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Ουκρανία

Κρίσιμες μέρες, άλματα στην επικινδυνότητα 
σελ. 10,11 

Κ
άθε χρόνο την 1η Μάη, η εργατική
τάξη τιμά τους αγώνες της, αλλά
κυρίως επιμένει να βάζει το ζήτη-

μα της προοπτικής της ανατροπής του
βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
Επιμένει να βάζει την προοπτική μιας άλ-
λης κοινωνίας, του σοσιαλισμού, της ισό-
τητας και της δικαιοσύνης. Επιμένει να
θυμάται τον ρόλο της, αυτόν του ταξικού
αγώνα και της οργανωμένης πάλης και
τον στόχο της ανατροπής και της απελευ-
θέρωσης της εργατικής τάξης από τα δε-
σμά της. Γιατί η προοπτική αυτή υπάρχει
και η εργατική τάξη έχει αποδείξει ότι
μπορεί να την κάνει πραγματικότητα.

Περισσότερο, ίσως, από κάθε άλλη
φορά, η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά

αναζητά τη δικαίωσή της. Μια φράση που
η σφοδρή οικονομική κρίση του καπιταλι-
στικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος και η
έξαρση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών μας αναγκάζει να διατυπώνου-
με κάθε χρόνο μέχρι πραγματικά να έρθει
η δικαίωση αυτή. Φέτος η εργατική τάξη
της χώρας καλείται ν’ αντιμετωπίσει τη
σαρωτική και καταιγιστική επίθεση του
συστήματος σε όλα τα μέτωπα.

Καλείται, κατ’ αρχήν, να υπερασπι-
στεί τη ζωή της. Καλείται να συγκροτή-
σει ένα ισχυρό αντιπολεμικό-αντιιμπε-
ριαλιστικό κίνημα, ενάντια στον άδικο
πόλεμο, την ιμπεριαλιστική εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, τα ιμπεριαλιστι-
κά-πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και την
προοπτική μιας γενικευμένης πολεμικής

σύγκρουσης. Καλείται, επίσης, να ορ-
θώσει το ανάστημά της κόντρα στην
εμπλοκή της χώρας μας με οποιονδήπο-
τε τρόπο στα επικίνδυνα σχέδια των
αμερικανοΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών.

Καλείται να υπερασπιστεί την επιβίω-
σή της κόντρα στην ακρίβεια και τη φτώ-
χεια που λεηλατεί το εισόδημα και τη ζωή
της, την απειλή της μαζικής εξαθλίωσης
και της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης
και να ξεσκεπάσει την κοροϊδία των κυ-
βερνητικών μέτρων «ανακούφισης».

Καλείται να υπερασπιστεί την υγεία
της της κόντρα στον «αόρατο» εχθρό
της πανδημίας, που συνεχίζει να σαρώ-
νει, και την κυβέρνηση που συστηματι-
κά αρνείται το δικαίωμα του λαού στη
δωρεάν περίθαλψη.
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Καλείται να υπερασπιστεί την ύπαρξή
της κόντρα στη λαίλαπα των αντεργατι-
κών μέτρων, κόντρα στον ν.4808, που
αμφισβητεί το 8ωρο, τη βάση συγκρότη-
σής της, που ποινικοποιεί την οργανωμέ-
νη συνδικαλιστική δράση, τους ταξικούς
αγώνες και την πάλη της. Όλα αυτά για
τα οποία αγωνίστηκε το εργατικό, αρι-
στερό, κομμουνιστικό κίνημα, όλα αυτά
πάνω στα οποία συγκροτήθηκε η εργατι-
κή τάξη ως τάξη για τον εαυτό της, τα
αποτελέσματα αλλά και οι αφετηρίες των
αγώνων της, 136 χρόνια μετά από την αι-
ματοβαμμένη εξέγερση στο Σικάγο, που
τώρα μπαίνουν μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασμα.

Καλείται, τέλος, να υπερασπιστεί
τους αγώνες της καταγγέλλοντας την ξε-
πουληματική στάση των συνδικαλιστικών
ηγεσιών ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που κάνουν ό,τι
περνάει από το χέρι τους για να τους
αποθαρρύνουν και να τους βάλουν εμπό-
δια. Να θυμηθεί την περσινή Πρωτομαγιά
που, με αφορμή τη μεταφορά της αργίας,
κατέληξε σε διαφορετικές συγκεντρώ-
σεις της ΓΣΕΕ στις 3 Μαΐου και απεργία
της ΑΔΕΔΥ στις 6 Μαΐου, καθώς και τις
απαγορεύσεις και τις στοιχισμένες παρε-
λάσεις των «προσκεκλημένων» του ΠΑΜΕ
την Πρωτομαγιά του 2020.

Ωστόσο, η μεγάλη συμμετοχή των ερ-
γαζόμενων στις απεργιακές συγκεντρώ-
σεις της 6ης Απρίλη, καθώς κι η εκφρα-
σμένη διάθεσή τους στα αντιπολεμικά-
αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια των
προηγούμενων ημερών, αποτελούν μια
καλή παρακαταθήκη και μας κάνουν αι-
σιόδοξους. Λαός, νεολαία και εργαζόμε-
νοι, όλο το προηγούμενο διάστημα βγή-
καν στο δρόμο του αγώνα, πολλές φορές
κάτω από συνθήκες έντασης της κρατι-
κής τρομοκρατίας. Οι μαθητικές καταλή-
ψεις, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι
αγώνες των εκπαιδευτικών, των εργαζό-
μενων της efood, της COSCO, της ΛΑΡΚΟ
και της Καβάλα Όιλ απέδειξαν ότι η οργή
κι η αγανάκτηση συσσωρεύονται σε όλο
και πλατύτερα λαϊκά στρώματα και ανα-
ζητούν αγωνιστική διέξοδο. 

Είναι φανερό, όμως, ότι δεν αρκούν
και απαιτείται ένας πραγματικός, παλ-
λαϊκός, πανεργατικός ξεσηκωμός, που θ’
αποκαλύπτει και θα καταγγέλλει την κυ-
βερνητική πολιτική, την εμπλοκή της χώ-
ρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς, τον άδικο πόλεμο και τη σφαγή
των λαών, αλλά και την υποταγμένη συν-
δικαλιστική ηγεσία και τον ρεφορμιστικό
τυχοδιωκτισμό, που υπονομεύουν τις
αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζόμενων

και την υπόθεση του κοινού μετώπου
αγώνα. Που θα θέτει το ζήτημα της ανα-
τροπής του ν.4808 ως άμεσο στόχο πά-
λης για το εργατικό κίνημα κι όχι ως ένα
κούφιο σύνθημα που θα καλλιεργεί την
αυταπάτη ότι η επίθεση του κεφαλαίου
ενάντια στην εργατική τάξη μπορεί να
μείνει στα χαρτιά.

Αυτόν τον ξεσηκωμό θέτει ως πρώτη
αναγκαιότητα η φετινή Εργατική Πρωτο-
μαγιά. Γιατί είναι η ημέρα που οι εργα-
ζόμενοι παγκόσμια τιμούν τους αγώνες
και τις θυσίες τους, αποτιμούν την πο-
ρεία και την κατάστασή τους και χαράσ-
σουν το δρόμο τους. Από τις κινητοποιή-
σεις των Αμερικάνων εργατών τον Μάη
του 1886 για τη διεκδίκηση του οχταώ-
ρου, μέχρι σήμερα, το εργατικό κίνημα
έχει γράψει πολλές ένδοξες και αιματο-
βαμμένες σελίδες, άλλες νικηφόρες και
άλλες όχι.

Απ’ τις πρώτες κινητοποιήσεις των
εργατών που πάλευαν για ν’ αποκτή-
σουν στοιχειώδη δικαιώματα και να κα-
τοχυρώσουν βασικές οικονομικές, πολι-
τικές και κοινωνικές κατακτήσεις, απ’
το μπόλιασμα των σοσιαλιστικών ιδεών
που άνοιξαν νέους δρόμους κι έφεραν
ελπίδα, την Οκτωβριανή Επανάσταση,
την αντιφασιστική νίκη στο Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, την Κινέζικη Επανάσταση,
την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του
1944, η εργατική τάξη, ανώνυμοι αγωνι-
στές κι εργάτες, έγραψαν ένδοξες σελί-
δες της ιστορίας και άνοιξαν δρόμους.
Κατέγραψαν μεγάλες και μικρές νίκες
μα και υπέστησαν ήττες. Την επικράτη-
ση του ρεφορμισμού-ρεβιζιονισμού, την
παλινόρθωση, την οπισθοχώρηση και
την ήττα του κομμουνιστικού κινήματος,
για να βρεθούμε στο σήμερα της άγριας
επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατα-
κτήσεις τους.

Η ηρωική ιστορία των εργατικών
αγώνων και του κομμουνιστικού κινήμα-
τος δεν είναι ένα λαμπρό παρελθόν που
μπορούμε πλέον μόνο να αναπολούμε.
Είναι η ζωντανή ιστορία των λαών, αυ-
τών που έχουν περιορισμένες δυνατότη-
τες αντίστασης απέναντι στην καταπίεση
του εκμεταλλευτικού συστήματος, αλλά
κι αυτών που σε πολλές γωνιές του κό-
σμου παλεύουν με τ’ όπλο στο χέρι κάτω
από τις κόκκινες σημαίες. Είναι η πιο
σύγχρονη προοπτική τους και η μόνη
τους διέξοδος απέναντι στην καπιταλιστι-
κή βαρβαρότητα και την ιμπεριαλιστική
κυριαρχία. Είναι αυτή που συμβολίζει η
Εργατική Πρωτομαγιά!
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1η Μάη: Ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα

Να χτίσουμε το μέλλον που μας αρμόζει
Με λαϊκούς και εργατικούς αγώνες

Π
λεόνασμα θράσους και έλλειμμα
τσίπας είναι να έχει ως κεντρικό
σύνθημα του συνεδρίου του ο

ΣΥΡΙΖΑ το “Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα”.
Δεν κατάφεραν βέβαια να ξεπεράσουν το
αξέχαστο “Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμα-
στε όλοι” του ΠΑΣΟΚου Παπαντωνίου, αλ-
λά… προσπάθησαν. Τα πράγματα επιχεί-
ρησε να τα αποκαταστήσει ο Τσίπρας στο
κλείσιμο του συνεδρίου, δηλώνοντας ότι
“αυτά που δεσμευτηκ́αμε δεν ειν́αι ο σο-
σιαλισμος́. Ειν́αι απλά ο δρόμος για να
αποφύγουμε τη βαρβαρότητα που γεννά η
κυβερ́νηση Μητσοτάκη”. Για να προωθή-
σει τη δικιά του -που είναι καλύτερη- εκ-
δοχή της βαρβαρότητας.

Καλύτερη για το σύστημα της εξάρτη-
σης και εκμετάλλευσης, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ με
την “εγνωσμένη αξιοπιστία” του μπορεί
να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή,
υπηρετώντας με το δικό του μείγμα πολι-
τικής τούς φορείς της βαρβαρότητας, τον
ιμπεριαλισμό και το κεφάλαιο. Η “προ-
δευτική διακυβέρνηση”, η “σοσιαλδημο-
κρατική” εκδοχή πλασάρεται ότι μπορεί
να διαχειριστεί καλύτερα από τον “άκρα-
το νεοφιλελευθερισμό” της Μητσοτάκης
Α.Ε. τα συμφέροντα, τους στόχους και τις
αντιλαϊκές επιλογές των ξένων και ντό-
πιων αφεντικών. Δεν είναι τυχαίο ότι στο
συνέδριο κυριάρχησαν μηνύματα των άλ-
λων ευρωπαίων συντρόφων που αγωνί-
ζονται και αυτοί ενάντια στη βαρβαρότη-
τα, όπως του σοσιαλδημοκράτη πρωθυ-
πουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ,
του Ενρίκο Λέτα (επικεφαλής του ιταλι-
κού Partito Democratico), αλλά κυρίως
του πορτογάλου πρωθυπουργού Αντόνιο

Κόστα, ο οποίος, συντονισμένος με τον
Τσίπρα, τόνισε ότι “σήμερα είναι σημαντι-
κή η κοινή δράση όλων των προοδευτι-
κών δυνάμεων”.

Η παρουσία που όμως είχε ιδιαίτερη
σημασία για το μήνυμα που ήθελε να στεί-
λει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή του πρώην πρω-
θυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζό-
ραν Ζάεφ. Παρών και ο πρώην ΥΠΕΞ Κο-
τζιάς. Όλοι τους δήλωσαν περήφανοι που
υλοποίησαν το ΝΑΤΟϊκό “μεντεσέ” με τη
Συμφωνία των Πρεσπών, εμποδίζοντας
“τα περιθώρια ενίσχυσης τρίτων δυνάμε-
ων στα βόρεια σύνορά μας”. Αποδέκτης
του μηνύματος οι ΗΠΑ καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ
δηλώνει την προθυμία και την αποτελε-
σματικότητά του -σε αντιδιαστολή με αυ-
τή της ΝΔ που “δυσκολεύεται”- να προω-
θήσει ακόμα μια συνοχή, όχι την κοινωνι-
κή αλλά τη ΝΑΤΟϊκή στη ΝΑ Μεσόγειο.
Συνοχή που υπηρετείται με την “προώθη-
ση ενός οδικού χάρτη -με σαφείς κόκκινες
γραμμές- για ουσιαστικό διάλογο με την
Τουρκία και ορίζοντα το Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης”, όπως γράφτηκε στις απο-
φάσεις του συνεδρίου. Άλλωστε, και στο
πεδίο αυτό η αξία του ΣΥΡΙΖΑ είναι…
εγνωσμένη και τα πρόσφατα συγχαρητή-
ρια Πάιατ και Νούλαντ το αποδεικνύουν.
Η όποια φασαρία κάνει ο Τσίπρας απηχεί
τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό της
αστικής τάξης που θεωρεί ότι πρέπει να
γίνει, αποσπώντας ανταλλάγματα για την
ΗΠΑκοή, αντίθετα με τον “δεδομένο” Μη-
τσοτάκη.

Εντός -ΝΑΤΟ και ΕΕ- και επί τα αυτά
της επίθεσης του κεφαλαίου στην εργατι-
κή τάξη και το λαό. Η αποδοχή αυτού του

πλαισίου, η διαχείριση του συστήματος
βαφτίζεται “ρεαλιστικός ριζοσπαστι-
σμός”. Οι ευφημισμοί είναι συνηθισμένοι
στην πολιτική για να “ντύνουν” αντιδρα-
στικές επιλογές καθώς ούτε ίχνος ριζο-
σπαστισμού δεν μπορεί να ανιχνευθεί,
ενώ ξεχειλίζει ο ρεαλισμός της υποταγής.
Τα 5+1 σημεία που προτείνονται έχουν το
αποτύπωμα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τις προϋποθέσεις αξιοποίη-
σης του Ταμείου Ανάκαμψης, αν δεν είναι
αντιγραφές αντίστοιχων πρακτικών σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και στο πεδίο
αυτό είναι εγνωσμένη η αξία της κυβερ-
νητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ με τα πολλά Ι
-Ιδιωτικοποιήσεις- (ΔΕΗ, διόδια, νοσοκο-
μεία μέσω ΣΔΙΤ κ.λπ.) μέχρι τις δικές του
αντιδραστικές ανατροπές σε παιδεία, ερ-
γασία, συνδικαλισμό. Από τη μια δεσμεύ-
σεις στο ντόπιο κεφάλαιο για αύξηση της
κερδοφορίας του, φόρτωμα της κρίσης
στο λαό και αναδιανομή της “πίτας” μέσω
του “κλαδέματος των κλεφτόδεντρων”.
Από την άλλη, εξαγγελίες για ανακούφι-
ση των εργαζομένων υπό την αίρεση της
καμένης γης, του χάους που θα παραλά-
βει καθώς η κυβέρνηση της ΝΔ εξαντλεί
τους πόρους για να επιτευχθεί αυτή.

Για όλα τα παραπάνω δεν εκφράστη-
καν διαφωνίες στο συνέδριο. Οι εντάσεις
και τα γιούχα αφορούσαν αποκλειστικά
τις οργανωτικές αλλαγές που πρότεινε ο
Τσίπρας και τελικά υπερψηφίστηκαν με
75%. Ουσιαστικά αποτέλεσε το προτελευ-
ταίο βήμα -το τελευταίο θα συμβεί στις
15/5 με εκλογή προέδρου και ΚΕ από όλα
τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-, της μετατροπής του
σε ένα αρχηγικό κόμμα “καρτέλ” -ευρεία

παράταξη που καλύπτει από (κεντρο)δε-
ξιά μέχρι (κεντρο)αριστερά στο πολιτικό
φάσμα. Πορεία που ξεκίνησε στο 1ο συ-
νέδριο (2013) με τη διάλυση των “συνι-
στωσών” και συνεχίστηκε στο 2ο (2016)
με διεύρυνση στελεχών από ΠΑΣΟΚ-Κέ-
ντρο ενώ είχε αποχωρήσει η ΛΑΕ. Η ήττα
στις εκλογές του 2019 έγινε αφετηρία
έντονης αμφισβήτησης όχι της πολιτικής
που εφάρμοσε στην κυβερνητική του θη-
τεία, ούτε στον αρχηγό του αλλά… στο
κόμμα και τα χαρακτηριστικά του που θε-
ωρείται ότι αποτελούν βαρίδια για τη
διεκδίκηση νέας κυβερνητικής θητείας. Ο
καβγάς και η αντίθεση της τάσης “Ομπρέ-
λα” που πήρε περίπου το 25% αφορά τη
μετατόπιση του κέντρου των αποφάσεων
στον πρόεδρο-Τσίπρα και στους γύρω
από αυτόν. Μια σειρά γνωστά παραδο-
σιακά στελέχη βλέπουν να μειώνεται δρα-
στικά αν δεν εξαφανίζεται ο ρόλος τους
στη διαμόρφωση της πολιτικής τού κόμ-
ματος. Σε κάθε περίπτωση, είναι ο Τσί-
πρας που θα αποφασίζει και θα διανέμει
ρόλους και θέσεις. Τέλος, ενδεικτικό του
εκφυλισμού του συνεδρίου είναι ότι περί-
που 1.100 σύνεδροι (περίπου 1 στους 5)
δεν ψήφισαν αποχωρώντας από τις διαδι-
κασίες του.

Το αρχηγικό κόμμα-σύμπραξη ευρύτε-
ρων δυνάμεων υπηρετεί και την πολιτική
που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει. Τη ρε-
αλιστική διαχείριση του συστήματος της
εξάρτησης και εκμετάλλευσης. Καμιά
προοπτική δεν υπάρχει για το λαό αν
εγκλωβιστεί εντός αυτών των σχεδια-
σμών. Η διέξοδος βρίσκεται στην πάλη
εκτός και ενάντια σ' αυτούς.

ΣΥΡΙΖΑ

“Ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός”, ο φερετζές προώθησης της βαρβαρότητας

συνέχεια από σελ. 1



Ο
πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές
του έχουν ανατρέψει άρδην τους προε-
κλογικούς σχεδιασμούς όλων ανεξαιρέ-

τως των αστικών και μεταρρυθμιστικών πολιτι-
κών δυνάμεων στη χώρα μας. Παρά ταύτα, αυτές
εξακολουθούν να επιδίδονται σε μια ακατάσχετη
παροχολογία, προσπαθώντας να πάρουν θέση
στην εκλογολογία που δεν λέει να κοπάσει. ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ πρωταγωνιστούν, ενώ
και οι υπόλοιποι μικρότεροι μονομάχοι δεν φείδο-
νται προεκλογικού οίστρου. Η στάση τους αυτή
συνιστά απόδειξη του ψεύτικου ενδιαφέροντός
τους για τα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα και εί-
ναι αντιστρόφως ανάλογη της έγνοιας τους για
την οργάνωση, τις αντιστάσεις και τις διεκδική-
σεις που απαιτούν τα συμφέροντα των ανθρώπων
του λαού μπροστά στην κλιμάκωση της επίθεσης
του καπιταλισμού-ιμπεριαλισμού. Ακόμη και ορι-
σμένες δυνάμεις που συγκαταλέγουν εαυτές στη
ριζοσπαστική και ανατρεπτική αριστερά κάνουν
παρεμφερείς σχεδιασμούς.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει υιοθετήσει την πολι-
τική της “ανακούφισης” σε… δόσεις. Τόσο όσο
“αρκεί” για να μη διαταραχτεί η δημοσιονομική
προσαρμογή και η ανταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας. Τόσο όσο ευελπιστεί να διατηρηθεί σε κά-
ποιο επίπεδο η ζήτηση και να μην καταρρεύσει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η “λελογι-
σμένη” αύξηση του κατώτατου μισθού στα 614 ευ-
ρώ καθαρά από 1/5/22, ποσό από το οποίο περι-
μένουν να “ζήσουν” λίγο κάτω από 650.000 ερ-
γαζόμενοι, όπως μας πληροφορούν τα δικά τους
επιτελεία. Στον ίδιο καμβά εντάσσονται μια σειρά
επιδόματα που προσπαθούν να απαλύνουν τον
πόνο εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών κι εξαθλιω-
μένων ή ευρισκόμενων στα όρια της φτώχειας, με
πιο εύγλωττο το ύψος του επιδόματος ανεργίας
των 438 ευρώ που θα συνεχίσει (;) να “απολαμ-
βάνει” μόλις το 1/10 των επίσημα καταγραφόμε-
νων ανέργων. Τέτοια μέριμνα!

Σε ένα ανάλογο μήκος κύματος κινούνται τόσο
ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ, που αντί για
713 ευρώ μεικτά στον κατώτατο μισθό προτείνουν
800 ο πρώτος και 751 ο δεύτερος. Τόση γενναιο-
δωρία! Ενώ το ΚΚΕ απ’ τη μεριά του το… τερμάτι-
σε στα 825 ευρώ. Τόσο αποτιμά τις “σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες στον 21ο αιώνα, με την τρομακτική
αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων”. Είναι
όλοι ψεύτες και υποκριτές! Πιο πολύ απ’ όλα -είτε
το λένε είτε το αποκρύπτουν- νοιάζονται για τις
αντοχές του συστήματος, δηλαδή του κεφαλαίου
και της εργοδοσίας, και το ξεπέρασμα της πίεσης
που προκαλεί σε μια εξαρτημένη και παραρτημο-
ποιημένη οικονομία σαν και της χώρας μας η κα-
πιταλιστική κρίση αναπαραγωγής που σοβεί από
το 2008, η πανδημία και η στρατιωτικοποίηση του
ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Με τα αποτε-
λέσματα του πολέμου στην Ουκρανία, τις κυρώ-
σεις, την ενεργειακή κι επισιτιστική κρίση να δί-
νουν τον τόνο. Και να σκεφτεί κανείς ότι η μισθο-
λογική πλειοδοσία ξεκινούσε από τα 1.200 ευρώ
το μήνα στα τέλη του 20ού αιώνα! 

Το βλέμμα όλων βρίσκεται εστιασμένο στις
επόμενες βουλευτικές εκλογές, με τα συνέδρια
και τις εσωκομματικές διαδικασίες των κομμάτων
τους να αποτελούν φανερά πρόβες. Ο βασικός
πονοκέφαλος όλων εδράζεται στο εκλογικό σύ-
στημα που ήδη δημιουργεί αναταράξεις στο αστι-
κό πολιτικό σκηνικό. Η ΝΔ γνωρίζει τη φθορά που
προκαλείται από την εφαρμογή της αντιλαϊκής κι
αντεργατικής πολιτικής της. Έχει στα χέρια της
επίσημα και ανεπίσημα γκάλοπ που το πιστοποι-
ούν. Το δίλημμα να προχωρήσει σε πρόωρες

εκλογές ή όχι είναι υπαρκτό, ανεξάρτητα αν δια-
τείνεται ότι αυτές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας.
Το γεγονός αυτό είναι σε γνώση του ΣΥΡΙΖΑ που,
μετά το αρκετά επεισοδιακό φινάλε του πρόσφα-
του 3ου συνεδρίου του, ετοιμάζεται για την πραγ-
ματοποίηση στις 15/5 των εσωκομματικών εκλο-
γών με την απευθείας από τα μέλη (που είναι τό-
σο μέλη που μπορούν να εγγραφούν και αυθημε-
ρόν!) ανάδειξη προέδρου και κεντρικής επιτρο-
πής. Δίνει και ο ίδιος διαπιστευτήρια φερεγγυότη-
τας με τα “πλήρως κοστολογημένα μέτρα” που
προτείνει.

Η πολύφερνη νύφη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ δηλώ-
νει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ότι “δεν θα γίνει
πλυντήριο και δεκανίκι κανενός”. Αυτός ο διμέ-
τωπος “αγώνας” και τα τσαλιμάκια Ανδρουλάκη
διακηρύσσονται βέβαια προεκλογικά και προς
άγραν ψήφων. Το παράδοξο, πάντως, πρώτα να
εκλέγεται αρχηγός και μετά να καθορίζονται πο-
λιτικές θέσεις με ένα συνέδριο προγραμματίζεται
να λάβει τέλος εντός λίγων ημερών, στις 8/5, με
το στήσιμο των καλπών για το όνομα, που όπως
σκόπιμα διοχετεύεται θα έχει ως πρώτο συνδετι-
κό -τι άλλο- το ΠΑΣΟΚ. Δοκιμασμένη συστημική
συνταγή που γλίτωσε τη διάλυση και ευελπιστεί
να γίνει αντιλαϊκός ρυθμιστής.

Φήμες κάνουν λόγο ακόμη και για συγκυβέρ-
νηση “μεγάλου συνασπισμού”, αν προκύψουν
ανυπέρβλητα προβλήματα με βάση τα ζόρια της

αστικής τάξης, τις απαιτήσεις των ιμπεριαλιστών-
προστατών της και την πίεση της λαϊκής δυσφο-
ρίας, σε συνδυασμό βέβαια με τα εκλογικά απο-
τελέσματα. Κάτι τέτοιο δεν θεωρείται το πιθανό-
τερο σενάριο αλλά λύση ανάγκης, ενώ πριν από
λίγο διάστημα “έπαιξε” και το ενδεχόμενο κυβέρ-
νησης τεχνοκρατών, προς αποφυγή εκ νέου
σμπαραλιάσματος του αστικού πολιτικού συστή-
ματος. Τα μαγειρεία έχουν πάρει φωτιά... 

Ο εργαζόμενος κόσμος δεν έχει αυτές τις αγω-
νίες, οπωσδήποτε, όσο κι αν η ακατάσχετη και σε
αυτό το ζήτημα προπαγάνδα των κέντρων του συ-
στήματος, εντός κι εκτός της χώρας, επιχειρούν
να τον κάνουν κοινωνό και συνυπεύθυνο. Η ζωή
του έχει γίνει αβίωτη εξαιτίας των ανατιμήσεων
στα απαραίτητα τρόφιμα, στα καύσιμα και στα τι-
μολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσι-
κού αερίου. Και μπορεί όλοι οι οσφυοκάμπτες και
απολογητές του συστήματος της εκμετάλλευσης
και της εξάρτησης να ξεσάλωσαν με την πασχαλι-
νή έξοδο από τα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο
και τα νησιά, υπονοώντας ότι ακόμη υπάρχει “λί-
πος”, επομένως και δυνατότητα “αρμέγματος”
από μεριάς των αφεντικών τους, ωστόσο μόνο ως
τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να εκληφθεί η ανάγκη
για λίγη επαφή με τη φύση και ξέσκασμα από τη
μιζέρια της καθημερινής επιβίωσης και τις κυβερ-
νητικές απαγορεύσεις με πρόσχημα την πανδημία. 

Μια πιο προσεκτική ματιά των στοιχείων που
οι ίδιοι δίνουν στη δημοσιότητα και που σίγουρα
απέχουν απ’ τα πραγματικά δείχνει ότι ο μισθός
καλύπτει μόλις τα 2/3 του μήνα, η λιτότητα και η
ακρίβεια τσακίζουν κόκαλα, ο εισαγόμενος και
εγχώριος πληθωρισμός ήρθαν για να μείνουν και
η πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομέ-
νων πέφτει καθημερινά. Όσα “μπαλώματα” κι αν
εφαρμόζουν, αντιγράφοντας με χρονοκαθυστέρη-
ση μέτρα που πρώτες παίρνουν δυτικές ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις, δύσκολα θα ανακοπεί η μετα-
τροπή της αγανάκτησης σε οργή και πιθανά ξε-
σπάσματα. 

Αυτός είναι κι ο βασικός λόγος που βιάζονται
να προλάβουν, στηριγμένοι σε ένα πλέγμα θε-
σμών πιο πολύ μαστιγίου παρά καρότου. Αυτό
δείχνει η μη ανοχή από το σύστημα σε κινηματικές
διαδικασίες που υπερβαίνουν το ανεκτό από αυτό
πλαίσιο στα μέτωπα πάλης που καλείται να συ-
γκροτήσει ο λαός και δημιουργούν όρους μαζικής
αντιπαράθεσης. Αυτό που για μας είναι ολοφάνε-
ρο πρέπει να είναι το κύριο μέλημα κάθε αριστε-
ρής δύναμης και κάθε αγωνιστή που συναισθάνε-
ται τις σημερινές αναγκαιότητες και δυνατότητες!
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Αποψη

Προσφορά

Ο σ. Ν.Χ. από τη Γερμανία προσφέρει, στη μνήμη
της μητέρας του, 50 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση

της Προλεταριακής Σημαίας. 

Πόσο θα ήθελαν όλοι να κινούνται

“ήρεμα” και… προεκλογικά 

τα πολιτικά πράγματα

Έ
φυγε από κοντά μας, την Κυριακή 27

Μαρτίου 2022, η Μαρία Βόντση-Τακου-

ρίδου. Η συντρόφισσα Μαρίκα γεννή-

θηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1929 στη Νέα Ζί-

χνη Σερρών. Όλη της η ζωή ήταν ένας διαρ-

κής αγώνας. Ορφάνεψε από πολύ μικρή, σε

ηλικία τεσσάρων χρόνων, και έζησε σε δύ-

σκολους και απαιτητικούς καιρούς. Η γενικό-

τερη στάση ζωή της ήταν πάντοτε θετική

στην αντιμετώπιση γεγονότων και καταστάσε-

ων της εποχής της, ως ΕΠΟΝίτισσα, αδερφή

αντάρτη ΕΛΑΣίτη και με άνδρα ΕΑΜίτη. Όλα

τα παραπάνω καθόρισαν τη ζωή της ως εργα-

ζόμενη γυναίκα, σύζυγο, μητέρα και προπά-

ντων ως αγωνίστρια που ήξερε να διεκδικεί

και να παλεύει για το δίκιο, τις αριστερές της

απόψεις και τα πολιτικά της πιστεύω. Σαν μια

ζωντανή και ανεξίτηλη μορφή θα παραμείνει

στην σκέψη και το μυαλό όλων όσων την

γνώρισαν. Η συντρόφισσα Μαρίκα είχε υπο-

στηρίξει με διάφορους τρόπους τη δράση του

ΚΚΕ( μ-λ) και είχε κατέβει υποψήφια στην Πε-

ριφέρεια της Πέλλας με την Κίνηση για μια

Επαναστατική Αριστερά το 1981 και στη Β΄

Θεσσαλονίκης με τον εκλογικό συνδυασμό

του ΚΚΕ( μ-λ) το 2004. Η πολιτική κηδεία της

έγινε στη Θεσσαλονίκη. 

Στη μνήμη της μητέρας τους 

Μαρίας Βόντση, που απεβίωσε 

πρόσφατα, τα παιδιά της, 

Χαρίλαος Βόντσης και Σωτηρία 

Βόντση, προσφέρουν το ποσό 

των 500€ για ενίσχυση 

της «Προλεταριακής Σημαίας».

Έφυγε η συντρόφισσα

Μαρία Βόντση 

-Τακουρίδου



Ν
έος νόμος ψηφίστηκε στη Βουλή
σχετικά με την κατάργηση του
ΟΑΕΔ και την αντικατάστασή

του από τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης), διαμορφώνοντας ακόμα
σκληρότερους και τιμωρητικούς όρους
για τους ανέργους και βάζοντας στο
στόχαστρο το επίδομα ανεργίας και τις
όποιες παροχές. Με τον προκλητικό τίτ-
λο «ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΞΑΝΑ», η κυβέρνηση
προχωράει ολοταχώς προς την πλήρη
μετατροπή του ΟΑΕΔ σ’ ένα φορέα που
απλά θα χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις
για ν’ αποκτήσουν φθηνότερη εργατική
δύναμη. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνη-
ση κάνει σαφές ότι για την ανεργία και
την ανέχεια φταίνε οι ίδιοι οι «τεμπέλη-
δες» άνεργοι, που δεν έχουν καταρτι-
στεί σωστά και χρειάζονται τη γνώση
από τα περιβόητα σεμινάρια των κυ-
βερνητικών εκπαιδευτικών ομίλων. Ο
Μητσοτάκης εξάλλου υπερτόνισε ότι οι
εργοδότες της χώρας παραπονιούνται

ότι δεν βρίσκουν κατάλληλο προσωπι-
κό! Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο αυτό:

• Εισάγονται πιο αυστηρά εισοδη-
ματικά κριτήρια για μια σειρά βοηθη-
μάτων, παροχών κ.λπ. που προβλέ-
πονται για τους εγγεγραμμένους στο
Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Ήδη ένα
μεγάλο ποσοστό ανέργων που ζουν
στα μεγάλα αστικά κέντρα και αναζη-
τούν εργασία δεν δικαιούνται δωρεάν
κάρτα μετακίνησης. Πλέον όσοι ξεπερ-
νούν το ετήσιο εισόδημα των 20.000
ευρώ δεν θα δικαιούνται καμία δωρε-
άν παροχή. Η συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση δεν αποτελεί ένα μέτρο για να
πετάξει έξω τους «πλούσιους καλοπε-
ρασάκηδες». Σκοπεύει να καταργήσει
εντελώς τις δωρεάν παροχές και να
καταστήσει τον άνεργο εντελώς απρο-
στάτευτο στις ορέξεις των μελλοντι-
κών αφεντικών του.

• Ψηφιοποιούνται μια σειρά υπη-
ρεσίες, προετοιμάζοντας το άλλοθι

για ακόμα μεγαλύτερη μείωση του
προσωπικού του ΟΑΕΔ, ενώ θεσπίζε-
ται ο «ψηφιακός ατομικός φάκελος
δεξιοτήτων», καθιστώντας τους ανέρ-
γους έρμαια ενός αδιάκοπου κυνηγιού
προσόντων.

• Θεσπίζεται επίδομα εργασίας
για τους επιδοτούμενους ανέργους
που βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι
εκτός από το μισθό τους θα συνεχί-
ζουν να εισπράττουν το 50% του επι-
δόματος ανεργίας για ένα διάστημα.
Βέβαια, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να μη δικαιούνται εκ νέου επίδο-
μα, αν απολυθούν από τη νέα τους
δουλειά.

• Προβλέπεται διαγραφή απ’ το
Μητρώο Ανέργων για δύο ολόκληρα
χρόνια και διακοπή του επιδόματος
ανεργίας σε περίπτωση που ένας
άνεργος αρνηθεί θέση εργασίας για
τρεις φορές, όπως επίσης διαγραφή
απ’ το μητρώο για έξι μήνες και δια-
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Με αφορμή την αποκάλυψη της παρακολούθησης των

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δημοσιογράφου Θανάση

Κουκάκη, βγήκε ξανά στη φόρα ένα γεγονός που για δε-

καετίες ολόκληρες εμφανίζεται, «ξεχνιέται» και επανεμ-

φανίζεται. Το γεγονός πως μηχανισμοί του αστικού κρά-

τους σαν την ΕΥΠ επιδίδονται μόνιμα σε παρακολουθή-

σεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χιλιάδων πολιτών. Πα-

ρακολουθήσεις φανερές ή κρυφές, επώνυμων κι ανώνυ-

μων προσώπων, όποτε και για όποιους αυτό κριθεί απ’

τα επιτελεία του κράτους, των κυβερνήσεων, αλλά κι

απ΄ τους μηχανισμούς των ξένων ιμπεριαλιστικών αφε-

ντικών. Κάποιες φορές εμφανίζεται ως «σκάνδαλο», άλ-

λες πάλι ως φόβητρο. Γενικά παρουσιάζεται ως «παρε-

κτροπή», ως κάτι το προσωρινό, ως «εξαίρεση» κι όχι ως

ο κανόνας. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, που ερευ-

νούσε υποθέσεις διαφθοράς επιχειρηματιών που είχαν

σχέση με την κυβέρνηση, αποκαλύφθηκε αρχικά, απ΄ το

δίκτυο «Reporters United», πως παρακολουθούνταν απ’

την ΕΥΠ το 2020, η οποία είχε καταθέσει αίτηση άρσης

απορρήτου στην Cosmote. Και στη συνέχεια, το 2021, μέ-

σω του λογισμικού Predator, ισραηλινής προέλευσης (τι

πρωτότυπο!), το οποίο είχε εισαχθεί από απόσταση στο

κινητό του τηλέφωνο, υποκλέπτοντας ταυτόχρονα κωδι-

κούς, passwords, φωτογραφίες, στοιχεία επαφών, ιστο-

ρικό περιήγησης στο διαδίκτυο, στοιχεία ταυτοποίησης

και άλλα δεδομένα. 

Πέρα όμως απ΄ τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, και

την αποκάλυψη της 10μηνης παρακολούθησής του, δη-

μοσιεύματα που βγήκαν στη φόρα αναφέρουν πως μόνο

το 2021 η εισαγγελέας της ΕΥΠ, Βασιλική Βλάχου, εξέ-

δωσε σχεδόν 14.000 αποφάσεις για άρση του τηλεφωνι-

κού απορρήτου πολιτών. Όταν έκαναν μάλιστα και ανα-

γωγή ανά πενθήμερη (εργάσιμη) εβδομάδα, έβγαλαν

έναν μέσο όρο 60 αποφάσεων άρσης απορρήτου ανά

ημέρα… «Αντιπολιτευτικές» φωνές που καταγγέλλουν τις

υποκλοπές περιορίζουν τις ευθύνες μόνο στην κυβέρνη-

ση της ΝΔ και στον Μητσοτάκη. Που τον Μάρτη του ‘21

πέρασαν –μάλιστα, «νύχτα»- και τροπολογία σύμφωνα με

την οποία η λεγόμενη ανεξάρτητη «Αρχή για τη Διασφά-

λιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΑΔΑΕ) στερείται

της δυνατότητας να γνωστοποιεί στους πολίτες το ότι τέ-

θηκαν υπό παρακολούθηση. Οι υποκλοπές κι οι παρακο-

λουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων όμως –κι όχι

μόνο των τηλεφωνικών, αλλά και των κάθε είδους ηλε-

κτρονικών και διαδικτυακών– αποτελούν μόνιμη «δου-

λειά», μόνιμο μέλημα του αστικού κρατικού μηχανισμού

όλων των κυβερνήσεων, καθώς και των αμερικα-

νοΝΑΤΟϊκών αφεντικών τους, της CIA και των κάθε εί-

δους ανάλογων μηχανισμών. Στοχεύοντας τόσο (και κύ-

ρια!) τους λαϊκούς αγωνιστές και τον ίδιο το λαό, στο

βαθμό που αυτός γίνει επικίνδυνος για την κυριαρχία

τους, όσο και πρόσωπα και στελέχη του ίδιου του συ-

στήματος. Είτε για να ελεγχθούν, είτε λόγω αντιθέσεων

και αντιπαραθέσεων στο πλαίσιό του. Και είναι αυτές οι

αντιθέσεις που βγάζουν κατά καιρούς τις υποκλοπές στη

φόρα, σε μικρότερο ή και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό (ας

θυμηθούμε κι αυτές της Vodafone το 2004-2005 ή του

1989) με τη μορφή του «σκανδάλου». Είναι ταυτόχρονα

«κοινός τόπος» το γεγονός πως οι υποκλοπές κι οι πα-

ρακολουθήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό όλων των μη-

χανισμών του καπιταλιστικού – ιμπεριαλιστικού συστήμα-

τος, παγκόσμια. Μηχανισμών που διαθέτουν μεν συνεχώς

και πιο αναβαθμισμένες δυνατότητες τεχνολογικά, αλλά

που δεν είναι ανίκητοι και άτρωτοι όταν η αντιμετώπισή

τους γίνει πολιτική, λαϊκή και ταξική υπόθεση.

Ποτέ δεν σταμάτησαν 
οι παρακολουθήσεις 

και οι υποκλοπές 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

απ’ την ΕΥΠ 

δημοκρατικά 
δικαιώματα

Νέα Υόρκη

Σύλληψη 8χρονου μαύρου 
γιατί… έκλεψε πατατάκια!

Η βαρβαρότητα του συστήματος της εκμετάλ-

λευσης και των μηχανισμών καταστολής του

και το μίσος τους για το λαό δεν έχουν όρια.

Μαζί με το ρατσισμό που περισσεύει στην

ιμπεριαλιστική μητρόπολη των ΗΠΑ, παρά-

γουν γεγονότα σαν αυτό της σύλληψης ενός

8χρονου παιδιού στο Σίρακιουζ της Νέας

Υόρκης γιατί… έκλεψε ένα σακουλάκι με πα-

τατάκια από ένα κατάστημα. Οι εικόνες που

κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν

αστυνομικό να κρατά το παιδί, που κλαίει,

και να το μεταφέρει στο περιπολικό κι έναν

πολίτη να διαμαρτύρεται έντονα για τη σύλ-

ληψη. Τελικά στο παιδί δεν απαγγέλθηκαν

κατηγορίες, ο πατέρας του κατήγγειλε το πε-

ριστατικό, ενώ ο δήμαρχος ζήτησε έρευνα

(sic) και η υπόθεση έκλεισε. Κι όλα αυτά

χωρίς να έχει περάσει καλά καλά ούτε μήνας

από τότε που ένας άλλος αστυνομικός δολο-

φονούσε πυροβολώντας εξ επαφής στο κε-

φάλι έναν νέο άνθρωπο, μαύρο επίσης, τον

26χρονο Πάτρικ Λιόγια, γιατί «αντιστάθηκε»

στη σύλληψή του!

«10 μέτρα μήκος, 3 μέτρα πλάτος 
και χωρίς κανένα σωσίβιο»…

…ήταν σύμφωνα με τον επικεφαλής του λιμε-

νικού σώματος του Λιβάνου, Χαϊσάμ Ντανά-

ουι, το πλοιάριο που μετέφερε 60 μετανάστες

και που βυθίστηκε στα ανοικτά της Τρίπολης

του Λιβάνου, με επίσημα ανακοινωμένα 7 θύ-

ματα, που ανασύρθηκαν το Σαββατοκύριακο

23-24/4. Οι επιβαίνοντες ήταν λιβανέζοι,

σύροι και παλαιστίνιοι μετανάστες, που ανα-

ζητούσαν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη.

Το πλοιάριο είχε προσκρούσει σε πολεμικά

πλοία, κατά τη διάρκεια ελιγμών, για ν’ απο-

φύγει την καταδίωξη απ΄ αυτά όταν έγινε

αντιληπτό. Το νέο αυτό έγκλημα πυροδότησε

διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και ένταση στο Λί-

βανο. Την ίδια στιγμή 12 άνθρωποι, πρόσφυ-

γες και μετανάστες απ΄ την Αφρική, έχαναν

τη ζωή τους σε 4 ακόμα ναυάγια (!!!) στη Με-

σόγειο, στ΄ ανοικτά της Τυνησίας, και με

ακόμα 10 ανθρώπους να αγνοούνται… Η φτώ-

χεια και η εξαθλίωση που γεννά η ιμπεριαλι-

στική εκμετάλλευση γίνεται για πολλοστή

φορά η αιτία –εκτός απ΄ τον πόλεμο– των

νέων αυτών εγκλημάτων με θύματα τους

λαούς.  

Ελληνοτουρκική δολοφονική βία 
ενάντια σε πρόσφυγες στον Έβρο

Την Κυριακή 17/4, 30-40 πρόσφυγες απ΄ τη

Συρία εγκλωβίστηκαν σε νησίδα του Έβρου,

ένα ακόμα γεγονός σαν κι αυτά που όλο και

συχνότερα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.

Τη Μεγάλη Τετάρτη οι ελληνικές αρχές τούς

απέλασαν βίαια προς την Τουρκία. Νωρίτερα,

σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν,

«κομάντος» τους είχαν χτυπήσει, είχαν κάψει

τα πράγματά τους, μαζί και τα προστατευ-

τικά νάιλον που είχαν για τη βροχή, ενώ μια

νεφροπαθής γυναίκα, η Φατίμα Σέικ Ρασίντ,

μητέρα 7 παιδιών, πέθανε αβοήθητη το βράδυ

της Μεγάλης Τρίτης προς Μεγάλη Τετάρτη.

Την Κυριακή του Πάσχα, οι τουρκικές αρχές

τούς έσπρωξαν, βίαια, ξανά προς τη νησίδα,

ενώ τη Δευτέρα οι ελληνικές αρχές τούς μετέ-

φεραν στο Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας, με

σκοπό να τους απελάσουν ξανά. Κι ενώ το γε-

ωγραφικό στίγμα που έστελναν έδειχνε πως

βρίσκονταν εκεί, η ελληνική κυβέρνηση δή-

λωνε «άγνοια», σύμφωνα με την προσφιλή της

τακτική, όταν το θέμα πήρε έκταση. Την

Τρίτη του Πάσχα οι πρόσφυγες βρέθηκαν και

πάλι στην Τουρκία, σταλμένοι και δαρμένοι

από τις ελληνικές αρχές. Άλλο ένα «περιστα-

τικό» αντιδραστικής ελληνοτουρκικής κό-

ντρας εξελίσσεται πάνω στο σώμα των

προσφύγων.

Χρυσές δουλειές ξανά… για τους εργοδότες

Εκβιασμοί και διαγραφές για τους ανέργους



Π
ιο επιτακτική γίνεται μέρα με τη
μέρα η ανάγκη για ένα ξέσπασμα
λαϊκών και εργατικών κινητοποιή-

σεων που θα βάλουν φραγμό στην ολο-
μέτωπη αντεργατική επίθεση του κεφα-
λαίου. Συλλογικές και μαχητικές διεκδι-
κήσεις για ν’ ανατραπεί η αβεβαιότητα κι
η ανασφάλεια που πλήττει όλα τα επίπε-
δα της καθημερινότητας των λαϊκών
στρωμάτων, όπου οι εργαζόμενοι δεν
έχουν να αντιμετωπίσουν μονάχα τις δυ-
σβάσταχτες ανατιμήσεις σε ενέργεια και
βασικά προϊόντα αλλά ακόμα και ζητήμα-
τα επιβίωσης στην εργασιακή «αρένα».
Εκεί όπου ακόμα και το πιο στοιχειώδες
δικαίωμα, αυτό της ζωής, τίθεται χωρίς
καμία υπερβολή ανοιχτά πλέον σε αμφι-
σβήτηση. Μια γρήγορη ματιά στην ατε-
λείωτη λίστα των εργατικών «ατυχημά-
των» αναδεικνύει την αναβάθμιση της ερ-
γασιακής βαρβαρότητας:

-Εργαζόμενος στην εταιρία ALOLFIN
LTD νοσηλεύτηκε με εγκαύματα μετά
από φωτιά που προκλήθηκε στη Ναυ-
πηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα.

-45χρονος τραυματίστηκε σοβαρά
στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας με αποτέλεσμα των
ακρωτηριασμό των δαχτύλων του.

-Με κατάγματα «γλίτωσε» εργάτης
στη Χαλυβουργία Βόλου όταν έπεσε
από σκαλωσιά  κατά τη διάρκεια συντη-
ρήσεων στο εργοστάσιο.

-Αντίστοιχα εργαζόμενος έπεσε από
ύψος σε βιομηχανία στη Δράμα, όπως
και 40χρονος οικοδόμος στο Ρέθυμνο.

Κάποιοι εργαζόμενοι όμως δεν στάθη-
καν τόσο «τυχεροί» και πλήρωσαν με την
ίδια τους τη ζωή την απουσία ακόμα και
των πιο βασικών μέτρων προστασίας:

-46χρονος έχασε τη ζωή του στο
Ηράκλειο μετά από πτώση στο κενό,
ενώ δούλευε σε έργο συντήρησης πινα-
κίδας ξενοδοχείου.

-Εργολαβικός εργαζόμενος στο δήμο
Ελληνικού σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια
εργασιών κοπής κλαδιών.

-Ινδός εργάτης νεκρός στις ιχθυο-
καλλιέργειες του ομίλου AVRAMAR.

-3 εργαζόμενοι βρήκαν τραγικό θά-

νατο μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο
της ΕΛΤΕΚ στα Γρεβενά.

Τρόμο προκαλεί το γεγονός ότι οι
παραπάνω είναι μονάχα κάποιες ενδει-
κτικές αναφορές «ατυχημάτων» του τε-
λευταίου τριμήνου, ο πραγματικός αριθ-
μός των οποίων ξεπερνά κάθε φαντασία
και η συχνότητά τους δημιουργεί δυσκο-
λία ακόμα και στην καταγραφή. Έστω κι
έτσι, όμως, γίνεται ολοφάνερο πως ο
αγώνας για το μεροκάματο μετατρέπε-
ται σε θυσία στο βωμό της κερδοφορίας
των αφεντικών, που είναι οι μόνοι που
πλουτίζουν από την έλλειψη μέτρων
ασφαλείας, διαμορφώνοντας ολοένα πιο
επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες
δουλειάς.

Σημαντικός ο ρόλος που παίζει το ερ-
γατικό κίνημα στην ανάδειξη και καταγ-
γελία των εργοδοτικών εγκλημάτων, ού-
τως ώστε να βγουν απ’ την αφάνεια που
θέλουν να τα θάψουν κεφάλαιο, κυβέρ-
νηση και ΜΜΕ. Ακόμα και μέσα από τη δι-
καστική δικαίωση πρέπει να απαιτείται η
πλήρης καταδίκη και επίρριψη ευθυνών
σ’ αυτούς που τις έχουν πραγματικά. Χω-
ρίς βέβαια να υπάρχει η παραμικρή εμπι-
στοσύνη στο ρόλο της αστικής δικαιοσύ-
νης, η οποία έχει αποδείξει σε πολλές πε-
ριπτώσεις το πόσο μονόπλευρα τυφλή εί-
ναι, απαλλάσσοντας την εργοδοσία ή
προστατεύοντας την από ποινικές ευθύ-
νες και από τυχόν αποζημιώσεις στις οι-
κογένειες των νεκρών. Ακόμα και στις
ελάχιστες περιπτώσεις καταδίκης, αυτοί
που φορτώνονται την ευθύνη είναι οι
«απρόσεκτοι» συνάδελφοι των ανθρώ-
πων που χάθηκαν, δηλαδή κάποιοι που
θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στη θέ-
ση τους.

Το πιο πρόσφατο και τρανταχτό πα-
ράδειγμα αποτελεί η απόφαση του Τρι-
μελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης που
ομόφωνα αθώωσε πλήρως την εργοδο-
σία για τον τραγικό θάνατο που βρήκε
ο Φ.Γ. μετά από έκρηξη λόγω διαρροής
αερίων το Νοέμβρη του 2017, καθώς
εκτελούσε εργασίες συντήρησης σε κα-
ζάνια του εργοστασίου στην ΕΛΒΙΖ. 4,5

χρόνια χρειάστηκε η «αντικειμενική» δι-
καιοσύνη για να κουρελιάσει τις αποδεί-
ξεις για ελλιπή μέτρα προστασίας, τη
στιγμή μάλιστα που τον Ιούνη του 2020
είχε καταγραφεί ακόμα ένας θάνατος ερ-
γαζομένου στο συγκεκριμένο εργοστά-
σιο. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι πιο
ευαίσθητη σε θέματα απεργιών, όταν
εν μια νυκτί τις βγάζει «παράνομες» και
«καταχρηστικές».

Αφού λοιπόν οι «αμερόληπτοι» δικα-
στές έχουν υπηρετήσει το ρόλο τους ως
εντολοδόχοι και υπερασπιστές του κε-
φαλαίου και η εργοδοσία είναι πλέον
αθώα και έχει ξεπλυθεί απ’ το αίμα, η
ευθύνη του δυστυχήματος πέφτει «ανα-
γκαστικά» πότε στην «κακιά στιγμή»
και πότε στην «απροσεξία» του νεκρού.
Πάγια τακτική διαστρέβλωσης της
πραγματικότητας που λύνει τα χέρια
στο κεφάλαιο και επιτρέπει την απρό-
σκοπτη πορεία του προς τη μέγιστη κερ-
δοφορία, πατώντας και κυριολεκτικά

επί πτωμάτων, αδιαφορώντας για την
ανθρώπινη ζωή.

Η εργατική τάξη κι ο λαός πρέπει, όχι
μόνο μέσα από τη δικαστική οδό αλλά κυ-
ρίως μέσα απ’ το δρόμο του αγώνα, να
φέρει τους πραγματικούς υπαίτιους των
εργοδοτικών εγκλημάτων μπροστά στις
ευθύνες τους. Με σκοπό να πάψουν οι ερ-
γαζόμενοι να παίζουν τη ζωή τους κορώ-
να γράμματα, να μην αμφιβάλλουν για το
αν θα γυρίσουν σπίτι τους σακατεμένοι ή
άρρωστοι, αν θα ζουν στο τέλος της βάρ-
διας. Γιατί και η υγιεινή και η ουσιαστική
ασφάλεια στη δουλειά αποτελεί δικαίωμα
προς κατάκτηση. Έτσι λοιπόν με συλλο-
γικές αποφάσεις, όχι μόνο καταγγελίας
αλλά οργάνωσης αγώνων, πλάι στις υπό-
λοιπες διεκδικήσεις της αύξησης των μι-
σθών, της μόνιμης και σταθερής δουλει-
άς, πρέπει αναδεικνύεται και η διεκδίκη-
ση αξιοπρεπών όρων δουλειάς και τήρη-
σης όλων τα απαραίτητων μέτρων ασφα-
λείας.
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κοπή του επιδόματος ανεργίας σε πε-
ρίπτωση άρνησης συμμετοχής σε δρά-
ση κατάρτισης ή ακόμα και αποτυχίας
στις εξετάσεις των σεμιναρίων. Με την
εισαγωγή του ποινολόγιου για τους
ανέργους ενισχύεται η λειτουργία του
ΟΑΕΔ ως σύγχρονου δουλεμπορικού
γραφείου, που θα απορρυθμίζει πλή-
ρως τις εργασιακές σχέσεις και θα
εκβιάζει τους ανέργους να εργάζονται
με τους χειρότερους όρους, συμπερι-
λαμβανομένων των προγραμμάτων
«πρακτικής άσκησης». Είναι απορίας
άξιο ποιος εργοδότης θα επιλέγει να
προσλαμβάνει εργαζόμενους με αξιο-
πρεπείς όρους, όταν το κράτος τον
χρηματοδοτεί για να απασχολεί τσά-
μπα απογυμνωμένο από δικαιώματα
εργατικό δυναμικό.

Μέσω του νέου νόμου είναι ξεκά-
θαρο ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει
να βρουν δουλειές οι άνεργοι, αλλά
στοχεύει να τους κάνει έρμαια στη
σκλαβιά που τους επιφυλάσσουν οι
εργοδότες τους, καθώς δεν θα μπο-
ρούν να απορρίψουν καμία θέση ερ-
γασίας όσο άθλιες συνθήκες κι αν
αντιμετωπίζουν σ’ αυτή, ενώ επιδιώ-
κει να τους πετάξει το μπαλάκι της
«ατομικής ευθύνης» και της «αυτο-

μόρφωσης». Πρέπει όμως να τονίζεται
κάθε φορά ότι η ανεργία δεν είναι επι-
λογή του εργαζόμενου ή αποτέλεσμα
τεμπελιάς, αλλά γέννημα θρέμμα της
καπιταλιστικής παραγωγής και ανά-
πτυξης. Το σύστημα χρησιμοποιεί την
ανεργία ως μοχλό πίεσης, για να
σπρώξει όλες τις εργασιακές σχέσεις
στον πάτο του πηγαδιού και να χτυπά
διαρκώς το δικαίωμα στη μόνιμη και
σταθερή δουλειά.

Όσο και να θέλει να πείσει για το
νέο φορέα απασχόλησης, η αλήθεια
προβάλει πολύ απειλητική τόσο για
τους άνεργους όσο και για τους εργα-
ζόμενους στη χώρα, που θα έχουν ν’
αντιμετωπίσουν, απ’ τη μια, σκληρό-
τερες πιέσεις από την εργοδοσία για
μείωση μισθών και για ελαστικοποίη-
ση των εργασιακών τους σχέσεων και,
απ’ την άλλη, την τρομοκρατία αν
προσπαθήσουν ν’ αντισταθούν σ’ αυ-
τήν την κατάσταση. Εργαζόμενοι και
άνεργοι πρέπει να παλέψουν από κοι-
νού για την προστασία των ανέργων,
για αύξηση του επιδόματος ανεργίας,
για δωρεάν παροχές χωρίς προϋποθέ-
σεις αλλά και για μόνιμη, σταθερή
δουλειά για όλους.

Οι εργοδότες αθώοι, οι εργάτες νεκροί: 

η δικαιοσύνη στην υπηρεσία της εργοδοσίας

Α
π’ τον Απρίλη του 2017 είχαν να
γίνουν εκλογές στο σωματείο του
νοσοκομείου της Ξάνθης! Στα πέ-

ντε αυτά χρόνια, η παρουσία του σωμα-
τείου, με προεδρείο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΚΕ,
ήταν από ελάχιστη (καθαρά διεκπεραιω-
τική) έως μηδενική – τη διετία της παν-
δημίας. Η αγανάκτηση των εργαζομέ-
νων απέναντι στο σωματείο τους αυτήν
την τόσο δύσκολη περίοδο κι η απαίτη-
σή τους για συνδικαλιστική δράση εκδη-
λώθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Η μονα-
δική συνδικαλιστική κίνηση που καλού-
σε τους συναδέλφους σε συλλογικούς
αγώνες και σε δράσεις που πίεζαν την
ηγεσία του σωματείου ήταν η Ταξική Πο-
ρεία. Καθώς η συνέπεια, η αγωνιστικό-
τητα και η αδιάλειπτη παρουσία της
αναγνωρίστηκε απ’ τους εργαζόμενους,
αναμέναμε ότι αυτό θα αποτυπωνόταν
και στα εκλογικά αποτελέσματα.

Ό,τι μεσολάβησε μία εβδομάδα πριν
τις εκλογές ανέτρεψε πλήρως την εκτί-
μηση αυτή. Το πανηγύρι που στήθηκε
απ’ τις ίδιες δυνάμεις που οι εργαζόμε-
νοι καταδίκαζαν, καθώς και το καλο-
στημένο κατέβασμα της ΔΑΚΕ μέσα από
τους επικεφαλής δύο συνδυασμών (του
συνδυασμού «Ανεξάρτητη υγειονομική
φλόγα» των περίπου 50 εργαζομένων
σε αναστολή και του συνδυασμού «αγω-
νιστική συσπειρωτική κίνηση εργαζομέ-
νων» περίπου 30 τραυματιοφορέων και
βοηθών θαλάμου), διαμόρφωσε ένα
προεκλογικό κλίμα απολίτικο, αντιπα-
ραταξιακό και συντεχνιακό, το οποίο η
Ταξική Πορεία δεν μπόρεσε ν’ ανατρέ-
ψει. Ρόλο έπαιξε και η, αθόρυβη, εγ-

γραφή συμβασιούχων που μέχρι μια
βδομάδα πριν τις εκλογές αποκλείονταν
απ’ το σωματείο. Είναι φανερό ότι δεν
έπιασε τις κυρίαρχες δυνάμεις καμία
διάθεση ένταξης αυτών των περίπου 150
εργαζόμενων στη ζωή και τη δράση του
σωματείου, αλλά κινήθηκαν με μια ψη-
φοθηρική λογική που χρησιμοποίησε και
την ομηρία της ημερομηνίας λήξης των
συμβάσεων.

Η παρέμβαση της Ταξικής Πορείας,
με την καταγγελία του άδικου πολέμου
και την εμπλοκή της εξαρτημένης από
αμερικανονατοϊκούς αστικής τάξης της
χώρας, την ανάδειξη της απειλής του
«νέου ΕΣΥ» και της ανάγκης άμεσης
αντίστασης, την ανάγκη της πάλης για
την ανατροπή του ν.4808 που οδηγεί την
ταξική συνδικαλιστική δράση στην πα-
ρανομία κτλ., χάθηκε μέσα στο διαμορ-
φωμένο κλίμα και στο έδαφος μιας
εδραιωμένης στη συνείδηση των εργα-
ζομένων κινηματικής αδράνειας.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σε πρώ-
τη δύναμη με 3 έδρες το κοινό ψηφο-
δέλτιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΚΕ, αλλά τη δυνατό-
τητα συγκρότησης προεδρείου στις δύο
άλλες δυνάμεις που κατέλαβαν αθροι-
στικά 4 από τις 7 έδρες στο ΔΣ. Αντί-
στοιχα και για την ΠΟΕΔΗΝ, με το
ν.1264 να στερεί (όπως συμβαίνει συ-
χνά) το σύνεδρο που θα έβγαζε η Ταξι-
κή Πορεία στη δεύτερη κατανομή αν τη-
ρούταν η απλή αναλογική. Στις εκλογές
συμμετείχε και το ΠΑΜΕ, του οποίου η
παρέμβαση στα συνδικαλιστικά πεπραγ-
μένα στο νοσοκομείο περιορίζεται απο-
κλειστικά στις εκλογές.

Εκλογές στο σωματείο 

του νοσοκομείου Ξάνθης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Α
υξάνονται οι πιέσεις κι οι εκβια-
σμοί στα συνδικαλιστικά όργανα
για να συμμορφωθούν προς τις

απαιτήσεις του νόμου 4808/21, με την
εγγραφή και τήρηση των στοιχείων που
απαιτεί το ΓΕΜΗΣΟΕ να είναι ψηλά στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης. Το γε-
γονός ότι από την έναρξη λειτουργίας
του το Φλεβάρη, έστω με καθυστέρηση
ενός μήνα, δεν φαίνεται να είναι και
πολλές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους
μάλλον ανησυχεί τα κυβερνητικά επιτε-
λεία και όσους παρακολουθούν στενά
την πρόοδο στην εφαρμογή του νόμου.
Κι αυτό με δεδομένο ότι τα πρωτοδικεία
αρνούνται ήδη από τα τέλη της προη-
γούμενης χρονιάς να εγγράψουν ή να
ανανεώσουν στοιχεία σωματείων, ομο-
σπονδιών κτλ. Παρότι επίσημα στοιχεία
δεν υπάρχουν διαθέσιμα, πληροφορίες
κάνουν λόγο για μερικές δεκάδες σωμα-
τεία που έχουν αιτηθεί να γραφτούν στο
μητρώο, χωρίς όμως να έχουν πάρει
απάντηση και χωρίς να είναι ξεκάθαρο
αν αυτό σχετίζεται με το ότι οι αιτήσεις
τους κρίθηκαν «απαράδεκτες» (αν συνυ-
πολογίσουμε το πλήθος των στοιχείων
που απαιτεί το ΓΕΜΗΣΟΕ καθώς και τις
«προδιαγραφές» που θέτει συνολικά ο
νόμος για τη λειτουργία των σωματείων,
δηλαδή το περιεχόμενο των καταστατι-
κών τους) ή αν οφείλεται σε άλλο λόγο.

Η «οικειοθελής» εγγραφή στο μη-
τρώο λοιπόν δεν έχει πάρει τις διαστά-
σεις που θα επιθυμούσε η κυβέρνηση,
παρά την κυριαρχία των συστημικών δυ-
νάμεων σε μεγάλο πλήθος συνδικαλιστι-
κών οργάνων. Ρόλο έχει παίξει και η
«σιωπηλή» αλλά υπαρκτή γκρίνια ακόμα
κι απ’ τους φιλοκυβερνητικούς συνδικα-
λιστές, αλλά και ένα γενικότερο κλίμα
μη αποδοχής του νόμου, που δυσκολεύ-
ει ακόμα κι αυτούς που θα ήταν πρόθυ-
μοι να τον εφαρμόσουν. Γι’ αυτό άλλω-
στε ο νόμος προβλέπει και τους τρόπους
επιβολής του και είναι αυτοί που αρχί-
ζουν να ενεργοποιούνται.

Σε έγγραφο της υποδιεύθυνσης οικο-
νομικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που έλα-
βαν εργατικά κέντρα της Αττικής (τουλά-
χιστον), «υπενθυμίζεται» ότι το άρθρο
83, παρ. 6β του ν.4808 προβλέπει: «Μέ-
χρι να αποκατασταθεί οποιαδήποτε παρά-
λειψη σχετική με τα στοιχεία της περ. δ’
της παρ. 4 (σ.σ. απαίτηση κατάθεσης οι-
κονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ-ΣΟΕ),
αναστέλλεται και δεν καταβάλλεται οποι-
αδήποτε χρηματοδότηση της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης ή συνδεδεμένης με αυ-
τήν οντότητας από κρατικούς ή συγχρη-
ματοδοτούμενους πόρους.» Επομένως, ο
ΟΑΕΔ διακόπτει την κάλυψη των λειτουρ-
γικών και λοιπών δαπανών των εργατι-
κών κέντρων από 1/4/2022. Μπορεί με-
ρικές μέρες μετά ν’ ακολούθησε διορθω-

τική εγκύκλιος που ανακαλεί προσωρινά
την απόφαση μέχρι να λάβει ο ΟΑΕΔ σχε-
τική απάντηση απ’ το υπ. Εργασίας, αλ-
λά το μήνυμα δόθηκε.

Η κυβέρνηση κινείται με προσεχτικά
βήματα, αλλά κινείται, δοκιμάζει αντι-
δράσεις και προχωρά σε πολύ συγκεκρι-
μένη κατεύθυνση: την πλήρη εφαρμογή
όλων των πτυχών του αντιδραστικού
αυτού νόμου. Έχουμε αναφερθεί όλους
τους προηγούμενους μήνες σε διατάξεις
που εφαρμόζονται ήδη (απολύσεις, υπε-
ρωρίες, άδειες κ.ά.), με χαρακτηριστική
τη χρήση του σε δικαστικές αποφάσεις-
εξπρές ενάντια σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις (εδώ αξίζει να σημειώσουμε
την υποκρισία της αστικής δικαιοσύνης
που, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, έκρινε
εκ των υστέρων νόμιμη την 24ωρη απερ-
γία των εργαζόμενων του ΟΑΣΘ, μια
βδομάδα αφότου είχε ακυρωθεί). Στην
ίδια κατεύθυνση, το ΣΕΠΕ έχει πρακτικά
κατεβάσει ρολά, έχοντας αντικαταστα-
θεί απ’ την ανεξάρτητη αρχή «Επιθεώ-
ρηση Εργασίας» που προβλέπει ο νόμος,
ενώ το υπουργείο ανακοινώνει την
εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργα-
σίας από 1η Ιούλη σε τράπεζες και σού-
περ μάρκετ με περισσότερους από 250
εργαζόμενους.

Απέναντι στις κινήσεις της κυβέρνη-
σης, το εργατικό κίνημα πρέπει να προ-
τάξει τον αγώνα για την ανατροπή συ-

νολικά του νόμου 4808/21. Τα σωμα-
τεία, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπον-
δίες πρέπει με αποφασιστικότητα ν’ αρ-
νηθούν την εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ, τις
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και συνολικά
την υποταγή της λειτουργίας τους στις
προδιαγραφές του νόμου. Χωρίς προ-
σπάθειες διαφυγής, που έχουν καταγρα-
φεί εξαρχής είτε επικεντρώνοντας σε
δευτερεύουσες πλευρές (όπως ήταν η
επαφή της ΟΛΜΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ με
την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τις ηλε-
κτρονικές εκλογές) είτε μιλώντας για
νόμο που «θα μείνει στα χαρτιά» (όπως
κάνει το ΠΑΜΕ απ’ την επομένη της ψή-
φισης του νόμου). Διαφυγής από μια μά-
χη που, έχοντας απέναντι μια στρατηγι-
κή επιλογή του συστήματος, απαιτεί να
δοθεί με τους ανάλογους όρους. Τόσο
αυτόνομα όσο και μέσα απ’ τη δράση
της «Πρωτοβουλίας για την κατάργηση
του ν.4808/21», αυτή την αναγκαιότητα
επιδιώκουμε να θέσουμε στους εργαζό-
μενους. Για να βρει η κυβερνητική επί-
θεση στα εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα ένα μέτωπο αντίστασης
στην αντεργατική πολιτική. Σ’ αυτή την
κατεύθυνση, δίχως αυταπάτες για τις
προσδοκίες αυτών που προσέφυγαν στο
ΣτΕ και το ρόλο του ίδιου του ΣτΕ, κα-
λούμε και σε συμμετοχή στη σχετική συ-
γκέντρωση στις 10 Μάη.
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Σφίγγει ο κλοιός του νόμου 4808 γύρω από τα συνδικαλιστικά όργανα

Τουρισμός

Ζητούνται εργαζόμενοι ή σκλάβοι;

Α
ισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τη
φετινή τουριστική σεζόν, σύμφω-
να με τις κυβερνητικές ανακοινώ-

σεις, αλλά και με τις προβλέψεις διαφό-
ρων παραγόντων που εμπλέκονται στον
τουρισμό. Άλλωστε, αυτή η χώρα με βά-
ση την πολιτική που εφάρμοσαν διαχρο-
νικά οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα μετά την
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ (μια πολι-
τική που συρρίκνωσε δραματικά την
αγροκτηνοτροφική παραγωγή, ενώ
άφησε σαν ενθύμιο μόνο τα κουφάρια
των εργοστασίων), σήμερα δεν έχει τί-
ποτα άλλο να «πουλήσει» παρά μόνο το
τουριστικό προϊόν. Είναι μια χώρα εξαρ-
τημένη, που το 75% και πλέον των προϊ-
όντων που βρίσκονται στα ράφια των
supermarket είναι εισαγόμενα, αλλά εί-
ναι και μια χώρα «σπαρμένη» με αμερι-
κανοΝΑΤΟϊκές βάσεις από τον Έβρο μέ-
χρι την Κρήτη, ορμητήριο για τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Δικαιολογημένη, λοιπόν, η αγωνία
όλων αυτών για τη φετινή σεζόν, μετά
από το δίχρονο πατατράκ που δημιουρ-
γήθηκε λόγω της πανδημίας. Οι εκτιμή-
σεις της Eurobank για το 2022 είναι ότι η
χώρα θα μπορούσε να καταγράψει 20,7
εκατομμύρια αφίξεις, έναντι 14,7 εκα-
τομ. το 2021 και 31,3 εκατομ. το 2019.
Όσο για τα έσοδα, 15 δισ. ευρώ φέτος,
έναντι 18 δισ. ευρώ το 2019 και 10,6
δισ. το 2021.

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει
εδώ και μήνες. Επί της ουσίας, κάποια
πακέτα έχουν κλειστεί από το προηγού-
μενο φθινόπωρο, ενώ πάντα υπάρχει
και η ανασφάλεια των ακυρώσεων, με
δεδομένο βέβαια ότι 700.000 και πλέον
Ρώσοι δεν θα έρθουν, αλλά και λόγω
της ακρίβειας, αφού φυσικά υπάρχουν
χώρες με πολύ φθηνότερα και ελκυστι-
κά πακέτα. Κοντά σε όλα αυτά, το πρό-
βλημα που έχει αναδειχθεί ως… μείζον
είναι η «έλλειψη» εργατικών χεριών.
Κατακλύζουν οι αγγελίες εδώ και μήνες
από επιχειρήσεις σε περιοχές όπως η
Κρήτη, που ζητούν να καλύψουν θέσεις

εργασίας για τη φετινή σεζόν. Μάλιστα ο
Κικίλιας σε επικοινωνία που είχε με τον
πρέσβη της Ουκρανίας, λίγα 24ωρα με-
τά τη ρώσικη εισβολή, είπε: «Πέρυσι
στον κλάδο του τουρισμού είχαμε 50.000
θέσεις εργασίας κενές, που θα μπορού-
σαν να καλυφτούν από Ουκρανούς πρό-
σφυγες!». Να λοιπόν με ποιον τρόπο η
δυστυχία και ο εξανδραποδισμός ενός
λαού θα μπορούσε να αποβεί κερδοφό-
ρος για το κεφάλαιο, σύμφωνα με τον
υπουργό. 

Ο δε Ανδρέας Ανδρεάδης, πρώην
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, σε δηλώσεις του το-
νίζει την ανάγκη να βρεθούν λύσεις για-
τί ο …ποιοτικός τουρισμός κινδυνεύει.
Ταυτόχρονα εκφράζει την απορία του
πώς είναι δυνατόν «με τέτοιες αμοιβές,
να υπάρχουν τόσες ελλείψεις». Η απά-
ντηση είναι εύκολη και βέβαια ο συγκε-
κριμένος και όσοι αυτός εκπροσωπεί τη
γνωρίζουν. Οι συνθήκες εργασίας για
όλους τους εποχικούς εργαζόμενους
στον επισιτισμό-τουρισμό εδώ και χρό-
νια είναι συνθήκες γαλέρας. Οι δε απο-
δοχές των εργαζομένων ακόμη και το
2019, που τα κέρδη των μεγαλοξενοδό-
χων εκτοξεύτηκαν, μειώθηκαν κατά 11%
σε σχέση με το 2010, όπως παραδέχεται
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Του-
ρισμό. Σε καμιά περίπτωση, δηλαδή,
δεν ισχύει η προπαγάνδα της κυβέρνη-
σης και του κεφαλαίου, ότι όταν τα κέρ-
δη ανεβαίνουν, αυξάνεται και το εισόδη-
μα των εργαζομένων.

Ένας κλάδος που απασχολεί εκατο-
ντάδες χιλιάδες εργαζομένους, οι οποί-
οι είχαν κατακτήσει σχετικά καλύτερες
αποδοχές και πιο ανθρώπινες συνθή-
κες, σήμερα με βάση την αποσυγκρότη-
ση της εργατικής τάξης και τη διάλυση
του ταξικού εργατικού κινήματος, δέχε-
ται ανελέητη επίθεση από την εργοδο-
σία. Είναι καθεστώς πλέον ότι οι εργα-
ζόμενοι σ’ αυτές τις δουλειές δεν έχουν
ωράριο, αργία, ρεπό. Είναι συνηθισμέ-
νο να μην πληρώνονται υπερωρίες, επί-
δομα άδειας, δώρο Χριστουγέννων, να
μην τους επικολλούνται πάνω από 100
ένσημα την περίοδο, ακόμη και αν προ-
βλέπονται από τον νόμο. Οι εκβιασμοί,
οι απειλές, τα εργατικά «ατυχήματα»
είναι καθημερινά φαινόμενα. Η απόλυ-
ση σε όποιον σηκώνει κεφάλι είναι κα-
θεστώς, όπως συνέβη πέρυσι στα Χα-
νιά, που ο ξενοδόχος αρνήθηκε να επα-
ναπροσλάβει εργαζόμενη και μετά τη
δικαίωσή της από το δικαστήριο. Γι’
αυτούς τους εργαζόμενους ισχύει ό,τι

και στα άλογα. Μετά τα 50 «διακριτικά»
αποσύρονται, ακόμη κι αν ο νόμος υπο-
τίθεται τους προστατεύει. Οι εκπρόσω-
ποι των εργοδοτών προβάλλουν τα
700-800 ευρώ τον μήνα σαν καλό μι-
σθό, όταν αυτό αντιστοιχεί σε 10ωρα-
12ωρα τη μέρα για 7ήμερο και πολλές
φορές χωρίς κανένα ρεπό όλη τη σε-
ζόν, ενώ το ταμείο ανεργίας των 400
ευρώ τους καλύπτει μόλις για 3 μήνες.
Είναι εργαζόμενοι που ζουν με την κα-
θημερινή αγωνία της εργασιακής ανα-
σφάλειας, της αναμονής πότε θα ξεκι-
νήσει η δουλειά, πόσους μήνες θα δου-
λέψουν, αν θα πληρωθούν και φυσικά
πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν τον
χειμώνα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Ιδιαίτερα το 2020 ήταν μια χρονιά πολύ
δύσκολη, που χιλιάδες εργαζόμενοι
έμειναν χωρίς δουλειά, με μοναδικό ει-
σόδημα τα ψίχουλα της κοροϊδίας που
έδωσε η κυβέρνηση.

Δεν έγιναν, λοιπόν, ξαφνικά πλούσι-
οι οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρι-
σμό, ούτε έχουν καταθέσεις στην Ελβε-
τία και αρνούνται να δουλέψουν. Το
πραγματικό πρόβλημα είναι οι συνθήκες
δουλειάς και οι αποδοχές πείνας. Αυτό
πρέπει να απαντηθεί και όχι το πρόβλη-
μα των ξενοδόχων. Οι ξενοδόχοι κάνουν
τον λογαριασμό τον δικό τους και ανα-
ζητούν σκλάβους, ντόπιους ή μετανά-
στες και πρόσφυγες για να κάνουν τη
δουλειά τους. 

Και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κά-
νουν τον δικό τους λογαριασμό, να ορ-
γανωθούν, να αντισταθούν και να παλέ-
ψουν για ανθρώπινες συνθήκες δουλει-
άς και για αποδοχές που να καλύπτουν
το κόστος ζωής. Σίγουρα ο δρόμος είναι
μακρύς και δύσκολος, αλλά θα πρέπει
να διανυθεί με πρωταγωνιστές τους ίδι-
ους τους εργαζόμενους και όχι τις συμ-
βιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Γιατί εκτός από τη δουλειά, υπάρχουν
και τα δικαιώματα. Και αυτά καταχτιού-
νται με αγώνες.
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Κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Φτηνοί πανηγυρισμοί και θριαμβολογίες

στις πλάτες του λαού και των εργαζομένων που λεηλατούνται

Μ
ε προκλητικά πανηγυρικούς τό-

νους η κυβέρνηση Μητσοτάκη

παρουσίασε στις 20 Απρίλη την

αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713

ευρώ από 663 ευρώ μικτά. Ήταν μια

φιέστα που την προετοίμαζαν αρκετό

καιρό, αλλά δεν ήταν καθόλου βέβαιο

εάν θα την πραγματοποιούσαν. Το ότι

επέλεξαν να την αναγγείλουν τώρα, λί-

γο έως καθόλου έχει να κάνει με τη σύ-

μπτωσή της με την Εργατική Πρωτομα-

γιά (την οποία, εξάλλου, απεχθάνο-

νται). Κυρίως είχε να κάνει με τους

προγραμματισμούς τους για το ενδεχό-

μενο εκλογών (το οποίο όμως απομα-

κρύνθηκε), ενώ τελικά μάλλον ήταν

αποτέλεσμα της πίεσης να εμφανίσουν

επειγόντως κάτι που θα απαντούσε

στην ξέφρενη άνοδο του κόστους ζωής

και θα φρενάριζε κάπως τη δημοσκοπι-

κή πτώση της ΝΔ. 

Πρωθυπουργός, κυβερνητικά στελέ-

χη και από κοντά όλα τα καλοπληρωμέ-

να καθεστωτικά ΜΜΕ, σε πλήρη συγ-

χορδία όλοι τους, θεώρησαν ότι με αυ-

τήν την αύξηση-κοροϊδία μπορούν να

σκεπάσουν την τραγική κατάσταση στην

οποία έχει περιέλθει ο λαός από την οι-

κονομική λεηλασία που έχει επιβάλει η

πολιτική τους στα λαϊκά και εργατικά

εισοδήματα.

Καμαρώνει η κυβέρνηση ότι με την

αύξηση αυτή ο κατώτατος μισθός αυξή-

θηκε συνολικά κατά 63 ευρώ μέσα στο

2022 (από 650€ σε 713€), υπολογίζο-

ντας και την αύξηση 2% που είχε ισχύ-

σει από 1/1/2022. «Ξεχνούν» τα κυβερ-

νητικά επιτελεία ότι αυτή η αύξηση έχει

ήδη εξανεμιστεί από τη βάρβαρη οικο-

νομική πολιτική της: από τις αυξήσεις

στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού

και του φυσικού αερίου, από τις αυξή-

σεις στα καύσιμα, από τις αυξήσεις στις

τιμές των τροφίμων και των ειδών

πρώτης ανάγκης. Προσπαθούν να κρύ-

ψουν ότι τα 54 ευρώ καθαρά, στα οποία

αντιστοιχεί αυτή η αύξηση, δεν είναι

παρά η ρήτρα αναπροσαρμογής (δηλα-

δή το νέο χαράτσι, η αύξηση) του ηλε-

κτρικού ρεύματος για μόλις... 200 κιλο-

βατώρες! Και θέλουν να ξεχάσουμε ότι

ο πληθωρισμός είναι ήδη στο 8,9%, με

τις προβλέψεις να τον ανεβάζουν ακό-

μη περισσότερο.

Οι εργαζόμενοι, φυσικά, δεν μπο-

ρούν να τα ξεχάσουν όλα αυτά. Γιατί

ζουν καθημερινά την αγωνία για το πώς

θα καλύψουν τις ανάγκες του μήνα. Δεν

μπορούν να ξεχάσουν ότι το 2012 ο κα-

τώτατος μισθός από 751 ευρώ βυθίστη-

κε στα 586 ευρώ, όπου παρέμεινε για 6

χρόνια, μέχρι το 2019. Δεν μπορούν να

ξεχάσουν ότι είναι «παγωμένος» εδώ και

τρία χρόνια στα 650 ευρώ. 

Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλλη-

λοι δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι εδώ

και δέκα χρόνια έχουν χάσει δύο μι-

σθούς από την κατάργηση του επιδόμα-

τος άδειας και των δώρων Πάσχα και

Χριστουγέννων. Και φυσικά δεν μπο-

ρούν να «πανηγυρίσουν» με αυτήν τη

δήθεν «γενναία» αύξηση, καθώς δεν

τους αφορά!

Η κυβέρνηση επιχειρεί με χίλιους δυο

τρόπους και κάθε λογής τεχνάσματα και

αλχημείες να κρύψει την ωμή πραγματι-

κότητα της επέκτασης της φτώχειας και

της εξαθλίωσης. Το χειρότερο όμως εί-

ναι ότι αυτήν την προσπάθεια την «ντύ-

νει» και ιδεολογικά, με μια σειρά επιχει-

ρήματα που έχουν στόχο τις συνειδήσεις

των εργαζομένων:

• «Η νέα σημαντική αύξηση του κα-

τώτατου μισθού επιτυγχάνει μια χρυσή

τομή ανάμεσα σε διαφορετικές ανάγκες.

Από την μια πλευρά τον μετριασμό των

απωλειών στην αγοραστική δύναμη των

μισθών και την ικανοποίηση της εύλογης

προσδοκίας των εργαζομένων να έχουν

και εκείνοι μέρισμα από την ανάπτυξη

που επετεύχθη το 2021. Από την άλλη

πλευρά την διαφύλαξη της ανταγωνιστι-

κότητας της ελληνικής οικονομίας και

την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων

στην απασχόληση και την ανεργία», μας

«διαφωτίζει» το υπουργείο Εργασίας. Οι

αυξήσεις στους μισθούς πρέπει να έχουν

ένα όριο, γιατί αλλιώς οδηγούν σε...

επιδείνωση της «ανταγωνιστικότητας»,

σε απολύσεις και ανεργία! Εδώ, βέβαια,

έχουμε και για ακόμη πιο χυδαία επιχει-

ρηματολογία, καθώς οι ίδιοι ομολογούν

ότι τελικά δεν έχουμε βελτίωση της θέ-

σης των εργαζομένων αλλά μετριασμό

των απωλειών.  Με λίγα λόγια, οι ίδιοι

οι αστοί επιτελείς παραδέχονται ότι η

καπιταλιστική οικονομία είναι

ΑΣΥΜΒΑΤΗ με τη βελτίωση της θέσης

των εργαζομένων. Και πώς να είναι, άλ-

λωστε, αφού αυτές οι τεράστιες απώλει-

ες των λαϊκών εισοδημάτων γίνονται

στο βωμό της αύξησης της καπιταλιστι-

κής κερδοφορίας, για την ενίσχυση της

πλουτοκρατίας.

• «Η αγορά εργασίας από το καλο-

καίρι του 2019 έχει μπει σε ένα σταθερό

ενάρετο κύκλο στον οποίο έχουμε ταυ-

τόχρονα μείωση της ανεργίας, αύξηση

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

και άνοδο των μισθών. Συνεπώς, θα

μπορέσει να απορροφήσει την αύξηση.

Και αυτό λόγω της γενικότερης φιλοε-

πενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης»,

συνεχίζει το υπουργείο Εργασίας.

Όμως, μάλλον κάποιο πρόβλημα πρέπει

να έχει αυτός ο τόσο «ενάρετος» κύ-

κλος της κυβερνητικής πολιτικής. Ίσως

είναι οι 779.665 εργαζόμενοι που εργά-

ζονται με μερική απασχόληση και αμεί-

βονται κατά μέσο όσο με μόλις 479,14

ευρώ το μήνα (δηλαδή κάποιοι και με

λιγότερα!). Ίσως είναι το ότι οι εργαζό-

μενοι με μερική απασχόληση και ελα-

στικές σχέσεις εργασίας αυξάνονται συ-

νεχώς. Ίσως είναι δηλαδή ότι αυτή η

(μαγειρεμένη) μείωση της ανεργίας,

που συνδυάζεται «αρμονικά» με τη «φι-

λοεπενδυτική» (και εντελώς αντεργατι-

κή) πολιτική της κυβέρνησης, βασίζεται

στην πολύ απλή, δοκιμασμένη και

απάνθρωπη συνταγή του μοιράσματος

της ανεργίας, της επέκτασης της μισο-

δουλειάς και της μισοζωής. Όσο για την

«άνοδο των μισθών» που αναφέρει του

Υπουργείο, ας συμβουλευτούμε τη με-

λέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που ανέφερε ότι η

αγοραστική δύναμη του κατώτατου μι-

σθού τον Γενάρη του 2022 (και μετά

από την αύξηση του 2%) ήταν πάνω από

14% μικρότερη σε σχέση με τον Γενάρη

του 2021. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και

μετά τη «γενναία» αύξηση των 50 ευρώ

(7,5%) η αγοραστική δύναμη ενός εργα-

ζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο

μισθό θα ήταν κατά πολύ μικρότερη απ’

ότι ήταν τον Γενάρη του 2021 ακόμη κι

αν δεν είχαν μεσολαβήσει και οι τερά-

στιες αυξήσεις στα βασικά είδη.

Βασικός πυρήνας όλων αυτών των

άθλιων και φτηνών επιχειρημάτων πα-

ραμένει ένας: οι εργαζόμενοι μπορούν

να ελπίζουν μόνο στην ανάπτυξη της κα-

πιταλιστικής επιχειρηματικότητας. Οι

όροι ζωής τους μπορούν να βελτιωθούν

όχι μέσα από τη δουλειά τους και όσα με

κόπο παράγουν αλλά μέσα από την

«ενάρετη» και «λελογισμένη» διαχείριση

της κυβέρνησης, του επιχειρηματία, του

εργοδότη, του καπιταλιστή. Αντιστρέ-

φοντας και διαστρέφοντας την πραγμα-

τικότητα, αυτοί που μας εκμεταλλεύο-

νται και μας ληστεύουν, τα παράσιτα της

κοινωνίας, θέλουν να θεωρούμε ότι ζού-

με και δουλεύουμε χάρη σε αυτούς.

Ας μην αποδεχτούμε καμία πτυχή αυ-

τής της αντίληψης. Ας μην δεχτούμε να

μας κυβερνούν αυτοί που μας ληστεύ-

ουν. Ας μην αποδεχτούμε το απάνθρωπο

παρόν και μέλλον της φτώχειας, της

εξαθλίωσης και του πολέμου. Ας διδα-

χτούμε από την ένδοξη ιστορία του προ-

λεταριάτου, που ξετυλίγεται μπροστά

μας και με αφορμή την Εργατική Πρωτο-

μαγιά. Και ας θυμηθούμε ότι αυτοί που

παράγουν, οι μόνοι που παράγουν, είναι

και οι μόνοι που μπορούν να διεκδική-

σουν και να κατακτήσουν αξιοπρεπείς

όρους ζωής και δουλειάς.

Κόντρα στη διατεταγμένη φτώχεια,

στους μισθούς πείνας και την εξαθλίω-

ση, κόντρα στις «αντοχές» της καπιταλι-

στικής οικονομίας, να διεκδικήσουμε

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ

ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΟΥ ΝΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Η κοροϊδία της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τους εργαζόμενους δεν έχει όρια

O
ι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ ζουν
σε καθεστώς ανασφάλειας,
εξαιτίας των ελαστικών σχέσε-

ων εργασίας, της εντατικοποίησης και,
όπως όλος ο λαός, της οικονομικής πίε-
σης απ’ την ακρίβεια που πλήττει τα
νοικοκυριά. Ο μισθός δεν φτάνει να κα-
λύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες, τα
χρέη διογκώνονται, κανένας εργαζόμε-
νος δεν βλέπει την «καλή ποιότητα ζω-
ής» που προπαγανδίζει η κυβέρνηση.
Μέσα στην κατάσταση αυτή, ο πρόεδρος
της ΠΟΕ-ΟΤΑ βρήκε να διαμαρτυρηθεί
γιατί… οι εργαζόμενοι στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση δεν πληρώθηκαν νωρίτερα
το μισθό, όπως άλλοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι. Άραγε ποιο πρόβλημα θα λυθεί με
την πληρωμή ενός μισθού μερικές μέρες
νωρίτερα; Μήπως θα διαρκέσει περισ-
σότερο; Αν η συνδικαλιστική ηγεσία του
κλάδου είχε κάποιο πόνο για το πώς θα
περάσουν οι εργαζόμενοι το Πάσχα, θα

έβαζε ζήτημα ουσιαστικών αυξήσεων
στους μισθούς, οι οποίοι δεν φτάνουν
για τα βασικά, όχι για γιορτές και πα-
νηγύρια. Το θράσος και η υποταγή τους
στο σύστημα έχει ξεπεράσει κάθε όριο,
παίζοντας με τον πόνο και τη νοημοσύ-
νη των εργαζόμενων στους ΟΤΑ που
υποτίθεται εκπροσωπούν.

Φυσικά, ο εν λόγω εκπρόσωπος του
κλάδου ούτε τόλμησε να αναφέρει το
βασικό που έρχεται στο νου όλων την
περίοδο των γιορτών: τον 13ο και τον
14ο μισθό. Αυτό το δικαίωμα που είχαν
κατακτήσει οι εργαζόμενοι και έχει κα-
ταργηθεί από το 2013 στο δημόσιο το-
μέα, με νόμο του τότε υπουργού Οικονο-
μικών Σταϊκούρα. Τι έχουν κάνει οι ξε-
πουλημένοι εργατοπατέρες γι’ αυτό; Τι
συνελεύσεις κάλεσαν, τι κινητοποιήσεις
οργάνωσαν, τι απεργίες προκήρυξαν, με
τι διάρκεια και τι αποφασιστικότητα,
ώστε τότε να μην περάσει ο νόμος και,

από τότε μέχρι σήμερα, να διεκδικήσουν
οι εργαζόμενοι και πάλι την καταβολή
των μισθών που περικόπηκαν; Τότε,
υποτάχτηκαν στις κεντρικές κατευθύν-
σεις του συστήματος και φρόντισαν να
περάσει κι αυτός ο νόμος όσο πιο εύκο-
λα (για το σύστημα) γινόταν. Σήμερα,
ούτε αναφορά δεν κάνουν σ’ αυτό το τε-
ράστιο πετσόκομμα που υπέστησαν οι
δημόσιοι υπάλληλοι.

Την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της
ΠΟΕ-ΟΤΑ παριστάνει ότι «αγωνίζεται»
για να κάνουν Πάσχα οι εργαζόμενοι,
και με τον αέρα που δίνει η γενικότερη
στάση της συνδικαλιστικής ηγεσίας, οι
δήμαρχοι αλωνίζουν και καταστρατη-
γούν όποιο εργασιακό δικαίωμα μπο-
ρούν. Ο δήμαρχος Αλίμου, γνωστός για
τις αγωγές εναντίον συνδικαλιστών, φέ-
τος αποφάσισε να μείνουν ανοιχτοί οι
παιδικοί σταθμοί όλη την περίοδο των
γιορτών, καταπατώντας τον σχετικό κα-

νονισμό λειτουργίας. Ζήλεψε τις αντί-
στοιχες αποφάσεις που επιβάλλει εδώ
και δέκα χρόνια ο δήμαρχος Συκεών-Νε-
άπολης στη Θεσσαλονίκη. Οι δήμαρχοι
αποφασίζουν σαν τσιφλικάδες στην
πλάτη των εργαζόμενων, προλειαίνο-
ντας το έδαφος για τα επόμενα αντεργα-
τικά μέτρα των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι στους
ΟΤΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά
και μεγάλα προβλήματα, οι συνδικαλι-
στικές τους ηγεσίες όχι μόνο δεν οργα-
νώνουν τον αγώνα που απαιτείται για να
μπορέσουν οι εργαζόμενοι να διεκδική-
σουν πραγματικές αυξήσεις και καλύτε-
ρους όρους δουλειάς, αλλά κάνουν ό,τι
μπορούν για να κρατούν τον κλάδο σε
ακινησία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
βρουν τους τρόπους να οργανωθούν και
να παλέψουν, παρά τα εμπόδια και τις
τρικλοποδιές.
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Η
κυβέρνηση σε συνεργασία με πρυτάνεις
και μεγαλοκαθηγητάδες έχουν μετατρέ-
ψει τις φετινές Πανελλήνιες σε αιχμηρό

κόφτη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Ήδη στις περσινές πανελλήνιες
εξετάσεις, χιλιάδες μαθητές στερήθηκαν, με το
μέτρο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ),
το δικαίωμα να μπορούν να σπουδάσουν και
πετάχτηκαν βίαια από την Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Η ΕΒΕ φέτος ενισχύεται και με επιπλέον
αλλαγές εις βάρος των μαθητών-υποψηφίων
και προβλέπεται, σε συνδυασμό με όλες τις δυ-
σμενείς συνθήκες της πανδημίας και των 2 χρό-
νων τηλεκπαίδευσης που προηγήθηκαν, νέα
μαζικότερη σφαγή και πετσόκομμα των εισα-
κτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το μέτρο της ΕΒΕ σε συνδυασμό με την ει-
σαγωγή συντελεστών βαρύτητας στα Πανελλα-
δικώς εξεταζόμενα μαθήματα φαντάζει πολύ-
πλοκο, αλλά είναι περίτεχνα φτιαγμένο ώστε
να κόψει με κάθε τρόπο τον δρόμο προς τα πα-
νεπιστήμια σε χιλιάδες υποψηφίους, να επιτευ-
χθεί ο πάγιος πόθος του συστήματος να δοθεί
τέλος στο λεγόμενο «μαζικό πανεπιστήμιο»,
στη δυνατότητα των παιδιών του λαού και της
εργατιάς να μπορούν να σπουδάζουν.

Για τον καθορισμό της ΕΒΕ του εκάστοτε
τμήματος αρχικά το Υπουργείο ορίζει ένα εύρος
ανάμεσα σε μια ελάχιστη και μια μέγιστη τιμή
διακύμανσης του συντελεστή της ΕΒΕ. Στη συ-
νέχεια, βγαίνουν οι βαθμολογίες των υποψη-
φίων και υπολογίζονται τα μόριά τους. Η Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα βγαίνει ύστε-
ρα από την ανακοίνωση των επιδόσεων των
υποψηφίων. Το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα
ορίζει, μέσα στα καθορισμένα από το Υπουρ-
γείο όρια, ως ΕΒΕ ένα ποσοστό του Μέσου
Όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων και
στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα στο εκάστοτε επι-
στημονικό πεδίο. Όσον αφορά την υποβολή
των Μηχανογραφικών Δελτίων, αυτή γίνεται
μετά την ανακοίνωση της ΕΒΕ και με περιορι-
σμένο αρκετά αριθμό επιλογών σχολών. Αν
ένας υποψήφιος έχει μέσο όρο στα 4 εξεταζό-
μενα μαθήματα (χωρίς συντελεστές βαρύτητας)
μεγαλύτερο από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε
έχει το δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα στο Μη-
χανογραφικό του. Διαφορετικά δεν έχει το δι-
καίωμα να δηλώσει το τμήμα και φυσικά ούτε
μπορεί να εισαχθεί σε αυτό. 

Με τις αλλαγές που προβλέπονται στο μη-
χανογραφικό, το Υπουργείο στοχεύει στο να
δείξει από νωρίς στα παιδιά τον δρόμο του
αποκλεισμού από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
της εργασιακής περιπλάνησης, της συνεχούς
κατάρτισης (που ποτέ δεν είναι αρκετή), των
απλήρωτων πρακτικών, τον δρόμο της εκμε-
τάλλευσης. Από την επόμενη χρονιά θα θεσπί-
ζεται παράλληλο μηχανογραφικό και για τα ΙΕΚ
για όλους τους υποψήφιους που η ΕΒΕ θα τους
έχει κόψει τη δυνατότητα να δηλώσουν κάποιο
πανεπιστημιακό τμήμα.

Φέτος 27 τμήματα αύξησαν τους συντελε-
στές της ΕΒΕ και 24 τμήματα τους μείωσαν. Οι
αλλαγές αυτές αφορούν μικρό ποσοστό των
τμημάτων, συνεπώς ο ίδιος και μάλλον μεγα-
λύτερος αριθμός υποψηφίων (με τους επιπλέον
φραγμούς που επιβάλλονται) θα αποκλειστεί
και φέτος. Οι μειώσεις του συντελεστή της ΕΒΕ
σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν για να αποφευ-
χθεί ο περσινός τραγέλαφος όπου ορισμένα
τμήματα, όπως το τμήμα Αρχιτεκτόνων Ξάνθης,
έμειναν με έναν ή με κανέναν ακόμα υποψήφιο.
Ταυτόχρονα, οι πρυτάνεις και οι μεγαλοκαθη-
γητάδες απαιτούν να έχουν τη δυνατότητα να
αυξάνουν και άλλο τον συντελεστή της ΕΒΕ και
να πετσοκόβουν ακόμα περισσότερο τους εισα-
κτέους. Χαρακτηριστικό είναι το πόρισμα της
3ης συνόδου των προέδρων των τμημάτων Μα-
θηματικών, όπου αναφέρεται ότι «η εισαγωγή

στα τμήματα Μαθηματικών δεν θα πρέπει να γί-
νεται από άτομα με χαμηλές επιδόσεις. Μία λύ-
ση είναι η Πολιτεία να χαλαρώσει τα όρια που
καθορίζουν τον συντελεστή της ΕΒΕ». Το πάγιο
αίτημα των Πανεπιστημιακών να έχουν τη δυ-
νατότητα να πετσοκόβουν τους εισακτέους και
να στερούν μαζικά σε υποψήφιους τη δυνατό-
τητα να σπουδάσουν στα τμήματά τους ικανο-
ποιείται σε μεγάλο βαθμό και ανεμπόδιστα. 

Επιπλέον, φέτος θεσπίζονται οι συντελεστές
βαρύτητας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα που ορίζονται από το εκάστοτε Πανεπι-
στημιακό τμήμα. Ο γραπτός βαθμός σε καθένα
από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα πολλα-
πλασιάζεται με αντίστοιχο συντελεστή βαρύτη-
τας που καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλή-
του του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Ει-
σαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και έτσι προ-
κύπτει ο υπολογισμός των μορίων του κάθε
υποψηφίου. Οι συντελεστές βαρύτητας των μα-
θημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε
πολλές περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών
ιδίου γνωστικού αντικειμένου και όπως είναι
αναμενόμενο, θα προκύψουν διαφοροποιήσεις
στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Τα θύματα αυτής της σφαγής που ετοιμά-
ζουν κυβέρνηση και πανεπιστήμια είναι τα παι-
διά από φτωχά λαϊκά στρώματα, που δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν
σε αυτή την άνιση μάχη. Στο σπίτι αντιμετωπί-
ζουν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα με την
ακρίβεια, τον εργασιακό μεσαίωνα και τη βίαιη
φτωχοποίηση των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα,
αυτά τα παιδιά κουβαλούν σοβαρά μαθησιακά
κενά με τα δυο χρόνια τηλεκπαίδευσης που
προηγήθηκαν, αλλά και τα βαρίδια της πανδη-
μίας που ακόμα αντιμετωπίζουν στα σχολεία.
Μαθητές και καθηγητές νοσούν, μπαίνουν σε
καραντίνα και η ροή της δαιδαλώδους ύλης δεν
μπορεί να καλυφθεί. Μαθητές, καθηγητές, γο-
νείς έστειλαν δεκάδες επιστολές στο Υπουρ-
γείο, που παρουσίαζαν όλη αυτή την κατάστα-
ση και ζητούσαν μείωση της ύλης. Η Κεραμέως
απάντησε με απειλές ότι αν μειώσει την ύλη θα
μπουν δυσκολότερα θέματα και φυσικά η ύλη
δε μειώθηκε και οι Πανελλήνιες ανακοινώθη-
καν και σε νωρίτερη ημερομηνία σε σχέση με
άλλες χρονιές.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς δεν πρέ-
πει να αφήσουν αυτή τη σφαγή να επαναλη-
φθεί. Σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών, μα-
θητικά όργανα (15μελη, 5μελη) πρέπει να βγά-
λουν αποφάσεις αγώνα, να χτίσουν τις αντιστά-
σεις τους απέναντι στην ΕΒΕ και στα μέτρα του
Υπουργείου. Πρέπει να απαιτήσουν απόσυρση
της ΕΒΕ, ανατροπή των νόμων Κεραμέως, γεν-
ναία αύξηση των εισακτέων στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση και δραστική μείωση της ύλης.

Πανελλήνιες εξετάσεις 
με πολλαπλούς φραγμούς 

από σχολές και κυβέρνησηΜπορούν οι ανάγκες του εκμεταλλευτή
να συμβαδίζουν με αυτές
του εκμεταλλευόμενου;

Μ
ε αφορμή το διάγγελμα του Μητσοτάκη «για την αύξηση του
κατωτάτου μισθού», εύκολα κάποιος θα μπορούσε να θέσει
μερικά ερωτήματα και να βγάλει κάποια συμπεράσματα γε-

νικότερης φύσης.
Ένα βασικό ερώτημα που μπαίνει είναι αν πραγματικά -σε αυτή

τη δύσκολη για τους λαούς κατάσταση- μπορούν να συγκεραστούν η
ανάγκη του λαού να ζήσει και οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αν δηλαδή
θα πρέπει να κάνει «σκόντο» ο λαός για να μην διαταραχθεί ο προϋ-
πολογισμός του κράτους.

Η απάντηση θα μπορούσε να πει κάνεις πως έχει ήδη βρεθεί,
πρώτα από όλα στις προηγούμενες κρίσεις του καπιταλιστικού-ιμπε-
ριαλιστικού συστήματος. Τότε το σύστημα έριξε τα βάρη της κρίσης
του πάνω στην εργατική τάξη και στον λαό με τα μνημόνια και πα-
ράλληλα το κεφάλαιο αύξησε ραγδαία τα κέρδη του. Έκανε την κρί-
ση ευκαιρία, ξεζουμίζοντας όσο πιο πολύ μπορούσε την εργατική τά-
ξη και τον λαό. Αυτή η ατέλειωτη αντίθεση κεφαλαίου-λαού δεν θα
μπορούσε να σταματήσει με μια αύξηση της τάξης του 9% στον βασι-
κό μισθό, για την οποία περηφανεύονται ότι είναι «τεράστια». Είναι
ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η ανάπτυξή τους δεν σημαίνει αυξήσεις στους
μισθούς, αλλά το αντίθετο.

Επιπλέον, το σύνολο του διαγγέλματος διαπνέεται από τη λογική
του ότι ο εργαζόμενος πρέπει να υποτάσσεται στις ανάγκες του κε-
φαλαίου. Για παράδειγμα, στο ερώτημα του ποιους αφορούσε, υπο-
τίθεται ότι απευθυνόταν τους εργαζόμενους, αλλά στο μισό κομμάτι
της αναφερόταν στην ανάγκη να πετύχουν οι στόχοι του προϋπολο-
γισμού και να μην διαταραχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-
ων. Ακόμα και η ανακοίνωση του μισθού στα μεικτά (713€) πέρα από
το επικοινωνιακό τρικ που κρύβει, αφού ο εργαζόμενος θα πάρει λι-
γότερα στην τσέπη, απευθύνεται επί της ουσίας στην εργοδοσία, δη-
λαδή στο πόσο θα της κοστίζει ο εργαζόμενος, για να συμπληρώσει
την ανησυχία του ότι δεν θέλουν η αύξηση να αποτελέσει αντικίνη-
τρο (!) για προσλήψεις εργαζομένων.

Συμπερασματικά, κύριο μέλημα είναι να μην διαταραχθούν -όσο
γίνεται- μέσα στην κρίση τα καπιταλιστικά κέρδη. Αλλά όπως σε
κάθε κρίση, έτσι και σε αυτήν, θέλουν να την κάνουν ευκαιρία, ζυ-
γίζοντας πάντα και το πολιτικό κόστος (εξ ου και η αύξηση στον
κατώτατο). Άλλωστε, όπως είπε ο Μητσοτάκης στο διάγγελμα, η
κυβέρνηση έχει βοηθήσει πολύ τις επιχειρήσεις, με λιγότερους φό-
ρους και εισφορές, με ρευστότητα μέσω της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής, αλλά και με τις επιδοτήσεις για την κάλυψη του ενεργεια-
κού κόστους. 

Η ανάγκη των εργαζόμενων να ζήσουν, όμως, είναι ανεξάρτητη
και αντιπαραθετική σε σχέση με όλα τα παραπάνω. Η πραγματικότη-
τα δείχνει ότι για να καταφέρουν να πάρουν πραγματικές αυξήσεις
που θα τους καλύπτουν το κόστος ζωής, αυτό θα σήμαινε να ανα-
γκαστεί το κεφάλαιο να χάσει από τα ποσοστά κέρδους του και να
«διαταραχθούν» ο προϋπολογισμός και οι δημοσιονομικοί στόχοι. Εί-
ναι ξεκάθαρο ότι η άποψη «έχουμε κρίση, πρέπει να σφίξουν τα ζω-
νάρια» αναφέρεται μόνο στην εργατική τάξη και στον λαό. Όπως εί-
παμε, το κεφάλαιο κάνοντας την κρίση ευκαιρία, καταφέρνει να εκ-
μεταλλεύεται παραπέρα τον εργαζόμενο. 

Εν τέλει, η αντίθεση μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων και
του κεφαλαίου είναι ασυμβίβαστη. Το κυρίαρχο αφήγημα που λέει
ότι «ο εργαζόμενος πρέπει να νοιάζεται για τα κέρδη του αφεντικού,
γιατί αλλιώς δεν θα έχει δουλειά» οδηγεί μόνο στην υποταγή του
στις ανάγκες του κεφαλαίου. Οι ανάγκες του κεφαλαίου είναι ξεκά-
θαρες. Θέλει να μπορεί να αυξάνει τον ρυθμό του κέρδους του εκμε-
ταλλευόμενο τον λαό. Πώς θα μπορούσαν, άραγε, οι ανάγκες του
εκμεταλλευτή να συμβαδίζουν με αυτές του εκμεταλλευόμενου;

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι οι ανάγκες του εργαζομένου περνάνε
από την ταξική πάλη που πρέπει να δώσει με τον ταξικό εχθρό. Περ-
νάνε από τη συγκρότηση αντιστάσεων στην επίθεση του κεφαλαίου.
Από την πάλη για πραγματικές αυξήσεις στο κόστος της ζωής. Η κο-
στολόγηση των αιτημάτων και οι εποικοδομητικές προτάσεις, με τις
οποίες εμπότισε -ιδιαίτερα- ο ΣΥΡΙΖΑ τον λαό την περίοδο 2010-2015
τον οδηγούν στο αδιέξοδο και στην υποταγή. Εμπεριέχουν την αυτα-
πάτη ότι το σύστημα αυτό μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να διασφα-
λίζονται και τα κέρδη του κεφαλαίου και οι ανάγκες του λαού. Οι
λαοί, ξεσκαρτάροντας τις σάπιες-αδιέξοδες ιδέες, θα βρουν τη δύνα-
μη και το δίκιο τους στη συγκρότηση του κινήματος για τις ανάγκες
τους. Τέτοιος σταθμός αποτέλεσε και η 1η Μάη του Σικάγο το 1886. 

Μ.Ν.
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Β
ρισκόμαστε λίγες βδομάδες πριν
από τις φοιτητικές εκλογές και η
κατάσταση της κυρίαρχης φοιτητι-

κής αριστεράς κάθε άλλο παρά εμπιστο-
σύνη εμπνέει για το μέλλον των Συλλό-
γων και του νεολαιίστικου κινήματος συ-
νολικά. Η περίοδος της καραντίνας, με
τις σχολές κλειστές και τα απανωτά μέ-
τρα σε βάρος της νεολαίας και του λαού,
την οδήγησε σε άλλη μια δεξιά μετατόπι-
ση, που επιβεβαιώνεται και τη φετινή
ακαδημαϊκή χρονιά.

Ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη (αυ-
τός που υποτίθεται «δεν θα εφαρμοστεί»)
έχει γίνει αποδεκτός από ΚΝΕ-ΕΑΑΚ. Παρ’
ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των ΟΠΠΙ,
παρ’ ότι έχουμε απανωτά χτυπήματα στο
άσυλο ακόμα και εν μέσω Πάσχα, ΚΝΕ
και ΕΑΑΚ αρκούνται σε μερικές παραστά-
σεις διαμαρτυρίας, σε κινήσεις εικονικού
συνδικαλισμού και απευθύνονται στο κα-
θηγητικό κατεστημένο για στήριξη απέ-
ναντι στη λαίλαπα μέτρων της Κεραμέως.
Αυτή η απεύθυνση προκύπτει από την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης στη δύναμη των μα-
ζών και μπορεί να χαρακτηριστεί μονάχα
ως αδιέξοδη και μαζοχιστική, αφού το
καθηγητικό στρώμα έχει δείξει το ρόλο
του απέναντι στους φοιτητές αμέτρητες
φορές τα τελευταία χρόνια. Η ανάθεση

και η συνδιοικητική λογική έχουν φτάσει
στο ζενίθ ενόψει εκλογών.

Εκεί, όμως, που φαίνεται στο μεγαλύ-
τερο βαθμό η κατάντια τους είναι η στά-
ση τους απέναντι στα καθήκοντα που θέ-
τει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Από τις 24
Φλεβάρη έχουν καλεστεί ελάχιστες Γενι-
κές Συνελεύσεις, ενώ ακόμα κι εκεί που
καλέστηκαν, οι τοποθετήσεις περιορίστη-
καν στη σύνδεση του πολέμου με την
ακρίβεια. Από την πλευρά της ΚΝΕ το
τροπάρι είναι γνωστό: η ιμπεριαλιστική
Ρωσία επιτίθεται στην ιμπεριαλιστική Ου-
κρανία και η Ελλάδα πρέπει να βγει από
το ΝΑΤΟ, επειδή δεν παίρνει βοήθεια
απέναντι στην Τουρκία (και αυτές ιμπε-
ριαλιστικές). Ο πόλεμος γίνεται για τα
κέρδη των ομίλων και ο Λένιν έχει πετα-
χθεί στα σκουπίδια. Το μόνο που χρειά-
ζεται είναι μερικές κομματικές κινητοποι-
ήσεις και τίποτα παραπάνω. 

Η κατεύθυνση που προβάλλουν τα
ΕΑΑΚ (κυρίως ΑΡΑΣ-ΑΡΙΣ) είναι ακόμα πιο
προβληματική. Αρχικά να αναφέρουμε
ότι ο ιμπεριαλισμός και οι πολεμικοί κίν-
δυνοι δεν υπήρχαν καν στο λόγο τους μέ-
χρι πρότινος, αφού «πρόκειται για υπερ-
βολικά αναβαθμισμένα ζητήματα» και
«δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος». Για να
θυμηθούν τα ΕΑΑΚ ότι υπάρχει το πρό-
βλημα που λέγεται ΝΑΤΟ, έπρεπε να ξε-

κινήσει πόλεμο η Ρωσία! Ουσιαστικά, η
κατεύθυνση που βάζουν στο κίνημα δεν
είναι ο αντιιμπεριαλισμός, αλλά ο αντια-
μερικανισμός. Πιστεύουν ότι οι λαοί
όντως έχουν ανάγκη από προστάτες και
καλούνται να επιλέξουν τον λιγότερο κα-
κό, δηλαδή τη Ρωσία. 

Για να γίνει πλήρως κατανοητή η κα-
τάσταση των ΕΑΑΚ, πρέπει να αναφερ-
θούμε και στο εσωτερικό-οργανωτικό ζή-
τημα που έχει τεθεί. Το πρόβλημα δεν
προκύπτει κυρίως από την (εμφανή σε
πανελλαδική κλίμακα) αλλαγή στον εσω-
τερικό συσχετισμό δυνάμεων τα τελευ-
ταία χρόνια (κυριαρχία ΑΡΑΣ-ΑΡΙΣ, υπο-
χώρηση νΚΑ), αλλά από την αντιπαραθε-
τική γραμμή που κατατίθεται από την κά-
θε δύναμη. Η ΑΡΙΣ κινείται ως ουρά των
ΚΝΕ-ΚΚΕ. Η ΑΡΑΣ στρέφει τα βέλη της
σχεδόν μονοθεματικά εναντίον της κυβέρ-
νησης και των στελεχών της ΝΔ, ελπίζο-
ντας σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η νΚΑ ξα-
ναζεσταίνει τη σούπα του μεταβατικού
προγράμματος. Αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης είναι το μπλοκάρισμα της ενι-
αίας λειτουργίας των ΕΑΑΚ σε επίπεδο κι-
νήματος. Χαρακτηριστική είναι η απόφα-
ση συντονιστικού στην Αθήνα (Μάρτης
’22), που θέτει ένα χρονοδιάγραμμα δια-
φόρων κινητοποιήσεων (αντιπολεμικών,
φοιτητικών κ.ά.) χωρίς να γίνεται πράξη
καμία από αυτές τελικά. Μέχρι και ξεχω-
ριστό συντονιστικό χρειάστηκε να γίνει
(14-16 Απρίλη), ώστε να κατοχυρωθεί η
εκλογική ενότητά τους. Επομένως, με βά-
ση τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή τα ΕΑΑΚ
είναι μονάχα μια εκλογική συγκόλληση,
που προσεγγίζει το φοιτητόκοσμο με έναν
«ανεξάρτητο» και «ενωτικό» μανδύα.

Κάπως έτσι φτάνουμε στην προεκλο-
γική περίοδο. Προεκλογική όχι για όλους
τους Συλλόγους, αφού με ευθύνη της ΚΝΕ
(κυρίως) αρκετοί ΦΣ διεξάγουν εκλογές
ξεχωριστά, ακόμα και μήνες πριν από
τους υπόλοιπους, διασπώντας τον ενιαίο

χαρακτήρα που πρέπει να έχει το φοιτη-
τικό κίνημα. Μία ακόμα χαρακτηριστική
εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβάνεται η συγκεκριμένη δύναμη τις
εκλογές είναι και η απεύθυνσή της προς
τα μέλη των Συλλόγων. Ανέκαθεν ήταν
γνωστός ο εκλογικός κρετινισμός που
οδηγούσε σε τραμπουκισμούς, νοθείες,
κομπρεμί με συστημικές δυνάμεις. Η ΚΝΕ
περισσότερο από ποτέ απευθύνεται συ-
νειδητά σε ένα πιο δεξιό ακροατήριο,
ώστε να καρπωθεί την επιστημονικίστικη
κίνησή της για το άνοιγμα των σχολών.
Χαρακτηριστικό είναι και το απολιτίκ
προεκλογικό σύνθημα «Μόνοι τους και
όλοι μας», που θα μπορούσε να ακούγε-
ται κάλλιστα από οποιαδήποτε συστημική
δύναμη. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρούμε
και στα ψηφοδέλτια. Σαν να μην έφτανε
η προκήρυξη-φόρμα συμμετοχής στο ψη-
φοδέλτιο της ΠΚΣ (που μοιράζεται αφει-
δώς στις σχολές), πλέον στο σάιτ pksek-
loges.gr έχει κυκλοφορήσει ηλεκτρονική
φόρμα ώστε να μπορέσει οποιοσδήποτε
να τη συμπληρώσει και να κατέβει υπο-
ψήφιος με την ΠΚΣ! 

Είναι φανερό ότι η Αριστερά αυτή ού-
τε μπορεί ούτε θέλει να αναλάβει το κα-
θήκον της ανασυγκρότησης του φοιτητι-
κού κινήματος. Έχει σοβαρή ευθύνη για
την κατάσταση των Συλλόγων, που δεν
επιτελούν το ρόλο τους ως όργανα πά-
λης. Η αμέσως επόμενη περίοδος θα θέσει
αναβαθμισμένα καθήκοντα: ετοιμάζεται η
ψήφιση νέου νόμου-πλαίσιο, η συγχώνευ-
ση δεκάδων τμημάτων και η εγκατάσταση
της ΟΠΠΙ, ενώ οι συνέπειες της ακρίβειας
θα οξύνουν τους ταξικούς φραγμούς, ει-
δικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να
ξαναγίνουν οι Σύλλογοι στή-
ριγμα των φοιτητών πρέπει να βγουν από
τον πάγο και να μπουν σε κίνηση, με στίγ-
μα αντικαπιταλιστικό, αντιιμπεριαλιστικό,
αντισυνδιαχειριστικό και αντιφασιστικό.
Η μαζική συμμετοχή στις φοιτητικές
εκλογές της 18ης Μαΐου και η μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα
στην κατεύθυνση της οργάνωσης των
φοιτητών μπροστά στους αγώνες που θα
κληθούν να δώσουν το επόμενο διάστη-
μα.

Μπροστά στις φοιτητικές εκλογές

Η ρεφορμιστική αριστερά, εμπόδιο 
στην ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος 

Τ
η Δευτέρα 18/4, και εν μέσω διακοπών του Πά-
σχα, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να συνε-
χίσει ό,τι άφησε στη μέση στις διακοπές των

Χριστουγέννων. Από νωρίς το πρωί ασφαλίτες κατέ-
κλυσαν τη ΣΘΕ του ΑΠΘ, ώστε να συνεχιστούν οι ερ-
γασίες στο πρώην στέκι του Βιολογικού (που εκκενώ-
θηκε «ώστε να γίνει βιβλιοθήκη» τη φετινή παραμονή
Πρωτοχρονιάς). Φοιτητές που παρευρέθηκαν και προ-
σπάθησαν να υπερασπιστούν το Άσυλο, βρήκαν ως
απάντηση την εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ, τον εγκλω-
βισμό τους για ώρες και τη ρίψη χημικών και ξύλου.

Την επόμενη μέρα, καλέστηκαν δύο φοιτητικές κι-
νητοποιήσεις (μία στη ΣΘΕ και μία στην Πρυτανεία) κα-
ταγγελίας της εισβολής της αστυνομίας και υπεράσπι-
σης του Ασύλου. Η συγκέντρωση της Πρυτανείας κα-
τέληξε με πορεία έξω από το Γεωπονικό, όπου συνά-
ντησε τον κλοιό της αστυνομίας. Αυτή τη φορά, μάλι-
στα, δεν υπήρχε καν το πρόσχημα των εργασιών στον
χώρο του στεκιού του Βιολογικού για να «δικαιολογή-
σουν» την εισβολή τους! Οι αστυνομικές δυνάμεις
εγκλώβισαν για αρκετή ώρα τους φοιτητές, μη επι-
τρέποντάς τους να φτάσουν στη ΣΘΕ, ενώ προχώρη-
σαν και στη σύλληψη δύο φοιτητών.

Αντίστοιχα περιστατικά συνέβησαν και την Τετάρ-
τη 20/4 (και ενώ είχε καλεστεί συγκέντρωση αλλη-
λεγγύης στους δύο συλληφθέντες στα δικαστήρια),
αλλά και την Τρίτη 26/4. Και τις δυο μέρες, αστυνομι-
κές δυνάμεις είχαν στρατοπεδεύσει από νωρίς το πρωί
έξω από το κτήριο της ΣΘΕ. Φοιτητές κάλεσαν σε συ-
γκέντρωση και κατάφεραν να διώξουν την αστυνομία

από τον χώρο του Ασύλου, φωνάζοντας συνθήματα
και διεκδικώντας να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ!

Οι αλλεπάλληλες εισβολές της αστυνομίας στο ΑΠΘ
έχουν σκοπό να τρομοκρατήσουν τους φοιτητές και να
δείξει η κυβέρνηση τη δύναμή της. Σε μια φάση που οι
φοιτητές βιώνουν στο πετσί τους την ακρίβεια, τη φτώ-
χεια, το χτύπημα στο δικαίωμά τους να σπουδάζουν,
τον κίνδυνο ενός πολέμου όλο και πιο κοντά τους, σε
μια εποχή που οι φοιτητές του ΔΙΠΑΕ και όχι μόνο βγαί-
νουν στον δρόμο ενάντια στις συγχωνεύσεις, η κυβέρ-
νηση θέλει να προλάβει τις αντιδράσεις τους. Να εντυ-
πώσει στις συνειδήσεις τους ότι η παρουσία της αστυ-
νομίας θα είναι πια καθημερινότητα γι’ αυτούς (όπως
άλλωστε προβλέπει και ο νόμος 4777) και ότι όποιο κε-
φάλι σηκώνεται, θα κόβεται. Να διαμορφώσει τα πα-

νεπιστήμια που τόσο πολύ ονειρεύεται: των ταξικών
φραγμών, της εντατικοποίησης, της απουσίας οποιασ-
δήποτε φωνής αντιστέκεται στην άγρια πολιτική της.

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις κατήγγειλαν τις αλλε-
πάλληλες εισβολές της αστυνομίας στο ΑΠΘ, συμμε-
τείχαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο ΑΠΘ και
στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και κάλεσαν τη
νεολαία να πάει κόντρα σε κάθε προσπάθεια κατα-
πάτησης του Ασύλου. Να παλέψει ενάντια στη φασι-
στικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής της ζωής,
ενάντια στο πέταγμά της από την εκπαίδευση, ενάντια
στη φτώχεια και την ακρίβεια, ενάντια στον πόλεμο
και την εξάρτηση. Μέσα από τους αγώνες της, να πα-
λέψει για σπουδές, δουλειά, ελευθερίες. Οι κινητοποι-
ήσεις θα συνεχιστούν.

Εισβολή ΜΑΤ στο ΑΠΘ 

Η απουσία των φοιτητών, ευκαιρία για το σύστημα

Διαδικασία συζήτησης για τo μ-λ ρεύμα 

από τους Νέους του ΚΚΕ(μ-λ)

Τ ο επόμενο διάστημα οι Νέοι του ΚΚΕ(μ-λ) θα προχωρήσουν στη διεξαγωγή εκ-
δηλώσεων οι οποίες θα αφορούν το νεολαιίστικο δυναμικό της οργάνωσης

πανελλαδικά με περιεχόμενο την πορεία του Μαρξιστικού – Λενινιστικού ρεύματος.
Αφορμή για αυτό το «σχολείο» δεν είναι άλλη από την ανάγκη περαιτέρω συ-
γκρότησης του δυναμικού σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Ανάγκη η οποία
μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα από την κατανόηση της διαδρομής του μ-λ ρεύματος
αλλά και της κομμουνιστικής κατεύθυνσης η οποία υπηρετούσε και υπηρετεί. Κα-
τεύθυνση την οποία και το ΚΚΕ (μ-λ) συνεχίζει να παλεύει σήμερα. 



Ε
ίναι φανερό ότι οι μέρες που διανύ-

ουμε γίνονται ολοένα και πιο κρίσι-

μες. Ο ιστορικός χρόνος έχει συντο-

μευθεί, «τρέχοντας» σ’ αυτές τις εβδομά-

δες σαν να έχουν περάσει μήνες και χρό-

νια. Ενώ βασικές πλευρές του ενδοϊμπερια-

λιστικού ανταγωνισμού παραμένουν στα-

θερές, ταυτόχρονα συντελούνται σημαντι-

κές ανακατατάξεις στις επιλογές ιμπεριαλι-

στικών δυνάμεων πρώτης, δεύτερης και

τρίτης γραμμής και διαμορφώνονται εν

θερμώ οι όροι και οι προϋποθέσεις των

επόμενων βημάτων τους. Προπαντός κάθε

μέρα που περνά, πραγματοποιούνται άλ-

ματα στην κλιμάκωση της επικινδυνότητας

για την εργατική τάξη και τους λαούς στην

Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο.

Οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών

Η βύθιση του «Moskva» στις 14 Απριλί-

ου και ενώ εξελισσόταν το ήδη εξαγγελ-

θέν πέρασμα της ρωσικής εισβολής στη

δεύτερη φάση με την απόσυρση από το

Κίεβο, την αναδιάταξη των δυνάμεων και

την επικέντρωση στην Ανατολική Ουκρα-

νία, αποτέλεσε αντικειμενικά ένα σημαντι-

κό χτύπημα στο κύρος της ρωσικής πολε-

μικής μηχανής και τραυμάτισε (θα δούμε

σε ποιο βαθμό) και τις επιχειρησιακές δυ-

νατότητές του πολεμικού ναυτικού της.

Αντικειμενικά, επίσης, αποτέλεσε μια

«τρικλοποδιά» στην έναρξη της δεύτερης

φάσης, αλλά και ένα μήνυμα ότι αυτή η

δεύτερη φάση θα είναι κλίμακες πιο σκλη-

ρή και πιο επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, μια

και είναι σχεδόν βέβαιο ότι για να πληγεί

η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της

Μαύρης Θάλασσας βοήθησαν οι ΗΠΑ και η

Βρετανία, ήταν μια επιβεβαίωση της δι-

πλής επισήμανσης που και εμείς έχουμε

κάνει: ότι πρώτον ο ουκρανικός στρατός

λειτουργεί σαν αμερικανικό άβαταρ,

αντλώντας και χρησιμοποιώντας πληρο-

φορίες που δέχεται σε πραγματικό χρόνο

από την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο και

δεύτερον ότι οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν συνε-

χώς και κλιμακούμενα την εμπλοκή τους

δι’ αντιπροσώπων στον πόλεμο. Βάσει αυ-

τού του σημαντικού γεγονότος πέρασε

σχεδόν απαρατήρητη η παράδοση 1.000

Ουκρανών πεζοναυτών που ήταν ταμπου-

ρωμένοι στην τεράστια χαλυβουργία

«Αζόφσταλ» της Μαριούπολης.

Σαν «απάντηση» στη βύθιση της

«Moskva» αλλά και ως προετοιμασία της

δεύτερης φάσης, η Ρωσία πραγματοποίη-

σε πυραυλικές επιθέσεις με πιο σημαντι-

κές την καταστροφή, νοτιοδυτικά του Κιέ-

βου εργοστασίου αντιπλοϊκών πυραύλων

Neptune, σαν κι αυτούς που χτύπησαν τη

«Moskva», διυλιστηρίων πετρελαιοειδών

και αεροπορικών στρατιωτικών εγκατα-

στάσεων, τόσο στη Δυτική Ουκρανία, όσο

και στο βορειοδυτικό Ντονμπάς. 

Η Ρωσία ξεκίνησε επίσημα στις 18/4

την προσπάθεια κατάληψης της περιοχής

του Ντονμπάς, με έναν καταιγισμό πυραυ-

λικών επιθέσεων (315 στον αριθμό) με πιο

σημαντικές την καταστροφή μιας γιγά-

ντιας αποθήκης στο Λβιβ (με δικιά της σι-

δηροδρομική γραμμή…) όπου φαίνεται να

είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες

του πολεμικού υλικού που είχαν αποστεί-

λει οι δυτικοί, καθώς και τριών σιδηρο-

δρομικών σταθμών που μείωσαν σημαντι-

κά τη δυνατότητα ανεφοδιασμού των ου-

κρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο

Ντονμπάς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ρω-

σική επίθεση ξεκίνησε από τον Βορρά, κα-

τάφερε να σπάσει τις γραμμές άμυνας του

ουκρανικού στρατού που είχε βαριές απώ-

λειες και να καταλάβει την πόλη Κρεμένα-

για, που απέχει 50 χιλιόμετρα από την πό-

λη Κραματόρσκ, που αποτελεί ίσως τον

πιο βασικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων. 

Τις επόμενες ημέρες, είχαμε εντατικο-

ποίηση των πυραυλικών επιθέσεων που

επεκτάθηκαν στον Νότο (Μικολάιφ, Ζαπο-

ρίζια), ξεπερνώντας τα 1.000 χτυπήματα

ανά ημέρα, σε στόχους που αφορούν κυ-

ρίως αποθήκες καυσίμων και εγκαταστά-

σεις ανεφοδιασμού των ουκρανικών δυνά-

μεων με οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ,

μετά τις 20/4 που ανακοινώθηκε η κατάλη-

ψη της στρατηγικής πόλης-λιμανιού της

Μαριούπολης, υπήρξε σταδιακή απελευθέ-

ρωση στρατιωτικών δυνάμεων των αυτο-

νομιστών του Ντονέτσκ και των Τσετσένων

του Καντίροφ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας

προς τις 26/4, είχαμε ένα νέο σφυροκόπη-

μα των ρωσικών δυνάμεων σε πάνω από

90 στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία,

σκοτώνοντας τουλάχιστον 500 Ουκρανούς

στρατιώτες και καταστρέφοντας δεκάδες

τεθωρακισμένα οχήματα και άλλο στρατιω-

τικό εξοπλισμό. Αυτή η κλιμάκωση, σε συν-

δυασμό με το ότι στην περιοχή του Ντονέ-

τσκ και του Λουγκάνσκ έχει φτάσει το με-

γαλύτερο μέρος των ρωσικών δυνάμεων

που προορίζονταν για την περιοχή, μετά

την απόσυρσή τους από τον Βορρά, προϊ-

δεάζει για την έναρξη της σφοδρής επίθε-

σης κατά του ουκρανικού στρατού από

ανατολικά και από τον Νότο, που θα σημά-

νει ταυτόχρονα και την ουσιαστική έναρξη

της προσπάθειας περικύκλωσης των ου-

κρανικών στρατιωτικών δυνάμεων που

βρίσκονται στην Ανατολική Ουκρανία. 

Χωρίς σε καμιά περίπτωση να μπορού-

με να προδικάσουμε την εξέλιξη των μα-

χών, ωστόσο έχουμε τη δυνατότητα να

προχωρήσουμε σε κάποιες επισημάνσεις

για ορισμένα σημεία που θα παίξουν ρόλο

στην πορεία τους. Καταρχάς, περνάμε από

τη φάση που κυριαρχούσε (λόγω και των

επιλογών της ουκρανικής ηγεσίας) η πο-

λιορκία των μεγάλων πόλεων, σε έναν πό-

λεμο ανοιχτού πεδίου και μάλιστα στις με-

γάλες πεδιάδες -χωρίς βλάστηση- του

Ντονμπάς και ενώ έχει περάσει η περίοδος

της λάσπης. Αυτό ευνοεί τον ρωσικό στρα-

τό, που διατηρεί, παρά τα προβλήματα

που εμφάνισε και τις απώλειες που υπέ-

στη, σαφή υπεροχή σε τεθωρακισμένα και

βαρύ πυροβολικό, που επιπλέον υποστη-

ρίζονται από κάθε είδους πυραυλικά συ-

στήματα και φυσικά την αεροπορία, που

αν δεν κυριαρχεί πλήρως στον ουκρανικό

ουρανό, έχει τουλάχιστον τον σημαντικό

έλεγχό του (αυτό μαρτυρά και η εναγώνια

προσπάθεια των ΗΠΑ, της Βρετανίας και

των δυτικών για εξοπλισμό του Κιέβου με

αντιαεροπορικά συστήματα και ραντάρ

αντιπυροβολικού). Το ίδιο ευνοούν τον

ρωσικό στρατό οι βραχύτερες γραμμές

ανεφοδιασμού, όχι μόνο σε σχέση με αυτές

που ο ίδιος είχε στην πρώτη φάση, αλλά

και σε σχέση με τις αντίστοιχες ουκρανι-

κές. Είναι, επιπλέον, δεδομένο ότι ταυτό-

χρονα υπάρχει μια κλιμακούμενη προσπά-

θεια πια από την πλευρά της Ρωσίας να

αποκόψει σε μεγάλο βαθμό την τροφοδο-

σία των ουκρανικών στρατευμάτων από τη

δυτική Ουκρανία, ενώ το αντίστροφο δεν

μπορεί να συμβεί εύκολα. Ρόλο θα παίξει

και η στάση των ρωσόφωνων πληθυσμών

της περιοχής, στον βαθμό που συνεχίζουν

να προσβλέπουν προς τη Ρωσία. Φυσικά ο

ρωσικός στρατός είναι κουρασμένος, αλλά

το ίδιο μπορεί να πει κάποιος και για τον

ουκρανικό. Στα πλεονεκτήματα των ου-

κρανικών δυνάμεων πρέπει να προσμε-

τρηθεί η πολύχρονη εμπειρία που έχουν

αποκτήσει στο οχτάχρονο 2014-2022 στην

περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και ο μετα-

σχηματισμός του ουκρανικού στρατού με

την αμέριστη βοήθεια των ΗΠΑ αυτή την

περίοδο. Ωστόσο και σε βασικές γραμμές

τα πλεονεκτήματα των ουκρανικών δυνά-

μεων είναι τα μείον που έχουν ή θα εμφα-

νίσουν οι ρωσικές δυνάμεις επί του πεδί-

ου. Φυσικά, ρόλο θα παίξει ο κλιμακούμε-

νος δυτικός υπερεξοπλισμός της Ουκρα-

νίας, που στον βαθμό που επιτευχθεί, ίσως

να μην μπορέσει να δώσει τη νίκη στο κα-

θεστώς του Κιέβου, αλλά να φθείρει σε

σημαντικό βαθμό τις ρωσικές δυνάμεις.

Αρκεί, όμως, αυτό πια για τις ΗΠΑ;

Από τη «γενοκτονία»
στη διάσκεψη των εμπρηστών

(Ραμστάιν)

Η έμμεση εμπλοκή των ΗΠΑ-Βρετανίας-

Δύσης το τελευταίο διάστημα κλιμακώνε-

ται και γεννά μεγάλους κινδύνους. Λίγο

πριν τη βύθιση του «Moskva», ο Μπάιντεν

κλιμάκωνε με τις δηλώσεις του περί «γε-

νοκτονίας», για μια ακόμη φορά και όχι

τυχαία, τις φραστικές του επιθέσεις προς

τη Ρωσία, ενώ παράλληλα ανακοίνωνε

πρόσθετη «βοήθεια» 800 εκατομμυρίων

δολαρίων προς την Ουκρανία. Ο Μακρόν

διαφοροποιήθηκε άμεσα, λέγοντας πως «η

λεκτική κλιμάκωση δεν εξυπηρετεί την επί-

τευξη ειρήνης», ενώ και ο Ιταλός ομόλο-

γός του δήλωνε πως πρέπει να υπάρξει

διερεύνηση πριν την εξαγωγή συμπερα-

σμάτων. Γάλλος δημοσιογράφος της

«LeFigaro» προέβαινε παράλληλα σε απο-

καλύψεις για την διεύθυνση του ουκρανι-

κού στρατού από Αμερικανούς και τη δρά-

ση των κομάντος της βρετανικής SAS στο

ουκρανικό έδαφος. Η ρωσική διπλωματία,

«βλέποντας» όχι μόνο αυτό που συνέβαινε

ήδη, αλλά κι αυτό που έρχονταν, έστελνε

ρηματική διακοίνωση προς τις ΗΠΑ, όπως

αποκάλυψε η Ουάσιγκτον Ποστ, «για να

σταματήσει την ανεύθυνη στρατιωτικοποί-

ηση της Ουκρανίας, η οποία συνεπάγεται

απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερει-

ακή και παγκόσμια ασφάλεια». Παράλλη-

λα, στις 20/4 η Ρωσία ανέβασε βίντεο και

ανακοίνωση με την πετυχημένη δοκιμή του

διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

«Sarmat», που μπορεί να φέρει πυρηνικές

κεφαλές και που έχει τη δυνατότητα να ξε-

περνά τις υπάρχουσες αντιπυραυλικές

ασπίδες, με τον Πούτιν να δηλώνει πως

«θα υποχρεώσει να το ξανασκεφθούν εκεί-

νοι που μέσα από την απροκάλυπτη επιθε-

τική τους ρητορική προσπαθούν να απει-

λήσουν τη χώρα μας».

Την ίδια περίοδο είχαμε το διπλωματι-

κό επεισόδιο Γερμανίας-Ουκρανίας, με

την απαγόρευση εισόδου στην τελευταία

του Γερμανού προέδρου Στάινμάγιερ. Το

καθεστώς Ζελένσκι έδρασε για πολλοστή

φορά σαν ενεργούμενο των ΗΠΑ. Όχι τυ-

χαία, τις ίδιες μέρες οι NewYorkTimes

έγραφαν «για διαφαινόμενο σκεπτικισμό,

αν όχι διαφαινόμενη μεταστροφή της Γερ-

μανίας, όσον αφορά την απόφασή της να

έρθει σε ρήξη με τη Ρωσία», προσθέτο-

ντας ότι ο Σολτς «σέρνει τα πόδια του» και

στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία και

στο ζήτημα των κυρώσεων εναντίον της

Ρωσίας. Η καθοδηγούμενη άσκηση πίεσης

προς τη γερμανική ηγεσία, με δεδομένο

τον διχασμό τόσο στο κυβερνητικό όσο

και σε ευρύτερο επίπεδο αστικής τάξης,

συνεχίστηκε χωρίς εμφανές αποτέλεσμα

στην τηλεδιάσκεψη του G7 στις 19/4,

όπου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποστολή

περισσότερων συστημάτων πυροβολικού,

με τον εκπρόσωπο του αμερικανικού πε-

νταγώνου να αναφέρει ότι ΝΑΤΟϊκές χώ-

ρες έστειλαν «επιπλέον αεροπλάνα» στο

Κίεβο. Ομολογία και ταυτόχρονα επιδίωξη

μεγαλύτερης εμπλοκής και έντασης!

Οι Αμερικάνοι και από κοντά οι Βρετα-

νοί ιμπεριαλιστές, αν από τη μια «προβλέ-

πουν» παρατεταμένη σύγκρουση στην Ου-

κρανία και κάνουν ό,τι περνάει από το χέ-

ρι τους να πετύχουν οι προβλέψεις τους,

από την άλλη έχουν ανησυχήσει πολύ σο-

βαρά από τις κινήσεις του ρώσικου ιμπε-

ριαλισμού όσον αφορά την Ανατολική Ου-

κρανία. Διαβλέποντας, λοιπόν, πως οι

επόμενες εβδομάδες, με τη «μάχη του

Ντονμπάς» να είναι σε πλήρη εξέλιξη, θα

είναι πολύ κρίσιμες για τη συνολική πο-

ρεία του πολέμου, επιτάχυναν τον βηματι-

σμό τους. Διότι γνωρίζουν καλά και από

πρώτο χέρι ότι αυτό που διαμορφώνεται

στο πεδίο των μαχών επηρεάζει σε μεγάλο

βαθμό και τροποποιεί δεδομένα, «συμπε-

ριφορές» και στάσεις αντιπάλων, ανταγω-

νιστών, συμμάχων και υποτακτικών. Ήδη

τους έχει θορυβήσει η αντοχή της ρωσοκι-

νέζικης συνεργασίας, η άρνηση της Ινδίας

να συναινέσει σε κυρώσεις απέναντι στη

Ρωσία, αλλά και η επαύξηση των ινδορω-

σικών σχέσεων, η στάση της Σαουδικής

Αραβίας, της Βραζιλίας, της Αιγύπτου. 

Γι’ αυτό τόσο μετά την επίσκεψη Όστιν-

Μπλίνκεν στο Κίεβο και τη συνάντησή τους

με τον Ζελένσκι, όσο και στη διάσκεψη

που οι ΗΠΑ οργάνωσαν και σημειολογικά

πραγματοποίησαν στη μεγαλύτερη αμερι-

κανική στρατιωτική βάση στον κόσμο, στη

γερμανική πόλη Ραμστάιν, με τη συμμετο-

χή σχεδόν 40 χωρών, οι Αμερικάνοι αξιω-

ματούχοι εμφανίστηκαν άκρως επιθετικοί.

Ο Αμερικανός υπουργός άμυνας Όστιν δή-

λωνε ότι οι «Ηνωμένες Πολιτείες είναι απο-

φασισμένες να “κινήσουν γη και ουρανό”»

για να βοηθήσουν τη νίκη της Ουκρανίας

στον πόλεμο, ενώ ο αμερικανός ΥΠΕΞ

Μπλίνκεν ομολογούσε ανοιχτά πως «οι

ΗΠΑ θέλουν να δουν τη Ρωσία αποδυνα-

μωμένη στρατιωτικά σε τέτοιο βαθμό που

να μην μπορεί πλέον να εισβάλλει σε γει-

τονική της χώρα»! Και επιπλέον, ο αρχη-

γός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων

Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Μίλεϋ προ-

ειδοποίησε πως το Κίεβο χρειάζεται περισ-

σότερη βοήθεια «τώρα», λέγοντας χαρα-

κτηριστικά πως «ο χρόνος δεν είναι με την

πλευρά της Ουκρανίας». Η διάσκεψη στο

Ράμσταιν δίκαια θα μπορούσε να χαρακτη-

ριστεί ως διάσκεψη των εμπρηστών!

Εξίσου, αν όχι περισσότερο, ηχηρό και

σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η αλλαγή

στάσης της γερμανικής ηγεσίας, που δια

στόματος της Γερμανίδας υπουργού Άμυ-

νας Λάμπρεχτ, «άναβε το πράσινο φως»

για τη διάθεση βαρέος οπλισμού στην Ου-

κρανία, διευρύνοντας το ρήγμα στις ρω-

σογερμανικές σχέσεις. Συνολικά μέσω της

διάσκεψης, η «Δύση» αναβαθμίζει τον

εξοπλισμό της Ουκρανίας με οπλικά συ-

στήματα βαρέος τύπου και μαζί με αυτή

και την εμπλοκή της στον πόλεμο. Ο Λα-

βρόφ όχι τυχαία πριν τη διάσκεψη στο

Ραμστάιν δήλωσε πως «το NATO, στην ου-

σία, ενεπλάκη σε πόλεμο με τη Ρωσία δια

αντιπροσώπου. Πόλεμος σημαίνει πόλε-

μος», για να υπογραμμίσει πως η Ρωσία

δεν θέλει, όπως πολλοί, να αυξήσει τε-

χνητά τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέ-

μου, αλλά ο κίνδυνος αυτός είναι πραγμα-

τικός και δεν πρέπει να τον υποτιμούμε.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη που ρίχνει

λάδι στη φωτιά, Φινλανδία και Σουηδία

συντονίζουν τα βήματά τους με στόχο την

ταχεία ένταξή τους στο ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

να απαντά πως αυτό μπορεί να σημαίνει

και εγκατάσταση πυρηνικών στον ρωσικό

θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Αρχίζει η διαφοροποίηση
της Κίνας;

Ανήμερα της δοκιμής του Sarmat, ο

Κινέζος ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει τον Ρώσο

πρέσβη στην Κίνα ότι το Πεκίνο θα συνε-

χίσει τον «στρατηγικό συντονισμό» με τη

Μόσχα, επικαλούμενος την αύξηση κατά

30% των εμπορικών συναλλαγών των δύο

πλευρών. Πέντε μέρες μετά, μέσω του

εκπροσώπου του κινέζικου ΥΠΕΞ, γίνο-

νται ασυνήθιστα σκληρές δηλώσεις απέ-

ναντι στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζονται

άρχοντες της παραπληροφόρησης, ότι

χρησιμοποιούν τις «δήθεν δημοκρατικές

ευαισθησίες», για να «καταστρέφουν

ολοσχερώς κυρίαρχες χώρες», κατηγο-

ρώντας τις για μία σειρά εγκλημάτων κα-

τά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων

πολέμου, για δολοφονία 300.000 αμάχων

και για τον ξεριζωμό 26.000.000 ανθρώ-

πων ανά τον κόσμο σε Αφγανιστάν και

Ιράκ. Ταυτόχρονα, απευθυνόμενος προς

την ΕΕ δήλωσε πως «ελπίζουμε η Ευρώ-

πη να σταματήσει να κρατάει το κεράκι

στον διάβολο».

Μπορεί η κινέζικη ηγεσία να μην θέλει

να διακινδυνεύσει την επιβολή κυρώσεων

εναντίον της, μιας και έχει αντλήσει σημα-

ντικά οφέλη από τις εκτεταμένες οικονο-

μικές της σχέσεις με τη Δύση (πολύ περισ-

σότερο από τη Ρωσία, που οι σχέσεις της

ήταν ακόμα και στις καλύτερες εποχές

υπό περιορισμό). Ωστόσο, γνωρίζει καλά

πως εάν δεν στηρίξει τη Ρωσία, ο επόμε-

νος στόχος είναι η ίδια. Άλλωστε, από την

αρχή της ρωσικής εισβολής, που φυσικά

δεν καταδίκασε, είχε διατυπώσει την άπο-

ψη πως θεωρεί νόμιμες τις ρωσικές ανη-

συχίες όσον αφορά την ασφάλεια, χρεώ-

νοντας στις ΗΠΑ την αιτία την όξυνσης.

Αυτή η θέση συνδέεται άμεσα με την πίε-

ση που η ίδια δέχεται όσον αφορά την

Ταϊβάν, όσο και γενικότερα από τις κινή-

σεις των ΗΠΑ στον Ειρηνικό (AUKUS,

Quad). Επιπλέον, δεν πέρασε απαρατήρη-

τη από την κινέζικη ηγεσία η αντίδραση

των ΗΠΑ αλλά και της Αυστραλίας, στην

ανακοίνωση «συμφωνίας ασφάλειας» που

φαίνεται να υπέγραψε η Κίνα με τα Νησιά

του Σολομώντα.

Ο ορίζοντας βαραίνει πολύ

Όλα δείχνουν πως βαδίζουμε σε ολοέ-

να και πιο επικίνδυνα και συνάμα αχαρτο-

γράφητα «νερά» σε όλα τα επίπεδα! Και

αυτό γιατί τα διακυβεύματα είναι πολλά

και μεγάλα. Μας το θυμίζει η πρόσφατη

Έκθεση της CIA, που μεταξύ άλλων επιση-

μαίνει ότι «η Ρωσία θα παραμείνει ο μεγα-

λύτερος και ισχυρότερος αντίπαλος των

Ηνωμένων Πολιτειών σε όπλα μαζικής κα-

ταστροφής στο εγγύς μέλλον». Μας το

υπογραμμίζει το άρθρο του επικεφαλής

του Atlantic Council που δημοσιεύτηκε

στην «Καθημερινή» στις 17/4 και καταλή-

γει ότι «για να διαμορφώσουν τη μελλο-

ντική παγκόσμια τάξη, οι ΗΠΑ και η Ευρώ-

πη πρέπει να αντιστρέψουν την πορεία της

δυτικής και δημοκρατικής παρακμής στην

Ουκρανία». 

Σταχυολογούμε, λοιπόν, και ενδεικτι-

κά μερικές μόνο από τις πολύ τελευταίες

εξελίξεις. Σε απάντηση στις πολωνικές

κυρώσεις προς τη Gazprom, η τελευταία

δήλωσε πως διακόπτει την παροχή φυσι-

κού αερίου προς την Πολωνία, ενώ μία

μέρα μετά δήλωσε πως πράττει το ίδιο

και με τη Βουλγαρία, μιας και αρνείται να

πληρώσει σε ρούβλια. Εν τω μεταξύ, στη

γειτονική Βουλγαρία έχει ξεσπάσει κρίση

στον κυβερνητικό συνασπισμό, με το Σο-

σιαλιστικό Κόμμα να δηλώνει πως θα

αποσύρει τη στήριξή του στην κυβέρνηση

Πετκόφ, εάν προχωρήσει στην αποστολή

στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο. Οι

ειδήσεις αυτές ήδη εκτοξεύουν την τιμή

του φυσικού αερίου ακόμα πιο πάνω, ενώ

διακινούνται φήμες για αντίστοιχες κινή-

σεις και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η

ρωσική ηγεσία φαίνεται ότι «ρίχνει» στη

μάχη όλο και περισσότερα «όπλα», εκτός

από τα όπλα που χρησιμοποιεί στο πεδίο

των μαχών.

Αν η προηγούμενη εξέλιξη στο πολιτι-

κο-οικονομικό πεδίο αυξάνει τη ρωσική

πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες, επιτεί-

νοντας τους διχασμούς στα πλαίσια της ΕΕ

και μεγαλώνοντας τα ερωτηματικά των

κυρίαρχων τάξεων για τις συνέπειες της

ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ, οι εξελίξεις

στην Υπερδνειστερία μυρίζουν μπαρούτι!

Οι υποψήφιοι για τη δημιουργία της έντα-

σης δεν είναι πολλοί! 

Καταρχάς, οι ΗΠΑ και το υποχείριό

τους καθεστώς του Κίεβου θα είχαν κάθε

λόγο να δημιουργήσουν ένα νέο θερμό

μέτωπο την ώρα που η Ρωσία επικεντρώ-

νεται στην Ανατολική Ουκρανία, δημιουρ-

γώντας στην «καλύτερη» περίπτωση έναν

σχετικά σύντομο αντιπερισπασμό, που θα

αποσπάσει δυνάμεις και τελικά θα καθυ-

στερήσει τη ρώσικη επίθεση στο Ντον-

μπάς, ώστε να κερδηθεί χρόνος για τον

εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων.

Στη χειρότερη περίπτωση να διευρυνθεί

το μέτωπο της σύγκρουσης για μια ανα-

γκαστική «απασχόληση» διαρκείας των

ρωσικών δυνάμεων σε ένα δεύτερο μέτω-

πο. Αν και κατά τη γνώμη μας, συγκε-

ντρώνει λιγότερες πιθανότητες, δεν μπο-

ρεί να αποκλειστεί η κίνηση να γίνεται

από τη μεριά της Ρωσίας ώστε να ανοίξει

σταδιακά το μέτωπο προς τα νοτιοδυτικά

(Οδησσός) με τελικό σκοπό την εδαφική

ένωση της στενής ζώνης της Υπερδνειστε-

ρίας με τα την Κριμαία, την κατειλημμένη

περιοχή της Χερσώνας και φυσικά την πε-

ριοχή του Ντονμπάς. Αν και δεν μπορού-

με να γνωρίζουμε τον υπαίτιο των επιθέ-

σεων στην αποσχισθείσα από το 1991 φι-

λορωσική περιοχή που άνηκε στην Μολ-

δαβία, και με την επιφύλαξη αν τα γεγο-

νότα των επόμενων ημερών θα μας δια-

φωτίσουν περισσότερο, η εξέλιξη αυτή

αντικειμενικά ανεβάζει τον κίνδυνο διεύ-

ρυνσης του πολέμου! 

Άλλωστε, το ότι οι κίνδυνοι αυξάνουν

αλματωδώς ήρθε να μας το υπογραμμίσει

για άλλη μια φορά, η προβοκατόρικη δή-

λωση του Βρετανού υπουργού Άμυνας ότι

η Βρετανία υποστηρίζει τις ουκρανικές αε-

ροπορικές επιθέσεις (που πραγματοποι-

ούνται τελευταία) σε ρωσικό έδαφος προ-

σθέτοντας ότι είναι απολύτως νόμιμο να

χρησιμοποιηθούν βρετανικά όπλα σε τέ-

τοιες επιθέσεις, παρόλο που προς το πα-

ρόν δεν πιστεύει ότι χρησιμοποιούνται. 

Τότε υπήρξε άμεσα η άκρως ανησυχητι-

κή ερώτηση-δήλωση της Ζαχάροβα: «Αντι-

λαμβανόμαστε σωστά ότι για χάρη της δια-

κοπής του εφοδιασμού του στρατιωτικού

εξοπλισμού, η Ρωσία θα μπορούσε να πλή-

ξει στρατιωτικούς στόχους στο έδαφος

εκείνων των χωρών του ΝΑΤΟ που προμη-

θεύουν όπλα στο καθεστώς του Κιέβου;

Εξάλλου, αυτό οδηγεί άμεσα σε θανάτους

και αιματοχυσία στο ουκρανικό έδαφος».
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Ουκρανία

Κρίσιμες μέρες, άλματα στην επικινδυνότητα

Διάσκεψη στο Ραμστάιν
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Ο
χάρτης της Ευρώπης ανακαθορί-
ζεται στην Ουκρανία, και η Γερ-
μανία, η μεγαλύτερη οικονομία

της ΕΕ, δείχνει απρόθυμη να κατανοήσει
πως αυτός ο πόλεμος πρόκειται να αλλά-
ξει την Ευρώπη που προέκυψε μετά την
κατάρρευση της ΣΕ.

Διάφοροι παράγοντες στο Βερολίνο
δεν θέλουν να διακοπεί η, εδώ και δεκα-
ετίες, σχέση με τη Ρωσία που, ενδεχομέ-
νως, δεν αφορά μόνο την πρόσβαση στην
ενέργεια και τους οικονομικούς δεσμούς
που διαμορφώθηκαν με τα χρόνια. Φαί-
νεται να υπάρχει μια πεποίθηση, μεταξύ
των επιχειρηματικών λόμπι, ότι η «πόρτα
με τη Ρωσία» πρέπει να διατηρηθεί ανοι-
χτή. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους
πλέον.

Η Ρωσία, ως θέμα «τριβής» μεταξύ
ΗΠΑ – Γερμανίας, έχει βάθος και ξεκινά
πολύ πριν από τη ρωσική εισβολή. Ακόμη
και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας
από τη Ρωσία, και στα οκτώ χρόνια πο-
λέμου στην ανατολική Ουκρανία, η Γερ-
μανία επιζητούσε τη διεύρυνση και εμβά-
θυνση των σχέσεων ΕΕ- Ρωσίας. Μέχρι το
ξέσπασμα του πολέμου, ένα μέρος του
γερμανικού κατεστημένου θεωρούσε κα-
τανοητή τη διεκδίκηση μιας σφαίρας
επιρροής από τη Ρωσία στη γειτονιά της!
Πριν από την εισβολή, μέλη αυτής της τά-
σης, που συνδυάζουν τη ρωσοφιλία με
τον αντιαμερικανισμό, υποστήριζαν ότι η
Γερμανία δεν θα έπρεπε να υιοθετήσει τη
σκληρή γραμμή των ΗΠΑ απέναντι στη
Ρωσία. 

Σήμερα και παρότι ο πόλεμος στην
Ουκρανία μεταμορφώνει την εξωτερική
πολιτική της Γερμανίας, αναγκάζοντάς
την σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις
επιλογές των ΗΠΑ, η βασική αντίφαση
ανάμεσα στις οικονομικές κυρώσεις και
στη διασφάλιση ρώσικου πετρελαίου και
αερίου μεγαλώνει. Ο αντικαγκελάριος
Χάμπεκ, δηλώνοντας ότι «ένα άμεσο
εμπάργκο φυσικού αερίου θα έθετε σε
κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη στη Γερμα-

νία», ερμηνεύει πολιτικά την κοινή δήλω-
ση, στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων
dpa, του πρόεδρου της εργοδοτικής ένω-
σης BDA, Ντάλγκερ, και του προέδρου
της συνομοσπονδίας συνδικάτων DGB,
Χόφμαν: «Ένα καθολικό εμπάργκο φυσι-
κού αερίου θα οδηγούσε σε τέλμα την πα-
ραγωγή, σε διακοπές λειτουργίας ολό-
κληρων παραγωγικών μονάδων, περαιτέ-
ρω αποβιομηχάνιση και μακροπρόθεσμη
απώλεια θέσεων εργασίας στη Γερμα-
νία»…  

Τα διλήμματα στα οποία πρέπει να
απαντήσει η κυβέρνηση Σολτς είναι και
πολλά και κρίσιμα και καθόλου υποθετι-
κά και με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Οι
πιέσεις στη Γερμανία να εγκαταλείψει
πλήρως την Οστπολιτίκ που χάραξε ο
Μπραντ μετά το 1969 φαίνεται ότι  θα
ενταθούν. Αυτό ενδεχομένως να έχει συ-
νέπειες στους συσχετισμούς στο εσωτερι-
κό της γερμανικής αστικής τάξης, πράγ-
μα που θα εκφραστεί ίσως άμεσα και στο
πολιτικό σκηνικό. Δεν περνάει μέρα που
να μη δέχεται κριτική η κυβέρνηση του
Βερολίνου για το ρωσικό πετρέλαιο, για
το φυσικό αέριο και για το ότι η Γερμανία
στέλνει στους Ουκρανούς τα όπλα που
έχουν ζητήσει. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί σε μια
ριζική μετατόπιση τη γερμανική εξωτερι-
κή πολιτική, μέσα σε εξαιρετικά σύντομο
χρονικό διάστημα. Η Γερμανία, ύστερα
από δεκαετίες ελαχιστοποίησης των αμυ-
ντικών της δαπανών (ο λαθρεπιβάτης,
κατά Τραμπ, στο σύστημα ασφάλειας της
Δύσης), ξαφνικά αυξάνει δραστικά τις
αμυντικές δαπάνες και εκσυγχρονίζει το
στρατό της. Ο προγραμματισμένος αμυ-
ντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας
(αν ισχύσουν οι εξαγγελίες) θα γίνει ο με-
γαλύτερος στην Ευρώπη, επιδρώντας
στις ισορροπίες σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Σήμερα η κυβέρνηση Σολτς δείχνει
εγκλωβισμένη, όπως σημειώνει το
Spiegel, απέναντι σε  μέτρα που πρέπει
άμεσα να ληφθούν τη στιγμή που η συζή-

τηση για χορήγηση βαρέος οπλισμού στη
Ουκρανία συνεχίζει να διχάζει τον γερμα-
νικό πολιτικό κόσμο. Τα δύο κόμματα του
κυβερνητικού συνασπισμού, «Φιλελεύθε-
ροι» και «Πράσινοι», επιχειρούν να ισορ-
ροπήσουν ανάμεσα σε αντιθετικές θέ-
σεις: στην παράδοση βαρέων όπλων
στην Ουκρανία και στον κίνδυνο κάτι τέ-
τοιο να εκληφθεί ως άμεση εμπλοκή της
Δύσης στον πόλεμο και να οδηγήσει σε
κλιμάκωση και διεύρυνση της σύγκρου-
σης. Από την άλλη η CDU/CSU, μετά την
ήττα στις ομοσπονδιακές εκλογές, επιλέ-
γει την «εξωτερική ασφάλεια» ως το πε-
δίο αντιπαράθεσης, επενδύοντας «για
κομματικά οφέλη» (όπως τους κατηγορεί
ο κυβερνητικός συνασπισμός) στο ζήτημα
του εξοπλισμού της Ουκρανίας.

Πάντως δεν είναι καθόλου καθαρές οι
γραμμές αντιπαράθεσης στη γερμανική
πολιτική σκηνή. Μπορεί το CDU/CSU να
βλέπει ευκαιρίες αντιπολιτευτικές, όμως
η διάσταση του ζητήματος διαπερνά το
σύνολο της γερμανικής αστικής τάξης,
που για δεκαετίες έχτιζε μια εθνική
στρατηγική και σήμερα τίθεται ζήτημα ρι-
ζικής αναπροσαρμογής της. Η «καυτή
πατάτα» είναι στα χέρια του Σολτς και
πρέπει να δώσει απαντήσεις άμεσα.
Πράγμα που θα σημάνει όχι μόνο το τέ-

λος του NordStream 1 (ο 2 ήδη θυσιάστη-
κε τη 10η ημέρα του πολέμου), αλλά και
την προετοιμασία για έναν επόμενο χει-
μώνα που ίσως όμοιό του Γερμανία και
Ευρώπη δεν έχουν γνωρίσει από το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Και εδώ τίθεται ένα ακόμη ερώτημα:
οι απαιτήσεις των ΗΠΑ θα αρκεστούν στη
ρήξη των σχέσεων Γερμανίας-Ρωσίας ή οι
πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι το Βερολίνο
να ευθυγραμμιστεί και με την πολιτική
πίεσης απέναντι στην Κίνα; Τα περιθώρια
κινήσεων που έχει το γερμανικό κατεστη-
μένο φαίνεται να είναι περιορισμένα,
όπως και η πολιτική του Βερολίνου στο
σημερινό περιβάλλον της ΕΕ. Η συνταγή
της οικονομικής ισχύος αλλά και της ηγε-
μονικής πρωτοκαθεδρίας της στην ευρω-
ζώνη δείχνει ανεφάρμοστη. Κάποιες ευ-
ρωπαϊκές χώρες (όπως αναφέρει άρθρο
της DW) «θα ήθελαν να δουν τη Γερμανία
να χάνει μεγάλο μέρος της οικονομικής
της ισχύος και ευημερίας της».  

Η πορεία προσαρμογής στη νέα κατά-
σταση από τη γερμανική αστική τάξη (πέ-
ρα από το επώδυνο) θα συνδυαστεί, ανα-
γκαστικά, και με την πορεία συνειδητο-
ποίησης των ορίων και σημερινών δυνα-
τοτήτων του γερμανικού ιμπεριαλισμού.

ΧΒ

Η Γερμανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία
Το τίμημα της προσαρμογής

Η
άμεση εμπλοκή και συμμετοχή
της χώρας μας στον πόλεμο,
ενταγμένη πλήρως στον γεω-

πολιτικό σχεδιασμό των ΗΠΑ ως ένα
γρανάζι της πολεμικής τους μηχανής,
φέρνει τον λαό αντιμέτωπο με πολύ
σοβαρούς, άμεσους και πρωτόγνω-
ρους κινδύνους.

Η άρχουσα τάξη της χώρας και το
αστικό πολιτικό προσωπικό αποδεικνύ-
ουν κυνικότατα μέρα με τη μέρα, πόσο
αδίστακτοι και επικίνδυνοι είναι για
τον λαό, τους εργαζόμενους και τη νε-
ολαία. Υποτελείς και υποτακτικοί, πρό-
θυμοι και χρήσιμοι, πρωτοστατούν
προσφέροντας εκδούλευση στο μεγάλο
αφεντικό, τον αμερικάνικο ιμπεριαλι-
σμό. Η αποστολή στρατιωτικού εξοπλι-
σμού στην Ουκρανία, λίγες μόλις μέρες
μετά τη ρωσική εισβολή, δεν ήρθε ως
κεραυνός εν αιθρία, αλλά ως φυσική
συνέχεια του βαθέματος της ιμπεριαλι-
στικής εξάρτησης. Ως συνέχεια των
απανωτών γεωπολιτικών «μνημο-
νίων», όπως έγκαιρα είχαμε επισημά-
νει, των τελευταίων δώδεκα χρόνων,
που γιγάντωσαν το αμερικάνικο «απο-

τύπωμα» στη χώρα, με αποκορύφωμα
τον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας
που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλή-
ρωσε η ΝΔ με την υπογραφή της Συμ-
φωνίας για τις Βάσεις.

Είτε ως «γεωπολιτικός μεντεσές»
του αμερικανικού σχεδιασμού στην ευ-
ρύτερη περιοχή, είτε ως οικόπεδο που
έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερι-
κάνικη βάση, ως πολεμικό προγεφύρω-
μα και προκεχωρημένο φυλάκιο των
ΗΠΑ, η χώρα και το αστικό πολιτικό
προσωπικό προετοιμάστηκαν για να
υπηρετήσουν τα αμερικανοΝΑΤΟϊκά
συμφέροντα και τις απαιτήσεις στη νέα
φάση όξυνσης του ιμπεριαλιστικού
ανταγωνισμού.

Το δόγμα της αστικής τάξης «ανήκο-
με εις την Δύσιν» συμπληρώθηκε και
αναπροσαρμόστηκε στη νέα φάση κλι-
μάκωσης του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Δύσης
και Ρωσίας, που εγκαινίασε ο πόλεμος
στην Ουκρανία, με «τη σωστή πλευρά
της Ιστορίας». Με αυτό τον μανδύα επι-
χειρούν να κρύψουν τη γύμνια της ιμπε-
ριαλιστικής εξάρτησης, το μίγμα της
υποτέλειας στον ιμπεριαλισμό και του

τυχοδιωκτισμού της απέναντι στην αντί-
παλη τούρκικη αστική τάξη.

Βάφτισαν «εθνικό συμφέρον» την
ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία, άρα
την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την
προώθηση των συμφερόντων του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού, ώστε να εντα-
χθεί τελικά και αυτό το οικόπεδο στη
σφαίρα επιρροής της Δύσης. Δήλωσαν
έτοιμοι να αναλάβουν ρόλο «παραδίδο-
ντας τη χώρα στα καλά χέρια των Αμε-
ρικάνων» και προετοιμάζοντας τον λαό
«να χύσει το αίμα του και πάλι δίπλα
στους Αμερικάνους στρατιώτες».

Το βάθος και η έκταση της ελληνι-
κής συμμετοχής στον πόλεμο παραμέ-
νουν προς το παρόν άγνωστα μεγέθη.
Δεν μιλάμε, προφανώς, για ό,τι έχει δει
ως τώρα το φως της δημοσιότητας,
όπως την πλήρη αναπαραγωγή της δυ-
τικής προπαγάνδας, τις οικονομικές κυ-
ρώσεις, το «ΝΑΤΟϊκό» λιμάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, την απέλαση των Ρώ-
σων διπλωματών, την ενεργειακή απε-
ξάρτηση της Ευρώπης, την ομιλία Ζε-
λένσκι και μελών του τάγματος Αζόφ
στη Βουλή κ.ά. που έχουν τοποθετήσει

τη χώρα στη μαύρη λίστα των εχθρικών
χωρών και στο στόχαστρο του ρωσικού
ιμπεριαλισμού. Μιλάμε για τη συμμετο-
χή και τις δεσμεύσεις που δεν έχουν
επισήμως γνωστοποιηθεί. Για τις δε-
σμεύσεις που δόθηκαν κατά την επίσκε-
ψη της υφυπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ Β. Νούλαντ, όσο και για εκείνες
που θα δώσει ο Κ. Μητσοτάκης στον Τζ.
Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στις
ΗΠΑ στις 16 Μάη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού
στην Ουκρανία. Έπειτα από δημοσιεύ-
ματα της εφημερίδας «Δημοκρατία»,
έγινε γνωστό ότι η μια αποστολή έγινε
έξι και τελικά φθάσαμε τις …δέκα (!),
με τον υπουργό Άμυνας Ν. Παναγιωτό-
πουλο εμφανώς αμήχανο να δηλώνει
στο ενδιάμεσο, έπειτα από το σάλο που
δημιουργήθηκε από την «έκπληκτη»
αντιπολίτευση, ότι «Δεν στείλαμε έξι
φορές όπλα. Όχι. Αυτά που στείλαμε
πήγαν σε έξι δρομολόγια, αυτό είναι
όλο». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα,
δεν ήταν τελικά μόνο τα 20.000 κατα-
σχεμένα από ουκρανικό πλοίο καλάσνι-

Στη «σωστή πλευρά της ιστορίας» θα ματώσει ο λαός για  τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Εγκαίνια NordStream 1. Τότε, όλοι ήταν εκεί!



Τ
ις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε
μπαράζ εκρήξεων στο έδαφος της
Υπερδνειστερίας, περιοχής που

έχει αποσχιστεί από τη Μολδαβία.
Η Μολδαβία είναι μια μικρή σε έκτα-

ση χώρα, η οποία βρίσκεται ανάμεσα
στη Ρουμανία και την Ουκρανία. Η πε-
ριοχή της Υπερδνειστερίας, που κατοι-
κείται κύρια από Ρωσόφωνο πληθυσμό,
αποσχίσθηκε από τη Μολδαβία στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990 και κήρυξε
την ανεξαρτησία της, χωρίς ωστόσο να
έχει αναγνωρισθεί από κανένα κράτος ή
οργανισμό (ούτε καν από τη Ρωσία, που
την στηρίζει πολιτικά, οικονομικά, αλλά
και στρατιωτικά με 1.500 Ρώσους στρα-
τιώτες στο έδαφός της). 

Cherchez le… provocateur

Τι σημαίνουν αυτές οι ενέργειες, από
ποιους μπορεί να υποκινούνται και πού

θα μπορούσαν να οδηγήσουν; Η απάντη-
ση στο ερώτημα δεν μπορεί παρά να
ακολουθήσει την «κλασσική» διαδρομή
ανίχνευσης τέτοιων «ορφανών» ενεργει-
ών (που μόνο ορφανές δεν είναι ποτέ).
Αναζητήστε αυτόν που ωφελείται! Ανα-
ζητήστε εκείνους που ωφελούνται από
τα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών,
εκείνους που τα σχέδιά τους υπηρετού-
νται από αυτές. 

Ας δούμε καταρχάς το πού θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν, ακολουθώντας
ένα υποθετικό σενάριο, που δεν είναι και
τόσο «υποθετικό».

Συνεχίζονται οι τέτοιου είδους -προ-
βοκατόρικες -ενέργειες. Δημιουργείται
αναταραχή, προκαλούνται επεισόδια.
Παρακινείται η Μολδαβία να επέμβει
στην περιοχή για να «αποκαταστήσει»
την ηρεμία, αλλά και για να εκμεταλ-
λευθεί την ευκαιρία για να ενσωματώ-

σει ξανά στην επικράτειά της την απο-
σχισθείσα περιοχή. Οι ιθύνοντες της
Υπερδνειστερίας καλούν τη Ρωσία να
επέμβει για να προστατεύσει τους Ρω-
σόφωνους κατοίκους της. Η κυβέρνηση
της Μολδαβίας, παρόλο που μέχρι σήμε-
ρα δεν εκδήλωσε καμιά πρόθεση έντα-
ξης στο ΝΑΤΟ, καλεί με τη σειρά της σε
βοήθεια το...ΝΑΤΟ και συνολικά τη Δύ-
ση. Οι ΗΠΑ-Δύση ως προστάτες της ει-
ρήνης, της ανεξαρτησίας και της Δημο-
κρατίας παρεμβαίνουν με τη σειρά τους
και με όποιους τρόπους κριθούν πρό-
σφοροι για την περίπτωση. Ο πόλεμος
θα έχει κιόλας επεκταθεί και με όλες τις
απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες
μιας τέτοιας εξέλιξης. 

Κάποια καθόλου «αθώα» σενάρια

Το ποιος έχει συμφέρον από μια τέ-
τοια εξέλιξη δίνει και την απάντηση στο
αρχικό ερώτημα. Μπορεί αυτός να βρί-
σκεται στη ρωσική πλευρά; Από την αρ-
χή του πολέμου στην Ουκρανία, στη Δύ-
ση διακινούνταν τακτικά ορισμένα σε-
νάρια, που έβλεπαν την επέκταση της
ρωσικής επίθεσης μέχρι την Υπερδνει-
στερία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια
ενιαία ζώνη, που θα ξεκινά από το ρω-
σικό έδαφος, θα συνεχίζεται σε όλο το
παραλιακό έδαφος της Ουκρανίας και
θα φθάνει μέχρι την Υπερδνειστερία.
Πόσο βάσιμο είναι ένα τέτοιο σενάριο
και πόσο αποτελεί ένα ακόμη προπα-
γανδιστικό πυροτέχνημα; Η απάντηση
στο ερώτημα θα είχε σχετική και μόνο
σημασία αν το ζήτημα παρέμενε στην
περιοχή της προπαγάνδας. Το επικίν-
δυνο της υπόθεσης βρίσκεται στο κατά
πόσο έχει αντίκρισμα σε συγκεκριμέ-
νους σχεδιασμούς.

Οι «απαντήσεις» που δίνουν
τα δεδομένα

Την απάντηση μπορούμε να την ανα-
ζητήσουμε στη στρατιωτική, πολιτική και
οικονομική διάσταση του ζητήματος.
Στρατιωτικά οι ρωσικές επιχειρήσεις μέ-
χρι σήμερα δεν πραγματοποιηθήκαν πα-
ρά μόνο στο έδαφος της Ανατολικής Ου-
κρανίας. Δυτικά του Δνείπερου προχώ-
ρησαν μόνο στην περιοχή της Χερσώνας
και για ειδικούς λόγους (περιοχή από
την οποία υδρεύεται η Κριμαία). Ταυτό-
χρονα, στο δυτικό έδαφος προχώρησαν
μόνο σε στοχευμένα κτυπήματα σε στρα-
τιωτικούς στόχους, οικονομικές υποδο-
μές και σε κατεύθυνση συνολικής αποδυ-
νάμωσης της ουκρανικής πλευράς. Δεν
έχει φανεί πουθενά ως τα τώρα η διάθε-
ση της Ρωσίας να επεκτείνει τις χερσαίες
επιχειρήσεις στη δυτική πλευρά της Ου-
κρανίας και καθόλου ανεξήγητα. 

Πρώτον. Κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε
σε καθοριστικό βαθμό τις δυνατότητές
της να πετύχει τη νίκη που επιδιώκει σε
αυτό που σήμερα αποτελεί το κύριο μέ-
τωπο, το μέτωπο του Ντονμπάς και όπου
από την έκβαση αυτής της αναμέτρησης
θα κριθεί ίσως συνολικά η πορεία του
πολέμου στην Ουκρανία.

Δεύτερον. Μια τέτοια επέκταση μέχρι
την Υπερδνειστερία θα απαιτούσε πολύ
περισσότερες δυνάμεις από όσες ίσως
μπορεί να διαθέσει. Θα επέκτεινε τις
γραμμές επικοινωνίας και ανεφοδια-

σμού, θα μεγέθυνε τα προβλήματα ορ-
γάνωσης και συντονισμού, θα εξέθετε
τα πλευρά του ρωσικού στρατού σε επι-
θέσεις από τη μεριά των ουκρανικών δυ-
νάμεων. Γενικότερα θα αντιμετώπιζε σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό το πρόβλημα
που συνάντησε κατά τη διάρκεια των
μαχών στο βόρειο μέτωπο και την πο-
λιορκία του Κιέβου.

Πολιτικά, μια τέτοια επέκταση του
πολέμου θα επέτεινε στο μέγιστο τα προ-
βλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η ρωσι-
κή πλευρά. Θα ωθούσε σε παραπέρα συ-
σπείρωση της Δύσης, θα «απελευθέρω-
νε» και τους τελευταίους δισταγμούς,
όσον αφορά την ενίσχυση του ουκρανι-
κού στρατού και την παραπέρα στρατιω-
τική ανάμιξη του ΝΑΤΟ. Θα επιβεβαίωνε
τη Δυτική προπαγάνδα για την επικινδυ-
νότητα και την επιθετικότητα του Πού-
τιν, θα αποδυνάμωνε τις τάσεις υποστή-
ριξης της Ρωσίας στις διάφορες χώρες.
Αντίστοιχα θα μεγέθυνε τα οικονομικά
προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η
Μόσχα, περισσότερες οικονομικές κυρώ-
σεις και ιδιαίτερα ενίσχυση των πιέσεων
σε χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσ-
σονται με αυτήν.

«Ανόητοι» και δόλιοι 

Έτσι εχόντων των πραγμάτων, θα
πρέπει να υποθέσουμε ότι οι Ρώσοι ιθύ-
νοντες είναι πολύ ανόητοι για να μην
βλέπουν τους κινδύνους μιας τέτοιας
εξέλιξης και πολύ περισσότερο να θέ-
λουν να την προκαλέσουν σε αυτή την
φάση του πολέμου.

Εντελώς αντίθετες είναι οι επιδιώξεις
των ΗΠΑ-Δύσης, αλλά και της Ουκρα-
νίας. Από τη μεριά τους θα έβλεπαν ως
δώρο θεού μια τέτοια απονενοημένη κί-
νηση της Ρωσίας. Και επειδή ο θεός έχει
μάλλον άλλες προτεραιότητες, το πιο πι-
θανό είναι να σχεδιάζουν να προσφέρουν
αυτό το δώρο οι ίδιες στον εαυτό τους. 

Συμπερασματικά και όσο τουλάχιστον
με αφορά, δεν έχω την παραμικρή αμφι-
βολία για το ποιος βρίσκεται πίσω από
τις «ορφανές» βόμβες που εκρήγνυνται
στην Υπερδνειστερία. 

Σημείο κλειδί

Στην όλη υπόθεση υπάρχει ένα σημα-
ντικό κλειδί: η στάση που θα κρατήσουν
κατά πρώτο και κύριο λόγο η κυβέρνηση
της Μολδαβίας και κατά δεύτερον οι ιθύ-
νοντες της Υπερδνειστερίας. Είναι βέ-
βαιο ότι η κυβέρνηση της Μολδαβίας θα
αντιμετωπίσει σημαντικές πιέσεις από τη
μεριά της Δύσης (πολιτικά, αλλά και με
προβοκάτσιες που κατά πάσα πιθανότη-
τα θα ακολουθήσουν) για να γίνει μέτο-
χος αυτής της βρώμικης επιχείρησης,
μιας επιχείρησης που θέλει να εμπλέξει
τον λαό και τη χώρα της στη χειρότερη
υπαρκτή εξέλιξη. Τον πόλεμο. 

Το πόσο θα μπορέσει να προτάξει τα
πραγματικά συμφέροντα του λαού και
της χώρας της απέναντι σε αυτές τις πιέ-
σεις, αλλά και το κατά πόσο θα τολμήσει
να προχωρήσει σε βήματά συνεννόησης
με τους υπεύθυνους της Υπερδνειστερίας
για μια ειρηνική διευθέτηση ή έστω «πά-
γωμα» των διαφορών θα αποτελέσει ένα
από τα κλειδιά των εξελίξεων.

Β. Σαμαράς
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Στη «σωστή πλευρά της ιστορίας» θα ματώσει ο λαός για  τα συμφέροντα των ΗΠΑ
κοφ, αλλά επιπλέον 7.000 από δαύτα,
τα πυρομαχικά τους, αντιαρματικοί
εκτοξευτές RPG-18, ρουκέτες για πολ-
λαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και
εκτοξευτές βλημάτων εδάφους-αέρος
stinger. Τα όπλα παραδίδονται στην
Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ και από
εκεί διοχετεύονται στην Ουκρανία.
Παράλληλα, η Ελλάδα στέλνει στη
Βουλγαρία για την ενίσχυση της
ΝΑΤΟϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρα-
σης, που ενεργοποιήθηκε με τη ρωσι-
κή εισβολή για την ενίσχυση της ανα-
τολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, τέσσερις
ουλαμούς αντιαεροπορικών συστημά-
των τύπου ASRAD/HELLAS με το προ-
σωπικό τους και τους αντίστοιχους
συνδέσμους διοίκησης.

Η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας
στον πόλεμο έρχεται στη δημοσιότητα
με το στανιό. Ήδη προκαλεί τριγμούς,
που εκφράζονται με κριτική και σκε-
πτικισμό από διάφορους συστημικούς
παράγοντες (στρατιωτικούς και πολι-
τικούς αναλυτές) χωρίς να αναιρούν
την κυρίαρχη γραμμή. Σίγουρα, όμως,
απηχούν ανησυχίες ορισμένων μερί-

δων της αστικής τάξης, που δεν βλέ-
πουν τα προσδοκώμενα ανταλλάγμα-
τα από τις ΗΠΑ, σε αντίθεση με την
αστική τάξη της Τουρκίας. 

H μαριονέτα Ζελένσκι φαίνεται ότι
αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους
επαγγελματίες του είδους. Ένας Έλλη-
νας, ας πούμε, κωμικός-δημοσιογρά-
φος στη ναυαρχίδα του αστισμού, τον
ΣΚΑΪ, ο Μ. Βουλαρίνος, εμφορούμενος
από τα ιδεώδη των αρχιμακελάρηδων
αμερικανοΝΑΤΟϊκών, ένθερμος λακές
του ιμπεριαλισμού και θαυμαστής της
υποτέλειας, κραύγασε στην
AthensVoice: «Η Ουκρανία δεν χρειά-
ζεται λόγια. Χρειάζεται όπλα… Όπλα
που πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει
και η Ελλάδα, όχι από οίκτο, όχι ως
ελεημοσύνη, αλλά επειδή όσο χρειάζο-
νται οι Ουκρανοί τα όπλα, άλλο τόσο
χρειάζεται και η Ελλάδα τη νίκη της
Ουκρανίας». Συνωστίζονται οι πρόθυ-
μοι «πατριώτες» και… μπράβο τους,
τη δουλειά τους κάνουν. Ο λαός οφεί-
λει να κοιτάξει τη δική του. 

Μολδαβία, Υπερδνειστερία

Ποιοι σχεδιάζουν επέκταση του πολέμου



Πληθαίνουν οι αναφορές
στη Δύση ότι οι Ρώσοι
επιδιώκουν μια νίκη
στο ουκρανικό μέτωπο μέχρι
τις 9 Μαΐου.
Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα
Business Insider επικαλέστηκε
εμπιστευτικό έγγραφο
του ΝΑΤΟ με σχετικές
πληροφορίες, ευρωπαίοι
αξιωματούχοι δήλωσαν,
ανώνυμα, στο CNN
ότι αναμένουν μεγαλύτερη
πίεση από τον ρωσικό στρατό
στην προσπάθεια επίτευξης
αυτού του στόχου, ενώ
αντίστοιχη ανακοίνωση
έβγαλε και το αγγλικό
υπουργείο Άμυνας.

Ε
πιπλέον, το CNN ανέφερε ότι

έχουν εμφανιστεί σοβιετικές ση-

μαίες της Νίκης στις πόλεις της

Ουκρανίας που ελέγχονται από τον ρω-

σικό στρατό. Η σημαία της Νίκης είναι

αυτή που κάρφωσαν οι σοβιετικοί στο

Ράιχσταγκ το βράδυ της 30 Απρίλη του

1945. Δίπλα από το σφυροδρέπανο με το

αστέρι υπάρχει η επιγραφή «150ή Με-

ραρχία Τυφεκιοφόρων Τάγματος Κου-

τούζοφ Β΄ Κλάσης Ιντρίτσα, 79ο Σώμα

Στρατού Τυφεκιοφόρων, 3η Στρατιά

Σοκ, 1ο Λευκορωσικό Μέτωπο». Σύμφω-

να με τη ρωσική νομοθεσία, είναι το επί-

σημο σύμβολο της νίκης του σοβιετικού

λαού ενάντια στη ναζιστική Γερμανία. 

Ανεξάρτητα αν οι πληροφορίες αυτές

έχουν βάση, οι Δυτικοί τις χρησιμοποι-

ούν στον πόλεμο της προπαγάνδας για

να χρεώσουν άλλη μια αποτυχία στον

ρωσικό στρατό. Άλλωστε, δεν θα ανα-

γνώριζαν την παραμικρή επιτυχία στους

Ρώσους, παρά μόνο αν ήταν σαρωτική

και αδύνατον να κρυφτεί. Και κάτι τέ-

τοιο δεν φαίνεται να είναι εύκολο, του-

λάχιστον μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, μάλλον υπάρχει μια αλήθεια

στην εκτίμησή τους ότι ο συμβολισμός

της 9ης Μάη είναι πολύ μεγάλος για να

παραμείνει ανεκμετάλλευτος. Μόνο που

αυτό ισχύει και για τους ίδιους.

Οι δυτικοί ιμπεριαλιστές είναι αλήθεια

ότι ποτέ δεν χώνεψαν την εικόνα της

κόκκινης σημαίας στο Ράιχσταγκ. Τους

ενοχλεί ότι ακόμα και μέχρι τις μέρες μας

πρέπει έστω να αναγνωρίζουν τον ρόλο

της Σοβιετικής Ένωσης στην αντιφασιστι-

κή νίκη. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ήταν

μια νίκη των λαών, που όχι μόνο υπερα-

σπίστηκαν το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος

στον κόσμο, αλλά δημιούργησαν κι άλλα,

ένα ολόκληρο στρατόπεδο. 

Τα ξημερώματα της 9ης Μάη του

1945, και αυτοί υπέγραψαν μαζί της την

άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστι-

κής Γερμανίας. Όμως, την ίδια στιγμή

που υπέγραφαν, έψαχναν να βρουν

τους τρόπους να στρέψουν τα όπλα τους

κατά της συμμάχου τους, που είχε γίνει

πια το σύμβολο του αγώνα όλων των

λαών ενάντια στο πιο φριχτό και δολο-

φονικό τέρας που είχε γεννήσει μέχρι

τότε το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό

σύστημα και που δεν στάθηκε ούτε αυτό

ικανό να νικήσει τον μεγάλο τους εχθρό:

το κομμουνιστικό κίνημα. 

Κι έτσι, η ίδια μέρα που για τους λα-

ούς έγινε σύμβολο αγώνα, νίκης και αι-

σιοδοξίας, έγινε για τους ιμπεριαλιστές

εφιαλτική, έγινε η επέτειος που έπρεπε

να σβηστεί από τις μνήμες των λαών,

για να σταματήσουν να ονειρεύονται

πως μπορούν να ανατρέψουν την εξου-

σία τους και να οικοδομήσουν τον δικό

τους κόσμο.

Γι’ αυτό και ο Γάλλος υπουργός Εξω-

τερικών Ρομπέρ Σουμάν επέλεξε αυτή τη

μέρα για να διατυπώσει τη γνωστή δια-

κήρυξή του το 1950, με την οποία πρό-

τεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που

έμελλε να είναι ο προπομπός της ΕΟΚ

και της ΕΕ. Η 9η Μάη ορίστηκε ως η Μέ-

ρα της Ευρώπης. 

Ακόμα και ο όρος «αντιφασιστική νί-

κη των λαών» έπρεπε -και πρέπει- να

εκλείψει. Δεν είναι τυχαίο ότι η μέρα αυ-

τή αναφέρεται ως Ημέρα της Νίκης, ως

εθνική γιορτή της Ρωσίας. Στα ελληνικά

μέσα ενημέρωσης αναφέρεται ως «επέ-

τειος της νίκης της Ρωσίας επί των Ναζί»! 

Σήμερα, λοιπόν, με τα δημοσιεύματα

για τις σημαίες της Νίκης που κυματίζουν

στις κατεχόμενες από τους Ρώσους ου-

κρανικές πόλεις, οι δυτικοί επιχειρούν

να συνδέσουν αυτή τη μέρα με τη Ρωσία

του Πούτιν, που μακελεύει έναν λαό και

που κατατάσσεται σχεδόν στους εχθρούς

της ανθρωπότητας, όπως και οι Ναζί,

οπότε εξυπηρετείται και η θεωρία των

δύο άκρων. Κι όλα αυτά δεν τα καταλο-

γίζουν οι λαοί, αλλά οι φονιάδες τους…

Ωστόσο, αν οι δυτικοί θέλουν να δια-

στρέψουν το νόημα της 9ης Μάη και να

ξεριζώσουν το σύγχρονο αντιφασιστικό

και απελευθερωτικό της περιεχόμενο

από τη λαϊκή μνήμη, οι Ρώσοι ιμπεριαλι-

στές προτιμούν να την οικειοποιηθούν.

Η αποναζιστικοποίηση είναι, υποτίθεται,

ένας από τους στόχους της ρωσικής

στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία

και οι Ρώσοι τον υπενθυμίζουν με κάθε

ευκαιρία, για να τη νομιμοποιήσουν. Χα-

ρακτηριστική ως προς αυτό είναι η

ανάρτηση της εκπροσώπου του ρωσικού

υπουργείου Εξωτερικών, Ζαχάροβα, με-

τά την απέλαση των 12 Ρώσων διπλω-

ματών από την Ελλάδα, με την οποία

διαπιστώνει ότι η απέλαση έγινε στις 6

Απριλίου, την ημερομηνία που οι Ναζί

επιτέθηκαν στην Ελλάδα το 1941.

Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο ότι οι

Ρώσοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλ-

λευτούν την 9η Μάη, διαστρέφοντας κι

αυτοί το νόημά της, με την προσπάθεια

να ταυτίσουν το νόημά της με την ιμπε-

ριαλιστική επέμβαση που συνεχίζουν για

πάνω από δυο μήνες. Έτσι, κι αυτοί θα

παραμερίσουν τα σφυροδρέπανα, αλλά

θα κρατήσουν την Ημέρα της Νίκης για

τον εαυτό τους, για τη Ρωσία του Πούτιν

κι όχι για τη Σοβιετική Ρωσία του Λένιν

και τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, οι

οποίοι, άλλωστε, κατ’ αυτούς, έκαναν

λάθος αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των

σοβιετικών λαών, και του ουκρανικού,

στην αυτοδιάθεσή τους! 

Η 9η Μάη ανήκει στους λαούς κι όχι

στους ιμπεριαλιστές. Γιατί ήταν οι λαοί

που νίκησαν το φασισμό, περπατώντας

πάνω στο δρόμο που άνοιξε η Οκτω-

βριανή Επανάσταση. Οι σοβιετικοί λαοί

έδωσαν έναν αγώνα όχι μόνο για την

πατρίδα τους, αλλά και για τον σοσιαλι-

σμό, που ήξεραν ότι ήταν ο πραγματικός

στόχος και των Ναζί και των Δυτικών

συμμάχων. Μαζί τους πάλεψαν οι λαοί

όλης της Ευρώπης και του κόσμου, με

μπροστάρηδες τους κομμουνιστές και

κατάφεραν αυτό που φαινόταν αδύνα-

τον: Να τσακίσουν την παντοδύναμη χιτ-

λερική Γερμανία και να αναγκάσουν

Αμερικάνους, Άγγλους και Γάλλους να

τρέχουν να προλάβουν να μπουν κι αυ-

τοί στο Βερολίνο, για να μην αφήσουν

μόνη την κόκκινη σημαία να κυματίζει.

Από αυτή τη μεγάλη νίκη, όμως, το

εκμεταλλευτικό σύστημα που γέννησε το

ναζισμό παίρνει τη ρεβάνς εδώ και τρεις

δεκαετίες. Κι όμως, ακόμα τη φοβάται!

Γιατί ξέρει πως μέσα στις ανυπέρβλητες

αντιφάσεις του και την αξεπέραστη κρί-

ση του δημιουργεί το ίδιο τις συνθήκες

εκείνες που θα φέρουν τους λαούς ξανά

στο προσκήνιο, ξανά στο δρόμο του

επαναστατικού αγώνα, το δρόμο που θα

οδηγήσει στις καινούριες νίκες. 
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Η 9 Μάη ανήκει στους λαούς 
Οι ιμπεριαλιστές θέλουν να τη διαστρέψουν, να την οικειοποιηθούν!



Σ
υμπληρώθηκαν ήδη 2 μήνες από
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία. Όλα όσα προηγήθηκαν δεν

κάνουν κανέναν αισιόδοξο για έναν επι-
κείμενο τερματισμό της πολεμικής σύ-
γκρουσης, που έχει θύματα τον λαό και
τη διάλυση της χώρας. Σε αυτή τη φάση,
οι ΗΠΑ έχουν σπρώξει τον Ζελένσκι στα
άκρα, ώστε να σταματήσει κάθε δια-
πραγμάτευση. Κάθε μέρα παράτασης του
πολέμου είναι για τις ΗΠΑ μια μέρα που
φθείρεται περισσότερο η πολεμική μηχα-
νή των Ρώσων, αιμορραγεί οικονομικά
και απομονώνεται πολιτικά και ηθικά ο
στρατηγικός τους αντίπαλος. 

Πέρα από τα όπλα, αντιαρματικά,
οβίδες πυροβολικού και σύγχρονα
drones που προμηθεύουν καθημερινά
τον Ζελένσκι, υπάρχει και το «βαρύ πυ-
ροβολικό» των media, που ρίχνεται κα-
θημερινά στη μάχη της πληροφόρησης.

«Η Ρωσία μπορεί να κερδίζει τον πό-
λεμο των όπλων. Αλλά η Ουκρανία κερ-
δίζει τον πόλεμο της πληροφορίας. Αυτό
είναι το κλειδί για να λάβουν την υπο-
στήριξη και τη συμπάθεια των συμμά-
χων». Αυτό δηλώνει με καμάρι ένα ανώ-
τερο στέλεχος του ευρωατλαντικού
think tank «Atlantic Council», στην
«Washington Post» για την επιτυχία της
ουκρανικής κυβέρνησης στον πόλεμο
της πληροφόρησης.

Εκτός από τους στρατιωτικούς επιτε-
λείς κυρίως Βρετανούς και Αμερικάνους,
που έχουν αναλάβει ουσιαστικά τη διοί-
κηση του ουκρανικού στρατού στα πεδία
των μαχών, όπως αναφέρουν δυτικοί
ανταποκριτές, υπάρχει και ο μηχανισμός
προπαγάνδας, που φροντίζει για τα κα-
θημερινά διαγγέλματα Ζελένσκι αλλά
και για κάθε πληροφορία που διοχετεύ-
εται στη δύση!

Η επιχείρηση προπαγάνδας αυτή βα-
σίζεται σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή,
στην οποία συμμετέχουν -πέρα από επι-
τελεία ιμπεριαλιστικών κρατών και ορ-
γανισμών- πάνω από 150 εταιρείες δη-
μόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, οι
οποίες συνεργάζονται με το υπ. Εξωτε-
ρικών της Ουκρανίας, προκειμένου το
«ΝΑΤΟϊκό αφήγημα» να επικρατήσει στη
σφαίρα της πληροφορίας και να διαχυ-
θεί παγκόσμια.

Δυτικοί αξιωματούχοι του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ και του ΝΑΤΟ δηλώνουν πολύ
περήφανοι με το αποτέλεσμα, που όπως
σημειώνει η «Washington Post»: «αν και
δεν μπορούν να επαληθεύσουν ανεξάρ-
τητα πολλές από τις πληροφορίες που δί-
νει το Κίεβο σχετικά με την εξελισσόμενη
κατάσταση στο πεδίο της μάχης, συμπε-

ριλαμβανομένων των αριθμών των θυμά-
των και για τις δύο πλευρές, αναγνωρί-
ζουν την εξαιρετικά αποτελεσματική
στρατηγική επικοινωνίας του». Δηλαδή
δεν ξέρουν αν είναι αλήθεια ή ψέματα,
αλλά τα σερβίρουν σαν… αξιόπιστα!

Μέσω του «Ukraine.ua», που αποτε-
λεί το «ψηφιακό οικοσύστημα της Ου-
κρανίας για τις παγκόσμιες επικοινω-
νίες», καθημερινά ετοιμάζεται και παρέ-
χεται ένας διαδικτυακός φάκελος με έτοι-
μο προπαγανδιστικό υλικό για διεθνή Μέ-
σα Ενημέρωσης, που περιλαμβάνει βί-
ντεο και φωτογραφίες! Ένα από τα πρώ-
τα κατασκευάσματα αυτού του μηχανι-
σμού παραπληροφόρησης ήταν το ηχητι-
κό της «απάντησης» που δόθηκε από
τους στρατιώτες στο Φιδονήσι σε ρωσικό
πλοίο, οι οποίοι τιμήθηκαν από τον Ζε-
λένσκι για τον ηρωικό θάνατό τους και
αργότερα το ίδιο το ουκρανικό Ναυτικό
ανακοίνωσε πως τελικά ήταν ζωντανοί!

Υπάρχει, μάλιστα, και ειδικό σημείω-
μα για το ποιες φράσεις ΠΡΕΠΕΙ να χρη-
σιμοποιούνται και ποιες όχι! Απαράδε-
κτες θεωρούνται οι φράσεις «εμφύλιος
πόλεμος στο Ντονμπάς» και «ουκρανική
κρίση», οι οποίες πρέπει να περιγράφο-
νται ως «ένοπλη επίθεση από τη Ρωσική
Ομοσπονδία στο Ντονμπάς, διεθνής ένο-
πλη σύγκρουση, ρωσικός πόλεμος κατά
της Ουκρανίας, ρωσο-ουκρανική σύ-
γκρουση, ένοπλη σύγκρουση», ενώ επί-
σης απαράδεκτη θεωρείται η φράση
«αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρα-
τίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ»,
οι οποίες πρέπει να αποκαλούνται «προ-
σωρινά κατεχόμενα εδάφη στις περιοχές
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ».

Τα παινέματα των δυτικών για τα κα-
τορθώματα (της ουκρανικής κυβέρνη-
σης) στην προπαγάνδα συνεχίζονται, κα-
θώς «οι Ουκρανοί έχουν πάρει μεταπτυ-
χιακό στον πόλεμο πληροφοριών» και
«είναι πραγματικά εξαιρετικοί στη στρα-
τηγική επικοινωνία στα ΜΜΕ, στις επιχει-
ρήσεις πληροφοριών αλλά και στις ψυ-
χολογικές επιχειρήσεις».

Παρά την προσπάθεια των Αμερικά-
νων να εμφανίσουν την ουκρανική κυ-
βέρνηση ως «αυτοδίδακτη» στον τομέα
της πολεμικής προπαγάνδας, η πραγμα-
τικότητα είναι δύσκολο να αποκρυφτεί!
Το ΝΑΤΟ είχε ήδη από το 1997, προνοή-
σει να στήσει «πρακτορεία» στην Ουκρα-
νία, μεταδίδοντας την «τεχνογνωσία»
του στην τέχνη του πολέμου της προπα-
γάνδας, με την ίδρυση του «Κέντρου
Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης» του
ΝΑΤΟ. Αυτό το κέντρο δεν ήταν πάρα
ένας μηχανισμός με σκοπό «να αυξήσει
την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ΝΑΤΟ
και να προωθήσει το ΝΑΤΟ στην Ουκρα-
νία», ενώ παράλληλα εκπαίδευε για δε-
καετίες «ανεξάρτητους» δημοσιογρά-
φους και άλλους ειδικούς στα ΜΜΕ και
την Επικοινωνία!

Κεντρικό ρόλο σε αυτό τον μηχανι-
σμό παίζει ο όμιλος Εταιρειών συμβού-
λων επικοινωνίας «OnePhilosophy»
της Ναταλία Πόποβιτς, η οποία σε συνέ-
ντευξη στο περιοδικό «PRvokemedia»
εξηγεί πως η ομάδα της περιλαμβάνει
πελάτες, όπως τα μονοπώλια «Mi-
crosoft», «MasterCard», «McDonald's»,
«Opel», «Sanofi», αλλά και τα υπουρ-
γεία Οικονομικών και Υγείας της Ουκρα-
νίας, την Εθνική Τράπεζα κ.ά.

Μετά το πραξικόπημα του 2014, η
Πόποβιτς μαζί με άλλους ίδρυσαν το
«Ukraine Crisis Media Center», μια ορ-
γάνωση με διάφορους δωρητές, όπως
οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Φινλανδίας,
της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της
Ολλανδίας, η κυβέρνηση του Καναδά,
τα αμερικανικά «National Endowment
for Democracy» και USAID, τα γνωστά
«ταμεία» χρηματοδότησης «έγχρωμων
επαναστάσεων», το βρετανικό «Insti-
tute for Statecraft» κ.ά.

Η ίδια υπήρξε σύμβουλος στην Διοίκη-
ση του Προέδρου Ποροσένκο (2015-2016)
και εξασφάλισε την υποστήριξη του Προ-
έδρου για ένα «σχέδιο στρατηγικής με-
ταρρύθμισης των επικοινωνιών». Το σχέ-
διο εκτελέστηκε με την υποστήριξη του
υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ!

Τέλος, η Πόποβιτς είναι επικεφαλής
μιας σειράς «εθνικών εκστρατειών δημό-
σιας εκπαίδευσης» για την αναθεώρηση
της Ιστορίας γύρω από τις επετείους για
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ανε-
ξαρτησία της Ουκρανίας, αλλά και τους
αντικομμουνιστικούς εορτασμούς του
«Γολoντομόρ», δηλαδή του «μεγάλου λι-
μού της Ουκρανίας».

Στο εξωτερικό, ο συντονιστής αυτού
του τεράστιου μηχανισμού προπαγάνδας
είναι ο γενικός διευθυντής της βρετανι-
κής «Ένωσης Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνιών» (Public Relations and
Communications Association-PRCA) και
διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς
Οργανισμού Συμβούλων Επικοινωνιών
(ICCO), Φράνσις Ίνγκχαμ. Η PRCA είναι η
μεγαλύτερη ένωση της βιομηχανίας επι-
κοινωνίας και εκπροσωπεί πάνω από
35.000 επαγγελματίες δημοσίων σχέσε-
ων σε 82 χώρες παγκοσμίως. Όπως δη-
λώνει ο Ίνγκχαμ για τις εταιρείες που
εμπλέκονται: «Έχουν προσφέρει ολό-
κληρες ομάδες για να υποστηρίξουν το
Κίεβο στον επικοινωνιακό πόλεμο. Η
υποστήριξή μας προς το υπουργείο Εξω-
τερικών της Ουκρανίας είναι ακλόνητη
και θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διά-
στημα χρειαστεί»!

Κλείνοντας, παραθέτουμε τη δήλωση
δυτικού αξιωματούχου για τη βασική αρ-
χή της «σωστής επικοινωνίας» στον πό-
λεμο, η οποία είναι: «Δίνεις έμφαση σε
όλα όσα είναι θετικά για εσένα. Φουσκώ-
νεις τις απώλειες του εχθρού, υποβαθμί-
ζεις τις δικές σου. Ποιο είναι το παλιό
κλισέ; Ότι η αλήθεια είναι η πρώτη απώ-
λεια του πολέμου; Τα κράτη ουσιαστικά
λένε ό,τι είναι πιο επωφελές για αυτά εν
καιρώ πολέμου».
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O ΝΑΤΟϊκός μηχανισμός προπαγάνδας στο πλευρό του Ζελένσκι



Τ
α διεθνή ΜΜΕ έχουν βρει τηλεοπτι-
κό χρόνο και έντυπο χώρο για να
αναδείξουν τα γεγονότα στην Πα-

λαιστίνη, παρουσιάζοντάς τα ως επετεια-
κή αναζωπύρωση λόγω των ημερών του
Πάσχα και του Ραμαζανιού. Αυτό όμως
απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το
Ισραήλ, όσο κι αν πολλοί θέλουν να το ξε-
χνούν, κατέχει παράνομα τα παλαιστινια-
κά εδάφη.  Από την άλλη, ο παλαιστινια-
κός λαός αντιστέκεται και πολεμά με
όποιο μέσο διαθέτει αυτή την κατοχική
δύναμη. Και αυτό είναι ένα αδιαμφισβή-
τητο και καθόλου «επετειακό» γεγονός. 

Εξτρεμιστικές εβραϊκές οργανώσεις
παροτρύνουν τους εβραίους εποίκους να
επισκέπτονται το τέμενος του Αλ Ακσά
στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου
χιλιάδες μουσουλμάνοι, κυρίως Παλαιστί-
νιοι, συνήθως μένουν στον ιερό χώρο για
λατρεία μέρα και νύχτα. Η παρουσία κα-
τά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, εβραίων
πιστών -που μπορούν να επισκεφθούν το
σημείο υπό όρους και σε συγκεκριμένες
ώρες, αλλά όχι να προσεύχονται εκεί, με
βάση το ισχύον καθεστώς- καθώς και η
ανάπτυξη ισραηλινών δυνάμεων θεωρεί-
ται γενικά από τους Παλαιστινίους και
πολλές μουσουλμανικές χώρες της περιο-
χής κίνηση «πρόκλησης», πάνω απ’ όλα
όμως προσπάθεια ταπείνωσης του παλαι-

στινιακού εθνικού και θρησκευτικού αι-
σθήματος. Οι αιματηρές έφοδοι των ισ-
ραηλινών δυνάμεων στο τέμενος Αλ Ακσά
είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες τραυ-
ματισμένους Παλαιστίνιους καθώς επίσης
και πολλές συλλήψεις.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αρκετές
πόλεις της Δυτικής Όχθης με πρόσχημα
επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, συλλαμ-
βάνοντας και δολοφονώντας αρκετούς
Παλαιστίνιους. Η κυβέρνηση του Ισραήλ
συνεχίζει το βίαιο πογκρόμ εναντίον του
λαού της Παλαιστίνης με επέκταση του
εποικισμού στις ανατολικές περιοχές
(άσχετα αν το Ανώτατο Δικαστήριο του
Ισραήλ με απόφασή του τον έχει φρενά-
ρει προς το παρόν). Πριν από ένα χρόνο,
άλλωστε, μαινόταν ο αιματηρός πόλεμος
του Ισραήλ εις βάρος της Παλαιστίνης,
που διήρκεσε 11 μέρες και άφησε πίσω
του ανθρώπινες απώλειες, καταστροφές
περιουσιών και σπιτιών. 

Αυτός ο κύκλος βίας ανοίγει σε μια πε-
ρίοδο πολιτικής ρευστότητας στο Τελ
Αβίβ. Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό
τον Ναφτάλι Μπένετ έχει χάσει την πλειο-
ψηφία στην Κνεσέτ, ύστερα από την πα-
ραίτηση μιας βουλευτίνας  και την ανακοί-
νωση του κυβερνητικού εταίρου (Ενωμένη
Αραβική Λίστα) πως δεν στηρίζει πλέον

την κυβέρνηση. Αυτό έχει δυναμώσει τις
φωνές της Δεξιάς (του κόμματος του Νε-
τανιάχου) για πιο συντηρητική διακυβέρ-
νηση. Το γεγονός όμως ότι η Κνεσέτ βρί-
σκεται σε αργία μέχρι τις 8 Μαΐου κάνει
πολλούς να τηρούν στάση αναμονής για
το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων. Αλλά
και στο διεθνές ταμπλό η ισραηλινή κυ-
βέρνηση δεν μετράει επιτυχίες, καθώς δεν
μπόρεσε να δια-
δραματίσει διαμε-
σολαβητικό ρόλο
μεταξύ Ουκρανίας
και Ρωσίας. Πα-
ραμένει ωστόσο ο
πιστός υπηρέτης
των αμερικανικών
σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν
στην περιοχή και
η στήριξη των
ΗΠΑ την κάνει να
κωφεύει στις
χλιαρές, είναι
αλήθεια, φωνές
που καταδικάζουν
την κλιμάκωση
της βίαιης πολιτι-
κής και κάνουν
επίκληση για «αυ-
τοσυγκράτηση». 

Το σιωνιστικό καθεστώς καταπιέζει,
συλλαμβάνει, δολοφονεί. Ο παλαιστινια-
κός λαός αντιμετωπίζει τις συνεχείς  πα-
ραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
τις καθημερινές εισβολές σε πόλεις και
χωριά, τις αδιάκριτες συλλήψεις, τις ναζι-
στικού τύπου συλλογικές τιμωρίες ολό-
κληρων πόλεων καθημερινά με  αμείωτο
ηρωισμό. 

Έ
ντονη είναι η συζήτηση που έχει
πυροδοτηθεί από τα ΜΜΕ για το
“σκληρό λοκντάουν” στη Σαγκάη,

με όλο και περισσότερα βίντεο και δημο-
σιεύματα να μεταδίδονται, διαμορφώνο-
ντας ένα συγκεκριμένο κλίμα. Πώς άραγε
θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας αριστε-
ρός, ένας κομμουνιστής πάνω στο ζήτη-
μα; Η τοποθέτησή μας πρέπει να είναι πο-
λύ προσεκτική, καθώς η Σαγκάη είναι
πραγματικά πολύ μακριά και τα κανάλια
επικοινωνίας ελάχιστα. Η δυνατότητα
οποιουδήποτε ελέγχου των πληροφοριών
είναι πολύ περιορισμένη. Ας αναλογι-
στούμε το τι μας δείχνουν για την κοντινή
Ουκρανία, τους τόνους προπαγάνδας που
μας σερβίρουν ολημερίς. Από την άλλη
όμως μεριά, δεν θα πρέπει να αποφύγου-
με να κάνουμε χρήση κάποιων βασικών
εργαλείων ανάλυσης που έχουμε, πάντα
μέσα στο πλαίσιο κάποιων γενικών μας
εκτιμήσεων και πάντα διατηρώντας τις
επιφυλάξεις μας.

Το βασικό ζήτημα που τίθεται δεν εί-
ναι τα ίδια τα γεγονότα της Σαγκάης, αλ-
λά η γενική πολιτική “των μηδενικών
κρουσμάτων” της Κίνας. Μια πολιτική
που πλέον έρχεται σε φανερή αντίφαση
με την αντίστοιχη σε ΗΠΑ και ΕΕ, καθώς
μία μία οι χώρες παύουν τα περιοριστικά
μέτρα και συμπεριφέρονται λες και η
πανδημία τελείωσε. Κάποιοι ίσως νομί-

ζουν, κρίνοντας με “ελληνικό” τρόπο, ότι
αυτό αφορά την τουριστική σεζόν. Δεν εί-
ναι όμως έτσι. Πρόκειται για μια γενική
αλλαγή πολιτικής, όχι προσωρινού χαρα-
κτήρα, με προοπτική να γίνει μόνιμη. Όλο
το προηγούμενο διάστημα, τα ΜΜΕ φρό-
ντιζαν να αποφεύγουν αυτή τη συζήτηση,
καθώς η (σχετική) επιτυχία της Κίνας ενά-
ντια στον κορονοϊό είχε δημιουργήσει
αμηχανία. Τα ΜΜΕ άφηναν να εννοηθεί
ότι η επιτυχία της πολιτικής των “μηδενι-
κών κρουσμάτων” ήταν κινέζικη προπα-
γάνδα, ήταν ψέματα.

Επίσης, και ενόσω εξελίσσεται η παν-
δημία, γίνεται όλο και πιο φανερή η πολι-
τική της εγκατάλειψης της περίθαλψης
και των ελέγχων, η απουσία των ΜΕΘ,
των φαρμάκων και των μαζικών τεστ. Και
όλα αυτά έχουν έρθει σε αντίφαση με τις
ειδήσεις που έρχονται από την Κίνα.

Οι νέες δομές υγείας που στήνει η κι-
νέζικη κυβέρνηση, η κινητοποίηση τμημά-
των του λαού (οι “εθελοντές”), η κρατική
υποδομή με τις παροχές βασικών αγαθών
όπως τα τρόφιμα, τα μαζικά τεστ, δεί-
χνουν έναν κρατικό μηχανισμό που όντως
μπορεί να παρέμβει στην εξέλιξη της νό-
σου και όχι ένα κράτος ξεγυμνωμένο,
όπως στη Δύση. Η πολιτική αυτή του κινέ-
ζικου καπιταλιστικού καθεστώτος έχει να
κάνει τόσο με τις τεχνικές και παραγωγι-
κές δυνατότητες όσο και με κάποια στοι-

χεία του σοσιαλιστικού παρελθόντος που
έχουν απομείνει ως αποτύπωμα. Έχει να
κάνει, όμως, και με τον μεγαλύτερο έλεγ-
χο που ασκεί το καθεστώς στο λαό, έχο-
ντας ένα πιο σφιχτό πλαίσιο καταστολής.

Η αποδόμηση της κινέζικης πολιτικής
από τα δυτικά ΜΜΕ δεν έρχεται σε μια τυ-
χαία χρονική στιγμή. Όλοι αυτοί που μά-
ντρωσαν το λαό και επέβαλαν την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας από τις 6.00 το από-
γευμα, επέβαλαν τα πρόστιμα, έπαθαν
ξαφνικά λοβοτομή και εξεγέρθηκαν! Προ-
βάλλουν τα ΜΜΕ εικόνες ανυπακοής, “ξε-
χνώντας” τα όσα ζήσαμε στις πλατείες της
χώρας με αποκορύφωμα τη Νέα Σμύρνη,
με την εκτεταμένη αστυνομοκρατία και τις
αλήτικες συμπεριφορές των οργάνων κα-
ταστολής! Για να μη μιλήσουμε για τις
απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων και τις
διώξεις που ακολούθησαν. Είναι πολύ χο-
ντροκομμένο το σκηνικό για να το “φάει”
κάποιος που έζησε όλα αυτά! Αν συνυπο-
λογίσουμε μάλιστα τη διεθνή συγκυρία, με
την αντιρωσική υστερία και την αντικομ-
μουνιστική προπαγάνδα, η “υπόθεση Σα-
γκάη” κάθεται “λουκούμι” πάνω στα όσα
λέγονται για την Ουκρανία, όπου η Δύση
εμφανίζεται προκλητικά υπέρμαχος της
ειρήνης και των ελευθεριών.

Αυτό που φαίνεται είναι ότι πράγματι
η κινέζικη πολιτική των “μηδενικών
κρουσμάτων” αντιμετωπίζει μεγάλο πρό-
βλημα στη Σαγκάη και ότι το κινέζικο κα-
θεστώς έχει έρθει σε αντίθεση με το λαό.
Γίνεται όμως επίσης φανερό ότι οι Δυτικοί
για δικούς τους λόγους “περίμεναν στη
γωνία” την Κίνα, έτοιμοι να την αποδoμή-
σουν. Βοηθιούνται από το γεγονός ότι η
πολιτική αυτή δείχνει να καταγράφει
αποτυχίες, που παραδέχονται και οι ίδιες
οι κινέζικες αρχές.

Μαρτυρίες Ελλήνων της Σαγκάης που
βγαίνουν σε συμπολιτευόμενα και αντιπο-
λιτευόμενα ΜΜΕ αλλά και απλοί χρήστες
του tik-tok μεταφέρουν αντικρουόμενες
πληροφορίες για το τι πραγματικά συμ-
βαίνει εκεί. Καταγγέλλεται, π.χ., ως
φτιαχτή η είδηση για τη “θανάτωση των

κατοικίδιων”, αλλά και μια σειρά ειδήσεις
ως υπερβολικές και παραποιημένες. Πού
αρχίζει και πού τελειώνει η προπαγάνδα
είναι κάτι αρκετά δυσδιάκριτο. 

Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μας
οδηγήσουν στο αντίθετο άκρο, αυτό της
απόρριψης της πραγματικότητας μόνο και
μόνο επειδή προβάλλεται στα ΜΜΕ, παρα-
μερίζοντας κάθε πολιτικό κριτήριο και
ακυρώνοντας κάθε πολιτική εκτίμηση για
το κινέζικο καθεστώς. Αυτός ο τρόπος
σκέψης καταντά εξίσου επικίνδυνος με το
να πιστεύεις κάτι μόνο και μόνο “επειδή
το είπε η τηλεόραση”. Δεν μπορούμε να
βγάλουμε από την εξίσωση το γεγονός ότι
το κινέζικο κράτος έχει θεσμοθετήσει ένα
καθεστώς ολοκληρωτικού κοινωνικού
ελέγχου πάνω στον κινεζικό λαό. Είναι πέ-
ρα από κάθε αμφισβήτηση ότι το κινέζικο
κράτος χρησιμοποιεί την πολιτική των
“μηδενικών κρουσμάτων” και του “σκλη-
ρού λοκντάουν” όπως ακριβώς και οι δυ-
τικές κυβερνήσεις, για να σφίξει τον ελέγ-
χο πάνω στο λαό, για να εφαρμόσει στην
πράξη κατασταλτικά σχέδια με το πρό-
σχημα της πανδημίας. Για να “λαδώσει τα
γρανάζια” του μηχανισμού καταστολής.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μπορούμε
να διακρίνουμε, μη παρασυρόμενοι “με
ανάποδο τρόπο” από τη δυτική προπα-
γάνδα, κρατώντας τη δυνατότητά μας να
σκεφτόμαστε αυτοτελώς, όπως κάναμε
και άλλες φορές μέσα στην πανδημία. 

ΥΓ.: Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να
συνυπολογιστούν: 1) η κομβική σημασία
της Σαγκάης για το παγκόσμιο εμπόριο,
που επηρεάζει τις τιμές λόγω της υπολει-
τουργίας του λιμανιού, 2) οι τοποθετήσεις
κάποιων υγειονομικών στελεχών της Δύ-
σης για “νέα μετάλλαξη του ιού που κρύ-
βουν οι αρχές της Κίνας”. Το “παιχνίδι”
είναι ολοφάνερο ότι έχει χοντρύνει και
έχει γίνει “βρόμικο” από πολλές απόψεις.
Είναι πολλές οι σκοπιμότητες για να παρι-
στάνουμε τους “αγαθούς τηλεθεατές”.

Κ.Κ.
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Σαγκάη

Ανάμεσα στην προπαγάνδα και την πραγματικότητα

Παλαιστίνη

Οι σιωνιστές δολοφονούν, η  αντίσταση συνεχίζεται



Όπως αναμενόταν (και σύμφωνα
με τις «οδηγίες» 
των δημοσκόπων), ο Εμανουέλ
Μακρόν επανεξελέγη για
δεύτερη θητεία στην προεδρία
της Γαλλίας, κάτι που είχε να
συμβεί εδώ και πολλές
δεκαετίες. Ο εκβιασμός 
του εκλογικού σώματος,
σύμφυτος στο σύστημα
ψηφοφορίας σε δύο γύρους που
δημιουργεί απόλυτο διπολισμό,
έφθασε στο αποκορύφωμα με
την τηλεμαχία που έγινε 
στις αρχές της προηγούμενης
βδομάδας, με χαρακτηριστικά
που μάλλον θύμιζαν ψυχαγωγικό
θέαμα και όχι πολιτική συζήτηση
ουσίας.

Π
ράγματι, οι διοργανωτές του

ντιμπέιτ τόνιζαν την κάθε λεπτο-

μέρεια του τηλεοπτικού θεάμα-

τος, πώς είναι ντυμένος ο κάθε υποψή-

φιος, τις κινήσεις και εκφράσεις του σώ-

ματος, μέχρι και τη θερμοκρασία στο

στούντιο, ώστε να φανεί στο κοινό πως

πρόκειται για προσωπική αντιπαράθεση

των πρωταγωνιστών και όχι για πραγ-

ματική σύγκρουση δύο πολιτικών γραμ-

μών. Παρά ταύτα, έγιναν φανερές οι

διαφορετικές αντιλήψεις για τη γαλλική

κοινωνία και το ρόλο του γαλλικού ιμπε-

ριαλισμού στην παγκόσμια σκακιέρα. Ο

μεν Μακρόν προσπάθησε να υπερασπι-

στεί τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμί-

σεις της πενταετίας, που είχαν την από-

λυτη στήριξη των μεγαλοαστικών κύ-

κλων της χώρας και των ετοιμοθάνατων

παραδοσιακών αστικών κομμάτων, των

Ρεπουμπλικάνων και των Σοσιαλιστών.

Από την άλλη, η Λεπέν πόνταρε στην αυ-

ξανόμενη δυσαρέσκεια των μικροαστι-

κών και μεσοαστικών στρωμάτων, ερ-

γαλειοποιώντας την αγανάκτηση που

εκφράστηκε με το κίνημα των Κίτρινων

Γιλέκων και τις κινητοποιήσεις διαφό-

ρων κλάδων. Με αρκετή δόση λαϊκι-

σμού, αλλά και τηρώντας τις αποστάσεις

από ακραίες φασιστικές θέσεις, που επι-

δίωκε να τις στολίσει με φιλολαϊκό και

δήθεν πατριωτικό περίβλημα, η Λεπέν

κατεδάφιζε μία μία όλες τις μη υλοποιη-

θείσες πολιτικές επιλογές του Μακρόν

(για οικολογική μετάβαση, συνταξιοδο-

τικό σύστημα κ.λπ.) που οδήγησαν στην

απογοήτευση μεγάλα τμήματα των λαϊ-

κών μαζών.

Και οι δύο, ωστόσο, απευθύνονταν

στους ψηφοφόρους της ριζοσπαστικής

σοσιαλδημοκρατίας (της «Ανυπότακτης

Γαλλίας» του Μελανσόν), που στον πρώ-

το γύρο έλαβε το αξιόλογο ποσοστό του

21,95%, ακριβώς επειδή πόνταρε στην

ίδια αυτή δυσαρέσκεια και απογοήτευ-

ση. Και καθώς ο Μελανσόν έριξε τη

γραμμή για «μη ψήφιση της Λεπέν» (και

όχι για υπερψήφιση του Μακρόν), οι δύο

μονομάχοι προσπάθησαν απελπισμένα

να αποτρέψουν την αποχή αυτού του

τμήματος του εκλογικού σώματος, με

περιοδείες στις περιοχές όπου ο Μελαν-

σόν επικράτησε στον πρώτο γύρο (φτω-

χογειτονιές των μεγάλων πόλεων, υπερ-

πόντια διαμερίσματα), χωρίς μεγάλη

επιτυχία. Η αποχή στον δεύτερο γύρο,

περίπου 28%, έσπασε κάθε ιστορικό ρε-

κόρ, ενώ μόλις οι μισοί ψηφοφόροι της

«Ανυπότακτης Γαλλίας» ψήφισαν τον

Μακρόν, που κατάφερε με κόπο να απο-

σπάσει το 58% των ψήφων. Η ακροδεξιά

της Λεπέν, με 42% -επίσης ιστορικό ρε-

κόρ- εμφανίζεται σαν μια επικίνδυνη

ανερχόμενη δύναμη, που δείχνει ότι η

λαϊκίστικη ρητορεία έχει πέραση ιδίως

στα μεσαία στρώματα σε καταστάσεις

απανωτών κρίσεων (οικονομική, πανδη-

μία, πόλεμος).

Οι βουλευτικές εκλογές του Ιούνη,

που θεωρούνται από τους αναλυτές σαν

«τρίτος γύρος των προεδρικών», θα

αποτελέσουν σοβαρή δοκιμασία για το

προσωποπαγές κόμμα του Μακρόν («Η

Δημοκρατία Μπροστά»), που μέχρι σή-

μερα ήταν πόλος συσπείρωσης δεξιών

και κεντροδεξιών πολιτικών τάσεων.

Ίσως τώρα μπόρεσαν να διατηρηθούν οι

βασικές κατευθύνσεις πολιτικής της με-

γαλοαστικής τάξης της Γαλλίας (γαλλο-

γερμανικός άξονας, ευθυγράμμιση με το

ΝΑΤΟ), αλλά είναι αμφίβολο αν θα πε-

τύχουν οι δυνάμεις του κατεστημένου να

κρατήσουν αυτή τη συσπείρωση. Ήδη

προβάλλει ένα νέο δίπολο ανάμεσα στην

«Ανυπότακτη Γαλλία» και την ακροδε-

ξιά, που αναμένεται να κυριαρχήσουν

στις βουλευτικές εκλογές και να δημι-

ουργήσουν μια εύθραυστη ισορροπία

ανάμεσα στην κοινοβουλευτική και την

εκτελεστική εξουσία, οδηγώντας σε

«συγκατοίκηση» του Μακρόν με κάποιον

πρωθυπουργό ο οποίος θα ανήκει σε

αντιπολιτευτικό κόμμα. Ένας δύσκολος

γρίφος που η γαλλική αστική τάξη κα-

λείται να λύσει το επόμενο χρονικό διά-

στημα.
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Π
ολλοί εργαζόμενοι έχουν
εμπνευστεί από την επιτυχία
των εργαζομένων στην Amazon

να στήσουν σωματείο. Το κύμα του
συνδικαλισμού στις μεγάλες αμερικάνι-
κες πολυεθνικές εντείνεται όσο περνά-
ει ο καιρός και μετά την Amazon, την
Verizon και τα Starbucks, σειρά φαίνε-
ται να παίρνουν και οι εργαζόμενοι στα
καταστήματα λιανικής της Apple. Τι
κοινό έχουν όλες αυτές οι εταιρίες,
εκτός από τα εκατομμύρια έσοδα και
την παγκόσμια ανάπτυξή τους; Μα
προφανώς το γεγονός ότι τουλάχιστον
μέχρι πρότινος, οι εργαζόμενοι σε αυ-
τές τις εταιρείες μέσα στις ΗΠΑ δεν εί-
χαν δικαίωμα στη συλλογική εκπροσώ-
πηση και διαπραγμάτευση. Παρόλα αυ-
τά, πολλές από αυτές τις εταιρείες εί-
χαν υποκαταστήματα ή τμήματα που οι
εργαζόμενοι είχαν δημιουργήσει σωμα-
τεία στην Ευρώπη και την Ασία. Τον τε-
λευταίο καιρό, όμως, απ’ ότι φαίνεται,

η εργασιακή ανασφάλεια και η περικο-
πή μισθών και δικαιωμάτων σε συν-
δυασμό με την ένταση της επίθεσης
στους εργαζόμενους με βάση την παν-
δημία του κορωνοϊού έχουν δημιουργή-
σει τους όρους ώστε αρκετοί εργαζόμε-
νοι να μπαίνουν στη διαδικασία να δη-
μιουργούν συλλογικά όργανα. Οι από-
πειρες αυτές δικαίως έχουν παρομοια-
στεί σαν σύγχρονοι Δαυίδ που μάχονται
τον Γολιάθ, όχι μόνο γιατί πρόκειται
για εργαζόμενους με ελάχιστα δικαιώ-
ματα που συγκρούονται με κολοσσούς
σαν την Amazon και την Apple, αλλά
και γιατί πρέπει να προσπεράσουν και
το αμερικάνικο αστικό κράτος, που βά-
ζει πολλαπλά εμπόδια στη δημιουργία
σωματείων και ευνοεί νομοθετικά τους
εργοδότες. Να θυμίσουμε ότι για να
στηθεί ένα σωματείο χρειάζεται να κά-
νει αίτηση στο κράτος, το οποίο εάν
την εγκρίνει, τότε επιτρέπει τη δυνατό-
τητα εκλογών στους εργαζόμενους για

το αν θέλουν να φτιαχτεί σωματείο. Σε
αυτή τη διαδικασία, οι εργοδότες κά-
νουν προσφυγές, εκβιάζουν τους εργα-
ζόμενους και προχωράνε μέχρι και σε
προσλήψεις προσωπικού, μόνο και μό-
νο για να ψηφίσουν ενάντια στη δημι-
ουργία σωματείου.

Και στην περίπτωση των εργαζομέ-
νων στα Apple Stores, δεν αλλάζει κά-
τι. Εργαζόμενοί της σε καταστήματα σε
Ατλάντα και Νέα Υόρκη έχουν προχω-
ρήσει σε αιτήσεις για δημιουργία σω-
ματείου και για ένταξή τους στο κλαδι-
κό σωματείο CWA (Communications
Workers of America-Εργαζόμενοι στις
τηλεπικοινωνίες στην Αμερική) στην
αρμόδια κρατική επιτροπή, ενώ η εται-
ρεία ήδη έχει προσλάβει την εταιρεία
Littler Mendelson, η οποία έχει εμπει-
ρία στο να διαλύει προσπάθειες για δη-
μιουργία σωματείων. Σε ένα εγχειρίδιο
της εταιρείας αυτής, το οποίο διέρρευ-
σε πρόσφατα και δίνει συμβουλές σε

εταιρίες σαν την Apple σχετικά με την
οργάνωση των εργαζομένων τους, δί-
νονται οδηγίες σχετικά με το τι μπο-
ρούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι
εταιρείες για να αποτρέψουν τους ερ-
γαζόμενους να οργανωθούν. Για παρά-
δειγμα, αναφέρεται στο πώς να λένε
στους εργαζόμενους να ψηφίσουν
«όχι» και να απαγορεύουν τη διανομή
φιλοσυνδικαλιστικών εντύπων, εάν δη-
μιουργείται «πρόβλημα απορριμμά-
των», όταν τα φυλλάδια δεν πετιούνται
σωστά. Σε άλλο σημείο, το εγχειρίδιο
εξηγεί ότι οι εταιρείες μπορούν να απα-
γορεύσουν τη συζήτηση για οργάνωση
σωματείου κατά τη διάρκεια των ωρών
εργασίας. «Παρόλο που ο χρόνος εργα-
σίας ορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο
Εργασιακών Σχέσεων ότι εξαιρεί τις πε-
ριόδους γεύματος και διαλείμματος,
δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί
ειδικά αυτός ο ορισμός σε μια γραπτή
δήλωση, εφόσον χρησιμοποιείται ο
όρος χρόνος εργασίας γενικά». 

Με τέτοια κόλπα και με τον νόμο
του ισχυρού στο μέρος τους, προσπα-
θούν να κάμψουν την οργάνωση των
εργαζομένων. Εμείς να τους ευχηθούμε
ολόψυχα για άλλη μια φορά να αποτύ-
χουν.

ΓΑΛΛΙΑ

Δύσκολη ισορροπία διακυβέρνησης με πολλά ερωτηματικά

Προσπάθεια δημιουργίας σωματείου 

από τους εργαζόμενους στην Apple



ΠΟΛΙΤΙΚΗ18 Σάββατο 30 Απρίλη 2022Προλεταριακή Σημαία

Π
ρόταση του Δήμου Αθηναίων για
«κοινωνικές κατοικίες» και ενοι-
κίαση διαμερισμάτων σε «ευάλω-

τα» άτομα κατατέθηκε πριν λίγες μέρες.
Στην πρόταση αυτή ορίζονται οι πόροι
(κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα), η
διαχείριση του προγράμματος αλλά και
τα κριτήρια των δυνητικά δικαιούχων.
Έτσι λοιπόν, το πρόγραμμα θα διαχειρί-
ζεται η ΕΑΤΑ Α.Ε., νομικό πρόσωπο του
δήμου (στη Θεσσαλονίκη εμπλέκονται
και ΜΚΟ) και θα έχει τέσσερις ομάδες-
στόχους: άνεργους νέους, νέες οικογέ-
νειες με χαμηλό εισόδημα, ηλικιωμένους
με χαμηλό εισόδημα και φοιτητές που
δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί σε εστίες.
Τα κριτήρια που θα τεθούν για τους δυ-
νητικά ωφελούμενους περιλαμβάνουν
τέσσερις κύριες κατηγορίες: τη στεγα-
στική κατάσταση, την εισοδηματική εικό-
να, την ανεργία και ειδικά χαρακτηριστι-
κά των ωφελούμενων.

Ποια, όμως, κατάσταση βιώνει πραγ-
ματικά ο λαός και σε ποιο πλαίσιο έρχε-
ται η κατάθεση της πρότασης αυτής;

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, μετά
από μια δεκαετία και πλέον οικονομικής
κρίσης, το ζήτημα της διαβίωσης σε αξιο-
πρεπή στέγη έχει τεθεί υπό αίρεση για με-
γάλο κομμάτι του λαού, ιδιαίτερα στις με-
γαλουπόλεις. Χαρακτηριστικό ότι το 32,6%
των νοικοκυριών και το 82,5% των φτω-
χών νοικοκυριών δαπανούν άνω του 40%
του εισοδήματός τους σε έξοδα στέγασης.

Η εντεινόμενη ακρίβεια, σε συνδυα-
σμό με τις επισφαλείς εργασιακές συνθή-
κες και τους χαμηλούς μισθούς που κυ-
ριαρχούν στους εργαζόμενους, μαζί και η
ανεργία, οδηγούν μεγάλα ποσοστά νοικο-
κυριών να ζουν σε άθλιες και επικίνδυνες
συνθήκες. Ο χειμώνας που πέρασε απο-
τύπωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο αυτή
την πραγματικότητα. Πάνω από 16 ήταν
οι νεκροί σε ένα μήνα τον χειμώνα του ’21
στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν μέσα
στο σπίτι τους. Ταυτόχρονα, η πανδημία
και οι εξοργιστικές οδηγίες για «κοινωνι-
κή αποστασιοποίηση» σε οικογένειες που
στοιβάζονται σε λίγα τετραγωνικά ανέ-
δειξε τα καθημερινά ζητήματα που αντι-
μετωπίζει ο λαός, κόντρα στα αφηγήματα
του συστήματος για την «ανάπτυξη» και
την «επιστημονική πρόοδο» που θα ωφε-
λήσει το κοινωνικό σύνολο και θα μειώσει
τις ανισότητες.

Η υποκρισία τόσο της δημοτικής αρ-
χής, όσο και του υπουργείου Εργασίας
που έρχονται να «συμμορφωθούν» στις
κατευθύνσεις της κοινωνικής πολιτικής
της ΕΕ περισσεύει. Την ώρα που ο δήμος
μιλάει για «κοινωνική στέγαση», δεκάδες
σπίτια βγαίνουν στο σφυρί για ένα κομ-
μάτι ψωμί λόγω «χρεών» (με τις ευλογίες
των ιμπεριαλιστών-δανειστών) και δίνο-
νται βορά σε μεγάλα funds για τουριστική
αξιοποίηση, σπρώχνοντας τα ενοίκια σε
τιμές απλησίαστες για τον λαό. Από τη
μια, λοιπόν, πετάνε τον κόσμο στον δρό-

μο και από την άλλη τον επιδοτούν να
πληρώσει το ενοίκιο για το ίδιο του το
σπίτι, αν θέλει να μείνει σε αυτό. 

Οι «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»
που αποσκοπεί το πρόγραμμα να ενσω-
ματωθούν κοινωνικά και εργασιακά (μέ-
σα στην πενταετία που θα διαρκέσει για
κάθε «ωφελούμενο») είναι τα μεγαλύτε-
ρα θύματα της βάρβαρης αντιλαϊκής επί-
θεσης του κεφαλαίου τόσων χρόνων. Τα
στοιχεία των δικών τους ερευνών, άλλω-
στε, είναι αμείλικτα. Περισσότερο από
1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερού-
νται επαρκούς στέγασης, με την εκτίμη-
ση ότι το 2030 θα φτάσουν τα 3 δισεκα-

τομμύρια (εκτιμήσεις πριν τον πόλεμο
στην Ουκρανία και στις αρχές του Covid-
19). Οι ανισότητες στην «πολιτισμένη Δύ-
ση» έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια.
Τα ιδεολογικά αφηγήματα περί νέων τε-
χνολογιών που θα εξάλειφαν την πείνα,
τη φτώχεια, τις αρρώστιες και την αστε-
γία καταρρέουν μπροστά στα μάτια των
λαών και της νεολαίας. 

Το δικαίωμα στην περίθαλψη, τη σίτι-
ση, τη στέγαση, στην εκπαίδευση, στη
δουλειά και εν τέλει στην ίδια τη ζωή με
αξιοπρέπεια κερδήθηκε με αγώνες και με
τους αγώνες του θα το υπερασπιστεί ο
λαός.

Τ
ο 1991, όταν πρωθυπουργός της

χώρας ήταν ο Κωνσταντίνος Μη-

τσοτάκης, το Μουσείο Κυκλαδι-

κής Τέχνης αποφάσισε να πραγματοποι-

ήσει έκθεση με τα αρχαία αντικείμενα

της συλλογής του πρωθυπουργού. Ταυ-

τόχρονα στάλθηκε επιστολή στο Μουσείο

Ηρακλείου, που του ζητήθηκε να παρα-

χωρήσει πρόσκαιρα τις αρχαιότητες από

τον αρχαίο τάφο στη Μεσαρά, ώστε να

εκτεθούν μαζί, αφού προέρχονταν από

τον ίδιο τάφο.

Ως εδώ, θα πει κανείς, όλα καλά.

Ωστόσο, ο ανασκαφέας του συγκεκριμέ-

νου τάφου, κ. Βασιλάκης, εξοργίστηκε

από την είδηση. Όταν ο ίδιος είχε εκκι-

νήσει την ανασκαφή, κάποια στιγμή τη

σταμάτησε λόγω κακοκαιρίας. Με την

παύση της και την επιστροφή στις ανα-

σκαφές, βρήκε τον τάφο συλλημένο! 

Όταν η κυβέρνηση άλλαξε, επί

υπουργίας Μελίνας Μερκούρη, η υπόθε-

ση ερευνήθηκε. Προφανώς αποδείχθηκε

ότι η συλλογή Μητσοτάκη ήταν προϊόν

αρχαιοκαπηλείας. Βρέθηκαν μέχρι και

ευρήματα που ήταν μέρος ενός αντικει-

μένου και ταίριαζαν απόλυτα με κομμά-

τια που είχαν παραμείνει στον τάφο. Για

να κλείσει την υπόθεση, η οικογένεια

Μητσοτάκη δώρισε όλα τα ευρήματα,

πλην λίγων, στο ελληνικό κράτος.

Το θέμα είχε ξεχαστεί, μέχρι που

πρόσφατα, με τα εγκαίνια του Νέου

Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, άρχισε

μια σχετική αντιπαράθεση μεταξύ της

επίτιμης Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτή-

των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κας

Βλαζάκη, και του υπουργείου Πολιτι-

σμού. Αφορμή ήταν η υπερπροβολή των

εκθεμάτων ως εκθεμάτων της δωρεάς

της οικογένειας Μητσοτάκη.

Το ζήτημα σε όλα αυτά δεν είναι βα-

σικά αν ο Κων. Μητσοτάκης είχε άδεια

συλλέκτη. Το ζήτημα είναι το ίδιο το δι-

καίωμα να υπάρχουν συλλέκτες, που βά-

σει νόμου επιτρέπεται να είναι «επιφα-

νείς, πέραν πάσης υποψίας». Βέβαια,

ακόμα και έτσι, τα αποκτηθέντα πρέπει

να δηλώνονται. Όμως η ίδια η αναγνώ-

ριση τέτοιου δικαιώματος και μάλιστα σε

επιφανείς (δηλαδή αστούς στη συντρι-

πτική τους πλειονότητα) σημαίνει αμέ-

σως ότι τα αρχαία ευρήματα μπορούν να

είναι προϊόντα, ανταλλάξιμα, αγοραπω-

λήσιμα. Και φυσικά, σχετικά πρόσφατα

προστέθηκαν και παραθυράκια, τα

οποία διευκολύνουν την απόκτηση και

κατοχή αρχαιοτήτων.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα

αυτά, είναι ότι στην ουσία ακόμα και η

πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού

λαού –και βέβαια όχι μόνο αυτού του λα-

ού, αλλά και όλων των λαών– μπορούν

να αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για το

κεφάλαιο. Όλοι αυτοί που διατείνονται

για τη διατήρηση της αρχαίας ιστορίας

μας, όλοι αυτοί που μιλούν για το αθά-

νατο αρχαίο πνεύμα, όλοι αυτοί που μι-

λούν για πατρίδα, είναι έτοιμοι πρώτοι

να τα ξεπουλήσουν όλα στο όνομα του

κέρδους. Αυτό ακριβώς είχε φανεί και με

τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου στη

Θεσσαλονίκη, με την κατασκευή του με-

τρό. Φαίνεται και με το ότι από τα πρώ-

τα πράγματα που εγκαταλείφθηκαν με

την κρίση ήταν οι αρχαιολογικοί χώροι

και οι ανασκαφές, κάτι βέβαια που γινό-

ταν και από πριν.

Ουσιαστικά όλη η ιστορία ενός τόπου

ανήκει μόνο στο λαό αυτού του τόπου

και σίγουρα δεν είναι προϊόν εκμετάλ-

λευσης από την αστική τάξη της χώρας.

Όμως έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστη-

μα. Τίποτα δεν παράγεται με σκοπό την

κάλυψη των αναγκών μιας κοινωνίας,

αλλά με σκοπό τη διατήρηση και αναπα-

ραγωγή του κεφαλαίου. Έτσι ακριβώς

και με το ζήτημα της εκμετάλλευσης των

αρχαιοτήτων, που αγοράζονται και πω-

λούνται σε προνομιακές τιμές.

Η διαβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες είναι δικαίωμα
και όχι παροχή ή ελεημοσύνη

Για τα αρχαία της οικογένειας Μητσοτάκη



Τ
ην ίδια στιγμή βέβαια το ελληνικό
κράτος εξοπλιζόταν σε όλα τα
επίπεδα για να δείξει ότι είναι

αποφασισμένο να καταστείλει αυτή την
άνοδο του κινήματος και να επιβάλει τον
τρόμο. Ήδη από το 1929 είχε ψηφιστεί το
«Ιδιώνυμο» και χιλιάδες πρωτοπόροι ερ-
γάτες και κομμουνιστές βρίσκονταν φυ-
λακισμένοι ή εξορισμένοι. Ο φασισμός
και ο πόλεμος ήταν η απάντηση που έδι-
νε ο καπιταλισμός στην Ελλάδα και σε
όλο τον κόσμο απέναντι στην ισχυροποί-
ηση του κομμουνιστικού κινήματος.

Στο λιμάνι της Καλαμάτας, εκτός των
άλλων, γινόταν εισαγωγή σιταριού και
οι λιμενεργάτες το ξεφόρτωναν απευθεί-
ας μέσα στους αλευρόμυλους που είχαν
χτιστεί ακριβώς δίπλα για αυτόν το λό-
γο. Όμως από το 1933 είχε αρχίσει να γί-
νεται λόγος για εκσυγχρονισμό της δια-
δικασίας και το 1934 ήταν η χρονιά που
θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά η λει-
τουργία ενός μεγάλου απορροφητήρα
(ρουφήχτρα το έλεγαν οι εργάτες) για να
μεταφέρει αυτόματα και χωρίς την πα-
ρέμβαση ανθρώπινου χεριού το σιτάρι
από τα πλοία στους αλευρόμυλους. Οι
διαμαρτυρίες των λιμενεργατών ήταν
έντονες. Εννοείται ότι στις συνθήκες του
καπιταλισμού κάτι τέτοιο σήμαινε απο-
λύσεις εργατών, χωρίς την πρόνοια να
διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι την εποχή
εκείνη υπήρχε η ΓΣΕΕ που ήταν καθαρά
εργοδοτική και κυβερνητική (οι «σοσιαλ-
φασίστες», όπως τους χαρακτήριζαν οι
κομμουνιστές) και η Ενωτική ΓΣΕΕ που
δημιουργήθηκε το 1929 με πρωτοβουλία
ταξικών αγωνιστών κυρίως από το ΚΚΕ. 

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής ΓΣΕΕ
σε συνεννόηση με τους αλευροβιομηχά-
νους αποφάσισε να προτείνει τη μείωση
των λιμενεργατών στο μισό και μια μικρή
αποζημίωση μόνο για τους μεγάλης ηλι-
κίας. Κάτι σαν «εθελούσια αποχώρηση»
που είναι της μόδας στις μέρες μας. Φυ-
σικά οι εργάτες αντέδρασαν και πρότει-
ναν να υπάρχει αποζημίωση 8 δραχμές
για κάθε τόνο που θα ξεφορτωνόταν από
τον απορροφητήρα αναδρομικά από το
1928, όπως ήταν και η αρχική συμφωνία
που είχαν με τους εργοδότες. Όμως οι
αλευροβιομήχανοι και η κυβέρνηση υπα-
ναχώρησαν και πρότειναν 6 δραχμές ανά
τόνο και όχι αναδρομικά. Επίσης οι ερ-
γάτες έθεταν και το χρόνιο ζήτημα του
ταμείου σύνταξης καθώς και αυξήσεις
στα μεροκάματα.

Έτσι στις 7 Μάη πήραν την απόφαση
να ξεκινήσουν απεργία την πρώτη φορά

που θα έρθει πλοίο να ξεφορτώσει με
τον απορροφητήρα και να μπλοκάρουν
τη διαδικασία, παρά τις παραινέσεις των
κυβερνητικών συνδικαλιστών για ψυ-
χραιμία. Η απάντηση από την άλλη
πλευρά ήταν άμεση. Η κυβέρνηση έστει-
λε στο λιμάνι της Καλαμάτας αστυνομία
και στρατό με πολυβόλα. 

Στις 8 Μάη όλη η πόλη ήταν σε ανα-
βρασμό. Έκλεισαν τα μαγαζιά και 5.000
κατέβηκαν στο λιμάνι. Το απόγευμα
μπήκε στο λιμάνι το σιτοφόρο πλοίο «Λί-
μνη» και πλεύρισε τον απορροφητήρα
του μύλου «Ευαγγελίστρια». Γρήγορα
ξέσπασαν συγκρούσεις και έγιναν συλ-
λήψεις. Την επομένη (9/5/1934) οι συ-
γκρούσεις γενικεύτηκαν και ο στρατός
χτύπησε «στο ψαχνό». 

Αξίζει να δούμε πως περιγράφει ο
«Ριζοσπάστης» της 10/5/1934 τα γεγο-
νότα: «Στις 5 το πρωί οι λιμενεργάτες
άρχισαν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι
με επικεφαλής την απεργιακή τους επι-
τροπή για την περιφρούρηση της απερ-
γίας τους. Δύο λόχοι στρατού με πολυβό-
λα στημένα στους μύλους μπροστά στο
λιμεναρχείο και γύρω στο λιμάνι είναι
έτοιμοι. Όλες οι αρχές βρίσκονται στο
πόδι μαζί τους και οι δήμιοι αλευροβιο-
μήχανοι Τραβασάρος, Πάστρας κ.λπ.

Η απεργιακή επιτροπή που ήρθε σε
επικοινωνία χτες τη νύχτα με το νομάρχη
και τις άλλες αρχές πήρε την απάντηση:
"ΘΑ ΣΑΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ,
ΠΑΛΙΟΣΚΥΛΑ! ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΧΤΟ. Η ΡΟΥΦΗΧΤΡΑ ΘΑ
ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ
ΜΥΛΩΝ ΜΑΣ!" (…)

Στις 8 το πρωί η ρουφήχτρα βάζει
μπροστά. Οι εργάτες αγαναχτούν (…).
Μια ομάδα 15 εργατών μπαίνει σε μια μα-
ούνα που την τραβάει μια βάρκα για το
βαπόρι. (…) Όταν η μαούνα έφτασε 15
μέτρα κοντά στο βαπόρι ο λοχαγός Πανα-
γόπουλος με το πιστόλι στο χέρι φωνά-
ζει: "Σταθείτε!" και ταυτόχρονα ρίχνεται
ομοβροντία πυροβολισμών. Ένας λιμε-
νεργάτης μέσα στη μαούνα είναι βαριά
τραυματισμένος. (…) Ο εργάτης που τρά-
βαγε το κουπί της βάρκας πέφτει νεκρός
και άλλοι τραυματισμένοι μέσα στη μαού-
να. Οι εργάτες (…) δεν υποχωρούν. (…) Η
θεριστική βολή και τα πυρά ομαδόν συ-
νεχίζονται. Άλλοι δύο εργάτες ξαπλώνο-
νται νεκροί στο πλακόστρωτο.

(…) Το πυρ συνεχίζεται με μανία. Οι
εργάτες διασκορπίζονται, αλλά πάλι ξα-
νασυντάσσονται. Άλλοι πέφτουν στη θά-
λασσα για να σώσουν τους δικούς τους,

που για να γλιτώσουν από τους πυροβο-
λισμούς είχαν πέσει από τη μαούνα στη
θάλασσα. Τα πτώματα των σκοτωμένων
οι εργάτες τα βγάζουν από τη θάλασσα
και συγκεντρώνονται φωνάζοντας: "Κά-
τω οι δολοφόνοι! Κάτω οι τύραννοι!" Βά-
ζουν τα πτώματα πάνω σε μια σκάλα ενώ
ένα αυτοκίνητο μεταφέρει εφτά θανάσιμα
τραυματισμένους στην κλινική του Μά-
ντζαρη. Οι εργάτες, με τα πτώματα των
σκοτωμένων με κόκκινες και μαύρες ση-
μαίες από τα τσεμπέρια των γυναικών,
ξεκινούν για την πόλη φωνάζοντας:
«”Άτιμοι δολοφόνοι. Θα μας το πληρώ-
σετε"».

Οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, ακόμα
και τότε που υπήρχαν νεκροί εργάτες,
προσπαθούσαν να σταματήσουν την
απεργία λέγοντας ότι «Αυτά είναι άσκο-
πα…». Φυσικά γλίτωσαν το λιντσάρισμα
την τελευταία στιγμή. 

Τα επεισόδια γενικεύτηκαν σε όλη
σχεδόν την Καλαμάτα. Οργισμένοι λιμε-
νεργάτες μπήκαν ακόμα και μέσα στα
σπίτια των αλευροβιομηχάνων προκα-
λώντας καταστροφές. Κηρύχτηκε στρα-
τιωτικός νόμος στην πόλη και την επόμε-
νη μέρα η γενική απεργία συνεχίστηκε.
Συνολικά σκοτώθηκαν 7 και δεκάδες
τραυματίστηκαν. Η Ενωτική ΓΣΕΕ κάλεσε
όλα τα σωματεία να κηρύξουν απεργία
και να απαιτήσουν την τιμωρία των ενό-
χων για τη σφαγή. Όπως και έγινε. Σε
όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας οργα-
νώθηκαν απεργίες και διαμαρτυρίες. Μέ-
χρι και οι φυλακισμένοι στο Γεντί Κουλέ
πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία πείνας
σε ένδειξη συμπαράστασης. 

Στις 11 Μάη διοργανώθηκε μεγάλο
συλλαλητήριο στην Αθήνα. Στις 16 Μάη

με πρωτοβουλία της Ενωτικής ΓΣΕΕ και
παρά τις αντιδράσεις εργοδοτικών συν-
δικαλιστών πραγματοποιήθηκε πανεργα-
τική απεργία με συμμετοχή δεκάδων χι-
λιάδων εργαζομένων. Ακόμα και σωμα-
τεία που ανήκαν στην εργοδοτική ΓΣΕΕ
πήραν αποφάσεις για απεργία ενάντια
στη συνομοσπονδία τους. Τελικά οι κινη-
τοποιήσεις των λιμενεργατών έληξαν με
συμφωνία με τους βιομηχάνους και την
κυβέρνηση, χωρίς όμως να ικανοποιη-
θούν πολλά από τα αιτήματά τους. 

Στις δίκες που ακολούθησαν καταδι-
κάστηκαν 4 εργάτες σε πολύμηνη φυλά-
κιση ως πρωταίτιοι των γεγονότων και
κανένας από τους πραγματικά υπεύθυ-
νους που ήταν οι βιομήχανοι και η κυ-
βέρνηση του Π. Τσαλδάρη.

Η φωτιά όμως που είχε ανάψει εξα-
κολουθούσε να σιγοκαίει. Τα γεγονότα
της Καλαμάτας δεν έσβησαν από τη μνή-
μη του λαού μας. Παρά την άγρια κατα-
στολή και τα ξεπουλήματα, την επόμενη
χρονιά (1935) πραγματοποιήθηκε μια με-
γάλη εξέγερση των σταφιδοπαραγωγών
της Πελοποννήσου. Οι μυλεργάτες της
Καλαμάτας δεν ξέχασαν. Ήταν αυτοί που
πρώτοι στάθηκαν αλληλέγγυοι στον
αγώνα των αγροτών και εργατών γης. 

Πηγές

Εφημερίδα «Ριζοσπάστης» 
(φύλλα Μαΐου 1934)

Σ.Σ.

Μάιος 1934

Μέρες εξέγερσης στο λιμάνι της Καλαμάτας
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Η δεκαετία του 1930 χαρακτηρίστηκε από ανάπτυξη του ελληνικού

καπιταλισμού με δημιουργία νέων εργοστασίων και μια προσπάθεια

να εκσυγχρονιστεί η βιομηχανία. Φυσικά, πάντα μέσα στο πλαίσιο

της εξάρτησης κυρίως από ευρωπαϊκά και αμερικανικά κεφάλαια.

Ταυτόχρονα υπήρξε και μια σημαντική αύξηση του αριθμού 

των εργαζομένων στη βιομηχανία, μια ποσοτική αύξηση 

του προλεταριάτου. Ειδικά στη δεκαετία του ’30 παρατηρούμε και

μια ποιοτική διαφοροποίηση στην οργάνωση και τη συγκρότηση 

των εργατών. Το ΚΚΕ κατάφερε, ύστερα από μια περίοδο σοβαρών

εσωτερικών διαφωνιών (1929-1931) και με την τοποθέτηση 

του Ν. Ζαχαριάδη στη θέση του Γ. Γραμματέα του κόμματος, να

ανακάμψει και να καθοδηγήσει σημαντικούς εργατικούς και

αγροτικούς αγώνες. Φαίνονταν ξεκάθαρα οι δυνατότητες 

του οργανωμένου προλεταριάτου να διεκδικήσει και να αποσπάσει

κατακτήσεις. Μέσα στο 1933 συμμετείχαν στις απεργίες 100.000

εργάτες, ενώ το 1934 ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε.
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Διάρκεια

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
χαρακτήρισε «ρεαλιστική» την πιθανότητα ο
πόλεμος στην Ουκρανία να διαρκέσει μέχρι το
τέλος του 2023. Θα κάνει ό,τι μπορεί γι’ αυτό. 

Σύλληψη

Αστυνομικοί στις ΗΠΑ συνέλαβαν ένα μαύρο
8χρονο αγόρι επειδή, όπως έγινε γνωστό,
«έκλεψε ένα σακουλάκι πατατάκια». Αν έκλε-
βε σφαίρες θα κυκλοφορούσε ελεύθερα.

Επ ιλογές

«Εμείς νιώθουμε ότι πήραμε μια λαμπρή νίκη.
Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου και όσους
με ψήφισαν. Με τιμούν οι ψήφοι της επαρχίας.
Δεν θα ξεχάσουμε αυτήν τη Γαλλία» είπε στις
πρώτες δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση της
πρώτης επίσημης εκτίμησης του αποτελέσμα-
τος η Μαρίν Λε Πεν. Το μη χείρον χειρότερον.

Παρακράτηση Ι

Εργοδότρια στη Θεσσαλονίκη, σε επιχείρηση
εστίασης, έβαλε τις φωνές σε σερβιτόρα και
της τράβαγε το χέρι ώστε να «ελέγξει» την πο-
διά της, κατηγορώντας την ότι «έκλεψε» 1 ευ-
ρώ από τα φιλοδωρήματα, καθώς το κατάστη-
μα έχει ως πολιτική να παρακρατεί μέρος των
φιλοδωρημάτων. Κατώτατο φιλοδώρημα.

Δαπ άνες

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξεπέρα-
σαν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2021,
σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου
Έρευνας για τη Διεθνή Ειρήνη της Στοκχόλμης
(SIPRI). Ρήτρα.

Κατανάλωση

«Κάθε Γερμανός πρέπει να συμβάλει στη μεί-
ωση της εξάρτησης του έθνους από τη ρωσική
ενέργεια», είπε ο ομοσπονδιακός αντικαγκε-
λάριος και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χά-
μπεκ, προσφέροντας παράλληλα πολλές
συμβουλές, όπως να αρχίσουν να εργάζονται
από το σπίτι και να αποφεύγουν να χρησιμο-
ποιούν αυτοκίνητα. Νεκρός με μηδενική κατα-
νάλωση.

Κατάληψη

Το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, που τελούσε
υπό κατάληψη φοιτητών που ήθελαν να ακου-
στεί η φωνή τους στο ενδιάμεσο των δύο γύρων
των γαλλικών προεδρικών εκλογών, εκκενώ-
θηκε με αστυνομική επέμβαση στη διάρκεια της
νύχτας. Και Μακρόν και Λεπέν.

Παρακράτηση ΙΙ

«Για τεράστια έλλειψη προσφοράς εργασίας με
αμοιβές σημαντικά πάνω από τις κλαδικές συμ-
βάσεις» και πάνω από 50.000 κενές θέσεις ερ-
γασίας που κυρίως εντοπίζονται στον επισιτι-
σμό έκανε λόγο ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΤΕ
Ανδρέας Ανδρεάδης. Υψηλότατο φιλοδώρημα.

Νομισματικές πολώσεις

σχολια

Όπ λα

Τα όπλα ξεπέρασαν τα τροχαία ως κυρίαρχη αιτία θανάτων παιδιών
και εφήβων στις ΗΠΑ μέσα στο 2020, όπως προκύπτει από μια νέα
έρευνα την οποία δημοσιεύει το BBC. Είναι μέσα στον στάνταρ εξο-
πλισμό των αυτοκινήτων.

«Σ
ε μία συγχρονισμένη άρση των μέτρων στή-
ριξης προχωρούν οι κορυφαίες κεντρικές
τράπεζες του πλανήτη, στον πρώτο στα χρο-

νικά γύρο μίας αποκαλούμενης “παγκόσμιας σύσφιξης”
των νομισματικών πολιτικών, που αναμένεται ωστόσο να
εντείνει τις πιέσεις σε μία ήδη επιβραδυνόμενη παγκόσμια
οικονομία και να περιορίσει τις πιστώσεις. Η Φέντεραλ Ρι-
ζέρβ (FED) και οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρωζώνη, Βρε-
τανία και Ιαπωνία διοχέτευσαν στο παγκόσμιο χρηματοοι-
κονομικό σύστημα μέτρα στήριξης ύψους 12 τρισ. δολα-
ρίων στη διάρκεια της πανδημίας, αγοράζοντας στοιχεία
ενεργητικού και σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγώντας
μακροπρόθεσμα δάνεια σε τράπεζες στο πλαίσιο μίας μα-
ζικής πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης. Με τον πληθωρι-
σμό να είναι πλέον κοινός φόβος, οι κεντρικές τράπεζες
αλλάζουν πορεία. Αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν
ότι Fed, ΕΚΤ, Τράπεζα της Αγγλίας και κεντρική τράπεζα
της Ιαπωνίας θα δουν τα χαρτοφυλάκιά τους να συρρι-
κνώνονται κατά 2,2 τρισ. δολάρια το επόμενο 12μηνο, αρ-
χής γενομένης από τον Μάιο». 

Αυτά γράφει η «Ναυτεμπορική» (20/4/22) προκειμέ-
νου για την κοινή νομισματική πολιτική που πρόκειται να
ακολουθήσουν οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζοντας
την έκρηξη του πληθωρισμού. 

Στην πράξη οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών εί-
ναι στην ουσία αποκλίνουσες, αν και τα περιθώρια για
αυτόνομες παρεμβάσεις σε αγορές συναλλάγματος που
διακρίνονται από διακυμάνσεις και δυναμική αλληλεξάρ-
τηση δεν είναι πολυτέλεια που μπορεί εύκολα να διατη-
ρηθεί. Ιδιαίτερα στη φάση στην οποία διολισθαίνει η αν-
θρωπότητα…

Σταθερά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) εμ-
φανίζεται σήμερα η πιο αποφασισμένη να βάλει ένα τέρ-
μα στο όργιο ποσοτικής χαλάρωσης που διέκρινε -με δι-
κή της πρωτοκαθεδρία!- μέχρι πρόσφατα το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα. Ήδη ανα-
κοίνωσε την πρώτη (κάτω από 1%) μείωση επιτοκίων,
ενώ στο επόμενο δίμηνο θα ακολουθήσει και δεύτερη. 

Όπως το 2017 η αύξηση των επιτοκίων πρόκειται να
πυροδοτήσει -καλύτερα να ενισχύσει- την τάση αύξησης
των κρατικών πτωχεύσεων παγκόσμια. Αναμένεται αύξη-
ση των κρατικών χρεοκοπιών κατά 15% μέσα στο 2022,

κατά το ΔΝΤ,  ενώ στα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας
είχε σημειωθεί μείωση. Φυσικά αυτό δεν είναι που κυρίως
ανησυχεί τη FED και τους Αμερικάνους. Άλλες ανησυχίες
έχουν αυτοί: Από το 2017 ώς το 2019, η Fed συρρίκνωσε
τον ισολογισμό της κατά 650 δισ. δολάρια, όμως αυτό
οδήγησε σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και
σε έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, με απο-
τέλεσμα να σπεύσει να την επαναφέρει γρήγορα.

Και η ΕΚΤ οφείλει να είναι προσεκτική, πολύ περισ-
σότερο που πρέπει να εποπτεύσει μίας υπερεθνικής δια-
δικασίας σε μια διόλου ενιαία -παρά τους… όρκους ενό-
τητας μπροστά στην ουκρανική κρίση– ΕΕ.

Από την άλλη, Κίνα και Ιαπωνία όλο και πιο δύσκολα
φαίνονται διατεθειμένες να εγκαταλείψουν τα προγράμ-
ματα ενίσχυσης της οικονομίας.

Ξεχωρίζει η Ιαπωνία της οποίας το δημόσιο χρέος -
άνω του 200% του ΑΕΠ- είναι το μεγαλύτερο ως ποσοστό
του ΑΕΠ δημόσιο χρέος στην παγκόσμια οικονομία (το
αμέσως επόμενο δεύτερο σε μέγεθος είναι αυτό της Ελλά-
δας!). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η BOJ (κεντρική τράπεζα της Ια-
πωνίας), προκειμένου να ελέγχει τις αποδόσεις του κρα-
τικού χρέους, συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να χαλαρώ-
νει τη νομισματική πολιτική της αλλά και να κάνει ενέσεις
τρισεκατομμυρίων γιεν στην οικονομία της (από άποψη
ουσίας, να υποτιμά το νόμισμά της). Στις 22/4/22, όμως,
το γιεν σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην
μέχρι τώρα ιστορία του. Και όμως… Με το γιεν να έχει βυ-
θιστεί σε ιστορικά χαμηλά, η BOJ συνέχισε να υπερασπί-
ζεται την πολιτική υπέρ των χαμηλών επιτοκίων σε αντί-
θεση με τις αυξανόμενες πιθανότητες για επιθετικές αυ-
ξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ. 

Φυσικά η κατακόρυφη πτώση -προσωρινή κατάρρευ-
ση είχε χαρακτηριστεί- του γιεν δεν είναι επίσης επιθυ-
μητή για τις ιαπωνικές νομισματικές και χρηματοπιστωτι-
κές αρχές γιατί αφαιρεί τη δυνατότητα στην BOJ να ελέγ-
χει τις καμπύλες απόδοσης των κρατικών της ομολόγων.
Δηλαδή να διατηρεί τον έλεγχο του τεράστιου δημόσιου
χρέους της χώρας σε κάποια όρια. Ένα γιεν σε ελεύθε-
ρη… πτώση θα εκτόξευε το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας,
εκφρασμένο σε δολάρια, σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη. 

Τι έκανε η BOJ; Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες, χτύπησε την πόρτα της Γιέλεν, δηλαδή της
FED, ζητώντας συντονισμένες παρεμβάσεις στις αγορές
συναλλάγματος από κοινού Αμερικάνων και Ιαπώνων. Η
κεντρική τραπεζίτης των ΗΠΑ αρνήθηκε… ευγενικά την
παραίνεση απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αν και τίποτα
δεν αποκλείστηκε (να σκεφτούμε πονηρά ότι τέτοιου εί-
δους συμφωνίες απαιτούν και αντίστοιχες «δεσμεύσεις»
σε άλλα επίπεδα;). 

«Επιβεβαιώσαμε ότι οι νομισματικές αρχές και των
δύο χωρών θα επικοινωνήσουν στενά, ευθυγραμμισμένες
με τις αρχές συναλλαγματικών ισοτιμιών που συμφωνή-
θηκαν μεταξύ των μελών της G7 και της G20», είπε ο Σου-
ζούκι -πρόεδρος της BOJ- σε δημοσιογράφους μετά τη
συνάντηση με τη Γιέλεν στην Ουάσιγκτον στο περιθώριο
της εαρινής σύναξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Kαι άφησε τα υπόλοιπα στη… φαντασία μας.

Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό πως το γιεν είναι ένα
από τα πλέον δημοφιλή νομίσματα, τρίτο στην κατάταξη
μετά το δολάριο και το ευρώ στις παγκόσμιες νομισματι-
κές συναλλαγές/ανταλλαγές και αγοροπωλησίες νομι-
σμάτων.

Για να επανέλθουμε στην έλλειψη πολυτελειών που
αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι αλήθεια πως σε ένα κλυδω-
νιζόμενο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, σε έναν καπι-
ταλιστικό-ιμπεριαλιστικό κόσμο που αντιμετωπίζει το
εφιαλτικό ενδεχόμενο του αιματηρού εκ νέου μοιράσμα-
τος των χωρών και σφαιρών επιρροής, τα περιθώρια  να
κάνει κανείς του κεφαλιού του είναι πολύ μικρά. Δεν μπο-
ρεί ο ένας να αυξάνει τα επιτόκια και ο άλλος να τα μει-
ώνει ή έστω να τα κρατά χαμηλά. Εκτός και αν η απο-
σταθεροποίηση έχει περάσει πλέον και στα νομίσματα,
στο παγκόσμιο δηλαδή νομισματικό σύστημα.

Συγκρίνοντας την απόκλιση της νομισματικής πολιτι-
κής μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας με «ένα αυτοκινητιστικό δυ-
στύχημα σε αργή κίνηση», η Societe Generale γράφει ότι
η πόλωση στη νομισματική πολιτική μεταξύ της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Ια-
πωνίας επεκτείνεται όλο και περισσότερο και αυτό θα
προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στις αγορές. Μήπως, παρά
τα πολεμικά κακαρίσματα, οι «γέννες» της επόμενης κρί-
σης θα έρθουν από τον Ειρηνικό;

ΟΙΚΟΝΟΚΟΣΜΟΣ
Τον Οικονόκοσμο γράφει ο Δημήτρης Μάνος 
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