
Σ
ε μεγάλη αναταραχή βρίσκεται ο
πλανήτης, με τους λαούς και τους
εργάτες να αντιμετωπίζουν

άγριες καταστάσεις και εφιαλτικές προ-
οπτικές. Στο έδαφος των αδιεξόδων που
γεννά και οξύνει το καπιταλιστικό-ιμπε-
ριαλιστικό σύστημα, αναπτύσσεται ένας
λαβύρινθος αντιθέσεων που αλληλεπι-
δρούν σε όλα τα ζητήματα και σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Από τη ΝΑ Ασία και
τον Ειρηνικό ως τις χαίνουσες πληγές
των Βαλκανίων που σκαλίζονται ξανά.
Και από τη Νότια Αμερική ως την αιμορ-
ραγούσα Μ. Ανατολή και την εύφλεκτη
ΝΑ Μεσόγειο. 

Καρδιά όλων αυτών των ανταγωνι-
σμών και εκρήξεων είναι τα ματωμένα
εδάφη της Ουκρανίας. Εκεί όπου η με-
γαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου,
οι ΗΠΑ, επιχειρούν για δεύτερη φορά,
μετά τον Ομπάμα, να λύσουν τον γόρδιο
δεσμό, εξουθενώνοντας τον μεγάλο
στρατηγικό αντίπαλό τους, τη Ρωσία.
Εκεί όπου η ιμπεριαλιστική Ρωσία απο-
φάσισε με πολεμική εισβολή που ξεπέ-

ρασε ήδη τους 6 μήνες να υπερασπιστεί
με τα όπλα τις κόκκινες γραμμές των δι-
κών της συμφερόντων και επιδιώξεων.
Το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί σε
αυτή την πολεμική σύγκρουση, που από
τη μια έχει τη Ρωσία και από την άλλη
τους «αντιπροσώπους» της Δύσης και
βασικά των ΗΠΑ, βαθαίνει και παράγει
συνέπειες και επιδράσεις σε όλα τα ζη-
τήματα και μέτωπα. «Οι ΗΠΑ δεν μπο-
ρούν να μην νικήσουν και η Ρωσία δεν
μπορεί να ηττηθεί» είναι μια απόδοση
αυτού του αδιεξόδου, που παράγει κιό-
λας τους πιο επικίνδυνους ιμπεριαλιστι-
κούς τυχοδιωκτισμούς, όπως τον βομ-
βαρδισμό με την υπόδειξη-καθοδήγηση
της Δύσης του ατομικού σταθμού της Ζα-
πορίζια! Ή όπως την «εκκρεμότητα» που
έχει ανοίξει η παρέμβαση των ΗΠΑ μέσω
Λιθουανίας στον ρώσικο θύλακα του Κα-
λίνινγκραντ, μια εκκρεμότητα που απο-
τελεί εν δυνάμει θρυαλλίδα γενικευμέ-
νου πολέμου!

Φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση, άγρια
εκμετάλλευση, εκτίναξη της καταπίε-

σης και της κοινωνικής βαρβαρότητας
έφεραν ήδη και φέρνουν πολύ περισσό-
τερο αυτές οι εξελίξεις στους λαούς και
την εργατική τάξη, ενώ και για τα μι-
κρομεσαία κοινωνικά στρώματα επιτεί-
νονται οι όροι της προϊούσας καταβύθι-
σής τους. Με αυτά τα δεδομένα, το σύ-
στημα κάνει επίσημη αφήγησή του την
κόλαση που διαμορφώνει για την πολύ
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το
διάγγελμα Μακρόν για «το τέλος της
αφθονίας και της ανεμελιάς» δεν είναι
μόνο προκλητικό για τους εργάτες και
τους λαούς που ζούσαν έτσι κι αλλιώς
με το αγκομαχητό της επιβίωσης. Αλλά
κυρίως είναι η επίσημη διακήρυξη για
το εφιαλτικό αύριο που διαμορφώνε-
ται, με τη συνέργεια, βέβαια, των ιμπε-
ριαλιστών -αλλά και όλων των καπιτα-
λιστικών δυνάμεων- της «πολιτισμένης
Ευρώπης», που βρίσκονται και πάλι -
θέλοντας και «μη»- στην πρώτη γραμμή
των συντελεστών που εγκληματούν
ενάντια στην ανθρωπότητα.
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Ο απεσταλμένος του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού και οι «επικύψεις»
κυβέρνησης και αστικής τάξης

Κανείς δεν περίμενε κάτι διαφορετι-
κό. «Μετά φανών και λαμπάδων»
υποδέχθηκε η άρχουσα τάξη της χώ-
ρας μας και η κυβέρνησή της το επι-
φανές στέλεχος των ιμπεριαλιστών
πατρόνων της.

σελ. 7

Με τουρνικέ η υποδοχή
των φοιτητών στα πανεπιστήμια

Όλη η βεντάλια των ζητημάτων
για το νέο εξάμηνο

Με τη γνώριμη θρασύδειλη τακτική,

η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι με

τις σχολές κλειστές προχώρησε στην

τοποθέτηση των πρώτων τουρνικέ

στους χώρους της Πρυτανείας

του ΑΠΘ.

σελ. 15

δεκαπενθήμερη εφημερίδα του Κ.Ο. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (μαρξιστικού-λενινιστικού) www.kkeml.gr Σάββατο 3 Σεπτέμβρη 2022 χρόνος 41ος φ. 923 1.50€

Οι μαζικοί λαϊκοί αγώνες
το μόνο φως

απέναντι στον σκοτεινό χειμώνα που φέρνει το σύστημα

συνέχεια στη σελ. 2

Για να ζήσουμε πρέπει
να αγωνιστούμε!

Όλοι στη διαδήλωση
ενόψει ΔΕΘ

Σάββατο 10 Σεπτέμβρη,
6 μ.μ. Καμάρα

σελ. 6

Εφτά μήνες πολέμου

Η σύγκρουση βαθαίνει, οι κίνδυνοι αυξάνονται
σελ. 20

1/9/2022, ξημερώματα: Μαζική συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο της «Μαλαματίνα»

Μαλαματίνα
Οι απεργοί δείχνουν τον δρόμο
σε όλους τους εργαζόμενους!

Η κυβέρνηση και η εργοδοσία
απαντά με τρομοκρατία

Συνέντευξη με τον πρόεδρο
του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων, 
Γιάννη Φραγγίδη

«Eχουμε στο πλευρό μας
την αλληλεγγύη
από την κοινωνία!»

σελ. 12,13

Στις 16 Σεπτέμβρη
δικάζονται εξ αναβολής

οι 62 συλληφθέντες

στις 6 Δεκέμβρη του 2020

Δικάζεται το δικαίωμα
στη διαδήλωση
και τον αγώνα!

Ουκρανία



Μπροστά σε «σκοτεινό» χειμώνα
Θα έχει ρεύμα, θέρμανση, φαγητό ο

λαός μας τον ερχόμενο χειμώνα; Το ερώ-
τημα δεν είναι καθόλου «υπερβολικό», αν
πάρουμε υπόψη μας και τα «πριν» και τα
τωρινά. Αν πάρουμε υπόψη μας ότι ήδη
τους προηγούμενους μήνες, αλλά και τον
προηγούμενο χειμώνα, όλα αυτά δεν
ήταν καθόλου δεδομένα -ή, όπως η θέρ-
μανση, ήταν και ανύπαρκτα- για σημαντι-
κά και μεγάλα κομμάτια του λαού. Αν πά-
ρουμε υπόψη μας ότι η μεγάλη «επιτυχία»
του τουρισμού στο φετινό καλοκαίρι θε-
μελιώθηκε στη χειρότερη από ποτέ κατα-
λήστευση και εκμετάλλευση των εργαζό-
μενων στα τουριστικά κάτεργα, που αντι-
μετωπίζουν τον ερχόμενο χειμώνα φτω-
χότεροι από πέρυσι! Αν πάρουμε υπόψη
μας ότι συνολικά η άγρια καπιταλιστική
επίθεση, η γενικευμένη αντιλαϊκή πολιτι-
κή, η διαρκής κλιμάκωση των χτυπημά-
των στο δικαίωμα στην περίθαλψη και σε
όλα τα κοινωνικά δικαιώματα όλο το τε-
λευταίο διάστημα έχουν σωρεύσει πολλά
περισσότερα αδιέξοδα και προβλήματα
στις εργατικές και λαϊκές οικογένειες.

Συνεπώς, και ενώ ο λαός βρίσκεται σε
πολύ χειρότερη θέση φέτος από ότι πέρυ-
σι, καλείται να αντιμετωπίσει τρομακτικές
αυξήσεις στα πιο στοιχειώδη είδη πλατιάς
λαϊκής κατανάλωσης, σε μια χώρα πα-
ράρτημα των μονοπωλίων, που δεν εξα-
σφαλίζει τίποτε για τη ζωή του. Σε μια
χώρα που το μόνο που έχει «εξασφαλί-
σει» και «εγγυηθεί» είναι πως αποτελεί
βάση της πολεμικής εξόρμησης των ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ και πολιτικοδιπλωματικό εργαλείο
των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεών τους
στην περιοχή! Σε μια χώρα που σύμφωνα
με τους κρατούντες «υπερασπίζεται τα
σύνορά της», εξοντώνοντας πρόσφυγες -
ακόμα και μικρά παιδιά- και χύνοντας
εθνικιστικό δηλητήριο για τον λαό της
Τουρκίας και όλους τους γειτονικούς λα-
ούς, την ίδια ώρα που είναι ξέφραγο
αμπέλι για τους Δυτικούς ιμπεριαλιστές,
που προωθούν αλλαγές συνόρων και μα-
κελέματα των λαών! Σε μια χώρα που η
«φροντίδα» για τον λαό μετριέται στα
κλεμμένα από τη φοροληστεία δισ. ευρώ,
που θα πάνε στις τσέπες των μεγαλοκαρ-
χαριών για να πληρωθεί η κιλοβατώρα

στα 80 λεπτά, αφού τάχα «καταργήθηκε»
η ρήτρα αναπροσαρμογής! Σε μια χώρα
που «πίσω» από τα διαλυμένα σχολεία
και νοσοκομεία, «πίσω» από τον πεινα-
σμένο εργάτη και τον συμβασιούχο εργα-
ζόμενο που απολύθηκε και ψάχνει «δου-
λειά» για 2-3 ευρώ την ώρα, «πίσω» από
τον συνταξιούχο που δεν μπορεί να αγο-
ράσει ούτε τα φάρμακά του, «πίσω» από
όλα αυτά, γίνεται το πάρτι και ο καυγάς
των μεγαλοαστικών τζακιών για το ξεκο-
κάλισμα των δισ. από το «Ταμείο Ανά-
καμψης». Δηλαδή, για την «αντιπαροχή»
της λεηλασίας της χώρας και των δικαιω-
μάτων του λαού, αλλά και για τη νέα
«αναπροσαρμογή» που προϋποθέτουν οι
εκταμιεύσεις των δόσεων, που θα οδηγή-
σει σε πιο βαθιά και εκτεταμένη ενεργεια-
κή και οικονομική υπαγωγή της χώρας
στα δυτικά μονοπώλια. 

Με όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά και
όσα κυοφορούνται τώρα από την ένταση
της κρίσης και των αδιεξόδων, το ερώτη-
μα για τον «σκοτεινό» χειμώνα είναι πολύ
πραγματικό. Η κυβέρνηση της ΝΔ -αλλά
και συνολικά το επίσημο πολιτικό προσω-
πικό- προσωρινά το «αφήνουν στην
άκρη», όντας απασχολημένοι και βυθι-
σμένοι στη δίνη των υποκλοπών. Εξάλ-
λου, ούτε η κυβέρνηση ούτε τα άλλα
αστικά κόμματα δεν έχουν τίποτε άλλο να
δώσουν παρά μόνο αντιδραστικές απα-
ντήσεις στο ερώτημα αυτό. Προς το πα-
ρόν, επικρατεί το δόγμα «τέρμα τα δικαι-
ώματα, θα ζείτε με επιδόματα», αλλά και
αυτά, όπως προαναγγέλλει ο Μητσοτά-
κης, θα είναι «με μέτρο». Σε κάθε περί-
πτωση η -χωρίς ανακοινώσεις και καμπά-
νιες- συσκότιση που έχει αρχίσει να γίνε-
ται σε κεντρικές λεωφόρους και σε δρό-
μους της Αθήνας είναι προάγγελος της
«σκοτεινιάς» που έχει να αντιμετωπίσει
και να αντιπαλέψει ο λαός μας.

Ποιος και γιατί προκάλεσε τη
δίνη των παρακολουθήσεων;
Η δίνη των υποκλοπών είναι, λοιπόν,

το ζήτημα των ημερών και δεν αποκλείε-
ται να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα
των πολιτικών εξελίξεων. Ήδη όλα και
χωρίς καμιά εξαίρεση τα κόμματα της κοι-
νοβουλευτικής αντιπολίτευσης συνέπρα-
ξαν σε αντικυβερνητικό μέτωπο, ψηφίζο-

ντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξετα-
στική επιτροπή. Ταυτόχρονα και παράλ-
ληλα εντός της ΝΔ και συνολικά σε δυνά-
μεις γύρω από την κυβέρνηση, εξελίσσο-
νται αποστάσεις και διαφοροποιήσεις.
Καραμανλής και Σαμαράς απείχαν από τη
σχετική συζήτηση στην ολομέλεια της
Βουλής, στελέχη της επιρροής τους βάλ-
λουν κατά του Μητσοτάκη, ενώ η «Καθη-
μερινή» ήδη από τα μέσα Αυγούστου πα-
ρουσιάζει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο
«7-8 ακόμα πολιτικοί παρακολουθούνταν
από την ΕΥΠ», για το οποίο δεν έχουν
ακόμα δοθεί απαντήσεις από το Μαξίμου.
Με αυτά τα δεδομένα, δημοσιοποιούνται
ήδη σενάρια που φτάνουν ως την εκδίω-
ξη Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία και
την αντικατάστασή του από άλλον πρω-
θυπουργό, διατηρώντας την παρούσα
Βουλή χάριν και της διαβόητης «πολιτικής
σταθερότητας».

Με τόση αναταραχή και με τα ποτάμια
«οργής» σύσσωμης της αντιπολίτευσης
που ζητάει «αλλαγή» έως και «εκδημο-
κρατισμό» του θεσμικού πλαισίου των…
παρακολουθήσεων «ξεχνιέται» το εύλογο
και κρίσιμο ερώτημα: Ποιος και με ποιους
στόχους προκάλεσε όλη αυτή τη δίνη;
Πώς και γιατί «αποκαλύφθηκε» η παρα-
κολούθηση του Ανδρουλάκη, έτσι ώστε η
κυβέρνηση να υποχρεωθεί να την ανα-
γνωρίσει και ο Μητσοτάκης να οδηγήσει
σε παραίτηση τα δύο δικά του στελέχη; 

Για μας, είναι βέβαιο ότι τέτοια γεγο-
νότα δεν γίνονται τυχαία ή από αβλε-
ψίες. Ότι ακόμα και μια αβλεψία μπορεί
να διορθωθεί έγκαιρα και πριν το θέμα
πάρει διαστάσεις. Από ποιον να διορθω-
θεί; Από τα κέντρα που ελέγχουν αυτά
τα… ιδρύματα, που έχουν φτιαχτεί για να
παρακολουθούν τους πάντες και μέσα
στους πάντες είναι οπωσδήποτε το ανώ-
τατο πολιτικό προσωπικό. Εξάλλου, μέ-
σα στον αχό των ημερών έγινε υπενθύμι-
ση της περίπτωσης παρακολούθησης του
Καραμανλή (για την οποία 4 υπουργοί
του είχαν υποδείξει επισήμως σε συνέ-
ντευξη τύπου ως υπεύθυνο την αμερικά-
νικη πρεσβεία), η οποία μάλιστα συνο-
δευόταν από σχέδιο ή και απόπειρα δο-
λοφονίας του! Ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη
Βουλή ανακοίνωσε ότι παρακολουθού-

νταν το τηλέφωνό του επί κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ! Έτσι γίνεται σε χώρες σαν την
Ελλάδα, σε χώρες εξαρτημένες σε πολ-
λούς προστάτες! Δηλαδή, σε χώρες που
το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης
και των άλλων κομμάτων του συστήμα-
τος πρέπει να ελέγχεται με κάθε τρόπο
και διαρκώς, ώστε κάθε στιγμή να κρίνε-
ται και να κατευθύνεται κατά πως χρειά-
ζονται τα ιμπεριαλιστικά αφεντικά. Και
είναι προφανές ότι στη σημερινή πολεμι-
κού χαραχτήρα γεωπολιτική κατάσταση
στην περιοχή, υπάρχουν πολλοί λόγοι
που μπορούν να προκαλέσουν αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ των δυτικών ιμπεριαλιστι-
κών κέντρων που έχουν διευθυντικό ρό-
λο εντός της ΕΥΠ και των άλλων κέντρων
χαφιεδισμού που λειτουργούν στη χώρα. 

Εξάλλου, η τρέχουσα πολιτική φιλο-
λογία που επιδιώκει να ορίσει το ζήτημα
ως «εσωτερικό» και να «απαλλάξει» τον
ξένο παράγοντα προσπερνά, επίσης, μια
σειρά άλλα δεδομένα. Προσπερνά το ότι
το ζήτημα «ξεκίνησε» από το Ευρωκοινο-
βούλιο, το ότι τροφοδοτήθηκε και «διε-
θνοποιήθηκε» κύρια από ναυαρχίδες του
ευρωπαϊκού τύπου και ότι είναι μηχανι-
σμός της ΕΕ αυτός που θα έρθει να «ελέγ-
ξει» την ΕΥΠ. Είναι, επίσης, γεγονός ότι
μετά τη «διεθνοποίηση» του ζητήματος
από ευρωπαϊκές δυνάμεις, στο παιχνίδι
μπήκαν και αμερικάνικες εφημερίδες. 

Το γιατί και με ποιους στόχους άνοιξε
το ζήτημα αυτό με προφανή στόχο πριν
από όλα τον ίδιο τον Μητσοτάκη, μένει να
το δούμε από τις εξελίξεις που θα ακο-
λουθήσουν. Όπως, επίσης, μένει να δού-
με αν η αντιπαράθεση θα κλιμακωθεί ή αν
θα διαμορφωθεί ένας συμβιβασμός μετα-
ξύ των συγκρουόμενων κέντρων, που θα
οδηγήσει στο να μαζευτεί και να κλείσει
με κάποιο τρόπο το ζήτημα. 

Όλα αυτά τα γνωρίζει η «αγανακτι-
σμένη» αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ και Σια. Εξάλλου, η αντιπολίτευση
(αλλά και οι δυνάμεις που διαφοροποιού-
νται εντός της ΝΔ) από τα ξένα κέντρα
που αποκάλυψαν το ζήτημα παίρνει ενη-
μέρωση και οδηγίες για το πόσο και πώς
να «αγανακτήσει». Και από τη μια, μαθαί-
νει ακόμα περισσότερο και από πρώτο χέ-
ρι ποια είναι τα πραγματικά αφεντικά,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 Σάββατο 3 Σεπτέμβρη 2022Προλεταριακή Σημαία

Προλεταριακή Σημαία Κωδ.3112
Εκδόσεις ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή                 Υπεύθυνος Σύνταξης: Θ. Φωτόπουλος
Εδρα: Γραβιάς 10-12, 10678 Αθήνα, Τηλ: 2103303639 cpgml@otenet.gr  Θεσ/νίκη, Συγγρού 24, Τηλ: 2310 278978 cpgmlthe@the.forthnet.gr www.kkeml.gr

Οι μαζικοί λαϊκοί αγώνες το μόνο φως
απέναντι στον σκοτεινό χειμώνα που φέρνει το σύστημα

συνέχεια από σελ. 1

Η
κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαι-
ώματα και τις κατακτήσεις του λα-
ού και της εργατικής τάξης συνο-

δεύεται από την ένταση της φασιστικοποί-
ησης της δημόσιας και πολιτικής ζωής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, με την υποχώρηση
του λαϊκού-εργατικού-νεολαιίστικου κινή-
ματος, το αστικό κράτος και όλες οι κυ-
βερνήσεις που το διαχειρίστηκαν κατοχύ-
ρωσαν ΚΑΙ νομικά την ανεξέλεγκτη δράση
της ΕΥΠ, είτε με πολίτικο της προϊστάμενο
το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή Προστα-
σίας του Πολίτη, είτε το Μέγαρο Μάξιμου
και τον Πρωθυπουργό. 

Η νομική κατοχύρωση της περιστολής
και κατάργησης δημοκρατικών δικαιωμά-
των, και η ανεξέλεγκτη δράση της ΕΥΠ

αποτελούν έκφραση και αποκρυστάλλωση
του διαμορφωμένου ταξικού συσχετισμού
δύναμης. Δεν είναι μια «αυταρχική» ή «πα-
ρακρατική εκτροπή».

Για τις δυνάμεις που αναφέρονται στην
κομμουνιστική και επαναστατική αριστε-
ρά, η αλλαγή του συσχετισμού δύναμης
υπέρ της εργατικής τάξης και του λαού
συντελείται στο πεδίο της ταξικής πάλης
και των λαϊκών αγώνων. Συγκροτώντας
εστίες αντίστασης και διεκδίκησης ενάντια
στα μέτωπα της επίθεσης, συμβάλλοντας
στην ανασυγκρότηση του εργατικού-λαϊ-
κού κινήματος. Με τον αγώνα για την κα-
τάργηση των αντιδημοκρατικών νόμων
και την υπεράσπιση και διεκδίκηση δημο-
κρατικών δικαιωμάτων.

Για τις δυνάμεις του ρεφορμισμού τα
πράγματα τίθενται με διαφορετικό τρόπο.
Προφανώς ο μηχανισμός και η δράση της
ΕΥΠ δεν επιτρέπει την άνεση και την ευκο-
λία με την οποία ξεστομίζονται τα περί
«εκδημοκρατισμού» διαφόρων μηχανι-
σμών του κράτους, από τα σώματα ασφα-
λείας μέχρι τη δικαστική εξουσία. Άλλω-
στε το ζήτημα του «εκδημοκρατισμού» το
ανέλαβαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, πιέ-
ζοντας πολιτικά τόσο το ΚΚΕ, όσο και δυ-
νάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς. Ωστόσο, εν μέσω παρατεταμένης
προεκλογικής περιόδου, ανοίγει ξανά διά-
πλατα η πόρτα των αυταπατών, κοινοβου-
λευτικών και άλλων.

Η ηγεσία του ΚΚΕ, αρκετά μετρημένη,

παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο στόχα-
στρο των υποκλοπών, εξαντλεί την «αγω-
νιστικότητά» της στα κοινοβουλευτικά
όρια. Μπορεί το νομοθετικό πλαίσιο που
επιτρέπει την ανεξέλεγκτη δράση της ΕΥΠ
να μη «διορθώνεται, αλλά ανατρέπεται»,
ωστόσο στην «Εξεταστική Επιτροπή και σε
όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, το
ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του
για να αποκαλυφθούν -όσο φυσικά αυτό
είναι δυνατό, γιατί εμείς δεν τρέφουμε αυ-
ταπάτες- οι πτυχές όλων αυτών των υπο-
θέσεων». Προειδοποιεί ότι «ως ΚΚΕ, δεν
έχουμε κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια.
Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για αυτή
την πολύχρονη και πολύ σοβαρή υπόθε-
ση…», ενώ ζητάει «Να εξεταστεί και να διε-

Kοινοβουλευτικός «αγώνας» και κοινοβουλευτικές αυταπάτες



Μ
ε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου να ενημερώσει στα τέ-
λη Ιουλίου τον Ανδρουλάκη ότι στο

κινητό του είχε εγκατασταθεί το κακόβουλο
λογισμικό Predator, άρχισε να ξετυλίγεται το
κουβάρι των υποκλοπών και των παρακο-
λουθήσεων. Ακολούθησε η αποκάλυψη της
περίφημης νόμιμης επισύνδεσης και σήμερα
τα ΜΜΕ μιλούν για τριγμούς και σεισμό στο
πολιτικό σκηνικό. 

Η κίνηση αυτή των Ευρωπαίων είχε στόχο
την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία ακολουθεί
εδώ και καιρό έναν φιλοαμερικάνικο προσα-
νατολισμό, απέναντι στον οποίο η ΕΕ έδειξε
την ενόχλησή της προσπαθώντας να θέσει
τους δικούς της όρους. Στην αντίθεσή της με
τους Αμερικάνους πάνω στα ζητήματα που
αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη πε-
ριοχή, η Ευρώπη έχει το όπλο της οικονο-
μίας, το οποίο και τώρα χρησιμοποιεί με
αφορμή τη λήξη της μεταμνημονιακής περιό-
δου επιτήρησης. Στην ουσία της η επιτήρηση
θα συνεχιστεί με άλλες μορφές και οπωσδή-
ποτε και οι πιέσεις προς την κυβέρνηση (αυ-
τή ή όποια άλλη) να συνεχίσει την πολιτική
ξεζουμίσματος του λαού και μεταφοράς

πλούτου προς τα εγχώρια και διεθνή κέντρα
οικονομικής ισχύος και εξουσίας. Το υπέρο-
γκο χρέος που έχει διαμορφωθεί διευκολύνει
ακόμα περισσότερο αυτές τις απαιτήσεις.

Τώρα, μαζί με το όπλο της πίεσης στο οι-
κονομικό πεδίο, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν
να επεκταθούν και σε πιο άμεσες πολιτικές
πιέσεις με το ζήτημα των υποκλοπών. Ωστό-
σο, οι Αμερικάνοι δεν άφησαν το ζήτημα ανα-
πάντητο. Με το γνωστό άρθρο στους Times
της Νέας Υόρκης περί της «Ολοφάνερης σή-
ψης στην καρδία της Ελλάδας», χρησιμοποί-
ησαν το ίδιο γεγονός που ανέδειξαν οι αντα-
γωνιστές τους εναντίον τους, για να απαντή-
σουν πιέζοντας και αυτοί από τη μεριά τους
την κυβέρνηση, με το ίδιο όπλο, αλλά προς
την αντίθετη κατεύθυνση!

Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι σε
εξέλιξη και οι βεβαιότητες είναι λίγες, καθώς
το διεθνές σκηνικό μέσα στο οποίο εκτυλίσ-
σονται οι σχέσεις και αντιθέσεις είναι ρευστό.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται να τε-
λειώνει σύντομα, η πίεση στους Ευρωπαίους
στο ενεργειακό είναι τεράστια, οι Αμερικάνοι
εξακολουθούν τις επιθετικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, την Ανατολική
Μεσόγειο, αλλά και την Άπω Ανατολή, τα ελ-
ληνοτουρκικά παραμένουν πηγή κινδύνων
και απρόβλεπτων εξελίξεων.

Ανήκει, λοιπόν, μόνο στο πεδίο της μικρο-
πολιτικής η βεβαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυ-
βέρνηση έχει χάσει τη διεθνή στήριξη και βρί-
σκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Πά-
ντως οι δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν. Η
πραγματικότητα είναι ότι στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη ασκούνται πολύ σοβαρές πιέσεις
και από τους δυο πυλώνες της ιμπεριαλιστι-
κής εξάρτησης της χώρας, Αμερικάνους και
Ευρωπαίους, ωστόσο από κανέναν από τους
δύο δεν έχει ξεκάθαρα αρθεί η εμπιστοσύνη
προς την ΝΔ. Αυτό θα φαινόταν αν είχε αρχί-
σει να προαλείφεται η επόμενη κυβερνητική
λύση, αν είχε γίνει σαφές ότι οι ιμπεριαλιστές
έχουν άλλον εκλεκτό για την διακυβέρνηση
της χώρας, κάποιον που κρίνουν ότι σε αυτή
τη φάση τους εξυπηρετεί καλύτερα. Μια τέ-

τοια επιλογή δεν φαίνεται να έχει γίνει, του-
λάχιστον όχι ακόμα, ούτε καν από τον έναν
από τους δυο πυλώνες.

Θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί βήμα
προς μια τέτοια κατεύθυνση η προσέγγιση
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ; Λογική συνέπεια των εξελίξε-
ων είναι να οξυνθεί η αντιπαράθεση του
ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, δηλαδή του θύματος με τον
πολιτικό υπεύθυνο των υποκλοπών. Και κα-
τά συνέπεια η συμπόρευση του θύματος, σε
αυτό το ζήτημα, με την αξιωματική αντιπολί-
τευση. Η κατάσταση έχει αναγκάσει τα στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ που …αποτάσσονταν οποι-
ασδήποτε συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ (Λο-
βέρδος, Βενιζέλος) να σιωπούν. Προς το πα-
ρόν…

Ωστόσο, αυτή η μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ
προς τον ΣΥΡΙΖΑ καθόλου δεν αποκλείεται να
είναι προσωρινή. Το ζήτημα που τίθεται τώ-
ρα δεν είναι η κυβερνητική συνεργασία.
Όταν τεθεί κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να απο-
κλειστεί μια διαφορετική συμπεριφορά ένθεν
κακείθεν. Άλλωστε, είναι άγνωστος όχι μόνο
ο χρόνος των εκλογών, αλλά και οι εξελίξεις
που θα υπάρξουν ως τότε, το κλίμα μέσα στο
οποίο θα γίνουν και βέβαια το αποτέλεσμά

τους... Όλα αυτά θα κρίνουν τις όποιες μετε-
κλογικές συνεργασίες και τότε θα φανεί αν η
σημερινή προσέγγιση ήταν η αρχή μιας πραγ-
ματικής πολιτικής επιλογής (και με έξωθεν
στήριξη) ή ήταν απλώς ευκαιριακή.

Μήπως οι διαφωνίες που εκφράζονται στο
εσωτερικό της ΝΔ πάνω στο ζήτημα, με κο-
ρυφαία την παρέμβαση του Καραμανλή που
ζήτησε πλήρη διαφάνεια σε αντίθεση με τη
γραμμή της κυβέρνησης πως τα ζητήματα
εθνικής ασφάλειας δεν δημοσιοποιούνται, εί-
ναι ενδείξεις πως η κυβέρνηση δεν θα αντέ-
ξει για πολύ; Όχι απαραίτητα.

Είναι βέβαιο ότι υπάρχει …ανακατωσούρα
στις τάσεις της ΝΔ, όπως και στις τάσεις του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα
κόμματα. Αυτό εκφράζεται και με τις αντιπα-
ραθέσεις για τα διαδικαστικά –πλην ουσιαστι-
κά- ζητήματα σχετικά με την Εξεταστική Επι-
τροπή της Βουλής (ποιοι θα κληθούν να κα-
ταθέσουν, πόσο πίσω στο χρόνο θα επεκτα-
θεί η έρευνα κ.λπ.).

Είναι βέβαιο, επίσης, ότι όλοι αυτοί επι-
διώκουν, με περίσσιο οπορτουνισμό, να δια-
μορφώσουν συνθήκες που θα τους φέρουν σε
καλύτερες θέσεις όταν τεθούν επιτακτικά τα
κρίσιμα ζητήματα. Άλλωστε και στο ίδιο το
ζήτημα των παρακολουθήσεων ακόμη δεν
έχει φανεί το πραγματικό βάθος και σε ποια
πολιτικά πρόσωπα του συστήματος επεκτεί-
νεται. Όμως από εκεί μέχρι να θεωρούμε βέ-
βαιο ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η προκήρυξη
των εκλογών είναι θέμα ημερών, υπάρχει
απόσταση. Πιθανό ίσως είναι, αλλά όχι βέ-
βαιο. Και είναι πιθανό επειδή η εξέλιξη των
αντιθέσεων ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές
μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιφέρει ή και να
απαιτήσει αναπροσαρμογές στη διαχείριση
της πολιτικής εξουσίας στη χώρα. Είτε ανα-
νέωση της θητείας Μητσοτάκη είτε αλλαγή
της κυβέρνησης. 

Όσοι, λοιπόν, ακολουθούν την …ανυπο-
μονησία του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές, καλύτε-
ρα θα κάνουν να μην βιάζονται, γιατί η ρευ-
στότητα της περιόδου δεν επιτρέπει και πολ-
λές βεβαιότητες.
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Αποψη

Υποκλοπές

Θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις;

«ποιοι κυβερνούν αυτό τον τόπο». Από την άλλη, συγκροτεί μια πολιτική
γραμμή «λαϊκής χρήσης» εμετικά φαρισαϊκή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, «ζη-
τούν» μια… διαφανή ΕΥΠ! Ζητούν να μαθαίνει ο (κομμουνιστής, αγωνι-
στής, απεργός…) παρακολουθούμενος ότι παρακολουθούνταν, όταν τε-
λειώνει η παρακολούθησή του! Όλα αυτά τα εξωφρενικά «φιλολαϊκά και
δημοκρατικά» επινοήματα επιστρατεύονται για να μένουν στο απυρόβλη-
το τα ιμπεριαλιστικά αφεντικά τους και για να καμώνονται στον λαό πως
κάτι πράγματι ζητούν! Και στην πραγματικότητα αυτό που «ζητούν» δεν
είναι άλλο από τη «νομιμοποίηση» και την αποδοχή στη συνείδηση του λα-
ού και της νεολαίας όλων των μηχανισμών και των δυνάμεων που τον χα-
φιεδίζουν, τον τρομοκρατούν και τον καταστέλλουν! 

Από κοντά σε όλους αυτούς και η ηγεσία του ΚΚΕ, πιο «γενναία», ζη-
τά να «καταργηθεί όλο το αντιδημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο»! Δηλαδή, δεν
λέει λέξη για την ταμπακιέρα, για αυτό που πραγματικά έχει απέναντι του
ο λαός. Και επαναλαμβάνει την πάγια για το κόμμα αυτό διαστροφή του
ζητήματος: στη θέση της ανάγκης για μαζική λαϊκή πάλη για την ανατρο-
πή των μέτρων της φασιστικοποίησης (από τον νόμο Χρυσοχοΐδη για τις
διαδηλώσεις ως την πανεπιστημιακή αστυνομία, τον νόμο για το άσυλο
και τον νόμο Χατζηδάκη που καταργεί τον αγωνιστικό συνδικαλισμό…)
μπαίνει το προεκλογικό πρόγραμμα του ΚΚΕ, που αν υποστηριχθεί στις
κάλπες θα… φέρει δημοκρατία παντού!

Στη διαστροφή της πραγματικότητας με όρους κοινοβουλευτικού κρε-
τινισμού έσπευσαν να συμβάλλουν και δυνάμεις του αριστερού εξωκοι-
νοβουλίου, οι οποίες «αίφνης» ανακάλυψαν ότι «ήρθε η ώρα να ξηλωθεί
το καθεστώς των παρακολουθήσεων» (!!) για να καταλήξουν στο ατρά-
νταχτο και επίσης πάγιο για αυτές τις δυνάμεις… δημοκρατικό αίτημα:
«Κάτω η κυβέρνηση-εκλογές». Αναρωτιόμαστε αν δεν βρέθηκε κανείς
από τους υπογράφοντες να προβληματιστεί «ποιος την έφερε αυτή την
ώρα» (του τέλους των παρακολουθήσεων…) και να ανησυχήσει που αυ-
τός ο «ριζοσπαστισμός» βρίσκεται τόσο κοντά στην ουρά των πολιτικών
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ… 

Στον δρόμο των εργατών της Μαλαματίνας!
Τις ίδιες μέρες που σύσσωμη η αντιπολίτευση «αγωνιούσε και αγωνι-

ζόταν» για τη «δημοκρατία» στη χώρα, λιγότεροι από εκατό εργάτες που
επιμένουν να απεργούν και να διεκδικούν το δικαίωμα στη δουλειά και
στη μαζική πάλη, ήταν αρκετοί για να βάλουν τα πράγματα στην (ταξική)
θέση τους! Ολόκληρος ο κρατικός και εργοδοτικός μηχανισμός ενεργο-
ποιήθηκε για να τους χτυπήσει ωμά, μαρτυρώντας αν όχι τον φόβο, του-
λάχιστον την έγνοια του συστήματος. Τον φόβο και την έγνοια οι εκατό
να μην γίνουν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες που θα παλεύουν εκεί
που μπορούν να κερδίσουν και για αυτά που μπορούν να κατακτήσουν. 

-Στον δρόμο, στην απεργία, στη διαδήλωση, μακριά από τις λογικές
αναμονής για το αν θα «φύγει ο Μητσοτάκης», για το πότε θα στηθεί το
εκλογικό παραβάν.

-Παλεύοντας για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για συλλογικές συμβά-
σεις με αυξήσεις στους μισθούς στο κόστος ζωής, για το δικαίωμα στην
οργάνωση και στη μαζική πάλη, μακριά από αυταπάτες και απάτες για τη
δυνατότητα του συστήματος να «αυτοκαθαρθεί» και να μεταρρυθμιστεί. 

Αυτός είναι ο δρόμος που «γεννά» η βαρβαρότητα του συστήματος ως
τη μόνη πραγματική απάντηση στον σκοτεινό χειμώνα, στη σκοτεινή επο-
χή που φέρνει στον λαό μας και στους εργάτες το σύστημα της εξάρτησης
και της εκμετάλλευσης. Αλλά αυτός ο δρόμος δεν θα ξετυλιχτεί «μόνος
του» απέναντι στον δοσμένο καταθλιπτικό πολιτικό συσχετισμό. Χρειάζε-
ται πολιτική γραμμή και πάλη που θα τον εμπνέει και θα εμπνέεται από
αυτόν. Χρειάζεται πολιτικούς φορείς, πρωτοβουλίες κοινής δράσης και
δυνάμεις που θα στηρίζουν αυτό τον δρόμο, γιατί θα στηρίζονται σε αυ-
τόν και μόνο σε αυτόν και στις δυνάμεις που αυτός παράγει. Σε αυτή την
υπόθεση παλεύουμε, για αυτή την υπόθεση καλούμαστε να εμπνεύσουμε
και να στρατεύσουμε λαό και νεολαία!

ρευνηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, που συμφωνούμε να συσταθεί, με
βάση και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, κάθε περίπτωση συνακρόασης
και υποκλοπής σε βάρος του ΚΚΕ, με βάση και τα στοιχεία που έχουν συ-
γκεντρωθεί από τη Δικαιοσύνη».

Από την άλλη, για πολλές από τις οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτι-
κής αριστεράς είναι κοινός ο στόχος για «διάλυση της ΕΥΠ με τη σημερι-
νή της μορφή»! Μάλλον υπάρχει και κάποιο σχέδιο για μια άλλη μορφή
της ΕΥΠ που σε δεύτερο χρόνο θα δημοσιοποιηθεί... Παράλληλα, οι υπο-
κλοπές αποτέλεσαν το κεντρικό πολιτικό ζήτημα για προεκλογικές ζυμώ-
σεις. Ενδεικτικά: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να πέσει!... Για να ξη-
λωθεί μαζί με την κυβέρνηση, και όλο το πλαίσιο δημοκρατικής ερήμου
που επιχειρεί να επιβάλει…να δημιουργηθεί η βάση για τη συγκρότηση
μιας κεντρικής πολιτικής πρότασης του χώρου αυτού» δηλώνει ξεκάθαρα
η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ. Κάτω από το αίτημα «να πέσει η κυβέρνηση», που απο-
τέλεσε το κεντρικό στίγμα της διαδήλωσης στις 25/8 στην Αθήνα, συ-
σπειρώθηκαν 16 πολιτικές οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς και το ΜΕΡΑ25. Εκτός ότι αποτελεί την αποθέωση των κοινοβουλευ-
τικών αυταπατών, ταυτόχρονα το συγκεκριμένο αίτημα, τη δεδομένη
στιγμή, ρίχνει νερό στο μύλο των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. 

Είναι τουλάχιστον αφέλεια να θεωρεί κάνεις ότι μπορεί να αξιοποιήσει
τις κόντρες στο αστικό μπλοκ σε συνθήκες υποχώρησης του λαϊκού κινή-
ματος, την ώρα που βαθαίνει η ιμπεριαλιστική εξάρτηση της χώρας, η
οποία έχει μετατραπεί σε πεδίο ανταγωνισμού των μυστικών υπηρεσιών
ιμπεριαλιστικών κρατών. Και είναι, συνειδητή ή ασυνείδητη, αναχώρηση
από το πεδίο της πραγματικής πάλης, της συγκρότησης κινήματος που θα
υπερασπιστεί και θα διεκδικήσει τα λαϊκά δικαιώματα που τσαλαπατά βά-
ναυσα το σύστημα της εκμετάλλευσης. 
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Α
υτό το καλοκαίρι φάνηκε ξανά και σ΄ όλο της το μεγα-

λείο η απανθρωπιά του συστήματος της εκμετάλλευσης

και της εξάρτησης και της πολιτικής που ακολουθούν

οι κυβερνήσεις του. Σ’ ένα ακόμα απ’ τα συνεχή «επεισόδια»

εγκλωβισμού προσφύγων σε νησίδες του ποταμού Έβρου και

επαναπροωθήσεων (push-backs), 39 πρόσφυγες απ΄ τη Συρία

βρέθηκαν για μέρες αβοήθητοι σε νησίδα του ποταμού Έβρου,

χωρίς τροφή και νερό, αλλά και χωρίς καμιά απολύτως ιατρι-

κή φροντίδα και περίθαλψη. Το γεγονός αυτό κόστισε τη ζωή

στο 5χρονο κορίτσι, από τσίμπημα σκορπιού, ενώ το σώμα του

παρέμενε άταφο επί μέρες και για να «διατηρηθεί» το έβαζαν

μέσα στο νερό του ποταμού… Η ζωή ενός ακόμα 9χρονου παι-

διού κινδύνεψε, επίσης από τσίμπημα, ενώ μια γυναίκα

έγκυος στον 8ο μήνα παρέμενε αφημένη «στην τύχη της»… 

Σκηνές σύγχρονου μεσαίωνα, πλήρους απαξίωσης της αν-

θρώπινης ζωής από ένα σύστημα που όχι μόνο δεν νοιάζεται

για τη ζωή των λαϊκών ανθρώπων (προσφύγων αλλά και…

Ελλήνων), αλλά είναι και υπεύθυνο για το χαμό της. Οι πρό-

σφυγες αυτοί –όπως και πολλοί άλλοι, ειδικά τον τελευταίο

χρόνοψ– βρέθηκαν ανάμεσα στις συμπληγάδες της αντιδραστι-

κής ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και εργαλειοποιήθηκαν.

Το ιστορικό της Οδύσσειας αυτών των προσφύγων, που έχει

δημοσιοποιηθεί στον Τύπο και στο διαδίκτυο, είναι σε γενικές

γραμμές το εξής: Αρχικά, στις 14/7, όταν εντοπίστηκαν απ΄

τις ελληνικές αρχές, μεταφέρθηκαν βίαια απ΄ αυτές σε νησίδα

στα ανατολικά του χωριού Κισσάρι του Έβρου και, σύμφωνα

με καταγγελίες, 3 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους, ένας από

ξυλοδαρμό και δύο από πνιγμό. Στις 26/7 οι ελληνικές αρχές

τούς επαναπροωθούν στην Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές τούς

κρατούν σε κέντρο κράτησης και στη συνέχεια τούς απειλούν

πως θα τους απελάσουν στη Συρία. Τους χωρίζουν σε ομάδες

και τους διώχνουν προς την Ελλάδα. 

Οι πρόσφυγες ξαναφτάνουν στις 8/8 στην ίδια νησίδα και

εγκλωβίζονται εκεί για μια εβδομάδα, μέχρι τις 15/8 οπότε τε-

λικά τους περισυνέλεξαν οι ελληνικές αρχές. Στις 9/8 είχε πε-

θάνει το κορίτσι. Όλη αυτή την εβδομάδα, η ελληνική κυβέρ-

νηση και η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοινώσεις της αρνούνταν όχι μόνο να

τους περισυλλέξουν και να τους διασώσουν, αλλά ακόμα κι

αυτή την ίδια την… ύπαρξή τους, ισχυριζόμενοι πως βρίσκο-

νταν σε τουρκικό έδαφος. Εδώ σημειώστε πως ακόμα κι ο

πρόεδρος των συνοροφύλακων του Έβρου δήλωσε πως ούτε

οι ίδιοι γνωρίζουν ακριβώς ποιες νησίδες του Έβρου ανήκουν

σε ελληνικό ή σε τουρκικό έδαφος γιατί αυτές δημιουργούνται

το καλοκαίρι και κάθε χρόνο αλλάζουν, ανάλογα με τη ροή

του ποταμού και με τις ανατροπές που φέρνουν τα φερτά υλι-

κά. Εκτός αυτών, όμως, παρόλο που η κυβέρνηση και οι αρ-

χές γνώριζαν ήδη πως οι πρόσφυγες βρίσκονταν στη νησίδα

απ’ τις 8/8 (αλλά και στις 14/7), ενημέρωσαν τις τουρκικές

αρχές για την παρουσία τους εκεί στις 11/8 (σύμφωνα με όσα

δηλώνουν επίσημα). Ο Μηταράκης μίλησε για «ανακολουθίες»

στην περιγραφή των γεγονότων, υπονοώντας αμφισβήτησή

τους, ενώ ακόμα πιο εμετικός ο Μητσοτάκης έφτασε ν’ αμφι-

σβητήσει κι αυτός, εμμέσως πλην σαφώς, το θάνατο του κορι-

τσιού σε ομιλία του στη Βουλή. 

Όλη αυτή η κατάσταση έβγαλε ξανά στην επιφάνεια κάποια

βασικά στοιχεία:

Πως για την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική τάξη (όπως

και για την τούρκικη αστική τάξη) οι προσφυγικές ροές, αυτό

το παράγωγο της πολιτικής των ιμπεριαλιστικών αφεντικών

τους, της πολιτικής του πολέμου και της εξαθλίωσης, αποτε-

λούν μια «καυτή πατάτα», ένα σοβαρό «βαρίδι» που πολύ θα

ήθελαν να το αποφύγουν, να το «κουκουλώσουν», να το…

εξαφανίσουν. 

Πως, παραπέρα, χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες η μία

ενάντια στην άλλη στον μεταξύ τους αντιδραστικό ανταγωνι-

σμό, τους εργαλειοποιούν και τους θυσιάζουν στην εξαθλίωση

και στην απελπισία, χωρίς να υπολογίζουν κανένα κόστος σε

ανθρώπινες ζωές.

Πως τα κονταροχτυπήματα και οι καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ

προς τη ΝΔ στη Βουλή –και όχι μόνο- είναι υποκριτικά, γιατί κι

αυτός διαχειριζόταν την ίδια αντιδραστική αντιπροσφυγική

πολιτική όταν ήταν στην κυβέρνηση.

Πως οι καταγγελίες πραγματικών γεγονότων από ευρω-

παϊκούς παράγοντες, θεσμούς και ΜΜΕ, πέρα από υποκριτι-

κές (γιατί η ίδια η ΕΕ πρωτοστατεί όλα αυτά τα χρόνια στην

αντι-προσφυγική πολιτική), δεν εκπορεύονται απ’ τη σκοπιά

της «υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» ή των δι-

καιωμάτων των προσφύγων, αλλά έχουν ως αφετηρία τους

τη δυσαρέσκεια απ΄ το γεγονός πως η «διπλή βάρκα» της

εξάρτησης της χώρας από ΗΠΑ και ΕΕ έχει «γείρει» πολύ

«αμερικάνικα».

«Μπαλάκι» στο πλαίσιο της αντιδραστικής ελληνο-τουρκικής αντιπαράθεσης…

Το νεκρό κορίτσι και οι 38 πρόσφυγες 

που εγκλωβίστηκαν για μέρες στον Έβρο 

δημοκρατικά 
δικαιώματα

Τρεις νεκροί πρόσφυγες 
στα ανοικτά της Χίου
ύστερα από βίαιη 
επαναπροώθησή τους

Στις 10/8 η τουρκική ακτοφυλακή

εντόπισε στη νησί Καρααντά, 16 χι-

λιόμετρα απ’ τη Χίο, 8 πρόσφυγες

και 3 πτώματα προσφύγων… Σύμ-

φωνα με καταγγελίες των προσφύ-

γων και της ΜΚΟ Aegean Boat

Report, 10 άνδρες της ελληνικής

ακτοφυλακής με καλυμμένα πρό-

σωπα πραγματοποίησαν βίαιη επα-

ναπροώθηση 12 προσφύγων που

είχαν φτάσει στη Χίο μαζί με άλλους

27. Νωρίτερα οι πρόσφυγες μεταφέρ-

θηκαν σε άγνωστη τοποθεσία της

Χίου όπου τους κλάπηκαν τα υπάρ-

χοντά τους, ξυλοκοπήθηκαν, έναν

απ΄ αυτούς τον πήραν σε κάποιο αυ-

τοκίνητο, ενώ οι 11 αναγκάστηκαν

να πέσουν στη θάλασσα χωρίς σωσί-

βια. Σε κάποιους μάλιστα είχαν ήδη

φορέσει χειροπέδες πριν τους ρίξουν

στο νερό. 

Επεκτείνεται στα 215 
χιλιόμετρα ο φράχτης 
στον Έβρο και 
προσλαμβάνονται 
συνοροφυλάκες 
Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ σε

συνεδρίασή του στις 23/8, με επικεφα-

λής τον Μητσοτάκη, επεκτείνεται ο

φράχτης του Έβρου σε συνολικό

μήκος 215 χιλιομέτρων. Μέχρι το

τέλος του 2022 θα έχει επεκταθεί

κατά 80 χιλιόμετρα. Θα τοποθετη-

θούν επίσης «θερμικές κάμερες» κατά

μήκος του ποταμού και θα προσλη-

φθούν 250 νέοι συνοροφύλακες. Μ’

αυτό τον τρόπο -και με… «λεφτά που

υπάρχουν» (όπως και για τους μηχα-

νισμούς καταστολής της αστυνομίας ή

για τα εξοπλιστικά των ιμπεριαλι-

στών)- προσπαθεί η ντόπια αστική

τάξη ν’ αντιμετωπίσει τον προσφυ-

γικό ξεριζωμό και να «οχυρωθεί» ως

προς αυτό απέναντι στην ανταγωνί-

στρια τουρκική. 

Και επιχείρηση – σκούπα
απ΄ το στρατό 
κατά προσφύγων

Την Παρασκευή 5/8, με εντολή του

ΓΕΕΘΑ ξεκίνησε επιχείρηση «περιπο-

λίας» των δυνάμεων του στρατού

προς αναζήτηση προσφύγων και με-

ταναστών στην ορεινή περιοχή του

Έβρου και κοντά στα ελληνοβουλγα-

ρικά σύνορα, αλλά και σε χωριά της

Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου, του

Σουφλίου και σε περιοχές της Αλε-

ξανδρούπολης. Συμμετείχε η 1η Στρα-

τιά και μονάδες του Δ’ Σώματος

Στρατού. Τα παραπάνω ανέφερε το-

πική ιστοσελίδα και καταγγελία του

«Δικτύου Σπάρτακος». Αναφέρεται

επίσης πως είχε προηγηθεί και ρατσι-

στική προπαγάνδα προς τους κατοί-

κους, ειδικά σ’ αυτούς του Σουφλίου,

με βίντεο από στρατιωτική ιστοσε-

λίδα. Ο ρόλος ενός αστικού στρατού,

αντιλαϊκού, εχθρικού προς τους γεί-

τονες λαούς και τους πρόσφυγες και

στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών

αφεντικών είναι και αυτός. 

Ο «αόρατος εχθρός» έγινε «ανύπαρκτος»!

Σ
ε συνθήκες εντεινόμενης κρίσης και ανταγωνι-

σμών, ο παράγοντας της πανδημίας εξακολου-

θεί να επιδρά με τη σειρά του στα διογκούμενα

αδιέξοδα του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήμα-

τος, καθώς και να αναδεικνύει την ολοκληρωτική σήψη

στην οποία αυτό έχει περιέλθει. Η τακτική που επιλέ-

γεται δε από τις δυνάμεις του συστήματος στη σημερι-

νή φάση των εκρηκτικών αντιφάσεων διεθνώς δεν είναι

άλλη από την τεχνητή «εξαφάνιση» του προβλήματος

σε επικοινωνιακό επίπεδο, ενώ στην πράξη αναπαρά-

γεται η πολιτική της εγκληματικής διαχείρισής του, που

ακολουθήθηκε όλα τα τελευταία χρόνια. Όσο, λοιπόν,

και αν διάφοροι μεγαλόσχημοι της πολιτικής και της

επιστήμης ξόρκιζαν -στα λόγια- κατά την πρώτη περίο-

δο της επέλασης του κορωνοϊού, την πολιτική της

«ανοσίας της αγέλης», τώρα πλέον ανοιχτά την ανακη-

ρύσσουν σε κύριο τρόπο προσέγγισης της πανδημίας

από εδώ και στο εξής. 

Στη χώρα μας, εδώ και μήνες, εν όψει της εσπευ-

σμένης έναρξης της τουριστικής σεζόν, η κυβέρνηση

ανήγγειλε θριαμβευτικά την «κατάργηση» της πανδη-

μίας. Οι ανακοινώσεις για την επιδημιολογική εικόνα

μεταφέρθηκαν σε εβδομαδιαία βάση, η -άλλοτε υπεύ-



Μέσα σε ένα εντεινόμενο κλίμα
φασιστικοποίησης της δημόσιας
και πολιτικής ζωής, έρχεται 
η εξ αναβολής δίκη 
των 62 συλληφθέντων, 
στις 6 Δεκέμβρη του 2020,
μεταξύ των οποίων και 12 μέλη
και στελέχη του ΚΚΕ(μ-λ). 

Σ
τις 29 του Νοέμβρη του 2021
σύρθηκαν σε δίκη οι 62 συλλη-
φθέντες στο Τριμελές Πλημμε-

λειοδικείο της Αθήνας, δίκη που πήρε
αναβολή για τις 16 Σεπτέμβρη του
2022. Έρχεται να συνεχίσει αυτό που
ξεκίνησε πέρυσι, σε μια περίοδο που η
αστική «δημοκρατία» χτυπάει απεργίες
και συγκεντρώσεις, αποκαλύπτεται το
εύρος των παρακολουθήσεων και νομι-
μοποιείται ο χαφιεδισμός, χτυπιέται το
Άσυλο και «προετοιμάζεται η πανεπι-
στημιακή αστυνομία», σε μια περίοδο
που βαθαίνει η επίθεση του συστήματος
στις δημοκρατικές κατακτήσεις του λα-
ού ευρύτερα.

Η δίκη αυτή υπενθυμίζει όλα όσα
εκτυλίχθηκαν στην προπέρσινη επέτειο
της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου.
Μέσα σε μια σιδερόφραχτη και αστυνο-
μοκρατούμενη Αθήνα, αμφισβητούνταν
το δικαίωμα στη διαδήλωση για την
επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρη-
γορόπουλου. Με τις απαγορεύσεις και
την κρατική τρομοκρατία να έχουν κο-
ρυφωθεί μέσα στην περίοδο της καρα-
ντίνας και την κυβέρνηση να αφήνει
τον λαό έρμαιο στην πανδημία! Λίγες
μέρες πριν, είχε προηγηθεί η απαγό-
ρευση της πορείας του Πολυτεχνείου,
όπου η κυβέρνηση είχε επίσης προχω-
ρήσει σε άγρια καταστολή του λαού
που αντιστάθηκε, καθώς πάλι και σε
συλλήψεις και κατηγορίες σε αγωνι-
στές, με χαρακτηριστικότερη την περί-

πτωση της δίκης των συλληφθέντων
στα Σεπόλια.

Οι 62 συλληφθέντες στις 6 του Δε-
κέμβρη του 2020 ήταν μόνο ένα μέρος
από τις εκατοντάδες -γύρω στις 400!-
προσαγωγές και συλλήψεις που έγιναν
εκείνη την ημέρα. Τα 12 μέλη και στε-
λέχη του ΚΚΕ(μ-λ) προσήχθησαν στα
Εξάρχεια, στην οδό Γραβιάς, όπου εί-
χαν ανοίξει πανό, περικυκλωμένοι από
τις ορδές των διάφορων αστυνομικών
ομάδων, των ΔΕΛΤΑ και των ΜΑΤ. Οι
σύντροφοί μας, όπως και άλλοι προσα-
χθέντες από διαφορετικές μεριές του
κέντρου, που αργότερα τσουβαλιάστη-
καν σε μια δικογραφία 62 ανθρώπων,
κρατήθηκαν για πολλές ώρες στη
ΓΑΔΑ, χωρίς να τους επιτρέπεται πρό-
σβαση σε δικηγόρο και χωρίς να τους
ανακοινώνεται ο λόγος προσαγωγής.
Αφού αργά το βράδυ τους ανακοινώθη-
κε ότι πρόκειται για συλλήψεις, μετα-
φέρθηκαν και στο Εγκληματολογικό
της Λ. Καβάλας για δακτυλοσκόπηση. 

Αυτοί είναι οι εγκληματίες που δικά-
ζονται στις 16 Σεπτέμβρη για «διασπο-
ρά μολυσματικής νόσου»! Είναι φανερό

ότι μιλάμε για μια δίκη που έχει ξεκά-
θαρο πολιτικό χαρακτήρα και στόχο. Εκ
μέρους όλου του συστήματος, θέλει να
στείλει μήνυμα τρομοκρατίας και φόβου
σε όλο τον λαό που αγωνίζεται! Σε
όλους τους αγωνιστές και σε όλους
τους δημοκράτες, θέλει να εμπεδώσει
ότι το σύστημα «δεν σηκώνει και πολ-
λά» και πως όλες οι προσπάθειες που
γίνονται «ενοχλητικές» για τις πολιτικές
επιλογές του συστήματος θα στοχοποι-
ούνται και θα καταστέλλονται! Η χρησι-
μοποίηση του προσχήματος της πανδη-
μίας και της υγειονομικής κατάστασης
για την ενίσχυση της φασιστικοποίησης
και οι κατηγορίες που απορρέουν από
την πολιτική της κυβέρνησης εκείνη την
περίοδο είναι πέρα για πέρα προκλητι-
κές, εκτός από υποκριτικές!

Για αυτό είναι και μεγάλη ανάγκη να
μαζικοποιηθεί η πάλη για την αθώωση
των 62 συλληφθέντων! Μπροστά στη
δίκη που ξεκίνησε στις 29 Νοέμβρη του
2021, είχε δημιουργηθεί μια μαζική κί-
νηση υπεράσπισης των συλληφθέντων.
Μέσα από εκδηλώσεις και κινητοποιή-
σεις που κατέληξαν σε μια μαζική πα-

ρουσία κόσμου στα δικαστήρια τη μέρα
της δίκης, καθώς και μέσα από τη δρά-
ση της «Επιτροπής Αλληλεγγύης σε
διωκόμενους-ες για την ελευθερία στις
κινητοποιήσεις», είχε εκφραστεί πολύ-
πλευρα η αλληλεγγύη στους διωκόμε-
νους και η απαίτηση να καταπέσουν
όλες οι κατηγορίες.

Σήμερα που το σύστημα επιτίθεται
αγριότερα στα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα του λαού, είναι ανάγκη να ξαναδη-
μιουργηθούν πρωτοβουλίες υπεράσπι-
σης και ανάδειξης του ζητήματος πλα-
τιά στον λαό! Να αναπτυχθεί εκ νέου
πολιτική κινητοποίηση, με στόχο τη μα-
ζικοποίηση της παρουσίας στη μέρα της
δίκης εξ αναβολής για να εκφραστεί το
δυνατόν αποτελεσματικότερα η αλλη-
λεγγύη στους διωκόμενους! Για να κα-
ταργηθούν όλες οι κατηγορίες και τα
πρόστιμα! Για να γίνει ένα ακόμα βήμα
στην πάλη για την υπεράσπιση του δι-
καιώματος στη διαδήλωση και στον
αγώνα, στην υπεράσπιση της ελεύθε-
ρης διάδοσης των ιδεών!
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Στις 16 Σεπτέμβρη δικάζονται εξ αναβολής οι 62 συλληφθέντες στις 6 Δεκέμβρη του 2020

Δικάζεται το δικαίωμα στη διαδήλωση και τον αγώνα!

Ο λαός παραμένει απροστάτευτος!

θυνη για βαριά πρόστιμα σε πολίτες που έκαναν μο-

ναχικό περίπατο- μάσκα έγινε πλέον σχεδόν παντού

περιττή, ενώ επιστρατεύτηκαν ξανά οι γνωστοί «ειδι-

κοί» για να κάνουν το μαύρο-άσπρο και να μας πεί-

σουν ότι όλα «βαίνουν καλώς». Το τελευταίο διάστη-

μα έφτασαν ακόμα και στο σημείο να χρησιμοποιούν

το γελοίο επιχείρημα των αρνητών του κορωνοϊού για

τον διαχωρισμό των θανάτων «με covid» και «από

covid», ώστε να υποβαθμίσουν την τραγική κατάστα-

ση των εκατοντάδων ανθρώπων που καταλήγουν

αβοήθητοι κάθε εβδομάδα. 

Τι κι αν σε περιόδους με πολύ λιγότερα κρούσματα,

νοσηλείες, διασωληνωμένους και θανάτους, το σύστημα

έβρισκε την ευκαιρία να αξιοποιήσει την πανδημία ως

πρόφαση για να επιβάλει σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, απα-

γορεύσεις, καταστολή και πρόστιμα; Τα συμφέροντα

του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον χώρο του

τουρισμού, των κάθε λογής ταξιδιωτικών πρακτορείων,

μεγαλοξενοδόχων, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εται-

ρειών, υπαγόρευσαν και αυτή τη φορά την απρόσκοπτη

διασπορά του κορωνοϊού σε κάθε γωνιά της χώρας. Μέ-

χρι και ΦΕΚ που καθιστούσε την καραντίνα των νοσού-

ντων τουριστών προαιρετική εκδόθηκε!

Το λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας,

που πλασάρει για «βαριά βιομηχανία» τον τουρισμό,

κάνει ακόμα τα θαύματά του. Ο Κικίλιας πρόσφατα,

άλλωστε, προανήγγειλε την επιδίωξη της κυβέρνησης

για επέκταση της σεζόν ως και τον Δεκέμβριο. Προ-

βάλλεται, μάλιστα, αυτή η επιλογή ως αντίδοτο στον

βαρύ χειμώνα φτώχειας που επίκειται για τις πλατιές

λαϊκές μάζες. Στο επίπεδο της πανδημίας, και ο τε-

λευταίος αφελής καταλαβαίνει τι θα σημάνει κάτι τέ-

τοιο, όταν τα μέτρα προστασίας εξακολουθούν να εί-

ναι ανύπαρκτα και τα κρύα που έρχονται θα επιβάλ-

λουν όλο και περισσότερο τον συνωστισμό σε κλει-

στούς χώρους. 

Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που ο χώρος της πε-

ρίθαλψης βρίσκεται υπό κατάρρευση, με το υγειονομι-

κό προσωπικό να έχει ξεπεράσει προ πολλού κάθε

όριο ανθρώπινης αντοχής. Με την κυβέρνηση, μάλι-

στα, να σχεδιάζει νέα μέτρα, που επιδεινώνουν το

πρόβλημα και εντείνουν την πολιτική των μηδενικών

προσλήψεων, όπως τη μετακίνηση των ασθενών covid

από τα -υποστελεχωμένα και διαλυμένα- τμήματα που

στήθηκαν ειδικά για τη νόσο στις εκάστοτε κλινικές

ανάλογα με τις συννοσηρότητές τους. 

Είναι φανερό στον καθένα ότι το σύστημα της εκ-

μετάλλευσης και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι αδιαφο-

ρούν για την υγεία του λαού, ενώ την ίδια στιγμή κά-

νουν τα πάντα για να υπηρετήσουν την κερδοφορία

του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου. Μπροστά σε μια

πανδημία που εξακολουθεί να είναι παρούσα και να

απειλεί τη ζωή των μαζών, με τον τραγικό απολογισμό

της να αγγίζει πλέον τους 33 χιλιάδες νεκρούς, οι απο-

κλειστικοί υπεύθυνοι για την έξαρσή της επιλέγουν να

κάνουν πως δεν υπάρχει και ταυτόχρονα να συνεχί-

ζουν στο γνωστό τροπάρι της προπαγάνδισης της

«ατομικής ευθύνης».

Η οργάνωση της πάλης για την υπεράσπιση της

υγείας τους και του δικαιώματός τους στη ζωή είναι

μονόδρομος για την εργατική τάξη, τον λαό και τη νε-

ολαία. Στα κύρια μέτωπα πάλης ενάντια στη φτώχεια,

την ακρίβεια και τους πολεμικούς κινδύνους, θα τρο-

φοδοτείται με καύσιμα και ο αγώνας για μέτρα προ-

στασίας σε ΜΜΜ και χώρους δουλειάς, για προσλήψεις

στα νοσοκομεία, άνοιγμα νοσοκομείων, κλινών και

ΜΕΘ, μαζικά δωρεάν τεστ, πλήρη-ίση-δωρεάν περί-

θαλψη για όλο τον λαό. 



Ε
ργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέ-

ες. O διεθνής ορίζοντας σκοτει-

νιάζει από τις παγκόσμιες συνέ-

πειες της άγριας ιμπεριαλιστικής σύ-

γκρουσης στην Ουκρανία και οι κίνδυνοι

για τους λαούς μεγαλώνουν. Η ρωσική

ιμπεριαλιστική εισβολή από τη μια και η

χρησιμοποίηση του καθεστώτος του Κιέ-

βου από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για να συνεχιστεί η

στρατηγική της περικύκλωσης της Ρω-

σίας από την άλλη, παράγει χιλιάδες νε-

κρούς και σακατεμένους, εκατομμύρια

πρόσφυγες και αυξάνει τον κίνδυνο γε-

νίκευσης του μακελειού στην Ευρώπη

και σ’ όλο τον κόσμο! Η σύγκρουση αυ-

τή, η μεγαλύτερη έως τώρα έκφραση

του ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστών,

αλληλοτροφοδοτείται από τη γενικευμέ-

νη κρίση του συστήματος, που η πανδη-

μία περιέπλεξε και απογείωσε! 

Η άρχουσα τάξη της χώρας επιτίθε-

ται με λύσσα στους εργαζόμενους, τη

νεολαία και τα δικαιώματά μας. Δια-

μορφώνει κάθε μέρα που περνάει ολοέ-

να και πιο άγριες συνθήκες ζωής, δου-

λειάς και σπουδών για τον λαό. Η πολι-

τική της ακρίβειας και της φτώχειας συ-

ντρίβει ότι έχει απομείνει από τη συνε-

χή λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων

όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα επιδό-

ματα-ψίχουλα δεν κρύβουν την ανέχεια

που απλώνεται στις λαϊκές συνοικίες. Η

φασιστικοποίηση της δημόσιας ζωής

προχωρά, ο απεργοκτόνος νόμος Χα-

τζηδάκη έχει βάλει σκοπό να διαλύσει

τα σωματεία. Μαζί με τους σκληρούς

ταξικούς φραγμούς, παρατάσσονται τα

ΜΑΤ και η αστυνομία, για να στερήσουν

τη νεολαία από το δικαίωμα στις σπου-

δές, αλλά και για να καθυποτάξουν τη

συνείδηση και τη δράση της!

Το πολιτικό προσωπικό της άρχου-

σας τάξης της χώρας, η κυβέρνηση της

ΝΔ και η δήθεν αντιπολίτευση των

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, ο ακροδεξιός Βε-

λόπουλος, μας λένε ψέματα! 

Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν «έπε-

σαν από τον ουρανό», δεν είναι ζήτημα

«κακής διαχείρισης»! Η ενεργειακή και

επισιτιστική κρίση είναι αποτέλεσμα της

εξάρτησης της χώρας από το ξένο κεφά-

λαιο και τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ-ΕΕ

και της μετατροπής της χώρας σε παράρ-

τημα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών

μονοπωλίων. Η αστική τάξη δίνει αντιπα-

ροχή τη χώρα και τον λαό στους δύο

αφεντάδες, για να διαιωνίζει την κυριαρ-

χία της και να αυγαταίνει τα κέρδη της! 

Οι υποκλοπές και η μπόχα που βγαί-

νει από τις πιο σκοτεινές γωνιές αυτού

του συστήματος δεν είναι ζήτημα προ-

σώπου και διαφάνειας! Ο κρατικός χα-

φιεδισμός, από τη γέννησή του και με

την υψηλή καθοδήγηση των ΗΠΑ, στρέ-

φεται, όπως άλλωστε και όλα τα τμήμα-

τα του κρατικού μηχανισμού (αστυνο-

μία, στρατός, «δικαιοσύνη»), ενάντια

στον «εχθρό λαό» και στην ανάγκη του

να παλέψει για τα δικαιώματά του. 

Το βάθεμα της πρόσδεσης στα αμε-

ρικανοΝΑΤΟϊκά αφεντικά δεν δημιουρ-

γεί ασφάλεια! Η μετατροπή τη χώρας

μας σε μια απέραντη βάση για την προ-

ώθηση των φιλοπόλεμων σχεδίων του

ΝΑΤΟ στην περιοχή δημιουργεί μεγά-

λους κινδύνους για το μέλλον και τη

ζωή του λαού. Αυτοί οι κίνδυνοι πολλα-

πλασιάζονται από τη συνέχιση του αντι-

δραστικού ανταγωνισμού των δύο

εξαρτημένων -από τον ιμπεριαλισμό-
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Για να ζήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε!
Όλοι στη διαδήλωση ενόψει ΔΕΘ! 

Σάββατο 10 Σεπτέμβρη – Καμάρα 6 μ.μ.

Μ
έσα στις διακοπές του Αυγούστου,
4.30 τα ξημερώματα στο έρημο
κέντρο της Αθήνας επέλεξε η κυ-

βέρνηση να επιβάλει το ξεκίνημα των ερ-
γασιών για τη δημιουργία Σταθμού Μετρό
στον χώρο της Πλατείας Εξαρχείων. Αυτές
οι εργασίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται
μέχρι και σήμερα (ένα μήνα μετά) με
24ωρη παρουσία των δυνάμεων καταστο-
λής (διμοιρίες ΜΑΤ, Ομάδες ΔΙΑΣ), αστυ-
νομικών με πολιτικά και σεκιούριτι πέριξ
της αποκλεισμένης από μεταλλικό φράχτη
5 μέτρων και δίχτυα πλατείας. Ξύλο, χημι-
κά και δεκάδες προσαγωγές και συλλή-
ψεις ήταν η απάντηση της αστυνομίας στις
συγκεντρώσεις εκατοντάδων κατοίκων
της περιοχής, που αντιτίθενται στην κατα-
σκευή του μετρό στην πλατεία.

Για την ιστορία (και όχι μόνο)
Η Γραμμή 4 του μετρό με σταθμό στην

πλατεία Εξαρχείων υπάρχει εδώ και του-

λάχιστον είκοσι χρόνια και υπήρχε όταν

ανακοινώθηκε η έναρξη της κατασκευής

το 2022 από την κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό

το γεγονός επιβεβαιώθηκε και από την κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν δημοπρατήθηκε το

έργο και ορίστηκε να γίνει ο σταθμός πά-

νω στην πλατεία. Τα πρώτα σχέδια που

δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκάλυπταν

πως όσα χρειάζονται για να υπάρξει ο

σταθμός, κυλιόμενες σκάλες, εξαερισμοί,

φρεάτια και λοιπά καταλάμβαναν σχεδόν

όλη την πλατεία (τη μοναδική της περιο-

χής), χωρίς να αφήνουν σχεδόν καθόλου

ελεύθερο δημόσιο χώρο υπερκείμενο του

σταθμού και φυσικά πράσινο. Μετά από

αντιδράσεις πάνω σε αυτό το σχέδιο, συ-

στάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία στη διε-

ρευνητική μελέτη που της ζητήθηκε για

εναλλακτικές, πρόκρινε ως λύση τη συμ-

βολή της Τοσίτσα με τη Μπουμπουλίνας,

μία λύση μόλις σε απόσταση 250 μέτρων

από την πλατεία, με την ονομασία «Μου-

σείο-Εξάρχεια». Ήταν μια λύση που

αγνοήθηκε σκόπιμα με την έναρξη των ερ-

γασιών στην πλατεία Εξαρχείων. 
Πώς άλλαξαν οι σταθμοί μετρό σε Αγία

Παρασκευή/Γεωπονικό/Πειραιά μετά από αι-
τήματα των δημοτικών/πανεπιστημιακών/εκ-
κλησιαστικών αρχών σε ένα βράδυ, ενώ οι
κάτοικοι των Εξαρχείων τρομοκρατούνται κα-
θημερινά με την παρουσία κατασταλτικών δυ-
νάμεων σε όλη τη γειτονιά τους;

Ιστορίες για «αγρίους»
Η κυβέρνηση και η δημοτική αρχή του

Δήμου Αθηνών αναφέρονται σε μειοψη-
φίες κατοίκων που αντιδρούν απέναντι
στην «ανάπτυξη» που είναι ιδεολογικά ου-
δέτερη. Πόσο, όμως, ισχύει αυτό; Πόσο
ξεκομμένη είναι η έναρξη των εργασιών με
συνοδεία δυνάμεων καταστολής από τις
πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού για
το «καθάρισμα» των Εξαρχείων; Εδώ και
πολλά χρόνια το σύστημα της εκμετάλλευ-
σης και καταπίεσης και οι κυβερνήσεις του
προσπαθούν να βρουν τη λύση στο «πρό-
βλημα» που αποτελεί γι’ αυτούς η περιοχή
των Εξαρχείων. Είναι μια γειτονιά με ιστο-
ρία και με έντονη πολιτική και κινηματική
δραστηριότητα για δεκαετίες, μια γειτονιά
συνδεδεμένη με το φοιτητικό κίνημα και
κοντά σε σχολές, που, η μια μετά την άλ-
λη, μεταφέρονταν μακριά απ’ το κέντρο,
μια γειτονιά που συνεχίζει ν’ αποτελεί
πρόβλημα για τις επιδιώξεις τους. Γι' αυτό
και προσπαθούσαν συνεχώς, πότε με την
καταστολή και την αστυνομοκρατία, πότε
με τη στοχοποίηση στεκιών και πολιτικών
χώρων, πότε με την περιθωριοποίηση και
την προσπάθεια εξαθλίωσής της, να δημι-
ουργήσουν το έδαφος για ν’ απαλλαγούν
απ’ τον «ενοχλητικό» αυτό χώρο. Έτσι, η
επιλογή της πλατείας ως χώρου κατα-
σκευής σταθμού του μετρό δεν αποτελεί

ένα τυχαίο γεγονός.
Επιχειρείται ξεκάθαρα η αλλαγή του

χαρακτήρα της γειτονιάς και η μετατροπή
της σε πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευ-
σης, τουριστικού περιεχομένου και ιδιωτι-
κού χαρακτήρα, μέσω διαθέσεων ενοικιά-
σεων airbnb, τουριστικών «ατραξιόν» και
επισκέψεων γκρουπ, προσπαθώντας ταυ-
τόχρονα να αναιρέσουν τα λαϊκά, κινημα-
τικά στοιχεία της γειτονιάς αυτής. 

Η «ιδεολογικά ουδέτερη» κυβερνητική
πολιτική και η «ανάπτυξη» που ευαγγελίζε-
ται έχουν ξεκάθαρα αντιλαϊκό πρόσημο.
Γιατί ο σταθμός στην πλατεία Εξαρχείων δεν
είναι ξεκομμένος από «ανάπλαση» Μπακο-
γιάννη, 40 στρεμμάτων του Λόφου του Στρέ-
φη, μετά από «δωρεά» εταιρείας επενδύσε-
ων ακινήτων, μια «ανάπλαση» που ξεκίνησε
κι αυτή στις 3/8, επίσης παρουσία των ΜΑΤ!
Δεν είναι ξεκομμένος από μια σειρά «έργα»
όπως ο «Μεγάλος Περίπατος», τα έργα
σταθμών μετρό, η «αξιοποίηση» κρατικών
κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας με τη μετα-
κίνηση των υπουργείων στο κυβερνητικό
πάρκο στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ, τη διπλή ανά-
πλαση Αλεξάνδρας-Βοτανικού και τις «ανα-
πλάσεις» σε Προσφυγικά, Πάρκο Γουδή,
Ακαδημία Πλάτωνος, Ελαιώνα, Πειραιώς.
Είναι μια σειρά έργα που στόχο έχουν να με-
τατρέψουν το κέντρο της Αθήνας σε τουρι-
στικό θέρετρο όλο τον χρόνο, με ενοίκια,

κόστος και συνθήκες ζωής απλησίαστα για
τους κατοίκους.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση και το σύ-
στημα που υπηρετεί επιδιώκουν να δημι-
ουργήσουν τις συνθήκες εκείνες για την
πλήρη αποπολιτικοποίηση της περιοχής,
τη δίωξη της διακίνησης των ιδεών και της
πολιτικής δράσης, την παραπέρα εμπο-
ρευματοποίηση και αστυνόμευσή της. Με
το συνεχόμενο όργιο κρατικής καταστολής
και βίας προσπαθούν να διαμορφώσουν
κλίμα τρομοκρατίας και να «κόψουν κάθε
κεφάλι» που πάει να σηκωθεί και ν’ αντι-
σταθεί στη συνεχιζόμενη επίθεση στα δι-
καιώματα και τη ζωή των εργαζομένων
και της νεολαίας.

Σίγουρα παραμένει ζητούμενο, όπως
και σε κάθε αγώνα, η μαζικοποίηση αλλά
και η σύνδεση των ζητημάτων της καθημε-
ρινότητας και της ποιότητας ζωής με τη
γενικότερη αντίσταση στην αντιλαϊκή κυ-
βερνητική πολιτική, που τσακίζει μισθούς,
συντάξεις και δικαιώματα στον βωμό της
ανάπτυξης των κερδών του κεφαλαίου και
των ιμπεριαλιστών. Κόντρα σε λογικές κα-
λύτερων διαχειριστών ή πιο δημοκρατι-
κών λύσεων, παραμένει βασικό στοιχείο
πως για να μπορέσει ο λαός να ζήσει, θα
πρέπει να αγωνιστεί και να βασιστεί στις
δικές του δυνάμεις.

Σταθμός μετρό στα Εξάρχεια
Με ΜΑΤ και όργιο καταστολής ξεκίνησε η κατασκευή του μετρό στην πλατεία
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Κ
ανείς δεν περίμενε κάτι διαφορε-
τικό. «Μετά φανών και λαμπά-
δων» υποδέχθηκε η άρχουσα τά-

ξη της χώρας μας και η κυβέρνησή της το
επιφανές στέλεχος των ιμπεριαλιστών
πατρόνων της. Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ,
ισχυρός άνδρας και πρόεδρος της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερου-
σίας των ΗΠΑ, έτυχε της υποδοχής που
ανέκαθεν επιφύλασσε το πολιτικό προ-
σωπικό σε ανάλογα πρόσωπα. Αφού επι-
σκέφθηκε προηγουμένως την Αλεξαν-
δρούπολη και επιθεώρησε τις εγκατα-
στάσεις και τα έργα που πραγματοποιού-
νται εκεί, συναντήθηκε με τον Μητσοτά-
κη και στη συνέχεια αναγορεύτηκε επίτι-
μος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ από το μεγα-
λοκαθηγητικό κατεστημένο. 

Η άρχουσα τάξη στη χώρα μας έχει
από καιρού φιλοτεχνήσει το αφήγημα
του «φιλέλληνα» πολιτικού και ιδιαίτε-
ρα του «αντιτούρκου», με βάση την κα-
τανομή ρόλων στα πολιτικά στελέχη
του αμερικανικού κατεστημένου. Οι συ-
χνότατες τοποθετήσεις του, στην κα-
τεύθυνση πίεσης, ευθυγράμμισης και
«συνετισμού» του Ερντογάν και της
Τουρκίας στις επιδιώξεις των ΗΠΑ
έχουν γίνει σημαία των ντόπιων αστών,
ενώ οι επιτηδευμένες φιλοφρονήσεις
του για την τήρηση όλων των υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από το καθεστώς
της ιμπεριαλιστικής-αμερκανικής εξάρ-
τησης της χώρας μας θεωρούνται εύση-
μά της για τη συνέχεια. Ο ίδιος δεν
έκρυψε τους στόχους της επίσκεψής
του, αναφέροντας ότι «η Αλεξανδρού-
πολη θα γίνει γεωστρατηγικό κέντρο
για την Ελλάδα, την περιοχή και τους
συμμάχους μας». Παράλληλα, «καυτη-
ρίασε» της εισβολές της Τουρκίας στον
εναέριο χώρο της Ελλάδας, που πρέπει
να σταματήσουν, όπως είπε. 

Στη συνάντηση με τον έλληνα πρω-
θυπουργό αποκαλύφτηκε ότι ξεκινά τον
προσεχή Οκτώβρη ο 4ος γύρος Στρατη-
γικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Είναι φα-
νερό ότι δεν αρκούν τα όσα έκαναν όλες
ανεξαίρετα οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις και όσα παραπάνω κάνει καθημερι-
νά η κυβέρνηση της Ν.Δ., αλλά πάντα
υπάρχει επιπλέον απαίτηση για συνεχή
«αναβάθμιση» των αμερικανοελληνικών
σχέσεων, αφού οι «προκλήσεις» είναι
συνεχείς και το «απαιτούν». Η στρατιω-
τική, ενεργειακή και οικονομική «συνερ-
γασία» των δύο χωρών, όπως αποκαλεί-
ται η σχέση εξάρτησης της χώρας μας,
απαιτεί κάθε φορά και νέα «άλματα». Κι
αν η στρατιωτική της πλευρά είναι δεδο-
μένη, στις μέρες μας η οικονομική-ενερ-
γειακή αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία,

στο βαθμό που εκτοπίζει συμμάχους και
ανταγωνιστές από πεδία που έως πρό-
σφατα θεωρούνταν κυριολεκτικά δικά
τους χωράφια. Η διαφοροποίηση του
μείγματος ενεργειακής εξάρτησης της
χώρας μας απασχολεί ιδιαίτερα τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό, καθώς η απε-
ξάρτηση συνολικά της Ευρώπης απ’
τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες έχει εκ
των πραγμάτων αναδειχθεί σε κομβικής
σημασίας ζήτημα του συνολικού ιμπε-
ριαλιστικού ανταγωνισμού. 

Άμεση σχέση με το θέμα είχε και η
επίσκεψη στη χώρα μας, αμέσως μετά,
του πρώην αμερικανού αντιπροέδρου
Τζον Κέρι και που, ενώπιόν του, ο Μη-
τσοτάκης δεσμεύτηκε για «συνεργασία»
και στο ενεργειακό ζήτημα. Μάλιστα,
εμμέσως πλην σαφώς, του απηύθυνε
σχετική «πρόσκληση» για αμερικανικές
«επενδύσεις» στις λεγόμενες ΑΠΕ. «Δεν
ξέρουμε» τι γνώμη για το ζήτημα έχουν
οι… γερμανοί ανταγωνιστές!

Λίγες εβδομάδες πριν, η Ρωσία «κάρ-
φωσε» την Τουρκία για την επίσπευση
παράδοσης και της 2ης συστοιχίας πυ-
ραύλων S-400 προς την Άγκυρα. Αν και
οι αντιδράσεις των ΗΠΑ ήταν, θα λέγα-
με. «λελογισμένες», υπενθυμίστηκε με
νόημα η γενική γραμμή απεξάρτησης της
γείτονος από αντίπαλα οπλικά συστήμα-
τα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν απ’
το ΝΑΤΟ κ.λπ. Καθόλου άσχετη με το θέ-
μα δεν είναι η πρόσφατη στοχοποίηση

των «ελληνικών» S-300 από την Τουρκία
–οπλικού συστήματος προηγούμενης γε-
νιάς, που μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα
και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη από
την Κύπρο– και που ισχυρίζεται η Άγκυ-
ρα ότι χρησιμοποιούνται απέναντι σε
τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη που πε-
τούν στο Αιγαίο. Είναι και αυτός ένας
τρόπος ενός «συμψηφισμού» που επιχει-
ρεί η τουρκική πλευρά σε σχέση με τους
ρωσικής κατασκευής πυραύλους. Το θέ-
μα των S-400, ωστόσο, συνεχίζει να
εμποδίζει την Τουρκία από την αναβάθ-
μιση των υπαρχόντων και την αγορά νέ-
ων μαχητικών F-16, ενώ αποτέλεσε την
αιτία αποκλεισμού της από τη συμπαρα-
γωγή των γνωστών F-35.

Πάντως, μια μόνιμη εστία αντιπαρά-
θεσης ανάμεσα στις αστικές τάξεις
Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει το
προσφυγικό-μεταναστευτικό, με τα
επεισόδια να διαδέχονται το ένα το άλ-
λο, τις αλληλοκατηγορίες και την εργα-
λειοποίηση του ζητήματος να είναι συ-
νεχείς και τις κόντρες από τις δύο πλευ-
ρές να μην έχουν τελειωμό. Σε συνδυα-
σμό, φυσικά, με τα γεγονότα σε χερ-
σαία σύνορα (χαρακτηριστική η περί-
πτωση νησίδων στον Έβρο), ενώ τα
εναέρια και θαλάσσια έχουν σταθερά
την… τιμητική τους. Ακόμη και δικοί
τους αναλυτές όλο και πιο συχνά κρού-
ουν το κώδωνα του κινδύνου «ατυχή-
ματος». Βάλτε, επίσης, στο λογαριασμό

και τις κόντρες για τα οικόπεδα της κυ-
πριακής ΑΟΖ, το τουρκικό γεωτρύπανο
που έχει βγει για έρευνες-γεωτρήσεις
και τη γενικότερη αναθέρμανση του
ιμπεριαλιστικού ενδιαφέροντος για κοι-
τάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και
θα έχετε όλο το παζλ ενός εκρηκτικού
μείγματος συμφερόντων που μπορεί να
οδηγήσει έως και σε αλληλοσφαγή τούς
λαούς στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Η αστική «μας» τάξη ορέγεται κόμ-
βους, πύλες εισόδου, διαμετακομιστικά
κέντρα και άλλα ανάλογα, έχοντας απο-
κλείσει από την οπτική της κάθε παρα-
γωγική δραστηριότητα. Το «καλό παιδί»
της Δύσης αναζητά ρόλους ανάλογους
του χαρακτήρα και των «κυβικών» του.
Οι κόντρες με την τουρκική άρχουσα τά-
ξη για την «εκπροσώπιση» των ΗΠΑ
στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να
συνεχιστούν. Κι αν το Ματζικέρτ και η
κατάληξη της Μικρασιατικής εκστρατεί-
ας αποτελούν, λόγω επετείων, προσφι-
λή εθνικιστικά πεδία για του τούρκους
κρατούντες, άλλο τόσο σοβινιστικό και
αντιδραστικό είναι το αφήγημα του αντι-
τουρκισμού που προσπαθεί το ντόπιο
κατεστημένο να εμφυσήσει στο λαό μας
απέναντι στο γειτονικό λαό. Να τα κατα-
δικάσουμε και τα δυο και να δουλέψου-
με για τη φιλία, την αλληλεγγύη και το
κοινό μέτωπο των λαών μας ενάντια
στον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό και
τον πόλεμο!

αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας,

τη φρενίτιδα των εξοπλισμών και το

εθνικιστικό δηλητήριο που χύνεται και

από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. 

Υπάρχει, όμως, προοπτική! Το μαύ-

ρο μέλλον που μας ετοιμάζουν ανατρέ-

πεται στον δρόμο! Οι συσχετισμοί είναι

αρνητικοί, αλλά η μοιρολατρία δεν γε-

μίζει το τραπέζι με φαΐ! Το δείχνουν οι

αγώνες για αξιοπρεπείς συνθήκες δου-

λειάς των εργατών στην COSCO και των

εργαζομένων στην efood. Το δείχνουν

οι εξεγέρσεις των λαών στις χώρες της

Λατινικής Αμερικής, αλλά και οι εργαζό-

μενοι στο Βέλγιο και στη Μεγάλη Βρετα-

νία, που απεργούν και διαδηλώνουν κα-

τά χιλιάδες ενάντια στην ακρίβεια! Το

δείχνει ο δίκαιος απεργιακός αγώνας

των εργατών στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» ενά-

ντια στις απολύσεις και για υπογραφή

Συλλογικής Σύμβασης! 

Απέναντι στην ταξική πολιτική της

κυβέρνησης και του συστήματος της

εξάρτησης, της εκμετάλλευσης και της

καταπίεσης, απέναντι στο άπλωμα της

ακρίβειας, της φτωχοποίησης και των

πολεμικών κινδύνων, δεν αποτελούν λύ-

ση οι αυταπάτες για «αριστερές» κυβερ-

νητικές στροφές και «σωτήρες»! Για την

εργατική τάξη και τον λαό, η λύση βρί-

σκεται στην οικοδόμηση κινήματος αντί-

στασης και διεκδίκησης! Η οικοδόμηση

ενός τέτοιου κινήματος και η ισχυροποί-

ηση της κομμουνιστικής κατεύθυνσης μέ-

σα σ’ αυτό μπορούν να ανοίξουν τον

δρόμο για τη μοναδική πραγματική διέ-

ξοδο για τον λαό, την πάλη για ανεξαρ-

τησία και σοσιαλισμό!

Ελληνοτουρκικά – Επίσκεψη Μενέντεζ 
Ο απεσταλμένος του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και οι «επικύψεις» κυβέρνησης και αστικής τάξης

Από την περσινή διαδήλωση στη ΔΕΘ



Η
φετινή τουριστική σεζόν ξεκίνη-
σε με μεγάλες ελλείψεις προσω-
πικού στον τομέα του επισιτι-

σμού-τουρισμού. Οι αρχικές δημοσιεύ-
σεις έκαναν λόγο για περίπου 50.000 κε-
νές θέσεις εργασίας. Κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού και καθώς η σεζόν βαί-
νει στο τέλος της, παρατηρήθηκε ένα
κύμα παραιτήσεων των εργαζόμενων
του κλάδου. Τι έγινε φέτος; Είναι μικρό-
τερη η ανάγκη βιοπορισμού; Όσοι απο-
χώρησαν ή δεν πήγαν φέτος να δουλέ-
ψουν σεζόν είναι γιατί βρήκαν τις λεγό-
μενες «καλές δουλειές»;

Όχι βέβαια. Ο χειμώνας που πέρασε
ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζό-
μενους να ζουν στο όριο της φτώχιας ή
και κάτω από αυτό. Λειτούργησε δε
απλώς ως πρόγευση του χειμώνα που έρ-
χεται. Η κυβερνητική πολιτική και η στρα-
τηγική επίθεση στα δικαιώματα των εργα-
ζόμενων μόνο ευημερία και αξιοπρεπείς
συνθήκες δουλειάς και ζωής δεν υπόσχο-
νται. Φτώχια, καταπίεση, ανεργία, εκμε-
τάλλευση και υποταγή είναι οι βασικοί
άξονες της βίας του συστήματος που ορα-
ματίζονται για τον κόσμο της δουλειάς.

Την περσινή θερινή σεζόν, η «βαριά
βιομηχανία» της χώρας στιγματίστηκε
από την εργοδοτική λύσσα για κέρδη με

όποιο κόστος. Το «όποιο κόστος» φυσι-
κά αφορά τους εργαζόμενους και τις
συνθήκες εργασίας τους. Ακραία περι-
στατικά εκμετάλλευσης και εντατικοποί-
ησης της δουλειάς, εργατικά ατυχήματα
και εξοντωτικά ωράρια ήταν η καθημε-
ρινότητα για χιλιάδες εργαζόμενους του
κλάδου. Οπότε όχι, οι κενές θέσεις ερ-
γασίας και οι παραιτήσεις της φετινής
χρονιάς δεν αποτελούν δείγμα τεμπελιάς
και βολέματος των εργαζόμενων, αλλά
το γύρισμα της πλάτης στη διάλυση των
δικαιωμάτων τους.

Η αδηφάγα φύση του κεφαλαίου το
βόλεψε, όμως, και αυτό. Βρήκε το άλλο-
θι στην πραγματικότητα της έλλειψης
προσωπικού ώστε να εδραιώσει τις συν-
θήκες γαλέρας και τον εργασιακό μεσαί-
ωνα ως «αντικειμενική ανάγκη». Η εργο-
δοτική ασυδοσία, καταπίεση και τρομο-
κρατία έφτασε σ’ ένα ξέφρενο κρεσέντο.

Η άγρια εκμετάλλευση των εργαζό-
μενων, τα εξοντωτικά ωράρια και συν-
θήκες δουλειάς (τεράστιος όγκος, κάλυ-
ψη πολλαπλών πόστων, έλλειψη ρεπό,
άθλιες συνθήκες στέγασης και σίτισης)
είναι η πραγματικότητα που καλέστηκαν
να βιώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στα Χανιά αυξήθηκε κατά 70% η παιδική
εργασία. Καθόλου τυχαία η μεγάλη αύ-

ξηση και στα εργατικά ατυχήματα. Αρω-
γός στην ισοπέδωση των δικαιωμάτων
των εργαζόμενων η κυβέρνηση, που κα-
τέβασε στις αρχές Ιούλη τροχιοδεικτική
εγκύκλιο που καταργεί το πενθήμερο,
επιχειρώντας να ανατρέψει την πρόσφα-
τα υπογεγραμμένη ΣΣΕ.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επι-
σιτισμού-τουρισμού βιώνουν εδώ και
χρόνια την απόφαση του συστήματος
της εκμετάλλευσης να συντρίψει τον τα-

ξικό του αντίπαλο και να εδραιώσει το
μοντέλο του εργαζόμενου σκλάβου. Οι
εργαζόμενοι όμως δεν ορίζονται από τις
αλυσίδες τους αλλά από το δίκιο τους.
Δεν είναι έρμαια στις διαθέσεις του κε-
φαλαίου. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ
να αντιληφθούν τη δύναμή τους, να συ-
γκροτηθούν και, κόντρα στα αδιέξοδα
του συστήματος, να αγωνιστούν συλλο-
γικά, μαζικά και αποφασισμένα για
δουλειά με δικαιώματα.
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Η
νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει
από Σεπτέμβρη καθορίζεται από
την παλιά και από τα νέα δεδο-

μένα που δημιούργησε η κυβέρνηση και
το υπουργείο Παιδείας μες στο καλοκαί-
ρι. Θα κυλήσει μέσα στον βαρύ κοινωνι-
κό χειμώνα της φτώχειας, του άδικου
και του πολέμου. Μαθητές, γονείς κι εκ-
παιδευτικοί θα δοκιμαστούν τους επόμε-
νους μήνες. Είναι σημαντικό απ’ την αρ-
χή να ξεκαθαρίσουν πως είναι σύμμαχοι,
έχουν κοινό εχθρό που πρέπει να αντι-
μετωπίσουν, καθώς και συνδικαλιστικές
ηγεσίες που στηρίζουν τον αντίπαλο,
δηλαδή την κυβέρνηση.

Οι περιορισμοί που ζητούν από τον
λαό για να τα βγάλει πέρα με την ακρί-
βεια, θα ζητηθούν κι από τα σχολεία. Τα
προβλήματα λόγω περικοπών στη χρη-
ματοδότησή τους θα πολλαπλασια-
στούν. Οι γονείς θα κληθούν να βάλουν
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και οι εκ-
παιδευτικοί να λογοδοτήσουν για τη δια-
χείριση των οικονομικών πόρων του
σχολείου. Οι γονείς θα αναγκάζονται να
κόψουν φροντιστήρια, την ώρα που θα
πολλαπλασιάζονται οι εξεταστικές δοκι-
μασίες των μαθητών. Γονείς, μαθητές κι
εκπαιδευτικοί, αν αναλωθούν ψάχνο-
ντας τρόπους επιβίωσης, θα βρεθούν σε
αντίθεση μεταξύ τους.

Η πειραματική λειτουργία του νέου
διευρυμένου ολοήμερου σχολείου σε
5.000 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, που
πλασαρίστηκε ως παροχή για τη στήριξη
των οικογενειών, θα εξοντώσει μαθητές
κι εκπαιδευτικούς, διευρύνοντας κι ελα-
στικοποιώντας τα ωράρια εργασίας και
την παραμονή στο σχολείο και περιορί-
ζοντας δικαιώματα κι ελευθερίες. Οι διο-
ρισμοί στην πρωτοβάθμια μόνιμων, ανα-
πληρωτών αλλά και των 2.500 αναπλη-
ρωτών αποκλειστικά στο διευρυμένο
ολοήμερο, δεν φτάνουν για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες. Γι’ αυτό απεργάζονται
διάφορα. Θεσμοθετούν τους λεγόμενους
«εκπαιδευτικούς ομίλους», ζητώντας
από τους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν

εθελοντικά για να καλυφτούν οι τελευ-
ταίες ώρες του διευρυμένου ολοήμερου,
με πληρωμή όχι ευρώ αλλά μπόνους για
μια καλύτερη αξιολόγηση! Ο χρόνος που
οι υπεύθυνοι/ες των εκπαιδευτικών ομί-
λων αφιερώνουν στην οργάνωση και λει-
τουργία τους δεν προσμετράται στο ερ-
γασιακό ωράριό τους.

Το σίγουρο είναι πως το ωρολόγιο
πρόγραμμα για να βγει, θα γεμίσει με
κενά το εργασιακό ωράριο των εκπαι-
δευτικών και θα παρατείνει την παραμο-
νή τους στο σχολείο. Όσο για τους μα-
θητές, θα μένουν στο σχολείο κάτω από
ακατάλληλες συνθήκες, από την ανατο-
λή ως τη δύση του ήλιου, όπως και οι
γονείς τους στη δουλειά τους.

Η κυβέρνηση, αφού εφάρμοσε για
δεύτερη χρονιά τη σφαγή της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής και για πρώτη χρονιά
την αθλιότητα της Τράπεζας Θεμάτων
που απορρίπτει/αποθαρρύνει μαθητές
και δημιουργεί καθημερινό τοξικό κλίμα
στα σχολεία, κάτω από την άρρωστη
υστερία «να βγει η ύλη», συνεχίζει με
αυτά τα δύο εργαλεία μαζικής απόρρι-

ψης και τη χρονιά που έρχεται.
Ταυτόχρονα (με την αποφασιστική

συνδρομή των συνδικαλιστικών ηγεσιών
της ήττας και της υποταγής των ΟΛΜΕ-
ΔΟΕ) η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να
εκμεταλλευτεί τα σημεία που κέρδισε
στη μάχη της αξιολόγησης και να τα δι-
ευρύνει. Ξεκινάει με τον προγραμματι-
σμό της νέας σχολικής χρονιάς, που
αποτελεί το πρώτο βήμα της αυτοαξιο-
λόγησης. Παίρνει μέτρα για να θέσει τις
βάσεις, προετοιμάζοντας και τον μηχανι-
σμό, για την εφαρμογή της αξιολόγη-
σης. Δηλώνει ανερυθρίαστα πως όλα εί-
ναι έτοιμα για την ατομική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών.

Τη νέα σχολική χρονιά μπαίνουν σε
εφαρμογή νέοι θεσμοί, όπως του εκπαι-
δευτικού «μέντορα» που θα καθοδηγεί
τους νέους και τους «ανεπαρκείς» εκ-
παιδευτικούς. Αυτό προϋποθέτει αξιολό-
γηση, γιατί ο «μέντορας» πρέπει να εί-
ναι «άριστος» και στη συνέχεια να αξιο-
λογήσει τον εαυτό του και τον νέο εκ-
παιδευτικό. Επιπλέον, στον ηλεκτρονικό
φάκελο εκπαιδευτικών θα συλλέγονται

με ευθύνη του εκπαιδευτικού, τουλάχι-
στον στην αρχή, τα χαρτιά που ο ίδιος
θεωρεί χρήσιμα για την αξιολόγησή του.

Όλα αυτά και ό,τι άλλο σκαρφιστούν
μπαίνουν σε εφαρμογή άμεσα. Μπορεί η
αξιολόγηση να μην πάρει το χαρακτήρα
ομαδικής σφαγής, έρχονται άλλωστε κι
εκλογές, αλλά όλο το περιβάλλον είναι
μολυσμένο από αυτή.

Σε συνθήκες κινηματικής αδράνειας
καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δώσουν
μάχες. Τα εκπαιδευτικά συνέδρια έδει-
ξαν πως οι παρατάξεις που αντιπροσω-
πεύονται στα διοικητικά συμβούλια των
δύο εκπαιδευτικών ομοσπονδιών ούτε
θέλουν ούτε μπορούν να δώσουν κό-
ντρες. Μετά το… πολύμορφο (σιωπή,
ενιαία κείμενα, συνεδριακές συμφωνίες
αποδοχής της αξιολόγησης) ξεπούλημα
από ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, είναι φανερό ότι μόνος
δρόμος είναι το ζωντάνεμα των πρωτο-
βάθμιων σωματείων ΕΛΜΕ-ΣΕΠΕ. Είναι
ανάγκη ζωής και μονόδρομος για να
φρεναριστεί η βαρβαρότητα. 

Νέα σχολική χρονιά μέσα σε βαρύ κοινωνικό χειμώνα

Το άλλοθι της εκμετάλλευσης στον τουρισμό και τον επισιτισμό
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Τ
ο φετινό καλοκαίρι είχαμε τους
περισσότερους θανάτους από κο-
ρωνοϊό από όλες τις θερινές πε-

ριόδους και περισσότερους από διπλάσι-
ους από πέρυσι. Αποτελεί φαιδρότητα
και πρόκληση η επιχειρηματολογία της
κυβέρνησης ότι πρέπει να επαναξιολο-
γηθεί ο τρόπος καταγραφής των θανό-
ντων. Πόσο μάλιστα που και η συνολική
θνητότητα είναι υπερβάλλουσα συγκρι-
τικά με παλαιότερες στατιστικές. Όπως
και να έχει, ο λαός δεν έχει ανάγκη ακό-
μη μια υγειονομική στατιστική για να
αντιληφθεί ότι αυτός πληρώνει το μάρ-
μαρο ακόμη και με τη ζωή του. Το δι-
καίωμα του λαού σε ποιοτική και δωρε-
άν περίθαλψη έχει ξεμακρύνει πολύ τα
τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της
πολιτικής της επίθεσης από όλες τις
προηγούμενες κυβερνήσεις και στο έδα-
φος υποχώρησης των λαϊκών αντιστάσε-
ων. Η πραγματικότητα για λαό και υγει-
ονομικούς εργαζόμενους είναι ζοφερή
ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει δρα-
στήρια στην προσήλωσή της να προχω-
ρήσει την επίθεση στα νοσοκομεία.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, η κυβέρ-
νηση για να στηρίξει το τουριστικό προϊ-
όν επιδότησε με επιπλέον μισθό δίμηνη
μετακίνηση γιατρών προς τα τουριστικά
νησιά. Την ίδια περίοδο, τα μεγάλα νο-
σοκομεία της Αθήνας κατέγραφαν πλη-
ρότητα νοσηλειών, αδυναμία κατάρτι-
σης προγραμμάτων εφημερίας και ρά-
ντζα στους διαδρόμους. Οι πολυπόθητες
καλοκαιρινές άδειες φέτος τσεκουρώθη-

καν και πολλάκις ακυρώθηκαν, ακόμη
και κατά τη διάρκειά τους. Η στελέχωση
σε όλα τα πόστα είναι κάτω από οριακή
και η έκτακτη έλλειψη εργαζόμενου επι-
φέρει κατάσταση κρίσης σε ένα ήδη
εξουθενωμένο προσωπικό. Κατ’ αντι-
στοιχία, τα περισσότερα δευτεροβάθμια
νοσοκομεία της χώρας, ακόμη και νο-
μαρχιακά με κάλυψη δεκάδων χιλιάδων
πληθυσμού, λειτουργούν εφημεριακά
(δηλαδή με προσωπικό που οριακά φτά-
νει για τη λειτουργία των εφημεριών) με
ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες.

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια περί-
θαλψη, η κυβέρνηση πασχίζει να εφαρ-
μόσει το θεσμό του «προσωπικού για-
τρού», που αποτελεί βασική επιδίωξη
της περιόδου. Με το βούρδουλα του χα-
ρατσιού αύξησης της εισφοράς σε φάρ-
μακα και εξετάσεις, εκβιάζει το λαό να
γραφτεί ενώ στην ουσία γιατροί δεν
υπάρχουν. Μέχρι τα μέσα Αυγούστου,
κάτω από το 50% είχε εγγραφεί, ενώ οι
εγγραφές στην Αττική και τα νησιά του
Αιγαίου ξεκίνησαν από αρχές Σεπτέμβρη
λόγω μη συμμετοχής γιατρών. Το συ-
γκεκριμένο μέτρο έχει καίρια σημασία
για την κυβέρνηση γιατί στοχεύει να
οριοθετήσει και να αποκλείσει τους
ασθενείς από την ελεύθερη πρόσβαση
στα νοσοκομεία (gatekeeping). Θα προ-
σπαθήσει να το υλοποιήσει όπως και να
έχει για να δημιουργηθεί και ο πολυπό-
θητος ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς,
που προσφέρει σειρά πληροφοριών που
εξυπηρετούν διάφορα πεδία κερδοφο-

ρίας του κεφαλαίου στο χώρο της υγεί-
ας. Όλα αυτά επουδενί δεν έχουν σχέση
με μία βαθμιδωτή και οργανωμένη αντι-
μετώπιση του ασθενούς, όπως η κυβέρ-
νηση ευαγγελίζεται.

Η από χρόνια διακηρυγμένη πολιτική
των μη προσλήψεων, του κλεισίματος
νοσοκομείων και του χτυπήματος των
εργασιακών δικαιωμάτων, που παρο-
ξύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, έχει εν πολλοίς ωριμάσει και έχει
παράξει σημαντικά αποτελέσματα προς
όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος του
λαού. Σ’ αυτή τη βάση και στη σημαντι-
κή επιδείνωση των εργασιακών συνθη-
κών ερμηνεύονται τόσο οι πολλές πρόω-
ρες συνταξιοδοτήσεις όσο και οι συχνές
παραιτήσεις που καταγράφονται κυρίως
στο ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προ-
σωπικό, το οποίο λόγω ιδιότητας μπορεί
να αναζητήσει καλύτερες συνθήκες στον
ιδιωτικό τομέα ή και στο εξωτερικό. Για-
τροί με χρόνια εργασίας στο ΕΣΥ παραι-
τούνται, ενώ ελλείψεις ειδικευόμενων
υπάρχουν ακόμη και σε παθολογικές
κλινικές τριτοβάθμιων νοσοκομείων.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες υγειονομι-
κοί παραμένουν σε αναστολή εργασίας
χωρίς μισθό, κλείνοντας πια έναν ολό-
κληρο χρόνο από το διώξιμό τους. Παρά
την πλήρη κατάρρευση του υγειονομι-
κού προσχήματος και του αφηγήματος
της κυβέρνησης και παρά τις τεράστιες
ανάγκες, παραμένουν σε αναστολή. Η
κυβέρνηση κατάφερε σημαντικό χτύπη-
μα στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή

δουλειά και δεν είναι διατεθειμένη να
οπισθοχωρήσει εύκολα όσο κι αν πολλοί
αναμένουν προεκλογικές αναδιπλώσεις.

Τέτοιου είδους «αναμονές» αλλά και
η συνολικότερη υποχώρηση των εργατι-
κών κινητοποιήσεων-αντιστάσεων δεν
ευνοούν την ανάπτυξη του πεδίου στο
οποίο μπορούν να δοθούν απαντήσεις.
Του πεδίου των αγώνων και των μαζι-
κών διαδικασιών σε σωματεία και συλ-
λόγους, όπου η πάλη για μαζικές μόνι-
μες προσλήψεις και για αυξήσεις στους
μισθούς θα μπει στην ημερήσια διάταξη
απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Το
σύνολο της αρμοδιότητας για μια τέτοια
προοπτική πέφτει στους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες
από αρχές Ιουλίου κάλεσαν στο ραντε-
βού των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ, εθι-
μοτυπικά, διαδικαστικά, ξεπουληματι-
κά, έξω από κάθε πτυχή των αναγκών
της ταξικής πάλης όπως αυτή εκφράζε-
ται στα νοσοκομεία. Η πραγματοποίηση
επιμέρους κινητοποιήσεων σε ορισμένα
νοσοκομεία της χώρας μέσα στο καλο-
καίρι ανέδειξαν τόσο τα φλέγοντα ζητή-
ματα που απασχολούν τους εργαζόμε-
νους όσο και διαθέσεις για αναζήτηση
συλλογικής απάντησης. Κάθε προοδευ-
τικός εργαζόμενος πρέπει να συμβάλει
στην ενίσχυση της κατεύθυνσης μαζικών
αγώνων για προσλήψεις και αυξήσεις,
για το δέσιμο με τη λαϊκή πάλη για το δι-
καίωμα σε πλήρη και δωρεάν περίθαλ-
ψη για όλους.

Νοσοκομεία

Οι εργαζόμενοι σε εξουθένωση, οι ασθενείς σε απόγνωση
Η διέξοδος των μαζικών αγώνων να βγει στο προσκήνιο

Τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας στη Σαντορίνη λίγο πριν τη δύση της τουριστικής σεζόν

Η ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζόμενων
είναι υπόθεση της πάλης τους 

Π
ρος το τέλος της οδεύει και η φε-
τινή τουριστική σεζόν και ο απο-
λογισμός για τους χιλιάδες επο-

χικούς εργαζόμενους δεν είναι και πολύ
διαφορετικός σε σχέση με τα προηγού-
μενα χρόνια. Επαληθεύτηκε πως ο «ερ-
γασιακός παράδεισος» που υπόσχονταν
εκπρόσωποι της κυβέρνησης και εργο-
δότες του κλάδου στις αρχές του καλο-
καιριού, προκειμένου να δελεάσουν ερ-
γαζόμενους και να καλύψουν τις κενές
θέσεις εργασίας, ήταν ένα μεγάλο ψέμα.
Ίσα ίσα, με άλλοθι την έλλειψη προσω-
πικού, η εργοδοσία επέβαλε απάνθρω-
πους ρυθμούς δουλειάς στους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι καλέστηκαν για ακόμη
μια χρονιά να δουλέψουν σε συνθήκες
εργασιακού κάτεργου. Σ’ αυτές τις συν-
θήκες καλέστηκαν να δουλέψουν και οι
εποχικοί εργαζόμενοι στη Σαντορίνη,
όπου ωστόσο πριν λίγες ημέρες, το συν-
δικάτο υπέγραψε την πρώτη τοπική
κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, η
υπερίσχυση της τοπικής σύμβασης, ένα-
ντι της κλαδικής, βασίζεται στο νόμο
Βρούτση (4635/2019) και προϋποθέτει ο
υπουργός Εργασίας να την κηρύξει υπο-
χρεωτική. Όσον αφορά την ουσία, το
βασικό επίδικο είναι αυτή η κίνηση που
έγινε από την πλευρά του συνδικάτου να

καταφέρει όντως να διαμορφώσει καλύ-
τερους όρους δουλειάς για τους εργαζό-
μενους του νησιού. Οι αυξήσεις στους
μισθούς, η ασφαλής μετακίνηση για
τους διανομείς, η κατοχύρωση μιας σει-
ράς δικαιωμάτων, πρέπει να γίνουν
υπόθεση των ίδιων των εργαζόμενων
προκειμένου να έχουν πραγματική βάση
και να πιέσουν την εργοδοσία να τα
εφαρμόσει. Και σ’ αυτή την υπόθεση φυ-
σικά, η οργάνωση της πάλης των εργα-
ζόμενων θα γίνει μέσα από τα συλλογι-
κά τους όργανα.

Αν δεν γίνει δική τους υπόθεση, θα

συνεχίσει να παίζει μπάλα ο αντίπαλος
και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε εξοργι-
στικές δηλώσεις, όπως αυτές που έγιναν
με αφορμή τη νέα σύμβαση, οι οποίες
συγχαίρουν εργαζόμενους και εργοδό-
τες που «διασφαλίζουν οι ίδιοι την εργα-
σιακή ειρήνη, προχωρούν σε ειλικρινή
και καλόπιστο διάλογο και καταλήγουν
σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία» (!).
Το πρώτο και κύριο που πρέπει να κα-
τανοήσουν οι εργαζόμενοι είναι πως κα-
νένα κοινό συμφέρον δεν έχουν με το
κεφάλαιο και πως η δημιουργία κλίμα-
τος «ομοψυχίας» είναι μόνο απέναντι

στα δικά τους ταξικά συμφέροντα. Σ’
αυτή τη βάση και με αγωνιστική διάθεση
πρέπει να κουβεντιάσουν και τις ιδιαίτε-
ρες προβληματικές της σύμβασης, όπως
το γεγονός ότι υπογράφηκε στο τέλος
της σεζόν και προβλέπει μισθούς οι
οποίοι, ένα χρόνο μετά δεδομένης της
ακρίβειας και της συνεχούς ανόδου του
κόστους ζωής, αναμένεται να είναι πολύ
κάτω από τις πραγματικές ανάγκες
τους. Στην ίδια βάση, πρέπει να οικοδο-
μήσουν από σήμερα οι ίδιοι τους όρους
ώστε να κατοχυρώσουν έγκαιρα και ου-
σιαστικά τα δικαιώματά τους.



Υ
περψηφίστηκε στις 31/8 το αντεργα-
τικό νομοσχέδιο σχετικά με το ξεπού-
λημα των Ναυπηγείων Ελευσίνας, συ-

νοδευόμενο από το εκβιαστικό σύνθημα «εξυ-
γίανση ή πτώχευση». Ακόμα ένα «κατόρθωμα» 
της κυβέρνησης και μια προσθήκη στο θολό 
αφήγημα της «ανάπτυξης» παρέα με τα ναυπη-
γεία Σύρου και Σκαραμαγκά.

Συμπληρώνεται έτσι το παζλ και πλέον τα 
σημαντικότερα ναυπηγεία της χώρας παραχω-
ρούνται σε εταιρίες που βρίσκονται σε άμεση 
συνεργασία με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και 
τις βλέψεις του για μετατροπή της χώρας σε μια 
απέραντη βάση εξυπηρέτησης των δολοφονικών 
του σχεδιασμών. Όπως ομολόγησε και ο Α.Γεωρ-
γιάδης, πρόκειται για «διακρατική συμφωνία και 
υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την αμερικανική 
πρεσβεία αφού η χρηματοδότηση προέρχεται 
από την αμερικανική κυβέρνηση», κάτι που φυ-
σικά δεν αναφέρεται επίσημα στο νόμο.

Μια δεύτερη τοποθέτηση του ακροδεξιού 
υπουργού αποκάλυψε πως, παρ’ όλο που την 
τελική απόφαση για την «εξυγίανση» θα την 
πάρει το δικαστήριο, η ψηφοφορία στη Βουλή 

παρέχει την απαιτούμενη νομική κάλυψη στην 
κυβέρνηση για τα κουρέματα χρεών και τις δι-
αγραφές οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφα-
λιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Τα Ναυπηγεία 
Ελευσίνας, μετά από μια πορεία βύθισης που 
ξεκίνησε το 2011 με την κατάρρευση της συμ-
φωνίας (του 2008) για τη ναυπήγηση των γαλ-
λικών φρεγατών τύπου FREMM ύστερα από 
τότε γερμανικές πιέσεις, χαρίζονται λοιπόν 
στην ΟΝΕΧ (ελληνοαμερικάνικη εταιρία συμ-
φερόντων Π.Ξενοκώστα) πακέτο με πλήθος 
γενναιόδωρων ελαφρύνσεων και προνομίων. 
Επί της ουσίας πρόκειται για λευκή επιταγή 
στο μεγάλο κεφάλαιο, μια «επένδυση» που 
δεν έχει υποχρεώσεις παρά μόνο δικαιώμα-
τα. Παράλληλα απαλλάσσεται από κάθε βάρος 
η προηγούμενη ιδιοκτησία του –νεκρού από 
πέρσι– Ν.Ταβουλάρη, ο οποίος, ξεκινώντας 
από αξιωματικός του στρατού μέχρι το 1963, 
συνεργάστηκε επιχειρηματικά με το Σ.Νιάρχο, 
στη συνέχεια πολιτικά με τον Α.Ανδριανόπου-
λο και τον Α.Σαμαρά και κατέληξε ιδιοκτήτης 
και των Ναυπηγείων Σύρου.

Όσον αφορά τα πολλών εκατομμυρίων 
δεδουλευμένα των εργαζομένων 
(μισθοί, δώρα, αποζημιώσεις 
κ.ά.), η κυβέρνηση φροντίζει να 
αποπληρωθούν «το συντομότερο 
δυνατόν μετά την ανάληψη ικα-
νού αριθμού έργων από την εται-
ρία και με κριτήριο το είδος και 
το ύψος των συμβάσεων που θα 
ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυ-
τικό», αφού έχει μεριμνήσει από 
τα πριν αποχαρακτηρίζοντας τις 
απαιτήσεις των εργαζομένων και, 
από «εργατικές», τις εξομοιώνει 

με ενός απλού πιστωτή, ανάμεσα στους υπό-
λοιπους. Σύμφωνα μ’ αυτή την προκλητική, γε-
μάτη ασάφεια, διατύπωση, δεν ορίζεται καμία 
δέσμευση και υποχρέωση για να καταβληθούν 
τα χρωστούμενα, προσθέτοντας τον όρο το Πο-
λεμικό Ναυτικό να δίνει παραγγελίες στην εται-
ρία. Συνδέει δηλαδή αυτά τα δύο σ’ έναν ωμό 
εκβιασμό, ολόιδιο μ’ αυτόν που έχουν ζήσει οι 
εργάτες όλα τα προηγούμενα χρόνια και που 
θα οδηγήσει στις ίδιες συνέπειες –την απληρω-
σιά και τη χρησιμοποίησή τους σαν μοχλό πίε-
σης από την εργοδοσία για τη διασφάλιση συμ-
βάσεων με σκανδαλώδεις ευνοϊκούς όρους. 
Σχετικά με τις θέσεις εργασίας, το μοντέλο των 
Ναυπηγείων Σύρου (ήδη ξεπουλημένο στην 
ΟΝΕΧ) δείχνει το δρόμο: απόλυση όλων των 
εργαζομένων και επαναπρόσληψη ελάχιστων 
από αυτούς με ατομικές συμβάσεις και καθε-
στώς εργολαβίας, αφήνοντάς τους γυμνούς από 
εργασιακά δικαιώματα και υπονομεύοντας τη 
δυνατότητα συλλογικής διεκδίκησης.

Κυβέρνηση και Ξενοκώστας, με τη στήριξη 
των συστημικών ΜΜΕ, προβάλλουν την υποτι-
θέμενη συγκατάθεση στο νόμου από το σύνολο 
σχεδόν των εργαζομένων, στηριζόμενοι στη δι-
μερή ιδιωτική συμφωνία που υπογράφτηκε το 
Σεπτέμβρη του 2021 σχετικά με την αποδοχή 
της λήξης των συμβάσεων. Προϋπόθεση όμως 
της συγκεκριμένης συμφωνίας ήταν η άμεση 
και σε μικρό χρονικό διάστημα αποπληρωμή 
όλων των δεδουλευμένων, κάτι το οποίο δεν 
έγινε και όπως φαίνεται δεν θα γίνει και ποτέ.

Για να προβληθεί ακόμα περισσότερο η 
δήθεν πρωτόγνωρη στήριξη εργαζομένων 
σε νομοσχέδιο, αλλά και να διχάσει τους ερ-
γαζόμενους που θέλουν να αντισταθούν στην 
αντεργατική πολιτική, επιστρατεύθηκε και η 

διοίκηση του σωματείου ΣΕΝΕ, παραδοσιακά 
εκλεγμένη από τα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ. Την 
ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου και ως κορύ-
φωση της διαλυτικής δουλειάς του, το σωμα-
τείο κάλεσε αντισυγκέντρωση (παραβρέθηκε 
φωτογραφιζόμενος και ο Γεωργιάδης) στο Σύ-
νταγμα ως απάντηση στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, 
το οποίο μη έχοντας την οργανωτική δυνατότη-
τα από τα μέσα, προσπάθησε να κινητοποιηθεί 
με το Συνδικάτο Μετάλλου και τη στήριξη των 
σημερινών εργολαβικών εργατών, οι οποίοι 
πραγματικά στον αέρα.

Είναι πλέον κοινή η τακτική που ακολου-
θεί η κυβέρνηση και το σύστημα γενικότερα 
σε κάθε «επένδυση». Δοκιμασμένο από τα 
μνημονιακά χρόνια, έχει διαμορφωθεί ένα 
αντεργατικό manual που αποτελεί κανόνα για 
κάθε ξεπούλημα και περιλαμβάνει επιχειρή-
σεις να δωρίζονται ουσιαστικά στο ντόπιο και 
ξένο κεφάλαιο, με όρους κομμένους και ραμ-
μένους στις απαιτήσεις του εκάστοτε κεφαλαι-
ούχου, απαλλαγμένες από κάθε υποχρέωση 
με διαγραμμένες οφειλές (ακόμα κι αν αυτές 
είναι ολοφάνερα σε βάρος του δημοσίου) και 
εργαζόμενους έρμαια σε κάθε είδους εκμετάλ-
λευση.

Ακόμα και την «τελευταία στιγμή», οι ερ-
γαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπορούν 
ν’ ανατρέψουν την κατάσταση και να βάλουν 
φραγμό στις αντεργατικές εξελίξεις. Με τη 
συλλογική πάλη τους και με ταξική ενότητα να 
ξεχωρίσουν φίλους και εχθρούς, να πάρουν 
πίσω ό,τι τους ανήκει και να κερδίσουν τα δε-
δουλευμένα τους (που πλέον αντιστοιχούν σε 
μια μικρή περιουσία για τα δεδομένα ενός ερ-
γαζόμενου), αλλά και μόνιμη και σταθερή δου-
λειά με δικαιώματα για όλους.

ΝΑΥΠΗΓΕΊΑ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ

Ακόμα ένα δώρο στα αμερικανικά συμφέροντα

Τ
ο "σήριαλ" γύρω από το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ 
συνεχίζεται ακάθεκτο. Η κυβέρνηση, ο ειδικός 
διαχειριστής και οι μνηστήρες αγοραστές, αφού 

ξεκαθάρισαν το τοπίο από το βάρος του εργατικού κό-
στους και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκατοντά-
δων εργατών, πλέον τζογάρουν ανοιχτά για την εξαγορά 
του φιλέτου εξόρυξης και παραγωγής σιδηρονικελίου. 
Όλες οι εξελίξεις εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια 
λαμβάνουν χώρα κυριολεκτικά στις πλάτες των εκατο-
ντάδων εργατών του εργοστασίου της Λάρυμνας και των 
περιοχών που ζουν από τη δραστηριότητα της ΛΑΡΚΟ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γράφουν τα αστικά ειδη-
σεογραφικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση κατάφερε να λύσει το 
βασικό εμπόδιο προς την εξαγορά: Μέσα στο καλοκαίρι 
προχώρησε στην απόλυση όλων των εργατών που ερ-
γάζονταν στη ΛΑΡΚΟ, ενώ στη συνέχεια τους επαναπρο-
σέλαβε με νέες δίμηνες συμβάσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο για την επόμενη μέρα.

Πλέον και με βάση τις παραπάνω αντεργατικές εξε-
λίξεις, κυβέρνηση, ΤΑΙΠΕΔ, ειδικός διαχειριστής, ντόπιο 
και ξένο κεφάλαιο, όλοι νιώθουν απελευθερωμένοι να 
διαπραγματευτούν την αγοραπωλησία του μεγάλου 
φιλέτου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά τις μαζικές 
απολύσεις στα τέλη του Ιούλη εκφράζεται πλέον ανοιχτά 
και συγκεκριμένα το ενδιαφέρον για την εξαγορά των 
μονάδων παραγωγής και εξόρυξης της ΛΑΡΚΟ.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση και το κεφάλαιο, 
έχοντας σταθερά σε πρώτο πλάνο τις τεράστιες πιέσεις 
και τους ανοιχτούς ή κεκαλυμμένους εκβιασμούς, κατά-
φερε ένα σημαντικό πλήγμα στο εργατικό δυναμικό της 
ΛΑΡΚΟ. Η προώθηση των μαζικών απολύσεων από την 
πλευρά της κυβέρνησης ακόμη και αν πληρώθηκαν οι 
νόμιμες αποζημιώσεις, αλλά και οι νέες 2μηνες συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου, προωθούνται ακριβώς για να 
θέσουν σε αμφισβήτηση κάθε δικαίωμα των εργατών 
στη δουλειά και στην επόμενη μέρα της ΛΑΡΚΟ. Ως εκ 
τούτου, δεν πρέπει να κυριαρχήσει η αναμονή, ο εφη-
συχασμός και η αναστολή των κινητοποιήσεων στους 
κόλπους των εργατών.

Το όποιο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, παρά τα πολ-
λά ερωτηματικά σχετικά με το πότε –ακόμα και το αν– θα 
προκύψει, είναι σίγουρο πως θα επιδιώξει χαμηλά εργα-
τικά κόστη και μηδενικά εργασιακά δικαιώματα. Μόνο 
η ενότητα και ο αγώνας μπορούν να διασφαλίσουν τη 
δουλειά και τη ζωή για τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και τις 
οικογένειές τους.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΊ ΚΕΦΑΛΑΊΟ «ΤΖΟΓΑΡΟΥΝ» 
ΑΝΟΊΧΤΑ ΓΊΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Εκατοντάδες εργάτες  
αντιμέτωποι με απολύσεις  

και νέες εργασιακές σχέσεις
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Σκουριές -Χαλκιδική 

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

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

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

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

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

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

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

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

Αναδρομικές χρεώσεις
στα ειδοποιητήρια 
του ΤΣΜΕΔΕ

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

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

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

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

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

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

Να πάρει πίσω την απόλυση η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ!

Να αντισταθούμε στην αντεργατική πολιτική 
και την εργοδοτική τρομοκρατία!

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

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

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

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

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

Έκλεισε η Πυρσός, 800 εργαζόμενοι στον δρόμο

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

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

με τον Υπουργό Νεφελούδη είχαν τη δέσμευση στα λόγια,
ότι θα τους παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ έκτακτο βοήθημα
της τάξεως των 1.000 ευρώ, πέρα από το επίδομα ανεργίας
που δικαιούνται, όσοι το δικαιούνται, μένει βέβαια να
υλοποιηθεί και η υπόσχεση. Επιπλέον, υπήρξε και δικα-
στική απόφαση του πρωτομελούς πρωτοδικείου Αθηνών,
η οποία διέταξε τη μη μεταβολή περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας σε χέρια τρίτων. Το σίγουρο πάντως είναι,
πως μόνο η οργάνωση και οι αγώνες των εργαζομένων
μπορούν να τους διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους
και το δικαίωμά τους στη δουλειά.
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Φ
άκελο εναντίον της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορι-
κού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει συγκροτήσει η Ασφάλεια του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με «στοιχεία» τα ψέματα 

που κατέθεσαν οργανωμένα δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες και σκο-
πό το σύρσιμο της ΠΕΝΕΝ στα δικαστήρια με την κατηγορία –προς 
το παρόν– της «παρακώλυσης συγκοινωνιών». Η σχετική δικογρα-
φία, που έγινε γνωστή κατά την κλήση του προέδρου της ΠΕΝΕΝ σε 
κατάθεση, αφορά την απεργία στις 10 Ιούνη 2021 και είναι χαρακτη-
ριστικό ότι, ενώ ήταν μια γενική απεργία με απόφαση της ΓΣΕΕ, του 
ΕΚΠ, της ΠΝΟ και 12 ναυτεργατικών σωματείων, η ΠΕΝΕΝ αποκλει-
στικά και συγκεκριμένα μπαίνει στο στόχαστρο και διώκεται.

Εξηγήσεις γι’ αυτή τη στοχοποίηση μπορεί να προσφέρει μια 
σύντομη αναδρομή στην περίοδο εκείνη. Η απόφαση για απεργία 
στις 10 Ιούνη πάρθηκε απ’ τη ΓΣΕΕ ώστε να υπονομεύσει τις ήδη ει-
λημμένες αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ, του ΕΚΑ καθώς και όλων των ερ-
γατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων που ελέγχονταν απ’ 
το ΠΑΜΕ, για απεργία στις 3 Ιούνη. Εκείνος ο στόχος επιτεύχθηκε, 
αφού όλες οι δυνάμεις που έλεγχαν αυτές τις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις υπάκουσαν και πραξικοπηματικά ακύρωσαν τις αποφάσεις 
τους, ώστε στις 3 Ιούνη να μην επαναληφθεί το σκηνικό της πρω-
τομαγιάτικης απεργίας στις 6/5/2021 που συγκροτήθηκε παρά την 
απουσία της, ευθυγραμμισμένης με την απόφαση της κυβέρνησης, 
ΓΣΕΕ. Και κυρίως, να μην αποκτήσει ο αγώνας ενάντια στο –τότε νο-
μοσχέδιο, μετά τις 16 Ιούνη νόμο– «Χατζηδάκη» (4808/2021) στοι-
χεία απεργιακής κλιμάκωσης, τα οποία θα μπορούσαν να αποτυ-
πώσουν τη μαζική αντίθεση των εργαζόμενων που είχε ήδη φανεί.

Η ΠΕΝΕΝ, όμως, ήταν ανάμεσα στα ελάχιστα σωματεία, όλα 
πρωτοβάθμια, που τήρησαν τη δέσμευσή τους απέναντι στους ερ-
γαζόμενους και επέμειναν στην απόφαση για απεργία στις 3 Ιούνη. 
Πραγματοποίησε μάλιστα συγκέντρωση τα ξημερώματα στο λιμάνι 
του Πειραιά, προτού συμμετάσχει στη μεσημεριανή απεργιακή δι-
αδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Για τη στάση της αυτή στοχοποι-
ήθηκε τόσο απ’ την εργοδοσία, όσο και απ’ τα ΜΜΕ, που αξιοποί-
ησαν το γεγονός ότι κρίθηκε «παράνομη». Αρωγός όλων αυτών 
στάθηκε το ΠΑΜΕ, το οποίο αποφάσισε να εκδώσει τότε δελτίο 
τύπου «ξεκαθαρίζοντας» ότι δεν έχει καμία σχέση με τα «γεγονότα 
στο λιμάνι», όπως υποτιμητικά χαρακτήριζε την απεργιακή συγκέ-
ντρωση. Μια στάση όχι απλά απαξίωσης, αλλά διευκόλυνσης της 
δίωξης που τελικά ήρθε, έστω κι αν αυτή επικεντρώνεται στην απερ-
γία στις 10 Ιούνη, η οποία επίσης κρίθηκε «παράνομη» στο λιμάνι 
αλλά είχε την καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών. Αντίστοιχη 

διευκόλυνση έχει προσφέρει στο σύστημα και την εργοδοσία η δι-
αχρονική επιχείρηση περιθωριοποίησης της ΠΕΝΕΝ από τις κυρίαρ-
χες παρατάξεις στην ΠΝΟ.

Η προσπάθεια δικαστικής δίωξης ενάντια στην ΠΕΝΕΝ θέλει να 
ποινικοποιήσει το μαχόμενο συνδικαλισμό και να τρομοκρατήσει 
όλους τους εργαζόμενους, ώστε να αποδέχονται την άνευ όρων εκ-
μετάλλευσή τους. Η ΠΕΝΕΝ στοχοποιείται τόσο για τη δράση της στα 
καθημερινά ζητήματα του κλάδου όσο και για τη στάση της ειδικά 
απέναντι στο «νόμο Χατζηδάκη», ο οποίος ψηφίστηκε ακριβώς στην 
ίδια κατεύθυνση. Ήταν απ’ τις δυνάμεις που αντιτάχθηκαν στη γραμ-
μή «ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά» του ΠΑΜΕ, την οποία υιοθέτησαν 
άνετα μια σειρά δυνάμεων που προεδρεύουν σε συνδικαλιστικά όρ-
γανα (όπως πχ. στο ΕΚΑ). Αντίθετα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
συγκρότηση της Πρωτοβουλίας για την κατάργηση του ν.4808/2021 
και την περιφρούρηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, και στή-
ριξε την κινηματική της παρέμβαση, με ξεκάθαρη τοποθέτηση και 
δράση ενάντια στο νόμο και το χτύπημα της ελεύθερης συνδικαλι-
στικής δράσης, όπως εκφράστηκε και εκφράζεται σε κάθε εργατικό 
αγώνα απ’ την ψήφιση του νόμου κι ύστερα.

Η πλατιά και έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη στην ΠΕΝΕΝ 
είναι ανάγκη ώστε να σταματήσει κάθε προσπάθεια δίωξης. Το σύ-
στημα, άλλωστε, έχει αποδείξει τη σημασία της έκφρασης αλληλεγ-
γύης σε κομμάτια του λαού που παλεύουν και τους αγωνιστές που 
αναδεικνύονται, με κινήσεις όπως την πρόσφατη απόφαση του Πο-
λυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να κάνει δεκτή την αγωγή του δη-
μάρχου Αλίμου σε βάρος μέλους του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ επειδή ανάρ-
τησε στο λογαριασμό του στο Facebook τα ψηφίσματα αλληλεγγύης 
που είχαν εκδοθεί για τις ποινικές και πειθαρχικές διώξεις του ίδιου 
δημάρχου απέναντι σε εργαζόμενη του δήμου και μέλους του ΔΣ 
του συλλόγου εργαζομένων. Η οικοδόμηση της ενότητας των ερ-
γαζόμενων, μέσα και από τη στήριξη διωκόμενων αγωνιστών και 
οργανώσεων και την αντιμετώπιση των διώξεών τους ως συνολικό 
χτύπημα και κομμάτι της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής, έχει 
μεγάλη σημασία. Τόσο για να πέσουν αυτές οι διώξεις στο κενό, όσο 
και για τη συγκρότηση των εργαζόμενων και της εργατικής τάξης σε 
τάξη «για τον εαυτό της».

• Να σταματήσει κάθε προσπάθεια δίωξης της ΠΕΝΕΝ!

•  Όχι στην ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων,  
τις διώξεις και την τρομοκρατία!

Η επιχείρηση δίωξης της ΠΕΝΕΝ να μην περάσει!



Α
ντιμέτωποι με έναν εξαιρετικά δύ-
σκολο χειμώνα βρίσκονται λαός 
και εργαζόμενοι στη χώρα μας 

αλλά και συνολικότερα. Οι συνέπειες της 
εντεινόμενης κρίσης του καπιταλιστικού-
ιμπεριαλιστικού συστήματος πέφτουν βα-
ριές στις πλάτες τους, μία βίαιη καταλή-
στευση του λαϊκού-εργατικού εισοδήματος 
είναι σε εξέλιξη. Και παράλληλα είναι σε 
εξέλιξη μία προσπάθεια θωράκισης των 
δυνάμεων του συστήματος απέναντι στον 
κίνδυνο μαζικών ξεσπασμάτων. Αυτό το 
σάπιο σύστημα ούτε μπορεί ούτε και 
θέλει να αντιμετωπίσει τη δραματική 
αυτή κατάσταση, καθώς είναι η ίδια του 
η φύση, η ίδια του η κίνηση που τη γεννά. 
Και η μόνη διέξοδος που μπορεί να δει 
είναι η ένταση της επίθεσής τους στους 
λαούς και τους εργαζόμενους.

Ταρακουνιέται συθέμελα το ιδεο-
λογικό αφήγημα περί της «αναπτυγ-
μένης Δύσης», το οποίο προσπαθούν 
να επαναφέρουν με αφορμή τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Πέρα απ’ το ότι 
οι βασικοί εκπρόσωποι της Δύσης, οι βα-
σικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, τρώγο-
νται μεταξύ τους, η ανάπτυξή τους είναι 
τόσο σαθρή που έχει φτάσει στο σημείο 
η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η 
Γερμανία, να μην μπορεί να εξασφαλίσει 
επαρκή ενεργειακή κάλυψη για το λαό 
της, αλλά και για την παραγωγή της. Πόσο 
μάλλον χώρες σαν την Ελλάδα.

Η εικόνα είναι πραγματικά ζοφερή. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για 
το 2020 (δηλαδή, πριν ξεσπάσει ο πόλε-
μος και πριν εκδηλωθεί το τεράστιο κύμα 

ακρίβειας) στην ΕΕ βρισκόταν αντιμέτω-
πο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού το 21,9% του 
πληθυσμού (κατά μέσο όρο). Στην Ελλά-
δα αυτό το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότε-
ρο, φτάνοντας στο 27,5%. Μπορεί κανείς 
να αντιληφθεί πόσο χειρότερα είναι σή-
μερα τα νούμερα αυτά και πού πρόκειται 
να φτάσουν.

Την ίδια ώρα η ανεργία συνεχίζει 
να τσακίζει. Τον Ιούλιο, στην καρδιά της 
τουριστικής περιόδου, καταγράφτηκαν 
στη χώρα μας 948.930 άνεργοι (γραμμέ-
νοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) 
και μάλιστα αυξημένοι κατά 2,96% σε 
σχέση με τον Ιούνιο. Και από αυτούς μό-
λις το15% (143.367 άνεργοι) πήραν επί-
δομα ανεργίας.

Φτώχεια και ανεργία είναι το πα-
ρόν και το μέλλον που τάζει αυτό το 
σύστημα. Και οι «λύσεις» που δίνει δεν 
αποτελούν παρά προσπάθειες διαχείρι-
σης της οργής που συσσωρεύεται. Τα επι-
δόματα-ψίχουλα και τα κάθε είδους «pass» 
δεν αρκούν για να καλύψουν ούτε τα στοι-
χειώδη. Η συνέχιση της επιδότησης στις 
υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος είναι στον αέρα, ενώ ήδη χρησιμο-
ποιείται ως μοχλός εκβιασμού για άλλες 
περικοπές.

Οι δυνάμεις του συστήματος καταλα-
βαίνουν ότι αυτή η κατάσταση εγκυμονεί 
ξεσπάσματα. Αντιλαμβάνονται τη συσ-
σωρευμένη οργή. Δεν είναι τυχαία η έκ-
θεση του ΔΝΤ που επισημαίνει την ανά-
γκη στήριξης των χαμηλών στρωμάτων. 
Όπως δεν είναι τυχαία η αναφορά του 

Μακρόν στο «τέλος της αφθονίας και της 
ανεμελιάς». Τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία 
προσπαθούν να φτιάξουν κλίμα, να προε-
τοιμάσουν για τα χειρότερα που έρχονται, 
αλλά ταυτόχρονα και να προετοιμαστούν 
για την αντιμετώπιση των εκρήξεων. Και 
αν από τη μια μεριά είναι τα κάθε λο-
γής ψίχουλα, από την άλλη είναι η 
ένταση της καταστολής, η θωράκιση 
του συστήματος απέναντι σε λαϊκούς 
και εργατικούς αγώνες. Και σε χώρες 
σαν την Ελλάδα, όπου ο εξαρτημένος κα-
πιταλισμός έχει πολύ μικρά περιθώρια 
παροχών και πάντα μετά από έγκριση των 
ιμπεριαλιστών, η πτυχή της καταστολής 
γιγαντώνεται. Το χτύπημα της απεργίας 
στη «Μαλαματίνα» και οι συλλήψεις είναι 
το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας σειράς 
τέτοιων χτυπημάτων. Τα ΜΑΤ στα Πε-
τρέλαια Καβάλας και στην Cosco, οι απα-
νωτές δικαστικές αποφάσεις που έκριναν 
απεργίες ως παράνομες, αλλά και η έξαρ-
ση των διώξεων αλλά και των απολύσεων 
συνδικαλιστών είναι οι εκφράσεις μιας 
πολιτικής που φοβάται και στοχοποιεί την 
οργανωμένη εργατική δράση. 

Πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του 
κράτους αποδεικνύεται ο νόμος Χα-
τζηδάκη. Εξάλλου, είχαμε εκτιμήσει ότι 
ο στόχος του νόμου αυτού ήταν και είναι 
να προλάβει τις μαζικές εργατικές αντιστά-
σεις. Να εκμεταλλευτεί την αποσυγκρότη-
ση του εργατικού κινήματος και να ορθώ-
σει μεγαλύτερους φραγμούς προς την κα-
τεύθυνση της ανασυγκρότησής του. Αυτός 
ο νόμος όχι μόνο δεν έχει μείνει στα χαρ-
τιά, αλλά χρησιμοποιείται επανειλημμένα 

ενάντια σε κάθε εργατική διεκδίκηση. Σε 
αυτόν το νόμο βασίζεται, για παράδειγμα, 
το «δικαίωμα στην εργασία» των απεργο-
σπαστών στη Μαλαματίνα και το χτύπημα 
των ΜΑΤ. Ο στόχος της ανατροπής αυτού 
του νόμου όχι μόνο δεν μπορεί να υπο-
τιμιέται ή να προσπερνιέται, αλλά πρέπει 
να αποτελέσει κοινό στόχο όλου του εργα-
τικού κινήματος.

Όμως πολύτιμες για το κράτος εί-
ναι και οι υπηρεσίες που προσφέρουν 
οι υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγε-
σίες. Που, ενώ ο κόσμος της δουλειάς 
στενάζει, αυτές σφυρίζουν αδιάφορα, 
υπηρετώντας τον υπονομευτικό ρόλο που 
τους έχει ανατεθεί από τις δυνάμεις του 
συστήματος. Είναι εξοργιστική η αφωνία 
τους όταν η ακρίβεια γιγαντώνεται και οι 
μισθοί παραμένουν συρρικνωμένοι.

Γι’ αυτό και οι εργαζόμενοι έχουν 
να ελπίζουν μόνο στις δικές τους δυ-
νάμεις και στους δικούς τους αγώνες. 
Στους αγώνες για τη διεκδίκηση συλλογι-
κών συμβάσεων με πραγματικές αυξήσεις 
στους μισθούς, κατοχύρωση και διεύρυν-
ση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στους 
αγώνες για πλήρη και σταθερή δουλειά, 
ενάντια στις κάθε λογής ελαστικές σχέ-
σεις. Στους αγώνες για συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, για σωματεία ανεξάρτητα από 
το κράτος και την εργοδοσία, όπλα στα χέ-
ρια των εργατών. Στην υπεράσπιση κάθε 
εργατικού αγώνα, μικρού ή μεγάλου, που 
αναμετριέται με τη βάρβαρη αυτή πολιτι-
κή. Στην ενίσχυση της ταξικής αλληλεγγύ-
ης. Στη μαζική, εργατική αντίσταση στον 
εργασιακό μεσαίωνα που επελαύνει.

Φτώχεια, ανεργία και καταστολή "υπόσχεται" 
το σύστημα σε λαό και εργαζόμενους
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Μ ε τον αέρα που έδωσε στους
ιμπεριαλιστές και την κυβέρνηση
η ψήφιση του αντιασφαλιστικού

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο υπουργείο εργασίας και στη

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

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

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

Εργασιακά: Προετοιμασία της επίθεσης
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Μ
ε απόφαση του Πρωτοδικείου Καβάλας -μετά 

από 6 χρόνια- κρίθηκαν άκυρες οι 133 ομαδι-

κές απολύσεις εργαζομένων στη Βιομηχανία 

Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας (ΒΦΛ). Η υπόθεση 

ξεκινά από το 2016, όταν η εταιρεία προχώρησε στις πρώ-

τες ομαδικές απολύσεις, μετά την άρνηση των εργαζομέ-

νων να δεχτούν τη μεταβολή των εργασιακών τους σχέ-

σεων (μονομερή οριζόντια μείωση ως και 45% στους μι-

σθούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας). Με δικαστική από-

φαση, οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν μετά από λίγα χρόνια, 

αλλά αυτή η απόφαση δεν εφαρμόστηκε πότε. Και σαν 

να μην έφτανε αυτό, το 2021 η εταιρεία ολοκλήρωσε την 

επίθεση σε βάρος των εργαζομένων βασιζόμενη στο νόμο 

Χατζηδάκη που επιτρέπει τις ομαδικές απολύσεις, παίρνο-

ντας το πράσινο φως από το υπουργείο Εργασίας και το 

ΑΣΕ. Έτσι οι 133 εργαζόμενοι ξαναβρέθηκαν απολυμένοι.

Οι εργαζόμενοι στη ΒΦΛ δικαιώθηκαν (για δεύτερη 

φορά) στις 22 Αυγούστου, με υποχρέωση πλέον της εται-

ρίας να καταβάλει στους απολυμένους μισθούς υπερημε-

ρίας αλλά και αποζημίωση 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη. 

Αυτή η δικαστική νίκη, η ακύρωση των απολύσεων, είναι 

αποτέλεσμα της πολύχρονης μαζικής κινητοποίησης των 

εργαζομένων μέσα απ’ το σωματείο τους. Οι εργαζόμενοι 

όμως γνωρίζουν ότι όσο δύσκολο ήταν να αποσπάσουν 

μια καταδικαστική απόφαση για τις απολύσεις, άλλο τόσο 

εύκολο είναι αυτή να αλλάξει σε επόμενο στάδιο εκδίκα-

σης της υπόθεσης ή να μην εφαρμοστεί ποτέ (όπως άλ-

λωστε έγινε πριν μερικά χρόνια).

Τα αστικά δικαστήρια δεν είναι όργανα υπεράσπισης 

των εργατικών συμφερόντων. Είναι θεσμός που υπηρε-

τεί την αστική τάξη και το κεφάλαιο, και μόνο κάτω από 

την πίεση των λαϊκών και εργατικών αγώνων «καταδικά-

ζουν» αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές. Γι’ αυτό είναι 

ζήτημα διαρκούς πάλης το ποιες δικαστικές αποφάσεις 

εν τέλει θα εφαρμόζονται προς το συμφέρον των εργα-

ζομένων. Οι αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού 

συνολικά δεν είναι (δεν θα έπρεπε να είναι) αγώνες της 

μίας μέρας. Οι υλικές νίκες χρειάζονται διάρκεια και απο-

φασιστικότητα και για να κατακτηθούν αλλά και για να 

εφαρμοστούν, γιατί οποιαδήποτε νίκη συνεχίζει να τίθεται 

διαρκώς σε αμφισβήτηση από το σύστημα και να επιδιώ-

κεται η αναίρεσή της.

Η δικαίωση των εργαζομένων στη ΒΦΛ από το Πρω-

τοδικείο Καβάλας σίγουρα αποτελεί ένα θετικό γεγονός, 

που δίνει ελπίδα στους εργαζόμενους στη ΜΑΛΑΜΑΤΙ-

ΝΑ, στη ΛΑΡΚΟ, στην Cosco, στα Πετρέλαια Καβάλας, 

αλλά και σε όλους τους αγώνες ενάντια στις απολύσεις 

και το αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη. Η πραγμα-

τική δικαίωση και η ανατροπή των νέων σχέσεων εργασι-

ακού μεσαίωνα μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη μαζική, 

οργανωμένη και ανυποχώρητη πάλη των εργατών, με τα 

σωματεία τους όπλα στα δικά τους χέρια. Αυτό αποτελεί 

ζωτική ανάγκη σήμερα για όλους τους εργαζόμενους και 

την εργατική τάξη.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΊΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΊΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τη δικαίωση φέρνει μόνο η οργανωμένη,  
συλλογική πάλη των εργατών!



Συνέντευξη 

Η Προλεταριακή Σημαία βρέθηκε έξω
από το εργοστάσιο την Τρίτη 30 Αυγού-
στου και συνομίλησε με τον πρόεδρο του
Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων της επι-
χείρησης Μαλαματίνα και πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλ-
λήλων Εμφιαλωμένων Ποτών, Γιάννη
Φραγγίδη.

Π.Σ.: Γιατί κατέβηκαν οι εργάτες της
Μαλαματίνας σε απεργία και τι παλεύ-
ουν; Τι εργασιακές σχέσεις θέλει να
διαμορφώσει η εργοδοσία για τα ωρά-
ρια και τους μισθούς;

Γ.Φ.: Η εταιρεία Μαλαματίνα πριν λίγο
χρονικό διάστημα μπήκε σε ένα πρόγραμ-
μα εξυγίανσης με δικαστική απόφαση. Αυ-
τή η απόφαση συμπεριλάμβανε ονομαστι-
κά, αλλά και με τις ειδικότητές τους 86 ερ-
γαζόμενους. Όταν βγήκε η τελική δικαστι-
κή απόφαση, υπήρχε μεταξύ σωματείου
και εταιρείας μια συλλογική σύμβαση η
οποία έληγε τον Φεβρουάριο. Κατά τη
διάρκεια της μετενέργειας, δηλαδή τους 3
μήνες, έγιναν κάποιες προσπάθειες για
την υπογραφή καινούριας συλλογικής
σύμβασης, όμως, απ’ ό,τι διαπιστώσαμε,
η πλευρά της εργοδοσίας δεν ήθελε να
υπογραφεί καινούρια επιχειρησιακή συλ-
λογική σύμβαση και κάθε φορά που συνα-
ντιόμασταν έβαζε νέα προσχήματα. Τα πιο
βασικά ήταν ότι ήθελαν να υπάρχει ένας

βασικός μισθός στα 713 και όλες οι άλλες
οι αποδοχές που είχαμε μέχρι τώρα να
έμπαιναν σε ένα γενικό επίδομα, που θα
λεγόταν επίδομα επιχειρησιακής παροχής.
Για το οποίο, όμως, υπήρχε μέσα παρά-
γραφος που έλεγε ότι μπορούσε μονομε-
ρώς η εταιρεία να το διακόψει όποτε κρί-
νει αυτή. Επομένως, δεν μπορούσαμε να
συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η εται-
ρεία προχώρησε, εμείς θεωρούμε, εκβια-
στικά και τρομοκρατικά σε απόλυση 5 ερ-
γαζομένων. Δηλαδή για να μας εκβιάσει
και να μας πιέσει να υπογράψουμε τη σύμ-
βαση που ήθελαν και μετά μας ανακοίνω-
σε ξαφνικά ότι θέλει να διακόψει το τμή-
μα διανομών, που είναι 12 άτομα, και να
προχωρήσει και στο τμήμα χειριστών
κλαρκ, αλλά και στο τμήμα παραγωγής,
αργότερα. Έτσι, λοιπόν, κυρίως αυτοί εί-
ναι οι λόγοι για τους οποίους βγήκε ο κό-
σμος αγανακτισμένος, γιατί υπάρχουν συ-
νάδελφοι μέσα που δουλεύουν 15, 20, 30
και πλέον χρόνια κι έχουν προσφέρει τό-
σα πολλά που αδυνατούν να πιστέψουν
ότι η εταιρεία θέλει στην ουσία να κλείσει,
να διώξει όλους τους εργαζόμενους, οι
οποίοι είναι -και θέλω να τονιστεί αυτό-
μέλη του σωματείου.

Ένα στοιχείο συμπληρωματικό είναι το
εξής: όταν απέλυσαν τους 5 εργαζόμενους
στην αρχή, μετά από μια βδομάδα προσέ-
λαβαν 8 άτομα με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, καινούριους εργαζόμενους, κατά
τη διάρκεια και των διαπραγματεύσεων,

αλλά και κατά τη διάρκεια απεργιακών κι-
νητοποιήσεων. Επομένως, αυτό είναι και
παράνομο, αλλά και καταχρηστικό και
έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη και πε-
ριμένουμε από τη δικαιοσύνη να γίνει το
δικαστήριο. Δεν μπορεί να απολύεις 5 αν-
θρώπους που είχαν σύμβαση αορίστου
χρόνου και ταυτόχρονα για τις ίδιες θέ-
σεις, με τις ίδιες ειδικότητες, του ανειδί-
κευτου εργάτη βασικά, να προσλαμβάνεις
άλλους 8. Τους προσέλαβαν καθαρά για
απεργοσπαστικό μηχανισμό, πράγμα που
φάνηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας.
Τους φέρνουν και τους χρησιμοποιούν ως
απεργοσπαστικό μηχανισμό. Και μάλιστα
τους έβαζαν στην αρχή να δουλεύουν ως
ανειδίκευτοι εργάτες σε πόστα και σε μη-
χανήματα πολλών εκατομμυρίων, όπου
πολλαπλασίαζαν τον κίνδυνο ενδεχομέ-
νως εργατικού ατυχήματος, μιας και ένας
ανειδίκευτος εργάτης πήγαινε να λειτουρ-
γήσει ένα μηχάνημα που χρειαζόταν εξει-
δίκευση. Είναι σαν να λέμε ένα παιδάκι,
ενώ δεν έχει δίπλωμα, να πάει να οδηγή-
σει ένα αυτοκίνητο. Άρα ο κίνδυνος να γί-
νει ατύχημα είναι πάρα πολύ μεγάλος.

Π.Σ.: Η κινητοποίησή σας βρέθηκε
αντιμέτωπη, εκτός από την κρατική κα-
ταστολή, με το ν. 4808/Χατζηδάκη. Τι
δεδομένα δημιουργεί για τους εργατι-
κούς αγώνες και τι στάση πρέπει να έχει
το εργατικό κίνημα απέναντί του;

Γ.Φ.: Ο νόμος Χατζηδάκη νομίζουμε

ότι είναι ένα τερατούργημα. Πραγματικά
μέχρι στιγμής καμία κυβέρνηση δεν έχει
ψηφίσει τέτοιο νόμο. Καταργεί όλες τις
συνδικαλιστικές ελευθερίες, προσπαθεί
να καταργήσει την ομαδικότητα, την αλ-
ληλεγγύη και με τελικό σκοπό και αποτέ-
λεσμα να οδηγούνται όλοι με βάση αυτό
τον νόμο στις ατομικές συμβάσεις. Ακρι-
βώς αυτός είναι και ο σκοπός και της ση-
μερινής κυβέρνησης, αλλά και του κ. Χα-
τζηδάκη. Άλλωστε γι’ αυτό μπήκε και αυ-
τός ο νόμος. Να μην υπάρχει συλλογικό-
τητα, έτσι ώστε να μπορούν οι εργοδότες
να λειτουργούν όπως θέλουν, να κάνουν
τα πράγματα μέσα στα εργοστάσια όπως
ακριβώς φαντάζονται και τους βολεύει.
Να χρησιμοποιούν ελαστικά ωράρια ερ-
γασίας, να χρησιμοποιούν μαύρη εργα-
σία, χωρίς να υπάρχει κάποιο σωματείο ή
κάποιοι οργανωμένοι συνδικαλιστές μέσα
που να μπορούν να ελέγχουν αυτές τις
παρανομίες, να σου λένε «έλα σήμερα να
δουλέψεις 2-3 ώρες» και να λένε ύστερα
«τώρα δεν έχει δουλειά, σταματάς».
Ύστερα να έρχεσαι μετά από 2-3 μέρες
και τέλος πάντων να κάνουν χρήση κατά
το δοκούν αυτού του νόμου, από τη στιγ-
μή που είπα, ο πρωταρχικός και τελικός
στόχος είναι η κατάργηση του συνδικαλι-
στικού κινήματος.

Π.Σ.: Η εταιρεία έχει μαζί της τους
νόμους, το κράτος και τους μηχανι-
σμούς του. Τι όπλα έχουν από τη μεριά
τους οι εργάτες;

Γ.Φ.: Και εμείς, για να πω την αλή-
θεια, δεν περιμέναμε τόση μεγάλη συ-
στράτευση από διάφορα κοινωνικά κινή-
ματα και πολιτικά κόμματα, από πολιτι-
κούς φορείς, από την κοινωνία ολόκληρη,
αλλά και από πολλά, θα έλεγα, συνδικα-
λιστικά και όχι μόνο στελέχη, όχι μόνο της
Θεσσαλονίκης, όχι μόνο της Ελλάδας, αλ-
λά και του εξωτερικού. Η εργοδοσία έχει
αυτά που είχε πάντα: κατασταλτικούς μη-
χανισμούς, νομοθεσία, δικαστήρια. Εμείς,
λοιπόν, έχουμε στο πλευρό μας την αλλη-
λεγγύη, τη μεγάλη αποδοχή του δίκαιου
αγώνα μας από την κοινωνία. Κι αυτά νο-
μίζω ότι είναι τα σημαντικότερα όπλα. Πέ-
ρα από αυτό, όμως, υπάρχει και το όπλο
της οργάνωσης, της ενότητας που υπάρ-
χει μεταξύ των συναδέλφων/μελών του
σωματείου και κυρίως η πειθαρχία, η
οποία αντανακλάται κάθε μέρα έξω από
τον χώρο της απεργίας, όπου εκεί μετέχει
το 100% όλων των εργαζόμενων μελών
του σωματείου.

Π.Σ.: Η εταιρεία λέει ότι την απεργία
την κάνουν οι «μειοψηφίες που δε θέ-
λουν να αλλάξει τίποτα» και «κλείνουν
την εταιρεία». Τι απαντάνε οι εργάτες
σε αυτή την αισχρή προπαγάνδα;

Γ.Φ.: Με βάση τη δικαστική απόφαση
όπου περνούσε στα χέρια των καινούριων
ιδιοκτητών η εταιρεία, εμείς ως σωματείο
είχαμε στηρίξει αυτή την προσπάθεια εξυ-
γίανσης, από τον όμιλο Mantis των αδερ-

φών Κρομμύδα. Ο ένας εκ των αδερφών
είναι και παντρεμένος με την αδερφή του
Σκρέκα, του υπουργού της σημερινής κυ-
βέρνησης. Εμείς, λοιπόν, στα δικαστήρια
είχαμε στηρίξει, βάζοντας μία προϋπόθε-
ση: από τη στιγμή που δε θίγονται κεκτη-
μένα δικαιώματα και θέσεις εργασίας,
λέμε ναι στην πρόταση εξυγίανσης. Η
απόφαση της πρότασης εξυγίανσης, η δι-
καστική απόφαση, ρητά ορίζει το εξής:
προχωράει το πρόγραμμα εξυγίανσης με
86 εργαζόμενους, οι οποίοι συνυπέγρα-
φαν τη δική μας τοποθέτηση. Παράλλη-
λα, δε, αναφέρει στο παράρτημα 21 της
δικαστικής απόφασης ποια είναι αυτά τα
άτομα, ονομαστικά αλλά και κατά τμήμα,
κατά ειδικότητα. Επομένως, δεν μπορεί
να επικαλείται ότι είμαστε μια μερίδα,
έπρεπε πρώτα και πάνω από όλα να σε-
βαστεί αυτή την απόφαση. Τώρα, όσον
αφορά τη μειοψηφία, αυτό που προσπα-
θεί να περάσει προς τα έξω, δηλαδή, έχω
να πω το εξής: από τους 86 με βάση το
καταστατικό του σωματείου, μέλη μπο-
ρούν να είναι οι 60, γιατί οι υπόλοιποι
από τους 60 μέχρι τους 86 είναι διευθυ-
ντικά στελέχη και πρόσωπα εμπιστοσύνης
των διευθυντικών στελεχών, αλλά και
των αφεντικών. Άρα αυτοί δεν μπορούν
να είναι μέλη του σωματείου. Από τους
60, λοιπόν, οι 56 είναι μέλη του σωματεί-
ου. Από αυτούς, γύρω στα 10-11 άτομα
υπέγραψαν ατομική σύμβαση, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι εμείς τους διαγράψαμε.
Αυτοί συνεχίζουν να είναι μέλη του σωμα-

τείου. Και μάλιστα από τους 11 που έχουν
υπογράψει ατομική σύμβαση, οι 3-4 είναι
αυτοί που χρησιμοποιούνται από τη μεριά
της εργοδοσίας, ως απεργοσπαστικός μη-
χανισμός. Οι άλλοι συνάδελφοι, με τον α’
ή β’ τρόπο, δε μετέχουν ή δεν αφήνουν
τους εαυτούς τους να χρησιμοποιηθούν
από την πλευρά της εργοδοσίας ως απερ-
γοσπαστικοί μηχανισμοί. Άρα, λοιπόν,
όταν από τα 56 μέλη, οι σχεδόν 50 είναι
επί καθημερινής βάσης εδώ, που αυτόμα-
τα σημαίνει ότι πάνω από 70-80% του συ-
νόλου των 86 μετέχουν στην απεργία και
δεν πρόκειται τέλος πάντων για μια μειο-
ψηφία, όπως αυτοί αναφέρουν. Όμως,
για να μπερδέψουν την κοινή γνώμη, ενώ

παρουσιάζουν μεγαλύτερο αριθμό, βάζο-
ντας στους 86 και άλλα 10 περίπου άτομα
που είναι κάτω στο Φάρο (που αυτοί πο-
τέ, με βάση πάντα το καταστατικό, δεν
μπορούσαν να είναι μέλη), στη Χαλκίδα
κ.λπ., ανεβάζουν τον αριθμό στους 96 και
λένε ότι έχουν μείνει μόνο ελάχιστοι, για-
τί αφαιρούν και τα άτομα που έχουν απο-
λύσει, δηλαδή τους 15 απολυμένους.
Αφαιρούν και κάποια άτομα που έχουν
υπογράψει σύμβαση, κι έτσι προσπαθούν
να το παρουσιάσουν. Για μας, όμως, είναι
ξεκάθαρο ότι από τους 60, 56 μπορούν να
είναι μέλη μας και από τους 56 οι 50 με-
τέχουν κανονικά στην απεργία με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 13Προλεταριακή ΣημαίαΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ12 Σάββατο 3 Σεπτέμβρη 2022Προλεταριακή Σημαία

Ε
δώ και αρκετές εβδομάδες, οι ερ-
γαζόμενοι στην επιχείρηση «Μαλα-
ματίνα» στη Θεσσαλονίκη δίνουν

έναν σκληρό αγώνα ενάντια στις 15 απο-
λύσεις συναδέλφων τους, αλλά και διεκ-
δικώντας ικανοποιητική συλλογική σύμ-
βαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς
και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Με επανα-
λαμβανόμενες απεργίες και με καθημερι-
νή περιφρούρηση του αγώνα τους, κα-
ταγγέλλουν τα αντεργατικά σχέδια των
νέων αφεντικών του εργοστασίου, οι
οποίοι, αφού πήραν το εργοστάσιο απαλ-

λαγμένο από χρέη προς εφορία και ασφα-
λιστικά ταμεία (δώρο της κυβέρνησης),
προχώρησαν σε 15 απολύσεις με πρόσχη-
μα την «εξυγίανση» της επιχείρησης, ενώ
παράλληλα θέλουν να επιβάλουν καθε-
στώς ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι, με την επιμονή και
την αποφασιστικότητά τους, στέλνουν
καθημερινά μήνυμα αγώνα προς όλη την
εργατική τάξη της χώρας. Μήνυμα αντί-
στασης στην αντεργατική βαρβαρότητα,
μήνυμα υπεράσπισης των κατακτήσεων
της εργατικής τάξης, μήνυμα διεκδίκησης

καλύτερων όρων ζωής και δουλειάς. Σε
αυτό το μήνυμα ανταποκρίνονται καθη-
μερινά ολοένα και περισσότεροι: σωμα-
τεία, οργανώσεις, συλλογικότητες, εργα-
ζόμενοι και νεολαίοι εκφράζουν την αλ-
ληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράστα-
σή τους στον αγώνα αυτό. Είτε με την
παρουσία τους στις απεργιακές περι-
φρουρήσεις, είτε με τη συμμετοχή τους
στις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις
που καλεί το σωματείο των εργαζομένων
στη «Μαλαματίνα», είτε με την οικονομι-
κή και υλική υποστήριξη του αγώνα, όλοι

αυτοί στέλνουν μήνυμα ταξικής αλληλεγ-
γύης, σε έναν αγώνα που τον νιώθουν ως
δικό τους, έναν αγώνα που εκφράζει και
τις δικές τους αγωνίες.

Αυτό το κλίμα και τέτοιοι αγώνες είναι
που τρομάζουν το σύστημα και τις κυβερ-
νήσεις του. Γιατί αμφισβητούν την ουσία
της βάρβαρης πολιτικής που θέλουν να
επιβάλουν: την πολιτική της φτώχειας,
της εξαθλίωσης, της ανεργίας. Γιατί ανα-
δεικνύουν την υποκρισία όλων αυτών που
θυσιάζουν τις ζωές και το μέλλον του λα-
ού και της εργατικής τάξης για λογαρια-
σμό των συμφερόντων του ξένου και ντό-
πιου κεφαλαίου. Γιατί στοχεύουν στο δυ-
νάμωμα της εργατικής τάξης και στο ανέ-
βασμα της ταξικής της συνείδησης.

Γι’ αυτό και τους χτυπούν με λύσσα και
με κάθε δυνατό τρόπο: διώξεις, συλλή-
ψεις, βία, καταστολή, δίκες και καταδί-
κες, σε βάρος αυτών που παλεύουν για το
δίκιο τους και για το αυτονόητο: να μπο-
ρούν να ζουν σαν άνθρωποι. Γι’ αυτό και
έχουν ψηφίσει δεκάδες αντεργατικούς νό-
μους, με κορυφαίο τον νόμο Χατζηδάκη
(ν. 4808 του 2021), που φροντίζουν όχι
μόνο να πετσοκόβουν τα εργατικά δικαιώ-
ματα αλλά και να ποινικοποιούν το δικαί-
ωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται, να
οργανώνονται σε σωματεία, να απεργούν.

Η τρομοκρατία ενάντια στην απεργία
κορυφώθηκε στις 31 Αυγούστου με τη βί-
αιη επίθεση των ΜΑΤ στους απεργούς και
στους συμπαραστάτες τους, με αποτέλε-

σμα τον τραυματισμό και τη σύλληψη του
προέδρου του σωματείου Γιάννη Φραγγί-
δη και ενός νέου αλληλέγγυου συναγωνι-
στή. Τους απέδωσαν την κατηγορία της
«παράνομης βίας». Τραυματίστηκαν, επί-
σης, ή είχαν σοβαρά αναπνευστικά προ-
βλήματα και άλλοι απεργοί και αλληλέγ-
γυοι. Η επίθεση έγινε με σκοπό να περά-
σουν στο εργοστάσιο για να δουλέψουν
απεργοσπάστες. Με το χτύπημα η κυβέρ-
νηση ολοφάνερα στέλνει μήνυμα προς τα
ξένα και ντόπια αφεντικά ότι θα υπερα-
σπίσει με κάθε τρόπο τα συμφέροντά
τους και μήνυμα προς τον λαό ότι μπρο-
στά στον άγριο χειμώνα που έρχεται, θα
αντιμετωπίσει με τον βούρδουλα τις δί-
καιες αντιδράσεις του. 

Η Ταξική Πορεία στάθηκε από νωρίς
στο πλάι των απεργών. Καθημερινά βρι-
σκόταν στο εργοστάσιο αλληλέγγυα τα
μέλη της, συμβάλλοντας με πολλούς τρό-
πους στη διεξαγωγή της απεργίας. Συγκε-
κριμένα τις περισσότερες μέρες από νωρίς
το πρωί μέλη της Ταξικής Πορείας στάθη-
καν δίπλα τους απεργούς. Με τις τοποθε-
τήσεις μελών της Ταξικής Πορείας και του
ΚΚΕ(μ-λ) στη συνέντευξη τύπου την Τρίτη
23 Αυγούστου αναδείχθηκε η ζωτικής ση-
μασίας ανάγκη να γενικευτεί ο αγώνας,
να παλέψει και ενάντια στο ν. 4808/Χα-
τζηδάκη, αλλά και η τεράστια σημασία
που θα έχει η νίκη της απεργίας για το σύ-
νολο της εργατικής τάξης της χώρας. Πα-
ράλληλα, στη συνέλευση του σωματείου

τοποθετηθήκαμε σχετικά με την ανάγκη
να διεξαχθεί πορεία στο κέντρο της πόλης
με κεφαλή το πανό του σωματείου, πρό-
ταση που υιοθετήθηκε για την Τρίτη 6 Σε-
πτεμβρίου στις 6:30 μμ από τα γραφεία
της ΠΟΕΕΠ στην Αριστοτέλους. 

Το αποκορύφωμα ήταν την Τετάρτη 31
Αυγούστου, όπου με γνώση της δηλωμέ-
νης πρόθεσης της αστυνομίας να «εφαρ-
μόσει τον νόμο», συγκεντρώθηκε μεγάλο
πλήθος απεργών και αλληλέγγυων στις
πύλες του εργοστασίου από τα ξημερώ-
ματα. Αρκετές διμοιρίες ΜΑΤ στάθηκαν

μπροστά στο μπλόκο των απεργών και
των αλληλέγγυων, όπου μετά από απα-
νωτές επιθέσεις με πολύ ξύλο και χημικά
και παρά την πολύωρη και σθεναρή αντί-
σταση των απεργών, κατάφεραν να πε-
ράσουν μέσα λιγοστούς απεργοσπάστες.

Οι απεργοί δηλώνουν αποφασισμένοι
να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Η κατα-
στολή και η τρομοκρατία τούς έχει πει-
σμώσει. Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, εκα-
τοντάδες απεργοί και αλληλέγγυοι βρέ-
θηκαν μαζί με τους απεργούς της «Μαλα-
ματίνας» και υπερασπίστηκαν την απερ-

γία στο εργοστάσιο, στο πλαίσιο και της
24ωρης απεργίας που κήρυξε το ΕΚΘ. Και
αυτή τη μέρα οι απεργοσπάστες μπήκαν
από την πίσω πόρτα στο εργοστάσιο,
ωστόσο η μεγάλη αυτή απεργιακή συγκέ-
ντρωση ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα
πίεσης κατά της εργοδοσίας και της κυ-
βέρνησης. Ο αγώνας, όπως όλα δείχνουν,
θα συνεχιστεί και πρέπει να βρει τους
τρόπους που θα τον κάνουν να γιγαντω-
θεί και να ολοκληρωθεί νικηφόρος.

Οι απεργοί στη Μαλαματίνα δείχνουν τον δρόμο σε όλους τους εργαζόμενους! 

Η κυβέρνηση και η εργοδοσία απαντά με τρομοκρατία

Γιάννης Φραγγίδης

“Eχουμε στο πλευρό μας την αλληλεγγύη από την κοινωνία!” 



Η
επιστροφή στα θρανία ξεκινά για

τους μαθητές και η κυβέρνηση προ-

σπαθεί να εμφυσήσει ένα κλίμα

“επιστροφής στην κανονικότητα”. Η πραγ-

ματικότητα δεν είναι, όμως, καθόλου έτσι.

Καμιά κανονικότητα δεν έχει επέλθει στα

σχολεία τα δυο τελευταία χρόνια σε συνθή-

κες πανδημίας, αλλά και με την επιβολή βά-

ναυσων ταξικών μέτρων στην εκπαίδευση

(Τράπεζα Θεμάτων, Ελάχιστη Βάση Εισαγω-

γής κ.λπ.) που έχουν αρχίσει να εφαρμόζο-

νται. Τα σχολεία που θα υποδεχθούν και φέ-

τος τους μαθητές είναι τα σχολεία του εργα-

σιακού και κοινωνικού μεσαίωνα που έχουν

επιβάλει, σχολεία ταξικά, εξεταστικά κάτερ-

γα που λίγοι καταφέρνουν να επιβιώσουν.

Ενώ περάσαμε ένα μαύρο καλοκαίρι με

ένα νέο κύμα της πανδημίας και υπάρχουν

προειδοποιήσεις για έξαρσή της μέσα στο

φθινόπωρο, η κυβέρνηση αρνείται και φέ-

τος πεισματικά να πάρει το παραμικρό μέ-

τρο προστασίας απέναντι στην πανδημία

στα σχολεία. Για άλλη μια χρονιά, αδιαφο-

ρεί για την προστασία της υγείας μαθητών,

εκπαιδευτικών, γονιών, ενώ έχουν προηγη-

θεί τα προηγούμενα χρόνια δυναμικές δια-

δηλώσεις και καταλήψεις μαθητών, που επί-

μονα ζητούσαν μέτρα προστασίας στα σχο-

λεία. Με βάση τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις

του Υπουργείου, φαίνεται να προχωρούν σε

κατάργηση της υποχρεωτικότητας της μά-

σκας και της διενέργειας αυτο-διαγνωστι-

κών τεστ και σε πλήρη μετακύλιση του κό-

στους και της μέριμνας της προστασίας απέ-

ναντι στην πανδημία στις οικογένειες. Το

Υπουργείο διαμηνύει ότι δεν υπάρχει πλέον

κίνδυνος, ενώ οι συνθήκες με τις οποίες

φοιτούν τα παιδιά στο σχολείο είναι άκρως

επικίνδυνες για να ξαναγίνουν τα σχολεία,

όπως κάθε χρόνο, εκκολαπτήρια της πανδη-

μίας. Τα παιδιά συνωστίζονται σε πολυπλη-

θή τμήματα, σε αίθουσες χωρίς επαρκή αε-

ρισμό. Φυσικά, δε γίνεται ούτε μια κίνηση

από την πλευρά του Υπουργείου για ολιγο-

μελή τμήματα και νέους μόνιμους διορι-

σμούς εκπαιδευτικών. Όσο και να διατυμπα-

νίζει το Υπουργείο ότι τα δυο τελευταία χρό-

νια προχώρησε σε νέους μόνιμους διορι-

σμούς, οι ελλείψεις σε καθηγητές είναι πολύ

ηχηρές, πόσο μάλλον σε αυτές τις συνθήκες

πανδημίας, που πρέπει να σπάσουν τμήματα

για να προστατευτούν οι μαθητές.

Μια από τις “καινοτομίες” για τις οποίες

κομπάζει το Υπουργείο για τη νέα σχολική

χρονιά είναι η απόπειρα επέκτασης του

ωραρίου λειτουργίας μέχρι τις 6μμ στα δη-

μοτικά και τα νηπιαγωγεία. Όλοι γνωρίζου-

με πως αυτό το μέτρο έρχεται να επισφρα-

γίσει την άθλια καθημερινότητα που έχει

επιβάλει στις λαϊκές οικογένειες. Οι γονείς

δουλεύουν τα 10ωρα και 12ωρα του νόμου

Χατζηδάκη και ούτε αυτά είναι αρκετά για

να θρέψουν τα παιδιά τους. Το υπουργείο

τους εξαναγκάζει να κλείνουν τα παιδιά

τους σε σχολεία-φυλακές, επιβάλλοντας μια

απάνθρωπη λογική ιδρυματισμού στην παι-

δική ζωή. Ταυτόχρονα, επιβάλλονται ωρά-

ρια-λάστιχα για τους εκπαιδευτικούς, με

πολλαπλασιασμένες ευθύνες και αρμοδιότη-

τες και υπό την τρομοκρατία και απειλή της

αξιολόγησης.

Τα ταξικά μέτρα της Τράπεζας Θεμάτων

και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής πετσό-

κοψαν τα όνειρα χιλιάδων μαθητών τα τε-

λευταία χρόνια. Οι μαθητές επιστρέφουν

στα σχολεία, ενώ έχουν βιώσει τη σφαγή

της Τράπεζας Θεμάτων και έχουν δει χιλιά-

δες συμμαθητές τους να μένουν εκτός Τρι-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με αυτά τα βάναυ-

σα μέτρα, πολλοί μαθητές εξωθούνται στην

απογοήτευση και την παραίτηση, ενώ η

εντατικοποίηση της σχολικής καθημερινότη-

τας έχει εκτοξευτεί. Η φετινή χρονιά θα εί-

ναι ένας ακόμα εξαντλητικός και άνισος

αγώνας δρόμου, ειδικά για τα παιδιά από

φτωχές και λαϊκές οικογένειες, που εξανα-

γκάζονται να πάνε σε φροντιστήρια για να

ανταπεξέλθουν στην απαιτητικότητα αυτών

των εξετάσεων, με τις οικογένειες τους να

υποφέρουν από τη συνεχή και βίαιη φτωχο-

ποίηση που επιβάλλεται. 

Μόνη διέξοδος για να επιβιώσουν σε αυ-

τά τα ταξικά σχολεία οι μαθητές είναι ο συλ-

λογικός δρόμος της οργάνωσης και του

αγώνα. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές,

μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, να

αντισταθούν σε αυτή τη συνεχή επίθεση του

Υπουργείου, να ανατρέψουν τους ταξικούς

φραγμούς που έχουν επιβληθεί, την Τράπε-

ζα Θεμάτων και την ΕΒΕ, να διεκδικήσουν το

λαϊκό δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν εκ-

παίδευση για όλους, για να μπορούν να

σπουδάσουν όλα τα παιδιά του λαού και της

εργατικής τάξης. Και επειδή η κυβέρνηση

δεν είναι διατεθειμένη να πάρει κανένα μέ-

τρο προστασίας στα σχολεία και αποδεικνύ-

ει περίτρανα πως θεωρεί εντελώς αναλώσι-

μους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,

να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους οι

ίδιοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και να

διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας

στα σχολεία (ολιγομελή τμήματα, μόνιμες

μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, δωρεάν

τεστ κ.λπ.).
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Επιστροφή στα θρανία 

με τους χειρότερους όρους και φέτος!

Επιστρέφει το ξύλο 
στα σχολεία των ΗΠΑ

Ε
ίναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τα παιδιά, που

μετά την πρόσφατη απαγόρευση των αμβλώσεων στις μισές

πολιτείες της χώρας, επαναφέρει και το ξύλο στις σχολικές

αίθουσες. Ο σκοταδισμός και η αντιδραστικότητα του συστήματος

δεν έχουν όριο.

Συγκεκριμένα, η σχολική περιφέρεια του Cassville στο Μιζούρι

ενημέρωσε τους γονείς στις αρχές του καλοκαιριού ότι από την

επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί η σωματική τιμωρία στους

μαθητές ως έσχατο πειθαρχικό μέτρο. Ορίζει μάλιστα και των αριθ-

μό των χτυπημάτων! Έτσι προβλέπονται έως δύο χτυπήματα για

τους νέους μαθητές και ως τρία για τους παλαιότερους ανά παρά-

πτωμα! Για την επιβολή της τιμωρίας θα χρησιμοποιείται ένα ειδι-

κό κουπί, με το οποίο θα χτυπούν τους μαθητές στο γλουτούς. Και

όλα αυτά με την έγγραφη συναίνεση των γονιών και την αποδοχή

της τοπικής κοινωνίας, που καταγράφηκε μέσω δημοσκόπησης! 

Έχει τη σημασία του, βέβαια, να αναφέρουμε πως εδώ και χρό-

νια η σωματική τιμωρία στις ΗΠΑ επιτρέπεται από το Σύνταγμα και

μπορεί η κάθε πολιτεία, ανεξάρτητα, να τη θεσμοθετήσει. Βέβαια,

δεν είναι το μοναδικό πρωτοποριακό μέτρο στις ΗΠΑ. Ας μην ξε-

χνάμε ότι αρκετές πολιτείες επιτρέπουν την οπλοφορία των εκπαι-

δευτικών μέσα στις σχολικές αίθουσες, ακόμα και στα νηπιαγω-

γεία, όπου οι δάσκαλοι παρακολουθούν ειδικά μαθήματα για τη

χρήση όπλων! 

Η χώρα που δεκαετίες τώρα προπαγανδίζει ότι είναι η χώρα

των ευκαιριών, η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας, η χώ-

ρα που διατείνεται ότι έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, εί-

ναι στην πραγματικότητα η χώρα με τις τεράστιες ταξικές ανισότη-

τες και τα κοινωνικά προβλήματα στα πολυάριθμα γκέτο των με-

γαλουπόλεων, η χώρα που ποτίζει τη νεολαία με ρατσιστικό μίσος

και τη γεμίζει αδιέξοδα, την «πωρώνει» με τα όπλα και την ετοιμά-

ζει για τις αυριανές της ένοπλες επεμβάσεις ανά την υφήλιο. Εκεί η

αστυνομία δολοφονεί ανθρώπους στους δρόμους γιατί έχουν σκού-

ρο χρώμα. Εκεί οι δολοφονικές επιθέσεις μέσα σε σχολεία αποτε-

λούν καθημερινότητα. 

Το εκπαιδευτικό τους σύστημα είναι γεμάτο ταξικούς φραγ-

μούς, όπου φτωχοί και πλούσιοι έχουν ο καθένας το σχολείο που

αναλογεί στην κοινωνική του τάξη. Η κατηγοριοποίηση σχολείων

και η αξιολόγηση, που εδώ και χρόνια στέκονται σαν δαμόκλειος

σπάθη πάνω από τα κεφάλια εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών,

αποτελούν εργαλεία που υπηρετούν τις κοινωνικές ανισότητες και

χτυπούν το δικαίωμα του λαού στην εκπαίδευση. 

Στο τόσο επιτυχημένο εκπαιδευτικό τους σύστημα, οι εκπαιδευ-

τικοί πέφτουν στα γόνατα δημοσίως μέσα σε γήπεδα και διαγωνί-

ζονται για το ποιος θα μαζέψει τα πιο πολλά χρήματα για το σχο-

λείο του. Έτσι, λοιπόν, το ξύλο στις σχολικές αίθουσες δεν είναι

κάτι που προκαλεί έκπληξη αλλά, ταιριάζει απόλυτα στο εκπαιδευ-

τικό και κοινωνικό πλαίσιο της μητρόπολης του καπιταλισμού και

συνάδει με τις αξίες του συστήματος γενικά. 

Αυτές τις αξίες ο εκπαιδευτικός καλείται να τις μεταλαμπαδεύ-

σει στην πράξη στους μαθητές του, να διαιωνίσει τις κοινωνικές

ανισότητες και φυσικά να συμβάλει στη διατήρηση της κυριαρχίας

του συστήματος. Για να το κάνει αυτό, ο δάσκαλος πρέπει να κάνει

καλά τη δουλειά του κι έτσι πρέπει να μπορεί να δέρνει και να κα-

ταστέλλει. Για να κοπεί από τη ρίζα η όποια διάθεση της νεολαίας

να αντιδράσει και να διεκδικήσει.

Τέτοια εκπαιδευτικά συστήματα είναι τα πρότυπα που έχουν και

οι εκάστοτε ηγεσίες της Ελλάδας και που προσπαθούν χρόνια τώ-

ρα να μιμηθούν τις πρακτικές τους και να εφαρμόσουν τις μεθόδους

τους. Γι’ αυτό η αξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα για το υπουρ-

γείο Παιδείας, καθώς είναι βασικό εργαλείο εφαρμογής των πολι-

τικών που χτυπούν τα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε

μια περίοδο που η περικοπή δικαιωμάτων και η φτωχοποίηση τρέ-

χουν με εντατικούς ρυθμούς, η συγκρότηση των αντιστάσεών μας

απέναντι στην επίθεση του συστήματος στο πεδίο της εκπαίδευσης,

και όχι μόνο, με συνελεύσεις, διαδηλώσεις, απεργίες είναι επιβε-

βλημένη στην χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Γ.Π.
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Με τη γνώριμη θρασύδειλη

τακτική, η κυβέρνηση μέσα 

στο καλοκαίρι με τις σχολές

κλειστές προχώρησε 

στην τοποθέτηση των πρώτων

τουρνικέ στους χώρους 

της Πρυτανείας του ΑΠΘ. 

Η κυβερνητική πολιτική για

ελεγχόμενη είσοδο 

στα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο

του γενικότερου χτυπήματος 

του Ασύλου αποτελεί βασική

πολιτική ατζέντα 

του συστήματος. Ως εκ τούτου, 

η τοποθέτηση 

της πανεπιστημιακής αστυνομίας

(ΟΠΠΙ), παρά τα μπρος και 

τα πίσω της, αναμένεται να

προχωρήσει. Άλλωστε, 

οι αλλεπάλληλες εισβολές 

της αστυνομίας, αλλά και 

η στρατοπέδευση των ΜΑΤ 

στο ΑΠΘ από την άνοιξη, είναι

προπομπός του τι πρόκειται να

γίνει πανελλαδικά. 

Σ
ε συνδυασμό με τον νόμο 4777, ο

νέος νόμος-πλαίσιο Κεραμέως έρ-

χεται να κατοχυρώσει τα πειθαρ-

χικά, τα «φοιτητοδικεία» και την «κα-

τάργηση» των φοιτητικών συλλόγων και

των φοιτητικών παρατάξεων. Η κατα-

στολή είναι μονόδρομος για το σύστημα,

στην προσπάθειά του να πειθαρχήσει και

να τρομοκρατήσει μια νεολαία που συσ-

σωρεύει οργή. Έτσι, από την πρώτη μέ-

ρα της επιστροφής στις σχολές πρέπει να

υψωθούν φωνές ενάντια στην ελεγχόμε-

νη είσοδο στα πανεπιστήμια, το face

control και την παρουσία της αστυνομίας

μέσα στο πανεπιστήμιο, με πλήρη επί-

γνωση ότι τα μέτρα αυτά δεν αφορούν

κάποιες «ακραίες μειοψηφίες», αλλά το

σύνολο των φοιτητών. 

Το σύστημα της φτώχειας και της

βαρβαρότητας, μέσα στα αδιέξοδά του,

θέλει να πετάξει χιλιάδες νέους έξω από

τις σπουδές, με την Τράπεζα Θεμάτων

και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)

από το σχολείο, με τις διαγραφές φοιτη-

τών, την εντατικοποίηση στο Πανεπιστή-

μιο και τους ταξικούς φραγμούς. Ο νέος

νόμος-πλαίσιο που εξατομικεύει και δια-

λύει τα πτυχία, οδηγεί τους φοιτητές σε

ένα ατελείωτο κυνήγι προσόντων, στην

ανεργία και στην ατομική διαπραγμάτευ-

ση με τον εργοδότη, ουσιαστικά χτυπάει

αυτό που γενιές ολόκληρες γνώρισαν ως

πτυχίο και επαγγελματικά δικαιώματα.

Συγχωνεύει και καταργεί σχολές και τμή-

ματα και σπρώχνει στο περιθώριο τους

φοιτητικούς συλλόγους. Η μαζική και

οργανωμένη πάλη για τη ριζική ανατρο-

πή των νόμων Κεραμέως είναι η μόνη

γραμμή για το φοιτητικό κίνημα που

μπορεί να αναχαιτίσει την επίθεση. Οι

νόμοι αυτοί, που ήδη εφαρμόζονται σε

διάφορες πλευρές τους (βλ. ΕΒΕ, συγχω-

νεύσεις), παράγουν αρνητικά δεδομένα

για τη δυνατότητα συγκρότησης αντιστά-

σεων και αυτή η διαδικασία θα συνεχι-

στεί, όσο επικρατεί μια αντίληψη ότι

μπορούν «να μείνουν στα χαρτιά» (βλ.

ΚΝΕ) ή ότι με εκλογές θα έρθει η κατάρ-

γησή τους (βλ. ΣΥΡΙΖΑ). Οι νόμοι αυτοί

αποτελούν φυσική συνέχεια των προη-

γούμενων νόμων, τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο

και του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσονται σε συνο-

λικότερες στοχεύσεις του συστήματος,

τέτοιες που μόνο ένα μαζικό φοιτητικό

κίνημα μπορεί να ανακόψει.

Την ίδια ώρα που η ακρίβεια τσακίζει

το λαϊκό εισόδημα και οι φτωχότερες οι-

κογένειες δυσκολεύονται μέχρι και να

βγάλουν τον μήνα, ξηλώνεται το δωρεάν

πλέγμα των φοιτητικών δικαιωμάτων σε

σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και μετα-

φορές. Καταργούνται όλα αυτά που κα-

θόλου «παροχές» δεν είναι, όπως τα

αποκαλούν, αλλά αποτελούν κατακτή-

σεις του φοιτητικού κινήματος που κατο-

χυρώθηκαν με αγώνες. Με λίγα λόγια,

διαλύονται όλα αυτά που θα έπρεπε να

αποτελούν αυτονόητα δικαιώματα για

κάθε φοιτητή. Έτσι, η κυβέρνηση, δια

στόματος Μητσοτάκη, προαναγγέλλει

την επιβολή ενοικίων στις εστίες και μει-

ώνει τις διαθέσιμες θέσεις, τη στιγμή που

όλο και περισσότερες οικογένειες δεν

μπορούν να στηρίξουν τις αυξανόμενες

τιμές της στέγασης των παιδιών τους

που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Παράλ-

ληλα, εισάγονται όλο και πιο σκληρά

κριτήρια για τη σίτιση ενός φοιτητή στην

ίδια του τη λέσχη. Η υποχρεωτική επί-

δειξη πάσο και τα όλο και πιο αυστηρά

οικονομικά κριτήρια έχουν στόχο τον

σταδιακό αποκλεισμό περισσότερων

φοιτητών από τη σίτιση, τώρα που λόγω

ακρίβειας αυξάνονται οι ροές προς τις

λέσχες φαγητού. Οι ίδιες οι επιπτώσεις

του πολέμου στην Ευρώπη και της εξάρ-

τησης της χώρας αποτυπώνονται στην

πίεση που δέχεται ο φοιτητής και η οικο-

γένειά του και αναμένεται να κλιμακω-

θούν εν όψει του χειμώνα. Την ίδια στιγ-

μή, ο κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου,

ανάφλεξης νέων μετώπων στο Αιγαίο και

στα Βαλκάνια, αλλά και της άμεσης

εμπλοκής της χώρας στον όλεθρο, «πα-

γώνει το αίμα» της νεολαίας, που μόνο

μαύρο βλέπει το μέλλον να διαγράφεται

μπροστά της. Είναι επιτακτική ανάγκη να

σπάσει η σιωπή των φοιτητών και να τε-

θούν τα άμεσα ζητήματα που «καίνε»,

όπως το φαγητό και η στέγη, αλλά και η

ανάγκη ανασυγκρότησης της αντιιμπε-

ριαλιστικής-αντιπολεμικής πάλης και μέ-

σα στους χώρους σπουδών.

Το κρίσιμο πρόβλημα είναι το γεγο-

νός ότι το φοιτητικό κίνημα εδώ και με-

γάλο διάστημα παραμένει σε κατάσταση

αποσυγκρότησης. Οι ευθύνες βαραίνουν

πρώτα και κύρια το σύστημα και τις συ-

στημικές δυνάμεις, που εδώ και χρόνια

έχουν φροντίσει να καλλιεργούν τον

ατομικό δρόμο, να κατασυκοφαντούν

τους φοιτητικούς συλλόγους και το λαϊ-

κό Άσυλο αγώνων. Βαραίνουν, όμως,

και την κυρίαρχη ρεφορμιστική αριστε-

ρά, η οποία διαχρονικά κοντράρει κάθε

προσπάθεια ανασυγκρότησης των φοιτη-

τικών συλλόγων σε αγωνιστική κατεύ-

θυνση. Ένα νέο εξάμηνο ξεκινάει, με την

ΚΝΕ-ΠΚΣ πρώτη δύναμη πλέον πανελλα-

δικά στις σχολές να υποδέχεται τη νέα

γενιά με ακόμη πιο «νερουλές» και

«υπεύθυνες» θέσεις, να καλωσορίζει την

εντατικοποίηση των σπουδών στο όνομα

της επιστήμης, να καλλιεργεί την ανάθε-

ση στους «εκλεγμένους» της, απονεκρώ-

νοντας τις διαδικασίες των συλλόγων.

Είναι μια δύναμη που εδώ και χρόνια έχει

δώσει διαπιστευτήρια στο σύστημα ότι

δε θα είναι αυτή η δύναμη που θα δημι-

ουργήσει μια «απειλητική» κίνηση των

φοιτητών. Αντίστοιχη στάση κρατούν και

τα ΕΑΑΚ, που εναποθέτουν τις ελπίδες

των φοιτητών στο καθηγητικό κατεστη-

μένο, αναζητώντας συμμάχους σε ορκι-

σμένους εχθρούς του φοιτητικού κινήμα-

τος. Η στοχοποίηση των προσώπων και

όχι των πολιτικών τους είναι αδιέξοδη

και δεν μπορεί να δημιουργήσει κίνημα,

ενώ η εμμονή με την «πτώση της κυβέρ-

νησης» ανακυκλώνει τα ίδια αδιέξοδα

κυβερνητικής εναλλαγής που γνωρίσαμε

όλα τα προηγούμενα χρόνια, ρίχνοντας

ξανά νερό στον μύλο του ΣΥΡΙΖΑ. Το

έντονα προεκλογικό κλίμα που θα διαπε-

ράσει την κίνηση όλων των πολιτικών

δυνάμεων με τη νέα χρονιά, αποτελεί

ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη μαζικών

αγώνων που πρέπει να καταπολεμάται

με επιχειρήματα και επιμονή.

Η ομοβροντία επίθεσης στα δικαιώ-

ματα της φοιτητικής νεολαίας απαιτεί

απάντηση. Με τη γραμμή της αντίστασης

και της διεκδίκησης, μπορούν και πρέπει

οι φοιτητές να βάλουν φραγμό στην επί-

θεση μέσα από τα συνδικαλιστικά τους

όργανα. Η φασιστικοποίηση είναι το συ-

μπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής και

αυτά τα δύο θα ξεδιπλώνονται παράλλη-

λα και μέσα στις σχολές, όσο δεν συ-

γκροτούνται μαζικές φοιτητικές αντιστά-

σεις. Η ανάγκη να καλεστούν γενικές συ-

νελεύσεις, να εκφραστεί η συσσωρευμέ-

νη οργή στον δρόμο, να δημιουργηθούν

όροι για να τεθεί ζήτημα καταλήψεων,

είναι μεγάλη. Όλα τα παραπάνω συνθέ-

τουν μια ευρεία βεντάλια ζητημάτων που

πρέπει να ανοίξουν στο φοιτητικό κίνη-

μα, κάνοντας ξεκάθαρο πλατιά στη νεο-

λαία ότι «το μέλλον μας θα κριθεί στον

αγώνα».

Με τουρνικέ η υποδοχή των φοιτητών στα πανεπιστήμια

Όλη η βεντάλια των ζητημάτων για το νέο εξάμηνο

Ο νέος νόμος-πλαίσιο που εξατομικεύει και διαλύει τα πτυχία,

οδηγεί τους φοιτητές σε ένα ατελείωτο κυνήγι προσόντων,

στην ανεργία και στην ατομική διαπραγμάτευση με 

τον εργοδότη, ουσιαστικά χτυπάει αυτό που γενιές ολόκληρες

γνώρισαν ως πτυχίο και επαγγελματικά δικαιώματα. 

Συγχωνεύει και καταργεί σχολές και τμήματα και σπρώχνει 

στο περιθώριο τους φοιτητικούς συλλόγους. 

Η μαζική και οργανωμένη πάλη για τη ριζική ανατροπή 

των νόμων Κεραμέως είναι η μόνη γραμμή για το φοιτητικό 

κίνημα που μπορεί να αναχαιτίσει την επίθεση. 
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Ο
ι εντάσεις μεταξύ Κοσόβου και
Σερβίας έφτασαν σε κρίσιμα επί-
πεδα 31 Ιουλίου με 1η Αυγού-

στου, με άγριες διαδηλώσεις, με πυροβο-
λισμούς και μπλόκα στους δρόμους.
Αφορμή η, από καιρό γνωστή, απόφαση
της Πρίστινα που απαιτούσε από τα οχή-
ματα που εισέρχονται από τη Σερβία να
αντικαταστήσουν τις πινακίδες κυκλοφο-
ρίας τους με πινακίδες Κοσόβου. Το ζή-
τημα «σιγοκαίει» από το Σεπτέμβριο του
2021, όταν οι αρχές του Κοσόβου ανακοί-
νωσαν για πρώτη φορά πως δεν θα ανα-
νεώσουν τη συμφωνία με τη Σερβία,
που ίσχυε δέκα χρόνια. 

Και ενώ η διαμάχη αφορά φαινομενικά
τις πινακίδες κυκλοφορίας και ταξιδιωτι-
κά έγγραφα, ακουμπά σε πολύ βαθύτερες
διαιρέσεις  που εξηγούν γιατί το μέτρο
έχει προκαλέσει αυτές τις εντάσεις. 

Αρχικά με παρέμβαση των ΗΠΑ είχαμε
εκτόνωση της έντασης, αφού η κυβέρνη-
ση του Κοσόβου αναβάλλει για ένα μήνα
την εφαρμογή του μέτρου, και λίγο πριν
από την εκπνοή της αναβολής ο επικεφα-
λής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Μπορέλ
ανακοινώνει ότι, με πρωτοβουλία της ΕΕ,
Σερβία και Κόσοβο διευθέτησαν το ζήτημα
των συνοριακών μετακινήσεων. Απ’ ό,τι
φαίνεται, και η νέα συμφωνία έχει στοι-
χεία προσωρινότητας, χωρίς καταληκτική
ημερομηνία. Συνεπώς, μια νέα όξυνση θα
εξαρτηθεί από τις βαθύτερες διαιρέ-
σεις που είναι αποτέλεσμα των συνεχιζό-
μενων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων

Η «μεγάλη εικόνα» –άλλοτε εμφανής
και άλλοτε αδιόρατη– της αστάθειας στη
Βαλκανική (τόσο στο δυτικό όσο και στο
ανατολικό της κομμάτι) ξεπερνά κατά πο-
λύ αυτό καθαυτό το πρόσφατο γεγονός.
Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δεν είναι
ένα μακρινό παρελθόν. Και όπως και να
το κάνουμε, οι στάχτες από το προηγού-
μενο μακελειό κρύβουν πολλά θερμά ση-
μεία στα δυτικά Βαλκάνια, καθιστώντας
τα ανοικτό και πρόσφορο πεδίο για σε
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Γενικότερα
κάθε χώρα στην περιοχή, είτε είναι ήδη
μέλος της ΕΕ (Κροατία και Σλοβενία) είτε
επίσημη «υποψήφια προς ένταξη χώρα»,
που βρίσκεται σε συνεχιζόμενες διαπραγ-
ματεύσεις με τις Βρυξέλλες (Αλβανία, Βό-
ρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, ακόμα
και Σερβία), ή «δυνητική υποψήφια προς
ένταξη χώρα» στην ΕΕ, αποτελούν μικρό
ή μεγάλο παράγοντα αστάθειας. Ωστόσο
οι τρεις μη ΝΑΤΟϊκές –Σερβία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και Κόσοβο– έχουν αυξημένη
βαρύτητα σε αυτόν τον παράγοντα, με τη
Σερβία να έχει τον πιο κομβικό ρόλο. 

Πρόσφατα το ρωσικό υπουργείο
Εξωτερικών έριξε κι άλλο «λάδι στη φω-
τιά», κατηγορώντας την αλβανική πλευ-
ρά ότι «ξεκινά ένα βίαιο σενάριο» εκ-
δίωξης των Σέρβων του Κοσόβου και όχι
μόνο από το βόρειο τμήμα. Τα δημοσιεύ-

ματα (που σύμφωνα με τους Times δεν
είναι παρά ρωσική προπαγάνδα στα
πρότυπα των δημοσιευμάτων για τους
ρωσόφωνους της Ουκρανίας πριν από
την εισβολή της 24ης  Φεβρουαρίου)
έχουν ενισχύσει και άλλο τις αντιδυτικές
τάσεις στη Σερβία. Η περιοχή τής πρώην
Γιουγκοσλαβίας κρύβει τόσες πιθανές
αφορμές για σύγκρουση όσες έκρυβε
και η Ουκρανία για τους βασικούς αντι-
πάλους, ΗΠΑ και Ρωσία. 

Και ενώ δείχνει να έχει τεθεί εκ νέου
θέμα Κοσόβου–Σερβίας, από πολλούς η
μεγαλύτερη απειλή κινδύνων βρίσκεται
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μια κρίση μπορεί
να δημιουργηθεί ανά πάσα στιγμή αν η
Σερβική Δημοκρατία διακηρύξει την από-
σχισή της, πράγμα για το οποίο πιέζει ο
ηγέτης των Σερβοβόσνιων,  Ντόντικ, με
τη Μόσχα να σπεύδει να εγγυηθεί την
ασφάλεια της σερβικής οντότητας. Η διά-
σπαση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εμπλέκει
άμεσα την Κροατία, που θα επιχειρήσει
να ενσωματώσει τις περιοχές όπου ζουν
Κροάτες. Για πολλούς η «Δημοκρατία της
Βοσνίας» δεν υπάρχει πλέον, αφού η δια-
κυβέρνηση της χώρας είναι εγκλωβισμέ-
νη στα διάφορα «βέτο», τόσο σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο όσο και σε εκείνο των
δύο συστατικών οντοτήτων.

Η κρίση στο Κόσοβο ενδεχομένως θα
επιστρέψει δριμύτερη μετά τη λήξη της
νέας «ανακωχής», αλλά η πολιτική κρίση
στη Βοσνία δείχνει να έχει παράταση με-
ρικών εβδομάδων. Μέχρι τις εκλογές του

Οκτώβρη. Επίσης επισημαίνεται η ύπαρ-
ξη πραγματικού προβλήματος, άσχετα αν
δεν πολυσυζητιέται, στη Βόρεια Μακεδο-
νία. Πολλοί αισθάνονται «προδομένοι»
από τη νέα κυβέρνηση με την αποδοχή
της γαλλικής πρότασης για συμβιβασμό
με τη Βουλγαρία.  

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανεξάρτη-
τα από την έκβασή του, δείχνει να επι-
δρά στις εύθραυστες βαλκανικές ισορρο-
πίες. Ο Πούτιν έχει παραπέμψει πολλές
φορές στη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στον πό-
λεμο του ’99 ως πράξη που «νομιμοποι-
εί» τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία.
Από την άλλη, η αμερικανική εφημερίδα
Washington Post αναφέρεται στις δηλώ-
σεις της προέδρου του Κοσόβου, Οσμάνι,
υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η
στήριξη του ΝΑΤΟ στους Αλβανούς του
Κοσόβου πριν από 23 χρόνια αφορά το
ίδιο διακύβευμα του πολέμου στην Ου-
κρανία για τη Δύση! Ταυτόχρονα προει-
δοποίησε, όσον αφορά την περιοχή όπου
βρίσκεται το Κόσοβο, πως η ρωσική
επιρροή έπαιξε ιστορικά σημαντικό ρό-
λο. Η σύγκριση της Ουκρανίας με τη Γι-
ουγκοσλαβία του ΄90, που έκανε ο Πού-
τιν, διαβάζεται πλέον και ανάποδα.

Αύξηση επιρροής της Ρωσίας και η μο-
νιμότερη εδραίωσή της στη περιοχή, ως
ώθηση προς τα δυτικά, είναι σταθερή
επιδίωξη και το ίδιο ζωτική για τα συμ-
φέροντά της με την αντίσταση στην επι-
χειρούμενη απώθησή της ανατολικά. Με
τα σημερινά δεδομένα η Βοσνία-Ερζεγο-

βίνη και η Σερβία, ως χώρες που δεν
έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, προσφέρουν
στη Μόσχα πεδίο παρέμβασης, και όχι
μόνο διπλωματικής. 

Το ΝΑΤΟ, πάντως, είναι ήδη εκεί και
με διάφορους τρόπους. Και στο δεδομένο
γεωπολιτικό περιβάλλον, δεν θα έπρεπε
να αποκλειστεί κάποια ενεργοποίησή
του. Κάτι που προβλέπουν άλλωστε και
οι Συμφωνίες του Ντέιτον, οι οποίες στην
ουσία αποτελούν μια παρατεταμένη, όσο
και εύθραυστη, εκεχειρία. Ωστόσο υπάρ-
χουν πλέον αμφιβολίες για τη δυνατότη-
τα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να παρέμβουν
για να σώσουν την ετοιμόρροπη Συνθήκη
του Ντέιτον, σε μια περιοχή  που δεν κα-
λύπτεται πλήρως από το ΝΑΤΟ. 

Η ΕΕ που μέχρι σήμερα δρα βοηθητικά
για ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας ταυτό-
χρονα τις ιδιαίτερες φιλοδοξίες των ευρω-
παίων ιμπεριαλιστών, σήμερα εμφανίζεται
απόλυτα αδύναμη. Ιδιαίτερα η Γερμανία
που κινείται ανάμεσα σε «συμπληγάδες»
και με πληθωρισμό να θυμίζει.... Βαϊμά-
ρη, διαμορφώνει συνθήκες εσωτερικής
ρήξης. Όχι απλά στον κυβερνητικό συνα-
σπισμό αλλά στο εσωτερικό της αστικής
τάξης σε σχέση με τη Βαλκανική και γενι-
κότερα την ανατολική πολιτική της. 

Για τα Δυτικά Βαλκάνια, στη θέση του
οράματος της ένταξης σε μια «ειρηνική,
ευημερούσα Ευρώπη» δημιουργείται μια
αυξανόμενη αίσθηση «κόπωσης» αναφο-
ρικά με την προσμονή ένταξης στην ΕΕ,
κάτι που κάνει δυσκολότερη την από-
σπαση της προσοχής της κοινής γνώμης
από τα πραγματικά προβλήματα. Από
την άλλη η «επαπειλούμενη» απόδοση,
σε Ουκρανία και Μολδαβία, καθεστώτος
υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ,
που προσπερνά τα κράτη των Δυτικών
Βαλκανίων που βρίσκονται εδώ και χρό-
νια στον κοινοτικό προθάλαμο, περιπλέ-
κει περισσότερο την κατάσταση.

Οι εξελίξεις σε αυτές τις δύο περιοχές
των Βαλκανίων (Κόσοβο και Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη) θεωρούνται από πολλούς αναλυ-
τές μοχλός μιας ευρύτερης αστάθειας στα
Βαλκάνια και σε τροχιά γενίκευσης της
ανάφλεξης. Στην περίπτωση που οι γεω-
πολιτικές «τεκτονικές πλάκες» αρχίσουν
να μετακινούνται στα Βαλκάνια είναι βέ-
βαιο ότι θα ανοίξει η όρεξη και σε άλλες
περιφερειακές δυνάμεις! Η περιοδεία
Ερντογάν τον επόμενο μήνα σε Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και Σερβία ίσως να αποδειχτεί
ότι δεν είναι καθόλου συμπτωματική.

Χ.Β.

Προς αναζωπύρωση των συγκρούσεων στα Βαλκάνια;

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δεν είναι ένα μακρινό παρελθόν. Και όπως και να το κάνουμε, οι στά-
χτες από το προηγούμενο μακελειό κρύβουν πολλά θερμά σημεία στα δυτικά Βαλκάνια, καθιστώντας

τα ανοικτό και πρόσφορο πεδίο για σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.



Μ
ε την απειλή της πανδημίας του
covid-19 να μπαίνει -προς το πα-
ρόν- σε δεύτερη μοίρα, η Ευρώ-

πη ήδη αντιμετωπίζει την επελαύνουσα
ενεργειακή κρίση σε όλες τις εκφάνσεις.
Για να το πούμε κομψά, όπως επισημαί-
νει έκθεση του Economist: «Η Ευρώπη
οδεύει προς μια κρίση ενεργειακού εφο-
διασμού αυτόν τον χειμώνα, που θα οδη-
γήσει σε ελλείψεις, υψηλές τιμές και οι-
κονομική ύφεση». 

Κανείς δεν είναι πια αισιόδοξος για
τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνη-
σε πριν 6 μήνες με τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Όπως δείχνουν και οι
τελευταίες εξελίξεις, οι ΗΠΑ ωθούν την
Ουκρανία σε ένα μακρόχρονο πόλεμο
φθοράς με τη Ρωσία. Από τη μια παρέ-
χουν ολοένα και πιο αναβαθμισμένη
στρατιωτική βοήθεια, ενώ παράλληλα
κάνουν μικρά βήματα κλιμάκωσης, όπως
φαίνεται στη Ζαπορίζια.

Η Ε.Ε. δηλώνει «αμήχανα» την υπο-
στήριξή της στην Ουκρανία και οι Μα-
κρόν και Σόλτς συναγωνίζονται σε πολε-
μικές ιαχές. Όσο για τη Βρετανία, δεν
γεννάται ζήτημα, παραμένει επικεφαλής
της σταυροφορίας. Την ίδια στιγμή, οι
περιορισμοί στις εισαγωγές ενέργειας γί-
νονται η θηλιά στον λαιμό της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας.

Οι αναλυτές συμφωνούν πως θα
υπάρξει πρόβλημα στη βιομηχανική καρ-
διά της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία και
Ιταλία). Οι προβλέψεις για ελλείψεις σε
φυσικό αέριο, μπορεί να σημάνουν την
υπολειτουργία ή τη διακοπή λειτουργίας
βιομηχανικών μονάδων. Αυτή η προοπτι-
κή θα επιδεινωθεί από την παγκόσμια οι-
κονομική ύφεση, φέρνοντας σε ακόμα
πιο μειονεκτική θέση την Ε.Ε. Όλα αυτά
ήταν γνωστά από την περασμένη άνοιξη,
αλλά τώρα φτάνει η ώρα της «κρίσης».

Αποδεικνύεται ότι οι περίφημες
Α.Π.Ε. (ανεμογεννήτριες και φωτοβολ-
ταϊκά) δεν επαρκούν να καλύψουν τις
ανάγκες ούτε κατ’ ελάχιστο. Οι προσδο-
κίες για το LNG εξ Αμερικής δεν είναι
λύση, γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις
υποδοχής και αποθήκευσης (σε Γερμανία
κ.α.), δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες
και είναι πανάκριβο λόγω κόστους μετα-
φοράς! Άρα απομένει το αέριο από Αζερ-
μπαϊτζάν και Αλγερία σε μικρές ποσότη-
τες, για το οποίο ήδη τσακώνονται ποιος
θα το πάρει!

Ακόμα τώρα η ροή του φυσικού αέ-
ριου (φ.α.) από τη Ρωσία είναι στο 20%
της συνολικής παροχής. Όλες οι χώρες
του Βορρά προσπαθούν να γεμίσουν τις
αποθήκες τους πριν να έρθει ο χειμώ-
νας. Τι θα γίνει, όμως, αν κλείσει η
στρόφιγγα εντελώς; Προφανώς η ευρω-
παϊκή αλληλεγγύη θα πάει περίπατο. Ο
καθένας ήδη ετοιμάζει τις δικές του
εναλλακτικές. Σε Γαλλία, Γερμανία θα
αυξήσουν τη χρήση πυρηνικών εργο-
στασίων για παραγωγή ρεύματος, ενώ
Πολωνία, Γερμανία, Ουγγαρία αυξά-
νουν την παραγωγή με άνθρακα. Η
Ουγγαρία πάντα προσβλέπει σε συνέχι-
ση της τροφοδοσίας από Ρωσία με τον
αγωγό μέσω Ουκρανίας.

Ήδη Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κ.ά.
έχουν εξαγγείλει μέτρα περιορισμού της
κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιους
χώρους και κτίρια και «διαρρέουν» σκέ-
ψεις για κόψιμο στα νοικοκυριά αν πα-
ραστεί ανάγκη!

Όλη αυτή η αβεβαιότητα -η μήπως
βεβαιότητα- έχει ήδη εκτοξεύσει το κό-
στος του φ.α. και του ρεύματος. Το ύψος
και η διάρκεια των αυξήσεων δεν μπορεί

να προβλεφθεί από κάποιον που δεν δια-
θέτει… ισχυρή φαντασία. 

Οι συνέχεις αυξήσεις στις τιμές
ενέργειας από την περασμένη άνοιξη
έχουν κυριολεκτικά διαλύσει τους πενι-
χρούς προϋπολογισμούς των λαϊκών οι-
κογενειών σε όλη την ευρωπαϊκή ήπει-
ρο. Ο πληθωρισμός καλπάζει, καθώς οι
τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών
παίρνουν την ανιούσα.

Οι όποιες κρατικές επιδοτήσεις δί-
νονταν ή θα δοθούν δεν μπορούν να κα-
λύψουν τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές
ρεύματος και θέρμανσης και πολύ περισ-
σότερο αυτές που θα ακολουθήσουν. 

Οι ιμπεριαλιστές ηγέτες προσπαθούν
να δώσουν τον τόνο για το τι έρχεται. Ο
Σολτς υπόσχεται «μερικά δύσκολα χρό-
νια με θυσίες και λιτότητα», ενώ ο Μα-
κρόν δηλώνει αποφασιστικά και χωρίς
περιστροφές πως «έχουν τελειώσει οι
μέρες της αφθονίας»!

Φυσικά δεν πρέπει να μπερδευτούμε.
Δεν εννοούν τα κέρδη των κεφαλαιοκρα-
τών και της πλουτοκρατίας. Γιατί αυτά
θα συνεχίσουν να αυξάνονται και μάλι-
στα με γρηγορότερους ρυθμούς. Αρκεί
να δει κανείς τα κέρδη που ανακοινώ-
νουν οι εταιρείες ενέργειας και καυσί-
μων το τελευταίο διάστημα!

Αυτή η επίθεση του κεφαλαίου στα
λαϊκά εισοδήματα δεν έμεινε αναπάντη-
τη. Ήδη από την άνοιξη, το τέλος της
πανδημίας και το ολικό άνοιγμα της οι-
κονομίας σε συνδυασμό με την ενεργεια-
κή κρίση και τις αυξήσεις, έβγαλαν στον
δρόμο μια σειρά κατηγορίες εργαζομέ-
νων σχεδόν σε όλη την ευρωπαϊκή ήπει-
ρο διεκδικώντας αυξήσεις στους μι-
σθούς, για να ζουν αξιοπρεπώς.

Μεγάλες απεργίες πραγματοποιήθη-
καν στις αρχές του καλοκαιριού στις
συγκοινωνίες (τρένα) στην Αγγλία. Αυ-
τές επεκτάθηκαν σε Γαλλία, Βέλγιο και
Γερμανία. 

Στην Αγγλία, οι ποινικοί δικηγόροι,
που είναι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά
λαμβάνουν αμοιβή από την κυβέρνηση
για να εκπροσωπούν κατηγορουμένους
που δεν έχουν τα χρήματα για δικηγόρο,
προχώρησαν σε απεργία για πάνω από 2
βδομάδες ζητώντας αύξηση 25%.

Σημαντικές ήταν οι απεργιακές κινη-
τοποιήσεις και στις αερομεταφορές σε
Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και
Πορτογαλία, αλλά και σε Αγγλία, Γερ-

μανία. Κοινός παρονομαστής των αιτημά-
των, οι αυξήσεις μισθών κατά 30-40%,
καθώς αυτοί παραμένουν καθηλωμένοι
για χρόνια.

Στη Γερμανία είχαμε απεργία στα 6
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας -για
πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια- με τη
συμμετοχή 12.000 εργαζομένων. Περισ-
σότεροι από 4.000 λιμενεργάτες πραγ-
ματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στο
Αμβούργο, απαιτώντας μισθολογικές
αυξήσεις 14%.

Επίσης, μεγάλη κινητοποίηση έλαβε
χώρα στον κλάδο της χαλυβουργίας,
όπου το συνδικάτο IG Metall κατέληξε
σε συμφωνία για αυξήσεις 6%.

Αλλά και η συνέχεια των κινητοποιή-
σεων προβλέπεται θερμή!

Στην Αγγλία, 130.000 άνθρωποι
εντάχθηκαν ήδη στο κίνημα «Don't Pay
UK» (κίνημα άρνησης πληρωμής λογα-
ριασμών), γιατί πρέπει να επιλέξουν
ανάμεσα στο «να πληρώσουν τους λο-
γαριασμούς ενέργειας που την 1η
Οκτώβρη θα αυξηθούν κατά 80% ή να
ταΐσουν τα παιδιά τους»!

Αυτές τις μέρες, 115.000 εργαζόμενοι
στα βρετανικά ταχυδρομεία ξεκίνησαν
4ημερη απεργία, διεκδικώντας από την
εταιρεία Royal Mail υψηλότερους μισθούς!

Η οργή και η δυσαρέσκεια των λαϊ-
κών μαζών είναι έντονη σε όλη την Ευ-
ρώπη. Οι καπιταλιστές οργανωμένα και
μεθοδικά ετοιμάζονται. 

Στην Βρετανία -εν μέσω κυβερνητι-
κής κρίσης για τη διαδοχή στην πρωθυ-
πουργία- η κυβέρνηση φρόντισε να δια-
μηνύσει πως θα αυστηροποιήσει το νομι-
κό πλαίσιο, για να απαγορεύονται οι
απεργίες που «πλήττουν το δημόσιο
συμφέρον»!

Μέσα στο καλοκαίρι ο Μακρόν ανα-
κοίνωσε τη δημιουργία σώματος 30.000
ενόπλων εθελοντών, που θα …συνεπι-
κουρούν την αστυνομία σε θέματα δημό-
σιας τάξης! Φαίνεται ότι οι θυελλώδεις
μαζικές κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γι-
λέκων τους στοιχειώνουν ακόμα!

Θα κλείσουμε με την υπόσχεση του
Άγγλου Ντέιβ Γουόρντ, (γενικός γραμμα-
τέας του συνδικάτου Communication
Workers Union) που θα πρέπει να υιοθε-
τηθεί γενικότερα από τους εργαζόμενους:

«Θα αγωνιστούμε πολύ σκληρά εδώ
για να εξασφαλίσουμε τη μισθολογική
αύξηση που αξίζουν τα μέλη μας»! 
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Η ενεργειακή «ανέχεια» στην Ευρώπη
φέρνει οικονομική κρίση και κοινωνική αναταραχή!
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Σ
ε κείμενό μου με επίκεντρο τον

πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και

αναφορές στις γενικότερες εξελί-

ξεις στον κόσμο επισημαίνονται τα εξής:

«Μέσα από το σύνολο των εξελίξεων

αναδείχνεται ένα μείζονος σημασίας δια-

κύβευμα. Αυτό που αφορά την «λανθά-

νουσα», έως τώρα, αντιπαράθεση «Δύ-

σης» και «Ανατολής» που τείνει να εξελι-

χθεί σε ανοιχτή ρήξη». Μια εξέλιξη που,

όπως επίσης αναφέρω, ενώ δεν θα την

ήθελε καμιά πλευρά, την ίδια στιγμή με

τις κινήσεις τους ωθούν τα πράγματα

προς μια τέτοια κατεύθυνση. Μπορεί να

χαρακτηριστεί σαν τέτοια η «επίσκεψη»

της προέδρου της αμερικάνικης Βουλής

των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην

Ταϊβάν και ποιες μπορεί να είναι οι επι-

δράσεις της στις συνολικές εξελίξεις; Ας

τα βάλουμε σε μια σειρά. 

Αναμφίβολα η κίνηση της Πελόζι ήταν

μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις της

περιόδου. Δεδομένο το ότι αποτελεί έκ-

φραση του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας,

που ένα από τα πιο «θερμά» της σημεία

αποτελεί η περίπτωση της Ταϊβάν. Άλλο

τόσο, το ότι αποτέλεσε μια πρόκληση

που αναπόφευκτα οδήγησε στις οξύτα-

τες αντιδράσεις της Κίνας. Εξελίξεις που

σηματοδότησαν την όξυνση του ανταγω-

νισμού ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Ορισμένα ερωτήματα 

Ταυτόχρονα ανέδειξε ορισμένα ερω-

τήματα όσον αφορά τη στάση και τις επι-

διώξεις των ΗΠΑ. Σε σχέση με αυτό το

ζήτημα είχαμε δηλώσεις του Μπάιντεν

και άλλων σημαντικών παραγόντων των

ΗΠΑ που πήραν «αποστάσεις» από την

επιλογή της Πελόζι. Ταυτόχρονα σε αμε-

ρικανικά ΜΜΕ διατυπώθηκαν σοβαρές

επικρίσεις που φτάνουν έως το να κα-

ταγγέλλεται η Πελόζι για «ανευθυνότη-

τα». 

Η επίσκεψη αποτέλεσε -όπως λέχθη-

κε- «προσωπική επιλογή» της Πελόζι;

Πόσο νοητό είναι για μια χώρα σαν τις

ΗΠΑ ένας δημόσιος λειτουργός (ο τρίτος

στην ιεραρχία των ΗΠΑ) να ενεργεί

«προσωπικά» σε αναφορά με κρίσιμα ζη-

τήματα εξωτερικής πολιτικής και κόντρα

στις επιλογές της κυβέρνησης; Αποτελεί

έκφραση των -υπαρκτών- διαφωνιών

στο πλαίσιο της αμερικανικής ελίτ ή έναν

συμπεφωνημένο χειρισμό που θα αφήνει

ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα (όξυνσης ή

εκτόνωσης) με την «αντικινέζα» Πελόζι

ως το ενδεδειγμένο όργανο; 

Επιδιώξεις και διλήμματα 
των ΗΠΑ

Ας σταθούμε λίγο περισσότερο σε

ορισμένα ζητήματα. Αναγκαία μια συνο-

λική θεώρηση της πολιτικής και των επι-

διώξεων των ΗΠΑ έστω συνοπτικά εδώ,

μια και στο ζήτημα αυτό έχω αναφερθεί

επανειλημμένα και αναλυτικά. 

Βασικός στόχος των ΗΠΑ ήταν και πα-

ραμένει η επιδίωξη της παγκόσμιας κυ-

ριαρχίας. Σε σχέση με αυτή την επιδίωξη

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αλ-

λά και αντιπάλους που αντιτίθενται σε

κάτι τέτοιο. Το πρώτο και καθοριστικό,

η αναντιστοιχία στόχου και μέσων που

διαθέτουν από μόνες τους οι ΗΠΑ. Αυτό

με τη σειρά του θέτει ορισμένα ζητήμα-

τα. Θέτει το δίλημμα για το εάν οι ΗΠΑ

μπορούν και πρέπει να επιμείνουν στο

στόχο της κυριαρχίας ή να επικεντρώ-

σουν τις προσπάθειές τους στη διατήρη-

ση και κατοχύρωση ενός ηγετικού ρόλου

στον κόσμο. Σε άμεση συνάρτηση με τα

προηγούμενα η προσπάθεια αναθέρμαν-

σης, σταθεροποίησης της ευρωατλαντι-

κής συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. 

Ταυτόχρονα έχουν αναδειχθεί και

ορισμένα ιδιαίτερου χαρακτήρα αλλά

πάντα σημαντικά διλήμματα. Προώθηση

των στόχων τους μέσα από την ανάπτυ-

ξη της αμερικανικής οικονομίας σε επί-

πεδα αναμφισβήτητης και καθολικής

υπεροχής ή μέσω της χρήσης και επιβο-

λής της πολιτικής και στρατιωτικής

ισχύος των ΗΠΑ. 

Κίνα ή Ρωσία; 

Ένα δίλημμα που καθόλου τυχαία συ-

σχετίστηκε με το δίλημμα αν πρέπει να

θεωρηθεί σαν κύριος αντίπαλος η Κίνα

(οικονομία) ή η Ρωσία που το πυρηνικό

της οπλοστάσιο συνεχίζει να αποτελεί

αξεπέραστο εμπόδιο για την επιλογή μέ-

σω της ισχύος. Σ’ αυτά πρέπει να συνυ-

πολογίζεται το ότι δεν είναι εφικτό να

προωθηθούν ταυτόχρονα και τα δύο στο

βαθμό που συνδέονται σε σχέση αλληλε-

ξάρτησης και αλληλοτροφοδότησης. Στη

δεδομένη πραγματικότητα, ούτε η οικο-

νομική κυριαρχία μπορεί να επιτευχθεί

χωρίς την αντίστοιχη πολιτικοστρατιωτι-

κή επιβολή ούτε η στρατιωτική ισχύς

μπορεί να φτάσει σε επίπεδα κυριαρχίας

αν δεν τροφοδοτείται από μια αντίστοιχη

οικονομική ανάπτυξη. Και βεβαίως δεν

θεωρείται ρεαλιστική επιλογή η ταυτό-

χρονη αντιμετώπιση και των δύο (Ρωσία-

Κίνα). Αντίθετα, μια βασική προτεραιό-

τητα των ΗΠΑ αποτελεί με κάθε τρόπο η

αποτροπή της αναβάθμισης της συνερ-

γασίας Ρωσίας-Κίνας σε συμμαχία στρα-

τηγικού χαρακτήρα. 

Το δίλημμα εκφράστηκε και σε επίπε-

δο προεδρικών επιλογών με τον Τραμπ

να επιλέγει την αντιμετώπιση της οικο-

νομίας (Κίνα). Αντίθετα ο Μπάιντεν

(όπως και προηγούμενοι), παρ’ όλο που

προοπτικά βλέπουν σαν αντίπαλο την Κί-

να, επιλέγει σαν άμεσο πρόβλημα την

αντιμετώπιση της Ρωσίας. 

Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολο-

γιστεί και ένα ζήτημα ιδιαίτερου χαρα-

κτήρα. Το γεγονός ότι ο «χρόνος» δεν

αποτελεί σύμμαχο των ΗΠΑ. Οι συσχετι-

σμοί στον κόσμο δεν είναι πλέον εκείνοι

που είχαν διαμορφωθεί στη δεκαετία του

1990 (της πλήρους υπεροχής των ΗΠΑ-

Δύσης). Είναι πλέον πολύ διαφορετικοί

και συνεχίζουν να διαφοροποιούνται συ-

νεχώς. 

Οι επιδιώξεις 
και οι αντιφάσεις τους

Απέναντι σ’ αυτά τα προβλήματα οι

ΗΠΑ «επείγονταν» να πάρουν τις αποφά-

σεις τους και να κάνουν τις ανάλογες κι-

νήσεις. Κινήσεις τις οποίες ανέλαβε να

πραγματοποιήσει η προεδρία Μπάιντεν. 

Βασικές της επιλογές: Πρώτον, η

αντιμετώπιση σε πρώτη φάση του ρωσι-

κού παράγοντα. Δεύτερο και κρίσιμο, η

επιλογή της επιβολής διά της πολιτικο-

στρατιωτικής ισχύος σαν τον κρίκο που

θα σύρει την αλυσίδα των αμερικανικών

επιδιώξεων. Στο πλαίσιο αυτό η επιλογή

της Ουκρανίας προσφερόταν καθώς

στην περίπτωσή της εμφανίζονταν συ-

μπυκνωμένα πολλά στοιχεία αυτών των

επιδιώξεων. Εμπεριείχε ωστόσο (και συ-

νεχίζει να εμπεριέχει) σημαντικές αντι-

φάσεις. Αντιφάσεις που μπορούν να συ-

νοψισθούν στο ότι οι εξελίξεις (με πλήρη

συνευθύνη των ΗΠΑ) τείνουν να οδηγή-

σουν σε καταστάσεις οι οποίες δεν βρί-

σκονταν στους σχεδιασμούς και τις επι-

διώξεις των ΗΠΑ. Ας εξηγηθώ περισσό-

τερο. 

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν μια συνολική-

πυρηνική αναμέτρηση με τη Ρωσία. Έδει-

ξαν ακόμη να μην επιδιώκουν μια πλήρη

αναμέτρηση (με συμβατικά μέσα) ανάμε-

σα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία. Δεν ήθελαν, και

εκτιμώ ότι συνεχίζουν να μη θέλουν, να

οδηγήσουν Κίνα και Ρωσία σε στρατηγι-

κή συμμαχία. Αντίστοιχα δεν αποτελεί

επιδίωξή τους η δημιουργία ενός συνολι-

κού ρήγματος «Ανατολής»-«Δύσης» που

θα χωρίζει τον κόσμο σε δυο αντιμαχό-

μενα στρατόπεδα. 

Τα πώς και τα γιατί 
της «επίσκεψης» Πελόζι

Για να γυρίσω στην επίσκεψη Πελόζι,

δείχνει σαν μια κίνηση που αντιστρατεύ-

εται αυτές τις επιδιώξεις και ιδιαίτερα τις

δύο τελευταίες. Δεν μπορεί να αποκλει-

στεί εντελώς η πιθανότητα πίσω από την

κίνηση της Πελόζι να βρίσκονται και κύ-

κλοι που αντιτίθενται στις επιλογές

Μπάιντεν. Ωστόσο και με βάση το σύνο-

λο των δεδομένων δεν διαφαίνεται σαν

μια κίνηση που στόχευε στην ανατροπή

αυτής της πολιτικής. Για να το θέσω πο-

λύ απλά, εάν η διοίκηση Μπάιντεν ήταν

αντίθετη πλήρως και αποφασιστικά σε

αυτή την κίνηση, η επίσκεψη της Πελόζι

στην Ταϊβάν δεν θα πραγματοποιούνταν. 

Φαντάζει αρκετά πιθανό η Πελόζι, αν

όχι με άνωθεν έγκριση, το λιγότερο, να

«αφέθηκε» να κάνει την κίνησή της ενώ

οι δηλώσεις Μπάιντεν κ.ά. να σηματοδό-

τησαν τα όρια που έθεταν κεντρικά οι

ΗΠΑ. Συμπερασματικά η επίσκεψη της

Πελόζι ούτε στόχευε ούτε θα μπορούσε

να ανατρέψει τις βασικές επιλογές και

προτεραιότητες των ΗΠΑ. 

Το ερώτημα πλέον είναι πού στόχευε

αυτή η κίνηση, μια και δεν στέκει σαν

άποψη το ότι η Πελόζι αποφάσισε να επι-

σκεφθεί την Ταϊβάν επειδή «έτσι της

έφεξε». Στόχευε στο να καταδείξει ότι η

επιλογή των ΗΠΑ να ιεραρχήσουν σαν

άμεσο ζήτημα την αντιμετώπιση της Ρω-

σίας δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν το

κινεζικό μέτωπο. Ότι οι ΗΠΑ επαγρυ-

πνούν απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο η Κί-

να να «μιμηθεί» τη Ρωσία εισβάλλοντας

στην Ταϊβάν, ανεξάρτητα από το αν θεω-

ρούσαν πιθανό κάτι τέτοιο στη δοσμένη

συγκυρία. Να στηρίξουν εκείνες τις δυ-

νάμεις της Ταϊβάν που επιμένουν στην

ακολουθουμένη πολιτική τους απέναντι

σε δυνάμεις και τάσεις «ενδοτισμού» στις

κινεζικές πιέσεις. Να σφυγμομετρήσουν

τις διαθέσεις και αντιδράσεις της Κίνας

απέναντι σε κινήσεις των ΗΠΑ αυτού του

χαρακτήρα. Γενικότερα και με δεδομένο

ότι οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο

δεν πάνε και τόσο καλά για τις ΗΠΑ, να

κάνουν μια επίδειξη της διάθεσης της

ισχύος αλλά και της αποφασιστικότητας

των ΗΠΑ όσον αφορά τον παγκόσμιο ρό-

λο τους. 

Η κινεζική αντίδραση

Όσον αφορά την Κίνα, με τις αντι-

δράσεις της και τις στρατιωτικές κινή-

σεις της επιχείρησε και αυτή να καταδεί-

ξει τις διαθέσεις της. Ότι παραμένει αμε-

τακίνητα στην πολιτική με βάση την

οποία θεωρεί την Ταϊβάν κινεζικό έδα-

φος. Ότι παραμένει σταθερά στο στόχο

της ενσωμάτωσης της Ταϊβάν στην κινε-

ζική επικράτεια είτε διά της «πειθούς»

είτε, αν καταστεί αναγκαίο, με στρατιω-

τικά μέσα. Ότι όσον αφορά αυτές τις επι-

διώξεις δεν σκοπεύει να υποχωρήσει

στις απειλές και επιδείξεις ισχύος των

ΗΠΑ και ότι αν χρειαστεί θα αναμετρηθεί

με αυτές. 

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η Κίνα

στοχεύει σε μια επέμβαση στην Ταϊβάν

στο άμεσο μέλλον. Αυτό που θέλουν να

υπογραμμίσουν είναι το ότι το ζήτημα

αυτό παραμένει πάντα ανοιχτό για την

Κίνα. 

Το ζήτημα είναι συνολικό 

Συμπερασματικά. Οι κινήσεις των δυο

πλευρών κατέδειξαν την τάση παρόξυν-

σης του ανταγωνισμού τους τόσο σε σχέ-

ση με το επίμαχο ζήτημα της περιοχής

όσο και σε αναφορά με τις συνολικότε-

ρες επιδιώξεις αυτών των ιμπεριαλιστι-

κών δυνάμεων και όχι μόνο αυτών. Χα-

ρακτηριστική η ολόπλευρη υποστήριξη

των κινεζικών θέσεων από τη μεριά της

Ρωσίας. Έτσι και σε αναφορά με τη

«λανθάνουσα» τάση συνολικής αντιπα-

ράθεσης «Δύσης»-«Ανατολής» που στην

αρχή αυτού του κείμενου αναφέρθηκα,

αυτή συνεχίζει να είναι «λανθάνουσα»

αλλά πάντα υπαρκτή σαν πιθανή εξέλιξη

των πραγμάτων. 

Ταϊβάν 

Η «πρόκληση» Πελόζι

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΜΑΡΑ



Τ
ην Παρασκευή 19 Αυγούστου, οι

αναγνώστες της πρωινής εφημε-

ρίδας Diario La Nación στο Μπου-

ένος Άιρες, διάβασαν μια ασυνήθιστη

αναγγελία θανάτου στη στήλη των κοι-

νωνικών συμβάντων: «VITAL, Minimo S.

q.e.p.d – Με βαθύ αίσθημα οδύνης, μέλη

της οικογένειας και εργαζόμενοι όλης

της χώρας γνωστοποιούμε τον θάνατο

του S.M.V.M. Η σορός του θα τεθεί σε

προσκύνημα στη Λεωφόρο ντι Μάγιο,

αριθ. 395. Ζητάμε την ευρεία συμμετοχή

όλων όσων επιθυμούν να είναι δίπλα μας

και να συμπορευθούν σε αυτή τη θλιβε-

ρή στιγμή της ιστορίας μας». Salario

Mínimo, Vital y Móvil, γνωστός με το

ακρωνύμιο S.M.V.M, ονομάζεται στην

Αργεντινή ο κατώτατος μισθός, ο οποίος

είναι συνδεδεμένος με το ελάχιστο οικο-

νομικό επίπεδο διαβίωσης. 

Πρωινό της Δευτέρας 22 Αυγούστου.

Οι κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις

που καλούσαν στην εκδήλωση διαμαρ-

τυρίας ήταν συνεπείς στο ραντεβού

τους. Εκατοντάδες διαδηλωτές, ιδιαίτε-

ρα νεαρής ηλικίας, συγκεντρώθηκαν γύ-

ρω από ένα αυτοσχέδιο φέρετρο, διακο-

σμημένο με λουλούδια. «Ο μισθός πέθα-

νε!» έγραφε ένα τεράστιο μαύρο πανό.

Γύρω στη μία η νεκρώσιμη πομπή ξεκί-

νησε σιγά-σιγά εν μέσω συνθημάτων. Το

φέρετρο και τα στεφάνια κρατούσαν νέ-

οι και νέες, μερικές ντυμένες στα μαύρα.

Μέσω της λεωφόρου ντι Μάγιο, έφτασαν

στην ομώνυμη πλατεία. Ύστερα από μια

σύντομη στάση, πήραν τον δρόμο για το

κτίριο του Υπουργείου Εργασίας. Εκεί

έγινε η συμβολική ταφή σε ένα σκάμμα

με χώμα εν μέσω νέων διαμαρτυριών.

Την ίδια ώρα, μέσα στο κτίριο συνεδρία-

ζε η αρμόδια επιτροπή για τον κατώτατο

μισθό, με τη συμμετοχή των επίσημων

συνδικάτων και εκπροσώπων των εργο-

δοτών. Στην απόφασή της που υπογρά-

φει ο υπουργός Εργασίας Κλαούντιο Μο-

ρόνι, ο κατώτατος μισθός πρόκειται να

αυξηθεί στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμ-

βρίου κατά 21%. Τον Σεπτέμβρη θα είναι

51.200 πέσος και τον Νοέμβρη θα φτά-

σει τα 57.900 πέσος. Για τους μεροκαμα-

τιάρηδες, η ελάχιστη ωριαία αμοιβή θα

είναι 256 πέσος τον Σεπτέμβριο και

289,5 τον Νοέμβριο. Για μετά...Κύριος

οίδε! Οι αυξήσεις φυσικά είναι αποκλει-

στικά ονομαστικές και μικρότερες του-

λάχιστον κατά 50% από τον ξέφρενο

ρυθμό του πληθωρισμού των τελευταίων

μηνών. Μόνο τον Ιούλιο, ο σχετικός δεί-

κτης αυξήθηκε κατά 7,4%, η μεγαλύτερη

μηνιαία αύξηση εδώ και είκοσι χρόνια,

δηλαδή από την εποχή της πλήρους κα-

τάρρευσης του 2001-2002. Σύμφωνα με

το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (IN-

DEC), ο πληθωρισμός αθροιστικά από

την αρχή του χρόνου τρέχει με ποσοστό

71% και οι τιμές σε βασικά αγαθά και

υπηρεσίες που καθορίζουν το ελάχιστο

κόστος επιβίωσης αυξήθηκαν κατά 46%.

Το 2021, ο ίδιος δείκτης έκλεισε με άνο-

δο 51%. Μέχρι το τέλος του χρόνου, οι

εκτιμήσεις προβλέπουν πληθωρισμό που

θα φτάσει το 90% έως 100%. Έτσι μπορεί

να γίνει απόλυτα κατανοητό πως οι αυ-

ξήσεις που ανακοίνωσε η επιτροπή ήταν

απλά ….τα κόλλυβα για την κηδεία που

έκαναν οι διαδηλωτές στον δρόμο!

Όπως είναι φυσικό, τα ανεξάρτητα και

ταξικά συνδικάτα αντέδρασαν. Θεωρούν

πως το λιγότερο που θα έπρεπε να απο-

φασιστεί ήταν ο διπλασιασμός του κα-

τώτατου μισθού, για να φτάσει τα

105.000 πέσος, επίπεδο το οποίο πριν

λίγο καιρό θεωρούνταν το ελάχιστο κό-

στος επιβίωσης για μια τετραμελή οικο-

γένεια. Η πληθωριστική έκρηξη είναι τό-

σο ραγδαία που σήμερα και αυτό το πο-

σό είναι κάτω από το όριο. 

Πιασμένη στην παγίδα του εξωτερι-

κού χρέους για μια ακόμη φορά η Αργε-

ντινή πληρώνει τα αποτελέσματα μιας

οικονομίας η οποία είναι προσανατολι-

σμένη στην παραγωγή και την εξαγωγή

πρώτων υλών, στις μεγάλες εισαγωγές

βιομηχανικών και καταναλωτικών

προϊόντων και φυσικά κάτω από τον

πλήρη έλεγχο που ασκούν, ιδιαίτερα

στον πρωτογενή τομέα, ισχυρά ξένα

και ντόπια μονοπώλια. Ενώ θα περίμε-

νε κανείς πως οι ελλείψεις στη διατρο-

φική αλυσίδα που παρατηρήθηκαν διε-

θνώς στον καιρό της πανδημίας και οι

μεγάλες αυξήσεις των τιμών σε βασικά

γεωργικά προϊόντα θα βοηθούσαν τους

Αργεντινούς να ανεβάσουν το εισόδημά

τους, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Οι

μεγάλοι γαιοκτήμονες και τα καπιταλι-

στικά αγροκτηνοτροφικά συγκροτήμα-

τα, όταν δεν κατακρατούν για λόγους

κερδοσκοπίας την παραγωγή, την εξά-

γουν βγάζοντας παράλληλα τα κέρδη

τους στο εξωτερικό και κάνοντας λη-

στρικό παιγνίδι με την πολιτική τιμών.

Υποτιμολογούν τις εξαγωγές και υπερ-

τιμολογούν τις εισαγωγές λιπασμάτων,

φαρμάκων και μηχανημάτων. Οι μεγα-

λο-καπιταλιστές αποφεύγουν να κά-

νουν επενδύσεις στον δευτερογενή το-

μέα, με αποτέλεσμα η χώρα να πληρώ-

νει ακριβά τις εισαγωγές βασικών και

διαρκών καταναλωτικών ειδών, αλλά

και εξοπλισμού και εφοδίων για τον

πρωτογενή τομέα. Είναι χαρακτηριστι-

κό πως σαν αποτέλεσμα των υψηλών

τιμών στα αγροτικά εξαγωγικά προϊό-

ντα τα τελευταία τρία χρόνια υπολογί-

ζεται πως μπήκαν στην χώρα 31 δισ.

δολάρια, το μεγαλύτερο τμήμα των

οποίων εξατμίστηκαν μέσω της φυγής

των κεφαλαίων στο εξωτερικό. Τα κύ-

ρια αγροτικά προϊόντα που παράγει η

Αργεντινή ανήκουν στον κλάδο του φυ-

τικού λαδιού (σόγια, ηλίανθος και τα

παράγωγά του) και στον κλάδο των δη-

μητριακών (κριθάρι, καλαμπόκι και σι-

τάρι). Το μερίδιο και των δύο παραγω-

γών στις συνολικές εξαγωγές είναι πε-

ρίπου 45% του συνόλου. Τα τρία πιο

εξαγόμενα προϊόντα είναι: σογιάλευρα,

καλαμπόκι και σογιέλαιο. Η τελευταία

έκθεση του χρηματιστηρίου του Ροζά-

ριο δείχνει ότι το 90% των εξαγωγών

του κλάδου, και επομένως το μεγαλύ-

τερο ποσό συναλλάγματος, βρίσκεται

στα χέρια δέκα εταιρειών εθνικής (4)

και ξένης (6) προέλευσης: Cargill

(ΗΠΑ), Cofco (Κίνα), Oleaginosa

Moreno, ADM (ΗΠΑ), Bunge (ΗΠΑ), AGD,

Dreyfus (Γαλλία), ACA, Molinos, Amaggi

(Βραζιλία). Οι τρεις πρώτες συγκε-

ντρώνουν σχεδόν το 40% των συνολι-

κών εξαγωγών. Τα στοιχεία για το

πρώτο εξάμηνο του 2022 κάνουν λόγο

για ρεκόρ τιμολόγησης και συναλλαγ-

ματικών κερδών για αυτά τα είδη. Ανά-

λογο παιγνίδι γίνεται και σε άλλους το-

μείς, όπως στον εξορυκτικό, στον οποίο

οι αυξημένες τιμές στο φυσικό αέριο

και στο λίθιο έδωσαν την ευκαιρία στα

μονοπώλια για εξαγωγικά υπερκέρδη.

Όπως και οι προηγούμενες κυβερνή-

σεις, έτσι και αυτή του σημερινού προ-

έδρου Αλμπέρτο Φερνάντες, με τη νομι-

σματική πολιτική της ευνοεί την αποθη-

σαύριση αυτών των υπερκερδών για

λογαριασμό των μονοπωλιακών ομί-

λων. 

Ενώ, λοιπόν, μια ελάχιστη μειοψηφία

κερδίζει με πολλούς τρόπους από τη διε-

θνή και εσωτερική οικονομική, ενεργεια-

κή και διατροφική κρίση, η πλειοψηφία

των Αργεντινών είναι βυθισμένη στην

κυριολεξία σε μια διαρκή μάχη για την

καθημερινή επιβίωση. Σε μια χώρα με τε-

ράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, εκα-

τομμύρια άνθρωποι κάθε νύχτα πέφτουν

για ύπνο πεινασμένοι, πολλά παιδιά

υποσιτίζονται και ζουν κάτω από το

έσχατο όριο φτώχειας. Σε όλες τις με-

τρήσεις, ο αριθμός των φτωχών αυξάνε-

ται. Η Αργεντινή έχει 16,1 εκατομμύρια

φτωχούς σε 45,4 εκατομμύρια πληθυ-

σμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Indec,

το δεύτερο εξάμηνο του 2021 η φτώχεια

ήταν 37% και εκτιμήσεις θεωρούν πως το

ποσοστό αυτό μέσα στο 2022 ξεπέρασε

το 40%. Με ένα μεγάλο ποσοστό μαύρης

οικονομίας και αυξημένης ανεργίας

στους νέους, η διαχείριση της πανδημίας

αύξησε την κοινωνική περιθωριοποίηση

και τις ανισότητες. Το νέο κύμα της πλη-

θωριστικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις

δεσμεύσεις προς το ΔΝΤ, έχουν βάλει την

πλειοψηφία των Αργεντινών στο κέντρο

μιας σκληρής κοινωνικής καταιγίδας. 

Σε λιγότερους από δυο μήνες, τρεις

υπουργοί Οικονομικών κάθισαν στην

ηλεκτρική καρέκλα για να διαχειριστούν

την εξελισσόμενη κρίση και τα παζάρια

με το ΔΝΤ, δηλαδή με την Ουάσιγκτον. Ο

Μαρτίν Γκουζμάν, ο οποίος διαπραγμα-

τεύτηκε με το ΔΝΤ την αναχρηματοδότη-

ση του χρέους ύψους 45 δισ. δολαρίων

με βαρείς όρους και εντολή για δραστι-

κές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες,

παραιτήθηκε κάτω από τη λαϊκή κατα-

κραυγή. Για σαράντα ημέρες ανέλαβε η

Σιλβίνα Μπατάκις, η επονομαζόμενη και

La Griega, η οποία απέτυχε τη βελτίωση

των όρων, για να τη διαδεχθεί ο μέχρι

πρότινος πρόεδρος της Βουλής Σέρχιο

Μάσα, ως υπερ-υπουργός. Οι συνεχείς

αλλαγές απηχούν εκτός από τα αδιέξοδα

διαχείρισης της κρίσης και την αυξανο-

μένη αντιπαράθεση στους κόλπους του

στρατοπέδου των Περονιστών. Η αντι-

πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρ-

χνερ κάνει ανταρτοπόλεμο στον πρόε-

δρο από δήθεν φιλολαϊκές θέσεις, ενώ

ως απάντηση εισέπραξε πρόσφατα απει-

λές για φυλάκιση για τις δικαστικές διώ-

ξεις για διαφθορά που αντιμετωπίζει. 

Η κηδεία του κατώτατου μισθού στην

πρωτεύουσα δεν ήταν η μοναδική εργα-

τική αντίδραση. Ανάλογες εκδηλώσεις

έγιναν στις 22 Αυγούστου σε αρκετές με-

γάλες πόλεις. Αλλά και ευρύτερα οι ερ-

γατικές και λαϊκές αντιδράσεις πληθαί-

νουν, πυκνώνουν οι απεργίες και οι δια-

δηλώσεις. «Μια μόνο σπίθα μπορεί να

βάλει φωτιά στο λιβάδι», έγραφε ένας

γνωστός δημοσιογράφος από τη σύντα-

ξη της καθεστωτικής εφημερίδας Clarín

στις 21 Αυγούστου. Το φάντασμα της με-

γάλης λαϊκής εξέγερσης του Δεκεμβρίου

του 2001 πλανάται και πάλι πάνω από τη

μεγάλη λατινοαμερικάνικη χώρα.
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Αργεντινή

Κηδείες και φαντάσματα 

εν μέσω βαθιάς κοινωνικής κρίσης 

Πηγές και προτάσεις 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ μια ανάλυση της κομμουνιστικής εφημερίδας Hoy στις
23/08/2022. pcr.org.ar/nota/que-paguen-los-que-saquean-nuestras-
riqueza

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ τις σελίδες και τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Ινστι-
τούτου Στατιστικής (INDEC) www.indec.gob.ar

atheatoskosmosps.blogspot.com
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Δ
ιενεργούνται στις 2 του Οκτώβρη

γενικές εκλογές στη Βραζιλία για

ανάδειξη του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας και 540 βουλευτών και γε-

ρουσιαστών του Εθνικού Κογκρέσου.

Ταυτόχρονα, εκλέγονται οι κυβερνήτες

και τα μέλη των κοινοβουλίων των ομό-

σπονδων πολιτειών της χώρας. Τέτοιας

έκτασης εκλογική αναμέτρηση συμβαίνει

μέσα σε κλίμα γενικευμένης αναταραχής

που επήλθε κατά την τετραετή θητεία

του ανεκδιήγητου ακροδεξιού, πρώην

στρατηγού Μπολσονάρο, αυτού του

«Τραμπ της Λατινικής Αμερικής», που

οδήγησε τις λαϊκές μάζες σε ολοκληρω-

τική φτωχοποίηση και απόγνωση.

Η άνοδος της ακροδεξιάς στηρίχθηκε

στο φόβητρο της «μετατροπής της χώ-

ρας σε Βενεζουέλα» που επιμελώς χρη-

σιμοποίησαν οι δυνάμεις της αντιδραστι-

κής Δεξιάς για να προσελκύσουν τα με-

σοαστικά στρώματα αλλά και τμήμα των

λαϊκών στρωμάτων ώστε να διαιωνισθεί

η πολιτική υπεράσπισης των ντόπιων

και ξένων πολυεθνικών και των μεγαλο-

τσιφλικάδων. Το ξέσπασμα των μεγά-

λων οικονομικών σκανδάλων, που οδή-

γησε τον Λουΐς Ινάσιο Λούλα και άλλα

στελέχη του Κόμματος των Εργαζομένων

(PT) σε δίκη και μη εκλεξιμότητα, ήταν

το μοιραίο πλήγμα για την οπορτουνιστι-

κή σοσιαλδημοκρατία, που έχασε τους

μισούς ψηφοφόρους της στις προηγού-

μενες εκλογές.

Με την καταστροφική διαχείριση της

πανδημίας (η Βραζιλία εμφανίζει τον τρί-

το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών ανά εκα-

τομμύριο κατοίκους) και ως συνέπεια

της πρόσφατης ενεργειακής και επισιτι-

στικής κρίσης, η κατάσταση των φτωχό-

τερων μαζών έφθασε στο απροχώρητο.

Τριάντα τρία εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

και Βραζιλιάνες αντιμετωπίζουν καθημε-

ρινά το φάσμα του λιμού – αύξηση κατά

14 εκατομμύρια εάν το συγκρίνουμε με

τα νούμερα του 2020. Αυξάνει το πλήθος

των ανθρώπων που ζουν στους δρόμους

και αναγκάζονται να επιβιώσουν σαν

αδέσποτα ζώα με πληγωμένη αξιοπρέ-

πεια. Επιδεινώνονται ο αλκοολισμός και

η κατανάλωση ναρκωτικών. Αυξάνει η

πορνεία, επίσης έφηβων κοριτσιών.

Αποσυγκροτείται ο λαϊκός οικογενειακός

ιστός και εμφανίζονται κάθε λογής προ-

σωπικές τραγωδίες. Οι εξελίξεις αυτές

ωθούν τους λαϊκούς ανθρώπους σε αγα-

νάκτηση και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν

πτώση της δημοφιλίας της ακροδεξιάς

διακυβέρνησης και άνοδο της πρόθεσης

ψήφου στο PT και τις συνεργαζόμενες

δυνάμεις του.

Ο Μπολσονάρο, διαισθανόμενος την

«απειλή» για την επανεκλογή του, αμφι-

σβητεί της εγκυρότητα των αποφάσεων

του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστη-

ρίου (STF) και του Ανώτατου Εκλογοδι-

κείου (TSE), δηλώνοντας ότι τα συγκε-

κριμένα όργανα μεροληπτούν υπέρ της

εκλογής του Λούλα και ότι δεν πρόκειται

να υποταχθεί σε αυτά. Ευελπιστεί στην

υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, τις

οποίες ευνόησε κατά τη διάρκεια της θη-

τείας του ως «εγγυητές του πολιτεύμα-

τος», και αφήνει να εννοηθεί ότι η επι-

κράτηση του PT θα «σπρώξει τη χώρα

στην ανωμαλία». Έχει συγκροτήσει ολό-

κληρο οργανωμένο «στρατό» φανατι-

κών οπαδών, που προβαίνουν σε ενθου-

σιώδη συλλαλητήρια με σύνθημα «Θεός,

Πατρίδα, Οικογένεια, για τη σωτηρία

της Βραζιλίας».

Στην αντίπερα όχθη, οι οπαδοί του

Λούλα οργανώνουν τις δικές τους εκδη-

λώσεις με όχι περισσότερο πειστικά πο-

λιτικά επιχειρήματα. Οι τηλεμαχίες ανά-

μεσα στους υποψήφιους βουλευτές πιο

πολύ θυμίζουν αντιπαραθέσεις ανάμεσα

σε οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων και

χαρακτηρίζονται από απόλυτη χυδαιότη-

τα. Το ίδιο συμβαίνει με τις «συζητή-

σεις» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ελλείψει συγκροτημένου κινηματικού

λόγου (με σπάνιες εξαιρέσεις), ο κόσμος

ωθείται σε ψήφο απελπισίας, καλούμε-

νος να επιλέξει το «μικρότερο κακό»

ανάμεσα στους φασίζοντες και τους

οπορτουνιστές πολιτικάντηδες. Μόνο η

συνειδητοποίηση των πραγματικών τους

προβλημάτων και των αιτίων τους μπο-

ρεί να οδηγήσει τις λαϊκές μάζες στο

δρόμο για δημοκρατικά δικαιώματα και

προκοπή. Προτού σπεύσουν κάποιοι

στρατιωτικοί «σωτήρες της πατρίδας»

να βάλουν στη χώρα «τάξη και ασφά-

λεια»...

Εκλογές στη Βραζιλία

Ακραία και επικίνδυνη πόλωση 

υπό το βλέμμα 

των νοσταλγών της δικτατορίας

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, εφτά μήνες πολέμου

Η σύγκρουση βαθαίνει, οι     

Ω
ς αντανάκλαση των με-

γάλων αδιεξόδων και

της αγιάτρευτης κρίσης

του καπιταλιστικού-ιμπεριαλι-

στικού συστήματος, του αδυσώ-

πητου ανταγωνισμού των μεγά-

λων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων

για το ξαναμοίρασμα του κό-

σμου, η σύγκρουση αυτή έχει

γίνει εφαλτήριο για το ξεδίπλω-

μα των αντικρουόμενων και

αντιθετικών σχεδίων των ιμπε-

ριαλιστών στον αγώνα για την

αναδιάταξη της ιεραρχίας και

των σχέσεων αναμεταξύ τους!

Έχοντας σχέση αλληλοτροφο-

δότησης με την παγκόσμια κρί-

ση, η οποία με τη σειρά της έχει

ήδη περιπλακεί και διογκωθεί,

μιας και «ενσωματώθηκε» σ’

αυτήν και η πανδημική κρίση,

εντείνει και πολλαπλασιάζει

κρίσεις όπως η ενεργειακή και η

επισιτιστική, αλλά και προκαλεί

ένα μεγάλο κύμα αντίδρασης

και στρατιωτικοποίησης, που

εκτείνεται τόσο προς τα έξω

όσο και προς το εσωτερικό κάθε

χώρας. Ταυτόχρονα, φέρνει στο

κατώφλι της ανθρωπότητας τον

κίνδυνο ενός γενικευμένου -και

πυρηνικού- πολέμου, αυξάνει,

δηλαδή, την πιθανότητα του

αδιανόητου.

Επισκόπηση 
της σύγκρουσης

Αν θυμηθούμε τους τρεις βα-

σικούς στόχους με τους οποίους

αναγγέλθηκε η εισβολή, ο ένας

ήταν η προστασία και η απελευ-

θέρωση των ρωσόφωνων του

Ντονμπάς και οι άλλοι δύο ήταν

οι «θολοί» και με μεγάλο εύρος

ερμηνειών στόχοι της «απο-

στρατιωτικοποίησης» και της

«αποναζιστικοποίησης» της Ου-

κρανίας. Όπως έχουμε ξανα-

γράψει, στην πρώτη φάση της

εισβολής, που η Ρωσία την ονο-

μάζει «ειδική στρατιωτική επι-

χείρηση», η δημιουργία ενός με-

τώπου χιλιάδων χιλιομέτρων

και βασικά ο αποκλεισμός της

πρωτεύουσας και των μεγάλων

πόλεων υπηρετούσε μάλλον τον

τρίτο στόχο. Αυτός συγκεκριμε-

νοποιούνταν είτε στην κατάρ-

ρευση και αλλαγή της πολιτικής

ηγεσίας της Ουκρανίας (εκκλή-

σεις στους «συνετούς στρατη-

γούς» να διώξουν τον άφρονα

Ζελένσκι) ή στον εξαναγκασμό

της υπάρχουσας ηγεσίας να

αποδεχτεί τις «εγγυήσεις ασφά-

λειας» που επιμόνως και με κά-

θε τρόπο ζητούσε η Μόσχα και

στις οποίες κώφευε το Κίεβο και

οι αμερικανοΝΑΤΟϊκοί πάτρω-

νές του, επί μήνες πριν την ει-

σβολή. 

Το plan B και 
η υπονόμευση 

των διαπραγματεύσεων

Η αμέριστη στήριξη των Δυ-

τικών και κυρίως των ΗΠΑ προς

το Κίεβο έκανε αδύνατη την

υλοποίηση αυτού του στόχου,

οπότε μπήκε σε εφαρμογή το

plan B, η επικέντρωση, δηλαδή,

στην περιοχή του Ντονμπάς,

ενώ ο στόχος της «αποστρατιω-

τικοποίησης» (που εκτεινόταν

από την καταστροφή σημαντι-

κού μέρους του εξοπλισμού των

ενόπλων δυνάμεων της Ουκρα-

νίας μέχρι τη μετατροπή της σε

ουδέτερη -αποστρατιωτικοποιη-

μένη- ζώνη ανάμεσα στη Ρωσία

και το ΝΑΤΟ) συνεχιζόταν. Εν

τω μεταξύ, η γρήγορη προέλα-

ση στον ουκρανικό Νότο (περιο-

χές Ζαπορίζιε και Χερσώνα), ως

αποτέλεσμα της έλλειψης οχυ-

ρώσεων του ουκρανικού καθε-

στώτος και σε αντίθεση με τις

βαριές οχυρώσεις στα ανατολι-

κά της γραμμής εκεχειρίας του

2014, καθώς και η κατάκτηση

ενός σημαντικού τμήματος εδα-

φών, έδινε τη δυνατότητα στη

Ρωσία να ασκεί σημαντική πίεση

και ανάγκαζε την ηγεσία του

Κίεβου να κάθεται -έστω με το

ζόρι- στο τραπέζι των διαπραγ-

ματεύσεων. Την κατεύθυνση

αυτή βοηθούσε και η σαφής

προσπάθεια των Ευρωπαίων

ιμπεριαλιστών να βρουν διέξο-

δο από τις αμερικανορωσικές

συμπληγάδες και να ξεφύγουν

Ο άδικος και αντιδραστικός πόλεμος 
στην Ουκρανία έχει μπει στον έβδομο μήνα.
Πολλά στοιχεία δείχνουν πως οδεύουμε σε μια
παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση και σε κάθε
περίπτωση οι ουκρανικές πεδιάδες θα είναι μια
μεγάλη χαίνουσα πληγή στην καρδιά της
ευρωπαϊκής ηπείρου. Αυτό προεξοφλούν πρώτα
απ’ όλα οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης αυτής,
η Ρωσία, από τη μια, που συνεχίζει 
την ιμπεριαλιστική της εισβολή και από την άλλη
οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που με αντιπρόσωπο 
το αντιδραστικό καθεστώς του Κιέβου συνεχίζουν
τη στρατηγική περικύκλωσης 
της Ρώσικης Ομοσπονδίας. 



από το στενό πρεσάρισμα των

ΗΠΑ. Βέβαια, οι ΗΠΑ έχοντας

«νεκραναστήσει» το κατά Μα-

κρόν «εγκεφαλικά νεκρό»

ΝΑΤΟ, με ενεργούμενο το καθε-

στώς του Κιέβου και συμπαρα-

στάτες τη Βρετανία και τις αμε-

ρικανοταϊσμένες άρχουσες τά-

ξεις της «νέας Ευρώπης» δεν

άφησαν πολλά περιθώρια. Η

κακοστημένη προβοκάτσια με

την υποτιθέμενη «σφαγή στη

Μπούτσα» (αρχές Απριλίου) τί-

ναξε στον αέρα τις υφιστάμενες

συζητήσεις και έδωσε μια καλή

αφορμή για τη μεγαλύτερη

εμπλοκή και στήριξη του καθε-

στώτος Ζελένκι από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ,

καθώς και για αύξηση της πίε-

σης από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ. 

Η παράταση του πολέμου 
κερδίζει 

τον «αγώνα δρόμου»

Δύο μήνες μετά και αφού εί-

χε προηγηθεί η ολοκληρωτική

κατάληψη της Μαριούπολης με

την κατάκτηση του Αζοφστάλ,

το ουκρανικό μέτωπο εμφάνιζε

-σε ορισμένα σημεία- στοιχεία

κατάρρευσης, οι Ευρωπαίοι βρί-

σκονταν στα πρόθυρα νευρικής

κρίσης με τις αντιρωσικές κυ-

ρώσεις που τους έρχονταν

μπούμερανγκ, ενώ και στις ίδιες

τις ΗΠΑ είχε επεκταθεί ο προ-

βληματισμός για τη συνοχή της

Δύσης, αλλά και για το πού οδη-

γείται η όλη εξέλιξη. Έτσι, άνοι-

ξε για λίγο ένα παράθυρο για

διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, το

αμερικανικό περιοδικό National

Interest τον Ιούνιο εμφάνισε

ένα σχέδιο συμφωνίας, που

φαινόταν να έχει την υποστήρι-

ξη της ουκρανικής ηγεσίας. Με-

ταξύ των σημείων της συμφω-

νίας που δημοσιεύθηκαν σε αμε-

ρικανικό περιοδικό είναι η ανα-

γνώριση από την Ουκρανία της

επανένωσης της Κριμαίας με τη

Ρωσία, το ουδέτερο καθεστώς

της Ουκρανίας, η μείωση των

ουκρανικών χερσαίων δυνάμε-

ων, η απόσυρση των ρωσικών

στρατευμάτων από τη Χερσώνα

και το Ζαπορίζιε (αλλά όχι το

Ντονμπάς) και η διενέργεια δη-

μοψηφισμάτων για ένωση με τη

Ρωσία σε Ντονιέτσκ και Λου-

γκάνσκ. Η συνέχεια είναι γνω-

στή: στο δίλημμα «συμβιβασμός

ή παράταση του πολέμου», οι

δυνάμεις (κυρίαρχη γραμμή στις

ΗΠΑ και από πίσω Βρετανία,

Πολωνία, Βαλτικές) που επιδιώ-

κουν το δεύτερο προχωρούν

στον λιθουανικό τυχοδιωκτισμό

με τον αποκλεισμό του Καλίνιν-

γκραντ, στη συνέχεια Φιλανδία

και Σουηδία παίρνουν το «ΟΚ»

για ένταξη στο ΝΑΤΟ και η Δύση

με πρώτες τις ΗΠΑ αναβαθμί-

ζουν και αυξάνουν συνεχώς τη

στρατιωτική στήριξη του καθε-

στώτος του Κιέβου. Η Ρωσία

(αρχές Ιουλίου) με την κατάκτη-

ση του Λυσισάνκ και του Σεβε-

ροντονέτσκ, ολοκληρώνει την

κατάληψη όλου του Λουγκάνσκ

και βάζει στόχο, μετά από μια

σύντομη «επιχειρησιακή παύ-

ση» (που γίνεται ακόμη συντο-

μότερη από τις κινήσεις των ου-

κρανικών δυνάμεων), την κατά-

κτηση όλου του Ντονιέτσκ, εκεί

που βρίσκονται οι πιο βαριές

και πολυδαίδαλες οχυρώσεις

του ουκρανικού καθεστώτος και

πολεμούν οι πιο εμπειροπόλε-

μες δυνάμεις του. 

«Παγωμένη επίθεση» 
και συσσώρευση όρων

Για το δίμηνο που ακολουθεί

μέχρι και σήμερα, οι Δυτικοί

αναλυτές μιλούν για «επιχειρη-

σιακή στασιμότητα» και κάποιοι

Ρώσοι αναλυτές για «παγωμένη

επίθεση», συμφωνώντας και οι

δύο στο γεγονός ότι τα όρια του

μετώπου και κατ’ επέκταση τα

εδαφικά κέρδη της Ρωσίας είναι

πολύ λίγα. Συμφωνούν, επίσης,

στα εξής: έχει υπάρξει μια εκα-

τέρωθεν κούραση των στρατευ-

μάτων και οι υπάρχουσες στρα-

τιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας

που είναι κινητοποιημένες δεν

επαρκούν για μια αποφασιστική

νίκη. Επίσης, ο ολοένα και πιο

αναβαθμισμένος εφοδιασμός

των ουκρανικών δυνάμεων με

σύγχρονα οπλικά συστήματα

και τα χτυπήματα στα μετόπι-

σθεν του μετώπου έχουν δυσκο-

λέψει τον ανεφοδιασμό των ρώ-

σικων δυνάμεων. Από κει και

πέρα και με όσα στοιχεία -αλλά

και επιφυλάξεις που έχουμε γι’

αυτά- μπορούμε να παρατηρή-

σουμε τα εξής: Η ρωσική ηγε-

σία, θέλοντας να έχει τις λιγότε-

ρες δυνατές απώλειες σε στρα-

τιώτες αλλά και σε εξοπλισμό,

τις λιγότερες απώλειες μεταξύ

των αμάχων που είναι ρωσόφω-

νοι και στους οποίους ευελπι-

στεί ότι θα στηριχθεί «την επό-

μενη μέρα» και έχοντας (έως τό-

τε) αποφασίσει ότι δεν θα ρίξει

άλλες δυνάμεις στη σύγκρουση,

έχει προκαλέσει βαριές απώλει-

ες στα ουκρανικά στρατεύματα

και σε σημαντικά τμήματα του

δυτικού εξοπλισμού που φτάνει

διαρκώς στο μέτωπο. Έχει,

όπως λένε, «φουσκώσει τις ρα-

φές», έχει δηλαδή δημιουργήσει

έναν ασφυκτικό κλοιό και πίεση

στις βαριά οχυρωμένες πόλεις-

φρούρια, με στόχο τη σταδιακή

τους κατάρρευση. Προσπαθούν,

δηλαδή, να συσσωρεύσουν πο-

σοτικούς όρους για μια ποιοτική

μεταβολή σε σημεία κλειδιά του

μετώπου, που θα οδηγήσουν

έως και στη συνολική του κα-

τάρρευση, που πάντως δεν φαί-

νεται καθόλου εύκολη. Ταυτό-

χρονα και με τους υπάρχοντες

περιορισμούς, θεωρεί ότι μια

αργή προέλαση σε συνδυασμό

με την αύξηση της ενεργειακής

πίεσης προς τους Ευρωπαίους

ιμπεριαλιστές και με τον χειμώ-

να να έρχεται, θα φτάσει στα

όριά της τη συνοχή της Δύσης

και άρα πως ο χρόνος σ’ αυτή

τη φάση κυλάει προς όφελός

της. Ταυτόχρονα, τα διλήμματα

στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό

παραμένουν ενεργά και το εσω-

τερικό μέτωπο των ΗΠΑ κάθε

άλλο παρά αρραγές είναι, κάτι

που εκφράζεται με τη μεγάλη -

όπως φαίνεται τώρα- πιθανότη-

τα της επικράτησης του Ρεπου-

μπλικανικού Κόμματος στις εν-

διάμεσες εκλογές του Νοεμβρί-

ου και με το εντυπωσιακό δεδο-

μένο ότι στις εσωτερικές εκλο-

γές στο κόμμα αυτό οι τραμπι-

κοί υποψήφιοι ήδη σαρώνουν

τις υποψηφιότητες. 

Μπροστά σε μεγαλύτερη
κλιμάκωση

Τις τελευταίες μέρες, έχουμε

σε εξέλιξη μια σειρά σημαντικά

ταυτόχρονα γεγονότα. Το πρώ-

το είναι οι εξελίξεις γύρω από

το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζα-

πορίζιε. Γι’ αυτό θα θέλαμε να

είμαστε κατηγορηματικοί. Το

καθεστώς του Κιέβου, ενθαρρυ-

μένο από τους αμερικανοΝΑΤΟϊ-

κούς, βομβαρδίζει την περιοχή

του εργοστασίου, που από τις

πρώτες μέρες της εισβολής είχε

περιέλθει στα χέρια της Ρωσίας,

ασκώντας έτσι έναν απροκάλυ-

πτο πυρηνικό εκβιασμό σε όλη

την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η απαί-

τηση των ΗΠΑ και του καθεστώ-

τος του Κιέβου για αποχώρηση

των ρωσικών στρατιωτικών δυ-

νάμεων από τον σταθμό είναι

μια μεγάλη ομολογία της ενοχής

τους. Δυστυχώς, δεν είμαστε

καθόλου σίγουροι εάν η επίσκε-

ψη εκπροσώπων της Διεθνούς

Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας

(που ελέγχεται από Δυτικούς

και η οποία με το ζόρι ανακοί-

νωσε την επίσκεψή της) θα απο-

τρέψει τις ΗΠΑ και το Κίεβο από

τη συνέχιση του εφιαλτικού τυ-

χοδιωκτισμού απέναντι στους

ευρωπαϊκούς λαούς και στον

πλανήτη. 

Από εκεί και πέρα, έχουμε

μια κινητοποίηση επιπλέον των

υπαρχουσών στρατιωτικών δυ-

νάμεων της Ρωσίας στην περιο-

χή του Χάρκοβο, στο Ντονμπάς

και λιγότερο σε Χερσώνα-Ζαπο-

ρίζιε. Οι ρώσικες δυνάμεις, αυ-

ξάνοντας την ένταση πότε στο

Ντονμπάς και πότε στο Χάρκο-

βο, έχουν καταφέρει να κατα-

λάβουν περιοχές γύρω από το

Χάρκοβο και η πόλη έχει σχεδόν

επιστρέψει σε καθεστώς πο-

λιορκίας. Στην περιοχή της Χερ-

σώνα και στη Ζαπορίζιε, έχουν

μεταφέρει σημαντικά οπλικά

συστήματα, μετά και τις επιθέ-

σεις που δέχτηκαν τα μετόπι-

σθέν τους με αμερικανικούς πυ-

ραύλους HIMARS, αλλά και προ-

ετοιμαζόμενοι για την απόκρου-

ση της λεγόμενης «ουκρανικής

αντεπίθεσης». Μάλιστα, στην

περιοχή του Νικολάεφ, την τρί-

τη εβδομάδα του Αυγούστου, η

Ρωσία κατέγραφε κάποιες εδα-

φικές προωθήσεις μετά από

καιρό. 

Η πολυδιαφημιζόμενη «ου-

κρανική αντεπίθεση» ξεκίνησε

στις 29 Αυγούστου, λίγες μέρες

μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι

στην επέτειο των 31 χρόνων της

«ανεξαρτησίας» της Ουκρανίας

για κατάληψη όλων των εδα-

φών που η Ρωσία έχει από το

2014, και της Κριμαίας συμπερι-

λαμβανομένης! Αυτές οι δηλώ-

σεις έγιναν για να συντηρήσουν

την τροφοδότηση του Κιέβου με

σύγχρονα οπλικά συστήματα

από ΗΠΑ-Δύση και να διατη-

ρούν την πίεση στην ΕΕ. Όσον

αφορά τώρα την «αντεπίθεση»,

η αναλογία στον αριθμό των

στρατιωτών, το (παραμένον)

ποιοτικό χάσμα του στρατιωτι-

κού εξοπλισμού και των δυνα-

τοτήτων των δύο πλευρών αλ-

λά και το έδαφος, όλα αυτά

έχουν οδηγήσει τις ουκρανικές

στρατιωτικές δυνάμεις σε πρω-

τοφανείς απώλειες, ενώ τα

εδαφικά κέρδη ήταν ελάχιστα

και παραμένουν υπό αμφισβή-

τηση. Βέβαια, τελευταίες ειδή-

σεις αναφέρουν βαθιά διείσδυ-

ση των ουκρανικών δυνάμεων

στο κέντρο του μετώπου, με τις

απόψεις όμως των αναλυτών να

διίστανται. Άλλοι μιλούν για

προσπάθεια εγκλωβισμού ρω-

σικών δυνάμεων στον Βορρά

του μετώπου και άλλοι για

εσκεμμένες κινήσεις του ρωσι-

κού στρατού, ώστε να εγκλωβι-

στούν πολυάριθμες δυνάμεις

των Ουκρανών από τις ρώσικες

δυνάμεις. Ίδωμεν…

Πάντως και για να μείνουμε

σε δύο ειδήσεις των τελευταίων

ημερών, η απογείωση της αμε-

ρικανικής και δυτικής βοήθειας

προς το καθεστώς του Κιέβου

(οπλικά συστήματα, εκπαίδευ-

ση) και η αύξηση των ρωσικών

στρατιωτικών δυνάμεων κατά

140 χιλιάδες, φανερώνει πως τα

χειρότερα έπονται!
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Σ
τις 30 Αυγούστου πέθανε ο Μ. Γκορμπατσόφ, ο

τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης (ΣΕ),

που ξεκίνησε με την Περεστρόικα και τη Γκλάσ-

νοστ το 1985 και κατέληξε στη διάλυσή της το 1991.

Σύσσωμος ο δυτικός αστικός κόσμος εξυμνεί τον

ηγέτη που σφράγισε το τέλος του ψυχρού πολέμου και

εδραίωσε την ειρήνη (πήρε και το βραβείο Νόμπελ),

τον μεταρρυθμιστή, τον υπέρμαχο της δημοκρατίας,

που απήλλαξε τον κόσμο από το κομμουνιστικό καθε-

στώς. Πέρα από την οφειλόμενη απόδοση τιμής σε

έναν όμοιό τους, η περίοδος επιβάλλει ένα τέτοιο λι-

βάνισμα, για να γίνει αντιδιαστολή με τον «αναθεω-

ρητή και αυταρχικό» Πούτιν, καθώς οξύνεται και

στρατιωτικοποιείται ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός

Ρωσίας-ΗΠΑ/Δύσης.

Στη Ρωσία, οι τοποθετήσεις του καθεστώτος είναι

αμφίσημες. Από τη μια, δεν μπορούν να μην τιμήσουν

τον πολιτικό που «απελευθέρωσε» τη Νέα Αστική Τά-

ξη (ΝΑΤ) της ΣΕ (που και οι ίδιοι εκπροσωπούν) από

τις δεσμεύσεις του προηγούμενου «ερμαφρόδιτου»

καθεστώτος. Από την άλλη, όμως, αναπολούν τη χα-

μένη ισχύ της σοσιαλιμπεριαλιστικής ΕΣΣΔ, τη διάλυ-

ση της οποίας χρεώνουν στον Γκορμπατσόφ, κάνο-

ντας σαφές στους ανταγωνιστές τους ότι εκείνη η πε-

ρίοδος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

Η άνοδος του Γκορμπατσόφ στην ηγεσία της ΣΕ ήρ-

θε ως μια προσπάθεια απάντησης της ΝΑΤ στις αντι-

φάσεις και το εσωτερικό μπλοκάρισμα (τη γνωστή

στασιμότητα), αλλά και στις ανάγκες του διεθνούς

ανταγωνισμού, σε μια περίοδο κρίσης, μεταβατικότη-

τας και αναδιανομής αγορών. 

Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται για την εδραίωση

της ΝΑΤ και την αντιμετώπιση της κρίσης ακολουθούν

και ενισχύουν την ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου

σε όλο τον κόσμο. Η εντατικοποίηση της δουλειάς στο

όνομα της «αύξησης της παραγωγικότητας» και η απε-

λευθέρωση των απολύσεων στο όνομα της «οικονομι-

κής αυτοδυναμίας» των επιχειρήσεων, αποτελούν βα-

σικές πτυχές της Περεστρόικα.

Όμως, το οικονομικό τέλμα συνεχίζεται, ενώ η επι-

δίωξη ευνοϊκών διεθνών συσχετισμών δεν αποδίδει. Η

ολοκλήρωση της ΝΑΤ ως αστικής τάξης και η μετα-

τροπή της ΣΕ σε «κανονική» καπιταλιστική χώρα εξα-

κολουθεί να είναι ζητούμενο. Σ’ αυτές τις συνθήκες, ο

Γκορμπατσόφ επέλεξε τη «φυγή προς τα εμπρός». Η

παλινόρθωση ολοκληρώνεται, μαζί της όμως έρχεται

και η κατάρρευση της ΣΕ. 

Οι ταξικοί συσχετισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο γέρ-

νουν ακόμη πιο πολύ υπέρ του κεφαλαίου και το ξα-

ναμοίρασμα του κόσμου μπαίνει στην ημερήσια διάτα-

ξη του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Βαρβαρότητα,

πόλεμος, εξαθλίωση, σκοταδισμός, ένας νέος μεσαίω-

νας απειλεί την ανθρωπότητα.

Την ενεργό, σημαντική και συνειδητή συμμετοχή

του Γκορμπατσόφ σ’ αυτές τις αντιδραστικές εξελίξεις

είναι που τιμούν σήμερα οι ταγοί του συστήματος σε

Δύση κι Ανατολή και πλέκουν το εγκώμιό του. Από την

άλλη πλευρά, αυτή ακριβώς η συμβολή του είναι που

τον κατατάσσει στους εχθρούς των λαών και της ερ-

γατικής τάξης και σαν τέτοιον θα τον «τιμούμε» πά-

ντα.

Υ.Γ. Σε πρόσφατο άρθρο της ιστοσελίδας «Κατιού-

σα» γίνεται αναφορά σε κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια

στην επίσκεψη Γκορμπατσόφ στην Ελλάδα μερικά

χρόνια μετά τις καταρρεύσεις. Ούτε λόγος για τη στά-

ση του κόμματος αυτού την περίοδο της Περεστρόικα,

που είχε θαμπώσει την ηγεσία του οδηγώντας την και

σε ανάλογες πρακτικές, όπως η συγκυβέρνηση με τον

Μητσοτάκη. Το θράσος, αλλά και η συνειδητή από-

κρυψη της αλήθειας περισσεύουν σ’ αυτόν τον πολιτι-

κό χώρο.

Γκορμπατσόφ

0ι ταγοί του συστήματος
τιμούν έναν άξιο 

ομογάλακτό τους

ΟΙΚΟΝΟΚΟΣΜΟΣ

Τον Οικονόκοσμο γράφει ο Δημήτρης Μάνος 

Υ
πάρχει ένα στοιχείο των οικονομικών εξελί-

ξεων στις ΗΠΑ που προβληματίζει «τα μάλα»

την οικονομική επιθεώρηση Bloomberg: Το

γεγονός ότι αυξάνει ο τζίρος των εταιρικών πωλή-

σεων χωρίς να αυξάνονται -αντίθετα μειώνονται!- οι

πωλήσεις. Το ονομάζει δε «περίεργο εταιρικό στα-

σιμοπληθωρισμό».

Ας δούμε σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομι-

κής επιθεώρησης αυτό το «παράδοξο»: 

“Το πρώτο σημάδι ότι η τρέχουσα δεν επρόκειτο

να είναι μια τυπική περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών

αποτελεσμάτων ήρθε ήδη από τις 12 Ιουλίου, όταν η

PepsiCo παρουσίασε ένα περίεργο μείγμα στοιχείων.

Η αύξηση των πωλήσεων μονάδων προϊόντων, ανα-

κοίνωσε, ήταν ουσιαστικά μηδενική στη Βόρεια Αμε-

ρική. Ωστόσο, τα έσοδα αυξήθηκαν λόγω των αυξή-

σεων των τιμών κατά διψήφιο ποσοστό που πραγ-

ματοποίησε η Pepsi στα σνακ της.

Στη συνέχεια, η μία μετά την άλλη μεγάλες εται-

ρείες καταναλωτικών αγαθών ανακοίνωσαν κέρδη

ανάλογης κοπής με εκείνα της Pepsi: Clorox, Cona-

gra Brands και Kraft Heinz. Οι λεπτομέρειες ήταν

διαφορετικές σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση –ορι-

σμένες εταιρείες ανέφεραν απότομες μειώσεις

όγκου πωλήσεων, ενώ άλλες δεν εμφάνιζαν μεταβο-

λές–, ωστόσο η γενική τάση ήταν ξεκάθαρη: η αύξη-

ση της παραγωγής είναι "νεκρή", οι τιμές έχουν ανέ-

βει και τα έσοδα, ως αποτέλεσμα, αυξάνονται "με-

τρίως". Είναι η αμερικανική εταιρική εκδοχή της με-

γάλης ιστορίας του στασιμοπληθωρισμού. "Έχουμε

αύξηση τζίρου, όχι όμως υγιή ανάπτυξη πωλήσεων",

τόνισε ο Michael Baker, αναλυτής λιανικής στην D.A.

Davidson & Co. "Είναι μονάχα λόγω πληθωρισμού".

Με δυο λόγια, η μείωση της αγοραστικής δύνα-

μης των μαζών μπροστά στην ακρίβεια των εμπο-

ρευμάτων σπρώχνει τους καταναλωτές στο να πε-

ριορίσουν τις αγορές, την κατανάλωση, τελικά τη

ζήτηση. Άρα οι αυξημένοι τζίροι δεν αντανακλούν -

σε αυτή τη φάση μετά ένα χρόνο από τα lockdown–

τόσο την αύξηση της ζήτησης όσο τη -σχετική προς

το παρόν– μείωσή της! Ίσως, για να είμαστε πιο

ακριβολόγοι, αντανακλούν τη σχετική μείωση στους

ρυθμούς αύξησης της πρόσφατης περιόδου. Τα όρια

της σχετικής και της απόλυτης μείωσης είναι πολύ

ρευστά, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Ήδη η αύξη-

ση των επιτοκίων κατά 2% από την FED στέλνει σε

χαμηλό επίπεδο δύο ετών πριν την αγορά κατοικίας

στις ΗΠΑ.

Όλα «προς το παρόν», βέβαια, καθώς αυτό το

περίεργο κράμα αυξημένων τιμών - μειωμένων πω-

λήσεων δεν δείχνει να ανησυχεί το χρηματιστήριο,

όμως η αντίφαση που περιέχει δεν θα αργήσει -ήδη

διαφαίνεται κάτι τέτοιο- να αντανακλαστεί πολύ

υλικά στην παραγωγή. Η -συζητήσιμη τουλάχιστον-

καταναλωτική ευφορία που πυροδοτήθηκε, κατά το

κυρίαρχο σενάριο, από τις αποταμιεύσεις και τις -

όποιες- επιδοτήσεις της περιόδου των lockdown

εξανεμίζεται…

“Η στασιμότητα στους παραγωγικούς όγκους

στις ΗΠΑ αποτελεί ξεκάθαρο σημάδι ότι οι κατανα-

λωτές έχουν εξαντλήσει πολλές από τις οικονομίες

που είχαν συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της παν-

δημίας και τώρα αισθάνονται πιεσμένοι, οπότε απα-

ντούν με τη δική τους "πίεση". Ωστόσο, πολλοί διευ-

θύνοντες σύμβουλοι δεν φαίνεται να ενοχλούνται

ιδιαίτερα. Τώρα που η αύξηση των τιμών δεν είναι

πλέον το ταμπού που ήταν για μεγάλο μέρος των τε-

λευταίων δύο δεκαετιών, όταν ο ετήσιος πληθωρι-

σμός ήταν κατά μέσο όρο λίγο περισσότερο από 2%,

είναι πολύ πιο εύκολο να αυξηθούν τα έσοδα μέσω

αύξησης τιμών παρά να προσπαθήσει κανείς να ενι-

σχύσει την παραγωγή σε μια οικονομία όπου είναι

δύσκολο να βρει εργαζόμενους. Εάν οι όγκοι υπο-

χωρούν ελαφρώς ως αποτέλεσμα αυτών των αυξή-

σεων τιμών, ας είναι. Εξάλλου, για ορισμένα αγαθά,

μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της ζήτησης κατά τη

διάρκεια της πανδημίας αρχίζει πια να εξασθενεί.”

Τα παραδείγματα όμως ότι αυτή η αντανάκλαση

στην παραγωγή συντελείται είναι χαρακτηριστικά

και αυξάνονται: 

“Η εργοστασιακή παραγωγή στις ΗΠΑ υποχώρη-

σε τον Ιούνιο για δεύτερο συναπτό μήνα λόγω της

πτώσης της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών.

Πιο πρόσφατα η Ball ανακοίνωσε ότι σταματά την

παραγωγή συσκευασιών αναψυκτικών στο Phoenix

και το St. Paul της Μινεσότα, ενώ θα καθυστερήσει

την κατασκευή ενός εργοστασίου κοντά στο Λας Βέ-

γκας. Ο λόγος; "Η επιβράδυνση της ζήτησης που

προκύπτει από σημαντικές ενέργειες λιανικής τιμο-

λόγησης προκειμένου να μετακυληθεί το πληθωρι-

στικό κόστος στους καταναλωτές, ιδιαίτερα στις

ΗΠΑ", ανέφερε. Η Starbucks, η Coca-Cola, η Kim-

berly-Clark και η Church & Dwight, παραγωγός της

μαγειρικής σόδας Arm&Hammer και του απορρυπα-

ντικού OxiClean, ανακοίνωσαν όλες τριμηνιαία απο-

τελέσματα που, στον έναν ή τον άλλο βαθμό, εμπί-

πτουν στην κατηγορία "αδύναμοι όγκοι παραγωγής

και μεγάλες αυξήσεις τιμών".

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι η

Conagra Brands, μεγάλος όμιλος τροφίμων με έδρα

το Σικάγο ο οποίος ανακοίνωσε αποτελέσματα στις

14 Ιουλίου. “Ένα βασικό μέτρο των εσόδων του αυ-

ξήθηκε κατά 6,8% τους τρεις μήνες που έληξαν στις

29 Μαΐου, χάρη σε μια αύξηση 13% στη μέση τιμή

που χρέωνε, καθώς και αλλαγές στο μείγμα προϊό-

ντων του. Ωστόσο, η ποσότητα των αγαθών που

πούλησε μειώθηκε κατά 6,4%. Η μεγαλύτερη πτώση

στις πωλήσεις ανά μονάδες προϊόντων σημειώθηκε

στο βραχίονα ειδών παντοπωλείου και σνακ της

εταιρείας, η οποία παράγει τα μείγματα κέικ Slim

Jims και Duncan Hines, και στη μονάδα ψυχόμενων

και κατεψυγμένων τροφίμων η οποία παρασκευάζει

τα λαχανικά Birds Eye και τα γεύματα Healthy

Choice. Υποχώρησαν κατά 7,2% και 8,1%, αντίστοι-

χα. Οι αυξήσεις τιμών, δήλωσε η Conagra, προκά-

λεσαν τις μειώσεις σε αυτά τα τμήματα, τα οποία

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δρα-

στηριοτήτων της εταιρείας.”

Προς το παρόν λοιπόν και παρά τις διαφαινόμε-

νες επιπτώσεις στην παραγωγή οι οικονομικοί διευ-

θυντές των εταιρικών μονοπωλίων δεν φαίνονται

διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν αυτό το σπουδαίο

εργαλείο υφαρπαγής υπεραξίας που λέγεται αύξηση

των τιμών, δηλαδή πληθωρισμός. Περιμένουν την

«ομαλοποίηση» της αγοράς και «την επάνοδο των

καταναλωτών». Την ίδια στιγμή που οι τραπεζίτες

«τους» , οι Κεντρικές Τράπεζες, θέτουν τη μείωση

του επαχθούς πληθωρισμού ως κεντρικό -και αδια-

πραγμάτευτο για κάποιους- στόχο!

ΥΓ.: Παρόμοια στοιχεία καταγράφουν και οι ντό-

πιοι εμπορικοί όμιλοι, ειδικά των σουπερμάρκετ.

O «περίεργος» εταιρικός 

στασιμοπληθωρισμός 

που… προβληματίζει το Bloomberg 
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Από την ΚΥΠ στην ΕΥΠ 

Έργα και ημέρες των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών

Ο
ι αποκαλύψεις των τελευταίων
ημερών για την παρακολούθηση
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛΛ

Μ. Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ απασχολούν
την ελληνική Βουλή αλλά και τον ελληνι-
κό λαό. Βέβαια ούτε πρωτόγνωρο είναι
το γεγονός των υποκλοπών από τις μυ-
στικές υπηρεσίες ούτε και το μοναδικό
στην πλούσια δράση τους. Και πολύ πε-
ρισσότερο δεν είναι μόνο ελληνικό φαι-
νόμενο ούτε αποκλειστικό λίγων κρατών.
Πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη, μι-
κρά και μεγάλα. Οι παρακολουθήσεις και
οι υποκλοπές είναι εγγενές χαρακτηριστι-
κό του αστικού κράτους και των ιμπερια-
λιστικών μηχανισμών και αφορά κυρίως
τον έλεγχο του εργατικού και λαϊκού κι-
νήματος, των μαζικών του οργανώσεων,
της πολιτικοσυνδικαλιστικής δράσης των
εργαζομένων και της πρωτοπορίας τους,
των κομμουνιστών και ευρύτερα των
αντιπάλων του αστικού κράτους, του
«εσωτερικού εχθρού», όπως πολλές φο-
ρές έχει αναφερθεί ακόμα και στα επίση-
μα κείμενά τους. 

Φυσικά, σε όλες τις εποχές και ανά-
λογα με τη συγκυρία, λιγότερο ή περισ-
σότερο, οι μυστικές υπηρεσίες ενδιαφέ-
ρονται και για τον «εξωτερικό εχθρό»
(από Βορρά παλαιότερα, εξ Ανατολών
σχεδόν μόνιμα, αλλά και για τις «ασύμμε-
τρες απειλές», όπως λένε, τσουβαλιάζο-
ντας με τον όρο αυτό τους πρόσφυγες,
την Αλ Κάιντα, τον ISIS, την «τρομοκρα-
τία» κ.λπ.). 

Επισήμως βέβαια αναφέρουν ότι
ασχολούνται με τη συλλογή πληροφο-
ριών καθώς και την αντίστοιχη διανομή
τους, για ζητήματα που αφορούν την
«εθνική ασφάλεια» της χώρας. Όμως η
ιστορία των ελληνικών μυστικών υπηρε-
σιών, από τα χρόνια της ίδρυσής τους,
έχει δείξει ότι λειτουργούν ως ένα νόμιμο
παρακράτος δίπλα στο επίσημο κράτος,
κατευθυνόμενο από ξένους αντίστοιχους
οργανισμούς (κατά βάσιν των ΗΠΑ και
ΕΕ), προσφέροντας χρήσιμες υπηρεσίες
στους ιμπεριαλιστές και τους υποτακτι-
κούς τους. 

ΚΥΠ

Αν και υπήρχαν υποτυπώδεις μυστι-
κές υπηρεσίες ακόμα κι από τον 19ο αιώ-
να (ασχολούνταν κυρίως με τους λεγόμε-
νους ληστές των βουνών που ήταν ένα εί-
δος αντιεξουσιαστών), η πρώτη σύγχρο-
νη μυστική υπηρεσία δημιουργήθηκε το
1908, ως Τμήμα Πληροφοριών του
υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν την εποχή
που είχε αναδειχθεί το «Μακεδονικό Ζή-
τημα» και, όπως ήταν φυσικό, επικεφα-
λής της υπηρεσίας τέθηκε ένα μέλος του
Μακεδονικού Κομιτάτου, ο συνταγματάρ-
χης Παναγιώτης Δαγκλής. Το 1925 (λίγα
χρόνια μετά την επικράτηση των Μπολσε-
βίκων στη Ρωσία), επί δικτατορίας Θ. Πά-
γκαλου, ιδρύθηκε η Υπηρεσία Εθνικής
Ασφάλειας που σύντομα μετονομάστηκε
σε Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας του Κρά-
τους, με στόχο φυσικά τον ανερχόμενο
κομμουνιστικό κίνδυνο και την παρακο-
λούθηση των κομμουνιστών. Η Υπηρεσία
διαλύθηκε το 1926 και για τα επόμενα 10
χρόνια τις αρμοδιότητές της ανέλαβε η
Χωροφυλακή. Ήταν η εποχή που άνθισε
το κυνήγι των κομμουνιστών, η εποχή
του Ιδιώνυμου, των εξοριών και των φυ-
λακίσεων.

Το 1936, στη δικτατορία του Μεταξά,
οι αρμοδιότητες των μυστικών υπηρε-
σιών ανατέθηκαν στο υφυπουργείο Δημό-
σιας Ασφάλειας.

Την περίοδο της Κατοχής ανέλαβε το
έργο η ίδια η Γκεστάπο και για την «Εξό-
ριστη Κυβέρνηση» του Καΐρου η βρετανι-
κή Ιντέλιτζενς Σέρβις.

Στη διάρκεια του εμφυλίου υπήρχε η
Διεύθυνση Υπηρεσίας Πληροφοριών,
ενταγμένη βέβαια στο Στρατό και με μο-
ναδικό καθήκον το χτύπημα του ΔΣΕ.

Το 1949 δημιουργήθηκε η Κεντρική
Υπηρεσία Πληροφοριών και Ερευνών με
καθαρά αντικομμουνιστικό προσανατολι-
σμό και το 1953 (λίγο μετά την ένταξη της
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ) ιδρύθηκε η διαβόητη
ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών)
από τον ελληνοαμερικανό πράκτορα της
CIA Τομ Καραμεσίνη. Πρώτος διοικητής
της διορίστηκε ο συνταγματάρχης Αλέ-
ξανδρος Νάτσινας. Ο Νάτσινας ήταν από
τους στρατιωτικούς που είχε πολύ στενές
σχέσεις με τους Αμερικανούς. Επίσης
ήταν μέλος της ηγετικής ομάδας του ΙΔΕΑ
και μετέπειτα συνεργάτης του Γ. Παπαδό-
πουλου στη Χούντα. Καταδικάστηκε και
αποστρατεύτηκε για συμμετοχή του στο
κίνημα του 1951, αλλά με απόφαση του
Πλαστήρα επανήλθε. Βρισκόμαστε στα
πρώτα χρόνια της αμερικανοκρατίας
στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο (κυρίως
με κυβερνήσεις Παπάγου, Καραμανλή)
και η ΚΥΠ ελεγχόταν απόλυτα από τις
ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το
1964 οι μισθοί των πρακτόρων της ΚΥΠ
πληρώνονταν απευθείας από τις ΗΠΑ χω-
ρίς να μεσολαβεί κάποια υπηρεσία του
ελληνικού Δημοσίου. 

Μια από τις βασικές αρμοδιότητες της
ΚΥΠ -και με επίσημη εντολή του Νάτσινα-
ήταν η παρακολούθηση της κομμουνιστι-
κής δράσης μέσα στο στρατό. Ήταν η
εποχή της Μακρονήσου και των εξοριών,
η εποχή της «Κόκκινης Προβιάς», δηλαδή
του ελληνικού τμήματος του μυστικού δι-
κτύου «Gladio» που οργάνωσαν οι ΗΠΑ
στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, με στό-
χο την αποτροπή της κατάληψης της
εξουσίας από την Αριστερά. Φυσικά, μέ-
σα στις βασικές αρμοδιότητές της ήταν
και η αποτροπή τής επέκτασης του σο-
σιαλιστικού στρατοπέδου ακόμα πιο νό-
τια. 

Καταλυτική ήταν η συμβολή της ΚΥΠ
και του ίδιου του Νάτσινα στην οργάνω-
ση του «Σχεδίου Περικλής» με το οποίο
ένα δίκτυο στρατιωτικών, αστυνομικών
και παρακρατικών παρενέβη στην προε-
κλογική περίοδο του 1961 για να μειωθεί
το ποσοστό της ΕΔΑ και να βγει πρώτο
κόμμα η ΕΡΕ του Καραμανλή. Οι εκλογές
εκείνες έμειναν στην ιστορία ως «εκλογές
βίας και νοθείας». Στην προεκλογική πε-
ρίοδο δολοφονήθηκαν δύο νεολαίοι τής
ΕΔΑ, ο Στέφανος Βελδεμίρης και ο Διονύ-
σης Κερπινιώτης. Άμεση ήταν η εμπλοκή
της ΚΥΠ και στη δολοφονία του Γρηγόρη
Λαμπράκη το 1963 με τη δημιουργία πα-
ρακρατικών φασιστικών οργανώσεων. 

Πολύ στενές επίσης ήταν οι σχέσεις
του Νάτσινα με τον Γ. Παπαδόπουλο. Η
ΚΥΠ, με ενέργειες του ίδιου του Νάτσινα, 

ενεπλάκη στην απαλλαγή του μελλοντι-
κού δικτάτορα από τις κατηγορίες σχετι-
κά με το σαμποτάζ στον Έβρο, μια προ-
βοκάτσια για δολιοφθορά που έστησε ο
ίδιος ο Παπαδόπουλος ενάντια σε έναν
στρατιώτη αριστερών φρονημάτων, κα-
τηγορώντας στη συνέχεια το ΚΚΕ για συ-
νωμοσία. Αν και αποκαλύφθηκε ο βρόμι-
κος ρόλος του Παπαδόπουλου στην υπό-
θεση, ο ίδιος απαλλάχθηκε με βούλευμα
λίγο πριν από τη δίκη. 

Στη διάρκεια της αμερικανοκίνητης
Χούντας, η ΚΥΠ συνέχισε το θεάρεστο έρ-
γο της με το κυνήγι κομμουνιστών, αρι-
στερών και άλλων δημοκρατικών πολι-
τών αλλά και με την εμπλοκή της στο Κυ-
πριακό. Βέβαια, για τον ίδιο σκοπό δημι-
ουργήθηκε και η ΕΑΤ-ΕΣΑ. Χιλιάδες αντι-
δικτατορικοί αγωνιστές συνελήφθησαν,
βασανίστηκαν και πολλοί δολοφονήθη-
καν, όπως ο Γιώργος Τσαρουχάς, βου-
λευτής της ΕΔΑ, που πέθανε από τα βα-
σανιστήρια το 1968 στο χώρο όπου σήμε-
ρα στεγάζεται το Πολεμικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης. Στην περίοδο της Χούντας λει-
τούργησε ως χώρος ανακρίσεων και βα-
σανιστηρίων της ΚΥΠ. 

Πολλοί από τους χουντικούς είχαν
αναδειχθεί πριν από το 1967 ως υψηλό-
βαθμα στελέχη της ΚΥΠ, όπως ο Ν. Μα-
καρέζος, ο Μ. Ρουφογάλης κ.ά. Στενός
φίλος του Νάτσινα ήταν και ο αρχηγός
της αντικομμουνιστικής οργάνωσης «Χ»
στην Κατοχή, Γεώργιος Γρίβας. Ήταν αυ-
τός που έπαιξε βρόμικο ρόλο στο Κυπρια-
κό με την ίδρυση της ΕΟΚΑ Β’, τις τρομο-
κρατικές ενέργειες και, όπως αποδείχθη-
κε αργότερα, με σχέδιο για πραξικόπημα
στην Κύπρο και ανατροπή του Μακάριου.
Κάτι που μπορεί να μην το πέτυχε ο ίδιος
αλλά έγινε πράξη με τον Ιωαννίδη το
1974 και τη γνωστή συνέχεια της τουρκι-
κής εισβολής.

Στη μεταπολίτευση δεν άλλαξε ο προ-
σανατολισμός της ΚΥΠ. Με πρόσχημα την
παρακολούθηση των λεγόμενων «σταγο-
νιδίων της Χούντας» -κατά τη φράση του
Αβέρωφ- η ΚΥΠ συνέχισε την ευρεία πα-
ρακολούθηση μελών της Αριστεράς, συ-
ντάσσοντας και εμπλουτίζοντας τους φα-
κέλους για χιλιάδες αγωνιστές.

ΕΥΠ

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης
από το ΠΑΣΟΚ το 1981 έγινε μια προ-
σπάθεια να φανεί ότι κάτι αλλάζει και
στο ζήτημα των μυστικών υπηρεσιών.
Έτσι το 1986 ψηφίστηκε νόμος με τον
οποίο μετονομάστηκε η ΚΥΠ σε ΕΥΠ
(Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών). Πέρα
από μια επίφαση εκσυγχρονισμού και
απεμπλοκής από το αμαρτωλό παρελθόν
της αμερικανοστήρικτης ΚΥΠ, έγινε μια
προσπάθεια από τον Α. Παπανδρέου να
ελέγξει όσο γίνεται περισσότερο τις μυ-

στικές υπηρεσίες αφού γνώριζε πολύ
καλά ότι η δράση τους μπορεί να κατα-
στεί επικίνδυνη ακόμα και για τις ίδιες
τις κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι υπη-
ρετούν, αρκεί να δοθεί εντολή από τα
έξωθεν αφεντικά. Μάλιστα, πρώτος δι-
οικητής της ΕΥΠ διορίστηκε ο αριστερών
καταβολών Κ. Τσίμας, στέλεχος του
αντιδικτατορικού ΠΑΚ στη Χούντα. Ήταν
ο πρώτος διοικητής των μυστικών υπη-
ρεσιών που δεν ήταν στρατιωτικός, μια
επιλογή με συγκεκριμένο συμβολισμό.
Αν και κατηγορήθηκε κι αυτός για υπο-
κλοπές, όχι μόνο δεν οδηγήθηκε σε δίκη
αλλά ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες
του και διέπρεψε αργότερα ως ευρω-
βουλευτής.

Βέβαια ο χαρακτήρας της ΕΥΠ παρέ-
μεινε ίδιος. Πιο «εκσυγχρονισμένη», πιο
ελεγχόμενη υποτίθεται από τον πρωθυ-
πουργό, παρέμενε μια υπηρεσία υπό την
κηδεμονία των μυστικών υπηρεσιών των
ΗΠΑ και της ΕΕ. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι το 1995 η ΕΕ ζήτησε από τις
εταιρείες τηλεφωνίας να δώσουν στα
κράτη μέλη τεχνολογικές διευκολύνσεις
για να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι
παρακολουθήσεις. Μπορεί το 1989 εκα-
τομμύρια φάκελοι να κάηκαν, με πολλές
φανφάρες μάλιστα από την τότε συγκυ-
βέρνηση ΝΔ-ΣΥΝ, αλλά δημιουργήθηκαν
ακόμη περισσότεροι ηλεκτρονικοί. 

Ο ρόλος των πρακτόρων όμως δεν
έμεινε απλώς στις παρακολουθήσεις.
Απειλές, εκβιασμοί, πλαστογραφίες,
προβοκάτσιες και άλλα αδικήματα του
κοινού ποινικού κώδικα, που πιθανώς
να μη μάθουμε ποτέ, συνοδεύουν το
«εθνικό» τους έργο. 

Η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων
το 2004 ήταν η μεγάλη ευκαιρία για την
ανασυγκρότηση της ΕΥΠ και την αγορά
σύγχρονων τεχνολογιών παρακολούθη-
σης με τεράστιες δυνατότητες. 

Πρόσφατα, σε πλήρη ευθυγράμμιση
με το δόγμα Μητσοτάκη «νόμος και τά-
ξη», αποφασίστηκε να υπάρχει τμήμα
της ΕΥΠ σε κάθε δημόσια υπηρεσία (πα-
ράρτημα), προσπαθώντας η κυβέρνηση
να ελέγξει πλήρως το Δημόσιο και φυσι-
κά τους συνδικαλιστές και εργαζομένους
του. 

Τα τελευταία χρόνια, με την όξυνση
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δόθηκε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατεύθυνση
αυτή, χωρίς να αλλάξει ο βασικός προ-
σανατολισμός της ΕΥΠ που είναι ενάντια
στο εργατολαϊκό κίνημα. 

Οι υποκλοπές μπορεί να άλλαξαν
όνομα και να έγιναν «συνακροάσεις» και
πρόσφατα «επισυνδέσεις», η ουσία
όμως δεν αλλάζει. Τα έργα και οι ημέρες
της ΕΥΠ είναι ουκ ολίγα. Από την ανάμι-
ξή της στο σκάνδαλο Κοσκωτά στα τέλη
της δεκαετίας του '80 μέχρι το 1999 και
την παράδοση του Οτσαλάν στην Τουρ-
κία ενώ βρισκόταν στα χέρια της ΕΥΠ και
από τις υποκλοπές του «πράσινου» Τό-
μπρα και του «εθνικού κοριού» Μαυρί-
κη, του πατρός Μητσοτάκη, μέχρι τις
απαγωγές μελών της πακιστανικής κοι-
νότητας στην Αθήνα το 2005 και τα
υπερσύγχρονα συστήματα χαφιεδισμού
predator του Κοντολέοντος, οι μυστικές
υπηρεσίες παραμένουν ένας οργανισμός
που είναι εξ ορισμού ενάντια στον
«εχθρό λαό», δεν εκδημοκρατίζονται,
δεν ελέγχονται από το λαό και δεν μπο-
ρεί να τεθούν σε πλαίσιο διαφάνειας.
Ελέγχονται από ξένες υπηρεσίες και ο
ρόλος τους είναι σύμφυτος με αυτόν του
αστικού κράτους και των ιμπεριαλιστών.

Σ.Σ.
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Κήρυγμα

Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε κήρυγμα σχετικά
με «την προστασία της ανθρώπινης ζωής και
αποφυγής των αμβλώσεων» στις Εκκλησίες,
στις 8 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο κήρυγμα θα
αφορά το ξύλο στους μαθητές.

Φράχτης

Η σταδιακή επέκταση του φράχτη σε όλο το
μήκος του Έβρου, κατά προτεραιότητα σε επί-
μαχα σημεία όπως αυτά προσδιορίζονται από
τα συναρμόδια υπουργεία και το ΓΕΕΘΑ, πα-
ράλληλα με την αναβάθμιση και την ενίσχυση
των μέσων επιτήρησης, αποφασίστηκε σε συ-
νεδρίαση του ΚΥΣΕΑ  υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού. Θα είναι ηλεκτροφόρο με
ιδιώτη πάροχο.

Άοπ λοι

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις Ομά-
δες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
(ΟΠΠΙ), όπου διευκρινίζεται πως δεν θα φέ-
ρουν πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους εντός των χώρων των ΑΕΙ.
Θα φέρουν τις υπόλοιπες ομάδες της αστυνο-
μίας.

Ένοπ λοι

Ανακοινώθηκε η Απόφαση των υπουργών Άμυ-
νας και Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με
την οποία «στο προσωπικό των Ενόπλων Δυ-
νάμεων (ΕΔ) επιτρέπεται η οπλοκατοχή, οπλο-
φορία και οπλοχρησία για την εκπλήρωση συ-
γκεκριμένων αποστολών, πέραν της φύλαξης
στρατοπέδων, ζωτικών χώρων και εγκαταστά-
σεων από τα όργανα υπηρεσίας, τα τμήματα
φυλακής ή ασφάλειας και τα στρατονομικά όρ-
γανα». Θα συνδράμουν και τις ΟΠΠΙ.

Χειμώνας

«Έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας.
Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε
κάθε Έλληνα ο οποίος δοκιμάζεται» είπε ο κ.
Μητσοτάκης. Όπως στους εργαζόμενους στη
Μαλαματίνα.

Βοήθεια

Από τον Λευκό Οίκο έγινε γνωστό ότι «εντός
των επόμενων ημερών» οι ΗΠΑ θα ανακοινώ-
σουν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας
για το Κίεβο. Βοmb pass.

Οικονομία

Η εφαρμογή έκτακτων μέτρων υποχρεωτικού
χαρακτήρα για την εξοικονόμηση ενέργειας,
όπως οι διακοπές ρεύματος, δεν είναι στις
σκέψεις της κυβέρνησης, επεσήμανε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Θα
είναι νόμιμες και τακτικές.

Ζώνη

«Η Ρωσία θα πρέπει να συμφωνήσει στην
εγκαθίδρυση μιας αποστρατιωτικοποιημένης
ζώνης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζα-
πορίζια, η περιοχή του οποίου έχει μετατραπεί
σε μια επικίνδυνη γραμμή του μετώπου», τόνι-
σε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος. Αλλιώς
θα την καταστρέψουμε με πυρηνικά.

Το «τέλος» της εποπτείας, η «αρχή» των παρακολουθήσεων
και το βαθύ κράτος των… συνδικαλιστών 

Ξύλο

Στο Μιζούρι των ΗΠΑ οι δάσκαλοι θα δύνανται υπό προϋποθέσεις να
ασκούν σωματική βία στους μαθητές. Το ξύλο προορίζεται να χρησι-
μοποιηθεί ως «έσχατη λύση» μόνο εάν άλλα πειθαρχικά μέτρα δεν λει-
τουργούν, θα απαιτείται γραπτή άδεια από τους γονείς και η τιμωρία
θα επιβάλλεται μόνο από τον διευθυντή και παρουσία μάρτυρα, ποτέ
παρουσία άλλων μαθητών. Οι δάσκαλοι με τη σειρά τους θα τις τρώ-
νε από τον σχολικό σύμβουλο.

Έ
να όνειρο καλοκαιρινής νύχτας ζήσαμε
και αυτόν τον Αύγουστο. Το όνειρο δυο
«μαγεμένων» πολιτικών αρχηγών που

ζουν ή κάνουν πως ζουν σε άλλον κόσμο, καθώς
διεκδικούν, ο καθένας για τον εαυτό του, τα εύ-
σημα για τις «μεγάλες επιτυχίες της χώρας».
Τον Αύγουστο του 2018 απολαύσαμε για μια
ολόκληρη μέρα την έξοδο από τα μνημόνια του
Αλ. Τσίπρα, με όλους τους μνημονιακούς νόμους
σε ισχύ και με την επιτήρηση να τραβάει έως το
2060. Τον Αύγουστο του 2022 είδαμε το (ίδιο)
όνειρο για έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία
του Κυρ. Μητσοτάκη. Κι αφού οι «επιτυχίες» Μη-
τσοτάκη προϋπόθεταν τις «επιτυχίες» Τσίπρα
(κατά ΣΥΡΙΖΑ) και αυτές τις «επιτυχίες» Σαμαρά
(κατά ΝΔ), όλοι τους και ο καθένας χωριστά
έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια!

Στο εξής θα έχουμε μια πιο ελαφριά επιτήρη-
ση. Δηλαδή, μια ακόμα πιο ελαφριά επιτήρηση
από την ελαφριά που είχαμε. Κι έτσι, από ελα-
φρότητα σε ελαφρότητα, θα επέλθει η κανονι-
κότητα του ανήκουμε στους Ευρωπαίους και
Αμερικανούς ιμπεριαλιστές. Στην «κανονική»
εξάρτηση από τα μεγάλα αφεντικά. Δηλαδή, σε
ό,τι είχαμε από ιδρύσεως ελληνικού κράτους.
Το μέλλον μοιάζει προδιαγεγραμμένο.

Στο εξής οι επικεφαλής των θεσμών δεν θα
επισκέπτονται τη χώρα 4 φορές ανά έτος (πα-
ρά μόνο αν είναι για τουρισμό), αλλά μόνο 2
φορές (δηλαδή, μία ανά εξάμηνο, που ακούγε-
ται πιο ελαφρύ). Τώρα, η μνημονιακή επιτήρη-
ση βαφτίζεται μεταμνημονιακή επιτήρηση ή με-
ταπρογραμματική παρακολούθηση, εμπλουτί-
ζοντας την ελληνική γλώσσα. Τι ακριβώς πα-
ρακολουθούν και εποπτεύουν οι επικεφαλής
επόπτες της ΕΕ-ΔΝΤ; Την ανεμπόδιστη μεταφο-
ρά πλούτου από τη χώρα προς τους ιμπεριαλι-
στές και από τα «κατώτερα» στρώματα στα
«ανώτερα». Τι διάολο κοινοτική αλληλεγγύη
και στήριξη θα είχαμε διαφορετικά; 

Κλείνει, λοιπόν, ένας κύκλος που έφερε πό-
νο στους πολίτες, σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό. Όχι, φυσικά, σε όλους τους πολίτες,
αφού κάποιοι «ευλογήθηκαν» πολιτικά, ιδεο-
λογικά και οικονομικά. Τώρα ξεπροβάλλει ένας

νέος, καθαρός ορίζοντας ανάπτυξης και ευημε-
ρίας, προφήτευσε ο πρωθυπουργός. Όχι, φυ-
σικά, για όλους, αφού οι κοινωνικές ανισότη-
τες είναι στην ανθρώπινη φύση. 

Ωστόσο, αυτή η ονειροβασία ανάπτυξης και
ευημερίας διακόπηκε ξαφνικά, καθώς χτυπού-
σαν πένθιμα οι ευρωπαϊκές καμπάνες για έναν,
δυο, τρεις, πολλούς δύσκολους χειμώνες. Τώ-
ρα, η ανάπτυξη και η ευημερία θα πραγματο-
ποιηθούν με… εξοικονόμηση ρεύματος, φυσικού
αερίου και παραπέρα σφίξιμο του ζωναριού.
Όμως, φταίει για αυτό ο «τρελός και ανασφα-
λής» Πούτιν, ο «σατανικός σουλτάνος» Ερντο-
γάν, φταίει η προσφυγική… εισβολή (!) και όσοι
θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα. Ακό-
μη και για τις παρακολουθήσεις φταίνε! Και, φυ-
σικά, ανάμεσα σε όσους θέλουν να αποσταθερο-
ποιήσουν τη χώρα βρίσκονται οι συνδικαλιστές,
οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, οι πρόσφυγες! 

Δεν είναι ο ιμπεριαλισμός-καπιταλισμός που
αποσταθεροποιεί τον πλανήτη, τις χώρες και τις
ζωές των ανθρώπων. Αποσταθεροποιούν οι λαϊ-
κές διεκδικήσεις ενάντια στα συμφέροντα του
ιμπεριαλισμού-καπιταλισμού. Επιτίθονται στους
«φανατισμούς» οι φανατικοί εχθροί των λαϊκών
δικαιωμάτων, κατηγορούν τον «λαϊκισμό» οι
λαϊκιστές της μισαλλοδοξίας και του κοινωνικού
αυτοματισμού, καταγγέλλουν τη «βία των πλα-
τειών» οι τυμβωρύχοι της Marfin και οι πολιτευ-
τές των ΜΑΤ. Από την καταστροφολογία των
λαϊκών κινητοποιήσεων περνάνε με άνεση στην
Ελλάδα της υψηλής ανάπτυξης και ευημερίας,
εν μέσω, μάλιστα, μια πρωτόγνωρης φτωχοποί-
ησης του λαού. Και για να σταθεροποιηθεί η…
αποσταθεροποίηση χρειάζεται εποπτεία, επιτή-
ρηση και παρακολουθήσεις παντού, νόμιμα ή
παράνομα, φανερά ή κρυφά: Από τους εποπτι-
κούς μηχανισμούς που θεσπίζει η αξιολόγηση,
την πανεπιστημιακή αστυνομία που θα επιτηρεί
τους φοιτητές, την εποπτεία των «θεσμών» έως
τις παρακολουθήσεις της κάθε ΚΥΠ. Διότι ο ιμπε-
ριαλισμός-καπιταλισμός της επιτήρησης είναι η
κανονικότητα του (βαθέως ή αβαθούς) κράτους. 

Για πολλές δεκαετίες, από την εποχή της
ψευδεπίγραφης κατάργησης του μετεμφυλια-

κού κράτους, της υποκριτικής συμφιλίωσης θυ-
τών και θυμάτων της κατοχής και του εμφυλί-
ου, που συνοδεύτηκε από ένα φαντασμαγορικό
κάψιμο των φακέλων στο άψε σβήσε, ώστε να
συγκαλυφθούν πολλά κρατικά και παρακρατι-
κά εγκλήματα εις βάρος του διωκόμενου λαού,
ο συστημικός βόθρος σκέψης ένα μονάχα βαθύ
κράτος ή παρακράτος αναγνώριζε: το «παρα-
κράτος των συνδικαλιστών» που κλείνει τον
διακόπτη της κοινωνίας, το «βαθύ κράτος των
Εξαρχείων» που διαδηλώνει… καίγοντας το κέ-
ντρο της Αθήνας, το «παρακράτος» των δημο-
σίων υπαλλήλων που εναντιώνεται στις μεταρ-
ρυθμίσεις κ.λπ. Απέναντι στεκόταν ένα κράτος
δήθεν ενοχικό, φοβικό, άβουλο και πάντα αμυ-
νόμενο, λόγω… ιδεολογικής τρομοκρατίας της
αριστεράς! Αυτή η ιδεολογική «τρομοκρατία»
της αριστεράς ευθύνεται και για την κρίση,
αφού ανθίσταται σε κάτι τι αναπτυξιακό! 

Ο κρατικός-εργοδοτικός συνδικαλισμός
ήταν, βέβαια, μια κάποια λύση αλλά το «πού εί-
σαι Παπαδόπουλε;» (δηλαδή, η φασιστικοποίη-
ση της δημόσιας ζωής), είναι το πολυεργαλείο
της κοινωνικής συμμόρφωσης και υποταγής
που, εκτός των άλλων, απαιτεί οι πολίτες να πα-
ρακολουθούνται, οι συνδικαλιστές να τιμωρού-
νται, οι αγωνιστές να φυλακίζονται και οι πρό-
σφυγες να δολοφονούνται στον Έβρο. Για λό-
γους εθνικής και κοινωνικοοικονομικής ασφά-
λειας, πάντα. Πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο
και το διεθνές δίκαιο, φυσικά. Γιατί «εμείς» δεν
είμαστε… Τουρκαλάδες ή βρωμομετανάστες. 

Για την ώρα, βέβαια, η ατζέντα για το τι εί-
ναι και τι δεν είναι παρακράτος έχει αλλάξει.
Μήπως παρακολουθούν τους πολίτες οι συνδι-
καλιστές; Έχουν Predator ή Pegasus οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί; Μονάχα στο My
School και στις πλατφόρμες αξιολόγησης καλού-
νται να αλληλοφακελώνονται. 

Όσο για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης,
σίγουρα υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν θα είναι
αυτή που επιθυμούν το κεφάλαιο και οι ιμπε-
ριαλιστές. 

σχολια


