
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Συνεχίζεται ο αγώνας στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»
Οι 96 εργαζόμενοι στις εκδόσεις 

«Ελληνικά Γράμματα», που πετιούνται 
στην ανεργία με το κλείσιμο της επιχεί-
ρησης, συνεχίζουν τον αγώνα τους με όλο 
και πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, συσπει-
ρωμένοι στο σωματείο τους και με την 
στήριξη της Επιτροπής Αλληλεγγύης. 

Εξάλλου στον Δημοσιογραφικό 
Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ), στον οποίο 
ανήκει ο εκδοτικός οίκος, έχει εξαπολυ-
θεί μια λυσσαλέα επίθεση ενάντια στους 
εργαζόμενους. Η εργοδοσία έχει ανακοι-
νώσει πως θα απολύσει πάνω από το 50% 
των διοικητικών υπαλλήλων, τεχνικών και 
δημοσιογράφων, και έχει ζητήσει από τους 
διευθυντές των τμημάτων να κοινοποιή-
σουν λίστα με τα  ονόματα. Παράλληλα 
δεν αναγνωρίζει την Εργατική Επιτροπή 
που έχει συσταθεί από εργαζόμενους 
του ΔΟΛ και την εμποδίζει στην οργά-
νωση του αγώνα με το να μην παρέχει 
χώρο στους εργαζόμενους για συνέλευση. 
Παρόλα αυτά η Συνέλευση των εργαζομέ-
νων πραγματοποιήθηκε στις 27/9 στους 

διαδρόμους (!) του κτιρίου, και αποφασί-
στηκε συμμετοχή στις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις της 29ης Σεπτέμβρη και κοι-
νός αγώνας με τους συναδέλφους των 
«Ελληνικών Γραμμάτων» για να αποτρα-
πεί το σχέδιο απόλυσής τους. 

Στις 29/9 οι εργαζόμενοι των «Ελληνι-
κών Γραμμάτων» με το επιχειρησιακό σω-
ματείο, και άλλους εργαζόμενους στον 
ΔΟΛ συμμετείχαν μαζικά στην 24ωρη 
απεργία που κήρυξε το κλαδικό σωματείο 
Βιβλίου/Χάρτου.  Στο Υπουργείο Εργασί-
ας όπου κατέληξε η προγραμματισμένη 
πορεία πραγματοποιήθηκε τριμερής συ-
νάντηση μεταξύ εκπροσώπων των εργα-
ζομένων στα «Ελληνικά Γράμματα», της 
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελ-
λάδας (ΟΙΥΕ) και της Επιτροπής Αλλη-
λεγγύης με την εργοδοσία του ΔΟΛ και 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας.  
Έξω απέ το Υπουργείο η πορεία συναντή-
θηκε με τους εργαζόμενους του εργοστα-
σίου «Φούλγκορ» της Κορίνθου (οι 330 
εργαζόμενοι εκβιάζονται από την εργοδο-

σία να «αποχωρήσουν οικειοθελώς», αλ-
λιώς η επιχείρηση θα κλείσει και θα οδη-
γηθεί σε πτώχευση).

Στην τριμερή συνάντηση η εργοδοσία 
του ΔΟΛ δεν απάντησε στα αιτήματα των 
εργαζομένων για την διασφάλιση των θέ-
σεων εργασίας που χάνονται από το κλεί-
σιμο των «Ελληνικών Γραμμάτων». Κρά-
τησε αδιάλλακτη και κυνική στάση, αρ-
νήθηκε να απαντήσει στην πρόταση του 
Υπουργείου για διερεύνηση της δυνατό-
τητας απορρόφησης των εργαζομένων 
στον όμιλο ΔΟΛ, και δεν υπέγραψε το 
πρακτικό που συνέταξε το Υπουργείο κα-
λώντας σε νέα συνάντηση τα δυο μέρη για 
το ενδεχόμενο της απορρόφησης. 

Η εργοδοσία στον ΔΟΛ, ευθυγραμμι-
σμένη με την νέα εποχή που έχει εισάγει 
το Μνημόνιο, το ΔΝΤ και η Τρόικα, πετά-
ει στον δρόμο 96 εργαζόμενους, χωρίς να 
δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Η απάντη-
ση θα δοθεί στους δρόμους, με απεργίες, 
καταλήψεις, διαδηλώσεις, στον χώρο του 
βιβλίου, αλλά και σε κάθε κλάδο.

ΕΥΡΩΠΗ
Μπαράζ 
κινητοποιήσεων 

σελ. 10-11

ΚΚΕ-ΠΑΜΕ
«Ταξικό» 
αδιέξοδο

σελ. 5

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Απαγόρευση των 
απολύσεων

σελ. 18

ΙΣΤΟΡΙΑ
Επέτειος νίκης 
της Κινέζικης 
Επανάστασης

σελ. 19

ΟΧΙ σε“Καλλικράτη”& Ιδιωτικοποιήσεις

Κάτω η Χούντα
Μνημονίου  &  Τρόικας

στηρίξτε-ψηφίστε
Δημοτική Κίνηση
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

 >> BANQUET: Προς νίκη οδεύει ο αγώνας  σελ. 8
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Πού θα βρείτε την εφημερίδα
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

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

Και στα κεντρικά πρακτορεία Αθηναϊκού τύπου σε όλη την Ελλάδα.

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

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
Ό,τι είναι καλό για την Goldman Sachs, 
είναι καλό και για τις ΗΠΑ
Συγγραφέας: Ρόμπερτ Μπρένερ 

Χρ. έκδοσης: Ιούλιος 2010

Σελίδες: 200 

Τιμή: 8 ευρώ 

Οι Εκδόσεις Εργατική Πάλη παρουσιάζουν 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον πολύ σημα-
ντικό αμερικάνο μαρξιστή οικονομολόγο, Ρό-
μπερτ Μπρένερ. Ο Ρ. Μπρένερ, καθηγητής 
στο University of California Los Angeles, έχει 
γράψει αρκετά άρθρα, μελέτες και βιβλία που 
ασχολούνται με την εξέλιξη και την κρίση του 
Ύστερου Καπιταλισμού.

Το κείμενο με τον τίτλο “Ό,τι είναι καλό 
για την Goldmann Sachs είναι καλό και για 
τις ΗΠΑ - Οι ρίζες της σημερινής κρίσης” είναι 
ο πρόλογος που έγραψε ο συγγραφέας στην 
ισπανική έκδοση του βιβλίου του Economics of 
Global Turbulence (Η Οικονομία της Παγκόσμι-
ας Δίνης) που εκδόθηκε τον Απρίλη του 2009, 

και ασχολείται με την κρίση που ξέσπασε το 
καλοκαίρι του 2007.  Ο συγγραφέας εξετάζει 
την κρίση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οι-
κονομίας με βάση όσα έγιναν στην Αμερική, 
που άλλωστε ήταν και η αφετηρία της σημερι-
νής κρίσης.

Οι Εκδόσεις Εργατική Πάλη κυκλοφορούν 
αυτό το βιβλίο πιστεύοντας ότι βοηθούν τον 
αναγνώστη και ιδιαίτερα τους αγωνιστές του 
εργατικού κινήματος στην κατανόηση της πα-
γκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, που έχουν 
ανάγκη περισσότερο ίσως από κάθε άλλη επο-
χή οι έλληνες αγωνιστές, μια που ο ελληνικός 
καπιταλισμός έχει χρεοκοπήσει.

Από τον Πρόλογο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Να οργανώσουμε την αντίσταση
Να οικοδομήσουμε την Ο.Κ.Δ.Ε.

& την 4η Διεθνή
Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα, βιώνουμε καθημερινά την απίστευτα σκληρή επίθεση 
του κεφαλαίου στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, στις 
ατομικές ελευθερίες και την ποιότητα ζωής. Με την ιδιωτικοποί-
ηση 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 χρυσοδά-
κτυλων της αγοράς χάρη στην υπερεκμετάλλευση και καταπίεση 
της εργασίας, στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και των 
λαϊκών αποταμιεύσεων. Την καταπάτηση της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, τον εκφυλισμό των ηθικών, πνευματικών και πολιτιστι-
κών 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 κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, τον ρατσισμό και τον πόλεμο. Να 
πετάξουμε οριστικά την «αρχαία σκουριά»: σοσιαλδημοκράτες, 
σταλινικούς, ρεφορμιστές και γραφειοκράτες συνδικαλιστές. 
Όλους αυτούς, που αφού βίασαν ιδανικά και αξίες γενιών και γε-
νιών για μια καλύτερη ζωή, σήμερα έχουν περάσει στο νεοφιλε-
λεύθερο στρατόπεδο ή αναπαλαιώνουν τις πολιτικές της ταξικής 
συνεργασίας, της «κεντροαριστεράς», της «λαϊκής εξουσίας», που 
μας οδήγησαν σε τραγικές ήττες.

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

Όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε μια τομή στην πρακτική μας. Να 
στρατευτούμε στον αγώνα για να υπερασπιστούμε την 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, πραγ-
ματικό εργαλείο στην πάλη μας για την σωτηρία από τους νεοφι-
λελεύθερους 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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Περισσότερους φόρους 2,36 δισ. ευρώ 
θα πληρώσουμε οι Έλληνες το 2011 
(αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρυσι), 

ενώ το «μαχαίρι» στις δαπάνες θα φθάσει στα 
800 εκατ. ευρώ.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προ-
βλέπει την εξοικονόμηση κονδυλίου 3,16 δισ. 
ευρώ. Ποσόν που απέχει κατά το ήμισυ από το 
στόχο των 6,65 δισ. ευρώ του Μνημονίου, βά-
σει του οποίου το 2011 αναζητούνται έσοδα 5 
δισ. ευρώ και περικόπτονται δαπάνες 1,65 δισ. 
ευρώ - πλέον των 2,5 δισ. ευρώ της επίπτωσης 
των μέτρων ύψους 5,8 δισ. ευρώ που ελήφθη-
σαν φέτος. 

Κυρίαρχα στοιχεία του προϋπολογισμού της 
επόμενης χρονιάς είναι η μεγάλη αύξηση των 
φόρων, η συνέχεια του περιορισμού των δαπα-
νών, η έλλειψη επενδύσεων. 

Περίπου 40.000 νοικοκυριά στην 
Ισλανδία δεν είναι σε θέση να καλύ-
ψουν τις υποθήκες τους και κινδυ-

νεύουν άμεσα με κατάσχεση των σπιτιών. Το 
εξαμηνιαίο πάγωμα της αποπληρωμής των 
δόσεων των δανείων που είχε κηρύξει η κυ-
βέρνηση έληξε στα τέλη Σεπτέμβρη. Σύμφω-
να με την εφημερίδα Morgunbladid περίπου 
400 κατοικίες θα κατασχεθούν εφέτος και ο 
αριθμός θα φθάσει τις 1.000 από τα τέλη του 
2008, όταν το τραπεζικό σύστημα της χώρας 
των περίπου 313.000 κατοίκων κατέρρευσε 
συμπαρασύροντας την οικονομία της χώρας.

Την οργή τους για τις κατασχέσεις σπι-
τιών από τις τράπεζες εξέφρασαν εκατοντά-
δες Ισλανδοί διαδηλωτές, οι οποίοι συγκε-
ντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της χώ-
ρας στο Ρέικιαβικ, φώναξαν συνθήματα και 
πέταξαν γυάλινα ποτήρια και αυγά -ένα από 
τα οποία κατέληξε στο κεφάλι της πρωθυ-
πουργού. 

Η παιδική φτώχεια δεν είναι πια 
«προνόμιο» μόνο των καθυστερη-
μένων χωρών. Στη Γερμανία, την 

μεγαλύτερη καπιταλιστική χώρα της Ευρώ-
πης, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας.

Πρόσφατα, η γερμανική κυβέρνηση αύ-
ξησε κατά μόλις πέντε ευρώ τα επιδόματα 
πρόνοιας για τους μακροχρόνια ανέργους, 
που έφτασαν τα 364 ευρώ για τους ενήλι-
κες. Το επίδομα για τα παιδιά μικρότερα 
των 6 ετών είναι 215 ευρώ, για 6-14 ετών 
251 ευρώ και για 14-18 ετών 187 ευρώ. Οι 
στατιστικολόγοι που επανεξέτασαν τα συ-
γκεκριμένα βοηθήματα έκριναν ότι το πα-
ρόν επίδομα είναι πολύ γενναιόδωρο και 
έτσι δεν προχώρησαν σε αύξησή του! 

Ακόμα και ο ΟΟΣΑ έχει κριτικάρει τη 
γερμανική πολιτική για την οικογένεια, χα-
ρακτηρίζοντας την αναποτελεσματική. 

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ

Έ να νεκρό συνάδελφο μέτρη-
σαν στην απεργία τους οι ιδι-
οκτήτες φορτηγών. Στις 27/9, 
σε κινητοποίηση στο λιμά-

νι του Ικονίου και ενώ είχαν καθίσει 
μπροστά σε ρόδες φορτηγού για να το 
μπλοκάρουν, έγινε επέμβαση των ΜΑΤ 
με χρήση δακρυγόνων. Επιστρέφοντας 
στο σπίτι του μετά το μπλόκο, ο άτυχος 
απεργός αισθάνθηκε αδιαθεσία και αρ-
γότερα εξέπνευσε.

Τις αμέσως επόμενες μέρες, η συν-
δικαλιστική ηγεσία του κλάδου οδήγη-
σε τον αγώνα σε κλείσιμο, χωρίς να έχει 
αποσπάσει από τον υπουργό και την κυ-
βέρνηση το παραμικρό, πέρα από κά-
ποιες εντελώς αόριστες υποσχέσεις. Η 
ντροπή αυτής της υποχώρησης βαραί-
νει αποκλειστικά την ίδια και όχι τους 
απεργούς, που έδωσαν έναν σημαντικό 
αγώνα, απ’ όπου βγαίνουν χρήσιμα συ-
μπεράσματα.

Τα αιτήματα των φορτηγατζήδων 
είναι δίκαια. Αντιστέκονται στην απα-
ξίωση της περιουσίας τους, του κεφα-
λαίου που έχουν επενδύσει στις άδειες 
των φορτηγών. Καθώς η κυβέρνηση ρί-
χνει τις τιμές των αδειών κατακόρυφα 
και μπροστά στον κίνδυνο η αξία τους 
να εκημδενιστεί, θα αναγκαστούν σύ-
ντομα, αν όχι άμεσα, να τις πουλήσουν 
όσο-όσο.

Τα όσα λέγονται για «λειτουργία 
του ανταγωνισμού» και «απελευθέρω-
ση των μεταφορών» -αυτός είναι ο ψευ-
δεπίγραφος τίτλος του νέου νόμου, που 
τελικά υπερψηφίστηκε στη Βουλή- εί-
ναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Στις 
μεταφορές θα γίνει το ίδιο όπως και σε 
κάθε άλλο «απελευθερωμένο» κλάδο. 
Πολύ σύντομα, θα κυριαρχήσουν μεγά-
λες εταιρίες, με τη συμμετοχή και των 
πιο μεγάλων από τους ιδιοκτήτες φορ-

τηγών ως συνεργατών-μετόχων. Συγκε-
ντρώνοντας συντριπτικά μερίδια του 
συνολικού αριθμού των αδειών και του 
μεταφορικού έργου, αυτά τα νέα καρ-
τέλ θα έρθουν σε συμφωνίες μεταξύ 
τους – και τότε οι παπαγάλοι των ΜΜΕ 
θα αναρωτιούνται υποκριτικά πως γίνε-
ται και ανεβαίνει το κόστος των μετα-
φορών, «γιατί δεν λειτουργεί ο ανταγω-
νισμός»!

Το μέλλον των μικροϊδιοκτητών, αν 
δεν είναι η ανεργία, θα είναι να δουλέ-
ψουν σ’ αυτές τις εταιρίες, αποδεχόμε-
νοι χαμηλούς μισθούς, εξοντωτικά ωρά-
ρια και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, 
σ’ ένα επάγγελμα που η πολύωρη πα-
ραμονή στον δρόμο απειλεί ανά πάσα 
στιγμή να μετατρέψει το μεροκάματο σε 
κούρσα θανάτου. Επομένως, η απεργία 
αφορούσε ουσιαστικά και ένα συνολι-
κό κοινωνικό ζήτημα, την ασφάλεια των 
μεταφορών και όσων εργάζονται σ’ αυ-
τές.

Δεν προκαλεί έκπληξη η αντιμετώπι-
ση της απεργίας των φορτηγών από την 
κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της, 
από την Τρόικα, τα ΜΜΕ και τους δια-
βόητους παράγοντες της αγοράς τύπου 
Μίχαλου (ο πρόεδρος του εμποροβιοτε-
χνών). Καταστολή και συκοφαντία, εί-
ναι η γνωστή συνταγή τους. Ο εισαγγε-

λέας άσκησε ποινική δίωξη κατά απερ-
γών που συμμετείχαν σε «επεισόδια», 
ενώ η Κομισιόν παρέπεμψε την Ελλάδα 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους πε-
ριορισμούς στην έκδοση αδειών οχημά-
των δημόσιας χρήσης και ιδιωτικών βυ-
τιοφόρων. Την Τετάρτη 29/9, κατατέ-
θηκε στη Βουλή -με υπογραφή όχι του 
αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών αλλά 
του ίδιου του Γ. Παπανδρέου!- Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου που επί-
τασσε τους απεργούς, απειλώντας τους 
με φυλακίσεις μέχρι και 3 ετών. Μά-
λιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
των μικροφορτηγατζήδων, η ίδια Πρά-
ξη προβλέπει ότι ο αρμόδιος Υπουργός 
Μεταφορών έχει το δικαίωμα να αφαι-
ρεί ετσιθελικά την άδεια από εκείνους 
που κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις της επίταξης και συγ-
χρόνως να δίνει άδεια σε οχήματα ιδιω-
τικών εταιριών για την εκτέλεση μετα-
φορικού έργου!

Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να χυ-
δαιολογούν σε βάρος των φορτηγατζή-
δων (χθες ήταν οι αγρότες, οι λιμενερ-
γάτες κ.α., αύριο θα είναι άλλοι κλάδοι), 
τα καλοχορτασμένα φερέφωνα των 
ΜΜΕ, που «ενημερώνουν» σε απευθεί-
ας σύνδεση με τα γραφεία της Χ. Τρι-
κούπη.  Δεν έχουν το ηθικό ανάστημα 

οι κάθε είδους «κυρίες Τρέμη» να απαι-
τούν ούτε από τους φορτηγατζήδες να 
απολογηθούν για τα συνθήματά τους, 
όταν οι ίδιες υποστηρίζουν ανοιχτά και 
σε διατεταγμένη υπηρεσία τη χούντα 
της κυβέρνησης και της Τρόικας ενά-
ντια σ’ όλη την κοινωνία!

Όμως οι καιροί αλλάζουν… Οι άθλι-
ες πρακτικές του «κοινωνικού αυτομα-
τισμού», του αλληλοφαγώματος κάθε 
κοινωνικής ομάδας που αγωνίζεται με 
όλες τις υπόλοιπες, φτάνουν στα όριά 
τους, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί. 
Δεν θα είναι πολλοί οι εργαζόμενοι και 
άνεργοι, οι νοικοκυρές, οι απλοί άνθρω-
ποι του μόχθου, που υποφέροντας από 
τα βάρβαρα μέτρα και την απειλή της 
φτώχειας, θα είναι τόσο εύπιστοι ώστε 
να δουν τον «εχθρό» στο πρόσωπο των 
φορτηγατζήδων.

Ο αγώνας των φορτηγατζήδων μπο-
ρούσε να νικήσει. Δεν αποκλείεται στο 
μέλλον να επανέλθουν σε κινητοποιή-
σεις. Αν και μικροαστικό στρώμα, αν και 
ως κλάδος δεν έχουν μεγάλη παράδοση 
αγώνων και συνδικαλιστικής/πολιτικής 
συγκρότησης, έδειξαν τις δυνατότητες 
που υπάρχουν. Η μαχητικότητα και ο 
παλμός των συγκεντρώσεών τους, τα 
μπλόκα, η αντιπαράθεση με τα ΜΑΤ, 
η αντιμετώπιση των απεργοσπαστών: 
μ’ αυτά τα στοιχεία που μας υπενθύμι-
σαν, το εργατικό κίνημα πρέπει να ξα-
ναπιάσει το νήμα των μεγάλων γενι-
κών απεργιών, της έκρηξης της 5ης Μάη, 
να ενώσει όλους τους αγώνες που είναι 
σε εξέλιξη, μαζί και των πλατιών λαϊκών 
στρωμάτων (μικροεπαγγελματίες κ.λπ.) 
που χτυπιούνται, για να διαλύσει αυτή 
τη θρασύδειλη κυβέρνηση και το σημε-
ρινό άθλιο καθεστώς, που η βάση τους 
καταρρέει καθημερινά και κυβερνούν 
ως άλλοι Βοναπάρτες.

Ο αγώνας των 
ιδιοκτητών 
φορτηγών
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Πόρισμα Μαρφίν
Οι ευθύνες τις εργοδοσίας της Μαρφίν για τους αδι-

κοχαμένους εργαζόμενους επιβεβαιώνονται απο το πόρι-
σμα της Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας, η οποία 
ερεύνησε τις συνθήκες της πυρκαγιάς στο υποκατάστη-
μα της τράπεζας στην Σταδίου στις 5 Μαΐου. Το πόρισμα 
αναφέρει ότι η μοναδική έξοδος κινδύνου ήταν κλειδω-
μένη, ενώ συμπτωματικά είχε μείνει ανοιχτή μια πόρτα 
που δεν ήταν έξοδος κινδύνου για αερισμό λόγω προβλή-
ματος της αποχέτευσης απο την οποία και εξήλθαν 14 ερ-
γαζόμενοι. Οι ελλείψεις στην πυρασφάλεια ήταν εγκλη-
ματικές. Η εργοδοσία δεν είχε εξασφαλίσει πιστοποιητι-
κό πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία ύστερα από μελέτη του χώρου ενώ δεν 
υπήρχε καμία εκπαίδευση των εργαζομένων για την αντι-
μετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Οι ευθύνες της ερ-
γοδοσίας της Μαρφίν όπως έχουμε ξαναεπισημάνει είναι 
εγκληματικές, ο Βγενόπουλος πρέπει να λογοδοτήσει και  
να πληρώσει για τον άδικο χαμό των τριών εργαζομένων. 

Σταμάτησε η  φρούρηση της Κ.Κούνεβα
Ακόμα δεν πρόλαβε να καθίσει στον υπουργικό του 

θώκο ο υπουργός «Προστασίας του Πολίτη»  Χρήστος 
Παπουτσής και αμέσως επέδειξε το στυγνό του πρόσωπο 
στους εργαζόμενους και σε όσους αγωνίζονται. Την στιγ-
μή που με τα λεφτά του δημοσίου φρουρούνται εκατο-
ντάδες «μαϊντανοί» και «δημόσια πρόσωπα», που κάνουν 
το παν για την συνέχιση της  εκμετάλλευσης των εργαζο-
μένων, ο υπουργός έδωσε εντολή να σταματήσει η φρού-
ρηση της Κωσταντίνας Κούνεβα, σε μια περίοδο όπου η 
ανάγκη για την ασφάλειά της είναι αυξημένη λόγω της 
κυκλοφορίας της στον έξω κόσμο παρόλα τα προβλήμα-
τα της υγείας της. 

Αφού η δικογραφία μπήκε στο αρχείο και οι ηθικοί 
και φυσικοί αυτουργοί κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά 
μας, έτοιμοι να οπλίσουν τα βρώμικα χέρια της εργοδοσί-
ας όποτε χρειαστεί, μια τέτοια απόφαση είναι το λιγότε-
ρο κατάπτυστη αν όχι ύποπτη και δεν πρέπει να περάσει. 
Ειδικά όταν ακόμα εκκρεμεί η αστυνομική προανάκριση 
για τις εργασιακές συνθήκες στις ιδιωτικές εταιρείες κα-
θαρισμού, η οποία είχε παραγγελθεί από την εισαγγελία 
με αφορμή την δολοφονική  επίθεση σε βάρος της συνδι-
καλίστριας Κ. Κούνεβα. 

Εφιαλτικός ο «βελτιωμένος» Τρομονόμος
Στο θερινό Τμήμα της Βουλής ψηφίστηκε μια ακό-

μη πιο αντιδραστική μετάλλαξη του Τρομονόμου. Πρό-
σχημα  υπήρξε η κύρωση της σύμβασης του Παλέρμο του 
ΟΗΕ, μια  σύμβαση της φασιστικής «Νέας Τάξης» που κή-
ρυξαν οι ιμπεριαλιστές το 2000, η οποία εισήγαγε την έν-
νοια της «τρομοκρατίας»  και την όρισε ως «κύριο εχθρό» 
της ανθρωπότητας. Η κυβέρνηση δεν έμεινε στην κύρω-
ση, αλλά προχώρησε σε σοβαρές τροποποιήσεις της ποι-
νικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα της λεγόμενης «αντιτρο-
μοκρατικής». Χωρίς να προηγηθεί καμία δημόσια συζήτη-
ση, η κυβέρνηση μετέτρεψε τον «τρομονόμο» σε ένα εφι-
αλτικό νομοθέτημα που καταργεί ακόμα και στοιχειώδεις 
ελευθερίες όπως την συνδικαλιστική δράση, την πολιτι-
κή και κοινωνική αντίσταση, όπως  διαμορφώνονται βά-
σει του συντάγματος. 

Εισάγεται στο ελληνικό σύστημα δικαίου η έννοια 
του αντικειμενικού δόλου και της φασιστικής συλλογι-
κής ευθύνης. Είναι έτσι πλέον αδιάφορο αν ήθελε να δι-
απράξει ή  διέπραξε κακούργημα ο κατηγορούμενος, αρ-
κεί που το ήθελε η οργάνωση. Οι αλλαγές που γίνονται 
είναι οι εξής:

-Ως «τρομοκρατική» ορίζεται πλέον η ομάδα που συ-
γκροτείται για να διαπράξει πλημμελήματα (παρακώλυση 
συγκοινωνιών, διακεκριμένη φθορά κ.ά.). Κάλλιστα μια 
μαθητική πορεία που κλείνει έναν δρόμο μπορεί να χαρα-
κτηριστεί σαν «τρομοκρατική πράξη» και οι μαθητές να 
δικαστούν με τον τρομονόμο.  Ο «διευθύνων» της ομάδας 
που συστάθηκε για να διαπράξει κακουργήματα τιμωρεί-
ται με τουλάχιστον 10ετή φυλάκιση. 

-Εισάγεται επίσης το αδίκημα της απειλής και ευθέως 
διώκεται το φρόνημα. 

-Για την διευκόλυνση των στημένων κατηγορητηρίων 
καταργείται η υποχρέωση του δικαστηρίου να αποκαλύ-
πτει το όνομα του «ανώνυμου» μάρτυρα αν ζητηθεί από 
τους διάδικους.

Ό πως όλοι προέβλεπαν ο ελληνικός καπι-
ταλισμός βυθίζεται ολοένα και περισσό-
τερο στην κρίση, προσεγγίζοντας μήνα 

με το μήνα το σημείο μηδέν, δηλαδή την χρεοκο-
πία του. Αυτή η καθοδική πορεία αποκαλύπτει και 
την μεγάλη απάτη του Μνημονίου και της υποτι-
θέμενης «επιχείρησης σωτηρίας» από τους ιμπερι-
αλιστές - το μνημόνιο είναι πλέον ένα κουρελό-
χαρτο που έχει αξία στον βαθμό που θα στραγγίσει 
και την τελευταία σταγόνα αίματος από τους έλ-
ληνες εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.

Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε το πρώτο τρίμη-
νο φέτος κατά 2,3% και το δεύτερο τρίμηνο κατά 
3,7%, ενώ είναι πλέον σίγουρο ότι η ύφεση θα ξε-
περάσει το 4% για ολόκληρο το 2010, και θα έρθει 
να προστεθεί στην περσινή μείωση κατά 2%.

Η βιομηχανική παραγωγή το φετινό επτάμη-
νο μειώθηκε κατά 7,5% σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2009, και την μεγαλύτερη πτώ-
ση καταγράφουν οι κλάδοι: δέρματος-είδη υπόδη-
σης με 38,7%, είδη ένδυσης με 26,1%, κλωστοφα-
ντουργικές ύλες με 18,1%, καπνός με 18%, ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά 
προϊόντα με 24%, μηχανήματα και είδη εξοπλι-
σμού με 17%, επισκευή και εγκατάσταση μηχανη-
μάτων εξοπλισμού με 21,8%. Αντίστοιχα η οικοδο-
μική δραστηριότητα μειώθηκε το πρώτο πεντάμη-
νο του έτους κατά 22,4%.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι τουριστικές ει-
σπράξεις έφτασαν τα 2,8 δις, από 3,1 δις στην αντί-
στοιχη περίοδο του 2009, δηλαδή μείωση 12%.

Οι ελληνικές εξαγωγές στο πρώτο επτάμηνο 
αυξήθηκαν κατά 2,8% ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν 
κατά 20,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2009. Έτσι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυ-
γίου μειώθηκε κατά 30,7%. Το έλλειμμα του ισοζυ-
γίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε στο επτά-
μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου κατά 0,9% και σταθερο-
ποιήθηκε στα 16 δις ευρώ. Αυτό βέβαια οφείλεται 
ξεκάθαρα στην πτώση των εισαγωγών λόγω της 
άγριας λιτότητας.

Η κατρακύλα της οικονομίας αποτυπώνε-
ται και στα κέρδη των 263 εισηγμένων εταιρειών 
στο ελληνικό Χρηματιστήριο: το πρώτο εξάμηνο 
του 2010 το σύνολο των εισηγμένων εμφάνισε ζη-
μιές ύψους 1,3 δις όταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2009 εμφάνιζαν κέρδη 3,1 δις. Και το πρωτοφανές: 
οι ζημιογόνες επιχειρήσεις ξεπέρασαν για πρώτη 
φορά σε αριθμό τις κερδοφόρες (139 ζημιογόνες 
και 124 κερδοφόρες). 

Από την άλλη οι ακάλυπτες επιταγές και οι 
απλήρωτες συναλλαγματικές ξεπερνούν το πρώ-
το επτάμηνο το 1 δις, ενώ πέρυσι στο αντίστοιχο 
διάστημα έφθαναν τα 2 δις. Ωστόσο, αυτό μόνο 
ως βελτίωση δεν θα πρέπει να το δει κανείς, αλλά 
μάλλον σαν συνέχιση της «ασφυξίας στην αγορά» 
που από τον Σεπτέμβριο έχει αρχίσει ήδη να επι-
δεινώνεται. Αντίστοιχα η αξία των δανείων που εί-
ναι «στο κόκκινο», δηλαδή δεν αποπληρώνονται, 
φθάνουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζι-
τών τα 23 δις.

Με όλες αυτές τις εξελίξεις δεν αποτελεί έκ-
πληξη που ο αριθμός των ανέργων έφτασε τον Αύ-
γουστο τις 648.032, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΟΑΕΔ. Από αυτούς μόνο οι 191.654 δικαιούνται 
και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ η 
ανεργία θα ξεπεράσει το 2011 το 20% ή το 1 εκατ. 
ανέργους - σ’ αυτόν τον αριθμό δεν υπολογίζεται η 
προσωρινή εργασία, η υποαπασχόληση κ.α.

Ταυτόχρονα οι οφειλές σε όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία έφθασαν στο ύψος ρεκόρ των 15 δις ευρώ, 
όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Λοβέρδος. Αλλά και 
τα δημόσια οικονομικά, παρά τις αρλούμπες του 
Παπακωνσταντίνου και τις λογιστικές αλχημείες, 
συνεχώς χειροτερεύουν απειλώντας να τινάξουν 
στον αέρα το μνημόνιο πριν καλά καλά κλείσει μι-
σός χρόνος εφαρμογής του. Στο επτάμηνο Ιανου-
αρίου - Ιουλίου οι δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 4,2 
δις ή 10% ενώ ο ετήσιος στόχος είναι μείωση 5,5%. 
Όμως αυτή η μείωση πέρα από την βάρβαρη πε-
ρικοπή μισθών και συντάξεων είναι απλώς μια 
οφθαλμαπάτη. Κι αυτό γιατί οι δαπάνες φαίνονται 
να μειώνονται για δύο κυρίως λόγους:

α) την δραστική περικοπή των δημοσίων επεν-
δύσεων, που για το 2010 υπολογίζονταν να μειω-
θούν κατά 4% αλλά στο επτάμηνο έχουν ήδη μει-
ωθεί 36,6%, 

β) στην άτυπη στάση κάθε είδους πληρωμών 
που επιβάλλει το κράτος, από άρνηση επιστρο-
φής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις μέχρι άρνηση κα-
ταβολής της κρατικής συμμετοχής στις ιδιωτικές 
επενδύσεις  (το ΕΒΕΑ υπολογίζει το σύνολο των 
τέτοιου είδους οφειλών προς τις επιχειρήσεις σε 
πάνω από 10 δις ευρώ).

Από την άλλη, τα έσοδα αρχίζουν και ξεφεύ-
γουν αφού ενώ ο ετήσιος στόχος ήταν να αυξη-
θούν κατά 13,4%, στο επτάμηνο έχουν αυξηθεί 
μόνο κατά  4,1%  δηλαδή ενώ θα έπρεπε να ει-
σπραχτούν 32,2 δις τελικά εισπράχθηκαν μόνο 
28,6 δις. Αυτό ανάγκασε τον Παπακωνσταντίνου 
να προχωρήσει άρον άρον στην περαίωση για να 
εξοικονομήσει (όπως υπολογίζει) 2,6 δις μήπως και 
να περιορίσει την τρύπα.

Με όλα αυτά δεν είναι τυχαίο που πλακώσανε 
και οι ξένοι επενδυτές. Όπως γύρω από ένα ετοι-
μοθάνατο ζώο μαζεύονται οι γύπες και τα τσακά-
λια, έτσι έχουν αρχίσει να στριφογυρίζουν και οι 
ξένοι επενδυτές γύρω από τον ελληνικό καπιτα-
λισμό και τους έλληνες εργαζόμενους. Ο εμίρης 
του Κατάρ, οι κινέζοι επιχειρηματίες κ.α. μύρισαν 
αίμα και έσπευσαν να πάρουν το δικό τους κομμά-
τι κρέας. Γιατί οι πολυδιαφημισμένες ξένες επεν-
δύσεις δεν είναι τίποτα άλλο από κερδοσκοπικές 
αρπαχτές ή αποικιακού τύπου επενδύσεις. Όμως 
το πρόβλημα με αυτού του είδους τις ξένες «επεν-
δύσεις» δεν εντοπίζεται μόνο στην άγρια εκμετάλ-
λευση. Απειλεί να αποδιαρθρώσει πλήρως τον ελ-
ληνικό καπιταλισμό στερώντας του όχι μόνο υπε-
ραξία και πλούτο (που θα εξάγεται) αλλά και από 
υποδομές αναγκαίες για την «υποτιθέμενη» επι-
βράδυνση της κατρακύλας του. Και ακόμη περισ-
σότερο υποδουλώνει πλήρως την οικονομία και 
καταργεί κάθε είδους δυνατότητα για κρατική πα-
ρέμβαση κάθε μελλοντικής κυβέρνησης.

Ηρακλής Χ.

Η ελληνική οικονομία στη δίνη 
του ΔΝΤ,  της κρίσης και των.. . 

αετονύχηδων
ε π ί κ α ι ρ α ...
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Όλο και πιο έντονα, η ηγε-
σία του ΚΚΕ προβάλλει 
το ΠΑΜΕ ως μοναδική 

«ταξική απάντηση». Ο εκφυλισμός 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας, όπως αποτυπώνεται πχ. στην 
αποκρουστική φιγούρα του προ-
έδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου, 
κάνει ίσως σήμερα κάποιους αγω-
νιστές, νέους ακόμα και οργανώ-
σεις να βλέπουν αυτή την γραμμή 
με συμπάθεια. Η πραγματικότητα 
όμως είναι εντελώς διαφορετική.

Περιθωριοποίηση
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

εργοστάσια έκλεισαν, συρρικνώ-
θηκαν ή μεταφέρθηκαν στο εξω-
τερικό, με αποτέλεσμα το χτύπη-
μα των παλιών «φρουρίων» της 
εργατικής τάξης και του συνδι-
καλιστικού κινήματος, τη συρρί-
κνωση του αριθμητικού και πο-
λιτικού βάρους του βιομηχανι-
κού προλεταριάτου. Σε συνθήκες 
υποχώρησης του εργατικού κινή-
ματος, διογκώθηκαν κλάδοι όπως 
το εμπόριο και οι υπηρεσίες, ξε-
κίνησε η διαρκής ιδιωτικοποίη-
ση του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, η υπονόμευση 
όλων των βασικών κατακτήσε-
ων, η «εγκατάσταση» και εξάπλω-
ση παντού των ελαστικών σχέσε-
ων εργασίας. Οι ευθύνες της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας γι’ 
αυτή την κατάσταση είναι βέβαια 
συντριπτικές.

Δημιουργήθηκε έτσι μια 
«νέα», «φτηνή» και «ευέλικτη» 
εργατική τάξη, κινούμενη μετα-
ξύ ανεργίας, υποαπασχόλησης 
και εργασίας σε χώρους (εμπόριο, 
ντελίβερι, ταχυμεταφορές, τηλε-
φωνικά κέντρα κα.) όπου κυριαρ-
χούν η ελαστική και ανασφάλιστη 
εργασία, η εργοδοτική τρομοκρα-
τία, ενώ απουσιάζει η συνδικαλι-
στική οργάνωση, η παράδοση και 
εμπειρία εργατικών αγώνων.

Η προσπάθεια μειοψηφικών 
αλλά μαχητικών κομματιών αυ-
τού του «νέου» προλεταριάτου να 
οργανωθούν και να διεκδικήσουν, 
οδήγησε στη δημιουργία αρκετών 
νέων σωματείων, που προχώρη-
σαν σε κινητοποιήσεις και απερ-
γίες - αλλά και στη μαζική συμμε-
τοχή αυτών των νέων εργαζομέ-
νων στο Δεκέμβρη του 2008 και 
στο κίνημα για την Κωνσταντίνα 
Κούνεβα. Έγιναν έτσι ένας σημα-
ντικός παράγοντας στη δημιουρ-
γία αντιστάσεων και αγώνων, σε 
κάποιο βαθμό ακόμα και πολιτι-
κών γεγονότων.

Το ΚΚΕ είναι ουσιαστικά 
αποκομμένο και απομονωμένο 
από αυτά τα στρώματα και σωμα-
τεία. Έχει έτσι ένα τεράστιο κενό 
στη σύνδεσή του με τα πιο ζω-
ντανά κομμάτια, με τις πιο δημι-
ουργικές δυνάμεις και διεργασί-
ες στο εσωτερικού του προλετα-
ριάτου, που μπορούν να αναζω-
ογοννήσουν το εργατικό κίνημα. 
Η επιρροή του παραμένει εγκλω-
βισμένη στα παραδοσιακά τμήμα-
τα (επεξεργασία δέρματος, τρόφι-
μα-ποτά κλπ.), που όσο κι αν είναι 

σημαντικά έχουν πλέον συρικνω-
θεί και κυρίως έχει πληγεί βαριά η 
ικανότητά τους να διεξάγουν με-
γάλους αγώνες (*). Χαρακτηρι-
στική είναι η μεγάλη αποδυνάμω-
ση της άλλοτε ισχυρής Ομοσπον-
δίας Οικοδόμων. Αντίθετα παρα-
δείγματα με το ΚΚΕ στην ηγεσία, 
είναι ζήτημα αν μετρούνται στα 
μισά δάχτυλα του ενός χεριού.

Διασπαστές και συκοφάντες
Για να κρύψει αυτή την αδυ-

ναμία και να περισώσει το κύρος 
της, η ηγεσία του ΚΚΕ βουλιάζει 
όλο και πιο βαθιά σε μια εξωφρε-
νική πολιτική.

Δικαιολογεί τη διασπαστική 
πολιτική της ως κάθετο διαχωρι-
σμού από τις εκφυλισμένες ηγε-
σίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Φυσι-
κά, είναι τυφλός ή οπορτουνιστής 
όποιος δεν βλέπει ότι το πρόβλη-
μα της ρήξης μ’ αυτές τις ηγεσίες 
έχει τεθεί επιτακτικά. Άλλο όμως 
η διάγνωση μιας ασθένειας και 
άλλο η σωστή θεραπεία. Η διά-
σπαση των συγκεντρώσεων, πο-
ρείων κλπ. -και μάλιστα απεργι-
ακών- με κριτήριο την περιχαρά-
κωση των μελών και της καθα-
ρότητας του ΚΚΕ, το μόνο που 
«προσφέρει» στους εργαζόμε-
νους είναι έλλειψη εμπιστοσύνης 
στις δυνάμεις τους, αποθάρρυνση 
μπροστά στον ταξικό εχθρό, μεί-
ωση της διάθεσης να συμμετά-
σχουν ενεργά.

Επιπλέον, οι δήθεν «γενικές 
απεργίες» του ΠΑΜΕ είναι ολο-
φάνερα μια καρικατούρα. Κανένα 
αξιόλογο κόμματι της παραγωγής 
δεν μπορούν να σταματήσουν, 
πόσο μάλλον τα νευραλγικά κέ-
ντρα των συγκοινωνιών, μετα-
φορών, δημόσιας διοίκησης κλπ. 
Ενώ το κάλεσμα σε εργαζόμενους 
να λείψουν από τη δουλειά ακόμα 
και χωρίς να καλύπτονται από τα 
σωματεία τους, με το επικών δι-
αστάσεων επιχείρημα «θα σε κα-
λύψουμε εμείς», δηλ. το ΚΚΕ ως 
άλλος μεσσίας, λοιδωρεί κάθε έν-
νοια οργάνωσης του αγώνα και 
της βάσης των εργαζομένων.

Στο αποκορύφωμα, η ηγεσία 
του ΚΚΕ καταφεύγει σε κάθε εί-
δους βρωμιά για να εξοντώσει 
όσους θεωρεί αντιπάλους της.
- Αρνείται και την στοιχειώδη τα-
ξική αλληλεγγύη προς όποιον δεν 
είναι «δικός της» (πχ. στην περί-
πτωση σύλληψης του Μ. Ζέρ-
βα από τις δυνάμεις καταστολής 
κατά τη διάρκεια απεργιακής πο-
ρείας).
- Καταγγέλει ή προσπαθεί να δι-
αλύσει σωματεία που δεν ελέγ-
χει. Προσπάθησε να ακυρώσει τις 
εκλογές του Σωματείου Αποκλει-
στικών Νοσηλευτριών Μακεδο-
νίας, επιστρατεύοντας μέλος της 
στη διοίκηση του Εργατικού Κέ-
ντρου Θεσσαλονίκης. Χαρακτή-
ριζε «εργοδοτικό» το Σωματείο 
Εργαζόμενων στη Wind, ακόμα 
και την ίδια μέρα που αυτό απερ-
γούσε για την επαναπρόσληψη 
στην εταιρία απολυμένης συνδι-
καλίστριας του ΠΑΜΕ. Την ημέ-

ρα των εκλογών του Σωματεί-
ου Εργαζομένων στη Vodafone, 
μέλη του ΠΑΜΕ έστησαν λα-
θραία κάλπη μέσα σε χώρο της 
επιχείρησης, για να εξαπατήσουν 
τους εργαζόμενους ώστε αυτοί 
να ψηφίσουν για... άλλες εκλογές 
(αυτές του κλαδικού σωματείου 
του ΠΑΜΕ)!

Η ίδρυση από το ΚΚΕ κά-
ποιων σωματείων -ιδιαίτερα κλα-
δικών, που υποτίθεται είναι «τα-
ξικά», αντί των «εργοδοτικών» 
επιχειρησιακών (μια αντιδιαστο-
λή που είναι εντελώς λάθος θε-
ωρητικά και πρακτικά)- δεν έχει 
να παρουσιάσει τίποτα το αξιόλο-
γο. Αυτά λειτουργούν περισσότε-
ρο ως πλατιές συσπειρώσεις του 
ΠΑΜΕ, με όλη την «καθαρότη-
τά» τους, όπως αποδεικνύει η λι-
γότερη κι από πενιχρή ικανότη-
τά τους να οργανώσουν απεργίες 
και αγώνες - εκτός βέβαια από τυ-
χοδιωκτικές ενέργειες (αιφνιδια-
στικοί αποκλεισμοί, δήθεν «απερ-
γιακές φρουρές» κα.) από λίγους 
«μυημένους» και με τους εργα-
ζόμενους ανυποψίαστους ή και 
εχθρικούς.

Ενάντια στη εργατική 
ριζοσπαστικοποίηση

Όσο για το πως εννοεί η ηγε-
σία του ΚΚΕ την «ταξική» απά-
ντηση, μιλούν εύγλωττα μερικές 
από τις πιο πρόσφατες στιγμές 
του κινήματος:
- Στο Δεκέμβρη του 2008, όλη η 
έγνοια της ήταν να καταγγείλει 
την εξεγερμένη νεολαία ως «προ-
βοκάτορες», να εμφανιστεί στα 
μάτια της αστικής τάξης και της 
μικροαστικής «κοινής γνώμης» 
ως εγγυητής της «τάξης». Στην 
αυθεντική λαϊκή εξέγερση «δεν 
θα σπάσει ούτε ένα τζάμι», δήλω-
νε η Παπαρήγα... Στο κίνημα για 
την Κωνσταντίνα Κούνεβα που 
πήρε την σκυτάλη, το ΚΚΕ ήταν 
απών.
- Όσο για τη μεγαλειώδη απερ-
γία της 5ης Μάη, η ηγεσία του 
ΚΚΕ έδωσε πραγματικό ρεσι-
τάλ από τις στήλες του «Ριζο-
σπάστη». Αφενός μια αστεία προ-
σπάθεια να παρουσιαστεί ο λαϊ-
κός χείμαρρος εκείνης της μέρας 
ως «μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις 
του ΠΑΜΕ» και μόνο. Αφετέρου 
-και κυρίως!- πλήρης αδιαφορία 
και εχθρικότητα για την διάθεση 
σύγκρουσης χιλιάδων κόσμου με 
τις δυνάμεις καταστολής, για την 
προσπάθεια τους να εισβάλλουν 
στη Βουλή (που θα μείνει στην 
ιστορία του ελληνικού κινήμα-
τος), τόνοι μελανιού αφιερωμένοι 
στην «προβοκατορολογία» και 
στους κομπασμούς για την «περι-
φρούρηση» του ΠΑΜΕ, που προ-
στάτευε τη Βουλή και τα ΜΑΤ 
μήπως και εκραγεί η οργή του κό-
σμου που το ακολουθούσε.

«Ταξικό» αδιέξοδο
Τη ριζοσπαστικοποίηση των 

αγώνων, η ηγεσία του ΚΚΕ την 
τρέμει όπως ο διάολος το λιβάνι. 
Γι’ αυτό όσο σκληρά κι αν καταγ-

γέλει στα λόγια τις «συμβιβασμέ-
νες ηγεσίες», ουσιαστικά τις βο-
ηθάει στο έργο της χειραγώγη-
σης των εργαζομένων. Εδώ οφεί-
λεται και η κραυγαλέα αδυναμία 
του ΠΑΜΕ να κερδίσει επιρροή 
σε χώρους όπου η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ 
μπορεί να αμφισβητηθεί μαζικά, 
εξαιτίας της άγριας αντεργατι-
κής επίθεσης (πχ. ΔΕΚΟ, δημόσι-
ος τομέας). Άλλωστε, τα «ταξικά 
σωματεία» του ΠΑΜΕ ουσιαστι-
κά δεν διαφέρουν σε τίποτα στη 
λειτουργία τους (διαδικασίες βά-
σης κλπ.) από άλλα σωματεία.

Είναι γι’ αυτό ακόμα πιο εκ-
πληκτική η κρυφή γοητεία που 
ασκεί η πολιτική του ΚΚΕ σε ορ-
γανώσεις της Άκρας Αριστε-
ράς, που ξεχνούν(;) ότι το ζήτη-
μα δεν είναι η αγωνιστική διά-

θεση απλών μελών του ΚΚΕ, ότι 
πρόκειται εδώ και δεκαετίες για 
ένα σκληρό ρεφορμιστικό κόμ-
μα και έναν μηχανισμό με τα δικά 
του ιδιαίτερα προνόμια, ότι είναι 
οργανικό κομμάτι της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας με ιστορι-
κές ευθύνες για την σημερινή κα-
τάντια των συνδικάτων.

Η ρήξη με την συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία, η ανασυγκρό-
τηση και ανασύνθεση του εργα-
τικού κινήματος, δεν έχουν τίπο-
τα να κερδίσουν από την γραμμή 
του ΚΚΕ. Το αντίθετο, θα πραγ-
ματοποιηθούν μόνο σε βάρος της.

(*) Άλλωστε, σε όλη τη Μετα-
πολίτευση το ΚΚΕ δεν έχει παίξει 
θετικό ρόλο σχεδόν σε καμία από 
τις μεγάλες στιγμές του εργατι-
κού κινήματος (πχ. στις συγκρού-
σεις της 25ης Μάη 1976).

Τα ντροπιαστικά γεγονότα 
της Πάτρας

Τα θλιβερά γεγονότα της Πάτρας απασχόλησαν όλο σχεδόν 
τον τύπο, ιδιαίτερα τον αριστερό και τον τοπικό. Ο λόγος 
είναι βέβαια αυτά καθ’ αυτά τα γεγονότα αλλά και ότι μας 

θύμισαν παρόμοιες πρακτικές που χρησιμοποίησε ο σταλινισμός 
ενάντια στους πολιτικούς του αντιπάλους και γενικά στους δια-
φωνούντες, πραγματικούς ή κατασκευασμένους από τους μηχα-
νισμούς του. Υπήρξαν και πολλά ειρωνικά σχόλια, όχι αδικαιολό-
γητα, μια που οι σύγχρονοι ζηλωτές της λύσης των πολιτικών δι-
αφορών «με ψεύδη», με συμμαχίες «με τις δυνάμεις του αστισμού 
και του δικομματισμού», «γραφειοκρατικές πρακτικές και διαγρα-
φές», «ύβρεις και προπηλακισμούς», «ομάδες κρούσης», «στρατι-
ωτικού τύπου σχηματισμούς και εκστρατείες», «αλυσίδες και λο-
στούς» κλπ. θυμίζουν την αλήστου μνήμης ΟΠΛΑ και την Τα-
σκένδη και όχι το σύγχρονο εργατικό κίνημα, που σε μεγάλο βαθ-
μό έχει απαλλαγεί απ’ αυτές τις μαύρες σελίδες.

Οι εμπλεκόμενες οργανώσεις ΑΡΑΝ και ΑΡΑΣ, που δηλώνουν 
αντικαπιταλιστικές, συμμετέχουν στον πολιτικό σχηματισμό της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στα ΕΑΑΚ, με τις αποτρόπαιες ενέργειές τους 
προκαλούν θλίψη και λύπηση. Ωστόσο το καθήκον των αγωνι-
στών του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος δεν είναι μόνο 
να καταδικάσουν αυτά τα γεγονότα, αλλά κυρίως να δείξουν σ’ 
όλους τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη νεο-
λαία ότι αυτές οι πράξεις είναι εντελώς ξένες προς το εργατικό κί-
νημα, την κουλτούρα και τους σκοπούς του. Αυτές τις παρωχημέ-
νες, άθλιες πρακτικές, το εργατικό κινήμα τις καταδίκασε και τις 
επέστεψε εκεί που πραγματικά ανήκουν, στην αστική τάξη και στο 
κράτος της. Όσοι σήμερα τις αναπολούν και θέλουν να τις επανα-
φέρουν, είναι βέβαιο ότι θα έχουν την τύχη αυτών που τις πρωτο-
εισήγαγαν στο εργατικό κίνημα, δηλαδή των σταλινικών και σο-
σιαλδημοκρατικών κομμάτων.

Όμως, αυτά τα ντροπιαστικά γεγονότα έρχονται και σε κραυ-
γαλέα αντίθεση με την οικονομική και πολιτική συγκυρία, τις 
αγωνίες και τις επιθέσεις που δέχεται η εργατική τάξη και το ερ-
γατικό κίνημα από την αστική τάξη και τη χούντα κυβέρνησης-
ΔΝΤ-ΕΕ. Είναι καταδικαστέο και εγκληματικό, ακριβώς όταν 
χρειάζεται ο διάλογος, η κοινή απάντηση και δράση όλων των δυ-
νάμεων που μιλούν στο όνομα του εργατικού κινήματος και των 
συμφερόντων των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων 
και της νεολαίας, για την απόκρουση της καπιταλιστικής βαρβα-
ρότητας, παρακμής και εκχυδαϊσμού των πάντων, να έχουμε πρά-
ξεις στο εσωτερικό του κινήματος που είναι χαρακτηριστικές του 
ταξικού εχθρού και των νεοφιλελεύθερων αγριανθρώπων. Είναι 
τόσο αποκρουστικές και όμοιες οι πράξεις των ΑΡΑΝ και ΑΡΑΣ, 
που δεν έχει κανένα νόημα να καταδικάσει κάποιος μονόπλευρα 
τη μία ή την άλλη, τόσο περισσότερο μάλιστα που οι όποιες «δι-
αφορές» τους, πρωτόγονες επί της ουσίας, θα μπορούσαν να λυ-
θούν με χιλιάδες άλλους τρόπους, γνωστούς από την ιστορία του 
εργατικού κινήματος, εκτός από τις άθλιες σταλινικές και σοσιαλ-
δημοκρατικές πρακτικές που επέλεξαν.  

Για την πολιτική του Κ.Κ.Ε. στο εργατικό κίνημα
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Αυτοσχέδιο υπαίθριο ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης 
για τους μετανάστες και πρόσφυγες της Ηγουμενίτσας

Για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης
Πέρα από την πρωτοφα-

νή (πιθανότατα και διε-
θνώς) μεταμεσονύκτια 
ανακοίνωση του κυ-
βερνητικού ανασχημα-

τισμού, αυτός καθ’ αυτός δεν παρουσι-
άζει «εκπλήξεις».

Δεν αποτελούν έκπληξη οι 15 επι-
πλέον υπουργοί και υφυπουργοί, μια 
που το ΠΑΣΟΚ και ο Γ. Παπανδρέ-
ου έχουν στο DNA τους άλλα να υπό-
σχονται -«μικρό, ευέλικτο κυβερνη-
τικό σχήμα»- και άλλα να πράττουν. 
Ούτε επίσης ότι τα Μ.Μ.Εξαπάτησης 
βάλθηκαν να μας πείσουν ότι τώρα τα 
πράγματα θα πάνε καλύτερα, θα δι-
ορθωθούν οι κυβερνητικές «αρρυθμί-
ες», μέχρι και ότι ο πρωθυπουργός θα 
εξήγγειλε παροχές στην ΔΕΘ!

Η «νέα» κυβέρνηση αποτελείται 
από όλες τις «τάσεις» του ΠΑΣΟΚ, 
χθεσινούς «διαφωνούντες» κλπ. Για-
τί αυτή η «πολιτική επιστράτευση» 
των πάντων; Για να παρθούν πολύ 
σκληρότερα μέτρα απ’ ό,τι μέχρι τώρα 
και να εξασφαλιστούν τα δάνεια των 
τραπεζών, ντόπιων και κυρίως ξένων. 
Η πασοκική «πανστρατιά» θα αρχίσει 
μια νέα βάρβαρη επίθεση, συνέχεια 
της προηγούμενης και του «Μνημονί-
ου Νο2», ενάντια σε μισθούς, συντά-
ξεις, εργασιακές σχέσεις, κοινωνική 

ασφάλιση, απασχόληση, γενικότερα 
στο βιοτικό επίπεδο και ιδιαίτερα στην 
υγεία και την παιδεία, καταπατώντας 
όλες τις ανθρώπινες, ηθικές, πνευμα-
τικές και πολιτιστικές αξίες. Όμως, η 
«νέα» κατοχική κυβέρνηση, χωρίς να 
διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτα από 
την προηγούμενη, αναλαμβάνει απο-
στολή μέσα σε μια οριακή κατάστα-
ση, όπως δείχνουν όλοι οι οικονομικοί 
και κοινωνικοί δείκτες και ομολογείται 
από την ίδια την Τρόικα. 

Παρά τα βουνά ψεύδους και παρα-
πληροφόρησης από κυβέρνηση, ΜΜΕ 
και πληρωμένους παπαγάλους, για 
«φως στο τούνελ», «ξένες επενδύσεις» 
κλπ., η αλήθεια είναι μία: η οικονομία 
βυθίζεται όλο και περισσότερο στην 
κρίση, που μάλιστα δεν είναι αναστρέ-
ψιμη, ιδιαίτερα όσο πυκνώνουν τα ση-
μάδια μιας νέας επιδείνωσης της πα-
γκόσμιας κρίσης, κυρίως σε ΗΠΑ και 
ΕΕ. Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, 
η «νέα» κυβέρνηση, προκειμένου να 
σώσει το καπιταλιστικό σύστημα από 
την πλήρη χρεοκοπία και κατάρρευ-
ση, θα εξαπολύσει έναν πραγματικό 
κοινωνικό πόλεμο ενάντια στους ερ-
γαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώμα-
τα, τη νεολαία. Γι’ αυτούς τους Τσολά-
κογλου, η κοινωνία είναι διεφθαρμένη, 
γεμάτη απατεώνες, άξεστους, αγράμ-

ματους και τεμπέληδες. Μόνο ο Γ. Πα-
πανδρέου, οι πραιτοριανοί του (υπουρ-
γοί και μυστικοσύμβουλοι από όλο τον 
κόσμο και απ’ όλες τις μυστικές υπη-
ρεσίες) και οι αργυρώνητοι παπαγάλοι 
των Μ.Μ.Εξαπάτησης είναι ικανοί και 
έντιμοι. Έτσι, με κάθε αντιδραστικό 
και ανάλγητο μέτρο, που μας γυρίζει 
δεκαετίες πίσω, ενάντια σε κάθε κοι-
νωνικό κομμάτι που χτυπιέται, έχου-
με -και στο μέλλον θα έχουμε ακόμη 
περισσότερο- έναν οχετό από ύβρεις, 
συκοφαντίες, «αποκαλύψεις» σκαν-
δάλων κλπ. Το ΣΔΟΕ «συλλαμβάνει» 
μεγαλογιατρούς που φοροδιαφεύγουν, 
«ανακαλύπτονται» οφσόρ εταιρίες, πι-
σίνες και κότερα που τα έχουν δήθεν 
κακομοίρηδες… και πάνω απ’ όλα 
«κλέφτες και τεμπέληδες» δημόσι-
οι υπάλληλοι, που έχουν ανακηρυχτεί 
στον υπ’ αριθμό 1 εχθρό της Ελλάδας.

Η «επικαιροποιημένη» κυβέρνηση 
είναι πειθήνιο όργανο του κεφαλαίου, 
της Τρόικας και των ιμπεριαλιστών, 
για την απαρέγκλιτη -αν μπορέσουν- 
εφαρμογή του Μνημονίου και όσων 
μνημονίων χρειαστούν. Οι Ραγκού-
σης-Παπακωνσταντίνου είναι η αντ’ 
αυτού ισχυρή ομάδα του Βοναπάρτη 
Γ. Παπανδρέου, ο οποίος μοιράζει έτσι 
τις ευθύνες για την επερχόμενη οικονο-

μική καταστροφή και εξοικονομεί χρό-
νο για να κλείσει όλα τα εξωτερικά ζη-
τήματα (Κυπριακό-Αιγαίο, Μακεδονι-
κό, Κόσοβο), όπως ζητούν οι ιμπερια-
λιστές - και ακόμη να μεγαλώσει την 
εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς (υποστήριξη του 
Ισραήλ, εξόντωση του παλαιστινιακού 
λαού, απομόνωση του Ιράν). Ο δα-
κρύβρεχτος Λοβέδρος, μετά το ασφα-
λιστικό ετοιμάζεται να εξολοθρεύσει 
την υγεία. Ο «αριστερός» Παπουτσής 
έγινε υπουργός των ΜΑΤ, μια που οι 
«δουλειές» στο υπουργείο του αναμέ-
νεται να αυξηθούν κατακόρυφα.

Όμως, το καζάνι της εργατικής και 
λαϊκής οργής βράζει. Τα ψέματα, οι 
παπαγάλοι και οι στρατιές μυστικο-
συμβούλων του Γ. Παπανδρέου… τα 
ρόπαλα του Παπουτσή, δεν θα στα-
ματήσουν την έκρηξή του. Πριν λίγες 
μέρες, ο επικεφαλής μιας από τις κο-
ρυφαίες αστικές «δεξαμενές σκέψης» 
Χανς-Βέρνερ Ζιν δήλωσε: «Αν παρ-
θούν και άλλα μέτρα, η Ελλάδα κιν-
δυνεύει να βυθιστεί στον εμφύλιο». Σε 
κάθε περίπτωση, νέα μέτρα και πολύ 
σκληρότερα από τα προηγούμενα θα 
παρθούν. 

Σ.Π.                           

Στην Ηγουμενίτσα, πολι-
τικοί πρόσφυγες, περίπου 
400 άτομα, από Αφρική, 
Μέση Ανατολή και Με-
σοποταμία καταφθάνουν 

ψάχνοντας αγωνιωδώς ευκαιρία να φύ-
γουν, για τον υποτιθέμενο παράδει-
σο της κεντρικής Ευρώπης. Δτιαβιούν 
προσωρινά σε αυτοσχέδιους καταυλι-
σμούς, κυρίως σε αλσύλια γύρω από το 
λιμάνι και περιμένουν τη νύχτα, για να 
κρυφτούν σε νταλίκες στα καράβια για 
Ιταλία.

 Οι καταυλισμοί είναι πρόχει-
ρα καταλύματα ανάμεσα σε κορμούς 
δέντρων ή απλά στρώματα στο χώμα, 
όπου οι άνθρωποι κοιμούνται στο 
ύπαιθρο. Αυτή τη στιγμή ζουν σ’ αυ-
τούς τους καταυλισμούς κυρίως νέοι 

άνδρες αλλά και 
ανήλικοι. Ιδιαίτε-
ρο ρατσισμό δέχο-
νται οι Σομαλοί και 
Σουδανοί λόγω του 
χρώματος του δέρ-
ματός τους.

Εμείς, ως Αντι-
ρατσιστική Πρω-
τοβουλία Ηγουμε-
νίτσας, θεωρού-
με πως η αλληλεγ-
γύη προηγείται και 
βοηθάει να αποκα-
λυφθούν οι δολο-
φονικές πολιτικές 

κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, που βάζουν τα 
κέρδη πάνω από τον άνθρωπο. Προ-
σπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις 
να αναδείξουμε τις αιτίες που οδηγούν 
στη μετανάστευση, την περιβαλλοντι-
κή καταστροφή, τους επεκτατικούς πο-
λέμους, τους εθνικισμούς, που απαι-
τούν δυνάμεις καταστολής και ελέγ-
χου των συνόρων, καθώς και στρατεύ-
ματα κατοχής. Επίσης δεν ξεχνάμε να 
επισημαίνουμε πως επίτηδες προσπα-
θούν ορισμένοι να ρίξουν όλα τα δεινά 
στους μετανάστες, για να κρύψουν τα 
συμφέροντα και τα μεγάλα κέρδη που 
απομυζούν λίγοι επιτήδειοι από την 
εκμετάλλευση του λιμανιού. Δεν είναι 
τυχαίο ότι προχωρούν οι διαδικασίες 
για την αποκρατικοποίηση και του λι-

μανιού της Ηγουμενίτσας, που εντάσ-
σεται στο γενικό κύμα της απεμπλοκής 
του κράτους από πολλές ΔΕΚΟ, όπως 
«διατάσει» το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο.

Περίπου κάθε 18-20 μέρες, λει-
τουργούμε αυτοσχέδιο ιατρείο κοινω-
νικής αλληλεγγύης, κοντά στην περιο-
χή των καταυλισμών […]. Τα φάρμα-
κα προέρχονται από δωρεές ευαισθη-
τοποιημένων ατόμων, φαρμακοποιών 
ή συλλογικοτήτων. Πρωτοβουλιακά 
έχουν συνεισφέρει και ορισμένοι φαρ-
μακοποιοί της Θεσπρωτίας, ο Φαρμα-
κευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων και άλ-
λες συλλογικότητες (από Πάτρα, Άρτα, 
Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρί-
καλα, Γιάννινα...). Στις αποστολές αλ-
ληλεγγύης επίσης διανέμονται από τα 
μέλη της Κίνησης τρόφιμα και ρούχα. 
Οι πρόσφυγες και μετανάστες της περι-
οχής μας βρίσκονται σε δύσκολη κατά-
σταση. Είναι κυνηγημένοι, ταλαιπωρη-
μένοι ψυχικά και σωματικά, μα το κυ-
ριότερο πρόβλημα τους είναι η πείνα. 
Συχνά βλέπουμε να μας πλησιάζουν 
υποβασταζόμενοι, λόγω της πολυήμε-
ρης ασιτίας τους.

Η ανικανότητα του κράτους, της το-
πικής αυτοδιοίκησης αλλά και η αδια-
φορία των τοπικών φορέων να βοηθή-
σουν σε μια ανθρωπιστική κρίση που 
γίνεται όλο και πιο απελπιστική, δεν 
μπορεί μονίμως να δικαιολογείται από 

την άποψη πως οι πρόσφυγες είναι λα-
θρομετανάστες και το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι να διαφύγουν μέσω 
του λιμανιού. Λένε πως δεν ασχολού-
νται μαζί τους, γιατί δεν θέλουν να νο-
μιμοποιήσουν το πρόβλημα και τους 
αντιμετωπίζουν σαν αγρίμια που μέ-
νουν κυνηγημένοι στο δάσος και ψά-
χνουν για τροφή στα σκουπίδια.

Σε μια εποχή πτώσης αξιών με φαι-
νόμενα ρατσισμού και βίας θα πρέ-
πει να στοχεύουμε στις αιτίες που δη-
μιουργούν τέτοιες συμπεριφορές και 
φαινόμενα και να προσπαθούμε να τις 
αναδείξουμε και να τις αντιμετωπίσου-
με με πολιτικές στήριξης και ενδυνά-
μωσης των ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων […].

20/9/2010

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία 
Ηγουμενίτσας

Για να μπορέσει να συνεχίσει την 
αλληλέγγυα δράση της, η Πρωτοβου-
λία συγκεντρώνει τρόφιμα, ρούχα και 
φάρμακα. Για όσους θέλουν να βοηθή-
σουν, δείτε πιο αναλυτικά στην ιστοσε-
λίδα της:

antiratsistikihgoum@gmail.com

http://antiratsistikihg.blogspot.
com
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Καταστρέφουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Α πό το βήμα της συ-
νάντησης διαλόγου 
για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, που 

πραγματοποιήθηκε στους Δελ-
φούς, ο πρωθυπουργός Γ. Παπαν-
δρέου και η υπουργός Παιδείας Α. 
Διαμαντοπούλου εξήγγειλαν ένα 
πακέτο σαρωτικών αλλαγών για 
τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι προτάσεις της 
κυβέρνησης θα τεθούν σε τρίμηνο 
«διάλογο» και θα πάρουν μορφή 
νομοσχεδίου το Γενάρη του 2011.

Ο πρωθυπουργός, με ένα 
πραγματικό νεοφιλελεύθερο πα-
ραλήρημα, περιφρόνησε και απα-
ξίωσε ολόκληρη την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και κατέστησε σαφές 
ότι το Πανεπιστήμιο όπως το ξέ-
ραμε εδώ και έναν αιώνα, έχει τε-
λειώσει: ουσιαστικά πρόκειται για 
την πλήρη ανατροπή/καταστρο-
φή της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με τη μετατροπή της σε μια 
μεταλυκειακή αγορά παροχής εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών. Μ’ αυτή 
την έννοια δεν έχουμε απλώς μία 
μετακύλιση κόστους στις πλάτες 
των φοιτητών αλλά και μία επίθε-
ση στο μορφωτικό επίπεδο, στις 
επιστήμες, στην ίδια την κοινωνία 
και την αναπαραγωγή της.

Τα επιχειρήματα που χρησιμο-
ποίησε ο Γιωργάκης είναι ένα συ-
νονθύλευμα ασυναρτησιών, ηλι-
θιοτήτων και άκρως αντιφατι-
κών απόψεων. Τόνισε ότι παρό-
λο που εισάγονται πολλοί στα πα-
νεπιστήμια η αποτελεσματικότη-
τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι χαμηλή. Βέβαια είναι απορί-
ας άξιον τι είναι αυτή η περίφημη 
αποτελεσματικότητα της εκπαί-
δευσης και πώς βέβαια τη μετρά-
ει κανείς. Αν όντως υπάρχει μία 
αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευ-
σης και παραγωγής ή κοινωνίας 
το πρόβλημα ξεκινά από την κα-
πιταλιστική οικονομία, καθώς η 
εκπαίδευση κρίνεται υπερβολική 
για τις ανάγκες μιας ολοένα συρ-
ρικνούμενης και εκφυλιζόμενης 
οικονομίας.

Χαρακτηριστικές ασυναρ-
τησίες είναι ότι το πανεπιστή-
μιο θα πρέπει να αλλάξει και για 
να ανταποκριθεί στην παγκοσμι-
οποίηση. Την ίδια στιγμή όμως οι 
νεοφιλελεύθεροι υποστηρίζουν 
και το ακριβώς αντίθετο, δηλα-
δή τη σύνδεση του πανεπιστημί-
ου με την τοπική οικονομία. Μια 
άλλη ασυναρτησία υποστηρί-
ζει ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να 
προσαρμοστεί στην κοινωνία της 
γνώσης, στην κοινωνία της πλη-
ροφορίας. Κάποιος θα πρέπει να 
πληροφορήσει όλους αυτούς τους 
ηλίθιους ότι η κοινωνία της πλη-
ροφορίας δεν έχει καμία σχέση 
με την κοινωνία της γνώσης. Για-
τί η γνώση δεν είναι ένα άθροισμα 
πληροφοριών αλλά είναι το απο-
τέλεσμα μιας θεωρίας, μιας επι-
στήμης πάνω στη βάση των πλη-
ροφοριών (γεγονότων, εμπειριών 
κ.α.). 

Οι προτάσεις της κυβέρνησης
Το νεοφιλελεύθερο σχέδιο για 

τη μετατροπή της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε μία μεταλυκεια-
κή αγορά παροχής εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών συνοψίζεται στις εξής 
κεντρικές προτάσεις:
α) την πλήρη αυτονόμηση-
αυτοδιοίκηση των πανεπιστημί-
ων, πράγμα που πρακτικά σημαί-
νει την πλήρη αποδέσμευση του 
κράτους από την υποχρέωση να 
συντηρεί τα πανεπιστήμια, την 
πλήρη κατάργηση της κρατικής 
πιστοποίησης των γνώσεων και 
τον πλήρη διαχωρισμό των πανε-
πιστημίων από τις επιθυμίες και 
τις ανάγκες του ελληνικού λαού.
β) τη μετατροπή των διαφόρων 
σχολών και τμημάτων σε προ-
γράμματα σπουδών, συνεπώς 
τη μετατροπή των επιστημών σε 
έναν χυλό απ’ όπου κάθε φορά 
θα ξεπροβάλλουν προγράμμα-
τα σπουδών διαφόρων ειδών και 
διάρκειας, με διάφορα μαθήμα-
τα από μία, δύο, τρεις ή περισσό-
τερες επιστήμες, με επιστημονική 
ή επαγγελματική ή οποιαδήποτε 
άλλη κατεύθυνση - και ο καθένας 
από κει και πέρα μπορεί να κάνει 
όποιο συνδυασμό θέλει.
γ) τη συνένωση/εξομοίωση ΑΕΙ, 
ΤΕΙ, ΙΕΚ, κολλεγίων, σεμιναρίων 
κ.α., μια που όλα θα συνδέονται 
μεταξύ τους και η «κυκλοφορία» 
του κατ’ όνομα φοιτητή μπορεί να 
περνάει απ’ όλες τις διαβαθμίσεις, 
τα επίπεδα, τους τομείς κ.λπ.
δ) η εισαγωγή των νέων «στα πα-
νεπιστήμια», δηλαδή στη σού-
πα της μεταλυκειακής αγοράς 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών θα εί-
ναι ελεύθερη με τη νεοφιλελεύ-
θερη σημασία της λέξης, δηλαδή 
θα είναι ένας ολοκληρωτικός κα-
ταναγκασμός από ένα σύμπλεγμα 
σκληρών εξετάσεων και κυρίως 
χρηματικής ικανότητας. Όποιος 
έχει χρήματα σπουδάζει ή μπορεί 
να επιλέξει κάτι που να αντιστοι-
χεί ή να θυμίζει το επίπεδο των μέ-
χρι τώρα επιστημών. Όποιος δεν 
έχει λεφτά απλά δεν θα έχει νόη-
μα να επιχειρεί μία «εισαγωγή» σ’ 
αυτή την αγορά.
ε) η όποια κρατική χρηματοδότη-
ση δεν θα δίνεται στα πανεπιστή-
μια, αλλά θα παρέχεται με μορφή 
κουπονιού/φιλοδωρήματος στον 
κάθε φοιτητή ανάλογα με τη δι-
αδρομή που θέλει να κάνει μέσα 
σ’ αυτή την αγορά. Το πόσο ση-
μαντική θα είναι αυτή η οικονο-
μική ενίσχυση φαίνεται από την 
υπόσχεση της κυβέρνησης ότι θα 
φροντίσει για την παροχή τραπε-
ζικών δανείων, υποτροφιών κ.α. 
στους «φοιτητές».
στ) αυτή η αγορά της μεταλυκει-
ακής «εκπαίδευσης» θα συνδέεται 
με τις ανάγκες της αγοράς, και μά-
λιστα όχι με τις γενικότερες ανά-
γκες της καπιταλιστικής οικονο-
μίας (ακόμη και σ’ αυτή τη φάση 
κρίσης και παρακμής της), αλλά 

με όλες τις πρόσκαιρες, τυχαίες 
ανάγκες της τοπικής οικονομίας. 
Τώρα πώς μπορεί να υπάρχει εκ-
παίδευση ή επιστήμες με έναν τυ-
χαίο και εφήμερο προσανατολι-
σμό στις ανάγκες μιας τοπικής οι-
κονομίας αυτό είναι ένα μυστή-
ριο που μόνο οι νεοφιλελεύθεροι 
μπορούν να λύσουν. Από δω προ-
έρχεται και η ανάγκη για συγχω-
νεύσεις, δηλαδή για έναν «Καλλι-
κράτη» στην εκπαίδευση.
ζ) αυτονόητο είναι ότι η διοίκη-
ση των πανεπιστημίων θα πε-
ράσει στα χέρια των ανθρώπων 
της αγοράς, μια που το διοικητι-
κό συμβούλιο θα αποτελείται από 
εννιά ακαδημαϊκούς και έξι αν-
θρώπους της αγοράς, αλλά ο πρό-
εδρος θα εκλέγεται μόνο από αυ-
τούς τους έξι της αγοράς, δηλαδή 
επιχειρηματίες.

Άμεσες επιπτώσεις θα είναι:
α) η ουσιαστική κατάργηση της 

έννοιας του πτυχίου και της ειδι-
κευμένης εργατικής δύναμης και 
η αντικατάστασή της από άθροι-
σμα πιστωτικών μονάδων, δηλα-
δή η κατάργηση του μισθού και 
των άλλων κατακτήσεων της ει-
δικευμένης, μισοειδικευμένης, 
αλλά και της ανειδίκευτης εργα-
τικής δύναμης.

β) η εισαγωγή διδάκτρων στα 
«πανεπιστήμια» και η ραγδαία 
μείωση των φοιτητών,

γ) η απαξίωση κάθε έννοιας 
μόρφωσης, επιστήμης, του φοι-
τητή και του προοδευτικού ρό-
λου των πανεπιστημίων,

δ) η κατάργηση του πανεπιστη-
μιακού ασύλου και της πολιτικής 
και συνδικαλιστικής δραστηριό-
τητας μέσα στα πανεπιστήμια,

ε) προβλήματα στην αναπαρα-
γωγή της κοινωνίας που θα υπο-
στεί τον ξεπεσμό των επιστημών 
και της μόρφωσης.

Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να 
προετοιμάσει, να οργανώσει  (με 
συνελεύσεις, επιτροπές, καταλή-
ψεις κα) αυτή τη σημαντική μάχη. 
Να υπερασπιστεί  τη μόρφωση,  
τη δημόσια-δωρεάν εκπαίδευση, 
τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις 
σχέσεις εργασίας.  Η μάχη αυτή 
μπορεί να μετατραπεί σε ευθεία 
σύγκρουση της νεολαίας και της 
εργατικής τάξης με την κυβέρνη-
ση, την τρόικα και την πολιτική 
του μνημονίου. Οι φοιτητές πρέ-
πει και μπορούν να γίνουν πυρο-
δότης ενός ευρύτερου κινήματος, 
για μια άλλη οργάνωση της εκ-
παίδευσης και της κοινωνίας.

Γ. Θ.
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Όλο το προηγούμενο διάστημα το 
υπουργείο Παιδείας διαλαλούσε την 
ικανότητά του να διαχειριστεί το 
υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, 

ώστε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία χωρίς 
να υποχρεωθεί σε προσλήψεις. Η πραγματικότητα 
όμως, ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς, είναι τελείως διαφορετική, παρά τις προσπά-
θειες του υπουργείου να καλύψει τα κενά με εντο-
λές για λειτουργία τμημάτων με 30 μαθητές και την 
πρωτοφανή αντιπαιδαγωγική «τακτοποίηση» του 
μαθητικού πληθυσμού με μετακινήσεις μαθητών σε 
άλλα απομακρυσμένα από τα σπίτια τους σχολεία. 
Στα ολοήμερα δημοτικά δεν έχει προσληφθεί ακόμα 
ούτε ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας, ενώ τα περι-
βόητα 800 πιλοτικά δημοτικά απέτυχαν να λειτουρ-
γήσουν σε πλήρες ωράριο γιατί δεν έχουν τις ειδικό-
τητες που εξαγγέλθηκαν. Στην προσπάθειά του το 
υπουργείο να παρουσιάσει μια εικόνα εύρυθμης λει-
τουργίας των σχολείων καταστρατηγεί τα δικαιώ-
ματα των εκπαιδευτικών μετακινώντας εκπαιδευτι-
κούς (πληροφορικής, καλλιτεχνικών, μουσικής, ξέ-
νων γλωσσών και γυμναστές) από τη δευτεροβάθμια 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πριν καν καλυφθούν 
τα κενά των σχολείων της δευτεροβάθμιας, και μά-
λιστα παραβιάζοντας το διδακτικό ωράριο. Στην τε-
χνική εκπαίδευση καταργούνται τμήματα και ειδικό-
τητες, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, στέλνο-
ντας τους υπάρχοντες μαθητές σε άλλες περιοχές και 
μετακινώντας το προσωπικό. Ό,τι υπήρξε ως υπο-
στηρικτική και αντισταθμιστική εκπαίδευση περιο-
ρίζεται δραστικά (π.χ. τμήματα ένταξης παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες) ή καταργείται (πχ. Πρόσθε-
τη Διδακτική Στήριξη και Ενισχυτική Διδασκαλία). 

Η δραστική περικοπή των δαπανών για την παι-
δεία που έχουν επιβάλλει κυβέρνηση και Τρόικα, 
θα επιδεινώσει σε απελπιστικό βαθμό την κατάστα-
ση των σχολείων το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι 
σχολικές επιτροπές πήραν μόλις το 1/3 των περσι-
νών κονδυλίων, με αποτέλεσμα τον χειμώνα τα σχο-
λεία να αδυνατούν να πληρώσουν τη θέρμανση, τους 
λογαριασμούς, τις φωτοτυπίες και άλλα λειτουργικά 
έξοδα. 

Οι σαρωτικές αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στο Λύκειο συνδέ-
ονται άμεσα με το σχέδιο του «νέου σχολείου» που 
έχει εν μέρει νομοθετηθεί και επιχειρείται να γίνει 
πράξη, ενώ όλα αυτά μαζί συνδέονται άμεσα με το 
νέο διοικητικό σύστημα που ψήφισε η κυβέρνηση, 
τον περίφημο «Καλλικράτη». Ουσιαστικά μεταφέρε-
ται σταδιακά η ευθύνη για τη χρηματοδότηση των 

σχολείων από το κεντρικό κράτος στην Αυτοδιοίκη-
ση. Γεγονός που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της αυ-
τοχρηματοδότησης των σχολείων, δηλαδή την ανα-
ζήτηση πόρων από άλλες πηγές πλην του κρατικού 
προϋπολογισμού, από τις επιχειρήσεις-χορηγούς ως 
και τους ίδιους τους γονείς των μαθητών (είτε άμε-
σα μέσω διδάκτρων είτε έμμεσα μέσω αύξησης των 
δημοτικών τελών). Δεν είναι τυχαίος άλλωστε ο χα-
ρακτηρισμός των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση δια στόματος της υπουργού ως «Καλλικράτη 
της εκπαίδευσης»!

Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση για 
μας τους εκπαιδευτικούς είναι μονόδρομος ο δρόμος 
των ανυποχώρητων και ενωτικών αγώνων, μακριά 
και πέρα από τις γραφειοκρατικοποιημένες ηγεσίες 
της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, που ενώ τάχα «αντιστέκονται» 
με καμιά απεργία-τουφεκιά στον αέρα, είναι έτοιμες 
να συμβιβαστούν και να ξεπουλήσουν τους αγώνες. 
Πρέπει να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις.

Στόχος μας πρέπει να είναι η Γενική Απεργία Δι-
αρκείας, για το ξήλωμα των βάρβαρων μέτρων, τη 
διαγραφή του χρέους και την ανατροπή αυτής της 
άθλιας κυβέρνησης και της «τρόικας». Αυτό όμως 
προϋποθέτει να γίνουν:

α) κινητοποιήσεις σε κάθε Σύλλογο/ΕΛΜΕ για 
να ανατραπεί ο νόμος Διαμαντοπούλου στην πράξη 
και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της μείωσης 
των δαπανών στα σχολεία. Τοπικές πορείες, περικυ-
κλώσεις σχολείων, στάσεις εργασίας στα 800 πιλοτι-
κά σχολεία, καταλήψεις σχολείων, πορείες, παραστά-
σεις διαμαρτυρίας, καταλήψεις σε Περιφερειακές Δι-
ευθύνσεις και Δήμους για ελλείψεις προσωπικού και 
μείωση χρηματοδότησης αντίστοιχα.

β) Γενικές συνελεύσεις σε όλους τους Συλλόγους/
ΕΛΜΕ και αποφάσεις για τις παραπάνω κινητοποι-
ήσεις, καθώς και συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα σε 
όλους τους Συλλόγους/ΕΛΜΕ.

γ) Κάλεσμα σε ανοιχτές συνελεύσεις γονέων-
εκπαιδευτικών για ενημέρωση και οργάνωση των κι-
νητοποιήσεων.

δ) Συμμετοχή σε Γενικές Απεργίες με αποφάσεις 
Γενικών Συνελεύσεων σε σχέση με τις διεκδικήσεις 
και συγκρότηση Επιτροπών Αγώνα για την οργάνω-
σή τους.

ε) Πανεκπαιδευτικό Μέτωπο εκπαιδευτικών-
γονιών-μαθητών-φοιτητών για αγώνα διαρκείας 
για τη σωτηρία της δημόσιας εκπαίδευσης από την 
οικονομική κρίση και την πολιτική κυβέρνησης-Ε.Ε.-
Δ.Ν.Τ. 

Αντεπίθεση των  Εκπαιδευτικών

Το «νέο σχολείο» του ΔΝΤ και της Διαμαντοπούλου
συνθλίβει τη δημόσια-δωρεάν Παιδεία
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… «Kαι σήμερα και αύριο 

και όσο χρειαστεί, ο αγώνας 

μας θα δικαιωθεί» ήταν 

ένα από τα συνθήματα που 

ακούγονταν κάθε βράδυ 

έξω από το ρεστοράν 

Banquet στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, δείχνοντας 

την αποφασιστικότητα 

των εργαζομένων και της 

Επιτροπής Αλληλεγγύης να 

τον φτάσουν ασυμβίβαστα 

μέχρι τη νίκη.

Χρειάστηκαν τελικά 

περισσότεροι από πέντε 

μήνες αδιάλειπτων 

κινητοποιήσεων για να 

αναγκαστεί σε υποχώρηση 

η εργοδοσία, αφού πρώτα 

είχε εξαντλήσει όλα τα 

«όπλα» που είχε στη 

φαρέτρα της. 

<Αντεπίθεση των 
Εργαζομένων στον Επισιτισμό

Σ ε συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στα τέλη 
Σεπτεμβρίου η εργο-
δοσία δεσμεύτηκε να 
ανακαλέσει τις απολύ-

σεις των εργαζομένων, να καταβάλει 
το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευ-
μένων που όφειλε, να «κολλήσει» τα 
ένσημα για τους τρεις μήνες που είχε 
αναστείλει τη λειτουργία του κατα-
στήματος καθώς και να αποσύρει τις 
πολλαπλές μηνύσεις που είχε κάνει σε 
καταγγέλλοντες εργαζόμενους του 
εστιατορίου και σε μέλη της Επιτρο-
πής Αλληλεγγύης. Τέλος, για τις δίκες 
που υποχρεωτικά θα πραγματοποιη-
θούν θα ζητήσει από το δικαστήριο να 
μη διωχθούν οι κατηγορούμενοι.

Η παραπάνω εξέλιξη σηματοδοτεί 
μια λαμπρή νίκη για το εργατικό κίνη-
μα συνολικά και αποτελεί ένα φωτει-
νό παράδειγμα διεξαγωγής νικηφό-
ρων αγώνων, ειδικά σήμερα που οι ερ-
γαζόμενοι δέχονται μια απίστευτη σε 
μέγεθος και σκληρότητα επίθεση στα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους 
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την 
Τρόικα και τους εργοδότες. Πάντως 
αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι 
και η Επιτροπή Αλληλεγγύης βρίσκο-
νται σε αγωνιστική επαγρύπνηση μέ-
χρις ότου κανονιστούν και οι τελευ-
ταίες λεπτομέρειες και αρχίσει η εργο-
δοσία στην πράξη να υλοποιεί όσα δε-
σμεύτηκε.

Χρονικό του αγώνα
Ο αγώνας στο Banquet είχε όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαι-
τούνται στη σημερινή εποχή του 
Μνημονίου. Από την πρώτη στιγμή, 
τέλη Απριλίου, οι εργαζόμενοι καθό-
ρισαν τα αιτήματά τους, που αρχικά 
ήταν η επαναπρόσληψη του συναδέλ-
φου τους Βαγγέλη Κιτσώνη, που είχε 
απολυθεί γιατί είχε ζητήσει να κατα-
βληθεί σε όλους τους εργαζόμενους 
το δώρο του Πάσχα, η καταβολή των 

δεδουλευμένων και η τή-
ρηση της εργατικής νο-
μοθεσίας. Αποφάσισαν να 
δώσουν τον αγώνα τους 
μέχρι το τέλος με μαχητι-
κές μορφές πάλης, κυρί-
ως μέσω των παραστάσε-
ων διαμαρτυρίας έξω από 
το κατάστημα και συγκρό-
τησαν το δικό τους όργα-
νο αγώνα, την Επιτροπή 
Αλληλεγγύης, αντιλαμ-
βανόμενοι ότι μόνο με την 
έμπρακτη στήριξη των ερ-
γαζομένων και της νεολαί-
ας καθώς και με τη δημο-
σιοποίηση και εξάπλωση 
του αγώνα τους θα μπο-
ρούσαν να νικήσουν. 

 Όλο αυτό το διάστημα 
πραγματοποιήθηκαν πε-
ρισσότερες από 50 παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας έξω 
από το Banquet και από 

άλλα καταστήματα στα οποία ήταν 
μέτοχος η εργοδοσία. Περισσότερες 
από 15 μικρές ή μεγάλες διαδηλώσεις 
είτε κατέληξαν στο Banquet είτε πέ-
ρασαν από καταστήματα του επισιτι-
σμού για παρέμβαση. Ο αγώνας έγινε 
γνωστός σε όλους τους εργαζόμενους 
του κλάδου και όχι μόνο, που παρα-
κολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξή 
του και εξαπλώθηκε και σε άλλα δύο 
καταστήματα, τον «Καφεναί» και το 
Barθelonika, γεγονός που αποτέλεσε 
μια πρώτη σημαντική επιτυχία και πα-
ρακαταθήκη για το μέλλον. Οι εργα-
ζόμενοι και η Επιτροπή Αλληλεγγύ-
ης χρησιμοποίησαν κάθε προπαγαν-
διστικό μέσο για να κερδίσουν πλατιά 
υποστήριξη, από τις χιλιάδες προκη-
ρύξεις και αφίσες μέχρι τις συναυλίες 
και τις συντροφικές αυτοοργανωμέ-
νες κουζίνες. Σημαντικό κομμάτι του 
αγώνα ήταν και η οικονομική καμπά-
νια της Επιτροπής Αλληλεγγύης προς 
τους εργαζόμενους. Τέλος ο αγώ-
νας εξαπλώθηκε και σε άλλες πόλεις 
(Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα), είτε με δι-
αδηλώσεις είτε με εκδηλώσεις συμπα-
ράστασης.

Στην πραγματικότητα, όλους αυ-
τούς τους πέντε και πλέον μήνες οι 
εργαζόμενοι του Banquet και η Επι-
τροπή Αλληλεγγύης διεξήγαγαν μια 
ιδιότυπη και σκληρή «απεργία διαρ-
κείας», που είχε τεράστιες οικονομι-
κές και κοινωνικές συνέπειες για την 
εργοδοσία, ταρακουνώντας και τρο-
μάζοντας όλους τους μεγαλοεπιχειρη-
ματίες του κλάδου.

Η εργοδοσία με το άνοιγμα του 
καταστήματος στις 22 Αυγούστου 
επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθε-
ση. Έχοντας και τη στήριξη της κυβέρ-
νησης του ΠΑΣΟΚ και του υπουργού 
Δημόσιας Τάξης έπαιζε το τελευταίο 
της χαρτί, αυτό της καταστολής και 
της ποινικοποίησης του αγώνα, αφού 
με τη στάση της όλο το προηγούμε-
νο διάστημα είχε οδηγηθεί σε πλήρες 
αδιέξοδο. Εκτός από τις εξώδικες απο-
λύσεις επτά εργαζομένων προχώρησε 
άμεσα και σε ασφαλιστικά μέτρα ενα-
ντίον των εργαζομένων και μελών της 
Επιτροπής Αλληλεγγύης. Όταν διαπί-
στωσε ότι τα παραπάνω δεν φέρνουν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα, έβαλε σε 

εφαρμογή μια βιομηχανία μηνύσεων 
με ψευδείς κατηγορίες.

Πογκρόμ καταδίωξης και 
συλλήψεων της αστυνομίας

Έτσι στις 31/8 συνελήφθη στο σπί-
τι του ο εργαζόμενος του Banquet 
Γ.Κ. με την κατηγορία ότι είχε παρα-
βιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα και μόνο 
μετά από διαμαρτυρία εκατοντάδων 
εργαζομένων αφέθηκε ελεύθερος, 
αφού πρώτα καθορίστηκε τακτική δι-
κάσιμος. Στις 2/9 συνελήφθη ο Βασί-
λης Γούτας, μέλος της Επιτροπής Αλ-
ληλεγγύης, ενώ η ασφάλεια με πρω-
τοφανή ζήλο προσπαθούσε να συλ-
λάβει αρκετούς άλλους αλληλέγγυ-
ους εργαζόμενους. Ο Βασίλης Γούτας 
κρατήθηκε στην Γ.Α.Δ.Θ. και αντι-
μετώπιζε 11 ψευδείς κατηγορίες, δη-
λαδή σχεδόν το μισό ποινικό κώδι-
κα. Η εισαγγελέας όρισε τη δίκη για 
τις 7/9, παραπέμποντας τις 10 κατη-
γορίες για τακτική δικάσιμο, κρατώ-
ντας για το αυτόφωρο μόνο την κα-
τηγορία της συκοφαντικής δυσφήμι-
σης διά μέσου του τύπου. Ο Βασίλης 
στην απολογία του ήταν κατηγορημα-
τικός για την επιχείρηση εργοδοσίας 
και κυβέρνησης να ποινικοποιήσουν 
τη συνδικαλιστική και πολιτική δρά-
ση. «Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι 
είμαι εργάτης κομμουνιστής, παλεύω 
για την κατάργηση της εκμετάλλευ-
σης ανθρώπου από άνθρωπο, για μια 
κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και 
ειρήνης, ήμουν και είμαι μέλος της 
Επιτροπής Αλληλεγγύης στον αγώ-
να των εργαζομένων …συμφωνώ μέ-
χρι και την τελευταία τελεία με τα όσα 
γράφονται στην προκήρυξη». Η από-
φαση του δικαστηρίου ήταν ένα δικα-
στικό τερατούργημα αφού ο σύντρο-
φος καταδικάστηκε παμψηφεί γιατί... 
μοίραζε προκηρύξεις της Επιτροπής 
Αλληλεγγύης. Η απόφαση του δικα-
στηρίου, στην οποία ασκήθηκε έφε-
ση, ήταν έξι μήνες με τριετή αναστο-
λή. Στην πραγματικότητα ο σύντρο-
φος καταδικάστηκε με τη λογική της 
συλλογικής ευθύνης, που παραπέμπει 
στην περίοδο της χούντας. Η απόφα-
ση επί της ουσίας στρεφόταν ενάντια 
σ’ όλο το εργατικό κίνημα, αφού δίνει
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Α πό τις αρχές Μαΐου, η χώρα 
βρίσκεται κάτω από την κα-
τοχή της Τρόικας, δηλαδή του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις 
αρχές περίπου του 2010, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνί-
ας ζούμε κάτω από την δαμόκλειο σπά-
θη του τεράστιου δημόσιου χρέους, 
των υπέρογκων επιτοκίων δανεισμού 
και των αγορών. Καθημερινά απειλού-
μαστε από μια χούφτα ντόπιων και ξέ-
νων δανειστών, κερδοσκόπων και το-
κογλύφων. Καθημερινά μας βομβαρ-
δίζουν για την «ευθύνη όλων των Ελ-
λήνων» για τη δημιουργία του χρέους 
αλλά και για την αποπληρωμή του. 
Μας λένε ότι η αποπληρωμή του χρέ-
ους είναι «πατριωτική υπόθεση», ζήτη-
μα χρέους προς τα παιδιά μας.

 Όμως το δημόσιο χρέος δημιουρ-
γήθηκε από την ίδια τη λειτουργία 
του συστήματος, από τους ίδιους που 
τώρα απαιτούν να μας στραγγίξουν 
για να το αποπληρώσουμε. Από την 
συνεχή και με κάθε τρόπο στήριξη της 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων επί δε-
καετίες. Από τα αμέτρητα αναπτυξιακά 
προγράμματα, φοροαπαλλαγές, επιδο-
τήσεις, «θαλασσοδάνεια», εισφοροα-
παλλαγές, πακέτα ενίσχυσης, μέτρα 
στήριξης κ.λπ, για κάθε είδους αναξιο-
παθούντες επιχειρηματίες και αεριτζή-
δες. Από το διαρκές ξεκοκάλισμα του 
δημόσιου χρήματος και πλούτου, των 
ασφαλιστικών ταμείων, των μισθών 
μας κ.α. Αυτή είναι η αλήθεια για το 
δημόσιο χρέος. Και όλοι αυτοί που τα 
’κονόμησαν, τώρα στέλνουν τον λογα-
ριασμό σ’ εμάς, τους εργαζόμενους, τα 
λαϊκά στρώματα, τη νεολαία.

Το περιβόητο Μνημόνιο και ο «μη-
χανισμός στήριξης» δεν είναι τίποτε 
άλλο από ένα σύμφωνο υποταγής της 
κυβέρνησης Παπανδρέου στους διε-
θνείς δανειστές- τοκογλύφους. Μέσω 
μιας βίαιης μεταφοράς πλούτου, μιας 
τρομακτικής αφαίμαξης των εργαζομέ-
νων και των φτωχών λαϊκών στρωμά-
των, θέλει να εξασφαλίσει την κανονική 
αποπληρωμή των δανείων. Να κρατή-
σει όρθιους χρεοκοπημένους και κρα-
τικοδίαιτους μεγαλο-επιχειρηματίες 
και πάνω απ’ όλα τους τραπεζίτες και 
τις τράπεζες τους, που σαν βρυκόλακες 
πίνουν το αίμα όλης της κοινωνίας, για 
να σώσει το σύστημα από την πλήρη 
χρεοκοπία και κατάρρευση.

Όλα τα υπόλοιπα, ότι θα «νοικο-
κυρευτούμε» και θα κάνουμε «μια νέα 
αρχή», ότι «οι θυσίες πιάνουν τόπο» 
και υπάρχει «φως στο τούνελ», ότι έρ-

χονται «ξένες επενδύσεις» κλπ., όλα 
αυτά που παπαγαλίζουν από τα Μέσα 
Μαζικής Εξαπάτησης αργυρώνητοι και 
ακριβοπληρωμένοι δημοσιογράφοι, εί-
ναι σκέτα παραμύθια για να μας κρα-
τάνε άβουλους και παθητικούς.

Ήδη είναι σε εξέλιξη σκληρότερα 
μέτρα. Το Μνημόνιο είναι ένα γενικό 
σχεδιάγραμμα, που θα συμπληρώνε-
ται διαρκώς. Κάθε 3-4 μήνες, οι δανει-
στές θα ελέγχουν την πορεία αφαίμα-
ξης-αποπληρωμής και θα επιβάλλουν 
κάθε φορά νέα και σκληρότερα μέτρα. 
Μειώσεις μισθών & συντάξεων, περι-
κοπές κοινωνικών δαπανών για υγεία, 
ασφάλιση και παιδεία, φορολογικά χα-
ράτσια, ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση ερ-
γασιακών σχέσεων, ενίσχυση του με-
γάλου κεφαλαίου με την «απελευθέ-
ρωση» αγορών και επαγγελμάτων σε 
βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας. 

Τ ο προεκλογικό παιχνίδι για 
τις δημοτικές και περιφερει-
ακές εκλογές της 7ης Νοέμ-
βρη έχει ανάψει για τα καλά. 

Όλες οι επίσημες παρατάξεις ορκίζο-
νται σε ό,τι πιο ιερό έχουν ότι ενδιαφέ-
ρονται ανιδιοτελώς για τα προβλήματα 
των δημοτών και των κατοίκων και υπό-
σχονται ότι θα αγωνιστούν για να τα λύ-
σουν. Όμως, για τους περισσότερους απ’ 
αυτούς τα προβλήματά μας ταυτίζονται 
με τα πάρκα, τα λουλούδια, τους κάδους 
των σκουπιδιών, τους χώρους στάθμευ-
σης ή κανένα γήπεδο με κερκίδες, τη 
«διαφάνεια».

Δεν υποτιμάμε τη σημασία των πα-
ραπάνω, ούτε ξεχνάμε ότι σχεδόν τί-
ποτα δεν έκαναν τόσα χρόνια γι’ αυτά 
ή κατασπατάλησαν τεράστια ποσά για 
έργα άχρηστα ή απλά για να ενισχύ-
σουν συμφέροντα τοπικά και δικά τους. 
Πιστεύουμε όμως ότι τα πραγματικά 
μας προβλήματα (που όσο δεν λύνο-
νται τόσο οξύνονται και όλα τα παραπά-

νω) είναι η συνεχής μείωση του εισοδή-
ματός μας και οι καθημερινές δυσκολί-
ες της επιβίωσης. Η μάστιγα της ανερ-
γίας και της υποαπασχόλησης. Το πρό-
βλημα της στέγης. Οι όλο και μεγαλύτε-
ροι περιορισμοί στην ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη (ακριβά φάρμακα, αύξη-
ση της ανασφάλιστης εργασίας και των 
ενσήμων για ασφάλιση, διάλυση της δη-
μόσιας υγείας κ.λπ.). Τα αυξημένα έξο-
δα-κόστος για την εκπαίδευση. Η μάστι-
γα των ναρκωτικών, η διαρκής υποβάθ-
μιση του περιβάλλοντος γύρω μας, η αυ-
ξανόμενη ανασφάλεια, αλλά και η έλλει-
ψη πραγματικής διασκέδασης, η πολιτι-
στική και ηθική φτωχοποίηση.

Γι’ αυτά τα πραγματικά μας προβλή-
ματα, το σύνολο σχεδόν των επίσημων 
παρατάξεων στο δήμο μας αλλά και γε-
νικότερα δεν κάνουν τίποτα ή δεν κά-
νουν ουσιαστικά τίποτα, όταν βέβαια 
δεν είναι αυτές που επιβάλλουν τις κάθε 
είδους αντεργατικές και αντιλαϊκές, φο-
ρομπηχτικές κ.λπ. πολιτικές ως δημο-

τικές αρχές. Άλλες δημοτικές κινήσεις, 
που στα λόγια αναγνωρίζουν αυτά τα 
προβλήματα, από τη μία μένουν σε μια 
φραστική καταγγελία της κατάστασης 
ή των υπευθύνων, καταγγέλλουν άλλες 
παρατάξεις ή τα κόμματα και την κυβέρ-
νηση κ.λπ. Από την άλλη, η λύση που 
προτείνουν είναι η υπερψήφιση του δι-
κού τους συνδυασμού.

Κανείς δεν βλέπει, δεν προτείνει και 
δεν προετοιμάζει τη μοναδική λύση του 
συνόλου των προβλημάτων που μας τα-
λανίζουν: δηλαδή την άμεση συμμετο-
χή, δραστηριοποίηση και κινητοποίη-
ση των ίδιων των δημοτών και κατοί-
κων, των εργαζομένων, των ανέργων, 
των νέων, των συνταξιούχων και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που είναι 
η συντριπτική πλειοψηφία του δήμου 
μας και των περισσότερων δήμων, ώστε 
να επιβάλλουμε μια άλλη διαχείριση και 
αντιμετώπιση, εργατική και λαϊκή, των 
οικονομικών, των τοπικών κοινωνιών 
και των τεράστιων προβλημάτων.

Στις δημοτικές και περιφερειακές 
εκλογές της 7ης Νοέμβρη, τα επίση-
μα πολιτικά κόμματα θα περιμένουν τα 
αποτελέσματα για να μιλήσουν για τα 
εκλογικά συμπεράσματα. Θεωρούν όλοι 
αυτοί τις εκλογές σαν μια απλή σφυγμο-
μέτρηση: για την εκλογική τους δύνα-
μη, τα ποσοστά τους, τις πολιτικές που 
προτείνουν κ.λπ. Η κυβέρνηση θα «κρί-
νει» απ’ τα αποτελέσματα αν η κοινωνία 
αποδέχεται το περιβόητο Μνημόνιο και 
τον «μηχανισμό στήριξης», δηλαδή την 
υποταγή μας στη χούντα της Τρόικας, τα 
βάρβαρα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέ-
τρα που έχει ήδη πάρει, αλλά και τα επό-
μενα που είναι ήδη έτοιμα στα συρτάρια 
τους.

Όλοι εμείς πρέπει να στείλουμε ένα 
μήνυμα αντίστασης. Όχι μόνο οργής, 
αγανάκτησης και αηδίας, αλλά και δι-
άθεσης αγώνα, αποφασιστικότητας, 
έμπρακτης αντίστασης, ανυπακοής και 
ανταρσίας σε όλα αυτά που έκαναν στις 
πλάτες μας και που μας ετοιμάζουν.

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ

=> Όχι σε «Καλλικράτη» και ιδιωτικοποιήσεις
=> Κάτω η χούντα του Μνημονίου και της Τρόικας

Συνδημότες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι, μετανάστες,

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
-> Να καταδικάσουμε τους υποστηρικτές του Μνημονίου και των δανειστών - τοκοφλύφων
-> Να γυρίσουμε τις πλάτες σε όσους μας οδήγησαν ως εδώ
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Ι διαίτερα στις σημερινές συνθήκες, δεν 
έχουμε πολλά περιθώρια. Πρέπει και 
μπορούμε ο δήμος μας και κάθε δήμος, 
κάθε γειτονιά, να γίνουν ένα μετερίζι 
αγώνα. Αγώνα επιβίωσης, αγώνα ενά-

ντια στο Μνημόνιο και την Τρόικα. Αγώνα των 
εργαζόμενων στον δήμο αλλά και των κατοίκων 
και δημοτών, για την υπεράσπιση της ίδιας της 
ζωής μας.

Πρέπει και μπορούμε να αναδείξουμε μια 
άλλη πολιτική και πρακτική, που θα έχει στο κέ-
ντρο της τον άνθρωπο και την ικανοποίηση των 
αναγκών του. Μια πολιτική που θα καταπολεμά 
την φτώχεια, την ανεργία, θα βοηθάει τους ανα-
ξιοπαθούντες με τη δημιουργία θεσμών και οργά-
νων έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης. Που θα 
υπερασπίζει το δικαίωμα όλων σε δωρεάν και ποι-
οτική παιδεία, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνι-
κές και δημοτικές παροχές. Μια πολιτική που θα 
καταπολεμά τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση, 
την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος σε 
έργα βιτρίνας ή εξυπηρέτησης διαφόρων μεγαλο-
εργολάβων, «ημέτερων» και διαπλεκόμενων κάθε 
χρώματος. Μια πολιτική που θα καταπολεμά την 
υλική και ηθική βαρβαρότητα, την κρίση αξιών 
και τη μάστιγα των ναρκωτικών, την ανασφάλεια, 
μέσα από τη δημιουργία λαϊκών θεσμών και ορ-
γάνων, δικτύων κοινωνικής προστασίας. Μια πο-
λιτική που θα βάλει οριστικό τέλος στην ιδιωτι-
κοποίηση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, 
στα ΣΔΙΤ που μετακυλύουν το κόστος στις πλά-
τες των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνι-
ών. Μια πολιτική που θα αντιμετωπίζει το περι-
βάλλον ως δικαίωμα στη ζωή και όχι ως εμπόρευ-
μα. Μια τέτοια πολιτική, πρέπει να στηρίζεται σε 
μια ριζικά διαφορετική διαχείριση του δημόσιου 
χρήματος, υπέρ των πραγματικών αναγκών των 
δημοτών και κατοίκων.

α) Για τα έσοδα των δήμων. Σταμάτημα της 
υπερφορολόγησης μέσω δημοτικών τελών. Καθι-
έρωση μιας προοδευτικής δημοτικής φορολογίας, 
ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία.

Όχι σε δήμους έρμαια της τοκογλυφίας των 
τραπεζών. Να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την αύ-
ξηση της κρατικής χρηματοδότηση προς το δήμο 
μας και προς όλους τους δήμους.

β) Για την καταπολέμηση της ανεργίας και το 
δικαίωμα όλων σε σταθερή, αξιοπρεπή εργασία.

- Διάθεση άμεσα του 10% του προϋπολογι-
σμού του δήμου μας για τη δημιουργία παραγωγι-
κών και κοινωνικά χρήσιμων δημοτικών επιχειρή-
σεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για να απορ-
ροφήσουν άνεργους συνδημότες μας. Εφαρμογή 
ή επέκταση προγραμμάτων εκπαίδευσης ανέρ-
γων. Επιδότηση των ανέργων που δεν παίρνουν 
καμία είδους επιδότηση απ’ τον ΟΑΕΔ. Σταμάτη-
μα κάθε εκχώρησης έργου και προμηθειών σε ερ-
γολάβους και άλλους ιδιώτες, ανάληψή τους από 
τον δήμο.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Σ’ αυτά τα πλαίσια πρέπει να δού-
με τι σημαίνει ο «Καλλικράτης» με τις 
συνενώσεις δήμων. Με τον «Καλλι-
κράτη», πραγματοποιείται η μεταφο-
ρά υπηρεσιών (κοινωνικών, παιδείας, 
υγείας κ.λπ.) στους δήμους και τις πε-
ριφέρειες, χωρίς την εξασφάλιση των 
αναγκαίων πόρων. Καταργούνται πε-
ρίπου 4.000 δημοτικές επιχειρήσεις, 
με αντίστοιχες απολύσεις δημοτικών 
υπαλλήλων και τη χειροτέρευση των 
δημοτικών υπηρεσιών.

Ο «Καλλικράτης» δεν είναι τίπο-
τα άλλο από εφαρμογή του ίδιου 
του Μνημονίου στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση - και στον δήμο μας. Κλεί-
σιμο δημοτικών επιχειρήσεων, απο-
λύσεις και χειροτέρευση εργασιακών 
σχέσεων. Μετακύλιση του κόστους 
υγείας, παιδείας και κοινωνικών υπη-
ρεσιών στις πλάτες των εργαζομέ-
νων, με αύξηση της δημοτικής φορο-
λογίας και ιδιωτικοποίηση των υπη-
ρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 
πλαίσια του επικαιροποιημένου Μνη-
μονίου θα μπει μαχαίρι 1,5-2 δις ευρώ 
στην επιχορήγηση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ως το 2013.

Ο αγώνας που έχουμε να δώσου-
με δεν είναι απλά για να περισώ-
σουμε ό,τι μπορούμε από την επίθε-
ση κυβέρνησης, κεφαλαίου και Τρόι-
κας. Έχουμε μπροστά μας σκληρή σύ-
γκρουση με όλους αυτούς, έναν διαρ-
κή αγώνα, που απαιτεί θυσίες. Αγώνα 
για την επιβίωση, για την αναπαρα-
γωγή της κοινωνίας με σύγχρονους 
όρους και όχι ως δουλοπάροικοι.

Οι πολιτικοί και τα κόμματα του κε-
φαλαίου, η κυβέρνηση, η Τρόικα και 
οι μεγαλοεπιχειρηματίες υποθήκευ-
σαν το μέλλον και τις ζωές μας, χω-
ρίς ούτε καν να μας ρωτήσουν. Κα-
ταργούν ολοένα και πιο γρήγορα 
κάθε νομιμότητα που είχαμε γνωρί-
σει, ακόμα και τη δική τους αστική νο-
μιμότητα. Με την ψήφιση του Μνη-
μονίου, έχουν επί της ουσίας καταρ-
γήσει το ίδιο το Σύνταγμα, τη Βουλή, 
κάθε νόημα της ψήφου του ελληνικού 
λαού, ακόμη και την ίδια την κυβέρ-
νηση. Υπέρτατος νόμος και αρχή είναι 
πλέον οι ελεγκτές της Τρόικας. Αυτοί 
αποφασίζουν τα βάρβαρα μέτρα και 
η κυβέρνηση-μαριονέτα τα «υπογρά-
φει».

Μας έχουν κηρύξει έναν ολοκλη-
ρωτικό πόλεμο, σ’ εμάς και στα παι-
διά μας, στη συντριπτική πλειοψη-
φία της κοινωνίας. Μια μόνο μπορεί 
να είναι η απάντησή μας: Ανυπακοή 
και Ανταρσία σ’ ό,τι κι αν αποφασί-
ζει και ψηφίζει η χούντα κυβέρνη-
σης-Τρόικας!

Όλοι εμείς λοιπόν, που είμαστε και 
οι μοναδικοί παραγωγοί του πλούτου, 
έχουμε κάθε δικαίωμα και υποχρέ-
ωση να χρησιμοποιήσουμε κάθε 
μορφή αγώνα (απεργίες, αποκλει-
σμούς, διαδηλώσεις, καταλήψεις κ.α.), 
για να μην τους αφήσουμε να μας γυ-
ρίσουν στο Μεσαίωνα.

Με σωματεία, επιτροπές αγώνα 
και κυρίως με τη δική μας άμεση συμ-
μετοχή, με την οργάνωση αυτών των 
αγώνων από εμάς τους ίδιους, μέσα 
από γενικές συνελεύσεις σε χώρους 
δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχο-
λές, πρέπει και μπορούμε να ενωθού-
με και να διώξουμε όλα αυτά τα σα-
πρόφυτα. Να επιβάλλουμε τις δικές 
μας λύσεις, για τη σωτηρία της κοι-
νωνίας από την κρίση.

- Άμεση διαγραφή του δημόσιου 
χρέους
- Κατάργηση του Μνημονίου
- Να διώξουμε τη χούντα της Τρόι-
κας, την κυβέρνηση που τους έφε-
ρε και κάθε υποστηρικτή αυτής της 
πολιτικής.
- Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση 
των βασικών τομέων της οικονομί-
ας (τράπεζες, ενέργεια, μεταφορές, 
εμπόριο κλπ.), κάτω από εργατικό 
έλεγχο
- Απαγόρευση των απολύσεων
- Προστασία μισθών και συντάξε-
ων. Εργατικός έλεγχος και μείωση 
στις τιμές.
- Δημόσια κοινωνική ασφάλιση, 
δημόσια και δωρεάν υγεία και παι-
δεία για όλους

Να αρνηθούμε την 
πληρωμή του χρέους

Αυτός ο δρόμος οδηγεί κατευθείαν στην καταστροφή τη με-
γάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

α) Κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην αποπληρωμή του χρέ-
ους, αφαιρείται από τις δικές μας ανάγκες, από τη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας, από το χτίσιμο και τη λειτουργία σχολείων, νο-
σοκομείων, εργατικών και λαϊκών κατοικιών, από τη συντήρη-
ση δρόμων και υποδομών, από τις δημόσιες κοινωνικές υπηρε-
σίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, το ταμείο ανεργίας κ.λπ. Η «κανο-
νική» αποπληρωμή του χρέους, όπως απαιτούν με λύσσα οι ντό-
πιοι και διεθνείς κερδοσκόποι, θα σημάνει την πλήρη καταστρο-
φή-αποστράγγιση όλου του πλούτου που παράγεται στη χώρα 
μας. Μόνο και μόνο για να διασφαλιστούν τα προγραμματισμένα 
κέρδη των διαφόρων δανειστών, τραπεζών, κερδοσκόπων κ.λπ. 

Να το πούμε όσο γίνεται πιο απλά: ή το χρέος και οι δανει-
στές-τοκογλύφοι θα εξαφανίσουν τα δικαιώματά μας και την 
κοινωνία - ή η κοινωνία θα εξαφανίσει το χρέος και όλους αυ-
τούς.

β) Η «κανονική» αποπληρωμή του χρέους μας οδηγεί μα-
θηματικά στο αντίθετο αποτέλεσμα, στην χρεοκοπία (όπως κι 
αν την ονομάσουν, π.χ. «αναδιάρθρωση χρέους»), που σημαί-
νει ακόμα πιο δραματικές εξελίξεις για τους εργαζόμενους και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα.

Όλες μα όλες οι αποφάσεις της επιχειρηματικής, οικονομικής 
και πολιτικής ελίτ-εξουσίας, είχαν σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη 
καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας. Όσο πιο πολύ 
μιλούν για «ανάπτυξη», τόσο περισσότερο φέρνουν οικονομική 
ερήμωση. Γιατί αυτή είναι η η λειτουργία του συστήματός τους, 
της «ελεύθερης αγοράς» και του κέρδους.

Μ’ αυτή την κατάσταση, κανείς και ποτέ δεν πρόκειται να 
ξεχρεώσει τα αστρονομικά ποσά που απαιτούν οι δανειστές-
τοκογλύφοι. Η πολιτική του Μνημονίου, της Τρόικας και των 
υποστηρικτών τους όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την κρίση, αλλά 
την κάνει ακόμα χειρότερη, αυξάνει τα ελλείμματα και τα χρέη, 
φέρνει παντού λουκέτα, απολύσεις, ανεργία, φτώχεια και εξαθλί-
ωση.

Σ’ αυτές τις εκλογές, είναι κρίσιμο η συζήτηση να επικεντρω-
θεί σε όλα αυτά τα προβλήματα και εξελίξεις, καθώς και στο ποιο 
ρόλο και πως μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ίδιος ο 
δήμος μας.
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Είναι σήμερα ζήτημα ζωής και θανάτου να 
σπάσουμε την πελατειακή λογική των κυρίαρ-
χων κομμάτων και των δημοτικών/περιφερει-
ακών παρατάξεών τους. Να σταματήσουμε να 
κρύβουμε την οργή και τη δυσαρέσκειά μας 
πίσω από τις πόρτες των σπιτιών μας. Να ενω-
θούμε, να οργανωθούμε, να αγωνιστούμε για 
τη λύση των προβλημάτων μας. Το κομβικό 
σημείο είναι η άμεση συμμετοχή όλων μας, όχι 
μόνο στις κινητοποιήσεις αλλά και στην οργά-
νωσή τους από εμάς του ίδιους. Δεν υπάρχουν 
σωτήρες, ούτε κανείς μπορεί να σωθεί από μό-
νος του. Τα προβλήματα δε λύνονται με τις 
εκλογές και την ψήφο, αλλά με τον αγώνα, με 
τη ρήξη μ’ αυτό το παράλογο και άδικο σύστη-
μα.

Το πρόγραμμά μας είναι απλό, λογικό και 
εφικτό. Παλεύουμε για τη σωτηρία της κοι-
νωνίας από την κρίση και τα αδιέξοδα που 
μας οδηγούν. Αυτές τις λύσεις δεν μπορεί 
όμως να τις εφαρμόσει καμία παράταξη, κανέ-
νας «σωτήρας», κανείς άλλος εκτός από εμάς 
τους ίδιους, τους εργαζόμενους, τους άνερ-
γους, τους νέους, τους κατοίκους του δήμου 
μας, με την οργάνωση και την κινητοποίηση 
όλων μας. Με τη δημοτική κίνηση ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ,  σας καλούμε να ενισχύσετε 
και να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, να ορ-
γανώσουμε μαζί αυτούς τους αγώνες.

- Μετατροπή όλων των συμβάσεων στο δήμο μας 
σε αορίστου χρόνου, με πλήρη δικαιώματα. Φτάνει πια 
η ομηρία και η ανασφάλεια των συμβασιούχων. Εφαρ-
μογή του 35ωρου και κατάργηση κάθε ελαστικής ερ-
γασίας στις επιχειρήσεις του δήμου μας.

γ) Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Άμεση 
διάθεση του 10% του προϋπολογισμού του δήμου γι’ 
αυτό τον σκοπό. Πρόσληψη και διάθεση από τον δήμο 
των απαραίτητων τεχνικών, συνεργείων κλπ. και του 
εξοπλισμού για την ανέγερση δημοτικών κατοικιών. 
Να παλέψουμε για το πάγωμα κάθε κατάσχεσης κύ-
ριας κατοικιάς λόγω χρεών σε τράπεζες. Ενίσχυση των 
προσπαθειών κατοίκων ή δημοτών για να κτίσουν ή να 
ολοκληρώσουν το δικό τους σπίτι.

δ) Για την αντιμετώπιση της μείωσης του εισοδή-
ματός μας και της φτώχειας. Συγκρότηση επιτροπών 

κατοίκων και δημοτών για τον πραγματικό έλεγχο και 
τη μείωση των τιμών στα κυριότερα εμπορικά κατα-
στήματα και σούπερ μάρκετ της περιοχής μας. Δημι-
ουργία δημοτικών και συναιτεριστικών αγορών, που 
θα προσφέρουν φτηνά τα βασικά καταναλωτικά αγα-
θά ή και δωρεάν σε όσους έχουν ανάγκη.

ε) Για την υγεία, παιδεία, κοινωνική μέριμνα των 
κατοίκων και δημοτών. Αύξηση των δημοτικών δαπα-
νών για κοινωνική πολιτική, σχολεία, παιδικούς σταθ-
μούς, ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία κ.λπ., ώστε να ξεπερ-
νούν πραγματικά το 10% του προϋπολογισμού. Πρέπει 
να σταματήσουν οι κάθε είδους εισφορές των δημο-
τών και κατοίκων (π.χ. για τη συντήρηση και λειτουρ-
γία των σχολείων) και να παρέχονται δωρεάν ενισχυ-
τικά μαθήματα σε μαθητές, σε αναλφάβητους και με-
τανάστες. Να παρέχονται δωρεάν βασικά φάρμακα σε 
όσους δημότες και κατοίκους είναι ανασφάλιστοι και 
δεν έχουν χρήματα για να τα αγοράσουν.

στ) Για την κοινωνικη αλληλεγγύη και την ποιό-
τητα ζωής.

- Προστασία και ενίσχυση των αναξιοπαθούντων, 
των μεταναστών, των φτωχών και αστέγων.

- Ενάντια στη διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος. Υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων, έργα για την 
ανάδειξή τους και την πρόσβαση όλων των δημοτών 
και κατοίκων, όχι στην εμπορευματοποίηση και ιδιω-
τικοποίησή τους.

- Δέσμευση συγκεκριμένων δημοτικών πόρων 
για ένα πρόγραμμα προώθησης της ψυχαγωγίας, του 
αθλητισμού και του πολιτισμου, ιδιαίτερα στη νεολαία, 
μακριά από τη λογική της εμπορευματοποίησης και 
του κέρδους των «χορηγών».

Η Δημοτική Κίνηση «Εργατι-
κή Αντεπίθεση» -που υπο-
στηρίζεται από την ΟΚΔΕ- 
κατεβαίνει στις εκλογές στο 

Δήμο Γαλατσίου στην Αθήνα και στο 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη 
Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει στις δημοτικές 
και περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμ-
βρίου:

- Για να καταγγείλει και να αγωνι-
στεί ενάντια στις πολιτικές και κοινωνι-
κές δυνάμεις που οδήγησαν την οικονο-
μία στην χρεοκοπία και τώρα υποστηρί-
ζουν το Μνημόνιο, τη χούντα Κυβέρνη-
σης-Τρόικας που μας κυβερνά, τη σήψη 
και διαφθορά του πολιτικού συστήμα-
τος.  

- Για να αναδείξει τα ουσιαστικά προ-
βλήματα των εργαζομένων, των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας και 
κυρίως για να προβάλει μια ριζικά δια-
φορετική, μια αντικαπιταλιστική πολιτι-
κή και ένα σχέδιο αγώνων που να μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει τις βάρβαρες επι-
θέσεις της κατοχικής κυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ-ΔΝΤ-ΕΕ. 

- Για να συμβάλλει στην οργάνωση 
της εργατικής αντίστασης και αντεπίθε-
σης, αξιοποιώντας όλα τα πρόσφατα πα-
ραδείγματα: την εξέγερση του Δεκέμβρη 
του 2008, το κίνημα για την Κωνσταντί-
να Κούνεβα, τους αγώνες των νέων σω-

ματείων και την πάλη ενάντια στις απο-
λύσεις, τους αγώνες των μεταναστών και 
στο εστιατόριο Banquet, τη μεγάλη ερ-
γατική έκρηξη στις γενικές απεργίες και 
ιδιαίτερα στις 5 Μάη.

- Για να καταγγείλει και να αγωνιστεί 
εναντία στον «Καλλικράτη» που δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από την εφαρμογή του 
Μνημονίου στους Δήμους και στις Πε-
ριφέρειες, που ιδιωτικοποιεί τις δημό-
σιες υπηρεσίες και αγαθά, που τους με-
τατρέπει σε όργανα των νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών, που τους χρησιμοποιεί 
σαν μέσα για την επιβολή νέων φόρων, 
τελών κ.λπ. 

- Για να προτάξει μια άλλη, ριζικά δι-
αφορετική λογική για τους δήμους, για 
τη διαχείριση των οικονομικών πόρων 
τους, για τις σχέσεις τους με τους πολί-
τες, για τα κοινωνικά και πολιτικά προ-
βλήματα, για το περιβάλλον, για την αλ-
ληλεγγύη και τη διασκέδαση, για τις αν-
θρώπινες, ηθικές και πνευματικές αξίες, 
για τον πολιτισμό. Να συνδέσει τα μικρά 
και μεγάλα τοπικά προβλήματα με τα κε-
ντρικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
και η νεολαία.  

- Για να προτάξει άλλες δομές διοίκη-
σης των δήμων, που θα στηρίζονται σε 
μορφές αυτοοργάνωσης των κατοίκων, 
σε επιτροπές στις γειτονιές, στους χώ-

ρους δουλειάς, στα σχολεία. Μόνο έτσι 
μπορούν γίνουν οι δήμοι πραγματικά όρ-
γανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια ασπί-
δα προστασίας απέναντι στην φτώχεια, 
την ανεργία, την εξαθλίωση, την ανα-
σφάλεια, την ξενοφοβία και το ρατσισμό.

Η Δημοτική Κίνηση «Εργατική Αντε-
πίθεση» έχει πολιτική και πρακτική δη-
μοκρατική, ριζοσπαστική, αντικαπιταλι-
στική, και έτσι είναι απόλυτα αντίθετη με 
τα ψηφοδέλτια που προτείνονται από τα 
αστικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, το ακρο-
δεξιό ΛΑΟΣ κ.λπ.), απ’ όλους τους υπο-
στηρικτές, φανερούς και κρυφούς, του 
Μνημονίου, της ανάλγητης αντεργατι-
κής επίθεσης κυβέρνησης-Τρόικας. Είναι 
επίσης αισθητά διαφορετική από τα ψη-
φοδέλτια που υποστηρίζονται από την 
ρεφορμιστική αριστερά (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, 
ΚΚΕ κ.λπ.), που παρά την ευαισθησία 
τους σε ορισμένα προβλήματα, έχουν μια 
μερική πολιτική, μη συνδέοντας τα «το-
πικά προβλήματα» με τα γενικότερα και 
συνήθως υποτιμώντας ή αδιαφορώντας 
για τη ρίζα του κακού, την κρίση του 
ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. 
Οι ρητορικές καταγγελίες του Μνημο-
νίου πολλές φορές ακυρώνονται από τις 
συμμαχίες τους με γνωστές «προσωπικό-
τητες» του αστικού στρατοπέδου και κυ-
ρίως από την πολιτική που εφάρμοσαν 
σε όσους δήμους είχαν τη διαχείριση.

Στα ψηφοδέλτια της «Εργατικής 
Αντεπίθεσης» συμμετέχουν μέλη διοική-
σεων σωματείων, συνδικαλιστές του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευ-
τικοί δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με σημαντική συμβολή 
σε όλες τις απεργίες και τους αγώνες, ερ-
γαζόμενοι από τους πρόσφατους αγώνες 
(Banquet, Καφεναί, Barθelonika κ.α.), 
άνεργοι εργάτες που δραστηριοποιού-
νται σε Επιτροπές Ανέργων, μετανάστες, 
φοιτητές με πλούσια δράση στο φοιτητι-
κό κίνημα.

Με τα ψηφοδέλτιά της η Δημοτική 
Κίνηση «Εργατική Αντεπίθεση», εκτός 
των μεγάλων κινητοποιήσεων και αγώ-
νων των εργαζομένων, συμβολίζει και 
αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες, 
εκείνο το κομμάτι της εργατικής τά-
ξης (με μερική απασχόληση και κάθε εί-
δους ελαστική εργασία, ανασφάλιστους, 
άνεργους, μετανάστες) που αποσιωπεί-
ται απ’ τα ΜΜΕ, τη συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία, την αστική διαπλοκή. Που 
έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα 
τα κινήματα, στους μικρούς ή μεγάλους 
αγώνες της εργατικής τάξης, που οργα-
νώνει τους χώρους όπου εργάζεται και 
πραγματοποιεί νικηφόρες κινητοποιή-
σεις, που θαρραλέα προτείνει τη μόνη 
πραγματική, ριζική και ρεαλιστική διέξο-
δο από τον καπιταλιστικό μεσαίωνα.

Η παρέμβαση της Δημοτικής Κίνησης «Εργατική Αντεπίθεση»
στους Δήμους Γαλατσίου (Αθήνα) και Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Θεσσαλονίκη)
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Ο ι Δημοτικές και Πε-
ριφερειακές εκλογές 
της 7ης Νοεμβρίου 
διεξάγονται σε μια 
περίοδο όπου οι ερ-

γαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, 
η νεολαία και η κοινωνία γενικότερα 
δέχονται μια απίστευτα σκληρή επίθε-
ση στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώ-
ματα, στις ανθρώπινες, ηθικές και πο-
λιτιστικές αξίες. Αυτή η επίθεση, που 
γίνεται στο όνομα του Μνημονίου, 
έχει έναν μόνο στόχο: Να φορτώσει 
την κρίση του καπιταλιστικού συστή-
ματος στις πλάτες όλων εκείνων που 
δεν ευθύνονται γι’ αυτή. Εκεί στοχεύ-
ουν όλα τα αντεργατικά και αντιλαϊ-
κά μέτρα που έχουν παρθεί (μείωση 
μισθών και συντάξεων, διάλυση των 
εργασιακών σχέσεων και των συστη-
μάτων υγείας, παιδείας και κοινωνι-
κής ασφάλισης, αύξηση της ανεργί-
ας και της φορολογίας κ.λπ.) και τα 
ακόμη χειρότερα που ετοιμάζονται. Η 
χούντα κυβέρνησης-Τρόικας σκοπεύ-
ει -αν τους αφήσουμε- να μειώσει το 
βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού 
τουλάχιστον κατά 50%, μειώνοντας 
το εισόδημά μας, μεταφέροντας στις 
πλάτες μας το κόστος των δημόσιων 
αγαθών και υπηρεσιών, αυξάνοντας 
την ακρίβεια, ανεργία και υποαπασχό-
ληση, ιδιωτικοποιώντας τα πάντα.

Σ’ αυτή την καταβαράθρωση του 
βιοτικού μας επιπέδου, την αφαίρε-
ση όλων όσων κατέκτησαν οι εργα-
ζόμενες μάζες με ιδρώτα και αγώνες, 
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες παίζουν 
ρόλο-κλειδί και θα παίξουν ακόμη 
περισσότερο με τον «Καλλικράτη», 
όπως επίσης και στην εφαρμογή του 
Μνημονίου και στα επόμενα αντι-
δραστικά σχέδια της χούντας που 
μας κυβερνά.

- Οι Δήμοι εδώ και πολλά χρό-
νια έχουν χάσει τον «αυτοδιοικητικό» 
τους χαρακτήρα. Έχουν μεταβληθεί σε 
εργαλεία επιβολής νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών και εξυπηρέτησης τοπικών 
συμφερόντων. Με τον «Καλλικράτη», 
αναλαμβάνοντας νέες αρμοδιότητες 
(εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.) χωρίς ταυ-
τόχρονα να τους παραχωρούνται οι 
κατάλληλοι πόροι, είναι βέβαιο ότι θα 
καταφύγουν σε μεγάλες αυξήσεις των 
τελών και γενικά της φορολόγησης 
των κατοίκων.

- Η περίφημη αποκέντρωση του 
«Καλλικράτη» μετακυλύει το κόστος 
των δημόσιων αγαθών και υπηρεσι-
ών στις πλάτες των εργαζομένων, των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της 
νεολαίας. Είναι μια γιγαντιαία επιχεί-
ρηση, που προβλέπεται από το Μνη-
μόνιο, για τη βίαιη μεταφορά πλούτου 
από τους εργαζόμενους, τα φτωχά λα-
ϊκά στρώματα και τη νεολαία προς τις 
τράπεζες και τους κερδοσκόπους, για 
την αποπληρωμή των δανείων που 
δημιούργησαν, κατασπατάλησαν και 
έφαγαν όσοι διαχειρίστηκαν την οικο-
νομία και την πολιτική όλα τα προη-
γούμενα χρόνια.

Έτσι, οι Δημοτικές και Περιφερει-
ακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου απο-
κτούν μια κεντρική πολιτική σημα-
σία, ασύγκριτα μεγαλύτερη από αντί-
στοιχες στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν 
σ’ αυτές:

- Να δείξουμε τη σφοδρή αντί-
στασή μας, την αγωνιστική διάθεση 
να ανατρέψουμε τις αντεργατικές και 
αντιλαϊκές πολιτικές, το Μνημόνιο 
και τον «Καλλικράτη», τη χούντα που 
μας κυβερνά.

- Να διατρανώσουμε την καταδί-
κη του άθλιου, σάπιου και διεφθαρμέ-

νου πολιτικού σκηνικού, που μας οδήγησε στην 
χρεοκοπία.

- Να δείξουμε ότι την κρίση πρέπει να πλη-
ρούσουν αυτοί που τη δημιούργησαν, το κεφά-
λαιο, τα κόμματά του (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) και το 
παρακμασμένο καπιταλιστικό σύστημα.

- Να προτάξουμε τη διαγραφή του δημόσι-
ου χρέους, ένα πρόγραμμα σωτηρίας/ έκτακτης 
κοινωνικής ανάγκης. Την ανατροπή της κατο-
χικής κυβέρνησης, για ν’ ανοίξει ο δρόμος για 
μια άλλη κοινωνία, δημοκρατική, ριζοσπαστι-
κή, Σοσιαλιστική.
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Η θέση της ΟΚΔΕ για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Οργανώνουμε τους αγώνες - Ρίχνουμε στην κάλπη λευκό
- Για καταδίκη της χούντας Κυβέρνησης - ΔΝΤ - ΕΕ
- Για αποδοκιμασία του πολιτικού σκηνικού και της ρεφορμιστικής αριστεράς
- Ψηφίζουμε κινήσεις με αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά στην πράξη
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Ελαστικά Απασχολούμενοι Εκπαιδευτικοί
(ωρομίσθιοι-αναπληρωτές)

Η ΔΕΘ αρχή νέων ανυποχώρητων αγώνων
Με μερικές χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών (συ-

νήθως πολύ περισσότερες από τους διορισμούς) το Υπ. 
Παιδείας προσπαθεί όπως-όπως να γεμίσει κάποια απ’ 
τα κενά που δημιουργεί η εφαρμογή του Μνημονίου και 
η πολιτική διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Απέναντι στις 11.500 αιτήσεις συνταξιοδοτήσεων, 
διορίστηκαν μόλις 2.825 εκπαιδευτικοί, ενώ τα κενά 
στην εκπαίδευση ξεπερνούν τις 20.000! Η υποτιθέμενη 
κατάργηση της ωρομισθίας μετατρέπεται στην πράξη σε 
όλο και μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων εργασίας (ωρομίσθιοι με 1 έως 4 ώρες και ανα-
πληρωτές μειωμένου ωραρίου). Το κλείσιμο των σχολεί-
ων, οι συγχωνεύσεις και τα τμήματα 30 μαθητών γίνο-
νται καθεστώς. Η αβεβαιότητα για τη λειτουργία των 
αθλητικών και ειδικών σχολείων και η οριστική κατάρ-
γηση της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι κάποια 
από τα χαρακτηριστικά του νέου σχολείου της Διαμα-
ντοπούλου. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι 
βασικές λειτουργίες των σχολείων περνάνε στους υπερ-
χρεωμένους και υποχρηματοδοτούμενους δήμους και οι 
γονείς ήδη από φέτος θα κληθούν να καλύψουν μεγάλο 
μέρος των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Στο διάστημα 2-5/9 πραγματοποιήθηκαν οι Γενικές 
Συνελεύσεις του Σωματείου Ελαστικά Απασχολούμε-
νων Εκπαιδευτικών (Ωρομίσθιων - Αναπληρωτών) σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Σέρρες. Οι συνε-
λεύσεις δεν ήταν ιδιαίτερα μαζικές με εξαίρεση την Θεσ-
σαλονίκη. Έγινε ανάλυση της επίθεσης στην εκπαίδευση 
καθώς και της οικονομικής συγκυρίας και κατέληξαν σε 
ένα πρόγραμμα δράσης που περιλάμβανε:

α) Κατάληψη του περίπτερου του Υπ. Οικονομι-
κών στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την 
ημέρα των εγκαινίων και κατάθεση ψηφίσματος στην 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Μετά την κατάληψη του περιπτέρου τόσο ο πρωθυ-
πουργός που έκανε δηλώσεις σε γειτονικό χώρο, όσο και 
όλοι οι υπουργοί που τον συνόδευαν, φυγαδεύτηκαν με 
τη συνοδεία της αστυνομίας από τον χώρο της ΔΕΘ χω-
ρίς να γίνει κατορθωτό να πραγματοποιηθεί καμία συ-
νάντηση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία από 
τα μέλη του σωματείου και μοιράσθηκαν ενημερωτικά 
φυλλάδια με τα αιτήματά μας στον κόσμο που βρισκό-
ταν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. 

β) Συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 
Θεσσαλονίκης, με συγκέντρωση του Σωματείου στις 
6.00 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου, μαζί με δεκάδες χιλιά-
δες εργαζόμενους, τη στιγμή που ο Παπανδρέου περι-
φρουρούμενος από τέσσερις χιλιάδες αστυνομικούς μι-
λούσε στο Βελλίδειο εγκαινιάζοντας τη ΔΕΘ.

Στην πορεία το μπλοκ του σωματείου ήταν ιδιαίτερα 
μαχητικό και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα μπλοκ 
σωματείων που συμμετείχαν στη διαδήλωση. Συμμετεί-
χαν κυρίως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές από την κε-
ντρική Μακεδονία, ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σωματείου από απο-
μακρυσμένες περιοχές και νησιά.

γ) Παρέμβαση στις κατά τόπους περιφερειακές δι-
ευθύνσεις ώστε να επισπευτεί η καταβολή των δεδου-
λευμένων στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

δ) Συνάντηση επιτροπής του σωματείου με την 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

ε) Δυναμικές κινητοποιήσεις με σταμάτημα κάθε 
σεμιναρίου που αμφισβητεί την παιδαγωγική κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών και θέτει σε εφαρμογή τον νόμο της 
Διαμαντοπούλου. 

στ) Συνάντηση με τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και ΔΟΕ ώστε 
να υπάρξει ένας συντονισμός στη δράση μας.

Για το σωματείο είναι ξεκάθαρο ότι απέναντι στη 
βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης-τρόικας θα πρέπει 
όλοι μαζί ενωμένοι, μαζικά και μαχητικά, μαζί και με 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους να επιβάλουμε τα δί-
καια αιτήματα μας. 

< Νίκος Κτενάς, μέλος Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ε.

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργίας για τις 
7 Οκτωβρίου έχει προχωρήσει η ΑΔΕΔΥ, 
ενάντια στην καταβαράθρωση των εργα-

σιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα, στις απολύ-
σεις δεκάδων χιλιάδων εκτάκτων εργαζομένων 
που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, στη συγχώνευ-
ση και κατάργηση υπηρεσιών και οργανικών θέ-
σεων και στην απειλή για κατάργηση ακόμα και 
της μονιμότητας. Αιχμή του δόρατος αποτελεί 
η επιβολή από το 2011 του Ενιαίου Μισθολογί-
ου για τους δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο θα 
οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του μι-
σθού τους. Η απεργία κηρύχτηκε ενόψει και της 
εκδίκασης της αγωγής κατά του Μνημονίου στην 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 
8 Οκτωβρίου.

Μέχρι τώρα, μέσα από το Πρόγραμμα Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης, το πρόσθετο πακέτο 
μέτρων και το Μνημόνιο, η κυβέρνηση έχει πά-
ρει από τους δημόσιους υπαλλήλους περίπου 1,6 
δις ευρώ, μόνο αν υπολογιστούν οι περικοπές σε 
μισθούς και επιδόματα, δηλαδή χωρίς την πραγ-
ματική μείωση στους μισθούς εξαιτίας των πάσης 
φύσεως αυξήσεων της φορολογίας. Το σχέδιο για 
το Ενιαίο Μισθολόγιο κινείται στις ίδιες γραμμές, 
αφού βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η πε-
ραιτέρω περικοπή των επιδομάτων, με την ενσω-
μάτωσή τους στο βασικό μισθό. Επίσης εφαρμό-
ζεται η σύνδεση μισθού-αξιολόγησης -ένας ακό-
μα τρόπος για τη μείωση των μισθών και το σπά-
σιμο των συλλογικών συμβάσεων- όπου βασικό 
κριτήριο για το ύψος του μισθού θα είναι και το 
«παραγόμενο αποτέλεσμα», χωρίς ωστόσο να δι-
ευκρινίζεται το πώς θα μετριέται αυτό .

Η κυβέρνηση μάλιστα έχει το θράσος να μι-
λάει για εξορθολογισμό του μισθολογικού συ-
στήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει με τα ευρω-
παϊκά. Ούτε λόγος βέβαια για το κατά πόσο αυτή 

η σύγκλιση θα αφορά και τις ίδιες τις αποδοχές, 
οι οποίες παραμένουν από τις χαμηλότερες στην 
Ευρώπη. Ταυτόχρονα, «κατηγορεί» τους δημόσι-
ους υπαλλήλους ότι αμείβονται κατά 38,7% υψη-
λότερα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, χωρίς 
να αναφέρει ότι οι μισθοί των τελευταίων βρί-
σκονται στα όρια της φτώχειας αλλά και μαγει-
ρεύοντας τα στοιχεία όπως την εξυπηρετεί, με τη 
βοήθεια και της προπαγάνδας των ΜΜΕ. Δείχνει 
έτσι τις πραγματικές μισθολογικές εξισώσεις που 
θέλει να πετύχει: σύγκλιση των μισθών σε δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα, πάντα όμως προς τα κάτω.

Η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ για ακόμη 
μια φορά δεν προκηρύσσει κοινή απεργία με την 
ΑΔΕΔΥ, προδίδοντας έτσι ξανά τους εργαζόμε-
νους που θέλουν να εκφράσουν την αγανάκτησή 
τους απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης-ΔΝΤ.

Στον αντίποδα, όμως, οι εργαζόμενοι στον 
ΟΣΕ, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο είχαν μια 24ωρη 
απεργία και πολλαπλές στάσεις εργασίας, έχουν 
ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή τους για απεργία 
διαρκείας μέσα στον Οκτώβριο, όταν κατατε-
θεί στη Βουλή το νομοσχέδιο «εξυγίανσης» του 
ΟΣΕ, που αφορά την επαναδιαπραγμάτευση της 
συλλογικής τους σύμβασης, με στόχο περικοπές 
σε μισθούς και επιδόματα, αναγκαστική συνταξι-
οδότηση και μετατάξεις 2.400 εργαζομένων, πε-
ρικοπές δρομολογίων, κατάργηση των εκπτώσε-
ων, καθώς και αυξήσεις στα κόμιστρα, ώστε να 
φθάσουν στο 80% των εισιτηρίων ανταγωνιστι-
κών μέσων όπως τα ΚΤΕΛ. Παίρνοντας αυτά τα 
μέτρα, είναι προφανής ο στόχος της κυβέρνησης 
να ιδιωτικοποιήσει τον ΟΣΕ, γεγονός που θα έχει 
ολέθριες συνέπειες τόσο στις εργασιακές σχέ-
σεις των εργαζομένων, όσο και στην εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του επιβατικού κοινού, αφού και τα 
τρένα θα γίνουν πια «μέσο πολυτελείας».

Μ.Χ.

BANQUET: Προς νίκη οδεύει ο αγώνας
<  συνέχεια από τη σελίδα 8
πάτημα σε οποιονδήποτε εργοδότη και κυβέρ-
νηση να ποινικοποιεί για συκοφάντηση μέσω 
των προκηρύξεων τους αγώνες των εργαζομέ-
νων.

Στις 17/9 συνελήφθη και κρατήθηκε στη 
Γ.Α.Δ.Θ. το μέλος της διοίκησης του σωματεί-
ου επισιτισμού Μαργαρίτα Κουταλάκη με τις 
ίδιες ακριβώς κατηγορίες. Αυτή τη φορά οι κα-
τηγορίες για το αυτόφωρο ήταν τρεις, παραβία-
ση ασφαλιστικών μέτρων, εξύβριση και βιαιοπρα-
γία. Στην απολογία της η Μαργαρίτα ήταν κόλα-
φος για την εργοδοσία. «Δίνουμε έναν αγώνα για 
την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας μας, για 
την υπεράσπιση των εργασιακών και ασφαλιστι-
κών μας δικαιωμάτων, για τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων και των παιδιών μας…». Το δικαστή-
ριο την αθώωσε πανηγυρικά και παμψηφεί. Σε 
όλες τις περιπτώσεις των συλλήψεων πραγματο-
ποιήθηκαν μαχητικές συγκεντρώσεις και διαδη-
λώσεις που είτε κατέληξαν στο αστυνομικό τμή-
μα είτε έξω από το Banquet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σωματείο του επι-
σιτισμού, στο οποίο πλειοψηφεί το ΠΑΜΕ του 
ΚΚΕ, όπως και όλη την προηγούμενη περίοδο 
έτσι και τώρα δεν προχώρησε σε καμία αγωνι-
στική κινητοποίηση για να υπερασπιστεί τα μέλη 

του. Έμεινε μόνο σε μια ανακοίνωση που δημοσι-
εύτηκε στον Ριζοσπάστη που αφού πρώτα κατα-
δικάζει τις διώξεις των εργαζομένων, εν συνεχεία 
τους εγκαλεί γιατί με τις αγωνιστικές μορφές πά-
λης τους δίνουν δικαίωμα στους εργοδότες και 
την κυβέρνηση να ποινικοποιούν τους αγώνες!!!

Η ΟΚΔΕ και η «Αντεπίθεση των Εργαζομέ-
νων» συμμετέχουν ολόψυχα από την αρχή στον 
αγώνα των εργαζομένων του Banquet. Σήμερα 
που κυβέρνηση και Τρόικα ξεθεμελιώνουν όσες 
κατακτήσεις και δικαιώματα απόμειναν, οι αγώ-
νες μας παίρνουν τον χαρακτήρα ζωής και θανά-
του. Τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και η εργο-
δοτική ασυδοσία πρέπει να βρίσκουν σθεναρή 
αντίσταση μέσα στους χώρους δουλειάς, με αγώ-
νες αποφασιστικούς, ασυμβίβαστους και μαχητι-
κούς, σαν αυτό τον υπέροχο αγώνα του Banquet. 
Χαιρετίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων και 
της Επιτροπής Αλληλεγγύης, που δε σταμάτη-
σε στιγμή ούτε με τις απειλές και τους ξυλοδαρ-
μούς, ούτε με τις απολύσεις, τις μηνύσεις-διώξεις 
και την τρομοκρατία. Καλούμε όλους τους εργα-
ζόμενους και τη νεολαία σε αγωνιστική επαγρύ-
πνηση μέχρι την οριστική νίκη του αγώνα. ■

7 Οκτωβρίου
Απεργία ΑΔΕΔΥ
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ΓΑΛΛΙΑ

Κεντρική Μάχη για την
Κοινωνική Ασφάλιση 

ΔΙΕΘΝΗ

Ολόκληρο τον Σε-
πτέμβριο οι εργαζό-
μενοι, οι νέοι και τα 
λαϊκά στρώματα της 
Γαλλίας μάχονταν 

ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρ-
νησης Σαρκοζί να αυξήσει τα όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης και τις προϋπο-
θέσεις για τη σύνταξη. Το νομοσχέ-
διο ανεβάζει το όριο συνταξιοδότησης 
στα 62 έτη (από 60) και δίνει δικαίω-
μα πλήρους σύνταξης μόνο στα 67 έτη 
(από τα 65). Απεργίες και διαδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 23 του 
μήνα με τη συμμετοχή εκατομμυρίων 
διαδηλωτών, ενώ τα ποσοστά συμμε-
τοχής στις απεργίες ήταν πολύ μεγά-
λα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να υπο-
βαθμίσει το γεγονός θεωρώντας πως ο 
αριθμός των διαδηλωτών «μειώνεται» 
και παρουσιάζει ψεύτικα στοιχεία. Όλα 
όμως δείχνουν ότι οι διαδηλώσεις θα 
συνεχιστούν και μέσα στον Οκτώβρη.

Η απεργιακή διαδήλωση που διορ-
γάνωσαν τα γαλλικά συνδικάτα στις 
7 Σεπτέμβρη συγκέντρωσε σχεδόν 
300.000 διαδηλωτές. Κεντρικό τους 
σύνθημα ήταν η διατήρηση του υπάρ-
χοντος καθεστώτος συνταξιοδότησης 
στα 60 έτη. Χιλιάδες απεργοί και δια-
δηλωτές έλαβαν επίσης μέρος σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η απεργία και η απεργιακή διαδή-
λωση που διοργανώθηκε δύο εβδομά-
δες μετά, στις 23 Σεπτέμβρη, είχαν σε 
εθνικό επίπεδο περίπου τα ίδια ποσο-
στά συμμετοχής και τους ίδιους αριθ-
μούς διαδηλωτών. Ωστόσο το χαρα-
κτηριστικό ήταν ότι οι εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού τομέα απείργησαν και δια-
δήλωσαν πιο μαζικά. Αυτό έγινε τόσο 
στις μεγάλες επιχειρήσεις (Πεζό, Σι-
τροέν, Τογιότα, Κοντινεντάλ) όσο και 
σε μικρότερες επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα. Σε ορισμένες από τις μεγά-
λες επιχειρήσεις, η απεργία αγκάλιασε 
νέα στρώματα, πολλά απ’ τα οποία δεν 
είχαν ποτέ συμμετάσχει σε απεργία, 
όπως π.χ. οι εργαζόμενοι στα γραφεία 
της Μισελέν ή οι τεχνικοί-συντηρητές 
της Αιρ Φράνς. Σε πολλές πόλεις συμ-
μετείχαν στις απεργίες και τις διαδη-
λώσεις και οι εργαζόμενοι στις υπη-
ρεσίες του ιδιωτικού τομέα (π.χ. Καρ-
φούρ, Καζίνο κ.α.). Στις διαδηλώσεις 
στις μικρές πόλεις συμμετείχαν ακόμη 
οικοδόμοι και εργαζόμενοι «μικρών» 
επιχειρήσεων (100-200 ατόμων). Συ-
νολικά υπολογίζεται ότι στις διαδηλώ-
σεις σε όλη τη Γαλλία συμμετείχαν πε-
ρίπου 3 εακτ. άνθρωποι.

Μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, η 
κυβέρνηση επιδόθηκε σε ένα όργιο 
προπαγάνδας και ψεμάτων για να μει-
ώσει τη σημασία των διαδηλώσεων και 
των αριθμό των συμμετεχόντων. Τα 
γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν έπει-
τα άλλη μία απεργία, για τις 12 Οκτώ-
βρη, και διοργάνωσαν μία διαδήλωση 
(χωρίς απεργία) στις 2 Οκτώβρη, με το 
σκεπτικό να συμμετάσχουν στις δια-

δηλώσεις στρώματα εργαζομένων που 
δεν μπορούν εύκολα να απεργήσουν. 
Ανεξάρτητα από τις προθέσεις της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, οι 
διαδηλώσεις αυτές και οι απεργίες ευ-
νοούν την έκφραση της πάλης των ερ-
γαζομένων. Έτσι, στις 2 Οκτώβρη, πε-
ρίπου 3 εκατ. εργαζόμενοι συμμετείχαν 
στις μεσημεριανές διαδηλώσεις σ’ όλη 
τη Γαλλία (300.000 στο Παρίσι), νού-
μερο συγκρίσιμο με αυτό της 23ης Σε-
πτέμβρη, ενώ το καινούργιο στοιχείο 
είναι ότι συμμετείχαν μαζικά φοιτη-
τές και νεολαία. Συνολικά πραγματο-
ποιήθηκαν διαδηλώσεις σε 230 πόλεις. 
Αν τα νούμερα που ανακοινώνουν τα 
συνδικάτα είναι σωστά, αυτό σημαί-
νει πως η ορμή του κινήματος δεν δεί-
χνει να ανακόπτεται, παρά τη φυσιο-
λογική κόπωση που φέρνουν οι συνε-
χείς απεργίες και διαδηλώσεις. Παράλ-
ληλα, σύμφωνα με δημοσκόπηση, πε-
ρισσότερο από 70% των Γάλλων τάσ-
σονται υπέρ των κινητοποιήσεων.

Από την επιτυχία της επερχόμενης 
απεργίας της 12ης Οκτώβρη θα εξαρ-
τηθούν πολλά, καθώς και από τη μα-
ζικότητα, την αποφασιστικότητα και 
τη μαχητικότητα των διαδηλωτών. Σε 
κάθε περίπτωση, οι απεργίες και οι δια-
δηλώσεις δείχνουν τον δρόμο που πρέ-

πει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι 
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σ’ όλη 
την Ευρώπη για να σώσουν τα δικαιώ-
ματά τους και να απαλλαγούν από το 
καπιταλιστικό σύστημα, την κρίση και 
τις επιθέσεις του.

Σ.Ι.

Σ τις 5/9 η βασκική αυτονομιστική οργάνωση  ΕΤΑ 
(“Euskadi Ta Askatasuna”  — «Γη των Βάσκων και 
Ελευθερία») ανακοίνωσε μονομερή «κατάπαυση 
πυρός». Πρόκειται για την τρίτη φορά, στα 42 χρό-

νια ένοπλης δράσης, που η οργάνωση προχωρά σε μια τέτοια 
πρόταση (οι άλλες δύο ήταν το 1998 και 2006). Η ισπανική κυ-
βέρνηση από τη μεριά της απέρριψε αμέσως αυτή την ανακοί-
νωση ως «μη επαρκή», ζητώντας «ολοκληρωτική, οριστική και 
άνευ όρων παύση του ένοπλου αγώνα» από την πλευρά της 
ΕΤΑ. Ωστόσο η ΕΤΑ δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει ένα 
βήμα  μακρύτερα, μια που με νέα ανακοίνωσή της, μέσα από τις 
σελίδες της βασκικής εφημερίδας  Γκάρα, ζητεί διεθνή διαμεσο-
λάβηση για να οδηγηθεί σε ένα τέλος η μακρόχρονη σύγκρου-
σή της με την ισπανική κυβέρνηση. Η ΕΤΑ δεσμεύεται να σε-
βαστεί τη Διακήρυξη των Βρυξελλών —ένα κείμενο που υπέ-
γραψαν πολλές προσωπικότητες (ανάμεσά τους ο νοτιοαφρι-
κανός  κληρικός Ντέσμοντ Τούτου και η βορειο-ιρλανδή πρώ-
ην πρόεδρος Μέρι Ρόμπινσον)— με το οποίο η ΕΤΑ καλείται να 
κηρύξει «μόνιμη και απολύτως επαληθεύσιμη κατάπαυση του 
πυρός». Αν και η ΕΤΑ δεν προσδιόρισε με ποιες προϋποθέσεις 
θα δεχτεί την επίβλεψη από ξένους παρατηρητές  της κατα-
στροφής του οπλοστασίου της, ως εγγύηση για την παύση των 
ενεργειών της, δήλωσε ότι αυτή τη φορά προτίθεται να προ-
χωρήσει πέρα από μια απλή δήλωση καλής θέλησης. Παράλ-
ληλα, και παρά την απαγόρευση της διαδήλωσης από το ισπα-
νικό κράτος, περίπου 400 αγωνιστές διαδήλωσαν στις 12/9 στο 
Μπιλμπάο υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, μετά την άρνη-
ση της κυβέρνησης, για άλλη μια φορά, να μη νομιμοποιήσει το 
κόμμα Batasuna (που αποτελεί την πολιτική πτέρυγα της ΕΤΑ)  
και που από το 2003 έχει τεθεί εκτός νόμου επειδή αρνήθηκε… 
να καταδικάσει απερίφραστα την «τρομοκρατία». 

Η ανακωχή που προσφέρει η ΕΤΑ γίνεται σε μια περίοδο 
όπου  η επιρροή της οργάνωσης έχει μειωθεί πάρα πολύ στη 
χώρα των Βάσκων, ενώ τα βασκικά αριστερά κόμματα που υπο-
στηρίζουν την αυτονομία των Βάσκων βρίσκονται στην παρα-
νομία. Το πρώτο 6μηνο του 2010 συνελήφθησαν από την αντι-
τρομοκρατική υπηρεσία συνολικά 62 µέλη της ΕΤΑ, μεταξύ των 
οποίων και ο ηγέτης της οργάνωσης Ιµπόν Γκογκεασκοετσέα 
(συνελήφθη τον Φεβρουάριο στη Γαλλία), ενώ συνολικά κρα-
τούνται στη φυλακή πάνω από 500 μέλη της ΕΤΑ και βασκικών 
αριστερών κομμάτων. 

Η ΕΤΑ είναι μια οργάνωση μαρξιστικών καταβολών και 
ιδρύθηκε το 1959  από ομάδα φοιτητών που αποσχίστηκαν από 
το Εθνικιστικό Βασκικό Κόμμα (PNV) με  στόχο την αυτοδι-
άθεση της χώρας των Βάσκων και την αποχώρηση από αυτήν 
των ισπανικών δυνάμεων ασφαλείας. Τα μέλη της ανέπτυξαν 
έντονη αντιδικτατορική δράση εναντίοντου Φράνκο, με απο-
κορύφωμα τη δολοφονία, το 1973, του ναυάρχου Μπλάνκο, αρ-
χηγού της ισπανικής κυβέρνησης, που προορίζονταν για διάδο-
χος του Φράνκο. Με την επαναφορά του κοινοβουλευτικού κα-
θεστώτος το 1976, η οργάνωση διασπάται και το 1978 ιδρύεται 
από την πολιτική πτέρυγα το κόμμα Herri Batasuna. Στις πρώ-
τες δεκαετίες της ισπανικής μεταπολίτευσης οι Βάσκοι με τη 
σημαντική συμβολή της ΕΤΑ και του Herri Batasuna κατάκτη-
σαν την επίσημη αναγνώριση της γλώσσας τους (όπως και να 
την μιλούν ελεύθερα), την χρησιμοποίηση της βασκικής σημαί-
ας και μια υποτυπώδη αυτονομία. Στα τέλη του ’80 η κυβέρνη-
ση των σοσιαλιστών του Φελίπε Γκονζάλεθ προσπάθησε να πε-
τύχει οριστική ανακωχή, αλλά οι διαπραγματεύσεις στο Αλγέ-
ρι (1989) κατέληξαν σε αποτυχία μετά τη δολοφονία του στρα-
τηγού Γκιγέρμο Λακάσι. Οι λόγοι που ανάγκασαν την ΕΤΑ να 
παραβιάσει την ανακωχή ήταν η βρώμικη προσπάθεια των σο-
σιαλιστών του Γκονζάλεθ να προσφέρουν αμνηστία στους «με-
τανοούντες» αυτονομιστές με αντάλλαγμα ονόματα συντρό-
φων τους και η αποκάλυψη της συμμετοχής τους στον βρώμικο 
πόλεμο των μυστικών και παραστρατιωτικών υπηρεσιών (ομά-
δες GAL) εναντίον μελών της ΕΤΑ, που είχε σαν αποτέλεσμα 
τη δολοφονία 30 περίπου στελεχών της στο διάστημα 1983-89.

Στα 42 χρόνια ένοπλης δράσης η ΕΤΑ θεωρείται υπεύθυνη 
για τις δολοφονίες περίπου 800 ανθρώπων, στην πλειοψηφία 
αστυνομικοί, στρατιωτικοί και πολιτικοί. Μαύρη σελίδα στην 
ιστορία της αποτελεί η πολύνεκρη βομβιστική επίθεση, σε πο-
λυκατάστημα της Βαρκελώνης το 1987, που προκάλεσε 21 θύ-
ματα. Η μοναδική ενέργεια για την οποία ζήτησε συγνώμη. 

Όποια και να είναι η κατάληξη αυτών των τελευταίων εξε-
λίξεων, ο αγώνας των Βάσκων για αυτοδιάθεση και ελευθερία 
θα συνεχιστεί. Οι βάσκοι εργάτες μόνο ενωμένοι με τους κατα-
λανούς, ισπανούς και ανδαλουσιανούς εργάτες μπορούν να συ-
ντρίψουν το παρακμάζον ισπανικό αστικό κράτος και να πραγ-
ματώσουν το πολυετές όνειρο της αυτοδιάθεσης μέσα σε μία 
ενωμένη σοσιαλιστική Ισπανία. 

Γ.Θ.

Πρόταση ανακωχής από την ΕΤΑ
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Ισπανία
Η Ισπανία, μαζί με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, βρίσκεται στην 

κορυφή της λίστας των χωρών που οι περίφημοι οίκοι αξιολόγησης πε-
ριμένουν να υποβαθμίσουν πετώντας τις στον καιάδα της πτώχευσης. 
Κάτω απ’ αυτή την απειλή, η «σοσιαλιστική» κυβέρνηση Θαπατέρο έχει 
εξαπολύσει μια λαίλαπα αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων, με στό-
χο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από 11,2% του ΑΕΠ που 
ήταν το 2009 σε 3% ως το 2013. Το αποτέλεσμα ήταν η κατακόρυφη πτώ-
ση του βιοτικού επιπέδου και άνοδος της ανεργίας (πλέον πάνω από 
20%). Η κυβέρνηση σχεδιάζει μεταξύ άλλων να περικόψει 6 δις ευρώ από 
τις δημόσιες δαπάνες και επιπλέον 1,2 δις από τις περιφερειακές κυβερ-
νήσεις, να μειώσει κατά ακόμα 5% τους μισθούς των δημοσίων υπαλλή-
λων και να απολύσει 13.000 από αυτούς, να διευκολύνει τις απολύσεις, να 
πάει τη σύνταξη από τα 65 στα 67 χρόνια. 

Η πρώτη μαζική αντίδραση ήρθε από τους εργαζόμενους στο μετρό 
στα τέλη Ιουνίου, με μια τριήμερη απεργία στην οποία πήραν μέρος 7.500 
εργαζόμενοι και η οποία έληξε με την έναρξη διαλόγου των δύο μεγαλύ-
τερων συνδικαλιστικών ενώσεων (CCOO, UGT) με την κυβέρνηση και 
την παραπομπή της συνέχισης των κινητοποιήσεων στις 29 Σεπτεμβρί-
ου, ημέρα πανευρωπαϊκής κινητοποίησης, που κάτω από την πίεση των 
εργαζομένων μετατράπηκε σε γενική απεργία, την πρώτη που τα μεγάλα 
συνδικάτα (ελεγχόμενα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το ΚΚ) καλούν 
μετά από οχτώ χρόνια.

Το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικά-
των (ΕΣΣ) να αναδειχθεί η 29η 
Σεπτεμβρίου πανευρωπαϊκή 

μέρα δράσης ενάντια στη λιτότητα και τα 
αντεργατικά μέτρα των ευρωπαϊκών κυ-
βερνήσεων, αξιοποιήθηκε από τους εργα-
ζόμενους σε πολλές χώρες, παρά τις προ-
θέσεις των συμβιβασμένων ηγεσίων, για 
να γίνουν κινητοποιήσεις και απεργίες.

Σχεδόν 100.000 διαδηλωτές από 21 
χώρες συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλες, 
στην πρώτη κινητοποίηση αυτού του εί-
δους από το ξέσπασμα της κρίσης και στη 
μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2001, 
την ώρα μάλιστα που η Κομισιόν παρου-

σίαζε προτάσεις για τη «νέα οικονομική 
διακυβέρνηση» της ΕΕ και την επιβολή 
κυρώσεων στις χώρες που παραβιάζουν 
το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μεγάλες συ-
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διαδηλώ-
σεις πραγματοποιήθηκαν σε 13 ευρωπαϊ-
κές πρωτεύουσες και πολλές πόλεις, ενώ 
σε αρκετές χώρες κηρύχτηκαν απεργίες 
και στάσεις εργασίας.

Στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη γενική απεργία από το 2002, με τη 
συμμετοχή να φτάνει στο 70%: οι συγκοι-
νωνίες παρέλυσαν, δεκάδες βιομηχανίες 
έκλεισαν και μεγάλες διαδηλώσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλες τις κύριες πόλεις, 
χωρίς να λείψουν οι συγκρούσεις με την 

αστυνομία και οι συλλήψεις.
Στην Ελλάδα, οι ΓΣΕΕ (που είναι και 

μέλος της ΕΣΣ) και ΑΔΕΔΥ αποδείχτη-
κε για μια ακόμα φορά ότι όχι μόνο είναι 
κατώτερες των περιστάσεων και χιλιόμε-
τρα μακριά από τις ανάγκες των εργαζο-
μένων, αλλά και ότι οι ηγεσίες τους και 
ιδιαίτερα η ΠΑΣΚΕ λειτουργούν ως πο-
λιτικά δεκανίκια της κυβέρνησης και του 
ΠΑΣΟΚ. Περιορίστηκαν σε μια στάση ερ-
γασίας (η ΑΔΕΔΥ) και μια απογευματι-
νή συγκέντρωση, τα οποία ως συνήθως 
απλώς ανακοίνωσαν αλλά και θα ήταν 
αδύνατο να συγκινήσουν και να κινητο-
ποιήσουν τον κόσμο της δουλειάς. Ιδιαί-
τερα στο φόντο των δηλώσεων του Πα-

ναγόπουλου, που εμφανίστηκαν στα διε-
θνή ΜΜΕ, ότι «μετά από τόσες απεργίες 
που κάναμε, το Μνημόνιο πλέον θεωρεί-
ται δεδομένο» και ότι «δεν υπάρχει προ-
γραμματισμός για απεργιακή κινητοποίη-
ση»! Όσο κι αν ο ίδιος τα διαψεύδει, οι ερ-
γαζόμενοι καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι 
επί της ουσίας αυτή είναι η πολιτική και ο 
ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σω-
ματεία (νοσοκομειακοί γιατροί, εργαζό-
μενοι στα μέσα μεταφοράς, λιμενεργάτες, 
ομοσπονδίες ΟΣΕ και ΟΤΕ, βιβλιοϋπάλ-
ληλοι κα.) κήρυξαν για τις 29/9 απεργίες 
και στάσεις εργασίας. Αυτούς τους αγώ-
νες πρέπει να ενώσουμε και να απλώσου-
με παντού, ενάντια στην αδιαφορία και 
προδοσία της συνδικαλιστικής «ηγεσίας».

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΗ

Μπαράζ κινητοποιήσεων
Όσο η κρίση που μαστίζει την Ευρώπη βαθαίνει και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν η μια μετά την άλλη πανομοιότυπα μέτρα σκληρής 

λιτότητας, τόσο περισσότερο οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν το ζοφερό μέλλον, που οι ιμπεριαλιστές και οι κυβερνήσεις τους επιβάλλουν. 
Απέναντι σ’ αυτή την εφιαλτική προοπτική, το εργατικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη σηκώνει σιγά-σιγά το ανάστημά του.

Όλα δείχνουν ότι αυτοί οι αγώνες είναι μόνο η αρχή. Το θερμό καλοκαίρι φαίνεται ότι θα ακολουθήσει ένα θερμότερο φθινόπωρο, ένας καυτός χειμώνας.

< Μαρία Κτιστάκη

Βρετανία
Αντιμέτωπη με την χειρότερη κρί-

ση στην ιστορία της χώρας, η κυβέρ-
νηση των Συντηρητικών ανακοίνωσε 
ένα σκληρό πρόγραμμα περικοπών, 
λιτότητας και καταστολής, που -αρ-
χίζοντας από την ψήφιση του προϋ-
πολογισμού τον Οκτώβριο- περιλαμ-
βάνει περικοπές μισθών που φτάνουν 
μέχρι και τις 11.000 λίρες, απόλυση 
600.000 δημοσίων υπαλλήλων μέσα 
στην επόμενη εξαετία, περικοπές των 
αποζημιώσεων απόλυσης μέχρι και 
85%, περικοπές στις υπηρεσίες Υγείας 
και Πρόνοιας, αύξηση των ορίων συ-
νταξιοδότησης στα 66 χρόνια, μείω-
ση των συντάξεων κοκ. Ενώ προωθεί 
και διάταξη με την οποία θα χρειάζε-
ται η έγκριση του 40% της συνολικής 
δύναμης ενός συνδικάτου για να κα-
λέσει σε απεργία.

Το χορό των κινητοποιήσεων απέ-
ναντι σ’ αυτό τον καταιγισμό αντερ-
γατικών και αντιλαϊκών μέτρων άνοι-
ξαν στις 12 Αυγούστου τα μέλη του 
Unite, του συνδικάτου των εργαζομέ-
νων στην αεροπορική εταιρία British 
Airways, προκαλώντας ασφυξία σε 
έξι αεροδρόμια της χώρας. Ακολού-
θησαν στις 7 Σεπτεμβρίου οι εργαζό-
μενοι στο μετρό του Λονδίνου, ενώ 
για τον Οκτώβριο έχουν ανακοινώσει 
απεργίες οι εργαζόμενοι στον δημοσι-
ογραφικό οργανισμό BBC και οι ενώ-
σεις δημοσιογράφων. Στα τέλη Σε-
πτεμβρίου, στο συνέδριο της ελεγχό-
μενης από το Εργατικό Κόμμα συνο-
μοσπονδίας TUC (58 σωματεία με 6,5 
εκατομμύρια μέλη), η ηγεσία υποχρε-
ώθηκε κάτω από την πίεση των εργα-
ζομένων να αποφασίσει ένα πρόγραμ-
μα δράσης ενάντια στα μέτρα, φρο-
ντίζοντας ωστόσο να αναβάλλει τη 
λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για 
την άνοιξη.

Γερμανία: Η κυβέρνηση Μέρκελ βρήκε την ευκαιρία να 
περάσει στον προϋπολογισμό ιδιαίτερα σκληρά φορο-
λογικά μέτρα και περικοπές των κοινωνικών προγραμ-
μάτων, γεγονός που οδήγησε τον Ιούνιο σε μια από τις 
μεγαλύτερες κινητοποιήσεις μεταπολεμικά στη Γερμα-
νία, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου την σκυτάλη πήραν οι 
εργάτες μέταλλου με κυλιόμενες απεργίες.

Σλοβενία: Απαιτώντας από την κυβέρνηση να μην υπα-
ναχωρήσει, με πρόσχημα τη μείωση του ελλείμματος, 
στην υπόσχεση που έδωσε το 2008 για αύξηση μισθών, 
160.000 δημόσιοι υπάλληλοι (50% του κλάδου) συμμε-
τείχαν στην απεργία στις 27/9, τη μεγαλύτερη που έχει 
διοργανωθεί ποτέ στο δημόσιο της χώρας.

Πορτογαλία: Αντιμέτωποι με παρόμοια μέτρα, οι Πορ-
τογάλοι εργαζόμενοι είδαν τον τελευταίο χρόνο την 
φτώχεια να εξαπλώνεται και την ανεργία να σκαρφαλώ-
νει στο 10%. Αντέδρασαν μαζικά με τη μεγαλύτερη κι-
νητοποίηση των τελευταίων χρόνων στις 13 Μαΐου, η 
οποία έφτασε τις 300.000 κόσμου στη Λισαβόνα, για να 
ακολουθήσει μια ακόμα 10 χιλιάδων στις 8 Ιουλίου.

Τσεχία: Στις 21 Σεπτεμβρίου, πάνω από 40.000 εργαζό-
μενοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Πράγας, ενόψει της 
ψήφισης του προϋπολογισμού. Ήταν μια διαδήλωση-
προειδοποίηση εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει στο πακέ-
το μέτρων με μείωση των κρατικών δαπανών 10%, μειώ-
σεις μισθών έως και 43% κ.α., ώστε να περιορίσει το έλ-
λειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ.

Ιταλία: Η απάντηση στα αντίστοιχα μέτρα της κυβέρνη-
σης Μπερλουσκόνι ήρθε με τη μεγάλη γενική απεργία 
στα τέλη Ιουνίου και τις μικρότερες που ακολούθησαν. 
Τον Οκτώβριο, έχει προγραμματιστεί πανεθνική απερ-
γία ενάντια στο φορολογικό και τα μέτρα λιτότητας.

Πολωνία: Αν και η Πολωνία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
που διατήρησε πέρυσι το ρυθμό ανάπτυξής της, η κυ-
βέρνηση έχει εξαγγείλει μέτρα λιτότητας και περικοπής 
των δημοσίων δαπανών για να κατεβάσει το έλλειμμα 
της χώρας (7% φέτος) στο απαιτούμενο από την ΕΕ 3%. 
Στις 22 Σεπτεμβρίου, πάνω από 5.000 δημόσιοι υπάλ-
ληλοι κατέκλυσαν το κέντρο της Βαρσοβίας, μετά από 
κάλεσμα των δύο μεγαλύτερων συνδικάτων της χώρας 
(OPZZ και Αλληλεγγύη), αντιδρώντας στο πάγωμα μι-
σθών που θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση.

Ιρλανδία
Στη χώρα που η κυβέρνηση δε δί-

στασε να προσφέρει 40 δις ευρώ (όσο 
τα ετήσια έσοδα του κράτους) για τη 
σωτηρία του τραπεζικού συστήματος, 
εκτοξεύοντας το έλλειμμα στο 32%, 
ο λαός είναι εξαγριωμένος βλέποντας 
το βιοτικό του επίπεδο να κατρακυλά-
ει και την ανεργία να τριπλασιάζεται. 
Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση 
αμετανόητη σκοπεύει να επιβάλλει και 
νέα μέτρα, για να κατεβάσει το έλλειμ-
μα σε 3% μέσα σε μια τετραετία, περι-
κόπτοντας τις δαπάνες κατά 4 δις το 
2010 και επιπλέον 6 δις την επόμενη δι-
ετία. Το δεύτερο χτύπημα ήρθε από τις 
δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώ-
σεις (ICTU, SIPTU), που συμφώνησαν 
«κοινωνική ειρήνη» τεσσάρων χρόνων! 
Ωστόσο, κάτω από τη λαϊκή κατακραυ-
γή έχει εξαγγελθεί γενική απεργία για 
τις 13 Οκτωβρίου, που αναμένεται μα-
ζικότατη.

Ρουμανία
Την ίδια μέρα και μετά 

από κάλεσμα μιας από τις με-
γαλύτερες συνδικαλιστικές 
συνομοσπονδίες της χώρας, 
της CNSRL-Fratia, πάνω από 
10.000 εργαζόμενοι διαδή-
λωναν στο κέντρο του Βου-
κουρεστίου απαιτώντας την 
παραίτηση της κυβέρνησης 
και διαμαρτυρόμενοι για τα 
μέτρα λιτότητας που παίρ-
νει κατ’ απαίτηση των ΔΝΤ-
ΕΚΤ-ΕΕ, ώστε να πάρει δά-
νειο 20 δις δολαρίων: μειώ-
σεις μισθών κατά 25% και 
συντάξεων κατά 15%, αύξη-
ση φόρων κατά 5%, περικο-
πές θέσεων εργασίας κλπ.
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ΣΟΥΗΔΙΑ
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας πραγματοποιή-

θηκαν μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην είσοδο στο κοι-
νοβούλιο του ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δη-
μοκρατών, με το 6% που συγκέντρωσαν στις πρόσφατες 
εκλογές. Στο αυθόρμητο κάλεσμα που ξεκίνησε μέσω δια-
δικτύου από μια 17χρονη ρουμάνα μετανάστρια στη Στοκ-
χόλμη, ανταποκρίθηκαν 10.000 διαδηλωτές στη Στοκχόλ-
μη, 5.000 στην πόλη Γκόθενμπουργκ και άλλοι 2.000 στο 
Μαλμόε. Η διαμαρτυρία των εργαζομένων έδωσε ηχηρή 
απάντηση στη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης που 
εκφράζεται σ’ αυτήν την περίπτωση μέσω της νομιμοποίη-
σης ενός κόμματος που αποτελεί την «κομψή» μετεξέλιξη 
των νεοναζιστικών ομάδων της δεκαετίας 1990. Οι Σουη-
δοί Δημοκράτες θέτουν σαν προτεραιότητα τη μείωση των 
προσφύγων που φιλοξενούνται στη Σουηδία κατά 90%.

ΙΤΑΛΙΑ
Χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν στην πόλη Ρέτζιο 

Καλάμπρια στις 27/9, εκδηλώνοντας την οργή τους κατά 
της μαφίας. Καταδίκασαν την πανίσχυρη επιρροή και νο-
μιμοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιο-
χή, κυρίως της Ντρανγκέτα, του ισχυρότερου κυκλώμα-
τος μαφίας στην Καλαβρία, και απαίτησαν από την κυβέρ-
νηση να λάβει μέτρα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. 
Αφορμή για την κινητοποίηση υπήρξε η βομβιστική επί-
θεση στο σπίτι του σημαντικότερου εισαγγελέα στο Ρέ-
τζιο, του Σαλβατόρε Ντι Λάντρο, ενέργεια που αποδίδε-
ται στην μαφία.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Περίπου 300 εργαζόμενοι διαδήλωσαν στο Κάιρο και 

άλλοι τόσοι στην Αλεξάνδρεια στις 22/9 κατά της διαδο-
χής του υιού Μουμπάρακ στην προεδρία, που προετοιμά-
ζεται μετά τον θάνατο του πατέρα του και σημερινού προ-
έδρου. Σε μια χώρα με πληθυσμό σχεδόν 80 εκατ., ένας τέ-
τοιος μικρός αριθμός διαδηλωτών ίσως να ξενίζει, αλλά 
πρέπει να λάβουμε υπόψη το κλίμα τρομοκρατίας που έχει 
εγκαθιδρύσει το καθεστώς Μουμπάρακ, με εκφοβισμούς 
και βασανιστήρια. Αρκετές οργανώσεις και κόμματα κά-
λεσαν για μποϊκοτάρισμα των βουλευτικών εκλογών τον 
ερχόμενο Νοέμβριο και των προεδρικών εκλογών το 2011.

ΙΝΔΙΑ
Εδώ και 3 μήνες συνεχίζεται η νεολαιίστικη εξέγερση 

στο Κασμίρ, που ξέσπασε με αφορμή τη δολοφονία ενός 
17χρονου μαθητή στις 11/6 από δακρυγόνο των αστυνο-
μικών.  Μέσα σε αυτούς τους μήνες 96 άνθρωποι έχουν 
σκοτωθεί, οι 18 μετά τις 20/9, όταν οι διαδηλώσεις ενάντια 
στις προκλητικές δηλώσεις του αμερικάνου πάστορα Τζό-
ουνς για το Κοράνι μετατράπηκαν σε διαδηλώσεις ενάντια 
στην ινδική κατοχή (η περιοχή του Κασμίρ είναι μοιρασμέ-
νη ανάμεσα στην Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα, και έχει 
μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό). Επί τρεις μήνες χιλιά-
δες εξαγριωμένοι, απογοητευμένοι νέοι συγκρούονταν με 
τις βαριά οπλισμένες δυνάμεις ασφαλείας. Το Κασμίρ είναι 
μια από τις πιο στρατιωτικοποιημένες περιοχές στον κό-
σμο, με 600.000 ινδικό στρατό να επιτηρεί μια κοιλάδα που 
έχει περίπου οκτώ εκατομμύρια πληθυσμό. Όμως ούτε η 
καταστολή ούτε η προσπάθεια κουκουλώματος του αγώ-
να από την τοπική κυβέρνηση συνασπισμού APHC, δεν 
έφεραν καρπούς. Η εξέγερση του Κασμίρ είναι μια από τις 
ανεξέλεγκτες «εξεγέρσεις των πεινασμένων» που ξεσπούν 
στην Ινδία τους τελευταίους μήνες, όπως οι εκρήξεις 
στην Δυτική Βεγγάλη τον Αύγουστο, από χωρικούς του 
Μπουρντβάν και από μαθητές και καθηγητές στην περι-
φέρεια Μουρσινταμπάντ που διαμαρτύρονταν για τον θά-
νατο ενός μαθητή λυκείου σε τροχαίο ατύχημα στις 27/8.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
Στις 23/9 χιλιάδες κάτοικοι μιας από τις παραγκουπό-

λεις της Μανίλα, στις οποίες ζει περίπου ο μισός πληθυ-
σμός της πόλης, αντιστάθηκαν στην κατεδάφιση των σπι-
τιών τους πετώντας πέτρες, ξύλα και οτιδήποτε άλλο έβρι-
σκαν εναντίον της αστυνομίας. Η αστυνομία επιτέθηκε 
εφαρμόζοντας απόφαση της κυβέρνησης για κατεδάφιση 
των 6.000 περίπου παραγκών σε μια έκταση 340 εκταρί-
ων για να χτιστούν μεγάλα εμπορικά κέντρα. Οι κάτοικοι 
έκλεισαν μια από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και 
παρά την ωμή βία της αστυνομίας, κατόρθωσαν να σταμα-
τήσουν, τουλάχιστον προσωρινά, τα σχέδια κατεδάφισης.

Στις 26 Σεπτεμβρί-
ου πραγματοποιή-
θηκαν κοινοβουλευ-
τικές εκλογές στη 
Βενεζουέλα, όπου 

πρώτο κόμμα ήρθε το «Ενωμένο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα για τη Βε-
νεζουέλα» (PSUV) του προέδρου 
Τσάβες, με ποσοστό 50% και 98 
βουλευτές. Δεύτερο ήρθε το κόμ-
μα της αντιπολίτευσης, η συμ-
μαχία «Δημοκρατική Ένωση», 
(MUD), με ποσοστό 47% και 65 
βουλευτές και τρίτο το κόμμα 
«Πατρίδα για Όλους» (PPT) που 
έβγαλε δύο βουλευτές.

Στις κοινοβουλευτικές εκλο-
γές του 2005 η αντιπολίτευση (ο 
εκπρόσωπος των ντόπιων επιχει-
ρηματικών και οικονομικών ελίτ 
και των ιμπεριαλιστών) απεί-
χε από τις εκλογές και καλούσε 
τους ψηφοφόρους να μην συμμε-
τέχουν στην ψηφοφορία. Διαβλέ-
ποντας την επικράτηση του κόμ-
ματος του Τσάβες με υψηλό μάλι-
στα ποσοστό, στόχευε με τη στά-
ση της στην ακύρωση του εκλο-
γικού αποτελέσματος και στην 
απονομιμοποίηση της κυβέρνη-
σης. Η εξέλιξη ήταν διαφορετική 
από αυτή που περίμενε καθώς το 
αποτέλεσμα ήταν να περιθωριο-
ποιηθεί από την κοινοβουλευτι-
κή ζωή και τις κοινοβουλευτικές 
εξελίξεις. Έτσι η κυβέρνηση του 
Τσάβες κατέκτησε την απόλυτη 
πλειοψηφία στο κοινοβούλιο κα-
ταλαμβάνοντας πάνω από τα 2/3 
των εδρών, πράγμα που της έδω-
σε τη δυνατότητα να περνάει νο-
μοσχέδια και συνταγματικές αλ-
λαγές χωρίς να αντιμετωπίζει κα-
νένα βέτο στις ψηφοφορίες. Η 
στάση της αντιπολίτευσης άλλα-
ξε την επόμενη χρονιά, πρώτα με 
τη συμμετοχή της στις προεδρι-
κές εκλογές του 2006 και έπειτα 
με τη συμμετοχή της στις τοπι-
κές εκλογές των περιφερειών το 
2008.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, η αντιπολί-
τευση χρησιμοποίησε όλες τις 
δυνάμεις της για να αποθαρρύνει 
τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν 
υπέρ του PSUV. Τόσο τα τοπικά 
ΜΜΕ, που βρίσκονται στη συ-
ντριπτική πλειοψηφία τους υπό 
τον έλεγχό της, όσο και τα διε-
θνή ΜΜΕ, φερέφωνα των ιμπε-
ριαλιστών, (CNN, Economist, 
New York Times κ.α.), ενέτειναν 
την καμπάνια τους εναντίον του 
Τσάβες και του PSUV. Κατηγόρη-
σαν τον Τσάβες ότι «προσπαθεί 
να μετατρέψει τη Βενεζουέλα σε 
Κούβα» και ότι «ακολουθεί κατα-
στρεπτική οικονομική πολιτική». 
Ισχυρίστηκαν επανειλημμένα ότι 
«η Βενεζουέλα έχει τη χειρότερη 
οικονομία του κόσμου» και ότι 
«αποτελεί το πιο επικίνδυνο ση-

μείο του πλανήτη (λόγω εγκλη-
ματικότητας) ακόμα και σε σχέ-
ση με το Ιράκ». Ακολούθως, μετά 
τις εκλογές, έσπευσαν να δηλώ-
σουν πως η νίκη του PSUV απο-
τελεί μια «πύρρειο» νίκη και ότι 
αυτή είναι η αρχή του τέλους του 
Τσάβες.

Όλες αυτές οι ενέργειες της 
αντιπολίτευσης και των ιμπερι-
αλιστών δεν αποτελούν όμως 
κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό. 
Όσοι ζητούν την απομάκρυν-
ση του Τσάβες και της κυβέρνη-
σής του και την ήττα του κινήμα-
τος στη Βενεζουέλα, έχουν επι-
δοθεί τα τελευταία 8 χρόνια στη 
συστηματική οργάνωση σχεδίων 
για την επίτευξη αυτών των στό-
χων (απόπειρα πραξικοπήματος 
το 2002, βιομηχανικό μποϋκο-
τάζ το 2003, δολοφονικές επιθέ-
σεις κ.λπ.). Παρόλα αυτά για μια 
ακόμα φορά απέτυχαν να δημι-
ουργήσουν κλίμα «αντι-Τσάβες» 
και να αποτρέψουν τη νίκη του 
PSUV.

Το PSUV μπορεί να μην κα-
τόρθωσε να καταλάβει τα 2/3 
των εδρών, που ήταν ο στό-
χος του, όμως μετά από 12 χρό-
νια διακυβέρνησης τα ποσοστά 
της κυβέρνησης του Τσάβες δεν 
έχουν πέσει σημαντικά και διατη-
ρεί τις δυνάμεις της στις αγροτι-
κές και αστικές περιοχές. Φαίνε-
ται ότι υπάρχει ένας σκληρός πυ-
ρήνας υποστηρικτών του που πι-
στεύει και ελπίζει στο πρόγραμ-
μα και τις αλλαγές που έχει εξαγ-
γείλει και εφαρμόζει. Παρά την 
οικονομική κρίση και τα συνεχή 
μποϋκοτάζ, το ποσοστό της φτώ-
χειας έπεσε από το 29,8% το 2003 
στο 7,2% το 2009 και η ανεργία 
από το 16,8% στο 7,5%, ενώ ο 
αναλφαβητισμός έχει σχεδόν ξε-
ριζωθεί και η αγροτική μεταρ-
ρύθμιση έχει προχωρήσει σε ση-
μαντικό βαθμό. Το PSUV μπο-
ρεί να περνάει άνετα νομοσχέ-
δια από τη νέα Βουλή, παρά την 
αλλαγή στην αναλογία των βου-
λευτών των δύο μεγάλων κομμά-
των.

Από την άλλη, βέβαια, το 50% 
που πήρε το PSUV δείχνει ότι 
ένα μέρος των λαϊκών μαζών έχει 
μετατοπιστεί προς την αντιπο-
λίτευση και αυτό δεν οφείλεται 
τόσο στην εμπιστοσύνη προς αυ-
τήν όσο στη διστακτικότητα και 
αναβλητικότητα που εμφανίζει η 
κυβέρνηση του Τσάβες μπροστά 
σε ορισμένα βασικά προβλήμα-
τα των μαζών και στην αναποτε-
λεσματικότητα ή την υπονόμευ-
ση ορισμένων πολιτικών της. Το 
τελευταίο οφείλεται στην υπονό-
μευση της πολιτικής του Τσάβες 
από τον ίδιο τον αστικό μηχανι-
σμό, μια που διάφορα μέτρα υπέρ 
των μαζών παρόλο που ψηφίζο-
νται δεν εφαρμόζονται ή «χάνο-
νται» από τη συνειδητή «απρα-
ξία» του κρατικού μηχανισμού. Ο 
Τσάβες και το PSUV βρίσκονται 
μπροστά σε ένα καίριο σημείο: 
είτε θα παρασυρθούν από αυτή 
την κατάσταση, με αποτέλεσμα 
αργά ή γρήγορα, στις επόμενες 
ή μεθεπόμενες εκλογές, να χά-
σουν επειδή θα απογοητεύσουν 
τον κόσμο, είτε θα προχωρήσουν 
στην μεγαλύτερη κινητοποίηση 
των λαϊκών και εργατικών μαζών, 
στηριζόμενοι στην αυτοοργάνω-
ση των ίδιων των μαζών και όχι 
στον κρατικό μηχανισμό που πα-
ραμένει αστικός και ταυτόχρονα 
εφαρμόζοντας τον δημοκρατικό 
σχεδιασμό στην οικονομία απαλ-
λοτριώνοντας τις μεγάλες επιχει-
ρήσεις και τράπεζες (με άλλα λό-
για αν προχωρήσουν προς τη σο-
σιαλιστική επανάσταση). Ήδη 
στο νέο σχεδιασμό περιλαμβά-
νεται ένας νέος εργατικός νόμος 
για τη λειτουργία των επιχειρή-
σεων μέσω εργατικών συμβουλί-
ων καθώς και η ανάπτυξη της βι-
ομηχανίας.

Μ.Δ.

Εκλογική νίκη του Τσάβες 
.... αλλά με πολλά προβλήματα

ΔΙΕΘΝΗ
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ΤΟΥΡΚΙΑ
Η νίκη των «Ισλαμιστών εντείνει την διαίρεση της άρχουσας τάξης

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
από τους τούρκους αγωνιστές

Μόλις 9 μέρες μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία (βλ. σχε-
τικό άρθρο), στις 21 Σεπτέμβρη στις 5:00 τα ξημερώματα η αστυ-
νομία πραγματοποίησε ένα ακόμα πογκρόμ στην Ισταμπούλ και 
2 ακόμα πόλεις ενάντια σε αγωνιστές από σχεδόν όλο το φάσμα 
της τουρκικής αριστεράς.

Σ’ αυτή την  επιχείρηση-σκούπα, μασκοφόροι άνδρες των ει-
δικών δυνάμεων της αστυνομίας εισέβαλαν σε γραφεία πολιτι-
κών οργανώσεων, σπίτια αγωνιστών και γραφεία συνδικάτων, 
συλλαμβάνοντας συνολικά 17 άτομα, δημοσιογράφους, αρθρο-
γράφους πολιτικών εντύπων και μέλη πολιτικών οργανώσεων, 
με το πρόσχημα ότι ήταν μέλη «ένοπλης τρομοκρατικής οργά-
νωσης».

Ο Ριντβάν Τουράν, πρόεδρος του Κόμματος Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας Τουρκίας (SDP), ο Χακάν Σοϊτενίζ, αρθρογράφος 
του τουρκικού επαναστατικού περιοδικού RED και πλήθος αγω-
νιστών της Πλατφόρμας Κοινωνικής Ελευθερίας και του περι-
οδικού Επιστήμη και Μέλλον, ήταν ανάμεσα στους συλληφθέ-
ντες. Καμιά πληροφορία, ενημέρωση ή εξήγηση δεν έχει δοθεί 
από τις αστυνομικές και κυβερνητικές αρχές τόσο για την επιχεί-
ρηση όσο και για την τύχη των αγωνιστών.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει εξαπολύσει άγρια επίθεση φί-
μωσης πλήθους αγωνιστών, στέλνοντας τους στη φυλακή για 
αρκετούς μήνες, με στόχο να πνίξει κάθε φωνή που δεν πειθαρχεί 
στους νόμους που επιβάλλει και εναντιώνεται στην πολιτική της. 
Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχουν συλληφθεί ο πρόεδρος της 
Ιατρικής Ένωσης Τουρκίας, ο οργανωτικός διευθυντής της Συ-
νομοσπονδίας Επαναστατικών Εργατικών Συνδικάτων και μέλη 
της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Κρατικών Υπαλλήλων, μετά 
από εισβολές της αστυνομίας στα κεντρικά τους γραφεία. 

Το κυβερνών κόμμα ενεργεί με μεθόδους ανάλογες μ’ αυτές 
που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πρα-
ξικοπήματος της 12ης Σεπτέμβρη 1980, ποινικοποιώντας την 
συνδικαλιστική και πολιτική δράση, καταργώντας με ωμό και 
βάρβαρο τρόπο τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν 7 συνδικάτα και εργατι-
κοί φορείς της Ισταμπούλ για τις συλλήψεις αναφέρεται: «Έχου-
με να πούμε κάποια λόγια σ’ αυτούς που προσπαθούν να οικο-
δομήσουν ένα καθεστώς «2ης τυραννίας», όπως αυτό του Σουλ-
τάνου Αβδούλ Χαμίτ του 2ου, με τη βοήθεια της εξουσίας  τους 
και με την υποστήριξη των «δυνάμεων πέραν του Ατλαντικού»: 
οι εργατικές μας οργανώσεις είναι αποφασισμένες να υπερασπι-
στούν τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, τους εργάτες και τους φί-
λους των εργατών ενάντια σ’ αυτές τις επιθέσεις, που έχουν ως 
σκοπό να εκφοβίσουν, να φιμώσουν, να τρομοκρατήσουν και να 
καταστείλουν το λαό.»

Την έκτη συνεχόμενη νίκη 
του πέτυχε ο Ερντογάν απένα-
ντι στο κεμαλικό πολιτικοστρα-
τιωτικό κατεστημένο της Τουρ-
κίας με το δημοψήφισμα της 12ης 
Σεπτεμβρίου για την αναθεώρη-
ση του Συντάγματος, όπου το 
«Ναι» υπερίσχυσε με 58%. Αφε-
νός πρόκειται για ψήφο εμπι-
στοσύνης στο κόμμα του, το Κί-
νημα Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης (ΚΔΑ), καθώς η αντιπολί-
τευση είχε σύσσωμη ταχθεί ενά-
ντια. Αφετέρου, ανοίγει ο δρό-
μος για νίκη του ΚΔΑ στις εκλο-
γές του Ιουνίου του 2011 (αν 
δεν γίνουν πρόωρες), εφαρμο-
γή της αναθεώρησης και πιθανά 
μεταπήδηση του Ερντογάν στο 
προεδρικό αξίωμα (κατάλληλα 
ενισχυμένο από την αναθεώρη-
ση), απ’ όπου θα έχει την απόλυ-
τη πολιτική εξουσία!

Η πρώτη νίκη του Ερντογάν 
ήταν το 2002, όταν το ΚΔΑ κέρ-
δισε το μεγαλύτερο μέρος των 
λαϊκών ψήφων διαμαρτυρίας 
ενάντια στην προηγούμενη διε-
φθαρμένη εξουσία [1]. Η δεύτε-
ρη ήταν στις συμπληρωματικές 
εκλογές του 2003 στο νομό Σί-
ιρτ, που έγιναν ουσιαστικά για 
να εκλεγεί βουλευτής ο ίδιος, 
επειδή το 2002 είχε καταδικα-
στεί από το στρατιωτικό κατε-
στημένο και δεν είχε συμμετά-
σχει στις εκλογές!

Το ΚΔΑ διαφέρει από άλλα 
ισλαμικά κόμματα της Μ. Ανα-
τολής. Προήλθε το 2001 από 
το ισλαμικό Κόμμα της Αρε-
τής του σκληροπυρηνικού πρώ-
ην πρωθυπουργού Ερμπα-
κάν (που βγήκε εκτός νόμου 
από το στρατιωτικό κατεστη-
μένο). Αυτό έγινε όταν αμερι-
κάνοι και ευρωπαίοι ιμπεριαλι-
στές αντιλήφθηκαν πως η ενί-
σχυση του ισλαμικού στοιχείου 
στην τουρκική κοινωνία μετα-
τόπιζε τα στρατηγικά τους συμ-
φέροντα προς την ισλαμική ελίτ. 
Έπαψαν σιγά-σιγά να στηρίζουν 
τα πραξικοπήματα των στρατη-
γών, ενώ η τουρκική κοινωνία 
άρχισε να θρησκεύεται περισ-
σότερο όσο απελευθερωνόταν 
από το αυταρχικό βαθύ κράτος 
των στρατιωτικών, που είχε κα-
ταστείλει την θρησκεία. Πιο με-
τριοπαθής από τον Ερμπακάν, ο 
Ερντογάν απέκτησε συμμάχους 
ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές, 
στις προσωπικότητες του πολυ-
πολιτισμικού τουρκικού ισλαμι-
σμού, στους επιχειρηματικούς 
κύκλους. Το «οικονομικό θαύ-
μα» της τελευταίας εξαετίας [2], 
φέρνοντας την Τουρκία στην 
17η θέση της παγκόσμιας οικο-
νομικής κατάταξης, γέννησε 
μια νεά ελίτ αλλά και υποχρέω-
σε κομμάτια της παλιάς να συν-
δράμουν τις θέσεις του πολιτι-
κού Ισλάμ. Δεν είναι τυχαίο επί-
σης ότι ο Ερντογάν εμφανίζεται 

περισσότερο φιλο-ευρωπαϊστής 
από τους κοσμικούς κεμαλιστές, 
που τον κατηγορούν ότι «θέλει 
να μετατρέψει την Τουρκία σε 
Ιράν»! Η ΕΕ απαιτεί εκδημοκρα-
τισμό, όχι βέβαια γιατί ενδιαφέ-
ρεται για τις λαϊκές ελευθερίες 
αλλά για να ελέγχει την εξουσία 
στη χώρα, γι’ αυτό και βρίσκει 
σύμμαχο τον Ερτνογάν.

Τα κύρια σημεία της 
αναθεώρησης είναι:
- Κατάργηση του άρθρου του 
Συντάγματος του 1982, που 
απαγορεύει δικαστική δίωξη 
των πραξικοπηματιών του 1980. 
Αμέσως μετά το δημοψήφισμα 
έγιναν πλήθος προσφυγών για 
δίωξη του αρχιπραξικοπηματία 
Εβρέν και των συνεργατών του.
- Κατάργηση της διάταξης με 
την οποία όλοι οι βουλευτές 
ενός κόμματος χάνουν την βου-
λευτική ιδιότητα, αν το Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο το θέσει 
εκτός νόμου. Αλλαγή του τρό-
που εκλογής των μελών του Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου και 
του Ανώτατου Συμβουλίου Δι-
καστών-Εισαγγελεών, ώστε να 
ελέγχονται από την κυβέρνηση. 
Ορίζεται μάλιστα ότι θα προε-
δρεύει ο εκάστοτε υπουργός Δι-
καιοσύνης, πράγμα που αχρη-
στεύει τη λεγόμενη διάκριση 
των εξουσιών.
- Δικαίωμα συλλογικής σύμβα-
σης στους δημόσιους υπαλλή-
λους, περισσότερα δικαιώματα 
στις γυναίκες και στις μειονότη-
τες, μεγαλύτερο έλεγχο του κοι-
νοβουλίου πάνω στα στεγανά 
της διοίκησης. Κατάργηση δια-
κρίσεων κατά ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, μεγαλύτεη προστασία 
στους ανήλικους (συχνά κατα-
δικάζονται από τα δικαστήρια 
ως ενήλικες).
- Επιτρέπεται η προσφυγή στη 
δικαιοσύνη για αποφάσεις του 
Ανώτατου Στρατιωτικού Συμ-
βούλιου, καταργείται η στρατι-
ωτική ιεραρχία στην στρατιωτι-
κή δικαιοσύνη (!) και ανοίγει ο 
δρόμος για παραπομπή των αρ-
χηγών των ενόπλων δυνάμεων 
στο Ανώτατο Δικαστήριο!

Ο Ερντογάν επιδιώκει τον 
έλεγχο της δικαιοσύνης και του 
στρατού, προσπαθώντας να 
κερδίσει συμμάχους στα λαϊκά 
στρώματα με υποσχέσεις περί 
εκδημοκρατισμού και καταδίκης 
των μισητών πραξικοπηματιών. 
Ακόμη επιχειρεί μια συγκέντρω-
ση της εξουσίας στα χέρια του 
κυβερνώντος κόμματος και του 
προέδρου. Πρόκειται για μια με-
ταφορά του κέντρου εξουσίας 
στα χέρια της νέας ελίτ που εκ-
προσωπούν οι «ισλαμιστές». Ο 
εκδημοκρατισμός είναι μάλλον 
το κερασάκι στην τούρτα, χωρίς 
να πρέπει κανείς να τον απαξιώ-
νει πλήρως.

Το Ρεπουμπλικάνικο Λαϊ-
κό Κόμμα (ΡΛΚ) και το ακρο-
δεξιό ΚΕΚ επέλεξαν την πόλω-
ση, αλλά έτσι ταυτίστηκαν με 
την εξουσία του στρατιωτικού 
κατεστημένου, που επανειλημ-
μένα και πρόσφατα έχει χρησι-
μοποιήσει το χουντικό σύνταγ-
μα ενάντια σε κοινοβουλευτικά 
κόμματα, την Αριστερά, τις δη-
μοκρατικές ελευθερίες. Η ήττα 
τους στο δημοψήφισμα είναι 
έτσι κατανοητή.

Κυρίως όμως η πόλωση οφεί-
λεται στην ανειρήνευτη -όπως 
φαίνεται- διαμάχη στους κόλ-
πους της τουρκικής άρχουσας 
τάξης, ανάμεσα στην παλιά, κε-
μαλική ελίτ, (στηριζόμενη στον 
στρατό και τα στεγανά της δι-
καιοσύνης) και στη νέα ελίτ που 
έχει αναδυθεί. Τα εκλογικά απο-
τελέσματα είναι χαρακτηριστι-
κά. Σε Ισταμπούλ και Άγκυρα 
το «ναι» πήρε περίπου 55%, ενώ 
στη Σμύρνη μόλις 37%. Γενικά, 
στα παράλια του Αιγαίου και 
της Μεσογείου κυριάρχησε η 
αντιπολίτευση του ΡΛΚ, ανάμε-
σα στα παράλια και το εσωτερι-
κό της χώρας το ακροδεξιό ΚΕΚ 
και στην υπόλοιπη Τουρκία το 
ΚΔΑ. Παραδόξως, στις πιο ανε-
πτυγμένες περιοχές ο «εκδημο-
κρατιστής» Ερντογάν είναι πιο 
αδύναμος, γιατί εκεί έχει βαθιές 
ρίζες η παλιά φθίνουσα ελίτ με 
τις κοσμικές επιρροές. Αντίθετα, 
η νέα ελίτ έχει ρίζες στην Ανατο-
λία, όπου ο Ερντογάν κυριαρχεί.

Είναι δύσκολο να προβλέψει 
κανείς που θα καταλήξει η διαί-
ρεση, λόγω και της προσπάθειας 
της Τουρκίας να μετατραπεί σε 
υποϊμπεριαλισμό στην περιοχή. 
Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποι-
ήσεις όλες τις δυνατές σχέσεις 
του τούρκικου καπιταλισμού 
με το μουσουλμανικό στοιχείο 
της Ανατολής (Ιράν κλπ.), χωρίς 
όμως να απομακρυνθεί από την 
στήριξη της Δύσης. Ισορροπία 
εξαιρετικά δύσκολη και επισφα-
λής, γιατί η Δύση απειλεί την 
Τουρκία με πολλά αγκάθια (Ισ-
ραήλ, Κούρδοι, Αρμένιοι). Κυ-
ρίως όμως η τουρκική άρχουσα 
τάξη σκέφτεται πολύ αν θα πρέ-
πει να στραφεί προς τις ανερχό-
μενες αγορές της Ασίας, αντί να 
βαυκαλίζεται με την οικονομι-
κά προβληματική γηραιά ήπει-
ρο! Αυτή η ασάφεια εντείνει τη 
διαμάχη.

Η διαίρεση του μπλοκ εξου-
σίας καθίσταται δυνατή, για-
τί αυτό δεν απειλείται άμεσα 
από το εργατικό κίνημα. Η τα-
ξική πάλη στην Τουρκία παίρ-
νει ακόμα και τις πιο έντονες και 
ακραίες μορφές (εθνικοαπελευ-
θερωτικά και ένοπλα κινήματα, 
χιλιάδες αγωνιστές που θυσι-
άζονται στα κρατητήρια κλπ.), 
ωστόσο η εργατική τάξη εί-
ναι εξαιρετικά αδύναμη πολιτι-

κά. Τα μεγάλα συνδικάτα έχουν 
υποστεί ισχυρά πλήγματα από 
την χουντική διακυβέρνηση από 
το 1980 αλλά και λόγω της προ-
δοσίας των σοσιαλδημοκρατι-
κών ηγεσιών τους, που δεν μπο-
ρούν να εκμεταλλευτούν τις 
αστικές διαιρέσεις προς όφελος 
του εργατικού κινήματος. Παρ’ 
όλα αυτά, ο φόβος μιας εργα-
τικής έκρηξης πλανάται. Λίγες 
μόνο ώρες μετά το δημοψήφι-
σμα, ο Ερντογάν προχώρησε σε 
συλλήψεις δεκάδων αγωνιστών. 
Τρεις μέρες μετά, ο αντιπρόε-
δρος του ΚΔΑ δήλωνε για την 
απουσία δικαιώματος απεργίας 
στους δημόσιους υπαλλήλους: 
«Δεν μπορείς να δώσεις ένα τέ-
τοιο δικαίωμα, η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να κλείσει το μαγαζί 
της». Επομένως, αν το εργατικό 
κίνημα δεν παρέμβει θέτοντας 

τους δικούς του όρους στην πο-
λιτική σκηνή, η διαμάχη «ισλα-
μιστών»-κεμαλιστών μπορεί να 
πάρει μορφές που θα έχουν άμε-
σες επιπτώσεις ακόμα και στις 
ζωές των εργαζομένων και της 
νεολαίας στην Τουρκία (κοινο-
βουλευτικά πραξικοπήματα, δι-
κτατορία κλπ.).

Σημειώσεις
[1] Ένας συνασπισμός ενός κε-
ντροδεξιού, ενός κεντροαριστε-
ρού (Δημοκρατική Αριστερά 
του Ετζεβίτ) και ενός ακροδεξι-
ού (ΚΕΚ - Κόμμα Εθνικιστικού 
Κινήματος του Μπαχτσελί) κόμ-
ματος.
[2] Ανάπτυξη 11,7% στο α’ τρί-
μηνο του 2010 και 10,3% στο β’.

< Κώστας Δικαίος

ΔΙΕΘΝΗ
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Προστασία των ανέργων -
Δουλειά για όλους

Η βαθύτατη κρίση του καπιταλισμού 
έχει κάνει ξανά το πρόβλημα της ανεργίας 
το πιο επείγον και αγωνιώδες για την εργα-
τική τάξη.

Σε όλο τον κόσμο, οι ουρές των ανέρ-
γων μεγαλώνουν καθημερινά και μαζί τους 
η φτώχεια, η εξαθλίωση, η απόγνωση. Η 
έκρηξη της ανεργίας είναι μεγάλη στις ανε-
πτυγμένες χώρες, πράγμα που αποδεικνύει 
και το βάθος της κρίσης:

- Στις ΗΠΑ, αγγίζει το 10% και κάθε 
μήνα οι θέσεις εργασίας χάνονται κατά δε-
κάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες. Κι ενώ πε-
ρισπούδαστοι ειδικοί μιλούν για ανάκαμ-
ψη, οι άνεργοι ζουν την «απελπισία των 99 
εβδομάδων»: τόσο είναι το διάστημα που 
δικαιούνται επίδομα ανεργίας [1].

- Στην ΕΕ, οι άνεργοι είχαν ξεπεράσει 
τα 23 εκατομμύρια τον Απρίλιο, οδηγώ-
ντας μέσα σ’ έναν χρόνο την ανεργία από 
το 8,7% στο 9,7% [2]. Στην Ισπανία ξεπέρα-
σε το εφιαλτικό 20%.

Η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότε-
ρη από τα επίσημα νούμερα, που σκόπιμα 
αποκρύπτουν:

- Τη μαζική υποαπασχόληση, την αδή-
λωτη εργασία και τη μη καταγραμμένη 
ανεργία.

- Το χτύπημα από την ανεργία ιδιαίτε-
ρα των πιο αδύναμων στρωμάτων, όπως οι 
γυναίκες, οι «προσωρινοί» (συμβασιούχοι 
κ.λπ.) και οι μετανάστες.

- Τη δημιουργία μιας «χαμένης γε-
νιάς», αυτών που έχασαν κάθε ελπίδα να 
βρουν δουλειά [3] ή των νέων που δεν βρή-
καν ποτέ. Στην ΕΕ, ένας στους πέντε νέους 
κάτω των 25 ετών είναι άνεργος!

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από το 
1968 μειώνεται η μόνιμη (αορίστου χρό-
νου) απασχόληση, ενώ για πρώτη φορά 
από το 1991 μειώνεται και η απασχόληση 
συνολικά! Το 2009-2011 εκτιμάται ότι θα 
χαθούν 175.000 θέσεις εργασίας και η ανερ-
γία θα εκτιναχτεί πάνω από το 20%, που 

σημαίνει 1 εκατομμύριο άνθρωποι άνεργοι. 
Είναι τα υψηλότερα ποσοστά των τελευταί-
ων 50 χρόνων, ενώ ούτε το... 2015 η ανεργία 
δε θα έχει πέσει στα επίπεδα του 2008. [4]

Ζήτημα ζωής και θανάτου
Ο Μαρξ είχε εξηγήσει ότι η ανεργία εί-

ναι σύμφυτη με τον καπιταλισμό και ότι επι-
τελεί μια απαραίτητη για το σύστημα λει-
τουργία, τη δημιουργία και περιοδική διό-
γκωση του «βιομηχανικού εφεδρικού στρα-
τού». Κάτω από την γκιλοτίνα της ανεργίας, 
με τη φοβέρα της φτώχειας και της πείνας, 
οι εργαζόμενοι πιέζονται να σκύψουν το κε-
φάλι στις απαιτήσεις των αφεντικών, να δε-
χτούν μικρότερους μισθούς, μεγαλύτερα 
ωράρια και χειρότερες συνθήκες δουλειάς, 
οι συλλογικές συμβάσεις σπάνε, τα συνδι-
κάτα αδυνατίζουν.

Το πρόβλημα είναι ακόμα οξύτερο όταν 
δεν έχουμε μόνο μια περιοδική αλλά μια δο-
μική κρίση του καπιταλισμού, όπως η ση-
μερινή. Η ανεργία απειλεί το προλεταριά-
το με πλήρη κατάπτωση και εξανδραποδι-
σμό, δηλαδή με την απώλεια όλων των οι-
κονομικών και κοινωνικών κατακτήσεών 
του, με τη μετατροπή του σε φτωχοδιάβο-
λο (pauper) - και έτσι με το τσάκισμα της 
συλλογικότητας, του ηθικού, της ικανότη-
τάς του για οργάνωση και αγώνα. Με άλλα 
λόγια: με μια ολοκληρωτική ήττα.

Επομένως, στο ζήτημα της ανεργίας κρί-
νεται σήμερα η επιβίωση και αναπαραγωγή 
της εργατικής τάξης με σύγχρονους όρους 
και όχι με όρους δουλοπάροικου.

Αυτοοργάνωση των ανέργων
Χρησιμοποιώντας τους άνεργους ως 

δούρειο ίππο ενάντια στο εργατικό κίνη-
μα, οι καπιταλιστές δεν διστάζουν να φτά-
σουν στα άκρα, όταν νιώσουν ότι απειλείται 
το ίδιο το σύστημά τους. Κάτω από συνθή-
κες μαζικής εξαθλίωσης, οι άνεργοι κινδυ-
νεύουν να γίνουν αντικείμενο χειραγώγη-
σης και εκμετάλλευσης από αντιδραστικά 
ρεύματα (ακόμα και φασιστικού τύπου) και 
να χρησιμοποιηθούν για το ανοιχτό χτύπη-
μα του εργατικού κινήματος.

Αυτός ο κίνδυνος όμως μπορεί να απο-
τραπεί, αν το εργατικό κίνημα έχει μια σω-
στή, ενεργητική και θαρραλέα πολιτική.

Χωρίς να χάνουμε λεπτό, πρέπει να προ-
ωθήσουμε παντού την αυτοοργάνωση των 
ανέργων σε επιτροπές. Με κινητοποιήσεις, 
διαδηλώσεις και καταλήψεις, σε γειτονιές, 
ΟΑΕΔ και υπουργεία, πρέπει να απαιτήσου-
με την άμεση ανακούφιση και προστασία 
των ανέργων, με μέτρα όπως:

- Επίδομα ανεργίας ίσο με το βασικό μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση και ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη για όλους.

- Δωρεάν χρήση των κοινωνικών υπη-
ρεσιών και αγαθών (ρεύμα, συγκοινωνίες 
κ.λπ.) 

- Πάγωμα κάθε οφειλής σε δάνεια, κάρ-
τες κ.λπ. για όποιον μένει άνεργος.

- Δημόσια παραγωγικά και κοινοφελή 
έργα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους 
πρέπει να παίξουν ενεργό ρόλο στην προ-
στασία των ανέργων. Οι επιτροπές ανέργων 
πρέπει να δίνουν δυναμικό παρών σε όλους 
τους εργατικούς αγώνες. Χέρι-χέρι εργαζό-
μενοι και άνεργοι - μόνο έτσι θα σπάσου-
με τον εκβιασμό της ανεργίας, το μαύρο μέ-

τωπο καπιταλιστών και κυβερνήσεων, κάθε 
Μνημονίου και Τρόικάς τους!

Με όπλο την απεργία και την 
κατάληψη!

Μια άλλη διαχείριση και λειτουργία της 
οικονομίας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε 
τεχνοκρατικά σχέδια και δείκτες, αλλά πρώ-
τα απ’ όλα σε μια ριζικά διαφορετική αντι-
μετώπιση της πιο σημαντικής παραγωγικής 
δύναμης, της ανθρώπινης εργατικής δύνα-
μης, που σήμερα καταστρέφεται από την κα-
πιταλιστική κρίση με την ανεργία, την υποα-
πασχόληση, τις ελαστικές-δουλικές σχέσεις 
εργασίας, τη μείωση του βιοτικού επιπέδου 
και την φτώχεια, το άγχος της επιβίωσης. 
Μόνο έτσι μπορούν να αφυπνιστούν και να 
αξιοποιηθούν προς όφελος της τεράστιας 
κοινωνικής πλειοψηφίας οι θαυμάσιες παρα-
γωγικές, τεχνικές και μορφωτικές δυνατό-
τητες της εποχής μας, που σήμερα μπαίνουν 
από το καπιταλιστικό σύστημα στην κλίνη 
του Προκρούστη.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανεχό-
μαστε έστω και έναν άνθρωπο άνεργο. Όχι 
μόνο γιατί αυτό είναι φθορά και ταπείνωση 
για τον ίδιο, αλλά γιατί στην προσπάθεια να 
ανορθώσουμε την οικονομία σε άλλες βά-
σεις, δεν περισσεύει κανένας, δεν επιτρέπε-
ται να σπαταλήσουμε ούτε «μισή» ανθρώπι-
νη εργατική δύναμη. Η ανεργία είναι ασύμ-
βατη με τον στόχο μιας οικονομίας που θα 
σχεδιάζεται δημοκρατικά από τους ίδιους 
τους εργαζόμενους και τα όργανά τους, με 
κριτήριο την ικανοποίηση των επείγουσων 
κοινωνικών αναγκών και με κατεύθυνση μια 
πλήρη σοσιαλιστική αναδιοργάνωση της 
παραγωγής, της τεχνικής, της ισορροπίας 
τους με το περιβάλλον κ.λπ.

Όχι μόνο λοιπόν δεν αναγνωρίζουμε 
στους καπιταλιστές κανένα «δικαίωμα» να 
απολύουν, αλλά πρέπει:

- Να μοιράσουμε τη δουλειά, όχι την 
ανεργία και την φτώχεια. Λιγότερη δουλειά, 
δουλειά για όλους. Να απαγορευτεί κάθε 
μορφή ελαστικής εργασίας και να εφαρμο-
στεί άμεσα το 35ωρο ή και ακόμα μεγαλύ-
τερη μείωση του εργάσιμου χρόνου. Δεν 
ανεχόμαστε ανθρώπους στις χωματερές τις 
ανεργίας, όταν σήμερα όλες οι βασικές ανά-
γκες μπορούν να ικανοποιηθούν με μια ερ-
γάσιμη μέρα ελάχιστων ωρών στη βάση της 
σύγχρονης τεχνικής και επιστήμης! 

- Να ορθώσουμε ένα τείχος αντίστασης 
ενάντια σε κάθε απόλυση και να φτάσουμε 
μέχρι την ουσιαστική κατοχύρωση του δι-
καιώματός μας στη δουλειά, με νομοθετική 
απαγόρευση των απολύσεων. 

- Να συνδέσουμε αυτούς τους στόχους 
με την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού 
συστήματος.

Σημειώσεις
[1] Τον Ιούλιο, άνεργοι «99ρηδες», όπως απο-
καλούνται, διαδήλωσαν στη Γουόλ Στριτ ζη-
τώντας να παραταθεί η χρονική διάρκεια του 
επιδόματος και φωνάζοντας «Ντροπή!» στους 
τραπεζίτες και χρηματιστές που έμπαιναν στο 
χρηματιστήριο.
[2] Στοιχεία Eurostat, 1/6/2010
[3] Στις ΗΠΑ υπολογίζονται σε πάνω από 6 
εκατομμύρια.
[4] Ετήσια έκθεση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 2010

Απαγόρευση των Απολύσεων
<Σταύρος Σκεύος

«Κάτω από την 
απειλή της ίδιας του 

της αποσύνθεσης, 
το προλεταριάτο δεν 

μπορεί να επιτρέψει τη 
μετατροπή ενός ολοένα 
αυξανόμενου τμήματος 
των εργατών σε χρόνια 

άνεργους παρίες, που 
ζουν από τα αποφάγια 

μιας κοινωνίας 
που διαλύεται. Το 

δικαίωμα στη δουλειά 
είναι το μοναδικο 
σοβαρό δικαίωμα 

που έχει απομείνει 
στους εργάτες μέσα 
σε μια κοινωνία που 

στηρίζεται στην 
εκμετάλλευση. Το 

δικαίωμα αυτό του 
το αφαιρούν σήμερα 

σε κάθε βήμα.», Λέον 
Τρότσκι,

Μεταβατικό 
Πρόγραμμα (1938) 
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Νίκη της κινέζικης επανάστασης
και ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

<Μαρία Χριστοφή

Η νίκη του κινέζικου 
προλεταριάτου το 
1949 ενάντια στην κι-
νέζικη αστική τάξη 
είχε στην εποχή της 

τεράστια σημασία. Καταρχήν ήταν η 
πρώτη μεγάλη νίκη του προλεταριά-
του στη σκακιέρα του Ψυχρού Πολέ-
μου. Δεύτερον, με την επικράτηση της 
επανάστασης στην Κίνα ένα ακόμη με-
γάλο τμήμα του πλανήτη διαχωριζό-
ταν από το καπιταλιστικό μπλοκ, απο-
τελώντας ένα σημαντικό παράδειγμα 
και μια πηγή έμπνευσης για τους επα-
ναστάτες όλων των χωρών, ειδικά των 
εξαρτημένων. Τρίτον, ήταν μία επανά-
σταση που παρόλο τον ασφυκτικό και 
υπονομευτικό έλεγχο που άσκησε ο 
Στάλιν και η σοβιετική γραφειοκρατία, 
κατάφερε να νικήσει. Και για τους τε-
ταρτοδιεθνιστές αυτό ήταν ένα πολύ 
θετικό μήνυμα, αφού, παρόλα τα με-
γάλα προβλήματα που εξ αρχής βάραι-
ναν την κινέζικη επανάσταση, η νίκη 
της θα μπορούσε να πυροδοτήσει τις 
επαναστατικές εξεγέρσεις στις καθυ-
στερημένες χώρες και να προκαλέσει 
ρωγμές στον σταλινισμό.

Η Κίνα στις αρχές του 20ού αιώ-
να συγκαταλεγόταν στις υπανάπτυ-
κτες και καθυστερημένες χώρες, πα-
ρόλο τον εσωτερικό της πλούτο και 
τα τεράστια επιτεύγματα του μακραί-
ωνου πολιτισμού της. Μόλις το 1911 
πραγματοποιείται μία αστική επανά-
σταση από το Κουόμιτανγκ, το κόμμα 
που εκφράζει τα εθνικά αστικά συμφέ-
ροντα και που καταφέρνει να ανατρέ-
ψει την πανάρχαια κινεζική αυτοκρα-
τορία. Στα χρόνια που ακολούθησαν 
πραγματοποιείται μια σχετικά γοργή 
βιομηχανική ανάπτυξη και μια παράλ-
ληλη, αν και αναλογικά μικρή, αύξηση 
του βιομηχανικού προλεταριάτου, το 
οποίο όμως είναι αρκετά συγκεντρω-
μένο στις μεγάλες πόλεις.

Η νίκη της οκτωβριανής επανά-
στασης το 1917 εμπνέει τους κινέζους 
εργάτες που ιδρύουν το 1921 το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα Κίνας, το οποίο 
γρήγορα μαζικοποιείται. Αλλά η άνο-
δος του σταλινισμού και η γέννηση της 
θεωρίας των σταδίων που αποσκοπεί 
στην προστασία της σοβιετικής γρα-
φειοκρατίας από τις επαναστάσεις σε 
άλλες χώρες, υποχρεώνουν το ΚΚΚ να 
διαλυθεί μέσα στο κόμμα της αστικής 
τάξης, το Κουόμιτανγκ, το οποίο σύμ-
φωνα με τα σχέδια του Στάλιν θα έπρε-
πε να ολοκληρώσει την αστική επανά-
σταση στην Κίνα, πριν οι κινέζοι εργά-
τες πραγματοποιήσουν τη σοσιαλιστι-
κή επανάσταση. Η πολιτική αυτή απο-
δείχθηκε εγκληματική, αφού μετά τη 

διάλυση του ΚΚΚ μέσα στις γραμμές 
του Κουόμιτανγκ, το τελευταίο υπό 
την ηγεσία του Τσανγκ Καϊσέκ προχώ-
ρησε σε μαζικές σφαγές επαναστατών 
κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του 
1925-27 και ενάντια στην Κομμούνα 
της Καντόνας.

Μετά την ιαπωνική επίθεση στην 
Κίνα το 1937 ο Στάλιν διέταξε και 
πάλι το ΚΚΚ να προχωρήσει στη δη-
μιουργία λαϊκού μετώπου με το Κου-
όμιτανγκ και να διαλύσει τον αντάρ-
τικο στρατό του μέσα στον «εθνικό 
στρατό» του Τσανγκ Καϊσέκ. Παρόλο 
που ο Μάο Τσετούγκ, ο νέος ηγέτης 
των κομμουνιστών, επίσημα ακολού-
θησε τις οδηγίες του Στάλιν, δεν κα-
τήργησε εξολοκλήρου την οργανωτι-
κή αυτονομία του ΚΚΚ και ειδικά του 
στρατού του. Αυτή η σωστή πολιτική 
επιλογή (που επικράτησε μέσα από μια 
σκληρή εσωκομματική πάλη ενάντια 
στους υποστηρικτές του Στάλιν) τον 
έθεσε επικεφαλής της αντίστασης ενά-
ντια στους Ιάπωνες, αφού κέρδισε την 
εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των 
μαζών.

Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου και την ήττα της Ιαπωνίας, η 
ΕΣΣΔ εισέβαλε στη Μαντζουρία διώ-
χνοντας τους Ιάπωνες και εξοπλίζο-
ντας το Μάο και το στρατό του. Ακο-
λούθησαν διαπραγματεύσεις και συ-
νομιλίες ανάμεσα στα δύο κόμματα, 
το ΚΚΚ και το Κουόμιτανγκ, για έναν 
περίπου χρόνο, διάστημα το οποίο ο 
Μάο εκμεταλλεύτηκε για την εκπαί-
δευση των αγροτικών κυρίως μαζών 
και τη δημιουργία του «Λαϊκού Απε-
λευθερωτικού Στρατού».

Το 1946 οι συνομιλίες καταρρέ-
ουν και τα δύο κόμματα οδηγούνται 
σε σύρραξη. Αυτή ήταν η ευκαιρία για 
τη σοσιαλιστική επανάσταση των ερ-
γατών/αγροτών απέναντι στην κινέ-
ζικη αστική τάξη που για χρόνια σφά-
γιαζε τους κινέζους επαναστάτες ερ-
γάτες/αγρότες. Ωστόσο, ο Στάλιν, φο-
βούμενος  την κατάρρευση του δικού 
του καθεστώτος με το ενδεχόμενο νί-
κης της σοσιαλιστικής επανάστασης 
στην Κίνα, την υπονόμευσε στέλνο-
ντας ελάχιστη βοήθεια, ενώ την ίδια 
στιγμή το Κουόμιτανγκ δεχόταν τερά-
στια ενίσχυση από τις ΗΠΑ. Παρόλα 
αυτά, η διαφθορά στο εσωτερικό του 
Κουόμιτανγκ αλλά κυρίως η έλλει-
ψη λαϊκής υποστήριξης απέναντί του, 
οδήγησαν στη νίκη του ΚΚΚ μέχρι τα 
τέλη του 1949.

Ο χαρακτήρας του νέου κράτους 
ήταν εργατικός ωστόσο ήταν από την 
αρχή ένα κράτος γραφειοκρατικά πα-

ραμορφωμένο. Η επανάσταση δεν 
στηρίχτηκε στην αυτοοργάνωση των 
εργατών και αγροτών και στα εργατι-
κά συμβούλια αλλά ήταν αποτέλεσμα 
ενός συγκεντρωτικού γραφειοκρατι-
κού μηχανισμού του κόμματος. Ωστό-
σο, και παρά τις μαοϊκές θεωρίες για 
τον ταυτόχρονα εργατικό και αστι-
κό χαρακτήρα του κράτους (αυτήν 
την θεωρητική χίμαιρα του σταλινι-
σμού που τόσο πανάκριβα έχουν πλη-
ρώσει οι εργάτες) στην πράξη εφαρμό-
στηκε η Διαρκής Επανάσταση και όχι 
η σταλινική θεωρία των σταδίων, αφού 
το αστικό κράτος συντρίφτηκε, στην 
εξουσία αναδείχθηκαν οι εργάτες και 
οι αγρότες και όχι οι καπιταλιστές, και 
στην οικονομία εφαρμόστηκε ο σχεδι-
ασμός. Το διεθνές μαοϊκό ρεύμα όμως 
που αναπτύχθηκε με πρότυπο το κινέ-
ζικο μοντέλο ακολούθησε τη θεωρία 
της κινέζικης επανάστασης και όχι την 
τελική πρακτική της, υποστηρίζοντας 
στις καθυστερημένες χώρες τη θεωρία 
των σταδίων: μια πολιτική που οδήγη-
σε σε μεγάλες αιματηρές ήττες σε διά-
φορες χώρες.

Το 1966 ο Μάο έρχεται σε ρήξη με 
τη σοβιετική γραφειοκρατία που είναι 
γνωστή ως Σινο-Σοβιετική διένεξη. 
Αντί όμως αυτό να οδηγήσει σε μία νέα 
επανάσταση για να προχωρήσει η υπό-
θεση του σοσιαλισμού ένα βήμα πα-
ραπέρα, δυστυχώς  ο Μάο στράφηκε 
σε πιο συντηρητικές θεωρίες. Ανέπτυ-
ξε έτσι τη θεωρία του σοσιαλιμπερια-

λισμού, εξισώνοντας την ΕΣΣΔ με τις 
ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε στην υπο-
στήριξη της Κίνας σε διάφορα αντι-
δραστικά καθεστώτα του Τρίτου Κό-
σμου, μόνο και μόνο επειδή ήταν αντί-
θετα προς τη Σοβιετική Ένωση.

Με το θάνατο του Μάο το 1976  και 
την επικράτηση του Ντεγκ Ξιάο Πινγκ 
η Κίνα κάνει ακόμη ένα βήμα προς τα 
πίσω με τα «ανοίγματα» στην οικονο-
μία της αγοράς και τελικά οδηγείται 
στην παλινόρθωση του καπιταλισμού, 
με τα στελέχη του ΚΚΚ να μετατρέπο-
νται στους πιο στυγνούς εκμεταλλευ-
τές της κινεζικής εργατικής τάξης, που 
δουλεύει σήμερα με τους χειρότερους 
όρους.

Ωστόσο οι νικηφόρες απεργίες του 
τελευταίου χρόνου στην Κίνα, καθώς 
και η νέα άνοδος που εμφανίζει το ερ-
γατικό κίνημα εκεί, γεννάνε ελπίδες 
για μία νέα ανατροπή του καθεστώ-
τος προς τη σωστή σοσιαλιστική κα-
τεύθυνση αυτή τη φορά, με τα εργατι-
κά συμβούλια και τον διεθνισμό.

▲ H νίκη της κινέζικης επανάστασης ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη 
του προλεταριάτου στη σκακιέρα του Ψυχρού Πολέμου. 

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Οι πρόσφατες ανακοινώ-
σεις της κυβέρνησης της 
Κούβας σχετικά με σχέ-

δια απολύσεων πάνω από 500.000 
δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυ-
ασμό με πολιτικές «ανοίγματος» 
προς το ξένο κεφάλαιο και ενίσχυ-
σης της ιδιωτικής οικονομικής δρα-
στηριότητας, σηματοδοτούν μια 
αποφασιστική κατά τα φαινόμενα 
στροφή της ηγεσίας του κουβανέ-
ζικου κομμουνιστικού κόμματος 
(ΚΚ) προς την κατεύθυνση της πα-
λινόρθωσης του καπιταλισμού.

Η νίκη της κουβανέζικης επα-
νάστασης το 1959 έδωσε τερά-
στια ώθηση στο επαναστατικό κί-
νημα στη Λατινική Αμερική και όχι 
μόνο. Κάτω από την ηγεσία του Φι-
ντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβά-
ρα, ξεκίνησε ως μικροαστικό εθνι-
κοαπελευθερωτικό κίνημα ενάντια 
στη δικτατορία του Μπατίστα και 
τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, με 

τη μορφή αντάρτικου στην ύπαι-
θρο. Ωστόσο, κάτω από την επίδρα-
ση του Τσε και άλλων μαρξιστών 
επαναστατών, πέτυχε να συνδεθεί 
με τους αγώνες του προλεταριάτου 
των πόλεων και οδήγησε στη δημι-
ουργία του πρώτου εργατικού κρά-
τους στο δυτικό ημισφαίριο. Όπως 
ήταν φυσικό, η επανάσταση αντιμε-
τώπισε τεράστιες δυσκολίες, καθώς 
βρισκόταν απομονωμένη και λίγα 
μόλις χιλιόμετρα από τις αμερικανι-
κές ακτές, σε μια χώρα εξαθλιωμένη 
από αιώνες βάρβαρης αποικιοκρα-
τικής εκμετάλλευσης και με σχεδόν 
ανύπαρκτη βιομηχανική βάση. Πα-
ρόλα αυτά, κυρίως χάρη στην προ-
σωπικότητα και τις πρωτοβουλίες 
του Γκεβάρα, που ζήτησε βοήθεια 
και συμβουλές από το σύνολο του 
παγκόσμιου εργατικού κινήματος, 
η Κούβα μπόρεσε να κάνει σημα-
ντικά βήματα προς την οικοδόμηση 
του σοσιαλισμού. Βέβαια,  η απο-
μόνωση της επανάστασης σε μια μ-
ικρή και καθυστερημένη χώρα αντι-

κειμενικά ευνοούσε την εμφάνιση 
ενός γραφειοκρατικού στρώματος 
και αποτελούσε σχεδόν ανυπέρβλη-
το εμπόδιο για τη δημιουργία μιας 
γνήσιας σοσιαλιστικής δημοκρα-
τίας των εργατικών συμβουλίων. 
Ωστόσο, το καθεστώς της Κούβας 
δεν είχε μεγάλη σχέση με τις στα-
λινικές δικτατορίες της Σοβιετικής 
Ένωσης, της Κίνας και της ανατο-
λικής Ευρώπης, καθώς η συμμετο-
χή των μαζών στη λήψη των απο-
φάσεων μέσω λαϊκών συνελεύσεων 
ήταν εξαιρετικά σημαντική. Την ίδια 
στιγμή στο εξωτερικό η καστρική 
ηγεσία ακολουθούσε μια πολιτική 
έμπρακτου διεθνισμού,  βοηθώντας 
με κάθε τρόπο και με μεγάλες θυσί-
ες για την ίδια την Κούβα κάθε επα-
ναστατικό και εθνικοαπελευθερω-
τικό κίνημα στη Λατινική Αμερική 
και την Αφρική, με πιο χαρακτηρι-
στική την περίπτωση της Αγκόλας.

Ωστόσο, η μεγάλη οικονομική 
καθυστέρηση, 
ιδίως στο βιο-
μηχανικό το-
μέα, και ο ανε-
λέητος οικονο-
μικός αποκλει-
σμός που επέ-
βαλε για δεκα-
ετίες ο αμερι-
κανικός ιμπερι-
αλισμός, οδή-
γησαν σε μια 
όλο και μεγα-
λύτερη εξάρ-
τηση της Κού-
βας από τις χώ-
ρες του πρώ-

ην «υπαρκτού σοσιαλισμού», με τις 
οποίες γινόταν η συντριπτική πλει-
ονότητα του εξωτερικού εμπορί-
ου της και ιδιαίτερα των εξαγω-
γών της. Το γεγονός αυτό περιόρι-
ζε ασφυκτικά τα περιθώρια ελιγμών 
του Κάστρο στο διεθνές πεδίο αλλά 
και τις δυνατότητες ουσιαστικής εκ-
βιομηχάνισης. Έτσι, όπως ήταν φυ-
σικό, η κατάρρευση των σταλινικών 
καθεστώτων το 1989-91 οδήγησε 
σε μια οικονομική καταστροφή για 
την Κούβα, από την οποία ουσια-
στικά δεν ανέκαμψε ποτέ. Ωστόσο, 
παρά τα τεράστια οικονομικά προ-
βλήματα και την πτώση της παρα-
γωγής και του βιοτικού επιπέδου, 
οι περισσότερες κατακτήσεις της 
επανάστασης παρέμεναν άθικτες, 
ιδίως στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών. Το επίπεδο της δημόσι-
ας υγείας και παιδείας ήταν εξαιρε-
τικά υψηλό, με αποτέλεσμα η Κού-
βα να έχει τα χαμηλότερα ποσοστά 
παιδικής θνησιμότητας και αναλ-
φαβητισμού σε ολόκληρη τη Λατι-

νική Αμερική, αλλά και μια από τις 
μεγαλύτερες αναλογίες γιατρών και 
δασκάλων ανά κάτοικο στον κό-
σμο. Παράλληλα, η Κούβα συνέχι-
ζε να παίζει ρόλο στις εξελίξεις στο 
διεθνές εργατικό κίνημα, αναπτύσ-
σοντας πολύπλευρη συνεργασία με 
τις προοδευτικές κυβερνήσεις που 
αναδείχθηκαν τα τελευταία χρό-
νια σε αρκετές χώρες της Λατινικής 
Αμερικής, ιδίως στη Βενεζουέλα και 
τη Βολιβία, σε μια προσπάθεια οι-
κοδόμησης ενός μετώπου ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό.

Την ίδια περίοδο όμως στο εσω-
τερικό, το οικονομικό αδιέξοδο 
οδηγούσε σε μεγάλες παραχωρή-
σεις προς το ξένο κεφάλαιο, ιδί-
ως με τις περιβόητες «ζώνες ελεύ-
θερου εμπορίου», παρόμοιες με αυ-
τές που δημιουργήθηκαν κατά τη 
διαδικασία παλινόρθωσης του κα-
πιταλισμού στην Κίνα και το Βιετ-
νάμ. Στις ζώνες αυτές οι ξένοι επεν-
δυτές απαλλάσσονται από φόρους 
για δώδεκα χρόνια και έχουν έκ-
πτωση 50% για άλλα πέντε. Με τη 
νέα νομοθεσία μάλιστα της κυβέρ-
νησης του Ραούλ Κάστρο (αδελ-
φού του Φιντέλ που ασκεί την εξου-
σία μετά την απόσυρση του τελευ-
ταίου λόγω ασθένειας), οι φοροα-
παλλαγές μπορούν να παρατείνο-
νται κατά περίπτωση. Επιπλέον, οι 
μισθοί των εργαζομένων στις ζώνες 
αυτές είναι πολύ χαμηλότεροι από 
ό,τι στην υπόλοιπη Κούβα. Έτσι, 
για παράδειγμα, 40 γαλλικές εταιρί-
ες από όλους τους τομείς δραστηρι-
οποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια 
στην Κούβα και ο εκπρόσωπος της 
MEDEF (γαλλικός ΣΕΒ) στο νησί 
δήλωνε, ήδη το 2002: «Είμαστε αι-
σιόδοξοι. Ξέρουμε ότι η Κούβα θα 
ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες που 
έχει και εμείς, στη γαλλική επιχει-
ρηματική κοινότητα, θα ενισχύσου-
με την παρουσία μας στο νησί, ελπί-
ζοντας να ενθαρρύνουμε κι άλλους 
να έρθουν».

Οι αντεπαναστατικές «μεταρ-
ρυθμίσεις» της ηγεσίας του κουβα-
νέζικου ΚΚ κλιμακώνονται το τε-
λευταίο διάστημα με ένα σχέδιο 
ανελέητης επίθεσης ενάντια στους 
δημόσιους υπαλλήλους και γενι-
κά τους εργαζόμενους στον κρατι-
κό τομέα, που αποτελούν ακόμα τη 
μεγάλη πλειονότητα του κουβανέ-
ζικου προλεταριάτου. Το σχέδιο πε-
ριλαμβάνει 500.000 απολύσεις, που 
θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα 
του 2011. Με χαρακτηριστικό κυνι-
σμό και υποκρισία, οι γραφειοκρά-
τες του ΚΚ δηλώνουν ότι οι απολυ-
μένοι δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά, 
διότι το κράτος θα μειώσει τα εμπό-

δια για τη δημιουργία ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ώστε να βρουν δου-
λειά εκεί και θα δώσει κίνητρα ώστε 
να δουλέψουν ως αυτοαπασχολού-
μενοι! Βέβαια αποφεύγουν επιμε-
λώς να εξηγήσουν πώς θα γίνουν 
όλα αυτά μέσα σε συνθήκες παγκό-
σμιας καπιταλιστικής κρίσης. Ωστό-
σο, ο Ραούλ Κάστρο, σε ομιλία του 
την 1η Αυγούστου που δημοσιεύθη-
κε στην Granma, το επίσημο όργα-
νο του ΚΚ, ήταν πολύ πιο σαφής: 
«Κατά τη διάρκεια της αρχικής φά-
σης, η οποία θα ολοκληρωθεί τους 
πρώτους τρεις μήνες του επόμενου 
έτους, θα τροποποιήσουμε τους κα-
νονισμούς μισθών και εργασίας των 
υπεράριθμων εργατών από μια ομά-
δα των υπηρεσιών της κεντρικής 
κυβέρνησης, καταστέλλοντας τις 
πατερναλιστικές προσεγγίσεις που 
αποθαρρύνουν την αναγκαιότητα 
να δουλεύεις για να ζήσεις και έτσι 
μειώνοντας τα αντιπαραγωγικά κό-
στη που προέρχονται από την εξί-
σωση των μισθών ανεξάρτητα από 
τα χρόνια εργασίας και από τον εξα-
σφαλισμένο μισθό για μακρές περι-
όδους σε άτομα που δεν δουλεύ-
ουν». Έτσι, ο ένοχος για τις οικονο-
μικές αποτυχίες βρέθηκε, όπως και 
στην Ελλάδα και σε όλες τις καπι-
ταλιστικές χώρες που μαστίζονται 
από την κρίση, και δεν είναι άλλος 
από τους «τεμπέληδες» εργάτες, 
που έχουν την απαίτηση να ζουν 
χωρίς να δουλεύουν, και ιδιαίτε-
ρα τους «υπεράριθμους» και «αντι-
παραγωγικούς» δημόσιους υπαλ-
λήλους. Από τη δική τους πλευρά, 
τα ανδρείκελα του καθεστώτος που 
κατέχουν την ηγεσία της Συνομο-
σπονδίας Εργατών της Κούβας εξέ-
δωσαν ανακοίνωση με την οποία 
στηρίζουν τα μέτρα! Αλλά αυτά δεν 
περιορίζονται μόνο στο πογκρόμ 
απολύσεων, αλλά περιλαμβάνουν 
και μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, που 
θα φτάνουν ακόμα και στην παρα-
χώρηση της εκμετάλλευσης υποδο-
μών της Κούβας σε ξένες εταιρίες με 
μακρόχρονες συμβάσεις και στη μί-
σθωση γης μέχρι και 99 χρόνια! 

Είναι κάτι παραπάνω από προ-
φανές ότι η κουβανέζικη γραφειο-
κρατία έχει επιλέξει αμετάκλητα το 
δρόμο της παλινόρθωσης του κα-
πιταλισμού, φιλοδοξώντας να με-
τατραπεί η ίδια σε μια νέα εκμεταλ-
λεύτρια τάξη, όπως οι ομόλογοί της 
στην Κίνα και το Βιετνάμ. Το μόνο 
που μπορεί να αποτρέψει αυτή την 
εξέλιξη είναι η μαζική αγωνιστική 
αφύπνιση της κουβανέζικης εργατι-
κής τάξης αλλά και η ανάδειξη μιας 
νέας επαναστατικής ηγεσίας σε διε-
θνή κλίμακα.

ΚΟΥΒΑ

Προς παλινόρθωση του 
καπιταλισμού

<  Γιάννης Χαλάς
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