
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα
Πραγματοποιούνται και φέτος σε 

πολλές πόλεις της Ελλάδας τα καθι-
ερωμένα από χρόνια Αντιρατσιστικά 
Φεστιβάλ. Στην εποχή της Ευρώπης–
Φρούριο, της Frontex, των δολοφονι-
κών αντιμεταναστευτικών πολιτικών 
της Ε.Ε., της μετατροπής της Μεσο-
γείου σε θαλάσσιο τάφο, η πάλη ενά-
ντια στις ρατσιστικές πολιτικές είναι 
περισσότερο από ποτέ αναγκαία. 
Πόσο μάλλον στην Ελλάδα, όπου 
τα ηττημένα μνημονιακά κόμματα, 
τα ΜΜΕ και από κοντά οι φασίστες 
της Χρυσής Αυγής, προσπαθούν να 
αποπροσανατολίσουν εργαζόμενους, 
ανέργους και φτωχούς από την πραγ-
ματική αιτία της φτώχειας και της 
βαρβαρότητας, στοχεύοντας στους 
μετανάστες εργάτες και πρόσφυγες. 
Έτσι, τα Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ 
είναι σημαντικοί σταθμοί στην πάλη 
ενάντια στο ρατσισμό και στο φασι-
σμό.

Μέχρις στιγμής έχουν πραγματο-

ποιηθεί το 2ο Αντιρατσιστικό Φεστι-
βάλ στην Ξάνθη (8–9 Μάη), το 11ο 
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Ρέθυ-
μνο (5–6 Ιούνη). Θα ακολουθήσουν 
το 18ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης στη Θεσσα-
λονίκη (Στρατόπεδο Παύλου Μελά, 
3–5 Ιουλίου) και τις ίδιες μέρες θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου το 
19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Στις 
27 και 28 Ιούνη θα πραγματοποιη-
θεί το 10ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ 
Χανίων (πάρκο Ειρήνης και Φιλίας 
των Λαών), στις 3–4 Ιουλίου το 4ο 
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Τρικάλων 
(Μύλος Ματσοπούλου), στο Βόλο το 
9ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στις 26–
27 Ιούνη, στην Καβάλα το 4ο Αντι-
ρατσιστικό Φεστιβάλ (3–4 Ιουλίου, 
Δημοτικός Κήπος), ενώ στην Κόριν-
θο ετοιμάζεται το 5ο Αντιρατσιστικό 
Φεστιβάλ.

Στα προγράμματα των Φεστιβάλ 

περιλαμβάνονται εκδηλώσεις, εργα-
στήρια, δεκάδες τραπεζάκια συλλο-
γικοτήτων και οργανώσεων, συναυ-
λίες, θεατρικές παραστάσεις, χοροί 
και δρώμενα από ομάδες ντόπιων 
και μεταναστών, φωτογραφικές εκ-
θέσεις, προβολές, παιδότοπος, αθλη-
τικοί αγώνες κ.α. Το κάθε φεστιβάλ 
έχει οργανώσει το δικό του πρόγραμ-
μα, που είναι προσβάσιμο στο διαδί-
κτυο. 

Η Ο.Κ.Δ.Ε., η Μαθητική Αντεπί-
θεση, η Σοσιαλιστική Σπουδαστική 
Πάλη και η Αντεπίθεση των Εργα-
ζομένων, καθώς και οι εκδόσεις Ερ-
γατική Πάλη θα έχουν παρουσία στα 
Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης, Τρικάλων, Χανίων 
και Κορίνθου κ.α.

Εκπαίδευση
Οι μνημονιακοί 
ξαναχτυπούν

σελ. 4

Ιδιωτικοποιήσεις
Το ξεπούλημα 
συνεχίζεται

σελ. 10

Μακεδονία
Απειλές ανάφλεξης 
και πάλι στα 
Βαλκάνια

σελ. 12

ΕΛΠΕ
Όχι άλλο αίμα 
εργατών στο βωμό 
του κέρδους

σελ. 4 

ΟΧΙ
ΡΗΞΗ 
ΤΩΡΑ 

σε οποιαδήποτε συμφωνία 

σε νέα μνημονιακά μέτρα

με  Ευρώ-Ε.Ε.

ΙΟYΝΙΟΣ 2015

Φύλλο 404  1,00 €
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Πού θα βρείτε την εφημερίδα
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

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

Και στα κεντρικά πρακτορεία Αθηναϊκού τύπου σε όλη την Ελλάδα.

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

 Η Ο.Κ.Δ.Ε,  η Αντεπίθεση των Εργαζομένων/
Εκπαιδευτικών, η Σοσιαλιστική Σπουδαστική 
Πάλη και η Μαθητική Αντεπίθεση οργανώνουν 
για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά το κάμπινγκ 
τους.

Κεντρικές Συζητήσεις
- Κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ. Που οδηγούν οι διαρκείς 
υποχωρήσεις στους  εκβιασμούς  της Ευρωζώ-
νης/Ε.Ε.
- Τα Ιουλιανά του 1965.. Τα γεγονότα και η μα-
ζική έκρηξη.  
- Η ελληνική λογοτεχνία μετεμφυλιακά (1949–
67). Η εποχή και οι τάσεις της. 
- 20 χρόνια από τον θάνατο του επαναστάτη 
μαρξιστή Ερνέστ Μαντέλ. Το έργο και η κληρο-
νομιά του στους αγωνιστές.

Εργαστήρια
Θα γίνουν εργαστήρια εργαζομένων, εκπαι-

δευτικών, φοιτητών και μαθητών, για τον απο-
λογισμό της χρονιάς που πέρασε και της δρά-
σης μας, για το σχεδιασμό της παρέμβασης μας 
στη συνέχεια. Μαζί μας θα βρίσκονται και αγω-
νιστές από οργανώσεις του εξωτερικού, που θα 
παρουσιάσουν και θα συζητήσουμε μαζί τους 
την κατάσταση και τους αγώνες στις χώρες 
τους. Επίσης, θα υπάρχουν ειδικές συζητήσεις/
παρουσιάσεις θεμάτων για τους εφήβους και τα 
παιδιά.

Δραστηριότητες
Θα γίνουν προβολές ντοκυμαντέρ και ταινι-

ών, μουσικές βραδιές, εκδρομές, παιχνίδια – ενώ 
θα υπάρχει και ειδικός χώρος για τη δημιουρ-
γική απασχόληση των παιδιών. Θα υπάρχουν 
επίσης εκθέσεις φωτογραφίας, βιβλιοπωλείο με 
πλούσια συλλογή τίτλων πολιτικού και λογοτε-
χνικού περιεχομένου.

Συμμετοχή – Κόστος – Μετακίνηση
Κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσου-

με το κόστος χαμηλά:
– Για 8 διανυκτερεύσεις (με δική σας σκηνή), με 

ένα πλήρες γεύμα τη μέρα: εργαζόμενοι 105 ευρώ / 
φοιτητές, μαθητές, άνεργοι:  90 ευρώ / παιδιά 5 έως 
12 ετών: 70 ευρώ. Παιδια κάτω των 5 ετών: δωρεάν.
– Για οικονομικά δωμάτια εντός του κάμπινγκ: 

επικοινωνήστε μαζί μας.
– Για όσους μείνουν λιγότερες ημέρες το ημερήσιο 

κόστος είναι 14 ευρώ – φοιτητές, μαθητές, άνεργοι: 
12ευρώ – παιδιά 5–12 ετών: 9ευρώ.
– Θα υπάρχει πρωινό και μπαρ (καφές, σάντουιτς, 

φρούτα, αναψυκτικά κ.α.) με πολύ χαμηλές τιμές 
και ψήσιμο που οργανώνουμε οι ίδιοι τα βράδια.
– Πούλμαν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη (επικοι-

νωνήστε μαζί μας μέχρι τις 20 Ιουλίου για πληρο-
φορίες), εκτός από την πρόσβαση μέσω ΚΤΕΛ.

Επικοινωνία: ergatikipali@okde.gr –
σταθ. 210 52 47 227  , κιν. 6984697263

13o ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
25 Ιουλίου – 2 Αυγούστου, Καστροσυκιά Πρέβεζας (κάμπινγκ Αστερίας)

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

Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ε.E. δείχνει ότι σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας η εκμετάλλευση 
δουλικού τύπου είναι σχεδόν γενικευμένη, 

ιδιαίτερα στη γεωργία, την οικοδομή, τα ξενοδοχεία 
και την εστίαση. Καταναγκαστική εργασία στα χωρά-
φια ή τις κουζίνες εστιατορίων, οικιακές βοηθοί που 
διαβιούν σε κατάσταση δουλείας: η εγκληματική εκ-
μετάλλευση του ξένου εργατικού δυναμικού, είτε πρό-
κειται για ευρωπαίους είτε για πολίτες τρίτων χωρών, 
είναι «ενδημική» στην Ε.Ε. Παρά τη διαφοροποιημένη 
γεωγραφική και τομεακή κατανομή τους, οι εργαζόμε-
νοι, που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, παρουσιά-
ζουν συχνά σημαντικές ομοιότητες: τμήμα των εργα-
ζομένων πληρώνεται 1 ευρώ την ώρα ή και λιγότερο, 
εργάζεται 6 ή και 7 μέρες την εβδομάδα για 12 ώρες 
ημερησίως, δεν διαθέτει συμβόλαιο, ενώ αρκετές φο-
ρές οι εργοδότες τού αφαιρούν το διαβατήριο. Λόγω 
έλλειψης νομικού πλαισίου, αποτελεσματικών ελέγ-
χων και προστασίας των θυμάτων, οι δράστες σχεδόν 
δεν κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να 
αποζημιώσουν τα θύματά τους.

Άλλη μια «επιτυχία» της Ευρώπης της φτώ-
χειας: το 25,6% των παιδιών στην Πορτογα-
λία ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 
ποσοστό της φτώχειας στις ηλικίες κάτω των 

18 ετών ανήλθε στο 25,6%, το 2013, έναντι 24,4% τον 
προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 
Αρχή. Σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, το 19,5% 
των Πορτογάλων ζούσε σε καθεστώς φτώχειας το 2013, 
καθώς διέθετε ετήσιο εισόδημα κάτω των 4.937 ευρώ, 
έναντι 18,7% το 2012. Σχεδόν ένας στους πέντε Πορτογά-
λους εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας 
και με εισόδημα κατώτερο των 411 ευρώ μηνιαίως. Η 
(επίσημη) ανεργία έχει μεν μειωθεί, αλλά το 13,7% του 
ενεργού πληθυσμού εξακολουθεί να είναι χωρίς δουλειά, 
όπως και το 34,4% των νέων. Το δημόσιο χρέος παραμένει 
σε υψηλά επίπεδα, ενώ η φορολογία έχει φθάσει σε πρω-
τοφανή επίπεδα. Η Πορτογαλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη 
άνοδο στο ποσοστό των πολιτών που κινδυνεύουν από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μεταξύ των χω-
ρών όπου εφαρμόζονται μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχί-
ας, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Το ποσοστό 
αυτό ανήλθε σε 27,5% το 2013 έναντι 25,3% το 2012. 

Περίπου ένας στους επτά ανθρώπους σε 
ολόκληρο τον κόσμο ζει χωρίς πρό-
σβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, παρά 
την μικρή πρόοδο που σημειώθηκε 

στην επέκταση της πρόσβασης, ενώ περίπου 3 δις 
άνθρωποι μαγειρεύουν χρησιμοποιώντας ρυπο-
γόνα καύσιμα, αναφέρει έκθεση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. Το παγκόσμιο ποσοστό πρόσβασης σε 
ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε στο 85% το 2012 από 
το 83% που βρισκόταν το 2010 και ο αριθμός των 
ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα 
έπεσε στους 1,1 από 1,2 δις ανθρώπους. Στην δι-
άρκεια της εικοσαετίας 1990–2010, το ποσοστό 
των ατόμων που ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 
υποχώρησε από 24% σε 17%, αλλά η βελτίωση εί-
ναι ακόμη ανεπαρκής, ειδικά στην Ινδία. Κατά τη 
διάρκεια της εικοσαετίας, 1,7 δις άνθρωποι είχαν 
για πρώτη φορά πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια, αριθμός όμως που (ενώ φαίνεται εντυπωσι-
ακός) είναι μόλις και μετά βίας λίγο μεγαλύτερος 
από την αντίστοιχη αύξηση του παγκόσμιου πλη-
θυσμού (κατά 1,6 δις) κατά την ίδια περίοδο.

Η «άρνηση» του Τσίπρα να 
υπογράψει τη συμφωνία που 
του πρότεινε ο Γιούνκερ στις 
Βρυξέλες (4/6), είναι ακόμη 

μια απόδειξη ότι η «στρατηγική» των δι-
απραγματεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε 
παταγωδώς. Για ακόμη μια φορά, έγινε 
φανερό ότι ούτε καν «τίμιος συμβιβα-
σμός» ή «κοινά επωφελής συμφωνία» 
δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο λόγος είναι 
απλός: α) Η καπιταλιστική ΕΕ/Ευρω-
ζώνη οικοδομείται αποκλειστικά προς 
όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων (οικονο-
μικών, κοινωνικών, πολιτικών κ.λπ.). Σ’ 
αυτή την ΕΕ/Ευρωζώνη δεν χωράει όχι 
αριστερή πολιτική, αλλά ούτε καν «δια-
φορετική» σε κάποια σημεία, ούτε ακόμη 
και τα (μισο)νεοφιλελεύθερα μέτρα του 
ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνονται στο δικό 
του σχέδιο για συμφωνία. β) Θέλουν να 
κρατήσουν «ζωντανές» τις μνημονιακές 
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στη 
χώρα μας και στην Ε.Ε., ιδιαίτερα στον 
ευρωπαϊκό Νότο. Μάλιστα, οι εξελί-
ξεις στην Ισπανία που φάνηκαν και από 
τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο-
γές (κατάρρευση των παραδοσιακών 
αστικών κομμάτων, κρίση της εναλλάξ 
διακυβέρνησης κεντροδεξιάς–κεντροα-
ριστεράς, μεγάλη άνοδος της (νέας) αρι-
στεράς κ.λπ.), κάνουν πιο αδιάλλακτη 
τη στάση της πολιτικοοικονομικής ελίτ 
της ΕΕ.

Προς ένα νέο μνημόνιο
Τα δυο σχέδια που προτάθηκαν για 

συμφωνία, της κυβέρνησης και των δα-
νειστών–τοκογλύφων μέσω του Γιούν-
κερ, σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται 
από την ίδια νεοφιλελεύθερη λογική. 
Έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά εί-
ναι κυρίως ποσοτικές και όχι ποιοτικές. 
Κατά συνέπεια, η μέχρι τώρα άρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει τη συμφωνία που 
του πρότεινε ο Γιούνγκερ μπορεί να μην 
είναι εντελώς προσχηματικού χαρακτή-
ρα, αλλά δεν είναι και θεμελιακή.

Τα δυο σχέδια είναι επί της ουσίας 

νεοφιλελεύθερα, γιατί προβλέπουν: α) 
συνέχιση της καταστροφής των εργασι-
ακών δικαιωμάτων, β) συνέχιση των ιδι-
ωτικοποιήσεων. (Στο σχέδιο της κυβέρ-
νησης προβλέπονται έσοδα 5,3 δις ευρώ 
μέχρι το 2019 από το ξεπούλημα: ΟΛΠ, 
ΟΛΘ, 14 περιφερειακών αεροδρόμιων, 
ΔΕΣΦΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΔΕΗ κ.α.). Η κα-
ταστροφή των εργασιακών σχέσεων και 
οι ιδιωτικοποιήσεις είναι στρατηγικού 
χαρακτήρα σημεία των νεοφιλελεύθε-
ρων «μεταρρυθμίσεων» και της κεντρική 
πολιτική της ΕΕ/Ευρωζώνης.

Επικουρικά προς αυτά, υπάρχουν 
και στα δυο σχέδια αντεργατικά μέτρα, 
όπως: 1) Το περιβόητο πρωτογενές πλε-
όνασμα, κατά τι μικρότερο στο σχέδιο 
του ΣΥΡΙΖΑ. 2) Κάθε είδους φοροει-
σπρακτικά μέτρα (συνέχιση του ΕΝΦΙΑ 
και υψηλών συντελεστών στον ΦΠΑ, 
ιδιαίτερα στα είδη λαϊκής κατανάλωσης 
και κυρίως στα τρόφιμα). 3) Για την προ-
στασία πρώτης κατοικίας και πλειστηρι-
ασμούς, όπου ουσιαστικά χειροτερεύει 
και ο Νόμος Κατσέλη.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης 
να παρουσιάσει το δικό της σχέδιο σαν 
κάτι εντελώς διαφορετικό είναι εκτός 
πραγματικότητας. Το βέβαιο είναι ότι 
αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε πολιτικές 
άγριας λιτότητας. Η άρνηση του σχεδίου 
Γιούνκερ από τον Τσίπρα, γίνεται μήπως 
και κατορθωθεί και περισωθούν κάποια 
πράγματα, όχι και τόσο σημαντικά, που 
υποσχέθηκε στα εργατικά και λαϊκά 
στρώματα, αποφύγει μεγάλα εσωτερικά 
προβλήματα και κερδίσει πολιτικό χρό-
νο. Τα σημεία που προσπαθεί να αλλάξει 
στο σχέδιο των δανειστών–τοκογλύφων, 

είναι κυρίως: α) Το ασφαλιστικό, να με-
τατεθεί για αργότερα, να μην υπάρξει 
μείωση συντάξεων, να μη καταργηθεί το 
ΕΚΑΣ και να μην αυξηθεί η συμμετοχή 
των ασφαλισμένων στην ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη. Για τα όρια συντα-
ξιοδότησης υπάρχει εν μέρει συμφωνία, 
όπως και για τον περιορισμό των πρό-
ωρων συντάξεων. β) Το δημόσιο χρέος, 
που είναι το κύριο πρόβλημα και που χω-
ρίς τη διευθέτηση/διαγραφή του, η ελλη-
νική οικονομία δεν μπορεί να ανακάμψει, 
μέχρι στιγμής οι δανειστές δεν δέχονται 
καμία αλλαγή και φυσικά τις προτάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ (αγορά του χρέους από τον 
ESM και αποπληρωμή των δανείων του 
ΔΝΤ σε δυο δόσεις μέσα σ’ ένα χρόνο). 
γ) Για τις τράπεζες, οι «θεσμοί» επιμεί-
νουν να μείνουν σε χέρια ιδιωτών και 
επομένως να αποποιηθεί το δημόσιο όλα 
τα δικαιώματά του!

Να σταματήσει αμέσως η 
«διαπραγμάτευση»

Η στάση των ευρωπαίων ιμπεριαλι-
στών ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη και 
επομένως είναι καιρός να καταλάβουν 
όλοι ότι η επιμονή για την παραμονή της 
χώρα μας στην ΕΕ/Ευρωζώνη οδηγεί σε 
πλήρη οικονομική καταστροφή, σε κα-
ταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου 
των εργατικών και λαϊκών μαζών και σε 
πλήρη διάλυση των συστημάτων υγείας, 
παιδείας και κοινωνικών ασφαλίσεων. 
Παρ’ όλα αυτά, όλα δείχνουν, ότι η κυ-
βέρνηση θα κάνει και άλλες υποχωρήσεις 
θέλοντας να καταλήξει σε «συμφωνία». 
Ωστόσο, οποιαδήποτε «συμφωνία» και 
αν υπογραφεί, θα είναι προσωρινή και 
γρήγορα θα υπάρξουν και νέες απαιτή-

σεις και εκβιασμοί από τους δανειστές/
τοκογλύφους για νέες υποχωρήσεις. Οι 
ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές θέλουν την 
πλήρη υποταγή της κυβέρνησης. Και 
κυρίως εκείνο που θέλουν είναι να κλεί-
σουν την ρωγμή που άνοιξε στη Ελλάδα, 
πριν επαναληφθεί και γίνει ρήγμα στο 
ευρωπαϊκό κοινωνικό ηφαίστειο.

Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να πληρώνει 
τους δανειστές τοκογλύφους είναι εγκλη-
ματική. Από τον Αύγουστο του 2014 μέ-
χρι σήμερα έχουν πληρωθεί περίπου 17,5 
δις ευρώ (και από σήμερα μέχρι το 2019 
θα πρέπει να πληρωθούν ομόλογα 45–50 
δις ευρώ!), την ίδια στιγμή που υπάρχουν 
1,5 εκ. άνεργοι… και τα νοσοκομεία δεν 
έχουν προσωπικό και βασικά υλικά για 
να λειτουργήσουν. Αν συνεχιστεί αυτή η 
πολιτική της αποπληρωμής των δανείων, 
αν υπογραφεί οποιαδήποτε συμφωνία, 
είτε σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνη-
σης ή πολύ περισσότερο σύμφωνα με το 
σχέδιο Γιούνκερ, είναι βέβαιο ότι θα κα-
ταστραφούν τα πάντα.

Όσο και αν θέλουν οι μνημονιακές 
δυνάμεις, τα ΜΜΕξαπάτησης αλλά και 
κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να παραφράσουν 
και να διαστρέψουν το μήνυμα των εκλο-
γών της 25ης Γενάρη, δεν μπορούν γιατί 
ήταν απολύτως ξεκάθαρο: Κατάργηση 
των μνημονίων, των μνημονιακών μέ-
τρων και ολόκληρου μνημονιακού καθε-
στώτος. Αυτά που λένε ότι «ο λαός ψή-
φισε διαπραγμάτευση με τους εταίρους» 
και παραμονή «πάση θυσία στο ευρώ», 
είναι εντελώς ψέματα και η δική τους πο-
λιτική για την οποία πάλεψαν λυσσασμέ-
να, αλλά ηττήθηκαν.

Πρέπει αμέσως να σταματήσει κάθε 
είδους «διαπραγμάτευση», να σταματή-
σουμε να πληρώνουμε δισεκατομμύρια 
στους δανειστές/τοκογλύφους, για να 
μπορέσουμε να ανοίξουμε τα εργοστά-
σια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και να κι-
νήσουμε την οικονομία προς όφελος της 
συντριπτική; πλειοψηφίας της κοινωνίας 
και όχι μιας δράκας καπιταλιστών και δα-
νειστών.

Όχι σε οποιαδήποτε συμφωνία 
και νέα μνημονιακά μέτρα

Ρήξη τώρα με την Ε.Ε.

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ
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ΕΛΠΕ: Όχι άλλο αίμα εργατών
 στο βωμό του κέρδους

Την πιο τραγική κατάληξη είχε το δυστύχημα της 8ης 
Μάη στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, κα-
θώς σκοτώθηκαν 4 εργάτες (Κώστας Μαγγούρας, Μπάμπης 
Δευτεραίος, Ντελιλάι Ραμαντάν, Αντώνης Αβράμπος), όταν 
κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σημειώθηκε έκρηξη.

Αρχικά η είδηση περνούσε σχεδόν απαρατήρητη στα δελ-
τία ειδήσεων, καθώς βρίσκονταν σε 7η ή 8η θέση. Όταν όμως 
φάνηκε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή και πως το 
περιστατικό δεν μπορεί να κουκουλωθεί, ξεκινήσε το γνωστό 
θέατρο.  Κυριλέ δημοσιογράφοι  έβγαιναν στα παράθυρα και 
με ζωγραφισμένο το σοκ στα πρόσωπά τους, αναρωτιούνταν 
πως συνέβη το «ατύχημα». Όμως δεν είναι ατύχημα, είναι μα-
ζικό έγκλημα! Γιατί δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέ-
τρα ασφαλείας, επειδή για τους καπιταλιστές κοστίζουν! Τους 
έρχεται πιο φτηνά να σκοτώνονται εργάτες. Υπάρχουν δεκά-
δες παλαιότερες καταγγελίες εργαζομένων για την έλλειψη 
στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, που προβλέπονται από την 
εργατική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις τωρινές καταγγελί-
ες, όταν έγινε η έκρηξη δεν ήχησε ο συναγερμός πυρκαγιάς 
έγκαιρα, με αποτέλεσμα έξι εργάτες να εγκλωβιστούν, χωρίς 
διαφυγή.

Από τα πρώτα πορίσματα για τη διερεύνηση των αιτιών 
της έκρηξης διαπιστώνονται πολλές παραβιάσεις και «αμέ-
λειες» στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για τα μέτρα 
ασφαλείας, αλλά και στη οργάνωση της εργασίας. Το ίδιο 
πόρισμα καταλήγει πως αν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα, 
το συμβάν θα είχε αποφευχθεί! Και να φανταστεί κανείς πως 
το πόρισμα αυτό βγαίνει από την επιτροπή διερεύνησης που 
συγκροτήθηκε μετά το έγκλημα, αποτείλεται από πέντε στε-
λέχη της εταιρείας (!), δύο εκπροσώπους των εργαζομένων 
και έναν εμπειρογνώμονα.

Οργή προκαλούν οι γεμάτες υποκρισία και ειρωνεία δη-
λώσεις   της διοίκησης μετά και την κατάληξη του τέταρτου 
εργάτη, που εκφράζει τη «βαθιά οδύνη» της για το θάνατό 
του και δηλώνει ότι «η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφα-
λείας θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα όλων». Ο «υγιής ιδιώ-
της» επιχειρηματίας Λάτσης και τα μεγαλοστελέχη έβαλαν το 
πόδι τους στα ΕΛΠΕ και ωφελήθηκαν από τα δισεκατομμύ-
ρια που έδωσε ο ελληνικός λαός για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών. Όχι μόνο είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτού του 
εγκλήματος καθώς δεν είχαν φροντίσει για την τήρηση των 
στοιχειωδέστερων μέτρων ασφαλείας, αλλά βγαίνουν με πε-
ρίσσιο θράσος και χύνουν τα κροκοδείλια δάκρυά τους για τις 
«απώλειες». Πάνω όμως σε αυτούς τους θανάτους, καθώς και 
την υπερεκμετάλλευση των υπόλοιπων εργατών, χτίζουν τις 
αμύθητες περιουσίες  τους. Ειδικά μετά την επιβολή των μνη-
μιακών πολιτικών, αυτοί οι εγκληματίες αποθρασύνθηκαν.

Τεράστια όμως και η ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 
που δεν ξηλώνει αυτές τις εργασιακές συνθήκες και συνολι-
κά το μνημονιακό καθεστώς, δίνοντας έτσι περιθώρια στους 
εργοδότες να καταπατούν και τα τελευταία δικαιώματα που 
έχουν απομείνει απ’ την εργατική νομοθεσία. Παρά τις δηλώ-
σεις της για «τιμωρία όλων των υπεύθυνων» κ.λπ., δεν έχει 
κάνει τίποτα.

Στις 5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της 
Αθήνας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όλων των 
υπευθύνων για το εργατικό έγκλημα.

Η εργατική τάξη δεν μπορεί να πληρώνει άλλο αυτό το 
βαρύ φόρο αίματος! Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε 
τους νεκρούς συναδέλφους μας και να διασφαλίσουμε πως 
τέτοια εγκλήματα δεν θα ξανασυμβούν, πως καμία εργατική 
οικογενεία δε θα στερηθεί τον πατέρα, το γιό, τον αδελφό 
της για ένα εξευτελιστικό μεροκάματο που βγαίνει μέσα στο 
σίδερο και τη φωτιά, είναι μέσα από την οργάνωση και τους 
αγώνες μας. Για να ξηλώσουμε τα μνημόνια και να επιβάλου-
με ξανά το δίκιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Για να 
συγκρουστούμε με τα αφεντικά/δολοφόνους και τα μνημό-
νια ταφόπλακες, αλλά και με το ανθρωποφάγο καπιταλιστικό 
σύστημα, που μετρά τα πάντα με το κέρδος. Για να καταργή-
σουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η ΟΚΔΕ και η Αντεπίθεση των Εργαζομένων, εκφράζουν 
βαθιά θλίψη τους για την τραγική και άδικη απώλεια των τεσ-
σάρων εργατών και στέλνουν τα θερμά συλλυπητήρια στις 
οικογένειές τους. Απαιτούμε την άμεση και παραδειγματική 
τιμωρία όλων των υπευθύνων γι’ αυτό το έγκλημα.

ε π ί κ α ι ρ α ...«ΠΑΙΔΕΙΑ 2015»: Οι μνημονιακοί ξαναχτυπούν
ή τουλάχιστον το… προσπαθούν

Στις 11 Μαΐου, στο κλειστό γήπεδο του 
Αμαρουσίου, συγκεντρώθηκε η «αφρόκρε-
μα» των νεοφιλελεύθερων με κύριο σύνθη-
μα: «Ενώνουμε  τις φωνές μας για να κατα-

ψηφιστούν τα νομοσχέδια Μπαλτά για την Παιδεία». 
Τα ΜΜΕξαπάτησης έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα. 
Εξάλλου ήταν όλοι εκεί. Οι υπουργοί και υφυπουργοί 
Παιδείας των χρόνων της άγριας νεοφιλελεύθερης επί-
θεσης και των μνημονίων: Διαμαντοπούλου, Λοβέρδος, 
Ταλιαδούρος, Αρβανιτόπουλος, Κοντογιαννόπουλος, 
Κεδίκογλου, Χριστοφιλοπούλου, Παπαθεοδώρου. Μαζί 
τους και ο ποταμίσιος Θεοδωράκης, οι Μπακογιάννη, 
Δένδιας, Μητσοτάκης, Ανδριανόπουλος, Χατζηδάκης, 
Φορτσάκης, Λυκούδης, Σαχινίδης, Πιπιλή, Σπυράκη,  
και άλλοι γνωστοί και μη εξαιρετέοι σαν τον Άδωνι. Από 
τον συρφετό δεν έλειπαν και επιχειρηματίες της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης, πανεπιστημιακοί του νεοφιλελεύθε-
ρου φυράματος κ.α. 

Με το χυδαίο σύνθημα «Όχι Μπαλτά στην παι-
δεία» οργάνωσαν την επομένη «συγκέντρωση» έξω από 
τη Βουλή ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Παιδείας, που ξηλώνει κάποια από τα θεά-
ρεστα έργα τους στην εκπαίδευση. Τι ντροπή και όνει-
δος να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο η υψηλή κοινωνία! 
Πάλι καλά που δεν έκαναν και… καμιά κατάληψη!

Μπορεί βέβαια η κίνηση αυτή να είναι κοινωνικά πε-
ριθωριακή, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει βάθος. Είναι 
μέρος της πολιτικής και ιδεολογικής αντεπίθεσης των 
αστικών–μνημονιακών δυνάμεων, των εκβιασμών των 
ιμπεριαλιστών, της προπαγάνδας των εγχωρίων δωσί-
λογων και μάλλον θα έχει συνέχεια. Δεν είναι μόνο το 
νομοσχέδιο που τους ενοχλεί. Στοχεύουν, όπως δήλω-
σε η καθηγήτρια Β. Κιντή, εισηγήτρια της εκδήλωσης, 
στην «κουρελαρία των καταλήψεων και τις ιδεολογικές 
εμμονές περιθωριακών τύπων», δηλαδή στους αγώνες 
των φοιτητών και εργαζομένων για την υπεράσπιση της 
δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Στοχεύουν να πείσουν 
την κοινωνία ότι μόνο όποιος έχει λεφτά, ή είναι «άρι-
στος», θα μπορεί να σπουδάσει. Στοχεύουν να πείσουν 
ότι οι αγώνες των φοιτητών, μαθητών και εργαζομένων 
της εκπαίδευσης είναι εγκληματικές ενέργειες ή και τρο-
μοκρατία.

Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, «παλεύουν» για… «να μην 
γυρίσει η παιδεία 40 χρόνια πίσω». Πράγματι, ο δικός 
τους στόχος και οι φιλότιμες προσπάθειές τους ήταν 
να γυρίσει η παιδεία 100 και παραπάνω χρόνια πίσω. 
Αποτελούν αγκάθι για τους νεοφιλελεύθερους οι κα-
τακτήσεις των αγώνων των εργαζομένων και της νε-
ολαίας από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και μετά. 
Αγώνες που ανάμεσα στα άλλα κατέκτησαν τη μαζική 
εκπαίδευση και τη διεύρυνση του δικαιώματος στη μόρ-
φωση των εργαζομένων και φτωχών λαϊκών στρωμά-
των. Τα χρόνια των νεοφιλελεύθερων επιθέσεων στη 
δημόσια εκπαίδευση και των μνημονίων έφτασαν τις 
δαπάνες για την εκπαίδευση στο χαμηλότερο σημείο, 
ώστε να μην μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις λειτουρ-
γικές δαπάνες, έκλεισαν σχολεία και σχολές, επέβαλαν 
διαρκείς εξετάσεις και φροντιστήρια, φορτώνοντας ένα 
δυσβάστακτο κόστος στις οικογένειες εργαζομένων και 
φτωχών, ιδιωτικοποίησαν άμεσα την εκπαίδευση παρα-
δίδοντας ολόκληρους τομείς της στους ιδιώτες – και θα 
παρέδιδαν και την ανώτατη εκπαίδευση αν δεν υπήρχε η 

αντίσταση του κινήματος (αλλαγή του άρθρου 16 του 
Συντάγματος), ενώ εμπορευματοποίησαν το περιεχόμε-
νό της με σκοπό να το πουλούν σε πακετάκια σε βάρος 
της μόρφωσης. 

Καθόλου δεν ενδιαφέρονται με την συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών και των φοιτητών που φοιτά 
στα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια. Αρκεί το 7–8 
% του ελληνικού πληθυσμού που παρακολουθεί την 
ιδιωτική εκπαίδευση. Αντίθετα, οι υπόλοιποι πρέπει να 
εγκαταλείπουν από νωρίς το σχολείο και αν θέλουν να 
προχωρήσουν παραπάνω, εκτός από την εξαντλητική 
προσπάθεια πρέπει να διαθέσουν τεράστια ποσά.

Τον πραγματικό τους στόχο επιχειρούν να κρύψουν 
πίσω από ιδεολογήματα περί «ισοπεδωτικής» λογικής 
γιατί καταργείται η «αριστεία», τα πρότυπα σχολεία, δεν 
επιβάλλεται η αξιολόγηση παντού. Με την ίδια λογική 
αντιτίθενται στις αλλαγές για τους «αιώνιους» φοιτητές, 
καθώς αυτά κατά τη γνώμη τους αποτελούν τα μεγάλα 
κακά της εκπαίδευσης. Το κερασάκι στην τούρτα τους 
αποτελεί και ο «κίνδυνος» της επιβολής του «κομματι-
σμού» στην εκπαίδευση.

Σε ότι αφορά την «ισοπεδωτική» λογική είναι αυτοί 
που πραγματικά ισοπέδωσαν την ελληνική κοινωνία με 
τα μνημόνια. Τα παιδιά που λιποθυμούν από την πείνα 
στα σχολεία, που εγκαταλείπουν το σχολείο από την 
υποχρεωτική κιόλας εκπαίδευση, που φοιτούν σε σχο-
λεία που δεν έχουν τα στοιχειώδη, που όλες οι αντισταθ-
μιστικές δομές που καταπολεμούν τις προϋπάρχουσες 
ανισότητες στην εκπαίδευση καταργήθηκαν, μόνο  σαν 
κατεδάφιση μπορεί να χαρακτηριστεί. Η ελεημοσύνη 
για ελάχιστα παιδιά που θα φοιτούσαν στα πρότυπα, 
που τα χαρακτηρίζουν «ως κολέγια των φτωχών», δεν 
έχει σε τίποτε να κάνει με το δικαίωμα όλων στην μόρ-
φωση.  Η αξιολόγηση αποτελεί την δικαιολογία τους για 
καταστροφή τμημάτων της εκπαίδευσης, το πέταγμα 
μαθητών από το σχολείο και τις απολύσεις εκπαιδευ-
τικών. Οι «εγκληματίες» «αιώνιοι φοιτητές» δεν είναι 
παρά νέοι που αναγκάζονται να εργάζονται παράλλη-
λα με τις σπουδές, ενώ χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα 
για να εντατικοποιηθούν οι σπουδές και να επιβληθούν 
δίδακτρα. Σε ό,τι αφορά τον κομματισμό στην εκπαίδευ-
ση, θα τους αρκούσε να επικρατούν τα δικά τους κόμμα-
τα, ενώ επιχειρούν με την κατηγορία του κομματισμού 
να συκοφαντήσουν τις διεκδικήσεις και τους αγώνες του 
εκπαιδευτικού κινήματος.

Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος απέναντι 
στις μνημονιακές προκλήσεις δεν πρέπει να περιοριστεί 
στην απλή πολιτική καταδίκη, αλλά να στραφεί στο ξή-
λωμα των μνημονίων, στην αύξηση των δαπανών για τη 
δημόσια εκπαίδευση, για το δικαίωμα όλων στη μόρφω-
ση. Να πραγματοποιηθούν δυναμικές συγκεντρώσεις 
και πορείες αν τολμήσουν να ξανακάνουν παρόμοιες 
«συγκεντρώσεις».

Εκλογές στο Σωματείο Μισθωτών 
Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης

Στις 26 Απρίλη πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του ΣΜΕΘ. Η 
«Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών» ήταν η μοναδική παράταξη που συμμετείχε. Ψήφισαν 33 

συνάδελφοι (44 πέρσι).
Είναι γεγονός πως η λαϊκή νίκη της 25ης Γενάρη αποτυπώνεται μόνο περιορισμένα στα συνδικάτα, δείχνο-

ντας πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμα σε μια αναμονή (που σκόπιμα καλλιεργείται και από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ). Επίσης, η μειωμένη συμμετοχή οφείλεται –πέρα από την οικονομική κρίση, τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του χώρου και τη συνολική κρίση του συνδικαλιστικού/εργατικού κινήματος– στη διαδικασία ανανέω-
σης του Σωματείου και, ακόμη, στο ότι δεν έχουν οικοδομηθεί πολλές επαφές με νέους συναδέλφους.

Ως «Αντεπίθεση» έχουμε προτεραιότητα και διεκδίκηση την υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 
που θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή, ανθρώπινη εργασία και διαβίωση απέναντι στους καθημερινούς εκβιασμούς 
των εργοδοτών – και βέβαια την πάλη ενάντια στις απολύσεις. Αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στο συνολικό αγώ-
να που πρέπει να δώσουμε για το ξήλωμα των Μνημονίων

Γι’ αυτό καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συνάδελφους να γραφτούν και να ενισχύσουν το Σωματείο, για 
να οργανώσουμε και να προετοιμάσουμε εμείς οι ίδιοι τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους αγώνες, που συντονι-
σμένα και δυναμικά πρέπει να δώσουμε.

Από την δράση μας
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ΕΡΤ και Καθαρίστριες 
δείχνουν τον δρόμο! 

Mετά από 24 ολόκληρους μήνες αγώνα, η ΕΡΤ θα επα-
ναλειτουργήσει, όχι όμως με τους όρους των εγαζομέ-
νων. Το νέο νομοσχέδιο αγνοεί και ακυρώνει τις πε-

ρισσότερες από τις κατακτήσεις και τα αιτήματα των εργαζομέ-
νων, δηλ. την πολύμηνη αυτοδιαχείριση με ανάδειξη εκλεγμένων 
και άμεσα ανακλητών συντελεστών σε παλιά διευθυντικά πόστα 
από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Ουσιαστικά, ανα-
παράγει και νομιμοποιεί το κατάπτυστο μοντέλο της ΝΕΡΙΤ, μα-
κριά από κάθε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.

Ακόμη, αποκτά απόλυτη εξουσία το ΔΣ υπό τις ρητές εντολές 
του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου (του Διονύση 
Τακνή), που είναι αμφίβολο αν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες 
των εργαζομένων – αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εκλο-
γή του Λάμπη Ταγματάρχη ως Διευθύνοντος Συμβούλου. Εχει 
μείνει γνωστός από την προηγούμενη θητεία του! Ήταν υπεύθυ-
νος για τον ευτελισμό του προγράμματος της ΕΡΤ, τη σπατάλη 
υπέρογκων ποσών σε εξωτερικές παραγωγές ή το βόλεμα ημέτε-
ρων. Συρρίκνωσε την ΕΡΤ με απολύσεις, ενώ παρασημοφορού-
σε όσους πήγαν στη ΝΕΡΙΤ για την στάση τους! Η εκλογή προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Επίσης, δεν προβλέπεται επαναλειτουργία όλων των δομών 
της ΕΡΤ, των δικτύων, περιφερειακών ραδιοσταθμών κ.λπ., που 
παραπέμπονται σε μελλοντικές αποφάσεις του ΔΣ, στη βάση των 
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών (που απλά σημαίνουν απολύ-
σεις και μειώσεις μισθών, αργά ή γρήγορα). Το οργανόγραμμα, ο 
κανονισμός προσωπικού κ.α. καταρτίζονται από τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο χωρίς να συζητηθούν με τη γενική συνέλευση ερ-
γαζομένων ή τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.

Μισθολόγια και η ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας 
μένουν αδιευκρίνιστα. Όσοι εξαναγκάστηκαν να συνταξιοδοτη-
θούν μένουν ακάλυπτοι. Η κυβερνητική «λύση» αδιαφορεί για 
την αυτοθυσία και αυταπάρνηση των συμβασιούχων, που ενώ 
δεν είχε λήξει η σύμβαση τους όταν επιβλήθηκε το «μαύρο», επέ-
λεξαν να παραμείνουν στον αγώνα, καθώς και των εκατοντά-
δων αλληλέγγυων που συμμετέχουν λειτουργικά στο πρόγραμ-
μα και κρατούν μαζί με τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους την 
ΕΡΤ ανοιχτή. Δεν υπάρχει καν μέριμνα για τις οικογένειες των 
18 νεκρών εργαζομένων της ΕΡΤ. Αντίθετα προβλέπεται πως πα-
ραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συ-
ναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε., παρά τον οργιώδη τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις αυτές, σε σχέση με τα κριτή-
ρια του διαγωνισμού, τους πλαστούς τίτλους σπουδών, τις εξό-
φθαλμες αδικίες κ.α. Τέλος, μια σύγκρουση είναι δεδομένη στο 
εσωτερικό της ΕΡΤ, απ’ την στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί, 
για άλλη μια φορά, να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιτρέποντας 
να ισχύσουν τα ίδια για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ που πάλευ-
αν καθημερινά και για τους ξεπουλημένους της ΝΕΡΙΤ.

Ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΡΤ είναι ένας παραδειγ-
ματικός αγώνας, που συνέβαλε στην πτώση της χούντας Σαμα-
ρά–Βενιζέλου, έβαλε πρακτικά το ζήτημα της άμεσης οργάνω-
σης του αγώνα ενάντια στις απολύσεις και τους «ξαφνικούς θα-
νάτους», οδήγησε στον ακρωτηριασμό (με την αποχώρηση της 
ΔΗΜΑΡ) της τρικομματικής τότε κυβέρνησης. Η κατάληψη και 
η συνέχιση εκπομπής προγράμματος αποτελούν παράδειγμα για 
όλους τους εργαζόμενους, ότι μπορούν να πάρουν οι ίδιοι στα 
χέρια τους τις υπηρεσίες, την παραγωγή και την οικονομία, λει-
τουργώντας τα κάτω από τη δική τους διαχείριση και για τους 
δικούς τους σκοπούς.

Οι απολυμένες καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών επέστρε-
ψαν στις θέσεις τους από τις 12 Μάη. Με βάση το νέο νόμο, επα-
νασυστήνονται οι υπηρεσίες που καταργήθηκαν σε εφαρμογή 
μνημονιακών δεσμεύσεων. Επανέρχεται στις παλιές θέσεις το 
προσωπικό, εκτός αν επιλέξει μέσω της «νέας κινητικότητας» κά-
ποια άλλη θέση απ’ αυτές που αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες 
της Διοίκησης.

Παρόλα αυτά, όμως, δεν αναγνωρίζονται μισθοί υπερημερίας 
(μισθοί που αντιστοιχούν στο διαστημα από την απόλυση μέχρι 
τη δίκαιη επαναπρόσληψη), ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κα-
ταβάλει κανονικά τις δόσεις στους δανειστές. Λέφτα για τους ερ-
γαζόμενους δεν υπάρχουν, αφού τα δίνουν στα λαμόγια των «θε-
σμών» και στους κερδοσκόπους!

Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι άνεργοι, η νε-
ολαία, όλοι εμείς που αγωνιστήκαμε για να ξηλώσουμε τη σαμα-
ροβενιζελική χούντα και να απαλλαγούμε απ’ τα μνημόνια, απ’ 
την οικονομική/κοινωνική καταστροφή και ταπείνωσή μας, δεν 
έχουμε περιθώριο να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Έχοντας σαν πα-
ράδειγμα αγώνες όπως αυτούς στην ΕΡΤ και των καθαριστριών, 
πρέπει να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τη νίκη μας στις 
25 Γενάρη, να ξηλώσουμε τα Μνημόνια παντού.

Σε 69 από τις 87 ΕΛΜΕ (πρωτοβάθμια σω-
ματεία των καθηγητών) πραγματοποιήθη-
καν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώ-
πων στο 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ (Ομο-

σπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης). Το συνέ-
δριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και από αυτό 
θα εκλεγεί το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
της ΟΛΜΕ και οι αντιπρόσωποί της στην ΑΔΕΔΥ. Η 
συμμετοχή των καθηγητών στις γενικές συνελεύσεις 
που προηγήθηκαν ήταν πολύ μικρή. Πανελλαδικά, 
οι εγγεγραμμένοι στα σωματεία ελαττώνονται (κατά 
3.349), ως αποτέλεσμα της δραματικής μείωσης, στα 5 
χρόνια μνημονίων, του προσωπικού στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση κατά 27,13%, λόγω αθρόων συνταξιο-
δοτήσεων (για την αποφυγή δυσμενών αλλαγών στο 
συνταξιοδοτικό) και των σχεδόν μηδενικών διορι-
σμών. Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν μειωμένη (77% 
από 82,5%). Μειώθηκαν επίσης τα λευκά και άκυρα 
ψηφοδέλτια (κατά 2% περίπου), ψήφοι διαμαρτυρίας 
που έδειχναν όμως και μια αναζήτηση μέσα στα πλαί-
σια του σωματείου. Η αύξηση της αποχής φανερώνει 
πλέον πιο καθαρά την απαξίωση του συνδικαλισμού 
(βασικό στοιχείο της βαθιάς κρίσης του συνδικαλιστι-
κού εκπαιδευτικού κινήματος) και οφείλεται και στη 
μικρή συμμετοχή των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα.

Οι αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων 
προς όφελος της αριστεράς — ήδη στο απερχόμενο 
Δ.Σ. της ΟΛΜΕ η αριστερά κατείχε τις 7 από τις 11 
έδρες — συνεχίζονται. Μεγάλος κερδισμένος είναι οι 
ΣΥΝ.Ε.Κ. (ΣΥΡΙΖΑ), που αναδεικνύονται σε πρώτη 
δύναμη με διαφορά και παρουσιάζουν θεαματική αύ-
ξηση σε ποσοστά (+8,3%) και  ψήφους (+1.261), γε-
γονός που θα μεταφραστεί σε τέταρτη έδρα στο Δ.Σ. 
(είχαν ήδη 3). Ως κυβερνητική παράταξη, καρπώνο-
νται τη νίκη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα 
που επιστρέφουν στα σχολεία, παρότι δεν οργάνωσαν 
τους αγώνες και δεν δίστασαν να τους ξεπουλήσουν 
όταν αυτοί έπαιρναν πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστι-
κά. Σήμερα, στην ίδια επικίνδυνη λογική, διακηρύσ-
σουν ότι πρέπει να περιμένουμε την κυβέρνηση να 
εκπληρώσει τις υποσχέσεις της, επιτρέποντάς της να 
προχωρά σε σημαντικές και κεντρικές υποχωρήσεις.

Δεύτερη δύναμη με 20,7% (από 22,5%) παραμένει 
η ΔΑΚΕ (Ν.Δ.), χάνοντας 1.500 ψήφους. Όμως απο-

φεύγει την πανωλεθρία, κυρίως λόγω των προσβάσε-
ών της στον μηχανισμό της διοίκησης και της ανικα-
νότητας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ξηλώσει 
τους μνημονιακούς, που ακόμα λυμαίνονται τον κρα-
τικό μηχανισμό.

Τρίτη δύναμη με 14,7% (από 16,2%) παραμένει το 
ΠΑΜΕ (Κ.Κ.Ε.), αλλά χάνει πάνω από 1.000 ψήφους, 
πληρώνοντας τη σθεναρή του αντίσταση σε όλους 
τους αγώνες της περιόδου και την απλόχερη συμπα-
ράστασή του στη συγκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέ-
λων. Τέταρτη δύναμη με 12,6% (από 11,8%) παραμέ-
νουν οι Παρεμβάσεις, αλλά χάνουν πάνω από 300 ψή-
φους.

Η πρώην ΠΑΣΚ και τώρα ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) συνε-
χίζει την ανεξέλεγκτη καθοδική τροχιά της και φτάνει 
στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 7,1% (από 9,8%).

Αρκετά μικρά ή ανεξάρτητα σχήματα που εξέ-
λεγαν αντιπροσώπους τους χάνουν, ενώ πολλά από 
αυτά (περίπου 20) διασπώνται (αρκετοί προσχωρούν 
στις ΣΥΝ.Ε.Κ.) και συνολικά μειώνονται τα ποσοστά 
τους. Η έδρα που θα κερδίσουν οι ΣΥΝ.Ε.Κ. είναι πιο 
πιθανό να χαθεί από τη ΔΑΚΕ, όμως μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι εκλογές σε όλες τις ΕΛΜΕ δεν μπορεί 
κανείς να είναι σίγουρος. Πολλά θα κριθούν από το τι 
θα ψηφίσουν οι σύνεδροι μικτών αριστερών σχημά-
των (Παρεμβάσεων με ΣΥΝ.Ε.Κ.).

Η «Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών» είχε μικρή 
πτώση σε ποσοστά αλλά χάνει σε ψήφους. Η καμπά-
νια μας στα σχολεία επικεντρώθηκε στην ανάδει-
ξη της αδιέξοδης πολιτικής της κυβέρνησης και στην 
πρότασή μας για διαγραφή του χρέους, έξοδο από την 
Ε.Ε., εθνικοποιήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο ως τη 
μόνη διέξοδο από την κρίση. Καταθέσαμε το σχέδιό 
μας για την ανασύνθεση και ανασυγκρότηση του εκ-
παιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος καθώς και το 
αναγκαίο σχέδιο αγώνων, προκειμένου να ξηλωθούν 
τα μνημόνια από την εκπαίδευση και από παντού.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα στις ΕΛΜΕ όπου 
παρεμβαίνει η Αντεπίθεση (σε παρένθεση τα αποτελέ-
σματα των εκλογών για το 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, 
που έγιναν την άνοιξη του 2013).

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ

Εκλογές Καθηγητών
για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Ε΄ ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ψήφοι Αντιπρόσωποι Ποσοστά (%)

ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 322 (278) 4 (3) 25,37 (18,81)
Αγωνιστική Παρέμβαση (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 286 (372) 3 (4) 22,54 (25,17)
ΔΑΚΕ(ΝΔ) 281 (352) 3 (4) 22,14 (23,82)
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ(ΚΚΕ) 194 (205) 2 (2) 15,29 (13,87)
ΠΑΣΚ(ΠΑΣΟΚ) 73 (110) 1 (1) 5,75 (7,44)
Αγωνιστικές Κινήσεις (ΚΚΕ-ΜΛ) 35 (42) 0 (1) 2,76 (2,84)
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 29 (39) 0 (0) 2,29 (2,64)
Λευκά 40 (64) 3,15 (4,33)
Άκυρα 9 (16) 0,71 (1,08)
ΣΥΝΟΛΟ 1.269 (1.478) 13 (15)

Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ψήφοι Αντιπρόσωποι Ποσοστά (%)

Συνδικαλιστική Αυτονομία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΛ-ΚΚΕ) 103 (162) 1 (2) 42,21 (48,36)
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 80 (63) 1 (1) 32,79 (18,81)
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπ/κών (ΚΚΕ) 18 (34) 0 (0) 7,38 (10,15)
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 15 (24) 0 (0) 6,15 (7,16)
Αγωνιστικές Κινήσεις (ΚΚΕ-ΜΛ) 15 (10) 0 (0) 6,15 (2,99) 
ΔΑΚΕ(ΝΔ) 0 (30) 0 (0)
ΠΑΣΚ(ΠΑΣΟΚ) 0 (0) 0 (0)
Λευκά 12 (12) 4,92 (3,58)
Άκυρα 1 (0) 0,41 (0)
ΣΥΝΟΛΟ 244 (335) 2 (3)

Α΄ ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ψήφοι Αντιπρόσωποι Ποσοστά (%)

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ(ΚΚΕ) 139 (235) 2 (3) 25,32 (32,10)
Αγωνιστική Πρωτοβουλία (ΣΥΡΙΖΑ- Χριστιανική Ένωση) 100 (140) 1 (2) 18,21 (19,13%)
ΔΑΚΕ(ΝΔ) 90 (150) 1 (2) 16,39 (20,49)
Προοδευτική Ενότητα - πρώην  ΠΑΣΚ(ΠΑΣΟΚ) 89 (97) 1 (0) 16,21 (13,25)
Αγωνιστική Παρέμβαση* (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 52 1 9,47
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ 30 (39) 0 (0) 5,46 (5,33)
Αγωνιστικές Κινήσεις(ΚΚΕ-ΜΛ) 19 (31) 0 (0) 3,46 (4,23)
Λευκά 27 (32) 4,92 (4,37)
Άκυρα 3 (8) 0,55 (1,09)
ΣΥΝΟΛΟ 549 (732) 5 (7)

* Η Αγωνιστική Παρέμβαση, τον Δεκέμβριο του 2014, έσπασε από την Αγωνιστική Πρωτοβουλία και κατέβασε 
δικό της ψηφοδέλτιο.
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Στο πλαίσιο μιας συνολικότερης 
(αντί-)τρομοκρατικής επιχείρη-
σης της Ε.Ε., το διάστημα 15-18 
Απρίλη, αστυνομικές και δικα-

στικές αρχές προχώρησε στη σύλληψη 
13 Τούρκων αγωνιστών (7 στη Γερμανία, 
4 στην Ελλάδα, 1 στην Ελβετία και 1 στη 
Γαλλία), εισβάλοντας στα σπίτια τους.

 Οι αγωνιστές αυτοί δραστηριοποιού-
νται στο πλαίσιο της ΑΤΙΚ (Συνομοσπον-
δία Τούρκων Εργατών στην Ευρώπη), που 
ιδρύθηκε το 1986, και είναι κεφαλή δεκά-
δων οργανώσεων, που δραστηριοποιού-
νται σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι αγωνιστές 
της ΑΤΙΚ βιώνουν συχνά επιθέσεις στα 
σπίτια τους, συλλήψεις και φυλακίσεις. Εί-
ναι αγωνιστές που έχουν φυλακιστεί για 
πολλά χρόνια από το αντιδραστικό καθε-
στώς της Τουρκίας, λόγω της αγωνιστικής 
πολιτικής τους δράσης, ενώ πολλοί εξ αυ-
τών έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, εξ 
αιτίας βασανιστηρίων και απεργιών πείνας. 
Όπως σε όλη την Ε.Ε. έτσι και στη Ελλά-
δα οι 4 αγωνιστές που συνελήφθησαν, δεν 
κατηγορούνται για συγκεκριμένες πράξεις, 
αλλά για την πολιτική δράση και ιδεολογία 
τους. Κατηγορούνται ότι είναι μέλη του 
TKP/ML (Κ.Κ. Τουρκίας/Μαρξιστικό-Λε-
νινιστικό) το οποίο, όπως και όλες οι οργα-

νώσεις της άκρας και επαναστατικής αρι-
στεράς στην Τουρκία, είναι εκτός νόμου. 

Σε βάρος των τεσσάρων αγωνιστών, 
που συνελήφθησαν στην Ελλάδα, εκκρε-
μούσαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης 
και κινδυνεύουν με απέλαση σε Γερμανία ή 
Γαλλία. Από τους 4 αγωνιστές, η Ozdemir 
Arzu, και οι Gültekin Erol και Kaya Turgut 
έχουν άδεια εξάμηνης παραμονής στην Ελ-
λάδα και ζητούν άσυλο, ενώ ο Pektaş Deniz 
είναι Γερμανός υπήκοος. Η Ozdemir Arzu 
απαλλάχθηκε στις 30/4 από κάθε κατηγο-
ρία και περιμένει να προχωρήσει η διαδικα-
σία ασύλου.

Το τελευταίο διάστημα οι κατασταλτι-
κοί μηχανισμοί της Ε.Ε. κινούνται σε μία 
κατεύθυνση όξυνσης της δραστηριότητάς 
τους, ένα πραγματικό πογκρόμ, απέναντι 
σε όποιον αγωνίζεται ενάντια στο καπιτα-
λιστικό σύστημα και είναι ικανοί να χρησι-
μοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο για να το 
καταφέρουν. Η Ε.Ε. οχυρώνεται διαρκώς 
είτε στο ιδεολογικό επίπεδο, εξισώνοντας 
ως εγκληματικές-τρομοκρατικές ιδεολο-
γίες τον κομμουνισμό και τον φασισμό, 
είτε σε πρακτικό με τον ευρωστρατό. Η 
οχύρωση της Ε.Ε. και του ελληνικού κρά-
τους γίνεται σε συνεργασία με το τουρκικό 
κράτος. Οι ανταγωνισμοί Ελλάδας-Τουρ-

κίας παίρνουν δευ-
τερεύοντα ρόλο, 
μπροστά στον κοι-
νό εχθρό κάθε καπιταλιστικού κράτους, 
τον εσωτερικό, με πλήρη συνεργασία των 
δύο σε θέματα «τρομοκρατίας».

Έτσι τα μέλη του ΑΤΙΚ τίθενται, μετά 
το DHKP-C που είναι πρώτη αριστερή-
κομμουνιστική οργάνωση, σε καθεστώς 
παρανομίας στον ελλαδικό χώρο, ουσι-
αστικά σε παρανομία. Η συγκυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όποιον αγωνιστή της ζητή-
θηκε να παραδώσει στα νύχια του ιμπερι-
αλισμού, το έκανε και μάλιστα με μεγάλο 
ζήλο, ακόμα και με συλλήψεις-απαγωγές 
στο κέντρο της Αθήνας. Η σημερινή συ-
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποκλίνεται 
για ακόμη μία φορά στα ακροδεξιά κελεύ-
σματα της Ε.Ε. και δείχνει να συγχρονίζε-
ται και στον τομέα της καταστολής.

Πλέον με τα περιθώρια να στενεύουν, 
γίνεται πιο αναγκαίο από ποτέ η νεολαία 
και το εργατικό κίνημα της Ελλάδας να 
βγουν στο δρόμο και να ξηλώσουν το κρά-
τος έκτακτης ανάγκης στην πράξη. Μπο-
ρεί, μετά την λαϊκή νίκη της 25ης Γενάρη, 
οι μνημονιακοί, στο επίπεδο του πολιτικού 
προσωπικού, να έχουν παραγκωνιστεί, 
όμως ΜΜΕ, δικαστές, αστυνομία, και το 

υπόλοιπο κράτος έκτακτης ανάγκης είναι 
εδώ και το δηλώνουν με κάθε ευκαιρία. 
Ενδεικτική είναι η στιχομυθία στο δικαστή-
ριο του Gültekin Erol (G.E.), στον οποίον 
η πρόεδρος του Συμβουλίου Εφετών είπε: 
«Κατηγορείστε για τρομοκρατία». Ο G.E. 
απάντησε «Ποια τρομοκρατία;». Πρόεδρος: 
«Κατηγορείστε για ένταξη σε τρομοκρατική 
οργάνωση». Ακολούθησε  η ερώτηση του 
G.E. «ποια τρομοκρατική οργάνωση;» για 
να λάβει την απάντηση «Κομμουνιστικό 
Κόμμα» της προέδρου, αναφερόμενη στο 
γερμανικό ένταλμα.

Οι αγωνιστές αυτοί πρέπει να αφεθούν 
άμεσα ελεύθεροι, να μην εκδοθούν σε κα-
νένα αστικό κράτος και να τους χορηγηθεί 
άμεσα πολιτικό άσυλο. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να αφήσουμε τους αγωνιστές 
από την Τουρκία μόνους απέναντι στην 
καταστολή της Ε.Ε. Μόνο ένα μαχητικό 
κίνημα αλληλεγγύης, που δεν θα επιτρέψει 
στην συγκυβέρνηση να τους εκδώσει στην 
Τουρκία, και θα επιβάλλει την απελευθέ-
ρωσή τους μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο 
στα δημοκρατικά δικαιώματα όλων μας.

<Φ.Κ.

Ακόμα μία σκηνή υποκρισίας δι-
αδραματίστηκε από τους ανώ-
τατους αξιωματούχους των 28 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κατά την έναρξη της έκτακτης 
συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες με θέμα 
το μεταναστευτικό, καθώς τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή στη μνήμη των χιλιάδων μετα-
ναστών, που έχουν χάσει τη ζωή τους στη 
Μεσόγειο, στην προσπάθεια να γλυτώσουν 
από το χάος και την βαρβαρότητα, που οι 
ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές έχουν δημιουργή-
σει με τα τόσα χρόνια στρατιωτικών επεμ-
βάσεων σε Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή 
και την διάλυση της μίας χώρας μετά την 
άλλη (Λιβύη, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν 
κ.λπ.). 

Και ενώ λοιπόν με το ένα χέρι, οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις (ανάμεσά τους και η ελ-
ληνική), σκουπίζουν τα κροκοδείλια δάκρυά 
τους, δήθεν σοκαρισμένοι από τον αριθμό 
των θυμάτων και το μέγεθος της τραγω-
δίας, με το άλλο υπογράφουν επαίσχυντες 
συμφωνίες, όπως αυτή της έκτακτης συνό-
δου κορυφής, που μεταξύ άλλων προβλέπει 
νέα στρατιωτική επέμβαση στην Λιβύη (έχει 
προγραμματιστεί για τις αρχές του καλο-
καιριού, όπως δήλωσε η επικεφαλής της 

ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μο-
γκερίνι), στα πλαίσια «αντιμετώπισης του 
μεταναστευτικού» και της «καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας». Επέμβαση που το μόνο 
«πρόβλημα» που θα αντιμετωπίσει, θα είναι 
αντί να πνιγούν οι πρόσφυγες στην θάλασ-
σα της Μεσογείου, να δολοφονηθούν, πριν 
καν βγούν μεσοπέλαγα.

Προκλητικές είναι επίσης οι αποφάσεις 
της συνόδου για ενίσχυση όλων των μη-
χανισμών άγριας καταστολής προσφύγων 
και μεταναστών, όπως η FRONTEX, η Eu-
ropol και άλλων, των οποίων η δράση έχει 
μετατρέψει την Μεσόγειο σε έναν απέραντο 
υγρό τάφο. Μία ενίσχυση που τα χρηματι-
κά ποσά ξεπερνούν ακόμα και τις προσδο-
κίες των στελεχών αυτών των μηχανισμών, 
όπως δήλωσε, χαιρετίζοντας την απόφαση, 
ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex Φα-
μπρίς Λεγκέρι, σε ανακοίνωση που δημοσι-
οποιήθηκε στη σελίδα της υπηρεσίας στο 
διαδίκτυο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να 
αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα κονδύλια 
της ΕΕ, για τις επιχειρήσεις στην Μεσόγειο, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο, η γερμανίδα Κα-
γκελάριος, Ά. Μέρκελ.

Οι ειρηνιστές και φιλάνθρωποι ηγέ-
τες της ευρωπαϊκής ένωσης, συμφώνησαν 
επίσης πως θα δεχτούν προς εγκατάσταση 
μόνο 5000 μετανάστες, από τις εκατοντά-
δες χιλιάδες που θαλασσοπνίγονται ανα-
ζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Όσο δε για 
τους υπόλοιπους, θα επαναπροωθηθούν 
με συνοπτικές διαδικασίες. Επίσης, γίνεται 
ένα ακόμα βήμα για περεταίρω φακέλωμα 
των μεταναστών με την λήψη δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, ενώ αυστηροποιούνται οι 
διαδικασίες απόκτησης ασύλου.

Πρόκειται ουσιαστικά για ακόμα μεγα-
λύτερη στρατιωτικοποίηση της Μεσογεί-
ου, περαιτέρω σκλήρυνση της ρατσιστικής 

αντιμεταναστευτικής πολιτικής που εφαρ-
μόζεται σήμερα μέσω της Frontex, του 
«Δουβλίνο 2», του “Mare Nostrum”, που 
πέρα από τους χιλιάδες θανάτους, έχουν δη-
μιουργήσει στα νότια παράλια της Eυρώπης 
μια τεράστια αλυσίδα στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης. Μόνο στην Ιταλία κρατούνται σε 
στρατόπεδα, πάνω από 2 εκ. άνθρωποι!

Με σημαία λοιπόν την καταπολέμηση 
των διακινητών και της τρομοκρατίας, ενι-
σχύουν τον ακήρυχτο πόλεμο προς τους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες, που τρέχουν 
να σωθούν από τις βόμβες των ιμπεριαλι-
στών ή την χατζάρα του ISIS (δημιούργημα 
των χρόνιων στρατιωτικών επεμβάσεων-
λεηλασιών σε αυτές τις περιοχές).

Όσο αναφορά την ελληνική Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τήρησε σιγή ιχθύος και 
συνυπέγραψε όλες τις εγκληματικές απο-
φάσεις τις συνόδου, βάζοντας και αυτή με 
την σειρά της μια ταφόπλακα στους λαούς 
της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. 
Φαίνεται να εναρμονίζεται πλήρως με την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, να συσφίγγει 
όλο και πιο πολύ τις σχέσεις με τον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό, μπαίνοντας στον χορό 
των δολοφονικών γελοιοτήτων, όπως στην 
σύνοδος του ΝΑΤΟ και πιο πρόσφατα με τις 
προτάσεις Καμμένου για νέα βάση στο Αι-
γαίο (βλ. σχετική ανακοίνωση της ΟΚΔΕ). 
Σφιχταγκαλιάζει κάθε σύμμαχο των Η.Π.Α. 
και ΝΑΤΟ, όπως φάνηκε στην τριμερή συ-
νάντηση στην Κύπρο, Τσίπρα, Αναστασιάδη 
με τον δικτάτορα της Αιγύπτου Φατάχ Αλ 
Σίσι, σιωπώντας για την αιμοσταγή χούντα 
που έχει στήσει ο τελευταίος. Τέλος σιωπεί 
για την φασιστική κυβέρνηση της Ουκρανί-
ας, σύμμαχο των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., στρα-
τιώτες της οποίας δέχτηκε για περίθαλψη 
σε ελληνικά νοσοκομεία.

Αυτές οι κινήσεις, συνέχεια της φιλοϊ-

μπεριαλιστικής εξωτερικής πολιτικής της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ και ενισχύουν 
τις θέσεις των αστικών-μνημονιακών δυ-
νάμεων. Τους δίνουν πάτημα έτσι, ώστε να 
χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο, διαι-
ρώντας έτσι τους εργαζόμενους, κάνοντάς 
τους ανταγωνιστές στην εύρεση εργασίας, 
με αποτέλεσμα να μην βλέπουν πως ο μόνος 
υπεύθυνος για την φτώχια, την ανεργία και 
την εξαθλίωση που βιώνουμε, ντόπιοι και 
μετανάστες εργάτες, είναι το καπιταλιστικό 
σύστημα και οι κυβερνήσεις του.

Απέναντι στις προσπάθειες δημιουργί-
ας μια Ευρώπης – Φρούριο, πρέπει να μπει 
η πάλη των εργαζομένων, της νεολαίας και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που μαζί 
με τους μετανάστες, είναι οι μόνοι που μπο-
ρούν να βάλουν ένα τέλος στα απάνθρωπα 
αυτά σχέδια των ειρηνιστών και φιλάνθρω-
πων, κατά τα άλλα, ιμπεριαλιστών. 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι πρέπει με 
τη δική μας κινητοποίηση και οργάνω-
ση, με επιτροπές και δομές αλληλεγγύης, 
να κάνουμε δικό μας θέμα την έμπρακτη 
υποστήριξη των προσφύγων. Να μην την 
αφήσουμε στα υποκριτικά σχέδια των ευ-
ρωπαίων ιμπεριαλιστών και των κρατικών 
μηχανισμών, να αποκρούσουμε τις υστερι-
κές κραυγές ΜΜΕ–Μνημονιακών, που θέ-
λουν να φοβίσουν την ελληνική κοινωνία με 
το μπαμπούλα της «αποσταθεροποίησης». 
Είναι ανάγκη σε όλη την Ευρώπη να ξεση-
κωθούμε ενάντια σ’ αυτές τις ρατσιστικές, 
ιμπεριαλιστικές, κατασταλτικές πολιτικές, 
που είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της δι-
κτατορίας των τραπεζών–τοκογλύφων–με-
γάλου κεφαλαίου. Ενάντια στη βαρβαρότη-
τα των επεμβάσεων και πολέμων, να προτά-
ξουμε μια Ευρώπη των Εργαζομένων και μια 
Μεσόγειο των Λαών.

<Γιώργος Τσ.

Ευρώπη-Φρούριο και γενοκτονία 
των μεταναστών με υπογραφή ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος 
των Τούρκων Αγωνιστών!
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Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματο-
ποιήθηκε για 11η συνεχή χρο-
νιά το «αντιαπαγορευτικό φε-
στιβάλ» (1η Γιορτή Κάνναβης), 

στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Πορείας 
Μαριχουάνας», με τους υποστηρικτές: 
Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, Ελευθεριακός 
Σύνδεσμος Απεξάρτησης, σύλλογος θε-
ραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, 
Τομέας Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νέοι 
Πράσινοι, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης 
Θεσσαλονίκης κ.α.

Στο κείμενό τους υποστηρίζουν γενικά 
την αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών, 
την ατομική ευθύνη αλλά και το δικαίω-
μα του καθενός στο «μέσο ευφορίας» του. 
Προτείνουν άλλα μοντέλα αντιμετώπισης 
των εξαρτήσεων και της χρήσης, βασι-
σμένα στις «πολύτιμες εμπειρίες» άλλων 
χωρών.  Τονίζουν ιδιαίτερα τα οικονομικά 
οφέλη για το κράτος (μέσω της φορολόγη-
σης), με παράδειγμα π.χ. την πολιτεία του 
Κολοράντο, που μέσω της αποποινικοποί-
ησης της χρήσης πολλαπλασίασε την χρη-
ματοδότηση των… σχολείων!

Είναι αλήθεια ότι η χρήση σε ατομικό 
επίπεδο δεν πρέπει να ποινικοποιείται – με 
την έννοια ότι η κοινωνία δεν μπορεί να 
θεωρεί ατομικά υπεύθυνο έναν χρήστη για 
ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, όταν 
μάλιστα αυτός με την χρήση δεν βλάπτει 
παρά τον εαυτό του. Αλλά απ’ αυτό μέχρι 
να θεωρείται η εμπορία ναρκωτικών μια 
ανώδυνη ή και… αναπτυξιακή οικονομι-
κή δραστηριότητα, μέχρι να ωραιοποεί-
ται η χρήση τους ως «έκφραση ατομικής 
ελευθερίας» (αντί να αντιμετωπίζεται ως 
μια πάθηση/πρόβλημα που κατατρώει τον 

χρήστη), η απόσταση και η διαστροφή εί-
ναι τεράστια!

Γενικά, αυτοί οι «αντιαπαγορευτικοί» 
δεν αντιμετωπίζουν τα ναρκωτικά ως 
κοινωνικό φαινόμενο, αλλά ως ζήτημα 
εμπορικό και «ατομικής επιλογής». Και 
το κάνουν αυτό, όταν έχει αναπτυχθεί ένα 
τεράστιο κύκλωμα με μυστικές υπηρεσί-
ες, κρατικούς μηχανισμούς, οργανωμένο 
έγκλημα, που αποφέρει τεράστια κέρδη, 
ίσα με το ΑΕΠ ολόκληρων χωρών. Αυτή 
η «άποψη» εξυπηρετεί τους κρατικούς μη-
χανισμούς και τα παράνομα κυκλώματα. 
Γιατί χωρίς να χτυπηθούν οι αιτίες, σε κάθε 
περίπτωση αυτοί που πλουτίζουν από τα 
ναρκωτικά εξακολουθούν να πλουτίζουν, 
είτε οι νόμοι είναι «ελαστικοί» είτε όχι.

Στις χώρες όπου έχουν επιβληθεί 
«Μνημόνια» (Αργεντινή, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Ελλάδα), το πρόβλημα των 
ναρκωτικών έχει οξυνθεί, λόγω της φτώ-
χειας, ανεργίας και εξαθλίωσης, των πε-
ρικοπών στις υποδομές πρόληψης και 
διαχείρισης. «Οι χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την ύφεση είναι αυτές 
όπου η πολιτική λιτότητας έχει το πιο 
βαρύ αντίκτυπο όσον αφορά το ζήτημα 
των ναρκωτικών» (Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας, EMCDDA). Από τα στοι-
χεία του EMCDDA προκύπτει ότι στην 
Ευρώπη, στα χρόνια της κρίσης, έχει πολ-
λαπλασιαστεί ο αριθμός των χρηστών και 
μειώνεται η ηλικία τους. Η νεολαία, που 
βιώνει εντονότερα την αβεβαιότητα για το 
μέλλον, τον αποκλεισμό από την παιδεία, 
εργασία, υγεία κ.λπ. πέφτει ευκολότερα 
θύμα της ουτοπίας της ατομικής «ευφορί-

ας» ως μέσο «αντιμετώπισης» των καθη-
μερινών προβλημάτων. Στη χώρα μας έχει 
τριπλασιαστεί η χρήση στους μαθητές και 
έχει μειωθεί η ηλικία πειραματισμού και 
έναρξης χρήσης ακόμα και πριν τα 13 έτη! 
Οι δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση 
του φαινόμενου μειώνονται διαρκώς. Τα 
προγράμματα πρόληψης και απεξάρτησης 
έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί (κλείσιμο 
δομών, υποστελέχωση).

Ένα ψευτοεπιχείρημα των «αντιαπα-
γορευτικών» είναι ότι η νομιμοποίηση της 
χρήσης της κάνναβης μπορεί να οδηγή-
σει στον περιορισμό της χρήσης γενικό-
τερα. Όμως π.χ. στην Ολλανδία, όπου η 
εμπορία και χρήση παραγώγων κάνναβης 
είναι ελεύθερες, στα 6 χρόνια εφαρμογής 
οι εξαρτημένοι από ναρκωτικά αυξήθηκαν 
κατά 44%! Ισχυρίζονται επίσης ότι θα πά-
ψει η νοθεία και η παράνομη διακίνηση. 
Αυτό όμως δεν ισχύει ούτε για τα νόμιμα 
εξαρτησιογόνα (αλκοόλ, τσιγάρο): γιατί η 
νοθεία (είτε με απαγορευμένες είτε με νό-
μιμες ουσίες) είναι που ρίχνει το κόστος 
για τον χρήστη και φέρνει ψηλά κέρδη στα 
κυκλώματα.

Τέλος, ξεχωρίζει η συνυπογραφή για το 
«Φεστιβάλ» οργανώσεων ενός αριστερού 
κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι απα-
ράδεκτο. Δεν γνωρίζουν την συστηματι-
κή χρήση σε πάμπολλες περιπτώσεις της 
«ναρκω–καταστολής» από το κράτος και 
τους μηχανισμούς του, για να διαλύσουν 
τον κοινωνικό ιστό, την ικανότητα οργά-
νωσης και αντίστασης των εργαζομένων 
και της νεολαίας; Δεν έχουν ακούσει ότι τα 
πιο σημαντικά εργατικά και απελευθερωτι-
κά κινήματα στον 20ο αιώνα ορθοπόδησαν, 

όταν άρχισαν –με την αναγκαία και απο-
φασιστική σκληρότητα– να προστατεύουν 
το λαό τους από τον εκφυλισμό, απαγο-
ρεύοντας την χρήση των ναρκωτικών; Η 
ανοχή στον κοινωνικό εκφυλισμό και στην 
εξάπλωσή του (όπως είναι και τα ναρκω-
τικά) οδηγεί και στον πολιτικό εκφυλισμό, 
στην υποταγή στο καπιταλιστικό σύστημα 
και στην κρίση του, με όλες τις δραματικές 
συνέπειες και αντάλλαγμα ψίχουλα «ατο-
μικής ευφορίας», σαν αντικατοπτρισμούς 
μέσα σε μια κοινωνική έρημο. Αλλά βέβαια, 
όταν δεν σ’ ενδιαφέρει το μέλλον της ερ-
γατικής νεολαίας, της ίδιας της εργατικής 
τάξης και του λαού σου (άρα δε νοιάζεσαι 
για το κάτω από ποιους όρους μπορούν ν’ 
αναπτυχθούν οι αγώνες τους), παρά μόνο 
η επιβεβαίωση της δικής σου μικροαστικής 
«φυγής», τότε όλα δικαιολογούνται στο 
όνομα της… «ατομικής ελευθερίας»!

Η νεολαία, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι 
και οι φτωχοί, το εργατικό κίνημα, πρέ-
πει να κηρύξουν αμείλικτο πόλεμο στην 
κουλτούρα των ναρκωτικών και των εξαρ-
τήσεων που πλασάρει το κράτος και τα 
«αντιαπογορευτικά» παραρτήματά του. 
Είναι όρος επιβίωσης, για να επικρατήσει 
μια άλλη λογική και πρακτική, αυτή της 
αντίστασης και του αγώνα, της οργάνω-
σης, της συλλογικότητας και της αλλη-
λεγγύης – της πάλης για την πραγματική 
διέξοδο, για την αλλαγή της κοινωνίας.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής 
προχωράει με βήμα ση-
μειωτόν, καθώς από την 
έναρξή της στις 20 Απρι-

λίου είχαμε ακόμα 4 συνεδριάσεις. Ήδη 
έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των 
επόμενων δικάσιμων μέσα στο καλοκαί-
ρι (8, 22, 25 και 29 Ιουνίου, 2, 9, 14, 16, 
21 και 28 Ιουλίου, 7 και 9 Σεπτεμβρίου).

Στην τελευταία δικάσιμο (4/6) είχαμε 
μόνο 25 κατηγορούμενους χρυσαυγίτες 
παρόντες (σε σύνολο 69), ενώ σε όλες 
τις συνεδριάσεις η τακτική τους ήταν 
μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και 
να οδηγήσουν σε διακοπή της δίκης.  Η 
ηγεσία της φασιστικής συμμορίας εξα-
κολουθεί και όπως φαίνεται θα συνεχί-
σει να μην εμφανίζεται στην δίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη και 
στη δεύτερη (7/5) συνεδρίαση είχαμε 
διακοπή της δίκης επειδή 2 χρυσαυγί-
τες δήλωσαν ότι δεν είχαν δικηγόρο και 
ζήτησαν να τους ορίσει το δικαστήριο, 
όπως και έγινε. Η δίκη διακόπηκε και 

στις 2 περιπτώσεις. Στην τρίτη συνεδρί-
αση (12/5), ο δικηγόρος που ορίστηκε 
από το δικαστήριο για την υπεράσπιση 
ενός από τους χρυσαυγίτες ζήτησε νέα 
διακοπή για να μελετήσει καλύτερα την 
υπόθεση, όπως είπε. Ενώ στην τέταρτη 
συνεδρίαση είχαμε νέα διακοπή, εξαιτί-
ας της αποχώρησης των δικηγόρων των 
χρυσαυγιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι χρυσαυγίτες μαζί με τους δικηγό-
ρους τους, μετά από το επεισόδιο με τα 
μέλη της Συνωμοσίας των Πυρήνων της 
Φωτιάς που δικάζονται σε διπλανή αί-
θουσα, βρήκαν την ευκαιρία να εξαπο-
λύσουν βρισιές, απειλές και χειρονομίες 
προς την πλευρά της οικογενείας Φύσ-
σα και του ακροατηρίου.

Το ίδιο θρασύδειλος ο γνωστός αρ-
χιτραμπούκος χρυσαυγίτης βουλευτής 
Λαγός, που απείλησε τη βουλευτή του 
ΚΚΕ Λ. Κανέλη στους διαδρόμους της 
βουλής: «να δεις πως θα φύγεις», εννο-
ώντας από την αίθουσα του Κορυδαλ-
λού που γίνεται η δίκη.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, μέχρι 
τώρα δεν έχει ξεκινήσει επί της ουσίας 
η εκδίκαση καμίας υπόθεσης. Αυτά που 
αξίζει να αναφερθούν είναι η δήλωση 
παράστασης πολιτικής αγωγής για τις 
3 βασικές υποθέσεις που εκδικάζονται 
(δολοφονία Φύσσα, Αιγύπτιοι ψαράδες, 
συνδικαλιστές ΠΑΜΕ) και το αίτημα 
για μεταφορά της δίκης σε άλλη αίθου-
σα λόγω ακαταλληλότητας του χώρου. 
Πραγματικά, οι φυλακές του Κορυδαλ-
λού είναι ένα εμπόδιο για όποιον θέ-

λει να παρακολουθήσει τη δίκη, αλλά 
ακόμα και να μπορεί να προσεγγίσει το 
χώρο, καθώς αν δεν είναι δικηγόρος, 
δημοσιογράφος, μάρτυρας, κατηγορού-
μενος  κ.λπ., δεν του επιτρέπεται από 
την αστυνομία να μπει στην αίθουσα.

Από την πλευρά τους, οι χρυσαυγί-
τες κάνουν τα πάντα για να «αποπολιτι-
κοποιήσουν» τη δίκη και να αποσυνδέ-
σουν πλήρως τη ΧΑ και την ηγεσία της 
από τις δολοφονίες και τους ξυλοδαρ-
μούς των ταγμάτων εφόδου. Η γραμμή 
αυτή πατάει πάνω και στην απόφανση 
(με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα 
που οδήγησε στη δίκη) της –κατά τα 
άλλα– «ανεξάρτητης δικαιοσύνης», 
ότι δηλαδή για την ηγετική ομάδα  δεν 
υπάρχει κατηγορία ηθικής αυτουργίας 
ή απλής συνέργειας στις δολοφονίες 
κ.λπ. Οι περισσότεροι κατηγορούνται 
μόνο ως διευθύνοντες την εγκληματική 
οργάνωση (τη ΧΑ), αλλά δεν τους απο-
δίδεται συνάφεια με τις εγκληματικές 
πράξεις των ταγμάτων εφόδου. 

Έτσι, οι δικηγόροι των χρυσαυγιτών 
ζήτησαν την αποβολή της πολιτικής 
αγωγής σε ό, τι αφορά το αδίκημα της 
εγκληματικής οργάνωσης. Προεξέχων 
σε αυτή τη ρητορική ο Τάκης Μιχαλό-
λιας (αδελφός και συνήγορος του αρχη-
γού Μιχαλολιάκου), που έδωσε έμφαση 
στο θέμα της συγκρότησης που δεν πε-
ριέχεται στο βούλευμα και τόνισε πώς: 
«Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι ξένος τε-
λείως με τις συγκεκριμένες πράξεις και 
τις βλάβες που προκάλεσαν». Στο ίδιο 

μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέ-
τηση ενός εκ των δικηγόρων του Λα-
γού: «Οσοι μάρτυρες καλούνται, όπως 
ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν έχουν να 
εισφέρουν τίποτα παρά μόνο πολιτικές 
μαρτυρίες».

Η ναζιστική επιχειρηματολογία θα 
μπορούσε να ήταν απλά γελοία, αν 
δεν ήταν ταυτόχρονα και επικίνδυνη. 
Η προσπάθεια για μια «σοβαρή ΧΑ», η 
εμφάνισή της ως «ευκαιρία για τη δημο-
κρατία», το σύστημα Μπαλτάκου ήταν 
πολιτική του Σαμαρά και των συν αυτών 
μέχρι πριν τις συλλήψεις και διώξεις. 
Ωστόσο το ζήτημα του κενού πολιτικής 
εκπροσώπησης από την πλευρά των 
αστικών κομμάτων και της αδυναμίας 
ανάδειξης ενός άλλου αστικού επιτε-
λείου, που θα μπορέσει να εμφανιστεί 
ως εναλλακτική απέναντι στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το εργατικό κίνημα, παραμένει. 
Μάλιστα το κενό μεγαλώνει στην μετα 
Σαμαρά εποχή – και άρα το ζήτημα μιας 
νέας ΧΑ μπαίνει κάτω και από αυτά τα 
δεδομένα. 

Η δίκη και καταδίκη των δολοφόνων 
χρυσαυγιτών δεν αρκεί. Χρειάζεται και 
η καταδίκη της φασιστικής–ναζιστικής 
ηγεσίας, που καθοδηγούσε για χρόνια 
τα τάγματα εφόδου ενάντια σε μετανά-
στες και αγωνιστές. Ωστόσο, ακόμα και 
αν είναι κρίσιμο και πρέπει να υπάρξει 
παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών, 
το βασικό ζήτημα παραμένει: οι ναζι-
στικές ιδέες, ο φασισμός και τα τάγματα 
εφόδου δεν μπορούν να ηττηθούν μέσα 
σε δικαστικές αίθουσες, αλλά από την 
δράση και την πρωτοβουλία ενός ταξι-
κού εργατικού μετώπου/κινήματος.

Για το 11ο «Αντιαπαγορευτικό» Φεστιβάλ
Αντίσταση στην κουλτούρα των ναρκωτικών και της εξάρτησης!

Συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ιούνιος 2015 Εργατική Πάλη  7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Ανακοίνωση της Σ.Σ.Π.
για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών

Οι φετινές 
φοιτητικές 

εκλογές, η πρώτη 
πανελλαδική 

εκλογική 
αναμέτρηση μετά 

τον πολιτικό σεισμό 
της 25ης Γενάρη, 

μπορεί να μην 
επέφεραν τις 

ανατροπές, 
που είχαν οι 

εθνικές εκλογές, 
προσφέρουν όμως 
χρήσιμα πολιτικά 

συμπεράσματα για 
την κατάσταση 
του φοιτητικού 

κινήματος.

Αν και το υποτονι-
κό κλίμα έδειχνε 
πτώση της συμ-
μετοχής, αυτή κυ-

μάνθηκε τελικά στα περσινά 
επίπεδα, με περίπου 90.000 φοιτητές να 
προσέρχονται στις κάλπες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Για μια ακόμη χρονιά εμφανίζεται η 
αργή αλλά σταθερή πτώση των αστικών-
μνημονιακών δυνάμεων ΠΑΣΠ-ΔΑΠ, οι 
οποίες για πρώτη φορά πέφτουν κάτω από 
το 50% αθροιστικά, με μια ταυτόχρονη, 
επίσης αργή αλλά σταθερή άνοδο των δυ-
νάμεων της αριστεράς, οι οποίες μετά από 
πολλά χρόνια συγκεντρώνουν περίπου το 
45% των ψήφων. Αυτή που πληρώνει για 
ακόμη μια φορά το τίμημα της εφαρμογής 
των μνημονίων, είναι κυρίως η ΠΑΣΠ που 
ακολουθεί το δρόμο του λαομίσητου ΠΑ-
ΣΟΚ, οδεύοντας και προς την πλήρη ορ-
γανωτική της διάλυση.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ παραμένει πρώτη δύ-
ναμη με ποσοστό 37,77%. Αυτό όμως δεν 
μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί 
με την παλαιότερη επίδραση που είχαν τα 
ιδεολογήματα του νεοφιλελευθερισμού, 
που αυτή η παράταξη σταθερά προέβαλ-
λε μέσα στα πανεπιστήμια. Το αποτέλε-
σμα αυτό οφείλεται αφενός στην συντή-
ρηση των διάφορων μηχανισμών της ΝΔ 
και της ΟΝΝΕΔ, ειδικά σε σχέση με ρου-
σφέτια, «διευκολύνσεις», σχέσεις με καθη-
γητές κ.λπ., αφετέρου στην απουσία μιας 
ισχυρής ανόδου του φοιτητικού κινήμα-
τος τα τελευταία χρόνια, που θα σάρωνε 
μια και καλή αυτά τα νεοφιλελεύθερα κα-
τακάθια.

Η ΠΚΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση που 
είχε από τις περσινές φοιτητικές εκλογές, 
σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστά και ψή-
φους (19,3%). Η άνοδος αυτή δεν έχει 
σε τίποτα να κάνει με την προσφορά της 
στους αγώνες και στο κίνημα. Οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην αδυναμία, οργανω-

τική αλλά και πολιτική, των άλλων αρι-
στερών παρατάξεων να επωφεληθούν από 
την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση της νε-
ολαίας και στον σημαντικό μηχανισμό που 
διαθέτει ακόμα η ΚΝΕ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η ΑΡΕΝ σημειώνει άνοδο σε ψήφους 
και ποσοστά (7,4%), κινούμενη όμως για 
ακόμη μια φορά σε «ρηχά νερά», μακριά 
από την —εκλογική τουλάχιστον— δυ-
ναμική του ΣΥΡΙΖΑ στη νεολαία. Αδυνα-
τεί να καρπωθεί αυτήν τη δυναμική, λόγω 
τόσο των συνεχών δεξιών μετατοπίσεων 
του τελευταίου, όσο και της δικής της ορ-
γανωτικής και κινηματικής ανυπαρξίας, 
της αμελητέας συμβολής της στο φοιτη-
τικό κίνημα. Αποδεικνύεται ότι η αριστε-
ρή στροφή που συντελείται στην ελληνική 
κοινωνία δεν ταυτίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ 
και την πολιτική του, αλλά ότι, αντίθετα, 
υπάρχουν εν δυνάμει οι προϋποθέσεις με 
την κατάλληλη επέμβαση των επαναστα-
τών να ξεπεραστεί αυτός από τα αριστερά.

Τα ΕΑΑΚ σημειώνουν μικρή πτώση 
σε ψήφους και μικρή άνοδο σε ποσοστό 
(13,3%). Παρ’ όλο το καλό εκλογικό απο-
τέλεσμα, οφειλόμενο κυρίως στην γενι-
κότερη πολιτική κατάσταση στην ελληνι-
κή κοινωνία και ελάχιστα στη δικιά τους 
πολιτική και παρέμβαση, ο χώρος αυτός 
φαίνεται να βρίσκεται σε μια πρωτοφα-
νή για τα δεδομένα του σύγχυση. Σημά-
δια όπως η κοινή κάθοδος σχημάτων των 
ΕΑΑΚ (σχήματα με συμμετοχή της ΑΡΑΝ 
και της ΑΡΑΣ) με το ΑΡ.ΔΙ.Ν (παράτα-
ξη της Παρέμβασης-Σχεδίου Β) με εκπτώ-
σεις στο πολιτικό πλαίσιο, σαν μια συνέ-
χεια της εκλογικής συνεργασίας ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ-ΜΑΡΣ, θέτουν πολλά ερωτηματικά 
για την ήδη αμφιλεγόμενη πολιτική και 
οργανωτική συνεκτικότητα του χώρου. 
Επιβεβαιώνουν το εντεινόμενο «γλίστρη-
μά» τους προς τον ρεφορμισμό, σε μια πε-
ρίοδο μάλιστα που επιβάλλεται η ακριβώς 
αντίθετη πορεία.

Στα ΤΕΙ η μικρή έως και καθόλου ύπαρ-
ξη αγωνιστικών και αριστερών δυνάμεων, 
οι πελατειακές σχέσεις, οι τεράστιοι μη-
χανισμοί των ΔΑΠ και ΠΑΣΠ και τα όρ-
για νοθείας τους επιτρέπουν να διατηρούν 
σημαντικές δυνάμεις (αθροιστικά περίπου 
65%), παρόλο που κι εκεί πέφτουν σταθε-
ρά σε ψήφους. Τη δυσαρέσκεια προς αυτές 
τις παρατάξεις καρπώνεται κυρίως η ΠΚΣ 
που καταγράφει ποσοστά κοντά στο 20%. 
Η ΑΡΕΝ σημειώνει άνοδο, αλλά το ποσο-
στό της παραμένει μικρό (2,6%) ενώ τα 
ΕΑΑΚ υποχωρούν σημαντικά σε ψήφους 
και ποσοστά.

Στις φετινές φοιτητικές εκλογές πα-
ρουσιάστηκαν για ακόμη μια φορά επιθέ-
σεις ομάδων του αναρχικού χώρου στους 
χώρους όπου γίνονταν οι εκλογές με απο-
τέλεσμα να ματαιωθούν οι εκλογές σε 
δύο συλλόγους (ΑΣΟΕΕ και Οικονομι-
κό ΑΠΘ). Αυτά τα φαινόμενα είναι ξένα 
προς το κίνημα και δεν έχουν να προσφέ-
ρουν τίποτα, αντίθετα στρέφονται σε πολ-
λές περιπτώσεις ενάντια στις δομές του 
φοιτητικού κινήματος και προκαλούν 
σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Ακό-
μα κι όταν στρέφονται αποκλειστικά ενά-
ντια στις μισητές ΔΑΠ-ΠΑΣΠ, παραγνω-
ρίζουν ότι το ουσιαστικό χτύπημα σε αυ-
τές μπορεί να γίνει χτυπώντας και εκμη-
δενίζοντας την πολιτική τους, με την ανα-
συγκρότηση του φοιτητικού κινήματος σε 
αγωνιστική κατεύθυνση, και όχι με λογι-
κές «βεντέτας», αδιαφορώντας ή και χλευ-
άζοντας το επίπεδο συνείδησης του κινή-
ματος. Δεν μπορούν όμως να αντιμετωπι-
στούν και με απλές καταγγελίες. Πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι η τυφλή βία στην 
οποία στρέφεται ένα όχι αμελητέο κομμά-
τι της νεολαίας έχει τις ρίζες της και στις 
ίδιες τις αδυναμίες του φοιτητικού κινή-
ματος και κυρίως των επαναστατικών δυ-
νάμεων να κερδίσουν νέους αγωνιστές 
πάνω σε ένα πρόγραμμα αγώνων. Η κοι-
νή καταγγελία-ψήφισμα που κυκλοφόρη-

Αποτελέσματα σε ΑΕΙ (196 απο τους 200 συλλόγους)*
Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό (%)

ΔΑΠ 23825 (24689) 37,77  (37,88)
ΠΚΣ 12169 (11982) 19,30 (18,38)

ΕΑΑΚ 8392 (8579)** 13,31 (13,06)
ΠΑΣΠ 7050 (9550) 11,18 (14,65)
ΑΡΕΝ 4681 (4045) 7,42 (6,21)

ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 607 (617) 0,96 (0,95)
ΑΡ.ΔΙ.Ν. 498 (536)*** 0,78 (0,82)

ΣΣΠ 186 (182) 0,30 (0,28)
ΠΟΡΕΙΑ 93 (124) 0,15 (0,19)

ΔΙΑΦΟΡΑ 4195 (3674) 6,67 (5,63)
Λευκά 1363 (1274) 2,16 (1,95)
Άκυρα 2313 (2746) —
Έγκυρα 63063 (65185) —

* Δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές στους συλλόγους φοιτητών ΑΣΟΕΕ και Οικονομικού ΑΠΘ.
** Σε 7 συλλόγους υπήρχαν ψηφοδέλτια συνεργασίας ΕΑΑΚ-ΑΡΔΙΝ. 
*** Το ΑΡΔΙΝ συνεργάστηκε σε 7 σχολές με τα ΕΑΑΚ, στις οποίες το 2014 είχαν πάρει 161 ψήφους.

Αποτελέσματα σε ΤΕΙ
(64 από τους 65 συλλόγους)

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό (%)
ΔΑΠ 12067(13433) 52,60 (53,23)
ΠΚΣ 4738(5150) 20,65(20,41)

ΠΑΣΠ 3566(4202) 15,54 (16,65)
ΑΡΕΝ 602(517) 2,62(2,05)
ΕΑΑΚ 384(633) 1,67(2,51)

ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 111(65) 0,48(0,26)
ΑΡ.ΔΙ.Ν. 69(44) 0,30(0,17)

ΣΣΠ 9(8) 0,04(0,03)
ΠΟΡΕΙΑ – –

ΔΙΑΦΟΡΑ 1144(890) 4,98(3,52)
ΛΕΥΚΑ 256(294) 1,12(1,17)
ΑΚΥΡΑ 648(958) —
ΕΓΚΥΡΑ 22936(25236) —
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σαν σε αρκετές σχολές η ΠΚΣ και τα ΕΑΑΚ μαζί με 
την ΔΑΠ, με απαράδεχτο περιεχόμενο, χωρίς να ανα-
φέρουν τίποτα για τις πρακτικές των ΔΑΠιτών, είναι 
κατάπτυστη, ενώ συνιστά και μια βαθιά υπόκλιση στην 
αστική νομιμότητα. Ο βρώμικος ρόλος και οι πρακτι-
κές της ΔΑΠ δεν μπορούν ούτε κατά διάνοια να μπαί-
νουν στο ίδιο τσουβάλι με οποιαδήποτε επίθεση ενα-
ντίον της.

Η ΣΣΠ καταγράφεται φέτος σε 16 συλλόγους σε 6 
πόλεις συγκεντρώνοντας 195 ψήφους. Σημειώνει μά-
λιστα κάποια πολύ καλά αποτελέσματα σε επιμέρους 
σχολές. Κερδίζει σε έναν σύλλογο (Πληροφορική 
ΑΠΘ) την πρώτη θέση και την πλειοψηφία των εδρών 
του Δ.Σ. με ποσοστό 53,49%. Χαιρετίζουμε και ευχα-
ριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας στήριξαν 
με την συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια και την ψήφο 
τους.

Όλη την προεκλογική περίοδο και το προηγούμε-
νο διάστημα, η ΣΣΠ ανέδειξε τη σημασία της πολιτι-
κής ανατροπής της 25ης Γενάρη, προειδοποιώντας ότι 
οι εχθροί και τα προβλήματά μας είναι ακόμη εδώ και 
απειλούν να μας γυρίσουν πολύ γρήγορα στον εφιάλ-
τη των μνημονίων. Τόνισε την ανάγκη νέων, δυναμι-
κών αγώνων για το οριστικό γκρέμισμα των μνημονί-
ων σε κάθε χώρο και κεντρικά, την ανάγκη να μην δε-
χτούμε κανέναν συμβιβασμό με τους εκβιαστές της ΕΕ 
και του ΔΝΤ, τους λυσσασμένους ντόπιους μνημονια-
κούς, αλλά αντίθετα να προχωρήσουμε αποφασιστικά 
μπροστά, παίρνοντας την υπόθεση και τον αγώνα στα 
χέρια μας, ξεπερνώντας έτσι και την δειλή, συμβιβαστι-
κή και αναποτελεσματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Στον 
ίδιο δρόμο θα προχωρήσουμε και μετά τις φοιτητικές 
εκλογές.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε χαμηλό σημείο εκκίνησης 
και πολύ δρόμο μπροστά μας, πιστεύουμε όμως ότι το 
πρόγραμμα, η πολιτική και η πρακτική μας περιέχουν 
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την νίκη. Θα 
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ριζώσουμε ακό-
μα περισσότερο στις σχολές που παρεμβαίνουμε και 
να ξεκινήσουμε παρέμβαση σε νέες σχολές και πόλεις. 
Η ΣΣΠ δεν κάνει συμβόλαιο με την νίκη, αλλά με τον 
αγώνα. Διατηρούμε ακλόνητη την πίστη μας στην ικα-
νότητα της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος να 
αγωνιστεί και να νικήσει στην σκληρή σύγκρουση που 
έχει μπροστά της με την κατάρρευση της εκπαίδευσης, 
με τα ζόμπι των μνημονιακών και κυρίως με το σάπιο 
και χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα, και γι’ αυτό 
θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.

Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη

http://sosialistiki-spoudastiki-pali.
blogspot.gr/

Αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αναζητώντας το χαμένο νομοσχέδιο!

< Γιάννης Σμυρλής

Σε σίριαλ έχει μετατραπεί η υπόθε-
ση με το νομοσχέδιο για τις αλλα-
γές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Όταν στα μέσα Απριλίου η κυβέρνη-

ση έδινε στη δημοσιότητα το προσχέδιο νό-
μου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα αι-
σθήματα που προκλήθηκαν στο φοιτητικό κί-
νημα ήταν ανάμικτα. Από τη μία ήταν σα-
φείς οι υποχωρήσεις που είχαν γίνει σε σχέ-
ση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, αλλά ακό-
μη και από τις προγραμματικές δηλώσεις, από 
την άλλη φαίνονταν περίπου σίγουρο ότι κά-
ποια από τα πιο βασικά αιτήματά του, όπως οι 
διαγραφές φοιτητών, θα ικανοποιούνταν από 
μέρα σε μέρα. Τα κύρια σημεία που περιελάμ-
βανε αυτό το προσχέδιο ήταν τρία:

α) Την κατάργηση των ορίων φοίτησης και 
των διαγραφών, την επανεγγραφή των ήδη δι-
αγραμμένων φοιτητών, αλλά και την επέκτα-
ση των φοιτητικών παροχών (πάσο, εστία, 
συγγράμματα) στα διπλάσια έτη από τα ορι-
ζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή για 
2ν έτη φοίτησης, από ν+2 που είναι μέχρι σή-
μερα.

β) Την κατάργηση των διορισμένων από 
την κυβέρνηση Σαμαρά, Συμβουλίων Διοίκη-
σης και την καθιέρωση ενός μοντέλου συνδι-
οίκησης, που έμοιαζε με αυτό του νόμου Γιαν-
νάκου (συμμετοχή και καθολική ψηφοφορία 
φοιτητών και εργαζομένων του πανεπιστημί-
ου, κ.λπ.).

γ) Μια αμφίσημη και προβληματική επα-
ναφορά του ορισμού του ασύλου, που κι αυτό 
θύμιζε αρκετά τον νόμο Γιαννάκου («ακα-
δημαϊκό» και όχι «πανεπιστημιακό» άσυλο, 
κ.λπ.) Επί της ουσίας δηλαδή μια δειλή μι-
σό-επαναφορά, αφού θα παρέμεναν σε ισχύ 
οι διατάξεις του νόμου Διαμαντοπούλου για 
εφαρμογή της κοινής νομοθεσίας σε περίπτω-
ση παραβάσεων του νόμου.

Οι επιφυλάξεις του φοιτητόκοσμου οξύν-
θηκαν ακόμα περισσότερο με τις απολογη-
τικές δηλώσεις του υπουργού Μπαλτά, όταν 
κατηγορούμενος από τους μνημονιακούς ότι 
καταργεί τον «θεάρεστο» νόμο Διαμαντοπού-
λου, απάντησε ότι προτίθεται να κάνει μόνο 
διορθωτικές κινήσεις, και συγκεκριμένα να 
αλλάξει μόνο τα 10 από τα 80 άρθρα του νό-
μου. Μαζί με αυτό έγιναν κι άλλες προκλητι-
κές δηλώσεις που υιοθετούσαν πλήρως τη χυ-
δαία λογική των νεοφιλελεύθερων, όπως το 
ότι στα πανεπιστήμια «τόσα χρόνια κυριαρ-
χούσε η κομματοκρατία» και ότι «οι καταλή-
ψεις συνιστούν κατάργηση του ασύλου».

Ακόμα όμως και οι πιο «υποψιασμένοι» 
και καχύποπτοι για τις οβιδιακές μεταμορφώ-
σεις και συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ δύσκο-
λα θα μπορούσαν να μαντέψουν τι θα επακο-
λουθούσε. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε 
και ψηφίστηκε περίπου ένα μήνα μετά (12/5), 
δεν υπήρχε ούτε ίχνος από τα τρία σημεία του 
προσχεδίου, παρά μόνο η επιστροφή των ήδη 
διαγραμμένων φοιτητών στις σχολές τους. 

«Κύκλοι του υπουργείου» λένε ότι το πλήρες 
νομοσχέδιο θα κατατεθεί κατά πάσα πιθανό-
τητα μέσα στον Ιούνιο, ωστόσο οι προηγού-
μενες κινήσεις κυβέρνησης-υπουργείου πάνω 
στο ζήτημα έχουν θέσει σοβαρά ερωτήματα 
για το τι είδους τελικά θα είναι αυτό το… νο-
μοσχέδιο.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα δηλαδή κι αν το 
νομοσχέδιο κατατεθεί τον Ιούνιο με βάση το 
προσχέδιο, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε μπρο-
στά μας ακόμα μια υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ 
μπροστά στις τσιρίδες και τις υστερίες των 
μνημονιακών και την πίεση των ευρωπαίων 
ιμπεριαλιστών. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με 
τις μικρές διορθωτικές κινήσεις πάνω στους 
μνημονιακούς νόμους, χωρίς να θίγει την ου-
σία τους και κυρίως χωρίς να αντιτάσσει μια 
άλλη πολιτική, θυμίζει το γνωστό παιχνί-
δι jenga, όπου ο παίχτης προσπαθεί να αφαι-
ρέσει προσεχτικά τουβλάκια από έναν πύργο 
χωρίς να τον γκρεμίσει, διαφορετικά θα χάσει. 
Η πολιτική όμως αυτή γίνεται κάθε μέρα και 
πιο αδιέξοδη, ενώ για την παιδεία ειδικά εγκυ-
μονεί πολλούς κινδύνους:

α) Δίνει αντικειμενικά έναν αέρα στην κα-
τάπτυστη πρωτοβουλία των μνημονιακών 
βρυκόλακων της πρωτοβουλίας «Όχι Μπαλ-
τά στην Παιδεία», που αν και δεν έχουν καμιά 
κοινωνική βάση, αποτελούν την πρώτη οργα-
νωμένη κίνηση αντεπίθεσης των μνημονια-
κών (βλ. και σχετικό άρθρο στην ΕΠ).

β) Νομιμοποιεί τον νόμο Διαμαντοπούλου, 
αποδεχόμενη ότι είχε και «θετικά σημεία», δι-
αχωρίζοντάς τον από τα μνημόνια, ενώ στην 
πραγματικότητα αποτελεί ένα υπόδειγμα μνη-
μονιακού νόμου, ενώ έχει και μια συμβολική 
σημασία, καθώς η ψήφισή του ήταν η «πρόβα 
τζενεράλε» του μαύρου μνημονιακού μπλοκ 
που κυβέρνησε για δυόμιση χρόνια την Ελλά-
δα.

γ) Αφήνει ανέγγιχτο το κύριο πρόβλημα 
της εκπαίδευσης, που είναι η τεράστια υπο-
βάθμιση που έχει υποστεί μέσω της υποχρη-
ματοδότησης όλα τα προηγούμενα χρόνια και 
κυρίως την τελευταία πενταετία. Κάθε καθυ-
στέρηση όμως σε αυτό το κομμάτι (εδώ μάλ-
λον δεν έχουμε απλά μια καθυστέρηση, αλλά 
μια πλήρη ακύρωση των προεκλογικών δε-
σμεύσεων) μπορεί να αποβεί μοιραία για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού τα περισσότε-
ρα ιδρύματα είναι ήδη σε οριακό σημείο πριν 
την παταγώδη κατάρρευσή τους.

Για το φοιτητικό κίνημα δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια οπισθοχώρησης ή εφησυχασμού, 
αφού τα δείγματα γραφής του υπουργείου εί-
ναι άκρως ανησυχητικά. Η πλήρης και οριστι-
κή κατάργηση του νόμου Διαμαντοπούλου, 
του πιο αντιεκπαιδευτικού που έχουν γνωρί-
σει τα πανεπιστήμια, αλλά και η άμεση και γι-
γαντιαία αύξηση της χρηματοδότησης πρέπει 
να αποτελέσουν το επόμενο διάστημα τα κύ-
ρια αιτήματα, για τα οποία ανυποχώρητα και 
αταλάντευτα θα παλέψουμε.
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Η προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ για 
έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, 
μαζί με την απερίφραστη καταδίκη 

των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβά-
σεων και των καθεστώτων που υπηρετούν 
τις πολιτικές των ιμπεριαλιστών, θυσιάστη-
καν στο βωμό της δήθεν ρεαλιστικής πολιτι-
κής και του «εθνικού συμφέροντος». Κοντά 
σε αυτά, εγκαταλείφθηκε η υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και 
των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων–με-
ταναστών, που εκδιώκονται ουσιαστικά από 
τις χώρες τους. Ο «ρεαλισμός» του ΣΥΡΙΖΑ 
μεταφράζεται σε επιδίωξη στρατηγικών συμ-
μαχιών με Αίγυπτο και Ισραήλ, με στόχο τη 
γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας στην 
περιοχή και έναντι της Τουρκίας, την υπο-
ταγή στους αμερικάνικους σχεδιασμούς και 
την υιοθέτηση μιας επαίσχυντης φιλοϊμπερι-
αλιστικής πολιτικής που δεν εκφράζει μόνο 
την ηθική κατάπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
οδηγεί και σε επικίνδυνα μονοπάτια εμπλο-
κής της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις.

Σύνοδος Υπ. Εξωτερικών του ΝΑΤΟ
Χαρακτηριστικό της πλήρους μετα-

στροφής και κατάπτωσης του ΣΥΡΙΖΑ το 
στιγμιότυπο με τους υπουργούς Εξωτερικών 
των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ –μεταξύ τους 
περιχαρής και ο έλληνας υπουργός Νίκος 
Κοτζιάς– να τραγουδούν εν χορώ το «we are 
the world», ένα τραγούδι για τα παιδιά της 
Αφρικής και την ειρήνη. Αυτό ήταν το κλεί-
σιμο μιας συνόδου, που πραγματοποιήθηκε 
στα μέσα Μάη, με θέμα την ασφάλεια της 
Δύσης απέναντι στις εξελίξεις στην Ουκρα-
νία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, 
που έχουν βυθιστεί στο χάος και το θάνατο 
από τους ιμπεριαλιστές. Οι συμμετέχοντες, 

θεματοφύλακες της ειρήνης και της ασφά-
λειας, αποφάσισαν αύξηση της ετοιμότητας 
των νατοϊκών δυνάμεων και δημιουργία 
μιας νέας δύναμης («Αιχμή του Δόρατος») 
που θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα οπου-
δήποτε χρειαστεί. Αποφασίστηκε επίσης η 
οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση των 
εταίρων της συμμαχίας στη Μ.Ανατολή και 
τη Β. Αφρική, δηλ. των φιλοϊμπεριαλιστι-
κών καθεστώτων (κυρίως του Ιράκ και της 
Λιβύης για την καταπολέμηση του ISIS), 
ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν τη δική 
τους ασφάλεια και να μην υποχρεώνονται τα 
ιμπεριαλιστικά κράτη σε άμεσες επεμβάσεις, 
που κοστίζουν υπερβολικά. Η συμβολή του 
Ν. Κοτζιά –πέρα από την απόλυτη συναίνεση 
στις παραπάνω αποφάσεις– αφορούσε την 
ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για τις 
«μετακινήσεις πληθυσμών» προς τις χώρες 
του Νότου της Ευρώπης και την παράκληση 
για τη δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών 
ικανών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
αθρόας μετανάστευσης, που οδηγεί στο να 
χάνονται τόσες ανθρώπινες ψυχές. Παρέ-
λειψε, ωστόσο, να αναφερθεί στις αιτίες του 
προβλήματος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
των χωρών των συνομιλητών του.  

Σύσφιξη Σχέσεων με το Αιμοσταγές 
Καθεστώς της Αιγύπτου

Στα τέλη Απρίλη πραγματοποιήθηκε 
στη Λευκωσία τριμερής συνάντηση Ελλά-
δας, Κύπρου και Αιγύπτου, η δεύτερη μέσα 
σε 6 μήνες (η προηγούμενη το Νοέμβρη με 
κυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέλου) και αφού 
είχαν προηγηθεί οι επισκέψεις Καμμένου και 
Παυλόπουλου, στο ίδιο θερμό κλίμα συνερ-
γασίας με το καθεστώς του στρατηγού Σίσι. 
Ο έλληνας πρωθυπουργός πρόσφερε πλήρη 

στήριξη στον αιγύπτιο 
δικτάτορα αποκαλώντας 
«πυλώνα ασφαλείας» τη 
σημερινή Αίγυπτο, που 
στενάζει κάτω από τη 
μπότα του στρατιωτικού 
καθεστώτος, με χιλιάδες 
αντιφρονούντες – μουσουλμάνους, μετριο-
παθείς δεξιούς, αριστερούς, αγωνιστές που 
πρωτοστάτησαν στις εξεγέρσεις της πλατεί-
ας Ταχρίρ – να συλλαμβάνονται, να φυλακί-
ζονται και να δολοφονούνται καθημερινά. 
Αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε τον Τσίπρα να 
προχωρήσει σε συμφωνία με τον Σίσι για 
την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των 
τζιχαντιστών. Εξέφρασε μάλιστα τη στήριξή 
του στη φιλοαμερικάνικη κυβέρνηση της 
Υεμένης κόντρα στους αντάρτες Χούτι –που 
με μεγάλη λαϊκή στήριξη είχαν καταλάβει το 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας– και δικαιο-
λόγησε την επέμβαση των σαουδαραβικών 
στρατευμάτων, που βομβαρδίζουν τον άμαχο 
πληθυσμό. Οι τρεις ηγέτες δεν παρέλειψαν 
να τονίσουν την ανάγκη δίκαιης επίλυσης 
του παλαιστινιακού, ενώ ο Σίσι είναι εκείνος 
που έκλεισε τα συνοριακά περάσματα, με 
αποτέλεσμα την πλήρη ασφυξία της Γάζας. 
Συμφώνησαν, ακόμα, να ενισχύσουν τη συ-
νεργασία τους στη χάραξη κοινού αμυντικού 
σχεδιασμού, μετά τον καθορισμό των ΑΟΖ 
των τριών χωρών, καθώς και στα θέματα εκ-
μετάλλευσης υδρογονανθράκων.   

Θεωρεί, φαίνεται, η κυβέρνηση πως, ως 
αριστερή, έχει το δικαίωμα, στα πλαίσια δή-
θεν τακτικών ελιγμών, να συνεργάζεται χω-
ρίς ενδοιασμούς με ένα δικτατορικό, φιλοϊ-
μπεριαλιστικό καθεστώς, εφόσον το κάνει 
για «καλό σκοπό», δηλαδή για να αναβαθ-
μίσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας και να 

ισχυροποιήσει τη θέση της στις διαπραγμα-
τεύσεις με την ΕΕ.

Γη και Ύδωρ σε Ισραήλ και ΗΠΑ
Στην ίδια λογική, πραγματοποιήθηκε 

κοινή άσκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων και στρατιωτικών δυνάμεων των 
ΗΠΑ και του Ισραήλ σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, στα τέλη Απρίλη. Πέρα από το 
προκλητικό της κόστος (ήρθε να προστεθεί 
στα 500 εκ. ευρώ που στοίχισαν τα απαρ-
χαιωμένα αμερικανικά αεροσκάφη), σημα-
τοδοτεί ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της 
χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, 
στη γραμμή που χάραξαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Στο όνομα της σύσφιξης των 
σχέσεων με το Ισραήλ, που εξυπηρετεί την 
ενεργειακή συνεργασία και τη δημιουργία 
ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας, Κύπρου 
και Ισραήλ, πήγαν περίπατο οι θέσεις για το 
αντιδραστικό ισραηλινό καθεστώς, τη γενο-
κτονία των Παλαιστινίων και το ρόλο χω-
ροφύλακα που παίζει στην περιοχή. Όποιες 
δικαιολογίες κι αν χρησιμοποιεί η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, ο εναγκαλισμός με τις 
ΗΠΑ και τα φιλοϊμπεριαλιστικά καθεστώτα 
μόνο δεινά μπορεί να φέρει στον ελληνι-
κό λαό. Το επόμενο βήμα θα είναι η άμεση 
εμπλοκή της χώρας και η αποστολή στρα-
τευμάτων στις πολεμικές συγκρούσεις που 
ξεσπούν καθημερινά. 

█ Μαρία Κτιστάκη 

Εξωτερική κυβερνητική πολιτική
Πιστή στον δρόμο των Σαμαρά–Βενιζέλου

Μετά την υπογραφή της σύμβασης 
παραχώρησης του Ιπποδρομι-
ακού Στοιχήματος, που δόθη-

κε στον Μελισσανίδη για 40 εκατομμύρια 
ευρώ, σειρά πήρε η πώληση του 51% του 
ΟΛΠ. Ήδη υπάρχει απόφαση του διοικη-
τικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να 
προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού. 
Σε αντίστοιχη πορεία με εκείνη του ΟΛΠ, 
είναι η ιδιωτικοποίηση των δεκατεσσάρων 
περιφερειακών αεροδρομίων αλλά και όλων 
των αποκρατικοποιήσεων, που παρέλαβε η 
νέα κυβέρνηση σε εξέλιξη (Ελληνικό, ακί-
νητα δημοσίου, ΔΕΣΦ-φυσικό αέριο,ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ).

ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
Η κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένει να 

συγκεντρώσει 500 εκατ. ευρώ από την ιδι-
ωτικοποίηση του ΟΛΠ. Μπαίνει πωλητήριο 
στο 51% της διαχειρίστριας εταιρείας του 
Πειραιά, αντί 67,7% που προέβλεπε η προ-
κήρυξη της προηγούμενης κυβέρνησης, με 
σταδιακή διάθεση του υπόλοιπου 16,7%, σε 
βάθος 5ετίας. Οι συζητήσεις της κυβέρνησης 
με την Cosco, για επέκταση της συνεργασί-
ας στο λιμάνι του Πειραιά, βρίσκονται «σε 
προχωρημένο στάδιο» και θα συνεχιστούν, 
όπως δήλωσαν οι υπουργοί Οικονομικών 
και Εθνικής Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τις 
προθέσεις συμβιβασμού της κυβέρνησης.

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
χρήσης 2014 ο ΟΛΠ εμφάνισε κέρδη για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, παρά το δυ-
σμενές περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. 
Αναιρείται έτσι και η επιχειρηματολογία 

της κυβέρνησης, για ιδιωτικοποιήσεις προς 
ώφελος του δημοσίου, καθώς ιδιωτικοποιεί 
κερδοφόρους οργανισμούς! Παρόμοια τύχη 
με τον ΟΛΠ, θα έχει από όσο φαίνεται και το 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Προς οριστικοποίηση βαίνει η συμφωνία 

ύψους 1,2 δις ευρώ με τη γερμανική Fraport, 
για την παραχώρηση του δικαιώματος λει-
τουργίας και διαχείρισης δεκατεσσάρων 
περιφερειακών αεροδρομίων αεροδρομίων 
(Άκτιο, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, 
Χανιά, Κεφαλονιά, Κως, Μυτιλήνη, Μύ-
κονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος, 
Ζάκυνθος). Ο υπουργός Οικονομίας Γ. 
Σταθάκης, σε συνέντευξη, που έδωσε στο 
πρακτορείο Bloomberg, τόνισε ότι «προσπα-
θούμε να αναθεωρήσουμε ορισμένα στοιχεία 
αυτών των ιδιωτικοποιήσεων, για να τις βελ-
τιώσουμε και θεωρώ ότι θα έχουμε μία εύλο-
γη συμφωνία». Η ελληνική κυβέρνηση έχει 
δηλώσει ότι θέλει να αλλάξει τους όρους της 
συμφωνίας, ώστε να μην ελέγχει η Fraport 
το 100% της εταιρείας διαχείρισης των αε-
ροδρομίων. Επίσης έχει δηλώσει ότι θεωρεί 
ιδιαίτερα μεγάλη την περίοδο των 40 ετών, 
που προέβλεπε το σχέδιο σύμβασης, επί του 
οποίου διεξήχθη ο διαγωνισμός. 

Αυτές είναι αλλαγές, που ακόμα και αν 
γίνουν, δεν συνιστούν σε καμία αλλαγή. Ο 
Σταθάκης μάλιστα, βαδίζοντας στον δρόμο 
των μνημονιακών προκατόχων του, βεβαι-
ώνει ότι μπορεί να κάνει καλύτερες συμφω-
νίες από ότι οι σαμαρο-βενιζελικοί, ωσάν το 
πρόβλημα με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι μόνο 

οι χαμηλές τιμές πώλησης. Έτσι δεν αλλάζει 
η ουσία της μνημονιακής πολιτικής, όσον 
αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις.

Στα αεροδρόμια προς πώληση, έχουν γί-
νει έργα με ευρωπαϊκούς πόρους (120 εκατ. 
€ για το Χανίων, 400 εκατ. € για το Θεσσαλο-
νίκης και πιθανόν άλλα «μικροποσά» για τα 
υπόλοιπα). Αυτό σημαίνει ότι το «όφελος» 
«κουρεύεται» κατά 520 εκατ. €, τουλάχιστον. 
Δηλαδή, το εφάπαξ «τίμημα» από 1,234 δισ. 
€ περιορίζεται σε περίπου 0,7 δισ. €!!! 

Η Fraport AG ανακοίνωσε ότι τα τέλη 
επιβατών, μετά την ιδιωτικοποίηση, θα αυ-
ξηθούν από 12 € ανά επιβάτη σήμερα, σε 
26,5 € για τα πρώτα 4 χρόνια και σε 32 € για 
τα υπόλοιπα 35 χρόνια της παραχώρησης. 
Υπολογίζει ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη 
της κοινοπραξίας στα 39 χρόνια της επέν-
δυσης, θα ανέλθουν σε περίπου 12,1 δισ. 
Στην ανάλυση δεν συμπεριλαμβάνονται 
άλλα έσοδα όπως: Τέλη Χρήσης Αερολιμέ-
να (10 εκατ. €, περίπου ετησίως), καθώς και 
για Εμπορικές Χρήσεις (25 εκατ. €, περίπου 
ετησίως). Τα έσοδα αυτά χάνονται από το 
ελληνικό δημόσιο και πηγαίνουν σε εταιρί-
ες-αρπακτικά, ενώ αυξάνονται και τα έξοδα 
μετακίνησης των πολιτών.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑ

Οι ιδιωτικοποιήσεις που συνεχίζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποτελεί πισωγύρισμα στις μνημονια-
κές πολιτικές. Μαζι με την συνολική πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ και την εγγληματική επιμονή 
του να πληρώνει το χρέος, αποτελούν σο-

βαρή υπονόμευση της λαϊκής νίκης της 25ης 
Γενάρη, όπου με τους αγώνες και την ψήφο 
του ο ελληνικός λαός έδωσε γροθιά στη δω-
σίλογη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και 
την οικονομικοπολιτική ελίτ της Ε.Ε. Δείχνει 
ότι το μνημονιακό καθεστώς, όχι μόνο δεν 
έχει ξηλωθεί, αλλά ότι η συμφωνία με τους 
δανειστές απειλεί να μας πισωγυρίσει στις 
μνημονιακές πολιτικές.

Πόσο μάλλον όταν οι ιδιωτικοποιήσεις 
δεν βρίσκονται μόνο στην λίστα των μέ-
τρων που προτείνουν οι δανειστές αλλά και 
στην λίστα του «έντιμου συμβιβασμού», που 
έδωσε στην δημοσιότητα στις 4/6. Σε αυτήν 
προβλέπονται έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις 
3,178 δις το 2015-16, 2,116 δις το 2017-19 
και 10,815 δις το 2020-22. Η πλήρης μετα-
στροφή από τις προεκλογικές θέσεις αλλά 
και από το πρόγραμμα του Σύριζα, όσον 
αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, συνοδεύεται 
από γελοία επιχειρήματα, που θυμίζουν το 
εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας 
του 90, που βάφτιζε τις ιδιωτικοποιήσεις σε 
αποκρατικοποιήσεις, και το ξεπούλημα σε 
επενδύσεις.  

Τέλος δίνει χώρο στους ντόπιους μνημο-
νιακούς και τα ΜΜΕ, να εξαπολύουν υστε-
ρικές εκστρατείες εκφοβισμού του ελληνι-
κού λαού. Δικαιώνει την στρατηγική των 
μνημονιακών, δικαιώνει τον νεοφιλελεύθε-
ρο μονόδρομο τους. Χαρακτηριστικά ο δο-
σίλογος διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρ-
νάρας θριαμβολογεί ότι οι ιδιωτικοποιήσεις 
αυτές θα δώσουν ένα άμεσο θετικό μήνυμα 
προς τους διεθνείς επενδυτές. 

█ Κιτσώνης Β.

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Στις 24 Μάη έγιναν περιφερει-
ακές και δημοτικές εκλογές 
στο Ισπανικό Κράτος. Ήταν η 
προτελευταία εκλογική μάχη 

πριν τις βουλευτικές εκλογές του Νοέμ-
βρη. Έπονται οι εκλογές για την τοπική 
κυβέρνηση της Καταλονίας τον Σεπτέμ-
βρη. Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί 
την οριστική επιβεβαίωση ότι το δικομ-
ματικό σύστημα που επικράτησε στο 
Ισπανικό Κράτος μετά την πτώση του 
φρανκισμού το 1977 και το Σύνταγμα 
του 1978 βαίνει προς την οριστική απο-
σάθρωσή του.

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) του πρωθυ-
πουργού Μαριάνο Ραχόι κατάφερε να 
κρατήσει την πρώτη θέση, αλλά με ένα 
ποσοστό κοντά στο 27%, ενώ στο σύνο-
λο της επικράτειας έχει χάσει πάνω από 
το 1/4 των ψήφων που πήρε στις αντί-
στοιχες εκλογές του 2011 (περίπου 2,5 
εκατομμύρια ψήφους). Η διαφορά του 
από το δεύτερο Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(PSOE) είναι μόλις 450.000 ψήφοι και 
η πρωτιά κρατήθηκε επειδή το ΣΚ όχι 
μόνο δεν κατάφερε να ανακάμψει αλλά 
έχασε και αυτό 750.000 ψήφους. Συνολι-
κά, τα κόμματα του δικομματισμού, που 

κυριάρχησαν και εναλλάχτηκαν στην 
εξουσία από το 1977, δεν καταφέρνουν 
να συγκεντρώσουν πάνω από 53% και 
είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου ένα 
από τα δύο επιτυγχάνει απόλυτη πλειο-
ψηφία σε κάποια περιφέρεια, ενώ αυτό 
ήταν ο κανόνας μέχρι αυτές τις εκλο-
γές. Ακόμη δηλαδή και στο επίπεδο 
των τοπικών εκλογών, όπου η σημασία 
των τοπικών μηχανισμών εξουσίας ευ-
νοεί την κυριαρχία των παραδοσιακών 
μεγάλων κομμάτων (βλ. περιφερειακές 
και δημοτικές εκλογές του 2014 στην 
Ελλάδα), το αστικό πολιτικό σύστημα 
αδυνατεί να συγκρατήσει την κατρακύ-
λα του. 

Ακόμη και αν συνυπολογίσουμε στα 
ποσοστά του δικομματισμού το απο-
τέλεσμα του Κόμματος των Πολιτών 
(Ciudadanos, κεντροδεξιό μόρφωμα 
στα χνάρια του ελληνικού «Ποταμιού»), 
το αποτέλεσμα παραμένει πολύ χαμη-
λό. Με 6-7% οι «Πολίτες» απέτυχαν να 
αποτελέσουν μια ισχυρή εναλλακτική 
δυνατότητα ανασυγκρότησης του πολι-
τικού συστήματος, που θα επέτρεπε στα 
δύο μεγάλα αστικά κόμματα να διεκδι-
κήσουν την κυβέρνηση, έστω χωρίς αυ-
τοδυναμία, αλλά με σίγουρο χαρτί τον 
«μπαλαντέρ» των «Πολιτών». Η μόνη 
πιθανότητα να παραμείνει στην εξουσία 
ο δικομματισμός είναι ο μεγάλος συ-
νασπισμός των δύο κομμάτων, πράγμα 
που μέχρι τώρα προσπαθούσαν να απο-
φύγουν ως προοπτική. Το ΣΚ, έχοντας 
επίγνωση ότι έχει μπει σε μια εποχή 
«πασοκοποίησης», την οποία σίγουρα 
θα επιταχύνει ο μεγάλος συνασπισμός 
του με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), προσπα-
θεί να τον αποφύγει, αρνούμενο προς το 
παρόν να συνεργαστεί με το ΛΚ ακόμη 
και σε τοπικές ή περιφερειακές διοική-

σεις. Έχοντας όμως ήδη υποστηρίξει τη 
σκληρή πολιτική λιτότητας τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια (ψηφίζοντας ακόμα και 
την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 
135 του Συντάγματος, που καθιστά την 
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους την 
ανώτατη προτεραιότητα των δημόσιων 
δαπανών), θα πρέπει να κάνει στροφή 
180 μοιρών στη σοσιαλ-φιλελεύθερη 
πολιτική του, δηλαδή να ανατρέψει τον 
ίδιο του τον εαυτό, αν συνεχίσει να αρ-
νείται τον μεγάλο συνασπισμό.

Στους χαμένους των εκλογών συ-
μπεριλαμβάνεται και το ισπανικό ΚΚ 
(ο τρίτος απαραίτητος και συμπληρω-
ματικός πυλώνας του δικομματικού 
συστήματος), αφού τα ψηφοδέλτια της 
Ενωμένης Αριστεράς (IU) καταφέρνουν 
να εκλέξουν κάποιους περιφερειακούς 
ή δημοτικούς συμβούλους σε ελάχιστες 
μόνο περιοχές. Γενικά οδεύουν προς 
εξαφάνιση.

To Podemos ουσιαστικά συμμετείχε 
με δικά του ψηφοδέλτια μόνο στις περι-
φερειακές εκλογές. Γενικά υποστήριξε 
τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Ενότητας 
(CUP), που αποτελεί έναν γενικό προσ-
διορισμό αρκετά ετερόκλητων ψηφο-
δελτίων που συγκροτήθηκαν τοπικά. Η 
διαδικασία συγκρότησής τους αρκετές 
φορές ξεκίνησε πριν ή παράλληλα με 
την εμφάνιση των κύκλων των Podemos 
και δεν είναι λίγες οι φορές που είχαν 
και έναν χαρακτήρα ανταγωνιστικό. Εκ-
φράζουν κατά κανόνα την ανάπτυξη και 
την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του 
κινήματος στο Ισπανικό Κράτος, μετά 
το κίνημα των “Indignados” («Αγανα-
κτισμένοι»). Σε αρκετές περιπτώσεις το 
πρόγραμμά τους είναι αρκετά πιο ριζο-
σπαστικό από αυτό των Podemos (ιδι-
αίτερα στο ζήτημα της διαγραφής του 

χρέους). Και μόνο με τη δεύτερη θέση, 
με μικρή διαφορά από το Λαϊκό Κόμμα, 
στη Μαδρίτη και με τη νίκη τους στη 
Βαρκελώνη, τα ψηφοδέλτια αυτά είναι 
οι μεγάλοι κερδισμένοι των δημοτικών 
εκλογών. Πολύ καλά αποτελέσματα 
υπήρχαν πάντως και σε δεκάδες άλλες 
πόλεις, κυρίως στις μεγαλύτερες. Από 
τη μία, αυτή η επιτυχία δίνει θέσεις σε 
δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια 
σχεδόν παντού στη χώρα και με αυτή 
την έννοια για πρώτη φορά τα μαζι-
κά κινήματα εισβάλλουν δυναμικά στα 
άβατα των αστικών κομμάτων. Από την 
άλλη, μπαίνει σε σοβαρό κίνδυνο ο ίδιος 
ο χαρακτήρας της πολιτικής που θέλουν 
να εφαρμόσουν. Για την ώρα, φαίνεται 
να επικρατεί η λογική του αντιδεξιού 
μετώπου, η εκδίωξη του ΛΚ από την 
εξουσία σε όποιον δήμο ή περιφέρεια 
είναι δυνατό, και έτσι ετοιμάζονται συ-
νεργασίες με το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε 
πολλές περιφέρειες και δήμους, με πιο 
χαρακτηριστική την περίπτωση του δή-
μου της Μαδρίτης.

Κανείς πάντως δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει ότι η πολιτική κρίση και η 
πτώση των παραδοσιακών κομμάτων 
έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο 
και μπαίνει σε νέα βάση μετά τις εκλο-
γές του Μάη. Μπορεί το Podemos και 
τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια της αριστεράς 
να έχουν πολλά περιθώρια να πετύχουν 
ή να αποτύχουν, και αυτό εξαρτάται κυ-
ρίως από τη δυνατότητα του εργατικού 
κινήματος να ανασυγκροτήσει τις δυ-
νάμεις του σε όλα τα επίπεδα, αλλά το 
σίγουρο είναι ότι οι πολιτικοί εκφραστές 
του αστικού συστήματος (όπως και στην 
Ελλάδα) έχουν ήδη μπει σε μια περίοδο 
βαθιάς κρίσης και περιθωριοποίησης.

Περιφερειακές Εκλογές στην Ιταλία

Ήττα Ρέντσι – Ανύπαρκτη Αριστερά

Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές στο Iσπανικό Κράτος

Στις 31/5 πραγματοποιήθη-
καν εκλογές στην Ιταλία για 
την εκλογή τοπικών προέ-
δρων σε 7 από τις 21 περιφέ-

ρειες (Καμπάνια, Βενέτο, Απούλια και 
Τοσκάνη, Λιγούρια, Μάρτσε, Ούμπρια) 
και την ανάδειξη δημοτικών συμβου-
λίων και δημάρχων σε 742 Δήμους. Οι 
εκλογές αυτές ήταν μια σημαντική δο-
κιμή για τον Ματέο Ρέντσι, πρόεδρο 
της κυβέρνησης από τον Φλεβάρη του 
2014 και τρίτο πρωθυπουργό μη εκλεγ-
μένο από τους πολίτες μετά την πτώση 
του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το Νοέμ-
βριο του 2011. Παρότι το Δημοκρατι-
κό Κόμμα (PD) κέρδισε σε 5 από τις 
7 περιφέρειες και την πλειοψηφία των 
δήμων, οι εκλογές αυτές είναι μια πρώ-
τη πολιτική ήττα για τον Ρέντσι, που 
βγαίνει αποδυναμωμένος. Στη δεύτερη 
θέση, με 18,4% έρχεται το Κίνημα των 
5 Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο, τρίτη η 
Λίγκα του Βορρά με 12,5%, τέταρτη 
η Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι 
(που συνεχίζει την καθοδική πορεία 
της) με 10,7%.

Το PD, που εκπροσωπεί τα πιο αε-
ριτζίδικα κομμάτια της αστικής τάξης 
και του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
έριξε πολλά εκατομμύρια ευρώ στην 

προεκλογική καμπάνια του, έχοντας 
την άνευ όρων υποστήριξη των μεγά-
λων ΜΜΕ, των Βρυξελών και του Βε-
ρολίνου. Παρόλη αυτή την υποστήρι-
ξη (ίσως μπορούμε να πούμε: εξαιτίας 
της!) χάνει το 20% των ψήφων που είχε 
πάρει στις ίδιες περιοχές στις ευρωε-
κλογές του 2014. Το PD καταφέρνει 
να κερδίσει λόγω του πελατειακού του 
δικτύου και της τεράστια αποχής (από 
48% έως 75%), που έχουν μετατραπεί 
σε χρόνια φαινόμενα Οι αντιπολιτευ-
τικές δυνάμεις όπως το Κίνημα Πέντε 
Αστέρων του Μπέπε Γρίλο φαίνεται 
να ανακάμπτει, σε μέρη μάλιστα που η 
δεξιά και η άκρα δεξιά (Φόρτσα Ιτάλια, 
Λίγκα του Βορά) κατεβαίνουν ενωμέ-
νες.

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μετά 
από μια όξυνση της πολιτικής κρίσης 
στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση ψή-
φισε το προηγούμενο διάστημα νέο 
υπερπλειοψηφικό εκλογικό νόμο και 
μια εργασιακή αντιμεταρρύθμιση–οδο-
στρωτήρα για τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, η οποία παρουσιάστηκε ως 
πανάκεια για την καταπολέμηση της 
ανεργίας, που αγγίζει το 13%. 

Μεγάλη απούσα από την εκλογική 
αναμέτρηση η Αριστερά. Για ακόμα μια 

φορά δεν παρουσιάστηκε καμιά πολιτι-
κή εναλλακτική υπέρ των εργαζομένων 
και των λαϊκών στρωμάτων. Η ιταλική 
αριστερά δεν έχει συνέλθει ακόμα από 
την καταστροφική επιλογή της συμ-
μετοχής/στήριξης στην κεντροαριστε-
ρή κυβέρνηση Πρόντι και παραμένει 
προσκολλημένη σε μια εκλογικίστικη 
λογική, χωρίς να γίνεται καμιά σοβαρή 
προσπάθεια να οικοδομηθούν «από τα 
κάτω» αντιστάσεις και αγώνες. Παρότι 
το εργατικό κίνημα έχει δώσει σημα-
ντικά δείγματα ανάκαμψης και αγώνων 
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης, 
οι εκλογικές πρωτοβουλίες της αριστε-
ράς αποτυγχάνουν παταγωδώς η μια 
μετά την άλλη. Η τελευταία προσπά-
θεια, που παρουσιάστηκε στις τελευ-
ταίες ευρωεκλογές, άκουγε στο όνομα 
«Μια άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα». 
Απέτυχε παταγωδώς, για να παρουσι-
αστούν σήμερα φωνές που ζητούν τη 
δημιουργία ενός «ιταλικού Ποδέμος». 

Οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν το 

βάθος του προβλήματος για την ιταλι-
κή αριστερά, που δείχνει να μην έχει δι-
δαχτεί τίποτα από τις πρόσφατες ήττες 
της. Παραμένει εμμονικά προσκολλη-
μένη σ’ έναν γενικόλογο ευρωπαϊσμό, 
ο οποίος μάλιστα παρουσιάζεται σαν... 
διεθνισμός! Μένει έτσι μακριά από τις 
ανάγκες που δημιουργούν η άνοδος 
των αγώνων λόγω της τεράστιας οι-
κονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 
κρίσης στην Ιταλία. Η σημαντική ριζο-
σπαστικοποίηση των εργατικών μαζών 
και της νεολαίας στη χώρα βρίσκεται 
σε αντιδιαστολή με την «αφασία» της 
αριστεράς, με την αδυναμία και τον 
αποπροσανατολισμό των οργανω-
μένων δυνάμεων του εργατικού και 
επαναστατικού κινήματος. Με αποτέ-
λεσμα να κερδίζουν έδαφος νεοφασι-
στικές οργανώσεις, όπως η Λίγκα του 
Βορρά, που υιοθετούν την έξοδο από 
την Ε.Ε. κάτω από το δικό τους πρίσμα 
και εκμεταλλεύονται το μεγάλο μετα-
ναστευτικό πρόβλημα.
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Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της 
γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας και 
της Αλβανίας δείχνουν τους κιν-

δύνους που απειλούν και πάλι τους βαλκα-
νικούς λαούς, από την πολιτική των αρχου-
σών τάξεων και τις διαρκείς επεμβάσεις των 
ιμπεριαλιστών.

Η ίδρυση του Κοσόβου ως αποτέλεσμα 
της στρατιωτικής επέμβασης των ιμπερια-
λιστών στην πρώην Γιουγκοσλαβία (βομ-
βαρδισμοί ΝΑΤΟ το 1998), με χρήση και 
της αλυτρωτικής δράσης του UCK (Απε-
λευθερωτικός Στρατός Κοσόβου), έδωσε 
βάση στον στόχο της αλβανικής άρχουσας 
τάξης για τη Μεγάλη Αλβανία, που περι-
λαμβάνει τη σημερινή Αλβανία, το Κόσοβο, 
τμήμα της ελληνικής Ηπείρου (Τσάμηδες) 
και μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας (υπάρχει 
ισχυρή αλβανική μειονότητα, που αποτελεί 
το 25% του πληθυσμού). Το 2001, οι Αλβα-
νοί της Μακεδονίας πήραν τα όπλα διεκδι-
κώντας περισσότερα δικαιώματα, αλλά και 
προσβλέποντας σε ένωση με το Κόσοβο 
και την Αλβανία. Με τη μεσολάβηση των 
ιμπεριαλιστών, υπογράφτηκε η συνθήκη της 
Οχρίδας, όπου η μειονότητα κέρδισε πολ-
λά δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς όμως 
να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Η σταθε-
ρότητα της Μακεδονίας παραμένει κρίσιμο 
ζητούμενο και βέβαια δεν μπορεί να σταθεί 
παρά ως προτεκτοράτο των ιμπεριαλιστών.

Το 2006 ανήλθε στην εξουσία το εθνι-
κιστικό, συντηρητικό κόμμα VMRO του 
Γκρουέφσκι με την ευλογία των δυτικών 
ιμπεριαλιστών και τους οπαδούς του ν’ 
ανεμίζουν αμερικάνικες σημαίες στις συ-
γκεντρώσεις. Ο Γκρουέφσκι, με άξονα την 
«ευρωπαϊκή πορεία» και την ένταξη στο 
ΝΑΤΟ, επέβαλε μια αυταρχική διακυβέρ-
νηση, όπου κυριαρχούν οι υποκλοπές και 
παρακολουθήσεις από την ασφάλεια πάνω 
από 20.000 πολιτών, πολιτικών, δικαστών, 
δημοσιογράφων, διπλωματών και μελών της 
κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έλεγχε απροκά-
λυπτα τη δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ, ασκούσε 
διώξεις σε πολιτικούς αντιπάλους, νόθευε 
τα εκλογικά αποτελέσματα, στήριζε τη δια-
φθορά. Κατηγορήθηκε για δωροδοκίες στα 
δημόσια έργα (εμπλέκεται ο ΑΚΤΩΡ του 
Μπόμπολα), ενώ η ανεργία έφτασε στο 28%. 
Η δυσαρέσκεια στη νεολαία είναι τεράστια, 
οδηγώντας σε διαδηλώσεις και συγκρούσεις 
με την αστυνομία (εξαιρετικά αυταρχική), 
ιδιαίτερα όταν αποκαλύφτηκε η δολοφονία 
νεαρού διαδηλωτή από την ειδική μονάδα 
«Τίγρεις»!

Η κεντροαριστερή Σοσιαλδημοκρατική 
Ένωση (SDSM) του Ζόραν Ζάεφ αμφισβή-
τησε τα εκλογικά αποτελέσματα του 2014, 
μιλώντας για νοθεία. Μποϋκοτάρει το κοι-
νοβούλιο, δεν αναγνωρίζει τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και ζητάει την παραίτηση της 
κυβέρνησης και τη δημιουργία μεταβατικής 
που θα οδηγήσει σε αδιάβλητες εκλογές. 
Έχει αρχίσει τους τελευταίους μήνες έναν 
ανελέητο πόλεμο, εκμεταλλευόμενη την 
άσχημη οικονομική κατάσταση και τη δυ-
σαρέσκεια της νεολαίας, τις αποκαλύψεις 
σκανδάλων και διαφθοράς, με στοιχεία από 
ξένες μυστικές υπηρεσίες (ο Γκρουέφσκι 
κατηγορεί τις ελληνικές μυστικές υπηρεσί-
ες ότι θέλουν αποσταθεροποίηση της Μα-
κεδονίας!). Πλειοδοτεί σε νομιμοφροσύνη 
απέναντι σε Ε.Ε. και ΗΠΑ, θέλει ένταξη στο 

ΝΑΤΟ και εμφανίζεται πιο ανεκτικό στις 
μειονότητες, στα δημοκρατικά δικαιώματα, 
στη συνεργασία με την αλβανική μειονότη-
τα (συνεργάζεται με ένα αλβανικό κόμμα, 
ενώ το VMRO συνεργάζεται κυβερνητικά 
με το άλλο αλβανικό κόμμα!). Ε.Ε. και ΗΠΑ, 
παρότι στήριζαν τον Γκρουέφκσι, πρόσφατα 
τον επέκριναν εκφράζοντας «ανησυχίες» για 
«κατάχρηση εξουσίας», απειλώντας ότι μπο-
ρεί να υπονομευτεί η ένταξη στην Ε.Ε. και 
το ΝΑΤΟ!

Έχουν γίνει πολλές συναντήσεις Ζάεφ–
Γκρουέφσκι και των αρχηγών των αλβανι-
κών κομμάτων, πάντα υπό την επιτήρηση 
των ΗΠΑ και Ε.Ε. Ωστόσο και οι δύο κλίκες 
παραμένουν αμετακίνητες, έχοντας στήσει 
κατασκηνώσεις στο κέντρο της πρωτεύου-
σας (σε ελάχιστη απόσταση το ένα από το 
άλλο) και πραγματοποιήσει συγκρούσεις 
της τάξης των 20–40 χιλιάδων. Ο Γκρου-
έφκσι κατηγορεί τον Ζάεφ ως «μαριονέτα 
ξένων δυνάμεων», αν και στη συγκέντρωση 
του VMRO κυμάτιζαν πλέον μπλουζάκια με 
την προσωπογραφία του Πούτιν.

Στη συγκέντρωση του Ζάεφ κυρίαρχη 
θέση είχαν οι ευρωβουλευτές της Ομάδας 
των Σοσιαλιστών, με μήνυμα «ο λαός της 
Μακεδονίας αξίζει περισσότερη δημοκρα-
τία»!

Η συμπλοκή του στρατού με ομάδα 40 
«ανταρτών» με διακριτικά του UCK στο 
Κουμάνοβο (πόλη όπου είχαν γίνει πολλές 
συγκρούσεις το 2001) κατέληξε σε 22 νε-
κρούς και 37 τραυματίες, ενώ συνελήφθη-
σαν 30 «αντάρτες». Ο Ζάεφ κατηγόρησε τον 
Γκρουέφσκι για σκηνοθεσία αποπροσανατο-
λισμού του λαού. Ωστόσο, επικεφαλής της 
σερβικής Υπηρεσίας Στρατιωτικής Ασφάλει-
ας δήλωσε ότι είχαν προειδοποιήσει για επι-
κείμενη επίθεση από ομάδα τρομοκρατών, 
κυρίως Κοσοβάρων, με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας, πρσθέ-
τοντας ότι το σχέδιο στηρίζεται απ’ τη Δύση.

Παράλληλα, ο υπουργός εξωτερικών της 
Ρωσίας Λαβρόφ καταγγέλει «διαμόρφωση 
εκρηκτικού κλίματος» και «δυτικούς υπο-
κινητές», πυροδότηση αντικυβερνητικών 
διαδηλώσεων τύπου Μαϊντάν – με στόχο 
να πέσει η κυβέρνηση Γκρουέφσκι, επειδή 
αρνήθηκε να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία 
και δέχθηκε να συμμετάσχει στον αγωγό 
Turkish Stream! Όσο κι αν οι δηλώσεις Λα-
βρόφ κινούνται στα πλαίσια της αντιπαρά-
θεσης ΗΠΑ–Ε.Ε. με τη Ρωσία, είναι αλήθεια 
ότι: α) Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο 
παρακάμπτοντας οριστικά την Ουκρανία. 
Γι’ αυτό ΗΠΑ και Ε.Ε. διαμήνυσαν επίσημα 
σε Ελλάδα και Τουρκία ότι ούτε θέλουν ν’ 
ακούσουν για τον «εναλλακτικό» αγωγό, 
παρότι ο Ερντογάν ήδη υπέγραψε καταρ-
χήν συμφωνία, ενώ η η ελληνική κυβέρνηση 
τοποθετήθηκε υπέρ του αγωγού. β) Ο νεο-
διορισθείς πρέσβης των ΗΠΑ στα Σκόπια, 
Τζες Μπέιλι, εμφανίζεται ικανοποιημένος με 
το στήσιμο «πλατείας Ταξίμ» στα Σκόπια με 
σοβαρή χρηματοδότηση μέσω του ιδρύμα-
τος Σόρος.

Ασφαλώς, μια μεθοδευμένη έκρηξη 
εθνοτικών συγκρούσεων κατά μήκος του 
Turkish Stream είναι ικανή να ανατρέψει 
τους ρωσικούς σχεδιασμούς και να ενισχύ-
σει τους δυτικούς ιμπεριαλιστές (που επι-
χειρούν να κόψουν τον ενεργειακό ομφά-
λιο λώρο Ρωσίας–Ευρώπης), ιδιαίτερα των 
ΗΠΑ και των «ατλαντιστών» ευρωδορυφό-
ρων τους. Χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι 
όλα είναι ιμπεριαλιστικός δάκτυλος, είναι 
φανερό ότι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύ-
ουν τους διάφορους εθνικισμούς ή ακόμα τη 
λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κατεύθυνση 
που θέλουν.

Το πρόβλημα είναι η απουσία ανεξάρτη-
της δράσης του εργατικού κινήματος ενά-
ντια στις άρχουσες τάξεις, τους ιμπεριαλι-
στές και τους εθνικισμούς – που εξαιτίας της 
οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, μαζί με τους 
τυχοδιωκτισμούς των άρχουσων τάξεων, 
μπορούν να οδηγήσουν σε αιματηρές εκρή-
ξεις το καζάνι των Βαλκανίων.

Στις 12 Απριλίου, ο αφροαμερικάνος 
Φρέντυ Γκρέι συλλαμβάνεται από 
την αστυνομία της Βαλτιμόρης και 
κακοποιείται, με αποτέλεσμα να 

πέσει σε κώμα. 6 μέρες αργότερα, πολίτες συ-
γκεντρώνονται έξω από το αστυνομικό τμή-
μα που ήταν υπεύθυνο για τη σύλληψη και 
το βασανισμό του Γκρέυ, που την επόμενη 
μέρα πεθαίνει από φρικτά τραύματα σε λαιμό 
και σπονδυλική στήλη. Ο θάνατος αποδόθη-
κε σε ανθρωποκτονία και κατηγορήθηκαν έξι 
αστυνομικοί. Οι διαδηλώσεις που ακολούθη-
σαν την κηδεία του πήραν χαρακτήρα ανοι-
χτής σύγκρουσης με την αστυνομία. Στόχος 
των διαδηλωτών ήταν το δημαρχείο της 
Βαλτιμόρης, τα τοπικά αστυνομικά τμήματα 
και οι περίπολοι της αστυνομίας. Κατά τη δι-
άρκεια των κινητοποιήσεων συνελήφθησαν 
490 διαδηλωτές, τραυματίστηκαν 115 αστυ-
νομικοί, αναπτύχθηκαν στους δρόμους της 
Βαλτιμόρης δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς 
και κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης στην πόλη, από τις 27 Απριλίου ως τις 
3 Μαΐου.

Η αστυνομία έδειξε από τις πρώτες μέ-
ρες το ποιοτικό άλμα που είχε κάνει στο 
επίπεδο της καταστολής και επιχειρησιακής 
ετοιμότητας. Από τις πρώτες αντιδράσεις 
στις γειτονίες των αφροαμερικανών και τα 
καλέσματα για κινητοποιήσεις απέκλεισε τα 
σχολεία και τα πανεπιστήμια, μπλόκαρε κε-
ντρικούς δρόμους , έκλεισε το μετρό και το 
εμπορικό κέντρο και σταματούσε λεωφορεία 
για να τα εκκενώσει, σε περίπτωση που θα 
κατέβαιναν διαδηλωτές στους δρόμους. 

Η Baltimore People’s Power Assembly 
κατήγγειλε ότι η αστυνομία είχε συλλάβει 
και τρομοκρατήσει ανήλικα παιδιά ακόμα 

και 12 χρόνων, ενώ είχε προβεί και σε σε-
ξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών.Οι 
Βετεράνοι του Ιράκ Ενάντια στον Πόλεμο 
κάλεσαν την Εθνοφρουρά να αποσυρθεί από 
τους δρόμους της Βαλτιμόρης, δηλώνοντας 
πως στέκονται αλληλέγγυοι στο πλευρό του 
λαού της Βαλτιμόρης και προέτρεψαν τους 
εθνοφρουρούς «να σταθούν στο σωστό μέ-
ρος της ιστορίας». Διαδήλωση με σύνθημα 
«η Φιλαδέλφεια είναι Βαλτιμόρη» πραγμα-
τοποιήθηκε στην Φιλαδέλφεια, ενώ στην 
Καλιφόρνια το σωματείο των λιμενεργα-
τών έκλεισε τα λιμάνια την Πρωτομαγιά σαν 
ένδειξη διαμαρτυρίας στις ρατσιστικές δολο-
φονίες της αστυνομίας. Το ίδιο σωματείο είχε 
κλείσει πάλι τα λιμάνια το 2008 με αίτημα τη 
λήξη των πολέμων σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Σύντομα οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν 
και σε άλλες πόλεις με τη μορφή συγκε-
ντρώσεων αλληλεγγύης (Νέα Υόρκη, Ουά-
σιγκτον, Ντένβερ, Σηάτλ κ.α.). 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η τοπική 
διοίκηση της Βαλτιμόρης επέλεξε την ίδια 
πολιτική που χρησιμοποίησαν στη διάρκεια 
των κινητοποιήσεων στο Φέργκιουσον το 
περασμένο καλοκαίρι. Καταστολή με στρα-
τιωτικούς πλέον όρους, απροκάλυπτη στή-
ριξη στους δολοφόνους του Γκρέι, ανυποχώ-
ρητη στάση στα αιτήματα των διαδηλωτών 
(που θα σήμαινε αδυναμία να επιβάλλουν 
σιδηρά πειθαρχεία στα γκέτο των αφροαμε-
ρικανών). Στόχος η τρομοκράτηση των δι-
αδηλωτών και η αποθάρρυνση τους – αλλά 
έφεραν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα για 

τον αφροαμερικάνικο πληθυσμό, που έχει δι-
πλάσια ποσοστά ανεργίας από τον λευκό και 
βρίσκει τεράστια εμπόδια στην μόρφωση και 
την κοινωνική περίθαλψη.

Τοπικές αρχές, κυβέρνηση, ΜΜΕ και 
αστυνομία προσπάθησαν να δείξουν σαν 
υπαίτιους των κινητοποιήσεων τις «συμμο-
ρίες», τους «πλιατσικολόγους», «εξτρεμιστι-
κά στοιχεία» και «ξένες δυνάμεις», τα αίτια 
όμως είναι πολύ βαθύτερα και βασίζονται 
στην ίδια τη λογική και συγκρότηση της τε-
ρατώδους κρατικής μηχανής των ΗΠΑ. Από 
τη μία, η αστυνομική αυθαιρεσία και κατα-
στολή, με καθαρά φυλετικά κριτήρια, που 
δολοφονεί 2 αφροαμερικανούς κάθε μέρα, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός για τους μη λευ-
κούς Αμερικανούς σε όλες τις πτυχές του δη-
μόσιου βίου (εργασία, περίθαλψη, παιδεία), 
ο αστρονομικός αριθμός των κρατουμένων 
στη χώρα, καθώς και των εκτελέσεων. Επί-
σης, μη λευκοί Αμερικανοί πολίτες έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να λάβουν μεγα-
λύτερες ποινές, να κρατούνται προφυλακι-
σμένοι χωρίς δική και να φυλακίζονται αντί 
να παράσχουν κοινωνική εργασία από τους 
λευκούς. Οι έρευνες είναι σοκαριστικές. Το 
60% των φυλακισμένων ανήκει σε μειονότη-
τα, αφροαμερικανοί κάτω των 35 ετών είναι 
πιθανότερο να καταλήξουν φυλακή παρά να 
πάρουν πτυχίο, ενώ ο πληθυσμός άνω των 
35 ετών που έχει βρεθεί φυλακή ξεπερνά αυ-
τόν που έχουν τελειώσει το κολέγιο. Το 62% 
των παιδιών με αφροαμερικανούς γονείς έχει 
δει έναν γονιό του στη φυλακή (το ποσοστό 

των παιδιών με λευκούς γονείς είναι 15%). 
Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ ξεπέρασε το 
ποσοστό φυλακισμένων με εθνικά κριτήρια 
που είχε η Νότιος Αφρική την περίοδο του 
Απαρτχάιντ.

Την παρουσία τους για ακόμη μια φορά 
έκαναν αισθητή και οι ακροδεξιές οργανώ-
σεις, που ζήτησαν να επέμβουν για να τη-
ρηθεί «ο νόμος και η τάξη» στους δρόμους 
των πόλεων, είτε ως Κου Κλουξ Κλαν είτε ως 
«εθελοντές πολιτοφύλακες».

Η εξέγερση των αφροαμερικανών στις 
φτωχογειτονιές της Βαλτιμόρης είναι μια ει-
κόνα από το κοντινό μέλλον με βαθιά ταξικά 
χαρακτηριστικά. Ξεπέρασε τη διαμαρτυρία 
για τη δολοφονία του Φρέντι Γκρέι και των 
χιλιάδων άλλων νεκρών αφροαμερικανών 
και δεν ήταν απλά μια ακόμη αντίδραση στις 
φυλετικές διαφορές, αλλά και ενάντια στην 
στρατιωτική κατοχή των γειτονιών από πά-
νοπλους εθνοφρουρούς, μια σύγκρουση 
με το φόβο ότι δε θα ξαναδούν ζωντανό το 
παιδί τους όταν θα βγεί έξω από το σπίτι. Η 
εξέγερση στη Βαλτιμόρη στοχοποίησε ένα 
βασικό ιδεολογικό πυλώνα του ιμπεριαλιστι-
κού κράτους των ΗΠΑ, της ταξικής καταπίε-
σης μέσω της εθνικής/φυλετικής καταπίεσης, 
στοχοποίησε την αστυνομική βία και αυθαι-
ρεσία που αφορούν το σύνολο της εργατικής 
τάξης Οι εικόνες των στρατιωτικοποιημένων 
αστυνομικών δυνάμεων στη Βαλτιμόρη δεί-
χνει και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η 
αστική τάξη, όταν αμφισβητούνται έστω και 
πτυχές της εξουσίας της. 

Βαλτιμόρη: Ρατσιστική δολοφονία και μεγάλες κινητοποιήσεις

Μακεδονία: Απειλές ανάφλεξης και πάλι στα Βαλκάνια
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Στις 7 Μάη πραγματοποιήθηκαν 
βουλευτικές εκλογές στη Βρετα-
νία. Καθαρός νικητής αναδείχθη-
κε το Συντηρητικό Κόμμα του 

πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, σχηματί-
ζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση (πριν συνερ-
γαζόταν με το κόμμα των Φιλελεύθερων). 
Οι “Τόρις” πήραν 36,9% και 331 έδρες, εκ-
μεταλλευόμενοι το καλπονοθευτικό εκλο-
γικό σύστημα (η βρετανική επικράτεια χω-
ρίζεται σε 650 μονοεδρικές περιφέρειες και 
σε καθεμία την έδρα παίρνει το κόμμα που 
αναδεικνύεται πρώτο, ακόμα και με διαφορά 
μίας ψήφου). Το Εργατικό Κόμμα (ΕΚ) πε-
ριορίστηκε στο 30,5% και εξέλεξε 232 βου-
λευτές, σε ένα από τα χειρότερα εκλογικά 
αποτελέσματα της ιστορίας του. Τρίτο σε 
ψήφους ήρθε το λαϊκιστικό και ρατσιστικό 
Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βα-
σιλείου (UKIP) με 12,6%, αλλά πήρε μόνο 
μία έδρα, λόγω του εκλογικού συστήματος. 
Οι Φιλελεύθεροι πλήρωσαν τη συνεργα-
σία τους με τον Κάμερον με εκλογική συ-
ντριβή, λαμβάνοντας 7,8% – από 23% στις 
προηγούμενες εκλογές το 2010 – και μόλις 
8 έδρες. Οι ηγέτες του ΕΚ (Εντ Μίλιμπαντ), 
του UKIP (Νάιτζελ Φάριτζ) και των Φιλε-
λεύθερων (Νικ Κλεγκ) υπέβαλαν την παραί-
τησή τους. Ο άλλος μεγάλος νικητής των 
εκλογών ήταν αναμφισβήτητα το Σκωτσέζι-
κο Εθνικό Κόμμα (SNP), που κέρδισε τις 56 
από τις 59 έδρες στις εκλογικές περιφέρειες 
της Σκωτίας. 

Τέλος, όσον αφορά το χώρο της άκρας 
αριστεράς, η μακροχρόνια κρίση στην οποία 
βρίσκεται αντανακλάται και στα εκλογικά 
αποτελέσματα: ο Συνδικαλιστικός και Σο-

σιαλιστικός Συνασπισμός, παρότι υποστη-
ρίχτηκε από τις κυριότερες ακροαριστερές 
οργανώσεις αλλά και το συνδικάτο των 
σιδηροδρομικών RMT, περιορίστηκε στις 
36.000 ψήφους, κατεβάζοντας υποψηφίους 
σε 135 περιφέρειες.

Το εκλογικό αποτέλεσμα σαφώς εκφρά-
ζει πολιτικούς συσχετισμούς που οφείλονται 
κυρίως στην κρίση του εργατικού κινήματος 
και στην έλλειψη σοβαρής εναλλακτικής 
λύσης στα αριστερά του ΕΚ. Ο Κάμερον 
ακολούθησε τη “δοκιμασμένη συνταγή”, 
που απέδωσε στην περίπτωση του δημοψη-
φίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτί-
ας και βέβαια εφαρμόζεται σχεδόν παντού 
στην Ευρώπη: τρομοκράτησε τους ψηφοφό-
ρους, αφενός με το σύνθημα “να μη γίνου-
με Ελλάδα”, ώστε να προβάλει τη βάρβαρη 
νεοφιλελεύθερη πολιτική του ως μονόδρο-
μο, αφετέρου επισείοντας στους Άγγλους 
τον “κίνδυνο” να σχηματιστεί κυβέρνηση 
των Εργατικών η οποία θα είχε ανάγκη τη 
στήριξη των Σκωτσέζων του SNP στο κοινο-
βούλιο. Ωστόσο, η βασική αιτία για τη νέα 
βαριά ήττα του ΕΚ δεν είναι άλλη από την 
αποστροφή που νιώθουν γι’ αυτό τα εργα-
τικά και λαϊκά στρώματα, καθώς οι “εργατι-
κές” κυβερνήσεις των Μπλερ και Μπράουν 
συνέχισαν επάξια την πολιτική της Θάτσερ. 
Ειδικότερα στη Σκωτία, άλλοτε προπύργιό 
τους, οι Εργατικοί “μαυρίστηκαν” μαζικά, 
αφού οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί δεν ξέχα-
σαν ότι το ΕΚ ήταν ίσως ο βασικός ενορχη-
στρωτής της καμπάνιας του “Όχι” στην ανε-
ξαρτησία. Επιπλέον, το ΕΚ είναι το μοναδικό 
κόμμα που υπερασπίζεται έναν “ευρωπαϊκό” 
προσανατολισμό της Βρετανίας ή ακόμα και 

την υιοθέτηση του ευρώ, τη στιγμή που τα 
αντι-ΕΕ αισθήματα κυριαρχούν μέσα στις 
μάζες (όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές). 
Μετά τις εκλογές, η ακραία νεοφιλελεύθερη 
πτέρυγα του κόμματος βρήκε την ευκαιρία 
να ξεφορτωθεί τον Μίλιμπαντ, αποδίδοντας 
την ήττα στην υποτιθέμενη “αριστερή” ρη-
τορική του!

Το θριαμβευτικό αποτέλεσμα του SNP 
ήταν φυσικό επακόλουθο της μαζικής κινη-
τοποίησης του λαού της Σκωτίας κατά την 
περίοδο του δημοψηφίσματος για την ανε-
ξαρτησία, παρά την τελική επικράτηση του 
“Όχι”. Η ψήφος σε αυτό – παρότι πρόκειται 
για καθαρά ρεφορμιστικό κόμμα – εκφράζει 
τους πόθους της εργατικής τάξης και των 
φτωχών μαζών για απαλλαγή όχι μόνο από 
την αγγλική κυριαρχία, αλλά κυρίως από τη 
βαρβαρότητα των πολιτικών των κυβερνή-
σεων του Λονδίνου, συνεπώς είχε ένα σαφές 
ταξικό και προοδευτικό πρόσημο. Η μαζική 
στήριξη πιθανότατα θα ενθαρρύνει το SNP 
αλλά και συνολικά το κίνημα της ανεξαρτη-
σίας να επιζητήσουν έναν “δεύτερο γύρο”, 
όπως άλλωστε τόνισε και η νεαρή ηγέτιδά 
του Νίκολα Στάρτζιον. Το βέβαιο είναι ότι ο 
Κάμερον δεν έχει πια περιθώριο να αθετήσει 
τις υποσχέσεις του για μεγαλύτερη αυτονο-
μία της σκωτσέζικης κυβέρνησης και κοι-
νοβουλίου. Η εξέλιξη αυτή θα εντείνει την 
απαίτηση των συντηρητικών βουλευτών να 
μην έχουν οι “μη Άγγλοι” βουλευτές δικαί-
ωμα ψήφου στη Βουλή των Κοινοτήτων για 
θέματα που αφορούν μόνο την Αγγλία.

Το σημαντικότερο όμως επακόλουθο 
του αποτελέσματος των βρετανικών εκλο-
γών είναι ότι έρχεται όλο και πιο κοντά το 

δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κάμερον 
ανήγγειλε ότι αυτό θα διεξαχθεί το αργότε-
ρο το 2017. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα επι-
χειρήσει να διαπραγματευτεί ρυθμίσεις που 
θα επιτρέπουν στη Βρετανία να μην τηρεί τις 
περισσότερες από τις ντιρεκτίβες των Βρυ-
ξελλών, δηλαδή ουσιαστικά τη γερμανική 
πολιτική. Αν η διαπραγμάτευση δεν καρπο-
φορήσει, είναι βέβαιη τόσο η επίσπευση του 
δημοψηφίσματος όσο και η μαζική υπερψή-
φιση του λεγόμενου Brexit από τους λαούς 
της Βρετανίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα απο-
τελέσει βαρύ πλήγμα ίσως ακόμα και για την 
ίδια την επιβίωση της ΕΕ και για τη στρατη-
γική του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού.

Στο μεταξύ, οι “Τόρις” συνεχίζουν ενι-
σχυμένοι την αντεργατική πολιτική τους, 
με νέα νομοσχέδια που κατεδαφίζουν ό,τι 
έχει απομείνει από τις κοινωνικές παροχές, 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και βασικά 
ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Μονό-
δρομος για τους βρετανούς εργαζόμενους 
είναι να ανασυγκροτήσουν το κίνημά τους 
και να το συνδέσουν με τους αγώνες σε όλη 
την Ευρώπη. 

█ Γιάννης Χαλάς

Εκλογές στη Βρετανία: Νίκη της δεξιάς και σενάρια εξόδου από την Ε.Ε.

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν ση-
μαντικές απεργίες στη Γερμανία, 
με κύριο αντικείμενο την υπο-
γραφή συλλογικών συμβάσεων 

με αυξήσεις μισθών. Οι πιο σημαντικές ήταν 
των πιλότων της Lufthansa, του μεγάλου 
συνδικάτου του Μετάλλου “IG Metall”, των 
εργαζομένων ως προσωπικό ασφαλείας στα 
αεροδρόμια, των εργατών της Mercedes-
Benz. Αυτή όμως που έγινε η αιχμή του 
δόρατος των εργατικών διεκδικήσεων και 
εξελίχθηκε σε σκληρή ταξική αντιπαράθεση 
ήταν η απεργία του συνδικάτου των Μηχα-
νοδηγών (GDL).

Μακροχρόνια, αλληλέγγυα, 
μαχητική απεργία

Από το καλοκαίρι του 2014, το GDL βρι-
σκόταν σε διαπραγματεύσεις με την εταιρία 
“Deutsche Bahn” (Γερμανικοί Σιδηρόδρο-
μοι) για την υπογραφή νέας Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας. Τα αιτήματα του GDL, 
το οποίο έχει 20 χιλιάδες μέλη, ήταν:
α) Αύξηση 5% σε όλους τους μισθούς
β) Μείωση των ωρών εργασίας από 39 εβδο-
μαδιαίως σε 37
γ) Υπαγωγή στη δική του σύμβαση 17 χι-
λιάδων εργαζομένων στους σιδηρόδρομους 
που απασχολούνται σε άλλες εργασίες.

Τα αιτήματα αυτά ήταν πολύ σημαντι-
κά από πολλές απόψεις. Η πάλη για κα-
θαρή αύξηση μισθών — κοινό αίτημα και 
των άλλων απεργιών — σηματοδοτεί την 
απόρριψη, από πλευράς των εργαζομένων, 
των νεοφιλελεύθερων επιχειρημάτων που 
κυριαρχούν στη Γερμανία και την ΕΕ, ιδιαί-
τερα τα τελευταία 15 χρόνια, και μιλούν για 
μείωση του εργατικού κόστους ως μοναδική 
προϋπόθεση για αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας της οικονομίας και τη «γιατρειά» 

της από την κρίση.
Οι αντιλαϊκοί νόμοι των Σοσιαλδημο-

κρατών (SPD) στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000 έθεσαν τις βάσεις για μια ευθεία 
επίθεση στις εργατικές κατακτήσεις. Έτσι, 
έφτασε η Γερμανία — το πρότυπο σταθερής 
εργασίας — να έχει 10 εκατομμύρια εργαζό-
μενους με ελαστική/μερική εργασία (mini 
jobs) και με μισθούς έως 400 ευρώ. Συνολικά 
οι μισθοί έμειναν παγωμένοι, υπό το βάρος 
της αστικής προπαγάνδας για επέκταση της 
κρίσης, απολύσεις κ.α. και τις συνακόλου-
θες “εθνικές” θυσίες που έπρεπε να γίνουν, 
μόνο όμως από την εργατική τάξη. Αν προ-
σθέσει κανείς την ανυπαρξία επαναστατικής 
αριστεράς και τον έλεγχο πολλών Ομο-
σπονδιών από αστούς γραφειοκράτες συν-
δικαλιστές του SPD, καταλαβαίνει γιατί το 
γερμανικό εργατικό κίνημα εξαναγκάστηκε 
σε τέτοιες υποχωρήσεις.

Οι συνεχείς απεργίες του τελευταίου 
χρόνου αναδεικνύουν μια τάση εργατικής 
αντεπίθεσης και οικοδόμησης μιας νέας 
αγωνιστικής συνείδησης, πιο μαχητικής και 
αποφασισμένης να μην κάνει υποχωρήσεις 
στα εργατικά συμφέροντα. Αυτοί οι αγώνες 
ενισχύουν τη λογική «την κρίση να πληρώ-
σουν οι καπιταλιστές και όχι οι εργαζόμε-
νοι», ενώ μοιάζουν να εκφράζουν ένα μαχη-
τικό «Φτάνει πια» στην υποτίμηση της αξίας 
της εργατικής δύναμης και του βιοτικού επι-
πέδου της εργατικής τάξης και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων.

Το δεύτερο αίτημα, η μείωση των ωρών 
εργασίας, είναι επίσης καίριο, μιας και στις 
συνθήκες κρίσης έχουν αυξηθεί δραματικά 
(και μάλιστα πολύ χειρότερα αμειβόμενες), 
με μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια 
των εργαζομένων αλλά και της κοινωνί-
ας (βλ. πολύνεκρα δυστυχήματα σε Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς). Το ασφυκτικό πλαί-
σιο που έχει δημιουργηθεί για τις εργατικές 
οικογένειες, που αδυνατούν να έχουν μια 
φυσιολογική ζωή στερούμενες χρόνου και 
χρήματος, προκαλεί ενδοοικογενειακές δι-
αιρέσεις, βία, εξαθλίωση, ψυχικές ασθένειες, 
εξαρτήσεις, κοινωνική απομόνωση. Εξάλ-
λου, η μείωση των ωρών εργασίας χωρίς 
μείωση μισθών, ή και με αύξησή τους, όπως 
ζητάει το GDL, είναι απαραίτητος όρος για 
την καταπολέμηση της ανεργίας προς όφε-
λος των εργατικών συμφερόντων.

Το τρίτο αίτημα, ίσως και το σημαντικό-
τερο, αφορούσε την καθαρά ταξική ενότητα 
και αλληλεγγύη ως αδιαπραγμάτευτη εργα-
τική αξία. Το GDL απαίτησε να καλύπτει η 
σύμβασή του και άλλους 17 χιλιάδες συνα-
δέλφους, που εκτελούν διάφορες εργασίες 
του σιδηρόδρομου και αποτελούν «γκρίζα 
ζώνη», με χαμηλότερες αμοιβές, χωρίς προ-
στασία και εκπροσώπηση. Οι Μηχανοδηγοί 
απαιτούν για όλους τους συναδέλφους τους 
ίσα δικαιώματα, ίσες αμοιβές. Ταξική αλλη-
λεγγύη αλλά και αδήριτη ανάγκη, μιας και 
αυτό θα ισχυροποιήσει τις συνδικαλιστικές 
δυνατότητές τους και θα συγκεντρώσει με-
γάλη μάζα εργαζομένων ενάντια στην εργο-
δοσία.

Τα παραδειγματικά αιτήματα συμπλη-
ρώθηκαν με μακροχρόνιο αγώνα. Από το 
καλοκαίρι του 2014 έως τον Μάη του 2015, 
το GDL οργάνωσε 9 απεργιακές κινητοποιή-
σεις, από 1 έως 8 μέρες, ενώ η τελευταία του 
απεργία στα μέσα Μάη κηρύχτηκε ως διαρ-
κείας. Η σκληρή αγωνιστική διαπραγμάτευ-
ση κράτησε 11 μήνες  και δεν συμβιβάστηκε 
με τις διάφορες εργοδοτικές προτάσεις για 
αύξηση μισθών υπό την προϋπόθεση της 
εγκατάλειψης των υπόλοιπων εργαζομένων.

Η εργοδοσία διαθέτει τεράστια μέσα και 

κεφάλαια. Η Deutsche Bahn έχει 300 χιλιά-
δες εργαζόμενους (196.000 στη Γερμανία), 
συμμετέχει και το κράτος και έχει απευθεί-
ας διασυνδέσεις με την κυβέρνηση, ενώ τα 
τραίνα της μόνο στη Γερμανία διακινούν 
5,5 εκατομμύρια επιβάτες και 620.000 τό-
νους εμπορευμάτων τη μέρα. Από αυτά, οι 
200.000 τόνοι είναι προϊόντα που αφορούν 
τις χαλυβουργίες και τις χημικές βιομηχανί-
ες, δηλαδή τις γιγάντιες γερμανικές πολυε-
θνικές.

Έχοντας λοιπόν την κάλυψη της κυβέρ-
νησης, την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαί-
ου και των ΜΜΕ του, καθόλη τη διάρκεια 
του πολύμηνου αγώνα, η  Deutsche Bahn 
επιτίθετο με σφοδρότητα στους απεργούς, 
κατηγορώντας τους για «υπέρμετρες απαι-
τήσεις», για «καταστροφή της οικονομίας», 
«εθνική ζημιά» κ.τ.λ.

Ενάντια στην αστική προπαγάνδα (που 
δεν προκάλεσε κοινωνικό αυτοματισμό, το 
αντίθετο μάλιστα), οι εργαζόμενοι έμειναν 
συσπειρωμένοι και με τεράστια μαζικότητα 
στις απεργίες ως το τέλος. Το ίδιο όμως ανυ-
ποχώρητη ήταν και η εργοδοσία (προφανώς 
αντιπροσωπεύοντας όλο τον αντιδραστικό 
εργοδοτικό μηχανισμό της Γερμανίας). 

Στις 21 Μάη, το GDL και η κυβέρνηση 
ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συμφωνία 
για προσφυγή σε “διαιτησία”, με αποτέλε-
σμα την αναστολή της απεργίας. Είναι όμως 
εξαιρετικά αμφίβολο αν θα έχουμε κάποια 
τελική διευθέτηση ή άλλη μια προσωρινή 
“ανακωχή”.

Σημαντικές απεργίες στη Γερμανία

ΔΙΕΘΝΗ
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Το «Αριστερό Μέτωπο των Ερ-
γαζομένων» (FIT) στην Αρ-
γεντινή, που αποτελείται από 
τις τροτσκιστικές οργανώσεις 

Κόμμα των Σοσιαλιστών Εργατών (PTS – 
διεθνής τάση Fraccion Trotskista), Εργατι-
κό Κόμμα (PO – διεθνής τάση CRFI) και 
Σοσιαλιστική Αριστερά (IS – διεθνής τάση 
UIT) συνεχίζει τις εκλογικές επιτυχίες του.

Στην επαρχία Mendoza (4η μεγαλύ-
τερη, πάνω από 1,7 εκ. κάτοικοι), το FIT 
πήρε 14% και ήρθε δεύτερο στις δημοτικές 
εκλογές στις 22 Φλεβάρη. Το αντίστοι-
χο αποτέλεσμά του το 2011 ήταν μόλις 
1,64%. Στις 19 Απρίλη, στις προκριματικές 
εκλογές στη Mendoza, το FIT πήρε 7%. 
Πρόκειται για προκριματικές εκλογές για 
τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
2015, που διεξάγονται στις διάφορες πε-
ριφέρειες και καθορίζουν τα κόμματα και 
τους υποψηφίους που θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. Ένα κόμμα πρέπει να λάβει 
τουλάχιστον 1,5% για να έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στο δεύτερο γύρο.

Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λίγα, 
εξίσου καλά φαίνονται τα αποτελέσματα 
του FIT στην επαρχία της Salta (7%), στο 
Neuquen, τη Santa Fe και στην πόλη του 
Andacollo.

Αυτές οι επιτυχίες έρχονται να προστε-
θούν στα ιστορικής σημασίας αποτελέσμα-
τα των βουλευτικών εκλογών του 2013, 
όπου το FIT είχε λάβει 950.600 ψήφους για 
το κοινοβούλιο (4,2%) εκλέγοντας τρεις 
βουλευτές. Στην πόλη της Mendoza είχε 
και τότε πάρει 14% (141.000 ψήφους). Το 

2011 είχε πάρει συνολικά περίπου 500.000 
ψήφους (2,3%).

Στην κοινοβουλευτική δράση του FIT 
τον προηγούμενο χρόνο περιλαμβάνεται 
η κατάθεση ενός νομοσχεδίου «έκτακτης 
ανάγκης» για αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, μηνιαία τιμαριθμική αναπροσαρμο-
γή των μισθών, αύξηση της ελάχιστης σύ-
νταξης, απαγόρευση απολύσεων τα πρώτα 
δύο έτη της πρόσληψης κ.ο.κ.

Η άνοδος του FIT και των τροτσκιστι-
κών οργανώσεων που το απαρτίζουν (οι 
δύο μεγαλύτερες οργανώσεις του, PO και 
PTS, φαίνεται να έχουν περίπου 3–4.000 
και 2–3.000 ενεργά μέλη αντίστοιχα) είναι 
αποτέλεσμα της συστηματικής επέμβασής 
τους στο εργατικό κίνημα, που βρίσκεται 
σε άνοδο. Το PTS έχει, κατά δήλωσή του, 
αυξήσει τα μέλη του κατά 40% μέσα σ’ 
έναν χρόνο.

Τον Απρίλιο του 2014 είχε πραγμα-
τοποιηθεί μια μεγάλη γενική απεργία με 
μαζικά κλεισίματα εθνικών οδών και συ-
γκρούσεις με την αστυνομία, ενώ ακο-
λούθησαν σημαντικοί εργατικοί αγώνες 
σε εργοστάσια (ενάντια στο κλείσιμο του 
εργοστασίου ελαστικών Lear τον Μάιο 
του 2014, κατάληψη και αυτοδιαχείριση 
του εργοστασίου εκτυπώσεων MadyGraf 
–πρώην Donnelley– τον Αύγουστο του 
2014 από 400 εργάτες κ.α.).

Στις 31 Μαρτίου 2015 πραγματο-
ποιήθηκε ξανά γενική απεργία, πάλι με 
αποκλεισμό βασικών οδικών αρτηριών 
που οδηγούν στην πρωτεύουσα Μπου-
ένος Άιρες (Panamericana και γέφυρα 

Pueyrredon), οι οποίες είναι δι-
άσπαρτες με εργοστάσια. Ανά-
λογες δράσεις είχαν προγραμ-
ματιστεί σε La Plata, Rosario 
και Neuquen. Οι καταλήψεις 
δρόμων συνδιοργανώνονται 
από εργοστασιακά σωματεία, 
σωματεία μεταφορών, δασκάλων και φοι-
τητικούς συλλόγους. Σε βασικό ζήτημα 
έχει αναδειχθεί η φορολογία εισοδήματος, 
οι μισθοί σε σχέση με τον πληθωρισμό (το 
50% της εργατικής τάξης αμοίβεται με λι-
γότερο από 600 δολάρια το μήνα) και οι 
απολύσεις.

Συνολικά απήργησαν οι εργάτες εκα-
τοντάδων εργοστασίων, σταμάτησαν όλες 
οι συγκοινωνίες και έκλεισαν οι τράπεζες. 
Πετυχημένη ήταν η απεργία και σε μικρό-
τερες επιχειρήσεις, όπως και στους δα-
σκάλους και τους δημόσιους υπάλληλους. 
Στην οργάνωση των απεργιών σημαντικό 
παίζουν πρωτοπόροι και αριστεροί εργά-
τες–συνδικαλιστές στα εργοστάσια. Η 
συμμετοχή φαίνεται να ήταν μεγάλη ακό-
μη και σε εργοστάσια, τα σωματεία των 
οποίων δεν πραγματοποίησαν συνέλευση 
και δεν είχαν καλέσει στην απεργία.

Παράλληλα, στην Αργεντινή ανα-
πτύσσονται και ευρύτεροι κοινωνικοί αγώ-
νες, συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των 
γυναικών, ενάντια στη βία και τις δολο-
φονίες. Στις 3 Ιουνίου, ένα πλήθος 200.000 
βγήκε στους δρόμους με κεντρικό σύνθη-
μα «ούτε μία λιγότερη», με αφορμή τη δο-
λοφονία μιας 14χρονης εγκύου. Ωστόσο, 
η «πολυχρωμία» αυτών των κινητοποιή-

σεων και η προσπάθεια να «καπελωθούν» 
και να ενσωματωθούν στο σύστημα (τις 
διαδηλώσεις χαιρέτισε η πρόεδρος Κίρ-
χνερ, η Καθολική Εκκλησία κ.α.) βάζει το 
επιπρόσθετο καθήκον στους αργεντίνους 
επαναστάτες να συνδέσουν αυτό το πολύ 
σοβαρό ζήτημα με τη συγκεκριμένη πάλη 
για την ανατροπή του καπιταλισμού, εξη-
γώντας ότι αυτό είναι απαραίτητος όρος 
για τον οριστικό εκδημοκρατισμό των 
σχέσεων και την επιβολή μιας εργατικής 
κουλτούρας.

Η Αργεντινή είναι μια χώρα με τερά-
στιο ενδιαφέρον για το ελληνικό εργατικό 
κίνημα. Η χώρα αντιμετωπίζει, όπως και η 
Ελλάδα, ένα μεγάλο πρόβλημα χρέους (το 
2016 υπολογίζεται ότι πρέπει να αποπλη-
ρώσει χρέη ύψους 19,75 δις δολαρίων προς 
δανειστές–«αρπακτικά») και βεβαίως είναι 
χώρα–κλειδί για τις εξελίξεις στη Λ. Αμε-
ρική. Η άνοδος των μαχητικών εργατικών 
αγώνων, που όπως φαίνεται συνοδεύεται 
από προσπάθειες ανασυγκρότησης του 
εργατικού–συνδικαλιστικού κινήματος και 
ειδικά η ενίσχυση επαναστατικών τροτσκι-
στικών οργανώσεων (οι οποίες επιφορτί-
ζονται μ’ ένα σημαντικό καθήκον, πως θα 
διαχειριστούν αυτή την κατάσταση) δεί-
χνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθή-
σουν και οι αγωνιστές στη χώρα μας.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Άνοδος του «Αριστερού Μετώπου Εργαζομένων» 

και του εργατικού κινήματος

O αγώνας των φοιτητών στη Χιλή

Το φοιτητικό κίνημα στη Χιλή 
για πολλά χρόνια διεξάγει μια 
παραδειγματική μάχη, έχοντας 
μετατρέψει το εκπαιδευτικό σε 

κεντρικό πολιτικό ζήτημα, αμφισβητώντας 
στον δρόμο τις νεοφιλελευθερες επιλογές 
των κυβερνήσεων. Το νέο κύμα κινητοποιή-
σεων που έχει ταρακουνήσει τη χώρα ξέσπα-
σε στις αρχές Απριλίου, ως υποστήριξη στις 
απεργίες των καθηγητών που αντιδρούν σε 
επιμέρους διατάξεις της εκπαιδευτικής με-
ταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση. 

Οι πρώτες αντιδράσεις είχαν ήδη ξεκι-
νήσει μετά την παρουσίαση των πρώτων 
νομοσχεδίων από την πρόεδρο Μπασελέτ 
τον Μάη του 2014 ως εφαρμογή του εκλο-
γικού της προγράμματος. Τον Ιούνιο της 
ίδιας χρονιάς ξεκίνησαν οι πρώτες κινητο-
ποιήσεις από ένα κομμάτι της Ομοσπονδίας 
Καθηγητών της Χιλής, που διαφωνούσε σε 
μερικά σημεία της μεταρρύθμισης. Γρήγορα 
το κομμάτι αυτό συνάντησε την υποστήριξη 
του κλάδου και ξεκίνησε απεργία διαρκείας 
ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωνε συμμάχους, 
όπως την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμό-
νων των Ιδιωτικών και Συγχρηματοδοτού-
μενων Σχολείων (Confepa), οργανώνοντας 
αρκετές διαδηλώσεις. Η Φοιτητική Συνομο-
σπονδία της Χιλής (Confech), που ελέγχε-
ται από το ΚΚ Χιλής, κάλεσε αρκετά αργά 
σε πανεθνική κινητοποίηση στην πρωτεύ-

ουσα Σαντιάγο στις 16 Απριλίου 2015.
Στις 14 Μάη, η φοιτητική κινητοποίηση 

στο Βαλπαράιζο είχε απολογισμό δύο νε-
κρούς φοιτητές 18 και 24 ετών (ένας ήταν 
μέλος της νεολαίας του ΚΚ), που έπεσαν 
από τις σφαίρες ενός ιδιοκτήτη στο κατά-
στημα του οποίου έγραψαν σύνθημα κατά 
τη διάρκεια της πορείας! Οι δολοφονίες 
αυτές και η άγρια καταστολή πυροδότησαν 
μεγαλύτερες διαδηλώσεις και μαχητικότε-
ρες μορφές πάλης σε όλη τη χώρα, όπως 
καταλήψεις σε σχολές και σχολεία. Στις 21 
Μάη, φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί 
διαδηλώνουν με πρωτοφανή μαζικότητα και 
καταστέλονται βίαια από την αστυνομία. 
Πολυπληθείς και πάνοπλες κατασταλτικές 
δυνάμεις με τη χρήση βαρεών οχημάτων 
(αύρες) διαλύουν βαναύσα τη διαδήλωση, 
αφήνοντας πίσω δεκάδες τραυματίες, ανά-
μεσα τους έναν σοβαρά τραυτισμένο, τον 
28 χρονο Rodrigo Aviles, που δέχτηκε ρίψη 
νερού από αύρα από απόσταση αναπνοής. 
Ακολούθησε νέος γύρος μαζικών διαδηλώ-
σεων σε όλη την χώρα στις 29 Μάη, όπου 
μαζί με την Confech καλούσε και το Εθνικό 
Συντονιστικό Μαθητών Β΄βαθμιας (Cones), 
ενώ στο Σαντιάγο οι διαδηλώσεις κατέλη-
ξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η πιο 
σημαντική προεκλογική υπόσχεση της προ-
έδρου (μιλούσε για δωρεάν εκπαίδευση για 
το 80% των μαθητών/φοιτητών), παρά τα 
θετικά της σημεία δεν αγγίζει τον νεοφιλε-
λεύθερο πυρήνα της εκπαίδευσης, απλά τον 
«αμβλύνει». Παρότι η μεταρρύθμιση αντα-
νακλά σε κάποιο βαθμό το κοινωνικό βάθος 
των σκληρών αγώνων της τελευταίας δεκα-

ετίας, είναι μια «δειλή» μεταρρύθμιση που 
δεν μπορεί να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα 
του κινήματος για 100% δωρεάν παιδεία για 
όλους. Οι αλλαγές αφορούν μείωση των 
κερδών για τους ιδιοκτήτες των σχολείων 
που παίρνουν κρατική χρηματοδότηση, αυ-
στηρότερο έλεγχο στην κρατική επιχορήγη-
ση στα σχολεία, απόσυρση από τους δήμους 
της ευθύνης για τα δημόσια σχολεία, δωρε-
άν εκπαίδευση για το 60% του εκπαιδευτι-
κού πληθυσμού ως το 2016. 

Αυτές οι κινητοποιήσεις έρχονται στην 
πιο δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση, 
που είναι σε παρατεταμένη κρίση λόγω των 
σκανδάλων που την έχουν πνίξει. Η Μπασε-
λέτ, που τα σκάνδαλα αγγίζουν και την ίδια 
(ο γιος της εμπλέκεται σε σημαντικό σκάν-
δαλο) κατέφυγε μάλιστα σε ολοκληρωτικό 
ανασχηματισμό, ζητώντας την παραίτηση 
όλης της κυβέρνησης και τον σχηματισμό 
νέας. Από τον Οκτώβριο του 2014, σειρά 
σκανδάλων αποκαλύπτουν τις σφιχτές σχέ-
σεις προσώπων της στρατιωτικής χούντας 
του Πινοσέτ με το μεγάλο κεφάλαιο και το 
σημερινό πολιτικό προσωπικό της αστικής 
τάξης, συμπεριλαμβανομένου και ανθρώ-
πων της σημερινής κυβέρνησης. Αποκαλύ-
πτεται όλο και πιο συχνά στις εργαζόμενες 
μάζες το τεράστιο φαγοπότι που έχουν στή-
σει εις βάρος τους μεγάλο κεφάλαιο και πο-
λιτικά κόμματα.

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει τε-
ράστια οργή στη νεολαία, που βιώνει την 
άγρια εκμετάλλευση στην παιδεία και την 
εργασία, ενώ βλέπει πώς το πολιτικό προ-
σωπικό της χούντας κινεί ανενόχλητο τα 
νήματα από το παρασκήνιο. Η σημερινή κυ-

βέρνηση, που εκλέχτηκε τον Νοέμβρη του 
2013, αποτελείται από έναν συνασπισμό 
εφτά κεντροαριστερών κομμάτων, ανάμε-
σα τους το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το ΚΚ. 
Δεδομένης της συμμετοχής του ΚΚ στην 
κυβέρνηση και εφόσον ελέγχει την Con-
fech, κάνει το παν για να μην πυροδοτηθεί 
ένα νέο πανεκπαιδευτικό κίνημα που μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε μια νέα «Επανάσταση 
των Πιγκουίνων» (το μαθητικό κίνημα) και 
να ταραχθούν περαιτέρω τα θολά νερά του 
κυβερνητικού συνασπισμού. Είναι χαρακτη-
ριστικό πώς οι διαδηλώσεις καλούνται κάθε 
Πέμπτη, ενώ ακόμα και μετά τις δολοφονίες 
των φοιτητών αυτή η «ρουτίνα» δεν άλλα-
ξε. Μάλιστα, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις 
και τις συγκρούσεις στις 29 Μάη, η Confech 
αποφάσισε πώς δεν θα ξανακαλέσει απο-
γευματινές πορείες! Στήριξε έτσι την κυβέρ-
νηση που τσιρίζει «ενάντια στις ακρότητες», 
κατηγορώντας για τις συγκρούσεις «προβο-
κάτορες ξένους με την εκπαίδευση» και όχι 
την αστυνομική βία!

Η ουσία πίσω από μια τέτοια απόφαση 
είναι ότι το φοιτητικό κίνημα είναι σε κρίσι-
μη καμπή. Μπορεί η συνδικαλιστική ηγεσία 
των φοιτητών να μην θέλει να συγκρουστεί, 
αλλά στη βάση έχει δημιουργηθεί μια αρ-
κετά μεγάλη φυσική πρωτοπορία, που μαζί 
με τις νεολαιίστικες οργανώσεις της επανα-
στατικής αριστεράς κερδίζει συνεχώς έδα-
φος, προσπαθώντας να εφαρμόσει ένα συ-
νεκτικό σχέδιο αγώνα. Καθόλου απίθανο το 
επόμενο διάστημα το φ.κ. να συμπαρασύρει 
μαζί του τους εργαζόμενους και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα.

P.B..

EP_Iounios_2015.indd   14 7/6/2015   7:58:40 μμ



Ιούνιος 2015 Εργατική Πάλη  15 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τα βήματα και η ζωή ενός μεγάλου επαναστάτη

Ο Π. Πουλιόπουλος ήταν από τους λίγους επαναστάτες στην Ελ-
λάδα, που συνέδεσαν βαθιά την ζωή τους με τον αγώνα για την 
Σοσιαλιστική Επανάσταση και τη δημιουργία του επαναστατι-
κού κόμματος σε Ελλάδα και παγκόσμια. Γεννημένος στη Θήβα 
το 1900, έμελλε να διαδραματίσει έναν από τους σημαντικότερους 
ρόλους στην οργάνωση και προσπάθεια για συνειδητοποίηση του 
νεαρού τότε ελληνικού εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος.

Κεντρισμένη από τη νίκη της επανάστασης του Οκτώβρη το 
1917 στη Ρωσία, η επαναστατική δράση του Πουλιόπουλου άρχισε 
κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922. Μόλις 19 χρο-
νών, φοιτητής της Νομικής Αθηνών, εντάσσεται στο Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ). Έναν χρόνο αργότερα επι-
στρατεύεται και στέλνεται στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, όπου δι-
ακρίνεται για την αντιπολεμική του δράση, παίρνοντας δραστή-
ρια μέρος στην οργάνωση των στρατιωτικών κομμουνιστικών πυ-
ρήνων και στην έκδοση παράνομων αντιπολεμικών προκηρύξεων, 
που καταγγέλλουν τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου. 
Για την δράση του αυτή φυλακίζεται μαζί με άλλους κομμουνιστές 
στις στρατιωτικές φυλακές Σμύρνης με την κατηγορία της «εσχά-
της προδοσίας». Τελικά, με την κατάρρευση του μετώπου κατα-
φέρνει να δραπετεύσει και έτσι γλυτώνει από το εκτελεστικό από-
σπασμα.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, συμμετέχει ενεργά στο Κίνημα των 
Παλαιών Πολεμιστών και το 1924 γράφει το μνημειώδες έργο 
«Πόλεμος κατά του Πολέμου». Με την εκτόπιση της οπορτουνιστι-
κής δεξιάς από την ηγεσία του ΣΕΚΕ, που πλέον έχει μετονομαστεί 
σε ΚΚΕ, ο Πουλιόπουλος στέλνεται αντιπρόσωπος στο 5ο συνέ-
δριο της Κ.Δ. και εκλέγεται, στο 3ο Έκτακτο Συνέδριο του κόμμα-
τος, το συνέδριο της μπολσεβικοποίησης, μέλος της Κ.Ε. και πρώ-
τος Γενικός Γραμματέας. Το 1926 αντιμετωπίζει ξανά την κατηγο-
ρία της «εσχάτης προδοσίας», αυτή τη φορά λόγω του συνθήμα-
τος του ΚΚΕ για «Ενιαία και Ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη», 
όπου ξεχωρίζει η μνημειώδης 5ωρη «απολογία» του, με την αδιάλ-
λακτη υπεράσπιση τόσο του προλεταριακού διεθνισμού όσο και 
του δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση (συγκεκριμένα των 
Σλαβομακεδόνων). Θα εξοριστεί στη Φολέγανδρο, απ’ όπου θα 
γυρίσει ύστερα από την πτώση της παγκαλικής δικτατορίας την 
ίδια χρονιά. Για το ίδιο ζήτημα θα φυλακιστεί ξανά το 1928.

Κατά την απουσία του, όμως, η σταλινική ομάδα κατορθώνει να 
επικρατήσει στο ΚΚΕ. Έτσι ο Πουλιόπουλος είναι ο πρώτος στην 
Ελλάδα, μαζί με τον Γιατσόπουλο, που δίνει τη μάχη από το 1926 
ενάντια στον ιδεολογικό και οργανωτικό εκφυλισμό του ΚΚΕ και 
γίνεται ο κύριος, πολιτικά και ιδεολογικά, εκπρόσωπος της Διε-
θνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης (Δ.Α.Α.) μέσα στο ΚΚΕ, από το 
οποίο θα διαγραφεί πραξικοπηματικά το 1927. Το 1928 σχηματί-
ζεται η Αριστερή Αντιπολίτευση στο ΚΚΕ (και στα 1930, προσχω-
ρεί στη Διεθνή Αριστερή Αντιπολίτευση που συγκροτήθηκε γύρω 
από τον Λέων Τρότσκι) και εκδίδει το περιοδικό Σπάρτακος. Μέ-
χρι το 1933 αγωνίζεται αδιάκοπα για τη διάδοση των θέσεων της 
Δ.Α.Α. και την καταπολέμηση της σταλινικής γραφειοκρατίας. 
Ηγετική θα είναι η συμβολή του στην ίδρυση το 1934 της Οργά-
νωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, όπου συγκεντρώθη-
κε το μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο τμήμα των τροτσκιστών σ’ όλη 
την Ελλάδα.

Επικηρυγμένος από τη δικτατορία Μεταξά, συλλαμβάνεται το 
1938, φυλακίζεται και μεταφέρεται στην Ακροναυπλία το 1939, 
όπου και θα μείνει ως το τέλος του Μάρτη του 1942, απ’ όπου 
βαριά άρρωστος θα διακομιστεί στις φυλακές Αβέρωφ και έπει-
τα στην Λάρισα. Το 1941, πριν η δωσίλογη κυβέρνηση Τσολάκο-
γλου παραδώσει τους Ακροναυπλιώτες στους Ναζί, ο Πουλιόπου-
λος είχε προτείνει οι 600 κρατούμενοι της Ακροναυπλιάς να απο-
δράσουν μαζικά. Οι ηγέτες του ΚΚΕ στη φυλακή μπλοκάρουν την 
απόδραση. Εν τέλει διαφεύγει μόνο η σταλινική «ηγετική» σαβού-
ρα των γραφειοκρατών, αφήνοντας την πλειοψηφία των κρατου-
μένων στα νύχια των στρατευμάτων κατοχής. Τον Ιούνιο του 1943, 
θα μεταφερθεί στο Νεζερό, όπου και θα εκτελεστεί μαζί με άλλους 
105 αγωνιστές, σε αντίποινα για την δράση του ΕΛΑΣ. Όμως, 
ακόμα και την τελευταία στιγμή, απευθύνεται στους ιταλούς φα-
ντάρους στη γλώσσα τους, και τους καλεί να στρέψουν τα όπλα 
τους εναντίον του ταξικού τους εχθρού. Οι ιταλοί φαντάροι αρ-
νούνται να εκτελέσουν τις διαταγές και την εκτέλεση αναλαμβά-
νει ο φασίστας ιταλός αξιωματικός.

Διαλεκτική και κριτική σκέψη, βαθύτατη θεωρητική μαρξιστική 
κατάρτιση, αλύπητο μαστίγωμα της καπιταλιστικής τρομοκρατί-
ας σε κάθε περίπτωση, απεριόριστη επαναστατική και ταξική αλ-
ληλεγγύη, βαθύτατο μίσος για τα προνόμια και τη δουλοφροσύ-
νη, προλεταριακός ηρωισμός, ακλόνητη πίστη στη 4η Διεθνή και 
στο μέλλον της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης, αυτά εί-
ναι μερικά απ’ τα κύρια στοιχεία της προσωπικότητας αυτού του 
ανυποχώρητου και φλογερού επαναστάτη.

Από τις εκδόσεις Εργατική Πάλη κυκλοφορούν τα Διαλεκτά 
Έργα, ηΣοσιαλιστική ή αστικοδημοκρατική επανάσταση στην Ελ-
λάδα, και η βιογραφία του από τον Δ. Λιβιεράτο..

Σε υπεράσπιση της κοινής λογικής
(συνέχεια της απάντησης στους σταλινοζαχαριαδικούς Γ. Πετρόπουλο, Β. Λιόση, Δ. Δημητριάδη)

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 Στην απάντησή μας με αφορμή την έκδοση του βιβλί-
ου «Το ΚΚΕ στον ιταλοελληνικό πόλεμο 1940–41» στις 

ιστορικές αυθαιρεσίες και τη διαστρέβλωση του μαρξισμού 
απ’ την σταλινοζαχαριαδική τριάδα (Γ. Πετρόπουλος, Β. 
Λιόσης, Δ. Δημητριάδης),1 όπως ήταν φυσικό δεν υπήρξε 
καμία απάντηση. Δημοσίευσαν (ergatikosagwnas.gr) την 
απάντησή μας, με τίτλο «Όταν οι νεοτροτσκιστικές γκρού-
πες αγκαλιάζουν την ηγεσία του ΚΚΕ», με το σχόλιο: «προ-
έκυψε και έτερος χειροκροτητής της ηγεσίας του ΚΚΕ στην 
προσπάθεια που καταβάλει η τελευταία να αναθεωρήσει την 
ιστορία του κόμματος και να ξεριζώσει την ιστορική συνεί-
δηση των κομμουνιστών. Πρόκειται για τη νεοτροτσκιστι-
κή Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΟΚΔΕ), 
που στην ιστοσελίδα της δημοσιεύει μακροσκελέστατο άρ-
θρο πολεμικής ενάντια σ’ όσους αντιτάχθηκαν... στο τελευ-
ταίο πόνημα του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ για 
τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Το άρθρο επικροτεί την αναθεώ-
ρηση της ιστορίας του ΚΚΕ από την ηγεσία του…».2

Χρειάζεται μεγάλη αντιτροτσκιστική εμμονή για να «κα-
ταλάβει» κάποιος ότι με την απάντησή μας γίναμε χειρο-
κροτητές της ηγεσίας του ΚΚΕ. Αυτό που κάναμε είναι 
ν’ ανατρέψουμε ακόμη μια χυδαία (ιστορικά τη λιγότερο 
επαρκή) απόπειρα αναθεώρησης του μαρξισμού, όπου αλή-
θεια συστηματικά επιδίδεται η συγκεκριμένη τριάδα (μέσω 
των ιστοσελίδων ergatikosagwnas.gr και kordatos.org). Και 
βέβαια ν’ αποκαταστήσουμε την αλήθεια για τις θέσεις του 
τροτσκιστικού κινήματος, απαντώντας στις ύβρεις και συ-
κοφαντίες των εξαφανιζόμενων σταλινικών ομάδων. Όχι 
τόσο γι’ αυτά τα απολιθώματα, όσο για τις νέες γενιές επα-
ναστατών. Τους ίδιους αφορά ένα, αν έχουν ίχνος εντιμό-
τητας, η υποχρέωση σ’ αυτά που γράφουν για τον τροτσκι-
σμό και τους τροτσκιστές να αναφέρουν τις πηγές τους, όχι 
απλά ν’ αναπαράγουν ό,τι άκουσαν σε κάποιο σταλινικό 
καφενείο ή κατασκευάστηκαν σε κάποιο χαλκείο.

2 Ο Μάκης Μαΐλης (μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ), στις κατη-
γορίες της σταλινοζαχαριαδικής τριάδας προς τη ση-

μερινή ηγεσία του ΚΚΕ για «τροτσκισμό ή νεοτροτσκισμό», 
«αποφασισμένη να διαλύσει το Κόμμα, όπως το ξέραμε, το 
ζήσαμε και καταγράφηκε στην ιστορία και τη συνείδηση του 
εργαζόμενου λαού»3, απάντησε (Ριζοσπάστης 17/5) κατη-
γορώντας τους ότι «ξεπατικώνουν» τον Άγι Στίνα! Πράγ-
ματι, ο Γ. Πετρόπουλος αναφέρει εκτεταμένα αποσπάσμα-
τα του Στίνα για ν’ αποδείξει ότι η σημερινή ηγεσία του 
ΚΚΕ τον «ξεπατικώνει»!  Σε νέο του κείμενο ο Β. Λιόσης,4 
ως συνήθως, κατηγορεί τη σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ και 
τον Μαΐλη για νεοτροτσκισμό. Αναφέρεται στην απάντηση 
που έδωσαν εκ μέρους της Ο.Κ.Δ.Ε. οι σ. Β. Ζόγκας και Σ. 
Παπαδόπουλος, σε αποσπάσματα κειμένων του Π. Πουλιό-
πουλου ή τροτσκιστών του πυρήνα Ακροναυπλίας, από το 
βιβλίο του Μ. Εμμανουηλίδη «ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, 
Ο ελληνικός τροτσκισμός και ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος».

Για ακόμη μια φορά, η σταλινοζαχαριαδική ομάδα, με 
όσα υποστηρίζει, αφήνει ό,τι έγινε στο παγκόσμιο εργα-
τικό/κομμουνιστικό κίνημα, στον πόλεμο, την κατοχή, το 
ΕΑΜ κ.λπ. στο χώρο του ανεξήγητου. Δεν φταίει τίπο-
τα και κανείς, που η «νικηφόρα επανάσταση» δεν κέρδισε 
αλλά χάθηκε τραγικά, προδίδοντας τις αρχές του επανα-
στατικού μαρξισμού. Αυτό δεν σχετίζεται με την «αντιφασι-
στική», εθνικοπατριωτική πολιτική του ΚΚΕ, που εξάλειψε/
κατέστειλε (τροτσκιστές, Βελουχιώτης κ.α.) το ταξικό περι-
εχόμενο, ακόμη κι όταν η σύγκρουση έγινε πραγματικότη-
τα (Δεκεμβριανά, Εμφύλιος); Ποιος αμφιβάλει, σήμερα, ότι 
οι αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας του ΚΚΕ (1934), το 7ο Συ-
νέδριο της ΚΔ και η «εθνικοπατριωτική» υπερεπένδυση/δι-
αστροφή της ταξικής πάλης καθόρισαν την τύχη της «νικη-
φόρας επανάστασης»; Για τους σταλινικούς και την σταλι-
νοζαχαριαδική ομάδα, αρκεί που βρίζουν και συκοφαντούν 
το τροτσκιστικό κίνημα ή γράφουν παραδοξολογίες : «Τα 
τρία αυτά γράμματα δεν ταυτίζονται στο πολιτικό τους περι-
εχόμενο, συνιστούν όμως μια διαλεκτική συνέχεια. Ο λόγος 
είναι απλός. Αναφέρονται σε διαφορετικές φάσεις –και συνε-
πώς σε διαφορετικές συνθήκες– του πολέμου που τροποποι-
ούσαν τον χαρακτήρα του.»5.

3 Σε κανένα κείμενό τους, όπως γενικά των σταλινικών, 
όπου μιλάνε για έθνος, εθνικισμό, πατριωτισμό δεν 

αναφέρονται στους κλασικούς του μαρξισμού (Μαρξ, Έν-
γκελς, Λένιν, Τρότσκι, Λούξεμπουργκ κ.α.), παρά στους 
Δημητρόφ, Ζαχαριάδη και ομοίους, αποσπασματικά και 
μόνο στο 7ο Συνέδριο – και φυσικά τι έλεγαν οι τροτσκι-
στές, που ήταν πάνω στις αρχές του επαναστατικού μαρ-
ξισμού, έστω σε ορισμένες περιπτώσεις με μια υπερβολική 
καθαρότητα. Οι αντιλήψεις της σταλινοζαχαριαδικής ομά-

δας δεν είναι ούτε κλασικές αστικές, είναι εθνικιστικές.
Για τους μαρξιστές, όλα τα έθνη είναι πρόσφατα, σχετικά 

τεχνικά δημιουργήματα, δεν προϋπήρξαν του έθνους–κρά-
τους. Το έθνος δεν είναι μια κοινότητα που σχηματίζεται 
αυθόρμητα, στη βάση ορισμένων χαρακτηριστικών. Δομεί-
ται συνειδητά πάνω στη δυνατότητα/ικανότητα ορισμένων 
τάξεων να ηγεμονεύσουν, να μετασχηματίσουν σε «εθνικό» 
τα διάσπαρτα λαϊκά στοιχεία (όχι μόνο αυτά). Το έθνος δεν 
προκύπτει: δημιουργείται/χτίζεται/κατασκευάζεται από 
κοινωνικές τάξεις, που επιδιώκουν κοινωνική, πολιτική, πο-
λιτισμική ηγεμονία. Οι κυρίαρχες τάξεις/αστική τάξη οικει-
οποιούνται/«εθνικοποιούν» το ιστορικό παρελθόν (περίο-
δοι, προσωπικότητες, μνημεία κ.α.) για να κατασκευάσουν 
τη «συνέχεια του έθνους». «Κάθε έθνος έχει τους δικούς 
του ποιητές, μνημεία του λόγου για τα οποία υπερηφανεύ-
εται: Όμηρος/Ελλάδα, Δάντης/Ιταλία, Θερβάντες/Ισπανία, 
Καμόες/Πορτογαλία, Σαίξπηρ/Αγγλία, Γκαίτε/Γερμανία» 
(Γκράμσι). Η αστική προπαγάνδα αποδίδει στην «αφυπνι-
σμένη» εθνική συνείδηση των λαών τη δημιουργία εθνι-
κών κρατών: ένας μύθος πολύ χρήσιμος στους υποστηρι-
κτές του εθνικού κράτους, αλλά όχι λιγότερο ψευδής εξαι-
τίας αυτού. Το έθνος είναι αποτέλεσμα του κράτους, όχι η 
αιτία. Το κράτος δημιουργεί το έθνος, όχι το έθνος το κρά-
τος. Η μετατροπή των ανθρώπινων ομάδων σε έθνη, σε λα-
ούς ενός κράτους (πέρα ίσως από μια μικρή περίοδο) δεν 
άνοιξε νέες προοπτικές. Τα «έθνη–κράτη» αποτελούν ισχυ-
ρό εμπόδιο, προμαχώνα κάθε αντίδρασης ενάντια στην 
κοινωνική απελευθέρωση και το Σοσιαλισμό. Γι’ αυτό η ρη-
τορική των ακροδεξιών/φασιστικών ρευμάτων αρχίζει και 
τελειώνει στο «έθνος» και την «πατρίδα».

4 Τα λιβελογραφήματα των σταλινικών καταλήγουν 
«ατράνταχτα»: «αντίληψη που δοκιμάστηκε στη ζωή 

και απορρίφθηκε από τις μάζες, μετατρέποντας τους τρο-
τσκιστές... σε γκρούπες –μέσα από αλλεπάλληλες διασπά-
σεις– χωρίς κύρος και εμβέλεια... ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
έπαιξαν ανοικτά προβοκατόρικο ρόλο…».6 Μήπως είναι και-
ρός ν’ αναρωτηθούν οι σταλινικοί κάθε απόχρωσης: πόση 
απήχηση έχουν σήμερα οι αντεπαναστατικές τους από-
ψεις; Αν δεν το ξέρουν, ας το μάθουν: σχεδόν τίποτα. Σή-
μερα, το κύρος του σταλινισμού διεθνώς είναι περισσότε-
ρο από ανύπαρκτο. Αλλά κι εκείνη την εποχή, η επικράτη-
ση των σταλινικών («η λέπρα του διεθνούς εργατικού κι-
νήματος»7) οφείλεται όχι στη λάμψη τους αλλά στο λεπίδι 
της γραφειοκρατικής αντεπανάστασης, στην εκμετάλλευ-
ση της Οκτωβριανής Επανάστασης.

5 Αποκαλούν το τροτσκιστικό κίνημα «γκρούπες» (χαρα-
κτηριστική άγνοια, νωθρότητα σκέψης και κυρίως σκό-

πιμης συκοφάντησης). Πόσο έχει συμβάλει ο επαναστατι-
κός μαρξισμός/τροτσκισμός παγκόσμια –στη θεωρία, πολι-
τική και πρακτική, αλλά και στα επαναστατικά κινήματα– 
είναι πασίγνωστο, όπως και οι οργανώσεις/κόμματα της 
4ης Διεθνούς. Σήμερα, το κίνημα του επαναστατικού μαρ-
ξισμού/τροτσκισμού είναι το μοναδικό ρεύμα σε παγκό-
σμια κλίμακα, με σημαντικές οργανώσεις/κόμματα. Μήπως 
μπορούν να μας πουν τα σταλινικά απολιθώματα, τι απο-
τελούν σήμερα, οργανωτικά, διεθνώς; Αποτελούν έστω μι-
κρές «γκρούπες» (για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο τους); 
Μπορούν να μας πουν για τη χώρα μας;

Χαρακτηριστική η αμετροέπεια της σταλινοζαχαριαδι-
κής ομάδας να εγκαλεί τους πάντες – αλλά μπορούν να μας 
πουν γιατί δεν εμφανίζονται πουθενά, δεν τους συναντά-
ει ποτέ κανένας σε κάποια παρέμβαση, μέσα στο κίνημα; 
Κλείνοντας, παραθέτουμε το ρώσικο λαϊκό μύθο που χρη-
σιμοποίησε ο Λένιν προς υπεράσπιση της Λούξεμπουργκ: 
«Οι αετοί μπορεί καμιά φορά να πετάξουν και χαμηλότερα 
από τις κότες, μα οι κότες ποτέ δεν μπορούν να πετάξουν στα 
ύψη που πετάν οι αετοί».8

Β.Ζ.–Σ.Π. , 5/6/2015
1 okde.gr, 12/5/2015
2 ergatikosagwnas.gr, 15/5/2015
3 “Η σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ και το πρώτο γράμμα του Ζα-
χαριάδη”, Γ. Πετρόπουλος, ergatikosagwnas.gr
4 “Όταν ο μαρξισμός μετατρέπεται σε θεολογία”, Β. Λιόσης, 
kordatos.org, 19/5/2015
5 “Το πρώτο και τα άλλα δύο γράμματα του Νίκου Ζαχαριά-
δη”, Γ. Πετρόπουλος, ergatikosagwnas.gr, 17/5/2015
6 “Τελικά ποιος είχε δίκιο για τη στάση του στον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο;”, Ε. Καβαλλάρη, 14 & 18/5/2015, alfavita.gr
7 “Τα εγκλήματα του Στάλιν”, Λ. Τρότσκι, σ. 307, εκδ. «Προ-
μηθέας»
8 “Σημειώσεις ενός δημοσιολόγου”, Β. Λένιν, σελ. 421, Άπα-
ντα τόμ. 44, εκδ. Σύγχρονη Εποχή
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Φέτος στις 30 Απριλίου συ-
μπληρώθηκαν 40 χρόνια από 
την πτώση της Σαϊγκον στα 
χέρια των Βιετκόνγκ, του 

κομμουνιστικού αντάρτικού του Βιετνάμ. 
40 χρόνια από την επικού μεγέθους νίκη 
των βιετναμέζικων μαζών ενάντια στον 
Ιμπεριαλισμό. Δηλαδή την νίκη τους, 
στον τριαντάχρονο και πλέον πόλεμο, 
ενάντια σε Ιαπωνέζους, Γάλλους και ειδι-
κά Αμερικάνους ιμπεριαλιστές, 40 χρόνια 
από την επικράτηση ενός εργατικού κρά-
τους στην ινδοκινέζικη χερσόνησο.

Η Βιετναμέζική επανάσταση ήρθε 
και νίκησε το 1975, όταν μπροστά στις 
τηλεοπτικές κάμερες, σε παγκόσμια θέα, 
οι Αμερικάνοι εξευτελισμένοι εκκένωναν 
άρον-άρον την πρεσβεία τους στην Σαϊ-
γκόν. Δύο χρόνια νωρίτερα τον Μάρτιο 
του 1973 ο Νίξον ακύρωνε την μετατρε-
ψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Όμως η 
Βιετναμέζικη επανάσταση δεν ήταν μόνο 
καθοριστικό χτύπημα στην απόλυτη κυ-
ριαρχία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. 
Η επανάσταση και ο πόλεμος στο Βιετ-
νάμ ήταν το προκεχωρημένο φυλάκιο 
της παγκόσμιας επανάστασης μεταξύ 
1945-1975. Ουσιαστικά πέρασε πάνω και 
ένωσε το επαναστατικό κύμα μετά τον Β’ 
Π.Π. με το επαναστατικό κύμα του Μάη 
του 68. Η συνεχής επαναστατική κρίση 
στις αποικίες, ήταν αποτέλεσμα και της 
ατσάλινης αποφασιστικότητας του Βιετ-
ναμέζικού λαού και Κόμματος Εργαζομέ-
νων Βιετνάμ (του κομμουνιστικού κόμ-
ματος δηλαδή, εφεξής Κ.Κ.Β.), που άνοιγε 
τον δρόμο, με το όπλο στο χέρι, για πάνω 
από 30 χρόνια. Το σύνθημα «Ho, Ho, Ho 
Chi Minh! Che, Che, Guevara!», δεν δο-
νούσε άδικά τις καρδιές της νεολαίας των 
ιμπεριαλιστικών μητροπόλεων.

Από την γαλλική Ινδοκίνα στον 
Πρώτο πόλεμο του Βιετνάμ

Το Βιετνάμ βρίσκεται στην ινδοκινέζι-
κη χερσόνησο, στην νοτιανατολική Ασία. 
Συνορεύει στα βόρεια με την Κίνα, στα 
δυτικά με το Λάος και την Καμπότζη, με 
τις οποίες συναποτελούσε έως το 1945, 
την λεγόμενη γαλλική Ινδοκίνα και στα 
ανατολικά βρέχεται από την θάλασσα της 
νοτιάς Κίνας. Στην μακρόστενη λωρίδα 
της έκτασης του, από τον βορρά στον 
νότο, καλύπτεται από πυκνά δάση και 
ζούγκλες, λόγω του τροπικού κλίματος, 
διατρέχεται από τον ποταμό Ερυθρό στον 
βορρά και δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ 
στον νότο, ενώ στο κέντρο της χώρας δε-
σπόζει η Αναμίτικη οροσειρά.

Οι Γάλλοι, όπως και άλλοι ευρωπαί-
οι αποικιοκράτες, είχαν παρουσία στο 
Βιετνάμ ήδη από τον 17ο και 18ο αιώνα, 
με εμπόρους και ιεραποστόλους, αλλά 
η προσάρτηση ολόκληρου του Βιετνάμ, 
από τους Γάλλους, έγινε μεταξύ 1859-
1885, ενώ επίσημα η αποικιοκρατία αρχί-
ζει το 1874. Οι Γάλλοι εισήγαγαν τους δυ-
τικούς τρόπους εκπαίδευσης, το λατινικό 
αλφάβητο, (το οποίο διατηρεί έως σήμε-
ρα), άρχισαν τον προσηλυτισμό στον Ρω-
μαιοκαθολικισμό. Οι περισσότεροι Γάλλοι 
εγκαταστάθηκαν στο πλούσιο με φυτείες, 
δέλτα του Μεκόνγκ, και στην Σαϊγκόν, η 
οποία μετονομάστηκε μετά την νίκη σε 
πόλη του Χο Τσι Μίνχ.

Στο Β΄Π.Π. η Ιαπωνία εισέβαλλε στην 
γαλλική Ινδοκίνα και το καθεστώς του 
Vichy (Βισύ), την παρέδωσε στην Ιαπω-
νία. Με την εισβολή των Γιαπωνέζων, το 
1941, δημιουργήθηκε από το Κ.Κ.Β, ο 
αντάρτικος στρατός των Βιετ-μίνχ. Ο Για-
πωνέζικος ιμπεριαλισμός ξεζούμιζε τις κα-
τεκτημένες περιοχές, ενώ η βαναυσότητα 
προς τους πληθυσμούς ίσως ξεπερνούσε 
εκείνη των Ναζί. Το 1945 μόνο πεθαίνουν 
από λιμό πάνω από ένα εκατομμύριο, στα 
περίπου 30 εκατομμύρια Βιετναμέζων. 

Η Βιετναμέζικη επανάσταση ήταν μέ-
ρος του επαναστατικού κύματος κατά την 
διάρκεια του Β’ Π.Π. και των αντιαποικια-
κών επαναστάσεων. Η Βιετναμέζικη επα-
νάσταση ήρθε, ως συνέχεια της Κινέζικης 
επανάστασης, της Κορεάτικης επανάστα-
σης, της ανάπτυξης των εθνικοαπελευ-
θερωτικών κινημάτων σε Μαλαισία, Ιν-
δονησία κάτω από την επιρροή των κομ-
μουνιστικών κομμάτων. Στις 2 Σεπτέμβρη 
του 1945 οι Βιετ-μίνχ ανακηρύξαν την 
εθνική ανεξαρτησία και μία δημοκρατική 
κυβέρνηση στο Ανόι, πόλη του βορρά. Ο 
Vo Nguyen Giap (Βο Νγκουγιέν Γκιάπ), ο 
«κόκκινος Ναπολέων», στρατιωτικός και 
πολιτικός ηγέτης της επανάστασης, ανέ-
λαβε την ίδρυση του Βιετναμέζικου Λαϊ-
κού Στρατού.

Η Γαλλική κυβέρνηση απάντησε στην 
κήρυξη ανεξαρτησίας, στέλνοντας στρα-
τεύματα το 1946. Στον βρώμικο πόλεμο 
των γάλλων αποικιοκρατών, οργανώθηκε 
ένα παλλαϊκό αντάρτικό, το οποίο οδή-
γησε τον γαλλικό στρατό, στην ήττα του 
στο Dien Bien Phu (Ντιεν Μπιεν Φου) το 
1954. Μετά την συντριπτική ήττα, υπο-
γράφθηκαν οι συμφωνίες της Γενεύης το 
1954, σύμφωνα με τις οποίες ο γαλλικός 
ιμπεριαλισμός απέσυρε τα στρατεύματα 
του, υπογράφηκε εκεχειρία, χωρίστηκε η 
χώρα κατά μήκος του 17ου παράλληλου, 
σε βόρειο και νότιο Βιετνάμ, αναγνωρί-

στηκε η ανεξαρτησία του Βό-
ρειου Βιετνάμ. Προβλεπόταν 
επίσης η ενοποίηση του βόρειου 
και του νότιου Βιετνάμ το 1956, 
με γενικές εκλογές. 

Η δεύτερη φάση της 
επανάστασης, η επέμβαση 
των Αμερικάνων

Το νότιο Βιετνάμ υποστη-
ριζόταν από τους Αμερικάνους, 
που χρηματοδοτούσαν αφειδώς 
το διεφθαρμένο καθεστώς του 
Ngo Dinh Diem (Νγκο Ντιν 
Ντιεμ). Φυσικά οι εκλογές δεν 

έγιναν ποτέ, καθώς, όπως έγραψε ο Αϊ-
ζενχάουερ στα απομνημονεύματά του, 
ο Χο Τσι Μινχ θα έπαιρνε το 80% των 
ψήφων. Έκτοτε τον πόλεμο ενάντια στην 
επανάσταση ανέλαβαν εξ’ ολοκλήρου και 
απευθείας οι Αμερικάνοι, αφού η προη-
γούμενη έμμεση εμπλοκή τους, με την 
χρηματοδότηση του γαλλικού στρατού 
και την αποστολή στρατιωτικών συμ-
βούλων, δεν στάθηκε αρκετή. Η ιστορία 
θα αποδείκνυε ότι ούτε η άμεση εμπλοκή 
τους θα ήταν.

Ο Κένεντι στέλνει περίπου 15 χιλιά-
δες στρατό το 1960. Οι Αμερικάνοι, με 
την προβοκάτσια στον κόλπο του Τόν-
κιν στις 2 Αυγούστου του 1964, κήρυξαν 
τον πόλεμο στον Βόρειο Βιετνάμ. Η αμε-
ρικάνικη επέμβαση ήταν η μεγαλύτερη 
πολεμική επιχείρηση, μέχρι τότε, με εξαί-
ρεση τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. 
Ο αμερικάνικος στρατός χρησιμοποίησε 
όλων των ειδών τα όπλα, εκτός ατομικών 
βομβών, δηλαδή βόμβες ναπάλμ, βόμ-
βες διασποράς, τον λεγόμενο Πορτοκαλί 
Παράγοντα, (ένα τοξικό φυτοκτόνο χη-
μικό, υπεύθυνο για 500 χιλιάδες παιδιά 
γεννημένα με δυσμορφίες, με το οποίο 
ψεκαζόνταν τα πυκνά δάση-ζούγκλες και 
οι καλλιέργειες ρυζιού, ώστε να αποψιλώ-
σουν την ύπαιθρο από τους αγρότες και 
αντάρτες). Η αμερικάνοι στρατιώτες στο 
έδαφος του Βιετνάμ έφτασαν τους 550 
χιλιάδες το 1967, ενώ συνολικά οι Αμε-
ρικάνοι στρατιώτες που ενεπλάκησαν, 
αριθμούσαν 9 εκατομμύρια.

Παρά την γιγάντια κινητοποίηση του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ήταν αδύ-
νατο να σταθεί, όταν η καθολική πλειο-
ψηφία του πληθυσμού ήταν εναντίον του. 
Παρά την στρατιωτική του υπεροπλία, η 
πολιτικό-στρατιωτική ήττα του ήταν προ-
διαγεγραμμένη, ειδικά μετά την επίθεση 
Τετ το 1968. Καθοριστικός παράγοντας 
για την ήττα του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού ήταν το διεθνές κύμα συμπαράστα-
σης στον Βιετναμέζικο λαό, το διεθνές 
αντιπολεμικό κίνημα, τόσο στην χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης, όσο και μέσα στις 
Η.Π.Α. Σπουδαίο ρόλο σε αυτά τα κινή-
ματα έπαιξε η 4ης Διεθνής, με την δράση 
του πρώτου μαύρου υποψήφιου, για την 
προεδρία των Η.Π.Α., τροτσκιστή Clifton 
DeBerry, καλώντας δε από τις 5 κιόλας 
του Αυγούστου του 1964, να δώσουν οι 
εργαζόμενοι όλου του κόσμου «βοήθεια 
γρήγορη, γενναία και δίχως όρους στο βι-
ετναμέζικο λαό και στην Λαϊκή Δημοκρα-
τία του Βορείου Βιετνάμ», με «συγκεντρώ-
σεις… μπροστά σε αμερικάνικές πρεσβείες 
… και προειδοποιητικές απεργίες». (Δες το 
Μαρξιστικό Δελτίο Ν. 31 και Ν. 32,  Οκτώ-
βρης, Δεκέμβρης 1964 ).

Ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. το αντιπολε-
μικό κίνημα πήρε τεράστιες διαστάσεις. 
Το 1967 εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλω-
τές περικυκλώνουν το Πεντάγωνο, τον 
Οκτώβρη του 1969 δύο εκατομμύρια 
διαδηλώνουν στις Η.Π.Α ενάντια στον 
πόλεμο. Τον Μάϊο του 1970 τέσσερα εκα-
τομμύρια διαδηλώνουν και η εθνοφρου-
ρά επεμβαίνει σε 16 πανεπιστήμια. Την 
ίδια στιγμή οι λιποταξίες και οι αρνήσεις 
κατάταξης αυξάνονταν, στον αμερικάνι-
κό στρατό στο Βιετνάμ κυκλοφορούσαν 
πάνω από 300 αντιπολεμικά έντυπα-

εφημερίδες από τους στρατιώτες, πάνω 
από 1000 αξιωματικοί του αμερικάνικου 
στρατού δολοφονήθηκαν από τους στρα-
τιώτες στο μέτωπο, ενώ είχαν αρχίσει να 
υψώνονται σημαίες των Μαύρων Πανθή-
ρων.

Από την νίκη ενάντια στον 
Ιμπεριαλισμό, στην ήττα από την 
Γραφειοκρατία

Ο τριαντάχρονος πόλεμος επέβαλ-
λε ένα πολύ βαρύ τίμημα στην νίκη της 
επανάστασης, το ίδιο και η συνέχιση της 
ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας με άλλα 
μέσα, οι ανίερες συμμαχίες της κινέζικης 
γραφειοκρατίας με τον αμερικάνικο ιμπε-
ριαλισμό. Κυρίως όμως οι πολιτικές αδυ-
ναμίες της βιετναμέζικης ηγεσίας στά-
θηκαν καθοριστικές για το μέλλον του 
Βιετνάμ.

Ο αμερικάνικoς ιμπεριαλισμός επέ-
βαλλε εμπάργκο, το οποίο κράτησε έως 
το 1994. Η επίσκεψη του Νίξον το 1972 
στην Κίνα, δημιούργησε μία ανίερη συμ-
μαχία μεταξύ της Κινέζικης γραφειοκρα-
τίας, που επιτέθηκε στα βόρεια σύνορα 
του Βιετνάμ το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 
1979 με 120 χιλιάδες στρατιώτες, ενώ οι 
Ερυθροί Χμέρ του Πολ-Ποτ της Καμπό-
τζης επιτιθόταν στο νότιο Βιετνάμ, το 
οποίο οδήγησε στην επέμβαση του Βι-
ετναμέζικου στρατού τον Δεκέμβριο του 
1978 και στην κατάρρευση του Πολ-Ποτ.

Η ηγεσία του Βιετναμέζικου Κ.Κ., 
υπό τον Χο Τσι Μινχ, ο οποίος πέθανε το 
1969, είχε μεν στόχο την κατάκτηση της 
εξουσία κάτω από την δική της ένοπλη 
πάλη, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει τι 
είδους ταξικό περιεχόμενο θα είχε το κρά-
τος και η οικονομία. Ο πυρήνας της ηγε-
σίας του Βιετναμέζικού Κ.Κ. είχε διαμορ-
φωθεί στον μεσοπόλεμο, κάτω από την 
επιρροή της Οκτωβριανής Επανάστασης, 
διατηρώντας όμως, όπως και η ηγεσία του 
κινέζικου Κ.Κ., μερική αυτονομία από την 
σοβιετική γραφειοκρατία και την στα-
λινοποιημένη Τρίτη Διεθνή. Παρά την 
αποφασιστικότητα της, ήταν μία πολιτικά 
ανεπαρκής ηγεσία. Πιθανόν η νίκη της 
επανάστασης να είχε επιτευχθεί νωρίτερα 
και με λιγότερες θυσίες, εάν έστεκε καλύ-
τερα η μαρξιστική της διαπαιδαγώγηση. 
Παρόλαυτα η σωστή αντίληψη του Γκιάπ, 
ότι «Το πρόβλημα του επαναστατικού πο-
λέμου δεν είναι πρώτα από όλα στρατιωτι-
κό, είναι πάνω από όλα πολιτικό», προσα-
νατόλισε την ηγεσία, έστω με έναν εμπει-
ρικό τρόπο, έστω και με καθυστερήσεις.

Εάν αυτή η αντίληψη αρκούσε για 
την κατίσχυση της επανάστασης, δεν 
αρκούσε όμως για την μετατροπή του 
εργατικού κράτους σε μία Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία, δεν αρκούσε για την απο-
φυγή της γραφειοκρατικοποίησης και 
της παλινόρθωσης του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής,. Για όλα αυτά χρεια-
ζόταν η πολιτική επάρκεια, που μόνο το 
τροτσκιστικό ρεύμα θα είχε. Δυστυχώς 
όμως οι τροτσκιστές είχαν δολοφονηθεί 
σε σταλινικού τύπου εκκαθαρίσεις ήδη 
από το 1945. Έτσι το 1986 η πολιτική του 
Κ.Κ.Β. στράφηκε προς την δημιουργία 
ελεύθερης αγοράς, το 1994 σταμάτησε το 
εμπάργκο η Αμερική, και το 2007 το Βιετ-
νάμ έγινε μέλος του Π.Ο.Ε.

40 χρόνια από τη Νίκη της 
Βιετναμέζικης Επανάστασης

█ Κωνσταντίνος Σηφάκης

▼Βιετναμέζοι Τροτσκιστές διαδηλώνουν στην 
πρώτη επέτειο της δολοφονίας του Λ. Τρότσκυ
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