
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Τίτλοι τέλους στην πολιτική καριέρα του Στρος Καν
Σαν χάρτινος πύργος γκρεμίστηκε η ει-
κόνα του άλλοτε πανίσχυρου προέδρου 
του ΔΝΤ, του Ντομινίκ Στρος Καν, μετά 
τη σύλληψή του για βιασμό και ομηρία 
καμαριέρας του ξενοδοχείου Σοφιτέλ 
στη Νέα Υόρκη. Η είδηση αυτή σίγουρα 
χαροποίησε εκατομμύρια εργαζόμενους 
σε όλο τον κόσμο, που έχουν βιώσει τις 
βάρβαρες συνταγές του ΔΝΤ.
Στην πραγματικότητα, στο πρόσωπο 
της εργαζόμενης καμαριέρας αντικατο-
πτρίστηκε ο καθημερινός βιασμός των 
εργατικών δικαιωμάτων και στο πρό-
σωπο του Στρος Καν η σαπίλα, η δια-
φθορά και η ασυδοσία του καπιταλιστι-
κού συστήματος, των οικονομικών και 
πολιτικών ελίτ που θησαυρίζουν σαν 
παράσιτα σε βάρος μας.
Τα ελληνικά ΜΜΕ πρόβαλαν το γεγο-
νός σαν μια απλή περιπέτεια του προ-
έδρου του ΔΝΤ, αφού ούτε λίγο ούτε 
πολύ ήταν γνωστή «η αδυναμία του στο 
γυναικείο φύλο», κάνοντας λόγο για το 
τεκμήριο της αθωότητας. Αφού πρώτα 
εξήραν τη δήθεν ανεξάρτητη αμερικάνι-

κη δικαιοσύνη, που τόλμησε και έκλει-
σε στη φυλακή το Στρος Καν, επιχείρη-
σαν να τον παρουσιάσουν ως γνώστη 
του ελληνικού προβλήματος, γιατί εί-
ναι έμπειρος και ευρωπαίος πολιτικός, 
ως φιλέλληνα που συνέβαλε καθοριστι-
κά για τη σύναψη του δανείου των 110 
δις ευρώ και το μνημόνιο, άρα ο διωγ-
μός του από τη θέση του προέδρου του 
ΔΝΤ μπορεί να μας δημιουργήσει πρό-
βλημα. 
Θυμήθηκαν ξαφνικά το τεκμήριο της 
αθωότητας, όταν από τα τηλεοπτι-
κά  παράθυρα καταδικάζουν αγωνιστές 
και εργατικές κινητοποιήσεις. Θέλησαν 
να μας πείσουν για το ανεξάρτητο της 
αστικής δικαιοσύνης και ότι όλοι δήθεν 
μπροστά στο νόμο είμαστε ίσοι. Μά-
ταιος κόπος, η αποφυλάκιση του Στρος 
Καν, παρόλα τα φτιασιδώματα με τους 
περιοριστικούς όρους και το βραχιόλι 
ανίχνευσής του, αποδεικνύει ότι οι νό-
μοι και η δικαιοσύνη τους είναι κομμέ-
νοι και ραμμένοι στα μέτρα τους. Εκα-
τομμύρια άστεγοι, άνεργοι, φτωχοί, με-

τανάστες θα προτιμούσαν να «φυλακι-
στούν» στο χλιδάτο παλάτι των 30.000 
ευρώ μηνιαίως του Στρος Καν παρά να 
βιώνουν τη βαρβαρότητα του καπιταλι-
στικού κόσμου. Τέλος, την ίδια στιγμή 
που εκατοντάδες χιλιάδες εργατικές οι-
κογένειες έχουν χρεοκοπήσει και οδη-
γηθεί στην απόγνωση από το μνημόνιο 
ΠΑΣΟΚ-τρόικας, θέλησαν να μας πεί-
σουν ότι χρωστάμε και χάρη στο ΔΝΤ 
και στον πρόεδρό του, που από όπου 
έχει περάσει έχει αφήσει πίσω του συ-
ντρίμμια.
Πέρα από το αν κάποιοι την είχαν στή-
σει στον πρόεδρο του ΔΝΤ - ο Σαρκο-
ζί ή οι Αμερικανοί για να φέρουν ένα 
σκληρότερο πρόσωπο για το ΔΝΤ - η 
πολιτική καριέρα του Στρος Καν, ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης 
του, είναι πλέον τελειωμένη, δημιουρ-
γώντας σοβαρό πρόβλημα στην εικό-
να του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλ-
λίας, που τον προόριζε για αντίπαλο 
του Σαρκοζί στις προσεχείς προεδρικές 
εκλογές.

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ
Γενική Πολιτική Απεργία Διαρκείας

Να φύγουν κυβέρνηση & Τρόικα
Διαγραφή του Χρέους

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ!
Να φύγει η 
κυβέρνηση της 
καταστροφής

σελ. 4

Πορτογαλία
Ακόμη μία χώρα 
στα νύχια του 
Δ.Ν.Τ.

σελ. 13 

Ιδεολογία
Κριτική στις θέσεις 
της αριστεράς για 
την Ε.Ε.

σελ. 14

G8
Ακόμη ένα 
αδιέξοδο των 
ιμπεριαλιστών

σελ. 7 
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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.

9o ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: 23-31 Ιουλίου
Από τις 23 έως τις 31 Ιουλίου, η Ο.Κ.Δ.Ε., η Αντε-

πίθεση των Εργαζομένων, η Μαθητική Αντεπίθεση 
και η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη διοργανώ-
νουν για 9η συνεχόμενη χρονιά το Αντικαπιταλιστι-
κό Κάμπινγκ. Χώρος διεξαγωγής είναι το κάμπινγκ 
«ΑΣΤΕΡΙΑΣ» στην Καστροσυκιά Πρέβεζας. Μετά 
τα απανωτά μνημόνια αλλά και σκληρούς αγώνες, 
η ανάγκη για ουσιαστικές διακοπές, με φθηνές τιμές 
και… πλούσιες εμπειρίες είναι μεγάλη.

Κεντρικές Συζητήσεις
- Οι αραβικοί λαοί γράφουν ιστορία: Ιστορία και 
προοπτικές της Αράβικης Επανάστασης
- Η Αριστερά μπροστά στην Κρίση: Επαναστατική 
διέξοδος ή πολιτική χρεοκοπία; Η μαρξιστική απά-
ντηση
- Από τους μαζικούς αγώνες στην Εξέγερση και την 
Επανάσταση. Ο ρόλος της αυτοοργάνωσης. Πώς να 
δημιουργήσουμε παντού κέντρα αγώνα
- Ναρκωτικά: αγώνας ενάντια στη διάλυση της κοι-
νωνίας. Η απάντηση του κινήματος σ’ ένα επείγον 
και τεράστιο πρόβλημα

Θα διοργανωθούν εργαστήρια εργαζομένων, με-
ταναστών, μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, και 
εργαστήριο με θέμα: Ο πυρηνικός εφιάλτης μετά 
τη Φουκοσίμα – Η στάση μας απέναντι στην πυρη-
νική ενέργεια. Μαζί μας θα βρίσκονται αγωνιστές, 
-τριες από το εξωτερικό, που θα διοργανώσουν ερ-
γαστήρια για τις χώρες τους και τις εμπειρίες από τα 
κινήματα εκεί.

Η λειτουργία του
Το κάμπινγκ λειτουργεί βασισμένο στις αρχές 

της αυτοοργάνωσης, με μια καθημερινή Γενική Συ-
νέλευση υπό την εποπτεία της Οργανωτικής Επι-
τροπής και με την προσπάθεια όλων να βοηθήσουν 
συλλογικά και ατομικά με βάρδιες σε διάφορα πό-
στα κτλ.  Στο χώρο του camping θα λειτουργεί δικό 
μας μπαρ (με οικονομικές προτάσεις για φαγητό και 
ποτό) και παιδότοπος για την δημιουργική απασχό-
ληση των παιδιών. Ακόμα θα υπάρχουν εκθέσεις φω-
τογραφίας, βιβλίου και άλλες δραστηριότητες.

Το κόστος συμμετοχής είναι 110ευρώ για φοιτη-
τές-μαθητές-ανέργους, 120 ευρώ για τους υπόλοι-
πους και σε αυτό περιλαμβάνονται 8 διανυκτερεύ-
σεις (με δική σας σκηνή) και 8 γεύματα στο εστιατό-
ριο του κάμπινγκ. Για όσους θέλουν να μείνουν λιγό-
τερες μέρες, το κόστος διαμορφώνεται στα 15ευρώ 
ημερησίως. Διατίθενται και οικονομικά δωμάτια 
εντός του κάμπινγκ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε στο 
ergatikipali@okde.gr και στα  τηλέφωνα:
- Αθήνα Αγ. Κωνσταντίνου 57 Τ.Κ. 10437 τηλ. 
210-5247227 κιν. 6996447765,
- Θεσσαλονίκη Κλεισούρα 4 Τ.Κ. 54631 τηλ. 
2310-237938 κιν. 6978254992,
- Ηγουμενίτσα 6977800566, Ιωάννινα 
6974617344, Κοζάνη 6984697263, Πρέβεζα 
6972728101

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

& την 4η Διεθνή
Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, 
βιώνουμε καθημερινά την απίστευτα σκληρή επίθεση του κεφα-
λαίου στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, στις ατομικές ελευ-
θερίες και την ποιότητα ζωής. Με την ιδιωτικοποίηση των δημό-
σιων υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών, την εμπορευματο-
ποίηση/διάλυση των συστημάτων υγείας, παιδείας και κοινωνι-
κής ασφάλισης. Τις φαραωνικές ανισότητες με τον ανεξέλεγκτο 
πλουτισμό μιας δράκας καπιταλιστών και χρυσοδάκτυλων της 
αγοράς χάρη στην υπερεκμετάλλευση και καταπίεση της εργασί-
ας, στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και των λαϊκών απο-
ταμιεύσεων. Την καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον 
εκφυλισμό των ηθικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών και 
συνολικά την αποσύνθεση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Όλοι εμείς, βλέπουμε την εξαθλίωση, την φτώχεια και την πεί-
να ν’ απλώνονται παντού στον πλανήτη. Την παιδική εργασία, την 
εγκληματικότητα, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό να φουντώνουν. 
Τον πόλεμο και την καταστροφή του περιβάλλοντος να απειλούν 
την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Την αλόγιστη χρήση των 
ανθρώπινων και φυσικών πόρων από μια χούφτα πολυεθνικών/
διεθνικών επιχειρήσεων των ιμπεριαλιστικών χωρών, που επι-
βάλλουν με την βία τον Νεοφιλελευθερισμό, την Παγκοσμιοποί-
ηση και την Νέα Τάξη Πραγμάτων, για την σωτηρία των κερδών 
τους και του συστήματός τους από την βαθύτατη κρίση του.

Όλοι εμείς πρέπει και μπορούμε να τους σταματήσουμε. Να 
βάλουμε τέλος στα αδιέξοδα του ατομισμού και της διαίρεσης. 
Να μετατρέψουμε με τους αγώνες και την αλληλεγγύη μας τα 
συνδικάτα και τους συλλόγους μας σε όπλα αντίστασης στον νε-
οφιλελευθερισμό, την εκμετάλλευση, την καταστολή, την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος, τον ρατσισμό και τον πόλεμο. Να 
πετάξουμε οριστικά την «αρχαία σκουριά»: σοσιαλδημοκράτες, 
σταλινικούς, ρεφορμιστές και γραφειοκράτες συνδικαλιστές. 
Όλους αυτούς, που αφού βίασαν ιδανικά και αξίες γενιών και γε-
νιών για μια καλύτερη ζωή, σήμερα έχουν περάσει στο νεοφιλε-
λεύθερο στρατόπεδο ή αναπαλαιώνουν τις πολιτικές της ταξικής 
συνεργασίας, της «κεντροαριστεράς», της «λαϊκής εξουσίας», που 
μας οδήγησαν σε τραγικές ήττες.

Όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε μια τομή στην πολιτική μας. Να 
συγκρουστούμε με την λογική της αγοράς και του κέρδους στη 
βάση ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος. Να 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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Η καπιταλιστική βαρβαρότητα ...
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Το επίπεδο – ρεκόρ του 15,9% άγγιξε το 
επίσημο ποσοστό ανεργίας το Φεβρου-
άριο του 2011, ανεβάζοντας τον αριθμό 
όσων είναι χωρίς δουλειά και αναζητούν, 

μάταια, μία, στα 787.229 άτομα. Σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2010 ο αριθμός των ανέργων 
εμφανίζεται αυξημένος κατά 30%. Όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρε-
σίας, το σύνολο όσων δεν εργάζονται στην Ελλά-
δα (μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός και άνερ-
γοι) ξεπερνούν κατά πολύ τους απασχολούμενους, 
ο αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά το εξεταζό-
μενο διάστημα κατά 5,1%. Στην ανεργία ήταν τον 
περασμένο Φεβρουάριο περίπου μία στις πέντε γυ-
ναίκες (19%), ενώ το ποσοστό μεταξύ των ανδρών 
διαμορφώθηκε στο 13,5%. Δραματικές διαστά-
σεις λαμβάνει και το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 
νέων, καθώς στις ηλικίες 15-24 ετών εκτός αγοράς 
εργασίας βρίσκεται το 40,4%. Στο 19,9% ανήλθε το 
ποσοστό των ανέργων στην ηλικιακή ομάδα 25-34 
ετών. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2011,το 
πανελλαδικό ποσοστό ήταν στο 15,1%.

Κάθετη πτώση 12,5% σημείωσαν οι 
εξαγωγές της Ιαπωνίας σε ετήσια 
βάση τον Απρίλιο, εξαιτίας των κατα-
στροφικών επιπτώσεων του σεισμού 

της 11ης Μαρτίου στον παραγωγικό ιστό της χώ-
ρας. Η συρρίκνωση των εξαγωγών είχε ως αποτέ-
λεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας να εμ-
φανίσει έλλειμμα 463,7 δισ. γιεν ή 5,6 δισ. δολά-
ρια. Τον ίδιο μήνα οι ιαπωνικές εισαγωγές αυξή-
θηκαν κατά 8,9%, απεικονίζοντας και τη σημα-
ντική αύξηση των τιμών πρώτων υλών. Η Ιαπω-
νία υποχρεώθηκε να εισαγάγει μεγάλες ποσότη-
τες καυσίμων μετά το σεισμό της 11ης Μαρτίου 
και το τσουνάμι, που επέφεραν σημαντικό πλήγ-
μα στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Πολ-
λές βιομηχανίες, κυρίως κατασκευής οχημάτων, 
υποχρεώθηκαν να αναστείλουν την παραγωγή 
τους. Οι συνέπειες του σεισμού οδήγησαν την ια-
πωνική οικονομία, την τρίτη δύναμη της υφηλί-
ου, σε ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2011. Το ια-
πωνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,9% την περί-
οδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, ενώ διατυπώθηκαν οι 
πρώτες προειδοποιήσεις υποβάθμισης της πιστο-
ληπτικής ικανότητας της χώρας από οίκους αξιο-
λόγησης.

Το α’ δίμηνο του 2011, σύμφωνα με 
στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σημειώνεται μεί-
ωση 45,08% των συμβάσεων πλή-

ρους απασχόλησης, ενώ μειωμένες κατά 11,65% 
είναι και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης. 
Αντίθετα, έχει αυξηθεί κατά 21,82% η εκ περι-
τροπής απασχόληση. Επίσης, το 2011 προχώ-
ρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδή-
ποτε μορφής 10,32% λιγότερες επιχειρήσεις σε 
σχέση με το 2010. Από τα στοιχεία διαφαίνεται 
ότι το 2011 οι ελαστικές μορφές εργασίας κυρι-
αρχούν έναντι των νέων προσλήψεων πλήρους 
απασχόλησης, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2010, όπου εκπροσωπού-
σαν το 46,2%. Τέλος, η αλλαγή των συμβάσεων 
πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών 
που μετατράπηκαν στη διάρκεια του 2011 είναι 
αυξημένες κατά 199,15% όσον αφορά τη μερική 
απασχόληση, 1.121,45% για την εκ περιτροπής 
απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργα-
ζομένους και 2.725% για την εκ περιτροπής απα-
σχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη, 
σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβάσεις του 2010.

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ

Στο Υπουργι-
κό Συμβούλιο 
της 23ης Μαΐου, 
που διήρκεσε έξι 
ώρες, κυβέρνη-
ση και υπουργός 

Οικονομικών, αφού παραδέχθη-
καν ότι η πολιτική τους,  κυρίως 
στον τομέα των εσόδων, απέτυ-
χε και ότι υπάρχει αδυναμία στην 
«καταπολέμηση της φοροδιαφυ-
γής», αποφάσισαν να αυξήσουν 
τα έσοδα με νέα φοροεισπρακτι-
κά μέτρα. Αυτά θα επιβληθούν 
στα μόνιμα υποζύγια της φορο-
λογικής πολιτικής τους, τους ερ-
γαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα. Με την τρομοκρατία 
της μη λήψης της 5ης δόσης του 
δανείου των 110 δις ευρώ και την 
«ομολογία» του υπουργού Οι-
κονομικών ότι «τα κρατικά απο-
θεματικά δεν επαρκούν ούτε για 
τους επόμενους δύο μήνες», επι-
χείρησαν να δικαιολογήσουν τα 
νέα χαράτσια που θα επιβάλουν 
σε μισθωτούς, συνταξιούχους και 
φτωχά λαϊκά στρώματα.
Με τα έκτακτα μέτρα για το 2011 
ύψους 6,4 δις και το Μεσοπρόθε-
σμο Πρόγραμμα 2012-15 ύψους 
23 δις, η κυβέρνηση θα επιβάλει 
μια σειρά φορομπηχτικά μέτρα:
1) Θα επιβληθεί Φόρος Ακίνη-
της Περιουσίας σε όλα τα ακί-
νητα με αντικειμενική αξία πάνω 
από 100.000 ευρώ (μέχρι σήμε-
ρα ίσχυε για πάνω από 400.000), 
ενώ θα αυξηθούν οι αντικειμενι-
κές τιμές των ακινήτων για άλλη 
μια φορά. Έτσι, αυτό τον φόρο 
θα τον πληρώσουν σχεδόν όλοι 
οι εργαζόμενοι ή οι άνεργοι που 
έχουν ένα σπίτι!
2) Αύξηση στη φορολόγηση του 
καπνού/τσιγάρων και επιβολή ει-
δικού φόρου κατανάλωσης στο 

φυσικό αέ-
ριο και στα μη 
αλκοολούχα 
ποτά (αναψυ-
κτικά, χυμοί 
κ.α.).
3) Αύξηση 
στα τέλη κυ-
κ λ ο φ ο ρ ί α ς 
των αυτοκι-
νήτων.
4) Δημιουρ-
γία δύο μόνο 
συντελεστών 
ΦΠΑ (ο ένας 
γύρω στο 13% και ο άλλος γύρω 
στο 23%), στη θέση των τριών 
που ισχύουν σήμερα (6,5%, 13% 
και 23%). Έτσι, τα προϊόντα που 
υπάγονταν στο χαμηλότερο συ-
ντελεστή (φάρμακα, εφημερί-
δες κ.α.) θα υπαχθούν τώρα σε 
νέο συντελεστή, γύρω στο 13%. 
Ταυτόχρονα, τα περισσότερα 
από τα προϊόντα και υπηρεσίες 
που ήταν στον παλιό μεσαίο συ-
ντελεστή 13% (τρόφιμα, τιμο-
λόγια ΔΕΚΟ κ.α.) θα υπαχθούν 
τώρα στον υψηλό συντελεστή, 
γύρω στο 23%. Εννοείται ότι όσα 
ήταν στον παλιό ανώτερο συντε-
λεστή θα παραμείνουν εκεί. Με 
αυτό τον τρόπο θα διπλασιαστεί 
ο ΦΠΑ για τη μεγάλη πλειονό-
τητα των προϊόντων και υπηρε-
σιών, που σημαίνει μείωση του 
εισοδήματος των εργαζομένων 
κατά 9-11%.
5) Κατάργηση όλων των φοροα-
παλλαγών (πιθανόν και της φο-
ροαπαλλαγής των ασφαλιστικών 
εισφορών), δηλαδή των φοροα-
παλλαγών για ιατρικές δαπάνες, 
τόκους δανείων ακόμη και για 
απόκτηση πρώτης κατοικίας, δα-
πάνες φροντιστηρίων κ.α.
6) Μείωση του αφορολογήτου, 

που σήμερα είναι στις 12.000 
ευρώ ετησίως (με προϋπόθεση 
βέβαια την προσκόμιση των ανά-
λογων αποδείξεων). Σχεδιάζουν 
να μειωθεί στις 6.000 για τους 
εργαζόμενους και να καταργη-
θεί εντελώς για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες.
7) Εξίσωση του φόρου στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης με το φόρο 
στο πετρέλαιο κίνησης, πράγμα 
που θα διπλασιάσει το φόρο και 
θα ανεβάσει το πετρέλαιο θέρ-
μανσης στο 1,6 ευρώ το λίτρο.
8) Επιβολή νέας εισφοράς για 
την «τακτοποίηση» των ημιυπαί-
θριων χώρων, που αφορά περί-
που 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.
9) Μαζί με αυτή τη νέα και πρω-
τοφανή φοροεπιδρομή, που θα 
εξοντώσει τους εργαζόμενους 
και τα λαϊκά στρώματα, η δοσί-
λογη κυβέρνηση θα μειώσει το 
φορολογικό συντελεστή για τις 
επιχειρήσεις σε πολύ πιο κάτω 
από 20%, με τη γελοία δικαιολο-
γία ότι «αυτό θα αποτελέσει κίνη-
τρο για να επενδύσουν  οι επιχει-
ρηματίες»! Οι καπιταλιστές φο-
ροαπαλλάσσονται και φοροδι-
αφεύγουν, εισφοροαπαλλάσσο-
νται και εισφοροδιαφεύγουν, ενι-

σχύονται 
και αυξά-
νουν την 
εκμετάλ-
λευση των 
εργαζομέ-
νων, αλλά 
ποτέ μέχρι 
σ ή μ ε ρ α 
δεν επέν-
δ υ σ α ν 
τα κέρ-
δη, αλλά 
αντιθέτως 
τα έβγα-

λαν στο εξωτερικό — οι καταθέ-
σεις στο εξωτερικό των Ελλήνων 
αναξιοπαθούντων επιχειρημα-
τιών υπολογίζονται στα 600 δις, 
δηλαδή 2,5 φορές το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν της χώρας.
Αυτό που θα συμβεί είναι οι ερ-
γαζόμενοι, οι άνεργοι και τα λα-
ϊκά στρώματα να πληρώνουν 
μόνο αυτοί τους κεφαλικούς φό-
ρους για να ξεπληρώνουν το χρέ-
ος και οι επιχειρηματίες να τη 
γλιτώνουν. 
Τα παραπάνω φοροεισπρακτικά 
μέτρα, που θα επιφέρουν μια κα-
τακόρυφη αύξηση άμεσων και έμ-
μεσων φόρων για τους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα, σε συν-
δυασμό με τις δραματικές μειώ-
σεις μισθών, που ετοιμάζονται σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά 
και με τις μειώσεις των συντάξε-
ων, επιδομάτων ανεργίας κ.τ.λ.., 
θα επιφέρουν μια απότομη πτώ-
ση στα στάνταρ ζωής και φτωχο-
ποίηση της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας τους. Το κόστος των πιο 
στοιχειωδών αναγκών των εργα-
ζομένων, όπως διατροφή, κατοι-
κία, ρεύμα κ.τ.λ. θα ανέβει κατα-
κόρυφα, ενώ από την άλλη οι μι-

σθοί θα πέσουν. Η απλή επιβίωση 
θα γίνει μια πολύ δύσκολη υπό-
θεση για όσους εργάζονται ακό-
μη, ενώ για τους 1,5 εκατομμύ-
ριο ανέργους η κατάσταση θα εί-
ναι απελπιστική. Ακόμη και ότι 
έχουν εξοικονομήσει οι εργαζό-
μενοι με τη μορφή μιας κατοικί-
ας θα φορολογηθεί άγρια, σαν να 
πρόκειται για μεγάλη περιουσία. 
Για τους εργαζόμενους και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα αυτή η 
πολιτική είναι αδιέξοδη και κατα-
στροφική. Η τρόικα και η κατοχι-
κή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους 
ρίχνουν στη βαρβαρότητα, κά-
νουν αδύνατη την ίδια την επιβί-
ωση της πλειοψηφίας της κοινω-
νίας και της νέας γενιάς. Ο μόνος 
δρόμος είναι η ανατροπή της κυ-
βέρνησης-τρόικας με εξεγέρσεις 
παντού. Με τις συγκεντρώσεις 
των αγανακτισμένων στις πλα-
τείες, με τους αποκλεισμούς δη-
μόσιων κτηρίων και της Βουλής, 
με Γενική Πολιτική Απεργία για 
να φύγουν αυτοί που εφαρμό-
ζουν αυτές τις πολιτικές. Με ένα 
πρόγραμμα διεκδικήσεων σωτη-
ρίας της ζωής και των δικαιωμά-
των των εργαζομένων:
— Να διαγραφεί το χρέος. 
— Να φορολογηθεί το κεφά-
λαιο, οι τράπεζες, τα κάθε εί-
δους κέρδη των αετονύχηδων 
επιχειρηματιών, η περιουσία της 
εκκλησίας. 
— Να καταργηθεί ο Φ.Π.Α. στα 
είδη λαϊκής κατανάλωσης. Μεί-
ωση των συντελεστών φορολο-
γίας των εργαζομένων και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων και 
επέκταση των φορολογικών 
ελαφρύνσεων. Τα έσοδα από τη 
φορολογία να πηγαίνουν σε κοι-
νωνικές δαπάνες.

ΝΕΑ ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ
σε εργαζόμενους 
και φτωχά λαϊκά 

στρώματα
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ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
Σουίτες και μονόκλινα του ΕΣΥ παραχωρούνται στις 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με στόχο την αύ-
ξηση των κρατικών εσόδων! Στην πρώτη δοκιμαστι-
κή περίοδο της συμφωνίας με το υπουργείο Υγείας οι 
ασφαλιστικές εταιρείες θα πάρουν κλίνες σε νοσοκο-
μεία που δεν έχουν υψηλά ποσοστά πληρότητας. Αρ-
γότερα θα μπουν στο παιχνίδι οι μεγάλες μονάδες του 
ΕΣΥ, όπως ο «Ευαγγελισμός». Ελέω μνημονίου μέσα 
στο καλοκαίρι αναμένεται να παραχωρηθούν -σε 
πρώτη φάση- 1.000 κλίνες του ΕΣΥ (2,8% των κρε-
βατιών του ΕΣΥ), αλλά το ποσοστό αυτό θα φθάσει 
ακόμη και το 20%, δηλαδή 7.000 κρεβάτια από το σύ-
νολο των 35.000 που υπάρχουν στο δημόσιο σύστη-
μα. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν 
να νοσηλεύουν εκεί τους πελάτες τους, καταβάλλο-
ντας στα νοσοκομεία νοσήλιο που θα είναι χαμηλό-
τερο από αυτό που σήμερα δίνουν στα ιδιωτικά νοσο-
κομεία αλλά και πολύ υψηλότερο από αυτό που ισχύ-
ει στο δημόσιο τομέα.

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σε απόγνωση βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της 
Κρήτης καθώς η κυβέρνηση μείωσε κατά 50% τη δα-
πάνη για τη δακοκτονί,α το πρόγραμμα της οποίας 
βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Έτσι, η δακοκτο-
νία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, η ελαιοπαραγωγή απει-
λείται με αφανισμό και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται 
σε αναστάτωση. Συνυπολογίζοντας και την αντίστοι-
χη περσινή μείωση κατά 20%, συμπεραίνουμε πως η 
συνολική περικοπή ανέρχεται πλέον στο 70% της αρ-
χικής. Συγκεκριμένα οι 92 γεωπόνοι και 1610 παγιδο-
θέτες  το 2009  μειώνονται σε 38 και 354 αντίστοιχα! 
Πρόκειται για ουσιαστική ακύρωση του προγράμμα-
τος, γιατί οι ελάχιστοι πλέον εργατοτεχνικοί δεν είναι 
δυνατόν πλέον να παρακολουθήσουν, πόσο μάλλον 
να ελέγξουν την αρτιότητα της διαδικασίας.

ΙΣΟΠΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Σε επιχείρηση «σκούπα» σε καταυλισμό μεταναστών 
στον κάμπο του Λαδοχωρίου, στην Ηγουμενίτσα, 
προχώρησε η αστυνομία. Ισχυρή αστυνομική δύναμη 
με συνεργεία του Δήμου και μπουλντόζες, ισοπέδω-
σαν περισσότερα από τριάντα παραπήγματα και σκη-
νές και συνέλαβαν τους μετανάστες που βρίσκονταν 
στο χώρο χωρίς χαρτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
σχεδιάζεται και δεύτερη επιχείρηση στο δάσος, όπου 
υπάρχει ο δεύτερος καταυλισμός μεταναστών, απένα-
ντι από την είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. 
Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώμα-
τα της Ηγουμενίτσας πρέπει να οργανωθούν για να 
ματαιώσουν τα απάνθρωπα σχέδια των δυνάμεων κα-
ταστολής, για να σώσουν τα αδέρφια τους, τους με-
τανάστες.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ
Αυξάνονται ραγδαία οι αυτοκτονίες και οι κλήσεις 
στις γραμμές υποστήριξης για την αυτοκτονία. Κύρι-
ος λόγος εμφανίζεται η οικονομική κρίση και οι συνέ-
πειές της. Είκοσι αυτοκτονίες έχουν σημειωθεί τους 
τελευταίους 15 μήνες μόνο στην Κρήτη. Οι αυτόχει-
ρες είναι συνήθως άντρες 35-50 χρονών, πνιγμένοι 
στα χρέη και στα δίχτυα τοκογλύφων. Πολλοί που 
δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τράπεζες στρέ-
φονται σε τοκογλύφους, οι οποίοι ζητούν τριπλάσιους 
τόκους και αποπληρωμή σε μικρό χρονικό διάστημα, 
ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις στους δανειζόμενους. 
Η γραμμή παρέμβασης για τις αυτοκτονίες της ΜΚΟ 
Κλίμακα έχει δεχτεί 2.500 κλήσεις το πρώτο μισό του 
2011 –όσες δηλαδή είχε δεχτεί ολόκληρο το 2010.
Η αυτοκτονία είναι η 10η αιτία θανάτου παγκοσμίως. 
Περίπου 1 εκ. αυτοκτονούν κάθε χρόνο παγκοσμίως 
ενώ περίπου 15 εκ. πραγματοποιούν απόπειρα.

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ!
Να φύγει η κυβέρνηση της καταστροφής, 

της ντροπής, των δοσίλογων
Αργά το απόγευμα της Παρασκευής 3/6 το Υπουρ-

γείο Οικονομικών και κατόπιν η τρόικα εξέδωσαν ανα-
κοινώσεις, σύμφωνα με τις οποίες συμφωνήθηκαν νέα 
απίστευτης σκληρότητας μέτρα. Πρόκειται για έκτακτα 
μέτρα για το 2011 ύψους 6,5 δις ευρώ (θα χρειαστούν 
κι άλλα), για το περιβόητο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονο-
μικό Πρόγραμμα 2012-1015 ύψους τουλάχιστον 23 δις 
ευρώ (9 δις νέοι φόροι και 14 δις περικοπή δαπανών) 
και φυσικά για το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας του-
λάχιστον 50 δις ευρώ!

Σχεδόν την ίδια ώρα ολοκληρώθηκε και η συνάντη-
ση του Παπανδρέου με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όπου 
σε κοινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσαν ότι «συμφώ-
νησαν» να δοθεί πρόσθετη οικονομική βοήθεια προς 
την Ελλάδα. Ο Γιούνκερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι 
το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρω-
ζώνης θα δώσει το «πράσινο φως», ώστε να δοθεί η νέα 
βοήθεια με τη συμμετοχή ιδιωτών. Επίσης, εμφανίστηκε 
ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της αποστολής της 
τρόικας στην Αθήνα και απέκλεισε για άλλη μια φορά 
το ενδεχόμενο της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρω-
ζώνη. Είπε ακόμη ότι θα χρειαστούν νέα σκληρά μέτρα 
και ότι αυτά αποτελούν προϋπόθεση για να δοθεί η 5η 
δόση, όπως βέβαια και η νέα βοήθεια. 

Όμως το εξωφρενικό, πρωτοφανές, αδιανόητο και 
ταπεινωτικό για τον ελληνικό λαό είναι, πέραν των άλ-
λων νεοαποικιακών και τρισάθλιων που περιέχονται 
στη νέα συμφωνία κυβέρνησης-τρόικας, το γεγονός 
ότι στην προτελευταία παράγραφο του ανακοινωθέ-
ντος της τρόικας συμπεριλαμβάνεται δέσμευση παρα-
κολούθησης του προγράμματος. Αυτό το είπε στη συ-
νέντευξη τύπου ο Γιούνκερ και το επανέλαβε ο Παπαν-
δρέου-Τσολάκογλου, κάνοντας λόγο απλά για «τεχνο-
γνωσία», σε μια καινούργια προσπάθεια να εξαπατήσει 
τον ελληνικό λαό. 

Στην ουσία αυτό σημαίνει την εγκατάσταση το-
ποτηρητών της τρόικας στα υπουργεία και στον φο-
ρέα που θα προωθήσει τις ιδιωτικοποιήσεις-ξεπούλημα 
της περιουσίας του Δημοσίου. Με δυο λόγια, η τρόι-
κα θα εγκαταστήσει τη δική της υπερκυβέρνηση στην 
Αθήνα, με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να μετατρέπε-
ται σε κυβέρνηση «γκαουλάϊτερ» της ΕΕ, της ΕΚΤ και 
του ΔΝΤ! Σε τέτοια κατάσταση «αποικιοποίησης», εκ-
ποίησης και προτεκτοράτου θέλουν να μετατρέψουν τη 
χώρα η κατοχική κυβέρνηση και ο δοσίλογος πρωθυ-
πουργός, κατάσταση που δεν έχει το προηγούμενό της 
τουλάχιστον στη μεταπολεμική ιστορία.

 
Το νέο Μνημόνιο,
πολύ χειρότερο από το παλιό

Η νέα συμφωνία ή «Μνημόνιο 2» που έκλεισε ανά-
μεσα σε κυβέρνηση και τρόικα είναι πολύ χειρότερο από 
το πρώτο που εφαρμόζεται πάνω από έναν χρόνο! Σε 
γενικές γραμμές, έχουν γίνει γνωστά τα νέα σκληρά μέ-
τρα:

1. Έμμεσοι φόροι: Σχεδιάζεται η μετάταξη των προ-
ϊόντων που σήμερα φορολογούνται με 13% στο 23%. 
Αυτό θα οδηγήσει σε κατακόρυφη άνοδο των τιμών 
στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και σε πλήθος υπηρεσι-
ών (τρόφιμα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, επισκευαστικές και ιδιωτι-
κές εργασίες, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, ταξί, 
φυσικό αέριο κ.α.).

2. Αλλες ανατιμήσεις: Αύξηση τελών κυκλοφορίας 
κατά 20% , αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα μη αλ-
κοολούχα ποτά, εξίσωση του φόρου κατανάλωσης του 
πετρελαίου θέρμανσης με του πετρελαίου κίνησης κλπ.

3. Άμεσοι φόροι: Μείωση του αφορολόγητου ορί-
ου από 12.000 ευρώ στα 8.000, ίσως και 6.000 (πιθα-
νόν στους χαμηλοσυνταξιούχους να παραμείνει στα 
12.000). Αυτό σημαίνει μια αύξηση της φορολογίας 
κατά 400-600 ευρώ το χρόνο.

Όμως η λεηλασία συνεχίζεται και με άλλα μέτρα, 
όπως: η συρρίκνωση στις κύριες συντάξεις με την επι-
βολή νέου ΛΑΦΚΑ, που σύμφωνα με τις εξαγγελί-
ες θα ξεκινάει από τα 1.400 ευρώ (στην κύρια σύντα-
ξη), συρρίκνωση των επικουρικών συντάξεων με την 
επιβολή νέου ΛΑΦΚΑ (θα ξεκινήσει από τις επικουρι-
κές των 300 ευρώ και θα αυξάνει κλιμακωτά), η μείω-
ση των εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων τουλάχιστον 
κατά 10% σαν αρχή, η περικοπή μέσα στο 2011 κατά 
300 εκατ. ευρώ της δαπάνης για τα επιδόματα ανεργί-
ας του ΟΑΕΔ κλπ. Επιπλέον προβλέπονται νέες μειώ-
σεις στις ιατροφαρμακευτικές παροχές και νέες αυξή-
σεις στις εισφορές για ορισμένες κατηγορίες ασφαλι-
σμένων (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ).

Συμπερασματικά, η συνολική απώλεια του εργατι-
κού-λαϊκού εισοδήματος μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000 
ευρώ το χρόνο.

4. Νέο κτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων 
με τρία σκληρότατα μέτρα:

Α) Οι νέοι εργαζόμενοι από 18 έως 25 ετών θα αμεί-
βονται με μόλις 80% του κατώτερου μισθού, δηλαδή 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ). Η νέα γενιά δηλαδή θα λειτουργήσει ως μο-
χλός πίεσης προς τους υπόλοιπους εργαζόμενους, με-
γαλύτερους σε ηλικία που αμείβονται με τις κλαδικές 
συμβάσεις ή με βάση την ΕΓΣΣΕ. Γίνεται δηλαδή το 
όπλο για την υπονόμευση και κατάργηση και των κλα-
δικών και της ΕΓΣΣΕ.

Β) Επιβάλλεται 10ωρη εργασία με επιπλέον δύο 
ώρες δουλειάς, χωρίς την προσαύξηση της υπερωρίας, 
στα πλαίσια της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας. 
Η υπερεργασία των δύο ωρών δε θα πληρώνεται με την 
σχετική προσαύξηση, αλλά θα «επιστρέφεται» (θεωρη-
τικά) ως ρεπό ή άδεια την περίοδο που η επιχείρηση θα 
έχει μειωμένη δραστηριότητα. Η περίοδος που ο εργο-
δότης θα μπορεί να επιβάλει την απλήρωτη υπερεργα-
σία αυξάνεται στους 6 από 4 μήνες - και το κυριότερο, 
μπορεί να την επιβάλει μονομερώς.

Γ) Επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
και μπορούν να ανανεώνονται 3 φορές αντί των 2 που 
ισχύει σήµερα (χωρίς τους περιοριστικούς όρους που 
προβλέπει το Π∆ 81) αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα (3 χρόνια αντί των 2).

Τέλος και ίσως το χειρότερο απ’ όλα, είναι η δυνατό-
τητα δημιουργίας σωματείων-σφραγίδα. Με νέα ρύθμι-
ση, η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα, (ουσιαστικά στον 
εργοδότη) να συστήνεται μια «ένωση προσώπων» πχ. 
με 3(!) εργαζόμενους σ’ ένα σύνολο 20 εργατών (15% 
επί του συνόλου), να υπογράφει μαζί τους τη διευθέ-
τηση του χρόνου εργασίας και να αγνοείται η ΕΓΣΣΕ ή 
η κλαδική σύμβαση, η οποία θα επιβάλλεται και στους 
υπόλοιπους 17. Αντίστοιχα για επιχειρήσεις άνω των 20 
ατόμων θα μπορεί να επιβάλλεται με το 25%.

Αυτά είναι όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. Αν 
αυτά τα μέτρα περάσουν, το ήδη χτυπημένο βιοτικό επί-
πεδο της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας θα 
πέσει κατακόρυφα. Επειδή γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν 
τεράστιες αντιστάσεις απέναντι στο νέο Μνημόνιο, η 
ΕΕ και οι κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις 
θέλουν να επιβάλλουν τη «συναίνεση» όσων των δυ-
νατών περισσότερων πολιτικών δυνάμεων και κυρίως 
των αστικών και βέβαια περισσότερο τη «συναίνεση»/
συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Στη ουσία θέλουν να επι-
βάλλουν στον ελληνικό λαό μια Δικτατορία με κοι-
νοβουλευτικό μανδύα. Αυτός ο κίνδυνος δεν εξέλειπε 
επειδή απέτυχαν την πρώτη φορά. Οι πιέσεις θα συνεχι-
στούν και θα ενταθούν, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εκρηκτική, ότι ο ελλη-
νικός καπιταλισμός έχει χρεοκοπήσει και θα ζητούν όλο 
και σκληρότερα μέτρα.

ε π ί κ α ι ρ α ...
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Σε κατάληψη βρίσκεται από τις 26 Μαΐου το 
δημαρχείο της Ιεράπετρας του νομού Λασι-
θίου στην Κρήτη, σε συνέχεια ενός μαζικό-
τατου συλλαλητηρίου που οργανώθηκε από 

μια επιτροπή κοινωνικών φορέων, παρά τις συστημα-
τικές προσπάθειες αναστολής του από τη δημοτική 
αρχή και τη διοίκηση του νοσοκομείου. 

Από το φθινόπωρο της χρονιάς που πέρασε, το 
νοσοκομείο της πόλης (26.000 πληθυσμός μαζί με τις 
γειτονικές κοινότητες) υφίσταται διαρκή υποβάθμι-
ση και υποχρηματοδότηση, στα πλαίσια της γενικό-
τερης πολιτικής των περικοπών στις παροχές υγείας 
και της προσπάθειας συγχώνευσης κλινικών και νο-
σοκομείων. Ένα πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια 
σε αυτή την κατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 25 Ια-
νουαρίου. Εξελίχθηκε σε μαζική αυτοκινητοπομπή και 
διαμαρτυρία στα γραφεία της περιφέρειας στο Ηρά-
κλειο και έληξε με την «παραχώρηση» ενός εκατομμυ-
ρίου ευρώ, μιας ολιγόμηνης δηλαδή ανάσας ζωής για 
το νοσοκομείο. Ωστόσο τα προβλήματα γρήγορα ξα-
ναγύρισαν οξύτερα, με ολόκληρες κλινικές (παθολο-
γική, χειρουργική) να κλείνουν, άλλες να υπολειτουρ-
γούν και τους γιατρούς να ομολογούν ότι το νοσο-
κομείο γίνεται επικίνδυνο λόγω των σημαντικότατων 
ελλείψεων. Βασικό μέλημα τόσο της δημοτικής αρχής 

(δήμαρχος ΠΑΣΟΚ) όσο και της διοίκησης του νο-
σοκομείου (διοικητής ο πρώην δήμαρχος, ΠΑΣΟΚ κι 
αυτός) ήταν και είναι η εφαρμογή των κυβερνητικών 
εντολών για ενιαία διοίκηση και μετατροπή του νοσο-
κομείου σε κέντρο υγείας, παρόλο που το επόμενο κο-
ντινότερο νοσοκομείο, του Αγίου Νικολάου, απέχει 40 
- 50 λεπτά σε ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο. Στην προ-
σπάθειά τους να παραπλανήσουν και να εκτρέψουν 
τον κόσμο από τον αγώνα για την προστασία του νο-
σοκομείου του και του δικαιώματός του σε άμεση, δη-
μόσια και δωρεάν περίθαλψη, πρόβαλαν και προω-
θούν το αίτημα της δημιουργίας ενός μεγάλου σύγ-
χρονου νοσοκομείου σε μια περιοχή κοντά στην Ιε-
ράπετρα, που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί και τις άλλες 
δύο μεγάλες πόλεις του νομού (Σητεία και Άγιο Νικό-
λαο). Το εξωπραγματικό, ωστόσο, του αιτήματος, ιδί-
ως στα πλαίσια της σημερινής κρίσης, δεν έπεισε τον 
κόσμο, που συσπειρώθηκε γύρω από το κεντρικό αί-
τημα της διατήρησης και αναβάθμισης του υπάρχο-
ντος νοσοκομείου. 

Το συλλαλητήριο και η κατάληψη του δημαρχεί-
ου στηρίχθηκε από την πρώτη στιγμή από πλήθος το-
πικών συλλόγων και σωματείων, καθώς και από πλή-
θος κόσμου που συμμετέχει ενεργά τόσο στα χάπε-
νινγκ και τις δραστηριότητες που διοργανώνει η επι-

τροπή κοινωνικών φορέων, όσο και στην περιφρού-
ρηση του δημαρχείου. Η λάσπη, τα ψέματα και ο εκ-
φοβισμός που έχουν εξαπολύσει οι παρατρεχάμενοι 
του δημάρχου και του διοικητή του νοσοκομείου δεν 
έχουν μειώσει την αποφασιστικότητα και τη συμμετο-
χή του κόσμου, που δείχνει διατεθειμένος να συνεχί-
σει. Η επιτροπή αντιμετώπισε λεπτά ζητήματα που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις με τον 
κόσμο, όπως η μισθοδοσία των υπαλλήλων του δή-
μου, επιτρέποντας την είσοδο των αρμόδιων υπαλλή-
λων για τη διεκπεραίωση αυτών των επειγόντων ζη-
τημάτων –πράγμα που αρνήθηκε να επιτρέψει ο δή-
μαρχος, επιδιώκοντας να στρέψει τον κόσμο ενάντια 
στην κατάληψη. 

Αδύνατο σημείο αυτού του πολύ σημαντικού αγώ-
να – είναι η πρώτη κατάληψη που έχει ποτέ υπάρξει 
στην πόλη - είναι η προσκόλληση μεγάλου μέρους 
της επιτροπής αγώνα στην πίεση προς τα κυβερνη-
τικά στελέχη, τους βουλευτές και τους αρμόδιους. Η 
εξέλιξη της μάχης θα κριθεί από την αποφασιστικότη-
τα του κόσμου, που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από 
την αποφασιστικότητα και την οργάνωση της επιτρο-
πής αγώνα, αλλά και, κυρίως, από τη στροφή της δρά-
σης της προς τον απλό κόσμο, την ενημέρωση και την 
οργάνωσή του. 

Κατάληψη Δημαρχείου Ιεράπετρας ενάντια στο κλείσιμο του νοσοκομείου

ΔΩΔΩΝΗ: Λαιμητόμος η ιδιωτικοποίηση 
για αγρότες, εργαζόμενους, καταναλωτές

Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της χούντας ΠΑΣΟΚ-
Τρόικας ύψους 50 δις, στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Απριλίου 
ανακοινώθηκε και δρομολογήθηκε η ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗς, 
θυγατρικής της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ). Το ξεπούλημα της ΑΤΕ και 
των προσκείμενων σε αυτή αγροτικών κυρίως επιχειρήσεων (ΔΩΔΩΝΗ, 
ΕΛΒΟ) ακολουθεί το μοντέλο προηγούμενων ιδιωτικοποιήσεων: πώληση 
των κερδοφόρων κομματιών στα διεθνή και ντόπια αρπακτικά, και φόρτωμα 
των χρεών στο κράτος, δηλαδή στο δημόσιο χρέος.

Η ΔΩΔΩΝΗ ξεκίνησε την δεκαετία του ΄70 ως συνεταιριστική 
επιχείρηση. Με ένα μικρό δάνειο από την ΑΤΕ, έπειτα από συνεχείς 
μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Καραμανλή με την εξαγορά των Διοικητικών 
Συμβουλίων διάφορων συνεταιρισμών, κατέληξε το 67% να το κατέχει η 
ΑΤΕ. Η ΔΩΔΩΝΗ, η μεγαλύτερη γαλακτοκομική επιχείρηση με υψηλό 
όγκο εξαγωγών, αποτελεί ένα πρώτης τάξεως φιλέτο, που έχει τραβήξει 
ήδη το ενδιαφέρον πολλών πολυεθνικών (Danone, Friesland). Σήμερα 
απασχολεί περίπου 400 εργαζόμενους, μόνιμους και εποχιακούς, ενώ 
συντηρεί οικονομικά με τις ικανοποιητικές τιμές αγοράς γάλακτος πάνω 
από 7000 κτηνοτρόφους.

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗς θα σημάνει εργασιακό μεσαίωνα 
για τους ίδιους τους εργαζόμενους, χειρότερη ποιότητα και υψηλότερες 
τιμές των προϊόντων, οικονομική εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού, 
καθώς θα μειωθούν οι τιμές αγοράς γάλακτος από τους κτηνοτρόφους. Αν 
συνυπολογιστεί η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, στην οποία είναι υποθηκευμένο 
μεγάλο ποσοστό της αγροτικής ιδιοκτησίας, το αποτέλεσμα θα είναι 
οικονομικός όλεθρος.

Έχοντας κατανοήσει το θλιβερό μέλλον που θα φέρει η ιδιωτικοποίηση 
της ΔΩΔΩΝΗς, κτηνοτρόφοι και εργαζόμενοι έχουν αρχίσει δυναμικές 
κινητοποιήσεις. Εκτός από πορείες διαμαρτυρίας στις ηπειρωτικές πόλεις, 
συμμετοχή στις πανεργατικές απεργίες και αποκλεισμούς καταστημάτων 
της ΑΤΕ, εργαζόμενοι και κτηνοτρόφοι προχώρησαν στην κατάληψη της 
ΔΩΔΩΝΗς, έδιωξαν το Διοικητικό Συμβούλιο, και άρχισαν να λειτουργούν 
το εργοστάσιο υπό την δική τους διεύθυνση. Ο αγώνας τους οργανώθηκε με 
τοπικές συνελεύσεις των κτηνοτρόφων σε κάθε χωριό και με τον συντονισμό 
τους με τους εργαζόμενους του εργοστασίου. Τα κύρια αιτήματα που θέτουν 
είναι να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΩΔΩΝΗ και να μην αυξηθούν οι τιμές του 
γάλακτος. Οι κινητοποιήσεις τους βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις δυνάμεις 
καταστολής, καθώς τα ΜΑΤ εισέβαλλαν στο κατειλημμένο εργοστάσιο 
και προσήγαγαν αρκετούς εργαζόμενους. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι, 
έπειτα από την διοργάνωση πορείας στο Α.Τ. Ιωαννίνων.

Αυτός ο εξαιρετικά σημαντικός και αξιόλογος αγώνας, μπαίνει πλέον σε 
μια νέα φάση. Μαζί με τις ορμητικές καταλήψεις των πλατειών όλων των 
μεγάλων πόλεων της χώρας, τις λαοπληθείς συγκεντρώσεις ενάντια στο 
Μνημόνιο, το χρέος και το σάπιο πολιτικό σύστημα, δίπλα στην αναδυόμενη 
αυτή εξέγερση, ο αγώνας στην ΔΩΔΩΝΗ μπορεί να μετατραπεί από έναν 
ακόμη αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση μιας εταιρείας, στον πρώτο 
πανελλαδικά αγώνα που θα έχει σημαία του την εθνικοποίηση κάτω από 
εργατικό έλεγχο χωρίς καμία αποζημίωση του ιδιοκτήτη.

Βαμμένα με αίμα μεταναστών τα χέρια της 
κυβέρνησης & των φασιστικών συμμοριών

Με αφορμή τη δολοφονία του Μ. Καντάρη, η φασιστική συμμορία της χρυσής αυ-
γής, με την κάλυψη της αστυνομίας, ξυλοκοπούσε και μαχαίρωνε όποιον μετανάστη συ-
ναντούσαν γύρω από την περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα μέχρι την Ομόνοια. Για περίπου 
5 ημέρες η φασιστική αυτή συμμορία, εκμεταλλευόμενη τη δολοφονία, έστειλε δεκάδες 
τραυματίες μετανάστες σε νοσοκομεία, δολοφόνησε ένα μετανάστη από το Μπαγκλα-
ντές, τον Αλίμ Αμπντούλ Μάναν, εισέβαλε σε σπίτι μεταναστών στο Ρέντη και επιτέθη-
κε σε πολλά μαγαζιά μεταναστών. Δεν πρόκειται για ένα φασιστικό κίνημα, αλλά για μια 
συμμορία δολοφόνων, που κατά καιρούς ενισχύεται από διάφορους «αγανακτισμένους» 
νοικοκυραίους που ξεσπούν θρασύδειλα πάνω σε μετανάστες.

Το ίδιο διάστημα τα ΜΜΕ έχυναν τόνους ρατσιστικό δηλητήριο και προσπαθούσαν 
να συνδέσουν την εγκληματικότητα με τους μετανάστες, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
περισσότερες σκούπες, περιπολίες και ανάπλαση του κέντρου. Στην πραγματικότητα εί-
ναι μια συνειδητή πολιτική του συστήματος η δημιουργία και ο έλεγχος των γκέτο και ο 
έλεγχος των διαφόρων συμμοριών που δημιουργούνται εκεί. Είναι το ίδιο που ευθύνεται 
για την εγκληματικότητα, την άθλια κατάσταση των ανθρώπων, που τους βουλιάζει στη 
φτώχεια, την ανεργία, τα ναρκωτικά κλπ. Είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση, όπως και η ΕΕ, 
που θέλουν τους μετανάστες ομήρους και παράνομους και έχουν μετατρέψει πολύ συνει-
δητά τη χώρα σε μια μεγάλη χαβούζα όπου στοιβάζονται άνθρωποι. 

Οι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα επειδή δεν μπορούν να μείνουν στη χώρα τους 
εξαιτίας των πολέμων, της φτώχειας και των δικτατοριών. Έτσι, το σύστημα τους χρησι-
μοποιεί και τους εκμεταλλεύεται και στη συνέχεια τους καθιστά και αποδιοπομπαίους 
τράγους για όλα τα δεινά, για να μπορέσει να διαιρέσει τους εργαζόμενους σε ντόπιους 
και μετανάστες. Δεν έχουν άλλη λύση πέρα από την καταστολή, τη διαίρεση και το ρα-
τσισμό για να αντιμετωπίσουν τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από αυτό το σύστημα, που διαλύει τις εργα-
σιακές σχέσεις, απολύει, ιδιωτικοποιεί τα πάντα, καταργεί την κοινωνική ασφάλιση, την 
υγεία και την παιδεία. Οι φασιστικές συμμορίες αποτελούν ένα όπλο στα χέρια του συ-
στήματος για να χτυπάει εκεί που δεν μπορεί τόσο φανερά να χτυπήσει ο κατασταλτικός 
του μηχανισμός.

Δεν είναι σωστό να ταυτίζουμε το φασισμό μόνο με τις φασιστικές συμμορίες τύπου 
χρυσής αυγής και με το μίσος κατά των μεταναστών. Ο φασισμός αποτελεί συνολικά ένα 
όπλο που χρησιμοποιείται από την αστική τάξη σε περιόδους κρίσης για να τσακίσει το 
εργατικό κίνημα. Σε μια τέτοια περίοδο βρισκόμαστε, αλλά είναι λάθος να υποτιμούμε 
συνολικά την αστική τάξη και το καπιταλιστικό σύστημα γενικά και να ανάγουμε τους 
φασίστες και το φασισμό σε ύψιστο εχθρό, που είναι ξεχωριστός από το ίδιο το σύστημα 
και ανεξάρτητα από όλα να ενωθούμε ενάντια σε αυτόν (π.χ. γενικά μέτωπο προοδευτι-
κών/δημοκρατών κλπ).

Πρέπει να καταδικάσουμε αλλά και να αντιπαλέψουμε τις μεθόδους και τις πρακτικές 
των φασιστικών μηχανισμών και να πούμε ανοιχτά ποιος τους οπλίζει και τους κατευθύ-
νει. Ταυτόχρονα, πρέπει να παλέψουμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μετα-
ναστών και να τους βοηθήσουμε να οργανωθούν οι ίδιοι. 

- Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών - Ίσα δικαιώματα
- Όχι στο φράχτη στον Έβρο, στις «σκούπες» και τις περιπολίες
- Απαγόρευση όλων των φασιστικών συμμοριών

Μ.Ν.
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Σ τις 12 Μάη ο πρόεδρος της ΝΔ 
Αντώνης Σαμαράς παρουσία-
σε την «Πρόταση εξόδου από 
την κρίση – Ζάππειο ΙΙ». Βα-

σική ιδέα των «προτάσεων» αυτών είναι η 
«επανεκκίνηση της οικονομίας», που υπο-
τίθεται ότι θα γίνει με τα εξής 7 βήματα:
1. τη μείωση των φορολογικών συντελε-
στών.
2. την τακτοποίηση όλων των φορολογι-
κών εκκρεμοτήτων του παρελθόντος.
3. τη γενικότερη μεταρρύθμιση του φορο-
λογικού συστήματος.
4. τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτι-
σμάτων.
5. την τακτοποίηση των οικονομικών εκ-
κρεμοτήτων του κράτους προς τους ιδιώ-
τες.
6. τη δέσμευση των τραπεζών να προσφέ-
ρουν στο εξής στην πραγματική οικονομία 
το 20-30% των εγγυήσεων που παίρνουν.
7. την υιοθέτηση μέτρων τόνωσης της οι-
κονομίας, μηδενικού ή ελάχιστου δημοσι-
ονομικού κόστους.
Επίσης, ως συμπλήρωμα των παραπάνω 
μέτρων για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας, προτείνονται: α) «πρόσθετες περι-
κοπές δημόσιας σπατάλης», β) «πρόσθε-
τα θεσμικά μέτρα», γ) «η αλλαγή του Ανα-
πτυξιακού Μοντέλου της χώρας», δ) «η 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
Δημοσίου για την απευθείας μείωση του 
χρέους», δηλαδή τα 50 δις, ε) «οι αποκρα-
τικοποιήσεις». 
Αποκαλυπτικές είναι επίσης οι υπόλοιπες 
προτάσεις Σαμαρά: 
- «Μείωση των συντελεστών φορολόγη-
σης των κερδών των εταιρειών και των με-

ρισμάτων από το σημερινό 25% στο 15%. 
Μείωση άμεσα του ανώτατου φορολο-
γικού συντελεστή εισοδήματος φυσικών 
προσώπων από το 45% στο 40% και σε 
τρία χρόνια να μην ξεπερνά το 30%. Μεί-
ωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών ει-
σφορών κατά 25%». 
- «Κατάργηση για ένα χρόνο γενικά του 
“πόθεν έσχες”, ώστε να επιστρέψουν κε-
φάλαια στο ελληνικό χρηματοοικονομικό 
σύστημα ή για να δηλωθούν πάσης φύσε-
ως περιουσιακά στοιχεία, ρευστά και ακί-
νητα, Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό». 
Δηλαδή κλείνει το μάτι σε κάθε είδους 
«μαύρο χρήμα» για τη νομιμοποίησή του. 
- «Μεγάλα επενδυτικά προγράμματα (!) 
για μόνιμη παραθεριστική κατοικία, εκεί 
όπου το Δημόσιο μπορεί να βρει τέτοιες 
περιοχές, να τις καθαρίσει από τίτλους κι 
ύστερα να τις δημοπρατήσει, για εγκατα-
στάσεις παραθεριστικής ή μόνιμης κατοι-
κίας». 
- «Η επέκταση του μοντέλου παραχώρη-
σης του ΟΛΠ σε περιφερειακά λιμάνια και 
αεροδρόμια όλης της χώρας».
- «Κοστολόγηση των νοσοκομείων… ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση… πάγωμα 
των προσλήψεων στο Δημόσιο για τρία 
χρόνια... περικοπή των επιδομάτων στα 
«ρετιρέ», ιδιαίτερα των ΔΕΚΟ» κ.α.
Τέλος, ο πρόεδρος της ΝΔ προτείνει επα-
ναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου, μιας 
και «παραδέχεται» ότι «για να τα πετύχου-
με όλα αυτά, πρέπει να αλλάξουμε τους 
όρους του Μνημονίου!».
Οι προτάσεις αυτές είναι σκληρά νεοφι-
λελεύθερα, αντεργατικά και αντιλαϊκά μέ-
τρα, γαρνιρισμένα με χιλιοειπωμένους λα-

ϊκισμούς, ψεύδη και διαστρεβλώσεις, μαζί 
με γλοιώδεις ύμνους για την επιχειρημα-
τικότητα και τις αγορές. Μα πάνω απ’ όλα 
είναι προτάσεις που βασίζονται στην πιο 
ηλίθια εκδοχή της ανόητης και καταστρο-
φικής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, δηλα-
δή ότι οι μειώσεις φόρων στο κεφάλαιο 
και στην περιουσία θα αυξήσουν τα κέρ-
δη και τον πλούτο των επιχειρηματιών και 
έτσι θα γίνουν επενδύσεις. Μάλλον χρει-
άζεται να υπενθυμίσουμε ότι επενδύσεις 
γίνονται μόνο αν μακροπρόθεσμα οι επι-
χειρηματίες βλέπουν αυξημένο ποσοστό 
κέρδους, δηλαδή μόνο όταν είναι σίγου-
ροι ότι θα βγουν νικητές στον καπιταλι-
στικό ανταγωνισμό (επειδή θα πετύχουν 
αυξημένη παραγωγικότητα, δηλαδή πιο 
σύγχρονα μηχανήματα). Επίσης, θέλουν 
να είναι σίγουροι όχι μόνο ότι θα υπερεκ-
μεταλλεύονται τους εργαζόμενούς τους 
αλλά και ότι θα πραγματοποιούν αυτή την 
υπερεκμετάλλευση, δηλαδή ότι θα που-
λούν όλα τα εμπορεύματα που παράγουν, 
έχοντας μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένες 
πωλήσεις.
Αποκαλυπτικά της λογικής και της φιλο-
σοφίας της «πρότασης» αυτής είναι τα πα-
ρακάτω αποσπάσματα της ομιλίας Σαμα-
ρά: «Μιλάω για αποφάσεις που προκα-
λούν την  Επανεκκίνηση της Οικονομίας, 
την Επανεκκίνηση της αγοράς, …..Τι ση-
μαίνει “Επανεκκίνηση”; Ένα δημιουργι-
κό σοκ!», «Όλα αυτά βάζουν μπροστά και 
μια άλλη δική μας μεγάλη δέσμευση: την 
απενοχοποίηση της Επιχειρηματικότητας, 
που βρίσκεται υπό διωγμό», «να αλλάξου-
με όλο αυτό το καθεστώς αφύσικων προ-
νομίων στις ΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν συ-

ντεχνίες που συμπεριφέρονται ως “τσι-
φλικάδες” της Δημόσιας Περιουσίας».
Για το μόνο που θα μπορούσαμε να συμ-
φωνήσουμε με το Ζάππειο ΙΙ είναι ότι για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας και της 
κοινωνίας χρειάζεται όντως ένα δημιουρ-
γικό σοκ. Αυτό το σοκ όμως δεν μπορεί 
να προέλθει από τη λογική του κέρδους 
μιας χιλιάδας επιχειρηματιών ή των δανει-
στών. Γιατί ακριβώς τέτοιου είδους μέτρα, 
στήριξης των κερδών, των αγορών κλπ., 
εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες, τόσο 
στη χώρα μας όσο και παγκόσμια και εί-
ναι ακριβώς αυτές οι «συνταγές», οι νεο-
φιλελεύθερες, που όξυναν την κρίση της 
πραγματικής οικονομίας και κατά συνέ-
πεια οδήγησαν στα ελλείμματα και στα 
χρέη. Για την ουσιαστική χρεοκοπία της 
ελληνικής οικονομίας, που οδήγησε στην 
κατοχή της χώρας από ΔΝΤ-ΕΕ, για τα 
καταστροφικά για τα λαϊκά στρώματα μέ-
τρα που εφαρμόζονται, αλλά και για αυτά 
που προετοιμάζονται, αποκλειστικά υπεύ-
θυνοι είναι, πέρα από το ίδιο το καπιταλι-
στικό σύστημα, όσοι και όσες επέβαλαν ή 
έστω υπεράσπιζαν αυτές ακριβώς τις νεο-
φιλελεύθερες λογικές. 
Το μοναδικό δημιουργικό σοκ που μπο-
ρεί να φέρει την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και της κοινωνίας θα προέλθει από 
τη λογική της ικανοποίησης των ανθρώ-
πινων αναγκών της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας της κοινωνίας, των εργαζόμενων, 
των άνεργων, των νέων, των συνταξιού-
χων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων: 
αυτών που είναι και οι μοναδικοί παραγω-
γοί κάθε πλούτου, συσσωρευμένου ή μελ-
λοντικού.

ΖΑΠΠΕΙΟ ΙΙ: Προτάσεις Σαμαρά για επιχειρηματίες & αγορές

Όργιο καταστολής στην απεργία της 11ης Μάη

Περίπου 40.000 δι-
αδηλωτές συμμε-
τείχαν στην απερ-
γιακή διαδήλωση 

της 11ης Μάη, από τους οποί-
ους 10.000 στη συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ ενώ η μεγάλη πλει-
οψηφία στο χώρο του Μουσεί-
ου. Για ακόμα μια φορά, η απερ-
γιακή συγκέντρωση της ΓΣΕ-
Ε-ΑΔΕΔΥ στο Πεδίο Άρεως 
ήταν εξαιρετικά μικρή (η ΓΕ-
ΝΟΠ- ΔΕΗ ήταν το μόνο μαζικό 
μπλοκ). Η διαδήλωση είχε αρκε-
τό παλμό καθ’ όλη της διάρκεια 
της και ξεχώριζαν τα αντιμνη-
μονιακά συνθήματα. Το «μπλοκ 
του Μουσείου» ήταν αναμφι-
σβήτητα το πιο μεγάλο και το 
πιο μαχητικό, γι’ αυτό εξαρχής 
φρόντισαν και πάλι να το περι-
βάλουν πλήθος διμοιριών ΜΑΤ, 
που ήταν εξαιρετικά προκλητι-
κές.

Το όργιο της δολοφονικής 
κρατικής καταστολής ξεκίνησε 
μετά από ρίψεις μερικών πλα-
στικών μπουκαλιών και μικρού 
αριθμού πετρών στο Σύνταγμα 
προς τη διμοιρία ΜΑΤ που βρι-
σκόταν στη γωνία Πανεπιστημί-
ου και Β. Σοφίας. Όταν η πορεία 
συντεταγμένα άρχισε να κατε-
βαίνει την Πανεπιστημίου, έγι-
νε -προφανώς με άνωθεν κυ-
βερνητική εντολή- γενική έφο-
δος σε όλα τα μπλοκ των δια-
δηλωτών από οδ. Αμερικής έως 

και Προπύλαια, με βροχή χη-
μικών, κρότου λάμψης και κα-
πνογόνων, εφόδους των ορδών 
των ΜΑΤ που χτύπαγαν ανελέ-
ητα όποιον έβρισκαν στο διά-
βα τους, κατά προτίμηση γυναί-
κες και νεαρά παιδιά, με ανάπο-
δα γκλομπ ακόμα και πυροσβε-
στήρες, στέλνοντας στα νοσο-
κομεία με ανοιγμένα κεφάλια 
και με χημική πνευμονία πάνω 
από 100 διαδηλωτές, με πιο σο-
βαρή την περίπτωση του 31χρο-
νου Γ. Καυκά που χειρουργήθη-
κε και ευτυχώς διέφυγε τον κίν-
δυνο (πήρε εξιτήριο από το Γενι-
κό Κρατικό Νίκαιας μετά από 19 
μέρες νοσηλείας).

Για το μέγεθος της αστυνο-
μικής βίας που ασκήθηκε στους 
απεργούς διαδηλωτές χαρακτη-
ριστική ήταν η ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Τοπική Επιτροπή ΕΙ-
ΝΑΠ Γενικού Νοσοκομείου Νί-
καιας: «Σήμερα γίναμε μάρτυ-
ρες της ατέλειωτης και ασύλλη-
πτης βαρβαρότητας που χρησι-
μοποιεί η κυβέρνηση των μνη-
μονίων, προκειμένου να κατα-
στείλει κάθε υγιή αντίδραση πο-
λίτη που αντιστέκεται στα σχέ-
δια που απεργάζεται το ξένο και 
ντόπιο κεφάλαιο και εφαρμό-
ζουν πιστά οι υπηρέτες τους στη 
χώρα. Δεκάδες τραυματισμένοι 
- χτυπημένοι από τα ΜΑΤ δια-
δηλωτές διακομίστηκαν με το 
ΕΚΑΒ ή ήρθαν μόνοι τους στο 

νοσοκομείο μας. Οι περισσότε-
ροι με θλαστικά τραύματα στο 
κεφάλι. Ανάμεσά τους 30χρονος 
διαδηλωτής που διακομίστηκε 
σε βαριά, προθανάτιο κατάστα-
ση, με ανισοκορία και τεράστιο 
επισκληρίδιο αιμάτωμα. Αυτή τη 
στιγμή χειρουργείται από συνα-
δέλφους μας, που αγωνίζονται 
να σώσουν τη ζωή του. Καταγ-
γέλλουμε την αστυνομική αυ-
θαιρεσία και βαρβαρότητα. Κα-
ταγγέλλουμε όλα τα μέλη της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και τον 
πρωθυπουργό της χώρας για 
τη δολοφονική απόπειρα ενά-
ντια στο συγκεκριμένο συμπολί-
τη μας, που είναι σε βαριά κατά-
σταση και κινδυνεύει η ζωή του, 
αλλά και ενάντια σε όλους τους 
άλλους διαδηλωτές. Η βία και η 
καταστολή ενάντια στο λαό που 
αντιστέκεται έχουν κοντά ποδά-
ρια.»

Έναν χρόνο αφού η χούντα 
Κυβέρνησης-Τρόικας μας έβαλε 
στο ζουρλομανδύα του «Μνημο-
νίου», η οικονομική και κοινωνι-
κή κατάσταση των εργαζομέ-
νων, των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων και της νεολαίας έχει χει-
ροτερεύσει αφάνταστα. Πολύ 
χειρότερα έρχονται το επόμενο 
διάστημα. Η κατάσταση της ελ-
ληνικής οικονομίας χειροτερεύ-
ει διαρκώς, παρά τα απανωτά 
βάρβαρα μέτρα. Η αποτυχία του 
«Μνημονίου» είναι πλέον ολο-

φάνερη και ομολογείται ακόμη 
και από χθεσινούς υποστηρικτές 
του.

Το χρέος από την πλευ-
ρά των εργαζομένων, των φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων και της 
νεολαίας είναι να οργανώσουν 
τους αγώνες τους και να επι-
βάλουν τη δικιά τους λύση. Εί-
ναι αναγκαίο να ανασυγκροτη-
θούν οι δυνάμεις του εργατικού 
κινήματος, του μοναδικού που 
μπορεί να σώσει την κοινωνία με 
τους αγώνες του. Με ενότητα, 
με τις αποφάσεις στα χέρια των 
εργαζομένων μέσα από τις Γενι-
κές Συνελεύσεις, με αυτοοργά-
νωση, επιτροπές αγώνα, απερ-
γιακές επιτροπές σε κάθε χώρο 
δουλειάς, στους ανέργους, στις 
γειτονιές, να οργανώσουμε όλοι 
μαζί την αντεπίθεσή μας στη 

βαρβαρότητα των μέτρων Κυ-
βέρνησης-Τρόικας και στην κρί-
ση του καπιταλιστικού συστή-
ματος, πάνω σε ένα πρόγραμ-
μα αιτημάτων σωτηρίας της ερ-
γατικής τάξης, των φτωχών λαϊ-
κών στρωμάτων και της νεολαί-
ας. Να προχωρήσουμε σε μαχη-
τικές μορφές πάλης: καταλή-
ψεις, κλεισίματα δρόμων, απερ-
γίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις 
πλατειών. Να προετοιμάσου-
με μια Γενική Πολιτική Απεργία 
Διαρκείας, μια εξέγερση, ώστε 
να μπορέσουμε να βάλουμε ένα 
φρένο απέναντι στην κανιβα-
λική θηριωδία τους. Η αραβική 
επανάσταση και το κίνημα της 
«πλατείας Συντάγματος» δεί-
χνουν το δρόμο.

6  Εργατική Πάλη Ιούνιος 2011ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Iounios 2011.indd   6 6/6/2011   12:12:38 πμ



Στις 26 και 27 Μάη στη Ντο-
βίλ της Γαλλίας συνεδρίασε 
η συμμορία των G8 (ΗΠΑ, 
Γαλλία, Βρετανία, Γερμα-

νία, Ρωσία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπω-
νία). Απομονωμένοι στις απόκρημνες 
ακτές της Νορμανδίας και προστατευ-
μένοι από 12.000 άντρες, αεροσκάφη 
και πολεμικά πλοία, οι αρχιμαφιόζοι 
του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού συζή-
τησαν για τα αδιέξοδα και τα προβλή-
ματα που αναδεικνύει η παγκόσμια 
καπιταλιστική κρίση και οι εξεγέρ-
σεις των λαών. Επίτιμοι προσκεκλη-
μένοι ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (Μπαρόζο) και ο πρό-
εδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(Ρομπάι), μιας και η κρίση χρέους της 
Ευρωζώνης ήταν βασικό θέμα, αλλά 
και οι εκπρόσωποι των μεγαλοεπιχει-
ρηματιών του Internet (Google, Face-
book, Amazon, Microsoft) και οι με-
γαλοεπιχειρηματίες του Τύπου, όπως 
ο Μέρντοχ, μιας και οι κοινωνικές εξε-
γέρσεις που καλλιεργούνται από το... 
Internet ενοχλούν!

Η σύνοδος των G8 εδώ και πολύ 
καιρό αποτελεί ένα ξεπερασμένο μο-
ντέλο ηγεσίας του παγκόσμιου καπι-
ταλιστικού συστήματος, μιας και δεν 
συμπεριλαμβάνει τις λεγόμενες ανα-
δυόμενες οικονομικές δυνάμεις, που 
αποτελούν πλέον τους βασικούς πυ-
λώνες της παγκόσμιας οικονομίας: 
την Κίνα, που είναι πλέον η 2η μεγα-
λύτερη οικονομία του πλανήτη, την 
Ινδία, τη Βραζιλία, την Κορέα κλπ. Οι 
γερασμένες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
των G8 μπορεί να κατέχουν ακόμα τη 
στρατιωτική υπεροπλία, σε οικονομι-
κό όμως επίπεδο υποβαθμίζονται ρα-
γδαία, γι’ αυτό και ο Ομπάμα δήλω-
σε ξεκάθαρα πως το G8 είναι άχρη-
στο και ξεπερασμένο και πως όλο το 
βάρος για την «παγκόσμια διακυβέρ-
νηση» πρέπει να μεταφερθεί στο G20 
(η επόμενη συνάντησή του είναι προ-
γραμματισμένη για τον Οκτώβριο).

Βασικό θέμα της Συνόδου ήταν ο 
χειρισμός των λαϊκών επαναστάσεων 
στις αραβικές χώρες και ο προσεται-
ρισμός των νέων κυβερνήσεων που θα 
αναδειχτούν. Σκοπεύουν σε μια «διαρ-
κή σύμπραξη με Αίγυπτο-Τυνησία που 
θα καλέσει το Ισραήλ και τους Πα-
λαιστίνιους σε άμεσες διαπραγματεύ-
σεις». Δηλαδή οι «προστάτες» του Ισ-
ραήλ δείχνουν την καλή τους διάθεση 
στη μεγάλη... πληγή των Αράβων, το 
Παλαιστινιακό. Είναι το πρώτο τυρί 
στη φάκα. Το δεύτερο «τυρί» είναι τα 
40 δις δολάρια βοήθεια που αποφάσι-
σαν να στείλουν στη Β. Αφρική. Φυ-
σικά το αν, πότε και πού θα πάνε αυτά 
τα λεφτά θα εξαρτηθεί από το αν τα 
πειθήνια όργανά τους αναλάβουν την 
εξουσία. Εξάλλου, πέρα από το δόλω-
μα υπάρχει και η φοβέρα της στρατιω-
τικής καταιγίδας που σάρωσε το Ιράκ, 
το Αφγανιστάν και τώρα χτυπάει τη 
Λιβύη. Δεν είναι τυχαίο που με σφο-
δρότητα οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι 
απορρίπτουν την πρόταση των Ρώσων 
για διαπραγματεύσεις με τον Καντάφι. 
Δεν είναι μόνο πως στοχεύουν να βά-

λουν πόδι στη Λιβύη και στη Β. Αφρι-
κή, είναι και για να δείξουν τον αμεί-
λικτο χαρακτήρα τους. Για τη Συρία 
κάνουν ακόμα δημοκρατικές παραι-
νέσεις στον Άσαντ, παρόλο που στη-
ρίζεται στις μαζικές δολοφονίες και 
τα βασανιστήρια. Αν καταρρεύσουν 
όμως όλοι οι σύμμαχοί τους στην πε-
ριοχή, τότε όλα τους τα σχέδια είναι 
στον αέρα. Εξάλλου, οι αραβικές λα-
ϊκές επαναστάσεις έχουν πολύχρονη 
εμπειρία από «ιμπεριαλιστικές φιλίες» 
για να υποχωρήσουν ή να χαλιναγω-
γηθούν εύκολα.

Δεύτερο σημαντικό θέμα ήταν η οι-
κονομική κρίση. Οι χώρες της ΕΕ δε-
σμεύτηκαν πως θα κάνουν το παν για 
να μειώσουν τα κρατικά ελλείμματα 
και να αντιμετωπίσουν το χρέος. Ιδιαί-
τερη «παραίνεση» έγινε στην Ελλάδα 
να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του 
ΔΝΤ! Το ίδιο είπαν και οι ΗΠΑ με τη 
σημείωση πως η μείωση των ελλειμμά-
των θα γίνει με ταυτόχρονη φροντί-
δα της ανάπτυξης και της απασχόλη-
σης (δηλαδή θα συνεχίσουν να τυπώ-
νουν μαζικά χρήμα στο Τυπογραφείο). 
Στην ίδια κατεύθυνση και η Ιαπωνία, 
που ταυτόχρονα με τη δημοσιονομι-
κή σταθερότητα, θα πρέπει να χρη-
ματοδοτεί την αντιμετώπιση των κα-
ταστροφών από την πυρηνική τραγω-
δία στη Φουκουσίμα και το τσουνάμι 
μόνη της.

Πέρα από αυτές τις γενικές χιλιο-
ειπωμένες κατευθύνσεις και την επι-
σήμανση ότι ο κίνδυνος κατάρρευσης 
της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικο-
νομίας εξακολουθεί να ισχύει, κανένα 
κοινό σχέδιο αντιμετώπισης της κρί-
σης δεν υπάρχει, εκτός από τα βάρ-
βαρα μέτρα για τα λαϊκά στρώματα 
όλων των χωρών. Αυτή η πραγματι-
κότητα τούς ανησυχεί, γι’ αυτό πέρα 
από τις μυριάδες κατασταλτικές δυνά-
μεις που έχουν οργανώσει, τώρα συζή-
τησαν και για τον έλεγχο του Internet 
όταν καλεί σε αγώνες. Η κατεύθυν-
σή τους είναι στο δρόμο της Κίνας, να 
ελέγχει κάθε κυβέρνηση με νόμο το 
περιεχόμενο σελίδων και λειτουργιών 
του Internet. Φυσικά, αυτοί που κάλε-
σαν στην πλατεία Ταχρίρ, στη Μαδρί-
τη, στο Σύνταγμα, πρέπει να εξαφανι-
στούν!

Άλλα θέματα των G8 αποτέλεσαν 
η εμπορική επέκταση στην Αφρική, τα 
πυρηνικά (που ενώ θρηνούμε τη Φου-
κουσίμα οι εταιρείες των ιμπεριαλι-
στών  κάνουν σωρηδόν συμβόλαια για 
κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστα-
σίων σε όλο τον κόσμο), ο νέος πρό-
εδρος του ΔΝΤ (όπου προτείνεται η 
Γαλλίδα Υπ. Οικονομικών, αλλά ισχυ-
ρή πρόταση υπάρχει και για να είναι 
Ασιάτης), καθώς και η επανέναρξη 
των συνομιλιών της Ντόχα για ελεύ-
θερο παγκόσμιο εμπόριο, που διαλύ-

θηκαν λόγω των μεγάλων αντιθέσεων 
μεταξύ των συμφερόντων των ιμπερι-
αλιστικών και των αναδυόμενων χω-
ρών.

Το πόσο ανούσια και άκαρπη ήταν 
αυτή η Σύνοδος αναδείχτηκε και από 
το πόσο λίγο δημοσιοποιήθηκε στον 
Τύπο και τα ΜΜΕ.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
Οι αντιδράσεις του κινήματος ενά-

ντια στη Σύνοδο ήταν περιορισμένες: 
μια πορεία 10.000 εργαζομένων και 
ακτιβιστών στη Χάβρη (40 χιλιόμετρα 
από τη Ντοβίλ) πριν τη Σύνοδο και 
διάφορες μικρές συγκεντρώσεις και 
ακτιβίστικες δράσεις στο Παρίσι. Τα 
συνθήματα ήταν: «Όλα για εμάς, τί-
ποτα για εκείνους», «Να μην αφήσου-
με τα παγκόσμια ζητήματα στα χέρια 
των επιχειρηματιών» κ.α. Σίγουρα πά-
ντως το λεγόμενο αντιπαγκοσμιοποι-
ητικό και «αντικαπιταλιστικό» κίνη-
μα δυσκολεύεται να δώσει ρεαλιστι-
κές απαντήσεις, επαναστατικές απέ-
ναντι στην κρίση, οπότε και να κινη-
τοποιήσει μαζικά εργατικά και λαϊκά 
στρώματα.

G8: Ακόμη ένα αδιέξοδο των ιμπεριαλιστών

Στη σκιά των σκανδάλων όπου εμπλέκεται ο πρωθυ-
πουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, διεξήχθησαν οι τοπικές 
εκλογές σε 1310 πόλεις και 11 περιφέρειες της Ιταλίας. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν μια σαφή ήττα της κεντροδεξιάς, 
καθώς εργαζόμενοι και νεολαίοι, αηδιασμένοι με τα αλλε-
πάλληλα σκάνδαλα και οργισμένοι από την πολιτική λιτό-
τητας της κυβέρνησης, έδωσαν ψήφο διαμαρτυρίας στους 
αντίπαλους υποψηφίους.

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις αφορούσαν μεγάλες 
πόλεις και βιομηχανικά κέντρα. Στο Τορίνο, ο υποψήφι-
ος του Δημοκρατικού Κόμματος Πιέρο Φασίνο νίκησε από 
τον πρώτο γύρο τον κεντροδεξιό υποψήφιο Μικέλε Κόπο-
λα. Στη Νάπολι, παρά την έντονη δυσαρέσκεια από τη δι-
οίκηση των κεντροαριστερών, κυρίως όσον αφορά το ζήτη-
μα της αποκομιδής των σκουπιδιών και των πολύ υψηλών 
ποσοστών ανεργίας, ο υποψήφιος του κόμματος «Ιταλία 
των Αξιών» Λουίτζι ντε Ματζίστρις επικράτησε στο δεύ-
τερο γύρο έναντι του υποψηφίου της κεντροδεξιάς Τζιά-
νι Λετιέρι.

Όμως το ισχυρότερο χαστούκι το δέχτηκε ο Μπερλου-
σκόνι στο Μιλάνο, το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της 
χώρας, όπου παράγεται το ένα δέκατο του ιταλικού ΑΕΠ, 
προπύργιο της κεντροδεξιάς για σχεδόν 20 χρόνια, αλλά 
και εκλογική του περιφέρεια. Η υποψήφια της κεντροδεξι-
άς Λετίσια Μορέτι έχασε στο δεύτερο γύρο από τον Τζου-
λιάνι Πισαπία, υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Κε-
ντροαριστεροί υποψήφιοι επικράτησαν επίσης στο δεύτερο 
γύρο στην Μπολόνια, την Τεργέστη και στο Κάλιαρι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας η 
στάση του Μπερλουσκόνι ήταν χαρακτηριστικά αλαζονι-
κή. Παρά την παράλληλη διεξαγωγή δικών για σκάνδαλα 
διαφθοράς και σεξουαλικά σκάνδαλα, στις οποίες παρίστα-
το ως κατηγορούμενος, δήλωνε με θράσος πως οι υποψή-
φιοι του κυβερνώντος κόμματος θα νικούσαν και ζητού-
σε από τους ψηφοφόρους να τους υποστηρίξουν, δίνοντας 

ταυτόχρονα ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και στον 
ίδιο. Ο Μπερλουσκόνι θεώρησε πως η προσωπική του συμ-
μετοχή στις καμπάνιες των υποψηφίων του θα εξασφάλιζε 
την άνετη εκλογή τους. Μετά τα αποτελέσματα, επέρριψε 
όλη την ευθύνη στους υποψήφιους και δήλωσε πως η κυ-
βερνητική πολιτική δεν πρόκειται να επηρεαστεί.

Η ήττα στις εκλογές έφερε σοβαρούς κλυδωνισμούς 
στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού και άνοιξε 
τη συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Η «Λίγκα του Βορρά» 
του Ουμπέρτο Μπόσι κατέδειξε ως υπεύθυνο για την ήττα 
τον Μπερλουσκόνι και δήλωσε την πρόθεσή της να κρατή-
σει αποστάσεις απ’ αυτόν. Η προσπάθεια του Τζιανφράν-
κο Φίνι να συσπειρώσει στο κόμμα του τους δυσαρεστημέ-
νους αντιμπερλουσκονικούς ψηφοφόρους της κεντροδεξι-
άς δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όσον αφορά όμως και την κεντροαριστερά και γενικό-
τερα την αριστερά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ενθαρ-
ρυντικά. Κανένα κόμμα δεν κατόρθωσε να εμφανιστεί ως 
μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση και να συσπειρώσει ένα 
σημαντικό κομμάτι του κόσμου στο σύνολο της χώρας. Η 
υπερψήφιση του ενός ή του άλλου υποψηφίου έγινε με κρι-
τήριο το αν ανήκε ή όχι στο στρατόπεδο του Μπερλουσκό-
νι. Οι ψήφοι διαχύθηκαν στα διάφορα κόμματα, μικρότε-
ρα ή μεγαλύτερα, όπως το Δημοκρατικό Κόμμα, το κόμ-
μα «Ιταλία των Αξιών», καθώς και το νεοεμφανιζόμενο αρι-
στερό κόμμα «Κίνημα των Πέντε Αστέρων», του οποίου 
ηγείται ο κωμικός Πέπε Γκρίλο και το οποίο πήρε σημαντι-
κά ποσοστά όπου κατέβηκε.

Η ανάδειξη όμως μιας εναλλακτικής πολιτικής αποτελεί 
άμεση αναγκαιότητα για τους εργαζόμενους και τη νεολαία 
της Ιταλίας, καθώς το βιοτικό τους επίπεδο έχει καταβα-
ραθρωθεί από τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, την 
ακρίβεια και την υψηλή ανεργία. Άλλωστε, όπως φαίνεται, 
η Ιταλία μαζί με την Ισπανία είναι ο επόμενος στόχος της 
ΕΕ, του ΔΝΤ και των διεθνών κερδοσκοπικών οργανισμών.

Ιταλία: Ήττα της κεντροδεξιάς στις τοπικές εκλογές
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8  Εργατική Πάλη Ιούνιος 2011Φάκελος: Κίνημα ‘Αγανακτισμένων’

Από τις 25 Μάη, κάθε 
απόγευμα δεκάδες 

χιλιάδες άνεργοι, 
εργαζόμενοι, νεολαίοι 

κατακλύζουν καθημερινά 
την πλατεία Συντάγματος 

στην Αθήνα, τον Λευκό 
Πύργο στη Θεσσαλονίκη 

και όλες τις μεγάλες 
πλατείες της χώρας σε μια 

πανελλαδική «εξέγερση 
χαμηλής έντασης». Μετά 

από δύο εβδομάδες 
κινητοποιήσεων η 

αγανάκτηση του κόσμου 
όχι μόνο δεν κοπάζει, 

αλλά ολοένα διογκώνεται, 
με αποκορύφωμα τις 

κυριακάτικες παλλαϊκές 
συγκεντρώσεις. Μέσα 

από λαϊκές συνελεύσεις, 
θεματικές συζητήσεις, 

ομάδες εργασίας και 
καθημερινές εξορμήσεις 

το κίνημα των 
Αγανακτισμένων σιγά-

σιγά αυτοοργανώνεται και 
εξαπλώνει την δράση του 
σε γειτονιές, εργασιακούς 
χώρους και πανεπιστήμια.

<Σοφία Θεοδωροπούλου

Το κίνημα των Αγανακτισμένων να γίνει...

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Από την πρώτη μέρα και τα δύο κόμ-
ματα εξουσίας, οι αργυρώνητοι δημοσι-
ογράφοι τους, αλλά και «αριστεροί ιδε-
ολόγοι» έσπευσαν να εκφράσουν -δίπλα 
στη συμπάθεια ασφαλώς- την ανησυχία 
τους για τον «απολιτίκ και εκτονωτικό 
χαρακτήρα» του κινήματος. Όλοι αυτοί 
γρήγορα υποχρεώθηκαν να ανασκευά-
σουν, καθώς μέρα με τη μέρα το κίνημα 
διαμορφώνει τον πολιτικό του λόγο και 
χαρακτήρα.

Καταρχάς το κίνημα των Αγανακτι-
σμένων δεν ξεπήδησε από το πουθε-
νά. Είναι συνέχεια όλων των προηγού-
μενων αγώνων (ο Δεκέμβρης του 2008, 
οι μεγάλες απεργίες κλπ.), ανεξάρτητα 
αν το αντιλαμβάνονται οι συμμετέχο-
ντες. Έχει τις αιτίες του στη βαθιά κρίση 
του συστήματος και τις δραματικές επι-
πτώσεις της στην καθημερινότητα: την 
ανεργία, τη «μαύρη» και ελαστική ερ-
γασία, την καταστροφή των μικροαστι-
κών στρωμάτων, τις μειώσεις μισθών, τη 
φορολογική αφαίμαξη, τη διάλυση παι-
δείας-υγείας-κοινωνικής ασφάλισης, 
την φτώχεια που εξαπλώνεται παντού. 
Αλλά και την πανθομολογούμενη απο-
τυχία των απανωτών Μνημονίων1, που 
όχι μόνο δεν απομακρύνουν τον κίνδυ-
νο της χρεοκοπίας αλλά αντίθετα μας 
βουλιάζουν καθημερινά πιο βαθιά σ’ αυ-
τήν.

Αιτία του κινήματος είναι και η βα-
θιά πολιτική κρίση των δυο κομμά-
των εξουσίας: η αποτυχία της πολιτικής 
τους, η διαφθορά, ο εκφυλισμός των 
ηθικών και πνευματικών αξιών, ο διαρ-
κής περιορισμός των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων και ελευθεριών, η φαρσοκω-
μωδία «Δημοκρατίας». Αλλά και η χρε-
οκοπία των δύο ρεφορμιστικών κομμά-
των (ΚΚΕ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) και της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας, γιατί είτε 
άμεσα (κάποιοι νόμοι έχουν και την 
δική τους υπογραφή) ή έμμεσα (αποδεί-
χτηκαν απρόθυμοι και ανίκανοι να ορ-
γανώσουν την αντίσταση) ευθύνονται 
για την κρίση και τις επιθέσεις.

Τέλος, το «κίνημα της Πλατείας» 
μυρίζει κάτι από αραβική επανάστα-
ση, γιατί υιοθετεί όχι απλά την μορφή 
αγώνα αλλά κυρίως το δίδαγμα ότι «ο 
λαός όταν ξεσηκωθεί μπορεί να ανατρέ-
ψει και τις πιο αιματοβαμμένες και πο-
λύχρονες δικτατορίες». 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Στο πολύμορφο πλήθος που κατα-
κλύζει τις πλατείες θα βρεις εργαζόμε-
νους, ανέργους, φτωχούς, κατεστραμ-
μένους μικρομεσαίους, φοιτητές, μαθη-
τές, μετανάστες. Κυρίως όμως θα βρεις 
νέους εργαζόμενους, με ηλικίες από 23 
έως 35 ετών, με «μαύρες» και επισφα-
λείς σχέσεις εργασίας, ανασφάλιστους, 

υποαπασχολούμενους, κακοπληρωμέ-
νους. μεροκαματιάρηδες «για ένα κομ-
μάτι ψωμί».

Είναι ένα μεγάλο μέρος όσων εκ-
φράζονται με την εκλογική αποχή, με το 
άκυρο και το λευκό, που στις τελευταίες 
Δημοτικές εκλογές έφτασε το 50% του 
εκλογικού σώματος, και που είχαμε επι-
σημάνει ότι σε μεγάλο βαθμό είναι μια 
συνειδητή πολιτική στάση και μ’ αυτή 
την έννοια μπορεί κάτω από προϋποθέ-
σεις να ενισχύσει τους αγώνες.

Η αντίθεσή τους απέναντι σε κόμμα-
τα και συνδικάτα, αν και παρουσιάζεται 
μεγεθυμένη από πολιτικούς χώρους και 
συνδικαλιστές, είναι υπαρκτή και ερ-
μηνεύσιμη: λόγω της άστατης σχέσης 
τους με την εργασία αλλά και της απα-
ξίωσης των συνδικάτων και των συν-
δικαλιστών, αυτά τα κομμάτια δεν εκ-
φράζονται ούτε από τα συνδικάτα, ούτε 
από πολιτικούς φορείς (εκτός ίσως από 
τους αναρχικούς, μ’ έναν τελείως επι-
φανειακό τρόπο). Αρκετοί από αυτούς 
δεν συμμετέχουν καν στις απεργίες και 
τις κινητοποιήσεις, ή ακολουθούν χύμα 
από το πεζοδρόμιο έξω από τα οργα-
νωμένα πολιτικά και συνδικαλιστικά 
μπλοκ (πχ. στην απεργία της 5ης Μάη). 

Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει 
μεγάλη αποδοχή αυτή η μορφή διαμαρ-
τυρίας στις πλατείες, όπου ο κόσμος 
συμμετέχει χωρίς το κάλεσμα ή τη με-
σολάβηση πολιτικών κομμάτων ή άλ-
λων φορέων. Αυτή η συνείδηση χρειά-
ζεται το «σεβασμό» μας,  μια προσεκτι-
κή, επίμονη και διαρκή προσπάθεια για 
ν’ ανέβει η πολιτική συνείδηση, να γίνει 
κατανοητό ότι αυτό που φταίει δεν είναι 
γενικά η πολιτική άποψη ή οργάνωση, 
αλλά η ποιότητά της, δηλαδή τα συμφέ-
ροντα που εξυπηρετεί. 

Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΚΙΝΗΜΑ
Το κίνημα προς το παρόν αναπτύσ-

σεται και πρέπει να το βοηθήσουμε 
να μαζικοποιηθεί, να διατυπώσει στό-

χους, να αυτοοργανωθεί. Οι αναστο-
λές ή η γκρίνια για την «χαμηλή πολι-
τική συνείδηση», για την απουσία συ-
νολικής εναλλακτικής πρότασης εξου-
σίας δεν βοηθούν. Αν καταφέρουμε να 
ρίξουμε την κυβέρνηση, την Τρόικα, τα 
Μνημόνια, θα μπορούμε με καλύτερους 
όρους να συζητάμε την συνολική εναλ-
λακτική πολιτική πρόταση. Οι επανα-
στάτες μαρξιστές συμμετέχουν στα κι-
νήματα όπως αυτά είναι, με τις αδυναμί-
ες και τις αντιφάσεις τους, και συμβάλ-
λουν στην κορύφωσή τους στην εξέγερ-
ση.

Πρώτα απ’ όλα οι πλατείες πρέπει να 
γίνουν Κέντρα Αγώνα με κύριους στό-
χους:

1. Να διαμορφωθεί το πολιτικό πε-
ριεχόμενο του κινήματος με συγκεκρι-
μένα αιτήματα: Να φύγουν η κατοχική 
κυβέρνηση και η Τρόικα, Διαγραφή του 
Χρέους, Να πάρουν πίσω τα Μνημόνια 
και όλα τα βάρβαρα μέτρα, Γενική Πολι-
τική Απεργία Διαρκείας.

2. Να τακτοποιηθεί η λειτουργία των 
μορφών αυτοοργάνωσης (συνελεύσεις, 
ομάδες εργασίας, θεματικές κλπ.).

3. Να διευρυνθούν οι συμμαχίες του 
κινήματος. Όσο σημαντική είναι η δι-
αφύλαξη της ανεξαρτησίας του κινή-
ματος, των δομών και των αποφάσεών 
του, άλλο τόσο αναγκαία είναι η συμ-
μαχία του με τις εργατικές πολιτικές ορ-
γανώσεις, τα συνδικάτα, τους ταξικούς 
συνδικαλιστές κλπ. Στο κίνημα χωρά-
νε όλοι όσοι έχουν κοινούς στόχους και 
άρα οι αποκλεισμοί των οργανωμένων 
μορφών του εργατικού κινήματος είναι 
αντιδημοκρατικοί και μπορούν να υπο-
νομεύσουν το μέλλον του.

4. Να προετοιμαστούμε για την κα-
ταστολή και τη σύγκρουση, η οποία 
μάλλον κάποια στιγμή θα έρθει, εκτός 
αν η κυβέρνηση καταρρεύσει νωρίτερα. 

  
Βασικές μορφές πάλης είναι οι συ-

γκεντρώσεις στις μεγάλες πλατείες των 
πόλεων. Ειδικά στην Αθήνα η συγκέ-
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Μάης αγώνα στις 
πλατείες της Ισπανίας

Το κίνημα των Αγανακτισμένων να γίνει...

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Φάκελος: ‘Κίνημα Αγανακτισμένων’

ντρωση μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί 
σε περικύκλωση της Βουλής μέχρι να 
φύγουν κυβέρνηση και Τρόικα. Στις 
λαϊκές συνελεύσεις, βασικές μορφές 
αυτοοργάνωσης των συγκεντρώσεων, 
πρέπει να διαφυλάττεται η δημοκρατι-
κή λειτουργία, να εμβαθύνει η πολιτι-
κή συζήτηση για τους στόχους και τις 
μορφές του αγώνα. Ακόμη πρέπει να 
προτρέπουμε τον κόσμο να συμμετέχει 
στις επιμέρους επιτροπές (εξορμήσε-
ων, επισιτισμού, καθαριότητας, περι-
φρούρησης, γραμματειακής, νομικής, 
τεχνικής, ιατρικής υποστήριξης κλπ.), 
ώστε να μην παρίσταται απλώς άπρα-
γος αλλά να εμπλέκεται ενεργά στην 
προσπάθεια ανάπτυξης του κινήματος. 
Μια Συντονιστική Επιτροπή είναι ανα-
γκαία για την υλοποίηση των αποφά-
σεων της Λαϊκής Συνέλευσης και τον 
συντονισμό των επιμέρους επιτροπών. 
Ειδικά η επιτροπή εξορμήσεων είναι η 
πιο σημαντική και πρέπει να ενισχυθεί, 
γιατί έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην προπαγάνδιση, εξάπλωση και 
μαζικοποίηση του κινήματος.

Το κίνημα πρέπει να εξαπλωθεί σε 
κάθε συνοικία, χωρίς όμως να διασπά 
τις κεντρικές συγκεντρώσεις και λαϊ-
κές συνελεύσεις στις μεγάλες πλατείες 
των πόλεων. Να δημιουργηθούν ομά-
δες «αγανακτισμένων» σε κάθε συνοι-
κία, που με τις εξορμήσεις, τα πανό, τις 
προκηρύξεις και τα συνθήματά τους 
θα καλούν τον κόσμο να συμμετέχει 
στις συγκεντρώσεις και τις λαϊκές συ-
νελεύσεις στις μεγάλες πλατείες.

Παράλληλα πρέπει να προετοιμά-
ζεται το έδαφος για τη Γενική Απεργία 
Διαρκείας, που θα συνδέσει και θα ορ-
γανώσει το κίνημα μέσα στους χώρους 
εργασίας και θα επιτρέψει να μπουν 
στη μάχη οι εργαζόμενοι με πιο σταθε-
ρό και μαχητικό τρόπο. Αν είναι δυνα-
τόν μέσα από τα Σωματεία, διαφορε-
τικά να δημιουργηθούν ομάδες «αγα-
νακτισμένων» σε κάθε χώρο δουλειάς, 
που να κάνουν γενικές συνελεύσεις, 
να κατεβάζουν τον κόσμο στην κε-
ντρική πλατεία, να τον ενημερώνουν 
και να τον οργανώνουν ώστε να συμ-
μετέχει στις λαϊκές συνελεύσεις και τις 
ομάδες εργασίας, να προετοιμάζουν 
την γενική απεργία διαρκείας.

Υποσημείωση
1 Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 

2012-2015 είναι η σταγόνα ξεχείλισε το 
ποτήρι και δεν αποκλείεται να ρίξει την 
κατοχική κυβέρνηση Παπανδρέου.

Από τις 15/5, μια πο-
λυπληθής νεανική 
και λαϊκή διαμαρ-
τυρία εξαπλώθη-
κε σ’ όλη την Ισπα-
νία. Δεκάδες χιλιά-

δες νέοι, άνεργοι, υποαπασχολούμε-
νοι, ελαστικά εργαζόμενοι όρμησαν 
στις κεντρικές πλατείες των πόλεων 
αψηφώντας τις απαγορεύσεις: 40.000 
στη Μαδρίτη, 13.000 στη Βαρκελώνη, 
7.000 στη Σεβίλλη κ.α. Αυτή η ασυνή-
θιστη κίνηση απέκτησε τεράστιο αντί-
κτυπο σε ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμα-
κα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στη 
Μαδρίτη με κάλεσμα της κίνησης 
«Πραγματική Δημοκρατία Τώρα!» 
(ΠΔΤ), αποτελούμενη κυρίως απο νέ-
ους, που σοκαρισμένοι από την σκλη-
ρή πραγματικότητα της ανεργίας μετά 
τις σπουδές τους εξέφρασαν την οργή 
τους απέναντι σε «όλα τα πολιτικά 
κόμματα και συνδικάτα», αποτυπώ-
νοντας έτσι την τεράστια ανυποληψία 
όλων των παραδοσιακών μηχανισμών 
και ηγεσιών όπου αναφερόταν το ερ-
γατικό κίνημα, από τους Σοσιαλιστές 
μέχρι τη ρεφορμιστική αριστερά και τη 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία.

Με δική τους πρωτοβουλία, ένα μέ-
ρος των διαδηλωτών αποφάσισε να 
παραμείνει στην πλατεία Puerta del 
Sol, το ιστορικό κέντρο της Μαδρίτης, 
έχοντας ως παράδειγμα την πλατεία 
Ταχρίρ. Σε λίγες μέρες, οι πλατείες έγι-
ναν σημεία αναφοράς για χιλιάδες κό-
σμου. Το κίνημα εξαπλώθηκε ταχύτα-
τα. Αν και συμμετέχει κόσμος απ’ όλες 
τις ηλικίες, ο βασικός πυρήνας του εί-
ναι οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι 
και υποαπασχολούμενοι νέοι, με ολι-
γόμηνες συμβάσεις και μισθούς των 
500 και 600 ευρώ.

Η Ισπανία βρίσκεται στη δίνη της 
κρίσης και των κλυδωνισμών του 
ευρώ. Ο χειρότερος εφιάλτης των τρα-
πεζιτών της ΕΕ είναι τι θα συμβεί αν 
χρειαστεί και η Ισπανία να μπει στο 
μηχανισμό στήριξης και που θα βρε-
θούν τα απαιτούμενα κεφάλαια μιας 
τέτοιας «διάσωσης». Ήδη η κυβέρνη-
ση Θαπατέρο έχει περικόψει από πέ-
ρυσι μισθούς, συντάξεις και επιδόμα-
τα, έχει αυξήσει το όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης στα 67 χρόνια. Επίσης, σύ-

ντομα θα καταθέσει νομοσχέδιο για 
την «απελευθέρωση» των εργασιακών 
σχέσεων και θα περικόψει άλλα δύο 
δις ευρώ από τις δαπάνες, για να μην 
ξεπεράσει το φετεινό έλλειμα το 6% 
του ΑΕΠ, όπως απαιτεί η ΕΕ. Η ανερ-
γία ξεπερνάει το 21,3%, ενώ το ποσο-
στό στους νέους αγγίζει το 50%(!),  τα 
υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωζώνη.

Η σύγχρονη δουλεία των χρεών 
και των υποθηκών βασανίζει εκατομ-
μύρια νοικοκυριών. Τράπεζες και καπι-
ταλιστές, με το πράσινο φως του κρά-
τους, εξαπάτησαν μαζικά τον κόσμο με 
την φούσκα στα ακίνητα, που αγορά-
ζονταν σε εξωπραγματικές τιμές. Το 
σκάσιμο της φούσκας, η κατάρρευση 
των τιμών, η μαζική ανεργία που επα-
κολούθησε, υποχρεώνουν τώρα χιλιά-
δες οικογένειες να πληρώνουν τις υπο-
θήκες και να διώχνονται απο τα σπίτια 
τους. ‘Ομως, σύμφωνα με την ισπανι-
κή νομοθεσία αυτό δεν ακυρώνει το 
χρέος. Αν και πλέον βρίσκονται στο 
δρόμο, πρέπει να συνεχίσουν να είναι 
σκλάβοι για ολόκληρη ζωή, πληρώνο-
ντας την πλασματικά υψηλή τιμή που 
καθόρισαν για τα σπίτια οι τράπεζες. 
Την ίδια ώρα, το κράτος χαρίζει απλό-
χερα τα χρέη του μεγάλου κεφαλαί-
ου και των τραπεζών. Είναι η πιο με-
γάλη «κοινωνικοποίηση των ζημιών» 
των καπιταλιστών στην ιστορία της 
Ισπανίας.

Εδώ οφείλεται και ο πρόσφατος 
εκλογικός καταποντισμός των Σοσια-
λιστών, που υπέστησαν τη μεγαλύτε-
ρη ήττα στη μεταπολιτευτική ιστορία 
της Ισπανίας. Το κόμμα του Θαπατέρο 
πήρε μόλις 27,8% έναντι 37% του δε-
ξιού Λαϊκού Κόμματος, χάνοντας πα-
ραδοσιακά «φρούρια» όπως η Σεβίλ-
λη και η Βαρκελώνη. Η νίκη του Λαϊ-
κού είναι όμως κι αυτή πύρρεια. Εργα-
ζόμενοι και νέοι δεν έχουν αυταπάτες 
για το πρόγραμμα του. Πήρε κυρίως 
ψήφους διαμαρτυρίας ενάντια στο ΣΚ.

Αυτό το μεγάλο κίνημα εμπνέεται 
σαφώς από την πλατεία Ταχρίρ και εί-
ναι ενδεικτικό ενός νέου σταδίου συσ-
σώρευσης εμπεριών από τον στίβο της 
ταξικής πάλης, ιδιαίτερα για τη νε-
ολαία. Είναι δύσκολο να πει κανείς 
που ακριβώς μπορεί να φτάσει, με δε-
δομένη την έλλειψη εμπειριών, συνο-
χής, προγράμματος. Όμως ο δρόμος 
που μπορεί ν’ ανοίξει για την αντεπί-
θεση των «από κάτω» σε όλη την Ευ-
ρώπη φαίνεται ήδη εξαιρετικά ελπιδο-
φόρος – και εκεί έγκειται η μεγάλη ση-
μασία του.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 18 Μάη διεξήχθησαν 
οι φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές σε όλους τους συλλό-
γους της χώρας. Καταρχάς είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις 
συνθήκες και το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυ-
τές πραγματοποιήθηκαν και μέσα στο οποίο θα βρίσκεται από 
τώρα και στο εξής το φοιτητικό κίνημα: α) Ο ένας χρόνος στον 
«γύψο» του μνημονίου, των αναθεωρήσεών του και των συ-
νεχών μέτρων που έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε ουσι-
αστική χρεοκοπία αλλά και ραγδαία επιδείνωση της οικονομι-
κής κρίσης. β) Η ανεξέλεγκτη κρίση και η παρακμή του πολιτι-
κού συστήματος της μεταπολίτευσης, το οποίο έχει φτάσει πλέ-
ον ένα βήμα πριν την κατάρρευση, που δημιουργεί στην πλει-
οψηφία του πληθυσμού έντονα αντικοινοβουλευτικά αισθήμα-
τα και αναζήτηση προς εναλλακτικές λύσεις. γ) Το μεγαλύτερο 
απεργιακό κύμα της μεταπολίτευσης και οι αναρίθμητοι αγώνες 
(Κερατέα, «Δεν πληρώνω», 300 μετανάστες κλπ), που ξέσπασαν 
σε όλη τη χώρα κινητοποιώντας πολλές χιλιάδες εργαζομένων 
και νεολαίας. δ) Η επιφανειακή αλλά υπαρκτή μείωση των αγώ-
νων του φοιτητικού κινήματος που με εξαίρεση την μεγάλη συμ-
μετοχή στην Γενική απεργία στις 15/12/2010 δεν έχει καταφέρει 
να βγει οργανωμένα (με γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις κ.λπ.) 
και να παίξει το ρόλο που του αναλογεί στην πάλη ενάντια στην 
χούντα κυβέρνησης-τρόικας-μνημονίου. 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να εξηγήσουμε τις απότο-
μες μεταβολές και τις αντιφάσεις στη συνείδηση της νεολαίας. 
Η σημαντική εκλογική επιρροή ή και οργανωτική ακόμα, των 
ΔΑΠ και ΠΑΣΠ αλλά και των  ΠΚΣ (της παράταξης του ΚΚΕ) 
και ΑΡΕΝ (που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) είναι ξεκάθαρα μια ει-
κόνα από το παρελθόν η οποία αν και επικράτησε και σε αυτές 
τις εκλογές δεν έχει πολλή ζωή ακόμα. Ωστόσο οι αλλαγές στην 
συνείδηση των φοιτητών που ήδη είναι ραγδαίες, αν και υπόκω-
φες, για να αποτυπωθούν στον παραμορφωτικό καθρέφτη των 
εκλογών αλλά και σε μια πραγματική αλλαγή των συσχετισμών 
μέσα στο φοιτητικό κίνημα θα εξαρτηθεί μεταξύ των άλλων και 
από το αν  και το κατά πόσο θα ενισχυθεί μια επαναστατική πο-
λιτική μέσα στο κίνημα. 

Τα εκλογικά αποτελέσματα
Έτσι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ελαφρώς διαφοροποιη-

μένο από το περσινό.  Έχουμε μία μικρή αύξηση της συμμετο-
χής σε σχέση με το 2010 (2,8% για τα ΑΕΙ και 3,5% στα ΤΕΙ).  Η 
ΔΑΠ ανεβαίνει μετά από συνεχόμενες πτώσεις τεσσάρων χρό-
νων (+3% στα ΑΕΙ και +2,5% στα ΤΕΙ). Η ΠΑΣΠ χρεώνεται σε 
ένα βαθμό την πολιτική του μνημονίου και καταγράφει σημα-
ντική πτώση (-2,5% στα ΑΕΙ και -1% στα ΤΕΙ).   Η ΠΚΣ πέ-
φτει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (-1,3% στα ΑΕΙ και -1,7% στα 
ΤΕΙ).  Τα ΕΑΑΚ παραμένουν στα ίδια επίπεδα ( +0,1% στα ΑΕΙ) 
και η ΑΡΕΝ σημειώνει μικρή πτώση (-0,2% στα ΑΕΙ και -0,3% 
στα ΤΕΙ).  

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής 
(σε παρένθεση τα περσινά ποσοστά): 
ΔΑΠ: 39,2% (36,2%) στα ΑΕΙ και 46,7% (44,2%) στα ΤΕΙ
ΠΑΣΠ: 28,7% (31,2%) στα ΑΕΙ και 32,1% (33,1%) στα ΤΕΙ

ΠΚΣ: 12,9% (14,2%) στα ΑΕΙ και 12% (13,7%) στα ΤΕΙ
ΕΑΑΚ: 8,7% (8,6%) στα ΑΕΙ και 1,7% (1,7%) στα ΤΕΙ
ΑΡΕΝ: 5% (5,2%) στα ΑΕΙ και 1,6% (1,9%) στα ΤΕΙ. 

Η συμμετοχή έφθασε στους 93.900 σε σχέση με 91.300 πέρ-
σι στα ΑΕΙ και 43.600 σε σχέση με 42.100 πέρσι στα ΤΕΙ. Αυτό 
που σίγουρα δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα φετινά απο-
τελέσματα είναι η σαφής αποστροφή που υπάρχει στην πλειο-
ψηφία του κόσμου απέναντι στο πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτε-
ρα προς τα δύο μεγάλα κόμματα (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) και που ήδη 
εκδηλώνεται στο κίνημα των αγανακτισμένων που έχουν κατα-
κλήσει τις πλατείες όλων των πόλεων και στο οποίο συμμετέ-
χουν αρκετοί φοιτητές.

Το δικό μας εκλογικό αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των πε-
ριστάσεων και σίγουρα δεν αντιστοιχεί στην παρέμβασή μας, 
αποτυπώνονταςα έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά που αναφέρα-
με παραπάνω. Καταγραφήκαμε σε 9 σχολές σε Θεσσαλονίκη και 
Ιωάννινα. Παρόλα αυτά και παρά τις ακόμα σχετικά μικρές μας 
δυνάμεις έχουμε καταγραφεί σαν μία σημαντική κινηματική δύ-
ναμη στους συλλόγους και τις πόλεις που παρεμβαίνουμε.    

Να οργανώσουμε την απάντηση μας
Να προετοιμάσουμε τις νέες εξεγέρσεις

Είναι επείγον όσο ποτέ άλλοτε να ανασυγκροτήσουμε το κί-
νημά μας και συλλογικά να διεκδικήσουμε τις ζωές μας  εναρμο-
νίζοντας την πολιτική και την πρακτική μας με την χούντα που 
μας έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση, την τρόικα και τα απα-
νωτά μνημόνια.

Το δρόμο δείχνουν οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νεο-
λαίοι που κατακλύζουν κάθε μέρα τις πλατείες όλης της χώρας, 
και στην Αθήνα έχουν προβεί σε μία άτυπη περικύκλωση του 
κοινοβουλίου, παίρνοντας την σκυτάλη από την αραβική επα-
νάσταση και τους προηγούμενους αγώνες στην χώρα μας. Πρέ-
πει να μεταφέρουμε το μήνυμα του αγώνα των πλατειών και στα 
πανεπιστήμια και να καλέσουμε τους φοιτητές αλλά και τους 
εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο να κινητοποιηθούν, να κάνουν 
απεργίες και καταλήψεις με στόχο να ενισχύσουν όσο περισσό-
τερο μπορούν τον αγώνα των πλατειών απαιτώντας: α) Να μην 
περάσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, β) Να φύγει τώρα, η κυ-
βέρνηση, η τρόικα και τα μνημόνια τους, γ) Να διαγραφεί το 
χρέος.

Σε αυτόν τον αγώνα αλλά και σε όλους τους σημαντικούς 
αγώνες που έχουμε μπροστά μας, έχουμε  ακόμα ένα σημαντικό 
καθήκον. Πρέπει να μετατρέψουμε την αμφισβήτηση προς τους 
καπιταλιστές, τα κόμματά τους και τις πολιτικές τους, σε αμφι-
σβήτηση του ίδιου του συστήματός τους. Ο ίδιος ο καπιταλισμός 
και τα κέρδη λίγων επιχειρηματιών δημιουργούν τις κρίσεις, τη 
φτώχεια, τους πολέμους. Η μόνη ρεαλιστική διέξοδος από την 
κρίση είναι η πάλη για μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και 
της κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Μια κοινωνία 
σοσιαλιστική που θα έχει στο κέντρο της τις ανθρώπινες ανά-
γκες, τις ηθικές και πνευματικές αξίες, τον πολιτισμό και το πε-
ριβάλλον.

Φοιτητικές εκλογές Θανάσης Βέγγος
Ο «καλός άνθρωπος»

Στις 4 Μάη πλήθος κόσμου συνόδευσε στην 
τελευταία κατοικία του το μεγάλο καλλιτέχνη, 
τον «καλό άνθρωπο» της Ελλάδας, το Θανάση 
Βέγγο. Ο Θ. Βέγγος γεννήθηκε στο Νέο Φά-
ληρο το 1926. Όταν ο πατέρας του απολύθηκε, 
λόγω κοινωνικών φρονημάτων, από την Εται-
ρία Ηλεκτρισμού Φαλήρου στην οποία δού-
λευε, ο Θ. Βέγγος βγήκε στη βιοπάλη από πολύ 
μικρός. Στο κυνήγι του μεροκάματου θα δου-
λέψει σε βυρσοδεψεία και γενικά θα κάνει ό,τι 
μπορεί. Όπως και ο πατέρας του, λόγω της αρι-
στερής ιδεολογίας του, θα εξοριστεί στη Μα-
κρόνησο για κάποια χρόνια (1948-1950).

«Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή που 
τον είδα, κουρελή φαντάρο στο Μακρονήσι…» 
θα πει ο μετέπειτα μεγάλος σκηνοθέτης Νίκος 
Κούνδουρος. Αυτή η γνωριμία θα σταθεί η 
αφορμή για να κερδίσει ο κινηματογράφος και 
αργότερα το θέατρο έναν πολύ σπουδαίο καλ-
λιτέχνη. Σύμφωνα με τη γνώμη των περισσό-
τερων ειδικών και μεγάλων σκηνοθετών ο Θ. 
Βέγγος δεν ήταν ηθοποιός (άλλωστε δεν είχε 
τελειώσει κάποια σχολή ή κάτι παρόμοιο), ήταν 
όμως ένα πηγαίο ταλέντο. Πολλοί λένε ότι ο 
Θ. Βέγγος δεν έχει κάτι ανάλογό του στον ελλ. 
κινηματογράφο και γι’ αυτό τον συγκρίνουν 
με μεγάλους ηθοποιούς του παγκόσμιου σινε-
μά όπως ο Λουί Ντε Φινές, ο Ζακ Τατί, ο Τζέρι 
Λιούις, ο Τσάρλι Τσάπλιν κλπ. 

Πρωτόπαιξε στον κινηματογράφο στην ται-
νία του Κούνδουρου «Μαγική Πόλη» το 1954 
και στο θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
το 1959 στην επιθεώρηση «Ομόνοια πλατς 
πλουτς», δίπλα στις μεγάλες φυσιογνωμίες του 
είδους Ν. Ρίζο και Γ. Γκιωνάκη. Συνολικά έπαι-
ξε σε 126 ταινίες, σε 52 από τις οποίες ως πρω-
ταγωνιστής και σκηνοθέτησε (πρωταγωνιστώ-
ντας ταυτόχρονα) ακόμη επτά ταινίες. Έχει τι-
μηθεί με πολλά βραβεία και έχει παίξει πολλές 
φορές αρχαίο θέατρο.  

Οι περισσότεροι ρόλοι του και ταυτόχρο-
να οι πιο σημαντικοί απεικονίζουν ένα κομμά-
τι του ελληνικού λαού, του λαουτζίκου για την 
ακρίβεια, που αγωνιζόταν να επιβιώσει μετά 
την ήττα στον εμφύλιο πόλεμο: του καταφρο-
νεμένου, του ταλαιπωρημένου, του καρπαζο-
εισπράκτορα, του άφραγκου, του μικροκομπι-
ναδόρου, του ανώνυμου, του μισοπαράνομου, 
του μισοκαραγκιόζη, που πάντοτε ονειρευόταν 
ένα καλύτερο μέλλον αλλά ποτέ δεν το απο-
κτούσε. Ο λαουτζίκος του Θ. Βέγγου όσες φο-
ρές και να αποτύχαινε, σχεδόν πάντοτε, δεν 
απογοητευόταν, πάντοτε γυρνούσε πίσω και 
ζητούσε το δίκιο του, «πάλευε»-έτρεχε διαρ-
κώς. Ο λαουτζίκος ήταν ατομικοποιημένος, 
«πάλευε» πάντα μόνος ως άτομο, δεν «θύμω-
νε» και δεν «οργιζόταν» ποτέ ή τουλάχιστον 
δεν το έκφραζε ποτέ με άλλο τρόπο, όλα τα δε-
χόταν με καρτερία και υπομονή. Λίγο ως πολύ 
η γνωστή έκφραση «καλέ μου άνθρωπε» εκ-
στομιζόταν για όλους με μια ελάχιστη διάκρι-
ση μεταξύ φτωχών, πλούσιων, κακών, της εξου-
σίας: για τα φτωχαδάκια, για τους ταλαιπωρη-
μένους…για το λαουτζίκο φαινόταν να το εν-
νοεί, για το αφεντικό, την εξουσία, τον κακό, 
μάλλον για να τον καλοπιάσει ή και για να τον 
κολακεύσει ακόμη. Ωστόσο, ο λαουτζίκος ήταν 
πάντοτε ταπεινός, δεν ήθελε πολλά πράγμα-
τα στη ζωή: ένα κομμάτι ψωμί, ένα ζεστό πιάτο 
φαΐ, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, με-
ρικά φράγκα στην τσέπη κλπ. Αυτά ήταν και τα 
όνειρά του. Πολλές φορές, όνειρα, ουτοπία και 
πραγματικότητα δεν ξεχώριζαν.

Ο Θ. Βέγγος, παρά το γεγονός ότι ήταν 
ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν ένας σεμνός 
άνθρωπος και αυτό ήταν ένας επιπλέον λόγος 
που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον απλό ελλη-
νικό λαό.

Οι Δικοί μας: Ένας χρόνος από το θάνατο του Πέτρου Σιούφα
Ο σύντροφος Πέτρος Σιούφας, που έφυγε από κοντά μας πριν ένα χρόνο, στις 15/6/2010, ύστερα από βαριά και μακρά ασθέ-

νεια, υπήρξε αγωνιστής εργάτης οικοδόμος (μπετατζής) και επαναστάτης μαρξιστής. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα  το 1933, γόνος φτω-
χής αγροτικής οικογένειας. Παιδί ακόμη εμπλέκεται με το αντάρτικο της περιοχής, ήταν αετόπουλο-σύνδεσμος με τους αντάρτες. 
Πάντοτε του άρεσε να διηγιέται αυτή την περίοδο της ζωής του (τα όπλα που έφερε και τα σταυρωτά φυσεκλίκια) και κυρίως - αν 
και πολύ μικρός - για την παρουσία του στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων κατά την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη το 1942! Αρ-
γότερα στον εμφύλιο η συμμετοχή του θα είναι μεγαλύτερη, πράγμα που θα τον αναγκάσει - όταν άρχισε το κυνηγητό των αγωνι-
στών και κυρίως μετά την ήττα - να «μεταναστεύσει/κρυφτεί» στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα καταλήξει στην άλλη «κρυψώνα» των 
«παρανόμων», την οικοδομή, σχεδόν στη μοναδική εργασία που δεν ζητούσαν «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων».

Οργανώθηκε στην ΕΔΑ, αλλά γρήγορα πέρασε στον τροτσκισμό (ΚΔΚΕ, ελλ. τμήμα της 4ης Διεθνούς), μέσω της περίφημης 
παράταξης των οικοδόμων, της οποίας ηγούνταν σημαντικές μορφές του μεταπολεμικού τροτσκισμού (Μαστρογιάννης, Κλεάν-
θης Δεπαπής, Γ. Κατσαρλίνος, Γ. Βασάλος κλπ). Η παράταξη των οικοδόμων συγκέντρωνε ένα αξιόλογο δυναμικό εργατών, έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και στις κατακτήσεις του κλάδου, όπως και στην απεργία-σταθμό του Δεκ. 1960-Γεν. 1961.

Στη διάσπαση του ΚΔΚΕ το 1963 ακολούθησε την τάση του Λουκά Καρλιάφτη (ενάντια στον Παμπλισμό και κυρίως τον «ει-
σοδισμό», στην οργάνωση «Εργατική Πρωτοπορία», που εξέδιδε το περιοδικό «Διεθνιστής»), που σχετιζόταν με τη μεγάλη διά-
σπαση της 4ης Διεθνούς του 1953 (Διεθνής Επιτροπή). Ο σ. Πέτρος έμεινε στην «Εργατική Πρωτοπορία» μέχρι το 2003, που τε-
λειώνει και τυπικά η δράση αυτής της οργάνωσης με το θάνατο του ιδρυτή της και ηγετικής φυσιογνωμίας του ελληνικού τροτσκι-
σμού, του σ. Λουκά Καρλιάφτη. (Ο σ. Λ. Καρλιάφτης υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Αρχειομαρξιστών και ηγετικό στέλεχος του 
ελληνικού τροτσκισμού, προπολεμικά και μεταπολεμικά. Πέθανε το 2003 σε πολύ μεγάλη ηλικία, πάνω από 100 χρονών). 
Ωστόσο, μετά τη μεταπολίτευση συνεργαζόταν στενά με την παράταξη οικοδόμων της ΟΚΔΕ.

Ο σ. Πέτρος ήταν οικοδόμος παλιάς κοπής, είχε διάπλαση γίγαντα και μαζί με τον άλλο γίγαντα Γιώργο Κατσαρλίνο, αποτε-
λούσαν «προστάτες» όλων των αντιπολιτευόμενων οικοδόμων και όχι μόνο, απέναντι στους τραμπουκισμούς των σταλινικών. Και 
οι δύο ήταν εξαιρετικά καλοκάγαθοι, έτοιμοι να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια σε όποιον εργάτη είχε ανάγκη. Ο σ. Πέτρος δεν 
είχε πάει σχεδόν καθόλου σχολείο, ωστόσο ήταν εξαιρετικά μελετηρός και καλλιεργημένος άνθρωπος και, όπως όλες σχεδόν οι 
προηγούμενες γενιές των εργαζομένων, κιι αυτός είχε μορφωθεί μέσα στις εργατικές και επαναστατικές οργανώσεις.

Αντίο σύντροφε Πέτρο, η εργατική τάξη θα σε θυμάται για πάντα.
Χρήστος Τζουρντός - Σωφρόνης Παπαδόπουλος
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Εκλογές ΣΕΑΕ: Δυναμώνουμε τη φωνή των 
αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Στις 3-4/6 θα διεξαχθούν, σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, οι εκλογές του Σωματείου Ελαστικά Απασχολούμε-
νων Εκπαιδευτικών (ΣΕΑΕ) για την ανάδειξη του Πα-
νελλαδικού Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή 
των τοπικών Δ.Σ. Οι εκλογές αποτελούν ένα σημαντικό 
σταθμό, μια ευκαιρία για την ενδυνάμωση του Σωματεί-
ου και την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων μας σε μια 
δύσκολη συγκυρία.

Ένα χρόνο μετά την έλευση της Τρόικα, ο απολογι-
σμός είναι τραγικός. Το χρέος αυξάνεται, η ανεργία εκτι-
νάσσεται, οι μισθοί μειώνονται, οι συμβάσεις εργασίας 
καταστρατηγούνται, η Παιδεία και η Υγεία καταστρέ-
φονται. Μπροστά στην αναδιάρθρωση (ή επιμήκυνση ή 
αναδιάταξη ή όπως αλλιώς ονομάσουν την χρεοκοπία), 
η ελληνική κυβέρνηση ξεπουλά τα πάντα και διαλύει τις 
κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Για 
την κυβέρνηση και την Τρόικα, όλες οι εργατικές κατα-
κτήσεις φταίνε για την οικονομική κρίση, και όχι το ίδιο 
το καπιταλιστικό σύστημα και οι αποτυχημένες νεοφι-
λελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα.

Στην παιδεία, τα απανωτά Μνημόνια επιβάλουν μα-
ζικές συγχωνεύσεις/καταργήσεις σχολείων, κατάργηση 
των βιβλίων, διαρκείς εξετάσεις και αντικατάσταση της 
σφαιρικής γνώσης με χρηστικές δεξιότητες στα πλαίσια 
του «νέου Λυκείου». Ακόμη, κατάργηση της Πρόσθε-
της Διδακτικής Στήριξης που αποτελούσε διέξοδο για 
πολλούς μαθητές στον εξεταστικό Γολγοθά, κατάργη-
ση των αθλητικών και όλων των ειδικών σχολείων, κα-
τάργηση διάφορων δομών της εκπαίδευσης (όπως των 
Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΙΕΚ, κ.τ.λ.), επέκταση 
των συμβάσεων αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου μέ-
σου ΕΣΠΑ, απλήρωτη εργασία στα δημόσια ΙΕΚ. Από 
το νέο έτος και για τα επόμενα χρόνια η ανεργία των 
εκπαιδευτικών αναμένεται να εκτιναχτεί. Σε απώλεια χι-
λιάδων θέσεων εργασίας θα οδηγήσουν οι συγχωνεύσεις 
των σχολείων, η δραματική μείωση των διορισμών, ο πε-
ριορισμός κατά 50% των προσλήψεων αναπληρωτών, το 
νέο Λύκειο, το πέρασμα της λειτουργίας των δημόσιων 
ΙΕΚ στις Περιφέρειες και η «προσαρμογή των προγραμ-
μάτων σπουδών στις τοπικές ανάγκες».

Είναι επιτακτική η ανάγκη να οργανωθεί το πιο ευ-
άλωτο και κακοπληρωμένο κομμάτι της εκπαίδευσης, 
οι ελαστικά απασχολούμενοι εκπαιδευτικοί. Το ΣΕΑΕ, 
αν και νεαρό σε ηλικία, παλεύει με συνέπεια και επιμο-
νή για τα συμφέροντα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για να ακουστεί η φωνή μας και να αποτραπεί η επίθεση 
στην εκπαίδευση αποτελεί η μαζικοποίηση του σωματεί-
ου και η ενεργή συμμετοχή των μελών του. Είναι ξεκά-
θαρο ότι οι δύο μεγάλες Ομοσπονδίες των μόνιμων εκ-
παιδευτικών, ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, όχι μόνο δεν ενδιαφέρο-
νται να οργανώσουν και να παλέψουν για τα δικαιώματα 
των συμβασιούχων εκπαιδευτικών αλλά είναι και ανίκα-
νες να οργανώσουν τους αγώνες ενάντια στο «νέο Λύ-
κειο» και το κλείσιμο των σχολείων.

Το Σωματείο καλεί όλους τους ωρομίσθιους και ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς να γραφτούν και να συμμετέ-
χουν στις εκλογές. Η δύναμη του Σωματείου είναι ο κα-
θένας από μας. Δεν υπάρχουν σωτήρες, η μόνη ελπίδα εί-
ναι να στηριχτούμε ο ένας στον άλλον και με αποφασι-
στικούς αγώνες να σώσουμε τα δικαιώματά μας, την δη-
μόσια και δωρεάν εκπαίδευση. 
Απαιτούμε:
- Αύξηση δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. 
- Καμία συγχώνευση/κατάργηση σχολείου. Καμία περι-
κοπή δαπανών, διορισμών, μισθών.
- Να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους ωρο-
μίσθιους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ που παραμένουν 
απλήρωτοι από το 2008 μέχρι σήμερα. 
- Μαζικοί διορισμοί. Μονιμοποίηση όλων όσων έχουν 
εργαστεί στο δημόσιο σχολείο. 
- Να καταργηθεί ο νόμος της Διαμαντοπούλου.
- Άμεση χρηματοδότηση για την λειτουργία των Δημό-
σιων ΙΕΚ. Όχι στην εγκατάλειψή τους στις καλλικρατι-
κές περιφέρειες.
- Όχι στο «νέο Λύκειο». Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν 12χρο-
νο Υποχρεωτικό Σχολείο.
- Όχι στο νέο Μισθολόγιο. 1.400 ευρώ καθαρά πρώτο μι-
σθό για όλους.

Από την δράση μας

Στις συγκεντρώσεις στο Σύ-
νταγμα μιλήσαμε με την 
Ελένη Δεμέναγα, που η 
απόλυσή της από τη WIND 

οδήγησε σε μια «μίνι» απεργία διαρκεί-
ας και πολύμορφες κινητοποιήσεις με 
στόχο την επαναπρόσληψή της.

> Ποιές είναι οι συνθήκες εργασίας 
στη WIND;
Ελένη: Δούλευα 9 ½ χρόνια στην 
Εξυπηρέτηση Πελατών (τηλεφωνικά 
κέντρα), μια πολύ ψυχοφθόρα δου-
λειά. Είχα πάντα καλή αξιολόγηση, 
ήμουν μια μέση υπάλληλος. Τα πρώ-
τα χρόνια οι συνθήκες ήταν καλές, οι 
προϊστάμενοι μας έδειχναν σεβασμό, 
υπήρχε συνεργασία. Τα τελευταία δύο 
χρόνια, αφού έφαγαν τα λεφτά με τις 
διαδοχικές αναδιαρθρώσεις-πωλήσεις 
της εταιρείας και την χρέωσαν, όλα 
άλλαξαν. Οι συναδέλφισσες που επέ-
στρεφαν από άδεια εγκυμοσύνης δεν 
αναγνώριζαν την εταιρεία.
Έγινε «εθελούσια έξοδος», όπου έλε-
γαν σε παλιούς συναδέλφους «τόσο 
είναι η αποζημίωση απόλυσης, τόσο 
το πακέτο της εθελουσίας, διάλε-
ξε». Τους εκβίαζαν να παραιτηθούν. 
Έτσι έδιωξαν πολλούς, εξαφανίστη-
καν ολόκληρα τμήματα. Από τότε 
απειλούσαν κι εμένα και άλλους ότι 
«έχει πέσει η απόδοσή σου», «δεν 
έχεις θέση στην εταιρεία, γιατί κρα-
τάς πίσω την ομάδα», «πιστεύεις ότι 
αξίζεις τα λεφτά που σου δίνει η εται-
ρεία;». Οι δυσβάσταχτες συνθήκες 
μας έχουν φτάσει στα όριά μας. Υπάρ-
χει σκληρός ανταγωνισμός και ατομι-
κοποίηση, προσβολές και απαξίωση 
από τους προϊσταμένους, αυξήθηκε 
η αναλογία των συμβασιούχων (περί-
που 30%). Όλοι κυνηγάνε τους στό-
χους, που ενώ παλιά ήταν όλου του 
τμήματος για να πάρουμε ένα επιπλέ-
ον μπόνους, τώρα είναι ατομικοί για 
να κρατήσεις τη θέση σου και δεν πιά-
νονται αν δεν δουλέψουμε ατέλειωτες 
υπερωρίες, χωρίς διάλειμμα κλπ. Μας 
ωθούν να «ξεπετάμε» τις κλήσεις, χω-
ρίς να εξυπηρετούμε πραγματικά, για 
να έχουμε ανταγωνιστικά στατιστικά 
σε σχέση με τηλεφωνικά κέντρα πχ. 
στην Αλβανία.

> Πως έγινε η απόλυσή σου;
Ελένη: Στις 14 Απριλίου, στη λήξη 
της βάρδιας, μου ζήτησαν να πάρω τα 
πράγματά μου και να πάω συνοδεία 
της προϊσταμένης στα κεντρικά «για 
μια συνάντηση». Όταν ρώτησα γιατί, 
δεν μου απάντησαν. Την ίδια μέρα εί-
χαν απολύσει και φυγαδεύσει έτσι άλ-
λους 2 συναδέλφους. Αν και με πίε-
ζαν συνέχεια, αρνήθηκα ν’ ακολουθή-
σω και ενημέρωσα τους εκπροσώπους 
του Σωματείου. Ούτε σ’ αυτούς είπαν 
το λόγο, οπότε το Σωματείο κάλεσε 
αμέσως ανοιχτή συγκέντρωση στον 
όροφο. Οι εργαζόμενοι κατέβασαν τ’ 
ακουστικά και οι περισσότεροι άρχι-
σαν να συζητάνε για τις απολύσεις και 
την αφόρητη κατάσταση. Εμφανίστη-
κε ο διευθυντής, όλοι άρχισαν να φω-
νάζουν εναντίον του. Αυτός με απει-
λούσε («για ό,τι γίνει φταις εσύ, γιατί 
έκοψες την επικοινωνία»), ενώ άλλοι 
έλεγαν στους εργαζόμενους ότι «οι 

απολύσεις είναι μεμονωμένες» και ότι 
«απολύονται μόνο όσοι δεν κάνουν 
κανονικά την δουλειά τους». [Σημεί-
ωση: είχαν γίνει ήδη σχεδόν 40 απο-
λύσεις τις προηγούμενες 15 μέρες] 
Έγινε περιοδεία του Σωματείου και 
μετά Γενική Συνέλευση, όπου απο-
φασίσαμε απεργία, αν τελικά με απέ-
λυαν. Όταν γύρισα σπίτι, βρήκα την 
απόλυση θυροκολλημένη.

> Πως πήγαν οι κινητοποιήσεις;
Ελένη: Κράτησαν 4 συνεχόμενες μέ-
ρες (τρεις μέρες στάσεις εργασίας και 
μια 24ωρη απεργία), με αποκλεισμό 
όλων των κτιρίων. Έγραψα μια επι-
στολή προς όλους, εξηγώντας ότι ο 
αγώνας δεν είναι προσωπική υπόθε-
ση. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη 
από παλιότερα: κανένας δεν ζήτησε 
να μπει για δουλειά, αρκετοί συμμε-
τείχαν στην περιφρούρηση. Οι προϊ-
στάμενοι τους τηλεφωνούσαν για να 
πάνε να δουλέψουν αλλού (πχ. στην 
Teleperformance ή σε κτίρια που δεν 
έχουμε ιδέα σε ποιον ανήκουν). Πή-
γαν ελάχιστοι, κυρίως συμβασιού-
χοι και παλιοί συνάδελφοι με παιδιά. 
Όλοι συμφωνούσαν με την απεργία 
και σχεδόν όλοι αρνήθηκαν -παρά τις 
πιέσεις- να την σπάσουν, αν και δεν 
ήθελαν να βγουν μπροστά από φόβο. 
Όμως τώρα χρειάστηκε να πάρουν 
θέση: Ή με το Σωματείο, για να μην 
περάσουν τα σχέδια της Διοίκησης, 
ή θα γίνουμε κάτεργο. Την 4η μέρα, 
η Διοίκηση προσέφυγε δικαστικά για 
να βγάλει την απεργία παράνομη και 
καταχρηστική, ζητώντας να απαγο-
ρευτεί απεργία με τα ίδια αιτήματα. Το 
δικαστήριο έβγαλε την απεργία κατα-
χρηστική, επειδή δεν τηρήθηκαν κά-
ποιες τυπικές διαδικασίες, αυτό όμως 
έγινε αργά το απόγευμα, όταν πια η 
απεργία είχε ολοκληρωθεί.

> Υπήρξε συνέχεια;
Ελένη: Μετά την 4η μερα, έγινε νέα 
συνέλευση, όπου τέθηκε πρόταση για 
συνέχιση των απεργιών. Πιστεύω ότι 
αν συνεχίζαμε θα παίρναμε πίσω την 

απόλυση, γιατί η εταιρεία θα δεχό-
ταν μεγάλη πίεση χωρίς να έχει άλλο 
όπλο κι αυτό θα μας έδινε μεγάλη δύ-
ναμη. Όμως, το μέλος του ΔΣ που εί-
ναι στο ΠΑΜΕ κατέβασε χωριστή 
πρόταση, οι ψήφοι διχάστηκαν και 
δεν έβγαινε πλειοψηφία. Σ’ αυτό βο-
ήθησε και η στάση του μέλους του ΔΣ 
που πρόσκειται στην ΠΑΣΚΕ, που 
μέσα στη συνέλευση επαναλάμβανε 
-μπροστά σε διευθυντές- ότι «έχου-
με εκτεθεί γιατί δεν τηρήθηκαν οι τυ-
πικές διαδικασίες». Μπήκε φρένο στις 
κινητοποιήσεις και ο καθένας γύρισε 
κάπως στο καβούκι του. [Σημείωση: 
στις 18-19/5 έγινε νέα 48ωρη απεργία 
ενάντια στις απολύσεις]

> Ποια είναι η κατάσταση τώρα;
Ελένη: Οι κινητοποιήσεις βοήθησαν 
τους εργαζόμενους να συνειδητοποι-
ήσουν ότι μπορούν να στηριχτούν 
στο Σωματείο και στους συναδέλ-
φους τους, ότι όποιος αγωνιστεί θα 
βρει συμπαράσταση. Μπορεί να έχα-
σαν αρκετά μεροκάματα, αλλά πίστε-
ψαν στη δύναμη της συμμετοχής και 
της μαζικότητας. Όσο πιο πολλοί εί-
μαστε, τόσο δεν μπορούν να μας πει-
ράξουν.
Όμως φοβάμαι ότι ακόμη δεν έχει 
σπάσει το κλίμα φόβου, ανταγωνι-
σμού, ατομικοποίησης. Κι εμένα με εί-
χαν φτάσει στα όριά μου, ήξερα ότι έρ-
χεται η σειρά μου, αλλά όταν με απέ-
λυσαν σκέφτηκα ότι δεν είναι δίκαιο 
να μείνω στον δρόμο. Πάλεψα και πα-
λεύω για τη δουλειά μου και έχω ήσυ-
χη τη συνείδησή μου γι’ αυτό. Αυτό 
πρέπει να κάνει κάθε συνάδελφος.
Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι υπάρ-
χει Σωματείο στην επιχείρηση για ν’ 
απευθυνθεί κάποιος για τα δικαιώ-
ματά του. Στο Σωματείο της Wind, οι 
περισσότεροι δεν βρίσκονται για προ-
σωπικά οφέλη αλλά αγωνίζονται για 
το δίκιο των εργαζομένων. Δείξαμε 
ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλες κι-
νητοποιήσεις, ακόμη και να νικήσου-
με.

WIND: « Ή με το Σωματείο ή 
θα γίνουμε κάτεργο»

Ομόφωνα αθώος ο Σ. Σεϊσίδης
Κατέρρευσε η σκευωρία εναντίον του Συμεών Σεϊσίδη, τον οποίο είχε επι-

κηρύξει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως έναν από τους «ληστές με τα 
μαύρα». Ο 35χρονος αντιεξουσιαστής αθωώθηκε ομόφωνα από το Τριμελές 
Εφετείο Κακουργημάτων. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, προέ-
κυψαν αμφιβολίες σχετικά με την ενοχή του σε συνολικά 13 κακουργήματα 
που του είχαν αποδοθεί. Πρόκειται για εφτά ληστείες, τρεις απόπειρες ανθρω-
ποκτονίας, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση, τα οποία όλα κατέπεσαν αφού και οι 27 μάρτυρες κατηγορίας δεν ανα-
γνώρισαν στο πρόσωπό του τον μύθο που προσπάθησαν να δημιουργήσουν η 
ΕΛΑΣ και το υπουργείο.

Αθωωτική ήταν και η εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία λίγο 
πριν προτείνει αθώωση λόγω αμφιβολιών, ανέφερε: «Το επιβαρυντικό στοιχείο 
της προανάκρισης ήταν οι φωτογραφίες. Τέσσερις τόμοι δικογραφίας και δεν 
μας είπαν κάτι για τον συγκεκριμένο.»

Πρόκειται για μια απόφαση-κόλαφο για την ΕΛΑΣ και εδώ πρέπει να θυ-
μίσουμε ότι η κράτηση και η νοσηλεία του Σεϊσίδη αποτελούν μνημείο κρατι-
κής αυθαιρεσίας, αστυνομικής βαρβαρότητας και αντι-ιατρικής δεοντολογίας. 
Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι το κατηγορητήριο είναι μια σκευω-
ρία των κατασταλτικών μηχανισμών και έχει κατασκευαστεί από τους ασφαλί-
τες που τον στοχοποίησαν για την κινηματική του δράση.

Παρά την αθώωση, ο Σεϊσίδης παραμένει φυλακισμένος για προηγούμε-
νες υποθέσεις, ενώ έχει υποστεί ακρωτηριασμό του ποδιού του λόγω πυροβο-
λισμού από αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον εμπλέξουν (ανεπιτυχώς 
όπως αποδείχτηκε) σε ληστεία σε κατάστημα Praktiker.
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ΚΙΝΑ
Στις 3 Μάη, στην επαρχία Σιχουάν της κεντρικής Κίνας, 
επτά αστυνομικοί σταμάτησαν αυθαίρετα για έλεγχο 
τον καθηγητή λυκείου Γιου Χούι και, όταν αυτός αρνή-
θηκε να τον εξετάσουν, τον έγδυσαν και τον ξυλοκόπη-
σαν σχεδόν μέχρι θανάτου. Οι μαθητές και οι συνάδελ-
φοί του που ήταν παρόντες κατόρθωσαν τελικά να τον 
απελευθερώσουν και αμέσως ξεκίνησαν μια μεγάλη και 
μαχητική διαδήλωση, στην οποία πολύ γρήγορα προ-
στέθηκαν περίπου 10.000 φοιτητές και εργαζόμενοι. 
Ξέσπασαν την οργή τους βάζοντας φωτιά στο κτήριο 
της νομαρχίας και σε περιπολικά. Οι εκρηκτικές κινη-
τοποιήσεις των Κινέζων εργαζόμενων πληθαίνουν το 
τελευταίο διάστημα και αρχίζουν να αναμετρώνται με 
τους υπεύθυνους για την ανυπόφορη κατάστασή τους: 
το αστικό κράτος και την άρχουσα τάξη. 

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
Περίπου 15.000 εργαζόμενοι στις πετρελαιοπηγές του 
Καζαχστάν βρίσκονται σε κινητοποίηση. Στην εται-
ρεία Καραζανμπασμουνάι (μισή κρατική, μισή κινέζι-
κων συμφερόντων) οι αγώνες διεξάγονται από τον Φε-
βρουάριο, όταν ο πρόεδρος του σωματείου έκλεισε με 
την εργοδοσία μια συμφωνία σε βάρος των εργαζομέ-
νων, καταχράστηκε 21 εκατ. τένγκε (περίπου 150.000 
δολάρια) από το ταμείο του σωματείου και οργάνωσε 
επιθέσεις εναντίον των υπόλοιπων συνδικαλιστών. Τον 
Απρίλιο, όταν εξελέγη νέο Δ.Σ., ο πρόεδρος αρνήθηκε 
να παραδώσει τη σφραγίδα και τα έγγραφα, με αποτέ-
λεσμα να απεργήσουν 2.000 εργάτες, 300 εκ των οποί-
ων ξεκίνησαν απεργία πείνας στα μέσα Μαΐου. Οι ερ-
γάτες απαιτούν την τήρηση της σύμβασης εργασίας, 
αύξηση μισθών και νόμιμη λειτουργία του σωματεί-
ου. Μετά την απόφαση του εισαγγελέα, που έκρινε την 
απεργία παράνομη και καταχρηστική, ακολούθησαν οι 
παραδειγματικές απολύσεις 7 συνδικαλιστών αλλά και 
η σύλληψη της δικηγόρου τους. Οι εργαζόμενοι συνεχί-
ζουν την απεργία και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
μαζί με αλληλέγγυους αγωνιστές και σωματεία. Στην 
απεργία μπήκαν άλλες δύο επιχειρήσεις του κλάδου, οι 
Οζενμουνάι Γκαζ και Ερσάι. Η εργοδοσία και οι αρχές 
εφαρμόζουν τρομοκρατικά μέτρα εναντίον των απερ-
γών, αλλά δεν έχουν κατορθώσει να τους κάμψουν. Οι 
εργαζόμενοι και σε μερικές ακόμη εταιρείες σκοπεύουν 
να μπουν κι αυτοί σύντομα στην απεργία. 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Η εταιρεία ηλεκτροδότησης του Καράτσι KESC κομ-
ματιάστηκε σε 30 κομμάτια και ξεπουλήθηκε σε ξένους 
επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να απολυθούν 4.000 
εργαζόμενοι και να γίνουν περικοπές στους υπόλοι-
πους. Κάποιοι εργαζόμενοι της KESC ξεκίνησαν απερ-
γία πείνας και, αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά 
τους και το νοσοκομείο της KESC τους αρνήθηκε ια-
τρική βοήθεια, ξέσπασε απεργία. Στις 9 Μάη, σε πάνω 
από 10 προάστεια διακόπηκε τελείως η παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος και προκλήθηκαν βλάβες στην εται-
ρεία ύδρευσης, με αποτέλεσμα να παραλύσει ολόκληρο 
το Καράτσι. Οργισμένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρό-
μους, πετροβολώντας αστυνομικούς και καίγοντας αυ-
τοκίνητα. Πολλοί από τους εξεγερμένους είναι πλημ-
μυροπαθείς από την αγροτική περιοχή του Σίντχ, στους 
οποίους ακόμα δεν έχει δοθεί στέγη ή κάποια αποζημί-
ωση.

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ 
Στις 3 Μάη, στην πόλη Καχαρόλ, πέντε αστυνομικοί 
με πολιτικά έκαναν ένοπλη ληστεία στο σπίτι ενός για-
τρού, μέρα μεσημέρι! Οι κάτοικοι τους κυνήγησαν και 
τους απέκλεισαν σε ένα σπίτι. Όταν η αστυνομία έφτα-
σε, βρέθηκε αντιμέτωπη με χιλιάδες οργισμένους χω-
ρικούς, οι οποίοι εγκλώβισαν άλλους οχτώ αστυνομι-
κούς και έβαλαν φωτιά στα περιπολικά, αλλά και στα 
δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Οι αστυνομι-
κοί τελικά απελευθερώθηκαν μετά από επέμβαση της 
συνοριακής φρουράς, αλλά μετά από πίεση των χωρι-
κών ξεκίνησε έρευνα για τη διαφθορά των αστυνομι-
κών που σχετίζονται με διάφορες συμμορίες. 

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .
Οι ‘μεταρρυθμίσεις’

Με γοργούς ρυθμούς φαίνεται να 
προχωρούν οι εξελίξεις στην Κούβα. 
Στα μέσα Απρίλη, κατά τις εργασίες 
του 6ου Συνεδρίου του Κ.Κ. Κούβας, 
η ομάδα του Ραούλ Κάστρο, αδερ-
φού και διαδόχου του Φιντέλ στο τι-
μόνι της Κούβας, άρχισε την ανακοί-
νωση σειράς μεταρρυθμιστικών προ-
τάσεων για το νησί.

Οι αλλαγές που προτείνονται, 
στοχεύουν, σύμφωνα με τον Ραούλ 
Κάστρο, να «διορθώσουν τα διαπρα-
χθέντα σφάλματα κατά την οικοδό-
μηση του σοσιαλισμού» τα τελευ-
ταία 50 χρόνια αλλά και να βοηθή-
σουν την Κούβα να «επιβιώσει». Επί-
σης προβάλλεται εκ μέρους του Κ.Κ. 
Κούβας η άποψη ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι «τάσεις της 
αγοράς» και όχι μόνο ο σχεδιασμός 
της οικονομίας. Ταυτόχρονα σημειώ-
νεται ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί 
να προφυλάξει τις κατακτήσεις της 
επανάστασης.

Από τις μεταρρυθμίσεις που 
έχουν ανακοινωθεί ως τώρα και ανα-
μένεται να εγκριθούν, ξεχωρίζουν:
α) Η κατάργηση των «ισόβιων» κρα-
τικών αξιωματούχων και λειτουργών, 
οι οποίοι θα μπορούν να διατηρούν 
το αξίωμά τους μέχρι 10 χρόνια.
β) Η μείωση του αριθμού των δημο-
σίων υπαλλήλων κατά 500.000.
γ) Θα επιτρέπεται στο εξής η αγο-
ραπωλησία κατοικιών, με τη διαβε-
βαίωση ότι δεν θα επιτρέπεται η συ-
γκέντρωση μεγάλης ακίνητης ατομι-
κής ιδιοκτησίας (ως τώρα επιτρεπό-
ταν μόνο η μεταβίβαση κατοικιών σε 
τέκνα, καθώς και η ανταλλαγή τους).
δ) Θα επιτρέπεται στο εξής σε όσους 
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (συ-
μπεριλαμβανομένων των αγροτών) 
να προσλαμβάνουν εργάτες. Το μέ-
τρο αυτό συνοδεύεται από κατάργη-
ση ορισμένων περιορισμών στην ιδι-
ωτική απασχόληση.

Η εφαρμογή αυτών των ‘μεταρ-
ρυθμίσεων’, σε συνδυασμό με τη δι-
αδικασία μεταβίβασης της εξουσί-
ας στην ομάδα γύρω από τον Ρα-
ούλ Κάστρο, ανοίγουν ξεκάθαρα τον 
δρόμο της παλινόρθωσης του καπι-
ταλισμού.

Οι κατακτήσεις και η 
πορεία της επανάστασης

Η Κουβανέζικη επανάσταση, που 
είχε ξεκινήσει με δημοκρατικούς και 
αντι-ιμπεριαλιστικούς στόχους, γρή-
γορα εξελίχθηκε σε μια σοσιαλιστι-
κή επανάσταση που συνέτριψε το 
μηχανισμό της καπιταλιστικής συσ-
σώρευσης και κατέστρεψε τις εκμε-
ταλλεύτριες τάξεις το 1960. Η επα-
νάσταση χτύπησε τον ιμπεριαλισμό 
των ΗΠΑ και γενικότερα το ιμπερια-
λιστικό σύστημα, άλλαξε τον παγκό-
σμιο συσχετισμό δυνάμεων σε βά-
ρος τους, έδειξε ότι ο καπιταλισμός 
μπορεί να ανατραπεί και ότι η σοσι-
αλιστική επανάσταση στη Λατινι-
κή Αμερική ήταν μια πραγματική δυ-
νατότητα. Επιπλέον, οδήγησε στην 
ανάδυση μιας νέας γενιάς επαναστα-
τών στη Λατινική Αμερική, οι οποί-
οι ξέκοψαν από τα σταλινικά Κ.Κ. 

Τέλος, η επανάσταση συνέβαλε με 
πνεύμα διεθνιστικό στους αγώνες σε 
ορισμένες χώρες.

Παρά τον οικονομικό αποκλει-
σμό και την καθυστερημένη οικονο-
μία, στις κατακτήσεις και τα κατορ-
θώματα της επανάστασης συγκα-
ταλέγονται η οικονομική ανάπτυξη 
και η μηχανοποίηση, η εξάλειψη της 
ανεργίας, η αισθητή βελτίωση του βι-
οτικού επιπέδου των μαζών, η δωρε-
άν ιατρική περίθαλψη, η αύξηση του 
προσδόκιμου μέσου όρου ζωής, η 
μείωση της παιδικής θνησιμότητας, η 
δωρεάν εκπαίδευση και ο κοινωνικός 
χαρακτήρας του αθλητισμού και της 
ψυχαγωγίας. Αυτές οι ιστορικές κα-
τακτήσεις αποτελούν τα βάθρα της 
βαθιάς προσήλωσης του κουβανικού 
λαού στην επανάσταση.

Είναι γεγονός πως η ηγετική 
ομάδα της κουβανέζικης επανάστα-
σης γύρω από τον Φιντέλ Κάστρο 
δεν προέρχονταν από το παραδοσι-
ακό εργατικό κίνημα, ούτε και μοι-
ραζόταν αρχικά τις αντιλήψεις και 
μεθόδους του σταλινισμού, γεγονός 
που οδήγησε σε αρκετές πρωτοτυπί-
ες κατά την πρώτη δεκαετία του ερ-
γατικού κράτους. Ειδικά ο Τσε Γκε-
βάρα εργαζόταν πιο συστηματικά 
για να συνειδητοποιήσει και να απο-
φύγει τις βαθιές γραφειοκρατικές 
παραμορφώσεις των υπόλοιπων ερ-
γατικών κρατών.

Παρ’ όλα αυτά, η ηγετική ομάδα 
ποτέ δεν κατόρθωσε να αντιληφθεί 
τη σημασία της θεσμοποίησης του 
εργατικού κράτους, δηλαδή της ανά-
γκης δημιουργίας οργανισμών εξου-
σίας που να επιτρέπουν την πραγ-
ματική και συστηματική συμμετοχή 
των μαζών στην οικονομική διαχεί-
ριση και στις πολιτικές αποφάσεις. Ο 
διοικητικός μηχανισμός μόνο εν μέ-
ρει ανανεωνόταν και το κενό που δη-
μιουργήθηκε από την έλλειψη επα-
ναστατικών δημοκρατικών οργανι-
σμών αναπληρωνόταν από έναν μη-
χανισμό μεσαίων και ανώτερων στε-
λεχών, τα οποία υιοθετούσαν αυταρ-
χικές μεθόδους και απολάμβαναν 
προνόμια από κοινωνική άποψη.

Είναι αλήθεια ότι η ομάδα γύρω 
από τον Κάστρο αναγνώρισε αυτά 
τα προβλήματα και προσπάθησε να 
διεξάγει πλατιές καμπάνιες ενημέ-
ρωσης, ωστόσο η οικονομική κρί-
ση του 1970 λόγω της κατάρρευσης 
της παραγωγής ζάχαρης και κυρίως 
η αδυναμία επικράτησης της επανά-
στασης και σε άλλες χώρες της ηπεί-
ρου προσανατόλισαν διαφορετικά 
την ηγετική ομάδα κατά τη δεκαετία 
του 1970. Η έμφαση στην οικονομία 
δόθηκε στην οργάνωση της εργασί-
ας με βάση τις νόρμες, την πειθαρχία 
και την παραγωγικότητα, η ατομική 
ιδιοκτησία στην ύπαιθρο διατηρήθη-
κε κ.λπ. Στις διεθνείς σχέσεις πραγ-
ματοποιήθηκε όχι μόνο μια στροφή 
προς την ΕΣΣΔ και τα άλλα εργατι-
κά κράτη, αλλά μια ευθυγράμμιση σε 
μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της στα-
λινικής γραφειοκρατίας, ένα άνοιγμα 
προς αστικά καθεστώτα και κυβερ-
νήσεις της Λατινικής Αμερικής, ακό-
μη και κάποιες ρήξεις με επαναστα-

τικά κινήματα σε ορισμένες χώρες. 
Στο επίπεδο των θεσμών του εργατι-
κού κράτους, ωστόσο, η κουβανέζικη 
ηγεσία επιχείρησε να αυξήσει τη συμ-
μετοχή των μαζών.

Αυτές οι αντιφατικές εξελίξεις 
έκαναν την Κούβα να εμφανίζει αρ-
κετές ομοιότητες και σημαντικές δι-
αφορές με τα υπόλοιπα εργατικά 
κράτη της περιόδου. Τα κοινά γνωρί-
σματα ήταν τα εξής: α) Η σχεδιοποί-
ηση αποφασίζεται από τα πάνω, β) η 
διαχείριση των επιχειρήσεων βασίζε-
ται στον ηγεμονικό ρόλο του διευθυ-
ντή, γ) η οργάνωση της εργασίας βα-
σίζεται στις νόρμες, δ) το μονολιθι-
κό κόμμα ασκεί συνταγματικό ρόλο 
διεύθυνσης και δεν αποτελείται στην 
πλειοψηφία του από εργαζόμενους, 
ε) η σοσιαλιστική οικοδόμηση αντι-
κρίζεται σε εθνικά πλαίσια.

Ωστόσο υπήρχαν και σημαντικές 
διαφορές: α) Δεν υπήρχε μια γραφει-
οκρατία ως κοινωνικό στρώμα, σε 
αντίθεση με την ΕΣΣΔ και τα άλλα 
εργατικά κράτη. Τα προνόμια είναι 
πολύ πιο περιορισμένα, β) Η ηγετι-
κή ομάδα παραμένει εκείνη που πρω-
ταγωνίστησε στην επανάσταση και 
για δεκαετίες προσπαθούσε να υπε-
ρασπίσει και να εκφράσει τα συμφέ-
ροντα των μαζών, γ) Οι σχέσεις της 
ηγεσίας με τις μάζες ήταν ιδιαίτερα 
ζωντανές, δ) Οι θεσμοί, αν και δεν 
είναι οργανισμοί πραγματικής σο-
σιαλιστικής δημοκρατίας, δεν είναι 
και τα αποσκληρωμένα όργανα που 
εμποδίζουν κάθε συμμετοχή μαζών.

 
Τι πρέπει να γίνει

Για τους παραπάνω λόγους, οι 
επαναστάτες μαρξιστές δεν έθεταν 
για την Κούβα τον στόχο της πολι-
τικής επανάστασης και της ανατρο-
πής της γραφειοκρατίας, αλλά την 
υιοθέτηση και εφαρμογή μιας σει-
ράς μεταρρυθμίσεων που θα προσα-
νατόλιζαν το εργατικό κράτος προς 
μια πραγματικά σοσιαλιστική κατεύ-
θυνση. Βασικά μέρη του προγράμμα-
τος αυτού σε γενικές γραμμές αντα-
ποκρίνονται και σήμερα στην κουβα-
νέζικη πραγματικότητα:
α) δημιουργία οργανισμών όπως τα 
εργατικά και λαϊκά συμβούλια,
β) ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα 
οργάνωσης και ίδρυσης κόμματος,
γ) ανοιχτή συζήτηση πάνω στις με-
γάλες οικονομικές επιλογές,
δ) ελευθερία της θεωρητικής συζή-
τησης,
ε) δικαίωμα της απεργίας, δημοκρα-
τία και ανεξαρτησία των συνδικάτων,
στ) καθαρός διαχωρισμός ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και το κράτος από 
τη μία, και στο κόμμα από την άλλη.

Μόνο φυσικά οι εργατικές μά-
ζες της Κούβας μπορούν να κινη-
θούν για την επιβολή ενός τέτοιου 
προγράμματος στην πολιτική ηγε-
σία, που με τις ‘μεταρρυθμίσεις’ φαί-
νεται να έχει μπει αμετάκλητα στο 
δρόμο της παλινόρθωσης του καπι-
ταλισμού. 

Σ.Ι.

KOYBA
Από την επανάσταση στις μεταρρυθμίσεις

ΔΙΕΘΝΗ
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Το πραξικόπημα που επι-
βάλλουν στους Πορτο-
γάλους εργαζόμενους η 
αστική τάξη, η ΕΕ και το 
ΔΝΤ ολοκληρώθηκε με 

τη δανειακή σύμβαση ύψους 80 δις, δη-
λαδή με ένα μνημόνιο, που υπογράφτη-
κε από την κυβέρνηση του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος (ΣΚ), παρότι είναι υπη-
ρεσιακή μέχρι τις εκλογές της 5ης Ιου-
νίου. Η τρόικα έχει εξασφαλίσει από 
τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα, το ΣΚ 
και το δεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
(ΣΔΚ), ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των 
εκλογών, σε μια αποθέωση της αστικής 
«δημοκρατίας». Ωστόσο, για ευνόητους 
προεκλογικούς λόγους, το πακέτο μέ-
τρων του μνημονίου που ανακοινώθηκε 
δεν αποτυπώνει, σε αυτή τη φάση, όλο 
το εύρος των συνεπειών για τους εργα-
ζόμενους.

Σύμφωνα με τους στόχους του μνη-
μονίου, το έλλειμμα της Πορτογαλί-
ας θα πρέπει να μειωθεί από 9,1% του 
ΑΕΠ το 2010, σε 5,9% το 2011, σε 4,5% 
το 2012  και σε 3% το 2013. Δεν προβλέ-
πεται προς το παρόν μείωση μισθών και 
συντάξεων, με εξαίρεση τις συντάξεις 
που ξεπερνούν τα 1500 ευρώ (βέβαια η 
κυβέρνηση Σόκρατες είχε ήδη από πέ-
ρυσι μειώσει τους μισθούς στο δημόσιο 
κατά 5%-10%). Η πιο βάρβαρη επίθεση 
εξαπολύεται κατά των εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα, με πλήρη αποδιάρθρω-
ση των εργασιακών σχέσεων στα ελλη-
νικά «πρότυπα» (κατάργηση συλλογι-
κών συμβάσεων, απελευθέρωση απολύ-
σεων κλπ.). Παράλληλα, προβλέπονται 
ιδιωτικοποιήσεις ύψους 5,3 δις μέχρι το 
2013, με ξεπούλημα ζωτικής σημασίας 
κρατικών επιχειρήσεων, όπως η αερο-
πορική εταιρία TAR, η εταιρεία διαχεί-
ρισης αεροδρομίων ΑΝΑ, τα ταχυδρο-
μεία (CTT) καθώς και μεριδίων στην 
εταιρεία ενέργειας EdP και την εθνική 
επιχείρηση ηλεκτρισμού REN. Μεγάλα 
έργα υποδομής, όπως η σύνδεση με τρέ-
να υψηλής ταχύτητας με την Ισπανία, 
αναστέλλονται. Αυξάνεται η έμμεση 
φορολογία και μειώνονται οι εργοδοτι-
κές εισφορές. Οι δαπάνες για την υγεία 
μειώνονται, ενώ το επίδομα ανεργίας θα 
καταβάλλεται για ένα μόνο χρόνο αντί 
για τρία, που ίσχυε ως τώρα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι όλα τα πα-
ραπάνω αποτελούν μόνο μια πρόγευση 
για το τι θα αντιμετωπίσουν οι Πορτο-
γάλοι εργαζόμενοι, καθώς η «συνταγή» 
του ΔΝΤ θα έχει την ίδια τρομακτική 
«επιτυχία» όπως και στην Ελλάδα. Ήδη 
άλλωστε οι προβλέψεις για την Πορτο-
γαλία μιλούν για αύξηση της ανεργίας 
από 11% στο 13% και συρρίκνωση της 
οικονομίας της κατά 2% το 2011 και 
άλλο τόσο το 2012. Κάτω από τις συν-
θήκες όξυνσης της παγκόσμιας κρίσης 
του καπιταλισμού, το μόνο που πετυχαί-

νουν τα διάφορα πακέτα λιτότητας εί-
ναι να χειροτερεύουν την ασθένεια που 
υποτίθεται ότι καλούνται να θεραπεύ-
σουν. Το μόνο που ενδιαφέρει τα αρπα-
κτικά της ΕΕ και του ΔΝΤ είναι πώς θα 
σώσουν τις ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) 
τράπεζες, πάνω στα πτώματα των εργα-
ζομένων και ολόκληρης της κοινωνίας.

Η αντίσταση των Πορτογάλων ερ-
γαζομένων έχει αρχίσει να εκδηλώνεται, 
κάτω και από την επίδραση του κινήμα-
τος των «αγανακτισμένων» στις πλατεί-
ες, που ξεκίνησε από τη γειτονική Ισπα-
νία. Η κεντρική πλατεία Ροσίο της Λι-
σαβόνας έχει καταληφθεί από διαδηλω-
τές, που οργανώνουν ανοιχτή συνέλευ-
ση και ομάδες για τα διάφορα καθήκο-
ντα, όπως και στο Σύνταγμα. Ωστόσο, 
οι κινητοποιήσεις δεν έχουν, ακόμα του-
λάχιστον, τη μαζικότητα και τη δυναμι-
κή των ισπανικών και των ελληνικών. 
Το βασικό πρόβλημα για το πορτογαλι-
κό κίνημα είναι η κυριαρχία των ρεφορ-
μιστικών δυνάμεων (ΚΚ Πορτογαλίας 
και Μπλοκ της Αριστεράς), που έχουν 
ρίξει όλο το βάρος στις εκλογές της  5ης 
Ιουνίου, αδιαφορώντας πλήρως για την 
ανάγκη οργάνωσης των αγώνων απένα-
ντι στην επερχόμενη λαίλαπα. Σε πρό-
σφατη συνάντηση των ηγετών τους, τα 
δύο κόμματα δεν κατέληξαν σε συμφω-
νία για εκλογική συνεργασία, ωστόσο 
δεσμεύτηκαν να μην ασκούν επιθετική 
κριτική το ένα στο άλλο κατά την προ-

εκλογική περίοδο και διακήρυξαν ότι η 
λύση των προβλημάτων θα έρθει με το 
σχηματισμό μιας «αριστερής κυβέρνη-
σης». Εκτός από την καλλιέργεια εκλο-
γικών αυταπατών, δεν λείπουν και οι 
προδοσίες κατά των εργαζομένων, ιδί-
ως από το Μπλοκ της Αριστεράς, όπου 
είναι πραγματικά θλιβερό να παρακο-
λουθεί κανείς την κατρακύλα της ηγεσί-
ας του, που δυστυχώς προέρχεται στην 
πλειονότητά της από το άλλοτε πορτο-
γαλικό τμήμα της 4ης Διεθνούς. Μετά τη 
στήριξη της υποψηφιότητας Αλέγκρε 
στις προεδρικές εκλογές, από κοινού με 
το ΣΚ, οι ευρωβουλευτές του Μπλοκ 
ψήφισαν στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
(μαζί με ευρωβουλευτές άλλων ρεφορ-
μιστικών κομμάτων που συμμετέχουν 
στο λεγόμενο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς) κείμενο που καλούσε την ΕΕ να 
επιβάλει «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» 
στη Λιβύη. Στην ουσία δηλαδή, στήρι-
ξαν την ιμπεριαλιστική επέμβαση κατά 
του λαού της Λιβύης, με το πρόσχημα 
ότι έτσι θα απέτρεπαν σφαγές από τον 
Καντάφι! Η κατάντια του πορτογαλι-
κού Μπλοκ είναι μια αυστηρή προει-
δοποίηση για την πορεία που μπορεί να 
έχουν τα διάφορα «πλατιά αντικαπιτα-
λιστικά» κόμματα, όπως το Νέο Αντικα-
πιταλιστικό Κόμμα στη Γαλλία ή ανάλο-
γα εγχειρήματα και στη χώρα μας.

< Γιάννης Χαλάς

Σε λουτρό αίματος πνίγηκαν 
οι διαδηλώσεις μνήμης στην 
επέτειο της Νάκμπα («Κα-
ταστροφή»), όπως ονομά-

ζουν οι Παλαιστίνιοι την επέτειο ίδρυ-
σης του Ισραήλ, πριν 63 χρόνια, στις 
15 Μαΐου 1948, που συνοδεύτηκε από 
τον ξεριζωμό -χωρίς δικαίωμα επιστρο-
φής- 750.000 Παλαιστινίων από τα σπί-
τια τους, προκειμένου η γη τους να πα-
ραχωρηθεί στο νεοσύστατο ισραηλι-
νό κράτος. Φέτος, για πρώτη φορά, 
αυτή τη μέρα μνήμης δεκάδες χιλιάδες 
Παλαιστίνιοι, όχι μόνο από τη Δυτική 
Όχθη και τη Γάζα, αλλά και πρόσφυγες 
από τη Συρία και το Λίβανο όπου έχουν 
εκτοπιστεί (4,7 εκατομμύρια τώρα πια, 
με πολλούς απ’ αυτούς να εξακολου-
θούν να ζουν σε προσφυγικούς καταυ-
λισμούς), πραγματοποίησαν ταυτόχρο-
να πορείες προς τα σύνορα με το Ισρα-
ήλ. Εκατοντάδες από τους εκπατρισμέ-
νους επιχείρησαν, άοπλοι και πεζοί, να 
περάσουν τα σύνορα, σε μια συμβολι-
κή κίνηση επιστροφής στη χώρα τους 
και δέχτηκαν τα πυρά του ισραηλινού 
στρατού, που σκότωσε τουλάχιστον 
15 άτομα και τραυμάτισε εκατοντάδες 
άλλα.

Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης 
πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα εντελώς δι-
αφορετικό πλαίσιο εξαιτίας του κύμα-
τος των αραβικών εξεγέρσεων, που έχει 

αλλάξει άρδην τις ισορροπίες στην ευ-
ρύτερη περιοχή και κατ’ επέκταση στις 
σχέσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης αλλά και 
στα ίδια τα κατεχόμενα. 

Καταρχάς, η ανατροπή του καθε-
στώτος Μουμπάρακ στην Αίγυπτο 
απάλλαξε τους Παλαιστίνιους από ένα 
φιλοαμερικανικό καθεστώς στα πλευ-
ρά τους, που λειτουργούσε ως δεξί χέρι 
της ισραηλινής βαρβαρότητας. Κατά 
δεύτερο, οι εξεγέρσεις στις υπόλοιπες 
αραβικές χώρες της περιοχής και κυρί-
ως στη Συρία (όπου έχει πάρει διαστά-
σεις και απειλεί το καθεστώς Άσαντ) 
όχι μόνο εξασφαλίζουν τη μεγαλύτε-
ρη στήριξη του αραβικού κόσμου στον 
αγώνα των Παλαιστινίων, αλλά και 
υποχρεώνουν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ 
να εξετάσουν κάτω από νέο πρίσμα 
την αδιάλλακτη, επιθετική πολιτική 
τους στην περιοχή. Δεν είναι τυχαία η 
έστω και λεκτική παραδοχή του Ομπά-
μα πως το σημερινό καθεστώς δεν εί-
ναι βιώσιμο και η παραίνεσή του προς 
το Ισραήλ να προχωρήσει σε «γενναίες 
κινήσεις» με στόχο τη δημιουργία δύο 
κρατών, με βάση το συνοριακό καθε-
στώς του 1967 και με ανταλλαγές εδα-
φών. Όσο φιλύποπτα κι αν οφείλουμε 
να δούμε αυτές τις δηλώσεις, γνωρίζο-
ντας ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν με 
κάθε τρόπο τον πράκτορά τους στην 
περιοχή, δεν παύουν να δείχνουν μια 

στροφή της αμερικανικής πολιτικής, 
που για πρώτη φορά τάσσεται δημοσί-
ως υπέρ της δημιουργίας παλαιστινια-
κού κράτους, κάτω από την πίεση που 
προκαλούν οι πρωτοφανείς ανατροπές 
στην περιοχή.

Από την άλλη, η επαναπροσέγγι-
ση Φατάχ-Χαμάς, που επιτεύχθηκε με 
τη μεσολάβηση του νέου αιγυπτια-
κού καθεστώτος στις αρχές Μάη, ου-
σιαστικά οφείλεται κι αυτή στις εξε-
λίξεις στον αραβικό κόσμο. Ο Αμπάς 
και η ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρ-
χής δεν μπορούν να συνεχίσουν την 
ίδια προδοτική πολιτική χωρίς να φο-
βούνται τις αντιδράσεις όχι μόνο των 
ίδιων των Παλαιστινίων αλλά και του 
αραβικού κόσμου γενικότερα. Άφησαν 
λοιπόν στην άκρη την αδιαλλαξία που 
τους επέτρεπε η αμερικανική στήριξη 
και κάθισαν στο τραπέζι των συνομι-
λιών με τη Χαμάς και άλλες 11 παλαι-
στινιακές οργανώσεις, μέλη της Οργά-
νωσης για την Απελευθέρωση της Πα-
λαιστίνης. Η συμφωνία που επιτεύχθη-
κε προβλέπει τον άμεσο σχηματισμό 
προσωρινής κυβέρνησης και διενέρ-
γεια εκλογών μέχρι το τέλος του χρό-
νου. Θα εξεταστεί η αναδιάρθρωση της 
ΟΑΠ για να συμπεριληφθεί και η Χα-
μάς, η ενιαία διοίκηση των σωμάτων 
ασφαλείας κλπ. Αυτή η συμφιλίωση, 
ωστόσο, αποτελεί πάνω απ’ όλα αποτέ-

λεσμα της πίεσης του παλαιστινιακού 
λαού, που χάρη στις εξεγέρσεις των άλ-
λων αραβικών λαών ένιωσε για πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια πως έχει 
ελπίδα να απαλλαγεί από την ισραηλι-
νή κατοχή και να αποκτήσει επιτέλους 
το δικό του κράτος. Λέγεται μάλιστα 
πως και οι ταυτόχρονες πορείες από 
τόσα διαφορετικά μέρη τόσων χιλιά-
δων Παλαιστινίων στη μνήμη της Νάκ-
μπα οργανώθηκαν από το παλαιστινια-
κό αντίστοιχο των κινημάτων που πρω-
τοστάτησαν στην Αραβική Άνοιξη, το 
«Δίκτυο της 15ης Μαρτίου», ένα κίνη-
μα αντίστασης στην ισραηλινή κατοχή, 
που εξαπλώθηκε μέσω του Facebook 
και οργάνωσε πριν από δυο μήνες δια-
δηλώσεις ζητώντας τη συμφιλίωση της 
Χαμάς και της Φατάχ.

Το επόμενο βήμα που έχει ανακοι-
νωθεί είναι η απεύθυνση στον ΟΗΕ το 
Σεπτέμβριο, προκειμένου να αναγνω-
ριστεί το παλαιστινιακό κράτος σαν 
πλήρες μέλος του ΟΗΕ, με τα σύνορα 
του 1967. Αν και είναι δεδομένες οι αμε-
ρικάνικες και ισραηλινές αντιδράσεις, 
όπως και η καταστρατήγηση αποφά-
σεων του ΟΗΕ από τους ιμπεριαλιστές 
ανάλογα με τα συμφέροντά τους, αυτή 
τη φορά λόγο έχουν και οι λαοί της πε-
ριοχής, που έχουν σηκώσει το ανάστη-
μά τους έτοιμοι να υπερασπιστούν τα 
συμφέροντα και το δίκιο τους.

Στα νύχια του Δ.Ν.Τ. και η Πορτογαλία

Παλαιστίνη: Υπό την επιρροή των αραβικών 
εξεγέρσεων η επέτειος Νάκμπα

ΔΙΕΘΝΗ

Iounios 2011.indd   13 6/6/2011   12:12:40 πμ



14  Εργατική Πάλη Ιούνιος 2011

Έξω από το Ευρώ ή «Ευρωπαϊκή» στρατηγική;
Κριτική στις θέσεις της Αριστεράς

<Σταύρος Σκεύος

Συνεχίζουμε σ’ αυτό το φύλλο της Ε.Π. 
το αφιέρωμα για την στρατηγική του 
εργατικού κινήματος απέναντι στην ΕΕ.

Μπροστά στην κρίση, η βασική επιλο-
γή των κυρίαρχων μερίδων του μεγάλου 
κεφαλαίου στην Ευρώπη διαγράφεται ως 
εξής: προσπάθεια διατήρησης της Ευρωζώ-
νης, ως βασικό εργαλείο στο διεθνή αντα-
γωνισμό – «διασωλήνωση» των υπερχρεω-
μένων χωρών (μηχανισμοί στήριξης κλπ.), 
στραγγίζοντας απ’ αυτές ό,τι είναι δυνατό 
και αναβάλλοντας τις αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις και καταρρεύσεις στο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα – στήριξη στις αστικές τά-
ξεις αλλά και ασφυκτική εποπτεία του πο-
λιτικού σκηνικού αυτών των χωρών – φόρ-
τωμα της κρίσης στην εργατική τάξη και τα 
λαϊκά στρώματα με μεσαιωνικά «μνημόνια» 
και μέτρα.

Στην Αριστερά, η κρίση έχει φέρει στο 
επίκεντρο της συζήτησης τη στρατηγική 
απέναντι στην ΕΕ και ειδικότερα για την 
Ελλάδα το αν πρέπει να βγούμε από το 
ευρώ και την ΕΕ.

Η «αριστερή ευρωπαϊκή στρατηγική»…
Οι αριστεροί «ευρωπαϊστές», κόμματα 

και προσωπικότητες από το ρεφορμιστι-
κό Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα (Μπλοκ 
της Αριστεράς στην Πορτογαλία, Αριστε-
ρά στη Γερμανία, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ κ.α.) ή την 
περιφέρειά του, διατυπώνουν την εξής πο-
λιτική πρόταση:
- Αντίσταση στα αντεργατικά-αντιλαϊκά 
μέτρα.
- Αναδιανομή του πλούτου: δημοσιονομι-
κή μεταρρύθμιση, φορολόγηση των επιχει-
ρήσεων, μεγάλων εισοδημάτων, κερδοσκο-
πικών κεφαλαίων κλπ. Ενίσχυση του «κοι-
νωνικού κράτους». Όχι στις ιδιωτικοποιή-
σεις, δημιουργία «δημόσιων πυλώνων» πχ. 
στις τράπεζες.
- Έλεγχος, επαναδιαπραγμάτευση ή δια-
γραφή του χρέους.
- Απευθείας δάνεια/χρηματοδότηση από 
την ΕΚΤ (ευρωομόλογο).

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, για την 
εφαρμογή τέτοιων μέτρων χρειάζεται μια 
«προοδευτική» ή «αριστερή» κυβέρνηση 
(ένα βήμα «σε σοσιαλιστική κατεύθυνση», 
συμπληρώνουν κάποιοι). Αν όμως μια τέ-
τοια κυβέρνηση αποφάσιζε την έξοδο πχ. 
της Ελλάδας από το ευρώ, θα διέπρατ-
τε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, καθώς 
αμέσως θα αντιμετώπιζε ασφυκτικές διε-
θνείς και εσωτερικές πιέσεις. Μια νέα δραχ-
μή αυτόματα θα υποτιμούνταν, ανοίγοντας 
το παράθυρο για κερδοσκοπικές επιθέσεις 
εναντίον της, ώστε να τιμωρηθεί και να γο-
νατίσει αυτή η κυβέρνηση και ο λαός που 
την εξέλεξε. Η υποτίμηση του νομίσμα-
τος θα αύξανε το χρέος (αφού αυτό υπολο-
γίζεται σε ευρώ ή δολάρια) και οι διεθνείς 
στρόφιγγες χρηματοδότησης/δανεισμού 
θα έκλειναν. Τα περιουσιακά στοιχεία των 
καπιταλιστών στην Ελλάδα επίσης θα υπο-
τιμούνταν, οπότε αυτοί θα ανέβαζαν τις τι-
μές (πληθωρισμός) και θα απαιτούσαν ακό-
μα χειρότερα αντεργατικά-αντιλαϊκά μέ-
τρα. Η έξοδος από το ευρώ θα γινόταν έτσι 
πρόσχημα και αφορμή για μια ακόμα πιο 
άγρια καπιταλιστική επίθεση.

Φυσικά, είναι πασίγνωστοι οι εκβια-

σμοί που ήδη ασκούν τα επιτελεία της ΕΕ 
ενάντια σε κάθε λαό που έχει έρθει η σειρά 
του να μπει κάτω από την μπότα των «μη-
χανισμών στήριξης» για να σωθούν οι διε-
θνείς τοκογλύφοι, οι μεγάλοι χρηματοπι-
στωτικοί όμιλοι που έχουν στα χέρια τους 
το χρέος. Τι κάνει τους «ευρωπαϊστές» να 
πιστεύουν ότι αυτοί οι εκβιασμοί είναι ευ-
κολότερο να αντιμετωπιστούν, απλά και 
μόνο επειδή ασκούνται εντός της ΕΕ, αυτό 
δεν μας το εξηγούν. Ισχυρίζονται μάλιστα 
ότι η έξοδος από το ευρώ είναι ενάντια σε 
μια διεθνιστική σκοπιά, επισείωντας τον 
«αντι-ευρωπαϊσμό» της ακροδεξιάς. Έτσι, 
με βάση και τον σημερινό ταξικό συσχετι-
σμό (που υποτίθεται δεν επιτρέπει μια αντι-
καπιταλιστική πολιτική), μόνη ρεαλιστι-
κή πρόταση απομένει η κοινοβουλευτική 
ενίσχυση της Αριστεράς (οι λαϊκοί αγώνες 
υποτίθεται σιωπηλά ότι τελικά εκεί πρέπει 
να καταλήξουν), για να φτιαχτούν «αριστε-
ρές» κυβερνήσεις σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερες χώρες.

… και οι μοιραίες αυταπάτες της
Καταρχάς, πολλές απ’ αυτές τις προ-

τάσεις ήδη εφαρμόζονται από τα επιτελεία 
της ΕΕ για τη διάσωση του μεγάλου κεφα-
λαίου. Όταν πχ. η ΕΚΤ δέχεται ως εγγυή-
σεις τα ομόλογα χωρών που έχουν στα χέ-
ρια τους οι τράπεζες (πόσο μάλλον όταν 
αυτά έχουν αξιολόγηση «σκουπιδιών» ή 
χειρότερη), τι άλλο κάνει από το να ασκεί 
μια έμμεση πολιτική δανεισμού, από το να 
κοινωνικοποιεί τα ιδιωτικά «κακά χρέη» 
στις πλάτες των εργαζομένων και των λα-
ϊκών στρωμάτων της Ευρώπης;

Δεύτερο, η ουσία δεν αλλάζει αν αυ-
τός ο δανεισμός γίνει άμεσα με την έκδοση 
ευρωομολόγων. Αφενός μεν αυτό θα σή-
μαινε ότι η ΕΚΤ «τυπώνει χρήμα», πράγ-
μα που θα μείωνε την αξιοπιστία του ευρώ 
και θα ανέβαζε τα επιτόκια δανεισμού όλων 
των χωρών της Ευρωζώνης. Εδώ πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι πρόβλημα χρέους έχουν 
και οι χώρες του λεγόμενου «κέντρου» (σε 
μικρότερη κλίμακα) και όχι μόνο της «περι-
φέρειας», όπως προπαγανδιστικά παρουσι-
άζεται για να συσκοτιστεί η κρίση του κα-
πιταλισμού στην ΕΕ. Αφετέρου, η διακοπή 
της έμμεσης ενίσχυσης της ΕΚΤ στις τρά-
πεζες θα σήμαινε ότι αυτές πρέπει να ξε-
καθαρίσουν τα «κακά χρέη» και να ενισχύ-
σουν την κεφαλαιακή δομή τους. Και στις 
δύο περιπτώσεις, υπάρχει η παραμικρή αμ-
φιβολία ότι οι καπιταλιστές και οι κυβερνή-
σεις τους, για ν’ αντισταθμίσουν το κόστος, 
θα απαιτήσουν κι άλλα βάρβαρα μέτρα 
ενάντια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά 
στρώματα πχ. νέα φορολογικά χαράτσια ή 
κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες;

Τρίτο, είναι αυταπάτη ότι σε συνθήκες 
κρίσης το κεφάλαιο θα ανεχτεί να φορολο-
γηθεί για να χρηματοδοτήσει το «κοινωνι-
κό κράτος», επειδή θα το ζητήσει μέσω των 
αστικών θεσμών μια «αριστερή» κυβέρνη-
ση. Μπορεί μόνο να υποχρεωθεί σε κάποιες 
τέτοιες παραχωρήσεις από μια τεράστια 
άνοδο της ταξικής πάλης – κι αυτό βέβαια 
προσωρινά, πριν ετοιμάσει την αντεπίθεσή 
του. Ο άγριος νεοφιλελευθερισμός δεν εί-
ναι μια επιλογή δεξιών ή συντηρητικών κύ-
κλων, όπως τον παρουσιάζουν οι «ευρωπα-
ϊστές», αλλά ο μονόδρομος του κεφαλαίου. 

«Ή αυτοί ή εμείς» είναι η ρητή επιταγή της 
κρίσης, από τη μεριά τόσο του κεφαλαίου 
όσο και του προλεταριάτου. Καμία «μέση 
λύση» δεν μπορεί τελικά να σταθεί - και 
κάθε τέτοια προσπάθεια μιας «αριστερής» 
κυβέρνησης θα βρισκόταν αμέσως αντιμέ-
τωπη με μια οργανωμένη καπιταλιστική εκ-
στρατεία ακρίβειας στις τιμές, μαζικής φυ-
γής κεφαλαίων, επενδυτικού σαμποτάζ.

Τέλος, είναι πραγματικά αστείο ακόμα 
και να λέγεται ότι θα μπορούσε μέσα στα 
πλαίσια της Ευρωζώνης να γίνει διαπραγ-
μάτευση ή διαγραφή χρέους προς όφελος 
μιας υπερχρεωμένης χώρας με δική της 
πρωτοβουλία (το «κούρεμα» με λεόντεια 
ανταλλάγματα είναι φυσικά πάντα μια από 
τις επιλογές των δανειστών-τοκογλύφων). 
Ποιες από τις ισχυρές πιστώτριες χώρες ή 
τις τράπεζες-τοκογλύφους θα αποδεχόταν 
τις ζημιές και δεν θα απαιτούσε την άμεση 
αποπομπή από την Ευρωζώνη και την ΕΕ 
του κράτους-ταραξία που θα ζητούσε κάτι 
τέτοιο;

Στο σύνολό τους, οι απόψεις των «ευ-
ρωπαϊστών» συνιστούν μια υπόκλιση στην 
αντιδραστική ΕΕ - και μάλιστα όταν η κρί-
ση έχει ξεσκίσει το πέπλο του «εταιρισμού» 
και της «αλληλεγγύης» στην ΕΕ. Αν η έξο-
δος από το ευρώ όντως δεν είναι πανάκεια 
και κρύβει τεράστιους κινδύνους (βλ. παρα-
κάτω), είναι χίλιες φορές πιο ουτοπικό να 
πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει ένα 
«καλό» ευρώ, να ασκηθεί και η πιο στοι-
χειώδης φιλολαϊκή πολιτική με τα θεσμι-
κά και οικονομικά εργαλεία της Ευρωζώ-
νης και της ΕΕ -ειδικά εν μέσω κρίσης- και 
να παρουσιάζονται οι ανισότητες αναμέσα 
στις χώρες της Ευρωζώνης όχι ως δομικές 
(αφού αυτή λειτουργεί πρωτίστως υπέρ του 
μεγάλου κεφαλαίου του «κέντρου») αλλά 
ως τυχαίες και παροδικές, που μπορούν να 
μεταρρυθμιστούν και να διορθωθούν. Εί-
ναι τέλος εξοργιστικό να επιστρατεύεται το 
σκιάχτρο της ακροδεξιάς (δεν μιλάμε εδώ 
για την αυτονόητη αντιδραστικότητα της 
πολιτικής της), να ταυτίζεται η πάλη ενά-
ντια στην καπιταλιστική-ιμπεριαλιστική ΕΕ 
με τον απομονωτισμό ή τον εθνικισμό, για 
να συγκαλυφθεί από τους «ευρωπαϊστές» ο 
πραγματικός κοινωνικός φασισμός των κα-
νίβαλων της ΕΕ και των διαφόρων «σοσια-
λιστικών» αστικών κομμάτων που την υπη-
ρετούν. Ο κόσμος να χαθεί, αρκεί να μη δι-
αταράξουμε την ΟΝΕ, την ΕΕ, τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς – εκεί καταλήγει η πολι-
τική τους!

Η αντιδραστική ουτοπία της 
αυτοδύναμης ανάπτυξης 

Ένα άλλο ρεύμα αριστερών διανοούμε-
νων, οικονομολόγων κλπ. είτε από τον ίδιο 
πολιτικό χώρο είτε και από την άκρα αρι-
στερά στην Ελλάδα, υιοθετεί πολλά από 
τα παραπάνω μέτρα, συχνά σε πιο ριζο-
σπαστική εκδοχή (κρατικοποίηση τραπε-
ζών, διαγραφή του χρέους, έλεγχος/περι-
ορισμός στις κινήσεις κεφαλαίων), θεωρεί 
όμως την έξοδο από το ευρώ ως προϋπόθε-
ση για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, 
για την αντιμετώπιση της κρίσης προς όφε-
λος της εργατικής τάξης ή και για ν’ ανοίξει 
ο δρόμος για το σοσιαλισμό, σύμφωνα με 
κάποιους. Ας σημειώσουμε ότι η θέση του 

ΚΚΕ για «λαϊκή εξουσία» και «κοινωνικο-
ποίηση των μονοπωλίων» συγκλίνει ουσι-
αστικά μ’ αυτή την άποψη, αν και κρατάει 
μια επαμφοτερίζουσα στάση στο θέμα της 
ΕΕ (άλλοτε λέγοντας «έξω από την ΕΕ» και 
άλλοτε μιλώντας γενικά για «ανυπακοή»). 
Αυτές οι θέσεις σκοντάφτουν σε δύο βασι-
κά σημεία:

(Α) Δεν εντοπίζουν σωστά την αφετη-
ρία και την ουσία της κρίσης, τόσο στην 
ΕΕ όσο και παγκόσμια. Έτσι πχ. θεωρείται 
ότι (αναφέρουμε κάποιες χαρακτηριστικές 
απόψεις):
- Το χρέος είναι ένα πρόβλημα της «περιφέ-
ρειας», πράγμα που δεν ευσταθεί. 
- Η κρίση ξεκίνησε ως κρίση χρέους ή τρα-
πεζική κρίση, για να εξελιχθεί σε δημοσιο-
νομική.
- Το ευρώ είναι ένα από τα κύρια αίτια της 
κρίσης σε ολόκληρη την «περιφέρεια», για-
τί οδήγησε σε πτώση της ανταγωνιστικό-
τητάς της, άρα σε ελλείμματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, σε διόγκωση του 
εξωτερικού δανεισμού και των εγχώριων 
πιστωτικών συστημάτων (μέσω της ροής 
δανειακών κεφαλαίων από το «κέντρο» 
προς την «περιφέρεια»).
- Το ευρώ είναι ο κύριος λόγος της πολι-
τικής που επιλέγεται για την αντιμετώπι-
ση της κρίσης, φορτώνοντας όλα τα βάρη 
στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώμα-
τα. Από τους πιο συνεπείς εκπροσώπους 
αυτής της άποψης χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται ότι στην Ευρώπη «ο ειδικός χαρακτή-
ρας και η αγριότητα της αναταραχής είναι 
λόγω της ΟΝΕ».

Όλα τα παραπάνω είναι από μια άποψη 
σωστά – όμως, «λείπει αυτό ακριβώς που 
πρέπει να ειπωθεί», δηλαδή ο χαρακτηρι-
σμός της κρίσης ως δομικής του καπιτα-
λιστικού συστήματος. Δίνεται έτσι η λά-
θος ερμηνεία ότι η λυδία λίθος του προβλή-
ματος είναι η ΟΝΕ καθαυτή. Θα ρωτού-
σαμε λοιπόν τους υποστηρικτές αυτής της 
άποψης: αν το ευρώ είναι «ο κύριος λόγος 
της πολιτικής που επιλέγεται για την αντι-
μετώπιση της κρίσης», πιστεύουν ότι πχ. 
ο γερμανικός ή ο γαλλικός ιμπεριαλισμός 
θα ασκούσε μια πιο φιλολαϊκή πολιτική αν 
είχε επιστρέψει στο μάρκο ή στο φράγκο; Η 
απάντηση είναι: ακριβώς το αντίθετο! Τι θα 
είχαν κάνει οι γερμανοί και γάλλοι μεγαλο-
καπιταλιστές με τα κεφάλαιά τους που πλε-
ονάζουν (η κρίση σημαίνει υπερσυσσώρευ-
ση κεφαλαίων και υπερπαραγωγή εμπο-
ρευμάτων), αν μέσω των μηχανισμών της 
ΟΝΕ δεν μπορούσαν να τα κατευθύνουν 
στον τοκογλυφικό δανεισμό της «περιφέ-
ρειας»; Ενώ τα σπασμένα από μια διάλυση 
της ευρωζώνης, από τον κατακερματισμό 
της ενιαίας αγοράς, τον περιορισμό του εν-
δο-ευρωπαϊκού εμπορίου κλπ. θα προσπα-
θούσαν να τα βγάλουν με την εξοντωτική 
εκμετάλλευση των γερμανών και γάλλων 
εργατών, σε μια πορεία που θα αύξανε όχι 
μόνο τον οικονομικό εθνικισμό (ήδη ενι-
σχυμένο από την κρίση) αλλά και την απει-
λή του σωβινισμού και του πολέμου. Δεν 
μπορούμε και δεν πρέπει να δεχτούμε μια 
τέτοια προοπτική για το προλεταριάτο και 
τους λαούς της Ευρώπης!

> συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
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Ο Παντελής Πουλιόπουλος υπήρξε ο σημαντι-
κότερος Έλληνας θεωρητικός μαρξιστής, η μεγαλύ-
τερη μορφή του επαναστατικού εργατικού κινήμα-
τος στην Ελλάδα και ο θεμελιωτής του τροτσκισμού 
στη χώρα μας. Γεννήθηκε στη Θήβα το 1900 «μαζί 
με τον αιώνα», όπως συνήθιζε να λέει. Το 1919 πήγε 
στην Αθήνα για να σπουδάσει νομικά, όπου εντάσ-
σεται στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας 
(Σ.Ε.Κ.Ε.). Την επόμενη χρονιά στέλνεται στο μέτω-
πο της Μικράς Ασίας. Εκεί φτιάχνει επαναστατικούς 
κομμουνιστικούς πυρήνες με αντιπολεμική δράση, 
συλλαμβάνεται με την κατηγορία της εσχάτης προ-
δοσίας και καταδικάζεται σε θάνατο. Με την κατάρ-
ρευση όμως του μετώπου, απέδρασε και επέστρεψε 
στην Ελλάδα. Το 1924 εκλέγεται πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας των Παλαιών Πολεμιστών 
και δημοσιεύει το αντιπολεμικό του μανιφέστο «Πό-
λεμος κατά του πολέμου».

Το Σ.Ε.Κ.Ε. σπαρασσόταν από τις διαμάχες τρι-
ών τάσεων: της σοσιαλδημοκρατικής, της «σταλι-
νικής» και της επαναστατικής-μπολσεβίκικης, της 
οποίας εκφραστής ήταν ο Πουλιόπουλος. Στο 3ο 
έκτακτο συνέδριο του κόμματος το 1924, επικρα-
τεί η επαναστατική πτέρυγα. Το κόμμα μετονομάζε-
ται σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο Πουλι-
όπουλος εκλέγεται πρώτος Γραμματέας του, σε ηλι-
κία μόλις 24 ετών.

Μετά το συνέδριο οι σοσιαλδημοκράτες απομα-
κρύνονται από το κόμμα. Το ΚΚΕ αναγκάστηκε να 
υιοθετήσει το σύνθημα της Κομιντέρν (3η Διεθνής) 
για μια «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία-Θράκη», 
παρά την αντίδραση του Πουλιόπουλου, αφού το 
σύνθημα αυτό εξυπηρετούσε τον βουλγαρικό εθνι-
κισμό. Το 1925 ο Πουλιόπουλος συλλαμβάνεται από 
τη δικτατορία του Παγκάλου για «απόπειρα από-
σπασης της Μακεδονίας και της Θράκης». Στην πε-
ντάωρη απολογία του ο Πουλιόπουλος υπερασπίζε-
ται το διεθνισμό και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των 
λαών και συγκεκριμένα των Σλαβομακεδόνων. Για 
τη στάση του αυτή εξορίζεται στη Φολέγανδρο, απ’ 
όπου απελευθερώνεται με την πτώση της δικτατο-
ρίας το 1926.

Κατά την απουσία του, όμως, οι σταλινικοί (ο 
προσωρινός γραμματέας Σταυρίδης, μαζί με Χαϊ-
τά και Ζαχαριάδη) είχαν επικρατήσει πλήρως μέσα 
στο ΚΚΕ. Το 1927 επιχειρεί ριζική κριτική στη γραμ-
μή της ηγεσίας, με την ομάδα «Νέο Ξεκίνημα», και 
συγκεντρώνει γύρω του σημαντικό αριθμό κομμα-
τικών μελών. Το αποτέλεσμα ήταν η διαγραφή του. 
Ο Πουλιόπουλος υιοθέτησε τις απόψεις του Τρό-
τσκι για το γραφειοκρατικό εκφυλισμό της Σοβιετι-
κής Ένωσης και δημιούργησε την ομάδα «Σπάρτα-
κος», που εξέφραζε στην Ελλάδα τις απόψεις της Δι-
εθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης.

Στο ίδιο διάστημα ο Πουλιόπουλος υπερασπίζε-
ται ως συνήγορος, χωρίς αμοιβή, τους εργαζόμενους 
απέναντι στην αυθαιρεσία των εργοδοτών. Παράλ-
ληλα, φροντίζει για τη συγκρότηση και θεωρητική 
κατάρτιση των Ελλήνων κομμουνιστών, μεταφρά-
ζοντας στα ελληνικά το Κεφάλαιο και άλλα μαρ-
ξιστικά θεωρητικά κείμενα και εκδίδοντάς τα μέσα 
από τον «Σπάρτακο». Επίσης ασχολήθηκε και με το 
γλωσσικό ζήτημα και τη γλωσσική εκπαίδευση των 
λαϊκών μαζών.

Το 1934 ο Πουλιόπουλος πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών 
Ελλάδας (ΟΚΔΕ), που το 1938 αποτέλεσε ως ΕΟΚ-
ΔΕ (Ενιαία ΟΚΔΕ) το ελληνικό τμήμα της νεοσύ-
στατης Τέταρτης Διεθνούς.

Το 1934 το ΚΚΕ αντικαθιστά τη σοσιαλιστική 
επανάσταση με την «αστικοδημοκρατική», αφού η 
Ελλάδα, σύμφωνα με τη σταλινοζαχαριαδική ηγε-
σία, ήταν εξαρτημένη και μισοφεουδαρχική. Επίσης, 
υιοθετεί την πολιτική της Κομιντέρν για τη συγκρό-
τηση «Λαϊκών Μετώπων» για την αντιμετώπιση του 
φασισμού.

Ο Πουλιόπουλος απάντησε με το γνωστότερο 
έργο του, «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάστα-

ση στην Ελλάδα;». Απέδειξε ότι ο ελληνικός καπιτα-
λισμός είναι ενσωματωμένος στο παγκόσμιο ιμπερι-
αλιστικό σύστημα και ότι το ελληνικό κεφάλαιο δεν 
«αντιμάχεται», αλλά συνεργάζεται στενά με το ξένο. 
Συγκρίνοντας τα οικονομικά δεδομένα, ο Πουλι-
όπουλος εξηγεί ότι η ελληνική οικονομία είναι πιο 
αναπτυγμένη από τις άλλες χώρες της περιοχής και 
ότι η αγροτική μεταρρύθμιση και η εθνική ανεξαρ-
τησία είναι ήδη συντελεσμένες. Συνεπώς, η επανά-
σταση έπρεπε να είναι σοσιαλιστική και θα έλυνε και 
τα όποια αστικοδημοκρατικά προβλήματα. Παράλ-
ληλα, ο Πουλιόπουλος στιγμάτισε την πολιτική της 
ταξικής συνεργασίας των Λαϊκών Μετώπων, αφού 
αυτά όχι μόνο είναι αναποτελεσματικά απέναντι 
στο φασισμό, αλλά είναι και προδοτικά προς την ερ-
γατική τάξη, αφού συμμαχούν με τον φυσικό-ταξικό 
εχθρό της. 

Το Μάιο του 1936 ξέσπασε η εργατική εξέγερ-
ση στη Θεσσαλονίκη, δικαιώνοντας την ανάλυ-
ση του Πουλιόπουλου. Προσκολλημένο στη γραμ-
μή της «αστικοδημοκρατικής επανάστασης» και 
των Λαϊκών Μετώπων, το σταλινικό ΚΚΕ πρόδωσε 
τόσο αυτή την εξέγερση, με το σύμφωνο Σκλάβαι-
να-Σοφούλη, όσο και τη μετέπειτα ελληνική επανά-
σταση, με τις συμφωνίες του Λιβάνου, της Καζέρτας 
και της Βάρκιζας.

Μετά την επικράτηση της δικτατορίας του Με-
ταξά, ο Πουλιόπουλος συλλαμβάνεται και οδηγείται 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης κομμουνιστών της 
Ακροναυπλίας. Τις άθλιες συνθήκες κράτησης συ-
μπλήρωναν οι εσωτερικές διακρίσεις που επέβαλαν 
οι σταλινικοί εναντίον των τροτσκιστών. Παρόλα 
αυτά, ο Πουλιόπουλος μετέφρασε στη φυλακή την 
«Προδομένη Επανάσταση» του Τρότσκι. 

Με το ξέσπασμα του 2ου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, ο Πουλιόπουλος διακήρυξε ότι ο χαρακτήρας 
του δεν ήταν «αντιφασιστικός» αλλά ιμπεριαλιστι-
κός. Το 1941 η ελληνική κυβέρνηση παρέδωσε τους 
πολιτικούς κρατούμενους στους Γερμανούς εισβο-
λείς. Ο Πουλιόπουλος είχε διακρίνει δρόμο διαφυ-
γής και τον είχε προτείνει στους 600 συγκρατουμέ-
νους του, αλλά οι ηγέτες του ΚΚΕ στη φυλακή δια-
φώνησαν. Οι τροτσκιστές υποτάχθηκαν στην από-
φαση της συνέλευσης που έγινε στη φυλακή, ενώ οι 
σταλινικοί ηγέτες δραπέτευσαν κρυφά, αφήνοντας 
τα απλά μέλη του ΚΚΕ στην τύχη τους. Το 1943 ο 
Πουλιόπουλος οδηγήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους 
κρατούμενους (τροτσκιστές και σταλινικούς) στο 
εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν δίστασε μέχρι το τέ-
λος να μιλά στους Ιταλούς φαντάρους του αποσπά-
σματος στη γλώσσα τους, για το σάπισμα του καπι-
ταλισμού, τα δεινά του φασισμού και του πολέμου, 
το διεθνισμό και τη φιλία των λαών και την επανά-
σταση που έρχεται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φα-
ντάροι αρνήθηκαν να πυροβολήσουν και την εκτέ-
λεση ανέλαβε ο φασίστας αξιωματικός.

Μαρία Χ.

Παντελής Πουλιόπουλος(Β) Ξεκινώντας από λάθος αφετηρία, οδηγούνται σ’ ένα δεύ-
τερο λάθος, που θα μπορούσε να αποδειχτεί θανάσιμη παγί-
δα: στην άποψη ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αναδίπλωση της 
ελληνικής οικονομίας στα εθνικά πλαίσια, ότι η έξοδος από το 
ευρώ θα σημάνει σε κάθε περίπτωση μια καλυτέρευση της θέσης 
των εργαζομένων (αν συνοδευτεί και από άλλα μέτρα).

Για τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, η ανάκτηση της 
«εθνικής» κυριαρχίας στο νόμισμα θα οδηγήσει σε αύξηση των 
εξαγωγών και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής 
οικονομίας. Επιχειρούν μια αναλογία με την Αργεντινή το 2000, 
που όμως είναι αβάσιμη, καθώς εκεί υπήρχε ένα εντελώς διαφο-
ρετικό γεωπολιτικό περιβάλλον (η ευρύτερη περιοχή διένυε μια 
φάση σχετικής ανάπτυξης) αλλά και μια αξιόλογη παραγωγική 
βάση – και ιδιαίτερα ο τελευταίος παράγοντας εκλίπει στην Ελ-
λάδα. Οι οικονομικές-πολιτικές δυνατότητες του ελλ. καπιταλι-
σμού να βρει διέξοδο στην παγκόσμια αγορά και πολύ περισσό-
τερο να οδηγηθεί σε μια παραγωγική ανόρθωση με βάση ένα αυ-
τόνομο νόμισμα, είναι τουλάχιστον μακρινές και θολές, αν όχι 
σκέτη φαντασιοπληξία. Ο ασθενής που φυτοζωεί στην εντατι-
κή των δανείων ΔΝΤ και ΕΕ, δεν μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί 
σε δρομέα μεγάλων αποστάσεων... Στην απίθανη περίπτωση που 
η ελλ. μπουρζουαζία θα επεδίωκε κάτι τέτοιο, οι θυσίες που θα 
απαιτούνταν από το προλεταριάτο και τα λαϊκά στρώματα (όπως 
και στην Αργεντινή) θα ήταν αιματηρές.

Έτσι, η έξοδος από το ευρώ σε συνθήκες διατήρησης του κα-
πιταλιστικού συστήματος και της αστικής κυριαρχίας θα οδη-
γούσε σε μια πραγματικά «τριτοκοσμική» κατάσταση το προλε-
ταριάτο και τα λαϊκά στρώματα. Η διαπίστωση αυτή είναι καίρια, 
καθώς το ενδεχόμενο μιας αποπομπής της Ελλάδας από το ευρώ 
είναι πραγματικό - και μ’ αυτή την έννοια η εργατική τάξη πρέπει 
να είναι προετοιμασμένη τι σημαίνει αυτό.

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, ξορκίζοντας το φάντα-
σμα του αφηρημένου, κενού και κάλπικου «διεθνισμού» των «ευ-
ρωπαϊστών», πέφτουν τελικά σ’ ένα συμπληρωματικό λάθος, 
αναπαράγουν έμμεσα την αντιδραστική ουτοπία της αυτοδύ-
ναμης ανάπτυξης στα εθνικά πλαίσια, απότοκο της σταλινικής 
ψευδο-θεωρίας του «σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα». Κι αυτό 
σε μια περίοδο όπου κάθε εργαζόμενος καταλαβαίνει πως η επί-
θεση είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη, άρα κοινοί πρέπει να είναι 
και οι αγώνες ή ακόμα και ότι μια νικηφόρα σοσιαλιστική επα-
νάσταση στην Ελλάδα θα πρέπει να στηριχτεί, πέρα από τις δι-
κές της δυνάμεις, στην αλληλεγγύη τουλάχιστον του ευρωπαϊ-
κού προλεταριάτου.

Άρνηση της επανάστασης
Μέσα στην Αριστερά, θιασώτες και πολέμιοι του ευρώ, παρά 

τις φαινομενικά αντιδιαμετρικές τους θέσεις, στην πραγματι-
κότητα συγκλίνουν στο πιο αποφασιστικό σημείο, στην άρνη-
σή τους να θέσουν την κρίση ως αυτό που είναι, ως κρίση του 
καπιταλιστικού συστήματος. Έτσι, οι προτάσεις τους αποκτούν 
έναν δευτερεύοντα, σχεδόν τεχνικό χαρακτήρα, ακόμα και η ίδια 
η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ. Γιατί παρακάμπτεται ο κόμπος 
του ζητήματος: Ποια θα είναι η ταξική φύση του καθεστώτος 
που θα εφαρμόσει τη μία ή την άλλη πολιτική; Θα είναι ένα κα-
πιταλιστικό καθεστώς και μια αστική κυβέρνηση; Μπορεί επο-
μένως η εργατική τάξη να ελπίζει σε σωτηρία από τον Αρμαγε-
δώνα της κρίσης χωρίς να προετοιμαστεί και να παλέψει μέχρι 
θανάτου για τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης, για την 
εγκαθίδρυση της δικής της εξουσίας, ώστε ν’ αρχίσει η οικοδό-
μηση μιας νέας κοινωνίας; Είναι περιττό να υπενθυμίσουμε ότι 
σε τέτοια ζητήματα η σιωπή, οι υπεκφυγές, οι ασάφειες περί «αρι-
στερών» ή «λαϊκών» κυβερνήσεων έχουν οδηγήσει την εργατική 
τάξη σε ιστορικές προδοσίες και αιματηρές ήττες;

Επιφανείς εκπρόσωποι και των δύο ρευμάτων συμμετέχουν 
έτσι από κοινού και από την πρώτη γραμμή σε ρεφορμιστικά εγ-
χειρήματα τύπου «Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου» (βλ. σχετι-
κά στο προηγούμενο φύλλο της ΕΠ). Ο κυβερνητισμός τους μό-
λις και κρύβεται κάτω από την «αριστερή» αμφίεση, δείχνοντας 
ότι για μια ακόμα φορά θέλουν να γίνουν το σωσίβιο του αστι-
κού καθεστώτος από την κρίση. Μια χαρακτηριστική περίπτω-
ση είναι η ναυαρχίδα αυτού του χώρου, το Μπλοκ της Αριστε-
ράς στην Πορτογαλία (βλ. σχετικό άρθρο) - και δεν είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο να φανταστεί κανείς τη συμμετοχή πολλών τέτοιων 
«αριστερών» σε κυβερνήσεις πχ. στη Γαλλία (όπου ψήνονται 
πολλές συμμαχίες, μαζί και με τους Σοσιαλιστές, ενόψει των προ-
εδρικών εκλογών του 2012). Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι αυτές 
οι απόψεις ασκούν πλέον μια ορατή επιρροή στον κύριο όγκο 
της άκρας αριστεράς στην Ελλάδα, όχι μόνο στις θεωρητικές του 
θέσεις αλλά και στην πρακτική του, πράγμα που κινδυνεύει σύ-
ντομα να εξελιχθεί σε μια απορρόφηση από το ρεφορμισμό.
Στο επόμενο φύλλο: Η στάση των επαναστατών μαρξιστών 
απέναντι στην ΕΕ

< συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Η τεράστια διεθνής 
σημασία των αραβι-
κών εξεγέρσεων γί-
νεται εμφανής από 
τις εξελίξεις. Πρώ-

τον, τα κινήματα στις πλατείες της 
Ισπανίας, της Ελλάδας και άλλων 
χωρών στην Ευρώπη, που φέρνουν 
νέα δεδομένα στην ταξική πάλη και 
τις μορφές της, είναι ασφαλώς επη-
ρεασμένα από τους Αιγύπτιους αγω-
νιστές της πλατείας Ταχρίρ. Δεύτε-
ρον, η σπουδή των ιμπεριαλιστών να 
επέμβουν στις εξελίξεις που προκά-
λεσε η «αραβική άνοιξη», όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πολυτελές θέρετρο 
της Ντοβίλ στη Γαλλία κατά τη Σύ-
νοδο των G8, οφείλεται όχι ασφα-
λώς στο ενδιαφέρον των ιμπεριαλι-
στών για τα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα των αραβικών λαών, αλλά στην 
τρομερή ανησυχία τους για την πο-
ρεία που μπορεί να πάρουν αυτές οι 
εξεγέρσεις. 

Είναι αλήθεια ότι τόσο στην Αί-
γυπτο όσο και στην Τυνησία η εξου-
σία βρίσκεται ακόμη στα χέρια τμη-
μάτων των παλιών καθεστώτων, που 
προσπαθούν να βρουν τρόπους να 
εγκαθιδρύσουν νέες μορφές διακυ-
βέρνησης, σχετικά νομιμοποιημένες 
στα μάτια των μαζών, χωρίς όμως να 
παραχωρήσουν σημαντικά πράγματα 
από τα προνόμιά τους και κυρίως χω-
ρίς να διαταράξουν τις σχέσεις τους 
με τους ιμπεριαλιστές.

Στην Αίγυπτο, ο στρατός κρατά 
την εξουσία, αλλά πιέζεται από τις 
αναρίθμητες κινητοποιήσεις, απεργί-
ες, διαδηλώσεις των μαζών, που ζη-
τούν δημοκρατικά δικαιώματα, ελευ-
θερίες, μισθούς, συνδικαλιστικά δι-
καιώματα. Η αδυναμία των πολιτι-
κών επιτελείων να βρουν μια αποδε-
κτή μορφή διακυβέρνησης πιθανά θα 
ξαναφέρει τις μάζες σε σύγκρουση 
μαζί τους. Είναι βέβαιο πάντως ότι η 
κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει 
όπως έχει και πρέπει να γίνουν σημα-
ντικές παραχωρήσεις στις λαϊκές μά-
ζες. Το μέγεθός τους όμως μπορεί να 

προκαλέσει ποιοτικές διαφοροποι-
ήσεις, τόσο στην εσωτερική πολιτι-
κή κατάσταση, όσο και στο ρόλο της 
Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή – 
προς μεγάλη ανησυχία των ιμπερια-
λιστών. 

Στην Τυνησία, η νεοσύστατη 
«Ανώτερη Επιτροπή για τη Δημο-
κρατική μετάβαση» προσπαθεί και 
εν μέρει έχει καταφέρει να εξουδετε-
ρώσει το «Εθνικό Συμβούλιο για την 
Προστασία της Επανάστασης», που 
εκπροσωπούσε τις Τοπικές Επιτρο-
πές Αυτοοργάνωσης, με στόχο την 
ενσωμάτωση και την εξουδετέρωση 
της δυναμικής της Επανάστασης. Οι 
εκλογές, που κι αυτές συνεχώς ανα-
βάλλονται με πρόσχημα την καλύ-
τερη προετοιμασία τους, ασφαλώς 
υπονομεύουν τη δυναμική της αυτο-
διαχείρισης. Ωστόσο, λαϊκές επιτρο-
πές, επιτροπές αυτοδιαχείρισης και 
επαναστατικές επιτροπές ελέγχουν 
επιχειρήσεις, γειτονιές, δήμους, πα-
νεπιστήμια και ο τρόπος διαμεσο-
λάβησης ανάμεσα σε αυτές και στην 
«από τα πάνω» επιβολή μιας πολιτι-
κής λύσης της αρεσκείας των αρχου-
σών τάξεων και των ιμπεριαλιστών, 
είναι άγνωστο πώς θα επιτευχθεί, αν 
επιτευχθεί!

Στη Συρία, οι ηρωικές εξεγερμέ-
νες μάζες βρίσκονται αντιμέτωπες 
με την αιματηρή καταστολή των δυ-
νάμεων ασφαλείας της άθλιας κλί-
κας του Άσαντ. Κάθε Παρασκευή, με 
εφαλτήριο την προσευχή στα τζαμιά, 
οι συναθροίσεις μετατρέπονται σε 
δεκάδες πόλεις σε μαχητικές διαδη-
λώσεις, που αντιμετωπίζουν το στρα-
τό και την αστυνομία, με αποτέλεσμα 
δεκάδες νεκρούς. Παρά όμως την κα-
ταστολή, τους θανάτους, τις συλλή-
ψεις, τα βασανιστήρια, τις εξαφανί-
σεις, οι κηδείες των θυμάτων μετα-
τρέπονται και πάλι σε δυναμικές κι-
νητοποιήσεις, διαδηλώσεις, διαμαρ-
τυρίες από τις ταράτσες των σπιτιών! 
Δέκα εβδομάδες εξέγερσης έχουν 
κοστίσει τη ζωή πάνω από 1.100 αν-
θρώπων, οι τραυματίες ξεπερνούν 

τις 4.500 και οι συλληφθέντες (ακό-
μα και μέσα από νοσοκομεία) τις 
10.000! Στις 29/5 ο στρατός με δεκά-
δες άρματα μάχης περικύκλωσε τις 
πόλεις Ραστάν και Ταλμπισέχ και το 
χωριό Τέρι Μααλέχ. Εκεί, για πρώ-
τη φορά αφότου ξεκίνησε η εξέγερ-
ση, σημειώθηκε ένοπλη αντίσταση 
εναντίον του στρατού. Το καθεστώς 
του Άσαντ στηρίζεται από το Ιράν, 
ενώ η Χεζμπολάχ στο Λίβανο δυστυ-
χώς παρείχε επίσης στήριξη, περι-
πλέκοντας την κατάσταση. Η Τουρ-
κία απλά ζητά από τον Άσαντ μεταρ-
ρυθμίσεις, ενώ ο ΟΗΕ και οι G8 εκδί-
δουν απλά ανακοινώσεις καταδίκης. 
Ο λόγος είναι απλός. Η έλλειψη δι-
άδοχης κατάστασης κάνει τα ιμπερι-
αλιστικά επιτελεία και τις άρχουσες 
τάξεις στην περιοχή να τρέμουν στην 
ιδέα της βίαιης ανατροπής του καθε-
στώτος Άσαντ από τις μάζες!

Στην Υεμένη, το καθεστώς Σάλεχ 
επιδίδεται και αυτό σε ανοιχτή κα-
ταστολή. Ενάμισι εκατομμύριο άν-
θρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο της 
Σαναά, στην πλατεία Αλλαγής. Για 
πρώτη φορά μάλιστα γυναίκες και 
άντρες διαδήλωσαν μαζί, ενώ μέ-
χρι τώρα, συμμορφούμενες με τον 
ισλαμικό νόμο, οι γυναίκες συγκε-
ντρώνονταν χωριστά. Οι διαδηλωτές 
απέρριψαν την προσωρινή συμφωνία 
που έχει επιβάλει το Συμβούλιο του 
Κόλπου (μεταβατική κυβέρνηση μέ-
χρι τη διεξαγωγή εκλογών και ασυ-
λία για τον Σάλεχ!).

Ο Σάλεχ, αν και δέχτηκε καταρ-
χάς τη συμφωνία, αρνήθηκε να την 
υπογράψει και απάντησε με  επέμ-
βαση του στρατού στην πόλη Ταΐζ, 
προπύργιο των αντικαθεστωτικών, 
που εδώ και 4 μήνες πραγματοποι-
ούν καθιστική διαμαρτυρία στην κε-
ντρική πλατεία Ελευθερίας! Οι δυ-
νάμεις του Σάλεχ συγκρούονται και 
με τους οπαδούς του ηγέτη της φυ-
λής των Χασέντ, σεΐχη Σαντέκ αλ 
Αχμάρ, που έχει ταχθεί με τους αντι-
καθεστωτικούς, ενώ ένοπλες δυνά-
μεις που λέγεται ότι ανήκουν στην 
Αλ Κάιντα πραγματοποίησαν εντυ-
πωσιακή επιδρομή στην επαρχία 
Αμπιάν και κατέλαβαν την πρωτεύ-
ουσα Ζιντζιμπάρ. Οι φυλετικές συ-
γκρούσεις και ο «κίνδυνος» της Αλ 
Κάιντα, υπαρκτός ή όχι, περιπλέκουν 
ακόμη περισσότερο το σκηνικό, δί-
νοντας λαβή στους ιμπεριαλιστές για 
περαιτέρω επέμβαση. Το Συμβούλιο 
του Κόλπου, αφού πρώτα έστειλε τις 
σαουδαραβικές δυνάμεις να κατα-
πνίξουν την εξέγερση στο Μπαχρέ-
ιν, τώρα επιχειρεί να «διευθετήσει» 
την εξέγερση στην Υεμένη. Τα συμ-
φέροντα είναι τεράστια. Το Μπαχρέ-
ιν είναι η κύρια βάση των Αμερικα-
νών στον Κόλπο και η Υεμένη μπορεί 
να προκαλέσει εξέγερση στην ίδια τη 
Σαουδική Αραβία, βυθίζοντας στην 
αβεβαιότητα την κύρια πετρελαιοπα-

ραγωγική περιοχή του πλανήτη!
Στη Λιβύη, η επιμονή του Κα-

ντάφι να γαντζωθεί στην εξουσία με 
κάθε κόστος, οδηγεί τους εξεγερμέ-
νους, και ιδιαίτερα το αποτελούμενο 
από παλιούς καθεστωτικούς Εθνι-
κό Μεταβατικό Συμβούλιο στη Βεγ-
γάζη, να υποκύπτουν όλο και περισ-
σότερο στις πιέσεις των ιμπεριαλι-
στών, με αντάλλαγμα τη «βοήθειά» 
τους. Η ΕΕ άνοιξε γραφεία στη Βεγ-
γάζη και ταυτόχρονα Γαλλία και Βρε-
τανία στέλνουν ελικόπτερα, φέρνο-
ντας ακόμη πιο κοντά την πιθανότη-
τα μιας χερσαίας επέμβασης. Ο Κα-
ντάφι απομονώνεται διαρκώς, ενώ 
συνεχίζονται οι αυτομολήσεις από το 
στρατόπεδό του. Ασφαλώς, το κα-
θεστώς του είναι λιγότερο χρήσιμο 
στους ιμπεριαλιστές απ’ ότι αυτά του 
Άσαντ και του Σάλεχ, αλλά και επεί-
γονται πολύ περισσότερο να ελέγ-
ξουν τη Β. Αφρική (μετά και την απο-
σταθεροποίηση της Αιγύπτου), ακό-
μα και με άμεση επέμβαση. Ωστόσο, 
ούτε η εξέγερση στη Λιβύη έχει δεί-
ξει πού θα καταλήξει, όσο και αν η 
επέμβαση των ιμπεριαλιστών βαραί-
νει πάνω της.

Οι G8 τολμούν να μιλάνε για δη-
μοκρατικά δικαιώματα, ενώ είναι οι 
κύριοι υπεύθυνοι, τόσο για τη στή-
ριξη των δικτατορικών καθεστώ-
των, όσο και για την εξαθλίωση και 
τις τεράστιες κοινωνικές ανισότη-
τες σε αυτές τις κοινωνίες. Υπόσχο-
νται 40 δις δολάρια, εξαγγέλλοντας 
τη «Συνεργασία της Ντοβίλ», που φι-
λοδοξούν να περιλάβει «όλες τις χώ-
ρες της περιοχής, οι οποίες θα επιδι-
ώξουν μετάβαση σε ελεύθερες, δη-
μοκρατικές και ανεκτικές κοινωνίες» 
και τονίζουν ότι «οι αλλαγές που συ-
ντελούνται στη Μ. Ανατολή και τη Β. 
Αφρική είναι ιστορικές και έχουν τη 
δύναμη να ανοίξουν την πόρτα στις 
μεταρρυθμίσεις, που έλαβαν χώρα 
στην κεντρική και ανατολική Ευρώ-
πη μετά την πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου»! Είναι σαφές ότι οι ιμπε-
ριαλιστές ευελπιστούν ότι οι επα-
ναστάσεις των Αράβων θα ενσω-
ματωθούν – χωρίς μεγάλες απώλει-
ες - στον ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό 
και πασχίζουν να ανακόψουν την πο-
ρεία απομάκρυνσης των χωρών αυ-
τών από την ιμπεριαλιστική γεωπο-
λιτική στρατηγική και να τις επα-
νασυνδέσουν με το πολεμικό τους 
άρμα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή διεξά-
γεται ένας «σκληρός πόλεμος» μετα-
ξύ των νέων δεδομένων στον αραβι-
κό κόσμο και της πολιτικής και στρα-
τιωτικής υπεροπλίας των ιμπεριαλι-
στών. Χρειάζεται να προσπαθήσου-
με τόσο οι αραβικές εξεγέρσεις όσο 
και οι επηρεασμένες από αυτές ευρω-
παϊκές κινητοποιήσεις να μπορέσουν 
να ανατρέψουν τα σχέδια των αρχου-
σών τάξεων και των ιμπεριαλιστών.

Οι αραβικές εξεγέρσεις
συνεχίζουν να δείχνουν τον δρόμο

<Κώστας Δικαίος
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