
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Διανομείς-
Ντελιβεράδες
Οργάνωση και 
Αντίσταση

σελ. 4 

15ο Αντικαπιταλιστικό Camping: 29/7 - 6/8, Μονολίθι Πρέβεζας
Από τις 29  Ιουλίου έως τις 6  Αυγού-

στου, η Ο.Κ.Δ.Ε., η Αντεπίθεση των Ερ-
γαζομένων, η Μαθητική Αντεπίθεση και 
η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη ορ-
γανώνουν για 15η συνεχόμενη χρονιά το 
Αντικαπιταλιστικό camping. Χώρος διεξα-
γωγής θα είναι το camping «Πανόραμα» 
στο Μονολίθι Πρέβεζας.

Το κόστος συμμετοχής είναι 70€ για 
μαθητές-φοιτητές-άνεργους, 85€ για τους 
υπόλοιπους και σ’ αυτό περιλαμβάνονται 
8 διανυκτερεύσεις (με δική σας σκηνή) και 
8 γεύματα στην αυτοοργανωμένη κουζίνα 
του camping. Για όσους θέλουν να μείνουν 
λιγότερες μέρες το κόστος διαμορφώνεται 
αντίστοιχα στα 9 & 11€ την ημέρα. Για την 
μετακίνηση σας μπορείτε να επικοινωνή-
σετε μαζί μας μέχρι τις 20 Ιουλίου. Διαφο-
ρετικά υπάρχει πρόσβαση με ΚΤΕΛ μέσω 
Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.

Πρόγραμμα Συζητήσεων
1. 50 χρόνια από τη Χούντα των Συ-

νταγματαρχών:  Η μεταπολεμική εξέλιξη 
του ελληνικού καπιταλισμού. Ο ρόλος των 
ιμπεριαλιστών. Κοινωνική-πολιτική κρίση 

και ταξικοί αγώνες. Η χρεοκοπία της πο-
λιτικής των ρεφορμιστών ΕΔΑ/ΚΚΕ – Δι-
δάγματα για το εργατικό κίνημα.

2. Η προσφορά της μεγάλης Οκτωβρι-
ανής Επανάστασης στην Τέχνη.

3. Η απειλή του Πολέμου και η απά-
ντηση του εργατικού κινήματος. Η όξυνση 
των κρίσης, των ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών και επεμβάσεων. Η διάλυση της 
Συρίας και η εκρηκτική αποσταθεροποί-
ηση της περιοχής. Ο ανταγωνισμός των 
αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας και 
η ανάγκη ενός αντιπολεμικού κινήματος 
και μιας διεθνιστικής πολιτικής.

 Όπως κάθε χρόνο θα διοργανωθούν 
εργαστήρια εργαζομένων, φοιτητών, μα-
θητών και εκπαιδευτικών για τον σχεδι-
ασμό της παρέμβασης στους διάφορους 
κοινωνικούς χώρους. Μαζί μας θα βρίσκο-
νται αγωνίστριες και αγωνιστές από χώρες 
του εξωτερικού, που θα κάνουν παρουσι-
άσεις για την κατάσταση στις χώρες τους 
και τις εμπειρίες από τα κινήματα εκεί.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός από τις συζητήσεις, πλούσιο 

θα είναι και το ψυχαγωγικό μέρος του 
camping, με live μουσικές βραδιές, προβο-
λές ταινιών, party, αθλητικές δραστηριότη-
τες, εκδρομές, παιχνίδια κ.α. Για τα παιδιά 
θα γίνουν ξεχωριστές προβολές παιδικών 
ταινιών και θα λειτουργεί παιδότοπος για 
τη δημιουργική απασχόληση τους. Ακόμα 
στο χώρο του camping θα λειτουργεί βι-
βλιοπωλείο με πλούσια συλλογή βιβλίων 
πολιτικού και λογοτεχνικού περιεχομένου.
Πληροφορίες Επικοινωνίας
e–mail: ergatikipali@okde.gr
Τηλέφωνα: 
Αθήνα: 6937358563, 210 5247227 
Θεσσαλονίκη: 6975762131, 2310 237 938 
Ιωάννινα – Ήπειρος: 6972728101 
Τρίκαλα – Θεσσαλία: 6981071489 
Αλεξανδρούπολη – Θράκη: 6975691293 
Κρήτη: 6976226525

Δικαιώματα
Άμεση αθώωση των 
Θεοφίλου-Ηριάννας

σελ. 7

Κατάρ
Προάγγελος μεγάλης 
περιφερειακής 
σύγκρουσης

σελ. 12

Ιστορία
50 χρόνια από τον 
πόλεμο των 6 ημερών

σελ. 13

Νίκη στον αγώνα των συμβασιούχων

Οκτωβριανή Επανάσταση και Τέχνη: σελ. 14-15

Φύλλο 428   1,00 €

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Να καθαρίσουμε 
τα μνημονιακά 

σκουπίδια
Καμία απόλυση

Μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλους
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Πού θα βρείτε την εφημερίδα
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

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

Και στα κεντρικά πρακτορεία Αθηναϊκού τύπου σε όλη την Ελλάδα.

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

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

Σχηματισμός και Εξέλιξη     
των Οικονομικών Θεωριών 
του Μαρξ (1843-1863)
Συγγραφέας: Ερνέστ Μαντέλ

Χρονολογία έκδοσης: Ιούνιος 2017

Σελίδες: 257

Τιμή: 7,50 ευρώ

Σε αυτό το βιβλίο ο Μαντέλ παρουσιάζει με 
ευσύνοπτο τρόπο την ανέλιξη των οικονομικών 
ιδεών του Μαρξ από την πρώτη αδρή διατύπω-
σή τους σε διάφορα άρθρα σε εφημερίδες του 
1842, στην Κριτική της Χεγκελιανής Φιλοσοφί-
ας του Δικαίου και τα Παρισινά Χειρόγραφα του 
1844, και διαμέσου της Γερμανικής Ιδεολογίας 
και της Αθλιότητας της Φιλοσοφίας έως και την 
Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, τις Βασικές 
Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας 
(Grundrisse) και το Κεφάλαιο.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα μικρό αριστούργημα 
και ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την κα-
τανόηση της μαρξιστικής κριτικής της πολιτικής 
οικονομίας. Δεν ανιχνεύει μόνο τη διαλεκτική 
ανέλιξη των βασικών οικονομικών θεωριών του 
Μαρξ (τη θεωρία της αξίας-εργασίας και τη θεω-
ρία της υπεραξίας, τον ιστορικό υλισμό, τις οικο-

νομικές κρίσεις, τη διαλεκτική του εργάσιμου και 
του ελεύθερου χρόνου, τη θεωρία για τους μι-
σθούς και τον νόμο της σχετικής εξαθλίωσης του 
προλεταριάτου, τον ασιατικό τρόπο παραγωγής 
και την αλλοτρίωση), αλλά ταυτόχρονα τις απο-
σαφηνίζει και τις απαλλάσσει από μονόπλευρες 
παρανοήσεις και παρερμηνείες. 

Επανεντάσσει έτσι τις οικονομικές ιδέες του 
Μαρξ σε ένα ενιαίο οργανικό σύνολο, που ανα-
πτύσσεται μέσα από τις εσωτερικές του αντιφά-
σεις, εμπλουτίζεται διαρκώς με την διεύρυνση/
μετατόπιση των επιστημονικών ενδιαφερόντων 
του Μαρξ, και πάντα κάτω από το διαρκές εν-
διαφέρον του Μαρξ να καταπολεμήσει το κατα-
πιεστικό, άδικο και αλλοτριωτικό καπιταλιστικό 
σύστημα.

Aπόσπασμα από τον πρόλογο

Πού θα βρείτε τις εκδόσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
Αθήνα
Βιβλιοπωλεία: “Πρωτοπορία” Γραβιάς 3-5, “Πολιτεία” Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας, 
“Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο” Θεμιστοκλέους 37 & σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία.

Θεσσαλονίκη
Βιβλιοπωλεία: “Το Κεντρί”  Δημ. Γούναρη 22 (Ναυαρίνο), “Πρωτοπορία”  Λ. Νίκης 3

Γιάννενα
Βιβλιοπωλεία: “Δωδώνη”, “Το βιβλιοπωλείο” στην Αβέρωφ 

     2  Εργατική Πάλη Ιούλιος 2017Να οικοδομήσουμε την Ο.Κ.Δ.Ε. & την 4η Διεθνή
- Για την οργάνωση της αντίστασης, τη νίκη των αγώνων

- Για τον Σοσιαλισμό, μόνη διέξοδο
στην καπιταλιστική κρίση, βαρβαρότητα και παρακμή
- Για την αναγέννηση του Επαναστατικού Μαρξισμού

Eργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φτωχά λαϊκά στρώματα τα τελευταία χρόνια, ιδι-
αίτερα με τα μνημόνια, βιώνουμε καθημερινά την σκληρή επίθεση του κεφαλαίου. 
Παλιές και νέες αστικές/μνημονιακές δυνάμεις έχουν επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση 
και διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών, των κοινωνικών αγαθών, της υγείας, παιδείας, 
κοινωνικής ασφάλισης. Έχουν ενισχύσει τις τεράστιες ανισότητες, τον ανεξέλεγκτο 
πλουτισμό μιας χούφτας καπιταλιστών και πλουσίων, πατώντας στην υπερεκμετάλ-
λευση και καταπίεση της εργασίας, στη λεηλασία της περιουσίας και της ζωής των 
φτωχών, βάζοντας χέρι σε λαϊκές καταθέσεις και αποταμιεύσεις, σπίτια, πρόσβαση 
σε ρεύμα, νερό, φάρμακα, στα πιο στοιχειώδη αγαθά. Οι αντιδραστικές μνημονιακές 
πολιτικές καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εκφυλίζουν το ήθος και τον πολι-
τισμό της κοινωνίας, σπέρνουν οικονομική αποσύνθεση. Η απότομη φτωχοποίηση 
και εξαθλίωση μετρά εκατομμύρια ανέργους και υποαπασχολούμενους, διάλυση 
του «κοινωνικού κράτους» και κοινωνικού ιστού. Τα σκληρά, αντιδραστικά μέτρα 
(μειώσεις μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, όλο και χειρότερες, πιο «ελα-
στικές» σχέσεις εργασίας, ποινικοποίηση και καταστολή συνδικαλισμού, απεργιών, 
αγώνων) έχουν χτυπήσει στην καρδιά της κοινωνίας, στον σκληρό πυρήνα της ερ-
γατικής τάξης, με ξεκάθαρο στόχο το πλήρες τσάκισμά της. Με τη μαζική ανεργία 
και τους μισθούς πείνας, η εργατική τάξη (κυρίως οι νέοι) δυσκολεύεται ακόμα και 
να αναπαραχθεί.

Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φτωχά λαϊκά στρώματα, βλέπουμε τον πόλεμο 
να απειλεί την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Εστίες πολέμου σ’ όλο τον πλανήτη 
αναφλέγονται απειλώντας ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η εξαθλίωση, φτώχεια και 
πείνα, η μετανάστευση και προσφυγιά εξαπλώνονται δραματικά. Η παιδική εργασία, 
η εγκληματικότητα, ο ρατσισμός και εθνικισμός φουντώνουν. Η αλόγιστη χρήση των 
φυσικών πόρων από τις πολυεθνικές και τους ιμπεριαλιστές απειλεί με καταστροφή 
το περιβάλλον και το μέλλον της ανθρωπότητας. Η όξυνση αυτών των επιθέσεων γί-
νεται μόνο και μόνο για να σώσουν οι καπιταλιστές τα κέρδη και το παρακμασμένο, 
σάπιο σύστημά τους από την κρίση.

Μόνο εμείς, οι εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και φτωχά λαϊκά στρώματα μπο-
ρούμε και πρέπει να τους σταματήσουμε. Απέναντι στα αδιέξοδα του ατομισμού και 
της διαίρεσης, να χρησιμοποιήσουμε τους αγώνες και την αλληλεγγύη μας. Να πο-
λεμήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό, που γίνεται όλο πιο ακραίος, τα Μνημόνια, την 
κρατική καταστολή και τις σύγχρονες χούντες, τον ρατσισμό, φασισμό και πόλεμο. 
Με όπλα τα συνδικάτα, τις επιτροπές αγώνα, τις γενικές συνελεύσεις, σε κοινωνικούς 
χώρους και γειτονιές. Με όλες τις μορφές αυτοοργάνωσης και τις καλύτερες παρα-
δόσεις του εργατικού κινήματος.

Πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα, στα μνημόνια, το ντόπιο και ξένο 
κεφάλαιο, την αντιδραστική ΕΕ, τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό. Πρέπει να κα-
ταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να κοινωνικοποιήσουμε 
κάτω από εργατικό έλεγχο τις μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς–κλειδιά (τράπεζες, 
ενέργεια, μέσα μεταφοράς, επικοινωνίες κ.λπ.). Να σταματήσουμε να πληρώνουμε 
το χρέος, να βγούμε από τον ζουρλομανδύα του Ευρώ και τη «φυλακή» της ΕΕ του 
καπιταλισμού/ιμπεριαλισμού, του ρατσισμού και φασισμού, της καταστολής, των 
επεμβάσεων και πολέμων.

Πρέπει να στρατευτούμε στον αγώνα, για να υπερασπιστούμε την εργασία, 
το βιοτικό επίπεδο, το δικαίωμά μας στη ζωή και στην αναπαραγωγή της εργατικής 
τάξης με σύγχρονους όρους. Να ανατρέψουμε  τη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθε-
ρισμού, τις πολιτικές παλιών και νέων αστικών/μνημονιακών κομμάτων, τις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Μέσα από αγώνες, να επιβάλλουμε τη δική μας 
επαναστατική κυβέρνηση, μια ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Έτσι μπο-
ρούμε να εγγυηθούμε την εφαρμογή ενός ριζοσπαστικού, αντικαπιταλιστικού 
Προγράμματος Σωτηρίας – να ανοίξουμε τον δρόμο στη μόνη πραγματική 
εναλλακτική λύση, τον Σοσιαλισμό.

Η Ο.Κ.Δ.Ε. είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση, στο ρεύμα του επι-
στημονικού μαρξισμού/τροτσκισμού και της 4ης Διεθνούς. Δεν έχουμε καμιά σχέ-
ση με «τζάκια» και επαγγελματίες της πολιτικής, με το επίσημο κομματικό σκηνικό. 
Απευθυνόμαστε–Οργανώνουμε τους εργαζόμενους, άνεργους, νέους και φτωχά 
λαϊκά στρώματα, σε χώρους δουλειάς, σχολεία, σχολές και γειτονιές, στα κινήματα 
και τους αγώνες.

Είμαστε η παλαιότερη οργάνωση της επαναστατικής αριστεράς στην Ελ-
λάδα (ίδρυση 1974 – ενώ το ρεύμα μας έχει ακόμα παλαιότερες, βαθύτερες ρίζες 
στην ιστορία του εργατικού και επαναστατικού κινήματος στην Ελλάδα). Δεν έχου-
με λείψει από καμιά μικρή και μεγάλη αναμέτρηση του εργατικού κινήματος στη 
χώρα μας. Σε όλες τις κινητοποιήσεις και αγώνες (απεργίες, διαδηλώσεις, «αγανα-
κτισμένοι» κ.λπ.) παρεμβαίνουμε με σχέδιο, υπομονή και επιμονή, προωθώντας τη 
ριζοσπαστικοποίησή τους, σεβόμενοι την εργατική δημοκρατία, την αυτοοργάνω-
ση των μαζών, τους ρυθμούς ανάπτυξης της συνείδησής τους. Φιλοδοξώντας να οι-
κοδομηθεί μια ικανή και αποφασιστική ηγεσία, ώστε οι αγώνες να φτάσουν ως την 
τελική νίκη.

Παλεύουμε για μια σοσιαλιστική κοινωνία, που καμιά σχέση δεν έχει με τις σταλι-
νικές δικτατορίες, τα πρότυπα της σοσιαλδημοκρατίας και «κεντροαριστεράς», κάθε 
ρεφορμιστικό σχέδιο νέο ή παλιό, που πρόδωσαν και δυσφήμισαν τον Σοσιαλισμό.

Παλεύουμε για μια ταξική επαναστατική πολιτική, που ακόμα διαχωρίζεται αυ-
στηρά από τις καταστροφικές πολιτικές των «Λαϊκών Μετώπων» («εαμική κουλτού-
ρα», μέτωπα δημοκρατικά, πατριωτικά κ.λπ.), οι οποίες οδήγησαν σε ιστορικές προ-
δοσίες και ήττες του εργατικού κινήματος.

Παλεύουμε για μια πολιτική διεθνιστική. Η λύση στα μεγάλα προβλήματα της 
εποχής μας απαιτεί την αλληλεγγύη, κοινή πάλη και ισότιμη συνεργασία της εργα-
τικής τάξης και των λαών, των εργατικών, επαναστατικών και κομμουνιστικών κινη-
μάτων/δυνάμεων διεθνώς. Τοποθετούμαστε κατηγορηματικά ενάντια στις ουτοπι-
κές, αντιδραστικές σταλινικές θεωρίες του «σοσιαλισμού σε μία μόνο χώρα». Στην 
Ευρώπη, παλεύουμε για τη διάλυση της καπιταλιστικής/ιμπεριαλιστικής ΕΕ, για μια 
Ευρώπη ριζοσπαστική, δημοκρατική, σοσιαλιστική - για τις Ενωμένες Σοσιαλιστικές 
Πολιτείες της Ευρώπης.

Επιδιώκουμε μια οικονομία σχεδιασμένη από τους ίδιους τους εργαζόμενους. 
Μια Σοσιαλιστική Δημοκρατία, μια πραγματική δημοκρατία των «από κάτω», που θα 
οργανώνει την κοινωνία βάσει των πραγματικών αναγκών της πλειοψηφίας και όχι 
μιας χούφτας καπιταλιστών ή γραφειοκρατών. Μια σοσιαλιστική δημοκρατία πολύ 
πιο πλήρη, πολύ ανώτερη από το σάπιο αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα και τον 
σταλινικό ολοκληρωτισμό. Αυτή είναι και η μόνη πραγματική λύση απέναντι στην 
κρίση του καπιταλισμού, που γεννά μόνο ανεργία, μνημόνια, χούντες και πολέμους. 
Πρέπει λοιπόν να στρατευτούμε στην Ο.Κ.Δ.Ε. και να οικοδομήσουμε το Παγκόσμιο 
Κόμμα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, μια αναγεννημένη 4η Διεθνή.
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   Η καπιταλιστική βαρβαρότητα ...

μ ε  τ η ν  γ λ ώ σ σ α  τ ω ν  α ρ ι θ μ ώ ν

Στην πρόσφατη σύνοδο κο-
ρυφής της ΕΕ (22-23/6/17) 
πάρθηκαν σημαντικές απο-
φάσεις που δείχνουν ότι οι 

αστικές ηγεσίες είναι διατεθειμένες 
να προχωρήσουν σε μέτρα ενόψει των 
δύσκολων κοινωνικών, γεωοικονομι-
κών και γεωπολιτικών συνθηκών που 
διαμορφώνονται χρόνο με το χρόνο. 
Ανεξάρτητα από το αν όλα αυτά που 
αποφάσισαν θα υλοποιηθούν τελικά, 
λόγω της διαλυτικής κρίσης της ΕΕ και 
ιδιαίτερα της ευρωζώνης, δεν παύουν 
από τη μία μεριά να αποτελούν ένα τε-
ράστιο κίνδυνο για το εργατικό κίνημα 
και την ανθρωπότητα και από την άλλη 
να δείχνουν τον ιμπεριαλιστικό χαρα-
κτήρα αυτής της ένωσης του κεφαλαί-
ου και των αστικών κυβερνήσεων. Αν 
και είναι αυτονόητο, να πούμε ότι όλα 
αυτά τα ψήφισε και ο ταρτούφος Τσί-
πρας, αυτός που έλεγε ότι θα άλλαζε 
την ΕΕ, θα έσκιζε τα Μνημόνια κ.ά! 

Ενισχύονται οι μηχανισμοί 
καταστολής

Με πρόσχημα την «τρομοκρατία» 
ενισχύονται όλοι οι μηχανισμοί κατα-
στολής:

- με τη δημιουργία ενός «νέου συ-
στήματος συλλογής και ανταλλαγής 
πληροφοριών» που θα υπάρχει σε κάθε 
χώρα μέλος.

- με την υιοθέτηση νομοθεσίας «για 
τον εντοπισμό και την απομάκρυνση 
προπαγανδιστικού υλικού τρομοκρατών 
στο διαδίκτυο», πράγμα που σημαίνει 
ότι θα υπάρχει στενή παρακολούθηση 
της επικοινωνίας που γίνεται μέσα από 
το διαδίκτυο. Επιπλέον, συλλογικές 
προσπάθειες και ανταλλαγή πληρο-
φοριών για τη στενή παρακολούθηση 
«ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων, που 
έχουν μεγαλώσει στην ΕΕ, και να απο-
φασίσουμε περαιτέρω πολιτικές και νο-
μικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την 
απειλή».

 - με την υιοθέτηση μέτρων που θα 
ενισχύουν την εσωτερική ασφάλεια, 
όπως με τη στρατολόγηση «έμπιστων 
συνεργατών», δηλαδή χαφιέδων κ.λπ.

Ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης 
της ΕΕ

Η υπόθεση της ενίσχυσης της στρα-
τιωτικοποίησης της ΕΕ δεν είναι η πρώ-
τη φορά που τίθεται. Ωστόσο, τώρα 
φαίνεται ότι οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές 
είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν 
και αυτό οφείλεται σε ορισμένους βασι-
κούς παράγοντες: α) Η πιεστική ανάγκη 
της ΕΕ να αποχτήσει μια ισχυρή στρατι-
ωτική δύναμη, για να μπορεί να παίζει σε 
διεθνές επίπεδο, ώστε να επιβραδύνει ή 
ακόμη και να αντιστρέψει την οικονομι-
κή της υποβάθμιση. Όπως αναφέρεται 
στα «Συμπεράσματα»: «Μια ισχυρή και 
αποφασιστική Ένωση είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να προωθήσουμε τις αξίες και 
τα συμφέροντά μας». β) Η ανάγκη της 
Γερμανίας να αποκτήσει στρατιωτική 
δύναμη μέσω της ΕΕ, απαραίτητος όρος 
για να κρατηθεί οικονομικά και πολιτι-
κά ως μια δύναμη περιφερειακή. γ) Η 
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, 
έκανε ακόμη μεγαλύτερη την στρατιω-
τική αδυναμία της ΕΕ από τη μια μεριά 
και από την άλλη ενίσχυσε τον πόθο της 
Γερμανίας να αποκτήσει στρατιωτική δύ-
ναμη. δ) Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις 
γύρω από την ΕΕ με σημαντικότερες αυ-
τές της Ουκρανίας και Συρίας-ευρύτερης 
περιοχής, αλλά και οι κάθε είδους αντα-
γωνισμοί ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές 
και τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα. 
ε) Τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία, 
η πρόθεση του αμερικανικού ιμπεριαλι-
σμού, να αποδεσμευτούν μερικά από την 
Ευρώπη/ΝΑΤΟ (που είναι ταυτόχρονα 
μια σημαντική ευκαιρία για τον γερμα-
νικό ιμπεριαλισμό να προωθήσει τα δικά 
του σχέδια), λόγω του όλο και μεγαλύτε-
ρου ενδιαφέροντος της στρατηγικής των 
ΗΠΑ προς την Ν.Α Ασία και ιδιαίτερα 
προς την Κίνα.

Τα συγκεκριμένα μέτρα που πάρθη-
καν για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη 
υλοποίηση της στρατιωτικοποίησης της 
ΕΕ:

- Μέσα σε τρεις μήνες, τα κράτη-
μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν 
κοινό κατάλογο των κριτηρίων και των 
υποχρεώσεων, δηλαδή τι θα αναλάβει η 
πολεμική βιομηχανία ή η πολεμική έρευ-
να κάθε κράτους-μέλους για να συμμε-
τάσχει σε αυτό το συνεργατικό σχήμα, 
σε συνδυασμό με συγκεκριμένα σχέδια 
ανάπτυξης δυνατοτήτων, προκειμένου 
να προχωρήσει η συνεργασία.

- Τη συγκρότηση και ανάπτυξη Σχη-
ματισμών Μάχης της ΕΕ («Battlegroups») 
σε μόνιμη βάση και από κοινού χρηματο-
δότησής τους. Τη σύσταση ενός Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου άμυνας με αρχικό κεφάλαιο 
περίπου 5 δις ευρώ μέσα σε 5 χρόνια.

- Τη συνέχιση (;) της πολιτικής ως 
προς το ΝΑΤΟ, δηλαδή τη «συμπλη-
ρωματικότητα» μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο δεν θέτει κανένα γεωγραφικό πε-
ριορισμό στη σχετική στρατιωτική δράση 
της ΕΕ, αφού θέτει ως στόχο «να συμβά-
λει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη 
γειτονιά της και πέραν αυτής», δηλαδή να 
επεμβαίνει σ’ όλα τα σημεία του πλανή-
τη.

Για τους ανταγωνισμούς:
- Επέκταση των οικονομικών κυρώ-

σεων ενάντια στη Ρωσία για άλλους 6 
μήνες. 

- Άνοιγμα της συζήτησης, με πρωτο-
βουλία του Μακρόν, για το έλεγχο των 
ξένων επενδύσεων σε κλάδους στρατηγι-
κής σημασίας, προκειμένου να ενισχυθεί 
ο ανταγωνισμός για τις ευρωπαϊκές εται-
ρείες, δηλαδή να ληφθούν μέτρα προ-
στατευτισμού έναντι των σημαντικών 
ανταγωνιστών της ΕΕ.

Τέλος, κάπου στο περιθώριο της Συ-
νόδου συζητήθηκε το «Προσφυγικό» 
και το Brexit. Για το «Προσφυγικό» απο-
φασίστηκε να παρθούν ακόμη αυστηρό-
τερα μέτρα, ώστε να μειωθούν όσο το 
δυνατόν οι «προσφυγικές ροές».

Αν δεν τους καταστρέψουμε θα 
μας καταστρέψουν 

Όσο η κρίση του παγκόσμιου καπι-
ταλισμού και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού 
μεγαλώνουν, τόσο οι ιμπεριαλιστές και 
πάνω απ’ όλους η ΕΕ, ετοιμάζονται και 
εξοπλίζονται προκειμένου να θωρακί-
σουν το σάπιο καθεστώς τους. Όπως 
έκαναν πάντα, όπως έκανε και κάθε κυ-
ρίαρχη και εκμεταλλευτική τάξη, πρώ-
τα παίρνουν μέτρα ενάντια στον κύριο 
εχθρό τους, τους εργαζόμενους, τα φτω-
χά λαϊκά στρώματα και τη νεολαία. Αυτό 
ακριβώς κάνουν από Σύνοδο σε Σύνο-
δο, αυτό έκαναν και στην τελευταία, 
αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και στις 
μελλοντικές Συνόδους: ενίσχυση της 
κατασταλτικής νομοθεσίας, των κατα-
σταλτικών μηχανισμών, διαρκής περιο-
ρισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών, ενίσχυση της στρατιω-
τικοποίησης. Έτσι έκαναν πάντα, έτσι 
κάνουν και σήμερα, πάντα βρίσκουν κά-
ποιον «εχθρό» προκείμενου να μας πεί-
σουν να κάνουμε θυσίες, προκειμένου 
να μας «θυσιάσουν» για τη σωτηρία τους 
και τα κέρδη τους.

Καμία εμπιστοσύνη στην Μέρκελ, 
στον Μακρόν…στον άθλιο Τσίπρα. 
Απέναντι στον πόλεμο που έχουν εξα-
πολύσει εναντίον μας, πρέπει να εξα-
πολύσουμε το δικό μας πόλεμο για να 
υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, τα 
δικαιώματά μας, την αξιοπρέπεια μας, το 
δικαίωμα στη ζωή. Ο μόνος τρόπος για 
να σωθούμε από αυτούς είναι να κατα-
στρέψουμε αυτούς, την πολιτική τους 
και την ιμπεριαλιστική, ρατσιστική και 
πολεμοκάπηλη Ένωσή τους. Και στη 
θέση της να οικοδομήσουμε μια Ευρώ-
πη, ριζοσπαστική, δημοκρατική, ειρη-
νική, σοσιαλιστική που στο κέντρο της 
θα έχει τις ανθρώπινες ανάγκες, και την 
αλληλεγγύη.

Το 35,6% του πληθυσμού της χώρας ή 3.789.300 άτομα βρίσκονταν το 
2016 σε «κίνδυνο φτώχειας» ή κοινωνικό αποκλεισμό, παρουσιάζοντας 
μικρή μείωση σε σχέση µε την προηγούμενη χρονιά (3.828.500 άτομα 
που αντιστοιχούσαν στο 35,7% του πληθυσμού), σύμφωνα με έρευνα 

της ΕΛΣΤΑΤ. Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ ετη-
σίως ανά άτομο και σε 9.450 ευρώ για νοικοκυριά (µε δύο ενήλικες και δύο εξαρ-
τώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών), ενώ το µέσο ετήσιο διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμάται στα 14.932 ευρώ. Τα νοικοκυριά που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας υπολογίζονται σε 832.065, σε σύνολο 4.168.784 
νοικοκυριών, και τα µέλη τους σε 2.262.808, σε σύνολο 10.651.929 ατόμων του 
πληθυσμού της χώρας. Όχι μόνον στον φτωχό πληθυσμό, αλλά και σε ένα μέρος 
του μη φτωχού πληθυσμού της χώρας, ίσχυε πέρυσι η στέρηση βασικών αγαθών 
και υπηρεσιών. Η αύξηση του ποσοστού το 2016 σε σχέση με το 2015 είναι μεγα-
λύτερη στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών (1 ποσοστιαία μονά-
δα) συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Η υλική στέρηση των παιδιών 
ηλικίας έως και 17 ετών ανέρχεται για το 2016 σε 26,7%, ενώ το 2009 ήταν 11,9%. 
Στα άτομα ηλικίας 18 έως 64 ετών το ποσοστό όσων στερούνται βασικών αγαθών 
και υπηρεσιών το 2016 ανέρχεται σε 23,7%. Για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 
το ποσοστό στέρησης το 2016 ανήλθε σε 15,2% και παρέμεινε αμετάβλητο σε 
σχέση µε το 2015, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 12,1%. 

H  E E  ε τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι 
γ ι α  π ο λ έ μ ο υ ς

Η 26η Ιουνίου θεωρείται ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και 
της Παράνομης Διακίνησής τους». Το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών 
εκτιμάται ότι στις αρχές της περασμένης δεκαετίας ξεπερνούσε τα 320 
δις δολάρια, αλλά με αυξητική τάση. Η λιανική αγορά παράνομων ουσι-

ών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτιμάται σε 24 δις ευρώ, μόνο για το 2013, που είναι η 
πιο πρόσφατη σχετική εκτίμηση. Κάθε χρόνο αναφέρονται πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο κατασχέσεις παράνομων ουσιών στην Ευρώπη. Το 2015, άνω του 60% του συνό-
λου των κατασχέσεων ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκαν από μόλις 
τρεις χώρες: την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαντικός αριθμός 
κατασχέσεων αναφέρθηκε και από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση 
για τα Ναρκωτικά 2017. Περίπου το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού φέρεται να έχει 
κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών, εκ των οποίων τα δύο τρίτα χρήση κάν-
ναβης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που αφο-
ρούν το 2015. Πάνω από το ένα δέκατο αυτών των χρηστών αντιμετώπισε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Τα ποσοστά είναι ακόμα μεγαλύτερα αν εξετάσει κανείς τους αντί-
στοιχους αριθμούς σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ειδικότερα σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Τα επονομαζόμενα «ναρκωτικά της κρίσης» παρουσιάζουν ιδιαίτερη αύξηση την τε-
λευταία πενταετία και καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό στην χρήση 
ναρκωτικών στην Ευρώπη. Τα νέα συνθετικά ναρκωτικά έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Πρόκειται για ουσίες με επικίνδυνες προσμίξεις, κάτι 
που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα. 

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ
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Διανομείς-Ντελιβεράδες
Οργάνωση και Αντίσταση

Στις 14 Ιουνίου έγινε η αρχή…
Με αφορμή τα πρόσφατα θανατηφόρα «ατυ-

χήματα» των ντελιβεράδων σε Αθήνα, Λάρισα 
και Λαμία, η «Αντεπίθεση των Εργαζομένων στον 
Επισιτισμό-Τουρισμό» ανέλαβε την πρωτοβου-
λία να καλέσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης για τις 14 Ιουνίου.

Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να δοθεί 
μια άμεση απάντηση στα «ατυχήματα» - δολο-
φονίες που προκαλούν κυβέρνηση, μνημόνια και 
εργοδότες, καθώς και να αναδειχθούν τα ιδιαίτε-
ρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διανομείς-
ντελιβεράδες στον κλάδο του επισιτισμού (απλή-
ρωτη και ανασφάλιστη εργασία, εντατικοποίηση, 
τρομοκρατία και καταπάτηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας από τους εργοδότες). Στόχος είναι 
να οργανωθούν οι συνάδελφοι τόσο μέσω της 
συγκρότησης μιας Επιτροπής Αγώνα Διανομέων, 
όσο και στο Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού, 
καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των υπο-
λοίπων εργαζομένων του κλάδου.

Διεξήχθη μια επιτυχημένη καμπάνια ενημέρω-
σης περίπου τριών εβδομάδων, με πανό που αναρ-
τήθηκαν σε όλες σχεδόν τις συνοικίες της Θεσσα-
λονίκης, καθώς και με μοιράσματα προσκλήσεων 
χέρι - χέρι, ακόμη και εν ώρα εργασίας. Οι διαθέ-
σεις των συναδέλφων ήταν πολύ θετικές, ενώ με 
αυθόρμητο τρόπο η είδηση της διαδήλωσης μετα-
δίδονταν από στόμα σε στόμα.

Από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου στην Καμάρα πέρα-
σαν περίπου 40 ντελιβεράδες, οι υπέγραφαν υπέρ 
της συγκρότησης της Επιτροπής Αγώνα. Έγιναν 
διάφορες συζητήσεις με τους συναδέλφους ενώ 
ταυτόχρονα δίνονταν συνεντεύξεις στα ΜΜΕ. 
Παράλληλα, στον χώρο υπήρχε μικροφωνική 
όπου με μικρές ανακοινώσεις παρουσιάζονταν 
τα προβλήματα, των αιτήματα αλλά και κάλεσμα 
στην ίδια την συγκέντρωση.

Μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποιήθηκε μοτοπορεία στο κέντρο της πόλης, 
όπου συμμετείχαν περίπου 40 εργαζόμενοι πάνω 
σε περισσότερα από 25 μηχανάκια. Με συνθή-
ματα όπως «Εμπρός ντελιβεράδες στην πρώτη 
την γραμμή, μηχανάκι εταιρικό, κράνος και στο-
λή», «Ντελιβερά πολέμα, σου πίνουνε το αίμα», 
η πορεία κατέληξε στο υπουργείο Μακεδονίας - 
Θράκης όπου αντιπροσωπεία των διανομέων συ-
ναντήθηκε με εκπρόσωπο του γραφείου του Πρω-
θυπουργού στον οποίο παρέδωσε το πλαίσιο των 
αιτημάτων. Στη δέσμευσή του «ότι θα υπάρξει νο-
μοθετικό πλαίσιο και πρωτοβουλίες» από μεριάς 
της κυβέρνησης για τη λύση των ζητημάτων μας, 
η απάντηση ήταν «ότι δεν πιστεύουμε λέξη αν δεν 
δούμε πράξεις».

Επόμενος σταθμός ορίστηκε η Τετάρτη 20 Ιου-
νίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί Συνέλευση 
των εργαζομένων για τη συγκρότηση Επιτροπής 
Αγώνα που θα συνεδριάζει σε τακτική βάση. Έχει 
ήδη ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης με σκοπό 

την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συμμετο-
χής. Στη συνέλευση θα συζητηθούν τα προβλήμα-
τα και θα γίνει περαιτέρω επεξεργασία των αιτη-
μάτων, ενώ παράλληλα θα καθοριστεί ένα σχέδιο 
οργάνωσης, συντονισμού και δράσεων. Επόμενος 
πρακτικός στόχος είναι η 20 Ιουλίου, μέρα πα-
νελλαδικής κλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η 
Ομοσπονδία Επισιτισμού-Τουρισμού.

Η σημασία αυτής της προσπάθειας
Αν και είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, 

τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της κίνησης που 
ξεκίνησε η «Αντεπίθεση» είναι αρκετά ενθαρρυ-
ντικά. Σε μια συγκυρία όπου οι οικονομικές και 
πολιτικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας, αλλά και 
πανευρωπαϊκά, χειροτερεύουν διαρκώς, όπου η 
κρίση του συστήματος, τα μνημόνια και τα βάρ-
βαρα αντιλαϊκά μέτρα έχουν επιφέρει αρκετά με-
γάλα χτυπήματα στα κοινωνικά και πολιτικά δι-
καιώματα στο σύνολο των εργαζομένων και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων, όπου το εργατικό/
συνδικαλιστικό κίνημα περνάει μια από τις χειρό-
τερες κρίσεις του, με τα σημάδια απογοήτευσης 
και ματαιότητας να μεγαλώνουν στη συνείδηση 
των εργαζομένων, η προσπάθεια αυτή αποτελεί 
κάτι το πραγματικά ελπιδοφόρο. 

Είναι μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και 
ανασύνθεσης στο Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρι-
σμού ώστε να αποτελέσει κάποια στιγμή ένα ερ-
γαλείο οργάνωσης και διεκδίκησης, ένα πραγμα-
τικό εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων. Δείχνει 
τον δρόμο: με ποιο σχέδιο, με ποιες μορφές οργά-
νωσης και πάλης, με ποιο πρόγραμμα αιτημάτων, 
με ποια πολιτική εφαρμοσμένη στην πράξη, μπο-
ρούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση.

Η «Αντεπίθεση» θα συνεχίσει με όλες τις δυ-
νάμεις της σε αυτή την κατεύθυνση, με σεβασμό 
στη συνείδηση των εργαζομένων, κόντρα και ενά-
ντια σε κάθε μνημονιακή κυβέρνηση, σε κάθε ερ-
γοδότη, σε κάθε υποψήφιο «σωτήρα» μας. Όπως 
γινόταν και όλο το προηγούμενο διάστημα με 
τους παραδειγματικούς αγώνες των εργαζομένων 
σε διάφορα καταστήματα του κλάδου (Banquet, 
Applebee’s, Pizza Hut, Goody’s, Καφεναί, Χατζή, 
Ble, κ.ά.).

 ■ Β.Κ.

«Κώστας Γεωργίου Α.Ε.»: Αλληλεγγύη στον 
απολυμένο εργάτη Ασίφ Μαχμούντ και στους 
απεργούς
Στις 25 Μαΐου απολύθηκε, με γελοία αφορμή, ο Ασίφ 
Μαχμούντ, εργάτης από το Πακιστάν, στη βιομηχανία 
πλαστικών και χάρτινων σακούλων «Κώστας Γεωργίου 
Α.Ε.», στον Αυλώνα. Όταν ο Μαχμούντ πήγε να ζητήσει 
το χαρτί της απόλυσης και το πιστοποιητικό υγείας, 
δέχθηκε επίθεση με βρισιές και βιαιοπραγίες από τον 
εργοδότη και τον γιο του, μέχρι που παρενέβησαν άλλοι 
εργαζόμενοι για να τους χωρίσουν. Στο συγκεκριμένο 
εργοστάσιο εργάζονται περίπου 80 εργάτες, στην 
πλειονότητά τους από το Πακιστάν. Όπως καταγγέλλουν 
οι ίδιοι, δουλεύουν διαρκώς υπό καθεστώς ύβρεων και 
απειλών, σε χώρους ανθυγιεινούς, χωρίς τη στοιχειώδη 
τήρηση του ωραρίου, χωρίς διαλείμματα, επτά μέρες τη 
βδομάδα, με απλήρωτες υπερωρίες.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργία και την Πέ-
μπτη 1 Ιουνίου συνέστησαν Σωματείο για να αντιμε-
τωπίσουν συλλογικά τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας. 
Προχώρησαν σε απεργία διαρκείας και οργανώνονται 
μέσα από μαζικές συνελεύσεις. Οι απεργοί εργάτες μας 
δείχνουν τον δρόμο!

Η περίπτωση του Ασίφ Μαχμούντ είναι ένα από τα 
πάμπολλα περιστατικά ισοπέδωσης της αξιοπρέπειας 
του εργαζόμενου από τους εργοδότες, περιστατικά που 
πλέον συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Οι μετανάστες 
είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της εργατικής τάξης. Στην 
εποχή των βάρβαρων μνημονίων, όμως, έχουμε μετατρα-
πεί όλοι ξανά σε δούλους και η εργοδοτική αυθαιρεσία 
οργιάζει σε βάρος μας. Πρέπει να στηρίξουμε τον αγώ-
να των εργατών και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά 
τους, με οργάνωση στους χώρους δουλειάς, απεργίες, 
καταλήψεις, να κατακτήσουμε ξανά τα δικαιώματά μας.

Ανεπιθύμητος ο Γιούνκερ στο ΑΠΘ
Μετά από πρόταση του Πρύτανη του ΑΠΘ, Περι-

κλή Α. Μήτκα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Κομισιόν) Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πρόκειται να αναγορευ-
τεί επίτιμος διδάκτορας της Νομικής σχολής του ΑΠΘ, 
την Πέμπτη 13 Ιουλίου.

Ο Γιούνκερ είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, ένας αυθεντικός εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού 
ιμπεριαλισμού, πρωτεργάτης των δολοφονικών μνημο-
νιακών πολιτικών που επιβάλλονται στους εργαζόμε-
νους, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα όλης 
της Ευρώπης, των πολιτικών που μας οδηγούν καθημε-
ρινά στην εξαθλίωση και τον θάνατο. Είναι ο εκβιαστής 
του ελληνικού λαού κατά την περίοδο του 2015 και του 
δημοψηφίσματος, ο «γδάρτης» του ελληνικού λαού, ο 
εμπνευστής της περίφημης συμφωνίας και του κατα-
στροφικού 3ου Μνημονίου που ψήφισαν παλιοί και νέοι 
μνημονιακοί.

Η απόφαση της πρυτανείας δείχνει με τον πιο ξεκά-
θαρο τρόπο την αλητεία των διορισμένων μνημονιακών 
πρυτάνεων, όπως ο Μήτκας. Δείχνει ακόμη, την γελοία 
και αγωνιώδη προσπάθεια κάθε είδους υπηρετών των 
μνημονίων να μας πείσουν ότι το μνημονιακό καθεστώς 
είναι σταθερό και κραταιό. Αποτελεί και μία τοποθέτηση 
για τον τρόπο με τον οποίο οραματίζονται το πανεπιστή-
μιο εν αναμονή του καταστροφικού νέου νομοσχεδίου 
για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, το οποίο στοχεύει να δώσει το τελειωτι-
κό χτύπημα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ήδη βρί-
σκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.

Η ελληνική νεολαία δήλωσε τη θέση της ξεκάθαρα 
στο δημοψήφισμα, με το ισοπεδωτικό 85% υπέρ του 
«ΟΧΙ». Θα το δηλώσουμε ξανά και όσο πιο βροντερά 
γίνεται: Είναι Ανεπιθύμητος! Ανεπιθύμητοι και οι υπηρέ-
τες του, σαν τον Μήτκα, που πρόθυμα εφαρμόζουν τα 
μνημόνια στην παιδεία και στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Δεν θα αφή-
σουμε κανέναν Γιούνκερ να πατήσει στο Πανεπιστήμιό 
μας. Η ειρωνεία και ο χλευασμός της επίσκεψης αυτής 
δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Πρέπει να βρει 
ένα πανεπιστήμιο κλειστό για αυτόν και το σινάφι του, 
ανοιχτό για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα.

ε π ί κ α ι ρ α ...

◄ Το πανώ 
που αναρτήθηκε 
στην Καμάρα

▲ Από τη μηχανοκίνητη πορεία 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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Συγκρότηση προεδρείου Δ.Σ. στον Ζ’ 
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 23ης Μαΐου στον 
Ζ’ Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης (βλέπε: 
προηγούμενο φύλλο της EΠ), οι έδρες στο Δ.Σ. κατα-
νεμήθηκαν ως εξής: ΔΑΚΕ 3 έδρες, Αντεπίθεση των 
Εκπαιδευτικών 2 έδρες και Αγωνιστική Ριζοσπαστική 
Παρέμβαση 2 έδρες. Για τη συγκρότηση του προεδρείου 
του Δ.Σ. η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών κοινοποίησε 
κείμενο-Πρόγραμμα Δράσης για τον Σύλλογο σε όλους 
τους/τις συναδέλφους, πριν την πρώτη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. Σ’ αυτό το κείμενο δήλωνε ότι απευθύνεται «προς 
τις αγωνιστικές δυνάμεις του Συλλόγου μας» και τις κα-
λεί με βάση τη συμφωνία πάνω στο Πρόγραμμα Δράσης 
να συγκροτήσουν από κοινού το προεδρείο του Δ.Σ. του 
Συλλόγου.

Το Πρόγραμμα Δράσης της Αντεπίθεσης των Εκπαι-
δευτικών περιελάμβανε την επίθεση που δέχονται εκ-
παιδευτικοί, γονείς, μαθητές από το 3ο και 4ο μνημόνιο 
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που αφορούν την 
αυτονομία της σχολικής μονάδας ‒διοικητική, οικονομι-
κή‒ και ως προς τα προγράμματα σπουδών. Μέτρα που 
οδηγούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Δω-
ρεάν και Ενιαίας Εκπαίδευσης, καταργούν τα μορφωτι-
κά δικαιώματα των παιδιών των εργαζομένων και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων, καθώς και τα εργασιακά 
δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Πρότεινε ως αιτήματα 
αιχμής την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης, των 
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολό-
γηση και την ιδιωτικοποίηση. Τόνιζε ότι αυτά τα μέτρα 
προέρχονται από τα μνημόνια, το χρέος και την παρα-
μονή της χώρας στο ευρώ και την Ε.Ε. Πρότεινε συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες στο Δ.Σ. ώστε να συμβάλει στην 
ανασυγκρότηση του Συλλόγου με την προσπάθεια δημι-
ουργίας ομάδας συναδέλφων, συνδέσμων με τα σχολεία. 
Πρότεινε ακόμη την λειτουργία του Συλλόγου με όσο το 
δυνατόν δημοκρατικότερο τρόπο, με Γενικές Συνελεύ-
σεις και Επιτροπές Αγώνα στις κινητοποιήσεις για την 
ενεργοποίηση των συναδέλφων και την ανάληψη του 
αγώνα από αυτούς του ίδιους.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. η ΔΑΚΕ πρότεινε 
διαπαραταξιακό προεδρείο ανάλογα με τη δύναμη των 
παρατάξεων, διεκδικώντας τη θέση του Προέδρου. Η 
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβαση πρότεινε προς 
όλες τις παρατάξεις Προγραμματικό προεδρείο, διεκδι-
κώντας τη θέση του προέδρου για έναν χρόνο. Η ΔΑΚΕ 
δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει σύγκλιση με την πρόταση 
της Αγωνιστικής Ριζοσπαστικής Παρέμβασης, κυρίως 
σε πρακτικά θέματα. Στη δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
επαναλήφθηκε η ίδια συζήτηση, χωρίς να καταλήξει σε 
οποιαδήποτε συμφωνία. 

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών επέμεινε στην 
πρότασή της προς την Αγωνιστική Ριζοσπαστική Πα-
ρέμβαση και στις δύο συνεδριάσεις και ανταποκρίθηκε 
άμεσα στη συζήτηση πάνω στα δύο κείμενα των παρα-
πάνω παρατάξεων για να καταλήξουν σε ένα κοινό. Οι 
σκόπελοι ξεπεράστηκαν στις συναντήσεις της Αντεπί-
θεσης των Εκπαιδευτικών και της Αγωνιστικής Ριζο-
σπαστικής Παρέμβασης, δίνοντας βαρύτητα στα σημεία 
που οι δύο παρατάξεις συμφωνούν, τα οποία περιλαμ-
βάνονται στο κοινό κείμενο που κατέθεσαν στην τρίτη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. Έτσι, συγκροτήθηκε το προεδρείο 
από τις παρατάξεις Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών και 
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβαση, με εναλλαγή 
των θέσεων του προεδρείου. 

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών κινήθηκε στη δια-
δικασία συγκρότησης του προεδρείου του Δ.Σ. με βάση 
την πολιτική της, που είναι ο σεβασμός της εκφρασμένης 
θέλησης των συναδέλφων με βάση τα εκλογικά αποτε-
λέσματα, πιστή σε αυτά που τους είπε και την ψήφισαν. 
Κινήθηκε με βάση την πολιτική της, που πραγματοποιεί 
την ενότητα αγωνιστικών αριστερών δυνάμεων στην 
πράξη και πάνω σε συγκεκριμένη συμφωνία για δράση. 
Τέλος, με την υλοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, του 
Προγράμματος Δράσης στον Σύλλογο, η Αντεπίθεση 
των Εκπαιδευτικών πιστεύει ότι θα έχει τα καλύτερα 
αποτελέσματα σε ότι αφορά την ενότητα όλων των συ-
ναδέλφων στη βάση των προβλημάτων τους.

Από την δράση μας

Στις 21-3 η Π.Π., εργαζόμενη ακτινολόγος επί επτά συνα-
πτά έτη στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο «Ιπποκράτειο» στα 
Ιωάννινα, απολύθηκε εντελώς άδικα, εκδικητικά και κατα-
χρηστικά. Οι λόγοι της απόλυσής της δεν γνωστοποιήθηκαν 
ποτέ, ούτε στην ίδια, ούτε στην καταγγελία της σύμβασής της, 
ούτε στην Επιθεώρηση Εργασίας!

To ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο «Ιπποκράτειο» εί-
ναι μια μεγάλη επιχείρηση στο χώρο της υγείας στα Ιωάννινα, 
με προσωπικό περισσότερων από 30 εργαζομένων. Το «πρό-
τυπο» ακτινοδιαγνωστικό κέντρο, όπως διαφημίζει η ίδια η 
επιχείρηση, δεν αφορά καθόλου τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων. Αυτές ακολουθούν εδώ και χρόνια τη μνημο-
νιακή οδό. Το ωράριο εργασίας που προβλέπεται στη συλλο-
γική σύμβαση εργασίας δεν τηρείται. Ενώ για τους ακτινολό-
γους προβλέπεται μειωμένο ωράριο (λόγω επικινδυνότητας 
της εργασίας), στην πράξη οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να 
δουλεύουν καθημερινά τουλάχιστον δύο ώρες παραπάνω, και 
μάλιστα χωρίς καταβολή των νόμιμων αποδοχών για αυτές 
τις ώρες. Την ίδια στιγμή, στην επιθεώρηση εργασίας υποβάλ-
λονταν 6ώρο πρόγραμμα! Σαν να μην έφτανε αυτό, το ωράριο 
εργασίας είναι σπαστό, με συχνές αλλαγές χωρίς προειδοποί-
ηση. Τα διαλείμματα είναι περιορισμένα, ενώ υπάρχει πίεση 
ώστε οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν ακόμα και άρρωστοι στη 
δουλειά, να μην παίρνουν αναρρωτική άδεια κ.ά. Η συνεχής 
εντατικοποίηση είχε σκοπό να βγαίνει περισσότερη δουλειά. 
Τον ίδιο ρόλο είχαν οι φωνές και οι υποτιμητικοί χαρακτηρι-
σμοί από την πλευρά της εργοδοσίας. Η πίεση αυτή είχε εξω-
θήσει στο παρελθόν αρκετούς εργαζόμενους σε παραίτηση.

Η συνάδελφος διεκδίκησε να μην δουλεύει πέραν του 
ωραρίου της και να αμείβεται για τις πραγματικές ώρες που 
δούλευε, να καταβάλλονται τα επιδόματα ανθυγιεινής ερ-
γασίας, να παίρνει αναρρωτική άδεια και όχι κανονική όταν 
αρρωσταίνει, να ασκεί το δικαίωμά της στην απεργία, ενώ δεν 
ανέχτηκε για τον εαυτό της και για τους συνάδελφούς της 
χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς. Για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο την τιμώρησε η εργοδοσία και την απέλυσε.

Η εργαζόμενη δεν δέχθηκε την απόλυσή της, την οποία 
κατήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Απευθύνθηκε από 
την πρώτη στιγμή σε σωματεία και συλλογικότητες της πόλης 
και συγκροτήθηκε επιτροπή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή 

εργαζομένων, φοιτητών και ανέργων. Η επιτροπή πραγματο-
ποιεί παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από το «Ιπποκράτειο» 
δύο φορές την εβδομάδα, κάνει παρεμβάσεις ενημέρωσης 
στο κέντρο της πόλης, έχει πραγματοποιήσει δύο διαδηλώσεις 
για το θέμα της επαναπρόσληψης και μία εκδήλωση και πα-
ραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από την Επιθεώρηση Εργασίας. 
Παρά το μικρό σχετικά διάστημα λειτουργίας της επιτροπής 
και παρά την άρνηση των περισσοτέρων δυνάμεων με αναφο-
ρά στο εργατικό κίνημα να συμμετέχουν ενεργά, η επιτροπή 
έχει καταφέρει: α) να σταθεί δίπλα στην εργαζόμενη και να 
μην την αφήσει μόνη της, β) να υπενθυμίζει συνεχώς στην ερ-
γοδοσία ότι δεν πρόκειται να την αφήσει σε ησυχία για όσο 
καιρό παρανομεί και δεν επαναπροσλάβει την απολυμένη, γ) 
να ανοίξει το θέμα των απολύσεων στην πόλη και να δείξει 
έναν μαχητικό τρόπο πάλης ενάντιά τους. Είναι για πρώτη 
φορά μετά από αρκετό καιρό που στην πόλη των Ιωαννίνων 
γίνεται ένας μαχητικός εργατικός αγώνας διαρκείας.

Ο αγώνας στο «Ιπποκράτειο» ξεκινάει από την συγκεκρι-
μένη απόλυση, αλλά ουσιαστικά είναι και αγώνας ενάντια σε 
κάθε απόλυση. Προσπαθεί να επιβάλλει στην πράξη τη λο-
γική ότι «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη». Οι εργαζόμενοι 
δεν έχουμε άλλον δρόμο από αυτόν του ανυποχώρητου, μα-
χητικού αγώνα μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, με 
ενότητα στη δράση, βασισμένοι στις δικές μας αποφάσεις, 
μέσα από τα δικά μας όργανα. Η ΟΚΔΕ έχει σταθεί από την 
πρώτη στιγμή δίπλα στην εργαζόμενη και στηρίζει αυτόν τον 
αγώνα στην πράξη με κάθε τρόπο. Συμμετέχει στην επιτροπή 
και σε κάθε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας και 
συμβάλλει στη διεξαγωγή αυτού του αγώνα, ο οποίος οφείλει 
να συνεχιστεί μέχρι τη νίκη!

Ιπποκράτειο Ιωαννίνων
Ο αγώνας για επαναπρόσληψη και καταβολή δεδουλευμένων

Η τελεσίδικη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά-
γκασε τους εργαζόμενους των Δήμων να βγουν ξανά στους 
δρόμους, αυτή τη φορά, όμως, πολύ πιο αποφασιστικά! Η 
απόφαση αυτή έκρινε ομόφωνα αντισυνταγματικές, όχι μόνο, 
τις διατάξεις για την παράταση των συμβασιούχων, αλλά και 
για την πληρωμή τους! Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι πε-
ρίπου 15.000 εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι και παράλληλα 
θα πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά που δούλεψαν κατά την 
περίοδο της παράτασης της σύμβασης! Η επαίσχυντη από-
φαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι προϊόν του μνημονια-
κού φασισμού που επέβαλαν όλες οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις και που συνεχίζει επάξια η ξεπουλημένη κυβέρνηση του 
Τσίπρα και της παρέας του, αδιαφορώντας πλήρως για τις 
τύχες όλων αυτών των εργαζομένων.

Ήδη από την Κυριακή (18/6), όλα τα γκαράζ των Δήμων 
τελούν υπό κατάληψη, ενώ την Πέμπτη (22/6) πραγματοποι-
ήθηκε πανελλαδική απεργία με Δήμους από όλη τη χώρα να 
δίνουν δυναμικό παρόν. Ακολούθησαν δύο μεγάλες συγκε-
ντρώσεις. Η μία έγινε έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. 
στο Μεταξουργείο και η άλλη στην Ομόνοια από το Συνδι-
κάτο της ΟΤΑ Αττικής, πλήρως καθοδηγούμενο από τις δι-
ασπαστικές δυνάμεις του ΚΚΕ. Ένταση προκλήθηκε έξω από 
το Υπ. Εσωτερικών, αλλά και έξω από τη Βουλή. Οι διαδηλω-
τές ήρθαν σε συγκρούσεις ακόμα και σώμα με σώμα με τους 
αστυνομικούς, που έκαναν χρήση χημικών. Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της ΠΟΕ – ΟΤΑ από την ένταση τραυματίστηκαν 
τέσσερις εργαζόμενοι και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο. 
Ένας από τους τραυματίες έπεσε από τοίχο, στην διάρκεια 
της έντασης, ενώ ένας τουλάχιστον δέχτηκε χημικά από πολύ 
κοντινή απόσταση. 

Η κυβέρνηση παρουσίασε μία πρόταση στην Π.Ο.Ε-
ΟΤΑ, την οποία, μετά από έκτακτη συνεδρίαση της τελευταί-
ας, απορρίφθηκε. Σε αυτήν προτείνονταν τα εξής:

α) επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προ-
σωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, που δρομολογούνται στις δημοτικές 
υπηρεσίες,

β) το νέο προσωπικό θα ξεκινήσει να απασχολείται με την 
έκδοση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ

γ) Στο μεσοδιάστημα οι συμβασιούχοι εργάτες καθαριό-
τητας θα παραμείνουν στην εργασία με νέες συμβάσεις και 
την επίκληση εκτάκτων συνθηκών, όπως είναι λόγοι δημό-
σιας υγείας. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών δεν διευκρι-
νίζεται. Συνδέεται με την έκδοση των προσωρινών πινάκων 
ΑΣΕΠ από όπου θα προκύψουν οι νεοπροσληφθέντες, κάτι 
το οποίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Η ημερομηνία κατά 
την οποία θα κληθούν οι «παρατασιούχοι» να αποχωρήσουν 
από τις θέσεις τους είναι ανοιχτή. Ενδέχεται οι «παρατασιού-
χοι» να μείνουν στη δουλειά και μετά τον Δεκέμβρη του 2017.

Μετά την απόρριψη της πρότασης, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα 
κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της ως εξής:

-Τη Δευτέρα (26/6), πέρα από τους αποκλεισμούς σε 
αμαξοστάσια και σε διάφορους ΧΥΤΑ, θα υπάρχει στάση ερ-
γασίας (11.00-15.00) και συλλαλητήριο στις 11.30 στην πλ. 
Καραϊσκάκη. Θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή και στο 
υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 -Τρίτη (27/6) και Τετάρτη (28/6) οι αποκλεισμοί αναμέ-
νεται να επεκταθούν και σε άλλους δημόσιους χώρους (π.χ. 
δημαρχεία). 

 -Πέμπτη (29/6), νέα πανελλαδική 24ωρη απεργία, με κά-
λεσμα σε όλα τα σωματεία. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλ. 
Καραϊσκάκη. Νέα πορεία προς Βουλή και μέγαρο Μαξίμου. 

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους παλεύουν για την άμεση 
μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορί-
στου, την κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασί-
ας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που θα καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες των υπηρεσιών των Δήμων, και για να μπει 
ένα φρένο στις περικοπές ή στις μειώσεις του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πρέπει όλοι να στηρί-
ξουμε τον αγώνα των εργαζομένων στους Δήμους και να τον 
επεκτείνουμε σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Να βάλου-
με ένα τέλος σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Να προχωρήσου-
με σε δυναμικούς και μαχητικούς αγώνες, να οργανώσουμε 
Γενική Απεργία Διαρκείας, για να πέσει η δοτή κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενάντια στα φρικτά αντεργατικά μέτρα, κα-
ταργώντας τα μνημόνιά τους στην πράξη.

Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
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Μέσα στον Ιούνιο έκλεισε 
η δημόσια «διαβούλευ-
ση» που αφορούσε το 
νέο σχέδιο νόμου για 

την Παιδεία - το συνέταξαν ο υπουργός 
Κ. Γαβρόγλου, οι δανειστές και οι τεχνο-
κράτες του ΟΟΣΑ, με στόχο τη «διάσω-
ση» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν 
και δεν πήραμε παρά μια πρώτη γεύση 
για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, όταν 
ολοκληρωθεί και κατέβει προς ψήφιση 
(πιθανότατα μέσα στο κατακαλόκαιρο), 
οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους 
κινείται είναι οι εξής: 

1. Τα δίδακτρα εξαπλώνονται σε όλα 
τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ανα-
φέρεται ρητά ότι αν τα χρήματα από τις 
πηγές χρηματοδότησης για τα μεταπτυχι-
ακά δεν επαρκούν (κρατικός προϋπολογι-
σμός, χορηγίες, κονδύλια από ερευνητικά 
προγράμματα κ.λπ.), τότε προβλέπεται η 
επιβολή διδάκτρων για την κάλυψη των 
εξόδων. Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα χα-
μηλότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό 
(υπολογίζεται περίπου στα 4.800 ευρώ) 
απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Για τους 
υπόλοιπους υπάρχουν δύο εναλλακτικές: 
πληρωμή των διδάκτρων ή εργασία σε δο-
μές του πανεπιστημίου.

Αυτό το μέτρο όχι μόνο θεσμοθετεί 
την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία 
των νέων, αλλά γίνεται για να καλύψει 
τα μεγάλα κενά στις υπηρεσίες του πα-
νεπιστημίου και σίγουρα θα σημάνει και 
νέες απολύσεις εργαζομένων (τις θέσεις 
τους θα καλύπτουν οι φοιτητές). Αυτό 
θα ισχύσει για όλα τα μεταπτυχιακά και 
θα αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια να 

επεκταθούν τα δίδακτρα και στις προπτυ-
χιακές σπουδές (άλλωστε έχει προταθεί 
ήδη από διάφορους μνημονιακούς, όπως 
ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης κ.α.). Είναι παραπάνω από 
φανερό, αν πάρει κανείς υπόψη την τρα-
γική οικονομική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα πανεπιστήμια (η μείωση 
της χρηματοδότησης φτάνει σε μια επτα-
ετία περίπου το 80%), ότι τα δίδακτρα θα 
γίνουν καθεστώς και στα προπτυχιακά!

2. Ενισχύεται η διοικητική αυτονο-
μία των ιδρυμάτων. Οι αποφάσεις σε 
σχέση με τη διοίκηση των πανεπιστημίων 
απομακρύνονται από το κράτος και θα 
παίρνονται από όργανα του ιδρύματος. 
Αυτό το μέτρο καθαυτό δεν επηρεάζει σε 
μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των πανεπι-
στημίων, ωστόσο είναι μια πρώτη, βασική 
και απαραίτητη κίνηση για την οικονομι-
κή αυτονόμηση των πανεπιστημίων από 
το κράτος, ώστε να βρίσκουν μόνα τους 
χρηματοδότηση.

3. Ο Υπουργός Παιδείας με απόφα-
σή του θα μπορεί να κλείνει ή να συγ-
χωνεύει τμήματα ή σχολές, εφόσον οι 
εισακτέοι ή οι απόφοιτοι από αυτά δεν 
ξεπερνούν κάποιον συγκεκριμένο αριθμό 
(άγνωστο ακόμα) και όταν «η λειτουργία 
τους δεν συνάδει με τις… οικονομικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας». Είναι 
φανερό ότι, με βάση την οικονομική χρε-
οκοπία της χώρας, μεγάλο ποσοστό των 
αποφοίτων θα θεωρηθεί «άχρηστο» (δεν 
ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας) 
και επομένως τα αντίστοιχα τμήματα θα 
πρέπει να κλείσουν. Αυτή η «ρύθμιση» θα 

λειτουργήσει ως ένα δεύτερο, τρίτο, τέ-
ταρτο, κ.ο.κ. «Σχέδιο Αθηνά», λύνοντας τα 
χέρια της κυβέρνησης ως προς την εξαφά-
νιση δεκάδων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και 
θα σημάνει μια νέα σαρωτική συρρίκνωση 
της εκπαίδευσης.

4. Κάθε τμήμα θα πρέπει να δημιουρ-
γήσει έναν διετή κύκλο σπουδών, τον 
οποίο θα μπορούν να ακολουθούν μόνο 
απόφοιτοι των ΕΠΑΛ. Αυτό το κομμάτια-
σμα των σπουδών είναι προφανές ότι θα 
διασπάσει το πτυχίο και κατ’ επέκταση θα 
διαλύσει τα επαγγελματικά δικαιώματα με 
τα οποία συνδέεται. Άλλα δικαιώματα θα 
έχει π.χ. το πτυχίο ενός μαθηματικού που 
ακολούθησε έναν 4ετή κύκλο σπουδών 
(και μπήκε στο τμήμα από Γενικό Λύκειο) 
και άλλα - λιγότερα κατά βάση - ενός που 
αποφοίτησε από έναν διετή κύκλο και 
πήρε το λεγόμενο «Δίπλωμα επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

5. Καταργείται δια παντός το πανεπι-
στημιακό άσυλο. Ο νέος νόμος επιτρέπει 
την είσοδο των δυνάμεων καταστολής 
στους χώρους των πανεπιστημίων σε όλες 
τις περιπτώσεις (μέχρι και για απλά πλημ-
μελήματα!). Αυτό σημαίνει ότι η αστυνο-
μία θα μπορεί να μπαίνει ανενόχλητη και 
να σπάει καταλήψεις και κινητοποιήσεις. 
Είναι φανερό ότι σκοπός είναι η κατα-
στολή του φοιτητικού κινήματος και των 
αγώνων του. Με έναν ακραία ειρωνικό 
τρόπο αναφέρεται στο προσχέδιο ότι υφί-
σταται το «άσυλο ιδεών», εννοώντας ότι 
επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
και απόψεων, λες κι αυτό απαγορεύεται 
εκτός πανεπιστημίου!

Όλα τα παραπάνω θα οξύνουν στο 

έπακρο τα προβλήματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ντόπιοι και ξένοι μνημονι-
ακοί είναι αποφασισμένοι να τελειώνουν 
με τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση μια 
για πάντα. Αυτό προστάζει η χρεοκοπία 
του ελληνικού καπιταλισμού, αυτό προ-
στάζουν τα μνημόνια, αυτό προστάζουν οι 
τοκογλύφοι, αυτό προστάζει η σάπια κα-
πιταλιστική πραγματικότητα. Σύμφωνα με 
το δικό τους σχέδιο, είναι απαράδεκτο και 
αναποτελεσματικό για μια οικονομία σε 
ελεύθερη πτώση όπως η ελληνική (όπου 
το ένα εργοστάσιο κλείνει μετά το άλλο 
και η πλειοψηφία των πτυχιούχων μετα-
ναστεύουν στο εξωτερικό) να συνεχίσει 
να παράγει επιστήμονες και ειδικευμένους 
εργαζόμενους. Με αυτή την έννοια, η βα-
σική στόχευση κάθε νομοσχεδίου είναι η 
διάλυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαί-
δευσης, αυτό δηλαδή που αναλογεί σε μια 
αποικία χρέους, καταδικασμένη να φυτο-
ζωεί και ό,τι παράγει να της το αρπάζουν 
οι τοκογλύφοι ιμπεριαλιστές.

 ■ Κώστας Κ.

Νέο Σχέδιο Νόμου για ΑΕΙ-ΤΕΙ

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε “ελεύθερη πτώση”

Βροχή νομοθετικών ρυθμίσε-
ων για την Παιδεία προω-
θεί η ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας, προκειμένου αυτές 

να ψηφιστούν στη Βουλή μέσα στο καλο-
καίρι και να μπούν σε εφαρμογή από το 
νέο σχολικό έτος. Το υπουργείο Παιδείας, 
αφού έλαβε υπόψη τις μέχρι τώρα προ-
τάσεις του ΟΟΣΑ και «συνεννοήθηκε» 
με τους θεσμούς, δημοσίευσε το τριετές 
σχέδιο με τίτλο «Πλαίσιο Κατευθύνσεων 
και Προτάσεις» για την εκπαίδευση και 
όλο το χρονοδιάγραμμα για την υλοποί-
ησή του. Ανταποκρίνεται έτσι στις βασι-
κές δεσμεύσεις του 3ου Μνημονίου που 
αφορούν: τη νομοθέτηση πλαισίου αξι-
ολόγησης, μαθητεία για την πλειοψηφία 
των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης 
και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ευθυ-
γράμμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής με 
τις «βέλτιστες πρακτικές των χωρών του 
ΟΟΣΑ». Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2017, αναμένεται η δη-
μοσίευση της νέας έκθεσης για την εκπαί-
δευση του ΟΟΣΑ, η οποία θα εξετάσει την 
επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
θα διερευνήσει συγκεκριμένους τρόπους 
αυτο-αξιολόγησης του έργου της σχολι-
κής μονάδας και θα εξετάσει μεθόδους δι-
οικητικής αποκέντρωσης και αυτονομίας 
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Επαναφορά της αξιολόγησης 
στην εκπαίδευση

Το πρώτο βήμα για την επαναφορά της 
αξιολόγησης έγινε με τον νόμο 4473/2017 
(«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»), ο 

οποίος περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο 
μέρος περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για 
την επιλογή διευθυντών, που αποτελούν 
τροποποίηση του ν.3848/2010 της Δια-
μαντοπούλου. Επανέρχεται η αυταρχική 
συνέντευξη, με την οποία τα διορισμένα 
συμβούλια θα κρίνουν και θα βαθμολο-
γούν τους υποψηφίους διευθυντές, ενώ οι 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μόνο να 
διατυπώσουν τη γνώμη τους. Η αξιολόγη-
ση των υποψηφίων γίνεται με ερωτηματο-
λόγιο και «κουτάκια» του τύπου «Συμφω-
νώ/Διαφωνώ» (ενδεικτικό και για το πώς 
θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών και των σχολικών μονάδων) και 
μετράει μόνο «συμβουλευτικά» για την 
τελική επιλογή διευθυντή. Η εμμονή του 
Υπουργείου και η πίεση που εξασκήθηκε 
να συνεδριάζει ακόμη και ένας (!) εκπαι-
δευτικός μόνος του, για να εκφράσει τη 
γνώμη του για τους υποψηφίους, εξυπη-
ρετεί έναν στρατηγικό στόχο: την καλλι-
έργεια «κουλτούρας αξιολόγησης», καθώς 
αν συμμετέχουμε στην αξιολόγηση των 
διευθυντών, θα είναι πολύ πιο εύκολο, εν 
συνεχεία, να μας επιβάλλουν τους διευθυ-
ντές ως αξιολογητές.

Στο δεύτερο μέρος, ο παραπάνω νό-
μος καθορίζει την προτεραιότητα εγγρα-
φής στη Μαθητεία, θεσμοθετεί Προπα-
ρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 
(συνολικής διάρκειας 35 ωρών) και ορίζει 
τη Μαθητεία ως προαπαιτούμενο εγγρα-

φής σ’ αυτό, με σκοπό τη συμμετοχή στις 
διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και 
απόκτησης «Πτυχίου Επιπέδου 5».

Ηλεκτρονικές «εγγραφές» στα 
ΕΠΑΛ 

Έγγραφο του υπουργείου Παιδεί-
ας ορίζει ότι οι εγγραφές μαθητών στα 
ΕΠΑΛ για τη σχολική χρονιά 2017-18 θα 
γίνουν με ηλεκτρονικές δηλώσεις προτί-
μησης, μέσα σε διάστημα μόνο πέντε ημε-
ρών, από 19/6/17 έως 23/6/17. Μέχρι τις 
30/6/17 οριστικοποιούνται οι εγγραφές 
και «κλειδώνει» ο αριθμός των μαθητών 
με βάση τον οποίο θα εγκριθεί από το 
Υπουργείο ο αριθμός των τμημάτων γε-
νικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων, 
που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμ-
βρη. Τόσο τα τμήματα της Α΄ ΕΠΑΛ όσο 
και οι τομείς και ειδικότητες της Β΄ και Γ΄, 
που μέχρι το τέλος Ιούνη δεν θα έχουν συ-
μπληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο 
αριθμό ηλεκτρονικών εγγραφών, αυτόμα-
τα θα καταργούνται. Όσοι δεν πρόλαβαν 
να εγγραφούν ή δεν το έμαθαν έγκαιρα, 
καθώς και οι μετεξεταστέοι, θα μπορούν 
να εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα από 1/7/17 έως 7/7/17 αλλά μόνο στα 
τμήματα που έχουν ήδη εγκριθεί (και μόνο 
αν υπάρχουν κενές θέσεις σ’ αυτά) επιλέ-
γοντας με σειρά προτίμησης μέχρι τρία 
σχολεία. 

Η εφαρμογή της εγκυκλίου θα δώσει 

ένα συντριπτικό χτύπημα στην πολύπαθη 
τεχνική εκπαίδευση:

α) Ένας αριθμός μαθητών θα εξανα-
γκαστεί να αλλάξει ειδικότητα ή να αλλά-
ξει σχολείο προκειμένου να συνεχίσει με 
την ειδικότητα της επιλογής του ή θα οδη-
γηθεί στη μη τυπική εκπαίδευση (ΟΑΕΔ, 
ΙΕΚ κ.ά.).

β) Πολλά ΕΠΑΛ, κυρίως τα πιο μι-
κρά, δεν θα μπορούν να καλύπτουν τις 
επιλογές των μαθητών, με αποτέλεσμα να 
οδηγηθούν σε συγχώνευση ή κατάργηση, 
που είναι και ο πραγματικός στόχος του 
Υπουργείου.

γ) Δημιουργείται νέα δεξαμενή υπερά-
ριθμων εκπαιδευτικών που θα οδηγηθούν 
στην κινητικότητα και την απόλυση.

δ) Καταργούνται τα μορφωτικά δικαι-
ώματα των νέων, καθώς ένα σημαντικό 
κομμάτι, το πιο αδύναμο κοινωνικά που 
είναι μαθητές των ΕΠΑΛ, θα εγκαταλεί-
ψει την προσπάθεια να τελειώσει το σχο-
λείο γιατί δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει 
όλα αυτά τα εμπόδια.

ε) Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
σχολείου στην Α΄ Λυκείου, χωρίς χωροτα-
ξικά κριτήρια, από τους μαθητές - πελάτες, 
με ενδεχόμενη εφαρμογή του «εκπαιδευ-
τικού κουπονιού» αντί χρηματοδότησης 
και σε συνδυασμό με την «αυτονομία» και 
την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, 
οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση και δι-
άλυση των δημόσιων ΕΠΑΛ.

στ) Τέλος, η εγκύκλιος εφαρμόζεται 
αρχικά στα ΕΠΑΛ, με σκοπό την επέκτα-
σή της σε όλη την εκπαίδευση.

 ■ Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών

ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Το μνημονιακό καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης είναι 
προφανές πλέον ότι δοκι-
μάζει τα όριά του. Την 1η 

Ιουνίου σε μια πρωτοφανή απόφαση 
καταδικάζεται η Ηριάννα Β.Λ. για συμ-
μετοχή στη Συνωμοσία των Πυρήνων 
της Φωτιάς (ΣΠΦ). Τα στοιχεία γι αυ-
τήν την κατηγορία ήταν όχι απλώς ανυ-
πόστατα αλλά τραγελαφικά. Το χρο-
νικό πάει πίσω στο Μάρτιο του 2011, 
όταν η Αντιτρομοκρατική κάνει έφοδο 
στο σπίτι του Κωνσταντίνου Παπα-
δόπουλου, συντρόφου της Ηριάννας, 
με την κατηγορία για συμμετοχή στη 
ΣΠΦ. Εκείνη την ημέρα η Ηριάννα 
ήταν στο σπίτι και στην προανακριτική 
κατάθεση που δίνει στη ΓΑΔΑ δίνει οι-
κειοθελώς δείγμα DNA. Τον Νοέμβρη 
της ίδια χρονιάς, μετά από κατάθεση 
άγνωστου μάρτυρα, υποτίθεται ότι 
ανακαλύπτονται όπλα αχρησιμοποίητα 
στο ΕΜΠ στου Ζωγράφου. Το Γενάρη 
του 2013 -και ενώ εκκρεμούν οι κατη-

γορίες για τον σύντροφό της Κ.Π, συλ-
λαμβάνεται η Ηριάννα για συμμετοχή 
στη ΣΠΦ επειδή «ταυτοποιήθηκε» - 
ενάμησι χρόνο μετά- ποσότητα δείγ-
ματος γενετικού υλικού της σε γεμι-
στήρα όπλου, από αυτά που βρέθηκαν 
στο ΕΜΠ. Η συγκεκριμένη ποσότητα, 
όπως αποδείχτηκε αφού ζητήθηκε για 
επανέλεγχο, ήταν τόσο ελάχιστη που 
«τελείωσε»! Μια ποσότητα κάτω από 
ένα συγκεκριμένο όριο (200pg), όπως 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θε-
ωρείται ένδειξη ή τεκμήριο. Στη δίκη 
πια, πέρα από τα ανύπαρκτα στοιχεία 
DNA,είναι χαρακτηριστικό πως η ει-
σαγγελέας επικεντρώνει τις ερωτήσεις 
της στη σχέση της με τον Κωνσταντί-
νο Παπαδόπουλο, ακόμα κι αν αυτός 
έχει πια αθωωθεί για όλες τις κατηγο-
ρίες που του είχαν φορτωθεί. Μάλιστα 
έφτασε στο σημείο να τη ρωτήσει γιατί 
δεν τον χώριζε.

Την ίδια στιγμή παρόμοια κατάστα-
ση βιώνει ο αναρχικός κομμουνιστής 
Τάσος Θεοφίλου. Με εξίσου ανεπαρκή 
στοιχεία, όπως το δείγμα DNA σε ένα 
καπέλο που «προστέθηκε» στα ευρή-
ματα έξω από τη Τράπεζα που έγινε η 
ληστεία με την οποία τον συνδέουν. Το 
αδιανόητο κυνήγι από τις εισαγγελικές 
αρχές, που ζητούν την ισόβια κάθειρξη 
για συμμετοχή στη ΣΠΦ, έχει ακόμα 
λιγότερη βάση, δεδομένου ότι κανένας 
από τους μάρτυρες ακόμα και της αντι-
τρομοκρατικής δεν μπόρεσε να επιβε-

βαιώσει την παρουσία του στη ληστεία!
Τα παραπάνω αναδεικνύουν πως το 

Κράτος Έκτακτης Ανάγκης ποινικοποι-
εί ιδέες, φρονήματα, ή και παρέες και 
κοινωνικές σχέσεις, όχι για να διαλύσει 
δήθεν μια τρομοκρατική οργάνωση, 
αλλά για να συντρίψει το ηθικό των 
αγωνιστών, ακόμα να τους τελειώσει 
με φυσικούς όρους. Καθεστώτα όπως 
αυτά του Ερντογάν, της χούντας της 
Αιγύπτου ή του Ισραήλ δεν γειτνιά-
ζουν απλώς με μας, αλλά είναι μια ει-
κόνα από το μέλλον της μνημονιακής 
χούντας στην Ελλάδα, αν δεν τους τε-
λειώσουμε. Τα παραδείγματα δεν είναι 
πλέον ούτε περιορισμένα, ούτε ήσσο-
νος σημασίας. Αντίθετα είναι εκτετα-
μένα και χτυπάνε αδίστακτα όποιον 
δε συντάσσεται μαζί τους. Φυλακίσεις 
Σακκά και Σεϊσίδη. Απαγωγή ανήλικων 
τέκνων κατηγορούμενων για «τρομο-
κρατία». Κυνήγι μαγισσών ενάντια σε 
όσους σχολιάζουν στα social media την 
επίθεση στον δοτό, λαομίσητο Παπα-
δήμο. Διώξεις φοιτητών σε Κρήτη και 
Ξάνθη. Στημένες κατηγορίες και δίκες 
ενάντια σε αγωνιστές του κινήματος 
(ανάμεσά τους και σε συντρόφους της 
ΟΚΔΕ). Απαγόρευση και καταστολή 
διαδηλώσεων. Καταδίκη μαθητών σε 
«κοινωνική»/καταναγκαστική εργασία 
για συμμετοχή σε καταλήψεις. Μόνι-
μο μοτίβο η τρομολαγνεία και ο μαζι-
κός εκφοβισμός της κοινωνίας, τα κη-
ρύγματα μίσους για άβατα, «νόμο και 

τάξη». Είναι η κατάργηση των πιο στοι-
χειωδών δημοκρατικών και ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.

Όλα αυτά παίζουν συμπληρωματικό 
αλλά καίριο ρόλο στα Μνημόνιά τους. 
Στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων 
και στην αφαίρεση του δικαιώματος 
στην απεργία. Στη δραστική μείωση 
του αφορολόγητου, των μισθών, των 
συντάξεων. Στη φτώχεια και στην εξα-
θλίωση. Στη χούντα του ευρώ, της ΕΕ, 
της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
που πρόδωσε το ΟΧΙ του δημοψηφί-
σματος. Θέλουν να τρομοκρατήσουν 
κάθε αγωνιζόμενο, για να πετύχουν την 
αταλάντευτη επιβολή τους στο εσωτε-
ρικό. Η μόνη διέξοδος για την εργατική 
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα εί-
ναι η ανατροπή τους.

Η πανελλαδική κινητοποίηση 
στις 24/6 για την υπόθεση Θεοφίλου-
Ηριάννας ήταν μια πρώτη απάντηση 
(περίπου 2.000 συμμετείχαν στην πο-
ρεία της Αθήνας), δεν φτάνει όμως. 
Μόνο μέσα από την άνοδο της ταξι-
κής πάλης, τα δικαστήρια θα πάψουν 
να απλώνουν χέρι στους αγωνιστές 
και τους οικείους τους. Η κρατική κα-
ταστολή πρέπει να βρει απάντηση στο 
δρόμο, με αγώνες διαρκείας, απεργίες 
και καταλήψεις. Για τα φύγουν και να 
μην ξαναγυρίσουν τα Μνημόνια, πα-
λιοί και νέοι μνημονιακοί, για να χτυ-
πήσουμε τη ρίζα του προβλήματος, το 
ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. 

Άμεση αθώωση της Ηριάννας - Αλληλεγγύη στον Τ. Θεοφίλου
Να μην περάσει η απόπειρα ποινικοποίησης των φρονημάτων

Η δυτική Αττική μαστίζε-
ται χρόνια από φτώχεια, 
εξαθλίωση και μία γενική 
υποβάθμιση της ζωής των 

κατοίκων οδηγώντας ουσιαστικά σε 
μια γκετοποίηση της περιοχής. Οι Ρομά 
είναι το κομμάτι εκείνο που έχει δεχτεί 
την μεγαλύτερη καταπίεση και εξαθλί-
ωση, ζώντας σε καταυλισμούς, σε τρα-
γικές συνθήκες χωρίς ρεύμα, νερό, δί-
κτυο αποχέτευσης, αποκλεισμένοι από 
την υγεία και την εκπαίδευση. Ο άδικος 
και τραγικός θάνατος ενός 11 χρόνου 
μαθητή στα πλαίσια σχολικής γιορτής, 
από αδέσποτη σφαίρα, έγινε η αφορμή 
για να βγει στην επιφάνεια όλο αυτό το 
εκρηκτικό πρόβλημα. 

Το τραγικό γεγονός έτρεξαν να εκ-
μεταλλευτούν, χύνοντας κροκοδείλια 
δάκρυα και τόνους από το ρατσιστικό 
τους δηλητήριο, ακροδεξιά στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν ως “αγανακτι-
σμένοι” πολίτες. Εκμεταλλευόμενοι 
τον θάνατο του παιδιού εξαπέλυσαν 
σειρά επιθέσεων εναντίων των Ρομά, 
με πέτρες ακόμα και μολότοφ, πραγ-
ματοποιώντας εμπρησμούς αυτοκινή-
των και σπιτιών με κίνδυνο να έχουμε 
και άλλα αθώα θύματα. Βρόμικο ρόλο 
στην παρουσίαση των γεγονότων έπαι-
ξαν τα ΜΜΕ προάγοντας την αυτοδι-

κία και σιγοντάροντας τους ακροδεξι-
ούς, συγκαλύπτοντάς τους κάτω από 
το πέπλο της οργής για τον θάνατο του 
11χρονου και της αγανάκτησης για την 
κατάσταση στην περιοχή.

 Εδώ και χρόνια, κυβερνήσεις και 
δήμαρχοι, συντηρούν τη ρατσιστική 
ρητορική αποσκοπώντας, για ψηφοθη-
ρικούς λόγους, στην εκμετάλλευση αυ-
τής της κατάστασης. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα της Σ. Βούλτεψη 
(Βουλευτής Ν.Δ.), που στο παρελθόν 
είχε δηλώσει πως “Δίπλα στους Ρομά 
ζουν άνθρωποι”, ενώ και η τοπική δη-
μοτική αρχή είχε παραστεί σε εκδήλω-
ση της Χρυσής Αυγής αντιπροσωπευ-
όμενη από δύο αντιδημάρχους. Αυτή 
η διατήρηση, αλλά και ενίσχυση της 
ρατσιστικής πολιτικής των κυβερνήσε-
ων και των δημάρχων και το πέταγμά 
τους στο περιθώριο, σαν τα παιδιά ενός 
κατώτερου θεού, είναι που οδηγεί τους 
Ρομά στη παραβατικότητα και τα ναρ-
κωτικά.

Η κυβέρνηση από την μεριά της 
ανακοίνωσε, σε συνέντευξη τύπου για 
τη δυτική Αττική που παραχώρησαν οι 
Σκουρλέτης (υπ. Εσωτερικών), Πολά-
κης (υπ. Υγείας), Τόσκας (υπ. Δημοσίας 
τάξης) και Γαβρόγλου (υπ. Παιδείας), 
ορισμένα μέτρα για την περιοχή. Τα 
μέτρα περιορίζονται σε μια επιδερ-

μική προσέγγιση του προβλήματος 
(π.χ. ολοήμερο σχολείο για τα παιδιά 
των Ρομά), με νέα καταστολή από την 
αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τα όσα 
ελέγχθησαν, μελετάται και η μετεγκα-
τάσταση καταυλισμών και οικισμών 
Ρομά. Τέτοιου είδους χειρισμοί ενισχύ-
ουν το ήδη υπάρχον, εκρηκτικό κλίμα. 
Εάν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα και 
λύσεις, τότε το πρόβλημα θα επανέρθει 
αργά ή γρήγορα.

Αυτή η κατάσταση δεν λύνεται με 
την μεταφορά και την απομόνωση κομ-
ματιού της κοινωνίας ή επιχειρήσεις 
στρατιωτικού τύπου και εκκαθαρίσεις 
από την αστυνομία, η οποία δεν χτυ-
πάει τη μάστιγα των ναρκωτικών που 
πλήττει την περιοχή και τις μαφίες που 
τα εμπορεύονται, αλλά τα θύματα, δη-
λαδή τους χρήστες. Οι μαφίες ναρκω-
τικών και όπλων δρουν ανενόχλητες, 
καθώς μπορεί να έχουν στην κορυφή 
τους επιφανείς επιχειρηματίες-εφοπλι-
στές που αγοράζουν κανάλια, όπως ο 
Μαρινάκης, και διατηρούν πελατειακές 
σχέσεις με κρατικά στελέχη και επικε-
φαλής της αστυνομίας.

Η τεράστια υποβάθμιση της περιο-
χής δεν έρχεται από τους Ρομά. Είναι 
συνειδητή επιλογή η εξαθλίωση και 
γκετοποίηση των φτωχών περιοχών. 
Τους προμηθεύει με φθηνό εργατικό 

δυναμικό χωρίς δικαιώματα και εύκο-
λο προς εκμετάλλευση. Αρκετά είναι 
άλλωστε τα παραδείγματα ανά την Ελ-
λάδα, όπου εργατικές συνοικίες έχουν 
μετατραπεί σε γκέτο και κανένας δεν 
κάνει τίποτα μέχρι να υπάρξει και σε 
αυτές ένα αντίστοιχο τραγικό γεγονός 
και να αρκεστούν σε ακόμα έναν υπο-
κριτικό συλλυπητήριο λόγο.

Το τραγικό συμβάν με τον άδικο 
θάνατο του 11 χρόνου μαθητή πρέπει 
να αναδείξει την ουσιαστική λύση του 
προβλήματος, δηλαδή την ενσωμάτωση 
και την ένταξη των Ρομά στην υπόλοι-
πη κοινωνία, την πρόσβασή τους στην 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, την πλήρη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, τις αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης κ.α. Αυτή η λύση δεν μπορεί 
να έρθει από μια κυβέρνηση, πειθήνιο 
όργανο των δανειστών, που ωθεί στην 
εξαθλίωση εργαζόμενους, φτωχά λαϊκά 
στρώματα και νεολαία. Για την επιβολή 
της ουσιαστικής λύσης χρειάζεται κοι-
νός αγώνας των κατοίκων της περιοχής 
ανεξαρτήτως χρώματος του δέρματος, 
θρησκείας ή φυλής. Ο κοινός αγώνας 
θα εξασφαλίσει πέρα από αξιοπρεπή 
ζωή για τους Ρομά, δικαιώματα και 
δουλειές για όλους.

 ■ Γιώργος Τ.

Μενίδι
Ανάγκη για κοινό αγώνα ενάντια στην γκετοποίηση
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Φάκελος: 2η Αξιολόγηση

Στο Γιούρογκρουπ 
της 15ης Ιουνίου, 
η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ 

έσπασε ένα ακόμα 
ρεκόρ μνημονιακής 

αθλιότητας, όπου 
έχει αναδειχθεί 

υπερπρωταθλήτρια.
Με μόνο αντάλλαγμα 

την παραμονή 
τους στην εξουσία, 

δέσμευσαν 
προκαταβολικά τον 
ελληνικό λαό με μια 

θηριώδη επέκταση 
του 3ου Μνημονίου, 

ένα 4ο Μνημόνιο για 
43 χρόνια, μέχρι το 

2060!  

 ■ Σταύρος Σκεύος

Το άμεσο μόνο κόστος του κλεισί-
ματος της 2ης αξιολόγησης ήταν τα 
πρόσφατα μέτρα 6,5 δισ. Γι αυτό το 
νέο έγκλημα αδίστακτα δήλωσαν: 

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί πήραμε τελικά 
αυτά που διεκδικούσαμε» (Τσίπρας), «υπάρχει 
περισσότερο φως στην άκρη του τούνελ» (Τσα-
καλώτος), «είναι θετική συμφωνία, τώρα πρέ-
πει να σηκώσουμε τα μανίκια» (Δραγασάκης)! 
Η «αντιπολίτευση»–μνημονιακή χορωδία (ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Λεβέντηδες) αποδέχτηκε τη 
συμφωνία, κακκαρίζοντας ότι «έπρεπε να έχει 
κλείσει νωρίτερα».

Η απόφαση του Γιούρογκρουπ
1. Εγκρίθηκαν καταρχήν 8,5 δισ. ευρώ του 

ESM προς την Ελλάδα. Η πρώτη εκταμίευση 
(7,7 δισ.) προγραμματίζεται στις αρχές Ιουλίου. 
Σχεδόν όλα (6,9 δισ.) θα αποπληρωθούν άμεσα 
πίσω στους δανειστές! Τα υπόλοιπα (1,6 δισ.) 
θα εξοφλήσουν, σε δόσεις, μέρος των κρατικών 
οφειλών προς ιδιώτες. Μικρές «ενέσεις» κυρίως 
προς επιχειρήσεις, καπιταλιστές, ανώτερα μικρο-
αστικά στρώματα, που έτσι τους συντηρούν όσο 
μπορούν, ως αντάλλαγμα για το γδάρσιμο του 
ελληνικού λαού. Αυτές οι αποπληρωμές πρέπει 
να συνοδεύονται από ισοδύναμη κρατική συνει-
σφορά, συνολικού ύψους 3,4 δισ. (300 εκ. ευρώ 
μηνιαία από τον Ιούλιο, 200 εκ. από τον Νοέμ-
βριο) ως τον Αύγουστο του 2018, οπότε λήγει 
το τρέχον «πρόγραμμα». Ό,τι δίνουν με το ένα 
χέρι οι δανειστές, το παίρνουν με το άλλο – και 
εκμεταλλευόμενοι το χρήμα που έχει βάναυσα 

συσσωρευτεί στα κρατικά ταμεία, επιτάσσουν 
αυτό να ρέει προς τους καπιταλιστές και μνημο-
νιακούς μαυραγορίτες.

2. Το  ΔΝΤ  θα συμμετάσχει «καταρχήν», σε 
καθεστώς «ετοιμότητας», χωρίς επιπλέον χρήμα-
τα. Όπως είχε φανεί, οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, 
κυρίως η Γερμανία, ήθελαν πάση θυσία το ΔΝΤ, 
για να μην φανεί ότι χαρίζονται στην Ελλάδα, 
ενόψει των γερμανικών εκλογών και πριν ενερ-
γοποιήσουν πιο οριστικές αποφάσεις για το μέλ-
λον της Ευρωζώνης/ΕΕ. Αν το ΔΝΤ συμμετάσχει 
μελλοντικά [πράγμα δύσκολο, λόγω των συνο-
λικών εξελίξεων στην στάση των ΗΠΑ απέναντι 
στην ΕΕ], θα δώσει πολύ λιγότερα από το όριο 
της «κατ’ εξαίρεση πρόσβασης» (2 δισ.), πάντα 
με την προϋπόθεση ότι θα το ζητήσει η ελληνι-
κή κυβέρνηση (αυτό κι αν είναι βέβαιο!) και ότι 
θα συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα «βιωσιμότη-
τας» του χρέους.

3. Τα εξοντωτικά  «πρωτογενή πλεονά-
σματα» διατηρούνται στο 3,5% του ΑΕΠ ως το 
2022 (είχε αποφασιστεί στο Γιούρογκρουπ στις 
22/5). Από το 2023 ως το 2060 απαιτούνται ίσα 
ή μεγαλύτερα του 2%. Πρωτοφανής όρος, πέρα 
από κάθε οικονομική «λογική» για μια σμπαρα-
λιασμένη οικονομία, που θα ζήλευαν και οι χειρό-
τερες αποικιοκρατικές συμβάσεις. Η πλήρης κα-
ταστροφή κάθε κοινωνικής υπηρεσίας, η ακόμα 
μεγαλύτερη συρρίκνωση των επενδύσεων, της 
κατανάλωσης, γενικά της οικονομίας είναι έτσι 
προδιαγραμμένη.

4. Φυσικά δεν υπήρξε η παραμικρή ανακού-
φιση του δημόσιου χρέους. Μετά το καλοκαίρι 

του 2018 θα συζητηθεί «αν υπάρχει ανάγκη» να 
μετατεθεί μέρος των δανειακών υποχρεώσεων. 
Ούτε θα υπάρξει ένταξη στην «ποσοτική χαλά-
ρωση», που άλλωστε σε τίποτα δεν θα τόνωνε 
πραγματικά την οικονομία.

Η «αναπτυξιακή ρήτρα»  (αποπληρωμή του 
χρέους ανάλογα με την ανάπτυξη) είναι ανάξια 
λόγου, καθώς μένει να «συγκεκριμενοποιηθεί». 
Μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερη αφαίμαξη 
του ελληνικού λαού, επιταχύνοντας την αποπλη-
ρωμή του χρέους αν κάποια στιγμή εμφανιστεί 
κάποια λογιστική «ανάπτυξη». Ίδια και η απάτη 
της «αναπτυξιακής τράπεζας», που απλά θα βο-
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Η Ο.Κ.Δ.Ε. οργάνωσε πολιτική κα-
μπάνια μετά και την ψήφιση και 
του 4ου μνημονίου. Τα προβλή-
ματα, μετά από 7 χρόνια μνημο-

νίων, έχουν γιγαντωθεί και ο κατήφορος μετά 
και την ψήφιση των τελευταίων μέτρων δεν 
έχει τέλος. Σε αυτή, λοιπόν, την κατάσταση, η 
καμπάνια διεξήχθη για να τονίσει τα παρακάτω 
σημεία:

α) Την λαίλαπα των μνημονίων μετά και 
την ψήφιση του 4ου μνημονίου. Μισθοί και συ-
ντάξεις έχουν πέσει δραματικά και μειώνονται 
διαρκώς, χωρίς να εξασφαλίζουν πλέον ούτε τα 
στοιχειώδη. Περίπου ο μισός πληθυσμός είναι 
κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας και δεν κα-
λύπτει ούτε βασικές ανάγκες. Το 4ο Μνημόνιο 
ολοκληρώνει την καταστροφή. Εγκαινιάζει μια 
νέα κατάσταση για τους εργαζόμενους, καθώς 
με τα νέα εργασιακά μέτρα μετατρεπόμαστε 

σε σύγχρονους δούλους. Μετά το ξεπούλημα 
της δημόσιας περιούσιας θα περάσουν και στο 
ξεπούλημα τις ιδιωτικής (σπίτια, καταθέσεις 
κ.λπ.). Ουσιαστικά, η χώρα μετατρέπεται σε 
μια Αποικία Χρέους. Για να επιβάλλουν αυτή 
την κατάσταση, έχουν δημιουργήσει ένα Κρά-
τος Έκτακτης Ανάγκης (δικαστήρια, δυνάμεις 
καταστολής) και χτυπούν διαρκώς τις δημο-
κρατικές ελευθερίες ποινικοποιώντας απεργίες 
και φυλακίζοντας αγωνιστές των εργατικών και 
κοινωνικών κινημάτων.

Τα πρόσφατα μέτρα δεν είναι βέβαια τα 
τελευταία. Σύντομα έρχονται κι άλλα. Η χρη-
ματοδότηση μέσω μνημονιακών δανείων έχει 
στερέψει. Για να σωθεί, ο χρεοκοπημένος ελλη-
νικός καπιταλισμός πρέπει να εξαφανιστεί η ερ-
γατική τάξη, να μετατραπούμε σε δούλους που 
θα δουλεύουμε με μισθούς 200 ευρώ. Πρέπει 
να καταστρέψει ότι χτίστηκε με εργασία, κόπο, 
αγώνα δεκαετιών: υγεία, παιδεία, συλλογικές 
συμβάσεις, υποδομές, όποιο βιοτικό επίπεδο 
και κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα.

β) Η επίσημη πολιτική βουλιάζει στην πα-
ρακμή. Η κυβέρνηση απατεώνων του ΣΥΡΙΖΑ 
έχει προδώσει όλο τον ελληνικό λαό για να πα-
ραμείνει στην εξουσία. Μετάτρεψε το ΟΧΙ σε 
ΝΑΙ και μέσα σε ένα χρόνο έχουν ψηφίσει δυο 
μνημόνια, τα χειρότερα που έχει ψηφίσει ελλη-
νική κυβέρνηση. ΝΔ και παλιοί μνημονιακοί 
θέλουν να επανέλθουν, για να εφαρμόσουν την 
ίδια πολιτική. Μαζί ετοιμάζουν λύσεις «εθνικής 
συνεννόησης» και νέους «σωτήρες». Η ρίζα 
του κακού βρίσκεται στην κρίση του συστή-
ματος, που στην Ελλάδα ξεσπάει άγρια, με μια 
οικονομία βουλιαγμένη στα χρέη. Οι ανοησίες 
για ανάπτυξη είναι όνειρο θερινής νυκτός. Ως 
άλλοι μαυραγορίτες, πολιτικοί, εργοδότες και 

μια ζάπλουτη ελίτ θησαυρίζουν απ’ τη δυστυχία 
μας. Η σημερινή κατάντια μαρτυρά την σήψη 
της ελληνικής αστικής τάξης, η δε επιμονή τους 
για παραμονή στην Ευρωζώνη και ΕΕ που δι-
αλύεται, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες κατα-
στροφές, όπως και τα σύννεφα του πολέμου 
που πυκνώνουν στην περιοχή μας.

γ) Ο αγώνας μας για διέξοδο είναι ζήτη-
μα επιβίωσης. Με ένα σχέδιο αγώνων, πρέπει 
να δώσουμε έναυσμα για μία νέα σύγκρουση 
με το καθεστώς. Για να σωθούμε από την κρί-
ση και την βαρβαρότητα, τους πολέμους και 
την οικονομική μας καταστροφή, δεν χωράνε 
αυταπάτες. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα σω-
τηρίας που θα μας βγάλει από Ευρώ-Ε.Ε., θα 
καταργήσει τα μνημόνια, θα απορροφήσει τους 
ανέργους, θα παρέχει δωρεάν παιδεία και υγεία 
για όλη την κοινωνία, θα αυξήσει το βιοτικό μας 
επίπεδο και θα καταργήσει την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό το πρόγραμμα 
μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί από αγώνες, 
εξεγέρσεις, μια Γενική Πολιτική Απεργία Δι-
αρκείας και μόνο μια δική μας κυβέρνηση, μια 
Κυβέρνηση των Εργαζομένων μπορεί να το 
εφαρμόσει.

Πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες η 
Ο.Κ.Δ.Ε. προπαγανδίζει τον αγώνα μέσα σε 
εργασιακούς χώρους, σε γειτονιές, σχολεία και 
σχολές. Με κορύφωση εκδηλώσεις σε γειτονιές 
της Αθήνας (Νίκαια, Περιστέρι) στην Θεσσα-
λονίκη (Τούμπα-Χαριλάου, Αμπελόκηπους) και 
στην επαρχία (Κρήτη-Ιωάννινα). Με πλούσιες 
συζητήσεις και με την συμβολή αγωνιστών του 
κινήματος, προετοιμάζουμε τους αγώνες που 
θα μας βγάλουν από το πολιτικό βάλτο και θα 
μας δώσουν ανάσες, για να χτίσουμε μια άλλη 
κοινωνία.

Η Πολιτική Καμπάνια της Ο.Κ.Δ.Ε.
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ηθήσει το περαιτέρω ξεπούλημα και λεηλασία της χώρας 
από τους δανειστές και τους ντόπιους συνεταίρους τους.

Εκθέσεις και προαπαιτούμενα κόλαφος
Η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους σήμερα καταπί-

νει ετησίως 15–16 δισ. Μετά το 2020–2025 τα ποσά σχε-
δόν διπλασιάζονται, ενώ σύμφωνα με μελέτη–«διαρροή» 
της Κομισιόν μετά το 2033 θα ξεπερνούν το 20% του 
ΑΕΠ. Το 2060 θα είναι 56%, με «βασικό σενάριο» ανάπτυ-
ξης 3–4% ετησίως! Ποσά και ποσοστά που δεν υπάρχουν, 
ούτε μπορούν να παραχθούν απ’ την καθημαγμένη ελλη-
νική οικονομία. Επίσης, από τα 84 δισ. χρηματοδότησης 
που προβλέπονταν στο 3ο Μνημόνιο (ως σήμερα έχουν 
εκταμιευτεί τα μισά), στο τέλος Αυγούστου 2018 θα υπάρ-
χουν 27,4 δισ. «αδιάθετα». Με αυτά ως εχέγγυο, θα κληθεί 
ο ελληνικός λαός να δανειστεί με πανάκριβα επιτόκια από 
τις «αγορές»!

Πριν λίγες μέρες έγιναν γνωστά (έκθεση «συμμόρφω-
σης» της Κομισιόν) τα 113 προαπαιτούμενα μέχρι το β΄ 
τρίμηνο του 2018 (τα 95 μέσα στο 2017, μεταξύ 3ης και 4ης 
Αξιολόγησης). Πρόκειται για νέες φρικαλεότητες, εντελώς 
ενδεικτικά: 1) Υπογραφή «συμβολαίου απόδοσης» ανάμε-
σα στον Υπουργό Οικονομικών και τον επικεφαλής της 
Αρχής Εσόδων. 2) Συγχώνευση των μηχανισμών είσπρα-
ξης του ΕΦΚΑ και της ΑΔΑΕ. 3) «Ανεξάρτητος» ελεγκτής 
των πληρωμών του Δημοσίου. 4) «Εξορθολογισμός» (μεί-
ωση) των δαπανών σε υγεία, κοινωνικά επιδόματα, ασφά-
λιση (νέα μείωση συντάξεων) και γενικά «προνόμια». 5) 
Αναλυτική περιγραφή των κινήσεων ολοκλήρωσης του ξε-
πουλήματος σε ενέργεια, ύδρευση, υποδομές κ.λπ. 6) Νέα 
«κινητικότητα» στο Δημόσιο. Και βέβαια τα επόμενα αντι-
δραστικά «Εργασιακά» (βλ. ΕΠ Ιουνίου), η «Απλοποίηση 
Εργατικής Νομοθεσίας»!

Πορεία προς την έκρηξη
Τον Οκτώβριο, αρχίζοντας η 3η Αξιολόγηση, τα παρα-

πάνω θα εμπλουτιστούν ακόμα χειρότερα για τον ελληνι-
κό λαό. Η «διάσωση» του ελληνικού καπιταλισμού μέσω 
της διασωλήνωσης στον μνημονιακό δανεισμό εξαντλή-
θηκε πια. Το καθεστώς Αποικίας Χρέους επισημοποιείται, 
επιχειρείται να επιβληθεί αδιασάλευτα για δεκαετίες, κα-
ταστρέφοντας κάθε οικονομικό και κοινωνικό δικαίωμα, 
ενταφιάζοντας κάθε δυνατότητα του ελληνικού λαού να 
έχει φωνή και μέλλον.

Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι η οποιαδήποτε πλα-
σματική «βιωσιμότητα» του χρέους, αλλά η καταστροφική 
συρρίκνωση του παραγωγικού συστήματος, η έκρηξη του 
ιδιωτικού χρέους «όλων προς όλους», ο καταποντισμός 
του ελληνικού καπιταλισμού στον διεθνή καταμερισμό ερ-
γασίας – η αγιάτρευτη κρίση του καπιταλιστικού συστή-
ματος στην Ελλάδα. Τα παραμύθια για «ανάπτυξη» και… 
«συμπιεσμένα ελατήρια» καταρρέουν, έχουμε μπροστά 
πολλά χρόνια ύφεσης και πτώσης της οικονομίας, κοινω-
νικής βαρβαρότητας, πισωγυρίσματος δεκαετιών για το 
βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού.

Η ελληνική μπουρζουαζία, βυθισμένη σε ιδεολογική 
και πολιτική παρακμή, μόνο θέλει (προσκολλημένη στους 
Ευρωπαίους και Αμερικάνους ιμπεριαλιστές) να διαιωνί-
σει αυτή τη θλιβερή αλλά αρπακτική διαχείριση, παρα-
σιτώντας πάνω στη δυστυχία του ελληνικού λαού, στηρι-
ζόμενη σε μια βαθιά αντιδημοκρατική αναδίπλωση. Όλα 
αυτά μέσα σε μια ΕΕ σε αποσύνθεση, σε μια περιοχή που 
αποσταθεροποιείται και εκρήγνυται διαρκώς.

Ο θίασος του ΣΥΡΙΖΑ/Τσίπρα ελπίζει στα σενάρια 
«εθνικής συνεννόησης» και άρχισε τα σαλιαρίσματα προς 
το «προοδευτικό» ΠΑΣΟΚ. Ο έτερος πρωταγωνιστής του 
μνημονιακού κοινοβουλευτικού θιάσου, η ΝΔ του Κυριά-
κου, υπενθυμίζει την αξίωση να κυβερνήσει ξανά, όταν 
εξαντληθούν οι υπηρεσίες του Τσίπρα προς το καθεστώς 
και το επιτρέψουν οι ιμπεριαλιστές. Είναι όλοι ανίκανοι, 
δοσίλογοι, τυχοδιώκτες, επικίνδυνοι. Εργαζόμενοι, 
άνεργοι, φτωχά λαϊκά στρώματα και νεολαία πρέπει χωρίς 
χρονοτριβή να κινηθούμε για την ανατροπή τους, να ξε-
σηκωθούμε και να τους σαρώσουμε._

Η αθλιότητα της συμμορίας του Τσίπρα δεν 
έχει τελειωμό! Με μοναδικό σκοπό να πα-
ραμείνουν για λίγο ακόμη στην εξουσία, 
εκτελούν δουλικά κάθε απαίτηση των δα-

νειστών-τοκογλύφων, ψηφίζοντας συνεχώς νέα αντερ-
γατικά-αντιλαϊκά μέτρα. Έτσι, μόλις δύο εβδομάδες 
μετά την ψήφιση των μέτρων για τη 2η αξιολόγηση, 
ουσιαστικά του 4ου μνημονίου, κατέθεσαν και ψήφι-
σαν στις 9 Ιούλη δέσμη τροπολογιών/νέων μέτρων (τα 
εναπομείναντα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολό-
γησης). 

Μάλιστα, αυτή τη φορά ξεπέρασαν κάθε προηγού-
μενο καθώς οι παραπάνω τροπολογίες συμπεριλήφθη-
καν, με τη διαδικασία μάλιστα του κατεπείγοντος, σε 
άσχετο νομοσχέδιο για την αλιεία, εξευτελίζοντας και 
τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς τους, τους οποίους 
με πάθος υπερασπίζονται. 

Οι προαπαιτούμενες ρυθμίσεις, των υπουργείων 
Εργασίας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
αφορούν: 

▶ Εργασιακά: Οριστικοποίηση της κατάργησης των 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, με τη συνέχιση ανα-
στολής των δύο βασικών αρχών που διέπουν το καθε-
στώς συλλογικών διαπραγματεύσεων: της επεκτασιμό-
τητας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης (που 
είχαν τεθεί σε αναστολή με τον νόμο 4024/2011). Στην 
τροπολογία που κατατέθηκε αναφέρει ρητά ότι η ανα-
στολή θα λήξει υπό την προϋπόθεση «επιτυχούς ολο-
κλήρωσης του προγράμματος», δηλαδή αν και εφόσον 
συμφωνήσουν οι δανειστές, τον Δεκέμβρη του 2021(!) 
και όχι τον Αύγουστο του 2018, όπως αρχικά όριζε το 
νομοσχέδιο και διαβεβαίωναν όλα τα κυβερνητικά στε-
λέχη. Η τροπολογία αυτή απαιτήθηκε, όπως προκύπτει 
από τα πρακτικά του τελευταίου Eurogroup, από τον 
εκπρόσωπο του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, που έθεσε θέμα δια-
φωνίας του Ταμείου!

▶ Συντάξεις: «Πάγωμα» μέχρι το 2022 κάθε αύξη-
σης στις συντάξεις: Με την τροπολογία αυτή, που «πα-
γώνει» για έξι χρόνια τις συντάξεις (και όχι για πέντε, 
όπως προέβλεπε το 4ο μνημόνιο), η κυβέρνηση υφαρ-
πάζει περίπου άλλο 1,2 δις ευρώ από τους συνταξιού-
χους (συν τα 2,2 δις ευρώ μέχρι το 2019). Παράλληλα, 
στην ίδια τροπολογία, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί 
να «δέσει νομικά» τις περικοπές που έρχονται το 2019. 
Δικαιολογεί τις παρεμβάσεις στον νόμο Κατρούγκαλου 
(ν.4387/2016) με επιχειρήματα που άπτονται της διε-
θνούς νομολογίας. Έτσι, επιδιώκει να «θωρακίσει» τις 
μειώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1% του ΑΕΠ 
(που συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν το 2019) και 
μεταφράζονται σε περικοπές στις συντάξεις έως 18% 
μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

▶ Φορολογία: Ουσιαστικά ψηφίστηκε η επιβολή 
της μείωσης του αφορολόγητου από το 2019 και όχι το 

2020. Για να μη συμβεί το παραπάνω θα πρέπει να επι-
τευχθούν οι στόχοι, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Με τον 
τρόπο αυτό εφηύραν έναν εύσχημο τρόπο προκειμένου 
να υφαρπάξουν άλλα περίπου 2 δις ευρώ από τους φο-
ρολογουμένους! 

▶ Πλειστηριασμοί: Αλλαγή στους όρους λειτουργί-
ας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού και 
σε τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας, το οποίο πρακτικά σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη 
διευκόλυνση στην αρπαγή κατοικιών, η οποία το επό-
μενο διάστημα θα πάρει μεγάλες διαστάσεις. 

Οι νέες απαιτήσεις των δανειστών-τοκογλύφων έως 
το τέλος του προγράμματος

Κανείς δεν πιστεύει πλέον τους επαγγελματίες ψεύ-
τες, βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τρεις μέρες μετά 
την ψήφιση των παραπάνω τροπολογιών! (π.χ. ο ει-
σηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αραχωβίτης, για τις 
τροπολογίες επισήμαινε ότι «η νομοθέτηση των τρο-
πολογιών αποτελεί ένα τελευταίο βήμα προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η λίστα με τα προαπαιτούμενα σημεία 
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Μετά το σημείο 
αυτό, η ελληνική πλευρά θα έχει πλέον εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της σχετικά με τις απαιτήσεις του προ-
γράμματος», ή η υπ. Εργασίας Αχτσιόγλου, σε συνέ-
ντευξή της επέμενε ότι η επαναφορά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 
2018, κ.τ.λ.).

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση συμμόρφωσης της 
Κομισιόν, που εκδόθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση της δεύτερης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος, 
οι δανειστές απαιτούν την υλοποίηση 113 προαπαι-
τούμενων, έως και το β΄ τρίμηνο του 2018, ορίζοντας 
μάλιστα ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει 
άμεσα (από τα 113 συνολικά προαπαιτούμενα, τα 95 θα 
πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο 2017 στο πλαίσιο της 
3ης και της 4ης αξιολόγησης!). 

Τα πιο σημαντικά από αυτά αφορούν: α) την αλλαγή 
στον συνδικαλιστικό νόμο ώστε οι απεργίες να προκη-
ρύσσονται με την υπερψήφιση από τουλάχιστον το 50% 
των μελών των σωματείων, τη λειτουργία του ΟΜΕΔ, 
τον «εξορθολογισμό» της εργασιακής νομοθεσίας, δη-
λαδή την ουσιαστική κατάργηση του συνδικαλιστικού 
νόμου (ν.1264) και ότι έχει απομείνει από τα εργασια-
κά-συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, β) νέα αξιολόγηση 
και κινητικότητα στο δημόσιο που ανοίγει το δρόμο 
σε νέες απολύσεις, γ) αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας 
για τους δασκάλους και τους καθηγητές, δ) αλλάζουν 
κι άλλο, φυσικά προς το χειρότερο, οι όροι χορήγησης 
των αναπηρικών και των οικογενειακών επιδομάτων, ε) 
συνέχιση του ξεπουλήματος του εθνικού πλούτου μέσω 
ιδιωτικοποιήσεων (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.τ.λ.), στ) νέες αλ-
λαγές στο καθεστώς του ΦΠΑ, άνοιγμα όσων επαγγελ-
μάτων παραμένουν ακόμη κλειστά κ.α.

ΜΕΤΡΑ, ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ!
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Μαζί με το κλείσιμο της δεύ-
τερης αξιολόγησης και την 
υπογραφή του 4ου Μνημο-
νίου (στην πράξη ένα μνη-

μόνιο διαρκείας) η άθλια συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βυθίζει ολοένα και περισσότερο 
την ελληνική εργατική τάξη και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα στην διευρυνόμενη δίνη των 
πολεμικών συγκρούσεων στην Συρία και στην 
ευρύτερη περιοχή, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως 
με τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των 
ΗΠΑ, και των συμμάχων τους στην περιοχή, 
Ισραήλ και Αίγυπτο.

Την Πέμπτη 15 Ιούνη —λίγες μέρες μετά 
την συμμετοχή της Ελλάδας στην νατοϊκή 
στρατιωτική άσκηση στην Ρουμανία, που στό-
χευε τη  Ρωσία— συγκλήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη, για τρίτη συνεχόμενη φορά, το Ανώτατο 
Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, 
ταυτόχρονα με την τριμερή συνάντηση κο-
ρυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τόσο στο 
ελληνο-ισραηλινό Συμβούλιο όσο και στην 
τριμερή, η συζήτηση μπορεί να περιορίστηκε 
κυρίως στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και στον 
τρόπο μεταφοράς του στην Ε.Ε., αλλά ταυτό-
χρονα εξετάστηκε και η πορεία της ελληνο-
ισραηλινής στρατιωτικής συνεργασίας.

Όσον αφορά τα κοιτάσματα φυσικού αε-
ρίου στην χώρα και συνολικά στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, η συγκυβέρνηση του Τσίπρα 
επιθυμεί την κατασκευή ενός υποθαλάσσι-
ου αγωγού, τον επονομαζόμενο αγωγό East 
Med, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από 
τα οικόπεδα της Κύπρου και του Ισραήλ, δι-
αμέσου της Κρήτης και του Ιουνίου, προς την 
Ιταλία και, εν συνεχεία, βορειότερα προς την 
καρδιά της ΕΕ. Ο αγωγός αυτός φαίνεται να 
προκρίνεται ολοένα και περισσότερο από 
τους αμερικανούς και ευρωπαίους ιμπεριαλι-
στές απέναντι στην εναλλακτική λύση, που 
είναι και κατά πολύ φθηνότερη, διαμέσου της 

Τουρκίας, λόγω της πολιτικής στάσης του Ερ-
ντογάν. Ωστόσο, η κατασκευή του αγωγού  
(ύψους 5-6 δις ευρώ) βρίσκεται ακόμη στο 
στάδιο των τεχνο-οικονομικών μελετών.

Ταυτόχρονα με τον υποθαλάσσιο αγωγό, 
στην τριμερή συνάντηση συζητήθηκε και η κα-
τασκευή ενός υποθαλάσσιου καλωδίου —το 
επονομαζόμενο Euro-Asian Interconnector— 
που θα ξεκινάει από το Ισραήλ και, διαμέσου 
Κύπρου και Κρήτης, θα μεταφέρει ηλεκτρική 
ενέργεια προς την Αττική και την υπόλοιπη 
ηπειρωτική χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση 
προτείνει να προστεθεί στο καλώδιο αυτό και 
ένα καλώδιο οπτικών ινών, ώστε να υπάρξει 
και μια τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. Η κατα-
σκευή αυτού του υποθαλάσσιου καλωδίου 
είναι ύψους 1,5 δις ευρώ και μάλλον θα χρη-
ματοδοτηθεί από την Ε.Ε. 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τσίπρα 
και της ελληνικής αστικής τάξης να εκμε-
ταλλευτούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου 
και κυρίως να μετατραπεί η χώρα σε κόμβο 
για την μεταφορά του φυσικού αερίου της 
Ανατολική Μεσογείου στην Ε.Ε., τους οδη-
γεί στην πλήρη ευθυγράμμιση και υποταγή 
στους σχεδιασμούς των ευρωπαίων και αμερι-
κανών ιμπεριαλιστών στην περιοχή και, κατ’ 
επέκταση, στην συμμαχία με το Ισραήλ (τον 
στρατιωτικό βραχίονα των αμερικανών στην 
περιοχή), αλλά και με όλα τα αντιδραστικά 
αραβικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής. 
Αυτή η πολιτική όχι μόνο βυθίζει ολοένα και 
περισσότερο την Ελλάδα στις πολεμικές ιμπε-
ριαλιστικές επιχειρήσεις και στον αμερικάνικο 
στρατιωτικό μηχανισμό, αλλά και στρέφεται 
εναντίον όλων των λαών και των κινημάτων 
της Μέσης Ανατολής. 

Έτσι, από την μια, η κυβέρνηση Τσίπρα 
ετοιμάζεται να υπογράψει εκ νέου την Συμ-
φωνία Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual 
Cooperation Defense Agreement) με τις 
ΗΠΑ. Αυτή η συμφωνία, που ρυθμίζει κυρίως 

την χρήση της 
αμερικάνικης 
σ τρ α τ ι ω τ ι -
κής βάσης 
της Σούδας, 
υπογράφτη-
κε για πρώτη 
φορά το 1990 
και από το 1998 ανανεώνεται συνεχώς κάθε 
χρόνο. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση έχει απο-
φασίσει την πολυετή ανανέωσή της (πιθανόν 
δεκαετή) όπως επιθυμούν οι ΗΠΑ, με την 
ταυτόχρονη δημιουργία στη Σούδα και μιας 
μόνιμης βάσης βατραχανθρώπων των ΗΠΑ, 
την χρησιμοποίηση του ελληνικού στρατιωτι-
κού αεροδρομίου στο Καστέλι του Ηρακλείου 
ως νέα βάση για Μη Επανδρωμένα Αεροσκά-
φη, την υποστήριξη αμερικανικών αεροπλα-
νοφόρων που δρουν στην Ανατολική Με-
σόγειο από ελληνικά πολεμικά πλοία, κ.ο.κ. 
Αυτή η αναβάθμιση της Σούδας και των κάθε 
είδους στρατιωτικών διευκολύνσεων (σε αε-
ροδρόμια Λάρισας, Άκτιου, Ανδραβίδας κ.α.) 
προς τους αμερικανούς έχει απώτερο στόχο 
την υποβάθμιση της στρατιωτικής βάσης του 
Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, που ήδη παρουσιάζει 
πολλά προβλήματα για Αμερικανούς και Ευ-
ρωπαίους (όπως φάνηκε και από την πρόσφα-
τη απόσυρση των γερμανικών δυνάμεων και 
την μεταφορά τους στην Ιορδανία).

Από την άλλη, η κυβέρνηση Τσίπρα συ-
σφίγγει τις σχέσεις με όλα τα αντιδραστικά 
καθεστώτα της περιοχής. Ενισχύει εμμέσως 
την δικτατορία της Αιγύπτου και την άγρια 
καταστολή του αιγυπτιακού εργατικού κινή-
ματος. Προδίδει πολλαπλά και ξεδιάντρο-
πα τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, όχι 
απλώς γιατί συμμαχεί με το Ισραήλ αλλά και 
γιατί αποδέχεται την αρπαγή από το Ισραήλ 
των θαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
που ανήκουν στην Παλαιστίνη. Ταυτόχρονα, 
ετοιμάζεται για ένα όπως όπως κλείσιμο του 

Κυπριακού ζητήματος, δηλαδή για την με-
τατροπή της Κύπρου σε προτεκτοράτο των 
ιμπεριαλιστών, ώστε να διευθετηθούν τα ζη-
τήματα της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ και 
να αρχίσει η ανεμπόδιστη εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων αερίου. Όπως συμβαίνει πάντα, 
η αθλιότητα και δολιότητα της ελληνικής 
αστικής τάξης, που σήμερα ενσαρκώνει πλή-
ρως η κυβέρνηση του Τσίπρα, δεν πρόκειται 
να την οδηγήσει σε κανένα όφελος, όπως ελ-
πίζει, αλλά σε απώλειες, απέναντι τόσο στην 
τούρκικη αστική τάξη όσο και στους ιμπερι-
αλιστές, άσχετα αν δημιουργήσει τεράστιους 
κινδύνους για το ελληνικό εργατικό κίνημα. 

Η σταδιακή μετατροπή της χώρας σε ένα 
στρατιωτικό οχυρό/βάση των ΗΠΑ, η αθρόα 
ένταξη/υποβοήθηση των αμερικάνικων στρα-
τιωτικών δυνάμεων, η σταδιακή μετατροπή 
της σε στρατιωτικό βραχίονα των ιμπερια-
λιστών, έστω και συμπληρωματικό σε αυτόν 
του Ισραήλ, μας βυθίζει αργά αλλά σταθερά 
σε μια απευθείας αντιπαράθεση τόσο με την 
Τουρκία όσο και με την Ρωσία κ.α., στην πιο 
άμεση στρατιωτική συμμετοχή στις πολεμικές 
επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών στην περιοχή, 
στην άγρια καταστολή της Αράβικης Άνοιξης 
και του αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Ταυ-
τόχρονα συνιστά μια άμεση απειλή για το ελ-
ληνικό εργατικό κίνημα, μια που ενισχύει σθε-
ναρά (και στρατιωτικά) την ελληνική αστική 
τάξη και τις μνημονιακές πολιτικές της. Με 
αυτήν την έννοια, η εξωτερική πολιτική της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθίσταται 
ακόμη πιο επικίνδυνη και από την πολιτική 
των Μνημονίων.

H τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
<Ηρακλής Χριστοφορίδης

Την ώρα που η διένεξη μεταξύ 
των χωρών του Κόλπου και του 
Κατάρ κορυφώνεται, που η Τε-
χεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη 

με τις σοβαρότερες, εδώ και δεκαετίες, βομ-
βιστικές επιθέσεις και αντικυβερνητικές συ-
γκρούσεις, την ώρα, ακόμα, που ξεκινάει στη 
Συρία η μάχη ανακατάληψης της Ράκα από 
τον ISIS με τους κούρδους μαχητές του YPG 
σε πρωταγωνιστικό ρόλο και μπαίνει στην τε-
λική της φάση η μάχη για την ανακατάληψη 
της Μοσούλης στο Ιράκ, αυτή την ώρα επέλε-
ξε η Περιφερειακή Κουρδική Κυβέρνηση του 
Ιράκ (KRG) να ανακοινώσει, δια στόματος 
του προέδρου Μ. Μπαρζανί, την απόφαση να 
προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την ανεξαρ-
τησία του ιρακινού Κουρδιστάν στις 25/9 και 
σε βουλευτικές εκλογές στις 6/11.

Η Απόφαση
Πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε 

από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων 
της κουρδικής περιφέρειας, που κατέληξαν σε 
συμφωνία τόσο για το δημοψήφισμα, όσο και 
για τα μη κουρδικά εδάφη που διεκδικούν από 
την ιρακινή κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα 
την πετρελαιοπαραγωγό περιοχή του Κιρ-
κούκ που οι Κούρδοι διεκδικούν ως περιοχή 
που απελευθερώθηκε από τους ίδιους. Από τη 
συζήτηση απείχαν το Κίνημα «Αλλαγή» και η 
«Ισλαμική Ομάδα» του Ιρακινού Κουρδιστάν, 
που θεωρούν ότι πρέπει να προηγηθεί η επα-
νενεργοποίηση του κοινοβουλίου του Κουρ-

διστάν. Στην KRG την πλειοψηφία κατέχει το 
Δημοκρατικό Κόμμα του Μασούντ Μπαρ-
ζανί, που διατηρεί άριστες οικονομικές και 
εμπορικές σχέσεις με την κυβέρνηση Ερντο-
γάν στην Τουρκία, ενώ στην αντιπολίτευση 
βρίσκεται το, αριστερών πεποιθήσεων, κίνημα 
Ταλαμπανί, που συνεργάζεται με το φιλο-
κουρδικό Κόμμα των Λαών στην Τουρκία.

Αντιδράσεις
Από τις τέσσερις κουρδικές οντότητες 

στις οποίες βρίσκεται σήμερα μοιρασμένος ο 
κουρδικός πληθυσμός των 35 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, σε Τουρκία, Συρία, Ιράν και Ιράκ, 
αυτοί που έχουν προχωρήσει περισσότερο 
το όραμα της δημιουργίας ενός ανεξάρτη-
του κράτους είναι οι Κούρδοι του Ιράκ. Το 
ιρακινό Κουρδιστάν απέκτησε δικαιώματα 
αυτοκυβέρνησης ήδη από το 1970, ενώ κατο-
χύρωσε συνταγματικά την αυτονομία του το 
2006, με αναγνωρισμένη τοπική κυβέρνηση 
και ένοπλες δυνάμεις, τους Πεσμεργκά. Όπως 
ήταν αναμενόμενο η ανακοίνωση της διεξα-
γωγής του δημοψηφίσματος προκάλεσε την 
άμεση αντίδραση των κυβερνήσεων και των 
τεσσάρων χωρών που διαθέτουν κουρδικούς 
πληθυσμούς. Η φιλοαμερικανική ιρακινή κυ-
βέρνηση με την οποία η KRG δεν είχε έρθει σε 
καμιά συνεννόηση, διαμηνύει ότι μια τέτοια 
απόφαση προϋποθέτει διαβούλευση με όλα 
τα κόμματα και εθνική συναίνεση. Κρατάει, 
ωστόσο, χαμηλούς τους τόνους της αντιπα-
ράθεσης γιατί, αν οι Κούρδοι προχωρήσουν 

σε αυτονόμηση το Ιράκ κινδυνεύει να τριχο-
τομηθεί, καθώς το σουνιτικό δυτικό τμήμα 
του βρίσκεται, κι αυτό, εδώ και καιρό σε μόνι-
μη αντιπαράθεση με τους Σιίτες που βρίσκο-
νται στην εξουσία. 

Απειλή για τον Ερντογάν
Εντονότερη ήταν η αντίδραση του Ερντο-

γάν που βλέπει την απειλή της απόσχισης των 
κουρδικών περιοχών της Τουρκίας να πλησι-
άζει, ενώ την ίδια στιγμή οι σχέσεις του με τις 
ΗΠΑ βρίσκονται ένα βήμα πριν τη ρήξη. Η 
απόφαση του Τραμπ να ενισχύσει τους Κούρ-
δους του YPG στο μέτωπο της Συρίας και να 
τους δώσει την πρωτοκαθεδρία στη μάχη για 
την κατάληψη της Ράκα, αγνοώντας τις πιέ-
σεις του τούρκου προέδρου για συμμετοχή 
του τουρκικού στρατού, αναζωπυρώνει το 
σενάριο ένωσης των τριών κουρδικών καντο-
νιών της Συρίας (Ροτζάβα, Αφρίν, Κομπάνι) σε 
μια ενιαία εδαφική περιοχή στα τουρκικά σύ-
νορα. Αν προχωρήσει και η αυτονόμηση του 
ιρακινού Κουρδιστάν, που επίσης φαίνεται να 
προάγει η νέα αμερικανική κυβέρνηση, πιθα-
νά σαν αντίβαρο και μοχλό πίεσης στις ανε-
ξέλεγκτες ενέργειες του τούρκου προέδρου, 
ανοίγει ντε φάκτο ο δρόμος ίδρυσης ενός 
ενιαίου κουρδικού κράτους. Σε τροχιά επιδεί-
νωσης βρίσκονται οι σχέσεις του Ερντογάν 
και με τη Γερμανία, η οποία αποφάσισε την 
μεταφορά των βομβαρδιστικών αεροσκαφών 
και των στρατιωτικών της από τη βάση του 
Ιντσιρλίκ στην Τουρκία στην Ιορδανία.

Η αντίδραση του Ερντογάν, ωστόσο, δεν 
αναμένεται να μείνει μόνο στα λόγια. Πιθανό-
τατα θα σπεύσει να εκμεταλλευτεί το γεγονός 
ότι το ιρακινό Κουρδιστάν πραγματοποιεί τα 
κυριότερα έσοδά του από την εξαγωγή πε-
τρελαίου μέσω ενός αγωγού που φτάνει στο 
τουρκικό λιμάνι Τσεϊχάν. Έχει, επίσης, ήδη 
ενημερώσει τους Αμερικανούς ότι θα προχω-
ρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις ενα-
ντίον του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ (το κουρδικό 
Ιράκ) με ότι αυτό συνεπάγεται. Ίσως αυτός εί-
ναι ένας από τους λόγους που οι εκπρόσωποι 
της KRG προσπαθούν να υποβαθμίσουν το 
δημοψήφισμα δηλώνοντας πως δεν θα οδη-
γήσει σε άμεση απόσχιση από το Ιράκ ούτε 
στην προσάρτηση των διαφιλονικούμενων 
περιοχών που βρίσκονται τώρα υπό τον έλεγ-
χό τους, αλλά θα ενισχύσει τη θέση του Κουρ-
διστάν στις διαπραγματεύσεις με τη Βαγδάτη.

Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα σε 
σχέση με το δημοψήφισμα, είναι δεδομένο 
ότι μια ακόμα εστία έντασης δημιουργείται 
στην ευρύτερη γειτονιά μας. Από τη μια οι 
ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις και συγκρούσεις 
που ξεσπούν βίαια στο χώρο της ευρύτερης 
Μέσης Ανατολής, από την άλλη, οι απονενο-
ημένες κινήσεις του Ερντογάν που βρίσκεται 
σε απελπιστική κατάσταση και φαίνεται δια-
τεθειμένος να ανοίξει το πολεμικό παιχνίδι 
τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Κύπρο, καθι-
στούν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη 
για όλους τους λαούς της περιοχής.

 ■ Μαρία Κτιστάκη

Δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση του Ιρακινού Κουρδιστάν
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Οι εκλογικές αναμετρήσεις, 
σε όποια χώρα κι αν γί-
νονται, λόγω της οξείας 
οικονομικής και πολιτικής 

κρίσης του καπιταλιστικού συστήμα-
τος δίνουν αποτελέσματα που μεγαλώ-
νουν τις ρωγμές του αστικού πολιτικού 
σκηνικού. Μετά την επικράτηση του 
Brexit στο δημοψήφισμα του Ιούνη του 
2016, οι πρόωρες εκλογές στη Βρετα-
νία στις 8 Ιούνη έφεραν ουσιαστικά μια 
ήττα του Συντηρητικού Κόμματος (τον 
Απρίλιο εμφανιζόταν με διαφορά 23% 
από τους Εργατικούς), καθώς έχασε 
την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και 
η αναζήτηση φόρμουλας για σχηματι-
σμό κυβέρνησης δε φαίνεται να δίνει 
«στιβαρό» κυβερνητικό σχήμα. Στο 
μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ 
για το Brexit ήδη ξεκίνησαν…

Τα αποτελέσματα
Για τις 650 έδρες του Κοινοβουλίου 

(χρειάζονται 326 έδρες για αυτοδυνα-
μία) ψήφισε το 68,7% του εκλογικού 
σώματος. Έλαβαν:
-> Συντηρητικό Κόμμα: 42,4% και 318 
έδρες από 331 (-13)
-> Εργατικό Κόμμα: 40% και 262 
έδρες από 232 (+30) 
-> Φιλελεύθεροι Δημοκράτες: 12 
έδρες από 8 
–> Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα Β.  
Ιρλανδίας: 10 έδρες από 8.
-> Σιν Φέιν Β. Ιρλανδίας: 7 έδρες από 
4.
-> Ουαλοί Σοσιαλδημοκράτες: 4 
έδρες από 3.
-> Πράσινοι: 1 έδρα από 1.
-> UKIP (ξενοφοβικό): 0 έδρες από 1.

Η Τερέζα Μέι πήρε από τη βασί-

λισσα την εντολή για σχηματισμό κυ-
βέρνησης, ωστόσο το μόνο κόμμα που 
είναι κοντά στους Συντηρητικούς είναι 
το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα Β. 
Ιρλανδίας (ΔΕΚΙ), με τις 10 έδρες του 
οποίου μπορούν να σχηματίσουν αυτο-
δύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 
Είναι το κατεξοχήν αντιδραστικό κόμ-
μα της Β. Ιρλανδίας (φανατικός πολέ-
μιος του IRA), που στο πρόγραμμά του 
αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή και 
τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών του 
Δαρβίνου! Παρά τις δυσκολίες, λόγω 
των απαιτήσεων του ΔΕΚΙ για «μαλα-
κό» Brexit και κυρίως ενίσχυση της Β. 
Ιρλανδίας με μεγάλες επενδύσεις και 
φοροαπαλλαγή των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται εκεί, στις 26 Ιού-
νη ανακοινώθηκε η συμφωνία των δύο 
κομμάτων.

Πριν ακόμα ανακοινωθεί η συμ-
φωνία, η Μέι σχημάτισε κυβέρνηση 
μειοψηφίας και έκανε προγραμματικές 
δηλώσεις και ανακοίνωση υπουργών. 
Οι Συντηρητικοί απάλειψαν από το 
πρόγραμμά τους την κατάργηση των 
δωρεάν γευμάτων στα σχολεία, την 
περικοπή του επιδόματος θέρμανσης 
σε συνταξιούχους, τη χρηματοδότηση 
πρότυπων γυμνασίων και κάποια ακό-
μα που υποστήριζαν στην προεκλογική 
τους καμπάνια..

Επιμένουν όμως στο πάγωμα μι-
σθών και τη σκληρή λιτότητα γενικά. 
Κατέθεσαν εννέα νομοσχέδια που θα 

ελέγξουν το δίκαιο της χώρας σε σχέ-
ση με αυτό της ΕΕ και θα κάνουν τις 
ανάλογες προσαρμογές. Αφορούν την 
τροποποίηση 19.000 νόμων και γίνεται 
προσπάθεια από τους Συντηρητικούς 
αυτή η διαδικασία να γίνει από υπουρ-
γούς και δημόσιους λειτουργούς, χωρίς 
έγκριση του κοινοβουλίου!

Λόγω της περιπλοκότητας της κα-
τάστασης και των κρίσιμων επιλογών 
που πρέπει να γίνουν, η κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία θα δοκιμαστεί σύντο-
μα.  Η επιλογή να δοθεί εντολή σχη-
ματισμού κυβέρνησης στον Τζέρεμι 
Κόρμπιν των Εργατικών είναι απευ-
κταίο σενάριο για την αστική τάξη. Αν 
συμβεί, θα ενέχει σημαντικές πολιτικές 
αλλαγές, ωστόσο είναι και γι΄ αυτόν 
αδύνατο να σχηματίσει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση, οπότε σε γενικές γραμμές 
οδηγούμαστε σε αδύναμες πολιτικά 
κυβερνήσεις, που θα δυναμιτίσουν την 
πολιτική κρίση.

Συστημική ανησυχία
Οι αντιθέσεις ανάμεσα στις μερί-

δες του βρετανικού κεφαλαίου, που 
μάχονται για το πώς θα γίνει το Brexit 
(άλλες κερδίζουν, άλλες χάνουν από 
αυτό) και τα συμφέροντά τους σε σχέ-
ση με τους ανταγωνιστές τους στην 
ΕΕ, που θα πρέπει να αποτυπωθούν 
στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, 
ταλανίζουν το εσωτερικό και των δύο 
μεγάλων αστικών κομμάτων. Η Μέι 

αμφισβητείται μετά την εκλογική απο-
τυχία από «δελφίνους», ενώ μέσα στο 
κόμμα άλλοι εκφράζονται υπέρ ενός 
«σκληρού» Brexit και άλλοι υπέρ ενός 
«μαλακού» (δηλαδή να παραμείνουν 
εντός ενιαίας αγοράς και τελωνειακής 
ένωσης). Ο Κόρμπιν αντέχει στο Εργα-
τικό Κόμμα μετά το πολύ καλό εκλο-
γικό αποτέλεσμα, όμως είναι ανοιχτή η 
αμφισβήτηση από την πλειοψηφία των 
βουλευτών, ενώ εκτός από τη γραμμή 
για «μαλακό» Brexit που εισηγείται ο 
Κόρμπιν, η δεξιά πτέρυγα μιλάει για 
ουσιαστική ακύρωση του Brexit!

Αυτό όμως που τρομάζει τις συστη-
μικές δυνάμεις – περισσότερο και από 
την πολιτική αδυναμία των κομμάτων 
τους – είναι η λαϊκή συσπείρωση, ειδι-
κά της νεολαίας, γύρω από το κοινω-
νικό πρόγραμμα του Κόρμπιν και οι 
κινήσεις (διαδηλώσεις οργής για τη δο-
λοφονία δεκάδων ενοίκων εργατικών 
κατοικιών από πυρκαγιά λόγω χρήσης 
ακατάλληλων οικοδομικών υλικών 
για κερδοσκοπικούς λόγους, κάλεσμα 
συνδικάτων για κινητοποίηση ενάντια 
στο πρόγραμμα περικοπών της Μέι την 
1η Ιουλίου, επεισοδιακές διαδηλώσεις 
μετά τη δολοφονία νεαρού από αστυ-
νομικούς) που δείχνουν ενεργοποίηση 
της αγγλικής εργατικής τάξης, μετά την 
ήττα της από τον Θατσερισμό τη δεκα-
ετία του 1980 (η Θάτσερ είχε δώσει τη 
διαχείριση των εργατικών κατοικιών σε 
εταιρείες real estate!). Αυτές τις ανησυ-
χίες εκφράζουν και δημοσιεύματα για 
τροτσκιστές συνδικαλιστές που σχεδι-
άζουν κλίμα κοινωνικής έντασης για να 
ανοίξουν τον δρόμο στον Κόρμπιν. 

 ■ Α.Φ.

Εκλογές στη Μ. Βρετανία:
Φόβος πολιτικού αδιεξόδου

Ολοκληρώθηκαν οι κοι-
νοβουλευτικές εκλογές 
στην Γαλλία, των οποίων 
το αποτέλεσμα μαζί με 

την ανάδειξη του Μακρόν στην προε-
δρία σηματοδοτεί μία νέα περίοδο για 
τον γαλλικό καπιταλισμό και το εργατι-
κό κίνημα της Γαλλίας.

Στον δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών, που διεξήχθη στις 7 Μάη, 
αναδείχθηκε νικητής ο Εμμανουέλ Μα-
κρόν με 66,1% και 20,7 εκ. ψήφους, ενώ 
η Μαρίν Λεπέν απέσπασε το 33,9%, δη-
λαδή 10,6 εκ. περίπου. Δώδεκα εκ. απεί-
χαν και 4 εκ. ψήφισαν λευκό και άκυρο. 
Στις δε κοινοβουλευτικές εκλογές, στις 
11 και 18 Ιούνη, νικητής αναδείχθηκε ο 
συνδυασμός του Μακρόν, Republique 
en Marche. Το μονοεδρικό σύστημα, με 
τις 577 συνολικά εκλογικές περιφέρειες 
ευνοεί τους μεγάλους εκλογικούς σχη-
ματισμούς. Συγκεκριμένα, η Republique 
en Marche κέρδισε 306 έδρες, οι Ρεπου-
μπλικάνοι 112, το Modem 42 έδρες, το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα 30, η Ανυπότακτη 
Γαλλία 17 έδρες, το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Γαλλίας (P.C.F.) 10 έδρες και το 
Εθνικό Μέτωπο 8 έδρες. Η αποχή ήταν 
γιγάντια: Στον πρώτο γύρο ψήφισε το 
48% και στο δεύτερο μόλις το 42,5%, 
ενώ στις λαϊκές συνοικίες και περιοχές η 

αποχή ξεπερνούσε ακόμη και το 70%! Η 
αποχή, βέβαια, είναι ακόμα μεγαλύτερη, 
καθώς τα παραπάνω ποσοστά περιγρά-
φουν μόνο την αποχή των εγγεγραμ-
μένων στους εκλογικούς καταλόγους. 
Επιπλέον, τα λευκά και τα άκυρα ξεπερ-
νούσαν το 4%.

Η άκρα αριστερά παρενέβη στις κοι-
νοβουλευτικές εκλογές κυρίως μέσα 
από την εκλογική κάθοδο της Lutte 
Ouvrière, η οποία παρουσίασε υπο-
ψηφίους σε όλες σχεδόν τις εκλογικές 
περιφέρειες, κερδίζοντας 159,5 χιλιάδες 
ψήφους, δηλαδή 0,79%, ενώ το 2012 
είχε κερδίσει 129,5 χιλιάδες ψήφους, 
δηλαδή 0,5%. Το NPA, παρουσίασε 
υποψηφίους μόνο σε 27 εκλογικές πε-
ριφέρειες, αποσπώντας 5,5 χιλιάδες ψή-
φους, ενώ το 2012 είχε κατέβει σε 366. Η 
εξαφάνιση του από τον εκλογικό χάρτη, 
μαζί με την δυσκολία και αμφιθυμία να 
παρουσιάσει υποψήφιο στις προεδρικές 
εκλογές είναι σημάδια μίας σοβαρής 
κρίσης. Η ίδια κρίση φανερώνεται στο 
αλαλούμ για την γραμμή που θα κρα-
τούσε στις εκλογές: Παρά την κεντρική 
γραμμή για ψήφιση στον πρώτο γύρο 
των υποψηφίων της L.O, όπου δεν είχε 
δικό του υποψήφιο, εμφανίστηκαν το-
πικά πολλές διαφορετικές γραμμές, από 
ψήφο στο ΚΚ Γαλλίας, στην Ανυπότα-
κτη Γαλλία, ή γενικά στην “αριστερά 

πέραν του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος”. Τέλος, σε 63 
περιφέρειες κατέβηκε 
το Ανεξάρτητο Εργατι-
κό Δημοκρατικό Κόμμα 
(P.O.I.D.), κερδίζοντας 
8,5 χιλιάδες ψήφους.

Η νέα κυβέρνηση που σχηματίστη-
κε, μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών, με την συνεργασία της Republique 
en Marche και του MoDem, έχει πρωθυ-
πουργό τον Εντουάρτ Φιλίπ. Υπουργός 
Οικονομικών ορίστηκε ο Μπρούνο Λε 
μέρ και υπουργός Δικαιοσύνης ο Φραν-
σουά Μπαϊρού. Ο υπουργός Εργασίας 
είναι πρώην διευθυντής ανθρώπινων 
πόρων στο μεγάλο καπιταλιστικό όμιλο 
Danone, ενώ ο υπουργός Παιδείας είναι 
διευθυντής στο φημισμένο πανεπιστή-
μιο οικονομικών της γαλλικής ελίτ, την 
ESSEC. Πρόκειται για μία κυβέρνηση 
ακραία νεοφιλελεύθερη, αντεργατική, 
υπέρμαχος της Ε.Ε., μία κυβέρνηση του 
μεγάλου κεφαλαίου. Πολύ σύντομα, 
ήρθαν στην επιφάνεια σκάνδαλα, στα 
οποία ήταν μπλεγμένοι ο Φρανσουά 
Μπαϊρού, ο υπουργός Άμυνας και ο 
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, οι 
οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.

Η νέα κυβέρνηση έχει ανακοινώσει 
και προετοιμάζει περαιτέρω μεταρρυθ-
μίσεις στην εργατική νομοθεσία, συνε-

χίζοντας και εμβαθύνοντας τον αντερ-
γατικό νόμο Ελ Κομρί. Στόχος της είναι 
η πλήρης ανατροπή όλου του εργασια-
κού μοντέλου που ισχύει στην Γαλλία. 
Πρόκειται για κήρυξη ενός αμείλικτου 
πολέμου στους εργαζομένους. Στο στό-
χαστρο της έχει θέσει, επιπλέον, και το 
ασφαλιστικό σύστημα και τις κοινωνι-
κές παροχές. Τέλος, έχει ήδη προτείνει 
την δημιουργία κοινού Υπουργού Οικο-
νομικών και κοινού Προϋπολογισμού 
της Ευρωζώνης, ενισχύοντας έτσι την 
αντεπαναστατική, αντεργατική Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Πολύ σύντομα, οι εργαζόμενοι και η 
νεολαία της Γαλλίας θα βρεθούν ενώπι-
ον γιγάντιων επιθέσεων στα κοινωνικά 
και πολιτικά τους δικαιώματα. Εκρήξεις 
και οι σκληροί αγώνες θα γεννηθούν 
χωρίς αμφιβολία. Θα πρέπει όμως να 
εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργα-
λεία, για να μπορέσουν να αμυνθούν 
στοιχειωδώς, πόσω μάλλον για να νι-
κήσουν στην επερχόμενη σκληρότατη 
σύγκρουση, και κυρίως με ένα επανα-
στατικό μαρξιστικό εργατικό κόμμα.

Γαλλία 
Εκλογές και νέα κυβέρνηση
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Το Κατάρ είναι ένα 
εμιράτο πάνω σε 
μια μικροσκοπική 
χερσόνησο της 

ερήμου στον Περσικό Κόλπο 
το οποίο ήταν πάντα υποτε-
λές στην Σαουδική Αραβία. 
Το 1995 όμως άρχισε να κά-
νει εξαγωγές Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) από 
το μεγαλύτερο κοίτασμα του 
κόσμου, το North Field, το οποίο μοιράζεται με το 
σιϊτικό  Ιράν, τον αιώνιο αντίπαλο της σουνιτικής 
Σαουδικής Αραβίας! Το αποτέλεσμα για τα οικο-
νομικά του Κατάρ ήταν παρόμοιο με  τον τεράστιο 
πλούτο που έχει συσσωρεύσει από τις αρχές του 
20ου αιώνα η Σ. Αραβία από το αργό πετρέλαιο. Το 
χρήμα που έρευσε μεταμόρφωσε το Κατάρ στο πιο 
πλούσιο κράτος παγκοσμίως με όρους κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ ( 138.480 δολάρια τον χρόνο ανά κά-
τοικο), καθώς το εμιράτο των 2,7 εκατ. ανθρώπων 
έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο. 
Αυτή η εστιασμένη παραγωγή ΥΦΑ ξεχώρισε το 
Κατάρ από τους άλλους πετρελαιοπαραγωγούς 
γείτονες, αφού είναι απαλλαγμένη από την εμπλο-
κή και την πολιτική πίεση του OPEC, του πετρε-
λαϊκού καρτέλ στο οποίο κυριαρχεί η Σ. Αραβία. 
Ο πλούτος του φυσικού αερίου του έδωσε την δυ-
νατότητα να παίξει ένα ολοένα και πιο αυτόνομο 
ρόλο και να ξεφύγει από την κυριαρχία της Σ. Αρα-
βίας. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες το Κατάρ έγινε 
ο μεγαλύτερος παραγωγός ΥΦΑ στην περιοχή, με 
μόνο την ρωσική Gazprom να μπορεί να ανταγω-
νιστεί την επιρροή του στις εξαγωγές ΥΦΑ.

Η οικονομική δύναμη έφερε την επιδίωξη να 
εξαπλωθεί και η πολιτική του επιρροή, ο πλούτος 
από το φυσικό αέριο του επέτρεψε να αναπτύξει 
εξωτερικές πολιτικές που ενόχλησαν πλήρως τα 
άλλα καθεστώτα του Κόλπου. Στην Συρία αρχικά 
χρηματοδότησε την σουνιτικη Συριακή αντιπολί-
τευση συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού Κρά-
τους, ενάντια στον αλεβίτη Ασαντ σύμμαχο του 
Ιράν και των Ρώσων. Στόχος ήταν να εκδιωχτούν 
οι Ρώσοι και να περάσει από την Συρία ο αγωγός 
Trans-Syria, που θα έδινε διέξοδο στο ΥΦΑ του 
Κατάρ προς την Μεσόγειο και την Ευρώπη. Όταν 
όμως ο συσχετισμός δύναμης σταθεροποιήθηκε 
υπέρ των Ρώσων, το Κατάρ προτίμησε να διαφο-
ροποιήσει την πολιτική του και να επενδύσει 2,7 
δις δολάρια στην Ρωσική Rosneft Oil, παρά το γε-
γονός ότι φιλοξενεί την μεγαλύτερη αεροπορική 
βάση των ΗΠΑ στην περιοχή. Αυτή η «αλλαγή» 
υποστηρίχτηκε και από την ανάγκη να προωθήσει 
μια περιφερειακή πολιτική δέσμευσης με το Ιράν 
για να εξασφαλίσει την πηγή του πλούτου του. Με 
λίγα λόγια η προοπτική να γίνει το Κατάρ πολύ πιο 
ενεργός υποστηρικτής του άξονα Ρωσία-Συρία-
Ιράν κατατρόμαξε τα καθεστώτα του κόλπου και 
τις ΗΠΑ. 

Παράλληλα το Κατάρ προώθησε την υποστή-
ριξη των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο 
πριν το πραξικόπημα, αλλά και μετά από αυτό, οι 
οποίοι αν και είναι σουνίτες αποτελούν θανάσιμους 
αντιπάλους της Σ. Αραβίας, την Χαμάς στη Λωρίδα 
της Γάζας, τις μειονότητες των σιιτών Κατίφ στην 
Σ. Αραβία και το Μπαχρέιν (οι οποίες στηρίζονται 
από το Ιράν) και τις ένοπλες παρατάξεις σε Λιβύη 
και Συρία, που αντιτίθεται στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα (ΗΑΕ) και την Σ. Αραβία. Τέλος το φυσι-
κό αέριο πλήρωσε επίσης για ένα παγκόσμιο τηλε-
οπτικό δίκτυο , το Al Jazeera, με μεγάλη επιρροή 
στον αραβικό κόσμο που ασκεί έντονη κριτική στα 

καταπιεστικά-αναχρονιστικά καθεστώτα της Μέ-
σης Ανατολής με ένα δημαγωγικό και επιλεκτικό 
τρόπο βέβαια ώστε να υποστηρίζονται οι πολιτικές 
σκοπιμότητες του καθεστώτος του Κατάρ. Επομέ-
νως, οι λόγοι για την επιβολή του εμπάργκο από 
την Σ. Αραβία, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τα 
ΗΑΕ ήταν πολλοί και στοχεύουν στην ευθυγράμ-
μιση και την υποταγή του Κατάρ στην πολιτική της 
Σ. Αραβίας. Θα ακολουθήσουν η Υεμένη, όπου η 
Σ. Αραβία έχει καταδικάσει σε λιμό 7 εκατομμύρια 
Χουθι, που αντιστέκονται και υποστηρίζονται από 
το Ιράν, το καθεστώς που υποστηρίζεται από τους 
Ιμπεριαλιστές στη Λιβύη και οι Μαλβίδες.

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι κατηγορίες για 
στήριξη της τρομοκρατίας αποτελούν απλά το πα-
ραπέτασμα καπνού, όχι γιατί δεν υπάρχει εμπλοκή 
του Κατάρ στην λεγόμενη τζιχαντιστική τρομοκρα-
τία, αλλά γιατί η Σ. Αραβία είναι γνωστό ότι απο-
τελεί μακράν τον πρώτο χορηγό του πιο ακραίου 
Ισλάμ όπου Γης.  Βέβαια οι μοναρχίες του κόλπου 
δεν θα τολμούσαν να κινηθούν αν δεν είχαν την 
στήριξη των αμερικανών ιμπεριαλιστών από τους 
οποίους εξαρτάται η ίδια τους η ύπαρξη. Η επίσκε-
ψη Τραμπ στην Σ. Αραβία και η ανοιχτή επίκληση 
«σε όλα τα έθνη με συνείδηση» να απομονώσουν 
το Ιράν, έδωσε το πράσινο φως για τις εξελίξεις. Η 
πολιτική Τραμπ στοχεύει στην αμφισβήτηση  της 
συμφωνίας για τα πυρηνικά με το Ιράν που είχε 
προωθήσει ο Ομπάμα και να εγκαινιάσει μια πο-
λιτική ρήξης μεταξύ σουνιτικού και σιιτικού τόξου, 
αλλά και αντιπαράθεσης με τους περιφερειακούς 
παίκτες που «αμφισβητούν» την πρωτοκαθεδρία 
των ΗΠΑ (Τουρκία, Κατάρ, Συρία, Ιράκ). Ο στόχος 
μοιάζει να είναι η επικράτηση  ενός ατελείωτου κυ-
νηγιού εξοπλισμών, που θα ενισχύσει το λόμπι των 
αμερικανικών βιομηχανιών όπλων (ήδη πούλησε 
όπλα αξίας 110 δις στη Σ. Αραβία)  και θα ικανο-
ποιήσει το εβραϊκό λόμπι που δεν αποδέχτηκε ποτέ 
την πολιτική Ομπάμα. Ωστόσο οι ανισορροπίες 
που προκαλούν αυτές οι εξελίξεις είναι πολλές:  το 
Ιράκ ελέγχεται από δυνάμεις φιλοϊρανικές, που 
μάχονται το ΙΚ με την βοήθεια των αμερικανικών 
αεροπλάνων που απογειώνονται από το Κατάρ!! 
Οι Τούρκοι που διατηρούν στρατιωτική βάση στο 
Κατάρ έκαναν κοινά γυμνάσια και διακήρυξαν ότι 
θα στείλουν 3000 στρατιώτες και θα καλύψουν 
όλες τις ανάγκες ανεφοδιασμού της χώρας. Το Κα-
τάρ στράφηκε άμεσα στην Ρωσία και το Ιράν για 
ενίσχυση. Οι Γερμανοί ιμπεριαλιστές διακήρυξαν 
ότι «μια τέτοια Τραμποποίηση των σχέσεων στην 
περιοχή που σε κάθε περίπτωση συνταράσσεται 
από κρίσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη». Για αυτό 
και δεν είναι τυχαίο που δηλώσεις αξιωματούχων 
των ΗΠΑ αμφισβητούν ή υποβαθμίζουν ακόμα και 
αναιρούν την πολιτική Τραμπ, κάνοντας καθαρό 
ότι υπάρχει μια διένεξη στο εσωτερικό της άρχου-
σας τάξης των ΗΠΑ. Πάντως υπέρ της πολιτικής 
Τραμπ συνηγορεί το γεγονός ότι μια κρίση στην 
περιοχή θα αποτελέσει πλήγμα στα σχέδια της Κί-
νας για την προώθηση του Νέου Δρόμου του Με-
ταξιού από ξηράς και θάλασσας που αποτελεί προ-
ϋπόθεση για την παραπέρα επέκτασή της.

Κατάρ
Η απομόνωση του Κατάρ, προάγγελος 
μεγάλης περιφερειακής σύγκρουσης

<Κώστας Δικαίος
ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Νίκη για τους εκπαιδευτικούς στην Κολομβία μετά από 37 μέρες 
απεργίας! Οι εκπαιδευτικοί συνέχισαν την απεργία (δες προηγού-
μενο φύλλο της Ε.Π.) και τις συγκρουσιακές διαδηλώσεις μέσω του 
πανεθνικού τους συνδικάτου Fecode και η κυβέρνηση εξαναγκάστη-
κε σε ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η συμφωνία περιλαμβάνει 
χρηματοδότηση για την διατήρηση και επισκευή των σχολικών μο-
νάδων (που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαν ούτε ρεύμα), 30.000 
νέες αίθουσες διδασκαλίας, σχολικά γεύματα για τους μαθητές σε 
όλη την χώρα και αύξηση των μισθών έως και 15% μέχρι το 2020.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιούλη στην 

Ουρουγουάη ενόψει της συζήτησης για τον νέο προϋπολογισμό. 
Στην απεργία συμμετείχε ο δημόσιος τομέας ενώ είχε προκηρυχτεί 
στάση εργασίας και στον ιδιωτικό. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοστάτη-
σαν και σε αυτήν την χώρα της Λατινικής Αμερικής, έχοντας σχεδόν 
ίδια αιτήματα με τους συναδέλφους τους στην Κολομβία. Τα αιτή-
ματα των εργαζομένων αφορούσαν την τήρηση των συλλογικών 
συμβάσεων, τις δημόσιες επενδύσεις, την αύξηση των δαπανών για 
την παιδεία στο 6% του ΑΕΠ και για την έρευνα στο 1% και, τέλος, 
την εργασιακή ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Τα συνδικάτα κα-
ταγγέλλουν την κυβέρνηση, η οποία δεν προσήλθε σε διάλογο πριν 
την κατάθεση του προϋπολογισμού, και απαιτούν την εφαρμογή 
των προεκλογικών εξαγγελιών.

ΑΪΤΗ
Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια 

κλωστοϋφαντουργίας το δεκαήμερο 19-29 Μάη. Οι εργάτες ζητάνε 
αύξηση του ημερομισθίου τους στα 12,5 δολάρια (από 4,5 που εί-
ναι σήμερα), τήρηση του οκταώρου, γεύμα και μεταφορά από την 
εταιρία και επιδότηση κατοικίας. Οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν 
πάνω από 18.000 εργαζόμενους και οργανώθηκαν σε μεγάλο βαθ-
μό από την PLASIT-BO, μια ένωση ανεξάρτητων σωματείων κλω-
στοϋφαντουργίας σε όλη την χώρα. Κατά την προπαγάνδιση των 
κινητοποιήσεων, τουλάχιστον 40 συνδικαλιστές απολύθηκαν από τα 
εργοστάσια που ανήκουν κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις αμε-
ρικανικών συμφερόντων. Στις 19, 20, και 22 του μηνός, οι εργοστα-
σιάρχες ανέστειλαν την λειτουργία, ενώ σε μια περίπτωση η αστυνο-
μία μπλόκαρε την έξοδο σε εργάτες που ήθελαν να ενωθούν με την 
πορεία και σε άλλη, η εργοδοσία κλείδωσε μέσα τους εργάτες χωρίς 
να καταφέρει ωστόσο να τους συγκρατήσει. Η αστυνομία χτύπη-
σε άγρια τις διαδηλώσεις με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και αύ-
ρες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας εργαζόμενης. Ο 
αγώνας μπορεί να καταλάγιασε αλλά μόνο ηρεμία δεν προμηνύεται 
καθώς στην Αϊτή το 50% ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας (το 1/4 
του πληθυσμού ζει σε ακραία φτώχεια), η ανεργία φτάνει το 40% και 
η αμερικανοκίνητη κυβέρνηση μόλις πρόσφατα επέβαλλε βαριά φο-
ρολογία στους εργαζόμενους της χώρας, οι οποίοι το τελευταίο διά-
στημα βγαίνουν με κάθε ευκαιρία στους δρόμους και οργανώνονται.

Η.Π.Α.
Στις 23-24 Μάη, με διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις «γιορτάστη-

καν» τα πέντε χρόνια δράσης του «Κινήματος για 15 δολάρια» (ως 
κατώτατο ωρομίσθιο). Επίκεντρο όμως των κινητοποιήσεων ήταν 
οι δρόμοι του Σικάγο γιατί εκεί πραγματοποιούνταν η ετήσια συνά-
ντηση των μετόχων της McDonald’s. 2.500 διαδήλωσαν, παρά την 
βροχή, για να καταγγείλουν τους μισθούς πείνας και την μεγάλη 
φορολογία, και είχαν την υποστήριξη πολλών εργαζομένων από άλ-
λους κλάδους.

ΒΕΛΓΙΟ
Πενήντα χιλιάδες διαδηλωτές από Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμα-

νία έφτιαξαν μια ανθρώπινη αλυσίδα 90 χιλιομέτρων ενάντια στην 
πυρηνική ενέργεια. Η αλυσίδα ξεκινούσε από τον πυρηνικό σταθμό 
Tihange στο ανατολικό Βέλγιο και διαμέσου Λιέγης και Μάαστριχτ 
κατέληγε στη γερμανική πόλη Εξ λα Σαπέλ. Οι διαδηλωτές απαί-
τησαν το σταμάτημα της λειτουργίας δύο πυρηνικών εργοστασίων 
του Βελγίου (Tihange και Doel) που βρίσκονται στην περιοχή, είναι 
απαρχαιωμένοι και αποδεδειγμένα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τερά-
στιου πυρηνικού ατυχήματος. Η κυβέρνηση ωστόσο του Βελγίου 
καλύπτει το 39% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από τα πυρη-
νικά εργοστάσια και δεν φαίνεται να λογαριάζει τις καταστροφικές 
συνέπειες για εκατομμύρια ανθρώπους.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .

EP_Ioylios2017.indd   12 28/6/2017   12:38:13 μμ



Ιούλιος 2017 Εργατική Πάλη  13 

Ο Ερνέστ Μαντέλ (1923–
1995) υπήρξε ένας από τους 
μεγαλύτερους μαρξιστές 
θεωρητικούς του δεύτερου 

μισού του 20ου αιώνα και ηγέτης της 4ης Δι-
εθνούς. Σίγουρα μπορεί να συγκριθεί με τον 
Λένιν και τον Τρότσκι. Αν ο Τρότσκι ίδρυσε 
το ρεύμα του τροτσκισμού, ο Μαντέλ ήταν 
αυτός που το οικοδόμησε. 

Το λαμπρό μυαλό του και το αδάμαστο 
πνεύμα του, σφυρηλατήθηκαν όχι μέσα σε 
επαναστατικές συνθήκες αλλά σε μία από 
τις σκοτεινότερες εποχές για την ανθρωπό-
τητα, την οποία ο Σερζ είχε περιγράψει ως 
«τα μεσάνυχτα του αιώνα». Ο φασισμός είχε 
θριαμβεύσει, το ευρωπαϊκό προλεταριάτο 
και οι οργανώσεις του είχαν υποστεί συντρι-
πτικές ήττες, εκατομμύρια ανθρώπων είχαν 
εξοντωθεί. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. 
Ο πατέρας του, δημοσιογράφος και προσω-
πικός φίλος του Καρλ Ράντεκ, ήταν μέλος 
του ΚΚ Γερμανίας. Μετά την άνοδο των ναζί 
στην εξουσία μετακόμισε μαζί με την οικο-
γένειά του στο Βέλγιο. Στο σπίτι της οικογέ-
νειας Μαντέλ έβρισκαν καταφύγιο γερμανοί 
πολιτικοί πρόσφυγες, κυρίως τροτσκιστές. 
Ο Έρνεστ λοιπόν μεγάλωσε σ’ ένα βαθιά 
πολιτικοποιημένο περιβάλλον.

Νέος Μαχητής
Μόλις 15 ετών, εντάσσεται στο Σοσιαλι-

στικό Επαναστατικό Κόμμα, βελγικό τμήμα 
της νεότευκτης 4ης Διεθνούς. Βοήθησε στη 
δημιουργία πυρήνων στους βέλγους ανθρα-
κωρύχους και μεταλλωρύχους. Η κατάληψη 
του Βελγίου από τους Ναζί τον σπρώχνει 
στο αντιστασιακό κίνημα, όπου αναπτύσσει 
διεθνιστική και αντιπολεμική δράση, απευ-
θυνόμενος τόσο στο βέλγικο προλεταριάτο 
όσο και στα γερμανικά στρατεύματα. 

Τρεις φορές συνελήφθη, δύο φορές 

δραπέτευσε πείθοντας τους δεσμοφύλακές 
του να τον βοηθήσουν, απευθυνόμενος στα 
αντιστασιακά και διεθνιστικά αισθήματά 
τους. Την τρίτη φορά μεταφέρθηκε σε γερ-
μανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου 
τον βρήκε το τέλος του πολέμου. Όπως έλε-
γε χαρακτηριστικά, ενώ μεταφερόταν στο 
στρατόπεδο, που σήμαινε σχεδόν βέβαιο 
θάνατο, αισθανόταν χαρούμενος γιατί θα 
βρισκόταν στο επίκεντρο της επερχόμενης 
ευρωπαϊκής επανάστασης, όπως θεωρούσε 
τη Γερμανία. 

Μετά τον πόλεμο, ηγήθηκε του βελγικού 
τμήματος και έγινε το νεότερο μέλος της 
Γραμματείας της 4ης Διεθνούς σε ηλικία μό-
λις 23 χρονών. Έκτοτε και για μισό αιώνα θα 
παίξει καταλυτικό ρόλο. Το 1950 συμμετείχε 
στην μπριγάδα της 4ης Διεθνούς σε ενίσχυ-
ση της γιουγκοσλάβικης επανάστασης, που 
απειλούσε να συντρίψει ο Στάλιν. 

Τη δεκαετία του ’50 συνέβαλλε στην 
εκστρατεία υπεράσπισης και ενίσχυσης των 
αντιαποικιακών επαναστάσεων στον Τρί-
το Κόσμο, από την Αλγερία ως την Κούβα. 
Έχοντας αρχίσει ν’ αποκτά διεθνή φήμη ως 
μαρξιστής οικονομολόγος, καλείται από τον 
Τσε Γκεβάρα να συμμετάσχει στη συζήτηση 
για τη νεοσύστατη σχεδιασμένη οικονομία 
της επαναστατικής Κούβας. Το 1960 παί-
ζει αποφασιστικό ρόλο στην προετοιμασία 
της μεγάλης γενικής απεργίας στο Βέλγιο 
και διώκεται από το βέλγικο αστικό κράτος. 
Καθώς οι επαναστατικές προοπτικές ανα-
ζωπυρώνονταν στην Ευρώπη, μετατόπισε 
εκεί σημαντικό μέρος της δράσης του. Όχι 
μόνο συμμετείχε στα φλεγόμενα οδοφράγ-
ματα του Μάη του ’68, αλλά προσπαθεί να 
βοηθήσει αυτά τα κινήματα να επιτύχουν, 
δίνοντας τις απαραίτητες πολιτικές κατευ-
θύνσεις και προωθώντας την οικοδόμηση 
επαναστατικών κομμάτων/τμημάτων της 
4ης Διεθνούς. Ήταν από τους πρωτεργάτες 

της στροφής στην οικοδόμηση της 4ης Δι-
εθνούς, μέσα από την αυτόνομη συμμετοχή 
της στο επαναστατικό κύμα 1965–75, ξεπερ-
νώντας τον «εισοδισμό» της προηγούμενης 
περιόδου.

 Η ακούραστη επαναστατική του δράση 
θα του στοιχίσει την απαγόρευση εισόδου σε 
ΗΠΑ, Γαλλία, στις δύο Γερμανίες, Αυστρα-
λία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία και βέβαια σε 
ΕΣΣΔ και Κίνα, καθώς η 4η Διεθνής πάλευε 
για την πολιτική επανάσταση στα γραφειο-
κρατικοποιημένα εργατικά κράτη. Παρά τις 
εξελίξεις του 1989–1991, συνεχίζει την δρά-
ση του γυρνώντας όλο τον κόσμο (πέρασε 
και από την Ελλάδα), υπερασπίζοντας τις 
ιδέες του Σοσιαλισμού, αναλύοντας και εξη-
γώντας ήδη από τότε τη βαθιά κρίση και τα 
αδιέξοδα του καπιταλισμού (που τότε φά-
νταζε αιώνιος θριαμβευτής) και την αναπό-
φευκτη αναγέννηση των εργατικών αγώνων 
και της αντικαπιταλιστικής αμφισβήτησης.

Θεωρητικό Έργο
Με το τεράστιο σε όγκο έργο του (εξέ-

δωσε περί τα 2.000 άρθρα και 30 βιβλία 
σε διάφορες γλώσσες), ο Έρνεστ Μαντέλ 
εμπλούτισε και εξέλιξε τον Μαρξισμό. Το 
1962 ολοκληρώνει την Μαρξιστική Πραγμα-
τεία της Οικονομίας, όπου συμπληρώνει τις 
βασικές μαρξιστικές θέσεις με νέα ευρήμα-
τα των κοινωνικών επιστημών. Ακολουθεί 
η Γέννηση των Οικονομικών Θεωριών του 
Κ. Μαρξ. Σ’ αυτά θα βασιστεί το κολοσσι-
αίο έργο του Ύστερος Καπιταλισμός, που 
είναι μέχρι σήμερα η πληρέστερη μελέτη 
της εξέλιξης του μεταπολεμικού καπιτα-
λισμού. Επίσης, για τις μορφές κυριαρχίας 
της αστικής τάξης, ξεχωρίζει το έργο του Για 
τον φασισμό, σχετικά με την επαναστατική 
στρατηγική το Εργατικός Έλεγχος, Εργατικά 
Συμβούλια, Αυτοδιαχείριση, για την ιστορία, 
μελέτες όπως Το Νόημα του Β΄ΠΠ,για την 

αστική και εργατική γραφειοκρατία το Χρή-
μα και Εξουσία και πολλά ακόμα. Η Ο.Κ.Δ.Ε. 
καταβάλλει συνεχώς κάθε προσπάθεια για 
την έκδοση των σημαντικότερων από τα 
έργα του.

Άφησε μια τεράστια κληρονομιά, θε-
ωρητική και πολιτική, πρακτική και ηθική, 
στην 4η Διεθνή, στο εργατικό και επανα-
στατικό κίνημα, σε κάθε νέο επαναστάτη 
μαρξιστή, σε κάθε αγωνιστή που αναζητά 
απαντήσεις στα γιγάντια προβλήματα της 
εποχής μας. Όπως επίσης ένα πρότυπο 
ακούραστης αφοσίωσης στην υπόθεση του 
σοσιαλισμού και λαμπρής αισιοδοξίας για το 
κομμουνιστικό μέλλον της ανθρωπότητας. 
Ο Μαντέλ πέθανε από καρδιακή προσβολή 
στο σπίτι του στις 20 Ιουλίου 1995. Η ταφή 
του έγινε, σύμφωνα με την επιθυμία του, στο 
κοιμητήριο Mur des Fédérés (Το Τοίχος των 
Κομμουνάρων) του Παρισιού, δίπλα στους 
νεκρούς της Παρισινής Κομμούνας.

Παραθέτουμε λίγα λόγια του από συ-
νέντευξη που είχε δώσει το 1972 (Ernest 
Mandel Speaks! A man called Ernest 
Mandel): «Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μία 
άσβεστη φλόγα, που περιοδικά φουντώνει σε 
κάθε κοινωνία. Είναι η φλόγα για δικαιοσύνη 
και ισότητα, μία φλόγα αναβρασμού και εξέ-
γερσης ενάντια στην εκμετάλλευση και την 
αδικία. Σε τελευταία ανάλυση είναι χάρη σε 
αυτή τη φλόγα, το ότι είμαι απόλυτα πεισμέ-
νος για την τελική νίκη του σοσιαλισμό, στις 
πιο ιδανικές μορφές του. Αυτές δηλαδή της 
αυτοδιαχείρισης των εργατών και της πραγ-
ματικής εργατικής δημοκρατίας.»

Έρνεστ Μαντέλ: O Μαρξ του 20ου αιώνα

Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ 
ήταν η υλοποίηση της ιδέας του 
σιωνισμού, δηλαδή της δημιουρ-
γίας εβραϊκού κράτους στα εδά-

φη της βιβλικής Παλαιστίνης και της συγκέ-
ντρωσης των Εβραίων όλου του κόσμου σε 
αυτό. Ωστόσο, μέχρι τα χρόνια του Μεσοπο-
λέμου, ο σιωνισμός δεν είχε ουσιαστική απή-
χηση στην εβραϊκή διασπορά. Τότε, ήρθε στο 
προσκήνιο για δύο κυρίως λόγους: αφενός, ο 
βρετανικός ιμπεριαλισμός θεώρησε ότι ο σιω-
νισμός θα ήταν ένα σημαντικό όπλο ενάντια 
στους αραβικούς λαούς, που εξεγείρονταν 
ενάντια στη βρετανική κυριαρχία στη Μέση 
Ανατολή, αφετέρου η άνοδος του φασισμού 
έφερε τα πρώτα κύματα εβραϊκής μετανά-
στευσης προς την Παλαιστίνη. Οι σιωνιστικές 
οργανώσεις ενισχύονταν διαρκώς και δημι-
ούργησαν ένοπλες ομάδες, τη Χαγκάνα, που 
τρομοκρατούσαν τους άραβες χωρικούς ώστε 
να τους διώξουν από τη γη τους. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο σιωνι-
σμός ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο, καθώς 
οι εξαθλιωμένες εβραϊκές μάζες που είχαν 
επιβιώσει από το ναζιστικό ολοκαύτωμα συ-
νέρρεαν στην Παλαιστίνη, συγκεντρώνοντας 
τη συμπάθεια της διεθνούς κοινής γνώμης. 
Η Χαγκάνα στράφηκε πλέον και κατά των 
Βρετανών, που, εξαντλημένοι από τον πόλε-
μο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πολλές 
από τις αποικίες τους και τελικά και την Πα-
λαιστίνη. Το 1947, τα εδάφη της Παλαιστίνης 
διαχωρίστηκαν σε εβραϊκά και αραβικά και 
ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Οι σιωνιστές, 
αφού εξασφάλισαν την ολόπλευρη στήριξη 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, αποτελώ-
ντας μέχρι σήμερα τον χωροφύλακά του στη 
Μέση Ανατολή, εξαπέλυσαν ανελέητη τρο-

μοκρατική εκστρατεία κατά του αραβικού 
πληθυσμού. Έτσι, πέτυχαν να εκδιώξουν από 
τη γη τους πάνω από 600.000 Παλαιστίνιους 
(“Αλ Νάκμπα”, «Η Καταστροφή», όπως έμει-
νε στη συλλογική μνήμη του παλαιστινιακού 
λαού). 

Τα αραβικά κράτη της περιοχής (Αίγυ-
πτος, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος) αντέ-
δρασαν και το 1948 κήρυξαν τον πόλεμο στο 
Ισραήλ. Ωστόσο, στις χώρες αυτές επικρα-
τούσαν αντιδραστικά μοναρχικά καθεστώτα 
και οι στρατοί τους, αν και πολυπληθείς, ήταν 
πολύ λιγότερο πειθαρχημένοι και χειρότερα 
εξοπλισμένοι από τους αποφασισμένους Ισ-
ραηλινούς. Η ήττα των Αράβων παγίωσε τη 
θέση του Ισραήλ και τον ξεριζωμό των Πα-
λαιστινίων, ενώ μόνο η Δυτική Όχθη του Ιορ-
δάνη και η Λωρίδα της Γάζας παρέμειναν υπό 
αραβικό έλεγχο. Το Ισραήλ στηρίχθηκε όχι 
μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από τον σταλι-
νισμό, καθώς η Σοβιετική Ένωση ήταν από τις 
πρώτες χώρες που το αναγνώρισε διπλωμα-
τικά, ενώ έστειλε και όπλα τσεχοσλοβακικής 
κατασκευής. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι οι 
σταλινικοί «κατόρθωσαν» να προκαλέσουν 
την απέχθεια (δυσφημώντας παράλληλα 
τις σοσιαλιστικές ιδέες) τόσο των αραβικών 
όσο και των εβραϊκών λαϊκών μαζών, καθώς 
μετά την υπόθεση της «συνωμοσίας» εβραί-
ων γιατρών, υποτίθεται με στόχο τον θάνατο 
του Στάλιν, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, 
εκδηλώθηκαν αντισημιτικές εκστρατείες στη 
Σοβιετική Ένωση και στις χώρες της ανατολι-
κής Ευρώπης!

Οι αραβικές χώρες δεν έμειναν ανεπη-
ρέαστες από το μεταπολεμικό παγκόσμιο 
κύμα εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνι-
κών αγώνων στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο. 

Λόγω όμως της εγκληματικής πολιτικής του 
σταλινισμού, οι πόθοι των αραβικών μαζών 
εκφράστηκαν πολιτικά κυρίως μέσα από κόμ-
ματα του μικροαστικού αραβικού εθνικισμού. 
Οι δυνάμεις αυτές πήραν την εξουσία στην 
Αίγυπτο το 1952, με επικεφαλής τον Νάσερ, 
και αργότερα στο Ιράκ και στη Συρία (κόμμα 
Μπάαθ). Τα νέα καθεστώτα προώθησαν εξαι-
ρετικά σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις, πρωτόγνωρες για τους βασα-
νισμένους αραβικούς λαούς, που ζούσαν επί 
αιώνες μέσα στη μιζέρια, την καταπίεση και 
την αμάθεια. Ωστόσο, λόγω του καθαρά αστι-
κού τους χαρακτήρα, τα πολιτικά όρια αυτών 
των καθεστώτων ήταν περιορισμένα. Πολύ 
συχνά εξαπέλυαν διώξεις και φυλακίσεις κατά 
των κομμουνιστών και συνολικά των αγωνι-
στών του εργατικού κινήματος και, παρά την 
αντιιμπεριαλιστική πολιτική τους, απέφευγαν 
όπως ο διάβολος το λιβάνι την κινητοποίηση 
των εργατικών και λαϊκών μαζών (με μόνη 
εξαίρεση την περίοδο της κρίσης του Σουέζ 
το 1956 στην Αίγυπτο, βλ. φύλλο Δεκεμβρίου 
της ΕΠ). Παράλληλα, η κοινωνική τους σύν-
θεση ενίσχυε φαινόμενα ανικανότητας και 
διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό και τον 
στρατό. Η Σοβιετική Ένωση ενίσχυε αυτές τις 
χώρες πολιτικά και στρατιωτικά, ανεχόμενη 
ωστόσο τις αντεργατικές διώξεις και χωρίς 
ποτέ να επιδιώκει την επαναστατική δράση 
των εργαζομένων και των φτωχών.

Όλα τα παραπάνω περιόριζαν τη δυνατό-
τητα των αραβικών καθεστώτων να αντιμετω-
πίσουν τη διαρκώς αυξανόμενη επιθετικότητα 
του Ισραήλ, που είχε και την αποφασιστική 
στήριξη των ιμπεριαλιστών. Οι επαναστατι-
κές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανησυχού-
σαν έντονα τους Αμερικανούς, λόγω βέβαια 

και της τεράστιας στρατηγικής της σημασίας. 
Έτσι, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το 
Ισραήλ για να συντρίψουν τους αραβικούς 
λαούς. Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο το σι-
ωνιστικό κράτος και τη στρατοκρατική του 
δομή είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα 
σημάδια κρίσης, που καθιστούσαν απαραίτη-
τες τις νέες πολεμικές εξορμήσεις. Τον Ιούνιο 
του 1967 οι Ισραηλινοί αιφνιδίασαν τη βασική 
αντίπαλό τους, την Αίγυπτο, καταστρέφοντας 
στο έδαφος την αεροπορία της. Έτσι, η συνέ-
χεια για αυτούς ήταν ένας στρατιωτικός περί-
πατος, που έληξε μέσα σε έξι μέρες («πόλεμος 
των έξι ημερών»). Το Ισραήλ κατέλαβε τη χερ-
σόνησο του Σινά (Αίγυπτος), τα υψώματα του 
Γκολάν (Συρία) και όσα παλαιστινιακά εδάφη 
είχαν απομείνει (Δυτική Όχθη Ιορδάνη, Λωρί-
δα της Γάζας, ανατολική Ιερουσαλήμ). 

Όλες αυτές τις δεκαετίες οι Παλαιστίνιοι 
είναι ένας λαός χωρίς πατρίδα, που υφίστα-
ται καθημερινά την απερίγραπτη βαρβαρό-
τητα του σιωνιστικού καθεστώτος (που δεν 
διστάζει να δολοφονεί ακόμα και παιδιά) και 
βρίσκεται σε έναν ηρωικό και άνισο αγώνα. Η 
παλαιστινιακή υπόθεση αξίζει και απαιτεί την 
έμπρακτη αλληλεγγύη των εργαζομένων και 
των καταπιεσμένων όλου του κόσμου.

 ■ Γιάννης Χαλάς

50 χρόνια από τον «πόλεμο των έξι ημερών»
IΣΤΟΡΙΑ
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Το κίνημα της «Προλέτκουλτ» 
και η στάση του Μπολσεβίκικου 
Κόμματος

Στη δίνη των πρώτων χρόνων της 
σοσιαλιστικής επανάστασης, μ’ ένα τε-
ράστιο κοινωνικό - πολιτισμικό πείραμα 
να λαμβάνει χώρα σε συνθήκες εμφυ-
λίου πολέμου1 και τους επαναστάτες-
καλλιτέχνες να πειραματίζονται σε όλο 
το φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας, συμμετέχοντας παράλληλα στον 
ταξικό πόλεμο, εμφανίζεται το κίνημα 
της «Προλέτκουλτ» (λέξη που διαμορ-
φώνεται από τα αρχικά των λέξεων 
Προλεταριακή Κουλτούρα). Το κίνημα 
της «Προλέτκουλτ» αγκαζάρει καλλιτέ-
χνες απ’ όλες τις τέχνες και μάλιστα, απ’ 
τους πιο πρωτοπόρους. Κεντρικό τους 
ζήτημα είναι ότι: «η οικοδόμηση του σο-
σιαλιστικού πολιτισμού πρέπει να γίνει 
σε «παρθένο» έδαφος, από καινούριες 
μόνο δυνάμεις και χωρίς καμιά επαφή με 
την παλιά κουλτούρα, που θα μπορούσε 
να ασκήσει μολυντική και αποσυνθετική 
επίδραση στη διαμόρφωση του καινού-
ριου πολιτισμού»2.

Απέναντι σε αυτή τη στάση, η ηγεσία 
των Μπολσεβίκων απαντά, προσπαθώ-
ντας να «εξηγήσει υπομονετικά» (Λένιν) 
ότι η νέα κουλτούρα της ανθρωπότητας 
στη σοσιαλιστική / κομμουνιστική κοι-
νωνία θα είναι πανανθρώπινη και όχι 
απλώς προλεταριακή κουλτούρα.

Ο Λένιν στο λόγο του «Για τον Προ-
λεταριακό Πολιτισμό» τον Οκτώβρη του 
1920 γράφει: «Ο μαρξισμός απόκτησε 
την κοσμοϊστορική σημασία του σαν 
ιδεολογία του επαναστατικού προλετα-
ριάτου, γιατί δεν απόρριψε καθόλου τις 
πολυτιμότατες κατακτήσεις της αστικής 
εποχής, αλλά αντίθετα αφομοίωσε και 
επεξεργάστηκε ό,τι το πολύτιμο είχε να 
παρουσιάσει μέσα σε δυο χιλιάδες και 
πλέον χρόνια η ανάπτυξη της ανθρώπι-
νης σκέψης και του πολιτισμού. Μόνο η 
παραπέρα δουλειά πάνω σ’ αυτή τη βάση 
και σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, 
που θα εμπνέεται από την πρακτική 

1. Βλ. αναλυτικά για τις απαρχές του 
ρωσικού εμφυλίου: Βικτόρ Σερζ «Έτος 
ένα της Ρωσικής Επανάστασης», εκδόσεις 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Αθήνα 2017 
και για την εξέλιξη του πολέμου, την 
οργάνωση του Κόκκινου Στρατού και τις 
μάχες που δόθηκαν από το 1918 - 1923: 
Leon Trotsksy “Military Writings”, vol. 
1-5, New Park publications, London, 
1979. 
2. «Σοσιαλισμός και Κουλτούρα», 
πρόλογος – επιμέλεια Αντώνης Βογιάζος, 
τ. Α’, σελ. 19, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1979. 

πείρα της δικτατορίας του 
προλεταριάτου, σαν τελευ-
ταίας πάλης ενάντια σε κάθε 
εκμετάλλευση, μπορεί να 
θεωρηθεί σαν ανάπτυξη του 
πραγματικού προλεταριακού 
πολιτισμού»3.

 Ο Λέον Τρότσκι, με τη 
σειρά του, στο σημαντικό 
έργο «Λογοτεχνία και Επα-
νάσταση», γράφει: «Για το 

άμεσο μέλλον, το κύριο καθήκον της 
προλεταριακής διανόησης δεν βρίσκεται 
στην αφηρημένη έννοια μιας καινούριας 
κουλτούρας, για την οποία δεν υπάρ-
χουν ακόμα οι βάσεις, αλλά στην πιο 
συγκεκριμένη πολιτιστική εργασία: να 
βοηθήσει συστηματικά, προγραμματι-
σμένα και βέβαια, με πνεύμα κριτικό, τις 
καθυστερημένες μάζες να αφομοιώσουν 
τα απαραίτητα στοιχεία της υπάρχουσας 
κουλούρας. Δεν μπορεί να δημιουργήσει 
κανείς μια ταξική κουλτούρα πίσω από 
τις πλάτες της τάξης. (…) Όροι όπως 
«προλεταριακή λογοτεχνία» και «προ-
λεταριακή κουλτούρα» είναι επικίνδυνοι 
για το γεγονός ότι συμπιέζουν τεχνητά 
το πολιτιστικό μέλλον μέσα στο στενό 
πλαίσιο του παρόντος. (…) Ας συμφωνή-
σουμε ότι «Προλέτκουλτ» σημαίνει «πο-
λιτιστική δράση του προλεταριάτου», δη-
λαδή μανιασμένη πάλη για το ανέβασμα 
του πολιτιστικού επιπέδου της εργατικής 
τάξης. Στ’ αλήθεια, η σπουδαιότητα του 
«Προλέτκουλτ» δεν πρόκειται να λιγο-
στέψει ούτε κατά ένα γιώτα μ’ αυτή την 
ερμηνεία.»4.

Η διαλεκτική στάση της ηγεσίας 
του Κομμουνιστικού Κόμματος απένα-
ντι στο κίνημα της «Προλέτκουλτ», που 
συνδύαζε την υπομονετική εξήγηση με 
την κριτική και την υποστήριξη στις 
δημιουργικές πλευρές του κινήματος, 
συντέλεσε στη δημιουργία ενός ζωντα-
νού και αξιοθαύμαστου πολιτιστικού 
κινήματος μέσα στην εργατική τάξη. Τα 
Προλέτκουλτ έγιναν τελικά μια μαζική 
μορφωτική/πολιτιστική οργάνωση με 
300 περίπου παραρτήματα και σχεδόν 
μισό εκατομμύριο μέλη, διεισδύοντας 
ακόμα και σε χώρους όπου οι κομματικές 
οργανώσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. 
Εξέδιδαν εφημερίδες, περιοδικά, και 
βιβλία, διέθεταν ένα ολόκληρο δίκτυο 
από λέσχες, σχολές, θεατρικά εργαστή-
ρια, όπου καλλιεργούνταν πρωτότυπες 
μορφές ερασιτεχνικής δημιουργίας των 
εργατών, όπως οι μαζικές απαγγελίες, 
οι παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, οι 
εργατικές χορωδίες κλπ5.

Στα πλαίσια αυτά, τον Νοέμβριο του 
1918 και ως μέρος της «Προλέτκουλτ», 
δημιουργήθηκε το πρώτο τρένο «Αγκίτ 
3. Β.Ι. Λένιν, Άπαντα, τ. 41, σελ. 337, 
εκδ. Σύγχρονη Εποχή. 
4. Λέον Τρότσκι, Λογοτεχνία και 
Επανάσταση, σελ. 156-165, μτφ. Λ. 
Μιχαήλ, εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα, 2003. 
5. «Σοσιαλισμός και Κουλτουρα», ό.π., 
σελ. 25.

- Προπ» (αγκιτάτσιας και προπαγάν-
δας) για να βοηθήσει στην άνοδο του 
πολιτιστικού επιπέδου της υπαίθρου. 
Οι λαμαρίνες αυτών των τρένων ήταν 
ζωγραφισμένες από ζωγράφους της 
πρωτοπορίας όπως οι Ρόντσενκο και 
Λιζίνσκι και στολισμένες με στίχους του 
Μαγιακόφσκι. Τα τρένα της «Αγκίτ - 
Προπ», στις στάσεις που έκαναν, οργά-
νωναν συγκεντρώσεις και πρόβαλλαν 
ταινίες και «επίκαιρα» της εποχής σε 
ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ κινη-
ματογράφο. Επιβάτες σ’ αυτά ήταν και 
εκατοντάδες νεαροί κάμεραμεν, οι οποί-
οι έκαναν λήψεις υπό την καθοδήγηση 
κυρίως του φουτουριστή κινηματογρα-
φιστή Τζίγκα Βερτόφ. Σ’ αυτόν οφείλε-
ται και το ένα από τα δύο βασικότερα 
ρεύματα του σοβιετικού κινηματογρά-
φου, ο «Κινηματογράφος-Μάτι». Αυ-
τοί οι πειραματισμοί και οι συζητήσεις 
οδήγησαν το 1923 ως την εφεύρεση του 
ντοκιμαντέρ.6

Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός
Με το πέρασμα στη δεκαετία του 

‘30, την ένταση της απομόνωσης της 
ΕΣΣΔ, τα εσωτερικά προβλήματα να 
εντείνονται και τους ναζί να ανεβαίνουν 
στην κυβέρνηση στη Γερμανία, ενισχύο-
ντας τις δυνάμεις του φασισμού σε χώ-
ρες όπως η Γαλλία, η εξουσία των στα-
λινικών θερμιδωριανών7 παγιώνεται. Ο 
Τρότσκι και η «Αριστερή Αντιπολίτευση» 
έχουν διαγραφεί από το Κόμμα ήδη από 
το 1927. Ο Λέον Τρότσκι βρίσκεται εξό-
ριστος σ’ έναν «πλανήτη χωρίς διαβατή-
ριο». Τα μέλη της «Αριστερής Αντιπολί-
τευσης» στην ΕΣΣΔ, με την κατηγορία 
του «εχθρού του λαού», του «τροτσκι-
σμού», του «σοσιαλφασίστα», φυλακί-
ζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
βασανίζονται, εκτελούνται. Στις υπόλοι-
πες χώρες, όπου εμφανίζονται δυνάμεις 
επαναστατών–μαρξιστών, αντιμετωπί-
ζουν διπλή καταστολή: από τα μέλη των 
ΚΚ και από το αστικό κράτος, με την 
αγαστή συνεργασία των δυνάμεων των 
φασιστών.

Το έτος 1933 είναι σημείο καμπής 
στον πολιτικό προσανατολισμό του 
Τρότσκι και της «Διεθνούς Αριστερής 
Αντιπολίτευσης» (ΔΑΑ). Η αποτυχία του 
Κ.Κ. Γερμανίας (πάντα υπό την καθο-
δήγηση του ΚΚΣΕ) να αντισταθεί στην 
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και η 
αδυναμία της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
υπό τη σταλινική ηγεσία να διορθώσει 
την πολιτική της, οδηγούν τον Τρότσκι 

6. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/
Ρωσική_πρωτοπορία
7. Για τον συσχετισμό της σταλινικής 
γραφειοκρατίας με το Θερμιδώρ 
του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, βλέπε, 
Λέον Τρότσκι: «Το Εργατικό Κράτος 
και το Ζήτημα του Θερμιδόρ και του 
Βοναπαρτσμού», στο βιβλίο «Η Ταξική 
Φύση της Σοβιετικής Ένωσης», εκδ. 
Αλλαγή, Αθήνα, 1986. 

στο συμπέρασμα ότι η ανανέωση της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς σε λενινι-
στικές βάσεις είναι πλέον αδύνατη. Συ-
νεπώς, απαιτείται το χτίσιμο μιας νέας 
4ης διεθνούς και νέων επαναστατικών 
κομμάτων σε όλο τον κόσμο. Αυτός θα 
είναι και ο κεντρικός στόχος του «εξό-
ριστου προφήτη» στα εφτά χρόνια ζωής 
που του απομένουν, μέχρι τη δολοφονία 
του από τον Χουάν Ραμόν Μερκαντέρ, 
πράκτορα του Στάλιν, στο Κογιοακάν 
του Μεξικού.

Πίσω στη Ρωσία και πιο συγκεκριμέ-
να στο Λένινγκραντ (ονομασία που δό-
θηκε στην Πετρούπολη μετά τον θάνατο 
του Λένιν, το 1924), το 1934 ο Σεργκέι 
Κίροφ, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΣΕ, δο-
λοφονείται υπό άγνωστες συνθήκες. Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να εμπλέξει τον 
Τρότσκι και τους αγωνιστές της Αντιπο-
λίτευσης ως υπεύθυνους για τη δολοφο-
νία, δημιουργώντας το υπέδαφος για τις 
επερχόμενες Δίκες της Μόσχας.

Σε αυτές τις συνθήκες, τον Αύγου-
στο του 1934 στη Μόσχα, το πρώτο 
Πανρωσικό Συνέδριο των Ρώσων Συγ-
γραφέων, καθορίζει την μέθοδο του 
«σοσιαλιστικού ρεαλισμού», ο οποίος 
γίνεται έκτοτε στη Σοβιετική Ένωση 
και στις χώρες που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό της, το επίσημο δόγμα όσον 
αφορά στην καλλιτεχνική δημιουργία. 
Στην επίσημη κομματική γλώσσα μιλάνε 
πλέον για τους «αντικειμενικούς νόμους 
της σοσιαλιστικής τέχνης»8. «Η πολιτική 
του κόμματος στα προβλήματα της λο-
γοτεχνίας και της τέχνης ξεκινάει από τις 
λενινιστικές αρχές της κομματικότητας 
και της λαϊκότητας»9.

Στο εξής και σύμφωνα με τις επίση-
μες εντολές, ο σοβιετικός καλλιτέχνης 
οφείλει να δίνει μία ιστορικά ακριβή 
αναπαράσταση της πραγματικότητας 
στο πλαίσιο της επαναστατικής της εξέ-
λιξης, σύμφωνα πάντα με την κυρίαρχη 
κομματική άποψη. Οφείλει να συμβάλ-
λει στην ιδεολογική μεταμόρφωση και 
στην εκπαίδευση των εργατών, σύμφω-
να με το πνεύμα του κρατικά επίσημου 
σοσιαλισμού. Η μέθοδος του «σοσιαλι-
στικού ρεαλισμού», η οποία επιβλήθη-
κε αμέσως σε όλες τις μορφές τέχνης, 
παρουσιάζονταν ως «επιστημονική». Το 
ιδανικό του «σοσιαλιστικού ρεαλισμού» 
που καλούνταν να υπηρετήσουν πλέ-
ον οι καλλιτέχνες, απαιτούσε να θυσι-
αστούν οι μορφικές αναζητήσεις στην 
κατανόηση του περιεχόμενου, ώστε το 
«κομμουνιστικό» μήνυμα του έργου να 
γίνεται αντιληπτό από τον κάθε πολίτη. 
Κάθε μορφή πειραματισμού και έρευνας 
θεωρείται πλέον «φορμαλισμός» ή «υπο-
κειμενισμός». Ο καλλιτέχνης υποχρεού-
ται να απορρίπτει τον «φορμαλισμό» και 
τον «υποκειμενισμό» και να εκφράζεται 

8. Α. Γκεγκόροφ, Προβλήματα 
αισθητικής, σελ. 338, εκδ. Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα, 1980. 
9. ό.π., σελ. 351
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με ύφος κατανοητό σε όλους. Οφείλει να 
αναπλάθει την «πραγματική ζωή» με την 
βοήθεια μιας απλής γραφής και να μένει 
πιστός στο Κόμμα, έστω και αν η αλήθεια 
των γεγονότων δεν καλύπτει εκείνη του 
Κόμματος.

Η ζωή της Σοβιετικής τέχνης γίνεται 
ένα είδος μαρτυρολογίου. Οι καλλιτέ-
χνες, ο ένας μετά τον άλλο, αυτο-εξευ-
τελιζόμενοι και υπό την πίεση και τις 
απειλές των αρχών, υποχρεώνονται να 
αποκηρύξουν το έργο τους. Ο πειραμα-
τισμός και η δημιουργική έξαρση της δε-
καετίας του ‘20 αντικαθίσταται από την 
εξαιρετικά απλή αφήγηση των επιτευγ-
μάτων υποδειγματικών εργατών, των λε-
γόμενων «θετικών ηρώων», από έργα με 
ένα αφελή διδακτισμό και μια παραμυ-
θένια πραγματικότητα-εκτός πραγματι-
κότητας, ενός κόσμου γεμάτου χίμαιρες. 
Πώς αλλιώς εξάλλου, όταν η αλήθεια του 
Κόμματος είναι «επισήμως» ανώτερη από 
την αλήθεια της ζωής! Όσο γενικεύονταν 
ο σταλινικός τρόμος τόσο εντείνονταν 
και οι απαιτήσεις προς τους καλλιτέχνες 
να ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα 
στο έργο τους.

Ο Λέον Τρότσκι γράφει για τον «σοσι-
αλιστικό ρεαλισμό»:

«Προβάλλουν σαν παράδειγμα μια 
ιδανική κοινωνία, απαλλαγμένη από κάθε 
σύγκρουση και αποτελούμενη από ήρωες 
της εργασίας, από μητέρες ηρωίδες από 
οικογένειες χωρίς προβλήματα, από ταξι-
αρχίες ελίτ που ακολουθούν με ενθουσι-
ασμό και χωρίς συζήτηση τις ντιρεκτίβες 
και τα λάθη των εκπροσώπων του κόμμα-
τος».

Το Μανιφέστο «Για μια 
Ανεξάρτητη Επαναστατική Τέχνη»

Στην προσπάθειά του να συσπειρώ-
σει καλλιτέχνες και διανοούμενους στις 
ιδέες του επαναστατικού Μαρξισμού, ο 
εξόριστος Λέον Τρότσκι συναντιέται το 
1938 στο Κογιοακάν του Μεξικού, με τον 
ιδρυτή του Υπερρεαλιστικού κινήματος, 
Αντρέ Μπρετόν. Οι συζητήσεις των δύο 
αντρών, με τη συμβολή του ζωγράφου 
Ντιέγκο Ριβέρα οδηγούν στη δημιουργία 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανεξάρτητης 
Επαναστατικής Τέχνης. Το Μανιφέστο 
«Για μια Ανεξάρτητη Επαναστατική Τέ-
χνη» εκφράζει τις κεντρικές ιδέες αυτής 
της πρωτοβουλίας:

« (…) Η αληθινή τέχνη, που προσπα-
θεί να εκφράσει τις εσωτερικές ανάγκες 
του ανθρώπου και της σημερινής ανθρω-
πότητας, δεν μπορεί να μην είναι επανα-
στατική, δηλ. να μην τείνει σε μια πλήρη 

και ριζική ανοικοδόμηση της κοινωνίας. 
(…) Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι μο-
νάχα η κοινωνική επανάσταση μπορεί ν’ 
ανοίξει τον δρόμο για μια καινούρια κουλ-
τούρα. (…) Η κομμουνιστική επανάσταση 
δεν φοβάται την τέχνη (…). Η ελεύθερη 
εκλογή των θεμάτων και ο απόλυτος μη-
περιορισμός όσον αφορά τον τομέα της 
έρευνάς του, συνιστούν για τον καλλιτέ-
χνη ένα αγαθό που αυτός έχει δικαίωμα 
να διεκδικεί σαν αναπαλλοτρίωτο. Στην 
υπόθεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
έχει θεμελιώδη σημασία να απαλλαγεί η 
φαντασία από οποιουσδήποτε κατανα-
γκασμούς και να μην υπόκειται, κάτω από 
οποιοδήποτε πρόσχημα, σε καλούπια. (…)
Αναγνωρίζουμε, φυσικά, στο επαναστατι-
κό κράτος το δικαίωμα της άμυνας κατά 
της επιθετικής αστικής αντίδρασης, ακό-
μα κι όταν αυτή καλύπτεται κάτω από τη 
σημαία της επιστήμης ή της Τέχνης. (…) 
Η επανάσταση (…) πρέπει εξαρχής να θε-
μελιώσει και να εξασφαλίσει ένα αναρχικό 
καθεστώς πνευματικής ελευθερίας. Καμία 
επιβολή, κανένας καταναγκασμός, ούτε 
το παραμικρό ίχνος διαταγής! (…) Θεω-
ρούμε ότι το υπέρτατο καθήκον της Τέ-
χνης της εποχής μας είναι να συμμετέχει 
συνειδητά και ενεργά στην προετοιμασία 
της επανάστασης. (…) Θέλουμε:

- Την ανεξαρτησία της Τέχνης για την 
Επανάσταση.

- Την Επανάσταση, για την οριστική 
απελευθέρωση της Τέχνης.»10

Αντί επιλόγου – κύματα σκέψεων
Η επαναστατική τέχνη, μέσα από τις 

πιο προωθημένες μορφές καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, εκφράζει ελπίδες και πάθη, 
αγωνίες και αγώνες των ανθρώπων 
κάθε ιστορικής εποχής. Εκδηλώνεται ως 
κραυγή αγωνίας κι ελπίδας των Καταπι-
εσμένων για μια ζωή χωρίς πολέμους και 
φτώχεια, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, για μια ζωή που ν’ αξίζει 
να βιωθεί. Φαινομενικά «ά-χρηστη» και 
καθόλου εργαλειακά «χρήσιμη», προ-
σφέρει το ποιητικό πλεόνασμα της Ελπί-
δας. Καλλιεργεί «την ψυχή και το πνεύ-
μα» (Μαρξ), συγκινεί και προβληματίζει, 
οξύνει φαντασία και κρίση, διεγείρει την 
ανάγκη για δράση τόσο σε αυτούς από 
τους οποίους γίνεται, όσο και σε αυτούς 
στους οποίους απευθύνεται.

Ο επαναστάτης-καλλιτέχνης, σαν 
πολύ ευαίσθητος δέκτης, συμμετέχει και 
ζυμώνεται μέσα στα κοινωνικά και τα-
ξικά κινήματα χειραφέτησης των Κατα-
πιεσμένων, εμπνέεται από τις σοσιαλι-
στικές ιδέες και τα ιδανικά για τα οποία 
αγωνίζεται η εργατική τάξη. Η δυναμική 
ώσμωση με το ταξικό κίνημα, με τρόπο 
άμεσο ή έμμεσο, αντανακλάται στο έργο 
του.

Η επαναστατική ανατροπή του κα-
πιταλισμού είναι το μοναδικό μέσο ορι-
στικής απελευθέρωσης της Τέχνης. Στη 
σοσιαλιστική κοινωνία που οραματιζό-
μαστε και για την οποία παλεύουμε, η 
καλλιτεχνική δημιουργία θα βρει το αλη-
θινό της πρόσωπο, παύοντας να είναι εί-
δος προς αγορά και πώληση.

 Θέλουμε:
- Την ανεξαρτησία της Τέχνης για την 

Επανάσταση.
- Την Επανάσταση, για την οριστική 

απελευθέρωση της Τέχνης._

10. Λέον Τρότσκι – Αντρέ Μπρετόν, 
Για μια Ανεξάρτητη Επαναστατική Τέχνη, 
σελ. 9-14, μτφ. Α. Φράγκα, εκδ. Αλλαγή, 
Αθήνα, 1985. 

Τα Ιουλιανά στην 
Οκτωβριανή Επανάσταση

Τα συμφιλιωτικά-ρεφορμιστικά κόμματα πέτυχαν να πάρουν από το 1ο Παρρω-
σικό Συνέδριο των Σοβιέτ, τον Ιούνη, την έγκριση για τη διοργάνωση επίθεσης 
στο μέτωπο. Εμπνευστής της πρότασης ήταν ο Κερένσκι. Ωστόσο, η πραγμα-
τικότητα ήταν διαφορετική. Όπως είχε ήδη φανεί από τη διαδήλωση της 18ης 

Ιούνη, οι εργατικές μάζες καθώς και σημαντικά κομμάτια του στρατού, έρχονταν ολοένα 
και πιο κοντά στην πολιτική των Μπολσεβίκων. Η συνέχιση του του πολέμου, η ακρίβεια, 
η έλλειψη σε προϊόντα διατροφής, οι χαμηλοί μισθοί δημιουργούσαν μιαν αφόρητη κατά-
σταση.

Η ατμόσφαιρα που υπήρχε, κυρίως στην Πετρούπολη, όπου συνεχώς γίνονταν απερ-
γίες σε σημαντικά εργοστάσια, προοιώνιζε μια έκρηξη των μαζών. Την ίδια στιγμή, η επί-
θεση του Κερένσκι φαινόταν να οδηγείται προς ένα ακόμα φιάσκο.

Στις 2 Ιουλίου, τέσσερεις αστοί Υπουργοί παραιτούνται από την κυβέρνηση συνασπι-
σμού. Οι πραγματικοί λόγοι για αυτήν την κίνηση είναι η διαφαινόμενη πανωλεθρία στο 
μέτωπο, την οποία ήθελαν να χρεώσουν στο καθεστώς της δυαδικής εξουσίας, ή, ακόμα 
καλύτερα, στους ίδιους τους Μπολσεβίκους. Οι Καντέτοι έβλεπαν ότι η κατάσταση είχε 
φτάσει σε οριακό σημείο και ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει αν κατάφερναν να 
ωθήσουν τις μάζες σε μια πρόωρη έκρηξη, αναγκάζοντας έτσι τους συμφιλιωτές να τις 
καταστείλουν άγρια.

Πράγματι, η είδηση για την κίνηση αυτή των καντέτων υπουργών επιτάχυνε τις δι-
εργασίες στις μάζες. Στρατιωτικές μονάδες αρνούνται τη διαταγή να μεταφερθούν στο 
μέτωπο και καλούν σε ένοπλη διαδήλωση ενάντια στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Η πρό-
ταση για τη διαδήλωση βρίσκει μεγάλη αποδοχή στους εργάτες και πρώτα απ’ όλα στο 
τεράστιο εργοστάσιο Πουτίλοφ. Οι Μπολσεβίκοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Μία πρό-
ωρη εξέγερση θα έδινε την ευκαιρία στους αστούς και τους συμφιλιωτές να χρεώσουν 
στο κίνημα την αναπόφευκτη κατάρρευση της επίθεσης στο μέτωπο, καθυστερώντας ή 
αντιστρέφοντας την κίνηση κάποιων λιγότερο προωθημένων εργατικών στρωμάτων και 
στρατιωτικών μονάδων προς τα αριστερά. Το κόμμα καλεί τους εργάτες και τους στρατι-
ώτες να ακυρώσουν τη διαδήλωση και να κάνουν υπομονή μέχρι σύντομα οι συνθήκες να 
είναι πιο ευνοϊκές για την επιτυχία μιας εξέγερσης. 

Ωστόσο, το κίνημα είναι ασυγκράτητο. Μια μεγαλειώδης ένοπλη πορεία φτάνει στο 
κτίριο που βρισκόταν το επιτελείο των Μπολσεβίκων και ζητάει εναγωνίως τη στήριξή 
τους. Το κόμμα, βλέποντας ότι είναι πια αδύνατο να συγκρατηθούν οι μάζες, αποφασίζει 
σωστά ότι δεν θα μπορούσε να αφήσει τους εργάτες μόνους τους. Αποφασίζει να τη στη-
ρίξει, καλώντας τους εργάτες να διατυπώσουν με μια ειρηνική και οργανωμένη διαδήλωση 
τη θέλησή τους στις Εκτελεστικές Επιτροπές του Σοβιέτ της Πετρούπολης.

Η διαδήλωση κατευθύνεται στο Ανάκτορο της Ταυρίδας, όπου συνεδριάζουν οι Εκτε-
λεστικές Επιτροπές. Οι διαδηλωτές απαιτούν από τους ρεφορμιστές ηγέτες να πάρουν την 
εξουσία που οι ίδιοι θα τους εγγυηθούν με τη δύναμη των όπλων τους. Οι Μενσεβίκοι 
και Σοσιαλεπαναστάτες ηγέτες όμως εξαπολύουν μύδρους για προδοσία εναντίον των 
διαδηλωτών, λέγοντας ότι όποιος ζητάει να περάσει όλη η εξουσία στα Σοβιέτ είναι στην 
πραγματικότητα εναντίον της… επανάστασης! Παράλληλα, καλούν «πιστά σε αυτούς» 
στρατεύματα, δηλαδή κοζάκικες κυρίως μονάδες, να τους υπερασπιστούν απέναντι στους 
διαδηλωτές!

Την επόμενη μέρα, το κίνημα έχοντας πια τη στήριξη των Μπολσεβίκων και ενισχυό-
μενο από τους ναύτες της Κροστάνδης που αποβιβάζονται στην Πετρούπολη, φτάνει στο 
αποκορύφωμά του. Περισσότεροι από 500.000 εργάτες και στρατιώτες διαδηλώνουν και 
πάλι με το σύνθημα «όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Στους δρόμους των πλούσιων συνοικιών, 
όπου κατευθύνεται η διαδήλωση, ελεύθεροι σκοπευτές βάλλουν εναντίον του πλήθους. 
Συγκρούσεις μεταξύ εργατών και γιούνγκερ (φοιτητές των στρατιωτικών σχολών) σημει-
ώνονται με νεκρούς εκατέρωθεν.

Το κίνημα, ωστόσο, παρά την ορμητικότητά του και τους μεγάλους του αριθμούς, δεν 
έχει ακόμα ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Η ελπίδα των μαζών να καταφέρουν, 
με το καλό ή με το κακό, να πείσουν τους συμφιλιωτές να σπάσουν τους δεσμούς τους με 
την αστική τάξη, πέφτει στο κενό ενώ ταυτόχρονα οι εξεγερμένοι δεν είναι ακόμη απο-
φασισμένοι να ανατρέψουν οι ίδιοι την Προσωρινή Κυβέρνηση. Έτσι, Μενσεβίκοι και Σο-
σιαλεπαναστάτες βρίσκουν τον χρόνο να ανασυγκροτηθούν εξαπολύοντας μια τεράστια 
προπαγάνδα δυσφήμισης των Μπολσεβίκων για κατασκοπεία, σχέσεις με τη Γερμανία 
κ.λπ., και καταφέρνουν να πάρουν με το μέρος τους κάποιες ουδέτερες μέχρι τότε μο-
νάδες του στρατού. Στις 6 Ιουλίου είναι πλέον και πάλι κύριοι της κατάστασης. Το μένος 
των ρεφορμιστών και των αστών εξαπολύεται πάνω στο μπολσεβίκικο κόμμα. Ο Λένιν 
κι ο Ζινόβιεφ αναγκάζονται να διαφύγουν στη Φιλανδία για να αποφύγουν τη σύλληψη, 
ενώ ο Τρότσκι και άλλα σημαντικά στελέχη φυλακίζονται. Τα τυπογραφεία του κόμματος 
καταστρέφονται, επιτάσσεται το κτίριο που χρησιμοποιούσαν σαν επιτελείο, ενώ ολόκλη-
ρες στρατιωτικές μονάδες που είχαν συμμετάσχει στο κίνημα διαλύονται. Ακολουθεί μία 
περίοδος διώξεων και συκοφαντιών που σκοπεύει να τσακίσει το κόμμα.

Τα Ιουλιανά, αν και κατέληξαν σε ήττα και καταστολή, αποδείχτηκαν πολυτιμότατο 
μάθημα για την εργατική τάξη. Φανέρωσαν μπροστά στα μάτια της με καθαρό τρόπο ότι 
οι ρεφορμιστές δεν έχουν καμιά διάθεση να προχωρήσουν στο βάθεμα της επανάστασης. 
Οι Μπολσεβίκοι απέφυγαν τις δύο παγίδες που είχαν μπροστά τους: είτε να υπερεκτιμή-
σουν τις δυνατότητές τους και να προχωρήσουν σε ένα ανοιχτό κάλεσμα για εξέγερση, 
πράγμα που θα απομόνωνε την Πετρούπολη από την υπόλοιπη χώρα, είτε να εγκαταλεί-
ψουν τους εργάτες στην τύχη τους απέχοντας από τις διαδηλώσεις. Με τη συμμετοχή τους 
στα Ιουλιανά, όχι μόνο κατάφεραν να έχει το κίνημα τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά 
ατσάλωσαν ακόμα παραπάνω τους δεσμούς τους με τους αγρότες και τους στρατιώτες. Η 
νίκη των ρεφορμιστών και των αστών στις αρχές του Ιούλη, δεν ήταν τίποτε παραπάνω 
από το οριστικό άνοιγμα του δρόμου για τη συντριβή τους τρεις μήνες αργότερα.

 ■ Γιάννης Σμ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο ... Τραμπ 

Στις 16 Ιουνίου ο Ντ. Τραμπ 
ανακοίνωσε την νέα πολιτική 
των ΗΠΑ απέναντι στο “νησί 
της Επανάστασης”, δηλ. την 

μερική κατάργηση των συμφωνιών που είχε 
υπογράψει ο Ομπάμα. Για αυτή την πράξη 
του επέλεξε την Μικρή Αβάνα του Μαϊάμι 
και το Θέατρο “Μανουέλ Αρτίμε” – αντε-
παναστάτης κουβανός ηγέτης της εισβολής 
στην Playa Girón το 1961. Ο Τραμπ ανακοί-
νωσε την απαγόρευση των ταξιδιών σε ιδι-
ώτες χωρίς επίσημη έγκριση στην Κούβα. 
Εφεξής θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο 
κουβανο-αμερικανοί με οικογένειες στην 
Κούβα και ομάδες τουριστών οργανωμένοι 
από εταιρίες με κυβερνητική έγκριση. Επί-
σης απαγόρεψε όλες τις ανταλλαγές και τις 
εμπορικές σχέσεις με οποιαδήποτε μονάδα 
σχετίζεται με κουβανούς στρατιωτικούς. 
Αυτή η απόφαση επηρεάζει πάνω από την 
μισή κουβάνικη οικονομία, συμπεριλαμβα-
νομένου και του τουρισμού. 

Η αμερικανο-κουβάνικη δεξιά πέτυ-
χε πολύ λιγότερα από όσα ήθελε από τον 
Τραμπ, αλλά αυτή η μερική κατάργηση χω-

ρίς αμφιβολία αντιπροσωπεύει για αυτούς 
μια σημαντική νίκη. Μια μικρή τοπική πολι-
τική δύναμη καταφέρνει να μπει τέλος στην 
πολιτική της προσέγγισης του Ομπάμα, 
να αναβληθεί επ΄ αόριστον το τέλος του 
εμπάργκο και η ομαλοποίηση των σχέσεων. 

Μετά από 50 χρόνια διακοπής των δι-
πλωματικών σχέσεων Κούβας-ΗΠΑ το 
2014 ,Ραούλ Κάστρο και Μπάρακ Ομπάμα 
ανακοίνωσαν την επαναπροσέγγιση των 
δύο χωρών, αποφεύγοντας να πειράξουν 
το νομικό οπλοστάσιο της Ουάσιγκτον 
(νόμος Helms-Burton) που στερέωσε και 
δυνάμωσε τον οικονομικό αποκλεισμό. Ο 
Ομπάμα υπέγραψε σειρά από μέτρα, όπως 
την κατάργηση ορίων στα μεγέθη των εμ-
βασμάτων που επιτρέπεται στους κουβανο-
αμερικανούς να στέλνουν στις οικογένειές 
τους, την επανεκκίνηση κανονικών εμπο-
ρικών πτήσεων στο νησί. Ενώ ο τουρισμός 
παρέμεινε τυπικά απαγορευμένος, οι αμε-
ρικάνοι μπορούσαν να επισκέπτονται την 
Κούβα χωρίς κυβερνητική άδεια, πάντα 
με την αποδοχή ενός από τους “δώδεκα 
όρους” της Ουάσιγκτον. Άλλα μέτρα χα-
λάρωσης του αποκλεισμού δεν υπήρξαν, 

όπως η ελεύθερη 
πρόσβαση αμερι-
κανών πολιτών στο 
Εθνικό Σύστημα 
Υγείας της Κούβας. 
Αντίθετα με ότι είχε 
δηλώσει, δεν έφερε 
στο Κογκρέσο την 
κατάργηση του νό-
μου Helms-Burton 
και στο μόνο που 
υποχώρησε ύστερα 
από χρόνια επιμο-
νή της κουβάνικης 
ηγεσίας ήταν η 
αναστολή ενός με-

ταναστευτικού νόμου (Cuban Adjustment 
Act 1966). 

Πίσω από το γελοίο επιχείρημα του 
Τραμπ πώς δήθεν εναντιώνεται στην κα-
ταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
βρίσκεται ο σχεδιασμός αφενός να κερδίσει 
με το μέρος του την αμερικο-κουβάνικη δε-
ξιά με επικεφαλής τον γερουσιαστή Μάρκο 
Ρούμπιο και τον βουλευτή ΑΜάριο Ντίαζ 
Μπαλάρτ (ο πατέρας του υποστήριζε την 
δικτατορία Μπατίστα), αλλά και να ενισχύ-
σει την επιθετική πολιτική στην Λ. Αμερική 
με αιχμή φυσικά την Βενεζουέλα. Όμως, η 
πολιτική Τραμπ τυπικά εναντιώνεται στα 
συμφέροντα των αμερικάνων καπιταλι-
στών, ένας αυξανόμενος αριθμός των οποί-
ων και μεγάλο μέρος των ΜΜΕ των “αγο-
ρών” υποστηρίζουν σήμερα την χαλάρωση 
του κουβάνικου εμπάργκο. Το αμερικανικό 
εμπορικό επιμελητήριο πιέζει προς την σύ-
σφιξη των οικονομικών σχέσεων. Μάλιστα, 
δημοσιεύματα στον τύπο κάνουν λόγο πώς 
σε περίπτωση που ανατραπεί η πολιτική 
Ομπάμα θα υπάρξει ζημιά 6,6 δις δολαρίων 
στην οικονομία, απειλώντας 12.000 θέσεις 
εργασίας κυρίως στις κοινότητες που εξαρ-
τιούνται από την γεωργία, την μεταποίηση 
και τις θαλάσσιες μεταφορές (όπως Φλόρι-
ντα, Λουϊζιάνα, Τέξας, Μισσισίπι). Μεγά-
λος χαμένος από την ακύρωση της χαλά-
ρωσης του εμπάργκο ο αγροτικός τομέας 
που από το 2001 είχε κέρδη 5 δις δολ. από 
τις εξαγωγές στην Κούβα. Παρότι το εν-
διαφέρον του αμερικάνικου κεφαλαίου σε 
τομείς όπως οι υποδομές, τηλεπικοινωνίες, 
βιομηχανία φαρμάκων και βιοτεχνολογίας 
είναι σημαντικό (η ειδικευμένη εργατική 
δύναμη της Κούβας είναι από τις υψηλότε-
ρες στην Κεντρική και Λατινική Αμερική), 
η σχετικά μικρή οικονομική σημασία της 
χώρας εξηγεί την ασυμμετρία μεταξύ των 
δυνάμεων που εναντιώνονται και σε αυτές 

που στηρίζουν την χαλάρωση του οικονο-
μικού αποκλεισμού. 

Η επιθετική πολιτική Τραμπ θα επηρε-
άσει σημαντικά την Κούβα και ειδικά τον 
τουριστικό της τομέα, ο οποίος είναι σε 
άνοδο. Το 2016 η Κούβα σημείωσε ρεκόρ 
με 4 εκατ. επισκέπτες, διπλασιάζοντας και 
τις αφίξεις από τις ΗΠΑ (200.000). Όμως η 
οικονομική κατάσταση συνεχίζει να αντι-
μετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Η οικο-
νομική και πολιτική κρίση στην Βενεζου-
έλα, βασικού συμμάχου της Κούβας, έχει 
επηρεάσει σοβαρά την οικονομία της σε 
βαθμό να μειωθούν σημαντικά ακόμα και 
οι προμήθειες σε πετρέλαιο. Ύστερα από 
την κατακρήμνιση της βιομηχανίας ζάχα-
ρης, συγκρατήθηκαν τα εισοδήματα από 
τις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης κλπ. οι 
οποίες έχουν φτάσει στα όριά τους. 

 Ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο 
το 2016 και ο παγκόσμιος αντίκτυπος της 
προσωπικότητάς του ήταν μια υπενθύμιση 
για τις εργαζόμενες μάζες και τον λαό της 
Κούβας πως την ελεύθερη και αξιοπρεπή 
ζωή οι λαοί μπορούν να την κερδίσουν 
μόνο με αγώνες, θυσίες και επαναστάσεις. 
Παρόλες τις υποχωρήσεις της κουβάνικης 
επανάστασης σε στοιχεία μιας οικονομίας 
της αγοράς (για αντικειμενικούς και υπο-
κειμενικούς λόγους) οι κατακτήσεις της 
είναι αδιαμφισβήτητες για όλη την ανθρω-
πότητα και, με αυτή την έννοια, είναι ένα 
ζωντανό παράδειγμα ανωτερότητας της 
σχεδιασμένης οικονομίας και του “σοσιαλι-
στικού οράματος” έναντι του άναρχου και 
χαοτικού καπιταλισμού. Η υπεράσπισή της 
απέναντι στην νέα αντιδραστική επιθετικό-
τητα των ΗΠΑ πρέπει να είναι απαράβατος 
όρος για κάθε εργαζόμενο και αγωνιστή 
του εργατικού κινήματος. 

 ■ Π.Μ.

Πιστός στις προεκλογικές του 
δεσμεύσεις, ο Τραμπ απέσυ-
ρε τις ΗΠΑ από τη συμφω-
νία της Συνόδου του Παρι-

σιού για το Κλίμα, γνωστή ως COP21, και 
από το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα. 

Η ομιλία του για την αιτιολόγηση αυ-
τής της απόφασης χαρακτηρίστηκε από 
«θυματοποίηση», εθνικισμό και δημαγω-
γία. Για τον Τραμπ, όλα είναι θέμα συνω-
μοσίας: «Η συμφωνία του Παρισιού δεν 
αφορά το κλίμα αλλά…  το οικονομικό 
πλεονέκτημα που αποκτούν οι άλλες χώ-
ρες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ», αλλά και 
… εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας: 
«Οι αμερικανοί πολίτες πρέπει να έχουν 
λόγο για την πολιτική που ακολουθούν οι 
ΗΠΑ και όχι οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ και 
της Κίνας. Δεν θα γίνουμε περίγελος του 
πλανήτη». Ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία θα 
οδηγήσει στην απώλεια 2,7 εκ. θέσεων ερ-
γασίας, θα κοστίσει 3 τρις δολ. στις ΗΠΑ 
και θα οδηγήσει σε απώλεια αγοραστικής 
δύναμης για τους αμερικανούς πολίτες 
έως και 7.000 δολαρίων ετησίως! Λες και 
ο στόχος της κυβέρνησης του δισεκατομ-
μυριούχου είναι να προσφέρει αξιοπρεπή 
ζωή στους εργαζομένους, οι οποίοι θα τα 
έχαναν αν… ίσχυε η COP21. 

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Η συμφωνία του 
Παρισιού είναι άδικη για τις ΗΠΑ. Εμπο-
δίζει την ανάπτυξη του καθαρού άνθρακα 
(στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η Κίνα μπορεί 

να κατασκευάσει εκατοντάδες σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, η 
Ινδία μπορεί να διπλασιάσει την παραγω-
γή άνθρακα, ακόμα και η Ευρώπη μπορεί 
να κατασκευάσει εργοστάσια ηλεκτροπα-
ραγωγής με καύση άνθρακα… Για να κά-
νουμε ξανά την Αμερική σπουδαία, χρει-
αζόμαστε κάθε είδους ενέργεια, όχι μόνο 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Η προστα-
σία του περιβάλλοντος γίνεται σε βάρος 
του πολέμου κατά της τρομοκρατίας: «Ένα 
δισεκατομμύριο δολάρια έχουν ήδη κατα-
βληθεί από τις ΗΠΑ στο Πράσινο Ταμείο 
για το Κλίμα και ένα μέρος αυτών των 
χρημάτων προορίζονταν για τον πόλεμο 
ενάντια στην τρομοκρατία».

Μιλώντας για το Πράσινο Ταμείο για 
το Κλίμα (δηλ. τη βοήθεια στις χώρες του 
Νότου να κάνουν τη μετάβαση και να προ-
σαρμοστούν), ο Τραμπ δεν δίστασε να πει 
ότι το Ταμείο στόχευε «να κατασχέσει τον 
πλούτο των ΗΠΑ για να τον αναδιανείμει 
στις αναπτυσσόμενες χώρες»: «Έχουμε 
χρέη ύψους 20.000 δις δολαρίων, εκατομ-
μύρια ανέργους, πόλεις που δεν έχουν 
χρήματα για την αστυνομία. Αυτά τα χρή-
ματα πρέπει να επενδύονται εδώ, όχι να 
αποστέλλονται σε χώρες που αρπάζουν 
τις δουλειές και τα εργοστάσιά μας». Είναι 
εμφανής η προσπάθεια του Τραμπ να δη-
μαγωγήσει και να στρέψει αλλού τον θυμό 
των αμερικάνων εργαζομένων απέναντι 
στους εργοδότες τους (οι οποίοι έχουν με-

ταφέρει την παραγωγή σε χώρες χαμηλού 
εργατικού κόστους) και στις πολιτικές του 
(η φορολογική μεταρρύθμιση θα αποφέρει 
δισεκατομμύρια στους πλούσιους!).

Δεν παρέλειψε τέλος να θίξει και τις 
σχέσεις με την ΕΕ: «Οι χώρες που μας ζη-
τούν να παραμείνουμε στη συμφωνία μάς 
κοστίζουν πολύ από τις εμπορικές τους 
πρακτικές και δεν συμβάλλουν ούτε στη 
στρατιωτική συμφωνία».

Η τάση «απομονωτισμού» των 
ΗΠΑ και το περιβάλλον

Η στάση του Τραμπ για το κλίμα εί-
ναι πάντως η ίδια που ακολουθεί σε όλα 
τα ζητήματα και σίγουρα διαταράσσει το 
«κλίμα» μεταξύ των ιμπεριαλιστών (πο-
λιτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διάλυση 
συμφωνιών Ειρηνικού-Ατλαντικού, κρίση 
στο ΝΑΤΟ κ.α.). Οι ΗΠΑ λειτουργούν σε 
όλους τους τομείς μονομερώς, στην προ-
σπάθειά τους να εξυπηρετήσουν τα ιμπε-
ριαλιστικά τους συμφέροντα.

Η οικολογική ισορροπία του πλανή-
τη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
εφαρμογή της COP21, την οποία είχαμε 
χαρακτηρίσει προπέτασμα καπνού: «Είναι 
προφανές, ακόμα και για ένα παιδί, ότι ο 
στόχος της συμφωνίας είναι και αυτός που 
αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξή του», 
(βλ. Εργατική Πάλη, Ιανουάριος 2016).

Ζούμε σε μια εποχή αλλαγών στη γε-
ωστρατηγική σκακιέρα, όπου  αντιθέσεις 

και ανταγωνισμοί οξύνονται και μαίνεται 
ο αγώνας αναδιανομής μεταξύ νέων και 
παλιών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 

Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
κρίσης δεν είναι συμβατή με τον σεβασμό 
των νόμων του καπιταλισμού, που διψά 
για κέρδος, και τις νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές, που παράγουν ανεργία, φτώχεια και 
ανισότητα. Απαιτείται αγώνας κοινωνικών 
κινημάτων με διεθνιστική οπτική και αιτή-
ματα όπως:

> Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση 
και κάτω από εργατικό έλεγχο των το-
μέων-κλειδιά της οικονομίας (ενέργεια, 
νερό, συγκοινωνίες κ.λπ.),

> Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο και 
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, διάλυση 
του ΝΑΤΟ, κλείσιμο των βάσεων,

> Ανοιχτά σύνορα με ελεύθερη, ορ-
γανωμένη, ασφαλή διέλευση για όλους 
τους μετανάστες,

> Λιγότερη δουλειά, δουλειά για 
όλους, χωρίς μείωση μισθών.

Έτσι μόνο μπορεί να δοθεί λύση που να 
ανταποκρίνεται στη βαρύτητα της συνο-
λικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής.

Αν δεν αντισταθούμε, αν δεν αγωνι-
στούμε για έναν άλλο κόσμο που δεν θα 
στηρίζεται στο κέρδος των λίγων, η επιβί-
ωση του ανθρώπινου είδους θα συνεχίσει 
να τίθεται σε κίνδυνο.

 ■ Γεωργία Β.

ΗΠΑ-Κούβα: Αντιδραστική στροφή του Τραμπ

EP_Ioylios2017.indd   16 28/6/2017   12:38:14 μμ


