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Βρισκόμαστε στα «μισά» του δρόμου και λίγο παραπάνω. Δεν είναι λίγα τα πα-

ραδείγματα μέχρι τώρα που επιβεβαιώνουν πως η μάχη της οικονομικής εξόρ-

μησης, η προσπάθεια των μελών και φίλων της ΚΝΕ αναδεικνύουν πολύπλευρα  
στοιχεία  που διαπερνούν τον επαναστατικό χαρακτήρα του Κόμματος  Η άμιλλα 
ανάμεσα σε οργανώσεις έχει «μπει» και πρέπει να ενισχυθεί. Να μην υπάρχει 
ΟΒ και Τομεακή Οργάνωση που δεν βάζει τον φιλόδοξο στόχο να «τραβήξει» κά-

ποια άλλη ώστε όλοι μαζί να πάμε ψιλότερα. Η εθελοντική στράτευση  χιλιάδων 
μελών, η καθημερινή προσφορά  σε ό,τι συλλογικά αποφασίζουμε εκφράζεται και 
με την «υλική» στήριξη στο Κόμμα. Είναι ενδεικτική η προσφορά συντρόφισσας από  
Κ.Ο στη Θεσσαλονίκη που έδωσε επιπλέον ενίσχυση στο ΚΚΕ 300 ευρώ, όσο και το 
πρόστιμο που θα πλήρωνε αν πήγαινε να καταθέσει ένα λουλούδι στο μνημείο για 
το Πολυτεχνείο! Όλοι οι σύντροφοι καθημερινά δίνουν από το υστέρημα τους για 
να πιαστεί το καθημερινό πλάνο. Η σχεδιασμένη δουλεία, η συζήτηση άνθρωπο τον 
άνθρωπο που γίνεται και σε αυτές τις συνθήκες, «φέρνουν» στην επιφάνεια ότι το 
Κόμμα, οι ενέργειες του, η ικανότητα του να οργανώνει τον αγώνα έχει μεγάλη 
απήχηση στη νεολαία, και αυτό εκφράζεται και στην οικονομική ενίσχυση. 
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που μετά την κινητοποίηση για το Πολυτεχνείο  πήραν τηλέ-

φωνο μέλη της ΚΝΕ θέλοντας να «κόψουν» ένα επιπλέον ποσό για τη «χαρά και τη 
δύναμη» που τους έδωσε το Κόμμα.  Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι μεγάλες. 
Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, καλό και καθημερινό σχέδιο 
όλες οι οργανώσεις μπορούν να υπερκαλύψουν!

Λίγο παραπάνω από τα μισά… Δυναμώνουμε την προσπάθεια

Τι κάνουν οι μαθητές 
στο #lockdown2;

Αποχαιρετισμός στον 
Ντιέγκο Μαραντόνα

12
«Σχέδιο Πισσαρίδη»: Προ-

τάσσουμε το δικό μας σχέδιο 
για τις σύγχρονες ανάγκες 

και τα δικαιώματά μας!

TO

2



Όλο αυτό το διάστημα αναπτύξαμε δημιουργική σκέ-
ψη, πήραμε πρωτοβουλίες που μας ανοίγουν δρόμους 
κοινής δράσης και επαφής με νέους και νέες. Οι ενέρ-

γειες μας σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ευρύτερη απή-

χηση από ότι έχουμε συνηθίσει. Με πείσμα προσπαθού-

με να αντιμετωπίσουμε νέα εμπόδια. Καταπολεμώντας 
και δικές μας αδυναμίες θα γινόμαστε καλύτεροι. 

Παραμένει όμως το εξής: η δυσκολία να σχεδιάσου-

με με επιμονή και σταθερότητα την παρέμβασή μας στο 
σύνολο της πολιτικής μας επιρροής και ακτινοβολίας σε 
κάθε χώρο. Δουλειά απαιτητική και αναγκαία, ειδικά 
σε αυτές τις συνθήκες που η ατομική προσωπική 
επαφή παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε:
 να καταφέρουμε να προβληματίσουμε νέους και νέες 
που ίσως σήμερα καλύτερα από άλλες φορές μπορούν 
να σκεφτούν τις αιτίες των αδιεξόδων που βιώνουν. 
 να επιδράσουμε θετικά σε άλλους που μας έβλεπαν 
με δισταγμό ή και καχυποψία κάτω και από την επίδρα-

ση του αντιπάλου.
 

 να κερδίσουμε αρκετούς από αυτούς που νιώθουν 
αγωνιστές, που κάτι θέλουν να κάνουν αλλά είτε δεν 
βρίσκουν χώρο δράσης είτε προβληματίζονται για πολι-
τικές επιλογές που έκαναν στο παρελθόν.
 Να αναπτύξουμε ισχυρούς ιδεολογικούς-πολιτικούς 
δεσμούς με τους χιλιάδες νέους που συμπορευόμαστε 
στον καθημερινό συλλογικό  αγώνα.
Οι νέοι μας σύντροφοι και συντρόφισσες, οι εκατοντά-

δες υποψήφιοι που προετοιμάζονται να ενταχθούν στην 
οργάνωσή μας είναι οι απώλειες που μετρά ο αντίπαλος 
κάθε μέρα στη νεολαία από τη δική μας δράση. Είναι 
στο χέρι του καθένα από εμάς να δυναμώσει αυτά χτυ-

πήματα, να συμβάλει ώστε περισσότεροι να κάνουν 
την τολμηρή επιλογή να γίνουν επαναστάτες που θα 
αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην πάλη για 
την ανατροπή αυτού του απάνθρωπου συστήματος.

 

Ζωή Χαχάμη,  
μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ

Η 
αγωνία, ο φόβος και ο θυμός 
για κάθε πλευρά της ζωής ενι-
σχύονται. Τοκίζονται ένα προς 

ένα στα βιώματα των νέων ανθρώπων. 
Τροφοδοτούν με «εύφλεκτο» υλικό το 
μυαλό, «χαράσσουν» εικόνες βαρβα-

ρότητας στη μνήμη. Πολλοί ψάχνουν να 
βρουν απαντήσεις.  

Με άλλα λόγια μια «σιωπή» που κά-

νει κρότο! Πραγματικός πονοκέφαλος 
για την κυβέρνηση και τα αστικά κόμμα-

τα που επιζητούν την σταθερότητα και 
την «κοινωνική συνοχή», το σιωπητήριο 
και την με κάθε τρόπο συναίνεση του 
λαού και της νεολαίας στην εγκληματική 
τους πολιτική. 

Το όργιο καταστολής δεν είναι το μόνο 
χαρτί που επιλέγει το σύστημα για να 
εξασφαλίσει τα παραπάνω. Αξιοποιεί την 
ιδεολογική «τρομοκρατία». Η καταδίκη 
των εργαζομένων σε απλήρωτη δουλεία, 
τεράστια χρέη και επιβίωση με επιδόμα-

τα φτώχειας για όσους «αντέχει η οικο-

νομία» βαφτίζονται προστασία των δικαι-
ωμάτων! Παρουσιάζουν τον λαό ως τον 
μόνο υπεύθυνο για την εξέλιξη της παν-

δημίας. Παρουσιάζουν με ανανεωμένες 
εκδόσεις το ίδιο παραμύθι πως σε αυτό 
το άδικο σύστημα λύση είναι να ψάχνου-

με το μικρότερο κακό... Λίγο «φεύγει ο 
Τραμπ», λίγο «βοηθάει η Γαλλία», λίγο 
«ακούμε τους ειδικούς και για την οικο-

νομία» για να έχουμε ένα «επιστημονι-
κό» πλέον μνημόνιο, γίνεται και καμία 
επένδυση... ε κάπως θα την βγάλουμε! 

Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλι-
κτη. Για αυτό η φωνή και η διεκδίκη-

ση μεγαλώνουν. Δυναμώνει μαζί τους η 
ελπίδα, η όρεξη για παραπέρα δράση. 
Φουντώνει η σκέψη και ο προβληματι-
σμός για τις αντοχές και τα όρια αυτού 
του συστήματος. Πολλοί διερωτώνται 
αν υπάρχει άλλη λύση σήμερα; 

Αλλά και γιατί φώτισε μια αλήθεια, που μέσα στον αρνητικό συσχετισμό που ζούμε, κάποιοι μεγαλύτεροι δύ-

σκολα θυμούνται και οι περισσότεροι νέοι δύσκολα πιστεύουν...  Η παρέμβαση του λαού μπορεί να επιδράσει 
στις εξελίξεις, όποιες και εάν είναι αυτές. Η ακτινοβολία και η επίδραση μιας συμβολικής δράσης  σε ευρύτερες 
δυνάμεις, που με  χιλιάδες χαμόγελα  ευχαρίστησης και ενθάρρυνσης  στήριξαν τις  δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, 
είναι μια εικόνα από τις πολλές ακόμα που θα ζήσουμε ως νέοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Η ικανότητα του 
Κόμματός μας να εμπνέει, να συνεπαίρνει και να συσπειρώνει νέους και νέες μέσα στις ιστορικά αντίξοες συνθήκες 
για το επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα, θα επιβεβαιώνεται στη πράξη.

Η ημέρα 17 Νοέμβρη 2020 «έγραψε»,  όχι μόνο:

Οι ευθύνες όλων μας  μεγαλώνουν

γιατί στραπατσάρισε τη κυβέρνηση και την 
προσπάθειά της να ρίξει τις δικές της ευθύνες 

για την πανδημία στο λαό. Αυτή η μάχη διεξάγεται 
καθημερινά μέσα από τη δράση σωματείων, φοιτητι-
κών συλλόγων, μαθητικών συμβουλίων που καταγ-

γέλλουν και διεκδικούν μέτρα για την υγεία τους, τη 
δουλειά και την μόρφωση. 

γιατί για μια ακόμα φορά επιβεβαιώσε πως  
το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι οι μόνοι που μπορούν 

να οργανώσουν την πάλη του λαού και της νεολαίας 
κάτω από όλες τις συνθήκες με επιτυχία, αυτό άλ-

λωστε το αποδεικνύει η συγκλονιστική ιστορία μας. 

γιατί ξεσκέπασε τα ασφυκτικά όρια της δημοκρατίας 
αυτού του συστήματος, αυτά άλλωστε εάν «κοιτάξεις» 

καλύτερα τα βλέπεις καθημερινά. Σταματάνε έξω από τους 
χώρους δουλειάς και τις πύλες εργοστασίων, στα δελτία ει-
δήσεων των ΜΜΕ, στη ροή των ειδήσεων στο διαδίκτυο,  
στους νόμους του αστικού συντάγματος. 

γιατί συνέβαλε στο κλίμα διοργάνωσης της απεργί-
ας που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε κρίσιμους 

κλάδους της οικονομίας κάτω από δύσκολες συνθήκες, ξε-

περνώντας την επίθεση που εξαπέλυσαν κυβέρνηση, ΜΜΕ, 
εργοδοσία και ΓΣΕΕ. Η επιτυχία άλλωστε αυτή στηρίχτηκε 
στην επίμονη δουλειά των κομμουνιστών στους χώρους 
δουλειάς όλο το προηγούμενο διάστημα, στην πραγματικό-

τητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. 









Δυναμώνουμε τα «χτυπήματα»,
αφήνουμε το καθημερινό μας αποτύπωμα 

στην πάλη για την ανατροπή του συστήματος

3Οδηγητής    Δεκέμβρης 2020



Κρίση ειλικρίνειας

«Σε αυτόν τον τομέα (σ.σ. έρευνας και καινοτομίας) δεν υπάρχουν 
ισχυρά κεκτημένα δικαιώματα και φορείς αντιδράσεων, έχουμε μάλλον 
ένα ελεύθερο πεδίο»! Με 17 μόλις λέξεις, το μέλος της «επιτροπής Πισ-

σαρίδη» και «ειδικός στις επενδύσεις», όπως τον παρουσιάζουν, Αρίστος 
Δοξιάδης έκανε δύο σε ένα: Πρώτον, άδειασε τόσο τους υπερασπιστές 
της άποψης «οι κερδοφόρες επενδύσεις θα φέρουν καλές δουλειές», 
όσο και της άποψης «οι καλές δουλειές θα φέρουν κερδοφόρες επεν-

δύσεις» και έκανε σαφές αυτό που ξέρει όποιος έχει δουλέψει μια ώρα 
στη ζωή του: ότι η κερδοφορία των καπιταλιστών και τα σύγχρονα εργα-

σιακά δικαιώματα δεν πάνε μαζί. Δεύτερον, ομολόγησε ότι οι αγώνες 
των εργαζομένων όχι μόνο δεν πάνε χαμένοι, αλλά αντίθετα αποτελούν 
πονοκέφαλο για όλους αυτούς που μας θέλουν να ζούμε σαν σκλάβοι. 

ΥΓ 1: Μιας και μιλάμε για τον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, ας 
δώσουμε και ένα στοιχείο που δείχνει πόσο κοινά συμφέροντα έχουν 
εργοδότες και εργαζόμενοι. Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της 
Tesla, αμείφθηκε πέρυσι με 600 εκατ. δολ., ποσό σχεδόν 10.000 φορές 
υψηλότερο ενός μέσου μισθού στην ίδια επιχείρηση!

ΥΓ 2: Όμως μην απογοητεύεστε, ο καπιταλισμός προσφέρει ευκαιρίες. 
Με μία καλή δουλειά με 1.000 ευρώ τον μήνα και χωρίς να χαλάτε ούτε 
1 ευρώ, μπορείτε κι εσείς να φτάσετε την περιουσία του ιδιοκτήτη της 
Amazon, Jezz Bezzos. Θα σας πάρει μόνο 17 εκατομμύρια χρόνια!

«Mέχρι το τέλος του κόσμου,

Έλα, πάρε με αγκαλιά!»

Αφιερωμένο το τραγουδάκι στη στην αναβάθμιση της συμμετοχής της 
χώρας μας στις επεμβάσεις και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και 
λοιπών «συμμάχων» με τις τελευταίες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης της 
ΝΔ. Μια συμμετοχή που ανέβηκε πολλά level επί ΣΥΡΙΖΑ και κορυφώ-

νεται τώρα, με τη ΝΔ να εμφανίζεται έτοιμη για αποστολή αλεξιπτωτι-
στών 3.367 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα! 

Τι; Δεν το πιστεύετε ότι η άμυνα της χώρας θωρακίζεται αν τρέξουμε 
ως το Μάλλι της Δυτικής Αφρικής δίπλα στους Γάλλους που πραγματο-

ποιούν επέμβαση; Τότε σας έχουμε και ελληνικούς πυραύλους Patriot 
που φεύγουν για Σαουδική Αραβία. Και αν ακόμα δεν πειστήκατε, να σας 
ενημερώσουμε ότι, όπως, δεσμεύθηκε η κυβέρνηση, θα πολεμήσουμε 
στο πλευρό των... Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε περίπτωση που ο 
ιστορικός αυτός σύμμαχος της Ελλάδας δεχθεί επίθεση! Πληροφορίες για 
αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Τομπάκο και Τρινιδάδ, 
ελέγχονται ως ανακριβείς.

Οι χρήσιμοι και οι άχρηστοι της κοινωνίας

Είδηση πρώτη: Ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ κατέθεσε 
περισσότερες από 100 δηλώσεις ενδιαφέροντος που συνέλεξε το προη-

γούμενο διάστημα από φοιτητές 4ου, 5ου και 6ου έτους, οι οποίοι προσφέ-

ρονται να συμβάλουν στη μάχη της υπεράσπισης της υγείας του λαού, 
δείχνοντας παράλληλα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους αυριανούς 
συναδέλφους τους υγειονομικούς που δοκιμάζονται. Οι δυνάμεις της ΚΝΕ 
φυσικά πρωτοστάτησαν στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Είδηση δεύτερη: Ο σύνδεσμος των ιδιωτικών εργαστηρίων της Δυτικής 
Ελλάδας, ενημερώνει ότι τα εργαστήρια που εκπροσωπεί σταματάνε την 
πραγματοποίηση τεστ κορονοϊού στον πληθυσμό, καθώς με το πλαφόν 
των 40 ευρώ που επιβλήθηκε στην τιμή τους, αυτά είναι πλέον ασύμφο-

ρα.
Κάθε άλλο σχόλιο εκτός του τίτλου, νομίζουμε ότι περιττεύει…

Οι servers της Cisco θα φταίνε…  

Ενώ τα προβλήματα με την τηλεκπαίδευση στη χώρα μας συνεχί-
ζονται, μία έκθεση του ΟΗΕ αποκάλυψε τη γύμνια του καπιταλισμού 
παγκοσμίως όσον αφορά και αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με την έκθε-

ση, 1,3 δις. παιδιά ηλικίας 3 έως 17 ετών δεν έχουν σύνδεση ίντερνετ 
στο σπίτι τους, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι 63%. 

Είναι ένας άλλος… ζει σε παράνοια

 
«Δυστυχώς οι δρό-

μοι και οι διαδηλώσεις 
κουβαλάνε ιό και γεννάνε 

αρρώστια».

 «Δεν μεταδίδε-

ται έξω ο ιός στην ατμό-

σφαιρα. Ο ιός μεταδίδεται 
σε κλειστούς χώρους»
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ΑΚΟΥΣΑΜΕ
Ότι ψήνεται εκλογική συνεργασιούλα (το σήμα του νέου 

κόμματος αριστερά) μεταξύ δύο γραφικών αντικομμουνιστών. 
Ο κύριος που τον πήγαιναν για ποσοστό αλλά πήρε 0,5% και 
ο «πολλά βαρύς» που ζήτησε εισαγγελική έρευνα για τις συμ-

βολικές κινητοποιήσεις του Πολυτεχνείου θα διεκδικήσουν τα 
ορφανά της Χρυσής Αυγής. Θανούλη και Γαρύφαλλε, φασίστες 
με γραβάτα, από  το λαό θα τη βρείτε και εσείς.

ΑΚΟΥΣΑ
Για τη σύλληψη του Σφακιανάκη. Λογικό. Όλοι θέλουμε να 

περάσουμε τις γιορτές με τους δικούς μας ανθρώπους και οι 
δικοί του βρίσκονται στις φυλακές του Δομοκού.

ΜΙΚΡΕΣ αγγελίες

Καθώς η COVID-19 γίνεται η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, ο ιστορι-
κός τους μέλλοντος μπορεί να γράψει: 

«Το 1348 ήταν μοιραίο… το 2020 ήταν έγκλημα!»

 
Περί δημοσίευσης στοιχείων

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τα στοιχεία που δίνονται (ή δεν δίνο-

νται) στη δημοσιότητα σχετικά με την πανδημία, αξίζει να αναφέρουμε 
κάποια αποκαλυπτικά στοιχεία από την Αγγλία με έντονη ταξική χροιά. 
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, κατά τη διάρκεια του 
πρώτου επιδημικού κύματος, οι επαγγελματικές ομάδες με 30% έως 
100% υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης και θανάτου από κορονοϊό σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό ηλικίας 20 έως 64 ετών ήταν κατά φθί-
νουσα σειρά οι:

1) Ανειδίκευτοι εργάτες στις κατασκευές, στη φύλαξη, στην καθαριό-

τητα.
2) Βιομηχανικοί εργάτες.
3) Εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο.
Μεγάλη είναι η έκπληξή μας που δεν βλέπουμε στις πρώτες θέσεις 

«επαγγελματικές ομάδες» όπως τραπεζίτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές 
κλπ... Θα είχε ενδιαφέρον να μας ενημερώσει κάποια στιγμή ο ΕΟΔΥ για 
τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα, αν φυσικά υπάρχει καμία τέτοια 
καταγραφή, που πολύ αμφιβάλουμε…

Τα κέρδη τους, η φτώχεια μας

Σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύει η ΕΕ το 17,9% του πληθυσμού της 
Ελλάδας αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του «επαρκώς ζεστό», ενώ το 
32,5% καθυστερεί τις πληρωμές των λογαριασμών, εξαιτίας αύξησης των 
τιμολογίων του ρεύματος την τελευταία δεκαετία κατά 150%. Μέσα σε όλα 
τα προβλήματά τους οι λαϊκές οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν και το 
πογκρόμ διακοπών από τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες παρόχους. Και όλα αυτά 
την ώρα που η ΔΕΗ ΑΕ βλέπει τα κέρδη να αυξάνονται λόγω της στροφής 
στην περίφημη «πράσινη ενέργεια».

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ροδόπη, όπου ένας πατέρας 
ζήτησε από τον υπάλληλο της ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα του σπιτιού του 
λίγο... αργότερα, γιατί εκείνη την ώρα το παιδί του έκανε τηλεκπαίδευση, 
η αναγνώστρια του «Οδηγητή» Μαριλίζα Λούντζη μας έστειλε ένα πολύ 
όμορφο ποίημα, από το οποίο δημοσιεύουμε τις δύο τελευταίες στροφές:

Τα λευτόδεντρα υπάρχουν, βγάζουν και φτερά…

Πολλή συζήτηση έγινε για τα 120 εκατομμύρια που θα δώσει η κυβέρνη-

ση για την διάσωση της Aegean. Οι μεν της ΝΔ απορούν «καλά τι θέλετε 
να απολυθούν εργαζόμενοι; Άλλωστε τόσα έσοδα προσφέρει η εταιρεία 
διαχρονικά στον τόπο». «Αλίμονο» ανταπαντούν οι του ΣΥΡΙΖΑ «να τα πά-

ρει τα εκατομμύρια, αλλά να πάρει και το δημόσιο μετοχές». Ας μας επι-
τρέψουν οι εκατοντάδες εργαζόμενοι της εταιρείας, που έχουν ενημερωθεί 
ήδη ότι θα απολυθούν και δεν θα «δασωθούν» το επόμενο διάστημα, λίγο 
χιούμορ. Ρε Νεοδημοκράτες, αλήθεια μοιάζετε πολύ γελοίοι όταν σας ξύνει 
το «αόρατο χέρι» της αγοράς. Ρε Συριζαίοι, δεν θυμάστε ότι το νταούλι που 
βαράγατε στις αγορές είχε «απόηχο» τα δισεκατομμύρια που δώσατε στις 
τράπεζες ώστε να κρατικοποιηθούν και έτσι να στηρίξουν τους εργαζομέ-

νους παίρνοντας τους τα σπίτια; 
Όλα τα δισεκατομμύρια που διαχρονικά μοιράζουν οι κυβερνήσεις στους 

επιχειρηματικούς ομίλους πότε για να «στηρίξουν τις επενδύσεις» πότε 
για να «εξυγιανθούν και να μην χαθούν θέσεις εργασίας», είναι από το 
«λευτόδεντρο» που ποτίζει ο ιδρώτας των εργαζομένων. Πότε η Ολυμπια-

κή θα ιδιωτικοποιείται γιατί τη «χρεοκόπησαν οι υψηλοί μισθοί», πότε η 
Aegean θα «ψιλοκρατικοποιείται» γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι!  Τι να πει 
κανείς, υπάρχουν 2 λογικές: Η μια που λέει ότι τα αεροπλάνα θα μπορού-

σαν να πετάνε και χωρίς τη «χρησιμότητα» του μεγαλομετόχου που ξέρει 
πολλά για golf, αλλά λίγα για πτήσεις και η άλλη που λέει το αντίθετο…

«Το φως ξανά κλείνει το μάτι στο σκοτάδι.
Όποιο βιβλίο κι αν χρειαστεί ν’ απαρνηθείς,

ένα παράθυρο ανοιχτό άφηνε το βράδυ
μήπως το χέρι κάποιου αγνώστου χρειαστείς.

Είναι το κρύο πυκνό πολύ. Σάπιο το φρούτο.
Κι αν έχεις τώρα υγρά τα μάτια από ντροπή,
θα μεγαλώσεις με το φως στο λύχνο ετούτο

και θα τους πάρει όλους φαλάγγι στη στροφή».

Giuseppe Borrello, Η πανώλη
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Ο 
μήνας που πέρασε και οι αγώνες 
που δόθηκαν με εφαλτήριο τον 
εορτασμό του Πολυτεχνείου και 

κλιμακώθηκαν με την πανελλαδική απερ-

γία στις 26 Νοέμβρη αποτελούν σημαντική 
παρακαταθήκη. Σε μια περίοδο αυξημέ-

νων απαιτήσεων και «ειδικών» συνθηκών, 
οι ανάγκες του λαού, η προστασία της 
ίδιας της ζωής μπήκαν στο προσκήνιο. «Ει-
δικές» συνθήκες όχι μόνο λόγω της παν-

δημίας και των υγειονομικών μέτρων που 
πρέπει να τηρούνται, της άγριας καταστο-

λής και του κυνηγητού σε συνδικαλιστές, 
αλλά και λόγω του ότι χιλιάδες εργαζόμε-

νοι «λείπουν» από χώρους δουλειάς τηλε-
εργάζονται ή είναι σε αναστολή κ.λπ. 

Σε «συμπιεσμένο» χρόνο και σε σημα-

ντικές «στιγμές» της ταξικής πάλης η κάθε 
πολιτική δύναμη φανερώνει πιο «καθαρά» 
τον ρόλο και τα συμφέροντα που υπηρε-

τεί. Η οργή γιγαντώθηκε και το μυαλό του 
κάθε λογικού ανθρώπου «τινάχθηκε» στον 
αέρα από τον βιασμό της αλήθειας μπρο-

στά στην επίθεση που ξετυλίχθηκε από την 
κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα του 
συστήματος, επειδή, με τον αποφασιστικό 
ρόλο του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, το εργατικό λα-

ϊκό κίνημα με τη δράση του διατράνωσε 
ότι στις κρίσιμες στιγμές ο λαός πρέπει να 
παρέμβει αποφασιστικά, να προστατέψει 
τη ζωή του, το μέλλον των παιδιών του. 

Ξεχωριστό ρόλο στη χυδαιότητα και την 
προβοκάτσια έπαιξαν δημοσιολογούντες 
και διάφοροι «λαγοί» που υπερθεματί-
ζουν στην ένταση του αυταρχισμού και 
του αντικομμουνισμού. Όλοι μαζί ένας 
κακόγουστος θίασος που «ερωτοτροπεί» 
αυτάρεσκα με το μεγάλο «εγώ» του. Με 
«περισπούδαστο» λόγο νομίζουν ότι ση-

κώνονται πιο ψηλά από το μπόι που έχουν 
για να μιλήσουν εξ ονόματος του λαού. Η 
κάθε τους λέξη αναβλύζει τον βούρκο της 
ηθικής των εκμεταλευτών. Των συμφερό-

ντων που μπροστά τους «γονατίζουν» σαν 
ήρεμα κουταβάκια.    

Ακούσαμε πολλά και έγιναν ακόμα πε-

ρισσότερα, θα προσπαθήσουμε να κωδι-
κοποιήσουμε ορισμένα ζητήματα.

Οι αγώνες δεν αναβάλλονται,  
η διεκδίκηση των αναγκών δεν απαγορεύεται

Για το «υγειονομικό» 
σκέλος της υπόθεσης 

θα αρκούσε να παρα-

θέσουμε τη δήλωση του 
Υπουργού Χρυσοχοίδη για 
τον «ιό που δεν μεταδίδεται 
στην ατμόσφαιρα και στους 
εξωτερικούς χώρους» ώστε 
να δικαιολογήσει τα μπουλού-

κια των 6.000 αστυνομικών που 
συνωστίστηκαν, χωρίς πολλοί από 
αυτούς να φορούν ούτε μάσκες, στις 
17 Νοέμβρη (και τα κρούσματα που κα-

ταγράφονταν στις αστυνομικές δυνάμεις 
και πριν την πορεία ήταν 100δες…) για να 
«αποτρέψουν» μια συμβολική συγκέντρωση 
που τηρούσε όλα τα μέτρα προστασίας. Άλλωστε 
οι εικόνες από εκείνες τις μέρες τα λένε όλα. 

Το τι πραγματικά τους ενόχλησε με τις κινητοποι-
ήσεις που πρωτοστάτησαν οι δυνάμεις του Κόμμα-

τος το ομολόγησαν με πολλούς τρόπους. «Ποια είναι 
ακριβώς η απειλή για τη χώρα μας στη συνεργασία με 
τις ΗΠΑ; για τι το αντιιμπεριαλιστικό πρέπει να διαδηλώ-

σουμε;» με αρκετές δόσεις ειρωνείας έγραψαν διάφοροι. 
«Ποιο το νόημα να γίνονται απεργίες, αφού οι κυβερνή-

σεις ψηφίζουν και υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Είναι 
τώρα η ώρα σε συνθήκες πανδημίας να ζητά κάποιος 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;» έγραψαν πάλι με αφορ-

μή την απεργία.
Θέλουν τον λαό και την νεολαία φοβισμένους, να 

αποδέχονται «μοιραίοι και άβουλοι» της μα-

κάβριες λίστες του θανάτου και τις αντερ-

γατικές ανατροπές, περιμένοντας να 
τους «σώσει ένα θαύμα». Ως θαύμα 
παρουσιάζουν τόσο την κυβερνητική 
πολιτική διαχείρισης της πανδημίας 
(αφού έχουμε λιγότερους νεκρούς 
από άλλες χώρες!) όσο και το «όρα-

μά» τους για την έξοδο από την κρίση 
που θεσπίζει με νόμο τη 10ωρη δουλειά 
τον 21ο αιώνα. Όσο για το αν πρέπει η 
νεολαία να έχει αντιιμπεριαλιστικά αισθή-

ματα το 2020, ας μας πουν οι αναλυτές που για 
αυτούς το Πολυτεχνείο είναι μια εφηβική ονείρωξη, αν 
ένας λόγος μπορεί να είναι ότι λίγες μέρες πριν την 17 
Νοέμβρη οι «σύμμαχοι» έβγαλαν φιρμάνι ότι δεν ανα-

γνωρίζουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας!
Έφαγαν τα μούτρα τους όμως. Οι απαγορεύσεις και 

η καταστολή τσακίστηκαν στην πράξη. Η κοινωνία 
που καμώνονται ότι εκπροσωπούν, δεν καταπίνει «αμά-

σητο» το αφήγημά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως «οι πολίτες γύρισαν 
τη πλάτη στην πορεία του Πολυτεχνείου, γι’ αυτό δεν κα-

τέβηκαν πολλοί»! Μάλλον η οργάνωση και η συμμετοχή 
συγκεκριμένων ανθρώπων στις συμβολικές συγκεντρώ-

σεις, 
ώστε να 
τηρηθούν τα 
υγειονομικά πρωτόκολ-

λα, οδήγησε την κυβέρνηση να θεωρεί πως « κ ο ι -

νωνία» είναι οι «αντιεξουσιαστές» made in USA που 
όντως φέτος απείχαν εκκωφαντικά… Σε δημοσκόπηση 
που παρουσιάστηκε σε βραδινό δελτίο ειδήσεων οι πα-

ριστάμενοι τρόμαξαν από το εύρημα ότι μεγάλο ποσο-

στό της νεολαίας συμφώνησε με την κινητοποίηση που 
έγινε για το Πολυτεχνείο. Μετά μάλλον συμφώ-

νησαν ότι οι δύο επίδοξοι «δολοφόνοι» του 
ελληνικού λαού είναι το ΚΚΕ και οι νέοι 

άνθρωποι, όπως άλλωστε μας έχουν ξα-

ναενημερώσει…
Το αν η κοινωνία λοιπόν γυρί-

ζει την πλάτη σε κάτι, πρέπει να 
το εξετάσουμε πιο σοβαρά. Να το 
δούμε, για παράδειγμα, στην ευρεία 

απήχηση που είχαν τα αιτήματα της 
απεργίας. Στο αν για παράδειγμα ο κό-

σμος συμφωνεί με το να γίνει επίταξη όλων 
των ιδιωτικών μονάδων υγείας. Στο αν συμφω-

νεί με τα αιτήματα των μαθητικών κινητοποιήσεων για 
ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Μπορεί κανείς να το 
δει και σε ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα δημοσκόπη-

σης που παρά τον ορυμαγδό της «ατομικής ευθύνης» 
για την έξαρση της πανδημίας, πάνω από το 50% απά-

ντησε ότι η ευθύνη είναι κρατική βάζοντας μάλιστα 
στους πρώτους παράγοντες που ευθύνονται τον συνω-

στισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το άνοιγμα του 
Τουρισμού και τις ανεπάρκειες του συστήματος Υγείας. 
Όλα αυτά δηλαδή για τα οποία η κυβέρνηση δεν έκα-

νε τίποτα και οι συγκεντρώσεις που έγιναν έβαλαν στη 
προμετωπίδα τους.

Οι 
πορείες και 

οι διαδηλώσεις 
κουβαλάνε ιό 

και θάνατο, όσοι 
πρωτοστατούν, ζουν σε 
άλλο κόσμο και έχουν 

απέναντι τους την 
κοινωνία»

««

»»
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Πρώ -

τον, μπόλικο ξιδάκι… 
Τώρα ας δούμε τα 
πράγματα πιο σοβαρά. 
Ναι, εμείς δεν κρύβου-

με τους σκοπούς μας. 
Ναι, για εμάς νόμος εί-

ναι το δίκιο του εργάτη. 
Αλλά και πάλι είναι ζήτη-

μα ποιος υπερβαίνει τους 
δικούς τους νόμους, για 

πόσα εγκλήματα ευθύνεται 
η εφαρμογή τους, ποιοι είναι 

τελικά πιο ίσοι από κάποιους άλ-

λους. Υπερβαίνει ή όχι τους νόμους 
για αποφυγή του συνωστισμού η μεγα-

λοεργοδοσία που έχει μετατρέψει τους χώ-

ρους δουλειάς σε εστίες υπερμετάδοσης του 
ιού; Ποιος έχει την εγκληματική ευθύνη για το ότι 

με το «άνοιγμα» του τουρισμού, την 85% πληρότητα 

στα πλοία και τα γεμάτα αεροπλάνα η ζωή του λαού παίχτηκε στα ζάρια; Είναι 
τελικά πιο ίσοι από τους άλλους οι καπιταλιστές που έχουν φάει τον περίδρομο 
από κρατικές ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές από τους 700.000 ανέργους που 
καλούνται να ζήσουν χωρίς κανένα επίδομα; Ας απαντήσουν οι υπερασπιστές 
του «όλοι οι πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο». 
Από τους «αλληλέγγυους» της Πρεσβείας μέχρι τους πολιτευτάδες που θέλουν 

να ψαρέψουν τα ορφανά της Χρυσής Αυγής όλοι συνηγόρησαν ότι το ΚΚΕ είναι 
«συστημικό, δεν το αγγίζει κανείς, ό,τι κάνει είναι αποτέλεσμα κάποιας υπόγειας 

συνεννόησης Περισσού και ΝΔ». Κάποιοι είδαν ότι «το ποτήρι της ανυπακοής του ΚΚΕ 
ξεχείλισε», ενώ άλλοι πως «πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συγκρούστηκε το ΚΚΕ με 
την δεξιά και το κράτος».

Ο καθένας από το δικό του μετερίζι και την ξεχωριστή του επιδίωξη προσπα-

θεί να φέρει το ΚΚΕ και την πολιτική του δράση στα μέτρα του. Για την πρωινή 
αιφνιδιαστική κινητοποίηση μελών του ΚΚΕ μπροστά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ οι «συ-

ντηρητικοί» είπαν -μετά την απογευματινή συγκέντρωση-  ότι έγινε σε συνεννόηση με 
την κυβέρνηση, ενώ οι «προοδευτικά αντιδεξιά συγκρουόμενοι» πως ήταν «πρωινή 
γυμναστική»… Το απόγευμα το Κόμμα θα αφήσει τους διαδηλωτές ξεκρέμαστους. 
Και πήγαν όλοι μαζί να απολογηθούν στον Πρέσβη… Μετά την απογευματινή συγκέ-

ντρωση που καλούσαν οι φορείς που κάθε χρόνο διοργανώνουν την πορεία (ΣΦΕΑ, 
εργατικά σωματεία κ.λπ.) στους οποίους τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πρωτοστατούν, 
έβγαλαν όλη τους τη χολή.

Αυτό που δεν μπορούν να χωνέψουν είναι πως το κατά τ’ άλλα «περιθωριοποιημέ-

νο» ΚΚΕ αποδεικνύει μέρα τη μέρα, εδώ και έναν αιώνα, ότι μπορεί να ηγηθεί της 
πάλης του λαού σε όλες τις συνθήκες και καμπές της ταξικής πάλης, επιλέγοντας σε 
κάθε φάση τη μορφή και τα μέσα που θα εξυπηρετούν τη συσπείρωση εργατικών-
λαϊκών δυνάμεων, τη σύγκρουση με τις δυνάμεις της αντίδρασης και με όσους διαφη-

μίζονται στα αφεντικά ότι μπορούν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά διαφυλάττοντας 
την πολυπόθητη «κοινωνική συνοχή». Με όσους θέλουν τον λαό να αποδέχεται τη 
διάλυση της ζωής του και να εναποθέτει τις ελπίδες του σε κυβερνητικές εναλλαγές 
το ΚΚΕ έχει κηρύξει τον «πόλεμο» σε όλα τα χρόνια της ύπαρξης του.

Ως πότε το ΚΚΕ 
θα είναι πάνω από το 
νόμο; Αρκετά με την 
«ιερή αγελάδα» του 

συστήματος

««

»»

Μας δώσατε 
κουράγιο και 
δύναμη, σας 

ευχαριστούμε…

««

»»

Αυτό ήταν το μήνυμα νέων εργαζόμενων που έστειλαν σε συνοικιακά γραφεία του Κόμματος στην Αθήνα 12 μπουκάλια 
κρασί δώρο… Αυτά ήταν πάνω-κάτω τα λόγια χιλιάδων ανθρώπων που είτε πήραν τηλέφωνο, είτε έστειλαν ποιήματα 

στο mail του Οδηγητή, είτε αντάμωσαν με μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στις συγκεντρώσεις και εξορμήσεις που έγιναν σε 
συνοικίες τις επόμενες μέρες.

Δεν τα διπλώνουμε, μιλάμε καθαρά, και αυτό είναι που αναγνωρίζει ο κόσμος και η νεολαία. Την ώρα που ο πρω-

θυπουργός συκοφαντούσε το Πολυτεχνείο και έλεγε ότι με την πανδημία όλα βαίνουν καλώς, δεν προτείναμε κοινούς 
υπουργούς Υγείας (με αμερικάνικες σπουδές βεβαίως-βεβαίως). Με την οργανωμένη απειθαρχία μας η τρομοκρατία 
δεν πέρασε. Οι αγώνες δεν αναβάλλονται, και αυτό το μήνυμα το μεταδώσαμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δεν «κατα-

δικάζαμε τις κυβερνητικές  απαγορεύσεις», όπως ο Α. Τσίπρας, και μετά πειθαρχούσαμε σε αυτές!
Η ανάταση και η ελπίδα που δημιούργησε ο «ιδιαίτερος» φετινός εορτασμός του Πολυτεχνείου κατατέθηκε μετά από 

λίγες μέρες και στην απεργία. Σε μια απεργία που νέκρωσαν το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, μεγάλα εργοστάσια μεταποί-
ησης, η ΛΑΡΚΟ και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που δεν κινήθηκε ούτε ένας συρμός του Μετρό. 

Χιλιάδες άνθρωποι που μπορεί να διαφωνούν σε πολλά με το ΚΚΕ είπαν «ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς, που με την 
οργάνωση και το πείσμα σας σπάτε τον φόβο». Λοιπόν, ναι, το πέπλο της σιωπής έσπασε, δεκάδες σωματεία μπροστά στη μάχη 

της απεργίας έγιναν η φωνή για όλους αυτούς που «πνίγονται» από την ασυδοσία της εργοδοσίας, που αγανακτούν από τη χυδαία προπαγάνδα της 
κυβέρνησης για να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες, που έχουν βαρεθεί τα «βάζουμε πλάτη» του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί σίγουρα προβληματίζονται και 
σίγουρα πιστεύουν ότι μια άλλη διαχείριση είναι εφικτή, ένα άλλο μείγμα πολιτικής μπορεί να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Το ΚΚΕ απευθύνεται 
σε όλο αυτόν τον κόσμο, χωρίς κομπασμό, με κάλεσμα για κοινή δράση στους χώρους δουλειάς και μόρφωσης. Όλοι χρειάζεται να σκεφτούν ότι το 
2020 δεν είναι ούτε 2009 ούτε 2015. Πλέον υπάρχει πείρα από τη λογική του μικρότερου κακού. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον 
περπατήσει ο κάθε νέος άνθρωπος που η οργή του μεγαλώνει. Στο δρόμο θα κριθεί το δίκιο! Εκεί το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα είναι πάντα μπροστά.      
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Το αναγκαίο, το εφικτό 

Ο ι λέξεις του τίτλου προέρχονται από μία πρόσφατη τοπο-

θέτηση του υπουργού Υγείας Β. Κικίλια σχετικά με την 
κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας και συγκεκριμέ-

να από τη φράση του «κάναμε το αναγκαίο, μετά κάναμε το εφι-
κτό και τώρα κάνουμε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο». Από τον 
Φλεβάρη μέχρι σήμερα, είτε έχουμε 10 είτε 3.000 νέα κρούσματα 

ημερήσια, η κυβέρνηση τον ίδιο ισχυρισμό απευθύνει στον λαό: 
«Εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατό, αυτές είναι οι δυνατότητές, από 
εκεί και πέρα όλα κρίνονται από την ατομική σας ευθύνη». Τα ίδια 
λένε πάνω-κάτω όλες οι κυβερνήσεις στον καπιταλιστικό κόσμο. 
Το ερώτημα προκύπτει σχεδόν αυτόματα: Θα μπορούσαν τα πράγ-

ματα να είναι αλλιώς;

και το ακατόρθωτο…

Πώς θα ήταν τα πράγματα αν…

Ακούμε συνεχώς ότι «βρισκόμαστε σε πόλεμο». Όμως 
σε έναν πόλεμο πας με όλα σου τα όπλα, κινητοποιείς 
όλες σου τις δυνάμεις, δεν στέλνεις τα στρατεύματα ξυ-

πόλυτα στη μάχη. Ας αναρωτηθούμε, λοιπόν: τα πράγ-

ματα σήμερα θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα:
 Αν από το 2009 έως το 2018 με κυβερνήσεις ΝΔ, 

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια κατά κεφαλήν δα-

πάνη Υγείας στην Ελλάδα δεν είχε υποχωρήσει κατά 
43,9%; Αν δεν είχαν καταργηθεί 10.000 κλίνες στα δη-

μόσια νοσοκομεία με το κριτήριο της «χαμηλής πληρό-

τητας», λες και μιλάμε για ξενοδοχεία σε τουριστικούς 
προορισμούς; 

Αυτή η διαχρονική πολιτική έχει σαν αποτέλεσμα 
στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας 4 παθολόγοι και 
1 πνευμονολόγος να πρέπει σήμερα να περιθάλψουν 
140 ασθενείς με Covid-19, την ώρα που ο Κικίλιας δη-

λώνει ότι «δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο, αλλά η 
Δράμα»… Οι «περιορισμένες δυνατότητες του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας» για τις οποίες ακούμε συνεχώς δεν 
έπεσαν από τον ουρανό, αλλά είναι αποτέλεσμα πολι-
τικών επιλογών. 
 Αν η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στην επίταξη 

όλων των δομών και του προσωπικού του ιδιωτι-
κού τομέα της υγείας από την αρχή της πανδημίας, 
όπως ζητούσε το ΚΚΕ και οι μαχόμενοι νοσοκομειακοί 
γιατροί; Αν, για παράδειγμα, στις 900 δημόσιες νοσο-

κομειακές κλίνες που υπάρχουν στη Λάρισα, τα νοσο-

κομεία της οποίας στενάζουν, είχαν προστεθεί οι 2500 
κλίνες του ιδιωτικού τομέα; Αν είχαν επιταχθεί τα ιδι-
ωτικά διαγνωστήρια για την πραγματοποίηση μαζικών 
δωρεάν τεστ; Αν είχαν «ριχτεί» στη μάχη με σχέδιο και 
εκπαίδευση όλοι οι ιδιώτες γιατροί της χώρας; 

Αντί να κάνει τα παραπάνω, η κυβέρνηση στην αρχή 
ειρωνευόταν το αίτημα για επίταξη, απαντώντας δια 
στόματος του υφυπουργού Υγείας Κοντοζαμάνη σε ερώ-

τηση του Ριζοσπάστη ότι «αυτά γίνονται μόνο σε πολι-

τικά συστήματα που έχουν εξαφανιστεί από τον πλανή-

τη» (το ότι έτσι έμμεσα παραδέχτηκε την ανωτερότητα 
του σοσιαλισμού, μάλλον δεν το κατάλαβε ποτέ…). Και 
όταν η κατάσταση είχε ήδη φτάσει στο απροχώρητο, 
συνέχιζε να παρακαλάει τα κοινωνικά παράσιτα που λέ-

γονται «επιχειρηματίες της υγείας» να νοικιάσουν στο 
κράτος κάποιες υποδομές τους στη Θεσσαλονίκη, για 
να εισπράξει κατάμουτρα την άρνησή τους, προφανώς 
γιατί τα κέρδη από τα συμβόλαια με τις ιδιωτικές ασφα-

λιστικές είναι περισσότερα. Ακόμα και σήμερα, πραγ-

ματική επίταξη (δηλαδή ανάληψη από το κράτος της 
ευθύνης για τη λειτουργία των δομών και την αμοιβή 
του προσωπικού, χωρίς αποζημίωση στους ιδιοκτήτες) 
δεν έχει γίνει. Αυτό που γίνεται είναι να εφαρμόζεται 
(πολύ περιορισμένα) η τροπολογία που ψήφισαν ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και προβλέπει δωράκι 30 εκατομμυ-

ρίων για αγορά υπηρεσιών από τους ιδιώτες.
 Αν είχαν υλοποιηθεί έστω οι στοιχειώδεις οδηγίες 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνοψίζονται 
στο τετράπτυχο test-trace-isolate-support (βρίσκω-
ελέγχω-απομονώνω-υποστηρίζω); Πώς μπορεί να ελεγ-

χθεί η πορεία μιας πανδημίας όταν δεν γνωρίζουμε καν 
πόσα και πού είναι τα κρούσματα, τι κάνουν και πού 
βρίσκονται όσοι έχουν βρεθεί θετικοί κλπ; Ενδεικτικά, 
στις 30/11/2020 ο ΕΟΔΥ έδωσε ημερήσια ενημέρωση 
βασισμένη σε μόλις 7.000 τεστ (!).

Στην ουσία τεστ κάνει όποιος έχει να το πληρώ-

σει, ακόμα και αν έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα. 
Η διατίμηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 8 ολόκλη-

ρους μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας και αφού 
οι κλινικάρχες υπολογίζεται ότι έχουν «αρμέξει» -μόνο 
από τα τεστ- περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ από τις 
τσέπες του λαού, είναι απλά μια ομολογία για το όργιο 
κερδοσκοπίας το οποίο στην ουσία ενθάρρυνε και που 
θα συνεχιστεί, έστω και με διατίμηση. 

Η ιχνηλάτηση όταν επιβεβαιώνεται κρούσμα σε χώ-

ρους δουλειάς, σχολεία κλπ είναι το πιο σύντομο ανέκ-

δοτο. Και πώς να πραγματοποιηθεί όταν οι 947 ολιγό-

μηνες προσλήψεις που έγιναν στον ΕΟΔΥ, όχι μόνο δεν 
φτάνουν αλλά, ενώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν ριχτεί στη 
μάχη της πανδημίας, η κυβέρνηση τους επόμενους μή-

νες θα τους απολύσει;
Η απομόνωση είναι και αυτή στην ατομική ευθύνη 

του καθενός και σε πολλές περιπτώσεις, όταν πχ μια 
τετραμελής οικογένεια ζει σε 80 τετραγωνικά, είναι 
απλά αδύνατη. Πόσο μάλλον όταν έχεις και τον εργο-

δότη να σε πιέζει να «βάλεις μάσκα και να επιστρέψεις 
στη δουλειά» ακόμα και με θετικό τεστ. Λύση θα μπο-

ρούσε να αποτελέσει η πρόταση του ΚΚΕ για δέσμευ-

ση ξενοδοχείων και καταλυμάτων, ώστε ασθενείς που 
δεν χρήζουν νοσηλείας σε νοσοκομείο, να εντάσσονται 
σε πρόγραμμα εθελοντικής καραντίνας, όταν αυτή δεν 
μπορεί να γίνει στο σπίτι τους, αλλά η κυβέρνηση κάνει 
πως δεν την έχει ακούσει.
 Αν οι επιστήμονες δεν είχαν κυριολεκτικά «μαύ-

ρα μεσάνυχτα» για την κατάσταση στους χώρους 
δουλειάς; Πολύς λόγος έγινε τις προηγούμενες μέρες 
για τη «διαφάνεια» στην καταγραφή των κρουσμάτων, 
αλλά οι χώροι όπου οι άνθρωποι περνούν 8 με 12 ώρες 
της μέρας τους, και το πώς πηγαίνουν και γυρίζουν από 
αυτούς, είναι έξω από τη συζήτηση. Στην Αγγλία του 
πρώτου επιδημικού κύματος, για παράδειγμα, οι βιομη-

χανικοί εργάτες είχαν κατά δύο φορές υψηλότερο κίν-

δυνο θανάτου από τους διευθυντές και τους εργοδότες. 
Στην Ελλάδα πραγματικά στοιχεία για τα κρούσματα σε 
εργάτες δεν δημοσιεύονται. Ό,τι έχει γίνει γνωστό έχει 
γίνει από καταγγελίες συνδικάτων ή συμπτωματικά. 

Η λίστα είναι ατελείωτη, αλλά δεν έχει νόημα να 
συνεχίσουμε. Δεν επαναλαμβάνουμε καν το κομβικό 
ερώτημα, πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχαν συμ-

βεί τα εγκλήματα του καλοκαιριού με το άνοιγμα του 
τουρισμού με τους όρους των επιχειρηματικών ομίλων. 
Νομίζουμε ότι η ουσία έγινε ήδη κατανοητή…
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Μήπως είναι «ανίκανοι» και «ιδεοληπτικοί»;

Θα αναρωτηθεί κανείς: «Μα καλά; Δεν βλέπουν ότι 
κάτι πάει λάθος και ότι υπάρχουν λύσεις; Πώς είναι 
δυνατόν να συνεχίζουν αυτή την επικίνδυνη πολιτική 
την ώρα που χάνονται τόσες ζωές»; Εδώ έρχεται ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να απαντήσει ότι το πρόβλημα είναι η ανικανότητα 
της κυβέρνησης ή η «νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία» της, 
που δεν της επιτρέπει να στηρίξει το δημόσιο σύστημα 
υγείας. Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να μοιάζουν αλη-

θοφανείς, αλλά υπάρχουν πολλά που δεν μπορούν να 
εξηγήσουν…

Πώς γίνεται, για παράδειγμα, η «ανίκανη» κυβέρνη-

ση να αποδεικνύεται τόσο ικανή στο να καταθέτει 
και να ψηφίζει το ένα πίσω από το άλλο τα αντι-
λαϊκά νομοσχέδια μέσα στην πανδημία; Πώς μπορεί 
και βρίσκει 31,4 δις ευρώ για τη διετία 2020-2021 για 
παρεμβάσεις στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων σε 
συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης; Πώς μπορεί και κινη-

τοποιεί μια ολόκληρη στρατιά δυνάμεων καταστολής 
για να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στις διεκδικήσεις 
του λαού;

Και από την άλλη, αν το πρόβλημα είναι οι νεοφιλε-

λεύθερες εμμονές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει τέτοιες, 
γιατί μείωσε ως κυβέρνηση την επιχορήγηση των νοσο-

κομείων κατά 860 εκατομμύρια (45%) από το 2015 έως 
το 2019; Γιατί επί ημερών του έγιναν 2500 συνταξιοδο-

τήσεις και μόνο 1000 μόνιμες προσλήψεις στα δημόσια 
νοσοκομεία; Γιατί ήταν ο πρώτος που ίδρυσε δημόσιο 
νοσοκομείο που λειτουργεί 100% σαν επιχείρηση, στη 
Σαντορίνη; 

Το ερώτημα μπορεί να επεκταθεί και για τις σοσιαλ-

δημοκρατικές κυβερνήσεις που υπάρχουν σήμερα 
σε χώρες που ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλει ως πρότυπα, όπως 
στην Ισπανία, όπου οι υγειονομικοί είναι στους δρό-

μους και διαμαρτύρονται για τις περικοπές που τους 
έχουν αφήσει απροστάτευτους στην πανδημία.

Η κατάσταση στις δομές υγείας όλης της χώρας, ιδιαίτερα της Β. Ελλάδας, 
είναι σε οριακό σημείο μετά την έξαρση του δευτέρου κύματος πανδημίας. 

Καθημερινά οι ρυθμοί μας μέσα στα νοσοκομεία είναι στο κόκκινο. Φτάνουμε 
να κάνουμε την δουλειά δύο και τριών, γιατί το προσωπικό είναι ελάχιστο, αλλά 
οι ανάγκες των ασθενών παραμένουν. Το άγχος και η σκέψη μας είναι σε καθέ-

ναν από τους ασθενείς μας, ειδικά σε αυτόν που επιβαρύνεται, πώς θα του προ-

σφέρουμε κάτι παραπάνω, αν θα υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι ΜΕΘ. Παράλληλα, 
όμως, πεισμώνουμε ακόμα πιο πολύ και δίνουμε το 110% των δυνατοτήτων μας 
για την περίθαλψη των ασθενών, παίρνουμε θάρρος από τις προτροπές τους να 
συνεχίσουμε να δίνουμε αυτήν την μάχη.

Από την άλλη βλέπουμε την κυβέρνηση και διάφορους υποστηρικτές της, τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και διάφορα ΜΜΕ, να προσπαθούν να καλλιεργή-

σουν το κλίμα ότι «τώρα όλοι συσστρατευόμαστε στον κοινό σκοπό, αφήνουμε 
στην άκρη τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ, τις ευθύνες των κυβερνώντων, τις 
διεκδικήσεις μας», με άλλα λόγια σωπαίνουμε και γινόμαστε συνένοχοι αυτής 
της πολιτικής που έχει οδηγήσει στο να χάνονται εκατοντάδες ζωές καθημερινά. 

Σε πείσμα όλων αυτών, οι υγειονομικοί γνωρίζουμε πολύ καλά πως επιστημο-

νικά ορθό είναι ό,τι είναι προς το συμφέρον της υγείας του λαού. Οι αξίες μας, 
των νέων επιστημόνων που ριχνόμαστε σε αυτή την μάχη ζωής και θανάτου, δεν 
έχουν καμία σχέση με αυτήν την λογική που προσπαθούν να επιβάλλουν. Για 
αυτό, παράλληλα με την μάχη στις κλινικές που με αυταπάρνηση προσφέρουμε 
στην περίθαλψη των ασθενών, πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην μάχη για άμε-

σα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ, με μαζικές προσλήψεις και επίταξη του ιδιωτικού 
τομέα υγείας. Στην μάχη για ένα σύστημα υγείας που έχει ανάγκη ο λαός, όπου 
η υγεία δεν θα είναι εμπόρευμα.

Χρήστος Καραχρήστος,
Ειδικευόμενος πνευμονολόγος 

στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» 
και ΓΓ της Ένωσης Νοσοκομειακών 

Ιατρών Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!

Οι προτάσεις του ΚΚΕ, των φορέων του εργατι-
κού-λαϊκού κινήματος, των ίδιων των υγειονομικών 
πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν για να σωθούν 
ζωές. Αυτό θα το επιβάλουν οι ίδιοι οι εργαζόμε-

νοι και η νεολαία με τον αγώνα τους, κόντρα στην 
εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Χρόνος για 
αναμονή δεν υπάρχει.   

Η πανδημία κάποια στιγμή θα περάσει. Μαζί με 
τον αγώνα για να βγούμε από αυτή όρθιοι και υγιής 

έχει ιδιαίτερη σημασία να ανοίξει ακόμα πιο πλατιά 
η συζήτηση, να δυναμώσει ο προβληματισμός για 
το τι πρέπει να γίνει ώστε να μην βρεθούμε ξανά 
μέσα στον ίδιο φαύλο κύκλο. Αυτό επιχειρούμε 
σε πολλές από τις σελίδες αυτού του τεύχους του 
«Οδηγητή». Γιατί, τελικά, πολλή συζήτηση μπορεί 
να γίνει για το τι είναι «αναγκαίο» και τι «εφικτό». 
Με σιγουριά, όμως, μπορούμε να πούμε τι είναι 
«ακατόρθωτο»: Να συμβιβαστούν οι ανάγκες μας 
με τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας.

«Το άγχος και η σκέψη μας 
είναι σε καθέναν από τους ασθενείς μας»

Απέναντι στην πολιτική που μας 
αφήνει εκτεθειμένους στην παν-

δημία, απέναντι στην προσπάθειά 
τους να περάσουν τον φόβο, την 
τρομοκρατία, την απαισιοδοξία, 
τη λογική «τώρα τα κεφάλια 
μέσα», όπως και τη λογική «θα 
λογαριαστούμε μετά», η απεργια-

κή μάχη της 26ης Νοέμβρη έβαλε 
έδωσε μήνυμα ελπίδας και αγωνι-
στικής ανάτασης για τη συνέχεια.

Συμβολικές παραστάσεις διαμαρ-

τυρίας συνδικαλιστών στα Υπουρ-

γεία Εργασίας και Μακεδονίας 
– Θράκης στο πλαίσιο της απεργίας
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Αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα χαρακτηριστικά 
στοιχεία σε σχέση με την Κούβα, όχι για να κάνου-

με επιλεκτικές και μακάβριες συγκρίσεις, όπως κάνει η 
κυβέρνηση της ΝΔ στην Ελλάδα. Αλλά, για να καταδεί-
ξουμε ότι με έργα και όχι με λόγια – μέσα σε αυτή την 
πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο – η Κούβα 
δίνει μια μεγάλη μάχη, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή 
ρήση του Τσε ότι «η ζωή ενός ανθρώπινου πλάσμα-

τος αξίζει ένα εκατομμύριο φορές περισσότερο απ’ την 
περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στη γη». Αυτή 
τη μάχη τη δίνει όμως, όπως αναγκάζονται να παραδε-

χθούν ακόμη και ορισμένοι αντίπαλοί της, έχοντας ένα 
πολύ σημαντικό οπλοστάσιο, το οποίο προϋπήρχε... 

1Η Κούβα των 11,2 εκατομμυρίων κατοίκων, 9 μήνες 
μετά το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα στην επι-

κράτειά της (11 Μάρτη), μετρά (ως την ώρα που γράφο-

νταν αυτές οι γραμμές) 135 νεκρούς από τον κορονοϊό, 
σε σύνολο 8.284 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Κατα-

γράφει 739 κρούσματα και 9 θανάτους από κορονοϊό 
ανά εκατομμύριο κατοίκων, όταν οι ίδιοι δείκτες ανέρ-

χονται σε πάνω από 40.000 και 650 αντίστοιχα στις 
γειτονικές ΗΠΑ, τη μητρόπολη του καπιταλισμού.

2Η Κούβα διαθέτει σήμερα 95.487 γιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων και  85.732 νοσηλευτές. Πρόκει-

ται για τη μεγαλύτερη αναλογία γιατρών/πληθυσμού 
σε όλο τον κόσμο: 9 γιατροί ανά 1.000 ανθρώπους.

3Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβά-

νει 10.869 τοπικά ιατρεία Οικογενειακών Για-

τρών, που έχουν αναλυτική εικόνα της κατάστασης 
της υγείας των ανθρώπων σε κάθε γειτονιά, συνοικία, 
χωριό, πόλη σε όλη την Κούβα. Επιπλέον, υπάρχουν 
γιατροί στους χώρους δουλειάς, σε συνεταιρισμούς, σε 
εκπαιδευτικούς χώρους κ.λπ. Ο δευτεροβάθμιος το-

μέας Υγείας συγκροτείται από 449 πολυκλινικές και 
150 νοσοκομεία (ανάμεσά τους και παιδιατρικά, για 
ξεχωριστές παθήσεις, για μητέρες, ηλικιωμένους κ.λπ.).

4Η Κούβα στο πλαίσιο της ιδιαίτερα υψηλού επι-
στημονικού επιπέδου βιομηχανίας φαρμάκου 

που διαθέτει διαχρονικά, έχει αναπτύξει σημαντικά 
μέσα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία 
της νόσου. Ενδεικτικά: Περισσότερα από 13 βιοφαρμα-

κευτικά προϊόντα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε στά-

διο κλινικών δοκιμών (ως αποτέλεσμα περισσότερων 
από 700 σχετικών ερευνών). Σημαντικό όπλο είναι το 
φάρμακο Ιντερφερόνη Άλφα 2B, που δημιουργήθηκε 
και παράγεται από το Κουβανικό Κέντρο Γενετικής Μη-

χανικής και Βιοτεχνολογίας και δείχνει να έχει θετικά 
αποτελέσματα σε αρκετούς νοσούντες, όπως επίσης 

και η ανάπτυξη ενός πιθανού εμβολίου κατά του 
COVID-19, με το όνομα Sovereign 01 -το πρώτο στη Λα-

τινική Αμερική και την Καραϊβική- που έλαβε άδεια για 
κλινικές δοκιμές.

5Όταν ξέσπασε η πανδημία, εκπονήθηκε εθνικό 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 

της. Ανάμεσα σε άλλα: Ενσωματώθηκαν στο σχέδιο 
τα στρατιωτικά νοσοκομεία ανεβάζοντας τον αριθμό 
των διαθέσιμων κλινών που προορίζονταν μόνο για 
την αντιμετώπιση του ιού στις 3.100. Επιστρατεύτη-

καν δεκάδες χιλιάδες τελειόφοιτοι των ιατρικών σχολών 
που αναζητούσαν κρούσματα, σπίτι με σπίτι, γειτονιά 
με γειτονιά, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους και το 
λαό και υποβάλλοντας τους προαιρετικά σε τεστ. Το 
κράτος αύξησε τους προληπτικούς ελέγχους στους 
εργασιακούς χώρους, αύξησε τα δρομολόγια των 
μέσων μαζικής μεταφοράς για να μειωθεί ο συγ-

χρωτισμός. Έτσι πραγματοποιούνται σε μαζική κλί-
μακα πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες εξετάσεις 
(και όχι μόνο για τον κορονοϊό), με αποτέλεσμα τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα να εισάγονται σε νοσοκο-

μεία, να γίνεται ιχνηλάτηση και απομόνωση όλων των 
επαφών τους.

Νησί ανθρωπιάς μέσα στον 
«ωκεανό» της βαρβαρότητας

Θ α μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα; Αυτό το ερώτημα 
στριφογυρίζει στο μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων, διατυπώνε-

ται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, «μεταδίδεται» από στόμα 
σε στόμα.

«Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό», «τα πάμε καλύτερα 
σε σχέση με την τάδε χώρα», «δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε 
πολλά περισσότερα», «να κάνουμε υπομονή μέχρι να βρεθεί το εμβό-

λιο» κράζουν σε όλες τις γλώσσες τα αστικά κράτη, οι κυβερνήσεις, 
τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ. Η ατομική ευθύνη κλίνεται σε όλες 
τις πτώσεις, για να κρυφτεί η συλλογική ευθύνη των καπιταλιστών, οι 
οποίοι συνεχίζουν να κερδοφορούν και να παρασιτούν εις βάρος των 
λαών. Έτσι λοιπόν, εμμέσως αλλά και πολλές φορές σαφώς, η απάντηση 
στο ερώτημα από το σύστημα και τους εκπροσώπους του είναι «όχι, δε 
θα μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα» ή η όποια κριτική περιο-

ρίζεται σε δευτερεύουσες πλευρές αφού η «ιερή αγελάδα» τους είναι η 

εμπορευματοποίηση της Υγείας, η εξασφάλιση των κερδών. Και οι ει-
κόνες βαρβαρότητας, των εκατομμυρίων νεκρών, αρρώστων, ανέργων, 
φτωχών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση -και φυσικά την Ελλάδα- ως τις 
ΗΠΑ και από τη Βραζιλία ως την Ινδία παρουσιάζονται περίπου ως φυ-

σιολογικές και αναμενόμενες.
Στην άλλη άκρη του κόσμου όμως, υπάρχει ένα μικρό νησάκι -με πλη-

θυσμό όσο περίπου και η χώρα μας- η οποία απαντάει εμφατικά «Ναι!». 
Είναι η Κούβα: Αποκλεισμένη για πάνω από 60 χρόνια από το εγκληματι-
κό εμπάργκο των ΗΠΑ και στόχος πολύμορφων επεμβάσεων της ΕΕ. Στέλ-

νει για άλλη μια φορά –τώρα με αφορμή την πανδημία- ένα πανίσχυρο 
μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς!

Και η στάση της αυτή, είναι που κάνει τα εκατομμύρια εργαζομένων 
που αναζητούν απάντηση στο ερώτημα να χαμογελούν και τελικά να ανα-

ρωτιούνται, όχι μόνο αν τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς, 
αλλά βαθύτερα: τί πρέπει να γίνει για να αλλάξουν;

ΚΟΥΒΑ

Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους
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Η Κούβα έκανε Επανάσταση!

Τι διαφορετικό έκανε η Κούβα; Έκανε όλα τα παραπάνω. Γιατί; Επειδή πριν σχεδόν 62 χρόνια έκανε 
Επανάσταση! Την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο και ευρύτερα στο δυτικό ημισφαί-

ριο. Την Επανάσταση που απέδειξε ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος και που προσέφερε πρωτό-

γνωρες κατακτήσεις στο λαό και τη νεολαία της Κούβας, στην υγεία, την παιδεία, τη δουλειά, τη ζωή.

Ας σκεφτούμε από που ξεκίνησε η φτωχή Κούβα το 1959, όταν έμπαιναν θριαμβευτές στην Αβάνα 

ο Φιντέλ, ο Τσε και οι άλλοι επαναστάτες κομμουνιστές ανατρέποντας τη δικτατορία του Μπατίστα. 

Όπως και το που έφτασε όντας στο «στόμα του λύκου». Ας σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα και σε όλα 

τα καπιταλιστικά κράτη, παρά την πρόοδο της επιστήμης, τα δημόσια συστήματα Υγείας είναι αθω-

ράκιστα γιατί όλες οι κυβερνήσεις, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές, εφάρμοσαν πολιτικές 

περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων στη λογική «κόστους – οφέλους».

Ας σκεφτούμε πως μπορεί να λειτουργήσει μία κοινωνία όταν κριτήριο δεν είναι το κέρδος των λίγων 

καπιταλιστών αλλά πραγματικά η ανθρωπινή ζωή, μια αρχή που η σοσιαλιστική Κούβα εφαρμόζει, παρά 

τις δυσκολίες και τα προβλήματα από τότε που νίκησε η Επανάσταση. Κόντρα στον απάνθρωπο εγκλη-

ματικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ας σκεφτούμε και ας δράσουμε. Με αισιοδοξία για το δίκιο του αγώνα μας. Δίκιο που πηγάζει 

όχι μόνο από το αυτονόητο αίσθημα ανθρωπιάς που πρέπει να διέπει το σύγχρονο άνθρωπο του 21ου 

αιώνα απέναντι σε μια τόσο σοβαρή εξέλιξη όπως είναι η πανδημία. Αλλά και δίκιο γιατί βλέπουμε το 

μεγαλείο του ανθρώπου όταν απελευθερώνεται από τους περιορισμούς που του επιβάλει αυτό το σύ-

στημα, που είναι βουτηγμένο στο ανελέητο κυνήγι του κέρδους, των ανταγωνισμών και της εξαθλίωσης.

«Η χώρα μας στέλνει γιατρούς στις πιο σκοτεινές γωνιές του πλανήτη. Γιατρούς, 
όχι βόμβες» (Φιντέλ)

Η μικρή Κούβα, που δέχεται την ανελέητη επίθεση των ιμπεριαλιστών, με αποκορύφωμα το εγκλη-

ματικό εμπάργκο των ΗΠΑ ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, αποτελεί φωτεινό φάρο και στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Αποτελεί την ίδια στιγμή φάρο διεθνιστικής αλληλεγγύης, νησί 

ανθρωπιάς μέσα στον «ωκεανό» της βαρβαρότητας.

Στεκόμαστε εδώ μόνο στην Κουβανική Διεθνή Ταξιαρχία Εξειδικευμένων Ιατρών σε Φυσικές 
Καταστροφές και Σοβαρές Επιδημίες «Χένρι Ριβ», η οποία είναι υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης 

2021 (αίτημα που στηρίζουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ως ελάχιστο φόρο τιμής). Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 

2005 ώστε να προσφέρει αλληλεγγύη στο λαό των ΗΠΑ μετά το χτύπημα του τυφώνα Κατρίνα.

Συμβάλλοντας στη μάχη ενάντια στην πανδημία η Ταξιαρχία έχει πάει σε 38 χώρες, έχει περιθάλ-

ψει 355.785 ανθρώπους και έχει σώσει 9.736 ζωές. Περισσότεροι από 3.700 Κουβανοί υγειονομικοί 

έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις αποστολές, το 61,2% από αυτούς είναι γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της 15ετίας που δρα, 71 ιατρικές ταξιαρχίες έχουν δημιουργηθεί, μεταξύ 

των οποίων 46 για να καταπολεμήσουν τον COVID-19, 3 για να αντιμετωπίσουν την επιδημία του 

Έμπολα, 2 για να καταπολεμήσουν την επιδημία της χολέρας και 20 για να αντιμετωπίσουν κατα-

στάσεις φυσικών καταστροφών, από τις οποίες 8 εξειδικεύονται στις πλημμύρες, 7 στους σεισμούς 

και 5 στους τυφώνες. Οι Κουβανοί γιατροί έχουν προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε περισσό-

τερους από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Κούβα, όπως παλιότερα έκανε και η ΕΣΣΔ και άλλα σοσιαλιστικά κράτη επιβεβαιώνει και κάτι 

ακόμα: Ότι δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί η εσωτερική από την εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί να 

έχει διαφορετικό ταξικό χαρακτήρα. Έτσι, η Κούβα που ακολουθεί μία πολιτική υπέρ και όχι ενάντια 

της Υγείας του λαού της, όχι τυχαία, βοηθά και τους λαούς άλλων κρατών, ακόμη και κρατών που οι 

κυβερνήσεις τους έχουν επιβάλει απαράδεκτες κυρώσεις εναντίον της.

6Σημαντικό επίσης στοιχείο που δείχνει τα εντε-

λώς διαφορετικά συστήματα και την ανωτερότητα 

της Κούβας είναι το πώς εφαρμόζονται τα πραγματικά 

επιστημονικά πρωτόκολλα στον τομέα του Τουρισμού. 

Την ώρα που στην Ελλάδα και όλο τον καπιταλιστικό 

κόσμο το άνοιγμα του Τουρισμού έγινε στην πραγματι-

κότητα με βάση τα συμφέροντα των τουρ οπερέιτορς, 

των μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών εταιρειών και 

μεταφορέων, χωρίς επί της ουσίας ελέγχους στα σύνο-

ρα (μόνο το 12% ελέγχθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

τα επίσημα στοιχεία) με αποτέλεσμα τη μεγάλη εξά-

πλωση της πανδημίας, στην Κούβα η εγκύκλιος του 

υπουργείου Υγείας, τον περασμένο μήνα, που επανεκ-

κίνησε ο διεθνής τουρισμός, είναι ενδεικτική. Όσοι ει-
σέρχονται στη χώρα, ελέγχονται στα σημεία εισό-

δου, τους γίνεται τεστ, πληρώνουν ιατρική ασφάλεια 

30 δολαρίων, που καλύπτει όλα τα μέτρα υγειονομικής 

προστασίας και τυχόν νοσηλείας και μέχρι την έκδοση 

των αποτελεσμάτων, δηλαδή για 24 έως 48 ώρες, οι 

τουρίστες είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε καραντίνα 

στα ξενοδοχεία τους, ή σε ειδικά ξενοδοχεία αν είχαν 

κλείσει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στην περίπτωση που 

είναι θετικοί και ασυμπτωματικοί, προβλέπεται η μετα-

φορά σε ειδικά διαμορφωμένα ξενοδοχεία, ενώ με τα 

πρώτα συμπτώματα οδηγούνται στο νοσοκομείο.

Εδώ μπορείτε να δείτε το χαιρετισμό 
του Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, Νί-
κου Αμπατιέλου, στην εκδήλωση για 
τα 4 χρόνια χωρίς τον Φιντέλ Κάστρο 
που οργάνωσε η Ένωση Κομμουνιστι-
κής Νεολαίας Κούβας Έμπρακτη αλληλεγγύη στους λαούς που έχουν ανάγκη

Ιταλία Νότια Αφρική
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«Οι ειδικοί προτείνουν, η κυβέρνηση 
εφαρμόζει, ο λαός εμπιστεύεται»;

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το προπαγανδιστι-
κό «μοτίβο» που ακολουθεί και στην πανδημία: «Οι 
ειδικοί προτείνουν μέτρα και πολιτικές και εμείς τα 
εφαρμόζουμε. Άρα δεν χωράει καμία αμφισβήτηση 
παρά μόνο απόλυτη εμπιστοσύνη στις επιλογές του 
κράτους». Όπως έχει αποδειχθεί, όμως, με τραγικό 
τρόπο και στην πανδημία, τόσο οι προτάσεις ορισμέ-

νων «ειδικών» όσο και οι τελικές επιλογές της κυβέρνη-

σης έχουν σαν βασικό κριτήριο τα συμφέροντα αυτών 
που έχουν την πραγματική εξουσία στην Ελλάδα και 
σε κάθε καπιταλιστική χώρα, δηλαδή των μεγάλων επι-
χειρηματικών ομίλων, των καπιταλιστών. Το ίδιο ισχύει 
και με τη συγκεκριμένη έκθεση και φαίνεται από τον 
ίδιο τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε: να αποτε-

λέσει τον «οδικό χάρτη» του ελληνικού κεφαλαίου για 
να διεκδικήσει τα 32 δις ευρώ που του αναλογούν από 
το ευρωπαϊκό «ταμείο ανάκαμψης», αλλά κυρίως για 
να θωρακίσει συνολικότερα την κερδοφορία του και 
τα συμφέροντά του σε κάθε οικονομικό και κοινωνικό 
τομέα (αγορά εργασίας, φορολογία, ασφαλιστικό, εκ-

παίδευση, υγεία κλπ).
Μια ματιά στους συντελεστές της έκθεσης αρκεί για 

να γίνει αυτό πιο κατανοητό: Στελέχη του Ινστιτούτου 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
που απηχεί τις θέσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών και 
σχετίζεται στενά με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομη-

χανιών (ΣΕΒ), στελέχη τραπεζών και βιομηχανικών και 
άλλων επιχειρήσεων, ακόμα και μεγάλοι καπιταλιστές 
αυτοπροσώπως, όπως ο ιδιοκτήτης της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η 
ακαδημαϊκή ιδιότητα ορισμένων αστών οικονομολό-

γων, όπως ο ίδιος ο… «νομπελίστας» Πισαρίδης και 
κάποιες παραπομπές σε δημοσιεύσεις κάθε άλλο παρά 
σημαίνουν ότι τα όσα προτείνονται έχουν χαρακτήρα… 
φυσικού νόμου.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση 
διορίζει μια επιτροπή «σοφών» με σκοπό να τεκμηριώ-

σει και να εξειδικεύσει τις πολιτικές που έχει ανάγκη 
το κεφάλαιο, πριν τις νομοθετήσει. Αυτό έχει γίνει πριν 
από σχεδόν κάθε σημαντική αντιλαϊκή μεταρρύθμιση, 
τόσο στα χρόνια των μνημονίων όσο και παλιότερα. 

Η ίδια, ξαναζεσταμένη σούπα…

Στις 240 σελίδες της έκθεσης αναφέρονται αρκε-

τές φορές ορισμένα συμπεράσματα και διαπιστώσεις 
τις οποίες οι μεγαλύτεροι σε ηλικία νέοι «κάπου» τις 
έχουν ξανακούσει: «Η χώρα για χρόνια δανείζονταν 
υπέρογκα ποσά για να πληρώνει μισθούς και συντά-

ξεις», «η ελληνική οικονομία πάσχει από χρόνιες παθο-

γένειες», «χρειάζεται να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις 
και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις», «πρέπει να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα για να έχουμε νέες θέ-

σεις εργασίας» κλπ. Ναι, καλά θυμάστε! Αυτά είναι που 
ακούγαμε στην αρχή και σε όλη τη διάρκεια της προ-

ηγούμενης δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης. Όλες οι 
μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ 
και συμπυκνώθηκαν στα 3 μνημόνια και τους χιλιάδες 
εφαρμοστικούς νόμους, εξυπηρετούσαν ακριβώς τους 
παραπάνω σκοπούς. 

Με άλλα λόγια, αυτό που προτείνει η έκθεση είναι 

Το δικό μας «σχέδιο»: 

«Αυτή η έκθεση δεν αποτελεί κυβερνητικό πρόγραμμα δεν είναι 
πολιτικό κείμενο και γι’ αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να μείνει έξω 
από την (…) κομματική, αντιπαράθεση (…). Είναι ανεξάρτητη οικονο-

μική έκθεση. Είναι ένα κείμενο αναφοράς στο οποίο κάθε πολίτης, 
η ελληνική κοινωνία, τα κόμματα, οι φορείς της αγοράς, της κοινω-

νίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μπορούν να ανατρέχουν ανά 

πάσα στιγμή και να το συμβουλεύονται».
Τα παραπάνω ειπώθηκαν από τον Πρωθυπουργό κατά την παρου-

σίαση -όχι των δέκα εντολών που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή χαραγ-

μένες σε πέτρινη πλάκα στο όρος Σινά- αλλά της τελικής έκθεσης 
της επιτροπής «Πισαρίδη» με τίτλο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την 
Ελληνική Οικονομία».  

η συνέχιση αυτής ακριβώς της πορείας -προφανώς 
με μια επικαιροποίηση με βάση τις σημερινές προ-

τεραιότητες του κεφαλαίου- που μας έφερε στη 
σημερινή κατάσταση: Δηλαδή στους μισθούς των 200 
ευρώ, στο 37,8% της ανεργίας στους νέους, στο διαλυ-

μένο σύστημα υγείας που γονάτισε από την πανδημία, 
στις τραγικές ελλείψεις στα σχολεία και τα πανεπιστή-

μια που τα αναγκάζουν να είναι εδώ και σχεδόν έναν 
χρόνο κλειστά. Είναι αυτή η πορεία που επέτρεψε στο 
κεφάλαιο να ξεπεράσει την προηγούμενη κρίση και 
οδήγησε σε μια σύντομη αναιμική ανάκαμψη, για να 
βρεθούμε σήμερα ξανά μέσα σε μια ακόμα πιο βαθιά 
κρίση, το ξέσπασμα της οποίας επιτάχυνε η πανδημία. 

Σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα από όλα αυτά, 
οι συγγραφείς της έκθεσης ισχυρίζονται ξανά ότι κατέ-

χουν τη «μαγική συνταγή» που θα λύσει τις αγιάτρευ-

τες αντιφάσεις του καπιταλισμού και θα εξασφαλίσει 
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3,5% για 
την επόμενη… δεκαετία, από την οποία θα επωφελη-

θούν όλοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής των ΗΠΑ, από το 1979 μέχρι το 2018 η παραγωγικότητα της 
εργασίας, δηλαδή αυτά που παράγουν οι εργαζόμενοι στη μονάδα του χρόνου, αυξήθηκε 6 φορές περισσότερο από τις ωριαίες 
απολαβές τους (+69,6% έναντι +11,6%). Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ολόκληρη η αύξηση της παραγωγικότητας πήγε στις «τσέ-

πες» των επιχειρηματιών. 

παραγωγικότητα

ωριαίες απολαβές
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Η πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες 
και τα δικαιώματά μας!

12



Θέλουν να γκρεμίσουν ό,τι έμεινε όρθιο!

Συνολικά, η έκθεση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
πλέγμα εφιαλτικών ανατροπών σε όποιο εργασιακό, 
ασφαλιστικό, μορφωτικό δικαίωμα έχει απομείνει στην 
εργατική τάξη και τη νεολαία. Πρόκειται για δικαιώμα-

τα που κατακτήθηκαν με αίμα και σκληρούς αγώνες 
τις προηγούμενες δεκαετίες και διασώθηκαν επίσης με 
σκληρούς αγώνες από τον «οδοστρωτήρα» των τελευ-

ταίων χρόνων. Σε κάθε περίπτωση, όπως γίνεται σχεδόν 
πάντα, η νεολαία αποτελεί ιδιαίτερη στόχευση αυ-

τών των ανατροπών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον στόχο 
για την πλήρη κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα 
της ασφάλισης και τη μετατροπή του εξ’ ολοκλήρου σε 
πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας για το κεφάλαιο. 

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλά ακό-

μα, όπως: Στη μείωση του επιδόματος ανεργίας. Στη 
μετατροπή των σχολείων και των πανεπιστημίων σε 
αυτόνομες μονάδες (κάτι σαν επιχειρήσεις…) που θα 
αναζητούν μόνες τους πόρους για να λειτουργήσουν. 
Στην πρόταση για επιβολή «τέλους επανεγγραφής» σε 
όσους φοιτητές ξεπερνάνε το προβλεπόμενα έτη φοί-
τησης, επειδή αναγκάζονται να δουλεύουν παράλληλα 
με τις σπουδές τους. Στη χρήση μεταχειρισμένων ακα-

δημαϊκών συγγραμμάτων για να εξοικονομηθούν πόροι 
(φαίνεται ότι κάποιοι φτάσανε να πάρουν Νόμπελ χω-

ρίς να σημειώνουν πάνω στα συγγράμματα τους…). Στις 
νέες συγχωνεύσεις σχολείων, στη μείωση του αριθμού 
των καθηγητών στα σχολεία (γιατί μάλλον μας περισ-

σεύουν…), στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά 
τάξη (ναι, καλά διαβάσατε!) κλπ. 

Άνοδος της παραγωγικότητας: Η ευλογία 
που ο καπιταλισμός μετατρέπει σε κατάρα

Αν υπάρχει κάτι που επαναλαμβάνεται τόσες φορές 
στην έκθεση ώστε να μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 
συγγραφείς θέλουν οπωσδήποτε «να μείνει», είναι η 
«ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας». Με αυτόν τον στόχο συνδέουν και 
τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Είναι 
χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του υφυπουργού 
Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, στη Βουλή, ο οποίος 
είδε στην «έκθεση Πισαρίδη» την απόλυτη απόδειξή 
για το ότι «όσες διαδηλώσεις και να κάνει η Αριστερά, 
ακόμη και αν πάει στη Γη του Πυρός περπατώντας, 
οι μισθοί δεν πρόκειται να αυξηθούν αν δεν υπάρχει 
ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα».

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η παραγωγικότητα της 
εργασίας αυξάνεται διαχρονικά, σαν αποτέλεσμα της 
ανθρώπινης σκέψης και δουλειάς, που αποκρυσταλλώ-

νεται ως εμπειρία και ως νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. 
Αγαθά που παλιότερα απαιτούσαν μέρες ολόκληρες για 
να παραχθούν, σήμερα παράγονται κατά χιλιάδες μέσα 
σε δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαμορ-

φωθεί πρωτόγνωρες δυνατότητες για κατακόρυφη 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των λαών όλου του 
κόσμου, με ταυτόχρονη μείωση του ημερήσιου εργά-

σιμου χρόνου, αλλά και των ορίων ηλικίας συνταξιο-

δότησης. 
Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια 

συνεχής αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων. Δηλαδή η «πίτα» μεγαλώνει, αλλά το 
«κομμάτι» που παίρνουν αυτοί που τη δημιουργούν, 
στην καλύτερη περίπτωση μεγαλώνει πολύ πιο αργά 
από ότι η ίδια η «πίτα», ενώ κάποιες φορές μένει το 
ίδιο ή μικραίνει κιόλας. Εργαζόμενοι πετιούνται στην 
ανεργία και όσοι συνεχίζουν να δουλεύουν «ξεζουμί-
ζονται» με 10ωρα και 12ωρα. Εικοσάρηδες περνούν όλη 
τη μέρα μπροστά σε μια οθόνη διαβάζοντας άχρηστες 
αγγελίες, την ώρα που εβδομηντάρηδες, αντί να απο-

λαμβάνουν τους καρπούς των κόπων μιας ολόκληρης 
ζωής, ανεβαίνουν στις σκαλωσιές.

Τι πάει στραβά και συμβαίνουν όλα αυτά; 

Τίποτα! Αυτή είναι η φυσιολογική λειτουργία του κα-

πιταλισμού. Για τους κεφαλαιοκράτες «αύξηση της πα-

ραγωγικότητας» δεν σημαίνει απλά περισσότερα προϊ-
όντα, αλλά περισσότερα κέρδη στη μονάδα του χρόνου. 
Περισσότερα κέρδη για τους καπιταλιστές σημαίνουν 

περισσότερη εκμετάλλευση για τους εργαζόμενους, ση-

μαίνουν δουλειά όπου, όποτε και για όσο θέλει ο ερ-

γοδότης. Αντίστροφα, η μείωση του εργάσιμου χρόνου 
και η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων μειώνει 
τα κέρδη του κεφαλαίου. Γι’ αυτό και στον καπιταλισμό 
τέτοιες κατακτήσεις ποτέ δεν «προσφέρονται» στην ερ-

γατική τάξη, αλλά μόνο επιβάλλονται με την οργάνωση 
και τους σκληρούς αγώνες της, σαν αυτούς που ειρω-

νεύεται ο Σκυλακάκης. Όλοι οι νομπελίστες αστοί οικο-

νομολόγοι του κόσμου να μαζευτούν και να φτιάξουν 
100 σχέδια, αυτό δεν θα μπορέσουν να το αλλάξουν.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο

Πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνει η έκθε-

ση (μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, κα-

τάργηση επιπλέον αμοιβής για υπερωρίες κλπ) έχουν 
ήδη αρχίσει να υλοποιούνται με τα νομοσχέδια της κυ-

βέρνησης. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας 
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας στη δουλειά, 
στη μόρφωση και στη ζωή. Οι χιλιάδες απεργοί της 26ης 
Νοέμβρη, τα λιμάνια, τα εργοτάξια, τα μέσα μεταφοράς 
και τα εργοστάσια που «νέκρωσαν» εκείνη τη μέρα, 
δείχνουν τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι. 

Όσο κρίσιμο είναι να μπουν περισσότεροι νέοι ερ-

γαζόμενοι και άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, σπου-

δαστές σε αυτόν τον αγώνα, άλλο τόσο κρίσιμο 
είναι και το πού θα στοχεύσει ο αγώνας αυτός. Δεν 
υπάρχει περιθώριο για άλλο χρόνο χαμένο σε αυταπά-

τες περί μιας καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισμού 
με ένα σχέδιο «αντι-Πισαρίδη», όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που πουλάει ξανά τις δικές του «μαγικές συνταγές». 
Και είναι λογικό να προσπαθεί να διαφοροποιηθεί σαν 
αντιπολίτευση, όμως η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε 
να καταγγείλει την επιτροπή Πισαρίδη που παρέλειψε 
να τον συμπεριλάβει στις ευχαριστίες. Βασικές πλευ-

ρές της έκθεσης, όπως η στοχοπροσήλωση στο «green 
new deal», στις πράσινες ψηφιακές επενδύσεις, στην 
προώθηση των πανάκριβων ΑΠΕ, στην «εξωστρέφεια», 
στη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου 
σε μεγαλύτερες μονάδες, βρίσκεται και στο δικό του 
πρόγραμμα.

Μέσα στους καθημερινούς μικρούς και μεγάλους 
αγώνες, προετοιμάζουμε τις δυνάμεις μας για την 
καθοριστική αναμέτρηση που είναι μπροστά: Για 
την κατάργηση του συστήματος της εκμετάλλευσης και 
την οικοδόμηση της κοινωνίας όπου οι σύγχρονες ανά-

γκες της νέας γενιάς θα μπορέσουν να γίνουν πράξη. 
Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο! 

Το 2019 η Ελληνική καπιτα-

λιστική οικονομία ανέβηκε 
9 θέσεις στην παγκόσμια κατά-

ταξη ανταγωνιστικότητας που 
δημοσιεύσει το Institute for 
Management Development (IMD) της Ελβετί-
ας. Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του συστήματος «Εργάνη»:

Ένας στους πέντε μισθωτούς έχει μισθό 

κάτω από 500 ευρώ μεικτά.

Ένας στους τρεις λαμ-

βάνει μεικτό μισθό μέχρι 700 
ευρώ, δηλαδή πολύ κάτω ή 
γύρω από τα επίπεδα του κατώ-

τατου μισθού! 

6 στους 10 νέους εργα-

ζόμενους δουλεύουν με «ευέ-

λικτες» μορφές απασχόλησης.

20,46%
500 ευρώ μεικτά

35,38%

60%
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Α κούσαμε πολλές φορές δια στόματος κυβέρνησης και μεγάλων 
επιχειρηματικών του κλάδου (Vodafone, OTE, Wind, Teleper-

formance κ.λπ) ότι η τηλεργασία αποτελεί το σημαντικότερο 
όπλο για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή 
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής η τηλεργασία 
ξεπερνά σε πολλές εταιρείες το 80%. 

Παρουσιάζουν τα οφέλη για τις επιχειρήσεις π.χ. το μειωμένο λει-
τουργικό κόστος και η αύξηση της παραγωγικότητας έως και 50%. Στα 
«οφέλη» για τους εργαζόμενους και την κοινωνία αναφέρονται μεταξύ 
άλλων η εξισορρόπηση της επαγγελματικής ζωής και η αύξηση της ικα-

νοποίησης των εργαζομένων λόγω της ευελιξίας στην οργάνωση του 
χρόνου εργασίας. Λένε επίσης ότι η τηλεργασία έχει οικονομικά οφέλη 
για τον εργαζόμενο (μειώνονται τα καθημερινά έξοδα για μετακινήσεις, 

διατροφή, φύλαξη και φροντίδα παιδιών) και ότι συμβάλλει στη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έλεος. Στη Γερμανική εταιρεία έφτασε 
στο σημείο να προτείνει αύξηση 5% στη φορολογία των εργαζομένων 
γιατί πλέον δουλεύουν από το σπίτι!

Στην πραγματικότητα η γενίκευση της τηλεργασίας πρόκειται για 
μια επιδίωξη των επιχειρηματικών ομίλων τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε όλον τον κόσμο, που βρίσκεται χρόνια στα συρτάρια τους, όπως απο-

καλύπτεται κι από τις δηλώσεις της κυβέρνησης και του ΣΕΒ.
Πρόκειται για μια ακόμα ελαστική σχέση εργασίας έναν τρόπο 

δηλαδή να γίνεται ο εργαζόμενος πιο ευέλικτος για τις ανάγκες της 
εργοδοσίας, να αυξάνεται ουσιαστικά ο βαθμός εκμετάλλευσης με 
διάφορα μέσα κυρίως με τη διευθέτηση και η επέκταση του εργάσιμου 
χρόνου.

Αυτό που ονομάζουν «σύγχρονο» είναι στην 
πραγματικότητα ο εργαζόμενος να γίνεται δέσμιος 
της εργασίας του 

Το πώς συμβαίνει αυτό στην πράξη οι εργαζόμενοι 
το γνωρίζουμε καλά: από το μικρότερο διάλειμμα ή τον 
μη υπολογισμό του ως εργάσιμου χρόνου, την 24ωρη 
διαθεσιμότητα ακόμα και στην ήπια ασθένεια ή στην 
άδειά μας, το σπαστό ωράριο, τις αμέτρητες «άγραφες» 
υπερωρίες.

Η εργοδοσία έχει μπει χωρίς υπερβολή στο σπίτι του 
εργαζόμενου. «Μπες να δεις ένα mail αφού σπίτι εί-
σαι», «κάτσε λίγο παραπάνω αφού σπίτι είσαι» «κερ-

δίζεις τον χρόνο που έχανες για τη μετακίνηση σου». 
Παύει να υπάρχει η διάκριση χώρου εργασίας και προ-

σωπικού χώρου. Είναι πολλές οι περιπτώσεις εργαζο-

μένων που νόσησαν από κορονοϊό και αντί να πάρουν 
άδεια υποχρεώνονταν να δουλεύουν από το σπίτι! 

Ονομάζουν «σύγχρονο» στην εποχή της τεράστιας 
ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, της λε-

γόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης να αυξάνεται ο 
εργάσιμος χρόνος ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες 
για την μείωσή του. Ονομάζουν «σύγχρονο» μια νέα 
γυναίκα να δουλεύει από το σπίτι και παράλληλα να 
φροντίζει τα παιδιά της. 

Δυστυχώς η τηλεργασία δεν αποτελεί προσωρινό μέ-

τρο αλλά ένα ακόμα όπλο των επιχειρηματικών ομίλων 
για να αυξάνουν τα κέρδη τους μέσα από την ένταση 
της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Σε συνδυασμό με 
το νομοσχέδιο που επιδιώκει να φέρει η κυβέρνηση για 
την θεσμοθέτηση των απλήρωτων υπερωριών, το 8ωρο 
για τους εργαζόμενους του κλάδου θα φτάσει να είναι 
άγνωστη λέξη. Και όλα αυτά ενώ ήδη στον κλάδο 
στο μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών πληροφορι-
κής ισχύουν 8,5 και 9ωρες συμβάσεις, όπως για 
παράδειγμα συμβαίνει στη Vodafone.

Η τηλεργασία οδηγεί στην απομόνωση και την αποξέ-

νωση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αποκόπτονται 
μεταξύ τους, γίνεται δυσκολότερη η δημιουργία δε-

σμών ανάμεσα τους, η ενημέρωση, η συλλογική δράση 
και διεκδίκηση.

Η εργοδοσία σ’ αυτές τις συνθήκες ξεσαλώνει, γίνο-

νται απολύσεις που δε μαθαίνονται, στοχεύουν στο 
φόβο των εργαζομένων. Επιπλέον αυτή την περίοδο την 
βλέπουν σαν ευκαιρία για να βάλλουν φίμωτρο στους 
αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων επιβάλ-

λοντας τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα συνδικάτα 
αντί της συμμετοχής με φυσική παρουσία. Διώκουν 
την συλλογική οργανωμένη δράση των εργαζομένων το 
μόνο όπλο που έχει μείνει στα χέρια τους και μπορεί να 
αντιμετωπίσει την ασταμάτητη επίθεση που δέχονται 
από όλες τις κυβερνήσεις. 

Γωγώ Θεοδωροπούλου,

Μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ  
και της Εργατικής Επιτροπής του ΚΣ.

Μέλος της Διοίκησης του Επιχειρησιακού Σωμα-

τείου Εργαζομένων Vodafone – 360 Connect 
 και λοιπών θυγατρικών

Σημαντική παρακαταθήκη η δουλειά μας 
μπροστά στην απεργία

Η επιτυχία της Απεργίας στις 26 Νοέμβρη είναι 
μια ανάσα διεκδίκησης και αγώνα για την προ-

στασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Συ-

γκεντρώσαμε αρκετή πείρα για το πώς μπο-

ρούμε και πρέπει να δουλεύουμε σε όλες τις 
συνθήκες. Μέσα από τα συνδικάτα του κλάδου 
μας, τα επιχειρησιακά σωματεία που υπάρχουν 
φτάσαμε στους νέους εργαζόμενους στον κλάδο. 

Πραγματοποιήσαμε Γενικές Συνελεύσεις των 
σωματείων λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστα-

σίας για την οργάνωση της μάχης της απεργίας. 
Τα μέλη της ΚΝΕ βρήκαμε τον τρόπο συνάδελφο 
τον συνάδελφο να συζητήσουμε τους, προβλη-

ματισμούς που υπάρχουν, να οργανώσουμε τον 
αγώνα μας. Αποτέλεσμα όλης αυτής της δράσης 
ήταν να απεργήσουν εργαζόμενοι από μεγάλες 
επιχειρήσεις του κλάδου, πολλοί για πρώτη 
φορά.

Όσα δικαιώματα κερδήθηκαν από την εργατι-
κή τάξη δεν τηλε-κατακτήθηκαν, αλλά κατακτή-

θηκαν μέσα από μαζικούς αγώνες. Τώρα είναι 
η ώρα να δυναμώσει η συλλογική διεκδίκη-

ση μέσα από τα συνδικάτα μας παλεύοντας 
για την υγεία, τη δουλειά, τη ζωή μας.

«Φάρμακο» ενάντια στην πανδημία  
ή εργαλείο στα χέρια των 
επιχειρηματικών ομίλων 

Τηλεργασία : 

14



8 ώρες τη μέρα, όπως λέμε 1.200 ώρες το 
εξάμηνο…

Ακριβώς 100 χρόνια μετά το 1920 και τη νομοθέτηση 
του 8ωρου στην Ελλάδα η κυβέρνηση ονομάζει «εκσυγ-

χρονισμό» το να ζει σήμερα η νέα γενιά χειρότερα από 
τις προηγούμενες! Το νομοσχέδιο για τα εργασιακά 
που έχει ήδη παρουσιάσει και ετοιμάζεται να καταθέ-

σει στη Βουλή αναφέρει ότι: «Επιχειρήσεις θα μπορούν 
να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως 
κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός 
του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μεί-
ωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας».

Δηλαδή, οι εργοδότες θα μπορούν να επιβάλλουν 
όποτε θέλουν επιπλέον δύο ώρες εργασίας, τις οποίες 
οι εργαζόμενοι θα υποχρεώνονται να δουλεύουν, χωρίς 
μάλιστα να αμείβονται γι’ αυτές. Η πρόβλεψη για «επι-
στροφή» των απλήρωτων ωρών -αν και εφόσον γίνεται 
και αυτή- δεν αποτελεί αντιστάθμισμα. Η αναπλήρωση 
των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του ερ-

γαζόμενου που φθείρονται από την εργασία γίνε-

ται στη διάρκεια του ίδιου 24ωρου και όχι της βδο-

μάδας, του μήνα ή του εξάμηνου. Για τον λόγο αυτό, 
εξάλλου, η πρόσθετη υπερωριακή αμοιβή, που τώρα 
καταργείται και με νόμο μέχρι τις 10 ώρες δουλειάς, 
ήταν μια μορφή «αποζημίωσης» για τη φθορά που προ-

καλούν στον εργαζόμενο οι πρόσθετες ώρες δουλειάς 
πάνω από το 8ωρο. 

Η εφαρμογή της 10ωρης εργάσιμης μέρας πατάει στο 
σχετικό νομοθετικό οπλοστάσιο που διασφάλισαν η ΕΕ 
και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο κεφάλαιο, 
ενώ το νέο νομοσχέδιο έρχεται να εξαλείψει προβλέ-

ψεις που δυσκόλεψαν την εφαρμογή της στην πράξη, 
όπως το να υπάρχει συμφωνία συνδικάτου. Φυσικά 
πατάει και στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί 

στους χώρους δουλειάς (ανασφάλιστη εργασία, αδήλω-

τες υπερωρίες, απουσία ελέγχων κλπ), η οποία είναι 
πολύ χειρότερη ακόμα και από αυτό που περιγράφουν 
οι αντεργατικοί νόμοι… 

Δεν θα ζήσουμε σαν δούλοι τον 21ο αιώνα!

Αυτά τα μέτρα, όπως και η θεσμοθέτηση μισθού 200 
ευρώ στα προγράμματα απασχόλησης που ανακοίνω-

σε η κυβέρνηση, το νέο χτύπημα στα σωματεία και τις 
ζωντανές διαδικασίες τους, στο δικαίωμα στην απεργία 
έρχονται εν μέσω πανδημίας και σε συνθήκες κα-

πιταλιστικής κρίσης με σκοπό να μείνουν και για 
μετά. 

Όμως, το μέλλον της νεολαίας τον 21ο αιώνα δεν μπο-

ρεί να είναι να λιώνει 10 ώρες την ημέρα στη δουλειά 
και άλλες 2 στα άθλια μέσα μεταφοράς για να πάει 
και να γυρίσει από αυτή. Να σπαταλάει τον λιγοστό 
ελεύθερο χρόνο της για να κυνηγάει και να ακριβοπλη-

ρώνει τις επιμορφώσεις και τα σεμινάρια που ζητάει η 
εργοδοσία. Να μην έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης 
στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, γιατί αυτά θεωρού-

νται «περιττές πολυτέλειες».
Το «σύγχρονο» είναι η εργασία με δικαιώματα και 

ελευθερίες μέσα στον χώρο δουλειάς, με αυξήσεις 
στους μισθούς, με καθολική ασφάλιση, με ευθύνη του 
κράτους, και μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας. 
Υγεία και Παιδεία υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά δη-

μόσια και δωρεάν και όχι μόνο για όσους μπορούν να 
βάλουν το χέρι στην τσέπη. Σύγχρονη και ασφαλής κα-

τοικία, μέσα μαζικής μεταφοράς, διεύρυνση του ελεύ-

θερου χρόνου τόσο για την ξεκούραση όσο και για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη μέσα από τον πολιτισμό, τον αθλη-

τισμό. Εκεί πρέπει να στοχεύει η σκέψη και η δράση μας.

«Μόνιμη ροπή της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι να ιδιοποιείται εργασία στο διάστημα και 
των 24 ωρών της ημέρας». 

Αυτά έγραφε ο Κ. Μαρξ, παρομοιάζοντας το κεφάλαιο σαν έναν βρικόλακα που διψά για ζωντα-

νό εργατικό αίμα. Οι πρόγονοι της σημερινής εργατικής τάξης έφταναν να δουλεύουν κάτω από 
τρομακτικές συνθήκες μέχρι και 18 ώρες την ημέρα και αυτό το μαρτύριο της υπερβολικής εργα-

σίας το πλήρωναν με φυσική και σωματική αθρεψία, ηθική έκπτωση και πρόωρο θάνατο. Στίγμα 
ανεξίτηλο για τον καπιταλισμό η αποτρόπαια, μέχρι θανάτου, εκμετάλλευση των παιδιών και των 
γυναικών. Απέναντι σε αυτήν τη βαρβαρότητα η εργατική τάξη πάντα αντέτασσε το αίτημα για μεί-
ωση του χρόνου εργασίας και με σκληρούς, ακόμα και αιματηρούς αγώνες, πέτυχε σημαντικές κα-

τακτήσεις. Όμως η «ροπή» του κεφαλαίου, για την οποία μιλούσε ο Μαρξ, συνέχισε να υπάρχει…

Μας γυρίζουν 100 χρόνια πίσω…

…ώρα να κοιτάξουμε μπροστά!

Tην αυγή του 1886 το κίνημα για το 8ωρο πήρε 
πρωτοφανείς διαστάσεις στις ΗΠΑ. Μάλιστα, οι 

εργάτες φορούσαν τα παπούτσια του «8ωρου» και 
κάπνιζαν «καπνό του 8ωρου» όπως τα αποκαλού-

σαν. Οι εφημερίδες έγραφαν τότε πως πίσω από 
την αναταραχή κρύβονταν «ανατριχιαστικοί» και 
«αχαλίνωτοι» κομμουνιστές. Την ίδια στιγμή, το 
ένα μετά το άλλο τα εργατικά συνδικάτα έπαιρναν 
αποφάσεις για την πραγματοποίηση γενικής απερ-

γίας, που ορίστηκε τελικά για την 1η του Μάη…
Από τα χείλη των εργατών ακουγόταν το τραγούδι 

του 8ωρου που αντηχούσε απειλητικό μέχρι τα πο-

λυτελή σπίτια των εργοδοτών:

«Θέλουμε να τ’ αλλάξουμε τα πράγματα

Βαρεθήκαμε να μοχθούμε απ’ τα χαράματα 
ίσα για να ζούμε και να μην έχουμε μια ώρα 
να σκεφτούμε

Θέλουμε να νιώσουμε του ήλιου την φωτιά 

και των λουλουδιών την ευωδιά.

Και θέλημα του θεού μες τους αιώνες να 
εφαρμοστούν οι οκτώ ώρες.

Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας από τα γιαπιά 

τα εργοστάσια, τα μαγαζιά.

Οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες δουλειά 

κι οχτώ ώρες για ό,τι θέλει ο καθένας μας».

Έ
να

 τ
ρα

γούδι...

...µ ια  Ισ

το
ρ

ί α

Το τραγούδι 
του οχτάωρου
Στίχοι: I. G. Blanchard
Μουσική: Jesse H. Jones
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Η οργή και η ανασφάλεια στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλον τον 
πλανήτη έχει μεγαλώσει. 

Δεν έχουν συμβεί και λίγα πράγματα στις ζωές των 
ανθρώπων… Ειδικά στις ΗΠΑ σχεδόν κάθε χρόνο χιλιάδες 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές, 
λαϊκές περιουσίες χάνονται για πάντα λες και είναι μοιραίο. 
Μόνο από το 2000 και μετά δεκάδες χιλιάδες αμερικανοί 
έχουν χάσει τη ζωή τους στους πολέμους που διεξάγουν οι 
ΗΠΑ για τον «εκδημοκρατισμό» του κόσμου, τρισεκατομ-

μύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς ώστε να διασφαλιστεί 
η «ασφάλεια του έθνους» με το λαό να μην μπορεί να 
σπουδάσει και να έχει υγειονομική περίθαλψη. Στη χώρα 
της Silicon Valley είναι εκατομμύρια οι ανειδίκευτοι εργά-

τες που «ξεζουμίζονται» στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στα 
εργοστάσια του βιομηχανικού επισιτισμού. Ενώ τα παλιά 

Η «ψυχή» της Αμερικής,  
τα «ρήγματα» και η ελπίδα των λαών

Η 
εκλογική αναμέτρηση 
στις ΗΠΑ και το τελι-
κό αποτέλεσμα έχει 

πυροδοτήσει έντονες συζητή-

σεις.
Δεν είναι και λίγο πράγμα… Η 

δάδα του αγάλματος της «Ελευ-

θερίας» είναι φλόγα στη καρ-

δούλα όλων όσων τα χείλη ανα-

φωνούν «Ο καπιταλισμός μπορεί 
να έχει προβλήματα αλλά είναι το 
καλύτερο και μοναδικό σύστημα 
για να ζει κανείς». Όλοι αυτοί λοι-
πόν έχουν προβεί σε μια πραγμα-

τική κατάθεση ψυχής! Αίσθημα 
ανακούφισης που η «φιλελεύθε-

ρη αστική δημοκρατία» και η χώρα 
που έχει τη πιο ολοκληρωμένη της 
έκφραση δεν θα εκπροσωπείται 
από τον «παράφρονα και λαϊκιστή» 
Τραμπ. Ταυτόχρονα τους σιγοτρώ-

ει η αβεβαιότητα και ο προβλη-

ματισμός. Θα μπορέσουν 
να αντιμετωπιστούν 
οι αντιθέσεις στην αμε-

ρικάνικη κοινωνία; 
Θα πάρουν 
το μήνυμα οι 
«ελίτ»; Όλοι 
μαζί ανεξαρ-

τήτως διαφορών 
στην πολιτική 
τοποθέτηση τε-

λικώς διερωτούνται: Θα μπορέ-

σει η Αμερική να ηγηθεί ξανά;
Είναι γεγονός ότι μεγάλο τμή-

μα του λαού και της νεολαίας της 
χώρας μας έχει αρνητική γνώμη 
για τον Ντοναλντ Τραμπ και την 
Προεδρία του στις ΗΠΑ. Αυτά που 
προκαλούν απέχθεια είναι ο κυ-

νισμός απέναντι στην ανθρώπινη 
ζωή όπως αυτή εκφράστηκε με 
την διαχείριση της πανδημίας, 
το ρατσισμό, τον αυταρχισμό και 
την καταστολή.

Πολλοί  λοιπόν σήμερα αναρω-

τιούνται τι θα αλλάξει στις ΗΠΑ.

Κανένας δεν μπορεί να «κλείσει» τα μάτια στις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Οι υπε-

ρασπιστές του «αμερικάνικου ονείρου» πλέον αναγκάζονται να τις παραδεχτούν, ανεξάρτητα 
πως ερμηνεύουν την αιτία τους. Άλλωστε οι ειδήσεις που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντι-

κού δεν μπορούν να κρυφτούν.  «Όποιος μοχθήσει και εργαστεί θα τα καταφέρει» ακουγόταν πριν 
κάποια χρόνια... Η εργατική τάξη στις ΗΠΑ δούλεψε πολύ. Τόσο που από το 1970 μέχρι το 2018 
«συνέβαλλε» στην αύξηση της περιουσίας του πλουσιότερου 1% του πληθυσμού των ΗΠΑ κατά 48 
τρισεκατομμύρια δολάρια! Όσο για την ευημερία των εργαζομένων τα στοιχεία από την περίοδο της 
πανδημίας είναι αποκαλυπτικά. Την ώρα που μια χούφτα παράσιτα μέσα σε λίγους μήνες έγιναν 
πλουσιότερα κατά 656 δις, 43 εκατομμύρια αμερικανοί στήνονταν στις ουρές της ανεργίας.

Με αυτά τα στοιχεία να πληθαίνουν ακόμα και οι ίδιοι οι δισεκατομμυριούχοι δεν έμειναν 
άπραγοι: «Φορολογήστε μας» απαίτησαν με μια φωνή. Και επειδή η κοινωνική τους ευαισθη-

σία δεν μπορούσε να περιμένει το τι θα κάνει το κράτος, ανέλαβαν και οι ίδιοι δράση. Έβαλαν 
στόχο «να δωρίσουν» τη μισή τους περιουσία. Το αποτέλεσμα αυτής 

της «καμπάνιας (Giving Pledge)» που ξεκίνησε το 2010 είχε σαν 
αποτέλεσμα όχι την μείωση, αλλά τον διπλασιασμό της περιουσίας 
των δισεκατομμυριούχων μέχρι σήμερα! Αποδεικνύοντας έτσι ότι 
το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα καλύτερης διανομής αλλά 
πρόβλημα κλοπής της απλήρωτης δουλειάς της εργαζόμε-

νης πλειοψηφίας, της δουλειάς που παράγει τον πλούτο όλο 
και σε μεγαλύτερες διαστάσεις. 

«λευκά κολάρα» των νέων τεχνολογιών, των κλάδων αιχ-

μής και της μεγάλης εξειδίκευσης, ο παλιός «μέσος αμε-

ρικάνος», βλέπει τα εισοδήματα του να υποχωρούν, εντεί-
νεται η εκμετάλλευση της εργασίας του. Η δημογραφική 
σύνθεση του πληθυσμού αλλάζει ραγδαία και λόγω της 
μετανάστευσης, που αποτελεί διαχρονικό «όπλο» για την 
ενίσχυση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, της διαφορο-

ποίησης -των μισθολογικών και άλλων- απολαβών ανάμεσα 
στην εργατική τάξη.

Όλα τα παραπάνω σαφώς και επιδρούν στη προπαγάνδα 
των δυο βασικών κομμάτων στις ΗΠΑ, των Ρεπουμπλικά-

νων και των Δημοκρατικών. Η λειτουργία της αστικής, 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, βασίζεται στην εναλ-

λαγή «διαχειριστών» αξιοποιώντας πραγματικές διαφορές 
αστικών κομμάτων, ιδεολογικές, ιστορικής καταγωγής, αλλά 

Οι κοινωνικές ανισότητες και η βασική αντίθεση του συστήματος

Τα πολλά «αντί- κάτι…» για να θολώσει η οργή
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Όλοι λοιπόν τελικά καταλήγουν ότι το επόμενο διάστημα θα κριθούν πολλά. 
Ο κόσμος «αλλάζει» και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Οι ΗΠΑ είναι στην κορυφή του ιμπεριαλιστικού κόσμου για σχεδόν 
έναν αιώνα. Τα τελευταία χρόνια η πρωτοκαθεδρία της απειλείται από 
την καπιταλιστική Κίνα. Ο συσχετισμός δύναμης ανάμεσα στα κα-

πιταλιστικά κράτη δεν έχει μείνει ποτέ αναλλοίωτος. Η ανισόμετρη 
ανάπτυξη ανάμεσα σε κλάδους της οικονομίας αλλά και ανάμεσα στα 

κράτη είναι σιδερένιος νόμος του καπιταλισμού. Αρκεί κανείς να αναλογι-
στεί ότι η Ινδία κάποτε αποικιοκρατούνταν από την Αγγλία αλλά σήμερα 

την ξεπερνάει. Αυτός όμως που χάνει δύναμη και ειδικά αν είναι «κο-

ρυφαίος παίκτης» δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Πόσο μάλλον 
σε μια περίοδο που η πανδημία επιτάχυνε την εκδήλωση της καπι-
ταλιστικής κρίσης, οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί κάνουν το «βασιλιά 
να φαίνεται γυμνός».

Η αντιπαράθεση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ 
ανάμεσα σε τμήματα της αστικής τάξης είναι σφοδρή. Στον 
πυρήνα της βρίσκεται το με ποιο μείγμα πολιτικής θα μπορέ-

σει να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της 
αμερικάνικης οικονομίας ειδικά σε τεχνολογίες αιχμής, οι 
χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε σχέση με αυτούς που έχει η 
Κίνα, ποιες συμμαχίες πρέπει να συνάψουν οι ΗΠΑ ώστε να 
αναχαιτιστεί η επιρροή της Κίνας. Η αντιπαράθεση αυτή και 
τα «οράματα» της αστικής τάξης θα βολοδέρνουν μέσα σε 
αντιφάσεις και αδιέξοδα, δεν προμηνύουν καμία βελτίωση 

της ζωής για τα εκατομμύρια των εργαζομένων στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον 
κόσμο.

Οι «ανάσες» αισιοδοξίας που έδωσαν σε εργαζόμενους όλου του κόσμου 
οι εικόνες του αγωνιζόμενου λαού στις ΗΠΑ το προηγούμενο διάστημα απο-

δεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις για να ξεσηκωθεί ο λαός οποιασδή ποτε χώρας 
είναι ώριμες και αυτό γιατί οι αντιθέ σεις που γεννάει αυτό το σύστημα είναι 
αγιάτρευτες, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα και στην καρδιά του καπιταλι-
σμού. Από την άλλη όμως δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται μεγάλες λαϊ-
κές κινητοποιήσεις. Από τα κινήματα της δεκαετίας του 1960 μέχρι το «occupy 
wall street» πριν μερικά χρόνια υπάρχει μεγάλη πείρα από την χειραγώγηση 
και την ενσωμάτωση λαϊκών κινητοποιήσεων σε αντιδραστικές τελικά κα-

τευθύνσεις, στην υποστήριξη αλ-

λαγών υπέρ του συστήματος, 
στις εναλλαγές διαχειριστών 
της αστικής τάξης. Γίνεται 
φανερή η ανάγκη της πολι-
τικής πρωτοπορίας, της ε.τ. 
ενός σύγχρονου επαναστατι-
κού ΚΚ, με ξεκάθαρη στρατηγική 
ικανού να συνδέεται με εργατικές 
λαϊκές μάζες, να προσανατολίζει 
τους αγώνες για τα άμεσα προβλήμα-

τα σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. 
Δίδαγμα διαχρονικό και σύγχρονο.

και διαφορών στην πολιτική, για το πως θα εξυπηρετη-

θούν τα στρατηγικά συμφέροντα της τάξης τους.
Η ανάδειξη του  Τραμπ  στη διακυβέρνηση αποτέ-

λεσε επιλογή τμήματος της αστικής τάξης των ΗΠΑ, 
πιάνοντας όμως καλύτερα απ’ οτι οι Δημοκρατικοί 
το σφυγμό των ανησυχιών στην αμερικάνικη κοι-
νωνία. Συμπύκνωσε στη πολιτική προπαγάνδα και πρα-

κτική αυτό που οι Δημοκρατικοί πονηρά χαρακτηρίζουν 
ως «αντισυστημικό λαϊκισμό». Έτσι στην οργή και στην 
ανασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων που βλέπουν το 
χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες της εποχής και της 
δικής τους ικανότητας επιβίωσης να μεγαλώνει, που 
έχουν πραγματικά αηδιάσει από τη φαιδρότητα και 
την ηθική όσων εκπροσωπούν αστικούς θεσμούς και 
επιχειρηματικά λόμπι ο Τραμπ έδωσε «διέξοδο»… Υιο-

θέτησε έναν λόγο έξω από τα «καταστημένα της πολι-
τικής γραφειοκρατίας», για να «αναμετρηθεί» με ΜΜΕ, 
ακαδημαϊκούς, άλλους επιφανείς καπιταλιστές κλπ 
κατηγορώντας τους ότι νοιάζονται για οτιδήποτε άλλο 
πέρα από τη ζωή του αμερικάνου «πολίτη». Ενίσχυσε 
τον ρατσισμό και τα εθνικιστικά ένστικτα, ώστε οι εργα-

ζόμενοι να βλέπουν τελικά τον εχθρό στον ξένο ή στους 
«βρωμιάρηδες» - έτσι χαρακτήρισε τα εκατομμύρια που 
κινητοποιήθηκαν μετά τη δολοφονία του Φλόιντ - που 
θέλουν να καταλύσουν τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, ο 
οποίος έχει «διασφαλίσει» ότι όποιος εργάζεται σκληρά 
θα τα καταφέρνει…

Το κυριότερο όμως είναι πως εξέφρασε μια συγκε-

κριμένη πολιτική στήριξης των πιο παραδοσιακών τμη-

μάτων της αμερικάνικης βιομηχανίας και ταυτόχρονα 
μια εξωτερική πολιτική που είχε ως περιεχόμενο ότι η 
προσπάθεια για τη διατήρηση των ΗΠΑ στην παγκό-

σμια πρωτοκαθεδρία μπορεί να οδηγήσει και στο σπά-

σιμο παλιών συμφωνιών και συμμαχιών.

Οι Δημοκρατικοί από την άλλη υιοθετώντας τις 
προτεραιότητες χρηματοπιστωτικών ομίλων, ομί-
λων που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολο-

γίες και την πράσινη ενέργεια ως διέξοδο από τα 
προβλήματα της αμερικάνικης οικονομίας, και αξι-
οποιώντας την δυσαρέσκεια σε ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες από την πολιτική Τραμπ, προσπάθησαν να εμ-

φανιστούν πιο «μετριοπαθείς», «ανεκτικοί» σε θέματα 
δημοκρατικών δικαιωμάτων, πιο κοινωνικοί, φιλο-οικο-

λογικοί κ.λπ. Κυρίως όμως σημείωναν την ανάγκη οι 
ΗΠΑ να επανοικοδομήσουν τις διεθνείς τους συμμαχίες 
με το ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα με τα κράτη της ΕΕ απέναντι 
σε κοινούς τους αντιπάλους, κυρίως την Ρωσία και την 
Κίνα.

Δικλείδα ασφαλείας για το ότι θα συμβούν όλα τα πα-

ραπάνω, ορισμένοι πιο «προοδευτικοί» και στη χώρα 
μας, θεωρούν ότι θα είναι η «αριστερή» πτέρυγα των 
Δημοκρατικών. Αυτοί θα προσπαθήσουν να επιβάλουν 
στον πιο μετριοπαθή Μπάιντεν τις αναγκαίες με-

ταρρυθμιστικές τομές! Προϋπόθεση όμως για να 
γίνει πιο δυναμική η αμερικάνικη οικονο-

μία είναι η ένταση της εκμετάλλευσης 
των αμερικάνων εργαζομένων. Τα 
οράματα των επιχειρηματικών 
ομίλων σε κάθε εκδοχή τους εί-
ναι εφιάλτες για τους λαούς.

Τα δείγματα γραφής του 
«αντι-Τραμπ» μετώπου 
για την επιστροφή στην 
«πρόοδο, την ανεκτι-
κότητα και τις παροχές» 
έχουν αρχίσει εδώ και 
καιρό να φαίνονται. Έτσι 
κατά τη διάρκεια των με-

γάλων κινητοποιήσεων του λαού μετά τη δολοφονία 
από αστυνομικό του αφροεμαρικάνου Φλόιντ, ο Μπαι-
ντεν δήλωσε πως οι αστυνομικοί θα έπρεπε να μην πυ-

ροβολούν στη καρδιά αλλά στα πόδια! Η επιστροφή 
στον διάλογο και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, 
έχει διακηρυχτεί ότι θα έχει σαν οδηγό την πολιτική 
Ομπάμα. Μάλλον οι 7 πολεμικές επιχειρήσεις και βομ-

βαρδισμοί που έγιναν επί ημερών του ήταν μια μικρή 
παραφωνία…

Άλλωστε η ιστορία των Δημοκρατικών και του 
ίδιου του Τζο Μπάιντεν είναι διδακτική. Το 1998 
ως γερουσιαστής ψήφισε υπέρ της ΝΑΤΟικής επέμβα-

σης στην τότε Γιουγκοσλαβία. Το 2002 ψήφισε υπέρ 
του πολέμου στο Ιράκ. Στη συνέχεια βέβαια δήλωσε 
ότι έκανε «λάθος». Ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στη κυ-

βέρνηση Ομπάμα στήριξε τις πολεμικές επιθέσεις στη 
Λιβύη το 2011 και στη Συρία το 2014, για τις οποίες 
ξαναμετάνιωσε αργότερα!

Τελικά οι λαοί θα μπορούν να «ανασαίνουν»;
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Οι «σύμμαχοι μας»…με δικά τους λόγια  
για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις:

Σε ανακοίνωση του το εκλογικό επιτελείο του Τζο 
Μπάιντεν αναφέρει: «Ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύεται 
για έναν ισχυρό διάλογο με Ελληνομαερικανούς 
ηγέτες αλλά και με την ηγεσία της Ελλάδας για να 
διατηρηθούν οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών και 
να δοθεί ώθηση στη σταθερότητα στην Ανατολική 
Μεσόγειο». 

Ενώ δεν είναι τυχαία και η παρέμβαση του «alter 
ego» των ελληνικών κυβερνήσεων, Τζέφρι Πάιατ, 
που ερωτηθείς προ ημερών σχετικά με την κυβερνη-

τική εναλλαγή στις ΗΠΑ τόνισε πως η Ελλάδα και οι 
ΗΠΑ, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είναι «έντονα ευ-

θυγραμμισμένοι στην αρχή πως, ανεξάρτητα από 
οτιδήποτε, πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία 
αγκυροβολημένη στη Δύση. Πρέπει να βρούμε έναν 

τρόπο να προσεγγίσουμε την τουρκική κυβέρνηση και 
την τουρκική κοινωνία για να χτίσουμε ευκαιρίες συ-

νεργασίας και να εργαστούμε από κοινού ως εταίροι 
του ΝΑΤΟ».

Αποκαλυπτική επίσης είναι και η Έκθεση του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ λίγες μόλις μέρες μετά την εκλογή του 
Τζο Μπάιντεν που εκτός των άλλων αναφέρει: «H Ελ-

λάδα και οι ΗΠΑ δεν έχουν την ίδια άποψη για την 
έκταση του ελληνικού εναερίου χώρου».

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι θα ήταν του-

λάχιστον αφέλεια να πιστέψουμε πως η κυβερνητική 
εναλλαγή στις ΗΠΑ μπορεί να εξασφαλίσει μία ευνοϊ-
κότερη εξέλιξη στα Ελληνοτουρκικά καθώς είναι ξεκά-

θαρο ότι ο Μπάιντεν θα επιδιώξει, όπως και ο Τραμπ, 
να διατηρήσει την Τουρκία στην «αγκαλιά» του NΑΤΟ 
και να θέσει εμπόδια στη διείσδυση στην περιοχή συμ-

φερόντων ανταγωνιστικών προς τα αμερικανικά συμφέ-

ροντα.

Και αυτό σημαίνει ακόμη και «αναγκαίους συμβιβα-

σμούς» με την Τουρκία όπως δηλώνει ο Αμερικανός 
πρέσβης έτσι ώστε να διατηρηθεί η Τουρκία αγκυρο-

βολημένη στη Δύση και να προχωρήσουν τα ευρύτερα 
ενεργειακά παιχνίδια στην περιοχή.

Τα συμφέροντα μας  
και τα συμφέροντα τους…

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι ο λαός και η 
νεολαία δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τους ΝΑ-

ΤΟικούς συμμάχους της ελληνικής αστικής τάξης και 
ότι τα δικά της συμφέροντα, που υπηρετεί η βαθύτερη 
ιμπεριαλιστική εμπλοκή, δεν τέμνονται πουθενά με τα 
δικά του.

Υπάρχει πείρα από το πώς έδρασαν Ρεπουμπλικάνοι 
και Δημοκρατικοί Πρόεδροι. Για παράδειγμα, οι δημο-

κρατικοί Κλίντον και Ομπάμα συνέχισαν από εκεί που 
άφησαν οι προκάτοχοί τους Ρεπουμπλικάνοι τις δολο-

φονικές επεμβάσεις, διεκδικώντας τη μερίδα του λέο-

ντος σε αγορές, πηγές και δρόμους ενέργειας, αλλά και 
σφαίρες επιρροής.

Θυμίζουμε ότι επί Κλίντον καθιερώθηκε η «οικοδόμη-

ση» των «γκρίζων ζωνών», τα Ίμια και το καθεστώς πε-
ριορισμένης κυριαρχίας, που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ, 
«φουσκώνοντας τα πανιά» της τουρκικής επιθετικότητας. 
Επί Κλίντον επίσης,  έγινε η επέμβαση και διάλυση της 
ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, επί Ομπάμα συνεχίστηκε ο «πό-

λεμος κατά της τρομοκρατίας», με αιματοκύλισμα των 
λαών σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία κ.α.

Τα παραπάνω δείχνουν πως ο λαός και η νεολαία όχι 
μόνο δεν πρέπει να τρέφουν καμιά προσδοκία σε σχέ-

ση με την κυβερνητική αλλαγή στις ΗΠΑ, αλλά πως 
τώρα πρέπει να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στην 
εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, ενάντια στην κυ-

βέρνηση, στην αστική τάξη και τους συμμάχους της, 
που για τα δικά τους συμφέροντα μας μπλέκουν όλο 
και πιο βαθιά σε κινδύνους και περιπέτειες.

Τ ο συγκεκριμένο ερώτημα -και όχι τυχαία- αναπαράχθηκε με διάφορους τρόπους το τελευ-
ταίο διάστημα από αστικά επιτελεία θέλουν ο λαός και η νεολαία να «στοιχηθούν» και 
να εναπωθέσουν τις ελπίδες τους στην κυβερνητική εναλλαγή στις ΗΠΑ καθώς και στην 

ανάγκη για σταθερότερο βηματισμό της Ελλάδας με τα ευρύτερα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή.
Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε για «διαβολικά καλό» Τράμπ ενώ τώρα περί ...«Μπαϊντενόπουλου» 

που συμπαθεί την Ελλάδα και «δεν έχει χημεία με τον Ερντογάν», αλλά και την ...έκρηξη «εθνικής 
υπερηφάνειας» για την εκλογή μερικών Ελληνοαμερικανών υποψηφίων στη Γερουσία και τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, που θα αποτελέσουν τάχα «μοχλό πίεσης» για τα Ελληνοτουρκικά. Ωστόσο, η 
αλήθεια διαγράφεται πολύ διαφορετική για τον ελληνικό και τους άλλους λαούς της περιοχής.

Πρέπει να ελπίζουμε σε μια «ευνοϊκότερη» στάση
της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ στα Ελληνοτουρκικά;

Προεδρικές
εκλογές
στις ΗΠΑ

Και με κυβέρνηση Μπάιντεν, βασική επιδίωξη των 
ΗΠΑ θα συνεχίσει το ενιαίο «κράτημα» της Τουρ-

κίας από το ΝΑΤΟϊκό στατόπεδο, ό,τι σημαίνει 
ατό για τα ελληνικά κυρίαρχα διακαιώματα
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Είναι όμως έτσι; Οι γυναίκες του λαού της 
Αμερικής, των υπόλοιπων χωρών, πρέπει 
να περιμένουν θετικές αλλαγές στη ζωή 
τους από τέτοιες “πρωτιές” γυναικών σε 
κυβερνητικές θέσεις; 

Η απάντηση είναι αρνητική. Διότι, όσες γυναίκες κι 
αν στελεχώνουν τους αστικούς θεσμούς, το κριτήριο 
για τη στάση, τις πράξεις, την πολιτική που θα εφαρ-

μόσουν δεν είναι το φύλο τους αλλά τα ταξικά συμ-

φέροντα που έχουν οι ίδιες, που υπερασπίζονται και 
εκπροσωπούν. Δηλαδή η εξασφάλιση της κερδοφορίας 
των μονοπωλίων που έχει ως προϋπόθεση το τσάκισμα 
των εργατικών- λαϊκών αναγκών, την ένταση της εκ-

μετάλλευσης, αντρών και γυναικών, τη διαιώνιση της 
γυναικείας ανισοτιμίας. 

Από τη Θάτσερ και τη Μέρκελ, μέχρι τις Ελλη-

νίδες Υπουργούς και ΠτΔ… είναι πολλά «τα έργα 
και οι μέρες» γυναικών που έχουν αναδειχτεί σε 
τέτοιους θεσμούς και αποδείχτηκαν κάτι παραπάνω 
από άξιες διαχειρίστριες του καπιταλιστικού συστήμα-

τος. Έβαλαν τη «σφραγίδα» τους σε αντιλαϊκούς νό-

μους, στην καταστολή των εργατικών-λαϊκών αγώνων, 
στο αιματοκύλισμα των λαών από τις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και πολέμους. 

Για παράδειγμα, καμία «ευαισθησία» λόγω φύλου δεν 
έδειξε η Μαντλίν Ολμπράιτ- η πρώτη γυναίκα Υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ- όταν επί θητείας της, το 1999, 
ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ βομβάρδιζαν και επενέβησαν στη 
Γιουγκοσλαβία, σπέρνοντας το θάνατο σε εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους (ο Ομπάμα μάλιστα την τίμησε με 
το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας!). Αντίστοιχες 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις έχουν «υπογράψει» η Κο-

ντολίζα Ράις και η Χίλαρι Κλίντον, ως Υπουργοί Εξωτε-

ρικών, σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Λιβύη, η Συρία. 
Η ίδια η Καμάλα Χάρις, με το «έργο» της ως εισαγ-

γελέας και Υπουργός Δικαιοσύνης στην Καλιφόρ-

νια, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε τα λαϊκά δικαιώματα, 
πολλές φορές οι αποφάσεις της βάραιναν τις μειονότη-

τες. Για παράδειγμα, είχε υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να 
αποφυλακίζονται πρόωρα μη βίαιοι κρατούμενοι, που 
το δικαιούνταν, επειδή «οι φυλακές θα έχαναν μια ση-

μαντική δεξαμενή εργασίας»! Μετά τη δολοφονία ενός 
Αφροαμερικανού από αστυνομικό στο Μιζούρι το 2014, 

η Χάρις είχε απορρίψει αιτήματα οργανώσεων ώστε να 
διερευνηθούν περιστατικά θανάσιμων πυροβολισμών 
από ένστολους στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώ στα λόγια είχε 
ταχθεί κατά της θανατικής ποινής, το 2014 άσκησε έφε-

ση σε απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που έκρινε 
αντισυνταγματική την επιβολή θανατικής ποινής στην 
Καλιφόρνια. Είχε ταχθεί υπέρ της δίωξης των γονέ-

ων παιδιών που έλειπαν πολύ συχνά από το σχο-

λείο, συχνά ακόμη και εις βάρος μη προνομιούχων 
οικογενειών που προέρχονταν από εθνικές μειονότητες 
και αντιμετώπιζαν πολλαπλές οικονομικές δυσκολίες. 

Στόχος η παραπέρα ενσωμάτωση των 
γυναικών

Τα αστικά επιτελεία παρουσιάζουν ως προοδευτική 
εξέλιξη για την πλειοψηφία των γυναικών, την ανάδει-
ξη γυναικών στα λεγόμενα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, 
έχοντας έναν επιπλέον σκοπό: 

Να καλλιεργηθεί η ψεύτικη και επικίνδυνη λογική 
«είμαστε γυναίκες, νιώθουμε όλες το ίδιο», με στόχο να 
ενσωματωθούν οι γυναίκες, ειδικά οι νέες, στους αστι-
κούς σχεδιασμούς και συμφέροντα, να μπουν εμπόδια 
στη διαμόρφώση ταξικού κριτηρίου, να κρυφτεί τελικά 
η αιτία των αδιεξόδων που γεννά η καπιταλιστική βαρ-

βαρότητα και ο δρόμος για την ανατροπή της. 

Δεν ήταν τυχαία η δήλωση της Χάρις τη μέρα της εκλο-

γής της: «Γυναίκες από την Ασία, αφροαμερικανές, λατί-
νες, έχουν την δύναμη να στηρίξουν την δημοκρατία… 
κάθε μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα 
ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου».  

Όμως, έχει τις «ίδιες ευκαιρίες» η Χάρις, που η περι-
ουσία της φτάνει τα 60 εκ. δολάρια,  με τη μαθήτρια 
στην Αμερική που αναγκάζεται να παρατήσει το σχο-

λείο για να εργαστεί; Με τις γυναίκες που ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας; Με εκείνες που δεν μπορούν 
να σπουδάσουν εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών; Με 
τις γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο 
επειδή δεν έχουν να πληρώσουν ασφάλιση; Αυτή είναι 
η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των γυ-

ναικών στην Αμερική, ειδικά οι γυναίκες μειονοτικών 
πληθυσμών. 

Ο δρόμος για να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες τις κοι-
νωνικές διακρίσεις, την εκμετάλλευση, την ανασφάλεια, 
τη βία της εργοδοσίας και του κράτους, τον κίνδυνο της 
απόλυσης και της φτώχειας, τη βία των ιμπεριαλιστικών 
πολέμων, είναι να γίνουν οι ίδιες πρωταγωνίστριες των 
εξελίξεων. Να συμμετέχουν μαζικά και ενεργά στην 
κοινωνική δράση, με περιεχόμενο τη διεκδίκηση των 
σύγχρονων αναγκών και κοινωνικών δικαιωμάτων, την 
πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλευ-

σης και καταπίεσης. 

γίνεται «γυναικεία υπόθεση»… 
Όταν η διαχείριση του συστήματος 

«Η γυάλινη οροφή έσπασε», «πρότυπο για τα κορίτσια», «σύμβολο της πολυπο-

λυτισμικότητας της Αμερικής», «Η Καμάλα είναι το μέλλον»… Είναι ορισμένα από 
τα πολλά που ακούστηκαν και γράφτηκαν - ίσως και πιο πολλά απ΄ ότι για τον νέο 
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν- για την Καμάλα Χάρις, την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο 
των ΗΠΑ.

Η ίδια, αξιοποιώντας την καταγωγή της – πατέρας Τζαμαϊκανός, καθηγητής πα-
νεπιστημίου και μητέρα Ινδή, ερευνήτρια - εμφανίστηκε ως υπερασπίστρια των 
δικαιωμάτων των γυναικών και ειδικά των μειονοτικών πληθυσμών της Αμερικής. 

Η Ινδή κατά το ήμισυ Κ. Χάρις παρουσιάστηκε σαν μια λύση στα προβλήματα της Ινδίας των μεγάλων αντιφάσεων, των εκατομ-

μυρίων φτωχών και των αλλεπάλληλων περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό και κυκλοφόρησαν πολλές εικόνες με 
τελετουργικά που εύχονταν τη νίκη της Καμάλα. Οι εικόνες όμως των 250.000.000 απεργών στις 26 Νοέμβρη (ανάμεσα τους 
εκατομμύρια γυναίκες) δείχνει ότι πολλοί δεν έχαψαν το παραμύθι και πιστεύουν στη δύναμη της γροθιάς τους και όχι στα 
ευχολόγια!
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Πως λειτουργεί το Εκλογικό σύστημα στην 
Αμερική

Έστω και λίγο αν άνοιγε κάποιος την τηλεόραση το 
προηγούμενο διάστημα όλο και θα άκουγε για το «θρί-
λερ» που εξελισσόταν σχετικά με το ποιός θα βγει Πρόε-
δρος των ΗΠΑ, ποιές πολιτείες κατέκτησε ο καθένας κα.

Στην Αμερική, οι εκλογές είναι λίγο… παράξενες. Μά-

λιστα, είναι τόσο «δημοκρατικές» που μπορεί να 
βγει κάποιος Πρόεδρος έχοντας πάρει λιγότερους 
ψήφους από τον «αντίπαλο» του! 

Στην Αμερική ο εκάστοτε Πρόεδρος δεν βγαίνει ανα-

λογικά με την επιθυμία των ψηφοφόρων αλλά μέσω 
ενός θεσμού που ονομάζεται Εκλεκτορικό Κολλέγιο ή 
αλλιώς σώμα Εκλεκτόρων.

Οι πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και η πρωτεύουσα Ου-

άσινγκτον εκπροσωπούνται από έναν αριθμό εκλεκτό-

ρων, ανάλογο του μεγέθους της κάθε πολιτείας. Στο 
σύνολό τους υπάρχουν 538 εκλέκτορες. Έτσι για να 
αναδειχθεί κάποιος στο αξίωμα του Προέδρου, θα πρέ-

πει να εξασφαλίσει πάνω από 270 εκλέκτορες, δηλαδή 
τους μισούς συν έναν.

Οι 48 από τις 50 πολιτείες χρησιμοποιούν ένα σύστη-

μα σύμφωνα με το οποίο, όποιος κερδίσει τις περισσό-

τερες ψήφους σε μια πολιτεία, τότε παίρνει και όλες 
τις ψήφους των εκλεκτόρων. Με λίγα λόγια, τηρείται η 
αρχή του «ο νικητής τα παίρνει όλα».

Με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί ένας υποψήφιος 
που έχει πάρει λιγότερες ψήφους πολιτών, αλλά έχο-

ντας εξασφαλίσει την πλειοψηφία σε πολιτείες «κλει-
διά» κερδίζει τους περισσότερους Εκλέκτορες και γί-
νεται Πρόεδρος των ΗΠΑ, κάτι που συνέβη και στις 
εκλογές του 2016.

Σ ε αυτό το κείμενο με αφορμή και τις 
πρόσφατες Αμερικανικές εκλογές θα 
προσπαθήσουμε μέσα από σύντο-

μες ιστορίες και ορισμένα στοιχεία να δούμε 
πραγματικά πόσο ελεύθερα και δημοκρατικά 
εκλέγεται κάποιος στην χώρα της «ελευθερίας 
και της δημοκρατίας», τις ΗΠΑ. Τη χώρα που 
παρουσιάζεται μέσα από σχολικά βιβλία, διά-

φορους καθηγητές, ακαδημαϊκούς και άλλους 
«ειδικούς» ως η πιο «καθαρόαιμη» μορφή Δη-

μοκρατίας που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα 
και για τα υπόλοιπα κράτη. 

...γ
υµν
άσι
ο!

ΗΠΑ: Μία ματιά στη χώρα της 
«ελευθερίας» και της «δημοκρατίας»

ΗΠΑ: Μία ματιά στη χώρα της 

Η ταινία περιγράφει την δωδεκάχρονη οδύσ-

σεια του οικογενειάρχη Σόλομον Νόρθαπ, που 
γεννήθηκε και ζούσε ελεύθερος στη Ν. Υόρκη. Σε 
ηλικία όμως 33 ετών, το 1841, 20 χρόνια πριν την 
έναρξη του αμερικανικού εμφυλίου με κύρια, υπο-

τίθεται, αιτία την κατάργηση της δουλείας, έμπο-

ροι ανθρώπινων όντων τον πότισαν ναρκωτικά και 
τον απήγαγαν από την Ουάσιγκτον για να τον με-

ταφέρουν με ποταμόπλοιο στα σκλαβοπάζαρα του 
Νότου. Η βασίζεται σε βιβλίο που το 1853 εξέδωσε 
ένας νομικός ο οποίος είχε καταγράψει λεπτομε-

ρειακά την αφήγηση του Σόλομον.

Δύο είναι τα κείμενα τα οποία ουσιαστικά 
συνδέονται με την δημιουργία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 
(1776) και το Σύνταγμα των ΗΠΑ (1788).

Η ίδια η διακήρυξη της ανεξαρτησίας που δι-
δάσκεται και στο βιβλίο ιστορίας της Γ΄ Γυμνα-

σίου προέβλεπε ότι «όλοι γεννιούνται ίσοι», με 
«αναφαίρετα Δικαιώματα» στην «Ζωή, την Ελευ-

θερία και την επιδίωξη της Ευτυχίας», βέβαια 
αυτό που δε λένε τα σχολικά βιβλία είναι ότι το 
συγκεκριμένο κείμενο γράφτηκε από έναν άν-

θρωπο όπου ο ίδιος είχε εκατοντάδες δούλους 
ως ενήλικας, τον Τόμας Τζέφερσον [Αμερικανός 
πρόεδρος κατά την περίοδο 1801-1809] και κυ-

κλοφόρησε σε 13 αποικίες που όλες, σε κάποιον 
βαθμό, επέτρεπαν την δουλεία! 

«12 χρόνια σκλάβος»

«Η ελευθερία στις καπιταλιστικές 
κοινωνίες λίγο πολύ παραμένει αυτό που 
ήταν στις αρχαίες Ελληνικές δημοκρατίες: 
Ελευθερία για ιδιοκτήτες σκλάβων»

Ο πραγματικός λόγος που θεσμοθετήθηκε το συγκρι-
μένο εκλογικό σύστημα έχει βαθιές ρίζες που κρατούν 
από το πρώτο Αμερικάνικο σύνταγμα του 1787 και δεν 
είναι άλλες από τον θεσμό της δουλείας που ίσχυε στην 
Αμερική. 

Για να γίνει πιο κατανοητό, σε ένα αναλογικό εκλογι-
κό σύστημα, οι πολιτείες του Βορρά θα υπερτερούσαν 
αριθμητικά έναντι του Νότου καθώς οι πολυάριθμοι 
σκλάβοι που υπήρχαν εκείνη την εποχή (οι οποίοι 
ανέρχονταν σε πάνω από μισό εκατομμύριο συνολικά) 
φυσικά δεν μπορούσαν να ψηφίσουν και ήταν συγκε-

ντρωμένοι στο Νότο. Έτσι οι Βόρειοι θα έβγαζαν εύκο-

λα όποιον πρόεδρο επιθυμούσαν. 
Αντίθετα, το Σώμα των Εκλεκτόρων επέτρεπε σε κάθε 

πολιτεία του Νότου να μετρά τους σκλάβους της όσο 
τα 3/5 ενός «κανονικού ανθρώπου» στον υπολογισμό 
του μεριδίου της στην συνολική καταμέτρηση ώστε να 
υπάρχει «Δικαιοσύνη» στην εκλογή του Προέδρου με-

ταξύ Βορρά και Νότου.
Με απλά λόγια, φαίνεται ότι αυτό το «Λίκνο της 

Δημοκρατίας» που μας παρουσιάζουν παρά τα όποια 
προοδευτικά στοιχεία είχε για την εποχή εκείνη, βασί-
στηκε στην αδικία καθώς και σε μία  από τις πιο άγριες 
μορφές εκμετάλλευσης την δουλεία, που με απόλυτο 
κυνισμό διαιρούσαν και μετρούσαν με αναλογίες τη 
ζωή ενός ανθρώπου. 

Μέσα από τα σχολικά βιβλία:

Β.Ι.ΛΕΝΙΝ
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Σε αυτήν την έκδοση ο συγγραφέας 
ξεναγεί τον αναγνώστη στους δρόμους 
του Παρισιού όπου διαδραματίζονται 
λαϊκές εξεγέρσεις μ’ επικεφαλής τους 
Αβράκωτους.
Στη μάχη για την κατάληψη της τρομερής 

φυλακής της Βαστίλης και του παλατιού του Κεραμικού. Στις συνεδριάσεις 
της Εθνοσυνέλευσης με τους φλογερούς λόγους σχετικά με την πορεία 
και το μέλλον της επανάστασης. Στις αίθουσες του Παλατιού και στα 
σαλόνια των ευγενών όπου οργανώνονται οι αντεπαναστατικές δυνάμεις.

ΣΑΝΤΟΡ ΦΕΚΕΤΕ

Η µεγάλη
γαλλική 

επανάσταση

Σε μια βιομηχανική πόλη παρα- 
κολουθούμε την επίδραση του 
20ού Συνεδρίου του ΚΚΣΕ στην 
κοινωνική και εσωκομματική 
διαπάλη που αναπτύσσεται στην 

πιο κρίσιμη περίοδο για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στην ΕΣΣΔ.
Στις σελίδες των Αδελφών Γιερσόφ φανερώνεται το μεγαλείο της 
σοβιετικής λογοτεχνίας.

ΒΣΕΒΟΛΟΝΤ Α. ΚΟΤΣΕΤΟΦ

ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΙΕΡΣΟΦ

ΤΟΜ. Α & Β

ΘΥΜΙΟΣ 
ΚΑΨΗΣ 
(ΑΝΑΠΟΔΟΣ)
Κομμουνιστής λαϊκός ηγέτης 
της Ρούμελης και της Εύβοιας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

O Θύμιος Καψής (Ανάποδος), γέννημα θρέμμα της ανταρτομάνας 
Ρούμελης, εμπνεύστηκε από τα μεγάλα ιδανικά του ΚΚΕ, την κατάργηση 
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-
κομμουνισμό, κι έδωσε τη ζωή του γι’ αυτά, πολεμώντας μέσα από 
τον ΕΛΑΣ και το ΔΣΕ!

ΒΙΚΤΟΡ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒΙΤΣ ΒΑΖΙΟΥΛΙΝ

ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΞ 
(ΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ) 

Ο μεγάλος φιλόσοφος ξεδιπλώνεται 
μπροστά στα μάτια μας! Ο νεαρός 

Μαρξ περνάει από τον αστικό ανθρωπισμό-επαναστατικό δημοκρα-
τισμό στον επιστημονικό κομμουνισμό και από τον ιδεαλισμό στο 
διαλεκτικό υλισμό, ανοίγοντας το δρόμο για να κάνει στο μέλλον η 
εργατική τάξη το άλμα της στον ουρανό.
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   ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ . . .

Η συλλογή κειμένων Από τον Απρίλη στον Οκτώβρη 
είναι αφιερωμένη στα 150 χρόνια από τη γέννηση 
του Β. Ι. Λένιν και περιλαμβάνει κείμενά του από την 
περίοδο που μεσολάβησε από την επανάσταση του 
Φλεβάρη μέχρι τον κοσμοϊστορικό Οκτώβρη του 
1917. 

Β. Ι. ΛΕΝΙΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ
ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ
κείµενα για την Οκτωβριανή Επανάσταση

Το κίνημα της οργανωμένης εργατικής τάξης των ΗΠΑ 
ενάντια στο αμερικανικό μονοπώλιο από τα μέσα του 
19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Οι Αμερικα-
νοί εργάτες έμαθαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους 
αγωνιζόμενοι ενάντια στα μονοπώλια και τα τραστ!

ΡΙΤΣΑΡΝΤ Ο. ΜΠΟΓΙΕΡ - ΧΕΡΜΠΕΡΤ Μ. ΜΟΡΕ 

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
Από τον Εµφύλιο µέχρι το µακαρθισµό

Το βιβλίο Γιούρα. Ματωµένη βίβλος, που κρατάτε στα 
χέρια σας, καταγράφει τα γεγονότα από την ίδρυση 
του κολαστηρίου μέχρι το Σεπτέμβρη του 1950. Η Μα-
τωµένη βίβλος αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό τεκμή-
ριο, καθώς γράφτηκε μυστικά, με χίλιες προφυλάξεις, 
από τους ίδιους τους κρατούμενους στη Γυάρο.

ΓΙΟΥΡΑ
ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
η απάντηση για τον 21ο αιώνα

Στην έκδοση αποτυπώνονται νέες πλευρές των θεω-
ρητικών επεξεργασιών και της στρατηγικής αντίλη-
ψης του ΚΚΕ για την ανατροπή του καπιταλισμού και 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. 
Είναι αφιερωμένη στα 150 χρόνια από τη γέννηση 
του Β. Ι. Λένιν.

Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η συ-
γκεκριμένη έκδοση προσεγγίζει και φωτίζει βαθύτερα 
τα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκρότηση του ελλη-
νικού αστικού κράτους. Παράλληλα, διαλύει μύθους 
που προσπαθεί να επιβάλλει η κυρίαρχη αστική ιστο-
ριογραφία.

1821 
Η Επανάσταση και οι απαρχές 
του ελληνικού αστικού κράτους
Επιμέλεια: Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ

Ο 2ος τόμος της Αλληλογραφίας των Μαρξ και Έν-
γκελς περιλαμβάνει επιστολές που επικεντρώνονται 
σε ζητήματα που συνδέονται με το 2ο και 3ο τόμο 
Του Κεφαλαίου, ενώ αναδεικνύονται οι εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες ο Μαρξ έγραψε 
Το Κεφάλαιο, καθώς και η τεράστια στήριξη του Έν-
γκελς, χωρίς την οποία αυτός ο άθλος δε θα έφτανε 
μέχρι το σημείο που έφτασε!

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ - ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ

 AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ B΄

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ
Η έκδοση κυκλοφορεί προς τιμήν των 150 χρόνων 
από τη γέννηση του Λένιν, φιλοδοξώντας ν’ αποτε-
λέσει μια πρώτη γνωριμία με το έργο του για κάθε 
νέο και νέα που δε συμβιβάζεται με τη σημερινή κα-
τάσταση, που ψάχνει απαντήσεις στα ερωτήματα και 
τις ανησυχίες του.

Η παρούσα έκδοση του Ριζοσπάστη και της Σύγχρο-
νης Εποχής, η οποία κυκλοφορεί σ’ έντυπη μορφή και 
σε e-book, είναι αφιερωμένη στα 102 χρόνια από την 
ίδρυση του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ και στα 100 χρόνια από το θάνα-
το του Δημοσθένη Λιγδόπουλου, ενός από τους πρω-
τεργάτες του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΓ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
1898-1920
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ
100 χρόνια από τη δολοφονία του

2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΣΑΚΙ∆ΗΣ

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΤΡΙ∆Α

Το βιβλίο του Γιώργου Φαρσακίδη περιγράφει πώς 
το 9χρονο «Ρωσάκι», που έφτασε οικογενειακώς με 
το σοβιετικό ποστάλι «Φραντς Μέρινγκ» τον Ιούλη 
του 1934 στην «καινούργια πατρίδα», στην άγνωστή 
του μέχρι τότε Θεσσαλονίκη, εξελίχτηκε στον Έλληνα 
αγωνιστή καλλιτέχνη, στον κομμουνιστή Γιώργο Φαρ-
σακίδη.

Σε αυτό το μυθιστόρημα οι συγγραφείς παίρνουν θέση 
ξεκάθαρη και αναμφισβήτητη. Δεν κάνουν σε κάθε σε-
λίδα διακηρύξεις για την αγάπη τους προς το σοβιετικό 
σύστημα, αλλά η αγάπη αυτή διαποτίζει κάθε σελίδα του 
βιβλίου τους. Ως καλοί νοικοκυραίοι ειρωνεύονται τις 
αδυναμίες, τις ατέλειες της ανάπτυξης του συστήματος, 
αλλά και με όλη τους τη σατιρική οργή κεραυνώνουν τα 
άσχημα της παλιάς κοινωνίας.

Ι. ΙΛΦ – Γ. ΠΕΤΡΟΦ

ΟΙ 12 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Σε μια ασπρόμαυρη πολιτεία, διαδραματίζεται μια 
παράξενη ιστορία για μικρούς και μεγάλους. Μια 
πολιτεία, στην οποία υπάρχει ένα κλεμμένο ουρά-
νιο τόξο από τη μια μεριά και από την άλλη πολλά 
παιδιά που ψάχνουν να το βρουν…

Ηλικίες: 

εικονογράφηση: ΕΥΑ ΜΕΛΑ

H έκδοση προσεγγίζει τις βασικές πλευρές του κοινωνικού φαινομένου της εξάρτησης 
από ψυχοδραστικές ουσίες σύμφωνα με τη διαλεκτική υλιστική αντίληψη. Ταυτόχρονα, 
προβάλλει το ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων του ΚΚΕ που θέτει στο επίκεντρο τις 
αιτίες του φαινομένου και τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Με το ΚΚΕ µπροστά. Για το σοσιαλισµό κοµµουνισµό

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

σκίτσα: Π. ΖΑΧΑΡΗΣ-Κ. ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ

Το έργο της Ιωάννας Καρατζαφέρη, που εικονογρά-
φησε η Μαρίνα Δημοπούλου, απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας από 4 χρονών και πάνω, καθώς φυσικά και 
στους γονείς τους, που τους προσφέρουν χιλιάδες 
αγκαλιές σε όλη τους τη ζωή!

Ηλικίες: 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Χιλιάδες
αγκαλιές
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η δίκη της Χρυσής Αυγής προσφέρει στον αναγνώστη ένα συνοπτικό ενημερωτικό 
υλικό της πολύκροτης υπόθεσης, με τα βασικά επιχειρήματα της Πολιτικής Αγωγής 
των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, όπως αναπτύχθηκαν στο δικαστήριο 
μέσα από αποσπάσματα των αγορεύσεων των συνηγόρων της, καθώς κι ένα σύντομο 
χρονικό και ντοκουμέντα της δίκης.

Η ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Η αποκάλυψη του πραγµατικού προσώπου 
της εγκληµατικής-ναζιστικής οργάνωσης

Επιμέλεια: Τμήμα Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της ΚΕ του ΚΚΕ

Σε αυτήν την έκδοση, που ετοιμάστηκε με αφορμή την επέτειο των 47 χρόνων από την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου (14-17 Νοέμβρη 1973), δημοσιεύουμε επιλεγμένα απο-
σπάσματα εκπομπών του ραδιοσταθμού «Η Φωνή της Αλήθειας» της περιόδου από 
τις 2 Νοέμβρη μέχρι τις 21 Δεκέμβρη 1973, δηλαδή λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο 
μετά από τα γεγονότα. Η έκδοση κυκλοφορεί και σε μορφή e-book.

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ «ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
Άγνωστο και αδηµοσίευτο υλικό

Για το
ουράνιο 
τόξο

ψάξε!

Β. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΗΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Σκοπός του βιβλίου είναι να εξηγήσει με εύληπτο 
τρόπο στα παιδιά το πώς σχηματίστηκαν οι ανθρώ-
πινες κοινωνίες, πώς αυτές εξελίσσονται, προχω-
ρούν και αλλάζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέχρι 
και σήμερα. Και… γιατί όχι; Να εξηγήσει πώς θα 
μοιάζουν και αύριο.

Ηλικίες: 

Οδηγητής  Δεκέμβρης 2020
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Η συλλογή κειμένων Από τον Απρίλη στον Οκτώβρη 
είναι αφιερωμένη στα 150 χρόνια από τη γέννηση 
του Β. Ι. Λένιν και περιλαμβάνει κείμενά του από την 
περίοδο που μεσολάβησε από την επανάσταση του 
Φλεβάρη μέχρι τον κοσμοϊστορικό Οκτώβρη του 
1917. 

Β. Ι. ΛΕΝΙΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ
ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ
κείµενα για την Οκτωβριανή Επανάσταση

Το κίνημα της οργανωμένης εργατικής τάξης των ΗΠΑ 
ενάντια στο αμερικανικό μονοπώλιο από τα μέσα του 
19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Οι Αμερικα-
νοί εργάτες έμαθαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους 
αγωνιζόμενοι ενάντια στα μονοπώλια και τα τραστ!

ΡΙΤΣΑΡΝΤ Ο. ΜΠΟΓΙΕΡ - ΧΕΡΜΠΕΡΤ Μ. ΜΟΡΕ 

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
Από τον Εµφύλιο µέχρι το µακαρθισµό

Το βιβλίο Γιούρα. Ματωµένη βίβλος, που κρατάτε στα 
χέρια σας, καταγράφει τα γεγονότα από την ίδρυση 
του κολαστηρίου μέχρι το Σεπτέμβρη του 1950. Η Μα-
τωµένη βίβλος αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό τεκμή-
ριο, καθώς γράφτηκε μυστικά, με χίλιες προφυλάξεις, 
από τους ίδιους τους κρατούμενους στη Γυάρο.

ΓΙΟΥΡΑ
ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
η απάντηση για τον 21ο αιώνα

Στην έκδοση αποτυπώνονται νέες πλευρές των θεω-
ρητικών επεξεργασιών και της στρατηγικής αντίλη-
ψης του ΚΚΕ για την ανατροπή του καπιταλισμού και 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. 
Είναι αφιερωμένη στα 150 χρόνια από τη γέννηση 
του Β. Ι. Λένιν.

Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η συ-
γκεκριμένη έκδοση προσεγγίζει και φωτίζει βαθύτερα 
τα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκρότηση του ελλη-
νικού αστικού κράτους. Παράλληλα, διαλύει μύθους 
που προσπαθεί να επιβάλλει η κυρίαρχη αστική ιστο-
ριογραφία.

1821 
Η Επανάσταση και οι απαρχές 
του ελληνικού αστικού κράτους
Επιμέλεια: Τμήμα Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ

Ο 2ος τόμος της Αλληλογραφίας των Μαρξ και Έν-
γκελς περιλαμβάνει επιστολές που επικεντρώνονται 
σε ζητήματα που συνδέονται με το 2ο και 3ο τόμο 
Του Κεφαλαίου, ενώ αναδεικνύονται οι εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες ο Μαρξ έγραψε 
Το Κεφάλαιο, καθώς και η τεράστια στήριξη του Έν-
γκελς, χωρίς την οποία αυτός ο άθλος δε θα έφτανε 
μέχρι το σημείο που έφτασε!

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ - ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ

AΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ ΄

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ
Η έκδοση κυκλοφορεί προς τιμήν των 150 χρόνων 
από τη γέννηση του Λένιν, φιλοδοξώντας ν’ αποτε-
λέσει μια πρώτη γνωριμία με το έργο του για κάθε 
νέο και νέα που δε συμβιβάζεται με τη σημερινή κα-
τάσταση, που ψάχνει απαντήσεις στα ερωτήματα και 
τις ανησυχίες του.

Η παρούσα έκδοση του Ριζοσπάστη και της Σύγχρο-
νης Εποχής, η οποία κυκλοφορεί σ’ έντυπη μορφή και 
σε e-book, είναι αφιερωμένη στα 102 χρόνια από την 
ίδρυση του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ και στα 100 χρόνια από το θάνα-
το του Δημοσθένη Λιγδόπουλου, ενός από τους πρω-
τεργάτες του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα.

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΓ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
1898-1920
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ
100 χρόνια από τη δολοφονία του

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΣΑΚΙ∆ΗΣ

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΤΡΙ∆Α

Το βιβλίο του Γιώργου Φαρσακίδη περιγράφει πώς 
το 9χρονο «Ρωσάκι», που έφτασε οικογενειακώς με 
το σοβιετικό ποστάλι «Φραντς Μέρινγκ» τον Ιούλη 
του 1934 στην «καινούργια πατρίδα», στην άγνωστή 
του μέχρι τότε Θεσσαλονίκη, εξελίχτηκε στον Έλληνα 
αγωνιστή καλλιτέχνη, στον κομμουνιστή Γιώργο Φαρ-
σακίδη.

Σε αυτό το μυθιστόρημα οι συγγραφείς παίρνουν θέση 
ξεκάθαρη και αναμφισβήτητη. Δεν κάνουν σε κάθε σε-
λίδα διακηρύξεις για την αγάπη τους προς το σοβιετικό 
σύστημα, αλλά η αγάπη αυτή διαποτίζει κάθε σελίδα του 
βιβλίου τους. Ως καλοί νοικοκυραίοι ειρωνεύονται τις 
αδυναμίες, τις ατέλειες της ανάπτυξης του συστήματος, 
αλλά και με όλη τους τη σατιρική οργή κεραυνώνουν τα 
άσχημα της παλιάς κοινωνίας.

Ι. ΙΛΦ – Γ. ΠΕΤΡΟΦ

ΟΙ 12 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Σε μια ασπρόμαυρη πολιτεία, διαδραματίζεται μια 
παράξενη ιστορία για μικρούς και μεγάλους. Μια 
πολιτεία, στην οποία υπάρχει ένα κλεμμένο ουρά-
νιο τόξο από τη μια μεριά και από την άλλη πολλά 
παιδιά που ψάχνουν να το βρουν…

Ηλικίες: 7+

εικονογράφηση: ΕΥΑ ΜΕΛΑ

H έκδοση προσεγγίζει τις βασικές πλευρές του κοινωνικού φαινομένου της εξάρτησης 
από ψυχοδραστικές ουσίες σύμφωνα με τη διαλεκτική υλιστική αντίληψη. Ταυτόχρονα, 
προβάλλει το ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων του ΚΚΕ που θέτει στο επίκεντρο τις 
αιτίες του φαινομένου και τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Με το ΚΚΕ µπροστά. Για το σοσιαλισµό κοµµουνισµό

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

σκίτσα: Π. ΖΑΧΑΡΗΣ-Κ. ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ

«Κι όµως, 
κινείται...»

Το έργο της Ιωάννας Καρατζαφέρη, που εικονογρά-
φησε η Μαρίνα Δημοπούλου, απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας από 4 χρονών και πάνω, καθώς φυσικά και 
στους γονείς τους, που τους προσφέρουν χιλιάδες 
αγκαλιές σε όλη τους τη ζωή!

Ηλικίες: 4+

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Χιλιάδες 
αγκαλιές
Εικονογράφηση: ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η δίκη της Χρυσής Αυγής προσφέρει στον αναγνώστη ένα συνοπτικό ενημερωτικό 
υλικό της πολύκροτης υπόθεσης, με τα βασικά επιχειρήματα της Πολιτικής Αγωγής 
των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, όπως αναπτύχθηκαν στο δικαστήριο 
μέσα από αποσπάσματα των αγορεύσεων των συνηγόρων της, καθώς κι ένα σύντομο 
χρονικό και ντοκουμέντα της δίκης.

Η ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Η αποκάλυψη του πραγµατικού προσώπου 
της εγκληµατικής-ναζιστικής οργάνωσης

Επιμέλεια: Τμήμα Δικαιοσύνης και Λαϊκών Ελευθεριών της ΚΕ του ΚΚΕ

Σε αυτήν την έκδοση, που ετοιμάστηκε με αφορμή την επέτειο των 47 χρόνων από την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου (14-17 Νοέμβρη 1973), δημοσιεύουμε επιλεγμένα απο-
σπάσματα εκπομπών του ραδιοσταθμού «Η Φωνή της Αλήθειας» της περιόδου από 
τις 2 Νοέμβρη μέχρι τις 21 Δεκέμβρη 1973, δηλαδή λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο 
μετά από τα γεγονότα. Η έκδοση κυκλοφορεί και σε μορφή e-book.

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ «ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
Άγνωστο και αδηµοσίευτο υλικό

Για το
ουράνιο 
τόξο

ψάξε!

Β. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΗΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Σκοπός του βιβλίου είναι να εξηγήσει με εύληπτο 
τρόπο στα παιδιά το πώς σχηματίστηκαν οι ανθρώ-
πινες κοινωνίες, πώς αυτές εξελίσσονται, προχω-
ρούν και αλλάζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέχρι 
και σήμερα. Και… γιατί όχι; Να εξηγήσει πώς θα 
μοιάζουν και αύριο.

Ηλικίες: 9+
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ΝΕΑ Οι προσφορές ισχύουν από 1 Δεκέμβρη 2020 έως 10 Γενάρη 2021

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
www.sep.gr

150 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΝΙΝ

1. Β. Ι. Λένιν, Άπαντα (55 τόμοι & 2 ευρετήρια) 

  από 1.140.00 €    570.00 €

2. –Β. Ι. Λένιν, Για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση 
 – Β. Ι. Λένιν, Για τον πόλεµο και τη σοσιαλιστική επανάσταση
  – Β. Ι. Λένιν, Ο ιµπεριαλισµός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού

  από 41.00 €    20.50 € 

3. – Λ. Γκιούρκο, Ο Λένιν τον Οκτώβρη
  – Συλλογικό, Οκτώβρης 1917. Η πορεία των µπολσεβίκων
  προς τη νίκη
  – Ε. Γκ. Καζακιέβιτς, Το γαλάζιο τετράδιο
 – Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ, 1917. Η πορεία
 προς την Οκτωβριανή Επανάσταση (Από µήνα σε µήνα)

  από 50.00 €    25.00 € 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 – 1. Σ. Τσερνομόρντικ, Οι δίκες των µπολσεβίκων 
 – Β. Ι. Λένιν, Από τη µαχητική πείρα των µπολσεβίκων
 – Κ. Φίλμπι, Ο σιωπηλός µου πόλεµος (Η αυτοβιογραφία
 ενός κατασκόπου)
 – Λ. Κοσμοντεμνιάσκαγια, Η Ζόγια και ο Σούρα

  από 49.00 €    24.50 €

200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΞ

1. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο (3 τόμοι)

  από 90.00 €    45.00 € 

2. Κ. Μαρξ, Θεωρίες για την υπεραξία (3 τόμοι) 

  από 90.00 €    45.00 € 

3. – Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας 
 – Φρ. Ένγκελς, Κείµενα για την Οικονοµία και την Πολιτική

  από 27.00 €    13.50 € 

4. – Κ. Μαρξ, Η 18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη 
  – Κ. Μαρξ, Ο εµφύλιος πόλεµος στη Γαλλία
  – Κ. Μαρξ, Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850

  από 25.00 €    12.50 €

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

 – Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Κείµενα για την οικονοµική κρίση 
 – Λ. Σεγκάλ, Βασικές αρχές Πολιτικής Οικονοµίας
 – Β. Ι. Λένιν, Χαρακτηρισµός του οικονοµικού ροµαντισµού
 – Συλλογικό, Η εµφάνιση της εργατικής τάξης, ο ρόλος της
 στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στον 20ό αιώνα 
 και η στρατηγική του ΚΚΕ

  από 46.00 €    23.00 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Ι. Β. Στάλιν, Άπαντα, 13 τόμοι (αρ. 4 έως αρ. 16)

  από 260.00 €    130.00 € 

2. – Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, Νερό κοινωνικό  
 αγαθό και όχι εµπόρευµα 
  – Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Πυρασφάλεια και δασοπροστασία
  – Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Οι διεθνείς εξελίξεις, η κατάσταση
 στην περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας

  από 18.00 €    9.00 €

ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Συλλογικό, Δοκίµιο Ιστορίας του ΚΚΕ (4 τόμοι)

 από 100.00 €    50.00 € 

2. – Μ. Μαΐλης, Από την 4η Αυγούστου ως τις µέρες µας 
  – Ι. Μ. Μάισκι, Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ;

  από 27.00 €    13.50 €

3. – Ε. Γκόντος, Ο Ά Παγκόσµιος Πόλεµος
 και η προϊστορία του (1870-1918) 
 – Τζ. Τζερμανέτο, Αναµνήσεις ενός κουρέα

  από 27.00 €    13.50 €

4. Τ. Λουγγής, Επισκόπηση Βυζαντινής Ιστορίας, τόμ. Α΄ & Β΄

 από 30.00 €    15.00 € 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Για αγορές από 50€ και άνω η αποστολή είναι ∆ΩΡΕΑΝ.

4

Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Αλήθειες
 και ψέµατα (4 τόμοι)

  από   

– Ιδεολογική Επιτροπή του ΚΣ της ΚΝΕ, Αντεπίθεση. 
  Για µια κοινωνία χωρίς εκµετάλευση,
 το Σοσιαλισµό 
  – Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Ξεκίνα! Πρέπει
 όλα να τα ξέρεις! Εσύ να πάρεις πρέπει 
 την εξουσία

  από   

– Μπ. Βασίλιεφ, Είναι γαλήνια εδώ η χαραυγή… 
– Γ. Μπέλι, Η γυναίκα φωλιά

 από   

– Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Κώστας Βάρναλης.
 Μελέτες 
– Στ. Γεράνης, Κώστας Βάρναλης. Σάτιρα,
  ποίηση και σοφία

  από   

– Ι. Στεφανίδου, Απόψε επενδύουµε 
– Ι. Στεφανίδου, Με τη σκέψη στην πατρίδα

 από   

 – Α. Παπαδιαμάντης, Η φόνισσα 
  – Κ. Θεοτόκης, Οι σκλάβοι στα δεσµά τους

  από  

 – Κ. Χατζόπουλος, Ο πύργος του Ακροπόταµου 
  – Κ. Χατζόπουλος, Φθινόπωρο

  από  

 – Τ. Αυγερινός, Οι µετανάστες 
  – Τ. Αυγερινός, Η µεγάλη νύχτα

  από     

– Τ. Αυγερινός, Πικρό αντίδωρο 
  – Τ. Αυγερινός, Η δεύτερη άνοιξη

  από   

 – Ν. Κυτόπουλος, Ο Μπελέτης 
  – Ν. Κυτόπουλος, Το στοίχηµα

  από   

Ζ. Σκάρος, Διηγήµατα - Άπαντα, τόµ. Ά  & Β΄

  από   

– Δ. Κατσαμάκη, Τα ανθρωπάκια του ιδρώτα 
   – Δ. Κατσαμάκη, Εκεί που πετούσαν οι αετοί

  από   

– Ονόρε ντε Μπαλζάκ, Ούρσουλα Μιρουέ 
  – Ονόρε ντε Μπαλζάκ, Οι προγραµµένοι
 – Ονόρε ντε Μπαλζάκ, Λουί Λαµπέρ

  από  

 – Β. Ουγκό, Ενενήντα τρία 
 – Β. Ουγκό, Ο άνθρωπος που γελά

  από   

 – Ι. Μπέργκμαν, Οι καλύτερες προθέσεις 
 – Ι. Μπέργκμαν, Σαββατογεννηµένος

  από  

– Α. Πούσκιν, Παραµύθια 
  – Α. Πούσκιν, Μπόρις Γκουντουνόφ 
  – Α. Πούσκιν, Μικρές τραγωδίες
  – Α. Πούσκιν, Η ντάµα Πίκα

 από   

 – Ν. Χικμέτ, Τα έργα του, Βιβλίο 1 
  – Ν. Χικμέτ, Τα έργα του, Βιβλίο 2

  από  

 – Α. Σίνκλερ, Ο βασιλιάς άνθρακας 
  – Α. Σίνκλερ, Η ζούγκλα

  από   

– Λ. Αραγκόν, Οι κοµµουνιστές (5 τόμοι)

  από   

– Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Και η θάλασσα
  ήταν τόσο κοντά 
  – Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Παιδιά της Αθήνας

  από   

– Α. Λαμπρινίδης, Ο τρελός κι ο γνωστικός 
  – Α. Λαμπρινίδης, Το αετόπουλο
  – Α. Λαμπρινίδης, Της αυγής δροσούλες
  – Α. Λαμπρινίδης, Τα τσιλικροτά

  από   

 – Συλλογικό, Παραµύθια της Μακεδονίας 
  – Συλλογικό, Λαϊκά παραµύθια της Στερεάς Ελλάδας

  από   

– Συλλογικό, Δεκαεννιά νορβηγικά παραµύθια 
  – Συλλογικό, Δέκα λαϊκά κελτικά παραµύθια

  από   

– Μ. Γκόργκι, Το σπουργιτάκι 
  – Α. Τολστόι, Η Μαριάννα και το πουλί της φωτιάς

  από  

– Μ. Λούντζη, Ποιος κρυώνει; 
  – Χρ. Σπυροπούλου-Σπανού, Η Πιγκουινιά
  και τα πιγκουινάκια της

  από  

– Α. Περιστεράκη-Ψυχογιού, Η ιστορία του νερού 
  – Φρ. Χατόγλου, Είµαι η πέτρα
 – Φρ. Χατόγλου, Τέσσερις εποχές 
  στη µικρή µου ζωή

 από   

– Ν. Κυτόπουλος, Το στοιχειωµένο κάστρο 
 – Ζ. Κυτοπούλου, Ο Σύλλογος των Τεµπελόγατων

 από   

– Χ. Σακελλαρίου, Το παιδί και η αρκούδα 
  – Χ. Σακελλαρίου, Ο τυραννοµάχος της φυλής
  – Χ. Σακελλαρίου, Ψηλά το κεφάλι, δούλε!

  από  

 Αισώπου µύθοι 1
      Αισώπου µύθοι 2

     από   

Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Παραµυθέατρο 1 & 2

      από     
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ΝΕΑ Οι προσφορές ισχύουν από 1 Δεκέμβρη 2020 έως 10 Γενάρη 2021

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Β. Ι. Λένιν, Άπαντα (55 τόμοι & 2 ευρετήρια) 

  από      

–Β. Ι. Λένιν, Για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση 
 – Β. Ι. Λένιν, Για τον πόλεµο και τη σοσιαλιστική επανάσταση
  – Β. Ι. Λένιν, Ο ιµπεριαλισµός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού

  από     

 – Λ. Γκιούρκο, Ο Λένιν τον Οκτώβρη
  – Συλλογικό, Οκτώβρης 1917. Η πορεία των µπολσεβίκων
  προς τη νίκη
  – Ε. Γκ. Καζακιέβιτς, Το γαλάζιο τετράδιο
 – Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ, 1917. Η πορεία
 προς την Οκτωβριανή Επανάσταση (Από µήνα σε µήνα)

  από   

 – 1. Σ. Τσερνομόρντικ, Οι δίκες των µπολσεβίκων 
 – Β. Ι. Λένιν, Από τη µαχητική πείρα των µπολσεβίκων
 – Κ. Φίλμπι, Ο σιωπηλός µου πόλεµος (Η αυτοβιογραφία
 ενός κατασκόπου)
 – Λ. Κοσμοντεμνιάσκαγια, Η Ζόγια και ο Σούρα

  από    

Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο (3 τόμοι)

  από      

 Κ. Μαρξ, Θεωρίες για την υπεραξία (3 τόμοι) 

  από    

 – Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας 
 – Φρ. Ένγκελς, Κείµενα για την Οικονοµία και την Πολιτική

  από   

 – Κ. Μαρξ, Η 18η Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη 
  – Κ. Μαρξ, Ο εµφύλιος πόλεµος στη Γαλλία
  – Κ. Μαρξ, Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 ως το 1850

  από   

 – Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Κείµενα για την οικονοµική κρίση 
 – Λ. Σεγκάλ, Βασικές αρχές Πολιτικής Οικονοµίας
 – Β. Ι. Λένιν, Χαρακτηρισµός του οικονοµικού ροµαντισµού
 – Συλλογικό, Η εµφάνιση της εργατικής τάξης, ο ρόλος της
 στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στον 20ό αιώνα 
 και η στρατηγική του ΚΚΕ

  από    

Ι. Β. Στάλιν, Άπαντα, 13 τόμοι (αρ. 4 έως αρ. 16)

  από     

 – Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, Νερό κοινωνικό  
 αγαθό και όχι εµπόρευµα 
  – Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Πυρασφάλεια και δασοπροστασία
  – Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Οι διεθνείς εξελίξεις, η κατάσταση
 στην περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας

  από    

Συλλογικό, Δοκίµιο Ιστορίας του ΚΚΕ (4 τόμοι)

 από   

– Μ. Μαΐλης, Από την 4η Αυγούστου ως τις µέρες µας 
  – Ι. Μ. Μάισκι, Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ;

  από    

– Ε. Γκόντος, Ο Ά Παγκόσµιος Πόλεµος
 και η προϊστορία του (1870-1918) 
 – Τζ. Τζερμανέτο, Αναµνήσεις ενός κουρέα

  από  

Τ. Λουγγής, Επισκόπηση Βυζαντινής Ιστορίας, τόμ. Α΄ & Β΄

 από   

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΛΑΙΑ

1.Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Αλήθειες
 και ψέµατα (4 τόμοι)

  από 28.00 €    14.00 € 

2.– Ιδεολογική Επιτροπή του ΚΣ της ΚΝΕ, Αντεπίθεση. 
  Για µια κοινωνία χωρίς εκµετάλευση,
 το Σοσιαλισµό 
  – Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Ξεκίνα! Πρέπει
 όλα να τα ξέρεις! Εσύ να πάρεις πρέπει 
 την εξουσία

  από 10.00 €    5.00 €

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

– Μπ. Βασίλιεφ, Είναι γαλήνια εδώ η χαραυγή… 
– Γ. Μπέλι, Η γυναίκα φωλιά

 από 22.00 €    11.00 €

 

∆ΟΚΙΜΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

– Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Κώστας Βάρναλης.
 Μελέτες 
– Στ. Γεράνης, Κώστας Βάρναλης. Σάτιρα,
  ποίηση και σοφία

  από 18.00 €    9.00 € 

ΘΕΑΤΡΟ

– Ι. Στεφανίδου, Απόψε επενδύουµε 
– Ι. Στεφανίδου, Με τη σκέψη στην πατρίδα

 από 10.00 €    5.00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. – Α. Παπαδιαμάντης, Η φόνισσα 
  – Κ. Θεοτόκης, Οι σκλάβοι στα δεσµά τους

  από 23.00 €    11.50 €

2. – Κ. Χατζόπουλος, Ο πύργος του Ακροπόταµου 
  – Κ. Χατζόπουλος, Φθινόπωρο

  από 20.00 €    10.00 €

3. – Τ. Αυγερινός, Οι µετανάστες 
  – Τ. Αυγερινός, Η µεγάλη νύχτα

  από 25.00 €    12.50 € 

4. – Τ. Αυγερινός, Πικρό αντίδωρο 
  – Τ. Αυγερινός, Η δεύτερη άνοιξη

  από 29.00 €    14.50 €

5. – Ν. Κυτόπουλος, Ο Μπελέτης 
  – Ν. Κυτόπουλος, Το στοίχηµα

  από 16.00 €    8.00 €

6.  Ζ. Σκάρος, Διηγήµατα - Άπαντα, τόµ. Ά  & Β΄

  από 24.00 €    12.00 € 

7. – Δ. Κατσαμάκη, Τα ανθρωπάκια του ιδρώτα 
   – Δ. Κατσαμάκη, Εκεί που πετούσαν οι αετοί

  από 27.00 €    13.50 €

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. – Ονόρε ντε Μπαλζάκ, Ούρσουλα Μιρουέ 
  – Ονόρε ντε Μπαλζάκ, Οι προγραµµένοι
 – Ονόρε ντε Μπαλζάκ, Λουί Λαµπέρ

  από 28.00 €    14.00 €

2. – Β. Ουγκό, Ενενήντα τρία 
 – Β. Ουγκό, Ο άνθρωπος που γελά

  από 33.00 €    16.50 €

3. – Ι. Μπέργκμαν, Οι καλύτερες προθέσεις 
 – Ι. Μπέργκμαν, Σαββατογεννηµένος

  από 25.00 €    12.50 €

4. – Α. Πούσκιν, Παραµύθια 
  – Α. Πούσκιν, Μπόρις Γκουντουνόφ 
  – Α. Πούσκιν, Μικρές τραγωδίες
  – Α. Πούσκιν, Η ντάµα Πίκα

 από 35.00 €    17.50 €

5. – Ν. Χικμέτ, Τα έργα του, Βιβλίο 1 
  – Ν. Χικμέτ, Τα έργα του, Βιβλίο 2

  από 30.00 €    15.00 €

6. – Α. Σίνκλερ, Ο βασιλιάς άνθρακας 
  – Α. Σίνκλερ, Η ζούγκλα

  από 28.00 €    14.00 €

7. – Λ. Αραγκόν, Οι κοµµουνιστές (5 τόμοι)

  από 60.00 €    30.00 € 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. – Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Και η θάλασσα
  ήταν τόσο κοντά 
  – Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Παιδιά της Αθήνας

  από 19.00 €    9.50 €

2. – Α. Λαμπρινίδης, Ο τρελός κι ο γνωστικός 
  – Α. Λαμπρινίδης, Το αετόπουλο
  – Α. Λαμπρινίδης, Της αυγής δροσούλες
  – Α. Λαμπρινίδης, Τα τσιλικροτά

  από 44.00 €    22.00 €

3. – Συλλογικό, Παραµύθια της Μακεδονίας 
  – Συλλογικό, Λαϊκά παραµύθια της Στερεάς Ελλάδας

  από 32.00 €    16.00 €

4. – Συλλογικό, Δεκαεννιά νορβηγικά παραµύθια 
  – Συλλογικό, Δέκα λαϊκά κελτικά παραµύθια

  από 28.00 €    14.00 €

5. – Μ. Γκόργκι, Το σπουργιτάκι 
  – Α. Τολστόι, Η Μαριάννα και το πουλί της φωτιάς

  από 18.00 €    9.00 €

6. – Μ. Λούντζη, Ποιος κρυώνει; 
  – Χρ. Σπυροπούλου-Σπανού, Η Πιγκουινιά
  και τα πιγκουινάκια της

  από 15.00 €    7.50 €

7. – Α. Περιστεράκη-Ψυχογιού, Η ιστορία του νερού 
  – Φρ. Χατόγλου, Είµαι η πέτρα
 – Φρ. Χατόγλου, Τέσσερις εποχές 
  στη µικρή µου ζωή

 από 22.00 €    11.00 €

8. – Ν. Κυτόπουλος, Το στοιχειωµένο κάστρο 
 – Ζ. Κυτοπούλου, Ο Σύλλογος των Τεµπελόγατων

 από 20.00 €    10.00 €

9. – Χ. Σακελλαρίου, Το παιδί και η αρκούδα 
  – Χ. Σακελλαρίου, Ο τυραννοµάχος της φυλής
  – Χ. Σακελλαρίου, Ψηλά το κεφάλι, δούλε!

  από 28.00 €    14.00 €

10. – Αισώπου µύθοι 1
     – Αισώπου µύθοι 2

     από 24.00 €    12.00 €

11.  Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Παραµυθέατρο 1 & 2

      από 13.00 €    6.50 € 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΤΟΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΠΟΣΑ:

Από 60€ έως 90€ έως 3 δόσεις // Από 90,01€ έως 180€ έως 6 δόσεις //

Από 180,01€ έως 500€ έως 12 δόσεις // Από 500,01€ και άνω έως 18 δόσεις.
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150 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΝΙΝ   
1. Β. Ι. Λένιν, Για το κράτος  ............................................................................7.00 €  3.85 €

2. Β. Ι. Λένιν, Κράτος και επανάσταση ..........................................  10.00 €   5.50 €

3.  Β. Ι. Λένιν, Οι θέσεις του Απρίλη  .................................................... 8.00 €     4.40 € 
4. Β. Ι. Λένιν, Τι να κάνουµε ....................................................................... 13.00 €  7.15 € 
5. Β. Ι. Λένιν, Δύο τακτικές της σοσιαλδηµοκρατίας
 στη δηµοκρατική επανάσταση  ....................................................12.00 €   6.60 € 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΞ   
1.  Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Για το ρεφορµισµό ..........................12.00 €     6.60 € 
2. Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Μανιφέστο
 του Κοµµουνιστικού Κόµµατος  .................................................... 6.00 €     3.30 € 

3. Κ. Μαρξ, Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο  ............................. 6.00 €     3.30 € 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ   
1. Κ. Σκολαρίκος, «Ευρωκοµµουνισµός»: Θεωρία
 και στρατηγική υπέρ του κεφαλαίου  ....................................17.00 €     9.35 € 

2. Α. Χαρίσης, Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα ...... 12.00 €     6.60 € 

ΙΣΤΟΡΙΑ   
1. Α. Αμπατιέλος, Μια ζωή στον αγώνα. Με µετερίζι
 το ελληνικό καράβι  ..................................................................................12.00 €     6.60 € 
2. Κ. Αυγητίδης, Οι Σοβιετικοί µαχητές στις γραµµές
 της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης (ΕΛΑΣ)  ......................12.00 €     6.60 € 
3. Κ. Αυγητίδης, Αλέξανδρος Πούσκιν.
 Ο φιλέλληνας βάρδος του ’21   ....................................................10.00 €     5.50 € 
4. Κ. Αυγητίδης, Η στρατιωτική επέµβαση  των καπιταλιστικών χωρών ενάντια
 στη Σοβιετική Ρωσία και η Ελλάδα (1918-1920) ..... 15.00 €     8.25 € 
5. Κ. Αυγητίδης, Η Ρωσία και ο εθνικοαπελευθερωτικός
 αγώνας του ελληνικού λαού   .............................................................7.00 €     3.85 € 
6. Μαρά - Σεν Ζιστ - Ροβεσπιέρος, Κείµενα   ..................................13.00 €     7.15 € 

7. Ο. Μάστορα-Ψαρογιάννη, Στο δρόµο του χρέους ........ 12.00 €    6.60 € 
8. Θ. Παπαρήγας, Η αρχαία δουλοκτητική 
 δηµοκρατία  .......................................................................................................... 6.00 €     3.30 € 

9. Θ. Παπαρήγας, Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος .............. 8.00 €     4.40 € 
10. Ι. Τέλμαν, Αναµνήσεις για τον Έρνεστ Τέλµαν ................7.00 €     3.85 € 
11. Συλλογικό, Φέλιξ Τζερζίνσκι. Μαχητής
 της Επανάστασης   ..........................................................................................7.00 €     3.85 € 
12. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, ΚΚΕ. Προγραµµατικά
 ντοκουµέντα  ...................................................................................................16.00 €    8.00 € 
13. Συλλογικό, Δοκίµιο Ιστορίας του ΚΚΕ. 1949-1968 ...30.00 €    12.00€ 

ΝΕΟΛΑΙΑ   
1. Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Η 50χρονη πορεία 
 της ΚΝΕ ......................................................................................................................7.00 €   3.85 € 
2. Α. Παρτσαλίδου, Αναµνήσεις από τη ζωή της ΟΚΝΕ ... 6.00 €     3.30 € 
3. Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Ξεκίνα!  Πρέπει όλα να τα ξέρεις!
 Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία ............................................. 5.00 €     2.75 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   
1. Κ. Παρορίτης, Οι νεκροί της ζωής ...................................................8.00 €     4.40 € 

2. Κ. Παρορίτης, Ο Κόκκινος Τράγος  ..............................................12.00 €     6.60 € 

3. Μ. Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή, Μάνααα…  .............................12.00 €    6.60 € 

4. Κ. Χατζόπουλος, Αγάπη στο χωριό -Υπεράνθρωπος  .. 5.00 €     2.75 € 

5. Μ. Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή, Προµηθέων τόποι ..............9.00 €   4.95 € 

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   
1. Ε. Ζολά, Το χρήµα  .........................................................................................17.00 €     9.35 € 

2. Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, Λευκές νύχτες  ............................................. 8.00 €   4.40 € 
3. Α. Μ. Κολοντάι, Βασιλίσα Μαλίγκινα  ...........................................14.00 €     7.70 € 
4. Μπ. Μπρεχτ, Για το ρεαλισµό  ...........................................................10.00 €  5.50 € 
5. Μπ. Μπρεχτ, Ποιήµατα  .............................................................................14.00 €    7.70 € 
6. Α. Μπεκ, Η δηµοσιά του Βολοκολάµσκ  ................................ 13.00 €  7.15 € 
7. Μ. Γκόργκι, Η Μάνα  .....................................................................................14.00 €  7.70 € 
8. Τ. Αϊτμάτοφ, Το χωράφι της µάνας  ................................................ 8.00 €   4.40 € 
9. Τ. Αϊτμάτοφ, Το µάτι της καµήλας  .................................................. 5.00 €   2.75 € 
10. Τ. Αϊτμάτοφ, Το ικρίωµα  ......................................................................12.00 €   6.60 € 
11. Τ. Αϊτμάτοφ, Μια µέρα, ένας αιώνας  .......................................12.00 €   6.60 € 
12. Τ. Λόντον, Η σιδερένια φτέρνα  ................................................... 13.00 €   7.15 € 
13. Κ. Μ. Σιμόνοφ, Μέρες και νύχτες στις φλόγες
 του Στάλινγκραντ  ....................................................................................... 15.00 €   8.25 € 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   
1. Ν. Χικμέτ, Το ερωτευµένο σύννεφο  ..........................................10.00 €   5.50 € 
2. Ε. Κοντόρα, Δώδεκα µέρες από τη ζωή του Άι-Βασίλη  ....10.00 €     5.50 € 
3. Τ. Καζαντζίδου, Τα βιβλία της Μαρίας  ......................................10.00 €   5.50 € 
4. Τ. Καζαντζίδου, Η Λιχουδοχώρα αλλάζει  ...............................10.00 €   5.50 € 
5. Α. Κατσούλη-Συμεώνογλου, Είµαι κλέφτρα, λαίµαργη
 και πονηρή, αλλά δε φταίω… .......................................................10.00 €     5.50 € 
6. Α. Κατσούλη-Συμεώνογλου, Μ’ αρέσει η φλυαρία,
 είναι κακό…;  ...................................................................................................12.00 €     6.60 € 
7. Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Τα δώδεκα σπίρτα  .....................................10.00 €   5.50 € 
8. Α. Πούσκιν, Τα τρία παραµύθια  ......................................................12.00 €   6.60 € 
9. Μ. Γκόργκι, Η φλογερή καρδιά του Ντάνκο ......................... 5.00 €     2.75 € 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ   
1. Μοντεσκιέ, Επιλογή από το έργο του  ........................................20.00 €     11.00 € 

2. Ε. Ρόζενταλ, Στους λαβύρινθους της συνείδησης  ........10.00 €     5.50 € 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ   
1. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Μπέρτολτ Μπρεχτ. 
 Για τους σεισµούς που µέλλονται να 'ρθουν  ................17.00 €     9.35 € 
2. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Γιάννης Ρίτσος.
 Πάντα παρών στο κάλεσµα της εποχής  .............................17.00 €   9.35 € 
3. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Κώστας Βάρναλης. 
 Φως που πάντα καίει  ..............................................................................17.00 €     9.35 € 
4. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Ναζίµ Χικµέτ.
 Για να γενούνε τα σκοτάδια λάµψη  .........................................17.00 €     9.35 € 

5. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Η συνάντηση της νεοελληνικής 
 λογοτεχνίας µε το εργατικό κίνηµα και την κοµµουνιστική
 ιδεολογία ...............................................................................................................23.00 €     12.65 € 

ΒΙΒΛΙΑ  ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ*

    * Οι προσφορές ισχύουν από 1 Δεκέμβρη 2020 έως 10 Γενάρη 2021
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1. Β. Ι. Λένιν, Για το κράτος  

2. Β. Ι. Λένιν, Κράτος και επανάσταση    
3.  Β. Ι. Λένιν, Οι θέσεις του Απρίλη       
4. Β. Ι. Λένιν, Τι να κάνουµε    
5. Β. Ι. Λένιν, Δύο τακτικές της σοσιαλδηµοκρατίας
 στη δηµοκρατική επανάσταση     

1.  Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Για το ρεφορµισµό        
2. Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Μανιφέστο
 του Κοµµουνιστικού Κόµµατος    
3. Κ. Μαρξ, Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο       

1. Κ. Σκολαρίκος, «Ευρωκοµµουνισµός»: Θεωρία
 και στρατηγική υπέρ του κεφαλαίου      
2. Α. Χαρίσης, Θρησκεία και πολιτική στην Ελλάδα ......      

1. Α. Αμπατιέλος, Μια ζωή στον αγώνα. Με µετερίζι
 το ελληνικό καράβι        
2. Κ. Αυγητίδης, Οι Σοβιετικοί µαχητές στις γραµµές
 της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης (ΕΛΑΣ)      
3. Κ. Αυγητίδης, Αλέξανδρος Πούσκιν.
 Ο φιλέλληνας βάρδος του ’21       
4. Κ. Αυγητίδης, Η στρατιωτική επέµβαση  των καπιταλιστικών χωρών ενάντια
 στη Σοβιετική Ρωσία και η Ελλάδα (1918-1920) .....       
5. Κ. Αυγητίδης, Η Ρωσία και ο εθνικοαπελευθερωτικός
 αγώνας του ελληνικού λαού        
6. Μαρά - Σεν Ζιστ - Ροβεσπιέρος, Κείµενα       
7. Ο. Μάστορα-Ψαρογιάννη, Στο δρόµο του χρέους ........       
8. Θ. Παπαρήγας, Η αρχαία δουλοκτητική 
 δηµοκρατία   
9. Θ. Παπαρήγας, Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος       
10. Ι. Τέλμαν, Αναµνήσεις για τον Έρνεστ Τέλµαν      
11. Συλλογικό, Φέλιξ Τζερζίνσκι. Μαχητής
 της Επανάστασης        
12. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, ΚΚΕ. Προγραµµατικά
 ντοκουµέντα        
13. Συλλογικό, Δοκίµιο Ιστορίας του ΚΚΕ. 1949-1968       

1. Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Η 50χρονη πορεία 
 της ΚΝΕ     
2. Α. Παρτσαλίδου, Αναµνήσεις από τη ζωή της ΟΚΝΕ        
3. Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, Ξεκίνα!  Πρέπει όλα να τα ξέρεις!
 Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία       

1. Κ. Παρορίτης, Οι νεκροί της ζωής        
2. Κ. Παρορίτης, Ο Κόκκινος Τράγος       
3. Μ. Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή, Μάνααα…      
4. Κ. Χατζόπουλος, Αγάπη στο χωριό -Υπεράνθρωπος      
5. Μ. Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή, Προµηθέων τόποι     

1. Ε. Ζολά, Το χρήµα     
2. Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, Λευκές νύχτες     
3. Α. Μ. Κολοντάι, Βασιλίσα Μαλίγκινα       
4. Μπ. Μπρεχτ, Για το ρεαλισµό    
5. Μπ. Μπρεχτ, Ποιήµατα      
6. Α. Μπεκ, Η δηµοσιά του Βολοκολάµσκ    
7. Μ. Γκόργκι, Η Μάνα    
8. Τ. Αϊτμάτοφ, Το χωράφι της µάνας     
9. Τ. Αϊτμάτοφ, Το µάτι της καµήλας     
10. Τ. Αϊτμάτοφ, Το ικρίωµα     
11. Τ. Αϊτμάτοφ, Μια µέρα, ένας αιώνας   
12. Τ. Λόντον, Η σιδερένια φτέρνα     
13. Κ. Μ. Σιμόνοφ, Μέρες και νύχτες στις φλόγες
 του Στάλινγκραντ   

1. Ν. Χικμέτ, Το ερωτευµένο σύννεφο     
2. Ε. Κοντόρα, Δώδεκα µέρες από τη ζωή του Άι-Βασίλη       
3. Τ. Καζαντζίδου, Τα βιβλία της Μαρίας     
4. Τ. Καζαντζίδου, Η Λιχουδοχώρα αλλάζει     
5. Α. Κατσούλη-Συμεώνογλου, Είµαι κλέφτρα, λαίµαργη
 και πονηρή, αλλά δε φταίω…       
6. Α. Κατσούλη-Συμεώνογλου, Μ’ αρέσει η φλυαρία,
 είναι κακό…;       
7. Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Τα δώδεκα σπίρτα     
8. Α. Πούσκιν, Τα τρία παραµύθια     
9. Μ. Γκόργκι, Η φλογερή καρδιά του Ντάνκο       

1. Μοντεσκιέ, Επιλογή από το έργο του      
2. Ε. Ρόζενταλ, Στους λαβύρινθους της συνείδησης     

1. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Μπέρτολτ Μπρεχτ. 
 Για τους σεισµούς που µέλλονται να 'ρθουν     
2. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Γιάννης Ρίτσος.
 Πάντα παρών στο κάλεσµα της εποχής     
3. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Κώστας Βάρναλης. 
 Φως που πάντα καίει       
4. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Ναζίµ Χικµέτ.
 Για να γενούνε τα σκοτάδια λάµψη      
5. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, Η συνάντηση της νεοελληνικής 
 λογοτεχνίας µε το εργατικό κίνηµα και την κοµµουνιστική
 ιδεολογία       

ΒΙΒΛΙΑ

    * Οι προσφορές ισχύουν από 1 Δεκέμβρη 2020 έως 10 Γενάρη 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: 190¥ 

(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΜΑΣ

ή στο χώρο σου µε κόστος αποστολής 30¥) 

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ: 100¥
 

(ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΜΑΣ

ή στο χώρο σου µε κόστος αποστολής 17¥)

Γίνε συνδροµητής...

Οι συνδροµές:
Στον Οδηγητή και στο Ριζοσπάστη αφορούν την περιο-

χή της Αττικής (πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού) 

και τις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαµάτα, Ιωάννινα, 

Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαµία, Θήβα, Λιβαδειά, 

Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης.

Οι συνδροµές:
Στα βιβλία της Σύγχρονης Εποχής και στην ΚΟΜΕΠ αφο-

ρούν όλη την Ελλάδα.

∆όσεις:
Για τις τρίµηνες συνδροµές υπάρχει δυνατότητα έως 3 

άτοκες δόσεις µε πιστωτική κάρτα, για τις εξάµηνες έως 6 

και για τις ετήσιες έως 12 (εξαιρούνται οι συνδροµές στον 

Οδηγητή και στην ΚΟΜΕΠ)

ΣYΓXPONH EΠOXH
ΒΙΒΛΙΑ

 ετήσια  ‣  20€

 ετήσια  ‣  215€

 εξάµηνη  ‣  120€

 τρίµηνη  ‣  65€

 µηνιαία  ‣  24€

 ετήσια  ‣  140€

 εξάµηνη  ‣  80€

(καθηµερινό φύλλο & σαββατοκύριακου):

(καθηµερινό φύλλο Τρίτη έως Παρασκευή):  ετήσια  ‣  30€

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Οδηγητή και στην ΚΟΜΕΠ
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Πακέτα προσφορών 
για συνδροµητές...

1  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:

  Ριζοσπάστη
(καθηµερινό φύλλο & σαββατοκύριακου)

  Οδηγητή

  Βιβλίο

  ΚΟΜΕΠ

2  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:

  Ριζοσπάστη 
 (καθηµερινό φύλλο)

  Βιβλίο

 3  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:

  Βιβλίο

  ΚΟΜΕΠ

www.sep.grE-SHOP
Αξιοποίησε το e-shop της Σύγχρονης Εποχής για τις αγορές σου.

∆υνατότητα παραγγελίας και µέσω τηλεφώνου ή e-mail

Βιβλιοπωλεία: ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 2103829835 - 2103808132, e-mail: sepathens@gmail.com
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: 2310283810, e-mail: septhess@gmail.com, ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610222801, e-mail: sepioa@gmail.com

420€

315€

220€
ΔΩΡΕΑΝ παράδοση στο χώρο 
του συνδροµητή

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.

Οι προσφορές ισχύουν από 1 Δεκέμβρη 2020 έως 10 Γενάρη 2021

Τα πακέτα προσφορών Νο 1 και Νο 2 αφορούν 
την περιοχή της Αττικής (πλην των νησιών του 
Αργοσαρωνικού) και τις πόλεις: Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Καλαµάτα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλος, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαµία, Θήβα, Λιβαδειά, 
Χαλκίδα, Ηράκλειο Κρήτης. 

Το πακέτο Νο 3 αφορά όλη την Ελλάδα.
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ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΉΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19: 

Τ α εμβόλια συνιστούν μία από τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για την προστασία της 
υγείας παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 2-3 εκατομμύρια θάνατοι αποτρέ-
πονται, χάρη στην υλοποίηση εμβολιαστικών προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο.

Το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα ισχυρότερα (αν και 
όχι το μόνο) όπλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η αγωνία και η προσμονή του λαού και της νεολαίας για την 
άφιξη του εμβολίου.

Αυτή η αγωνία βέβαια καμία σχέση δεν έχει με τα «πανηγύρια» και τον εφησυχασμό που καλλι-
εργεί η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, που στο όνομα του εμβολίου 
θέλουν να κρύψουν τις τεράστιες και εγκληματικές ευθύνες τους, την απόλυτη «γύμνια» του καπι-
ταλιστικού συστήματος και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί η διαδι-
κασία της παραγωγής του εμβολίου ως μία παγκόσμια «συνεργασία» των φαρμακοβιομηχανιών. Η 
«δωρεάν» χορήγηση του εμβολίου στους πολίτες ως «επιτομή της αλληλεγγύης».

Αριστερά φαίνονται μόνο λίγα από τα παραδείγμα-

τα του πακτωλού χρημάτων που έχουν εξασφαλίσει οι 
φαρμακευτικοί όμιλοι από κρατικές επιχορηγήσεις, δη-

λαδή από τους ίδιους τους φορολογούμενους. 
Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley και της 

Credit Suisse η μελλοντική αγορά των εμβολίων κορω-

νοϊού θα μπορούσε να ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετήσιων κερδών για τις φαρμακευτικές εταιρεί-
ες αν υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να επα-

ναλαμβάνουν τα εμβόλια κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει 
και με εκείνα της γρίπης, με ερωτηματικά να προκύ-

πτουν για το αν το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους. 
Με απλά λόγια οι μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι 

έχουν λάβει δισεκατομμύρια κρατικού χρήματος για το 
κομμάτι των ερευνών, θα λάβουν δισεκατομμύρια από 
την πώληση των εμβολίων σε όλα τα κράτη του κόσμου 
και τα κέρδη συνεχίζονται καθώς οι δόσεις των εμβο-

λίων θα επαναλαμβάνονται ανά συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η πραγματικότητα είναι ότι το αφήγημα περί «ευαι-
σθησίας» των φαρμακοβιομηχανιών για την υγεία του 
λαού καταρρέει σα χάρτινος πύργος μπροστά στην ίδια 
την πραγματικότητα. Είναι αποκαλυπτικό, ότι η Κομι-
σιόν και ορισμένες από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιο-

μηχανίες απέρριψαν πριν από δύο χρόνια ένα σχέδιο 
χρηματοδότησης της έρευνας για τη φαρμακευτική 
αντιμετώπιση επιδημιών, όπως αυτές που οφείλονται 
στους κορονοϊούς MERS και SARS, επειδή τότε κρινό-

ταν οικονομικά ασύμφορη από τις εταιρείες η επένδυ-

ση σε σκευάσματα που δεν ήταν άμεσης ζήτησης, άρα 
και άμεσου κέρδους.

Στη «ζυγαριά»  
του κέρδους 
των φαρμακοβιομηχανιών

Το 1958, στη Συνέλευση του Π.Ο.Υ, ο Βίκτωρ Ζντάνοφ, 
αναπληρωτής υπουργός Υγείας της ΕΣΣΔ, πρότεινε ένα 
πλανητικό πρόγραμμα εξάλειψης της ευλογιάς. Η ιδέα 
της σοβιετικής αντιπροσωπείας θεωρήθηκε αρχικά «μη 
υλοποιήσιμη» από ιατρικούς κύκλους άλλων χωρών.

Το 1959 η ΕΣΣΔ ουσιαστικά άρχισε από μόνη της να 
υλοποιεί το παγκόσμιο πρόγραμμα για την εξάλειψη 
της ευλογιάς, εξάγοντας σταθερά το σοβιετικό εμβόλιο, 
σε χώρες που μαστίζονταν από την ασθένεια. Μια χού-

φτα άνθρωποι «έριξαν το γάντι» σε μια ασθένεια με 
ιστορία αιώνων, που κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια 
ζωές. Και η ευλογιά νικήθηκε! Η τελευταία εστία της 
νόσου στη γη καταγράφηκε το 1977 στη Σομαλία.

Το 1980 ο ΟΗΕ δημοσιοποίησε έγγραφο ανακοινώ-

νοντας την πλήρη και αδιαμφισβήτητη νίκη κατά της 
ευλογιάς σε κάθε γωνιά της Γης.

??HΞΕΡΕΣ ότι;;

Αν κάτι επιβεβαιώνεται από την εμπειρία της 
πανδημίας είναι ότι απαιτείται παγκόσμια 

συνεργασία και οργάνωση ανάμεσα στην επιστη-

μονική και την ιατρική κοινότητα αλλά και στους 
υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, παγκόσμιο 
σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όλα 
αυτά σήμερα δε γίνονται γιατί στη μέση μπαίνει 
εμπόδιο το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.

Τώρα είναι αναγκαίο όσο ποτέ οι λαοί να απαι-
τήσουν να διατεθεί δωρεάν το εμβόλιο σε όλους 
χωρίς διακρίσεις ή κατηγοριοποιήσεις με βάση 
την τιμή του. Να ιεραρχηθεί η επίταξη των ιδι-
ωτικών κλινικών χωρίς αντίτιμο και η θωράκιση 
των δημόσιων συστημάτων Υγείας. Ο εξοπλισμός 
και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, με 
αξιοπρεπείς μισθούς και διακαιώματα, για να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν πάγιες και έκτακτες 
ανάγκες για όλες τις ασθένειες.

Η BioNTech, που συνεργά-

ζεται με την Pfizer έχει λά-

βει μέχρι στιγμής συνολικά  

750 εκ. ευρώ από τη 
γερμανική κυβέρνηση. 

H Αμερικανική κυβέρνηση έδωσε 

περίπου 10,5 δισ. δολάρια σε 
φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου 

να επιταχύνουν τις έρευνες τους 
για το εμβόλιο.

H κυβέρνηση των ΗΠΑ ουσιαστικά 
προπλήρωσε όλο το κόστος ανά-

πτυξης του εμβολίου της Moderna. 
Συγκεκριμένα, οι Αμερικάνοι φορολο-

γούμενοι έδωσαν 483 εκ. δολάρια 
για τις κλινικές δοκιμές της πρώτης 
και της δεύτερης φάσης και άλλα  

472 εκ. για την τρίτη φάση.

Ορισμένα στοιχεία:

Μία κούρσα με νικητή τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες

Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, 
 τις ζωές μας και την υγεία του λαού!
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Τι κάνουν οι μαθητές στο  #lockdown2;

Ο 
«Οδηγητής» δίνει ακόμα μια φορά το λόγο 
στους μαθητές! Τα σχολέια παραμένουν 
κλειστά εδώ και σχεδόν ένα μήνα, για δεύ-

τερη φορά!
Τι συμβαίνει, λοιπόν στα σπίτια των μαθητών; 

Η τηλεκπαίδευση δουλεύει; Τα παιδιά της Γ’ 
Λυκείου πως τα καταφέρνουν; Πώς περνάν οι 
μέρες χωρίς ούτε μια βόλτα; Πώς είδαν οι μα-

θητές τη μεγάλη μάχη της συγκέντρωσης 
του Πολυτεχνείου; Πώς θα συνεχίσουν 
τον αγώνα τους για ανοιχτά και 
ασφαλή σχολεία;

Η τηλεκπαίδευση με τον τρόπο που γίνεται κάνει την παιδεία ακόμα πιο άδικη 
αλλά και πιο δύσκολη. Δεν έχουμε όλοι ίση πρόσβαση σε αυτή, το σύστημα πέφτει 

συνέχεια... Η κυβέρνηση τόσους μήνες, ακόμα και τότε με τις καταλήψεις, δεν έχει πάρει 
κανένα μέτρο για να λειτουργήσει σωστά. Δεν έχουμε όλοι κάμερες, μικρόφωνα, ίντερνετ, 
υπολογιστές και δεν μας παρέχει το υπουργείο τίποτα από αυτά. Δεν γίνεται να κάνουμε 
7 ώρες μάθημα από το σταθερό όπως λέει η υπουργός και περηφανεύεται στα κανάλια. 
Και το θέμα είναι ότι γίνεται για δεύτερη χρονιά, μα δε γίνεται να μορφωθεί κανείς μέσα 
από μια οθόνη. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Μπορεί να γίνει αν υλοποιηθούν κάποια 
πολύ απλά πράγματα: αραίωση των μαθητών στις τάξεις, μαζικά και δωρεάν τεστ συνέχεια, 
περισσότερη καθαριότητα. Αν δεν το κάνουν θα μας βρουν πάλι μπροστά τους.

Χαρίτος, 
μαθητής Γ' Λυκείου στα Βριλλήσια

Σηκώνομαι το πρωί, κάθομαι στην καρέκλα, κάνω τα μαθήματά μου στο σχολείο, μετά κάνω τα μαθήματά μου, 
κάθομαι για 10 λεπτά στο κρεβάτι, μετά πάλι ξανά σηκώνομαι φροντιστήριο πάλι διάβασμα. Και μετά φτάνει 

21:00 και δεν μπορούμε να βγούμε έξω να πάρουμε λίγο αέρα γιατί έχει την απαγόρευση. Για 'μας τους μαθητές 
της Γ' Λυκείου ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει. Αλλά και τον ελάχιστο χρόνο που μπορεί να έχουμε δεν μπορούμε 
να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Τι να κάνεις; Να αράξεις λίγο να δεις ένα βίντεο στον υπολογιστή. Αφού όλη μέρα 
είσαι στον υπολογιστή. Να διαβάσεις ένα βιβλίο; Αφού όλη μέρα διαβάζεις. Να βγεις μία βόλτα; Έχει απαγορευτεί 
η κυκλοφορία μετά τις 21:00. 

Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας και οι ρυθμοί μας. Δεν ξέρουμε ούτε πότε, ούτε με τι όρους θα ανοίξου-

με κι έχουν και το θράσος να μας λένε «ετοιμαστείτε μόλις ανοίξουμε να ξεκινήσετε τα διαγωνίσματα που έχουν 
χαθεί».

Εμείς συνεχίζουμε, δεν το βάζουμε κάτω, έχουμε τη Συντονιστική μας Επιτροπή που διεκδικεί να ανοίξουν τα 
σχολεία με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Που διεκδικεί να μειωθεί άμεσα η ύλη για τα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τη χάρη στην κυβέρνηση να σηκώσουμε τα χέρια 
ψηλά! Μπορούμε με πολύμορφες δράσεις να πιέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Κάνουμε ήδη έναν διαδικτυ-

ακό καλλιτεχνικό διαγωνισμό για να δώσουμε μια διέξοδο στη βαρετή καθημερινότητα των μαθητών. 

Ελίνα, 
μαθήτρια Γ' Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Από την αρχή της χρονιάς είχαμε προβλήματα όπως η έλλειψη καθηγητών, 25 παιδιά στην τάξη, ένα 
ΚΤΕΛ που εξυπηρετούσε παιδιά από περισσότερα σχολεία και έτσι μετακινούμασταν στο σχολείο όρθιοι 

και χωρίς αποστάσεις. Μετά όταν ήρθε η καραντίνα όπως όλη η Ελλάδα τις πρώτες μέρες δεν μπορούσαμε 
να συνδεθούμε και υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Οι περισσότεροι συμμαθητές μας δεν είχαν πρόσβαση. 
Αλλά και αρκετοί καθηγητές δεν είχαν τα μέσα για να κάνουν την τηλεκπαίδευση και αναγκάζονται να 
πηγαίνουν στο σχολείο, όπου εκεί υπήρχε φασαρία γιατί ήταν και άλλοι καθηγητές εκεί και ακουγότανε ο 
ήχος. Στα περισσότερα μαθήματα προσπαθούμε να δούμε τις σημειώσεις μας μέσω φωτογραφιών 
τις οποίες μας διαμοιράζει ο καθηγητής στην οθόνη μας και είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κατανο-

ητό το μάθημα. Εμείς ως μαθητές προσπαθήσαμε μέσω των κινητοποιήσεων που κάναμε να ακουστεί η 
φωνή μας παρότι μας κατηγόρησαν ότι απλά θέλουμε να χάσουμε ώρες. Απαντήσαμε ότι ώρες θα χαθούν 
ούτως ή άλλως αν δεν παρθούν μέτρα όπως τελικά έγινε. Αυτό που ζητάμε και θα συνεχίσουμε να το ζητά-

με όπως μπορούμε είναι να ανοίξουν τα σχολεία με τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς.

Φαίδρα, 
μαθήτρια Λυκείου στην  Πάρο

47 σχολεία στην Αττική στολίστηκαν προς τιμή της 47ης 

επετείου απο την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Διαμαρτυρία Ιταλών μαθητών για τα  
προβλήματα της τηλεκπαίδευσης

30



Φέτος, με δικαιολογία την αναπλήρωση ωρών μαθημάτων που χάθηκαν στις καταλήψεις (όχι 
στην απαράδεκτη τηλεκπαίδευση...) ο εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Πολυ-

τεχνείου ακυρώθηκε σε πολλά σχολεία. Ένα από αυτά τα σχολεία ήταν και το δικό μας. Το θεω-

ρήσαμε απαράδεκτο και αποφασίσαμε να απαιτήσουμε μία τουλάχιστον διδακτική ώρα, για 
να συζητήσουμε για την ιστορία του. Η καθηγήτρια που ανέλαβε αυτή την ώρα προσπάθησε να 
αθωώσει την τότε κυβέρνηση λέγοντας ότι οι ΛΟΚατζήδες δεν χτύπησαν κανέναν και ότι οι ασφαλί-
τες ασκούσαν βία από δική τους πρωτοβουλία και όχι με εντολή της κυβέρνησης. Παραξενευτήκαμε 
και απαντήσαμε ότι η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή για το σπάσιμο της κατάληψης χρησιμοποιώ-

ντας βία, τανκς και φυλακίσεις. Συζητήσαμε ότι όπως τότε πάλευαν με αιτήματα «Έξω οι ΗΠΑ και 
το ΝΑΤΟ», έτσι και σήμερα χρειάζεται να παλέψουμε γι’ αυτό, ενάντια στην πολιτική που γεννά 
πολέμους, φτώχεια και καταστολή σε όποιον σηκώσει κεφάλι.  Η σύγχρονη καταστολή δεν πέρασε 
γιατί και εμείς οι μαθητές συζητήσαμε για αυτά αλλά και οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν. 

Με όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας υπάρχει 
οργή και αγανάκτηση σε πολλούς νέους. Όλη η κα-

τάσταση με το σχολείο μας εξοργίζει, ένα ήδη χάλια σχο-

λείο, που γίνεται χειρότερο μέσα από τον υπολογιστή, 
χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να κουνηθού-

με, όποιος βγαίνει στο δρόμο τρώει πρόστιμο. Βλέπουμε 
τους γονείς μας να παλεύουν για το μεροκάματο και να 
τους πετσοκόβουν με τα μέτρα τους ακόμα πιο πολύ. 

Αυτή την οργή μας θέλαμε να εκφράσουμε στις 17 Νο-

έμβρη, τη μέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Θέλαμε 
να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε καλύτερο σχολείο, 
καλύτερη υγεία, καλύτερη ζωή, για εμάς και την οικογέ-

νειά μας, φυσικά τηρώντας τα μέτρα! Η απάντηση από 
την κυβέρνηση εκείνη τη μέρα ήταν ότι όποιος εκφράζει 
δυσαρέσκεια απέναντι στο σύστημα και διαμαρτύρεται, 
θα τρώει ξύλο, θα διώκεται, θα τον τρομοκρατούν. 

Εγώ προσωπικά προχωρούσα στο δρόμο και μου έκα-

ναν 4 φορές έλεγχο καθώς πήγαινα προς το μνημείο του 
Πολυτεχνείο της πόλης. Θα κατέθετα ένα λουλούδι. Μετά 
εμένα και άλλους διαδηλωτές μας έπιασε η ασφάλεια. 
Μέσα στο αστυνομικό τμήμα δεν άφηναν πολλά. Είχαμε 
χωριστεί αγόρια, κορίτσια, μεγαλύτεροι και πιο νέοι, και 
δεν βλέπαμε τους πιο μεγάλους να είμαστε πιο σίγου-

ροι. Ο διοικητής μας φώναζε: «Καλώς ήρθατε στο μαγαζί 
μου, θα μείνετε εδώ μέσα 10 μέρες». Οι μεγαλύτεροι σύ-

ντροφοι, επειδή ήθελαν να μας εμψυχώσουν φωνάζανε 
συνθήματα «ούτε σε ξερονήσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ 
τους δε λυγίσανε οι κομμουνιστές», για να τους ακούμε!

Δε φοβήθηκα και τόσο, περισσότερο νευρίασα και 
κατάλαβα ποιον έχουμε απέναντί μας. Όχι μόνο την 
αστυνομία, αυτή την κυβέρνηση και κάθε κυβέρνη-

ση που δίνει εντολές, αλλά όλο το κράτος, όλο το 
σύστημα.  Δεν θα μας φιμώσουν! 

Τώρα προσπαθούμε να μιλάμε με πολλούς συμμαθητές 
μας, να τους βάλουμε στον αγώνα! Κάνουμε συζητήσεις 
και δράσεις για να φτάσει το μήνυμα της ΚΝΕ και σε 
άλλους. Να γίνουμε πάρα πολλοί μικροί επαναστάτες 
παντού!

Μαρία, Κων Ντεμάι,
μαθήτρια σε Λύκειο στην Μεταμόρφωση

μαθήτρια Γυμνάσιου στα Γιάννενα

Η κυβέρνηση μπορεί να έκλεισε τα σχολεία άλλα δεν μπόρεσε να περιορίσει τους προβληματισμούς και 
την ανταλλαγή απόψεων. Αντιθέτως, φούντωσε η ανάγκη για συζήτηση. Εμείς το βλέπουμε στην καθη-

μερινότητά μας καθώς και στην Ιεράπετρα πλέον γίνονται όλο και περισσότεροι οι μαθητές που αντιλαμβά-

νονται πως το σύστημα αυτό δεν νοιάζεται για τις ανάγκες μας παρά μόνο για τα κέρδη των εκμεταλλευτών, 
πως πρέπει να γίνουμε παντού –και εδώ σε ένα μικρό μέρος όπως η Ιεράπετρα- περισσότεροι οι συνειδητοί 
επαναστάτες. Είναι όλοι εκείνοι οι συμμαθητές μας που το προηγούμενο διάστημα δεν τους πείθαμε, 
αλλά οι ίδιες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν συνεχώς την αγωνιστική στάση που κρατά το Κόμμα μας.  
Παρά τις δυσκολίες που μας έφερε το lockdown στην επικοινωνία,  διοργανώσαμε διαδικτυακές συζητήσεις 
με βασικά θέματα «Σοσιαλισμός vs Καπιταλισμός» και «Η καταστολή και οι αιτίες της», θέματα που ήθελαν 
διάφοροι μαθητές να συζητήσουμε και για αυτό πήραν μέρος με όρεξη.  

Η κυκλοφορία απαγορεύτηκε... Ο προβληματισμός και η όρεξη για συζήτηση όχι!

Mαθητής Λυκείου στην Ιεράπετρα Κρήτης

Τιμήσαμε και εμείς οι μαθητές την επέτειο του Πολυτεχνείου! 
Ο αγώνας για μόρφωση, υγεία και ζωή δεν αναβάλλεται!

Στις 17 Νοέμβρη, μέρα που θέλαμε 
να τιμήσουμε την ηρωική εξέγερση 

του λαού πριν 47 χρόνια ενάντια στην 
Χούντα κι επειδή δεν μπορούσαμε να 
παραβρεθούμε στον χώρο όπως θα θέ-

λαμε λόγω καραντίνας, αποφασίσαμε 
να στολίσουμε συμβολικά 47 σχολεία 
της περιοχής μας με τα συνθήματα που 
υπήρχαν στις πύλες του Πολυτεχνείου 
που έριξαν τα τανκς της δικτατορίας : 
«Έξω αι ΗΠΑ-Έξω το ΝΑΤΟ». Οι μαθητές 
που μαζευτήκαμε για αυτή την δράση 
δώσαμε την υπόσχεση μας ότι όπως κά-

ναμε από την αρχή της χρονιάς, έτσι θα 
συνεχίσουμε, θα δυναμώσουμε τον αγώ-

να μας, τον αγώνα για Ψωμί - Παιδεία 
- Ελευθερία, τον αγώνα για τις ανάγκες 
και τα όνειρα που σήμερα έχουμε, για 
έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση!

Αντώνης,
μαθητής Γυμνασίου στην Πετρούπολη
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To 68% των φοιτητών αναγκάζεται να 
εργαστεί για να αντεπεξέλθει οικονομικά 
στα έξοδα διαβίωσης, ενοικίου και 
σπουδών

Περίπου 2,8 εκατ. φοιτητές  σπουδάζουν αυτή τη 
στιγμή συνολικά στη Γερμανία.  To 68% των φοιτητών 
(σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Ένωσης Φοι-
τητών, DSW) αναγκάζεται να εργαστεί για να αντεπε-

ξέλθει οικονομικά στα έξοδα διαβίωσης, ενοικίου και 
σπουδών. Από μια αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση 
προκύπτει ότι το ξέσπασμα της πανδημίας άφησε 
720 χιλιάδες φοιτητές χωρίς εργασία. Η κύρια μορ-

φή εργασίας ενός φοιτητή είναι τα λεγόμενα «mini-
jobs», δηλαδή ανειδίκευτη εργασία. Για εργαζόμενους 
υπό αυτό το καθεστώς, σε περίπτωση απώλειας της θέ-

σης εργασίας, δεν προβλέπεται κανένα βοήθημα για το 
χαμένο τους εισόδημα, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές 
να μείνουν στον «αέρα» με τα πάγια κόστη του ενοικί-
ου και της ασφάλισης υγείας να «τρέχουν».

Η απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας βάζει τις 
σπουδές των φοιτητών «στον πάγο»

Το υπουργείο επιστημών του κρατιδίου της Έσ-

σης, με υπουργό του κόμματος των Πρασίνων, ψήφισε 

στις 23 Ιουνίου με την στήριξη της πλειοψηφίας του 
κοινοβουλίου του κρατιδίου, διάταξη στον νόμο περί 
λειτουργίας των πανεπιστημίων, με την οποία δίνει τη 
«δυνατότητα» στους φοιτητές να παρατείνουν τις σπου-

δές τους λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στα 
πλαίσια της πανδημίας. Με άλλα λόγια, αντί να εξα-

σφαλίσουν την κανονική έκβαση του εξαμήνου θεω-

ρούν δεδομένη την απώλειά του.

Η προστασία της υγείας των φοιτητών 
θυσιάζεται στο όνομα του μικρότερου 
δυνατού κόστους, με υγειονομικά 
πρωτόκολλα - «λάστιχο»

Τα πρακτικά μαθήματα για τους φοιτητές στον τομέα 
των παιδαγωγικών στο προηγούμενο κύμα της πανδη-

μίας διακόπηκαν δύο μόλις εβδομάδες μετά την έναρ-

ξή τους. Στο πανεπιστήμιο της Λειψίας οι πρακτικές 
αναγνωρίστηκαν χωρίς να γίνουν, ενώ η μία ώρα την 
εβδομάδα που οι φοιτητές δίδασκαν με φυσική παρου-

σία μαθητές σχολείων, αντικαταστήθηκε με διαδικτυ-

ακό μάθημα. Από τον περασμένο Σεπτέμβρη, που οι 
φοιτητές διδάσκουν ξανά με φυσική παρουσία στα σχο-

λεία, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για όσους ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες. Ακόμη, υπάρχουν διαμαρτυρίες 
από τους φοιτητές ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα δια-

φέρουν σε κάθε σχολείο. Αποκαλυπτική είναι η καταγ-

γελία φοιτήτριας σε εφημερίδα πανεπιστημίου, η οποία 
αναφέρει ότι όταν πήγε να κάνει το προγραμματισμένο 
για τους καθηγητές και δάσκαλους τεστ για τον κορο-

νοϊό, η αρμόδια υπηρεσία της πόλης δεν της επέτρεψε 
να εξεταστεί μαζί με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου λόγω «αυξημένου κόστους».

Στην οδοντιατρική σχολή του πανεπιστημίου του 
Μάρμπουργκ, για τους φοιτητές που βρίσκονται από 
το 7ο μέχρι το 10ο εξάμηνο, η πρακτική εξάσκηση στην 
περίθαλψη ασθενών είναι ζωτικό κομμάτι για την ολο-

κλήρωση των σπουδών τους. Το χειμερινό εξάμηνο -που 
ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου- βρήκε τους φοιτητές 
ξεκρέμαστους, αφού η ιδιωτική εταιρεία που διαχειρί-
ζεται το πανεπιστημιακό νοσοκομείο και την οδοντι-
ατρική κλινική αρνείται να εξασφαλίσει προσωπικό 
για διενέργεια rapid test στους ασθενείς, με την πρό-

φαση ότι η οδοντιατρική κλινική βρίσκεται σε άλλο μέ-
ρος από αυτό του κύριου νοσοκομειακού συγκροτήματος 
και η μεταφορά προσωπικού κoστίζει. Με το πανεπιστή-

μιο ουσιαστικά να σηκώνει τα χέρια ψηλά, και κάτω από 
την απειλή να χάσουν το εξάμηνο, οι φοιτητές μετά από 
πρόταση του συλλόγου φοιτητών οδοντιατρικής στη δι-
εύθυνση του νοσοκομείου, αναγκάστηκαν να διαθέσουν 
τους εαυτούς τους ως προσωπικό για διενέργεια τεστ 
στους ασθενείς για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους 
ασθενείς αλλά και να συνεχίσουν το εξάμηνό τους.

των πανεπιστημίων  
της Ευρώπης… 
Το «μεγαλείο» των πανεπιστημίων  
της Ευρώπης…  
εν μέσω πανδημίας

Κτήριο του Πανεπιστημίου της Λειψίας

Δ ιαχρονικά, οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων 
ακούνε για το «μύθο» των Πανεπιστημίων του εξωτε-

ρικού. Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμε-

νες, στήριξε και στηρίζει τις σαρωτικές αναδιαρθρώσεις της στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση με το επιχείρημα ότι χτίζει ένα «σύγχρονο 
ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο», ότι οι αναδιαρθρώσεις της κινούνται 
στα πρότυπα των μεγάλων πανεπιστημίων άλλων χωρών. Και λένε 
αλήθεια. Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών κινούνται πάνω στις 
ράγες της ίδιας πολιτικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, παρά τις 
επιμέρους διαφοροποιήσεις, καθυστερήσεις και ιδιαιτερότητες. 

Το πανεπιστήμιο που «χτίζουν», το ζουν οι ήδη από πρώτο χέρι 
οι φοιτητές στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. 
Το πανεπιστήμιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
φοιτητών για να σπουδάσουν, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, 
πόσο μάλλον σε αυτές που απαιτούν έκτακτα μέτρα.

Μέσα από τις σελίδες του «Οδηγητή» θα παρουσιάσουμε -με 
την πολύτιμη βοήθεια νέων που σπουδάζουν στο εξωτερικό- μία 
σειρά ρεπορτάζ αποκαλυπτικά της κατάστασης που αντιμετωπί-
ζουν οι φοιτητές εν μέσω πανδημίας, στις διάφορες χώρες της ΕΕ, 
ξεκινώντας από τη Γερμανία, καθώς και στη Βρετανία του Brexit.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Οι φοιτητές δεν φαίνεται να ενθουσιάστηκαν με την ιδέα της διοίκησης του Πανεπιστημίου του 
Μάντσεστερ να τοποθετήσει φράχτη γύρω από τις εστίες τους την πρώτη μέρα του lockdown…

Το προηγούμενο διάστημα, οι φοιτητές του πανεπιστημίου του 
Manchester που μένουν στην εστία του Fallowfield πραγματοποί-
ησαν μια σειρά από κινητοποιήσεις. Ας δούμε κάποιους από τους 
λόγους: 

Με την έναρξη του lockdown και χωρίς την παραμικρή ενημέ-

ρωση, η διοίκηση του πανεπιστημίου τοποθέτησε φράχτη (!) 
γύρω από την εστία «φυλακίζοντας» τους φοιτητές, με σκοπό 
να τους εμποδίσει να μετακινούνται μεταξύ της μόνιμης και της 
φοιτητικής κατοικίας τους. Εδώ να σημειωθεί ότι το πανεπιστήμιο, 
προτίμησε να διαθέσει 11.000 λίρες για την ανέγερση του φράχτη 
αυτού, παρά για να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας 
των φοιτητών. Το γεγονός αυτό ήρθε στον απόηχο της τραγικής 
αυτοκτονίας φοιτητή, κάτοικου της εστίας, ο οποίος έπασχε από 
έντονο στρες λόγω της κατάστασης και του περιορισμού. Ο πατέ-

ρας του φοιτητή κατηγόρησε ανοιχτά για το θάνατο του παιδιού 
του το πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έδειξε καμία πρόνοια σχετικά 
με την ψυχική υγεία και την ευημερία των φοιτητών όλο αυτό το 
διάστημα.

Στο πανεπιστήμιο του Άουγκσμπουργκ, οι φοιτητές και οι παρατάξεις τους 
αντιμετώπισαν με καυστικό τρόπο την παταγώδη αποτυχία της ψηφιακής δι-
εξαγωγής του εξαμήνου τους. Τον περασμένο Ιούνη, απαίτησαν από τη διεύ-

θυνση του πανεπιστημίου να το μετονομάσει σε πανεπιστήμιο Salomon Idler. 
Το όνομα αυτό ανήκει σε ιστορικό πρόσωπο της πόλης, που έγινε γνωστό από 
την τραγελαφική του προσπάθεια να πετάξει με τεχνητά φτερά, η οποία κατέ-

ληξε στο γκρέμισμα μιας γέφυρας και στο θάνατο 4 κοτόπουλων. Με τον πρω-

τότυπο αυτό τρόπο οι φοιτητές κατήγγειλαν την κατάρρευση της ποιότητας 

της διδασκαλίας, τη μείωση της προσφοράς μαθημάτων, τη μετακύληση της 
ευθύνης διεξαγωγής των τηλε-μαθημάτων αποκλειστικά στο διδακτικό προσω-

πικό, αφήνοντας στην τύχη και στα μέσα που διαθέτει ο εκάστοτε καθηγητής 
την ποιότητα του εξαμήνου των διαφορετικών σχολών του πανεπιστημίου. Οι 
φοιτητές, επιπλέον, αποκάλυψαν την άνιση πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα 
και τεχνικό εξοπλισμό, ανισότητες που προϋπήρχαν αλλά ενισχύονται από 
τη μετάβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων 
μέσων για όλους τους φοιτητές.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΑΓΓΛΙΑ

Οι εστιακοί φοιτητές είχαν πολλούς λόγους 
να κινητοποιηθούν

Έτσι, την 5η Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις με συμ-

μετοχή εκατοντάδων φοιτητών για την απομάκρυνση αυτού του φράχτη που 
φυλάκιζε τους φοιτητές μέσα στην εστία. Το αίτημα αυτό των φοιτητών μετά 
την κινητοποίηση ικανοποιήθηκε και ο φράχτης απομακρύνθηκε με το πα-

νεπιστήμιο να απευθύνει δημόσια συγνώμη και να διατάσσει… έρευνα για το 
γεγονός. 

Τις προηγούμενες εβδομάδες, μεγάλος αριθμός φοιτητών προχώρησαν σε 
κατάληψη ενός κτιρίου της εστίας με αιτήματα τη μείωση των ενοικίων κατά 
τουλάχιστον 40%, να επιτρέπεται η μετακόμιση των φοιτητών από τις εστίες 
χωρίς πρόστιμο (σ.σ. οι φοιτητές υπογράφουν συμβόλαιο κατά την ενοικίαση 
της εστίας που δεν τους επιτρέπει να ξενοικιάσουν χωρίς να πληρώσουν ρήτρα), 
την άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (σίτιση, καθαριότητα και 
αλληλογραφία των φοιτητών που βρίσκονται σε καραντίνα, καλύτερη ασφά-

λεια στις εστίες, γρηγορότερη ανταπόκριση σε ζητήματα συντήρησης κλπ), τη 
δέσμευση της διοίκησης ότι δεν θα απολύσει εργαζόμενους κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία δίωξη των συμμετεχόντων 
στην κατάληψη.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου αρχικά απάντησε προσφέροντας συνολική 
«έκπτωση» ίση με το ενοίκιο δύο εβδομάδων, κάτι το οποίο οι φοιτητές απέρ-

ριψαν ως προσβλητικό. Τελικά την 25η Νοεμβρίου, το πανεπιστήμιο εξέδωσε 
ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία παραχωρεί μείωση ενοικίου κατά 30% 
για ολόκληρο το εξάμηνο και αποδεσμεύει τους φοιτητές από τα προβλε-

πόμενα από το συμβόλαιο πρόστιμα σε περίπτωση μετακόμισης. Οι φοιτητές, 
μετά από ψηφοφορία, αποδέχθηκαν την πρόταση και φυσικά παραμένουν σε… 
αγωνιστική ετοιμότητα!

«Τα Χριστούγεννα ακυρώνονται. Ο Άγιος Βασίλης δεν μπορεί να αγοράσει υποστήριξη ψυχικής υγείας, 
αποτελεσματική τηλεκπαίδευση και καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους», γράφει η πικέτα που κρατά 
η φοιτήτρια.

Η «επιτυχία» της τηλεκπαίδευσης τελικά... δεν έχει σύνορα!
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Νομίζουν ότι καταργούν την ταξική πάλη

Επίμαχες διατάξεις του νέου νόμου ήταν τα άρθρα 22 
και 24, τα οποία και ψηφίστηκαν στη γαλλική Βουλή. 
Στο άρθρο 22 προβλέπεται η παρακολούθηση και κατ’ 
επέκταση το φακέλωμα των διαδηλωτών μέσω drones. 
Με το άρθρο 24 που έχει ξεσηκώσει και τις περισσότε-

ρες αντιδράσεις -αναγκάζοντας την κυβέρνηση να δε-

σμευτεί πως θα το επαναδιατυπώσει(;)-  απαγορεύεται η 
βιντεοσκόπηση, η καταγραφή και η μετάδοση εικόνων 
των αστυνομικών και των οργάνων καταστολής «επί το 
έργον»! Όποιος διαπράττει το «αδίκημα» θα τιμωρείται 
με πρόστιμο  45.000 ευρώ, ακόμα και με φυλάκιση 
γιατί θα έχει απειλήσει τη «σωματική και ψυχική ακε-

ραιότητα» των οργάνων της τάξης... σύμφωνα με τους 
κυβερνητικούς ισχυρισμούς! Μάλιστα  το συγκεκριμένο 
άρθρο αναθεωρεί το θεμελιώδη νόμο του 1881 για την 
ελευθερία του Τύπου, γεγονός που έχει προκαλέσει 
ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία.

Οι μεγάλες διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη ενάντια στα 
νέα νομοθετήματα είναι απάντηση στους κυβερνητικούς 
ισχυρισμούς. Μια απάντηση που πατά και στις πρόσφα-

τες εικόνες αστυνομικής βίας ενάντια σε πρόσφυγες που 
διαμαρτύρονταν στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ για τις 
συνθήκες διαβίωσης τους, στη ρατσιστική αστυνομική 
βία ενάντια σε μαύρο μουσικό παραγωγό καθώς έβγαινε 
από στούντιο στη γαλλική πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα εί-
ναι νωπές οι μνήμες από το θάνατο του διανομέα Cedric 
Chouviat τον περασμένο Γενάρη στο Παρίσι κάτω από 
πόδι αστυνομικού.

Τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία το εργατικό-λαϊκό 
κίνημα έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπο με τις δυ-

νάμεις καταστολής. Στα τέλη του 2018 οι ανατιμήσεις 
στα καύσιμα έβγαλαν χιλιάδες στους δρόμους, ενώ το 
ξέσπασμα της λαϊκής δυσαρέσκειας το 2019 με αφορμή 
το νέο ασφαλιστικό οδήγησε σε ογκώδεις απεργίες που 

πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία συνδικάτων που 
συσπειρώνονται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομο-

σπονδία. Μεσούσης της πανδημίας δεν ήταν λίγες οι φο-

ρές που συνδικάτα εργαζόμενων και υγειονομικών βγή-

καν στους δρόμους για να απαιτήσουν την ενίσχυση του 
δημόσιου συστήματος υγείας. Γι’ αυτό και η γαλλική Le 
Monde σε άρθρο της επισήμανε ότι το νομοσχέδιο έρχε-
ται μετά από δύο χρόνια που αυξήθηκαν τα «περιστατι-
κά ανυπακοής προς τις δυνάμεις της τάξης». Επομένως 
είναι φανερό ότι σε μια περίοδο που πυκνώνουν οι 
εργατικές-λαϊκές κινητοποιήσεις η ουσία αυτών των 
νόμων δεν είναι άλλη από ότι η γαλλική κυβέρνηση 
ακόμα μια φορά λαμβάνει μέτρα για τη θωράκιση 
του αστικού κράτους, ώστε να μπορεί με λιγότερα 
εμπόδια να χτυπάει τον πραγματικό εχθρό, το εργα-
τικό κίνημα. Η γαλλική αστική τάξη επενδύει στην πα-

νοπλία του αστικού κράτους και νομοθετεί προληπτικά 
αναλογιζόμενη την κλιμάκωση της λαϊκής δυσαρέσκειας 
και αντίστασης απέναντι στις μεταρρυθμίσεις της. 

Πίσω λοιπόν από τα μεγάλα λόγια του Μακρόν περί 

ΓΑΛΛΙΑ

Θωρακίζουν τη δικτατορία του 
κεφαλαίου ενάντια στον «εχθρό 
λαό» και τις ανάγκες του 

Β ροχή νέων κατασταλτικών μέτρων φέρνει το κυβερνών κόμμα στη 
Γαλλία με επικεφαλής τον πρόεδρο της χώρας Εμμανουέλ Μα-

κρόν. Ο νόμος για την «Καθολική Ασφάλεια» με τα επίμαχα άρ-

θρα του έχει πυροδοτήσει δικαιολογημένες  αντιδράσεις. Την ώρα που η 
πανδημία καλπάζει στη Γαλλία το αστικό κράτος δεν βάζει στο επίκεντρο 
τις πραγματικές ανάγκες του λαού, αλλά ενισχύει τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς προς αντιμετώπισή του. Οι Γάλλοι εργαζόμενοι θρηνούν αν-

θρώπους και συναδέλφους τους -όπως η 52χρονη Αϊσά, εργαζόμενη σε 
Carrefour που κόλλησε και εξέπνευσε πριν μερικούς μήνες- και βλέπουν 
τα νοσοκομεία τους εκτεθειμένα στο έλεος του κορονοϊού. Για την κυβέρ-

νηση όμως είναι πιο σημαντική «η ψυχική ακεραιότητα των οργάνων της 
τάξης» που απαγορεύεται πλέον να βιντεοσκοπούνται επί το έργον, παρά 
η υγεία των υγειονομικών που νοσούν από την Covid-19 10 φορές πε-
ρισσότερο από ό,τι νοσεί ο υπόλοιπος πληθυσμός.

δημοκρατίας, κρύβονται οι εκβιασμοί και η άγρια κα-

ταστολή προς το λαό, για να διαιωνίζεται η κυριαρχία 
του κεφαλαίου, για να δέχεται ο λαός  με άμεση και 
έμμεση βία τα συμφέροντα της αστικής τάξης, ως δικά 
του συμφέροντα. Η ελευθερία την οποία ο καπιταλι-
σμός ευαγγελίζεται αναστέλλεται και περιορίζεται με 
την πρώτη ευκαιρία, όπως έκανε και η Γαλλία από το 
2015 ως το 2017 με πρόσχημα τις τρομοκρατικές επι-
θέσεις δίνοντας υπερεξουσίες στον πρόεδρο, συνολικά 
στην εκτελεστική εξουσία και περιορίζοντας δραστικά 
το συνέρχεσθαι. Τότε τα περιοριστικά μέτρα -υπό το 
φόβο πάντα ενός νέου τρομοκρατικού χτυπήματος- εί-
χαν παραταθεί 6 φορές! Με πρόσχημα την πανδημία τα 
μέτρα αυτά ίσχυσαν εκ νέου, για να παρουσιαστούν και 
στη Γαλλία ως μοναδικό φάρμακο του κορονοϊού, κάτι 
που δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται.

Χιλιάδες συνέρρευσαν στο Παρίσι συμμετέχοντας στο συλ-
λαλητήριο συνδικάτων και φορέων ενάντια στο Νόμο για την 
Καθολική Ασφάλεια στις 28 Νοέμβρη
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Αξίες και ευαισθησίες που τσαλακώνονται 
από την πραγματικότητα

Όλα αυτά γίνονται σε ένα «κράτος δικαίου», όπως 
χαρακτήρισε ο πρόεδρος Μακρόν τη χώρα του απα-

ντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε για καταπίεση και 
αστυνομική βία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος 
πρόεδρος βάλθηκε να υπερασπιστεί τις περίφημες αξί-
ες της «φιλελεύθερης» αστικής δημοκρατίας. Άλλωστε 
και το νομοσχέδιο για την καθολική ασφάλεια φέρει 
επίσημο τίτλο τη φράση: «Ενισχύοντας τις δημοκρατι-
κές αρχές». Αυτός υπονοεί τις αρχές για τις οποίες μας 
μίλησε και στην Πνύκα λίγο διάστημα μετά την εκλογή 
του στο προεδρικό αξίωμα (2017) και τότε που ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζαν για το νέο asset της διεθνούς πο-

λιτικής σκηνής.
Εκεί μεταξύ πολλών επιχειρημάτων, κριτικής στην ΕΕ, 

και φλύαρων υποσχέσεων ο Μακρόν είπε ότι η δημο-

κρατία (με τη μορφή που λειτουργεί σήμερα) είναι το 
πολίτευμα του λαού και όπου η πλειοψηφία αποφασί-
ζει για την έκδοση των νόμων.

Πόσο υποκριτική μπορεί να φαντάζει αυτή η δήλω-

ση μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης στα οποία αυ-

τήη πλειοψηφία έχει δει μια σειρά κατακτήσεις της 
να εξαϋλώνονται και όποτε έχει βγει να διαμαρτυρη-

θεί έφαγε τις πλαστικές σφαίρες «με το κουτάλι».
Και η γαλλική και η ελληνική και η ευρωπαϊκή και η 

παγκόσμια πραγματικότητα έχει δείξει την πραγματική 
φύση της αστικής δημοκρατίας ως δημοκρατίας των λί-
γων, ως δικτατορίας των μετόχων των μεγάλων εταιρει-
ών που μπροστά στα δισεκατομμύρια των εργαζομένων 
δεν είναι παρά μια χούφτα. Αυτή η πραγματικότητα έχει 
αποδείξει ότι οι νόμοι εγκρίνονται από μια απειροελά-

χιστη μειοψηφία αντιπροσώπων που ψηφίζονται κάθε 4 
ή 5 χρόνια σε κλίμα ιδεολογικής πίεσης και κυριαρχίας 
της αστικής τάξης και των κομμάτων της, αλλά και σε 
κλίμα καταστολής των λαϊκών αγώνων. Μιας καταστο-

λής που θεριεύει όταν το αστικό κράτος παίρνει μέτρα 
για τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας.    

Ούτε ο Μακρόν ούτε κανείς όμοιος του δεν είναι και 
δεν θα μπορούσε να είναι η «προοδευτική» φωνή-αντί-
βαρο στη λιτότητα, στις πολιτικές του Βερολίνου, στους 
Όρμπαν κ.λπ. όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Μάλιστα 
αυτά τα επιχειρήματα «ξαναζεστάθηκαν» και σερβι-
ρίστηκαν με αφορμή την επιμονή ου Μακρόν για να 
φτιαχτεί «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» που υποτί-
θεται θα βοηθήσει βαριά λαβωμένες οικονομίες της ΕΕ 
να ορθοποδήσουν. Αποδείχτηκε όμως ότι ο πακτωλός 
χρημάτων ήδη κατευθύνεται στους μεγάλους ομίλους, 
στη στήριξη τους από τη χασούρα. Ακόμα μια φορά 
αποδείχθηκε ότι κάθε βήμα που ενισχύει τη συνοχή 
της ιμπεριαλιστικής ΕΕ ενισχύει τη δικτατορία του κε-

φαλαίου και τα μέτρα ενάντια στο λαό. Και ο Μακρόν 
με τη σειρά του επιβεβαιώνεται ότι είναι μια ακόμα 
«φωνή» της εκμετάλλευσης του εργαζόμενου λαού, 
ένας χρήσιμος υπερασπιστής της καπιταλιστικής βαρ-

βαρότητας.

Ιδέες από το ίδιο καλούπι

«Έχει τελειώσει η υπόθεση. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι 
νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες. Πιστεύω τις επό-

μενες ημέρες τα ΜΑΤ θα βγαίνουν στις επιχειρήσεις 
με κάμερα της οποίας η λειτουργία θα ανακοινώνεται 
σε αυτούς που διαδηλώνουν, ότι από τώρα αρχίζει η 
καταγραφή» είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
(καταστολής και προβοκάτσιας σύμφωνα με μια άλλη 
πιο ασφαλή εκτίμηση) κ. Χρυσοχοϊδης, σημειώνοντας 
ότι αυτό το υλικό θα κρατιέται με όλους τους κανόνες 
ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και πρόσθεσε 
ότι «αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για προανακριτι-
κούς λόγους, είναι προφανές ότι με άδεια του εισαγγε-

λέα θα χρησιμοποιείται». Στο άρθρο 21 του γαλλικού 
νομοσχεδίου η αστυνομία και η πολιτοφυλακή εξουσι-
οδοτούνται να βιντεοσκοπούν με κινητές κάμερες και 
να έχουν πρόσβαση στο υλικό των βίντεο κατά τη 
διάρκεια διαδήλωσης. Η όποια ομοιότητα μόνο τυχαία 
δεν είναι και δείχνει ότι σε μια ΕΕ τα κυβερνητικά στε-

λέχη των χωρών της δεν μπορούν να γεννήσουν ΜΕΘ, 
αλλά γεννούν συνεχώς ιδέες και πατέντες μεγαλύτερου 
φακελώματος και χτυπήματος όποιου σηκώνει κεφάλι.

Το κεφάλι του λαού όμως μπορεί να το χτυπούν, αλλά 
όχι να το κάμψουν, την υψωμένη γροθιά του ενίοτε 
μπορεί να τη λυγίζουν, όχι όμως να την κατεβάζουν 
για πάντα, τη θέληση του να ζήσει καλύτερα μπορούν 
απλά να την πολεμούν, να τη νικούν προς στιγμήν, 
αλλά όχι να τη σβήνουν. Γιατί είναι σκληρή νομοτέ-

λεια η ταξική πάλη και καμιά εκμεταλλεύτρια τάξη 
δεν ξεμπέρδεψε με αυτή χωρίς να χάσει. 

(Πηγές: Le Monde, Ριζοσπάστης)

«Το σύστημα τους μας 
σκοτώνει. Το ανατρέπουμε!» 
Μαζική ήταν η συγκέντρωση 
στη Λυών στην οποία πρωτο-

στάτησε η τοπική Οργάνωση 
του Κινήματος Νέων Κομ-

μουνιστών. Μέλη του με το 
εύστοχο σύνθημα στο πανό 
τους δίνουν τον τόνο.

Η δημοκρατία τους σε λίγες λέξεις...

«επειδή το σύστημα Υγείας πιέζεται, 
ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε 
είναι να προσπαθήσουμε να μην 
αρρωσταίνουμε...»!!! 

Η επιλεκτική ευαισθησία της γαλλι-
κής κυβέρνησης με κάποια τρομακτικά 
στοιχεία: 
 50% των χειρουργείων αναβάλλεται 

κάνοντας το σύστημα υγείας σύστημα 
μιας νόσου
 Το 2018 οι εργαζόμενοι στα δημό-

σια νοσοκομεία μειώθηκαν κατά 15.000
 Μείωση των κλινών κατά 13.631 σε 

δημόσια ιδρύματα την τελευταία 6ετία. 
 Στο διάστημα 2013-2017 έκλεισαν 95 

δημόσια ιδρύματα Υγείας
 Ο συνολικός αριθμός ΜΕΘ εκτιμά-

ται ότι την τελευταία 30ετία μειώθηκε 
κατά 40%

Από την Πνύκα σερβίροντας την αυταπάτη μιας «νέα» Ευρώ-

πης και εκθειάζοντας την αστική δημοκρατία της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας 

Ζαν Καστέξ, Γάλλος Πρωθυπουργός

...
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Οι εκπρόσωποι των ΚΝ στις παρεμβάσεις τους ανέ-

δειξαν ότι:
 τα δημόσια συστήματα υγείας στα ευρωπαϊκά 
κράτη είναι ξεχαρβαλωμένα λόγω της πολιτικής 
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, 
με μεγάλες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, νοσο-

κομειακές κλίνες και κλίνες ΜΕΘ.
 μηδαμινά μέτρα έχουν παρθεί για τον περιορισμό 
της μετάδοσης μέσα στους χώρους δουλειάς και στα 
σχολεία, που αποτελούν και τους βασικούς χώρους 
υπερμετάδοσης του ιού, όπως και στα ΜΜΜ.
 η διαχείριση της πανδημίας από όλες τις κυβερνήσεις 
στην Ευρώπη γίνεται με κριτήριο την εξασφάλιση 
της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων, εις βάρος της υγείας του λαού. 

Οι εκπρόσωποι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Αυ-

στρίας και της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας 
Τσεχίας, σημείωσαν ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις 
στην πολιτική διαχείρισης για την αντιμετώπιση της δι-
ασποράς του ιού (πχ. αυστηρότεροι περιορισμοί για να 

μην καταρρεύσουν τα υποβαθμισμένα Εθνικά Συστή-

ματα Υγείας), αμβλύνθηκαν μπροστά στο δεύτερο κύμα 
πανδημίας, αφού η χαλάρωση των ελέγχων και των 
μέτρων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 
προς όφελος του τουριστικού κεφαλαίου ήταν κοι-
νός τόπος για όλα τα κράτη.

Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμε-

νους μήνες 2 εκατομμύρια απολύσεις, στην Αυστρία 
η Swarovski επιδοτήθηκε από την κυβέρνηση με 12 
εκατομμύρια ευρώ αλλά απέλυσε 900 εργαζόμε-

νους, η Γαλλία έφτασε να μετράει 9.3 εκατομμύρια 
ανέργους, ενώ στην Τουρκία καταργήθηκαν πολλά 
από τα επιδόματα που δίνονταν στα φτωχότερα τμή-

ματα της εργατικής τάξης. 
Κοινός τόπος στις εκτιμήσεις των οργανώσεων ήταν 

ότι το ξέσπασμα της καπιταλιστικής οικονομικής 
κρίσης - που δεν έχει ως αιτία - αλλά επιταχύνθηκε 
από την πανδημία, βρίσκει τους λαούς της Ευρώπης 
για ακόμη μια φορά να σηκώνουν το βάρος προ-

κειμένου να βγουν οι αστικές τάξεις όσο το δυνατόν 
λιγότερο λαβωμένες. 

Αρκετές οργανώσεις αναφέρθηκαν στα νέα εμπόδια 
που υψώθηκαν τους μήνες αυτούς στην ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους νέους της Ευ-

ρώπης. Αναδείχθηκε η απουσία ουσιαστικών μέτρων 
για το άνοιγμα των σχολείων και των Πανεπιστημίων, 
με χαρακτηριστική την παρέμβαση του αντιπροσώπου 
της Σοσιαλιστικής Γερμανικής Εργατικής Νεολαίας 
που τόνισε ότι μεγάλωσε το χάσμα μεταξύ των μα-

θητών ανάλογα με το εισόδημά των γονιών τους. 
Η κατάσταση αυτή άλλωστε οδήγησε σε δεκάδες κι-
νητοποιήσεις μαθητών σε πολλές χώρες με χαρα-

κτηριστικότερα παραδείγματα αυτά της Γερμανίας, της 
Ιταλίας, αλλά και της Ελλάδας. 

Έντονα απασχόλησε και το όργιο καταστολής και 
της επίθεσης στις λαϊκές ελευθερίες που εξαπολύ-

«Διαδικτυακή Συνάντηση για την Ανταλλαγή Πείρας» από τη δράση 
τους, πραγματοποίησαν 20 Κομμουνιστικές Νεολαίες από χώρες της 
Ευρώπης. Η Συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΚΝ Τουρ-

κίας, στις 7 Νοέμβρη του 2020, δηλαδή κατά τη μέρα της συμπλήρωσης 
103 χρόνων από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, 
και είχε τίτλο «2020: Η νεολαία στην μάχη της επιβίωσης ενάντια στην 
πανδημία και τον καπιταλισμό: ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ!»

Φέτος, λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της 
ετήσιας Συνάντησης των Ευρωπαϊκών ΚΝ, ωστόσο έστω και με αυτό τον 
τρόπο, οι ΚΝ αντάλλαξαν στοιχεία για την κατάσταση στις χώρες τους, 
για την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, για τους αγώνες 
που αναπτύσσονται, για τα σημαντικά εμπόδια σε αυτούς και τις προσπά-

θειες των νέων κομμουνιστών να τα ξεπεράσουν. 
Κατά την Διαδικτυακή Συνάντηση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς 

βιώνει η νεολαία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων τις επι-
πτώσεις της πανδημίας και της διαχείρισής της από τις αστικές κυβερ-

νήσεις και αναδείχθηκε από πολλές παρεμβάσεις ότι ο πραγματικός 
εχθρός, ο ένοχος για την κατάσταση, είναι το ίδιο το εκμεταλλευτικό 
καπιταλιστικό σύστημα.

Στο φόντο των επικίνδυνων εξελίξεων που σηματοδοτεί η πανδημία, η 
καπιταλιστική οικονομική κρίση και οι σφοδροί ιμπεριαλιστικοί ανταγω-

νισμοί οι ΚΝ συμφώνησαν ότι χρειάζεται να εντείνουν τη δράση τους για 
την υπεράσπιση του λαού και της νεολαίας, να δυναμώσουν την αλλη-

λεγγύη και να προωθήσουν την κοινή τους πάλη.

Κοινά προβλήματα για τους νέους και τις νέες στην Ευρώπη

εται σε μια σειρά χώρες με πρόσχημα την πανδημία, 
τόσο από σοσιαλδημοκρατικές όσο και από νεοφιλε-

λεύθερες κυβερνήσεις. Η επίθεση αυτή συνοδεύεται 
και από όξυνση του αντικομμουνισμού, ακριβώς γιατί 
γνωρίζουν ότι οι όροι ζωής και η όξυνση των αντιθέ-

σεων σήμερα μπορούν κάτω από την παρέμβαση των 
κομμουνιστών να δυναμώσουν την αμφισβήτησης στο 
σύστημα που γεννά κρίσεις και τσακίζει την υγεία και 
τη ζωή του λαού.

 Κομμουνιστική Νεολαία Αυστρίας
 Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Βρετανίας
 Κίνημα Νέων Κομμουνιστών Γαλλίας
 Σοσιαλιστική Γερμανική Εργατική Νεολαία
 Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας
 Κίνημα Νεολαίας «Κόνολι» - Ιρλανδία
 Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Ισπανίας
 Κολεκτίβες Νέων Κομμουνιστών – Ισπανία
 Κομμουνιστική Νεολαία Καταλονίας - Ισπανία
 Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας - Ιταλία
 Νέοι Σοσιαλιστές του Σοσιαλιστικού Εργατικού 
Κόμματος Κροατίας
 Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας – Κύπρος
 Κίνημα Κομμουνιστικής Νεολαίας, Ολλανδία
 Πορτογαλική Κομμουνιστική Νεολαία
 Νεολαία Σοσιαλιστικού Κόμματος Ρουμανίας
 Επαναστατική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας 
(Μπολσεβίκοι) - Ρωσία
 Λενινιστική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας
 Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Γιουγκοσλαβίας 
 Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας
 Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας - Τσεχία

Οι οργανώσεις που έλαβαν μέρος

Κινητοποίηση γιατρών στην Ισπανία

Πραγματικός ένοχος 
είναι ο καπιταλισμός!

Ιταλοί μαθητές στους δρόμους

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ 20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ
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Τι έχουν να περιμένουν οι νέοι και οι νέες, 
οι εργατικές-λαϊκές οικογένειες συνολικά 
από τις επενδύσεις για την «προστασία του 
περιβάλλοντος»;

Σε μια περίοδο νέας, βαθιάς διεθνούς οικονομικής 
κρίσης, κυβερνήσεις και αστικά επιτελεία «ανοίγουν το 
δρόμο» για νέες επενδύσεις στο κεφάλαιο, και συγκε-

κριμένα στους τομείς της «πράσινης» και της ψηφιακής 
οικονομίας, προκειμένου οι καπιταλιστές να βγάλουν 
το επιθυμητό κέρδος. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βλέπει σε αυτούς τους κλάδους τη δυνατότητα να αντα-

γωνιστεί «στα ίσα» και άλλα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κέ-

ντρα όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία κλπ στα πλαίσια των 
γενικότερων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Τα «οράματα» τους δεν χωράνε 
τις σύγχρονες ανάγκες του λαού

Η «μπίζνα» για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
πατάει στην ανάγκη για μετακίνηση, αλλά δεν μπορεί 
να την καλύψει. Η κυβέρνηση ήδη από το καλοκαίρι έχει 
διαμορφώσει το «Εθνικό Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλε-

κτροκίνηση». Ο στόχος ένα στα τρία νέα οχήματα που θα 
κυκλοφορεί να είναι ηλεκτρικό μέχρι το 2030, συνοδεύε-
ται από εκ νέου επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών 
που θα πληρώσουν για την αγορά των νέων ηλεκτρικών 
οχημάτων. Παράλληλα τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για 
επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης, αλλα και για την αντι-
κατάσταση των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά θα 
δοθούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού - δηλαδή 
για μια ακόμα φορά θα τα φορτωθούν τα εργατικά-λαϊκά 

στρώματα μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας ή 
των ανταποδοτικών τελών που θα κλιθούν οι κάτοικοι του 
νησιού να πληρώσουν. Την ίδια στιγμή που το μεγάλο κε-
φάλαιο μένει στο απυρόβλητο και άλλες επείγουσες κοι-
νωνικές ανάγκες μένουν ανικανοποίητες. Όσο για την εν 
λόγω επένδυση... προβλέπει «εγγυημένες πωλήσεις» στον 
όμιλο με επιδότηση 12.000 ευρώ για την αγορά νέου αυ-

τοκινήτου, ενώ ταυτόχρονα θα δοθούν 8-10 εκατομμύρια 
ευρώ για τη δημιουργία μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ. Οι ίδιοι βέβαια παραδέχονται ότι παρά τις διευ-

κολύνσεις το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινή-

των δεν θα μπορέσουν να το αντέξουν όλοι, με αποτέ-
λεσμα να προβλέπουν μείωση κατά 1/3 των αυτοκινήτων 
που κυκλοφορούν, ειδικά αφού σε ένα βάθος χρόνου η 
αγορά «πράσινων αυτοκινήτων» ενδέχεται να γίνει υπο-

χρεωτική! Ενώ το υποκριτικό τους ενδιαφέρον αποδεικνύ-

εται και από το ότι την ίδια στιγμή που εξελίσσεται αυτή 
η συζήτηση και μοιράζουν εκατομμύρια στα «πράσινα» 
μονοπώλια, στο νησί υπάρχουν μόλις δύο λεωφορεία, τα 

οποία μάλιστα δεν καλύπτουν όλη την έκτασή του νησιού, 
ενώ οι ανάγκες των κατοίκων εκεί στην παιδεία, την υγεία, 
την πρόσβαση στον αθλητισμό και πολιτισμό είναι τερά-

στιες...

Βλαβερή επίδραση στο περιβάλλον στο 
όνομα της «προστασίας» του

Η περιβαλλοντική «ευαισθησία» των επιχειρη-

ματικών ομίλων μπαίνει στο ζύγι της λογικής κό-

στους-οφέλους. Όσο και αν προσπαθούν να ντύσουν 
τις επενδύσεις με το μανδύα της «προστασίας του περι-
βάλλοντος» δεν μπορούν να κρύψουν ότι ο κάθε καπι-
ταλιστής επενδύει με σκοπό να μεγιστοποιήσει τα κέρ-

δη του. Δεν διστάζουν ακόμα και να εκμεταλλευτούν 
υπαρκτά περιβαλλοντικά προβλήματα, την ευαισθησία 
που δείχνουν κυρίως οι νέοι και οι νέες απέναντι σε 
αυτά, ακόμα και για διαφημιστικούς λόγους (φαινόμε-

νο «Greenwashing»). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όμιλος 
της «Volkswagen» πριν από 5 χρόνια είχε βρεθεί στο 
επίκεντρο σκανδάλου επειδή παραποιούσε τα αποτε-

λέσματα μετρήσεων στους κινητήρες που παρήγαγε 
προκειμένου να παρουσιάσει ότι προκαλούν λιγότε-

ρους ρύπους!  Άλλωστε οι ίδιοι που πρωτοστατούν στην 
υλοποίηση των «πράσινων επενδύσεων», γεμίζουν ολό-

κληρες περιοχές με τεράστια αιολικά πάρκα αδιαφο-

ρώντας για τα προβλήματα που δημιουργούν στα δάση, 
τη βιοποικιλότητα, τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, 
γυρνώντας την πλάτη στη σθεναρή αντίδραση των κα-

τοίκων των περιοχών αυτών.

στα κέρδη των καπιταλιστών;  
«Φιλικές στο περιβάλλον» ή...

Μπροστά στη νέα οικονομική κρί-
ση: «πράσινο new deal» ή σοσιαλι-
σμός;, Μάκης Παπαδόπουλος, ΚΟΜΕΠ 
Ιούλης-Σεπτέμβρης 2020

Έκδοση απο τις συζητήσεις του 46ου 
Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή: Ζωή χωρίς 
εκμετάλλευση στην εποχή της «ψηφι-
ακής οικονομίας» & τα «τσερνόμπιλ» 
του καπιταλισμού πίσω από το μύθο 
της πράσινης ανάπτυξης

«Έξυπνες και πράσινες» επενδύσεις: 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ VOLKSWAGEN ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Σ το προηγούμενο τεύχος του «Οδηγητή» αναφερθήκαμε στην 
επένδυση της «Microsoft» στην Αττική. Η κυβέρνηση τον Νο-

έμβρη πρόσθεσε ένα νέο επεισόδιο στο σίριαλ… «επενδύσεις», 
αυτή τη φορά αξιοποιώντας την επένδυση της «Volkswagen» στην Αστυ-

πάλαια ως «κράχτη» για να προσελκύσει περισσότερες «πράσινες επεν-

δύσεις». Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε την επένδυση με μεγάλα λόγια 
για «δημιουργία του πρώτου έξυπνου και πράσινου νησιού στη χώρα 
μας», ανακοινώνοντας τη δημιουργία εγκαταστάσεων για την προώθηση 
της  ηλεκτροκίνησης και την παραγωγή ενέργειας στο νησί αποκλειστικά 
με τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην 
ελληνική κυβέρνηση και την Volkswagen

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι όσο κυριαρχεί 
στην οικονομία ο ανταγωνισμός των επιχειρηματικών 
ομίλων για ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους, οι λαϊκές 
ανάγκες και οι κοινωνική ευημερία  θυσιάζονται. Στον 
αντίποδα, ο σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει την 
ισορροπημένη επίδραση της κοινωνίας στο περιβάλ-

λον, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των λαϊκών ανα-

γκών. Η εργατική εξουσία εξασφαλίζει ότι αυτή θα γίνε-

ται σχεδιασμένα. Στο έδαφος της κοινωνικοποίησης των 

συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και του επιστημονι-
κού Κεντρικού Σχεδιασμού είναι δυνατή η αξιοποίηση 
των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πηγών, των πλεονε-

κτημάτων της χώρας μας, η αξιοποίηση όλων των πηγών 
ενέργειας με μοναδικό κριτήριο την κάλυψη όλων των 
σύγχρονων αναγκών. Για αυτή την προοπτική αξίζει 
να παλέψει κάθε νέος που αγωνιά από τα αδιέξοδα 
που προκαλεί ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης 
σήμερα! 

Μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να εξασφαλίσει την κοινωνική ευημερία
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Συστημικότεροι του… συστήματος!

Σημαδεύουν ανώδυνα άλλοτε τον νεοφιλελευθε-

ρισμό και την μορφή της καπιταλιστικής διακυβέρ-

νησης, άλλοτε την καταστολή, όμως ποτέ και πουθε-

νά το σύστημα της εκμετάλλευσης συνολικά. Έτσι, η 
«Αντιεξουσιαστική Κίνηση», σε ανακοινώσεις της καλεί 
τη νεολαία να παλέψει «ενάντια στην κανονικότητα της 
νέας τρομοκρατίας», αναφερόμενοι στην κυβέρνηση 
της ΝΔ ή αναφέρει ότι «στους νεοφιλελεύθερους και-
ρούς, υψώνουμε συλλογικές αντιστάσεις». Αντίστοιχα, 
ομάδες όπως η ΟΡΜΑ και ο Ρουβίκωνας στοχοποιούν 
την ανικανότητα και ανευθυνότητα της κυβέρνησης1 ή 
των συγκεκριμένων κάθε φορά υπουργών2, μη διαφέ-

ροντας καθόλου από την κριτική που ασκείται από τα 
αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης προς αυτήν. Μάλι-
στα φτάνουν στο σημείο να φιλοξενούν ανακοινώσεις 
της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στη «γνωστή» ιστοσελίδα του 
αντιεξουσιαστικού χώρου, indymedia!

Ακόμα και όταν αξιοποιούν δήθεν «υπερεπαναστα-

τικά» συνθημάτα ενάντια στο κράτος, όπως το πρό-

σφατο «Εννιά με πέντε να ‘ναι οι ώρες σας» σε αφίσα 
των Autonome Antifa, τελικά καθόλου δεν το θίγουν. 
Ταυτίζουν το αστικό κράτος και την αστική πολιτική 
αποκλειστικά με την καταστολή και την ενίσχυσή της, 
αποκόβοντάς την από την επίθεση στα δικαιώματα του 
λαού και της νεολαίας. Κάνουν τα στραβά μάτια στις 
επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής, αναδιαρθρώσεων 
και σχεδιασμών που υλοποιούνται επ’ αφορμή της παν-

δημίας και της καπιταλιστικής κρίσης (για τα εργασια-

κά, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον περιορισμό των 
διαδηλώσεων και συνολικότερα την περιστολή των λαϊ-
κών ελευθεριών, τη μεγαλύτερη και βαθύτερη εμπλοκή 
της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς). Αφή-

νουν τελικά στο απυρόβλητο το αστικό κράτος και τα 
συμφέροντα της αστικής τάξης που εξυπηρετεί. 

Καθόλου δεν μας εκπλήσσει, λοιπόν, που οι διεκδική-

σεις που θέτουν στο κίνημα είναι άσφαιρες, στηρίζουν 
την κυβερνητική πολιτική από την πίσω πόρτα, αποτε-

λώντας τον «βολικό αντίπαλο» της κυβέρνησης. Έτσι, 
στέκονται απέναντι στα δίκαια αιτήματα των μαθητών 
που αφορούν την προστασία της υγείας τους, βάζοντας 
βούτυρο στο ψωμί της κυβερνητικής πολιτικής. Απένα-

ντι στο αίτημα «15 μαθητές ανά τάξη», προτάσσουν «35 
μαθητές ανά τάξη» για να αποτραπεί δήθεν η αυταρχι-
κοποίηση και εντατικοποίηση! Απέναντι στο σύνθημα 
των μαθητών «η μάσκα δεν είναι η μόνη προστασία», 
ενισχύουν την αποπροσανατολιστική συζήτηση «με ή 
χωρίς μάσκα», προβάλλοντας ακόμα και ως συντηρη-

τικό και συμβιβασμένο αυτόν που προφυλάσσεται από 
την πανδημία, τοποθετώντας τη διαχωριστική γραμμή 
στην κοινωνία και τη βάση συμπόρευσης στους αγώνες 
με βάση αυτήν την στάση. Παίζουν τελικά το παιχνίδι 
των κυβερνητικών και λοιπών αστικών επιτελείων, των 

ΜΜΕ, ενώ δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι 
ενισχύουν ακόμα και θεωρίες και συζητή-

σεις περί συνωμοσιολογίας με αυτόν τον 
τρόπο.

«Αντι»-εξουσιαστικές ομάδες:  
Σύγκρουση με αντεπαναστατικό περιεχόμενο

Τ ο αστικό κράτος αξιοποιεί όλα τα μέσα προκειμένου να κα-

ταστείλει το κίνημα, ειδικά σε μια περίοδο που η οργή, η 
αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια είναι πιο έντονα λόγω της συ-

νεχιζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά και οι ίδιες οι αντιφάσεις 
και τα αδιέξοδα του καπιταλισμού είναι πιο έκδηλα (διαχείριση της 
πανδημίας, επιπτώσεις καπιταλιστικής κρίσης, ενδοϊμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί).

Η ένταση της καταστολής με χρήση βίαιων μεθόδων απέναντι στις 
λαϊκές κινητοποιήσεις, η ποινικοποίηση των αγώνων, η νομοθετημέ-

νη παρεμπόδιση διαδηλώσεων, τα εμπόδια στη λειτουργία και δράση 
των μαζικών φορέων αποτελούν τη μία όψη αυτής της προσπάθειας. 

Θα ήταν όμως μισή αν αυτή δεν συμπληρωνόταν με την συκοφά-

ντηση του αγώνα, του ταξικού κινήματος και των διαδικασιών του. 
Με ιδεολογικά αλλά και πρακτικά, προβοκατόρικα μέσα. Στο επίκε-

ντρο μπαίνει η επίθεση απέναντι στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ ως πρωταγω-

νιστές αυτών των κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων στη νεολαία, η 
συκοφάντηση της σοσιαλιστικής προοπτικής, ο αντικομμουνισμός, 
ενισχύοντας την αντίληψη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτήν την 
πραγματικότητα.

Ξεχωριστό ρόλο σε αυτό παίζουν οι αυτοαποκαλούμενες αναρχι-
κές ομάδες. Ειδικά, σε περιόδους κρίσιμες για την πορεία και τη ρι-
ζοσπαστικοποίηση του κινήματος, όπως η επέτειος από την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου και το αντιιμπεριαλιστικό της περιεχόμενο ή οι μα-

ζικές μαθητικές κινητοποιήσεις εν μέσω πανδημίας, πρωτοστατούν 
στην συκοφαντία και τον αποπροσανατολισμό, ακόμα και διά της… 
απουσίας τους.

Πρόκειται για δυνάμεις που τελικά  - θέλοντας ή μη - υπηρετούν το 
ίδιο το σύστημα. Βεβαίως, κάθε ομάδα «αναρχικών» έχει διαφορο-

ποιήσεις στο πώς τοποθετείται σε αυτά τα θέματα, όμως δεν αναιρεί 
την κοινή βάση την οποία έχουν.

1. Ανακοίνωση ΟΡΜΑ «Ακροδεξιά 
εναντίον παιδείας, εκπαιδευτικών 

και μαθητών»
2. Ανακοίνωση φοιτητικής 
ομάδας Ρουβίκωνα με αφορ-

μή παρέμβαση στο Υπ. Παι-
δείας στο Μαρούσι, 18 – 10 
- 2020
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Που αποσκοπεί αυτή η επίθεση; 

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ πρωτοστατούν στη δι-
αμόρφωση εστιών αντίστασης σε όλους τους χώρους 
δουλειάς, σπουδών, στις γειτονιές. Αναδεικνύουν, κό-

ντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού, των αυταπατών και 
της υποταγής, ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες σή-

μερα και τις βάζουν στο επίκεντρο του αγώνα. Είναι 
αυτοί που συγκρούονται στους χώρους δουλειάς με 
την εργοδοσία, στα σχολεία με τους εκπροσώπους του 
υπουργείου, σε κάθε γειτονιά με τους φασίστες. Απο-

καλύπτουν διαρκώς τον χαρακτήρα της κυβερνητικής, 
αστικής πολιτικής, του κράτους και των μηχανισμών 
του συνολικά. Γι’ αυτό αξιοποιούν όλα τα μέσα, από 
την καθημερινή μάχη με την εργοδοσία στους χώρους 
δουλειάς μέχρι και την παρουσία τους στο Κοινοβούλιο 
(εφ’ όσον μπορούν). Βάζουν τις βάσεις για να ενισχυθεί 
η αντικαπιταλιστική γραμμή αγώνα στο κίνημα, να δι-
αμορφωθούν δομές οργάνωσης με ζωντανή λειτουργία 
και μαζική συμμετοχή. 

Αυτός ο αγώνας αποτελεί και την καθημερινή σύ-

γκρουση με το σύστημα σήμερα, διότι είναι αυτός που 
μπορεί να απεγκλωβίζει δυνάμεις από την επίδραση 
του συστήματος, να αναδεικνύει σε πιο πλατιές μάζες 
την ανάγκη ρήξης με αυτό, να φωτίζει την δυνατότητα 
που υπάρχει σήμερα να ζήσουμε καλύτερα με άλλες 
σχέσεις παραγωγής. Σε αυτήν την βάση υιοθετούνται 
και οι μορφές πάλης που σε κάθε φάση συμβάλλουν 
στην παραπάνω κατεύθυνση. 

Αυτό καμία σχέση δεν έχει με τη δράση διαφόρων 
αναρχικών ομάδων, οι οποίες προτάσσουν ενέργειες 
που μοιάζουν «συγκρουσιακές», αλλά είναι στην πραγ-

ματικότητα ανώδυνες για το σύστημα της εκμετάλλευ-

σης, λειτουργούν ως προμετωπίδα – συνειδητά ή ασυ-

νείδητα - για την κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στο 
εργατικό – λαϊκό κίνημα και την πρωτοπορία του. 

Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα, ότι η συζήτηση για 
την καταπολέμηση των «κόκκινων χρυσαυγιτών», από 
τα αστικά παπαγαλάκια, εντάθηκε αμέσως μετά τον 
προβοκατόρικο προπηλακισμό του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ. 

Και αυτό τη στιγμή που πρέπει να δυναμώσει η συζή-

τηση για την οργάνωση της πάλης για ουσιαστική ανα-

βάθμιση των σπουδών, με όλα τα μέτρα προστασίας της 

υγείας σε αυτές τις συνθήκες, να κλιμακωθεί ο αγώνας 
κόντρα στην ταξική πολιτική της κυβέρνησης που κρα-

τάει τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία, επί της ουσίας, 
κλειστά για τους φοιτητές και μαθητές. Τελικά, τέτοιου 
τύπου ενέργειες έστρωσαν το έδαφος για αντιδραστικές 
αλλαγές εις βάρος της αγωνιστικής συγκρότησης του 
κινήματος. Επιταχύνεται η συζήτηση για τις απαραίτη-

τες αναδιαρθρώσεις στα πανεπιστήμια, την ένταση της 
καταστολής στο όνομα της «φύλαξής» τους. Άλλωστε, 
δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Με 
αφορμή αντίστοιχα περιστατικά, επιταχύνθηκε η κα-

τάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, νομιμοποιήθη-

κε στη συνείδηση ενός κόσμου η παρεμπόδιση απερ-

γιών και διαδηλώσεων από την κυβέρνηση της ΝΔ, και 
του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως.

Πρόκειται για σύγκρουση «γιαλαντζί», γιατί όχι μόνο 
δεν προετοιμάζει για τη μεγάλη σύγκρουση που θα βά-

λει τέρμα στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
αλλά ίσα-ίσα απομακρύνει δυνάμεις από αυτήν την κα-

τεύθυνση.
Σε τελική ανάλυση, θέλουν να τραβήξουν την ερ-

γατική τάξη, το λαό και τη νεολαία μακριά από τις 
πρωτοπόρες και επαναστατικές ιδέες του ΚΚΕ. Θέ-

λουν να αποδυναμώσουν την επαναστατική πρωτο-

πορία στο κίνημα, την προοπτική της πάλης για την 
σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτός είναι και ο λόγος που 
σε κάθε ευκαιρία δυσφημούν την προσπάθεια οικοδό-

μησης του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα, πρωτοστατούν 
στον αντισοβιετισμό.

Χρειάζεται να δυναμώσει η πολιτική–ιδεολογική, εφ’ 
όλης της ύλης, αντιπαράθεση με αυτές τις δυνάμεις, 
ως αναπόσπαστος όρος για την ισχυροποίηση του κι-
νήματος, τον απεγκλωβισμό δυνάμεων από την αστική 
ιδεολογία, τη συνειδητοποίηση από περισσότερους της 
ανάγκης ρήξης με αυτό το σύστημα και της σοσιαλιστι-
κής προοπτικής.

Κάθε νέος και νέα που βράζει από αγανάκτηση και 
οργή, που νιώθει τα όνειρά του να εγκλωβίζονται στα 
πλαίσια αυτού του συστήματος, που θέλει να αντιδρά-

σει απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, πρέπει να ενι-
σχύσει τον αγώνα της καθημερινής σύγκρουσης με το 
σύστημα της εκμετάλλευσης!

Συστημική γραμμή με «συγκρουσιακό» περιτύλιγμα

Αποτελούν το αναγκαίο συμπλήρωμα της επίθεσης απέναντι στο 
ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Μαζί εκπροσώπους της αστικής τάξης διατυμπανί-
ζουν σε όλους τους τόνους τη δήθεν «συστημικότητα» του Κόμματος, 
την δήθεν στήριξη που δίνει στο κεφάλαιο κ.λπ. 

Τι διαφορά άραγε έχει το σύνθημα «Ο Φασισμός χωρίς σβάστικα έχει 
κι Αριστερή συμμετοχή;» που διαβάζουμε σε ανακοίνωση των Autonome 
Antifa, με τις δηλώσεις επιφανών εκπροσώπων της αστικής τάξης και πολι-
τικής, την πιο ακροδεξιά φωνή της, με την πολιτική της ΕΕ που δηλώνουν 
σε όλους τους τόνους ότι φασισμός και κομμουνισμός είναι το ίδιο, αναπα-

ράγοντας την θεωρία των δύο άκρων; 
Τι διαφορά έχει το «αίτημα» τους το ΚΚΕ και η ΚΝΕ να μείνουν έξω από 

τους αγώνες της νεολαίας, από τις δηλώσεις φασιστών, μελών της Χρυσής 
Αυγής που ζητούν το ίδιο για τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τις γειτονιές;

Είναι τέτοιο το μένος τους, μάλιστα, που «ξεχνάνε» να μιλήσουν για την 
κυβέρνηση, για το αστικό κράτος, για τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, όπως 
ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα… 

Στρέφουν όλα τα βέλη ενάντια στο Κόμμα και την ΚΝΕ την ίδια στιγμή 
που –ακόμα και αν ψάξουμε με το μικροσκόπιο– δεν θα δούμε καμία ανα-

φορά ή πολεμική σε ΕΕ, ΝΑΤΟ στις διακηρύξεις και ανακοινώσεις τους.
Αυτός ήταν μάλλον και ο λόγος που κυριάρχησε σιγή νεκροταφείου στο 

συγκεκριμένο χώρο τις μέρες της επετείου του Πολυτεχνείου, ακόμα και 
αν η καταστολή και η περιστολή των λαϊκών ελευθεριών –που τόσο την 
απεχθάνονται κατά τα άλλα…– είχε χτυπήσει κόκκινο.

39Οδηγητής    Δεκέμβρης 2020



Κ άπου στον Γενάρη του 1985 ένας ανα-

πληρωματικός παίκτης της Νάπολι, ο 
Πιέτρο Πουζόνε, γίνεται αποδέκτης 

ενός ιδιαίτερου αιτήματος. Ένας πατέρας από 
τη γενέτειρά του, τη μικρή πόλη Ατσέρα, τον 
ενημερώνει ότι το άρρωστο παιδί του πρέπει 
άμεσα να υποβληθεί σε επέμβαση στη Γαλ-

λία. Κι επειδή τα χρήματα για να καλυφθεί 
το τεράστιο κόστος προφανώς δεν υπήρχαν, 
του ζητά να μεσολαβήσει ώστε η Νάπολι να 
παίξει ένα φιλικό στην περιοχή και τα έσοδα 
να διατεθούν γι’ αυτό τον σκοπό. Ο πρόεδρος 
της ομάδας, Κοράντο Φερλαΐνο, αρνείται φο-

βούμενος πιθανούς τραυματισμούς. Ήταν μέ-

χρι η ιστορία να φτάσει στα αυτιά του Μαρα-

ντόνα και να πάρει την κατάσταση στα χέρια 
του. Ξεκαθαρίζει ότι η ομάδα πρέπει να πάει 
και πληρώνει μόνος τους την ρήτρα 12 εκατ. 
λιρετών που προβλεπόταν για την εταιρεία 
«Lloyd’s» η οποία είχε ασφαλίσει τα πόδια 
των παικτών της Νάπολι, λέγοντας χαρακτη-

ριστικά: «Να πάει γα…θεί η Lloyd’s. Ο αγώ-

νας αυτός θα γίνει για χάρη του παιδιού»…

Το παιδί με το βρώμικο πρόσωπο 
που έγινε ο Θεός της μπάλας

Την 25η Νοέμβρη του 2020 η καρδιά του Ντιέγκο 
Αρμάντο Μαραντόνα σταμάτησε να χτυπά. Η είδηση 
διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα τις καρδιές εκατομ-

μυρίων ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη. «Πεθαίνει ο 
Θεός;», αναρωτιούνται. Όχι, ο θρύλος του καλύτερου 
ποδοσφαιριστή που πάτησε στους αγωνιστικούς χώ-

ρους, η επίδρασή του στο άθλημα, οι αναμνήσεις όσων 
είχαν την τύχη να τον ζήσουν, αλλά και 

όσοι μεγάλωσαν μαθαίνοντας τα καταρ-

θώματά του δεν πεθαίνουν, θα ζουν 
στην αιωνιότητα.

Ο Μαραντόνα γεννήθηκε στις 30 
Οκτωβρίου 1960 στο Λανούς, μέ-

σου μεγέθους πόλη στην ομώνυμη 
επαρχία του Μπουένος Άιρες, αλλά 

μεγάλωσε στη Βίλα Φιορίτο μια παραγκούπολη στα 
νότια προάστια του Μπουένος Άιρες, σε μια φτωχή 

οικογένεια. «Η μητέρα μου συχνά υπέφερε από στο-

μαχόπονο. Μας έλεγε φάτε εσείς εγώ δεν μπορώ. Αρ-

γότερα, όμως, κατάλαβα ότι δεν έφτανε το φαγητό». Η 
ταξική καταγωγή του Μαραντόνα, η φτώχεια που έζησε 
ως παιδί τον διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό ως άνθρω-

πο, παράλληλα με τον μεγάλο του έρωτα, τη μπάλα 
που ήταν η διέξοδός του. Η μπάλα που τόσο ερωτικά 
«χάιδευε» με το μαγικό αριστερό του πόδι του χάρισε 
δόξα και λατρεία που ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο 
εισέπραξαν και ίσως αυτή ήταν μία από τις αιτίες της 

αυτοκαταστροφής του. Ο Μαραντόνα μεγαλουργούσε 
στο γήπεδο προκαλώντας αλαλαγμούς θαυμασμού, τα 
«έβαζε» πάντα με το άδικο. Το συγκλονιστικό ήταν οτι 
αυτά τα κατάφερνε παρόλους τους εθισμούς που του 
δημιουργουσαν συνεχώς προβλήματα. Δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και 
τις ημέρες μετά τον θάνατό του, προσπάθησαν να λα-

σπολογήσουν τον Ντιέγκο με αφορμή πτυχές της ζωής 
του. Είναι τουλάχιστον αστείο να θεωρούν ορισμένα 
ανθρωπάκια ότι μπορούν να συγκρίνουν το μπόι τους 
με αυτό του Μαραντόνα, προσπαθώντας να πείσουν 
τους σημερινούς νέους που δεν τον έζησαν ότι 
ήταν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά ήταν: ο 
πιο ταλαντούχος στην ιστορία του ποδοσφαίρου 
και πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, απένα-

ντι σε κάθε αδικία! Ωστόσο, την απάντηση την είχε 
δώσει ο ίδιος. «Το ποδόσφαιρο είναι το πιο όμορφο 
και υγιές άθλημα στον κόσμο. Αν κάποιος κάνει 
ένα λάθος, ας μην τα πληρώσει το ποδόσφαιρο... 
Εγώ έκανα λάθος και πλήρωσα, αλλά η μπάλα όχι. 
Η μπάλα δεν λεκιάζεται!», είχε δηλώσει πριν χρόνια 
κάνοντας την αυτοκριτική του. Πράγματι, η μπάλα δεν 
λεκιάζεται και ο Ντιέγκο όταν έπαιρνε την μπάλα στα 
πόδια του, αυτή απογειωνόταν σε δυσθεώρητα ύψη και 
προσγειωνόταν στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων 
που τη λάτρεψαν χάρη στον Ντιέγκο.

Οι παρουσίες και τα κατορθώματα του Ντιέγκο Μαραντόνα με τις φανέλες της εθνικής Αργεντινής και της Νάπολι 
μοιάζουν με την εκπλήρωση κάποιας προφητείας. Το 1928, ένας Ουρουγουανός δημοσιογράφος περιγράφει σε 
κείμενό του πώς θα ήταν το άγαλμα του Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Ένα παιδί με βρώμικο πρόσωπο, με ευφυή 
λαμπερά μάτια απατεωνίστικα, που σε ξεγελούν και ένα λαμπερό βλέμμα που φαίνεται να υπαινίσσεται ένα 
γεμάτο γέλιο που όμως δεν καταφέρνει να σχηματιστεί στο στόμα του. Το παντελόνι του είναι γεμάτο μπα-

λώματα, η φανέλα του είναι με τις λωρίδες της Αργεντινής και μικρές τρύπες. Τα γόνατά του είναι γεμάτα 
κηλίδες από τις πληγές. Χωρίς παπούτσια ή με παπούτσια που έχουν τρύπες στα δάχτυλα των ποδιών. Η 
στάση του είναι χαρακτηριστική, πρέπει να φαίνεται ότι ντριμπλάρει με μία μπάλα από κουρέλι. Όταν 32 
χρόνια πριν τη γέννηση του Μαραντόνα ένας άνθρωπος «προφήτευσε» την έλευσή του, αν κάποιος δει 
τα κατορθώματα του Ντιέγκο στο Μουντιάλ 
του 1986 στο Μεξικό που οδήγησε την Αργε-

ντινή στην κατάκτησή του, μπορεί να κατα-

λάβει γιατί τον ονόμασαν Θεό. Πώς αλλιώς 
θα μπορούσαν να τον χαρακτηρίσουν βλέ-

ποντάς τον να σκοράρει το περίφημο γκολ 
με το χέρι στον προημιτελικό με την Αγγλία 
ξεγελώντας τους πάντες και μόλις τέσσερα 
λεπτά αργότερα να πετύχει το Γκολ του Αιώ-

να ντριμπλάροντας όποιον αντίπαλο βρέθη-

κε στο διάβα του; Μόνο αυτός θα μπορούσε 
μέσα σε λίγες στιγμές να βγάλει τόσο ευ-

Το παιδί με το βρώμικο πρόσωπο 
που έγινε ο Θεός της μπάλας

Πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα με τη Νάπολι το 1987

Λατρεία αντάξια ενός Θεού
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Ντιέγκο, ευχαριστούμε

Προτού ο Μαραντόνα «αναπαυτεί» στην τελευταία κατοι-
κία του δίπλα στους γονείς του στο νεκροταφείο του Μπέ-

για Βίστα του Μπουένος Άιρες, χιλιάδες άνθρωπο τον απο-

χαιρέτισαν με λυγμούς στο λαϊκό προσκύνημα που έγινε 
στην Αργεντινή, αλλά και στις φτωχογειτονιές της Νάπολη 
όπου η μορφή του είναι ζωγραφισμένη σε κάθε τοίχο. Ο 
Ντιεγκίτο πλέον θα ζει για πάντα στην καρδιά και στο 
μυαλό όλων εκείνων που ως παιδιά αγάπησαν το ποδό-

σφαιρο παρακολουθώντας τον να μαγεύει με τη μπάλα 
στα πόδια, αλλά ακόμα και εκείνων που δεν είχαν την 
τύχη να ζουν εκείνη την εποχή, αλλά έζησαν την επί-
δρασή που είχε το πέρασμά του από τα γήπεδα, αλλά 
και η προσωπικότητά του. Οι μελανές σελίδες της ζωής 
του δεν μπορούν με τίποτα ούτε να επισκιάσουν, πόσο μάλ-

λον να σβήσουν τις χρυσές. Μπορεί τα λάθη του να τον 
οδήγησαν πολλές φορές στο χείλος της καταστροφής, αλλά 
η καρδιά του πάντα ήταν στη «στη σωστή θέση». Άλλωστε, 
όπως έγραφε και ένα πανό στο Μπουένος Άιρες πριν κά-

ποια χρόνια «Δεν έχει σημασία τι έκανες στη ζωή σου, αλλά 
τι έκανες στις δικές μας».

θαρσώς τη γλώσσα του απέναντι στους Άγγλους και να γρά-

ψει ιστορία. Μόνο αυτό το παιδί με το βρώμικο πρόσωπο 
και τα απατεωνίστικα μάτια. Κι αν στην πατρίδα του υπήρχε 
η προφητεία που ανέμενε τον ποδοσφαιρικό Μεσσία να 
εμφανιστεί κάποια στιγμή, αυτοί που δεν τον περίμεναν 
ποτέ ήταν οι Ναπολιτάνοι. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η 
ακριβότερη μεταγραφή της εποχής και να μετακομίσει ο 
Ντιέγκο στη Νάπολη, οι «παρτενοπέι», όπως είναι το πα-

ρατσούκλι τους, ήταν ο παρίας του ιταλικού ποδοσφαίρου 
και όχι μόνο. Η κυριαρχία του ιταλικού βορρά τόσο σε πο-

δοσφαιρικό, όσο και οικονομικό επίπεδο ήταν τεράστια και 
οι φτωχοί νότιοι αντιμετωπίζονταν από τον πλούσιο βορρά 
με έντονο ρατσισμό ακόμα. «Πλυθείτε» έγραφαν τα πανό 
των οπαδών ομάδων του βορρά απευθυνόμενοι στους Να-

πολιτάνους στα μεταξύ τους παιχνίδια. Όταν με την έλευση 
του Μαραντόνα, η Νάπολι από την απόλυτη ανυποληψία 
έγινε το κέντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου το ταβάνι της 
λατρείας για το πρόσωπό του έσπασε. Πώς αλλιώς να περι-
γραφεί το γεγονός ότι οι οπαδοί της Νάπολι την ημέρα που 
κατακτούσαν το πρώτο πρωτάθλημα της ζωής τους, το 1987, 
έγραφαν στους τοίχους των νεκροταφείων της πόλης «Και 
δεν ξέρετε τι χάνετε»;

• Diego Maradona (2019),  
Asif Kapadia 
• Maradona by Kosturica 
(2008), Emir Kosturica

Ασυμβίβαστος, υπερασπιστής του δίκιου

Κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν ήταν λίγες οι στιγμές 
που έδειξε να μη συμβιβάζεται με τα πρότυπα που όριζε 
το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου. 
Καταφερόταν συχνά εναντίον των παγκόσμιων οργανισμών 
του ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα έπαιρνε ανοιχτά θέση 
για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Για παράδειγμα η δή-

λωση του μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ Νέων στην Ια-

πωνία δήλωσε ότι «οι στρατιωτικοί που κυβερνούσαν τότε 
τη χώρα μας, μας χρησιμοποιούσαν. Τύποι σαν τον Βιδέλα 

σπιλώνουν το όνομα της Αργεντινής, αντίθετα ο Τσε μας 
κάνει περήφανους». Χαρακτηριστική ήταν η αγάπη του 
για τον Φιντέλ Κάστρο, με τον οποίο «έφυγαν» την ίδια 
ημερομηνία και στην κηδεία του είχε χαρακτηρίσει «δεύ-

τερο πατέρα του», και την Κούβα. Ο Μαραντόνα έπαιρ-

νε τακτικά θέση κατά των ιμπεριαλιστικών πολιτικών των 
ΗΠΑ στην Λατινική Αμερική, αλλά και εξέφραζε ανοιχτά 
την υποστήριξή του στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού. 
Γράφει ο συγγραφέας Ε. Γκαλεάνο: «Κανένας καταξιωμέ-

νος ποδοσφαιριστής δεν είχε μιλήσει ανοιχτά εναντίον των 
αφεντικών του εμπορικού ποδοσφαίρου. Το έκανε ο πιο 
διάσημος και δημοφιλής όλων των εποχών, υπερασπιζό-

μενος τους λιγότερο διάσημους και λιγότερο δημοφιλείς 
παίκτες. Ένας γενναιόδωρος και αλληλέγγυος άνθρωπος, 
ένα είδωλο (…)».

Ο Μαραντόνα με τον Φιντέλ στην Αβάνα

Οπαδοί των «μισητών» αντιπάλων Μπόκα 
και Ρίβερ αποχαιρετούν μαζί τον Ντιέγκο

1976–1981 Αρχεντίνος Τζούνιορς 
1981–1982 Μπόκα Τζούνιορς 
1982–1984 Μπαρτσελόνα 
1984–1991 Νάπολι 
1992–1993 Σεβίλλη 
1993–1994 Νιούελς Ολντ Μπόις 
1995–1997 Μπόκα Τζούνιορς 
1977–1979 Αργεντινή U20 
1977–1994 Αργεντινή 
 

Μπόκα Τζούνιορς 
Πρωτάθλημα Αργεντινής: 1981 
Μπαρτσελόνα 
Κύπελλο Ισπανίας: 1983 
Σούπερ Κύπελλο Ισπανίας: 1983 
Copa de la Liga: 1983 
Νάπολι 
Πρωτάθλημα Ιταλίας (2): 1987, 1990 
Κύπελλο Ιταλίας: 1987 
Κύπελλο UEFA: 1989 
Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας: 1990 
Αργεντινή 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων: 1979 
Παγκόσμιο Κύπελλο: 1986 

Η καριέρα του

Οι τίτλοι του
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Αριθμός χρηστών σε εκατομμύρια

κάνναβη οπιοειδή αμφεταμίνες και 
διεγερτικά

έκσταση κοκαϊνη

«Ταξικά» τα αποτελέσματα της έρευνας του 
ΟΗΕ για τα ναρκωτικά 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 5ο βιβλίο της 
έκδοσης, που γίνεται συγκριτική ανάλυση ερευνών δε-

καετιών, που μελετούν τις κοινωνικοοικονομικές συν-

θήκες και το πώς αυτές επιδρούν στη χρήση και την 
εξάρτηση. Μερικά χαρακτηριστικά ευρήματα είναι τα 
παρακάτω: 

Άνθρωποι από τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα πα-

ρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα για ροπή προς τη 
χρήση ουσιών, την εξάρτηση και την πολυτοξικομανία 
σε σχέση με τους πιο εύπορους.

Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, όπως η ανεργία, 
φτώχεια, η περιορισμένη εκπαίδευση, η περιθωριοποίη-

ση αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαταραχών, χρή-

σης ουσιών, και επιδεινώνουν τις συνέπειές τους, ενώ 
κάνουν πιο πιθανό τα φτωχά στρώματα να στραφούν σε 
παράνομες δραστηριότητες, που συνδέονται με ναρκωτι-
κά, όπως η παραγωγή και η διακίνηση.  

Οι φτωχότερες γειτονιές εμφανίζουν αυξημένα ποσο-

στά χρήσης ουσιών, αλλά και θανάτων από υπερδοσο-

λογία. 
Η χρήση ναρκωτικών είναι υψηλότερη στις χώρες με 

μεγαλύτερα εισοδήματα, καθώς εκεί απαντώνται κοινω-

νικές ανισότητες που εντείνουν το άγχος, αλλά και εξαι-
τίας της ανεπαρκούς επένδυσης των χωρών αυτών σε δη-

μόσιες πολιτικές για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.   
Οι πολιτικές – κοινωνικές – οικονομικές αλλαγές στην 

Ανατολική Ευρώπη τη δεκαετία του ’90 (σ.σ. αντεπανά-

σταση) έφεραν ραγδαία αύξηση της χρήσης ναρκωτικών 
σε χώρες που προηγουμένως είχαν μικρά έως ελάχιστα 
ποσοστά χρήσης. Κύριο στοιχείο στις χώρες αυτές ήταν 
η ανεργία που εμφανίστηκε μετά τις ανατροπές και η 
μετάβαση από συλλογικές σε πιο «ατομικιστικές» αξίες.

Από το 2011 έχουν δημοσιευτεί 130 έρευνες που σχε-
τίζουν την ανεργία με τη χρήση ουσιών. Στις ΗΠΑ για 
κάθε 1% αύξηση της ανεργίας αυξάνεται 1,5% η χρήση 
κάνναβης και 0,23% οι θάνατοι από ναρκωτικά. 

Μελέτη στη Σουηδία έδειξε ότι η χρήση ναρκωτικών 
είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη σε Δήμους με χαμηλότερα 
ποσοστά συμμετοχής στις τοπικές εκλογές απ’ ό,τι σε 
Δήμους που οι ψηφοφόροι συμμετέχουν όχι μόνο στις 
εκλογικές διαδικασίες, αλλά έχουν και εντονότερη πο-

λιτική δράση.  
Με την ανάγνωση αυτών των στοιχείων γίνεται πε-

ντακάθαρο ότι η χρήση έχει ταξικό πρόσημο και 
δένεται με την εκμετάλλευση, τις πολιτικές και τις 
αξίες που διαμορφώνει το καπιταλιστικό σύστημα. 
Τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται, άλλωστε, αν 
ανατρέξουμε στην πείρα από τις οικονομικές κρίσεις, 
που σηματοδοτούν ένταση της βαρβαρότητας για την 
εργατική τάξη.

Οι οικονομικές καπιταλιστικές κρίσεις 
φέρνουν και την «πακο-ποίηση»!

Η κρίση του 2008 εκτίναξε τόσο στη χώρα μας 
όσο και διεθνώς τα ποσοστά χρήσης και εξάρτη-

σης, ενώ παρατηρήθηκε τεράστια διαθεσιμότητα 
νέων, πολύ φθηνών και άκρως επικίνδυνων ουσι-
ών, όπως το σίσα, το τάι, συνθετικά κανναβινοειδή 
κ.ά., εύκολα προσβάσιμα ακόμα και από εξαθλιωμένα 
στρώματα. Η κατακόρυφη μείωση των κοινωνικών δα-

πανών για πρόληψη και θεραπεία ενέτεινε το πρόβλη-

μα, ενώ μειώθηκε αισθητά το κίνητρο για απεξάρτηση 
και παραμονή στη θεραπεία, με πολλούς χρήστες να 
δηλώνουν «γιατί να καθαρίσω;» μπροστά στις τεράστιες 
δυσκολίες που διαμόρφωσε η περίοδος για την κοινω-

νική τους επανένταξη. Έκθεση του ΟΗΕ της περιόδου 
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τα ναρκωτικά αποτελούν 
μια ιδιότυπη μορφή καταστολής», ενώ ναρκωτικά 
όπως το πάκο της Αργεντινής πήραν, διόλου τυχαία, 
ονομασίες όπως «εξολοθρευτής των φτωχών». 

Το καπιταλιστικό σύστημα για να ξεπεράσει τις άλυ-

τες αντιφάσεις του χρησιμοποιεί -ειδικά μέσα στην κρί-
ση- τα ναρκωτικά, ώστε είτε να αδρανοποιήσει είτε να 
καταστρέψει την κύρια παραγωγική δύναμη του εργα-

ζόμενου ανθρώπου, να αποτρέψει κοινωνικές αντιστά-

σεις. Όμως, η σχέση αυτή δεν είναι μονόπλευρη. Τα 
ναρκωτικά αξιοποιούνται ταυτόχρονα ως πεδίο για τη 
διεύρυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.    

Πριν λίγες μέρες, στη Γαλλία, βουλευτές απ’ όλα τα 
κόμματα παρουσίασαν στη Βουλή πρόταση για νομι-
μοποίηση της «ψυχαγωγικής» κάνναβης ως απάντηση 
στην κρίση που επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας, ενώ 
αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και σε άλλες χώρες (βλ. 
Γερμανία, Μεξικό). Στις ΗΠΑ των εκατοντάδων χιλιά-

δων θανάτων από κορωνοϊό, 4 ακόμα πολιτείες έσπευ-

σαν να νομιμοποιήσουν την κάνναβη. Στη χώρα μας 
αρχές του 2021 θα εγκαινιαστεί το πρώτο εργοστάσιο 
παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην Κόρινθο, 
ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύξησε το όριο σε THC 
για τη βιομηχανική κάνναβη, ώστε να διευκολυνθεί η 
παραγωγή της. Με 115 δισ. αναμενόμενα κέρδη μόνο 
στην Ευρώπη και εν μέσω της νέας βαθιάς καπιτα-

λιστικής κρίσης είναι σίγουρο ότι το επόμενο διά-

στημα η επίθεση που θα ασκηθεί στη νεολαία να 
αποδεχτεί τη χρήση ουσιών ως φυσικό φαινόμενο 
θα είναι σφοδρότατη. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα δώσουν 
όλες τους τις δυνάμεις για να το αποτρέψουν.

Σοφία Σκλαβενίτη, 
επικεφαλής της Επιτροπής κατά των Ναρκωτικών 

του ΚΣ της ΚΝΕ

Μια σχέση εξάρτησης…
Καπιταλισμός και ναρκωτικά:  
Μια σχέση εξάρτησης…

Π ριν μερικούς μήνες δημοσιεύτηκε η παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ 
για τα ναρκωτικά (UNODC, 2020). Στις σελίδες της διαβάζουμε:  
«…Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περισσότεροι χρήστες 

από ποτέ, περισσότερη διακίνηση και πληθώρα ειδών ναρκωτικών από 
ποτέ. (…) Η κάνναβη είναι με τεράστια διαφορά η πιο διαδεδομένη ουσία 
(…), η χρήση της αυξάνεται στις περισσότερες χώρες όπου νομιμοποιείται για 
ψυχαγωγικούς λόγους. (…) Ο αντίκτυπος της πανδημίας θα μπορούσε να 
είναι ίδιος με την οικονομική κρίση του 2008…» και πολλά ακόμα συμπε-

ράσματα, αφοπλιστικά για τους υποστηρικτές της «ατομικής επιλογής» στη 
χρήση και της νομιμοποίησης των ναρκωτικών.

(ΠΗΓΗ: UNODC, 2020)
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Η βαρβαρότητα σημαδεύει την ζωή της 
Μπεθ

Η Μπεθ έρχεται αντιμέτωπη με τα προβλήματα που 
γεννά η κοινωνία που ζει. Φτώχεια, εξαρτήσεις, ψυχι-
κές διαταραχές, αποκλεισμός κι αδιέξοδα που κυριο-

λεκτικά τσακίζουν τα όνειρα και τις ευαισθησίες των 
ανθρώπων. 

Όλα αυτά διαμορφώνουν τη ζωή της. Η μητέρα της 
αυτοκτονεί για να δώσει τέλος στα σοβαρά ψυχολογι-
κά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Η ίδια κάνει χρήση 
ουσιών αναζητώντας μία ψεύτικη φυγή από τον πόνο 
και την δυστυχία. Ήδη από μικρή ηλικία στο Ίδρυμα, 
ενώ ήταν ένα παιδί ψυχικά τραυματισμένο και απρο-

στάτευτο, της πρόσφεραν αφειδώς ψυχοφάρμακα για 
να «συμμορφωθεί» με το πλαίσιο…  Έρχεται αντιμέ-

τωπη με σάπια πρότυπα ζωής στα οποία επικρατεί 
το «ο θάνατός σου η ζωή μου». Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι σε ορισμένες σκηνές της σειράς «εμφανίζεται» 
το ερώτημα «μετά τη νίκη, τι;», δείχνοντας ότι οι αξίες 
που κυριαρχούν είναι η ματαιότητα, η αυτοπροβολή, ο 
ανταγωνισμός. 

Η γνωριμία της με το σκάκι έγινε μέσο του επιστάτη 
του ορφανοτροφείου στο οποίο είχε βρεθεί. Και στην 
περίπτωση της Μπεθ αλλά και τόσων άλλων τα εμπόδια 
για πρόσβαση στην ψυχαγωγία είναι τόσο πολλά, που 
η επαφή με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό καταλήγει 
να αποτελεί ατομική υπόθεση και «ατομική ευκαιρία». 
Στον καπιταλισμό ήταν και είναι άπιαστο όνειρο για 
εκατομμύρια νέους να ανακαλύψουν τις κλίσεις και 
τα ενδιαφέροντά τους, πόσο μάλλον να τα καλλιεργή-

σουν συστηματικά και οργανωμένα.

Στον αντίποδα, ένα σύστημα που «ανθούν» 
οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του καθενός

Σε μια σειρά που έχει αναφορά στο σκάκι τις δεκα-

ετίες 1950-1960, θα ήταν αδύνατον να αποσιωπηθεί –
ακόμη και από έναν μονοπωλιακό κολοσσό όπως το 
Netflix– το τιτάνιο έργο της ΕΣΣΔ σε αυτόν τον τομέα 
και η παγκόσμια υπεροχή της. 

Η σκακιστική παιδεία στην ΕΣΣΔ που είχε κατα-

κτηθεί πλατιά στον κόσμο φαίνεται στην σειρά σε 
αρκετά σημεία. Στην χαρακτηριστική σκηνή με σοβι-
ετικούς πολίτες όλων των ηλικιών να παίζουν στα δη-

μόσια πάρκα σκάκι. Στις αναφορές για τον ομαδικό και 
συλλογικό τρόπο με τον οποίο παίζουν οι σοβιετικοί, 
γεγονός που τους βοηθάει να κερδίζουν. Στην σειρά 
βλέπουμε τους σοβιετικούς να ανταλλάσσουν ιδέες και 
να ασχολούνται από κοινού με στρατηγικές και τεχνι-
κές, στοιχείο που υιοθετεί και η Μπεθ προκειμένου να 
καταφέρει την «πολυπόθητη νίκη».

Οι λόγοι για τους οποίους το σκάκι κατείχε αυτήν 
την θέση στην ΕΣΣΔ προσφέροντας καθοριστικά στην 
διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου, έχουν να κά-

νουν ακριβώς με το ότι στη σοσιαλιστική κοινωνία 
ο άνθρωπος και οι ανάγκες του μπαίνουν στο επί-
κεντρο. 

Οι προσπάθειες του σοσιαλιστικού κράτους από τα 
πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση έθεσαν τις βάσεις 
για το σοβιετικό σκακιστικό «θαύμα», με αποτέλεσμα 
τις επόμενες δεκαετίες η ΕΣΣΔ να παίζει πρωτοπόρο 
ρόλο τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον αγωνιστικό 
τομέα. Τόλμη, ευρηματικότητα, φαντασία, ανάγκη για 
στρατηγική αντίληψη και σχεδιασμό, τακτική ετοιμότη-

τα, λογική σκέψη, μαχητικότητα σε οποιεσδήποτε περι-
στάσεις και επίμονη στάση να μην εγκαταλείπεις ποτέ… 
ήταν μερικές απ’ τις δεξιότητες που αποκτούσε κάποιος 
ασχολούμενος με το άθλημα, το οποίο ο Λένιν είχε χα-

ρακτηρίσει εξαιρετική «γυμναστική του μυαλού»!
Η άρνηση της Μπεθ να πάρει μέρος στην αντικομμου-

νιστική προπαγάνδα, που ήταν μάλιστα και όρος για να 
εισπράξει χορηγία, είναι χαρακτηριστική για την στάση 
που κράτησε μέχρι το τέλος...

Θ έλοντας να μιλήσουμε για 
την σειρά του Νetfix «Το γκα-

μπί της βασίλισσας», μοιραία 
θα συμπεριλάβουμε στα σχόλια μας 
και στοιχεία από την πλοκή. Το λέμε 
εξαρχής για όσους δεν έχουν δει 
ακόμη την σειρά και δεν συμπαθούν 
ιδιαίτερα τα  spoilers!

Η σειρά έχει συζητηθεί πολύ το τε-

λευταίο διάστημα. Η ιστορία είναι βα-

σισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τίβις 
Γουόλτερ και διαδραματίζεται στην 
Αμερική του 1960. Κεντρική ηρωίδα 
είναι η νεαρή Μπεθ Χάρμπον, η οποία 
λόγω μεγάλων οικογενειακών δυσκο-

λιών μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο. 
Εκεί τυχαία έρχεται σε επαφή με το 
σκάκι και γρήγορα αποδεικνύεται σε 
μεγάλο ταλέντο. Εξασκείται συνεχώς, 
εκπαιδεύεται σε στρατηγικές, μαθαίνει 
«ανοίγματα» και φυσικά το «γκαμπί 
της βασίλισσας» (μια τεχνική που θα 
της φανεί άκρως πολύτιμη στο μέλ-

λον)! Μεγαλώνοντας, παίρνει μέρος σε 
πολλά τουρνουά και παίζει με κορυ-

φαίους αντιπάλους. Στο τέλος φτάνει 
να ταξιδέψει στην Μόσχα και να λάβει 
μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, 
αναμετρώντας τις δυνάμεις της σε παρ-

τίδες με τους καλύτερους παίκτες ανά 
τον κόσμο που δεν είναι άλλοι απ’ τους 
Σοβιετικούς!

Η σειρά αναμφίβολα χαρίζει σε 
όσους την παρακολουθήσουν στιγμές 
ποιοτικής ψυχαγωγίας μέσα απ’ τις 
ωραίες εικόνες, την προσεγμένη σκη-

νοθεσία και τις αξιόλογες ερμηνείες. 
Ταυτόχρονα, προσφέρει και αρκετή 
τροφή για προβληματισμό.

Ορισμένες σκέψεις για το...

Μια μέρα σε ένα σοβιετικό σχολείοΗ Μπεθ μαθαίνει κρυφά σκάκι στο υπόγειο του ορφανοτροφείου 
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Ο «Οδηγητής» προτείνει...

Ένας από τους κορυφαίους λογοτέ-

χνες του λαού μας, ο χαρακτηρισμένος 
και κοινά αποδεκτός ως «δημιουργός 
και θεμελιωτής του νέου ελληνικού 
διηγήματος», Αλέξανδρος Παπαδιαμά-

ντης, έχει γράψει ουκ ολίγα διηγήματα 
με αφορμή τις γιορτές των Χριστου-

γέννων. Στο επίκεντρο του έργου του 
είναι ο λαϊκός άνθρωπος, τον οποίο 
αποδίδει με ένα ταξικό ένστικτο  ακα-

τέργαστο μεν αλλά αρκετά ζωντανό, 
ξεσκεπάζοντας και στηλιτεύοντας τα 
κοινωνικά «κακώς κείμενα».

Η συγγραφέας, γέννημα - θρέμμα του μικρασιατικού ελλη-

νισμού,  έλεγε σε παλιότερη συνέντευξή της στο «Ριζοσπά-

στη»: «Το να αποδυθώ στην περιπέτεια του γραψίματος, δεν 
το θεωρούσα ανάδειξη του συγγραφέα. Το θεωρούσα χρέος 
στην Ιωνία, την πατρίδα μου. Δε διάλεξα τα γεγονότα. Με διαλέξανε. Τα 'ζησα, με τσου-

ρουφλίσανε, κάηκα μέσα σ' αυτά, κακά τα ψέματα. Αν δεν έχεις βιώματα, όσο ταλέντο κι 
αν διαθέτεις, όση φαντασία, δε βγαίνουν γνήσια πράγματα χωρίς συνεργασία με τη ζωή». 
Οι εμπειρίες από την μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά αποτυπώνονται γλα-

φυρά στο μυθιστόρημα «Οι νεκροί περιμένουν».

Το κλασικό μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον αφηγείται με ξεχω-

ριστή περιγραφική δύναμη τις περιπέτειες ενός μικρού λύκου 
στον παγωμένο αρκτικό κόσμο που από μικρό κουτάβι πλησίασε 
τους ανθρώπους, οι οποίοι του πρόσφεραν προστασία, ζεστασιά 
και τροφή. Σιγά - σιγά εγκαταλείπει τον κόσμο της άγριας φύ-

σης και υποτάσσεται σε αυτούς. Σύντομα όμως θα γνωρίσει τον 
βίαιο κόσμο των άγριων ζώων και τον εξίσου βίαιο κόσμο των 
ανθρώπων. 

Ένα αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς, στο 
οποίο αναδεικνύονται εν μέρει και τα σκληρά παι-

δικά χρόνια και βιώματα 
του συγγραφέα που έχουν 
ομοιότητα με αυτά του 
πρωταγωνιστή. Το βιβλίο 
ασκεί έντονη κριτική στην 
άρχουσα τάξη της περι-
όδου, με έναν ρεαλισμό 
που αποτελεί καινοτομία 
για την εποχή… 

Η μωβ ομπρέλα 

Συγγραφέας: Άλκη Ζέη
Εκδόσεις: Μεταίχμιο

Τα έργα της Άλκης Ζέη βοηθούν τον αναγνώστη να αναγνωρίσει την 
αξία των κοινωνικών αγώνων, να συμμεριστεί τα μεγάλα κοινωνικά 
ιδανικά, να αγαπήσει εκείνους που τα υπερασπίζονται. Στο μυθιστό-

ρημα πρωταγωνιστεί η Ελευθερία και η πλοκή λαμβάνει χώρα στην 
Αθήνα λίγο πριν τον πόλεμο του 1940. Η μωβ ομπρέλα λειτουργεί 
ως το ενδιάμεσο έργο ανάμεσα στο «Καπλάνι της βιτρίνας» και στον 
«Μεγάλο περίπατο του Πέτρου», τα οποία αφηγούνται τη ζωή των 
ανθρώπων κι ιδιαίτερα των παιδιών -αλλά και την στάση που κρατά-

νε- από την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά ως την Απελευθέρωση.

Ο ι γιορτές μπορούν να αποτελέσουν μια 
καλή ευκαιρία για ανάγνωση ενός καλού 
βιβλίου. Το διάβασμα και ειδικά η λογο-

τεχνία προσφέρεται για ανάπτυξη κοινωνικού προ-

βληματισμού, καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης 
και κριτικής ματιάς, ενώ διευρύνει τους ορίζοντες 
του αναγνώστη δίνοντάς του την δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει ξεχωριστά και συναρπαστικά τα-

ξίδια με όχημα την φαντασία…

Όλιβερ Τουίστ 

Συγγραφέας: Κάρολος Ντίκενς.  
Εκδόσεις: Πατάκης

Ο Ασπροδόντης 

Συγγραφέας: Τζακ Λόντον 
Εκδόσεις: Καρακώτσογλου

Χριστουγεννιάτικα διηγήματα 
Συγγραφέας: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
Εκδόσεις: Επικαιρότητα

Οι νεκροί περιμένουν 

Συγγραφέας: Διδώ Σωτηρίου 
Εκδόσεις: Κέδρος
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Ένα ξεχωριστό βιβλίο της αμερι-
κάνικης εργατικής λογοτεχνίας που 
αποτυπώνει την πάλη των εργατών 
σε μια βιομηχανική περιοχή των 
ΗΠΑ. Οι ήρωές του είναι άνθρωποι 
με ιδανικά, πρωτοπόροι εργάτες 
και κομμουνιστές. Είναι ήρωες πραγματικοί, ζωντανοί, με 
αδυναμίες που έχουν το βλέμμα τους όμως στραμμένο στην 
πάλη για την αλλαγή της κοινωνίας. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων  από τη 
γέννηση του Λένιν, που μαζί με τους Μαρξ και Έν-

γκελς θεμελίωσαν την επαναστατική θεωρία, η Ιδε-

ολογική Επιτροπής του ΚΣ της ΚΝΕ έχει επιμεληθεί 
μία ενδιαφέρουσα μπροσούρα που μπορεί να απο-

τελέσει μία πρώτη γνωριμία με το έργο του Λένιν, 
του επικεφαλής στη μάχη των μπολσεβίκων για την ιστορική «έφοδο 
στον ουρανό»... Στην έκδοση παρουσιάζονται αποσπάσματα από έργα 
του τα οποία παραμένουν επίκαιρα, ακριβώς γιατί είναι επίκαιρη και 
αναγκαία η επαναστατική αλλαγή του κόσμου!

Σε διπλό CD κυκλοφορεί η ηχογράφηση της συναυλίας του δημιουργού 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τα εμβληματικά έργα του δημιουργού 
«Σταυρός Του Νότου» και «Γραμμές των οριζόντων», βασισμένα σε με-

λοποιημένη ποίηση του Καββαδία. Πρόκειται για την τέταρτη προσέγγιση 
του συνθέτη πάνω στον Καββαδία -3 πιάνα, 3 φωνές και πνευστά- ως κατάληξη 
των συνεχών αναζητήσεων του όλα αυτά τα χρόνια πάνω στην ποίηση του 
Καββαδία.

Για τον Θ. Μικρούτσικο, ο θαλασσινός ποιητής Καββαδίας χρησιμοποιεί το 
σκηνικό των ναυτικών, των λιμανιών, των ταξιδιών ως πεδίο για να δηλώσει δι-
αχρονικά πολιτικά μηνύματα. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο συνθέτης: «Το 1954 
στη «Βάρδια»  ο Καββαδίας είπε «λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται». Τι 
δεν ονειρεύονται; Ένα ταξίδι; Όχι. Που δεν ονειρεύονται έναν κόσμο καλύτερο, 
έναν κόσμο ισότητας, έναν κόσμο στον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να αυτοπραγ-

ματωθεί». Και όπως είχε προσθέσει σε άλλο σημείο: «Χόρεψε πάνω στο φτερό 
του καρχαρία». Τι νομίζετε; Ότι είναι μία ωραία εικόνα; Καθόλου. Επιλέγει το 
πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη και καλεί τον νέο και τη νέα να τον δαμάσει 
και να χορέψει πάνω στο φτερό του, δηλαδή να κατακτήσει το αδύνατο».

Και σήμερα, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου δημιουργού, το έργο 
του εξακολουθεί να μιλάει στις καρδιές μας και να μας εμπνέει να «χορεύουμε 
πάνω στο φτερό του καρχαρία», να παλεύουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο 
και να κατακτήσουμε το «αδύνατο»…

Ένας από τους πρώτους σοσιαλιστές συγγραφείς 
στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Παρορίτης 
απεικονίζει στο έργο του «Ο κόκκινος τράγος» ένα 
μικρό καφενεδάκι στους πρόποδες της Ακρόπολης, 
όπου συγκεντρώνεται μια ομάδα σοσιαλιστών στη 
διάρκεια των «Νοεμβριανών» του 1916. Στο βιβλίο 

παρακολουθούμε τον πόλεμο που κυκλώνει την περιοχή και την προ-

σπάθεια του σοσιαλιστικού κινήματος να χαράξει τη σωστή γραμμή, ενώ 
μαίνεται ένα αιματοκύλισμα για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Το 
έργο είναι αφιερωμένο «σε όσους πιστεύουνε σε μιαν απολύτρωση».

Ο κόκκινος τράγος
Συγγραφέας: Κώστας Παρορίτης 
Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Ο Θεοτόκης εκφράζει στο έργο του με 
καθαρότητα την ταξική κι οικονομική βάση 
των κοινωνικών σχέσεων και φαινομένων 
της ελληνικής ζωής, με την παρουσία μάλι-
στα της εργατικής τάξης στο εξελισσόμενο 
βιομηχανικό περιβάλλον. Συνθέτει με επι-
τυχία έναν πίνακα της κοινωνίας των αρχών 
του 20ου αιώνα. 

Σκλάβοι στα δεσμά τους 
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Θεοτόκης 
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή

Το υπόγειο ρεύμα
Συγγραφέας: Άλμπερτ Μάλτς 
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή

Μια πρώτη γνωριμία με την 
επαναστατική θεωρία
Συγγραφέας: Ιδεολογική Επιτροπή ΚΣ 
της ΚΝΕ 
Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή

Θάνος Μικρούτσικος 
«Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία»

Ogdoo Music Group 
Ερμηνεύουν: Χρήστος Θηβαίος, Κώστας Θωμαΐδης, Ρίτα Αντωνοπούλου
Πιάνο: Μάξιμος Δράκος, Θοδωρής Οικονόμου και ο ίδιος ο συνθέτης
Πνευστά: Θύμιος Παπαδόπουλος
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«Δεν θα σταματήσουμε αν δεν ικανοποιηθεί 
το αίτημα μας»

Μετά το καλοκαίρι προέκυψε μια ομάδα νέων, μαθητών 
και φοιτητών, που ασχολούμαστε με το skate και το BMX. 
Αρχικά, ξεκινήσαμε λίγοι… Καταλάβαμε όμως ότι δεν γί-
νεται να έχουμε αποτέλεσμα αν δεν κοινοποιήσουμε το 
αίτημα μας σε όλους τους «ενδιαφερόμενους», έπρεπε να 
γίνουμε περισσότεροι. Αξιοποιήσαμε λοιπόν πολλά μέσα. 
Το διαδίκτυο, τη συζήτηση face to face, ακόμα και τεχνι-
κό σχέδιο για την κατασκευή του skatepark έφτιαξε ένα 
παιδί! 

Τηλεφωνήσουμε στον γραφείο του Δημάρχου. Επιμένα-

με αλλά στην αρχή δεν έκανε τίποτα. Έτσι οργανώσαμε 
μια συνάντηση πολλών παιδιών που ασχολούνται με το 
skate και το ΒΜΧ στο Δημαρχείο ώστε να δει ότι δεν το βά-

ζουμε κάτω. Μας υποσχέθηκε ότι «στα τέλη Δεκεμβρίου 
θα είναι έτοιμο» και ότι θα είμαστε σε επικοινωνία. Μεί-
ναμε στο περίμενε… Έτσι μερικά παιδιά που συμμετείχαν 
στη προσπάθεια άρχισαν να λένε «σιγά μην μας ακούσει, 
σιγά μην το πετύχουμε». 

Τα πράγματα κάπως είχαν «παγώσει». Ένα νέο παιδί 
που έκανε skate, ενθουσιάστηκε από την προσπάθεια που 
είχαμε κάνει, άρχισε να συμμετέχει και αυτός και έφτια-

ξε ακόμα ένα σχέδιο για το skatepark που θέλαμε. Αυτό 
έδωσε στον αγώνα μας νέο αέρα. Αρχίσαμε να «ενοχλούμε 
ξανά τον Δήμαρχο. Σε επικοινωνία που είχαμε, μας είπε 
ότι έχει κάνει παραγγελία. Μένει να το δούμε…

Με αυτή την επιστολή, όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη 
προσπάθεια επιδιώκουμε μικροί και μεγάλοι να κατανοή-

σουν κάποια πράγματα:
Ο αγώνας που κάνουμε, ανοίγει δρόμο για διεκδικήσεις 

συνολικά ελεύθερων χώρων, υποδομών άθλησης κ.λπ. 
Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα και στους υπόλοι-
πους νέους ότι δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν 
τις ανάγκες μας.

Για την επιτυχία του αγώνα χρειάζονται πολλοί. Τόσο 
αυτοί που αγαπάνε το skate και το BMX όσο και άλλοι 
νέοι, γονείς κ.λπ. Εμείς πάντως δεν θα σταματήσουμε αν 
δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μας.

Με την δημιουργία του skatepark θα μπορεί ο καθένας 
να έρθει στην πίστα και να δοκιμάσει αν του ταιριάζει το 
άθλημα, θα μπορούμε να διοργανώνουμε διάφορα BMX ή 
skate days που πιθανά θα εντάσσονται και σε συνολικότε-
ρες κοινωνικές διεκδικήσεις.

Μαθητής από τις Σέρρες,
μέλος της ΚΝΕ που κάνει BMX…

Μ ε ιδιαίτερη χαρά λάβαμε αρχικά επιστολή μαθητή από τις Σέρρες που μας περιέγραφε 
τις δυσκολίες αλλά και τους αγώνες που κάνει μαζί με άλλα παιδιά ώστε να μπορούν 
να κάνουν αυτό που αγαπάνε: Skate και BMX! Τα όσα περιέγραφε είχαν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Οι νέοι που ασχολούνται με αυτά τα αθλήματα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα 
–ακόμα και κινδύνους– λόγω ανυπαρξίας κατάλληλων χώρων. Όπως έγραψε ο σύντροφος από της 
Σέρρες «ένα παιδί έλεγε ότι συχνά ερχόμαστε «αντιμέτωποι» ακόμα και με συμπολίτες μας, που 
μας κατηγορούν ότι φθείρουμε τη δημόσια περιουσία». Εμείς «θυμηθήκαμε» ότι κάτι αντίστοιχο 
«συμβαίνει» και στην Πτολεμαΐδα. Έτσι ζητήσαμε να μας γράψουν και από εκεί μια ανταπόκριση. 
Ακλουθούν τα λόγια των μαθητών! 

«Μάθαμε πώς και γιατί πρέπει να αγωνιζόμαστε»

Αγώνες

και την κατασκευή skatepark
διεκδίκηση χώρων άθλησης

για τη

Σε μια επαρχιακή πόλη όπως η Πτολεμαΐδα δεν υπάρ-

χουν πολλά πράγματα να κάνουμε εμείς οι νέοι στον 
ελεύθερο χρόνο μας. Όσες εγκαταστάσεις υπάρχουν είτε 
είναι σε άσχημη κατάσταση είτε δεν υπάρχει ελεύθε-
ρη πρόσβαση. Για παράδειγμα, ενώ πολλά παιδιά στην 
πόλη ασχολούμαστε με το skate, τα μέρη που μπορούμε 
να κάνουμε είναι ένα πάρκο που υπάρχουν δύο rails. Το 
μέρος αυτό όχι μόνο δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο 
αλλά είναι και επικίνδυνο.

Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αναδείχθηκε 
ήδη από το καλοκαίρι στο Μαθητικό Φεστιβάλ της 
ΚΝΕ, όπου έγινε επίδειξη skate και BMX, με τη συμ-

μετοχή πολλών μαθητών αλλά και μεγαλύτερων, με αίτη-

μα να γίνει skatepark στην πόλη μας. Εκεί συναντηθήκα-

με δεκάδες μαθητές που θέλουμε να κάνουμε skate, που 
μας αρέσει ο αθλητισμός αλλά ερχό-

μαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη 
υποδομών. Συζητήσαμε τι πρέπει 
να κάνουμε και καταλήξαμε στο να 
μαζέψουμε υπογραφές με αίτημα 
να γίνει skatepark. Συγκεντρώσα-

με εκατοντάδες υπογραφές. Δεν 
μείναμε όμως μόνο εκεί. Διοργα-

νώσαμε τουρνουά μπάσκετ με το 
ίδιο αίτημα. Όλο και περισσότερα 
παιδιά μας βοηθούσαν, έμαθαν τι 
διεκδικούσαμε, μάζευαν και αυτοί 
υπογραφές. Το κείμενο με τις υπο-

γραφές το έχουμε καταθέσει στον 
Δήμαρχο και περιμένουμε να συ-

ζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Όλη αυτή η προσπάθεια έγινε αφορμή να συζητήσου-

με με πολλούς συμμαθητές μας ότι είναι παράλογο να 
κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν (αθλήματα, χορό, 
μουσική, ζωγραφική κ.λπ) μόνο αν αντέχει η τσέπη 
των γονιών μας. Δεν γίνεται να θεωρείται πολυτέλεια 
το 2020 να μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, 
να καλλιεργούμε τα ταλέντα μας. Όλο αυτό το διάστη-

μα πολλοί από εμάς μάθαμε πώς και γιατί πρέπει να 
αγωνιζόμαστε. Άλλα ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι σε 
αυτή τη πορεία γνωρίσαμε την ΚΝΕ, μάθαμε για το 
σκοπό που παλεύει, αποφασίσαμε να μπούμε και 
εμείς στην «αλυσίδα»! 

Μαθητές από τη Πτολεμαΐδα, μέλη της ΚΝΕ
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Ο 
«Οδηγητής», από τα πρώτα 
του βήματα στα σκοτάδια 
της παρανομίας ήταν πάντα 

βαθιά συνδεδεμένος με τους αγώ-

νες του λαού και της νεολαίας, μπο-

ρούμε χωρίς υπερβολή να πούμε ότι 
σε όλη την ιστορία του, όπως και η 
οργάνωσή μας, η ΚΝΕ, βρισκόταν 
στην πρώτη γραμμή της ενημέρω-

σης, της διαφώτισης, της διεκδίκη-

σης σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώ-

να του λαού μας.

Σε προηγούμενα αφιερώματα στην ιστορία της 
εφημερίδας μας είχαμε σταθεί στην τεράστια προ-

σπάθεια να βγαίνει το φύλλο σε όλες τις συνθήκες, 
να ενημερώνει για τους αγώνες του λαού, να τροφο-

δοτεί και να αποτελεί στήριγμα όπου η εργατική τάξη 
έδινε μάχες ενάντια στο κράτος και την εργοδοσία.

Αυτή η προσπάθεια πέρασε σε νέα φάση, με την 
κατάκτηση της νομιμοποίησης του Κόμματος και της 
ΚΝΕ το 1974. Πλάι στην ορμητική ανάπτυξη της ΚΝΕ 
σε όλη την Ελλάδα, μαζί με το ρίζωμά της στους χώ-

ρους που ζούσε και εργαζόταν η νεολαία και ο λαός, 
δυνάμωσε και σχέση του «Οδηγητή» με τους αγώνες 
της εργατικής τάξης. Με αφιερώματα, ρεπορτάζ, αντα-

ποκρίσεις από νέους εργάτες σταθερά αναδεικνύει τις 
συνθήκες που επικρατούν, τα αιτήματα και τις μάχες 
που δίνονται εκεί που η «αναγεννημένη» αστική δη-

μοκρατία «σταματά», στις πύλες των εργοστασίων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα από τους με-

γάλους εργατικούς αγώνες που αναπτύχθηκαν τα πρώ-

τα χρόνια της μεταπολίτευσης, σε μεγάλους χώρους 
δουλειάς, εργοστάσια και βιομηχανικές περιοχές, όπως 
στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, στη Χαλυβουργία και 
τις τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής, στις απεργίες 
των εμποροϋπαλλήλων και των κλωστοϋφαντουργών 
και αλλού. Από αυτή τη λίστα βέβαια δεν θα μπορού-

σε να λείψει ο ηρωικός αγώνας των απεργών της ΛΑΡ-

ΚΟ το 1976, όπου το Κόμμα και η ΚΝΕ από την πρώτη 
στιγμή, όπως και σήμερα, ήταν στην πρώτη γραμμή 
του αγώνα, συνέβαλλαν καθοριστικά στις κατακτήσεις 
της εργατικής τάξης της χώρας, στους μεγάλους αγώ-

νες που έγραψαν ιστορία και άφησαν παρακαταθήκη 
για το μέλλον.

Ματιές στο αρχείο του

Από τα μαύρα χρόνια της παρανομίας, στη de facto νομιμοποίηση

Φύλλο το φύλλο «μπαίνει» σε περισσότερους χώρους δουλειάς

Αυτός ήταν ο λόγος που ο «Οδηγητής» αγκαλιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια 
πλατιά από την εργαζόμενη νεολαία, που περνούσε από την πρώτη μέρα της 

κυκλοφορίας του από τις πύλες δεκάδων εργοστασίων, «ζούσε» και διαβαζόταν 
όπου βρισκόταν η νεολαία, στις γειτονιές, τις σχολές, τους χώρους δουλειάς. Συνέ-

βαλλε καθοριστικά στην εξειδικευμένη δουλειά της Οργάνωσης στην εργαζόμενη 
νεολαία, ήταν και είναι όπλο στα χέρια κάθε Κνίτη στην εξόρμηση, στη βάρδια. 

Ζωντανή απόδειξη της σχέσης του «Οδηγητή» με τους αγώνες των εργαζομένων 
ήταν και είναι οι συνεντεύξεις με απεργούς, τα ρεπορτάζ εκεί όπου χτυπά η καρ-

διά της εργατικής τάξης. 
Ο «Οδηγητής» και τα υλικά του Κόμματος ήταν πάντα ο απαραίτητος «εξοπλι-

σμός» των μελών της ΚΝΕ έξω από μεγάλους χώρους δουλειάς, βοηθούν στο να 
σφυριλατηθούν δεσμοί με εργαζομένους, να «πατήσει» η πρόταση του ΚΚΕ στα 
γκέτο της εργοδοσίας.

«Τι άλλο να προ-

σθέσουμε. Τα ξέρετε 
όλα. Τά’ χετε γράψει 
χιλιάδες φορές», απα-

ντά απεργός εργάτης 
της ΛΑΡΚΟ το 1976 σε 
ερώτηση του συντά-

κτη του «Οδηγητή» 
για τις συνθήκες δου-

λειάς.

Η ανταπόκριση του «Οδηγητή» από την πρώ-

τη απεργία στο «γκέτο του Νιάρχου» στην με-

ταπολίτευση, όταν για πρώτη φορά οι απεργοί 
παραμέρισαν τους μπράβους της εργοδοσίας 
που δεν άφηναν στελέχη του ΚΚΕ να μπουν. 
Λίγα χρόνια μετά, σε νέα απεργία, οι εργαζό-

μενοι τσακίζουν την πόρτα για να βάλουν μέσα 
συντάκτες του «Οδηγητή» που εμπόδιζε η εργο-

δοσία, «Μη φοβάστε, εμείς είμαστε εδώ, εσείς 
μόνο να γράφετε αυτά που βλέπετε εδώ μέσα».

Εργάτρια βγάζει το κεφάλι έξω από το πούλμαν και φωνάζει σε μέλη της ΚΝΕ που διακι-
νούσαν «Οδηγητή» και προκυρήξεις έξω από το εργοστάσιο της ΕΤΜΑ, «Δεν φοβόμαστε 
πια, δώστε μου εμένα να τα μοιράσω εγώ». Ήταν λίγες μέρες πριν συμπληρώθουν δύο 
χρόνια από τη δολοφονία της συντρόφισσας Σωτηρίας έξω από την πύλη του εργοστασίου.

Λίγα χρόνια μετά δημοσιεύεται ανταπόκριση από εργαζόμενη για τον «Οδηγητή» 
που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των προϊσταμένων, το φύλλο έχει απαγορευτεί, 
όμως αποκόμματα άρθρων μοιράζονται στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της 
βάρδιας, η διακίνηση αυξάνεται κάτω από τη μύτη της εργοδοσίας, οι  εργαζόμενοι 
νιώθουν τον «Οδηγητή» δική τους εφημερίδα, «Μη μου κολλάς γιατί θα σου φέρω 
την ΚΝΕ απ’ έξω και θα σε γράψει η εφημερίδα» αντιγυρίζει εργαζόμενη στον 
προϊστάμενό της.

ΛΑΡΚΟ

ΕΤΜΑ

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Βαθιά ριζωμένος 
της εργαζόμενης νεολαίας

εκεί όπου χτυπάει η καρδία
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