
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

ΣΜΕΘ: Καταβλήθηκαν τα δεδουλευμένα από τον Μπαχαράκη

Από την Δευτέρα 24/10/2016, η ερ-
γοδοσία των φροντιστηρίων Μπαχαράκη 
κατέβαλλε τελικά, με την διαδικασία κατά-
σχεσης, στον συνάδελφο καθηγητή Γ.Π., 
όλες τις διαφορές των δεδουλευμένων, 
που πεισματικά αρνιότανε να καταβάλλει 
επί 5 και πλέον έτη! Αυτή η εξέλιξη έχει μια 
ιδιαίτερη αξία, γιατί:

1) Την εποχή της κρίσης και των Μνη-
μονίων, το αυτονόητο, τα εργατικά δικαι-
ώματα, ακόμη και το να πληρώνεσαι στην 
ώρα σου και όλα όσα δικαιούσαι, δεν είναι 
πλέον αυτονόητα. Περίπου, 900.000 ερ-
γαζόμενοι πληρώνονται με καθυστέρηση 
ακόμη και 2 ετών. Περίπου 130.000 εργα-
ζόμενοι αμείβονται με 100 ευρώ το πολύ 
τον μήνα και μάλιστα μικτά.

2) Αυτά τα πέντε χρόνια, η εργοδοσία 
των φροντιστηρίων Μπαχαράκη, αμέ-
σως μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις του 
ΣΜΕΘ, για την υπεράσπιση του συνα-
δέλφου, εξαπέλυσε ένα κύμα με εξώδικα, 
εγκλείσεις, μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστι-
κά μέτρα, προσαγωγές, συλλήψεις, αστυ-
νομικές και δικαστικές διώξεις. Διώξεις 
που κάποιες εκ των οποίων ακόμη εκκρε-
μούν σε βάρος του Σωματείου, των μελών 

του αλλά και του συναδέλφου.
Η τελική καταβολή όλων των δεδου-

λευμένων είναι μια δικαίωση του συνα-
δέλφου, του Σωματείου, της αλληλεγγύης 
και της υποστήριξης στον δίκαιο αγώνα 
μας, κυρίως όμως είναι μια δικαίωση του 
ίδιου του αγώνα. Η δυναμική, οργανωμέ-
νη, μαζική και αποφασιστική διεκδίκηση/
υπεράσπιση των εργατικών ή κοινωνικών 
δικαιωμάτων μας, είναι η μοναδική απά-
ντηση στην κρίση και τα Μνημόνια.

=> Η καταβολή των δεδουλευμένων να 
είναι η αρχή 
=> Κάθε μήνυση, δίκη και αξίωση σε 
βάρος του Σωματειόυ και των μελών του 
να αποσυρθεί, να παύσει ή να ανακληθεί

Η καταβολή όλων των δεδουλευμένων 
από την εργοδοσία των φροντιστηρίων 
Μπαχαράκη δεν πρέπει να εφησυχάσει κα-
νέναν. Όσο εκκρεμούν σε βάρος του Σω-
ματείου, των μελών του, αλλά και του συ-
ναδέλφου, μηνύσεις, δίκες και αποφάσεις 
ή αξιώσεις αυτής της εργοδοσίας, εμείς δεν 
σταματάμε τον αγώνα μας. Η μοναδική 
προστασία για τα δικαιώματά μας, για τα 
Σωματεία μας και για το ίδιο το δικαίωμα 

στην αγωνιστική διεκδίκηση, που έχει στο-
χοποιήσει η εργοδοσία των φροντιστηρί-
ων Μπαχαράκη, βρίσκεται στην δημιουρ-
γία διευρυμένου μετώπου υπεράσπισης 
και αλληλεγγύης του Σωματείου μας.

Όλες και όλοι, στα δικαστήρια Θεσ/
κης, σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης του 
ΣΜΕΘ, ενάντια στις δίκες, μηνύσεις της 
εργοδοσίας των φροντιστηρίων Μπαχα-
ράκη:

Την Δευτέρα 14 Νοέμβρη, στις 9πμ, 
όπου η εργοδοσία θα ζητάει ουσιαστικά 
την επιστροφή των δεδουλευμένων! 

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, στις 
9πμ, όπου εκδικάζεται μήνυση που είχε 
καταθέσει η εργοδοσία τον Μάρτιο του 
2012, κατά τριών μελών της διοίκησης του 
ΣΜΕΘ.

Θεσσαλονίκη, 30/10/2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΣΜΕΘ)

(διευθ. ΕΚΘ, Αριστοτέλους 32, 4ος όρ.,
1ο γραφείο, (κάθε Τρίτη 10:30-12:30)

τηλέφωνο: 2310 265 730
e-mail: somiekth@gmail.com

ιστοσελίδα: www.smeth.gr

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΣΦΑΓΕΑΣ ΟΜΠΑΜΑ! 

15-17/11 ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Για μια Κυβέρνηση των Εργαζομένων, Για τον Σοσιαλισμό

ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ! 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ / ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ-Ε.Ε.-ΝΑΤΟ
Στο δρόμο του Νοέμβρη - Κάτω ο Μνημονιακός Μεσαίωνας

ΕΚΑ
Πραξικοπηματική 
παρέμβαση του 
κράτους

σελ.4

Προϋπολογισμός
Οικονομική 
αποδιάλυση - στο 
βάθος «κόφτης»

σελ. 7

CETA
Μετ’ εμποδίων και 
απειλών υπογράφτηκε 
η συμφωνία

σελ. 13

ΗΠΑ
Εκλογές «Άγριας 
Δύσης»

σελ. 12

Φύλλο 420 1,00 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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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
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.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

Οι Κατακτητές
Συγγραφέας: Αντρέ Μαλρό

Χρονολογία έκδοσης: Μάρτιος 2016

Σελίδες: 266

Τιμή: 8 ευρώ

Οι  Εκδόσεις Εργατική Πάλη, εκδίδουν 
το  μυθιστόρημα του  Αντρέ Μαλρό  (1901-
1976), Οι Κατακτητές, που αν και έχει εκδοθεί 
πολλές φορές στο παρελθόν, είναι πια εξαντλη-
μένο. Οι Κατακτητές είναι ένα έξοχο μυθιστό-
ρημα, από τα αριστουργήματα του 20ου αιώνα, 
που καθιέρωσε  τον Μαλρό ως έναν από τους 
σημαντικότερους συγγραφείς του, και διαμορ-
φώνει την πλοκή του εξιστορώντας ένα μέρος 
της κινέζικης  επανάστασης του 1925-1927.  Ο 
Γκαρίν, το κεντρικό πρόσωπο του μυθιστορήμα-
τος, είναι το άλλο εγώ ή το «μάτι» του Μαλρό 
που βλέπει, παρουσιάζει και εξηγεί τα γεγονότα. 
Ο Γκαρίν είναι ένας διανοούμενος που προέρ-
χεται από την Ευρώπη, οι βεβαιότητες και η με-
θοδικότητα της οποίας, δεν είναι το πιο κατάλ-
ληλο εργαλείο για την εξήγηση των γεγονότων 

και της ψυχής της αχανούς και άναρχης Κίνας 
του 1920. Ο Λ. Τρότσκι εκθειάζοντας αλλά και 
κριτικάροντας το βιβλίο του Μαλρό, γράφει:

«Με λίγες χρωματιστές πινελιές, ακολουθώ-
ντας τη διαστικτική μέθοδο, ο Μαλρό δίνει μια 
αξέχαστη εικόνα της Γενικής Απεργίας, βέβαια, 
όχι όπως είναι από τα κάτω, όχι όπως διενεργεί-
ται, αλλά όπως παρατηρείται από τα πάνω: οι 
Ευρωπαίοι δεν παίρνουν το δείπνο τους, οι Ευ-
ρωπαίοι ιδρώνουν μέσα  στη ζέστη, οι Κινέζοι 
έχουν  διακόψει την εργασία στις  κουζίνες και 
την εργασία για να λειτουργούν οι ανεμιστήρες. 
Αυτό δεν  είναι μια μομφή για το  συγγραφέα: 
Ο αλλοδαπός  καλλιτέχνης δεν θα  μπορούσε, 
αναμφίβολα, να αντιμετωπίσει διαφορετικά το 
θέμα του».

Από το οπισθόφυλλο
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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 
κεφαλαίου στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, στις ατομικές 
ελευθερίες και την ποιότητα ζωής. Με την ιδιωτικοποίηση 
των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών, την 
εμπορευματοποίηση/διάλυση των συστημάτων υγείας, παιδείας 
και κοινωνικής ασφάλισης. Τις φαραωνικές ανισότητες με 
τον ανεξέλεγκτο πλουτισμό μιας δράκας καπιταλιστών και 
χρυσοδάκτυλων της αγοράς χάρη στην υπερεκμετάλλευση και 
καταπίεση της εργασίας, στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας 
και των λαϊκών αποταμιεύσεων. 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 
νεοφιλελευθερισμό, την εκμετάλλευση, την καταστολή, την 
καταστροφή 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 γενιών για μια καλύτερη ζωή, σήμερα έχουν περάσει στο 
νεοφιλελεύθερο 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 χτυπήσουμε το 
κακό στην ρίζα του, το κεφάλαιο, την Ε.Ε., τον καπιταλισμό και τον 
ιμπεριαλισμό. Να καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπων 
από άνθρωπο, να κοινωνικοποιήσουμε τις επιχειρήσεις σ’ όλους 
τους τομείς-κλειδιά της οικονομίας (τράπεζες, ενέργεια, μέσα 
μεταφοράς και επικοινωνίας). Να θέσουμε όλες τις μεγάλες επιλογές 
–ενέργεια, βιομηχανία, διατροφή, περιβάλλον, πολιτισμός- 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 κοινοβουλευτική δικτατορία 
του κεφαλαίου, να διαχωριστούμε οριστικά από τις σταλινικές 
δικτατορίες των γκούλαγκ ή τα πρότυπα του «ανθρώπινου 
καπιταλισμού» της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς. 
Να εγκαταστήσουμε μια σοσιαλιστική κοινωνία στην χώρα μας και 
την Ε.Ε, που θα έχει στο κέντρο της τις ανάγκες του ανθρώπου, τα 
δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες, 
τις ανθρώπινες, ηθικές και πολιτικές αξίες. Να εγκαθιδρύσουμε 
την εξουσία των εργαζομένων, που θα στηρίζεται σε όργανα 
άμεσης δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης, όπου τα δημοκρατικά, 
πολιτικά και ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες 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 εργασία, 
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/
ιμπεριαλισμού. Να παλέψουμε για την ενότητα του κινήματος 
μέσα στους αγώνες στη βάση της ταξικής ανεξαρτησίας. Να 
δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε συσπειρώσεις αντίστασης 
και επιτροπές αγώνα σε κάθε σωματείο, σύλλογο, τόπο δουλειάς, 
σχολείο, σχολή, γειτονιά και κοινότητα. Να οικοδομήσουμε 
μια ισχυρή αντικαπιταλιστική δύναμη μέσα στο εργατικό/
συνδικαλιστικό 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 καπιταλιστές και ιμπεριαλιστές. Να 
στρατευτούμε στην υπόθεση της Ο.Κ.Δ.Ε. και του επαναστατικού 
μαρξισμού, στην οικοδόμηση 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

Ο γελοίος πόλεμος...
Η περίοδος μεταξύ 3 Απριλίου 1939 και 

19 Μαΐου 1940, όταν ο Χίτλερ εισέβαλλε 
τελικά στη Γαλλία, έχει χαρακτηριστεί ως 
«γελοίος πόλεμος» (drole de guerre ή phony 
war). Νομίζουμε ότι ο χαρακτηρισμός ται-
ριάζει απόλυτα στη σύγκρουση των παλιών 
και νέων μνημονιακών για τις τηλεοπτικές 
άδειες, και ιδιαίτερα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Χαρακτηριστικό και αυτού του «γελοίου 
πολέμου» η απόφαση του ΣτΕ και οι δηλώσεις 
των διαφόρων σφουγγοκωλάριων μνημονια-
κών: Είτε της κυβέρνησης, («Αυτόν τον τόπο 
δεν τον κυβερνούν ούτε τα διαπλεκόμενα 
ούτε το βαθύ παρακράτος. Τον κυβερνούν οι 
δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις με τη 
βούληση του ελληνικού λαού»), είτε της ΝΔ 
και όλων των υπολοίπων, που χαρακτήρισαν 
τις ενέργειες της κυβέρνησης «πραξικόπη-
μα», που έχυναν κροκοδείλια δάκρια για την 
«πολυφωνία» στα ΜΜΕξαπάτησης και τρε-
λάθηκαν από χαρά μόλις το ΣτΕ έκρινε το 
νόμο «αντισυνταγματικό», καλύπτοντας μια 
ανομία 27 χρόνων που ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δη-
μιούργησαν και εξέθρεψαν. Και το αποκορύ-
φωμα και ο αμοραλισμός αυτού του «γελοίου 
πολέμου», η πρόταση της άθλιας κυβέρνησης 
Τσίπρα για τον Πολύδωρα στη θέση του προ-
έδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεό-
ρασης (ΕΣΡ)! Πρόκειται για έναν άνθρωπο 
από τα «ληγμένα» της παραδοσιακής Δεξιάς 
αν όχι ακροδεξιάς, για τον οποίο πρόχειρα 
μας έρχονται στη μνήμη αφενός το κόμμα που 
ίδρυσε μαζί με των Ψωμιάδη και τον Νικολό-
πουλο («Ένωση για την πατρίδα και λαό») και 
αφετέρου οι δηλώσεις του, ότι για να διώξου-
με τον ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση μπορούμε 
να συνεργαστούμε και με την Χρυσή Αυγή!...

…και ο πραγματικός πόλεμος
Φυσικά οι φωνές του Τσίπρα και της παρέ-

ας του ενάντια στο ΣτΕ, ότι «τον τόπο τον κυ-
βερνούν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερ-
νήσεις με τη βούληση του ελληνικού λαού» 
κ.λπ., αποτελούν παραποίηση της πραγματι-
κότητας. Η κυβέρνηση Τσίπρα τυπικά μόνο 
είναι «δημοκρατικά εκλεγμένη», ουσιαστικά 
δεν είναι, γιατί εξαπάτησε τον ελληνικό λαό 
και υφάρπαξε την ψήφο του με ψεύτικες υπο-
σχέσεις, δεσμεύσεις και «προγράμματα». Ακό-

μη μεγαλύτερη ανακρίβεια και παραποίηση 
είναι ότι κυβερνάει με τη «βούληση του ελλη-
νικού λαού». Αυτό, όχι μόνο γιατί δημοσκοπι-
κά τα ποσοστά του συρρικνώνονται διαρκώς, 
αλλά κυρίως γιατί το διαζύγιο με τις εργατικές 
και λαϊκές μάζες είναι οριστικό, μεγαλώνει και 
μετατρέπεται σε οργή, αγανάκτηση και αηδία 
που αργά η γρήγορα θα ξεσπάσει, ξεπερνώ-
ντας το αίσθημα απαισιοδοξίας, ματαιότητας 
ή ακόμη και «προδοσίας» που δημιούργησε 
η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε αυτή τη 
διάρρηξη των σχέσεων με τις μάζες αποτυπώ-
νουν οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό σε κάποιο 
βαθμό: στη πραγματικότητα το διαζύγιο είναι 
ακόμη μεγαλύτερο και βαθύτερο. Η άθλια κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει με τη θέληση 
του ελληνικού λαού, αλλά μόνο χάρις σε μια 
πλαστή πλειοψηφία βουλευτών που του εξα-
σφαλίζει η «εύνοια» των νόμων του αστικού 
Κοινοβουλίου.

Η κυβέρνηση Τσίπρα και οι άλλες μνημο-
νιακές δυνάμεις έχουν κηρύξει πραγματικό 
πόλεμο, ακραία ταξικό πόλεμο, ενάντια στους 
εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
και τη νεολαία, με θύματα που μετρούνται σε 
εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια. Και 
ο Μολώχ του κεφαλαίου, των ανίκανων και 
διεφθαρμένων αστικών κομμάτων, των δανει-
στών-τοκογλύφων, της διαλυόμενης ΕΕ και 
γενικά του σάπιου καπιταλιστικού συστήμα-
τος, ζητάει και άλλα θύματα. Δεν τους αρκεί 
ότι περίπου 1,5 εκ. είναι άνεργοι, ότι πάνω 
από 4,5 συνάνθρωποί μας είναι κάτω από ή 
στο όριο φτώχιας και από αυτούς οι μισοί 
βρίσκονται στη ζώνη της ακραίας φτώχειας 
(δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
τους ούτε σε βασικά είδη διατροφής), ότι το 
39,9% του πληθυσμού στερείται φαγητού και 
θέρμανσης, ότι 230.774 παιδιά ζουν σε νοικο-
κυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, ότι 2 στις 
3 θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι 
ελαστικής μορφής, που κατά κανόνα είναι 

ανασφάλιστες, κακοπληρωμένες κ.λπ.
Τώρα ετοιμάζονται να πάρουν ακόμη χει-

ρότερα μέτρα: Να καταργήσουν τα δώρα και 
στον ιδιωτικό τομέα, να καταργήσουν, επί της 
ουσίας αλλά και τυπικά, τις συλλογικές συμ-
βάσεις. Να επιτρέψουν τις ομαδικές απολύ-
σεις, να καταργήσουν, επί της ουσίας αλλά και 
τυπικά, το δικαίωμα της απεργίας, τον συνδι-
καλισμό και γενικά τα εργατικά δικαιώματα, 
δηλαδή τη ραχοκοκαλιά της εργατικής τάξης 
και κατά συνέπεια όλης της κοινωνίας.

Πρόκειται για ένα ανελέητο πραγματι-
κό πόλεμο, γιατί την ίδια στιγμή που κόβουν 
τα ψίχουλα του ΕΚΑΣ (για λόγους ισότη-
τας σύμφωνα με αναπληρώτρια υπουργό 
Κοιν. Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου!) δίνουν 
αστρονομικούς μισθούς στους «οικονομικούς 
δολοφόνους» του νέου υπερταμείου, στο 
όποιο εκχωρείται όλη η δημόσια περιουσία 
για ξεπούλημα: στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
220.000 ευρώ, στον αναπληρωτή Δ.Σ 185.000 
ευρώ… ενώ όλα τα μέλη του Συμβουλίου για 
κάθε συνεδρίαση θα λαμβάνουν 1.000 ευρώ 
πέραν του μισθού τους, όσα δηλαδή παίρνει 
σήμερα ένας καλοπληρωμένος εργάτης!

Οικονομική και πολιτική κρίση
σε παροξυσμό

Η «γελοίος πόλεμός» τους δείχνει τη βα-
θύτατη πολιτική κρίση του συστήματος, των 
αστικών πολιτικών κομμάτων και πρώτα - 
πρώτα των δυο πρωταγωνιστών, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ. Έχει όμως σαν στόχο να αποπροσα-
νατολίσει τους εργαζόμενους από τα καυτά 
προβλήματα, από τα μέτρα απίστευτης σκλη-
ρότητας που ετοιμάζουν, από τις επικίνδυνες 
καταστάσεις που μαζεύονται στον ορίζοντα.

Η καταρρέουσα άθλια κυβέρνηση Τσίπρα, 
προκειμένου να παραμείνει γαντζωμένη στην 
εξουσία, έχει κατασκευάσει, όπως προηγούμε-
να οι Σαμαράς - Βενιζέλος, μια νέα εκδοχή του 
success story αλλά με το ίδιο περίπου περιεχό-

μενο: η ανάπτυξη αρχίζει, οι επενδύσεις έρχο-
νται και η έξοδος στις αγορές επίκειται. Και 
πάλι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφο-
ρετική. Δίπλα στο υπέρογκο δημόσιο χρέος 
υπάρχει και έκρηξη του ιδιωτικού χρέους, 
οι πλειστηριασμοί πυκνώνουν, τα λουκέτα 
αυξάνονται (μετά το κλείσιμο «Ηλεκτρονι-
κής», «Παπασωτηρίου», «Ελευθερουδάκη», 
Athens Ledra, ΦΑΓΕ Αμύνταιου, ΔΕΛΤΑ 

Τρικάλων, χαρτοβιομηχανίας ΒΙΣ, ΙΜΑΣ 
Μαγνησίας, Λεβεντέρη Βόλου, Softex-Bolton 
Group, Όμιλου Μαρινόπουλου, έκλεισε και η 
ΗΒΗ-PepsiCo) και γενικά οι οικονομία δια-
λύεται και στο παρασκήνιο οι συζητήσεις για 
ένα 4ο μνημόνιο έχουν αρχίσει.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μπορεί να 
ονειρεύονται κάποιοι ανάπτυξη του ελληνι-
κού καπιταλισμού ή ενδεχόμενα να τη δουν 
σε κάποιους δείκτες της οικονομίας, όμως τα 
πράγματα οδεύουν προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Ο ελληνικός καπιταλισμός βρίσκεται 
στη μέση μιας Ε.Ε. που αποσυντίθεται και 
μιας περιοχής που φλέγεται, όπου ο κίνδυ-
νος μια γενικότερης ανάφλεξης έρχεται κάθε 
μέρα και πιο κοντά. Τα αυταρχικά μέτρα και 
η ολομέτωπη επίθεση ενάντια στους εργαζό-
μενους της πολιτικοοικονομικής ελίτ της Ε.Ε., 
μπορεί να καθυστερούν την αποσύνθεσή της 
αλλά δεν την ματαιώνουν. Μετά το Brexit η 
αποσύνθεσή της έχει πάρει νέα δυναμική και 
η καλπάζουσα κρίση της Ιταλίας αλλά και η 
κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να την κατα-
στήσουν ραγδαία και μη αναστρέψιμη.

Σ’ αυτές τις κρίσιμες συνθήκες όπου η 
αστική τάξη και τα αστικά κόμματα (ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ, κ.λπ.) αποδεικνύονται όλο και πιο 
ανίκανα και επικίνδυνα, μόνο οι εργαζόμενοι, 
τα λαϊκά στρώματα και η νεολαία μπορούν να 
βγάλουν την κοινωνία από την καταστροφή 
και να επανεκκινήσουν την οικονομία προς 
όφελός τους, προς όφελος όλων αυτών που 
υπήρξαν τα θύματα της πολιτικής τους.

Είναι η ώρα με τους αγώνες μας να ανα-
τρέψουμε όλους αυτούς τους επικίνδυνους 
υπηρέτες του κεφαλαίου και των ιμπεριαλι-
στών, και στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις 
να εγκαταστήσουμε μια κυβέρνηση των εργα-
ζομένων, εγγυητή μια οικονομίας που θα έχει 
στο κέντρο της ανάγκες των ανθρώπων και 
όχι το κέρδος των καπιταλιστών.

Η Αφρική εξακολουθεί να παραμένει βασικό 
πεδίο «διεκδίκησης» των ιμπεριαλιστών και 
στον 21ο αιώνα. Πρόκειται για μια ήπειρο 
πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικούς πόρους, 

αλλά με τους πιο εξαθλιωμένους κατοίκους, εξαιτίας του 
«πλιάτσικου» που γίνεται εδώ και αιώνες. Σε όλη την 
ήπειρο υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, μεγάλες ποσότητες μεταλλευμάτων, ου-
ράνιο και αφθονία πολύτιμων μετάλλων, όπως χρυσός, 
αλλά και διαμαντιών. Σχεδόν 130 χρόνια μετά τη Διά-
σκεψη του Βερολίνου, όπου οι αποικιοκρατικές δυνάμεις 
αποφάσισαν τον τεμαχισμό της αφρικανικής ηπείρου σε 
περιοχές ελέγχου, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο 
μπορεί να περιγραφεί ως «ο νέος αγώνας για τον διαμε-
λισμό της Αφρικής». Οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο του πολέμου 
κατά της τρομοκρατίας, ξεκίνησαν μία σειρά στρατιωτι-
κών ασκήσεων σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό στις αφρι-
κανικές χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δημιουργήσει πλέ-
ον βάσεις στον Νίγηρα, στο Τζιμπουτί, στην Κένυα, την 
Αιθιοπία, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, την Μπουρκίνα 
Φάσο και τις Σεϋχέλλες. Αμερικανικός στρατός πάτησε 
το πόδι του και στη Λιβερία, κατά τη διάρκεια της επιδη-
μίας του έμπολα το 2014.

Το παράρτημα των Ηνω-
μένων Εθνών που ασχο-
λείται με θέματα παι-
διών ανακοίνωσε πως 5 

στα 6 παιδιά, κάτω των δύο ετών, 
σε αναπτυσσόμενες χώρες, δεν 
λαμβάνουν αρκετές από τις ενδε-
δειγμένες τροφές, κινδυνεύοντας 
από μη αναστρέψιμη διανοητική 
και σωματική βλάβη. Οι περιοχές 
με τις μεγαλύτερες ελλείψεις είναι 
η Νότια Ασία και η υποσαχάρια 
Αφρική, όπου τα παιδιά παρουσι-
άζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση 
σε ύψος, αναλογικά με την ηλι-
κία τους. Έρευνες στη Σενεγάλη, 
το Νεπάλ, την Τανζανία και την 
Καμπότζη δείχνουν ότι μεγάλος 
αριθμός παιδιών τρέφονται με αν-
θυγιεινά σνακ που προωθούνται 
κυρίως από πολυεθνικές εταιρίες 
και οι οποίες διαφημίζουν τα «θρε-
πτικά» συστατικά. 

Μετά από 8 χρόνια κρίσης, και σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, 
δεν έχει γιγαντωθεί μόνο η φτώχεια στη 
χώρα μας (δες αντίστοιχο άρθρο σε αυτό 

το φύλλο της ΕΠ) αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει 
αυξηθεί και η οικονομική/κοινωνική ανισότητα. Η 
κρίση και τα μνημόνια πλήττουν κυρίως την εργατική 
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, και πολύ λιγότερο 
την αστική τάξη και τα ανώτερα μικροαστικά στρώ-
ματα. Έτσι, το 2005 το ετήσιο εισόδημα του πλουσιό-
τερου 20% του ελληνικού πληθυσμού ήταν 5,8 φορές 
μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του φτωχότερου 
20% του πληθυσμού. Το 2008 εξακολουθούσε να είναι 
5,8 φορές μεγαλύτερο. Αλλά το 2015, το ετήσιο εισό-
δημα του πλουσιότερου 20% έφθασε να είναι 6,5 φορές 
μεγαλύτερο απ’ όσο το εισόδημα του φτωχότερου 20% 
του πληθυσμού. Αυτή η αύξηση της οικονομικής/κοι-
νωνικής ανισότητας χαρακτηρίζει όλες τις χώρες της 
ΕΕ την τελευταία οκταετία (από 5 σε 5,2 φορές) ιδιαί-
τερα τις χώρες της Ευρωζώνης (από 4,9 σε 5,2 φορές) 
και πολύ περισσότερο τις χώρες όπου εφαρμόστηκαν 
μνημόνια (Ισπανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Λι-
θουανία, Ρουμανία, Βουλγαρία).

Εκρηκτική κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική 

κατάσταση

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ
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Εργατικά «ατυχήματα» ή συνειδητά εγκλήματα;
Στα τραύματά του υπέκυψε ο εργαζόμενος του 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανο-
μής Ηλεκτρικής Ενέργειας) που είχε τραυματιστεί σο-
βαρά στις 27 Σεπτέμβρη από την κατάρρευση εισόδου 
ακινήτου, κατά τη διάρκεια εργασιών καταμέτρησης στα 
Κύθηρα. 

Ένας άλλος, 55χρονος εργάτης, έχασε τη ζωή του 
από ηλεκτροπληξία την ώρα που δούλευε σε εργολαβία 
ασφαλτόστρωσης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνη-
σίας, κοντά στο χωριό Κανάλια. Ο εργάτης κεραυνοβο-
λήθηκε από το ρεύμα όταν ακούμπησε στην πλατφόρμα 
του φορτηγού που είχε έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρο-
φόρα καλώδια της ΔΕΗ. Να σημειώσουμε ότι αυτό είναι 
το τέταρτο θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» που συμ-
βαίνει στη Μαγνησία στη διάρκεια ενός μήνα, ανεβάζο-
ντας τον συνολικό αριθμό σε τέσσερις νεκρούς και τρεις 
τραυματίες. 

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» συνέβη και κατά τη 
διάρκεια της πρωινής βάρδιας στο εργοστάσιο της επι-
χείρησης Elbisco στο Πικέρμι, με αποτέλεσμα τον τραυ-
ματισμό νεαρής συμβασιούχου εργαζόμενης που έχασε 
μέρος από τα δυο της δάχτυλα. 

Ακόμη, σοβαρά εργατικά «ατυχήματα» σημειώθη-
καν μέσα σε τρεις ημέρες και σε δύο εκκοκκιστήρια: στο 
Δήμο Σοφάδων σκοτώθηκε ένας οδηγός, 48 χρονών, 
κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης βαμβακόσπορου, 
ενώ στο εκκοκκιστήριο Φαρσάλων ακρωτηριάστηκε 
ένας εργαζόμενος στην πρέσα εκκοκκισμού.

Αυτά τα εργατικά ατυχήματα είναι συνειδητά εγκλή-
ματα σε βάρος της εργατικής τάξης που θυσιάζεται στον 
βωμό του κέρδους των καπιταλιστών/αφεντικών. Αυτή 
η κατάσταση θα οξυνθεί στο έπακρο με τα νέα αντεργα-
τικά μέτρα που θα κατεβάσει προς ψήφιση, το επόμενο 
διάστημα, η δωσίλογη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Οφείλουμε να οργανωθούμε και να αντισταθούμε σε 
κάθε χώρο δουλειάς με μαχητικούς και ανυποχώρητους 
αγώνες για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας, τις 
ίδιες τις ζωές μας.

Προσαγωγές μαθητών σε κατειλημμένα
σχολικά συγκροτήματα

Τα ξημερώματα της 21ης Οκτώβρη, αστυνομικοί και 
εισαγγελέας προσήγαγαν 10 μαθητές και έναν γονιό 
στο 5ο και 6ο Λύκειο Λαμίας, τους οποίους οδήγησαν 
στην αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας. Την ίδια ώρα, 
οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σχολικό συγκρότημα 
που στεγάζει το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας και το Νυχτερινό Γυ-
μνάσιο και Λύκειο, και προσήγαγαν τέσσερις μαθητές. 
Ύστερα από παρέμβαση γονέων και συμμαθητών τους, 
οι προσαχθέντες αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι. Παρ’ όλα 
αυτά, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία να συντα-
χτούν δικογραφίες και να τους αποδοθούν κατηγορίες.

Αυτή η προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης 
της νεολαίας από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της εισαγγελίας Θεσ-
σαλονίκης (που εκδόθηκε τον Νοέμβρη του 2015) που 
απειλεί ότι «η κατάληψη σχολικών συγκροτημάτων και 
η διακοπή της λειτουργίας τους αποτελεί πράξη που δι-
ώκεται και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες 
έως 5 έτη», καθώς και ότι «η μη παρεμπόδιση των κατα-
λήψεων κα των μαθητών από τους γονείς τους αποτελεί 
παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων».

Αυτά τα περιστατικά μόνο τυχαία δεν είναι. Απο-
τελούν μία συνειδητή προσπάθεια ποινικοποίησης των 
αγώνων των μαθητών, εκφοβισμού και καταστολής του 
μαθητικού κινήματος. Η βία και η καταστολή με την 
οποία θέλουν να φιμώσουν τη νεολαία δεν πρέπει να 
περάσει αναπάντητη. Με την ψήφιση του νέου νομο-
σχεδίου για την παιδεία –που θα είναι και η ταφόπλακά 
της– θα βρουν την νεολαία μπροστά τους! Στα σχολεία, 
στις γειτονιές, στους δρόμους οι μαθητές πρέπει να πα-
λέψουν μαζί με τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και 
τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ενάντια στα βάρβαρα μνη-
μόνια, τη διάλυση της παιδείας και την ισοπέδωση της 
κοινωνίας.

Πραξικοπηματική παρέμβαση του κράτους 
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

ε π ί κ α ι ρ α ...

Το σωματείο της ALPHA BANK, το οποίο είχε 
αποκλειστεί από το 29ο συνέδριο του Εργα-
τικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) τον Μάιο, 
είχε προσφύγει στα δικαστήρια ενάντια στη 

διοίκηση του ΕΚΑ με κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων 
και τα κέρδισε. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
αποφάσισε την ακύρωση των αποφάσεων και των 
εκλογών του συνεδρίου του ΕΚΑ και προχώρησε σε δι-
ορισμό νέας διοίκησης. Η σύνθεση της νέας διοίκησης 
είναι ίδια με την προηγούμενη: ΔΑΣ (ΚΚΕ)-ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΕ) - ΕΜΕΙΣ (διάσπαση 
της ΠΑΣΚΕ)-Νέα Πορεία (διάσπαση της ΔΑΚΕ), ενώ 
αφαιρέθηκε μία έδρα από την ΑΤΕ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ), που 
δόθηκε στη Νέα Πορεία. 

Σημείο της απόφασης αναφέρει: «Ο έλεγχος του 
κύρους των κάθε φύσεως εκλογών των οργάνων σω-
ματείων εναπόκειται στη δικαιοδοτική κρίση των Δικα-
στηρίων και όχι των διοικητικών συμβουλίων ή γενικών 
συνελεύσεων των υπερκείμενων οργανώσεων, τα οποία 
δεσμεύονται από το εκλογικό αποτέλεσμα των αρχαιρε-
σιών της πρωτοβάθμιας οργάνωσης – μέλους τους, που 
αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων τους για τα συνέ-
δρια των τελευταίων».

Πρόκειται για μια ανοιχτή επίθεση στο εργατικό 
κίνημα, καθώς η παραπάνω απόφαση αποτελεί ωμή 
παρέμβαση του αστικού κράτους διαμέσου των μηχα-
νισμών του, όπως είναι τα αστικά δικαστήρια, στα εσω-
τερικά ζητήματα των κοινωνικών οργανώσεων της ερ-
γατικής τάξης, όπως το ΕΚΑ, μια από τις μεγαλύτερες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας. 

H συγκυρία μέσα στην οποία έρχεται αυτή η εξέλιξη 
δεν είναι τυχαία, καθώς προετοιμάζονται από τη νεο-
μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα μέτρα 
για τα «εργασιακά», μια ακραία νεοφιλελεύθερη επίθε-
ση-τομή στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργα-
ζόμενων.  Ένα από τα στοιχεία της λογικής του πορί-
σματος των «σοφών» για τα εργασιακά είναι η ανάδειξη 
του κράτους ως κύριου ρυθμιστή και υπεύθυνου για 
θέματα που αποτελούσαν μέχρι πρότινος αποκλειστι-
κή υπόθεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόταση να 
καθορίζεται ο βασικός μισθός από το κράτος ή τη δυνα-
τότητα να κρίνει το κράτος αν μια συλλογική σύμβαση 
εργασίας είναι αντιπροσωπευτική, ελέγχοντας τα μη-
τρώα μελών του σωματείου που την έχει υπογράψει κ.ά. 
Προωθείται έτσι ο ελεγχόμενος συνδικαλισμός, που θα 
υποτάσσεται στις απαιτήσεις και τις ορέξεις κράτους/
εργοδοτών και δεν θα απειλεί τα συμφέροντά τους. Οι 
εξελίξεις στο ΕΚΑ είναι προάγγελος αυτής της πολύ 
σκοτεινής και επικίνδυνης κατάστασης. Είναι όμως και 
ακόμη μία ένδειξη της επαναφοράς του Κράτους Έκτα-
κτης Ανάγκης, ακόμη πιο αντιδραστικού. 

Σημαντική ευθύνη έχουν όμως και οι γραφειοκρα-
τικές ηγεσίες όλων των αποχρώσεων, με την παράλυση 
και τη διάλυση που έχουν φέρει στα συνδικάτα, δίνο-
ντας χώρο στο κράτος να παρεμβαίνει έτσι. Οι καρε-
κλοκένταυροι-υπεύθυνοι για την κρίση του συνδικα-
λιστικού κινήματος, όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα όλα 
αυτά τα χρόνια για να οργανώσουν τις αντιστάσεις 
των εργαζομένων απέναντι στην πρωτοφανή επίθεση, 
αλλά πρωτοστατούν στην επιβολή αντιδημοκρατικών 
λειτουργιών στο εσωτερικό των σωματείων, εκκαθαρί-
ζοντας κάθε φωνή ή πρακτική που συγκρούεται με τη 
λογική ενός συμβιβασμένου και ξεπουλημένου συν-
δικαλισμού, που δεν εξυπηρετεί τα δικά τους μικρο-
κομματικά παιχνίδια και συμφέροντα. Αυτοί διασπάνε 
καθημερινά το συνδικαλιστικό κίνημα, με τις χωριστές 
πορείες και συγκεντρώσεις, τις περισσότερες φορές 
ενάντια σε απεργίες ή σε ριζοσπαστικότερες μορφές 
πάλης και μάλιστα στις πιο κρίσιμες στιγμές. 

Όσα έλαβαν χώρα τις μέρες πριν το 29ο συνέδριο 
του ΕΚΑ είναι ενδεικτικά. Σύσσωμη η απερχόμενη διοί-
κηση, που αποτελούνταν από τις ΔΑΣ-ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-
ΜΕΤΑ-Νέα Πορεία-ΕΜΕΙΣ, πλην της ΑΤΕ, με εντελώς 
πραξικοπηματικές διαδικασίες, ανυπόστατες δικαιολο-
γίες και αβίαστο βάφτισμα σωματείων ως εργοδοτικά, 
απέρριψαν την εγγραφή σωματείων στο ΕΚΑ (Ενιαίο 

Σωματείο Vodafone-Wind-Victus, ΦΑΜΑΡ) και απο-
φάσισαν τον αποκλεισμό από το συνέδριο αντιπρο-
σώπων περισσότερων από 20 σωματεία. Μια από τις 
προφάσεις που χρησιμοποίησαν ήταν ότι τα σωματεία 
που αποκλείστηκαν προέβλεπαν επιστολική ψήφο στο 
καταστατικό τους, δικαιολογία που αντιβαίνει στο κα-
ταστατικό του ΕΚΑ. Η απάντηση των συγκεκριμένων 
δυνάμεων ήταν πως σε προηγούμενο συνέδριό του το 
ΕΚΑ είχε αποφασίσει τη μη εγγραφή σωματείων με 
επιστολική ψήφο. Λένε δηλαδή ότι το συνέδριο μιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι πιο πάνω από το ίδιο 
το καταστατικό της. Αυτή η πρακτική/λογική καταργεί 
τις δημοκρατικές λειτουργίες μέσα στα συνδικάτα, κα-
θώς σημαίνει ότι οποιαδήποτε συγκυριακή πλειοψηφία 
διαμορφώνεται μπορεί να παίρνει αποφάσεις που δεν 
προβλέπονται στο καταστατικό. Επί της ουσίας πρό-
κειται για κατάργησή του. Αναμφίβολα δεν μπορεί να 
γίνει  ανεκτή η παρέμβαση των αστικών οργάνων στον 
τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
όπως εξίσου αναμφίβολα δεν γίνεται να επιβάλλεται η 
δικτατορία των γραφειοκρατών. 

Απέναντι σε αυτά οι εργαζόμενοι πρέπει να παλέ-
ψουμε για την ανεξαρτησία των σωματείων από το κα-
πιταλιστικό κράτος. Αυτό συνεπάγεται συνεχή αγώνα 
ώστε να αποτελούν όργανα των εργαζόμενων και όχι 
του αστικού κράτους.  Η πάλη για ανεξαρτησία των σω-
ματείων σημαίνει ταυτόχρονα και πάλη για την πολιτι-
κοποίησή τους. Δεν θέλουμε σωματεία πολιτικά «ουδέ-
τερα» ή συμβιβασμένα και εργοδοτικά, αλλά σωματεία 
εργαλεία αυτοοργάνωσης της εργατικής τάξης, που την 
εκπαιδεύουν στην καθημερινή πάλη για διεκδικήσεις 
και καλυτέρευση του βιοτικού της επιπέδου, αλλά ταυ-
τόχρονα ριζοσπαστικοποιούν τη συνείδησή της και την 
ανυψώνουν σε ένα πιο επαναστατικό επίπεδο, τη βο-
ηθούν να κατανοήσει την ταξική φύση της κοινωνίας, 
την αναγκαιότητα αυτή να ξεπεραστεί και την τροφο-
δοτούν με ταξική αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνά-
μεις της. Ειδικά μέσα στη σημερινή κρίση, όπου αγώνας 
για τη διασφάλιση των στοιχειωδέστερων δικαιωμάτων 
(μισθός, συμβάσεις, διασφάλιση θέσεων εργασίας) ση-
μαίνει αυτόματα σύγκρουση με την αστική τάξη και τις 
πολιτικές της (μνημόνια, ΕΕ κ.ά.). Τα σωματεία γίνο-
νται αποτελεσματικά όταν λειτουργούν στη βάση της 
εργατικής δημοκρατίας, της ελεύθερης εκπροσώπησης 
στο εσωτερικό τους όλων των τάσεων, της ταξικής αλ-
ληλεγγύης, του σεβασμού από όλους στις αποφάσεις 
τους. 

Κόντρα στη συναίνεση που επιδεικνύει η αστικο-
ποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, οι εργα-
ζόμενοι πρέπει να σπάσουμε όλες τις αυταπάτες που 
καλλιεργεί ο καπιταλισμός και τα δεκανίκια του. Να 
προχωρήσουμε στην υιοθέτηση ενός σχεδίου αγώνων 
και ενός προγράμματος σωτηρίας, στη βάση της ταξι-
κής ανεξαρτησίας, με αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, 
ρήξης και ανατροπής με το σάπιο καπιταλιστικό σύστη-
μα. Με μαζικούς, ταξικούς, ανυποχώρητους και αυτο-
οργανωμένους αγώνες να ανασυγκροτήσουμε το συν-
δικαλιστικό κίνημα, να  απαντήσουμε στην κρίση του 
καπιταλιστικού συστήματος και τη λυσσαλέα επίθεση 
που δεχόμαστε.
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Φτώχεια στην Ελλάδα
Τριτοκοσμική χώρα και επισήμως

Εκδόθηκαν, προ λίγων ημερών, οι 
Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.) για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των εργαζομένων στα Επισιτιστικά 

και Τουριστικά καταστήματα όλης της χώρας 
(Δ.Α. Πενταμελούς 8/2016), καθώς και των 
εργαζομένων στα εργαστήρια και τις βιομη-
χανίες ζαχαρωδών προϊόντων (Δ.Α. Πεντα-
μελούς 7/2016). Το καλοκαίρι του 2016 είχαν 
εκδοθεί οι Δ.Α. για τις δυο κλαδικές συμβά-
σεις εργασίας από την Τριμελή Επιτροπή του 
Ο.ΜΕ.Δ. (ύστερα από μονομερή προσφυγή 
της Ομοσπονδίας Επισιτισμού-Τουρισμού, 
Π.Ο.Ε.Ε.-Υ.Τ.Ε., στη Διαιτησία), αλλά αυτές 
τις είχαν εφεσιβάλει οι εργοδότες. Να θυμί-
σουμε ότι η κλαδική σύμβαση στον Επισιτι-
σμό (Δ.Α. 36/2010) είχε λήξει αναγκαστικά 
στις 14/8/2012, ύστερα από την καταγγελία 
της από τους εργοδότες, ομοίως και η κλαδική 
σύμβαση στα Ζαχαρώδη (Σ.Σ.Ε. 29/7/2010) 
που έληξε στις 29/10/2012 

Η κατάσταση που επικρατεί στον 
Κλάδο

Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, οι εργαζόμενοι 
στον Επισιτισμό, στα Ζαχαρώδη και με τον 
ένα ή τον άλλον τρόπο και στον Τουρισμό, 
είδαν τους μισθούς τους να πέφτουν κάθετα, 
στο ύψος του βασικού μισθού (586 μεικτά) ή 
και πιο κάτω, έχοντας υποστεί απώλειες πάνω 
από 30%, στην καλύτερη περίπτωση. Είναι το 
αποτέλεσμα εφαρμογής όλων των μνημονι-
ακών νόμων, των βάρβαρων αντεργατικών 

μέτρων, της ασυδοσίας και τρομοκρατίας 
των εργοδοτών που έχει κάνει τις κλαδικές 
συμβάσεις, τα Εργατικά Δικαιώματα συνολι-
κά, είδος προς εξαφάνιση. Ωστόσο, η κατα-
βαράθρωση των μισθών αποτελεί τη μία όψη 
του νομίσματος, αφού οι εργοδότες συνολικά 
στον κλάδο πληρώνουν άμα θέλουν και όσο 
θέλουν, ασφαλίζουν όποτε θέλουν και άμα 
θέλουν, δεν δίνουν δώρα, επιδόματα ή τριε-
τίες για όσους τα δικαιούνται, προσβάλουν 
την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, εκμεταλ-
λεύονται όλο το «οπλοστάσιο» της επισφά-
λειας (προγράμματα voucher, μαθητείας, 
επιδοτήσεις κ.τ.λ.). Τέλος, στην περίπτωση 
που κάποιος αντιδράσει ή συνδικαλιστεί, 
τον περιμένει η απόλυση. Με λίγα λόγια, τα 
σύγχρονα κάτεργα και οι εργασιακές γαλέρες 
«ζουν και βασιλεύουν» στον κλάδο.

Ο Ο.ΜΕ.Δ. στην υπηρεσία των 
μνημονίων και των εργοδοτών

Με όλες τις προηγούμενες αλλαγές στο 
νομοθετικό πλαίσιο (Μεσοπρόθεσμο 2012, 
Π.Υ.Σ. 6, κ.λπ.), ο Ο.ΜΕ.Δ. έχει μετατραπεί 
σε όργανο επιβολής του μνημονιακού καθε-
στώτος όσον αφορά τα εργασιακά. Έτσι, οι 
δύο Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.) που προέ-
κυψαν, καταδικάζουν τους εργαζόμενους του 
κλάδου στην φτώχεια, παγιώνοντας την ερ-
γασιακή επισφάλεια, επιβάλλοντας μειώσεις 
στους μισθούς 25,3% για τους εργαζόμενους 
στα Ζαχαρώδη και 22,5% για τους εργαζόμε-
νους στον Επισιτισμό. Επίσης, επιβλήθηκε και 
έξτρα ακρωτηριασμός στα επιδόματα: μείωση 
του επιδόματος πολυετίας κατά 29,9% στον 

Επισιτισμό, μείωση των τριετιών από 10 σε 6, 
και κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής 
εργασίας για τα Ζαχαρώδη. Το σημαντικό-
τερο στην όλη υπόθεση είναι ότι οι αποφά-
σεις αυτές, εκδόθηκαν βάσει των στοιχείων 
του ΙΚΑ όσον αφορά τις μεταβολές στους 
μισθούς και στις ώρες απασχόλησης, καθώς 
και με βάση την πτώση της ανταγωνιστικό-
τητας, την κατάσταση της ελλ. οικονομίας, 
την επιχειρηματικότητα κ.τ.λ. Έτσι πλέον θα 
βγαίνουν οι αποφάσεις του Ο.ΜΕ.Δ., ρίχνο-
ντας τα βάρη της κρίσης στων εργαζομένων 
την πλάτη.

Τι θέλουν πραγματικά οι εργοδότες
Ωστόσο, η ισχύς των δυο αποφάσεων 

έχει ανασταλεί πριν καν «δουν το φως της 
ημέρας», κατόπιν προσφυγής των εργοδοτών 
με αγωγή που κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο. 
Αυτές οι αντεργατικές αποφάσεις δεν ικανο-
ποίησαν διόλου τον ΣΕΒ, την ΓΣΕΒΕΕ, την 
ΟΕΖΕ (ζαχαροπλάστες) και όλη τη συμμο-
ρία, οι οποίοι ζητούσαν περαιτέρω μειώσεις 
στους μισθούς στο ύψος της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατάργη-
ση αρκετών επιδομάτων, κατάργηση όλων 
των ωριμάνσεων και τριετιών για όλους τους 
εργαζόμενους, επικαλούμενοι την Π.Υ.Σ. 6. 
Ουσιαστικά, δεν θέλουν να υπάρχουν κα-
θόλου συλλογικές συμβάσεις, με ότι αυτές 
κατοχύρωναν, τόσο στο μισθολογικό μέρος 
όσο και στο θεσμικό. Επίσης, εξαγριώνονται 
με το δικαίωμα της μονομερούς εργατικής 
προσφυγής, έστω και σε έναν Ο.ΜΕ.Δ. που 
βγάζει αποφάσεις μόνον υπέρ τους.

Έτσι, άδικα παρελαύνουν στα Μ.Μ.Ε., οι 
κάθε είδους Καββαθάδες, προσποιούμενοι 
ότι είναι υπέρ των Συλλογικών Συμβάσεων. 
Ταυτόχρονα, είναι εγκληματική και εργο-
δοτική η πολιτική της ηγεσίας της Γ.Σ.Ε.Ε. 
(ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ) που επιδιώκει μέτωπα με 
τον ΣΕΒ για τα εργασιακά, με την πολιτική 
του «μικρότερου κακού» που πάντα καταλή-
γει στο χειρότερο κακό.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και με την 
Κλαδική Σ.Σ.Ε. στον Τουρισμό, όπου οι ερ-
γοδότες την υπέγραψαν, ώστε να μην την τη-
ρούνε(!), γιατί η σύμβαση ισχύει μόνο για τα 
μέλη των Σωματείων (εργοδοτών και εργα-
ζομένων) ή αμφισβητείται με πλάγιο τρόπο, 
αφού οι εργοδότες αποχωρούν από τις εργο-
δοτικές ενώσεις, ιδρύοντας «κίτρινα» Σωμα-
τεία/«Ενώσεις Προσώπων», υπογράφοντας 
μνημονιακές επιχειρησιακές Συμβάσεις, στο 
ύψος της Εθνικής Γενικής Σύμβασης ή και 
κάτω από αυτήν (Ξενοδοχεία Metropolitan 
στη Θεσ/νίκη και Theoxenia στη Χαλκιδική). 
Παράλληλα, δρομολογείται η πλήρης κατάρ-
γηση των εφάπαξ παροχών και των επικουρι-
κών συντάξεων των ξενοδοχοϋπαλλήλων, με 
την ενοποίηση των ταμείων. Οι εισφορές και 
η περιουσία των εργαζομένων απειλούνται με 
άμεση αρπαγή!

Η Αντεπίθεση των Εργαζομένων καλεί 
τους εργαζόμενους να οργανωθούν στο Συν-
δικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού, να αντιστα-
θούν στους χώρους δουλειάς, υπερασπιζόμε-
νοι τους μισθούς και τις Σ.Σ.Ε., τα εργατικά 
δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθε-
ρίες.

Από την δράση μας

Μετά από επτά χρόνια μνημονια-
κών πολιτικών, η κατάσταση στη 
χώρα μας είναι δραματική και 
επιδεινώνεται κυριολεκτικά μέρα 

με τη μέρα. Ενδεικτικό είναι πως το ποσοστό της 
ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα αυξήθηκε, το 
2015, στο 15% (το 2011 ήταν στο 8,9%, ενώ το 
2009 στο 2,2%).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat 
το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω 
από το όριο της φτώχειας (δηλαδή έχει εισόδημα 
κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήμα-
τος της κάθε χρονιάς, χωρίς να προσμετρούνται 
συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα) ανέρχεται 
στο 35,7% (ή 3,8 εκατομμύρια συμπολίτες μας), 
ενώ το 2009 ήταν 27,7%. Αν συνυπολογιστούν 
οι συντάξεις αλλά όχι τα κοινωνικά επιδόματα 
(ανεργίας, τέκνων, κ.α.) τότε το ποσοστό του 
πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της 
φτώχειας ανέρχεται στο 25,5% του συνολικού 
πληθυσμού (το 2009 ήταν το 22,7%). Αν συνυπο-
λογιστούν και τα κοινωνικά επιδόματα, τότε το 
ποσοστό του πληθυσμού κάτω από το όριο φτώ-
χειας ανέρχεται σε 21,4% του συνολικού πληθυ-
σμού (το 2009 ήταν 19,7%).

Όμως τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα 
απ’ αυτά που δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία, 
μια που δεν έχει αυξηθεί μόνο το ποσοστό του 
πληθυσμού που ζει κάτω από το «όριο της φτώ-
χειας» αλλά και το μέσο εισόδημά του είναι ολο-
ένα και χαμηλότερο σε σχέση με το κάθε φορά 
«όριο της φτώχειας». Η πραγματική και φρικτή 
εικόνα, όμως, αποκαλύπτεται όταν υπολογίσου-
με το «όριο της φτώχειας» όχι σαν το 60% του 
μέσου εθνικού εισοδήματος του 2015 αλλά σε 
σχέση με το «όριο της φτώχειας» του 2008 (δη-
λαδή του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος 
του 2008), αυτός εξάλλου είναι και ο μόνος ορ-
θός υπολογισμός. Με αυτόν τον υπολογισμό, 
σήμερα, το 2015, κάτω από το όριο της φτώχειας 

του 2008 βρίσκεται το 48% του ελληνικού πλη-
θυσμού.

Επίσης, 230.774 παιδιά ηλικίας έως 17 ετών 
ζουν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο, 
ουσιαστικά με μηδενικό εισόδημα! Ο πληθυσμός 
στερείται το ψωμί και το γάλα, αφού η μέση μη-
ναία κατανάλωσή τους (στοιχεία 2014) έχει μει-
ωθεί κατά 90%(!) σε σχέση με το 2008. Το 17,7% 
των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν δυσμενείς 
συνθήκες στην κατοικία τους, όπως διαρροή στη 
στέγη, υγρασία σε τοίχους, πατώματα, θεμέλια 
κ.ά., ενώ αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό όσων 
δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο θέρμανσης 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα!

Σαρωτικά αυξάνεται και ο αριθμός των φο-
ρολογουμένων που χρωστούν στο Δημόσιο. 
Περισσότεροι από τους μισούς φορολογούμε-
νους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία (το 
σύνολο των χρεών υπερβαίνει πλέον τα 91,6 δις 
ή το 52% του ΑΕΠ), ενώ οι φορολογικές αρχές 
επιβάλλουν, με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς, 
κατασχέσεις σε περιουσίες, καταθέσεις και εισο-
δήματα. 

Η ανεργία καλπάζει. Το πρώτο τρίμηνο του 
2016, το ποσοστό της επίσημης ανεργίας ανήλθε 
στο 24,9% έναντι 24,4% το 2015, ενώ η πραγμα-
τική ανεργία ανήλθε στο 30,8%.

Απέναντι σε αυτήν την ζοφερή πραγματι-
κότητα στη χώρα μας καθίσταται πλέον άμεση 
ανάγκη αλλά και υποχρέωση όλων μας, να τσα-
κίσουμε τις μνημονιακές πολιτικές και τους υπη-
ρέτες τους, πριν μας ισοπεδώσουν οριστικά.

Για τις Διαιτητικές Αποφάσεις των Κλαδικών Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας (Κ.Σ.Σ.Ε.) Επισιτισμού και Ζαχαρωδών

Πανελλαδική απεργία στις 8 Δεκέμβρη
Ενώ κυβέρνηση και δανειστές προετοιμάζουν την ούλτρα νεοφιλελεύθερη επίθε-

ση στον τομέα των Εργασιακών, οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας, 
αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά πόσο μακριά βρίσκονται από τις ανάγκες της εργα-
τικής τάξης. Η ΓΣΕΕ επί μήνες τηρεί «σιγή ιχθύος» για το θέμα. Η εκτελεστική επιτροπή 
της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε αρχικά να κηρύξει 24ωρη απεργία στις 24 Νοέμβρη καλώντας  
και την ΓΣΕΕ να συμμετάσχει. Όμως, η ΓΣΕΕ όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, 
αλλά προκήρυξε απεργία μόλις στις 8 Δεκέμβρη σαμποτάροντας ανοιχτά τις δυνατότη-
τες κοινών αγώνων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η ΑΔΕΔΥ 
προχώρησε στη μεταφορά της ήδη αποφασισμένης και προκηρυγμένης απεργίας της 
για τις 8 Δεκέμβρη!

Φυσικά, η στάση και των δύο δεν μας εκπλήσσει. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
λειτουργεί εκτός τόπου και χρόνου, προκηρύσσοντας εθιμοτυπικές απεργίες, δήθεν για 
να δείξει αγωνιστικό πρόσωπο, για να διατηρήσει τις θέσεις της. Τώρα προχωρά σε μία 
αυθαίρετη και πραξικοπηματική κίνηση, που απαξιώνει και ευτελίζει τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις που εκπροσωπεί και τους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή συντελείται 
καθημερινά η καταστροφή των εργαζομένων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι τόσο 
μεγάλος ο ξεπεσμός της ΑΔΕΔΥ, που πλέον δε σέβεται ούτε τις αποφάσεις των ίδιων 
των οργάνων της! Η δε ΓΣΕΕ, έχοντας περάσει ανοιχτά στο πλευρό του αντιπάλου μετά 
το Δημοψήφισμα, παρά το ότι τα μέτρα αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη της εργατικής 
τάξης, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να οργανώσει στοιχειωδώς μια απεργία. 

ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το τριήμερο της επετείου του 
Πολυτεχνείου, που θα συνδυαστεί με την επίσκεψη Ομπάμα - μείγμα εκρηκτικό από 
μόνο του - ώστε να αναδειχθεί η βαρβαρότητα της αντεργατικής επίθεσης. Τα μέτρα 
για τα εργασιακά ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως για την εργατική τάξη, τη νεολαία 
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, καθώς επιφέρουν δραματικές αλλαγές στις εργασιακές 
σχέσεις και στα μισθολογικά και πλήρη ισοπέδωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών. Κι αυτά είναι μόνο η αρχή...

Η συγκυρία βάζει στην ημερήσια διάταξη την αναγκαιότητα ενός γενικευμένου 
απεργιακού αγώνα, με δραστηριοποίηση σωματείων, δημιουργία επιτροπών σε χώρους 
δουλειάς, συνελεύσεις και ενημερωτικές καμπάνιες. Είναι γεγονός ότι σε περιόδους κρί-
σης πολλά συνδικάτα μεταβάλλονται σε όργανα του κράτους, αμαυρώνουν την έννοια 
του συνδικαλισμού και οδηγούν τους εργαζόμενους σε πλήρη ατομικοποίηση! Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν αρκετά μαχητικά συνδικάτα, που παλεύουν για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων, όπως το ΣΜΕΘ, το ενιαίο σωματείο σε Vodafone-Wind-Victus, η ΠΟΣ-
ΠΕΡΤ κ.α., ενώ πολλοί είναι οι απολυμένοι και διωκόμενοι συνδικαλιστές. 

Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη σφοδρή επίθεση στα εργασιακά και συνδι-
καλιστικά μας δικαιώματα είναι, με μαχητικούς και μαζικούς αγώνες. Να μετατρέψουμε 
τις 8 Δεκέμβρη από μια «τουφεκιά στον αέρα» που την θέλει η συνδικαλιστική γραφειο-
κρατία, σε μια μαζική μαχητική απεργία και διαδήλωση όλων των εργαζομένων, που θα 
ανοίξει τον δρόμο για μια Απεργία Διαρκείας σε όλους τους κλάδους. Να καταργήσουμε 
τα θανατηφόρα μνημόνιά τους, να ρίξουμε την ξεπουλημένη κυβέρνηση του Τσίπρα, να 
επιβάλουμε τη διαγραφή του χρέους, να βγούμε από την χρεοκοπημένη ΕΕ- Ευρωζώνη.
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Στις 22 και 23 Οκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε το πανελλαδικό διή-
μερο της Σοσιαλιστικής Σπου-
δαστικής Πάλης. Στις συζητήσεις 

του διημέρου συμμετείχαν δεκάδες σύντροφοι 
και συναγωνιστές από όλες τις πόλεις που πα-
ρεμβαίνει η ΣΣΠ. Παρακάτω παρουσιάζουμε 
μερικές βασικές θέσεις του διημέρου:

Α) Η κρίση του ελληνικού 
καπιταλισμού και τα μνημόνια

Η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία 
συνεχίζει να σπαράσσεται από μια δομι-
κή κρίση που πλέον αγκαλιάζει όλους τους 
τομείς της οικονομίας (παραγωγή, εμπόριο, 
τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα). 
Τα έκτακτα μέτρα συνεχίζονται, επεκτείνο-
νται και διευρύνονται σε μια προσπάθεια 
ελέγχου της κρίσης, ωστόσο δεν φέρνουν 
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αποδεικνύ-
οντας την αδυναμία και την αποτυχία των 
αστικών επιτελείων να δώσουν μία λύση. 
Οι αποτυχίες αυτές έχουν αντίκτυπο και 
μεταφράζονται σε μία πολιτική κρίση, λόγω 
της αποστροφής των μαζών προς τα γνήσια 
αστικά επιτελεία και την εναντίωσή τους 
στις πολιτικές αυτές. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι η κατάσταση στην Ε.Ε. Στην 
ΕΕ/Ευρωζώνη, η κατάσταση της πολιτικής 
κρίσης παίρνει χαρακτηριστικά αποσύνθε-
σης. Οι αποσχιστικές τάσεις πληθαίνουν και 
την ωθούν σε μία διαλυτική κρίση. Αυτή την 
στιγμή, σχεδόν κάθε εκλογική διαδικασία 
στην Ε.Ε., όπως και κάθε μεγάλος ή μικρός 
αγώνας, εκφράζουν την δυσαρέσκεια των 
εργατικών μαζών και της νεολαίας απέναντί 
της, αλλά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 
Το BREXIT, οι μαχητικοί αγώνες στη Γαλλία, 
οι αγώνες σε άλλες χώρες και το δικό μας 
«ΟΧΙ», αποτελούν κυριολεκτικά εμπόδια 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Απέναντι σε 

αυτά, υπάρχει μία και μόνο στρατηγική, αυτή 
των μνημονίων, των ακραίων πολιτικών λιτό-
τητας, των αντεργατικών μέτρων, της ποινι-
κοποίησης των αγώνων και του αδίστακτου 
Κράτους Έκτακτης Ανάγκης, της καταστο-
λής και της βίας. Η στρατηγική δηλαδή που 
εφαρμόζεται εδώ και 7 χρόνια στην Ελλάδα, 
με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να βρί-
σκεται κυριολεκτικά σε κωματώδη κατάστα-
ση. Το ελληνικό τοπίο είναι μία μνημονιακή 
κόλαση, που την συνθέτουν οι πλειστηρια-
σμοί, η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση. 
Κυβέρνηση και δανειστές, συνεχίζοντας το 
καταστροφικό τους έργο, σχεδιάζουν την 
εφαρμογή νέου αντεργατικού νόμου. Τα μέ-
τρα αυτά, αν εφαρμοστούν ουσιαστικά, θα 
σημάνουν την συνταγματοποίηση του νεο-
φιλελευθερισμού, με καταστροφικές επιπτώ-
σεις για την νεολαία και τους εργαζόμενους. 

Β) Η επίθεση στην εκπαίδευση 
Πλέον, όλες οι λειτουργίες της ελληνικής 

οικονομίας σβήνουν, εκτός από μία: την απο-
πληρωμή του χρέους στους τοκογλύφους-
δανειστές. Περιττή λειτουργία αποτελεί και 
η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Έτσι, το 
επόμενο διάστημα, κυβέρνηση και δανειστές 
θα επιδιώξουν μία λυσσασμένη επίθεση στην 
εκπαίδευση, την οποία καταστρώνουν μέσω 
του εθνικού διαλόγου. Βασικοί στόχοι τους 
είναι: α) η μείωση του κόστους της εκπαίδευ-
σης ανά φοιτητή, δηλαδή, δραστική μείωση 
της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, κάτι που θα φέρει περαιτέρω 
αδυναμία λειτουργίας τους, κλείσιμο-συγ-
χώνευση τμημάτων και σχολών και μείωση 
των εισακτέων, β) η αυτοχρηματοδότηση 
και «αυτονομία» (παιδαγωγική, οικονομική, 
διοικητική) των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Με απλά λόγια, 
αυτό σημαίνει δίδακτρα και ιδιωτικοποιή-
σεις, γ) η σύνδεση των ΑΕΙ και ΤΕΙ με την 
επιχειρηματικότητα, δηλαδή πλήρης εμπο-

ρευματοποίηση της εκπαίδευσης και υποτα-
γή της σε επιχειρηματικά συμφέροντα, δ) η 
κατάργηση των πτυχίων και των εργασιακών 
μας δικαιωμάτων (καθιέρωση πιστωτικών 
μονάδων, ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, 
επικράτηση μαθητείας-τζάμπα εργασίας) και 
ε) το ξερίζωμα του φοιτητικού κινήματος με 
την ουσιαστική κατάργηση του ασύλου, τη 
διάλυση του φοιτητικού συνδικαλισμού και 
των φοιτητικών συλλόγων, προκειμένου να 
καταφέρουν να προχωρήσουν στα σχέδιά 
τους.

Γ) Η απάντησή μας
Είναι αλήθεια ότι το φοιτητικό κίνημα 

τα τελευταία χρόνια δεν έχει να επιδείξει 
κάποιον σημαντικό αγώνα, οι φοιτητές αδι-
αφορούν για τις γενικές συνελεύσεις και οι 
κινητοποιήσεις είναι συνήθως άμαζες. Έτσι 
το φοιτητικό κίνημα φαίνεται να βρίσκεται 
σε σύγχυση και λίγο εκτός πραγματικότητας, 
αν αναλογιστούμε την ένταση της επίθεσης, 
με κύρια ευθύνη των πολιτικών παρατάξεων 
που κυριαρχούν όλα αυτά τα χρόνια. Ωστό-
σο, χρειάζεται μία ψύχραιμη και σωστή ανά-
λυση αυτής της κατάστασης.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε μεγάλη 
αντίθεση με την πολιτική ριζοσπαστικοποί-
ηση που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία 
και τη νεολαία και με το 85% των φοιτητών 
που ψήφισε «ΟΧΙ», εκφράζοντας την καθο-
λική τους απόρριψη απέναντι στα μνημόνια. 
Οι προοπτικές για την αγωνιστική ενεργο-
ποίηση, την ανασυγκρότηση και ανασύνθε-
ση του φοιτητικού κινήματος υπάρχουν και 
είναι εφικτές. Το φοιτητικό κίνημα στην Ελ-
λάδα έχει ισχυρές αγωνιστικές παραδόσεις 
και διατηρεί ακόμα, σε σημαντικό βαθμό, τις 
δομές του. Αυτά και σε συνδυασμό με την 
αβάσταχτη κατάσταση που διαμορφώνουν 
τα μνημόνια στην εκπαίδευση και τις ζωές 
μας, είναι ισχυρές βάσεις για ένα νέο μεγά-

λο φοιτητικό κίνημα που μπορεί να ξεσπάσει 
σύντομα, όπως κατά αναλογία συνέβη στην 
Γαλλία ενάντια στον αντεργατικό νόμο Κομ-
ρί. Χρειάζεται, όμως, σωστή ερμηνεία της 
επίθεσης, προετοιμασία ενάντια στους κιν-
δύνους που έρχονται (δίδακτρα) και λύσεις 
που να απαντούν στις αγωνίες των φοιτητών 
και της νεολαίας γενικότερα (ανεργία, δου-
λικές σχέσεις εργασίας). Χρειάζεται, δηλαδή 
ένα φοιτητικό κίνημα που να συνδέει τα προ-
βλήματά του με αυτά της υπόλοιπης κοινω-
νίας και των εργαζομένων, και να υπερασπί-
ζεται μέχρι τέλους την δημόσια και δωρεάν 
εκπαίδευση.

Έτσι, η παράταξή μας θα ριχτεί στην 
μάχη με όλες της τις δυνάμεις, ενάντια στα 
νέα αντεργατικά μέτρα, ενάντια στους πλει-
στηριασμούς και στα σχέδια κυβέρνησης και 
δανειστών για τη διάλυση της εκπαίδευσης. 
Καλούμε κάθε συνάδελφό μας και κάθε νέο, 
να ταχτεί μαζί μας στις ανυποχώρητες γραμ-
μές του αγώνα, για να ξεμπερδεύουμε μια και 
καλή με το σάπιο σύστημά τους, που γεννά 
τον πόλεμο και την εξαθλίωση και μας θεω-
ρεί μια χαμένη γενιά.

Ανυποχώρητος αγώνας για την αξιοπρέπεια και το μέλλον μας!

Με περιορισμό των γραπτώς εξεταζόμενων μα-
θημάτων σε 4, μείωση του ωρολογίου προ-
γράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα (από 
35 στις 32), επέκταση της διάρκειας των μα-

θημάτων μέχρι τις 31 Μαΐου, τετράμηνα αντί τριμήνων, επα-
ναληπτικές εξετάσεις κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου 
αντί Σεπτεμβρίου και πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης του μαθητή, ξεκίνησε η σχολική χρονιά για τα 
γυμνάσια της χώρας.

Τα χειρότερα έρχονται και εμφανίζονται σαν αποτέλε-
σμα του υποτιθέμενου «εθνικού διαλόγου». Σύμφωνα με το 
«Υπόμνημα για την Αναδιοργάνωση της Μέσης Εκπαίδευ-
σης και την είσοδο στα ΑΕΙ-ΤΕΙ» που δόθηκε από τον Α. 
Λιάκο στο υπουργείο Παιδείας, προτείνεται νέα δομή για 
τη Μέση Εκπαίδευση, με 4ετές Γυμνάσιο και 2ετές Λύκειο 
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), πλήρη αλλαγή του χαρακτήρα τους, αλ-
λαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και τέλος, κινη-
τικότητα εντός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνδυα-
σμός ειδικεύσεων στο πτυχίο.

Έλεγχος της ροής του μαθητικού δυναμικού 
προς τα Λύκεια

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στο τετρατάξιο Γυ-
μνάσιο, οι μαθητές δεν θα δικαιούνται αυτόματα να εγγρά-
φονται σε κάποιο Λύκειο αλλά προτείνεται διαδικασία επι-
λογής, η οποία περιλαμβάνει ένα πλέγμα κριτηρίων όπως 
τα αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων με χρήση τράπεζας 
θεμάτων, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα διάφορα μα-
θήματα καθώς και η έκθεση περιγραφικής αξιολόγησης από 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 
κάποιοι μαθητές θα οδηγούνται στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), 
κάποιοι άλλοι στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και κά-

ποιος αριθμός που δεν θα μπορέσει να συνεχίσει σε κάποιο 
Λύκειο ίσως να κατευθυνθεί στις Τεχνικές Σχολές (ΕΠΑΣ) 
που επανιδρύονται.

2ετές Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο για λίγους, με υπό-
σχεση εγγραφής σε πανεπιστήμιο

Εκτός από τη δομή αλλάζει εντελώς και ο χαρακτήρας 
του νέου 2ετούς Λυκείου. Στα χνάρια του International 
Baccalaureate (Διεθνές Απολυτήριο), το οποίο παρέχεται 
μόνο σε ακριβά ιδιωτικά Λύκεια και υπόσχεται εγγραφή σε 
διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, το νέο 2ετές Λύκειο 
θα απονέμει στους μαθητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές 
το Εθνικό Απολυτήριο. Για να αποκτήσει ο μαθητής Εθνικό 
Απολυτήριο πρέπει να ανταποκριθεί θετικά σε δύο μόνο 
υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα επιλεγόμενα από τέσ-
σερις ομάδες μαθημάτων. Επίσης, απαιτείται η συγγραφή Δι-
πλωματικής Εργασίας, η οποία βαθμολογείται, η ολοκλήρω-
ση ενός προγράμματος Φυσικής Αγωγής και η συμμετοχή σε 
προγράμματα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινω-
νικής Προσφοράς (ΔΕΚΠ). Επανέρχεται η τράπεζα θεμάτων 
όχι μόνο για την 4η τάξη του Γυμνασίου (πρώην Α΄ Λυκείου) 
αλλά και στη νέα Α΄ Λυκείου, καθώς και για τις τελικές εξε-
τάσεις του Εθνικού Απολυτηρίου στη νέα Β΄ Λυκείου, όπου 
τα θέματα θα ορίζονται από μια κεντρική επιτροπή εξετά-
σεων για όλη την Ελλάδα. Θα είναι δηλαδή πανελλαδικού 
τύπου εξετάσεις. Δεν προβλέπεται διαδικασία απόρριψης ή 
μετεξεταστέων, όμως δεν θα παίρνουν όλοι Εθνικό Απολυ-
τήριο. Όσοι δεν θα συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις ή 
στα προγράμματα ΔΕΚΠ και Φυσικής Αγωγής θα παίρνουν 
ένα απλό Πιστοποιητικό Σπουδών.

Η δομή θα είναι ανάλογη και στα ΕΠΑΛ, και η διαδι-
κασία απόκτησης του Εθνικού Απολυτηρίου θα είναι αντί-
στοιχη, ενώ θα υπάρχει και εδώ Πιστοποιητικό Σπουδών. Το 

Πτυχίο Ειδικότητας θα είναι αποτέλεσμα ενός τρίτου χρόνου 
μαθητείας, όπως έχει ήδη θεσμοθετηθεί.

Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια ή πανεπιστήμια 
για λίγους και εκλεκτούς;

Το υπουργείο Παιδείας υπόσχεται ένα νέο Λύκειο, πλή-
ρως αποσυνδεμένο από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική 
και οι εξετάσεις είναι πλέον παντού. Τράπεζα θεμάτων και 
στο Γυμνάσιο, τράπεζα θεμάτων στη νέα Α΄ Λυκείου, πανελ-
λαδικού τύπου εξετάσεις στη Β΄ Λυκείου, βαθμολόγηση του 
εκτεταμένου δοκιμίου, το οποίο θα συμμετέχει με συντελε-
στή βαρύτητας στον τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτηρί-
ου.

Ένα μέρος μόνο της μοριοδότησης για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια θα εξαρτάται από τον βαθμό του Εθνικού 
Απολυτηρίου. Το υπόλοιπο των μορίων αξιολόγησης των 
υποψηφίων θα ορίζεται από τις απαιτήσεις τού κάθε πανε-
πιστημιακού τμήματος χωριστά: με ειδικές εξετάσεις, συνέ-
ντευξη, portfolio, επιδόσεις σε αγωνίσματα ή ξένες γλώσσες. 
Ακόμη, μπορεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα να ορίζει κάποιες 
απαιτήσεις μέσα από τη διαδικασία φοίτησης στο Λύκειο. Για 
παράδειγμα, ένα τμήμα θα ορίζει αν απαιτείται ένας ελάχι-
στος βαθμός σε κάποιο μάθημα ή και συνολικά στο Εθνικό 
Απολυτήριο. Τέλος, ένα πανεπιστημιακό τμήμα μπορεί να 
καθορίζει και επιπλέον προϋποθέσεις, όπως δίδακτρα.

Με βάση όλα αυτά ο μαθητής της Α΄ Λυκείου πρέπει να 
σκεφτεί καλά σε ποιο Λύκειο θα φοιτήσει (δεν θα διδάσκο-
νται όλα τα μαθήματα σε όλα τα Λύκεια), πρέπει «υπεύθυνα» 
να κάνει τις επιλογές μαθημάτων, αφού λάβει υπόψη του τι 
απαιτούν τα πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία θα ήθελε 
να φοιτήσει. Ένα τέτοιο ατομικό πρόγραμμα θα οδηγεί σε 
ατομικό απολυτήριο, υποβαθμισμένο, χωρίς δικαιώματα, το 
οποίο θα αντιστοιχεί μόνο σε κάποιες πιστωτικές μονάδες, 
προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς φοιτητές για μια ανά-
λογη ευελιξία στα πανεπιστήμια και τους μελλοντικούς ερ-
γαζόμενους για εργασία χωρίς δικαιώματα.

 ■ Ισαβέλλα Ζαγκλαβάρα

«Υπόμνημα Λιάκου»
Θανάσιμος κίνδυνος για την εκπαίδευση
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017:  Οικονομική αποδιάλυση - στο βάθος “κόφτης”

Ο προϋπολογισμός που έφερε η 
κυβέρνηση συνεχίζει τα μνημο-
νιακά αδιέξοδα, το αδυνάτισμα 
της οικονομίας, τη φτωχοποίη-

ση και εξαθλίωση του λαού. Ανακαλύπτοντας 
από το πουθενά, ένα «ευνοϊκότερο εγχώριο 
οικονομικό περιβάλλον το 2017» δημιουργεί 
την ψεύτικη εικόνα μιας επικείμενης επανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας – ένα «συ-
μπιεσμένο ελατήριο που εκτινάσσεται» σύμ-
φωνα με τον Τσίπρα!

Πρόσθετοι φόροι 2,4 δις ευρώ προβλέ-
πονται με τα μέτρα του 2016 και 2017, όπως: 
Μείωση αφορολόγητου και αλλαγές κλίμα-
κας – Αλλαγές/αυξήσεις «εισφοράς αλλη-
λεγγύης» – Αύξηση ΦΠΑ – Αλλαγή φορο-
λόγησης οχημάτων – Αλλαγή ειδικού φόρου 
καυσίμων – Νέα τέλη (σταθερή τηλεφωνία, 
μπύρα, τσιγάρα, καφές κ.ά.). Προβλέπονται 
μειωμένα (έναντι του αρχικού στόχου) έσοδα 
άμεσων φόρων, ενώ αυξημένα των έμμεσων 
(οι πιο άδικοι ταξικά). Τα συνολικά φορολο-
γικά έσοδα προβλέπονται αυξημένα το 2017 
κατά 1,835 δις. Όμως προβλέπεται μείωση 
φορολογικών εσόδων από τις… «αναπτυξι-
ακές» φοροαπαλλαγές των (μηδαμινών και 
αεριτζίδικων) επενδύσεων των «υγιών» επι-
χειρηματιών!

Πρωτογενές πλεόνασμα. Προβλέπεται 
στο 0,63% του ΑΕΠ (1,111 δις), αυξημένο 
έναντι του αρχικού στόχου κατά 0,13% (+230 
εκ.). Για το 2017, η πρόβλεψη είναι 1,8% (3,3 
δις), παραπάνω απ’ τον στόχο του 3ου Μνη-
μονίου (1,75%). Το ΔΝΤ αμφισβητεί αυτά 
τα νούμερα, προβλέποντας 0,1% (2016) και 
0,7% (2017), καθώς ισχυρίζεται ότι το 3ο 
Μνημόνιο «δεν βγαίνει» και χρειάζονται πιο 
σκληρά μέτρα. Αυτά τα πλεονάσματα στά-
ζουν αίμα εργαζομένων, ανέργων και φτωχών, 
γιατί προκύπτουν: α) Από τη στάση πληρω-
μών του κράτους, στην καταβολή συντάξεων 
κ.ά. (εξαιρούνται σημαντικά για την περίοδο 
ποσά, που ως μνημονιακή υποχρέωση δίνο-

νται στους καπιταλιστές: αποπληρωμή προ-
μηθευτών, επιστροφές ΦΠΑ κ.λπ.). β) Από 
την καθίζηση των δαπανών, που διαλύει κοι-
νωνικές υπηρεσίες και δημόσιες επενδύσεις.

Συντάξεις. Από τους δύο τελευταίους 
αντιασφαλιστικούς νόμους, τα έτη 2016–2017 
προβλέπεται εξοικονόμηση περίπου 1,5 δις. 
Το 2017 οι συντάξεις θα μειωθούν επιπλέον 
κατά 326 εκ. ευρώ, οι επικουρικές κατά 117 εκ. 
Έσοδα σχεδόν 178 εκ. προβλέπονται από τις 
αυξημένες εισφορές επικουρικής ασφάλισης 
(πλέον των 172 εκ. το 2016). Χαρατσώματα 
και «εξοικονομήσεις» (δηλ. διαρκής μείωση 
συντάξεων) για να μην κηρυχτεί και τυπική 
χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων, για τα 
οποία προβλέπεται έλλειμμα πάνω από 2 δις 
το 2017. [1]

Έσοδα, Χρέος, Επενδύσεις. Προβλέπο-
νται: α) Μείωση καθαρών εσόδων 718 εκ. 
έναντι του στόχου, κατά σημαντικό μέρος 
λόγω της μειωμένης επιστροφής οφειλών 
(π.χ. από κέρδη ελληνικών ομολόγων) της 
ΕΚΤ στην Τράπεζα της Ελλάδας. β) Τόκοι 
δημόσιου χρέους το 2016 στο 3,2% του ΑΕΠ. 
Ποσοστό πρακτικά αμετάβλητο από το 2013 
(μετά το «σωτήριο» PSI), που σημαίνει 5,5–6 
δις ετησίως. [2] Οι «Τσακαλώτοι» αποκρύ-
πτουν ότι έχει αρχίσει η έκρηξη της βόμβας 
του ιδιωτικού χρέους, της γενικής υπερχρέ-
ωσης της οικονομίας, όπου όλοι χρωστάνε σε 
όλους: τράπεζες («κόκκινα δάνεια»), εφορία 
(πάνω από 1 δις επιπλέον χρωστούμενα κάθε 
μήνα), ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, επιχειρή-
σεις μεταξύ τους και προς εργαζόμενους κ.λπ. 
γ) Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 6,75 
δις, αυξημένο περίπου κατά 250 εκ. από πέρ-
σι. Ωστόσο, τα 130 εκ. της αύξησης θα πάνε 
στη γνωστή απάτη της «καταπολέμησης της 
ανεργίας» από τον ΟΑΕΔ. Τέτοια ποσά είναι 
αστεία, καθώς σε βάθος 5ετίας ο ελληνικός 
καπιταλισμός χρειάζεται επενδύσεις πάνω 
από 100 δις ευρώ για ν’ αναπληρώσει τη μνη-
μονιακή πτώση.

Ακόμα και η πρόβλεψη επέκτασης του 

Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης (760 εκ. ευρώ), 
αυτή η ελεεινή νεοφιλελεύ-
θερη διαχείριση της ακραίας 
φτώχειας με ψίχουλα ελεημο-
σύνης, τελεί υπό την αίρεση 
της έγκρισης των δανειστών.

Ο προϋπολογισμός φα-
νερώνει ότι το μόνο «σχέδιο» 
μνημονιακών και δανειστών 
είναι η πλήρης εξάρθρωση 
της οικονομίας και εξόντωση 
του ελληνικού λαού. Οι καραγκιόζηδες Τσα-
καλώτοι «προϋπολογίζουν» τάχα αναπτυξι-
ακό άλμα 2,7% το 2017, με απότομη αύξηση 
των εξαγωγών (μετά από μείωση 3,8% το 
2015 και 5,3% το 2016, εκτιμάται αύξηση 5,3% 
το 2017) και των επενδύσεων παγίου κεφα-
λαίου (από +0,7% το 2015 και +3,3% το 2016 
σε +9,1% το 2017). Πρόκειται για θαύματα και 
θαύματα δυστυχώς δεν γίνονται.

Το εύρημα του ΣΥΡΙΖΑ, μια «αμβλυμένη» 
διαχείριση του 3ου Μνημονίου, με συγκράτηση 
της μείωσης δαπανών (π.χ. στον προϋπολογι-
σμό οι δαπάνες μισθών, παιδείας, υγείας έχουν 
οριακή αύξηση, πάνω βέβαια στα συντρίμμια 
των προηγούμενων χρόνων), έχει εξαντληθεί 
και καταρρέει. Βασίστηκε στην ασύλληπτη 
αύξηση φόρων, που λεηλάτησε εισοδήματα 
και «στείρωσε» την κατανάλωση, επαναφέρο-
ντας το πρόβλημα διογκωμένο.

Με τον καταγέλαστο προϋπολογισμό 
δημόσιων επενδύσεων: α) Επικυρώνεται η 
μαζική αποεπένδυση από το 2009 και β) Απα-
γορεύεται κάθε σκέψη να χρησιμοποιηθεί το 
κράτος ως μοχλός ενίσχυσης της οικονομίας. 
Αυτό συμβαίνει λόγω και των μνημονιακών/
νεοφιλελεύθερων δογμάτων, των ντιρεκτί-
βων της Ε.Ε., της ιδιωτικοποίησης και των τε-
λευταίων πλέον υποδομών, ΔΕΚΟ κ.λπ.

Με τέτοιους όρους, ακόμα κι αν κάποτε 
εμφανιστεί «ανάκαμψη» (δεν αποκλείεται, 
μετά από έξι χρόνια καταστροφικής κρίσης), 
αυτή θα είναι εντελώς τυπική, χωρίς κανένα 

όφελος για τις λαϊκές μάζες, αλλά και χωρίς 
να αίρεται το ουσιαστικό αδιέξοδο, η αποσύν-
θεση του οικονομικού ιστού. Πράγμα που 
δεν καταλαβαίνουν πολλοί και στην Αριστε-
ρά, π.χ. το ΚΚΕ, για το οποίο οι αντιλαϊκές 
επιθέσεις είναι απλά η απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την ανάκαμψη – μια άποψη ουσιαστικά 
νεοφιλελεύθερη, όπως το «συμπιεσμένο ελα-
τήριο».

Η προδιαγραμμένη αποτυχία του προϋ-
πολογισμού θα φέρει τον αυτόματο «κόφτη» 
δαπανών και βιοτικού επιπέδου. Μόνη επι-
τυχία των απατεώνων του ΣΥΡΙΖΑ/Τσίπρα: 
άνοιξαν τον δρόμο για την επαναφορά των 
«κλασικών» μνημονίων, (άγριες μειώσεις δα-
πανών, μαζικές απολύσεις και λουκέτα οργα-
νισμών, σχολείων, νοσοκομείων κ.λπ.) – το 
όνειρο των παλιών μνημονιακών, που βρήκαν 
ευκαιρία να βγουν από το περιθώριο, κραυ-
γάζοντας ξανά για «μείωση φόρων και δαπα-
νών», οσμιζόμενοι άνοδο των Μητσοτάκη/
ΝΔ στην εξουσία.
Σημειώσεις
[1] Το συνολικό έλλειμμα στο ασφαλιστικό σύ-
στημα ξεπερνάει τα 12 δις (συνυπολογίζοντας 
διάφορα «κρυφά ελλείμματα», π.χ. από καθυ-
στερούμενες συντάξεις), ενώ η «μαύρη τρύπα» 
στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές τα 33 
δις.
[2] Μέχρι το 2028, τα συνολικά τοκοχρεολύσια 
φτάνουν στο αστρονομικό ποσό των 135 δις.

 ■ Σταύρος Σκεύος

Τα κύρια θέματα που συζητήθη-
καν στην Σύνοδο Κορυφής στις 
21-22 Οκτώβρη ήταν η στάση 
της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία, η 

πορεία των διαπραγματεύσεων για μια σειρά 
εμπορικές συμφωνίες (μεταξύ αυτών και αυτή 
με τον Καναδά — CETA), το προσφυγικό ζή-
τημα και βέβαια το αναμενόμενο Brexit.

Στην Σύνοδο Κορυφής συζητήθηκε ο 
τρόπος αντιμετώπισης της  Βαλλονίας που 
εμπόδιζε την κυβέρνηση του Βελγίου, και 
συνακόλουθα την ΕΕ,  να υπογράψει την 
συμφωνία ελευθέρου εμπορίου (CETA) με 
τον Καναδά. Το τι αποφάσισαν  φάνηκε με-
ρικές μέρες μετά: η Βαλλονία εκβιάστηκε 
ωμά με κυρώσεις, ακόμη και με έξοδο του 
Βελγίου από την ΕΕ, ώστε να αποδεχθεί την 
Συμφωνία. Ωστόσο, η συζήτηση στην Σύνο-
δο δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το θέμα, 
αλλά εξετάστηκε και η πορεία των διαπραγ-
ματεύσεων για την σύναψη και των άλλων 
εμπορικών συμφωνιών. Αυτή τη στιγμή η ΕΕ 
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για εμπορικές 
συμφωνίες με τις ΗΠΑ (ΤΤΙΡ — αν και πρα-
κτικά οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει), 
με την Ιαπωνία,  την Mercosur, Νιγηρία κ.α. 
Η εποχή της παγκοσμιοποίησης, του Οργανι-
σμού Διεθνούς Εμπορίου και του παγκόσμιου 
ελεύθερου εμπορίου βρίσκεται στη δύση της, 
λόγω της οικονομικής υποβάθμισης της ΕΕ, 
και έχει ανατείλει η εποχή του ρυθμισμένου 
εμπορίου, του προστατευτισμού (και του συ-
νακόλουθου άγριου ανταγωνισμού) και των 
διμερών συμφωνιών ώστε να προστατευθούν 

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Με μια ελάχιστα διπλωμα-
τική γλώσσα (για να μην φανούν και εντελώς 
ανακόλουθοι με τις μέχρι χθες υμνολογίες 
τους για το «ελεύθερο εμπόριο») οι ευρωπαί-
οι κατηγορούν τρίτες χώρες (κατά βάση την 
Κίνα) για «αθέμιτο ανταγωνισμό τιμών» (έτσι 
ονομάζουν την χαμηλότερη παραγωγικότη-
τά τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους), 
υιοθετούν μια σειρά προστατευτικών μέτρων 
(δασμούς, διμερείς εμπορικές συμφωνίες, κ.α.) 
και χρησιμοποιούν ως κύριο διαπραγματευτι-
κό τους όπλο σε αυτές τις συμφωνίες το γε-
γονός ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 15% των 
παγκόσμιων εισαγωγών (στην δεύτερη θέση 
παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ).

Αυτό το όπλο χρησιμοποιούν και απένα-
ντι στη Βρετανία. Για άλλη μία φορά ο Ολάντ 
και η Μέρκελ ξεκαθάρισαν απέναντι στη βρε-
τανίδα πρωθυπουργό Μέι, ότι έχει να επιλέξει 
ανάμεσα στην σχεδόν πλήρη απομόνωση των 
βρετανικών επιχειρήσεων από την ενιαία αγο-
ρά της ΕΕ (το λεγόμενο «σκληρό» Brexit) ή 
την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά 
με τους όρους που θα επιβάλλουν οι ευρωπαί-
οι στην Βρετανία. Γι’ αυτό και εμφανίζονται 
«σκληροί» απέναντι στη Μέι, αρνούμενοι να 
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μαζί της, για 
την μελλοντική σχέση Βρετανίας-ΕΕ, πριν η 
Βρετανία ενεργοποιήσει το άρθρο 50, δηλαδή 
ζητήσει και επισήμως την αποχώρησή της από 
την ΕΕ. Γι’ αυτό και «ενοχλήθηκαν» όταν η 
Μέι τους υπενθύμισε στη Σύνοδο ότι θα πρέ-
πει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την Βρετα-

νία όσο η τελευταία παραμένει μέσα στην ΕΕ. 
Πάντως, προς το παρόν, φαίνεται να υπε-

ρισχύουν οι γαλλογερμανοί εξαιτίας της αμ-
φίσημης στάσης της Μέι που από τη μια είναι 
υποχρεωμένη να υλοποιήσει την απόφαση 
του βρετανικού λαού στο δημοψήφισμα και 
από την άλλη να ικανοποιήσει την θέληση 
μιας μεγάλης μερίδας του βρετανικού κεφα-
λαίου για παραμονή στην ΕΕ.

Το τρίτο θέμα της Συνόδου ήταν η σύ-
γκρουση της ΕΕ με την Ρωσία, και ειδικά στο 
θέμα της Συρίας, όπου μπορεί να μην υιοθε-
τήθηκαν πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας (κυρίως αντέδρασε η Ιτα-
λία)  αλλά οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθη-
καν είναι ενδεικτικές της τεράστιας απειλής 
που αντιμετωπίζει το εργατικό κίνημα. Είναι 
χαρακτηριστικός ο πολεμικός τόνος των δη-
λώσεων Τουσκ:  «Οι ηγέτες υπογράμμισαν 
[στη Σύνοδο Κορυφής] τις κάθε είδους ρω-
σικές εχθροπραξίες [εναντίον της ΕΕ], από 
παραβίαση εναέριου χώρου μέχρι καμπάνιες 
παραπληροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεις, ανά-
μειξη στις πολιτικές διαδικασίες της ΕΕ αλλά 
και πέρα από αυτήν». 

Στο τέταρτο θέμα της Συνόδου, στο λε-
γόμενο «προσφυγικό», συζητήθηκε η πορεία 
εφαρμογής των βάρβαρων μέτρων ενάντια 
στους μετανάστες: α) η ανάπτυξη της ευρωπα-
ϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ώστε 
να υπάρξει άμεση και βίαιη «αποτροπή»(!) των 
μεταναστών/προσφύγων, β) η ολοκλήρωση 
των συμφωνιών για επιστροφή των μετανα-
στών στις χώρες τους (η πρόσφατη υπογραφή 

της αντίστοιχης συμφωνίας με το Αφγανιστάν 
θα σημάνει την «επιστροφή» 80.000 αφγανών 
μεταναστών στη χώρα τους), γ) η σύναψη 
συμφωνιών με τις χώρες της Β. Αφρικής ώστε 
έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων να συ-
γκρατούν τους μετανάστες ακόμη και φυλα-
κίζοντάς τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Βέβαια, στο θέμα της «μετεγκατάστασης» των 
προσφύγων, και παρά τις απειλές της Ιταλίας 
ότι θα σταματήσει να συνεισφέρει στον ευρω-
παϊκό προϋπολογισμό (απ’ όπου κερδίζουν οι 
χώρες του Βίζενγκραντ), όχι μόνο δεν υπήρξε 
καμία αλλαγή στην μέχρι τώρα άρνηση των 
χωρών του Βίζενγκραντ να δεχθούν πρόσφυ-
γες αλλά παρατάθηκαν για ακόμη τρεις μήνες 
οι συνοριακοί έλεγχοι εντός της ζώνης του 
Σέγκεν, ώστε να μην μετακινούνται ελεύθερα 
οι πρόσφυγες (αυτό το έχει επιβάλλει κυρίως 
η Γερμανία). 

Σε αυτήν την Σύνοδο ο αμοραλιστής 
Τσίπρας προσπάθησε να «κερδίσει» μια ρύθ-
μιση για το ελληνικό χρέος μέχρι το τέλος 
του έτους, ώστε να κερδίσει χρόνο για τον 
εαυτό του και την κυβέρνησή του. Αυτά που 
πρόσφερε ήταν η «πολιτική σταθερότητα της 
Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή» (πρόσφερε 
δηλαδή την χώρα ως στρατιωτική βάση των 
ιμπεριαλιστών και τη νεολαία ως «κρέας για 
τα κανόνια» των ιμπεριαλιστικών επεμβάσε-
ων στην περιοχή) και ο ρόλος της ως ανάχω-
μα/φυλακή των μεταναστών και προσφύγων. 
Ο Ολάντ και η Μέρκελ περιφρονητικά τον 
παρέπεμψαν στους «θεσμούς», δηλαδή στον 
Σόιμπλε.

Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες
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Τo νέο εργασιακό 
νομοσχέδιο αποτελεί 
μια πολύ σημαντική 

και κομβική μάχη 
για την εργατική 

τάξη. Πρόκειται για 
ένα νομοσχέδιο τομή 

που καταργεί την 
πραγματική έννοια 

του εργαζομένου 
και νομιμοποιεί 

τη μετατροπή 
του ανθρώπου σε 

ιδιοκτησία.

 ■ Βαγγέλης Κιτσώνης

Η έκθεση του Γραφείου Προϋ-
πολογισμού της Βουλής για 
τις συζητήσεις δανειστών 
και κυβέρνησης αποκαλύ-

πτει, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση 
των δανειστών και πριν την επιστροφή 
τους για την ολοκλήρωση του νομοσχε-
δίου, τις πραγματικές διαθέσεις και θέσεις 
τους, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα είναι 
ακόμα χειρότερες. Η έκθεση επισημαίνει 
ότι οι δανειστές ζητούν την εφαρμογή 
ενός μοντέλου «Δανίας», δηλαδή: 

1) Κατώτατος μισθός χωρίς 
ωριμάνσεις

Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να πα-
ραμείνει στη δικαιοδοσία του κράτους 
και χωρίς προσαυξήσεις λόγω εμπειρίας 
(ωριμάνσεις - τριετίες). Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται, από το 2017 ο κατώ-
τατος μισθός θα πρέπει να αποτελείται 
από ένα μοναδικό ποσό αναφοράς, χωρίς 
τα επιδόματα ωρίμανσης. Σχεδόν σίγου-
ρα, αυτό σημαίνει κατάργηση και των 
Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα καθώς 
και του Επιδόματος Αδείας. Η απορρύθ-
μιση των εργασιακών σχέσεων από τους 
προηγούμενους μνημονιακούς νόμους 
έχει προκαλέσει σταθερή άνοδο της μερι-
κής απασχόλησης και χειροτέρευση βα-
σικών δεικτών προστασίας της εργασίας. 
Ο ήδη νομοθετημένος κατώτατος μισθός 
θεσμοθετεί έναν «μισθό φτώχειας», ενώ 
η περαιτέρω μείωσή του και η κατάργηση 
των επιδομάτων ουσιαστικά νομοθετεί 
έναν μισθό ακραίας φτώχειας. Να επιση-
μάνουμε εδώ ότι το 40% του πληθυσμού 
ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ 
η ακραία φτώχεια σχεδόν διπλασιάστη-
κε το διάστημα 2009-2013, από 11% στο 
20% του πληθυσμού. Όλοι καταλαβαί-
νουμε ότι οι νέες περικοπές θα εκτινά-
ξουν αυτά τα ποσοστά, που σημαίνει ότι 

ένα μεγάλο κομμάτι 
της κοινωνίας θα έχει 
προβλήματα σίτισης. 

2) Αύξηση στο 
όριο των ομαδικών 
απολύσεων

Στην έκθεση ανα-
φέρεται ότι κρίνουν 
απαραίτητη την κα-
τάργηση των περιορι-
σμών και την αύξηση 
του ορίου των ομαδι-
κών απολύσεων από 
5% σε 10% . Η κατά-
σταση στον ιδιωτικό 
τομέα και στο θέμα 
των απολύσεων είναι 
ήδη αρκετά άσχημη και 
ο διπλασιασμός του 
ποσοστού των απολύ-
σεων, πέρα από το νο-
μικό και λογιστικό του 
περιεχόμενο, συνδέε-
ται με την προσπάθειά 

τους να σπάσουν την όποια διαμαρτυρία 
και αντίσταση των εργαζομένων απένα-
ντι στους εργοδότες. Το σενάριο για την 
μπουρζουαζία είναι: «νέες μειώσεις μι-
σθών και, αν υπάρξει αντίσταση, μαζικές 
απολύσεις».

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθε-
ση για την Ελληνική Οικονομία και την 
Απασχόληση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (Οκτώβριος 
2016), η πραγματική ανεργία κατά το β΄ 
τρίμηνο του 2016 είναι 30,8%, οριακά χα-
μηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2015, που ήταν 31,7%. Εδώ όμως πρέπει 
να λάβουμε υπόψη: α) τις νέες απολύσεις 
που ήρθαν και έρχονται από τις χρεοκο-
πίες μεγάλων επιχειρήσεων το τελευταίο 
διάστημα (Μαρινόπουλος, Ηλεκτρονική, 
Jet Oil, Mega, PEPSICO-ΗΒΗ κ.α.), που 
είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, β) 
την αύξηση κατά 85 χιλιάδες των ασφα-
λισμένων, που προκύπτει από τη δημι-
ουργία κυρίως θέσεων εργασίας μερικής 
απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων του 
Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, 
και από την επιλογή αρκετών εργοδο-
τών να ασφαλίσουν «μαύρο» προσωπικό, 
έστω και για λίγες ώρες. Όμως, τα προ-
γράμματα αυτά τελειώνουν και η ανερ-
γία αυξάνεται (10 χιλιάδες νέοι άνεργοι 
καταγράφηκαν τον Ιούνιο). Συνεπώς, η 
κατάσταση, πέρα από στατιστικές μελέ-
τες, στην πραγματικότητα είναι χειρότε-
ρη από το 2015 και με τον νέο νόμο θα 
επιδεινωθεί.

3) Αλλαγές στον συνδικαλιστικό 
νόμο

Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πραγμα-
τοποιηθεί αλλαγές στη δομή και την ορ-
γάνωση των συνδικάτων και στην εφαρ-
μογή της ανταπεργίας. Εννοείται ότι 
παραμένουν στις θέσεις τους για:

- Περιορισμό ή και κατάργηση της 
προστασίας των μελών της διοίκησης 
των σωματείων

- Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του 
«Διευθυντικού Δικαιώματος», με παράλ-
ληλη μείωση των εργατικών δικαιωμά-
των

- Αλλαγή του τρόπου λήψης αποφά-
σεων για την πραγματοποίηση απεργιών

- Επαναφορά του lock out (ανταπεργί-
ας), που είχε καταργηθεί με το Ν.1264/82

Βέβαια, υπάρχει και το πόρισμα των 
«σοφών», που δείχνει τον δρόμο για την 
εφαρμογή ακόμα μεγαλύτερης ελαστικο-
ποίησης της εργασίας: καθιέρωση συμ-
βάσεων όπως τα συμβόλαια μηδενικών 
ωρών απασχόλησης και οι λευκές συμ-
βάσεις, του υποκατώτατου μισθού, της 
απασχόλησης όταν θέλει ο εργοδότης 
και με αμοιβή που ορίζει ο ίδιος, την απα-
σχόληση λίγων ωρών χωρίς ασφαλιστική 
κάλυψη κ.λπ. Επιπλέον, με το 50%+1 επί 
του συνόλου των εργαζομένων για την 
κήρυξη απεργίας καταργείται ουσιαστικά 
η πραγματική έννοια των συνδικάτων.

Ολόκληρο το επικείμενο εργασιακό 
νομοσχέδιο εκφράζει την πιο ακραία νε-
οφιλελεύθερη πολιτική, το δόγμα τους 
«απαγορεύεται το απαγορεύεται για το 
κεφάλαιο». Όλες οι φαντασιώσεις των 
εργοδοτών παίρνουν σάρκα και οστά με 
την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη και το ερ-
γασιακό έρχεται να «δέσει» με τέσσερις 
ακόμα τρομερές απειλές για την εργατική 
τάξη και την ελληνική κοινωνία:

1) Οι τράπεζες περνάνε στον έλεγχο 
ξένων funds, καθώς τα κόκκινα δάνεια 
έχουν φτάσει στα ύψη και πρέπει να μει-
ωθούν από 110 δις που είναι σήμερα στα 
60 δις το 2019. Πλέον, μόνο ένας μικρός 
αριθμός επιχειρήσεων έχει πρόσβαση 
σε δανεισμό, κυρίως αυτές που σχετίζο-
νται άμεσα με ευρωπαϊκά κεφάλαια, π.χ. 
ΟΤΕ/Ντόιτσε Τέλεκομ.

2) H χρεοκοπία των ασφαλιστικών 
ταμείων είναι δεδομένη και η τυπική ανα-
κήρυξή της μπορεί μόνο να αποφευχθεί 
προσωρινά μέσω διαρκών μειώσεων στις 
συντάξεις. Από 1/1/2017 καταργείται το 
ΕΚΑΣ για 200 χιλιάδες χαμηλοσυνταξι-
ούχους, ενώ ήδη πιέζουν για νέο ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο, που θα παρουσιάσουν 
αφού ξεμπερδέψουν με τα εργασιακά.

3) Το δημόσιο χρέος βρίσκεται στα 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Μετατροπή των εργαζομένων σε δουλοπάροικους
Με αγώνες να τσακίσουμε τις μνημονιακές επιθέσεις κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ

330 δις (σχεδόν 182% του ΑΕΠ) με αυξη-
τική τάση και πλησιάζει το διπλάσιο του 
ΑΕΠ. Το συνολικό χρέος του ελληνικού 
καπιταλισμού, δημόσιο και ιδιωτικό, είναι 
περίπου 7 ΑΕΠ (1 τρις ευρώ). Σύμφωνα 
με την Έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το κατά κε-
φαλήν πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας έχει 
μειωθεί κατά 24,8% την τελευταία οκταε-
τία και διαμορφώνεται πλέον στα 170 δις 
έναντι 221 δις το 2008. Τέλος, να σημειώ-
σουμε ότι ακόμα και η «βαριά βιομηχανία» 
της χώρας, ο τουρισμός (σύμφωνα πάντα 
με την κομπραδόρικη ελληνική αστική 
τάξη), παρουσίασε μείωση εσόδων κατά 
750 εκατομμύρια στο πρώτο οκτάμηνο του 
2016.

4) Οι ιδιωτικοποιήσεις, ειδικά του νε-
ρού και του ρεύματος, θα δυσκολέψουν 
την πρόσβαση σε βασικά αγαθά για μεγά-
λο κομμάτι της κοινωνίας.

Ο ελληνικός καπιταλισμός βρίσκεται 
σε κώμα και δεν πρόκειται να ξυπνήσει 
με τίποτα. Τα περί ανάπτυξης και επεν-
δύσεων είναι εκτός πραγματικότητας. Η 
επίθεσή τους δεν έχει τελειωμό και δεν θα 
σταματήσουν μέχρι να εξαφανίσουν την 
εργατική τάξη, να καταργήσουν τα κοινω-
νικά και πολιτικά μας δικαιώματα, να μας 
μετατρέψουν σε δούλους πηγαίνοντάς μας 
αιώνες πίσω.

Η ΟΚΔΕ και οι παρατάξεις της έχουν 
ξεκινήσει καμπάνια από τα τέλη Αυγού-
στου, με στόχους:

1. Να μην περάσουν τα μέτρα για τα 
εργασιακά. Είναι στόχος που ξεπερνά τα 
σύνορα της Ελλάδας, αφορά ολόκληρη τη 
διεθνή κοινωνία, ειδικά τις χώρες της ΕΕ 
(Γαλλία, Βέλγιο κ.α.).

2. Να πέσει η κυβέρνηση Τσίπρα. Η 
κυβέρνηση αυτή εξυπηρετεί τον βασικό 
σχεδιασμό των αστικών και ιμπεριαλιστι-
κών επιτελείων, αφού έτσι: α) μεγαλώνουν 
όσο μπορούν τον εξευτελισμό της αριστε-
ράς (της εναλλακτικής στα μάτια των μα-
ζών), β) προετοιμάζουν μια νέα μνημονι-
ακή συγκυβέρνηση. Το σχέδιό τους είναι, 
και το έχουν καταφέρει, να γίνει ο Τσίπρας 
πιο αποκρουστικός και μισητός από Μη-
τσοτάκη και ΝΔ.

3. Να ενισχυθεί η οργάνωση του κι-
νήματος και η οργάνωσή μας. Είναι ο πιο 
σημαντικός στόχος, για να προετοιμάσου-
με το έδαφος για μεγαλύτερους αγώνες, 
γενικές απεργίες και την Γενική Απεργία 
Διαρκείας, με την προοπτική μιας νικηφό-
ρας αντεπίθεσης/εξέγερσης για το ξήλωμα 
των Μνημονίων από παντού.

Η καμπάνια έκλεισε τον πρώτο κύκλο 
προετοιμασίας των εργαζομένων με μια 
επιτυχημένη εκδήλωση στις 25/10, όπου, 
με τη συμβολή και του συντρόφου-κε-
ντρικού ομιλητή Παύλου Αντωνόπουλου 
(συνδικαλιστής εκπαιδευτικός Ε΄ ΕΛΜΕ 
Αθήνας), έγινε μια πλούσια συζήτηση για 
το επικείμενο νομοσχέδιο και την επέμβα-
ση των επαναστατών στη νέα αυτή κατά-
σταση.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη !
ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ !

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν ξεκι-
νήσει και πάλι οι μαζικοί πλειστη-
ριασμοί ακίνητων μετά από μια 
μακρά περίοδο απραξίας, κύριος 

λόγω την αποχής των δικηγόρων και της απερ-
γίας των συμβολαιογράφων.

Οι τράπεζες έχουν έτοιμους ήδη τους φακέ-
λους με τα πρώτα 2000 ακίνητα που θα βγουν 
άμεσα στο σφυρί, με προοπτική ο αριθμός τους 
να φτάσει της 5000 τους αμέσως επόμενους 
μήνες. Σκοπός των πρώτων πλειστηριασμών 
είναι να σταλεί μήνυμα στους δανειολήπτες 
που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά 
τους, ότι έχει εξαντληθεί κάθε όριο ανοχής. 
Σύμφωνα με τις τράπεζες, οι πρώτοι πλειστη-
ριασμοί θα αφορούσαν ακίνητα άξιας άνω των 
300.000 ή 400.000 ευρώ, κάτι το οποίο δεν τη-
ρήθηκε, αφού οι πρώτες απόπειρες πλειστηριασμού 
αφορούσαν περιουσίες φτωχών ανθρώπων και ευπα-
θών ομάδων με ακίνητα πολύ χαμηλής αξίας – π.χ. 
η απόπειρα πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας ενός 
ανάπηρου πολυτέκνου, πατέρα επίσης ανάπηρου παι-
διού, ή στο Περιστέρι, όπου ένα σπίτι που θα πλει-
στηριαζόταν από ισπανική τράπεζα είχε εκτιμηθεί στα 
41.000 ευρώ! 

Η κυβέρνηση και οι επικεφαλής των τραπεζών, 
γυμνοί και ξεμπροστιασμένοι πλέον, ήταν αυτοί που 
με περίσσιο θράσος και υποκρισία επέμεναν ότι δεν 
πρόκειται να μπουν στο στόχαστρο ευπαθείς ομάδες, 
που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία, ή τα ακίνη-
τα οικογενειών που δεν έχουν άλλη περιουσία. Κάτι 
βέβαια που ήταν αναμενόμενο, αφού η προστασία για 
τους δανειολήπτες απέναντι στους πλειστηριασμούς 
- κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας είναι πολύ περι-
ορισμένη. Με το νόμο για τα κόκκινα στεγαστικά δά-
νεια (4346/2015), οι προϋποθέσεις για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας είναι πολύ αυστηρές. Ουσια-
στικά ένα 30% των δανειοληπτών έχει κάποια προ-
στασία, ένα 28% μπορεί με αρκετά δυσκολότερους 
όρους να ενταχθεί σε ρύθμιση, και το 42% δεν έχει 
καμιά απολύτως προστασία. Το ζήτημα δεν κλείνει 
μόνο με τον ν. 4346/2015, καθώς οι τράπεζες έχουν 
υιοθετήσει μια άκρως επιθετική στάση, επιδιώκοντας 
να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα κερδοσκοπικά 
κεφάλαια, με κατάργηση της όποιας προστασίας των 
δανειοληπτών. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει 
ήδη νομοθέτησει το ν. 4354/2015 που επιτρέπει/θε-
σμοθετεί την πώληση της διαχείρισης των κάθε είδους 
κόκκινων δανείων σε Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτή-
σεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ), 
δηλαδή στα κερδοσκοπικά κεφάλαια (distress funds).

Το κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς
Η περίοδος «παγώματος» των πλειστηριασμών, 

αντικειμενικά συνοδεύτηκε και από μια ύφεση του κι-
νήματος ενάντια σε αυτούς. Η 15 Σεπτέμβρη σηματο-
δότησε την επανεμφάνιση του κινήματος, με το νήμα 
τον προηγούμενων αγώνων να ξαναπιάνεται αρχικά 
στη Θεσσαλονίκη, με τον κόσμο να δείχνει αρκετά 
καλά αντανακλαστικά και να συγκεντρώνεται στα 
Ειρηνοδικεία κάθε φορά που γίνεται απόπειρα πλει-
στηριασμού κατοικίας εργατικών και λαϊκών οικογε-
νειών. Η κυβέρνηση επιστράτευσε πολλές φορές τις 
δυνάμεις καταστολής, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώ-
σεις να παίρνουν και χαρακτηριστικά σύγκρουσης. 
Στη συνέχεια παρόμοιες συγκεντρώσεις ακολούθη-
σαν και σε διάφορα Ειρηνοδικεία της Αθήνας. Απο-
τέλεσμα των κινητοποιήσεων αυτών ήταν να αποτρα-
πούν μια σειρά από πλειστηριασμοί, και η πλάστιγγα 
να γείρει προς όφελός του κινήματος. Η Συντονιστι-
κή Επιτροπή Συμβολαιογράφων Συλλόγων Ελλάδος 
έχει αποφασίσει αποχή των μελών της από τη διαδι-
κασία πλειστηριασμών. Ανεξάρτητα από το σκεπτικό 
της συνδικαλιστικής ηγεσίας της επιτροπής, αυτή η 
απόφαση προκύπτει και υπό το βάρος των αντιδρά-
σεων του κινήματος.

Οι αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς πρέπει 
να ενταθούν και να επεκταθούν. Να δημιουργήσουμε 
παντού επιτροπές αγώνα ενάντια στις κατασχέσεις 
σπιτιών, να προχωρήσουμε σε πιο αποφασιστικές και 
δυναμικές μορφές πάλης, όπως καταλήψεις τραπε-
ζών, και τη δημιουργία ομάδων επιφυλακής και πε-
ριφρούρησης σε κάθε συνοικία, που θα αποτρέπουν 
στην πράξη τις κατασχέσεις. Να προωθήσουμε το 
αίτημα για εθνικοποίηση των τραπεζών κάτω από 
εργατικό έλεγχο, με σβήσιμο των χρεών των λαϊκών 
οικογενειών.

Η άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, βάζει τα δυ-
νατά της, και με πειθήνια υπακοή εκτελεί της εντολές 
τοκογλύφων – κεφαλαίου, στην προσπάθειά της να 
κρατηθεί στην εξουσία. Το πέρασμα της διαχείρισης 
βασικών ΔΕΚΟ (δίκτυο διανομης της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) 
στους ιδιώτες, η ένταση των πλειστηριασμών αλλά 
και το αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο 
που επίκειται, διαμορφώνουν μια κατάσταση όπου το 
εργατικό κίνημα είναι μπροστά σε έναν αγώνα που 
αφορά την ίδια την επιβίωσή του. Επομένως είναι 
αναγκαίος ο αγώνας ενάντια σε όλα τα μνημόνια, 
παλιά και νέα, και σε όλους τους υποστηρικτές τους.

▲ Τετάρτη 2/11, Ειρηνοδικείο Περιστερίου:
Ακόμη ένας πλειστηριασμός ματαιώθηκε με την 

κινητοποίηση κατοίκων και συλλογικοτήτων
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Ο Ομπάμα επισκέπτεται την 
Αθήνα στις 15-16 Νοεμβρίου, 
λίγες μέρες μετά τις αμερικα-
νικές εκλογές και μέσα στον 

τριήμερο εορτασμό της  εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου. Θα είναι το τελευταίο του ταξίδι 
στην Ευρώπη με την ιδιότητα του προέδρου, 
ενώ μετά την Ελλάδα θα πάει στο Βερολίνο.

Προσγειώθηκαν ανώμαλα 
οι προσδοκίες της κυβέρνησης

Το Μαξίμου βιάστηκε από την πρώτη 
στιγμή να πανηγυρίσει. Κυβερνητικές πηγές 
μοίραζαν υποσχέσεις ότι δήθεν στόχος της 
επίσκεψης είναι η «ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους, η στήριξη της προσπάθειας να οδηγη-
θεί η ελληνική οικονομία σε μια πορεία προς 
την βιωσιμότητα και την ευημερία». Τους έβα-
λε όμως στη θέση τους η κυνική απάντηση 
του Λευκού Οίκου, η οποία ξεκαθάριζε πως η 
επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα δεν σχετίζεται 
με την υπόθεση του χρέους, αλλά ο αμερικα-
νός πρόεδρος θα ζητήσει από την κυβέρνηση 
να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις (παράλληλα 
με την επίσκεψη Ομπάμα θα γίνεται ο δεύτε-
ρος γύρος της διαπραγμάτευσης για τη δεύτε-
ρη αξιολόγηση, με βασικό θέμα τον οδοστρω-
τήρα των «εργασιακών»). Με τον πιο καθαρό 
τρόπο, ο Λευκός Οίκος παραπέμπει τη συ-
ζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους στις 
ελληνικές καλένδες. Διαψεύδει έτσι και πάλι 
την κυβέρνηση Τσίπρα, που από την αρχή 
προσκολλήθηκε στις ΗΠΑ σε ρόλο λιγούρη.

Επικίνδυνη η πραγματική ατζέντα 
της επίσκεψης

Βασικά θέματα στις συναντήσεις του 
Ομπάμα με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουρ-
γό θα είναι οι ανησυχητικές εξελίξεις στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Με-
σόγειο, η οικονομική κρίση και το Κυπριακό.

Η επίσκεψη Ομπάμα γίνεται σε μια πε-
ρίοδο που στην ευρύτερη περιοχή κλιμακώ-

νονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί 
και η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ρωσίας χτυπά 
κόκκινο, με αιχμές τον πόλεμο στη Συρία, 
τη σύγκρουση της Τουρκίας με τη Δύση και 
την όξυνση των αντιθέσεων στο εσωτερικό 
της Ευρωζώνης. Σε αυτό το περιβάλλον, θα 
ενταθούν οι πιέσεις στην Ελλάδα –μαζί και 
την Κύπρο– για στενές σχέσεις με το αντιδρα-
στικό μπλοκ Ισραήλ και Αιγύπτου, το οποίο 
άλλωστε υπηρετεί με συνέπεια η κυβέρνηση 
Τσίπρα. Αυτή η πορεία γίνεται αναγκαία για 
τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό απέναντι στο 
«κενό» που προκαλεί η προσέγγιση της Τουρ-
κίας με τη Ρωσία, η αβεβαιότητα για τις τουρ-
κικές βλέψεις και τον απρόβλεπτο χαρακτήρα 
του Ταγίπ Ερντογάν (βλ. και επαναφορά του 
θέματος της Συνθήκης της Λωζάνης). Δεν 
είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Ομπάμα δεν θα 
επισκεφτεί την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτή η εξέλιξη δεν προοιωνίζει τίποτε το θετι-
κό για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Πέρα 
από τον εύθραυστο χαρακτήρα αυτής της 
συμμαχίας και τα εξαιρετικά αμφίβολα απο-
τελέσματά της για το αστικό μπλοκ, για τον 
ελληνικό λαό σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσει 
μόνο σοβαρούς κινδύνους.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η «κι-
νητικότητα» στο Κυπριακό, που αποτελεί 
βασικό στόχο της επίσκεψης Ομπάμα. Επιδι-
ώκουν να κλείσει οριστικά το θέμα σε βάρος 
των ελληνικών επιδιώξεων, το πιθανότερο με 

την παγίωση της σημερινής κατάστασης, με 
την ντε φάκτο διχοτόμηση της Κύπρου, αν 
δεν υπάρξει κάποια χειρότερη λύση για τον 
ελληνικό καπιταλισμό. Απ’ ό,τι φαίνεται, σε 
τίποτε δεν έχει να ελπίζει ο ελληνικός «πα-
ράγοντας σταθερότητας» και στο θέμα του 
Καστελλόριζου, όπου η Τουρκία μπλοκάρει 
αποφασιστικά την ένωση της ελληνικής ΑΟΖ 
με την αιγυπτιακή και την ισραηλινή.

Όσο για το προσφυγικό, δεν αναμένεται 
κάτι περισσότερο από μια ακόμη έκκληση για 
«συντονισμένη διεθνή κινητοποίηση» για την 
απορρόφηση προσφύγων, μαζί με τα εύσημα 
–αυτά είναι τζάμπα!– για τη φιλοξενία της 
«γενέτειρας της Δημοκρατίας».

Η «βαριά» κληρονομιά Ομπάμα
Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης (!) 

αμερικανός πρόεδρος μέσα στην 8χρονη θη-
τεία του είχε πλούσια «δράση». Στο εσωτερικό 
ο ταξικός πόλεμος έφτασε σε επίπεδα παροξυ-
σμού. Χρηματοδοτήθηκαν με «ενέσεις» εκα-
τοντάδων δις οι τράπεζες, ενώ οι κοινωνικές 
ανισότητες έσπασαν ρεκόρ: η διαφορά μετα-
ξύ πλουσίων και φτωχών αμερικανών είναι η 
μεγαλύτερη εδώ και 30 χρόνια. Στις ΗΠΑ του 
αφροαμερικανού προέδρου, πολλαπλασιά-
στηκαν οι ρατσιστικές δολοφονικές επιθέσεις 
με πρωταγωνιστές κυρίως αστυνομικούς, ενώ 
ο στρατός καθιερώθηκε σε αστυνομικά καθή-
κοντα σε αναρίθμητα επεισόδια καταστολής. 

Οι προεκλογικές υποσχέσεις για δημόσιο 
ασφαλιστικό σύστημα έδωσαν την θέση τους 
στην κρατική επιδότηση των ιδιωτικών εται-
ριών, με την αδρή χρηματοδότηση του κεφα-
λαίου που δραστηριοποιείται στους κλάδους 
υγείας και ασφάλισης. Στο εξωτερικό, από την 
υποστήριξη της Χούντας της Αιγύπτου και 
των φασιστών της Ουκρανίας, μέχρι τον πό-
λεμο στη Συρία και το άνοιγμα του μεγαλύτε-
ρου παγκόσμιου πεδίου αντιπαράθεσης στον 
Ειρηνικό, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός επί 
ημερών Ομπάμα έσπειρε την βαρβαρότητα 
και τον τρόμο απ’ άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη.

Να υποδεχτούμε τον σφαγέα
όπως του αξίζει

Ενόψει της επίσκεψης, η Αθήνα βρίσκεται 
σε αστυνομικό κλοιό από τις αρχές Νοεμβρί-
ου. Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί 
από Αντιτρομοκρατική, ΕΚΑΜ, Ασφάλεια, 
ΜΑΤ, ΔΙΑΣ και Τροχαία, συμμετέχουν στα 
αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ ήρθαν στην 
πόλη πλήθος αμερικανών πρακτόρων και 
ανθρώπων της ασφάλειας του προέδρου. Το 
ξενοδοχείο που θα μείνει, τα δρομολόγια της 
αυτοκινητοπομπής και όλες οι περιοχές στις 
οποίες θα έχει συναντήσεις θα γίνουν φρού-
ρια, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία σε αρκε-
τούς δρόμους, θα απομακρυνθούν τα σταθ-
μευμένα αυτοκίνητα, ελεύθεροι σκοπευτές 
θα ακροβολιστούν  σε ταράτσες κτιρίων, 
ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα περιπολούν από 
αέρος, ενώ ένα ηλεκτρονικό «δίχτυ» ασφα-
λείας θα απλωθεί στην πόλη για την παρα-
κολούθηση των επικοινωνιών.

Η παρουσία του σφαγέα στην Αθήνα 
συνιστά πρόκληση για το εργατικό και νεο-
λαιίστικο κίνημα, και εκτός των άλλων προ-
σβάλλει το εξεγερτικό περιεχόμενο του εορ-
τασμού του Πολυτεχνείου. Γι αυτό πρέπει να 
απαντηθεί ανάλογα. Όλοι στους δρόμους, να 
ενισχύσουμε τις διαδηλώσεις σε κάθε πόλη, 
να υποδεχτούμε με ένα μαζικό κίνημα τον 
σφαγέα πλανητάρχη.

Τρία χρόνια και τρεις μήνες μετά 
το πρώτο, «ιδρυτικό», συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ, συνήλθε στα μέσα 
Οκτώβρη το 2ο Συνέδριό του, 

πρώτη φορά από την άνοδο στην εξουσία.
Αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για να 

μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα της 
ρεφορμιστικής αριστεράς σε ένα πλήρως 
αστικοποιημένο κόμμα, βασικό εκφραστή της 
μνημονιακής πολιτικής και «αγαπημένο» (μέ-
χρι να έρθει η ώρα που θα τον πετάξουν στον 
κάλαθο των αχρήστων) παιδί των ευρωπαίων 
ιμπεριαλιστών.

Όπως είναι γνωστό, τα συνέδρια των 
αστικών κομμάτων δεν παρουσιάζουν ιδιαί-
τερο πολιτικό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν 
η πολιτική που θα ακολουθήσουν μετά τους 
επιβάλλεται έμμεσα και κομψά από την αστι-
κή τάξη και τους δανειστές με το 3ο Μνημό-
νιο. Έτσι, τα συνέδριά τους είναι περισσότερο 
μια «διακοσμητική» διαδικασία.

Το βασικό «αφήγημα» της ηγετικής ομά-
δας του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεν χιλιοειπωμένο, 
αλλά επαναδιατυπώθηκε και σε αυτό το συ-
νέδριο: α) Ο βασικός στόχος όλων των «δυ-
νάμεων του νεοφιλελευθερισμού εγχώρια 
και διεθνώς» (δεν κατονομάζονται βέβαια) 
ήταν και παραμένει η ενσωμάτωση της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο σύστημα και κατόπιν 
η ανατροπή της. β) Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνη-
ση αντιπαλεύουν γενναία αυτό τον στόχο και 
παραμένουν στην εξουσία (το ότι το κάνουν 
εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις απαιτήσεις 
όλων αυτών των «κακών» είναι μια μικρή λε-
πτομέρεια που δεν πρέπει να ανησυχεί κανέ-

ναν). γ) Συμπέρασμα: Όποιος δεν είναι με το 
3ο μνημόνιο (και με το 4ο που θα ακολουθή-
σει), είναι με τους Ευρωπαίους που… θέλουν 
να μας επιβάλλουν Μνημόνια!

Αποτελεί πράγματι τραγέλαφο, αλλά 
αυτή είναι πραγματικά η πολιτική αυτού του 
γελοίου κόμματος, αν την απαλλάξει κανείς 
από τα περιττά και ψεύτικα «αριστερά» φρα-
στικά στολίδια που χρησιμοποιεί εδώ κι εκεί, 
σε κείμενα, γιορτές και επετείους.

Στα υπόλοιπα θέματα, οι θέσεις της απερ-
χόμενης Κ.Ε. (ψηφίστηκαν ομόφωνα από τους 
2.700 περίπου συνέδρους) αποτελούν ένα 
κείμενο πλήρως αδιάφορο. Περίπου το ένα 
τρίτο των 50 σελίδων του αφιερώνεται στην 
ανασκόπηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από το 
προηγούμενο συνέδριό του μέχρι σήμερα, πα-
σχίζοντας να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καμιά 
ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική του, αλλά 
μόνο μια αναγκαστική τακτική αναδίπλωση. 
Τέσσερις σελίδες του κειμένου αφιερώνονται 
στην εξέταση της οικονομικής-πολιτικής κα-
τάστασης διεθνώς. Αυτό το κομμάτι ξεκινάει 
από μία παντελώς ανούσια, δημοσιογραφικού 
τύπου, παράθεση ορισμένων στοιχείων, για 
να καταλήξει σε ακόμη μία δήλωση πίστης 
του ΣΥΡΙΖΑ στην Ενωμένη Ευρώπη του 
κεφαλαίου. Μία Ευρώπη που, όπως πληρο-
φορούμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να 
την επανεκκινήσει ηγούμενος ενός μπλοκ 
των «χωρών του Νότου», αλλά και όλων των 
«προοδευτικών» κομματιών του ευρωπαϊκού 
πολιτικού σκηνικού, που εκτός από το Κόμ-
μα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς περιλαμβάνει 
τους Οικολόγους και το Ευρωπαϊκό Σοσια-

λιστικό Κόμμα, που μάλιστα «στάθηκαν(sic) 
στο πλευρό του ελληνικού λαού την επαύριον 
του δημοψηφίσματος»! Το τρίτο και μεγαλύ-
τερο κομμάτι αφορά το πρόγραμμα του κόμ-
ματος. Ακίνδυνες και γενικές διατυπώσεις για 
το περιβάλλον, την έμφυλη καταπίεση, τον 
ρατσισμό, αλλά όταν φτάνει στα κρίσιμα ζη-
τήματα (εργασιακά, δημόσια περιουσία κ.λπ.) 
καταφεύγει είτε σε ξεκάθαρα ψέματα είτε σε 
γενικότητες που δεν μπορεί με κανέναν τρόπο 
να ελεγχθεί η εφαρμογή τους. Ένα μόνο αξί-
ζει, ίσως, να σχολιαστεί σε αυτό το κομμάτι: 
πουθενά δεν αναφέρεται το πώς ο ελληνικός 
λαός θα απαλλαχθεί από τα μνημόνια.

Το απαραίτητο συμπλήρωμα για να εμπε-
δωθεί η πλήρης αστικοποίηση του συγκεκρι-
μένου κόμματος ήρθε από την παρουσία στο 
συνέδριο προσώπων που συνέδεσαν άρρηκτα 
τα ονόματά τους με την εφαρμογή των Μνη-
μονίων όπως των πρώην πασόκων, Τζουμάκα 
και Ξενογιαννακοπούλου, και του πρώην κυ-
βερνητικού εταίρου των Σαμαροβενιζέλων, 
Φώτη Κουβέλη. Μάλλον ο Βύρων Πολύδω-
ρας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί λόγω άλλων 
υποχρεώσεων…

Αξίζει να γίνει μια αναφορά σε αυτό το 
κομμάτι που τα ΜΜΕ παρουσίασαν ως «αντι-
πολιτευόμενους». Η περίφημη κίνηση των 
«53+», η υποτιθέμενη αριστερή πτέρυγα του 
ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίευσε ένα κείμενο συμβολής, 
όπου το βασικό του μοτίβο ήταν η έκκληση να 
μην παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο σαν 
το δικό του πρόγραμμα, αλλά να επιμένει ότι 
αναγκάστηκε να το εφαρμόσει. Ακόμα και σε 
αυτό το ανούσιο κλαψούρισμα, η απάντηση 
ήταν αμείλικτη: όλα τα κυβερνητικά στελέχη 
(Τσίπρας, Παππάς, Φίλης κ.λπ.) έδωσαν πα-
νηγυρικό τόνο στις ομιλίες τους, εξήραν την 
πολιτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ και είπαν 

το αυτονόητο: ανεξάρτητα με το πώς ξεκίνη-
σε, τα μνημόνια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
και δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Η χαρι-
στική βολή, όμως, ήρθε από τον Ευκλείδη 
Τσακαλώτο (φερόμενο ως βασικό στέλεχος 
των 53+). Όχι μόνο αποθέωσε το κυβερνη-
τικό έργο, αλλά έκλεισε έτσι: «Όλοι μαζί τα 
αποφασίσαμε, όλοι μαζί θα τα εφαρμόσουμε».

Πράγματι, όλοι μαζί τα εφαρμόζουν. Κα-
νένα άλλοθι δεν πρέπει να δοθεί ούτε στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε κανένα κομμάτι ή τάση του. 
Κανένας εργαζόμενος ή νέος δεν πρέπει όχι 
απλά να τους έχει εμπιστοσύνη αλλά πρέπει 
και να παλέψει εναντίον τους. Η αμηχανία 
και το σοκ από την έκταση της προδοσίας 
τους πρέπει να ξεπεραστεί: Το «εργαλείο» 
που χρησιμοποίησε ο ελληνικός λαός για να 
απαλλαγεί από τα μνημόνια ήταν πράγματι 
πολύ στραβό. Αυτό όμως δεν μειώνει σε τίπο-
τα την ουσία των διεκδικήσεών του. Αυτός με 
τους αγώνες του ανέβασε τον ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία, αυτός και θα τον γκρεμίσει, για να 
έχει το τέλος που πρέπει στους προδότες της 
εργατικής τάξης. Και θα τον γκρεμίσει όχι για 
να επαναφέρει τους παλιούς μνημονιακούς, 
αλλά για να ανοίξει τον δρόμο για έναν ακόμα 
πιο σκληρό, οργανωμένο και αποφασιστικό 
κύκλο αγώνων.

 ■ Γιάννης Σμ.

Ανεπιθύμητος ο σφαγέας Ομπάμα!

2ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ
Νέοι όρκοι πίστης στα μνημόνια
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

43 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η κυβέρνηση φάνηκε να κερδί-
ζει τον πόλεμο με τους κανα-
λάρχες όταν ολοκληρώθηκε 
ο διαγωνισμός για τις άδειες 

των καναλιών. Με αυτόν τον διαγωνισμό 
τις τέσσερεις τηλεοπτικές άδειες εθνικής 
εμβέλειας πήραν τελικά οι Αλαφούζος 
(SKAI),  Κυριακού (Ant1), Μαρινάκης και 
(τελικά) Σαββίδης, ενώ αποκλείστηκαν το 
MEGA (Μπόμπολας, Ψυχάρης, Βαρδινο-
γιάννης), το STAR (Βαρδινογιάννης), ο 
ALPHA (Κοντομηνάς) και τελικά και ο νε-
οεμφανιζόμενος Καλογρίτσας. Συνολικά η 
κυβέρνηση μέσω του διαγωνισμού θα συ-
γκέντρωνε πάνω από 250 εκ. ευρώ από τις 
δεκαετούς διάρκειας άδειες. Αυτά τα 250 
εκ. ευρώ ήταν και ο... πακτωλός χρημάτων 
που υποτίθεται ότι θα πήγαινε στους «αδύ-
ναμους», την ίδια στιγμή που μόνο από τις 
συντάξεις αφαιρέθηκαν ήδη 1,8 δις ευρώ.

Αλλά μετά την πρώτη νίκη ήρθε η ψυ-
χρολουσία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
(ΣτΕ) στις 26 Οκτώβρη αποφάσισε (με ψή-
φους 14 - 11) ότι είναι αντισυνταγματικό 
το άρθρο 2Α του νόμου Παππά, δηλαδή το 
άρθρο που έδινε στον υπουργό το δικαί-
ωμα να καθορίζει τον αριθμό των αδειών 
των καναλιών αλλά και διεξάγει τον δια-
γωνισμό για την απόκτησή τους. Σύμφω-
να με την απόφαση του ΣτΕ, το δικαίωμα 
αυτό το έχει μόνο το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Θυμίζουμε ότι 
ο νόμος Παππά παραχωρούσε αυτό το δι-

καίωμα στον υπουργό μόνο αν το ΕΣΡ δεν 
μπορούσε να συγκροτηθεί. Και, πράγματι, 
δεν μπορούσε να συγκροτηθεί, μια που η 
ΝΔ αρνιόταν να συναινέσει στη συγκρό-
τησή του (χρειάζονται τα 4/5 της Επιτρο-
πής των Προέδρων της Βουλής για να συ-
γκροτηθεί) ακριβώς για να προστατέψει 
όλους τους παλιούς καναλάρχες.

Με αυτήν την απόφαση του ΣτΕ, τόσο 
ο διαγωνισμός όσο και οι τέσσερις άδειες 
ακυρώθηκαν. Η συγκυβέρνηση, μετά τους 
πρώτους τσαμπουκάδες λόγω του πανι-
κού της, αναγκάστηκε, όπως έχει μάθει 
να κάνει πολύ καλά, να υποταχθεί πλή-
ρως στην απόφαση. Με τροπολογία που 
κατέθεσε σχεδόν την επόμενη μέρα, απέ-
συρε το άρθρο 2Α και ξανάδωσε στο ΕΣΡ 
το δικαίωμα να καθορίζει και τον αριθμό 
των τηλεοπτικών αδειών (εθνικής και το-
πικής εμβέλειας) αλλά και να διεξάγει τον 
διαγωνισμό για την απόκτηση των αδειών. 
Ταυτόχρονα, συγκάλεσε τη Διάσκεψη των 
Προέδρων της Βουλής, ώστε να σχηματι-
στεί το νέο ΕΣΡ, προτείνοντας αρχικά για 
πρόεδρό του τον… Βύρωνα Πολύδωρα. 
Με αυτή την κουτοπόνηρη πρόταση, η συ-
γκυβέρνηση το μόνο που κατάφερε ήταν 
να γελοιοποιηθεί. Στη συνέχεια βέβαια 
επανήλθε με νέα πρόταση: τον Μορώνη 
για πρόεδρο και τον Κιάο για αντιπρόε-
δρο. Το ΠΑΣΟΚ (εκτός του Βενιζέλου) και 
το ΠΟΤΑΜΙ δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν 
αυτήν την πρόταση της συγκυβέρνησης 

για το ΕΣΡ. 
Ωστόσο η ΝΔ 
αρνήθηκε, δη-
λώνοντας ότι 
δεν μένει ικα-
νοποιημένη με 
την τροπολο-
γία αλλά θέλει 
την πλήρη απόσυρση του νόμου Παππά, 
δηλαδή τον πλήρη εξευτελισμό της συ-
γκυβέρνησης, προσβλέποντας στο να μην 
συγκροτηθεί το ΕΣΡ ώστε να είναι αυτή 
που μετά τις εκλογές θα το συγκροτήσει. 
Η γραμμή της είναι μια γραμμή πλήρους 
στήριξης των καναλαρχών και πλήρους 
εξευτελισμού της συγκυβέρνησης. Μένει 
να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η μάχη.

Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι 
η συγκυβέρνηση θα συνεχίσει να χρησι-
μοποιεί αυτήν τη διαμάχη για να αποσι-
ωπάται η 2η αξιολόγηση και κυρίως για 
να μην υπάρξουν αντιδράσεις γύρω από 
τα «εργασιακά». Εξάλλου, αυτό είναι κάτι 
που βολεύει και τη ΝΔ, μια που ενισχύε-
ται, έστω και τεχνικά, ο δικομματισμός και 
ταυτόχρονα εμφανίζεται και η ίδια ως νι-
κήτρια, και μάλιστα τη στιγμή που δεν έχει 
να προτείνει τίποτε το διαφορετικό πέρα 
από τα μνημόνια.

Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να βγάλου-
με δύο σημαντικά συμπεράσματα από την 
όλη διαμάχη, για να καθορίσουμε και την 
δικιά μας πάλη:

α) Η κυβέρνηση υπέστη μια μεγάλη 
ήττα, σε ένα ακόμη μέτωπο μετά απ’ αυτό 
των «θρησκευτικών». Οι κρατικοί μηχα-
νισμοί, τα παλιά μνημονιακά κόμματα, 
η πρώην ηγετική μερίδα της ελληνικής 
μπουρζουαζίας αλλά και οι δανειστές όχι 
μόνο έχουν επιβάλλει τα μνημόνια στην 
κυβέρνηση, όχι μόνο έχουν αποτρέψει και 
αυτό το έστω υποτυπώδες «παράλληλο 
οικονομικό πρόγραμμα» υπέρ των αδυ-
νάτων, αλλά της έχουν απαγορεύσει να 
εφαρμόσει και το «παράλληλο πρόγραμ-
μα εκδημοκρατισμού» (όπως αρέσκονταν 
να το ονομάζει η συγκυβέρνηση). Δηλαδή 
της έχουν αφαιρέσει ακόμη και τα φύλλα 
συκής για να κρύβει τη γύμνια της. Αυτό 
όμως την αποδυναμώνει απέναντι σε 
όποια, έστω και μικρή, κοινωνική αντίδρα-
ση προκύψει.

β) Το ΣτΕ απέδειξε για άλλη μια φορά 
ότι η δικαιοσύνη ούτε ανεξάρτητη είναι 
ούτε ουδέτερη. Το ΣτΕ, που έκρινε ότι τα 
μνημόνια είναι νόμιμα, είναι ένα από τα 
προπύργια της αστικής τάξης, και στην 
συγκεκριμένη εποχή είναι και υπερασπι-
στής της πιο διεφθαρμένης μερίδας της.

Φέτος συμπληρώνονται 43 
χρόνια από την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου ενάντια 
στη χούντα των Συνταγμα-

ταρχών. Μια εξέγερση που από πολλούς 
(αστούς και ρεφορμιστές) σκόπιμα βάλ-
λεται από τότε μέχρι και σήμερα, με συ-
νειδητή παραχάραξη της ιστορίας και των 
κεκτημένων της. Γι’ αυτό, είναι πάντοτε 
αναγκαίο να αναδεικνύεται η πραγματική 
ιστορική και πολιτική σημασία της εξέγερ-
σης για τους εργαζόμενους και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα.

Μεταπολεμικά, οι συσχετισμοί δύνα-
μης θα αλλάξουν εις βάρος του εργατι-
κού κινήματος. Έπειτα από την ήττα της 
εργατικής τάξης στα μέσα της δεκαετίας 
του 1940 (Βάρκιζα, Δεκεμβριανά) και την 
αποτυχία της τυχοδιωκτικής πολιτικής 
του ΚΚΕ στον Εμφύλιο (1946-1949), η 
αστική τάξη και ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός θα επιβάλουν ένα καθεστώς τρομο-
κρατίας βασισμένο πάνω στον ιδεολογικό 
κορμό του αντικομμουνισμού. Χιλιάδες 
αγωνιστές φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, 
εξορίστηκαν και αναρίθμητοι εκτελέστη-
καν. Τα κόμματα και οι οργανώσεις της 
εργατικής τάξης κηρύχθηκαν παράνομα.

Σε ένα σημείο - καμπή για την αστική 
τάξη, την δεκαετία του ’60, ο ελληνικός 
καπιταλισμός γνώρισε μια ραγδαία ανά-

πτυξη, η ελληνική εργατική τάξη αυξή-
θηκε σε αριθμούς και συγκέντρωση, και 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εργατικό 
κίνημα να δείξει γρήγορα σημάδια ανά-
καμψης. Από τις αρχές τις δεκαετίας του 
’60 ξέσπασαν μαζικοί εργατικοί και λαϊκοί 
αγώνες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τις συγκρούσεις απεργών οικοδόμων με 
την αστυνομία τον Δεκέμβρη του 1960 και 
Γενάρη του 1961. Μέσα στην αστική τάξη 
εμφανίζεται ένα ρεύμα που επιδιώκει μια 
διαφορετική διαχείριση του καθεστώτος, 
το οποίο αποκρυσταλλώνεται στην Ένω-
ση Κέντρου (ΕΚ) του Γ. Παπανδρέου. Οι 
κύριοι όμως πυλώνες του μετεμφυλιακού 
κράτους (στρατός, παλάτι, αμερικάνοι, 
μερίδες του κεφαλαίου) δεν επιθυμούν 
καμία αλλαγή.

 Η κορύφωση της πολιτικής κρίσης γί-
νεται τον Ιούλιο του 1965, όταν εκατοντά-
δες χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά διαδή-
λωναν απαιτώντας την κατάργηση της 
μοναρχίας. Το κίνημα κλόνιζε τα θεμέλια 
της αστικής εξουσίας, αλλά λόγω της κα-
τευναστικής και διασπαστικής πολιτικής 
των ρεφορμιστών της ΕΔΑ - ΚΚΕ έφτασε 
στα όριά του.

Το πραξικόπημα πραγματοποιήθηκε 
από συνταγματάρχες του στρατού στις 21 
Απρίλη του 1967. Βασικός σκοπός του κα-
θεστώτος ήταν να διατηρήσει το μετεμφυ-
λιακό κράτος και να τσακίσει της πολιτι-
κές και συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
εργαζομένων.

 Ωστόσο, η Χούντα δεν μπόρεσε να 
συντρίψει πλήρως την εργατική τάξη. Η 
οικονομική κρίση, οι διεθνείς εξελίξεις, 
ο Μάης του ’68, άρχισαν να επιδρούν 
αποφασιστικά πάνω στη συνείδηση των 
μαζών, συντέλεσαν στην ανάπτυξη ενός 
αντιδικτατορικού κινήματος (εργατικού 
και φοιτητικού) και η αντίστροφη μέτρη-

ση για την Χούντα είχε ήδη ξεκινήσει.
 Η μεγάλη απεργία των φοιτητών, με 

αφορμή το νόμο για τη στράτευσή τους, 
και οι καταλήψεις της Νομικής αποτέλε-
σαν σημαντικούς σταθμούς. Κορύφωση 
ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου 
επικράτησαν καθαρά πολιτικά συνθή-
ματα και μια η σύγκρουση με τη χούντα 
και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς 
της. Η εξέγερση όμως δεν μπορεί να χα-
ρακτηριστεί φοιτητική. Η συμμετοχή των 
μαζών στην εξέγερση ήταν άμεση και δεν 
δίστασαν να αντιμετωπίσουν τους μη-
χανισμούς καταστολής. Το Πολυτεχνείο 
καταλήφθηκε από φοιτητές αλλά και από 
εργαζόμενους την Τετάρτη 14/11, εξαιτίας 
της διογκούμενης αγανάκτησης ενάντια 
στη χούντα και ως κλιμάκωση φοιτητι-
κών κινητοποιήσεων. Οι καταληψίες (300 
προβοκάτορες της ΚΥΠ, σύμφωνα με το 
ΚΚΕ) καλούσαν σε συμπαράσταση και 
αγώνα. Παράλληλα, η εξέγερση εξαπλω-
νόταν σε όλους τους χώρους δουλειάς.

 Την Πέμπτη, 15/11, ο λαός έσπασε τον 
αστυνομικό κλοιό γύρω από το Πολυτε-
χνείο και άρχισε να συγκεντρώνεται εκεί 
μαζικά. Το βράδυ η Εργατική Συνέλευση 
του Πολυτεχνείου εξέδωσε την πρώτη 
διακήρυξή της, καλώντας σε δημιουργία 
επιτροπών στους χώρους δουλειάς, με 
στόχο τη γενική πολιτική απεργία.

 Κομβικό ρόλο στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου έπαιξαν α) η Εργατική Συ-
νέλευση που συνεδρίαζε καθημερινά, 
έπαιρνε αποφάσεις με άμεση ψηφοφορία 
και προπαγάνδιζε σε χώρους δουλειάς 
και συνοικίες τη δημιουργία επιτροπών, 
που θα ωθούσαν τους εργάτες σε πολιτι-
κή απεργία και β) οι ακροαριστεροί φοι-
τητές (Τροτσκιστές, Μαοϊκοί) και γενικά 
η φοιτητική πρωτοπορία, που αμφισβή-
τησαν και ξεπέρασαν ρεφορμιστές και 

αστούς στην πράξη, παίρνοντας μαχη-
τικές αποφάσεις και δρώντας ανάλογα. 
Από το πρωί της Παρασκευής γίνονταν 
πορείες σε όλη την Αθήνα, με τεράστια 
συμμετοχή, ενώ το απόγευμα στήθηκαν 
τα πρώτα οδοφράγματα, καταλήφθηκε η 
Νομαρχία Αττικής και έγιναν επιθέσεις σε 
πολλά υπουργεία. Ουσιαστικά, το βράδυ 
της εισβολής όλο το κέντρο των Αθηνών 
είχε καταληφθεί από διαδηλωτές που συ-
γκρούονταν με την αστυνομία και τον 
στρατό.

 Το Πολυτεχνείο, παρά το γεγονός ότι 
καταστάλθηκε επιτυχώς από τις δυνάμεις 
καταστολής, ήταν ένα θανάσιμο πλήγ-
μα για την χούντα, η οποία εννέα μήνες 
μετά έπεσε. Επίσης έδωσε τη δυνατότητα 
να εφαρμοστεί στη πράξη ένα μέρος της 
πολιτικής και πρακτικής των οργανώσεων 
της άκρας και επαναστατικής αριστεράς. 
Για πρώτη φορά η πολιτική τους θα γνω-
ρίσει τόσο μεγάλη απήχηση. Τέλος, λόγω 
του Πολυτεχνείου, στη μεταπολίτευση θα 
έχουμε μία σειρά από κοινωνικές κατα-
κτήσεις (δημόσια δωρεάν παιδεία, εργα-
τικό δίκαιο, επέκταση του συνδικαλισμού 
παντού, ριζικές αλλαγές στο συνταγμα-
τικό και θεσμικό πλαίσιο, ίσους μισθούς 
ανδρών-γυναικών κ.α.) που άλλα τα επέ-
βαλλε το εργατικό κίνημα στην πράξη και 
άλλα τα απαιτούσε μαχητικά τα πρώτα 
μεταπολιτευτικά χρόνια.

Σήμερα, στα χρόνια των μνημονίων, οι 
κυβερνήσεις και η Ε.Ε. καταργούν τη μια 
κοινωνική κατάκτηση μετά την άλλη. Με 
ανάλογες ενέργειες, σκληρούς εργατικούς 
αγώνες και εξεγέρσεις, θα καταφέρουμε 
να τις ανακτήσουμε και να επιβάλουμε 
την ικανοποίηση των σύγχρονων ανα-
γκών μας, όπως το ’73.

 ■ Γρηγόρης Καρβούνης
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Η.Π.Α.
Κινητοποιήσεις έχει προκαλέσει η κατασκευή ενός 

αγωγού πετρελαίου στο Standing Rock (Όρθιος Βράχος), 
στην Βόρεια Ντακότα, όπου βρίσκεται ένας καταυλισμός 
της φυλής των Σιού. Οι αλληλέγγυοι διαδηλωτές και οι 
Ινδιάνοι εναντιώνονται στην μόλυνση του υδροφόρου 
ορίζοντα που θα επιφέρει ο αγωγός και στοχεύουν να επι-
τύχουν μία ακόμα νίκη, όπως αυτήν που επέτυχαν με την 
ακύρωση κατασκευής του αγωγού Τέξας-Καναδά. Το κί-
νημα που αναπτύσσεται αντιμετωπίζει πρωτοφανή κατα-
στολή και φίμωση, με επιθέσεις σε διαδηλωτές και δημο-
σιογράφους. Πιο συγκεκριμένα, σε πρόσφατο αποκλεισμό 
εθνικής οδού, έγιναν 117 συλλήψεις από την Εθνοφρουρά 
και την αστυνομία. Ακόμα το κίνημα οργάνωσε διαμαρ-
τυρίες στα κεντρικά γραφεία της Κλίντον, στην Νέα Υόρ-
κη, αλλά και στις πολιτείες που σχεδιάζεται να περάσει ο 
νέος αγωγός.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Μεγάλη νίκη για όλους τους εργαζόμενους οδηγούς 

ταξί στην εταιρία UBER, οι οποίοι κέρδισαν σε δικαστι-
κή διαμάχη την αμερικάνικη πολυεθνική, που υποστήριζε 
ότι δουλεύουν σε αυτήν ως αυτοαπασχολούμενοι και όχι 
ως μισθωτοί. Η νίκη ήρθε ως συνέχεια των κινητοποιήσε-
ων του προηγούμενου διαστήματος, τόσο ενάντια στην 
συγκεκριμένη εταιρία όσο και σε άλλες, που με την πρό-
φαση ότι λειτουργούν σαν απλοί διαμεσολαβητές μεταξύ 
«εργαζομένων και των πελατών μέσω εφαρμογής στο κι-
νητό», στερούν από τους εργαζόμενούς τους το επίδομα 
αδείας, τις ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνουν ωρομίσθιο 
5 στερλίνες, δηλαδή χαμηλότερα κι από τον κατώτατο μι-
σθό (7,2 στερλίνες την ώρα), ενώ το ωράριο καθορίζεται 
αυθαίρετα από την εταιρία.

Αυτό το μοντέλο απασχόλησης, που ονομάζεται “gig 
economy”, κερδίζει έδαφος, ενισχυόμενο από τις αντερ-
γατικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το δικαστήριο 
έκρινε ότι δεν ευσταθεί σε κανένα επίπεδο ο ισχυρισμός 
της εταιρίας ότι αποτελείται από 30.000 «εταιρίες» ή 
«αυτοαπασχολούμενους» που απλώς συνδέονται σε μια 
κοινή πλατφόρμα, και συνεπώς υποχρεώνει την εταιρία 
να συμμορφωθεί με τους νόμους και τα εργατικά δικαι-
ώματα. Η εταιρία βέβαια άσκησε έφεση και έσπευσε να 
ενημερώσει ψευδώς τους εργαζόμενους, με e-mail, ότι η 
απόφαση αφορά μόνο τους δύο ενάγοντες εναντίον της 
(ενώ αφορά όλους), κάνοντας ξεκάθαρο ότι μόνο με συ-
νέχιση των κινητοποιήσεων θα μπορέσουν να επιβληθούν 
στην πράξη οι καλύτεροι όροι εργασίας. Στην Πορτογα-
λία και την Λισαβόνα πάντως, οι συνάδελφοι των Άγγλων 
προχώρησαν για δεύτερη φορά, τους τελευταίους 6 μήνες, 
σε κινητοποίηση ενάντια στην UBER, με τα ίδια αιτήματα.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Δολοφονήθηκε ένας από τους ηγέτες των φοιτητών, ο 

Λεσέχο Μπέντζαμιν Φέλα, κατά την διάρκεια διαδήλωσης 
έξω από τα γραφεία του Προέδρου της χώρας. Η αιματη-
ρή διαδήλωση ήταν άλλη μία από τις πολλές μετά το 2015 
και απέκτησαν μεγάλη μαζικότητα τον προηγούμενο 
μήνα, με αίτημα την δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Οι πρώτες κινητοποιήσεις αφορούσαν την εναντί-
ωση στην αύξηση των διδάκτρων, ωστόσο πολύ γρήγορα 
οι φοιτητές έθεσαν το θέμα της κατάργησης της ανισότη-
τας μεταξύ των φτωχών μαύρων και των πλούσιων λευ-
κών, που κρατάει από το καθεστώς απαρτχάιντ, ζητώντας 
καλύτερες συνθήκες ζωής, ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο δικαίωμα στην ερ-
γασία. Ενδεικτικά είναι τα λόγια των φοιτητών: «Πιστεύ-
ουμε ότι είναι ώρα να σταματήσουν τα πανεπιστήμια να 
είναι θεσμοί που παράγουν απλώς “τεχνικά καταρτισμέ-
νους”. Η εποχή που παρήγαγαν μόνο τεχνολογικά ικα-
νούς απόφοιτους που μπορούν να βρουν δουλειά αλλά 
που δεν μπορούν να σκεφτούν κριτικά για τον κόσμο και 
τους εαυτούς τους, είναι πίσω μας. Είναι η στιγμή να ανα-
πτυχθούν πανεπιστήμια-κοινότητες σκέψης. Οι φοιτητές 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να σκέφτονται περισσότερο με 
το πώς μπορούν να μειωθούν οι ανισότητες στην κοινω-
νία παρά τη δουλειά τους». 

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .

Το τέλος της οκταετίας Ομπάμα βρίσκει τις 
ΗΠΑ σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο (βά-
θεμα κρίσης, πολεμικά μέτωπα, άνοδος 
BRICS, κοινωντικές εντάσεις). Το αμερικά-

νικο μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να επιλέξει ποια πολιτική 
και στρατηγική θα επιλέξει για τα επόμενα χρόνια.

Οι διαιρέσεις μέσα στην αμερικάνικη ελίτ έχουν 
οξυνθεί και αγριέψει, μετατρέποντας τις εκλογές σε ένα 
σόου αλληλοκαταγγελιών που εμπλέκουν τους υποψη-
φίους με τις μυστικές υπηρεσίες αλλά και με... τη Ρωσία!

Το «πιστολίδι» είναι ανελέητο και δείχνει τη μεγάλη 
μάχη που διεξάγουν οι κυρίαρχες ελίτ του κεφαλαίου 
στις ΗΠΑ, εκπροσωπώντας η κάθε μία ιδιαίτερα συμ-
φέροντα. Είχαμε εξάλλου γίνει μάρτυρες μιας διαρκούς 
προπαγάνδας από τα φιλο-Κλίντον ΜΜΕ και τους Δη-
μοκρατικούς που υπερπρόβαλαν τις σεξιστικές, ρατσι-
στικές, θρησκόληπτες απόψεις του Τραμπ και τον πα-
ρουσίαζαν σαν εκκεντρικό, μισότρελο, κακομαθημένο 
δισεκατομμυριούχο (όπως και είναι). Ο Τραμπ απάντη-
σε ασχολούμενος με την υγεία της Κλίντον, κατηγορώ-
ντας την ως πολιτική υπηρέτρια του μεγάλου κεφαλαί-
ου (!) και στηλιτεύοντας την δίωξη της Κλίντον από το 
FBI εξαιτίας των e-mail της.

Η μεγάλη πλειοψηφία του αμερικανικού κεφαλαίου 
και του χρηματοπιστωτικού τομέα έχει εδώ και καιρό 
εκφράσει την στήριξή της στην Κλίντον. Η διαμάχη 
αποδεικνύει πως οι αντίρροπες δυνάμεις στο εσωτερικό 
της αστικής τάξης είναι πλέον πολύ ισχυρές – ενδεικτι-
κές είναι οι δηλώσεις Τραμπ περί μη αναγνώρισης του 
εκλογικού αποτελέσματος!

Η τακτική Ομπάμα
Ο πρώτος αφροαμερικάνος Πρόεδρος (εκλέχτη-

κε το 2008 λίγο μετά την κατάρρευση της Lehman 
Brothers, με 52,9% ή 69,5 εκ. ψήφους) ανέτρεψε όλες 
τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για προστασία των 
φτωχών και αναδιανομή εισοδημάτων: Από το δημόσιο 
σύστημα ασφάλισης-υγείας που υποσχέθηκε για 55 εκ. 
ανασφάλιστους Αμερικανούς το 2008, κατέληξε σε ένα 
σύστημα επιδότησης ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρει-
ών που εν τέλει μείωσε σήμερα τους ανασφάλιστους σε 
40 περίπου εκατομμύρια.

Οι μισθοί της εργατικής τάξης παρέμειναν καθη-
λωμένοι, ενώ τα εισοδήματα της «μεσαίας τάξης» μετά 
βίας προσέγγισαν τα εισοδήματα του 2007. Από την 
άλλη, άνοιξε την κάνουλα ρευστότητας για το κεφά-
λαιο στο τέρμα: Το 2009 έδωσε 800 δις δολάρια στις 
επιχειρήσεις και το 2010 600 δις στις τράπεζες. Έκτοτε 
«τύπωνε» εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε 
χρόνο. Αυτά τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν στις χρημα-
τοπιστωτικές δραστηριότητες. Αποτέλεσμα: οι μεγά-
λες εταιρείες να εμφανίζουν κατά 80% αυξημένα κέρδη 
σε σύγκριση με το 2008 και μια αναδιανομή υπέρ των 
πλουσίων: τα ανώτερα στρώματα των ΗΠΑ κατέχουν 
πλέον εφτά φορές περισσότερη περιουσία από τα με-
σαία (ήταν 4,6 φορές το 2007) και εβδομήντα φορές 
περισσότερη από τα κατώτερα! Οι οικογένειες λευκών 
έχουν δεκατρείς φορές περισσότερη περιουσία από 
τους μαύρους και δέκα φορές περισσότερη από τους 
Λατίνους. Έτσι, λοιπόν, ο Ομπάμα πέτυχε να ενισχύσει 
σημαντικά τους πλούσιους, χωρίς να προκαλέσει μεγά-
λους τριγμούς. Το τύπωμα δολαρίων αύξησε το δημό-
σιο χρέος που από 65% το 2007 εκτοξεύτηκε στο 104% 
του ΑΕΠ σήμερα.

Στην εξωτερική πολιτική, ο Ομπάμα 
α) αποκατέστησε σταδιακά τις σχέσεις 
με την Κούβα ώστε να την κυριεύσει οι-
κονομικά, β) ακύρωσε το εμπάργκο προς 
το Ιράν για να αποτρέψει τον προφα-
νή εναγκαλισμό του τελευταίου από τη 
Ρωσία και γ) απέσυρε τα στρατεύματα 
από το Ιράκ (όπου είχαν βαλτώσει) για 
να επιχειρήσει έναν πιο πολιτικό έλεγχο. 
Αυτή τη στρατηγική προώθησε και στην 
Ουκρανία, τη Συρία, τη Λιβύη,  προκαλώ-
ντας εξεγέρσεις σε συνεργασία με φασί-
στες τύπου Ουκρανίας ή τύπου ISIS, με 
στρατιωτική εμπλοκή μόνο από αέρος και 
χρησιμοποίηση τοπικών στρατών για να 

πολεμούν στο έδαφος. Επίσης, δ) ανέβασε και στήριξε 
τη αιματοβαμμένη δικτατορία Σίσι στην Αίγυπτο, χρη-
ματοδότησε αντιδραστικές δυνάμεις στη Λ. Αμερική 
(Βενεζουέλα, Βολιβία, Εκουαδόρ, Βραζιλία και Αργε-
ντινή) και ε) περικύκλωσε ασφυκτικά τις Κίνα-Ρωσία, 
πολλαπλασιάζοντας τις βάσεις στον Ειρηνικό και ανα-
πτύσσοντας αντιπυραυλική ασπίδα στα σύνορα της 
Ρωσίας.

Η τακτική αυτή έχει φτάσει σε ένα όριο. Οι ΗΠΑ 
δεν έχουν ανακόψει την οικονομική γιγάντωση της Κί-
νας. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός βρίσκεται σε ένα 
κρίσιμο σταυροδρόμι ως προς το ποια στρατηγική θα 
υιοθετήσει: Προσωρινή αποδοχή ενός πολυπολικού 
ιμπεριαλιστικού συστήματος ή αύξηση της επιθετικό-
τητας ενάντια στους αντιπάλους; Ο Τραμπ είναι υπέρ 
της πρώτης εκδοχής και η Κλίντον υπέρ της δεύτερης.

Δύο δρόμοι προς την ίδια σύγκρουση
Ο Ομπάμα κατηγορείται για ανεκτικότητα απένα-

ντι στη Ρωσία στο Συριακό και απέναντι στην Κίνα, 
αλλά και για την αποχώρηση από το Ιράκ. Οι πιο φιλο-
πόλεμες τάσεις ζητούν την ενίσχυση της στρατιωτικής 
επιθετικότητας και την αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Η Κλίντον έχει έτοιμα πολεμικά σχέδια και δεσμεύ-
τηκε για τη δημιουργία ζωνών απαγόρευσης πτήσεων 
στη Συρία και εξασφάλιση ελέγχου σε χερσαίες περιο-
χές, κάτι που θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε άμεση σύγκρου-
ση με τη Ρωσία. Η Κλίντον φιλοδοξεί να αποτελέσει 
μια εμπρηστική φιλοπόλεμη ηγεσία, για να καθυποτά-
ξει τις πολιτικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες χρησιμοποι-
ώντας τη στρατιωτική υπεροπλία.

Στο εσωτερικό μέτωπο χρησιμοποιεί θέματα «δημο-
κρατικών δικαιωμάτων» (αμβλώσεις, σύστημα υγείας, 
έλεγχος οπλοκατοχής, νομιμοποίηση κάποιων μετα-
ναστών) ως προπέτασμα καπνού για να συγκαλύψει 
την πολιτική της για φτηνή, ελαστική εργατική δύνα-
μη. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικά κομμάτια εργαζομένων 
έχουν εγκαταλείψει τους Δημοκρατικούς και δείχνουν 
να προτιμούν τον Τραμπ.

Γιατί; Γιατί τους δείχνει ότι κατανοεί τα προβλήματά 
τους, που είναι η εξασφάλιση εργασίας και αξιοπρεπούς 
εισοδήματος και προτείνει λύσεις που φαντάζουν σω-
στές (προστασία από τις εισαγωγές, εκδίωξη των μετα-
ναστών για να ανοίξουν θέσεις εργασίας, μείωση της 
φορολογίας για επιχειρήσεις και παροχή άτοκων δανεί-
ων για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων). Ταυτόχρο-
να, τονίζει  όλο τον πυρήνα της συντηρητικής ιδεολογί-
ας του κόμματός του στα θέματα των αμφλώσεων, της 
οπλοκατοχής, των ιδιωτικοποιήσεων, των δικαιωμάτων 
των μαύρων/Λατίνων/γυναικών κ.λπ.

Στην εξωτερική πολιτική, θεωρεί πως πρέπει οι ΗΠΑ 
να συνεργαστούν με τη Ρωσία για να διασπάσουν τους 
BRICS και να χτυπήσουν την Κίνα. Αυτό το σχέδιο 
θα αποφόρτιζε το Συριακό (δήλωσε πως στόχος είναι 
ο ISIS και όχι ο Άσαντ) και θα συνέχιζε τα ανοίγματα 
προς το Ιράν και όχι μόνο, επιδιώκοντας την ηγεμονία 
μέσα από ένα κυρίως οικονομικό πόλεμο, τουλάχιστον 
στη συγκεκριμένη συγκυρία. Με το ένα ή το άλλο σχέ-
διο, εγκυμονούνται τεράστιοι κίνδυνοι για την αμερι-
κάνικη εργατική τάξη και το παγκόσμιο προλεταριάτο.

 ■ Αγγ. Φουρνοτζής

ΗΠΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ «ΑΓΡΙΑΣ ΔΥΣΗΣ»
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Η CETA, ή Γενική Συμφωνία Οι-
κονομικών και Εμπορίου, μικρό 
αδερφάκι της TTIP (Διατλα-
ντική Συμφωνία Εμπορίου και 

Επενδύσεων), υπογράφτηκε τελικά στις 30/10 
μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Η υπογραφή καθυ-
στέρησε τρεις μέρες, αφού προηγήθηκε η κα-
ταψήφιση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο 
της Βαλλονίας (γαλλόφωνη περιφέρεια του 
Βελγίου). Τους επόμενους μήνες, η CETA, 
με τις αλλαγές που έγιναν για να καμφθούν 
οι αντιρρήσεις της Βαλλονίας, θα επικυρωθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κοινο-
βούλιο του Καναδά. Στη συνέχεια, θα πρέπει 
να εγκριθεί από το σύνολο των εθνικών και 
περιφερειακών κοινοβουλίων της ΕΕ προκει-
μένου να καταστεί οριστική. Οι κυβερνήσεις 
των 28 χωρών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβα-
νομένου του Βελγίου, έχουν δεχτεί στην αρχι-
κή της μορφή την CETA. 

Η ανταρσία της Βαλλονίας
Την εβδομάδα πριν την κρίσιμη ψηφοφο-

ρία, τα όργανα και οι αξιωματούχοι της ΕΕ και 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελγίου 
εξαπέλυσαν σκληρή επίθεση με απειλές και 
εκβιασμούς. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και η Επίτροπος 
Εμπορίου Σεσίλια Μάλστρεμ έστειλαν τελεσί-
γραφο στη Βαλλονία και την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση του Βελγίου για την υπογραφή της 
συμφωνίας. Στον χορό των απειλών μπήκε και 
ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος του ευρωκοι-
νοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ενώ το κυρίαρ-
χο δεξιό κόμμα στην βελγική περιφέρεια της 
Φλάνδρας αποκάλεσε τη Βαλλονία “σοβιετι-
κή δημοκρατία”... Τελικά στις 14 Οκτωβρίου, 

παρά τις πιέσεις και τις απειλές, το κοινοβού-
λιο της Βαλλονίας καταψήφισε τη συμφωνία, 
δημιουργώντας ελπίδες για “πάγωμα” της 
CETA. 

Τις επόμενες μέρες ακολούθησε ένα πο-
λιτικό θρίλερ, με νέες πιέσεις, απειλές αλλά 
και παζάρια με την τοπική κυβέρνηση και τα 
κόμματα της Βαλλονίας για κάποιες αλλαγές 
στην CETA. Τελικά, στις 28 Οκτωβρίου, με 58 
ψήφους υπέρ και 5 κατά η συμφωνία εγκρίθη-
κε. Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Πολ Μαγκνέτ 
δήλωσε πως η τροποποιημένη και διορθωμέ-
νη CETA προσφέρει περισσότερες εγγυήσεις, 
όπως η αναβολή της λειτουργίας ιδιωτικών 
δικαστηρίων (ISDS) και η παραπομπή, προς 
το παρόν, των υποθέσεων στα Ευρωπαϊκά Δι-
καστήρια. Επίσης, η συμφωνία θα έχει προσω-
ρινή εφαρμογή, αφού θα μπορεί να μπλοκα-
ριστεί σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν 
κάποια αιτήματα, για τα οποία το κοινοβού-
λιο της Βαλλονίας έλαβε διαβεβαιώσεις. Η 
αλήθεια είναι ότι η συμφωνία στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της παραμένει ίδια και οι μικρές και 
έωλες υποσχέσεις που πήρε το κοινοβούλιο 
της Βαλλονίας δεν την αλλάζουν. Στην κατά 
τα άλλα δημοκρατική ΕΕ συνεχίζεται το έργο 
οι λαοί και τα κοινοβούλια να καλούνται να 
ψηφίζουν και να ξαναψηφίζουν (μέχρι να κα-
ταργηθεί και αυτό το δικαίωμα) μέχρι να βγει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα...

Έκθετη η ελληνική κυβέρνηση
Οι εξελίξεις στη Βαλλονία δείχνουν ότι 

η ελληνική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
θα μπορούσε να ήταν εκείνη που θα μπλο-
κάρει την CETA. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ υποτί-
θεται ότι είναι κατά της CETA και της TTIP, 
συμμετέχει σε επιτροπές εναντίον τους, σε 

κινητοποιήσεις κ.λπ. Μάλιστα, 
βουλευτές του είχαν το θράσος 
να χαιρετήσουν και να χαρακτη-
ρίσουν θετική την αρχική κατα-
ψήφιση της CETA! Είναι οι ίδιοι 
βέβαια που, ενώ θα μπορούσαν 
με μια ψηφοφορία στη Βουλή να 
τινάξουν τη CETA στον αέρα, 
δεν το κάνουν γιατί δεν μπορούν να αρνη-
θούν τίποτα στην ΕΕ. Άλλωστε μάλλον έχουν 
αποκτήσει αλλεργία και μόνο στο άκουσμα 
της λέξης “ΟΧΙ”.

CETA και TTIP: καταστροφικές 
για δικαιώματα και περιβάλλον

Η CETA δεν είναι τίποτα άλλο από δού-
ρειος ίππος για τη μεγαλύτερη συμφωνία 
TTIP, μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Οι συμφωνίες αυ-
τές, πέρα από τα ωραία λόγια για συνεργασία 
και προώθηση του ελεύθερου εμπορίου, θα 
έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τους λα-
ούς και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Συνο-
πτικά, με την εφαρμογή της TTIP: 

- Ανοίγουν προς ιδιωτικοποίηση όλες οι 
δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα υπάρχει δυνατό-
τητα επιστροφής σε κρατικό έλεγχο, ακόμα κι 
αν αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης και 
των πολιτών.

- Mε τη δημιουργία του ISDS, κατοχυρώ-
νεται η δυνατότητα μιας εταιρίας να μηνύει 
ένα κράτος με ευνοϊκούς όρους, σε ένα πα-
ράλληλο ιδιωτικό δικαστικό σύστημα, όταν 
θεωρεί πως αυτό παραβιάζει τους όρους της 
ΤΤΙP.

- Τα εργατικά δικαιώματα στην ΕΕ εναρ-
μονίζονται με αυτά στις ΗΠΑ, που σημαίνει 
πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβά-
σεων και του δικαιώματος στον συνδικαλι-

σμό, καθώς αυτά θεωρούνται φραγμοί για το 
εμπόριο.

- Οι προδιαγραφές για τα εμπορεύματα 
γίνονται ενιαίες σε ΗΠΑ και ΕΕ, γεγονός που 
προκαλεί ανησυχίες, καθώς οι ΗΠΑ τηρούν 
χαμηλότερα στάνταρ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη 
χρήση φυτοφαρμάκων και γενετικά μεταλ-
λαγμένων και τροποποιημένων τροφίμων.

-Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου θα 
υποχρεούνται να παρακολουθούν τις δρα-
στηριότητες των πολιτών στο διαδίκτυο. Κα-
ταργείται έτσι η αρχή των προσωπικών δεδο-
μένων.

Ο αγώνας συνεχίζεται
Μπορεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο 

Βέλγιο η CETA να προχωρά, έστω και μετ’ 
εμποδίων, αλλά η TTIP έχει μείνει αρκετά 
πίσω μετά το BREXIT. Παράλληλα, σε όλο 
και περισσότερες χώρες γίνονται μαζικές κι-
νητοποιήσεις ενάντια σε CETA και TTIP. 
Εκτός από το Βέλγιο, τους τελευταίους μήνες 
έχουν γίνει σημαντικές κινητοποιήσεις σε Γερ-
μανία, Δανία και Ισπανία. Ο αγώνας ενάντια 
στις CETA και TTIP είναι σημαντικό καθήκον 
και για το ελληνικό εργατικό κίνημα. Κόντρα 
στην κοροϊδία της κυβέρνησης και τη σιωπή 
των ΜΜΕ, οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα πρέπει να ενημερω-
θούν για τις επιπτώσεις αυτών των συμφωνι-
ών και να αγωνιστούν για να μην περάσουν.

Μετ’ εμποδίων και απειλών
Υπογράφτηκε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η 
αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας 
στο μέτωπο της Μέσης Ανα-
τολής, με την κεντρική μάχη 

να δίνεται στο κομβικής σημασίας Χαλέπι, 
την επόμενη σύγκρουση να ετοιμάζεται 
στη εξίσου κομβική Ράκα, ενώ μια τρίτη 
εστία σύρραξης, καθοριστικής σημασίας, 
να έχει ξεκινήσει στη Μοσούλη του Ιράκ. 
Επιπλέον, σα να μην ήταν αρκετά μπερδε-
μένο το κουβάρι των ιμπεριαλιστικών και 
των περιφερειακών δυνάμεων που εμπλέ-
κονται σε αυτό τον πόλεμο, καίριο ρόλο 
παίζει πλέον η Τουρκία, με τον Ερντογάν 
να φαίνεται αποφασισμένος να εμποδίσει 
με κάθε κόστος τη δημιουργία του συρια-
κού Κουρδιστάν, αλλά και να βάλει πόδι 
τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ.

Το Στοίχημα του Πούτιν 
Μετά την κατάρρευση της τελευταίας 

εκεχειρίας, που είχε συμφωνηθεί μεταξύ 
Ρωσίας και ΗΠΑ προκειμένου να απομα-
κρυνθούν οι τραυματίες και να προωθηθεί 
ανθρωπιστική βοήθεια στο Χαλέπι –όπου 
πλέον η ανθρωπιστική κρίση έχει πάρει 
ασύλληπτες διαστάσεις– η ένταση των 
επιθέσεων έχει ξεπεράσει κάθε προηγού-
μενο. Το μεν καθεστώς Άσαντ που κατέχει 
ήδη το δυτικό κομμάτι της πόλης, έχει εξα-
πολύσει από τις αρχές του Σεπτέμβρη μια 
κατά μέτωπο επίθεση με τη στήριξη της 
Ρωσίας, του Ιράν και της Χεζμπολάχ, προ-
κειμένου να καταλάβει και την υπόλοιπη 
πόλη. Αν τα καταφέρουν, εκπληρώνεται ο 

στόχος τους να μείνει υπό τον έλεγχο του 
καθεστώτος όλη τη νοτιοδυτική πλευρά 
με τα μεγάλα αστικά κέντρα (Δαμασκός, 
Χομς, Χάμα, Λαττάκεια, Χαλέπι) και τα 
παράλια προς τη Μεσόγειο. Σε μια πιθανή 
ομοσπονδοποίηση της χώρας –το πιθα-
νότερο σενάριο– ο Άσαντ θα διατηρηθεί 
στην εξουσία ενός μέρους της χώρας, ενώ 
οι σύμμαχοί του θα έχουν διασφαλίσει τα 
συμφέροντά τους: οι Ρώσοι τις βάσεις τους 
και την έξοδο στη Μεσόγειο, η Χεζμπο-
λάχ ένα φίλα προσκείμενο καθεστώς στα 
σύνορά της, το Ιράν αναβαθμισμένο ρόλο 
στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχουν επιπλέον 
επιφέρει ένα καίριο πλήγμα στα σχέδια και 
τις φιλοδοξίες των δυτικών ιμπεριαλιστών 
που έχουν βάλει πόδι σε παραδοσιακές 
σφαίρες επιρροής της Ρωσίας (Ουκρανία) 
και εποφθαλμιούν τα πλουσιότερα κομμά-
τια της Μέσης Ανατολής. Η συγκέντρω-
ση των Ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή 
(αεροπλανοφόρο Κουζντεσόφ, πύραυλοι 
S-300) προϊδεάζει για το μέγεθος της σύ-
γκρουσης που οι Ρώσοι είναι διατεθειμένοι 
να δώσουν.

Ο Πόλεμος της Δύσης
Η απώλεια του Χαλεπίου θα αποτε-

λέσει μια καθοριστική ήττα που θα δώσει 
το τελειωτικό χτύπημα στην αδύναμη και 
ετερόκλητη συριακή αντιπολίτευση και 
θα περιορίσει σημαντικά τα ερείσματα του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Ασκούνται 
έντονες πιέσεις από το οικονομικο-πολι-
τικό κατεστημένο των ΗΠΑ για άμεση 

έναρξη της επιχείρησης στη Ράκα, ακόμα 
και πριν τις αμερικανικές εκλογές. Έχει 
επιπλέον ανοίξει η συζήτηση για μεγα-
λύτερη ενίσχυση των αντικαθεστωτικών 
συριακών δυνάμεων (στην πλειοψηφία 
τους ισλαμικών) αλλά και για την επιβο-
λή μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη 
βόρεια Συρία (παρόμοια πρόταση προω-
θούσε παλιότερα η Τουρκία) – ενέργειες 
που οδηγούν σε κατά μέτωπο σύγκρουση 
με τη Ρωσία και ενστερνίζονται τόσο η 
Κλίντον όσο και ο Τραμπ. Οι τελευταίες 
συναντήσεις των υπουργών άμυνας των 
χωρών του ΝΑΤΟ ασχολούνται με την 
μεγαλύτερη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμε-
ων στα ρωσικά σύνορα μετά το τέλος του 
ψυχρού πολέμου, με μηχανοκίνητα τάγμα-
τα ταχείας επέμβασης όχι μόνο στην Πο-
λωνία αλλά και στις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας. Με πρόσχημα πάντα τη μάχη 
κατά του ISIS –ο οποίος για την ώρα πνέει 
τα λοίσθια–πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
πτήση ΝΑΤΟικών αεροσκαφών AWACS 
για εναέρια επόπτευση του Ιράκ και της 
Συρίας, που πρόκειται να μονιμοποιηθεί. 
Η αναμενόμενη άνοδος της Κλίντον στην 
προεδρία θα απογειώσει την αμερικάνικη 
επιθετικότητα.

Ο Ερντογάν τα Παίζει Όλα
Κεντρικός στόχος στην ατζέντα του 

Ερντογάν παραμένει η με κάθε τρόπο 
αποτροπή συνένωσης των κουρδικών 
καντονιών στη βόρεια Συρία. Μετά την 
εισβολή στη χώρα και την κατάληψη της 

Τζαραμπλούς, προσπαθεί να περιορίσει με 
κάθε τρόπο τη δράση των Συριακών Δη-
μοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στις οποίες 
κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι κούρδοι πολιτο-
φύλακες του YPG. Έτσι, όχι μόνο συνεχίζει 
να βομβαρδίζει τις δυνάμεις τους με κάθε 
ευκαιρία, αλλά και χρησιμοποιώντας σαν 
όπλο την αναθέρμανση των σχέσεών του 
με τη Ρωσία και το Ιράν, πιέζει τις ΗΠΑ να 
αποκλείσουν τις SDF από την ανακατάλη-
ψη του Αλ Μπαμπ (μια ακόμα πόλη-κλειδί 
στη βόρεια Συρία) και της Ράκα, ενώ ζητά 
να έχει ρόλο και στη διακυβέρνηση της 
Ράκα μετά την ανακατάληψή της. Οι Αμε-
ρικανοί από την πλευρά τους, προκειμένου 
να αποφύγουν τις απρόβλεπτες ενέργειες 
του πάλαι ποτέ συμμάχου τους, προσπα-
θούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα 
περιορίζοντας τις SDF στις επιχειρήσεις 
περιφερειακά της Ράκα, αν και τις αναγνω-
ρίζουν σαν τη μοναδική αποτελεσματική 
δύναμη απέναντι στον ISIS. Οι μέχρι τώρα 
κινήσεις και η ρητορική του Ερντογάν 
(αλυτρωτικές διεκδικήσεις, αμφισβήτηση 
της συνθήκης της Λωζάννης, εισβολή στο 
Ιράκ και διεκδίκηση ρόλου στη Μοσούλη, 
κ.λπ.) δείχνουν ότι οι βλέψεις του δεν περι-
ορίζονται στο κουρδικό ζήτημα. Αποτελεί 
λοιπόν ξεκάθαρα πια ένα ακόμα παράγο-
ντα όξυνσης της αποσταθεροποίησης σε 
αυτό τον ανεξέλεγκτο πόλεμο όπου το 
μόνο που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι τα 
ανθρώπινα θύματα.

 ■ Μαρία Κτιστάκη

ΣΥΡΙΑ
Κλιμάκωση του ψυχρού πολέμου ΗΠΑ-Ρωσίας στο Χαλέπι

ΔΙΕΘΝΗ
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Βενεζουέλα: Ένα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω

Το «ανακλητικό δημοψήφισμα» 
που οργανώνει από τις αρχές της 
προηγούμενης χρονιάς η ενιαία 
αντιπολίτευση (βλ Ε.Π. Οκτω-

βρίου) 18 κομμάτων (MUD), με στόχο την 
ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο, πάγωσε 
έπειτα από σχετική απόφαση της Κεντρικής 
Εκλογικής Επιτροπής (ΚΕΕ) της Βενεζου-
έλας. Στις 20 Οκτώβρη τα δικαστήρια των 
κρατιδίων Καραμπόμπο, Αράγουα, Μπολίβαρ 
και Μονάγας πήραν αποφάσεις για το σταμά-
τημα της διαδικασίας στηριζόμενα σε αποδε-
δειγμένες καταγγελίες για εκτεταμένη νοθεία, 
υποχρεώνοντας την ΚΕΕ να καταλήξει σε 
απόφαση ακύρωσης παίρνοντας υπ’ όψιν τις 
εκατοντάδες καταγγελίες για ένα μπαράζ νο-
θείας από την αντιπολίτευση, η οποία έβαζε 
να ψηφίζουν νεκροί και νεογέννητα...

Έτσι ακυρώνεται η τρίτη φάση της διαδι-
κασίας, κατά την οποία η αντιπολίτευση με-
ταξύ 25 και 28 Οκτώβρη έπρεπε να συλλέξει 
υπογραφές από το 20% του εκλογικού σώμα-
τος σε κάθε επαρχία για να προκληθεί το δη-
μοψήφισμα. Επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο 
απαγόρευσε την έξοδο από την χώρα στον 
Ενρίκε Καπρίλες, προεδρικό υποψήφιο της 
αντιπολίτευσης στις δύο τελευταίες προεδρι-
κές εκλογές, καθώς και σε ακόμη επτά στελέ-
χη της MUD.

Πρόκειται για ακόμα μια ήττα της δεξιάς 
αντίδρασης, η οποία, αφού μεταχειρίστηκε 
όλα τα μέσα (εκβιασμούς, απειλές, οικονομικό 
σαμποτάζ, ατέλειωτες προσπάθειες αποστα-
θεροποίησης) χρησιμοποιεί την πλειοψηφία 
που απέκτησε στην Εθνοσυνέλευση (Γενάρης 
2016) ως πολιορκητικό κριό των συμφερό-
ντων της μπουρζουαζίας και των ιμπεριαλι-
στών για να ανατρέψει τη νόμιμα εκλεγμένη 
κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Η στρα-
τηγική της έντασης, μόνιμο στοιχείο της βε-
νεζουελάνικης αντίδρασης (κινητοποιήσεις 
στο δρόμο, βίαιες διαδηλώσεις - γουαρίμπας, 

επιβολή τεχνητής έλλειψης ειδών πρώτης 
ανάγκης, κερδοσκοπία κ.λπ.) έχει επικεφα-
λής στην παρούσα φάση τα πιο ριζοσπαστι-
κά στελέχη του MUD (Καπρίλες, Ματσάδο, 
Αγιούπ, Λόπεζ) που καταγγέλουν λυσσασμέ-
να τον Μαδούρο ως υπεύθυνο για την οικο-
νομική κρίση, για υποτιθέμενη καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για επιβολή 
δικτατορίας, για ακύρωση του «ανακλητικού 
δημοψηφίσματος» με το οποίο ήθελαν να τον 
διώξουν.

Σε όλη τη διάρκεια του 2016 η αντιπολί-
τευση κινήθηκε σε τρία μέτωπα με κυριότερο 
όργανο την Εθνοσυνέλευση. Ο ρόλος της 
Εθνοσυνέλευσης κατά το 2016, όταν έπεσε 
στα χέρια της αντιπολιτευσης, ήταν εξαρχής 
η αποκλειστική χρησιμοποίηση θεσμικών δια-
δικασιών για να προκαλέσουν την πτώση της 
κυβέρνησης. Από την πρώτη ήδη συνεδρίασή 
της ο πρόεδρός της, Χένρι Ράμος Αγιούπ, όρι-
σε ένα περιθώριο έξι μηνών για την πτώση του 
Μαδούρο. Η πρώτη της πράξη ήταν η καταγ-
γελία της εκτελεστικής εξουσίας (κυβέρνηση 
Μαδούρο) ενώ το πρώτο νομοσχέδιο στο 
οποίο έθεσε βέτο ήταν εκείνο για την κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης που προώθησε η 
κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, έφερε προς έγκριση 
νόμο για αμνηστία «πολτικών κρατούμενων» 
(30-3-2016), αμνηστία που αφορούσε το 
χρονικό διάστημα από το 1999 έως το 2016, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων «άδικα φυλα-
κισμένων ή τιμωρημένων για πολιτικούς λό-
γους, για ποινικές, διοικητικές, ή φορολογικές 
ευθύνες» (άρθρο 2). Η διατύπωση μπορεί να 
συμπεριλάβει κάθε μορφή εγκλήματος, ενώ 
κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν οι υποτιθέμενοι 
πολιτικοί κρατούμενοι είναι κοινοί απατεώ-
νες, εγκληματίες ή πλούτιζαν παράνομα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζου-
έλας έχει κηρύξει αντισυνταγματικά τα έξι 
από τα δέκα νομοσχέδια που έχει ψηφίσει η 
Εθνοσυνέλευση από τη δημιουργία της τον 

Γενάρη. Ήδη από τον Σεπτέμβριο, η Εθνο-
συνέλευση βρίσκεται σε «ανυπακοή» ύστερα 
από τη μη εφαρμογή οδηγίας του Ανώτατου 
Δικαστηρίου, που απαγόρευε την ορκωμο-
σία σε τρεις βουλευτές, των οποίων η εκλογή 
βρίσκεται υπό αίρεση λόγω έρευνας εναντί-
ον τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως έκτοτε 
όλες οι πράξεις της θεωρούνται αντισυνταγ-
ματικές και χωρίς καμιά νομική ισχύ.

Πολιτική δίκη αλα Ρούσεφ
Αμέσως μετά την απόφαση της ΚΕΕ, η 

Εθνοσυνέλευση προσπαθεί να στήσει μια 
«πολιτική δίκη» ενάντια στον πρόεδρο Μα-
δούρο, προκειμένου να πετύχει ό,τι δεν πέ-
τυχε με το ακυρωθέν ανακλητικό δημοψήφι-
σμα. Το επιχείρημα το οποίο η αντιπολίτευση 
επικαλέστηκε για την «πολιτική δίκη» α λα 
Ρούσεφ είναι γελοίο: Πρόκειται για χρήση 
του συνταγματικού όρου περί «εγκατάλειψης 
αξιώματος» λόγω του ότι ο Μαδούρο έκανε 
γύρο τριών ημερών για να διαπραγμευτεί την 
πορεία της τιμής του πετρελαίου με χώρες 
μέλη του ΟΠΕΚ! Πρόκειται για σχέδιο «λευ-
κού πραξικοπήματος», όμοιο με εκείνα που 
εφαρμόστηκαν σε Ονδούρα, Παραγουάη και 
Βραζιλία. Πέρα από τα γελοία επιχειρήματα, 
κάτι παρόμοιο δεν υφίσταται νομικά στην βε-
νεζουελάνικη νομοθεσία. Στην ίδια συνεδρία-
ση η αντιπολίτευση υπέγραψε μια διακήρυξη 
με τίτλο «Συμφωνία για την αποκατάσταση 
της συνταγματικής τάξης στη Βενεζουέλα» 
στην οποία δηλώνεται πως η χώρα ζει «μια 
ρήξη με τη συνταγματική τάξη και την ύπαρξη 
ενός πραξικοπήματος από το καθεστώς του 
Μαδούρο». Στο έγγραφο αμφισβητούνται 
ανοιχτά οι θεσμοί και οι δημόσιες εξουσίες 
της χώρας, ειδικά η ΚΕΕ και το Ανώτατο Δι-
καστήριο και γίνεται έκκληση ανυπακοής στις 
Ένοπλες Δυνάμεις. Για την 1η Νοέμβρη μάλι-
στα κλήθηκε για ακρόαση ο Μαδούρο στην 
Εθνοσυνέλευση, κάτι με το οποίο η εκτελε-

στική εξουσία και ο ίδιος δεν συμμορφώθηκε.

Διάλογος: Με ποιον και για ποιον;
Η κυβέρνηση Μαδούρο, ταυτόχρονα με 

την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και 
την απεξάρτησή της από το πετρέλαιο, προ-
σπαθεί να κερδίσει χρόνο για να ανασυντάξει 
τις δυνάμεις της. Όντας σχετικά απομονωμέ-
νη από τις αρνητικές εξελίξεις στην περιοχή, 
προωθεί έναν «εθνικό διάλογο» με την αντι-
πολίτευση, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί 
τις εσωτερικές της αντιθέσεις. Παρότι οι εσω-
τερικές αντιθέσεις της αντιπολίτευσης είναι 
υπαρκτές και γίνονται πιο ξεκάθαρες από την 
στιγμή που η κυβέρνηση Μαδούρο κάλεσε σε 
διάλογο (στον οποίο συμμετέχουν ως διαμε-
σολαβητές, από τον ισπανό Θαπατέρο έως 
το Βατικανό) θα ήταν λάθος να πιστέψει ότι 
μπορεί να έχει οφέλη βασιζόμενη στο «διάλο-
γο» χωρίς ένα προχώρημα της επανάστασης. 
Έτσι, ενώ ο εκτελεστικός γραμματέας του 
MUD Χοσέ Τορεάλμπα συμμετείχε στο κά-
λεσμα (31/10) «διαλόγου», η Λαϊκή Θέληση 
απείχε (βγάζοντας σχετική ανακοίνωση) ενώ 
ο φυλακισμένος Λεοπόλδο Λόπεζ δήλωσε 
πως «δεν υπάρχουν συνθήκες για διάλογο». 
Με προτροπή των ΗΠΑ ακυρώθηκαν οι κινη-
τοποιήσεις για την 1η Νοέμβρη για να διευ-
κολυνθεί ο «διάλογος». Άρχισε έτσι επίσημα 
ένας διάλογος κωφών τον οποίο επιδιώκουν 
και οι ιμπεριαλιστές (στέλεχος του State 
Department επισκέφτηκε τη χώρα ειδικά για 
αυτόν το σκοπό) για να εκτονώσουν προσω-
ρινά το κλίμα και να διαμορφώσουν τη νέα 
επίθεσή τους με καλύτερους όρους.

 ■ Παουλίν Μπουμπουλίμα

Μετά από δέκα μήνες «ακυβερ-
νησίας», ο δεξιός πρωθυπουρ-
γός του Ισπανικού Κράτους 
Μαριάνο Ραχόι – παρέμενε στη 

θέση του ως υπηρεσιακός όλο αυτό το διά-
στημα – μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση 
μειοψηφίας, μετά από ψηφοφορία για ψήφο 
εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο στις 29 Οκτώ-
βρη. Η νέα κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος 
(PP) στηρίζεται στην αποχή – έμμεση στήριξη 
της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών του 
«Σοσιαλιστικού» Κόμματος (PSOE). 

Παρά τη στήριξη των νεοφιλελεύθερων 
«Πολιτών» (Ciudadanos), ο Ραχόι δεν συ-
γκέντρωνε την απόλυτη πλειοψηφία στο 
κοινοβούλιο. Ο μέχρι πρότινος ηγέτης του 
PSOE Πέδρο Σάντσεθ αρνιόταν να συμπρά-
ξει στον σχηματισμό κυβέρνησης, ακόμα και 
αν αυτό σήμαινε και τρίτη διαδοχική εκλογική 
αναμέτρηση, μετά από αυτές του Δεκέμβρη 
του 2015 και του Ιούνη του 2016. Ωστόσο, ο 
Σάντσεθ ουσιαστικά καθαιρέθηκε, μετά από 
εσωκομματικό πραξικόπημα των λεγόμενων 
«βαρόνων» του PSOE, δηλαδή των «παραδο-
σιακών» στελεχών που κυριαρχούν στο κόμμα 
από την εποχή Φελίπε Γκονσάλες (δεκαετίες 
‘80 και ‘90). Η δικαιολογία που αυτοί προέ-
βαλαν για την απόφαση στήριξης στον Ραχόι 

ήταν ότι το PSOE θα συντριβόταν σε ενδεχό-
μενες τρίτες εκλογές, καθώς οι ψηφοφόροι θα 
το θεωρούσαν υπεύθυνο για την παρατεταμέ-
νη κυβερνητική κρίση. Φυσικά, οι πραγματι-
κοί λόγοι είναι εντελώς διαφορετικοί. Από τη 
μία, Βρυξέλλες και Βερολίνο πιέζουν ασφυκτι-
κά για νέα βάρβαρα μέτρα, για την επίτευξη 
των αιματηρών δημοσιονομικών στόχων, ενώ 
και η ισπανική αστική τάξη χρειάζεται άμεσα 
ζεστό χρήμα για νέες «ενέσεις» στο χρεοκο-
πημένο τραπεζικό σύστημα. Από την άλλη, 
το κράτος της Μαδρίτης έχει απόλυτη ανάγκη 
τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση των αστικών 
δυνάμεων, ώστε να πατάξει οποιαδήποτε προ-
σπάθεια της Καταλονίας για ανεξαρτησία, κα-
θώς η αυτόνομη καταλανική κυβέρνηση έχει 
δρομολογήσει τα επόμενα βήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση εντός του 2017. 

Η λήξη της κυβερνητικής κρίσης δεν ση-
μαίνει το ίδιο και για την οξύτατη πολιτική 
κρίση. Η νέα κυβέρνηση Ραχόι θα έχει δι-
αρκώς ανάγκη τη στήριξη του PSOE για να 
περνά νέα μέτρα, ενώ η σταθερότητά της θα 
δοκιμαστεί σκληρά, τόσο λόγω της αναζω-
πύρωσης του καταλανικού ζητήματος, όσο 
και από τη διαφαινόμενη ανάκαμψη του κι-
νήματος των εργαζομένων και της νεολαίας. 
Ο Σάντσεθ παραιτήθηκε από βουλευτής, κα-
ταγγέλλοντας τις αποφάσεις της νέας ηγεσίας 
του PSOE, και δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την 
επιστροφή του στην ηγεσία του κόμματος. Η 
στάση του PSOE αναμένεται να του κοστίσει 
ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων του, 
προς όφελος του Podemos. Η στροφή του 
τελευταίου σε πιο «ρεαλιστικές» θέσεις και η 
αφαίρεση κάθε ριζοσπαστικού στοιχείου από 
το πρόγραμμά του ανέκοψε την όποια δυνα-

μική του και το περιόρισε σε μέτρια εκλογικά 
αποτελέσματα, καθώς απέτυχε να αναδειχθεί 
δεύτερο κόμμα, παρά την εκλογική συμμαχία 
με την «Ενωμένη Αριστερά» και τη μεγάλη 
πτώση του PSOE. Ο ηγέτης του Podemos Πά-
μπλο Ιγκλέσιας διακηρύσσει ότι το κόμμα θα 
επιστρέψει στις κινηματικές του ρίζες, αντιμε-
τωπίζοντας όμως την κριτική της δεξιάς πτέ-
ρυγας, με επικεφαλής τον Ινίγο Ερεχόν. 

Στο ασταθές πολιτικό σκηνικό έρχεται να 
παρέμβει δυναμικά ο παράγοντας κίνημα, και 
μάλιστα το δυναμικότερο κομμάτι του, η νεο-
λαία. Η παιδεία ήταν και είναι, όπως σε όλες 
τις χώρες που επλήγησαν από τις μνημονιακές 
πολιτικές, από τα κύρια θύματα των κυβερνή-
σεων του PP και του PSOE, με δραστικές περι-
κοπές στις κρατικές δαπάνες, μαζικές απολύ-
σεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών και μεγάλη 
μείωση του συνολικού αριθμού εκπαιδευτι-
κών, διαρκή υποβάθμιση των συνθηκών (είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε πολλά σχολεία στοι-
βάζονται ακόμα και 35 μαθητές σε κάθε τμή-
μα). Η κυβέρνηση Ραχόι, προτού ακόμα πάρει 
ψήφο εμπιστοσύνης, κλιμάκωσε την επίθεση 
θεσμοθετώντας τις «εξετάσεις επικύρωσης» 
(υπήρχαν κατά την περίοδο της δικτατορίας 
του Φράνκο), η επιτυχία στις οποίες θα είναι 
απαραίτητη για να περάσει ένας μαθητής από 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτερο-
βάθμια και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (στην 
αντίστοιχη ισπανική τους μορφή). Ο στόχος 
είναι φυσικά να πεταχτεί εκτός εκπαίδευσης 
ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, για να μη 
μιλήσουμε για την πρόσβαση στα πανεπιστή-
μια, όπου υπάρχουν τσουχτερά δίδακτρα. 

Η απάντηση του κινήματος της νεολαί-
ας δόθηκε στις 26 Οκτώβρη. Το λεγόμενο 

«Συνδικάτο Σπουδαστών και Μαθητών», 
πανεθνική οργάνωση της νεολαίας που δη-
μιουργήθηκε από δυνάμεις της αριστεράς 
και των αναρχικών, κάλεσε σε αποχή των 
φοιτητών και μαθητών από τα μαθήματα σε 
όλη την Ισπανία και οργάνωσε διαδηλώσεις 
σε πάνω από 60 πόλεις. Η επιτυχία αυτής της 
πανεθνικής ημέρας δράσης ήταν σαρωτική. 
Σχεδόν δύο εκατομμύρια μαθητές και φοιτη-
τές συμμετείχαν στην αποχή, ενώ η συνολι-
κή συμμετοχή στις διαδηλώσεις ξεπέρασε τα 
200.000 άτομα (60.000 στη Μαδρίτη, 50.000 
στη Βαρκελώνη). Τις κινητοποιήσεις στήρι-
ξαν επίσης η Εθνική Συνομοσπονδία Γονέων 
και αρκετά τοπικά συνδικάτα εκπαιδευτικών, 
όχι όμως και οι γραφειοκρατικές ηγεσίες των 
ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών, που κήρυ-
ξαν απεργία μόνο στη Μαδρίτη. Το «Συνδικά-
το Σπουδαστών και Μαθητών» ανακοίνωσε 
ότι εντάχτηκαν σε αυτό 2.000 νέα μέλη και 
δήλωσε ότι οι αγώνες της νεολαίας θα συνεχι-
στούν με νέες πανεθνικές κινητοποιήσεις, έως 
ότου αποσυρθεί το βάρβαρο νομοσχέδιο για 
τις «εξετάσεις επικύρωσης».

Οι δυνατότητες για το κίνημα είναι ιδι-
αίτερα σημαντικές. Οι εργαζόμενοι και η 
νεολαία σε όλες τις περιοχές του Ισπανικού 
Κράτους δεν πρέπει να δείξουν την παραμι-
κρή εμπιστοσύνη στους γραφειοκράτες των 
συνδικάτων και στη ρεφορμιστική ηγεσία του 
Podemos, αλλά να καταπιαστούν συστημα-
τικά με τη δική τους αυτοοργάνωση και την 
προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας επαναστα-
τικής δύναμης, που θα δώσει νικηφόρα προο-
πτική στους αγώνες.

 ■ Γιάννης Χαλάς

Ισπανία: Πραξικοπηματική επιστροφή Ραχόι, η νεολαία παλεύει για δημόσια παιδεία
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99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Ενενήντα εννέα χρόνια έχουν πε-
ράσει από τη σοσιαλιστική επα-
νάσταση του Οκτωβρίου του 
1917 στη Ρωσία, η οποία αποτέ-

λεσε το πιο σημαντικό για το εργατικό κίνημα 
γεγονός του 20ου αιώνα. Πρωταγωνιστής αυ-
τού του γεγονότος υπήρξε η ρώσικη εργατική 
τάξη, με την καθοδήγηση του κόμματος των 
μπολσεβίκων και την καθοριστική συμβολή 
των Λένιν - Τρότσκι.

Το ιστορικό πλαίσιο της επανάστασης
Οι ρίζες της ρωσικής επανάστασης του 

1917 βρίσκονται στην πρώτη ρωσική εργατι-
κή επανάσταση του 1905 (είχε προηγηθεί, στα 
τέλη του 19ου αιώνα, η διάδοση του μαρξι-
σμού στη Ρωσία και η δημιουργία των πρώ-
των ρωσικών επαναστατικών μαρξιστικών 
ομάδων). Κατά την επανάσταση αυτή γεν-
νήθηκαν τα πρώτα εργατικά συμβούλια (σο-
βιέτ), τα οποία βέβαια μετά αδράνησαν λόγω 
της επικράτησης της τσαρικής αντίδρασης 
(πογκρόμ απέναντι σε επαναστάτες και αγω-
νιστές, εξορία, φυλακίσεις, βασανιστήρια).

Δώδεκα χρόνια αργότερα, κατά τη δι-
άρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-
1918) λαμβάνει χώρα η δεύτερη ρωσική επα-
νάσταση, προς τα τέλη του Φεβρουαρίου του 
1917, που ονομάζεται Φεβρουαριανή Επανά-
σταση (αν και έγινε κατά τον Μάρτιο κατά 
το νέο ημερολόγιο). Η επανάσταση αυτή 
ανέτρεψε τον τσαρισμό (η οριστική και αμε-
τάκλητη πτώση του τσαρισμού θα πραγματο-
ποιηθεί με την Οκτωβριανή Επανάσταση) και 
πέρασε την εξουσία στην αστική τάξη.

Οι αντικειμενικές και υποκειμενικές 
προϋποθέσεις της επανάστασης

Η ρωσική εργατική τάξη ήταν οικονομικά 
εξαθλιωμένη. Η φτώχεια, η πείνα και η εξα-
θλίωση ήταν σοβαρά προβλήματα που αντι-
μετώπιζε ανέκαθεν ο ρωσικός λαός. Η κατά-
σταση αυτή βέβαια εντάθηκε ιδιαίτερα από 

τη συμμετοχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μάζες πολε-
μούσαν στο κρύο και τις κακουχίες όχι για τα 
δικά τους συμφέροντα αλλά για τα συμφέρο-
ντα των ιμπεριαλιστών και του τσάρου. Αν σε 
αυτά προσθέσουμε την καταπίεση που υφί-
σταντο οι υπόλοιπες εθνότητες που ζούσαν 
στη Ρωσική Αυτοκρατορία και τις τρομακτι-
κές διαστάσεις του αγροτικού προβλήματος 
(το 0,06% των γαιοκτημόνων κατείχε το 50% 
της γης!) μπορούμε να αντιληφθούμε την 
εκρηκτικότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, τα συνεχή αυθόρμητα ξε-
σπάσματα του ρωσικού λαού (γενικές απεργί-
ες, μαχητικές διαδηλώσεις κ.α.) καθιστούσαν 
ανίκανες τις κυρίαρχες τάξεις (γαιοκτήμονες, 
αστική τάξη) να κυριαρχήσουν ή να κυβερ-
νούν με την ίδια ευκολία όπως παλιότερα. 
Η πολιτική κρίση ήταν βαθύτατη. Οι παλιές 
κυρίαρχες τάξεις έτσι δεν είχαν κανένα λαϊκό 
έρεισμα. Όλα αυτά, συνοπτικά, καθιστούσαν 
την κατάσταση στην Ρωσική Αυτοκρατορία 
επαναστατική.

Η βασικότερη όμως προϋπόθεση χωρίς 
την οποία η επανάσταση δεν θα ήταν νι-
κηφόρα είναι η ύπαρξη του επαναστατικού 
κόμματος των Μπολσεβίκων. Το κόμμα αυτό 
σφυρηλατήθηκε στους εργατικούς πολλών 
ετών, και οι μάζες το εμπιστεύτηκαν για να τις 
καθοδηγήσει στον αγώνα για μια άλλη κοινω-
νία.

Από τον Φλεβάρη στον Οκτώβρη
Η Φεβρουαριανή Επανάσταση δεν ικα-

νοποίησε τα αιτήματα των ρωσικών μαζών: 
την έξοδο της Ρωσίας από τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και το μοίρασμα της γης στους φτω-
χούς αγρότες. Το αντίθετο μάλιστα, το αστικό 
κοινοβούλιο (Δούμα) συνέχιζε τον πόλεμο 
και ποινικοποιούσε τις αριστερές οργανώσεις 
και κόμματα και ιδιαίτερα τους μπολσεβί-
κους. Οι κυβερνήσεις διαδέχονταν η μια την 
άλλη. Παρ’ όλα αυτά οι ρωσικές μάζες κατά 
την Φεβρουαριανή Επανάσταση πέτυχαν την 

αναγέννηση των εργατικών 
συμβουλίων, των Σοβιέτ.

Παράλληλα δημιουργή-
θηκαν Σοβιέτ αγροτών και 
στρατιωτών που πολεμού-
σαν στο μέτωπο. Σταδιακά, 
από τον Φλεβάρη μέχρι τον 
Οκτώβρη, τα Σοβιέτ εξέ-
φραζαν όλο και μεγαλύτερα 
κομμάτια του ρωσικού λαού 
με αποτέλεσμα να αποτελούν μια δεύτερη 
μορφή εξουσίας αφού ακύρωναν αποφάσεις 
της κεντρικής εξουσίας ή αποφάσιζαν μόνα 
τους σε κάποιες πόλεις για κάποια ζητήματα. 
Αυτή η κατάσταση δυαδικής εξουσίας δεν 
μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ.

Τον Απρίλη του 1917 ο Λένιν γύρισε από 
την εξορία στην Ρωσία και επανεξοπλίζει το 
μπολσεβίκικο κόμμα με τις περίφημες «Θέσεις 
του Απρίλη», τονίζοντας πως η Φεβρουαρια-
νή Επανάσταση πρέπει να μετεξελιχθεί σε 
σοσιαλιστική άμεσα, παραδεχόμενος ουσια-
στικά την ανεπάρκεια της παλιάς του θέσης 
περί «δημοκρατικής δικτατορίας εργατών 
– αγροτών» και υιοθετώντας τις αντιλήψεις 
του Τρότσκι. Ο τελευταίος γύρισε τον Μάιο 
από την εξορία στη συνέχεια έγινε μέλος του 
μπολσεβίκικου κόμματος. Τα κύρια συνθήμα-
τα των μπολσεβίκων εκείνη την περίοδο ήταν: 
Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ, η γη στους χωρι-
κούς, άμεση ειρήνη.

Παλεύοντας σταθερά για την ικανοποίη-
ση των παραπάνω αιτημάτων και υποστηρί-
ζοντας τις ανάλογες ενέργειες του ρωσικού 
λαού, οι Μπολσεβίκοι απέκτησαν τεράστια 
επιρροή στην εργατική τάξη και όχι μόνο.

Στα τέλη Αυγούστου του 1917 οι εργάτες 
εξοπλίζονται και τσακίζουν το πραξικόπημα 
του στρατηγού Κορνίλοφ. Είναι πλέον γεγο-
νός: οι αντεπαναστάτες δεν μπορούν να πετύ-
χουν τα σχέδιά τους. Οι μπολσεβίκοι, σε αντί-
θεση με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα αστικά και 
ρεφορμιστικά ρωσικά κόμματα, έβλεπαν πως 
μόνο αν τα Σοβιέτ κατέστρεφαν την κεντρική 

εξουσία και σχηματιζόταν ένα εργατικό κρά-
τος, με κύτταρά του τα Σοβιέτ, θα ικανοποι-
ούνταν οι λαϊκές απαιτήσεις. Έτσι και έγινε. 
Στις 25 Οκτώβρη τα ξημερώματα ξεσπάει η 
Οκτωβριανή Επανάσταση με την κατάληψη 
του Χειμερινού Ανακτόρου (αποτελούσε την 
έδρα της αστικής κυβέρνησης) και τη σύγκλη-
ση του Δεύτερου Πανρωσικού συνεδρίου των 
Σοβιέτ. Η ρωσική εργατική τάξη κατέλαβε 
την εξουσία και στη συνέχεια διεξήγαγε έναν 
αδιάλλακτο πόλεμο για να τη διατηρήσει.

Τα επόμενα χρόνια όμως αναπτύχθηκε 
ένα στρώμα γραφειοκρατίας με ηγέτη τον 
Στάλιν, μέσα στο μπολσεβίκικο κόμμα και στο 
σοβιετικό κράτος, με αποτέλεσμα η επανά-
σταση να εκφυλιστεί. Η εξέλιξη αυτή οφειλό-
ταν μεταξύ άλλων στην απομόνωση του πρώ-
του εργατικού κράτους, καθώς η επανάσταση 
στην υπόλοιπη Ευρώπη απέτυχε, αλλά και 
στις καταστροφές και τα θύματα του Εμφυλί-
ου Πολέμου που ακολούθησε. Ο Τροτσκισμός 
σαν πολιτικό ρεύμα ατσαλώθηκε εκείνη την 
περίοδο και τα επόμενα χρόνια, με την πάλη 
ενάντια στην ανερχόμενη σταλινική γραφει-
οκρατία. 

Η αίγλη της Οκτωβριανής Επανάστασης 
δεν μπορεί να σβήσει από τον σταλινικό εκφυ-
λισμό της και την κατάρρευση του σοβιετικού 
κράτους. Η φλόγα της ζει μέσα μας και καθο-
δηγεί τους αγώνες και τη δράση μας. Η πρα-
κτική, πολιτική και θεωρητική της συνεισφο-
ρά, μας δείχνει τον δρόμο για να αγωνιστούμε 
ενάντια στο ελληνικό αλλά και παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα.

 ■ Σωτήρης Κ.

Το φθινόπωρο του 1956 οι Ούγ-
γροι εργάτες εξεγέρθηκαν ενά-
ντια στο σταλινικό δικτατορικό 
καθεστώς και τη γραφειοκρατία 

της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ηρωικός αγώνας 
τους (23 Οκτωβρίου - 10 Νοεμβρίου) ήταν 
η σημαντικότερη πολιτική επανάσταση που 
ξέσπασε στην Ανατολική Ευρώπη. Είχε προ-
ηγηθεί η εξέγερση των εργατών στην Ανατο-
λική Γερμανία το 1953 και θα ακολουθούσε, 
αρκετά αργότερα, η Άνοιξη της Πράγας το 
1968, ο αγώνας του συνδικάτου «Αλληλεγ-
γύη» το 1980 στην Πολωνία και οι τεράστιες 
κινητοποιήσεις στη πλατεία Τιεν-Αν-Μεν το 
1989, στην Κίνα.

Οι νίκες κατά των ναζί και η προέλαση 
του Κόκκινου Στρατού το 1944-45 έθεσαν 
όλη την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη υπό 
τον έλεγχό του. Στις χώρες αυτές ο Κόκκινος 
Στρατός κατέστρεψε την αστική εξουσία, 
δημιουργώντας γραφειοκρατικά παραμορ-
φωμένα εργατικά κράτη. Πέρα από αυτό, με 
εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία, την 
Τσεχοσλοβακία και εν μέρει τη Βουλγαρία, 
στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες τα ΚΚ δεν 
είχαν καθόλου ή είχαν μικρό λαϊκό έρεισμα.

Στην Ουγγαρία, οι Ρώσοι εγκατέστησαν 
ένα δικτατορικό γραφειοκρατικό καθεστώς 
με επικεφαλής τον Ράκοζι. Το καθεστώς αυτό 
χρησιμοποίησε ωμές κατασταλτικές μεθό-
δους. Οι στημένες δίκες, οι εκτελέσεις και οι 
μαζικές εκκαθαρίσεις μέσα στο κόμμα ήταν 
στην ημερήσια διάταξη. Οι εργάτες δεν είχαν 
καθόλου πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες.

Η οικονομική πολιτική των γραφειοκρα-
τών όξυνε ακόμα περισσότερο την κατάστα-
ση. Η Σοβιετική Ένωση επέβαλε στην Ουγ-
γαρία να καταβάλει υπέρογκες πολεμικές 
αποζημιώσεις. Επιπλέον, οι Σοβιετικοί λεη-
λάτησαν την παραγωγική της βάση. Παράλ-
ληλα, επέβαλαν το «σταχανοβισμό», δηλαδή 
τη δουλειά με το κομμάτι και την πάση θυσία 
επίτευξη των «νορμών» (στόχων) παραγω-
γής. Στην ύπαιθρο, επέβαλαν με τη βία τις 
κολεκτίβες. Την ίδια στιγμή, οι μισθοί και οι 
παροχές παρέμεναν σε άθλια επίπεδα.

Μετά το θάνατο του Στάλιν το Μάρτιο 
του 1953, ο Χρουστσόφ ξεκίνησε μια διαδικα-
σία περιορισμένης φιλελευθεροποίησης, που 
έφτασε έως την καταγγελία των σταλινικών 
εγκληματών στο 20ό συνέδριο του ΚΚ Σο-
βιετικής Ένωσης το 1956. Στην Ουγγαρία, οι 
Σοβιετικοί επέβαλαν στον Ράκοζι να περάσει 
προσωρινά στο παρασκήνιο και η νέα κυβέρ-
νηση, με επικεφαλής τον Ίμρε Νάγκι, παρα-
χώρησε κάποιες ελευθερίες. Ωστόσο, το 1955 
οι Σοβιετικοί τον καθαίρεσαν, θεωρώντας 
υπερβολικές τις παραχωρήσεις του.

Στο μεταξύ όμως, οι περιορισμένες ελευ-
θερίες που είχαν παραχωρηθεί επέτρεψαν 
σε ομάδες φοιτητών και διανοουμένων να 
διαδώσουν την κριτική τους κατά του καθε-
στώτος. Ξεκινώντας από τη διεκδίκηση λογο-
τεχνικών και πολιτικών ελευθεριών, στιγμά-
τισαν τη συνολική κατάσταση της ουγγρικής 

οικονομίας και κοινωνίας, προετοιμάζοντας 
ιδεολογικά την εξέγερση. Το Σεπτέμβριο του 
1956 άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ερ-
γατικές επιτροπές, με αιτήματα τη δημοκρατι-
κή λειτουργία των συνδικάτων και την καθιέ-
ρωση του εργατικού ελέγχου. Η κύρια ένωση 
των διανοουμένων υιοθέτησε τα εργατικά 
αιτήματα και πρόσθεσε πολιτικά αιτήματα, 
όπως η απομάκρυνση του Ράκοζι από το κόμ-
μα, οι ελεύθερες εκλογές και η ισότητα στις 
σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, και κάλεσε σε 
διαδήλωση στις 23 Οκτωβρίου 1956 στη Βου-
δαπέστη. Τη μέρα εκείνη, περίπου 50.000 άν-
θρωποι βάδισαν ειρηνικά στους δρόμους της 
Βουδαπέστης. Μετά την προγραμματισμένη 
λήξη της διαδήλωσης, το πλήθος πληροφο-
ρήθηκε ότι η κυβέρνηση χαρακτήριζε την δια-
δήλωση «ενέργεια κατά της δημοκρατίας και 
της εξουσίας της εργατικής τάξης». Κατόπιν 
κατευθύνθηκε προς το κτίριο του ραδιοφώ-
νου που φυλασσόταν από τη αστυνομία του 
καθεστώτος, την AVΟ, η οποία άνοιξε πυρ.

Ήταν η αφορμή για το ξέσπασμα της ορ-
γής ενός καταπιεσμένου λαού. Η κυβέρνηση 
κινητοποίησε το στρατό, όμως η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των φαντάρων αρνήθηκε να 
ανοίξει πυρ. Μπροστά στο αδιέξοδο, η γρα-
φειοκρατική ηγεσία επανέφερε στην πρωθυ-
πουργία τον Νάγκι. Κηρύχτηκε γενική απερ-
γία και παντού δημιουργήθηκαν εργατικά 
συμβούλια. Οι εργάτες εξοπλίστηκαν, οργά-

νωσαν πολιτοφυλακές, ανέλαβαν μόνοι τους 
τη διαχείριση της παραγωγής και απελευθέ-
ρωσαν τους πολιτικούς κρατουμένους. Στις 
26 Οκτωβρίου, το εθνικό συμβούλιο των συν-
δικάτων διατύπωσε το πρόγραμμα της επανά-
στασης, με κύρια σημεία τις αυξήσεις μισθών, 
τη διαχείριση της παραγωγής από τα εργατικά 
συμβούλια, την εθνική κυριαρχία και την απο-
χώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων, τη 
γενική αμνηστία, τη συμμετοχή αντιπροσώ-
πων των εργατών και της νεολαίας στην κυ-
βέρνηση και τη δημιουργία μόνιμης εργατικής 
πολιτοφυλακής. Η αστραπιαία εξάπλωση των 
εργατικών συμβουλίων είχε δημιουργήσει ένα 
καθεστώς δυαδικής εξουσίας.

Στις 4 Νοεμβρίου ο σοβιετικός στρατός 
εξαπέλυσε επίθεση με πυροβολικό, τανκς και 
αεροπορία ενάντια στη Βουδαπέστη και όλα 
τα σημαντικά εργατικά προπύργια. Εκτέλε-
σαν τον Νάγκι και εγκατέστησαν μια κυβέρ-
νηση-μαριονέτα με επικεφαλής τον Γιάνος 
Καντάρ. Από την άποψη των σταλινικών γρα-
φειοκρατών, είναι φανερό ότι δεν είχαν άλλη 
επιλογή από το να καταπνίξουν την εξέγερση 
με κάθε μέσο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπήρ-
χε κίνδυνος να εξαπλωθεί η αντιγραφειοκρα-
τική εξέγερση στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση. 
Με τον ηρωικό αγώνα τους, οι ούγγροι ερ-
γάτες ξεσκέπασαν την κάλπικη φιλελεύθερη 
«μεταρρύθμιση» του σταλινισμού. Απέδειξαν 
ότι μπορούσαν να αποσπάσουν από τους 
γραφειοκράτες τη διαχείριση της παραγωγής 
και την πολιτική εξουσία. Αυτό που έλειπε για 
να τους οδηγήσει στη νίκη ήταν πραγματικά 
επαναστατικά κόμματα και μια επαναστατική 
Διεθνής.

   60 χρόνια από την ουγγρική 
επανάσταση του 1956

ΔΙΕΘΝΗ

EP_November 2016.indd   15 6/11/2016   1:51:08 μμ



16  Εργατική Πάλη Νοέμβριος 2016

Εκρητική η κατάσταση στην Μοσούλη
<Κώστας Δικαίος

Οι εξελίξεις στην Μο-
σούλη που ειδησεο-
γραφικά αφορούν κατά 
κύριο λόγο την επι-

κείμενη «απελευθέρωσή» της από 
το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και 
της Συρίας (ΙΚΙΣ) έχουν πολύ βα-
θύτερη σημασία, γιατί δείχνουν το 
χαοτικό πολιτικό - στρατιωτικό πε-
ριβάλλον που έχουν δημιουργήσει 
οι επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών 
και των περιφερειακών συμμάχων 
τους σε ολόκληρη τη Μ. Ανατολή 
και ιδιαίτερα στο Ιράκ και τη Συ-
ρία. Η Μοσούλη αποτελεί τη σημα-
ντικότερη πόλη του Βορείου Ιράκ, 
πρωτεύουσα της επαρχίας Νινευή, 
πλούσιας σε πετρέλαια (μαζί με την 
περιοχή του Κιρκούκ) και σε υδάτι-
νους πόρους (με το φράγμα πάνω 
στον ποταμό Τίγρη). Κατοικείται 
από σουνίτες κατά κύριο λόγο, με 
μειονότητες Κούρδων και Τουρ-
κομάνων (που σχετίζονται με την 
Τουρκία). Συνορεύει με τις περιοχές 
των Κούρδων στο Βορειοανατολικό 
Ιράκ, όπου έχει εγκαθιδρυθεί ημιαυ-
τόνομη περιοχή υπό τον ελέγχο της 
Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδι-
στάν («δεξιού» προσανατολισμού), 
που βρίσκονται σε συνεργασία τόσο 
με τις ΗΠΑ και τη Διεθνή Συμμαχία 
ενάντια στο ΙΚΙΣ όσο και με την 
Τουρκία (εμπόριο, αγωγοί πετρελαί-
ου κλπ).

Ωστόσο στο Βόρειο Ιράκ βρί-
σκεται και το Όρος Καντίλ που 
αποτελεί τη βάση των κούρδων 
ανταρτών του PKK («αριστερού» 
προσανατολισμού) που μάχονται 
στη Νοτιοανατολική Τουρκία για 
την απελευθέρωση του Κουρδιστάν 
(16 εκατομμύρια μέσα στην Τουρ-
κία) και έχουν σχέσεις με το PYD 
των Κούρδων της Συρίας, το οποίο 
έχει επίσης τη στήριξη των ΗΠΑ 
στην μάχη ενάντια στο ΙΚΙΣ. Επίσης 
οι Πεσμεργκά (στρατιωτικές δυνά-
μεις των Κούρδων του Ιράκ) και οι 
πολιτοφυλακές των YPG (στρατιω-
τικό σκέλος των Κούρδων της Συ-
ρίας) συνεργάζονται, έχοντας δημι-
ουργήσει ουσιαστικά μια ολόκληρη 
περιοχή υπό τον έλεγχό τους από 
το Ιράκ μέχρι την Αλεξανδρέττα, 

κατά μήκος των συνόρων με την 
Τουρκία (εκτός από την περιοχή του 
Μανμπίτζ της Συρίας, δυτικά του 
Ευφράτη, όπου πρόσφατα επενέβη 
στρατιωτικά η Τουρκία για να στη-
ρίξει τους Τουρκομάνους αντάρτες 
ενάντια στον ΙΚΙΣ και να διώξει τις 
YPG).

Η επέμβαση των ΗΠΑ ενάντια 
στον Σανταμ το 2003 οδήγησε στην 
καταστροφή του κρατικού μηχανι-
σμού της χώρας (προϊόν του αραβι-
κού εθνικισμού και της σουνιτικης 
μειονότητας που καταπίεζε τους σι-
ίτες του Νότου και τους Κούρδους 
του Βορρά). Όπως και στη Συρία 
και τη Λιβύη, η διάλυση του παλιού 
καθεστώτος (στο Ιράκ έγινε με άμε-
ση επέμβαση, ενώ στη Συρία και τη 
Λιβύη με εκμετάλλευση της Αραβι-
κής Άνοιξης) δεν συνοδεύτηκε από 
την προώθηση μιας συγκεκριμένης 
εναλλακτικής πρότασης, ικανής να 
διατηρήσει την ενότητα των χωρών 
και την εγκαθίδρυση ενός νέου κα-
θεστώτος. Στο Ιράκ οι ιμπεριαλιστές 
στηρίχτηκαν στους φιλοιρανούς Σιί-
τες και στους Κούρδους, αφήνοντας 
τους Σουνίτες εκτός της μοιρασιάς 
της εξουσίας. Στη Συρία, αντίθετα, 
ενίσχυσαν μαζί με τους συμμάχους 
τους (Τουρκία , Σαουδική Αραβία) 
τους σουνίτες ενάντια στους Αλα-
ουίτες του Ασαντ, μετέτρεψαν την 
εξέγερση σε εμφύλιο πόλεμο, επέ-
τρεψαν τη δημιουργία των φοντα-
μενταλιστών του ΙΚΙΣ, με αποτέλε-
σμα να επεκταθεί η κυριαρχία του 
από τη Συρία, με κέντρο τη Ράκα 
και στους δυσαρεστημένους Σουνί-
τες του Βόρειου Ιράκ με κέντρο την 
Μοσούλη, αποσταθεροποιώντας το 
πολιτικό και στρατιωτικό οικοδό-
μημα των ιμπεριαλιστών στην περι-
οχή. Σε αυτό το χαοτικό σκηνικό οι 
ιμπεριαλιστές έχουν δημιουργήσει 
ένα συνονθύλευμα δυνάμεων που 
θα επιτεθούν για την ανακατάληψη 
της Μοσούλης από το δικό τους δη-
μιούργημα, το ΙΚΙΣ!

 Πρώτον, υπάρχουν οι στρατιω-
τικές δυνάμεις της επίσημης κυβέρ-
νησης του Ιράκ, που βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο των σιιτών, οι οποίες επι-
διώκουν να ενισχύσουν το γόητρό 

τους μια και το 2014 είχαν διαλυθεί 
μπροστά στην επέλαση του ΙΚΙΣ, 
ενσωματώνοντας Κιρκούκ και Μο-
σούλη (μαζί με τα πετρέλαια) στην 
κεντρική εξουσία της Βαγδάτης.

Δεύτερον, οι Λαϊκές Δυνάμεις 
Κινητοποίησης (ΛΔΚ), που αποτε-
λούν σιιτικές παραστρατιωτικές τζι-
χαντιστικές πολιτοφυλακές υπό τον 
έλεγχο και τη διοίκηση των Ιρανών 
Φρουρών της Επανάστασης που 
επεμβαίνουν στο Ιράκ και που στην 
ουσία σταμάτησαν το ΙΚΙΣ έξω από 
την Βαγδάτη το 2014, κερδίζοντας 
την εμπιστοσύνη των σιιτών του 
Ιράκ. Έχουν διαπράξει εγκλήματα 
και σφαγές στις σουνιτικές πόλεις 
που «απελευθέρωσαν» από το ΙΚΙΣ 
τους προηγούμενους μήνες (Ραμά-
ντι, Φαλούτζα κ.λπ.) και έχουν ήδη 
προωθηθεί στα δυτικά της Μοσού-
λης, στο Ταλ Άφαρ, με στόχο να 
αποκόψουν την Μοσούλη από την 
Συρία. Πιθανά δεν θα επέμβουν 
στο κέντρο της Μοσούλης, αφού 
δεν είναι αποδεκτοί από τον σου-
νιτικο πληθυσμό, αλλά επιδιώκουν 
να ισχυροποιήσουν τη θέση τους 
ενόψει και της πιθανής μετατροπής 
τους σε πολιτικό συνασπισμό που 
θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλο-
γές!

Τρίτον, οι Πεσμεργκα που έχουν 
πλησιάσει τη Μοσούλη από το Βορ-
ρά και οι οποίοι επιθυμούν να θεμε-
λιώσουν την παρουσία τους στην 
περιοχή, στηριζόμενοι στις κουρδι-
κές μειονότητες με στόχο το μερικό 
έλεγχο των πετρελαίων και ασφα-
λώς τη διαπραγμάτευση με την κε-
ντρική κυβέρνηση σε ό,τι αφόρα τη 
χρηματοδότηση του ημιαυτόνομου 
κράτους τους από τον ομοσπονδι-
ακό προϋπολογισμό. Οι Πεσμεργκά 
σταμάτησαν το ΙΚΙΣ το 2014 στα 
βορειοανατολικά, και με την ενίσχυ-
ση των ιμπεριαλιστών ανακατέλα-
βαν περιοχές της επαρχίας Νινευή 
που βρίσκονται έξω από τον τομέα 
τους και επομένως αντιμετωπίζουν 
την έντονη απαίτηση της Βαγδά-
της να αποσυρθούν. Δύσκολα όμως 
θα εγκαταλείψουν πλούσια εδάφη 
ποτισμένα με το αίμα τους. Διεκ-
δικούν το χωρισμό της Νινευή σε 
μικρότερα αυτόνομα κομμάτια με 
περιορισμένη την παρέμβαση της 
Βαγδάτης. Το PKK φαίνεται να συμ-
μετέχει και αυτό στην επέμβαση στν 
Μοσούλη με παρουσία στην απε-
λευθέρωση του όρους και της πόλης 
Σινζάρ (που κατοικούνται από την 
μειονότητα των Γεζίντι) πράγμα που 
μαζί με την προετοιμασία των YPG 
της Συρίας για την απελευθέρωση 
της Ράκα (του έτερου κέντρου του 
ΙΚΙΣ) προκαλεί την έντονη ανησυ-
χία της Τουρκίας.

Τέταρτον, οι σουνιτικες δυνάμεις 
που έχει εκπαιδεύσει η Τουρκία μαζί 
με τον στρατό και την αεροπορία 
της χώρας, που απειλούν να επέμ-
βουν στην περιοχή όπως ήδη έχουν 
κάνει στην Συρία. Στόχος είναι ο 
έλεγχος των πετρελαίων της Μο-

σούλης (διακαής πόθος της Τουρ-
κίας από το 1991, όταν άρχισε η δι-
άλυση του Ιράκ από τις επεμβάσεις 
των ΗΠΑ) αλλά και το τσάκισμα 
των Κούρδων και η αποτροπή της 
δημιουργίας αυτόνομης περιοχής 
στην Συρία. Η Τουρκία αντιμετω-
πίζει την εξέγερση των Κούρδων 
στο εσωτερικό της χώρας μετά την 
ηρωική αντίσταση των YPG στο 
Κομπάνι και έχει κηρύξει τον πόλε-
μο στις κουρδικές περιοχές της Νο-
τιοανατολικής Τουρκίας. Μετά το 
αποτυχημένο πραξικόπημα και την 
παράταση της κατάστασης έκτα-
κτης ανάγκης μέχρι τον Ιανουάριο, 
στην ουσία ο Ερντογαν επιχειρεί να 
εξοντώσει όχι μόνο τους πολιτικούς 
του αντιπάλους αλλά και όσους δεν 
συνεργάζονται μαζί του. Οι αρχές 
έχουν συλλάβει 35 χιλιάδες άτομα, 
ενώ έχουν θέσει σε διαθεσιμότητα 
πάνω από 100.000 σε στρατό, αστυ-
νομία, δικαστικό σώμα και δημόσιο. 
Έχουν κλείσει 170 ΜΜΕ, 105 δη-
μοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, ενώ 
αφαιρέθηκαν 877 δημοσιογραφικές 
ταυτότητες! Η επίθεση ενάντια στο 
δίκτυο Γκιουλεν συνδυάζεται με την 
επίθεση ενάντια στους κούρδους 
τρομοκράτες. Ασφαλώς η Τουρκία 
θεωρεί ότι η χαοτική κατάσταση 
στη Μ. Ανατολή αυξάνει την ανά-
γκη των Δυτικών ιμπεριαλιστών να 
αναζητήσουν τη συμμαχία της για 
να σταθεροποιήσουν την κατάστα-
ση και επομένως ζητάει διαρκώς με-
γαλύτερα ανταλλάγματα. Πραγμα-
τικά οι ιμπεριαλιστές –των Ρώσων 
συμπεριλαμβανομένων– δέχονται 
να κάνουν παραχωρήσεις προκει-
μένου να μην αποσταθεροποιηθεί 
και η Τουρκία πράγμα που θα οδη-
γούσε την περιοχή σε κατάρρευση. 
Η επέμβαση στη Συρία, οι προσπά-
θειες για συμμετοχή στην επέμβαση 
στην Μοσούλη παρά την κάθετη 
αντίδραση της Βαγδάτης και ενδε-
χόμενες υποχωρήσεις στο Κυπρι-
ακό αποτελούν παραχωρήσεις για 
κατευνασμό της Τουρκίας. Ωστόσο 
δύσκολα θα μπορέσει να αποτρέ-
ψει τις εξελίξεις στο Κουρδικό και 
βέβαια τα όνειρα για έλεγχο Συρί-
ας και Β. Ιράκ αποτελούν φρούδες 
ελπίδες παρά τους λεονταρισμούς 
του Ερντογάν για αμφισβήτηση της 
συνθήκης της Λωζάνης.

Το βέβαιο είναι ότι 1,5 εκα-
τομμύριο κάτοικοι της Μοσούλης 
απειλούνται από τους βομβαρδι-
σμούς του Διεθνούς Συνασπισμού 
των ΗΠΑ και από τις συγκρούσεις 
ανάμεσα στις μειονοτικές και θρη-
σκευτικές ομάδες της περιοχής, με 
κίνδυνο τουλάχιστον 700.000 να πά-
ρουν το δρόμο της προσφυγιάς, ενώ 
ακόμα μεγαλύτερης έντασης περι-
φερειακές συγκρούσεις κινδυνεύουν 
να ανοίξουν – για να μην μιλήσουμε 
για την πιθανότητα μιας κολοσσι-
αίας σύγκρουσης ανάμεσα στους 
ιμπεριαλιστές, πράγμα που γίνεται 
όλο και πιο πιθανό όσο η κατάσταση 
περιπλέκεται περισσότερο.
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