
Η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, για να κρατηθεί στην εξουσία, 
ικανοποιεί πειθήνια τις κανιβαλικές νεοφιλελεύθερες ορέξεις των δανειστών 

ψηφίζοντας συνεχώς αντεργατικά–αντιλαϊκά μέτρα. Mετά τo 3o Mνημόνιο, το 
ασφαλιστικό, το φορολογικό, τον «κόφτη», προχωράει σε ένα ακόμη σημαντικότερο 

χτύπημα. Στόχος δανειστών/τοκογλύφων και συγκυβέρνησης είναι η πλήρης 
κατεδάφιση των εργατικών δικαιωμάτων μας, με την ψήφιση των μέτρων για τα 
«εργασιακά» μέσα στο Φθινόπωρο, που είναι προαπαιτούμενα της λεγόμενης 2ης 

αξιολόγησης, για να πάρει η κυβέρνηση την υποδόση των 2,8 δις ευρώ.
Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις υπουργών και βουλευτών, τα μέτρα θα είναι 

ισοπεδωτικά. Ήδη από τις 18/6 βρίσκεται στην Αθήνα η διεθνής 8μελής Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων για τα «εργασιακά», που έχει συσταθεί από τους δανειστές και το 
υπ. Εργασίας και θα εκδώσει πόρισμα στις 12 Σεπτέμβρη. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
συμμετέχει μόλις ένας Έλληνας (γνωστός αντιδραστικός), ενώ κανείς εργατολόγος 

της χώρας δεν δέχθηκε να συμμετέχει. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ!

Σήμερα το δημόσιο χρέος είναι 330 δις 
(176,9% του ΑΕΠ) με αυξητική τάση, 
κοντεύει να γίνει διπλάσιο του ΑΕΠ. Το 

2016, θα φτάσει το 198% και το 2020–22, όταν 
θα έχει ολοκληρωθεί το 3ο Μνημόνιο στο 222% 
(από 120% το 2009, όταν άρχισε η «θεραπεία» 
των Μνημονίων). Το συνολικό χρέος του ελλ. 
καπιταλισμού (δημόσιο, ιδιωτικό, ασφαλιστικών 
ταμείων κ.λπ.) είναι περίπου 7 ΑΕΠ (1 τρις ευρώ) 
και μεγαλώνει διαρκώς. Μέχρι το 2030, πρέπει 
να πληρωθούν στους δανειστές/τοκογλύφους 
περίπου 350 δις τοκοχρεολύσια – από τα οποία 
158 δις τόκοι. Αυτά τα ποσά είναι αδύνατο να 
παραχθούν από τον χρεοκοπημένο ελληνικό 
καπιταλισμό. Ειδικά όταν προβλέπονται από τα 
Μνημόνια πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% από 
το 2018 και μετά, που θα αποτελειώσουν την 
ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το 2016, για άλλη μια χρονιά θα υπάρξει 
ύφεση στην ελληνική οικονομία, ίσως και 1%. 
Ο ελλ. καπιταλισμός βρίσκεται σε κωματώδη 
κατάσταση, όπου μία–μία «σβήνουν» και οι πιο 
στοιχειώδεις λειτουργίες. Δεν πρόκειται να συ-
νέλθει ούτε με «θαύμα» και πολύ περισσότερο 
με τα συνεχή Μνημόνια και μέτρα. Τα περί «ανά-

πτυξης» (που δήθεν πλησιάζει, μαζί με τις επεν-
δύσεις) είναι εκτός πραγματικότητας. Αντίθετα, 
ο ελλ. καπιταλισμός θα βουλιάζει όλο και περισ-
σότερο σε μια δομική και διαρκή υπανάπτυξη.

Οι καπιταλιστές όχι μόνο δεν επενδύουν, 
αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το αποδει-
κνύουν τα «κανόνια» μεγάλων ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, που σκάνε στα χρόνια των Μνημονίων 
(π.χ. Ηλεκτρονική Αθηνών, Athens Ledra Hotel, 
“Πυρσός” security, Μαρινόπουλος, Jetoil κ.τ.λ.), 
ενώ αναμένονται κι άλλα ως τα τέλη του χρό-
νου. Παρά τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα, το 
κεφάλαιο αδρανεί, κερδοσκοπεί, φοροδιαφεύγει 
και καταφεύγει σε φορολογικούς παραδείσους.

Η εξάπλωση της ανεργίας (επίσημα 25%, 
στην πραγματικότητα πολύ παραπάνω), της 
δυστυχίας, της φτώχειας και εξαθλίωσης είναι 
η καλύτερη απόδειξη της χρεοκοπίας της πολι-
τικής των μνημονιακών κυβερνήσεων και του 
καπιταλιστικού συστήματος. Η φτώχεια και οι 
ανισότητες αυξάνονται δραματικά. Το 40% του 
πληθυσμού ζει κάτω από τα επίσημα όριά της, 
ενώ και η «ακραία φτώχεια – αποστέρηση» σχε-
δόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2009–2013 (από 11% 
στο 20,3% του πληθυσμού).

Η οικονομική χρεοκοπία και η πραγματική 
κατάσταση του ελληνικού καπιταλισμού

Ο.Κ.Δ.Ε.
Οργάνωση Κομμουνιστών 

Διεθνιστών Ελλάδας
ergatikipali@okde.gr
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Με αγώνες να καταργήσουμε 
νέα & παλιά Μνημόνια 

Να διώξουμε τη μνημονιακή κυβέρνηση του Τσίπρα



Τα μέτρα που προετοιμάζο-
νται αφορούν την άμεση 
μείωση των μισθών (για 
ακόμη μια φορά), τις σχέ-

σεις εργασίας (για πολλοστή φορά) 
και το πετσόκομμα των συνδικαλι-
στικών δικαιωμάτων και του συνδι-
καλισμού! Συγκεκριμένα:

– Νέα μείωση του κατώτατου μι-
σθού από 1/1/17 (σήμερα είναι 586 
ευρώ μικτά για τους άνω των 25 ετών, 
511 ευρώ μικτά για τους νεότερους). 
Ήδη ξεκίνησε η υπογραφή επιχειρη-
σιακών «συλλογικών συμβάσεων», 
κάτω και από τα 586 ευρώ, από τις 
εργοδοτικές «Ενώσεις Προσώπων».

– Κατάργηση 13ου & 14ου μι-
σθού (δώρα Πάσχα–Χριστουγέν-
νων και επίδομα 
αδείας) στον 
ιδιωτικό τομέα. 
Αρχικά ίσως με 
την τακτική της 
«συγχώνευσης» στους 
12 μισθούς για παλιούς 
εργαζομένους και πλήρους 
κατάργησης στους νέους.

– Κατάργηση όλων των επι-
δομάτων: γάμου, τέκνων, σπουδών, 
ανθυγιεινής εργασίας και προσαυ-
ξήσεων τριετιών! Θα επιφέρει άμεση 
μείωση έως 30% του 
μισθού σε αρκετούς εργαζόμενους.

– Αμετάβλητο μισθό για όλο τον 
εργασιακό βίο («σύστημα “καθα-
ρού” μισθού»).

– Ακόμη μεγαλύτερη ελαστικο-
ποίηση της εργασίας: Καθιέρωση 
συμβάσεων όπως η μικροεργασία 
(mini jobs), συμβόλαια μηδενικών 
ωρών (zero hour contracts) και λευ-
κές συμβάσεις (white contracts). Δη-
λαδή απασχόλησης όταν θέλει ο ερ-
γοδότης, με αμοιβή που ορίζει ο ίδιος 
ή έστω λίγων ωρών, χωρίς ασφαλι-
στική κάλυψη κ.λπ.

Ακόμη χειρότερα είναι όσα αφο-
ρούν τις εργασιακές σχέσεις.

– Κατάργηση, αρχικά ίσως μόνο 

στην πράξη, των κλαδικών συλλο-
γικών συμβάσεων (ακόμη κι αυτών 
που υπογράφουν οι Ομοσπονδίες ή 
και η ΓΣΕΕ). Υπογραφή «συλλογι-
κών συμβάσεων» από εργοδοτικές 
«Ενώσεις Προσώπων».

– Πλήρη απελευθέρωση των 
ομαδικών απολύσεων (χωρίς όρια 
ή διοικητικό βέτο). Πρόσφατη από-
φαση του γενικού εισαγγελέα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έκρινε 
ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο τη 
δυνατότητα που παρέχει η ελληνική 
νομοθεσία στον εκάστοτε υπουργό 
Εργασίας να αρνείται σε επιχειρήσεις 

τη διενέργεια ομαδικών 
απολύσεων! (προσφυγή 
της ΑΓΕΤ Ηρακλής, που 
μετά το κλείσιμο του ερ-

γοστασίου της Χαλκίδας, είχε ζητή-
σει έγκριση από τον υπ. Εργασίας για 
ομαδικές απολύσεις των 236 εργαζο-
μένων, η οποία απορρίφθηκε).

– Μείωση της αποζημίωσης για 
απολύσεις εργαζομένων, η οποία 
θεωρείται ακόμη υψηλή με βάση τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα.

– Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση 
του «Διευθυντικού Δικαιώματος» 
και παράλληλη μείωση των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων.

– Αλλαγή του τρόπου λήψης απο-
φάσεων για την πραγματοποίηση 
απεργιών. Πρακτικά θέλουν να κάνουν 
αδύνατη την κήρυξη απεργίας, βάζο-
ντας άπιαστες προϋποθέσεις (π.χ. συμ-
μετοχή πάνω από το 50% των εργαζό-
μενων μιας επιχείρησης ή κλάδου).

Μειώνουν μισθούς, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις,
τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία!

Μας μετατρέπουν σε
σύγχρονους δουλοπάροικους
Να τους σταματήσουμε!

Τα εργασιακά/συνδικαλιστικά δικαιώματα αποτελούν τον πυρήνα των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων!

Όλες οι παραπάνω «μεταρρυθμίσεις» καταργούν ουσιαστικά το 
συνδικαλιστικό νόμο (Ν. 1264/82) και κάθε άλλο νόμο που κατοχυρώνει 
κάποια, έστω και περιορισμένα, δικαιώματα των εργαζομένων, των 
εκπροσώπων τους, της συνδικαλιστικής δράσης και των Συνδικάτων. 
Έχουν στόχο να κάνουν αδύνατη την απεργία, να καταργήσουν επί της 
ουσίας τα Σωματεία, τη συνδικαλιστική δράση και ιδιαίτερα το μαχητικό 
συνδικαλισμό. Να ποινικοποιούν και να απαγορεύουν οποιαδήποτε 
αγωνιστική διεκδίκηση ή κινητοποίηση και τις απεργίες, να μένουν οι 
εργαζόμενοι έρμαιο στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες κ.τ.λ. Με λίγα λόγια, 
να ατομικοποιήσουν τους εργαζόμενους και να περιθωριοποιήσουν το 
συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος σ’ ένα αυταρχικό καθεστώς: 
τα συνδικάτα θα είναι μισοπαράνομα και σε κάθε περίπτωση παντελώς 
ανίσχυρα, ο ρόλος τους δεν θα αναγνωρίζεται καθόλου – και θα επιτρέπεται 
μόνο ένας «υπεύθυνος» ή κυβερνητικός συνδικαλισμός, από συνδικάτα 
ελεγχόμενα ή «σφραγίδες», εργοδοτικά ή «κίτρινα».

Μ’ αυτά τα μέτρα, φαίνεται ακόμα πιο καθαρά η ταξική πολιτική των 
Μνημονίων. Πάνω απ’ όλα χτυπάνε την εργατική τάξη. Ενισχύουν με κάθε 
τρόπο τους καπιταλιστές, για να σωθούν απ’ την χρεοκοπία και κρίση του 
συστήματός τους, στις πλάτες των εργαζομένων. Αφήνουν ανεξέλεγκτο κάθε 
αφεντικό να συμπεριφέρεται ως σύγχρονος μαυραγορίτης και τσιφλικάς, να 
οφείλει δεδουλευμένα, να απολύει κατά βούληση κ.λπ. – να συμπεριφέρεται 
στους εργαζόμενους σαν σε δούλους.



– Επαναφορά του lockout 
(ανταπεργίας) που είχε καταργη-
θεί με το Ν. 1264/82. Θέλουν ο ερ-
γοδότης να έχει δικαίωμα να μην 
πληρώνει όσους εργαζόμενους 
δεν συμμετέχουν σε μια απεργία – 
ώστε να μπορεί να διαιρεί, απειλεί 
και εκβιάζει ενάντια σε κάθε αγω-
νιστική κινητοποίηση. 

– Περιορισμός ή και κατάργηση 
της προστασίας των μελών Σωμα-
τείου που προβλέπεται από το Ν. 
1264/82. Μείωση των ημερών συν-
δικαλιστικής άδειας, δραστικός πε-
ριορισμός των αμειβόμενων αδει-
ών, περιορισμός των προσώπων 
που δικαιούνται άδειες. Δραστική 
μείωση των ημερών απουσίας συν-
δικαλιστή. _

Μειώνουν μισθούς, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις,
τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία!

Στη μάχη του «εργασιακού» η νεολαία 
–μαθητές φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι– 
πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο. Η νεολαία 
δέχεται διπλό χτύπημα: τη διάλυση της παι-
δείας και τα «εργασιακά», που χτυπούν πρώ-
τα τα δικά της δικαιώματα, επιφυλάσσοντάς 
της ένα κατάμαυρο μέλλον («χαμένη γενιά» 
την αποκαλούν οι ίδιοι οι αστοί). Το «εργα-
σιακό» πετάει τους νέους γυμνούς στη ζού-
γκλα της αγοράς εργασίας, έρμαιο στις ορέ-
ξεις των μαυραγοριτών–εργοδοτών – που 
εκμεταλλευόμενοι την τεράστια ανεργία, θα 
μεταχειρίζονται τους νέους κυριολεκτικά ως 
δούλους. Η ανεργία στους νέους αγγίζει το 
50%. Ήδη τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι 
εργαζόμενοι δουλεύουν ακόμα και δωρεάν 
ή με άθλιους μισθούς, κατά κανόνα χωρίς ή 
με μερική ασφάλιση, υποτίθεται για να απο-
κτήσουν εργασιακή εμπειρία!!

Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι μας δείχνουν το δρόμο!
Οι γάλλοι εργαζόμενοι για αρκετούς μήνες αγωνίζονται ενά-

ντια στο «νόμο Κομρί», με μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις σ’ 
όλη τη χώρα και σε ορισμένους απ’ τους πιο σημαντικούς κλά-
δους της οικονομίας. Διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργα-
ζομένων –με μαζική συμμετοχή μαθητών και φοιτητών– έγιναν 
σε πολλές γαλλικές πόλεις, σπάζοντας και το νόμο «έκτακτης 
ανάγκης» που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση Ολάντ–Βαλς και 
αντιμετωπίζοντας τη βία των κατασταλτικών μηχανισμών. Παρά 
την πραξικοπηματική ψήφιση του νομοσχεδίου, οι εργαζόμενοι 
έχουν προαναγγείλει νέα αντεπίθεση και κινητοποιήσεις από 
Σεπτέμβρη. Κινητοποιήσεις γίνονται και από τους βέλγους ερ-
γαζόμενους για αντίστοιχο νομοσχέδιο.

Ακόμα, το BREXIT του βρετανικού λαού αυξάνει και γενι-
κεύει την τάση αμφισβήτησης των εργαζόμενων και λαϊκών μα-
ζών προς την ΕΕ και το Ευρώ, δείχνοντας ότι πρέπει και μπορού-
με να τους νικήσουμε.

Απέναντι σ’ αυτή την ολομέτωπη επίθεση πρέπει να προετοι-
μαστούμε. Είναι μια σκληρή μάχη, όπου πρέπει να μπούμε απο-
φασισμένοι και να τη φτάσουμε μέχρι το τέλος. Πιάνοντας το 
νήμα από το 2010–12, με τον παρατεταμένο κοινωνικό πόλεμο, 
τις δεκάδες μαζικές απεργίες και τις μαχητικές διαδηλώσεις.

Ενότητα στους αγώνες!
Να βάλουμε τέλος στα σχέδια κυβέρνησης–δανειστών για τα 

«εργασιακά». Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Να ξεκι-
νήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και δράσεων για τις 
δραματικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η ψήφιση ενός τέτοιου 
νόμου. Να θυμηθούμε τις καλύτερες παραδόσεις του εργατικού 
κινήματος. Να οργανωθούμε με συνελεύσεις και επιτροπές αγώ-
να σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά, για να σταματήσουμε συ-
ντονισμένα και με ενότητα τη νέα επίθεση. Να αντιμετωπίσουμε 
το κράτος «έκτακτης ανάγκης» του Τσίπρα και της παρέας του, 
που επιστρέφει δριμύτερο για να καταστείλει το κίνημα. Στηριζό-
μενοι στην αυτοοργάνωσή μας, θα μπορέσουμε να ξεπεράσου-
με και τα εμπόδια που βάζουν οι ξεπουλημένοι γραφειοκράτες 
της ΓΣΕΕ, καθώς και τον ύπουλο, διασπαστικό ρόλο του ΚΚΕ 
και ΠΑΜΕ, που συκοφαντεί και καταγγέλλει κάθε ριζοσπαστι-
κό αγώνα, σπέρνοντας την ηττοπάθεια. Να προετοιμάσουμε μια 
Πολιτική Γενική Απεργία Διαρκείας, που θα τσακίσει στην πρά-
ξη τα μνημόνια και αυτούς που τα εφαρμόζουν, νέους και παλιούς 
μνημονιακούς. 

Νεολαία: ΕΞΕΓΕΡΣΗ 
για να μη γίνουμε “χαμένη γενιά”

Μαχητικοί αγώνες, Αυτοοργάνωση,
Πολιτική Γενική Απεργία Διαρκείας!



Ο.Κ.Δ.Ε.
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Η όξυνση της καπιταλιστικής 
κρίσης και η απειλή του πολέμου

Διεθνισμός – 
Κοινοί αγώνες σε 
όλη την Ευρώπη

Η μνημονιακή μετάλλαξη 
του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι 
δεν υπάρχουν μεσοβέζικες 
λύσεις. Οι υποχωρήσεις 
στον ταξικό εχθρό οδηγούν 
σε ιστορικές προδοσίες 
και ήττες. Τίποτα δε θα 
μας χαριστεί από τους 
ντόπιους και ευρωπαίους 
καπιταλιστές, που θα 
χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο 
για να διατηρήσουν την 
παραπαίουσα αντιδραστική 
ΕΕ (ειδικά μετά το 
BREXIT).

Να στηριχτούμε στην 
αλληλεγγύη και τον 
διεθνισμό μεταξύ των 
ευρωπαίων εργαζομένων, 
που αγωνίζονται ενάντια 
στις αντεργατικές πολιτικές 
που προσπαθούν να τους 
επιβάλλουν. Να διαλύσουμε 
την ΕΕ των πολέμων, του 
ρατσισμού, της ανεργίας 
και της φτώχειας. Απέναντι 
στη βαρβαρότητα της 
καπιταλιστικής κρίσης, στον 
κίνδυνο ενός γενικευμένου 
πολέμου, να ανοίξουμε 
τον δρόμο για τη μοναδική 
ρεαλιστική εναλλακτική 
λύση, τον Σοσιαλισμό και 
τις Ενωμένες Σοσιαλιστικές 
Πολιτείες της Ευρώπης.

Πρέπει το συντομότερο να στείλουμε στον σκουπιδοτενεκέ της 
ιστορίας το νεοφιλελεύθερο ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει τις πολιτικές 
των μνημονίων. Εκεί που ήδη βρίσκονται και πρέπει να παραμείνουν 
όλοι οι παλιοί μνημονιακοί (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι κ.τ.λ).

Για να επιβιώσουμε οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα λαϊκά στρώ-
ματα, απαιτείται να επιβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα 
σωτηρίας, για μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση:

►ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

► ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
► ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΕΥΡΩ – ΕΕ 
► ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσα από ένα νέο 
κύμα αγώνων, που θα αποτελέσει τη βάση για μια επαναστατική 
Κυβέρνηση των Εργαζομένων, τη μόνη δύναμη που μπορεί να το 
εγγυηθεί.

Η κρίση του καπιταλιστικού συστή-
ματος συνεχίζεται και οξύνεται 
διαρκώς, κυρίως στην ΕΕ. Ανα-

πόφευκτα, μεγαλώνει και η επιθετικότητα 
του ιμπεριαλισμού, οι εστίες πολέμου και 
οι στρατιωτικές επεμβάσεις πυκνώνουν, 
η απειλή ενός γενικευμένου πολέμου έρ-
χεται όλο και πιο κοντά, με τρομακτικές 
συνέπειες για τους λαούς.

Η ΕΕ βρίσκεται σ’ ένα μεταίχμιο ιδι-
αίτερα μετά την τεράστιας σημασίας νίκη 
του BREXIT, που επέφερε ένα ισχυρότατο 
χτύπημα στα σαθρά θεμέλιά της. Οι προ-
σπάθειες ξεπεράσματος της κρίσης (μεί-
ωση δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ενί-
σχυση τραπεζών, «ποσοτική χαλάρωση», 
αντεργατικά μέτρα και μνημόνια κ.τ.λ) 

όχι μόνο δεν έφεραν θετικό αποτέλεσμα, 
αλλά βυθίζουν την ΕΕ ακόμα περισσότερο 
στην κρίση. Μοναδική διέξοδός τους είναι, 
αν μπορέσουν, να καταφέρουν ένα συντρι-
πτικό χτύπημα στην εργατική τάξη, στο 
βιοτικό της επίπεδο – και κυρίως να την 
αφοπλίσουν από τα εργαλεία της, ώστε να 
μην μπορέσει ν’ αντιμετωπίσει και τις επό-
μενες επιθέσεις και να μην περάσει στην 
αντεπίθεση. Αυτό επιχειρείται λίγο πολύ 
σε όλες τις χώρες (αντεργατικοί νόμοι σε 
Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο κ.τ.λ). Μάλιστα, 
για να πετύχει αυτή η επίθεση (εκτός από 
βάρβαρα οικονομικά μέτρα) έχει και ιδεο-
λογικά χαρακτηριστικά (επίθεση στην ερ-
γατική κουλτούρα και τις παραδόσεις της) 
και βέβαια σκληρή καταστολή.


