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είναι ό μήνας της άνοιξης σύμφωνα με το γαλλικό επα-
ναστατικό ημερολόγιο. Άρχιζε στις 21 Μάρτη και τελεί-
ωνε στις 19 Απρίλη.
Ζερμέν (Germen) στα λατινικά σημαίνει σπόρος. Αυ-

τόν το σπόρο της ελευθερίας και την ελπίδα για έναν 
καλύτερο και δίκαιο κόσμο προσπάθησε να περιγράψει 
και ο Εμίλ Ζολά στο ομώνυμο μυθιστόρημα του στα 
1885. Αυτή την ελπίδα κουβαλάμε κι εμείς στις καρδιές 
μας.
Ένα όνομα είναι απλά ένα όνομα, ωστόσο δεν ξεχνάμε 

πως την ίδια ονομασία χρησιμοποίησαν συντρόφισσες 
και σύντροφοι στην πόλη της Πάτρας, δυο δεκαετίες 
πριν, για να εκφράσουν τις δικές τους πολιτικές θέσεις 
και ανησυχίες μέσα από ένα αναρχικό περιοδικό. Το ίδιο 
όνομα για να εκφράσουν τον ίδιο ασίγαστο πόθο της 
ελευθερίας χρησιμοποίησαν ουκ ολίγες φορές σύντρο-
φοι διεθνώς, μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Από την 
πρώτη απόπειρα του Ρούντολφ Ρόκερ στα 1900 μέχρι 
πρόσφατα παραδείγματα αναρχικών επιθεωρήσεων, 
κολεκτίβων, βιβλιοθηκών, ομάδων και πιθανώς άλλων 

που αγνοούμε.
Σε αυτό το -πολλές φορές απροσπέλαστο και απροσ-

διόριστο- ιστορικό συνεχές αναφερόμαστε και τον ίδιο 
αγώνα υπηρετούμε κι εμείς σήμερα.
Τον αγώνα για την κοινωνική επανάσταση, την αναρ-

χία και τον ελευθεριακό κομμουνισμό!

Για επιπλέον υλικό, ενημερώσεις και αναλύσεις: 
ipposd.org

Ζερμινάλ

Απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, έγκριση 
από ιδιώτη γιατρό ή ακόμα και από τον διοικητή του νο-
σοκομείου προκειμένου να εισαχθεί ένας ασθενής στο 
νοσοκομείο, συγχωνεύσεις και κλείσιμο νοσοκομεια-
κών μονάδων, ΣΔΙΤ, ιδιωτικοποίηση Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, εργαζόμενοι με μηδαμινά εργασια-
κά δικαιώματα, διάλυση του ΕΟΠΥΥ. Αυτές είναι μόνο 
μερικές από τις αλλαγές που έχουν έρθει το τελευταίο 
διάστημα και συνθέτουν το «Νέο Ε.Σ.Υ», για το οποίο 
γίνεται τόσος λόγος. Οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται 
ως κεραυνός εν αιθρία αλλά εντάσσονται στο συνολι-
κότερο σχέδιο κράτους και κεφαλαίου για τη διάλυση 
κάθε έννοιας δημόσιας πρόσβασης στην υγεία και την 
μετατροπή της σε προνόμιο των λίγων προνομιούχων. 
Το σχέδιο αυτό δεν είναι καινούρ-
γιο. Ιδιαίτερα από το ξέσπασμα της 
οικονομικής κρίσης και μετά έχου-
με γίνει μάρτυρες της υποβάθμι-
σης του Ε.Σ.Υ, μια υποβάθμιση η 
οποία έγινε πιο έκδηλη από ποτέ 
κατά την περίοδο της πανδημίας (η 
οποία σήμερα παρουσιάζει μερική 
έξαρση), όταν το κράτος αρνήθηκε 
να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα 
υγείας, οδηγώντας στον θάνατο 
δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους 
μας. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά 
μερικά από τα βασικά σημεία του 
εν λόγω σχεδίου.

Αξιολογήσεις, συγχωνεύσεις 
και κλείσιμο δομών υγείας

Ένα από τα βασικά σημεία του 
«Νέου Ε.Σ.Υ» αφορά την αξιο-
λόγηση των νοσοκομειακών μο-
νάδων. Όσο και αν οι κυρίαρχοι 
ισχυρίζονται ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα να 
αναβαθμιστούν οι νοσοκομειακές υπηρεσίες, η αλή-
θεια είναι εντελώς διαφορετική. Στην πραγματικότητα, 
η αξιολόγηση των νοσοκομείων δεν έχει άλλον στόχο 
από την συγχώνευση και το κλείσιμο όσων εξ αυτών 
αξιολογηθούν αρνητικά, με το μεγαλύτερο τίμημα όπως 
είναι προφανές να το πληρώνουν οι δομές της περι-
φέρειας, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται σε τραγι-
κή κατάσταση εξαιτίας της διαχρονικής αδιαφορίας του 
κράτους για την στελέχωσή τους. Το ζήτημα του κλει-
σίματος νοσοκομείων δεν το ακούμε για πρώτη φορά· 
νωπές είναι ακόμα οι μνήμες από το κλείσιμο δεκάδων 
νοσοκομειακών μονάδων κατά την περίοδο των μνημο-
νίων, αλλά και από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας 
πριν από μερικούς μήνες μέσω των οποίων προανήγ-
γειλε τη συγχώνευση όσων δομών υγείας βρίσκονται 
σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Φυσικά, το κλείσιμο 
δομών υγείας θα έχει αντίκτυπο και στις θέσεις εργασί-
ας των υγειονομικών, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζικές 
απολύσεις και στην ανεργία.

Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Μια ακόμα κεντρική επιδίωξη του κράτους είναι η 

επέκταση των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ). Ο όρος αυτός δεν σημαίνει τίποτα άλλο από 
την παράδοση της δημόσιας υγείας στους ιδιώτες, από 

την μερική, δηλαδή, ιδιωτικοποίηση του Ε.Σ.Υ. Οι ΣΔΙΤ 
επεκτείνονται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας των νο-
σοκομείων, από την είσοδο ιδιωτών γιατρών στα δη-
μόσια νοσοκομεία με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
προκειμένου να μην γίνουν προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, μέχρι την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών κα-
θαρισμού, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, καθώς 
αυτές τις μέρες αναμένεται να απολυθούν εκατοντάδες 
εργαζόμενες στην καθαριότητα, των οποίων οι συμβά-
σεις λήγουν και δεν πρόκειται να ανανεωθούν από τις 
ιδιωτικές εταιρίες.

Προκειμένου να αντιληφθούμε την επίθεση που δέ-
χεται η δημόσια υγεία μέσω των ΣΔΙΤ, αρκεί να κοιτά-
ξουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται  στην Πρω-

τοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Σύμφωνα με προ 
μηνών δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, η πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη θα αντικατασταθεί από ένα σύμπλεγμα 
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, στα οποία θα είναι 
αναγκασμένος να απευθυνθεί ο ασθενής προκειμένου 
να παραπεμφθεί σε κάποια άλλη δημόσια δομή. Σαν να 
μην έφτανε αυτό, τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκε 
πως προκειμένου να εισαχθεί ένας ασθενής στο νοσο-
κομείο θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξεταστεί και 
να έχει πάρει την έγκριση από έναν ιδιώτη γιατρό. Είναι 
προφανές ότι οι κινήσεις αυτές εξυπηρετούν τα συμφέ-
ροντα του κεφαλαίου στον χώρο της υγείας και βάζουν 
επιπλέον εμπόδια στην πρόσβαση στην υγεία για όσους 
ανήκουν στον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας.

Χειρουργεία επί πληρωμή 
Πριν από μερικές ημέρες η αναπληρώτρια υπουργός 

υγείας Μίνα Γκάγκα, προέβη σε μια σειρά δηλώσεων οι 
οποίες απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο το σύστημα 
υγείας που φαντασιώνονται οι κυρίαρχες τάξεις. Αφού 
δικαιολόγησε και νομιμοποίησε εμμέσως τα «φακελά-
κια», στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα δοθεί η δυνα-
τότητα διενέργειας απογευματινών χειρουργείων επί 
πληρωμή εντός των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτό έρ-
χεται σε μια στιγμή που η πλειοψηφία των χειρουργεί-

ων ακυρώνονται, εξαιτίας της τραγικής αδιαφορίας του 
κράτους για την ενίσχυση το Ε.Σ.Υ καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας, κάτι που έχει δημιουργήσει ατέλειωτες 
αναμονές στις λίστες χειρουργείων. Μέσα σε αυτή τη 
συνθήκη, η δυνατότητα διενέργειας χειρουργείων επί 
πληρωμή, στην πραγματικότητα εξαναγκάζει χιλιάδες 
ασθενείς να μπουν στο δίλλημα να πληρώσουν ή να πε-
θάνουν, το οποίο για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας 
ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη.

Τσάκισμα των εργασιακών συνθηκών των υγειονο-
μικών 

Μέσα σε όλη αυτή την συνθήκη, δεν μπορούμε να 
μην κάνουμε μια αναφορά και στις αλλαγές που αφο-

ρούν την εκπαίδευση και τις συν-
θήκες εργασίας των γιατρών. Από 
το καλοκαίρι και μετά, το κράτος 
έχει φέρει τουλάχιστον τρία νομο-
σχέδια, τα οποία αφενός προσαρ-
μόζουν τον αριθμό των γιατρών 
που θα τελειώνουν την ειδικότητα 
στις ανάγκες του συστήματος, που 
δεν είναι άλλες από τις ανάγκες 
του κεφαλαίου, και αφετέρου με-
τατρέπουν τους νέους γιατρούς 
σε παιδιά για όλες τις δουλειές, 
καθώς καλούνται να εργαστούν 
για ένα διάστημα ως πρακτικάριοι, 
με ελάχιστα εργασιακά δικαιώμα-
τα, προκειμένου να καλύψουν τα 
χιλιάδες κενά και να μην προχω-
ρήσει το κράτος στις αναγκαίες 
προσλήψεις. 

Αγώνας ενάντια στην διάλυση 
του Ε.Σ.Υ, αγώνας για την προστα-
σία της ζωής και την οικοδόμηση 
μιας άλλης κοινωνίας

Όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, το «Νέο 
Ε.Σ.Υ» είναι στην πραγματικότητα ένας όρος που χρη-
σιμοποιεί το κράτος για να σηματοδοτήσει την διάλυ-
ση της δημόσιας-δωρεάν υγείας και την μετατροπή της 
υγείας σε εμπόρευμα που θα λειτουργεί με βάση τους 
νόμους της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί παρά 
να συνδέεται άμεσα με την συνολική επίθεση που έχει 
εξαπολύσει το κράτος και το κεφάλαιο σε βάρος της 
κοινωνικής πλειοψηφίας· μιας επίθεσης που εκτείνεται 
σε κάθε πεδίο της ζωής, από την υγεία και την εκπαί-
δευση, μέχρι την εργασία, την ακρίβεια και τον πόλεμο. 
Μπροστά σε αυτή τη συνθήκη, είναι πιο αναγκαίο ποτέ 
εμείς, οι από-τα-κάτω αυτής της κοινωνίας, να πάρουμε 
την κατάσταση στα χέρια μας και να θυμηθούμε πως τί-
ποτα ποτέ δεν μας χαρίστηκε αλλά όλα κερδήθηκαν με 
αγώνες. Μαζί με τους εργαζομένους και όλη την αγω-
νιζόμενη κοινωνία, να βρεθούμε στους δρόμους για 
να υπερασπιστούμε τις ανάγκες και τα κεκτημένα μας, 
μπλοκάροντας την ιδιωτικοποίηση της υγείας και απαι-
τώντας δημόσια-δωρεάν υγεία για όλους και όλες. 

Ανδρέας Κ.

Το «Νέο Ε.Σ.Υ» και ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας
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Στα τέλη Μαρτίου, ψηφίστηκε «νύχτα» μια τροπολο-
γία, σύμφωνα με την οποία οι εφημερίδες υποχρεώνονται 
πλέον να αναγράφουν στην ταυτότητά τους διευθυντή και 
διευθυντή σύνταξης, οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να 
είναι μέλη δημοσιογραφικής-εκδοτικής ένωσης. Η κίνη-
ση αυτή έχει ως ξεκάθαρους αποδέκτες όσες εφημερί-
δες δεν εκδίδονται από ελεγχόμενα από την κυβέρνηση 
ή από τα συστημικά, αστικά κόμματα, τις εφημερίδες που 
αντανακλούν τις θέσεις και τις ιδέες οργανώσεων της ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς και του ελευθεριακού κινήματος, 
οι οποίες εκδίδονται συλλογικά από αγωνιστές και αγω-
νίστριες χωρίς απαραίτητα αυτοί να είναι επαγγελματίες 
δημοσιογράφοι.

Προφανώς, η νέα αυτή τροπολογία δεν εκπλήσσει κα-
νέναν. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, και ιδι-
αίτερα η εργατική τάξη και οι εκμεταλλευόμενοι, γνωρίζει 
πολύ καλά πως η «ελευθερία» του Τύπου δεν είναι παρά 
ένας ευφημισμός, μια φράση που χρησιμοποιούν οι άρ-
χουσες τάξεις προκειμένου να προσδώσουν μια ψευδαί-
σθηση ελευθερίας στο υπάρχον σύστημα. Όπως γνωρίζει 
από πρώτο χέρι η κοινωνική βάση, η εξουσία πάντα βρί-
σκει τους τρόπους να μετατρέπει τα μέσα ενημέρωσης σε 
πομπούς των ιδεολογικών της αφηγημάτων, ενώ παράλ-
ληλα, όταν βλέπει πως υπάρχουν μέσα που απειλούν τα 
συμφέροντά που εξυπηρετεί δεν διστάζει να τα φιμώσει 
ανοικτά, εφευρίσκοντας διάφορες προφάσεις ή ακόμα και 
χωρίς ιδιαίτερη αιτιολόγηση.

Η προσπάθεια του κράτους να ελέγξει πλήρως την 
ενημέρωση και να καταστείλει όποια φωνή εκφράζει μια 
ριζοσπαστική άποψη (ή ακόμα και μια διαφορετική άπο-
ψη στα πλαίσια της αστικής αντιπολίτευσης) έχει λάβει τα 
τελευταία χρόνια τερατώδεις διαστάσεις. Κάτι τέτοιο είναι 
απολύτως λογικό, καθώς σε περιόδους βαθιάς κρίσης του 
συστήματος όπως η σημερινή, αυξάνονται οι ριζοσπαστι-
κές φωνές και οι κυρίαρχοι εντείνουν την επίθεσή τους 
καθώς βλέπουν τα προνόμιά τους να απειλούνται. Θυ-

μόμαστε όλοι την περίοδο της κρίσης όταν σύσσωμα τα 
συστημικά Μ.Μ.Ε παρουσίαζαν μειοψηφικές θέσεις σαν να 
ήταν αυταπόδεικτες αλήθειες, σε τέτοιο βαθμό που όσα 
έλεγαν βρίσκονταν σε απόλυτη αντίθεση με την κοινωνική 
πραγματικότητα. Θυμόμαστε τους τελευταίους μήνες της 
διακυβέρνησης Σαμαρά, όταν ο αναρχικός και ευρύτερα 
επαναστατικός λόγος θεσπίστηκε ως παράνομος μέσω 
του «τρομονόμου», με την αιτιολόγηση ότι αποτελεί έναν 
λόγο «προτροπής στη βία». Δεν έχουν περάσει παρά με-
ρικοί μήνες από τότε που έβγαινε στη δημοσιότητα η λί-
στα Πέτσα, από όταν ο προπαγανδιστικός μηχανισμός των 
αφεντικών παρουσίαζε ως άκρως επιτυχημένη την κρα-
τική διαχείριση της πανδημίας και έριχνε την ευθύνη για 
τους χιλιάδες θανάτους στην κοινωνική βάση. Η φίμωση 
που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο της απεργίας πείνας 
του Δ. Κουφοντίνα, όταν χιλιάδες σελίδες και προσωπικά 
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπλοκαρίστηκαν, 
οι διώξεις σε βάρος εναλλακτικών, ριζοσπαστικών μέσων 
ενημέρωσης, και μια σειρά από άλλες ενέργειες φανερώ-
νουν την έκταση του προβλήματος.

Σήμερα, το κράτος διαθέτει ένα ολόκληρο νομικό οπλο-
στάσιο, μέσω του οποίου διαμορφώνει το ίδιο το πλαίσιο 
έτσι ώστε τα Μ.Μ.Ε να εξυπηρετούν ολοκληρωτικά τα συμ-
φέροντα των προνομιούχων τάξεων. Αν κοιτάξουμε στα 
ποσά που απαιτούνται προκειμένου να πάρει κανείς τηλε-
οπτική ή έστω ραδιοφωνική άδεια, θα φτάσουμε γρήγορα 
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που να 
έχει την οικονομική δυνατότητα να προβεί σε αυτή την κί-
νηση πέρα από τους καπιταλιστές. Ακόμα όμως και όταν 
μιλάμε για την «δημόσια» (η ακριβέστερα «κρατική») τηλε-
όραση, βλέπουμε πως αυτή αποτελεί κάθε φορά λάφυρο 
της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία ελέγχει το περιεχόμενο 
της ενημέρωσης, όπως έγινε πριν μερικούς μήνες με τα 
«ραβασάκια» της κυβέρνησης προς τους δημοσιογρά-
φους της ΕΡΤ.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν 

μπορούμε να περιμένουμε από τους εξουσιαστές να πά-
ρουν μέτρα υπέρ της «ελευθερίας» του τύπου, καθώς τα 
Μ.Μ.Ε αποτελούν την τέταρτη εξουσία που στηρίζει το 
υπάρχον εκμεταλλευτικό οικοδόμημα. Το γεγονός αυτό 
καθιστά σαφές πως αν θέλουμε να προβάλλουμε τις δι-
κές μας, τις ριζοσπαστικές/επαναστατικές/ελευθεριακές 
θέσεις, αν θέλουμε να ενημερώσουμε και να ενημερω-
θούμε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι 
της κοινωνικής βάσης, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά 
να βασιστούμε αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας δυ-
νάμεις. Είναι η ώρα να αναπτύξουμε τις δικές μας δομές 
αντι-πληροφόρησης: τις δικές μας σελίδες στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, τις δικές μας ιστοσελίδες, τις δικές 
μας εφημερίδες. Τα μέσα εκείνα που θα περιλαμβάνουν 
άρθρα, απόψεις και νέα για την καθημερινότητα και τον 
αγώνα από τη σκοπιά των καταπιεσμένων. Μέσα ενημέ-
ρωσης που θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ορ-
γανωμένου, καθημερινού αγώνα.

Σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η ύπαρξη της εφημερίδας 
«Ζερμινάλ», η οποία με το παρόν τεύχος κλείνει ένα χρό-
νο λειτουργίας. Το εγχείρημα αυτό, όπως και αρκετά άλλα 
που έχουν ξεπηδήσει το τελευταίο διάστημα, αποτελεί μια 
προσπάθεια να ασκήσουμε κριτική στο κράτος και το κε-
φάλαιο, να αναδείξουμε τους αγώνες που εκτυλίσσονται 
σε κάθε γωνία της γης, να διαδώσουμε την αναρχική ιδέα 
για τον κόσμο· αποτελεί την απάντηση του ριζοσπαστικού 
κινήματος στα ψέματα και την προπαγάνδα της κυριαρχίας 
και έχει ως στόχο την προώθηση της Ιδέας της κοινωνικής 
επανάστασης. Φυσικά, τα μικρά αυτά εγχειρήματα δεν αρ-
κούν. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν, να πλαισιωθούν και 
να απευθυνθούν πλατιά στο σύνολο της εκμεταλλευόμε-
νης κοινωνίας. Η προσπάθεια ωστόσο έχει ξεκινήσει. Ένα 
χρόνο μετά την έκδοση του πρώτου τεύχους της εφημε-
ρίδας μας, ο αγώνας συνεχίζεται πιο δυναμικά από ποτέ!

Ανδρέας Κ.

Η «Ελευθερία του Τύπου» και η αναγκαιότητα της οργανωμένης αντι-πληροφόρησης

Το ξημέρωμα της 8ης Φεβρουαρίου του 1921 ο 
αναρχικός Ρώσος επαναστάτης Πιότρ Κροπότκιν πρό-
κειται να αφήσει την τελευταία του πνοή, όταν δέχεται 
μια μυστηριώδη επίσκεψη από το μέλλον. Ένας παράξε-
νος άντρας ονόματι Άντσι Μαχούρ στέκεται πάνω από 
το νεκροκρέβατό του και του προσφέρει μια απίθανη 
ευκαιρία: αντί να πεθάνει εκείνη την ημέρα (όπως γνω-
ρίζουμε πως έχει συμβεί), μπορεί να επιλέξει να ταξιδέ-
ψει πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του, στη δύση 
του 20ου αιώνα, και να ζήσει τη ζωή του από την αρχή 
ως νέος, στις ΗΠΑ. Υποκινούμενος από την υλιστική 
του απέχθεια για τον θάνατο, καθώς και από μια βα-
θιά, συμβατή με τον αναρχικό χαρακτήρα του, λαχτάρα 

για ζωή και διαρκή εμπειρία και μάθηση, ο Κροπότκιν 
δέχεται την προσφορά του χρονοταξιδιώτη και αναγεν-
νιέται σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από αυτόν 
που μέχρι τότε γνώριζε και που έχει πια αφήσει πίσω 
του – τελείως διαφορετικό, κι όμως τόσο ίδιο ως προς 
ένα συγκεκριμένο ζήτημα: την εξουσιαστική καταπίεση 
και εκμετάλλευση. Και για μια ακόμη φορά στη ζωή του, 
βρίσκεται αντιμέτωπος με το άδικο.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η αρχή και η κεντρική υπό-
θεση του βιβλίου «Η αναγέννηση ενός επαναστάτη» του 
Dennis Danvers, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα 
ελληνικά τον Ιούνη του 2021 από τις εκδόσεις Στάσει 
Εκπτίπτοντες. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοτικές 
εκπλήξεις της περασμένης χρονιάς, ένα βαθιά κοινω-
νικοπολιτικό μυθιστόρημα γραμμένο στον απόηχο της 
επίθεσης στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και της κήρυ-
ξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες του «πολέμου ενάντια 
στην τρομοκρατία», που εξελίσσεται στην Αμερική της 
παγκοσμιοποίησης, των μετά-Λος Άντζελες κινημάτων, 
της «δίχως μέλλον» οργισμένης πρωτοκοσμικής νεο-
λαίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο έρχεται ο αναγεννημένος 
πρίγκιπας-επαναστάτης να αναπροσαρμοστεί, να γνω-
ρίσει τον κόσμο του μέλλοντος, να συνδεθεί με αγω-
νιστές με πολύ διαφορετική νοοτροπία και καταβολές 
από τον ίδιο και, τελικά, να έρθει αντιμέτωπος με ένα 
μεγάλο δίλημμα: αν θα αφεθεί στην εύκολη μαγεία αυ-
τού του νέου κόσμου και στην άνεση του να είναι ξανά 
νέος ή αν θα διατηρήσει τις επαναστατικές, αναρχικές 
ιδέες και τον ακέραιο χαρακτήρα του ως το τέλος πλη-
ρώνοντας το ανάλογο τίμημα.

Ακολουθώντας ένα ύφος γραφής που μοιάζει στ’ 
αλήθεια σα να βγαίνει από τις σελίδες του «Αναμνήσεις 
ενός επαναστάτη», του περίφημου βιβλίου του Κρο-
πότκιν, ο Danvers μεταπλάθει με εξαιρετικά ευφυή και 
διασκεδαστικό τρόπο τον Ρώσο αναρχικό δημιουργώ-
ντας έναν ήρωα που, παντελώς ξένος καθώς είναι στον 
σύγχρονο δυτικό κόσμο, παρακολουθεί τα ήθη και τα 
προβλήματά του με καθαρή και αμόλυντη ματιά, αναλύ-
οντας τα πράγματα με τα αναλυτικά θεωρητικά εργαλεία 
της δικής του εποχής, διατηρώντας όμως πιστό το οξύ, 
δεκτικό και φιλομαθές πνεύμα του Κροπότκιν που επι-

τρέπει στον ήρωα να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, 
να βρίσκει τις συνδέσεις με το παρελθόν και εν τέλει 
να αναγνωρίσει τα κοινά πρότυπα ανάμεσα στο τότε και 
στο τώρα, να συνεχίσει να κατανοεί τον κόσμο με τρόπο 
πολιτικό και ταξικό.

Το έργο αυτό του Danvers, όπως –κατά τη γνώμη 
μας– και τα υπόλοιπα βιβλία του είδους που έχουν κυ-
κλοφορήσει κατά καιρούς από τις εκδόσεις Στάσει Εκ-
πίπτοντες, δεν αναλώνεται σε μια κινηματογραφικού 
τύπου φαντεζί χωροχρονική ιστορία ούτε προσπαθεί 
να εντυπωσιάσει και να τραβήξει την προσοχή του ανα-
γνώστη με κάποια μυστηριώδη πλοκή ή με ευφάνταστα, 
απίθανα σκηνικά. Χρησιμοποιώντας απλό και κατανο-
ητό γλωσσικό ύφος, επιχειρεί αυτό που έγκειται στον 
πυρήνα κάθε σημαντικού έργου επιστημονικής φαντα-
σίας: να κάνει οικείο το ανοίκειο, να αμφισβητήσει και 
να υποχρεώσει τον αναγνώστη να σκεφτεί, να έρθει σε 
διαλεκτική σχέση με το κείμενο, να προβληματιστεί και, 
τελικά, να αποφασίσει. Το χρονοταξίδι του Κροπότκιν 
από το 1921 στο 1999 είναι το μοναδικό έντονα φα-
νταστικό σημείο του μυθιστορήματος, μια «κλεψιά» του 
συγγραφέα για να μεταφέρει έναν διάσημο αναρχικό 
διανοητή και επαναστάτη του παρελθόντος στο παρόν 
και να τον φέρει αντιμέτωπο με τα προβλήματα που 
μαστίζουν την εποχή του αναγνώστη. Η αγνή ματιά του 
Κροπότκιν, τα σοκ που ως άνθρωπος του παρελθόντος 
υπόκειται αντικρίζοντας τον δικό μας κόσμο, ο τρόπος 
με τον οποίο προσπαθεί να απλοποιήσει και να κατανο-
ήσει τα ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος, δεν 
είναι παρά τεχνικές που χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη 
εξυπνάδα από τον συγγραφέα, ώστε να αναγκάσει τον 
αναγνώστη να έρθει στη θέση του ήρωα και από εκεί να 
δει, να καταλάβει και να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζη-
τήματα με παρόμοια ματιά και τον τρόπο: όχι δηλαδή ως 
ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί, ανατραφεί και συνη-
θίσει μες στον παραλογισμό του σύγχρονου κόσμου, μα 
ως κάποιος που τον αντικρίζει για πρώτη φορά και έτσι 
μπορεί πολύ πιο εύκολα να τον αναγνωρίσει και εν τέλει 
να τον αποδομήσει. 

Ρωμανός Γ.

 Η αναγέννηση ενός επαναστάτη
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Το Σάββατο 12 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι του πολιτι-
κού αεροδρομίου Galileo Galilei στην Πίζα ανακάλυψαν 
ότι το φορτίο μιας πτήσης που αναχωρούσε για την Ου-
κρανία δεν αποτελούνταν από «ανθρωπιστικό υλικό», 
όπως προμήθειες, τρόφιμα, φάρμακα και οτιδήποτε 
άλλο χρήσιμο για τον πληθυσμό της Ουκρανίας που 
βασανίζεται εδώ και εβδομάδες από τις μάχες και τους 
βομβαρδισμούς, αλλά περιλάμβανε όπλα διαφόρων τύ-
πων, πυρομαχικά και εκρηκτικά  που προορίζονταν για 
τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Αντιμέτωποι με αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός, οι ερ-
γάτες μπλόκαραν αμέσως την επιχείρηση, αρνούμενοι 
να φορτώσουν το πολεμικό υλικό και ενημέρωσαν την 
Ένωση Συνδικάτων Βάσης, η οποία δημοσιοποίησε το 
γεγονός. Όπως λένε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι: «Βρεθήκα-
με μπροστά σε μια πικρή και τρομερή έκπληξη, που επι-
βεβαιώνει το πολεμικό κλίμα στο οποίο μας παρασύρει 
η κυβέρνηση Ντράγκι».

Τα εν λόγω αεροπλάνα προσγειώνονται αρχικά στις 
βάσεις των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στην Πολωνία και στη συνέχεια 
τα φορτία που μεταφέρουν στέλνονται στην Ουκρανία· 
εκεί, γίνονται στόχος βομβαρδισμών από τον ρωσικό 
στρατό, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων εργαζομέ-
νων, που απασχολούνται στις βάσεις που πλήττονται 
από τις επιθέσεις.

Η  Ένωσης Συνδικάτων Βάσης καταδίκασε έντονα την 
προσπάθεια παραποίησης της πραγματικότητας από την 
μεριά της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί 
κυνικά τον όρο «ανθρωπιστική βοήθεια» προκειμένου 
να αιτιολογήσει την αποστολή του πολεμικού υλικού και 
κάλεσε σε διαδήλωση το Σάββατο 19 Μαρτίου μπροστά 
από το αεροδρόμιο με σύνθημα «Από την Τοσκάνη γέ-
φυρες ειρήνης, όχι πτήσεις πολέμου!»

Σε συνέχεια των διαδηλώσεων κατά του πολέμου 
στην Ιταλία, στις 31 Μαρτίου η U.S.B κάλεσε πανιταλική 
κινητοποίηση λιμενεργατών και 24ωρη απεργία στη Γέ-
νοβα, η οποία περιλαμβάνει περιφρούρηση της γέφυρα 
της Αιθιοπίας (Ponte Etiopia), από τις έξι το πρωί, κα-
θώς εκεί αναμένεται να γίνει η άφιξη του σαουδαραβι-

κού πλοίου Bahri, που είναι φορτωμένο με αμερικανικά 
όπλα.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους :
«Το τίμημα της σύγκρουσης θα πληρώσουν οι ερ-

γαζόμενοι με τις απολύσεις και το υψηλό κόστος ζωής. 
[Δεν χαρίζουμε] ούτε δεκάρα, τουφέκι ή στρατιώτη για 
τον πόλεμο. Εμποδίζουμε την διακίνηση όπλων από τα 
λιμάνια μας. Είναι η ώρα να αλλάξουμε τους όρους ερ-
γασίας μας.

Ως λιμενεργάτες δεν έχουν καμία πρόθεση να μεί-
νουμε αδιάφοροι μπροστά στα νέα σύννεφα πολέμου 
που εμφανίζονται ξανά στην Ευρώπη.

Αυτή η σύγκρουση η οποία έχει μακρύ ιστορικό, 
που οδηγεί σε πολύ περισσότερα από το να προσφέ-
ρει απλώς μια βολική ευκαιρία προκειμένου να ανα-
συγκροτηθούν τα Μ.Μ.Ε και οι πολιτικοί στη χώρα μας, 
όπως κάθε πόλεμος στην ιστορία, θα έχει σοβαρές 
συνέπειες για όλους μας. Οι εργαζόμενοι θα πληρώ-
σουν το κόστος. Στην Ουκρανία και τη Ρωσία φυσικά, 
αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες, μέσω της αύξησης 
του κόστους των ενεργειακών αγαθών όπως το φυσι-
κό αέριο και το πετρέλαιο και μέσω τις αύξησης των 
στρατιωτικών δαπανών. Όλα αυτά θα έχουν καταστρο-
φικές συνέπειες για τη χώρα μας. Μαζικές απολύσεις 
και αναδιαρθρώσεις, οι οποίες δεν έχουν σταματήσει 
ποτέ, θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή. Εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι, που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά την 
κρίση της πανδημίας, θα βρεθούν με κλειστές εταιρείες 
και χαμηλότερους μισθούς· με την αύξηση του κόστους 
ζωής και χωρίς συνολική μισθολογική αναπροσαρμο-
γή η αγοραστική δύναμη θα μειωθεί δραστικά. Η τιμή 
της βενζίνης, που έχει φτάσει σε νούμερα ρεκόρ (2,50 
ευρώ το λίτρο) και δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης, θα 
επηρεάσει επίσης την κινητικότητα των εργαζομένων 
και το κόστος των τελικών προϊόντων, ξεκινώντας από 
τα τρόφιμα.

Όλα αυτά ενώ η κυβέρνησή μας, χρήσιμος υπηρέ-
της του ΝΑΤΟ και των αμερικανικών συμφερόντων, 
προσπαθεί να μας παρασύρει ακόμη περισσότερο στη 

σύγκρουση στέλνοντας οικονομικούς πόρους και υι-
οθετώντας κυρώσεις. Αυτές οι πολιτικές το μόνο που 
κάνουν είναι να τροφοδοτούν τις συγκρούσεις. Πιστεύ-
ουμε ότι η πολεμική οικονομία και η διακίνηση όπλων 
αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες του ξεσπάσματος 
των συγκρούσεων, όταν τις τροφοδοτούν οι άρχουσες 
τάξεις· και το κάνουν αυτό, παραβιάζοντας κραυγαλέα 
τους εθνικούς νόμους, σύμφωνα με τους οποίους η Ιτα-
λία αποκηρύσσει τον πόλεμο και απέχει από οποιαδή-
ποτε προμήθεια και στρατιωτική υποστήριξη στα αντι-
μαχόμενα μέρη.

(...) Το ζήτημα του πολέμου και της εργασίας συνδέ-
εται στενά. Το να τα διαχωρίσουμε θα ήταν ένα λάθος, 
ειδικά για εμάς τους λιμενεργάτες που συνεργαζόμαστε 
στενά με εμπορεύματα και δεν θέλουμε να είμαστε συ-
νένοχοι στον πόλεμο μεταφέροντας όπλα οποιουδή-
ποτε τύπου και οποιουδήποτε προορισμού στα λιμάνια 
μας».

Τις τελευταίες εβδομάδες οι εργαζόμενοι πραγμα-
τοποίησαν εργασίες παρακολούθησης στα αεροδρόμια 
όπου εργάζονται, καταγγέλλοντας οποιαδήποτε κίνηση 
όπλων από τη Γένοβα στο Λιβόρνο και εμποδίζοντας τη 
μεταφορά τους από την Τεργέστη και την Τσιβιταβέκια.

Αποφάσισαν επίσης να καλέσουν στη Γένοβα, στις 
31 Μαρτίου, μια εθνική συνέλευση όλων των εργα-
ζομένων που συμμετέχουν σε αυτά τα μέτωπα. Αυτή 
αποτελεί μια σημαντική στιγμή αγώνα και αντιπαράθε-
σης, από την οποία θα επικυρωθεί και η συμμετοχή των 
εργαζομένων στην κινητοποίηση στις 22 Απριλίου στη 
Ρώμη, όπου οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας, του εμπο-
ρίου, την εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών και 
των λιμανιών θα απεργήσουν και θα οδηγήσουν ακρι-
βώς μπροστά από τα κτίρια της εξουσίας, τον θυμό και 
την αποφασιστικότητά τους.

Ερωφίλη Γκ./Μακης Τζ.

Εδώ και μήνες στην Ερεσό της Λέσβου τρέχει 
ένας κοινοτικός αγώνας κατοίκων για την υπε-
ράσπιση της παραλίας του χωριού. Πρόκειται για 
παραλία 3 χιλιομέτρων που στο μεγάλο της κομ-
μάτι παραμένει ένα φυσικό τοπίο ανεκτίμητης 
ομορφιάς, αδόμητο, και ένας δημόσιος και ελεύ-
θερα προσβάσιμος χώρος για όλους. Λόγω αυτού 
ελκύει τους θερινούς μήνες μεγάλο κομμάτι του 
εναλλακτικού τουρισμού, λόγω και της ύπαρξης 
του ελεύθερου κάμπινγκ στην περιοχή. Η παραλία 
αυτή απειλείται πλέον ανοιχτά με σχέδια οικοδό-
μησης. 

Το περασμένο καλοκαίρι ο Δήμος Δυτικής Λέ-
σβου επιχείρησε να υλοποιήσει ένα θεματικό πάρ-
κο με περιφράξεις, πάρκινγκ αμφιθέατρο και παι-
δική χαρά, σε σημείο πάνω στην παραλία χωρίς 
την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας και χωρίς 
να το έχει αιτηθεί ποτέ η ίδια. Εκεί γεννήθηκε η 
πρωτοβουλία υπεράσπισης παραλίας – αμμουδιάς 
της Σκάλας Ερεσού από κατοίκους που οργανώθη-
καν αδιαμεσολάβητα και αποφάσισαν να αντιδρά-
σουν. Μετά από διάφορες και πολύμορφες δράσεις 
ο Δήμος αναδιπλώθηκε παγώνοντας το έργο. 

Και ενώ σε όλο το διάστημα αγώνα μεταξύ Μάη 
και Σεπτέμβρη όπου διεξαγόταν ο αγώνας ενάντια 
στο θεματικό πάρκο, ο Δήμαρχος δήλωνε ρητά ότι 
δεν υπάρχει κανένα πλάνο οικοδόμησης της παρα-
λίας, κάτοικος της περιοχής ανακάλυψε υπαρκτή 
προέγκριση για βίλες, πισίνες και χώρους εστία-
σης πάνω ακριβώς στην παραλία, και ακόμη πιο 
συγκεκριμένα, μέσα στο χειμέριο κύμα. Προέγκρι-
ση που είχε δοθεί ήδη από τον Δεκέμβρη του 2020 
από την ΥΔΟΜ του δήμου. Το γεγονός αυτό γέννησε 
μεγάλες αντιδράσεις. Στις 29 του Νοέμβρη η ιδιώ-
της επιχείρησε να κάνει τις τομές της αρχαιολογίας 
στο σημείο, και αποτράπηκε πετυχημένα μετά από 
κάλεσμα και συγκέντρωση κατοίκων. 

Έκτοτε γεννήθηκε το μπλόκο Αφεντέλι που εί-

ναι ένα μπλόκο που συνεχίζει να υπάρχει 4 μή-
νες μετά μέχρι και σήμερα. Το μπλόκο αυτό είναι 
αυτοοργανωμένο και στήνεται από κατοίκους τις 
καθημερινές οι οποίοι δημιούργησαν και κέντρο 
αγώνα στην περιοχή. Εκεί κάθε βδομάδα γίνεται 
συνέλευση κατοίκων όπου και συλλογικά και ορι-
ζόντια παίρνονται οι αποφάσεις για τα επόμενα βή-
ματα του αγώνα. Το μπλόκο κατάφερε και απέτρε-
ψε πετυχημένα και 2η φορά την ιδιώτη που ήρθε 
με όλη την αστυνομική δύναμη του Δήμου στις 21 
Φλεβάρη.

Η ιδιώτης προσπαθεί να χτίσει εκμεταλλευόμενη 
άκρες που έχει σε υπηρεσίες και σχέσεις με πολι-
τικά πρόσωπα. Γεγονός ότι βασίζεται σε μία πέρα 
από το νόμο και την φύση λανθασμένη χάραξη του 
αιγιαλού και της παραλίας, ενώ έχει παρατύπως 
αυξήσει τα όρια του «οικοπέδου» της. Η υπηρεσία 
δόμησης του δήμου από την άλλη αγνοεί ένα κάρο 
νόμους που προστατεύουν την περιοχή (3 κωδικοί 
natura, προστατευόμενος νησιωτικός υγρότοπος 
δίπλα από το επίμαχο σημείο, νόμοι που δίνουν κα-
τευθύνσεις προστασίας ως «τοπίο διεθνούς αξίας», 
αγνόηση υπαρκτής μελέτης διάβρωσης καθώς η 
παραλία Ερεσού έχει μεγάλη διάβρωση πράγμα 
που την καθιστά ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή). 

Τέλος η δημοτική αρχή μετά από παλινωδίες, 

ψέματα και υπεκφυγές κάνει τα πάντα να βοηθήσει 
την ιδιώτη και στρώνοντας έτσι το δρόμο για την 
τσιμεντοποίηση και την επιχειρηματική εκμετάλ-
λευση της παραλίας Ερεσού. Χαρακτηριστικό και 
άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο δήμαρχος είναι μη-
χανικός, ο στενός επιστημονικός συνεργάτης του 
στο δήμο υπογράφει για το έργο της ιδιώτη, ενώ 
η γυναίκα του Δημάρχου είναι η προϊσταμένη της 
ΥΔΟΜ που έδωσε την προέγκριση!

Κόντρα σε όλο αυτό το σύστημα διαπλοκής και 
προσπάθειας αλλοίωσης της παραλίας, στέκει ο 
αγώνας των κατοίκων μόνος του. Με αρχή την αυ-
τοοργάνωση, σύνθημα το καμία παρέμβαση στην 
παραλία από το δρόμο και κάτω,  και με βασικό 
εργαλείο κινηματικού αγώνα το μπλόκο Αφεντέλι 
και τις συνελεύσεις του ο αγώνας έχει καταφέρει 
να διατηρήσει μέχρι και σήμερα την παραλία αναλ-
λοίωτη. Ο αγώνας είναι πολύμορφος με διάφορες 
εκδηλώσεις ενημέρωσης στο χωριό και στην Μυ-
τιλήνη, με την δημιουργία ενός νέου περιβαλλο-
ντικού κοινωνικού συλλόγου την Πρωτοβουλία 
Ερεσού, με την συλλογή υπογραφών κατοίκων 
και παράλληλα με νομική υποστήριξη από δικη-
γόρους, αλλά και εκατοντάδες φίλους της Ερεσού 
από όλη την Ελλάδα συνεχίζει μέχρι και σήμερα με 
αμείωτο ρυθμό.

Στόχος να διαφυλαχτεί η παραλία Ερεσού ως 
φυσικό τοπίο, να προστατευτεί ο δημόσιος χαρα-
κτήρας της, αλλά και να παραμείνει αναλοίωτη ως 
παραλία που δίνει ζωή στην κοινότητα βοηθώντας 
δεκάδες ανθρώπους να βιοποριστούν από τις θέ-
σεις εργασίας που παράγονται στην περιοχή.

Οι αιγιαλοί ανήκουν σε όλη την κοινωνία
Έξω τσιμέντα και συμφέροντα από την παραλία.
Ούτε βήμα πίσω!

Seleof

 Για τον αγώνα υπεράσπισης της παραλίας Ερεσού Λέσβου.

Τροφοδοσία της πολεμικής μηχανής και η απάντηση της Ένωσης Συνδικάτων Βάσης (U.S.B.) στην Ιταλία
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Ύστερα ήρθανε τα λάβαρα, οι σημαίες κι οι φαν-
φάρες κι οι τοίχοι γκρεμιστήκανε απ’ τις άναρθρες 

κραυγές
Πτώματα ακέφαλα χορεύανε τρελά και τρέχανε 

σα μεθυσμένα όταν βαρούσανε οι καμπάνες
Τότε, θυμάσαι, που μου λες: Ετέλειωσεν ο πόλε-

μος!
Όμως ο Πόλεμος δεν τέλειωσεν ακόμα.

Γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ!
Μ. Αναγνωστάκης

Το 1992, μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης υπεραι-
σιοδοξίας για τα αφεντικά του πλανήτη, κυκλοφόρη-
σε το βιβλίο του συνεργάτη του υπουργείου εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ, Φράνσις Φουκουγιάμα «Το τέλος 
της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος». Μετά την 
παγκόσμια ανατροπή του παγκόσμιου γεωπολιτικού 
και γεωοικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώ-
θηκε πάνω στα ερείπια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, 
το βιβλίο αυτό του Φουκογιάμα εξέφραζε την επίση-
μη ιδεολογία της θριαμβεύουσας αμερικανικής αστι-
κής τάξης (η οποία ταυτόχρονα θεωρούσε τον εαυτό 
της ως καθολική τάξη που αντιπροσωπεύει τα συμ-
φέροντα του παγκόσμιου καπιταλισμού): «Σήμερα, 
με δυσκολία μπορούμε να φανταστούμε 
έναν καλύτερο κόσμο από τον δικό μας ή 
ένα μέλλον που δεν είναι στην ουσία δημο-
κρατικό και καπιταλιστικό (...) Άλλες επο-
χές που χαρακτηρίζονται από περιορισμέ-
νη στοχαστικότητα, επίσης θεωρούσαν ότι 
ήταν οι καλύτερες, αλλά εμείς καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα αυτό έχοντας εξαντλήσει 
τις δυνάμεις μας στην αναζήτηση εναλλα-
κτικών λύσεων». Ο καπιταλισμός, λοιπόν, 
αποτελεί το «ακροτελεύτιο σημείο ιδεο-
λογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας», ορι-
στική και ανώτερη μορφή διακυβέρνησης. 
Πλέον, ολόκληρος ο πλανήτης μπαίνει σε 
μια διαδικασία μετάβασης στη μετά-ιστορι-
κή εποχή, όπου ολόκληρος ο πλανήτης θα 
υιοθετήσει το σύστημα διακυβέρνησης της 
Δύσης. Επειδή, όμως, ο διάβολος κρύβεται 
στις λεπτομέρειες η μετάβαση αυτή δεν γί-
νεται με ευθύγραμμο τρόπο. Με δυο λόγια, το σχήμα 
αυτό αποτελεί το ιδεολογικό πέπλο της δυτικής επεμ-
βατικότητας. Ήταν η εποχή της PAX AMERICANA, του 
μονοπολικού (ή μόνο-πολυπολικού κόσμου) και η 
«δημοκρατία» ήταν το βασικό εξαγώγιμο προϊόν των 
ΗΠΑ, ώστε τα βάρβαρα έθνη να ευθυγραμμιστούν με 
το κυρίαρχο πρότυπο.

Λίγα χρόνια πριν την έκδοση του βιβλίου του Φου-
κογιάμα, τον Ιούλιο του 1990 η Σύνοδος Κορυφής 
του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο διακήρυττε: «Η Ευρώπη ει-
σήλθε σε μια νέα, ελπιδοφόρα εποχή. Η Συμμαχία 
μας αρχίζει σήμερα ένα μεγάλο μετασχηματισμό. Ερ-
γαζόμενοι με όλες τις χώρες της Ευρώπης, είμαστε 
αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε μόνιμη ειρήνη 
σ’ αυτήν την ήπειρο». Τα χρόνια, όμως, περάσανε και 
όλες αυτές οι προφητείες για διαρκή ειρήνη και τέ-
λος της ιστορίας κατέρρευσαν με πάταγο. Γιατί η ίδια 
η ζωή απέδειξε πως το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό 
σύστημα είναι συνώνυμο με την όξυνση των αντα-
γωνισμών και η «ειρήνη» τους είναι μια απλή ανά-
παυλα για το πέρασμα στο πολεμικό μοίρασμα του 
κόσμου. Είναι μια «ειρήνη» με το πιστόλι στον κρό-
ταφο. Κι όλες οι υποσχέσεις για «εκδημοκρατισμό» 
των διακρατικών οργανισμών στη βάση μια ισότι-
μης λειτουργίας ανεξάρτητα από την οικονομική και 
στρατιωτική ισχύ των κρατών ήταν μονάχα κουτό-
χορτο για αφελείς. Όλη αυτή η μπουρδολογία θάφτη-
κε κάτω από τα ερείπια της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, 
του Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Συρίας, της Υεμένης 
και πολλών άλλων χωρών που τεμαχίστηκαν, διαμε-
λίστηκαν, βομβαρδίστηκαν, κατακτήθηκαν, ταπεινώ-
θηκαν. Οι παγκόσμιοι χασάπηδες θέλησαν να απο-
μακρύνουν (όχι πάντοτε με επιτυχία) από την αγορά 

μερικούς τοπικούς εκδοροσφαγείς αφήνοντας πίσω 
τους εκατομμύρια «εκδημοκρατισμένους» νεκρούς, 
τραυματίες και ξεριζωμένους ανθρώπους, αλλά και 
ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Όμως, τα 
ιδεολογήματα περί μονοπολικού κόσμου δεν άντε-
ξαν και πολλά χρόνια. Και σήμερα ήρθε η σειρά της 
Ουκρανίας να ζήσει στο πετσί της την ιμπεριαλιστική 
εισβολή της Ρωσίας.

H σημερινή στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία 
δεν είναι αιφνιδιαστική. «Δεν υπάρχει ξαφνικά. Το 
ξαφνικά έχει πίσω του μεγάλο δρόμο», όπως έγρα-
φε ο Γιώργος Σκούρτης. Για να κατανοήσουμε το τι 
συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία πρέπει να μιλή-
σουμε για τους όρους διαμόρφωσης της μετά-σο-
βιετικής εποχής. Η Ουκρανία ανεξαρτητοποιήθηκε 
τον Δεκέμβριο του 1991 μετά από δημοψήφισμα. 
Ο πρώτος πρόεδρος της χώρας Λεονίντ Κραβτσούκ 
υπήρξε μέλος του ΠΓ του ΚΚ Ουκρανίας, ωστόσο 
βασικός προσανατολισμός του νέου κράτους υπήρξε 
ο εθνικισμός. Η οικονομική κρίση, η καταβαράθρω-
ση του ΑΕΠ της χώρας κι ο τεράστιος πληθωρισμός 
οδήγησαν τη χώρα στο ΔΝΤ, επί προεδρίας Κούτζ-
μα. Το κρατικό χρέος μετατράπηκε σε μοχλό πίεσης 
γεωπολιτικού αναπροσανατολισμού, με τη Ρωσία να 

πιέζει την Ουκρανία για την εξυπηρέτηση του χρέους 
της. Τον Δεκέμβριο του 1994 με τη συμφωνία της 
Βουδαπέστης η Ουκρανία, η Λευκορωσία και το Κα-
ζακτσάν εγκατέλειψαν ή παρέδωσαν στη Ρωσία τα 
πυρηνικά τους όπλα, ενώ Ρωσία, ΗΠΑ και Μ. Βρετα-
νία έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις της ανεξαρτησίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας των τριών αυτών χωρών. 
Έτσι, η Ουκρανία βρέθηκε σε ένα καθεστώς διπλής 
εξάρτησης, από τη Δύση και τη Ρωσία.

Το πρώτο Μαϊντάν («Πορτοκαλί Επανάσταση») ξέ-
σπασε το 2004 μετά την εκλογική νίκη του φιλορώ-
σου πρώην κυβερνήτη του Ντονιέτσκ Βίκτορ Γιανου-
κόβιτς, η οποία αμφισβητήθηκε από τον φιλοδυτικό 
υποψήφιο Βίκτορ Γιούσενκο. Τελικά, πραγματοποιή-
θηκε νέα εκλογική διαδικασία που ανέδειξε ως νικη-
τή τον Γιούσενκο, εγκαινιάζοντας ένα διαρκές μπρα 
ντε φερ ανάμεσα στο φιλοδυτικό και το φιλορωσικό 
τμήμα του ουκρανικού κεφαλαίου. Ο Γιανουκόβιτς 
επιστρέφει στον προεδρικό θώκο το 2010, όταν 
επικράτησε στις προεδρικές εκλογές επί της φιλο-
δυτικής υποψήφιας Γιούλια Τιμοσένκο. Το 2011 ο 
Γιανουκοβιτς, παρά τον φιλορωσικό του προσανα-
τολισμό, υπέγραψε συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, 
ωστόσο ακολούθησε μια πολιτική εξισορρόπησης 
στις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία και τη Δύση. 
Η στροφή του Γιανουκόβιτς για δανεισμό με ευνοϊ-
κότερους όρους από τη Ρωσία και η αναστολή της 
συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ στα τέλη του Νοεμ-
βρίου του 2013 πυροδότησαν μαζικές διαδηλώσεις 
φιλοδυτικών, υπό την απόλυτη ηγεμονία των εθνικι-
στικών ή ακόμα και ανοιχτά ναζιστικών δυνάμεων. 
Η βία κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 με 
δεκάδες ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από πυρά 

ελεύθερων σκοπευτών. Παρά τη συμφωνία της κυ-
βέρνησης με τα τρία βασικά κόμματα της αντιπολί-
τευσης παρουσία των υπουργών εξωτερικών της 
Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας (καθώς και 
απεσταλμένου του Πούτιν), οι διαδηλώσεις μετατρά-
πηκαν σε ανοιχτό πραξικόπημα και ο Γιανουκόβιτς 
εγκατέλειψε τη χώρα και εκδόθηκε ένταλμα σύλλη-
ψης εναντίον του. Η ανατροπή Γιανουκόβιτς (με άμε-
ση εμπλοκή των ΗΠΑ και του πρέσβη Τζέφρι Πάιατ) 
και η εγκαθίδρυση ενός φιλοδυτικού εθνικιστικού 
καθεστώτος πυροδότησε αλυσιδωτές εξελίξεις, με 
τη Ρωσία να προχωρά στην προσάρτηση της Κριμαί-
ας κι έναν εμφύλιο πόλεμο να ξεσπά στα ουκρανικά 
εδάφη. Η σημερινή δυτική προπαγάνδα «ξεχνά» αυ-
τόν τον εμφύλιο που μαίνεται εδώ και 8 χρόνια με 
περισσότερους από 14.000 νεκρούς και δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες. Όπως «ξεχνά» και τις συστη-
ματικές παραβιάσεις των συμφωνιών του Μινσκ και 
τον ειδικό ρόλο πίεσης που παίζουν οι μπαντερικοί 
και οι ναζιστές (ένας ρόλος τεράστιος σε σχέση με 
την μικρή εκλογική τους επιρροή). Για τον υποκριτικό 
δυτικό «πασιφισμό» ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκί-
νησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 με τη ρωσική 
εισβολή...

Η σημερινή εισβολή στην Ουκρανία είναι 
ακόμα μια στιγμή του οξυμένου και διαρ-
κούς ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού  για το 
μοίρασμα του κόσμου, των εμπορικών και 
ενεργειακών πηγών και οδών. Η εισβολή δεν 
έγινε για να προστατευτούν οι ρωσόφωνοι 
πληθυσμοί, όπως προσχηματικά αναφέρει 
το εθνικιστικό καθεστώς Πούτιν. Είναι μια 
ξεκάθαρα ιμπεριαλιστική επέμβαση με στό-
χο την ανακατανομή των σφαιρών επιρροής 
στην περιοχή, στο πλαίσιο του αδυσώπητου 
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ΗΠΑ/ΕΕ – 
Ρωσίας. Η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί 
για το ρωσικό κεφάλαιο μια τεράστια πολε-
μική επένδυση υψηλού ρίσκου, με απρόβλε-
πτα αποτελέσματα που είναι νωρίς ακόμα 
να κατανοήσουμε την έκταση και το βάθος 
τους. Ταυτόχρονα, όμως, το καθεστώς του 
Κιέβου δεν πολεμάει για την «ανεξαρτησία», 

την «ελευθερία» και τη «δημοκρατία» της Ουκρα-
νίας, αλλά για την πλήρη υπαγωγή της χώρας στον 
ευρωατλαντικό άξονα και τη μετατροπή της χώρας 
σε προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης για τη γεω-
στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της διπλής ανάσχεσης (Ρωσίας και 
Κίνας). 

Η θέση μας απέναντι (και) σ’ αυτόν τον άδικο πό-
λεμο δεν μπορεί να μην εκκινεί από διεθνιστική αφε-
τηρία. Και είναι μια αντιπολεμική θέση μάχης που 
στέκεται απέναντι σε έναν απονευρωμένο «πασιφι-
σμό» που ηγεμονεύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. 
Γιατί αυτός ο κατ’ όνομα «ειρηνισμός» στον πυρήνα 
του δεν είναι αντιπολεμικός, αλλά προ-πολεμικός. 
Στην κινούμενη άμμο της καπιταλιστικής κρίσης, στη 
διαρκή αρένα των διακρατικών ανταγωνισμών, στην 
εποχή της στρατιωτικοποίησης των οικονομιών δεν 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε «επιθετικούς» και «αμυ-
ντικούς» ιμπεριαλισμούς, «δυνατά» και «αδύναμα» 
κεφάλαια. Απέναντι στον δακρύβρεχτο και επιλε-
κτικό «ανθρωπισμό» οφείλουμε να στήσουμε ένα 
μαχητικό διεθνιστικό/αντιπολεμικό κίνημα που θα 
αποτελέσει ανάχωμα στη μιλιταριστική/κατασταλτική 
οχύρωση των κρατών και το γενικευμένο αιματοκύ-
λισμα που ετοιμάζουν για τους λαούς. Γιατί δικοί τους 
είναι οι πόλεμοι, δικοί μας είναι οι νεκροί. Γιατί για 
τους πλούσιους πόλεμος σημαίνει επένδυση, ενώ 
για τους φτωχούς πόλεμος σημαίνει θάνατος, φτώ-
χεια και προσφυγιά. Αν δεν θέλουμε να δούμε την 
καταστροφή να γενικεύεται οφείλουμε να μπλοκά-
ρουμε τις πολεμικές μηχανές και να κηρύξουμε πό-
λεμο ενάντια στον πόλεμό τους... 

Πολύκαρπος Γ.

Υπνοβατώντας σε έναν γενικευμένο πόλεμο με φιτίλι την Ουκρανία
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Όταν το 2013 οι αστικοί κύκλοι προετοίμαζαν τα 
πρώτα βήματα για την προώθηση της καύσης σκου-
πιδιών, λίγοι ίσως φαντάζονταν πως κυοφορού-
νταν μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση στην πόλη 
του Βόλου. Το πεδίο εξάλλου είχε επιλεχθεί σχολα-
στικά για να μην εκδηλωθούν «κοινωνικές παρε-
νέργειες». Μια εταιρία με ιστορία στην κοινωνική 
ενσωμάτωση (ΑΓΕΤ). Ένας επιχειρηματικός όμιλος 
που δε διστάζει πουθενά, ακόμα και στη χρημα-
τοδότηση πολεμικών επιχειρήσεων (Lafarge στη 
Συρία). Ένα επιχειρησιακό σωματείο «κοινωνικός 
εταίρος». Δήμαρχοι και περιφερειάρχες (Μπέος και 
Αγοραστός) manager επιχειρηματικών project. Το 
ΕΣΠΑ για πλούσια χρηματοδότηση και μια κυβέρ-
νηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) ύπνωσης των λαϊκών διεκ-
δικήσεων που θα κλιμακώσει γοργά το όλο εγχεί-
ρημα.

Το εν λόγω εγχείρημα είχε βέβαια την ανάλογη 
ιδεολογική προετοιμασία. Προσέλκυση στρατηγι-
κών επενδύσεων, «φιλοπεριβαλλοντική» λύση για 
τη διαχείριση των σκουπιδιών, εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Ο όλος σχεδιασμός εξάλλου λάμβανε χώρα 
σε μία περίοδο που «φούντωνε» ο ενεργειακός πό-
λεμος σε όλα τα επίπεδα και οι «εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας» και τα «εναλλακτικά καύσιμα» είχαν 
την τιμητική τους. Η κρίση του καπιταλισμού και η 
ανάγκη ξεδιπλώματος νέων πεδίων κερδοφορίας 
ήταν και είναι τελικά η κινητήριος δύναμη για τη γε-
νίκευση ενός πολέμου ενάντια στον άνθρωπο και 
στο περιβάλλον.  

Τι δεν υπολόγισαν οι αστικοί και κυβερνητικοί κύ-
κλοι; Καταρχάς πως για χιλιάδες ανθρώπους όλων 
των ηλικιών, που έχουν βρεθεί στη δίνη μίας κοι-
νωνικής καταβαράθρωσης δίχως τέλος, ο καθαρός 
αέρας και η δημόσια υγεία φάνταζαν ως το τελευ-
ταίο οχυρό. Κυρίως όμως χαμένοι μέσα στα πλαί-
σια της διαμεσολάβησης που οι ίδιοι δημιουργούν, 
ξέχασαν πως υπάρχουν στιγμές που η κοινωνική 
πλειοψηφία διεκδικεί το δικαίωμα να έχει η ίδια 
λόγο για το τι θα γίνει στον τόπο που ζει, σπάζοντας 
τους δεσμούς εκπροσώπησης και ανάθεσης. 

Σε αυτή την αφετηρία δομήθηκε το κίνημα ενά-

ντια την καύση σκουπιδιών. Όχι ως ενιαία και αδιαί-
ρετη έκφραση. Το αντίθετο. Με μια διαρκή διαπάλη 
μεταξύ θεσμικών μορφών διαπραγμάτευσης των 
επιπτώσεων της καύσης σκουπιδιών και αντιθε-
σμικών μορφών αγώνα που επιδίωκαν τη συντριβή 
του συνεχούς κυβερνόντων και επιχειρηματικών 
συμφερόντων, ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας 
αυτού του αγώνα. «Τέκνο» αυτής της μακρόσυρτης 
διαδικασίας ήταν και η συγκρότηση του Συντονι-
σμού Συλλογικοτήτων ενάντια στην καύση σκουπι-
διών.

Ο Συντονισμός συλλογικοτήτων εισήγαγε στην 
κοινωνική και κινηματική διαπάλη την κοινωνική 
– ταξική αφετηρία των σχεδιασμών που αφορού-
σαν την καύση σκουπιδιών. Απέμπλεξε το ζήτημα 
της καύσης από τα στενά του περιβαλλοντικά όρια 
βάζοντας ζητήματα για το επιχειρηματικό κράτος 
που λειτουργεί σαν μια ιδιότυπη χούντα εναντίων 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών 
και των ίδιων των φυσικών παραγόντων που μας 
περιβάλλουν. Κλιμάκωσε την πολιτική επιθετική 
θέτοντας στο επίκεντρο της πολεμικής την ίδια την 
ύπαρξη, λειτουργία και γιγάντωση ενός εργοστα-
σίου (ΑΓΕΤ), με φοβερά επιβαρυντικό αποτύπω-
μα, εντός ουσιαστικά του αστικού ιστού της πόλης 
του Βόλου. Έθεσε ως προτεραιότητα την εκδίωξη 
της Lafarge ως τη μοναδική ρεαλιστική οδό για 
τον τερματισμό της καύσης σκουπιδιών. Επιδίωξε 
και πέτυχε σε σημαντικό βαθμό την ενοποίηση του 
κινήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών με μια 
σειρά αντίστοιχα κινήματα που αντιστέκονται στην 
καταστροφική καπιταλιστική ανάπτυξη από διαφο-
ρετικό μετερίζι και ίσως με διαφορετικά επίδικα, 
αλλά με κοινό παρονομαστή την προσπάθεια για 
μπλοκάρισμα βασικών επενδυτικών κατευθύνσεων 
του κεφαλαίου που πλήττουν ανεπανόρθωτα το πε-
ριβάλλον, τα κοινωνικά δικαιώματα και τις λαϊκές 
ελευθερίες.  

Η κορυφαία στιγμή μέχρι σήμερα του πολύμορ-
φού και πολύχρονου αγώνα ενάντια στην καύση 
σκουπιδιών είναι η διαδήλωση της 13ης Ιουνίου 
του 2020. Το σύνθημα να φύγει η Lafarge από την 

πόλη τρόμαξε ίσως για πρώτη φορά με τόσο ξεκά-
θαρο τρόπο τα αστικά επιτελεία, που αποφάσισαν 
να αιματοκυλίσουν για 2 μέρες την πόλη του Βόλου, 
να τραυματίσουν εκατοντάδες ανθρώπους, να φορ-
τώσουν σε δεκάδες δίκες και διώξεις και να φορ-
τωθούν το θάνατο του συντρόφου μας Β. Μάγγου. 
Ο Β. Μάγγος είναι νεκρός του κοινωνικού πολέμου 
που διεξάγουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και 
αυτό δεν πρόκειται να το παραχαράξει κανείς. Η 
διαδήλωση του Ιούνη του 2021, ένα χρόνο μετά, 
έδειξε πως θα ήταν αφελής όποιος θα βιαζόταν να 
μιλήσει για το τέλος της κοινωνική αναμέτρηση με 
τη Lafarge, την ντόπια μαφία που τη στηρίζει και την 
καύση σκουπιδιών. 

Τίποτα δεν είναι ίδιο από εκείνη τη στιγμή που 
πρωτοξέσπασε ο αγώνας ενάντια στην καύση 
σκουπιδιών. Η γενικευμένη κοινωνική οργή όμως 
θα βρει νέους δρόμους για να εκφραστεί. Το ζήτημα 
της ενέργειας εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτη-
μα που συζητάει όλη η κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό 
που λείπει δεν είναι κάποιες «μαγικές φιλικές προς 
το περιβάλλον» πηγές ενέργειας, ούτε η «εθνική 
ενεργειακή αυτονομία» (που μπορεί να εξελιχθεί 
και σε μια φιλοπόλεμη ιαχή εντός και εκτός συνό-
ρων…) αλλά ένα άλλο μοντέλο ζωής, ανταγωνιστι-
κό προς τον καπιταλισμό και τα πρότυπά του, που 
θα επανακαθορίσει τις κοινωνικές ιεραρχήσεις. 
Αυτή η αναζήτηση μπορεί να φωτίσει και να τροφο-
δοτήσει τους αγώνες της επόμενης περιόδου.

Οι προκλήσεις στις οποίες έχουμε να ανταπε-
ξέρθουμε είναι πολλές. Είναι να περιφρουρήσουμε 
τους συντρόφους μας από τα νύχια της «δικαιο-
σύνης» και των διωκτικών και κατασταλτικών μη-
χανισμών. Είναι να παλέψουμε ενάντια στο ρεύμα 
της ενσωμάτωσης και του λιγότερο κακού. Είναι να 
υπερβούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς επανοη-
ματοδοτώντας τους όρους σύγκρουσης  με το κρά-
τος, τους μηχανισμούς του και το επιχειρηματικό 
κατεστημένο. Το μόνο σίγουρο είναι ένα. Το δίκιο 
θα κριθεί και πάλι στους δρόμους.  

Στάθης Ντ.

Μια μικρή αφήγηση για μια ιστορία που δεν τελείωσε ακόμα.
Η καύση σκουπιδιών και το κίνημα για μια ανάσα ελευθερίας.

Αντόνιο Τσίερι, μια ζωή και ένας θάνατος για τον αντιφασισμό και την αναρχία.
Στις 7 Απρί-

λη του 1937, ο 
Ιταλός αναρχικός 
συνδικαλιστής 
Αντόνιο Τσιέρι, 
έπεφτε από τα 
φασιστικά πυρά 
στη μάχη της 
Χουέσκα, στην 
Ισπανία. 

Ο θρήνος για 
τον χαμό του ξε-
περνάει τα ισπα-
νικά όρια και 
φτάνει μέχρι τη 
«δεύτερη πατρί-
δα» του, τη φτω-
χογειτονιά της 

Πάρμας, το Ολτρετορέντε. Ένας ηλικιωμένος Αρντίτο 
ντε Πόπολο αφηγείται: «“Σκότωσαν τον Τονίνο!” Η 
φωνή σκόρπισε στο μέτωπο και στα μετόπισθεν, έφτα-
σε μέχρι την Βαρκελώνη, και μετά από κάποιο καιρό 
και εδώ, σ’ εμάς, στον κόσμο του Ολτρετορέντε, τον 
εξαναγκασμένο να σιωπά αλλά ανυπότακτο. Άντρες και 
γυναίκες σκληραγωγημένοι από τα βάσανα, από τους 
αμέτρητους πόνους και απογοητεύσεις, ξεσπούσαν σε 
κλάματα σα μικρά παιδιά ακούγοντας την είδηση. Είχε 
πεθάνει ο Τονίνο, “ο κόκκινος”, “ο κομαντάντε” του Να-
βίλιο, εκεί που κανένας δεν τον θεωρούσε “ξενομερί-
τη”, εκεί που πολλοί τον κλάψαν σαν αίμα από το αίμα 
τους, σαν αλησμόνητο αδερφό».

Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς για μία από τις 
ηγετικές φιγούρες της αντιφασιστικής εποποιΐας, για 
τον άνθρωπο που εκείνο τον μακρινό Αύγουστο του 

1922, ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία την πιο δύσκολη 
αποστολή στη σύγκρουση με  τις φασιστικές ορδές. 
«Έχουμε ένα αδύνατο σημείο: το Ναβίλιο» λέει ο ηγέτης 
των Αρντίτι ντελ Πόπολο Γκουίντο Πιτσέλι. «Η άμυνα 
είναι πιο εύκολη στο Όλτρετορεντε, υπάρχουν γεφύρια 
που πρέπει να ξεπεραστούν, και η δομή της παλιάς πό-
λης μας βοηθά. Αλλά στο Ναβίλιο θα είναι δύσκολα.» 
Ο Πιτσέλι και ο Τσιέρι κοιτιούνται στα μάτια. “Το ΄χεις;” 
ρωτάει ο Πιτσέλι. Ο Τσιέρι δε διστάζει ούτε στιγμή. “Να 
‘σαι σίγουρος… Από το Ναβίλιο δεν θα περάσουν”».

Και δεν πέρασαν…
Αυτή η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Πιτσέλι και Τσιέρι, 

δύο ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές καταβολές 
και διαδρομές, συμβολίζει τη συντροφικότητα και την 
εμπιστοσύνη που σφυρηλατήθηκε στα πλαίσια των 
Αρντίτι ντελ Πόπολο, αυτής της πρωτότυπης εργατικής 
μετωπικής πολιτοφυλακής, που μπήκε επικεφαλής της 
μάχης και θα μπορούσε να αποτελέσει τη μαγιά για το 
τσάκισμα του φασισμού. 

Δυστυχώς η Πάρμα ήταν η εξαίρεση, το παράδειγμά 
της δεν είχε συνέχεια. Η κυριαρχία του φασισμού κα-
ταδικάζει τους αντιφασίστες στον θάνατο, στην κατα-
στολή, στην εξορία. Όσοι καταφέρνουν να διαφύγουν, 
περνούν μια ζωή μέσα στις στερήσεις, αλλά δεν τον 
βάζουν κάτω. Ο «Τονίνο», στο Παρίσι, συνεχίζει την 
δράση του ως αναρχικός αγωνιστής και ξαναρχίζει την 
έκδοση της Umanità Nova.  

Όπως και πολλοί άλλοι, έτσι και ο Αντόνιο Τσιέρι, ο 
άνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με το επαναστατι-
κό κίνημα και τον μαχητικό αντιφασισμό, δεν μπορεί να 
μείνει ασυγκίνητος από τα επαναστατικά κελεύσματα 
της Ιβηρικής. Αυτός ο αγώνας είναι και δικός τους!

Ρίχνεται από το 1936 στη φωτιά της μάχης μαζί 
με άλλους Ιταλούς συντρόφους του που έσπευσαν να 

σχηματίσουν το «Ιταλικό τμήμα της Φάλαγγας Ασκά-
σο». «Τότε, διοικητής του τμήματος εκλέχτηκε ο Τσιέρι. 
Ανάμεσα στους συμπολεμιστές ίσχυαν κανόνες τόσο 
δημοκρατικοί που κανένας στρατός δεν είχε μέχρι τότε 
υιοθετήσει: για παράδειγμα, βαθμούς απένειμε η  συνέ-
λευση, μετά από συλλογική απόφαση και η πειθαρχεία, 
στοιχείο ζωτικής σημασίας σε μια σύγκρουση τέτοιων 
διαστάσεων, γινόταν σεβαστή το ίδιο και περισσότερο 
από ότι συμβαίνει σ’ έναν κανονικό στρατό».

Μαζί με τους συντρόφους δίνει πολλές και σκληρές 
μάχες («Σε πολλές περιπτώσεις οι συγκρούσεις γινόταν 
με την ξιφολόγχη, μανιασμένες μάχες σώμα με σώμα, 
σπίτι το σπίτι»). Η Ζενεραλιδάδ της Καταλωνίας διακρί-
νει τα χαρίσματά του και του αναθέτει να συγκροτήσει 
και να εκπαιδεύσει μια ειδική μονάδα καταδρομέων. «Ο 
Τσιέρι, με τους «μπομπέρος» του, επέστρεψε στο μέ-
τωπο για να συμμετάσχει στην επίθεση του Καρασκάλ, 
τον Μάρτη του ’37. Πάντα στη πρώτη γραμμή, πάντοτε 
στην κεφαλή των καταδρομέων, συνεπής στον να μη 
ζητάει ποτέ από κανέναν κάτι που ο ίδιος δεν ήταν σε 
θέση να κάνει, ο Αντόνιο Τσιέρι ώθησε τους δικούς του 
στην κατάκτηση της Μπέκα, στις 7 Απρίλη 1937· κα-
θοδηγούσε μια χούφτα «μπομπέρος» προς την κορυφή 
ενός βουνού που κατείχαν οι φαλαγγίτες, όταν έπεσε 
χτυπημένος στο κεφάλι». 

Ο Τσιέρι πέθανε την ώρα που ενθάρρυνε τους δι-
κούς του να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω. «Από το Να-
βίλιο δε θα περάσουν» είχε πει το ’22. «Δε θα περά-
σουν», ήταν το σύνθημα των ισπανών αντιφρανκιστών.

*Όλα τα αποσπάσματα σε πλάγια προέρχονται από 
το βιβλίο: Πίνο Κακούτσι, Ολτρετορέντε, μετ. Βαγγέλης 
Ζήκος, Απρόβλεπτες Εκδόσεις, 2019. 
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Η εκτίναξη της τιμής των καυσίμων, με τη συνακόλου-
θη πληθωριστική εκτόξευση του κόστους των βασικών 
καταναλωτικών αγαθών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη 
συζήτηση για το κοινωνικό βάρος της λεγόμενης «πρά-
σινης μετάβασης», τα υπερκέρδη των ενεργειακών μο-
νοπωλίων και την επαπειλούμενη ενεργειακή φτώχεια. 
Πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Έλλη-
νας ολιγάρχης που εδώ και χρόνια ηγείται του ιδιωτικού 
πλιάτσικου στις υποδομές και στην εμπορία ενέργειας 
δήλωσε προκλητικά πως «το κράτος πρέπει να εξηγήσει 
στους πολίτες το κόστος της πράσινης μετάβασης». 

Τι είναι όμως η πράσινη μετάβαση; Σε ένα πρώτο 
επίπεδο το ζήτημα μοιάζει μάλλον τεχνικό. Και είναι 
αλήθεια πως η τεχνική διάσταση του ζητήματος είναι 
υπαρκτή. Γιατί δεν είναι μόνο η εναλλαγή των πηγής 
της ενέργειας, αλλά και η μετάβαση από ένα κεντρικό, 
κρατικά ελεγχόμενο, δίκτυο σε ένα αποκεντρωμένο και 
ιδιωτικό. Σε αυτό το πλαίσιο κρίσιμοι παράγοντες όπως 
η ευστάθεια των δικτύων, η συμβατότητα των διαφό-
ρων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας, αποθήκευσης 
και μεταφοράς, οι διακυμάνσεις της ζήτησης και της 
προσφοράς, τα χρηματιστήρια των τιμών και τα συμ-
βόλαια προαγοράς, δημιουργούν έναν τεχνικό δαίδαλο 
που στις λεπτομέρειες παραμένει προσβάσιμος μόνο 
στους επαΐοντες. 

Όμως, αυτή η περίπλοκα τεχνική γλώσσα του προ-
βλήματος δεν είναι αθώα. Αποσκοπεί στη συγκάλυψη 
μιας από τις μεγαλύτερες αντιλαϊκές αναδιανομές πλού-
του αλλά και μιας από τις σαρωτικότερες λεηλασίες 
στην δημόσια περιουσία.  Στην σύγχρονη κυβερνητική 
άλλωστε η «τεχνικοποίηση» των κατεξοχήν πολιτικών 
ζητημάτων είναι ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες 
της πολιτικής εξαπάτησης, που στοχεύει στην εξάλειψη 
κάθε κοινωνικής κριτικής πίσω από την τεχνοκρατική 
γλώσσα των ειδικών. Όμως το ζήτημα της ενέργειας, 
της κατοχής, της διαχείρισης και της χρήσης της, είναι 
ήδη από την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού ένα από 
τα κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα. 

Σήμερα ξέρουμε πως οι πρώτες οργανωμένες ιεραρ-
χικά κοινωνίες γεννήθηκαν δίπλα στις εύφορες εκτά-
σεις μεγάλων ποταμών όπως ο Νείλος, το σύμπλεγμα 
Τίγρης–Ευφράτης, οι μεγάλοι ποταμοί της Κίνας και της 
Ινδίας. Η ζωτική σημασία ελέγχου του νερού έφερνε για 
αιώνες τις μικρές αγροτικές κοινότητες σε αιματηρές δι-
αμάχες. Φτάνοντας κάποτε σε ένα modus vivendi οι κοι-
νότητες αποφάσισαν να αναθέσουν σε έναν μηχανισμό 
συλλογικής εκπροσώπησης τη διαχείριση των νερών. 
Η σταδιακή γιγάντωση και ισχυροποίηση της «γραφει-
οκρατίας των νερών», όμως, η οικονομική και πολιτική 

του αυτονόμηση από τις κοινότητες (που έγιναν τελικά 
υποτελείς του), οδήγησε στη δημιουργία ενός πρώ-
το-κράτους ή, όπως συχνά λέγεται, ενός «υδραυλικού 
μοντέλου αυτοκρατορίας». 

Παρατηρούμε λοιπόν πως η μονοπωλιακή κατοχή και 
διαχείριση ενός ζωτικού πόρου (νερό, τροφή, ενέργεια 
κ.α.) δεν αποτελεί απλά ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά τη γε-
νεσιουργό αιτία της κρατικομονοπωλιακής εξουσίας. Τι 
γίνεται όμως με την ενέργεια; Όταν ξεκίνησαν τα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούνταν από μικρές ιδιωτι-
κές εταιρίες με ελάχιστη κάλυψη της επικράτειας, ενώ 
το ρεύμα που πουλούσαν ήταν πανάκριβο και απρόσιτο 
για τους πολλούς. Όμως κάθε φορά στην ιστορία που 
η ιδιωτική αγορά φτάνει σε τέλμα, το κράτος επεμβαί-
νει για να διευρύνει τα όρια της. Η δημιουργία μεγά-
λων μονοπωλιακών κρατικών δικτύων ενέργειας ήταν 
το απαραίτητο βήμα για τις τεράστιες επενδύσεις που 
απαιτούσαν οι υποδομές και για την επέκταση της αγο-
ράς σε κάθε γωνία της επικράτειας. Παρόμοια διαδικα-
σία ακολουθήθηκε στον 20ο αιώνα σχεδόν σε όλα τα 
κράτη, καπιταλιστικά και μη. 

Όπως προστάζει ο ιστορικός ρόλος του κράτους, 
μετά την ενοποίηση των αγορών υπό κρατικό έλεγχο, 
έρχεται, σε δεύτερη φάση, η παράδοση όλου αυτού του 
πλούτου στο ανοιχτό πεδίο κερδοφορίας των ιδιωτών. 
Η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε με τις υποδομές 
υγείας, παιδείας, μεταφορών, ελεύθερων χώρων, κοι-
νωνικής ασφάλισης κ.α. ακολουθείται και στην ενέρ-
γεια. Αλλά η παράδοση του κοινωνικού πλούτου από το 
«κόμμα των αφεντικών» (κράτος) απευθείας στα ίδια 
τα αφεντικά απαιτεί ένα πρόσχημα. Και για την ενέργεια 
το πρόσχημα ακούει στο όνομα: «πράσινη μετάβαση».

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο καπιταλισμός κατα-
στρέφει τον πλανήτη. Η μηχανή της προόδου του ερ-
γαλειοποιεί τη φύση σαρώνοντας κρίσιμα οικοσυστή-
ματα. Το μέλλον της ανθρωπότητας (αν καταφέρει να 
επιβιώσει) ταυτίζεται με μια διαδικασία οικονομικής 
απομεγέθυνσης, εξάλειψης των ανισοτήτων, οριζόντι-
ας–άμεσης δημοκρατίας και προστασίας της φύσης. Η 
«πράσινη μετάβαση» όμως εντός του καπιταλισμού όχι 
μόνο δεν εκπληρώνει αυτούς τους στόχους, αλλά κινεί-
ται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στην Ελλάδα λ.χ. το 
«άνοιγμα» της αγοράς ενέργειας, η είσοδος ιδιωτών 
παρόχων, η ιδιωτικοποίηση των δικτύων και η θεσμο-
θέτηση του χρηματιστηρίου ενεργειακών παραγώγων, 
σε συνδυασμό με τα τερατώδη πακέτα δημόσιου χρήμα-
τος που δόθηκαν ως επιδοτήσεις στους ιδιώτες (για να 
επενδύσουν στις ΑΠΕ με τα δικά μας λεφτά), όχι μόνο 
δεν οδήγησαν στην πολυδιαφημισμένη απεξάρτηση 

από τα ορυκτά καύσιμα και στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, αλλά κατέληξαν, σε απόλυ-
τους αριθμούς, στην αύξηση της εξάρτησης από αυτά! 
Οι ληστρικοί όροι με τους οποίους το κράτος παραχώ-
ρησε στους ιδιώτες τον αέρα, τα βουνά και τα δίκτυα της 
χώρας, όχι μόνο δεν οδήγησε στη μείωση των τιμών 
εξ αιτίας του «ελεύθερου ανταγωνισμού» (όπως μας 
έλεγε πριν λίγους μήνες ο Χατζηδάκης) αλλά κατέληξε 
στη μεγαλύτερη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στην 
ιστορία. Ο ντόπιος ρυπογόνος λιγνίτης (των κρατικών 
εργοστασίων) αντικαθίσταται από το επίσης ρυπογόνο 
(και δεκάδες φορές ακριβότερο) φυσικό αέριο, σε έναν 
παραλογισμό με μόνους κερδισμένους λίγους Αμερι-
κάνους ολιγάρχες και το μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς  
LNG στον κόσμο, δηλαδή τους Έλληνες εφοπλιστές. 

Ούτε με το κράτος ούτε με τους ιδιώτες
Η εικόνα του οργιώδους πλιάτσικου και των αυξήσε-

ων ίσως δημιουργεί εύλογα σε πολλούς τη νοσταλγία 
του παλαιού κρατικού μονοπωλίου. Όμως, όπως ήδη 
είπαμε, η μονοπωλιακή κατοχή ενός κρατικού πόρου 
όχι μόνο δεν εγγυάται αναδιανεμητικές πολιτικές, αλλά 
αντίθετα, συνυποθέτει μονοπωλιακές (ή και αυταρχι-
κές) μορφές διακυβέρνησης, εθνικούς ενδοκαπιταλι-
στικούς ανταγωνισμούς, ακόμα και πολέμους (όπως 
τραγικά επιβεβαιώνεται στις μέρες μας). Η λύση μπορεί 
να έρθει μόνο στην κατεύθυνση της αυτοοργάνωσης 
των τοπικών κοινοτήτων και στον τομέα της ενέργει-
ας, σαν απαραίτητη προϋπόθεση της συλλογικής τους 
αποδέσμευσης από το κράτος. Οι σύγχρονες ΑΠΕ στα 
χέρια των κοινοτήτων και όχι των ιδιωτών, με εταιρι-
κές κολεκτίβες οριζόντιας λαϊκής διοίκησης, μπορούν 
να δώσουν λύσεις με έμφαση στα μεικτά συστήματα 
(παραγωγής και αποθήκευσης), στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στη ριζική μείωση της κατανάλωσης. 
Η ένωση των τοπικών κοινοτήτων, στη βάση ενός μη 
χρηματικού δικτύου ανταλλαγής πλεονασμάτων ενέρ-
γειας μηδενικού αθροίσματος, μπορεί να αποτελέσει 
ένα πρότυπο συνεργασίας και συλλογικής αυτό-κυβέρ-
νησης για όλους.

Σωτήρης Λ. 

Πράσινη μετάβαση, ιΔιώτες, ενέργεια και κράτος

Ζούμε σε μία περίοδο οξυμένης οικονομικής, κοινω-
νικής και υγειονομικής κρίσης, όπου η διαρκής εγκλη-
ματική, κρατική διαχείριση της πανδημίας συνεχίζει να 
συσσωρεύει νεκρούς στα κρεβάτια των νοσοκομείων. 
Παράλληλα, μετά από τόσους μήνες που η κοινωνική 
βάση βιώνει ένα όργιο απαγορεύσεων και καταστολής, 
σήμερα η πορεία της πανδημίας θάβεται με στόχο την 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του κρατι-
κού καπιταλιστικού συστήματος, ενώ οι καταπιεσμένοι 
επωμίζονται ολοένα και πιο πολύ τις τραγικές συνέπει-
ες όλης της προηγούμενης περιόδου, σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Ετούτη την βαθιά οικονομική κρί-
ση που έχει επέλθει μετά από την μεγάλη έξαρση της 
πανδημίας έρχεται να ενισχύσει τον τελευταίο μήνα το 
ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, με ισχυρές ανα-
τιμήσεις σε βασικά αγαθά, με την ακρίβεια σε ρεύμα, πε-
τρέλαιο και τρόφιμα να οδηγεί στην πείνα και την ανέ-
χεια όλους τους ανθρώπους της κοινωνικής βάσης. Μα 
όλα αυτά αποτελούν τροφή στα χέρια των φασιστών 
που προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι ξανά. 

Πιο συγκεκριμένα, όλο το προηγούμενο διάστημα, 
φασίστες και ακροδεξιοί πατριώτες, βρήκαν χώρο εκ 
νέου δράσης και έκφρασης μέσα στα αντιεμβολιαστικά 
και εντελώς ανορθολογικά συλλαλητήρια, ενώ εμφα-
νίστηκαν και πάλι ως οργανωμένες ομάδες κρούσης, 
συμπληρώνοντας και ενισχύοντας την δράση της κρα-

τικής καταστολής, εκεί που αυτή δεν μπορεί να δράσει 
δημόσια, με φόβο την κοινωνική κατακραυγή. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελούν τα γεγονότα της Σταυ-
ρούπολης στο τέλος του περασμένου Σεπτέμβρη όπου 
φασίστες, υπό την πλήρη ανοχή και την κάλυψη των 
μπάτσων, επιτέθηκαν σε αντιφασίστες, συνδικαλιστές 
μαθητές και φοιτητές έξω από σχολείο της περιοχής με 
λοστούς και μαχαίρια. Επιπλέον εδώ και καιρό, παρά 
την καταδίκη της Χ.Α. ενάμιση χρόνο πριν, εμφανίζονται 
διαρκώς στην ευρύτερη πολιτική σκηνή, διάφορα ακρο-
δεξιά κομματικά μορφώματα, που πραγματοποιούν ομι-
λίες, συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις, αποδεικνύοντας 
περίτρανα πως ο φασισμός όχι απλά δεν πρόκειται να 
καταδικαστεί επί της ουσίας σε κανένα αστικό δικαστή-
ριο και από κανένα νόμο, αλλά θα υποβόσκει διαρκώς 
στον πάτο της κοινωνίας, παραμονεύοντας την κατάλ-
ληλη στιγμή, ώστε να δράσει και πάλι στο πλάι του κρα-
τικού, καπιταλιστικού συστήματος. Μα και σε ευρύτερο, 
παγκόσμιο επίπεδο, τροφή στα φασιστικά, εθνικιστικά 
φίδια, δίνουν οι όποιες πολεμικές συρράξεις, σαν αυ-
τήν στα εδάφη της Ουκρανίας, που δίνει πάτημα σε 
διάφορα φασιστοειδή να αναπαράγουν ακόμα πιο πολύ 
τις εθνικιστικές και φιλοστρατιωτικές τους διαθέσεις. 
Συνολικότερα, άλλωστε ο όποιος πόλεμος όπου κι αν 
συμβαίνει αποτελεί ακόμα μια αφορμή για στήσιμο 
φασιστικών οργανώσεων, παρακρατικών ομάδων με 

στρατιωτική πειθαρχία, που για ακόμα μια φορά πλάι 
πλάι με τους εκάστοτε κρατικούς μηχανισμούς, θα ενι-
σχύουν την κάθε πολεμική μηχανή, εις βάρος των λαών.

Όμως ο κόσμος του αγώνα, οι οργανωμένες και μα-
χητικές δυνάμεις του ευρύτερου κινήματος, οφείλουν 
να μην εφησυχάζουν ποτέ, οφείλουν να βρίσκονται σε 
διαρκή επαγρύπνηση μπροστά στο ολοφάνερο σχέδιο 
καθυπόταξης τους από το κράτος, με όποιον τρόπο και 
αν αυτό αποτυπώνεται. Μπροστά στη συνολική κρίση 
του συστήματος και την επανεμφάνιση των φασιστικών 
ορδών που επιχειρείται ξανά σήμερα, είναι χρέος όλων 
να αντιληφθούμε τη δομική σχέση φασιστών-κρά-
τους-κεφαλαίου και να αγωνιστούμε σε κάθε κοινωνικό 
πεδίο. Το αιώνιο φίδι του φασισμού δεν πεθαίνει ποτέ 
μόνο του, μα ακόμα πιο πολύ δεν πεθαίνει ποτέ από τον 
βασικό του υποστηρικτή, το ίδιο το κρατικό καπιταλιστι-
κό σύστημα, σε δικαστικές αίθουσες και κοινοβουλευ-
τικά έδρανα. Πεθαίνει μονάχα στον δρόμο, τσακίζεται 
μονάχα από τους αγωνιστές. Εκείνη την υπόσχεση που 
δώσαμε, στον Παύλο και τον Σαχζάτ κι άλλους τόσους 
σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες άνθρωποι ενωμένοι τον 
Οκτώβρη του 2021, οφείλουμε να την τηρήσουμε. 
«Φασίστες κουφάλες, έρχονται κρεμάλες»…

Θένια Π.

ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ
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Μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας φτώχειας και 
κοινωνικής λεηλασίας, μέσα σε μια ασφυκτική συν-
θήκη όπου μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αδυνατεί 
να ανταπεξέλθει στο να καλύψει τις βασικές του 
ανάγκες και να ζήσει κάτω από στοιχειωδώς αξιο-
πρεπείς συνθήκες, μέσα σε συνθήκες γενικευμέ-
νης κρίσης (υγειονομικής, οικονομικής, οικολογι-
κής, κοινωνικής) και όξυνσης των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών και των καπιταλιστικών αντιθέσεων 
καλούμαστε να οργανώσουμε τη δράση μας. Να ορ-
γανώσουμε τη δράση μας, όχι αποκομμένοι από τη 
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, αλλά ως κομμάτι της. 
Ως κομμάτι των εργατών που βιώνουν την εργασι-
ακή βαρβαρότητα στο πετσί τους, που βιώνουν την 
υπερκμετάλλευση να τους συνθλίβει, που ψάχνουν 
αγωνιωδώς μεροκάματο, που αδυνατούν να πλη-
ρώσουν τους λογαριασμούς, που βρέθηκαν άνεργοι 
γιατί ζήτησαν τα αυτονόητα. Ως εργάτες που βλέ-
πουν τη μία κατάκτηση μετά την άλλη να χτυπιέται 
από κυβερνητικά νομοσχέδια, που βλέπουν τον μι-
σθό τους να μειώνεται, που βλέπουν τα δικαιώματα 
τους να χτυπιούνται το ένα μετά το άλλο. Ως άνεργοι 
που τους κόβουν το ρεύμα γιατί δεν έχουν να πλη-
ρώσουν τον λογαριασμό, ως άστεγοι που τους πή-
ραν το σπίτι γιατί χρωστούσαν, ως άνθρωποι που 
αδυνατούν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ για να 
ζήσουν. Ως εργάτες που δεν μπορούν να πάνε για 
δουλειά γιατί τσακίστηκαν από ένα εργατικό «ατύχη-
μα» και δούλευαν μαύρα και ανασφάλιστα. Ως εργά-
τες που θέλουν να σηκώσουν  κεφάλι απέναντι στην 
εργοδοτική τρομοκρατία, που θέλουν να ανασάνουν 
μέσα στην ασφυξία που τους προκαλεί η επίθεση του 
συστήματος αλλά πέφτουν διαρκώς σε τοίχο.

Μέσα σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, με τους 
οδυνηρούς για το κοινωνικό και ταξικό κίνημα συ-
σχετισμούς, με τα αφεντικά να απορρυθμίζουν τις 

εργασιακές σχέσεις και να επιτίθενται σε κάθε από-
πειρα συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης έχο-
ντας στη φαρέτρα τους το οπλοστάσιο που τους πα-
ρέχει το κράτος, οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους 
για να δράσουμε. Να δράσουμε έτσι ώστε να κατα-
φέρουμε να ξεκλειδώσουμε τις απεριόριστες δυνά-
μεις που έχουμε αν οργανωθούμε και επιτεθούμε. 
Να γίνουμε η σπίθα που θα βάλει φωτιά στον κάμπο, 
ο πυροκροτητής της έκρηξης της κοινωνικής οργής 
που σοβεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά 
αδυνατεί να βρει τρόπο να εκφραστεί.

Συνδικαλιστικές ηγεσίες που παίζουν το ρόλο του 
«εταίρου», που έχουν συμπληρωματικό ρόλο ως 
προς την εργοδοσία και την κρατική στρατηγική. Ηγε-
σίες που συκοφάντησαν χυδαία τον συνδικαλισμό, 
που τον απαξίωσαν στα μάτια του κόσμου, που έβα-
λαν τη σφραγίδα τους σε κάθε αντικοινωνικό-αντερ-
γατικό νομοσχέδιο, που ξεπούλησαν κάθε αγώνα, 
που έπαιξαν τον βρώμικο ρόλο όταν χρειάστηκε, που 
λειτουργούν ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της κοινωνι-
κής-ταξικής οργής. Κρατικοδίαιτοι «συνδικαλιστές» 
που το μόνο που τους νοιάζει είναι η διατήρηση της 
κοινωνικής ειρήνης και η ταξική ανακωχή.

Όμως εμείς τι κάνουμε; Την ίδια στιγμή που κρά-
τος και κεφάλαιο μαζί με τους πρόθυμους συνεργά-
τες τους συνθλίβουν τη ζωή και τις κατακτήσεις μας, 
οφείλουμε να βγάλουμε τον ταξικό παράγοντα στο 
προσκήνιο. Να έρθουμε σε πραγματική επαφή με την 
πλατιά πλειοψηφία των εργαζομένων, να αφουγκρα-
στούμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς 
τους, να συζητήσουμε, να βρεθούμε πλάι πλάι στο 
δύσβατο αλλά το μόνο πραγματικά ελπιδοφόρο μο-
νοπάτι, αυτό του αγώνα, της ταξικής αλληλεγγύης και 
δράσης. Να πείσουμε και να πειστούμε ότι μπορούμε 
να το πάμε αλλιώς. Ότι μπορούμε να πετύχουμε νί-
κες, ότι εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς χτίζου-

με τον κόσμο. Να αντλήσουμε κουράγιο και θάρρος 
από τους νικηφόρους εργατικούς αγώνες της εποχής 
μας. Tους εργαζομένους της e-food και της Cosco 
που έγιναν μια γροθιά και γονάτισαν 2 πολυεθνικές 
εταιρείες. Που μαζικά, με ενότητα δυνάμεων και δι-
αδικασίες βάσης κράτησαν σαν αμόνι και χτύπησαν 
σαν σφυρί. Που σήκωσαν τη σημαία του αγώνα ψηλά 
και χάρισαν χαμόγελα και ελπίδα σε όλους τους ερ-
γαζόμενους. Να παραδειγματιστούμε από την μαζι-
κότητα, τη μαχητικότητα, το πείσμα και την επιμονή 
των εργατών της Λάρκο και της Kavala Oil.

Με απεριόριστη πίστη στη δυνατότητα για την κοι-
νωνική ανατροπή. Με πείσμα, οργάνωση και αλλη-
λεγγύη να συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις 
στη συγκρότηση ενός μετώπου που θα είναι η βάση 
της ταξικής αντεπίθεσης. Με γενναία αυτοκριτική στο 
τι έχουμε κάνει λάθος, με προβληματισμό στο τι δεν 
κάνουμε ενώ πρέπει να γίνει. Με προσαρμογή στις 
συνθήκες και με πραγματική επαφή με τους εργα-
ζομένους. Με δουλειά μυρμηγκιού στη βάση, με τα 
αυτιά ανοιχτά απέναντι σε όποιον κινείται ακόμα και 
αν θεωρούμε ότι το κάνει λάθος.

Χωρίς τους εργαζομένους τα γρανάζια δεν γυρ-
νάνε. Πρέπει να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις. 
Να οργανωθούμε, να αντεπιτεθούμε, να χτυπήσουμε. 
Να υπερασπιστούμε την ιστορία των κοινωνικών και 
ταξικών αγώνων και τις κατακτήσεις τους. Να κάνου-
με τον συνδικαλισμό επικίνδυνο. Κάθε χώρος δου-
λειάς να γίνει εστία  αντίστασης και αγώνα. Η τάξη 
μας να ξυπνήσει και να αντεπιτεθεί. Το χρωστάμε 
στους νεκρούς μας και τους σακατεμένους, σε όσους 
αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την κοινω-
νική απελευθέρωση. Να πάρουμε εκδίκηση για τους 
νεκρούς μας, οργανώνοντας τον αγώνα για μια άλλη 
κοινωνία…

Θωμάς Μ.

Να βάλουμε τον ταξικό παράγοντα στο προσκήνιο

Εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες χιλιάδες 
άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρόμους των Τιράνων 
αλλά και άλλων αλβανικών πόλεων για να διαδηλώ-
σουν ενάντια στην ακρίβεια. Κάποιες από τις συγκε-
ντρώσεις έλαβαν ιδιαίτερα μαζικά χαρακτηριστικά ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις συνάντησαν την βίαιη καταστο-
λή των μπάτσων που προχώρησαν σε συλλήψεις δια-
δηλωτών. 

Το ξέσπασμα αυτό όμως δεν προέκυψε εν μια 
νυκτί.

Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών σε είδη πρώτης 
ανάγκης συναντήθηκε διαλεκτικά με την προεργασία 
και την “δουλειά μυρμηγκιού” που έκαναν τα μέλη της 
συλλογικότητας Organizata Politike τους προηγούμε-
νους μήνες, αλλά και με τους αγώνες των προηγούμε-
νων χρόνων που δημιούργησαν μία, μετά από πολλά 
χρόνια, κινηματική αναφορά στην αλβανική κοινωνία.

Από τους αγώνες στα πανεπιστήμια που ξεκίνησαν 
το 2017 και κατάφεραν να ρίξουν τα δίδακτρα από 
350/ χρόνο για τα προπτυχιακά μαθήματα σε 200 και 
τους εργατικούς αγώνες στα τηλεφωνικά κέντρα, στα 
διυλιστήρια στο Μπαλς και στα ορυχεία στην Μπουλ-
ζίκα που δημιούργησαν νέα εργατικά σωματεία, μέχρι 
τις διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής βίας και της 
δολοφονίας του 25χρονου Κλοντιάν από μπάτσους και 
τους αγώνες ενάντια στην πατριαρχία, μία νέα γενιά 
αγωνιστριών και αγωνιστών τολμάει και συγκρούεται 
με τις πολιτικές του αλβανικού κράτους και των ντό-
πιων αλλά και ξένων καπιταλιστών.

Η κατάσταση στην Αλβανία
Για να καταλάβουμε όμως τις συνθήκες που επικρα-

τούν στην κοινωνική βάση της γειτονικής χώρας αξίζει 
να αναφέρει πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 
1/3 των πολιτών της ζει κάτω από το όριο της φτώχεια, 
ενώ 900.000 υπολογίζονται οι άνθρωποι που ζουν με 
κάτω από 5 δολάρια την ημέρα.

Οι ταξικές αντιθέσεις αποτυπώνονται χαρακτηριστι-
κά και στο ότι το 3% του πληθυσμού της χώρας έχει 
πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια στις τράπεζες 
ενώ όλο το υπόλοιπο 97% μαζί, δεν ξεπερνάει τα 3,5 
δισεκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών κοινωνικής 

πρόνοιας, υγείας και παιδείας πέρασαν στα χέρια ιδιω-
τών μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού, κατάσταση 
που παίρνει ακόμα πιο μεγάλη έκταση σε σχέση με τις 
κύριες υποδομές της χώρας οι οποίες έχουν περάσει 
στα χέρια ντόπιων αλλά και ξένων καπιταλιστών.

Είναι αυτές οι οριακές συνθήκες επιβίωσης που ανά-
γκασαν εκατοντάδες χιλιάδες αλβανούς να μεταναστεύ-
σουν τα προηγούμενα χρόνια.

Στο δρόμο...
Οι αγώνες που προαναφέραμε κατάφεραν να σπά-

σουν τη απογοήτευση και τον φόβο που κυριαρχούσε 
σε μεγάλο κομμάτι της αλβανικής κοινωνίας για δεκα-
ετίες, ενέπνευσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που 
ενεπλάκησαν σε αυτούς και όπως μας δείχνει η ιστο-
ρία ότι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κάθε ένας 
ξεχωριστά αποτέλεσε το γόνιμο έδαφος αλλά και την 
θρυαλλίδα για να γεννηθεί ο επόμενος.

Κανείς πλέον δεν μπορεί να αναζητήσει την ελπίδα 
στις κάλπες και αυτή ξαναζωντανεύει στο μόνο μέρος 
που μπορεί να υπάρξει με ρεαλιστικούς όρους: στους 
δρόμους όπου οι εργάτες, οι άνεργες, οι φτωχοί, οι 
φοιτήτριες, οι μαθητές, οι κάθε λογής καταπιεσμένοι 
και εκμεταλλευόμενοι διαδηλώνουν, οργανώνονται, 
συγκρούονται.

Σήμερα το ζήτημα της ακρίβειας συμπυκνώνει μία 
σειρά κοινωνικών προβλημάτων και προηγούμενων 
αγώνων και αποτυπώνει την όξυνση των ταξικών αντι-
θέσεων και της φτώχειας που βαθαίνει για εκατομμύρια 
ανθρώπους στην Αλβανία αλλά και σε όλο τον κόσμο. 

Αυτό φαίνεται να αντιλήφθηκαν νωρίς τα μέλη της 
συλλογικότητας Organizata Politike αλλά και εκατο-
ντάδες νέες και νέοι φοιτητές και εργαζόμενοι που 
πραγματοποιούσαν συνεχείς εξορμήσεις ενάντια στην 
ακρίβεια τους τελευταίους μήνες μέσω της καμπάνιας 
“Κοινωνική Κάρτα”, ενώ πλέον το κίνημα έχει πάρει μα-
ζικές διαστάσεις.

Μερικά από τα συνθήματα είναι “φορολογήστε τους 
ολιγάρχες” και “κάτω η κυβέρνηση των ολιγαρχών” 
ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν συγκεκριμένοι μεγαλοε-
πιχειρηματίες που ελέγχουν τα διυλιστήρια και τις εισα-
γωγές καυσίμων αλλά και η κυβέρνηση η οποία μέχρι 
πρόσφατα αρνούνταν να ελέγξει την “ελεύθερη αγορά” 

με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της τιμής του ψωμιού, 
ενώ πλέον τρέχει άρον-άρον να πάρει κάποια μέτρα πε-
ριορισμού της ακρίβειας τα οποία όμως ούτε αρκετά εί-
ναι, ούτε ικανοποιούν τους διαδηλωτές που επιμένουν 
να κατεβαίνουν στους δρόμους.

Είναι άλλωστε οι ίδιοι οι διαδηλωτές που τραγου-
δούν όταν κατεβαίνουν στους δρόμους “Θα βγούμε στο 
δρόμο/ Εκατοντάδες και χιλιάδες/ Αν δεν πέσουν οι 
τιμές/ Θα πέσει η κυβέρνηση!” την ίδια στιγμή που αρ-
νούνται να δεχτούν την εκπροσώπηση των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης.

Μία διαδηλώτρια σε μία από τις πρόσφατες διαδη-
λώσεις σήκωσε ένα πλακάτ το οποίο έγραφε «πολιτικά 
κόμματα: Ο λαός θέλει ψωμί, αλάτι και ξύλο. Ο λαός: 
Εχθές σπείρατε πείνα, σήμερα θα θερίσετε εξέγερση!», 
σκιαγραφώντας πολύ χαρακτηριστικά πως, όπως επί-
σης συνηθίζεται στην ιστορία, μαζί με το άνοιγμα της 
ψαλίδας των ανισοτήτων, μεγαλώνει και το χάσμα με-
ταξύ των πολιτικών κομμάτων και της κοινωνικής πλει-
οψηφίας.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε το πώς και πότε θα τε-
λειώσουν οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια στην 
Αλβανία. Ξέρουμε όμως πως μας γεμίζουν ελπίδα και 
κουράγιο, υπενθυμίζοντάς μας την διεθνιστική διάστα-
ση των προβλημάτων μας, κάτι που οφείλει να εκφρά-
ζεται και από τους ίδιους τους αγώνες μας.

Οι αγώνες αυτοί μας βοηθούν να συνειδητοποιήσου-
με το ότι εδώ, στην Ελλάδα, με την ακρίβεια να σαρώνει 
τα εισοδήματά μας, έχουμε αργήσει ήδη. 

Κι όμως είναι οι ίδιοι αγώνες που ξεκαθαρίζουν και 
τα καθήκοντα που πρέπει άμεσα να αναλάβουμε για να 
μη βυθιστούμε κι άλλο στην φτώχεια, στους αδιέξοδους 
ατομικούς δρόμους επιβίωσης, στον κοινωνικό κανιβα-
λισμό.

Για αυτό δεν είναι αντιφατικό, το ότι την ίδια στιγμή 
που διαβάζουμε τα ευχάριστα νέα που έρχονται από τα 
Τίρανα και συνειδητοποιούμε την αργοπορία μας, στο 
μυαλό μας γυρνάνε διαρκώς οι στίχοι των Υπεραστι-
κών: 

“Για αυτούς που χτίζουνε τον κόσμο, ποτέ δεν είναι 
αργά...”. 

Δημήτρης Δ.

Ο λαός της Αλβανίας στους δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση,
την ακρίβεια και τους καπιταλιστές


