
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Επικίνδυνο αίσχος η «αθώωση» Κασιδιάρη
Με απόφαση του μονομελούς πλημ-

μελειοδικείου Αθήνας, ο χρυσαυγίτης 
βουλευτής Ηλίας Κασιδιάρης απαλλά-
χθηκε από τις κατηγορίες για το χαστού-
κι που είχε δώσει «στον αέρα» στη βου-
λευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, στην τη-
λεοπτική εκπομπή του Γιώργου Παπαδά-
κη στον ΑΝΤ1.

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλ-
λαγή του Κασιδιάρη για το αδίκημα της 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης, λέγοντας 
ότι θα μπορούσε να κηρυχθεί ένοχος για 
απλή σωματική βλάβη, αλλά χρειαζόταν 
έγκληση εντός τριμήνου. Η απόφαση δεν 
ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την εισαγ-
γελική πρόταση, ωστόσο υλοποίησε το 
πιο ουσιαστικό μέρος της, παύοντας την 
ποινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνων 
σωματικών βλαβών. Κατά τα άλλα, ο ει-
σαγγγελέας και η έδρα έκαναν μαθήμα-
τα... κοσμιότητας στον Κασιδιάρη! Ο ει-
σαγγελέας είπε ότι «ένας άνδρας δεν 
χτυπάει μια γυναίκα», ενώ η έδρα επεσή-
μανε στον Κασιδιάρη ότι η επίθεσή του 
ήταν... «απαράδεκτη». Τέτοια λειτουργία 
και απονομή δικαιοσύνης!

Η απολογία του Κασιδιάρη ήταν προ-
κλητική. Αναγνώρισε ότι δεν συμπερι-

φέρθηκε «δεόντως», λέγοντας όμως ότι 
αν κάποιος βρισκόταν στη δική του θέση, 
θα είχε κι αυτός «μια άσχημη στιγμή», κα-
θώς ισχυρίστηκε ότι είχε προηγηθεί επί-
θεση της Κανέλλη εναντίον του «με κά-
ποια έντυπα στο πρόσωπο»! Σε ερώτη-
ση αν έψαξε την Κανέλλη για να ζητήσει 
συγγνώμη, είπε ότι δεν είχε νόημα, γιατί 
η ίδια δεν ήθελε και θα ήταν σα να μιλά-
ει σε τοίχο – αλλά και ότι θα ζητήσει συγ-
γνώμη αν πρώτα δεχθεί συγγνώμη!

Ο παρουσιαστής Γιώργος Παπαδά-
κης, γνωστός μεγαλοδημοσιογράφος 
της «παρέας» των ΜΜΕ, είπε ότι δεν ήξε-
ρε αν τα χτυπήματα του Κασιδιάρη στην 
Κανέλλη ήταν χαστούκια ή γροθιές. Αυτό 
δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, όσο η 
προσπάθειά του να μείνει όσο το δυνατόν 
«στη μέση». Δύσκολα κρύβονται οι εκλε-
κτικές προτιμήσεις των καλών και καλο-
πληρωμένων παιδιών του συστήματος! 
Η δικαστική απόφαση είναι εκτός από 
αισχρή κι ένα καμπανάκι προειδοποί-
ησης. Έρχεται την ίδια ώρα που η «πέ-
μπτη φάλαγγα» των μνημονιακών προ-
σπαθεί να ξανασηκώσει κεφάλι με τη βο-
ήθεια των «ευρωπαίων εταίρων», ακυ-
ρώνοντας τη λαϊκή νίκη της 25ης Γενάρη. 

Που το κράτος έκτακτης ανάγκης (φρου-
ρός του μνημονιακού καθεστώτου, τον 
οποίο μας κληροδότησαν οι σαμαροβε-
νιζέλοι) παραμένει ουσιαστικά ανέγγι-
χτο. Που λήγουν οι προφυλακίσεις ηγετι-
κών χρυσαυγιτών στελεχών. Υπενθυμίζει 
αμείλικτα, για άλλη μια φορά, ότι ο φα-
σισμός, μνημονιακός και χρυσαυγίτικος, 
δεν μπορεί να χτυπηθεί από κανένα «συ-
νταγματικό» ή «δημοκρατικό» τόξο, απ’ 
τους αστικούς θεσμούς, ειδικά όταν μέσα 
τους έχουν φωλιάσει ακροδεξιοί, στοιχεία 
φασίζοντα ή και φασιστικά, που τρέφο-
νται από το κυνηγητό, το τσάκισμα των 
εργατικών και λαϊκών αγώνων. Τον φα-
σισμό και το Κράτος Έκτακτης Ανάγκης 
πρέπει να τα τσακίσουμε στον δρόμο, σε 
κάθε γειτονιά, με ενωτικές, μαζικές, μα-
χητικές κινητοποιήσεις, οργανώνοντας 
την αυτοάμυνά μας. Όσο για τους θρα-
σύδειλους «νταήδες» Κασιδιάρηδες, για 
τα ραπίσματα και τα εγκλήματα που πρέ-
πει να τιμωρηθούν, θα έρθει η ώρα να πε-
ράσουν και από πραγματικά δικαστήρια, 
εκεί όπου την αληθινή δικαιοσύνη θα 
απονέμει ο επαναστατημένος λαός, μι-
λώντας τους τη μόνη γλώσσα που κατα-
λαβαίνουν.

Πολιτική
Ελιγμοί και 
απαράδεκτες 
υποχωρήσεις

σελ. 8-9

Ανδαλουσία
Πολιτικός σεισμός 
διαρκείας στην 
Ισπανία

σελ.12

Ιστορία
70 χρόνια από 
τη διάσκεψη της 
Γιάλτας

σελ. 15

Εργαζόμενοι
Ίδρυση ενιαίου 
σωματείου Vodafone-
Wind-Victus

σελ.5 
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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.

Το διήμερο 29-30 Νοέμβρη 2014 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Γκίνη του 
Πολυτεχνείου Πατησίων στην Αθήνα η 
20η Συνδιάσκεψη της Ο.Κ.Δ.Ε.

Οι Εκδόσεις Εργατική Πάλη εκδί-
δουν το Πολιτικό Ντουκουμέντο και το 
Ντοκουμέντο Για την αναγέννησης της 
4ης Διεθνούς, αποφάσεις της Συνδιά-
σκεψης της οργάνωσης.

Στον προσυνεδριακό διάλογο πραγ-
ματοποιήθηκαν πολλές συζητήσεις 
πάνω στα κείμενα, μια διαδικασία που 
δεν περιορίστηκε μόνο στο εσωτερικό 
της οργάνωσης, αλλά επεκτάθηκε και 

σε σημαντικό αριθμό συμπαθούντων.
Όπως διαπιστώνουν τα κείμενα: «Η 

20η Συνδιάσκεψη μπορεί να γίνει ένας 
σημαντικός σταθμός στην οικοδόμηση 
της Ο.Κ.Δ.Ε. σε ανώτερο επίπεδο. Ήδη σ’ 
αυτήν συγκεντρώνουμε και μετράμε κά-
ποια αρκετά συγκεκριμένα ενθαρρυντι-
κά βήματα μπροστά για την οργανωτική 
μας ενίσχυση και ήδη μ’ αυτές τις επιτυ-
χίες σταθεροποιούμε και αναπαράγου-
με την πολιτική μας βάση. Πολύ μεγα-
λύτερες δυνατότητες βρίσκονται μπρο-
στά μας».

Ε.Π.

20η Συνδιάσκεψη της Ο.Κ.Δ.Ε.
Χρονολογία έκδοσης: Φεβρουάριος 2015

Σελίδες: 69

Τιμή: 2 ευρώ

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

Όλες οι μνημονιακές δυνά-
μεις, κυρίως τα ΜΜΕξαπά-
τησης, επιτέθηκαν με μα-
νία και βιαιότητα ενάντια 

στη Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψε 
η ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ και προέβλεπε αύξηση 
έως 6 ευρώ σαν επίδομα τροφής. Ωστό-
σο, το εκπληκτικό δεν είναι τόσο η άγρια 
επίθεση, μια που πάντα αυτό κάνουν, όσο 
ο συγχρονισμός τους, η ταυτόσημη επι-
χειρηματολογία τους και υποκρισία τους 
για αυξήσεις που δίνονται σε προνομιού-
χους ενώ υπάρχουν εκατομμύρια συνάν-
θρωποί μας που είναι άνεργοι, λιμοκτο-
νούν, είναι άστεγοι κ.λπ. Μάλιστα, ορι-
σμένοι απ’ αυτούς, για να κάνουν πιο πι-
στευτά τα κροκοδείλια δάκριά τους ανα-
φέρθηκαν (σύμφωνα με δήθεν ρεπορτάζ 
τους) και στο ενδεχόμενο αυξήσεων στα 
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος εξαι-
τίας της συλλογικής σύμβασης!

ΝΔ: οχετός συκοφαντιών και λάσπης
Η ΝΔ, όπως πάντα ενάντια στα συμ-

φέροντα των εργαζομένων, ξεκίνησε 
μια  συκοφαντική επίθεση  προκειμένου 
να αποφύγει να τοποθετηθεί επί της ου-
σίας στην απάντηση των εργαζομένων 
της ΔΕΗ για τη νέα Συλλογική Σύμβα-
ση. Έφτασε μάλιστα σε τέτοιο σημείο κα-
τάντιας, ώστε μίλησε πως «για τον  ΣΥ-
ΡΙΖΑ,  το συμφέρον του κ. Φωτόπουλου 
μπαίνει πάνω από την κοινωνική δικαιο-
σύνη». Ο δε εκπρόσωπος της ΝΔ Κ. Κα-
ραγκούνης,  δείχνοντας απύθμενη υπο-
κρισία, δήλωσε: την ώρα που η κυβέρ-
νηση χαρίζει αυξήσεις  6 ευρώ  την ημέ-
ρα στους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, υπό-
σχεται ότι θα δώσει μόλις 1,5 ευρώ την 
ημέρα σε 300.000 ανθρώπους για την 
αντιμετώπιση της «ανθρωπιστικής κρί-
σης». Και συνέχισε με θράσος χιλίων πι-
θήκων: «Είναι αδιανόητο να συμβαίνει 
αυτό, την ώρα που η κυβέρνηση περικό-
πτει στο μισό τους προϋπολογισμούς των 
νοσοκομείων, προαναγγέλλει έκτακτες ει-
σφορές και αύξηση του ΦΠΑ, αυξάνει το 
χαράτσι για τη λειτουργία της ΕΡΤ, μό-
νον και μόνο για να ικανοποιηθεί η κομ-

ματική της πελατεία». Πρόκειται για τε-
ράστιο θράσος, το κόμμα που δημιούρ-
γησε την τεράστια ανθρωπιστική κρίση 
να κάνει τώρα ότι νοιάζεται γι’ αυτήν! 
Όλοι οι  μνημονιακοί μεγαλόσχημοι οι-
κονόμησαν εκατοντάδες εκ. ευρώ σε βά-
ρος της ΔΕΗ και των καταναλωτών, με 
πρόσχημα την «απελευθέρωση της ενέρ-
γειας», αλλά δεν τρέχει τίποτα, αυτοί εί-
ναι «δικοί μας»!

…και ο ΣΥΡΙΖΑ
Η απάντηση της κυβέρνησης του ΣΥ-

ΡΙΖΑ στις συκοφαντίες της ΝΔ και του 
εκπροσώπου της ήταν απολογητική και 
αμήχανη. Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γ. Σακελλαρίδης απάντησε στη δή-
λωση του Κ. Καραγκούνη, ως εξής: «επι-
λέγει να προσποιείται ότι δεν καταλαβαί-
νει, προκειμένου να ρίξει λάσπη στη νέα 
κυβέρνηση» και συνέχισε «ας τον βοηθή-
σουμε λοιπόν», παραθέτοντας τα εξής: 
α) Η  συλλογική σύμβαση  υπογράφηκε 
από τη διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε και τη ΓΕ-
ΝΟΠ–ΔΕΗ και η διοίκηση της ΔΕΗ είχε 
οριστεί από την κυβέρνηση του κ. Σα-
μαρά! β) Η συλλογική διαπραγμάτευση 
ολοκληρώθηκε πριν τις εκλογές και υπο-
γράφτηκε μετά! γ) Τη συλλογική σύμβα-
ση ψήφισαν οι συνδικαλιστικές παρατά-
ξεις που μετέχουν στη ΓΕΝΟΠ–ΔΕΗ και 
ιδιαίτερα από τη ΔΑΚΕ, που πρόσκειται 
στη ΝΔ! Ακόμη χειρότερα, ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
Ν. Φίλης και διευθυντής της Αυγής, με 
την ίδια γλώσσα των μνημονιακών, ενά-
ντια στην συλλογική σύμβαση της ΓΕ-
ΝΟΠ–ΔΕΗ δήλωσε: «Όταν η κυβέρνη-
ση ιδρώνει να βρει ευρώ το ευρώ τα χρή-
ματα για τα κουπόνια σίτισης των φτω-
χών στη χώρα μας, είναι προκλητικό να 
υπογράφεται σύμβαση με τα περιβόητα... 

“τροφεία” για εργαζομένους, δηλαδή αυ-
ξήσεις μισθών από την πίσω πόρτα. Και εί-
ναι υποκριτικό, να επικαλούνται τη συμ-
φωνία των κοινωνικών εταίρων, όταν μά-
λιστα ο εργοδότης είναι δημόσια επιχείρη-
ση. Όλοι κρινόμαστε.»! 

Και οι δυο εκπρόσωποι της κυβέρνη-
σης, ιδιαίτερα ο Ν. Φίλης, με αυτές τις 
αντιδραστικές και αντεργατικές δηλώ-
σεις τους στρέφονται: 1) ενάντια στις 
συλλογικές συμβάσεις, που είναι από τις 
σημαντικότερες κατακτήσεις των εργα-
ζομένων, 2) ενάντια στην αποκατάσταση 
μιας εργατικής κατάκτησης που καταρ-
γήθηκε με τα μνημόνια, και 3) ενάντια 
στους αγώνες του ελληνικού λαού κατά 
την μνημομιακή περίοδο και της νίκης 
του στις 25 Γενάρη. Επιπλέον «ξεχνούν», 
ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία 
οφείλεται σ’ αυτούς τους αγώνες, όπου οι 
εργαζόμενοι της ΔΕΗ συμμετείχαν ενερ-
γά. Ακόμη «ξεχνούν», ότι οι ίδιοι εργαζό-
μενοι μάτωσαν οικονομικά αυτή την πε-
ρίοδο –όπως όλοι οι εργαζόμενοι–, μια 
που είχαν μείωση στους μισθούς τους πε-
ρίπου 2,8 δις ευρώ συνολικά!      

Τα εργασιακά δικαιώματα
Οι συλλογικές συμβάσεις, που κα-

ταργήθηκαν στην περίοδο του μνημονι-
ακού καθεστώτος, είναι ένα από τα χει-
ρότερα πλήγματα που δέχτηκε η εργα-
τική τάξη της χώρας μας. Επί της ουσί-
ας πρόκειται για την υπονόμευση, αν όχι 
την κατάργηση, της υπόστασης της σύγ-
χρονης εργατικής τάξης όπως διαμορ-
φώθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αι-
ώνα. Η μη ύπαρξη συλλογικών συμβά-
σεων σημαίνουν την μετατροπή του μι-
σθού σε «οικειοθελή παροχή» του ερ-
γοδότη ή του κράτους (κυριολεκτικά 
αυτά σηματοδοτούν τα λεγόμενα του Ν. 

Φίλη) και τη μετατροπή του μισθωτού 
εργάτη σε δουλοπάροικο. 

Γενικά, υπάρχουν δικαιώματα, κοινω-
νικά και πολιτικά, που για λόγους γενι-
κότερου συμφέροντος μπορεί να τροπο-
ποιούνται, παραβιάζονται και περιορί-
ζονται. Όμως, τα εργατικά δικαιώματα, 
το εργατικό δίκαιο και ειδικά τα πιο ση-
μαντικά από αυτά, όπως είναι οι συλλο-
γικές συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση 
κ.α. ανήκουν στην κατηγορία των κοι-
νωνικών και ατομικών δικαιωμάτων που 
είναι εντελώς απαραβίαστα. Γιατί εί-
ναι η καρδιά των κοινωνικών και ατομι-
κών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Γιατί, 
όταν πλήττονται, υπονομεύονται, απο-
δομούνται τα δικαιώματα αυτά, και πολύ 
περισσότερο όταν καταργούνται, όπως 
έγινε με τα Μνημόνια, καταστρέφονται 
οι κοινωνίες και η καρδιά τους, η εργα-
τική τάξη. Κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες, τα δικαιώματα αυτά πρέπει να πα-
ραμένουν απαραβίαστα, αν δεν θέλου-
με να πέσουν η εργατική τάξη, τα φτω-
χά λαϊκά στρώματα και η νεολαία, δη-
λαδή σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία 
της κοινωνίας, κάτω από την απόλυτη 
δικτατορία του κεφαλαίου. Για την πα-
ραβίαση αυτών των δικαιωμάτων, κατά 
κανόνα, σήμερα (αλλά λίγο πολύ πάντο-
τε) προβάλλεται από τη μεριά της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τους εκπρο-
σώπους της, ότι δεν αντέχουν οι επιχει-
ρήσεις ή υπάρχουν άλλες προτεραιότη-
τες όπως η αντιμετώπιση της «ανθρω-
πιστικής κρίσης» κ.λπ. Η αντιπαράθεση 
αυτή πέρα από το ότι είναι μια φτηνή και 
λανθασμένη δικαιολογία, είναι και αντί-
θετη με την ουσία της νίκης στις 25 Γενά-
ρη. Καμιά αντιμετώπιση της «ανθρωπι-
στικής κρίσης δεν πρόκειται να υπάρξει, 
αν δεν αποκατασταθούν όλα τα εργατι-
κά δικαιώματα και κατακτήσεις που κα-
ταργήθηκαν ή αποδομήθηκαν τα μνημο-
νιακά χρόνια. Καμία Υποχώρηση – Κα-
νένας Συμβιβασμός, με τους αγώνες μας 
να καταργήσουμε τα μνημόνια που κα-
ταστρέφουν το βιοτικό επίπεδο και τη 
ζωή μας.

Η επίθεση στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 
είναι επίθεση ενάντια
στο εργατικό κίνημα

Στο διάστημα 1–31 Δεκεμβρίου 2014, ελέγχθηκαν 
από κλιμάκια του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας 
και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων Ασφάλισης του 
ΙΚΑ 2.554 επιχειρήσεις. Απ’ αυτές, οι 302 (ποσοστό 

11,8%) βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους. 
Σε σύνολο 9.495 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είχαν δι-
ενεργηθεί έλεγχοι, εντοπίστηκαν 531 αδήλωτοι εργαζόμενοι 
(ποσοστό 5,6%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλει-
στικά για την αδήλωτη εργασία, ανέρχονται σε 5,6 εκ. ευρώ. 
Σε ό,τι αφορά το σύνολο του προηγούμενου έτους (2014), δι-
ενεργήθηκαν έλεγχοι σε 27.635 επιχειρήσεις. Απ’ αυτές βρέθη-
καν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 3.827 (ποσο-
στό 13,8%). Σε σύνολο 135.566 εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
που είχαν διενεργηθεί έλεγχοι, εντοπίστηκαν 6.177 αδήλωτοι 
εργαζόμενοι (ποσοστό 4,5%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθη-
καν, μόνο για την αδήλωτη εργασία, ανέρχονται στο ποσό των 
64.592.922 ευρώ. Οι έλεγχοι διενεργούνται από μικτά κλιμά-
κια και είναι κυρίως δειγματοληπτικοί και στοχευμένοι στους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που, με βάση όλες τις 
μέχρι σήμερα ενδείξεις, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδή-
λωτης εργασίας: επισιτιστικά επαγγέλματα, λιανικό εμπόριο, 
καθαριότητα, φιλοξενία, υπηρεσίες ασφαλείας κ.α.

Αυξήθηκε η ανεργία τον 
Δεκέμβριο στην Ελλά-
δα, ανερχόμενη σε ετή-
σια βάση στο 26%, ένα-

ντι 25,9% τον Νοέμβριο 2014. Οι άνερ-
γοι ανήλθαν σε 1.233.404 άτομα, ενώ 
ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 
ανήλθε σε 3.371.756 άτομα. Οι οικονο-
μικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που 
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν ερ-
γασία, αυξήθηκαν κατά 252 άτομα σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013 (μη-
δενική ποσοστιαία μεταβολή) και κατά 
20.425 άτομα σε σχέση με τον Νοέμ-
βριο του 2014 (αύξηση 0,6%). Η ανερ-
γία στους νέους ηλικίας 15–24 ανήλ-
θε στο 51,2%, από 56,2% τον Δεκέμ-
βριο 2013. Σε ότι αφορά την γεωγρα-
φική κατανομή, το υψηλότερο ποσο-
στό ανεργίας καταγράφεται στην Αττι-
κή και την Μακεδονία–Θράκη (27,3%) 
και το χαμηλότερο στο Αιγαίο (19%).

Αντιμέτωποι με τη λαίλαπα των πλειστη-
ριασμών βρίσκονται εκατομμύρια Ισπα-
νοί, από το 2008, οπότε κι άρχισε να σκά-
ει η στεγαστική «φούσκα» στη χώρα, 

καθώς έχουν εκδοθεί 415.117 διαταγές έξωσης και 
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
253.000 ενοικιαστές και ιδιοκτήτες σπιτιών και γρα-
φείων. Σχεδόν 35.000 πρώτες κατοικίες κατασχέθη-
καν το 2014 στην Ισπανία, από ιδιοκτήτες που δεν 
μπορούσαν πλέον να αποπληρώνουν τα δάνειά 
τους, αριθμός που δείχνει μια ετήσια αύξηση κατά 
7,4%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι ένοικοι 
αυτών των κατοικιών αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις κατοικίες τους και να παραδώσουν τα κλει-
διά στην τράπεζα για να τακτοποιήσουν την οφειλή 
τους. Αν στα κατασχεθέντα σπίτια προστεθούν οι-
κόπεδα, αγροτεμάχια, εμπορικά καταστήματα, εξοχι-
κά και γραφεία, τα νούμερα είναι ακόμα μεγαλύτερα, 
καθώς για το 2014 φτάνουν τις 119.442 κατασχέσεις 
(αύξηση 9,3%). Παράλληλα, υπάρχουν 3,4 εκ. άδεια 
σπίτια σ’ όλη τη χώρα –σχεδόν το 14% των σπιτιών–, 
η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στις τράπεζες.
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ΔΕΗ Κοζάνης: 12 δικογραφίες για εργατικά ατυχήματα το 
2014

Συνολικά 12 δικογραφίες σχηματίστηκαν μέσα στο 2014 
σχετικές με εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ Κοζάνης, σύμφω-
να με στοιχεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης. Πρό-
κειται για δικογραφίες που σχηματίστηκαν μετά από ισάριθ-
μες αναφορές από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελ-
λάδος (ΕΜΒΕ) και βρίσκονται όλες στο στάδιο της προκαταρ-
κτικής εξέτασης. Αφορούν στις τραγικές συνέπειες από την 
εντατικοποίηση και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη μείω-
ση του προσωπικού, την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
Από τον Μάρτιο του 2014 έως και σήμερα, οι νεκροί εργαζόμενοι 
φτάνουν τους επτά και στη μεγάλη λίστα των εργατικών ατυχημά-
των στους χώρους της ΔΕΗ ΑΕ ήρθε να προστεθεί πρόσφατα και 
εργατικό ατύχημα στο Ορυχείο Καρδίας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυ-
τικής Μακεδονίας στην ΠΕ Κοζάνης όταν εργαζόμενος υπέστη σο-
βαρό τραυματισμό στα πόδια μετά από σύγκρουση του μηχανήμα-
τος που οδηγούσε με φορτηγό εργολάβου της ΔΕΗ.

21χρονος μετανάστης νεκρός!
O Μοχάμεντ Καμαρά, 21 ετών, είναι άλλος ένας νεκρός πρό-

σφυγας στα χέρια της ΕΛΑΣ, εξαιτίας της συνειδητής εγκληματι-
κής αδιαφορίας της για την υγεία των κρατουμένων.

Ο άτυχος μετανάστης είχε έρθει στην Ελλάδα το 2012, επιχεί-
ρησε να φύγει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του λιμανιού της 
Πάτρας, αλλά συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης Κορίνθου, όπου έμεινε 8 μήνες. Έκανε αίτηση για άσυ-
λο, που απορρίφθηκε. Συνελήφθη ξανά στην Πεύκη στις 7/2 και 
στις 9/2 μεταφέρθηκε στα κρατητήρια του ΑΤ Κηφισιάς. Εκεί πα-
ραπονιόταν για την υγεία του. Μεταφέρθηκε στο Αμαλία Φλέμιγκ 
σε κωματώδη κατάσταση στις 20/2, ενώ βρισκόταν από την προη-
γούμενη μέρα σε κώμα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, προσκομίστη-
κε στο νοσοκομείο με περιπολικό και διαγνώστηκε άμεσα διαβητι-
κή κετοξέωση, που συνήθως είναι επιπλοκή του σακχαρώδους δια-
βήτη. Προφανώς δεν του χορηγήθηκε ποτέ ινσουλίνη ούτε του δό-
θηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Σύμφωνα με τους δολοφόνους της ΕΛΑΣ, ο ασθενής, ένα 
24ωρο πριν απ’ τη μεταφορά του στο Αμαλία Φλέμιγκ, είχε πάει με 
περιπολικό στο Σισμανόγλειο, όπου έφυγε παίρνοντας χάπια για 
τη δυσκοιλιότητα, ενώ όλη την επομένη βρισκόταν σε κώμα στο 
κρατητήριο! Εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση: αν του είχαν γί-
νει απλές εξετάσεις αίματος, τουλάχιστον θα φαινόταν οπωσδή-
ποτε διαταραχή των επιπέδων της γλυκόζης, κετόνες κ.τ.λ. Προ-
φανώς οι υπευθυνοί προσπαθούν ν’ αποφύγουν τις ευθύνες τους.

Το Σάββατο 28/2 πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία–εκδήλωση 
μνήμης, στην Πλατεία Αμερικής, από την Κίνησης Ενωμένοι Ενά-
ντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), με συμ-
μετοχή της Ο.Κ.Δ.Ε. και δεκάδων αλληλέγγυων.

Ο εργασιακός μεσαίωνας στην Ελλάδα σε αριθμούς
Μπαράζ μετατροπών σε ατομικές των συμβάσεων των εργαζο-

μένων στον ιδιωτικό τομέα, ενόψει των σχεδιαζόμενων αλλαγών 
στα εργασιακά και της αύξησης του κατώτατου μισθού, καταγρά-
φουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας αλλά και της ΓΣΕΕ. 
Υπό την απειλή της απόλυσης και τον εφιάλτη της ανεργίας καλού-
νται εκβιαστικά οι εργαζόμενοι να αποδεχθούν ατομικές συμβά-
σεις μετατροπής βασικών όρων της εργασιακής σχέσης, όπως περι-
κοπή ωρών εργασίας με ανάλογη ή μεγαλύτερη περικοπή αποδο-
χών. Τουλάχιστον επτά στους δέκα εργαζομένους έχουν υπογράψει 
ατομική σύμβαση, ενώ μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρξαν 1.440 επι-
χειρησιακές συμβάσεις, με τις μειώσεις στις αποδοχές να είναι από 
10% έως και 40%.

   Ακόμη, περισσότερες από τις μισές προσλήψεις (790.918), 
σε σύνολο 1.566.130 προσλήψεων το 2014, αφορούσαν ευέλικτες 
μορφές εργασίας, δηλαδή μερική και εκ περιτροπής απασχόληση 
(στοιχεία από το σύστημα Εργάνη). Σήμερα το σύνολο των εργα-
ζομένων σε καθεστώς μαύρης εργασίας προσεγγίζει τις 500.000! 
300.000 είναι οι λεγόμενοι «ψευδοαπασχολούμενοι», οι οποίοι ενώ 
παρέχουν εξαρτημένη μισθωτή εργασία, παρουσιάζονται ως ελεύ-
θεροι επαγγελματίες. 200.000 είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι, ενώ 
παρέχουν εργασία πλήρους ωραρίου, δηλώνονται ως μερικώς απα-
σχολούμενοι. Περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι στον ιδιω-
τικό τομέα είναι απλήρωτοι για πάνω από τέσσερις μήνες. Ένας 
στους τρεις εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 30 
ευρώ καθαρά (έως 440 ευρώ μεικτά).

Βεβήλωσαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα

Να στείλουμε τα φασιστικά 
αποβράσματα στις τρύπες τους

Τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Φε-
βρουαρίου, ομάδα φασιστών βε-
βήλωσε το μνημείο του Παύλου 

Φύσσα στο σημείο που δολοφονήθηκε 
στο Κερατσίνι, ξηλώνοντας τα πανό που 
είναι στο σημείο, βάφοντας με σπρέι σβά-
στικες και υπογράφοντας σαν “C–18”. Η 
υπογραφή παραπέμπει στη νεοναζιστική 
βρετανική οργάνωση ”Combat 18”, που 
έχει κατηγορηθεί για πολλές δολοφονίες 
μεταναστών. Ο αριθμός «18» παραπέμπει 
στα γράμματα Α–Η του αγγλικού αλφα-
βήτου (Adolf Hitler). Τα φασιστοειδή, 
μέσω διαδικτυακής ανάρτησης, ανέλαβαν 
την ευθύνη της βεβήλωσης αλλά και της 
εμπρηστικής επίθεσης στο στέκι Πασαμο-
ντάνα στον Κορυδαλλό, εξαπολύοντας 
απειλές για νέες επιθέσεις, με υπονοού-
μενα ότι κρατάνε αποστάσεις από τη «νο-
μιμόφρονα» πολιτική της Χρυσής Αυγής.

Το χτύπημα του κράτους στην ΧΑ, 
όταν πλέον δεν μπορούσε άμεσα 
να επωφεληθεί απ’ την δράση της 

(και καθώς δεν μπορούσε άμεσα να εντα-
χθεί στο μνημονιακό καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης) έχει δημιουργήσει ένα «κενό» 
για τα «μάχιμα» ναζιστικά κατακάθια. Η 
ύπαρξη αυτών των στρωμάτων (ειδικά 
στον κρατικό μηχανισμό) επιβεβαιώθη-
κε με την εκλογική αντοχή της ΧΑ (δεν 
είναι κάποιοι που δεν ήξεραν τι ψήφιζαν, 
όπως διάφοροι –και «αριστεροί»– μας πι-
πίλιζαν τ’ αυτιά). Η παραμικρότερη ανο-
χή σ’ αυτά τα στρώματα είναι προσβολή 
στη μνήμη του Παύλου Φύσσα και όλων 
των θυμάτων της ναζιστικής συμμορίας.

Θα είναι λοιπόν το λιγότερο πρό-
κληση ενάντια στο κίνημα και 
στη νίκη της 25ης  Γενάρη να υι-

οθετηθούν οι προτάσεις των εισαγγε-
λών εφετών Προβατάρη και Ασπρογέ-
ρακα, με τις οποίες ζητούν την αποφυλά-
κιση των Μιχαλολιάκου, Παππά και Λα-

γού, με πρόσχημα τη λήξη του 18μηνου. 
Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομη-
νία στην οποία θα αρχίσει η δίκη της ΧΑ 
και υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος απο-
φυλάκισης των κύριων κατηγορούμενων. 
Παρότι η ανάκριση έχει ουσιαστικά ολο-
κληρωθεί, οι ανακρίτριες δηλώνουν αδυ-
ναμία να κηρύξουν το τέλος της ανάκρι-
σης, για να στείλουν τη δικογραφία στο 
Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, το οποίο θα 
κρίνει τελικά ποιοι θα παραπεμφθούν σε 
δίκη και για ποιες κατηγορίες. Οι διαδι-
κασίες καθυστερούν, πέρα από τον μεγά-
λο όγκο εργασίας, και από τα πολυάριθ-
μα αιτήματα που σκοπίμως υποβάλλουν 
οι φασίστες κατηγορούμενοι για αποφυ-
λάκισή τους ή αντικατάσταση των περιο-
ριστικών όρων, ώστε να μπλοκάρουν την 
διαδικασία και να ζητήσουν αποφυλάκιση 
με βάση το 18μηνο.

Τέτοια αιτήματα είναι δεκάδες και 
ανάμεσα τους βρίσκει κανείς ακό-
μα κι αυτό του δολοφόνου Ρουπα-

κιά. Ο χρυσαυγίτης εγκληματίας παρου-
σιάζεται σαν ένας φιλήσυχος οικογενει-
άρχης, που δεν είχε «ούτε πρόθεση ούτε 
σκέψη να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», ζη-
τώντας τη διακοπή της προσωρινής του 
κράτησης και αντικατάστασή της με πε-
ριοριστικούς όρους, μιας και, όπως λέει, 
«δεν είναι ύποπτος τέλεσης αδικημάτων 
και έχει λευκό ποινικό μητρώο». 

Μια τυχόν αποφυλάκιση των 
φασιστών δολοφόνων θα εί-
ναι σαφώς μια άσχημη τρο-

πή για το κίνημα, που ουσιαστικά συνέ-
βαλε στην φυλάκιση τους μετά την δο-
λοφονία του Π. Φύσσα. Θα έδινε πε-
ρισσότερο «αέρα» σε κάθε είδους ναζι-
στικό απόβρασμα να προβεί σε νέες τυ-
φλές επιθέσεις, ενάντια σε μετανάστες 
και αγωνιστές, αλλά και θα είναι μια υπο-
νόμευση της λαϊκής νίκης της 25ης Γενά-
ρη. Γι’ αυτό είναι το λιγότερο προβλημα-
τικές οι δηλώσεις της προέδρου της Βου-
λής, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για επα-
νεξέταση μνημονιακών συμβάσεων που 
ψηφίστηκαν χωρίς τη συμμετοχή προφυ-
λακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυ-
γής, οι οποίες, πέρα από τη σύγχυση που 
προκαλούν, χαλαρώνουν την πίεση ενά-
ντια στην ΧΑ, δημιουργούν καλύτερους 
όρους στον κρατικό μηχανισμό για ευνο-
ϊκή μεταχείριση της, για την αποφυλάκι-
ση των ηγετικών στελεχών της, αλλά και 
στρώνουν τον δρόμο για μια «κόσμια» και 
«δίκαιη» δίκη της εγκληματικής ναζιστι-
κής οργάνωσης, όπου οι προστάτες της 
θα προσπαθήσουν να πέσει σε όσο γίνε-
ται πιο μαλακά. Απαιτείται επαγρύπνηση 
και κινητοποίηση παντού, για να φράξου-
με το δρόμο σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο!

Π. Μπ. 
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Στις 19–20/2, τρία πλοία (ΤΑΞΙ-
ΑΡΧΗΣ και AQUA SPIRIT της 
ΝΕΛ, ΒΙΝΤΣΕΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑ-
ΡΟΣ της ΑΝΕΚ) ακινητοποιήθη-

καν μετά από επίσχεση εργασίας των πλη-
ρωμάτων για οφειλόμενα δεδουλευμένα. Τα 
πλοία αυτά εκτελούν δρομολόγια σε νησιά 
της άγονης γραμμής, που επιδοτούνται απ’ 
το δημόσιο. Η κινητοποίηση έγινε σε δύσκο-
λες συνθήκες, καθώς είναι σε ισχύ η πολιτι-
κή επιστράτευση των ναυτεργατών (επιβλή-
θηκε στις αρχές του 2013 απ’ τη συγκυβέρ-
νηση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ). Στη διάρκεια 
της επίσχεσης, ο διευθύνων σύμβουλος μιας 
από τις δύο εταιρίες μπούκαρε τραμπούκι-
κα στα γραφεία της ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια  
Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), απει-
λώντας και εκβιάζοντας.

Μέσα σ’ αυτό το «δημοκρατικό» πλαί-
σιο, οι ναυτεργάτες είχαν μια μικρή δικαστι-
κή νίκη. Στις 26/2, 48 ναυτεργάτες αθωώ-
θηκαν για την κατηγορία συμμετοχής στην 
απεργία της ΓΣΕΕ τον Φλεβάρη του 2013, 
ενώ ίσχυε η επιστράτευση.

Στις 6/3, κανένα απ’ τα 7 πλοία της ΝΕΛ 
δεν εκτελούσε δρομολόγια λόγω επίσχεσης. 
Ενώ για τις 11/3, 5 ναυτεργατικά σωματεία 
οργανώνουν συγκέντρωση στον Πειραιά, με 
βασικά αιτήματα: Άμεση καταβολή δεδου-
λευμένων. Εφαρμογή της Εθνικής Γενικής 
και των κλαδικών ΣΣΕ. Κατάργηση των νό-
μων/κανονισμών για την «απελευθέρωση» 
της ακτοπλοΐας. Τακτική σύνδεση των νη-
σιών με την ηπειρωτική Ελλάδα. Μείωση ει-
σιτηρίων–ναύλων κ.α.

Εκατοντάδες ναυτικοί είναι σε απόγνω-
ση. Όπως λένε απλήρωτοι ναυτικοί της 
ΝΕΛ, τέσσερα χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει 
έναν ολόκληρο μισθό, τους λείπουν και για 
φαγητό και για φάρμακα. Κοιμούνται μέσα 
στα πλοία σε άθλιες συνθήκες, ξυπνώντας 
παγωμένοι. Σε συνάδελφό τους ηλεκτρολό-
γο, που δεν είχε λεφτά να πάει στην κηδεία 
της μητέρας του, έκαναν έρανο μεταξύ τους, 
όταν η εταιρία αρνήθηκε να του δώσει. Αγό-
ραζαν οι ίδιοι υλικά για εργασίες στα πλοία, 
«βάζοντας πλάτη» στις εταιρίες για να ει-
σπράξουν το «ευχαριστώ» της απληρωσιάς!

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ 
Αντώνη Νταλακογεώργο, οι επιδοτήσεις Ια-
νουαρίου–Φεβρουαρίου ξεπερνούν το 1,5 
εκ. Αν εκταμιευτεί το 70% και δοθεί άμεσα 
στους ναυτικούς, θα ήταν μια υποτυπώδης 
ανακούφιση.

Στην πρόσφατη γ.σ. της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών (4/2) είχαν παρουσιαστεί 
τα «κατορθώματα» της ελληνικής ναυτιλίας 
(16% ως 23% της διεθνούς χωρητικότητας, 
ανάλογα με την κατηγορία των πλοίων), τα 

οφέλη για την Ελλάδα (εισροή συναλλάγ-
ματος, θέσεις εργασίας, αυξημένο διεθνές 
κύρος). Επαναλήφθηκε η «αιώνια» απειλή 
ότι έχουν δελεαστικές προτάσεις για μετε-
γκατάσταση των επιχειρήσεων τους σε ευ-
ρωπαϊκές και άλλες χώρες, αλλά ως… «πα-
τριώτες» επιλέγουν την Ελλάδα. Χαιρέτισαν 
την κατάργηση απ’ την προηγούμενη κυβέρ-
νηση της υποχρεωτικής φορολόγησής τους 
και την αντικατάσταση με… «οικειοθελή 
συνεισφορά», ενώ βέβαια είχε μείνει ανέγ-
γιχτο το σκανδαλώδες καθεστώς 59 φορο-
απαλλαγών και διαιώνισης της φοροασυλί-
ας τους. Ταυτόχρονα, επέμειναν ότι πρέπει 
«να υπάρξει εναρμόνιση μισθολογικών συν-
θηκών σύμφωνα με τα διεθνή κρατούντα».

Όμως: (α) Το 2013 το εισρέον ναυτιλια-
κό συνάλλαγμα ήταν 12 δις. Τα 5,5 δις ξα-
ναπήγαν στο εξωτερικό, για δραστηριότη-
τες των εταιρειών. Απ’ τα υπόλοιπα 6,5 δις, 
πάνω από 50% ήταν μισθοί, δαπάνες ασφά-
λισης και εμβάσματα των ναυτικών προς τις 
οικογένειές τους – αυτά σερβίρουν ως εισ-
ρέον συνάλλαγμα οι εφοπλιστές! (β) Στις 
190.000 θέσεις εργασίας που ισχυρίζονται 
ότι «προσφέρουν» οι εφοπλιστές, υπολογί-
ζουν το σύνολο της ναυτιλίας, ενώ θα έπρε-
πε να δίνουν στοιχεία μόνο για την ποντο-
πόρο. Στην ποντοπόρο (μαζί με σχετιζόμε-
να γραφεία και παραναυτιλιακές δραστη-
ριότητες), οι θέσεις εργασίας δεν ξεπερ-
νούν τις 17.000! Η αναφορά στην ποντο-
πόρο ναυτιλία δεν αφορά τα 820 ελληνικής 
σημαίας πλοία, αλλά το σύνολο των ναυτι-
λιακών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστη-
μένες στην Ελλάδα και οι οποίες εκπροσω-
πούν περίπου 3.500 ελληνόκτητα πλοία, από 
τα οποία τα 2.700 έχουν σημαίες ευκολίας! 
(γ) Οι εφοπλιστές, με μόνιμη απειλή την αλ-
λαγή σημαίας και την εκδίωξη των ελλή-
νων ναυτεργατών, κατάφεραν τα τελευταία 

25 χρόνια να μειώσουν 10 φορές τις οργα-
νικές συνθέσεις των πληρωμάτων, πετώντας 
στο δρόμο πάνω από 50.000 ναυτεργάτες. Κι 
όμως, την περίοδο 2006–14 έχουμε μείωση 
πάνω από 200 ποντοπόρα πλοία υπό ελλη-
νική σημαία! (δ) Εκβιάζουν με τη μετεγκα-
τάσταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή τρι-
τοκοσμικές χώρες, ζητώντας σαν κανίβα-
λοι τους ναυτεργάτες ως ανθρώπινη τρο-
φή για την αδηφάγα όρεξη τους για κέρδη. 
Η απασχόληση των ελλήνων ναυτεργατών 
«με τα διεθνή κρατούντα» στην ουσία θέλει 
δούλους που θα δουλεύουν για μια μπουκιά 
ψωμί, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασί-
ας, ανασφάλιστους, σε συνθήκες γαλέρας 
και που θα πληρώνονται όσο και όταν θέ-
λουν οι εφοπλιστές.

Οι ναυτεργάτες, έχοντας τα χέρια δε-
μένα λόγω της επιστράτευσης, έκαναν μέ-
χρι τώρα κυρίως έναν δικαστικό αγώνα. Ο 
αγώνας με τους εφοπλιστές θα είναι σκλη-
ρός, γιατί αυτοί θέλουν να συντηρήσουν 
πάση θυσία το μνημονιακό καθεστώς των 
εργαζόμενων–δουλοπάροικων στα πλοία. 
Χρειάζεται ν’ αποφευχθεί κάθε παθητική 
αναμονή για κάποιο σωτήριο θαύμα απ’ τη 
νέα κυβέρνηση, άλλωστε δεν υπήρξε κά-
ποια παρέμβαση του υπουργείου υπέρ των 
ναυτεργατών. Αλλά και κάθε εγκλωβισμός 
σε ενέργειες «αντιπολιτευτικής» σκοπιμό-
τητας, όπως μπορεί να υπολογίζουν κομ-
μάτια του ναυτεργατικού συνδικαλισμού. 
Μόνος δρόμος είναι η ενότητα, η οργάνω-
ση ενός ανυποχώρητου αγώνα διαρκείας. 
Εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να τσα-
κίσουμε στην πράξη, μια και καλή, μνημό-
νια και επιστρατεύσεις, τελειώνοντας μια 
για πάντα με τα σύγχρονα αφεντικά–δου-
λέμπορους, επιβάλλοντας το «νόμος είναι 
το δίκιο του εργάτη», ανακτώντας την αξι-
οπρέπεια μας.

Στις αρχές Ιανουαρίου εγκρίθηκε 
από το Πρωτοδικείο η ίδρυση του 
Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζο-
μένων Vodafone–Wind–Victus. 

Η Victus είναι «ανεξάρτητη» εταιρεία που 
ίδρυσαν μαζί οι Vodafone–Wind, όπου με-
τέφεραν το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών 
τμημάτων και υλοποιεί την ενοποίηση του 
δικτύου τους. 

Με τη μεταφορά στη Victus, οι διοική-
σεις Vodafone–Wind επεδίωκαν: 
α) Να δημιουργήσουν έναν άτυπο όμιλο 
απέναντι στον πόλο ΟΤΕ–Cosmote, που 
κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 
όντας ο μεγάλος ανταγωνιστής τους. Στο 
παρελθόν είχαν ξαναδοκιμάσει, καταθέτο-
ντας πρόταση συγχώνευσης, που δεν είχε 
εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή αντα-
γωνισμού. Η συγχώνευση αυτή προχωρά 
τώρα άτυπα σε πολλά επίπεδα.
β) Να αποδυναμώσουν τον συνδικαλισμό 
και τους αγώνες, σπάζοντας τους εργαζόμε-
νους σε κομμάτια, σε δήθεν νέες ανεξάρτη-
τες εταιρείες, επιβάλλοντας μια φοβερή δι-
αίρεση και αποδυνάμωση. Είναι πιθανές το 
επόμενο διάστημα εξελίξεις γύρω απ’ την 
εξαγορά της Forthnet, που από κοινού επι-
διώκουν οι Vodafone–Wind και όπου φαί-
νεται θέλουν να επαναλάβουν το «μοντέ-
λο Victus», δηλ. περαιτέρω «εργολαβοποί-
ηση», σπάσιμο των εργασιών και των εργα-
ζομένων.

Απέναντι σ’ αυτό το νέο τοπίο, που 
προσπάθησαν και προσπαθούν να επιβάλ-
λουν οι διοικήσες, ένα σημαντικό κομμά-
τι εργαζομένων κατανόησε πως χρειάζεται 
ένας νέος συνδικαλισμός. Που θα στηρίζε-

ται στην ενότητα και τη συντονισμένη δρά-
ση και στις τρείς εταιρείες, σαν τη μόνη ικα-
νή βάση για ισχυρούς και αποτελεσματι-
κούς αγώνες. Αυτή την ανάγκη ήρθε να κα-
λύψει το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομέ-
νων Vodafone–Wind–Victus. Η προσπά-
θεια, έχοντας σημαντικές προοπτικές, αλλά 
και αντικειμενικές δυσκολίες, έχει προχω-
ρήσει αρκετά. Είναι εκατοντάδες οι εργαζό-
μενοι που έχουν κατανοήσει πως ο ενιαίος 
αγώνας και στις τρεις εταιρείες είναι μονό-
δρομος, πως το ενιαίο σωματείο είναι το κα-
ταλληλότερο εργαλείο, για να δοθεί ο αγώ-
νας με τους καλύτερους όρους. Αυτούς προ-
σπαθεί τώρα να κερδίσει το Σωματείο και 
οργανωτικά.

Σ’ αυτή, όμως, την κατεύθυνση δεν στά-
θηκε εφικτό να συνταχθούν όλοι οι εργαζό-
μενοι. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να κατανοή-
σουν τις παραπάνω αλλαγές, ελπίζοντας ότι 
αρκούσε «ένα σωματείο ανά εταιρία», για 
να γλιτώσουμε απ’ την συντονισμένη επίθε-
ση των διοικήσεων. Τέτοιες αυταπάτες δεν 
έλειψαν ανάμεσα και σε ήδη εκλεγμένους 
ή νεόκοπους συνδικαλιστές–εκπροσώ-
πους, ακόμα και βλέψεις για έναν συνδικα-
λισμό συμβιβασμένο με τις ορέξεις της ερ-
γοδοσίας, στο όνομα του τι «αποδέχονται» 
οι διοικήσεις. Αυτός ο δρόμος των «ξεχωρι-
στών σωματείων» έχει ήδη άσχημες επιπτώ-
σεις για τους εργαζόμενους. Στη Victus, νε-
οεκλεγένοι εκπρόσωποι του «χωριστού σω-
ματείου» που πήγε να στηθεί (χωρίς κανέ-
να ουσιαστικό σχέδιο, μόνο με την ελπίδα 
της «αποκλειστικής εκπροσώπησης απένα-
ντι στη διοίκηση»), μεταφέρθηκαν μαζί με 
25 συναδέλφους σε εργολάβο χωρίς καμία 

αντίσταση(!) – στη συνέχεια κάποιοι απο-
λύθηκαν(;) κι από κει, σε συνθήκες που γεν-
νούν αρκετά ερωτηματικά. Στη Wind, οι 
αυταπάτες που καλλιέργησαν στους εργα-
ζόμενους σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι του 
ΔΣ του –από χρόνια– επιχειρησιακού σω-
ματείου (μένοντας με «ξεχωριστά σωμα-
τεία» θα «άνοιγε ο δρόμος» για ανανέωση 
της συλλογικής σύμβασης, δεν υπήρχε ζή-
τημα συνδικαλιστικής αποδυνάμωσης δια-
μέσου Victus κ.α.), έδωσε ένα ακόμα σινιά-
λο στη διοίκηση ότι το σχέδιο του κατακερ-
ματισμού «περνάει», οπότε ξεφούρνισε την 
απαίτηση για μειώσεις μισθών, κατάργη-
ση επιδομάτων κ.α. Υπενθυμίζοντας έτσι με 
τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο αδιέξοδο και 
εγκληματικό είναι σ’ αυτές τις συνθήκες το 
«ταμπούρωμα» σε κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

Από την πρώτη στιγμή, το ενιαίο Σωμα-
τείο έδωσε δείγματα γραφής, προχωρώντας 
σε πολύμορφες κινητοποιήσεις για την υπε-
ράσπιση μισθών και θέσεων εργασίας και 
στις τρεις εταιρείες. Αποκορύφωμα μέχρι 
τώρα η στάση εργασίας που οργάνωσε στη 
Vodafone στις 18/2.

Στις 24–26 Φεβρουαρίου έγιναν οι εκλο-
γές, με σημαντική επιτυχία. Το ψηφοδέλτιο 
ήταν αγωνιστικό, καθώς περιλάμβανε 12 
συναδέλφους με ενεργή συμμετοχή στους 
αγώνες, πρωτεργάτες στην ίδρυση του ενι-
αίου Σωματείου. Υπήρχε ισορροπημένη εκ-
προσώπηση και από τις τρείς εταιρείες. Σε 
σύνολο 180 εγγεγραμένων μελών ψήφισαν 
οι 154, μια σημαντική συσπείρωση. Το 48% 
των συνάδελφων που ψήφισαν ήταν από τη 
Victus, το 34% απ’ τη Βόνταφον και το 18% 
απ’ τη Wind, δείχνοντας και την κατανομή 

των δυνάμεων του Σωματείου μέχρι στιγ-
μής. Συγκροτήθηκε 9μελές ΔΣ και εκλέχθη-
καν από 2 αντιπρόσωποι για το ΕΚΑ και την 
ΟΙΥΕ.

Αυτά τα αποτελέσματα (σε συνδυασμό 
με την αγωνιστική στάση) καθιερώνουν το 
ενιαίο Σωματείο σαν υπαρκτή, υπολογίσιμη 
δύναμη, που ήδη έχει συγκεντρώσει γύρω 
του την πλειοψηφία των συναδέλφων σε 
κάποιους χώρους εργασίας. Τα καθήκοντα 
που καλείται να σηκώσει το επόμενο διά-
στημα είναι:
Α) Η κατάρτιση ενός σχεδίου ενιαίας συλ-
λογικής σύμβασης και για τις τρεις εταιρεί-
ες, η οργάνωση του αγώνα για την κατά-
κτησή της.
Β) Η οργάνωση του αγώνα ενάντια στις 
απολύσεις, που είναι σε εξέλιξη και απει-
λούν να πάρουν διαστάσεις χιονοστιβάδας.
Γ) Η πάλη ενάντια στη διαρκή υπονόμευ-
ση των εργασιακών σχέσεων («νοικιαζόμε-
νοι» κ.α.).
Δ) Το ξεπέρασμα της σύγχυσης, της απο-
θάρρυνσης και των αδιεξόδων που καλλι-
εργούν οι διοικήσεις, η απόκρουση κάθε δι-
αιρετικής επίθεσής τους, η ανασυγκρότηση 
του συνδικαλισμού σ’ αυτούς τους χώρους 
σε νέες βάσεις.

Καθήκοντα δύσκολα, ειδικά σε συνθή-
κες συνεχιζόμενης, εντεινόμενης επίθεσης 
των εργοδοτών (απολύσεις, χτύπημα συμ-
βάσεων και των σταθερών εργασιακών σχέ-
σεων, αντισυνδικαλιστικές–αντιαπεργιακές 
κινήσεις κ.λπ.). Μπορεί όμως, με ένα ενω-
τικό, αγωνιστικό σχέδιο, με την στήριξη και 
ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, να 
τα καταφέρει, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην ανασύνταξη των δυνάμεών τους.

<Άννα Ασλανίδη,
μέλος ΔΣ Πανελληνίου Σωματείου 

Εργαζομένων Vodafone-Wind-Victus

Ίδρυση ενιαίου σωματείου εργαζομένων Vodafone–Wind–Victus
Οικοδομείται η ενότητα στις τρεις εταιρείες

Nίκη στον αγώνα των ναυτεργατών!
Να δοθούν τώρα τα δεδουλευμένα
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Με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές της 25ης Γενάρη 
διαμορφώθηκαν νέα δε-
δομένα για την εκπαίδευ-

ση. Από τις πρώτες κιόλας δηλώσεις τόσο 
του νέου πρωθυπουργού όσο και του υπ. 
παιδείας Αρ. Μπαλτά, φάνηκε πως θα 
ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα, που 
απασχολούν το φοιτητικό κίνημα τα τε-
λευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα οι πρώτες εξαγγελί-
ες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αφο-
ρούν: α) την κατάργηση των διαγραφών, 
χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν θα κα-
ταργηθούν και τα όρια φοίτησης (το ν+2 
του νόμου Διαμαντοπούλου και το 2ν του 
νόμου Γιαννάκου), β) την κατάργηση των 
συμβουλίων διοίκησης, γ) την επαναπρό-
σληψη των διοικητικών υπαλλήλων – 
εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό για το πότε 
και πως θα γίνει η επαναπρόσληψη, ειδι-
κά μετά τη συμφωνία του Eurogroup στις 
20 Φεβρουαρίου.

Όσο καυτά κι αν είναι όμως αυτά τα 
ζητήματα για τα πανεπιστήμια, όσο και 
αν η επίλυση τους έχει ιδιαίτερο συμβο-
λισμό, αλλά και αποτελεί έστω και με-
ρική δικαίωση για το φοιτητικό κίνη-
μα, δεν μπορούν από μόνα τους να δώ-
σουν λύσεις στα γιγάντια προβλήματα 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο κύριος βραχνάς, αυ-
τός της υποχρηματοδότησης, παραμένει 
και απειλεί με άτακτη χρεοκοπία την εκ-
παίδευση, μετά από 5 χρόνια συνεχόμε-
νης λεηλασίας της από τις νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές των μνημονίων.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση έχει 
μειωθεί την τελευταία πενταετία από 
50% έως 80%! Τα στοιχεία αυτά δεν αφο-
ρούν μόνο κάποια περιφερειακά ιδρύμα-

τα, αλλά και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 
της χώρας (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ). Ο πρύ-
τανης του ΕΜΠ, Ι. Γκόλιας, προειδοποίη-
σε για αναστολή λειτουργίας του ιδρύμα-
τος τον Μάιο, αν δεν εγκριθούν περισσό-
τερα κονδύλια. Όλα τα ιδρύματα λειτουρ-
γούν οριακά, με απλήρωτους λογαρια-
σμούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μη 
μπορώντας να επιτελέσουν βασικές λει-
τουργίες (θέρμανση στο ΤΕΙ Θεσ/νίκης, 
καθαριότητα σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ κ.λπ.). 
Η επίθεση που δέχτηκε η εκπαίδευση 
από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις, 
με τελικό σκοπό τον ακρωτηριασμό των 
ΑΕΙ–TΕΙ, την επιβολή διδάκτρων και το 
ξεπούλημα σε ιδιώτες, έχει αφήσει πίσω 
της ερείπια. 

Τα παραπάνω τραγικά προβλήματα 
δεν λύνονται με τις σωστές κατά τα άλλα 
εξαγγελίες του νέου υπουργού παιδείας. 
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
των πανεπιστημίων, χρειάζεται γενναία 
αύξηση της χρηματοδότησης, ώστε να γί-
νουν δυνατές νέες πολυάριθμες προσλή-
ψεις διοικητικού και εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, νέες υποδομές, εξοπλισμοί, ενί-
σχυση της φοιτητικής πρόνοιας κ.τ.λ.

Σήμερα δημιουργείται περισσότερο 
από ποτέ η ανάγκη για ένα φοιτητικό κί-
νημα που θα παλέψει κάτω από συγκε-
κριμένα αιτήματα και ξεφεύγοντας από 
τις φοιτητοκεντρικές αναλύσεις των προ-
ηγούμενων ετών, θα καταργήσει όλους 
του αντιεκπαιδευτικούς νόμους και τα 
μνημόνια στην πράξη. Ένα φοιτητικό κί-
νημα χωρίς καμία αυταπάτη, πως η νέα 
κυβέρνηση θα λύσει τα προβλήματά της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και που θα 
δει κατάματα την αιτία της διάλυσης των 
ελληνικών πανεπιστημίων. Καθώς αρχί-

ζει να γίνεται κατανοητό σε 
όλους πως κύριος υπαίτιος 
για την κατάσταση της εκ-
παίδευσης –όπως και όλων 
των δημόσιων υπηρεσι-
ών– είναι πρώτα απ’ όλα η 
ίδια η χρεοκοπία και κατάρ-
ρευση του ελληνικού καπι-
ταλισμού, που την ακολού-
θησαν οι μνημονιακές–νεο-
φιλελεύθερες πολιτικές από 
Τρόικα–ΝΔ–ΠΑΣΟΚ και τα δεκανίκια 
τους. 

Όσο όμως η Ελλάδα συνεχίζει να τη-
ρεί τις «υποχρεώσεις» της, όπως απαι-
τούν οι τοκογλύφοι–δανειστές, όσο κά-
νει νέους συμβιβασμούς και πολύ περισ-
σότερο όσο αναγνωρίζει ένα χρέος που 
όχι μόνο δεν είναι «βιώσιμο», αλλά κυρί-
ως δεν είναι χρέος των εργαζομένων, των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεο-
λαίας, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν τα 
χρήματα για την «επανεκκίνηση» των πα-
νεπιστημίων, παρά μόνο πολύ μερικά και 
αποσπασματικά.

Η πρώτη νίκη του λαού στις 25 Γενά-
ρη ήταν ένα ηχηρό όχι απέναντι σ’ αυτές 
τις πολιτικές, στα μνημόνια και στην κα-
ταστροφή που επέφεραν. Μια νίκη που οι 
ρίζες της βρίσκονται στους αγώνες του 
ελληνικού λαού και φυσικά της νεολαί-
ας την τελευταία 5ετία (5 Μάη, γενικές 
απεργίες 2010–12, Αγανακτισμένοι, 12 
Φλεβάρη , ΕΡΤ κ.λπ.).

Αυτή τη νίκη, σε καμία περίπτωση, 
δεν πρέπει να την χαρίσει το φοιτητικό κί-
νημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αφού με την αδυνα-
μία του προγράμματος του, τους συνεχό-
μενους συμβιβασμούς και ιδιαίτερα μετά 
τη συμφωνία της 20/2 γίνεται σιγά–σιγά 

φανερό σε όλους πως δεν έχει την δυνα-
τότητα και διάθεση για επιβολή ριζικών 
λύσεων. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι 
η λαϊκή νίκη της 25ης Γενάρη, δημιούρ-
γησε ένα ρήγμα σε ένα σύστημα που άλ-
λοτε έδειχνε ανίκητο. Ένα ρήγμα που το 
φοιτητικό κίνημα πρέπει να το εκμεταλ-
λευτεί και να το διευρύνει με αυτοπεποί-
θηση, ώστε μαζί με τους εργαζόμενους, 
τους άνεργους και τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα να έρθουν σε οριστική ρήξη με το 
χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα 
και να επιβάλουν τις δικές τους λύσεις.

Έτσι, η νέα περίοδος σε καμία περί-
πτωση δεν είναι περίοδος «ξεκούρασης», 
αλλά επιτάσσει την ανάπτυξη του κινή-
ματος. Αυτό απαιτεί και την ενίσχυση και 
οικοδόμηση της Σοσιαλιστικής Σπουδα-
στικής Πάλης, που παλεύει για την ανά-
πτυξη του φοιτητικού κινήματος, τον 
εξοπλισμό του με ένα αντικαπιταλιστι-
κό/επαναστατικό πρόγραμμα και πρακτι-
κή, την υπεράσπιση της δημόσιας παιδεί-
ας, με τον μόνο ρεαλιστικό τρόπο, δηλα-
δή με ένα πρόγραμμα που θα βαθύνει το 
ρήγμα της 25ης Γενάρη, και θα χτυπήσει 
τη ρίζα του προβλήματος, που δεν είναι 
άλλη από την ίδια την κρίση του καπιτα-
λιστικού συστήματος.

<Γιώργος Τσ.

Την κατάργηση της τράπεζας 
θεμάτων έχουν σαν προμε-
τωπίδα οι νέες αλλαγές που 
εξήγγειλε η κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Οι υπόλοιπες αλλαγές, 
που εμπεριέχονταν στις προγραμματι-
κές δηλώσεις της κυβέρνησης αλλά και 
στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη 
Βουλή, αφορούν κυρίως τις υπόλοιπες 
πτυχές του «Νέου Λυκείου», που είχε 
ψηφιστεί επί κυβέρνησης Γ. Παπανδρέ-
ου. Συγκεκριμένα:

α) Καταργείται η προσμέτρηση των 
μέσων όρων της Α΄ και Β΄ Λυκείου για 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση.

β) Επαναφέρεται ο μέσος όρος του 
«10» για την προαγωγή στην επόμενη 
τάξη, αντί του 9,5 που είχε καθιερωθεί 
με το Νέο Λύκειο.

γ) Επαναλειτουργία των ειδικο-
τήτων που είχαν καταργηθεί από τα 
ΕΠΑΛ. Επαναφορά των «διαθέσιμων» 
καθηγητών στις θέσεις τους.

Η εφαρμογή αυτών των εξαγγελι-
ών –αν και όταν γίνει– θα είναι αρκετά 
σημαντική. Η συνέχιση της εφαρμογής 
του εξεταστικού κάτεργου του «Νέου 
Λυκείου» θα σήμαινε το πέταγμα όλο 
και περισσότερων μαθητών εκτός της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ήδη από το 
Γυμνάσιο ή τις πρώτες τάξεις του Λυ-

κείου, μια κάθετη μείωση των εισακτέ-
ων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά 
μακροπρόθεσμα και μια μη αναστρέψι-
μη βλάβη στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Καθώς επρόκειτο απλά για μια 
προσαρμογή του σχολείου στην χρεο-
κοπία και κατάρρευση του ελληνικού 
καπιταλισμού.

Ωστόσο, για το τρίτο σημείο, την 
επαναφορά δηλαδή των «διαθέσιμων», 
υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια, τόσο ως 
το πότε θα γίνει, όσο και για το αν θα 
γίνει τελικά, ειδικά μετά τη «συμφω-
νία» της κυβέρνησης στο Eurogroup 
της 20ης Φεβρουαρίου. Με τη «συμ-
φωνία» αυτή, η κυβέρνηση δεσμεύεται 
ότι για τους επόμενους τέσσερις μήνες 
τουλάχιστον δεν θα πάρει κανένα μέ-
τρο που θα «ζημιώνει» τα δημοσιονομι-
κά της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι χι-
λιάδες «διαθέσιμοι» καθηγητές, αλλά 
και τα λειτουργικά έξοδα των ειδικο-
τήτων που η κυβέρνηση Σαμαρά κα-
τήργησε εν μια νυκτί, δεν μπορούν να 
επιστρέψουν, ή ότι –αν γίνει αυτό– θα 
πρέπει να ακυρωθεί κάποια άλλη προ-
γραμματική δέσμευση της κυβέρνησης.

Εδώ προσκρούει και το σημαντικό-
τερο πρόβλημα για την παιδεία αυτή 
τη στιγμή –και για τη δευτεροβάθμια–, 
δηλαδή η κουτσουρεμένη στην 5ετία 
των Μνημονίων χρηματοδότηση.

Ένα πάγωμα της νεοφιλελεύθερης/

μνημονιακής επίθεσης είναι δυστυχώς 
«ασπιρίνη» για την κατάσταση όπου 
έχει έρθει η δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ριζι-
κή αύξηση των δαπανών. Τόσο για να 
εξασφαλιστεί η λειτουργία των σχολεί-
ων, με σύγχρονους όρους (όχι με 30 και 
35 μαθητές σε κάθε τμήμα), όσο και για 
να διασφαλιστεί ότι η νεολαία θα παίρ-
νει από το σχολείο ουσιαστική μόρφω-
ση και δεν θα «πηγαινοέρχεται» απλά. 
Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να μι-
λάμε για ουσιαστική μόρφωση ή εκ-
παίδευση των μαθητών, αν δεν υπάρ-
ξει στα πλαίσια του σχολείου μια πολι-
τική που θα αντιμετωπίζει τις επιπτώ-
σεις της φτώχειας και της εξαθλίωσης, 
ή τουλάχιστον τις πιο δραματικές μορ-
φές τους, όπως οι λιποθυμίες μαθητών 
λόγω υποσιτισμού.

Την πρώτη μας επιτυχία σαν μαθη-
τές, δηλαδή την κατάργηση του εκτρώ-
ματος του «Νέου Λυκείου», πρέπει να 
την προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. 
Να μην επαναπαυτούμε σ’ αυτή, αλλά 
να τη διαφυλάξουμε και να τη διευρύ-
νουμε. Να απαιτήσουμε να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση, να γυρίσουν πίσω οι 
απολυμένοι καθηγητές και να προσλη-
φθούν νέοι, ώστε να μειωθεί ο αριθμός 
μαθητών ανά τάξη, να δοθούν χρήμα-
τα για ενισχυτική διδασκαλία σε όλους 
τους μαθητές, ώστε να μην χρυσοπλη-
ρώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας τα 
φροντιστήρια για να μπορέσουμε να 
περάσουμε στο πανεπιστήμιο ή ακόμα 
και στην επόμενη τάξη.

Για να γίνουν αυτά χρειάζεται να 
οργανωθούμε σε κάθε σχολείο και γει-
τονιά. Το ξήλωμα των μνημονίων από 
τα σχολεία μας δεν θα γίνει όσο εμείς 
θα μένουμε παθητικοί περιμένοντας να 
βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά μόνο με 
τους ίδιους μας τους αγώνες.

Αυτήν την προσπάθεια, να αναδεί-
ξει δηλαδή ένα πρόγραμμα για τη σω-
τηρία των σχολείων και το ξήλωμα των 
μνημονίων, αλλά και για το χτίσιμο 
ενός δυνατού μαθητικού κινήματος, θα 
κάνει η Μαθητική Αντεπίθεση το επό-
μενο διάστημα. Πάνω σ’ αυτό καλού-
με κάθε συμμαθητή μας που θέλει να 
αγωνιστεί, να οργανωθεί και να παλέ-
ψει μαζί μας.

To φοιτητικό κίνημα μπροστά στο πραγματικό πρόβλημα

«Ασπιρίνη» για σχολεία και μαθητές τα μέτρα της κυβέρνησης
Χρειάζεται αγώνας σε κάθε σχολείο!
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Το στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στην Αμυγδαλέζα, όπως 
όλα ανά την Ελλάδα, είναι ένα 
απάνθρωπο, κτηνώδες έγκλη-

μα ενάντια στους μετανάστες, που άφησε 
πίσω της η άθλια συμμορία Σαμαρά–Βενι-
ζέλου. Τελευταία θύματα τους ο αφγανός 
μετανάστης Σαγιέντ Αχμπαρί, που έχασε 
τη ζωή του από λοίμωξη του αναπνευστι-
κού στις 10/2, και ο πακιστανός Μοχάμεντ 
Ναντίν, που στις 13/2 αυτοκτόνησε, μην 
αντέχοντας άλλο. 

Οι συνθήκες κράτησης των μετανα-
στών είναι μαρτυρικές, μια εξευτελιστι-
κή μεταχείριση της ίδιας της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Σε χώρους που προορίζονται 
το πολύ για 400 άτομα, στοιβάζονται σαν 
τα ζώα πάνω από 1.000 κρατούμενοι (και 
200 περίπου παιδιά), πολύ από αυτούς βα-
ριά ασθενείς, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες 
υγιεινής, με ανυπαρξία ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης, προαυλισμού και επικοι-
νωνίας με τον έξω κόσμο. Οι μετανάστες 
ζουν με πρόχειρα επιδιορθωμένες σαγιο-
νάρες στα πόδια και μακό μέσα στην καρ-
διά του χειμώνα, δίχως θέρμανση και κα-
θαριότητα, σε άθλια μισοκατεστραμμέ-
να κοντέινερ, τρεφόμενοι επί μήνες καθη-
μερινά μόνο με λιγοστό ρύζι ή μισή μερί-
δα πατάτες, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ή άλλες υπη-
ρεσίες, που όλες οι διεθνείς συμβάσεις θε-
ωρούν απαραίτητες για όλους ανεξαρτή-
τως φύλου, φυλής, θρησκείας ή εθνικότη-
τας. Στους χώρους κράτησης υπάρχουν πα-
ραβιάσεις των δικαιωμάτων των κρατου-
μένων αλλά και των νομικών δεσμεύσεων 
για τέτοιους χώρους, όπως για παράδειγμα 
η κράτηση ανηλίκων, η μη ενημέρωση για 

το δικαίωμα στο άσυλο, η μικτή κράτηση 
αντρών και γυναικών.

Το στυγνό μνημονιακό καθεστώς εφάρ-
μοσε κατά γράμμα τις αντιμεταναστευτι-
κές πολιτικές της Ε.Ε. και μια σειρά συμ-
βάσεων (Σένγκεν, Δουβλίνο 2, Πρόγραμμα 
Στοκχόλμης), διαμορφώνοντας με νέα πά-
νοπλα Σώματα Ασφαλείας (Frontex) και με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών (από δορυφό-
ρους μέχρι θερμικές κάμερες) μια τεράστια 
αλυσίδα ελέγχου από τον Έβρο ως την Λα-
μπεντούζα (Ιταλία) και τη Μελίγια (Ισπα-
νία), μετατρέποντας τη Μεσόγειο σε απέ-
ραντο ομαδικό τάφο. Μαζί με τα κέντρα 
κράτησης, η μνημονιακή χούντα ουσιαστι-
κά θεσμοποίησε τη μακρόχρονη κράτηση 
των μεταναστών, καθιστώντας τη μετανά-
στευση αξιόποινη πράξη με αυτεπάγγελτη 
ποινή φυλάκισης, κρατώντας έγκλειστους 
τους μετανάστες ως και 18 μήνες, με δυ-
νατότητα επαναφυλάκισης αν δεν απομα-
κρυνθούν από τη χώρα! Όσοι περισσεύ-
ουν, στοιβάζονται και σε αστυνομικά τμή-
ματα, μέσα στα αυτόφωρα για 12–18 μή-
νες. Ο μνημονιακός φασισμός μεταμόρφω-
σε τους μετανάστες σε αποδιοπομπαίους 
τράγους, υπεύθυνους για την εγκληματι-
κότητα και την εξαθλίωση, για όλα τα δει-
νά μας. Καλλιεργώντας μαζικά τον φόβο, 
οι μνημονιακοί, με ή χωρίς σβάστικα, εξα-
πέλυσαν ένα πραγματικό πογκρόμ ενά-
ντια στους μετανάστες («επανακατάληψη 
των πόλεων», «Ξένιος Δίας», «υγειονομική 
βόμβα») ανοίγοντας τον δρόμο στους δο-
λοφόνους φασίστες της Χρυσής Αυγής να 
δρούν ανενόχλητοι, μαχαιρώνοντας μετα-
νάστες και αγωνιστές υπό την προστασία 
της ΕΛΑΣ. Είναι ο ίδιος μνημονιακός φα-
σισμός που εξαπέλυσε την πιο άγρια κατα-

στολή των κοινωνικών και 
εργατικών αγώνων, επα-
ναφέροντας τους βασανι-
σμούς συλληφθέντων και 
τη δημόσια επίδειξή τους 
χωρίς να δικαστούν (συλ-
ληφθέντες αντιφασιστι-
κής μοτοπορείας, Βελβε-
ντού Κοζάνης κ.α.).

Η Ανοιχτή Πρωτοβου-
λία ενάντια στα Κέντρα Κράτησης κάλε-
σε σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρ-
τυρίας το Σάββατο 21/2 στην Αμυγδαλέ-
ζα. Στην κινητοποίηση (όπου συμμετείχε 
και η Ο.Κ.Δ.Ε.), το σώμα της πορείας ει-
σήλθε στο χώρο του στρατοπέδου, φτάνο-
ντας μέχρι τους χώρους κράτησης, όπου 
γίναμε μάρτυρες των απάνθρωπων συν-
θηκών που περιγράψαμε. Όταν φτάσαμε 
στα κοντέινερ, τα θρασύδειλα ΜΑΤ επι-
τέθηκαν στους διαδηλωτές με εκτεταμέ-
νη χρήση χημικών, χτυπώντας με γκλομπ 
και ασπίδες. Κομμάτι της πορείας κατάφε-
ρε να αντισταθεί στην επίθεση αυτή, ενώ οι 
κρατούμενοι μετανάστες χειροκροτούσαν. 
Η πορεία τελικά οπισθοχώρησε εκτός του 
στρατοπέδου.

Μετά τη νίκη της 25ης Γενάρη και λόγω 
των αγώνων που είχαν προηγηθεί, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Γιάννης Πανούσης και η αναπληρώ-
τρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής Τασία Χριστοδουλοπούλου είχαν δε-
σμευτεί ότι η Αμυγδαλέζα θα κλείσει εντός 
100 ημερών και θα δημιουργηθούν ανοι-
χτές δομές φιλοξενίας μεταναστών. Αρχι-
κά, 20 μετανάστες μεταφέρθηκαν με βανά-
κι της ΕΛΑΣ στον πιο κοντινό σταθμό του 
μετρό, για να πάνε στα σπίτια τους. Καθη-

μερινά, περίπου 30 αλλοδαποί, αφού περά-
σουν από «ειδική επιτροπή εξέτασης», λαμ-
βάνουν ένα ειδικό έγγραφο προκειμένου 
να κινούνται νόμιμα και αφήνονται ελεύ-
θεροι.

Δια του εκπροσώπου της Κώστα Κα-
ραγκούνη, η ΝΔ (αρχιτέκτονας των κολα-
στηρίων) καλεί την κυβέρνηση να αποκα-
ταστήσει τη λειτουργία των κέντρων κρά-
τησης μεταναστών, καθώς, όπως υποστη-
ρίζει, το θέμα άπτεται «της ασφάλειας των 
ελλήνων πολιτών». Τα επικίνδυνα ΜΜΕ 
δεν σταμάτησαν να προπαγανδίζουν και 
να ενισχύουν τη θέση αυτή. Η «ασφάλειά» 
μας κινδυνεύει από δυνάμεις όπως η ΝΔ 
και θα φροντίσουμε, στέλνοντάς τη ορι-
στικά στη χωματέρη, ν’ αποφύγουμε τον 
κίνδυνο!

Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε τον 
αγώνα για να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, ν’ απελευθερωθούν όλοι οι 
μετανάστες, να ξηλωθεί το κτηνώδες κα-
θεστώς των δολοφονιών στα σύνορα, των 
ρατσιστικών πογκρόμ, των βασανιστηρί-
ων στα αστυνομικά τμήματα. Ντόπιοι και 
μετανάστες να παλέψουμε μαζί για να κα-
ταργήσουμε τα μνημόνια, να επανεκκινή-
σουμε την οικονομία, ώστε να έχουμε όλοι 
δουλειά και ανθρωπινές συνθήκες ζωής.

<Βαγγέλης Κ.

Nα κλείσουν όλα τα στρατόπεδα της ντροπής

Στις 15 Φλεβάρη πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη για το 2015 συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας στις Σκου-
ριές ενάντια στις καταστροφικές 

εξορυκτικές δραστηριότητες της «Ελληνι-
κός Χρυσός» και της καναδικής “Eldorado 
Gold”. Την ίδια ημέρα αντι–συγκέντρωση 
στον ίδιο χώρο πραγματοποίησαν και οι 
εργαζόμενοι στην εταιρεία. Η προσέγγιση 
στο χώρο αυτό από τους διαδηλωτές εμπο-
δίστηκε από την αστυνομία, χωρίς εντάσεις 
αυτή την φορά. Τους κράτησε σε απόστα-
ση εφτά χιλιομέτρων από την αντι–συγκέ-
ντρωση, θεωρώντας ότι έτσι θα διασφαλι-
στεί η… σωματική ακεραιότητα των δια-
δηλωτών! Η «Επιτροπή Αγώνα Ιερισσού» 
αναφέρει μετά τη διαδήλωση πως: «...Εμείς 
θα είμαστε παρόντες σε όλες τις εξελίξεις. 
Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας για τη 
σωτηρία του τόπου από την σχεδιαζόμενη 
καταστροφή...».

Στις 27 Φλεβάρη, με απόφασή του 
υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη 
Λαφαζάνη, ανακαλείται η προηγούμενη θε-
ώρηση της αρχιτεκτονικής και μηχανολογι-
κής μελέτης της «Μονάδας Εμπλουτισμού 
Σκουριών», προκειμένου να γίνει επανέ-
λεγχος για το κατά πόσο οι υποβληθείσες 
μελέτες, πάνω στις οποίες βασίστηκε η θε-
ώρηση, είναι σύμφωνες με τις κείμενες πο-
λεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις.

Τα μνημονιακά ΜΜΕ έσπευσαν να εξα-

πολύσουν το δηλητήριο τους. Προέβαλλαν 
συνεχώς πόσοι εργαζόμενοι θα χάσουν τη 
δουλειά τους, ότι ξεκινούν απεργιακές κι-
νητοποιήσεις με πρώτους, υποτίθεται, τους 
υλοτόμους, που σπεύδουν να απεργήσουν 
ενάντια στην κυβερνητική απόφαση. Επρό-
κειτο φυσικά, εκτός από άθλια μνημονιακή 
προπαγάνδα, και για ψέματα ολκής.

Οι δασικοί συνεταιρισμοί Μ. Παναγίας, 
Ιερισσού και Σταυρού ανακοίνωσαν: «...Τα 
τελευταία χρόνια, όπως και όλα τα επαγ-
γέλματα στην χώρα, πληγήκαμε και εμείς 
από την οικονομική κρίση... Αλλά κρατη-
θήκαμε με το κεφάλι ψηλά, γιατί θέλαμε να 
είμαστε υπερήφανοι στα μάτια των παιδιών 
μας.» Μέσα σ’ αυτές τις δυσκολίες, εμφα-
νίστηκε ο μεγάλος χορηγός, η «Ελληνικός 
Χρυσός». Η εταιρεία έκανε πολλές προ-
σπάθειες να πείσει τους Δασικούς Συνεται-
ρισμούς να γίνουν συνένοχοι στην αποψί-
λωση του Κακάβου. «Με αποφάσεις των 
Συνεταιρισμών μας δεν δεχτήκαμε καμία 
προσφορά, παρόλο που το αντίτιμο ήταν 
τεράστιο και η χρονική περίοδος πολύ δύ-
σκολη για μας.» Η εταιρεία είχε «προσφέ-
ρει» περί τα 300.000 ευρώ. Και συνεχίζουν 
να καταγγέλλουν ότι, προς αντιμετώπιση 
της περήφανης άρνησής τους, η εταιρεία 
εφηύρε νέο «συνεταιρισμό», το δασικό σω-
ματείο «Σκουριές 2012», τα μέλη του οποί-
ου δεν εργάζονταν ποτέ μέχρι τότε ως δα-
σεργάτες. Και συνεχίζουν: «...Οι πραγματι-
κοί δασεργάτες είναι άνθρωποι με εμπειρία, 

εκπαίδευση, τεχνικές γνώσεις … Ο τρόπος 
που υλοτομούν είναι στοχευμένος και, τε-
λικά, βοηθά στην αναγέννηση του δάσους. 
Η, κατ’ ευφημισμό, υλοτομία που γίνεται 
από την ‘Ελληνικός Χρυσός’ στον Κάκαβο, 
είναι ουσιαστικά η καταστροφή του δάσους 
και κατ’ επέκταση η καταστροφή του επαγ-
γέλματός μας… Το δικαίωμα στην εργασία 
συμφωνούμε όλοι ότι είναι ιερό. Αυτοί που 
μέχρι και χθες κατέστρεφαν με την ‘εργα-
σία’ τους το δικό μας μέλλον στην εργασία, 
ήρθε η ώρα να σταματήσουν. Καλωσορί-
ζουμε την παύση της υλοτομίας στις Σκου-
ριές (στο Λάκκο Καρατζά).»

Η “Eldorado Gold” δεν κάθισε με δε-
μένα τα χέρια και πέρασε στην αντεπίθεση 
χρησιμοποιώντας ό, τι μέσο διαθέτει. Χρη-
σιμοποίησε μέσω των ΜΜΕ τους εργαζό-
μενους της ως πολιορκητικούς κριούς, ενά-
ντια στην κυβερνητική απόφαση. Τα γνω-
στά για τα λυσσασμένα αντεργατικά τους 
ρεπορτάζ ΜΜΕ, έφτασαν να δείχνουν έως 
και πλάνα από τη γενική συνέλευση των 
εργαζομένων της εταιρείας. Ακόμα εξέδωσε 
ανακοίνωση όπου γνωστοποιεί ότι ενδέχε-
ται να αναθεωρήσει τα επενδυτικά της σχέ-
δια στην Ελλάδα, μετά την ανάκληση της 
άδειας για τη μονάδα εμπλουτισμού στις 
Σκουριές και καλεί την κυβέρνηση να το 
συζητήσει μαζί της. 

Τέλος, όπως αναφέρει το «Συντονιστικό 
Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη στις Σκου-
ριές», την 1η Μαρτίου 2015 κοινοποιήθηκε 

το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλί-
ου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής για την 
υπόθεση των Σκουριών. Με αυτό, 21 άτο-
μα παραπέμπονται στο τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων με βαρύτατες κατηγορί-
ες, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματι-
κής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονί-
ας, ληστεία κ.α. Το βούλευμα υιοθετεί πλή-
ρως το διαβιβαστικό της ασφάλειας σχετι-
κά με το τι έγινε στις Σκουριές, ενώ η ει-
σαγγελέας αποδέχεται απολύτως το σκε-
πτικό της «Ελληνικός Χρυσός» σχετικά με 
τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της. 
Επίσης, επιχειρεί να συνδέσει την οποιασ-
δήποτε μορφής διαμαρτυρία των κατοίκων 
ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, με λειτουρ-
γία και δράση εγκληματικής οργάνωσης. 

Το Συντονιστικό όμως διακηρύσσει πως 
«...Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε παρά την 
κάθε αντιξοότητα. Αντέξαμε υπό την κρα-
τική καταστολή των κυβερνήσεων με δόγ-
μα ‘επενδύσεις με κάθε κόστος’… Αντέξαμε 
όταν δικαστικές αποφάσεις τοποθετούσαν 
τα οικονομικά συμφέροντα πάνω από την 
καταστροφή του τόπου μας… Οι διωκόμε-
νοι συμπολίτες και συναγωνιστές μας θα 
δικαστούν με ολόκληρη την κοινωνία στο 
πλευρό τους. Σ’ αυτές τις δίκες, στο εδώ-
λιο θα κάθεται ολόκληρη η κοινωνία. Και οι 
κοινωνίες δεν δικάζονται. Γιατί οι κοινωνι-
κοί αγώνες δεν είναι ούτε νόμιμοι, ούτε πα-
ράνομοι. Είναι δίκαιοι!»

< Γεωργία Βουλγαρέλλη

Μια ανάσα για τις Σκουριές
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«Λίστα Μεταρρυθμίσεων» και πρώτα κυβερνητικά μέτρα

Ελιγμοί και απαράδεκτες υποχωρήσεις

Μετά την υπογραφή 
της επαίσχυντης 

συμφωνίας στο 
Eurogroup, 

η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ 

έστειλε, όπως είχε 
δεσμευτεί στους 
«εταίρους», την 

περίφημη «λίστα 
μεταρρυθμίσεων», 

μέσω επιστολής 
του υπουργού 

Οικονομικών Γ. 
Βαρουφάκη.

<Γιάννης Χαλάς

Το κείμενο αυτό ενσωματώνει όλες 
τις απαράδεκτες υποχωρήσεις της: 
γίνεται λόγος για «αξιοσημείω-
τες προσπάθειες για την οικονομι-

κή προσαρμογή» που κατέβαλε ο ελληνικός 
λαός(!), ενώ δηλώνεται ότι «οι ελληνικές 
αρχές τιμούν τις οικονομικές υποχρεώσεις 
της Ελλάδας προς όλους τους πιστωτές» και 
ότι «οποιαδήποτε νέα μέτρα θα έχουν πλή-
ρη χρηματοδότηση απέχοντας από μονομε-
ρείς ενέργειες οι οποίες θα υπονόμευαν τους 
δημοσιονομικούς στόχους». Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει ότι σχεδόν κάθε νομοσχέδιο και 
μέτρο θα πρέπει να περνάει από την έγκριση 
των «θεσμών» (βλ. μετονομασμένη τρόικα), 
υπό τη μόνιμη βέβαια απειλή της «πιστωτι-
κής ασφυξίας» και της «μη εκταμίευσης των 
δόσεων». Επιπλέον, τα 11 δις του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιστρά-
φηκαν στον μηχανισμό του ESM για τη στή-
ριξη των τραπεζών και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίησή 
τους. Η «λίστα Βαρουφάκη» περιλαμβάνει 
και πολλές άλλες απαράδεκτες δεσμεύσεις.

Ασφαλιστικό: Θα προχωρήσει το σχέ-
διο συγχωνεύσεων των ασφαλιστικών τα-
μείων που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση 
ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, με βέβαιη εξίσωση των πα-
ροχών προς τα κάτω. Παράλληλα, προωθεί-
ται η κατάργηση των «πρόωρων» συντάξε-
ων, όπου «πρόωρη», κατά τους τροϊκανούς, 
μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε συνταξιο-
δότηση πριν τα 62 έτη! Η διαβεβαίωση της 
κυβέρνησης ότι δεν θα θιγούν μητέρες ανη-
λίκων, άτομα με αναπηρία και όσοι υπάγο-
νται στα βαρέα και ανθυγιεινά πολύ απλά 
σημαίνει ότι για αρκετές άλλες κατηγορίες 
θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Στο μεταξύ, 
παρότι προς το παρόν έχει «παγώσει» από 
την κυβέρνηση, είναι ασαφές τι θα γίνει με 
τη διαβόητη «ρήτρα μηδενικού ελλείμμα-
τος», που θα οδηγήσει άμεσα σε δραματικές 
περικοπές στις επικουρικές και τα εφάπαξ 
(σύντομα και στις κύριες συντάξεις). Αφή-
νεται επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης 
προνοιακών επιδομάτων και του ΕΚΑΣ. Η 
επαναφορά της 13ης σύνταξης στους χαμη-
λοσυνταξιούχους παραπέμπεται σε απροσ-
διόριστο μέλλον.

Ιδιωτικοποιήσεις: Η κυβέρνηση δε-
σμεύεται να μην ακυρώσει ιδιωτικοποιή-
σεις που έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογη-
θεί (Ελληνικό, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, 
περιφερειακά αεροδρόμια). Επίσης, προς 
πώληση οδεύει ο ΟΣΕ, καθώς κατά τον Βα-
ρουφάκη είναι «ζημιογόνος», και μεγάλο 

τμήμα του λιμανιού 
του Πειραιά, με μόνες 
εξαιρέσεις τον προ-
βλήτα 1 και τα κομμά-
τια που χρησιμοποιού-
νται για την ακτοπλο-
ΐα. Δεν καταργείται το 
ΤΑΙΠΕΔ και θα συνε-
χιστεί η «αξιοποίηση» 
(βλ. ξεπούλημα) πολ-
λών ακινήτων του Δη-
μοσίου. Η κυβέρνη-
ση δηλώνει πως δεν 
θα πουληθούν εταιρί-
ες ύδρευσης, ΔΕΗ και 
ΔΕΠΑ. Πόσο όμως δημόσιες θα παραμεί-
νουν οι δύο τελευταίες, όταν οι εταιρίες δι-
αχείρισης των αντίστοιχων δικτύων (ρεύμα-
τος και φυσικού αερίου) ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣ-
ΦΑ θα ιδιωτικοποιηθούν;

Δημόσιο: Στην επιστολή Βαρουφά-
κη γίνεται λόγος για «καθολική εφαρμο-
γή» του ενιαίου μισθολογίου και «εξορθο-
λογισμό επιδομάτων». Αυτό σημαίνει ότι 
θα μειωθούν οι μισθοί υπαλλήλων που εί-
χαν διατηρήσει μέρος από παλιότερα επιδό-
ματα (υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.) και πι-
θανότατα οι μισθοί σε ΔΕΚΟ, όπως επίσης 
και οι αποζημιώσεις για υπερωρίες, εκτός 
έδρας κ.α. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ρητά 
για «σύνδεση μισθών με την αποδοτικότη-
τα» και «επιβράβευση των αρίστων». Έτσι, 
θα υπάρξει διαβούλευση για ένα νέο, «αξι-
οκρατικό» σύστημα αξιολόγησης, ενώ τα 
απαιτούμενα χρήματα για τα μισθολογικά 
πριμ που θα λαμβάνουν οι «άριστοι» πιθα-
νότατα θα προκύψουν από μειώσεις μισθών 
σε κάποιους άλλους. Το σίγουρο είναι ότι θα 
παραμείνει επ’ αόριστον το απαράδεκτο πά-
γωμα των μισθολογικών προαγωγών. Από 
την άλλη πλευρά, είναι ασφαλώς εξαιρετικά 
σημαντική η δέσμευση για επαναπρόσλη-
ψη των απολυμένων και όσων βρίσκονται 
σε διαθεσιμότητα. Ωστόσο, όλες οι επανα-
προσλήψεις θα αφαιρεθούν από τις 15.000 
προσλήψεις που προβλέπονται από τον προ-
ϋπολογισμό για όλο το Δημόσιο, με αποτέ-
λεσμα να διαιωνιστούν (ή και να επιδεινω-
θούν, λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων) οι 
τραγικές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα 
σε υγεία και παιδεία. Στα θετικά η πρόθεση 
της κυβέρνησης να καταργήσει το φασιστι-
κής έμπνευσης μνημονιακό πειθαρχικό δί-
καιο, που καταπατά το τεκμήριο της αθωό-
τητας με την επιβολή «αυτοδίκαιης αργίας».

Φορολογικά: Εδώ το τοπίο χαρακτη-
ρίζεται από ακόμα περισσότερη «δημιουρ-
γική ασάφεια», καθώς ο Βαρουφάκης, ενώ 
διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις 
στον ΦΠΑ (σε νησιά κ.α.), δηλώνει ότι επι-
διώκει ενιαίο συντελεστή στο 15%, που ση-
μαίνει ελάφρυνση σε προϊόντα που φορολο-
γούνται με 23%, αλλά ανατιμήσεις σε είδη 
πρώτης ανάγκης που υπάγονται στον συ-
ντελεστή 13%! Στο μεταξύ, οι τροϊκανοί πι-
έζουν για κατάργηση του χαμηλού συντε-
λεστή 6,5% (ξενοδοχεία, βιβλία κ.α.), στον 
οποίο θα παραμείνουν, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, μόνο ορισμένα βασικά τρόφιμα 
και τα φάρμακα. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
και το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ πα-
ραπέμπονται σε «βάθος χρόνου». Από την 
άλλη, έχει αποσταλεί στην Ε.Ε. «δέσμη μέ-

τρων» για την πάταξη της φοροδιαφυγής και 
του λαθρεμπορίου, η αποτελεσματικότητα 
της οποίας είναι εξαιρετικά αμφίβολη χω-
ρίς σύγκρουση με το κεφάλαιο και επιβολή 
αντικαπιταλιστικών μέτρων, όπως ο έλεγ-
χος στις ροές κεφαλαίων. Στην απελπισμένη 
προσπάθεια συλλογής φορολογικών εσόδων 
εντάσσεται η ρύθμιση για διαγραφή προστί-
μων και προσαυξήσεων σε όσους πληρώ-
σουν το αρχικό κεφάλαιο της οφειλής τους 
μέσα στον Μάρτη.

Μετά την αναίρεση του μεγαλύτερου μέ-
ρους των προεκλογικών της υποσχέσεων, η 
κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει το κλί-
μα με τα πρώτα νομοσχέδια. Προσκρούει 
όμως σε ενστάσεις των «θεσμών», που εί-
ναι ο βασικός λόγος για τις συνεχείς αναβο-
λές στα νομοσχέδια για τα «κόκκινα δάνεια» 
και τις 100 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές, έχει κατατεθεί μόνο το νομοσχέδιο για 
την «ανθρωπιστική κρίση», που περιλαμβά-
νει μέτρα ανακούφισης όσων ζουν σε συν-
θήκες ακραίας φτώχειας: α) Επανασυνδέο-
νται όλες οι κομμένες παροχές ρεύματος σε 
κύριες κατοικίες χωρίς επιβάρυνση και πα-
ρέχεται σε αυτά τα νοικοκυριά δωρεάν ρεύ-
μα έως 300 κιλοβατώρες ως το τέλος του 
έτους. β) Παρέχεται επίδομα ενοικίου σε ως 
30.000 νοικοκυριά για το 2015, με ενδεχόμε-
νη παράταση και για το 2016. Η επιδότηση 
θα ανέρχεται σε 70 έως 220 ευρώ το μήνα. 
γ) Παρέχονται κουπόνια για αγορά βασικών 
ειδών διατροφής και διαβίωσης για 300.000 
άτομα. Θα ακολουθήσουν ρυθμίσεις για πα-
ροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε 
ανασφάλιστους και κάρτα δωρεάν μετακίνη-
σης για τους άνεργους. Ωστόσο, ακόμα και 
γι’ αυτά τα στοιχειώδη μέτρα, η κυβέρνηση 
δεσμεύεται να παρουσιάσει αναλυτική «κο-
στολόγηση» και να βρει «ισοδύναμα» από 
περικοπές άλλων δαπανών!

Στο «καυτό» μέτωπο των εργασιακών, η 
κυβέρνηση υπόσχεται να καταθέσει πολυνο-
μοσχέδιο μέσα στο Μάρτη. Θα επανέλθουν 
οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις της ΓΣΕΕ με 
τον ΣΕΒ και τις άλλες εργοδοτικές οργανώ-
σεις για υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας. Η όποια αύξηση 
του κατώτατου μισθού παραπέμπεται ουσι-
αστικά σε αυτές. Παράλληλα, προωθούνται 
μέτρα ιδιαίτερης σημασίας για τους εργαζό-
μενους: επαναφορά του ύψους των αποζημι-
ώσεων και του χρόνου προειδοποίησης για 
απόλυση στα προ μνημονίου επίπεδα, απο-
κατάσταση της προστασίας από ομαδικές 
απολύσεις, «μετενέργεια» των συλλογικών 
συμβάσεων για έξι μήνες μετά τη λήξη τους, 
δικαίωμα μονομερούς προσφυγής των σω-
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Φάκελος: Κυβέρνηση

«Λίστα Μεταρρυθμίσεων» και πρώτα κυβερνητικά μέτρα

Ελιγμοί και απαράδεκτες υποχωρήσεις
ματείων σε διαιτησία (ΟΜΕΔ) 
για την υπογραφή σύμβασης. 
Οι συλλογικές συμβάσεις απο-
καθίστανται πλήρως και θα κα-
λύπτουν και εργαζόμενους των 
οποίων τα αφεντικά αρνούνται 
να συμμετάσχουν σε εργοδοτι-
κά συλλογικά όργανα. Ωστόσο, 
όλα αυτά είναι στον αέρα και 
τίποτα δεν θα εφαρμοστεί χω-
ρίς σκληρούς εργατικούς αγώ-
νες, αφενός λόγω των ενστάσε-
ων των «θεσμών», αφετέρου, 
και κυρίως, λόγω της πλήρους 
εργοδοτικής ασυδοσίας. Ήδη, 
πολλές επιχειρήσεις έχουν ξε-
κινήσει εκστρατείες τρομοκρά-
τησης και ετοιμάζουν νέες επι-
θέσεις με απολύσεις και μειώ-
σεις μισθών, ακριβώς για να 
προλάβουν κάθε άνοδο του 
ηθικού των εργαζομένων ή θε-
τικές επιπτώσεις των κυβερνη-
τικών μέτρων.

Δεν έχει κατατεθεί ακόμα 
και το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, 
καθώς κι εδώ οι Ευρωπαίοι ζη-
τούν πλήρη «κοστολόγηση» 
και είναι άγνωστη η ζημιά από 
τις ατασθαλίες της φαύλης δι-
οίκησης της χουντικής ΝΕΡΙΤ. 
Η κυβέρνηση πάντως υπόσχε-
ται επαναπρόσληψη όλων των 
απολυμένων και έλεγχο για πα-
ράνομες προσλήψεις στη ΝΕ-
ΡΙΤ, ενώ όλο το προσωπικό της 
νέας ΕΡΤ θα περάσει από «αξι-
ολόγηση». Σχεδιάζει όμως να 
καλύψει το «κόστος» με αύξη-
ση του τέλους στους λογαρια-
σμούς ρεύματος. Τέλος, μέσα 
στον Μάρτη αναμένεται νο-
μοσχέδιο με θετικές ρυθμί-
σεις στην παιδεία (κατάργηση 
«τράπεζας θεμάτων», προαγω-
γή των μαθητών με μέσο όρο 
9,5 κ.α.), ενώ σταματά η δια-
δικασία συγχωνεύσεων σχο-
λείων και νοσοκομείων. Ωστό-
σο, υπάρχουν πληροφορίες για 
συγχωνεύσεις–καταργήσεις 
ΤΕΙ ή απορρόφηση κάποιων 
από αντίστοιχα ΑΕΙ.

Γίνεται όλο και πιο σαφές 
στα μάτια των εργαζομένων 
και των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων ότι δεν υπάρχει, έστω 
και ανεκτός, δρόμος μέσα στην 
ΕΕ και με σεβασμό του τοκο-
γλυφικού χρέους. Ο άμεσος 
κίνδυνος επιβολής νέου μνη-
μονίου το καλοκαίρι μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο με σκλη-
ρούς αγώνες, σε δρόμους, πλα-
τείες, σχολές και χώρους δου-
λειάς, για να επιβάλουμε την 
πλήρη κατάργηση των μνημο-
νίων, την έξοδο από την ΕΕ, τη 
διαγραφή του χρέους και την 
εθνικοποίηση των τραπεζών 
και των βασικών τομέων της 
οικονομίας κάτω από εργατι-
κό έλεγχο.

Η «συμφωνία» Κυβέρνησης–
Γιούρογκρουπ, που ανακοινώθηκε 
χθες Παρασκευή 20/2, στην ουσία 
είναι μια μεταβατική συμφωνία/

παράταση του υπάρχοντος μνημονιακού 
προγράμματος για 4 μήνες (έως τον Ιούνιο) –με 
ενδιάμεσο σταθμό την κατάθεση από ελληνικής 
πλευράς μιας λίστας μεταρρυθμίσεων τη 
Δευτέρα 23/2–, η λεγόμενη «γέφυρα» που έλεγε 
ο υπουργός οικονομικών Γ. Βαρουφάκης, μέχρι 
την υπογραφή της νέας τελικής συμφωνίας/
προγράμματος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει 
γνωστά, που όμως μένει να επιβεβαιωθούν στην 
πράξη, στο επόμενο 4μηνο και μόνο γι’ αυτό, 
υπάρχουν δεσμεύσεις που χαρακτηρίζονται 
από «μη μονομερείς ενέργειες», οι οποίες όμως 
στο μεγαλύτερο μέρος αφορούν τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον 
ελληνικό λαό. Συγκεκριμένα:

1. Φαίνεται ότι στο 4μηνο αυτό θα υπάρξει 
αξιολόγηση για να μπορέσει να υπάρξει νέα 
συμφωνία και να ισχύσουν οι υπάρχουσες 
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις της Ευρωζώνης/
ΕΚΤ/ΔΝΤ προς την Ελλάδα (εκταμίευση δόσεων 
που απομένουν από την δανειακή σύμβαση, 
αποδέσμευση από τις κεντρικές τράπεζες 
και την ΕΚΤ των κερδών από τα ελληνικά 
ομόλογα, κανονική ενίσχυση της ρευστότητας 
των τραπεζών από την ΕΚΤ και όχι μέσω του 
μηχανισμού έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), 
συνέχιση αποδοχής απ’ την ΕΚΤ των ομολόγων 
απ’ τις ελλ. τράπεζες κ.λπ.). Η αξιολόγηση θα 
γίνεται από τους θεσμούς, όπως είναι η νέα 
ορολογία αντί της τρόικας, που θα ασκούν τον 
έλεγχο/επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας.

2. Επίσης, από την αξιολόγηση εξαρτώνται 
τα 10,9 δις ευρώ που είχαν περισσεύσει από 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
και βρίσκονταν στο ελληνικό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Αυτά 
θα κρατούνται πλέον στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), 
θα είναι διαθέσιμα για τη διάρκεια επέκτασης 
του υπάρχοντος προγράμματος (4μηνο), θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν  μόνο  για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έξοδα 
εξυγίανσης τους, και μόνο μετά από αίτημα στην 
ΕΚΤ.

3. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση 
στενής συνεννόησης με τους ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς θεσμούς και εταίρους, όπως  επίσης 
και με το ΔΝΤ. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 
οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν «την 
κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση 
των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους 
τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως». 
Αυτό είναι αντίθετο απ’ ό,τι έλεγαν οι θέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους 
του χρέους και αποπληρωμή του υπόλοιπου με 
ρήτρα ανάπτυξης.

4. Μέσα στην 4μηνη συμφωνία/«γέφυρα» 
υπάρχει η δέσμευση: «Οι ελληνικές αρχές 
δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε 
κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς 
αλλαγές στις πολιτικές και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά 
τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική 
ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική 
σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους 
θεσμούς». Αυτή η δέσμευση, τουλάχιστον για 
4 μήνες , σημαίνει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–
ΑΝΕΛ δεν μπορεί να καταργήσει όλο το 
αντεργατικό μνημονιακό πλαίσιο που πέρασαν 
οι χουντικές κυβερνήσεις (Παπανδρέου, 
Παπαδήμου, Σαμαρά-Βενιζέλου).

5. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει την 
υποχρέωση καταπολέμησης της διαφθοράς, 
της φοροδιαφυγής και βελτίωσης του δημόσιου 
τομέα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, μπορεί κάνει χρήση 
της «παρεχόμενης τεχνογνωσίας» από ΕΕ/
Ευρωζώνη (task force, Φούχτελ κ.λπ.).

6. Η κυβέρνηση (μένει να επιβεβαιωθεί 
στην πράξη) φαίνεται διασώζει μέρος των 
προγραμματικών δηλώσεών της και πολύ 
λιγότερο απ’ το «πρόγραμμα της ΔΕΘ» 
(χορήγηση 13ης σύνταξης, μέτρα για «κόκκινα» 
δάνεια, ίσως τα 751 ευρώ κουτσουρεμένα 
κ.λπ.), με την αυστηρή δέσμευση να μην έχουν 
δημοσιονομικό κόστος. Έτσι, είναι μάλλον 
αμφίβολο ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί για τους 
επόμενους 4 μήνες, και πολύ περισσότερο αν θα 
αυξηθεί η χρηματοδότηση προς υγεία, παιδεία, 
κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια κ.λπ., 
που ήταν βασικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της 
κυβέρνησης και των υπουργών της.

7. Για το πρωτογενές πλεόνασμα εξαλείφεται 
η δέσμευση του 3% του ΑΕΠ για το 2015. Θα 
υπάρχει μια ελαστικότητα για το ύψος του, που 
θα κρίνεται απ’ τους «θεσμούς» ανάλογα με 
τις οικονομικές συνθήκες του 2015.

Σίγουρα η συμφωνία/«γέφυρα» δεν 
προσφέρεται για θριαμβολογίες, όπως γίνεται 
απ’ τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Η καλύτερη εκτίμηση 
για τη «συμφωνία» δεν είναι οι συγκρίσεις με 
τους υποτακτικούς μνημονιακούς Σαμαρά–
Βενιζέλο ή τα e–mail Χαρδούβελη. Μια 
αντικειμενική εξέταση της «συμφωνίας» λέει ότι 
η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον για 4 
μήνες, εγκατέλειψαν τα περισσότερα απ’ αυτά 
που υποσχέθηκαν στον ελληνικό λαό, πέτυχαν 
ελάχιστα, επί της ουσίας ένα «πάγωμα» των 
μνημονιακών μέτρων, παλιών και καινούργιων, 
του e–mail Χαρδούβελη και των σκληρών 
μέτρων που πρόβλεπε, του 3ου Μνημονίου που 
είχε δεχθεί η κτηνώδης συγκυβέρνηση Σαμαρά–
Βενιζέλου, των 15 χιλιάδων απολύσεων του 
2014 που δεν έγιναν λόγω εκλογών κ.λπ. 
Όμως όλα αυτά παραμένουν στο τραπέζι της 
λεγόμενης «διαπραγμάτευσης», τα Μνημόνια 
παραμένουν και ας μην υπάρχουν πουθενά στη 
«συμφωνία» οι λέξεις μνημόνιο, τρόικα κ.λπ. 
(χωρίς να υποτιμούμε έστω και τη συμβολική 
σημασία τους), όπως το 1,5 εκ. άνεργοι, τα 4,5 
εκ. φτωχοί, τα κλειστά εργοστάσια, η ζούγκλα 
των εργασιακών σχέσεων στην αγορά εργασίας, 
τα διαλυμένα συστήματα υγείας, παιδείας και 
κοινωνικής ασφάλισης ζητούν επειγόντως λύσεις 
για να μην καταστραφούν, το Κράτος Έκτακτης 
Ανάγκης πρέπει αμέσως να καταστραφεί… τα 
δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, η λαϊκή 
και εθνική κυριαρχία πρέπει να αποκατασταθούν 
όσο το δυνατό συντομότερα.

Βέβαια, αυτή η «συμφωνία» δεν είναι, 
τουλάχιστον ακόμη, μια πλήρης υποταγή στην 
Ε.Ε. και στη Γερμανία των Μέρκελ–Σόιμπλε, 
ούτε μια νέα Βάρκιζα, όπως έλεγαν και εύχονταν 
όλες τις προηγούμενες μέρες και τώρα το ΚΚΕ 
και σημαντικά κομμάτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
κ.λπ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πίσω απ’ 
αυτές τις απόψεις αυτών των κομματιών της 
αριστεράς κρύβεται η υποτίμηση της νίκης του 
ελληνικού λαού της 25ης Γενάρη και ασφαλώς 
η υπερεκτίμηση των δυνάμεων της Ε.Ε., της 
Γερμανίας και των ιμπεριαλιστών γενικά.

Ωστόσο, όσο η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ 
παραμένουν στο πλαίσιο της ΕΕ/ Ευρωζώνης 
και τον ζουρλομανδύα του ευρώ, δεν μπορεί 
να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας, που 
είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα και κατά 
συνέπεια βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων 
και της νεολαίας. Ούτε ακόμη χωρίς να υπάρχει 
ο ασφυκτικός έλεγχος/επιτήρηση από τους 
ιμπεριαλιστές της Ε.Ε. και της Γερμανίας, είτε 
λέγεται Μνημόνιο είτε όχι, όπως γίνεται σ’ όλες 
ανεξαιρέτως τις χώρες της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της 
Ευρωζώνης. Είναι γνωστό ότι οι ιμπεριαλιστές 
της Ε.Ε. είναι ο κύριος αντίπαλος και ότι θα 
χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα προκείμενου να 
εφαρμόσουν την πολιτική τους/μνημόνια, να 
σώσουν την «Πέμπτη Φάλαγγα» των σαμαράδων 
και βενιζέλων αλλά και των υποτακτικών τους 
σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία κ.λπ., που 
απειλούνται άμεσα με ανατροπή. Πρέπει πάση 
θυσία ο ελληνικός λαός να ταπεινωθεί και να 
συντριβεί, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν 
οι επιπτώσεις της νίκης της 25ης Γενάρη στις 
εργατικές και λαϊκές μάζες της Ε.Ε. Εκτός όμως 
απ’ αυτά, υπάρχει και ένα θέμα αξιοπρέπειας 
όλων μας, που πληγώθηκε βάναυσα απ’ όλους 
αυτούς τους γραβατωμένους δολοφόνους 
και τον Σάιλοκ της Ευρωζώνης Σόιμπλε, με 
όσα έλεγαν όλες αυτές τις μέρες, ουσιαστικά 
επανάληψη προηγούμενων ρατσιστικών 
δηλώσεων περί «τεμπέληδων», «μπαταξήδων» 
κ.λπ. 

Δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός. 
Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί με τα εκατομμύρια 
των ευρωπαίων εργαζομένων για να μην περάσει 
ο εκβιασμός της ΕΕ/Ευρωζώνης και ιδιαίτερα 
των γερμανών ιμπεριαλιστών. Γνωρίζουμε ότι η 
οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση 
είναι πάρα πολύ δύσκολη (χρεοκοπία του 
ελληνικού καπιταλισμού) και η αναστροφή της 
ακόμη δυσκολότερη. Και γίνεται αδύνατη όσο 
παραμένουμε στην ΕΕ/Ευρωζώνη/Ευρώ, χωρίς 
ριζικά μέτρα που να χτυπούν το κακό στη ρίζα 
του, δηλαδή αντικαπιταλιστικές λύσεις και 
μέτρα. Αυτό το τεράστιο έργο δεν μπορούμε 
και δεν πρέπει να το εμπιστευτούμε στη νέα 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τα χέρια του είναι 
αδύναμα να το φέρουν σε πέρας. Γιατί οι σαθρές 
συμμαχίες στην κυβέρνηση, στην Προεδρία, 
το άτολμο πρόγραμμα, οι αυταπάτες για τους 
κοινοβουλευτικούς θεσμούς και πάνω απ’ όλα 
η αναγνώριση των «ιερών και οσίων» της Ε.Ε., 
του Ευρώ και της αποπληρωμής του χρέους, 
δεν μπορούν παρά τελικά να οδηγήσουν σε 
συμβιβασμούς σε βάρος μας, σε διαψεύσεις και 
ήττες, χωρίς να αποκλείεται και η επιστροφή 
στον αρμαγεδδώνα των μνημονίων.

Αγώνας παντού μέχρι να επιβάλουμε το 
δίκιο μας, ενάντια στο τείχος των εκβιασμών της 
Ε.Ε. και των Αγορών. Αγώνας για τη υπεράσπιση 
της νίκης της 25ης Γενάρη, τη διεύρυνσή της 
με την εγκαθίδρυση μιας Κυβέρνηση των 
Εργαζομένων, που θα στηρίζεται στη δική μας 
αυτοοργάνωση, κινητοποίηση και αγώνα, σε 
κάθε επιχείρηση, γειτονιά, σχολείο και σχολή, 
μέχρι σε πανελλαδικό επίπεδο. Μια δύναμη 
που μπορεί να επιβάλλει στην πράξη ένα τέτοιο 
πρόγραμμα, να μας σώσει απ’ την κρίση και 
χρεοκοπία του καπιταλιστικού συστήματος.

– Άμεση κατάργηση των Μνημονίων. 
Διαγραφή όλου του Χρέους.
– Άμεση αποκατάσταση μισθών, 
συντάξεων, απολυμένων, 
δημοκρατικών ελευθεριών
– Έξω από την ΕΕ, την Ευρωζώνη και 
το Ευρώ
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Στις 9–10 Φεβρουαρίου έγινε στην 
Ισταμπούλ η σύνοδος των G20, 
των 20 μεγαλύτερων οικονομι-
ών, σε επίπεδο υπουργών οικο-

νομικών και κεντρικών τραπεζιτών. Στη 
σύνοδο επιβεβαιώθηκε το τέλμα όπου βυ-
θίζεται η παγκόσμια οικονομία, η αδυναμία 
των λύσεων που επιστρατεύουν οι ιμπερι-
αλιστές και τα αστικά επιτελεία, η όξυνση 
των ανταγωνισμών γύρω απ’ αυτά τα αδι-
έξοδα.

Όπως είπε πριν τη σύνοδο η διευθύ-
ντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, «πολλά 
διακυβεύονται… χωρίς δράση, θα μπορού-
σαμε να δούμε το τάνκερ της παγκόσμιας 
οικονομίας να συνεχίζει να μένει κολλημέ-
νο στα ρηχά νερά της αναιμικής ανάπτυξης 
και πολύ χαμηλής δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας». Πραγματικά, η παγκόσμια καπι-
ταλιστική οικονομία αντιμετωπίζει σωρεία 
προβλημάτων.

Τον Ιανουάριο, το ΔΝΤ υποβάθμισε τις 
προοπτικές για 12 απ’ τις μεγαλύτερες οι-
κονομίες. Η οικονομία των ΗΠΑ δείχνει 
μια σχετική σταθερότητα, αλλά η ανάπτυ-
ξή της παραμένει χαμηλή, χωρίς να μπο-
ρεί να παίξει το ρόλο «ατμομηχανής», υπο-
νομευόμενη κατά διαστήματα από τη διε-
θνή στασιμότητα και αναταραχή. Τα πρό-
σφατα στοιχεία έδειξαν μικρότερη αύξηση 
του ΑΕΠ στο δ΄ εξάμηνο του 2014, λόγω 
της αύξησης των εισαγωγών και της μικρό-
τερης του αναμενόμενου αύξησης των εξα-
γωγών. Με τις διεθνείς ισοτιμίες του δολα-
ρίου ψηλά (βλ. παρακάτω), είναι επικερ-
δές για τις αμερικάνικες επιχειρήσεις να 
εισάγουν, αλλά αυτό βαραίνει στο εγχώ-
ριο ΑΕΠ, ενώ οι εξαγωγές άλλων τομέων, 
όπως της βιομηχανίας, ακριβαίνουν και γί-
νονται δυσκολότερες. Η γιαπωνέζικη οι-
κονομία πλατσουρίζει στα βαλτόνερα της 
χρόνιας στασιμότητάς της. Η Ευρώπη και 
ιδιαίτερα η Ευρωζώνη βρίσκεται στο επί-
κεντρο της κρίσης, αντιμέτωπη με τερά-
στια προβλήματα, με την «κρίση χρέους» 
και τη λεγόμενη «παγίδα του αποπληθω-
ρισμού», δηλαδή τo βάλτωμα και την πτώ-
ση της οικονομικής δραστηριότητας εξαι-
τίας της κρίσης και των απανωτών «περιο-
ριστικών», υφεσιακών πολιτικών των δια-
φόρων μνημονίων.

Ταυτόχρονα, κλείνει η βαλβίδα εκτό-
νωσης της κρίσης διαμέσου των BRICS 
και «αναδυόμενων οικονομιών». Οι ρυθμοί 
ανάπτυξης της Κίνας και της Ινδίας έχουν 
αισθητή πτώση (αν και για την Κίνα παρα-
μένουν σε επίπεδα που μόνο στις ονειρώ-
ξεις τους θα έβλεπαν οι αμερικάνοι και ευ-
ρωπαίοι ιμπεριαλιστές). Η Κίνα ήταν ανά-
μεσα στις 12 χώρες για τις οποίες το ΔΝΤ 
αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμη-
ση των ρυθμών ανάπτυξης. Ρωσία, Βρα-
ζιλία αλλά και «δεύτερης σειράς» τέτοιες 
χώρες, όπως η οικοδέσποινα της συνόδου 
Τουρκία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα και δοκιμάζονται από μια εκτεταμέ-
νη οικονομική (και όχι μόνο) αντεπίθε-
ση που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ. Όσο κι 
αν οι «αναδυόμενες», ειδικά η Κίνα, διατη-
ρούν μια μακροπρόθεσμη δυναμική, που 
δεν φαίνεται να μπορούν ν’ ανακόψουν οι 
ΗΠΑ και οι ιμπεριαλιστές με αποκλειστι-

κά οικονομικά μέσα, ωστόσο στην παρού-
σα φάση η πτώση –για κάποιες ο εκμηδενι-
σμός– των ρυθμών ανάπτυξής τους σημαί-
νουν στραγγάλισμα της παγκόσμιας αγο-
ράς, δυσκολεύοντας τη διαχείριση της κρί-
σης.

Μια μέρα πριν την έναρξη της συνό-
δου, οι υψηλόβαθμοι οικονομικοί αξιωμα-
τούχοι των ΗΠΑ, Τζέικομπ Λιου, και της 
Βρετανίας, Τζορτζ Όσμπορν, σε κοινή δή-
λωσή τους έγραψαν ότι «οι κυβερνήσεις 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλο το σετ ερ-
γαλείων στη διάθεσή τους για να υποστη-
ρίξουν τις οικονομίες τους και να υλοποι-
ήσουν τον συλλογικό στόχο του G20 για 
ισχυρή, βιώσιμη και ισορροπημένη παγκό-
σμια ανάπτυξης». Πιο πριν, ο Λιού είχε πει 
ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να είναι η μόνη 
χώρα που να «βάζει μπρος» την παγκόσμια 
οικονομία, ενώ άλλοι αμερικάνοι αξιωμα-
τούχοι δήλωναν πως η Ευρώπη «δεν κάνει 
αρκετά» για να εμποδίσει την εξάπλωση 
της οικονομικής αναταραχής. Πράγμα που 
επανέλαβαν κομψά στη δήλωσή τους οι 
Λιού και Όσμπορν, μιλώντας για την ανά-
γκη «δραστικών» νομισματικών πολιτικών, 
που να ενθαρρύνουν τη δαπάνη των επι-
χειρήσεων και των νοικοκυριών και ν’ απο-
μακρύνουν τον αποπληθωρισμό, μεταρ-
ρυθμίσεων που να «ισορροπούν» τη μείω-
ση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και 
τις επενδύσεις, ύψωσης του βιοτικού επι-
πέδου (και βέβαια της ανταγωνιστικότη-
τας). Μάλιστα, ότι τα παραπάνω γίνονται 
πιεστικά απαραίτητα σε συνθήκες όπου η 
παγκόσμια οικονομία αποσταθεροποιείται 
από έναν αριθμό «γεωπολιτικών προκλή-
σεων» – έχοντας υπόψη τα ανοιχτά μέτω-
πα σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Βόρεια 
Αφρική κ.α. και τα οποία έριχναν βαριά τη 
σκιά τους στη σύνοδο, ιδίως το ουκρανικό.

Πίσω απ’ αυτές τις δηλώσεις διαφαίνε-
ται η στρατηγική των ΗΠΑ, με την οποία 
συντάσσεται η Βρετανία. Οι ΗΠΑ έχουν 
εξαπολύσει μια αντεπίθεση με αιχμή του 
δόρατος την αύξηση των επιτοκίων, ώστε 
να κάνου πιο ελκυστική την παραμονή/το-
ποθέτηση κεφαλαίων στο εσωτερικό τους, 
να επαναπατρίσουν κεφάλαια απ’ όλο τον 
υπόλοιπο κόσμο, ειδικά απ’ τις «αναδυόμε-
νες» οικονομίες. Στόχος τους είναι αυτό το 
χρήμα ν’ αναθερμάνει την οικονομική δρα-
στηριότητα στις ίδιες τις ΗΠΑ, δημιουρ-
γώντας ζήτηση, επενδύσεις, θέσεις εργασί-
ας – γι’ αυτό και η Fed (η ομοσπονδιακή–

κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ) διακηρύσσει 
ως στόχο την αύξηση του πληθωρισμού 
στο 2% (σήμερα ο λεγόμενος «δομικός 
πληθωρισμός» αυξάνεται με ρυθμό 1,6%). 
Αν και η κατάσταση και τα σχέδιά τους 
πολύ απέχουν από ένα μπουμ επενδύσεων 
στις ΗΠΑ (πράγμα για το οποίο θα χρειά-
ζονταν αρκετές ακόμα προϋποθέσεις, ενώ 
υπάρχει και το κομβικό ζήτημα του παρασι-
τικού χρηματοπιστωτικού τομέα, που κυρι-
αρχεί οικονομικά–πολιτικά και απαιτεί το-
κογλυφικά κέρδη, στραγγίζοντας πόρους 
απ’ την υπόλοιπη οικονομία και τις παρα-
γωγικές επενδύσεις), θέλουν μ’ αυτό τον 
τρόπο τουλάχιστον «να κόψουν τα πόδια» 
στους επικίνδυνους ανταγωνιστές τους ή 
ν’ ανακόψουν την ενίσχυσή τους. Το επό-
μενο διάστημα και μάλλον μέχρι τον Ιού-
νιο, προγραμματίζεται από την Fed η πρώ-
τη αύξηση των επιτοκίων από το 2006.

Οι ΗΠΑ, αφού αντέδρασαν στο ξέσπα-
σμα της κρίσης το 2007–08 με την πολιτι-
κή της «ενίσχυσης της ρευστότητας» και 
της «ποσοτικής χαλάρωσης» (το λεγόμε-
νο «τύπωμα χρήματος»), διοχετεύοντας 
στο σύστημα σχεδόν 4 τρις δολάρια (κυ-
ρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όχι 
στην «πραγματική» οικονομία, επενδύσεις, 
μισθούς κ.λπ.), είδαν αυτή την πολιτική να 
φτάνει στα όριά της. Γι’ αυτό επιχειρούν 
τώρα «να μαζέψουν το χρήμα» απ’ όλο τον 
πλανήτη, αναπληρώνοντας τα κενά που 
αφήνει το σταμάτημα της «ποσοτικής χα-
λάρωσης».

Αυτά τα κενά, όμως, αναπαράγονται 
στην υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία, που 
αρχίζει να νιώθει τις επιπτώσεις, να «στε-
γνώνει» εξαιτίας αυτής της ροής κεφα-
λαίων προς τις ΗΠΑ. Οι ίδιες οι ΗΠΑ θέ-
λουν να υπάρχει, αν είναι δυνατόν, ένας κά-
ποιος έλεγχος αυτής της κατάστασης: αφε-
νός, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν να χά-
σουν από την στασιμότητα/πτώση της πα-
γκόσμιας οικονομίας αυτό που επιχειρούν 
να κερδίσουν στο εσωτερικό τους – αφετέ-
ρου, γιατί η συνεχιζόμενη διεθνής οικονο-
μική αναταραχή βάζει φωτιά στη διαχείρι-
ση των καυτών γεωοπολιτικών μετώπων/
συγκρούσεων. Γι’ αυτό καλούν και τον υπό-
λοιπο κόσμο ν’ αναλάβει «δράση», δηλαδή 
να ρίξει χρήμα στην αγορά, για ν’ απαλύ-
νει τις επιπτώσεις. Όπως δήλωσε αμερικα-
νός αξιωματούχος στη Wall Street Journal: 
«Ο κόσμος θεμελιωδώς έχει ανάγκη από 
περισσότερη ζήτηση [! – θα συμφωνούσα-

τε σε αυξήσεις μισθών, αξιότιμε κύριε;]... 
οι κεντρικοί τραπεζίτες σε Ευρώπη, Ιαπω-
νία και άλλες οικονομίες θα μπορούσαν 
να προχωρήσουν σε νομισματική χαλάρω-
ση, σε μια προσπάθεια να τονωθούν η ζή-
τηση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές.» Με 
απλά λόγια: οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές 
καλούν όλους τους υπόλοιπους να βάλουν 
το χέρι στην τσέπη, να καταβάλουν το με-
ρίδιο τους για μια πολιτική που ενισχύει 
τους ίδιους!

Δεν είναι λοιπόν τυχαίες οι δηλώ-
σεις π.χ. του Αλί Μπαπατζάν, αναπληρω-
τή πρωθυπουργού της Τουρκίας, υπεύθυ-
νου για την οικονομία, ότι «η δημοσιονο-
μική και η νομισματική πολιτική ασκούνται 
στα όριά τους» και ότι στο ΔΝΤ πρέπει να 
δοθεί «περισσότερη φωνή στα έθνη με χα-
μηλό εισόδημα». Ή του ίδιου του Ερντο-
γάν ότι «αν ανεβάσουμε τα επιτόκια, ανε-
βάζουμε τον πληθωρισμό». Ή του αναπλη-
ρωτή υπουργού οικονομικών της Κίνας, 
Ζου Γκουανγκιάο, πως «δεν πιστεύουμε ότι 
μόνο η αλλαγή στη νομισματική πολιτική 
θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα». Πολλές 
χώρες έχουν μπει σ’ έναν κύκλο νομισμα-
τικής χαλάρωσης (βλ. και άρθρο για την 
υποτίμηση του ελβετικού φράγκου, ΕΠ 
Φεβρουαρίου 2015), για ν’ αντιμετωπίσουν 
τα άμεσα προβλήματα, όπως οι Ινδία, Αυ-
στραλία, Καναδάς, Δανία, ενώ η Κίνα έχει 
μειώσει τα απαιτούμενα όρια αποθεματι-
κών των τραπεζών (που επίσης οδηγεί σε 
«νομισματική χαλάρωση»). Ωστόσο, αυτός 
ο υφέρπων νομισματικός πόλεμος δεν κά-
νει τελικά τίποτε άλλο απ’ το να αναπαρά-
γει τα αδιέξοδα, καθώς δημιουργεί υποτι-
μήσεις νομισμάτων που η μια ανταγωνίζο-
νται την άλλη, κατακερματίζοντας την πα-
γκόσμια οικονομία, τη στιγμή που –στις 
σημερινές συνθήκες πρωτοφανούς διεθνο-
ποίησης του κεφαλαίου και αλληλεξάρτη-
σης των οικονομιών– μόνο μια «παγκό-
σμια λύση» θα στην κρίση θα ήταν νοητή. 
Αλλά αυτό ακριβώς είναι που δεν μπορεί 
να υπάρξει – και αυτή είναι μια ακόμα από-
δειξη ή εκδήλωση της κρίσης του καπιτα-
λιστικού συστήματος και ταυτόχρονα μο-
χλός χειροτέρευσής της.

Σ’ αυτό το φόντο, ποια μπορεί να είναι 
η «δράση» που ζητάει η κυρία Λαγκάρντ, 
η αποκαλούμενη και «μαρκησία»; Μάλλον 
καμία, εκτός από το να κάνει η ίδια άλλη 
μια δήλωση, τιμώντας τα καθήκοντα και το 
μισθό της. Μόλις το καλοκαίρι, στη σύνο-
δο του G20 στο Μπρίσμπεϊν της Αυστρα-
λίας, υποτίθεται είχαν συζητηθεί μέτρα... 
Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε 
όλα τα G20, χωρίς τελικά να γίνεται τίπο-
τα, χωρίς την επίλυση κανενός προβλήμα-
τος, με τους αυξανόμενους ανταγωνισμούς 
να παραλύουν κάθε κοινή «δράση» και οι 
σύνοδοι να γίνονται όλο και περισσότερο 
διακοσμητικές. Το καπιταλιστικό σύστη-
μα όχι μόνο βυθίζεται στην κρίση, αλλά η 
ύπαρξη ενός κάποιου σχεδίου διαχείρισής 
της μοιάζει όλο και πιο πολύ με τετραγωνι-
σμό του κύκλου – αφήνοντας ανοιχτό τον 
δρόμο για την ταξική βαρβαρότητα, τερά-
στιες συγκρούσεις και πολέμους, ζοφερούς 
κινδύνους για το μέλλον της ίδιας της αν-
θρωπότητας.

Σύνοδος G20
Τέλμα και ανταγωνισμοί

<Σταύρος Σκεύος
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Ο αποτρόπαιος αποκεφαλισμός 
από τους τζιχαντιστές των 21 αι-
γύπτιων χριστιανών κοπτών, οι-
κονομικών μεταναστών στη Λι-

βύη, έφερε και πάλι στο προσκήνιο τη Λιβύη, 
που το Φεβρουάριο συμπλήρωσε 4 χρόνια 
από τη μεγάλη λαϊκή εξέγερση και την ανα-
τροπή του Καντάφι. Άμεση υπήρξε η αντί-
δραση της αιγυπτιακής κυβέρνησης, που 
άδραξε την ευκαιρία εξαπολύοντας σφο-
δρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη 
γειτονική χώρα. Παράλληλα, άνοιξε πάλι η 
συζήτηση για την πιθανή «αναγκαιότητα» 
μιας νέας επέμβασης της Δύσης.

Ένα διαλυμένο κράτος
Η ιμπεριαλιστική επέμβαση, που ακο-

λούθησε τη λαϊκή εξέγερση σ’ αυτή την πε-
τρελαιοπαραγωγό, άλλοτε πλούσια, χώρα, 
οδήγησε σε άγριο εμφύλιο πόλεμο, που μαί-
νεται εδώ και 4 χρόνια. Οι διάφοροι φύλαρ-
χοι, πολέμαρχοι και κάθε λογής οργανώσεις, 
που ενισχύθηκαν, οικονομικά και στρατιωτι-
κά, από τους ιμπεριαλιστές και τους συμμά-
χους τους απέναντι στον Καντάφι, παρέμει-
ναν μετά την ανατροπή του και επιδόθηκαν 
σε μια ατέλειωτη αλληλοσφαγή για την κυ-
ριαρχία σε περιοχές και πετρελαιοπηγές. Σή-
μερα, η Λιβύη είναι μια χώρα διαλυμένη, που 
σπαράσσεται από έναν εμφύλιο τροφοδο-
τούμενο από τους ιμπεριαλιστές και τα συμ-
φέροντα των αραβικών δυνάμεων της περιο-

χής. Διαθέτει δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, 
που ελέγχουν η μία το ανατολικό και η άλλη 
το δυτικό τμήμα της χώρας, ενώ ένα τρίτο 
κομμάτι βρίσκεται, τον τελευταίο καιρό, υπό 
τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Η επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένη 
κυβέρνηση της Λιβύης, υπό τον Αμπντου-
λάχ αλ Θίνι, έχει τη στήριξη των ιμπερια-
λιστών καθώς και αραβικών χωρών, όπως 
η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Παρά τη στήριξή 
τους, ωστόσο, δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει 
την επέλαση των μουσουλμανικών ομάδων, 
με αποτέλεσμα να εκδιωχτεί από την Τρίπο-
λη και σήμερα να έχει περιοριστεί στο ανα-
τολικό τμήμα της χώρας, με τον πρωθυπουρ-
γό να έχει την έδρα του στην Μπάιντα και 
το κοινοβούλιο στο Τομπρούκ. Στην Τρίπο-
λη έχει εγκατασταθεί η μουσουλμανική κυ-
βέρνηση ενός συνονθυλεύματος οργανώσε-
ων με κυρίαρχη την Αυγή της Λιβύης (παρα-
κλάδι των Αδελφών Μουσουλμάνων). Αυτή 
στηρίζεται, ποικιλοτρόπως, από το Κατάρ 
και την Τουρκία και έχει καταλάβει τις δυτι-
κές περιοχές. Από ’δω προέρχονται οι ομάδες 
που προσχώρησαν στο ΙΚ, κατέλαβαν την 
περιοχή γύρω από τη Σύρτη και την Ντέρ-
να και έχουν επιβάλλει τη δική τους εξουσία.

Η Αίγυπτος στην πρώτη γραμμή
Η στρατιωτική χούντα του Σίσι στην Αί-

γυπτο δεν έχασε χρόνο: την ίδια μέρα της 
προβολής του φρικαλέου βίντεο, εξαπέλυ-
σε αεροπορικές επιδρομές στα εδάφη του ΙΚ 
και της μουσουλμανικής κυβέρνησης, σε σύ-
μπραξη με την επίσημη κυβέρνηση της Λι-
βύης και τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ, 
πρώην συνεργάτη του Καντάφι και κατό-

πιν των Αμερικανών, που διαθέτει σημαντι-
κή στρατιωτική δύναμη και συντάσσεται με 
τον Θίνι εποφθαλμιώντας την καρέκλα του. 
Η προθυμία της αιγυπτιακής κυβέρνησης να 
αναλάβει δράση δήθεν κατά της τρομοκρα-
τίας μόνο οργή μπορεί να προκαλεί, όταν η 
ίδια ασκεί την πιο άγρια καταστολή με πλή-
θος φυλακίσεις και δολοφονίες αντιφρονού-
ντων, ενώ με την πολιτική της οδηγεί χιλιά-
δες ανθρώπους στην μετανάστευση για ένα 
μεροκάματο (200.000 είναι οι Αιγύπτιοι που 
ψάχνουν δουλειά στα διυλιστήρια της Λιβύ-
ης).

Ο Σίσι απαίτησε, άμεσα, τη σύγκληση 
του Συμβουλίου του ΟΗΕ και την επέμβα-
ση της Δύσης συνεπικουρούμενος από τους 
Θίνι, Ολάντ και Ρέντζι. Όταν το ενδεχόμε-
νο της επέμβασης αποκλείστηκε, προέβαλ-
λε το αίτημα για άρση του εμπάργκο όπλων 
που είχε επιβληθεί στη Λιβύη από το 2011, 
ώστε να ενισχυθεί η επίσημη λιβυκή κυ-
βέρνηση, καθώς και για επιβολή ναυτικού 
αποκλεισμού στις περιοχές που ελέγχουν 
οι ισλαμιστές, ώστε να αποφευχθεί η μετα-
φορά όπλων στα χέρια τους. Προωθεί, πα-
ράλληλα, από κοινού με τη Σαουδική Αρα-
βία και τα Εμιράτα, τη συγκρότηση στρατι-
ωτικής δύναμης επέμβασης κατά της ισλαμι-
κής τρομοκρατίας (που στοχοποιεί και τους 
Αδελφούς Μουσουλμάνους) στην περιοχή.

Στόχος, πέρα από τον αποπροσανατολι-
σμό σχετικά με τον πραγματικό χαρακτήρα 
της χουντικής αιγυπτιακής κυβέρνησης, εί-
ναι η αναβάθμιση του ρόλου της Αιγύπτου 
στην περιοχή και το χτύπημα των Αδελφών 
Μουσουλμάνων –νομιμοποιημένα πια– 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στην ευρύτε-
ρη περιοχή.

Διεθνής υποκρισία
ΗΠΑ, ΕΕ, ΟΗΕ κ.λπ. έσπευσαν να εκ-

φράσουν τον αποτροπιασμό τους για τα 21 
θύματα της τζιχαντικής βίας, όταν, πέρα από 
την ευθύνη που τους βαρύνει για τη σημε-
ρινή κατάσταση, η δική τους απροθυμία να 
χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης 
μεταναστών στη Μεσόγειο έχει στοιχίσει τη 
ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους που πασχί-
ζουν να φτάσουν στην Ιταλία, όπως οι 300 
που πνίγηκαν στις αρχές Φλεβάρη στην Λα-
μπεντούζα της Ιταλίας, ή ο άγνωστος αριθ-
μός θυμάτων από τους 2.000 περίπου Λίβυ-
ους που ακολούθησαν λίγο μετά.

Μετά τις πρώτες κραυγές για επέμβαση, 
ιδίως στις χώρες που απειλούνται ή έχουν 
πρόσφατα δεχτεί επιθέσεις τζιχαντιστών στο 
εσωτερικό τους, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, 
επικράτησε –προς το παρόν τουλάχιστον– η 
πιο «μετριοπαθής» αντιμετώπιση του θέμα-
τος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά όλα τα εν-
δεχόμενα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, περιορίστηκε στην καταδίκη του γε-
γονότος, απέκλεισε την άρση του εμπάρ-
γκο όπλων, αλλά άφησε ανοιχτό το θέμα του 
ναυτικού αποκλεισμού των ακτών που ελέγ-
χονται από τη μουσουλμανική κυβέρνηση 
και τους τζιχαντιστές.

Το μόνο σίγουρο είναι πως και αυτή η 
εστία πολέμου που δημιούργησαν οι ιμπε-
ριαλιστές στην περιοχή, στην προσπάθεια 
να ελέγξουν την Αραβική Άνοιξη και να δι-
ασφαλίσουν τα συμφέροντα τους και των 
συμμάχων τους, έχει αναζωπυρωθεί με απρό-
βλεπτες συνέπειες.

<Μαρία Κτιστάκη

Από τον Αύγουστο του 2014, η 
Υεμένη βρισκόταν για ακόμη 
μια φορά στη δίνη του εμφυλίου 
πολέμου. Αυτή τη φορά βασι-

κοί παράγοντες ήταν οι σιίτες μαχητές Ζα-
ΐντι, υπό την ηγεσία του Αμπντούλ Μαλίκ 
αλ Χούθι, απόγονοι μιας σιιτικής δυναστεί-
ας εννέα αιώνων, που τερματίστηκε με τη 
διχοτόμηση της Υεμένης το 1962.

Στις αρχές του περασμένου καλοκαι-
ριού, η κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνω-
σε την άνοδο των τιμών κατανάλωσης του 
πετρελαίου κατά 40% και τον τερματισμό 
της επιδότησης για ενεργειακή επάρκεια 
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, υπό τις 
επιταγές του ΔΝΤ, κάτι που αποτελούσε το 
20% των εξόδων του κρατικού προϋπολο-
γισμού. 

Από την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης 
και την πτώση της κυβέρνησης αλ Σάλεχ 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, το Συμ-
βούλιο Συνεργασίας του Κόλπου είχε επιβά-
λει μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του 
έκπτωτου αλ Σάλεχ και του σουνιτικού ου-
αχαβιτικού κόμματος αλ Ίσλα, υπό τον Αλί 
Μοχσέν αλ Αχμάρ. 

Το αλ Ίσλα είναι ενα σουνιτικό ουαχα-
βιτικό ισλαμιστικό κόμμα, μετεξέλιξη του 
Ισλαμικού Μετώπου, παρακλαδιού της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Υεμέ-
νη, που χρηματοδοτούταν απ’ τη Σαουδική 
Αραβία και πολεμούσε το αριστερό Εθνικό 
Δημοκρατικό Μέτωπο της Υεμένης.

Την 18η Σεπτεμβρίου οι σιίτες εισέβαλαν 
στην πρωτεύουσα Σαναά και ακολούθησαν 
σφοδρές μάχες με πολιτοφυλακές του αλ 
Ίσλα. Ο κυβερνητικός στρατός, που ελέγχε-
ται σε μεγάλο βαθμό από αξιωματικούς που 

πρόσκεινται στον αλ Σάλεχ δεν ενεπλάκη-
σαν στις συγκρούσεις, δείχνοντας έτσι στή-
ριξή στη «λαϊκή δυσαρέσκεια». Ουσιαστι-
κά επρόκειτο για έναν ακόμη τακτικισμό 
του αλ Σάλεχ, που θέλει να είναι καλυμένος 
όποια κι αν είναι η εξέλιξη της κατάστασης. 
3 ημέρες αργότερα, ο πρωθυπουργός Μπα-
σιντάουα παραιτήθηκε. Στις αρχές Οκτω-
βρίου, 47 υποστηρικτές των Ζαΐντι δολοφο-
νήθηκαν από βομβιστική επίθεση που ορ-
γάνωσε η Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσο-
νησού, που επίσης βρίσκεται σε πόλεμο με 
τις κυβερνητικές αρχές της Υεμένης και θε-
ωρείται από τα πλέον ενεργά και οργανω-
μένα τμήματα της Αλ Κάιντα.

Και ενώ συνεχιζόταν η κυβερνητική 
αστάθεια, χωρίς αναγνωρισμένη κυβέρνη-
ση και πολυμέτωπες συγκρούσεις, και στις 
18 Ιανουαρίου ο ως τότε πρόεδρος Μαν-
σούρ Χαντί ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ει-
ρηνευτικών διαδικασιών βασισμένων σε κυ-
βερνητικές αλλαγές, οι σιίτες μαχητές εισέ-
βαλαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς, στο προ-
εδρικό μέγαρο, την προσωπική κατοικία 
του Χαντί και απήγαγαν τον Αχμάντ Μου-
μπάρακ, στενότερο συνεργάτη του προέ-
δρου, για να πιέσουν στην υιοθέτηση του 
προγράμματός τους, που ζήταγε την περι-
φερειακή διαίρεση της Υεμένης σε νότια και 
βόρεια περιοχή. Οι σιίτες αντάρτες επίσης 
ζητούσαν αύξηση των σιιτών στο κοινοβού-
λιο και στον κρατικό μηχανισμό. Ο βοράς 
είναι κατά βάση σιιτικός και ο νότος σουνί-
τικος, με ποσοστά 47% και 53% του πληθυ-
σμού αντίστοιχα. Το σουνιτικό Άντεν, η δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έκλεισε 
το λιμάνι, το αεροδρόμιο και το οδικά πε-
ράσματα προς αυτό και εξήγγειλε πως δεν 

θα δέχεται πλέον εντο-
λές από την Σαναά και 
θα παλέψει για έναν ανε-
ξάρτητο σουνιτικό νότο. 
Η αντίδραση του κυβερ-
νείου του Άντεν δεν ήταν 
η μόνη αντίδραση στη σι-
ιτική κατάληψη της χώ-
ρας: σε αρκετές πόλεις ξέσπασαν διαδηλώ-
σεις, καθώς και στο πανεπιστήμιο της Σα-
ναά.

Στις 6 Φεβρουαρίου, οι Ζαΐντι και άλλα 
κόμματα ανακήρυξαν τη νέα κυβέρνηση, δι-
άρκειας 2 χρόνων, με πρόεδρο τον αλ Χού-
θι και τις Επαναστατικές Επιτροπές να ανα-
λαμβάνουν τη συγκρότηση κοινοβουλίου 
551 εδρών.

 
Ιράν, Κατάρ, Σ. Αραβία

Ο θαλάσσιος διάδρομος Κέρας της 
Αφρικής – Διώρυγα του Σουέζ εξυπηρετεί 
περίπου το 18% του παγκόσμιου εμπορί-
ου και ο έλεγχος του αποτελεί στρατηγικό 
στόχο, τόσο για τους ιμπεριαλιστές όσο και 
για περιφερειακές δυνάμεις. Οι Ζαΐντι ανέ-
καθεν είχαν άριστwες σχέσεις με το σιιτικό 
Ιράν (το μόνο που αναγνώρισε την κυβέρ-
νηση που συγκρότησαν) εξοπλίζονταν απ’ 
το Ιράν, εκπαιδεύονταν από τους Φρου-
ρούς της Επανάστασης και πολλοί Ζαΐ-
ντι συμμετέχουν εθελοντικά στο μέτωπο 
της Συρίας με τις ταξιαρχίες της Χεζμπο-
λάχ, στο πλευρό του Άσαντ. Το Ιράν προ-
σπαθεί να ενισχύσει το στρατηγικό του βά-
θος στην περιοχή, πόσο μάλλον με το μέλ-
λον του εμφυλίου στη Συρία να διαγράφε-
ται αβέβαιο. 

Από την άλλη, το Κατάρ προσπαθεί να 

αναδειχθεί σε νέο πόλο στον αραβομου-
σουλμανικό κόσμο και σαν άξονα πολιτικής 
έχει (μαζί με άλλα) την ενίσχυση των σχέ-
σεων με το Ιράν στα θέματα του Μπαχρέιν 
και της Υεμένης. Ο φόβος του Κατάρ είναι 
να μην γονατίσει μπροστά στο ουαχαβιτι-
κό βασίλειο της Σ. Αραβίας, γι’ αυτό περι-
πλέκει όλο και περισσότερο την εξωτερική 
του πολιτική και δημιουργεί χάος στην πε-
ριοχή (προσπάθεια πλήρης ενσωμάτωσης 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, χρη-
σιμοποίηση στελεχών της Αλ Κάιντα, συ-
νεργασία με την Τουρκία για την ανατρο-
πή του Άσαντ).

Τέλος, η Σ. Αραβία αποτελεί ένα γρί-
φο όσον αφορά την στάση της στην Υεμέ-
νη και αν θα ενισχύσει/χρησιμοποιήσει την 
Αλ Κάιντα για την προώθηση της ατζέντας 
της. Ο νέος βασιλιάς Σαλμάν Μπιν Σαούντ 
είναι γνωστό πως για χρόνια χρηματοδο-
τεί και διευκολύνει την Αλ Κάιντα με κάθε 
τρόπο και είναι θερμός υποστηρικτής της 
πολιτικής της σε αρκετά ζητήματα.

Είναι λοιπόν πιθανό να ενταθεί η σύ-
γκρουση στην Υεμένη από πλευράς Αλ Κά-
ιντα για να αποσταθεροποιηθεί η σιιτική 
κυβέρνηση και να συσπειρωθεί ο σουνίτι-
κος πληθυσμός, να προχωρήσει περαιτέρω 
η διχοτόμηση της χώρας σε σιιτικό (προ-
σκείμενο στο Ιράν) και σουνίτικο χώρο 
(προσκείμενο στη Σ. Αραβία).

Σιίτες αντάρτες κυριαρχούν στην Υεμένη

ΛΙΒΥΗ

Το χάος και ο πόλεμος εξαπλώνονται
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ΗΠΑ
Τη μεγαλύτερη απεργία από το 1980, με συμμετοχή 

πάνω από 9.000 εργαζομένων, κήρυξε από την 1η Φλεβά-
ρη το συνδικάτο «Ενωμένοι Μεταλλεργάτες» (USW) σε 
δώδεκα διυλιστήρια, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
10% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Η απεργία κη-
ρύχτηκε μετά την αποχώρηση της Shell, επικεφαλής των 
εκπροσώπων των πετρελαϊκών εταιρειών, που δεν δέχε-
ται τα αιτήματα του USW στο πλαίσιο της Εθνικής Πε-
τρελαϊκής Διαπραγμάτευσης για την υπογραφή νέας τρι-
ετούς σύμβασης.

Το συνδικάτο στο τομέα της πετρελαιοβιομηχανίας 
αριθμεί πάνω από 30.000 μέλη, που εργάζονται σ’ όλους 
τους τομείς της πετροχημικής βιομηχανίας, και εκπροσω-
πεί εργαζόμενους 65 διυλιστηρίων, που παράγουν περί-
που το 64% του πετρελαίου της χώρας.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων είναι: αύξηση 
5% για τον πρώτο χρόνο και 6% για τα δύο επόμενα, μέ-
τρα για την αντιμετώπιση της υπερεργασίας και της συ-
νακόλουθης χρόνιας κόπωσης που οδηγεί σε δυστυχήμα-
τα, διεύρυνση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, αυστη-
ρότεροι κανονισμοί ασφάλειας (οι αμερικανοί εργάτες δι-
υλιστηρίων αντιμετωπίζουν τριπλάσιο αριθμό θανάτων 
από τους ευρωπαίους) και πολιτική προσλήψεων υπέρ 
των εγγεγραμμένων στο σωματείο εργαζομένων.

Οι απεργοί δεν είναι μόνοι, αφού από την πρώτη μέρα 
της απεργίας τους συμπαραστέκονται οικολόγοι ακτι-
βιστές της οργάνωσης «Κοινότητες για Καλύτερο Περι-
βάλλον», που υποστηρίζουν πως τα αιτήματα βοηθούν 
στην πρόληψη ατυχημάτων, που προκαλούν τεράστι-
ες οικολογικές καταστροφές. Την απεργία υποστηρίζει 
με την συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις και το Εθνι-
κό Συνδικάτο Νοσηλευτών (NNU), που θεωρεί τα αιτή-
ματα κομβικά για τη δημόσια υγεία. Αυτό έχει δώσει με-
γάλη ώθηση στους απεργούς για να συνεχίσουν και έτσι 
καλούν σε καθολική απεργία τον κλάδο τους και σε συ-
μπαράσταση άλλους κλάδους εργαζομένων, που αγωνί-
στηκαν το προηγούμενο διάστημα (όπως οι λιμενεργάτες 
και οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία), τονίζο-
ντας πως τα προβλήματά είναι κοινά, αποτέλεσμα της δι-
εθνούς κρίσης και της επίθεσης, που δέχονται οι εργαζό-
μενοι από την Αθήνα ως το Ντιτρόιτ.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες του κλάδου επι-
καλούνται την καταβαράθρωση της τιμής του πετρελαί-
ου κατά 60%, για την περιστολή δαπανών και τις απολύ-
σεις. Οι απεργοί απαντούν με στοιχεία έρευνας της Ernst 
& Young για το 2013, σύμφωνα με την οποία είχαν αύ-
ξηση των κερδών τους, μετά τη φορολόγηση, κατά 53%.

ΠΟΛΩΝΙΑ
Στις 12 Φλεβάρη, το δικαστήριο έκρινε παράνομη την 

απεργία χιλιάδων ανθρακωρύχων της εξορυκτικής εται-
ρείας “Jastrzębie” (βλ. ΕΠ Φλεβάρη 2015) στη Νότια Πο-
λωνία. Την ίδια μέρα οργανώθηκε πορεία από τις γυναίκες 
και τα παιδιά των απεργών στην πόλη Ιατζέστρε–Ζντρόι.

Η κυβέρνηση έκανε ό, τι μπορούσε για να σπάσει τον 
αγώνα, έστειλε ειδική μονάδα της αστυνομίας για να 
αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές, με χρήση δακρυγόνων 
και αύρας. Περισσότεροι από 20 απεργοί τραυματίστη-
καν, κάποιοι από αυτούς βαριά. Παράλληλα, εισαγγελείς 
κίνησαν διαδικασίες ενάντια στους οργανωτές της απερ-
γίας, απειλώντας με πρόστιμα αποζημίωσης των απωλει-
ών εσόδων της εταιρείας. Ανάμεσα στους κατηγορούμε-
νους είναι ο Τσίστοφ Λουαμπόμπζ, συνδικαλιστής, ηγέ-
της της απεργίας των ανθρακωρύχων πριν 7 χρόνια, που 
έχει διωχθεί πολλές φορές για την δράση του.

Οι απεργοί ανθρακωρύχοι απαιτούν την παραίτη-
ση του προέδρου της εταιρείας «Γιάροσλαβ Ζαγκόρσκι», 
ο οποίος την οδήγησε στην κατάρρευση. Η κυβέρνηση, 
παρότι κατέχει πάνω από τις μισές μετοχές της εταιρείας, 
αρνείται να δώσει λύση. Οι απεργοί, οι οικογένειές τους 
και η τοπική κοινωνία δηλώνουν αποφασισμένοι να συ-
νεχίσουν τον αγώνα τους, που υπερασπίζεται το δικαίω-
μα στην εργασία και το δικαίωμα των πολωνών εργαζο-
μένων να απεργούν και να διαδηλώνουν.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .

Στις 6 Μαρτίου άνοιξε η προεκλογι-
κή καμπάνια για τις πρόωρες εκλογές 
στην Ανδαλουσία. Ανοίγει ταυτόχρο-
να η πιο κρίσιμη χρονιά της ισπανικής 
μεταπολίτευσης από το 1975, με εκλο-

γικές αναμετρήσεις που αναμένεται να αλλάξουν 
εντελώς τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Δημοτικές 
εκλογές τον Μαϊο, διπλές εκλογές στην Καταλο-
νία με χαρακτήρα δημοψηφίσματος για την ανεξαρ-
τησία της, εθνικές εκλογές το Νοέμβρη, αναμένε-
ται να προκαλέσουν έναν πολιτικό σεισμό διαρκείας 
για το μοναρχικό καθεστώς και τη δεξιά κυβέρνη-
ση Ραχόι. Το Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται στη χειρότερη 
ιστορική του στιγμή και αποδυναμώνεται συνεχώς. 
Επίσης στις 6 Μαρτίου ανακοινώθηκε από το Ανώ-
τατο Δικαστήριο της Ισπανίας πώς θα δικαστούν 40 
υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη αλλά και το ίδιο το 
κόμμα(!), κατηγορούμενα για εμπλοκή στο μεγαλύ-
τερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία της Ισπα-
νίας. Πρόκειται για την υπόθεση–έρευνα με την κω-
δική ονομασία “Gurtel”, που είχε ξεκινήσει από το 
2007 (η ύπαρξη της δημοσιοποιήθηκε το 2009) έχο-
ντας ως στόχο ένα πολιτικό κύκλωμα διαφθοράς με 
κέντρο το Λαϊκό Κόμμα. Σ’ αυτό εμπλέκονται μετα-
ξύ άλλων τρεις πρώην ταμίες του κόμματος (Λουίς 
Μπάρθενας, Αλβάρο Λαπουέρτα, Άνχελ Σάντσες) 
και η πρώην υπουργός Υγείας Άνα Μάτο. Οι κατη-
γορίες είναι ο άμεσος ή έμμεσος χρηματισμός για δι-
άστημα πάνω από 5 χρόνια, με ανταλλαγή ευνοϊκή 
μεταχείριση και αναθέσεις συμβολαίων του δημο-
σίου. Για τον Μπάρθενας, ο οποίος πρόσφατα απο-
φυλακίστηκε για άλλη υπόθεση διαφθοράς, ο δικα-
στής όρισε εγγύηση 89 εκ. ευρώ, ενώ το Λαϊκό Κόμ-
μα καλείται να πληρώσει πάνω από 245 εκ. Παρότι 
η δίκη καθυστερεί επιδεικτικά –αρχίζει το 2016–, η 
φθορά της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη.

Πέρα όμως από τα σκάνδαλα, η σκληρή νεοφι-
λελεύθερη γραμμή της κυβέρνησης έχει συνθλίψει 
την εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα για να 
σώσει τις ισπανικές τράπεζες και τον ισπανικό κα-
πιταλισμό, αποδεσμεύοντας τεράστιες μάζες από τα 
δύο μεγάλα κόμματα (Σοσιαλιστικό και Λαϊκό), που 
κυβερνάνε εναλλασόμενα στην εξουσία σαράντα 
χρόνια. Με μια επιθετική ρητορική ενάντια στην κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ισπανική κυβέρνηση προ-
σπαθεί να κρύψει τη γύμνια της δικής της πολιτικής 
(25% ανεργία, 30% κάτω από το όριο της φτώχειας, 
35.000 κατασχέσεις πρώτης κατοικίας το 2014, κρά-
τος έκτακτης ανάγκης –βλ. νόμος «φίμωτρο»–, συλ-
λήψεις αντιφασιστών που επέστρεφαν απ’ την Ου-
κρανία κ.α.), αλλά κυρίως να εξορκίσει το φάντα-
σμα που κατοικεί στο δικό της σπίτι, το Podemos.

Οι πρόωρες εκλογές στις 22 Μάρτη έχουν λοι-
πόν ένα ειδικό βάρος, μιας και το αποτέλεσμά τους 
θα είναι μια πυξίδα για τις ραγδαίες εξελίξεις στην 
Ισπανία. Η Ανδαλουσία εξάλλου είναι μια από τις 
επαρχίες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την 
κρίση, με σταθερά τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργί-
ας στη χώρα. Με βάση το αποτέλεσμα αυτών των 
εκλογών θα χαραχθεί και η τακτική που θα ακο-

λουθήσει ο Ραχόι –αλλά και το Podemos– προς τις 
βουλευτικές εκλογές του Νοέμβρη. Υπό κανονικές 
συνθήκες, οι εκλογές για την Αυτόνομη Κυβέρνη-
ση της Ανδαλουσίας έπρεπε να πραγματοποιηθούν 
το 2016, αλλά η πίεση του κινήματος προκάλεσε 
μια ενδοκυβερνητική κρίση (κυβέρνηση συνεργασί-
ας του ΣΚ με την Ενωμένη Αριστερά/EA και τους 
Πράσινους), επιβάλλοντας την επίσπευσή τους.

Είναι χαρακτηριστικός ο βρώμικος ρόλος της EA 
(συνεργασία ΚΚ Ισπανίας με άλλα μικρότερα κόμ-
ματα) στην Ανδαλουσία. Με αντάλλαγμα το μοίρα-
σμα της εξουσίας στην τοπική κυβέρνηση έγινε δε-
κανίκι του ΣΚ. Φυσικά, τίποτα από τα μέτρα που 
έθετε ως «προϋποθέσεις» για να μπει στην κυβέρ-
νηση δεν πραγματοποιήθηκε (μείωση ενοικίων, δη-
μόσια τράπεζα, φολογία σε μεγάλες εκτάσεις). Ενώ 
σκληρά αντιλαϊκά μέτρα πέρναγαν το ένα μετά το 
άλλο, οι μεταλλαγμένοι σταλινικοί συζήταγαν για 
την «πρόοδο». Όταν πια δεν τους χρειαζόταν, το ΣΚ 
τους πέταξε έξω και η πρόεδρος της Βουλής Σουσά-
να Ντίαζ κάλεσε σε πρόωρες εκλογές, δηλώνοντας 
«δυσπιστία» απέναντι στους εταίρους της. 

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προηγείται το 
ΣΚ με 34,5% των ψήφων και να ακολουθούν το 
ΛΚ με 25,5% , το Podemos με 19,5%, η ΕΑ με 5%. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες για τα δύο μεγά-
λα κόμματα θα είναι μεγάλες, ενώ μια μεγαλύτερη 
άνοδος του Podemos πολύ πιθανόν ν’ αφήσει εκτός 
βουλής την ΕΑ. Το Podemos κατεβάζει επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου την Τερέζα Ροντρίγκεζ, μια από 
τους 5 ευρωβουλευτές που εξέλεξε στις πρόσφατες 
ευρωεκλογές. Η Ροντρίγκεζ είναι ηγετικό μέλος του 
«τμήματος» της Ενιαίας Γραμματείας στην Ισπα-
νία, της «Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς», που αυ-
τοδιαλύθηκε πρόσφατα για να μετατραπεί σε «κίνη-
μα» συμβατό με το καταστατικό του Podemos (δεν 
επιτρέπει τη συμμετοχή σ’ αυτό σε πολιτικά κόμμα-
τα). Tο Podemos, όσο πλησιάζει προς την εξουσία, 
τόσο απαλήφει τα πιο αιχμηρά σημεία της πολιτικής 
του, κυρίως όσον αφορά το χρέος – και στο εσωτε-
ρικό του κυριαρχεί μια τεχνοκρατική ομάδα γύρω 
από τον Πάμπλο Ιγκλέσιας. Το κεντρικό του σύνθη-
μα στην Ανδαλουσία είναι «Η αλλαγή ξεκινάει στην 
Ανδαλουσία» και το πρόγραμμά του θα φτιαχτεί 
λίγο πριν τις εκλογές, περνώντας από τέσσερις φά-
σεις: 1. Προτάσεις των τοπικών «κύκλων» Podemos 
και έλεγχός τους από μια ομάδα «ειδικών», που θα 
αξιολογήσουν αν είναι βιώσιμες με βάση τον προ-
ϋπολογισμό. 2. Δημοσίευση προσχεδίου με τα κε-
ντρικά σημεία. 3. Άνοιγμα ηλεκτρονικής «πλατφόρ-
μας» για την εκλογή προτεραιοτήτων. 4. Δημοσίευ-
ση του τελικού προγράμματος. Είναι βέβαιο ότι όλα 
αυτά απέχουν πάρα, μα πάρα πολύ απ’ το να είναι 
ένα χρήσιμο εργαλείο για την εργατική τάξη και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας, που έχουν ήδη 
εμπλακεί σε μια σκληρή μάχη με τους δικούς τους 
μνημονιακούς!

■Paulin Bubullima

ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ

Πολιτικός σεισμός διαρκείας στην Ισπανία
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Μετά τη δολοφονική επίθε-
ση από ακραίους ισλαμι-
στές στο περιοδικό Charlie 
Hebdo, η γαλλική κυβέρνη-

ση και συνολικά η ευρωπαϊκή μπουρζουαζία 
άδραξαν την ευκαιρία για να απλώσουν ένα 
πέπλο «εθνικής», «ευρωπαϊκής» και διατα-
ξικής ενότητας πάνω στο προλεταριάτο της 
Ευρώπης. Με την επίκληση του εξωτερικού 
εχθρού (σήμερα είναι οι ισλαμιστές) κάλε-
σαν σε συστράτευση αφεντικά και εργά-
τες, πλούσιους και φτωχούς, ενάντια στους 
«τρομοκράτες που απειλούν την Ευρώπη». 
Ζήτησαν ουσιαστικά ταξική ειρήνη υπό τον 
φόβο της τρομοκρατίας (και των όπλων 
τους) για να περάσουν αναίμακτα τα νέα 
μέτρα αντεργατικής λιτότητας και φυσικά 
να ενισχύσουν τη στρατιωτικοποίηση του 
«κράτους έκτακτης ανάγκης» ενάντια στο 
εργατικό κίνημα και τους αγωνιστές του.

Ο «σοσιαλιστής» πρόεδρος της Γαλλί-
ας ανακοίνωσε το σχέδιο «vigipirate», όπου 
10.000 στρατιώτες ακροβολίστηκαν σε όλο 
το Παρίσι, οι Μυστικές Υπηρεσίες ενισχύ-
θηκαν με έκτακτες δυνατότητες για να αυ-
ξήσουν την κοινωνική και ιντερνετική πα-
ρακολούθηση, και, επιπλέον, πρότεινε την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής πα-
ρουσίας στη Μ. Ανατολή και την Αφρική.

Σε δύο ταμπλό λοιπόν αξιοποιήθηκε η 
επίθεση στο Charlie Hebdo. Πρώτον, στην 
ενίσχυση της στρατιωτικής ιμπεριαλιστικής 

επιθετικότητας στις εμπόλεμες περιοχές. 
Δεύτερον, στην πίεση για αποδοχή όλων 
των οικονομικών μέτρων λιτότητας χωρίς 
ταξικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Αυτά συμβόλιζε και η συμμετοχή όλων 
των ευρωπαίων πρωθυπουργών στη μεγά-
λη διαδήλωση στο Παρίσι και η προσπάθεια 
τόνωσης των φιλοΕΕ αισθημάτων των λα-
ϊκών μαζών στις ευρωπαϊκές χώρες, που οι 
ευρωεκλογές τα δείχνουν να υποχωρούν 
ραγδαία.

Μάλλον μικρά όμως είναι τα κέρδη του 
κεφαλαίου από την περίπου «11η Σεπτεμ-
βρίου της Ευρώπης». Η οικονομική και πο-
λιτική κρίση δεν συμμαζεύονται εύκολα.

Στις ράγες των Γερμανών
Η στρατηγική του φόβου που εφαρμό-

στηκε σε όλη την ΕΕ και την Ελλάδα με τον 
Σαμαρά, έχει στόχο την επιβολή μνημονίων 
σε όλες τις χώρες, την περιστολή των κοι-
νωνικών δαπανών και τη μείωση της αξίας 
της εργατικής δύναμης. Το περιβόητο σχέ-
διο Ντράγκι για ποσοτική χαλάρωση (τύ-
πωμα ευρώ) και αγορά κρατικών ομολόγων 
από την ΕΚΤ, συνδυάζεται αυστηρά με την 
εφαρμογή μνημονιακών μέτρων σε όλες τις 
χώρες. Απλώς δίνει ένα χρονικό περιθώριο 
ώστε τα μέτρα να ψηφιστούν μέσα σε ένα-
δύο χρόνια το πολύ και όχι όλα μαζί τώρα.

Αυτή είναι και η συμφωνία που έκαναν 
Γάλλοι-Ιταλοί-Βέλγοι με τους Γερμανούς. 
Πήραν περιθώριο ως το 2017 για να ρί-
ξουν το έλλειμμά τους στο 3%, δεσμεύτηκαν 
όμως για μέτρα και μάλιστα με αξιολόγηση 
από την Κομισιόν.

Η στρατηγική αυτή κλονίστηκε σημα-
ντικά από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Ελλάδα, αλλά και από τις εργατικές απεργί-
ες σε πολλές χώρες. Το ίδιο κλονίστηκε και 
η γαλλική κυβέρνηση, που αναγκάζεται να 
κυβερνά με διατάγματα για να επιβάλλει τα 
μέτρα της.

Κυβέρνηση μειοψηφίας
Μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης 

από τους Σοσιαλιστές, οι άνεργοι αυξήθη-
καν κατά 500 χιλιάδες, ενώ η αύξηση του 
ΑΕΠ ήταν 0,4% το 2014 και στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων 1% για το 2015, δηλα-
δή πλήρης οικονομική στασιμότητα. Οι ερ-
γατικές μάζες κάνουν κινητοποιήσεις, αλλά 
ασύνδετες, με τη συνδικαλιστική γραφειο-
κρατία και τα αριστερά κόμματα να φαίνο-
νται ανίκανα να απαντήσουν στην επίθεση 
και να οργανώσουν δυναμική αντίσταση. 
Έτσι, κυριαρχεί η ανησυχία, η απογοήτευ-
ση, η σύγχυση, η αδράνεια. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά (όπως και στην Ελλάδα) ενισχύ-
ουν και την ακροδεξιά. Ελλείψει μιας αγωνι-
στικής αριστερής αντιπολίτευσης, το ακρο-
δεξιό κόμμα της Λεπέν φουσκώνει σημαντι-
κά, φλερτάροντας με την πρώτη θέση στις 
εκλογές.

Ήταν φυσικό λοιπόν το προτεινόμενο 
αντεργατικό πακέτο μέτρων από τον Ολάντ 
να συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις στο 
εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
(Σ.Κ.). Οι βουλευτές του, ειδικά ενόψει των 
τοπικών εκλογών του Μαρτίου, αντιλαμ-
βάνονται πως με τέτοια πολιτική θα έχουν 
τη μοίρα των Βενιζέλου-Σαμαρά. Ήδη το 
ποσοστό του Σ.Κ. στις ευρωεκλογές ήταν 
τρομερά χαμηλό (15%) και πολλοί μιλούν 
για πασοκοποίηση της σοσιαλδημοκρατίας 
στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, σημαντικό τμή-
μα του Σ.Κ. όπως και οι παραδοσιακοί σύμ-
μαχοι «Πράσινοι» αντέδρασαν. Αυτό οδή-
γησε τον Ολάντ να περάσει το πακέτο μέ-
τρων χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή, βασιζό-
μενος σε ένα άρθρο του Συντάγματος που 
το επιτρέπει σε έκτακτες συνθήκες. Ωστόσο, 
στην πρόταση μομφής που κατέθεσε η Δε-
ξιά, οι βουλευτές στήριξαν την κυβέρνηση. 
Αυτό πάντως δεν αναιρεί την αδυναμία της 
να ψηφίζει μέτρα στη Βουλή, κάνοντάς την 
πολύ εύθραυστη.

Ο περιβόητος «νόμος Μακρόν», από 
το όνομα του υπουργού Οικονομικών, πε-
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων: την αύξηση των 
«ανοιχτών» Κυριακών από 5 σε 12 τον χρό-
νο, τη δημιουργία «τουριστικών ζωνών», 
όπου τα καταστήματα θα λειτουργούν 365 
μέρες, την απελευθέρωση των απολύσεων 
με κατάργηση περιοριστικών όρων για τους 
εργοδότες, την απλοποίηση λύσης των ερ-
γατικών διαφορών υπέρ των εργοδοτών, 
την απελευθέρωση επαγγελμάτων (δικηγό-
ροι κ.α.), την ιδιωτικοποίηση κλάδων όπως 
η στρατιωτική βιομηχανία (μια ακόμη αιτία 
για τη φιλοπόλεμη στάση της Γαλλίας).

Αυτός ο νόμος δεν αγγίζει τον βασικό 
μισθό και την 35ωρη εργασία, όμως ανοίγει 
τον δρόμο για την αμφισβήτηση όλων των 
εργατικών δικαιωμάτων. Συνδυάζεται με 
την ανακοίνωση για 66.000 απολύσεις στην 
υγεία και την περικοπή 6 δις κοινωνικών δα-
πανών (κυρίως στην υγεία), ενώ ανοίγουν 
άμεσα θέμα για μείωση των επικουρικών συ-
ντάξεων στον ιδιωτικό τομέα και αύξηση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Φουλ 
αντεργατική επίθεση, λοιπόν, από το γαλ-
λικό κεφάλαιο, που μοιάζει όμως να «καί-
ει» μια βασική του εφεδρεία, το Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα.

Ως απάντηση, το «Μέτωπο της Αριστε-
ράς» του Μελανσόν προτείνει σύμπραξή 
του με βουλευτές του Σ.Κ. και τους «Πράσι-
νους», ώστε να δημιουργηθεί κάτι σαν ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Γαλλία. Ωστόσο, από την ιδέα μέ-
χρι την υλοποίησή της φαίνεται ότι υπάρχει 
μεγάλη απόσταση.

Για όσο διάστημα δεν θα παρουσιάζεται, 
από την επαναστατική αριστερά, ένα πραγ-
ματικά εργατικό πρόγραμμα, που να προ-
χωρά σε επαναστατικές ρήξεις με την ΕΕ, 
το ευρώ και τον ιμπεριαλισμό, την εργατι-
κή και λαϊκή δυσαρέσκεια θα καρπώνονται 
οι ακροδεξιοί. Το «Εθνικό Μέτωπο» δεν εί-
ναι απλά ένα αντιευρωπαϊκό κόμμα, που σή-
μερα αντιτίθεται στην κυρίαρχη φιλοευρω-
παϊκή γραμμή της γαλλικής αστικής τάξης, 
αλλά ένα κόμμα γέννημα-θρέμμα της αστι-
κής τάξης και μάλιστα των πιο αποικιοκρα-
τικών-ρατσιστικών-φιλοπόλεμων τμημά-
των της. 

ΓΑΛΛΙΑ
Mνημονιακά μέτρα και πολιτική κρίση

Ύστερα από την «ανάσα» της με-
γάλης διαδήλωσης στις 11 Γε-
νάρη, μετά τα γεγονότα του 
Charlie Hebdo, η οποία αύξησε 

τη δημοτικότητα του Ολάντ και συσπείρωσε 
το αστικό πολιτικό σύστημα, η κρίση δεν άρ-
γησε να ξεσπάσει. Υποχρεωμένη, λόγω της 
κρίσης του ευρωπαϊκού και του γαλλικού κα-
πιταλισμού, να προχωρήσει σε νέες επιθέσεις 
ενάντια στους εργαζόμενους και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα, η κυβέρνηση του Ολάντ 
έδωσε ακόμα ένα νεοφιλελεύθερο χτύπημα 
στη γαλλική εργατική τάξη.

Πρόκειται για τον λεγόμενο «νόμο Μα-
κρόν», που παίρνει την ονομασία του από 
τον ουλτρα–νεοφιλελεύθερο Εμμανουέλ 
Μακρόν, υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας. 
Ο Μακρόν, αγαπημένο παιδί του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος (πολύχρονη προϋπη-
ρεσία στον τραπεζικό οίκο Ρότσιλντ), πρω-
τύτερα είχε καταργήσει τον φόρο 75% για 
τα μεγάλα εισοδήματα (πάνω από 1 εκατ. 
ευρώ) και είχε δώσει στις επιχειρήσεις φορο-
απαλλαγές 40 δισ. μέχρι το 2017. Σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, αυτός ο νόμος ήταν απαραί-
τητος για να καθησυχαστεί η Κομισιόν (βλ. 
Σόιμπλε), η οποία ζητάει «επίμονες μεταρ-
ρυθμίσεις», για να αποφύγει η Γαλλία μεγα-
λύτερη αύξηση του ελλείμματος μέχρι τον 
Μάρτιο και να κερδίσει ο Ολάντ περισσότε-
ρο χρόνο για να ευθυγραμμίσει τα δημοσιο-
νομικά μεγέθη με το Σύμφωνο Σταθερότη-
τας. Ο πρωθυπουργός Βαλς άλλωστε βεβαί-
ωνε έναν μήνα νωρίτερα με γράμμα του στις 
Βρυξέλλες πως ο νόμος Μακρόν θα ήταν μια 
απάντηση στα αιτήματα της Κομισιόν. Και τι 

απάντηση μάλιστα! Χωρίς καν έγκριση από 
την Εθνοσυνέλευση, χωρίς καν να ψηφιστεί 
από τους βουλευτές της κυβέρνησης!

«Μακρόν, αφεντικά, κοινός αγώνας»
Αυτό ήταν το σύνθημα των διαδηλώσε-

ων ενάντια στον νόμο, οι οποίες ωστόσο δεν 
μπόρεσαν όπως στο παρελθόν να σταματή-
σουν τα σχέδια της κυβέρνησης, παρά την 
ενδοκυβερνητική κρίση που ξέσπασε. Η ίδια 
νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα που διαστρε-
βλώνει τις έννοιες και την ίδια την πραγμα-
τικότητα χρησιμοποιήθηκε και εδώ με πρω-
τοφανές μένος. Αυτός ο νεοφιλελεύθερος 
οδοστρωτήρας 106 μεταρρυθμίσεων και 
300 άρθρων παρουσιάστηκε από τον υπουρ-
γό ως ένας «νόμος ενάντια στις συντεχνί-
ες», πως τάχα ευνοεί «αυτούς που δεν είναι 
κομμάτι του συστήματος, τους νέους, αυ-
τούς που σήμερα δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρί-
ες με τους ευνοημένους». Κύριο προπαγαν-
διστικό όπλο ήταν πως ο νόμος θα καταπο-
λεμήσει την ανεργία… ενώ το μόνο σίγουρο 
είναι το ακριβώς αντίθετο, όπως έδειξαν και 
τα μνημόνια στην Ελλάδα. Η ανεργία (αγγί-
ζει το 10%) είναι αποτέλεσμα της διαρκούς 
στασιμότητας της γαλλικής οικονομίας (το 
2014 είχε μόλις 0,4% ανάπτυξη), ενώ το σύ-
νολο των δημόσιων οικονομικών της χειρο-
τερεύουν. Το έλλειμμα των δημόσιων ταμεί-
ων έφτασε στο 4,4%, ενώ το δημόσιο χρέος 
στο 95,6% του ΑΕΠ. 

Ο νόμος περιορίζει τον θεσμό της διαιτη-
σίας σε περίπτωση διαφορών μεταξύ εργαζο-
μένων και εργοδοτών καθώς και τα κριτήρια 

για τις ομαδικές απολύσεις, διευκολύνοντας 
ακόμα περισσότερο την εργοδοσία, απελευ-
θερώνει τα λεγόμενα «κλειστά» επαγγέλ-
ματα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) 
και το ωράριο των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές και απορυθμίζει την αγορά εργασίας. 
Το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυρια-
κές μάλιστα είναι ο πολιορκητικός κριός για 
να σαρωθούν τα ωράρια, οι σταθερές εργα-
σιακές σχέσεις και οι μισθοί. Μέχρι σήμερα 
το άνοιγμα ήταν περιορισμένο σε 5 μέρες το 
χρόνο με την έγκριση του αντίστοιχου Δή-
μου, ενώ τώρα γίνονται 12. Το πιο σημαντι-
κό είναι πως πλέον εξουσιοδοτείται η κυβέρ-
νηση, έπειτα από σχετικό αίτημα των τοπι-
κών αρχών, να δημιουργήσει «Διεθνείς Του-
ριστικές Ζώνες», όπου τα καταστήματα μπο-
ρούν να ανοίγουν όλες τις μέρες της εβδο-
μάδας με ωράριο λειτουργίας μέχρι τα μεσά-
νυχτα. Μόνο στο Παρίσι υπάρχουν σήμερα 7 
τέτοιες ζώνες, όπου εφαρμόζεται το μοντέ-
λο του εργαζόμενου-λάστιχο, και ο νόμος θα 
προκαλέσει μεγάλη αύξηση τέτοιων ζωνών. 
Ακόμα, απελευθερώνονται οι υπεραστικές 
συγκοινωνίες, ενώ προχωρούν και ιδιωτικο-
ποιήσεις, με πιο σημαντική ίσως εκείνη του 
ομίλου στρατιωτικών εξοπλισμών Nexter, 
που γίνεται για να διευκολύνει την ενοποίη-
σή του με τη γερμανική KMW.

Η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση ήταν 
δύσκολη για την κυβέρνηση. Από τους 288 
Σοσιαλιστές και Πράσινους βουλευτές μόνο 
οι 242 εκδήλωσαν πρόθεση να ψηφίσουν το 
νομοσχέδιο, ενώ 22 δήλωσαν πως θα κατα-
ψηφίσουν και καμιά εικοσαριά πως θα απέ-
χουν από την ψηφοφορία. Έτσι, Ολάντ και 

Βαλς, σίγουροι πως το νομοσχέδιο δεν πρό-
κειται να περάσει, κατέφυγαν σε έκτακτο 
υπουργικό συμβούλιο στις 17/2. Επικαλού-
μενοι το άρθρο 43 παράγραφος 3 του γαλ-
λικού Συντάγματος, που δίνει τη δυνατότη-
τα στην κυβέρνηση σε έκτακτες περιπτώσεις 
να περάσει νόμο χωρίς ψηφοφορία, δεν κα-
τέβασαν το νομοσχέδιο στην Εθνοσυνέλευ-
ση αλλά το πέρασαν με προεδρικό διάταγ-
μα. Πρόκειται για ένα κανονικό πραξικόπη-
μα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 

Η δεξιά αντιπολίτευση του Σαρκοζί 
(UMP) για αντιπολιτευτικούς λόγους ενα-
ντιώθηκε στο νομοσχέδιο, αν και όχι ενι-
αία, και έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ενδο-
κυβερνητική κρίση καταθέτοντας πρόταση 
μομφής κατά της κυβέρνησης Βαλς. Ολάντ 
και Βαλς κατάφεραν με εκβιασμούς να συμ-
μορφώσουν τους «αντάρτες» βουλευτές και 
διασφάλισαν την επιβίωση της κυβέρνη-
σης. Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρότα-
ση μομφής, που συγκέντρωσε 234 ψήφους, 
πολύ λιγότερες από τις 289 που απαιτούνταν 
για να γίνει δεκτή. Παρόλο που αυτή η πολι-
τική κρίση τελείωσε χωρίς σημαντικές απώ-
λειες για τον Ολάντ, το μόνο σίγουρο είναι 
πως τα δύσκολα είναι μπροστά για την κυ-
βέρνησή του και τον ίδιο. Ετοιμάζονται άλ-
λωστε από τα νεοφιλελεύθερα και κερδο-
σκοπικά επιτελεία της νέοι αντεργατικοί νό-
μοι, που θα χτυπούν τη συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση, θα μειώνουν τις επικουρικές συ-
ντάξεις στον ιδιωτικό τομέα, θα αυξάνουν τα 
όρια ηλικίας για σύνταξη έως και τα 69 χρό-
νια.

Νόμος Μακρόν: νεοφιλελεύθερος αντεργατικός οδοστρωτήρας
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Η 8η του Μάρτη είναι μια δι-
εθνής ημέρα αφιερωμένη 
στην πάλη των γυναικών για 
την απελευθέρωσή τους.

Το γυναικείο κίνημα γεννήθηκε στις 
ΗΠΑ. Η πρώτη στην ιστορία απεργία που 
οργανώθηκε από εργαζόμενες πραγματο-
ποιήθηκε στις 8 Μάρτη 1857 στη Νέα Υόρ-
κη, όταν οι ράφτρες και υφά ντρες βγήκαν 
δυναμικά στους δρόμους για να διεκδική-
σουν τη μείωση των ωρών εργασίας από 16 
σε 12, ίσα μεροκάμα τα με τους άνδρες και 
ανθρώπινες συν θήκες εργασίας και ζωής. 
Η συγκέντρω ση αυτή πνίγηκε στο αίμα. 
Δύο χρόνια αργότε ρα, πάλι τον Μάρτιο, 
αυτές οι εργάτριες οργάνωσαν σωματείο 
για να προστατεύ σουν τους εαυτούς τους 
και να κερδίσουν βασικά δικαιώματα.

Η 8η του Μάρτη καθιερώθηκε ως «Δι-
εθνής Ημέρα των Εργαζόμενων Γυ ναικών» 
το 1910, μετά από πρόταση της γερμανί-
δας επαναστάτρι ας Κλάρα Τσέτκιν, στο 
2ο Διεθνές Συνέ δριο των Σοσιαλιστρι-
ών στην Κοπεγχά γη. Τα επόμενα χρό-
νια, την ημέρα αυτή οργανώνονται μαζι-
κές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και στην Ευ-
ρώπη, με αιτήματα το δικαίωμα ψήφου, 
την κατάργηση των δι ακρίσεων στην ερ-
γασία, τη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας και ενάντια στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Στις 23 Φλεβά ρη 1917 (8 Μάρτη 
με το νέο ημερο λόγιο) στη Ρωσία, οι ερ-
γάτριες των υφα ντουργείων ξεσηκώθη-
καν και πυροδότη σαν ένα απεργιακό κύμα 

που κορυφώθη κε με την ανατροπή του 
Τσάρου. Η επα νάσταση του Φλεβάρη ξε-
κίνησε από το πιο υποδουλωμένο κομμάτι 
του προλετα ριάτου, τις εργάτριες στα υφα-
ντουργεία, οι οποίες ζητούσαν όχι μόνο 
ψωμί αλλά και το τέλος του πολέμου και 
της αυτο κρατορίας. 

Το παγκόσμιο γυναικείο κίνημα επη-
ρέασε τη θέση της γυναίκας και στην ελ-
ληνική κοινωνία, η οποία, θεσμικά του-
λάχιστον, αναβαθμίστηκε. Μόλις το 1952 
απέκτησαν οι Ελληνίδες το δικαίωμα του 
«εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Από το 1984 
και μετά ασκείται αυτεπάγγελτη δίωξη για 
τον βιασμό και το 1986 νομιμοποιού νται οι 
αμβλώσεις. 

Παρά τις κατακτήσεις του γυναικείου 
κινήματος, η ισότητα στην εργασία, στην 
οικογένεια και στην κοινωνική ζωή είναι 
ακόμη ζητούμενο. Η πραγματικότητα και 
τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες 
πλήττονται με μεγαλύτερη σφοδρότη τα 
από τη φτώχεια, την ανεργία, τη μερι κή 
απασχόληση και την ανασφάλιστη ερ-
γασία. Επιπλέον, τις εργαζόμενες γυναί κες 
κάθε μέρα τις περιμένει η οικιακή ερ γασία, 
η οποία φυσικά είναι απλήρωτη. Η φρο-
ντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και 

των ασθενών πέφτει στις γυναίκες. Στην 
πλειονότητά τους τα θύματα βίας εί ναι γυ-
ναίκες. Η πρώτη αιτία θανάτου γυ ναικών 
στον πλανήτη είναι η βία, και μά λιστα 
μέσα στην οικογένεια! Μία στις πέ ντε γυ-
ναίκες πέφτει θύμα κακοποίησης μέσα στο 
σπίτι. 

Οι γυναίκες δεν ήταν πάντα το κατα-
πιεσμένο φύλο. Στην πρωτόγονη κοινω-
νία ήταν ίσες με τους άνδρες. Η κατα πίεσή 
τους γεννιέται σχεδόν μαζί με την ατομι-
κή ιδιοκτησία, το κράτος, τις τά ξεις και μια 
άρχουσα τάξη, που ιδιοποιεί ται το πλεόνα-
σμα πλούτου που εμφανί ζεται με τη μετά-
βαση στη γεωργική οικο νομία. Το κράτος 
εδραίωσε την εκμετάλ λευση ανδρών και 
γυναικών που παρήγα γαν αυτόν τον πλού-
το. Ο θεσμός του μο νογαμικού γάμου, με 
τον απόλυτο έλεγ χο της συζύγου από τον 
σύζυγο, εξασφα λίζει στον τελευταίο την 
απόκτηση νόμι μων γιων, στους οποίους 
μεταβιβάζει την περιουσία του. 

Ήδη από τον περασμένο αιώνα, ο Μαρξ 
τόνιζε την τάση του καπιταλισμού να δημι-
ουργεί υπερκέρδη από την εκμετάλλευση 
των γυναικών και των παιδιών. Στον πρώ-
το τόμο του Κεφαλαίου, ο Μαρξ γράφει:

«Η εργασία συνεπώς των γυναικών και 

των παιδιών ήταν το πρώτο πράγμα που 
αγοράστηκε από τους καπιταλιστές που 
χρησιμοποιούσαν μηχανές. Αυτή η μεγά-
λη δεξαμενή εργατικής δύναμης μεταβλή-
θηκε αμέσως σε ένα μέσο για την αύξηση 
του αριθμού των μισθωτών εργατών, δίνο-
ντας ρόλο, κάτω από την άμεση κυριαρχία 
του κεφαλαίου, σε κάθε μέλος της εργατι-
κής οικογένειας, χωρίς καμιά διάκριση φύ-
λου ή ηλικίας.». (Μαρξ, Κεφάλαιο, Τομ. 1)

Η διπλή καταπίεση των εργαζόμενων 
γυναικών είναι παρούσα σε όλα τα ταξικά 
συστήματα (δουλεία, φεουδαρχία, καπι-
ταλισμός κ.α.). Είναι αποτέλεσμα της τα-
ξικής κοινωνίας και δεν θα πάψει αν αυτή 
δεν εξαλειφθεί. Είναι καιρός λοιπόν κάθε 
γυναίκα να συνειδητοποιήσει τη θέση της 
μέσα στην κοινωνία τόσο ως προς το φύλο 
της όσο και ως προς την τάξη της. Να ανα-
πτύξει ενεργό συνδικαλιστική και πολιτική 
δράση, τόσο αυτόνομα στο γυ ναικείο κί-
νημα όσο και ενωτικά μέσα στο εργατικό 
κίνημα για την ανατροπή του σάπιου καπι-
ταλιστικού συστήματος. Οι άνδρες και ιδι-
αίτερα οι επαναστάτες πρέ πει να προσφέ-
ρουν ηθική αλλά και υλι κή στήριξη στις 
γυναίκες, ώστε να μπο ρούν να έχουν ενερ-
γό δράση. Οφείλουν να αναλάβουν μέρος 
της οικιακής εργα σίας, να συμμετέχουν 
στο μεγάλωμα των παιδιών και όπως έλε-
γε ο Τρότσκι: «αν θέλουμε να αλλάξουμε 
τις συνθήκες της ζωής, πρέπει να μάθου-
με να βλέπουμε τον κόσμο με τα μάτια των 
Γυναικών».

Με αφορμή την 8η Μάρτη – Ημέρα της Γυναίκας
«Το να αλλάξουμε ολοκληρωτικά την θέση των γυναικών είναι 
δυνατόν να γίνει μόνο όταν μεταβληθούν όλες οι συνθήκες της 

κοινωνικής, οικογενειακής και κυρίαρχης ζωής». 
Λ. Τρότσκι, «Γυναίκες και Οικογένεια»

Στις 16 Γενάρη 1975 ξεκίνησε η 
πρώτη από τις τρεις απεργίες που 
πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα 
χρόνια της μεταπολίτευσης στην 

περιοχή του Μαδέμ Λάκκο της Χαλκιδικής, 
ιδιοκτησίας του μεγαλοκαπιταλιστή Μπο-
δοσάκη, στην ίδια περιοχή που εδώ και χρό-
νια τυρρανιέται από τις εξορύξεις της TVX 
Gold και στη συνέχεια της «Ελληνικός Χρυ-
σός».

Το Εργοστασιακό Κίνημα
Οι απεργίες στα μεταλλεία–ορυχεία 

(Νέο Κόκκινο Θήβας, Σκαλιστήρη στο Μα-
ντούδι Εύβοιας, Μπάρλου στο Δίστομο Λι-
βαδειάς) εντάσσονται στο «εργοστασιακό» 
κίνημα της περιόδου, που είχε στόχο να πά-
ρει πίσω ένα μέρος από τα «κλεμμένα» της 
μεταπολεμικής ανάπτυξης του ελληνικού 
καπιταλισμού (μεροκάματα, συνθήκες ερ-
γασίας, ωράρια). Δημιουργήθηκαν εργο-
στασιακές (επιχειρησιακές) επιτροπές και 
σωματεία, που αντιστοιχούσαν στις νέες, 
μεγάλες επιχειρήσεις καλύτερα από τον 
ομοιοεπαγγελματικό (κλαδικό) συνδικαλι-
σμό.

Η Κατάσταση στα Μεταλλεία
Η κατάσταση στα μεταλλεία ήταν απελ-

πιστική. Οι μεταλλωρύχοι σπανίως ήταν 
κάτοικοι των περιοχών, ενώ αρκετοί ήταν 
μουσουλμάνοι της Θράκης. Η εξουσία των 
εργοδοτών επεκτεινόταν στο χώρο διαμο-
νής και διαπλεκόταν με την αστυνομία, την 
τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και τους για-
τρούς. Μέσα στο χώρο δουλειάς ίσχυε ο νό-
μος του επιστάτη.

Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξοντωτι-
κές. Πολλοί μεταλλωρύχοι πέθαιναν από 
αρρώστιες, ατυχήματα κ.λπ. ή έκαναν αί-
τηση για σύνταξη αναπηρίας στα 30. Όσοι 
γλίτωναν το σακάτεμα ή το θάνατο από 
«ατυχήματα», θερίζονταν από την πνευμο-

νοκονίαση (οι «χαλικωμένοι»).
Τα μεροκάματα ήταν πολύ χαμηλά (στο 

Μαδέμ Λάκκο το βασικό ήταν το 1975 
γύρω στις 200 δρχ.) και οι εργάτες αναγκά-
ζονταν να κυνηγούν τις «εργολαβίες», στις 
οποίες η εντατικοποίηση και τα ατυχήματα 
εκτοξεύονταν.

Η Πρώτη Απεργία (Γενάρης–
Απρίλης 1975)

Οι απεργίες στα μεταλλεία διαφοροποι-
ούνται λόγω: α) της ισχύος των εργοδοτών 
(ο Μποδοσάκης ήταν από τους μεγαλύτε-
ρους επιχειρηματίες, ιδιοκτήτης επίσης της 
ΠΥΡΚΑΛ, ΛΑΡΚΟ, Εταιρίας Λιπασμάτων 
κ.α.), β) της συγκέντρωσης των εργατών σε 
χωριά γύρω από τα μεταλλεία και της μεγά-
λης απόστασής τους από αστικά κέντρα, γ) 
του αυξημένου ρόλου των «παλιών» ομοιο-
επαγγλματικών σωματείων.

Η πρώτη απεργία κράτησε 85 μέρες. Ξε-
κίνησε στις 16 Γενάρη 1975, ενώ είχε προη-
γηθεί συνέλευση του σωματείου μεταλλω-
ρύχων Χαλκιδικής στις 20 Δεκέμβρη 1974, 
24ωρη και 48ωρη απεργία στις 4 Γενάρη και 
στις 8–9 του ίδιου μήνα. Τα αιτήματα ήταν 
διπλασιασμός του βασικού μεροκάματου 
(400 δρχ.), να υπάρχει γιατρός στις στο-
ές, αύξηση του επιδόματος εξόρυξης (από 
1.280 δρχ. σε 2.000 δρχ. το μέτρο).

Η εταιρεία, καταθορυβημένη από την 
ομοψυχία της απεργίας (560 μεταλλωρύ-
χοι), υποσχέθηκε 25% αυξήσεις και στη συ-
νέχεια 250 δρχ. βασικό. Όμως στη συνέχεια 
κήρυξε λοκ άουτ στα μεταλλεία αλλά και 
στο εργοστάσιο εμπλουτισμού πυρίτιδας 
(200 εργάτες), για να στρέψει τους μεν ενά-
ντια στους δε.

Ήταν μια ευνοϊκή για την απεργία περί-
οδος, λόγω της ασταθούς πολιτικής κατά-
στασης και των απεργιών που είχαν προη-
γηθεί ή και συνεχίζονταν σε εργοστάσια.

Παρά τα πολλά προβλήματα (απομό-

νωση, έλλειψη εμπειρίας, προδοτική στάση 
Ομοσπονδίας) η επιμονή και ενότητα των 
εργατών εγγυήθηκε την επιτυχία. Μάταια 
ο γ.γ. της ΓΣΕΕ, Παπαγεωργίου, είχε επι-
στρατευθεί για σπάσει την απεργία (σε ΓΣ 
των εργατών στις 26 Μάρτη 1975 επέμενε 
να γίνει μυστική ψηφοφορία και οι εργάτες 
αποχώρησαν).

Μια βδομάδα μετά τη συγκρότηση επι-
τροπής από τους εργάτες, προκειμένου να 
ξεπεράσουν το προβληματικό ΔΣ, ο Μπο-
δοσάκης υποχώρησε και στις 8 Απριλίου 
έδωσε 320–350 δρχ. μεροκάματο και 28% 
αύξηση του εργολαβικού επιδόματος.

Η «ταξική ειρήνη» δεν κράτησε πολύ. 
Στις 21 Σεπτέμβρη 1975 πραγματοποιήθη-
κε 48ωρη απεργία, που στις 25 του μήνα με-
τατράπηκε σε διαρκείας, για να σταματή-
σουν οι απολύσεις του Μποδοσάκη. Αυτός 
μάλιστα σκεφτόταν να κλείσει το μεταλ-
λείο και να το ανοίξει πάλι ως νέα επιχείρη-
ση. Η έκβαση της απεργίας αυτής δεν μας 
είναι γνωστή.

Η Τρίτη Απεργία (Μάρτης–Ιούλης 
1977)

Κατά την τρίτη απεργία, το εργοστασι-
ακό κίνημα βρισκόταν σε κάμψη έπειτα από 
την επιβολή του αντι–απεργιακού νόμου 
330. Επιπλέον, τα σωματεία των εργατών 
στην επιφάνεια (περίπου οι μισοί εργάτες) 
ήταν κατά της απεργίας. Τα αιτήματα των 
μεταλλωρύχων ήταν αύξηση του βασικού 
κατά 35%, καταβολή διαφόρων επιδομά-
των, γιατροί στις στοές, 5νθήμερο/40ωρο.

Στις 8–9 Μάρτη 1977 πραγματοποιήθη-
κε 48ωρη απεργία, στην οποία απολύθηκαν 
ο πρόεδρος, ο γ.γ. του σωματείου και άλλα 
πέντε μέλη. Στις 13 Μάρτη ξεκίνησε απερ-
γία διαρκείας, που στις 22 μετατράπηκε σε 
κατάληψη των στοών στο Μαδέμ Λάκκο 
και την Ολυμπιάδα.

Η περιοχή καταλήφθηκε από δυνάμεις 

της αστυνομίας («ροπαλοφόροι», αύρες) 
και στρατού (ΛΟΚ) και τακτικά λάμβαναν 
χώρα συγκρούσεις με τους μεταλλωρύχους 
και τους κατοίκους. Βασικός λόγος ήταν να 
απομονωθεί η απεργία που λάμβανε χώρα 
στη ΛΑΡΚΟ και να εμποδιστεί η πανεθνι-
κή απεργία μεταλλωρύχων που προγραμ-
ματιζόταν για τις 8 Μάη. Γύρω στους 50 με-
ταλλωρύχους ταμπουρώθηκαν για 20 ώρες 
μέσα σε στοά στην Ολυμπιάδα και μόλις 
βγήκαν έξω έπειτα από διαπραγματεύσεις 
τους ξυλοφόρτωσαν και τους συνέλαβαν. Η 
χωροφυλακή κήρυξε την περιοχή σε κατά-
σταση «έκτακτης ανάγκης».

Στις 2 Ιούνη πραγματοποιήθηκε 24ωρη 
απεργία αλληλεγγύης από το ΕΚ Πολυγύ-
ρου, όμως το συνδικαλιστικό–εργατικό κί-
νημα δεν ήταν σε κατάσταση να βοηθήσει 
περαιτέρω. Η απεργοσπασία με τη βοήθεια 
της αστυνομίας έπαιρνε μεγάλες διαστά-
σεις. Στις 5 Ιούνη το σπίτι γνωστού απερ-
γοσπάστη στο Νεοχώρι πολιορκήθηκε από 
απεργούς. Η αστυνομία πραγματοποίησε 
εκεί 16 συλλήψεις.

Τον Ιούλιο του 1977 η απεργία «έσπα-
σε» κάτω από το βάρος της απομόνωσης, 
των εσωτερικών προβλημάτων, των απολύ-
σεων και των δικαστηρίων (πολλοί κατα-
δικάστηκαν σε ποινές αρκετών μηνών). Εί-
ναι ωστόσο ενδεικτικό της επιμονής και της 
συνολικής επιτυχίας των αγώνων της επο-
χής ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγκά-
στηκε να επαναπροσλάβει, 4 χρόνια μετά, 
μεταλλωρύχους που είχαν χάσει τη δουλειά 
τους λόγω της απεργίας του 1977.

Oι απεργίες της μεταπολίτευσης στο «ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟ»
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Με τ α ξ ύ 
4–11 Φε-
β ρ ο υ -
α ρ ί ο υ 

1945, δύο μήνες πριν 
την οριστική ήττα του 
γερμανικού ιμπεριαλι-
σμού, έγινε στη Γιάλ-
τα, πόλη της Κριμαίας, 
η διάσκεψη των ηγετών 
ΕΣΣΔ–ΗΠΑ–Βρετανί-
ας (Στάλιν, Ρούσβελτ, 
Τσόρτσιλ). Εκεί καθορί-
στηκαν σε αδρές γραμ-
μές τα σύνορα, ο πολιτι-
κός χάρτης και το μέλλον του μεταπολεμικού κόσμου. 
Ήταν η δεύτερη από τις τρεις διασκέψεις μεταξύ των 
δυνάμεων αυτών στη διάρκεια του πολέμου. Είχε προ-
ηγηθεί η διάσκεψη της Τεχεράνης (Δεκέμβριος 1943) 
και θα ακολουθούσε η διάσκεψη του Πότσνταμ (Ιού-
λιος 1945).

Αποφασίστηκε η ίδρυση του ΟΗΕ και του Συμβου-
λίου Ασφαλείας, ως μεταπολεμικής συνέχειας της Κοι-
νωνίας των Εθνών. Επίσης, ο διαμελισμός της Γερμανί-
ας σε τέσσερεις ζώνες κατοχής, μεταξύ των τριών με-
γάλων δυνάμεων και της Γαλλίας. Ορίστηκαν ως βάση 
συζήτησης για τις πολεμικές αποζημιώσεις που θα κα-
τέβαλλε η Γερμανία αξίες ύψους 22 δις δολαρίων (το 
50% αξίωνε η ΕΣΣΔ). Οι αποζημιώσεις θα περιελάμ-
βαναν απεγκατάσταση του βιομηχανικού εξοπλισμού, 
υποδομών και μεταφορικών μέσων, μερίδια γερμανι-
κών επιχειρήσεων, παράδοση μέρους της τρέχουσας 
γερμανικής παραγωγή, χρήση γερμανικού εργατικού 
δυναμικού. Καταγράφηκαν αποφάσεις και συζητήσεις 
για την Πολωνία, τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράν, τη ΝΑ 
Ευρώπη. Ακόμα, η συμφωνία η ΕΣΣΔ να κηρύξει τον 
πόλεμο στην Ιαπωνία, μετά τη λήξη του πολέμου στην 
Ευρώπη, και η παραχώρηση στην ΕΣΣΔ των Κουρίλων 
Νήσων και άλλων εδαφικών διεκδικήσεων στην Άπω 
Ανατολή. Τέλος, οι αποφάσεις συνοδεύτηκαν από τη 
«Διακήρυξη της απελευθερωμένης Ευρώπης», όπου δι-
ατυμπάνιζαν την «κοινή συμφωνία να συνεργήσουμε» 
ώστε «οι απελευθερωμένοι λαοί… να λύσουν με δημο-
κρατικά μέσα πιεστικά πολιτικά και οικονομικά τους 
προβλήματα». Βέβαια, όλο το προηγούμενο διάστημα 
οι βόμβες και οι σφαίρες της Βρετανικής Αυτοκρατορί-
ας λιάνιζαν το αθηναϊκό προλεταριάτο στα Δεκεμβρι-
ανά...

Οι καταληκτικές αποφάσεις δεν ήταν αποτέλεσμα 
διπλωματίας, διαπραγματεύσεων και πολιτικών ελιγ-
μών παρά μόνο δευτερευόντως. Το κοινωνικό και πο-
λιτικό μέλλον των ηττημένων ιμπεριαλισμών, των δο-
ρυφόρων τους και των κατεκτημένων στη διάρκεια 
του πολέμου χωρών καθορίστηκε από το αποτέλε-
σμα στα πεδία των μαχών και από τους πετυχημένους 
ή όχι υπολογισμούς της κάθε άρχουσας τάξης ξεχωρι-
στά. Η διαίρεση της Ευρώπης κατά μήκος της γραμ-
μής Στετίνο–Τεργέστη είχε καθοριστεί από τις μεγά-
λες στρατιωτικές επιτυχίες της ΕΣΣΔ μετά το 1943 και 
την καθοριστική ήττα των γερμανικών στρατευμάτων 
στο Στάλινγκραντ, την οποία ακολούθησαν οι νίκες σε 
Κουρσκ, Μινσκ κ.α. Τις μέρες που διεξαγόταν η διάσκε-
ψη της Γιάλτας, ο σοβιετικός στρατός απείχε μόλις 100 
χλμ. από το Βερολίνο, όπου σύντομα, την Πρωτομα-
γιά του ’45, θα κυμάτιζε πλέον η κόκκινη σημαία. Ήταν 
αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, της αυταπάρνησης του σο-
βιετικού λαού και της ανωτερότητας της έστω και γρα-
φειοκρατικά σχεδιασμένης οικονομίας της ΕΣΣΔ, σε 
συνδυασμό με την τυχοδιωκτική, εθελότυφλη πολιτι-
κή του ναζιστικού επιτελείου και του γερμανικού κε-
φαλαίου, που συνέχιζε τον πόλεμο ισόβαρα και στα 
δύο μέτωπα. Σε γενικές γραμμές, όπου είχαν φτάσει τα 
στρατεύματα των τριών μεγάλων «συμμάχων» στο τέ-
λος του πολέμου, εκεί και έμειναν, με μερικές τροπο-

ποιήσεις που έγιναν μέσω των δούναι και λαβείν της 
σοβιετικής γραφειοκρατίας, όπως στην περίπτωση των 
Βαλκανίων (ιδιαίτερα της Ελλάδας) ή του Ιράν. 

Ο μεταπολεμικός κόσμος καθορίστηκε επίσης από 
τη βίαιη εισβολή στο πολιτικό πεδίο ανεξάρτητων τα-
ξικών δυνάμεων, δηλαδή κοινωνικών και εθνικοαπε-
λευθερωτικών επαναστάσεων. Ήταν αποτέλεσμα της 
Κινέζικης Επανάστασης, που ακύρωσε τις επιδιώξεις 
των ιμπεριαλιστών και της σταλινικής γραφειοκρατί-
ας στην Άπω Ανατολή, η οποία ήδη από τη Γιάλτα είχε 
αξιώσει ακόμα και το Πορτ Άρθουρ. Η κινέζικη επανά-
σταση «έσπρωξε» τα σοβιετικά στρατεύματα έξω από 
την Ματζουρία, αφού δεν θα μπορούσαν να παραμεί-
νουν σε μια περιοχή όπου διεξαγόταν εμφύλιος πόλε-
μος μεταξύ κομμουνιστικών δυνάμεων (που δεν ελέγ-
χονταν από αυτούς) και του επίσημου συνομιλητή της 
ΕΣΣΔ, του αντιδραστικού Τσανγκ Κάι Σεκ. Στη Γιου-
γκοσλαβία, παρά τη ρητή διατύπωση της Γιάλτας να 
συγκροτηθεί κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» μεταξύ 
Τίτο και Σουμπάσιτς, δηλαδή να εφαρμοστεί η περίφη-
μη μοιρασιά 50–50% μεταξύ Βρετανίας–ΕΣΣΔ, ο Τίτο 
ακολούθησε ανεξάρτητη πολιτική, ολοκληρώνοντας 
τη σοσιαλιστική επανάσταση. Στην Ινδονησία και την 
Ινδοκίνα, η αναμόρφωση των αποικιακών αυτοκρατο-
ριών έγινε αδύνατη, καθώς οι εθνικοαπελευθερωτικές 
επαναστάσεις εισέβαλλαν δυναμικά και ριζοσπαστικο-
ποιήθηκαν, με την βιετναμέζικη να εξελίσσεται σε σο-
σιαλιστική επανάσταση.

Ταυτόχρονα εξελισσόταν η αντικατάσταση της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τις ΗΠΑ στην πρω-
τοκαθεδρία του ιμπεριαλιστικού συστήματος. Στην Ια-
πωνία, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν επίμονα την εμπλοκή βρε-
τανικών στρατευμάτων, ώστε ν’ αποφύγουν μεταπο-
λεμικές βρετανικές αξιώσεις και επιρροή. Στην Ελλά-
δα, η ασθμαίνουσα Βρετανία παρέδωσε το «φρουραρ-
χείο» στις ΗΠΑ για τη συντριβή της ελληνικής επανά-
στασης. Θα ακολουθούσαν και άλλες τέτοιες αντικα-
ταστάσεις.

Ο κόσμος μπορεί να μοιράστηκε μεταξύ των νικη-
τριών δυνάμεων, μεταξύ της «μεγάλης αντιφασιστικής 
συμμαχίας», όπως την ονόμαζε η σταλινική γραφειο-
κρατία, όμως γρήγορα η αληθινή διαχωριστική γραμ-
μή επανήλθε στην επιφάνεια, παρά τις προθέσεις της 
για ένα διαρκές δούναι και λαβείν, μια ειρηνική συνύ-
παρξη με τον ιμπεριαλισμό. Τα ταξικά σύνορα που χώ-
ριζαν τους «δημοκράτες» ιμπεριαλιστές από τους ερ-
γαζόμενους και τους λαούς του κόσμου, έγιναν φανε-
ρά όχι μόνο σε Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Κίνας, Ιαπω-
νία αλλά και στο εσωτερικό της Ευρώπης, όπου η μα-
χητικότητα των εργατικών μαζών σε Γαλλία, Ιταλία και 
–με έμμεση μορφή– στην Βρετανία ξετυλίχτηκε μετα-
ξύ 1944–50. Τα παραπάνω, μαζί με την ταξική φύση της 
ΕΣΣΔ (γραφειοκρατικά εκφυλισμένο εργατικό κρά-
τος) μετέτρεψαν τους πρώην «δημοκράτες» ιμπερια-
λιστές, που ρητόρευαν στο όνομα της ελευθερίας των 
λαών, σε απηνείς σφαγείς επαναστάσεων, λυσσασμέ-
νους αντικομμουνιστές, εμπρηστές πολέμων, μανια-
κούς στρατοκράτες πυρηνικών οπλοστασίων, σε πρω-
ταγωνιστές αυτού που κωδικοποιημένα ονομάστηκε 
Ψυχρός Πόλεμος.

70 χρόνια από τη διάσκεψη της Γιάλτας
■Κωνσταντίνος Σηφάκης

άλλων ενεργειακών πρώτων υλών των χωρών 
μελών της Ε.Ε. Στόχος είναι η μείωση της εξάρ-
τησης από το ρώσικο φυσικό αέριο και η αντι-
κατάσταση μέρους του από τις χώρες της Κασπί-
ας (Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν) 
και την Αλγερία. Ταυτόχρονα όμως, η στρατηγι-
κή αυτή σημαίνει ότι για τις προμήθειες υδρογο-
νανθράκων δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις από 
κάθε χώρα χωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της, 
αλλά και τις πιθανές γεωοπολιτικές συμμαχίες 
(π.χ. η Γκάζπρομ διαφοροποιεί τις τιμές μέχρι και 
20–30% ανάλογα με τη συμφωνία), αλλά όλες θα 
εγκρίνονται απ’ την Κομισιόν! Ο προφανής στό-
χος είναι η ένταση της σύγκρουσης με τη Ρωσία, 
αφού κόβονται οι όποιες δυνατότητες ελιγμού 
έχει αυτή για συμφωνία με διάφορες χώες, χρησι-
μοποιώντας το όπλο των άφθονων ενεργειακών 
πρώτων υλών της. Το ΝΑΤΟ διαρκώς διατυμπα-
νίζει ότι «οι συμμαχικές δυνάμεις πρέπει να προ-
ετοιμαστούν για μεγάλης κλίμακας επίθεση της 
Ρωσίας με συμβατικά όπλα σε χώρα της ανατολι-
κής Ευρώπης, με στόχο να πιάσει τη Δύση στον 
ύπνο και να καταλάβει κι άλλα εδάφη»!

Η Γερμανία προαναγγέλει την άρδην μετα-
βολή της στρατηγικής ασφάλειάς της, 70 χρόνια 
μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι 
ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλάζουν 
θεμελιωδώς την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην 
Ευρώπη, είπε η γερμανίδα υπουργός άμυνας, σκι-
αγραφώντας τη νέα «λευκή βίβλο» των βασικών 
αρχών της γερμανικής πολιτικής, που θα δημο-
σιοποιηθεί τον επόμενο χρόνο. «Δεν πρέπει να 
έχουμε αυταπάτες. Η νέα πολιτική του Κρεμλί-
νουν άρχισε πολύ πριν την κρίση της Ουκρανίας 
και θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα», 
είπε κατηγορώντας τη Ρωσία για πολιτική γεω-
οστρατηγικής επιβολής στην περιφέρειά της και 
υπαινισσόμενη ότι «ο γερμανικός στρατός προ-
σανατολίζεται στην ενίσχυση της άμυνας του 
ΝΑΤΟ».

Τέλος, στο Κίεβο, πολλοί απ’ τους φασίστες 
που συμμετέχουν στην κυβέρνηση όχι μόνο δεν 
αναγνωρίζουν την εκεχειρία του Μινσκ ΙΙ, αλλά 
κατηγορούν τον Ποροσένκο ως «προδότη», 
ετοιμάζουν τα φασιστικά τάγματα να ξαναρχί-
σουν τις εχθροπραξίες όποτε κριθεί σκόπιμο, με 
βάση τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια(!), δια-
τυμπανίζοντας ότι το Κίεβο θα περάσει σύντομα 
στρατιωτικό νόμο και εκμεταλλευόμενο τα όπλα 
που θα αποσταλλούν στην Ουκρανία από τους 
ιμπεριαλιστές θα περάσει στην αντεπίθεση.

Δυστυχώς, η επίσκεψη του έλληνα υπουρ-
γού εξωτερικών Κοτζιά στο Κίεβο και οι συνο-
μιλίες του με τους φασίστες συνοδεύτηκαν από 
παραλήρημα δηλώσεων, όπως ότι «η εμπλοκή 
στην Ουκρανία –εφόσον μας ζητηθεί– θα είναι 
μόνο στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας» 
και «μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας προ-
ωθούμε εκείνες τις κυρώσεις που φέρνουν την 
άλλη μεριά στο τραπέζι της ειρηνικής διαπραγμά-
τευσης. Οι κυρώσεις δεν είναι στη διεθνή πολιτι-
κή ένα εργαλείο έκφρασης θυμού ή συναισθήμα-
τος...». Ανοίγει η κυβέρνηση την πόρτα για κά-
ποια εμπλοκή της, μαζί με τους «εταίρους», στην 
Ουκρανία, με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής 
βοήειας; Πάντως, με βάση αυτές τις δηλώσεις, 
η συμπαράταξή της με τους δυτικούς ιμπεριαλι-
στές στο θέμα των κυρώσεων είναι, τουλάχιστον 
για την ώρα, πλήρης! Τέτοια βήματα δεν είναι 
μόνο εγκατάλειψη των προσδοκιών του ελληνι-
κού λαού αλλά οδηγούν και σε πολύ επικίνδυνα 
μονοπάτια... 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Εύθραυστη εκεχειρία 

με πολεμικές προετοιμασίες

> συνέχεια από το οπισθόφυλλο 
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Οι πρόσφατες εξελίξεις 
στην Ουκρανία σημα-
δεύονται από: 1) Την 
στρατιωτική ήττα του 

ουκρανικού στρατού στην στρα-
τηγικής σημασίας πόλη Ντεμπάλ-
τσεβο. 2) Τη συμφωνία μεταξύ ρώ-
σων και γάλλων–γερμανών ιμπε-
ριαλιστών για εκεχειρία στο Ντον-
μπάς (Μινσκ ΙΙ). 3) Την οικονομική 
κατάρρευση της Ουκρανίας, μαζί 
με μιας μορφής πολιτική αποστα-
θεροποίηση του φασιστικού κα-
θεστώτος. 4) Τις ενδείξεις για μια 
ακόμη μεγαλύτερη ρήξη και βά-
θεμα της σύγκρουσης μεταξύ των 
ιμπεριαλιστών.

Η ήττα του ουκρανικού στρα-
τού στο Ντεμπάλτσεβο και η άτα-
κτη υποχώρησή του, με μεγάλες 
απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλι-
κό, είναι σημαντική. Η πόλη απο-
τελεί κόμβο που ενώνει τις πρω-
τεύουσες (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ) 
των δύο εξεγερμένων επαρχιών και 
η κατάληψή της έδωσε τη δυνα-
τότητα πλήρους ενοποίησής τους. 
Το ηθικό του ουκρανικού στρα-
τού καταρρακώθηκε, καθώς αφέ-
θηκαν χιλιάδες στρατιώτες, κλη-
ρωτοί αλλά και από τα φασιστικά 
τάγματα, να περικυκλωθούν και να 
σφραγιστούν κατά την έξοδό τους 
από τον κλοιό από τους αντάρτες, 
αποδεικνύοντας την ανωτερότητα 
του οπλισμού αλλά και την οργά-
νωση των ανταρτών, με τη βοήθεια 
βέβαια της Ρωσίας. Είναι χαρακτρι-
στικό ότι η επιστράτευση που διέ-
ταξε το Κίεβο δεν βρίσκει ανταπό-
κριση στον πληθυσμό. Για να την 
αποφύγουν οι κληρωτοί, μετανα-
στεύουν ολόκληρα χωριά. Στην πε-
ριοχή των Καρπαθίων εμφανίστη-
κε μόνο το 6%, ενώ σ’ ολόκληρη τη 
δυτική Ουκρανία δεν ξεπερνά το 
10%. Φαίνεται ότι η νεολαία αρνεί-
ται να πολεμήσει, τόσο γιατί βλέ-
πει να την περιμένει ο θάνατος στις 
ανατολικές επαρχίες, όσο και γιατί 
αρνείται να πολεμήσει συμπατριώ-
τες της.

Επόμενος στόχος των ανταρ-
τών είναι η Μαριούπολη. Στρατη-
γικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασ-
σα, γιατί αποτελεί κέντρο εμπο-
ρικής διακίνησης προς τη θάλασ-
σα των ανατολικών επαρχιών και 

η κατάληψή ανοίγει τον δρόμο για 
την από ξηράς επικοινωνία της Ρω-
σίας με την Κριμαία (τώρα είναι 
προσβάσιμη μόνο απ’ τη θάλασ-
σα). Βρίσκεται ήδη περικυκλωμέ-
νη απ’ τους αντάρτες, ενώ ο πλη-
θυσμός θα προτιμούσε να προσχω-
ρήσει στις εξεγερμένες περιοχές. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μα-
ριούπολης απέρριψε ομόφωνα τον 
χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως «ει-
σβολέα» και τις Λαϊκές Δημοκρα-
τίες στα ανατολικά ως «τρομοκρα-
τικές οργανώσεις», που υιοθέτησε 
το Κοινοβούλιο στο Κίεβο.

Η συμφωνία Μινσκ ΙΙ (μετά 
από 16 ώρες παζαριών μεταξύ Πού-
τιν, Ολάντ, Μέρκελ και τον Πορο-
σένκο φτωχό παρατηρητή) απο-
τυπώνει τον τρέχοντα συσχετισμό 
μεταξύ των ιμπεριαλιστών αλλά 
και την στρατιωτική κατάσταση. 
Χαρακτηριστικά απουσίαζε ο εκ-
πρόσωπος του αμερικάνικου ιμπε-
ριαλισμού, Τζον Κέρι: προτίμησε 
να παραμείνει στο Κίεβο, για «συ-
νεννοήσεις» με τον φασίστα πρω-
θυπουργό Γιάτσενιουκ, που –όπως 
και οι υπόλοιποι φασίστες– δεν 
αποδέχεται καμία συμφωνία, ζητά-
ει όπλα και χρήματα για να σφά-
ξει τους αντάρτες και να «αμυνθεί» 
απέναντι στους Ρώσους.

Η συμφωνία μάλλον ευνοεί 
τους αντάρτες και τη Ρωσία. Πε-
ριλαμβάνει απομάκρυνση των βα-
ρέων όπλων απ’ τη σημερινή γραμ-
μή πυρός, παραχώρηση απ’ το Κί-
εβο ειδικού καθεστώτος στις εξε-
γερμένες επαρχίες (με ελεύθερες 
εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία) 
και πληρωμή μισθών/συντάξεων 
στο Ντονμπάς, έλεγχος των συνό-
ρων απ’ τον ΟΑΣΕ (όχι τον ουκρα-
νικό στρατό). Η Ρωσία ανοίγει μια 
μικρή «πόρτα» για άρση των δυτι-
κών κυρώσεων, ενώ έχει κάθε δυ-
νατότητα να απορρίψει τη συμφω-
νία, αν η Ουκρανία κινηθεί προς τη 
μεριά του ΝΑΤΟ, χωρίς καμία ανα-
φορά στην Κριμαία. Σημαντικά ζη-
τήματα μένουν εκκρεμή, όπως η 
οριοθέτηση των επαρχιών που θα 
έχουν ειδικό καθεστώς και το είδος 
της αυτονομίας.

Η συμφωνία επιχειρεί να δώ-
σει ανάσα στο ηττημένο Κίεβο μέ-
χρι το 2016, για ν’ ανασυγκροτή-
σει τις δυνάμεις του (με ιμπεριαλι-
στική βοήθεια), και να εξισορρο-
πήσει τα οικονομικά προβλήματα 
των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών από 
τη ρήξη με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, 
η Ρωσία προσπαθεί να επουλώσει 
την ανησυχητική αιμορραγία της 
οικονομίας της (δυτικές κυρώσεις, 
κατακρήμνιση της τιμής του πε-
τρελαίου), όπου προβλέπεται συρ-
ρίκνωση 4% το 2015, ενώ οι τράπε-
ζες της βρίσκονται σ’ επισφαλή κα-
τάσταση. Δύσκολα, όμως, θα λέγα-
με ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αμυν-
θεί στις επιθέσεις των Δυτικών: το 

χρέος της είναι μόλις στο 12% του 
ΑΕΠ, τα συναλλαγματικά αποθέ-
ματα υψηλά, ο πληθωρισμός στο 
11% παρά την υποτίμηση του ρου-
βλιού, το 50% του ΑΕΠ προέρχε-
ται από δημόσιες επιχειρήσεις (δί-
νοντας περιθώρια κρατικής παρέμ-
βασης). Οι δυτικοί ιμπεριαλιστές 
έχουν επίσης σημαντικά προβλή-
ματα απ’ τις κυρώσεις. Οι Γάλλοι 
ακύρωσαν την παράδοση του ελι-
κοπτεροφόρου Mistral χάνοντας 1 
δις ευρώ, ολόκληρη η Κεντρική Ευ-
ρώπη εξαρτάται από το ρώσικο φυ-
σικό αέριο, η Γερμανία πιέζεται από 
6.500 επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στη Ρωσία και αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά προβλήματα και 
κινδύνους.

Μ’ αυτή την έννοια, η συμφω-
νία αποτελεί μια προσπάθεια με-
τριασμού των επιπτώσεων, τουλά-
χιστον να μη ληφθούν νέα μέτρα 
ενάντια στη Ρωσία, τα οποία ζη-
τούν οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές, 
που πολύ λίγο έχουν να χάσουν 
από την εφαρμογη τέτοιων κυρώ-
σεων. Έτσι εξηγείται η απουσία των 
ΗΠΑ από το Μινσκ ΙΙ και η προ-
σπάθειά τους ν’ ακυρώσουν ή να 
προβοκάρουν τη συμφωνία. Ακό-
μα και την ημερά της συμφωνίας, 
οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποστο-
λή βομβαρδιστικών αεροσκαφών 
και εκατοντάδων πεζοναυτών στην 
ανατολική Ευρώπη και επέμεναν 
στην ανάγκη για δωρεάν παροχή 
οπλικών συστημάτων στο Κίεβο. 
Έτσι, η διαφοροποίηση μεταξύ αμε-
ρικανών και ευρωπαίων ιμπεριαλι-
στών φαίνεται να έχει κάποιο ου-
σιαστικό περιεχόμενο, χωρίς όμως 
να αλλάζει την ουσιαστική πλευ-
ρά της ρήξης, που εξακολουθεί να 
βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού 
και αφορά τον στρατηγικό έλεγχο 
της περιοχής και την περικύκλω-
ση–απομόνωση της Ρωσίας.

Ο Ποροσένκο στο Μινσκ δεν 
είχε να αντιμετωπίσει μόνο τα 
στρατιωτικά αποτελέσματα της 
σύγκρουσης με τους αντάρτες, 
αλλά και την πλήρη οικονομική 
κατάρρευση της χώρας. Το ουκρα-
νικό ΑΕΠ έπεσε 8% μέσα σε 14 μή-
νες, η βιομηχανική παραγωγή συρ-
ρικνώθηκε 26% και το εθνικό νό-
μισμα, η γρίβνα, έχασε το 30% της 
αξίας της μέσα σε μια μόλις μέρα. 
Τα συναλλαγματικά αποθέματα 
δενξεπερνούν τα 6,4 δις δολάρια, 
που δεν επαρκεί ούτε για τις εισα-
γωγές ενός μήνα. Οι φασίστες του 
Κιέβου προσέφυγαν στο ΔΝΤ, εξα-
σφαλίζοντας νέο δάνειο 17,5 δις σε 
βάθος τετραετίας (που μπορεί να 
επεκταθεί σε διεθνή βοήθεια συ-
νολικού ύψους 40 δις δολαρίων), 
που όμως συνοδεύεται από πολύ 
σκληρά μέτρα αποκρατικοποιή-
σεων στην ενέργεια, «αναμόρφω-
σης» συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος, λιτότητας, τραπεζικών και δι-

καστικών «μεταρρυθμίσεων». Με 
την ανεργία να καλπάζει και τα βα-
σικά αγαθά να σπανίζουν, φαίνεται 
ότι το «ευρωπαϊκό όνειρο» που επι-
καλούνταν οι πραξικοπηματίες του 
«Μαϊντάν» για να πάρουν τις μά-
ζες με το μέρος τους χάνει τη λάμ-
ψη του και δείχνει το πραγματικό 
του πρόσωπο.

Ένα φασιστικό καθεστώς 
που έχει οδηγήσει σε ταπεινωτι-
κές στρατιωτικές ήττες, οικονομι-
κή χρεοκοπία και πλήρη εξάρτηση 
και υποταγή της χώρας στους δυτι-
κούς ιμπεριαλιστές.

Από την άλλη μεριά, φαίνεται 
το Κίεβο να χάνει οριστικά τις ανα-
τολικές επαρχίες, αφού ήδη η Γκάζ-
προμ εξετάζει την απευθείας πα-
ροχή φυσικού αερίου στις περιο-
χές των Λαϊκών Δημοκρατιών του 
Ντονμπάς και μάλιστα δωρεάν, για 
ν’ αποφευχθεί η ανθρωπιστική κρί-
ση στις περιοχές αυτές. Η Ουκρα-
νία προχώρησε στον αποκλεισμό 
του Ντονμπάς από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο, με τη δικαιολογία ότι 
έχουν καταστραφεί οι υποδομές 
μεταφοράς, εγκαινιάζοντας μια 
νέα προσπάθεια γενοκτονίας στην 
περιοχή εν μέσω χειμώνα! Το Κίεβο 
απείλησε ότι δεν θα δίνει προκατα-
βολές για το ρωσικό φυσικό αέριο 
αν τροφοδοτήσουν το Ντονμπάς, 
για να εισπράξει την απάντηση ότι 
δεν θα παραλάβει καθόλου αέριο 
αν δεν προκαταβάλει την πληρω-
μή του. Η ενεργειακή ανεξαρτη-
σία του Ντονμπάς αυξάνει τις δυ-
νατότητες εγκαθίδρυσης μιας βιώ-
σιμης αυτόνομης περιοχής. Τέλος, 
ο οίκος αξιολογησης Fitch υποβάθ-
μισε την ουκρανική οικονομία, λέ-
γοντας ότι το πρόγραμμα του ΔΝΤ 
θα βοηθήσει τη χώρα «να καλύψει 
της χρηματοδοτικές της ανάγκες», 
αλλά θα πρέπει να συνοδευτεί από 
μια αναδιάρθρωση του χρέους που 
διακρατούν οι ιδιώτες πιστωτές, 
και που φαίνεται ως «ολοένα και 
πιο πιθανή», καθώς η κλιμάκωση 
των συγκρούσεων με τους αυτο-
νομιστές στα ανατολικά της χώρας 
έχει επηρεάσει «σοβαρά» την οι-
κονομία και καθιστά «πιθανή» μια 
αθέτηση πληρωμών!

Παρά την εκεχειρία και τα προ-
βλήματα που αυτή καλείται να κα-
λύψει, είναι φανερό ότι η ρήξη στην 
περιοχή μάλλον εντείνεται και μά-
λιστα όχι μόνο από τους αμερικά-
νους και βρετανούς ιμπεριαλιστές, 
όπως θέλουν να παρουσιάσουν κά-
ποιες «φιλοευρωπαϊκές» τάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομι-
σιόν) επικύρωσε μέσα στο Φλεβά-
ρη τη νέα στρατηγική για δημιουρ-
γία Ενεργειακής Ένωσης. Εκτός 
των άλλων, θέτει υπό τον έλεγ-
χό της όλες τις συμφωνίες για την 
προμήθεια υδρογονανθράκων και 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εύθραυστη εκεχειρία με πολεμικές προετοιμασίες
<Κώστας Δικαίος

> συνέχεια στη σελίδα 15

EP_Martios_2015.indd   16 8/3/2015   8:05:50 μμ


