
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Η θέση της Ο.Κ.Δ.Ε. για τις Δημοτικές/Περιφερειακές Εκλογές
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 

είναι μια σημαντική πολιτική μάχη. Πρω-
ταρχικό κριτήριο για την τοποθέτησή μας 
είναι η ανάγκη να καταγγείλουμε και ν’ 
αγωνιστούμε ενάντια στις δυνάμεις που 
οδήγησαν την οικονομία στη χρεοκοπία, 
που κυβερνούν σα νέα χούντα βασισμέ-
νες στο κράτος έκτακτης ανάγκης. Η πάλη 
ενάντια σε Συγκυβέρνηση και Τρόικα, στη 
σήψη και διαφθορά του αστικού πολιτικού 
σκηνικού.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από 
τους δήθεν «ανεξάρτητους» υποψήφιους, 
που προέρχονται από τα αστικά κόμματα, 
από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και τα δεκανίκια τους. 
Ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα χωμέ-
να για χρόνια στο σύστημα και τη διαχείρι-
σή του, που εξυπηρετούν συμφέροντα, που 
εφαρμόζουν τον Καλλικράτη, τις αντερ-
γατικές/αντιλαϊκές και μνημονιακές πο-
λιτικές σε δήμους και περιφέρειες (ιδιωτι-
κοποιήσεις, διάλυση εργασιακών σχέσεων, 
απολύσεις, μετακύληση κόστους στους δη-
μότες). Που συμφωνούν με τα Μνημόνια ή 
σιωπούν μπροστά τους, που στην καλύτε-
ρη περίπτωση θέλουν να διαχειριστούν την 
φτώχεια και εξαθλίωση μέσα από μια υπο-
κριτική και αναποτελεσματική «φιλανθρω-
πία». 

Το μαύρισμα σε κάθε ψηφοδέλτιο των 
φασιστών και χρυσαυγιτών (όπως κι αν εμ-
φανίζονται) εξυπακούεται, γιατί αποτελούν 
θανάσιμο εχθρό του εργατικού κινήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμέ-
νη κατάσταση (ιδιαίτερα: την κατάστα-
ση «αδύναμου κρίκου» όπου έχει περιέλ-
θει ο ελλ. καπιταλισμός – τη μαζική διάθε-
ση απαλλαγής απ’ τη χούντα της Συγκυ-
βέρνησης και όσους την στηρίζουν – την 
ανυποληψία ή και αποσύνθεση των αστι-
κών/μνημονιακών δυνάμεων – την απο-
λύτως υπαρκτή δυνατότητα αυτές να ητ-
τηθούν σε πλατιά κλίμακα, ανοίγοντας το 
δρόμο για πολιτικές εξελίξεις υπέρ των ερ-
γαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων – την κατάσταση των αριστερών δυ-
νάμεων), στα πλαίσια των συγκεκριμένων 
δυνατοτήτων της οργάνωσής μας, η θέση 
της Ο.Κ.Δ.Ε. στις δημοτικές/περιφερειακές 
εκλογές είναι:
α) Στον Α΄ Γύρο, μαυρίζουμε τις αστικές/
μνημονιακές και φασιστικές δυνάμεις. Γενι-
κά, ρίχνουμε λευκό, ενδεχόμενα με κάποιες 
διαφοροποιήσεις (π.χ. στην περίπτωση που 
απειλείται να βγει από τον α΄ γύρο μνημο-
νιακός ή φασίστας – ακόμα, στην περίπτω-
ση που υπάρχει στο συγκεκριμένο δήμο κά-
ποιο αξιόλογο ριζοσπαστικό/ταξικό/αντι-

καπιταλιστικό σχήμα, με κριτήριο όμως 
τη συγκεκριμένη δράση/πρακτική του στο 
επίπεδο του δήμου απέναντι στους αγώ-
νες των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων και της νεολαίας και όχι γενι-
κά για την ιδεολογική τοποθέτηση/ταυτό-
τητά του).
β) Στον Β΄ Γύρο: (1) Μαύρο σε μνημονια-
κούς και φασίστες, σε κάθε περίπτωση.
(2) Σε περίπτωση που υπάρχει στο β΄ γύρο 
φασίστας και αριστερός, ψηφίζουμε τον 
αριστερό υποψήφιο. (3) Σε περίπτωση που 
υπάρχει φασίστας και «αντιμνημονιακός», 
η κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί συ-
γκεκριμένα. Σε γενικές γραμμές, ψηφίζου-
με τον «αντιμνημονιακό» υποψήφιο. (4) 
Σε περίπτωση μνημονιακού και αριστερού, 
ψηφίζουμε αριστερό (εκτός ίσως από περι-
πτώσεις τύπου Βουδούρη). (5) Σε περίπτω-
ση μνημονιακού και «αντιμνημονιακού», 
γενικά ψηφίζουμε τον «αντιμνημονιακό» 
υποψήφιο – και πάλι όμως κάθε περίπτω-
ση πρέπει να εξεταστεί συγκεκριμένα (π.χ. 
για ν’ αποφευχθεί η στήριξη δεξιών λαϊκι-
στικών «αντιμνημονιακών» προσώπων, ιδι-
αίτερα αν τοποθετούνται εχθρικά απέναντι 
στο εργατικό κίνημα). 
Άλλοι πιθανοί συνδυασμοί/περιπτώσεις, 
θα πρέπει να εξεταστούν συγκεκριμένα.

Γαλλία
Μνημόνιο αλά 
γαλλικά 

σελ. 13

Ιστορία
40  χρόνια απο την 
«επανάσταση των 
γαριφάλων» 

σελ. 15

Βραζιλία
Μουντιάλ 
στρατευμάτων και 
εργολάβων 

σελ.14

Φοιτητικές Εκλογές 
«Σημάδια» προς 
τ’ αριστερά

σελ. 6-7

Στηρίξτε - Ψηφίστε  Ο.Κ.Δ.Ε.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ και    E.E.
Κάτω η χούντα Μνημονίων 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

και Τρόικας

12 ΜΑΪΟΥ 2014

Φύλλο 390  1,00 €
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Πού θα βρείτε την εφημερίδα
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

Αθήνα
Περίπτερα: Πλ. Κάνιγγος και σχεδόν σε όλα τα περίπτερα των Εξαρχείων.
Βιβλιοπωλεία: “Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο” Θεμιστοκλέους 37, 
“Καινά Δαιμόνια” Σουλτάνη 8,  “Εκτός των Τειχών” Γραβιάς 10-12.
Θεσσαλονίκη
Πολιτικό-Πολιτιστικό Στέκι “Ίσκρα”: Αμύντα 12, ισόγειο
Περίπτερα: Καμάρα, Αλεξάνδρου Σβώλου 39
Βιβλιοπωλεία: “Το Κεντρί”  Δημ. Γούναρη 22 (Ναυαρίνο)
Κοζάνη
Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Κοζάνης, Ρήγα Φεραίου 10

Και στα κεντρικά πρακτορεία Αθηναϊκού τύπου σε όλη την Ελλάδα.

Γίνε Συνδρομητής - Ενίσχυσε την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
Γράψτε μας στο e-maill ergatikipali@okde.gr ή ταχυδρομήστε μας τα στοιχεία σας στην 
διεύθυνση Αγ. Κωσταντίνου 57, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα.
Ετήσια συνδρομή εσωτερικού 15 ευρώ - εξωτερικού 20 ευρώ.

Δικαίωμα στην Τεμπελιά
Συγγραφέα: Πωλ Λαφάργκ

Χρονολογία έκδοσης: Νοέμβριος 2008

Σελίδες: 63

Τιμή: 5 ευρώ

Στην εποχή μας, εποχή βαθύτατης κρίσης του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, όπου το 
μισό προλεταριάτο του πλανήτη, μαστίζεται από 
την ανεργία, τη μερική ή προσωρινή απασχόληση, 
το κεντρικό πρόβλημα της εργατικής τάξης είναι η 
ανεργία και ένα από τα βασικά αιτήματα η υπερά-
σπιση της απασχόλησης.

 Σε μια τέτοια συγκυρία, η επανέκδοση της 
μπροσούρας του Λαφάργκ «Το δικαίωμα στην Τε-
μπελιά», φαντάζει παράταιρη, ένα κακόγουστο 
αστείο, μία πρόκληση. Μια τέτοια μπροσούρα έχει 
θέση μόνο σε εποχές που η απασχόληση είναι εξα-
σφαλισμένη για τη συντριπτική πλειοψηφία του 
προλεταριάτου και όπου, φυσιολογικά, η προσοχή 
μπορεί να στραφεί στη μείωση των ωρών αλλά και 
της έντασης της εργασίας, στην αύξηση του ελεύ-
θερου χρόνου.

Κι όμως δεν υπάρχει τίποτα πιο απατηλό απ΄αυ-

τό. Η μπροσούρα του Λαφάργκ δεν είναι μόνο για 
εποχές ευημερίας , αλλά προσφέρεται κυρίως για 
εποχές οικονομικής κρίσης.

Το «Δικαίωμα στηνν τεμπελιά» δεν είναι απλώς 
μια καταγγελία της εργασίας και μια εξύμνηση της 
τεμπελιάς. Είναι μία εύθυμη, διασκεδαστική και 
συγχρόνως ουσιαστική κριτική της λειτουργίας 
του καπιταλιστικού συστήματος, των αντιφάσεών 
του και μία ανάδειξη της ανάγκης αντικατάστασής 
του από ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, το σοσιαλι-
σμό. Να διευκρινήσουμε εδώ ότι για το Λαφάργκ 
«τεμπελιά» δεν είναι η σωματική, ψυχική και πνευ-
ματική απραξία, που είναι καταδίκη για τον άν-
θρωπο, αλλά «ελεύθερος χρόνος» με την έννοια 
του δημιουργικού χρόνου, στον οποίο αναπτύσ-
σεται απρόσκοπτα η ανθρώπινη προσωπικότητα.

Από τον πρόλογο

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
Να οργανώσουμε την αντίσταση
Να οικοδομήσουμε την Ο.Κ.Δ.Ε.

& την 4η Διεθνή
Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, 
βιώνουμε καθημερινά την απίστευτα σκληρή επίθεση του κεφα-
λαίου στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, στις ατομικές ελευ-
θερίες και την ποιότητα ζωής. Με την ιδιωτικοποίηση των δημό-
σιων υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών, την εμπορευματο-
ποίηση/διάλυση των συστημάτων υγείας, παιδείας και κοινωνι-
κής ασφάλισης. Τις φαραωνικές ανισότητες με τον ανεξέλεγκτο 
πλουτισμό μιας δράκας καπιταλιστών και χρυσοδάκτυλων της 
αγοράς χάρη στην υπερεκμετάλλευση και καταπίεση της εργασί-
ας, στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και των λαϊκών απο-
ταμιεύσεων. Την καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον 
εκφυλισμό των ηθικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών και 
συνολικά την αποσύνθεση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Όλοι εμείς, βλέπουμε την εξαθλίωση, την φτώχεια και την πεί-
να ν’ απλώνονται παντού στον πλανήτη. Την παιδική εργασία, την 
εγκληματικότητα, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό να φουντώνουν. 
Τον πόλεμο και την καταστροφή του περιβάλλοντος να απειλούν 
την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Την αλόγιστη χρήση των 
ανθρώπινων και φυσικών πόρων από μια χούφτα πολυεθνικών/
διεθνικών επιχειρήσεων των ιμπεριαλιστικών χωρών, που επι-
βάλλουν με την βία τον Νεοφιλελευθερισμό, την Παγκοσμιοποί-
ηση και την Νέα Τάξη Πραγμάτων, για την σωτηρία των κερδών 
τους και του συστήματός τους από την βαθύτατη κρίση του.

Όλοι εμείς πρέπει και μπορούμε να τους σταματήσουμε. Να 
βάλουμε τέλος στα αδιέξοδα του ατομισμού και της διαίρεσης. 
Να μετατρέψουμε με τους αγώνες και την αλληλεγγύη μας τα 
συνδικάτα και τους συλλόγους μας σε όπλα αντίστασης στον νε-
οφιλελευθερισμό, την εκμετάλλευση, την καταστολή, την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος, τον ρατσισμό και τον πόλεμο. Να 
πετάξουμε οριστικά την «αρχαία σκουριά»: σοσιαλδημοκράτες, 
σταλινικούς, ρεφορμιστές και γραφειοκράτες συνδικαλιστές. 
Όλους αυτούς, που αφού βίασαν ιδανικά και αξίες γενιών και γε-
νιών για μια καλύτερη ζωή, σήμερα έχουν περάσει στο νεοφιλε-
λεύθερο στρατόπεδο ή αναπαλαιώνουν τις πολιτικές της ταξικής 
συνεργασίας, της «κεντροαριστεράς», της «λαϊκής εξουσίας», που 
μας οδήγησαν σε τραγικές ήττες.

Όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε μια τομή στην πολιτική μας. Να 
συγκρουστούμε με την λογική της αγοράς και του κέρδους στη 
βάση ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος. Να χτυπήσου-
με το κακό στην ρίζα του, το κεφάλαιο, την Ε.Ε., τον καπιταλισμό 
και τον ιμπεριαλισμό. Να καταργήσουμε την εκμετάλλευση αν-
θρώπων από άνθρωπο, να κοινωνικοποιήσουμε τις επιχειρήσεις 
σ’ όλους τους τομείς-κλειδιά της οικονομίας (τράπεζες, ενέργεια, 
μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας). Να θέσουμε όλες τις μεγά-
λες επιλογές –ενέργεια, βιομηχανία, διατροφή, περιβάλλον, πο-
λιτισμός- σ΄ ένα δημοκρατικό σχεδιασμό. Να αποδεσμεύσουμε 
την χώρα μας από την Ε.Ε. των καπιταλιστών, των κερδοσκόπων, 
του ρατσισμού και των τρομονόμων, του νεοαποικισμού και των 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Να ανατρέψουμε την κοινοβου-
λευτική δικτατορία του κεφαλαίου, να διαχωριστούμε οριστικά 
από τις σταλινικές δικτατορίες των γκούλαγκ ή τα πρότυπα του 
«ανθρώπινου καπιταλισμού» της σοσιαλδημοκρατίας και της κε-
ντροαριστεράς. Να εγκαταστήσουμε μια σοσιαλιστική κοινωνία 
στην χώρα μας και την Ε.Ε, που θα έχει στο κέντρο της τις ανά-
γκες του ανθρώπου, τα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, 
τις ατομικές ελευθερίες, τις ανθρώπινες, ηθικές και πολιτικές αξί-
ες. Να εγκαθιδρύσουμε την εξουσία των εργαζομένων, που θα 
στηρίζεται σε όργανα άμεσης δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης, 
όπου τα δημοκρατικά, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα και ελευ-
θερίες θα ξεπερνούν κατά πολύ, ποσοτικά και ποιοτικά, εκείνα 
ακόμη και των πιο ανεπτυγμένων αστικών δημοκρατιών.

Όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε μια τομή στην πρακτική μας. 
Να στρατευτούμε στον αγώνα για να υπερασπιστούμε την εργα-
σία, το βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμα στην ζωή. Να βάλουμε τέλος 
στην βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού, στις πολιτικές των 
αστικών κομμάτων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ) και του καπιταλισμού/ιμπε-
ριαλισμού. Να παλέψουμε για την ενότητα του κινήματος μέσα 
στους αγώνες στη βάση της ταξικής ανεξαρτησίας. Να δημιουρ-
γήσουμε και να στηρίξουμε συσπειρώσεις αντίστασης και επι-
τροπές αγώνα σε κάθε σωματείο, σύλλογο, τόπο δουλειάς, σχο-
λείο, σχολή, γειτονιά και κοινότητα. Να οικοδομήσουμε μια ισχυ-
ρή αντικαπιταλιστική δύναμη μέσα στο εργατικό/συνδικαλιστι-
κό κίνημα και τα κοινωνικά κινήματα. Να χτίσουμε την δική μας 
μαζική εργατική, επαναστατική οργάνωση, πραγματικό εργαλείο 
στην πάλη μας για την σωτηρία από τους νεοφιλελεύθερους κα-
πιταλιστές και ιμπεριαλιστές. Να στρατευτούμε στην υπόθεση 
της Ο.Κ.Δ.Ε. και του επαναστατικού μαρξισμού, στην οικοδόμη-
ση του παγκόσμιου κόμματος της σοσιαλιστικής επανάστασης, 
την 4η Διεθνή.

Πού θα βρείτε τις εκδόσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
Αθήνα
Βιβλιοπωλεία: “Πρωτοπορία” Γραβιάς 3-5, “Πολιτεία” Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας, 
“Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο” Θεμιστοκλέους 37 και σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία.

Θεσσαλονίκη
Βιβλιοπωλεία: “Το Κεντρί”  Δημ. Γούναρη 22 (Ναυαρίνο), “Πρωτοπορία”  Λ. Νίκης 3

Γιάννενα
Βιβλιοπωλεία: “Δωδώνη”, “Το βιβλιοπωλείο” στην Αβέρωφ 

Κοζάνη
Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο Κοζάνης, Ρήγα Φεραίου 10
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Η καπιταλιστική βαρβαρότητα ...

μ ε  τ η ν  γ λ ώ σ σ α  τ ω ν  α ρ ι θ μ ώ ν

Με μια τροπολογία 
149(!) σελίδων, που 
κατατέθηκε από το 
υπουργείο Παιδείας 

στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγο-
ρές, «ρυθμίζονται» σημαντικά θέματα 
που αφορούν όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές και τους γονείς τους. Οι 
αλλαγές αφορούν 15 εκπαιδευτικούς 
τομείς και κινούνται στην κατεύθυν-
ση της ιδιωτικοποίησης της εκπαί-
δευσης και συνολικά στην κατάργη-
ση του δικαιώματος σε αυτήν. Ο τρό-
πος με τον οποίο ψηφίστηκε η τροπο-
λογία (μαζί με άλλες δώδεκα) σε ένα 
άσχετο νομοσχέδιο, με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος και σε προεκλογι-
κή περίοδο, δείχνει τη συνηθισμένη 
πραξικοπηματική συμπεριφορά της 
συγκυβέρνησης. 

Στην κατεύθυνση των θέσεων Σα-
μαρά για την αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος (όπου εμπεριέχεται η ανα-
θεώρηση του άρθρου 16, που υπερα-
σπίζει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευ-
ση), με την τροπολογία:

α) Καταργείται ο έλεγχος του κρά-
τους στα ιδιωτικά σχολεία σε ό,τι 
αφορά τις προσλήψεις και απολύσεις 
προσωπικού, το ωρολόγιο πρόγραμ-
μα κ.α., ενώ επιτρέπεται η επέκταση 
του ωραρίου λειτουργίας τους εκτός 
του επίσημου ωραρίου για διάφορες 
δραστηριότητες. Επιπλέον, δίνεται η 
δυνατότητα στους αναξιοπαθούντες 
σχολάρχες να λειτουργούν τα ιδιωτι-
κά σχολεία τους ακόμη κι αν αυτά δεν 
πληρούν όλους τους απαραίτητους 
όρους λειτουργίας τους.

β) Αναγνωρίζονται σαν ισότιμα τα 
πτυχία τριετούς φοίτησης και μετα-
πτυχιακών που παρέχονται από κολέ-
για τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε., βλέπε 
αμερικάνικα κολέγια), από ελληνικά 

κολέγια που συνεργάζονται με πανε-
πιστήμια του εξωτερικού και από ελ-
ληνικά κολέγια που παρέχουν μη τυ-
πική μεταλυκειακή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και οδηγούν σε μεταπτυ-
χιακούς τίτλους σπουδών, εφόσον 
έχουν πιστοποίηση από διεθνείς ορ-
γανισμούς πιστοποίησης.

γ) Η διάρκεια των σχολικών πε-
ριόδων, οι διακοπές, οι αργίες και τα 
ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑΛ 
θα καθορίζονται με Προεδρικά Δια-
τάγματα. Ήδη προτείνεται η έναρξη 
του σχολικού έτους από 1η Σεπτεμ-
βρίου και των μαθημάτων στις 6 Σε-
πτεμβρίου, η καθιέρωση της «λευ-
κής εβδομάδας» (δηλαδή αναγκαστι-
κές διακοπές τη βδομάδα της Καθα-
ράς Δευτέρας, για να κάνουν… του-
ρισμό οι μαθητές και οι οικογένειές 
τους, ώστε να τονωθεί ο τουρισμός), 
η λήξη του διδακτικού έτους στις 15 
Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια και 
στις 31 Μαΐου για τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και του σχολικού έτους 
στις 30 Ιουνίου. Οι δε άδειες θα αρχί-
ζουν στις 10 Ιουλίου και μέχρι τότε θα 
γίνονται όλες οι υπηρεσιακές μεταβο-
λές των εκπαιδευτικών και η κατανο-
μή των ωρών.

δ) Με την τροποποίηση διατάξε-
ων του Ν. 4186/2011 για το «νέο Λύ-
κειο» και τη λειτουργία της ανεξάρτη-
της διοικητικής αρχής Εθνικού Οργα-
νισμού Εξετάσεων, επιχειρείται να ξε-
κινήσει «ομαλά» η εξεταστική κρησά-
ρα από την Α΄ Λυκείου. Όπως ορίζει ο 

νόμος, το 50% των εξεταζόμενων θε-
μάτων για τις προαγωγικές και απο-
λυτήριες εξετάσεις του Λυκείου θα 
ανασύρεται από την Τράπεζα Θεμά-
των που δημιούργησε το Υπουργείο 
και που κόστισε 1,57 εκ. ευρώ. Υποτί-
θεται ότι έτσι θα γίνει αντικειμενική η 
αξιολόγηση, θα τονωθεί η αξιοπιστία 
των εξετάσεων, θα αποτιμάται η επί-
τευξη των στόχων των αναλυτικών 
προγραμμάτων, ώστε με βάση αυτή 
την αποτίμηση να αναμορφώνονται 
τα αναλυτικά προγράμματα! 

Είναι περισσότερο από φανερό ότι 
τα παραπάνω οδηγούν στην εγκα-
τάλειψη του Λυκείου από τεράστιο 
αριθμό μαθητών, αφού οι εξετάσεις 
θα δυσκολέψουν, ακόμη και για να 
περάσει κανείς τις τάξεις του Λυκεί-
ου, και το κόστος των φροντιστηρίων 
θα καταστεί απαγορευτικό για τις οι-
κογένειες των εργαζομένων και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αλλά 
αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης: 
η συρρίκνωση του Λυκείου και το πέ-
ταγμα των μαθητών έξω από τη δη-
μόσια εκπαίδευση. 

Τα Επαγγελματικά Λύκεια, με την 
κατάργηση των πιο μαζικών ειδικοτή-
των και την διαθεσιμότητα–απόλυση 
των εκπαιδευτικών, έχουν ήδη συρρι-
κνωθεί δραματικά και τώρα ένα νέο 
εμπόδιο μπαίνει και για τους μαθητές 
των ΕΠΑΛ, αφού για να προάγονται 
πρέπει να έχουν μέσο όρο 10 σε όλα 
τα μαθήματα. Κάτω από 10 σε πάνω 
από δύο μαθήματα θα σημαίνει επα-

νάληψη της τάξης, δηλαδή εγκατά-
λειψη του σχολείου.

Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας μ’ 
αυτή την επαίσχυντη τροπολογία 
συνεχίζει την καταστροφή της δη-
μόσιας εκπαίδευσης και το πέταγ-
μα των μαθητών έξω απ’ αυτήν. Δη-
μιουργεί μια κατάσταση ρευστή για 
τους εκπαιδευτικούς και τον αριθμό 
τους, μιας και η συρρίκνωση και των 
δύο τύπων Λυκείου σημαίνει νέους 
«υπεράριθμους» και νέες διαθεσιμό-
τητες–απολύσεις. Από την άλλη, δί-
νει γη και ύδωρ στην ιδιωτική εκπαί-
δευση (φροντιστήρια, ιδιωτικά σχο-
λεία, κολέγια), παρόλο που δεν θα εί-
ναι πολλοί οι μαθητές που θα έχουν 
πια τη δυνατότητα να ανταποκριθούν 
στο κόστος της εκπαίδευσης.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάστα-
ση και τα αλλεπάλληλα μέτρα του 
Υπουργείου (διαθεσιμότητες–απολύ-
σεις, κατάργηση ειδικοτήτων ΕΠΑΛ, 
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και της σχολικής μονάδας, νό-
μος για το νέο Λύκειο, συγχωνεύσεις 
σχολείων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
κ.α.) πρέπει εκπαιδευτικοί, μαθητές 
και γονείς να ανασυγκροτήσουν τις 
δυνάμεις τους . Να πάρουν την κατά-
σταση στα χέρια τους μέσα από Γενι-
κές Συνελεύσεις και Επιτροπές Αγώ-
να. Να συγκροτήσουν ένα Πανεκπαι-
δευτικό Μέτωπο, με ενότητα από τα 
κάτω, με κοινές Επιτροπές Αγώνα μα-
θητών–εκπαιδευτικών–γονιών. Να 
οργανώσουν δυναμικούς και ριζο-
σπαστικούς αγώνες διαρκείας για να 
σώσουν τη Δημόσια Δωρεάν εκπαί-
δευση από τα μνημόνια, το χρέος και 
την κρίση του συστήματος. Με Γενι-
κή Πολιτική Απεργία, να παλέψουμε 
να φύγει η κυβέρνηση και η τρόικα, 
να καταργηθούν τα μνημόνια, να δι-
αγραφεί το χρέος.

Η Μεσόγειος έχει γίνει «υγρός τά-
φος» για τους πρόσφυγες. Οι θάνα-
τοι μεταναστών, που προσπαθού-
σαν να φτάσουν στην Ευρώπη, από 
το 2000 μέχρι το τέλος του 2013 εί-

ναι κατά 50% περισσότεροι (23.000) απ’ ό,τι έδι-
ναν τα μέχρι σήμερα στοιχεία. Οι ιμπεριαλιστές 
της Ε.Ε. «θλίβονται» για τους νεκρούς, αδυνα-
τούν όμως ν’ αντιμετωπίσουν τα κύματα προ-
σφύγων πολέμου και φτωχών της λεηλατημένης 
Αφρικής, που οι ίδιοι δημιουργούν, ενώ ξοδεύουν 
ανυπολόγιστα ποσά όχι για τη διάσωση αλλά για 
τον εντοπισμό μεταναστών και για τη «φύλαξη» 
των θαλάσσιων συνόρων. Η Ε.Ε. έχει επενδύσει 
(από το 2007 ως το 2013) 1,8 δις ευρώ στο Ταμείο 
Εξωτερικών Συνόρων (EBF), που δημιουργήθη-
κε για την «αλληλεγγύη» των χωρών της συμ-
φωνίας Σένγκεν. Επίσης, ο προϋπολογισμός της 
Frontex σχεδόν εικοσαπλασιάστηκε στα 7 χρό-
νια λειτουργίας της (2004–13), από 6,2 σε 85 εκ. 
ευρώ, με μέγιστη χρηματοδότηση το 2011, όταν 
πήρε 118 εκ

Τον κώδωνα του κινδύνου για το περι-
βάλλον κρούει η Διακυβερνητική Επι-
τροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλ-
λαγή. Η υπερθέρμανση του πλανήτη 
πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί με μείωση των 

εκπομπών αερίων κατά 40–70% έως και το 2050, 
σε σχέση με το 2010. Στόχος είναι η θερμοκρασία 
ν’ ανεβεί το πολύ 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέ-
λος του αιώνα και όχι 3,7–4,8 βαθμούς, όπως φο-
βούνται οι επιστήμονες ότι θα συμβεί αν δεν παρ-
θούν μέτρα. Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, οι ρυθμοί παραγωγής των οποίων 
έφτασαν στα μεγαλύτερα ποσοστά ιστορικά, προ-
έρχονται από την καύση άνθρακα, πετρελαίου, φυ-
σικού αερίου και λιγνίτη. Η στάθμη των θαλασσών 
ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι το 2100 κατά 30 εκατο-
στά έως και 1,2 μέτρα, με καταστροφικές συνέπειες 
για τις παραθαλάσσιες πόλεις. Η κλιματική αλλαγή 
έχει τρομακτικές επιπτώσεις στην υγεία, τις υποδο-
μές, τους υδάτινους πόρους, τη γεωργία και προ-
καλεί  όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα 
(π.χ. πλημμύρες, ξηρασία).

Αλλεπάλληλα ρεκόρ καταγράφουν τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών προς το 
Δημόσιο, με τους φορολογούμενους ν’ 
αφήνουν σταθερά 1 δις ευρώ απλήρω-
τους φόρους κάθε μήνα. Σύμφωνα με 

τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι απλή-
ρωτοι φόροι έφθασαν τα 962 εκ. τον Ιανουάριο, 2,3 
δις το πρώτο δίμηνο και 3,6 δις στο πρώτο τρίμη-
νο. Σήμερα, τα παλιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 
ξεπερνούν τα 65 δις, καθώς πέραν των νεοδημιουρ-
γημένων οφειλών οι ληξιπρόθεσμες προηγούμε-
νων ετών φθάνουν τα 52,3 δις (από 1.224.697 φο-
ρολογούμενους). Έτσι, οι ρυθμίσεις οφειλών απέ-
τυχαν παταγωδώς. Παράλληλα, όπως προκύπτει 
από στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης, τον Μάρτιο 
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς 
τους ιδιώτες ανήλθαν στα 4,7 δις, έναντι 4,6 δις τον 
Φεβρουάριο. Από το συνολικό ποσό τους, το μεγα-
λύτερο μέρος (2,9 δις) προέρχεται από τους Οργα-
νισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εκ των οποίων 1,8 
δις ευρώ απ’ τον ΕΟΠΥΥ). Τέλος, οι εκκρεμείς επι-
στροφές φόρων ανέρχονται σε 459 εκ. ευρώ
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ICAP: πληρωμή «ενοικιαζόμενων» με 
κουπόνια

Με εκβιασμούς η διοίκηση της ICAP κατόρθω-
σε να αποσπάσει από εργαζόμενους που «δανείζει» 
στην Εθνική Τράπεζα, τη συναίνεσή τους σε μια 
ακόμη μείωση μισθού.

Προκειμένου να ανανεώσει τις συμβάσεις των 
εργαζομένων στο Κέντρο Φερεγγυότητας της Δι-
εύθυνσης Εταιρικών Πιστοδοτήσεων σε αορίστου 
χρόνου, τους ανάγκασε να δεχτούν να μετατρα-
πεί ένα τμήμα του μισθού τους σε… κουπόνια. Μ’ 
αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι υφίστανται άλλη 
μια μείωση μισθού 10%, αφού τα δώρα και το επί-
δομα αδείας θα υπολογίζονται με το νέο χαμηλό-
τερο μισθό, αγνοώντας την 14χρονη προϋπηρεσία 
τους στην Εθνική.

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Δανειζόμενου 
Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα, οι εργαζόμενοι 
έχουν ήδη υποστεί μειώσεις που φθάνουν συνολι-
κά το 50% των αποδοχών τους. Η Εθνική Τράπεζα, 
ως έμμεσος εργοδότης, δεν δέχτηκε να διαπραγμα-
τευτεί με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι 
καθαρίστριες του υπ. Οικονομικών

Οι καθαρίστριες, που συνεχίζουν εδώ και πολ-
λούς μήνες δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, το 
πρωί της Τετάρτης 7 Μάη έστησαν αντίσκηνα 
στην είσοδο του υπουργείου Οικονομικών, επί της 
οδού Καραγιώργη Σερβίας. Δηλώνουν αποφασι-
σμένες να παραμείνουν εκεί μέχρι να δικαιωθούν 
και να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Θεωρούν 
πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για 
τη μάχη που δίνουν, καθώς στις 18 Μαΐου τερματί-
ζεται το καθεστώς της οκτάμηνης διαθεσιμότητας 
και οι 595 εργαζόμενες θα βρεθούν αντιμέτωπες με 
την απόλυσή τους. Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνη-
ση έστειλε εναντίον τους τα ΜΑΤ για να τις απο-
μακρύνουν, αλλά οι καθαρίστριες είναι απτόητες 
και ο αγώνας τους αποκτά πανελλαδικό χαρακτή-
ρα, καθώς συμμετέχουν συναδέλφισσες από Κέρ-
κυρα, Βόλο κ.α.

Σάμος: ακόμα 22 νεκροί μετανάστες…
22 μετανάστες σκοτώθηκαν σε ναυάγιο που συ-

νέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 5 Μάη, ανοι-
χτά της Σάμου, στην περιοχή Άγιος Κωνσταντί-
νος. Από τους 22, οι 18 σοροί εντοπίστηκαν από 
το Λιμενικό μέσα στο μεγαλύτερο από τα δύο σκά-
φη που ρυμουλκήθηκαν στο λιμάνι. Μεταξύ αυτών 
τρία παιδιά και μια έγκυος γυναίκα. Σώοι έχουν 
περισυλλέγει 36 μετανάστες, 32 άντρες, 3 γυναί-
κες και 1 αγόρι ηλικίας τριών ετών, συριακής κα-
ταγωγής, με υποθερμία, που μεταφέρθηκε διασω-
ληνωμένο στην Αθήνα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 
Στους επιζώντες η ΕΛΑΣ χορήγησε, για… «αν-
θρωπιστικούς λόγους», μια εξάμηνη(!) αναστολή 
απέλασης με προοπτική ανανέωσης.

Την επομένη, δουλέμποροι–διακινητές έριξαν 
στη θάλασσα 24 μετανάστες (22 άνδρες και 2 γυ-
ναίκες) και έφυγαν, ώστε να μεταφερθούν κολυ-
μπώντας στην Ελλάδα. Εντοπίστηκαν όλοι από 
σκάφος του Λιμενικού, που δήλωσε ότι «αποφεύ-
χθηκε νέα τραγωδία», την ώρα που ανέμεναν τουρ-
κική ακταιωρό για να  παραλάβει τους μετανάστες 
και να τους στείλει εκεί απ’ όπου «σώθηκαν».

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, 
από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι σήμερα, έχουν 
πνιγεί στα ελληνικά ύδατα 188 ενήλικες και παιδιά.

Σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών 
προς την Ελλάδα καταγράφεται από τα στοιχεία 
του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, για το 
πρώτο 4μηνο του 2014 υπάρχει αύξηση κατά 142% 
στις συλλήψεις σε σχέση με πέρυσι (4.363 συλλή-
ψεις έναντι 1.800).

ε π ί κ α ι ρ α ...

Τρεις συγκεντρώσεις έγιναν για την Εργα-
τική Πρωτομαγιά στο κέντρο της Αθήνας, 
με συνολική συμμετοχή περίπου 11.000 
κόσμου. Στο Μουσείο συγκεντρώθη-
καν οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτι-

κής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, σωμα-
τεία και συνδικαλιστές που έκαναν πορεία μέχρι το Σύ-
νταγμα. Η διαδήλωση αυτή ήταν και η πιο μαζική (περί-
που 5.000). Η συγκέντρωση του ΕΚΑ (περίπου 3.000), 
με τις ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ (συμμετείχαν μόνο κάποια στε-
λέχη τους) στην πλατεία Κλαυθμώνος ολοκληρώθηκε 
με πορεία στη Βουλή. Εκεί συμμετείχαν αντιπροσωπείες 
ομοσπονδιών (ΠΟΕ–ΟΤΑ, ΟΛΜΕ κ.α.), ο ΣΥΡΙΖΑ, το 
ΚΚΕ(μλ), στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.α., ενώ 
ξεχώρισε η παρουσία των απολυμένων καθαριστριών 
του υπουργείου Οικονομικών. Το ΠΑΜΕ συγκεντρώθη-
κε στο Σύνταγμα (περίπου 3.000).

Με συγκεντρώσεις, πορείες και καταθέσεις στεφα-
νιών συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα στο συλλαλητήριο της Εργατικής Πρω-
τομαγιάς στη Θεσσαλονίκη. Στην πλατεία Αριστοτέ-
λους πραγματοποιήθηκε η πιο μαζική (περίπου 3.000) 
από τις τρεις συγκεντρώσεις, αυτή του ΕΚΘ με τη συμ-
μετοχή σωματείων και οργανώσεων της επαναστατικής 
αριστεράς. Η πορεία κατέληξε στο Μνημείο του Εργάτη 
έξω από το ΕΚΘ, όπου κατατέθηκαν στεφάνια στη μνή-
μη των νεκρών της Πρωτομαγιάς και του Μάη του 1936. 
Ξεχωριστή συγκέντρωση, όπως συνηθίζουν, έκαναν το 
ΠΑΜΕ (άγαλμα Βενιζέλου) και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Καμά-
ρα).

Σε κινητοποίηση οι εργαζόμενοι των συγκοινωνιών 
την Πρωτομαγιά, δεν πραγματοποίησαν κανένα δρομο-
λόγιο στα τρένα του ΟΣΕ και του προαστιακού. Οι ερ-
γαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ συμμετείχαν με στά-
σεις εργασίας, από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9 το 

πρωί και από τις 9 το βράδυ ως τη λήξη της βάρδιας. Οι 
εργαζόμενοι στο Μετρό και τον ηλεκτρικό με στάση ερ-
γασίας ως τις 9 το πρωί, μετά από απόφαση του σωμα-
τείου τους. Το κράτος έκτακτης ανάγκης έχει επιστρα-
τευμένους τους εργαζόμενους σε Μετρό και ηλεκτρικό 
από τις 27/1 /2013, με νομική απόφαση φασιστικού τύ-
που, που στόχευε στην ποινικοποίηση της απεργίας που 
έκαναν τότε.

Σε απεργία οι ναυτεργάτες
Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία βρισκόταν σε 

24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά. Η ανεργία στις τάξεις 
των ναυτικών έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη και 
αυξάνεται καθημερινά, ενώ συνεχίζεται για έξι και πλέ-
ον μήνες η μάστιγα της απλήρωτης εργασίας στα πλοία 
της ακτοπλοΐας. Στην απεργία συμμετείχαν και οι ερ-
γαζόμενοι στα λιμάνια. Οι λιμενεργάτες, το Φεβρου-
άριο του 2013, είχαν βρεθεί επιστρατευμένοι από τη 
συμμορία του Σαμαρά. Η κυβέρνηση, από την πρώτη 
της μέρα, έχει στοχεύσει στο ξεπούλημα των λιμανιών.  
Στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, ο υπουργός Ναυ-
τιλίας Βαρβιτσιώτης πέρασε «άσχετη» τροπολογία με 
την οποία καταργεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασί-
ας των ναυτεργατών. Ουσιαστικά καταργούνται οι ΣΣΕ 
στην ακτοπλοΐα και δίνεται στον πλοιοκτήτη το δικαίω-
μα να καθορίζει τις μέρες ακινησίας του κάθε πλοίου. Η 
νέα αυτή ρύθμιση τροποποιεί αυτή που συμπεριλήφθη-
κε στον πρόσφατο νόμο–σκούπα και ανάμεσα στ’ άλλα 
προβλέπει ότι στα επιβατηγά και επιβατηγά–οχηματα-
γωγά πλοία, εφόσον δεν υπάρχει ΣΣΕ, μπορεί να συνά-
πτεται «Επιχειρησιακή Σύμβαση» (ΕΣΕ).

Επίσης προβλέπεται ότι, ανεξάρτητα αν ισχύουν 
ΣΣΕ, μπορούν να συνάπτονται ΕΣΕ με διαφορετικούς 
όρους. Αναφορικά με την ακινησία των πλοίων, προβλέ-
πεται ότι με δήλωση του πλοιοκτήτη και μετά από γνώ-
μη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) 
κατανέμονται οι συνολικές μέρες διακοπής δρομολογί-
ων, που προκύπτουν από τα δρομολογημένα πλοία, ανε-
ξάρτητα σε ποια γραμμή είναι δρομολογημένα. Έτσι κα-
ταργείται η έκδοση υπουργικής απόφασης, που χρει-
αζόταν μέχρι σήμερα, και δίνεται στον κάθε πλοιοκτή-
τη η δυνατότητα παράτασης ακινησίας των πλοίων του. 
Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε ύπουλα, σαν προσθήκη στο 
νόμο του υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές! 
Η συμμορία του Σαμαρά, υπακούοντας στην Τρόικα και 
τους εφοπλιστές, διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις των 
ναυτεργατών (που χιλιάδες θα δουλεύουν πια σε συνθή-
κες γαλέρας) και δίνει το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες 
να κινούν όποτε αυτοί θέλουν τα πλοία τους.

Εργατική Πρωτομαγιά
Διαδηλώσεις και Απεργίες

Απεργία είχαν ανακοινώσει οι πωλητές στις 
λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 8 Μαΐ-
ου. Η Ομοσπονδία τους αρχικά είχε απο-
φασίσει ότι η απεργία θα συνεχιστεί ως 

την ανατροπή του νέου νόμου, που αλλάζει το κα-
θεστώς αδειοδότησης των Επαγγελματιών Πωλητών 
Λαϊκών Αγορών.  Οι Παραγωγοί Αγροτικών Προϊό-
ντων και οι Πωλητές Λαϊκών Αγορών πραγματοποί-
ησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βου-
λή, μοιράζοντας δωρεάν τρόφιμα σε πολίτες. Η αλ-
λαγή αυτή καταργεί την ισοβιότητα της άδειας και ει-
σάγει την ισχύ της για τρία χρόνια και στη συνέχεια 
την διεκδίκηση επαναδειοδότησης, μαζί με τους υπό-
λοιπους αιτούντες αδείας. Ουσιαστικά καταστρέφει 
ολόκληρες οικογένειες μικρεμπόρων και παραγω-
γών, αφού δεν γνωρίζουν αν μετά από τρία χρόνια θα 
έχουν εργασία ή όχι και αφού απαξιώνει ένα περιου-
σιακό τους στοιχείο (άδεια), προς όφελος μεγαλοεπι-
χειρηματιών και καρτέλ/μονοπωλίων του εμπορίου. 

Είναι σίγουρο ότι σύντομα –και πάντως πριν την 
31/10/2014, όπου «αυτοδικαίως λήγει» η άδεια– η 
κυβέρνηση, αν μπορέσει, θα έχει νομοθετήσει και την 
είσοδο επιχειρήσεων στο χώρο των λαϊκών αγορών, 
ώστε και το υπαίθριο εμπόριο να αλωθεί από τις με-
γάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το νομοσχέδιο υπερ-
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (141 βουλευτές) στην 
Ολομέλεια της Βουλής, με τη στήριξη ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ. Καταψηφίστηκε το επίμαχο άρθρου διαχωρι-
σμού και κληρώσεων των θέσεων, διασφαλίζοντας 
έτσι τις ήδη υπάρχουσες θέσεις πάγκων των Λαϊκών 
Αγορών για μια τριετία. Αυτό ήταν αρκετό για ν’ ανα-
στείλει η Ομοσπονδία την απεργία και τις κινητοποι-
ήσεις. Η ηγεσία της μια μέρα πριν ανακοίνωνε ότι οι 
δωρεάν διανομές προϊόντων και η απεργία διαρκείας 
θα συνεχιστούν ως τις ευρωεκλογές – στη συνέχεια, 
σε επίσημη μάλιστα ανακοίνωση της, έδωσε συγχα-
ρητήρια στο ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε αυτό το άρ-
θρο, κλείνοντας την απεργία!

Κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές 
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Ανάμεσα στους εκτελεσμέ-
νους βρίσκονταν και επτά 
τροτσκιστές–τεταρτοδιε-
θνιστές, οι Χρήστος Σού-

λας, Γιώργος Κρόκος, Ηρακλής Μήτσης, 
Βασίλης Τζαμτζάς, Δημήτρης Πανταζής, 
Δημήτρης Γιαννακουρέας, Γιώργος Κο-
βάνης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με συγκέ-
ντρωση στην πλατεία της Καισαριανής 
στις 12:00 το μεσημέρι, όπου διαβαζόταν 
σχετική προκήρυξη της ΟΚΔΕ, γινόταν 
διανομή υλικού της οργάνωσης και φω-
νάζονταν συνθήματα.

Στις 12:30 ξεκίνησε διαδήλωση προς 
το σκοπευτήριο της Καισαριανής με τη 
συμμετοχή περίπου εκατό συντρόφων–
συναγωνιστών, καθώς και εργαζομένων 
από τη γειτονιά. Φωνάχτηκαν συνθή-
ματα όπως «Μ’ αγώνες τιμάμε τους νε-
κρούς μας», «Δόξα και τιμή στους εκτε-
λεσμένους αγωνιστές», «Οι διακόσιοι 
της Καισαριανής δείχνουν το δρόμο της 
ανατροπής», «Κάτω η χούντα των χρε-
οκοπημένων, εμπρός για μια κυβέρνηση 
των εργαζομένων».

Η διαδήλωση αγκαλιάστηκε από την 
τοπική κοινωνία και δεν ήταν λίγες οι 
φορές που κόσμος από το πεζοδρόμιο 
ή τα μπαλκόνια σπιτιών χειροκρότησε 
τους διαδηλωτές.

Η διαδήλωση κατέληξε στο χώρο της 
εκτέλεση, όπου έγινε κατάθεση στεφά-
νου, τραγουδήθηκε το «Επέσατε θύμα-
τα» και ακολούθησε μικρή ομιλία. Στη 
συνέχεια τραγουδήθηκε η «Διεθνής» και 
ακολούθησε διαδήλωση πίσω στην πλα-
τεία της Καισαριανής και γεύμα.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την 
ομιλία του συντρόφου της ΟΚΔΕ:

«Επιδιώχθηκε οι διακόσιοι εκτελε-
σθέντες να είναι όλοι κομμουνιστές. 
Η μεγάλη πλειοψηφία, που επιλέχθη-
κε μεταξύ των εγκλείστων στο στρατό-
πεδο του Χαϊδαρίου, είχε μεταφερθεί σ’ 
αυτό από τις φυλακές της Ακροναυπλί-
ας. Επρόκειτο δηλαδή για συλληφθέ-

ντες της δικτα-
τορίας του Με-
ταξά, ο οποίος 
είχε εγκαινιάσει 
το στρατόπεδο 
κράτησης κομ-
μουνιστών της 
Ακροναυπλίας 
την άνοιξη του 
1937.

Τον Απρίλη 
του 1941 οι με-
ταξικές δυνάμεις 
–που υποτίθε-
ται νοιάζονταν 
για το «έθνος» 
και είχαν πει το 
περίφημο «όχι» 
στον Άξονα– 
παρέδωσαν τους 

περίπου 600 έλληνες κρατούμενους που 
παρέμεναν στην Ακροναυπλία στις κα-
τοχικές δυνάμεις, αποδεικνύοντας ότι η 
αστική τάξη μιας χώρας, το κράτος της 
και το πολιτικό της προσωπικό νοιάζο-
νται πρώτα και κύρια για τα συμφέρο-
ντά τους και όχι για το «έθνος».

Η ίδια η διαδικασία της εκτέλεσης 
ήταν ενδεικτική του μίσους των ιμπερι-
αλιστών, ιδιαίτερα των ναζιστών, προς 
την εργατική τάξη και την πρωτοπορία 
της.

Τα ναζιστικά στρατεύματα κατο-
χής έστελναν ένα μήνυμα σ’ όσους είχαν 
αγωνιστεί και εξακολουθούσαν να αγω-
νίζονται ενάντια στην ξένη κατάκτηση 
και για μια καλύτερη μεταπολεμική κοι-
νωνία.

Η εκτέλεση ήταν επιπλέον μια από-
πειρα να στερήσουν την ελληνική ερ-
γατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα από την πρωτοπορία και την ηγε-
σία τους, αποδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά ότι ο πόλεμος δεν ήταν μόνο ζήτη-
μα εθνών αλλά και ζήτημα τάξεων.

Οι εκτελεσθέντες απέδειξαν ότι οι 
αγωνιστές μπορούν ακόμη και την ύστα-
τη ώρα να στείλουν μηνύματα ταξικής 

συνείδησης και αλληλεγγύης, αντίστα-
σης, αγώνα, αφοσίωσης στην πίστη για 
ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπό-
τητα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του Ναπολέοντα Σουκατζίδη.

Οι σύντροφοί μας τεταρτοδιεθνι-
στές, καθώς και οι αρχειομαρξιστές, 
εκτελέστηκαν τραγουδώντας όχι τους 
εθνικούς ύμνους με τους οποίους διε-
ξήχθη ο Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά τη 
Διεθνή, ύμνο του παγκόσμιου προλετα-
ριάτου στον αγώνα για την παγκόσμια 
σοσιαλιστική επανάσταση.

Η εκτέλεση των 200 της Καισαρια-
νής ήρθε να προστεθεί σ’ αυτήν που είχε 
γίνει περίπου έντεκα μήνες πριν, στις 6 
Ιουνίου 1943 στο Κούρνοβο/Νεζερό στη 
Λάρισα, όταν είχαν εκτελεσθεί 106 αγω-
νιστές. Ανάμεσα στους τότε εκτελεσθέ-
ντες ήταν και η μεγαλύτερη μορφή του 
επαναστατικού μαρξιστικού κινήματος 
στην Ελλάδα, ιδρυτής της ΟΚΔΕ, ο Πα-
ντελής Πουλιόπουλος, άλλοι τρεις τρο-
τσκιστές και ένας αρχειομαρξιστής.

Η εκτελέσεις των τεταρτοδιεθνιστών 
από τα στρατεύματα κατοχής, μαζί με τις 
επαίσχυντες για τις δημοκρατικές παρα-
δόσεις του εργατικού κινήματος εκτελέ-
σεις τεταρτοδιεθνιστών και εκπροσώ-
πων άλλων ρευμάτων, στις οποίες προ-
έβαιναν οι σταλινικοί του ΚΚΕ και της 
ΟΠΛΑ, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των 
«Δεκεμβριανών» του 1944, στερούσαν 
το ελληνικό εργατικό κίνημα από τη 
μόνη δύναμη που προσπαθούσε να δια-
σώσει την επαναστατική μαρξιστική θε-
ωρία και πρακτική απέναντι στις φρικα-
λεότητες του πολέμου που προκαλεί ο 
καπιταλισμός, μακριά από τα δηλητήρια 
του σωβινισμού και της πολιτικής της 
«υπεράσπισης της πατρίδας», που καθι-
στά αιχμάλωτη την εργατική τάξη στα 
ντόπια αφεντικά της.

Εβδομήντα χρόνια μετά,  οι εργαζό-
μενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η 
νεολαία βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 
επίθεση απίστευτης σκληρότητας που 

έχει δημιουργήσει μια κοινωνική και αν-
θρωπιστική κρίση που συγκρίνεται με 
τα αντίστοιχα φαινόμενα της ναζιστικής 
κατοχής.

Η αστική τάξη και το κεφάλαιο, ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ και βέβαια οι ιμπεριαλιστές 
της Ε.Ε., με τα Μνημόνια και τις μνημο-
νιακές πολιτικές τους προσπαθούν με 
όλα τα μέσα να φορτώσουν την κρίση 
του χρεοκοπημένου συστήματός τους 
στις πλάτες του εργαζόμενου λαού.

Εμπνεόμενοι και από το παράδειγμα 
των διακοσίων της Καισαριανής, πρέπει 
και μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις 
δυνάμεις και να τις στείλουμε στο σκου-
πιδοντενεκέ της ιστορίας.

Η φετινή Πρωτομαγιά, ακριβώς 100 
χρόνια μετά την έκρηξη του Α΄ Παγκό-
σμιου Πολέμου, βρίσκει την παγκόσμια 
εργατική τάξη και την ανθρωπότητα 
αντιμέτωπους και με την απειλή ενός γε-
νικευμένου πολέμου που δημιουργούν η 
πραξικοπηματική κατάληψη της εξου-
σίας στην Ουκρανίας –με τη βοήθεια 
των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ και Ε.Ε.– από 
ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις, η 
σύγκρουση Κίνας–Ιαπωνίας (ΗΠΑ) και 
η προσπάθεια ανατροπής του προο-
δευτικού καθεστώτος της Βενεζουέλας 
από ακροδεξιές δυνάμεις με την αμέρι-
στη βοήθεια του αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού.

Μόνο η κινητοποίηση και ο αγώνας 
του παγκόσμιου προλεταριάτου μπορεί 
να τσακίσει τις ακροδεξιές, φασιστικές 
και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και ν’ απο-
τρέψει τον κίνδυνο ενός νέου καταστρο-
φικού πολέμου στην καρδιά της Ευρώ-
πης, που θα μπορούσε να σημάνει ακόμη 
και την εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Ο καταλληλότερος τρόπος για να τι-
μηθεί φυσικά η μνήμη των εκτελεσθέ-
ντων τεταρτοδιεθνιστών είναι να συ-
νεχίσουμε το έργο τους, να οικοδομή-
σουμε την ΟΚΔΕ, καθώς και την Τέταρ-
τη Διεθνή, απαραίτητα εργαλεία για την 
επανάσταση σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο.»

Επιτυχημένη 
η Εκδήλωση της Ο.Κ.Δ.Ε. 

στην Καισαριανή
Το Σάββατο 3 Μάη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση της Ο.Κ.Δ.Ε. 
προς τιμή των 200 αγωνιστών του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, 

που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής 
στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η  Μάη 1944.
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Με τη συμμετοχή πε-
ρίπου 90.000 φοι-
τητών ΑΕΙ και ΤΕΙ 
–περίπου 10.000 λι-

γότερων από πέρυσι– πραγ-
ματοποιήθηκαν οι φοιτητικές 
εκλογές της 7ης Μαΐου. Τα απο-
τελέσματα καταδεικνύουν μια 
τάση αντιστοίχισης των εκλογι-
κών συσχετισμών στο φοιτητικό 
κίνημα μ’ αυτούς στην κοινωνία, 
αν και αυτή απέχει απ’ το να εί-
ναι ολοκληρωμένη.

Η ΔΑΠ χάνει σχεδόν 2.000 
ψήφους, καταφέρνοντας να δι-
ατηρήσει πάνω από 35% στα 
ΑΕΙ και 45% στα ΤΕΙ. Βέβαια, 
αυτό δεν έχει καμιά σχέση με ένα 
ισχυρό «δέσιμο» της νεολαίας 
γύρω απ’ τη ΔΑΠ και πολύ πε-
ρισσότερο με μια στήριξη της 
ΝΔ. Ωστόσο, παραμένει ακόμη 
η ανάγκη να απομονωθεί και να 
διαλυθεί οριστικά η ΔΑΠ, αυτός 
ο εχθρός των φοιτητικών συμφε-
ρόντων, πράγμα που απαιτεί την 
αγωνιστική ανασυγκρότηση του 
φοιτητικού κινήματος.

Μεγάλη χαμένη η ΠΑΣΠ. 
Χάνει πάνω από 3.000 ψήφους, 
πέφτοντας κατά 3%. Αν και αυτό 
δεν πλησιάζει ακόμα την επερχό-
μενη συντριβή του ΠΑΣΟΚ και η 
ΠΑΣΠ κατάφερε οριακά ν’ ανα-
δειχθεί τρίτη δύναμη, η διάλυσή 
της έχει αρχίσει και είναι μη ανα-
στρέψιμη.

Η ΠΚΣ σημείωσε μικρή άνο-
δο σε ψήφους (η μοναδική πα-
νελλαδικής εμβέλειας παράταξη 

που το πέτυχε) και σημαντική σε 
ποσοστό, λόγω της αποχής, ανε-
βαίνοντας στη δεύτερη θέση σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά από πάρα πολ-
λά χρόνια. Ωστόσο –παρά τους 
πανηγυρισμούς της– γρήγο-
ρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις 
αντιφάσεις της, καθώς γίνεται 
όλο και πιο διασπαστική, βρίζο-
ντας και συκοφαντώντας οτιδή-
ποτε δεν ελέγχει ασφυκτικά.

Η ΑΡΕΝ πέφτει λίγο σε ψή-
φους και ποσοστό, πληρώνοντας 
την παντελή απουσία της από 
τους αγώνες του φοιτητικού κι-
νήματος. Παρόλο που τα ποσο-
στά του ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτή την ηλι-
κιακή κατηγορία είναι πολύ με-
γαλύτερα από της ΑΡΕΝ, αυτή 
δεν έχει ούτε μηχανισμό αλλά 
ούτε και θέληση ν’ αξιοποιήσει 
τη γενικότερη πολιτική επιρροή 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ΕΑΑΚ διατηρήθηκαν στα 
περσινά επίπεδα (μικρές απώλει-
ες σε ψήφους). Το «πάγωμα» της 
ανοδικής πορείας τους οφείλε-
ται κυρίως στην αδυναμία τους 
ν’ ανταποκριθούν στα νέα δε-
δομένα. Οι διθυραμβικές ανα-
κοινώσεις τους για «δημοψήφι-
σμα» της νεολαίας, που καταδί-
κασε ηχηρά την κυβερνητική πο-
λιτική, απέχουν πολύ από την 
πραγματικότητα, και φανερώ-
νουν μια άρνηση να δουν κατά-
ματα τα προβλήματα και τις αδυ-
ναμίες του φοιτητικού κινήμα-
τος –για τα οποία έχουν τερά-
στια ευθύνη– καθώς και να σκι-

αγραφήσουν τα νέα καθήκοντα. 
Η Σοσιαλιστική Σπουδα-

στική Πάλη έδωσε τη μάχη των 
εκλογών ως συνέχεια της επέμ-
βασής της στους αγώνες του φοι-
τητικού κινήματος, στους αγώ-
νες ενάντια στις απολύσεις ερ-
γαζομένων (διοικητικών, εργο-
λαβικών) στα πανεπιστήμια, στα 
κλεισίματα σχολών και την υπο-
χρηματοδότηση, στην ιδιωτικο-
ποίηση υπηρεσιών (π.χ. φοιτητι-
κή Λέσχη Θεσσαλονίκης), στην 
κατάργηση του ασύλου. Αναδεί-
ξαμε την ανάγκη αποφασιστικών 
αγώνων για την υπεράσπιση της 
δημόσιας–δωρεάν παιδείας, ενά-
ντια σε κάθε μικρή και μεγάλη 
επίθεση, ιδιαίτερα ενάντια στα 
δίδακτρα και τις διαγραφές φοι-
τητών (κύριο στόχο της κυβέρ-
νησης αυτή τη στιγμή για τα πα-
νεπιστήμια). Την ανάγκη πολι-
τικοποίησης του φοιτητικού κι-
νήματος, πάλης του για τα κε-
ντρικά προβλήματα της κοινωνί-
ας (φτώχεια, ανεργία, μνημόνια) 
και για την ανατροπή της νέας 
χούντας κυβέρνησης–ΕΕ–ΔΝΤ, 
για την ανάδειξη της επανάστα-
σης και του σοσιαλισμού ως μό-
νης ρεαλιστικής διεξόδου από 
την κρίση.

Τα αποτελέσματά μας ήταν 
ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι 
σε κάποιες σχολές και πόλεις η 
συμβολή μας –όχι μια απλή συμ-
μετοχή– στους αγώνες έχει βο-
ηθήσει σ’ ένα πρώτο «ρίζωμα» 
της παράταξής μας. Η ΣΣΠ κα-

Φοιτητικές Εκλογές
«Σημάδια» προς τ’ αριστερά

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό 
(%) Έδρες

ΔΑΠ 1639(1425) 62,01 7

ΠΑΣΠ 447(419) 16,91 2

ΠΚΣ 200(171) 7,57 1

ΕΑΑΚ 192(183) 7,26 1

ΑΡΕΝ 109(152) 4,12

ΣΣΠ 16(11) 0,61

ΛΕΥΚΑ 40(54) 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 4331(2541) 11

Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΠΑΣΠ 143(130) 37,43 4

ΔΑΠ 96(101) 25,13 2

ΠΚΣ 93(69) 24,35 2

ΕΑΑΚ 30(39) 7,85 1

Αγ. Κινήσεις 12(9) 3,14

ΣΣΠ 4(4) 1,05

ΛΕΥΚΑ 4(8) 1,05

ΣΥΝΟΛΟ 412(381) 9

Φιλολογικό Ιωαννίνων

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΠΑΣΠ 144(154) 39,78 4

ΔΑΠ 128(159) 35,36 3

ΠΚΣ 69(37) 19,06 2

ΑΡΕΝ 17(16) 4,70

ΣΣΠ 4(4) 1,10

ΛΕΥΚΑ 5(4) 1,38

ΣΥΝΟΛΟ 371(412) 9

Ιατρική Αλεξανδρούπολης

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΔΑΠ 195(210) 46,10 4

ΕΑΑΚ 118(101) 27,90 3

ΠΚΣ 52(47) 12,29 1

ΠΑΣΠ 22(19) 5,20 1

Αγ. Κινήσεις 16(5) 3,78

ΣΣΠ 7(3) 1,66

ΛΕΥΚΑ 13(14) 3,07

ΣΥΝΟΛΟ 446(424) 9

ΜΠΕΣ (Πληροφορική) Σάμου

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΠΚΣ 106(110) 5,84 6

ΣΣΠ 25(21) 15,53 2*

ΔΑΠ 25(18) 15,53 1

ΛΕΥΚΑ 5(8) 17,57

ΣΥΝΟΛΟ 171(170) 3,10 9

* Η δεύτερη έδρα ή θα κατανεμηθεί με κλήρωση 
ή θα μοιραστεί από μισό έτος σε ΣΣΠ και ΔΑΠ

Δράμα - ΤΕΙ

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΑΦΚ
(Ανεξάρτητοι) 120(38) 73,40 5

ΔΑΠ 32(57) 18,50 1
ΠΚΣ 11(11) 6,36 1
ΣΣΠ 7(-) 4,05

ΛΕΥΚΑ 3(7) 1,73

ΣΥΝΟΛΟ 76(93) 7

Χαλκίδα - ΤΕΙ

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΔΑΠ 505(541) 71,52 5
ΠΑΣΠ 132(111) 18,70 1
ΠΚΣ 52(83) 7,36 1

ΕΑΑΚ 7(-) 0,99
ΣΣΠ 1(-) 0,15

ΛΕΥΚΑ 9(16) 1,28
ΣΥΝΟΛΟ 744(804)
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Αγγλική φιλολογία Α.Π.Θ.

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΔΑΠ 115(144) 51,80 6

ΣΣΠ 43(35) 19,37 2

ΠΚΣ 28(14) 12,61 1

ΑΡΕΝ 26(13) 11,71 1

ΠΑΣΠ 8(40) 3,60 1

ΛΕΥΚΑ 2(5) 0,91

ΣΥΝΟΛΟ 237(346) 11

Φυσικό Α.Π.Θ.

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΠΚΣ 78(91) 26,99 3
ΔΑΠ 54(78) 18,68 2

ΠΑΣΠ 39(70) 13,49 1
ΕΑΑΚ 38(40) 13,15 1
ΣΣΠ 35(28) 12,11 1

Αγ. Κινήσεις 24(28) 8,30 1
ΑΡΕΝ 13(15) 4,50

ΛΕΥΚΑ 8(5) 2,78

ΣΥΝΟΛΟ 299(370) 9

Φιλοσοφικό - παιδαγωγικό Α.Π.Θ.

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΔΑΠ 76(131) 38,38 4

ΠΚΣ 42(41) 21,21 2

ΕΑΑΚ 35(28) 17,68 2

ΑΡΕΝ 31(9) 15,65 1

ΠΑΣΠ 8(28) 4,04

ΣΣΠ 3(3) 1,52

ΛΕΥΚΑ 3(3) 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 207(261) 9

Πληροφορική Α.Π.Θ.

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό 
(%) Έδρες

ΣΣΠ 22(14) 29,73 2
ΠΚΣ 20(23) 27,03 2
ΔΑΠ 14(29) 18,91 2

ΕΑΑΚ 13(23) 17,57 1
ΠΑΣΠ 3(1) 4,05

ΛΕΥΚΑ 2(1) 2,71

ΣΥΝΟΛΟ 76(93) 7

ταγράφηκε σε 12 συλλόγους σε Θεσσα-
λονίκη, Γιάννενα, Σάμο, Δράμα και Χαλ-
κίδα, παίρνοντας 190 ψήφους πανελλαδι-
κά (από 140 πέρυσι). Εξέλεξε 8 μέλη στα 
ΔΣ 5 φοιτητικών συλλόγων, ενώ σε 5 συλ-
λόγους κατέγραψε διψήφια ποσοστά (Φυ-
σικό, Πληροφορική, Αγγλικό, Χημικοί Μη-
χανικοί ΑΠΘ και Πληροφορική Σάμου). 
Σε δύο συλλόγους (Αγγλικό ΑΠΘ, Πληρο-
φορική Σάμου) κέρδισε τη δεύτερη θέση, 
ενώ στην Πληροφορική ΑΠΘ αναδείχτηκε 
πρώτη (ποσοστό κοντά στο 30%). Τα ανα-
λυτικά αποτελέσματα της ΣΣΠ παρατίθε-
νται στους πίνακες (σε παρένθεση τα περ-
σινά αποτελέσματα).

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε από μια επί-
μονη προσπάθεια ανάδειξης των πραγμα-
τικών προβλημάτων των φοιτητών – και 
κυρίως ενός προγράμματος αγώνων, ενός 
επαναστατικού προγράμματος για τη σω-
τηρία της νεολαίας και των εργαζομένων 
από την κρίση και βαρβαρότητα του καπι-
ταλισμού.

Γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά τον μα-
κρύ δρόμο που έχουμε να διανύσουμε για 
την ανάδειξη μιας υπολογίσιμης αντικαπι-
ταλιστικής δύναμης σε πανελλαδική κλί-
μακα, την επικράτηση μιας επαναστατικής 
πολιτικής στο φοιτητικό κίνημα και στη 
νεολαία – τις μικρές δυνάμεις με τις οποί-
ες ξεκινάμε και τις δυσκολίες που πρέπει 
να ξεπεράσουμε. Ωστόσο, τα αποτελέσμα-
τα αυτά μας δίνουν δύναμη και ανοίγουν 
νέες δυνατότητες. Ευχαριστούμε κάθε συ-
νάδελφο/ισσα που μας στήριξε και έδωσε 
μαζί μας τη μάχη. Μπροστά μας έχουμε τε-
ράστιες επιθέσεις από κυβέρνηση και Ε.Ε. 
Διατηρούμε ακέραια την πίστη μας στη 
δυνατότητα της νεολαίας να ξαναβγεί στο 
προσκήνιο με μαζικούς, μαχητικούς αγώ-
νες, που μαζί με τους εργαζόμενους θα συ-
ντρίψουν τη νέα χούντα. Γι’ αυτό θα δώ-
σουμε όλες μας τις δυνάμεις, συμβάλλο-
ντας σε μια τομή στην πολιτική/πρακτική 
του φοιτητικού κινήματος, μια ανασύνθε-
σή του υπέρ των επαναστατικών δυνάμε-
ων.

Συνεχίζουν οι εργαζόμενοι ενάντια στη «διαθεσιμότητα»

Παράσταση διαμαρτυρίας στο πολιτικό γραφείο του Κ. Αρβανιτόπουλου στον Πειραιά πραγμα-
τοποίησαν εκπαιδευτικοί σε «διαθεσιμότητα» από την Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονί-
κη, γονείς και μαθητές καταργημένων ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης. Είναι η τέταρτη 

φορά που το συντονιστικό των «διαθέσιμων» παρεμβαίνει στο γραφείο του υπουργού Παιδείας. Στον 
αέρα παραμένουν οι 1.708 καθηγητές, των οποίων η διαθεσιμότητα έχει παραταθεί, μέχρι να οριστικο-
ποιηθούν οι πίνακες με τις μετακινήσεις τους, ενώ έχει διακοπεί η μισθοδοσία 85 καθηγητών από τις 
23 Μαρτίου και εκκρεμεί η υπογραφή του ΦΕΚ της απόλυσής τους. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρό-
πο θα καλυφθούν –και αν θα καλυφθούν– όλες οι προκηρυγμένες θέσεις ή αν θα μείνουν κενές, ανε-
βάζοντας τον αριθμό των απολύσεων στις 200 ή και 400. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στη φτώχεια και 
την ανεργία τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, διαλύοντας την εκπαίδευση. Ενώ χιλιάδες 
μαθητές καλούνται να δώσουν πανελλαδικές σε μαθήματα που δεν διδάχθηκαν, εξαιτίας της «διαθε-
σιμότητας».

Είναι σίγουρο ότι οι υπουργοί Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης ροκανίζουν τον χρόνο ως 
τις εκλογές, σπρώχνοντας το καυτό θέμα των απολύσεων κάτω από το χαλί, παρατείνοντας την ομη-
ρία των εργαζομένων.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πραγματοποίησαν 
πολλοί κλάδοι που χτυπήθηκαν από το απαράδεκτο μέτρο της «διαθεσιμότητας». Το αίτημα σχολικών 
φυλάκων, καθαριστριών, υπαλλήλων στον στενό δημόσιο τομέα και λοιπών «διαθέσιμων» να συναντή-
σουν τον υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υλοποιήθηκε. Οι εργαζόμενοι τοιχοκόλλησαν κοινό ψήφι-
σμα διαμαρτυρίας, πριν αποχωρήσουν. Με τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων στον βωμό των 
απαιτήσεων της Τρόικας, η συντριπτική πλειονότητα των σχολικών φυλάκων πέρασε το κατώφλι της 
ανεργίας. Η ΠΟΕ–ΟΤΑ καλεί σε «συνέχιση του αγώνα, μέχρι την τελική δικαίωση».

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Α.Π.Θ.

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

Ανεξάρτητοι 195(-) 31,15 3

ΠΚΣ 133(151) 21,24 2

ΕΑΑΚ 118(139) 18,85 2

ΔΑΠ 102(128) 16,29 2

ΠΑΣΠ 29(82) 4,63

ΑΡΕΝ 17(28) 2,72

ΣΣΠ 9(6) 1,44

ΛΕΥΚΑ 23 3,68

ΣΥΝΟΛΟ 660(592) 9

Χημικοί Μηχανικοί Α.Π.Θ.

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό
(%) Έδρες

ΔΑΠ 70(77) 49,29 5

ΑΠΟΧΗΜ 
(ανεξ. αριστ.) 30(9) 21,13 2

ΠΚΣ 22(25) 15,49 1

ΣΣΠ 14(9) 9,86 1

ΛΕΥΚΑ 6(3) 4,23

ΣΥΝΟΛΟ 153(141) 9

Όχι στο κλείσιμο των 
μουσικών σχολείων
Έπειτα από συνάντηση των 
εκπρόσωπων Γονέων και Κηδεμόνων 
των Μουσικών Σχολείων Αττικής 
και του Καλλιτεχνικού Σχολείου του 
Γέρακα, αποφασίστηκε νέα διήμερη 
κινητοποίηση για την Τετάρτη 
7 και Πέμπτη 8 Μαΐου. Αίτημα 
είναι να δοθεί λύση στο πρόβλημα 
της μετακίνησης των μαθητών 
των μουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων. Το ζήτημα της μετακίνησης 
συνδέεται άμεσα με την ορθή 
λειτουργία των σχολείων, αλλά και 
την ίδια τη συνέχιση της ύπαρξής 
τους, ενώ οι ενώσεις γονέων 
απαιτούν μίσθωση λεωφορείων χωρίς 
χιλιομετρικές δεσμεύσεις για όλα τα 
σχολεία.
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Με χιλιάδες κείμενα, διακίνηση της Εργατικής Πάλης, προβολή των εκδόσεών μας, αφίσες και πανό σε κεντρικά σημεία, η ΟΚΔΕ 

έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την καμπάνια για την αυτόνομη κάθοδό της στις Ευρωεκλογές. Ένας σημαντικός αριθμός συναγωνιστών 

και φίλων της οργάνωσης έχει παρακολουθήσει συζητήσεις όπου παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και συμμετέχει στην καμπάνια. 

Επίσης, στο διαδίκτυο υπάρχει προεκλογικό σποτ και άλλο οπτικοακουστικό υλικό της ΟΚΔΕ.

ΑΘΗΝΑ

Τ ο κεντρικό προεκλογικό μας 
υλικό αποτελείται από δύο 4σέ-
λιδα. Στο πρώτο, επικεντρώ-
νουμε στην οικονομική και πο-

λιτική κατάσταση στην Ελλάδα, αναδεικνύ-
οντας την ανάγκη να μαυρίσουμε τη συγκυ-
βέρνηση, τα παλιά και νέα μνημονιακά δε-
κανίκια και τους φασίστες, αλλά και την 
ανεπάρκεια των ρεφορμιστών (ΣΥΡΙΖΑ, 
ΚΚΕ) και ένα Πρόγραμμα Σωτηρίας (κάτω 
τα Μνημόνια, έξω από Ευρώ/Ε.Ε., διαγραφή 
του χρέους, εργατικός έλεγχος) που κατα-
λήγει στο σύνθημα για μια Κυβέρνηση των 
Εργαζομένων. Στο δεύτερο, γίνεται μια πα-
ρουσίαση της κατάστασης που αντιμετω-
πίζουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία στην 
Ευρώπη, παρουσιάζεται ο στόχος/η ανά-
γκη διάλυσης της αντιδραστικής Ε.Ε. και η 
διεθνιστική προοπτική μιας Ευρώπης των 
Εργαζομένων, δημοκρατικής, ριζοσπαστι-
κής, Σοσιαλιστικής. Κοινό σύνθημά, και 
στα δύο κείμενα, το «Για μια νέα πνοή στο 
Σοσιαλισμό – Για μια νέα Επαναστατική 
Δύναμη», δείχνοντας την ανάγκη της σοσι-
αλιστικής εναλλακτικής στην αποτυχία και 
βαρβαρότητα του καπιταλισμού, αλλά και 
της οικοδόμησης επαναστατικών κομμάτων 
σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κεντρικά στην Αθήνα έχουν γίνει μαζικές 
εξορμήσεις σε σταθμούς μετρό (Ομόνοια, 
Σύνταγμα), καθώς και στο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός». Καταβάλλουμε κάθε προ-
σπάθεια (παρά τις δύσκολες προεκλογικές 
συνθήκες) ώστε να υπάρχουν αφίσες μας σε 
κεντρικά σημεία/δρόμους, με τακτικές εξορ-
μήσεις συνεργείων. Τις μέρες του Πάσχα, έγι-
ναν πετυχημένες εξορμήσεις σε σταθμούς 
των ΚΤΕΛ και στο λιμάνι του Πειραιά.

Στις εξορμήσεις μας έχουμε έρθει σε επα-

φή και έχουμε συζητήσει με πληθώρα κό-
σμου, εργαζόμενους, ελαστικά απασχολού-
μενους, άνεργους, συνταξιούχους κ.λπ. Η 
συζήτηση ανοίγει, ιδιαίτερα γύρω απ’ την 
ανάγκη ν’ απαλλαγούμε από τη χούντα της 
συγκυβέρνησης, για το οποίο υπάρχει μαζική 
συνειδητοποίηση και διάθεση, με τα ονόμα-
τα των Σαμαρά και Βενιζέλου να προκαλούν 
αποστροφή. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν και 
πολλές αυταπάτες για τη «λύση» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και γενικά κοινοβουλευτικές αυταπά-
τες – πράγμα που συνδέεται και με την κάμ-
ψη των αγώνων. Ενώ η νεολαία δε φαίνεται 
(αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον στους χώ-
ρους εκτός εκπαίδευσης), «συντονισμένη» μ’ 
αυτά τα μεγάλα προβλήματα και την πάλη 
που διεξάγεται στην ελληνική κοινωνία, με 
πολλούς νέους να λυγίζουν κάτω απ’ το βά-
ρος της ανεργίας, των μνημονιακών «μίνι 
δουλειών», των προβλημάτων επιβίωσης 
κ.λπ. ή να «χάνονται» σ’ έναν μικρόκοσμο 
που έχει πλασάρει το σύστημα και τα ΜΜΕ.

Τα συνθήματά μας για έξοδο από Ευ-
ρώ/Ε.Ε., διαγραφή του χρέους, κυβέρνη-
ση των εργαζομένων ακούγονται με προσο-
χή, δίνουν ένα διαφορετικό στίγμα και δημι-
ουργούν δυνατότητες συζήτησης με εργα-
ζόμενους, άνεργους, νέους. Υπάρχει ένα σο-
βαρό ρεύμα που παρακολουθεί με ενδιαφέ-
ρον την πολιτική διαμάχη γύρω από το Ευρώ 
και την Ε.Ε., καθώς αναζητά απαντήσεις στα 
εκβιαστικά διλήμματα της κυβέρνησης και 
των παπαγάλων της, αλλά και ρεαλιστικές 
λύσεις στα προβλήματά του. Απ’ αυτό το 
ρεύμα, ένας σημαντικός αριθμός αμφισβη-
τεί ανοιχτά την E.E. και το Ευρώ, συμφωνεί 
με τη θέση για ρήξη/έξοδο και διαισθάνεται 
ότι πρέπει να συνοδεύεται με ριζοσπαστικά, 
αντικαπιταλιστικά μέτρα, με μια τελείως δι-
αφορετική διαχείριση της οικονομίας και της 
πολιτικής. Υπάρχει έτσι γόνιμο έδαφος για 
την εξάπλωση μιας επαναστατικής πολιτι-
κής, για το κέρδισμα αγωνιστών. Αυτό φαί-

νεται και στο σημαντικό αριθμό των φύλλων 
της Εργατικής Πάλης που διακινούνται, κα-
θώς και στο γεγονός ότι πολλοί περισσότε-
ροι αυτή τη φορά γνωρίζουν την ΟΚΔΕ ή 
έχουν ακούσει γι’ αυτή.

Στο Περιστέρι πραγματοποιούνται δύο 
σταθερές εξορμήσεις τη βδομάδα, σε σταθ-
μούς μετρό (Ανθούπολη, Περιστέρι, Αγ. 
Αντώνης), κεντρικά σημεία (πεζόδρομος, 
πλατεία Δημαρχείου) και υπηρεσίες (ΟΑΕΔ 
κ.α.). Επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο «Αττι-
κόν», νευραλγικό σημείο των δυτικών συ-
νοικιών, από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία 
της περιοχής, που εξυπηρετούσε μέχρι πρό-
σφατα πλήθος περιστατικών: οι εργαζόμενοι 
εκεί βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ενάντια 
στη διάλυση του νοσοκομείου, που επιβάλ-
λουν οι μνημονιακές πολιτικές και η συνεχής 
υποχρηματοδότηση της υγείας. Εξορμήσεις 
επίσης έχουν πραγματοποιηθεί σε Ίλιο (πλ. 
Ελευθερίας) και Πετρούπολη.

Σταθερή είναι η παρουσία μας στο Αιγά-
λεω, με εξόρμηση κάθε βδομάδα στο σταθ-
μό του μετρό. Επίσης, έχουν γίνει και θα συ-
νεχιστούν εξορμήσεις σε Νίκαια–Κορυδαλ-
λό (πλ. Ελευθερίας), Κερατσίνι (πλ. Λαού) 
και Πειραιά (εμπορικός πεζόδρομος). Τις 
επόμενες μέρες προγραμματίζονται εξορμή-
σεις και σε μαζικούς χώρους, όπως το Γενι-
κό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο ΑΔΜΗΕ 
(όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονταν πρόσφατα 
σε κινητοποιήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ησή του), το αμαξοστάσιο του Μετρό.

Εβδομαδιαία σταθερή εξόρμηση γίνεται 
στην Καλλιθέα (πλ. Δαβάκη), όπου επισκε-
φτήκαμε και τους εργαζόμενους του δήμου, 
που βρίσκονταν σε κινητοποίηση. Επίσης 
γίνονται εξορμήσεις σε Νέα Σμύρνη, Βύ-
ρωνα (στις κεντρικές πλατείες), Νέα Ιωνία 
(σταθμός ΗΣΑΠ), Νέο Ηράκλειο, Πατήσια 
(σταθμός ΗΣΑΠ).

ΦΑΚΕΛΟΣ: Ευρωεκλογές

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Η παρέμβασή της Ο.Κ.Δ.Ε. εστίασε στο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποιούνταν σχεδόν καθημερινά εξορ-
μήσεις, κυρίως στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου, τη φοιτητική λέσχη και σε μεμονωμένες σχολές 
(Ιστορικό, Φιλοσοφικό κ.α.). Υπάρχουν θετικά δείγματα για το πολιτικό κλίμα ανάμεσα στους φοιτητές. 
Ένα σημαντικό κομμάτι φοιτητών συμφωνεί με την επιτακτική ανάγκη εξόδου από Ευρώ και Ε.Ε., συζη-
τώντας το με πολύ καθαρό τρόπο. Το κομμάτι που παραμένει «αδιάφορο» είναι μειοψηφία. Αυτό υποδη-
λώνει διεργασίες μέσα στους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει να εκφραστούν αγωνι-
στικά το τελευταίο διάστημα.
Για τις επόμενες μέρες και μέχρι τις εκλογές, εξορμήσεις θα πραγματοποιούνται και στο κέντρο της πόλης. 
Επίσης, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στις 21 Μάη, στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.

Σε Πάτρα και Αγρίνιο, έχει προ-
γραμματιστεί μαζική εξόρμηση τις επό-
μενες μέρες μέχρι τις Ευρωεκλογές.

Στη Λαμία έγιναν δύο εξορμήσεις με 
σημαντική διακίνηση της Εργατικής 

Πάλης, όπως και στη Θήβα όπου θα 
πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση 
την Τρίτη 13 Μάη (6:00μμ, καφέ–μπαρ 
Ζύθος). Επίσης, εξορμήσεις έχουν γίνει 

και θα επαναληφθούν στη Χαλκίδα.

ΚΡΗΤΗ
Εξορμήσεις της Ο.Κ.Δ.Ε. πραγματοποιήθη-
καν το διήμερο 26 και 27 Απριλίου σε Ηρά-
κλειο και Χανιά, στις κεντρικές αγορές των 
πόλεων. Μοιράστηκαν κείμενα και διακι-
νήθηκε μαζικά η Εργατική Πάλη, ενώ έγι-
νε ενδιαφέρουσα συζήτηση με ντόπιους και 
περαστικούς. Στις 10 Μάη πραγματοποιή-
θηκε πολιτική εκδήλωση της ΟΚΔΕ στην 
Ιεράπετρα.

Η καμπάνια της Ο.Κ.Δ.Ε. για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
■  Κάτω η Ε.Ε. - Φυλακή των λαών

■  ΕΞΩ απ’ το Ευρώ της φτώχειας και ανεργίας

■  Για μια Ευρώπη των Εργαζομένων
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ έσα από την παρέμβασή μας στη Συ-
νέλευση Κατοίκων Καλαμαριάς, προ-
παγανδίσαμε στους συναγωνιστές της 
συνέλευσης τις θέσεις και το πρόγραμ-

μά μας. Βρεθήκαμε με τους κατοίκους της περιοχής 
στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς και στις λαϊκές 
αγορές, με τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσί-
ες (ΔΕΗ, εφορίες, δήμος κ.λπ.) και με νέους σε τοπι-
κά στέκια τους. Η καμπάνια στην Καλαμαριά συνε-
χίζεται με παρεμβάσεις και σε άλλους χώρους δου-
λειάς (νοσοκομεία, ΙΚΑ κ.α.), γειτονιές και χώρους 
νεολαίας, κλείνοντας με εκδήλωση στον πεζόδρομο 
της Καλαμαριάς ( μπροστά από το δημαρχείο) την 
Τρίτη 20 Μάη, στις 19:00.

Στις υπόλοιπες ανατολικές συνοικίες και στο κέ-
ντρο, οι παρεμβάσεις μας γίνονται τακτικά σε πλα-
τείες (Καμάρα και πλατεία Ναυαρίνου κάθε Παρα-
σκευή), στην Τούμπα (Αγία Βαρβάρα και Άγιος Θε-
ράποντας κάθε Πέμπτη) και στην πλατεία Χαριλά-
ου. Ακόμη έχουν γίνει παρεμβάσεις στην κεντρική 
πλατεία της Θέρμης, στην περιοχή της Μπότσα-
ρη και της Βασ. Όλγας και εξορμήσεις ενημέρωσης 
στους εργαζόμενους του ΙΚΑ Τούμπας και Κέντρου, 
της ΕΥΑΘ, του ΟΑΕΔ, του ΚΕΠ, στη συναυλία αλ-
ληλεγγύης των απολυμένων της ΕΤ3 και της Coca–
Cola και στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Στο επόμενο 
διάστημα σκοπεύουμε να επισκεφθούμε ΕΤ3, ΒΙΟ-
ΜΕ, εργοτάξιο Μετρό και νοσοκομεία (ΑΧΕΠΑ, Ιπ-
ποκράτειο, Γεννηματάς).

Οι γειτονιές  της Δυτικής Θεσσαλονίκης βιώ-
νουν πιο έντονα τη βαρβαρότητα της καπιταλιστι-
κής κρίσης. Aνεργία στα ύψη, χιλιάδες νοικοκυριά 
χωρίς ρεύμα, νερό, θέρμανση ή που τρέφονται από 
συσσίτια, ψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής (ήδη 
από την υποχρεωτική εκπαίδευση), μόλυνση του 

περιβάλλοντος (ΣΜΑ Ευκαρπίας, καύση αποβλή-
των στο ΤΙΤΑΝ κ.α.) που απειλεί σοβαρά την υγεία 
των πιο φτωχών και εργατικών στρωμάτων. Εκεί 
η Ο.Κ.Δ.Ε. επικεντρώνει την καμπάνια της, για να 
εξηγήσει τις αιτίες αυτών των προβλημάτων, αναδει-
κνύοντας το συνολικό πρόγραμμά της για την έξοδο 
από Ευρώ/Ε.Ε., τη σωτηρία της εργατικής τάξης και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων από την καπιταλι-
στική κρίση.

Οι παρεμβάσεις μας γίνονται με σταθερά ρα-
ντεβού κάθε εβδομάδα: Δευτέρα στον ΟΑΕΔ δυτι-
κών συνοικιών (οδός Λαγκαδά), Τρίτη στην πλατεία 
Αμπελοκήπων, Πέμπτη στην πλατεία Ευόσμου. Επι-
πλέον γίνονται καθημερινές εξορμήσεις σε εργασι-
ακούς χώρους (εργοτάξια δήμων, νοσοκομεία, ΙΚΑ, 
σχολεία, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΣΕ κ.α.), 
σε χώρους όπου εξελίσσονται σημαντικοί αγώνες 
(Ευκαρπία κ.α.), σε λαϊκές αγορές και χώρους νε-
ολαίας. Η καμπάνια θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, την Παρασκευή 
23 Μάη στις 7:00μ.μ.

Ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει πραγματική 
καταδίκη της συγκυβέρνησης και της Τρόικας

Στην καμπάνια μας ερχόμαστε σ’ επαφή με δε-
κάδες χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους, νέους, 
που σχεδόν καθολικά εκφράζουν την αναγκαιότη-
τα απαλλαγής από τη χουντική συγκυβέρνηση και 
τα μνημόνια, με ενδιαφέρον παίρνουν το υλικό μας, 
ενώ αρκετοί ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν περισ-
σότερο την ΟΚΔΕ. Υπάρχουν όμως ακόμα αρκετές 
«αυταπάτες», για το πώς θα σωθούμε από την κρί-
ση. Αν δηλαδή αρκεί να φύγει η συγκυβέρνηση και 
να εκλεγεί μια αριστερή κυβέρνηση ή αν χρειάζεται 
να σπάσουμε τη λογική της ανάθεσης (που ενισχύ-
εται στις προεκλογικές περιόδους) και να πάρουμε 
εμείς οι ίδιοι την κατάσταση στα χέρια μας, υιοθε-
τώντας πολύ πιο ριζοσπαστικές λύσεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τα τελευταία χρόνια, η ΟΚΔΕ συμμετέχει ενεργά στους αγώ-

νες στην περιοχή. Αγανακτισμένοι, κίνημα ενάντια στο άνοιγμα 
χρυσωρυχείων κ.α., ενώ έχουμε συμβάλλει στην οργάνωση του 
Αντιφασιστικού Μετώπου Αλεξανδρούπολης. Οι δραματικές επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πλέον εμφανείς (ο Έβρος 
βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους νομούς σε ανεργία), με απο-
τέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι, άνεργοι και νέοι να ενδιαφέρονται 
να γνωρίσουν την ΟΚΔΕ και την πολιτική της. Η καμπάνια στην 
Αλεξανδρούπολη γίνεται κάθε Πέμπτη απόγευμα, μπροστά στο 
Δημαρχείο της πόλης. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να έρθουμε σε 
επαφή με πλατιά κομμάτια της τοπικής κοινωνίας, να συζητήσου-
με μαζί τους, να διαδώσουμε τις θέσεις μας. Στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης, την καμπάνια στη νεολαία έχει αναλάβει με 
σταθερότητα η φοιτητική μας παράταξη (ΣΣΠ). Το επόμενο διά-
στημα θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας (Υφα-
ντής, Ακρίτας, δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.).

Η κεντρική προεκλογική εκδήλωση της Ο.Κ.Δ.Ε. θα γίνει την 
Τρίτη 20 Μάη, στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, στις 7:00μ.μ, 
όπου καλούμε εργαζόμενους, άνεργους, νέους και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα της Θράκης να μας στηρίξουν/ψηφίσουν, να παλέψουν 
μαζί μας, για να βάλουμε ένα τέλος στη βαρβαρότητα των μνημο-
νίων, να αγωνιστούμε για να σωθούμε από τον καπιταλισμό.

Εξορμήσεις πραγματοποιού-
νται και σε άλλες πόλεις, όπως 
Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλος, Κατε-
ρίνη, Καβάλα, Δράμα, Λαγκα-
δάς, Φλώρινα, Κοζάνη, Βέροια, 
Νάουσα, Έδεσσα, Σκύδρα, Κιλ-
κίς, Σέρρες, Πολύγυρος, Ιερισσός. 
Εκδηλώσεις θα γίνουν σε Τρίκα-
λα (Σάββατο 10 Μάη, 19:30, στο 
στέκι Rossonero) και Βόλο (Σάβ-
βατο 10 Μάη, στις 7:00μ.μ. Πα-
νεπιστήμιο/Θόλος).

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
■ Κέντρο: Τετάρτη 21 Μάη, 
7:00μ.μ. Άγαλμα Βενιζέλου

■ ΕΥΟΣΜΟΣ: Παρασκευή 23 Μάη 
- 7:00μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου
■ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Τρίτη 20 Μάη - 7:00μ.μ. πλατεία 
Δημαρχείου
■ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Θα ανακοινωθεί σύντομα
■ ΤΟΥΜΠΑ: Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
■ ΑΓΡΙΝΙΟ: Σάββατο 17/5
■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Τρίτη 20 Μάη 7:00μ.μ. 
Δημαρχείο
■ ΒΟΛΟΣ: Σάββατο 10 Μάη - 7μμ - Πανεπιστήμιο 
Θόλος
■ ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Τετάρτη 21/5, 7:00μ.μ. Εργατικό 
Κέντρο Ιωαννίνων
■ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Τετάρτη 14/5, 7:00μ.μ. 
Πάνθεον
■ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Σάββατο 10/5, 5:30μ.μ.
■ ΘΗΒΑ: Τρίτη 13/5,6:00μ.μ.,  καφέ μπαρ Ζύθος, 
Επαμεινώνδα 90
■ ΧΑΛΚΙΔΑ: Θα ανακοινωθεί σύντομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ, Τρίτη 20/5  7:00μ.μ. 

Πολυτεχνείο κτήριο Γκίνη

Στην Ορεστιάδα, παρεμβαί-
νουμε στην κεντρική πλατεία, 
έχοντας ως στόχο την σταθερή 
παρουσία μας μια φορά το μήνα. 

Στην Κομοτηνή, η παρουσία 
μας στην κεντρική πλατεία, δύο 
φορές τον τελευταίο μήνα, είχε 
ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. 

ΦΑΚΕΛΟΣ: Ευρωεκλογές

Η καμπάνια της Ο.Κ.Δ.Ε. για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014
■  Κάτω η Ε.Ε. - Φυλακή των λαών

■  ΕΞΩ απ’ το Ευρώ της φτώχειας και ανεργίας

■  Για μια Ευρώπη των Εργαζομένων
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Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλά-
δας κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Μάη αυ-
τόνομα, με δικό της ψηφοδέλτιο:
■ Για να καταγγείλει και ν’ αγωνιστεί ενάντια 

στις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που μας οδήγησαν 
στην χρεοκοπία, που επέβαλλαν τα Μνημόνια, τη χούντα 
Συγκυβέρνησης–Τρόικας, τη σήψη και διαφθορά του πολι-
τικού συστήματος: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, τη θλιβερή ΔΗΜΑΡ, τους 
δεξιούς λαϊκιστές των ΑΝΕΛ και τα νέα –το ίδιο άκρως 
αποκρουστικά– ομοιώματά τους (ΕΛΙΑ, ΠΟΤΑΜΙ κ.α.), 
αλλά και τη φασιστική συμμορία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, το 
κεφάλαιο και τους υπηρέτες του. ΑΥΤΟΥΣ που έχουν δη-
μιουργήσει πάνω από 1,5 εκ. άνεργους και άλλους τόσους 
υποαπασχολούμενους, 3,5 εκ. συνανθρώπων μας που ζουν 
κάτω απ’ το όριο της φτώχειας, χιλιάδες που συνωστίζονται 
για ένα «γεύμα» στα «φιλανθρωπικά» συσσίτια ή ψάχνουν 
στους κάδους των απορριμμάτων, που δεν έχουν ρεύμα και 
θέρμανση. ΑΥΤΟΥΣ που στήνουν στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, τείχη και πογκρόμ, σήμερα για τους μετανάστες, πολύ 
σύντομα για όσους αντιδρούν στη βαρβαρότητα του συ-
στήματός τους.
■ Για να καταγγείλει και ν’ αγωνιστεί ενάντια στο ζουρ-
λομανδύα του Ευρώ και της Ε.Ε., που μας έχει βυθί-

σει στη φτώχεια και εξαθλίωση. Που μαζί με τις δοσίλο-
γες μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν επιβάλλει καθεστώς 
νεοαποικια κού τύπου, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
■ Για να καταγγείλει όσους κυβέρνησαν χωρίς καμία πο-
λιτική ή δημοκρατική νομιμοποίηση, με διαρκή πολιτι-
κά πραξικοπήματα, καταργώντας κάθε εθνική και λαϊκή 
κυριαρχία.  Που παραμένουν σήμερα στην εξουσία πατώ-
ντας πάνω σ’ ένα τερατώδες Κράτος Έκτακτης Ανάγκης 
των ΜΑΤ, διώξεων και απαγορεύσεων, των ιμπεριαλιστών 
Ε.Ε. και ΗΠΑ.
■ Για ν’ αναδείξει ένα σχέδιο αγώνων για τα ουσιαστικά 
προβλήματα των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων, της νεολαίας. Ένα πρόγραμμα αιτημάτων (κατάργη-
ση των μνημονίων, διαγραφή του χρέους, εθνικοποίηση των 
τραπεζών και τομέων–κλειδιών της οικονομίας κάτω από 
εργατικό έλεγχο, έξοδο από Ευρώ και Ε.Ε. κ.α.). Την ανά-
γκη μια Κυβέρνησης των Εργαζομένων, για να επιβάλου-
με τις δικές μας λύσεις.
■ Για ν’ αναδείξει τη ρίζα του προβλήματος, την κρίση του 
ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος.

Η εκλογική κάθοδος της ΟΚΔΕ είναι μια συνέχεια των 
παρεμβάσεών της στους αγώνες και μια ανάδειξή τους: κι-

νητοποιήσεις ενάντια σε διαθεσιμότητες και απολύσεις, 
απεργίες, άνεργοι, φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιή-
σεις, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις, αγώ-
νες ενάντιο στο κλείσιμο και την ιδιωτικοποίηση δημόσι-
ων υπηρεσιών και επιχειρήσεων (σχολεία, νοσοκομεία, ΕΡΤ, 
ΔΕΗ κ.α.), όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων του 
2011–12.

Η ΟΚΔΕ δεν έχει και δεν θέλει να σκορπίσει αυταπάτες. 
Η ανατροπή της χούντας κυβέρνησης–τρόικας, η κατάργη-
ση των μνημονίων, η διαγραφή του χρέους, η έξοδος απ’ το 
Ευρώ και την Ε.Ε. κ.λπ. γίνονται μόνο με μεγάλους αγώνες 
και εξεγέρσεις. Με κοινωνικές/προλεταριακές επαναστά-
σεις, με την ανατροπή του βάρβαρου καπιταλιστικού συ-
στήματος και του σάπιου αστικού καθεστώτος. Με το χτί-
σιμο μιας νέας επαναστατικής δύναμης, για να συγκρου-
στούμε αποτελεσματικά με το σύστημα, τους υπηρέτες και 
το κράτος του.

Στο ευρωψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη δι-
οικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές και απλοί εργαζόμενοι 
με σημαντική συμβολή στους αγώνες της προηγούμενης πε-
ριόδου, άνεργοι που δραστηριοποιούνται σε επιτροπές γει-
τονιών, αγωνιστές που δραστηριοποιούνται υπέρ των μετα-
ναστών, φοιτητές με πλούσια δράση στο φοιτητικό κίνημα. 
Αναδεικνύοντας και εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης 
(με μερική απασχόληση και κάθε είδους ελαστική εργασία, 
ανασφάλιστους, άνεργους, μετανάστες) που αποσιωπάται 
απ’ τα ΜΜΕ, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, την αστι-
κή διαπλοκή.

Η Ο.Κ.Δ.Ε. στις Ευρωεκλογές
Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας συμμετέχει αυτόνομα, 

με δικό της ψηφοδέλτιο, στις προσεχείς ευρωεκλογές.

Για την κάθοδο της ΟΚΔΕ στις Ευρωεκλογές, επαναστατικές οργανώσεις από την Ευρώπη 
και την Τουρκία εξέφρασαν την υποστήριξή τους με μηνύματα που μας απέστειλαν. Στόχος 
της ΟΚΔΕ είναι ο συντονισμός και η ενοποίηση των αγώνων πανευρωπαϊκά και διεθνώς, 
για ν’ αντισταθούμε στην κρίση και βαρβαρότητα του καπιταλισμού, ν’ ανατρέψουμε τις 

καπιταλιστικές δυνάμεις, ν’ αποτρέψουμε την απειλή νέων πολέμων. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ 
αυτό, ο συντονισμός των επαναστατικών δυνάμεων στην Ευρώπη και παγκόσμια, η οικοδόμηση μιας 
αναγεννημένης 4ης Διεθνούς.
[Τα πλήρη κείμενα στην ιστοσελίδα της ΟΚΔΕ]

▶Διεθνιστική Πάλη (Lucha Internacionalista), Ισπανία
Υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα της ΟΚΔΕ [...]. Η Ελλάδα είναι ο καθρέφτης όπου βλέπουν οι 

εργαζόμενοι της Ε.Ε. Ο τόπος όπου η Τρόικα και οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τα πιο σκληρά μέτρα 
και σχέδια λιτότητας, με δραματικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Είναι επίσης αναφορά για 
τους αγώνες. Γι’ αυτό η ήττα των Μνημονίων πρέπει να είναι ένας στόχος όλων των οργανώσεων των 
εργαζομένων στην Ε.Ε […]. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί ούτε να εξανθρωπιστεί. Είναι η Ευρώπη 
του κεφαλαίου και των τραπεζών. Υποστηρίζουμε τη ρήξη με την Ε.Ε. από διεθνιστική και ταξική σκοπιά 
[…]. Πρέπει να ενώσουμε τους αγώνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως την κήρυξη μιας ευρωπαϊκής γενικής 
απεργίας […]. Πρέπει να ορθώσουμε μια εναλλακτική πολιτική των εργαζομένων, διεθνιστική και ταξική, 
σε ρήξη με την Ε.Ε. και τον καπιταλισμό, για μια Ευρώπη ενωμένη και σοσιαλιστική.»

▶Εργατική Πάλη (Arbeiter–innen Kampf), Αυστρία
Σύντροφοι, καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε την υποψηφιότητά σας […] η Ελλάδα βρίσκεται στην 

πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού ταξικού αγώνα. Οι ευρωπαϊκές αστικές τάξεις χρησιμοποιούν τη χώρα 
σας ως εργαστήριο για την επίλυση της κρίση σε βάρος της εργατικής τάξης […] το απολιθωμένο μίγμα 
ρεφορμισμού και σεχταρισμού του ΚΚΕ οδηγεί σε αδιέξοδο. Οι αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν 
πιο «ζωντανές», αλλά στο τέλος ο ρεφορμιστικός πλουραλισμός δεν προσφέρει καμία διέξοδο για την 
ελληνική εργατική τάξη […]. Η κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει με οδυνηρό τρόπο την απουσία ενός 
επαναστατικού κόμματος. Ακόμα πιο σημαντικές είναι εκείνες οι δυνάμεις που πραγματικά προσπαθούν 
να χτίσουν ένα τέτοιο κόμμα - και όχι μια νεφελώδη «αριστερή» συμμαχία. Μ’ αυτή την έννοια, 
θεωρούμε σημαντικό ότι η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις Ευρωεκλογές ανοιχτά, με τη σημαία της. […] μια 
εργατική λύση στην καπιταλιστική κρίση μπορεί να είναι μόνο μια διεθνής λύση […] Είμαστε μαζί με το 
σύνθημα–κάλεσμά σας «για μια Ευρώπη των Εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική». 
Είναι αναγκαίο να καταγγείλουμε τόσο τους θεσμούς της Ε.Ε. όσο και τις εθνικές αστικές τάξεις. Αυτό 
ισχύει …] ακόμα περισσότερο για τις χώρες του κέντρου της Ε.Ε […]. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για ν’ 
αντιταχθούμε στα ψέματα… σχετικά με τους «τεμπέληδες Έλληνες» […]. Στο κάτω-κάτω, η καλύτερη 
διεθνιστική αλληλεγγύη είναι η ανάπτυξη των ταξικών αγώνων και της ταξικής συνείδησης ενάντια στην 
ίδια μας την αστική τάξη.

▶Εργατική Δημοκρατία, Τουρκία
[…] Όλοι εσείς που στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης τώρα παλεύετε με την σκληρή 
λιτότητα […] – οι σύντροφοί σας στην Τουρκία, σας παρακολουθούμε με αλληλεγγύη. Θέλουμε να 
εκφράσουμε την υποστήριξη και αλληλεγγύη μας μ’ αυτούς που υποφέρουν από την παγκόσμια κρίση 
του καπιταλισμού, τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων που προσπαθούν 
να φορτώσουν την κρίση στους εκμεταλλευόμενους […].Συγχαίρουμε την ΟΚΔΕ για την προβολή 
αιτημάτων επείγουσας ανάγκης, δημοκρατικών και κοινωνικών αιτημάτων όλων των καταπιεσμένων, 
των ανέργων και της νεολαίας. Είναι ώρα να καταδικάσουμε τη σκληρή λιτότητα, τις νεοφιλελεύθερες και 
αντεργατικές πολιτικές της Ε.Ε., της Ευρωζώνης, της Κομισιόν, της ΕΚΤ κ.λπ. και των πολιτικών ηγεσιών 
τους… Με τους κοινούς αγώνες της εργατικής τάξης και των λαών. Για τη διάλυση της αντιδραστικής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια Εργατική Δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Κάτω η κηδεμονία της Τρόικας 
και των Μνημονίων.

Στήριξη από επαναστατικές οργανώσεις του εξωτερικού ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Δ.Ε.

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τηλεφωνήτρια, μέλος ΔΣ 
Σωματείου Εργαζομένων VODAFONE, Αθήνα.
2. ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, άνεργος 
πτυχιούχος  ΤΕΙ Ηλεκτρονικής, Θεσσαλονίκη.
3. ΓΟΥΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οδηγός ταξί, 
Θεσσαλονίκη.
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, φοιτητής Φυσικού, 
Φλώρινα.
5. ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μηχ. μηχανικός 
σε εργοστάσιο, Αθήνα.
6. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΛΙΠΟΥ, απόφοιτος 
Πληροφορικής, ελαστικά εργαζόμενος σε 5μηνο πρόγραμμα στο 
Δήμο Περιστερίου, Αθήνα.
7. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Ηλ. μηχανικός, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων VODAFONE, Αθήνα.
8. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, φοιτήτρια Ηλ. 
Μηχανικός, Θεσσαλονίκη.
9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΕΣΤΗ, νοσηλεύτρια, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Αποκλειστικών Νοσηλευτριών/τών 
Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη.
10. ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εργαζόμενος 
στον επισιτισμό , μέλος ΔΣ στο Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων σε 
Επισιτιστικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις,  Θεσσαλονίκη.
11. ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εργαζόμενη 
στον επισιτισμό , μέλος ΔΣ στο Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων σε 
Επισιτιστικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις,  Θεσσαλονίκη.
12. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ    του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, απολυμένη 
σερβιτόρα, μέλος Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων στον ΚΑΦΕΝΑΙ-
ΜΥΡΣΙΝΗ, Θεσσαλονίκη.
13. ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτικός εκπαιδευτικός, 
μέλος Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα Ιεράπετρας, Ιεράπετρα Κρήτης. 
14. ΛΑΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
συνταξιούχος καθηγητής Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη.
15. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
εμποροϋπάλληλος, Αθήνα.
16. ΜΠΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ, Άνεργος, 
Αθήνα. 
17. ΝΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ιδιωτικός 
υπάλληλος, Αλεξανδρούπολη.
18. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΟΦΡΟΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
Εκδόσεις Εργατική Πάλη, Αθήνα. 
19. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
ιδιωτικός υπάλληλος, Τρίκαλα.
20. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εκδόσεις 
Εργατική Πάλη, Θεσσαλονίκη.
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Έχουμε χρησιμοποιήσει χιλιάδες 
αφίσες και χαρτόνια, καθώς και 
πανό με τα κύρια συνθήματά 
μας σε κεντρικά σημεία. Οι θέ-

σεις μας (για τη σύνδεση των δημοτικών 
εκλογών με τη συνολική οικονομική και 
πολιτική κατάσταση, για ένα πρόγραμμα 
πάλης στους δήμους κ.λπ.) αναλύονται 
στο 4σέλιδό μας, που διακινείται μαζικά. 
Η έμφασή μας δίνεται στο σύνθημα «Ο 
δήμος, κέντρο αγώνα», εξηγώντας ότι 
απαιτείται ρήξη με όλους τους κρυφούς 
και φανερούς υποστηρικτές των Μνημο-
νίων και των πολιτικών που μας έφεραν 
ως εδώ – ότι χρειάζονται μέτρα έκτακτης 
ανάγκης για ν’ αντιμετωπιστεί η ανθρω-
πιστική κρίση, τα καθημερινά προβλήμα-
τα επιβίωσης, μέτρα που πρέπει να επι-
βάλλουν οι εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι 
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα με τον 
αγώνα τους – ότι η «μάχη» των δημοτι-
κών εκλογών πρέπει να είναι ένα μέρος 
της πάλης μας ν’ ανατρέψουμε τη χούντα 
Συγκυβέρνησης–Τρόικας–Μνημονίων.

Οι δημοτικές παρατάξεις που συνδέ-
ονται με τα επίσημα αστικά κόμματα εί-
ναι κατακερματισμένες – και προσπα-
θούν πίσω απ’ την ταμπέλα του «ανεξάρ-
τητου» να κρύψουν τη συμφωνία τους με 
τις πολιτικές των Μνημονίων, που οι ίδιες 
άλλωστε εφαρμόζουν στους δήμους, πα-
ράλληλα με τις αντιλαϊκές πολιτικές του 

Καλλικράτη, την παράδοση του δήμου 
σε ιδιώτες εργολάβους κ.λπ. Η δημοτική 
παράταξη του ΚΚΕ ακολουθεί τη γενική 
του γραμμή απομονωτισμού και ηττοπά-
θειας, δείχνοντας να νοιάζεται περισσό-
τερο να δώσει ένα στίγμα «αντι–ΣΥΡΙ-
ΖΑ» παρά να μιλήσει ουσιαστικά με τον 
κόσμο. Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που διεκδικεί με αξιώσεις να κερδίσει 
το δήμο, είναι η πιο «ζωντανή» σε εμφά-
νιση και παρεμβάσεις, όμως το πρόγραμ-
μά της –πέρα από σωστές προτάσεις– δι-
απερνάται από την αδιέξοδη ρεφορμιστι-
κή λογική μιας «αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης» του δήμου, χωρίς να προετοιμά-
ζει τους δημότες/κατοίκους για τις συ-
γκρούσεις που απαιτούνται.

Η Εργατική Αντεπίθεση κάνει τρεις 
σταθερές παρεμβάσεις τη βδομάδα, στο 
κέντρο του Γαλατσίου (διασταύρωση Γα-
λατσίου και Βεϊκού), κάθε Τρίτη και Πέ-
μπτη απόγευμα και κάθε Σάββατο πρωί. 
Επιπλέον παρεμβάσεις γίνονται σε μαζι-
κούς χώρους, όπως ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, 
λαϊκές κ.α. Κύριος στόχος μας είναι η επι-
κοινωνία με εργαζόμενους, άνεργους, νέ-
ους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα στο 
δήμο μας. Παράλληλα, γίνονται επισκέ-
ψεις σε καταστήματα, καφετέριες, ανα-
ψυκτήρια κ.λπ. της περιοχής. 

Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι θετι-
κές, υπάρχει διάθεση για συζήτηση, ειδι-

κά όταν αντιλαμ-
βάνονται ότι η Ερ-
γατική Αντεπίθε-
ση δεν έχει καμία 
σχέση με τη σαπί-
λα του επίσημου 
πολιτικού σκη-
νικού, το οποίου 
τους γεμίζει αη-
δία και αγανάκτη-
ση. Υπάρχει όμως 
αρκετή απόστα-
ση από μια διάθεση ενεργής συμμετο-
χής στους αγώνες. Αυτό οφείλεται και σε 
ορισμένα αντικειμενικά χαρακτηριστικά 
του δήμου: δεν υπάρχουν κάποια μεγά-
λοι συγκεντρωμένοι εργασιακοί χώροι, 
ούτε κάποια σημαντική παρουσία της νε-
ολαίας ή ιδιαίτερα αξιόλογη πολιτική και 
κινηματική τοπική δράση. 

Το ψηφοδέλτιο της Εργατικής Αντε-
πίθεσης αποτελείται από 33 υποψηφί-
ους, που στην πλειοψηφία τους είναι ερ-
γαζόμενοι, άνεργοι και φοιτητές. Βασι-
κό μέλημά μας είναι να προωθήσουμε 
την ενεργό συμμετοχή των δημοτών/κα-
τοίκων στους αγώνες, για ν’ αντιμετω-
πίσουμε έμπρακτα την ανεργία, φτώχεια 
και εξαθλίωση, να ενισχύσουμε την κοι-
νωνική αλληλεγγύη, εξασφαλίζοντας για 
όλους (μετανάστες, άνεργους, φτωχούς 
κ.λπ.) στέγη, τροφή, ρεύμα, θέρμανση. 

Για να καταπολεμήσουμε την ανεργία, 
τη διάλυση του βιοτικού επιπέδου. Έτσι 
π.χ. κάποια από τα βασικά συνθήματά 
μας είναι: η πλήρης και σταθερή εργασία 
σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου, με την 
απορρόφηση/μονιμοποίηση όλων των 
έκτακτων, 5μηνων κ.λπ. υπαλλήλων – η 
ελάφρυνση/απαλλαγή των δημοτικών 
τελών για τους πιο αδύναμους – η ανα-
κατανομή του δημοτικού προϋπολογι-
σμού (μαζί με την αγωνιστική διεκδίκηση 
της αύξησης της χρηματοδότησης από 
το κράτος), για να υπηρετεί κατά προ-
τεραιότητα τις βασικές ανάγκες, με τη 
δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων, 
φαρμακείων, συσσιτίων κ.λπ. – το στα-
μάτημα του «πάρτι» που έχουν στήσει οι 
ιδιώτες εργολάβοι με τα έργα του δήμου, 
την ανάληψή τους απ’ τον ίδιο το δήμο – 
το σταμάτημα του ξεπουλήματος ελεύθε-
ρων χώρων, όπως το Παλαί.

Η καμπάνια της 
Εργατικής Αντεπίθεσης

1) Δημοτικό κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Εστιατόριο. Πρόγραμμα σίτισης των 
παιδιών στα σχολεία.
2) Επανασύνδεση ρεύματος–νερού για 
όλους τους δημότες. Δημοτική φροντί-
δα για τη θέρμανση όλων. Αγώνας ενά-
ντια στο ξεπούλημα ΔΕΗ και ΕΥΑΘ.
3) Υπεράσπιση των Δημοτών από κατα-
σχέσεις των τραπεζών σε σπίτια. Άμε-
ση κάλυψη των αστέγων και όσων απει-
λούνται με έξωση, με αξιοποίηση των 
άδειων διαμερισμάτων και ανέγερση δη-
μοτικών κατοικιών σύμφωνα με τις ανά-
γκες.
4) Δημοτικά ιατρεία με όλες τις ειδικό-
τητες. Κοινωνικό φαρμακείο για τους 
ανασφάλιστους. Συνεχή ιατρική παρα-
κολούθηση των μαθητών στα σχολεία 
με μόνιμους ιατρούς.
5) Δωρεάν παιδικοί σταθμοί για όλους, 
λιγότερα παιδιά ανά τάξη, δωρεάν ενι-
σχυτική διδασκαλία για τους μαθητές 
και παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, 
χωρίς επιβάρυνση των γονιών.
6) Ο Δήμος να κατασκευάζει μόνος τα 
έργα του, χωρίς εργολάβους, με μόνι-
μους δικούς του εργαζόμενους. Προσλή-
ψεις σε κοινωφελείς υπηρεσίες. Αγώνας 

ενάντια στις απολύσεις.
7) Απαλλαγή από δημοτικούς φόρους 
όλων των συνδημοτών χωρίς (ή με ελά-
χιστο) εισόδημα. Ελάφρυνση στα τέλη 
μικρομεσαίων επαγγελματιών. Επανεξέ-
ταση των τραπεζικών δανείων του Δή-
μου. Αγωνιστική διεκδίκηση για γενναία 
αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, 
δηλαδή επιστροφή των φόρων που πλη-
ρώνουμε, για τις δικές μας ανάγκες. 
8) Απαλλοτρίωση των άδειων στρατο-
πέδων και δημιουργία εκεί κοινωφελών 
δομών: Δημοτικό παντοπωλείο–εστια-
τόριο–παιδότοπο–φαρμακείο–γήπεδα–
αγορά παραγωγών–καλλιέργειες.
9) Έλεγχος τιμών στα βασικά είδη κατα-
νάλωσης – Συμφωνία με ΟΑΣΘ για δω-
ρεάν μεταφορά δημοτών με κάρτα ανερ-
γίας και των μαθητών.
10) Εκλεγμένες και ανακλητές επιτρο-
πές κατοίκων θα ελέγχουν διαρκώς τα 
οικονομικά του Δήμου. Για τα πιο σημα-
ντικά θέματα, δημοτικά δημοψηφίσμα-
τα με αποφάσεις δεσμευτικές για το δη-
μοτικό συμβούλιο. Κινητοποίηση των 
δημοτών ενάντια στην περιβαλλοντική 
υποβάθμιση της περιοχής μας και όλης 
της Θεσσαλονίκης, με τον ΣΜΑ Ευκαρ-

πίας και την άδεια καύσης αποβλήτων–
απορριμμάτων από το ΤΙΤΑΝ, την εξό-
ρυξη χρυσού στην Χαλκιδική.

Αγωνιστική κινητοποίηση για τη 
Διαγραφή του Χρέους, την απαλλα-
γή μας από Μνημόνια–Χρέος–Ε.Ε.-
Συγκυβέρνηση, για μια κυβέρνηση των 
Εργαζομένων.

Καμία προσπάθεια λειτουργίας του 
Δήμου υπέρ των λαϊκών συμφερόντων 
δεν είναι δυνατή χωρίς τη ρήξη με τα 
Μνημόνια και την εξουσία της Τρόι-
κας–συγκυβέρνησης–τραπεζιτών–βιο-
μηχάνων.

Η πληρωμή του δημόσιου χρέους 
(320 δις!) στους διεθνείς και ντόπιους 
τοκογλύφους, σημαίνει ότι θα μας πιουν 
το αίμα μέχρι την τελευταία σταγόνα. 
Κάθε ευρώ που πάει στο χρέος, κόβεται 
από τις δικές μας άμεσες ανάγκες.

Η επιβίωσή μας απαιτεί την απαλ-

λαγή μας από συγκυβέρνηση–Τρόι-
κα–Μνημόνια. Τη Διαγραφή του Χρέ-
ους και τη χρησιμοποίηση των δημόσι-
ων εσόδων για τις ανάγκες του ελλη-
νικού λαού. Την άμεση εθνικοποίηση 
όλων των βασικών κλάδων της οικονο-
μίας, των τραπεζών και όσων παραγω-
γικών μονάδων κλείνουν, κάτω από ερ-
γατικό έλεγχο. Φορολογία στο μεγάλο 
κεφάλαιο, δημόσιες επενδύσεις για νέες 
θέσεις εργασίας.

Στις Δημοτικές εκλογές και Ευρω-
εκλογές να ανατρέψουμε κάθε τοπικό 
και κεντρικό εκφραστή των αντεργατι-
κών/αντιλαϊκών, μνημονιακών πολιτι-
κών. Να μαυρίσουμε όλες τις μνημονι-
ακές και φασιστικές δυνάμεις. Να ανοί-
ξουμε τον δρόμο για την εφαρμογή μιας 
εργατικής πολιτικής, ενάντια στα κατα-
στροφικά αδιέξοδα του καπιταλιστικού 
συστήματος.

Για ένα δήμο αλληλεγγύης - αλληλοβοήθειας - αγώνα

Η δημοτική κίνηση Εργατική Αντεπίθεση στο Γαλάτσι (υποστηρίζεται από την ΟΚΔΕ) συμμετέχει 
στις δημοτικές εκλογές στις 18 Μάη, κάνοντας από τα τέλη Μαρτίου μια έντονη καμπάνια.

Η δημοτική κίνηση Εργατική Αντεπίθεση συνεχίζει την καμπάνια της για τις δημοτικές εκλογές
 στο δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης (Θεσσαλονίκη). Βασισμένη στο πρόγραμμά μας, 

που μεταξύ άλλων για τα άμεσα προβλήματα του δήμου περιλαμβάνει τα εξής:
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Η Δημοτική Κίνηση «Εργατική Αντεπίθε-
ση» –που υποστηρίζεται από την ΟΚΔΕ 
(Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών 
Ελλάδας)– κατεβαίνει στις εκλογές στο 

Δήμο Γαλατσίου στην Αθήνα και στο Δήμο Αμπε-
λοκήπων–Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. Συμμετέ-
χει στις εκλογές της 18ης Μαΐου:

– Για να καταγγείλει και να αγωνιστεί ενάντια 
στις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που οδήγη-
σαν τη οικονομία στη χρεοκοπία και τώρα υποστη-
ρίζουν το «Μνημόνιο», τη χούντα Συγκυβέρνησης–
Τρόικας που μας κυβερνά, τη σήψη και διαφθορά 
του πολιτικού συστήματος.

–Για να αναδείξει τα ουσιαστικά προβλήματα 
των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων 
και της νεολαίας: την ανεργία, φτώχεια και εξαθλί-
ωση – τη διάλυση των συστημάτων υγείας, παιδείας 
και κοινωνικής ασφάλισης – τη φορολογική αφαί-
μαξη – την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοι-
νωνικών αγαθών και υπηρεσιών – τη λεηλασία της 
δημόσιας περιουσίας – τους πλειστηριασμούς και 
τις κατασχέσεις τις κινητής και ακίνητης περιουσί-
ας του εργαζόμενου λαού κ.λπ. Να προειδοποιή-
σει για τα απίστευτης σκληρότητας μέτρα που έρ-
χονται (3ο Μνημόνιο) μετά τις διπλές εκλογές του 
Μαΐου, και επιπλέον για να προβάλει μια ριζικά δι-
αφορετική, μια αντικαπιταλιστική πολιτική και ένα 
σχέδιο αγώνων που να μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
βάρβαρες επιθέσεις της κατοχικής συγκυβέρνησης 
ΝΔ–ΠΑΣΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Να συμβάλλει στην οργάνωση της εργατι-
κής αντίστασης και αντεπίθεσης, αξιοποιώντας 
όλα τα πρόσφατα παραδείγματα: την εξέγερση του 
Δεκέμβρη του 2008, τους αγώνες των νέων σωμα-
τείων, την πάλη ενάντια στις διαθεσιμότητες και 
απολύσεις, τη μεγάλη εργατική έκρηξη της περι-
όδου 2010–2012 (γενική απεργία στις 5 Μάη, κα-
ταλήψεις υπουργείων, κίνημα των πλατειών (25 
Μάη 2011), εξεγερσιακοί  και συγκρουσιακοί αγώ-
νες στο κέντρο της Αθήνας (στις 15 και 29 Ιού-
νη/«Ιουνιανά» και 12 Φλεβάρη 2012), διαμαρτυρίες 
στις παρελάσεις (28 Οκτωβρίου 2011). Τους αγώ-
νες των μεταναστών και του αντιρατσιστικού και 
αντιφασιστικού κινήματος, για το χτύπημα του νε-
οναζισμού. Τους αγώνες για την υπεράσπιση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενά-
ντια στη νέα χούντα του Κράτους Έκτακτης Ανά-
γκης. Τους αγώνες ενάντια στην κερδοσκοπική κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος. Τις μορφές αυτοορ-
γάνωσης, τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας (σε αντίθεση με την υποκριτική 
«φιλανθρωπία»–ελεημοσύνη  των δυνάμεων του 
συστήματος), τις κινήσεις ανυπακοής (στα διόδια, 
την πληρωμή χαρατσιών, τους πλειστηριασμούς/
εξώσεις/κατασχέσεις) κ.λπ.

– Να καταγγείλει και να αγωνιστεί ενάντια στη 
μετατροπή των δήμων σε επιχειρήσεις με τον «Καλ-
λικράτη», που σημαίνει εφαρμογή του Μνημονίου 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Περιφέρει-
ες), γιατί: Ιδιωτικοποιεί τις δημόσιες/κοινωνικές 
υπηρεσίες και αγαθά. Μετακυλύει το κόστος τους 
στις πλάτες των δημοτών. Μετατρέπει την ΤΑ σε 
όργανο των νεοφιλελεύθερων κρατικών/κυβερνη-
τικών/ιδιωτικών πολιτικών, που τους χρησιμοποιεί 
σαν μέσα για την επιβολή νέων φόρων, τελών κ.λπ.

– Να προτάξει μια άλλη, ριζικά διαφορετική λο-
γική για τους δήμους, τη διαχείριση των οικονο-
μικών πόρων τους, τις σχέσεις τους με τους πολί-
τες, τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, το πε-
ριβάλλον, την αλληλεγγύη και ψυχαγωγία, τις αν-
θρώπινες, ηθικές και πνευματικές αξίες, τον πολιτι-
σμό. Για να συμβάλλει στην υπεράσπιση των ελεύ-
θερων χώρων, του περιβάλλοντος, της ποιότητας 
ζωής των εργαζόμενων και φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων, των δημοτών – ενάντια στην κερδοσκοπι-
κή διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων από εργο-
λάβους ιδιώτες, σε αγαστή συνεργασία με τις επί-
σημες πολιτικές δυνάμεις και δήθεν «ανεξάρτητες» 
δημοτικές κινήσεις. Να συνδέσει τα μικρά και μεγά-
λα τοπικά προβλήματα με τα μεγάλα προβλήματα, 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λα-
ϊκά στρώματα και η νεολαία. Να κάνει σημαία και 
πολιτική την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια: 
Κανένας χωρίς εργασία, χωρίς τροφή, χωρίς στέ-

γη, ρεύμα και θέρμανση, χωρίς ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη!

– Να προτάξει άλλες δομές διοίκησης των δήμων, 
που θα στηρίζονται σε μορφές αυτοοργάνωσης των 
κατοίκων, σε επιτροπές και συνελεύσεις στις γειτο-
νιές, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία. Μόνο 
έτσι μπορούν γίνουν οι δήμοι πραγματικά όργανα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια ασπίδα προστασίας 
απέναντι στη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση, 
την ανασφάλεια, την ξενοφοβία και το ρατσισμό.

– Να αγωνιστεί έμπρακτα ενάντια στην αναβί-
ωση του φασιστικού κινδύνου στις γειτονιές, στις 
ακροδεξιές συμμορίες που σπεκουλάρουν πάνω 
στην ανασφάλεια και εξαθλίωση των εργαζομέ-
νων, των άνεργων, των φτωχών, των νέων, για να 
ριζώσουν στις γειτονιές και στα σχολεία – και που 
αποτελούν έναν θανάσιμο κίνδυνο, το μακρύ δολο-
φονικό χέρι των μηχανισμών καταστολής και του 
Κράτους Έκτακτης Ανάγκης, στην υπηρεσία του 
μεγάλου κεφαλαίου.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η Δημοτική Κί-
νηση «Εργατική Αντεπίθεση» έχει μια πολιτική και 
πρακτική δημοκρατική, ριζοσπαστική και αντικαπι-
ταλιστική. Επομένως είναι απόλυτα αντίθετη με τα 
ψηφοδέλτια που προτείνονται από τα αστικά κόμ-
ματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κ.λπ.), απ’ όλους τους υποστη-
ρικτές, φανερούς και κρυφούς ή δήθεν «ανεξάρτη-
τους» του Μνημονίου, της ανάλγητης επίθεσης της 
κυβέρνησης–Τρόικας ενάντια στους εργαζόμενους. 
Είναι απόλυτα εχθρική απέναντι στους φασίστες 
της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική τους δρά-
ση ενάντια στο εργατικό κίνημα και τους μετανά-
στες.

Επίσης, η δημοτική μας κίνηση είναι διαφορετι-
κή από τις δημοτικές κινήσεις που υποστηρίζονται 
από την ρεφορμιστική αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ 
κ.λπ.), που παρά την ευαισθησία τους σε ορισμέ-
να προβλήματα έχουν μια μερική πολιτική, που δεν 
συνδέει τα «τοπικά προβλήματα» με τα γενικότερα 
και συνήθως υποτιμούν ή αδιαφορούν για τη ρίζα 
του κακού, την κρίση του ίδιου του καπιταλιστικού 
συστήματος και την υποταγή της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης  στο σάπιο αστικό καθεστώς. Οι ρητορικές 
καταγγελίες του Μνημονίου πολλές φορές ακυρώ-
νονται από τις συμμαχίες τους με γνωστές «προ-
σωπικότητες» του αστικού στρατοπέδου και κυρί-
ως από την πολιτική που εφάρμοσαν σε όσους δή-
μους είχαν τη διαχείριση ή την στάση τους απέναντι 
στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας. 

– Στα ψηφοδέλτια της Δημοτικής Κίνησης «Ερ-
γατική Αντεπίθεση» συμμετέχουν μέλη διοικήσεων 
σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, αγωνι-
στές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευ-
τικοί δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με σημαντική συμβολή σε όλες τις απεργίες και 
τους αγώνες για μια δημόσια και δωρεάν εκπαίδευ-
ση, αγωνιστές των παλαιότερων και πρόσφατων 
μεγάλων αγώνων, άνεργοι και εργάτες που δρα-
στηριοποιούνται σε Επιτροπές Ανέργων ή Επιτρο-
πές Δράσης σε γειτονιές, φοιτητές με πλούσια δρά-
ση στο φοιτητικό κίνημα.

Με τα ψηφοδέλτιά της, η Δημοτική Κίνηση «Ερ-
γατική Αντεπίθεση», εκτός των μεγάλων αγώνων 
και κινητοποιήσεων των εργαζομένων, συμβολίζει 
και αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες και εκεί-
νο το κομμάτι της εργατικής τάξης (με μερική απα-
σχόληση και κάθε είδους ελαστική εργασία, ανα-
σφάλιστους, άνεργους, μετανάστες) που αποσι-
ωπάται απ’ τα ΜΜΕ, τη συνδικαλιστική γραφειο-
κρατία, την αστική διαπλοκή. Που έπαιξε και παίζει 
σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, στους μικρούς 
ή μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης, που αγω-
νίζεται ανυποχώρητα ενάντια στην εκμετάλλευση 
και καταπίεση, που θαρραλέα προτείνει τη μόνη 
πραγματική, ριζική και ρεαλιστική διέξοδο από τα 
μνημόνια και τον καπιταλιστικό μεσαίωνα.
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Τον Μάιο του 2012, ο Ολάντ γίνο-
νταν ο νέος πρόεδρος, κερδίζο-
ντας τον δεξιό Σαρκοζί, με προε-
κλογικές υποσχέσεις για σταμά-

τημα του δεξιού αυταρχισμού και βελτίωση 
της θέσης των εργαζομένων. Από τότε μέχρι 
σήμερα, η πολιτική του κινήθηκε στην ακρι-
βώς αντίθετη κατεύθυνση. Γι’ αυτό και δεν 
αποτέλεσε έκπληξη η εκλογική συντριβή του 
γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις πρό-
σφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτή η ηχη-
ρή αποδοκιμασία του ΣΚ και του ίδιου του 
Ολάντ, εκφράστηκε με ενίσχυση της Δεξιάς 
και της Ακροδεξιάς (Εθνικό Μέτωπο της Λε-
πέν) καθώς και της αποχής.

Ο Ολάντ το χρησιμοποίησε αυτό ως πρό-
σχημα, για να ολοκληρώσει τη νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική του, υιοθετώντας την πιο 
ακραία εκδοχή της. Μετά τις εκλογές, έπαυσε 
ολόκληρη την κυβέρνησή του και τον πρωθυ-
πουργό του Εριό, και διόρισε ως υπουργούς 
σχεδόν όλα τα νεοφιλελεύθερα στελέχη του 
ΣΚ και νέο πρωθυπουργό τον Βαλς. Ο Βαλς, 
ένα μάλλον περιθωριακό στέλεχος του ΣΚ 
και σίγουρα μισητό λόγω των ακραίων νεο-
φιλελεύθερων απόψεών του, σηματοδοτεί όχι 
απλώς την ολοκλήρωση της νεοφιλελεύθε-
ρης πολιτικής του Ολάντ, αλλά και την έναρ-
ξη της κατά μέτωπο επίθεσης της γαλλικής 
μπουρζουαζίας απέναντι στην γαλλική εργα-
τική τάξη. Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός, απο-
δυναμωμένος και υποβαθμισμένος διεθνώς 
και μέσα στην ίδια την Ε.Ε., ήδη χρεοκοπη-
μένος, για να κρατηθεί ζωντανός έχει ανάγκη 
από μια ολοκληρωτική ήττα της γαλλικής ερ-
γατικής τάξης και μια αυξημένη επιθετικότη-
τα στο εξωτερικό. Το δεύτερο έχει ήδη μπει σε 
εφαρμογή, τόσο με τις γαλλικές επεμβάσεις 
στη Λιβύη και στο Μάλι, όσο και στην γαλ-
λική συμμετοχή (μέσω Ε.Ε.) στην ιμπεριαλι-
στική επίθεση στην Ουκρανία. Το πρώτο, η 
ολοκληρωτική ήττα της γαλλικής εργατικής 
τάξης αρχίζει να μπαίνει σε εφαρμογή με την 
άνοδο του Βαλς στην πρωθυπουργία.

Η χρεοκοπία της Γαλλίας
Μετά την κρίση του 2000–02, το ΑΕΠ της 

Γαλλίας, από το 2003 μέχρι το 2007, σημείωσε 
μικρές αυξήσεις (από 1 έως 2,5%) και συνο-
λικά αυξήθηκε κατά 10% περίπου. Στην κρί-
ση του 2008–09 μειώθηκε κατά 3,2%, το 2010 
γνώρισε μια ανάκαμψη κατά 1,7% και το 2011 
κατά 2% – αλλά από το 2012 η κρίση επιστρέ-
φει με την αύξηση του ΑΕΠ να είναι μηδενι-
κή, ενώ το 2013 να περιορίζεται στο 0,2%.

Η πορεία της βιομηχανικής παραγω-
γής ήταν χειρότερη. Με δείκτη το 100 για το 
2005, το 2009 (στο χειρότερο σημείο της κρί-
σης) έφτασε το 84,4, το 2010 αυξήθηκε στο 89 
και το 2011 στο 91 – αλλά από το 2012 ξανα-
πέφτει στο 88 και εκεί παραμένει και το 2013..

Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κε-
φαλαίου (επενδύσεις) μεταξύ 2003 και 2008 
αυξήθηκε κατά 39%, αλλά το 2009 μειώνεται 
απότομα κατά 11% και εν συνεχεία αυξάνεται 
ασθενικά κατά 2,4% το 2010, κατά 6,1% το 
2011, ενώ το 2012 σχεδόν τελματώνεται (αύ-
ξηση μόνο κατά 0,5%) και το 2013 ξαναμειώ-
νεται κατά 1,4%.

Οι εξαγωγές το 2009 κατακρημνίζονται 
κατά 22%, το 2010 επανακάμπτουν με αύξη-
ση 8,6% και το 2011 με 13,2% – αλλά το 2012 
μειώνονται ξανά κατά 4,7%, ενώ το 2013 αυ-
ξάνονται ελάχιστα κατά 1,7%. Γενικά, την τε-
λευταία 10ετία το μερίδιο των γαλλικών εξα-
γωγών στις παγκόσμιες εξαγωγές συνεχώς 
συρρικνώνεται, και μεταξύ 2004 και 2013 έχει 
μειωθεί κατά το 1/3 περίπου. Το ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών παραμένει αρνητικό και 
συνεχώς επιδεινούμενο από το 2006 και μέ-
χρι το 2012. Το έλλειμμά του το 2007 ήταν 19 
δις ευρώ και το 2012 εκτινάχθηκε στα 44 δις. 
Μόνο το 2013 περιορίστηκε στα 27 δις.

Αλλά για να εμφανίσει ακόμη και αυτή 
την άσχημη εικόνα την τελευταία 10ετία, ο 
γαλλ. καπιταλισμός αναγκάστηκε να υπερ-
χρεωθεί. Το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με μια 
«ελαστική» ερμηνεία των κριτηρίων του Μά-
αστριχτ, αυξανόταν συνεχώς από το 2002 και 

μετά: από 59% του ΑΕΠ το 2002, εκτινάχθη-
κε στο 93% του ΑΕΠ το 2013! Σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του ΔΝΤ, το δημόσιο χρέος το 
2009 είχε σκαρφαλώσει στο 87%, ενώ το 2013 
είχε φθάσει στο 99,6%. Και σύμφωνα με τις 
φημολογίες (δηλαδή πέρα από τις λογιστικές 
αλχημείες), πρέπει σήμερα να κυμαίνεται με-
ταξύ 110 και 120% του ΑΕΠ. 

Έτσι, το συνολικό χρέος, δημόσιο και ιδι-
ωτικό (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) ήταν το 
2000 στο 170% του ΑΕΠ, αλλά το 2012 είχε 
φθάσει στο 235% του ΑΕΠ. Όμως το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα είναι το χρέος των τραπεζών, 
που για το 2012 έφθανε το 151% του ΑΕΠ! Οι 
γαλλικές τράπεζες είναι μακράν οι πιο χρεο-
κοπημένες μεταξύ των μεγάλων χωρών της 
Ε.Ε., αν εξαιρέσουμε τις βρετανικές που όμως 
αποτελούν ένα διεθνές, αν και αδυνατισμένο, 
χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Αρχή ολοκληρωτικής επίθεσης
Μετά από τους συνηθισμένους φανφα-

ρονισμούς για το μεγαλείο της Γαλλίας και 
την υπερήφανη γαλλική στάση απέναντι στις 
Βρυξέλες, ο Βαλς προχώρησε, στην εναρκτή-
ρια ομιλία του ως πρωθυπουργός, στην ανα-
κοίνωση των νέων μέτρων λιτότητας για τη 
διετία 2014–15. Βέβαια, λόγω των επικείμε-
νων ευρωεκλογών, αυτά θα συγκεκριμενο-
ποιηθούν τον Αύγουστο με την κατάθεση 
ενός νέου μίνι προϋπολογισμού. Ο στόχος 
των νέων μέτρων, πέρα από την επιβίωση του 
γαλλικού ιμπεριαλισμού, είναι και η μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από 
3% το 2015, όπως πιέζουν οι Βρυξέλες.

Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν:
α) Μείωση των δημόσιων δαπανών κατά 
50 δις. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη περικο-
πή δημόσιων δαπανών μέχρι σήμερα και –με 
βάση διευκρινιστικές δηλώσεις του Ολάντ– 
θα προέλθει από τη δραστική μείωση των δα-
πανών στην κοινωνική ασφάλιση, την τοπική 
αυτοδιοίκηση και την κεντρική κυβέρνηση.
β) 5 δις μείωση δημοσίων δαπανών από μειώ-

σεις μισθών χαμηλόμισθων υπαλλήλων.
γ) Δραστικός «περιορισμός του κράτους» 
και ειδικά των περιφερειών και των δημοσί-
ων υπαλλήλων, οι οποίοι είναι… ανεπίτρεπτα 
πολλοί (στη Γαλλία υποτίθεται ότι αντιστοι-
χούν 90 δημόσιοι υπάλληλοι ανά 1.000 κατοί-
κους, ενώ στη Γερμανία μόλις 50!) και με… 
ανεπίτρεπτα πολλές κατακτήσεις!
δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή των 
επιχειρήσεων μέχρι το 2020 από το 33% στο 
28% και μείωση την επόμενη 2ετία κατά 6 δις 
των φόρων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Ολάντ ανακοίνωσε μια δέ-
σμη μέτρων (πρόκειται να αποσαφηνιστούν 
τον Αύγουστο) για τη μείωση των μισθών 
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά 
30 δις, ώστε να επανακάμψει η κερδοφορία 
των επιχειρήσεων. Αυτά τα μέτρα, που συνι-
στούν ένα λάιτ πρώτο μνημόνιο, βάζουν και 
την Γαλλία στην τροχιά των μνημονίων. Είναι 
προφανές ότι θα οδηγήσουν σε μια επιδείνω-
ση της ύφεσης και κατ’ επέκταση σ’ ένα σπι-
ράλ ακόμη πιο οδυνηρών μέτρων για την ερ-
γατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Αυτά τα μέτρα, που θα χτυπήσουν τα κα-
λύτερα οργανωμένα τμήματα της γαλλικής 
εργατικής τάξης, θα πυροδοτήσουν νέους με-
γάλους εργατικούς αγώνες ειδικά τώρα που 
η γαλλική εργατική τάξη, αν και έχει υποστεί 
μερικές ήττες, δεν έχει χάσει την ικανότητά 
της να αγωνίζεται και πολύ περισσότερο έχει 
πίσω της μια σειρά από κολοσσιαίους εργατι-
κούς αγώνες, ειδικά στον Νότο της Ευρώπης. 
Μένει βέβαια και η άκρα αριστερά ν’ ανταπο-
κριθεί στα νέα καθήκοντα και όχι, όπως σήμε-
ρα, που ένα κομμάτι της έχει γαντζωθεί στην 
ανοχή ή την υπεράσπιση του Ευρώ.

Στις 23 Απρίλη ανακοινώθηκε η συμ-
φωνία «εθνικής συμφιλίωσης» με-
ταξύ των δύο μεγαλύτερων οργα-
νώσεων για την απελευθέρωση της 

Παλαιστίνης, της Φατάχ και της Χαμάς, τα-
ράζοντας ακόμα περισσότερο την ήδη τετα-
μένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι συναντήσεις για την υπογραφή της 
συμφωνίας πραγματοποιήθηκαν στη Λωρί-
δα της Γάζας. Ακολούθησε η συνάντηση του 
Αμπού Αμπάς (ηγέτη της Φατάχ και προέ-
δρου της Παλαιστινιακής Αρχής) με τον εξό-
ριστο ηγέτη της Χαμάς, Χαλίντ Μεσάαλ, στη 
Ντόχα, όπου και επικυρώθηκε η συμφωνία. 
Είχαν προηγηθεί άλλες 2 συμφωνίες συνερ-
γασίας, που δεν κατέληξαν πουθενά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ορ-
γανώσεις συμφώνησαν στη συγκρότηση μιας 
Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 
μέσα στις επόμενες πέντε εβδομάδες. Προ-
σωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Αμπού Αμπάς 
και στην κυβέρνηση θα περιλαμβάνονται 
προσωπικότητες και άτομα που δεν θα προ-
έρχονται κατ’ ανάγκη από τις δύο οργανώ-
σεις, αλλά θα έχουν κύρος και θα είναι κοι-
νής αποδοχής. Κύριο μέλημα της προσωρι-
νής κυβέρνησης θα είναι η προετοιμασία για 
τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών, σε τουλάχι-
στον έξι μήνες.

Την ανακοίνωση της συμφωνίας ακολού-

θησαν συγκεντρώσεις και πορείες επιδοκιμα-
σίας και χαράς στη Δυτική Όχθη, στη Λωρί-
δα της Γάζας, ακόμα και σε προσφυγικούς κα-
ταυλισμούς στο Λίβανο. Δημιουργήθηκε κλί-
μα ευφορίας, ότι οι δύο οργανώσεις θα πα-
λέψουν μαζί για την αναγνώριση της Παλαι-
στίνης ως ανεξάρτητου κράτους και την παύ-
ση του αποκλεισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των δύο οργανώσεων είχε επέλ-
θει ρήξη το 2006 μετά τις βουλευτικές εκλο-
γές, όπου η Χαμάς είχε κερδίσει την πλειοψη-
φία των εδρών. Τη νίκη αυτή δεν αναγνώρι-
σε η Φατάχ και κάλεσε στη διεξαγωγή νέων 
εκλογών. Τελικά, Φατάχ και Χαμάς κατέλη-
ξαν σε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ τους, 
συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων και στην 
οριοθέτηση περιοχών εξουσίας. Η Φατάχ κα-
τέληξε να ελέγχει τη Δυτική Όχθη και η Χα-
μάς τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς, ισλαμική οργάνωση, δεν ανα-
γνωρίζει το κράτος του Ισραήλ και υποστη-
ρίζει την ένοπλη πάλη για τη διάλυσή του. Οι 
ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν χα-
ρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση και αν 
και έχουν μυστικές επαφές με στελέχη της, 
δεν τη δέχονται ως επίσημο συνομιλητή στις 
διαπραγματεύσεις. Έχει ισχυρές βάσεις μέσα 
στους παλαιστινιακούς πληθυσμούς, ωστό-
σο κινδυνεύει με απομόνωση, λόγω των εξε-
λίξεων στην ευρύτερη περιοχή, που αλλάζουν 

την κατάσταση για τους υποστηρικτές της. Η 
Συρία βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, το Ιράν 
έχει αποστασιοποιηθεί, ενώ στην Αίγυπτο 
η φιλικά προσκείμενη στη Χαμάς κυβέρνη-
ση των Αδελφών Μουσουλμάνων έχει ανα-
τραπεί και αντικατασταθεί από τη στρατιωτι-
κή χούντα του Σίσι, που χαρακτήρισε τη Χα-
μάς «τρομοκρατική», δεν θέλει να έχει καμία 
σχέση μαζί της και έχει προχωρήσει στο κλεί-
σιμο των υπόγειων στοών (μέσω των οποίων 
έσπαγε στοιχειωδώς το ισραηλινό εμπάργκο 
στη Λωρίδα της Γάζας), οδηγώντας έτσι στον 
οικονομικό στραγγαλισμό της Γάζας και στην 
πολιτική απομόνωση της Χαμάς.

Η Φατάχ, η μεγαλύτερη και ισχυρότερη 
οργάνωση της Παλαιστινιακής Αρχής, θε-
ωρείται ότι έχει περισσότερο κοσμικό χαρα-
κτήρα, ωστόσο έχει χάσει μέρος του κύρους 
και της αίγλης της τόσο στους παλαιστινια-
κούς πληθυσμούς όσο και διεθνώς. Ο Αμπάς 
δεν είναι παρά ένα τσιράκι των Αμερικάνων 
και του Ισραήλ, ιδιαίτερα υποχωρητικός στις 
συνομιλίες μαζί τους. Είναι εναντίον της ένο-
πλης πάλης και προωθεί τις «ειρηνευτικές δι-
απραγματεύσεις», χωρίς όμως καμία επιτυ-
χία. Η τελευταία προσπάθεια συνομιλιών με-
ταξύ Παλαιστινιακής Αρχής και Ισραήλ, που 
θεωρούνταν εξαρχής ότι θα λήξει με αποτυ-
χία λόγω της αδιαλλαξίας του Ισραήλ, διακό-
πηκε τελικά με πρωτοβουλία του ισραηλινού 
πρωθυπουργού, με πρόσχημα τη συμφωνία 
των δύο παλαιστινιακών οργανώσεων.

Για τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., αλλά και για κα-
θεστώτα αραβικών κρατών φιλικά προσκεί-

μενα σ’ αυτές, είναι σημαντικό να βρεθεί μια 
μερική έστω λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα, 
που αποτελεί ούτως ή άλλως εστία ανάφλε-
ξης, καθώς όλη περιοχή βρίσκεται σε ανα-
βρασμό μετά την Αραβική Άνοιξη και έχουν 
ανατραπεί σε μεγάλο βαθμό οι προηγούμενες 
ισορροπίες. ΗΠΑ και Ε.Ε. ζητούν να επανα-
φέρουν την περιοχή υπό τον έλεγχό τους και 
μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προωθούν τη συμ-
φωνία Φατάχ και Χαμάς υπό όρους, εφόσον 
δηλαδή η Χαμάς δεχτεί ν’ αναγνωρίσει το Ισ-
ραήλ και να εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώ-
να, ενώ θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή 
τη συμφωνία ώστε να πιέσουν το Ισραήλ να 
κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
αφού βεβαίως ικανοποιηθούν όλες οι απαι-
τήσεις του.

Για τις δύο οργανώσεις, η συμφωνία συμ-
φιλίωσης φαίνεται να είναι μια κίνηση προς 
τα μπρος ώστε να βγουν από τα πολιτι-
κά αδιέξοδά τους και να διαπραγματευτούν 
από καλύτερη θέση το παλαιστινιακό, που 
έχει βαλτώσει. Ο αποκλεισμός της Λωρίδας 
της Γάζας και οι συνεχείς επιθέσεις και εποι-
κισμοί του Ισραήλ, έχουν φέρει σε απόγνω-
ση τους Παλαιστινίους. Ωστόσο, οι διαφορές 
των δύο οργανώσεων είναι μεγάλες και ση-
μαντικές. Από την άλλη, η στάση των ΗΠΑ 
και Ε.Ε. σε συνδυασμό με την αδιαλλαξία του 
Ισραήλ, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ελιγ-
μών. Σε συνδυασμό με τη ρευστή κατάσταση 
της ευρύτερης περιοχής, η τήρηση της συμ-
φωνίας φαίνεται αρκετά αμφίβολη.

 Παλαιστίνη: Συνεργασία Φατάχ – Χαμάς

Γαλλία

Θηριώδες Μνημόνιo αλά γαλλικά
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Μουντιάλ στρατευμάτων και εργολάβων

Ένα μήνα πριν από την έναρξη του Μου-
ντιάλ και με τις εκλογές στις 5 Οκτω-
βρίου ενόψει, η πρόεδρος Ρούσεφ δεν 
έχει ν’ αντιμετωπίσει μόνο τις αποκαλύ-

ψεις περί διαφθοράς στην κρατική εταιρεία πε-
τρελαίου Petrobras (όπου ήταν πρόεδρος), αλλά 
και την κοινωνική δυσαρέσκεια και κατακραυγή, 
που όλο και φουντώνει σε μια Βραζιλία που μοιά-
ζει με καζάνι που βράζει.

Η επίσκεψη της Ρούσεφ στο Σάο Πάολο και 
στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει την έναρξη του 
Μουντιάλ, στο Αρένα Κορίνθιανς, σημαδεύτηκε 
από τον θάνατο ενός ακόμα εργάτη (όγδοου στη 
σειρά από την έναρξη των εργασιών κατασκευ-
ής των υποδομών του Μουντιάλ) και από μαζι-
κές διαδηλώσεις κοινωνικών κινημάτων για τη 
διεκδίκηση καλύτερης κατοικίας και ενάντια στις 
υπέρογκες δαπάνες της διοργάνωσης. Πριν από 
την άφιξη της στο Σάο Πάολο, εκατοντάδες μέλη 
των κινημάτων των εργαζομένων «χωρίς σπίτι» 
(MTST) και «χωρίς γη» (MST) διαδήλωσαν έξω 
από τα κεντρικά γραφεία των τριών μεγαλύτε-
ρων κατασκευαστικών εταιριών του Μουντιάλ 
(Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS), καταγ-
γέλοντας τις τεράστιες δαπάνες, τις μηδαμινές 
συνθήκες ασφαλείας για τους εργάτες και διεκ-
δικώντας την κατασκευή λαϊκών κατοικιών κ.α. 
Ένα από τα πανό τους περιέγραφε με τον καλύ-
τερο τρόπο την ανάληψη της βραζιλιάνικης δι-
οργάνωσης: «Μουντιάλ των στρατευμάτων και 
των εργολάβων». Και πράγματι, το μεγάλο φα-
γοπότι για τους μεγαλοεργολάβους πληρώνεται 
με υψηλό φόρο αίματος για τους εργαζόμενους 
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Η αυξανόμενη αστυνομική παρουσία στις φα-
βέλες προκαλεί συνεχώς νέα αθώα θύματα, δημι-
ουργώντας μια εκρηκτική κατάσταση στις φτω-
χογειτονιές που μαστίζονται από ακραία φτώ-
χεια και εγκληματικότητα. Αυτή η αυξανόμενη 
παρουσία χρησιμεύει και στην πυρετώδη προε-
τοιμασία της στρατιωτικής μηχανής της Βραζιλί-
ας ενόψει μιας κατάστασης που μπορεί να αποβεί 
εκρηκτική, όπως πολλοί φοβούνται κατά τη δι-
άρκεια του Μουντιάλ. Σ’ αυτή την προετοιμασία 
μπορεί να ενταχθεί και η κατάληψη στο συγκρό-
τημα του Μαρέ στο Ρίο, που αποτελείται από 16 
φαβέλες, όπου ζουν 130.000 άνθρωποι και το 
οποίο βρίσκεται σ’ ένα νευραλγικό σημείο της 
πόλης απ’ όπου θα περνούν τα πλήθη των οπα-
δών στη διάρκεια του Μουντιάλ. Συνολικά 1.180 
άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας διαφόρων 
μονάδων, 15 τεθωρακισμένα οχήματα του στρα-
τού, υποστηριζόμενα από τέσσερα αεροσκάφη 
εισέβαλαν στο συγκρότημα.

Αυτή η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες 
μέρες αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε δρα-
στικότερα μέτρα ασφαλείας. Ταυτόχρονα ανα-
κοινώθηκε σχέδιο συνεργασίας Βραζιλίας–ΗΠΑ 
(αμερικάνικο κλιμάκιο έχει εγκατασταθεί στο 
Ρίο) για τη «δημόσια ασφάλεια» στη διάρκεια 
του Μουντιάλ. Η συνεργασία συμπεριλαμβά-
νει το ενδεχόμενο «τρομοκρατικής απειλής», την 
ασφάλεια των γηπέδων και των αντιπροσωπει-

ών, την παρακολούθηση οπαδών και τον έλεγ-
χο των διαδηλώσεων, που αναμένονται μεγάλες.

Η κυβέρνηση έχει δαπανήσει προς το παρόν 
πάνω από 1 δις δολάρια για τα μέτρα ασφαλεί-
ας. Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ξόδε-
ψε 12 εκ. δολάρια για να αγοράσει μη επανδρω-
μένο αεροσκάφος της ισραηλινής εταιρείας Elbit 
Systems για την παρακολούθηση των σταδίων. 
Πρόκειται για τα ίδια μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη που η κυβέρνηση του Ισραήλ χρησιμοποι-
εί για την εξόντωση από απόσταση των Παλαι-
στινίων. Επιπλέον, τις ημέρες της διοργάνωσης, 
η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων θα ξεπερά-
σει τους 57.000 άνδρες, ενώ θα υπάρχουν και άλ-
λοι 21.000 έφεδροι σε περίπτωση που θα υπάρξει 
ενδεχόμενη… παράλυση των 100.000 μελών της 
Στρατιωτικής Αστυνομίας!

Αυτό το τεράστιο κύμα καταστολής, που έχει 
συνεχώς νέα θύματα, προκάλεσε μαζικές και βί-
αιες διαδηλώσεις (με πρωταγωνιστές τα πιο υπο-
βαθμισμένα κοινωνικά στρώματα), οι οποίες 
έφεραν στην μνήμη το τεράστιο περσινό κίνη-
μα αντίστασης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 
22ης Απρίλη, οι κάτοικοι την συνοικιών Καντα-
γκάλο και Παβάο–Παβαοζίνιο στη νότια πλευ-
ρά του Ρίο, ξεσηκώθηκαν σε μια βίαιη διαδήλω-
ση ενάντια στη δολοφονία τριών νέων από αστυ-
νομικούς. Ένας νεαρός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θα-
νάτου από την στρατιωτική αστυνομία, κάτι που 
προκάλεσε μαζικές συγκρούσεις με την αστυνο-
μία, πυρπολισμούς αυτοκινήτων και μαζικές δι-
αδηλώσεις, όπου ξανά έχασαν τη ζωή τους από 
αστυνομικά πυρά δύο διαδηλωτές. 

Αυτή η όχι τόσο λαμπερή και εξωτική Βρα-
ζιλία των «από κάτω» περιγράφεται γλαφυρά 
στους αριθμούς μιας πρόσφατης έρευνας του Ιν-
στιτούτου Δημόσιας Ασφάλειας, που δημοσίευ-
σε στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα 
και την ανασφάλεια. Κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τριμήνου του 2014, οι ανθρωποκτονίες αυξή-
θηκαν κατά 22% (από 1.197 στις 1.459). Διαφω-
τιστικό είναι το ότι η αστυνομία διέπραξε 59% 
περισσότερες δολοφονίες από πέρσι, φτάνοντας 
τις 153 δολοφονίες το πρώτο τρίμηνο του 2014, 
σε σχέση με τις 96 της αντίστοιχης περιόδου του 
2013. Τέλος, ο αριθμός των ληστειών σε περα-
στικούς, δείχνει γλαφυρά την κατάσταση. Από 
τους 13.822 το πρώτο τρίμηνο του 2013, αυξήθη-
καν κατά 45% στους 20.152 το αντίστοιχο τρίμη-
νο του 2014.

Το πιο σημαντικό, ίσως, μετά από τα γεγονό-
τα του περσινού Ιουνίου (όπου είχε ξεσπάσει μια 
μίνι εξέγερση, με αφορμή την αύξηση της τιμής 
των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς), είναι ότι η 
βραζιλιάνικη εργατική τάξη βρίσκεται σε μια δι-
αδικασία ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης, με 
πληθώρα απεργιών και μαχητικών εργατικών 
αγώνων, με σημαντικές εμπειρίες ανεξάρτητων 
επιτροπών που ξεπερνούν στην πράξη τα εμπό-
δια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Σημα-
ντικά παραδείγματα η απεργία των οδηγών στο 
Πόρτο Αλέγκρε και των εργατών καθαρισμού 
της εργατικής συνοικίας ABC στο Ρίο, που δεί-
χνουν ότι τα πιο εκμεταλλευόμενα κομμάτια της 
εργατικής τάξης έχουν μπει στον αγώνα. Αυτή 
η πίεση είναι που ανάγκασε και την Ρούσεφ ν’ 
ανακοινώσει μείωση φόρων και αύξηση μισθών 
για τους φτωχούς. Σε ομιλία της την παραμονή 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς, υπέγραψε διάταγ-
μα για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης του 
εισοδήματος των εργαζομένων και αύξηση 10% 
στις κοινωνικές παροχές για τους φτωχούς. Ψί-
χουλα φυσικά μπροστά στον αμύθητο πλούτο 
που καρπώνεται η βραζιλιάνικη αστική τάξη, ει-
δικά σ’ αυτή την περίοδο του κατασκευαστικού 
«μπουμ» ενόψει του Μουντιάλ.

Εκατομμύρια διαδήλωσαν σ’ όλο τον πλανήτη τιμώντας την 
Εργατική Πρωτομαγιά, που από το 1889 (με απόφαση της Β΄ 
Διεθνούς) αποτελεί μέρα απεργίας και αγώνα για το προλε-
ταριάτο.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Διοργανώθηκαν πορείες σε 30 συνολικά επαρχίες. Στην 

Ισταμπούλ, οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση της κυ-
βέρνησης Ερντογάν και προσπάθησαν να καταλήξουν στην 
πλατεία Ταξίμ, παρά το λουκέτο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
τους 40.000 αστυνομικούς (εξοπλισμένους με πλαστικές σφαί-
ρες, δακρυγόνα, αύρες, τεθωρακισμένα, κάμερες στα κράνη με 
«απευθείας σύνδεση» στα αστυνομικά τμήματα και ειδικά φο-
ρητά ατσάλινα «φράγματα»», που εκτοξεύουν δακρυγόνα μό-
λις τα ακουμπήσεις). Παρά την τεράστια καταστολή, η διαδή-
λωση ήταν από τις μεγαλύτερες μετά το καλοκαίρι και μετά 
τον θάνατο του 15χρονου Μπερκίν.

ΚΑΜΠΟΤΖΗ
Εκατοντάδες διαδηλωτές αντιμετωπίστηκαν με σκληρό-

τητα από την αστυνομία, στη συγκέντρωσή τους στο Πάρ-
κο Ελευθερίας στην πρωτεύουσα Πνομ Πενχ, συνεχίζοντας το 
κύμα καταστολής μετά τις σημαντικές απεργίες του Δεκέμβρη 
σε εργοστάσια του ιματισμού.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Περίπου 5.000 εργάτες διαδήλωσαν, απαιτώντας μείωση 

ωρών εργασίας χωρίς μείωση μισθού. Στη Τζακάρτα της Ιν-
δονησίας, περίπου 35.000 εργάτες διαδήλωσαν με κύριο αίτη-
μα τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Στην πρωτεύουσα 
της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, τα συνθήματα ήταν ενά-
ντια στην ακρίβεια και την οικονομική πολιτική της κυβέρνη-
σης. Στην Σεούλ της Ν. Κορέας ήταν μαζική η παρουσία των 
εργοστασιακών συνδικάτων και κύριο σύνθημα των διαδηλω-
τών η παραίτηση της κυβέρνησης λόγω των ευθυνών της στο 
πρόσφατο ναυάγιο. Στην πρωτεύουσα της Ταιβάν, Τάι Πέι, οι 
εργάτες απέκλεισαν το υπουργείο Εργασίας απαιτώντας αύ-
ξηση μισθών και απαγόρευση της κακοπληρωμένης και μερι-
κής απασχόλησης. Στις Φιλιππίνες, χιλιάδες διαδήλωσαν στη 
Μανίλα ενάντια στους χαμηλούς μισθούς και τη χρήση απερ-
γοσπαστών από τους εργοδότες. Στο Μπαγκλαντές, συμμε-
τείχαν πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως εργαζόμενοι στον 
ιματισμό, τιμώντας τους συνάδελφους τους που σκοτώθηκαν 
στην Ντάκα, ενώ απαίτησαν τιμωρία των εργοδοτών και απο-
ζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Πολύ μαζική η διαδήλωση στο Καράκας, όπου ο πρόεδρος 

Μαδούρο ανακοίνωσε την επέκταση του «κοινωνικού προ-
γράμματος» και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους που στάθη-
καν στο πλευρό του «στη μάχη ενάντια στον καπιταλισμό», 
τονίζοντας πως η διαδήλωση «δείχνει με ποιον έχει ταχθεί η 
πλειοψηφία του λαού και της εργατικής τάξης της χώρας που 
θέλει την επανάσταση». Στην Κούβα, περίπου 600.000 διαδή-
λωσαν στην Αβάνα και εκατομμύρια σ’ όλη τη χώρα, ενώ κυ-
ριάρχησαν συνθήματα υποστήριξης προς την Μπολιβαριανή 
Επανάσταση στη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο. 

ΙΣΠΑΝΙΑ
Αρκετά μαζικές ήταν οι διαδηλώσεις σε σειρά πόλεων (Μα-

δρίτη, Βαρκελώνη, Βαλένθια, Μάλαγα), με τα αιτήματα να 
επικεντρώνονται κυρίως στο ζήτημα της ανεργίας. Στη Γαλ-
λία, τα αιτήματα των χιλιάδων διαδηλωτών στο Παρίσι επι-
κεντρωθήκαν ενάντια στην οικονομική πολιτική της κυβέρ-
νησης Ολάντ, αλλά και ενάντια στο φασισμό, μετά τη σημα-
ντική εκλογική άνοδο του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου. Στη 
Βρετανία, η μαζική συγκέντρωση των συνδικάτων στο Λονδί-
νο ήταν αφιερωμένη σε δύο πρόσφατα χαμένους ηγέτες τους: 
στο συνδικαλιστή των σιδηροδρομικών Μπομπ Κρόου και 
τον ηγέτη της πάλαι ποτέ αριστερής πτέρυγας του Εργατικού 
Κόμματος, Τόνι Μπεν, με κυρίαρχο το σύνθημα «Μη θρηνεί-
τε, οργανωθείτε». 

ΙΤΑΛΙΑ
Μαζικές διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις, ενώ στο βιομη-

χανικό Τορίνο η αστυνομία επιτέθηκε για πρώτη φορά μετά 
από δεκαετίες στους διαδηλωτές, που εξέφραζαν την αγανά-
κτησή τους εναντίον της περιφερειακής ομάδας του Δημοκρα-
τικού Κόμματος, που στηρίζει έργα καταστροφικά για το πε-
ριβάλλον.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .

ΔΙΕΘΝΗ
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Τον Απρίλη του 1974, με την 
«Επανάσταση των Γαριφάλων» 
στην Πορτογαλία, ανατράπηκε 
η μακροβιότερη δικτατορία της 
σύγχρονης ιστορίας.

Η Πορτογαλία, παρότι σημαντική αποι-
κιοκρατική δύναμη, ήταν η πιο καθυστερη-
μένη οικονομικά χώρα της δυτικής Ευρώ-
πης, καθώς η αστική της τάξη αποδείχθη-
κε ανίκανη να επιβάλει ριζικές μεταρρυθμί-
σεις απέναντι στο αντιδραστικό μπλοκ γαι-
οκτημόνων – καθολικής εκκλησίας – στρα-
τού. Το 1926 επιβλήθηκε η φασιστική δικτα-
τορία του Αντόνιο Σαλαζάρ, που κυβέρνη-
σε μέχρι το 1968. Ο διάδοχός του Μαρσέλο 
Καετάνο συνέχισε να κρατά τη χώρα μακριά 
από τον αστικό εκσυγχρονισμό και έξω από 
την ΕΟΚ (σημερινή ΕΕ). Παράλληλα, η χού-
ντα προσπαθούσε λυσσασμένα να καταπνί-
ξει τα ένοπλα κινήματα εθνικής απελευθέ-
ρωσης στις πορτογαλικές αποικίες (Αγκόλα, 
Μοζαμβίκη κ.α.), με τρομακτικό κόστος σε 
ανθρώπινες ζωές αλλά και οικονομικούς πό-
ρους: οι στρατιωτικές δαπάνες έφταναν στο 
40% του προϋπολογισμού (!), τη στιγμή που 
το 25% των Πορτογάλων ζούσε σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας.

Τα νέα κομμάτια της αστικής τάξης που 
είχαν αναδειχθεί κατά την περίοδο του με-
ταπολεμικού κύματος καπιταλιστικής ανά-
πτυξης δυσφορούσαν απέναντι σε αυτή την 
κατάσταση, γεγονός που βρήκε σύντομα 
την αντανάκλασή του και μέσα στον στρα-
τό. Δυσαρεστημένοι κατώτεροι και μεσαίοι 
αξιωματικοί δημιούργησαν το «Κίνημα Ενό-
πλων Δυνάμεων» (ΚΕΔ) και, αφού εξασφά-
λισαν την ανοχή των περισσότερων στρατη-
γών, εξαπέλυσαν ένοπλη ανταρσία κατά της 
δικτατορίας στις 25 Απρίλη 1974. Το καθε-
στώς είχε πια σαπίσει και κατέρρευσε μέσα 
σε λίγες ώρες. Το ΚΕΔ συγκρότησε προσω-
ρινή κυβέρνηση, με συμμετοχή του Σοσια-

λιστικού Κόμματος (ΣΚ) και του Κομμου-
νιστικού Κόμματος (ΚΚ), που έσπευσαν να 
περιφρουρήσουν τη «δημοκρατική ομαλό-
τητα». 

Πάντα όμως οι μεγάλες πολιτικές ανα-
τροπές, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με ωρί-
μανση των κοινωνικών συνθηκών, κρύβουν 
ανεπιθύμητες για τους καπιταλιστές «παρε-
νέργειες». Η ανατροπή της χούντας αποδεί-
χτηκε το σύνθημα που περίμενε ένας βασα-
νισμένος λαός για να εισβάλει δυναμικά στο 
προσκήνιο. Από τις πρώτες μέρες κατέκλυ-
σε τους δρόμους, καλώντας τους φαντά-
ρους να σταθούν στο πλευρό του και βά-
ζοντας γαρίφαλα στις κάνες των όπλων – 
«Επανάσταση των Γαριφάλων». Ακολούθη-
σε ένα τεράστιο απεργιακό κύμα, που ανά-
γκασε την προσωρινή κυβέρνηση να αυξή-
σει τον κατώτατο μισθό κατά 30%. Οι εργά-
τες όμως δεν σταμάτησαν εκεί και προχώ-
ρησαν σε μαζικές καταλήψεις εργοστασί-
ων. Πολλοί καπιταλιστές εγκατέλειψαν τα 
εργοστάσια και φυγάδευσαν τα κεφάλαιά 
τους στο εξωτερικό, ενώ οι εργάτες συνέχι-
σαν να τα λειτουργούν μόνοι τους. Μαχη-
τικοί αγώνες των τραπεζοϋπαλλήλων ανά-
γκασαν την κυβέρνηση να εθνικοποιήσει τις 
τράπεζες. Μια τεράστια διαδήλωση στις φυ-
λακές επέβαλε την απελευθέρωση των πο-
λιτικών κρατουμένων. Άστεγοι καταλάμβα-
ναν άδεια σπίτια, βίλες, ξενοδοχεία και δη-
μόσια κτήρια, ενώ οι εργάτες γης έπαιρναν 
τα κτήματα των τσιφλικάδων. Στις γειτονιές 
στήθηκαν λαϊκές συνελεύσεις, αυτοδιαχει-
ριζόμενα ιατρεία, πολιτιστικά κέντρα. Δύο 
εφημερίδες και ένας ραδιοφωνικός σταθμός 
καταλήφθηκαν από τους εργαζομένους τους 
και ο δεύτερος, με πρωτοβουλία των αγωνι-
στών της επαναστατικής αριστεράς, έγινε η 
φωνή του αγώνα. 

Η κυβέρνηση και το ΚΕΔ έστελναν 
στρατό για να καταστείλουν τις απεργίες 

και τις καταλήψεις, όμως 
σε πολλές περιπτώσεις οι 
φαντάροι ενώνονταν με 
τους εξεγερμένους. Έτσι, 
δημιουργήθηκε ριζοσπα-
στικό κίνημα μέσα στον 
στρατό, το SUV (Στρα-
τιώτες Ενωμένοι θα Νι-
κήσουμε). Παράλληλα, 
συγκροτήθηκαν εργοστασιακές επιτροπές, 
που σύντομα άρχισαν να συντονίζονται με-
ταξύ τους. Όλα αυτά έδειχναν πια ότι η Πορ-
τογαλία είχε εισέλθει σε μια αυθεντική επα-
ναστατική κατάσταση. Οι καπιταλιστές, με 
το ταξικό τους ένστικτο, το κατάλαβαν αυτό 
πολύ γρήγορα και οργάνωσαν δύο απόπει-
ρες πραξικοπήματος, τον Σεπτέμβρη του 
1974 και τον Μάρτη του 1975, με επικεφα-
λής τον φασίστα στρατηγό Σπίνολα. Όμως, 
η άμεση αντίδραση των εργαζομένων, με τε-
ράστιες διαδηλώσεις, οδοφράγματα και συ-
ναδέλφωση με τους φαντάρους τσάκισαν τα 
πραξικοπήματα και ο Σπίνολα διέφυγε με 
ελικόπτερο στην Ισπανία.

Αυτό που έλειπε ήταν ένα ισχυρό επα-
ναστατικό κόμμα, που θα συγκέντρωνε την 
ενέργεια των εξεγερμένων προς την κατεύ-
θυνση της κατάληψης της εξουσίας. Οι ιμπε-
ριαλιστές, μπροστά στο άμεσο ενδεχόμενο 
μιας νικηφόρας σοσιαλιστικής επανάστα-
σης στη δυτική Ευρώπη, εξαπέλυσαν – με 
την αποφασιστική στήριξη της διεθνούς σο-
σιαλδημοκρατίας – τεράστια προπαγανδι-
στική εκστρατεία για τον κίνδυνο επιβολής 
«κομμουνιστικής δικτατορίας» στην Πορτο-
γαλία. Σιγόντο σε αυτή τη θλιβερή χορωδία 
έκαναν τα ΚΚ της Ιταλίας και της Ισπανίας, 
που είχαν πάρει τον δρόμο του πιο αντιδρα-
στικού ρεφορμισμού. Το σταλινικό ΚΚ Πορ-
τογαλίας και ο ηγέτης του Αλβάρο Κου-
νιάλ χαρακτήριζαν «αριστερίστικες προβο-
κάτσιες» τις καταλήψεις και το κίνημα μέσα 

στον στρατό και επικεντρώθηκαν στην εκ-
στρατεία τους για τις εκλογές του Απρίλη 
του 1975, όπου όμως ηττήθηκαν κατά κρά-
τος από το ΣΚ του Μάριο Σοάρες. Η νέα 
κυβέρνηση οργάνωσε μεθοδικά την αστι-
κή αντεπίθεση ενάντια στο κίνημα και τον 
Νοέμβρη του 1975 έδιωξε από τον στρα-
τό τον Οτέλο ντε Καρβάλιο, πρωταγωνιστή 
της εξέγερσης του Απρίλη και προσκείμε-
νο στην επαναστατική αριστερά, και άλλους 
αριστερούς αξιωματικούς. Το SUV οργάνω-
σε ανταρσία σε πολλές μονάδες, την οποία 
σύντομα καταδίκασε το ΚΚ, παρότι αρχικά 
ταλαντευόταν, και κάλεσε τον λαό να μείνει 
στα σπίτια του. Οι μικρές δυνάμεις της επα-
ναστατικής αριστεράς – με κορμό το πορτο-
γαλικό τμήμα της 4ης Διεθνούς – δεν αρκού-
σαν για να στηρίξουν τους εξεγερμένους. Η 
κυβέρνηση καταδίωξε ανελέητα όλους τους 
αριστερούς αξιωματικούς και φαντάρους και 
τους πιο ριζοσπαστικούς αγωνιστές και άρ-
χισε να ξηλώνει τις κατακτήσεις της επανά-
στασης. 

Η πορτογαλική επανάσταση, η πιο πρό-
σφατη άλλωστε στη δυτική Ευρώπη, δίνει 
ανεκτίμητης αξίας διδάγματα για το σήμε-
ρα, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους του ευ-
ρωπαϊκού νότου, ότι έχουμε τη δύναμη, όχι 
μόνο να αποτινάξουμε τον ζυγό των μνημο-
νίων, αλλά και να απαλλαγούμε από αυτό 
το σάπιο σύστημα, χτίζοντας ισχυρά επανα-
στατικά κόμματα και μια επαναστατική Δι-
εθνή.

Ο Μάης του ’68

40 χρόνια από την «Επανάσταση των Γαριφάλων»
ΙΣΤΟΡΙΑ
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Οι εξελίξεις στην Ουκρα-
νία φέρνουν πιο κοντά 
την πολεμική σύγκρου-
ση ανάμεσα στους ιμπε-
ριαλιστές, ενώ η λαϊκή 

εξέγερση στα νοτιοανατολικά της χώρας, 
η παραπέρα φασιστικοποίηση του καθε-
στώτος του Κιέβου, η ωμή ιμπεριαλιστι-
κή επέμβαση εντείνουν την ταξική πάλη, 
αλλά και αυξάνουν τους κινδύνους για το 
προλεταριάτο όλης της Ευρώπης.

1. Φασιστικό κέντρο το Κίεβο
Το καθεστώς του Κιέβου (Τιμοσένκο/

φιλοαμερικάνοι, Κλιτσκό/φιλογερμανοί, 
Σβόμποντα/φασίστες, Δεξιός Τομέας/νεο-
ναζί) απομονώνεται διαρκώς εξαιτίας των 
πολιτικών του, έχοντας όλο και περισσότε-
ρο ανάγκη να στηρίζεται στις φασιστικές 
συμμορίες, που επανδρώνουν τον κρατικό 
μηχανισμό. Η ολοκληρωτική του εξάρτη-
ση απ’ τους δυτικούς ιμπεριαλιστές σημαί-
νει πλήρη αποδοχή των όρων ΗΠΑ–ΕΕ–
ΔΝΤ. Το διετές πρόγραμμα «διάσωσης» 
του ΔΝΤ (ύψους 17 δις δολαρίων) φέρνει 
πολύ σκληρή λιτότητα, τσεκούρι στις κρα-
τικές δαπάνες, διπλασιασμό της τιμής του 
φυσικού αερίου(!) για οικιακή χρήση, «πά-
γωμα» του κατώτατου μισθού, απολύσεις 
δημόσιων υπαλλήλων κ.λπ. Αυτά τα μέτρα 
εξανεμίζουν γρήγορα ακόμα και στη Δυ-
τική Ουκρανία την πολιτική πίστωση του 
νέου καθεστώτος.

Στις νοτιοανατολικές περιοχές, ο κρα-
τικός μηχανισμός εγκαταλείπει το Κίε-
βο, μπροστά στη λαϊκή εξέγερση. Μονά-
δες του στρατού και σημαντικά κομμάτια 
της αστυνομίας ενώνονται με τις λαϊκές 
πολιτοφυλακές, εξοπλίζοντάς τις, ενώ κυ-
βερνητικά κτήρια πέφτουν στα χέρια των 
εξεγερμένων χωρίς αντίσταση. Μόνο στή-
ριγμα του Κιέβου παραμένουν οι ολιγάρ-
χες, λαομίσητοι τις περισσότερες φορές, 
μέχρι χθες συνεργάτες του Γιανουκόβιτς, 
που τώρα πάνε με το Κίεβο για να σώσουν 
την εξουσία τους – και βέβαια οι φασίστες 
του Κιέβου τους αντάμειψαν, διορίζοντάς 
τους νέους κυβερνήτες! Απομονωμένο το 
Κίεβο, περνάει σε μαζική καταστολή των 
εξεγερμένων, με τη λεγόμενη Εθνοφρου-
ρά, με φασίστες του Σβόμποντα και του 
Δεξιού Τομέα, για να ενισχύσει τις ένο-
πλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. 
Τέτοια αποβράσματα, συγκεντρωμένα απ’ 
όλη την Ουκρανία, έκαψαν το κτήριο των 

συνδικάτων στην Οδησσό, δολοφονώντας 
δεκάδες ακτιβιστές (είχαν καταφύγει εκεί 
όταν δέχτηκαν επίθεση στον καταυλισμό 
διαμαρτυρίας ενάντια στο φασιστικό κα-
θεστώς του Κιέβου στην πλατεία Κουλί-
κοβο). Το μίσος και η αγριότητα των φα-
σιστικών συμμοριών φάνηκε όταν αποτέ-
λειωναν όσους προσπαθούσαν να διαφύ-
γουν απ’ το φλεγόμενο κτήριο.

Το Κίεβο, μετά τη σφαγή, καθαίρεσε 
την αστυνομία της Οδησσού και την αντι-
κατέστησε με ειδικές δυνάμεις «ακτιβι-
στών που θέλουν να βοηθήσουν αυτές τις 
δύσκολες ώρες»!

Παρόμοιας αγριότητας ήταν οι επιθέ-
σεις ειδικών μονάδων του στρατού και της 
νέας, φασιστικής Εθνοφρουράς στις εξε-
γερμένες πόλεις Σλαβιάνσκ, Μαριούπολη, 
Ντονιέτσκ, Χάρκοβο, Λουγκάνσκ. Ειδικά 
στο Σλαβιάνσκ χρησιμοποιήθηκαν θωρα-
κισμένα άρματα, ελικόπτερα και στρατός, 
σε μια προσπάθεια να σβήσουν την πόλη 
απ’ το χάρτη. Ωστόσο, η καθολική υπο-
στήριξη των κατοίκων προς τις ένοπλες 
λαϊκές πολιτοφυλακές, ίσως και ο εξοπλι-
σμός τους με σύγχρονα όπλα απ’ τη Ρω-
σία, έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει την επι-
χείρηση του Κιέβου σε αποτυχία. Αν προ-
σθέσουμε την ανοιχτή πλέον ενίσχυση από 
τη CIA (εγκατέστησε στο Κίεβο –που επι-
σκέφτηκε ο διευθυντής της– έναν «αποτε-
λεσματικό μηχανισμό ασφάλειας»!) και το 
FBI, έχουμε μια πλήρη εικόνα του καθε-
στώτος του Κιέβου!

2. Η επέμβαση των ιμπεριαλιστών 
Παρά τις υποκριτικές φωνές της Ε.Ε. 

για «αυτοσυγκράτηση» και τα κροκοδεί-
λια δάκρια για την Οδησσό. Παρά την 
προσεκτική στάση της Γερμανίας στο θέμα 
των κυρώσεων (λόγω της εξάρτησής της 
απ’ το ρώσικο φυσικό αέριο και των οι-
κονομικών σχέσεων που έχει με τη Ρω-
σία) και των συνομιλιών με τον Πούτιν για 
«συμβιβασμό». Παρά το ότι οι κυρώσεις 
των δυτικών και ειδικά των ΗΠΑ (που εί-
ναι οι πιο επιθετικές) παραμένουν χλιαρές. 
Παρότι, χαρακτηριστικά, η Mπόινγκ και η 
Έξον Μομπίλ φοβούνται για τα συμβόλαιά 
τους με τη Ρωσία, ενώ Ελβετία και BRICS 
αρνήθηκαν να επιβάλουν κυρώσεις, ενό-
ψει και της συνόδου των G20… Ωστόσο, η 
επέμβαση των δυτικών ιμπεριαλιστών πα-
ραμένει καθοριστική. Η Ε.Ε. και η βαρώνη 
Άστον (εκπρόσωπός της για την εξωτερι-

κή πολιτική) δεν έχει τί-
ποτα να πει για τα ελι-
κόπτερα που σκορπούν 
θάνατο στο Σλαβιάνσκ, 
η CIA ενισχύει τους φα-
σίστες του Κιέβου, το 
ΝΑΤΟ κάνει ασκήσεις 
φέρνοντας στρατεύμα-
τα στις βαλτικές χώρες 
(που πιθανόν θα παρα-
μείνουν), όπως και στη 
Μαύρη Θάλασσα. Ενώ 
το ΔΝΤ ξεκαθαρίζει ότι 
η «διάσωση» θα κατα-
στρέψει την ουκρανι-
κή οικονομία, αλλά ότι 
προτιμά ένα φασιστικό 
μόρφωμα παρά κάποια 

συνδιαλλαγή με τη Ρωσία.
Από τη μεριά τους οι ιμπεριαλιστές 

της Ρωσίας και του ολιγαρχικού καθεστώ-
τος Πούτιν είναι δύσκολο να παραμείνουν 
στον έλεγχο της Κριμαίας. Η ασφυκτική 
περικύκλωση από το ΝΑΤΟ τους σπρώ-
χνει στην προσπάθεια ελέγχου τουλάχι-
στον των νοτιοανατολικών ουκρανικών 
περιοχών, ενισχύοντας μια κατεύθυνση 
χαλαρής ομοσπονδιοποίησής τους. Οι δυ-
νατότητες που έχουν για να πιέσουν είναι 
πολλές, καθώς διατηρούν στρατό στ’ ανα-
τολικά σύνορα της Ουκρανίας, στη νότια 
Κριμαία και στην Υπερδνειστερία (έχει ήδη 
αποσχιστεί απ’ τη Μολδαβία, αναμένο-
ντας να ενσωματωθεί στη Ρωσία, που έχει 
υποσχεθεί οικονομική βοήθεια). Αναμφι-
σβήτητα η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να 
σαρώσει τον ουκρανικό στρατό απ’ την 
Οδησσό, τη Μαριούπολη και το Χάρκοβο, 
αποσπώντας αυτές τις βιομηχανικές περι-
οχές – δεν θέλει όμως να έρθει σε οριστι-
κή ρήξη με τους δυτικούς, ελπίζοντας σε 
κάποια συνεννόηση. Έτσι, αν και θεωρη-
τικά κόπτεται για τους ρώσους και ρωσό-
φιλους της νοτιονατολικής Ουκρανίας και 
εξοπλίζει τις πολιτοφυλακές τους, στη Γε-
νεύη –μαζί με τους δυτικούς– συμφώνη-
σε στη διεξαγωγή εκλογών στις 25 Μάη, 
με τον όρο του «διακανονισμού» μεταξύ 
του Κιέβου και των νοτιοανατολικών πε-
ριοχών για ομοσπονδιοποίηση. Και βέβαια 
συμφώνησε στον αφοπλισμό των εξεγερ-
μένων και την εκκένωση των κατειλημμέ-
νων κτηρίων, αφού σε καμία περίπτωση 
δεν επιθυμεί οι ίδιες οι λαϊκές μάζες να πε-
ράσουν στο προσκήνιο και μάλιστα οπλι-
σμένες. Προς το παρόν, αυτή η συμφωνία 
μένει κενό γράμμα, λόγω της νέας επίθε-
σης και των προβοκατσιών των δυτικών 
ιμπεριαλιστών και των φασιστών – και βέ-
βαια της αντίδρασης των ίδιων των εξε-
γερμένων, που καταλαβαίνουν ότι αν αφο-
πλιστούν, γρήγορα θα γίνουν θύματα των 
φασιστικών ορδών.

3. Η εξέγερση στα νοτιοανατολικά
Η εμφάνιση του Δεξιού Τομέα σε Χάρ-

κοβο και Οδησσό, οι προτάσεις νόμου για 
κατάργηση της ρώσικης γλώσσας, ο διορι-
σμός μισητών ολιγαρχών στα τοπικά κυ-
βερνεία, οι καθυστερήσεις και περικοπές 
μισθών, οι ραγδαίες αυξήσεις τιμών και δα-
σμών, οδήγησαν στην ανάπτυξη του κινή-
ματος στα νοτιοανατολικά, που θέτει εθνι-
κά αιτήματα, καθώς και κοινωνικά και οι-
κονομικά – όλα μαζί συγκλίνουν στο αίτη-
μα για ελεύθερο δημοψήφισμα, για περισ-
σότερη αυτονομία ως και ομοσπονδιοποί-
ηση. Οι περιοχές του Ντονμπάς (συμπε-
ριλαμβανομένου του Ντονιέτσκ και του 
Λουγκάνσκ) είχαν προγραμματίσει δημο-
ψηφίσματα στις 11 Μάη. Οι εξεγερμένοι 
έχουν ανακηρύξει τη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Ντονιέτσκ και σκοπεύουν να μποϊκο-
τάρουν τις εκλογές στις 25 Μάη. Τον έλεγ-
χο της περιοχής έχουν οι λαϊκές πολιτοφυ-
λακές, με πλήρη συμπαράσταση των κα-
τοίκων. Ο ίδιος ο δοτός πρόεδρος της Ου-
κρανίας Γιάτσενιουκ παραδέχτηκε ότι έχει 
χαθεί ο έλεγχος λόγω των μαζικών προ-
σχωρήσεων αστυνομικών και στρατιωτι-
κών μονάδων στους αυτονομιστές. Στο 

Σλαβιάνσκ, ο ουκρανικός στρατός απέτυ-
χε να καταλάβει την πόλη, λόγω της σθε-
ναρής αντίστασης των πολιτοφυλάκων – 
θα έπρεπε να σφάξει τον πληθυσμό και να 
πληρώσει βαρύ τίμημα σε απώλειες, πράγ-
μα που δεν είχαν υπολογίσει ούτε οι φασί-
στες του Κιέβου ούτε οι δυτικοί σύμβου-
λοί τους.

Στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, οι 
ανθρακωρύχοι απεργούν έχοντας κατα-
λάβει το ορυχείο του Κρασνοντόν, αρνού-
μενοι να δεχτούν μισθολογικές κρατήσεις 
10% «υπέρ της αποκατάστασης των ζη-
μιών στην πλατεία Μαϊντάν» και αποκη-
ρύσσοντας το καθεστώς του Κιέβου ως 
παράνομο. Στη Μαριούπολη, το δημαρ-
χείο έχει αλλάξει χέρια κάμποσες φορές 
ανάμεσα στους φασίστες και στις πολιτο-
φυλακές των εξεγερμένων. Η συγκρότηση 
πολιτοφυλακών συνεχίζεται σ’ όλη την πε-
ριοχή, με τη συμμετοχή και οργανώσεων 
αριστερής προέλευσης – όχι μόνο από το 
ΚΚ Ουκρανίας, αλλά και από πιο αξιόλογα 
κομμάτια, όπως το «Μποροτμπά» (Αγώ-
νας), που έχει ισχυρή επιρροή στο κίνημα 
στο Χάρκοβο (προλεταριακό κέντρο) και 
την Οδησσό. Για το ΚΚ Ουκρανίας, αυτό 
που γίνεται στις ανατολικές περιοχές είναι 
«επαναστατική μαζική εξέγερση» και κα-
τηγορείται από το Κίεβο, όπως και γενικά 
όσοι συμμετέχουν, ότι είναι υποχείρια του 
Πούτιν. Είναι προφανές ότι η Ρωσία έχει 
τις δυνάμεις της μέσα σ’ ένα κίνημα που 
από τη φύση του σαν εθνικό–αυτονομιστι-
κό χωράει πολλές ιδεολογικές και πολιτι-
κές κατευθύνσεις και βέβαια αρκετοί είναι 
αυτοί που προσπαθούν να το ελέγξουν για 
να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. 
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη φάση, περι-
έχει –εκτός από τα δίκαια εθνικά αιτήμα-
τα– και αντιφασιστικά χαρακτηριστικά και 
οικονομικά–κοινωνικά αιτήματα, και θέ-
τει το ζήτημα της διακυβέρνησης των μα-
ζών, πράγματα πολύ σημαντικά. Εξάλλου, 
από τη μαζικότητα και την ένταση των συ-
γκρούσεων που διεξάγει, είναι προφανές 
ότι θέτει άμεσο αίτημα στήριξης της εξέ-
γερσης από το εργατικό κίνημα και τις ορ-
γανώσεις του στην Ευρώπη – και αναγνώ-
ρισης του δικαιώματος του λαού αυτών 
των περιοχών στην αυτοδιάθεση.

Η αποτελεσματικότητα του κινήμα-
τος θα αυξηθεί αν κατανοήσει ότι κανέ-
νας Πούτιν δεν πρόκειται να τους σώσει 
απ’ τους φασίστες του Κιέβου, ότι πρέπει 
να στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις. Ήδη 
στην τελευταία συνάντηση του Πούτιν με 
τον πρόεδρο του ΟΑΣΕ συμφωνήθηκε να 
στηριχτεί η εκλογική διαδικασία στις 25 
Μάη, με τον Πούτιν να ζητάει αναβολή 
των δημοψηφισμάτων της 11ης Μάη!

Αλλά η αυτοδιάθεση, όσο κι αν είναι 
απαραίτητη, δεν αποτελεί λύση στο συ-
νολικό πρόβλημα – γιατί αφήνει τον υπό-
λοιπο ουκρανικό λαό στα χέρια των φασι-
στών του Κιέβου, ενώ και μια ανεξάρτητη 
νοτιοανατολική Ουκρανία θα είναι έρμαιο 
της Ρωσίας. Μόνο ο κοινός αγώνας των 
εργατών της χώρας, ενάντια σε φασίστες, 
ολιγάρχες και ιμπεριαλιστές, για μια ενω-
μένη σοσιαλιστική Ουκρανία, για την επα-
νασύσταση της ΕΣΣΔ των Λένιν και Τρό-
τσκι, μπορεί να δώσει τελική διέξοδο.

OΥΚΡΑΝΙΑ
Κάτω οι φασίστες του Κιέβου!
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