαχάρια ζώνη, την
έχει καταστήσει πρωταγωνίστρια στις
μεταναστευτικές μετακινήσεις. Κύριος
προορισμός η Ευρώπη. Η Ισπανία και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναχαιτίσουν
τα κύματα των απελπισμένων Αφρικα-
νών, έχουν υπογράψει συμφωνίες με τη
Λιβύη και την Τυνησία, έχουν στείλει συ-
νοριακούς φύλακες στη Σενεγάλη και
αλλού για να εμποδίσουν τα ταξίδια
προς τα Κανάρια νησιά και χρηματοδο-
τούν στρατόπεδα κράτησης σε κράτη
της βόρειας Αφρικής. Υποκρισία, βαρ-
βαρότητα με στόχο την αποτροπή αλλά
και εγγυημένη -μακροπρόθεσμα- αποτυ-
χία συνθέτουν αυτήν την πολιτική. Όσο
η φτώχεια και η υπανάπτυξη θα κυριαρ-
χούν στη Μαύρη Ήπειρο, οι απελπισμέ-
νοι θα γίνονται περισσότεροι και κανέ-
νας φράκτης όσο δολοφονικός και αν εί-
ναι δεν θα μπορεί να τους σταματήσει. 

Αδιαφορία και κλειστά μάτια μέχρι
...τύφλωσης! Η Μελίγια έγινε πρώτη εί-
δηση στα διεθνή ΜΜΕ, όχι για τη φωτι-
σμένη νύχτα του Σαν Χουάν, αλλά για το
ματωμένο πρωινό στα όρια του φράκτη
που την περιβάλλει. Η κυρία Ελένα Φερ-
νάντες Τρεβίνιο δεν βρήκε ούτε μια λέξη
συμπάθειας. Από όσα προδίδει ο λογα-
ριασμός της στο facebook, όχι μόνο δεν
πτοήθηκε, αλλά συνέχισε τη δραστηριό-
τητά της για τον πολιτισμό! Αντίθετα
στην Ισπανία, στο Μαρόκο και σε πολλά
σημεία του κόσμου η αγανάκτηση για τη
βαρβαρότητα εκφράστηκε με διαδηλώ-
σεις και διαμαρτυρίες μπροστά σε ισπα-
νικά και μαροκινά προξενεία. Οργανώ-
σεις ανθρώπινων δικαιωμάτων επιμέ-
νουν να ζητούν απόδοση ευθυνών για
τις δολοφονίες. Όπως ήταν αναμενόμε-
νο, η «πολιτισμένη» Δύση έκανε πως δεν
είδε και προσπάθησε να υποβαθμίσει τα
γεγονότα. Θεωρώντας πως με αυτόν τον
τρόπο θα ξεφύγει από τις βαριές ευθύ-
νες της. Μάταια!

Μελίγια, βορειοδυτική Αφρική 

Η ανθρωποσφαγή την ημέρα του Σαν Χουάν 

Πηγές και προτάσεις 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ τον λογαριασμό της υπουργού
www.facebook.com/elena.fernandeztrevino
και ένα τοπικό Μέσο της Μελίγια, elalminardemelilla.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ένα άρθρο της Lucile Daumas, vientosur.info/la-masacre-de-
melilla και ένα άρθρο στο ισπανόφωνο Jacobin,
jacobinlat.com/2022/07/03/la-masacre-de-melilla/

atheatoskosmosps.blogspot.com
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Τον Οικονόκοσμο γράφει ο Δημήτρης Μάνος 

Με εκτεταμένο άρθρο
του ο γνωστός οικονομολόγος
και «μάντης συμφορών»
Ρουμπινί περιγράφει αυτό
που στο μέλλον βλέπει να
ξεσπά ως συνδυαστική κρίση
στασιμοπληθωρισμού και
χρέους. Παραθέτουμε
ολόκληρο το άρθρο
που διατυπώνει τα επόμενα
ερωτήματα της κρίση
που διανύουμε… 

«Ο
ι παγκόσμιες χρηματοοικο-
νομικές και οικονομικές
προοπτικές για το επόμενο

έτος έχουν επιδεινωθεί ταχύτατα τους
τελευταίους μήνες, με τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, τους επενδυτές και
τα νοικοκυριά να διερωτώνται τώρα πό-
σο θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις
προσδοκίες τους και για πόσο καιρό.
Αυτό εξαρτάται από τις απαντήσεις σε
έξι ερωτήσεις.

Πρώτον, η άνοδος του  πληθωρι-
σμού  στις περισσότερες προηγμένες οι-
κονομίες θα είναι προσωρινή ή πιο επί-
μονη; Αυτή η συζήτηση μαίνεται από τον
περασμένο χρόνο, αλλά τώρα έχει σε με-
γάλο βαθμό διευθετηθεί: η “Team Persis-
tent” (σ.σ. η ομάδα που υποστήριζε ότι
ο πληθωρισμός θα ήταν επίμονος) κέρδι-
σε και η “Team Transitory” (η ομάδα που
μιλούσε για παροδικό πληθωρισμό) –η
οποία περιλάμβανε προηγουμένως τις
περισσότερες κεντρικές τράπεζες και τις
δημοσιονομικές αρχές– πρέπει να παρα-
δεχτεί ότι έκανε λάθος.

Το δεύτερο ερώτημα είναι εάν η αύ-
ξηση του πληθωρισμού προήλθε περισ-
σότερο από την υπερβολική συνολική
ζήτηση (χαλαρή νομισματική, πιστωτική
και δημοσιονομική πολιτική) ή από στα-
σιμοπληθωριστικά αρνητικά σοκ συνο-
λικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομέ-
νων των αρχικών περιορισμών λόγω
COVID-19, των συμφορήσεων της εφο-
διαστικής αλυσίδας, της μείωσης στην
προσφορά εργατικού δυναμικού στις
ΗΠΑ, του αντίκτυπου του πολέμου της
Ρωσίας στην Ουκρανία στις τιμές των
εμπορευμάτων και της πολιτικής «μηδε-
νικής COVID» της Κίνας).

Ενώ τόσο οι παράγοντες της ζήτησης
όσο και της προσφοράς ήταν στο μείγμα,
είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένο ότι
οι παράγοντες προσφοράς διαδραματί-
ζουν ολοένα και πιο αποφασιστικό ρόλο.
Αυτό έχει σημασία επειδή ο πληθωρι-
σμός που βασίζεται στην προσφορά εί-
ναι στασιμοπληθωριστικός και επομένως
αυξάνει τον κίνδυνο μιας σκληρής προ-
σγείωσης (αυξημένη ανεργία και ενδεχο-
μένως ύφεση) όταν η νομισματική πολι-
τική είναι αυστηρότερη.

Αυτό οδηγεί άμεσα στο τρίτο ερώτη-
μα: Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτι-
κής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπε-
ζες θα φέρει απότομη ή ήπια προσγείω-
ση; Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες

κεντρικές τράπεζες και το μεγαλύτερο
μέρος της Wall Street εντάσσονταν στην
«Team Soft Landing» (στην ομάδα της
ήπιας προσγείωσης). Αλλά η πεποίθηση
αυτή έχει αλλάξει, με ακόμη και τον Πρό-
εδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ να αναγνω-
ρίζει ότι μια ύφεση είναι δυνατή και ότι
μια ήπια προσγείωση θα χαρακτηριστεί
από προκλήσεις.

Επιπλέον, ένα μοντέλο που χρησιμο-
ποιείται από την Federal Reserve Bank
της Νέας Υόρκης δείχνει μεγάλη πιθανό-
τητα απότομης προσγείωσης και η Τρά-
πεζα της Αγγλίας έχει εκφράσει παρό-
μοιες απόψεις.

Αρκετά εξέχοντα ινστιτούτα της Wall
Street έχουν αποφασίσει τώρα ότι η ύφε-
ση είναι το βασικό τους σενάριο (το πιο
πιθανό αποτέλεσμα εάν όλες οι άλλες με-
ταβλητές διατηρηθούν σταθερές).

Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο
και στην Ευρώπη, οι μελλοντικοί δείκτες
οικονομικής δραστηριότητας και εμπι-
στοσύνης των επιχειρήσεων και των κα-
ταναλωτών κατευθύνονται απότομα
προς τα κάτω.

Το τέταρτο ερώτημα είναι εάν μια
σκληρή προσγείωση θα αποδυνάμωνε
την επιθετική αποφασιστικότητα των κε-
ντρικών τραπεζών για τον πληθωρισμό.
Εάν σταματήσουν τη σύσφιξη της πολιτι-
κής τους μόλις καταστεί πιθανή μια από-
τομη προσγείωση, μπορούμε να περιμέ-
νουμε μια επίμονη άνοδο του πληθωρι-
σμού και είτε οικονομική υπερθέρμανση
(πάνω από τον στόχο του πληθωρισμού
και πάνω από τη δυνητική ανάπτυξη) είτε
στασιμότητα (πληθωρισμός πάνω από τον
στόχο και ύφεση), ανάλογα με το αν κυ-
ριαρχούν τα σοκ ζήτησης ή προσφοράς.

Οι περισσότεροι αναλυτές της αγοράς
φαίνεται να πιστεύουν ότι οι κεντρικές
τράπεζες θα παραμείνουν επιθετικές, αλ-
λά δεν είμαι τόσο σίγουρος. Έχω υποστη-
ρίξει ότι τελικά θα εξαλειφθούν και θα δε-
χτούν υψηλότερο πληθωρισμό –ακολου-
θούμενο από στασιμοπληθωρισμό– μόλις
γίνει επικείμενη μια δύσκολη προσγείω-
ση, επειδή θα ανησυχούν για τη ζημιά
μιας ύφεσης και μιας παγίδας χρέους, λό-
γω της υπερβολικής συσσώρευσης ιδιω-
τικών και δημόσιων υποχρεώσεων μετά
από χρόνια χαμηλών επιτοκίων.

Τώρα που το σενάριο για απότομη
προσγείωση γίνεται η βάση για περισσό-
τερους αναλυτές, αναδύεται ένα νέο (πέ-
μπτο) ερώτημα: Η επερχόμενη ύφεση θα
είναι ήπια και βραχύβια ή θα είναι πιο σο-
βαρή και θα χαρακτηρίζεται από βαθιά
οικονομική δυσπραγία; Οι περισσότεροι
από εκείνους που ήρθαν αργά και με δυ-
σαρέσκεια στη βασική γραμμή σκληρής
προσγείωσης εξακολουθούν να υποστη-
ρίζουν ότι οποιαδήποτε ύφεση θα είναι
ρηχή και σύντομη. Υποστηρίζουν ότι οι
σημερινές χρηματοοικονομικές ανισορ-
ροπίες δεν είναι τόσο σοβαρές όσο αυτές
στην περίοδο πριν την παγκόσμια χρημα-
τοπιστωτική κρίση του 2008 και ότι ο κίν-
δυνος ύφεσης με σοβαρό χρέος και χρη-
ματοπιστωτική κρίση είναι επομένως χα-
μηλός. Αλλά αυτή η άποψη είναι επικίν-
δυνα αφελής.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύου-
με ότι η επόμενη ύφεση θα χαρακτηρι-
στεί από μια σοβαρή στασιμοπληθωριστι-
κή κρίση χρέους. Ως μερίδιο του παγκό-
σμιου ΑΕΠ, τα επίπεδα ιδιωτικού και δη-
μόσιου χρέους είναι πολύ υψηλότερα σή-
μερα από ό,τι στο παρελθόν, έχοντας αυ-

ξηθεί από 200% το 1999 σε 350% σήμερα
(με μια ιδιαίτερα απότομη αύξηση από
την έναρξη της πανδημίας).

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ταχεία ομα-
λοποίηση της νομισματικής πολιτικής και
τα αυξανόμενα επιτόκια θα οδηγήσουν σε
χρεοκοπία τα «νοικοκυριά ζόμπι», εται-
ρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
κυβερνήσεις με υψηλή μόχλευση.

Η επόμενη κρίση δεν θα είναι όπως οι
προηγούμενες. Στη δεκαετία του 1970,
είχαμε στασιμοπληθωρισμό, αλλά όχι
μαζικές κρίσεις χρέους, επειδή τα επίπε-
δα χρέους ήταν χαμηλά. Μετά το 2008,
είχαμε μια κρίση χρέους που ακολουθή-
θηκε από χαμηλό πληθωρισμό ή απο-
πληθωρισμό, επειδή η πιστωτική κρίση
είχε προκαλέσει αρνητικό σοκ στη ζήτη-
ση. Σήμερα, αντιμετωπίζουμε κλυδωνι-
σμούς της προσφοράς σε ένα πλαίσιο
πολύ υψηλότερων επιπέδων χρέους,
υπονοώντας ότι οδεύουμε προς έναν
συνδυασμό στασιμοπληθωρισμού τύπου
της δεκαετίας του 1970 και κρίσεων χρέ-
ους του 2008 –δηλαδή σε μια στασιμο-
πληθωριστική κρίση χρέους.

Όταν αντιμετωπίζει στασιμοπληθωρι-
στικά σοκ, μια κεντρική τράπεζα πρέπει
να αυστηροποιήσει τη στάση της, ακόμη
και όταν η οικονομία οδεύει προς την
ύφεση. Η κατάσταση σήμερα είναι επο-
μένως θεμελιωδώς διαφορετική από την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ή
τους πρώτους μήνες της πανδημίας,
όταν οι κεντρικές τράπεζες μπορούσαν
να χαλαρώσουν επιθετικά τη νομισματι-
κή πολιτική ως απάντηση στην πτώση
της συνολικής ζήτησης και την αποπλη-
θωριστική πίεση. Περιορισμένος θα είναι
και αυτή τη φορά ο χώρος για δημοσιο-
νομική επέκταση. Τα περισσότερα από
τα δημοσιονομικά πυρομαχικά έχουν
χρησιμοποιηθεί και τα δημόσια χρέη γί-
νονται μη βιώσιμα.

Επιπλέον, επειδή ο σημερινός υψη-
λότερος πληθωρισμός είναι παγκόσμιο
φαινόμενο, οι περισσότερες κεντρικές
τράπεζες σφίγγουν ταυτόχρονα, αυξάνο-
ντας έτσι την πιθανότητα μιας συγχρονι-
σμένης παγκόσμιας ύφεσης. Αυτή η σύ-
σφιξη έχει ήδη αποτέλεσμα: οι φούσκες
ξεφουσκώνουν παντού –συμπεριλαμβα-
νομένων των δημόσιων και ιδιωτικών
μετοχών, των ακινήτων, των κατοικιών,
των μετοχών meme, των κρυπτονομι-
σμάτων, των SPAC (εταιρείες εξαγορών
ειδικού σκοπού), των ομολόγων και των
πιστωτικών μέσων. Ο πραγματικός και
οικονομικός πλούτος μειώνεται και τα
χρέη και οι δείκτες εξυπηρέτησης του
χρέους αυξάνονται.

Αυτό μας φέρνει στο τελευταίο ερώ-
τημα: Θα ανακάμψουν οι αγορές μετο-
χών από την τρέχουσα bear market
(πτώση τουλάχιστον 20% από την τελευ-
ταία αιχμή) ή θα βουτήξουν ακόμη χαμη-
λότερα; Πιθανότατα, θα βουτήξουν χαμη-
λότερα. Άλλωστε, σε τυπικές υφέσεις
(plain vanilla recession), οι αμερικανικές
και παγκόσμιες μετοχές τείνουν να πέ-
φτουν κατά περίπου 35%. Όμως, επειδή
η επόμενη ύφεση θα είναι ταυτόχρονα
στασιμοπληθωριστική και θα συνοδεύε-
ται από χρηματοπιστωτική κρίση, η κα-
τάρρευση στις αγορές μετοχών θα μπο-
ρούσε να είναι πιο κοντά στο 50%.

Ανεξάρτητα από το αν η ύφεση είναι
ήπια ή σοβαρή, η ιστορία δείχνει ότι η
αγορά μετοχών έχει ακόμα περιθώρια
πτώσης πριν φτάσει στον πάτο. Στο τρέ-

χον πλαίσιο, οποιαδήποτε ανάκαμψη
–όπως αυτή των δύο τελευταίων εβδομά-
δων– θα πρέπει να θεωρείται ως αναπή-
δηση νεκρής γάτας και όχι ως μια συνη-
θισμένη ευκαιρία αγοράς. Αν και η τρέ-
χουσα παγκόσμια κατάσταση μας φέρνει
αντιμέτωπους με πολλά ερωτήματα, δεν
υπάρχει πραγματικός γρίφος για επίλυ-
ση. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρό-
τερα πριν βελτιωθούν.»

Από μίαν άποψη δεν περιμέναμε τον
Ρουμπινί -που είχε επίσης λαλήσει πεσι-
μιστικά πριν την κρίση του 2008 προ-
βλέποντας (;) το σκάσιμο της φούσκας
των ακινήτων που στην ουσία είχε δρο-
μολογηθεί καθόλου… απρόβλεπτα ένα
χρόνο πριν- για να επιβεβαιώσουμε αυ-
τές τις ανησυχίες…

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως είμα-
στε ήδη στη δίνη αυτής της νέας κρίσης:

1. Η απότομη πτώση της τιμής του
χαλκού. Έντονα πτωτική πορεία συνεχί-
ζουν να ακολουθούν οι τιμές του χαλ-
κού, έχοντας φτάσει σήμερα σε χαμηλά
17 μηνών, καθώς οι νέοι περιορισμοί λό-
γω Covid στην Κίνα, η επιβράδυνση της
παγκόσμιας βιομηχανική δραστηριότη-
τας και η άνοδος των αποθεμάτων έχει
εντείνει τις ανησυχίες για τη ζήτηση του
μετάλλου, πυροδοτώντας sell off.

2. Το πρώτο μεγάλο θύμα της ενερ-
γειακής κρίσης η μεγαλύτερη εταιρεία
διανομής αερίου UNIPER πρόκειται να
κλείσει αν δεν δεχτεί κρατική βοήθεια,
καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της χρε-
ωκοπίας. Πιο σημαντική ακόμα είναι η
τοποθέτηση του εκπροσώπου των Γερ-
μανών βιομηχάνων ότι η μεταποίηση
στην Γερμανία πρέπει να… αποχαιρετί-
σει τα επίπεδα σταθερότητας του 2019
και πιο πίσω…

3. Η εκδίωξη των Ιαπώνων από τη
μικτή (Ρώσοι και Ιάπωνες) εταιρεία αε-
ρίου Sahalini εξαναγκάζει την Ιαπωνία
και την οικονομική της μηχανή που την…
είχε στρίψει διακριτικά με τα χαμηλά
επιτόκια (η μόνη Κεντρική Τράπεζα που
δεν ακολουθούσε την άνοδο των επιτο-
κίων) σε επικίνδυνες ενεργειακές ταλα-
ντώσεις. Πρόσφατα οι νομισματικές αρ-
χές της Ιαπωνίας είχαν ζητήσει τη στήρι-
ξη των Αμερικάνων.

4. Ο νομισματικός πόλεμος που φαί-
νεται ότι θα ξεκινήσει καθώς καμία χώ-
ρα -τουλάχιστον ιμπεριαλιστική- δεν
θα ήθελε τα διαθέσιμα συναλλαγματικά
της αποθέματα να είναι όμηροι του
ακριβού δολαρίου, δεν προμηνύει τίπο-
τε εποικοδομητικό. Αντίθετα κάνει την
κρίση τριπλά συνδυαστική θα προσθέτα-
με (κρίση χρέους-στασιμοπληθωρισμός-
νομισματική).

Δεν ξέρουμε τι θα κάνει με την ψόφια
γάτα του (άσπρη ή μαύρη δεν κάνει τη
διαφορά, το έχουμε εμπεδώσει χρόνια
τώρα) ο καπιταλισμός. 

Ξέρουμε σίγουρα ότι το κουφάρι της
θα το φορτωθούν με πιο επώδυνους
όρους η εργατική τάξη και οι λαοί και
μόνο η δική τους… αναπήδηση στο ιστο-
ρικό προσκήνιο μπορεί να υποσχεθεί
μίαν άλλη προοπτική για το μέλλον που
το κεφάλαιο προδιαγράφει γι` αυτούς! 

Η «αναπήδηση» της νεκρής γάτας 

και η συνδυαστική κρίση



Ο
ι εξελίξεις με επίκεντρο την Ου-

κρανία συνεχίζουν να κινούνται

στον καμβά που είχαμε επισημά-

νει στο προηγούμενο άρθρο της «Προλε-

ταριακής Σημαίας». Παρά τα χαμόγελα

στις φωτογραφίες των συνόδων (G7 και

ΝΑΤΟ), η αμφιθυμία της Δύσης δύσκολα

μπορεί να κρυφτεί. Από τη μια, η κυρίαρ-

χη γραμμή στις ΗΠΑ (με πρόθυμο τη Βρε-

τανία) επιμένει στην παράταση του πολέ-

μου και στην κλιμάκωση-διεύρυνση της

σύγκρουσης. Από την άλλη, οι Eυρωπαίοι

ιμπεριαλιστές αναζητούν ευκαιρίες και

όρους αποκλιμάκωσης και μιας «ειρηνι-

κής διευθέτησης». Η Ρωσία σημειώνει

αξιοσημείωτα εδαφικά κέρδη, παράλλη-

λα με κινήσεις στο οικονομικό-πολιτικό-

διπλωματικό πεδίο, που ενισχύουν τα

προβλήματα της ΕΕ και κατ’ επέκταση τις

αντιθέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, αλλά και με κινήσεις

που εξελίσσουν τις συμμαχίες της. Αν και

έχει τεθεί από πολλές πλευρές το ενδεχό-

μενο ενός «αυριανού» ή «μεθαυριανού»

συμβιβασμού, για την ώρα, όλο το βάρος

πέφτει στην όξυνση της αντιπαράθεσης!

G7 και ΝΑΤΟ: ρωγμές 
πίσω από την ενότητα

Η Σύνοδος των G7, των πιο ανεπτυγ-

μένων δυτικών κρατών, μπορεί να απο-

φάσισε την οικονομική, πολιτική και πο-

λεμική στήριξη της Ουκρανίας «για όσο

χρειαστεί», όμως οι Eυρωπαίοι κατάφε-

ραν να βάλουν ένα σημείο στην απόφα-

ση που αναφέρεται στην ανάγκη τερμα-

τισμού του πολέμου, ενώ δεν αποδέχτη-

καν και τις προτάσεις Αμερικανών και

Βρετανών για επιβολή νεών κυρώσεων

προς τη Ρωσία. Έτσι, ενώ ΗΠΑ, Βρετανία

και Ιαπωνία αποφάσισαν να εφαρμόσουν

εμπάργκο στον ρωσικό χρυσό, Γαλλία

και Γερμανία εξέφρασαν επιφυλάξεις.

Στις αμερικανικές πιέσεις για ανώτατο

όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, η Γαλ-

λία αντέτεινε να μπει όριο για όλους,

προκαλώντας την αντίδραση ΗΠΑ-Γερ-

μανίας. Το ίδιο, η πρόταση Μακρόν να

μπει ανώτατο όριο τιμών και για το φυ-

σικό αέριο συνάντησε την κάθετη αντίθε-

ση του Σολτς, που εκτίμησε -και σωστά-

ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν η τέλεια

αφορμή στη ρωσική Gazprom να διακό-

ψει την παροχή φυσικού αερίου στη Γερ-

μανία και την Ευρώπη.

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ (με την οποία

ασχολείται εκτενώς άλλο άρθρο) που

αμέσως μετά ακολούθησε, κατά την

οποία άλλαξε το στρατηγικό δόγμα της

δολοφονικής αυτής συμμαχίας και στην

οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά και

τέσσερις ασιατικές χώρες (αντικινέζικη

αιχμή), αποτέλεσε μια καμπή στην ιστο-

ρία του. Με τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας

ως «της πιο άμεσης και πιο επικίνδυνης

απειλής» και της Κίνας ως «συστημικής

πρόκλησης», τις αποφάσεις για την επι-

θετική ατζέντα «ΝΑΤΟ 2030», την απόφα-

ση για δεκαπλασιασμό (από 30 χιλιάδες

σε 300 χιλιάδες) της δύναμης ταχείας

επέμβασης του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευ-

ρώπη, τον υπερεξοπλισμό της Ουκρανίας

και της Ανατολικής Ευρώπης, την έναρξη

της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας και

της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ (με την υπό

όρους συναίνεση της Τουρκίας), ανέδειξε

αυτό που ξέραμε από τα πριν. Ότι δηλα-

δή αυτή η σύνοδος, θα είναι ένα ακόμη

βήμα ενίσχυσης της φιλοπόλεμης στρατη-

γικής περικύκλωσης της Ρωσίας, ένα

ακόμη βήμα κλιμάκωσης της εμπλοκής

των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο! 

Όσον αφορά τον τυχοδιωκτισμό, το

«πείραμα» της Λιθουανίας πριν ακριβώς

από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπογραμμί-

σουμε πως είχε πραγματικά πολλαπλές

στοχεύσεις. Τέσταρε τις κόκκινες γραμ-

μές και την αποφασιστικότητα της Ρω-

σίας, εκβίασε τους Ευρωπαίους με σκο-

πό την παραπέρα στοίχισή τους στην

αντιρωσική γραμμή, διαπίστωσε στην

πράξη τις δυνατότητες του μοχλού που

λέγεται «Νέα Ευρώπη». Ταυτόχρονα, το

«πείραμα» της Λιθουανίας αποτελεί μια

ισχυρή ένδειξη ότι οι ΗΠΑ, ακόμα και αν

κάποια στιγμή δώσουν στο Κίεβο το OK

για μια πρόσκαιρη κατάπαυση του πυ-

ρός, όχι μόνο δεν θα παραιτηθούν από

το ανέβασμα της έντασης, αλλά βάζουν

από τώρα υποθήκες για τη διεύρυνση

της σύγκρουσης, αυξάνοντας έτσι τον

κίνδυνο για το ξέσπασμα μιας γενικευ-

μένης σύρραξης. Καθόλου τυχαία, η

Γερμανία επιχειρεί να «μαζέψει»-απο-

φορτίσει την ένταση που προκλήθηκε

από τον αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. 

Η Σύνοδος τους ΝΑΤΟ, ο made in USA

τυχοδιωκτισμός της Λιθουανίας, αν κάτι

πιστοποιούν, είναι πως παρά το γεγονός

ή ίσως ακριβώς επειδή πληθαίνουν οι

φωνές από την Ευρώπη, αλλά και από το

εσωτερικό των ΗΠΑ για κάποιο συμβιβα-

σμό με τη Ρωσία, η κυρίαρχη γραμμή, η

γραμμή της έντασης, η γραμμή της με

κάθε τρόπο φθοράς της Ρωσίας μέσα

από μια παρατεταμένη σύγκρουση και με

την Ουκρανία σε ρόλο Ιφιγένειας, έχει

επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να

επιβληθεί! Διότι τα διακυβεύματα είναι

πολλά και μεγάλα! 

Επίσης είναι φανερό πως η προμήθεια

προς το καθεστώς του Κιέβου, μεταξύ άλ-

λων πυραυλικών συστημάτων μεσαίου

βεληνεκούς (80 χιλιομέτρων) μαζί με την

εκπαίδευση σ’ αυτά Ουκρανών στρατιω-

τών από την πρόθυμη Βρετανία, δεν μπο-

ρεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στα πε-

δία των μαχών, παρά μόνο να δώσει τη

δυνατότητα στις στρατιωτικές δυνάμεις

του Κίεβου να χτυπάνε πίσω από τη γραμ-

μή επαφής στο Ντονιέτσκ και στη Χερσώ-

να. Ωστόσο, χρειάζονται πολλά περισσό-

τερα για να υπάρξει αυτό που οι δυτικοί

ονομάζουν «μετασχηματισμό του ουκρα-

νικού στρατού» ώστε να ανατραπεί η πο-

ρεία του πολέμου. Έως τώρα πάντως, αυ-

τός ο στόχος μοιάζει περισσότερο σαν το

φύλλο συκής για να καλυφθεί η θυσία της

Ουκρανίας για χάρη των αμερικα-

νοΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών. 

Ρωσία: κινήσεις μέσα και έξω από
τα πεδία των μαχών

Η αποχώρηση από το Φιδονήσι, ανα-

γκαστική και όχι λόγω «καλής θέλησης»

όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, δεν είναι ικα-

νή να γείρει το ισοζύγιο στα πεδία των

μαχών, που φανερά, μέρα τη μέρα, γέρ-

νει προς την Ρωσία. Η κατάληψη μετά

από ένα μήνα σφοδρών μαχών του Σεβε-

ροντονιέτσκ και αμέσως μετά (και σε χρό-

νο πολύ μικρότερου από αυτόν που όλοι

εκτιμούσαν) του Λυσιτσάνσκ, αποτελεί

μια σημαντική νίκη των ρωσικών δυνάμε-

ων, που έτσι ολοκλήρωσαν την κατάληψη

της περιοχής του Λουγκάνσκ. Η κατάρ-

ρευση της ουκρανικής άμυνας στις δύο

πόλεις και ο εξαναγκασμός των ουκρανι-

κών δυνάμεων σε υποχώρηση για να μην

εγκλωβιστούν από τις ρωσικές δυνάμεις

που κύκλωναν την περιοχή από τρεις

πλευρές, ανοίγει τον δρόμο για την κατά-

κτηση του 25% του Ντονιέτσκ, που παρα-

μένει υπό το καθεστώς του Κιέβου. Έτσι,

στο στόχαστρο πια των ρωσικών δυνάμε-

ων και των αυτονομιστών, με δεδομένη

όπως όλα δείχνουν την κατάληψη και της

πόλης Σεβέρσκ, μπαίνουν οι γραμμές

άμυνας Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ και Σολε-

ντάρ-Μπαχμούτ. Στη φάση αυτή, ο ρώσι-

κος ιμπεριαλισμός προσπαθεί να διαχειρι-

στεί την κούραση των στρατευμάτων του

και παράλληλα συνεχίζει την τακτική των

σφοδρών βομβαρδισμών πυροβολικού,

ώστε η προέλασή του να γίνεται με τις λι-

γότερες απώλειες. Εντείνει την καταστρο-

φή των χώρων αποθήκευσης των δυτικών

όπλων που συνεχώς μεταφέρονται μέσα

στην Ουκρανία, ενώ ενισχύει και τα χτυ-

πήματα σε κέντρα διοίκησης των ουκρα-

νικών στρατιωτικών δυνάμεων. 

Παράλληλα, η Ρωσία έχει μετατρέψει

το φυσικό αέριο από απειλή προς την ίδια

(για ευρωπαϊκό εμπάργκο), σε όπλο προς

Γερμανία-ΕΕ. Βαθαίνει, έτσι, τις αντιθέ-

σεις ΗΠΑ-ΕΕ, με τις ευρωπαϊκές καγκελα-

ρίες να αναζητούν τρόπους «ειρήνευσης»,

ώστε να υπάρξει άμεση άρση των (αυ-

το)κυρώσεων. Εντείνει κι άλλο τους προ-

βληματισμούς και τις μεγάλες ανησυχίες

του γερμανικού κατεστημένου, που κου-

βεντιάζει ακόμα και για δελτίο στο φυσι-

κό αέριο και με τους ίδιους τους κυβερ-

νητικούς αξιωματούχους να προειδοποι-

ούν για μεγάλη κρίση με λουκέτα σε με-

γάλες βιομηχανίες, παράλυση εφοδιαστι-

κών αλυσίδων και άλλα πολλά! 

Επίσης, δεν είναι άσχετη με την πίεση

που ασκεί η Ρωσία στον περίγυρό της, η

κατάρρευση της βουλγαρικής και της

εσθονικής κυβέρνησης, που είχαν κοινό

στοιχείο τον απροκάλυπτο και προκλητι-

κό αντιρωσισμό!

«Τέλος», η Μόσχα έχει επιδοθεί σε

μια πολυεπίπεδη κίνηση να προχωρήσει

τις συμμαχίες της. Όπως ο ίδιος ο Πούτιν

δήλωσε, «οι άνευ προηγουμένου πολιτι-

κές και κοινωνικές πιέσεις από τη λεγό-

μενη συλλογική Δύση, μας ωθεί να επι-

ταχύνουμε τη διαδικασία ενοποίησης»

Ρωσίας και Λευκορωσίας, που σημειω-

τέο, παρέμενε στάσιμη από το 1997 ακό-

μα. Στην πρόσφατη σύνοδο του Οργανι-

σμού Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφά-

λεια, προώθησε τις θέσεις της για μια

πιο συνεκτική εξωτερική και αμυντική

πολιτική των χωρών που συμμετέχουν

(Ρωσία, Καζακστάν, Αρμενία, Λευκορω-

σία, Κιργιστάν, Τατζικιστάν). Ταυτόχρο-

να, δεν είναι χωρίς σημασία ότι το Ιράν,

κατά τη διάρκεια της 14ης Συνόδου των

ΒRICS, μιας οικονομικής τακτικής συνερ-

γασίας που κινούν Ρωσία και Κίνα, έκα-

νε επίσημη αίτηση ένταξης και με την

Αργεντινή να έπεται. 

Μερικά συμπεράσματα 
και ένα ερώτημα

Συνολικά η Ρωσία, μετά και τις απο-

τυχίες του πρώτου μήνα, έχει αναπρο-

σαρμόσει την πολεμική τακτική της, σε

έναν πόλεμο φθοράς του εχθρού, δεί-

χνοντας, παρά τα προβλήματα και τις

δυσκολίες που αντιμετωπίζει, «στρατη-

γική υπομονή» και μεγάλη αντοχή. Έτσι,

ο παράγοντας χρόνος φαίνεται να φθεί-

ρει την απέναντι πλευρά περισσότερο

από τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά και

κυρίως αυτή των ΗΠΑ, κάποιες κινήσεις

(Λιθουανία) τους μαρτυρούν απόπειρες

διεύρυνσης της σύγκρουσης και κλιμά-

κωσης των εκβιασμών ενάντια στη Ρω-

σία. Άραγε τα δεδομένα που θα παρά-

ξουν οι κινήσεις των ιμπεριαλιστών το

επόμενο διάστημα, θα οδηγήσουν αυτή

τη θανάσιμη σύγκρουση στις πεδιάδες

της Ουκρανίας σε ένα νέο όριο και, αν

ναι, τότε ποιο θα είναι αυτό;

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 17Σάββατο 9 Ιούλη 2022 Προλεταριακή Σημαία

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Προσεγγίζοντας ένα νέο όριο;
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Μ
ε αφορμή τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή, πολ-
λοί θυμήθηκαν και το σμυρναίι-

κο τραγούδι. Δικαίως, βέβαια, μιας και
είναι από τα κατεξοχήν πολιτιστικά κλη-
ροδοτήματα εκείνη της εποχής που επη-
ρέασε και διαμόρφωσε τη μουσική του
ελλαδικού χώρου, τόσο πριν, όσο και
κυρίως μετά το 1922.

Τι είναι όμως το σμυρναίικο τραγού-
δι; Η απάντηση σε αυτό δεν είναι τόσο
απλή. Για αρχή, ο όρος «σμυρναίικα»,
όπως και ο όρος «ρεμπέτικα», δόθηκαν
πολύ αργότερα και με απλά λόγια ανα-
φέρονται στο αστικό λαϊκό τραγούδι των
τελευταίων ετών του 19ου αιώνα και μέ-
χρι περίπου τη δεκαετία του ’30 (για τα
σμυρναίικα) και του ’50-’60 (για τα ρε-
μπέτικα). Άρα ο όρος σμυρναίικο αποδό-
θηκε στη μουσική της Σμύρνης και ειδι-
κότερα των κατοίκων της, ακόμα και
όταν αυτοί έφυγαν στην προσφυγιά, εί-
τε στην Ελλάδα το ’22 είτε στις ΗΠΑ νω-
ρίτερα, όπου έχουμε και πολλές ηχογρα-
φήσεις σμυρναίικων.

Όμως αυτός ο όρος δεν αντιστοιχεί σε
ένα μουσικό είδος. Μάλιστα, στον όρο
αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη
μουσικής που έγραφαν οι Σμυρνιοί, κι όχι
μόνο το ρεμπέτικο, που ήταν μάλλον
μουσικό είδος που προσέγγισαν στην
προσφυγιά. Η Σμύρνη ήταν μια ιδιαίτερα
αναπτυγμένη πόλη, έντονα κοσμοπολίτι-
κη, που οι μουσικοί της ήταν μορφωμένοι
στην τέχνη τους, ενώ η ηχογράφηση τρα-
γουδιών ήταν ήδη προχωρημένη. Μέσα
σε όλα αυτά, βλέπουμε ορχήστρες, τις
εστουδιαντίνες, εμφανώς επηρεασμένες
από τις ορχήστρες της Ευρώπης, αλλά με
ευδιάκριτο το στοιχείο της λαϊκής μουσι-
κής του χώρου του Αιγαίου. Ταυτόχρονα,
όμως, έντονες ήταν και οι επιρροές της
οθωμανικής κλασσικής μουσικής, τις
οποίες συναντούσαμε στα Καφέ Αμάν,
καφέ, δηλαδή, όπου τραγουδούσαν αμα-
νέδες (αυτοσχεδιασμούς στη φωνή, τρα-
γουδώντας στίχους), αλλά και η επιρροή
της τσιγγάνικης μουσικής, εμφανής στον
τρόπο που έπαιζαν βιολί. Άλλο ενδεικτι-
κό του σμυρναίικου τραγουδιού πριν το
’22 ήταν ότι ηχογραφούσαν στο δικό
τους στυλ τραγούδια από όλες τις περιο-
χές που δραστηριοποιούνταν Έλληνες.
Τα τραγούδια αυτά τα άκουγαν σε τα-
βέρνες στην Κωνσταντινούπολη, όπου
μαζευόταν κόσμος από αυτές τις περιο-
χές και τα έφερναν πίσω στη Σμύρνη για
να τα ηχογραφήσουν.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,
οι κάτοικοι της Σμύρνης πήραν τον δρό-
μο της προσφυγιάς, όπως και όλοι οι Μι-
κρασιάτες. Η ζωή κάθε πρόσφυγα και
μετανάστη είναι δύσκολη. Όσο κι αν θέ-
λει σήμερα η εθνικιστική προπαγάνδα να
οικειοποιηθεί τους τότε πρόσφυγες, η
ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Με τον
ερχομό τους, λοιπόν, οι πρόσφυγες,
αντιμετώπισαν το περιθώριο, ενώ οι κό-

ντρες τους με ντόπιους ήταν έντονες και
αποτυπώνονται και στα τραγούδια αυτής
της περιόδου. Πολλοί μουσικοί που ήρ-
θαν στην Ελλάδα συνέχισαν την καριέρα
τους. Πλέον το τραγούδι ακολουθεί πιο
συγκεκριμένα μονοπάτια και μέσα σε λί-
γα χρόνια το σμυρναίικο είναι κομμάτι
του ρεμπέτικου με τα δικά του χαρακτη-
ριστικά, που αξιοποιεί τα όργανα -όπως
βιολί, σαντούρι, ούτι και άλλα-, με τα
οποία έγραφαν και παλιότερα. Αξιοποι-
ούνται μελωδίες από τα παραδοσιακά
τραγούδια της Μικράς Ασίας, ανασκευα-
σμένες σε ρεμπέτικο ύφος. Η θεματολο-
γία περιστρέφεται πια γύρω από τη φτώ-
χεια, το έγκλημα και τις χαμένες πατρί-
δες. Η κυριαρχία του πειραιώτικου ρε-
μπέτικου, με «όπλο» το μπουζούκι, είναι
εμφανής κι έτσι το σμυρναίικο δεν θα συ-
νεχίσει μετά τη δεκαετία του ’30. Σημα-
ντικότατος παράγοντας ήταν και η δίωξη
από τη δικτατορία του Μεταξά, όπου κυ-
νηγήθηκαν τα μακάμ, οι κλίμακες δηλα-
δή της ανατολικής μουσικής, επειδή τους
έκαναν «τούρκικες». Η ειρωνεία είναι
πως την ίδια στιγμή, στην Τουρκία απα-
γορεύονταν οι αμανέδες, τακτική που και
στις δυο μεριές είχε και τη λογική του
εξευρωπαϊσμού, αλλά και τη λογική του
εθνικιστικού μίσους στους γείτονες. Καλ-
λιτέχνες όπως ο Παπάζογλου σταμάτη-
σαν τη συμμετοχή τους στη δισκογραφία,
σε άρνηση να αυτοπεριοριστούν. Άλλοι
πάλι, όπως ο Τούντας, από την πρώτη
στιγμή εντάχθηκαν στα σαλόνια της μου-
σικής παραγωγής και στις δισκογραφι-
κές, κλέβοντας μάλιστα και τραγούδια
που ήταν παραδοσιακές μελωδίες Ελλή-
νων και Τούρκων, καταγράφοντάς τες
ως δικές τους και άρα ως ελληνικές.

Το σμυρναίικο τραγούδι πέρασε και
την ακμή του και την παρακμή του μέσα
σε λιγότερο από μισό αιώνα, έχοντας πέ-
σει μέσα σε μια περίοδο πολύ έντονων
πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων,
στην περιοχή αλλά και παγκόσμια. Απο-
τέλεσε το μήλον της έριδος στο επίπεδο
της συγκρότησης εθνικής συνείδησης,
άλλες φορές έχοντας υποστεί απαγορεύ-
σεις λόγω του «τουρκικού» του στυλ και
της ανάγκης να ακολουθηθούν οι ευρω-
παϊκοί δρόμοι, άλλες φορές, δεκαετίες
αργότερα, αναγνωρισμένο ως η αυθεντι-
κή φωνή των χαμένων πατρίδων, πάλι
σε μια επιδίωξη ανάπτυξης λανθανόντων
μεγαλοϊδεατισμών. Όμως ο όρος που
του ταιριάζει καλύτερα είναι αυτός του
λαϊκού τραγουδιού, αφού πρόκειται για
μια ποικιλία μουσικών ειδών που ανα-
πτύχθηκαν πάνω στην ανάπτυξη της
Σμύρνης ως αστικό κέντρο, πέρασαν μέ-
σα από την καταστροφή, τον πόνο, την
προσφυγιά και τη φτώχεια, εκφράζο-
ντας εν τέλει όλα αυτά τα αισθήματα και
βιώματα ενός λαού που βρέθηκε στη μέ-
ση των μωροφιλοδοξιών της ελληνικής
αστικής τάξης, αλλά και των ιμπεριαλι-
στικών συμφερόντων.

Οι πολλές περιπέτειες 

του σμυρναίικου τραγουδιού

Η «φιλελευθεροποίηση» 
του Ζελένσκι και τα ανελεύθερα 

δικαιώματα των εργατών

Ο πόλεμος που έρχεται δεν είν’ 
ο πρώτος. Πριν απ’ αυτόν γίνανε 
κι άλλοι πόλεμοι.
Όταν ετέλειωσε ο τελευταίος
υπήρχαν νικητές και νικημένοι.
Στους νικημένους, ο φτωχός λαός 
πέθαινε από την πείνα. 
Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε
το ίδιο.

Μπ. Μπρεχτ

Τ
ην ώρα που η Ουκρανία βρίσκε-

ται σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ

και τέσσερις μήνες, η κυβέρνηση

του Ζελένσκι και το ουκρανικό κοινοβού-

λιο ψήφισαν σε πρώτη ανάγνωση τον νό-

μο 5371, στον οποίο περιλαμβάνεται η

κατάργηση μιας σειράς εργατικών δικαι-

ωμάτων, τα οποία ίσχυαν με βάση την

προϋπάρχουσα σοβιετική νομοθεσία στη

χώρα από το 1971. Πιο συγκεκριμένα,

σύμφωνα με τον νέο νόμο, στις μικρές

και μεσαίες επιχειρήσεις έως των 250 ερ-

γαζομένων, καταργούνται πλήρως οι

συλλογικές συμβάσεις και αντικαθίστα-

νται από ατομικές χωρίς καμία δέσμευ-

ση, απαγορεύονται οι απεργίες και οι

διαδηλώσεις χωρίς δικαστικές αποφά-

σεις, ξεχειλώνουν τα ωράρια των εργα-

ζομένων, απελευθερώνονται οι υπερω-

ρίες, ενώ οι μαζικές απολύσεις χωρίς κα-

μία αιτία νομιμοποιούνται πλέον για

πρώτη φορά στη χώρα, κάτι το οποίο μέ-

χρι πρότινος απαγορευόταν κάθετα. 

Ο νόμος αυτός είχε κατατεθεί ξανά

τον Απρίλιο του 2021, όμως οι έντονες

αντιδράσεις των σωματείων και των

εργαζομένων απέτρεψαν την ψήφισή

του. Τώρα πλέον, σε καθεστώς στρα-

τιωτικού νόμου όπου μέχρι και η αστι-

κή αντιπολίτευση έχει περιοριστεί, η

κυβέρνηση Ζελένσκι βρήκε την ευκαι-

ρία να «φιλελευθεροποίησει», όπως

βαφτίζει αυτή την κίνησή της, την ερ-

γατική νομοθεσία. 

Γίνεται ευκαιρία, λοιπόν, και δικαιο-

λογία ταυτόχρονα, ο πόλεμος, προκει-

μένου να χτυπηθούν τα εργατικά δικαι-

ώματα. Το αξιοσημείωτο -ίσως όχι και

τόσο, βέβαια- σε αυτό το νομοσχέδιο εί-

ναι ότι συντάχθηκε με τη βοήθεια εργο-

δοτικών ενώσεων χρηματοδοτούμενων

από τους Αμερικανούς, ενώ σημαντικό

ρόλο στη διαμόρφωσή του έχει παίξει

και το βρετανικό υπουργείο Εξωτερι-

κών. Άλλωστε, όπως λένε, η υπάρχου-

σα εργατική νομοθεσία της Ουκρανίας

βρίσκεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι καταγγελίες για μαζικές απολύ-

σεις -συγγνώμη για αναστολές εργασίας

χωρίς μισθό- έχουν ήδη ξεκινήσει από τα

σωματεία, τα οποία θέτουν ότι αυτός ο

νόμος θα επιστρέψει τις εργασιακές σχέ-

σεις και συνθήκες πίσω στον 19ο αιώνα,

σε συνθήκες εργασιακής σκλαβιάς. Συ-

μπληρώνουν, μάλιστα, οι εκπρόσωποι

των σωματείων ότι μπορεί προς το πα-

ρόν η ψηφιζόμενη νομοθεσία να περιο-

ρίζεται στις μικρού και μεσαίου μεγέ-

θους επιχειρήσεις, όμως έχουν εμπιστο-

σύνη ότι θα καταφέρουν τα αφεντικά

και η κυβέρνηση να την επεκτείνουν και

στις μεγαλύτερες. Ήδη, βέβαια, ο νόμος

αυτός αφορά το 73% του εργαζόμενου

πληθυσμού της Ουκρανίας. 

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και πασι-

φανής. Η κυβέρνηση και η αστική τάξη

που εκπροσωπεί σκοπεύουν να ξεμπερ-

δεύουν μια και καλή με τα εργατικά δι-

καιώματα που έχει αφήσει η σοβιετική

περίοδος, με τις αντιδράσεις των εργα-

ζομένων, με τα σωματεία, με την οργά-

νωση των εργατών. Προσπαθούν να δη-

μιουργήσουν ένα παρθένο έδαφος δι-

καιωμάτων, μια καμένη γη, πιο εύφορη

ακόμα και νομοθετικά, για άκρατη εκ-

μετάλλευση, για σκλαβιά, μετά τη λήξη

αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Δεν φαίνεται να απασχολεί την ου-

κρανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ζε-

λένσκι ότι αυτή τη στιγμή ουκρανικός

λαός πολεμά για έναν άδικο πόλεμο, ότι

σκοτώνεται καθημερινά και ξεριζώνεται

μαζικά μετά την ιμπεριαλιστική επέμβα-

ση της Ρωσίας στη χώρα. Ίσα-ίσα γίνε-

ται φανερό ότι εξυπηρετούν τα συμφέ-

ροντα μιας ολιγαρχίας, τα συμφέροντα

των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην πε-

ριοχή, ότι στέκονται κόντρα και απένα-

ντι στον ίδιο τον λαό που πολεμάει για

αυτούς. Στις πλάτες του ουκρανικού λα-

ού διεξάγεται η σύγκρουση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-

Ρωσίας, ο καθένας για τις δικές του επι-

διώξεις, με τον λαό παγιδευμένο στον

πόλεμο των ιμπεριαλιστών, παγιδευμέ-

νο σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός

του. Όχι ότι αυτό είναι κάτι περίεργο ή

πρωτοφανές. Τέτοια είναι η φύση των

αστικών τάξεων, τέτοια είναι η φύση

των εκμεταλλευτών, από όποια πλευρά

του πολέμου κι αν βρίσκονται, όποια

μορφή κι αν έχουν, με «νόμιμα εκλεγμέ-

νη» κυβέρνηση ή χωρίς. 

Ο «υπερασπιστής», λοιπόν, του ου-

κρανικού λαού, ο Ζελένσκι, με τη βοή-

θεια των αφεντικών του, των Αμερικα-

νών αλλά και των Βρετανών ψηφίζει

νόμους και κάνει τη ζωή του λαού και

των εργατών της Ουκρανίας ακόμα πιο

δύσκολη, για να εξυπηρετήσει τα συμ-

φέροντα του κεφαλαίου και των κερ-

δών τους, την ίδια ώρα που υποκριτικά

πουλάει «εθνική ενότητα και συνεργα-

σία» μπροστά στον «εθνικό κίνδυνο».

Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός της

Ουκρανίας από την αστική τάξη και

τους εκφραστές της, από τους «προ-

στάτες» του τους Αμερικανούς. Σε Ου-

κρανία και Ρωσία, το συμφέρον της ερ-

γατικής τάξης και του λαού βρίσκεται

μόνο στη δική του οργάνωση, κόντρα

στις αστικές τάξεις που τους σέρνουν

σε έναν πόλεμο από τον οποίο τίποτα

δεν έχουν να κερδίσουν, μόνο θάνατο,

φτώχια και ξεριζωμό. 

Μ.Σ.



Ο
ι εκτοπισμοί των αγωνιστών της

Εθνικής Αντίστασης ξεκίνησαν

από το καλοκαίρι του 1945 και

εντάθηκαν την επόμενη χρονιά με σειρά

νόμων και κυρίως με το Γ’ Ψήφισμα.

Άρχισαν να στήνονται στρατοδικεία και

να λαμβάνονται, με συνοπτικές διαδικα-

σίες, αποφάσεις για εξορίες, φυλακίσεις

και εκτελέσεις κομμουνιστών και αντικα-

θεστωτικών. Αλλά και χωρίς δικαστικές

αποφάσεις, οι διαβόητες «Επιτροπές Δη-

μόσιας Ασφάλειας» συλλάμβαναν οποι-

ονδήποτε θεωρούσαν ύποπτο, μέχρι και

συγγενείς αγωνιστών του ΕΑΜ και αργό-

τερα ανταρτών του ΔΣΕ. Διακρίσεις δεν

γινόταν. Ακόμα και ηλικιωμένοι, άρρω-

στοι, ανάπηροι, γυναίκες με μικρά παι-

διά, από τη μια στιγμή στην άλλη, μπο-

ρούσαν να βρεθούν σε ένα ξερονήσι.

Εκεί τους περίμενε μια ζωή απίστευτα

σκληρή, με εξευτελισμούς, αγγαρείες,

ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, πείνα, αρ-

ρώστιες, με μοναδικό σκοπό να τους

αποσπάσουν τη «δήλωση μετάνοιας», να

τους λυγίσουν.

Εξόριστες γυναίκες βρέθηκαν από

νωρίς σε πολλά νησιά μαζί με άντρες

εξόριστους. Μόλις το 1947 ο αριθμός

τους υπολογίζεται σε 800, αλλά τα επό-

μενα χρόνια θα αυξηθεί κατακόρυφα. Η

Χίος ήταν ένα από τα νησιά στο οποίο

εκτοπίστηκαν εκατοντάδες γυναίκες.

Τον Απρίλη του 1949 μεταφέρθηκαν στο

Τρίκερι μαζί με πολλά παιδιά. Πολύ σύ-

ντομα ο αριθμός των γυναικών στον νη-

σί πολλαπλασιάστηκε και έφτασε σχεδόν

τις 5.000, οπότε και τις μετέφεραν στη

Μακρόνησο. Εκεί η βία, οι εξευτελισμοί,

οι αγγαρείες και τα εθνικοπατριωτικά

κηρύγματα πολλαπλασιάστηκαν. Τα μέ-

σα που χρησιμοποιούσαν οι βασανιστές

τους για να αποσπάσουν τη «δήλωση»

ήταν απίστευτα. Μέχρι και αρπαγές παι-

διών έχουν καταγγελθεί για να υποκύ-

ψουν οι μητέρες στον εκβιασμό. Όσες

αρνήθηκαν να υπογράψουν (πάνω από

500), επέστρεψαν στο Τρίκερι το 1950.

Το Τρίκερι αρχικά (από το 1947) ήταν

τόπος εξορίας ανδρών. Μαζί τους εξορί-

στηκαν και πολλές γυναίκες ανταρτών

με τα παιδιά τους, για «προληπτικούς»

λόγους, όπως έλεγαν οι αρχές. Όταν

έφτασαν οι εξόριστες από τη Χίο, δημι-

ουργήθηκε στρατόπεδο συγκέντρωσης

έξω από το μοναστήρι της Ευαγγελί-

στριας με σκηνές και στρατιωτική επιτή-

ρηση. Υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα

με εργασίες που κρατούσαν σχεδόν όλη

μέρα. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν

άθλιες. Το φαγητό και το νερό ήταν ελά-

χιστα. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για ιατρική

περίθαλψη. Οι σκηνές τον χειμώνα πλημ-

μύριζαν και οι αρρώστιες θέριζαν γυναί-

κες και παιδιά. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν

αναγνώριζε τα παιδιά των εξόριστων γυ-

ναικών ως πολιτικούς κρατούμενους και

έτσι δεν προβλεπόταν φαγητό για αυτά.

Έτσι αναγκάζονταν οι μητέρες να τα

ταΐζουν από το λιγοστό δικό τους. Πά-

ντως, από τις μαρτυρίες τους, έχουμε

μάθει ότι κατάφεραν να επιβιώσουν

τρώγοντας ελιές από τα δέντρα του νη-

σιού, αφού ακόμα και το συσσίτιο, όχι

μόνο δεν έφτανε, αλλά ήταν σε πολλές

περιπτώσεις ακατάλληλο για βρώση.

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τη

δημιουργία του στρατοπέδου και για τις

συνθήκες διαβίωσης των εξόριστων στο

Τρίκερι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το

παρακάτω απόσπασμα-μαρτυρία της Βι-

κτωρίας Θεοδώρου, από το βιβλίο:

«Στρατόπεδα Γυναικών. Χίος – Τρίκερι –

Μακρόνησος – Αϊ Στράτης 1948-1954»,

Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναι-

κών, εκδόσεις Αλφειός. Ένα αρκετά

εκτενές τμήμα του βιβλίου δημοσιεύτηκε

στην ιστοσελίδα «Ατέχνως»

(https://atexnos.gr/trikeri-to-nisi-tis-

polit ikis-eksorias-pente-hil iadon-

ginekon-1948-1953/), απ’ όπου και αλι-

εύσαμε το απόσπασμα:

«Από το καλοκαίρι του 1947 άρχισαν

να μαζεύουν τους άντρες που έπιασαν

από τους διάφορους τόπους, χωριά και

πόλεις της κεντρικής Ελλάδας, όπου μαι-

νόταν ο εμφύλιος πόλεμος. Έτσι ιδρύθη-

κε το στρατόπεδο των αντρών, που

έφτασε τις τρεις ως τέσσερις χιλιάδες

κρατούμενους, και που το Μάρτη του

1949 μεταφέρθηκε στο Μακρονήσι. Τον

ίδιο χρόνο μαζί με τους άντρες έφερναν

«προληπτικά» και γυναίκες από τις οικο-

γένειες των ανταρτών και τις μάντρωναν

στο μεγάλο Μοναστήρι του νησιού. Όλες

σχεδόν ήταν αγρότισσες κάθε ηλικίας και

δεν είχαν παρά μονάχα τα ρούχα που φο-

ρούσαν, ενώ πολλές απ’ αυτές κρατού-

σαν τα μωρά στην αγκαλιά τους. Ο αριθ-

μός τους δεν ήταν σταθερός. Μερικές

έφευγαν με "δηλώσεις μετανοίας", που

αναγκάζονταν να κάνουν κάτω από τις

άθλιες συνθήκες διαβίωσης, τις αρρώ-

στιες και την πείνα, ενώ άλλες έφταναν

με νέες αποστολές. Το 1948 έφτασαν τις

πεντακόσιες, μα το Φλεβάρη του 1949 εί-

χαν μείνει ενενήντα τρεις. Το στρατόπε-

δο για τις "προληπτικές" κράτησε μέχρι

το τέλος του Δεκέμβρη του 1949. Κατά το

φθινόπωρο άρχισαν να φεύγουν τσακι-

σμένες, απελπισμένες. Κι όταν το Γενάρη

μας πήγαν στη Μακρόνησο μας ακολού-

θησαν δεκαέξι.

Μεγάλο γεγονός για το στρατόπεδο

των "προληπτικών" ήταν ο ερχομός στο

Τρίκερι των γυναικών του στρατοπέδου

της Χίου τις πρώτες μέρες του Απρίλη

του 1949. Οι καινούριες στεγαστήκαμε

στις άδειες σκηνές του στρατοπέδου των

ανδρών, ενώ οι "προληπτικές" έμεναν

ακόμα στα κελιά και σε σκηνές γύρω από

το Μοναστήρι. Αποτελούσαν ξεχωριστό

τμήμα του στρατοπέδου. Σύντομα οι χί-

λιες διακόσιες γυναίκες της Χίου ενώθη-

καν με τις εξόριστες του Μοναστηριού, κι

όταν το Μάη ήρθαν οι Σλαβομακεδόνισ-

σες και οι Ηπειρώτισσες έφθασαν συνο-

λικά τις τρεισίμισι χιλιάδες. Το Σεπτέμ-

βριο του 1949 όλες μαζί με τα παιδιά ήμα-

σταν τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες γυναί-

κες απ’ όλη την Ελλάδα». 

Το Τρίκερι είχε μεταμορφωθεί σε ένα

πραγματικό κολαστήριο. Οι περισσότε-

ρες δεν είχαν στρώματα για να κοιμη-

θούν και ξάπλωναν πάνω σε κλαδιά.

Υποχρεώνονταν να κουβαλούν σε μεγά-

λες αποστάσεις νερό, τρόφιμα και ξύλα

για να ζεσταθούν τον χειμώνα. Μια αγ-

γαρεία, που έμοιαζε με το «μαρτύριο της

πέτρας» στη Μακρόνησο, ήταν να κου-

βαλούν από την παραλία βότσαλα, άμμο

και νερό με σκοπό να φτιάξουν ένα πε-

λώριο στέμμα σε μια πλαγιά για να φαί-

νεται από τα πλοία που περνούσαν τον

Παγασητικό. Οι τιμωρίες ήταν καθημερι-

νές και επιβάλλονταν με την παραμικρή

αφορμή. Οι αρρώστιες και οι επιδημίες

συνόδευαν τη διαβίωσή τους από τις

πρώτες κιόλας μέρες. Συχνά τις χτυπού-

σε ελονοσία, φυματίωση και δυσεντε-

ρίες. Οι διάρροιες, ο πυρετός, οι πεπτι-

κές διαταραχές ήταν σχεδόν μόνιμα συ-

μπτώματα. Παρά τις δυσκολίες, όμως, οι

εξόριστες κατάφεραν συλλογικά και με

υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης να οργα-

νώσουν τη ζωή τους. Όσες είχαν γνώσεις

ιατρικής και νοσηλευτικής ανέλαβαν την

περίθαλψη των γυναικών και των παι-

διών. Αντίστοιχα, δημιουργήθηκαν ομά-

δες με παιδαγωγούς για τα μαθήματα

των παιδιών, αλλά και για πολιτιστικές

εκδηλώσεις. Φυσικά, πολλά από αυτά

γίνονταν κρυφά και κάτω από τη μύτη

των επιτηρητών τους. Επίσης, έφτιαξαν

εργαστήρια για να επιδιορθώνουν τα

ρούχα τους, αλλά και οι μεγαλύτερες

παρέδιδαν μαθήματα κοπτικής και ρα-

πτικής στις νεότερες.

Αξιόλογη ήταν η προσφορά της ΕΑΜί-

τισσας Ρόζας Ιμβριώτη, παιδαγωγού,

που βρέθηκε εξόριστη στο Τρίκερι, υπέ-

στη φριχτά βασανιστήρια, δε λύγισε και

αναδείχθηκε σε σημαντική μορφή ανάμε-

σα στις εξόριστες, αφού οργάνωσε το

παιδαγωγικό και πολιτιστικό κομμάτι της

ζωής στο νησί. Δεν υπέγραψε ούτε στη

Μακρόνησο και επέστρεψε στο Τρίκερι

το 1950. Σ’ αυτήν οφείλουμε τη διάσωση

πολλών χειρόγραφων μαρτυριών από τις

εξόριστες. 

Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση αυ-

τοσχέδιων θεατρικών παραστάσεων

έπαιξε η ηθοποιός και αγωνίστρια του

ΕΑΜ, Αλέκα Παΐζη, όπως και η μετέπειτα

διευθύντρια χορωδιών Έλλη Νικολαΐδου,

που κατάφερε να δημιουργήσει τη χορω-

δία των εξόριστων γυναικών στο νησί.

Τέλος, να κάνουμε και μια μικρή αναφο-

ρά σε ένα από τα παιδιά του Τρικερίου,

τον πρόσφατα θανόντα πανεπιστημιακό

και πολιτικό αναλυτή Ηλία Νικολακόπου-

λο. Έζησε τα δύο πρώτα χρόνια της ζω-

ής του στο Τρίκερι μαζί με την εξόριστη

μητέρα του, αφού κι ο πατέρας του ήταν

φυλακισμένος και εξόριστος.

Οι γυναίκες του μικρού νησιού απο-

λύθηκαν σταδιακά μέχρι το 1953, εκτός

από ελάχιστες που μεταφέρθηκαν στον

Άη Στράτη. Αξίζει πράγματι τιμή σ’ αυτές

τις γυναίκες, που με αξιοθαύμαστο κου-

ράγιο και θάρρος, με περηφάνια και

αξιοπρέπεια αντιμετώπισαν, σε εκείνα

τα «πέτρινα» χρόνια, την εκδικητική μα-

νία του ελληνικού κράτους, μόνο και μό-

νο γιατί αντιστάθηκαν στον κατακτητή

και πάλεψαν για μια ελεύθερη πατρίδα.

Σ.Σ.

Γυναίκες στην εξορία: Τρίκερι, 1948-1953
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Το Τρίκερι, το μικρό καταπράσινο νησάκι του Παγασητικού,

«φιλοξένησε» την τελευταία περίοδο του εμφυλίου και τα κατοπινά

χρόνια χιλιάδες γυναίκες εξόριστες. Κάτω από δύσκολες συνθήκες,

προσπάθησαν να επιβιώσουν με θάρρος και αξιοπρέπεια. 

Πολλές είχαν μαζί και τα παιδιά τους και ταυτόχρονα αναγκάστηκαν

να κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να τα γλιτώσουν 

από την πείνα και τις αρρώστιες.
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Κάρτα

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, ακόμη, ότι μετά τη νέα
κάρτα καυσίμων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
για το τρίμηνο του καλοκαιριού, η Ελλάδα
υποχωρεί στον μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον
αφορά στην τιμή των καυσίμων. Αρκεί να μην
κάψεις καθόλου.

Πλοία

Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να διαθέσει πλοία για
να βοηθήσει στην εξαγωγή των σιτηρών από
τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρα-
νία, που είναι μπλοκαρισμένα από τη Ρωσία,
δήλωσε την Πέμπτη ο γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Να μη γυρνάνε
άδεια, όταν αδειάζουν από τα όπλα.

Μνημεία

Περισσότερα από 150 πολιτιστικά μνημεία
έχουν καταστραφεί εν μέρει ή ολοσχερώς
στους σχεδόν τέσσερις μήνες που διαρκεί ο πό-
λεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της Unesco. Της μετασοβιετικής εποχής πά-
ντα.

Πρόσφυγες Ι

Με τον 19χρονο μαθητή Κούρο Ντουρμοχαμα-
ντί, παιδί προσφυγικής οικογένειας από το
Ιράν που έφτασε με μία πλαστική βάρκα στη
Λέσβο πριν από τρία χρόνια και αρίστευσε στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις, επικοινώνησε τηλε-
φωνικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, από τη Μαδρίτη, όπου βρίσκεται για τη
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τώρα μένει να πε-
ράσει και από τις ΟΠΠΙ.

Πρόσφυγες ΙΙ

Είκοσι άνθρωποι πέθαναν από δίψα στη λι-
βυκή έρημο, κοντά στα σύνορα με το Τσαντ,
όταν το αυτοκίνητό τους έπαθε βλάβη σε μια
περιοχή όπου επικρατούσαν φονικές θερμο-
κρασίες. Ούτε μια θέση στο δημοτικό.

Αεροπλάνα

Επίσημο αίτημα κατατίθεται από την Ελλάδα
στις ΗΠΑ, για την απόκτηση 20 F-35, και άλ-
λων 20 υπό αίρεση, λίγες ώρες μετά την πλή-
ρη στήριξη των Αμερικανών στην Άγκυρα για
την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Πλειοδο-
σία. 

Σύννομος

Με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά (των Δικα-
στών Εφετών), αναγνωρίστηκε τελικά ο πρότε-
ρος σύννομος βίος στον πρώην ειδικό φρουρό
Επαμεινώνδα Κορκονέα για τη δολοφονία του
15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6
Δεκεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια. Σύννομες και οι
εκτελέσεις.

Αμβλώσεις

Η ακύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση
που αποφάσισε σήμερα το αμερικανικό Ανώτα-
το Δικαστήριο απαντά «στο θέλημα του Θεού»,
δήλωσε ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ. Γεννηθήτω το θέλημά σου.

Η απανθρωπιά του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο

σχολια

Έλεγχοι

Ασταμάτητα και επί καθημερινής βάσεως γίνονται έλεγχοι στα καύσι-
μα, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης, προσθέτοντας ότι πρόστιμα επιβάλλονται συνεχώς τόσο σε πρα-
τήρια, όσο και σε σούπερ μάρκετ και αποθήκες. Για να μη χαμηλώ-
σουν.

Σ
χήμα οξύμωρο, αλλά αδιαμ-
φισβήτητο γεγονός. Βρισκό-
μαστε στην πιο ανεπτυγμένη

τεχνολογικά προϊστορία της ανθρω-
πότητας. Κινούμαστε με τα πιο σύγ-
χρονα μέσα προς τη βαρβαρότητα.
Δολοφονούνται άνθρωποι με υπε-
ρηχητικούς πυραύλους. Πετιούνται
τα ανεπιθύμητα παιδιά όχι στον Και-
άδα, αλλά στις στατιστικές θανάτου
από την πείνα, τις αρρώστιες, τους
πολέμους ή στον «εξελιγμένο» θά-
νατο με κεταμίνη. Σέρνονται γυναί-
κες στο υπερπολυτελές τζιπ ή στο
ηλεκτρικό αυτοκίνητο αντί στη σπη-
λιά. Στοιβάζονται πτώματα σύμφω-
να με το πρωτόκολλο και με απόλυ-
το συντονισμό. Σκλάβοι δεν γίνο-
νται οι αιχμάλωτοι πολέμων, αλλά
όσοι προσπαθούν να γλυτώσουν
από τον πόλεμο, τη φτώχεια και τη
σκλαβιά. Προστατεύουν τα σύνορά
μας με δολοφονίες αμάχων, ενώ
προωθούν τον πόλεμο και την πα-
ραβίαση συνόρων. Συνομολογούν
τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, αφού πρώτα καταστήσουν
τον άνθρωπο αφηρημένη έννοια και
τον πραγματικό άνθρωπο απρόσω-
πο αντικείμενο για την εξυπηρέτηση
των σκοπών τους. Αποζητούν ησυ-
χία και άνεση χωρίς παρενοχλήσεις
σε μια εποχή αναταραχών και δυ-
στυχίας, χρησιμοποιώντας πάντα τα
πιο «σύγχρονα» και εκλεπτυσμένα
επιχειρήματα. 

Η συγκλονιστική εικόνα του σω-
ρού από πτώματα και τραυματίες
προσφύγων στη Μελίγια, με τις μα-
ροκινές και ισπανικές δυνάμεις να
φρουρούν πτώματα και τραυματίες
μετά τη διάπραξη του μακελειού,
δεν αφήνει περιθώρια για «διερευ-
νητικές» ερωτήσεις: Ποιοι ήταν αυ-
τοί οι άνθρωποι; Ποιο το έγκλημά
τους; Διότι η εικόνα θύμιζε υπερβο-
λικά τις γνωστές εικόνες από σω-
ρούς δολοφονημένων στα ναζιστικά

στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μονάχα
ένα ερώτημα δεσπόζει. Από πού
προέρχεται τέτοια απανθρωπιά;
Πώς συμβαίνουν τέτοιες θηριωδίες
σε υποτίθεται εξελιγμένα κράτη;
Κράτη που, ταυτόχρονα με το μακε-
λειό των προσφύγων, καμαρώνουν
ότι οι πρόσφυγες… προτιμούν τη δι-
κή τους κόλαση της ΕΕ από την (με-
γαλύτερη, προφανώς) κόλαση που
επικρατεί στις χώρες τους. 

Η απόλυτη σιγή για το μακελειό
από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ. Ο
«σοσιαλιστής» πρωθυπουργός της
«ριζοσπαστικής» κυβέρνησης της
Ισπανίας που χαιρέτησε τη σφαγή
άοπλων και κατατρεγμένων ανθρώ-
πων. Η απάθεια και η αδιαφορία
που επιβλήθηκε και υιοθετήθηκε
από τη λεγόμενη κοινή γνώμη. Όλα
δείχνουν τον… πολιτισμένο τρόπο
που αντιμετωπίστηκε το όλο ζήτημα
από τα κράτη της ΕΕ. Ήταν και η να-
ζιστική Γερμανία ένα από τα πιο
σύγχρονα και πολιτισμένα κράτη.

Δεν είναι η πρώτη αποκρουστική
εικόνα που βλέπουμε, δεν θα είναι η
τελευταία. Δεν συμβαίνει μόνο στον
αποικιοκρατικό θύλακα της Μελίγια,
αλλά και στον Έβρο, το Αιγαίο και
αλλού. Προηγήθηκαν εικόνες με
πτώματα 4χρονων παιδιών, εγκύων
μητέρων, αγοριών και κοριτσιών,
ανθρώπων στοιβαγμένων σε κλου-
βιά να τους πετούν τροφή σαν φυ-
λακισμένα ζώα. 

Είναι δικαίωμα του κάθε κρά-
τους-μέλους της ΕΕ να προστατεύσει
τα σύνορά του… με απόλυτο σεβα-
σμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα
τελευταία λέγονται ως ξαναζεσταμέ-
νο… κουτόχορτο για να δικαιολογη-
θούν εγκλήματα που έγιναν και έπο-
νται. Τα δίκτυα διακινητών αποτε-
λούν το άλλοθι για τη «θεραπεία της
ασθένειας με… ευθανασία» από τους
ίδιους που δημιουργούν την «ασθέ-
νεια», τους διακινητές των πολέμων

και της φτώχειας, που έχουν ήσυχη
τη συνείδησή τους. 

Μπορεί στη σύγχρονη εποχή η
ανθρώπινη ζωή να απέκτησε μεγα-
λύτερη βαρύτητα στον δημόσιο λόγο
από κάθε προηγούμενη περίοδο.
Ταυτόχρονα, όμως, παράγει τις πιο
τερατώδεις εκδηλώσεις απανθρω-
πιάς, «αόρατα» και σε μεγάλη κλί-
μακα, από κάθε προηγούμενη επο-
χή. Γιατί, λοιπόν, συμβαίνουν όλα
αυτά;

Δουλεύοντας και μιλώντας μετα-
ξύ μας στο πλαίσιο της κοινωνικής
παραγωγής των υλικών μέσων που
χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, γίνα-
με άνθρωποι και αυτό που είμαστε
σε κάθε εποχή. Όλες οι ανθρώπινες
σχέσεις αναπτύσσονται και διαμορ-
φώνονται στο πλαίσιο που ορίζει η
διαδικασία της κοινωνικής παραγω-
γής. Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι
οι άνθρωποι έχουν αποκλειστικά οι-
κονομικά-υλικά κίνητρα στη συμπε-
ριφορά τους, αλλά ότι ακόμη και οι
«ανιδιοτελείς, αλτρουιστικές κ.λπ.»
συμπεριφορές των ανθρώπων ορί-
ζονται από αυτό το υλικό πλαίσιο
αναπαραγωγής της ζωής. Συνεπώς,
σε αυτή τη συνθήκη πρέπει να ανα-
ζητηθούν οι βασικές αιτίες της απαν-
θρωπιάς «μας». Μαζί με την εκμε-
τάλλευση του ανθρώπου από τον άν-
θρωπο, ήρθε και η απανθρωπιά του
ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο.

Οι άνθρωποι είναι διαιρεμένοι σε
τάξεις. Αυτό δεν το αμφισβητεί σχε-
δόν κανείς και προφανώς οι «ανώτε-
ρες» τάξεις θεωρούν ότι μόνο έτσι
μπορεί να είναι. Ταυτόχρονα, οι άν-
θρωποι είναι αποξενωμένοι μεταξύ
τους και με τον εαυτό τους και, πο-
λύ συχνά, αυτό συμβαίνει ανεξάρτη-
τα από τάξεις. Αυτή η αλλοτρίωση
είναι η συνθήκη που θεσπίζει άτυπα
ο καπιταλιστικός-ιμπεριαλιστικός
τρόπος παραγωγής, κυριαρχίας και
καταπίεσης για όλους τους ανθρώ-

πους. Αυτή η αλλοτρίωση «αποπρο-
σωποποιεί» γενικά τις ανθρώπινες
σχέσεις και όχι μόνο τις σχέσεις πα-
ραγωγής, ανταγωνισμού και «χρή-
σης» άλλων ανθρώπων, που αλλο-
τριώνουν άμεσα και μεθοδικά. Αυτή
η «αποπροσωποποίηση-απανθρω-
ποίηση» του ανθρώπου επιτρέπει τις
θηριωδίες και το έγκλημα. 

Η παραδοχή ότι «όλοι είμαστε
άνθρωποι» δεν αλλάζει τίποτα. Κι ας
προσπαθούν όλοι να συνάψουν
«ανεπηρέαστες» προσωπικές ή αν-
θρώπινες σχέσεις. Απέναντι στέκε-
ται η αστική παραδοχή ή υποψία ότι
όλοι, λόγω «κατασκευής», αποζη-
τούμε προσωπικά οφέλη, παραβλέ-
ποντας το γεγονός ότι αν οι άνθρω-
ποι νοιάζονταν μόνο για τον εαυτό
τους, δεν θα υπήρχαμε ως κοινωνία
και ως άνθρωποι και το αποτέλεσμα
θα ήταν καταστροφικό για όλους. 

Άλλες παραγωγικές δυνάμεις
απαιτούν άλλες παραγωγικές σχέ-
σεις. Και οι παραγωγικές σχέσεις
διαμορφώνουν τον χαρακτήρα όλων
των ανθρώπινων υλικών και πνευ-
ματικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο,
θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι της
κυρίαρχης τάξης που θα αντιστέκο-
νται σθεναρά στην αλλαγή αντιδρα-
στικών και οπισθοδρομικών σχέσε-
ων. Θα εμμένουν σε μια κοινωνική
οπισθοδρόμηση, που αν και εξυπη-
ρετεί τους ίδιους, καταστρέφει την
κοινωνία. Η ταξική πάλη έρχεται
αναγκαστικά να καταστείλει αυτή
την αντίδραση προς το μέλλον. 

Η άλλη κοινωνία, τα διαφορετικά
μέσα και τρόποι παραγωγής, οι άλ-
λες παραγωγικές και ανθρώπινες
σχέσεις δεν βρίσκονται στη σφαίρα
της ουτοπίας. Έτσι κινείται η ανθρω-
πότητα εδώ και πάρα πολλούς αιώ-
νες. Κι όταν οι κυρίαρχες τάξεις
ισχυρίζονται ότι «όλα πάνε καλά»,
τότε, κάτι δεν πάει καθόλου καλά
και πρέπει να αλλάξει.


