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Ανακοίνωση της ΟΚΔΕ για το φασιστικό πογκρόμ στη Λέσβο
Το βράδυ της Κυριακής 22/4 και μέχρι τα 

ξημερώματα της Δευτέρας 23/4 τα τάγματα 
εφόδου της Χρυσής Αυγής προχώρησαν σε 
άλλο ένα πογκρόμ ενάντια σε μετανάστες και 
πρόσφυγες στη Λέσβο. Οι φασίστες της ΧΑ 
κραυγάζοντας «κάψτε τους ζωντανούς» επι-
τίθονταν με κάθε μέσο (εκτοξεύοντας πέτρες, 
μολότoφ, μπάζα, φωτοβολίδες κ.α.) σε πρό-
σφυγες και μετανάστες. Η συμβολή της αστυ-
νομίας ήταν πραγματικά τεράστια! Μόνο που 
για άλλη μια φορά έδειξε τον πραγματικό της 
ρόλο, αφού όχι μόνο δεν προχώρησε σε ούτε 
1 σύλληψη φασίστα(!!!), παρότι αυτοί προκά-
λεσαν τις επιθέσεις και τρομερές καταστρο-
φές, αλλά χτύπησε πρόσφυγες, μετανάστες 
και αλληλέγγυους αγωνιστές που είχαν πάει 
για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, συλλαμ-
βάνοντας 120 πρόσφυγες και μετανάστες και 
2 αλληλέγγυους αγωνιστές. Επίσης, δεκάδες 
είναι οι τραυματίες από τις επιθέσεις αυτές. 
Στο πλευρό των φασιστών και της αστυνομί-
ες στάθηκαν για ακόμα μια φορά τα κανάλια 
που μιλούσαν για «εγκληματίες» μετανάστες 
και για «πολίτες» που απλά διαμαρτύρονταν.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είχαν κά-
νει κατάληψη στην πλατεία Σαπφούς από την 
Τρίτη 17/4 για να διαμαρτυρηθούν ενάντια 

στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, όπου 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΕΕ τους 
έχουν καταδικάσει να ζουν. Κλειστά σύνορα, 
βύθιση των καραβιών τους από το ΝΑΤΟ, 
FRONTEX στα σύνορα, δουλέμποροι και 
αφεντικά  που τους εκμεταλλεύονται για ένα 
κομμάτι ψωμί και εγκλεισμός σε σύγχρονα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης: αυτή είναι η 
αντιμετώπιση των κολασμένων της γης από 
το καπιταλιστικό/ιμπεριαλιστικό σύστημα, 
το ίδιο που τους ξεριζώνει από τα σπίτια τους, 
που τους σπρώχνει στην προσφυγιά και τη 
μετανάστευση, που βομβαρδίζει και βυθίζει 
στο χάος τόσες περιοχές του πλανήτη.

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής προσπα-
θούν να επανέλθουν στο κεντρικό πολιτικό 
σκηνικό με αυτές τις επιθέσεις. Δεν στρέφο-
νται ούτε ενάντια στο καπιταλιστικό σύστη-
μα, ούτε ενάντια στην οικονομική και πολιτι-
κή ελίτ, όπως οι ίδιοι διατείνονται. Αντίθετα 
στρέφονται ενάντια στους πρόσφυγες, στους 
μετανάστες, ενάντια σε όποιον αγωνίζεται.

Τεράστιες είναι και οι ευθύνες της κυβέρ-
νησης. Επαναφέρει το Κράτος Έκτακτης 
Ανάγκης πιο ισχυρό από ποτέ! Ξεπλένει τους 
φασίστες της Χρυσής Αυγής κάνοντας φιέ-
στες μαζί τους στα νησιά και επιτρέπει στις 

συμμορίες των ΜΑΤ να κάνουν από κοινού 
πογκρόμ με την ΧΑ σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες. Τέλος χρησιμοποιεί την ταξική αστι-
κή δικαιοσύνη για να αφήσει κάθε φασίστα, 
μνημονιακό πολιτικό και έμπορο ναρκωτικών  
εκτός φυλακής, ενώ καταδικάζει σε εξοντωτι-
κές ποινές αγωνιστές, συνδικαλιστές και όχι 
μόνο (π.χ. Ηριάννα, Περικλή, Τ. Θεοφίλου).

Καταγγέλλουμε τις επιθέσεις–πογκρόμ 
των φασιστών σε συνεργασία με τα ΜΑΤ. Η 
νεολαία και οι εργαζόμενοι πρέπει μέσα από 
αγώνες και με την αυτοοργάνωσή μας να τσα-
κίσουμε τους φασίστες της ΧΑ και το Κράτος 
Έκτακτης Ανάγκης, παλεύοντας για τα δη-
μοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες μας. 
Να μην επιτρέψουμε στο φασισμό να υψώσει 
κεφάλι. Να παλέψουμε για την συντριβή του 
απάνθρωπου  μνημονιακού καθεστώτος και 
της ΕΕ ενάντια στον πόλεμο και τις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις. Μετανάστες και ντόπιοι 
να αγωνιστούμε μαζί για τα δικαιώματά μας.
Αλληλεγγύη σε μετανάστες και πρόσφυγες 
– Σύνορα ανοιχτά  – Δικαίωμα στο άσυλο
- Έξω το ΝΑΤΟ και η FRONTEX - Στοπ 

στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
πολέμους στη Συρία και όλη την περιοχή - 

Καμία ελληνική συμμετοχή

Συρία
Στο χείλος μίας 
παγκόσμιας σύρραξης

σελ. 11

Φοιτητικές εκλογές
16 Μαΐου - 
Στηρίζουμε - 
ψηφίζουμε ΣΣΠ

σελ. 6

Ιστορία
Η διδασκαλία του 
Καρλ Μαρξ

σελ. 14
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50 χρόνια από το παγκόσμιο 1968
Με τη δύναμη της εξέγερσης των εργαζομένων και της νεολαίας
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Ενάντια στην Κρίση και τον Πόλεμο
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Πού θα βρείτε την εφημερίδα
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

Αθήνα
Περίπτερα: Πλ. Κάνιγγος και σχεδόν σε όλα τα περίπτερα των Εξαρχείων.
Βιβλιοπωλεία: “Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο” Θεμιστοκλέους 37, 
“Καινά Δαιμόνια” Σουλτάνη 8,  “Εκτός των Τειχών” Γραβιάς 10-12.
Θεσσαλονίκη
Πολιτικό-Πολιτιστικό Στέκι “Ίσκρα”: Αμύντα 12, ισόγειο
Βιβλιοπωλεία: “Το Κεντρί”  Δημ. Γούναρη 22 (Ναυαρίνο),  “ΡΟΕΤΑ” Αριστοτέλους 34, 
“Ακυβέρνητες Πολιτείες”  Αλεξ. Σβώλου 28
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

Ο Τροτσκισμός
και η εποχή μας
Συγγραφέας: Χρήστος Αναστασιάδης

Χρονολογία έκδοσης: Απρίλιος 2018

Σελίδες: 386

Τιμή: 12 ευρώ

Η παρούσα έκδοση εγκαινιάζει μια νέα σειρά 
εκδόσεων κάτω από γενικό τίτλο, Αρχείο Επανα-
στατικού Μαρξισμού – Χρήστος Αναστασιάδης. 
Στόχος της νέας σειράς των Εκδόσεων Εργατική 
Πάλη, είναι να κάνει γνωστό, όσο το δυνατόν, 
στις νεότερες γενιές των αγωνιστών του εργα-
τικού κινήματος το έργο ή τουλάχιστον το με-
γαλύτερο μέρος των αγωνιστών της Αριστερής 
Αντιπολίτευσης και των Επαναστατών μαρξι-
στών-Τροτσκιστών. Πολλά από τα έργα που θα 
παρουσιαστούν σ’ αυτή τη σειρά, έχουν εκδοθεί 
στο παρελθόν αλλά δύσκολα τα βρίσκει κάποιος 
ή έχουν εξαντληθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Αρχίζουμε από το βιβλίο Ο Τροτσκισμός και 
η Εποχή μας του Χρήστου Αναστασιάδη, για-
τί όπως γράφει ο σ. Βαγγέλης Σακκάτος που το 
επιμελήθηκε, υπήρξε «ο συνεπής Αγωνιστής του 
μαρξιστικού επαναστατικού (τροτσκιστικού) κι-

νήματος, είναι ο βασικός φορέας της διατήρησής 
του και της συνέχειας του στη χώρα μας. Αυτός, 
μετά τον Παντελή Πουλιόπουλο, άφησε πίσω του 
μεγάλο έργο, δημοσιογραφικό, συγγραφικό και 
μεταφραστικό, στην υπηρεσία των επαναστατι-
κών ιδεών» […] «μέσα από τα άρθρα του φαίνεται 
η τότε κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και 
του Κόσμου, η κατάσταση στο ελληνικό και στο 
διεθνές εργατικό κίνημα, οι συγκεκριμένες πολιτι-
κές της ΕΣΣΔ και των άλλων υπαρχόντων ακόμα 
τότε εκφυλισμένων εργατικών κρατών, η εμφανής 
αρνητική πορεία τους και η μαρξιστική κριτική 
τους.». Τέλος, ευχαριστούμε το σ. Β. Σακκάτο 
γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να εκδώσουμε τα 
πολύτιμα κείμενα του αλησμόνητου επαναστάτη-
μαρξιστή Χρήστου Αναστασιάδη.

Από τον Πρόλογο της 2ης έκδοσης

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),  “ΡΟΕΤΑ” Αριστοτέλους 34, 
“Ακυβέρνητες Πολιτείες”  Αλεξ. Σβώλου 28

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

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
εκπρόσωποι των δανειστών/
τοκογλύφων έχουν δηλώσει 
για την κυβέρνηση Τσίπρα: 

«Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν αγκάλιασε 
τόσο τα μνημόνια όσο ο ΣΥΡΙΖΑ». Τώρα, ο 
διαβόητος αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ 
(οργάνωσε το φασιστικό πραξικόπημα στην 
Ουκρανία) δήλωσε ότι η φιλία μεταξύ Ελ-
λάδας και ΗΠΑ «ποτέ δεν ήταν θερμότερη». 
Αυτή η δήλωση του πρέσβη Πάιατ αποτυπώνει 
τη σημερινή πραγματικότητα και δείχνει πόσο 
φιλοιμπεριαλιστική και φιλοαμερικανική είναι 
η άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η στάση 
της στην πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ, με τη 
συνεργασία της Γαλλίας και Βρετανίας, ενά-
ντια στη Συρία δείχνει με τον καλύτερο τρό-
πο τον φιλοιμπεριαλιστικό, φιλοπόλεμο και 
πατριδοκάπιλο χαρακτήρα αυτής της άθλιας 
κυβέρνησης. Αν και δημόσια ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος δήλωσε ότι η χώρα μας θέλει «μία 
ειρηνική επίλυση του συριακού ζητήματος» και 
ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται, όπως και δεν έγι-
νε, να συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις», 
κάνει το ακριβώς αντίθετο.

Μαζί με τους ιμπεριαλιστές στους 
βομβαρδισμούς και τον πόλεμο

Δεν είναι μόνο ότι συμμετέχουν στον επι-
θετικό άξονα μαζί με το σιωνιστικό Ισραήλ και 
το αιματοβαμμένο καθεστώς της Αίγυπτου 
ενάντια στους λαούς τις Μ. Ανατολής, ούτε 
ακόμη το κοινό ανακοινωθέν των ΥΠΕΞ της 
ΕΕ που υπέγραψαν οι Τσίπρας-Κοτζιάς, όπου 
«κατανοούν» και «στηρίζουν» τις επιθέσεις 
εναντίον της Συρίας, είναι ότι πήραν ενερ-
γό μέρος στην πυραυλική επίθεση και έχουν 
εμπλακεί ενεργά στον πόλεμο της Μ. Ανατο-
λής μαζί με τους ιμπεριαλιστές. Συγκεκριμένα:

1. Η βάση της Σούδας, α) προσφέρει ση-
μαντικές διευκολύνσεις σε καύσιμα και πυρο-
μαχικά προς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, 
β) χρησιμοποιείται από μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ, ανθυποβρυχιακά 
αεροσκάφη P-8 Poseidon, απαραίτητα για τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ανοιχτά των 
συριακών ακτών, καθώς και από αεροσκάφη 
ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών EC-
135. Λέγεται ότι χωρίς τη βάση της Σούδας οι 
Αμερικανοί θα είχαν πολλές δυσκολίες.

2. Στην Ανδραβίδα έχουν στήσει τεράστια 
αεροπορική βάση, που προσφέρει πολλές δυ-
νατότητες για αεροπορικές επιδρομές. Χρη-
σιμοποιήθηκε στην πρόσφατη στρατιωτική 
άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2018» και προβλέπεται 
η εκεί μεταστάθμευση και βρετανικών μαχητι-
κών Tornado, αλλά και ισραηλινών F-15.

3. Την αεροπορική βάση της Καλαμάτας 
την έχουν διαθέσει για τα γαλλικά μαχητικά 
αεροσκάφη ΡΑΦΑΛ.

4. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τη 

δημιουργία βάσης ελικοπτέρων στην Αλεξαν-
δρούπολη, που θεωρείται πολύ σημαντική για 
τα αμερικανικά συμφέροντα, στρατιωτικά και 
ενεργειακά.

5. Έχουν συμφωνήσει με τους αμερικανούς 
για τη μερική (;) μεταφορά οπλικών συστημά-
των από την στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ. 
Ήδη έχει ξεκινήσει η μεταφορά μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών τύπου drones (που σταθ-
μεύουν στη βάση του Iντσιρλίκ), στο Αρχηγείο 
Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα.

6. Το χειρότερο: α) βρίσκεται σε εξέλιξη η 
ανακαίνιση των εγκαταστάσεων των αποθη-
κών που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για 
αποθήκευση πυρηνικών όπλων στην αερο-
πορική βάση της Ανδραβίδας, β) πρόσφατη 
απόφαση του ΝΑΤΟ κάνει λόγο για τον «εκ-
συγχρονισμό» των εγκαταστάσεων της βάσης 
του Αράξου για την αποθήκευση «ειδικών 
όπλων».

7. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, που 
μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο των 
ιμπεριαλιστών και κυρίως των ΗΠΑ, υπάρ-
χουν πληροφορίες και ειδήσεις στα ΜΜΕ ότι ο 
αμερικανός πρέσβης Πάιατ διαπραγματεύεται 
με αξιωματούχους της κυβέρνησης, α) για την 
κατασκευή ενός ελικοδρομίου σε ένα ακατοί-
κητο νησάκι κοντά στην Κάλυμνο και β) για το 
ναυπηγείο του Νεώριου Σύρου, όπου θα μπο-
ρούν να ελλιμενίζονται και να επισκευάζονται 
πλοία του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ωστόσο η άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
δεν αρκείται σ’ αυτά. Έχει προχωρήσει σε ένα 
πρόγραμμα πολεμικών παραγγελιών (εκσυγ-
χρονισμός των F-16, πρόθεση αγοράς των 
πανάκριβων F-35, παραγγελία τεσσάρων γαλ-
λικών φρεγατών τύπου FREMM κ.ά.) που το 
συνολικό κόστος τους φτάνει κοντά στο ύψος 
της «αγοράς του αιώνα» της διεφθαρμένης κυ-
βέρνησης Σημίτη! Και όλα αυτά όταν η φτωχο-
ποίηση του ελληνικού λαού μεγαλώνει διαρ-
κώς, σχολεία και νοσοκομεία κλείνουν, η μέση 
μηνιαία σύνταξη θα μειωθεί από 1/1/2019 από 
τα 772 στα 480 ευρώ, το αφορολόγητο όριο θα 
μειωθεί από 1/1/2020 στα 5.685 ευρώ, ενώ το 
48% των νέων εργαζομένων ζει με λιγότερα 
από 382 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για πολι-
τικές άκρως αντιδραστικές! Οφείλουμε φαίνε-
ται, όπως λέει απερίφραστα στο κύριο άρθρο 
του το Βήμα (15/4/2018) να ετοιμαστούμε για 
να αντιμετωπίσουμε «προκλήσεις ιστορικές, 
ευκαιρίες, ευθύνες και υποχρεώσεις, που ξε-

περνούν εκείνες της προηγούμενης ειρηνικής 
περιόδου». Αυτή η αντίληψη απηχεί όχι μόνο 
τις αστικές απόψεις, αλλά και αυτές ορισμένων 
«αριστερών» τσαρλατάνων.

Οι «αριστεροί» πατριδοκάπηλοι
Η όξυνση των σχέσεων των αστικών τά-

ξεων Ελλάδας και Τουρκίας και η απειλή μιας 
σύγκρουσης μεταξύ τους, επανέφερε στην 
επικαιρότητα την στάση του εργατικού κινή-
ματος απέναντι στο ενδεχόμενο ενός πολέ-
μου. Πρώτο το ΚΚΕ, διά στόματος του γ.γ. 
Δ. Κουτσούμπα έσπευσε να βροντοφωνάξει, 
«οι κομμουνιστές […] θα πρωτοστατήσουμε 
στον αγώνα για την υπεράσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
μας. Για να συντριβεί ο όποιος ξένος εισβολέ-
ας, εάν τολμήσει και επιτεθεί στην Ελλάδα», 
καταπατώντας ακόμη και την απόφαση του 
20ού συνεδρίου (30/3-2/4/17) του κόμματός 
του που έγραφε: «Σε περίπτωση ιμπεριαλιστι-
κής πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, είτε σε 
αμυντικό είτε σε επιθετικό πόλεμο, το Κόμμα 
πρέπει να ηγηθεί στην αυτοτελή οργάνωση της 
εργατικής-λαϊκής πάλης με όλες τις μορφές, 
ώστε αυτή να συνδεθεί με τον αγώνα για την 
ολοκληρωτική ήττα της αστικής τάξης, εγχώρι-
ας και ξένης ως εισβολέα, έμπρακτα να συνδε-
θεί με την κατάκτηση της εξουσίας».

Ακολουθούν σε ακόμη πιο υψηλούς πα-
τριωτικούς τόνους οι σταλινοζαχαριαδικοί του 
Εργατικού Αγώνα, επικαλούμενοι την πιο ατι-
μωτική ενέργεια του ΚΚΕ, το γνωστό γράμμα 
Ζαχαριάδη (Β. Λιόσης, Ο πόλεμος, οι κομμου-
νιστές και τα ελληνοτουρκικά, 7/4/18, www.
kordatos.org) που καλούσε τον ελληνικό λαό 
να πάει στον πόλεμο κάτω από την ηγεσία του 
δικτάτορα Μεταξά! Βέβαια ο κουτοπόνηρος 
σταλινονοζαχαριαδικός, στην εισαγωγή του 
αντιμαρξιστικού και αντικομμουνιστικού άρ-
θρου του, φροντίζει να μας κάνει και ένα μάθη-
μα μεθοδολογίας: «Υπάρχει, λοιπόν, ένα ζήτη-
μα μεθόδου. Το πρόβλημα δεν είναι η αναφορά 
στους κλασικούς αλλά το πώς γίνεται αυτή». 
Μετά το μάθημα μας ρωτάει: «Αν η Τουρκία 
επιτεθεί, τι οφείλουν να κάνουν οι κομμουνι-
στές;». Για να απαντήσει: «Η απάντηση είναι 
μία και μοναδική. Κάθε πατριώτης, κάθε προ-
οδευτικός πολίτης, κάθε κομμουνιστής οφεί-
λει να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα 
της πατρίδας του. Κανείς δεν δικαιούται να 
σφυρίζει αδιάφορα. Τα συνθήματα του τύπου 

«να μην γίνουμε κρέας για τα κανόνια», είναι 
πασιφιστικά συνθήματα που δεν ανταποκρί-
νονται επ’ ουδενί στις σημερινές συνθήκες. 
Ο πόλεμος από την πλευρά της Ελλάδας θα 
είναι ένας δίκαιος πόλεμος». Η θέση αυτή του 
σταλινινοζαχαριαδικού Β. Λιόση είναι ακόμη 
πιο δεξιά και από τη σοσιαλδημοκρατία της 
Β΄ Διεθνούς (ψήφισαν τις πολεμικές δαπάνες 
των χωρών τους, δεν κάλεσαν για την υπερά-
σπιση της πατρίδας και την εδαφική ακεραι-

ότητα).
Παρά το μάθημα της μεθόδου, θα παραθέ-

σουμε ορισμένα πασίγνωστα τσιτάτα/βασικές 
αρχές του μαρξισμού και του κομμουνισμού: α) 
Το πασίγνωστο το απόφθεγμα του Κομμουνι-
στικού Μανιφέστου «οι εργάτες δεν έχουν πα-
τρίδα», που αποτέλεσε τη βάση για τη στάση 
των κομμουνιστών απέναντι στο πόλεμο κ.λπ. 
Πρώτος ο Μαρξ εφάρμοσε αυτή τη θέση, κρι-
τικάροντας τις πατριωτικές αυταπάτες των 
γάλλων εργατών που εκφράστηκαν με το 
σύνθημα της «υπεράσπισης της πατρίδας» το 
1789. β) Ο Λένιν («Πόλεμος και επανάσταση», 
Άπαντα, τ. 32, Σύγχρονη Εποχή) απέρριπτε ως 
«μικροαστική και ανόητη πρόληψη ότι τάχα εί-
ναι δυνατό να ξεχωρίσουμε τον πόλεμο από την 
πολιτική των αντίστοιχων κυβερνήσεων, των 
αντίστοιχων τάξεων, ότι τάχα είναι ποτέ δυνατό 
να βλέπουμε τον πόλεμο σαν απλή επίθεση που 
παραβιάζει την ειρήνη…!». γ) Ο ίδιος («Ανοι-
χτό γράμμα προς τον Μπόρις Σουβάριν», 
Άπαντα, τ. 30, Σύγχρονη Εποχή), όσον αφορά 
τους επιτιθέμενους και αμυνόμενους: «Σαν να 
βρίσκεται η ουσία στο ποιος επιτέθηκε πρώτος, 
και όχι ποιες είναι οι αιτίες του πολέμου, οι σκο-
ποί που ο πόλεμος βάζει μπροστά του και οι 
τάξεις που τον διεξάγουν». δ) Καρλ Λίμπκνεχτ 
(Μάης 1915): «Ο βασικός εχθρός βρίσκεται 
στην ίδια μας τη χώρα». ε) Ο Λένιν υποστήριζε 
(«Προς τον Α. Γκ. Σλιάπνικοφ», Άπαντα, τ. 49, 
«Σύγχρονη Εποχή»): «όχι σαμποτάζ του πολέ-
μου, όχι μεμονωμένες, ατομικές εκδηλώσεις στο 
πνεύμα αυτό, αλλά μαζική προπαγάνδα (και 
όχι μόνο ανάμεσα στους πολίτες), που οδηγεί 
στη μετατροπή του πολέμου σε εμφύλιο πόλε-
μο». στ) Κ. Βάρναλης, «Να σκοτώνονται οι λαοί 
για τ’ αφέντη το φαΐ».

Όταν η χούντα του Ιωαννίδη κάλεσε επι-
στράτευση για να κάνει πόλεμο με την Τουρκία 
που είχε εισβάλει στην Κύπρο θα έπρεπε κατά 
τον Β. Λιόση να καλέσουν οι κομμουνιστές 
«για ενίσχυση του εθνικού μετώπου, συντριβή 
της Τουρκίας και υπεράσπιση της πατρίδας», 
και μάλλον κάτω από την ηγεσία του δικτάτο-
ρα. Κατά την άποψη των επαναστατών-μαρ-
ξιστών καλά έκαναν οι εργατικές και λαϊκές 
μάζες που χρησιμοποίησαν την επιστράτευση 
για να ολοκληρώσουν την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου και να ανατρέψουν τη δικτατορία.

Είναι καιρός να περιφρονήσουμε αυτούς 
τους τσαρλατάνους που παριστάνουν τους 
αριστερούς και κομμουνιστές.

Η Μεγάλη Βρετανία είναι η χώρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας 
με τις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες υπάρχει έντονο το φαινόμενο της σκλα-
βιάς και του δουλεμπορίου. Η κυβέρνηση εκτιμά πως τουλάχιστον 13.000 
άνθρωποι, σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, είναι θύματα καταναγκαστικής 

εργασίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ενδοοικογενειακής δουλείας. Πριν λίγες ημέρες 
δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η Focus on Labour Exploitation 
και ανέφεραν πως δεκάδες χιλιάδες από τους πρόσφυγες που ζουν στη χώρα (υπολογίζονται 
στους 100.000 και είναι πολλών διαφορετικών εθνικοτήτων) «εργάζονται υπό επικίνδυνες 
συνθήκες στις οικοδομές, υποφέρουν από λεκτική και σωματική κακοποίηση και δεν πληρώ-
νονται». Ο οικοδομικός τομέας προσφέρει ετησίως στην βρετανική οικονομία 114 δισ. ευρώ 
και «είναι ένας από τους κλάδους όπου πολύ δύσκολα θα εξαλειφθεί η σύγχρονη δουλεία». 
Πόσω μάλλον από τη στιγμή που για κάθε 10.000 εργάτες υπάρχουν 0,4 ελεγκτές, διορισμέ-
νοι από την κυβέρνηση. Εν έτη 2018, υπάρχουν 45,8 εκ. άνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς 
δουλείας, σε 167 χώρες του πλανήτη. Το 37% είναι παιδιά.

Ο ι  π α τ ρ ι δ ο κ ά π η λ ο ι 
δ ε ν  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  μ ό ν ο 

σ τ ο ν  Σ Υ Ρ Ι Ζ Α

Μια νέα μελέτη για την ατμοσφαιρική ρύπανση δείχνει ότι σχεδόν το 95% 
των ανθρώπων ζουν σε περιοχές με υψηλότερα επίπεδα σωματιδίων από 
αυτά που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Σύμφωνα 
με τον Guardian, οι φτωχές κοινότητες εκτίθενται στον χειρότερο ποιο-

τικά αέρα. Η παρατεταμένη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται πως συνδέεται με 
εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές, καρκίνο του πνεύμονα και χρόνιες παθήσεις 
των πνευμόνων, ασθένειες που ευθύνονται για πολλούς πρόωρους θανάτους. Η μακροχρό-
νια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνέβαλε στο θάνατο 6,1 εκ. ανθρώπων το 2016 
από εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές, πνευμονικές παθήσεις και καρκίνο του 
πνεύμονα, προκαλώντας πολλά από αυτά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πλέον την 
τέταρτη μεγαλύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, με την πλειοψηφία των θανάτων να κατα-
γράφονται στα φτωχότερα έθνη. Η Ινδία και η Κίνα κατατάσσονται στην κορυφή της λίστας 
στον συνολικό αριθμό των θανάτων που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση το 2016, 
με 1,61 εκ. και 1,58 εκ. θανάτους αντίστοιχα.

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ
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«Πανεθνικές μέρες δράσης» ταξικής συμφιλίωσης
αντί για ταξικές συγκρούσεις και εργατικές απεργίες

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσει η ΑΔΕΔΥ 
την Τετάρτη 16 Μαΐου, σε συντονισμό με 
επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις. 
Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα συμπορευτεί 

η ΓΣΕΕ προκηρύσσοντας κι αυτή απεργία.

Το νέο σχέδιο προδοσίας της 
γραφειοκρατίας σε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ

Η συγκρότηση του προεδρείου της ΑΔΕΔΥ από τις 
παρατάξεις ΔΑΚΕ (ΝΔ), ΔΗΣΥΠ (πρ. ΠΑΣΚ-ΠΑΣΟΚ), 
ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή (δι-
άσπαση της ΠΑΣΚ), η κατάπτυστη στάση αυτής της πλει-
οψηφίας με τη μη προκήρυξη απεργίας όταν ψηφίστηκαν 
τα μέτρα της 3ης αξιολόγησης, και οι εργασίες της Πανελ-
λαδικής Συνδιάσκεψης και του Γενικού Συμβουλίου στις 2 
και 3 Φλεβάρη, οι οποίες ανέτρεψαν τη θέση του δημοσι-
οϋπαλληλικού κινήματος ενάντια στην αξιολόγηση, σημα-
τοδοτούν τη μετάλλαξη της ΑΔΕΔΥ σε δεύτερο πυλώνα 
(μετά τη ΓΣΕΕ) του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Στόχος 
των μνημονιακών είναι ο αφοπλισμός των εργαζομένων, 
ώστε να περάσουν τα μέτρα και να εφαρμοστεί το σύνολο 
της πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου. Το Γενικό Συμ-
βούλιο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε «Πανεθνική Μέρα Δρά-
σης» και 24ωρη απεργία στις 16 Μάη, όπου καλείται και η 
ΓΣΕΕ να συμμετάσχει, αλλά και εργοδοτικές οργανώσεις 
(έμποροι, βιοτέχνες κ.λπ.), οι «φερόμενοι ως καπιταλι-
στές», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΓΣΕΕ
Oι Γ. Παναγόπουλος (ΠΑΣΚ) και Ν. Κουτσιούκης 

(ΔΑΚΕ) εξήγγειλαν «νέες μορφές κινητοποιήσεων», το-
νίζοντας ότι «πρέπει να βρούμε και κάτι άλλο πέρα από 
τις γενικές απεργίες που έχουν ξεπεραστεί»! Αυτό το κάτι 
άλλο εντελώς τυχαία ονομάστηκε «Πανεθνική Μέρα Δρά-
σης». Χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης της ΓΣΕΕ είναι το 
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σχετικά με αυτήν: «…θα γίνει 
σε συνεργασία με όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών. Μια συμμαχία ενάντια στις καταστροφικές κυ-
βερνητικές πολιτικές, με αιτήματα που οριζόντια αφορούν 
όλους. Για τον σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί συντονιστική 
επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των κοινω-
νικών και επιστημονικών φορέων της χώρας…, όλοι μαζί, 
θέτουμε την πατρίδα μας στην πρώτη γραμμή με σκοπό 
την “παλινόρθωση” της ελληνικής κοινωνίας και οικονο-
μίας».

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ξανά (μετά το «ΝΑΙ» στο 
δημοψήφισμα, τη μη κήρυξη απεργίας για την 3η αξιολό-
γηση κ.ά.) ότι η αστικοποιημένη γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ 
έχει περάσει πλήρως στο αντίπαλο στρατόπεδο και είναι 
το μακρύ χέρι κυβερνήσεων-δανειστών μέσα στο εργατι-
κό-συνδικαλιστικό κίνημα. Ξεχνούν ότι έχουν εκλεγεί για 
να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και να υπερασπίζο-
νται τα δικαιώματά τους και όχι να ψάχνουν «ένα αξιόπι-
στο σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την 
εμπέδωση συνθηκών ανάπτυξης, με περισσότερη απασχό-
ληση, ευημερία και κοινωνική συνοχή» (!).

Η προδοσία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ γίνεται ακόμα πιο επι-
κίνδυνη, γιατί συντελείται σε μια περίοδο που το ελληνικό 
κεφάλαιο προσπαθεί να επιβάλει μια βίαιη προσαρμογή 
της εργατικής τάξης σε ένα νέο καθεστώς εκμετάλλευσης, 
όπου κυριολεκτικά δεν θα υπάρχει εργατικό δικαίωμα και 
πραγματικός μισθός. Θα επιχειρήσουν να τσακίσουν όλα 
τα κοινωνικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα και 
ελευθερίες του προλεταριάτου. Έτσι, η εργατική τάξη βάλ-
λεται όχι μόνο από το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις του, τα 
ΜΑΤ και τους δικαστές αλλά και εκ των έσω, από την αστι-
κοποιημένη γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που επιχει-
ρεί να μετατρέψει τα συνδικάτα σε πυλώνες σταθερότητας 
του μνημονιακού καθεστώτος.

Η τελευταία απόφαση της ΑΔΕΔΥ συνιστά ποιοτική 
τομή και οδηγεί ολοταχώς προς τον κυβερνητικό-εργοδο-
τικό-κίτρινο συνδικαλισμό, καθώς όχι μόνο εμποδίζεται η 
αντίσταση των εργαζομένων ενάντια σε κυβέρνηση-ΕΕ-
κεφάλαιο, αλλά διαγράφεται και κάθε αναφορά στα μνη-
μόνια. Επίσης, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία επιχειρεί 
ιδεολογική επίθεση στις παραδόσεις, την ιστορία και τις 
δομές οργάνωσης της εργατικής τάξης και υιοθετεί τις 
αντιδραστικές θεωρίες περί «αναποτελεσματικότητας των 
αγώνων». Επιχειρούν να τσακίσουν το πιο δυνατό όπλο 
των εργαζομένων, την απεργία, και μάλιστα τη γενική 
απεργία. Η απεργία σημαίνει τη διακοπή της καπιταλιστι-
κής παραγωγής, δηλαδή χτυπά τον πυρήνα του συστήμα-
τος, γι’ αυτό οι καπιταλιστές έχουν κυριολεκτικά λυσσάξει 
να την καταργήσουν (βλέπε προαπαιτούμενα για 3η και 
4η αξιολόγηση) και να την απαξιώσουν στα μάτια των ερ-
γαζομένων. Ο Παναγόπουλος δεν δίστασε να δηλώσει ότι 
«έχει φάει τα ψωμιά του αυτός ο τύπος κινητοποιήσεων» 
και ότι «πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι διαφορετικό», 
ενώ ο Κιουτσούκης απαξίωσε τα συνδικάτα και εξύμνησε 
τους «ανεξάρτητους» φορείς που «οργανώνουν τα επιτυ-
χημένα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία»!

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι καπιταλιστές και 
εργάτες έχουμε κοινά συμφέροντα, επομένως πρέπει να 
προχωρήσουμε σε διαταξικές κινητοποιήσεις (Πανεθνική 
Ημέρα Δράσης), δηλαδή προσπαθούν να πείσουν τους 
εργάτες να αποδεχθούν τα συμφέροντα των καπιταλι-
στών, βαφτίζοντάς τα «εθνικά» συμφέροντα. Ό,τι δεν έχει 
καταφέρει η αστική τάξη τα 8 χρόνια των μνημονίων, προ-
σπαθούν να το πετύχουν τα λαμόγια των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Καθόλου δεν βοηθούν όμως και οι δυνάμεις της αρι-
στεράς να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση παράλυσης, 
σήψης και παρακμής του οργανωμένου συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Το ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) εξαντλεί την «ταξικότητά» του σε 
κομματικές παρελάσεις, σ’ έναν πόλεμο συκοφαντίας και 
εξόντωσης ενάντια σε ό,τι δεν ελέγχει, ενώ δεν διστάζει 
να σπέρνει την ηττοπάθεια και να παραλύει ολόκληρες 
δομές (Εργατικά Κέντρα). Το ΜΕΤΑ (ΛΑΕ) αναλώνει τις 
δυνάμεις του σε παζάρια με τους ξεπουλημένους γραφει-
οκράτες και δεν συμβάλλει στην οργάνωση των αγώνων. 
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με τον ακολουθητισμό της προς το ΚΚΕ 
και την υποτίμηση της αυτοοργάνωσης των εργαζομένων, 
όχι μόνο δεν συμβάλλει στην αναγκαία ανασύνθεση και 
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος αλλά γίνεται 
κομμάτι του προβλήματος.

Για να ξεπεράσουμε την κρίση του εργατικού και συν-
δικαλιστικού κινήματος, για μια σοβαρή ανασύνταξη των 
δυνάμεών μας, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
και η νεολαία πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα. Οι γρα-
φειοκράτες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ έχουν ταχθεί υπέρ των 
Μνημονίων για να διασώσουν τον ρόλο τους ως επόπτες 
της σφαγής της εργατικής τάξης. Η διέξοδος είναι να στη-
ριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, με ενότητα και αυτοοορ-
γάνωση παντού, με γενικές συνελεύσεις και επιτροπές, με 
ενωτικούς, μαζικούς, μαχητικούς αγώνες.

Να μετατρέψουμε την 16η Μάη σε Εργατική 
Γενική Απεργία

Να γίνει με την απεργία της Πρωτομαγιάς η αρχή για 
την προετοιμασία της Γενικής Πολιτικής Απεργίας Διαρκεί-
ας, για να συντρίψουμε τους δήμιους της εργατικής τάξης 
και της νεολαίας, να τσακίσουμε παλιούς και νέους μνημο-
νιακούς, να επιβάλουμε λύσεις προς όφελος της πλειοψη-
φίας της κοινωνίας. Δεν έχουν χρεοκοπήσει οι αγώνες και 
οι απεργίες, χρεοκοπημένο είναι το σάπιο καπιταλιστικό 
σύστημα και όσοι πιστά εξακολουθούν να το υπηρετούν.

 ■ Σ.Φ.

Το «Κράτος Έκτακτης Ανάγκης» (που βιώσαμε στα 
χρόνια της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με ΜΑΤ, 
άκρατη βία και καταστολή κατά των αγωνιστών και 
των αγώνων), ενισχύεται κατά πολύ από τη συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με στόχο την επιβίωση της ίδιας 
και των πολιτικών της. 

Η υπόθεση του Τάσου Θεοφίλου
Ο Τάσος Θεοφίλου καταδικάστηκε το 2014 σε 25 

χρόνια κάθειρξη, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτο-
νία και ληστεία στην Alpha Bank της Νάουσας Πάρου, 
η οποία είχε γίνει τον Αύγουστο του 2012. Στη δίκη του 
σε πρώτο βαθμό κατέθεσαν 19 μάρτυρες κατηγορίας, 
μεταξύ αυτών αυτόπτες μάρτυρες της ληστείας και στε-
λέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, χωρίς κανένας 
να αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα 
ισχυρίστηκε η αντιτρομοκρατική, ένας άγνωστος τούς 
τηλεφώνησε και τους είπε ότι κάποιος «Τάσος» συμ-
μετείχε στη ληστεία και τους έδωσε τη διεύθυνση του 
σπιτιού του Θεοφίλου, στη Θεσσαλονίκη. 

Έτσι, ο Θεοφίλου καταδικάστηκε με μοναδικό απο-
δεικτικό στοιχείο το DNA που βρέθηκε σε ένα καπέλο, 
το οποίο εντοπίστηκε εκ των υστέρων, δεν είχε συμπε-
ριληφθεί στη φωτογράφιση των πειστηρίων στον τόπο 
της ληστείας και δεν είχε καταγραφεί στην έκθεση 
κατάσχεσης, ενώ ένας μάρτυρας επεσήμανε διαφορές 
μεταξύ του καπέλου που παρουσιάστηκε στη δίκη και 
αυτού που φαινόταν να φορά ο κατηγορούμενος.

Στις 8 Ιουνίου του 2017, μετά από πέντε χρόνια στη 
φυλακή, ο Τάσος Θεοφίλου αθωώθηκε για το σύνολο 
των κατηγοριών. Λιγότερο από έναν χρόνο μετά, στις 
4 Απρίλη 2018, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Ι. Αγγέλης ζήτησε να ακυρωθεί η αθωωτική απόφαση, 
προκειμένου ο Θεοφίλου να δικαστεί ξανά από άλλους 
δικαστές. Αν αυτή η αίτηση, που πρόκειται να εξεταστεί 
στις 11 Μαΐου, γίνει δεκτή, ο Θεοφίλου θα επιστρέψει 
στη φυλακή και θα δικαστεί ξανά με τις κατηγορίες για 
τις οποίες αθωώθηκε.

Η υπόθεση του Βασίλη Δημάκη
Ο Βασίλης Δημάκης είχε ξεκινήσει από τις 14 Μαρ-

τίου απεργία πείνας, καθώς δεν του επιτρεπόταν να 
παρακολουθεί με ηλεκτρονικό «βραχιόλι» τα μαθήμα-
τά του στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σταμάτησε την 
απεργία πείνας και δίψας μετά από 32 ημέρες, στις 14 
Απριλίου, όταν έγινε δεκτή η εξέταση του αιτήματός 
του.

Ο Βασίλης φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό στις 28 
Αυγούστου 1998, στο τότε Ε΄ Τμήμα για ανήλικους, ως 
προσωρινά κρατούμενος για έγκλημα τιμής. Καταδι-
κάστηκε και μεταφέρθηκε στις φυλακές νέων Αυλώνα, 
από όπου, τρία χρόνια μετά, μεταφέρθηκε στην Κλει-
στή Φυλακή Αλικαρνασσού. Κατά τους λίγους μήνες 
που παρέμεινε εκτός φυλακής, από την ενηλικίωσή του 
και μετά, συνελήφθη για ληστείες που διέπραξε μόνος, 
χωρίς ποτέ να ασκήσει σωματική βία. Ο Δημάκης πα-
ρέμεινε εκτός φυλακής μόνο για χρονικό διάστημα με-
ρικών μηνών, ενώ ο συνολικός χρόνος εγκλεισμού του 
αγγίζει τα 17 χρόνια πραγματικής κράτησης.

Είχε πάρει άδεια για 11 συνολικά ημέρες και κάθε 
πρωί μεταφερόταν στο σχολείο, το οποίο η αστυνομία 
είχε μετατρέψει σε φρούριο, τόσο κατά την άφιξή του 
όσο και κατά την παραμονή του εκεί και την επιστρο-
φή του στις φυλακές. Πήγαινε να δώσει εξετάσεις με 
συνοδεία και με χειροπέδες. Κατάφερε να εισαχθεί στο 
τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. 
Στις 12 Μαρτίου εξετάστηκε από το τριμελές πειθαρ-
χικό συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού το αίτημά 
του για εκπαιδευτική άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση, 
δηλαδή με «βραχιολάκι». Το συμβούλιο απέρριψε τρεις 
φορές το αίτημά του, λέγοντας ότι τα μαθήματα για τα 
οποία ζητά άδεια είναι θεωρητικά και δεν χρειάζεται 
να τα παρακολουθήσει και οδηγώντας τον Β. Δημάκη 
στην επιλογή της απεργίας πείνας.

ε π ί κ α ι ρ α ...
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Η άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, ξεπερνώντας κάθε 
όριο, ξεπουλάει κυριολεκτι-
κά τα πάντα! Συνεχίζοντας 

τη δουλική υλοποίηση των μνημονίων 
που υπέγραψε, προχώρησε στην κατάθε-
ση νομοσχεδίου, με τη μορφή του «επεί-
γοντος», για την πώληση-ξεπούλημα του 
40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. 
Συγκεκριμένα: δύο μονάδες στη Μεγαλό-
πολη, μία μονάδα στη Μελίτη Φλώρινας, 
η άδεια για μια καινούργια μονάδα επίσης 
στη Μελίτη, η χρήση των λιγνιτικών πε-
δίων που τροφοδοτούν τις συγκεκριμένες 
μονάδες, οι εκτάσεις ιδιοκτησίας της ΔΕΗ 
στην περιοχή του Κλειδιού, το γήπεδο 
του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθε-
σης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ, 
το σύνολο κτηριακών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλι-
σμού, οχημάτων κ.λπ. Η ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΗ είναι προαπαιτούμενο για την 
ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης. Με 
την πώληση αυτή συνεχίζεται το σχέδιο 
πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ τμη-
ματικά, ενώ πολύ σύντομα θα τεθεί ζήτη-
μα πώλησης-ξεπουλήματος και υδροηλε-
κτρικών μονάδων.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 
18/4 στη Βουλή αποτελείται από αρκετές 
σκανδαλώδεις διατάξεις:

α) Προβλέπεται σειρά νομικών παρεκ-
κλίσεων και φοροαπαλλαγών για τους 

«επενδυτές», ακόμη και από την υποχρέ-
ωση προσάρτησης πιστοποιητικού κατα-
βολής ΕΝΦΙΑ.

β) Προβλέπεται ότι ο διαγωνισμός 
για την πώληση των μονάδων θα διεξα-
χθεί με ευθύνη και δαπάνη της ΔΕΗ, την 
εποπτεία ωστόσο του διαγωνισμού θα 
έχει ανεξάρτητος διεθνής σύμβουλος, τον 
οποίο θα προσλάβει και θα πληρώνει η 
ΔΕΗ κατόπιν εγκρίσεώς του από την ΕΕ.

γ) Σε σχέση με τα εργασιακά, και παρά 
τις δεσμεύσεις του υπουργού Ενέργειας 
Σταθάκη για διασφάλιση των θέσεων ερ-
γασίας και των υφιστάμενων εργασιακών 
σχέσεων, το νομοσχέδιο το μόνο που δια-
σφαλίζει είναι η προστασία των εργαζομέ-
νων από απολύσεις για διάστημα έξι ετών, 
χωρίς όμως να προβλέπει συγκεκριμένο 
αριθμό εργαζομένων που θα μεταβιβα-
στούν στις μονάδες που θα πουληθούν. 
Επίσης, δεν καθιστά σαφές το ποιος θα 
ορίσει το αναγκαίο προσωπικό για τη λει-
τουργία των μονάδων αυτών, υποχρεώνο-
ντας τη ΔΕΗ είτε να απορροφήσει τους 
εργαζόμενους που δεν θα μεταβιβαστούν 
σε αυτές, είτε να τους εντάξει σε πρόγραμ-
μα εθελουσίας εξόδου, ενώ σε ό,τι αφορά 
τις εργασιακές σχέσεις αναφέρει αόριστα 
ότι θα διέπονται από την εργατική νομο-
θεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις.

δ) Προβλέπονται κρυφές επιβαρύν-
σεις στη ΔΕΗ: περιορίζεται η λειτουργία 

της μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγα-
λόπολη στα 500 MW, έναντι δυναμικό-
τητας 800 MW, μέχρι την ολοκλήρωση 
του ΚΥΤ Πελοποννήσου, προκειμένου να 
καταστήσει πιο ελκυστικό για τους επεν-
δυτές το προς πώληση χαρτοφυλάκιο. Η 
ΔΕΗ αναλαμβάνει επίσης το κόστος απο-
ξήλωσης των μονάδων και αποκατάστα-
σης των λιγνιτικών πεδίων για τα χρόνια 
που βρίσκονταν στην κυριότητά της. Κατ’ 
εξαίρεση και κατά παρέκκλιση από κάθε 
αντίθετη διάταξη, το νομοσχέδιο προ-
βλέπει την παραχώρηση από τη ΔΕΗ στις 
νέες εταιρείες των δικαιωμάτων έρευνας 
και εκμετάλλευσης λιγνίτη στη Μεγαλό-
πολη και στη Μελίτη.

Κι όμως, ξεδιάντροπα, υπουργοί και 
βουλευτές έχουν το θράσος να πανηγυρί-
ζουν γιατί δήθεν πέτυχαν μια ευνοϊκή συμ-
φωνία (π.χ. ο Σταθάκης, οι δύο βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής της Δυτικής 
Μακεδονίας, που πλήττεται περισσότερο, 
οι οποίοι είχαν διαμηνύσει ότι θα παραι-
τηθούν από βουλευτές σε περίπτωση πώ-
λησης των μονάδων!). Ο ίδιος ο Τσίπρας, 
το 2014, επέμενε για την αναγκαιότητα 
του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, χα-
ρακτήριζε την πώληση «εθνικό έγκλημα 
που πρέπει να αποτραπεί», ζητούσε τη 
διενέργεια δημοψηφίσματος και είχε προ-
αναγγείλει την παραπομπή στη δικαιοσύ-
νη των πολιτικών που θα υπέγραφαν την 
πώληση λιγνιτικού δυναμικού!

Η διοίκηση της Γενικής Ομοσπονδίας 

Προσωπικού (ΓΕΝΟΠ) ΔΕΗ, ενώ γνώ-
ριζε εδώ κι έναν χρόνο για το ξεπούλημα 
αυτό, δεν έκανε καμιά ουσιαστική κίνηση 
για να το αποτρέψει. Περίμενε να βρεθεί 
προ τετελεσμένων γεγονότων και από τις 
23 Απρίλη αποφάσισε να ξεκινήσει επα-
ναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κι-
νητοποιήσεις, προκειμένου να ακυρωθεί 
το νομοσχέδιο. Είναι προφανές ότι η γρα-
φειοκρατικοποιημένη ηγεσία της ΓΕΝΟΠ 
δεν μπορεί και δεν θέλει να παίξει κάποιο 
σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της πώ-
λησης. Άλλωστε, ο «συνδικαλισμός» που 
εκπροσωπεί (οι εργαζόμενοι κάθε επιχεί-
ρησης παλεύουν ξεχωριστά για να επι-
βιώσουν, ανάθεση στη συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία να λύσει το πρόβλημα, 
επισκέψεις σε βουλευτές και υπουργεία 
κ.λπ.) έχει αποτύχει παταγωδώς και έχει 
τεράστια ευθύνη για τη συνολική κρίση 
του εργατικού κινήματος.

Είναι απόλυτη ανάγκη, τώρα που 
μέσω του Υπερταμείου ξεπουλιούνται 
όλες οι πρώην ΔΕΚΟ (λιμάνια, ΕΥΑΘ, 
ΕΛΒΟ κ.ά.), οι εργαζόμενοι, ξεπερνώ-
ντας τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, 
να προχωρήσουν με κοινούς αγώνες και 
απεργία διαρκείας, με κύριους άξονες την 
επανεθνικοποίηση κάτω από εργατικό 
και κοινωνικό έλεγχο όλων των πρώην 
ΔΕΚΟ, την κατάργηση των μνημονίων 
και των αντεργατικών νόμων.

 ■ Νίκος Κτενάς

Τι συμβαίνει όταν  ο πολιτικός 
λόγος  είναι ξεκάθαρος  και η 
διάθεση να μην παραδώσεις 
τα όπλα αστείρευτη 

Το επιχειρησιακό Σωματείο της 
Vodafone (ΠΑΣΕ Vodafone) που ιδρύθηκε 
το 2008 και εδραιώθηκε μέσα από αγώνες 
κινδύνευσε πέρυσι να διαλυθεί. Από τη μια 
μεριά ήταν η ηττοπαθής στάση των μεμο-
νωμένων   στη διοίκηση του Σωματείου. 
Από την άλλη μεριά ήταν η παράταξη της 
Ταξικής Ενότητας που έχοντας καταλάβει 
τον ελλιπή χαρακτήρα  των μεμονωμένων 
καιροφυλακτούσαν για  να πάρουν στα χέ-
ρια τους τα ηνία του Σωματείου και να το 
θάψουν. 

Χρειάστηκε η επανεγγραφή στο ΠΑΣΕ 
Vodafone  των συναδέλφων που απέναντι 
στην διάσπαση που είχαν επιβάλει οι Δι-
οικήσεις Vodafone και Wind δημιουργώ-
ντας την Victus κινήθηκαν ενωτικά ιδρύ-
οντας το Ενιαίο Σωματείο. Η επιστροφή 
τους αγκαλιάστηκε από τους συναδέλ-
φους όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα 
των  περσινών εκλογών.  

Στη διάρκεια της θητείας του περσινού 
ΔΣ τα μέτωπα ήταν τρία: 

1. Η εργοδοσία της Vodafone που δε 
δίστασε να οδηγήσει σε πειθαρχικό συμ-
βούλιο τους πρωτοστάτες που κινήθηκαν 
ενωτικά για τους εργαζόμενους  και προ-
κάλεσαν την απονέκρωση ενός ολόκλη-
ρου κτηρίου για μια μέρα κατά την οποία 
οι συνάδελφοι διαμαρτύρονταν για τις 
άδικες απολύσεις δύο συναδέλφων. 

2. Η λάθος στάση της πλειοψηφίας 
των μεμονωμένων που βάζοντας μπροστά 
τις διαφωνίες τους και κυρίως τον φόβο 
τους έκαναν βήματα προς τα πίσω. 

3. Η πλευρά του ΠΑΜΕ / ΚΚΕ που με 

κάθε τρόπο προσπαθούσε να επιβληθεί 
στο ΠΑΣΕ Vodafone για να το κάνει κομ-
ματικό του παραμάγαζο. 

Με ανακοινώσεις χυδαίες , ψευδείς 
και λασπολογικές αποκαλούσαν το Σω-
ματείο εργοδοτικό και τους συναδέλφους 
απεργοσπάστες. Προφορικά δε εκτόξευαν 
χυδαίες ύβρεις στους   συναδέλφους που   
ήθελαν να διατηρήσουν τα κεκτημένα 
τους και την αξιοπρέπειά τους. 

Με μια προβοκατόρικη και διασπαστι-
κή εκλογοαπολογιστική συνέλευση που 
ανακοίνωσαν ως παράταξη η οποία φυσι-
κά έπεσε στο κενό και δεν έγινε ποτέ. 

Δε δίστασαν να   ανακοινώσουν προς 
τη Διοίκηση της εταιρείας   λίγο πριν τις 
εκλογές ότι το Σωματείο έμενε ακέφαλο – 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την πλευρά 
της και τις ενέργειες στις οποίες δυνητικά 
θα μπορούσε να προβεί. Ζητούσαν μέχρι 
και την απόλυση των συναδέλφων που   
τους χαλούσαν τα σχέδια.

Στράφηκαν κατά όλου του Σωματείου 
και το έσυραν στα αστικά δικαστήρια για 
να ανεβάσουν τα νούμερά τους και να έρ-
θουν πιο κοντά στο στόχο τους, τη διάλυ-
ση του Σωματείου. 

Όταν ακόμη και τα αστικά δικαστήρια 
τους έκλεισαν την πόρτα, ως  αποκορύφω-
μα όλων κατέφυγαν μέχρι και σε φυσική 
βία στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση 
του ΠΑΣΕ Vodafone. Μπουνιές, κλωτσιές, 
βρισιές και απόπειρα πνιγμού ήταν ο «λό-
γος» τους σε κείνη τη συνέλευση. Απένα-
ντι στη βιαιότητα του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ όλοι οι 
συνάδελφοι ενωθήκαμε και υποστηρίξαμε 
τη διαδικασία. Μπροστά από τα έντυπα 
της συνέλευσης και την κάλπη   και ανά-
μεσα στη λυσσαλέα επίθεση των ΠΑΜι-
τών, η διοίκηση και τα μέλη του σωματεί-

ου προτάξαμε το 
ανάστημά μας ως 
τη δυναμική μας 
απάντηση. 

Κατά τη διάρ-
κεια των εκλογών,  
παρόλο που δεν 
συμμετείχαν ως 
υποψήφιοι, δημιουργούσαν κλίμα τρομο-
κρατίας με την παρουσία 10-15   ατόμων 
συγκεντρωμένων έξω από την αίθουσα 
όπου διεξάγονταν οι εκλογές . Χαρακτήρι-
ζαν την εκλογική διαδικασία «σαπίλα» και 
καλούσαν τον κόσμο σε μη συμμετοχή. 
Παρατηρείται ωστόσο μια διαφοροποίηση 
στον τρόπο αντίδρασής τους, αλλά και στο 
πώς αντιλαμβάνονται τους συναδέλφους 
τους: Στα τηλεφωνικά κέντρα όπου οι συ-
νάδελφοι είναι  κυρίως νεότεροι σε ηλικία 
χωρίς μεγάλη εργασιακή εμπειρία κι επα-
φή με τους παλαιότερους συναδέλφους, 
φώναζαν πάνω από τα κεφάλια τους απλά 
και μόνο για να καλύψουν την ενημέρωση 
από τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. αποκα-
λώντας τους θίασο και καταφεύγοντας σε 
άναρθρες  κραυγές. Στα  κτήρια στα οποία 
η συνοχή των συναδέλφων αλλά και η ερ-
γασιακή τους εμπειρία είναι μεγαλύτερη 
τα φαινόμενα αυτά με τις φωνές δεν επα-
ναλήφθηκαν. Οι ίδιοι οι συνάδελφοι τους 
έδιωξαν από την αίθουσα όταν μπήκαν για 
να λασπολογήσουν.  

Η εργοδοσία στο πλαίσιο της απομα-
ζικοποίησης του Σωματείου βρήκε καλο-
θελητές αλλά τα σχέδιά τους δεν ευοδώ-
θηκαν. Το Σωματείο παραμένει στα χέρια 
των εργαζομένων. Στις φετινές εκλογές το 
ενιαίο ψηφοδέλτιο στήριξαν 124 συνάδελ-
φοι με 122 έγκυρα ψηφοδέλτια και κανένα 
λευκό. Είναι προφανής η αύξηση φέτος σε 

σύγκριση με τα 100 έγκυρα ψηφοδέλτια 
στήριξης των μεμονωμένων στις περσι-
νές εκλογές. Είναι προφανής επίσης και 
η στήριξη των συναδέλφων στις σχετικά 
νέες υποψηφιότητες για το Δ.Σ. Οι συνά-
δελφοι εκτίμησαν την συνεπή αγωνιστική 
στάση και τη σθεναρή αντίσταση που προ-
έβαλλαν και συνεχίζουν να προβάλλουν οι 
υποψήφιοι απέναντι  στην εργοδοσία και 
τις συκοφαντίες του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ.

 Η παράταξη της Ταξικής Ενότητας/
ΠΑΜΕ/ΚΚΕ απέτυχε παταγωδώς σε ό,τι 
κι αν επιχείρησε. Οι συνάδελφοι συσπει-
ρώθηκαν και απομόνωσαν τις πρακτικές   
της βίας, της κατατρομοκράτησης  και της 
διάλυσης που προσπαθούσε να επιβάλλει. 

Οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται πλή-
ρως την ενωτική μας διάθεση και βλέπουν 
κάθε μέρα τους αγώνες που δίνουμε στους 
χώρους δουλειάς. Καταλαβαίνουν ότι οι 
διχόνοιες και οι μικροπολιτικές δεν χω-
ρούν στην προσπάθεια. Όλοι μαζί κερδί-
σαμε την μάχη αλλά συνειδητοποιούμε ότι 
έχουμε να δώσουμε κι άλλες. Τα μέτωπα 
της εργοδοσίας αφενός και της επίθεσης 
από το ΚΚΕ αφετέρου είναι ανοιχτά. Σε 
αυτές τις μάχες ο αληθινός και καθαρός 
πολιτικός  λόγος, η ενωτική  μας διάθεση 
και η ακέραια αγωνιστική μας στάση θα 
είναι αστείρευτη και πάντα στην πρώτη 
γραμμή. 

Δ.Λ. 

ΠΑΣΕ Vodafone: Αποτελέσματα εκλογών
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
πασχίσει να αποδείξει ότι μπο-
ρεί να ξεπεράσει τους προκα-
τόχους της στην εφαρμογή των 

μνημονίων και στην ένταση της επίθεσης. 
Εξαπολύει σκληρή επίθεση σε ό,τι δικαιώμα-
τα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους και 
τη νεολαία. Προσπαθεί να παρουσιάσει μια 
ψεύτικη εικόνα επιτυχιών: Ότι δήθεν τα μνη-
μόνια τελειώνουν, ότι η οικονομία θα πάρει 
τα πάνω της, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, 
ακόμα και ότι ασκεί... φιλολαϊκή πολιτική! 
Ωστόσο ο ελληνικός καπιταλισμός παραμένει 
στην εντατική, και η επιτροπεία και τα συνεχή 
μνημόνια έχουν συμφωνηθεί τουλάχιστον μέ-
χρι το 2060. Στην Ελλάδα – Αποικία Χρέους, 
οι εργαζόμενοι εξωθούνται στη φτώχεια και οι 
νέοι στην ανεργία ή τη μετανάστευση.

Ο κίνδυνος του πολέμου απειλεί τους λα-
ούς της περιοχής, όπως δείχνουν οι πρόσφατοι 
βομβαρδισμοί στη Συρία από ΗΠΑ, Γαλλία, 
Μ. Βρετανία. Οι ιμπεριαλιστές λύνουν τους 
ανταγωνισμούς τους πάνω στα συντρίμμια 
της πολύπαθης χώρας της Μ. Ανατολής, και ο 
συριακός λαός είναι αυτός που την πληρώνει. 
Βαλκάνια και Μ. Ανατολή είναι περιοχές ζω-
τικής σημασίας για το ΝΑΤΟ. Ο στόχος τους 
είναι να μετατρέψουν την περιοχή μας και την 
Ελλάδα σε μια απέραντη βάση θανάτου.

Μεγάλους κινδύνους για τους λαούς της 
περιοχής, και κυρίως για τον ελληνικό και τον 
τουρκικό, κρύβει και το ζήτημα των ελληνο-
τουρκικών διενέξεων. Η προσπάθεια της ελ-
ληνικής αστικής τάξης να παρουσιαστεί ως 
θύμα, χύνοντας εθνικιστικά δηλητήρια, είναι 
μια απόπειρα συγκάλυψης του αντιδραστικού 
ρόλου του ελληνικού καπιταλισμού. Εκμεταλ-
λευόμενη την αναβάθμιση της γεωστρατηγι-
κής θέσης της χώρας λόγω των σχεδίων των 
ΗΠΑ, η ελληνική αστική τάξη επιχειρεί να 
γίνει «πόλος σταθερότητας», δηλαδή το πιο 
πρόθυμο τσιράκι και εξυπηρετητής των αμε-
ρικανονατοϊκών σχεδίων στην περιοχή. Ελ-
ληνική και τουρκική αστική τάξη είναι εξίσου 
αντιδραστικές. Εργαζόμενοι και νεολαία δεν 
έχουμε τίποτα να κερδίσουμε ούτε από τον 
πόλεμο, ούτε από τον εθνικισμό. Μόνη λύση 
είναι η φιλία και η αλληλεγγύη των δύο λαών, 
ένα αντιπολεμικό και διεθνιστικό κίνημα και 
από τις δύο πλευρές του Αιγαίου!

Η επίθεση στην εκπαίδευση δεν υστερεί 
καθόλου από αυτήν στην υπόλοιπη κοινωνία. 
Η προτεραιότητα του ελληνικού καπιταλι-
σμού είναι η αποπληρωμή του χρέους προς 
τους δανειστές. Κάθε άλλη δαπάνη –όπως 
αυτή για τη δημόσια παιδεία– είναι περιττή 
και πρέπει να κοπεί.

Με το νόμο Γαβρόγλου, και μια σειρά άλ-
λους νόμους και οδηγίες, η κυβέρνηση διαλύει 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα βασικά μέτω-
πα που έχει ανοίξει είναι:

α) Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχο-
λών, και η συρρίκνωση του χάρτη της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

β) Η εισαγωγή διετών προγραμμάτων 
σπουδών και το χτύπημα στα επαγγελματικά 
δικαιώματα.

Το μέτρο αυτό:
1) δρομολογεί «λουκέτα» σε όλα σχεδόν 

τα ΤΕΙ της χώρας και παράλληλα υποκαθιστά 
τα τωρινά προγράμματα σπουδών τους με δι-
ετή προγράμματα εντός των ΑΕΙ.

2) καταργεί, μαζί με τον «ατομικό φάκε-
λο προσόντων» την έννοια του πτυχίου και 
το καθιστά ένα ατομικό χαρτί δεξιοτήτων. Το 
ίδιο ισχύει και για το Πιστοποιητικό Παιδαγω-
γικής Επάρκειας.

3) θα μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε κα-
τάστημα αγοράς πιστωτικών μονάδων και 
προγραμμάτων σπουδών.

γ) Το χτύπημα στο άσυλο και το φοιτητικό 
κίνημα, για να μην γίνονται αγώνες, καταλή-
ψεις, συνελεύσεις.

δ) Παράλληλα, ο κίνδυνος της αδυναμίας 
λειτουργίας ολόκληρων σχολών, τμημάτων 
ή πανεπιστημίων είναι καθημερινή απειλή. Η 
χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση έχει μειωθεί κατά 80% από το 2009 μέ-
χρι σήμερα.

Μπροστά σε αυτή τη κατάσταση δεν 
υπάρχει περιθώριο για αδράνεια! Δεν υπάρ-
χουν ατομικές λύσεις, δεν υπάρχει ρεαλιστική 
διέξοδος για εμάς, εκτός από τους μαζικούς 
ανυποχώρητους αγώνες.

Το φοιτητικό κίνημα, παρά την κρίση την 
οποία διέρχεται, έχει δυνατότητες να απαντή-
σει. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις στο ΤΕΙ 
Αθήνας ενάντια στη συγχώνευση, όπως και 
άλλες κινητοποιήσεις, δείχνουν ότι οι φοι-
τητές αγωνίζονται και μπορούν με τη δράση 

τους να ξεπερνούν τα προβλήματα. Η γενικό-
τερη κατάσταση «παγωμάρας» ή αμηχανίας 
που επικρατεί, μπορεί και πρέπει να σπάσει. 
Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε όχι μόνο τα 
κατάλληλα αιτήματα, αλλά κι ένα πρόγραμμα 
αγώνων:

- Να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες και 
πιο δημοκρατικές μορφές αυτοοργάνωσης. Οι 
γενικές συνελεύσεις οφείλουν να γίνονται συ-
χνά, να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και να 
καταλήγουν σε κινητοποίηση των συλλόγων, 
που ο χαρακτήρας τους θα αποφασίζεται από 
όλους τους φοιτητές.

- Με δυναμικές και αποτελεσματικές μορ-
φές πάλης.

- Μαζί με τους εργαζόμενους και τα κατα-
πιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας.

Η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη 
(ΣΣΠ) παλεύει καθημερινά στις σχολές για 
την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, προωθώ-
ντας παντού την αυτοοργάνωση, τον αγώνα, 
την ενότητα των φοιτητών πάνω σε ένα μα-
χητικό πρόγραμμα πάλης. Για να γίνουν όμως 
αυτά πραγματικότητα, χρειάζεται να ξεπερά-
σουμε κάθε αδιέξοδη και αναποτελεσματική 
πολιτική. Είναι πιο επιτακτική από ποτέ, μαζί 
με την ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινή-
ματος, και μια ανασύνθεσή του, μια αλλαγή 
των συσχετισμών:

- Να στείλουμε στο σκουπιδοτενεκέ της 
ιστορίας τις αστικές-κυβερνητικές παρατά-
ξεις, ΔΑΠ-ΠΑΣΠ-Bloco!

- Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από 
την ΠΚΣ/ΚΝΕ. Σκορπά την ηττοπάθεια, τη 
διαίρεση και τον αποπροσανατολισμό στο κί-
νημα. Είναι ενάντια στις Γενικές Συνελεύσεις, 
παραλύει τη λειτουργία των συλλόγων και με-
τατρέπει σε «σφραγίδες» όσους ελέγχει.

- Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα 
ΕΑΑΚ. Τα τελευταία χρόνια, στην καλύτερη 
περίπτωση απλώς δεν συμβάλλουν στην ανα-
συγκρότηση του φοιτητικού κινήματος, ενώ 
πολλές φορές δρουν και παραλυτικά για αυτό. 
Παρά τις σημαντικές αριθμητικά δυνάμεις 
που ακόμα συσπειρώνουν, δεν παρουσιάζουν 
ούτε ένα στοιχειώδες πλάνο για την απόκρου-
ση της επίθεσης. Είναι εγκλωβισμένοι στις 
εσωτερικές τους διαμάχες. Εξωραΐζουν το 
ρόλο της ΠΚΣ, την οποία θεωρούν μια αγω-
νιστική δύναμη, αποπροσανατολίζοντας τους 

φοιτητές. Στην εκλογική συνεργασία ΕΑΑΚ-
ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ υπάρχουν σημαντικές αριθμη-
τικά δυνάμεις με κοινοβουλευτικές αυταπάτες 
και καθαρά ρεφορμιστικές θέσεις, που φαίνε-
ται να μη διδάχθηκαν τίποτα από το σκληρό 
μάθημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μπροστά μας έχουμε σημαντικούς αγώ-
νες. Ως νέοι άνθρωποι, έχουμε χρέος απέναντι 
στον εαυτό μας να σώσουμε τη δημόσια και 
δωρεάν παιδεία από τη διάλυση, την ιδιωτικο-
ποίηση και την εμπορευματοποίηση. Να συ-
γκρουστούμε με τα μνημόνια, τις κυβερνήσεις 
που τα εφαρμόζουν, την ΕΕ, που μας στερούν 
το μέλλον μας, όπως και με το χρεοκοπημέ-
νο καπιταλιστικό και ιμπεριαλιστικό σύστημα 
που με την κρίση του απειλεί να μας ρίξει στη 
βαρβαρότητα. Να παλέψουμε όχι μόνο για τα 
δικαιώματα που μας κλέβουν, αλλά και για 
τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει. Για μια 
κοινωνία χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, πο-
λέμους. Για μια κοινωνία Σοσιαλιστική!

Σε αυτήν τη μάχη πρέπει να βγούμε νικη-
τές. Χρειάζεται να οπλιστούμε με αποφασι-
στικότητα, αλλά να έχουμε και τα κατάλληλα 
εργαλεία: Μια πολιτική και ένα πρόγραμμα 
ώστε αυτοί οι αγώνες να πάνε μέχρι το τέλος 
και να είναι νικηφόροι. Να οικοδομήσουμε και 
να ενισχύσουμε τη ΣΣΠ, την παράταξη που 
παλεύει καθημερινά στις σχολές για το δυνά-
μωμα αυτής της προοπτικής. Πάνω σε αυτό το 
πρόγραμμα και σε αυτήν την πολιτική καλού-
με κάθε συνάδελφο να οργανωθεί και να πα-
λέψει μαζί μας, να δώσουμε μαζί τη μάχη των 
φοιτητικών εκλογών και όλες τις σημαντικές 
μάχες που έρχονται.

Φοιτητικές εκλογές
16 Μαΐου Στηρίζουμε-Ψηφίζουμε Σοσιαλιστική Σοσιαλιστική Πάλη

Δύο διαδοχικές 24ωρες απεργίες 
με σημαντική συμμετοχή πραγ-
ματοποίησαν οι ναυτεργάτες 
με απόφαση της Πανελλήνιας 

Ναυτεργατικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) στις 18-
19/04 σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ενάντια 
στο σχέδιο υπουργικής απόφασης (ΥΑ) του 
υπουργείου Ναυτιλίας το οποίο ορίζει:

α) ότι επιτρέπονται οι εσωτερικές εμπορι-
κές ενδομεταφορές σε πλοία με σημαίες τρί-
των χωρών, όταν διαπιστώνεται ανεπάρκεια 
διαθέσιμου πλοίου με ελληνική ή ευρωπαϊκή 
σημαία. Την ανεπάρκεια διαθέσιμου πλοίου, 
σύμφωνα με το υπουργείο θα κρίνει η Ένωση 
Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
(ΕΕΝΜΑ) – οι πλοιοκτήτες δηλαδή – πραγ-
ματοποιώντας έρευνα για εξεύρεση πλοίου 
για 48 ώρες και κατόπιν θα προωθεί το αίτημα 
στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

β) το πλοίο με σημαία τρίτης χώρας, θα 
πρέπει να έχει «έγγραφο ελάχιστης ασφαλούς 
στελέχωσης» (safe manning document), δη-
λαδή την ελάχιστη οργανική σύνθεση πληρώ-
ματος. Ανοίγει έτσι η όρεξη των εφοπλιστών 
για να απαιτήσουν ίδιο καθεστώς και για 
πλοία με ελληνική σημαία ακόμη κι επιβατικά.

γ) ότι τα μέλη του πληρώματος θα είναι 

Έλληνες ή Ευρωπαίοι εκτός εάν προσκομί-
ζεται βεβαίωση «μη προσφερόμενου Έλληνα 
ναυτικού ή υπηκόου της Ε.Ε. από το Γραφείο 
Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας το οποίο κα-
ταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ότι 
εκδίδει βεβαιώσεις με ευκολία και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους εφοπλιστές.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν άλλη μία 
απόπειρα ικανοποίησης της απαίτησης των 
εφοπλιστών για την πλήρη «απελευθέρωση» 
των εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών 
(άρση του καμποτάζ), ισοπεδώνοντας τα δι-
καιώματα των ναυτεργατών (υπονόμευση 
ΣΣΕ και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, εκτό-
ξευση ανεργίας), αυξάνοντας τους κινδύνους 
σε βάρος της ανθρώπινης ζωής με την μείωση 
των οργανικών συνθέσεων των πληρωμάτων.

Ο υπ. Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής προ-
σπάθησε να αντιμετωπίσει την απεργία σπέρ-
νοντας την σύγχυση και τον διχασμό. Αρχικά 
υποστήριξε πως το σχέδιο ΥΑ διασφαλίζει τα 
δικαιώματα των ναυτεργατών. Στη συνέχεια 
κάλεσε την ΠΝΟ σε διάλογο με τους εκπρο-
σώπους των αγροτικών συνεταιρισμών της 
Κρήτης σε μία απόπειρα να χρησιμοποιήσει 
τους τελευταίους, όπως έχει συμβεί ξανά στο 
παρελθόν, σαν απεργοσπαστικό μηχανισμό. 

Χαρακτήρισε με θράσος την απεργία των ναυ-
τεργατών «αδικαιολόγητη» επειδή η ΠΝΟ 
αρνούνταν να προσέλθει σε διάλογο.

Στις 19/04 η πλειοψηφία της διοίκησης 
της ΠΝΟ, χωρίς καμία αλλαγή στο σχέδιο ΥΑ, 
αποφάσισε την μη ανανέωση της απεργίας. 
Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναμένει 
τις διευκρινίσεις του υπ. Ναυτιλίας, συμπλη-
ρώνοντας «Οι δύο συνεχόμενες 24ωρες απερ-
γίες μας ήταν απλά προειδοποιητικές» και 
«σηματοδοτούν την έναρξη νέων αγώνων».

Μία ήττα γύρω από την άρση του καμπο-
τάζ, την οποία έχουν αποτρέψει με μαχητικούς 
αγώνες οι ναυτεργάτες (4 επιστρατεύσεις των 
απεργών από το 1992) θα αποτελέσει μία 
ιστορικών διαστάσεων ήττα. Οι ναυτεργάτες 
πρέπει να προετοιμαστούν για μία σκληρή σύ-
γκρουση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, την πιο 
αρπακτική και μαφιόζικη μερίδα της ντόπιας 
αστικής ελίτ (βλ. Σκάνδαλο Noor-1, πάσης 
φύσεως λαθρεμπόριο, σκανδαλώδεις φοροα-
παλλαγές, θαλασσοδάνεια, κ.ο.κ.).

Για να γίνει αυτή η σύγκρουση με πετυ-
χημένους όρους πρέπει να τελειώνουν μια 
και καλή με την πλειοψηφία της ηγεσίας της 
ΠΝΟ, τις φιλοεργοδοτικές μανούβρες της 
και τις καλπονοθευτικές-μαφιόζικες τακτι-

κές με τις οποίες διατηρείται. Οι δυνάμεις 
του ΠΑΜΕ που αρκούνται να καταγγέλλουν 
την πλειοψηφία δεν έχουν μία πολιτική που 
να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Επι-
διώκουν την αντικατάσταση της ηγεσίας με 
μία σταλινική γραφειοκρατική διεύθυνση της 
ομοσπονδίας, όμοια με αυτήν σε όσα συνδικά-
τα ελέγχουν και συνοψίζεται σε εθιμοτυπικές 
απεργίες, συμμετοχή στις κομματικές παρε-
λάσεις, την αναγωγή της λύσης των προβλη-
μάτων των εργαζομένων στη «λαϊκή εξουσία» 
που θα έλθει όχι μέσα από ανυποχώρητους 
ταξικούς αγώνες αλλά μέσω της ψήφου στο 
ΚΚΕ, κάποτε στο απώτατο μέλλον.

Ο μόνος δρόμος για να νικήσουν οι ναυ-
τεργάτες είναι με απεργία διαρκείας και με την 
δημιουργία επιτροπών αγώνα και απεργιακών 
επιτροπών που θα λειτουργούν με βάση τις 
αρχές της εργατικής δημοκρατίας. Με τον συ-
ντονισμό και την ενότητα με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους και κυρίως αυτούς που βρίσκο-
νται σε κινητοποιήσεις. Με ένα πρόγραμμα αι-
τημάτων και πάλης που θα ενώνει και θα ριζο-
σπαστικοποιεί τους ναυτεργάτες, θα αναζητά 
συμμάχους σε όλους τους εργαζόμενους και 
θα φτάνει μέχρι την εθνικοποίηση της ναυτι-
λίας κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.

Απεργία ΠΝΟ: Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τη νίκη
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«Η προσφυγή στον μηχανισμό στήρι-
ξης... όχι μόνο δεν θα σώσει την ελληνική 
οικονομία, αλλά... θα την καταστρέψει πλή-
ρως» (Εργατική Πάλη, Ιούνιος 2010)

Τον Μάιο του 2010, ο ελληνικός καπιταλι-
σμός έμπαινε στα Μνημόνια με την ανακοίνωση 
του πρώτου πακέτου αντεργατικών–αντιλαϊκών 
μέτρων που συνόδευσε την προσφυγή σε ΔΝΤ 
και ΕΕ για να αποφευχθεί μια άτακτη χρεοκοπία. 
Σήμερα, μετά από 3 Μνημόνια και σωρεία μέ-
τρων, η οικονομία βυθίζεται πιο βαθιά στην κρί-
ση, παρά την προπαγάνδα για «καθαρή έξοδο» 
και «ανάκαμψη».

1. Η μείωση του ΑΕΠ από το 2010 (περίπου 
25%) είναι η μεγαλύτερη σε καπιταλιστική χώρα 
σε καιρό ειρήνης.

2. Η αύξηση των εξαγωγών (βασικό δόγμα 
του αστικού μνημονιακού «σχεδίου») δεν διεισ-
δύει στις πιο δυναμικές περιοχές της παγκόσμιας 
οικονομίας (π.χ. Ασία), αφορά σε μεγάλο μέρος 
μη τυποποιημένα προϊόντα και πρώτες ύλες (χα-
ρακτηριστικό υστέρησης), ενώ απουσιάζει μια 
ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και υπάρχουν σήμερα 
πολύ πιο δυναμικές εξαγωγικές οικονομίες. Έτσι 
και το εμπορικό έλλειμα αυξάνεται ξανά, παρά 
την «εσωτερική υποτίμηση» (που άλλωστε εξου-
δετερώνεται από το «σκληρό» Ευρώ). Η αύξησή 
του θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε 
βουτιά των εισαγωγών (από το οικονομικό πά-
γωμα μετά το 2010), που κι αυτή όμως δεν υπο-
καταστάθηκε από την εγχώρια παραγωγή.

3. Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε περί-
που 30%. Η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε από 
23,8% του ΑΕΠ το α  ́τρίμηνο του 2009 σε 19,9% 
το γ  ́τρίμηνο του 2016.

4. Από το 2012, η κατανάλωση των νοικοκυ-
ριών ξεπερνάει το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό 
σημαίνει φάγωμα αποταμιεύσεων, μια κατάσταση 
που ολοφάνερα οδηγείται στην κατάρρευση.

5. Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής εί-
ναι περίπου 35%. Η συμμετοχή της βιομηχανίας 
στο ΑΕΠ έχει πέσει κάτω από το 9%. Οι κατοικί-
ες/κατασκευές (ο πιο μεγάλος κλάδος μεταπολε-
μικά) έχουν συντριβεί.

6. Οι επενδύσεις σε υποδομές συρρικνώθη-
καν συνολικά 62 δισ. μεταξύ 2006 και 2016.

7. Η μείωση των παραγωγικών επενδύσεων 
συνεχίζεται ασταμάτηση (11% του ΑΕΠ, από 
24% το 2008). Έχουμε συνολική αποεπένδυση, 
μείωση του παραγωγικού συστήματος (παγίου 
κεφαλαίου). Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν 

δραματικά (2008: 60 δισ., 2016: 20 δισ.). Αυτή η 
αποεπένδυση συνεχίζεται παρά την κάποια ανά-
καμψη της κερδοφορίας.

8. Η πτώση της παραγωγικότητας (ο πιο κρί-
σιμος δείκτης) ξεπέρασε το 12% το 2010–2016.

9. Το ιδιωτικό χρέος έχει εκραγεί, όλοι χρω-
στάνε σε όλους: ανείσπρακτες οφειλές δημοσίου 
(ξεπέρασαν τα 100 δισ. ευρώ,), χρέη και παύση 
πληρωμών του δημοσίου, χρέη προς ασφαλι-
στικά ταμεία (σχεδόν 31 δισ.), προς τις τράπεζες 
(«κόκκινα» δάνεια περίπου στο 45% του συνό-
λου), των επιχειρήσεων μεταξύ τους και προς 
εργαζόμενους κ.ο.κ. Η οικονομία ζει μέσα στο 
χρέος και παράγει διαρκώς νέο. Το τραπεζικό σύ-
στημα παραμένει ουσιαστικά χρεοκοπημένο και 
«νεκρό». Τα χρέη απειλούν να καταπιούν μεγάλα 
κομμάτια της οικονομίας (σε εστίαση, αγροτικές 
δραστηριότητες, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική/
ενημέρωση, μεταποίηση, κατασκευές).

Η βασική ταξική επιτυχία των Μνημονί-
ων ήταν το Νέο Σύστημα Εκμετάλλευσης, τα 
«έκτακτα μέτρα» ενάντια στην εργατική τάξη, 
που μονιμοποιήθηκαν και σκληραίνουν διαρκώς 
– δείχνοντας έτσι το πόσο άρρωστος είναι στην 
πραγματικότητα ο ελληνικός καπιταλισμός. Εγ-
γυητές αυτού του συστήματος είναι τα ΜΑΤ και 
τα δικαστήρια και βασικοί πυλώνες του: α) Η ζού-
γκλα της «αγοράς εργασίας». β) Το φόβητρο της 
περιθωροποίησης. γ) Η μετατροπή της εργατικής 
τάξης σε σύγχρονο δουλοπάροικο.

Η σημερινή εικόνα «σταθεροποίησης» του 
ελληνικού καπιταλισμού είναι επίπλαστη. Με τη 
χειροτέρευση της διεθνούς συγκυρίας, την είσο-
δο σε μια νέα φάση αστάθειας και αναταράξεων, 
ακόμα περισσότερο στην περιοχή μας (Βαλκά-
νια, ΝΑ Μεσόγειος, Μ. Ανατολή), φαίνεται ότι 
το διάλειμμα του 2016–2017 για τον ελληνικό 
καπιταλισμό τελειώνει. Η οριστικοποίηση της 
κηδεμονίας των ιμπεριαλιστών δανειστών μετά 
τον Αύγουστο του 2018 και η συνέχιση των σκλη-
ρών μέτρων θα διαλύσουν τις αυταπάτες. Νέα 
σοκ ύφεσης και οικονομικής αποδιοργάνωσης 
βρίσκονται μπροστά μας. Οδεύουμε προς πλή-
ρη «βαλκανοποίηση» και βέβαια μετατροπή σε 
Αποικία Χρέους, σε εξελίξεις καταστροφικές για 
την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Δεν υπάρχει εναλλακτική αστική στρατηγική, 
πέρα από μια αρπακτική διαχείριση. Η κρίση είναι 
συνολική, όχι μόνο οικονομική αλλά και ιδεολο-
γική, πολιτική, κοινωνική. Ενωμένη από την απαί-
τηση διαιώνισης της μνημονιακής υπερκμετάλ-
λευσης, η ελληνική μπουρζουαζία ταυτόχρονα 

παραδέρνει σ’ έναν πόλεμο 
φατριών, όπου εμπλέκο-
νται όλο και πιο μαφιόζικα 
κομμάτια. Η κατάσταση 
χειροτερεύει από την υπο-
βάθμιση στον διεθνή κα-
ταμερισμό εργασίας, αλλά 
και απ’ το γενικευμένο ξε-
πούλημα της δημόσιας περιουσίας (καθοριστικό 
στοιχείο της πρότερης συγκρότησης του ελλη-
νικού καπιταλισμού), ως λεία που διαμελίζεται 
ανάμεσα σε ύαινες. Την ίδια στιγμή, ο ελληνικός 
καπιταλισμός πιέζεται ασφυκτικά από τις εξελί-
ξεις στην περιοχή.

Το επίσημο πολιτικό σκηνικό έχει σαπίσει και 
ταυτόχρονα δυσκολεύεται αφάνταστα να ανα-
νεωθεί. Τα αστικά ιδεολογήματα (ευρωπαϊσμός 
κ.λπ.) έχουν τόσο ξεγυμνωθεί και τόσο μαζικά 
απορρίπτονται, που μένει μόνο η ωμή προσφυγή 
σ’ ένα ακόμα πιο σκληρό κράτος έκτακτης ανά-
γκης, το άνοιγμα του δρόμου για ακόμα πιο αντι-
δραστικές πολιτικές λύσεις, αν καταφέρουν να τις 
επιβάλλουν. Στο υπόβαθρο βρίσκονται οι πολύ 
μεγάλες κοινωνικές ανακατατάξεις. Πέρα από μια 
γενική φτωχοποίηση, από το 2009 υπήρξε μαζική 
μείωση των διαφόρων μεσαίων/ μικροαστικών 
στρωμάτων (που θα συνεχιστεί), μια παλιότερη 
βάση σχετικής σταθερότητας του ελληνικού κα-
πιταλισμού. Από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, 
μόνο η εργατική τάξη έχει αυξήσει το βάρος της, 
ξεπερνώντας σίγουρα το 60%, ενώ τα νέα, πιο 
σκληρά εκμεταλλευόμενα κομμάτια της γίνονται 
πλειοψηφία.

Έτσι ανοίγεται μπροστά μας η προοπτική μια 
πολύ μεγαλύτερης ταξικής σύγκρουσης – όπου ο 
«κοινωνικός πόλεμος» του 2010–12, το προδο-
μένο ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 
2015, θα πρέπει να επανέλθουν με ασυγκράτητη 
δύναμη και οργάνωση, για να βγει η εργατική 
τάξη νικήτρια.

5 Μάη 2010: Γενική Απεργία ορόσημο
Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του 1ου 

Μνημονίου, η Γενική Απεργία στις 5 Μάη 2010 
αποτέλεσε ιστορική καμπή. Όλη η χώρα παρέλυ-
σε, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν πρω-
τοφανής. Μια τεράστια συγκέντρωση 500.000 
στην Αθήνα (και μεγάλες συγκεντρώσεις σε 
άλλες πόλεις), με εργαζόμενους, νέους και λαϊκά 
στρώματα να πλημμυρίζουν τους δρόμους, έγινε 
χείμαρος οργής και μια ντε φάκτο Πολιτική Απερ-
γία.

Ένα ποιοτικό στοιχείο ήταν η συμμετοχή χι-
λιάδων μικρών και μεγάλων σωματείων, που συμ-
μετείχαν με αποφασιστικότητα και πείσμα, όπως 
φάνηκε και με την αυθόρμητη απόπειρα εισβολής 
στη Βουλή. Η αστυνομία κατέφυγε σε βάρβαρη 
καταστολή και δολοφονικές επιθέσεις (χρησιμο-
ποιήθηκαν ακόμα και πλαστικές σφαίρες).

Η προδοτική συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
έτρεξε για άλλη μια φορά να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες της στο σύστημα. Αντί να καλέσει απεργία 
την επόμενη μέρα (που θα ήταν συντριπτικό χτύ-
πημα σε κυβέρνηση και ΔΝΤ/ΕΕ), άφησε να αι-
ωρείται η επόμενη απεργιακή κινητοποίηση, που 
τελικά καλέστηκε δύο βδομάδες μετά. Σ’ αυτό 
τον σχεδιασμό των αστικοποιμένων γραφειο-
κρατών συνέπραξε και το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ, παρά τις 
γνωστές «ταξικές» φανφάρες.

Με αυτά τα στοιχεία, η 5η Μάη δείχνει μια 
εικόνα από τις ταξικές αναμετρήσεις που βρίσκο-
νται μπροστά μας – και συχνά εκδηλώνονται ως 
απότομες εκρήξεις.

Την κινητοποίηση προσπάθησαν να «θά-
ψουν» οι Φαρισαίοι του κράτους και των ΜΜΕ 
εκμεταλλευόμενοι τον τραγικό θάνατο τριών 
εργαζομένων στην τράπεζα Μαρφίν (Βγενόπου-
λος), για να συκοφαντήσουν το εργατικό κίνη-
μα, με τη βοήθεια κάθε λογής γραφειοκρατών, 
ρεφορμιστών και απολογητών, που επιδόθηκαν 
στην προσφιλή τους αναζήτηση προβοκατόρων. 
Τα θύματα ήταν νεκροί της εργατικής τάξης, που 
είχαν από την εργοδοσία υποχρεωθεί να δου-
λέψουν κλειδαμπαρωμένα σε ένα κτήριο χωρίς 
στοιχειώδη μέτρα προστασίας και που είχε κριθεί 
ακατάλληλο. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν 
για τον θάνατό τους είναι οι αστικές κυβερνήσεις 
και κόμματα, η μπουρζουαζία, οι Βγενόπουλοι. 
Αυτοί τρέφουν το μίσος για το σάπιο σύστη-
μά τους, ακόμα κι αν αυτό διοχετεύεται τυφλά 
και αδιέξοδα. Το εργατικό κίνημα δεν έχει να 
απολογηθεί για τίποτα, με τους αγώνες μας θα 
στήσουμε στο σκαμνί τον Βγενόπουλο και τους 
ομοίους τους, που κανιβαλίζουν την τάξη μας – 
και έτσι τιμάμε και τους αδικοχαμένους νεκρούς 
της Μαρφίν.

Mάιος 2010
8 χρόνια από την είσοδο στα Μνημόνια

Το Σαββατοκύριακο 14-15 Απρι-
λίου πραγματοποιήθηκε η 22η 
Συνδιάσκεψη της Οργάνωσης 
Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελ-

λάδας (ΟΚΔΕ), στο θέατρο Αργώ στον Κερα-
μεικό. Σε όλη τη διαδικασία αναπτύχθηκε μια 
πλούσια συζήτηση με την συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού συντρόφων, η οποία ολοκληρώθηκε 
με την υπερψήφιση των Κειμένων Θέσεων της 
απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής (Πολιτικό 
ντοκουμέντο, Ντοκουμέντο Οικοδόμησης).

Η πρώτη συζήτηση, για το Πολιτικό ντο-
κουμέντο εμβάθυνε στις θέσεις της οργάνωσης 
για κρίσιμα θέματα της συγκυρίας και της επο-
χής μας: την έκρηξη της καπιταλιστικής κρίσης 

και των ανταγωνισμών, την απειλή της γενί-
κευσης του πολέμου, τις τρομακτικές ανισορ-
ροπίες και αντιφάσεις του συστήματος αλλά 
και τις δυνατότητες για ένα νέο επαναστατικό 
κύμα. Ακόμα συζητήθηκαν  η κρίση αλλά και 
οι αγώνες του εργατικού κινήματος παγκό-
σμια – τα δραματικά γεγονότα που έρχονται 
καταπάνω στον ελληνικό καπιταλισμό – την 
κατάσταση σε Συρία, Μ. Ανατολή (και όλα τα 
μέτωπα όπου μαίνεται η νέα επιθετικότητα του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού)  –την ανεξάρτη-
τη ταξική, διεθνιστική πολιτική απέναντι στον 
πόλεμο, τους ιμπεριαλιστές, όλες τις αντιδρα-
στικές άρχουσες τάξεις της περιοχής – την απο-
σύνθεση της αστικής πολιτικής και την κρίση 
των αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα – τις 
αλλαγές στην εργατική τάξη και τις δυνατότη-
τες που κρύβουν.

Στη δεύτερη συζήτηση, για την Οικοδόμη-
ση, αποτυπώθηκαν οι εμπειρίες της οργάνωσης 
ιδιαίτερα από την επέμβαση στο διάστημα από 
την προηγούμενη συνδιάσκεψη (Ιανουάριος 
2016), αλλά και στο βάθος όλων των μνημονια-
κών χρόνων. Μια πορεία που, μέσα από πολλές 

δυσκολίες αλλά και με την επιμονή της ΟΚΔΕ, 
έχει φέρει την οργάνωσή μας στο σημείο να 
αποτελεί ένα διακριτό σημείο αναφοράς για το 
κίνημα και τους αγώνες, με το δικό της αυτόνο-
μο ιδεολογικό, πολιτικό, πρακτικό στίγμα, την 
ίδια στιγμή που υπάρχει ολοφάνερη κρίση ή και 
εκφυλιστικά φαινόμενα ιδιαίτερα στα διάφορα 
αριστερά «μέτωπα» και στις οργανώσεις τους. 
Επισημάνθηκε  η αναγκαιότητα να οικοδομη-
θεί μια επαναστατική δύναμη πάνω στις αρχές 
του επαναστατικού μαρξισμού και σε αντίθε-
ση με τις λαϊκομετωπικού τύπου «συμμαχίες» 
όπως ήταν και o ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, στη συζήτηση του συνοδευτικού 
κειμένου για την 4η Διεθνή, έγινε μια σύνοψη 
της τεράστιας προσφοράς της στο παγκόσμιο 
εργατικό και επαναστατικό κίνημα, αλλά και 
στη σημερινή κρίση και κατακερματισμό των 
δυνάμεων του ρεύματός μας, μετά από την 
ατιμωτική διάλυση της Ενιαίας Γραμματείας. 
Ωστόσο, την ίδια στιγμή καταγράφεται ότι το 
τροτσκιστικό ρεύμα (με τις διάφορες τάσεις 
του) είναι το μόνο με σημαντικές αυξανόμε-
νες δυνάμεις και με αξιόλογο ρόλο σε διεθνή 

κλίμακα στους αγώνες, στην ανασύνθεση– 
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Η 
συζήτηση επέμεινε στην αναγκαιότητα της 
αναγέννησης/οικοδόμησης της 4ης Διεθνούς, 
ως το απόλυτα απαραίτητο διεθνές μαρξιστικό 
κέντρο, για τη συγκέντρωση των δυνάμεων 
που απαιτούνται για τη θεωρητική ανάλυση 
των τεράστιων αλλαγών στο σύγχρονο κόσμο, 
για την οικοδόμηση εθνικών ηγεσιών και επα-
ναστατικών κομμάτων, για τη στρατηγική σύ-
γκλιση ενός «αντίπαλου δέους» στις διεθνείς 
καταστροφές που σπέρνει η κρίση του καπιτα-
λισμού.

Σε όλη τη Συνδιάσκεψη κυριάρχησε το 
πνεύμα μιας νέας ορμής στην οικοδόμηση της 
ΟΚΔΕ. Μετά από την αριθμητική ενίσχυσή της 
τα τελευταία χρόνια, τους αγώνες που έδωσε 
(ήταν παρούσα σε όλους, συχνά πρωτοστατώ-
ντας) και την ανάδειξη νέων αγωνιστών, τη συ-
γκρότηση τους σε πιο στέρεες βάσεις, είναι σε 
θέση να παίξει έναν πιο ουσιαστικό και καίριο 
ρόλο στο πιο κρίσιμο καθήκον. Στην οικοδόμη-
ση του επαναστατικού κόμματος.

22η Συνδιάσκεψη ΟΚΔΕ: Με νέα ορμή για αποφασιστικό βήμα μπροστά, 
στην υπόθεση της οικοδόμησης του επαναστατικού κόμματος
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Η κρίση του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού συστήματος 
έχει αρχίσει να εκρήγνυται και 
να μεταμορφώνεται σε πολιτι-
κο-στρατιωτικές συγκρούσεις. 
Σήμερα έχει ξαναδημιουργηθεί 
μια φούσκα στα χρηματιστήρια 
μεγαλύτερη κι από αυτή του 
2008, που απειλεί το παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα με νέες 
χρεοκοπίες κρατών, τραπεζών 
και του παγκόσμιου νομισματι-
κού συστήματος.

Αποτέλεσμα των άγριων νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν παγκόσμια εί-
ναι οι κοινωνικές ανισότητες να 
έχουν φτάσει σε πρωτοφανές, 
ιστορικά, επίπεδο. Μόλις το 
1% των ενηλίκων σε παγκόσμιο 
επίπεδο κατέχει το 50,1% του 
παγκόσμιου πλούτου (το 2008 
κατείχε το 42,5%), ενώ 3,5 δι-
σεκατομμύρια ενήλικες (το 70% 
του παγκόσμιου εργατικού δυ-
ναμικού) κατέχει μόλις το 2,7% 
του παγκόσμιου πλούτου.

Η παραπάνω κατάσταση του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συ-
στήματος οξύνει τον ανταγωνι-
σμό μεταξύ των παλιών ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων (ΗΠΑ, 
Ε.Ε., Ιαπωνία) και των αναδυό-
μενων χωρών (Κίνα, Ρωσία, Ιν-
δία κ.ά., τις λεγόμενες BRICS), 
αλλά και μεταξύ τους. Το «όλοι 
εναντίον όλων» είναι η εξέλιξη 
για τον καπιταλιστικό κόσμο.

Η όξυνση της καπιταλιστι-
κής κρίσης αναζωπυρώνει τις 
εστίες πολιτικο-στρατιωτικών 
συγκρούσεων και ένας γενι-
κευμένος πόλεμος όλο και πε-
ρισσότερο απειλεί την ανθρω-
πότητα. Οι ΗΠΑ, κυρίως, όλο 
και περισσότερο προχωρούν τα 
σχέδιά τους – και με τους τε-
λευταίους βομβαρδισμούς – για 
περικύκλωση και χτύπημα της 
Ρωσίας (βλέπε Συρία, Βαλκά-
νια, Ουκρανία) και για περικύ-
κλωση της Κίνας (βλέπε Βόρεια 
Κορέα και Ν.Α. Ασία), φέρνο-

ντας τον εφιάλτη του πολέμου 
στην ημερήσια διάταξη.

Στην Ελλάδα, η εργατική 
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα πλήρωσαν και συνεχίζουν 
να πληρώνουν την χρεοκοπία 
του ελληνικού καπιταλισμού με 
τα απανωτά μνημόνια. Το ΑΕΠ 
μειώθηκε από το ξέσπασμα της 
κρίσης το 2008 σε πάνω από 
25%, που αντιστοιχεί σε περι-
όδους πολέμου, ενώ έως και 
50% συρρικνώθηκε το εργατικό 
και λαϊκό εισόδημα. Η ανεργία 
βρίσκεται στο 27,5%, σύμφωνα 
με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, η μακροχρό-
νια ανεργία αφορά το 70% του 
συνόλου των ανέργων, ενώ η 
ανεργία στους νέους (ηλικία 15-
19) είναι πάνω από 52,2% και 
πάνω από 500.000 νέοι έχουν 
μεταναστεύσει. Σύμφωνα με 
τον Οργανισμό Μεσολάβησης 
και Διαιτησίας, το 2017 μόλις το 
6% των κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις εργασί-
ας, όταν το 2008 καλυπτόταν 
το 65% από κλαδικές συμβά-
σεις εργασίας. Το ποσοστό της 
φτώχειας έφτασε στο 36,5% το 
2016. Η μερική και μαύρη εργα-
σία πήρε τεράστιες διαστάσεις 
και το 2017 τριπλασιάστηκε σε 
σχέση με το 2008. Ένα εκατομ-
μύριο εργαζόμενοι είναι απλή-
ρωτοι από 1 έως 15 μήνες. Τα 
εργατικά ατυχήματα έφτασαν 
σε 35.000 - 40.000 τον χρόνο 
και 120 από αυτά είναι θανατη-
φόρα.

Η άθλια συγκυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδέχτηκε 
όλα τα προηγούμενα μνημό-
νια και συνέχισε την εφαρμογή 
τους, έφερε το 3ο και 4ο μνη-
μόνιο μονιμοποιώντας έτσι το 
μνημονιακό καθεστώς. Με τις 
διαρκείς αξιολογήσεις του 3ου 
μνημονίου, μια σειρά μέτρα 
προωθούνται και στοχεύουν 
στην εγκαθίδρυση ενός Νέου 
Συστήματος Εκμετάλλευσης 

των εργαζομένων. Πρόκειται 
για εργαζόμενους που δεν θα 
έχουν κανένα δικαίωμα και 
θα είναι έρμαιο του εργοδότη. 
Στοχεύουν στην ολοκληρωτική 
κατάργηση των συνδικαλιστι-
κών και δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων για 
να ανακόψουν την δυνατότητά 
τους να αντιδράσουν: χτύπημα 
και κατάργηση του δικαιώμα-
τος στην απεργία, θεσμοθέτηση 
του λοκ-άουτ (ανταπεργία) των 
εργοδοτών. Στόχος, το χτύπημα 
του συνδικαλισμού και ειδικά 
του μαχητικού συνδικαλισμού.

Αυτή την πραγματικότητα η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
προσπαθεί να συγκαλύψει με τα 
σενάρια των διαφόρων “success 
story”, και τελευταία με την 
κωμωδία «Έξοδος από τα μνη-
μόνια». Μαζί και οι παλιοί μνη-
μονιακοί που υπερθεματίζουν 
στις «μεταρρυθμίσεις» και προ-
βάλλονται σαν ικανότεροι να 
τις εφαρμόσουν. Όμως η εφαρ-
μογή του 4ου μνημονίου, με την 
μείωση των συντάξεων και του 
αφορολόγητου έρχεται νωρίτε-
ρα. Τα αιμοσταγή πλεονάσματα 
και η επιτροπεία διαρκούν μέχρι 
το 2060! Επιπλέον, η κυβέρνη-
ση προσδέθηκε στα σχέδια των 
ΗΠΑ στην περιοχή δίνοντας γη 
και ύδωρ (βάσεις, νέοι γύροι 
εξοπλισμών, συμμετοχή στον 
άξονα Ισραήλ-Αιγύπτου) και 
μαζί με την ένταση του αντα-
γωνισμού με την Τουρκία θα 
μας εμπλέξει σε πολεμικές συ-
γκρούσεις.

Μπροστά σε αυτή την κατά-
σταση, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
παλέψουν για την ανασυγκρό-
τηση των δυνάμεών τους, να 
δημιουργήσουν και να ενισχύ-
σουν εκείνη την επαναστατική 
πολιτική δύναμη που θα συμβά-
λει σε αυτή την κατεύθυνση. Η 
μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ επέφερε την υποχώρηση 
των κινητοποιήσεων, του μπλοκ 
του «ΟΧΙ» του δημοψηφίσμα-
τος του 2015, σκόρπισε την ητ-
τοπάθεια και την παθητικότητα, 

δημιούργησε την αίσθηση της 
ματαίωσης για έναν μετριασμό 
των αντεργατικών επιθέσεων.

Ενισχυμένη από τις δυνά-
μεις του ΣΥΡΙΖΑ, η μνημονιακή 
συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ) οξύνει 
την κρίση του συνδικαλιστικού 
κινήματος, δεν κηρύσσει καν 
Γενικές Απεργίες (βλέπε ασφα-
λιστικό, 3η αξιολόγηση) ενώ 
επιχειρεί να απαξιώσει περαι-
τέρω την απεργία με τις «μέρες 
δράσης».

Μεγάλες είναι οι ευθύνες για 
τις άλλες αριστερές πολιτικές 
και συνδικαλιστικές δυνάμεις. 
Το ΚΚΕ-ΠΑΜΕ συνεχίζει την 
ηττοπαθή πολιτική στο εργατι-
κό και συνδικαλιστικό κίνημα, 
λέγοντας ότι οι αγώνες είναι 
μάταιοι «αν δεν καταργήσουν 
οι εργαζόμενοι το καπιταλιστι-
κό σύστημα» και αδιαφορεί να 
οργανώσει την παραμικρή αντί-
σταση των εργαζομένων. Οι 
«αγώνες» του περιορίζονται σε 
διασπαστικές κομματικές παρε-
λάσεις και θεαματικές ενέργει-
ες, με στόχο την προβολή του, 
ενώ επιτίθεται σε οργανώσεις 
και σωματεία που υπάρχουν στα 
αριστερά του.

Η ΛΑΕ-ΜΕΤΑ ξανασερβίρει 
το αποτυχημένο ρεφορμιστικό 
σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο 
της την είσοδό της στη Βουλή 
και αναζητά συμμαχίες κάθε 
είδους για την επίτευξή του. Η 
συμβολή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην 
ανασυγκρότηση του εργατικού 
και συνδικαλιστικού κινήματος, 
παρά τις εκλογικές δυνάμεις 
της σε μεγάλα συνδικάτα και 
ομοσπονδίες, έχει αδυνατίσει σε 
μεγάλο βαθμό.

Η ΟΚΔΕ και η Αντεπίθεση 
των Εργαζομένων πιστεύουν 
ότι οι εργαζόμενοι δεν πείθο-
νται από την άθλια προπαγάνδα 
τής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Οι δυσκολίες για την 
ανασυγκρότηση των δυνάμεών 
τους είναι υπαρκτές. Δεν είναι 
όμως μεγαλύτερες από τις δυ-
σκολίες του καπιταλιστικού συ-

Πρωτομαγιά 2018
Αγώνας ενάντια στην βαρβαρότητα της κρίσης του καπιταλισμού  και των μνημονίων 

Η Πρωτομαγιά, μέρα 
μνήμης και αγώνα 

της εργατικής τάξης 
παγκόσμια, βρίσκει 

σήμερα την εργατική 
τάξη σε όλον τον 
πλανήτη και στη 

χώρα μας κάτω από το 
ξέσπασμα της κρίσης 

του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού 

συστήματος. Τον 
πολλαπλασιασμό των 

εστιών του πολέμου 
και την απειλή 

ενός γενικευμένου 
πολέμου, τις 

κτηνώδεις επιθέσεις 
ενάντια στα εργατικά 

δικαιώματα και 
την προσπάθεια 

συντριβής της 
εργατικής τάξης και 
των φτωχών λαϊκών 

στρωμάτων.

 ■ Σοφία Καρασαρλίδου 
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Πρωτομαγιά 2018
Αγώνας ενάντια στην βαρβαρότητα της κρίσης του καπιταλισμού  και των μνημονίων 

στήματος με την παροξυμένη κρίση 
του, που επιδιώκει να τους μετα-
τρέψει σε σύγχρονους δουλοπά-
ροικους και που φέρνει τον κίνδυνο 
του πολέμου όλο και πιο κοντά.

Η άγρια επίθεση που σηματο-
δοτεί η μετατροπή των εργαζομέ-
νων σε εργαζόμενους φτωχούς, 
χωρίς κανένα δικαίωμα, κάτω από 
τον δεσποτισμό του εργοδότη, εί-
ναι το έδαφος για να ξετυλιχθούν 
οι αντιστάσεις των εργαζομένων. 
Σε αυτή την προσπάθεια αντίστα-
σης, η ΟΚΔΕ και η Αντεπίθεση των 
Εργαζομένων παλεύουν να συμ-
βάλουν με σύνθημα «Οργάνωση, 
Αγώνας Διαρκείας Παντού». Να 
οργανώσουμε την αντίσταση για 
τα πιο στοιχειώδη δικαιώματα των 
εργαζομένων. Να σπάσουμε την ητ-
τοπάθεια, την ατομικοποίηση και 
τον φόβο! Να ενωθούμε όλοι οι ερ-
γαζόμενοι πάνω στη βάση των συμ-
φερόντων μας! Να ξαναζωντανέ-
ψουμε τις γενικές συνελεύσεις! Να 
οργανωθούμε μέσα από Επιτροπές 
Αγώνα, να πάρουμε την υπόθεση 
των δικαιωμάτων και των αγώνων 
στα χέρια μας.

Να πολιτικοποιήσουμε τους 
αγώνες μας με τη συνειδητοποί-
ηση ότι αν δεν χτυπηθεί το κακό 
στη ρίζα του, δηλαδή το ίδιο το κα-
πιταλιστικό σύστημα, η κρίση του 
απειλεί να μετατρέψει την εργατική 
τάξη, τους εργαζόμενους και τη νε-
ολαία σε σύγχρονους δουλοπάροι-
κους και σε κρέας για τα κανόνια 
τους. Να παλέψουμε για μια Κυβέρ-
νηση των Εργαζομένων.

Να παλέψουμε για:
▶ Κατάργηση των μνημονίων
▶ Διαγραφή του χρέους
▶ Έξω από Ε.Ε. και ευρώ
▶ Εθνικοποίηση των τραπεζών 
και των τομέων-κλειδιών της 
οικονομίας και λειτουργία τους 
κάτω από εργατικό έλεγχο
▶ Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. 
ΟΧΙ σε εξοπλισμούς, βάσεις, 
μιλιταρισμό
Αντιπολεμικός, 
Αντιιμπεριαλιστικός αγώνας όλων 
των λαών της περιοχής. ▶ Κοινός 
εχθρός μας οι αντιδραστικές 
αστικές τάξεις και οι ιμπεριαλιστές
▶ Άσυλο σε μετανάστες και 
πρόσφυγες. ▶ Κάτω η ρατσιστική 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
▶ Γενική Πολιτική 
Απεργία Διαρκείας για να 
πέσει η νεομνημονιακή, 
φιλοϊμπεριαλιστική και 
πολεμοκάπηλη συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Μόνη διέξοδος από τα σφαγεία 
των ανταγωνισμών και των πολέ-
μων ο Εργατικός Διεθνισμός

Η Πρωτομαγιά, παγκόσμια 
μέρα μνήμης και αγώνα 
ενάντια στην καπιτα-
λιστική εκμετάλλευση, 

καθιερώθηκε στη συνείδηση των ερ-
γαζομένων όλου του κόσμου ως μέρα 
σύμβολο της πάλης τους, έπειτα από 
την ηρωική εξέγερση των εργατών του 
Σικάγο τον Μάη του 1886. Η παγκό-
σμια απήχησή της δεν θα μπορούσε να 
αφήσει ανεπηρέαστο το ελληνικό ερ-
γατικό κίνημα, το οποίο δεν άργησε να 
οργανώσει τις δικές του Πρωτομαγιές. 

Η πρώτη οργανωμένη εκδήλωση 
Πρωτομαγιάς πραγματοποιείται στην 
Αθήνα το 1893. Περίπου 2000 άνθρω-
ποι συγκεντρώνονται στο Παναθηνα-
ϊκό Στάδιο και διαδηλώνουν υπέρ της 
οκτάωρης εργασίας, της καθιέρωσης 
της Κυριακής ως αργίας και της κρα-
τικής ασφάλισης για τα θύματα εργα-
τικών ατυχημάτων. Την Πρωτομαγιά 
του 1924 (και ενώ ισχύει στρατιωτικός 
νόμος), παρά την απαγόρευση, εργά-
τες συγκεντρώνονται στην Πλατεία 
Κοτζιά, όπου βρισκόταν τότε το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας. Ο επικεφα-
λής των στρατιωτικών τμημάτων δίνει 
εντολή στο ιππικό να επιτεθεί εναντίον 
τους. Δολοφονείται ο κομμουνιστής 
απεργός Παρασκευαΐδης και τραυ-
ματίζονται άλλοι 12 εργάτες. Το 1929 
η κυβέρνηση Βενιζέλου απαγορεύει 
τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις και 
εντείνει την αστυνομική βία κατά των 
συνδικαλιστών και γενικά του εργατι-
κού κινήματος. Το 1934, μετά τις εκδη-
λώσεις της Πρωτομαγιάς, ακολουθεί 
απεργιακή κινητοποίηση των λιμενερ-
γατών και μυλεργατών στην Καλαμά-
τα, που καταστέλλεται από τον στρατό 
και δολοφονούνται οχτώ εργάτες. 

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο είναι ο 
κόκκινος Μάης του ‘36, που  θα σημα-
δευτεί από την ηρωική εξέγερση των 
καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη και 
θα αποτελέσει έναν από τους σημαντι-
κότερους σταθμούς του εργατικού κι-
νήματος, αφού είναι η πρώτη ανοιχτή 
αμφισβήτηση της αστικής εξουσίας στη 

χώρα μας. Στις 29 Απριλίου, οι καπνερ-
γάτες της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν 
σε απεργία διαρκείας. Στις 9 Μάη, ο 
αγώνας κορυφώνεται, η Θεσσαλονίκη 
πρακτικά παραλύει από την απεργία 
25.000 εργατών. Η αστυνομία επιχει-
ρεί να διαλύσει τις διάφορες συγκε-
ντρώσεις και τις απεργιακές φρουρές 
στις καπναποθήκες, με αποτέλεσμα το 
στήσιμο οδοφραγμάτων και το ξέσπα-
σμα συγκρούσεων. Κατά την αιματηρή 
καταστολή δολοφονούνται 12 εργάτες. 
Ο πρώτος νεκρός ήταν ο 25χρονος 
αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης από το 
Ασβεστοχώρι.  Από το φωτορεπορτάζ 
της εποχής προέκυψε η φωτογραφία 
της μάνας του Τούση, που θρηνεί τον 
νεκρό της γιο καταμεσής του δρόμου. 
Από αυτή την εικόνα εμπνεύστηκε ο 
Γιάννης Ρίτσος και μας έδωσε την ποι-
ητική του συλλογή «Επιτάφιος». Η φω-
τογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου, 
κάνοντας πολλούς να παραλληλίζουν 
την εξέγερση των εργατών στη Θεσσα-
λονίκη με τα γεγονότα της ισπανικής 
επανάστασης. Ο «Επιτάφιος» γνωρίζει 
τεράστια απήχηση και γι’ αυτό η δικτα-
τορία του Μεταξά καίει το βιβλίο για 
παραδειγματισμό το 1938, μπροστά 
στους στύλους του Ολυμπίου Διός. 
Ολόκληρη η Θεσσαλονίκη συμμετέχει 
στην κηδεία των θυμάτων στις 10 Μάη.  

Απεργίες και διαδηλώσεις άλλων 
κομματιών της εργατικής τάξης σε διά-
φορες πόλεις της Ελλάδας το ίδιο διά-
στημα έδειχναν ότι, αν οι καπνεργάτες 
ακολουθούσαν μια μαχητική πολιτική 
αυτοοργάνωσης και σύγκρουσης με το 
καθεστώς, πολλοί ήταν έτοιμοι να τους 
ακολουθήσουν. Στην Ελλάδα, όπως 
και σε άλλες χώρες το 1936 (Ισπανία, 
Γαλλία κ.ά.), η έκβαση της ταξικής μά-
χης ήταν ανοιχτή. Τελικά, η στάση του 
ΚΚΕ, που τουλάχιστον από το 1934 (6η 
Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής) 
είχε πάρει επίσημα διαζύγιο από την 
προοπτική μιας σοσιαλιστικής επανά-
στασης στην Ελλάδα, προτάσσοντας 
τη διαβόητη, αντιμαρξιστική «θεωρία 
των σταδίων», η οποία συμπληρωνό-

ταν με την πολιτική του «λαϊκού μετώ-
που», θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
εκτόνωση και καταστολή του κινήμα-
τος. Η ορμή και ο αυθορμητισμός, η 
υποδειγματική αυτοοργάνωση και μα-
χητικότητα των καπνεργατών προδίδε-
ται και η εξέγερση λήγει άδοξα. 

Η πιο αιματηρή Πρωτομαγιά στην 
Ελλάδα είναι αυτή του 1944, στην κα-
τεχόμενη από τους ναζί Αθήνα. Στην 
Καισαριανή εκτελέστηκαν 200 κομ-
μουνιστές, ως αντίποινα για τον θάνα-
το γερμανών αξιωματικών και στρατι-
ωτών μετά από ενέδρα ανταρτών στη 
Λακωνία. Οι περισσότεροι από τους 
εκτελεσμένους ήταν κρατούμενοι στο 
κολαστήριο της Ακροναυπλίας.

 Οι δεσμοφύλακες της μεταξικής δι-
κτατορίας τούς είχαν παραδώσει στους 
ναζί μετά την κατάληψη της Ελλάδας, 
επειδή ήταν κομμουνιστές. Από τους 
200 δολοφονημένους κομμουνιστές, 
οι 12 ήταν τροτσκιστές ή αρχειομαρ-
ξιστές, έπεσαν φωνάζοντας για την 4η 
Διεθνή και τη νίκη της παγκόσμιας σο-
σιαλιστικής επανάστασης. Το 1976 έγι-
ναν δυναμικές συγκεντρώσεις, λόγω 
του μεταπολιτευτικού αγωνιστικού 
κλίματος και της άνθησης των εργο-
στασιακών σωματείων. Η Πρωτομαγιά 
αυτή σημαδεύτηκε από τον θάνατο του 
Αλέκου Παναγούλη. Την παραμονή 
της, τραυματίζεται θανάσιμα ο μαθη-
τής Σιδέρης Ισιδωρόπουλος, μετά από 
αστυνομική καταδίωξη κατά τη διάρ-
κεια αφισοκόλλησης. 

Στην περίοδο της βαρβαρότητας 
της  παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης 
που βιώνουμε, τα αιτήματα των εργα-
τών του Σικάγο μοιάζουν σημερινά. Το 
συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της 
εργαζόμενης νεολαίας δεν έχει βιώσει 
και προορίζεται να μην βιώσει το οχτά-
ωρο και την πενθήμερη εργασία. Η 
κυριακάτικη αργία οδηγείται σε κατάρ-
γηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την 
εφταήμερη εργασία. Τα εξαντλητικά 
ωράρια και η εντατικοποίηση οδηγούν 
στα συνεχώς αυξανόμενα εργατικά 
δυστυχήματα-δολοφονίες. Οι μισθοί 
πείνας, η ανασφάλιστη εργασία και οι 
απολύσεις εγκύων μάς μετατρέπουν σε 
δουλοπάροικους, που υπάρχουμε απλά 
για να δουλεύουμε και να ταΐζουμε τα 
αφεντικά. 

Σήμερα, η Εργατική Πρωτομαγιά 
υπονομεύεται από την αστική τάξη, 
που προσπαθεί να τη συνδέσει με την 
άνοιξη, καθιστώντας την μια ακίνδυνη 
γιορτή. Όμως, η Πρωτομαγιά εξακο-
λουθεί να είναι η μέρα των εργατών σε 
ολόκληρο τον κόσμο, η μέρα που εκα-
τομμύρια εργάτες σηκώνουν τη γροθιά 
τους και διεκδικούν. Η αιματοβαμμένη 
ιστορία της τάξης μας μπορεί να μας 
δώσει διδάγματα, ώστε μέσα από αυτή 
τη θανάσιμη κρίση του καπιταλισμού 
να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο που θα 
μας οδηγήσει στον σοσιαλισμό. 

Η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
Mνήμες αγώνα και θυσίας

▲ Mία από τις μεγαλύτερες απεργιακές συγκεντρώσεις
του Μάη ‘36 στη Θεσσσαλονίκη

Φάκελος: Πρωτομαγιά
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Την 1η Μαΐου του 1890, ο 
Φ. Ένγκελς σημείωνε στον 
πρόλογο της γερμανικής 
έκδοσης του Κομμουνιστι-

κού Μανιφέστου: «Σήμερα που γράφω 
αυτές τις γραμμές, το προλεταριάτο 
της Ευρώπης και της Αμερικής επιθε-
ωρεί τις δυνάμεις του, που για πρώτη 
φορά κινητοποιούνται σε μια στρατιά, 
κάτω από μια σημαία και για έναν άμε-
σο σκοπό: για το νομοθετικό καθορι-
σμό της κανονικής οχτάωρης εργάσι-
μης ημέρας, που διακηρύχτηκε ακόμα 
από το 1866, από το Συνέδριο της Διε-
θνούς στη Γενεύη και ξανά ύστερα από 
το Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού 
στα 1889. Και το θέμα της σημερινής 
μέρας θα δείξει στους καπιταλιστές και 
στους γαιοκτήμονες όλων τω χωρών 
ότι οι προλετάριοι όλων των χωρών 
είναι σήμερα πραγματικά ενωμένοι. 
Ας ήταν ο Μαρξ πλάι μου να το έβλεπε 
αυτό με τα ίδια του τα μάτια!».

Το κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον πριν την εξέγερση 
του Σικάγο

Μετά το τέλος του εμφυλίου, η οι-
κονομία της Αμερικής απογειώνεται. 
Κατασκευάζονται χιλιάδες εργοστά-
σια τα οποία απαιτούν ένα συνεχώς 
αυξανόμενο πλήθος πρόθυμων εργα-
τών. Μέσα σε μία δεκαετία ο αριθμός 
των βιομηχανικών εργατών ανεβαίνει 
από 1,3 σε 2 εκατομμύρια. Το 1870 το 
βιομηχανικό εργατικό δυναμικό ξεπερ-
νούσε ήδη τον αγροτικό πληθυσμό. 
Εκτός από τα 2 εκατομμύρια βιομηχα-
νικών εργατών, υπήρχαν και άλλα 3,6 
εκατομμύρια μισθωτοί στις ΗΠΑ.

Οι εργάτες ζούσαν πολύ μακριά από 
το «αμερικάνικο όνειρο». Η ανάπτυξη 
του αμερικάνικου καπιταλισμού συμ-
βαδίζει με την ανάπτυξη μιας άγριας 
αντιπαράθεσης: ανάμεσα στον πλούτο 
των αφεντικών και την αθλιότητα των 
εργατών, ανάμεσα στην άνεση και την 
αγωνία της επιβίωσης, ανάμεσα στην 
εξουσία και την απόλυτη εξάρτηση. 
Οι εργαζόμενοι, «αυτοί οι ειδικευμένοι 
τεχνίτες που ωφελήθηκαν όσο κανείς 
άλλος από το σύστημα της ελεύθερης 
εργασίας [...] άρχισαν να αμφιβάλλουν 
για τη φύση της ελευθερίας τους».

Με την πρόοδο και την εξάπλωση 
των σοσιαλιστικών ιδεών έχουμε από 
τα μέσα του19ου αιώνα τις πρώτες συ-
νειδητές προσπάθειες οργάνωσης του 
αμερικάνικου εργατικού κινήματος. 
Αναπτύσσονται διάφορες συλλογικο-
τήτες και κοινωνικές οργανώσεις για 
την υπεράσπιση των συμφερόντων της 
εργατικής τάξης. Αποκορύφωμα αυτής 
της προσπάθειας ήταν η ίδρυση της 
Εθνικής Εργατικής Ένωσης το 1866, με 
ηγέτη τον Ουίλιαμ Σιλβίς. Στις προ-
γραμματικές της αρχές, η Ένωση δια-
κήρυξε την αναγκαιότητα οργάνωσης 

της εργατικής τάξης, ανεξάρτητα από 
φυλή, φύλο, ή θρήσκευμα. Ο Μαρξ, 
σχολιάζοντας το πρόγραμμα της Ένω-
σης, αναφέρθηκε με πολύ κολακευτικά 
λόγια στην προβολή του αιτήματος 
για το 8ωρο καθώς και σ’ αυτό για 
«ίση πληρωμή για ίση δουλειά», που 
αφορούσε καταρχάς τις εργάτριες. Θα 
υπάρξουν μια σειρά από κινητοποιή-
σεις και σκληροί αγώνες σχετικά με το 
αίτημα για οχτάωρη εργασία.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1880, η βιομηχανική παραγωγή του 
Σικάγο αναπτυσσόταν με ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς. Πάνω από 250.000 μετα-
νάστες εργάτες από την Ευρώπη και 
τον Καναδά φθάνουν στην πόλη τη 
δεκαετία αυτή για να δουλέψουν στα 
καινούργια εργοστάσια. Η ανελέητη 
εισβολή των μηχανών αντικαθιστά 
τους εξειδικευμένους τεχνίτες, ενώ οι 
εργάτες βυθίζονται σε ακραία φτώχεια 
και ανεργία. Οι κοινωνικές ανισότητες 
διευρύνονται. Το Σικάγο παρουσιάζει 
δύο όψεις: «μια πόλη με δύσοσμους 
δρόμους και σπίτια που οι άνθρωποι 
ζούσαν στριμωγμένοι, όπου μια επιδη-
μία ευλογιάς είχε κοστίσει 2.000 ζωές, 
και μιαν άλλη πόλη, με μεγάλες επαύ-
λεις και καλοφροντισμένους λεωφό-
ρους, όπου οι διαβάτες απολαμβάνουν 
τον καθαρό αέρα της λίμνης».

Η εξέγερση του Σικάγο
Το 1886, η αμερικάνική εργατική 

τάξη, έχοντας επιβάλλει ήδη το δε-
κάωρο σχεδόν σε όλη την επικράτεια 
των ΗΠΑ έπειτα από μακροχρόνιους 
αγώνες, συσπειρωμένη γύρω από την 
αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση 
IWPA (Διεθνής Ένωση του Εργαζόμε-
νου Λαού) και ειδικά στο Σικάγο, προ-
πύργιο του εργατικού κινήματος, γύρω 
από το Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο, 
επίσης ελεγχόμενο από τους αναρχι-
κούς, αποφασίζει την κάθοδό της σε 
γενική απεργία με εναρκτήρια μέρα 
την 1η Μάη, με αίτημα την καθιέρωση 
του οχταώρου.

Στην απεργία συμμετείχαν εκατο-
ντάδες χιλιάδες εργατών, παραλύο-
ντας το Σικάγο καθώς και όλα τα με-
γάλα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, 
τρομοκρατώντας την αστική τάξη ότι 
επρόκειτο για μια νέα Παρισινή Κομ-
μούνα. Οι εφημερίδες, με μικρές δια-
φοροποιήσεις, δήλωναν ότι το κίνημα 
ήταν «κομμουνιστικό, ανατριχιαστικό 
και αχαλίνωτο». Η αρχική υποχώρηση 
ορισμένων βιομηχάνων και η παραχώ-
ρηση του οχτάωρου σε περίπου 150.000 
εργάτες, έδωσε τη θέση της στην ορ-
γάνωση ενός κύματος καταστολής με 
απεργοσπάστες, τραμπούκους και φυ-
σικά την προετοιμασία επέμβασης της 
αστυνομίας και του στρατού.

Η μπουρζουαζία του Σικάγο, χωρίς 
να κάνει καμία παραχώρηση, αποφά-

σισε την άγρια συντριβή του κινήμα-
τος δίνοντας εντολή στην αστυνομία 
να χτυπήσει στις 3 Μάη τις εργατικές 
διαδηλώσεις και να επιτεθεί στις απερ-
γιακές φρουρές, με αποτέλεσμα να 
δολοφονήσει έξι εργάτες και να τραυ-
ματίσει αρκετούς άλλους. Σε όλες τις 
ΗΠΑ απλώθηκε ένα τεράστιο κύμα 
διαμαρτυρίας και την επόμενη μέρα 
τα συνδικάτα στο Σικάγο αποφάσι-
σαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας το 
απόγευμα, στην πλατεία Χέιμαρκετ. 
Ενώ η συγκέντρωση πλησίαζε στο 
τέλος της, η αστυνομία προσπάθησε 
να διαλύσει τους εναπομείναντες δι-
αδηλωτές. Τότε εκτοξεύθηκε μια βόμ-
βα προς την αστυνομία σκοτώνοντας 
και τραυματίζοντας αρκετούς αστυ-
νομικούς. Η αστυνομία άνοιξε πυρ, 
προκαλώντας άγνωστο μέχρι σήμερα 
αριθμό θυμάτων. Έτσι δόθηκε το πρό-
σχημα στην αστική τάξη να εξαπολύ-
σει ένα πογκρόμ συλλήψεων, διώξεων 
και καταστολής σε όλη τη χώρα. Στο 
Σικάγο οδηγηθήκαν σε δίκη οκτώ 
αναρχικοί συνδικαλιστές ηγέτες (όταν 
έσκασε η βόμβα, μόνο ένας απ’ αυτούς 
ήταν παρών), οι οποίοι αντιμετώπισαν 
θαρραλέα και επαναστατικά τα αστι-
κά δικαστήρια, καταγγέλλοντας την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα και υπε-
ρασπιζόμενοι τους αγώνες της τάξης 
τους. Τέσσερεις από αυτούς οδηγήθη-
καν στην κρεμάλα, ένας αυτοκτόνησε 
και οι υπόλοιποι φυλακίστηκαν. Οι 
τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα 
από ένα κίνημα αλληλεγγύης των ερ-
γαζομένων, που ανάγκασε τις αρχές να 
αναθεωρήσουν την αρχική δίκη.

Έκτοτε η 1η Μάη αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για την παγκόσμια εργατική 
τάξη, που είδε στην εξέγερση του Σικά-
γο το δρόμο για την επίτευξη των δι-
κών της ανεκπλήρωτων αιτημάτων και 
διεκδικήσεων, με αποτέλεσμα μερικά 
μόλις χρόνια μετά, η Πρωτομαγιά του 
1890 να γίνει μέρα μαζικών απεργιών 
και διαδηλώσεων ταυτόχρονα στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Η αστική τάξη έκτοτε συκοφαντεί 
και διαστρεβλώνει το χαρακτήρα και 
τη σημασία της Εργατικής Πρωτομα-
γιάς (όπως και κάθε ιστορική στιγμή 
αμφισβήτησης της κυριαρχίας της), 
προσπαθώντας να τη συνδέσει με έναν 
ακίνδυνο εορτασμό της άνοιξης και της 
ανθοφορίας! Από την άλλη, οι γραφει-
οκράτες συνδικαλιστές διατηρούν την 
απεργία της Πρωτομαγιάς ως άλλοθι 
της απραξίας τους, μετατρέποντάς την 
όμως σε μια εθιμοτυπική απεργία, που 
σε τίποτα δεν θυμίζει τον ηρωικό αγώ-
να των εργατών του Σικάγο. Απέναντι 
σε κάθε πλαστογράφηση της ιστορίας 
από τους μηχανισμούς και τις μεθοδεύ-
σεις αστών, γραφειοκρατών και σταλι-
νικών, η 1η Μάη συνεχίζει να είναι η 
παγκόσμια ημέρα των εργατών. Η εξέ-
γερση των εργατών του Σικάγο εκφρά-
ζει μια αληθινή ιστορική συνείδηση, 
επίκαιρη και αναγκαία. Σήμερα, η δο-
μική κρίση του καπιταλισμού, τα αδιέ-
ξοδα του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού 
συστήματος και η ανελέητη επίθεση 
στα δικαιώματα των εργαζομένων, κα-
θιστούν πάλι επίκαιρη όλη την ιστορία 
της τάξης μας, ως ανεκτίμητο σχολείο 
και πηγή έμπνευσης για τους αγώνες 
και τις επαναστάσεις του σήμερα.

 ■ Νίκος Λ.

Η εργατική πρωτομαγιά του Σικάγο Η απολογία του
Αυγούστου Σπάις

Ο Αύγουστος Σπάις, ένας από τους κατηγορούμε-
νους εργάτες για τα γεγονότα του Σικάγου το 1886, 
στην απολογία του, μεταξύ των άλλων, είπε: 

«Κύριοι δικαστές, Αν σκέπτεστε σοβαρά ότι με τις 
κρεμάλες μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα, που 
εξωθεί εκατομμύρια γονατισμένων από την καταπί-
εση εργατών προς την εξέγερση, είστε, μα την αλή-
θεια, “πτωχοί τω πνεύματι”. Σε παρόμοια περίπτωση 
θα μας κρεμάσετε με το δίκιο σας. Έπειτα, αυτό είναι 
το καλύτερο που έχετε να κάμετε. Κρεμάστε μας! Μα 
να περιμένετε το τέλος. Εάν δεν το βλέπετε, εγώ σας 
το αναγγέλλω. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω 
σας, απ’ όλες τις μεριές σας, θεριεύει μια φωτιά. Το 
έδαφος σαλεύει κάτω απ’ τα πόδια σας. Βαδίζετε, 
κυριολεκτικά, επάνω σε μια υπόγεια φωτιά. Θέλε-
τε να την αγνοείτε; Δε θα την αποφύγετε. Θέλετε ν’ 
απαλλαγείτε, άπαξ δια παντός, απ’ όλους τους «συ-
νωμότες»; Απαλλαγείτε πρώτα από τα αφεντικά της 
βιομηχανίας, οι οποίοι δημιούργησαν την ανήθικη πε-
ριουσία τους από το κλεμμένο αντίτιμο της εργασίας 
που δεν πληρώθηκε. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε 
«αύξηση του εθνικού πλούτου»! «Εθνικού»! Τι ειρω-
νεία! Τη χαρά μερικών προνομιούχων του έθνους να 
λέτε. Κάνετε κάτι καλύτερο. Καταργήστε τα τρένα, 
τον τηλέγραφο, τα τηλέφωνα, τα βαπόρια, τον εαυτό 
σας! Καταργήστε πρώτα από όλα εσάς τους ίδιους! 
Γιατί; Γιατί εσείς, με τη συμπεριφορά σας, είστε οι 
πρώτοι πράκτορες της επανάστασης. Καταργήσατε 
την αρπαγή και τη λεηλασία, Κύριοί μου. Αλλά, αυτή 
είναι η δουλειά σας. Είναι η ανήθικη αποστολή μιας 
εκατοντάδας ανθρώπων, οι οποίοι προτιμούν ν’ απο-
λαμβάνουν το παν, χωρίς να κάμνουν τίποτε. Από αυ-
τήν ακριβώς την τάξη πάμε να απαλλαγούμε. 

Κοιτάξετε το οικονομικό πεδίο της μάχης. Οι ερ-
γάτες έχουν πετσοκοφτεί και εσείς, ω Χριστιανοί μου 
και καλοί μου και ευγενικοί αστοί, εσείς είστε οι κοι-
νωνικοί γύπες, που τρώνε τη σάρκα των πτωμάτων. 
Θέλετε να κάνουμε έναν περίπατο στα στενά δρομά-
κια της πολιτείας αυτής, εκεί όπου περνάνε τις μέρες 
τους οι αληθινοί δημιουργοί του πλούτου; Πάμε μαζί 
στα ανθρακωρυχεία του Χόκιγκ Βάλεϊ; Δε θα βρού-
με ανθρώπους, θα βρούμε κινούμενα πτώματα που 
άρχισαν να αποσυντίθενται. Η γενική κρατικοποίη-
ση των μέσων παραγωγής καθίσταται αναπόφευκτη 
αναγκαιότητα. Αρχίζει η εποχή του σοσιαλισμού και 
της παγκόσμιας συνεργασίας. Οι κατέχουσες τάξεις 
θα απαλλοτριωθούν. Εκείνοι που λένε “τούτο είναι 
δικό μου”, θα τα δούνε όλα κοινά. Αυτό δε θα γίνει 
για σκοπούς σπεκουλάντικους, θα γίνει για το καλό 
όλων. Τούτο εδώ δεν είναι όραμα αιθέριο, καθώς νο-
μίζετε. Είναι αναγκαιότητα. Είδαμε στην ιστορία πώς 
ό,τι ήταν ανάγκη να γίνει, έγινε. Αυτό είναι η λογι-
κή της ζωής... Όποιος λέει ιδιωτική βιομηχανία, λέει 
αναρχούμενη βιομηχανία. Μετρημένα άτομα χρησι-
μοποιούν προς όφελός τους τις εφευρέσεις. Ο κόσμος 
είναι για τους λίγους. Δεξιά και αριστερά πέφτουν οι 
όμοιοί τους, θύματα του πλούτου και της καλοζωί-
ας τους. Λίγο τους ενδιαφέρει. Με τις μηχανές τους 
μετατρέπουν το ανθρώπινο αίμα σε σβώλους χρυσα-
φιού. Την ίδια την υγεία των ανήλικων. Με την πολλή 
εργασία, δολοφονούν τα γυναικόπαιδα. Με την ανερ-
γία σκοτώνουν. Και αυτοί οι άνθρωποι σου λέγονται 
Χριστιανοί! Γνήσιοι Χριστιανοί! 

Εμείς παραβήκαμε τους νόμους σας, για να δεί-
ξουμε στο λαό σε τι αποβλέπουν όλοι σας οι θεσμοί: 
στο να εγκαθιδρύσουν, στη χώρα αυτή, μια ολιγαρχία, 
όμοια της οποίας σε κτηνωδία δεν υπάρχει πουθενά 
στη Γη! Αν πιστεύετε ότι με το να μας κρεμάσετε θα 
εξουδετερώσετε το κίνημα των εργαζομένων, το κίνη-
μα από το οποίο εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα 
που σέρνονται στη φτώχεια και στη μιζέρια, περιμέ-
νουν τη λύτρωσή τους –αν αυτή είναι η γνώμη σας–, 
τότε κρεμάστε μας! Εδώ θα ποδοπατήσετε μία μικρή 
σπίθα, εκεί όμως και πιο πέρα και απέναντι και γύρω 
μας παντού, θα ξεπεταχτούν οι φλόγες. Η φωτιά είναι 
υπόγεια και δε θα μπορέσετε να τη σβήσετε...»
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Όταν στις 5 Απρίλη ο Τραμπ 
εξουσιοδότησε το υπουργείο 
Εμπορίου να επιβάλλει δα-
σμούς σε εισαγόμενα εμπο-

ρεύματα από την Κίνα ύψους 100 δισ. 
(επιβάλλοντας έτσι δασμούς σε συνο-
λικές εισαγωγές άνω των 150 δισ.) όλοι 
περίμεναν με αγωνία την αντίδραση της 
Κίνας, παρ’ όλο που ήταν γνωστό ότι σε 
αυτήν τη φάση την Κίνα αφενός δεν την 
συμφέρει το ξέσπασμα ενός ανεξέλεγκτου 
εμπορικού πολέμου (ούτε βέβαια και τις 
ΗΠΑ) και αφετέρου ότι τα περιθώριά της 
για εμπορικά μόνο αντίμετρα ήταν περιο-
ρισμένα: γιατί οι εξαγωγές αμερικάνικων 
εμπορευμάτων προς την Κίνα δεν ξεπερ-
νούν τα 150 δισ., και η Κίνα είχε ήδη επι-
βάλλει δασμούς σε 50 δισ.

Με αυτήν την έννοια η «αντίδραση» 
της Κίνας που εκδηλώθηκε τρεις μέρες 
μετά, σε ομιλία του ίδιου του Σι Τσιπίνγκ, 
ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενη και συνη-
θισμένη: μια επιφανειακά υποχωρητική 
στάση, στα όρια της δουλοπρέπειας, που 
σώζει τα προσχήματα και ταυτόχρονα συ-
γκαλύπτει την αποφασιστική συνέχιση της 
πολιτικής της Κίνας. Ο Σι Τσιπίνγκ υπο-
σχέθηκε ότι η Κίνα θα γίνει πιο αυστηρή 
στην τήρηση και εφαρμογή των πνευματι-
κών δικαιωμάτων, θα φιλελευθεροποιήσει 
περαιτέρω το καθεστώς των ξένων επεν-
δύσεων, θα ανοίξει περισσότερο την χρη-
ματοπιστωτική αγορά της, θα διευκολύνει 
τις εισαγωγές εμπορευμάτων υψηλής τε-
χνολογίας και θα συνεχίσει τις διαπραγμα-
τεύσεις για τον περιορισμό των κινέζικων 
εξαγωγών στις ΗΠΑ ώστε να μειωθεί το 

εμπορικό έλλειμμα των τελευταίων.
Οι υποσχέσεις αυτές έχουν ξαναδοθεί 

και εφαρμοστεί μέχρι του βαθμού που δεν 
διαταράσσεται η πολιτική ανάπτυξής της 
Κίνας. Παρ’ όλα αυτά οι υποσχέσεις αυτές 
φάνηκαν να ικανοποιούν τον Τραμπ και 
να τον εμφανίζουν ως νικητή στην μεταξύ 
τους διένεξη.

Όπως και να ’χει, ακόμη κι αν υπάρξει 
μια ολιγόμηνη ανάπαυλα, ο εμπορικός πό-
λεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ Κίνας και 
ΗΠΑ θα συνεχιστεί με ακόμη πιο οξυμέ-
νη μορφή, γιατί το διακύβευμα δεν είναι 
απλώς η μείωση του εμπορικού ελλείμμα-
τος των ΗΠΑ. Επιπλέον, όλο το οικονομι-
κό επιτελείο του Τραμπ, από εμπορικούς 
συμβούλους έως υπουργούς, συμπεριλαμ-
βανομένου και του ίδιου, είναι γνωστά 
«γεράκια του εμπορίου» (αντίστοιχος ευ-
φημισμός με τα «γεράκια του πολέμου»).

Η αντιμετώπιση του θηριώδους εμπο-
ρικού ελλείμματος των ΗΠΑ είναι απλώς 
η κορυφή του παγόβουνου. Ακόμη κι αν η 
Κίνα αυξήσει την καταβολή πνευματικών 
δικαιωμάτων σε αμερικάνικες εταιρείες, 
ακόμη κι αν φιλελευθεροποιήσει τις ξένες 
επενδύσεις (δηλαδή καταργήσει το καθε-
στώς των κοινών επιχειρήσεων με κινέζους 
επιχειρηματίες), τις απαιτήσεις σε εισαγω-
γή τεχνογνωσίας, και διευκολύνει την εξα-
γωγή των κερδών των ξένων επιχειρήσε-
ων που επενδύουν στην Κίνα, ακόμη κι αν 
ανοίξει περισσότερο τη χρηματοπιστωτική 
της αγορά και περιορίσει τις κινέζικες εξα-
γωγές, ο δυσμενής για τις ΗΠΑ οικονομι-
κός συσχετισμός δεν πρόκειται να αντι-
στραφεί, γιατί δεν πρόκειται να ανασταλεί, 

και πολύ περισσότερο να 
ανακοπεί, η πορεία ανά-
πτυξης της Κίνας.

Σε αυτήν την φάση 
η Κίνα δεν έχει κανένα 
συμφέρον να οξύνει πε-
ραιτέρω τον εμπορικό 
πόλεμο. Κάθε άλλο, ο 
χρόνος δουλεύει υπέρ 
της. Όχι ότι δεν έχει τα μέσα. Η Κίνα εί-
ναι ο μεγαλύτερος πιστωτής των ΗΠΑ, 
και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αρχίσει 
να ρευστοποιεί αμερικάνικα ομόλογα ή 
να περιορίσει την αγορά νέων, ωθώντας 
έτσι σε αύξηση των αμερικάνικων επιτο-
κίων δανεισμού που θα είχε σαν συνέπεια 
αφενός το σκάσιμο της χρηματιστηριακής 
φούσκας των ΗΠΑ και αφετέρου το από-
τομο βύθισμά τους στην κρίση. Επιπλέον η 
Κίνα έχει και άλλες επιλογές διάθεσης των 
εμπορευμάτων της: είτε προς το εσωτερικό 
της με διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς 
της είτε προς το εξωτερικό με αύξηση των 
εμπορικών συνεργασιών (ήδη κτίζει σιγά-
σιγά μια αντίστοιχη Συμφωνία του Ειρηνι-
κού, χωρίς βέβαια τις ΗΠΑ), κ.ο.κ. Έτσι, το 
πολύ-πολύ να μειώσει ελαφρά τον βημα-
τισμό της, μεγαλώνοντας το χρονικό δι-
άστημα απομύζησης της παλιάς αμερικά-
νικης αυτοκρατορίας, μέχρι να επιχειρήσει 
να την πετάξει σαν άδειο κέλυφος, όπως 
γίνεται πάντα στην ιστορία – αν και αυτές 
οι σαρωτικές ανακατατάξεις γίνονται και 
αποφασίζονται πάντα με πολέμους.

Από την άλλη, και τα περιθώρια του 
Τραμπ δεν είναι μεγάλα. Δεν έχει και πολλά 
οικονομικά μέσα να χρησιμοποιήσει, μια 

που ούτε οι δασμοί συνιστούν ουσιαστική 
και μακροπρόθεσμη λύση, ούτε η απαγό-
ρευση αγοράς αμερικάνικων επιχειρήσεων 
από κινέζικες μπορεί να συνεχιστεί. Ταυτό-
χρονα όμως,ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει 
πίσω. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αν η Κίνα 
αναπτυχθεί και στους πιο προηγμένους 
τομείς (ρομποτική, νέα υλικά, οικολογικά 
μεταφορικά μέσα, αεροπλάνα, φάρμακα, 
προϊόντα βιοτεχνολογίας, τεχνητή νοη-
μοσύνη και τσιπάκια, κ.ά.), όπου προς το 
παρόν κυριαρχούν οι ΗΠΑ, αυτό θα ση-
μάνει όχι μόνο τον οικονομικό παραγκω-
νισμό των ΗΠΑ από την παγκόσμια αρένα 
αλλά και την απώλεια της προς το παρόν 
αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής υπεροχής 
της. Γι’ αυτό και ο εμπορικός πόλεμος, 
παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις και 
των δύο, θα οξύνεται προοδευτικά – αλλά 
κυρίως θα αρχίσουν να οξύνονται απότο-
μα οι στρατιωτικο-πολιτικές συγκρούσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σε όλα τα μέχρι 
τώρα θερμά μέτωπα του πλανήτη, με τον 
κίνδυνο ενός παγκόσμιου πολέμου να επι-
κρέμεται πλέον σαν δαμόκλειος σπάθη 
πάνω από το παγκόσμιο προλεταριάτο.

 ■ Ηρακλής Χριστοφορίδης

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας

Στις 14 Απριλίου ο πλανήτης 
έφτασε στα όρια μιας τοπικής 
σύγκρουσης με παγκόσμια όμως 
εμβέλεια, η οποία αποφεύχθηκε 

προς το παρόν εξαιτίας της αδυναμίας των 
δυτικών ιμπεριαλιστών να αντιμετωπίσουν 
τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής, και 
της αποφασιστικότητας του ρώσικου ιμπε-
ριαλισμού να διατηρήσει τα κεκτημένα 
του, ασφαλώς αξιοποιώντας και το βάρος 
της Κίνας και άλλων παικτών στην περιο-
χή (Ιράν, Τουρκία). Η υποτιθέμενη χρήση 
χημικών όπλων από τον Άσαντ στην πολι-
ορκημένη Ντούμα στις 7 Απριλίου μοιάζει 
περισσότερο σκηνοθετημένη και από την 
επίσης υποτιθέμενη χρήση χημικών από τις 
συριακές δυνάμεις πριν από ένα χρόνο τον 
Απρίλιο του 2017 στο χωριό Χαν Σεϊχούν, 
που αποτέλεσε την δικαιολογία για μια πυ-
ραυλική επίθεση των ΗΠΑ στη Συρία.

Οι συριακές δυνάμεις μαζί με τους Ρώ-
σους και τους Ιρανούς - Χεζμπολάχ του Λι-
βάνου είχαν καταφέρει να περικυκλώσουν 
τους ισλαμιστές, οι οποίοι έπειτα από συμ-
φωνία εγκατέλειπαν τον θύλακα πηγαί-
νοντας στην περιοχή της Ιντλίμπ. Από τις 
28 Φεβρουαρίου 165.000 άνθρωποι εγκα-
τέλειψαν τα σπίτια τους -μαζί με 20.389 
μαχητές- μια πραγματική τραγωδία, που 
επιβεβαιώνει όμως το γεγονός ότι το καθε-
στώς δεν είχε κανένα λόγο να χρησιμοποι-
ήσει χημικά που σίγουρα θα επέφεραν συ-
νέπειες από τους δυτικούς ιμπεριαλιστές.

Παρά τη σκηνοθεσία και τα κροκοδείλια 
δάκρυα, χρειάστηκε μια εβδομάδα διαβου-
λεύσεων για να αποφασιστεί το είδος και 
η έκταση της επίθεσης που θα εξαπέλυαν 
οι δυτικοί ιμπεριαλιστές. Ο λόγος γι’ αυτήν 
την καθυστέρηση είναι διπλός: Πρώτον, το 
γεγονός ότι η Ρωσία έκανε καθαρό ότι, σε 

περίπτωση προσβολής των ρωσικών δυ-
νάμεων, η απάντηση θα στόχευε όχι μόνο 
τους πυραύλους αλλά τα σημεία εκτόξευ-
σης τους! Δεύτερον, το γεγονός ότι οι δυ-
τικοί και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ δεν έχουν απο-
φασίσει τι θέλουν από το συριακό μέτωπο. 
Στο βαθμό που δεν μπορούν να στείλουν 
χερσαίες δυνάμεις αναλαμβάνοντας το κό-
στος, αλλά εξακολουθούν να «κρύβονται» 
πίσω από άλλες δυνάμεις (Σ. Αραβια) και 
τους Κούρδους, δεν έχουν άλλη επιλογή 
από το να αποσταθεροποιούν βομβαρδί-
ζοντας, να επεμβαίνουν μέσω αντιπροσώ-
πων και να περιμένουν πιθανά καλύτερους 
συσχετισμούς (για παράδειγμα, να πιέσουν 
την Τουρκία να εγκαταλείψει την συμμαχία 
με το Ιράν και την Ρωσία και να εξωθήσουν 
το Ισραήλ σε μεγαλύτερη εμπλοκή). Μέχρι 
τότε, η διατήρηση μιας σχετικής ισορροπί-
ας ώστε να αποφευχθεί το χάος της Λιβύ-
ης, μπορεί να χωρέσει για τους Δυτικούς 
ακόμα και μια κυβέρνηση Άσαντ υπό τον 
έλεγχο των Ρώσων, σε συνδυασμό με σφαί-
ρες επιρροής, δηλαδή ένα διαμελισμό της 
χώρας. Επομένως η αυστηρά «οριοθετη-
μένη» πυραυλική επίθεση, ενάντια σε ανύ-
παρκτους στόχους (υποτίθεται εργαστήρια 
χημικών όπλων), μετά από προειδοποίηση 
των Ρώσων, αποφυγή του εναέριου χώρου 
των Ρωσικών βάσεων και χωρίς κανένα νε-
κρό για το καθεστώς, δεν μπορύσε παρά να 
επιφέρει πενιχρά αποτελέσματα, ειδικά αν 
λάβει κάνεις υπόψην του τους «λεονταρι-
σμούς» του Τραμπ για τις... έξυπνες βόμβες 
που θα πήγαιναν να συναντήσουν τους 
Ρώσους στην Συρία.

Θα ήταν λάθος όμως να θεωρήσει 
κανείς ότι η επέμβαση ήταν χωρίς περι-
εχόμενο. Πρώτον έδειξε ότι η απειλή για 
μια γενικευμένη σύρραξη δεν είναι εκτός 

των σχεδίων των ιμπεριαλιστών, 
πράγμα που, σε συνδυασμό με 
τα νέα οικονομικά μέτρα ενάντια 
στη Ρωσία που σχεδιάζουν οι 
ΗΠΑ, ταρακούνησε τον ρωσικό 
ιμπεριαλισμό. Δεύτερον, στοίχισε 
πίσω από τον αμερικανικό ιμπε-
ριαλισμό Άγγλους και Γάλλους 
(το 2017 δεν είχαν συμμετάσχει) 
πράγμα που άφησε την ΕΕ διάτρητη, να 
εξυμνεί τους βομβαρδισμούς, να «επιμέ-
νει» στην «ειρηνευτική» διαδικασία της 
Γενεύης που ολοφάνερα έχει αποτύχει 
και να «εκλιπαρεί» τους τρεις της Αστάνα 
(Τουρκία, Ιράν, Ρωσία) να διατηρήσουν τις 
ζώνες αποκλιμάκωσης. Τρίτον, διευκόλυνε 
δυο επεμβάσεις του Ισραήλ ενάντια σε συ-
ριακούς στόχους –οι οποίες πέρασαν στα 
ψιλά– στις οποίες είχαμε μάλιστα και για 
πρώτη φορά νεκρούς Ιρανούς, αναβαθ-
μίζοντας την επέμβαση του Ισραήλ στην 
χώρα. Το Ισραήλ ουσιαστικά ήδη βρίσκεται 
σε πόλεμο με το Ιράν και την Χεσμπολάχ, 
αφού έχει πραγματοποιήσει πάνω από 100 
επιδρομές με στόχους βάσεις και φάλαγγες 
μεταφοράς εφοδίων των Ιρανικών δυνά-
μεων. Τέταρτον, επιχείρησε να αποστα-
θεροποιήσει περαιτέρω τη συμμαχία της 
Αστάνα σε ό,τι αφορά την Τουρκία (παρά 
το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το 
Ιντσιρλίκ για την επίθεση, την οποία όμως 
η Τουρκία δεν καταδίκασε), κάνοντας πιο 
δύσκολη την εξεύρεση μιας πολιτικής λύ-
σης χωρίς το διαμελισμό της χώρας. Η επί-
σπευση των εκλογών από τον Ερντογαν 
στην Τουρκία έχει ασφαλώς σχέση με τις 
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η τουρκι-
κή επέμβαση στο Αφρίν και την Ιντλίμπ το 
επόμενο διάστημα, η οποία έχει «κολλήσει» 
έξω από την Μανμπίτζ, στην οποία στρα-

τοπεδεύουν οι δυτικοί ιμπεριαλιστές, κα-
λύπτοντας προς το παρόν τους Κούρδους 
ανατολικά του Ευφράτη. Τέλος, η επίθεση 
έδειξε περισσότερο τι εννοούν οι ΗΠΑ 
όταν μιλάνε για «αποχώρηση» από την Συ-
ρία: Εννοούν να αναλάβουν το κόστος της 
εκστρατείας οι «σύμμαχοι», εμπλέκοντας 
τους Γάλλους και την Σαουδική Αραβία, 
η οποίοι έχουν πλέον «αποφασίσει» να 
εμπλακούν περισσότερο, περιπλέκοντας 
περισσότερο το παζλ.

Από την άλλη μεριά, η επίθεση έθεσε 
τους Ρώσους σε μεγαλύτερη εγρήγορση. 
Δεν είναι τυχαίο ότι μίλησαν για πώλη-
ση S-300 στο συριακό καθεστώς, την ίδια 
στιγμή που διεκδικούν για την Gazprom 
την διαχείριση και εκμετάλλευση των με-
γάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου κοντά 
στην πόλη Χομς. Παράλληλα, ο Άσαντ έχει 
εντείνει τις επιθέσεις στους θύλακες των 
τζιχαντιστών και απαίτησε ακόμα και την 
αποχώρηση των Τούρκων. Ακόμη και το 
Ιράκ, σε συνεννόηση με τον Άσαντ, βομ-
βάρδισε θέσεις του Νταες στα σύνορα των 
δύο χωρών.

Συνολικά, η επίθεση των δυτικών ιμπε-
ριαλιστών μπορεί να απέφυγε την άμεση 
σύγκρουση, έβαλε όμως τα θεμέλια για μια 
ακόμη μεγαλύτερη στο μέλλον.

 ■ Κώστας Δικαίος

Συρία: Στο χείλος μίας παγκόσμιας σύρραξης
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Μαχητικές απεργίες και κινητοποιήσεις πραγ-
ματοποίησαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε 
πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, σε ένα ακόμα 
επεισόδιο που δείχνει ότι ίσως αρχίζει να ξε-

διπλώνεται ένα κύμα αγώνων και ριζοσπαστικοποίησης των 
εργαζομένων, αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους κλά-
δους. Η κατάσταση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι κάκιστη, με τη μείωση της χρηματοδότησης 
να αγγίζει το 28% στις περισσότερες πολιτείες και τους δά-
σκαλους και καθηγητές να είναι από τους πιο κακοπληρωμέ-
νους εργαζόμενους.

Η πρώτη χρονικά, σημαντικότερη και νικηφόρα κινητο-
ποίηση έγινε από τους εκπαιδευτικούς της Δυτικής Βιρτζί-
νια. Στις 22/2, το συνδικάτο τους ωθήθηκε στο να καλέσει σε 
απεργία, παρότι στην πολιτεία αυτή απαγορεύεται η απεργία 
δημοσίων υπαλλήλων, εξαιτίας της ανακοίνωσης για αύξηση 
των ήδη υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών και της αναι-
μικής αύξησης των μισθών. Η συμμετοχή στην απεργία ήταν 
καθολική, με 22.000 δάσκαλους και καθηγητές να κλείνουν 
τα σχολεία και στις 55 κομητείες της πολιτείας. 

Οι εκπαιδευτικοί της Δυτ. Βιρτζίνια προχώρησαν σε κα-
θημερινές συγκεντρώσεις έξω από το πολιτειακό Καπιτώλιο 
και τα σχολεία, καθώς είναι οι τέταρτοι πιο κακοπληρωμέ-
νοι εκπαιδευτικοί στις ΗΠΑ. Μετά από 5 μέρες απεργίας, η 
ηγεσία του συνδικάτου ήρθε σε συμφωνία με τον κυβερνήτη 
για αύξηση 5% στους μισθούς των εκπαιδευτικών και 3% 
στους μισθούς των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων και για 
δημιουργία μιας επιτροπής που θα μελετούσε το θέμα του 
ασφαλιστικού, και έτσι κάλεσε τους εκπαιδευτικούς πίσω στη 
δουλειά. Οι εργαζόμενοι όμως πήγαν κόντρα στη γραφειο-
κρατική ηγεσία και πήραν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια 
τους, απαιτώντας πραγματικές λύσεις για όλους και όχι αυ-
ξήσεις-κοροϊδία και αόριστες υποσχέσεις για το ασφαλιστικό.

Ενάντια στο κράτος και τη γραφειοκρατική ηγεσία του 

συνδικάτου, συνέχισαν την απεργία σε όλες τις κομητείες, 
κλιμακώνοντας με κατάληψη του Καπιτωλίου στο Τσάρλε-
στον, στις 2/3. Η αποφασιστικότητα και η αυτοοργάνωση 
τούς οδήγησε σε νίκη, καθώς στις 6/3 ο κυβερνήτης αναγκά-
στηκε να παραχωρήσει αύξηση 5% για όλους τους δημοσίους 
υπαλλήλους και πάγωμα της αύξησης των ασφαλιστικών ει-
σφορών για 16 μήνες.

Η νίκη των εκπαιδευτικών στη Δυτική Βιρτζίνια αποτέλε-
σε την κινητήρια δύναμη για χιλιάδες ακόμα εκπαιδευτικούς 
σε πολλές πολιτείες, οι οποίοι προχώρησαν σε απεργίες, με 
κύρια αιτήματα τις μισθολογικές αυξήσεις και την αύξηση 
της χρηματοδότησης για την παιδεία. Στην Οκλαχόμα, δά-
σκαλοι και καθηγητές προχώρησαν σε 9ήμερη απεργία από 
τις 2/4 έως τις 12/4, αρνούμενοι την πρόταση του κυβερνήτη 
για μικρή αύξηση του ετήσιου μισθού τους. Οι εκπαιδευτικοί 
απαίτησαν 10 χιλιάδες δολάρια αύξηση και γενναία χρηματο-
δότηση της εκπαίδευσης, καθώς είναι οι πιο κακοπληρωμένοι 
του κλάδου σε όλες τις ΗΠΑ, ενώ λόγω της υποχρηματοδό-
τησης (μείωση 20%) τα σχολεία λειτουργούν για 4 μέρες την 
εβδομάδα, ενώ πολλά από αυτά έχουν περικόψει μαθήματα. 
Με καθημερινές κινητοποιήσεις, 30.000 και πλέον εργαζόμε-
νοι πέτυχαν αύξηση της χρηματοδότησης κατά 40 εκ. δολά-
ρια και αύξηση του ετήσιου μισθού κατά 6 χιλιάδες δολάρια.

Στο Κεντάκι, οι εκπαιδευτικοί δεν πήγαν στα σχολεία 
στις 31/3 και ανεστάλησαν τα μαθήματα εξαιτίας αλλαγών 
που επιχειρούνται στο συνταξιοδοτικό, ενώ για τον ίδιο λόγο 
πραγματοποιήθηκε απεργία στο Κολοράντο στις 21/4. Τέλος, 
στην Αριζόνα, οι εκπαιδευτικοί ψήφισαν με ποσοστό 78% 
υπέρ της κήρυξης απεργίας για τις 26/4, αρνούμενοι πρόταση 
για αυξήσεις 20% στους μισθούς τους σε διάστημα 2 χρόνων, 
ζητώντας επιπλέον αυξήσεις, που να ισχύσουν και για τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους στα σχολεία (όπως οι οδηγοί των 
σχολικών λεωφορείων), και επιστροφή της χρηματοδότησης 
των σχολείων στο επίπεδο του 2008.

ΗΠΑ: Κύμα απεργιών εκπαιδευτικών

ΧΙΛΗ
Αντιμέτωπος με την πρώτη μαζική φοιτητική κινητοποίη-

ση βρέθηκε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινιέρα. Στις 
19/4, περισσότεροι από 120.000 φοιτητές διαδήλωσαν στις 
μεγάλες πόλεις της Χιλής και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο 
και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Αφορμή η πρόσφατη 
απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου να ακυρωθεί νό-
μος που απαγόρευε σε κερδοσκοπικές εταιρείες να ελέγχουν 
πανεπιστήμια. Ο Πινιέρα διατελεί την δεύτερη θητεία του 
και είναι γνωστές οι θέσεις του για την ιδιωτικοποίηση της 
εκπαίδευσης που προσπάθησε να εφαρμόσει από την πρώτη 
θητεία το 2010-2014, συγκρουόμενος με το φοιτητικό κίνημα. 
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Χιλή είναι η 4η ακριβότερη 
στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν συνδικάτα και οργανώσεις 

στην Αργεντινή, μετά την ανακοίνωση, από τον νεοφιλελεύ-
θερο πρόεδρο Μάκρι, αύξησης του φόρου στον ηλεκτρισμό 
κατά 40%. Από το 2015 οι φόροι σε δημόσια αγαθά όπως 
νερό, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο έχουν αυξηθεί περίπου 
500%, ενώ η νέα αυτή αύξηση ακολουθεί μία αύξηση 45% που 
επιβλήθηκε τον Δεκέμβριο! Τα συνδικάτα διαδήλωσαν στις 
18-19/4 στις μεγάλες πόλεις και κάλεσαν τους εργαζόμενους 
να μην καταναλώσουν ηλεκτρική ενέργεια για μια ώρα στις 
23/4. Ο Μάκρι εντείνει τις επιθέσεις σε εργατική τάξη και 
φτωχά λαϊκά στρώματα όσο η οικονομία ασθμαίνει, με τον 
πληθωρισμό να έχει φτάσει στο 25%.

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 
Κάθε άλλο παρά ήρεμη παραμένει η κατάσταση στην Κα-

ταλονία, με το αίτημα για ανεξαρτησία να παραμένει ανεκ-
πλήρωτο. Στις 15/4, 350.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν τους 
δρόμους της Βαρκελώνης, με αίτημα την απελευθέρωση των 
πολιτικών κρατουμένων που υποστήριξαν την ανεξαρτησία. 
Την κινητοποίηση κάλεσε πλατφόρμα οργανώσεων και συν-
δικαλιστικών ενώσεων που ιδρύθηκε τον Μάρτιο, με στόχο 
να «προασπιστεί τους καταλανικούς θεσμούς», τα «δικαιώ-
ματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες» και στηρίχθηκε από τις 
δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις, την CCOO και 
την UGT.

Στην Καταλονία δεν έχει εκλεγεί ακόμα πρωθυπουργός, 
αφού και στην τελευταία τέταρτη προσπάθεια, το ανώτατο 
δικαστήριο αρνήθηκε να αποφυλακίσει τον υποψήφιο Jordi 
Sanchez που αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 25 ετών. Σε περί-
πτωση μη εκλογής μέχρι τα τέλη Μαΐου, θα πρέπει να προκη-
ρυχτούν ξανά εκλογές, προκαλώντας νέες αναταράξεις στο 
πολιτικό σκηνικό.

ΙΝΔΙΑ
Με κεντρικό σύνθημα «Δικαιοσύνη για την Ασίφα», χι-

λιάδες νεολαίοι, φοιτητές και εργαζόμενοι διαδήλωσαν σε 
πολλές πόλεις της Ινδίας, στις 15/4, διαμαρτυρόμενοι για τον 
βιασμό μέχρι θανάτου του οκτάχρονου κοριτσιού στην επαρ-
χία Κασμίρ. Το άτυχο κορίτσι, μέλος μιας νομαδικής κοινότη-
τας του Κασμίρ, απήχθη τον Ιανουάριο από φανατικούς Ιν-
δουιστές που προσπαθούν να εκδιώξουν την μουσουλμανική 
αυτή φυλή. Στην αρχή έγινε προσπάθεια να κρατηθεί κρυφή 
η υπόθεση και μάλιστα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 40 δι-
κηγόρους που παρεμπόδισαν τις έρευνες των αρχών, οι οποί-
ες και κατέληξαν σε οκτώ κατηγορούμενους. Οι διαδηλωτές 
δηλώνουν αποφασισμένοι να μην ανεχθούν τέτοια γεγονότα 
και προειδοποίησαν για βίαιες κινητοποιήσεις σε περίπτωση 
που οι κατηγορούμενοι δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Στους δρόμους βγήκαν πάνω από 100.000 διαδηλωτές, 

στις 15 και 22/4, ενάντια στην πρόσφατα εκλεγείσα κυβέρ-
νηση του ακροδεξιού Ορμπάν. Οι διαδηλωτές, με σύνθημα 
«Είμαστε η πλειοψηφία», ζητούν επανακαταμέτρηση των 
ψήφων και αλλαγή του εκλογικού συστήματος καθώς ο συ-
νασπισμός του κόμματος του Ορμπάν, Fidesz, μαζί με το Χρι-
στιανοδημοκρατικό κόμμα ελέγχουν τα 2/3 του κοινοβουλί-
ου, παρ’ όλο που συγκέντρωσαν το 50% των ψήφων. Ακόμη, 
οι διαδηλωτές αντιτάσσονται στην αντιμεταναστευτική πο-
λιτική που εφαρμόζεται και ζητούν ελευθεροτυπία, αφού τα 
ΜΜΕ όπως υποστηρίζουν, ελέγχονται από τον Ορμπάν.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .

Μέσα σε δύο χρόνια από το λεγόμενο “Λευκό Πραξικό-
πημα” στην Βραζιλία όπου καθαιρέθηκε η νόμιμα εκλεγμένη 
κυβέρνηση της Ντίλμα Ρούσεφ (1/09/2016), ο δεξιός-φιλο 
ΗΠΑ συνασπισμός που διατηρεί την εξουσία οδηγείται σε 
όλο και πιο ακραίες θέσεις με σκοπό να εδραιώσει την πολι-
τική της ανατροπή για να την μετατρέψει σε μια κοινωνική 
ανατροπή ενάντια στις πολύ σημαντικές κατακτήσεις των 
τελευταίων 20 χρόνων που είχαν οι λαϊκές μάζες. Οι βουτηγ-
μένοι στην σήψη και την διαφθορά εκπρόσωποι της αστικής 
ελίτ, πάντα σε συμφωνία με την διεθνή μαφία του κεφαλαίου, 
ειδικά των ΗΠΑ, αδίστακτοι με τους φτωχούς και τους από-
κληρους, δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτές τις κατακτήσεις. 
Και μιας και τα κλασικά πραξικοπήματα με τα τανκς στους 
δρόμους δεν είναι τόσο “εύπεπτα” στις μέρες μας, οι αστικές 
ελίτ εφαρμόζουν “πραξικοπήματα νέου τύπου” σύμφωνα με 
την νεοφιλελεύθερη στρατηγική της “μη βίαιης δράσης” που 
θεωρητικοποιήθηκε από τον αμερικανό Gene Sharp. Τέτοια 
“πραξικοπήματα  νέου τύπου” οργανώθηκαν σε Ονδούρα, 
Παραγουάη και Βραζιλία. Είναι χαρακτηριστικό πως η θεσμι-
κή ανατροπή της Ρούσεφ έγινε με την κατηγορία πως αύξησε 
τα κρατικά έξοδα, παραβιάζοντας με αυτό τους φορολογικούς 
στόχους....Στην πραγματικότητα το μόνο που έκανε η κυβέρ-
νηση Ρούσεφ ήταν αντί να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες 
όπως ζητούσε η δεξιά, να μετακινήσει πόρους από ένα υπουρ-
γείο σε ένα άλλο χωρίς να αυξήσει τον προϋπολογισμό που 
είχε ήδη ψηφιστεί στην Βουλή. 

Η ακραία επιθετικότητα ενάντια στα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα, εγγενής χαρακτηριστικό της βραζιλιάνικης αστικής τά-
ξης (μπόρεσε να μετριαστεί από το εργατικό κίνημα μετά την 
πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985) το 1985)  
επανήλθε δριμύτερη μετά την ανατροπή της Ρούσεφ με στό-
χο την επιβολή ενός άλλου συσχετισμού δύναμης, υπέρ της 
αστικής τάξης και του δικού της μπλοκ εξουσίας (στρατός, μι-
κροαστικά στρώματα, κρατικός μηχανισμός) και ενδεχομένως 
και ενός διαφορετικού γεωστρατηγικού προσανατολισμού με 
την προσπάθεια ολοκληρωτικής “επιστροφής” στην αγκαλιά 
των ΗΠΑ όσο και αν αυτό φαντάζει αδιανόητο σήμερα. Πολύ 
σημαντικό είναι πως η οργανωμένη εργατική τάξη αντέδρα-
σε με πολύ μεγάλες και μαχητικές διαδηλώσεις ενάντια στην 
ανατροπή της Ρούσεφ και παρότι δεν μπόρεσε να επιβάλλει 
την επιστροφή της η μαχητικότητα της δείχνει ξεκάθαρα στις 
δυνάμεις της αντίδρασης πως δεν θα είναι καθόλου εύκολη 
υπόθεση η καθυπόταξη αυτού του γίγαντα. 

Για να επιφέρει την ανατροπή που έχει ανάγκη η αντίδρα-
ση καταλαβαίνει πολύ καλά πως πρέπει να δυσφημήσει και 
να εξοντώσει μια για πάντα τα σύμβολα των εργαζομένων 

και των καταπιεσμένων και η πρόσφατη φυλάκιση του Λού-
λα αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό. Ύστερα από μια σκληρότατη 
πολιτική δίωξη τριών χρόνων η απόφαση απόφαση για την 
φυλάκιση του ήρθε λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές 
του Οκτώβρη και ενώ στις δημοσκοπήσεις ερχόταν πρώτος...

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μάλιστα ελή-
φθη με οριακή πλειοψηφία έξι ψήφων έναντι πέντε ενώ την 
παραμονή της συνεδρίασης του είχε προηγηθεί δήλωση του 
αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων η οποία απειλούσε έμμεσα 
με στρατιωτική επέμβαση εάν οι δικαστές δεν φυλάκιζαν τον 
Λούλα. 

Για τις λαϊκές μάζες της Βραζιλίας και της Λατινικής Αμε-
ρικής ο Λούλα και το κόμμα του είναι αναμφίβολα σημαντικά 
σύμβολα, παρότι εφάρμοσαν ένα καθαρά ρεφορμιστικό πρό-
γραμμα και στην συνέχεια δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την 
διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης με τις προφανείς αρνη-
τικές συνέπειες για την εργατική τάξη. Όμως αντικειμενικά ο 
Λούλα ήταν από τους λίγους ρεφορμιστές ηγέτες της προη-
γούμενης δεκαετίας που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα ριζοσπα-
στικά τους προγράμματα τα οποία έβγαλαν από την ακραία 
φτώχεια δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους και φτωχά λαϊκά 
στρώματα. Κατά την διάρκεια των 15 χρόνων που κυβέρνησε 
το Εργατικό Κόμμα υπήρξε μια συνεχής και θεαματική ανά-
πτυξη της οικονομίας (αναδείχθηκε ως 5η μεγαλύτερη οικο-
νομία στον κόσμο), μια μεγάλη αύξηση του βιοτικού επιπέδου 
και μια αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου χωρίς ιστορι-
κό προηγούμενο. Σε μια χώρα 200 εκατομμυρίων με τεράστια 
ποσοστά ανθρώπων χωρίς γη, άστεγων, άνεργων και ακραίας 
φτώχειας οι κοινωνικές κατακτήσεις του Ε.Κ είναι τεράστιες 
και αυτό έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα στην συνείδηση των μα-
ζών και οι οποίες δεν είναι διατεθειμένες να παραδοθούν ανεύ 
όρων.  

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις είναι μπροστά. Το Εργα-
τικό Κόμμα συνεχίζει να στηρίζει την υποψηφιότητα Λούλα 
στις ερχόμενες εκλογές προσπαθώντας να συγκροτήσει ένα 
μέτωπο που θα μπορέσει να καταφέρει την απελευθέρωσή. 
Είναι κρίσιμο το εργατικό κίνημα στην Βραζιλία με ένα νέο 
κύμα αγώνων να αποτρέψει την ραγδαία χειροτέρευση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την επιβολή 
ενός σιδερένιου μιλιταριστικού κράτους, επιστροφή στις πιο 
σκοτεινές ημέρες τις βραζιλιάνικης ιστορίας. Με την αναγκαία 
ενοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση των αγώνων σε όλη την 
ήπειρο (Βενεζουέλα, Αργεντινή, Χιλή, κλπ) να βάλουν φρέ-
νο στην αντιδραστική/πραξικοπηματική φρενήρη πορεία των 
αστικών ελίτ και των ιμπεριαλιστών και να επιβάλλουν τις δι-
κές τους λύσεις. 

Βραζιλία: Φυλάκιση Λούλα ντα Σίλβα

12  Εργατική Πάλη Μάιος 2018ΔΙΕΘΝΗ

EP_May2018.indd   12 26/4/2018   10:46:39 πμ



Μάιος 2018 Εργατική Πάλη  13 

70 χρόνια από την παλαιστινιακή καταστροφή (Νάκμπα)

Η «Μεγάλη Πορεία της Επιστροφής» του παλαιστινιακού λαού

Η 15η Μάη κάθε έτους είναι μέρα 
μνήμης για τις σφαγές και τη 
βίαιη εκδίωξη από τη γη τους 
εκατοντάδων χιλιάδων Παλαι-

στινίων από το σιωνιστικό Ισραήλ το 1948. 
Τα γεγονότα έμειναν στη συλλογική μνήμη 
του παλαιστινιακού λαού με το όνομα «Αλ 
Νάκμπα» («Η Καταστροφή»).

Η δημιουργία και επέκταση του κρά-
τους του Ισραήλ (με ιδεολογικό πλαίσιο τον 
σιωνισμό, δηλαδή το υποτιθέμενο δικαίωμα 
των Εβραίων της Διασποράς να ιδρύσουν 
κράτος στα εδάφη της βιβλικής Παλαιστί-
νης) είναι μια αιματοβαμμένη ιστορία εποι-
κισμού και αρπαγής με κάθε μέσο της γης 
όπου ζούσε για αιώνες ο αραβικός πληθυ-
σμός της Παλαιστίνης. Η σιωνιστική ιδέα 
προωθήθηκε και από τη Βρετανία, η οποία 
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε κα-
ταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Μέσης 
Ανατολής και ευνοούσε τη δημιουργία ενός 
κράτους-χωροφύλακα ενάντια στους αρα-
βικούς λαούς. Ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι 
τη δεκαετία του ‘30 και την άνοδο του φα-
σισμού, ο σιωνισμός είχε πολύ μικρή απή-
χηση στις εβραϊκές μάζες. Παρά τις συστη-
ματικές προσπάθειες των σιωνιστών και 
την εύνοια των Βρετανών, στις παραμονές 
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου οι Εβραίοι δεν 
ξεπερνούσαν το 15% του πληθυσμού της 
Παλαιστίνης. 

Η κατάσταση άλλαξε μετά το τέλος του 
πολέμου, όταν εκατοντάδες χιλιάδες επιζώ-
ντες του Ολοκαυτώματος συνέρευσαν στην 
Παλαιστίνη, έχοντας και τη συμπάθεια της 
διεθνούς κοινής γνώμης. Οι σιωνιστές δη-

μιούργησαν ένοπλες ομάδες, τη Χαγκάνα, 
που τρομοκρατούσαν τους παλαιστίνιους 
χωρικούς για να τους αναγκάσουν να εγκα-
ταλείψουν τη γη τους, ενώ παράλληλα ορ-
γάνωναν βομβιστικές ενέργειες κατά των 
βρετανικών στρατευμάτων, τα οποία τελικά 
αποχώρησαν από την Παλαιστίνη το 1947. 
Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις στον 
ΟΗΕ, που κατέληξαν στο διαχωρισμό των 
παλαιστινιακών εδαφών σε εβραϊκά και 
αραβικά. Έτσι, δημιουργήθηκε το Ισραήλ, 
που αρχικά κατείχε τη μισή σχεδόν έκταση 
της Παλαιστίνης, τη στιγμή που οι Εβραίοι 
δεν ξεπερνούσαν το 30% του πληθυσμού. 
Οι σιωνιστές παρόλα αυτά συνέχισαν τη 
βάρβαρη εκστρατεία τους κατά των Παλαι-
στινίων και το 1948 ξέσπασε πόλεμος. 

Οι γειτονικές αραβικές χώρες (Αίγυ-
πτος, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ιράκ) 
επιτέθηκαν στο Ισραήλ, όμως η διαφθορά 
αυτών των μοναρχικών/μισοφεουδαρχικών 
καθεστώτων καταρράκωνε τη μαχητική 
ικανότητα των στρατών τους. Οι σιωνιστές 
δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν, με τη 
βοήθεια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, 
αλλά και του σταλινισμού. Η Σοβιετική 
Ένωση (ΕΣΣΔ) ήταν από τις πρώτες χώ-
ρες που αναγνώρισαν το Ισραήλ, ενώ του 
έστειλε και όπλα, μέσω Τσεχοσλοβακίας. Η 
εγκληματική σταλινική πολιτική επέτρεψε 
στα αντιδραστικά αραβικά καθεστώτα να 
εξαπολύσουν αντικομμουνιστική εκστρα-
τεία και να πλήξουν θανάσιμα το αραβικό 
εργατικό κίνημα. Αξίζει μάλιστα να σημειω-
θεί ότι η ΕΣΣΔ «κατάφερε» να χάσει και τη 
συμπάθεια των εβραϊκών μαζών (λόγω της 

νίκης της επί του ναζισμού) καθώς, μετά 
την υπόθεση της «συνωμοσίας» εβραί-
ων γιατρών κατά του Στάλιν, προκλήθηκε 
κύμα αντισημιτισμού, τόσο στην ΕΣΣΔ όσο 
και στις χώρες του «ανατολικού μπλοκ». 

Μετά τη στρατιωτική ήττα, η σιωνι-
στική τρομοκρατία χτύπησε αλύπητα τους 
ανυπεράσπιστους πλέον Παλαιστίνιους. 
Πάνω από 15.000 δολοφονήθηκαν, 531 
παλαιστινιακά χωριά και πόλεις καταστρά-
φηκαν ολοσχερώς και το 70% του παλαι-
στινιακού πληθυσμού πήρε το δρόμο της 
προσφυγιάς. Υπολογίζεται ότι σήμερα οι 
πρόσφυγες της «Νάκμπα» του 1948 και οι 
απόγονοί τους είναι πάνω από 5 εκατομμύ-
ρια, διασκορπισμένοι στις γύρω αραβικές 
χώρες αλλά και όλο τον κόσμο, ενώ το Ισ-
ραήλ αρνείται πεισματικά να τους επιτρέψει 
να επιστρέψουν στη γη τους. Το 1967, με 
τον «Πόλεμο των Έξι Ημερών», το Ισραήλ 
κατέλαβε και τα εναπομείναντα παλαιστι-
νιακά εδάφη, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, 
τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ.

Σήμερα, η Γάζα και αρκετές πόλεις της 
Δυτικής Όχθης είναι τυπικά ελεύθερες από 
την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία, όμως 
το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς έχει 
φροντίσει να κλείσει το σύνολο του παλαι-
στινιακού λαού σε μια τεράστια φυλακή. Η 
Γάζα έχει επανειλημμένα καταστραφεί από 
βομβαρδισμούς και υφίσταται έναν απάν-
θρωπο αποκλεισμό, παντού λείπουν ακόμα 
και στοιχειώδεις υποδομές, η ανεργία και 
η φτώχεια βρίσκονται στα ύψη, οι ισραη-
λινοί εποικισμοί επεκτείνονται συνεχώς, 

η επικοινωνία ακόμα και πολύ γειτονικών 
παλαιστινιακών περιοχών είναι σχεδόν 
πάντα αδύνατη, λόγω του τείχους που έχει 
κατασκευάσει το Ισραήλ και των διαρκών 
στρατιωτικών μπλόκων, η αρπαγή της γης 
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, γυναί-
κες και παιδιά δολοφονούνται, χιλιάδες 
πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται στη φυ-
λακή για δεκαετίες, ακόμα και χωρίς δίκη, 
και ο εφιαλτικός κατάλογος δεν έχει τέλος. 

Κι όμως, αυτός ο υπέροχος λαός δεν 
σκύβει το κεφάλι, όπως δείχνουν η γεν-
ναία στάση της 16χρονης Αχέντ Ταμίμι και 
οι διαδηλώσεις στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ, 
που συνεχίζουν να απαιτούν το δικαίωμα 
επιστροφής των προσφύγων, παρά τα ισρα-
ηλινά πυρά, τους δεκάδες νεκρούς και τους 
χιλιάδες τραυματίες. Είναι ελάχιστη υπο-
χρέωση για τους εργαζόμενους όλου του 
κόσμου και της χώρας μας να στηρίξουμε 
με την αλληλεγγύη μας αυτό τον ηρωικό 
αγώνα.

 ■ Γιάννης Χαλάς

Λίγο πριν συμπληρωθούν 70 
χρόνια από τη μαζική εκδίωξη 
700.000 Παλαιστινίων από τα 
εδάφη τους, την ισοπέδωση 

500 χωριών τους και την κατάληψή των εδα-
φών τους από τους ισραηλινούς το 1948, τα 
φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν, για λίγο, 
από το ασύλληπτο δράμα της Συρίας, στην 
αργή γενοκτονία που διαδραματίζεται συστη-
ματικά στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η «Μέρα της Γης» Βάφτηκε με Αίμα
Αφορμή στάθηκε μια ειρηνική διαμαρτυ-

ρία που πραγματοποιήθηκε –όπως κάθε χρό-
νο από το 1976– στις 30 Μαρτίου, η «Μέρα 
της Γης», όπως ονομάζεται από τους Παλαι-
στίνιους, στη μνήμη των συμπατριωτών τους 
που δολοφονήθηκαν από τον ισραηλινό στρα-
τό κατοχής όταν αντιστάθηκαν στον εκτοπι-
σμό που επιχειρήθηκε τότε. Η φετινή επέτειος 
στιγματίστηκε από την ψυχρή δολοφονία 18 
Παλαιστινίων και τον τραυματισμό άλλων 
1.400, καθώς τους χιλιάδες διαδηλωτές (γίνε-
ται λόγος για 30.000) που συγκεντρώθηκαν 
σε 5 διαφορετικά σημεία κατά μήκος του τεί-
χους που έχει υψώσει το Ισραήλ περίμεναν δα-
κρυγόνα, χημικά και ελεύθεροι σκοπευτές. Το 
γεγονός ότι ήταν άοπλοι και ότι διαδήλωναν 
αρκετές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα 
«σύνορα» που προστατεύει ο πανίσχυρος ισ-
ραηλινός στρατός, δεν εμπόδισε τον υπουργό 
Άμυνας του Ισραήλ, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, 
να κάνει λόγο για προσπάθεια διείσδυσης στο 
ισραηλινό έδαφος και να συγχαρεί τους ισ-
ραηλινούς στρατιώτες που προστάτευσαν τα 
σύνορά τους!

Η Επέτειος της «Νάκμπα» και η 
Κραυγή της Παλαιστίνης

Στις 15 Μάιου το Ισραήλ γιορτάζει τα 70 

χρόνια από την ίδρυση του κράτους του (φέ-
τος, μάλιστα, στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει 
και η ελληνική πολεμική αεροπορία στα πλαί-
σια του άξονα συμμαχίας και συνεργασίας που 
έχει δημιουργήσει η ελληνική κυβέρνηση με 
το κράτος-σφαγέα). Για τους Παλαιστίνιους 
συμπληρώνονται 70 χρόνια εκτοπισμού, δο-
λοφονιών, κατοχής και προσφυγιάς, 70 χρό-
νια από την «Νάκμπα» (Καταστροφή). Η Λω-
ρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή 
φυλακή όπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι 
ζουν εγκλωβισμένοι σε 365 τ. χλμ, χωρίς κα-
θαρό νερό, με ηλεκτρικό μόλις έξι ώρες τη 
μέρα, σχεδόν χωρίς υπηρεσίες υγείας, με τον 
ισραηλινό στρατό να πυροβολεί όταν προ-
σπαθούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους 
ή να ψαρέψουν για να ζήσουν. Οι παράνο-
μοι αλλά ραγδαία επεκτεινόμενοι εποικισμοί 
ελέγχουν πλέον το 42% των κατεχόμενων 
παλαιστινιακών περιοχών, ενώ οι Παλαιστί-
νιοι που ζουν στην Ιερουσαλήμ απαγορεύ-
εται ακόμα και να επισκευάσουν τα σπίτια 
τους, πόσο μάλλον να αποκτήσουν νέα. Από 
το 2000, που ξεκίνησε η 2η Ιντιφάντα, έχουν 
δολοφονηθεί σχεδόν 10.500 Παλαιστίνιοι, 
ενώ 7.785 βρίσκονται στη φυλακή. Ανάμεσά 
τους είναι και 300 παιδιά, σαν την Αχέντ Τα-
μίμι, που είδαμε πρόσφατα να συλλαμβάνεται 
επειδή χαστούκισε τον ισραηλινό στρατιώτη 
που πυροβόλησε τον ξάδερφό της, και κατα-
δικάστηκε από την ισραηλινή δικαιοσύνη σε 8 
μήνες φυλακή και 1.500 δολάρια πρόστιμο! Το 
σχέδιο είναι προφανές, πρόκειται για μια καλά 
σχεδιασμένη και προσεκτικά εκτελούμενη γε-
νοκτονία.

Ωστόσο, ο παλαιστινιακός λαός έχει απο-
δείξει πολλές φορές στην ιστορία του ότι δεν 
πρόκειται να σκύψει το κεφάλι στην ισραηλι-
νή βαρβαρότητα και την εγκληματική διεθνή 
αδιαφορία. Θυμάται και αυτός τα 70 χρόνια 
της κατοχής με την «Πορεία της Επιστροφής», 

όπως ονομάστηκε μια διαμαρτυρία 6 εβδο-
μάδων, με αφετηρία τη «Μέρα της Γης» που 
καλέστηκε από νεολαιίστικές οργανώσεις και 
υιοθετήθηκε από τη Χαμάς: Κάλεσαν τους 
Παλαιστίνιους να είναι κάθε Παρασκευή, 
μέχρι τις 15 Μαΐου, στα ίδια πέντε σημεία συ-
γκέντρωσης στα σύνορα με το Ισραήλ με αι-
τήματα την επιστροφή στα σύνορα του 1967, 
ίσα δικαιώματα για Παλαιστίνιους και Ισραη-
λινούς και δικαίωμα επιστροφής των παλαι-
στινίων προσφύγων στα εδάφη τους. Και ο 
παλαιστινιακός λαός ήταν εκεί κατά χιλιάδες 
και τις δύο επόμενες Παρασκευές, παρά το 
αιματοκύλισμα της 30ής Μαρτίου. Τα θύματα 
από τα ισραηλινά πυρά έφτασαν τα 38 (μετα-
ξύ τους ένα παιδί κι ένας δημοσιογράφος) και 
οι τραυματίες πολλαπλασιάστηκαν.

Με τις πλάτες των ΗΠΑ
Η διεθνής υποκρισία για άλλη μια φορά 

περίσσεψε. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση 
του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, ο οποί-
ος κάλεσε τις «εμπλεκόμενες» πλευρές να δεί-
ξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τις 
αντιπαραθέσεις. Όλοι ωστόσο βολεύτηκαν με 
το βέτο που άσκησαν οι ΗΠΑ στο Συμβού-
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενάντια σε μια έστω 
και τυπική έρευνα και καταδίκη της ωμής δο-
λοφονίας. Άλλωστε, χρόνια τώρα, κανένας 
τους, από την ΕΕ και τα Αραβικά Καθεστώτα 
μέχρι τον αυτόκλητο προστάτη του απαντα-
χού μουσουλμανικού κόσμου, Ερντογάν, δεν 
έχει επιβάλλει την παραμικρή κύρωση και δεν 
έχει αναστείλει καμιά συνεργασία με το ισρα-
ηλινό καθεστώς. Οι ΗΠΑ με τον Τραμπ, δια-
νύουν την πιο φιλο-ισραηλινή περίοδό τους, 
πολύ περισσότερο τώρα που η κατάσταση γί-
νεται εξαιρετικά δύσκολη για τον αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό στο μεσανατολικό μέτωπο και 
οι σχέσεις με την Τουρκία –το άλλο μεγάλο 
τους στήριγμα, μέχρι πρότινος στην περιο-

χή– περνάνε τη χειρότερη φάση τους. Μετά 
τη μονομερή αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσας του Ισραήλ και την επικείμενη 
μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας εκεί, 
το Κογκρέσο ζήτησε την πλήρη διακοπή της 
άμεσης βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους 
και ενέκρινε έκτακτη στρατιωτική βοήθεια 
705 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, 
πέρα από την ετήσια των 3,1 δισεκατομμυρί-
ων που είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα.

Ο παλαιστινιακός λαός έχει αποδείξει 
την περηφάνια του, το κουράγιο του και την 
αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί το 
δικαίωμά του να υπάρχει με αξιοπρέπεια και 
ελευθερία. Δίπλα του δεν έχει παρά τα κινή-
ματα αλληλεγγύης των λαών που και αυτοί 
κινδυνεύουν να γίνουν βορά στα συμφέρο-
ντα των ιμπεριαλιστών και των κάθε λογής 
συμμάχων τους, όπως είναι και ο δικός μας 
λαός. Είναι καθήκον των εργαζομένων, της 
νεολαίας, όλων μας να δείξουμε την αλληλεγ-
γύη μας στον παλαιστινιακό λαό, αλλά και να 
αντισταθούμε στα επικίνδυνα μονοπάτια του 
εθνικισμού και του πολέμου, στα οποία μας 
οδηγούν οι επιλογές και οι συμμαχίες της ελ-
ληνικής κυβέρνησης.

 ■ Μαρία Κτιστάκη

ΔΙΕΘΝΗ
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200 χρόνια Καρλ Μαρξ: Η διδασκαλία του

Ο μετασχηματισμός της 
γερμανικής κλασσικής 
φιλοσοφίας

Οι ρίζες της διαλεκτικής είναι πολύ πα-
λιές. Υπάρχει, ως αναζήτηση της σκέψης, 
εδώ και χιλιάδες χρόνια στα έργα Ελλήνων 
φιλοσόφων, όπως ήταν ο Ηράκλειτος («τα 
πάντα ρει»), αλλά και Κινέζων στοχαστών. 
Ο γερμανός στοχαστής Χέγκελ όμως ήταν 
εκείνος που την έσπρωξε στο αποκορύφω-
μά της, ενσαρκώνοντας στο πρόσωπό του 
την Γερμανική κλασσική φιλοσοφία.

Η πιο βασική πρόοδος που φέρνει η δια-
λεκτική ως τρόπος σκέψης, είναι η σύλληψη 
της πραγματικότητας σε συνεχή αλλαγή, 
σαν ένα συνδυασμό γεγονότων (προτσές) 
που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και όχι 
απλά ως ένα άθροισμα τέτοιων. Με αυτήν 
την έννοια για την διαλεκτική κανένα μέ-
ρος της πραγματικότητας, δεν μπορεί να 
κατανοηθεί μεμονωμένα, αποσπασμένο 
από την αλληλεξάρτησή του με όλα τα 
υπόλοιπα μέρη. Η καθολική κίνηση, είναι 
αποτέλεσμα των εσωτερικών αντιφάσεων 
του συνόλου. Η γνώση, δηλαδή η – εν μέ-
ρει – κατανόηση της αντικειμενικής πραγ-
ματικότητας, προκύπτει ως αλληλεπίδραση 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο ζει. Ο άνθρωπος μεταφράζει την 
πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνεται 
και την ίδια στιγμή μεταβάλλεται από την 
προσπάθειά να την αντιληφθεί, να την κα-
τανοήσει και να την αλλάξει. Η διαλεκτική 
της σκέψης πρέπει να προσαρμόζεται στην 
διαλεκτική της πραγματικότητας.

Η σκέψη του Χέγκελ έκανε άλματα υπό 
την επήρεια της γαλλικής επανάστασης 
που συχνά κατέληγαν σε μια υλιστική ανά-
λυση της κοινωνίας. Όπως π.χ. του ρόλου 
που έπαιξε η κοινωνική εργασία στην αν-
θρώπινη ιστορία. Παρόλα αυτά είχε αρκετές 
αδυναμίες. Η διαλεκτική του Χέγκελ, ήταν 
ιδεαλιστική, τη συνέλαβε δηλαδή κυρίως 
στο επίπεδο των ιδεών. Η κίνηση της σκέ-
ψης υπερτερούσε της κίνησης της ύλης, με 
αποτέλεσμα να ταυτίζει το πραγματικό με 
το ιδεώδες. Αυτός ο τρόπος σκέψης, οδήγη-
σε σε μία αντίληψη της ιστορίας κατά την 
οποία την ιστορία έγραφαν οι ιδεολογίες, 
τα «πνευματικά όντα», οι θρησκείες και όχι 
οι άνθρωποι, οι κοινωνικές ομάδες με αντί-
θετα κοινωνικά συμφέροντα.

Η ερμηνεία της περίφημης φόρμουλας 
του Χέγκελ «ότι είναι πραγματικό είναι και 
λογικό, ότι είναι λογικό είναι και πραγμα-
τικό» γέννησε δύο κατευθύνσεις σκέψης. 
Τους Παλαιο-Χεγκελιανούς, εξαιρετικά συ-
ντηρητικούς, υποστηρικτές της Πρωσικής 
μοναρχίας, της θρησκείας και του κράτους 
και τους Νεο-Χεγκελιανούς, ριζοσπάστες, 
αντικαθεστωτικούς, άθεους (π.χ. Λ. Φόιερ-
μπαχ). Ο Μαρξ υιοθέτησε και εξέλιξε τους 
βασικούς άξονες σκέψης των τελευταίων, 
μετατρέποντας την ιδεαλιστική διαλεκτική, 
σε υλιστική διαλεκτική που συνοψίζεται 
στα παρακάτω:

α) Η υλική πραγματικότητα, όπως η 
φύση και οι κοινωνίες, υπάρχει ανεξάρτητα 
από τις ιδέες εκείνων που προσπαθούν να 
την ερμηνεύσουν. Υπάρχει μία αντικειμενι-
κή πραγματικότητα, την οποία προσπαθεί 
να εξηγήσει η ανθρώπινη σκέψη, όπως εκεί-
νη διαμορφώνεται μέσα σ’ ένα συγκεκριμέ-
νο ιστορικό πλαίσιο. β) Η σκέψη δεν μπορεί 

να ταυτιστεί ποτέ απόλυτα με την αντικει-
μενική πραγματικότητα, καθώς η δεύτερη 
πάντα προηγείται της πρώτης. Η μόνη επα-
λήθευση της σκέψης είναι η πράξη, άρα επι-
στημονική σκέψη είναι αυτή που επιβεβαι-
ώνεται από την πράξη. γ) Οι άνθρωποι δεν 
είναι πνευματικά ή απλά όντα. Είναι κοινω-
νικά και ιστορικά συγκεκριμένες υπάρξεις 
που καθορίζονται από τις συνθήκες μέσα 
στις οποίες ζουν. δ) Η πάλη των ανθρώπων 
για την απελευθέρωσή τους αφορά καταρ-
χάς την αναζήτηση όλο και μεγαλύτερου 
υλικού χώρου για ζωή και τη δυνατότητα 
απόλαυσής της και άρα όλα τα κινήματα 
απελευθέρωσης στην ιστορία, δεν ήταν κι-
νήματα πνευματικής απελευθέρωσης, αλλά 
υλικής. βλ. «Κριτική της Θεωρίας του Κρά-
τους του Χέγκελ» (1843), «Θέσεις για το Φό-
ιερμπαχ» (1845), «Η Γερμανική Ιδεολογία» 
(1845-46) σε συνεργασία με τον Ένγκελς, 
«Η Γερμανική Ιδεολογία» (1845-46) σε συ-
νεργασία με τον Ένγκελς, κ.ά.

Ο μετασχηματισμός της γαλλικής 
κοινωνικής ιστοριογραφίας

Η κοινωνική ιστοριογραφία αντιλαμβά-
νεται την ανθρώπινη ιστορία ως αποτέλε-
σμα συγκρούσεων ανάμεσα σε κοινωνικές 
δυνάμεις. Η εμφάνισή της ήταν μία επανά-
σταση για τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς 
εισήγαγε την έννοιας της τάξης στην προ-
σπάθεια κατανόησης της ιστορίας. Αυτός ο 
τρόπος ερμηνείας της ιστορίας είχε επιχει-
ρηθεί μερικώς από τον Θουκυδίδη, κλασι-
κούς Κινέζους συγγραφείς, στοχαστές του 
ισλαμικού κόσμου κ.ά. Οι μεγάλες αστικές 
επαναστάσεις του 16ου-18ου αιώνα επέ-
τρεψαν στην γαλλική ιστοριογραφία των 
αρχών του 19ου αιώνα να συλλάβει την 
έννοια της ταξικής πάλης, ως εργαλείο για 
την κατανόηση της ιστορίας.

Παρά το ότι οι Γάλλοι ιστοριογράφοι 
του 19ου αιώνα προόδευσαν στην κατα-
νόηση της δομής και της δυναμικής διάφο-
ρων κοινωνιών, το έργο τους εμφάνιζε κενά 
στην επιστημονική ερμηνεία της ιστορίας 
και αντιφάσεις στην κατανόηση της εποχής 
της επικράτησης του καπιταλισμού. Χειρί-
στηκαν τις έννοιες των «κοινωνικών τάξε-
ων» και των «συγκρούσεων ανάμεσα στις 
κοινωνικές τάξεις» με περιγραφικό τρόπο 
και όχι ως κλειδί για την ερμηνεία της φύ-
σης των κοινωνικών τάξεων, των θέσεων 
τους στην παραγωγή, του κοινωνικού τους 
βάρους και των αγώνων τους. Απέτυχαν 
να αποκαλύψουν τις ρίζες των κοινωνικών 
τάξεων και του κράτους, παρουσιάζοντάς 
τα ως αιώνιους θεσμούς. Ασχολήθηκαν 
πολύ περιθωριακά με τους αγώνες και τα 
συμφέροντα των χαμηλότερων κοινωνικών 
τάξεων. Σε τελική ανάλυση ήταν μια ιστορι-
ογραφία που έγραφε την ιστορία των νικη-
τών ακόμη και εις βάρος της ιστορικής αλή-
θειας. Ο Μαρξ με τον Ένγκελς ξεπέρασαν 
τις παραπάνω αδυναμίες θεμελιώνοντας τις 
βασικές αρχές του ιστορικού υλισμού:

α) Το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων 
παραγωγής καθορίζει όλες τις ταξικές σχέ-
σεις και επομένως την κοινωνική δομή, β) 
η κοινωνική ύπαρξη καθορίζει την κοινωνι-
κή συνείδηση. Η ιδεολογία της τάξης που 
ελέγχει το κοινωνικό υπερπροϊόν είναι η κυ-
ρίαρχη ιδεολογία κάθε εποχής. γ) το κράτος 
είναι προϊόν της διαίρεσης της κοινωνίας σε 

τάξεις, εργαλείο σταθεροποίησης, διατή-
ρησης και αναπαραγωγής της εξουσίας της 
κυρίαρχης τάξης, δ) η ιστορία της ανθρω-
πότητας είναι η ιστορία της πάλης ανάμεσα 
στις κοινωνικές τάξεις, της επικράτησης κά-
ποιων κοινωνικών τάξεων πάνω σε άλλες: 
«η  ιστορία όλων των ως τώρα κοινωνιών 
είναι η ιστορία ταξικών αγώνων».  Αυτή η 
πάλη θα συνεχίζεται μέχρι να εξαφανιστούν 
οι βάσεις της, δηλαδή η ατομική ιδιοκτησία 
στα μέσα παραγωγής. ε) οι κοινωνικές τά-
ξεις δεν είναι αιώνιοι θεσμοί της ανθρώπι-
νης κοινωνίας/ανθρώπινης ύπαρξης, εμφα-
νίστηκαν σ’ ένα συγκεκριμένο στάδιο της 
ιστορίας και έτσι και η αταξική κοινωνία θα 
είναι ένα μελλοντικό στάδιο της ιστορικής 
εξέλιξης. «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος» (1847-48) σε συνεργασία με τον 
Ένγκελς, «Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη» (1852), «Η Κομμούνα του 
Παρισιού» (1871) σε συνεργασία με τον Έν-
γκελς.

Ο μετασχηματισμός της αγγλικής 
πολιτικής οικονομίας

«Τελικός σκοπός του έργου μου, είναι η 
ανακάλυψη του οικονομικού νόμου κίνησης 
της σύγχρονης κοινωνίας, δηλαδή της καπι-
ταλιστικής, της αστικής κοινωνίας.» έγραφε 
ο Μαρξ στον πρόλογο του Κεφαλαίου. Η 
ενασχόλησή του με την κοινωνική ιστορι-
ογραφία, τον οδήγησε στο να συνδέσει τις 
έννοιες της κοινωνικής τάξης και της τα-
ξικής πάλης με τις έννοιες της κοινωνικής 
εργασίας και του κοινωνικού προϊόντος. Ο 
Μαρξ, μετά από σκέψεις και δισταγμούς, 
μαζί με το Ένγκελς αγκάλιασαν τη θεμελιώ-
δη θέση της αγγλικής σχολής της πολιτικής 
οικονομίας, τη θεωρία της αξίας της εργα-
σίας – η οποία και αυτή είχε αρχαία καταγω-
γή –, σύμφωνα με την οποία η ανταλλαγή 
βασίζεται στη σύγκριση της ποσότητας της 
εργασίας που περιέχεται στα αγαθά. Στην 
τελική της μορφή, η αγγλική πολιτική οι-
κονομία όπως την εξέλιξαν ο Άνταμ Σμιθ 
και ο Ντέιβιντ Ρικάρντο τον 18ο και 19ο 

αιώνα αντίστοιχα, εμφάνιζε σημαντικές 
αντιφάσεις και γρίφους. Ενώ έδωσαν έναν 
– έστω ατελή – ορισμό της αξίας, αγνοού-
σαν την φύση αυτής της αξίας που μετριέται 
με την εργασία. Τι καθορίζει την αξία των 
εμπορευμάτων, του μισθού, την εργατική 
δύναμη; Έχοντας μία στατική αντίληψη της 
καπιταλιστικής οικονομίας, οι θεωρίες που 
προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτά τα 
ζητήματα, η θεωρία των μισθών του Μάλ-
θους και Ρικάρντο, η θεωρία του χρήματος 
του Ρικάρντο, ήταν λανθασμένες.

Ο Μαρξ ανέπτυξε ένα σύστημα οικονο-
μικής ανάλυσης που βασίζονταν στην εξή-
γηση και την κριτική του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής και των νόμων κίνησης 
του, αρχίζοντας από την ανάλυση του εμπο-
ρεύματος. Θεμελίωσε ότι η ουσία της αξίας 
είναι η εργασία και η κοινωνική εργασία 
είναι η βάση για την επιβίωση και αναπα-
ραγωγή όλων των ανθρώπινων κοινωνιών. 
Έτσι κατέληξε στον νόμο της αξίας, στον 
προσδιορισμό της εργατικής δύναμης – όχι 
της εργασίας – που πουλούν οι προλετάριοι 
και η οποία στην αστική κοινωνία μετατρέ-
πεται σε εμπόρευμα που ως τέτοιο, έχει τη 
δική του αξία, τη χρησιμότητά του, τον κοι-
νωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας για την 

αναπαραγωγή του. Λύνοντας την βασική 
αντίφαση της αγγλικής πολιτικής οικονο-
μίας, ανακάλυψε την υπεραξία, τη νέα αξία 
που δημιουργείται από την εκμετάλλευση 
της εργατικής δύναμης, ως τη μορφή που 
παίρνει το κοινωνικό υπερπροϊόν στην 
αστική κοινωνία. Αυτή είναι η σημαντικότε-
ρη συνεισφορά του Μαρξ στις οικονομικές 
και κοινωνικές επιστήμες. Χρησιμοποιώ-
ντας αυτά τα βασικά εργαλεία κατάφερε να 
εξηγήσει την πραγματική φύση του μισθού 
και τις διακυμάνσεις του. Ανέδειξε την τα-
ξική πάλη ως τον καθοριστικό παράγοντα 
στην αλλαγή του συσχετισμού ανάμεσα 
στο Κεφάλαιο και την Εργασία και έκανε 
την επιστήμη ένα όπλο στο πλευρό της 
προλεταριακής πάλης.

151 χρόνια οικονομικής και κοινωνι-
κής ιστορίας, μετά τη συγγραφή του 1ου 
τόμου του Κεφαλαίου, έχουν επιβεβαιώσει 
την αξία των ευρημάτων του: i) της τάσης 
συνεχούς επαναστατικοποίησης των τεχνι-
κών παραγωγής, ώστε να υποκαθίσταται η 
ανθρώπινη εργασία από τις μηχανές, ii) της 
τάσης των επιχειρήσεων για μεγιστοποίηση 
των κερδών χρησιμοποιώντας κάθε μέσο – 
αναπόφευκτη συνέπεια του ανταγωνισμού 
και της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων 
παραγωγής, iii) της συσσώρευσης του κε-
φαλαίου που είναι ο στόχος και το αποτέλε-
σμα όλων των μηχανισμών της καπιταλιστι-
κής οικονομίας, iv) της πτωτικής τάσης του 
μέσου ποσοστού κέρδους με την παράλ-
ληλη αύξηση της οργανικής σύνθεσης κε-
φαλαίου, v) τις κρίσεις υπερσυσσώρευσης 
κεφαλαίων και υπερπαραγωγής επορευ-
μάτων ως αποτέλεσμα του προηγούμενου 
και πολλά άλλα. βλ. «Προκαπιταλιστικοί 
οικονομικοί σχηματισμοί», «Κριτική της Πο-
λιτικής Οικονομίας» (1859), «Κεφάλαιο» Α 
τόμος (1867), «Κεφάλαιο» Β τόμος (1885), 
«Κεφάλαιο» Γ τόμος (1894).

Το έργο του Μαρξ είναι κολοσσιαίο, η 
συνεισφορά του στην υπόθεση της απελευ-
θέρωσης της ανθρωπότητας από την βαρ-
βαρότητα του καπιταλισμού ανεκτίμητη. Ο 
Καρλ Μαρξ ήταν, είναι και θα είναι ο επανα-
στατικός φάρος όλων των καταπιεσμένων, 
εκμεταλλευόμενων, φτωχών και πεινασμέ-
νων στον αγώνα για την ανατροπή του κα-
πιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσια-
λιστικής κοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου-αφιέρωμα στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Καρλ Μαρξ θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε συνοπτικά πως ο 
Μαρξισμός μετασχημάτισε την γερμανική κλασσική φιλοσοφία, την γαλλική ιστοριογραφία και την αγγλική πολιτική οικονομία, φέρνοντας μία 

τεράστια ώθηση στις κοινωνικές επιστήμες και υποτάσσοντάς τες κάτω από τον σκοπό της απελευθέρωσης του προλεταριάτου.

 ■ Άννα Ασλανίδη

ΙΣΤΟΡΙΑ
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H εξέγερση του Μάη του ’68
 ■ Γρηγόρης Καρβούνης

Ο Γαλλικός Μάης ξεκί-
νησε με τον αγώνα 
των φοιτητών ενά-
ντια στην εισβολή 

της αστυνομίας στο Καρτιέ Λατέν 
και στη Σορβόνη, και πολύ γρήγο-
ρα γενικεύτηκε συμπαρασύροντας 
ολόκληρη την εργατική τάξη και τα 
πληττόμενα κοινωνικά στρώματα 
της χώρας: μαθητές, φοιτητές, εργα-
ζόμενους, άνεργους, αλλά και πλα-
τύτερα στρώματα. Η νεολαία έγινε 
πυροκροτητής μιας εξέγερσης, με 
εξαιρετικά βίαιες συγκρούσεις με 
τους μηχανισμούς καταστολής του 
αστικού κράτους. Έγιναν απεργίες, 
καταλήψεις εργοστασίων, διαδηλώ-
σεις στους δρόμους στο Παρίσι και 
σ’ όλη τη χώρα. Το καπιταλιστικό 
κράτος παρέλυσε για πολλές εβδο-
μάδες και ξαναστηρίχτηκε τελικά 
στα πόδια του χάρη όχι τόσο στις δι-
κές του δυνάμεις όσο στην αδράνεια 
και προδοσία της συνδικαλιστικής 
και ρεφορμιστικής γραφειοκρατίας, 
που ήλεγχε την πλειοψηφία των ορ-
γανώσεων της εργατικής τάξης.

Το μεταπολεμικό κύμα 
ανάκαμψης

Μετά από το μακρύ κύμα κάμ-
ψης του Μεσοπολέμου και τον 
Β΄ΠΠ, που προκάλεσαν μια τερά-
στια απαξίωση και καταστροφή κε-
φαλαίων, προέκυψε μια ισχυρή άνο-
δος του ποσοστού υπεραξίας και 
κέρδους, μια σημαντική αύξηση της 
συγκέντρωσης και συγκεντροποί-
ησης του κεφαλαίου, επέκταση της 
αυτοματοποίησης στην παραγωγή, 
υπερκέρδη από την επιτάχυνση της 
τεχνολογικής ανανέωσης – και μια 
επέκταση της παγκόσμιας αγοράς 
(νέες και περισσότερες εμπορικές 
συναλλαγές, παρά τον γεωγραφικό 
περιορισμό της λόγω ΕΣΣΔ, Κίνας, 
Ανατολικής Ευρώπης).

Η περίοδος σημαδεύεται από 
την ανάδειξη των ΗΠΑ σε ηγέτιδα 
δύναμη της ιμπεριαλιστικής σκα-
κιέρας. Οι σχέσεις μεταξύ ιμπερια-
λιστικών και εξαρτημένων χωρών 
αλλάζουν (περνώντας από τα αποι-
κιακά υπερκέρδη στην εκμετάλλευ-
ση μέσω της άνισης ανταλλαγής, 
της ανώτερης παραγωγικότητας 
των πρώτων). Αυξάνεται ο βαθμός 
εκβιομηχάνισης των εξαρτημένων 
χωρών, ενώ εμφανίζονται σημαντι-
κά εθνικοαπελευθερωτικά κινήμα-
τα.

Στις ιμπεριαλιστικές χώρες, η 
εργατική τάξη αυξάνεται. Αρκετές 
είναι οι αναπτυγμένες χώρες που 
άνοιξαν τα σύνορά τους για να κα-
λύψουν με μετανάστες τις οξυμένες 
ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό.

Αυτή η κατάσταση θα απο-
δειχθεί η βάση για τη δυνατότητα 
ανάπτυξης εργατικών αγώνων και 
απόσπασης εργατικών/κοινωνικών 

κατακτήσεων. Για πρώτη φορά εμ-
φανίζεται μια μαζικοποίηση της εκ-
παίδευσης. Η επιστήμη πλέον παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή, 
μεγαλώνοντας τις ανάγκες για ειδι-
κευμένο και επιστημονικά/τεχνικά 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. 
Η προλεταριοποίηση της διανοητι-
κής εργασίας θα αποτελέσει βασική 
αιτία της ριζοσπαστικοποίησης των 
φοιτητών - μαθητών και της συμμε-
τοχή τους στους αγώνες.

Η άνοδος του 
μεταπολεμικού 
επαναστατικού κύματος

Ωστόσο, παρά την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, μεγάλα τμήματα 
της εργατικής τάξης δεν είχαν ου-
σιαστικά οφεληθεί. Μπορεί να μην 
υπέφεραν από τη μαζική ανεργία 
και περιθωριοποίηση, αλλά οι ρυθ-
μοί δουλειάς γίνονταν όλο και πιο 
εντατικοί, ενώ η εργασία τους όλο 
και πιο μηχανική, μονότονη, αλλο-
τριωτική – και εντέλει αφόρητη. Το 
ίδιο και η έλλειψη κάθε ελέγχου των 
εργαζομένων πάνω σε μια παραγω-
γή, που απ’ την άλλη σχεδιαζόταν 
όλο και πιο λεπτομερώς σε επίπεδο 
επιχείρησης, μέχρι και την χρονομέ-
τρηση της παραμικρής κίνησης των 
εργατών!

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, νέων μορ-
φών οικονομικής οργάνωσης (πο-
λυεθνικές, κοινωνικές υπηρεσίες 
διαμέσου του κρατικού μηχανισμού 
κ.λπ.) απαιτούσε έναν ευρύ «προ-
γραμματισμό», την αυξανόμενη 
παρέμβαση του αστικού κράτους, 
όχι μόνο στην οικονομία αλλά στον 
έλεγχο όλων των σφαιρών της κοι-
νωνικής ζωής (ψυχαγωγία, ιδεολο-
γία κ.λπ.). Έτσι όμως, πίσω από τα 
ιδεολογήματα για «οικονομικό σχε-
διασμό», μεγάλωνε ο ρόλος του ως 
εγγυητή των κερδών και των συμ-
φερόντων της αστικής τάξης (πέρα 
από την αύξηση του κατασταλτικού 
του ρόλου).

Τελικά, η ίδια η καπιταλιστική 
ανάπτυξη είχε ξανά το αποτέλεσμα 
που είχαν προβλέψει οι επαναστά-
τες μαρξιστές: α) μειώνοντας πολύ 
την ανεργία, ειδικά στις ανεπτυγ-
μένες χώρες, ισχυροποιούσε τη 
δύναμη κρούσης του εργατικού 
κινήματος, β) σταδιακά επανέφερε 
και όξυνε τις εσωτερικές αντιφάσεις 
του καπιταλιστικού συστήματος, 
αναγεννώντας και οξύνοντας την 
ταξική πάλη.

Στα πρώτα μεταπολεμικά χρό-
νια , λόγω των ηττών του φασισμού, 
της επικράτησης του σταλινισμού, 
του πολέμου και του Ψυχρού Πολέ-
μου (τις οποίες είχε υποστεί η εργα-
τική τάξη εξαιτίας των σταλινικών–
σοσιαλδημοκρατικών προδοσιών), 
το κέντρο βάρους της παγκόσμιας 

επανάστασης μετατοπίστηκε στις 
εξαρτημένες χώρες. Αυτή η αποικι-
ακή επανάσταση ήταν συνδυασμός: 
α) της αποδυνάμωσης των ευρωπα-
ϊκών ιμπεριαλιστικών αυτοκρατορι-
ών, β) της βάρβαρης ιμπεριαλιστι-
κής εκμετάλλευσης σε συνδυασμό 
με την όξυνση των κοινωνικών και 
πολιτικών τους προβλημάτων, γ) 
του παραδείγματος των μεγάλων 
επαναστάσεων (Ρωσία 1917 – Κίνα 
1949), δ) της εμφάνισης νέων επα-
ναστατικών ηγεσιών σ’ αυτές τις 
χώρες.

Η εικοσαετία πριν από τον Μάη 
του ’68 σημαδεύεται από εξεγέρσεις, 
επαναστάσεις και απελευθερωτι-
κά κινήματα παντού στον «Τρίτο 
Κόσμο»: Κινεζική (1949), Κουβα-
νική (1959) Αλγερίνικη (1955-62), 
Βιετναμέζικη (1973-75). Οι ιμπε-
ριαλιστές, παρά τις επεμβάσεις και 
πολέμους που εξαπέλυσαν, τελικά 
υπέστησαν σφοδρές και ταπεινω-
τικές ήττες από τους λαούς αυτών 
των χωρών.

Στο μπλοκ του «υπαρκτού σο-
σιαλισμού» (γραφειοκρατικά εκφυ-
λισμένα εργατικά κράτη) αναπτύσ-
σεται μεταπολεμικά η κρίση του 
σταλινισμού. Η σταλινική μονολιθι-
κότητα θα δεχτεί ένα πρώτο πλήγμα 
με τη Γιουγκοσλαβική επανάσταση 
και κυρίως με τη ρήξη του ΚΚ 
Γιουγκοσλαβίας από την «επίσημη 
γραμμή». Η ρωγμή θα μεγαλώσει 
από τα αντιγραφειοκρατικά κινή-
ματα, εξεγέρσεις ή επαναστάσεις σε 
Ανατολική Γερμανία (1953), Ουγγα-
ρία και Πολωνία (1956), Τσεχοσλο-
βακία (1968).

Έτσι διαμορφώνεται μια νέα 
κατάσταση, όπου συνεχιστές των 
επαναστατικών παραδόσεων και 
υποστηρικτές των επαναστατικών 
ανόδων δεν είναι τα σταλινικά ΚΚ, 
αλλά νέες γενιές αγωνιστών, μια 
πλατιά πρωτοπορία που δεν ελεγ-
χόταν από τον παραδοσιακό ρεφορ-
μισμό, τη σοσιαλδημοκρατία και 
τον σταλινισμό. Αυτή είναι η βάση 
της μεταπολεμικής «άκρας αριστε-
ράς» (μαοϊκοί, γκεβαρικοί κ.λπ.) – 
όπου πρωτοστατούν (ιδεολογικά, 
θεωρητικά, πολιτικά) οι επαναστά-
τες μαρξιστές της 4ης Διεθνούς και 
τα εθνικά τμήματά της.

Τα γεγονότα στη Γαλλία

Οι φοιτητές: Οι σχολές της 
Ναντέρ έδωσαν το εναρκτήριο λά-
κτισμα, πριν ακόμα από τον Μάη 
του ’68, με καταλήψεις των εστιών 
για να σπάσουν τους τεχνητούς δι-
αχωρισμούς των φύλων, που διατη-
ρούσαν και προωθούσαν ανελλιπώς 
οι πανεπιστημιακές αρχές. Οι πρυ-
τάνεις κατέφευγαν στην αστυνομία. 
Οι συνεχείς αστυνομικές επεμβά-
σεις μέσα στα πανεπιστήμια, καθώς 
και η καταστολή του αντιπολεμικού 

κινήματος υπεράσπισης του Βιετ-
νάμ είχαν οδηγήσει στη σύλληψη 
και τον τραυματισμό εκατοντάδων 
φοιτητών.

Στις 22 Μάρτη 1968 έγινε στη 
Ναντέρ μια συνάντηση ενάντια στις 
συλλήψεις φοιτητών, που πολλοί 
προέρχονταν από την τροτσκιστική 
JCR (Κομμουνιστική Επαναστατι-
κή Νεολαία), διαγραμμένη από το 
σκληρά σταλινικό ΚΚ Γαλλίας. Η 
συνάντηση κατέληξε στην κατάλη-
ψη της διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου, στον σχηματισμό του «κινήμα-
τος 22 Μάρτη» (μαζί με αναρχικούς 
και ακροαριστερούς). Στις 28 Μάρ-
τη ο πρύτανης ανέστειλλε τα μαθή-
ματα, στις 2 Μάη έκλεισε το Πανε-
πιστήμιο. Μια μέρα μετά, φοιτητές 
του πανεπιστημίου συγκεντρώθη-
καν στη Σορβόνη, διαμαρτυρόμενοι 
για το λοκ-άουτ και την απειλή πει-
θαρχικών ποινών σε φοιτητές. 1.500 
αστυνομικοί εισέβαλαν και συνέλα-
βαν τους συγκεντρωμένους, προ-
καλώντας μια μαχητική αντίσταση 
και συγκρούσεις επί 6 συνεχόμενες 
ώρες. Έπειτα ήταν σειρά του πρύτα-
νη της Σορβόνης να την κλείσει.

Την ίδια κιόλας μέρα οργανώ-
θηκε διαδήλωση στο κέντρο του 
Παρισιού, που χτυπήθηκε βίαια από 
την αστυνομία, ενώ από τις 5 Μάη 
τα δικαστήρια άρχισαν να καταδι-
κάζουν φοιτητές σε βαριές ποινές 
φυλάκισης. Στις 6 Μάη, η UNEF 
(Εθνική Ένωση Φοιτητών Γαλλίας) 
και η SNESup (το μεγαλύτερο σω-
ματείο καθηγητών πανεπιστημίου) 
κάλεσαν συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας στο Καρτιέ Λατέν. Η αστυνομία 
απαγόρευσε την συγκέντρωση και 
επιτέθηκε. Οι φοιτητές δεν έκατσαν 
με σταυρωμένα χέρια, έστησαν οδο-
φράγματα, συγκρούστηκαν με την 
αστυνομία μέχρι αργά το βράδυ. 
Αυτό συνεχίστηκε τις επόμενες μέ-
ρες, με δύο όμως σημαντικές εξελί-
ξεις: πήραν πλέον δραστήρια μέρος 
και μαθητές, ενώ σκλήρυνε η κατα-
στολή (χρήση παραλυτικών αερίων, 
χειροβομβίδων κρότου λάμψης).

Οι εργάτες: Από την αρχή οι 
φοιτητές καλούσαν τους εργάτες 
στον αγώνα. Η UNEF κάλεσε τα 
συνδικάτα να προκηρύξουν απερ-
γία, όπως και έγινε υπό το βάρος 
των γεγονότων. Στις 13 Μάη πραγ-
ματοποιήθηκε απεργία και 700.000 
εργαζόμενοι διαδήλωσαν στο κέ-
ντρο του Παρισιού. Παρά τις προ-
σπάθειες του συνδικαλιστικού μη-
χανισμού, ασφυκτικά ελεγχόμενου 
από το ΚΚ Γαλλίας, να κρατήσει 
απομονωμένους τους εργάτες από 
τους φοιτητές, ήταν μόνο η αρχή. 
Ακολούθησε μπαράζ απεργιών, κα-
ταλήψεων εργοστασίων και χώρων 
εργασίας από εργαζόμενους του ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα. Ως τις 
19 Μάη η απεργία εξαπλώθηκε, έγι-

νε πρακτικά καθολική (10 εκ. απερ-
γοί σε σύνολο 14 εκ. εργαζομένων), 
χωρίς τη βοήθεια του γραφειοκρα-
τικού συνδικαλιστικού μηχανισμού 
(που προσπαθούσε να την μπλο-
κάρει) αλλά με πρωτοβουλία των 
απεργών, που έστελναν αντιπροσώ-
πους στα γειτονικά εργοστάσια και 
τα «συμπαρέσυραν».

Έτσι το κίνημα ξέφυγε από το 
επίπεδο μιας απεργίας. Σε κάθε ερ-
γοστάσιο στήθηκαν απεργιακές 
επιτροπές, που μεριμνούσαν για τις 
βασικές ανάγκες, αλλά η συζήτη-
ση έφτανε αναπόφευκτα μέχρι το 
ερώτημα: «ποιος κάνει κουμάντο;». 
Φοιτητές και μαθητές ενώθηκαν 
στη πράξη με τους εργάτες, όσο κι 
αν οι σταλινικοί τους έκλειναν με 
κάθε ευκαιρία τις πόρτες των εργο-
στασίων.

Η κυβέρνηση: Η κυβέρνηση 
εξαρχής κατέφυγε στον κατασταλ-
τικό μηχανισμό. Ο πρωθυπουργός 
Πομπιντού κάποια στιγμή ενέδωσε 
σε αιτήματα των φοιτητών, αντι-
καθιστώντας υπουργούς που ήταν 
«κόκκινα πανιά» για το κίνημα. 
Όταν όμως αντιλήφθηκε πως δεν 
μπορούσε να το ανακόψει, κατέφυ-
γε ξανά στην καταστολή. Ο ίδιος ο 
πρόεδρος Ντε Γκολ (που το 1958 
είχε επιβάλλει ένα βοναπαρτιστικό 
πολιτικό πραξικόπημα, χτυπώντας 
ισχυρά το εργατικό κίνημα) είχε 
φύγει από τη χώρα, αναζητώντας 
καταφύγιο στη Γερμανία και ψάχνω-
ντας πιστές στρατιωτικές μονάδες ή 
νατοϊκή βοήθεια για να εξαπολύσει 
μια ανοιχτή αντεπανάσταση.

Ένα από τα τελευταία καταφύ-
για της κυβέρνησης και των καπιτα-
λιστών ήταν η «εθνική συνενόηση» 
με τα συνδικάτα. Υπολογίζοντας 
στην απροθυμία του ΚΚ Γαλλίας 
και της ελεγχόμενης απ’ αυτό CGT 
(Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας) 
να παλέψουν για κάτι παραπάνω 
από κάποιες οικονομικές παραχω-
ρήσεις – στην πραγματικότητα στον 
κοινό τρόμο που τους έδενε με την 
αστική τάξη απέναντι στην προ-
οπτική μιας επανάστασης–, πίεσε 
τους εργοδότες για οικονομικές πα-
ραχωρήσεις, με αντάλλαγμα η CGT 
να ολοκληρώσει τον διασπαστικό 
και πυροσβεστικό ρόλο της στο κί-
νημα. Στις 24 και 25 Μάη πραγμα-
τοποιήθηκαν οι συναντήσεις αυτού 
του «ιστορικού συμβιβασμού» στο 
μέγαρο Ματινιόν. Ως υποπροϊόν 
του ριζοσπαστικού αγώνα, υπήρξε 
ικανοποίηση αιτημάτων δεκαετιών 
του γαλλικού εργατικού κινήματος 
(αύξηση 35% του βασικού μισθού, 
καλύτερο ωράριο, πληρωμή των 
μισών ημερομισθίων που χάνονται 
λόγω απεργιών κ.λπ.).

Αυτή θα ήταν και η αρχή του τέ-
λους για τον Γαλλικό Μάη._

Ο Μάης του 1968, γνωστός και ως Γαλλικός Μάης, έχει περάσει 
στην ιστορία ως ένα από τα σημαντικότερα επαναστατικά 

γεγονότα της μεταπολεμικής περιόδου.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Φέτος συμπληρώνεται 
ένας αιώνας από δύο 
πολύ σημαντικά γεγονό-
τα για την ιστορία του 

Ελληνικού εργατικού κινήματος: Την 
ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Ερ-
γατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και σχεδόν ταυ-
τόχρονα την ίδρυση του Σοσιαλιστικού 
Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ). 
ανυψώνει και το Ελληνικό Εργατικό Κί-
νημα σ’ ένα ανώτερο στάδιο εμπνεόμενο 
από τη Ρώσικη Επανάσταση και το πρώ-
το Εργατικό Κράτος στον Κόσμο.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Ά Παγκό-
σμιος Πόλεμος (1914-1918), η Μικρα-
σιατική Καταστροφή, η πλημμυρίδα της 
προσφυγικής τάσης, σε συνδυασμό με 
τον θρίαμβο της Ρωσικής Επανάστασης, 
την επίδραση των επαναστατικών γεγο-
νότων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 
τον κόσμο έδωσε μια ισχυρή ώθηση στο 
ελληνικό εργατικό κίνημα.

Η ίδρυση του ΣΕΚΕ
Ύστερα από τη μεγάλη απεργιακή 

δραστηριότητα της περιόδου 1908-1918 
ιδρύεται στις 26 Οκτώβρη του 1918 η 
ΓΣΕΕ. Συγκέντρωσε γύρω στις 100 χι-
λιάδες συνδικαλισμένους εργάτες, σε 
320 σωματεία, σημαντικός αριθμός για 
ένα σύνολο 180 χιλιάδων εργατών. Στο 
συνέδριο επικρατεί με μεγάλη πλειοψη-
φία η αριστερή τάση (Αβρ. Μπεναρόγια, 
Γ. Παπανικολάου κ.α.) που υποστήριζε 
σαν θεμελιακή βάση την αρχή της πάλης 
των τάξεων.

Ταυτόχρονα είχαν δημιουργηθεί και 
οι συνθήκες για την οργάνωση ενός 
εργατικού κόμματος, άνοδος του εργα-
τικού κινήματος μέσα στο 1918, ύπαρξη 
πολλών τοπικών σοσιαλιστικών ομά-
δων, όπως η Φεντερασιόν με ηγέτη τον 
Αβραάμ Μπεναρόγια στη Σαλονίκη που 
είχε εκπροσωπηθεί στο συνέδριο της 
Στοκχόλμης της Β’ Διεθνούς (1910) σαν 
επίσημο τμήμα. Ακόμα η Σοσιαλιστική 
Εργατική Ένωση στην Αθήνα, η Σοσια-
λιστική νεολαία με ηγέτη τον Λιγδόπου-
λου καθώς και διάφορα εργατικά σοσια-
λιστικά κέντρα και όμιλοι στην Αθήνα, 
Πειραιά, Βόλο, Κέρκυρα, Λάρισα, Κα-

βάλα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Χαλκίδα, κ.α. 
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ιδρύεται 
στον Πειραιά στις 4 Νοέμβρη 1918 το 
ΣΕΚΕ, με τη συμμετοχή 32 αντιπροσώ-
πων που αντιπροσώπευαν 1000 μέλη.

Στο συνέδριο διαμορφώθηκαν τρεις 
τάσεις. Η επαναστατική τάση με επικε-
φαλής τους Τζουλιάτη (κατόπιν ηγέτης 
του Αρχείου του Μαρξισμού) , Λιγδό-
πουλο (μέλος της πρώτης οργανωτικής 
επιτροπής του ΣΕΚΕ), Κομιώτη που 
μπορεί να θεωρηθεί και η πρώτη αρι-
στερή αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Το 
δευτερόδιεθνιστικό κέντρο με ηγέτη τον 
Αβράαμ Μπεναρόγια, έναν μαχητικότα-
το αγωνιστή του εργατικού κινήματος 
με πάρα πολλές διώξεις, δίκες και εκτο-
πίσεις, ο οποίος αναδείχθηκε σε ηγετικό 
στέλεχος της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ και 
έχαιρε γενικότερης εκτίμησης ανεξάρτη-
τα από τις πολιτικές του τοποθετήσεις. 
Η δεξιά τάση που αντιπροσώπευε τις 
κλασσικές απόψεις της σοσιαλδημοκρα-
τίας όπως την μεταρρύθμιση αντί της 
επανάστασης, την υπεράσπιση της αστι-
κής δημοκρατίας, κ.λπ. θα αποχωρήσει. 
Τελικά μετά από έντονες συζητήσεις και 
αντιπαραθέσεις επικράτησαν οι απόψεις 
της αριστερής πτέρυγας που εμπνεόταν 
από την Οχτωβριανή Επανάσταση και το 
κόμμα από την ίδρυση του κιόλας απέ-
κτησε επαναστατικό προσανατολισμό. 
Το ΣΕΚΕ είναι ένα εργατικό αντικαπιτα-
λιστικό κόμμα όμως δεν είναι ένα επα-
ναστατικό προλεταριακό, το πρόγραμμα 
του έχει τη σφραγίδα του μικροαστικού 
ριζοσπαστισμού («λαϊκή δημοκρατία», 
λαϊκός έλεγχος πάνω στην κυβέρνηση 
με την εισαγωγή του δημοψηφίσματος, 
«αφοπλισμός όλων των κρατών και 
αναγκαστική διαιτησία», εθνική άμυνα, 
Κοινωνία των Εθνών, κ.λπ.). Η επανα-
στατική τάση δηλαδή η προλεταριακή 
αριστερή πτέρυγα μέσα στο ΣΕΚΕ, πα-
ρότι οργανωτικά μειοψηφούσε κατάφε-
ρε να εκλέξει και τους τρεις ηγέτες της. 
Ο Τζουλιέτα, ο Κομιώτης και ο Λιγδό-
πουλος εκλέχθηκαν σε βασικά πόστα. 
Η πίεση της αστικής τάξης για τον ευ-
νουχισμό των αγωνιστών αυτών ήταν 
ισχυρή. Όμως η πίεση των μαζών και οι 

αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
αποδείχθηκαν ισχυρότερα.

Το ΣΕΚΕ και η 3η Διεθνής
Η επαναστατική τάση του ΣΕΚΕ 

βάλει σαν στόχο να προσχωρήσει στην 
3η Διεθνή. Στο Α’ Εθνικό Συμβούλιο του 
ΣΕΚΕ (18-24 Μάη 1919) θα παρθεί η 
απόφαση προσχώρησης στη Γ’ Διεθνή, η 
οποία όμως θα αναβληθεί. Στο Β΄ Εθνι-
κό Συμβούλιο αποφασίστηκε η αποστο-
λή του Δ. Λιγδόπουλου στην Ιδρυτική 
Συνδιάσκεψη της Βαλκανικής Κομμου-
νιστικής Ομοσπονδίας (ΒΚΟ) στη  Σό-
φια  και στην συνέχεια στη  Μόσχα  στο 
2ο συνέδριο της  Κομμουνιστικής Διε-
θνούς (Κ.Δ.) για να εκτελέσει την από-
φαση του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου, 
την ένταξη του ΣΕΚΕ στην 3η Διεθνή. Ο 
Λιγδόπουλος θα παρακολουθήσει το 2ο 
Συνέδριο της Κ.Δ. στη Μόσχα το καλο-
καίρι του 1920 που θα υπάρξει συμφωνία 
και η Κ.Δ. θα στείλει στην Ελλάδα σαν 
αντιπρόσωπό της το νεαρό ελληνορώ-
σο Ωρίωνα Αλεξάκη για την υπογραφή 
της ένταξης. Οι νεαροί κομμουνιστές 
θα πάρουν από την Οδησσό, τον Οκτώ-
βρη του 1920, πλοίο για να επιστρέψουν 
στην Ελλάδα αλλά κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού θα δολοφονηθούν, σύμφωνα με 
την επίσημη εκδοχή από Τουρκολαζούς 
ληστοπειρατές στη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο στο 2ο Συνέδριο του ΣΕΚΕ 
που έγινε τον Απρίλιο του 1920 και 
ύστερα από δύο χρόνια πάλης μεταξύ 
δευτεροδιεθνιστών και τριτοδιεθνιστών 
αποφασίστηκε η προσχώρηση στην Κ.Δ. 
Αντί να μετονομαστεί όμως από Σοσια-
λιστικό σε Κομμουνιστικό όπως ζητούσε 
η Κ.Δ. βαφτίστηκε σε Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα Ελλάδας (Κομμουνιστι-
κό) [ΣΕΚΕ(Κ)]. Το 2ο συνέδριο ψήφισε 
τις αρχές της ΚΔ, τη δικτατορία του 
προλεταριάτου και τον προλεταριακό 
διεθνισμό.

Το Μέτωπο της Μικράς 
Ασίας και η Ένωση Παλαιών 
Πολεμιστών

Στις 2 Μάη 1919 άρχισε η απόβαση 
του  Ελληνικού στρατού  στην  Σμύρνη. 
Από την αρχή το ΣΕΚΕ την χαρακτή-
ρισε ως «τυχοδιωκτική ιμπεριαλιστική 
πολεμική περιπέτεια». Στο μικρασιατικό 
μέτωπο θα δραστηριοποιηθούν έλληνες 
κομμουνιστές μέλη του ΣΕΚΕ με επικε-
φαλής τον Παντελή Πουλιόπουλο και 
τον  Γιώργο Νίκολη που θα δημιουργή-
σουν αντιπολεμικούς πυρήνες.  Το Κε-
ντρικό Συμβούλιο των Κομμουνιστών 
Φαντάρων του Μετώπου θα κυκλοφο-
ρήσει προκηρύξεις στους στρατιώτες 
συνήθως γραμμένες από τον Παντελή 
Πουλιόπουλο. Αυτές οι προκηρύξεις θα 
είναι κατά της εκστρατείας και του πολέ-
μου και όπως χαρακτηριστικά γράφουν 
καλούν Έλληνες και Τούρκους φαντά-
ρους να συμφιλιωθούν και να μετατρέ-
ψουν τον πολέμου σε ταξικό εμφύλιο. 
Άρχισαν να δημιουργούν ομάδες σε 
κάθε στρατιωτική μονάδα. Στο μέτωπο 
έφθαναν και οι εφημερίδες του κόμμα-
τος όπως ο Ριζοσπάστης. Ο Παντελής 
Πουλιόπουλος τον Ιούνιο του 1922 θα 

συλληφθεί μαζί με άλλους 25 και θα πα-
ραπεμφθεί σε στρατοδικείο με την κατη-
γορία της εσχάτης προδοσίας. Με την 
κατάρρευση του μετώπου θα δραπετεύ-
σει από τις στρατιωτικές φυλακές Σμύρ-
νης και θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το Φλεβάρη του 1921 το μικροαστι-
κό ρεφορμιστικό επιτελείο του ΣΕΚΕ 
με επικεφαλής τους Γ. Γεωργιάδη, Α. 
Σιδέρη, Ν. Δημητράτο διακηρύττει την 
ανάγκη «της μακράς νομίμου υπάρξε-
ως», υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις της 
Διεθνούς έχουνε «απλώς ιστορικό χα-
ρακτήρα» για το ελληνικό κόμμα και 
ότι το ΣΕΚΕ πρέπει να περιοριστεί σε « 
καθήκοντα οργανώσεως και προπαγάν-
δας». Όλη αυτή η δεξιά οπορτουνιστική 
πολιτική, που εκφράζει την επίδραση 
της αστικής ιδεολογίας μέσα στο ΣΕΚΕ, 
προκαλεί την αγανάκτηση της εργατι-
κής βάσης του κόμματος που δέχεται 
την επίδραση της αντικειμενικά προε-
παναστατικής κατάστασης.

Με την τραγική κατάληξη όμως 
της μικρασιατικής εκστρατείας επιστρέ-
φουν από το μέτωπο και εντάσσονται 
στο κόμμα, στα τέλη του 1922, πολλοί 
κομμουνιστές στρατιώτες. Αυτοί θα 
αποτελέσουν τη δυναμική επαναστατική 
πτέρυγα του κόμματος με ηγέτη τον Π. 
Πουλίόπουλο, τη μεγαλύτερη φυσιο-
γνωμία του κομμουνιστικού κινήματος 
στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτε-
ρες παγκόσμια. Η επαναστατική πτέρυ-
γα θα επιδιώξει κυρίως 1)την επαναφορά 
του κόμματος σε επαναστατική τροχιά 
εγκαταλείποντας τη θέση της «μακράς 
νομίμου υπάρξεως», 2) την μπολσεβικο-
ποίηση του κόμματος και 3) τη διαγραφή 
από αυτό των οπορτουνιστών της ιδρυ-
τικής γενιάς του ΣΕΚΕ που αντιδρούν 
σε αυτήν. Το 1ο Έκτακτο Συνέδριο του 
ΣΕΚΕ(Κ) συνήλθε τον Νοέμβριο (2-13) 
του 1922 στην Αθήνα, στα γραφεία του 
συνδικάτου «Πρόοδος».

Η «παλαιοπολεμιστική» ομάδα ανα-
πτύσσει τη δραστηριότητα της παράλ-
ληλα με την όξυνση της επαναστατικής 
κρίσης στα 1922-23 και την άνοδο του 
συνδικαλιστικού κινήματος (τρίτη γενι-
κή πανελλαδική απεργία τον Αύγουστο 
του 1923 και αιματοκύλισμα των εργα-
τών στο Πασαλιμάνι από τους «δημο-
κράτες» Πλαστήρα και Παπανδρέου). 
Με επικεφαλής ηγετικές φυσιογνωμίες 
(Π. Πουλιόπουλο, Γ. Νικολή, κ.α.) το 
κόμμα συνεχίζει την μαζική δράση στους 
Παλαιούς Πολεμιστές και στις 5-9 Μάη 
1924 οργανώνει το Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Παλιών Πολεμιστών και Θυμάτων 
Στρατού, ιδρύοντας την Ομοσπονδία 
Π.Π.Θ.Σ., με εβδομαδιαίο όργανο τον 
«Παλιό Πολεμιστή». Τότε κυκλοφόρη-
σε την περίφημη μπροσούρα «Πόλεμος 
κατά του Πολέμου»-επίκαιρη ακόμη και 
σήμερα- γραμμένη από τον Φ. Ορφανό ( 
ψευδώνυμο του Π. Πουλιόπουλου).

Στα 1924 στο Γ’ Έκτακτο Συνέδριο 
του το ΣΕΚΕ(Κ) μετονομάζεται σε Κο-
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) και 
ο Παντελής Πουλιόπουλος εξελέγη Γε-
νικός Γραμματέας, πρώτος στην ιστορία 
του._

100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ
(α΄ μέρος)

 ■ Βαγγέλης Κιτσώνης
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