
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Αθλιότητες και γελοιότητες για το άσυλο στον Τούρκο στρατιωτικό
Ένα γαϊτανάκι κυβέρνησης και «αντι-

πολίτευσης» προκάλεσε η χορήγηση ασύ-
λου σε 1 από τους 8 Τούρκους στρατιω-
τικούς που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα 
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα τον 
Ιούλιο του 2016 στην Τουρκία, η οποία 
έχει ζητήσει την έκδοσή τους.

Η απόφαση (πέρα από σκοπιμότητες 
όπου πιθανότατα αποβλέπει) είναι θεμε-
λιωμένη. Η Τουρκία δεν είναι «ασφαλής» 
για οποιονδήποτε βρίσκεται στο στόχα-
στρο του καθεστώτος. Εκεί οι 8 πιθανότα-
τα θα βασανιστούν. Έχει προηγηθεί τελε-
σίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου για μη 
έκδοση, με συναφές σκεπτικό.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολι-
τικής Γ. Μουζάλας κατέθεσε αίτηση κατά 
της χορήγησης ασύλου (προσπαθώντας 
να κρατήσει ανοιχτή την παράκαμψη 
της μη έκδοσης, διαμέσου μιας πιθανής 
απέλασης). Κυβερνητικά στελέχη καλ-
λιεργούσαν το επιχείρημα ότι «πραξι-
κοπηματίες δεν είναι ευπρόσδεκτοι»! Η 
κυβέρνηση Τσίπρα είναι διατεθιμένη για 
οποιοδήποτε πεσκέσι στον Ερντογάν, με 
την ελπίδα κάποιων καλών σχέσεων. Το 
2016 είχε προσπαθήσει, ανεπιτυχώς, να 

δρομολογήσει την έκδοση. Δεν πρόκειται 
μόνο για καταπάτηση του δικαιώματος 
στο άσυλο, αλλά και για πολύ επικίνδυνη 
λογική. Πως θεωρεί τους 8 πραξικοπημα-
τίες; Επειδή αυτό ισχυρίζεται το καθεστώς 
Ερντογάν; Άλλωστε, η συμμετοχή ή μη 
στο πραξικόπημα είναι «αδιάφορη» για 
τη χορήγηση ασύλου (όπως σημείωσε η 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και του Πολίτη), καθώς στην 
Τουρκία κινδυνεύει ακόμα και η ζωή τους.

Είναι γελοίο η ΝΔ και λοιποί μνημονι-
ακοί να εμφανίζονται υπέρμαχοι της «ανε-
ξαρτησίας» της αστικής δικαιοσύνης ενά-
ντια στις κυβερνητικές παρεμβάσεις (μαζί 
τους το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες), «πατριώτες» ενάντια στις 
απειλές του καθεστώτος Ερντογάν ότι η 
Ελλάδα υποθάλπει τρομοκράτες. Μόνη 
«δικαιοσύνη» και πατριωτισμός είναι όσα 
εγγυώνται τα ταξικά συμφέροντά τους.

Κυβέρνηση, «αντιπολίτευση», ΜΜΕ-
ξαπάτησης δεν έχουν κανένα πρόβλημα 
όταν η αστική δικαιοσύνη τσακίζει εργα-
ζόμενους, φτωχούς, νέους, αγωνιστές. Με 
την κτηνώδη μεταχείριση των προσφύ-
γων/μεταναστών – γι’ αυτούς η Τουρκία 

θεωρείται «ασφαλής», σε συμφωνία με 
την ΕΕ! Με την παράδοση παλιότερα (κυ-
βέρνηση Σαμαρά) Τούρκων αγωνιστών 
στον Ερντογάν, με μαφιόζικες μεθόδους 
της Αντιτρομοκρατικής. Όλοι επικροτούν 
την πρόσφατη σύλληψη και δίωξη των 9 
αγωνιστών από την Τουρκία (άλλο ένα 
«δώρο» στον Ερντογάν), αναμασώντας 
ασφαλίτικες ανακοινώσεις – γι’ αυτούς 
δεν υπάρχουν «συμβούλια» και «ενώσεις» 
να μιλήσουν, εγγυήσεις «δίκαιων δικών»!

Το εργατικό κίνημα και η επαναστατι-
κή αριστερά, κι από τις δύο πλευρές του 
Αιγαίου, δεν έχουν αυταπάτες περί «ανε-
ξάρτητης δικαιοσύνης». Δεν υπερασπίζο-
νται κανέναν μιλιταριστή, αλλά τα δημο-
κρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν 
πρέπει να γίνουν ουρά του αστικού εθνι-
κισμού (όπως π.χ. το ΚΚΕ που μιλάει για 
«κυριαρχικά δικαιώματα»). Αντιπαλεύουν 
τις αντιδραστικές άρχουσες τάξεις σε Ελ-
λάδα και Τουρκία, τους ιμπεριαλιστές. 
Ανεξάρτητη ταξική οργάνωση και πάλη, 
εργατικός διεθνισμός: να η μόνη εγγύηση 
για την υπεράσπιση των ελευθεριών μας, 
την αποτροπή νέων καταστροφικών συ-
γκρούσεων και πολέμων.

Πλειστηριασμοί
Ποινικοποίηση των 
κινητοποιήσεων 

σελ. 4 

Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο
Το πρώτο επαναστατικό 
πρόγραμμα

σελ. 14-15

Εκπαίδευση
Ο αγώνας ενάντια 
στο Πανεπιστήμιο 
Δυτ. Αττικής

σελ. 7

Παλαιστίνη
Σε θανάσιμο
κλοιό

σελ. 12

Α ν τ ε π ί θ ε σ η  Τ Ω Ρ Α
με Απεργία Διαρκείας

Κατεβάζουν προς ψήφιση το Πολυνομοσχέδιο της 3ης αξιολόγησης
με τα αντιδραστικότερα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων

Φύλλο 434   1,00 €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

EP_Ιανουαριος2018.indd   1 7/1/2018   1:44:40 μμ



Ε Ρ ΓΑΤ Ι Κ Η  Π Α Λ Η 
Μηνιαία εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Εκδίδεται από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Εκδότης: Σωφρόνης Παπαδόπουλος, Εκτύπωση: Κ. Φερέτος, Δερβενίων 30
γραφεία: Αγ. Κωνσταντίνου 57, Τ.Κ. 10437, Αθήνα, τηλ. 210-5247227 - Κλεισούρας 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-237938

www.okde.gr, e-mail: ergatikipali@okde.gr

2  Εργατική Πάλη Ιούλιος-Αύγουστος 2014

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

Η ηθική τους και η ηθική μας
Συγγραφέας: Λ. Τρότσκι

Χρονολογία έκδοσης: Οκτώβρης 2017

Σελίδες: 99

Τιμή: 5 ευρώ

Οι Εκδόσεις Εργατική Πάλη κυκλοφορούν τα 
μικρό βιβλίο του Λέον Τρότσκι, Η ηθική τους και 
η ηθική μας, που έγραψε λίγο πριν τη δολοφονία 
του στο Κογιοακάν του Μεξικού το 1938-1939. Η 
έκδοση αυτού του μικρού δοκιμίου από τις εκδό-
σεις μας δεν υπηρετεί ιστοριογραφικούς λόγους. 
Ούτε τη γενική και αφηρημένη ανάγκη επιστρο-
φής στα έργα των κλασικών του Μαρξισμού, όσο 
κι αν αυτό είναι αναγκαίο -όσο ποτέ άλλοτε- στη 
σημερινή εποχή. Αλλά επειδή είναι μια σημαντική 
συμβολή στο Μαρξισμό.

Αν και είναι γραμμένο με τη μορφή πολεμικής 
ενάντια στους οπαδούς της «κοινής λογικής» που 
βλέπουν με στατικό τρόπο τα πάντα γύρω τους, 
την ίδια στιγμή είναι μια συστηματική έκθεση της 
Μαρξιστικής αντίληψης για τη διαλεκτική σχέση 
και αλληλεξάρτηση μέσων και σκοπών. Και αυτός 
είναι ο κύριος στόχος του Τρότσκι, δηλαδή η ανα-
γωγή των πολιτικών ζητημάτων σε μεθοδολογικά 

ζητήματα, πράγμα που κάνει το δοκίμιό του, Η ηθι-
κή τους και η ηθική μας, πραγματικά διαχρονικό.

Για τον Τρότσκι, «δεν υπάρχει δυϊσμός ανά-
μεσα στα μέσα και τον σκοπό». Ο σκοπός πρέ-
πει να απορρέει/συνδέεται φυσιολογικά από το 
ιστορικό κίνημα των εκμεταλλευόμενων, των 
καταπιεσμένων, αυτών που αγωνίζονται για την 
απελευθέρωση του ανθρώπου και της κοινωνίας 
από οποιαδήποτε δεσμά (ταξικά, πολιτικά, πολι-
τιστικά, κοινωνικά, φυλετικά, εθνικά, κ.ά.). «Ορ-
γανικά τα μέσα είναι υποταγμένα στο σκοπό. Ο 
άμεσος σκοπός γίνεται το μέσο για έναν παραπέρα 
σκοπό.». Για να δείξει αυτή τη σχέση γράφει χωρίς 
περιστροφές, «Εκείνος που δέχεται το σκοπό: τη 
νίκη ενάντια στον Φράνκο, οφείλει να δεχτεί και 
το μέσο: τον εμφύλιο πόλεμο με τα επακόλουθά 
του - τη φρίκη και τα εγκλήματα».

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 Ιανουάριος 2018Να 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

Ενώ έχει ανακοινωθεί ότι στο 
πρώτο δεκαήμερο του 2018 θα 
κατέβει προς ψήφιση στη Βου-
λή το πολυνομοσχέδιο – βασι-

κό προαπαιτούμενο της 3ης αξιολόγη-
σης – που, εκτός από μια σειρά ακραίων 
νεοφιλελεύθερων μέτρων (πλειστηρια-
σμοί, ιδιωτικοποιήσεις μιας ακόμη ομά-
δας οργανισμών και επιχειρήσεων του 
δημοσίου, μέτρα στήριξης των τραπεζών 
κ.ά.), περιλαμβάνει τα πιο αντεργατικά 
και αντιδραστικά μέτρα από όσα έχουν 
παρθεί μέχρι σήμερα, μια που χτυπάει 
ριζικά τον συνδικαλισμό, το δικαίωμα 
της απεργίας, τη συγκρότηση της ερ-
γατικής τάξης σαν τάξη κ.λπ., ξαφνικά 
η άθλια κυβέρνηση Τσίπρα έφερε στο 
τραπέζι δύο θέματα: α) την ονομασία της 
πρώην γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας 
και β) την αίτηση για την ακύρωση του 
ασύλου που έδωσε η δευτεροβάθμια επι-
τροπή ασύλου σε έναν τούρκο αξιωματι-
κό. Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα και 
των δύο θεμάτων, είναι προφανές ότι η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με αυτό τον 
τρόπο προσπαθεί για ακόμη μια φορά να 
μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα από 
τα βάρβαρα μνημονιακά μέτρα, που θα 
επηρεάσουν καθοριστικά τη ζωή των 
εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων και της νεολαίας.

Όμως, όσες παραπλανητικές ενέργει-
ες και αν χρησιμοποιεί ο Τσίπρας και η 
παρέα του, κατά πάσα πιθανότητα φτά-
νουν στο τέλος της άθλιας αντιδραστικής 
πορείας τους. Η αστική τάξη, το μεγάλο 
(και το μαφιόζικο) κεφάλαιο και ιδιαίτε-
ρα η ευρωπαϊκή πολιτικοοικονομική ελίτ 
και οι ιμπεριαλιστές (κυρίως οι Αμερικά-
νοι) βρήκαν αυτούς που εξυπηρετούν με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα και 
τα σχέδιά τους. Αυτός είναι και ο λόγος 
που εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια 
για τα οικονομικά «επιτεύγματά» τους, 
για τη «σταθερότητα» και την «κανονι-
κότητα» που «βλέπουν» στην Ελλάδα, 
όπου γι’ αυτούς αυτά σημαίνουν ότι οι 

υποτακτικοί του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζουν 
πιστά τα μνημόνια και τα ιμπεριαλιστικά 
τους σχέδια στην περιοχή.         

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να τους 
σώσει από την οργή και την αηδία των 
μαζών για τη μετάλλαξή τους σε μνημο-
νιακούς, φιλοκαπιταλιστές και φιλοϊμπε-
ριαλιστές, πολύ περισσότερο μάλιστα 
που η δομική κρίση του παγκόσμιου, 
ευρωπαϊκού και ελληνικού καπιταλισμού 
μεγαλώνει και χειροτερεύει. 

Η αποσύνθεση της ΕΕ
Η κρίση και αποσύνθεση της ΕΕ ομο-

λογείται απ’ όλους, ακόμη και από εκεί-
νους που μέχρι χθες την παρουσίαζαν 
σαν παράδεισο. Οι Βρετανοί όχι μόνο 
άνοιξαν την πόρτα της φυγής αλλά και 
άναψαν το φως για τη διάλυσή της. Η 
χιονοστιβάδα των γεγονότων, από τους 
αγώνες των εργαζομένων μέχρι τον αγώ-
να για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, 
δείχνουν ότι αυτό το στρατηγείο των ευ-
ρωπαίων καπιταλιστών ενάντια στις ερ-
γατικές και λαϊκές μάζες των χωρών της 
ΕΕ και όχι μόνο φτάνει στο τέλος του. Το 
2018 είναι πολύ κρίσιμο και όλα δείχνουν 
ότι θα έχουμε νέα και αποφασιστικά δε-
δομένα στην πορεία διάλυσης της ΕΕ και 
πάνω απ’ όλα της Ευρωζώνης, τουλάχι-
στον με τη μορφή που τη γνωρίσαμε μέ-
χρι σήμερα. 

Στις επερχόμενες εκλογικές αναμε-
τρήσεις σε Ουγγαρία, Σουηδία και κυρί-
ως Ιταλία θα φανεί αν αυτή η πορεία θα 
συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς ή αν 
θα έχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη επιτά-
χυνση στην κρίση και αποσύνθεση της 
ΕΕ. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δυ-
σκολία σχηματισμού συμμαχικής κυβέρ-
νησης στη Γερμανία (που μάλλον είναι 

η αρχή μιας σοβαρής πολιτικής κρίσης 
και όχι μόνο αδυναμία σχηματισμού κυ-
βέρνησης), αποσύνθεση των γαλλικών 
παραδοσιακών αστικών κομμάτων (Ρε-
πουμπλικανικό και Σοσιαλιστικό), συμ-
μετοχή της ακροδεξιάς στην αυστριακή 
κυβέρνηση, τα πράγματα κινούνται σε 
βάρος της κυρίαρχης γερμανογαλλικής 
πολιτικοοικονομικής ελίτ της ΕΕ. Με 
όλο και επιταχυνόμενους ρυθμούς, χάνει 
τον έλεγχο της κατάστασης και της λε-
γόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με 
την οποία έλπιζε να κυριαρχήσει σε πα-
γκόσμια κλίμακα.

Αν στην Ιταλία, στις εκλογές του προ-
σεχούς Μαρτίου, κυριαρχήσουν οι κάθε 
είδους δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις 
και το Δημοκρατικό Κόμμα του Μ. Ρέ-
ντζι υποστεί ήττα όπως αναμένεται, τότε 
η πολιτικοοικονομική ελίτ θα αδυνατί-
σει ακόμη περισσότερο και η κατάσταση 
στην ΕΕ, και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, 
θα χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο. 
Η κρίση του ιταλικού καπιταλισμού, του 
τρίτου σημαντικότερου στην ΕΕ, είναι 
όχι μόνο μεγάλη αλλά έχει φτάσει και 
σ’ ένα σημείο όπου δεν μπορεί να μείνει 
μέσα στην ΕΕ και κυρίως στον ζουρλο-
μανδύα του Ευρώ, τουλάχιστον χωρίς να 
αλλάξουν οι σημερινές συνθήκες, πράγ-
μα όμως εξαιρετικά δύσκολο, μια που οι 
όποιες αλλαγές προσκρούουν στα συμ-
φέροντα του γαλλικού και κυρίως του 
γερμανικού καπιταλισμού.        

Η κρίση και αποσύνθεση της ΕΕ, αν 
δεν είναι η «μαύρη τρύπα» του παγκόσμι-
ου καπιταλιστικού συστήματος, σίγουρα 
είναι η μαύρη τρύπα του ελληνικού καπι-
ταλισμού και του πολιτικού του προσω-
πικού, που έχει συνδέσει το πολιτικό του 
μέλλον μ’ αυτή, από τους παλαιότερους 

μνημονιακούς μέχρι τους νεότερους του 
Τσίπρα και της παρέας του.

Οι πολεμικές εστίες πυκνώνουν 
και μεγαλώνουν

Η ήττα των Αμερικανών στη σύ-
γκρουση της Συρίας και της ευρύτερης 

περιοχής δεν σημαίνει ότι αυτοί οι επικίν-
δυνοι ιμπεριαλιστές, στην περίοδο της 
μεγαλύτερης κρίσης και υποβάθμισής 
τους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα 
υποχωρήσουν και θα εγκαταλείψουν την 
περιοχή. Τα τελευταία γεγονότα, η υπό-
θεση της Ιερουσαλήμ και κυρίως η όξυν-
ση της κρίσης στο Ιράν – για να αναφερ-
θούμε μόνο σ’ αυτά τα δύο – δείχνουν 
ότι ετοιμάζουν νέα μεγάλη κρίση στην 
περιοχή, ίσως ακόμη και μεγαλύτερη από 
αυτή της Συρίας.   

Το Ιράν μαζί με τη Β. Κορέα γίνονται 
οι νέες μεγάλες επικίνδυνες εστίες πολέ-
μου, που σίγουρα το 2018 θα απασχολή-
σουν την παγκόσμια πολιτική σκηνή, με 
όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Χωρίς την 
εξουδετέρωση ή υποταγή του Ιράν, με 
οποιονδήποτε τρόπο, είναι αδύνατο για 
τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, όχι μόνο 
να ανακτήσει την παλιά του κυριαρχία 
στην περιοχή ή ένα σημαντικό μέρος 
της, αλλά ακόμη και να αποφύγει να 
χάσει και τα ερείσματα που του απομέ-
νουν (Σαουδική Αραβία κ.λπ.), όχι μόνο 
υπέρ της Ρωσίας και των περιφερειακών 
δυνάμεων, αλλά υπέρ του βασικού τους 
ανταγωνιστή σε παγκόσμιο επίπεδο, της 
Κίνας.

Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλι-
στικού και ιμπεριαλιστικού συστήματος 
θα οξύνουν και την ταξική πάλη και θα 
προκαλέσουν σημαντικές και βαθιές 
ανατροπές στο ήδη ασταθές και ρευστό 
παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτικό περιβάλλον. Το εργατικό κίνη-
μα και οι επαναστατικές δυνάμεις πρέπει 
να ετοιμαστούν μπροστά στις επερχόμε-
νες συγκρούσεις και ανατροπές.
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Αύξηση κατά 4,88% παρουσί-
ασε η εγγεγραμμένη ανεργία 
τον Νοέμβριο σε σχέση με τον 
Οκτώβριο, σύμφωνα με στοι-

χεία του ΟΑΕΔ, στου οποίου τις λίστες 
προστέθηκαν 40.261 άνεργοι. Συγκεκρι-
μένα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νο-
έμβριο ήταν 864.778 έναντι 824.517 τον 
Οκτώβριο. Από αυτούς, οι 495.195 (πο-
σοστό 57,26%) είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών. Το μεγα-
λύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται 
στις γυναίκες, περίπου 63%, ενώ ανάλογο 
ποσοστό καταγράφεται σε όσους είναι με-
ταξύ 30-54 ετών. Επίσης, περίπου το 78% 
των ανέργων είναι άτομα Υποχρεωτικής 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, 
για το ίδιο χρονικό διάστημα οι επιδοτού-
μενοι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 26,59% και 
ανήλθαν συνολικά στα 123.132 άτομα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα συμπερά-
σματα της Παγκόσμιας Έκθεσης Ανισό-
τητας 2018 (World Inequality Report) που 
δημοσιεύθηκε από γάλλο οικονομολόγο. 

Στην έκθεση καταγράφεται ότι το ευπορότερο 
0,1% του πλανήτη έχει αυξήσει τον πλούτο του 
από το 1980, περίπου όσο το φτωχότερο 50% 
(που αντιστοιχεί σε 3,8 δισ. ανθρώπους). Η έκ-
θεση προειδοποιεί ότι η ανισότητα μεταξύ των 
πολύ πλούσιων και των φτωχών έχει αυξηθεί σε 
τεράστια επίπεδα σε ορισμένες χώρες του κό-
σμου, υπογραμμίζοντας ότι πλέον η «ψαλίδα» 
μόνο θα αυξάνεται. Η ανισότητα στον πλούτο 
χαρακτηρίζεται ως «ακραία» σε πολλές χώρες, 
μεταξύ των οποίων η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Σύμφω-
να με την έκθεση, το ευπορότερο 1% των ΗΠΑ 
κατείχε το 39% του εθνικού πλούτου το 2014, 
από το 22% που συγκέντρωνε το 1980. Σύμφωνα 
με τους συντάκτες της έκθεσης, η εισοδηματική 
ανισότητα έχει αυξηθεί σχεδόν σε όλες τις περιο-
χές του πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
με διαφορετικές ταχύτητες.

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας περιγρά-
φεται σε άρθρο της Wall Street Journal, σύμφωνα 
με το οποίο οι Έλληνες επιβιώνουν σε σημαντικό 
βαθμό από τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Αυτή η 

«εξάρτηση», όπως χαρακτηρίζεται από την εφημερίδα, αποτυ-
πώνει τις θυσίες πολλών εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων, την ώρα που η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα 
νέο γύρο περικοπών των συντάξεων το 2018 και το 2019. Οι 
συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τις συντάξεις τους να μειώ-
νονται κατά ένα πέμπτο, στη 13η κατά σειρά μείωση από την 
αρχή του προγράμματος το 2010.  Πέρα από την Ελλάδα, οι 
συντάξεις εξακολουθούν να στηρίζουν οικογένειες, ανέργους 
και σε αρκετές χώρες της νότιας Ευρώπης. Στην Ισπανία, σχε-
δόν οι μισοί συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, παρέχουν 
οικονομική βοήθεια σε οικογενειακά μέλη. Στην Ιταλία και την 
Ελλάδα, οι νέοι συνταξιούχοι ξεπερνούν τους νεοεισερχόμε-
νους σε χώρους εργασίας. «Η Ελλάδα αριθμεί σήμερα 2,7 εκα-
τομμύρια συνταξιούχους έναντι ενός ενεργού πληθυσμού 3,5 
εκατομμυρίων», επισημαίνει το άρθρο της WSJ και καταλήγει: 
«Με την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας και την ανεργία 
στο 21%, οι συνταξιούχοι παρέχουν την κύρια πηγή εισοδήμα-
τος για το ήμισυ των κατοίκων της χώρας».

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ
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Ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων 
ενάντια στους πλειστηριασμούς

Ένα από τα κύρια προαπαιτούμενα για 
να κλείσει η 3η αξιολόγηση είναι η εκ-
κίνηση των πλειστηριασμών. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετά την άγρια 

καταστολή (ξυλοδαρμοί, χημικά σε κλειστό χώρο) 
ενάντια στους διαδηλωτές κατά των πλειστηρια-
σμών στο ειρηνοδικείο Αθηνών, προχώρησε ένα 
βήμα παραπέρα προς ικανοποίηση των δανειστών 
(βλέπε Εργατική Πάλη Δεκεμβρίου): Ψήφισε την 
αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα για όσους 
κινητοποιούνται ενάντια στους πλειστηριασμούς, 
θέλοντας να κάμψει το κίνημα, το οποίο έχει 
αποτρέψει εκατοντάδες πλειστηριασμούς με τη 
συνεχή του παρουσία στα ειρηνοδικεία όλης της 
χώρας.

Στις 20 Δεκέμβρη πέρασε από τη Βουλή τροπο-
λογία του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία 
«τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ποινές (φυλάκιση τριών ή έξι μη-
νών κατ’ ελάχιστο όριο, κατά περίπτωση), όποιος 
εισέρχεται και παραμένει σε χώρους διεξαγωγής 
πλειστηριασμών κατά τη διαδικασία αναγκαστι-
κής εκτέλεσης, διακόπτοντας ή διαταράσσοντας 
την ομαλή διεξαγωγή αυτών». Υπέρ της τροπο-
λογίας ψήφισαν 146 βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ και 
ΑΝΕΛ, «παρών» 62 βουλευτές από ΝΔ, Δημο-
κρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι, ενώ καταψή-
φισαν 35 βουλευτές από ΚΚΕ, Ένωση Κεντρώων 
και Χρυσή Αυγή. Από την ψηφοφορία απουσίασε 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μιχελογιαννάκης, 
που είχε εκφράσει ενστάσεις για την τροπολογία.

Πριν από την ψήφιση της τροπολογίας εκτυ-
λίχθηκε ένα πολιτικό σίριαλ, με βουλευτές της 
κυβέρνησης να απειλούν να καταψηφίσουν την 
τροπολογία. Στην αρχική της μορφή η τροπολο-
γία ήταν ακόμα χειρότερη, αφού προέβλεπε τις 
ίδιες αυστηρές ποινές ακόμα και για την «απειλή» 
ματαίωσης του πλειστηριασμού ή κατά του συμ-
βολαιογράφου. Στην ουσία, με την φασιστικής 
έμπνευσης διάταξη, απαγορευόταν οποιαδήποτε 
κινητοποίηση ενάντια στους πλειστηριασμούς, 
ακόμα και αν αυτή δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μα-
ταίωσή τους. Με τον κίνδυνο να μην περάσει η 
τροπολογία, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος 
Κοντονής, απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη διεξαγω-
γή της ονομαστικής ψηφοφορίας την παράγραφο 
για την αυτεπάγγελτη δίωξη ακόμη και της απει-
λής προς τους συμβολαιογράφους, κάμπτοντας 
έτσι τις αντιρρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Σε 
συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ που προηγήθηκε, ο υπουργός Οικονομι-
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε στους βουλευτές 
ότι «δεν αποσύρεται η τροπολογία γιατί θα έχου-
με πρόβλημα με τους θεσμούς και την αξιολόγη-
ση», ενώ συνέδεσε τη διάταξη με την ανάγκη νέας 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών!

Ωστόσο η τροπολογία, ακόμη και με τη μορφή 
με την οποία τελικά ψηφίστηκε, δεν παύει να ποι-
νικοποιεί τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλει-
στηριασμούς και να απειλεί με σοβαρές ποινές και 
φυλάκιση εκατοντάδες αγωνιστές. Οι βουλευτές 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απέδειξαν για 
ακόμα μια φορά ότι έχουν γίνει οι πιο σκληροπυ-
ρηνικοί μνημονιακοί, ότι ψηφίζουν «ΝΑΙ σε όλα» 
και ότι δεν μπορούν να αντιταχθούν σε καμία 
απολύτως επιταγή των δανειστών. Ακόμα, για να 
καμφθούν οι εσωκομματικές ψευτο-αντιδράσεις, 
ο υπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε (!) στους 
βουλευτές ότι μετά τις γιορτές θα έρθει νέο νο-
μοσχέδιο για προστασία της πρώτης κατοικίας...

Η άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού συ-
νέχισε το έργο των προηγούμενων μνημονιακών 
κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα, θα προσπαθήσει 

να κάνει τελικά αυτό που όλοι οι άλλοι δεν μπό-
ρεσαν: Να αρπάξει τα σπίτια των εργαζομένων και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και να τα χαρίσει 
και αυτά στις τράπεζες και σε κερδοσκοπικά ιδιω-
τικά funds, στους περίφημους «γύπες» που περι-
μένουν να αρπάξουν περιουσίες για ένα κομμάτι 
ψωμί. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό το μέτρο δεν 
μπορεί να περάσει εύκολα. Γι’ αυτόν το λόγο θω-
ρακίζονται, αυξάνουν την καταστολή, διαβεβαιώ-
νουν σε όλους τους τόνους ότι οι πλειστηριασμοί 
θα συνεχιστούν με ΜΑΤ και φυλακίσεις.

Για να καλύψουν το θέμα και να δικαιολογή-
σουν τα άθλια νομοσχέδια που ψηφίζουν, επιδί-
δονται σε ένα γκεμπελικό όργιο ψεμάτων: ότι 
δήθεν οι πλειστηριασμοί θα αφορούν τους «στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές», τους μεγαλοκαρχαρίες, 
τους ισχυρούς, ενώ η λαϊκή κατοικία θα προστα-
τευτεί. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία 
νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει την 
πρώτη κατοικία, και δεν πρόκειται να ψηφιστεί 
καμία «μετά τις γιορτές», αφού η ΕΕ δεν συζητάει 
καν το ενδεχόμενο. Ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη 
που ισχύει αυτή τη στιγμή αφορά ένα πολύ μικρό 
κομμάτι περιπτώσεων και σε ένα χρόνο η ισχύς 
του θα λήξει.

Η πραγματικότητα άλλωστε διαψεύδει τα ψέ-
ματα και τις φαντασιώσεις της κυβέρνησης. Συ-
νολικά 3.932 πλειστηριασμοί είναι προγραμματι-
σμένοι για το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2018 σε όλα τα ειρηνοδικεία της χώρας. Ήδη η 
ηλεκτρονική διαδικασία κερδίζει την εμπιστοσύ-
νη των επισπευδόντων, που είναι κυρίως τράπε-
ζες και δευτερευόντως εταιρείες και ιδιώτες. Οι 
συμβολαιογράφοι απείχαν από τη διαδικασία στα 
ειρηνοδικεία έως τις 3 Ιανουαρίου, ωστόσο στις 
10 Ιανουαρίου σε όλα τα δικαστήρια της χώρας 
έχουν αναρτηθεί περισσότεροι από 200 συμβατι-
κοί πλειστηριασμοί και τουλάχιστον 20 ηλεκτρο-
νικοί.

Όσο περνούν οι μήνες, στην πλατφόρμα των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών εμφανίζονται 
ολοένα και περισσότερα αποτελέσματα, κυρίως 
τον Ιούλιο, και, όπως όλα δείχνουν, μέχρι το τέ-
λος του χρόνου οι αναγκαστικές εκτελέσεις θα γί-
νονται σχεδόν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Από την κυβέρνηση λέγεται ότι αν 
συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις έξω από τα ειρη-
νοδικεία, η διεξαγωγή των πλειστηριασμών θα γί-
νεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η μάχη των πλειστηριασμών είναι μάχη ζωής 
και θανάτου για τους εργαζόμενους και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα. Η μάχη αυτή δεν θα κριθεί μόνο 
στα ειρηνοδικεία και τα γραφεία των συμβολαιο-
γράφων, αλλά κυρίως στις γειτονιές. Εκεί πρέπει, 
ακολουθώντας και το παράδειγμα των ισπανών 
εργαζομένων, να σχηματίσουμε Επιτροπές Δρά-
σης και δίκτυα αλληλεγγύης που θα υπερασπί-
ζουν στην πράξη τα σπίτια από τα ΜΑΤ και τα 
κοράκια των τραπεζών και των funds.

 ■ Γιώργος Θ.

Εμπλοκή ελλήνων ασθενών σε κύκλωμα εμπορίας 
οργάνων

Το Δεκέμβριο του 2009, έλληνας νεφροπαθής πλή-
ρωσε 120.000 δολάρια και υποβλήθηκε σε μεταμό-
σχευση στην Κόστα Ρίκα. Τέσσερα χρόνια αργότερα 
συνελήφθησαν ο κοσταρικανός γιατρός που του έκανε 
την εγχείρηση, μαζί με άλλους τρεις συναδέλφους του, 
καθώς και ένας έλληνας ιδιοκτήτης πιτσαρίας στο Σαν 
Χοσέ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζοντας. 
Ο τελευταίος κατηγορείται ότι αναζητούσε έλληνες νε-
φροπαθείς, πρόθυμους να πληρώσουν μεγάλα ποσά για 
μεταμόσχευση και ότι στρατολογούσε ως δότες φτωχούς 
ντόπιους. Οι 14 δότες που συμμετέχουν ως μάρτυρες 
στην δίκη, κατάγονται από τη φτωχή επαρχία Tirrases 
Curridabat και σύμφωνα με μαρτυρίες ζούσαν στα όρια 
της φτώχειας ή και κάτω από αυτά. Οι ασθενείς κατέβα-
λαν πάνω από 100.000 δολάρια για την επέμβαση, ενώ 
οι δότες λάμβαναν από 5.000 έως 18.000 δολάρια. Το κύ-
κλωμα δεν απευθυνόταν όμως μόνο στην ελληνική αγο-
ρά, στην οποία, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, η λίστα ανα-
μονής για νεφρικό μόσχευμα αριθμούσε 1.219 ασθενείς. 
Το κύκλωμα είχε απλώσει τα δίχτυα του και στο Ισραήλ 
και στις ΗΠΑ. Εξάλλου, σε κράτη όπως η Κίνα ή η Τουρ-
κία, μεσάζοντες αναζητούν και σήμερα δότες επ’ αμοι-
βή. Στην Αίγυπτο πριν από λίγους μήνες συνελήφθησαν 
γιατροί και νοσηλευτές σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Όσο η υγεία, όπως και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική 
παροχή, υποβαθμίζεται και στραγγαλίζεται οικονομικά 
στον βωμό του κέρδους και της κρίσης, παράνομα κυ-
κλώματα ευδοκιμούν, με θύματα τους εργαζόμενους, 
τους νέους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Κάτω τα χέρια από το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ!
Να  σταματήσουμε τους πλειστηριασμούς

Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος πλει-
στηριασμών των οικοπέδων όπου ανήκει και το αυτοδια-
χειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ. έναντι 22 εκ. ευρώ. 
Ένα από αυτά τα οικόπεδα κατασχέθηκε από το Δημόσιο 
το 2012 και εξαιρείται από τον πλειστηριασμό. Το δικα-
στήριο θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 11/1 
και θα συνεχίσει για άλλες τρεις Πέμπτες (18/1, 25/1 & 
1/2).  Οι εργαζόμενοι παλεύουν: Ενάντια στη διασπά-
θιση δημόσιου χρήματος (φόρων και ασφαλιστικών ει-
σφορών εργαζομένων) και για τη διασφάλιση του δη-
μόσιου συμφέροντος έναντι των τεράστιων ποσών που 
χρωστούν οι επιχειρήσεις Φίλκεραμ ΑΕ και ΒΙΟΜΕ ΑΕ. 
Απαιτούν:
▶να δημευτεί η ακίνητη και κινητή περιουσία των ιδιο-
κτητών από το Δημόσιο,
▶να παραχωρηθούν τα ακίνητα στη συνεργατική των 
εργαζομένων, στη ΒΙΟ.ΜΕ. ώστε να εξασφαλιστούν οι 
θέσεις εργασίας,
▶να παραχωρηθεί άμεσα το δεσμευμένο ακίνητο στη 
ΒΙΟ.ΜΕ. Σ
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματίσει δρά-
σεις με μοίρασμα  ενημερωτικού υλικού σε κεντρικά ση-
μεία και γειτονιές με αποκορύφωμα την Πέμπτη 11/1.

Αθήνα: μοιράσματα θα πραγματοποιηθούν την Πα-
ρασκευή 5/1 στο Μοναστηράκι στις 4μμ, την  Δευτέρα 
8/1 στο Σύνταγμα στις 4μμ, την Τρίτη 9/1 στο σταθμό 
του ΗΣΑΠ Αττική στις 3μμ, την Τετάρτη 10/1 στο Ειρη-
νοδικείο Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας) στις 3μμ και Πέ-
μπτη 11/1 συγκέντρωση έξω από Υπουργείο Εργασίας 
στην πλ. Κοραή στις 12μμ.

Θεσσαλονίκη: πραγματοποιούνται παρεμβάσεις και 
αφισοκολλήσεις στο κέντρο της πόλης, την Τρίτη 9/1 
έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στο ΑΠΘ και την Πέ-
μπτη 11/1 συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια στις 
9πμ.

Πρέπει να στηρίξουμε όλοι τον δίκαιο αγώνα των 
εργαζομένων με την έμπρακτη αλληλεγγύη μας. Για να 
μπορεί η ΒΙΟΜΕ να συνεχίσει να είναι λαμπρό παρά-
δειγμα εργατικού ελέγχου , αυτοοργάνωσης και αυτο-
διαχείρισης.

ε π ί κ α ι ρ α ...
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Η αλυσίδα σούπερμαρκετ 
«ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ», ιδιοκτησίας 
Θωμά Ράμου με 150 κατα-
στήματα σε όλη την Ελλάδα, 

τζίρο 229 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 
περίπου 2.000 εργαζόμενους, βρίσκεται 
μέσα στις πρώτες 10 μεγαλύτερες εταιρίες 
του κλάδου.

Οπωσδήποτε η θέση αυτή δεν είναι 
αποτέλεσμα μείωσης των τιμών, αλλά κύ-
ρια μείωσης των μισθών και αύξησης της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Τα σού-
περ μάρκετ «Καρυπίδης» εξαγοράστηκαν 
από τη «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» μέσα στο 2017, 
αφού οι για μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι 
της «Καρυπίδης» εξαναγκάστηκαν να πα-
ραιτηθούν των δικαιωμάτων τους και να 
αναζητήσουν αλλού δουλειά. Πολλοί επί-
σης είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασί-
ας. Αυτό που φυσικά δεν ήθελε να χρεωθεί 
η νέα εργοδοσία ήταν τα δεδουλευμένα 
και οι αποζημιώσεις των 1.400 περίπου ερ-
γαζομένων.

Τα εγκαίνια του καταστήματος «ΜΑΡ-
ΚΕΤ ΙΝ» στα Ιωάννινα στις 13 Οκτώβρη 
αποτέλεσαν την αρχή ενός κλιμακούμενου 
πολέμου από την πλευρά της εργοδοσίας 
ενάντια στους απολυμένους εργαζόμενους 
της πρώην «Καρυπίδης», οι οποίοι ζητού-
σαν την επαναπρόσληψή τους. Στον πρό-
εδρο του εργατικού κέντρου Ιωαννίνων 
(ΕΚΙ) δόθηκε από την πλευρά της εργο-

δοσίας η προφορική υπόσχεση ότι θα με-
ταφέρει το αίτημά τους και ότι θεωρεί ότι 
δεν είναι δύσκολο εργαζόμενοι να επανα-
προσληφθούν. Δυστυχώς ο πρόεδρος του 
ΕΚΙ, αλλά και η πρόεδρος του Σωματείου 
Εμποροϋπαλλήλων και Λοιπών Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, που ήταν 
παρόντες, παρουσίασαν τις αοριστολογίες 
του εκπροσώπου του «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» ως 
υποτιθέμενη δέσμευση και ως μια πρώτη 
νίκη. Τα όσα επακολούθησαν απέδειξαν το 
αντίθετο.

Η εργοδοσία δεν τήρησε καμία υπό-
σχεση και μετά από κινητοποίηση των 
εργαζομένων έξω από το κατάστημα στις 
26 Οκτώβρη κάλεσε τα ΜΑΤ, τα οποία 
προχώρησαν σε συλλήψεις. Οι μηνύσεις 
και οι συλλήψεις –ακόμα και μέσα από τα 
σπίτια των εργαζομένων– συνεχίστηκαν 
στις 26 Νοέμβρη, ενώ ακολούθησε 24ωρη 
απεργία που είχε καλέσει το Εργατικό Κέ-
ντρο για το συγκεκριμένο κατάστημα στις 
29 Νοέμβρη, ως απάντηση στα παραπάνω. 
Εκεί εξαπολύθηκε νέα επίθεση με μηνύσεις 
και συλλήψεις. Όταν η εργοδοσία διαπί-
στωσε ότι δεν της έφτανε μόνο η νόμιμη 
καταστολή της αστυνομίας, ενίσχυσε την 
επίθεσή της με πληρωμένους μπράβους-
χρυσαυγίτες. Στις 14 Δεκέμβρη, ημέρα 
γενικής απεργίας, οι μπράβοι του «ΜΑΡ-
ΚΕΤ ΙΝ» προσπάθησαν να διαλύσουν την 
απεργιακή συγκέντρωση έξω από το κα-
τάστημα. Οι ίδιοι τραμπούκοι, τα ξημερώ-

ματα της επόμενης μέρας, επιτέθηκαν με 
μολότοφ στα γραφεία της Ελευθεριακής 
Συνδικαλιστικής Ένωσης στην πόλη. Την 
απάντηση έδωσαν με παράσταση διαμαρ-
τυρίας έξω από το κατάστημα αγωνιστές 
από την ΕΣΕ, την ΟΚΔΕ και την Attack, με 
τα δύο πρώτα μπλοκ να πραγματοποιούν 
διαδήλωση μέχρι το Εργατικό Κέντρο στις 
15 Δεκέμβρη.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου 
Ιωαννίνων, που ανήκει στο ΠΑΜΕ-ΚΚΕ, 
σε μια αλλοπρόσαλλη και διασπαστική 
κίνηση, δεν ήρθε στη συγκέντρωση που 
η ίδια είχε καλέσει δύο ημέρες πριν, και 
κάλεσε σε συγκέντρωση σε παρακείμενη 
πλατεία 200 μέτρα μακριά από το «ΜΑΡ-
ΚΕΤ ΙΝ».

Στη συνέχεια το ΕΚΙ ζήτησε συνάντη-
ση με εισαγγελέα του Δικαστηρίου Ιωαν-
νίνων (19 Δεκέμβρη), ο οποίος αποφάσισε 
την προσωρινή επαναπρόσληψη 11 εκ των 
14 εργαζόμενων, μέχρι την οριστική εκδί-
καση των ασφαλιστικών μέτρων. Το ΕΚΙ 
έσπευσε να αναβάλλει και να ακυρώσει 
κάθε άλλη κινητοποίηση, θριαμβολογώ-
ντας ξανά για νίκη, κάτι που φυσικά απο-
κλιμάκωσε την κατάσταση.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, η 
εργοδοσία του «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» αδιαφόρη-
σε για την εισαγγελική απόφαση και δεν 
δέχτηκε τους εργαζόμενους στη δουλειά, 
ταλαιπωρώντας τους για δύο ημέρες. Δή-
λωσε στην επιθεώρηση εργασίας ότι όχι 
μόνο δεν αναγνωρίζει την απόφαση, αλλά 
ότι αυτή αντιτίθεται στις αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου. Ξεκάθαρα είπε μάλιστα ότι 

η εργοδοσία δεν πρόκειται σε καμία περί-
πτωση να επαναπροσλάβει κανένα εργα-
ζόμενο λόγω μειωμένων κερδών!

Κανένας εφησυχασμός και καμία υπο-
χώρηση δεν πρέπει να υπάρχει απέναντι 
στην εργοδοσία, η οποία έχει δείξει το τι 
είναι διατεθειμένη να κάνει και χρησι-
μοποιεί κάθε μέσο που της προσφέρει το 
μνημονιακό μπλοκ και το κράτος. Στον 
πόλεμο που μας έχουν κηρύξει εργοδό-
τες – κυβέρνηση, ο μόνος δρόμος για να 
διεκδικηθεί και να επιβληθεί το παραμικρό 
δικαίωμα των εργαζομένων, είναι οι μαχη-
τικοί, ανυποχώρητοι αγώνες. Οι αγώνες 
αυτοί θα πρέπει στην πράξη να ενώνουν 
όλους όσοι θέλουν να παλέψουν και όχι 
να αποκλείουν όσους δεν ακολουθούν 
μια συγκεκριμένη πολιτική (π.χ. διώξιμο 
σωματείου ΕΛΜΕ από την συγκέντρωση 
στα δικαστήρια στις 7 Δεκέμβρη). Να βα-
σίζονται στην αυτοοργάνωση των ίδιων 
των εργαζομένων και φυσικά στους ίδιους 
τους απολυμένους. Μόνο έτσι μπορεί να 
συμμετέχουν, να ενημερώνονται και να 
αποφασίζουν όλοι όσοι θέλουν να παλέ-
ψουν, να γνωρίζουν και να κρίνουν την 
πορεία του αγώνα. Τέλος, είναι ζητούμε-
νο για όλες τις δυνάμεις που υπερασπί-
ζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων 
στα Γιάννενα, να εμφανιστούν και σε έναν 
άλλο αγώνα που κοντεύει να κλείσει ένα 
χρόνο, έχοντας ήδη καταγράψει δεκάδες 
παραστάσεις διαμαρτυρίας και επιτροπές: 
τον αγώνα στο ακτινοδιαγνωστικό κέντρο 
«Ιπποκράτειο Ιωαννίνων».

 ■ Ρία Κ.

Η Γενική Απεργία στις 14/12 
είχε προκηρυχθεί αρχικά από 
την ΓΣΕΕ (στη συνέχεια και 
από την ΑΔΕΔΥ) με αφορμή 

την ψήφιση του προϋπολογισμού. Από την 
πλευρά της συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας, πρόκειται για μια εθιμοτυπική απεργία 
που διοργανώνεται κάθε χρόνο μόνο και 
μόνο για να δικαιολογήσουν οι γραφειο-
κράτες τις θέσεις τους. Ο προϋπολογισμός 
τελικώς ψηφίστηκε από 152 βουλευτές των 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά και την ανεξάρτη-
τη βουλευτή Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου 
(προερχόμενη από την Ένωση Κεντρώων). 
Ο Τσίπρας, συνεχίζοντας το ρεσιτάλ υπο-
κρισίας του, δήλωσε ότι αυτός θα είναι και ο 
τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός.

Η σημασία της απεργίας αναβαθμίστη-
κε καθώς στις αρχές Δεκέμβρη η κυβέρ-
νηση έκλεισε την «τεχνική συμφωνία» με 
τους δανειστές, η οποία περιλαμβάνει νέα 
επώδυνα μέτρα. Τα μέτρα που πρέπει να 
ψηφιστούν μέχρι το Eurogroup της 22 Γε-
νάρη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Την πώληση παραπάνω από το 40% 
των εγκαταστάσεων παραγωγής λιγνίτη 
από τη ΔΕΗ και το ξεπούλημα της αγοράς 
φυσικού αερίου.

β) Την ψήφιση νόμου για τους πλειστη-
ριασμούς προκειμένου να διώκεται αυτε-
πάγγελτα η παρεμπόδισή τους και να λαμ-
βάνονται μέτρα για την προστασία τους 
από την αστυνομία (ψηφίστηκε ήδη μέσα 
στις γιορτές των Χριστουγέννων). Παράλ-
ληλα συμφωνήθηκε να αυστηροποιηθεί ο 
νόμος Κατσέλη για να μην υπάρχει καμιά 
νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει 
την πρώτη κατοικία, καθώς και να γίνονται 
ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί για οφειλές 

προς την εφορία και τα ταμεία.
γ) Αλλαγή των εισοδηματικών κρι-

τηρίων για τα κοινωνικά επιδόματα, κα-
τάργηση των επιδομάτων τριτέκνων και 
πολυτέκνων, «ψαλίδι» στα κοινωνικά και 
προνοιακά επιδόματα από 1 Ιανουαρίου 
του 2018.

δ) Ψήφιση νόμου για τα εργασιακά και 
συνδικαλιστικά που θα προβλέπει ότι για 
την προκήρυξη απεργίας προϋπόθεση εί-
ναι η λήψη απόφασης από το 50% + 1 των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών των 
πρωτοβάθμιων σωματείων. Άμεσα η βρω-
μερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδειξε τα 
δόντια της και εντελώς αιφνιδιαστικά κα-
τέβασε στην Βουλή στις 14/12 σχετική τρο-
πολογία στο συνδικαλιστικό νόμο 1264/82 
που  καταργεί επί της ουσίας το δικαίωμα 
της απεργίας. Η τροπολογία αποσύρθηκε 
αλλά πρόκειται να επανέλθει άμεσα, εν-
δεχομένως περισσότερο προσαρμοσμένη 
προς τις απαιτήσεις της τρόικας και των 
δανειστών. Επίσης προβλέπεται η μετατρο-
πή της Εργατικής Νομοθεσίας σε Κώδικα 
Εργατικού Δικαίου, όπου θα ενταχθούν 
όλοι οι σχετικοί μνημονιακοί νόμοι με χρο-
νικό ορίζοντα τον Μάιο του 2018.

Πλέον αυτών, συζητάται η αλλαγή/κα-
τάργηση του αφορολόγητου ορίου, κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2019, 
αυξήσεις στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ 
και των ασφαλιστικών εισφορών των αυ-
τοαπασχολούμενων, πλήρης συγχώνευση 
όλων των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ... και 
τα μέτρα θα συνεχιστούν μέχρι να εξοντω-
θούν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώμα-
τα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η απεργία μπο-
ρούσε να πάρει (και εν μέρει πήρε) έναν πιο 

ζωντανό χαρακτήρα. Βέβαια τα προβλή-
ματα που υπήρχαν το προηγούμενο διά-
στημα συνεχίζουν: α) ο κατακερματισμός 
της εργατικής τάξης είναι ένα πρόβλημα 
που η μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ 
έχει ενισχύσει. β) ο κατακερματισμός του 
συνδικαλιστικού κινήματος, ιδιαίτερα μετά 
την προδοσία της ΓΣΕΕ στο δημοψήφισμα 
του 2015 ενισχύθηκε, δημιουργώντας μια 
ακόμα πληγή για το οργανωμένο συνδι-
καλιστικό κίνημα. γ) Η αλλοπρόσαλλη 
στάση δυνάμεων της Άκρας Αριστεράς 
στη διαδήλωση εμφανίστηκε ξανά, όπως 
συμβαίνει τα τελευταία τρία χρόνια, με τις 
δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να επιλέγουν 
διαφορετικούς τόπους συγκέντρωσης και 
τμήματα της διαδήλωσης (ΝΑΡ, ΕΕΚ και 
κομμάτι αναρχικών στο Μουσείο, το ΣΕΚ 
κοντά στην Πλατεία Κλαυθμώνος φλερτά-
ροντας με τους γραφειοκράτες, η ΛΑΕ στα 
Χαυτεία για να καταλήξει επίσης κοντά 
στην Κλαυθμώνος.

Η ΟΚΔΕ προσπάθησε να συμβάλ-
λει στην αντιμετώπιση αυτής της άκρως 
προβληματικής κατάστασης καλώντας σε 
συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο, όπου κα-
τάφερε να συσπειρώσει φοιτητικούς συλ-
λόγους (κυρίως της σχολής ΣΕΥΠ από τα 
ΤΕΙ που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις), το 
Ενιαίο Σωματείο Vodafone-Wind-Victus 
και μεμονωμένους εργαζόμενους που 
απήργησαν. Μαζί μας και ύστερα από 
συνεννόηση με την ΣΕΥΠ βρέθηκε και 

μπλοκ από συλλόγους του Πολυτεχνεί-
ου (ΣΕΜΦΕ, Ηλεκτρολόγοι και Ναυ-
πηγοί). Συνολικά το παραπάνω μπλοκ 
ήταν από τα πιο δυναμικά της διαδήλω-
σης, συγκεντρώνοντας περίπου 400-450 
διαδηλωτές. Σε όλες τις συγκεντρώσεις 
συμμετείχαν συνολικά πάνω από 10.000 
διαδηλωτές.

Η Γενική Απεργία της 14 Δεκέμβρη 
μπορεί και πρέπει να είναι η αρχή για την 
προετοιμασία της Γενικής Πολιτικής Απερ-
γίας Διαρκείας. Οι αντικειμενικές συνθή-
κες (φτώχεια, ανεργία, μισθοί πείνας 300-
400 ευρώ κ.λ.π.) και τα νέα μέτρα που θα 
ψηφιστούν πρέπει να μας βγάλουν στους 
δρόμους. Είναι δεδομένο ότι με την ψήφι-
ση των μέτρων (ίσως και μέσα στο πρώτο 
15μερό του Γενάρη) η γραφειοκρατία θα 
αναγκαστεί να ξανακαλέσει απεργία. Πρέ-
πει να πιάσουμε το νήμα από την περίοδο 
2010-2012 και να ξαναβγούμε μαζικά στους 
δρόμους. Να διώξουμε τη νεομνημονιακή 
κυβέρνηση του Τσίπρα, η οποία στρώνει το 
δρόμο στην επόμενη μνημονιακή κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη. Σε αυτήν την προοπτική 
πρέπει με αγώνες να αντιπαραβάλλουμε  
τη μόνη κυβέρνηση που μπορεί να καταρ-
γήσει τα μνημόνια, την Κυβέρνηση των Ερ-
γαζόμενων. Για να επιτευχθούν αυτά πρέπει 
οι αγωνιστές, οι εργαζόμενοι, οι νεολαία 
και τα φτωχά λαϊκά στρωματά να αγωνι-
στούν μαζί με την ΟΚΔΕ.

 ■ Βαγγέλης Κιτσώνης

   Η γενική απεργία στις 14/12
και τα νέα μέτρα

Ο αγώνας στα «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» στα Γιάννενα 
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Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για ανάδειξη 
Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) σε 63 από τις 87 
ΕΛΜΕ (πρωτοβάθμια σωματεία καθηγητών). Η 
συμμετοχή των καθηγητών στις εκλογοαπολο-
γιστικές συνελεύσεις ήταν για μία ακόμη φορά 
μικρή, ωστόσο η συμμετοχή στις εκλογές πα-
ρουσίασε άνοδο (κατά 1.047 ψήφους) σε σχέση 
με πέρσι.

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από 
στασιμότητα σε σχέση με τα περσινά. Η μεγά-
λη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εξακολουθεί 
να γυρίζει την πλάτη στις παρατάξεις του πα-
λιού μνημονιακού καθεστώτος, ΔΑΚΕ (ΝΔ) και 
ΠΕΚ – πρώην ΠΑΣΚ (ΠΑΣΟΚ). Η ΔΑΚΕ, παρά 
την πρωτοφανή κινητοποίησή της, τις πελατεια-
κού τύπου εξυπηρετήσεις των αιρετών της στα 
ΠΥΣΔΕ (Υπηρεσιακά Συμβούλια) και κυρίως 
παρά τις προσδοκίες για θέσεις στον κρατικό 
μηχανισμό εν αναμονή της ανόδου της ΝΔ στην 
εξουσία, κερδίζει μόνο 1,2% (έλαβε 26,2%). Εκ-
μεταλλεύεται τη μνημονιακή μετάλλαξη των 
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), που της επιτρέπει να εμφα-
νίζει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ως τις μόνες 
ρεαλιστικές λύσεις.

Οι ΣΥΝΕΚ, μετά τη θεαματική πτώση τους 
πριν 2 χρόνια, και παρά τις προσβάσεις στον 
διοικητικό και κρατικό μηχανισμό και στα ΠΥΣ-
ΔΕ, συνεχίζουν να πέφτουν, από 20,2% στο 
18,9%. Πληρώνουν την πλήρη ταύτισή τους με 
τις μνημονιακές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και τον 
ξεπεσμό τους σε νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Οι Παρεμβάσεις διατηρούν την τρίτη θέση, 
με 16,3% (από 15,5%). Όμως, παρά την άνοδό 
τους, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία ανασύν-
θεση και ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού 
συνδικαλιστικού κινήματος (σ.κ.), αφού κάνουν 
από ελάχιστα έως τίποτα για να περάσουν οι 
αγώνες στα χέρια των ίδιων των εκπαιδευτικών, 
μέσα από δομές αυτοοργάνωσης και επιτροπές 
αγώνα. Το γεγονός ότι προκειμένου να ενισχυ-
θούν εκλογικά δεν διστάζουν να επικαλούνται 
ψευδώς ότι η παράταξή τους είναι ανεξάρτητη 
(από κόμματα και οργανώσεις) και άρα είναι οι 
μόνοι που μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχι-
ση της δράσης των σωματείων ανεξάρτητα από 
τις πολιτικές εξελίξεις (!!!), οι εκλογικές τους συ-
νεργασίες με τις δυνάμεις της ΛΑΕ αλλά και με 
κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο ακολουθη-
τισμός τους προς το ΠΑΜΕ, τις καθιστούν και 

αυτές μέρος της κρίσης του σ.κ.
Το ΠΑΜΕ συντηρεί τις δυνάμεις του, στο 

16,25% (από 16%). Δεν μπορεί να εισπράξει τη 
δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών για τις μνημο-
νιακές πολιτικές, γιατί πολύ απλά δεν έχει πρό-
ταση για την ανασυγκρότηση του σ.κ. και άρα, 
όχι μόνο δεν αποτελεί μέρος της λύσης αλλά 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες του προβλήματος. Οι όποιες κινητοποιή-
σεις επιχειρεί είναι απλά κομματικές παρελάσεις 
που δεν έχουν στόχο την ανάπτυξη κινήματος.

Η ΠΕΚ συγκρατεί τα πολύ μικρά ποσοστά 
της (6,7% από 6,3%), μετά την εκλογική συντρι-
βή που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, και 
φαίνεται ότι αδυνατεί να ανασυγκροτηθεί, παρά 
τις προσπάθειες επανασυσπείρωσης της κεντρο-
αριστεράς - ΠΑΣΟΚ.

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών πανελ-
λαδικά αύξησε τις δυνάμεις της, σε 119 ψήφους 
(από 104). Στην Α΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης δι-
ατηρήσαμε τη μία έδρα στο Δ.Σ., ενώ στην Α΄ 
ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής τη χάσαμε, και κατεβή-
καμε για πρώτη φορά στην ΕΛΜΕ Κιλκίς. Ως 
Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών καλέσαμε τους 
συναδέλφους να προωθήσουμε μαζί ένα σχέδιο 
ανασυγκρότησης των ΕΛΜΕ, που δεν μπορεί να 
έρθει μόνο μέσα από τις εκλογές και τις αλλαγές 
συσχετισμών στα Δ.Σ., αλλά που θα βασίζεται 
στην αυτοοργάνωση και τους αγώνες των εκ-
παιδευτικών. Όπου ξεδιπλώσαμε την πολιτική 
μας, τα αποτελέσματα ήταν καλά, ενώ αλλού μέ-
νει να λύσουμε τις αδυναμίες μας και να βελτιώ-
σουμε την ενημέρωση και την επαφή μας με τους 
συναδέλφους. Τα αποτελέσματα των εκλογών 
στις ΕΛΜΕ όπου συμμετέχουμε ως Αντεπίθεση 
των Εκπαιδευτικών φαίνονται στους πίνακες 
(σε παρένθεση τα περσινά αποτελέσματα).

Συνολικά πάντως από τα αποτελέσματα, δεν 
φαίνεται να αντιστρέφεται η στροφή-αναζήτηση 
προς τα αριστερά των καθηγητών, ούτε όμως ότι 
έχει αλλάξει αισθητά η λογική της ανάθεσης, η 
βασική αδυναμία του εκπαιδευτικού κινήματος. 
Όμως, παρά την απογοήτευση και το σοκ που 
έχει υποστεί η συνείδηση των εκπαιδευτικών 
λόγω του ξεπουλήματος της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι το κλίμα αυτό μπορεί να 
αναστραφεί και η παρέμβασή μας θα στοχεύει σε 
αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.

Πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων 
αναμένεται να κατατεθούν προς 
ψήφιση στη Βουλή μέχρι το καλο-

καίρι από το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται, 
κυρίως, για δεσμεύσεις που περιέχονται στο 
τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση «Πλαίσιο 
κατευθύνσεων και προτάσεις», που συμφω-
νήθηκε με τον ΟΟΣΑ και τους θεσμούς την 
άνοιξη του 2017 και με το οποίο κλείνουν οι 
βασικές τουλάχιστον εκκρεμότητες του 3ου 
Μνημονίου στην εκπαίδευση. Επιπλέον, το 
υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του κλεισί-
ματος της 3ης αξιολόγησης, έχει κάνει αρκετά 
βήματα στην κατεύθυνση της σύγκλισης με τις 
«βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ», 
όσον αφορά τις διδακτικές ώρες ανά εκπαι-
δευτικό και τις αναλογίες των μαθητών ανά 
τμήμα και ανά εκπαιδευτικό. Έτσι, μέχρι το κα-
λοκαίρι θα έχουμε μπροστά μας τα εξής:

1) Άμεσα, μέσα στον Γενάρη, δεσμεύονται 
να καταθέσουν προς ψήφιση νομοσχέδιο που 
θα ορίζει τα εξής:

α) Υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτι-
κών στα σχολεία 30 ώρες την εβδομάδα.

β) Διαμόρφωση κριτηρίων και χρονοδια-
γράμματος για συγχωνεύσεις σχολικών μονά-
δων (άμεσος στόχος τα συστεγαζόμενα σχο-
λεία).

γ) Αποχαρακτηρισμός της ώρας παροχής 
των σχολικών γευμάτων στους μαθητές ως δι-
δακτικής ώρας. Σε κάθε περίπτωση, τα γεύμα-
τα θα παρέχονται μετά τη λήξη του διδακτικού 
ωραρίου.

2) Επίσης μέσα στον Γενάρη, ο υπουργός 
Παιδείας θα ανακοινώσει το νομοσχέδιο για τις 
αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα πρό-
σβασης στα ΑΕΙ, το οποίο θα αφορά τους ση-
μερινούς μαθητές της Α’ Λυκείου. Κάποιες αλ-
λαγές εφαρμόζονται άμεσα για τους φετινούς 
υποψηφίους, για τους οποίους δεν θα υπάρχει 
το 4ο επιστημονικό πεδίο των Παιδαγωγικών 
Σχολών. Η πρόσβαση στις σχολές αυτές θα 
είναι δυνατή από όλα τα πεδία και χωρίς εξέ-
ταση σε υποχρεωτικό μάθημα. Ακόμη, φέτος 
οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε τέσσερα μόνο 
μαθήματα στις ενδοσχολικές εξετάσεις (Νέα 
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθημα-
τικά, Ιστορία, Βιολογία), που θα προηγηθούν 
των πανελλαδικών.

3) Βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, και θα 
κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι τις 15 
Γενάρη, το νομοσχέδιο για τη συγχώνευση του 
ΤΕΙ Αθήνας με το ΤΕΙ Πειραιά και την ταυτό-
χρονη ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής. Πριν το καλοκαίρι έχουν δρομολογηθεί 
προς ψήφιση νομοσχέδια για τις συγχωνεύσεις: 
α) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπι-

στήμιο, β) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, γ) του 
ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
δ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ε) 
του ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου.

4) Μέσα στο σχέδιο νόμου για το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής εντάσσονται διατάξεις 
για τα Διετή Προγράμματα των ΑΕΙ. Ιδρύεται 
σε κάθε ΑΕΙ Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης (ΚΕΕ), που αποτελεί ακαδημαϊκή μο-
νάδα του Ιδρύματος. Οι καταρτιζόμενοι επι-
λέγονται βάσει του βαθμού απολυτηρίου του 
ΕΠΑΛ. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕΕ, όπως 
η εργασιακή εμπειρία, η εγγύτητα της ημερο-
μηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου 
καταρτιζόμενου με την ημερομηνία αποφοί-
τησής του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
κοινωνικά κριτήρια κ.ά. Η φοίτηση διαρκεί τέσ-
σερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής 
κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1200 διδακτι-
κών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών, ενώ προβλέπεται και ένα εξάμηνο πρακτι-
κής άσκησης ή μαθητείας συνολικής διάρκειας 
960 ωρών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος, απονέμονται διπλώματα επιπέ-
δου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων, τα οποία μπορεί να συνδέονται με 
πιστωτικές μονάδες, που παρέχονται με βάση 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονά-
δων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (ECVET).
5) Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 έχει συμφω-

νηθεί με τους θεσμούς να προωθηθούν:
α) Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαί-

δευσης, η αυτοαξιολόγηση των σχολείων και η 
ορθολογική χρήση των πόρων.

β) Μέτρα για τις μελλοντικές τοποθετήσεις 
και την αξιολόγηση των διευθυντών των σχο-
λείων, στοχεύοντας σε μια αποπολιτικοποιημέ-
νη διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει και το 
ΑΣΕΠ.

γ) Νόμος που θα αναβαθμίζει τις επιτρο-
πές αξιολόγησης. Ήδη ο υπουργός Παιδείας 
έχει δεσμευτεί ότι πριν τον Μάιο θα φέρει προς 
ψήφιση νομοθετικές ρυθμίσεις για τη θεσμι-
κή αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) καθώς και της Αρχής Δι-
ασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ).

6) Τον Μάιο θα ακολουθήσει νομοσχέδιο 
που θα αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση.

7) Τέλος, νέο πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη 
διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια όλων 
των εκπαιδευτικών ετοιμάζει το υπουργείο 
Παιδείας, στο πνεύμα των εισηγήσεων του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και 
της ΑΔΙΠΠΔΕ, οι οποίες ουσιαστικά υποβαθ-
μίζουν τα πτυχία των καθηγητικών σχολών και 
καταργούν το επαγγελματικό δικαίωμα των 
κατόχων τους να διδάσκουν.

Αποτελέσματα εκλογών στους Καθηγητές

Α΄ ΕΛΜΕ Θεσ/κης Ψήφοι Έδρες %
Αγ. Συσπείρωση-ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) 141 (130) 2(2) 24,7 (22,1)
ΔΑΚΕ (ΝΔ) 132(146) 2(2) 23,2 (24,9)
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 79(88) 1(2) 13,9(15)
ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ- ΠΑΣΟΚ) 76(82) 1(1) 13,3(14)
Αγων/κή Παρέμβαση (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 72(57) 1(1) 12,6(9,7)
Αντεπίθεση των Εκπ/κών (ΟΚΔΕ) 44(36) 1(1) 7,7(6,1)
Αγωνιστικές Κινήσεις (ΚΚΕ-ΜΛ) 26(27) 1(0) 4,6(4,6)
ΡΕΚ (ΛΑΕ-ΚΟΕ) -(21) -(0) -(3,6)
Άκυρα - Λευκά (43)
Ψήφισαν 607(630)

Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσ/κης Ψήφοι Έδρες %
Αγων/κή Παρέμβαση (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 411(382) 2(2) 30,5 (30,7)
ΔΑΚΕ (ΝΔ) 401(330) 2(2) 29,8 (26,6)
Αγ. Συσπείρωση –ΠΑΜΕ(ΚΚΕ) 220(206) 1(1) 16,3 (16,6)
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 181(198) 1(1) 13,4 (15,9)
Αντεπίθεση των Εκπ/κών (ΟΚΔΕ) 21(43) 0(0) 1,6 (3,5)
Αγωνιστικές Κινήσεις (ΚΚΕ-ΜΛ) 71(43) 1(1) 5,3 (3,5)
ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ- ΠΑΣΟΚ) 43(41) 0(0) 3,2 (3,3)
 Άκυρα-Λευκά 66(66)
Ψήφισαν 1414(1309)

Α’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής Ψήφοι Έδρες %
Συνδικ/κή Αυτονομία (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 103(167)  3(4) 34,5 (44,9)
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 77(73) 2(2) 25,8 (19,6)
ΔΑΚΕ (ΝΔ) 50(48) 2(1) 16,7 (12,9)
Αγ. Συσπείρωση -ΠΑΜΕ(ΚΚΕ) 31(36) 1(1) 10,4 (9,7)
Αγων. Κινήσεις (ΚΚΕ-ΜΛ) 20(23) 1(0) 6,7 (6,2)
Αντεπίθεση των Εκπ/κών (ΟΚΔΕ) 18(25) 0(1) 6,0 (6,7)
 Άκυρα-Λευκά 23(19)
Ψήφισαν 322(391)

ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ Ψήφοι Έδρες %
Ανασυγκρότηση Συνδ/κού Κιν/τος 
(πρών ΣΥΝΕΚ - ΣΥΡΙΖΑ)

112(103) 2(2) 29,55(28,5)

ΔΑΚΕ (ΝΔ) 104(92) 2(2) 27,44(25,5)
ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ- ΠΑΣΟΚ) 79(86) 2(2) 20,84(23,8)
Αγ. Συσπείρωση –ΠΑΜΕ(ΚΚΕ) 48(35) 1(0) 12,66(9,7)
Αντεπίθεση των Εκπ/κών (ΟΚΔΕ) 36(-) 0(-) 9,70(-)
Αγωνιστικές Κινήσεις (ΚΚΕ-ΜΛ) -(45) 0(1) -(12,47)
 Άκυρα-Λευκά 25(21)
Ψήφισαν 404(382)

Εκπαίδευση
Νομοθέτηση των Μνημονιακών δεσμεύσεων
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Σήμερα, καθώς ο ελληνικός καπιταλισμός έχει 
παραδώσει τα κλειδιά στην ΕΕ και δεν υλοποιεί 
κανενός είδους σοβαρό παραγωγικό σχεδιασμό, 
δεν έχει ανάγκη από περισσότερους νέους μορ-

φωμένους εργαζόμενους και επιστήμονες. Σύμφωνα με αυτά 
τα δεδομένα, δηλαδή με τις «ανάγκες» της αγοράς και τις 
ευρωπαϊκές εντολές (συνθήκη της Μπολόνια, μνημόνια κ.α.) 
το ελληνικό κράτος προσαρμόζει την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Με λίγα λόγια, πλέον τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι για 
τον ελληνικό καπιταλισμό ένα περιττό έξοδο και πρέπει να 
το ξεφορτωθεί.

Γι’ αυτό τον λόγο, τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα 
αυτά των μνημονίων, απειλούνται κατακτήσεις και δικαιώ-
ματα που έχουν κατακτηθεί μέσα από σκληρούς αγώνες της 
εργατικής τάξης και της νεολαίας, σε μια περίοδο όπου και το 
αναπτυσσόμενο ελληνικό κεφάλαιο είχε ανάγκη από ειδικευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Κάθε προσπάθεια επίθεσης στις κατακτήσεις και τα δι-
καιώματα της νεολαίας έβρισκε απέναντί της ένα ισχυρό φοι-
τητικό κίνημα, ικανό να ρίξει όχι μόνο έναν επιμέρους νόμο ή 
τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας αλλά και ολόκληρες κυβερ-
νήσεις. Πλέον, το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται σε βαθιά κρίση, 
που έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε έχουν χαθεί οι πιο 
ισχυρές παραδόσεις και τα πιο απλά αντανακλαστικά του, 
όπως η δυνατότητα για διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων ή η 
κινητοποίηση για την υπεράσπιση του ασύλου.

Για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης, χρειάζεται 
καλή και προσεκτική μελέτη της νέας κατάστασης, στην 
οποία καλείται ο κάθε φοιτητής να ζήσει, να φοιτήσει και να 
αγωνιστεί. Σήμερα, η νεολαία έχει να αντιμετωπίσει μια πο-
λύπλευρη επίθεση, που αφορά και απειλεί όλη της τη ζωή: 
από το δικαίωμα στη μόρφωση και την εργασία μέχρι το άγ-
χος της αποπληρωμής οικογενειακών λογαριασμών και των 
πλειστηριασμών. 

Θα ήταν λάθος, έχει αποδειχτεί αρκετές φορές, να δοκι-
μάσουμε με «παλιά εργαλεία» να δώσουμε αυτή τη μάχη. Το 
παλιό τρίπτυχο «συνέλευση-κατάληψη-διαδήλωση» μοιάζει 
λίγο για να δώσει απαντήσεις και να πείσει τη νεολαία να 
αγωνιστεί. Ταυτόχρονα όμως, η ανάγκη για αγώνες ενισχύ-
εται και εκφράζεται όταν δοθεί η ευκαιρία, με αυθόρμητες 

κινητοποιήσεις φοιτητών που αγωνιούν για το μέλλον τους 
και τις σπουδές τους. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του ΠΑΜΑΚ 
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και του ΤΕΙ Αθήνας. Στα δύο 
αυτά ιδρύματα, που δεν διατηρούσαν παραδόσεις κινητο-
ποιήσεων και γενικών συνελεύσεων (είχαν να πραγματο-
ποιήσουν πάνω από 3 χρόνια), οι φοιτητές έδειξαν με τον 
καλύτερο τρόπο πως, όταν εκδηλώνεται άμεσα μια επίθεση 
και υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις που προωθούν, με υπο-
μονή και επιμονή, την αυτοοργάνωση και ένα ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο πάλης, τότε η κινητοποίηση έρχεται, ξεπερνώντας 
τις αδυναμίες και τα λάθη του παρελθόντος, κόντρα σε κάθε 
«καλοθελητή» των μνημονίων και γραφειοκράτη που υπο-
σκάπτει κάθε προσπάθεια. 

Εκεί όμως που προκύπτει η μεγάλη ανάγκη είναι να μην 
περιοριστεί αυτή η κινητοποίηση των φοιτητών μόνο σε μια 
αυθόρμητη έκφραση για τα επιμέρους προβλήματα-επιθέ-
σεις, αλλά να μεταφραστεί σε μια πραγματική αλλαγή των 
συσχετισμών στο εσωτερικό του φοιτητικού κινήματος, προς 
όφελος των επαναστατικών δυνάμεων: των πολιτικών δυνά-
μεων που αποδεικνύουν μέσα από την καθημερινή πάλη πως 
είναι εκεί για το συμφέρον του κάθε φοιτητή και δίνουν τη 
μάχη μαζί του, μέσα από δομές αυτοοργάνωσης, με τις αρχές 
της εργατικής δημοκρατίας, μακριά από εκφυλιστικά φαινό-
μενα ιδιοκτησιακών λογικών για τους συλλόγους, που έχουν 
επικίνδυνη έκβαση για το κίνημα.

Αυτή η αλλαγή συσχετισμών, εκεί όπου έχει ήδη επιτευ-
χθεί, δείχνει πως ακόμα και σε περιόδους αγωνιστικής ύφε-
σης οι φοιτητές μπορούν, διεκδικούν και κερδίζουν μικρές και 
μεγάλες μάχες. Μόνο αυτές οι ενέργειες είναι ικανές να ξυ-
πνήσουν τον γίγαντα που όλοι τρέμουν, το φοιτητικό κίνημα, 
το οποίο, παρά την αδράνεια όπου βρίσκεται, με ένα σκίρτη-
μά του τους αναγκάζει να αλλάζουν νομοσχέδια (βλέπε αντί-
στοιχο άρθρο για το ΤΕΙ Αθήνας). Αυτός ο γίγαντας θα οπλι-
στεί με τα απαραίτητα εφόδια που απαιτεί η εποχή μας, ώστε 
να στείλει μια και καλή κάθε μνημονιακό στην τρύπα του, και 
θα λειτουργήσει σαν πυροδότης για ολόκληρη την κοινωνία, 
ώστε να δοθεί από κοινού κάθε μάχη για ρήξη με τα μνημόνια 
και την ΕΕ, μέχρι την οριστική λύση, τον σοσιαλισμό. 

 ■ Γ. Τσόλακας 

Την Τρίτη 13/12/2016 πραγματοποιήθηκαν οι φοι-
τητικές εκλογές του Συλλόγου Φοιτητικών Κα-
τοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ψήφισαν 
συνολικά 195 φοιτητές, 16 παραπάνω σε σχέση 

με πέρσι. Το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμμετέχει η 
Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη, πήρε 117 ψήφους (από 
101 το 2016) και 6 έδρες (από 6) και η Πανσπουδαστική Κί-
νηση Συνεργασίας (ΠΚΣ - ΚΚΕ) 59 ψήφους (από 58 το 2016) 
και 3 έδρες (από 3). Επίσης βρέθηκαν 12 άκυρα και 7 λευκά 
ψηφοδέλτια. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρόνια που η συμμε-
τοχή στις φοιτητικές εκλογές των συγκεκριμένων εστιών αυ-
ξάνεται, ενώ σε όλους σχεδόν τους συλλόγους πανελλαδικά 
καταγράφεται μείωση.

Η ενίσχυση του Ενωτικού Ψηφοδελτίου με 16 ψήφους και 
το γεγονός πως οι εκπρόσωποι της ΣΣΠ βρέθηκαν στις πρώ-
τες θέσεις προτίμησης είναι αποτέλεσμα της διαρκούς κινητο-
ποίησης και δραστηριότητας του συλλόγου. Ο σύλλογος των 
εστιακών φοιτητών είναι ο μοναδικός σύλλογος στα Γιάννε-
να με ζωντανές διαδικασίες, που παλεύει με συνέπεια ενά-
ντια στην κατάργηση των δικαιωμάτων των φοιτητών. Δεν 
έχει απουσιάσει από κανένα αγώνα τα τρία τελευταία χρόνια 
και αποτελεί πολύ συχνά το μοναδικό φοιτητικό μπλοκ στις 
διαδηλώσεις της πόλης. Υπερασπίζεται στην πράξη το δικαί-
ωμα των φοιτητών στη στέγαση, τη σίτιση, τη δημόσια και 
δωρεάν παιδεία, και έχει πετύχει αρκετές κατακτήσεις τα τε-
λευταία χρόνια (π.χ. επινοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία). 
Οι αποφάσεις του συλλόγου παίρνονται κατά κύριο λόγο 
μέσα από τις γενικές συνελεύσεις του, οι οποίες πραγματο-
ποιούνται ανά δύο βδομάδες και στις οποίες αποφασίζονται 
παρεμβάσεις με δυναμικές μορφές πάλης (καταλήψεις, δια-
δηλώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, ενημέρωση φοιτητών 
και άλλων συλλόγων κ.λπ.). Υπάρχει πρόγραμμα πολιτιστι-
κών και αθλητικών δραστηριοτήτων και λειτουργεί στέκι του 
συλλόγου. Όλο και περισσότεροι νέοι φοιτητές συμμετέχουν 
πλέον στις διαδικασίες του, στις συνελεύσεις και στις δράσεις 
του. Είναι ζητούμενο το παράδειγμα του συλλόγου εστιακών 

φοιτητών να επεκταθεί και αλλού.
Η συμβολή της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης στην 

οργάνωση και στην υλοποίηση των δράσεων του συλλόγου, 
με έναν μαχητικό και αγωνιστικό προσανατολισμό, ήταν και 
παραμένει καθοριστική. Η ΣΣΠ ανέδειξε με κάθε τρόπο την 
κρισιμότητα της κατάστασης, τον ρόλο των μνημονίων και 
των κυβερνήσεων, της ΕΕ, των επιχειρηματιών-τοκογλύφων, 
την προσπάθεια που κάνουν όλοι αυτοί για τη διάλυση της 
δημόσιας και δωρεάν παιδείας, αλλά και της ζωής μας συνο-
λικά. Τονίσαμε την ανάγκη σύνδεσης του αγώνα των φοιτη-
τών με τους εργατικούς αγώνες, την ανάγκη να παλέψουμε 
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κοινή επίθεση.

Η ΠΚΣ παρέμεινε στάσιμη για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά, εξαιτίας της πολιτικής και της πρακτικής της. Όλο το 
προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να διασπάσει και να 
αποπροσανατολίσει τον σύλλογο. Καλούσε σε αντιπαραθε-
τικές κινητοποιήσεις με όργανα κατασκευασμένα έξω, πέρα 
και ενάντια σε αυτά του συλλόγου, δεν καλούσε στις γενικές 
συνελεύσεις, συκοφαντούσε με χυδαίο τρόπο αγωνιστές από 
το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο και κατά κύριο λόγο τη ΣΣΠ.

Τη νέα χρονιά πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα ενά-
ντια στην επίθεση στα δικαιώματά μας, που ετοιμάζουν πα-
λιοί και νέοι μνημονιακοί. Ο νόμος Γαβρόγλου και το συνε-
χές πετσόκομμα των δαπανών που έφεραν τα μνημόνια και 
η ΕΕ αποτελούν την ταφόπλακα της δημόσιας και δωρεάν 
παιδείας. Τα προβλήματα στις εστίες Ιωαννίνων, αλλά και σε 
ολόκληρη την εκπαίδευση, είναι πολλά. Τα κύρια θέματα με 
τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί ο σύλλογος των εστιακών 
φοιτητών και φέτος είναι: α) πάλη για περισσότερα δωμάτια, 
ανέγερση νέων εστιών και υλικοτεχνικές υποδομές, β) πάλη 
ενάντια στις συγχωνεύσεις-κλείσιμο των τμημάτων σχολών, 
μπλοκάρισμα του νόμου Γαβρόγλου και κάθε κίνησης ιδιωτι-
κοποίησης και επιβολής διδάκτρων, γ) υπεράσπιση της δωρε-
άν σίτισης, δ) σύνδεση των αγώνων μας με τους αγώνες των 
εργαζομένων, ε) πολιτιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου.

Εκλογές του Συλλόγου εστιακών φοιτητών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΤΕΙ Αθήνας 
Ο αγώνας ενάντια στο 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Στην πιο κρίσιμη φάση του βρίσκεται ο αγώνας των 
φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας ενάντια στη δημιουργία 
ΠΑ.Δ.Α.

Τη Δευτέρα 18/12 κατατέθηκε προς διαβούλευση το νο-
μοσχέδιο για την ίδρυση του του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) που θα προκύψει από τη συγχώνευση 
των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Οι συνέπειες της ίδρυσης του 
νέου ιδρύματος θα είναι καταστροφικές. Πολλά τμήματα θα 
κλείσουν, ενώ ακόμα περισσότερα θα συγχωνευτούν, με τους 
φοιτητές να καταλήγουν να σπουδάσουν διαφορετικά αντι-
κείμενα από αυτά που επέλεξαν, αλλά και να παίρνουν πτυχία 
χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σχεδόν 300 
έκτακτοι καθηγητές, οι μισοί από τους οποίους απασχολού-
νται αποκλειστικά στο ΤΕΙ, δεν θα επαναπροσληφθούν, ενώ 
ο αριθμός των εισακτέων θα μειωθεί δραματικά.

Από τα 42 τμήματα θα παραμείνουν τα 26, χωρίς να γί-
νονται ουσιώδεις διευκρινίσεις για τις σχολές που κλείνουν ή 
συγχωνεύονται. Αντιθέτως, το μπαλάκι πετιέται στην πρυτα-
νεία, η οποία θα αποφασίσει το τι μέλλει γενέσθαι με τα προ-
γράμματα σπουδών, αφήνοντας τους φοιτητές μετέωρους. 
Παρ’ όλα αυτά, στο νομοσχέδιο υπάρχουν και ορισμένες ση-
μαντικές υποχωρήσεις, αποτέλεσμα των φοιτητικών κινητο-
ποιήσεων, όπως η αυτόνομη ένταξη στο ΠΑ.Δ.Α. τμημάτων 
που προηγουμένως οδηγούνταν στην κατάργηση ή την μετα-
τροπή σε διετή προγράμματα. 

Από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς οι φοιτητές του 
ΤΕΙ Αθήνας με μαζικές γενικές συνελεύσεις των συλλόγων 
τους και μαχητικές κινητοποιήσεις έδειξαν την αντίθεσή τους 
στα σχέδια του υπουργείου Παιδείας. Ο αγώνας κλιμακώθηκε 
το τελευταίο διάστημα με καταλήψεις διαρκείας, που διήρκε-
σαν πέντε εβδομάδες στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 
(ΣΓΤΚΣ) και τρεις εβδομάδες στη Σχολή Επιστημών Υγείας-
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διαδη-
λώσεις (350 φοιτητές έκλεισαν την λεωφόρο Αθηνών) που 
αποφασίστηκαν από τις πιο μαζικές συνελεύσεις των τελευ-
ταίων ετών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ΣΕΥΠ, 
στη συνέλευση της οποίας ψήφισαν 508 φοιτητές, με τους 
214 να στηρίζουν την πρόταση της Πρωτοβουλίας Φοιτητών 
(στην οποία συμμετέχει και η Σοσιαλιστική Σπουδαστική 
Πάλη) για συνέχιση του αγώνα, 183 να στηρίζουν την πρότα-
ση μη κατάληψης και 100 την πρόταση του ΜΑΣ (ΚΚΕ) που 
καλούσε τους φοιτητές σε αποχή από τα μαθήματα.

Σημαντική ήταν και η κινητοποίηση των δύο συλλόγων 
του ΤΕΙ στη γενική απεργία στις 14/12. Για άλλη μια φορά, 
δυναμική ήταν η παρουσία της ΣΕΥΠ με δικό της πανό και με 
τη συμμετοχή πάνω από 200 φοιτητών.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο 16/12 
στη σύνοδο πρυτάνεων στο Ζάππειο, όπου για άλλη μια φορά 
η κυβέρνηση έδειξε πως η απάντησή της στα αιτήματα των 
φοιτητών είναι τα χημικά και το ξύλο από τα ΜΑΤ. Παρόμοια 
ήταν η αντιμετώπιση την επόμενη μέρα στην Ελευσίνα, όπου 
ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νεο ίδρυμα σε «αναπτυξια-
κό» συνέδριο, με τους φοιτητές να βρίσκονται αντιμέτωποι με 
έναν φράχτη απο ΜΑΤ και αστυνομικές κλούβες.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν τις δυνατότητες που έχει 
το φοιτητικό κίνημα αλλα και το δρόμο που πρέπει να ακο-
λουθήσει για να σταματήσει τα σχέδια της κυβέρνησης, τόσο 
όσον αφορά το ΠΑ.Δ.Α και το νόμο Γαβρόγλου, όσο και για 
κάθε επίθεση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Άλλωστε έχει 
πλέον ανακοινωθεί πως μετά τα ΤΕΙ της Αττικής θα συγχω-
νευθούν και τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας. Ο αγώνας των φοι-
τητών του ΤΕΙ Αθήνας πρέπει να αποτελέσει την σπίθα για 
έναν κοινό αγώνα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που θα βάλει φωτιά στην 
μνημονιακή επίθεση στην παιδεία!

 ■ Ε.Π.

Φοιτητικό κίνημα: Ένας γίγαντας κοιμάται
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3 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα της χώρας 
-αντί για το σκίσιμο των Μνημονίων- 
στενάζουν κάτω από το βάρος Μνη-

μονίων Διαρκείας. Το 2017 ήταν η χρονιά που 
σημαδεύτηκε από έναν κατακλυσμό αντεργα-
τικών μέτρων χωρίς τέλος, που ισοπέδωσε την 
ελληνική οικονομία και καταβαράθρωσε το βι-
οτικό επίπεδο. Πίσω από τις πομπώδεις ανοη-
σίες για έξοδο από τα μνημόνια μέσα στο 2018, 
η πραγματικότητα δείχνει μια οικονομία σε 
κώμα: Ελλείμματα, χρέη, αποεπένδυση, ανερ-
γία, φοροεπιδρομή, χρεοκοπημένο τραπεζικό 
σύστημα. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 περιορί-
στηκε στο 1,5% από 2,5% που προβλεπόταν. Η 
διαρκής αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού 
δεν αφήνει καμιά ζωτικότητα στην οικονομία.

Μέτρα, μέτρα… κι άλλα μέτρα
Σε συνέχεια της συμφωνίας της Μάλτας 

(7/4), ψηφίστηκε στις 18/5 το 4ο Μνημόνιο-
τέρας: Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών 
απολύσεων. Επαναφορά του λοκ άουτ. Κατάρ-
γηση της κυριακάτικης αργίας. Κατάργηση της 
«προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις από το 
2019. Μείωση του αφορολόγητου στα 5.681 
ευρώ από το 2020. Κατάργηση της έκπτωσης 
1,5% στην παρακράτηση φόρου και της έκπτω-
σης για ιατρικές δαπάνες από το 2018. Περι-
κοπές 85% στο ΕΚΑΣ από το 2018 και πλήρης 
κατάργηση από το 2019 κ.α.

Στο Γιούρογκρουπ της 15ης Ιουνίου κλεί-
νει η 2η αξιολόγηση με μια θηριώδη επέκταση 
του 3ου Μνημονίου. Τα εξοντωτικά  «πρωτο-
γενή πλεονάσματα» διατηρούνται στο 3,5% 
του ΑΕΠ ως το 2022, ενώ από το 2023 ως το 
2060 απαιτούνται ίσα ή μεγαλύτερα του 2%! 
Από τα 8,5 δις ευρώ του ESM, τα 6,9 δις απο-
πληρώνονται άμεσα στους δανειστές! Φυσικά 
δεν υπήρξε καμία ανακούφιση του δημόσιου 
χρέους. Δύο εβδομάδες μετά ψηφίζονται τα 
υπόλοιπα προαπαιτούμενα: Οριστικοποίηση 
της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων 
με τη συνέχιση αναστολής των αρχών της επε-
κτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης. 
«Πάγωμα» μέχρι το 2022 κάθε αύξησης στις 
συντάξεις. Μείωση του αφορολόγητου από το 
2019, και όχι το 2020. Αλλαγές στους όρους 
των πλειστηριασμών (ηλεκτρονικοί πλειστη-
ριασμοί, αυτεπάγγελτες διώξεις ενάντια στο 
κίνημα).

Τον Νοέμβρη ανακοινώθηκε και το κλείσι-
μο της 3ης αξιολόγησης (τα πρώτα μέτρα θα 
κατατεθούν προς ψήφιση μέσα στον Γενάρη). 
Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, 
οι οποίοι θα φτάσουν τους 18.000 στους επό-
μενους μήνες,  προκειμένου να ξεπεράσουν οι 
τράπεζες τα επικείμενα stress-tests. Τα ΜΑΤ σε 
ρόλο μπράβου των τραπεζών επιδόθηκαν σε 
άγρια καταστολή ενάντια στους διαδηλωτές 
στα Ειρηνοδικεία. Συμφωνήθηκαν ακόμη η ιδι-
ωτικοποίηση μονάδων της ΔΕΗ, περικοπές στα 
οικογενειακά επιδόματα, ο επανυπολογισμός 
των συντάξεων που θα φέρει μεγάλες μειώσεις 

από το 2019, η κατάργηση φοροαπαλλαγών 
κ.α. Το χειρότερο είναι το χτύπημα του δικαι-
ώματος στην απεργία με την προϋπόθεση της 
υπερψήφισης από το 50%+1 των οικονομικά 
εντάξει μελών ενός σωματείου. Το πιθανότε-
ρο αυτό το μέτρο θα γίνει ακόμα σκληρότερο, 
απαιτώντας το 50%+1 όλων των εργαζόμενων 
μιας επιχείρησης ή κλάδου, κάνοντας αδύνατη 
τη «νόμιμη» κήρυξη απεργιών. Κι αυτά είναι 
μόλις το 1/3 των 110 συνολικά προαπαιτούμε-
νων για να κλείσει η 3η αξιολόγηση.

Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει 
νέα μέτρα 1,8 δις ευρώ (περίπου 1% του ΑΕΠ):  
αύξηση έμμεσων και άμεσων φόρων, μείωση 
δαπανών. Το χρέος για το 2018 προβλέπεται 
να αυξηθεί κατά 9 δις φτάνοντας τα 327,9 δις ή 
το 175,6% του ΑΕΠ. Για το ΑΕΠ προβλέπεται 
αύξηση 2,4%, είναι όμως εξαιρετικά αμφίβολο 
αν θα επιτευχθεί. Το πρωτογενές πλεόνασμα 
προβλέπεται 3,5% του ΑΕΠ, δηλ. υπερδιπλά-
σιο του φετινού!

Κοινωνία στον γύψο
Μέσα στο 2017 εξαπλώθηκε ένα νέο σύ-

στημα εκμετάλλευσης, που θέλει τους εργα-
ζόμενους σύγχρονους δουλοπάροικους και 
τον εργοδότη Δεσπότη. Η πραγματική ανεργία 
ξεπερνά το 30%, η μερική απασχόληση επίσημα 
άγγιξε το 31%. Οι ευέλικτες μορφές απασχό-
λησης κυριαρχούν. Αποτέλεσμα είναι ο μέσος 
μισθός να υποχωρήσει στα 379 ευρώ μεικτά! Η 
εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά 
ωράρια, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας εκτίνα-
ξαν τα εργατικά ατυχήματα μέσα στη χρονιά 
που πέρασε με εκατοντάδες θύματα (συμπερι-
λαμβανομένου του εκτροχιασμού της αμαξο-
στοιχίας Ιντερσίτι Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο 
Άδενδρο, που κόστισε τη ζωή σε 2 εργαζόμε-
νους και 1 επιβάτη). 

Το Κράτος Έκτακτης Ανάγκης αναβαθμί-
στηκε σε όλα τα επίπεδα: Εκκένωση της κατά-
ληψης στη Βίλα Ζωγράφου και της κατάληψης 
στέγασης προσφύγων στην οδό Αλκιβιάδου, 
εισβολή των ΜΑΤ στο ΠΑΜΑΚ, καταδίκες 
μαθητών σε «κοινωνική»/καταναγκαστική ερ-
γασία για συμμετοχή σε καταλήψεις, 12 φοιτη-
τές του Πανεπιστημίου Κρήτης κατηγορούμε-
νοι για την αγωνιστική τους δράση, στημένες 

κατηγορίες και δίκες ενάντια σε αγωνιστές του 
κινήματος (ανάμεσά τους και σε συντρόφους 
της ΟΚΔΕ).

Την 1/6 καταδικάζεται η Ηριάννα Β.Λ. για 
συμμετοχή στη Συνωμοσία των Πυρήνων της 
Φωτιάς, με μόνη κατηγορία την σχέση της με 
τον Κ. Παπαδόπουλο, αν και ο τελευταίος έχει 
πια αθωωθεί για αντίστοιχες κατηγορίες. Ανά-
λογη κατηγορία και για τον αναρχικό κομμου-
νιστή Τ. Θεοφίλου με ανύπαρκτα στοιχεία! Η 
υπόθεση ξεσήκωσε κίνημα αλληλεγγύης. Τη 
Δευτέρα 16/10 το Εφετείο Αθηνών απέρριψε 
για 2η φορά τις αιτήσεις για αναστολή εκτέλε-
σης της ποινής.

Ώρα μηδέν για την δημόσια 
εκπαίδευση

Την περασμένη Άνοιξη ξέσπασαν μαθητι-
κές κινητοποιήσεις ενάντια στις ελλείψεις, τη 
μαθητεία στα ΕΠΑΛ, και κυρίως το Νέο Λύκειο 
που μετατρέπει το σχολείο σε ένα εξεταστι-
κό κάτεργο, σχεδιασμένο για τον αποκλεισμό 
πολλών μαθητών και την απόλυση εκπαιδευτι-
κών. Ακόμη, το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Επάρκειας πετάει στα αζήτη-
τα αναπληρωτές και αδιόριστους καθηγητές, 
ενώ η Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας και 
την Αξιολόγηση υποχρεώνει το σχολείο να 
λειτουργεί σαν επιχείρηση, αναζητώντας «πό-
ρους» σε χορηγούς και δίδακτρα. 

Ψηφίστηκε εν μέσω καλοκαιριού, ο νόμος 
Γαβρόλου: Σπάσιμο του 4ετούς/5ετούς κύκλου 
σπουδών με 2ετή προγράμματα και επακόλου-
θη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
Συγχωνεύσεις και κατατμήσεις σχολών με προ-
εδρικό διάταγμα. Γενίκευση των διδάκτρων 
στα μεταπτυχιακά και απλήρωτη/ανασφάλι-
στη εργασία των νέων που δεν πληρώνουν. Συ-
στήνονται Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας για την αναζήτηση 
πόρων (βλ. δίδακτρα). Ο νέος νόμος επιτρέπει 
την είσοδο των δυνάμεων καταστολής στα πα-
νεπιστήμια, ακόμη και για απλά πλημμελήμα-
τα! Οι συγχωνεύσεις ξεκινούν με τα ΤΕΙ Αθή-
νας και Πειραιά, προκαλώντας ξεσηκωμό των 
φοιτητών με μαζικότατες γενικές συνελεύσεις, 
καταλήψεις, κινητοποιήσεις. Στον αγώνα ηγή-
θηκε η «Πρωτοβουλία φοιτητών ενάντια στη 
συγχώνευση» (που στηρίζεται από την ΣΣΠ).

Οι περσινές φοιτητικές εκλογές, που διεξή-
χθησαν σε κλίμα σύγχυσης και με χαμηλή συμ-
μετοχή στις συνελεύσεις και κινητοποιήσεις, 
σημαδεύτηκαν από την αύξηση της αποχής και 
τις τραμπούκικες επιθέσεις ομάδων που αυτο-
προσδιορίζονται ως αναρχικοί, αναγκάζοντας 
δύο συλλόγους να αναβάλλουν τις εκλογές. 
Την ίδια στιγμή η κατάσταση των οργανωμέ-
νων δυνάμεων του φοιτητικού κινήματος είναι 
πραγματικά διαλυτική, ειδικά των ΕΑΑΚ. Ξυ-
λοδαρμοί μεταξύ μελών, τραμπουκισμοί, αλλη-
λοκαταγγελίες είναι μερικά από τα εκφυλιστικά 
φαινόμενα. Αποκορύφωμα η φοιτητική πορεία 

στις 26/10 στην Αθήνα, όπου σε εχθρικό κλίμα 
οι σύλλογοι που ελέγχονται από την ΛΑΕ και 
εκείνοι που ελέγχονται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
ουσιαστικά διέσπασαν την πορεία.

Βαθύτερα στον φιλοπόλεμο άξονα 
ΗΠΑ-Ισραήλ-Αιγύπτου

Σε πλήρη αποτυχία οδηγήθηκε η Διάσκε-
ψη της Γενεύης τον περασμένο Γενάρη για το 
Κυπριακό, με τον Ερντογάν να εμφανίζεται 
αδιάλλακτος σε σχέση με την διατήρηση των 
εγγυητριών δυνάμεων και την παραμονή του 
τουρκικού στρατού.

Στις 15/6 συγκλήθηκε για 3η φορά το Ανώ-
τατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ισρα-
ήλ, ταυτόχρονα με την τριμερή συνάντηση κο-
ρυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η επίσκεψη 
Τσίπρα στις ΗΠΑ στα μέσα του Οκτώβρη ήταν 
ένα ρεσιτάλ υποτέλειας προς τον αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό, χωρίς αντίκρισμα ούτε για την 
ελάφρυνση του χρέους, ούτε για την προσέλ-
κυση επενδύσεων. Συμφωνήθηκε όμως η ανα-
βάθμιση της Σούδας και η αξιοποίηση κι άλλων 
ελληνικών εδαφών. Στις 29/10-4/11 πραγμα-
τοποιήθηκε και η κοινή στρατιωτική άσκηση 
Ελλάδας-Αιγύπτου. Έτσι, η χώρα συσφίγγει 
την συμμαχία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και 
όλα τα αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα της 
Μ. Ανατολής, ταυτόχρονα εμπλέκεται όλο και 
περισσότερο στις τεράστιες συγκρούσεις της 
περιοχής. 

Με ζωντανές εφεδρείες
το εργατικό κίνημα

Μέσα στο 2017 έλειψαν οι μεγάλες απερ-
γίες, η μοναδική 24ωρη πανελλαδική απεργία 
προκηρύχθηκε από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ μόλις στις 
14/12, εθιμοτυπικά στο πλαίσιο της κατάθεσης 
του προϋπολογισμού, δίχως καμία προετοιμα-
σία ή προοπτική. Δίχως μαζικότητα ήταν και 
οι κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς, ενάντια 
στην ψήφιση του 4ου μνημονίου στις 17-18/5, 
στη ΔΕΘ. Συνολικά, το κίνημα δεν κατόρθω-
σε να αντιτάξει μια σθεναρή αντίσταση, ανά-
λογη της επίθεσης που δέχεται, ενώ έντονο 
είναι το πρόβλημα του κατακερματισμού και 
της πολυδιάσπασης.

Ωστόσο πολλοί κλάδοι και χώροι εργασίας 
βρέθηκαν σε κινητοποιήσεις, κάποιες από τις 
οποίες σημείωσαν μεγάλη συμμετοχή και δι-
άρκεια. Στους δρόμους βρέθηκαν οι αγρότες, οι 
εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι στην 
Εθνική Ασφαλιστική , στη ΣΚΟΤ, στις συγκοι-
νωνίες (κυρίως το ΜΕΤΡΟ), στο εμπόριο ενά-
ντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, 
στις τηλεπικοινωνίες κ.α.

Ξεχώρισε ο αγώνας των εργαζομένων 
στους Δήμους για την μετατροπή των συμ-
βάσεων σε αορίστου και ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου που έκρινε αντισυνταγματικές, όχι μόνο 
την παράταση των συμβάσεων αλλά και την 
πληρωμή τους, αναγκάζοντάς τους να επιστρέ-
ψουν τα δεδουλευμένα τους, ξεχείλισε το πο-
τήρι. Από τις 18/6 όλα τα γκαράζ των Δήμων 
βρέθηκαν υπό κατάληψη, ακολούθησαν επα-
ναλαμβανόμενες απεργίες και μεγάλες συγκε-
ντρώσεις με συγκρούσεις με την αστυνομία. 

Σε αδιέξοδο βρέθηκε η κυβέρνηση μπρο-
στά στην πολύμηνη άρνηση της συντριπτικής 
πλειονότητας των δημοσίων υπαλλήλων να 
συμπληρώσουν τα έντυπα Αξιολόγησης, συμ-
μετέχοντας μαζικά στην απεργία-αποχή που 
κήρυξε η ΑΔΕΔΥ από τις 15/3.

Με αφορμή τα θανατηφόρα «ατυχήματα» 
οι διανομείς φαγητού σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη κινητοποιήθηκαν με μαζικότατες μοτοπο-

2017: Κατακλυσμός αντεργατικών μέτρων - Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα
Ανάγκη για συνολική αντεπίθεση του εργατικού κινήματος

Προϋπόθεση η ενίσχυση των επαναστατών μαρξιστών
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ρείες. Ειδικά στη Θες/κη οργανώνονται 
στην «Επιτροπή Αγώνα Διανομέων», με 
κορύφωση την μαζική μοτοπορεία στις 
20/7, που μετέτρεψε την επετειακή πα-
νελλαδική απεργία που είχε προκηρυχθεί 
στον κλάδο επισιτισμού τουρισμού από το 
ΠΑΜΕ, σε πραγματική ημέρα αγώνα και 
δράσης. 

Χρεοκοπημένο πολιτικό 
σύστημα – Ανάγκη ενίσχυσης 
των επαναστατών

Με τα ωμά ψέματα και την πλήρη 
υποταγή στους ιμπεριαλιστές και το κε-
φάλαιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
κατάφερε να παρατείνει το γάντζωμά της 
στην εξουσία, όμως η αρχή του τέλους της 
έχει σημάνει. Αυτό προσφέρει μια σχετική 
επανάκαμψη της ΝΔ, πολύ όμως σχετική 
και χωρίς δυναμική. Οι εκλογές του «νέου 
φορέα της κεντροαριστεράς», παρά την 
υπερβολική προβολή, δεν τράβηξαν το 
ενδιαφέρον. 

Η κατάσταση του οργανωμένου συν-
δικαλισμού είναι πολύ κακή, χωρίς σχέδιο 
αγώνων. Η αστικοποιημένη συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ) και οι 
αυτόνομες πια παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, 
προωθούν με κάθε τρόπο την εφαρμογή 
των Μνημονίων. Το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ συνεχί-
ζει τη διασπαστική πολιτική και τις συκο-
φαντικές επιθέσεις ενάντια σε αγωνιστές 
και σωματεία που δεν ελέγχει, επιδιώκει 
συστηματικά τη διάλυση των δομών του 
κινήματος ώστε να εμφανίζεται ως μόνη 
δύναμη: πχ. το ΕΚΑ, με πρώτη δύναμη το 
ΠΑΜΕ, δεν έβγαλε το 2017 ούτε ψηφί-
σματα αλληλεγγύης στους αγώνες!

Οι δυνάμεις της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ δοκιμάζονται από σοβαρότατη κρίση 
(οργανωτική, πολιτική, προγραμματική). 
Ειδικά φέτος, με αφορμή την 100η επέ-
τειο από την Οκτωβριανή Επανάσταση, 
αναβίωσαν πλήθος ρεφορμιστικών και 
νεορεφομιστικών αναλύσεων από αυτό 
τον χώρο. Η ανεπάρκειά τους φάνηκε 
όχι μόνο στην απουσία σχεδίου και οργά-
νωσης αγώνων, αλλά και στην αδυναμία 
στοιχειώδους δράσης, όπως στο τριήμερο 
του Πολυτεχνείου, όταν για πρώτη φορά,  
44 χρόνια μετά την εξέγερση, ακυρώθηκε 
ο τριήμερος εορτασμός εξαιτίας μιας δρά-
κας περιθωριακών που κλειδαμπαρώθη-
καν στον χώρο, με τις δυνάμεις της Αρι-
στεράς να παρακολουθούν αδρανείς.

Το καθήκον της ανασυγκρότησης-
ανασύνθεσης του εργατικού κινήματος 
έχει πολλές δυσκολίες σήμερα. Προϋπο-
θέτει μια δουλειά υποδομής για την βελ-
τίωση του συσχετισμού προς όφελος των 
επαναστατών μαρξιστών σε βάρος των 
ρεφορμιστών. Σ’ αυτή τη βάση πρέπει να 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας.  Η σχε-
διασμένη μαζική ανάπτυξη των δυνάμεων 
της Ο.Κ.Δ.Ε. και των παρατάξεών της, εί-
ναι βασικός όρος.

 ■ Σοφία Θεοδωροπούλου

2017: Έτος 
σημαντικών 

διεθνών 
εξελίξεων

 ■ Στέφανος Ιωαννίδης

Το 2017 θα περάσει στην ιστορία ως 
έτος σημαντικών διεθνών εξελίξεων, 
μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το 
βάλτωμα της παγκόσμιας οικονομί-

ας και η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών. Μια σειρά από διεθνείς εξελίξεις δημιουρ-
γούν για το 2018 μια εκρηκτική κατάσταση από 
τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη. Ωστόσο, το 
εργατικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσι-
άζει σημάδια ανάκαμψης, δημιουργώντας ελπιδο-
φόρες συνθήκες για το νέο έτος.

Οικονομία: Αναιμική ανάκαμψη
Παρά την προπαγάνδα περί του αντιθέτου, 

η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2017 
(και συνολικά την περίοδο μετά το 2009-2010) 
υπήρξε αναιμική και, κυρίως, με αμφίβολες προο-
πτικές. Όλα δείχνουν ότι προετοιμάζεται μια ακό-
μα μεγαλύτερη κρίση: Το παγκόσμιο δημόσιο και 
ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 215 τρις δολάρια 
(ειδικά στις BRICS το χρέος αυξάνει σημαντικά), 
η εκλογή Τραμπ αποσυντονίζει τις προσπάθειες 
ανάκαμψης, ενώ οι αντεργατικές επιθέσεις έχουν 
καταβαραθρώσει το βιοτικό επίπεδο. Ο χρημα-
τοπιστωτικός τομέας διογκώνεται αντί να περι-
ορίζεται, οι οικονομικές ανισότητες αυξάνουν, τα 
μέσα για την αντιμετώπιση μιας νέας κρίσης περι-
ορίζονται δραστικά.

ΗΠΑ: Το Δόγμα Τραμπ
Η ανάληψη από τον Ντ. Τραμπ του αξιώματος 

του προέδρου των ΗΠΑ (ανέλαβε στις 20 Γενάρη 
2017) και το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» αποτέλε-
σε αδιαμφισβήτητα το πιο σημαντικό μεμονωμέ-
νο γεγονός του έτους. Οι πολιτικές των ΗΠΑ και 
κυρίως η μέθοδος άσκησής τους από τον Τραμπ 
κατέδειξαν τη σήψη και κρίση του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού, δημιουργώντας παράλληλα τε-
ράστιους κινδύνους για τους λαούς όλου του κό-
σμου, καθώς  οι ΗΠΑ επιθυμούν να ανατρέψουν 
την παγκόσμια κατάσταση προς όφελός τους.

Ο Τραμπ σ’ όλο το 2017 έθεσε σε εφαρμογή 
μια πολιτική προκλήσεων, χάους και διατάραξης 
των σχέσεων των ΗΠΑ με σειρά ιμπεριαλιστικών 
και άλλων χωρών (δηλώσεις υπέρ διάλυσης ΕΕ, 
κυρώσεις σε Ιράν, ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην 
Κίνα, π.χ. με αμφισβήτηση της «μίας Κίνας» και 
αξιοποίηση της κατάστασης στη Β. Κορέα κ.λπ.), 
και σε σημαντικό βαθμό άλλαξε την προηγούμε-
νη πολιτική Ομπάμα απέναντι στο Ισραήλ (βλ. και 
πρόσφατη απόφαση για αναγνώριση της Ιερου-
σαλήμ ως πρωτεύουσας του τελευταίου) και, δευ-
τερευόντως, τη Ρωσία, με την οποία επιχείρησε 
μια προσέγγιση, η οποία ωστόσο μάλλον καταλή-
γει στο αντίθετό της. Παράλληλα ο Τραμπ επιχεί-
ρησε κινήσεις εντυπωσιασμού και εκβιασμού των 
αντιπάλων, όπως με τη χρήση υπερ-βόμβας στο 
Αφγανιστάν, δηλώσεις για «πλήρη καταστροφή» 
της Β. Κορέας, τις απειλές κυρώσεων/κοψίματος 
χρηματοδότησης στον ΟΗΕ και σε όποιον δεν 
εγκρίνει τις πολιτικές των ΗΠΑ, την απόσυρση 
από τις συμφωνίες για το κλίμα στο Παρίσι, υπο-
χώρηση από οικονομικές συμφωνίες κ.λπ.

Η άνοδος του εργατικού κινήματος και 
των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ (5 εκατ. διαδήλω-
σαν κατά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, 
πολιτική απεργία λιμενεργατών στο Όουκλαντ, 
συγκρούσεις σε πανεπιστήμια κ.ά.), συνέχεια 

των σημαντικών εργατικών κινητοποιήσεων των 
προηγούμενων ετών, είναι η πιο ελπιδοφόρα εξέ-
λιξη στη σημαντικότερη ιμπεριαλιστική χώρα του 
πλανήτη.

Βόρεια Κορέα: Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-
Κίνας σε νέα φάση

Οι εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ ενάντια στο 
καθεστώς της Β. Κορέας (Αύγουστος), με αφορμή 
την εκτόξευση πυραύλου της Πιονγιάνγκ πάνω 
από την Ιαπωνία ως απάντηση στις κοινές στρα-
τιωτικές ασκήσεις Ν. Κορέας – ΗΠΑ, έχουν κατα-
στήσει την Α. Ασία το πιο επικίνδυνο σημείο της 
παγκόσμιας κατάστασης. Ιαπωνία και Ν. Κορέα 
προκαλούν στρατιωτικά, ενώ Μόσχα και Πεκί-
νο, οι πραγματικοί στόχοι των ΗΠΑ στην περιο-
χή, επιχειρούν να κατευνάσουν τις ΗΠΑ. Η Κίνα 
επιχειρεί να αναβαθμίσει τον παγκόσμιο ρόλο και 
τις φιλοδοξίες της, όπως σηματοδότησε το 19ο 
συνέδριο του ΚΚ Κίνας (Οκτώβριος). Στο βαθμό 
που Κίνα και Ρωσία θα κρατήσουν κοινή στάση, 
οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν παρά να προχωρήσουν 
σε ακόμη μεγαλύτερες τυχοδιωκτικές ενέργειες, 
ακόμη και σε χρήση πυρηνικών, ανοίγοντας το 
δρόμο της καταστροφής. Η στρατιωτική ισχύς 
των ιμπεριαλιστών, ειδικά των ΗΠΑ, είναι ο με-
γαλύτερος εχθρός με τον οποίο πρέπει να αναμε-
τρηθεί το παγκόσμιο εργατικό κίνημα.

ΕΕ: Σταθερή πορεία προς την παράλυ-
ση/διάλυση

Το 2017 σημαντικά γεγονότα όξυναν την κρί-
ση της ΕΕ και προετοίμασαν ακόμη περισσότερο 
την επικείμενη διάλυσή της – οπωσδήποτε την 
περαιτέρω υποβάθμισή της ως ιμπεριαλιστικό κέ-
ντρο. Το πρώτο ήταν η ενεργοποίηση του άρθρου 
50 από τη Βρετανία στις 29 Μαρτίου και η έναρξη 
των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση του 
Brexit (με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία στο δημο-
ψήφισμα του προηγούμενου έτους) που αναμένε-
ται να αποτελέσει τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο 
της ΕΕ και το 2018.

Το δεύτερο σημαντικό γεγονός ήταν το 
δημοψήφισμα στην Καταλονία υπέρ της ανε-
ξαρτησίας από το Ισπανικό Κράτος, το οποίο 
πυροδότησε τεράστιες διαδηλώσεις, καθώς και 
εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον καταλανικό λαό 
σε άλλες χώρες της ΕΕ. Παρά την προδοσία του 
καταλανικού λαού από τους μετριοπαθείς εκπρο-
σώπους του, δημιουργήθηκε μια πληγή στο σώμα 
της ΕΕ, η οποία δεν πρόκειται να κλείσει εύκολα 
και σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια. Μεγάλες διαδη-
λώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες χώρες 
της ΕΕ το 2017 με διαφορετικές αφορμές, όπως οι 
εξεγερσιακές διαδηλώσεις των νέων στη Γαλλία 
τον Φλεβάρη (περίπτωση Τεό).

Οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2017 
σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ, με πιο σημαντι-
κές αυτές της Γαλλίας (πύρρεια νίκη Ε. Μακρόν 
με «θυσία» αστικών κομμάτων ως τελευταία λύση 
απέναντι στη Λεπέν), Γερμανίας (νίκη Α. Μέρκελ 
αλλά με μεγάλη πτώση και προβλήματα στον 
σχηματισμό κυβέρνησης) και Ολλανδίας (συ-
ντριβή-διάλυση κεντροαριστεράς του Γ. Ντάισελ-
μπλουμ), καθώς και η συνέχιση της πολιτικής κρί-
σης στην Ιταλία (έπειτα από την ήττα Ρέντσι στο 
δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου 2016) αναμένεται 
να οξύνουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα 

και τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ένω-
σης, σε μια κατάσταση που το 2018 θα ευνοήσει 
την ανάπτυξη εργατικών αγώνων και θα θέσει 
υπό αμφισβήτηση τα σχέδια για ΕΕ «πολλών τα-
χυτήτων», που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 
2017.

Μ. Ανατολή: Ήττα των ΗΠΑ, ανάγκη 
επέμβασης των μαζών

Στη Συρία, η ανακατάληψη του Χαλεπίου στο 
τέλος του 2016 από τον συριακό στρατό και τους 
συμμάχους του (Ρωσία, Ιράν, Χεζμπολάχ Λιβά-
νου) σηματοδήτησε μια μεγάλη ήττα στα σχέδια 
των ΗΠΑ στην περιοχή και αναβάθμισε τον ρόλο 
άλλων ιμπεριαλισμών και περιφερειακών παικτών 
(Ρωσία, Ιράν, Τουρκία), οι οποίοι έχουν την ευχέ-
ρεια να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δικές τους 
πρωτοβουλίες. Ο Τραμπ επιχείρησε να δημιουρ-
γήσει νέα όξυνση στην περιοχή, βάζοντας τους 
συμμάχους τους (Σ. Αραβία, Αραβικά Εμιράτα, 
Αίγυπτος, Μπαχρέιν) να διακόψουν τις διπλωμα-
τικές σχέσεις με το Κατάρ (Ιούνιος), με πρόσχη-
μα την υποστήριξη της τρομοκρατίας από το τε-
λευταίο. Το δημοψήφισμα του Μπαρζανί για την 
ίδρυση κουρδικού κράτους (Σεπτέμβριος), στο 
οποίο η ετυμηγορία ήταν συντριπτικά υπέρ, δεί-
χνει τις λεπτές ισορροπίες που έχουν δημιουργη-
θεί στην περιοχή και προετοιμάζει νέες εξελίξεις, 
με τις ιρακινές δυνάμεις της Βαγδάτης να κατα-
λαμβάνουν το Κιρκούκ, το οποίο θα αποτελούσε 
την πρωτεύουσα του νέου κράτους. Σε όλη τη Μ. 
Ανατολή απαιτείται η επέμβαση των εργατικών 
και λαϊκών μαζών στο προσκήνιο, ενάντια στα 
σχέδια μικρών και μεγάλων ιμπεριαλισμών.

Λ. Αμερική: Πραξικοπήματα και 
ανάκαμψη των αγώνων

Το 2017 συνεχίστηκε στην πολύπαθη περιοχή 
της Λ. Αμερικής η προσπάθεια επιβολής αντερ-
γατικών και φιλοαμερικάνικων καθεστώτων, που 
είχε ξεκινήσει από το 2015 με τα «λευκά» πραξικο-
πήματα σε Βραζιλία (ανατροπή κυβέρνησης PT), 
Αργεντινή και Περού από τις ντόπιες και ιμπερι-
αλιστικές ελίτ. Η Βενεζουέλα πιέζεται διαρκώς 
από προσπάθειες ανατροπής της κυβέρνησης 
Μαδούρο με πραξικοπηματικό τρόπο (βίαιες δι-
αδηλώσεις της αντιπολίτευσης από τον Απρίλιο), 
οι οποίες θα συνεχιστούν και το 2018, όταν και 
είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν 
προεδρικές εκλογές. Όλα βαίνουν προς εμφύλιο 
πόλεμο, καθώς ωριμάζουν οι συνθήκες για ένα 
κανονικό πραξικόπημα. Παράλληλα ανετράπη 
πραξικοπηματικά το αποτέλεσμα των εκλογών 
στην Ονδούρα (Νοέμβριος-Δεκέμβριος).

Εμπόδιο σε αυτές τις αρνητικές προοπτικές 
μπορούν να σταθούν οι εργατικοί και λαϊκοί 
αγώνες, που ανακάμπτουν στο νότιο τμήμα της 
αμερικανικής ηπείρου. Μεταξύ άλλων, σημειώθη-
καν τεράστιες διαδηλώσεις στο Μεξικό με αφορ-
μή την αύξηση της τιμής των καυσίμων (Γενάρης), 
γενική απεργία και μεγάλες διαδηλώσιες στη Βρα-
ζιλία (Απρίλιος-Μάιος), σειρά απεργιών στην Αρ-
γεντινή και αγώνες υπέρ των ιθαγενών Μαπού-
τσε, εξεγερσιακές διαδηλώσεις στην Παραγουάη 
με κατάληψη του κοινοβουλίου και συγκρούσεις 
με την αστυνομία (Μάρτιος – Απρίλιος), καθώς 
και απεργίες στην Κολομβία και αγώνες φοιτητών 
στο Πουέρτο Ρίκο (Μάιος).
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Το 2017 έκλεισε στην Αργεντι-
νή φέρνοντας μνήμες από το 
Αργεντινάσο του 2001 ταρα-
κουνώντας την ουλτρανεοφι-

λελεύθερη κυβέρνηση Μάκρι η οποία είχε 
μόλις ενισχυθεί πολιτικά στις πρόσφατες 
εκλογές του Οκτώβρη. Οι μεγάλες συγκε-
ντρώσεις χιλιάδων εργαζομένων έξω από 
την Πλατεία του Κογκρέσου την Πέμπτη 
14 και την Δευτέρα 18/12, ημέρα ψήφι-
σης αντισυνταξιοδοτικού νομοσχεδίου, 
κατέληξαν σε μια από τις πιο σημαντικές 
μάχες του εργατικού κινήματος στο δρόμο 
τα τελευταία χρόνια. 0,5 εκατ εργαζόμενοι 
κινητοποιήθηκαν στο δρόμο και τις δύο 
ημέρες ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 
του μαχητικού συνδικαλισμού και των 
οργανώσεων της Αριστεράς αντιμετωπί-
ζοντας την κατασταλτική μανία της κυ-
βέρνησης. Το κέντρο του Μπουένος Άϊρες  
στρατιωτικοποιήθηκε και η χωροφυλακή 
χρησιμοποίησε γενικευμένα πλαστικές 
σφαίρες και δακρυγόνα αφήνοντας πίσω 
της 162 τραυματίες (88 αστυνομικοί)  και 
80 συλλήψεις. Άλλωστε στα δύο χρόνια 
της κυβέρνησης Μάκρι η βία ενάντια στο 
κίνημα κλιμακώθηκε καταγράφοντας 111 
κατασταλτικές επιθέσεις ενάντια σε κινη-
τοποιήσεις με 328 τραυματίες ενώ συνολι-
κά η αστυνομική βία έχει προκαλέσει 725 
νεκρούς. 

Μαζί με τις κεντρικές κινητοποιήσεις 
σε όλη την χώρα πραγματοποιήθηκαν 
πορείες αλλά και “κατσαρολάδες” με χι-
λιάδες  συνταξιούχους και φτωχά λαϊκά 
στρώματα να εκδηλώνουν την οργή τους 
στις γειτονιές. Τα μπλοκ των τροτσκιστι-

κών οργανώσεων (Partido Obrero, PTS, 
IS, MST, MAS) υπερασπίστηκαν μαχητι-
κά τις συγκεντρώσεις και λόγω αυτής της 
στάσης τους συγκέντρωσαν πάνω τους 
όλη την μανία του κράτους αλλά και της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας η οποία 
απουσίασε από την κινητοποίηση της 
Δευτέρας υιοθετώντας την κυβερνητική 
προπαγάνδα περί “ακραίων στοιχείων στις 
τάξεις της Αριστεράς”. 

Ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης από 
την μαχητικότητα της Πέμπτης και ο φό-
βος για εξάπλωση των κινητοποιήσεων 
την έκανε να αναβάλει την ψηφοφορία 
για την Δευτέρα 18/12 όπου και τελικά 
μπόρεσε να ψηφήσει την συνταξιοδοτική 
αντιμεταρρύθμιση με 128 υπέρ, 116 κατά 
και δύο αποχές. Ο Μάκρι δυσκολεύτηκε 
πάρα πολύ να κρατήσει ενωμένο το κόμμα 
του και να καταφέρει αυτή την πλειοψη-
φία ενώ κατέφυγε και στον αιφνίδιο “επα-
ναπατρισμό” τεσσάρων βουλευτών του 
που έλειπαν για διάφορους λόγους από 
την χώρα. Διπλασίασε τον εκβιασμό των 
βουλευτών, δυνάμωσε τις δικαστικές απει-
λές και αύξησε  την μιντιακό εκφοβισμό.  
Με την πολιτική του μαστιγίου και του 
καρότου ο Μάκρι κατάφερε μια συμφωνία 
με τους κυβερνήτες και την ίδια τακτική 
ακολούθησε και με την συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία για την οποία εξασφάλισε 
την γραφειοκρατική διαχείριση δημοσίων 
έργων και την παρέμβαση ενάντια σε 300 
αντιπολιτευτικά συνδικάτα/συντεχνίες 
παίρνοντας και ανταλλάγματα όπως η φυ-
λάκιση γραφειοκρατοπατέρων μαφιόζων 
που βοηθούν την εικόνα του ως “μεταρ-
ρυθμιστή”. 

Η επιθετικότητα κατά των συνταξι-
ούχων εγκαινιάζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της

πολιτικής του Cambiemos. Η αντιμε-
ταρρύθμιση αλλάζει ριζικά τον τρόπο της 
αναπροσαρμογή των συντάξεων αφαιρώ-
ντας 100.000 εκατομμύρια πέσος από το 
συνταξιοδοτικό σύστημα μειώνοντας στο 
μισό τις προβλεπόμενες αυξήσεις για το 
2018. Πρόκειται για μια αντισυνταγματική 
πράξη, ένα μέτρο δήμευσης,  που αφαιρεί 
σχεδόν το διπλάσιο από τις αυξήσεις που 
κερδήθηκαν με την λεγόμενη  «αποκατά-
σταση» μετά το 2005. Μάλιστα ο νόμος 
ο οποίος θα έχει αναδρομική εφαρμογή 
παράλληλα αυξάνει τα ηλικιακά όρια συ-
νταξιοδότησης από τα 65 στα 70 έτη για 
τους άνδρες κι από τα 60 στα 63 για τις 
γυναίκες ενώ αναπροσαρμόζει τις νέες συ-
ντάξεις βάση των υπαρχόντων μισθών των 
σημερινών εργαζομένων. 

Με την προπαγάνδα περί «κατάρρευ-
σης του συνταξιοδοτικού συστήματος» 
ανοίγουν τον δρόμο για να επανεμφανι-
στεί η ιδιωτική συνταξιοδότηση η οποία 
είναι και αναπόφευκτη αφού όλες οι “με-
ταρρυθμίσεις” των νεοφιλελεύθερων του 
Μάκρι κατεδαφίζουν τα όποια πλεονά-
σματα είχαν συσσωρευτεί στα ταμεία. 
Η επέκταση κάθε είδους “φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων” μειώνουν δραστικά τα 
έσοδα του συστήματος χαρίζοντας χρέη 
και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφά-
λαιο. Αυτό που ήδη έχουν ανακοινώσει 
είναι ένας αντεργατικός νόμος που θα μει-
ώνει την αποζημίωση φτάνοντας ακόμα 
και στο σημείο να αναγκάσουν τους εργα-
ζόμενους στην χρηματοδότηση της δικής 

του απόλυσης. 
Το παραμύθι πως “οι μεταρρυθμίσεις 

είναι το επώδυνο φάρμακο για την μείω-
ση του δημοσιονομικού ελλείμματος που 
δημιουργήθηκε από το σπάταλο κράτος, 
τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα κλπ 
κλπ” είναι γνωστό πια σε όλους τους λα-
ούς, πόσο μάλλον στους αργεντίνους που 
το έζησαν στο πετσί τους στην πολύ πρό-
σφατη ιστορία τους. Η ανισορροπία των 
δημοσίων λογαριασμών αυξήθηκε κατά 
την τελευταία διετία λόγω των χαμηλότε-
ρων φόρων και επιδοτήσεων στους πλού-
σιους. Έτσι την ίδια στιγμή που κλάδεψε 
100.000 πέσος από τους εργαζόμενους 
δώθηκαν 80.000 εκατομμύρια πέσος για 
επιπρόσθετες πληρωμές σε τραπεζίτες. 

Το ανεξέλεγκτο χρέος αρχίζει να τοπο-
θετεί τη χώρα σε επικίνδυνη ζώνη. Σήμερα 
το πιστωτικό γεγονός καθυστερεί μόνο 
λόγω της αύξησης του χρέους και η χει-
ροτέρευση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της χώρας επιβραδύνεται μέσω των διαδο-
χικών διαταγμάτων που βγάζει η κυβέρνη-
ση. Από το 2015, η Αργεντινή είναι ο κύρι-
ος πλανητικός εκδότης δημοσίων τίτλων, 
με τιμές πολύ πάνω από τον περιφερειακό 
μέσο όρο. Είναι από τις πέντε πιο σημαντι-
κές οικονομίες ευάλωτοι στις επιπτώσεις 
μιας ενδεχόμενης διεθνούς κρίσης. Για το 
λόγο αυτό το ΔΝΤ απαιτεί να διπλασιαστεί 
ο ρυθμός των “προσαρμογών” κλείνοντας 
το μάτι στους καπιταλιστές πως ένας ολο-
κληρωτικός ταξικός πόλεμος είναι αναπό-
φευκτος. Αυτό το έχουν καταλάβει για τα 
καλά οι εργαζόμενοι που ανασυγκροτούν 
τις δυνάμεις τους και ενισχύουν την επα-
ναστατική πρωτοπορία της Αργεντινής 
και τις τροτσκιστικές τεταρτοδιεθνιστικές 
δυνάμεις που αποκτούν σημαντικό ρόλο 
στις πολιτικές εξελίξεις. 

 ■ Paulin Bubullima

Αργεντινή
Ολοκληρωτικός ταξικός πόλεμος
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ΟΝΔΟΥΡΑ
Πρόεδρος ο εκλεκτός των αμερικάνων, κόντρα στη λαϊκή ετυμηγορία

Στις 17 Δεκεμβρίου, τρεις ολόκληρες εβδο-
μάδες μετά τις προεδρικές εκλογές της 
26ης Νοεμβρίου, που χαρακτηρίστηκαν 
από βία, νοθεία, και ανατροπή του πραγ-

ματικού εκλογικού αποτελέσματος, το Ανώτατο 
Εκλογοδικείο της Ονδούρας ανακοίνωσε ότι επί-
σημος νικητής των εκλογών είναι ο υποψήφιος του 
νεοφιλελεύθερου Εθνικού Κόμματος της Ονδούρας 
και εκλεκτός των Αμερικάνων, Ορλάντο Ερνάντες, 
με ποσοστό 42,95%, έναντι 41,42% του κύριου αντι-
πάλου του, ηγέτη της Συμμαχίας της Αντιπολίτευσης 
εναντίον της Δικτατορίας, Σαλβαδόρ Νασράλα. Η 
ανακοίνωση οδήγησε σε νέο κύμα διαδηλώσεων και 
σε μια γενική απεργία (11 Δεκεμβρίου) που παρέλυσε 
τη χώρα, παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και 
την απαγόρευση κυκλοφορίας που εξακολουθούν να 
είναι σε ισχύ.

Τι κι αν κατατέθηκαν προσφυγές τόσο από τη 
Συμμαχία της Αντιπολίτευσης και το κεντροδεξιό 
Φιλελεύθερο Κόμμα (που ήρθε τρίτο με 14,73%), 
όσο και από το Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας, 
τι κι αν κατήγγειλαν τη διαδικασία η ομάδα παρα-
τηρητών της ΕΕ και ο Οργανισμός Αμερικανικών 
Κρατών – οι παρατυπίες και η νοθεία ήταν τόσο 
εξόφθαλμα που δεν μπορούσαν να συγκαλυφθούν 
με κανένα τρόπο. Ο πρόεδρος του Εκλογοδικείου, 
Νταβίντ Ματαμόρος, του οποίου η κόρη τυγχάνει 
υφυπουργός εξωτερικών του Ερνάντες, δήλωσε ότι 
η ανακαταμέρτηση των 5.700 περίπου χιλιάδων τμη-
μάτων που εγκρίθηκε, κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσμα 
–πράγμα το οποίο, βέβαια, δεν μπορεί να ελεγχθεί 
αφού η ανακαταμέτρηση έγινε χωρίς την παρουσία 
εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Το γεγονός ότι 

καταμετρήθηκαν 200.000 περισσότερα ψηφοδέλτια 
από όσους ψήφισαν (!) ή ότι τα πρακτικά καταμέ-
τρησης από 5.759 εκλογικά τμήματα (περίπου το 1/3 
του συνόλου) ήταν παραποιημένα, δεν αποτέλεσαν 
επαρκείς αποδείξεις για το Ανώτατο Εκλογοδικείο 
ώστε να προχωρήσει σε ανακαταμέτρηση του συνό-
λου των ψήφων όπως ζητούσε ο Νασράλα ή ακύρω-
ση των εκλογών και επανάληψή τους, όπως ζήτησε ο 
Δικηγορικός Σύλλογος. Πρόκειται, άλλωστε, για το 
ίδιο Εκλογοδικείο που, μεταξύ πολλών παρατυπιών, 
δέχτηκε τη συμμετοχή του Ερνάντες στις εκλογές 
κατά παράβαση του συντάγματος, διέκοψε τη μετά-
δοση των αποτελεσμάτων όταν διαφαινόταν η νίκη 
της αντιπολίτευσης και παραποίησε τα αποτελέσμα-
τα προκειμένου να δώσει τη νίκη στον Ερνάντες (βλ. 
Εργατική Πάλη Δεκεμβρίου).

Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφο-
ρετικά στην πολύπαθη αυτή χώρα που από τον προη-
γούμενο αιώνα κυβερνιέται από μια κάστα ολιγαρχών 
σε αγαστή συνεργασία με τις αμερικάνικες πολυε-
θνικές και τις εκάστοτε κυβερνήσεις των ΗΠΑ. Αν 
και τυπικά δεν υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην 
Ονδούρα, οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις στις περιοχές Παλμερόλα και Καρατάσκα. 
Από εκεί ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις ανατροπής των 
εκλεγμένων κυβερνήσεων της Γουατεμάλας (1954) 
και της Νικαράγουας τη δεκαετία του 1980. Το πρα-
ξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο της 
Ονδούρας, Μανουέλ Σελάγια το 2009 και η επιβολή 
του Εθνικού Κόμματος το 2013, παραποιώντας και 
πάλι το εκλογικό αποτέλεσμα, αντικατοπτρίζουν 
την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν 
τον έλεγχο της χώρας πάση θυσία προκειμένου να 

μπορούν να επεμβαίνουν στο εχθρικό για τα συμφέ-
ροντά τους περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Σε 
αυτά τα πλαίσια, η επίσημη βοήθεια από τις ΗΠΑ 
φτάνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ο στρα-
τός της Ονδούρας οργανώθηκε και εκπαιδεύτηκε 
από τους Αμερικάνους και δρα σε σύμπνοια με τις 
παραστρατιωτικές ομάδες και τις ναρκοσυμμορίες 
που κυριαρχούν, με την ανοχή και τη συνεργασία 
της κυβέρνησης. Αυτοί έχουν αναλάβει την κατά-
φωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη 
βία και την καταστολή των κοινωνικών αντιδράσε-
ων και κινημάτων με κυρίαρχο αυτό των Καμπεσίνο, 
που πρωτοστάτησε στην ανακατάληψη της αγροτι-
κής γης από τους γαιοκτήμονες, τις δολοφονίες που 
βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, όπως αυτή της 
Μπέρτα Κάσερας που πρωταγωνίστησε στην μάχη 
των ντόπιων ενάντια στην πολυεθνική DESA, κ.ο.κ. 
Ο στρατός ανέλαβε και το νέο κύμα δολοφονιών, 
συλλήψεων και βασανιστηρίων που λαμβάνει χώρα 
από τις εκλογές του Νοέμβρη, καθώς η αστυνομία –
ακόμα και τα επίλεκτα τμήματά της– έχουν εξεγερθεί 
κατά της αυθαιρεσίας των αρχών και αρνούνται να 
προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Όλα αυτά βέβαια, δεν εμποδίζουν στο ελάχιστο 
τους εκπροσώπους της αμερικάνικης κυβέρνησης 
να μιλούν για αμερόληπτη εκλογική διαδικασία, να 
ζητούν την αποδοχή του εκλογικού αποτελέσματος 
και να διαπιστώνουν τις καλές επιδόσεις της κυβέρ-
νησης Ερνάντες στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 ■ Μαρία Κτιστάκη
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Οι δημοτικές εκλογές που 
πραγματοποιήθηκαν στις 10 
Δεκεμβρίου στη Βενεζουέλα 
επιβεβαίωσαν την αλλαγή στο 

πολιτικό σκηνικό, εις βάρος της δεξιάς αντι-
πολίτευσης και προς όφελος του κόμματος 
του προέδρου Μαδούρο (PSUV – Ενιαίο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα Βενεζουέλας) και των 
συμμάχων του, η οποία είχε διαφανεί με τις 
εκλογές του Οκτωβρίου για την ανάδειξη 
κυβερνητών πολιτειών. Το PSUV επικράτη-
σε σε πάνω από 300 δήμους (από τους συ-
νολικά 335), μεταξύ των οποίων σε όλες τις 
πρωτεύουσες πολιτειών, με ποσοστά που 
στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπέρασαν 
το 60%. Η δεξιά αντιπολίτευση προσπάθησε 
να σαμποτάρει τις εκλογές, καθώς τρία από 
τα τέσσερα κυριότερα κόμματά της κάλεσαν 
σε αποχή και δεν κατέβασαν υποψηφίους. 
Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής ήταν 47%, 
έναντι 42% στις προηγούμενες αντίστοιχες 
εκλογές του 2013. Στις εκλογές για κυβερ-
νήτες, όπου συμμετείχαν όλα τα κόμματα, η 
συμμετοχή είχε φτάσει το 61%. 

Αυτή ήταν η τρίτη εκλογική επιτυχία για 
την παράταξη του Μαδούρο μέσα στο 2017, 
μετά τις εκλογές για Συντακτική Εθνοσυ-
νέλευση, όπου οι μάζες, με υψηλά ποσοστά 
συμμετοχής και παρά το μποϊκοτάζ των 
αντιδραστικών δυνάμεων, στήριξαν το εγ-
χείρημα της θέσπισης νέου συντάγματος, και 
τις εκλογές για κυβερνήτες, όπου το PSUV 
επικράτησε στις 18 από τις 23 πολιτείες που 
αποτελούν τη Βενεζουέλα. Το πολιτικό σκη-
νικό είναι πλέον πολύ διαφορετικό από το 
προηγούμενο διάστημα, όπου η νίκη της 
δεξιάς αντιπολίτευσης στις βουλευτικές 
εκλογές του Δεκεμβρίου του 2015, οι βίαιες 
διαδηλώσεις των προνομιούχων κοινωνικών 

στρωμάτων που αυτή πυροδότησε κατά του 
Μαδούρο, η συνεχώς επιδεινούμενη οικονο-
μική κατάσταση και οι απειλές των ιμπερια-
λιστών – ιδιαίτερα μετά την εκλογή Τραμπ 
– έδιναν την εντύπωση ότι η πτώση του 
Μαδούρο και η παλινόρθωση των αντιδρα-
στικών δυνάμεων ήταν καθαρά θέμα χρόνου. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε δύο κυρίως 
παράγοντες: Από τη μία, η δεξιά αντιπολί-
τευση, μετά την εκλογική της νίκη το 2015 
και με δεδομένη τη στήριξη της παγκόσμιας 
αντίδρασης, μάλλον υπερεκτίμησε τις δυνά-
μεις της και επιχείρησε την άμεση και βίαιη 
ανατροπή του Μαδούρο, προκαλώντας μια 
κατάσταση εμφυλιοπολεμικού τύπου, αντί 
να «περιμένει» τις προεδρικές εκλογές του 
2018. Όταν η δυναμική των βίαιων αντι-
κυβερνητικών διαδηλώσεων εξαντλήθηκε, 
ήρθαν στην επιφάνεια η διαφθορά και οι 
διαμάχες στο εσωτερικό της, που σαφέστα-
τα επηρέασαν και το αποτέλεσμα των πρό-
σφατων εκλογικών αναμετρήσεων. Από την 
άλλη πλευρά, οι εργατικές και λαϊκές μάζες 
της Βενεζουέλας, παρότι η ηγεσία τους δεν 
στάθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις 
στο ύψος των περιστάσεων, μπροστά στον 
κίνδυνο να χαθούν όλα όσα κατακτήθηκαν 
κατά την περίοδο του Τσάβες, έδειξαν θαυ-
μάσια ταξικά αντανακλαστικά και έφραξαν 
τον δρόμο της ντόπιας και ξένης αντίδρα-
σης. Ο Μαδούρο, αντιμέτωπος αφενός με τη 
λυσσασμένη επίθεση της ντόπιας ολιγαρχίας 
και των ιμπεριαλιστών, πιεζόμενος αφετέ-
ρου από την αυτοοργάνωση και τη μαχητική 
δράση των μαζών, εγκατέλειψε σε αρκετά 
κρίσιμα ζητήματα την πολιτική κατευνασμού 
και απαράδεκτων υποχωρήσεων απέναντι 
στον ταξικό εχθρό, που δυστυχώς ακολου-
θούσε για μεγάλο διάστημα. 

Έτσι, απέναντι στο μποϊκοτάζ των δη-
μοτικών εκλογών από τα δεξιά κόμματα, 
ο Μαδούρο απάντησε ανακοινώνοντας 
ότι όσα κόμματα απείχαν από αυτές δεν θα 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προεδρικές 
εκλογές (είναι προγραμματισμένες για τον 
Δεκέμβρη του 2018, ωστόσο είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι θα διεξαχθούν πολύ νωρίτερα). 
Τα ιμπεριαλιστικά ΜΜΕ βούιξαν ξανά για 
δήθεν «δικτατορία», ενώ οι «έγκυροι» ανα-
λυτές, αστοί αλλά και ρεφορμιστές, μίλησαν 
για μεγάλο λάθος του Μαδούρο. Όλοι αυτοί 
βέβαια βολεύονται να παραβλέπουν ότι στη 
Βενεζουέλα είναι οι αστικές δυνάμεις εκείνες 
που εδώ και πολύ καιρό έχουν εγκαταλείψει 
κάθε προοπτική «ομαλής» δημοκρατικής 
εξέλιξης και έχουν παραβιάσει κάθε κανόνα 
του ίδιου του αστικού πολιτικού παιχνιδιού 
(όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην ιστο-
ρία όταν η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων απει-
λείται). Ακόμα κι αν αγνοήσει κανείς το οι-
κονομικό σαμποτάζ από ντόπιους και ξένους 
καπιταλιστές, τις προβοκατόρικες επιθέσεις 
με δεκάδες νεκρούς από αντιδραστικές συμ-
μορίες, το μποϊκοτάζ των δημοτικών εκλο-
γών, η δεξιά αντιπολίτευση «αναγνωρίζει» το 
αποτέλεσμα μόνο στις  εκλογές που κερδίζει, 
ειδάλλως μιλά για «νοθεία» (όπως στις εκλο-
γές για κυβερνήτες, όπου γνώρισε πραγματι-
κή συντριβή).

Ωστόσο, η κατάσταση κάθε άλλο παρά 
εύκολη είναι, τόσο για τον Μαδούρο όσο 
και για το εργατικό και λαϊκό κίνημα στη 
Βενεζουέλα. Η οικονομική κρίση συνεχίζε-
ται αμείωτη (αν και κάποια «ανακούφιση» 
έρχεται από τη σταθεροποίηση των διεθνών 
τιμών του πετρελαίου, βασικού εξαγώγιμου 
προϊόντος της χώρας) με αποτέλεσμα, μετα-
ξύ άλλων, τη μεγάλη αύξηση του δημόσιου 

χρέους. Η κυβέρνηση Μαδούρο «αθέτησε» 
τις πληρωμές κάποιων τοκοχρεολυσίων στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες, ενώ κάλεσε 
τους διεθνείς πιστωτές της χώρας σε επα-
ναδιαπραγμάτευση του εξωτερικού χρέους. 
Οι ιμπεριαλιστές απάντησαν μέσω των δια-
βόητων «οίκων αξιολόγησης», που έθεσαν 
τη Βενεζουέλα σε καθεστώς «επιλεκτικής 
χρεοκοπίας», αλλά κυρίως με την κήρυξη 
ανελέητου εμπάργκο από τον αμερικάνι-
κο ιμπεριαλισμό. Μεταξύ πολλών άλλων, ο 
Τραμπ απαγόρευσε σε όλα τα αμερικανικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε επαφή με 
τη Βενεζουέλα, πόσο μάλλον διαπραγμάτευ-
ση για το χρέος.

Η εποχή της διαλυτικής κρίσης και πλή-
ρους σαπίσματος του καπιταλισμού γεννά 
τέτοιες τερατώδεις καταστάσεις και λυσσα-
σμένες επιθέσεις των αστικών τάξεων και 
του ιμπεριαλισμού. Για την εργατική τάξη και 
τα φτωχά λαϊκά στρώματα της Βενεζουέλας 
είναι μονόδρομος να επιβάλουν την εμβά-
θυνση της «μπολιβαριανής» διαδικασίας σε 
σοσιαλιστική κατεύθυνση, με ριζικά μέτρα 
όπως η ολική και μονομερής διαγραφή του 
χρέους και η εθνικοποίηση των τραπεζών και 
των βασικών τομέων της οικονομίας κάτω 
από εργατικό έλεγχο, στην προοπτική της 
κατάληψης της πολιτικής εξουσίας από τους 
εργαζόμενους.

 ■ Γιάννης Χαλάς

Τα αποτελέσματα του δεύτερου 
γύρου των προεδρικών εκλογών 
που πραγματοποιήθηκαν στις 17 
Δεκέμβρη στην Χιλή ανέδειξαν 

νικητή τον συντηρητικό, δεξιό, νεοφιλελεύ-
θερο Σεμπαστιάν Πινιέρα με 54,57% έναντι 
45,43% που έλαβε ο υποψήφιος της νεοφι-
λελεύθερης κεντροαριστεράς Αλεχάντρο 
Γκιγιέ.

Το αποτέλεσμα του σχηματισμού «Δύνα-
μη για την πλειοψηφία», του οποίου ηγείται ο 
Γκιγιέ και στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλ-
λων το Σοσιαλιστικό, το Σοσιαλδημοκρατικό 
και το Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής, είναι 
συνέχεια του άσχημου αποτελέσματος του 
πρώτου γύρου και αιτιολογείται τόσο από 
τα οικονομικά σκάνδαλα με τα οποία συν-
δέθηκε η κυβέρνηση της απερχόμενης προ-
έδρου Μπατσελέτ, όσο και από το γεγονός 
ότι από το πρόγραμμά της υλοποίησε μόνο 
εκείνες τις μεταρρυθμίσεις (βλ. νομιμοποίηση 
των γάμων των ομοφυλοφίλων, αποποινικο-
ποίηση της άμβλωσης) που δεν έρχονται σε 
αντίθεση με το θέσφατο που κληροδότησε η 
χούντα του Πινοσέτ στη Χιλιάνικη Μεταπο-
λίτευση, δηλαδή την ακραία νεοφιλελεύθερη 
λειτουργία της οικονομίας, η οποία μάλιστα 
προστατεύεται συνταγματικά. Αν και το απο-
τέλεσμα δείχνει σαν εκλογικός «περίπατος» 
του Πινιέρα και των Συντηρητικών, αν το 
συνδυάσει κανείς με τα αποτελέσματα του 
πρώτου γύρου (αναλυτικότερα βλ. ΕΠ φύλο 
Δεκεμβρίου) και ειδικότερα αυτό του αντινε-

οφιλελεύθερου σχηματισμού «Ευρύ Μέτω-
πο» (Ε.Μ.), θα δει ότι οξύνονται οι πολιτικές 
αντιφάσεις και βαθαίνει η διάβρωση των πο-
λιτικών κομμάτων όπως αυτά διαμορφώθη-
καν από την Μεταπολίτευση (1989).

Ο Πινιέρα θα συναντήσει μεγάλες δυ-
σκολίες το επόμενο διάστημα αφού οι βου-
λευτικές. Εκλογές του Νοεμβρίου, δεν του 
δίνουν απόλυτη πλειοψηφία. Οι δυσκολίες 
μεγαλώνουν με το δεδομένο ότι πρόκειται να 
κατέβουν κρίσιμα νομοσχέδια όπως αυτό για 
την δωρεάν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο (αί-
τημα όλων των κινημάτων νεολαίας από το 
2006), καθώς και η δεύτερη δόση του ασφα-
λιστικού (η πρώτη δόση είχε προκαλέσει ένα 
σημαντικό κύμα κινητοποιήσεων).

Ακόμη, ο Πινιέρα για να διασφαλίσει τη 
νίκη του, επιδίωξε και πέτυχε την στήριξη του 
ακροδεξιού υποψήφιου Χοσέ Αντόνιο Καστ, 
ο οποίος έλαβε 7,9% στον πρώτο γύρο κι 
αυτοπροβάλλεται ως πολιτικός κληρονόμος 
της δικτατορίας Πινοτσέτ. Αυτό σημαίνει πως 
είναι αναγκασμένος και ήδη προεκλογικά το 
έκανε, να υιοθετήσει κομμάτια της πολιτικής 
των ακροδεξιών προκειμένου να διατηρήσει 
αυτούς τους ψηφοφόρους. Μία τέτοια επιλο-
γή θα τον φέρει αντιμέτωπο με τους πόθους 
και τις διαθέσεις μεγάλης μερίδας της νεολαί-
ας, των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων της Χιλής που ήδη νιώθουν να 
ασφυκτιούν κάτω από το νεοφιλελεύθερο, 
συντηρητικό πλαίσιο της Μεταπολίτευσης. 
Αυτούς τους πόθους δεν μπορούν και ούτε 

διατίθενται να ικανοποι-
ήσουν οι νεοφιλελεύθε-
ρης κοπής κεντροαριστε-
ροί της αντιπολίτευσης 
των οποίων η πολιτική 
ύπαρξη είναι άρρηκτα δε-
μένη με αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο.

Αυτοί οι πόθοι και διαθέσεις και σε με-
γάλο βαθμό οι αγώνες του προηγούμενου 
διαστήματος εκφράστηκαν εκλογικά μέσα 
από το Ε.Μ. και το εντυπωσιακό ποσοστό 
20,3%, του πρώτου γύρου. Οι δυνατότητες 
όμως του Ε.Μ. θα πρέπει να θεωρούνται πε-
ριορισμένες. Οι δεσμοί του με τις μάζες και 
ειδικά την εργατική τάξη είναι αδύναμοι και 
χαλαροί. Αποτελείται από 13 πολιτικές δυνά-
μεις με αβυσσαλέες πολιτικές διαφορές (από 
«κεντρώους» και οικολόγους μέχρι άκρα 
αριστερά), οι οποίες με την πρώτη δυσκολία 
(δηλαδή την στήριξη ή όχι του Γκιγιέρ στον 
δεύτερο γύρο) εκφράστηκαν με τον χειρότε-
ρο δυνατό τρόπο, με την κάθε οργάνωση να 
επιλέγει στάση χωρίς καν να υπάρξει οποια-
δήποτε απόφαση ή έστω επίσημη συζήτηση 
στα όργανα του Ε.Μ. Φαίνεται λοιπόν πως 
η ενότητα και η ύπαρξη του Ε.Μ. θα είναι 
συγκυριακή και εκλογικού χαρακτήρα. Έτσι, 
μπορεί η φόρα που δίνει το εκλογικό απο-
τέλεσμα του Ε.Μ. να είναι ενθαρρυντικό 
(και ως ένα βαθμό πολύτιμο) στοιχείο για να 
ενισχυθεί η μαχητικότητα των αγώνων στο 
δύσκολο διάστημα που ακολουθεί, όμως για 
να φτάσει αυτή η διάθεση μέχρι τέλους είναι 

αναγκαία η οικοδόμηση ενός επαναστατικού 
κόμματος.

Όπως και να έχει – και παρά τις δυνατό-
τητες που περιγράφηκαν – η νίκη του Πινιέρα 
δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες τόσο για 
τους εργαζόμενους στη Χιλή όσο και συνολι-
κά στη Λατινική Αμερική. Οι ισχυρότερες οι-
κονομίες της Λ. Αμερικής (Μεξικό, Βραζιλία, 
Αργεντινή, Περού, Χιλή) ελέγχονται πλέον 
από ακραία νεοφιλελεύθερες/φιλοιμπεριαλι-
στικές κυβερνήσεις ενώ το κύμα των αριστε-
ρών κυβερνήσεων που σάρωσε την ήπειρο 
την τελευταία 15ετία έχει περιοριστεί σημα-
ντικά γύρω από τον σκληρό πυρήνα του (Βε-
νεζουέλα, Βολιβία, Εκουαδόρ) – όχι τυχαία 
βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι ο σκληρός αυτός 
πυρήνας και κυρίως η Βενεζουέλα, είναι πιο 
εκτεθειμένος στις επιθέσεις του αμερικάνι-
κου ιμπεριαλισμού. Επίσης στον βαθμό που 
ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός αποκαθιστά 
έναν σκληρό έλεγχο πάνω στην Λ. Αμερική, 
αυξάνονται οι δυνατότητες αντιπαράθεσης 
του με τους αναδυόμενους ιμπεριαλιστές, 
αυξάνοντας συνολικά τους κινδύνους για 
το παγκόσμιο προλεταριάτο. Φυσικά όλα θα 
κριθούν από την έκβαση της ταξικής πάλης 
στα παραπάνω πεδία αντιπαράθεσης.

Δ. Γ.

Δημοτικές εκλογές στη Βενεζουέλα
Νέα νίκη του Μαδούρο

Χιλή: Νίκη των Συντηρητικών στον
β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
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Στις 6 Δεκέμβρη 2017, ο Τραμπ ανακοίνωσε 
την μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας 
από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, αναγνω-
ρίζοντάς την ως επίσημη πρωτεύουσα του 

Ισραήλ.
Όλες οι αποφάσεις του ΟΗΕ αναγνωρίζουν στην 

Ιερουσαλήμ ένα νομικό καθεστώς διπλής κυριαρχίας 
από Ισραηλινούς (Δυτική) και Παλαιστίνιους (Ανα-
τολική), σαν τμήμα της απόφασης του ΟΗΕ για μια 
λύση δύο κρατών με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Οι 
ΗΠΑ, ενάντια στις διεθνείς συμφωνίες, προσπαθούν 
να επιβάλουν την πολιτική τους στο Παλαιστινιακό, 
που ταυτίζεται με τις επιδιώξεις των Σιωνιστών. Η κί-
νηση Τραμπ είναι η αρχή της αντεπίθεσης στους αντα-
γωνιστές του στην περιοχή και εφαρμογή της τακτι-
κής: επίθεση σε όλα τα μέτωπα, ότι δεν ελέγχουμε το 
καταστρέφουμε, πρώτη η Αμερική ή κανένας!

Η Παλαιστίνη σε ασφυξία
Το σχέδιο των Σιωνιστών (με στήριξη ΗΠΑ και 

ανοχή ΕΕ), ήταν να στραγγαλίσουν τους Παλαιστίνι-
ους. Η λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε χρόνιο διαρκή 
ναυτικό, αεροπορικό και οδικό αποκλεισμό. Νερό, 
ρεύμα, τρόφιμα, φάρμακα είναι είδη πολυτελείας και 
οι υποδομές είναι όλες κατεστραμμένες. Οι ήρωες 
κάτοικοι της Γάζας ξεπέρασαν τα όρια αντοχής τους, 
αυτό ανάγκασε τη Χαμάς, που ελέγχει την λωρίδα της 
Γάζας, να ξεκινήσει (άκαρπες) συζητήσεις με την Πα-
λαιστινιακή Αρχή που ελέγχει την Δυτική Όχθη. Στη 
Δυτική Όχθη που λόγω της εξωτερικής οικονομικής 
βοήθειας που διαχειρίζονταν η διεφθαρμένη Παλαιστι-
νιακή Αρχή, υπήρχε ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο, 
η κατάσταση έχει χειροτερέψει ραγδαία. Οι Σιωνιστές 
κάνουν συνεχώς νέους εποικισμούς, διώχνουν Παλαι-
στίνιους από τη γη τους, πυροβολούν στο ψαχνό!

Οι αντιδράσεις των Παλαιστινίων με ρίψεις αυ-
τοσχέδιων ρουκετών και σποραδικές επιθέσεις στο 
εσωτερικό του Ισραήλ, χρησιμοποιούνται από τον Νε-
τανιάχου για να εφαρμόζει σκληρότερα κατασταλτικά 
μέτρα. Οι πρόσφατες οργισμένες διαδηλώσεις των 
Παλαιστινίων μετρούν 10 νεκρούς, πάνω από 1.200 
τραυματίες και 500 συλληφθέντες ενώ παγκόσμια 
κατακραυγή προκαλούν η δίκη σε στρατοδικείο της 
17χρονης Παλαιστίνιας Αχίντ Ταμίμι, επειδή βιντεο-
σκοπήθηκε να χαστουκίζει ισραηλινούς στρατιώτες, 
και η δολοφονία του ανάπηρου αγωνιστή Ιμπραήμ 
Θουράγια από σφαίρες στρατιωτών ενώ συμμετείχε σε 
διαδήλωση.

Εξουθενωμένοι οι Παλαιστίνιοι, σύρονται σε μία 
ταπεινωτική λύση. Να απαρνηθούν τον στόχο τους για 
ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα 
την Ανατολική Ιερουσαλήμ και να αποδεχτούν πως θα 
είναι μία φυλακισμένη μειονότητα, σε ένα ελεγχόμενο 
από τους Ισραηλινούς κράτος, με πρωτεύουσα την Ιε-
ρουσαλήμ. Δυστυχώς, η αστική ηγεσία του Μαχμούτ 
Αμπάς είναι ικανή για μία τέτοια συνθηκολόγηση! 
Είναι η ίδια ηγεσία που προσχώρησε στο στρατόπεδο 
των Αμερικανών και με την παραίτηση από την διεκδί-
κηση των Παλαιστινιακών εδαφών του 1967 προσδο-
κούσε την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, 
έστω και πετσοκομμένου.

Αυτή η αποτυχημένη και ξεπουλημένη στρατηγική 
(πανομοιότυπη με αυτήν που καταδίκασε του Κούρ-
δους) είναι η βασική αιτία των μεγάλων διαιρέσεων 
στο εσωτερικό των Παλαιστινίων και της εκρηκτικής 
ανόδου της Χαμάς στα λαϊκά στρώματα της Γάζας. 
Αυτή η δεξιά μετατόπιση των ηγεσιών που είχαν κο-
σμικό, λαϊκό και αριστερό πρόσημο, στο όνομα του 
«ρεαλισμού», χτύπησε σημαντικά την αριστερά σε όλο 
τον αραβικό κόσμο και έδωσε ώθηση στον ριζοσπα-
στικού ισλαμισμό.

Τα σχέδια των ιμπεριαλιστών και οι 
συμμαχίες

Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει μια φιλική ασπίδα στα 
σύνορα του Ισραήλ, από Αίγυπτο - Ιορδανία - Σα-
ουδική Αραβία. Αυτά τα καθεστώτα, που διατηρούν 
κρυφές σχέσεις με το Ισραήλ, μαζί με την πρόθυμη 
ελληνική κυβέρνηση, αποτελούν το μακρύ χέρι των 
ΗΠΑ. Κύριος στόχος είναι το Ιράν (όπου δεν θα απο-
τελέσει έκπληξη αν η κοινωνική έκρηξη πάρει «πορ-

τοκαλί» χαρακτηριστικά), η Χεζμπολάχ στον Λίβανο 
(βλ. «ομηρία» του Λιβανέζου πρωθυπουργού από τους 
Σαουδάραβες, για να διώξει την Χεζμπολάχ από την 
κυβέρνηση), ο περιορισμός της επιρροής της Ρωσίας 
και ο φραγμός των Κινέζικων εμπορικών δρόμων προς 
Μ. Ανατολή και Αφρική.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μετά τις 6/12, αρνήθηκε 
να συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ 
Πενς και έσπευσε να επισκεφτεί τις Ρωσία και Κίνα. 
Ζήτησε και από τους δύο να αναλάβουν ρόλο διαμε-
σολαβητή για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Παλαι-
στινίων - Ισραηλινών, καθιστώντας τους Αμερικανούς 
μη αποδεκτούς εγγυητές και διαμεσολαβητές.

Η Ρωσία και η Κίνα αποδέχθηκαν την πρόσκληση, 
επιδιώκοντας να φτιάξουν ένα μεγάλο αντιΗΠΑ μέ-
τωπο, που να περιλαμβάνει την ΕΕ και την Διάσκεψη 
των Ισλαμικών Κρατών, δυνάμεις που υποστηρίζουν 
την λύση των δύο κρατών. Ο άξονας Ρωσίας - Ιράν - 
Τουρκίας αναβαθμίζεται στην περιοχή, ενώ τα φιλοΗ-
ΠΑ καθεστώτα της περιοχής θα ταλανιστούν σφοδρά 
από λαϊκές αντιδράσεις. Η ελπίδα, πως οι Ρώσοι-Κινέ-
ζοι ιμπεριαλιστές, θα ματώσουν για να δώσουν στους 
Παλαιστίνιους κράτος, θα αποδειχτεί μάταιη και ήδη 
ο Αμπάς δείχνει να αποδέχεται τη συζήτηση για ένα 
κράτος και θέλει Ρωσοκινέζικη βοήθεια στην διαπραγ-
μάτευση για να υφαρπάξει προνόμια η αστική ελίτ που 
εκπροσωπεί. Μόνο μια γενικευμένη Ιντιφάντα, με ένα 
επαναστατικό μέτωπο δυνάμεων επικεφαλής, μπορεί 
να οδηγήσει σε νίκη τους Παλαιστίνιους.

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης που συνε-
δρίασε έκτακτα, καταδίκασε την απόφαση Τραμπ και 
ζήτησε άμεσα απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και την Γενική Συνέλευση. Να σημειώσου-
με πως αρκετοί συμμετέχοντες είναι δορυφόροι των 
ΗΠΑ, ενώ ο Ερντογάν ακολουθεί την ίδια δολοφο-
νική πολιτική ενάντια στους Κούρδους, καθιστώντας 
την ρητορική του αφερέγγυα. Το συμβούλιο ασφαλεί-
ας του ΟΗΕ δεν πήρε απόφαση λόγω βέτο των ΗΠΑ. 
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έγινε υπό τον εκβιασμό 
Τραμπ, πως θα κόψει την οικονομική βοήθεια σε όποια 
χώρα δεν ψηφίσει υπέρ του (έκοψε ήδη 300 εκ. δολά-
ρια στους Παλαιστίνιους)!

Το αποτέλεσμα ήταν 35 χώρες να απέχουν της ψη-
φοφορίας, 128 ψήφισαν υπέρ του σχεδίου απόφασης, 
μεταξύ των οποίων Κίνα, Ρωσία, Γαλλία, Βρετανία. 
Κατά ψήφισαν 9 χώρες (ΗΠΑ, Ισραήλ, Γουατεμάλα, 
Μικρονησία, Ονδούρα, Τόγκο, κ.α.) Αυτή ήταν μία 
διπλωματική ήττα για τις ΗΠΑ, που  δεν θα ανακό-
ψει βέβαια τα σχέδιά τους, αλλά τους απομονώνει και 
δίνει χώρο σε Ρωσία - Κίνα. Αυτό είναι και μια βασική 
κατηγορία του αμερικάνικου κατεστημένου προς τον 
Τραμπ, ότι με την τακτική του ισχυροποιεί την Ρωσία, 
αφού η πολεμική εναντίον του εντός των ΗΠΑ συνε-
χίζεται, όπως και οι διαδηλώσεις ενάντια στον Νετα-
νιάχου για σκάνδαλα διαφθοράς στο εσωτερικό του 
Ισραήλ.

Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη!
Είναι καθήκον όλων των εργαζομένων/νεολαίας 

και στην Ελλάδα, να υπερασπιστούμε μέχρι τέλους 
το δικαίωμα Παλαιστινίων και Κούρδων για ένα δικό 
τους Κράτος. Ο αγώνας τους είναι τόσο δίκαιος και 
αναγκαίος, όσο και ο δικός μας αγώνας για απαλλαγή 
από την μνημονιακή φυλακή της ΕΕ, των ΗΠΑ/ΔΝΤ 
και του ελληνικού Καπιταλισμού. Η συνέχιση της μά-
χης για να διώξουμε την νεομνημονιακή συμμορία των 
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις 
και τους ιμπεριαλιστές προστάτες της ΗΠΑ και ΕΕ, 
συνδέεται άμεσα με την ειρήνη στην περιοχή μας.

 ■ Αγγ. Φ.

Σε θανάσιμο κλοιό οι Παλαιστίνιοι

ΙΡΑΚ - ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ
Αιματηρές διαδηλώσεις πραγματοποιούνταν επί πέντε ημέ-

ρες, από τις 18 ως τις 22 Δεκεμβρίου, στην ημιαυτόνομη περιοχή 
του βορείου Ιράκ, κυρίως στην πόλη Σουλεϊμανίγια, με πέντε δι-
αδηλωτές να χάνουν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις με κουρ-
δικές δυνάμεις ασφαλείας. Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους 
εναντίον της κουρδικής κυβέρνησης, ζητώντας να σταματήσει η 
διαφθορά, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των δημοσίων υπαλ-
λήλων και να βελτιωθούν οι συνθήκες παροχής και η ποιότητα 
του νερού και του ρεύματος. Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίρια 
κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση, ενώ τις επόμενες μέρες 
ζητούσαν την αποφυλάκιση των πολλών δεκάδων συλληφθέντων 
και δικαιοσύνη για τους νεκρούς διαδηλωτές. Οι κινητοποιήσεις 
πυροδότησαν πολιτικές εξελίξεις, με το ισχυρότερο κόμμα της 
αντιπολίτευσης να αποσύρει τους υπουργούς του από την κυβέρ-
νηση, όπως έπραξε και ένα μικρότερο κόμμα. Η κατάσταση στο 
ιρακινό κουρδιστάν μοιάζει αδιέξοδη μετά τον Σεπτέμβρη, όταν οι 
κούρδοι έφτασαν πιο κοντά από ποτέ στη δημιουργία του ανεξάρ-
τητου Κουρδιστάν ψηφίζοντας συντριπτικά υπέρ (93%) σε δημο-
ψήφισμα που προκήρυξε ο πρώην πρόεδρος Μασούντ Μπαρζανί.

Μετά τις αφόρητες πιέσεις και την απειλή ταυτόχρονης στρα-
τιωτικής εισβολής από Ιράν – Ιράκ – Τουρκία, και εξαιτίας της 
αφέλειας του Μπαρζανί, που υπολόγιζε στη στήριξη των ΗΠΑ 
και δεν επένδυσε στην ενότητα, αυτοοργάνωση και στήριξη των 
Κούρδων της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο δεν πραγματοποιή-
θηκε η ανεξαρτησία αλλά εγκαταλείφτηκε αμαχητί η πόλη του 
Κιρκούκ, την οποία είχαν απελευθερώσει οι Κούρδοι από το ISIS 
και αποτελούσε ένα εχέγγυο για την οικονομική βιωσιμότητα του 
Κουρδιστάν, λόγω των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της. 
Την πόλη κατέλαβαν ιρακινές δυνάμεις, οδηγώντας τους Κούρ-
δους σε οικονομική ασφυξία και μεγαλύτερη εξάρτηση από την 
κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ. Η ιρακινή κυβέρνηση μάλιστα 
πριν λίγες μέρες κάλεσε σε διαγωνισμό για τη δημιουργία νέου 
αγωγού από το Κιρκούκ στην Τουρκία. Πρόεδρος στην περιφε-
ρειακή κουρδική κυβέρνηση είναι πλέον ο ανιψιός του Μασούντ 
Μπαρζανί, Ναχιρβάν Μπαρζανί, που έχει δεσμευτεί για προκύρη-
ξη εκλογών το επόμενο διάστημα και δήλωσε ότι οι βίαιες διαδη-
λώσεις, αν και κατανοητές, δεν ωφελούν.

ΙΡΑΝ
Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε αρκετές περιοχές του Ιράν στις 28 

Δεκεμβρίου και συνεχίζονταν στις αρχές Γενάρη. Οι διαδηλώσεις 
ξεκίνησαν με αφορμή την αύξηση των τιμών σε είδη λαϊκής κατα-
νάλωσης, ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική του Ιράν 
αλλά και στην εμπλοκή στον πόλεμο της Συρίας, για να καταλή-
ξουν να απαιτούν την πτώση του προέδρου Ροχάνι. Ο μέχρι τώρα 
απολογισμός είναι 250 συλλήψεις και 15 νεκροί (πολλοί υπό αδι-
ευκρίνιστες συνθήκες), ενώ υπάρχει και νεκρός αστυνομικός από 
πυρά διαδηλωτή. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την πόλη Μα-
σχάντ και επεκτάθηκαν σε πόλεις με κουρδικό πληθυσμό και άλ-
λες πόλεις της περιφέρειας χωρίς να πάρουν μεγάλη έκταση στην 
πρωτεύουσα Τεχεράνη, ενώ ομάδες διαδηλωτών προσπάθησαν 
να καταλάβουν αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές βάσεις για 
να πάρουν οπλισμό. Παρά τα δίκαια αιτήματα που μπορεί να έχει 
το ιρανικό προλεταριάτο το οποίο είναι ιδιαίτερα νέο ηλικιακά και 
πολυπληθές και απαιτεί φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος και 
καλυτέρευση της οικονομικής του θέσης, σε αυτές τις κινητοποι-
ήσεις βλέπουμε τακτικές των λεγόμενων «πολύχρωμων» επανα-
στάσεων, με το μπλοκ των δυτικών ιμπεριαλιστών να σπεύδει να 
υπερασπιστεί το δικαίωμα στην διαδήλωση και να απαιτεί αλλαγή 
του καθεστώτος στο Ιράν. Ο Τραμπ που δολοφονεί τους μαύρους 
και καταστέλλει το αμερικάνικο προλεταριάτο υπερασπίστηκε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ιρανών και δήλωσε πως ήρθε η ώρα 
για αλλαγή, ενώ την ανησυχία του για την καταστολή των δια-
δηλώσεων εξέφρασε και ο γερμανός υπ. Εξωτερικών. Εκτός από 
τις διαδηλώσεις που καλύπτουν τα δυτικά ΜΜΕ υπάρχουν και 
διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης, η οποία καταγγέλλει παρεμ-
βάσεις εξωτερικών δυνάμεων. Μένει να φανεί αν οι διαδηλώσεις 
που έχουν υπόβαθρο τη λαϊκή δυσαρέσκεια μπορούν να αναπτυ-
χθούν αυτόνομα και να υπερασπιστούν τα εργατικά και κοινωνι-
κά δικαιώματα ή θα αποτελέσουν μέρος του εν εξελίξει σχεδίου 
των ΗΠΑ να προκαλέσουν χάος στην περιοχή της Μέσης Ανατο-
λής προσπαθώντας να αλλάξουν την εις βάρος τους κατάσταση, 
όπως κάνουν με την απόφαση για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσας του Ισραήλ και άλλες κινήσεις στη γεωστρατη-
γική σκακιέρα.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .
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Οι εκλογές της 21ης Δεκέμβρη
Στις πρόσφατες εκλογές για την ανά-

δειξη κυβέρνησης και τοπικής Βουλής στην 
Καταλονία, η συμμετοχή αυξήθηκε, όπως 
ήταν αναμενόμενο, σε σχέση με τις αντί-
στοιχες εκλογές του 2015, φτάνοντας το 
πρωτοφανές ποσοστό του 81,9% (ψήφισαν 
4.358.995 σε σχέση με 4.099.875 το 2015).

Στο μπλοκ υπέρ της ανεξαρτησίας:
Το κεντροδεξιό κόμμα JxCat (JuntsxCat 

— Μαζί για την Καταλονία) πήρε 21,7% και 
34 έδρες. Η κεντροαριστερή Ρεπουμπλι-
κανική Αριστερά Καταλονίας (ERC-CatSi) 
έλαβε 21,4% και 32 έδρες. Στις εκλογές του 
2015 αυτά τα δύο κόμματα είχαν κατέβει ενι-
αία, ως Junts pel Si (Μαζί για το ΝΑΙ), και εί-
χαν λάβει το 39,54% και 62 έδρες (ένα άλλο 
μικρό δεξιό κόμμα, που συγκυβερνούσε μαζί 
με το κεντροδεξιό, το UDC, είχε λάβει 2,5% 
αλλά στις πρόσφατες εκλογές απορροφή-
θηκε από το JxCat). Το κόμμα της ριζοσπα-
στικής αριστεράς, CUP-CC (Υποψηφιότητα 
Λαϊκής Ενότητας), πήρε μόνο 4,5% και 4 
έδρες ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε 
λάβει 8,20% και 10 βουλευτικές έδρες.

Στο μπλοκ υπέρ της παραμονής στην 
Ισπανία:

Οι Ciudadanos (Cs — Πολίτες) αναδεί-
χθηκαν πρώτοι σε αυτές τις εκλογές κερδί-
ζοντας το 25,4% και 37 έδρες (από 17,93% 
και 25 που είχαν πάρει στις εκλογές του 
2015), προφανώς απορροφώντας την μισή 
δύναμη του Λαϊκού Κόμματος του Ραχόι. 
Το Λαϊκό Κόμμα Ισπανίας — PPC (του Ρα-
χόι) έλαβε το 4,2% και 3 έδρες χάνοντας το 
ήμισυ της εκλογικής του δύναμης και πολύ 
περισσότερο των εδρών του (είχε 8,5% και 
11 έδρες). Το PSC — Κόμμα Σοσιαλιστών 
Ισπανίας (το Σοσιαλιστικό Κόμμα) έλαβε 
το 13,9% και 17 έδρες (από 12,74% και 16 

έδρες).
Τέλος, το CatComu-Podem (Καταλονία 

Μαζί) που τάσσεται μεν κατά της ανεξαρτη-
σίας αλλά υπέρ του να αποφασίσουν ελεύ-
θερα οι Καταλανοί, απέσπασε το 7,5% και 8 
έδρες (από 8,94% και 11).

Συνολικά, από τα 4.358.995 ψηφοφό-
ρων, υπέρ των κομμάτων της ανεξαρτησί-
ας ψήφισαν 2.050.955, υπέρ των κομμάτων 
της παραμονής στην Ισπανία ψήφισαν 
1.874.263, ενώ υπέρ της ερμαφρόδιτης στά-
σης του CatComu-Podem ψήφισαν 320.980. 
Παρά λοιπόν τα σημαντικά γεγονότα που 
μεσολάβησαν, οι δυνάμεις των δύο στρατο-
πέδων φαίνεται σαν μην μεταβλήθηκαν κα-
θόλου από το 2015, παρ’ όλο που στο εσω-
τερικό τους υπήρξαν σημαντικές αλλαγές: 
α) στο στρατόπεδο της ανεξαρτησίας, το 
κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς (CUP) 
έχασε τη μισή του δύναμη υπέρ των άλλων 
δύο κομμάτων, β) στο στρατόπεδο υπέρ της 
παραμονής αναδείχθηκε νικητής το κόμμα 
των Ciudadanos (προάγγελος ανακατατά-
ξεων και στην ισπανική πολιτική σκηνή), το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα διατήρησε λίγο πολύ 
την δύναμή του και το Λαϊκό Κόμμα του 
Ραχόι συντρίφτηκε και τείνει προς την εξα-
φάνιση.

Η ερμηνεία των εκλογικών 
αποτελεσμάτων

Σε αντίθεση με ότι υποστηρίζουν οι 
διάφοροι δουλοπρεπείς σε Καταλονία, 
Ισπανία και Ευρώπη, το αποτέλεσμα των 
πρόσφατων εκλογών δεν αντανακλά την 
δυναμική του κινήματος της ανεξαρτησίας 
αλλά είναι το προϊόν της προσωρινής ήτ-
τας του κινήματος λόγω της προδοσίας της 
ηγεσίας του από το κεντροδεξιό JxCat του 
Πουζδεμόν και το κεντροαριστερό κόμμα 

ERC του Ζουνκέρας, που μι-
σοψέλλισαν την ανεξαρτησία 
αλλά δεν έκαναν τίποτε για 
να την εφαρμόσουν ή να αγω-
νιστούν γι’ αυτήν, και άφησαν 
να περάσει ανεκμετάλλευτη 
η έκρηξη των καταλανικών 
μαζών στο δημοψήφισμα και 
στις δύο επακόλουθες γενι-
κές απεργίες. Και η ήττα της 
ριζοσπαστικής αριστεράς 
(CUP) οφείλεται στο ότι ο Πουζδεμόν και 
ο Ζουνκέρας διατηρούν ακόμη την επίφαση 
της ανεξαρτησίας (ο πρώτος κατέφυγε στις 
Βρυξέλες και ο δεύτερος είναι ακόμη στη 
φυλακή), αλλά κυρίως στο ότι σύρθηκε από 
τα δύο προηγούμενα κόμματα, δεν ανέδειξε 
μια ανεξάρτητη πολιτική (δηλαδή να καλέ-
σει στην εφαρμογή της ανεξαρτησίας από 
τις καταλανικές μάζες), και τέλος εγκλωβί-
στηκε και στην λύση των εκλογών (δηλαδή 
την αυτοκατάργηση της ανεξαρτησίας) που 
επέβαλε ο Ραχόι και αποδέχθηκαν τόσο ο 
Πουζδεμόν όσο και ο Ζουνκέρας.

Αντίστοιχα η αύξηση των Ciudadanos 
και η διατήρηση της δύναμης του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος οφείλεται στην σύγχυση 
στο στρατόπεδο της ανεξαρτησίας και στην 
συνακόλουθη αναθάρρηση/συσπείρωση 
του στρατοπέδου υπέρ της παραμονής.

Η κρίση θα συνεχιστεί με άλλη 
μορφή…

Η λύση που προσπάθησε να επιβάλλει 
ο Ραχόι (καταστολή του δημοψηφίσματος, 
εφαρμογή του άρθρου 155 και επιβολή νέων 
εκλογών) για να κλείσει το ζήτημα της ανε-
ξαρτησίας της Καταλονίας, δεν τελεσφόρη-
σε και η κρίση πρόκειται να συνεχιστεί και 
θα γνωρίσει και άλλα επεισόδια.

Είναι αλήθεια ότι μέχρι τον Μάρτιο του 
2018 θα βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 155 (η 
ισχύς του μπορεί να επεκταθεί χρονικά) και 
είναι αλήθεια ότι οι διώξεις επεκτάθηκαν 
την επομένη των εκλογών και σε άλλους 
ηγέτες του JxCat και του ERC αλλά και σε 
τρεις ηγέτες του CUP, ακόμη και στον Φα-
τσίν (ηγέτη των «Αντικαπιταλιστών») που 
πρόσφατα διαγράφτηκαν από το CatComu-
Podem επειδή πρότειναν στο εσωτερικό των 
καταλανών Ποδέμος να υποστηρίξουν την 
ανεξαρτησία. Με αυτήν την έννοια οι πιέ-
σεις του ισπανικού κράτους θα συνεχιστούν 
προς την ηγεσία του μπλοκ της ανεξαρτη-
σίας ώστε το τελευταίο να συμμορφωθεί 
πλήρως — προφανώς στην δημιουργία 
μιας «κυβέρνησης συνεργασίας» χωρίς τους 
Πουζδεμόν, Ζουνκέρας, κ.α., και με τους 
Ciudadanos και του σοσιαλιστές. Ωστόσο 
αυτό δεν είναι εύκολο (όπως και οποιαδή-
ποτε άλλη λύση), όχι γιατί οι κεντροδεξιοί 
και οι κεντροαριστεροί της Καταλονίας 
πρόκειται να αντισταθούν, αλλά γιατί κάτω 
από το πολιτικό σκηνικό βρίσκονται οι κα-
ταλανικές μάζες που δεν έχουν ηττηθεί και 
που υπερασπίζονται την ανεξαρτησία γιατί 
θέλουν να απαλλαγούν από την κρίση και 
τα μνημόνια του ισπανικού κράτους.

 ■ Ηρακλής Χριστοφορίδης

Εκλογές στην Καταλονία: Η κρίση συνεχίζεται με νέα μορφή

Οι κινητοποιήσεις που ξέσπασαν 
στις 28 Δεκέμβρη του 2017 
στο Ιράν φαίνεται να αποκλι-
μακώνονται μετά από περίπου 

δέκα ημέρες. Ξεκίνησαν από τη Μασχάντ, 
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν και 
κύρια εκλογική βάση του αντιπάλου του 
«μετριοπαθούς» προέδρου Χασάν Ρουχανί, 
του «σκληροπυρηνικού» Εμπραχίμ Ραϊζί. 
Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε αρκετές άλ-
λες πόλεις, αλλά και σε πιο περιορισμένη 
έκταση στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Νεα-
νικό και φοιτητικό στη σύνθεση και περι-
ορισμένο σε συμμετοχή, το κίνημα πέρασε 
σχεδόν από την αρχή από τα οικονομικά 
αιτήματα σε αντικαθεστωτικά, αντικυβερ-
νητικά και πιο πολιτικά συνθήματα: «Θά-
νατος στον Ρουχανί», «Θάνατος για τον 
δικτάτορα αγιατολάχ Χαμενεΐ», «Ούτε Γάζα 
ούτε Λίβανος, η ζωή μου είναι για το Ιράν», 
καθώς και «Αφήστε τη Συρία και νοιαστεί-
τε για μας».

Την τρίτη ημέρα των κινητοποιήσεων 
εμφανίστηκαν ακόμα και ένοπλοι ανάμεσα 
στους διαδηλωτές και έγιναν επιθέσεις σε 
αστυνομικά τμήματα, στρατόπεδα και κυ-
βερνητικά κτίρια. Ο απολογισμός των 22 
νεκρών διαδηλωτών από πυροβολισμούς 
και πάνω από 500 συλλήψεις αποτελεί μια 
γενική εικόνα της κατάστασης, η οποία 
όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως.

Από την πρώτη στιγμή ο ανώτατος 
ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, 
μίλησε για ξένη παρέμβαση, ενώ ο Αλί 
Σαμχανί, γραμματέας του Ανώτατου Εθνι-
κού Συμβουλίου Ασφαλείας κατονόμασε 

συγκεκριμένα τις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία και 
τη Σαουδική Αραβία ως βρισκόμενες πίσω 
από την εξέγερση. Λίγες ημέρες μετά το 
ξέσπασμα στις 28 Δεκέμβρη, ακολούθησαν 
ογκώδεις διαδηλώσεις υποστήριξης της κυ-
βέρνησης σε αρκετές πόλεις.

Το λιγότερο, οι κινητοποιήσεις προωθή-
θηκαν από δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ, 
αλλά και ισραηλινών αξιωματούχων. Χαρα-
κτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε 
ότι «ο λαός επιτέλους αντιλαμβάνεται πως 
τα λεφτά και ο πλούτος του κλέβονται και 
σπαταλούνται στην τρομοκρατία» και πως 
«οι ΗΠΑ παρακολουθούν προσεκτικά για 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στην πραγματικότητα, μετά την ήττα 
των σχεδίων τους στη Συρία που στόχευ-
αν στην αποκοπή του σιιτικού διαδρόμου 
Ιράν, Ιράκ, Συρίας, Λίβανου που θα έβγαζε 
το Ιράν στην Μεσόγειο, οι ΗΠΑ δεν νοιά-
ζονται για κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. 
Απεναντίας, αναζητούν απεγνωσμένα να 
ανοίξουν μια νέα εστία έντασης. Η πρώτη 
κίνηση ήταν η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ 
ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, η επόμενη 
φαίνεται να είναι η ευκαιρία που δόθηκε 
με το Ιράν. Αλλά μια αποσταθεροποίηση 
του καθεστώτος στο Ιράν βολεύει όχι μόνο 
τις ΗΠΑ, αλλά και άλλους περιφερειακούς 
παίκτες, όπως το Ισραήλ και η Σαουδική 
Αραβία.

Το Ιράν δεν αποτελεί έναν εύκολο 
αντίπαλο, ούτε η ηγεμονία και η ισχύς των 
ΗΠΑ είναι πλέον αδιαμφησβήτητη. Η συ-
νεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών με θέμα τις αντικυβερ-

νητικές διαδηλώσεις στο Ιράν κατέληξε σε 
μια ακόμη αποτυχία για τις ΗΠΑ, καταδει-
κνύοντας τη διαίρεση των ιμπεριαλιστών, 
με όλες τις χώρες να παίρνουν αποστάσεις 
από την πρόταση των ΗΠΑ. Επιπλέον, 
η ιρανική κοινωνία διαθέτει συνοχή και 
κοινωνική συγκρότηση, αποτέλεσμα σε 
μεγάλο βαθμό της επανάστασης εναντίον 
του Σάχη το 1979, αλλά και της οικονομι-
κής της ανάπτυξης από τότε. Το ιρανικό 
καθεστώς είναι ένα μείγμα δημοκρατίας 
με ισχυρό το ισλαμικό σιιτικό κληρικο-
κεντρικο στοιχείο στους θεσμούς και τη 
μορφή του πολιτεύματος και του κράτους. 
Βέβαια, η δυτική προπαγάνδα περί ανελεύ-
θερου και θεοκρατικού καθεστώτος και 
τα μαθήματα δημοκρατίας στους Ιρανούς 
προκαλούν γέλια, αφού προέρχονται από 
χώρες με δαιδαλώδη αστυνομικά κράτη 
που δολοφονούν μαύρους και διαδηλωτές, 
ή εφαρμόζουν μνημόνια και όργιο κατα-
στολής ακόμα και σε εκλογικές διαδικασίες 
(Καταλονία).

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στο 
Ιράν από το ξέσπασμα των κινητοποιήσε-
ων στις 28/12 είχε όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός πραξικοπήματος τύπου Μαϊντάν ή 
Βενεζουέλας, μιας προσπάθειας αποστα-
θεροποίησης του καθεστώτος που θα 
μπορούσε να εξελιχθεί ακόμα παραπέρα, 
αν έβρισκε πιο ισχυρά ερείσματα. Φυσικά 
κανένα κίνημα δεν δημιουργείται στο κενό, 
χωρίς δηλαδή κάποιο κοινωνικό υπόβαθρο. 
Ωστόσο έχει πάντα σημασία τι επιδιώξεις 
έχει, με ποιους συμμαχεί και τι μέσα πάλης 
χρησιμοποιεί.

Είναι δεδομένο ότι η προεδρία Ρουχα-
νί δεν πέτυχε την «αναπτυξιακή έκρηξη» 
που υποσχόταν για να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας και να ανέβει το βιοτικό 
επίπεδο των ιρανών εργαζομένων, σε μια 
χώρα όπου οι νέοι κάτω των 25 χρονών 
αποτελούν το 40% (στην Ελλάδα είναι το 
23,6%). Ούτε οι δόσεις φιλελευθεροποίη-
σης της δημόσιας κοινωνικής και πολιτικής 
σφαίρας που επιχειρήθηκαν τα τελευταία 
χρόνια στην ιρανική κοινωνία, ούτε πολύ 
περισσότερο η σε μεγάλη έκταση άρση του 
εμπάργκο από το 2016 ήταν αρκετά για να 
αμβλυνθούν οι ανισότητες και να ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματα που προσπαθεί να επι-
βάλλει το κίνημα των εργαζομένων.

Είναι σίγουρο πάντως ότι οι προστρι-
βές στο εσωτερικό του καθεστώτος μεταξύ 
«σκληροπυρηνικών» και «μετριοπαθών», 
για τον πολιτικό και οικονομικό προσανα-
τολισμό (πυρηνικό πρόγραμμα, σχέσεις με 
Δύση κ.λπ.) αλλά και τον έλεγχο της εξου-
σίας δημιούργησαν κάποιες προϋποθέσεις 
για να εμφανιστεί μια αμφισβήτηση που 
εκφράστηκε στις πρόσφατες κινητοποιή-
σεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί άλλωστε 
και το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις αυτές 
να ήταν –στην πρώτη φάση τους τουλά-
χιστον–  και αποτέλεσμα αυτής της σύ-
γκρουσης μεταξύ των δύο κύριων μερίδων 
του καθεστώτος. Το επόμενο διάστημα θα 
φανεί καλύτερα ποιες είναι οι επιδιώξεις 
όλων των πλευρών και τα καθήκοντα του 
εργατικού κινήματος.

 ■ Χρήστος Ζάκας

ΙΡΑΝ: ΜΙΑ NEΑ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ» ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ;
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«Ένα φάντασμα πλανάται 
πάνω από την Ευρώ-
πη, το φάντασμα του 
κομμουνισμού. [..]Είναι 

καιρός πια οι κομμουνιστές να εκθέσουν 
ανοιχτά μπροστά σ‘ όλο τον κόσμο τις 
αντιλήψεις τους, τους σκοπούς τους, τις 
επιδιώξεις τους και ν‘ αντιπαραθέσουν στο 
παραμύθι του κομμουνιστικού φαντάσμα-
τος ένα Μανιφέστο του ίδιου του κόμμα-
τος.» 

Συμπληρώνονται 170 χρόνια από τη 
συγγραφή του «Κομμουνιστικού Μανιφέ-
στου», από τους Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ 
Ένγκελς (Φλεβάρης 1848), του κολοσσι-
αίου έργου της ανθρώπινης διανόησης 
και της παγκόσμιας φιλοσοφίας, που γα-
λουχεί γενιές κομμουνιστών. Η συγγρα-
φή του, συμπίπτει με την δημιουργία του 
σύγχρονου εργατικού κινήματος και την 
ολοκληρώνει πολιτικά και προγραμμα-
τικά. Αποτελεί την έκφραση του πρώτου 
επαναστατικού μεταβατικού προγράμμα-
τος, της ανάγκης δηλαδή να ξεπεραστεί 
η αντίφαση ανάμεσα στην ωρίμανση των 
αντικειμενικών παραγόντων αναγκαίων 
για τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστα-
σης, και την ανωριμότητα του υποκειμε-
νικού παράγοντα - του επιπέδου συνείδη-
σης της εργατικής τάξης και της ηγεσίας 
της. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς με το Κομμου-
νιστικό Μανιφέστο εισάγουν στο στοι-
χειώδες κίνημα της αυθόρμητης έκφρα-
σης και αυτοοργάνωσης της εργατικής 
τάξης, το πρόγραμμα, τις αρχές δηλαδή 
του επιστημονικού σοσιαλισμού, του κομ-
μουνισμού, που δίνει έμφαση τόσο στο 
σοσιαλιστικό στόχο, όσο και στην ανάγκη 
να δράσουν πολιτικά οι εργαζόμενοι πα-
τώντας πάνω στην ταξική τους ανεξαρτη-
σία για να επιτύχουν το στόχο αυτό. Είναι 
το πρώτο έργο που αποκρυσταλλώνει το 
ιστορικό καθήκον της εργατικής τάξης ως 
επαναστατικό υποκείμενο της ιστορίας, 
για την ανατροπή του καπιταλισμού και 
την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοι-
νωνίας. Μ’ αυτήν την έννοια είναι το έργο 
που μετατρέπει το κομμουνιστικό όρα-
μα, από «φάντασμα», όπως αναφέρεται 
στις θρυλικές γραμμές του προλόγου του 
Μανιφέστου, στη μόνη ρεαλιστική λύση 
ενάντια στις αντιφάσεις και τη βαρβαρό-
τητα του καπιταλισμού, που πατάει πάνω 
πλέον σε επιστημονική ανάλυση και προ-
γραμματικές αρχές.

Δημιουργία του εργατικού 
κινήματος

Ο 19ος αιώνας είναι η εποχή 
της εγκαθίδρυσης, επέκτασης 
και ανάπτυξης των καπιταλι-
στικών παραγωγικών σχέσεων 
σε Δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ, με 
τέτοιο ρυθμό που καλύπτονται 
προσωρινά όλες οι αντιθέσεις 
του συστήματος που γιγαντώ-
νονται. Η νεοαναδυόμενη ευ-
ρωπαϊκή μπουρζουαζία, συνε-
χώς πλουτίζει και εδραιώνει την 
κυριαρχία της. Παράλληλα στις 
βασικές χώρες της Ευρώπης που 
τότε εκβιομηχανίζονται -Βρετα-
νία, Γαλλία, Βέλγιο, γερμανικά 
κράτη- η εργατική τάξη πληθαί-
νει, γίνεται η βασική τάξη της 
νέας κοινωνικής δομής και ο 
μοχλός παραγωγής όλου το κοι-
νωνικού πλούτου. Αυτή όμως η 

ανάπτυξη πατάει πάνω στην σκληρή εκ-
μετάλλευση της εργατικής τάξης και εσω-
κλείει μία άγρια αντιπαράθεση: ανάμεσα 
στον εξωκοσμικό πλούτο των αστών και 
την εξαθλίωση των εργατών, ανάμεσα 
στην απόλυτη εξουσία και την απόλυτη 
εξάρτηση και καταπίεση. Αναπτύσσονται 
δύο κόσμοι ξένοι, εχθρικοί και ασυμβίβα-
στοι μεταξύ τους. Η ζωή στις εργατικές 
συνοικίες των νέων πόλεων είναι κόλαση. 
Το προσδόκιμο ζωής των εργατών φτάνει 
έως και το μισό απ’ το ήδη χαμηλό επίπε-
δο των εξαθλιωμένων αγροτών, λόγω κα-
κής διατροφής, εργατικών ασθενειών και 
ατυχημάτων, άθλιων συνθηκών υγιεινής. 
Μέσα στο κύμα ανάπτυξης, δεν λείπουν 
οι περιοδικές κρίσεις της βιομηχανίας που 
πετούν χιλιάδες εργάτες, ολόκληρες πό-
λεις ή συνοικίες στην απόλυτη ένδεια.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γεννιέ-
ται το εργατικό κίνημα, που εξελίσσεται 
και ωριμάζει μέσα από την σύγκρουση 
όλων αυτών των αντιφάσεων, μέσα στην 
ίδια την ταξική πάλη. Εργατικοί αγώνες 
ξεσπούν, που παίρνουν πολλές φορές τη 
μορφή των αυθόρμητων εξεγέρσεων, όχι 
μόνο πλέον των φτωχών εναντίον των 
πλουσίων. Αλλά των εργατών εναντίων 
των εργοδοτών, των βιομήχανων και των 
αστών. Εμφανίζονται και ωριμάζουν οι 
πρώτες μορφές μόνιμης συλλογικής ορ-
γάνωσης των εργαζομένων ως κομμάτια 
της ίδιας ενιαίας κοινωνικής τάξης: ενώ-
σεις εργατικής αλληλοβοήθειας, σωμα-
τεία κ.ά. Οι κραυγές εξέγερσης και δια-
μαρτυρίας της εργατικής τάξης ανοίγουν 
σταδιακά το δρόμο σε πιο συστηματικές 
προτάσεις και μοντέλα αναδιοργάνωσης 
της κοινωνίας στη βάση της συλλογικής 
ιδιοκτησίας. Εξαπλώνονται οι σοσιαλιστι-
κές ιδέες και συγκεκριμένα σχέδια αυτής 
της εναλλακτικής κοινωνικής οργάνωσης 
που φαντάζουν εφικτά, αντικαθιστούν τις 
θολές ουτοπικές απόψεις για μία καλύτε-
ρη και πιο δίκαιη κοινωνία. Εμφανίζονται 
διάφορα ρεύματα που προσπαθούν να 
επεξεργαστούν και να συγκροτήσουν ένα 
σχέδιο γι’ αυτήν την άλλη κοινωνία σε ένα 
κυρίως θεωρητικό και ιδεολογικό επίπεδο.

 
Πολιτική Ωρίμανση του εργατικού 
κινήματος – Επικράτηση του 
επαναστατικού κομμουνισμού

Το προτσές εκείνης της περιόδου, μέ-

χρι και την ολοκλήρωση της συγγραφής 
του Μανιφέστου, αφορά την πάλη και 
την σύγκρουση μέσα στις γραμμές του 
εργατικού κινήματος για τον κοινωνι-
κό, πολιτικό, ιδεολογικό και οργανωτι-
κό διαχωρισμό του από τον μικροαστικό 
ριζοσπαστισμό που εκπροσωπούσαν τα 
ρεύματα των Ουτοπικών Σοσιαλιστών, 
Μπαμπεφιστών, Μπλανκιστών, Πρου-
ντονιστών κ.ά. και την επικράτηση των 
αρχών του επαναστατικού κομμουνισμού 
των Μαρξ-Ένγκελς, που θα επιτρέψει στη 
συνέχεια την ανεξάρτητη πολιτική δράση 
του προλεταριάτου.

Α) Ουτοπικοί Σοσιαλιστές – Όουεν, 
Φουριέ, Καμπέ,Τριστάν: Παρά την αντί-
ληψη που υπάρχει ότι ήταν κάποιοι ονει-
ροπόλοι ιδεαλιστές, αποκομμένοι από την 
κοινωνική και οικονομική πραγματικότη-
τα της εποχής τους, ήταν λαμπροί κριτικοί 
της αστικής κοινωνίας, που συνέλαβαν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξής και 
των αντιφάσεών της. Ήταν πρόδρομοι 
των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνταν 
για την εγκαθίδρυση μιας αταξικής κοινω-
νίας. Οι Μαρξ-Ένγκελς, διδάχτηκαν απ’ 
αυτούς και ανέπτυξαν πολλές από τις ιδέ-
ες τους. Παρ’ όλ’ αυτά ο ουτοπικός σοσια-
λισμός διέπονταν από πολλές αντιφάσεις. 
Οι βασικές αδυναμίες τους ξεπεράστηκαν 
από τον επιστημονικού σοσιαλισμό: i) το 
σχέδιο για το σοσιαλισμό αντιτάσσονταν 
απλά στην υπάρχουσα αστική κοινωνία 
χωρίς να υπάρχει μία επιστημονική ανά-
λυση και μελέτη της προόδου και των 
αντιφάσεων της δεύτερης, ii) η κύρια 
κινητήρια δύναμη για το εγχείρημα της 
νέας κοινωνίας ήταν η εκπαίδευση και η 
προπαγάνδα. Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές 
πίστευαν πολύ στην «προπαγάνδα της 
πράξης» (θα μαζικοποιηθούν οι γραμμές 
μας αν οι εργάτες δουν στην πράξη ένα 
μικρό παράδειγμα του τι προσπαθούμε να 
κάνουμε, π.χ. άμεση δημιουργία συνεται-
ρισμών), που αργότερα θα επηρεάσουν 
τους αναρχικούς αλλά και τα ρεύματα 
της λεγόμενης «ατομικής τρομοκρατίας». 
Όσο σημαντική κι αν ήταν αυτή η προ-
παγάνδα δεν μπορούσε όμως να υποκα-
ταστήσει την ανεξάρτητη πολιτική δράση 
της εργατικής τάξης, iii) υπερτίμηση  του 
ρόλου της «λογικής» στον τρόπο που λει-
τουργούν οι πλατιές μάζες, δίνοντας κατ’ 
επέκταση μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
ατομική υπόσταση και υποβιβάζοντας την 
κοινωνική ταξική διαίρεση και iv) η πολι-
τική δράση είναι σπατάλη δυνάμεων, όλες 
οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στην οικονομική απελευθέρωση του προ-
λεταριάτου. 

Β) Η εξέλιξη του Ουτοπι-
κού Σοσιαλισμού με το πέρασμα 
στην προλεταριακή επαναστα-
τική δράση και οργάνωση - Βά-
ιτλινγκ, Προυντόν, Μπαμπέφ, 
Μπλανκί κ.ά. Οι Μπλανικστές, 
Μπαμπεφιστές και γενικά οι γερ-
μανικές επαναστατικές οργανώ-
σεις αυτού του ρεύματος, ήταν 
ένας κρίκος της αλυσίδας που 
οδήγησε από τις αστικές επανα-
στάσεις του16ου, 17ου και 18ου 
αιώνα στην επαναστατική προ-
λεταριακή δράση του 19ου και 
20ου. Τα κύρια επιτεύγματά τους: 

i) η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 
πολιτικής δράσης του προλεταριάτου για 
την κατάληψη της εξουσίας, καθώς είχαν 
καταλάβει πως η πολιτική εξουσία έπαιζε 
σημαντικό ρόλο στην παγίωση της εκμε-
τάλλευσης που είχε επιβληθεί στην ερ-
γατική τάξη. Υποστήριξαν την πολιτική 
δράση νέου επαναστατικού τύπου συνδε-
δεμένη με την προοπτική της ανατροπής 
του αστικού κράτους και υπεράσπισαν 
τον επαναστατικό τύπο οργάνωσης της 
πρωτοπορίας. Ενός πυρήνα δηλαδή βαθιά 
συνειδητοποιημένων, σκληρών και πει-
θαρχημένων κομμουνιστών που θα μπο-
ρούσαν να νικήσουν τον ισχυρό εχθρό. 
Αλλά για αυτά τα ρεύματα η πάλη για την 
εξουσία πηγάζει από μία μικρή μειοψη-
φία της κοινωνίας. Άρα η οργάνωση που 
εξυπηρετεί αυτή την πολιτική σκέψη είναι 
μυστική και ελιτίστικη. Η επαναστατική 
αυτενέργεια υπό την καθοδήγηση μιας 
ηγεσίας, αντικαθίσταται από τον επανα-
στατικό ακτιβισμό. Για τους Μπαμπεφι-
στές, τους Μπλανκιστές κτλ οι οικονομι-
κοί στόχοι του αγώνα θα επιτυγχάνονταν 
μέσα από την επανάσταση και μ’ αυτή την 
έννοια δεν πλησίασαν καν τον «οικονομι-
σμό» των ουτοπικών σοσιαλιστών, υποτι-
μώντας την σημαντικότητα της πάλης για 
μεταρρυθμίσεις.

Η συγγραφή του Μανιφέστου
Ο Μαρξ και ο Ένγκελς ανέλαβαν την 

γιγάντια προσπάθεια, να συγκρουστούν 
με αυτές τις αδυναμίες και να τις ξεπερά-
σουν. Ταυτόχρονα επηρεάστηκαν και οι 
ίδιοι από τις ιδέες των ουτοπικών σοσια-
λιστών, έπιασαν τη συνέχεια της επανα-
στατικής δράσης και της επαναστατικής 
οργάνωσης που αναπτύχθηκε από τον 
Μπαμπεφισμό και τον Μπλανκισμό, και 
τις συνδύασαν με την εμπειρική παρατή-
ρηση της εξέλιξης του καπιταλισμού, της 
αστικής τάξης και του προλεταριάτου. 
Χρησιμοποίησαν το τεράστιο σώμα γνώ-
σης που αντλήθηκε από πολλές εμπειρίες 
και εμπειρικά δεδομένα και το συνέδεσαν 
με τα ταξικά συμφέροντα του προλετα-
ριάτου, του οποίου την αντίληψη τελικά 
εξέφρασαν με το πρώτο επαναστατικό 
πρόγραμμα στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο.

Η όλο και μεγαλύτερη κοινωνική 
αντίληψη των Μαρξ-Ένγκελς δεν ήταν 
αποτέλεσμα μίας διανοητικής προσπάθει-
ας αποκομμένης από την πραγματική ζωή 
που ξετυλίγονταν γύρω τους. Τόσο τα επι-
στημονικά, όσο και τα ηθικά τους κίνητρα 
πήγαζαν από την διάθεση να αντιμετωπι-
στούν οι κοινωνικές συνθήκες: η φτώχεια 
των εργατών, οι εξεγέρσεις τους, οι πολι-

170 χρόνια Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Το πρώτο επαναστατικό πρόγραμμα της

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Ο μήνας Ιανουάριος έχει στιγ-
ματίσει την ιστορία του πα-
γκόσμιου εργατικού κινήμα-
τος με τον θάνατο τριών εκ 

των πιο σημαντικών μαρξιστών επανα-
στατών του προηγούμενου αιώνα. Με τις 
δολοφονίες του Καρλ Λίμπνεχτ και της 
Ρόζα Λούξεμπουργκ στις 15 Ιανουαρίου 
το 1919 στη Γερμανία, και τον θάνατο 
του Λένιν στις 21 Ιανουαρίου του 1924, 
ολοκληρώνεται μια περίοδος που χαρα-
κτηρίζεται αφενός από τις επαναστάσεις 
που σάρωσαν την Ευρώπη μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο (αποτέλεσμα των 
οποίων ήταν η εγκαθίδρυση, για πρώτη 
φορά, ενός εργατικού κράτους στη Ρω-
σία) και αφετέρου από την προδοσία της 
σοσιαλδημοκρατίας.

Με το ξεκίνημα του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου οι εργατικές τάξεις των ευ-
ρωπαϊκών χωρών αντιμετώπισαν την 
προδοτική στάση της σοσιαλδημοκρα-
τικής Δεύτερης Διεθνούς, η οποία υπο-
τάχθηκε στις πολεμικές επιδιώξεις των 
ευρωπαϊκών αστικών τάξεων, οδηγώ-
ντας το ευρωπαϊκό προλεταριάτο στον 
αλληλοσπαραγμό, κάτω από τις σημαίες 
των αστικών τάξεων της Γερμανίας, της 
Γαλλίας, της Αγγλίας και των υπόλοιπων 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, οι εκπρόσωποι των σοσιαλδη-

μοκρατικών κομμάτων στα κοινοβούλια 
ψήφισαν υπέρ των πολεμικών δαπανών 
και κάλυψαν πολιτικά τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο. Το γερμανικό Σοσιαλδημοκρα-
τικό Κόμμα, το οποίο είχε απομακρυνθεί 
από την επαναστατική στρατηγική και 
τακτική, είχε εκπαιδεύσει με τη ρεφορ-
μιστική πολιτική του την εργατική τάξη. 
Στις εγκληματικές ρητορείες των ηγε-
τών του, Καρλ Κάουτσκι και Εντουάρντ 
Μπέρνσταϊν, υψώθηκαν ως μοναδικές 
φωνές αντίστασης η άρνηση του Καρλ 
Λίμπνεχτ να ψηφίσει τις πολεμικές πι-
στώσεις και της Ρόζα Λούξεμπουργκ να 
δεχτεί την κατρακύλα του σοβινισμού, 
ξεκινώντας αντιπολεμική καμπάνια.

Καθώς ο πόλεμος έφτανε στο τέλος 
του, με βαριές συνέπειες για το γερμανι-
κό προλεταριάτο, ήταν αναγκαία η δημι-
ουργία ενός νέου επαναστατικού κόμμα-
τος, που θα οδηγούσε τους εργάτες στην 
ανατροπή του καπιταλιστικού συστήμα-
τος. Τον Δεκέμβριο του 1918 ιδρύεται 
το KPD (S), οι λεγόμενοι Σπαρτακιστές, 
που αργότερα θα σχηματίσουν το ΚΚ 
Γερμανίας. Όντας ένα νέο κόμμα, χωρίς 
έμπειρα στελέχη και ηγεσία και απέ-
χοντας ακόμη από την κατάκτηση της 
πλατιάς υποστήριξης των εργαζόμενων 
μαζών, προβαίνει λίγο μετά την ίδρυση 
του σε μια αυτοκαταστροφική εξέγερση 
ενάντια στη σοσιαλδημοκρατική κυ-
βέρνηση του καγκελαρίου Σάιντεμαν. Η 
Λούξεμπουργκ, αν και αντιτάχθηκε στην 
εξέγερση, θεωρώντας την πρόωρη, δεν 
κατάφερε να την εμποδίσει. Τα ένοπλα 
αποσπάσματα της κυβέρνησης, τα λε-
γόμενα Φράικορπς, συνέλαβαν τους δύο 
επαναστάτες στις 15 Ιανουαρίου και τους 
εκτέλεσαν.

Η Λούξεμπουργκ δεν υπήρξε απλώς 
μια αδιάλλακτη επαναστάτρια, αλλά και 
μια σημαντική μαρξίστρια, που προσπά-
θησε να εξοπλίσει με το θεωρητικό της 

έργο τους εργαζόμενους ενάντια στη ρε-
φορμιστική κατρακύλα των Μπέρνσταϊν 
και Κάουτσκι. Το έργο της περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τα Μεταρρύθμιση ή Επα-
νάσταση; και Μαζική απεργία, Κόμμα, 
Συνδικάτα, ενώ στη Συσσώρευση του Κε-
φαλαίου η Λούξεμπουργκ επιχείρησε να 
ερμηνεύσει την εξέλιξη και την κρίση της 
καπιταλιστικής οικονομίας.

Αν ωστόσο η γερμανική επανάσταση 
ηττήθηκε από την προδοσία της σοσι-
αλδημοκρατίας και την ελλιπή προετοι-
μασία των επαναστατών, η ρώσικη επα-
νάσταση που προηγήθηκε, θριάμβευσε 
υπό την ηγεσία των Μπολσεβίκων, των 
οποίων ηγέτης ήταν ο Βλαντιμίρ Ίλιτς 
Ουλιάνοφ (Λένιν).

Ο Λένιν ξεκίνησε τον βίο του στο 
επαναστατικό κίνημα από νεαρή ηλικία. 
Δέχτηκε πολλαπλές διώξεις, φυλακίσεις 
και εξορίες από το τσαρικό καθεστώς, 
έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη και ενοποίηση των πρώτων μαρξι-
στικών ομάδων στη Ρωσία. Αξιοσημείω-
τη ήταν η συμβολή του στην ανάπτυξη 
της μαρξιστικής σκέψης και πολιτικής. 
Μια εντελώς συνοπτική απαρίθμηση της 
συνεισφοράς του περιλαμβάνει τα εξής:

α) Έθεσε τις βάσεις για τον πρότυπο 
τρόπο πολιτικής οργάνωσης του προλε-
ταριάτου με το έργο του Τι να κάνουμε;.

β) Ήταν ο πρώτος μαρξιστής που με 
ολοκληρωμένο τρόπο κατανόησε το 
πέρασμα του καπιταλισμού στην 
εποχή της παρακμής του, στην επο-
χή του ιμπεριαλισμού, χαρακτη-
ρίζοντάς την ως «εποχή πολέμων, 
επαναστάσεων και αντεπαναστάσε-
ων», καταδεικνύοντας τον ιστορικά 
επίκαιρο χαρακτήρα της σοσιαλιστι-
κής επανάστασης.

γ) Με το έργο του Κράτος και 
Επανάσταση έριξε το σύνθημα του 
τσακίσματος του αστικού κράτους, 

δείχνοντας τον σωστό δρόμο για την ερ-
γατική εξουσία.

δ) Υπήρξε συνιδρυτής της Τρίτης Διε-
θνούς, η οποία υπερασπίστηκε το ατιμα-
σμένο από την σοσιαλδημοκρατία όνομα 
του Σοσιαλισμού, βοήθησε στην ίδρυση 
πολλών δεκάδων κομμουνιστικών κομ-
μάτων σ’ όλο τον πλανήτη και εμπλού-
τισε με τα τέσσερα πρώτα συνέδριά της 
την επαναστατική θεωρία.

Πρότυπο αφοσίωσης και συστη-
ματικής, ακούραστης δουλειάς για την 
υπόθεση των εργαζομένων,ο ηγέτης και 
πρωτεργάτης της Οκτωβριανής Επανά-
στασης πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Η ζωή και το έργο του Λένιν, της 
Λούξεμπουργκ και του Λίμπνεχτ δεί-
χνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολου-
θήσουν οι εργαζόμενοι και οι επαναστά-
τες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πόλεμοι, οι κρίσεις και η βαρβαρότητα 
στη ρίζα τους: το δρόμο της ανατροπής 
του καπιταλισμού και της εγκαθίδρυσης 
του σοσιαλισμού σε παγκόσμια κλίμα-
κα. Το στίγμα τους παραμένει ανεξίτηλο 
στην ιστορία του παγκόσμιου εργατικού 
κινήματος και του μαρξισμού και η ζωή 
τους αποτελεί μέχρι σήμερα ένα λαμπρό 
παράδειγμα προς μίμηση.

Γ. Κ.
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τικοί τους αγώνες, που ξεδιπλώνονταν μπροστά τους. 
Δε ζύμωναν όμως θεωρίες μόνο για να παραμείνουν στη 
σφαίρα του επιστημονικού κόσμου, με τον οποίο όξυναν 
την ιδεολογική αντιπαράθεση. Προέβαλαν τις θεωρίες 
και τα συμπεράσματά τους και τα δοκίμαζαν στην ίδια 
την εργατική τάξη, μέσα στη ζωντανή δράση.

Ο Ένγκελς γράφει σχετικά μ‘ αυτό: «Δε σκοπεύαμε 
λοιπόν καθόλου να ψιθυρίσουμε αποκλειστικά στο αυτί 
του „επιστημονικού“ κόσμου τα νέα επιστημονικά συ-
μπεράσματα, εκθέτοντάς τα σε χοντρά βιβλία. Αντίθετα. 
Βρισκόμασταν κιόλας και οι δυο βαθιά μέσα στο πολιτι-
κό κίνημα, είχαμε ορισμένους οπαδούς ανάμεσα στους 
διανοούμενους, ιδίως της δυτικής Γερμανίας, και σημα-
ντική επαφή με το οργανωμένο προλεταριάτο. Ήμασταν 
υποχρεωμένοι να θεμελιώσουμε επιστημονικά την άποψή 
μας. Αλλά ήταν εξίσου σπουδαίο για μας να κερδίσουμε 
με τις πεποιθήσεις μας το ευρωπαϊκό και πριν απ‘ όλα το 
γερμανικό πολεταριάτο».

Η συγγραφή του Μανιφέστου ήταν μία παράλληλη 
διαδικασία με την προσπάθεια οργανωτικής συγκρότη-
σης από τους Μαρξ-Ένγκελς και την δημιουργία των 
πρώτων οργανώσεων/ενώσεων. Το 1847 ιδρύεται η 
«Ένωση Κομμουνιστών» πάνω στις αρχές του επιστημο-
νικού σοσιαλισμού. Στο πρώτο συνέδριό της, εγκρίθηκε 
το καταστατικό της. Το σύνθημα  της προηγούμενης 
«Ένωσης Δικαίων»1, «Ολοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια», 
το αντικατέστησε ένα καινούριο, καθαρά ταξικό, προ-
λεταριακό σύνθημα: «Προλετάριοι όλων των χωρών ενω-

θείτε»! Το πρώτο άρθρο του καταστατικού, διατύπωνε 
τον πολιτικό σκοπό της Ένωσης: «να ανατραπεί η αστική 
τάξη, να κυριαρχήσει το προλεταριάτο, να καταργηθεί η 
παλαιά αστική κοινωνία που στηρίζεται στον ανταγωνι-
σμό των τάξεων και να δημιουργηθεί μια καινούρια κοινω-
νία χωρίς τάξεις και χωρίς ατομική ιδιοκτησία».

Στους Μαρξ-Ενγκελς ανατέθηκε να γράψουν το 
πρόγραμμα της Ένωσης, το «Μανιφέστο του Κομμου-
νιστικού Κόμματος». Η συγγραφή του «Μανιφέστου» 
ξεκίνησε με ένα πρώτο υλικό που αποτελούνταν από 
την «ομολογία πίστης» στην Ένωση που έγραψε ο Έν-
γκελς ως εκπρόσωπός της από το Παρίσι. Ο Ένγκελς, 
στην προσπάθειά του να πείσει για την ορθότητα των 
δικών του ιδεών και του Μαρξ, κόντρα σε μικροαστικές 
αντιλήψεις άλλων μελών της Ένωσης, ξεκίνησε συζητή-
σεις μέσα στους εργάτες, κυρίως στους ράφτες και τους 
επιπλοποιούς. Οι συζητήσεις αυτές απέδωσαν καρπούς 
αφού οι εργάτες του Παρισιού τον εξουσιοδότησαν να 
γράψει αυτός την «ομολογία πίστης» εξ ονόματος των 
«Δικαίων» του Παρισιού προς την Ένωση. Αυτό έγινε 
τον Οκτώβρη του 1847 και την έγραψε σε 25 ερωτήσεις – 
απαντήσεις, στέλνοντάς την με γράμμα στον Μαρξ, στα 
πλαίσια της αναγκαιότητας επεξεργασίας του προγράμ-
ματος της « Ένωσης των Κομμουνιστών» γράφοντάς του 
τα εξής:

«Σκέψου λίγο την ομολογία πίστης. Πιστεύω ότι το κα-
λύτερο είναι η απάλειψη της μορφής της κατήχησης και ο 
τίτλος „Κομμουνιστικό Μανιφέστο“. Πρέπει να του προ-

σθέσουμε έναν ορισμένο όγκο ιστορίας και η σημερινή του 
μορφή δεν προσφέρεται πολύ καλά γι‘ αυτό. Θα πάρω μαζί 
μου από το Παρίσι ό,τι έγραψα. Είναι απλά αφηγηματικό, 
αλλά έχει άθλια συνταχθεί, με τρομερή βιασύνη»2. Το απο-
τέλεσμα των συζητήσεων στο συνέδριο ήταν η ανάθεση 
στον Μαρξ της σύνταξης της νέας «ομολογία πίστης» 
της Ένωσης σαν το επίσημο πρόγραμμά της. Ο Μαρξ 
δέχτηκε και έτσι κατέληξε να γράψει το «Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο», μόλις σε ηλικία 28 χρόνων. Το ολοκλήρωσε 
στις αρχές του Φλεβάρη του 1848. Το χειρόγραφο στάλ-
θηκε στο Λονδίνο όπου και εκδόθηκε στα μέσα του ίδιου 
μήνα. Ήταν η περίοδος που ξέσπασε η επανάσταση στο 
Παρίσι, την οποία και μελέτησε ο Μαρξ γράφοντας το 
έργο του «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία 1848-1850».

 ■ Άννα Ασλανίδη

1. .Η «Ενωση των Δικαίων» είχε ιδρυθεί στο Παρίσι το 
1836 από Γερμανούς εργάτες και διανοούμενους που 
είχαν επηρεαστεί από τις διάφορες σοσιαλιστικές ιδέες. Ο 
Βάιτλινγκ ήταν ηγετικό στέλεχος. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς 
δεν έγιναν μέλη, γιατί δε συμφωνούσαν με τη γραμμή 
στη δράση της και προπάντων με τη στενή συνωμοτική 
τακτική της. Η «Ένωση Δικαίων» ήταν ο πρόδρομος της 
«Ένωσης Κομμουνιστών», με την ιδεολογική επικράτηση 
των απόψεων των Μαρξ-Ένγκελς στο εσωτερικό της. 

2.  Γράμμα στον Μαρξ της 23ης - 24ης του Νοέμβρη 
1847.

εργατικής τάξης - Η πορεία προς τη συγγραφή του
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Τον περασμένο Δεκέμβριο ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντό-
ναλντ Τραμπ, παρουσίασε 
τη νέα στρατηγική εθνι-

κής ασφάλειας των ΗΠΑ, το λεγόμενο 
νέο «Δόγμα Τραμπ», το οποίο φυσικά 
δεν αποτελεί σύλληψη μόνο του ίδιου 
αλλά προϊόν πολύμηνων διαβουλεύσε-
ων με τους βασικούς προεδρικούς συμ-
βούλους. Γενικά δεν πρόκειται για κάτι 
εντελώς καινούργιο, αφού βασίζεται 
στο κεντρικό προεκλογικό πολιτικό του 
σύνθημα «Πρώτα η Αμερική». Σε αυτό 
παρουσιαζόταν η δυνατότητα του αμε-
ρικανικού ιμπεριαλισμού να στηριχτεί 
στις δικές του οικονομικές και στρατι-
ωτικές δυνάμεις και να αναδιατάξει τις 
ισορροπίες στον πλανήτη με βάση τα 
δικά του συμφέροντα. Περιελάμβανε 
την ακύρωση ή την επαναδιαπραγμά-
τευση όλων των συμφωνιών με τα άλλα 
κράτη και ιμπεριαλισμούς, ακόμα και 
εκείνων που είχαν αποτελέσει πυλώνες 
της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από 
την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Η στα-
θερότητα της αμερικανικής οικονομίας 
αναγόταν σε ζήτημα «εθνικής ασφά-
λειας» που θα έπρεπε να προασπιστεί 
ακόμα και με την χρήση στρατιωτικής 
ισχύος. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
θα διατηρούσε μόνο τις διακρατικές 
σχέσεις που είναι «δίκαιες και ανταπο-
δοτικές».

Σε αυτές τις αναθεωρήσεις συμπε-
ριελάμβανε ακόμα και το ΝΑΤΟ, τον 
ΟΗΕ, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (με εγκώμια για το Brexit) ενώ 
φλέρταρε με ένα είδος συνεργασίας με 
την Ρωσία, η οποία βέβαια στο νέο δόγ-
μα έχει ξεχαστεί τελείως. Παράλληλα 
εμφανιζόταν ως αντίπαλος των πολυ-
εθνικών που είχαν επιβάλει το προη-
γούμενο διεθνές στάτους σύμφωνα με 
τα συμφέροντά τους και, υποτίθεται, 
εις βάρος των ΗΠΑ (!) και ως υποστη-
ρικτής των εθνικών κεφαλαίων και της 
αμερικανικής εργατικής τάξης ενάντια 
στους μετανάστες και τους ξένους.

Ανεξάρτητα από την απάτη αυτών 
των απόψεων, με τις οποίες ο Τραμπ 
στόχευε να ξεγελάσει τα λαϊκά στρώ-
ματα και να συσπειρώσει τους συντη-
ρητικούς γύρω από τον ίδιο μέσα στο 
Ρεπουμπλικανικό κόμμα, είναι γεγονός 

ότι ο Τραμπ δημιουργεί συστηματικά 
σύγχυση με ψευδείς ή απλοϊκούς ισχυ-
ρισμούς, που οδηγούν τους αντιπάλους 
σε παροξυσμούς οργής και αγανάκτη-
σης, για να παρουσιάσει στη συνέχεια 
την αντίδρασή του ως απόδειξη της 
ορθότητας των πράξεών του. Πρόκειται 
για κλασσική ιμπεριαλιστική τακτική, 
μαζί βέβαια με την προσπάθεια αποστα-
θεροποίησης των διεθνών σχέσεων, με 
στόχο να μην μπορέσει ο αντίπαλος να 
εκμεταλλευτεί την υπεροχή του, μέχρι 
να εμφανιστεί ευνοϊκότερος συσχετι-
σμός δύναμης (Συρία, Λιβύη, Ουκρα-
νία). Ωστόσο η τακτική αυτή δημιουργεί 
προβλήματα στην πολυπολική παγκό-
σμια σκηνή όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 
με βάση την σχετική οικονομική αδυνα-
μία των ΗΠΑ, την στρατιωτική τους 
υπεροπλία, την ανάδειξη ανταγωνιστών 
(Κίνα, BRICS), την πολιτική αναβάθ-
μιση της Ρωσίας και την υποχώρηση 
της ΕΕ, με παράλληλη όμως ενίσχυση 
της Γερμανίας. Αυτές οι ανισορροπίες 
μπορεί να οδηγήσουν σε μια απομόνω-
ση τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό που 
ασφαλώς –παρά τους λεονταρισμούς 
του Τραμπ– δεν πρόκειται να αντέξει 
τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Έτσι μια 
σειρά κέντρων εξουσίας στις ΗΠΑ αμ-
φισβητούν τη διακυβέρνησή του και το 
δόγμα του, με αποτέλεσμα για πρώτη 
φορά στην ιστορία να μην γνωρίζουμε 
αν όλα τα λεγόμενα Τραμπ αποτελούν 
πράγματι την κύρια πολιτική του αμερι-
κανικού ιμπεριαλισμού.

Το νέο δόγμα Τραμπ βασίζεται σε 
τέσσερεις πυλώνες :

1. Προστασία των αμερικανικών συ-
νόρων και εδαφών από τρομοκρατικές 
επιθέσεις, με ενίσχυση των μεθοριακών 
ελέγχων, των μυστικών υπηρεσιών, των 
δυνατοτήτων παρακολούθησης και βελ-
τίωσης των συστημάτων για την από-
κρουση κυβερνοεπιθέσεων. Τα μέτρα 
αυτά εφαρμόζονται ήδη εν μέρει, όπως 
με το αντιμεταναστευτικό διάταγμα 
που απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ 
σε πολίτες μουσουλμανικών χωρών και 
από τη Β. Κορέα. Αντίθετα, η κλιματική 
αλλαγή παύει πλέον να αποτελεί κίνδυ-
νο για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

2. Εκσυγχρονισμός και ανασυγκρό-
τηση του αμερικανικού στρατού με ένα 

μαζικό εξοπλιστικό πρόγραμμα 700 δισ. 
δολαρίων για νέα όπλα και συστήμα-
τα αντιπυραυλικής προστασίας καθώς, 
όπως λέει ο Τραμπ, «μόνο με την ισχύ 
μπορεί να διατηρηθεί η ειρήνη». Να 
σημειώσουμε ότι βασική πολιτική των 
ΗΠΑ αποτελεί η ενίσχυση της πολεμι-
κής βιομηχανίας (βλέπε πώληση όπλων 
στη Σ. Αραβία, εγκατάσταση αντιπυ-
ραυλικού συστήματος THAAD στη 
Ν. Κορέα για την παρακολούθηση όχι 
μόνο της Β. Κορέας αλλά και της Κίνας 
κ.ά.).

3. Ενίσχυση της ευημερίας των 
αμερικανών πολιτών με την ακύρωση 
ή αναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων 
εμπορικών συμφωνιών, γιατί μόνο αν εί-
ναι οικονομικά ισχυρή η Αμερική θα δι-
ασφαλίσει τον ηγετικό της ρόλο. Ωστό-
σο αυτό σημαίνει σύγκρουση ακόμα και 
με τη Ν. Κορέα στον εμπορικό τομέα, 
όπου εμφανίζεται μεγάλο έλλειμμα στις 
εμπορικές συναλλαγές, με ακύρωση των 
ήδη υπαρχουσών συμφωνιών, την ίδια 
στιγμή που η Ν. Κορέα αποτελεί βάση 
της άμυνας απέναντι στην υποτιθέμενη 
απειλή της Β. Κορέας και στα ανοίγματα 
της Κίνας στη Σινική Θάλασσα και τον 
Ειρηνικό.

4. Προβολη της αμερικανικής ισχύος 
στο εξωτερικό, που σημαίνει αξιοποίηση 
της επιρροής των ΗΠΑ στον διπλωμα-
τικό τομέα και εκείνον της αναπτυξια-
κής βοήθειας για να διασφαλιστούν τα 
οικονομικά τους συμφέροντα και να 
διατηρηθούν υπό έλεγχο οι ανταγωνί-
στριες δυνάμεις ώστε να «προωθηθεί 
η ειρήνη»! Το δόγμα θεωρεί ως κρά-
τη – παρίες τη Β. Κορέα και το Ιράν, 
ενώ αναφέρει ως «ρεβιζιονιστικές» την 
Κίνα και τη Ρωσία, που επιδιώκουν να 
αμφισβητήσουν την αμερικανική ισχύ 
και να αλλάξουν το παγκόσμιο status 
quo τόσο στο οικονομικό όσο και στο 
γεωστρατηγικό επίπεδο. Υπάρχει μια 
αλλαγή σε σχέση με τον Ομπάμα, αφού 
το νέο δόγμα όχι μόνο δεν θεώρει τις 
χώρες αυτές ως εταίρους αλλά ανοικτά 
πλέον ως στρατηγικούς ανταγωνιστές 
που απειλούν να υπονομεύσουν την 
αμερικανική ασφάλεια και ευημερία. Με 
αυτήν την έννοια γίνονται κατανοητές 
ενέργειες των ΗΠΑ όπως η αναγνώ-
ριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας 
του Ισραήλ (που αποσταθεροποιεί την 
κατάσταση στη Μ. Ανατολή, πράγμα 
που δυσκολεύει τη Ρωσία να απολαύσει 
τα κέρδη μιας ειρήνευσης στη Συρία), η 
ενίσχυση των βαλτικών χωρών και της 
Πολωνίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας που 
με την «Πρωτοβουλία των τριών Θα-
λασσών» περικυκλώνουν την Ρωσία, 
την αμφισβήτηση της συμφωνίας για 
τα πυρηνικά με το Ιράν, που δυσκολεύει 
το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας (το 
εμπάργκο είναι βασική αιτία των πρό-
σφατων διαδηλώσεων, αφού εντείνει 
τη δυσπραγία των λαϊκών στρωμάτων), 
την ενίσχυση των Κούρδων στην Συρία 
ενάντια στον Άσαντ και τους Τούρκους 
(τους οποίους κατηγορεί ότι μαζί με το 
Κατάρ ενισχύουν την τρομοκρατία), την 
απόσυρση από την UNESCO επειδή εκ-
δίδει αντιισραηλινα ψηφίσματα, την άρ-
νηση χρηματοδότησης του ΟΗΕ επειδή 
ψήφισε ενάντια στην αναγνώριση της 

Ιερουσαλήμ, τη συμπεριφορά νονού της 
μαφίας απέναντι σε κράτη – συμμάχους 
με απειλή να κοπεί η χρηματοδότηση 
αν ψηφίσουν στον ΟΗΕ ενάντια στην 
απόφαση Τραμπ (!), τη διακοπή στρα-
τιωτικής βοήθειας στο Πακιστάν αν δεν 
συμμορφωθεί με τις αμερικανικές ανά-
γκες στην αντιμετώπιση της τρομοκρα-
τίας στο Αφγανιστάν και πολλά άλλα. 
Ωστόσο η πολιτική αυτή μπορεί να απο-
δειχτεί φενάκη, αν λάβει κανείς υπόψη 
του την αντιφατικότητα και ρευστότη-
τα του παγκόσμιου συσχετισμού και τη 
σχετική αδυναμία των ΗΠΑ.

Για την κατάσταση στη Συρία και 
τη Μ. Ανατολή ασφαλώς χρειάζεται να 
λάβει κανείς υπόψη του τόσο τη Ρωσία 
όσο και το Ιράν. Η Τουρκία εναντιώνε-
ται όλο και περισσότερο σε σχέση με 
την στήριξη των Κούρδων. Οι ευρωπαί-
οι δεν βλέπουν καθόλου καλά τη διαί-
ρεση που προκαλεί στο εσωτερικό της 
ΕΕ η αμερικανική πολιτική (στον ΟΗΕ 
η ΕΕ εμφανίστηκε διασπασμένη σε ό,τι 
αφορά την καταδίκη Τραμπ για την Ιε-
ρουσαλήμ, με τις συμμάχους των ΗΠΑ 
στην ανατολική Ευρώπη να ψηφίζουν 
υπέρ του), όπως και την επιθετικότητα 
απέναντι στο Ιράν, που βάζει εμπόδια 
σε μεγάλες οικονομικές συμφωνίες. Η 
Γερμανία για πρώτη φορά από το 1949 
διατύπωσε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο δια 
στόματος του υπουργού εξωτερικών 
Γκάμπριελ το νέο δόγμα της εξωτερικής 
πολιτικής της χώρας στο οποίο γίνεται 
αναφορά σε διακριτή αποστασιοποίηση 
από τις ΗΠΑ και μακροπρόθεσμα σε μια 
σταδιακή προσέγγιση με τη Ρωσία.

Το δόγμα Τραμπ και η εθνική πε-
ριχαράκωση των ΗΠΑ, τα οποία στην 
Γερμανία θεωρούνται θεμελιακή μετα-
τόπιση της αμερικανικής πολιτικής και 
όχι συγκυριακή αλλαγή λόγω Τραμπ, 
επιτείνουν την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ 
δεν αποτελούν πλέον αξιόπιστο εγγυη-
τή της δυτικής πολυπολικής αντίληψης 
και υποχρεώνουν τους Ευρωπαίους να 
επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. 
Το θέμα του εμπάργκο στην Ρωσία, για 
παράδειγμα, αφορά και τις ενεργειακές 
προμήθειες της Γερμανίας, πράγμα που 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ενώ η 
αναγνώριση της Ιερουσαλήμ φέρνει τις 
ΗΠΑ σε σύγκρουση ακόμα και με συμ-
μάχους όπως η Σ. Αραβια και η Αίγυ-
πτος. Τέλος, η αντίδραση της Κίνας (με 
την οποία πρόσφατα υπέγραψε συμφω-
νίες ο Τραμπ!) ήταν κατηγορηματική, 
θεωρώντας ότι το δόγμα Τραμπ αποτε-
λεί οπισθοδρόμηση σε ψυχροπολεμικές 
νοοτροπίες.

Οι αντιδράσεις που έχει προκαλέ-
σει στο εσωτερικό των ΗΠΑ η πολιτική 
Τραμπ (άνοδος κινηματικών διαδικασι-
ών, αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα, 
ιστορικό ναδίρ αναφορικά με την εμπι-
στοσύνη των αμερικανών πολιτών στην 
κυβέρνησή τους) η σκληρή ενδο-ιμπερι-
αλιστικη σύγκρουση σε έναν κόσμο που 
τα κέντρα της παγκόσμιας κυριαρχίας 
μετατοπίζονται και, το πιο σημαντικό, 
οι αντιστάσεις των λαών είναι πολύ πι-
θανόν να καταστήσουν το δόγμα Τραμπ 
(και όχι μόνο του Τραμπ) μια αυταπά-
τη._

Νέο δόγμα Τραμπ: Στρατηγική ή φενάκη;
 ■ Κώστας Δικαίος
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