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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Υπόσχονται “Ανάπτυξη” και “Έξοδο από τα Μνημόνια”,
ψηφίζουν Μεσοπρόθεσμο 2019-2022 με νέα μέτρα 5,1 δις ευρώ
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16ο Αντικαπιταλιστικό Camping: 28/7 - 5/8, Μονολίθι Πρέβεζας
Από τις 28 Ιουλίου έως τις 5 Αυγού-

στου, η Ο.Κ.Δ.Ε., η Αντεπίθεση των Ερ-
γαζομένων, η Μαθητική Αντεπίθεση και 
η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη ορ-
γανώνουν για 16η συνεχόμενη χρονιά το 
Αντικαπιταλιστικό camping. Χώρος διε-
ξαγωγής θα είναι το camping «Πανόρα-
μα» στο Μονολίθι Πρέβεζας.

Το Μονολίθι είναι μια μεγάλη πα-
ραλία αμμουδιάς στις ακτές του Νομού 
Πρέβεζας με μήκος 25 χλμ. Όπως σε όλες 
τις παραλίες του Ιονίου, είναι πολύ έντο-
νο το πράσινο στοιχείο με τα δέντρα να 
φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Πολύ 
κοντά στην Παραλία βρίσκεται το προ-
στατευόμενο δάσος του Μονολιθίου και 
η αρχαία Νικόπολη. Το camping απέχει 
μόλις 11 χλμ. από την Πρέβεζα και 36 χλμ. 
από τη Λευκάδα.

Το κόστος συμμετοχής είναι 70€ για 
μαθητές-φοιτητές-άνεργους, 85€ για 
τους υπόλοιπους και σ’ αυτό περιλαμβά-
νονται 8 διανυκτερεύσεις (με δική σας 
σκηνή) και 8 γεύματα στην αυτοοργα-
νωμένη κουζίνα του camping. Για όσους 
θέλουν να μείνουν λιγότερες μέρες, το 
κόστος διαμορφώνεται αντίστοιχα στα 

9  και 11€ την ημέρα. Για τη μετακίνησή 
σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέχρι τις 20 Ιουλίου. Διαφορετικά, υπάρ-
χει πρόσβαση με ΚΤΕΛ μέσω Πρέβεζας. 

Πρόγραμμα Συζητήσεων
1.  70 χρόνια απ’ την παλαιστινιακή 

Νάκμπα («καταστροφή»). Ο αγώνας για 
Ελεύθερη Παλαιστίνη σήμερα. Οι απειλές 
ΗΠΑ και Ισραήλ για νέα ανάφλεξη στη 
Μέση Ανατολή. Η απάντηση του αντιπο-
λεμικού και αντι-ιμπεριαλιστικού κινήμα-
τος.

2. Η ελληνική λογοτεχνία μεταπολε-
μικά. Τα βασικά ρεύματα και ιδέες, έργα 
και συγγραφείς. Η αξία της στο σήμερα.

3. Σε Ελλάδα και Τουρκία: Πόλεμος 
στον πόλεμο, με όπλο τον Εργατικό Δι-
εθνισμό! Η πορεία του ελληνοτουρκικού 
ανταγωνισμού. Η κοινή πάλη και απ’ τις 
δύο πλευρές του Αιγαίου για την αποτρο-
πή του πολέμου, ενάντια στις αντιδραστι-
κές αστικές τάξεις και τους ιμπεριαλιστές. 
Η πολιτική και τα καθήκοντα του εργα-
τικού κινήματος, ενάντια σε αστούς και 
«αριστερούς» πατριδοκάπηλους. Η στάση 
των κομμουνιστών διεθνιστών.

4. «Έξοδος απ’ τα Μνημόνια»: ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός σε μια νέα φάση 
της χρεοκοπίας του. Οικονομικές, κοινω-
νικές και πολιτικές εξελίξεις. Οι κίνδυνοι 
που απειλούν τους εργαζόμενους, τη νεο-
λαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οι δυνα-
τότητες για ένα νέο κύμα αγώνων.

Όπως κάθε χρόνο θα διοργανωθούν 
εργαστήρια εργαζομένων, φοιτητών, μα-
θητών και εκπαιδευτικών, για τον σχεδι-
ασμό της παρέμβασης στους διάφορους 
κοινωνικούς χώρους.

Εκτός από τις συζητήσεις, πλού-
σιο θα είναι και το ψυχαγωγικό μέρος 
του camping, με live μουσικές βρα-
διές, προβολές ταινιών, αθλητικές δρα-
στηριότητες, εκδρομές, παιχνίδια κ.ά. 
Θα υπάρχουν επίσης προβολές παιδικών 
ταινιών και θα λειτουργεί παιδότοπος για 
τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Στο χώρο του camping θα λειτουργεί 
βιβλιοπωλείο με πλούσια συλλογή βιβλί-
ων πολιτικού και λογοτεχνικού περιεχο-
μένου.

Απεργία 30/5
Κόντρα στην 
«Kοινωνική Συμμαχία» 
γραφειοκρατών-
εργοδοτών

σελ. 4 

Μάης ’68
Η εξέγερση του Μάη του 
1968 [μέρος β΄]

σελ. 15

Πολιτική
Θύελλα στη Ιταλία - 
Τρυκυμία στην ΕΕ

σελ. 10

Ίλιντεν
Η αστική εθνική 
παραχάραξη της 
ιστορίας

σελ. 14

Να ανατρέψουμε τα 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ !

EΠ_june2018.indd   1 10/6/2018   12:35:45 μμ



2  Εργατική Πάλη Ιούνιος 2018Να οικοδομήσουμε την Ο.Κ.Δ.Ε. & την 4η Διεθνή
- Για την οργάνωση της αντίστασης, τη νίκη των αγώνων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ   ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  2018:

Σε τούτη τη γιορτή είστε όλοι καλεσμένοι!
Μετά την απόλυτη επιτυχία του περυσινού 

εγχειρήματος, του πρώτου Θερινού Βιβλιο-
στάσιου, και σε πείσμα των χαλεπών καιρών, 
αποφασίσαμε να διοργανώσουμε για δεύτερη 
φορά μια γιορτή για το βιβλίο που αγαπάμε και 
υπηρετούμε με μεράκι και θυσίες.

Έτσι, φέτος που η Αθήνα κηρύχθηκε «Πα-
γκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018» απο-
φασίσαμε να δώσουμε ιδιαίτερο νόημα στο 
εγχείρημα, διοργανώνοντας το  «ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΘΕΡΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - 2018», στον όμορ-
φο κήπο του «Μουσείου Εξορίστων Αη -Στρά-
τη», στον Κεραμεικό. 

Εκεί θα παρουσιάσουμε όλοι τα βιβλία μας, 
βιβλία ιδιαίτερα και ανορθόδοξα, πέρα από 
τη λογοτεχνία του συρμού, βιβλία με ιστορίες 
ανείπωτες, βιβλία τολμηρά, χωρίς ημερομηνία 
λήξης.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να δώσουμε το στίγ-
μα ενός άλλου πολιτισμού, ενός άλλου «ήθους» 
που προκρίνει την αυτό-οργάνωση, τη συνερ-
γασία, τη συμπόρευση, την αμφισβήτηση, την 
αντίσταση, τη δημιουργία και την αλληλεγγύη.

Έτσι, επιθυμούμε το «Θερινό Βιβλιοστάσιο 
2018» να γίνει χώρος πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων, και καλλιέργειας μιας νέας σχέσης με τον 
αναγνώστη.

Πιστεύουμε αυτή η συνεργασία μας να συ-
νεχιστεί και να διευρυνθεί σε ακόμη περισσότε-

ρα επίπεδα, ώστε να γίνει το ξεκίνημα για μια 
νέα άνθηση της «εκτός των τειχών» βιβλιοπα-
ραγωγής.

Το «ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
- 2018» είναι ένα αυτό-οργανωμένο γεγονός, 
μια όαση βιβλίων και ιδεών στην καρδιά του 
καλοκαιριού.

Από ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ  έως 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, στο  

«ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΑΗ – ΣΤΡΑΤΗ»
Αγίων Ασωμάτων 31, Κεραμεικός, Αθήνα

Σας περιμένουμε!

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

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

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

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)
Γιάννενα
Πρακτορείο NEWS STAND, Πυρσινέλα 12Δ

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.

Πού θα βρείτε τις εκδόσεις

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

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

Γιάννενα
Βιβλιοπωλείο: “Αναγνώστης” Πυρσινέλα 11 
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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

Κατατέθηκε στη Βουλή και 
πρόκειται να ψηφιστεί 
την Πέμπτη 14/6 το εφαρ-
μοστικό Μεσοπρόθεσμο 

2019-2022 (συνοδεύεται από το «Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής»), που επί της ουσίας είναι 
ένα νέο μνημόνιο χωρίς αριθμό. Το νέο 
αντεργατικό και αντιδραστικό τερατούρ-
γημα περιέχει τα δεκάδες προαπαιτού-
μενα της 4ης «αξιολόγησης», όπου ενσω-
ματώνονται οι κάθε είδους παρεμβάσεις 
και των τριών μνημονίων (πάνω από 700 
αντεργατικοί νόμοι), καθώς και αυτά που 
έχουν νομοθετηθεί για το 2019-2020, η 
κατακρεούργηση των συντάξεων και το 
κατέβασμα του αφορολόγητου ορίου στα 
5.600 ευρώ. Ο νέος κύκλος των βάρβα-
ρων μέτρων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
νέες παρεμβάσεις στα εργασιακά σε βά-
ρος των εργαζομένων, νέα χαράτσια του 
ΕΝΦΙΑ (κυρίως για τα λαϊκά νοικοκυριά, 
λόγω αναπροσαρμογής των αντικειμενι-
κών αξιών στο 60% των περιοχών-ζωνών 
της χώρας), χειροτέρευση της νομοθεσίας 
για τα κόκκινα δάνεια, τους πλειστηρια-
σμούς πρώτης κατοικίας και τα προνοι-
ακά επιδόματα, ξεπούλημα για ό,τι έχει 
απομείνει από τη δημόσια περιουσία κ.ά. 
Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος των 
μέτρων – μόνο των άμεσων – που περιέ-
χονται στο νέο Μεσοπρόθεσμο θα φτάσει 
τουλάχιστον τα 5,1 δις ευρώ! Αυτά πρέπει 
να προστεθούν στα 67 δις που στοίχισαν 
στους εργαζόμενους τα μέτρα (μείωση 
κοινωνικών δαπανών, συντάξεων, μισθών, 
φορολογική αφαίμαξη κ.λπ.) της περιόδου 
2010-2018. Έναντι όλων αυτών των εξω-
φρενικών και εξοντωτικών βαρών, που 
θα πέσουν στις πλάτες των εργατικών και 
λαϊκών μαζών, η άθλια κυβέρνηση Τσίπρα 
προπαγανδίζει ότι θα υπάρξουν εξισορρο-
πητικές κοινωνικές παρεμβάσεις, που θα 
προκύψουν από τα προβλεπόμενα αλλά 
και αρκετά αμφίβολα και προπαγανδιστι-
κά υπερπλεονάσματα των προϋπολογι-
σμών μέχρι το 2022.

Μερικά από τα νέα μέτρα
1. Τα πρωτογενή πλεονάσματα ακο-

λουθούν σταθερά ανοδική τροχιά: από το 
3,56% του ΑΕΠ το 2018, σε 3,96% το 2019, 
4,15% το 2020, 4,53% το 2021 και 5,19% 
το 2022. Με βάση τις προβλέψεις για το 
ΑΕΠ του 2022, το «πλεόνασμα» θα πρέ-
πει να ανέλθει στο αστρονομικό ποσό των 
10,8 δις. Όπως είναι  κατανοητό, αν αυτό 
γίνει κατορθωτό, αυτά τα αστρονομικά 
«πλεονάσματα» θα προκύψουν από τα 
αντιλαϊκά μέτρα, μιας που η ανάπτυξη, αν 
υπάρξει, υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις 
θα είναι αναιμική. Μετά το 2022 και ως το 
2060 τα πλεονάσματα θα πρέπει να είναι 
πάνω από 2% του ΑΕΠ.

2.  Το ΑΕΠ, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του Μεσοπρόθεσμου, το 2018 θα 
αυξηθεί κατά 2%, το 2019 2,4%, το 2020 
2,3%, το 2021 2,3% και το 2022 1,8%. 
Ακόμη και οι δικές τους εκτιμήσεις προ-
βλέπουν μια επιβράδυνση μετά το 2019, 
ωστόσο η ανυπαρξία επενδύσεων, κυρί-
ως παραγωγικών, (συνολικά τα επόμενα 
5 χρόνια εκτιμούν 45 - 50 δισ. ευρώ από 
το ΠΔΕ και τη «συνεργασία της κυβέρ-
νησης με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα»!) και ιδιαίτερα η δομική κρίση 
του παγκόσμιου καπιταλισμού καθιστούν 
εξαιρετικά ανεδαφικά και αυτά τα γλίσχρα 
και περιστασιακά ποσοστά ανάπτυξης.

3. Πέρα από την ήδη ψηφισμένη μεί-
ωση των συντάξεων από 1/1/2019 κατά 
18%-30% ή και περισσότερο, θα υπάρχουν 
και νέες ραγδαίες μειώσεις. Όπως λέει το 
Μεσοπρόθεσμο, από το 2025 «…η κρατι-
κή χρηματοδότηση θα καλύπτει μόνο την 
εθνική σύνταξη (4,8% του ΑΕΠ) …».

4. Με τη λήξη του νόμου Κατσέλη 
(31/12/2018), αυστηροποιούνται όλες οι 
διατάξεις για την προστασία της πρώτης 

κατοικίας.
5. Όλη η δημόσια περιουσία μπαίνει 

ενέχυρο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕSM), έναντι  του χρέ-
ους, ώστε, σε περίπτωση αδυναμίας απο-
πληρωμής των δόσεων, να «πληρώνεται» 
απευθείας. Ιδιωτικοποιούνται ΓΑΙΑΟΣΕ, 
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), λι-
γνιτικές μονάδες της ΔΕΗ κ.λπ.

6. Τα αποθεματικά των φορέων της 
Κεντρικής Κυβέρνησης (Πανεπιστημίων, 
Νοσοκομείων και γενικά όλων των κρα-
τικών Νομικών Προσώπων, Δημοσίου 
Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου) μεταφέρο-
νται υποχρεωτικά σε κοινό λογαριασμό, 
που τηρεί το Δημόσιο στην Τράπεζα της 
Ελλάδος.

Όλα τα παραπάνω, αν και σημαίνουν 
παραπέρα φτωχοποίηση του ελληνικού 
λαού, λεηλασία της δημόσιας περιουσί-
ας, παραγωγική παρακμή, υψηλή ανερ-
γία, υποαπασχόληση, χειροτέρευση των 
εργασιακών σχέσεων και μετανάστευση 
της νεολαίας, η αντιδραστική κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεπικουρούμενη από 
τους υπόλοιπους μνημονιακούς, συνεχίζει 
την πολιτική του ψεύδους και της εξαπά-
τησης. Μιλάει για επαναφορά των αρχών 
της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ και της 
ευνοϊκότερης ρύθμισης ως τετελεσμένο 
γεγονός, για τη ντροπή των «κοινωνικών 
μερισμάτων», αν και τίποτα από αυτά δεν 
ισχύει στην πράξη. Αντίθετα, αρνείται την 
επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ, διατηρεί το αίσχος του υπο-
κατώτατου μισθού (510 ευρώ μεικτά για 
τους νέους κάτω των 25 ετών), διατηρεί το 
άθλιο κόλπο των «ενώσεων προσώπων», 
μέσω των οποίων υπογράφονται συμβά-
σεις με μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων, 
ενισχύει με όλα τα μέσα την ανασφάλιστη 

και απλήρωτη εργασία, τους μαυραγορί-
τες επιχειρηματίες που δίνουν «μισθούς» 
200-400 ευρώ κ.ά.

Το χρέος και η «καθαρή έξοδος» 
Ο Τσίπρας και η παρέα του εκλιπα-

ρούν έστω και για μια μικρή παράταση 
της αποπληρωμής του χρέους, μιας που 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι τίποτα παραπά-
νω δεν πρόκειται να επιτύχουν. Άλλωστε 
αυτός είναι ένας από τους λόγους που κά-
νουν αυτοκτονική την πολυδιαφημισμένη 
έξοδο στις αγορές (με επιτόκια 4-5% και 
με ανοδική τάση) και πολύ περισσότερο 
τη λεγόμενη «καθαρή έξοδο». Με χρέος 
στο 190% του ΑΕΠ σήμερα («εξαιρετικά 
μη βιώσιμο» το χαρακτηρίζει το ΔΝΤ), 
με την ελληνική οικονομία σε αποσύνθε-
ση, με το ξεπούλημα όλων των δημόσιων 
επιχειρήσεων, με «μισθούς» των 200-400 
ευρώ, με την κρίση της ΕΕ και του παγκό-
σμιου καπιταλισμού, μόνο ως το μεγαλύ-
τερο ανέκδοτο μπορεί να χαρακτηριστεί η 
έξοδος στις αγορές και πολύ περισσότερο 
η έξοδος από τα μνημόνια, έστω και χω-
ρίς αριθμό και χωρίς ημερομηνία λήξης, 
με ή χωρίς την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Αυτή η κατάσταση του χρεοκοπημένου 
ελληνικού καπιταλισμού, που μας οδηγεί 
διαρκώς στη φτώχεια κα την εξαθλίωση, 
δεν διορθώνεται με αλλαγή κυβερνήσε-
ων. Όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, αν 
υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα, τα 
πράγματα για μας τους εργαζόμενους θα 
γίνονται διαρκώς χειρότερα και η απειλή 
ενός γενικευμένου πολέμου όλο και μεγα-
λύτερη. Χρειάζεται να κάνουμε μια τομή 
στη σκέψη μας και μια πολιτική επιλογή 
πολύ διαφορετική, που θα βάλει στο κέ-
ντρο της τα συμφέροντα των εργαζομέ-
νων και των φτωχών λαϊκών μαζών, θα 
καταργήσει όλα τα βάρβαρα μέτρα, θα δι-
αγράψει όλο το χρέος, θα απελευθερώσει 
την οικονομία από το ζουρλομανδύα του 
ευρώ, θα οικοδομήσει μια κοινωνία της 
αλληλεγγύης, της ισότητας, μια Σοσιαλι-
στική Κοινωνία. 

Μ ε σ ο π ρ ό θ ε σ μ ο  2 0 1 9 - 2 2
Ν έ ο  μ ν η μ ό ν ι ο  χ ω ρ ί ς  α ρ ι θ μ ό

Παρουσιάστηκε στις 6/6 ο Παγκόσμιος Δείκτης 
Ειρήνης (Global Peace Index) και σύμφωνα με 
την έκθεση, η ειρήνη διαταράχθηκε σε 92 χώρες 
και μόνο σε 71 χώρες η κατάσταση βελτιώθηκε. 

Οι αρνητικές τάσεις συνεχίστηκαν για τέταρτη χρονιά. Τα 
τελευταία δέκα χρόνια η ειρήνη έχει υποστεί σοβαρά πλήγ-
ματα και οι περισσότερες εστίες πολέμου εντοπίζονται στη 
Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική. Στην τελευταία θέση 
ανάμεσα στα 163 κράτη βρίσκεται η Συρία ενώ στις τελευταί-
ες θέσεις βρίσκονται ακόμη το Αφγανιστάν, το νότιο Σουδάν, 
το Ιράκ και η Σομαλία. Η θέση της Ελλάδας παρέμεινε αμε-
τάβλητη και είναι η 79η.
Οι δείκτες, βάσει των οποίων εξάγονται τα αποτελέσμα-
τα, αναφέρονται κυρίως σε τρεις τομείς: «ασφάλεια στην 
κοινωνία», «διαρκείς συγκρούσεις», «στρατιωκοποίηση». 
Η Ελλάδα, παρά την σχετικά καλή της θέση, ξόδεψε για 
αμυντικές δαπάνες το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από 
κάθε άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Παρά την χρόνια κρίση, 
οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στο 2,36% 
του ΑΕΠ, που ήταν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στο 
NATO. Αφαιρώντας την επίδραση του πληθωρισμού και 
των διακυμάνσεων στην ισοτιμία, το NATO εκτιμά πως οι 
στρατιωτικές δαπάνες της χώρας μας διαμορφώθηκαν στα 
5,845 δισ. δολάρια.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα στατιστική έρευνα 
δημοσιοποίησε η Eurostat, σύμφωνα με 
την οποία γίνεται ξεκάθαρο το πρόβλημα 
των πολιτών των κρατών-μελών της ΕΕ να 

αντεπεξέλθουν εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις 
τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις πλη-
ρωμών. Σύμφωνα με την Eurostat, το 47,9% των Ελλήνων 
αδυνατούσαν να πληρώσουν εγκαίρως και καθυστέρησαν 
να διευθετήσουν λογαριασμούς, ενοίκια, δόσεις ή υποθή-
κες τους μέσα στο 2016. Στο σύνολο των πολιτών της ΕΕ, 
το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10,4%. Δεύτερη στην λίστα 
είναι η Βουλγαρία, σε ποσοστό 34,2%. Η Κύπρος βρίσκε-
ται στην τρίτη θέση με 26,6% και ακολουθεί η Κροατία με 
26,4%. Χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ολλαν-
δία με 5%, στην Τσεχία με 4,4% και τη Γερμανία με 4,2%.

Η Ελλάδα άλλωστε είναι πρώτη και στο ποσοστό που οι 
πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν ή καθυστερούν να πληρώ-
σουν δόση ή ενοίκιο, το οποίο αγγίζει το 15,3%. Ακολουθεί 
η Κύπρος με 8,6%. Αντίστοιχα ποσοστά το 2008 σε Ελλάδα 
και Κύπρο ήταν 5,5% και 3,4%, γεγονός που δείχνει πως σε 
περίπου μια δεκαετία μνημονιακών πολιτικών το ποσοστό 
για την Ελλάδα τριπλασιάστηκε ενώ για την Κύπρο έφτασε 
παραπάνω από το διπλάσιο.

Περίπου κάθε εβδο-
μάδα σημειώνεται 
ένα περιστατικό με 
πυροβολισμούς σε 

σχολείο των ΗΠΑ, σύμφωνα με 
την Everytown for Gun Safety, μια 
οργάνωση που μάχεται κατά της 
διάδοσης των όπλων στη χώρα. 
Σύμφωνα με μια βάση δεδομένων 
που κρατά η Washington Post, 
από το 1999 και μέχρι στιγμής, 
περισσότεροι από 214.000 αμερι-
κανοί μαθητές της πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης έχουν ζήσει ένα περιστα-
τικό ένοπλης βίας στο σχολείο 
τους. Τουλάχιστον 139 παιδιά, 
εκπαιδευτικοί και άλλοι άνθρω-
ποι έχουν σκοτωθεί σε σχολεία 
το ίδιο διάστημα. Οι αμερικανοί 
έφηβοι έχουν πιο εύκολη πρό-
σβαση σε όπλα λόγω του νόμου 
περί οπλοκατοχής.
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30 Mάη: Απεργιακή απάντηση κόντρα στην 
«Κοινωνική Συμμαχία» γραφειοκρατών-

εργοδοτών και την ηττοπάθεια

Η προπαγάνδα της συγκυβέρνησης περί «καθαρής 
εξόδου» και «ανάπτυξης» είναι αδύνατον να κρύ-
ψει την δραματική κατάσταση της οικονομίας και 
τα ακόμη σκληρότερα μέτρα της 4ης αξιολόγησης. 

Το κεφάλαιο, όσο βουλιάζει στην κρίση, προσπαθεί να επιβάλλει 
στην εργατική τάξη μια βίαιη προσαρμογή, σ’ ένα νέο καθεστώς 
υπερεκμετάλλευσης, με τον εργοδότη Δεσπότη και τον εργαζό-
μενο δουλοπάροικο, χωρίς κανένα δικαίωμα.

Η αστικοποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία παρατάσ-
σεται όλο και πιο ανοιχτά με το αντίθετο στρατόπεδο, λειτουρ-
γεί σαν μακρύ χέρι των κυβερνήσεων και δανειστών μέσα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα (σκ). Μετά το ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα 
μαζί με τους «Μένουμε Ευρώπη», την 3ωρη στάση εργασίας στην 
3η αξιολόγηση (μόνο της ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ δεν έκανε ούτε αυτό!), 
τώρα η ηγεσία των ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ (παρατάξεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
ΣΥΡΙΖΑ) ολοκληρώνει τη λογική του υποταγμένου, εργοδο-
τικού συνδικαλισμού με την «Κοινωνική Συμμαχία». Πρόκειται 
για συμμαχία των ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ με εργοδοτικές ενώσεις (ΣΕΒ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο κ.α.), που υιο-
θετεί εργοδοτικά αιτήματα, ενώ δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη 
«Μνημόνιο»!

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι γραφειοκράτες βάζουν πλά-
τη στην εργοδοσία. Μας έχουν συνηθίσει στα περί «ανταγωνι-
στικότητας» και «κοινωνικών εταίρων», σε «διαπραγματεύσεις» 
εκτόνωσης. Με την «Κοινωνική Συμμαχία» όμως ξεπέρασαν τον 
εαυτό τους! Στόχος της «Κοινωνικής Συμμαχίας» είναι η απρό-
σκοπτη υλοποίηση των αντεργατικών μέτρων αφοπλίζοντας 
το εργατικό κίνημα με κάθε τρόπο. Επικαλούμενη την «κοινω-
νία των πολιτών», την «πατρίδα», το «εθνικό σχέδιο παραγωγικής 
συγκρότησης», δηλ. την απάτη ότι εργοδότες και εργαζόμενοι 
έχουμε κοινά συμφέροντα. Με καλλιέργεια αυταπατών για «έξο-
δο από τα Μνημόνια». Με υποτιθέμενες προτάσεις «ανόρθωσης» 
της οικονομίας. Με αποκήρυξη του «λαϊκισμού» και της «πόλω-
σης», δηλαδή των εργατικών αγώνων και διεκδικήσεων.

Είναι η συμμαχία των «Μένουμε Ευρώπη», με άμεσο στόχο 
την κυβερνητική αλλαγή, όχι επειδή πρεσβεύει κάτι διαφορετι-
κό, αλλά για να επανέλθουν στην εξουσία οι «παλιοί» μνημονι-
ακοί. Γι’ αυτό η «Κοινωνική Συμμαχία» και η «Πανεθνική Μέρα 
Δράσης» στις 30/5 προβλήθηκαν τόσο από τα ΜΜΕξαπάτησης 
(δυσανάλογα σε σχέση με την επιρροή τους). Η οπορτουνιστική 
συμμετοχή των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει τα πα-
ραπάνω, προετοιμάζονται κι αυτές για την επόμενη μέρα.

Τρίτος –και σημαντικότερος– στόχος της «Κοινωνικής Συμ-
μαχίας» είναι η επιβίωση της ίδιας της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας, των προνομίων της. Η ολομέτωπη επίθεση του 
κεφαλαίου σε ΣΣΕ, απεργία, συνδικαλιστικές ελευθερίες κ.λπ. 
αφαιρεί από την γραφειοκρατία το αντικείμενο «διαπραγμά-
τευσης», ενώ οι εργατικές μάζες –αηδιασμένες από την στάση 
της– δεν είναι πρόθυμες να την υπερασπιστούν. Μπροστά στον 
κίνδυνο εξαφάνισής τους, οι γραφειοκράτες πρέπει να δώσουν 
διαπιστευτήρια χρησιμότητας στο κεφάλαιο. Γι’ αυτό τώρα συ-
μπαρατάχθηκε πλήρως και η ΑΔΕΔΥ, που μαζί με την ΓΣΕΕ ανα-
δεικνύεται σε δεύτερο πυλώνα του εργοδοτικού συνδικαλισμού.

Η εργατική τάξη βάλλεται λοιπόν και από την αστικοποιημέ-
νη γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ, που θέλει Ομοσπονδίες 
και συνδικάτα πυλώνες της μνημονιακής σταθερότητας. Έτσι 
κηρύχθηκε στις 30η Μάη «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» και –μετά 
από παλινωδίες– 24ωρη απεργία. Μια απεργία υπονομευμένη, 
από τους ίδιους τους «διοργανωτές», από το περιεχόμενό της, 
από την (συνηθισμένη) απουσία κάθε προετοιμασίας.

Υπονομευμένη και από την γραφειοκρατία του ΠΑΜΕ, που 
έκανε μια ακόμα κομματική παρέλαση, χωρίς καμία προετοιμα-
σία ή προοπτική. Ακόμη χειρότερα, αναπαράγει τις αυταπάτες 
περί ανάπτυξης1 – απλά αυτή θα είναι… ταξική (τι ανακάλυψη!). 
Μ’ αυτή την γραμμή, οι εργαζόμενοι αποκοιμίζονται ότι κάποιο 
φως υπάρχει στο τούνελ της κρίσης, δεν προετοιμάζονται για 
την κοινωνική καταστροφή και τους κινδύνους που ανοίγονται. 
Το ΠΑΜΕ χαρακτηρίζει την «Κοινωνική Συμμαχία» ως «κυβερ-
νητικό συνδικαλισμό, ταγμένο να στηρίξει την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ», βγάζοντας πάλι λάδι τους «παλιούς» μνημονιακούς.

1. Διαβάζουμε στην απόφαση της ΓΣ 21/5 (πλαίσιο ΠΑΜΕ) του 
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών: «Ακόμα και εάν αποκαταστα-
θούν υψηλοί ρυθμοί καπιταλιστικής ανάπτυξης, εάν υπάρξουν 
σταθερά πλεονάσματα και διευθετηθεί η «βιώσιμη» αποπληρωμή 
του χρέους…», «…Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους 
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς, για την ανά-
δειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο…».

Για πρώτη φορά, ωστόσο, μια απεργία υπονομεύτηκε και 
από δυνάμεις της άκρας αριστεράς! Το ΝΑΡ ανακάλυψε: «Η 30 
Μάη δεν είναι απεργία, είναι συμμαχία με την εργοδοσία», το 
ΕΕΚ μίλησε για «γραφειοκρατική–εργοδοτική ψευτοαπεργία», 
η αναρχοσυνδικαλιστική πρωτοβουλία Ροσινάντε κάλεσε «κάθε 
εργαζόμενο να εκμεταλλευτεί την κήρυξη αυτής της απεργί-
ας–παρωδίας και να πάει για μπάνιο»! Πίστεψαν άραγε ότι οι 
εργοδότες προτρέπουν τους εργαζόμενούς τους να απεργή-
σουν στις 30 Μάη2; Οι ίδιες δυνάμεις που εξαπολύουν μύδρους 
εδώ και χρόνια ενάντια στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, 
ανακάλυψαν τώρα ότι η «Κοινωνική Συμμαχία» είναι «πρωτο-
φανής αντεργατική τομή», επιχειρώντας έτσι να υποστηρίξουν 
την άρνηση της απεργίας. Ακόμη χειρότερα, καλούσαν τους 
εργαζόμενους σε διαμαρτυρίες (γραφεία ΓΣΕΕ και ΣΕΒ), χω-
ρίς όμως απεργία – καταλήγοντας στη συμβολική παρέμβαση 
λίγων συνδικαλιστών (οι οποίοι προφανώς απέργησαν!). Όλο 
κι όλο το «διαφορετικό αγωνιστικό σχέδιο» ήταν οι δήθεν πι-
έσεις προς το ΠΑΜΕ να ορίσει μια άλλη, «ταξική» απεργία. Ο 
συνεχιζόμενος ακολουθητισμός προς το ΠΑΜΕ, με κολακεί-
ες για περί δήθεν «μαχητικής, πετυχημένης, από τα κάτω ορ-
γανωμένης ταξικής απεργίας της 12ης Γενάρη»3, βεβαίως δεν 
ευοδώθηκε, εγκλωβίζοντάς τους σε αλλοπρόσαλλη στάση. 
Κάποιοι έφτασαν μέχρι το ντροπιαστικό να υπερηφανεύονται 
ότι θα καταψηφίσουν την απεργία, να εγκαλούν ευθαρσώς 
τους απεργούς για «ακολουθητισμό σε ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ στην  
αντιδραστική απεργία»! Άλλοι περιορίστηκαν να καλούν «κάθε 
σωματείο να επιλέξει το δικό του αγωνιστικό τρόπο εναντίωσης 
στην «εθνική μέρα δράσης»», δηλώνοντας πειθαρχία στην από-
φαση για απεργία αλλά χωρίς να την προωθούν!

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η συμμετοχή στην απεργία ήταν 
αξιοπρεπής. Σωματεία και κλάδοι κατήγγειλαν την «Κοινωνική 
Συμμαχία», απάντησαν απεργιακά: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 
πλοία, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, νοσοκομεία, καθηγητές, 
κάποιοι χώροι στον ιδιωτικό τομέα. Η συγκέντρωση των ΓΣΕΕ–
ΑΔΕΔΥ στην πλ. Κλαυθμώνος ήταν άμαζη. Οι πορείες σε Αθή-
να κι άλλες πόλεις είχαν κάποιες χιλιάδες, σίγουρα όχι επαρκές, 
αλλά διατηρώντας ένα στίγμα αντίστασης στα Μνημόνια.

Η Αντεπίθεση των Εργαζομένων συμμετείχε στην αποκά-
λυψη του αντιδραστικού χαρακτήρα της «Κοινωνικής Συμμαχί-
ας», στην οργάνωση της απεργίας. Ξεκαθαρίσαμε ότι η «Κοινω-
νική Συμμαχία» είναι μια κορύφωση της συνεπούς και μακράς 
πορείας προδοσίας και εκφυλισμού στην ηγεσία του σκ. Ότι δεν 
περιμένουμε τίποτε από το ΠΑΜΕ, εκτός από ηττοπάθεια, συκο-
φαντία, εξόντωση σε ότι δεν ελέγχει, παράλυση των δομών του 
σ.κ. (πχ. εργατικά κέντρα), ταξική συνεργασία με «μικρούς και 
μεσαίους» κ.λπ. Ότι η απεργοσπασία δεν απαντάει πολιτικά και 
πρακτικά στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, μόνο εξαπλώνει 
τη σύγχυση, όταν μάλιστα το κεφάλαιο προσπαθεί να καταργή-
σει αυτό το πιο δυνατό όπλο μας. Παλέψαμε να πάρουν οι εργα-
ζόμενοι την υπόθεση στα χέρια τους, να μετατρέψουν τις 30/5 
σε πραγματική Εργατική Γενική Απεργία. Κινητοποιήσαμε όσες 
δυνάμεις έχουμε για να απεργήσουν οι εργαζόμενοι, με δικά τους 
συνθήματα, απομονώνοντας στην πράξη τους γραφειοκράτες.

Δεν έχουν χρεοκοπήσει οι αγώνες και οι απεργίες, αλλά ο 
καπιταλισμός και οι υπηρέτες του. Κόντρα στην κρίση της Αρι-
στεράς και του οργανωμένου σκ, να παλέψουμε με ενότητα, μα-
χητικότητα, αυτοοοργάνωση παντού, για μια ανασυγκρότηση–
ανασύνθεση και Αντεπίθεση των Εργαζομένων.

 ■ Σοφία Θεοδωροπούλου

2. Οι συνδικαλιστές των ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/ΣΥΡΙΖΑ αλλού έμειναν σε 
τυπικές αποφάσεις ΔΣ, αλλού ψήφισαν ολιγόωρη στάση εργασί-
ας, αλλού καταψήφισαν την απεργία.
3. Στην «απεργία» του ΠΑΜΕ στις 12 Γενάρη, ημέρα κατάθεσης 
του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα της 3ης  αξιολόγησης 
(μια «παρωδία» χωρίς απεργούς, συνελεύσεις στους εργασιακούς 
χώρους ή προοπτική), κάποιοι ανακάλυψαν το «μπλοκ της 12ης 
Γενάρη, που αμφισβήτησε τις  ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ», και άλλοι «ένα 
άλλο κέντρο λήψης αποφάσεων για τον απεργιακό αγώνα»!

Λουκέτο για την αλλαντοβιομηχανία της 
«ΒΙΚΗ»

Η εταιρεία —που το 2016 είχε τζίρο 20 εκ. και 
εμφάνισε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων περίπου 2 εκ.— χρωστάει στους εργαζόμενούς 
της μισθούς σχεδόν όλου του 2017. Οι εργαζόμε-
νοι καταγγέλλουν ότι τα οφειλόμενα δεδουλευμέ-
να τους ξεπερνούν το 1,5 εκ. ευρώ. Το εργοστάσιο 
«ΒΙΚΗ», της οικογένειας Παπαγιάννη, βρίσκεται 
στην Άρτα, διαθέτει χοιροστάσιο, συνεργάζεται 
με 50 κτηνοτρόφους της περιοχής και καλύπτει το 
6% της παραγωγής αλλαντικών στην Ελλάδα. Οι 
εργαζόμενοι της «ΒΙΚΗ» ανέρχονται σε 200. 130 
δουλεύουν στο εργοστάσιο και οι υπόλοιποι στις 
αποθήκες «ΒΙΚΗ-ΤΡΟΦΟ» στην Αθήνα.

Η κατάσταση στο εργοστάσιο επιδεινώθηκε 
από τον περασμένο Νοέμβρη. Οι εργαζόμενοι έμε-
ναν απλήρωτοι για μήνες, οι αποθήκες άδειασαν 
από πρώτες ύλες και η εργοδοσία τούς ζητούσε 
να δουλεύουν 2-3 μέρες την εβδομάδα. Παρ’ όλα 
αυτά θεώρησε περιττό να ενημερώσει τους εργα-
ζόμενους ότι βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης 
οι οποίοι το έμαθαν κυριολεκτικά την τελευταία 
στιγμή, από την προσωρινή διαταγή που εξέδωσε 
στις 6 Φλεβάρη το Πολυμελές Πρωτοδικείο Άρ-
τας με ισχύ έως τις 11 Μάη, όταν και ορίσθηκε η 
εξέταση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106 του 
πτωχευτικού κώδικα. Η εργοδοσία, και πάλι χωρίς 
να ενημερώσει, παραιτήθηκε του αιτήματος και εκ-
βιαστικά έκανε αίτηση για το άρθρο 99 βάζοντας 
ταυτόχρονα λουκέτο στο εργοστάσιο.

Παρά τις χρόνιες διαβεβαιώσεις για εξόφληση 
και καταχραζόμενη την υπομονή των εργαζομέ-
νων, η εργοδοσία αφού δεν μπόρεσε να πουλήσει 
το εργοστάσιο πίσω από τις πλάτες των εργατών, 
«επέβαλλε» σύστημα εκ περιτροπής εργασίας. Μια 
εβδομάδα τον μήνα εργασία και μια εβδομάδα 
άδεια, ουσιαστικά με το μισό μηνιάτικο, μέχρι την 
εκδίκαση του αιτήματος υπαγωγής της στο άρθρο 
106.

Η πρώτη απάντηση των εργαζομένων ήρθε 
με την απόφασή της Γενικής Συνέλευσή τους, για 
απεργία που διήρκεσε από τις 1 έως τις 7 Φλεβάρη 
και εν συνεχεία με επίσχεση εργασίας, κατάθεση 
ασφαλιστικών μέτρων και έκδοση διαταγών πλη-
ρωμών. Παράλληλα πραγματοποίησαν διαδήλωση 
στο κέντρο της Άρτας με τους εργαζόμενους να 
ενημερώνουν την τοπική κοινωνία και απαιτώ-
ντας να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα 
δεδουλευμένα τους. Στην τριμερή συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, τον 
Μάρτη του 2018, παρουσία του Σωματείου εργα-
ζομένων, η εργοδοσία της «ΒΙΚΗ» δεν δεσμεύτηκε 
ούτε ως προς την εξόφληση των δεδουλευμένων, 
ούτε ως προς την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας 
σε περίπτωση ένταξής της στο άρθρο 106. Απένα-
ντι σε αυτή την κατάσταση, ο μόνος τρόπος για να 
διασφαλίσουν οι εργαζόμενοι ότι το εργοστάσιο θα 
συνεχίσει να λειτουργεί, ότι δεν θα χάσουν τις θέ-
σεις εργασίας τους και ότι θα πληρωθούν το σύνο-
λο των δεδουλευμένων τους είναι οι μαχητικοί και 
ανυποχώρητοι αγώνες. Η στάση της εργοδοσίας 
(όσο και του Υπουργείου) ήταν από την αρχή ξεκά-
θαρη. Δεν νοιάστηκε για τη σωτηρία του εργοστα-
σίου, ούτε για την αποπληρωμή των δεδουλευμέ-
νων, αλλά προσπάθησε να κερδίσει χρόνο ώστε να 
φορτώσει τη ζημιά στους εργαζόμενους.

Ενώ η άθλια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
ζει μέσα στο ψεύτικο μυθιστόρημα του «success 
story», η κτηνωδία των μνημονίων ρημάζει την ερ-
γατική νομοθεσία, εκτοξεύει τα λουκέτα στις επι-
χειρήσεις, αυξάνει τη φτώχεια και την εξαθλίωση 
των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων. Ο κίνδυνος να ξεχαρβαλωθεί ότι έχει απο-
μείνει από εργατικά δικαιώματα είναι μεγάλος και 
συλλογικά πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Κάθε 
θέση εργασίας που χάνεται, κάθε μισθός που δεν 
καταβάλλεται, ισοδυναμεί με έγκλημα.

ε π ί κ α ι ρ α ...

▲ «Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας!»:
Πανώ του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια στην απεργία (30/5/2018)
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Vodafone: Παράνομη και πραξικοπηματική 
μεταφορά 55 εργαζομένων σε εργολαβική εταιρεία

Λίγες μέρες μετά τις εκλογές του επιχειρησια-
κού Σωματείου ΠΑΣΕ Vodafone, η εργοδοσία 
εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση, στοχεύοντας 
στην αποδυνάμωση του Σωματείου, στο πε-

ραιτέρω ξήλωμα των σταθερών εργασιακών σχέσεων 
και την ακόμα μεγαλύτερη διαίρεση των εργαζομένων. 
Στις 27/4 ανακοίνωσε τη μεταφορά 55 εργαζομένων της 
Εξυπηρέτησης Πελατών στην εργολαβική θυγατρική 
εταιρεία 360 Connect, με χρήση του Προεδρικού Διατάγ-
ματος (ΠΔ) 178/2002, όπως είχε γίνει και με τη μεταφο-
ρά των τεχνικών στη θυγατρική Victus, το οποίο αφορά 
μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσε-
ων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον 
εργοδότη, ή μεταβίβαση έργου. 

Όμως αυτή τη φορά η διοίκηση της Vodafone παρα-
βιάζει και το ίδιο το γράμμα του νόμου, καθώς τώρα δεν 
έχουμε ούτε μεταφορά εγκαταστάσεων, ούτε τμήματος 
εγκαταστάσεων, ούτε έργου. Μεταφέρονται 55 μεμονω-
μένοι συνάδελφοι, που δεν ανήκουν καν σε κάποιο ενιαίο 
τμήμα ή Διεύθυνση. Το μόνο κοινό στοιχείο τους είναι η 
παλαιότητα, καθώς είναι οι τελευταίοι Vodafone εργαζό-
μενοι στην Εξυπηρέτηση Πελατών και καλύπτονται από 
τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που μετενεργεί, μετά 
από αλλεπάλληλα κύματα απολύσεων, εξωθήσεων σε 
παραίτηση ή οutsourcing. Στην πλειοψηφία τους, είναι 
δραστήρια μέλη του ΠΑΣΕ  Vodafone και του Ενιαίου 
Σωματείου Vodafone-Wind-Victus και έχουν πρωτοστα-
τήσει σε πολλούς αγώνες.  Γι’ αυτό άλλωστε η εργοδοσία 
δεν τόλμησε να εκβιάσει τη «συναίνεσή» τους, με το να 
παραιτηθούν και να επαναπροσληφθούν μέσω ατομικών 
συμβάσεων στην 360 Connect.

Το ΠΑΣΕ Vodafone, με τη συμβολή και στήριξη του 
Ενιαίου Σωματείου, ξεκίνησε αγώνα διαρκείας, με επανα-
λαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, παραστάσεις 
διαμαρτυρίας, κινητοποιήσεις έξω από καταστήματα 
Vodafone, παρέμβαση στο Υπ. Εργασίας και στα ΜΜΕ 
για να ματαιώσει το πραξικόπημα της εργοδοσίας.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ στη Vodafone, «Σωμα-
τείο» 360 Connect, Ταξική Ενότητα, Σωματειακές Επι-
τροπές ΣΕΤΗΠ, έκαναν τα πάντα για να υπονομεύσουν 
τον αγώνα, διατυμπανίζοντας πως η μεταφορά είναι 
δρομολογημένη και δεν μπορούμε να τη σταματήσου-
με, δουλεύοντας σε ώρες προκηρυγμένων κινητοποι-

ήσεων και παροτρύνοντας κι άλλους συναδέλφους να 
κάνουν το ίδιο ή καλώντας δικές τους «παρασυνελεύ-
σεις» κόντρα στις συνελεύσεις του Σωματείου. Την ίδια 
στιγμή, συζητούσαν (και συζητάνε), ως «Σωματείο» 360 
Connect, με την εργοδοσία για Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας (με μειωμένους μισθούς), χωρίς καμία απολύτως 
ενημέρωση προς τους εργαζόμενους για το σε ποια βάση 
γίνεται αυτή η συζήτηση! Φυσικά, δεν έλειψε ο γνωστός 
«βόθρος» εναντίον του ΠΑΣΕ Vodafone, όπως «νόθο», 
«Σωματείο της εργοδοσίας και της αστυνομίας» και πολ-
λά άλλα μαργαριτάρια. Και αυτά από μια ομάδα θρασύ-
δειλων τραμπούκων, που λειτουργούν χρησιμοποιώντας 
φασιστοειδείς πρακτικές: ξυλοδαρμούς συναδέλφων που 
δεν συμφωνούν μαζί τους, συκοφαντίες, ύβρεις, λάσπη, 
«ασφαλίτικα» αφισάκια με τις φωτογραφίες εργαζομέ-
νων και ο κατάλογος των άθλιων ενεργειών τους είναι 
ατελείωτος. 

Την 1/6, μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων που μα-
ταίωσαν την αρχική πρόθεση της εργοδοσίας να προχω-
ρήσει τη μεταφορά στις 14/5 αλλά που δεν κατάφεραν να 
συνεχιστούν, οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν με mail από 
τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού πως η «δραστη-
ριότητά τους μεταφέρεται στην 360 Connect»(!). Λίγες 
μέρες μετά, η εργοδοσία κάλεσε στα μουλωχτά τους υπό 
μεταφορά συναδέλφους να υπογράψουν έγγραφο της 
360 Connect - επί της ουσίας ατομική σύμβαση εργασίας 
- ρίχνοντας το «τυράκι»/όρο της διασφάλισης του κατα-
βαλλόμενου μισθού (που την επέβαλαν οι κινητοποιή-
σεις) και επιβεβαιώνοντας τη θέση του Σωματείου περί 
παράνομης και πραξικοπηματικής χρήσης του ΠΔ. 

Η πλειοψηφία υπέγραψε, αλλά μια ομάδα συναδέλ-
φων αρνήθηκε οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό του 
καθεστώς και κινήθηκε νομικά εναντίον της μεταφοράς, 
μαζί με το Σωματείο. 

Το πραξικόπημα στη Vodafone εντάσσεται στο νέο 
μνημονιακό μοντέλο εκμετάλλευσης, που αποθεώνει 
τον δεσποτισμό των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι στη 
Vodafone αλλά και συνολικά δεν μπορούμε να το επιτρέ-
ψουμε. Οργανωνόμαστε, αντιστεκόμαστε και παλεύου-
με. Για να μη ζήσουμε σαν δούλοι. Ο αγώνας συνεχίζεται! 

 ■ Ασλανίδη Άννα, μέλος του ΔΣ του ΠΑΣΕ 
Vodafone και του Ενιαίου Σωματείου

ΠΟΛΥΣ ΛΟΓΟΣ 
ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ ΔΑΚΡΥΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Πολύ «κουβέντα» γίνεται τελευταία για τις συντάξεις, βέ-

βαια η «συζήτηση» δεν στοχεύει στην ενημέρωση συνταξιού-
χων και εργαζομένων αλλά στην επίρρηψη ευθυνών από τους 
νέους στους παλιούς μνημονιακούς. Η όλη «κουβέντα» γίνε-
ται για το θεαθήναι, για τις πολιτικές εντυπώσεις και ψήφους, 
ενώ ταυτόχρονα βολεύονται αποσιωπώντας τι έκαναν ή τι θα 
κάνουν με τις συντάξεις και την Κοινωνική Ασφάλιση (ΚΑ).

Με τον νόμο 4472/2017 που ψηφίστηκε στις 19/5/2017 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στα πλαίσια της 2ης 
αξιολόγησης, εκτός των άλλων επέβαλλαν: 1) Από 1/1/2019, 
και μετά από περίπου 20 χρόνια εφαρμογής του, την ολοκλη-
ρωτική και αμετάκλητη κατάργηση του ΕΚΑΣ που στήριξε 
εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους. 2) Την απαρχή, από 
1/1/2019, της κατάργησης της λεγόμενης προσωπικής διαφο-
ράς, κατά 18%, για τις υπάρχουσες συντάξεις (αυτές που ήδη 
χορηγούνται, κύριες και επικουρικές). 3) Την κατάργηση, επί-
σης από 1/1/2019, και από τις ήδη υπάρχουσες/καταβαλλόμε-
νες συντάξεις δημοσίου, ιδιωτικού τομές κ.λπ., κάθε παροχής 
ή επιδόματος για σύζυγο ή τέκνα, όπως και αν ονομάζονταν. 
4) Είτε από 1/1/2019, είτε από 1/1/2020, μείωση του αφορολό-
γητου από 8.636 ευρώ, στα 5.681 — δηλαδή για τα εισοδήμα-
τα του 2019 ή του 2018, θα φορολογούν ακόμη και συντάξεις 
ή μισθούς 474 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έχουν 
καταργηθεί και επαναϋπολογιστεί όλες οι υπάρχουσες επι-
κουρικές συντάξεις. Οι επαναϋπολογισμένες επικουρικές 
αποτελούνται από την νέα ανταποδοτική επικουρική και 
από την προσωπική διαφορά, δηλαδή την διαφορά της πα-
λιάς επικουρικής που έπαιρνε ο συνταξιούχος και της «νέας 
ανταποδοτικής». Ο επαναϋπολογισμός έγινε με τους άθλιους 
όρους που ορίζει ο ν. Κατρούγκαλου, χωρίς κατώτατα όρια 
(κοινωνική προστασία) και με ποσοστά αναπλήρωσης πάρα 
πολύ μικρά, με αποτέλεσμα οι «νέες»/επαναϋπολογισμένες 
επικουρικές συντάξεις να είναι μικρότερες και συχνότατα να 
οδηγούν σε συντάξεις ελεημοσύνης.

Μέσα στο 2018 θα ολοκληρωθεί ο επαναϋπολογισμός, 
για τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις (περίπου 
2.500.000). Οι επαναϋπολογισμένες κύριες συντάξεις θα απο-
τελούνται από: α) την εθνική σύνταξη (έως 384 ευρώ) — την 
οποία όμως δεν θα την δικαιούνται όλοι, δεν θα την δικαιού-
νται ολόκληρη και επειδή δεν είναι σύνταξη αλλά προνοιακή 
παροχή, κάποτε θα κοπεί, όπως και το ΕΚΑΣ! β) το ανταπο-
δοτικό μέρος, στο οποίο δεν υπάρχουν πλέον κατώτατα όρια 
(κοινωνική προστασία) και τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι 
πάρα πολύ μικρά, θα οδηγεί σε πολύ μικρές συντάξεις, γ) τη 
λεγόμενη προσωπική διαφορά, δηλαδή τη διαφορά της «πα-
λιάς σύνταξης» με το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής.

Σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, μόνο από την κα-
τάργηση του 18% στην προσωπική διαφορά, αλλά και από 
την κατάργηση των επιδομάτων συζύγου ή παιδιών, οι υπάρ-
χοντες συνταξιούχοι μπορεί να χάσουν από το 2019, μία έως 
και τρεις συντάξεις. Αν πάρουμε υπόψη την μείωση του αφο-
ρολόγητου, όποτε και αν γίνει, τότε προστίθεται τουλάχιστον 
μια ακόμη χαμένη σύνταξη ετησίως.

Ενώ λοιπόν, η συμμορία του Τσίπρα υπόσχονταν ότι δεν 
θα κοπεί η προσωπική διαφορά, ότι ο επαναϋπολογισμός θα 
ήταν λογιστικός και ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, τώρα 
πετσοκόβεται, η προσωπική διαφορά, κατά 18%. Αναμφίβο-
λα, αυτή η μείωση θα είναι η αρχή για την ολοσχερή κατάρ-
γηση των προσωπικών διαφορών και της λεγόμενης εθνικής 
σύνταξης.

Αυτές οι περικοπές —στις υπάρχουσες συντάξεις— αποτε-
λούν μια ποιοτική και πρωτοφανή τομή στην νεοφιλελεύθερη 
και μνημονιακή επίθεση ενάντια στην Κοινωνική Ασφάλιση. 
Για πρώτη φορά, από τα πρώτα αντιασφαλιστικά νομοσχέ-
δια της δεκαετίας του 1990-2000, πραγματοποιείται μείωση 
των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων. Οι ίδιες περικοπές, 
φέρνουν μια τεράστια τομή στην αφαίμαξη εργαζομένων και 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αν εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος 
Κατρούγκαλου και ολοκληρωθεί η κατάργηση της προσωπι-
κής διαφοράς στις υπάρχουσες συντάξεις, τότε οι εργαζόμε-
νοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, απει-
λούνται με απύθμενη φτωχοποίηση και εξαθλίωση. Σε μια 
κοινωνία χτυπημένη από την κρίση και τα μνημόνια, που το 
50% περίπου των οικογενειών ζει/συντηρείται εν μέρει ή ολο-
κληρωτικά από συντάξεις, το χτύπημα θα είναι πολύ βαρύ, 
έως και συντριπτικό.

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτεργατικής 
Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), κατά τη συνεδρίασή 
της στις 11/5/2018, αποφάσισε να συμμετά-
σχει στην πανελλαδική απεργία που κήρυξαν 

οι γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στις 30 Μαΐου 
και την βάφτισαν «πανεθνική ημέρα δράσης» μαζί με εργο-
δοτικές οργανώσεις στα πλαίσια της «κοινωνικής συμμαχί-
ας».

Η απεργία της ΠΝΟ καλέστηκε με αφορμή τα σημαντι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ναυτερ-
γατών, τα οποία είναι σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η 
διάλυση του ΝΑΤ και η αρπαγή κάθε κινητής και ακίνητης 
περιουσίας, η κατεδάφιση του ΚΕΑΝ, η αποψίλωση των ορ-
γανικών συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων, ο ευτελισμός 
των συντάξεων, η οξυμένη και διογκούμενη συνεχώς ανερ-
γία του κλάδου, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η συνεχής 
παραβίαση των όρων εργασίας, η συνεχής υποβάθμιση των 
κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία και συνταξιούχων 
ναυτεργατών, οι φημολογούμενες νέες αυξήσεις στις ασφα-
λιστικές εισφορές, καθώς και οι νέες περικοπές στις κύριες 
και επικουρικές συντάξεις, στις εφάπαξ παροχές και η επιχει-
ρούμενη με κάθε τρόπο και μέσο προσπάθεια εξάρθρωσης 
των κεκτημένων του κλάδου.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι στις 18-
19/4 η ΠΝΟ είχε εξαγγείλει δύο διαδοχικές 24ωρες απεργίες 
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ενάντια στο σχέδιο υπουρ-
γικής απόφασης του υπουργείου Ναυτιλίας που αφορούσε 
την άρση του καμποτάζ (βλ. ΕΠ φύλλο Μαΐου).

Στις 19/4 η πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΝΟ, χωρίς 
να υπάρξει καμία αλλαγή στο σχέδιο υπουργικής απόφασης, 

αποφάσισε τη μη ανανέωση της απεργίας. Στην ανακοίνωσή 
της ανέφερε ότι αναμένονταν οι διευκρινίσεις του υπουργού 
Ναυτιλίας, συμπληρώνοντας τα εξής: «Οι δύο συνεχόμενες 
24ωρες απεργίες μας ήταν απλά προειδοποιητικές» και «ση-
ματοδοτούν την έναρξη νέων αγώνων».

Παρόλα αυτά, στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την 
απεργία της 30ης Μαΐου, δεν έκανε καμία αναφορά στην 
υπουργική απόφαση, ούτε ανέφερε κάτι για νέους αγώνες.

Άφησε ανεκμετάλλευτη μια σημαντική ευκαιρία με το 
δεδομένο του αγώνα και της απεργίας των λιμενεργατών 
Πειραιά, δηλαδή να συνδεθεί ο αγώνας αυτός με τον αγώνα 
των ναυτεργατών και να δοθεί ένα συνδυασμένο χτύπημα 
με κοινά συντονιστικά, κοινές απεργίες, ενάντια στον κοινό 
τους εχθρό, το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την κυβέρνηση. 
Ένας τέτοιος αγώνας θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα 
δεδομένα για το εργατικό κίνημα.

Η ΠΝΟ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες στην 
Ελλάδα, με ειδικό βάρος για την ελληνική εργατική τάξη 
και θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο για την ανα-
συγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Η απόφαση 
της ηγεσίας της να μην διαφοροποιηθεί από την «κοινωνική 
συμμαχία» των γραφειοκρατών δεν βοηθάει προς αυτήν την 
κατεύθυνση και είναι χαρακτηριστική της ποιότητάς της.

Σε ότι αφορά το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ, όσο κι αν επιπλήττει τη 
γραφειοκρατική ηγεσία της ΠΝΟ, δεν συμβάλει ούτε το ίδιο 
στην ανασυγκρότησή της, απλώς, προσπαθεί να κερδίσει τις 
εντυπώσεις με «ταξικές» τσιρίδες.

Ο μόνος τρόπος για να νικήσουν οι ναυτεργάτες είναι 
απαλλαχτούν από τη γραφειοκρατική τους ηγεσία και να 
κλιμακώσουν τους αγώνες τους με απεργίες διαρκείας.

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία στις 30 Μαΐου
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Οι φοιτητικές εκλογές διεξή-
χθησαν σε μια πολύ κρίσιμη 
περίοδο για το φοιτητικό κί-
νημα. Παρά τις αερολογίες 

για «καθαρή έξοδο από τα μνημόνια» και 
ανάπτυξη, η κρίση και τα μνημόνια συνεχί-
ζονται σκληρότερα, επηρεάζοντας και τον 
χώρο της εκπαίδευσης μέσω της χρόνιας 
υποχρηματοδότησης, του νόμου Γαβρό-
γλου, των συγχωνεύσεων κ.ά. Σε διεθνές 
επίπεδο, οι συγκρούσεις στη Μ. Ανατολή 
και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέ-
μου εντείνονται. Ωστόσο δεν λείπουν οι 
αγώνες τόσο στην Ελλάδα (βλ. αγώνας 
ενάντια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττι-
κής - ΠΔΑ, αναπληρωτές κ.ά.) όσο και στο 
εξωτερικό, με σημαντικότερες τις κινητο-
ποιήσεις νεολαίας και εργαζομένων στη 
Γαλλία.

Τα αποτελέσματα των φετινών φοι-
τητικών εκλογών είναι παρόμοια με αυτά 
των τελευταίων τριών ετών και σε αυτά 
αποτυπώνονται: α) Η στασιμότητα των 
πολιτικών διεργασιών στη νεολαία μετά 
την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, β) η απουσία 
κάποιου σημαντικού κινήματος, πλην επι-
μέρους φοιτητικών αγώνων και αυτό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, γ) η υποχώρη-
ση του εργατικού κινήματος, η οποία επη-
ρεάζει και το φοιτητικό κίνημα και δ) η πο-
λύπλευρη κρίση του φοιτητικού κινήματος 
(πολιτική, συνδικαλιστική κ.ά.).

Η συμμετοχή στις εκλογές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 
παρουσίασε μια πτώση (65.000 ψήφοι, από 
70.000 πέρσι). Η πτώση αυτή μπορεί να 
είναι μικρή αν συνυπολογίσουμε την μη 
πραγματοποίηση εκλογών σε κάποιους 
μεγάλους συλλόγους (π.χ. ΑΣΟΕΕ) και 
τη συνεχή μείωση του ενεργού φοιτητικού 
πληθυσμού λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Ωστόσο η συμμετοχή, έπειτα από συνεχή 
σχεδόν μείωση τα τελευταία χρόνια, πλέον 
βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Οι 
φοιτητές πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά 
στις διαδικασίες των συλλόγων, σε αγώνες 
και κινητοποιήσεις κόντρα στην αποχή και 
την απάθεια. 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ παραμένει 1η δύναμη, 
αυξάνοντας οριακά το ποσοστό της (41%) 
της και χάνοντας 500 ψήφους. Οι κύριοι 
λόγοι που διατηρεί τις δυνάμεις της είναι 
οι πελατειακές σχέσεις, οι σημειώσεις, τα 

κλαμπ και φυσικά τα όργια βίας και νο-
θείας στις εκλογικές διαδικασίες (ΠαΜακ, 
ΤΕΙ κ.ά.). Η ανάσα που τους έδωσε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με την προδοσία του και η θέση της 
«κυβέρνησης σε αναμονή» για τη ΝΔ απλά 
επιβραδύνει τη φθορά τους.

Η ΠΑΣΠ  (χωρίς να υπολογίζεται η 
ΑΣΟΕΕ) καταφέρνει να κρατήσει τις ψή-
φους της και να αυξήσει ελαφρώς τα πο-
σοστά της (12,8%). Οι αιτίες είναι περίπου 
οι ίδιες με ό,τι ισχύει για τη ΔΑΠ. Η κρίση 
στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι ακόμα 
μεγαλύτερη, πράγμα το οποίο τους κάνει 
ακόμα πιο ασταθείς. 

Η ΠΚΣ  διατηρεί τη 2η  θέση, σχεδόν 
σταθερές τις ψήφους της και αυξάνει λίγο 
το ποσοστό της (21,4%). Στην τρέχουσα 
συγκυρία, όπου δεν πραγματοποιούνται 
σημαντικοί αγώνες, προσπαθεί με μια κινη-
τοποίηση του μηχανισμού της να φαίνεται 
πως μόνο αυτή «αγωνίζεται», συσπειρώνει 
φοιτητές κλπ. Μια εικόνα που ενισχύεται 
και από τις δυνάμεις των ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-
ΑΡΔΙΝ, οι οποίες της συμπεριφέρονται ως 
αγωνιστική δύναμη. Ο σημαντικός εκλογι-
κός μηχανισμός που διατηρεί, παίζει σημα-
ντικό ρόλο στο αποτέλεσμά της.

Τα ΕΑΑΚ και η εκλογική συνεργα-
σία ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ  παρουσιάζουν 
νέα μεγάλη μείωση σε ψήφους (περίπου 
1.200). Είναι χαρακτηριστικό πως από το 
2015 οι δυνάμεις αυτές έχουν χάσει πάνω 
από τη μισή τους δύναμη (2015: 13.500, 
2018: 6.100). Οι περίπου 6.100 ψήφοι δεν 
αποτελούν μια ενιαία καταγραφή αλλά 
επιμερίζονται περίπου σε 3.200 για την 
ΕΑΑΚ και τη συνεργασία ΕΑΑΚ με ΑΡΕΝ 
και ΑΡΔΙΝ σε επιμέρους σχολές, 2.700 για 
την Αριστερή Ανατρεπτική Συνεργασία 
(πανελλαδική συνεργασία των ΕΑΑΚ της 
ΛΑΕ με ΑΡΕΝ και ΑΡΔΙΝ) και 200 ψήφοι 
για αυτόνομες καταγραφές της ΑΡΕΝ και 
του ΑΡΔΙΝ. Η πολιτική κρίση των δυνά-
μεων αυτών συνεχίζεται, ενώ στην πράξη 
τα ΕΑΑΚ έχουν διχοτομηθεί σε ΕΑΑΚ-
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΕΑΑΚ-ΛΑΕ/ΑΡΕΝ/ΑΡ-
ΔΙΝ. Οι συγκρούσεις στο εσωτερικό τους, 
η ρεφορμιστική τους στροφή και η αδυνα-
μία ουσιαστικής παρέμβασης στο κίνημα 
δείχνουν ότι αυτή η πτώση θα συνεχιστεί.

Το κυβερνητικό BLOCO, η παράτα-

ξη του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει την παντελή 
της απουσία από τις σχολές, με περίπου 
550 ψήφους διατηρώντας τα ποσοστά του 
(1%). Εμφανίζεται μόνο στις εκλογές και 
αδυνατεί να αποτελέσει την κυβερνητική 
φωνή μέσα στα πανεπιστήμια.

Στα ΤΕΙ, τα όργια νοθείας των ΠΑΣΠ-
ΔΑΠ κάνουν πολύ δύσκολη την αναγνώ-
ριση οποιουδήποτε αποτελέσματος σε 
πολλούς συλλόγους. Η κατάσταση αυτή, 
καθώς και η απουσία αγωνιστικών δυνά-
μεων, επιτρέπουν σ’ αυτές τις δυνάμεις να 
διατηρούν περίπου το 75% των ψήφων. Η 
ΔΑΠ κερδίζει 500 ψήφους και η ΠΑΣΠ 
200, διατηρώντας τη 2η θέση. Σταθερή σε 
ψήφους μένει η ΠΚΣ που υποχωρεί ελα-
φρά σε ποσοστό (19,5%). Τα ΕΑΑΚ και η 
εκλογική συνεργασία ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡ-
ΔΙΝ παρουσιάζουν νέα πτώση, με τις δυ-
νάμεις τους να περιορίζονται αθροιστικά 
στο 1,73%.

Αν και φέτος οι επιθέσεις ομάδων μη-
δενιστικής βίας που αυτο-τοποθετούνται 
στον αναρχικό χώρο ήταν λιγότερες και 
αποκρούστηκαν επιτυχώς από τις ομάδες 
περιφρούρησης, δεν έλειψαν διάφορα εκ-
φυλιστικά φαινόμενα. Μετά την ΑΣΟΕΕ, 
επιχειρήθηκε και στη Νομική Αθήνας και 
το ΤΕΙ Λάρισας να γίνουν οι εκλογές σε 
χώρους εκτός σχολών και κάτω από την 
προστασία της αστυνομίας, με ευθύνη των 
καθεστωτικών παρατάξεων ΠΑΣΠ/ΔΑΠ. 
Τελικά στην ΑΣΟΕΕ δεν έγιναν εκλογές, 
ενώ στη Νομική οι εκλογές πραγματοποι-
ήθηκαν χωρίς τη ΔΑΠ η οποία έστησε δική 
της κάλπη στο Ζάππειο! Όλα τα παραπά-
νω δημιουργούν κινδύνους για τον τρόπο 
με τον οποίο θα διεξάγονται από δω και 
πέρα οι φοιτητικές εκλογές, ωστόσο αυτές 
πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται μέσα 
στις σχολές, σε χώρο πανεπιστημιακού 
ασύλου και να περιφρουρούνται από τους 
ίδιους τους φοιτητές.

Η ΣΣΠ  καταγράφεται φέτος σε 27 
συλλόγους συγκεντρώνοντας 266 ψή-
φους, από 224 πέρσι. Αυτοί επιμερίζονται 
σε 233 (0,53%) στα ΑΕΙ και 33 (0,21%) στα 

ΤΕΙ. Σημειώνει κάποια πολύ καλά αποτε-
λέσματα σε επιμέρους σχολές και ιδιαίτερα 
στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου, μετά 
από σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια, 
αναδεικνύεται σε 3η δύναμη σε όλο το πα-
νεπιστήμιο. Συνολικά η ΣΣΠ παίρνει  15 
έδρες στα νέα Διοικητικά Συμβούλια σε 12 
συλλόγους. Το αποτέλεσμά μας παρά τα 
επιμέρους ποιοτικά στοιχεία, είναι ακόμα 
αρκετά ασταθές και απέχει σίγουρα από 
τις ανάγκες αλλά και από τις δυνατότητες 
που υπάρχουν. Χαιρετίζουμε και ευχαρι-
στούμε όλους τους συναδέλφους που μας 
στήριξαν με την συμμετοχή τους στα ψη-
φοδέλτια και την ψήφο τους.

Όλη την χρονιά η ΣΣΠ προσπάθησε να 
αναδείξει την κατάσταση και τα πραγμα-
τικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητές. Από τις επιθέσεις στην εκπαί-
δευση μέχρι το αδιέξοδο που δημιουργούν 
στη νεολαία η κρίση, τα μνημόνια και ο 
κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου. 
Μέσα από την παρέμβαση και τους αγώ-
νες που δώσαμε μαζί με τους φοιτητές, με 
κυριότερο αυτόν ενάντια στη δημιουργία 
του ΠΔΑ, προσπαθήσαμε να συμβάλλου-
με στην προσπάθεια για ένα νέο, ανασυ-
γκροτημένο φοιτητικό κίνημα που θα δώ-
σει τον αγώνα από καλύτερη θέση με ένα 
συνεκτικό και μαχητικό πρόγραμμα και 
σχέδιο αγώνων πλάι στους εργαζόμενους.

Η ΣΣΠ βγαίνει από τις εκλογές πιο 
δυνατή και με περισσότερες εμπειρί-
ες. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για 
να μπορέσουμε σαν νεολαία να κατακτή-
σουμε το μέλλον που ονειρευόμαστε και 
μας αξίζει. Έχοντας πάντα πίστη στις δυ-
νατότητες του φοιτητικού και εργατικού 
κινήματος.  50 χρόνια από τον Μάη του 
1968, να διδαχτούμε και να εμπνευστού-
με! Να παλέψουμε για να γίνουν οι αγώνες 
της νεολαίας πυροδότης για μια γενικότε-
ρη κοινωνική εξέγερση, η οποία θα τσακί-
σει το μνημονιακό καθεστώς, θα σώσει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη διάλυση 
και θα έρθει σε σύγκρουση με τον χρεωκο-
πημένο ελληνικό καπιταλισμό._

Το 21ο  Αντιρατσιστικό Φε-
στιβάλ της Αθήνας, το 
οποίο διοργανώνεται κάθε 
χρόνο από το Συντονιστικό 

Μεταναστευτικών και Αντιρατσιστικών 
Οργανώσεων, θα διεξαχθεί φέτος στο 
Πάρκο Γουδή, από την Παρασκευή 29 
Ιουνίου έως την Κυριακή 1 Ιουλίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φε-
τινού φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στο 
www.antiracistfestival.gr. Το τριήμερο 
πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβά-

νει, κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων:
- Πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων, 

που καλύπτει θέματα από τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης μεταναστών στην 
Ελλάδα ως τον πόλεμο, τον μεσαίωνα 
στην αγορά εργασίας, τις εργατικές 
αντιστάσεις, την αντιρατσιστική/αντι-
φασιστική πάλη κ.ά.

- Πρόγραμμα συναυλιών που καλύ-
πτει όλα τα δημοφιλή είδη μουσικής, 
από hip hop και ροκ έως ρεμπέτικο και 
έντεχνο, ενώ κάθε μέρα υπάρχει σκηνή 

αφιερωμένη στην πολιτιστική έκφρα-
ση των μεταναστευτικών κοινοτήτων 
(μουσική, παραδοσιακοί χοροί κ.λπ.).

- Φαγητό και ποτό από τις εθνικές 
κουζίνες μεταναστών που βρίσκονται 
στην Ελλάδα.

Στο χώρο του φεστιβάλ λειτουργούν 
περίπτερα/σταντ αντιρατσιστικών, πο-
λιτικών και κοινωνικών οργανώσεων.

Οι συζητήσεις ξεκινούν κάθε μέρα 
στις 7:00μμ, ενώ οι συναυλίες στις 
9:00μμ.

Εκπρόσωπος της ΟΚΔΕ θα πραγ-
ματοποιήσει παρέμβαση στο πάνελ της 
κεντρικής συζήτησης με θέμα «ελλη-
νοτουρκικός ανταγωνισμός και πό-
λεμος», η οποία θα διεξαχθεί την Πα-
ρασκευή 29 Ιουνίου. Στον χώρο του 
φεστιβάλ θα υπάρχει τραπεζάκι με υλι-
κό της ΟΚΔΕ και των παρατάξεών της, 

καθώς και βιβλιοπωλείο των εκδόσεων 
Εργατική Πάλη.

Το ημερήσιο εισιτήριο εισόδου για 
την ενίσχυση του φεστιβάλ κοστίζει 5 
ευρώ, ενώ προς 10 ευρώ πωλείται το ει-
σιτήριο τριημέρου. Η είσοδος για τους 
μετανάστες είναι δωρεάν. Πρόσβαση 
από μετρό Κατεχάκη.

Ο αντιρατσισμός, η έμπρακτη αλ-
ληλεγγύη και οι κοινοί αγώνες των ερ-
γαζομένων ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
θρησκείας και φυλής είναι πιο αναγκαί-
οι από ποτέ σήμερα, που το δράμα της 
προσφυγιάς χτυπάει εκατομμύρια αν-
θρώπων, ο πόλεμος και οι επεμβάσεις 
καταστρέφουν χώρες και λαούς. Ο ρα-
τσισμός χρησιμοποιείται για τη διαίρε-
ση των εργαζομένων και των λαών, για 
την καλλιέργεια κλίματος φόβου και 
κοινωνικού κανιβαλισμού.

Ανακοίνωση της ΣΣΠ για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών

21ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ: 29/6-1/7, πάρκο Γουδή
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Το υπουργείο Εσωτερικών 
έδωσε για «διαβούλευση» 
νομοσχέδιο για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση με την ονομα-

σία «Κλεισθένης 1», το οποίο θα αντικα-
ταστήσει τον «Καλλικράτη» του 2010. Στο 
νομοσχέδιο αντέδρασαν η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), όργανα 
που ελέγχονται από τη ΝΔ και το ΚΙΝ.ΑΛ. 
Με πρωτοπόρο τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε., 
Πατούλη, στράφηκαν ενάντια στην καθιέ-
ρωση της απλής αναλογικής που προβλέπει 
το νομοσχέδιο για την εκλογή δημοτικών 
και περιφερειακών συμβούλων, υποστη-
ρίζοντας το υπάρχον σύστημα όπου όταν 
ο πρώτος σε ψήφους δεν συγκεντρώνει το 
50%+1 στην πρώτη ψηφοφορία, διενερ-
γείται δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ πρώτου 
και δεύτερου, κι έτσι ο πρώτος συνδυασμός 
ελέγχει τα 2/3 των εδρών των δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων, ακόμη κι 
αν τα αρχικά ποσοστά του είναι μειοψηφικά 
π.χ. κάτω και από 20%.

Κατά τη δήλωση του Πατούλη: «Η απλή 
αναλογική θα φέρει ακυβερνησία και αδυ-
ναμία λειτουργίας στους Δήμους, πισωγυρί-
ζοντας την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα». Το 
νομοσχέδιο όμως προβλέπει συμπράξεις με-
ταξύ παρατάξεων για να υπάρχει πλειοψη-
φία, δηλαδή δίνει την δυνατότητα για «δι-
ακυβέρνηση» μεταξύ μνημονιακών (Ν.Δ., 
ΚΙΝ.ΑΛ., ΣΥΡΙΖΑ).

Εκτός από το σημείο της απλής αναλο-
γικής, η κριτική των παλιών μνημονιακών 
της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. στο νομο-
σχέδιο περιορίζεται στο ότι αυτοί είναι… 
«ικανότεροι» να κάνουν «μεταρρυθμίσεις». 
Γι’ αυτό, ίσως, το νομοσχέδιο τους ανοίγει 
πεδίο δράσης για… μπίζνες. Άλλωστε, οι 
δήμαρχοι προώθησαν και προωθούν τις ιδι-

ωτικοποιήσεις των υπηρεσιών των Δήμων, 
τις κάθε είδους ευέλικτες μορφές εργασίας 
σε βάρος της σταθερής και μόνιμης εργασί-
ας. Είναι η ΚΕΔΕ που διεκδικεί να πάρει τα 
δημόσια νηπιαγωγεία, και αργότερα τα δη-
μοτικά σχολεία, την Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας και τα νοσοκομεία για να τα λει-
τουργήσει με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια και να τα ιδιωτικοποιήσει πλήρως.

Στην παραπάνω κατεύθυνση το νομο-
σχέδιο προβλέπει:

1) την υπαγωγή της Υπηρεσίας Πράσι-
νου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπου 
είναι ήδη του Φωτισμού και της Καθαριότη-
τας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, από το 
2019 και μετά, την αύξηση των ανταποδο-
τικών τελών έως και 50%, δηλαδή νέα χα-
ράτσια για τους εργαζόμενους και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα. Ήδη από τα μνημόνια και 
το μεσοπρόθεσμο οι Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι (κρατική χρηματοδότηση) είναι μει-
ωμένοι κατά 62% μέχρι το 2021. Για την κα-
τανομή τους με το νομοσχέδιο εισάγονται 
νέα κριτήρια, όπως τα «ίδια έσοδα» των 
ΟΤΑ και η «επιχειρηματικότητα» που ανα-
πτύσσουν.

2) Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης 
«Νέα πεδία αναπτυξιακής δράσης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προ-
σώπων των ΟΤΑ» δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να ιδρύουν εταιρείες στον τομέα της 
Κοινής Ωφέλειας, της παραγωγής και με-
ταφοράς ενέργειας, μεταφορών, αγροτικής 
παραγωγής, αξιοποίησης της ακίνητης περι-
ουσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων. Στην πραγματικό-
τητα θα πρόκειται για εκχώρηση σε ιδιώτες 
των υπηρεσιών και της ακίνητης περιουσίας 
των ΟΤΑ. Όλες σχεδόν οι υπηρεσίες προς 
τους δημότες θα είναι πλέον ανταποδο-

τικές (λες και οι δημότες δεν 
πληρώνουν δημοτικά τέλη), με 
τεράστια αύξηση των δημοτι-
κών τελών, δήμους-επιχειρήσεις 
με δημάρχους-μάνατζερ, απο-
κλεισμό των πολλών, ή ραγδαία 
χειροτέρευση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

3) Στο νομοσχέδιο προ-
βλέπεται και μια νέα κατη-
γοριοποίηση των Δήμων σε 
Μητροπολιτικούς, Ηπειρωτι-
κούς (μεγάλους, μεσαίους και 
μικρούς) και Νησιωτικούς (μεγάλους, με-
σαίους και μικρούς). Με βάση αυτή την κα-
τηγοριοποίηση θα γίνεται και η χρηματοδό-
τηση.

4) Επίσης με την πρόβλεψη για τοπικά 
δημοψηφίσματα του νομοσχεδίου υποτί-
θεται ότι ενισχύεται η δημοκρατία και η 
συμμετοχή των δημοτών σε τοπικό επίπεδο. 
Μια σειρά όμως περιορισμοί που τίθενται 
από το νομοσχέδιο, εμποδίζουν κατά πολύ 
την έκφραση της θέλησης των δημοτών. 
Κατ’ αρχήν θα μπορούν να καθορίζουν από 
την αρχή αν το δημοψήφισμα θα είναι απο-
φασιστικό ή όχι. Μπορεί να προκηρυχθεί 
δημοψήφισμα με αίτημα των 2/3 του Δημο-
τικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή με αί-
τησή του 10% των εκλογέων. Τα θέματα που 
μπορούν να τεθούν σε δημοψήφισμα δεν 
αφορούν τα πάντα και κυρίως δεν αφορούν 
τη δημοσιονομική διαχείριση του οικείου 
ΟΤΑ και την επιβολή τελών.

5) Οι μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνεχίζουν να αποκλείονται από 
το δικαίωμα της ψήφου, παρά το γεγονός 
ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του 
πληθυσμού (μετά και από απόφαση του 
ΣτΕ), ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μετα-

ναστών και Προσφύγων θα διορίζεται με 
κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών 
και Μετανάστευσης.

6) Παράλληλα με την «αποκέντρωση», 
έχουμε με το νομοσχέδιο και έναν ασφυ-
κτικό και μνημονιακό κρατικό έλεγχο στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Οικονομικό Πα-
ρατηρητήριο, οι εφτά Αυτοτελείς Υπηρεσίες 
Εποπτείας με τους Επόπτες ΟΤΑ (θα έχουν 
την ευθύνη της «άσκησης ελέγχου και νο-
μιμότητας των πράξεων των δήμων και των 
περιφερειών των νομικών προσώπων τους» 
και θα ασκούν τον πειθαρχικό έλεγχο των 
αιρετών), ουσιαστικά δεν θα επιτρέπουν 
καμιά διαφορετική διαχείριση των οικονο-
μικών των ΟΤΑ από αυτή που επιβάλουν 
τα μνημόνια. Πρόκειται για έναν ασφυκτικό 
έλεγχο που δεν θα επιτρέπει καμιά παρέκ-
κλιση από την κεντρική μνημονιακή πολιτι-
κή, κυρίως προς το συμφέρον των εργαζο-
μένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 
Οι προϋπολογισμοί των Δήμων και Περιφε-
ρειών ουσιαστικά θα προκαθορίζονται και 
θα ελέγχονται από το κεντρικό κράτος.

7) Και το πιο εξωφρενικό... κατά την 
ψηφοφορία του δημοτικού προϋπολογι-
σμού δεν μετρά η λευκή ψήφος ή η αρνη-
τική ψήφος αν ο δημοτικός σύμβουλος δεν 
προτείνει άλλον προϋπολογισμό.

Η κυβέρνηση, την Πέμπτη 7/6, 
ψήφισε με τη διαδικασία του 
επείγοντος το Σχέδιο Νόμου 
για την Αναδιοργάνωση των 

Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την αξι-
ολόγηση των στελεχών και των σχολικών 
μονάδων και των εκπαιδευτικών. Ο υπουρ-
γός Παιδείας επιχειρεί να εξαπατήσει, ισχυ-
ριζόμενος ότι «ικανοποιεί αιτήματα του εκ-
παιδευτικού κινήματος», αφού υποτίθεται 
καταργεί την «τιμωρητική αξιολόγηση» των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν αναφέρει 
όμως ότι διατηρεί την Αρχή Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), η 
οποία έχει τον συνολικό ρόλο της εποπτείας 
και εφαρμογής της αξιολόγησης.

Ο νόμος αποτελεί προαπαιτούμενο της 
4ης αξιολόγησης και στοχεύει στην εξοικο-
νόμηση προσωπικού, σε δραματική μείωση 
των δαπανών για την παιδεία, στην «απο-
κέντρωση» του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, στην «αυτονομία», κατηγοριοποίηση, 
ιδιωτικοποίηση και αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας, όπως την εννοεί η επι-
καιροποιημένη έκθεση του ΟΟΣΑ και οι 
απαιτήσεις του ΣΕΒ.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι:
1. Σε επίπεδο περιφέρειας δημιουργού-

νται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία ως 
μικρά «υπουργεία Παιδείας» θα έχουν την 
ευθύνη για τη χάραξη και υλοποίηση εκ-

παιδευτικής πολιτικής, την επιστημονική 
και παιδαγωγική καθοδήγηση, την οργά-
νωση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. θα είναι τα βασικά όργανα αξιο-
λόγησης των σχολικών μονάδων καθώς θα 
έχουν σαν αρμοδιότητά τη συστηματική 
μελέτη των εκθέσεων συλλογικού προγραμ-
ματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης 
(βλ. αξιολόγηση) του εκπαιδευτικού έργου 
των σχολικών μονάδων. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. λο-
γοδοτούν άμεσα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την υλοποίηση 
της εκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής.

2. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγχωνεύ-
ονται οι υφιστάμενες δομές υποστήριξης 
του εκπαιδευτικού έργου σε ένα Κέντρο 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Ιδιαίτερα, η κατάργηση 
των ΚΕΔΔΥ (δομών για την ειδική αγωγή) 
συνοδεύεται με μεταφορά της ευθύνης για 
την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες 
στους εκπαιδευτικούς και η σχολική μονάδα 
φορτώνεται όλα τα βάρη του κράτους, πράγ-
μα που ισοδυναμεί με περαιτέρω υποβάθμι-
ση και ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής.

3. Στα άρθρα 80 και 87 δημιουργούνται 
νέες αδικίες εις βάρος των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών, με την εισαγωγή επιπλέον 
κριτηρίων για την πρόσληψη στις Δομές 
Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, 
αλλά και την επαναφορά της τιμωρητικής 
διάταξης για 2ετή αποκλεισμό από τους 
πίνακες σε περίπτωση άρνησης ανάληψης 

υπηρεσίας.
4. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μο-

νάδας επανέρχεται με όνομα «Συλλογικός 
προγραμματισμός και ανατροφοδοτική 
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των 
σχολικών μονάδων». Σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο πρόκειται για «μια συνεχή διαδικασία 
εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης 
των προβλημάτων και των αναγκών του 
σχολείου». Ο Σύλλογος Διδασκόντων, προ-
γραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο, λαμβά-
νοντας υπόψη την έκθεση ανατροφοδοτικής 
αποτίμησης του προηγούμενου σχολικού 
έτους, καθώς και τις απόψεις του σχολικού 
συμβουλίου. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς 
του συλλογικού προγραμματισμού καθορί-
ζονται με Υπουργική Απόφαση. Ο Σύλλογος 
Διδασκόντων ελέγχει την πορεία του προ-
γραμματισμού, προβαίνει σε διορθωτικές 
κινήσεις και στο τέλος του σχολικού έτους 
προβαίνει σε αποτίμηση της υλοποίησης του 
συλλογικού προγραμματισμού, με εντοπι-
σμό των προβλημάτων και του τρόπου αντι-
μετώπισής τους. Εκπαιδευτικοί, γονείς και 
μαθητές, καθίστανται υπεύθυνοι για τα προ-
βλήματα της σχολικής μονάδας καθώς και 
για την επίλυσή τους. Το Υπουργείο κρατά 
για τον εαυτό του τον ρόλο του αξιολογη-
τή. Έτσι, οι σχολικές μονάδες κατηγοριοποι-
ούνται, αυτονομούνται, μετατρέπονται σε 
μικρές «επιχειρήσεις» με «ελκτικά εμπορεύ-
ματα» για να προσελκύουν πελάτες και να 
μπορούν να επιβιώσουν.

5. Ορίζονται κριτήρια και διαδικασία αξι-

ολόγησης όλων των στελεχών της εκπαίδευ-
σης από προϊστάμενους και υφιστάμενους. 
Έτσι, οι μόνιμοι —μόνο(!)— εκπαιδευτικοί 
θα κληθούν να αξιολογήσουν τους διευθυ-
ντές/τριες, ώστε να εμπεδώσουν την κουλ-
τούρα της αξιολόγησης και να δεχτούν πιο 
εύκολα την ατομική τους αξιολόγηση από 
τους προϊσταμένους τους.

6. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
επανέρχεται. Στο άρθρο 53 αναφέρεται ότι 
μέσα στις αρμοδιότητες του ΙΕΠ είναι να 
γνωμοδοτεί και να εισηγείται σε θέματα που 
αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών.

Πρόκειται για το τέλος της Δημόσιας 
Δωρεάν και Ενιαίας Εκπαίδευσης, την κα-
ταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων 
των εκπαιδευτικών, την καταστροφή των 
μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών των 
εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων.

Το 2013, ο τότε υπουργός Παιδείας, 
Αρβανιτόπουλος, προσπάθησε να εφαρμό-
σει την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αρνηθήκαμε να την 
εφαρμόσουμε. Καλούμε τους/τις συναδέλ-
φους-ισσες να αρνηθούν την «αυτοαξιολό-
γηση» στην πράξη. Καλούμε τις ΟΛΜΕ και 
ΔΟΕ να πάρουν άμεσα απόφαση για απερ-
γία-αποχή των εκπαιδευτικών από κάθε δια-
δικασία αξιολόγησης.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1» ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

EΠ_june2018.indd   7 10/6/2018   12:35:46 μμ



8  Εργατική Πάλη Ιούνιος 2018
Φάκελος: «Έξοδος από τα Μνημόνια»

Το «ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης» 
είναι γεμάτο από πομπώδεις φρά-
σεις, όπως «δημοσιονομική βιω-
σιμότητα», «βιώσιμη, δίκαιη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», «κοινωνικά 
προσανατολισμένη οικονομία», «πρασινίζο-
ντας την οικονομία» κ.λπ. Περιλαμβάνει, για 
την περίοδο 2018–2020, πάνω από 200 «διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις» (όπως ονομάζονται 
πλέον τα αντεργατικά–αντιλαϊκά μέτρα). Δια-
κηρυγμένος στόχος είναι η ανάκτηση μέχρι το 
2022 μέρους της μείωσης του ΑΕΠ των προ-
ηγούμενων χρόνων (περίπου του 10% από το 
27%), με πυλώνες τις εξαγωγές, τις επενδύσεις 
και την ιδιωτική κατανάλωση (προϋποτίθεται 
αύξηση 4,5%, 13,1% και 0,5% αντίστοιχα σε 
ετήσια βάση).

«Τυράκι» για τους εργαζόμενους είναι ο 
στόχος για μείωση της επίσημα καταγεγραμ-
μένης ανεργίας (κάτω από 14% έναντι 21,4% 
το 2017) και για μια σταδιακά επιταχυνόμενη 
αύξηση των μισθών (που θα φτάσει τον ρυθμό 
+2,9% το 2021–2022). Έτσι, συμπληρώνεται η 
κυβερνητική προπαγάνδα για αύξηση του κα-
τώτερου μισθού, αποκατάσταση ΣΣΕ, διαιτησί-
ας κ.λπ.

Για τη μάστιγα της φορολεηλασίας, το σχέ-
διο πασχίζει να πείσει με προαναγγελία μειώσε-
ων φόρων, με βάση όμως πάντα τα ασφυκτικά 
δημοσιονομικά περιθώρια. Ειδικά για τον ΕΝ-
ΦΙΑ, ενώ παραμένει ο εισπρακτικός στόχος, 
ετοιμάζεται υποτίθεται μια πιο δίκαιη κατανομή 
του (μέσω ενός ασαφούς μηχανισμού αποτίμη-
σης των ακινήτων, ώστε οι αντικειμενικές αξίες 
να συγκλίνουν με τις τρέχουσες της αγοράς).

Υπάρχουν πολλά ακόμα σκουπίδια (κουλ-
τούρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύ-
θυνης επιχειρηματικότητας, δυναμικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία κ.λπ.), που 
μοιάζουν να έχουν αντιγραφεί από κανέναν 
εξυπνάκια, μαυραγορίτη μάνατζερ, που «τρέ-
χει» τους εργαζόμενους να δουλέψουν σαν τα 
σκυλιά, με όλο και λιγότερα δικαιώματα, προ-
σπαθώντας να τους ψαρώσει με χαζοχαρούμε-
νες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις...

Δεν εκπλήσσει βέβαια το ότι η ιδέα αυτού 
του σχεδίου υπαγορεύτηκε (σύμφωνα με την 
«Καθημερινή») από τη Γερμανία, ίσως ως μέρος 
της προσπάθειάς της (που μάλλον βαίνει άκαρ-
πη) να παραμείνει το ΔΝΤ στο ελληνικό «πρό-
γραμμα» (η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έκανε το 
χρέος βιώσιμο κ.λπ.). Ούτε ότι οι κυβερνητικοί 
υπαλληλίσκοι το ξανάγραψαν δύο φορές καθ’ 
υπόδειξη της Κομισιόν.

Αδύνατη η «ανάπτυξη»
Από τις παραδοσιακές αστικές/μνημονι-

ακές δυνάμεις (ΜΜΕ, ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής 
κ.λπ.) η αντίθεση ήταν αναμενόμενη, καθώς 
προσπαθούν να πριονίσουν την κυβέρνηση, να 

επανέλθουν στην εξουσία με τον Μητσοτάκη. 
Απέναντι βέβαια στους απατεώνες του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν έχουν απ’ τη μεριά τους άδικο να χα-
ρακτηρίζουν το σχέδιο ευχολόγιο, δηλώνοντας 
ότι δεν έχει παρά ελάχιστους ποσοτικοποιημέ-
νους στόχους (πάντα γι’ αυτά που ενδιαφέρουν 
το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του), 
π.χ. για τη μείωση της φορολογίας των επιχει-
ρήσεων, την άρση των τραπεζικών περιορισμών 
(αναλήψεις, μεταφορά κεφαλαίων, άνοιγμα λο-
γαριασμών κ.λπ.), τη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Πολύ πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα αν 
τα δούμε από μια ταξική σκοπιά, αυτή των 
συμφερόντων των εργαζομένων, ανέργων και 
φτωχών λαϊκών μαζών – που ταυτόχρονα δίνει 
και τη μόνη αντικειμενική εικόνα της κατάστα-
σης. Κάθε τέτοιο αστικό «σχέδιο» είναι καταδι-
κασμένο σε αποτυχία, για τους εξής βασικούς 
λόγους:

(1) Οι στόχοι είναι στην καλύτερη περί-
πτωση μέτριοι, π.χ. για την αποκατάσταση του 
ΑΕΠ και τη μείωση της ανεργίας.

(2) Ακόμα περισσότερο, είναι ναρκοθετη-
μένοι εξαρχής, λόγω της αφαίμαξης της οικο-
νομίας από τα πρωτογενή πλεονάσματα, που 
μονιμοποιούνται (ή και μεγαλώνουν!) υπό την 
κηδεμονία των δανειστών. Αυτά τα θηριώδη 
πλεονάσματα δεν αφήνουν πόρους για κάποια 
πραγματική ανάπτυξη, για επενδύσεις, μείωση 
φόρων, ενίσχυση εισοδημάτων κ.λπ. Σε κάποιες 
αποστροφές ειλικρίνειας, το παραδέχονται 
ακόμα και οι ιέρακες των αστικών οικονομικών 
(εν πολλοίς αμόρφωτοι, κατά τα άλλα). Όλες 
οι αστικές/μνημονιακές δυνάμεις, «παλιές» και 
«νέες», είναι βουτηγμένες σ’ αυτό τον παρα-
λογισμό, να προσπαθούν να πείσουν ότι γίνε-
ται να συνδυαστούν αυτά τα πλεονάσματα, οι 
επιταγές των δανειστών, από τη μια, με κάποια 
ανάπτυξη από την άλλη.

(3) Τέτοια «σχέδια» δεν εξετάζουν καν ορι-
σμένες από τις βασικές αιτίες της κρίσης του 
ελληνικού καπιταλισμού. Δεν εννοούμε την 
άμβλυνση των αντιφάσεων του καπιταλιστι-
κού τρόπου παραγωγής (εκεί είναι η ρίζα του 
προβλήματος) – αυτό είναι έξω από τον ορίζο-
ντα των πάσης φύσεως μνημονιακών «σχεδια-
στών». Αλλά έστω την απόπειρα αντιμετώπι-
σης κάποιων καίριων προβλημάτων, ειδικά για 
μια οικονομία όπως η ελληνική, ακόμα και από 
αστική σκοπιά – συνοπτικά:

α) Την απαλλαγή από τη θηλιά του Ευρώ, 
ενός «ισχυρού» νομίσματος, που δεν έχει καμία 
αντιστοιχία με την πραγματική παραγωγική 
βάση του ελληνικού καπιταλισμού, αντίθετα τη 

στραγγαλίζει.
β) Την αλλαγή στον διεθνή προσανατο-

λισμό, τον απεγκλωβισμό από την εμμονική 
προσκόλληση σε μια παραπαίουσα «Δύση», 
μια στροφή προς τις μόνες οικονομίες που εμ-
φανίζουν έναν πραγματικά βιώσιμο δυναμισμό 
(έστω με καπιταλιστικούς όρους).

γ) Την εκρηκτική αποσταθεροποίηση της 
ευρύτερης περιοχής (Βαλκάνια, Αιγαίο, ΝΑ 
Μεσόγειος κ.λπ.), που κάνει ανέκδοτο την προ-
σέλκυση σοβαρών επενδύσεων.

δ) Την απουσία κάποιου μοχλού για ένα 
οποιοδήποτε «σχέδιο» επανεκκίνησης, μετά 
από τον κατακερματισμό του οικονομικού 
ιστού διαμέσου του γενικού ξεπουλήματος 
(ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.).

ε) Την υποβάθμιση της σύνθεσης του κεφα-
λαίου, με την κυριαρχία όλο και πιο αεριτζίδι-
κων και παρασιτικών κομματιών. Τον ολοένα 
αυξανόμενο ρόλο των διαφόρων fund στον 
έλεγχο/ιδιοκτησία σημαντικών κομματιών της 
οικονομίας.

Αλλά όλα αυτά παραείναι πολλά για να τα 
ζητάει κανείς από τα σημερινά αστικά/μνημονι-
ακά «επιτελεία»... Γιατί όσο αυτά συνεχίζουν να 
κυριαρχούν με τα σημερινά δεδομένα, οδηγού-
νται σε έσχατη παρακμή, ανικανότητα, μωρία. 
Κανένα «σχέδιο» δεν είναι έτσι εφικτό, καμία 
αστική πολιτική ανάπτυξης.

Έτσι φτάνουμε και σε κωμωδίες όπως το 
«ολιστικό», δηλαδή να μιλάνε οι Συριζαίοι: 1. 
Για επενδύσεις. Ενώ και τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία δείχνουν τη συνεχιζόμενη μείωσή τους 
– μάλιστα παρά την κάποια αύξηση της κερ-
δοφορίας (πάνω στη μνημονιακή υπερεκμε-
τάλλευση), στο κατώφλι υποτίθεται της «εξό-
δου» από τα Μνημόνια. Βέβαια, για άθλιους 
και αδίστακτους όπως οι Συριζαίοι, δεν υπάρχει 
πρόβλημα: σύμφωνα με το «ολιστικό», μεγάλες 
επενδύσεις θα φέρει η προώθηση της παραγω-
γής και επεξεργασίας... κάνναβης! Πέρα από το 
αστείο του πράγματος, πρόκειται για επικίν-
δυνη επιχείρηση εκμαυλισμού της ελληνικής 
κοινωνίας, προώθηση μιας ναρκοκουλτούρας 
(σύμφωνα με τα γνωστά ιδεολογήματα περί 
«ανοιχτής κοινωνίας»). 2. Για δημοσιονομική 
βιωσιμότητα. Όταν μόνο η πρόσφατη διεθνής 
αναταραχή (προσφυγή Αργεντινής στο ΔΝΤ, 
κρίση σε Ιταλία–Ισπανία κ.λπ.), αυξάνοντας το 
κόστος δανεισμού (επιτόκια), κάνει σκόνη τα 
όνειρα για έξοδο στις αγορές. 3. Για μειώσεις 
φόρων. Ενώ μόνο με το νέο Μεσοπρόθεσμο 
προβλέπονται αυξημένα φορολογικά έσοδα 
5,5 δισ. μέχρι το 2022! 4. Για ενδυνάμωση της 

«Ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης»

Κενολογία και απόπειρα εξαπάτησης των εργαζομένων

Με αυτό τον 
βαρύγδουπο τίτλο 

παρουσιάστηκε 
στο υπουργικό 

συμβούλιο 
στις 21/5 το 

κυβερνητικό 
σχέδιο, που 
επιχειρεί να 

συμπληρώσει την 
απατεωνιά της 
«εξόδου από τα 

Μνημόνια». 

 ■ Σταύρος Σκεύος
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«Ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης»

Κενολογία και απόπειρα εξαπάτησης των εργαζομένων
ελληνικής μεταποίησης, με πυλώνα τις εξαγωγές. Όταν το 
εμπορικό έλλειμμα αυξάνεται ξανά (λόγω της πτώσης της 
παραγωγικότητας/ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κα-
πιταλισμού), μεταφράζοντας κάθε επιτυχία αυτής της «εξω-
στρέφειας» σε ρήμαγμα του εσωτερικού της οικονομίας. 
Όταν κυριαρχούν οι πιο αρπακτικές, «χρηματοπιστωτικές» 
και μαφιόζικες μερίδες του κεφαλαίου, που δεν ενδιαφέρο-
νται για παραγωγικές επενδύσεις (αλλά ούτε και οι «υγιείς» 
βιομήχανοι, παρά τα κέρδη τους). Όταν οι τρύπες που χά-
σκουν στην ελληνική οικονομία αποκαλύπτονται σε κάθε 
βήμα, όπως με την απάτη της επιχείρησης «πρότυπο» Follie 
Follie.

Το μόνο πραγματικό στοιχείο του «ολιστικού» είναι ότι 
οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε βάρος της 
εργατικής τάξης, με τα «εργασιακά». Η θρυλούμενη «ανά-
πτυξη» καμία ανακούφιση δεν έχει να δώσει στα δραματικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, άνεργοι, 
νέοι και φτωχά λαϊκά στρώματα. Αντίθετα, η κατάσταση θα 
γίνεται όλο και πιο ζοφερή, τα χρόνια αμέσως μπροστά είναι 
πολύ πιο δύσκολα, σκληρά και επικίνδυνα από ό,τι ζήσαμε 
μέχρι τώρα.

Αριστεροί στην παγίδα
Στην Αριστερά, οι κύριες δυνάμεις απαντάνε εντελώς 

αποπροσανατολιστικά στα «αναπτυξιακά» φληναφήματα. 
Το ΚΚΕ ρίχνει νερό στον μύλο της εξαπάτησης των εργα-
ζομένων, τους αποκοιμίζει, θεωρώντας μεν την «ανάπτυξη» 
αυτή ταξική, άδικη, ματωμένη για την εργατική τάξη και τον 
λαό κ.λπ. (που είναι σωστό), ωστόσο όμως πραγματική και 
επομένως βάση για μια σταθεροποίηση/ανασυγκρότηση του 
ελληνικού καπιταλισμού. Πέρα από αντιμαρξιστική (άρνηση 
ουσιαστικά της κρίσης του συστήματος, απουσία στοιχειώ-
δους εξέτασης της εγχώριας και διεθνούς κατάστασης), αυτή 
η θέση είναι απαραίτητη για την πολιτική του ΚΚΕ, να σπεί-
ρει την ηττοπάθεια στην εργατική τάξη, η οποία, απροετοί-
μαστη για τις νέες οξύνσεις της κρίσης και απότομες στροφές 
της κατάστασης, θα έχει μόνο ορίζοντα «να βγάλει συμπερά-
σματα» και να αυξήσει την εκλογική επιρροή του ΚΚΕ.

Με δευτερεύουσες παραλλαγές, αυτή τη θέση αναπαρά-
γουν δυστυχώς πολλοί στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. 
Π.χ. το ΝΑΡ, σε ολόκληρο προσυνεδριακό διήμερο που έκανε 
πρόσφατα για τον ελληνικό καπιταλισμό, δεν βρήκε τίποτα 
να πει για το πρόβλημα της μεταποίησης και των επενδύσε-
ων – βάση κάθε συζήτησης για τις οικονομικές προοπτικές.

Στον «αντίποδα», διάφοροι (ΛΑΕ, Σχέδιο Β΄, Νέα Οικο-
νομική Πολιτική για την Ελλάδα, εσχάτως το «νέο 114» κ.ά.) 
καταστρώνουν δήθεν ρηξικέλευθα σχέδια και πίνακες, για 
διέξοδο απ’ την κρίση με άξονα την έξοδο από το Ευρώ, την 
«εθνική κυριαρχία», την τόνωση της κατανάλωσης, κάποιον 
ασαφή ρόλο του κράτους – αλλά πάντα και αυστηρά χωρίς 
«στείρους αντικαπιταλισμούς» (sic), δηλαδή μέσα σε καπι-
ταλιστικά πλαίσια, μιας αστικής διαχείρισης. Κάποια σωστά 
στοιχεία (κυρίως η ανάγκη εθνικού νομίσματος), αποκομμέ-
να από μια ταξική πολιτική, μεταστρέφονται έτσι σε ρεφορ-
μιστική και αντιδραστική ουτοπία. Στην ουσία τους, δεν δια-
φέρουν πολύ από τα ιδεολογήματα και ψέματα ενός παλιού 
καλού ΣΥΡΙΖΑ (από εκεί προέρχονται άλλωστε οι περισσό-
τεροι) ή ακόμα και του «ολιστικού». Όταν βέβαια δεν κα-
λούν την εργατική τάξη να πεθάνει πατριωτικά για τα αστικά 
«εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα» σε Αιγαίο, Κύπρο κ.ά.

Μια πραγματική ανάπτυξη και διέξοδος μπορεί να έλθει 
μόνο από μία δύναμη: από το εργατικό κίνημα, που πρέπει να 
επιβάλει τη δική του, ταξικά ανεξάρτητη λύση: ένα αντικα-
πιταλιστικό Πρόγραμμα Σωτηρίας, βασισμένο στη Διαγρα-
φή του Χρέους, σε εκτεταμένες Εθνικοποιήσεις κάτω από 
Εργατικό Έλεγχο, με δύναμη κρούσης τους αγώνες και την 
αυτοοργάνωσή μας, μια επαναστατική Κυβέρνηση των Εργαζο-
μένων. Όσο αυτή η λύση παραμένει σε αδυναμία, τόσο θα ανα-
κυκλώνονται χαρτιά «ολιστικών σχεδίων» χωρίς νόημα – μέχρι 
την επόμενη έκρηξη της κρίσης. Που όμως πλησιάζει και, αν μη τι 
άλλο, θα ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο τι πρέπει να κάνει και πώς η 
εργατική τάξη. Για να σωθεί «ολιστικά» απ’ τα Μνημόνια και τους 
υπηρέτες τους, την καπιταλιστική κρίση και βαρβαρότητα.

Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση έχει 
αποδυθεί σε μια λυσσασμένη προπαγάν-
δα για να πείσει τους εργαζόμενους και τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα ότι, με το τέλος 

του 3ου Μνημονίου τον Αύγουστο, θα βγούμε εντε-
λώς και καθαρά από τα μνημόνια. Με άλλα λόγια, 
θα βγούμε από τα βάσανα των τελευταίων 9 χρόνων 
και σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στην «κανονικότητα», 
δηλαδή στις κατακτήσεις και το βιοτικό επίπεδο που 
είχαμε πριν τα Μνημόνια και την χρεοκοπία.

Για να οικοδομήσει αυτή την άθλια προπαγάνδα της, 
που θα την ζήλευε και ο Γκέμπελς, η κυβέρνηση απέρριψε 
και την «προληπτική πιστωτική γραμμή» που πρότεινε ο 
Στουρνάρας. Η «προληπτική πιστωτική γραμμή» δεν εί-
ναι τίποτε άλλο από την δυνατότητα της Ελλάδας, μετά 
τη λήξη του 3ου Μνημονίου, να μπορεί να δανείζεται από 
την ΕΕ αν δεν μπορέσει να δανειστεί από τις αγορές. Θα 
ίσχυε για ένα χρόνο, με δυνατότητα να ανανεώνεται συ-
νεχώς, αλλά είχε σαν προϋπόθεση αν η κυβέρνηση κάνει 
χρήση αυτών των πιστώσεων να υποχρεωθεί να υπογρά-
ψει «Μνημόνιο». Η λέξη αυτή ενοχλούσε την κυβέρνηση 
γιατί χαλούσε το σχέδιό της, γι’ αυτό και την απέρριψε. 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους το σχέδιο του Στουρ-
νάρα δεν έχει καμία διαφορά από το σχέδιο της Κυβέρ-
νησης, όπως θα φανεί παρακάτω. Αλλά ο Στουρνάρας το 
πρότεινε και για πολιτικούς λόγους (με την «πιστωτική 
γραμμή η έξοδος δεν θα ήταν καθαρή, άρα η κυβέρνηση 
απέτυχε, άρα ενισχύονται οι παλαιομνημονιακοί) και για 
καθαρά πρακτικούς λόγους όπως αρμόζει σε κάθε αρχι-
τραπεζίτη-αρχιμαφιόζο που σέβεται τη δουλειά του (η 
«πιστωτική γραμμή» θα σήμαινε επανενεργοποίηση του 
waiver δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες θα είχαν την δυνα-
τότητα να δανείζονται όχι από τον μηχανισμό του ELA 
αλλά απ’ ευθείας από την ΕΚΤ, με αντάλλαγμα ομόλογα 
του ελληνικού δημοσίου και με μηδενικά επιτόκια, άρα 
θα κέρδιζαν ετησίως περίπου 300 εκ. ευρώ)

Το Γιούρογκρουπ της 27ης Απριλίου (όπως διαπι-
στώθηκε από την επιστολή-συμπερασμάτων που έστειλε 
ο Σεντένο) έλαβε υπόψιν του την απόφαση της κυβέρ-
νησης να μην ζητήσει «πιστοληπτική γραμμή» και αντι-
πρότεινε το λεγόμενο «εργαλείο» δηλαδή μια μορφή με-
ταμνημονιακής «ενισχυμένης επιτήρησης», το οποίο και 
πρόκειται να καταληχθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, μαζί με 
το περιβόητο σχέδιο ελάφρυνσης του χρέους. Ο λόγος 
για να υπάρχει το περίφημο «Μνημόνιο-εργαλείο» είναι, 
με τα λόγια του Σεντένο: «να υποστηρίξουμε περαιτέρω 
τις ελληνικές αρχές στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμιστικές 
τους προσπάθειες στα χρόνια μετά το πρόγραμμα». Με 
άλλα λόγια ξεκαθαρίζεται ότι αυτός ο μηχανισμός: α) δεν 
θα είναι μηχανισμός απλής επιτήρησης (που ισχύει για 
όλες τις χώρες που βγήκαν από τα Μνημόνια) αλλά ενι-
σχυμένης, β) δεν θα επιτηρεί μόνο την αιώνια διατήρηση 
των «μεταρρυθμίσεων» που έχουν ήδη εφαρμοστεί αλλά 
θα επιβάλλει και νέες.

Μέχρι σήμερα από τις οκτώ χώρες που μπήκαν σε 
Μνημόνιο (Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία, 
κ.α.) μόνο η Ισπανία είχε μια «καθαρή» έξοδο μετά από 
παραμονή ενάμισι έτους σε Μνημόνιο. Ο λόγος είναι 
απλός. Η Ισπανία από τα 100 δις ευρώ που εγκρίθηκαν 
για δανεισμό της πήρε μόνο τα 40 δις και πολύ γρήγο-
ρα (προκαταβάλλοντας και δόσεις) επέστρεψε τα 31 
δις, δηλαδή το 75% των δανείων της και έτσι είχε μια 
καθαρή έξοδος. Η καθαρή έξοδος βέβαια όχι μόνο δεν 
μεταφράστηκε σε άρση των επιβαλλόμενων «μεταρρυθ-
μίσεων» αλλά, όπως είναι γνωστό, στη συνέχιση των 
αντεργατικών επιθέσεων. Όσον αφορά την Πορτογαλία, 
την Ιρλανδία, την Κύπρο, για να περιοριστούμε σε αυτές, 
αυτές βρίσκονται και θα βρίσκονται υπό επιτήρηση για 

πολλά πολλά χρόνια ακόμη, αναγκασμένες να παίρνουν 
επιπλέον μέτρα. Η Ιρλανδία θα βρίσκεται υπό καθεστώς 
μετα-Μνημονιακών αξιολογήσεων μέχρι το 2031 ενώ 
βγήκε από το μνημόνιο τον Δεκέμβριο του 2013. Η Πορ-
τογαλία βγήκε το 2014 αλλά η εποπτεία της θα τελειώσει 
το 2026. Πρόσφατα η Κύπρος υποχρεώθηκε σε μειώσεις 
μισθών δημοσίων υπαλλήλων γιατί οι λεγόμενοι «θε-
σμοί» το έκριναν αναγκαίο.

Η λεγόμενη απλή επιτήρηση μετά τα μνημόνια καθο-
ρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 472 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και προβλέπει:

α) Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μέχρι να 
εξοφλήσουν το 75% των δανείων προς την ΕΕ. Με δεδο-
μένο ότι η Ελλάδα χρωστάει στον ESM, ΕΚΤ ή σε ευρω-
παϊκά κράτη περίπου 230 δις από τα 315 του δημόσιου 
χρέους της, είναι προφανές ότι θα βγει από την επιτήρη-
ση, αν όλα πάνε καλά, μάλλον στον 22ο αιώνα — τότε 
προβλέπεται να έχει αποπληρώσει το 75% των δανείων 
της.

β) Η Κομισιόν μπορεί να επιβάλλει στο εποπτευόμε-
νο κράτος νέα διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζο-
νται άμεσα και αυτόματα.

γ) Η επιτήρηση πραγματοποιείται από κλιμάκια (οι 
περίφημοι «θεσμοί») που πραγματοποιούν επιτόπιους 
ελέγχους δύο φορές τον χρόνο. Στην περίπτωση της χώ-
ρας μας θα είναι τέσσερεις φορές τον χρόνο.

Κι αυτή είναι η λεγόμενη «απλή επιτήρηση». Μπορεί 
κανείς να φανταστεί τι θα είναι η ονομαζόμενη «ενισχυ-
μένη επιτήρηση» που θα ισχύει για τη χώρα μας.  

Μέχρι στιγμής έχουμε: α) τα Μνημόνια που ήδη 
εφαρμόζονται και για τα οποία στο νέο καθεστώς «ενι-
σχυμένης επιτήρησης» θα υπάρχει πρόβλεψη για «ρήτρα 
μη αντιστρεψιμότητάς τους». β) Τα μέτρα που έχουν ψη-
φιστεί αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί (αφορολόγη-
το, συντάξεις, κ.α.). γ) Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα 
μέχρι το 2022 με τα εξωφρενικά του πλεονάσματα. δ) 
Την δημιουργία Ανεξάρτητων Αρχών (απόσπαση από το 
ελληνικό αστικό κράτος θεσμών και λειτουργιών) που 
ελέγχονται άμεσα από την ΕΕ. ε) Τους υπάρχοντες μηχα-
νισμούς επιτήρησης της ΕΕ (Σύμφωνο Σταθερότητας του 
Ευρώ, κ.α.) κι αυτούς που πρόκειται να οικοδομηθούν. 

Έτσι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία έξοδος από 
τα Μνημόνια, και πολύ περισσότερο «καθαρή», αλλά 
ούτε καν η διατήρησή τους. Αυτό που υπάρχει είναι η ενί-
σχυση και η εμβάθυνση των Μνημονίων και μάλιστα αι-
ωνίως. Από την στιγμή που αναγνωρίζουμε το χρέος και 
δεν το διαγράφουμε, οι δανειστές έχουν κάθε λόγο αλλά 
κυρίως και τα μέσα για να μας ξεζουμίζουν σαν «αποικία 
χρέους». Το μέσο θα είναι η περιβόητη «ελάφρυνση του 
χρέους», η οποία, περιττό να το πούμε, δεν θα είναι ελά-
φρυνση αλλά χρονική μετακύλιση αποπληρωμής των το-
κοχρεολυσίων, κι αυτό με την προϋπόθεση ότι παίρνουμε 
συνεχώς νέα μέτρα ώστε να είμαστε σε θέση να αποπλη-
ρώνουμε τα δάνειά τους.

«Εργαλείο αυξημένης επιτήρησης»
Φεύγουμε από τα Μνημόνια...

βυθιζόμενοι ακόμα περισσότερο σε αυτά
 ■ Ηρακλής Χριστοφορίδης
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Όπως όλα δείχνουν, οι εργα-
ζόμενοι, οι άνεργοι, η νε-
ολαία και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα θα πληρώσου-

με την «έξοδο» από τα μνημόνια ακόμη 
πιο ακριβά, με καινούργια επί της ουσίας 
μνημόνια! Ο κατήφορος και η αθλιότητα 
της κυβέρνησης Τσίπρα δεν έχει τέλος. Για 
να κρατηθεί στην εξουσία, εκτελεί πειθήνια 
και πρόθυμα τις κανιβαλικές νεοφιλελεύθε-
ρες ορέξεις των ιμπεριαλιστών δανειστών, 
ψηφίζοντας συνεχώς μέτρα που μας μετα-
τρέπουν από εργαζόμενους σε δουλοπάροι-
κους. Μετατρέποντας το μαζικό λαϊκό ΟΧΙ 
σε ΝΑΙ, υπέγραψαν το 3ο Mνημόνιο (ένα 
διαρκές μνημόνιο) και ψήφισαν αμέτρητα 
μέτρα: αντι-ασφαλιστικό, διαρκείς μειώσεις 
συντάξεων, φορολογικός νόμος, «κόφτης», 
πλειστηριασμοί, πλήρες ξεπούλημα της δη-
μόσιας περιουσίας (ΔΕΚΟ, υποδομές, εκτά-
σεις κ.λπ.), εκχώρηση των κόκκινων δανείων 
στα κοράκια των funds, αύξηση ΕΝΦΙΑ, το 
σοβαρό χτύπημα του δικαιώματος της απερ-
γίας (που η εργατική τάξη έχει κατακτήσει με 
αίμα) και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Τώρα, με το κλείσιμο τις 4ης αξιολόγη-
σης, ετοιμάζουν νέα μέτρα, ένα επικαιρο-
ποιημένο επί της ουσίας Μνημόνιο, που θα 
βυθίσει ακόμα περισσότερο τους εργαζόμε-
νους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, 
την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
στην εξαθλίωση. Ο Τσίπρας και η συμμορία 
του έχουν το θράσος να μιλούν για «καθα-

ρή έξοδο» από τα Μνημόνια, τη στιγμή που 
είναι ολοφάνερο ότι η θηλιά του χρέους και 
η σκληρή «μεταμνημονιακή» εποπτεία παγι-
ώνονται για δεκαετίες, τουλάχιστον μέχρι το 
2060. Το προσχέδιο της συμφωνίας για την 
4η αξιολόγηση προβλέπει μεταξύ άλλων:
1) Δέσμευση για  αιματοβαμμένα πλεονά-
σματα ύψους 3,5% έως το 2022. Όσο για το 
χρέος, πάλι αποσπούν μόνο υποσχέσεις, 
που θα υλοποιηθούν, όπως πάντα, αν και 
εφόσον προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις.
2) Εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθ-
μίσεων και όλων τω μνημονιακών νόμων για 
«πολλά χρόνια». Αυτό σημαίνει ότι ο βασικός 
μισθός παραμένει στα 586 ευρώ μικτά και η 
κυβέρνηση δεσμεύεται να τον διατηρήσει 
έτσι για πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και για 
όλα τα μνημονιακά μέτρα που έχουν ψηφι-
στεί από την τωρινή και τις προηγούμενες 
μνημονιακές κυβερνήσεις.
3) Να εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγη-
του πριν από το 2020. Πρόκειται για ένα πολύ 
σκληρό μέτρο (το όριο μειώνεται στα 5.700 
ευρώ) που ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί το 
2020 και όλα δείχνουν ότι θα εφαρμοστεί 
ένα έτος νωρίτερα. Αυτό σημαίνει αφαίρεση 
περίπου ενός με ενάμισι μισθού από όλους 
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.
4) Νέα μείωση συντάξεων έως και 18% με 
τον λεγόμενο «επαναϋπολογισμό» και την 
κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς». 
Πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1/1/2019.
5) Εξίσωση αντικειμενικών και εμπορικών 
αξιών  και  διατήρηση του ΕΝΦΙΑ. Αυτομα-

τοποιημένες  ηλε-
κτρονικές κατασχέ-
σεις για χρέη και 
στην εφορία. Κα-

τάργηση (από τον τρέχων μήνα) του χαμηλού 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου (όπου δεν έχει 
ήδη καταργηθεί).
6) Περαιτέρω διάλυση του δημόσιου τομέα, 
με την εφαρμογή της αξιολόγησης, των μετα-
τάξεων/απολύσεων και τω ιδιωτικοποιήσεων. 
Στα πλαίσια των μνημονίων και των μέτρων 
της 3ης – 4ης αξιολόγησης, η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με εντολές της Τρόικα, 
επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει πλήρως τη δημό-
σια και δωρεάν εκπαίδευση. Τα ακραία νεοφι-
λελεύθερα – μνημονιακά μέτρα προβλέπουν 
συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, αύξηση 
του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των 
εκπαιδευτικών, με στόχο την μεγαλύτερη 
μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση. 
Ο μηχανισμός περικοπών στην εκπαίδευση 
επεκτείνεται με τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε 
ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, με το Προεδρικό Διάταγμα 
79 και τις τριμελείς επιτροπές στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, διαμορφώνοντας έτσι το 
θεσμικό πλαίσιο προσαρμογής του δημόσιου 
σχολείου στη μνημονιακή πολιτική.

Η κυβέρνηση υπόσχεται να καταθέσει 
και να ψηφίσει πολυνομοσχέδιο πριν από το 
Eurogroup στις 21 Ιουνίου, που θα κλείνει 
οριστικά τουλάχιστον 78 από τα τουλάχιστον 
88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. 
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: το ξήλω-
μα του νόμου Κατσέλη, τα «εργασιακά» με 
στόχο την κατάργηση της δυνατότητας των 
εργατικών συνδικάτων να προσφεύγουν μο-
νομερώς στη Διαιτησία, η μονιμοποίηση της 

υπονόμευσης/κατάργησης των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας (μέσω των «μηχανι-
σμών ελέγχου» για την εφαρμογή τους κ.ά.), 
φοροαπαλλαγές και νομική ασυλία για τα 
κερδοσκοπικά  funds – προκειμένου τα τε-
λευταία να προβούν σε αγορές δανείων από 
τις τράπεζες αλλά και ακινήτων στους διενερ-
γούμενους μαζικά πλειστηριασμούς λαϊκής 
κατοικίας και περιουσίας. Την ίδια στιγμή, οι 
Συριζαίοι εμπαίζουν και επιχειρούν να εξαπα-
τήσουν τον ελληνικό λαό με το υποτιθέμενο 
«ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης»!

Αυτή η προπαγάνδα της θλιβερής κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για «καθαρή έξοδο» 
από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 
είναι ένα ακόμα τερατώδες ψέμα σαν και 
αυτά που έχει πουλήσει στον ελληνικό λαό 
ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέλθει στην εξουσία. Η 
αλήθεια είναι ότι η συμμορία του Τσίπρα, του 
Τσακαλώτου και τον υπολοίπων εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα μιας μικρής χρηματοπιστω-
τικής ελίτ, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας δι-
αρκή αντεργατικά μέτρα που οδηγούν στην 
καταβαράθρωση της οικονομίας. Η πολιτική 
της εξαπάτησης που εφαρμόζει ο Τσίπρας και 
η Ε.Ε. πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν 
νωρίτερα. Η κοινωνία χρειάζεται μια οικο-
νομία που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες 
των εργαζομένων και τις νεολαίας και όχι το 
κέρδος των καπιταλιστών. Η μόνη πραγμα-
τική κυβέρνηση που μπορεί να εφαρμόσει 
αυτή την πολιτική και να μας οδηγήσει σε 
έξοδο από τα μνημόνια και την πραγματική 
ανάπτυξη του βιοτικού μας επιπέδου είναι μια 
Κυβέρνηση των Εργαζομένων. 

 ■ Β. Κ. 

Τα μέτρα της 4ης αξιολόγησης μας οδηγούν στην καταστροφή

Το πολιτικό σκηνικό της Ιτα-
λίας, θυμίζει — τηρουμένων 
των αναλογιών — Ελλάδα 
του 2015. Με τον μανδύα 

των «αντισυστημικών», το κεντροαριστε-
ρό «Κίνημα Πέντε Αστέρων» (M5S) και 
η ακροδεξιά «Λέγκα» αναλαμβάνουν την 
κυβέρνηση στην τρίτη μεγαλύτερη οικο-
νομία της Ευρωζώνης, μετά τη νίκη τους 
στις εκλογές, που σε μεγάλο βαθμό στη-
ρίχτηκε στην έστω και προσεκτική αντι-
ΕΕ ρητορεία τους. Τα διεθνή και ντόπια 
επιτελεία των χρηματοπιστωτικών ελίτ 
και του γερμανο-γαλλικού άξονα έσπευ-
σαν πραξικοπηματικά να «διορθώσουν» 
τη νέα κυβέρνηση, προειδοποιώντας πως 
καμία αλλαγή πολιτικής δεν είναι ανεκτή. 
Όσο όμως πιο απροκάλυπτη γίνεται η δι-
κτατορία της ΕΕ και των αγορών, τόσο πιο 
εύθραυστη καθίσταται η συνοχή της και 
αυξάνεται η οργή των ευρωπαϊκών λαών 
εναντίον της.

Παζάρια και απειλές
Μετά τις εκλογές στις 4 Μάρτη (βλ. ΕΠ 

Απρίλη), άρχισαν τα παζάρια μεταξύ των νι-
κητών, του Μ5S και της Λέγκα. Το Μ5S είχε 
αρνηθεί να συνεργαστεί συνολικά με τη δεξιά 
συμμαχία, που περιελάμβανε και τη Φόρτσα 
Ιτάλια του Μπερλουσκόνι. Μετά από μακρές 
διαπραγματεύσεις, τα δύο κόμματα κατέ-
ληξαν σε συμφωνία και πρότειναν κυβέρνη-
ση με πρωθυπουργό τον Τζιουζέπε Κόντε, 
αντιπροέδρους τους ηγέτες του Μ5S και της 
Λέγκα, Λουίτζι Ντι Μάιο και Ματέο Σαλβίνι 
αντίστοιχα, και υπουργό Οικονομικών το επί 
δεκαετίες στέλεχος της Ένωσης Βιομηχανιών 
Ιταλίας Πάολο Σαβόνα, που είχε χαρακτηρί-
σει την ΕΕ «γερμανικό κλουβί» και δήλωνε 
πως είναι απαραίτητο ένα «plan B» για την 
Ιταλία. Ταυτόχρονα, είχε παραδοσιακά καλές 
σχέσεις με τις ΗΠΑ. 

Η δημιουργία της συγκεκριμένης ευ-

ρωσκεπτικιστικής κυβέρνησης τάραξε τα 
επιτελεία των φιλο-ΕΕ ιταλών αστών και 
η αντίδρασή τους ήταν άμεση. Άρχισαν να 
σκούζουν πως χρειάζεται μια φιλοευρωπα-
ϊκή κυβέρνηση, χωρίς λαϊκίστικες (δηλ. φι-
λολαϊκές) υποσχέσεις, η οποία θα μειώσει τις 
δημόσιες δαπάνες και το δημόσιο χρέος, θα 
προσελκύσει επενδύσεις και θα αντιδράσει 
στον κινέζικο «Δρόμο του Μεταξιού» και την 
αμερικανική οικονομική επιθετικότητα. Ταυ-
τόχρονα, τα ιταλικά επιτόκια δανεισμού εκτι-
νάχτηκαν και τα ιταλικά χρηματιστήρια έπε-
σαν. Από δίπλα, η κουστωδία των Βρυξελλών 
κατακεραύνωνε τους Ιταλούς. Ο γερμανός 
επίτροπος Έτινγκερ δήλωσε πως «οι αγορές 
θα μάθουν τους Ιταλούς να ψηφίζουν», ο Γι-
ούνκερ πως «οι Ιταλοί πρέπει να δουλέψουν 
σκληρότερα και χωρίς διαφθορά» και όλοι 
οι αξιωματούχοι της ΕΕ υπενθύμιζαν πως 
η Ιταλία πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις 
της. Οι απειλές εφαρμόστηκαν από τον ιταλό 
πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος, πραξι-
κοπηματικά και καθ’ υπέρβαση των συνταγ-
ματικών αρχών, απέρριψε την κυβέρνηση, με 
το πρόσχημα πως ο αντιευρωπαϊστής προτει-
νόμενος υπουργός Οικονομικών απειλεί την 
ευρωπαϊκή πορεία της Ιταλίας. Δηλαδή: ό,τι 
και να ψηφίσει ο λαός, ο ευρωπαϊκός μονό-
δρομος θα επιβληθεί με κάθε μέσο.

Οι ηγέτες της ΕΕ, με πρώτο τον Μα-
κρόν, χειροκρότησαν τον Ματαρέλα, ενώ η 
Καθημερινή ζητούσε παρόμοιες προεδρικές 
πρωτοβουλίες και στην Ελλάδα. Ο Ματα-
ρέλα έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνη-
σης τεχνοκρατών στον Κοταρέλι, επί 25ετία 
στέλεχος του ΔΝΤ! Πολύ γρήγορα φάνηκε 
ότι δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ψήφο εμπι-
στοσύνης στη Βουλή, όπου τον ψήφιζε μόνο 
το Δημοκρατικό Κόμμα του Ρέντσι. Η μόνη 
διέξοδος ήταν νέες εκλογές. Όμως, οι δημο-
σκοπήσεις τρόμαξαν τα επιτελεία σε ΕΕ και 
Ιταλία. Όλες έδειχναν άνοδο της Λέγκας από 
το 17 στο 22% και το M5S σταθερά στο 33%. 

Έτσι, παρά τις εκατέρωθεν απειλές (το Μ5S 
απειλούσε πως θα ζητήσει την καθαίρεση του 
Ματαρέλα με την κατηγορία της εσχάτης 
προδοσίας) και με υποχώρηση στο θέμα Σα-
βόνα, ορκίστηκε νέα κυβέρνηση στις 2 Ιούνη, 
με υπουργό Οικονομικών τον φιλοευρωπαϊ-
στή Τζιοβάνι Τρία. Ο Σαβόνα τοποθετήθηκε 
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Ντι 
Μάιο ανέλαβε το νέο υπερυπουργείο Εργασί-
ας, Βιομηχανίας και Ανάπτυξης και ο Σαλβίνι 
το υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, επιτεύχθηκε 
μια προσωρινή ισορροπία, ιδιαίτερα εύθραυ-
στη.

Το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης 
υπόσχεται: χαμηλότερη φορολογία για τις 
επιχειρήσεις, προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
(που σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις και χαμηλούς 
μισθούς), ενίσχυση του “made in Italy” (δηλ. 
ενισχύσεις στο ντόπιο κεφάλαιο), στήριξη 
στο ΝΑΤΟ, παζάρι με την ΕΕ για τον ρόλο 
της Ιταλίας και τις Συνθήκες της ΕΕ, αναθέρ-
μανση των σχέσεων με τη Ρωσία, περιορισμό 
της μετανάστευσης και εκδίωξη των «παρά-
νομων» μεταναστών, ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα 800 ευρώ τον μήνα, βελτίωση εδώ ή 
εκεί των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών 
κ.α.

Αδιέξοδα και συγκρούσεις
Ο ιταλικός καπιταλισμός, μετά από χρό-

νια νεοφιλελευθερισμού, έχει αποδυναμωθεί 
και υποβιβαστεί διεθνώς. Το δημόσιο χρέος 
έφτασε τα 2,4 τρις(!) ή 132% του ΑΕΠ (το 
φανερό, γιατί το κρυφό πρέπει να ξεπερνά το 
145%), πολύ πάνω από το επίσημο διεθνές 

όριο χρεοκοπίας (122%) και τέταρτο μεγα-
λύτερο στον πλανήτη. Ο τραπεζικός τομέας 
είναι χρεοκοπημένος. Η ανεργία καλπάζει, 
ξεπερνώντας το 20% στον Νότο και το 40% 
στη νεολαία. 

Γι’ αυτό η ιταλική μπουρζουαζία είναι 
σύσσωμη υπέρ μιας ολοκληρωτικής επίθεσης 
στην εργατική τάξη, παρόμοια ή και χειρότε-
ρη από αυτήν στη χώρα μας. Εκεί που διαιρεί-
ται είναι στο εάν είναι επαρκές κάτι τέτοιο, και 
με ποιο ρυθμό θα γίνει. Είναι προφανές ότι 
χωρίς ρύθμιση του χρέους,  σχετική διαφο-
ροποίηση της Ιταλίας από τον ζουρλομανδύα 
της ΕΕ και  σχετικά άλλη κατεύθυνση (προ-
φανώς προς Ρωσία-Κίνα), η ήττα των εργα-
ζομένων δεν αρκεί. Αυτά θέλουν οι αντι-ΕΕ 
ή ευρωσκεπτικιστικές μερίδες της ιταλικής 
μπουρζουαζίας. Και η Λέγκα σιγά-σιγά ανοί-
γει τον δρόμο προς μια λύση αλά Μουσολίνι. 

Προς το παρόν υπάρχει μια «υποχώρη-
ση» απέναντι στον Ματαρέλα, αλλά ο πό-
λεμος θα συνεχιστεί ακόμη πιο άγριος. Έτσι, 
οι συγκρούσεις στο εσωτερικό της ΕΕ θα 
οξυνθούν, και μάλιστα σε μια στιγμή που θα 
έπρεπε να είναι… ενωμένη, αφού μαίνεται 
ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ. Ακόμη 
περισσότερο, η ΕΕ αποδεικνύεται στα μάτια 
της ιταλικής εργατικής τάξης ως μια στυγνή 
δικτατορία, και πολύ γρήγορα θα αναζητήσει 
να απαλλαγεί και από τους «κλόουν» των 
«πέντε αστέρων», αναζητώντας τη δική της 
λύση. Η οικοδόμηση ενός επαναστατικού 
κόμματος γίνεται ένας κρίσιμος και καθορι-
στικός παράγοντας.

 ■ Άγγελος Φουρνοτζής

Θύελλα στην Ιταλία – Τρικυμία στην ΕΕ
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Πριν καν πραγματοποιηθούν 
οι προεδρικές εκλογές της 
20ης Μάη στη Βενεζουέλα, οι 
ΗΠΑ – ένα κράτος με τόσο 

δημοκρατικό σύστημα εκλογών που ο πρόε-
δρός εκλέχθηκε χωρίς να έχει την πλειοψηφία 
των ψήφων – τις χαρακτήρισαν «ούτε ελεύθε-
ρες, ούτε δίκαιες» και δήλωσαν πως δεν πρό-
κειται να τις αναγνωρίσουν.

Πριν καλά-καλά τελειώσει η καταμέτρη-
ση, η ομάδα της Λίμα (ένας συνασπισμός 13 
κρατών της Λατινικής Αμερικής συν τον Κα-
ναδά) επίσης δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν 
το αποτέλεσμα των εκλογών. Ανάμεσα στις 
χώρες αυτού του συνασπισμού ξεχωρίζουν:

Η Βραζιλία της οποίας ο πρόεδρος προ-
έρχεται από ένα κοινοβουλετικό πραξικόπη-
μα και δεν εκλέχθηκε ποτέ. Το Μεξικό όπου 
περίπου εκατό υποψήφιοι, μέλη κομμάτων 
ή συγγενείς τους δολοφονήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής περι-
όδου. Η Κολομβία στην οποία η δολοφονία 
των πολιτικών αντιπάλων είναι καθημερινό 
φαινόμενο. Ο Καναδάς ο οποίος απαγόρευσε 
στους πολίτες της Βενεζουέλας το δικαίωμα 
να ψηφίσουν στην Πρεσβεία και στα παραρ-
τήματα της που λειτουργούν στον Καναδά.

Τις εκλογές δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει 
και η ΕΕ, η οποία τις ίδιες περίπου ημέρες 
πραγματοποιούσε ένα θεσμικό πραξικόπη-
μα στην Ιταλία (βλ. σχετικό άρθρο) – ο πιο 
πρόσφατος σταθμός μίας σειράς παρόμοιων 
«πραξικοπημάτων» των τελευταίων χρόνων.

Φυσικά τα διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ 
έσπευσαν να «πιπιλίσουν» τις παραπάνω 
ανακοινώσεις και να κάνουν λόγο για «εύκο-
λη νίκη του καθεστώτος Μαδούρο ελλείψει 
αντίπαλων υποψηφίων».

Όλοι οι παραπάνω όμως επιδεικτικά πα-
ραβλέπουν το πιο οφθαλμοφανές και αδι-
αμφισβήτητο γεγονός, ότι παρά και ενάντια 
σε κάθε είδους εκβιασμό και εκφοβισμό που 
ασκήθηκε εναντίον τους – οικονομικές κυρώ-
σεις που ισοδυναμούν σχεδόν με εμπάργκο, 
απόπειρες πραξικοπήματος και μποϊκοτάζ 
των εκλογών από την αντιπολίτευση, απει-
λές και φήμες (που κορυφώθηκαν λίγες μέρες 
πριν τις εκλογές) για στρατιωτική επέμβαση 
των ιμπεριαλιστών – περισσότεροι από 6,2 
εκ. ψήφισαν ξανά τον Νικολάς Μαδούρο για 
πρόεδρο δίνοντας του 67,8% των ψήφων. Για 
την ιστορία ο Ενρί Φαλκόν, τον οποίο η αντι-
πολίτευση κατηγόρησε για «σπάσιμο» του 
μποϊκοτάζ των εκλογών, πήρε 20.9%, ενώ ο 

ευαγγελιστής 
Χαβιέρ Μπερ-
τούτσι 10.8%. Η 
συμμετοχή έπε-
σε στο 46.07% 
από 79.68% το 
2013,ποσοστό 
που φυσικά δεν 
δικαιολογεί-
ται μόνο από 
την αποχή της 
αντιπολίτευσης 

αλλά και από τις δυσκολίες μετακίνησης, το 
μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης τα τελευ-
ταία χρόνια και φυσικά το κλίμα εκφοβισμού. 
Παρά τις καταγγελίες για τις συνθήκες διεξα-
γωγής των εκλογών, π.χ. αποκλεισμός υπο-
ψηφίων/κομμάτων (πολλοί εκ των οποίων 
υπόδικοι, ακόμη και φυλακισμένοι για από-
πειρες πραξικοπήματος ή π.χ. την προεκλογι-
κή αύξηση της διανομής των πακέτων για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας (ως ένα βαθμό 
αναγκαία κίνηση λόγω της κατάστασης που 
διαμορφώνουν οι κυρώσεις και οι τεχνητές 
ελλείψεις εμπορευμάτων που κορυφώθηκαν 
στις εκλογές), δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέ-
σματος, πράγμα που παραδέχονται και οι δύο 
ανθυποψήφιοι του Μαδούρο.

Το αποτέλεσμα, όπως παραδέχτηκε και ο 
ίδιος ο Μαδούρο, θα ήταν μάλλον διαφορε-
τικό αν οι μερίδες της αντιπολίτευσης δεχό-
ντουσαν να στηρίξουν έναν υποψήφιο. Μία 
ομαλή, δημοκρατική μετάβαση όμως δεν 
φαίνεται να είναι ο βασικός σχεδιασμός της 
αντιπολίτευσης και των ιμπεριαλιστών. Η συ-
χνότητα με την οποία γίνονται ανοιχτές δη-
λώσεις και επικλήσεις σε στρατιωτικές λύσεις 
και επεμβάσεις από την αντιπολίτευση και 
τους ιμπεριαλιστές, δείχνουν πως δεν είναι η 
ποιότητα της «δημοκρατίας» στη Βενεζουέλα 
η κύρια έννοια τους. Ούτε φυσικά η φτώχεια 
και η εξαθλίωση των εργαζομένων και των 
φτωχών μαζών, την κατάσταση των οποίων 
χειροτέρεψαν με τις νέες κυρώσεις που επέ-
βαλλαν στην Βενεζουέλα.

Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους 
ιμπεριαλιστές και την ελίτ της Βενεζουέλας 
είναι να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξο-
λοθρεύσουν κάθε ίχνος της Μπολιβαριανής 
επανάστασης, των κατακτήσεων της και της 
επιρροής της στις εργατικές και λαϊκές μάζες 
της Λατινικής Αμερικής και του κόσμου. Αυτό 
το σενάριο προφανώς δεν καλύπτεται από 

μία εκλογική νίκη. Προϋποθέτει την εκκαθά-
ριση του κρατικού μηχανισμού αλλά κυρίως 
τον αποκλεισμό από την πολιτική της πλει-
οψηφίας των εργαζομένων και των λαϊκών 
μαζών που συγκροτούν ένα συμπαγές μπλοκ 
που επίμονα στηρίζει την Μπολιβαριανή επα-
νάσταση. Έτσι, η αμφισβήτηση των εκλογών 
και των δημοκρατικών διαδικασιών είναι το 
πρώτο βήμα για την υιοθέτηση μίας αντιδη-
μοκρατικής – και προφανώς αιμοσταγούς – 
λύσης.

Από την άλλη, τα 6,2 εκ. ψήφων υπέρ του 
Μαδούρο δείχνουν πως η Μπολιβαριανή επα-
νάσταση διατηρεί μία καθοριστικής σημασίας 
κοινωνική βάση που δεν έχει καμία σχέση με 
ένα «λαϊκιστικό κίνημα με πελατειακές σχέ-
σεις» όπως υποστηρίζουν τα φασιστοειδή πα-
παγαλάκια των ιμπεριαλιστών. Η βάση αυτή 
όμως υποχωρεί κάτω από το τεράστιο βάρος 
του οικονομικού πολέμου που πραγματο-
ποιείται εναντίον της. Στην πραγματικότητα 
ασφυκτιά λόγω της αδυναμίας της ηγεσίας 
του κυβερνώντος κόμματος PSUV να ολο-
κληρώσει την μπολιβαριανή επανάσταση.

Το αποτέλεσμα του Μαδούρο ήταν όχι 
μόνο μικρότερο από του Τσάβες το 2012 
(λίγο πάνω από 8 εκ.) αλλά μειωμένο σχε-
δόν κατά 1,5 εκ. ψήφους και από το δικό του 
αποτέλεσμα το 2013 και αντιπροσωπεύει μία 
μείωση των ψήφων υπέρ της μπολιβαριανής 
επανάστασης κατά 13,5% περίπου. Η τάση 
αυτή θα ενισχύεται όσο μένει αναπάντητος 
ο οικονομικός πόλεμος. Ειδικά σήμερα που 
το PSUV, χάρη στην ψήφο και την έμπρακτη 
στήριξη των εργατικών και λαϊκών μαζών, 
ελέγχει μία πλειοψηφία δήμων και πολιτειών, 
την προεδρία και την Συντακτική Συνέλευση, 
δεν θα γίνουν εύκολα ανεκτές από τις μάζες 
αναβολές για την εφαρμογή επαναστατικών 
μεταρρυθμίσεων.

 ■ Δημήτρης Γκ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Δεκαεπτά χρόνια μετά την χρε-
οκοπία του 2001 και την εξέ-
γερση του «Αργεντινάσο», η 
κυβέρνηση του ούλτρα νεο-

φιλελεύθερου Μάκρι σέρνει την Αργεντινή 
στην αγκαλιά του ΔΝΤ, οργανισμού μιση-
τού στις αργεντίνικες μάζες. Από το 2015 
η κυβέρνηση του εφάρμοσε ένα επιθετικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, «επανεισάγο-
ντας» τη χώρα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, 
ανατρέποντας ουσιαστικά τις συμφωνίες 
της κυβέρνησης Κίρχνερ με τα «αρπακτικά 
κεφάλαια». Η νέα συμφωνία προέβλεπε σχε-
τική απελευθέρωση των επιτοκίων με αντάλ-
λαγμα την αποκατάσταση του μηχανισμού 
τοποθέτησης αργεντίνικων ομολόγων στο 
εξωτερικό.

Η πρακτική αυτή καθιερώθηκε ως κύριος 
τρόπος χρηματοδότησης των δημοσιονομι-
κών ελλειμμάτων και του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών, καθώς και τρόπος για να 
εμποδίσει υποτίθεται την φυγή κεφαλαίων 
από την χώρα. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια, τα 
χαμηλά διεθνή επιτόκια και η απελευθέρωση 
των συναλλαγών ενθάρρυναν την έκδοση 88 
δισ. δολαρίων νέου δημόσιου και ιδιωτικού 
εξωτερικού χρέους (13% του ΑΕΠ). Όμως η 
αύξηση των παγκόσμιων επιτοκίων, η αύξηση 
του πληθωρισμού και η προσπάθεια έκδοσης 
νέων ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα 
(ώστε να ανανεώσει τα μισά αποθεματικά για 
την διατήρηση συναλλαγματικών ισοτιμιών) 
προκάλεσαν την αντίδραση των «αγορών» 
οδηγώντας σε νομισματική κρίση. Για να 
φρενάρει την φυγή κεφαλαίων που γρήγορα 
έφτασε τα 10 δισ. δολάρια και οδήγησε σε μια 
αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 
25%, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θέλει να 

συνάψει μνημόνιο δανεισμού 30 δισ. δολα-
ρίων με το ΔΝΤ. Στις 8 Ιουνίου εκπρόσωποι 
των δύο πλευρών ανακοίνωσαν πως προχω-
ράνε σε συμφωνία για τριετή δανεισμό ύψους 
50 δισ. δολαρίων, κουνώντας το δάχτυλο 
στον αργεντίνικο λαό πως η επιτυχία του 
προγράμματος προυποθέτει «μέγιστο πολιτι-
κό και κοινωνικό συμβιβασμό».

Αυτή η εξέλιξη δύσκολα θα γίνει αποδε-
κτή από τις εργατικές μάζες που έχουν βιώσει 
την βαρβαρότητα του ΔΝΤ. Αναπόφευκτα 
θα οξυνθούν οι ήδη σημαντικές κοινωνικές 
αντιδράσεις λόγω της επιδείνωσης της οι-
κονομικής κρίσης (μεγάλο κύμα απολύσεων 
στην βιομηχανία) των κυβερνητικών επιθέ-
σεων και του δόγματος «μηδενικής ανοχής» 
που εφαρμόζει ο Μάκρι απέναντι στο κίνημα. 
Η εφαρμογή αυτού του δόγματος αποκτάει 
ιδιαίτερη σημασία τώρα αφού μόνο έτσι μπο-
ρεί η κυβέρνηση να επιβληθεί στους εργα-
ζόμενους. Το εργατικό κίνημα και οι αγώνες 
για τα δημοκρατικά δικαιώματα (αγώνας για 
θεσμοθέτηση των εκτρώσεων) βρίσκονται σε 
αναβρασμό με σημαντικούς αγώνες που συ-
γκρούονται με την κυβέρνηση και τους κατα-
σταλτικούς της μηχανισμούς αλλά και με την 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία.

Ένας τέτοιος αγώνας είναι των εργαζομέ-
νων του Μετρό του Μπουένος Άϊρες (Subte). 
Για μήνες το σωματείο τους (AGTSyP ) προ-
σπαθούσε να υπογράψει συλλογική σύμβαση 
για αύξηση 15% (κάτω από τον πληθωρισμό 
που θα φτάσει το 30%) με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση της πόλης. Όταν η κυβέρνηση ζο-
ρίστηκε έβαλε στο παιχνίδι την συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία του κλάδου UTA (Ένωση 
Σιδηροδρομικών και Αυτοκινητιστών) με την 
οποία υπέγραψε αύξηση 12%. Οι εργαζόμενοι 
του Subte ξεπερνώντας την συνδικαλιστική 

γραφειοκρατία του σωματείου τους, απέρρι-
ψαν την συμφωνία και άρχισαν έναν αυτο-
οργανωμένο αγώνα. Με αποφάσεις γενικών 
συνελεύσεων άρχισαν επαναλαμβανόμενες 
δίωρες απεργίες και ελεύθερη πρόσβαση για 
το κοινό και συνέχισαν με κυκλικό αποκλει-
σμό των γραμμών σε ώρες αιχμής. Η κυβέρ-
νηση επιχείρησε να δυσφημήσει τον αγώνα 
τους και να τρομοκρατήσει, προχώρησε σε 
μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χτυπώντας 
άγρια τους απεργούς και συλλαμβάνοντας 
16. Η απάντηση των εργαζομένων ήταν η πα-
ράλυση όλων των γραμμών, με αποτέλεσμα 
να αφεθούν ελεύθεροι οι συνάδερφοι τους. 
Ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία αφού 
πρόκειται για έναν από τους μαχητικότερους 
κλάδους όπου οι επαναστατικές τροτσκιστι-
κές δυνάμεις (PTS, PO, IS, MAS, MST) δια-
θέτουν σημαντικές δυνάμεις.

Στη νέα κατάσταση, με την επαναφορά 
του ΔΝΤ, τέτοιοι αγώνες είναι κόκκινο πανί 
για την κυβέρνηση και για τους γραφειοκρά-
τες. Ο Μάκρι προσπαθεί να επεκτείνει την 
«ταξική εκεχειρία» με την συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών (CGT) ψηφίζοντας διάταγμα για 
αύξηση 5% επιπλέον στις συλλογικές συμβά-
σεις που έχουν υπογραφεί ανά κλάδο (κυμαί-
νονται μεταξύ 10-15%), εφόσον υπάρχει συμ-

φωνία μεταξύ εργοδοτών και πρωτοβάθμιων 
σωματείων. Η CGT που βρίσκεται σε πολύ 
δύσκολη θέση λόγω της πίεσης της βάσης 
και των αγώνων που διεξάγονται, απειλεί με 
γενική απεργία και πιέζει για να αποσπάσει 
παραχωρήσεις σε μια σειρά από αιτήματα για 
να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή της. Ανά-
μεσα σε αυτά είναι συγκεκριμένη ρύθμιση 
αποτροπής απολύσεων σε δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα για έξι μήνες, επανέναρξη όσων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων έχουν κλεί-
σει χωρίς περιορισμούς, μη φορολόγηση των 
μπόνους, υπογραφή «δέσμευσης» ότι δεν θα 
αλλαχθεί το νομοθετικό πλαίσιο των Εργα-
σιακών Συμβάσεων. H κήρυξη γενικής απερ-
γίας είναι πολύ πιθανή παρότι την φοβάται 
και η ίδια η συνδικαλιστική γραφειοκρατία. 
Η απεργία θα βοηθούσε να απελευθερωθούν 
μεγάλες δυνάμεις στους εργαζόμενους, να 
ενοποιηθούν και να συντονιστούν αγώνες 
που παραμένουν διάσπαρτοι ώστε να γίνουν 
το έναυσμα ενός νέου Αργεντινάσο, μεγαλύ-
τερου και ισχυρότερου από εκείνου του 2001. 
Η εργατική τάξη της Αργεντινής και η επανα-
στατική της πρωτοπορία, με τους επαναστά-
τες μαρξιστές-τροτσκιστές στην ηγεσία έχουν 
δείξει ότι μπορούν και θα νικήσουν.

 ■ Paulin Bubullima 
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Η 14η Μαΐου 2018 ήταν μια μέρα σημα-
διακή για τον παλαιστινιακό λαό, όχι 
μόνο γιατί ήταν η παραμονή της 70ής 
επετείου της δημιουργίας του ισραη-

λινού κράτους –70 χρόνων κατοχής, εκτοπισμού, 
προσφυγιάς, διώξεων, δολοφονιών, φυλακής και 
γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού– αλλά για-
τί ήταν η μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε, 
μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, τη νέα αμερι-
κανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, την οποία είχε 
προηγουμένως αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα του 
Ισραήλ. Την ίδια μέρα, στη γειτονική Γάζα, ο ισρα-
ηλινός στρατός, σε μια από τις σφοδρότερες επι-
θέσεις των τελευταίων χρόνων, άφηνε πίσω του 62 
νεκρούς (ανάμεσά τους ένα μωρό οκτώ μηνών) και 
2.000 τραυματίες.

Μια Μεταφορά με Μεγάλη Σημασία
Η μεταφορά της αμερικάνικης πρεσβείας στην 

Ιερουσαλήμ, πέρα από τον συμβολικό της χαρακτή-
ρα και το σαφές μήνυμα προς τον παλαιστινιακό 
λαό να εγκαταλείψει την προσδοκία δημιουργίας 
ενός αυτόνομου κράτους με πρωτεύουσα την Ιε-
ρουσαλήμ, σηματοδοτεί και μια σημαντική αλλαγή 
της αμερικάνικης πολιτικής. Αν και η υποστήριξη 
όλων των μέχρι σήμερα αμερικανικών κυβερνήσε-
ων προς τις εκάστοτε ισραηλινές κυβερνήσεις ήταν 
αμέριστη και πολυεπίπεδη (οικονομική, στρατιω-
τική, πολιτική, διπλωματική), με αντάλλαγμα την 
εξυπηρέτηση των αμερικάνικων συμφερόντων και 
βλέψεων στην ευρύτερη περιοχή, πάντοτε διατη-
ρούνταν μια επίφαση ισορροπίας και διαμεσολάβη-
σης των ΗΠΑ στις προσπάθειες ειρηνικής διευθέ-
τησης του παλαιστινιακού ζητήματος. Εγκαλούσαν 
το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς, τους 
οποίους χαρακτήριζαν παράνομους, αρνούνταν 
να αναγνωρίσουν την ισραηλινή προσάρτηση της 
Ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατέκριναν τις επιθέσεις 
του πάνοπλου ισραηλινού στρατού στον άμαχο 
παλαιστινιακού πληθυσμό, παρ’ όλο που την ίδια 
στιγμή τις δικαιολογούσαν ως νόμιμη αυτοάμυνα 
και μπλόκαραν ακόμα και τα πιο ήπια ψηφίσμα-
τα καταδίκης της ισραηλινής βαρβαρότητας στον 
ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά που ένας αμερικανός 
πρόεδρος απεμπολεί αυτό το ρόλο και τάσσεται 
ανοιχτά με την ισραηλινή πλευρά, δικαιολογώντας 
τον εδαφικό επεκτατισμό και την πολιτική μαζικών 
εκκαθαρίσεων και διακρίσεων.

Πρόκειται, βέβαια, από τη μία, για το αποτέ-
λεσμα του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει ο 
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός από τις αλλεπάλληλες 
αποτυχίες όλων των χειρισμών του σε Ιράκ, Συρία, 
Λίβανο, Υεμένη κ.λπ., και την αναβάθμιση του ρό-
λου του Ιράν, αλλά και της Ρωσίας, τη στιγμή που η 
Τουρκία, ο πάλαι ποτέ έτερος σύμμαχος και δεκα-
νίκι του στην περιοχή, φλερτάρει με το ενδεχόμενο 
να αλλάξει στρατόπεδο. Πρόκειται, όμως, από την 
άλλη, και για τη στροφή που εκφράζει η πολιτική 
Τραμπ προς ένα «αμερικανοκεντρικό» τρόπο δια-
χείρισης των διεθνών ζητημάτων, στη λογική του 
«πρώτα η Αμερική», απεμπολώντας τον ηγετικό-
ρυθμιστικό ρόλο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
και εξυπηρετώντας ωμά, αλλά και κοντόφθαλμα, 
αυτό που η νέα αμερικανική ηγεσία θεωρεί συμ-
φέρον της. Δεν είναι τυχαίο ότι στη φιέστα των 
εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας ο Τραμπ 
συνοδευόταν από δύο γνωστούς ακροδεξιούς πα-
πάδες της κοινότητας των Λευκών Ευαγγελιστών, 
γνωστή για τον αντισημιτισμό της, οι οποίοι είναι 
υποστηρικτές του Τραμπ και –κατά παράδοξο τρό-
πο– και του Νετανιάχου.

Στη δεδομένη περίοδο, ο Τραμπ και οι κύκλοι 
που εκπροσωπεί θεωρούν κεντρικούς αντιπάλους 
των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή τη 
Ρωσία και το Ιράν. Η απόλυτη στοίχιση με το Ισ-
ραήλ έρχεται ταυτόχρονα με την απόσυρση των 
ΗΠΑ από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό 

πρόγραμμα που είχε υπογράψει ο Ομπάμα. Η ανα-
κοίνωση αυτής της απόφασης συνοδεύτηκε από 
στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισραηλινών σε βά-
ρος ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και 
υποδομών στη Συρία, γεγονός που δεν αφήνει 
καμιά αμφιβολία για τις συνεννοήσεις που έχουν 
γίνει κάτω από το τραπέζι, ώστε το Ισραήλ με τη 
Σαουδική Αραβία να αναλάβουν –με την κατάλλη-
λη ενίσχυση– την ανάσχεση του Ιράν στην περιο-
χή, αλλά και το σοβαρό κίνδυνο ενός γενικευμένου 
πολέμου που μπορεί να ξεσπάσει από τη μια στιγμή 
στην άλλη.

Η Σφαγή
Η σφαγή Της 14ης Μαΐου ανέβασε τον αριθμό 

των θυμάτων της ισραηλινής αγριότητας σε 109 νε-
κρούς και 12.000 τραυματίες από την έναρξη των 
κινητοποιήσεων της «Μεγάλης Πορείας της Επι-
στροφής» στις 30 Μαρτίου. Παρά την αγριότητα 
που επέδειξε η ισραηλινή πλευρά από την πρώτη 
μέρα, κανένας Παλαιστίνιος δεν το έβαλε κάτω. 
Με πείσμα και αυτοθυσία, ειρηνικά και αποφασι-
στικά συνέχισαν να μαζεύονται κατά χιλιάδες στα 
σύνορα με το Ισραήλ. Δύο από τα χιλιάδες θύματα 
αυτού του γεμάτου αυτοθυσία αγώνα είναι ο ακρω-
τηριασμένος Φαντί Αμπού Σαλάχ, στο αναπηρικό 
του καροτσάκι, και η εικοσάχρονη Ραζάν αλ Να-
τζάρ, με τη λευκή ποδιά της διασώστριας, που έπε-
σαν νεκροί από τα ισραηλινά πυρά.

Η «διεθνής κοινότητα», για ακόμα μια φορά, 
αντιμετώπισε τη σφαγή σαν σύρραξη δυο αντιπά-
λων, αναγνωρίζοντας στο Ισραήλ το δικαίωμα να 
υπερασπίζεται τα σύνορά του. Προσπέρασε, για 
ακόμα μια φορά, το γεγονός ότι ο ένας αντίπαλος 
είναι μια πάνοπλη δύναμη κατοχής που κρατάει φυ-
λακισμένο σε ένα μικρό κομμάτι γης έναν ολόκλη-
ρο λαό –όσους δεν κατάφερε να εκδιώξει το 1948 
και το 1967– «οπλισμένο» με πέτρες, σφεντόνες και 
ρουκέτες, έναν λαό που του άρπαξαν τη γη και συ-
νεχίζουν να την αρπάζουν με κάθε νέο εποικισμό. 
Έναν λαό του οποίου οι συγγενείς ζουν ως πρόσφυ-
γες σε κάποια γειτονική χώρα χωρίς δικαίωμα επι-
στροφής, που ζει χωρισμένος στα δυο, μέσα σε τεί-
χη, και ελέγχεται σε άπειρα checkpoints για να πάει 
από τη μια περιοχή στην άλλη, χωρίς δικαιώματα, 
χωρίς υποδομές, χωρίς τη δυνατότητα να καλλιερ-
γήσει τη γη του ή να ψαρέψει στη θάλασσά του.

Απέναντι στην υποκρισία και την αναλγησία 
των αστικών κυβερνήσεων και των ιμπεριαλιστι-
κών διεθνών οργανισμών που νίπτουν τας χείρας 
τους μπροστά στο παλαιστινιακό δράμα, το οποίο 
δημιουργήθηκε και συντηρείται χάρη στα συμφέ-
ροντα και τα παιχνίδια τους, οι Παλαιστίνιοι έχουν 
ανάγκη την αλληλεγγύη και τη στήριξη των λαών. 
Η υπερηφάνεια, το κουράγιο και η αποφασιστικό-
τητά τους όχι μόνο επιβάλλουν το σεβασμό και την 
έμπρακτη υποστήριξή μας, μα και αποτελούν φω-
τεινό παράδειγμα αντίστασης και αγώνα απέναντι 
στις καταστροφικές πολιτικές του νεοφιλελευθερι-
σμού, του εθνικισμού και του πολέμου.

 ■ Μαρία Κτιστάκη

ΟΙ ΗΠΑ διαλύουν το παλαιστινιακό 
όραμα για αυτόνομο κράτος 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Σε γενική απεργία προχώρησαν χιλιάδες εργαζόμενοι 

στην Νότια Αφρική, στις 25/4, ενάντια στην κυβέρνηση 
του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC) και τον 
ζάμπλουτο πρόεδρο Ραμαφόζα. Η κυβέρνηση σκόπευε 
να ψηφίσει στις 1/5 –καθυστέρησε ως τις 30/5 λόγω των 
κινητοποιήσεων– αντιαπεργιακούς νόμους, νέους φό-
ρους και κατώτατο ωρομίσθιο 20 ραντ (1,6 δολάρια). Οι 
απεργοί καταγγέλλουν ότι το κατώτατο ωρομίσθιο δεν 
φτάνει για την επιβίωσή τους και απαιτούν 12.500 ραντ 
(περίπου 1.000 δολάρια) τον μήνα. Η απεργία ήταν επι-
τυχημένη, με τα μεγαλύτερα εργοστάσια αυτοκινήτων και 
πολλές εμπορικές επιχειρήσεις να κατεβάζουν ρολά ενώ 
10.000 απεργοί διαδήλωσαν, με τον μεγαλύτερο όγκο να 
συγκεντρώνεται στο Γιοχάνεσμπουργκ και το Κέιπ Τάουν. 
Η απεργία στηρίχτηκε και από τους οδηγούς λεωφορείων, 
οι οποίοι πέτυχαν δύο διαδοχικές αυξήσεις στους μισθούς 
τους κατά 9%.

Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για την πρώτη 
γενική απεργία που διοργανώθηκε από την Νοτιοαφρικα-
νική Συνομοσπονδία Σωματείων (SAFTU), στην δημιουρ-
γία της οποίας πρωτοστάτησε η ομοσπονδία μεταλλερ-
γατών (NUMSA). Η SAFTU φτιάχτηκε τον Απρίλη του 
2017, κυρίως από διαφωνούντα σωματεία της κραταιάς 
συνομοσπονδίας COSATU, η οποία κυριαρχείται από το 
κυβερνών κόμμα ANC και το νοτιοαφρικανικό κομμου-
νιστικό κόμμα και η οποία υπέσκαψε την απεργία στις 
25/4. Οι δύο ομοσπονδίες διοργάνωσαν και ξεχωριστές 
συγκεντρώσεις την Πρωτομαγιά. Ενώ στην συγκέντρωση 
της COSATU έδινε ομιλία ο Ραμαφόζα, η SAFTU συγκέ-
ντρωσε το μεγαλύτερο κομμάτι εργαζομένων, με τον γε-
νικό γραμματέα του NUMSA να δηλώνει: «Ως NUMSA, 
δεσμευόμαστε να κάνουμε ότι μπορούμε στην προσπάθειά 
να σφυρηλατήσουμε το πολιτικό όπλο της εργατικής τά-
ξης, το Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα, και 
να κερδίσουμε πολιτική δύναμη για την εργατική τάξη».

ΙΝΔΙΑ
Δεκατρείς διαδηλωτές δολοφονήθηκαν από τις αστυ-

νομικές δυνάμεις την 100η μέρα κινητοποιήσεων, με αί-
τημα το κλείσιμο του εργοστασίου χαλκού στην πολιτεία 
Ταμίλ Ναντού, στην νότια Ινδία. Το εργοστάσιο, που συ-
μπληρώνει 22 χρόνια λειτουργίας, είναι υπεύθυνο για την 
μόλυνση του νερού και του αέρα στην πολιτεία και από 
την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του υπήρξαν αντιδρά-
σεις από τους κατοίκους. Στις 22/5, οι διαδηλωτές πυρπό-
λησαν το γραφείου του τοπικού διοικητή που απαγόρευσε 
την πραγματοποίηση διαδήλωσης, με την αστυνομία να 
βάλλει με πραγματικά πυρά σκοτώνοντας 13 διαδηλωτές 
και τραυματίζοντας 80. Μετά τα γεγονότα, η πολιτεία διέ-
ταξε το κλείσιμο του εργοστασίου, κάτι που δεν αποτελεί 
εγγύηση καθώς το έχουν κλείσει και ξανανοίξει τέσσερις 
φορές στο παρελθόν.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Νίκησε ο αγώνας των οδηγών φορτηγών καθώς ο νε-

οφιλελεύθερος πρόεδρος Τέμερ αναγκάστηκε να ικανο-
ποιήσει τα αιτήματά τους, με σημαντικότερο την μείωση 
της τιμής του ντίζελ κατά 12% για 60 ημέρες και μηνιαία 
προσαρμογή της τιμής στις διεθνείς τιμές, σε αντίθεση με 
την καθημερινή προσαρμογή που είχε οδηγήσει σε διπλα-
σιασμό του κόστους σε 2 χρόνια. Η απεργία των οδηγών 
κράτησε από τις 20 ως τις 29/5, παραλύοντας την χώρα 
καθώς το 60% των εμπορευμάτων διακινούνται οδικώς. Οι 
οδηγοί έστησαν μπλόκα ενώ η έλλειψη καυσίμων οδήγησε 
αεροδρόμια και εργοστάσια σε παράλυση. Ο Τέμερ στις 
27/5 έπαιξε το τελευταίο του χαρτί απειλώντας με επέμβα-
ση του στρατού. Κατάφερε να ανοίξει τα μπλόκα αλλά με 
την απεργία και την μεγάλη αποδοχή της να συνεχίζονται, 
οδηγήθηκε σε ήττα. Η απεργία των οδηγών και κατόπιν 
των εργαζομένων στον πετρελαιοβιομηχανία, οδήγησε σε 
παραίτηση τον πρόεδρο της Petrobras, Παρέντε, κάτι που 
αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον Τέμερ.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .
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«Ποιοι είστε εσείς να αποφασίζετε για το Ιράν και τον κόσμο;»
 ■ Κώστας Δικαίος

Στις 8 Μαΐου οι ΗΠΑ αποφά-
σισαν να αποσυρθούν από το 
Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέ-
διο Δράσης (ΚΟΣΔ) που είχε 

συμφωνηθεί τον Ιούλιο του 2016 μεταξύ 
των δυτικών ιμπεριαλιστών (ΗΠΑ, Βρε-
τανία, Γαλλία, Γερμανία), του ρώσικου 
ιμπεριαλισμού, της Κίνας και του Ιράν, 
το οποίο προέβλεπε την αυστηρή επι-
τήρηση του πυρηνικού προγράμματος 
του Ιράν ώστε να μην αποκτήσει η χώρα 
πυρηνικό όπλο, με αντάλλαγμα τη με-
ρική και υπό όρους άρση του διεθνούς 
εμπάργκο στη χώρα. 

Στην ουσία πρόκειται για μια συμ-
φωνία η οποία σηματοδότησε την ου-
σιαστική επιστροφή της χώρας στη 
«διεθνή κοινότητα», δηλαδή στην ιμπε-
ριαλιστική οικονομία, μετά από δεκαε-
τίες αποκλεισμού (ουσιαστικά από την 
επανάσταση του 1979 η οποία ανέτρεψε 
το φιλοδυτικό μοναρχικό καθεστώς). 
Το εγχείρημα βασίστηκε και στην επι-
κράτηση στο εσωτερικό του Ιράν μιας 
μετριοπαθούς τάσης του ιερατείου που 
κυβερνά την χώρα (με την εκλογή του 
προέδρου Χασάν Ροχανί) παρά το γεγο-
νός ότι ποτέ δεν διαφάνηκε μια αλλοί-
ωση της ιδεολογίας και της πολιτικής 
της χώρας, ενώ μετριοπαθείς και συ-
ντηρητικοί διατείνονται ότι δεν πρόκει-
ται να επιτραπεί στην δυτική επιρροή 
να αναπτυχτεί και να «διαβρώσει» την 
ιρανική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, 
το ΚΟΣΔ σήμαινε μια προσπάθεια των 
ιμπεριαλιστών να έρθουν σε συνεννό-
ηση με τους μετριοπαθείς του Ιράν και 
να προσπαθήσουν να εντάξουν σταδι-
ακά την οικονομία της χώρας στο διε-
θνή καταμερισμό (οι πρώτες ύλες και 
η μεγάλη αγορά του Ιράν υπόσχονταν 
σημαντικές συμφωνίες) προσδοκώντας 
πιθανά μελλοντικά έναν άλλο πολιτικό 
συσχετισμό στο εσωτερικό της χώρας, 
που θα τους επέτρεπε να αυξήσουν την 
επιρροή τους.

Η μονομερής απόσυρση των ΗΠΑ 
από το Σχέδιο ουσιαστικά ανατρέπει 
τις συμφωνίες και φέρνει στην κόψη 
του ξυραφιού την κατάσταση όχι μόνο 
στην Μ. Ανατολή, ρίχνοντας λάδι στην 
φωτιά των συγκρούσεων στην περιοχή 
(Συρία, Υεμένη, Ιράκ, Παλαιστίνη) αλλά 
και σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού φέρνει 
σε σύγκρουση τις ΗΠΑ με τους υπό-
λοιπους δυτικούς ιμπεριαλιστές αλλά 
και με τις Ρωσία και Κίνα. Αμέσως μετά 
την ανακοίνωση της απόσυρσης, το νέο 
«γεράκι» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ 
Πομπέο, παρουσιάζοντας τη νέα αμερι-
κανική στρατηγική άσκησης «μεγίστης 
πίεσης» στην Τεχεράνη, προειδοποίη-
σε ότι το Ιράν «δεν θα λάβει ποτέ ξανά 
λευκή επιταγή για να ηγεμονεύει στην 
Μέση Ανατολή», ότι θα αυξήσει και θα 
πάρει και νέα μετρά ενάντια στην οι-
κονομία της χώρας που θα πλήξουν το 
βιοτικό επίπεδο του ιρανικού λαού και 
έκλεισε προβλέποντας ότι «στο τέλος 
ο ιρανικός λαός θα χρειαστεί να πάρει 
μια απόφαση για την ηγεσία του. Αν πά-
ρουν την απόφαση γρήγορα, αυτό θα εί-
ναι καταπληκτικό, αν επιλέξουν να μην 
το κάνουν θα διατηρήσουμε την σκλη-
ρή μας στάση έως ότου επιτύχουμε»! 
Το άλλο «γεράκι», ο νέος πρέσβης των 

ΗΠΑ στη Γερμανία, Ρίτσαρντ Γκρενέλ 
(από την ακροδεξιά ομάδα του Τραμπ) 
μέσω twitter κάλεσε τις γερμανικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 
Ιράν να διακόψουν άμεσα την λειτουρ-
γία τους, απειλώντας ότι διαφορετικά οι 
κυρώσεις θα πλήξουν και αυτές! Η απά-
ντηση του Ιράν ήρθε μέσω του ερωτή-
ματος του Ροχανί προς τις ΗΠΑ: «ποιοι 
είστε εσείς να αποφασίζετε για το Ιράν 
και τον κόσμο; Ο κόσμος σήμερα δεν 
δέχεται η Αμερική να αποφασίζει για 
τον κόσμο, καθώς οι χώρες είναι ανε-
ξάρτητες... Εκείνη η εποχή τελείωσε»!

Η κίνηση των ΗΠΑ, κάτω από την 
καθοδήγηση των ακραίων δεξιών τά-
σεων του Τραμπ αλλά και κάτω από τις 
γιγαντιαίες αντιφάσεις που αντιμετωπί-
ζει ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, είχε 
τέσσερεις βασικούς στόχους που έχουν 
αντιφατικό χαρακτήρα και θα μπορού-
σαν κάλλιστα να οδηγήσουν στα αντί-
θετα αποτελέσματα από αυτά που ανα-
μένουν οι ΗΠΑ:

1. Την αποσταθεροποίηση του ιρα-
νικού καθεστώτος μέσω της λαϊκής 
δυσαρέσκειας που θα προκαλέσει η μεί-
ωση του βιοτικού επιπέδου των μαζών, 
λόγω του οικονομικού αποκλεισμού. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη 
αξιοποιήσει τις κατά καιρούς λαϊκές κι-
νητοποιήσεις, που έχουν γίνει κυρίως 
από τμήματα της νεολαίας ενάντια στο 
αντιδημοκρατικό καθεστώς του ισλαμι-
κού ιερατείου. Οι ΗΠΑ εξετάζουν όλους 
τους τρόπους ανατροπής της ιρανικής 
κυβέρνησης και ας μην ξεχνάμε ότι ο 
Τζον Μπόλτον, ένας από τους ανθρώ-
πους που βρίσκονταν πίσω από την 
επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, 
είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας 
του Τραμπ! Ωστόσο ένας εμφύλιος στο 
Ιράν θα είχε πολλαπλά καταστροφικά 
αποτελέσματα για όλη την περιοχή, αν 
αναλογιστεί κανείς την ακόμα χαοτική 
κατάληξη των εμφυλίων που πυροδότη-
σαν οι ιμπεριαλιστές στο Ιράκ, την Συ-
ρία, την Λιβύη και την Υεμένη. Ωστόσο 
το Ιρανικό καθεστώς έχει ακόμα ισχυρά 
ερείσματα και μια αποσταθεροποίησή 
του πιθανά θα ενισχύσει του σκληροπυ-
ρηνικούς, κάνοντας απλά πιο δύσκολα 
τα πράγματα για τους ιμπεριαλιστές, 
πέρα από την πιθανότητα να ξαναρχίσει 
τον εμπλουτισμό ουρανίου για την πα-
ραγωγή πυρηνικού όπλου.

2. Την αποτροπή της ενίσχυσης της 
επιρροής του Ιράν στην Μέση Ανατολή 
και την καταστροφή των «επεκτάσεών» 

του. Οι επιτυχίες του Ιράν είναι πράγ-
ματι σημαντικές. Έχει ήδη αποκτήσει 
διέξοδο στη Μεσόγειο μέσω της επιρ-
ροής του στο Ιράκ, την ενίσχυση του 
καθεστώτος Άσαντ στην Συρία και τη 
σχέση του με την Χεζμπολάχ στο Λί-
βανο. Μάλιστα η Χεζμπολάχ ενισχύ-
θηκε εκλογικά, αποσπώντας την πλει-
οψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, οι 
ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στην Συρία 
αποκτούν όλο και μεγαλύτερες δυνατό-
τητες (πράγμα που έχει ανησυχήσει το 
Ισραήλ που βρίσκεται ήδη σε εμπόλεμη 
κατάσταση με το Ιράν στη Συρία, με πε-
ρισσότερες από 100 επιδρομές αλλά και 
την απώλεια του πρώτου ισραηλινού αε-
ροσκάφους από το 1982), ενώ στο Ιράκ 
η σιίτικη πολιτοφυλακή, που ελέγχεται 
από τους ιρανούς Φρουρούς της Επα-
νάστασης απέσπασε 47 έδρες, ξεπερ-
νώντας το συνδυασμό «Συμμαχία για 
την Νίκη» του πρωθυπουργού Αμπάντι, 
που στηρίχτηκε από τους Αμερικάνους. 
Επίσης το εμπάργκο της Σ. Αραβίας στο 
Κατάρ έχει διαμορφώσει μια νέα συμ-
μαχία στον Κόλπο που περιλαμβάνει το 
Κατάρ, την Τουρκία και το Ιράν, αυξά-
νοντας τις δυνατότητες του τελευταίου 
στον Περσικό Κόλπο παρά το γεγονός 
ότι το Κατάρ αποτελεί στρατηγικό σύμ-
μαχο των ΗΠΑ!

Η κίνηση των ΗΠΑ ικανοποίησε 
μεν τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, 
χώρες που θεωρούν το Ιράν ως θανάσι-
μο αλλά δύσκολο αντίπαλο (το Ισραήλ 
έχει καταρτίσει σχέδια για αεροπορικές 
επιδρομές στις πυρηνικές εγκαταστά-
σεις του Ιράν), αλλά θα περιπλέξει την 
κατάσταση τόσο στην Συρία (όπου η 
συμμαχία Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν 
έχει φέρει μια αιματηρή μεν αλλά σχετι-
κή σταθεροποίηση που βολεύει και τους 
Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές, αφού μειώ-
νει τις προσφυγικές ροές), όσο και στο 
Ιράκ (όπου η συμμαχία του ιερωμένου 
Μοκτάντα Σαντρ, ηγέτη του «στρατού 
του Μαχντί» που είχε προκαλέσει με-
γάλες απώλειες στο στρατό των ΗΠΑ 
το 2003) με κάποιους παλιούς σταλινι-
κούς κέρδισε τις εκλογές αποσπώντας 
54 έδρες, δίνοντας ισχυρό πλήγμα τόσο 
στις φιλοιρανικες όσο και στις φιλοαμε-
ρικανικες δυνάμεις που καλούνται τώρα 
να συμμαχήσουν για να αποσοβήσουν 
την απώλεια του ελέγχου της χώρας!

3. Την αύξηση της πίεσης ενάντια 
στους Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές. 
Πράγματι, οι επενδύσεις και οι εμπορι-
κές σχέσεις των Ευρωπαίων στο Ιράν, 

χωρίς να είναι τεράστιες, αποτελούν 
σημαντικά κίνητρα για να διατηρήσουν 
τη συμφωνία παρά την απόσυρση των 
ΗΠΑ. Εξάλλου πολιτικά δεν είναι απο-
δεκτό να επιβάλουν την άποψη τους οι 
ΗΠΑ χωρίς να συμβουλεύονται τους 
συμμάχους, ή να απειλούν με κυρώσεις 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης η 
προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκόψουν 
ενεργειακά την Ευρώπη από Ρωσία και 
Ιράν για να προωθήσουν τα δικά τους 
πανάκριβα ενεργειακά αποθέματα, κάθε 
άλλο παρά αποδεκτή λύση είναι για τον 
ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. Αν στα παρα-
πάνω προστεθεί και ο εμπορικός πόλε-
μος που επέβαλε ο Τραμπ στο εμπόριο 
αλουμινίου και χάλυβα με την ΕΕ, τότε 
μιλάμε για μια πραγματική σύγκρουση 
που οδηγεί σε ανατροπή των συσχετι-
σμών. Ήδη υπάρχουν προσπάθειες να 
έρθουν σε συνεννόηση Ρωσία, Κίνα και 
ΕΕ για τη διατήρηση της συμφωνίας, 
πράγμα που αποτελεί μια σημαντική 
αλλαγή σε σχέση με την πολύχρονη σύ-
γκρουση και το εμπάργκο των Ευρωπαί-
ων ιμπεριαλιστών στην Ρωσία εξαιτίας 
της Ουκρανίας και της Συρίας. Δεν είναι 
δεδομένη η τελική στάση της ΕΕ, αφού 
δεν είναι ούτε ενιαία, ούτε έχει μεγάλες 
δυνατότητες να επιβάλει μια άλλη πολι-
τική στις ΗΠΑ. Το Ιράν απαιτεί από την 
ΕΕ να καλύψει η ίδια τις όποιες απώλει-
ες στις εξαγωγές πετρελαίου. Ήδη όμως 
πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να απο-
σύρονται από το Ιράν (συμπεριλαμβα-
νομένων και των ελληνικών ΕΛΠΕ που 
εξέδωσαν μια διφορούμενη ανακοίνωση 
σε σχέση με τις συμφωνίες που έχουν 
συνάψει με το Ιράν) ωστόσο η αμερικα-
νική πολιτική για πρώτη φορά οδήγησε 
την ΕΕ να προσεγγίσει την Ρωσία.

4. Η εναντίωση στη Ρωσία, σε ό,τι 
αφορά την επιρροή της στη Μ. Ανατο-
λή, αφού αποσταθεροποιεί τα κέρδη του 
ρώσικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή 
και θέτει ακόμα και θέμα ανοιχτής σύ-
γκρουσης Ιράν – Ισραήλ και Σ. Αραβίας 
στο έδαφος της Συρίας, ενώ ταυτόχρο-
να κατακερματίζει τη συνέχεια του Δρό-
μου του Μεταξιού της Κίνας. Μπορεί 
βέβαια αυτές οι προοπτικές να θέτουν 
εμπόδια την εξάπλωση Ρωσίας – Κίνας 
αλλά ταυτόχρονα στέλνουν οριστικά το 
Ιράν στην αγκαλιά τους, αποκόπτοντάς 
το από τον Δυτικό ιμπεριαλισμό.

Με λίγα λόγια, οι ΗΠΑ εξωθούν τις 
συγκρούσεις στα άκρα, αποσταθερο-
ποιώντας τις διεθνείς σχέσεις, με στόχο 
μέσα στην χαοτική κατάσταση να φα-
νούν οι δυνατότητες του κάθε ανταγω-
νιστή και να εκτιμήσουν εν θερμώ ποιες 
θα είναι οι τελικές τους κινήσεις. Είναι 
όμως φανερό ότι οι δυνατότητές τους 
είναι σαφώς περιορισμένες σε σχέση με 
παλιότερα, πράγμα που κάνει επικίνδυ-
νη και τυχοδιωκτική την τακτική τους. 
Πλέον οι πολεμικές συγκρούσεις βρί-
σκονται πολύ κοντά και γίνονται ολο-
ένα και πιο αναπόφευκτες, στο βαθμό 
που το εργατικό κίνημα αδυνατεί να 
δώσει την δική του κατεύθυνση, η οποία 
θα είχε πολλές δυνατότητες να κυριαρ-
χήσει λόγω των εγγενών αδυναμιών του 
ιμπεριαλισμού, όπως αυτές φαίνονται 
από την ίδια την πραγματικότητα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Η πρόσφατη πρόταση, από 
πλευράς της κυβέρνησης της 
Μακεδονίας, του ονόματος 
«Μακεδονία του Ίλιντεν» ως 

«σύνθετη» ονομασία της γειτονικής χώρας, 
πυροδότησε ως συνήθως έναν νέο κύκλο 
εθνικιστικής υστερίας και παραχάραξης της 
ιστορίας από το ελληνικό κράτος και τα αστι-
κά ΜΜΕ.

Ένας από τους πολλούς «εθνικούς» μύ-
θους της ελληνικής αστικής τάξης είναι ότι η 
ονομασία «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» για 
τους σλαβικούς πληθυσμούς του ευρύτερου 
γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας ήταν 
εφεύρεση του Τίτο και της Γιουγκοσλαβίας το 
1945, που «ήθελαν να μας πάρουν τη Μακε-
δονία μας», μαζί με τους «εαμοβούλγαρους» 
κομμουνιστές. Η αλήθεια είναι όμως ότι η δια-
μόρφωση της ταυτότητας της σλαβομακεδο-
νικής εθνότητας ήταν προϊόν μιας μακρόχρο-
νης και πολύπλοκης ιστορικής διαδικασίας, με 
την εξέγερση του «Ίλιντεν» το 1903 ενάντια 
στην οθωμανική κυριαρχία να αποτελεί γεγο-
νός-σταθμό. 

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
στον χώρο της Μακεδονίας δημιουργήθη-
κε ένα πραγματικό μωσαϊκό εθνοτήτων. Οι 
Έλληνες κατοικούσαν κυρίως στα αστικά 
κέντρα και στις πιο κοντινές στη θάλασσα 
περιοχές και βρίσκονταν σε καλύτερη οικονο-
μική και κοινωνική θέση από τους Σλάβους. 
Οι σλαβικοί πληθυσμοί, πάμφτωχοι και σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό αναλφάβητοι χωρικοί, 
κυριαρχούσαν στη μακεδονική ύπαιθρο και 
μιλούσαν ένα ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα, με 
στοιχεία από όλες σχεδόν τις γλώσσες της πε-
ριοχής. Πολλοί από αυτούς θεωρούσαν τους 
εαυτούς τους Βούλγαρους, αρκετοί τοποθε-
τούνταν πιο κοντά στο ελληνικό στοιχείο, 
ωστόσο η μεγάλη πλειονότητα κάθε άλλο 
παρά είχε διαμορφώσει συγκεκριμένη εθνική 
συνείδηση. Τον 19ο αιώνα, με την παρακμή 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξεκίνησε 
ανελέητος ανταγωνισμός μεταξύ της ελλη-
νικής και της βουλγαρικής αστικής τάξης για 

την απόκτηση ερεισμάτων στους χριστιανι-
κούς πληθυσμούς της τουρκοκρατούμενης 
Μακεδονίας, ενόψει της μοιρασιάς των εδα-
φών της. Οι Βούλγαροι δημιούργησαν αντάρ-
τικα σώματα που δρούσαν στη Μακεδονία 
(οι λεγόμενοι κομιτατζήδες), ενώ η ελληνική 
αστική τάξη απάντησε με τον Παύλο Μελά 
και τους «Μακεδονομάχους». Παράλληλα 
όμως, άρχισε να εκδηλώνεται και η εθνική 
κίνηση των Σλαβομακεδόνων ενάντια στον 
τουρκικό ζυγό, με τη δημιουργία της Εσωτε-
ρικής Μακεδονικής Επαναστατικής Οργάνω-
σης (ΕΜΕΟ, VMRO στα σλαβομακεδονικά). 
Μεγάλο μέρος της ΕΜΕΟ συντασσόταν με 
τις βουλγαρικές επιδιώξεις, ωστόσο στο εσω-
τερικό της δημιουργήθηκε και μια «αριστερή» 
πτέρυγα, οι λεγόμενοι τσεντραλιστές, που 
τάσσονταν υπέρ του σχηματισμού ανεξάρ-
τητου μακεδονικού κράτους και έδιναν στον 
αγώνα τους και ταξική διάσταση, καλώντας 
τους φτωχούς μακεδόνες αγρότες να αποτι-
νάξουν την εκμετάλλευση των τούρκων φε-
ουδαρχών μπέηδων. 

Η εξέγερση του Ίλιντεν οργανώθηκε από 
την ΕΜΕΟ και ονομάστηκε έτσι γιατί ξεκίνησε 
στις 20 Ιουλίου του 1903 (γιορτή του Προφή-
τη Ηλία). Τα αίτιά της ήταν όχι μόνο η εθνική 
καταπίεση από τους Τούρκους αλλά κυρίως η 
άθλια κατάσταση των φτωχών αγροτών της 
Μακεδονίας. Οι εξεγερμένοι σημείωσαν αρ-
χικά σημαντικές επιτυχίες και προχώρησαν 
στην ανακήρυξη της λεγόμενης «Δημοκρατί-
ας του Κρουσόβου», σύντομα όμως η εξέγερ-
ση πνίγηκε στο αίμα από τον τουρκικό στρα-
τό. Οι οθωμανικές αρχές βασίστηκαν και στην 
αγαστή συνεργασία του ελληνικού κράτους 
και των προσκείμενων στο Πατριαρχείο Κων-
σταντινούπολης θρησκευτικών παραγόντων, 
καθώς το σλαβομακεδονικό κίνημα απειλού-
σε άμεσα τα «εθνικά» συμφέροντα. 

Η επίσημη αστική ελληνική ιστοριογρα-
φία υποστηρίζει ότι το Ίλιντεν ήταν υποκινού-
μενο από τους κομιτατζήδες, με αποκλειστικό 
στόχο την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στη 
Βουλγαρία. Ωστόσο, η αλήθεια αποκαλύπτε-

ται μέσα από τις εκθέσεις των γεγο-
νότων από σημαντικούς πολιτικούς 
και θρησκευτικούς παράγοντες της 
ελληνικής αστικής τάξης. Έτσι, ο Ίων 
Δραγούμης, που ήταν τότε γραμμα-
τέας στο προξενείο της Ελλάδας στο 
Μοναστήρι (Μπίτολα), αναφέρει (Ίω-
νος Δραγούμη, Τα τετράδια του Ίλι-
ντεν, Αθήνα, εκδόσεις Πετσίβα, 2000): 
«Τα Κομιτάτα τους έδειξαν πιθανή 
την εικόνα της ελευθερίας. Στα ορ-
θόδοξα χωριά τα Κομιτάτα και οι συμμορίες 
λέγουν: “Η Μακεδονία εις τους Μακεδόνας”, 
δεν τα αναγκάζουν από την πρώτη στιγμή να 
γίνουν σχισματικά…» (σ.σ. δηλαδή να προ-
σχωρήσουν στη βουλγαρική Εξαρχία, που είχε 
αποσχιστεί από το Πατριαρχείο). Επίσης: «… 
Άπαντες οι σλαυόφωνοι πληθυσμοί ηκολού-
θησαν το Κομιτάτον, ορθόδοξοι και σχισματι-
κοί, και οι πλείστοι εκουσίως». Ο μητροπολί-
της Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης, από 
τους πρωταγωνιστές του ελληνικού «Μακε-
δονικού Αγώνα», γράφει: «Ξαφνικά ένα πρωί 
ξυπνάμε και βλέπομε όλα γύρω τα βουνά 
μαύρα. Η επανάσταση απλώνονταν από τον 
Αλιάκμονα ως τα βουλγαρικά σύνορα, περι-
λαμβάνοντας και Θράκη και Μακεδονία». 
Μέσα από αυτούς τους εθνικούς και ταξικούς 
αγώνες, οι Σλαβομακεδόνες διαμόρφωσαν 
τη δική τους εθνική ταυτότητα, που περι-
λάμβανε όλους όσοι ήθελαν να είναι «μήτε 
Μπουλγκάρ, μήτε Σιρρπ (Σέρβοι), μήτε Γκιρτς 
(Έλληνες)», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι 
σλαβόφωνοι χωρικοί στον λοχία Κωστούλα, 
τον ήρωα του αντιπολεμικού αυτοβιογραφι-
κού αριστουργήματος του Στρατή Μυριβήλη 
«Η Ζωή εν Τάφω».

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή και τις τρομερές σφαγές και ανταλ-
λαγές πληθυσμών που τους συνόδευσαν, τα 
εδάφη της Μακεδονίας μοιράστηκαν ανάμε-
σα στην ελληνική, τη σερβική και τη βουλγα-
ρική αστική τάξη, με την πρώτη να παίρνει τη 
«μερίδα του λέοντος», ενώ η εθνολογική σύν-

θεση του πληθυσμού άλλαξε ριζικά. Οι Σλα-
βομακεδόνες βρέθηκαν διαμοιρασμένοι στα 
εδάφη των τριών βαλκανικών χωρών, ωστό-
σο το κίνημα για την εθνική τους αυτοδιάθε-
ση συνέχισε τη δράση του. Το επαναστατικό 
ΚΚΕ της περιόδου 1924-1926, υπό την ηγεσία 
του Παντελή Πουλιόπουλου, υπεράσπισε με 
σθένος και τεράστιο κόστος το δικαίωμα αυ-
τού του λαού στην αυτοδιάθεση, μέχρι και της 
δημιουργίας ξεχωριστής κρατικής οντότητας, 
απέναντι στην καταπίεση των τριών αστικών 
τάξεων. Στη συνέχεια όμως, η σταλινοζαχα-
ριαδική ηγεσία «ξέχασε» το ακανθώδες αυτό 
ζήτημα, για να το «θυμηθεί» μόνο συγκυρι-
ακά, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, για τις 
ανάγκες του ΔΣΕ.

Ακόμα όμως και αυτή η ζαχαριαδική «πα-
ράδοση» σχετικά με το Μακεδονικό πετιέται 
στα σκουπίδια από τη σημερινή ηγεσία του 
ΚΚΕ και τον Δ. Κουτσούμπα, ο οποίος (σε 
τηλεφωνική συνομιλία του με τον Τσίπρα) 
έσπευσε να απορρίψει την ονομασία «Μακε-
δονία του Ίλιντεν», ευθυγραμμιζόμενος για 
πολλοστή φορά με την αστική προπαγάνδα. 
Έτσι, διαγράφει αυθαίρετα ακόμα και πολύ 
πρόσφατη απόφαση της Κ.Ε. του ΚΚΕ (Φε-
βρουάριος 2011), στην οποία αναγνωρίζε-
ται ότι μετά το 1945, στη Γιουγκοσλαβία του 
Τίτο, οι Σλαβομακεδόνες ολοκληρώθηκαν ως 
έθνος. Επίσης, το 1952, στην πολιτική προ-
σφυγιά στις ανατολικές χώρες μετά την ήττα 
στον Εμφύλιο, το ΚΚΕ οργάνωσε τους Σλα-
βομακεδόνες, μέλη και υποστηρικτές του, σε 
μια οργάνωση που ονομάστηκε «Ίλιντεν» (!).

 ■ Γιάννης Χαλάς

Η εξέγερση του Ίλιντεν και η αστική εθνικιστική παραχάραξη της ιστορίας

Πριν από 75 χρόνια έφυγε από 
τη ζωή ο επαναστάτης και 
σημαντικότερος έλληνας 
θεωρητικός του μαρξισμού, 

Παντελής Πουλιόπουλος. Ο Πουλιόπουλος 
γεννήθηκε το 1900 στην Θήβα, όπου και με-
γάλωσε. Το 1919 πέρασε στη Νομική Σχολή 
Αθηνών και γρήγορα ενστερνίστηκε την ιδεο-
λογία του επαναστατικού μαρξισμού και έγινε 
μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος Ελλάδος, το οποίο είχε ιδρυθεί ένα χρό-
νο πριν. Το 1920 στρατεύτηκε στο μέτωπο τις 
Μικράς Ασίας και εκεί μπήκε σε οργανωμένο 
πυρήνα στρατιωτών του Σ.Ε.Κ.Ε., τηρώντας 
επαναστατική – διεθνιστική στάση και κά-
νοντας αντιπολεμική και αντι-ιμπεριαλιστική 
προπαγάνδα. Συνελήφθη και στάλθηκε στο 
στρατοδικείο με την κατηγορία της «εσχάτης 
προδοσίας». Δραπέτευσε από τις φυλακές 
με την κατάρρευση του Μετώπου, παρασύ-
ροντας και πείθοντας τον δεσμοφύλακά του 
Βασίλη Νικολινάκο, ο οποίος θα αναδεικνυό-
ταν και αυτός σε στέλεχος του επαναστατικού 
μαρξισμού-τροτσκισμού.

Με την επιστροφή του στην Αθήνα δημι-
ούργησε την Ένωση Παλαιών Πολεμιστών, 
που εξελίχθηκε σε ένα πλατύ μαζικό κίνημα, 
οργανωμένο σε επιτροπές πανελλαδικά. Στα 
1924 γίνεται ο πρώτος γενικός γραμματέας 
του ΚΚΕ (βλ. άρθρο για το ΣΕΚΕ στο παρόν 
φύλλο της Ε.Π.). Στο μεταξύ είχε μάθει μόνος 
του περί τις δέκα ξένες γλώσσες. Στις αρχές 
του 1925 συλλαμβάνεται για την θέση που 

επεβλήθη από την Βαλκανική Ομοσπονδία 
των ΚΚ στο ΚΚΕ περί Ανεξάρτητης Μακε-
δονίας και Θράκης. Υπεραμύνθηκε σ’ έναν 
φλογερό λόγο των διεθνιστικών θέσεων στα 
πλαίσια της υπεράσπισης των εθνικών μει-
ονοτήτων και της αυτοδιάθεσης των λαών. 
Στις 22 Φεβρουαρίου 1926, όταν συνεχίστηκε 
η δίκη, οι κατηγορίες κατέπεσαν, αλλά οι κα-
τηγορούμενοι εξορίστηκαν. Ο Πουλιόπουλος 
εξορίστηκε στη Φολέγανδρο και αφέθηκε 
ελεύθερος στα τέλη Αυγούστου.

 Τον Σεπτέμβριο του 1926 ο Πουλιόπου-
λος παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΚΚΕ, 
καθώς κατά την απουσία του η σταλινική 
φράξια των Χαϊτά – Ζαχαριάδη – Σιάντου 
είχε επικρατήσει στο ΚΚΕ. Τον Μάρτιο του 
1927 τέθηκε εκτός της Κεντρικής Επιτροπής 
και αργότερα τον ίδιο χρόνο εκτός κόμμα-
τος. Ίδρυσε την Αριστερή Αντιπολίτευση στο 
ΚΚΕ, η οποία αργότερα σχημάτισε την Ενω-
μένη Αντιπολίτευση, η οποία διαγράφηκε από 
το ΚΚΕ τον Δεκέμβριο του 1928. Ο Πουλι-
όπουλος ήταν από τους πρώτους μέσα στο 
ΚΚΕ που υιοθέτησαν τις θέσεις της Διεθνούς 
Αριστερής Αντιπολίτευσης που είχε δημιουρ-
γηθεί από τον Λέον Τρότσκι.

Την περίοδο 1927-1929 εκπαιδεύει μια 
ομάδα νεαρών δικηγόρων, με σκοπό να υπο-
στηρίζουν αγωνιστές της εργατικής τάξης 
που διώκονται. Ως δικηγόρος υπερασπίζεται 
εργάτες απέναντι στους εργοδότες τους, δι-
αδηλωτές που συλλαμβάνονται, σωματεία 
που διαλύονται αυθαίρετα, διανοούμενους 

και φοιτητές που οδηγούνται στα αστυνομικά 
τμήματα και σέρνονται στα δικαστήρια με βα-
ριές κατηγορίες.

 Ευθυγραμμίζεται με τον Τρότσκι και τη 
Διεθνή Αριστερή Αντιπολίτευση για την ανά-
γκη νέων κομμάτων και νέας Διεθνούς (4η 
Διεθνής), η οποία θα ιδρυθεί τελικά το 1938. 
Το 1934 ο Παντελής Πουλιόπουλος και ο 
Μιχάλης Ράπτης (Πάμπλο) ίδρυσαν την Ορ-
γάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας 
(ΟΚΔΕ), η οποία το 1937, κατόπιν ενοποίη-
σης με την ομάδα του «Νέου Δρόμου» μετο-
νομάστηκε σε Ενιαία ΟΚΔΕ (ΕΟΚΔΕ).

 Τον Αύγουστο του 1936, επί δικτατορίας 
Μεταξά, ο Πουλιόπουλος πέρασε στην παρα-
νομία. Το 1938 συνελήφθη και στάλθηκε στο 
στρατόπεδο της Ακροναυπλίας, όπου έμεινε 
έγκλειστος στο θάλαμο των ιδιαίτερα επικίν-
δυνων. Από την Ακροναυπλία μεταφέρεται 
το 1942 στο στρατόπεδο της Λάρισας. Ένα 
χρόνο αργότερα, οι αντάρτες ανατίναξαν μια 
σήραγγα στο Κουρνόβο. Στις 6 Ιουνίου του 
1943, η ιταλική κυβέρνηση διέταξε να εκτε-
λεστούν 106 κρατούμενοι για αντίποινα. Ο Π. 
Πουλιόπουλος μίλησε στο απόσπασμα των 
ιταλών φαντάρων για διεθνισμό, σοσιαλισμό 
και την επανάσταση, οι φαντάροι κατέβασαν 
τα όπλα, προτού τον πυροβολήσει ο ιταλός 
αξιωματικός.

 Ο Π. Πουλιόπουλος έζησε και πέθανε 
αφοσιωμένος στον αγώνα υπέρ των αδικη-
μένων και για τη χειραφέτηση της εργατικής 
τάξης. Μετέφρασε στα ελληνικά το Κεφάλαιο 

και την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας του 
Καρλ Μαρξ, την Προδομένη Επανάσταση του 
Τρότσκι, τον Ιστορικό Υλισμό του Μπουχάριν 
και διάφορα άλλα έργα. Συνέγραψε το εξαιρε-
τικής σημασίας θεωρητικό έργο Δημοκρατική 
ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα; 
στο οποίο εφάρμοσε το νόμο της συνδυα-
σμένης και άνισης ανάπτυξης στη μελέτη της 
ιστορίας της χώρας μας, βγάζοντας πολιτικά 
συμπεράσματα για το καπιταλιστικό στάδιο 
της εποχής και την αναγκαιότητα της σοσι-
αλιστικής επανάστασης. Για όλο του το έργο 
και τη συνολική του παρουσία στην πολιτική 
ζωή της χώρας μας, ο Παντελής Πουλιόπου-
λος κατέχει μια θέση μεταξύ των μεγάλων 
μαρξιστών επαναστατών της εποχής του, του 
βεληνεκούς του Λένιν, του Τρότσκι και της 
Ρόζα Λούξεμπουργκ.

75 Χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Πουλιόπουλου

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Η εξέγερση του Μάη του 1968  (μέρος β΄)

Μετά τον άθλιο συμβιβασμό 
του ΚΚ Γαλλίας με την κυ-
βέρνηση Πομπιντού, δηλαδή 
την ανοιχτή προδοσία της 

εξέγερσης του Μάη, τα στελέχη της CGT και 
όλος ο μηχανισμός του ΚΚΓ έπρεπε αμέσως 
να τηρήσουν και να υλοποιήσουν τα συμφω-
νηθέντα. (βλ. Ε.Π. Μαΐου 2018)

 Οι εργαζόμενοι, όμως, τον απέρριψαν και 
τους αποδοκίμασαν, κάνοντας λόγο για μία 
νέα προδοσία. Η απεργία συνεχίστηκε για 
μια ακόμα βδομάδα. Η απόρριψη των συμ-
φωνιών έβαζε ακόμη πιο επιτακτικά το ζήτη-
μα της εξουσίας. Ωστόσο δεν ήταν σαφές το 
πώς θα μπορούσαν οι εργάτες να κινηθούν 
για την κατάληψή της εξουσίας. Το κίνημα 
δεν είχε την ισχυρή, ριζωμένη ηγεσία που 
χρειαζόταν για να το οδηγήσει εκεί, μέσα από 
μια αποτελεσματική στρατηγική και τακτική, 
μέσα από μια νέα ανάπτυξη των δομών αυ-
τοργάνωσης και κυρίως την ενοποίησή τους, 
ώστε να προκύψει μια «δυαδική εξουσία», να 
οδηγηθεί η πάλη σε ανώτερο επίπεδο, στο 
κατώφλι της επαναστατικής κατάληψης της 
εξουσίας. Το ΚΚΓ ήλεγχε την εργατική τάξη, 
σε αντίθεση με τη μικρή επιρροή της Άκρας 
Αριστεράς.

 Στις 30 Μάη, ο Ντε Γκολ εκμεταλλεύθη-
κε αυτό το «αδιέξοδο» του κινήματος, ώστε 
να τρομοκρατήσει και να πολώσει, μιλώντας 
για κίνδυνο «ολοκληρωτικού κομμουνισμού» 
– και καλώντας σε διαδηλώσεις υπέρ του 
καθεστώτος, που πραγματοποιήθηκαν με 
500.000 συμμετέχοντες (εύπορους, αστούς 
και μικροαστούς, «νοικοκυραίους» κ.λπ., 
που στη διάρκεια των γεγονότων είχαν μεί-
νει κλειδαμπαρωμένοι στα σπίτια τους). Ξε-
κίνησε μια επιχείρηση διάλυσης των κατα-
κτήσεων του κινήματος, ένα όργιο με βίαιες 
ανακαταλήψεις εργοστασίων, απαγόρευση 
και ποινικοποίηση διαδηλώσεων, απαγόρευ-
σης των τροτσκιστικών, μαοϊκών και γενικά 
ακροαριστερών οργανώσεων, του «Κινήμα-
τος 22 Μάη» και άλλων.

Στα τέλη του Ιούνη έσβησαν και οι τελευ-
ταίες εστίες αγώνα. Επόμενος σταθμός ήταν 
οι εκλογές που είχε προκηρύξει ο Ντε Γκολ, 
τις οποίες ανέμεναν με ανυπομονησία τόσο 
το ΚΚ όσο και οι σοσιαλδημοκράτες. Ωστό-
σο ο Ντε Γκολ νίκησε, η κατάσταση ομαλο-
ποιήθηκε και το άμεσο ρήγμα προς τη σοσια-
λιστική επανάσταση στη Γαλλία έκλεισε.

Ο διεθνής αντίκτυπος και η παγκόσμια 
άνοδος του κινήματος

O Μάης πυροδότησε μια μεγάλη άνοδο 
του παγκόσμιου εργατικού και νεολαιίστικου 
κινήματος σε μια σειρά από χώρες. Κύματα 
ριζοσπαστικών αγώνων και εξεγέρσεις της 
νεολαίας και των εργατών εξαπλώθηκαν σε 
Ιταλία, Μεξικό, Δυτική Γερμανία, ΗΠΑ, κ.ά. 
Σημαντικές κινητοποιήσεις – εκρήξεις υπήρ-

ξαν και στην Ελλάδα (όπου το κίνημα είχε 
προπορευτεί με τα Ιουλιανά του 1965 και θα 
επανερχόταν με την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου το Νοέμβρη του 1973), αλλά και στα 
καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλισμού», 
ενάντια στην σταλινική γραφειοκρατία και 
στην ασφυκτική επιτήρηση–καταπίεση του 
Κρεμλίνου (Τσεχοσλοβακία – Άνοιξη της 
Πράγας 1968, Πολωνία 1970).

Η άνοδος των εργατικών αγώνων, οι 
εξεγέρσεις σε Ευρώπη, Λατ. Αμερική, Αφρι-
κή και Ασία, οι επαναστάσεις σε αποικιακές 
και μισοαποικιακές χώρες, όλο αυτό που συ-
νοπτικά ονομάζεται «Μάης του ’68» ή επα-
ναστατικό κύμα 1965–1975, αποτέλεσε ένα 
άλμα της παγκόσμιας επανάστασης, έβαλε 
τη σφραγίδα του στην Ιστορία. Σήμαινε μια 
αλλαγή των συσχετισμών μεταξύ της εργα-
τικής τάξης και των καταπιεσμένων αφενός 
και της αστικής τάξης και του ιμπεριαλισμού 
αφετέρου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Oι μεγάλες 
αλλαγές που επέφερε ο Μάης του ’68 είναι:

1. Η κρίση του ιμπεριαλισμού και της 
γραφειοκρατικής εξουσίας. Η ανάπτυξη 
εργατικών αγώνων, οι εξεγέρσεις και η ριζο-
σπαστικοποίηση του εργατικού κινήματος 
στις ιμπεριαλιστικές χώρες είχε ως αποτέ-
λεσμα μια σημαντική άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου των μαζών και μια αλλαγή του συ-
σχετισμού δύναμης μεταξύ της εργατικής και 
της αστικής τάξης. Για μια ακόμα φορά απο-
δείχτηκε ότι σημαντικές κατακτήσεις ή πραγ-
ματικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ 
των εργαζομένων, αποσπώνται μόνο με τον 
ριζοσπαστικό ταξικό αγώνα, εντέλει με την 
απειλή της επανάστασης, που υποχρεώνει το 
κεφάλαιο σε σοβαρές παραχωρήσεις – και όχι 
με τον εκλογικό κρετινισμό και την αιώνια 
«συσσώρευση δυνάμεων» των ρεφορμιστών.

Ταυτόχρονα με την κρίση του ιμπεριαλι-
σμού, είχαμε μια επιδείνωση της κρίσης της 
γραφειοκρατικής εξουσίας στις χώρες του 
«υπαρκτού σοσιαλισμού», λόγω: α) της ανό-
δου των επαναστάσεων στις εξαρτημένες 
χώρες και του βρώμικου ρόλου που έπαιξε η 
γραφειοκρατία της ΕΣΣΔ απέναντι σ’ αυτές. 
β) Της ανόδου των εργατικών αγώνων στις 
ιμπεριαλιστικές χώρες, της αναβίωσης της 
σοσιαλιστικής επανάστασης. γ) Της ρήξης 
Κίνας–ΕΣΣΔ, καθώς και των αγώνων στην 
Ανατολική Ευρώπης, της δράσης πρωτο-
ποριών στις εξαρτημένες χώρες, έξω από τα 
πλαίσια του δόγματος της «ειρηνικής συνύ-
παρξης» με τον ιμπεριαλισμό.

2. Η κρίση των ρεφορμιστικών κομμά-
των. Ήδη πριν από το κύμα του Μάη ’68, είχε 
αρχίσει μια αμφισβήτηση της κυριαρχίας των 
ρεφορμιστικών κομμάτων (σοσιαλδημοκρα-
τία, σταλινικά ΚΚ). Σε πολλές εξαρτημένες 
χώρες υπήρξε ρήξη μ’ αυτά και ανάδειξη νέων 
δυνάμεων, κεντριστικών ή επαναστατικών 

(π.χ. Κούβα) ή μιας πρωτοπορίας μέσα 
στα ΚΚ που αμφισβήτησε στην πράξη 
την «ειρηνική συνύπαρξη» (Βιετνάμ). 
Αυτό οφειλόταν στην αντίληψη ότι τα 
ρεφορμιστικά κόμματα δεν οδηγούν 
στην ανατροπή του καπιταλισμού, όσο 
και στην προδοτική τους στάση απέ-
ναντι στις επαναστάσεις στις εξαρτη-
μένες χώρες.

Οι αιτίες της κρίσης των ρεφορμι-
στικών κομμάτων μπορούν να συνοψιστούν: 
α) Στην άνοδο των αγώνων, της μαχητι-
κότητας των εργαζομένων και των λαϊκών 
στρωμάτων. β) Στην σταδιακή εξάντληση της 
μεταπολεμικής ανάπτυξης και το πλησίασμα 
της στροφής προς το μακρύ κύμα κάμψης 
(τέλη δεκαετίας ’60 – αρχές δεκαετίας ’70), 
που περιόριζε τους ελιγμούς των ρεφορμι-
στών και τα οδηγούσε σε μια πορεία πλήρους 
ενσωμάτωσης στα σχέδια του κεφαλαίου, 
του αστικού κράτους, του ιμπεριαλισμού, 
προκειμένου να διατηρηθούν στο πολιτικό 
προσκήνιο. γ) Στην κρίση της γραφειοκρα-
τικής εξουσίας στις χώρες του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού». δ) Στην εμφάνιση μιας μαζι-
κής πρωτοπορίας αγωνιστών, ιδιαίτερα στις 
ιμπεριαλιστικές χώρες, που κινούνταν έξω 
απ’ αυτά τα κόμματα.

3. Η νέα πλατιά πρωτοπορία – Η ενίσχυ-
ση της άκρας αριστεράς και των επαναστα-
τών μαρξιστών της 4ης Διεθνούς. Το κυριό-
τερο χαρακτηριστικό του κύματος του Μάη 
του ’68 είναι το τελευταίο που αναφέρθκε: 
η εμφάνιση μιας νέας μαζικής πρωτοπορίας, 
απόρροια της διεθνούς ανόδου των αγώνων 
όσο και της οξυμένης κρίσης του συστήματος 
και των παραδοσιακών εργατικών κομμάτων. 
Σ’ αυτή εντάσσονταν τα ριζοσπαστικοποιη-
μένα στρώματα που είχαν μπει στη δράση, 
με ένα τμήμα τους να οργανώνεται και στην 
Άκρα Αριστερά. Αυτή η πρωτοπορία μετατό-
πισε το συσχετισμό δύναμης μέσα στο εργα-
τικό κίνημα σε βάρος του ρεφορμισμού.

Βέβαια, δεν ήταν στο σύνολό της επανα-
στατική ή μαρξιστική. Ούτε ο συσχετισμός 
στο εσωτερικό του εργατικού κινήματος 
ανατράπηκε πλήρως υπέρ των επαναστατών. 
Αυτό εν μέρει οφειλόταν και στις μικρές δυ-
νάμεις απ’ όπου εκκινούσε η Άκρα Αριστε-
ρά, ιδιαίτερα οι τροτσκιστικές οργανώσεις 
της 4η Διεθνούς, όταν εμφανίστηκε αυτή η 
πρωτοπορία, μετά από σχεδόν τέσσερεις δε-
καετίες απομόνωσης ή και αποδεκατισμού 
και φυσικής εξόντωσης του ανθού του εργα-
τικού και επαναστατικού κινήματος από τη 
συνδυασμένη αντίδραση της αστικής τάξης, 
του φασισμού, του σταλινισμού και του ιμπε-
ριαλισμού.

Ωστόσο, η εμφάνισή της έδωσε τη δυνα-
τότητα να ενδυναμωθούν κεντριστικές (μα-
οϊκές κ.λπ.) και τροτσκιστικές οργανώσεις 

(ιδιαίτερα η 4η Διεθνής), να βγουν από το 
περιθώριο και την αναγκαστικά περιορισμέ-
νη μέχρι τότε δράση τους.

4. Η αναγέννηση του μαρξισμού. Ο 
Μάης του ’68 κατάφερε σημαντικά πλήγματα 
στις μέχρι τότε ρεφορμιστικές αναθεωρήσεις 
του μαρξισμού. Εμπλούτισε τον μαρξισμό, 
την επαναστατική στρατηγική και τακτική. 
Αρχικά χτύπησε τη ρεφορμιστική στρατη-
γική, που απεμπολούσε την επανάσταση ή 
την ανέβαλλε για ένα εντελώς ακαθόριστο 
μέλλον. Το ίδιο έκανε και με τη θεωρία της 
«ειρηνικής συνύπαρξης» με τον ιμπεριαλισμό. 
Κατέρριψε τη θεωρία της ενσωμάτωσης της 
εργατικής τάξης μέσα στις ιμπεριαλιστικές 
χώρες, που από το γεγονός των ηττών ή της 
ιστορικής καθυστέρησης της σοσιαλιστικής 
επανάστασης επί σχεδόν μια εικοσαετία, 
αναιρούσε τον επαναστατικό ρόλο της ερ-
γατικής τάξης. Τέλος, συνέτριψε τις διάφορες 
θεωρίες που υποβάθμιζαν το ρόλο της εργα-
τικής τάξης στις εξαρτημένες χώρες και υπερ-
τόνιζαν άλλες τακτικές (ανταρτοπόλεμος 
κ.λπ.) ή απέκλειαν τη δυνατότητα νίκης του 
προλεταριάτου στα αστικά κέντρα.

Ουσιαστικά, όμως, ο Μάης του ’68, όπως 
και κάθε μεγάλο κίνημα εργατικών αγώνων, 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων, συνέτριψε 
τους μύθους και τις αφηγήσεις των καταπι-
εστών ότι οι καταπιεζόμενοι αδυνατούν να 
αλλάξουν τα πράγματα, ότι ο καπιταλισμός 
και η ταξική κοινωνία θα είναι αιώνια, ότι η 
επανάσταση είναι μία ουτοπία – αυτή ίσως 
είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά του. 

Όπως ακριβώς ο Μάης του ’68 πήρε και 
συνέχισε το νήμα της ταξικής πάλης από τις 
επαναστάσεις και τους ταξικούς αγώνες του 
1917–23, του Μεσοπολέμου, του 1944–49, 
έτσι και σήμερα το παγκόσμιο προλεταριάτο, 
η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα πρέ-
πει να συνεχίσουμε την ιστορικής εξέλιξη, να 
δώσουμε ανυποχώρητους ταξικούς αγώνες 
για την αποδέσμευσή μας από την καπιταλι-
στική βαρβαρότητα, από την απειλή της γε-
νίκευσης του πολέμου, της οικολογικής κα-
ταστροφής, ενός κράτους έκτακτης ανάγκης 
ενάντια στις ελευθερίες μας, μιας αστικής πα-
ρακμής που παρασέρνει στην άβυσσο κάθε 
κατάκτηση, δικαίωμα, ηθική και ανθρώπινη 
αξία. Αιώνας επαναστάσεων και πολέμων δεν 
ήταν μόνο ο 20ός, αλλά θα είναι και ο 21ος.

 ■ Γρηγόρης Καρβούνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά εκδηλώσεων 
που πραγματοποίησε η Ο.Κ.Δ.Ε. σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Ιωάννινα, Κρήτη, ώστε να τιμήσει τα 50 

χρόνια, που συμπληρώνονται φέτος, από τη μεγαλειώδη εξέγερ-
ση του Μάη του ‘68. Ο Γαλλικός Μάης έχει περάσει στην ιστο-
ρία ως ένα από τα σημαντικότερα επαναστατικά γεγονότα της 
μεταπολεμικής περιόδου. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ομιλητές 
από όλο το φάσμα της αριστεράς, πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι 
και φοιτητές, οι οποίοι, μέσα από τις αναλύσεις και ο καθένας 
από τη σκοπιά του, παρουσίασαν τα διαχρονικά διδάγματα του 
Μάη και την επικαιρότητά τους στο σήμερα. 

Μέσα από την πλούσια συζήτηση, τα μέλη και οι φίλοι της 
Ο.Κ.Δ.Ε. είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πώς ο αγώνας των 
φοιτητών, που ξεκίνησε ενάντια στην εισβολή της αστυνομίας 
στο Καρτιέ Λατέν και στη Σορβόνη, πολύ γρήγορα γενικεύτη-
κε, συμπαρασύροντας ολόκληρη την εργατική τάξη, μαθητές, 
ανέργους, αλλά και πλατύτερα στρώματα. Η νεολαία έγινε πυ-
ροκροτητής μιας εξέγερσης, με εξαιρετικά βίαιες συγκρούσεις 
με τους μηχανισμούς καταστολής του αστικού κράτους. Έγιναν 

απεργίες, καταλήψεις εργοστασίων, διαδηλώσεις στους δρό-
μους, στο Παρίσι και σε όλη τη χώρα. Το καπιταλιστικό κράτος 
παρέλυσε για πολλές εβδομάδες και ξαναστηρίχτηκε τελικά 
στα πόδια του χάρη όχι τόσο στις δικές του δυνάμεις, όσο στην 
προδοσία της συνδικαλιστικής και ρεφορμιστικής γραφειο-
κρατίας, που έλεγχε την πλειοψηφία της εργατικής τάξης.

Ιδιαίτερα σημεία στις συζητήσεις αποτέλεσαν: α) Η κρίση 
του ιμπεριαλισμού και της γραφειοκρατικής εξουσίας στην 
ΕΣΣΔ και την ανατολική Ευρώπη, β) Η κρίση των ρεφορμιστι-
κών κομμάτων, γ) Η νέα «πλατιά πρωτοπορία» – Η ενίσχυση 
της άκρας αριστεράς και των επαναστατών μαρξιστών της 4ης 
Διεθνούς, δ) Η αναγέννηση του μαρξισμού, ε) Ο διεθνής αντί-
κτυπος και η παγκόσμια άνοδος του κινήματος. 

O Μάης πυροδότησε μια μεγάλη άνοδο του εργατικού και 
νεολαιίστικου κινήματος σε πολλές χώρες. Κύματα ριζοσπα-
στικών αγώνων και εξεγέρσεις της νεολαίας και των εργατών 

εξαπλώθηκαν σε Ιταλία, Μεξικό, Δυτική Γερμανία, ΗΠΑ και 
αλλού, αλλά και στην Ελλάδα (όπου το κίνημα είχε προπο-
ρευθεί με τα Ιουλιανά του 1965 και θα «επανερχόταν» με την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973) και στα δήθεν «σοσιαλι-
στικά» καθεστώτα, ενάντια στη σταλινική γραφειοκρατία και 
στην ασφυκτική επιτήρηση–καταπίεση του Κρεμλίνου (Τσε-
χοσλοβακία – Άνοιξη της Πράγας 1968, Πολωνία 1980). Η 
άνοδος των εργατικών αγώνων, οι εξεγέρσεις σε Ευρώπη, Λα-
τινική Αμερική, Αφρική και Ασία, οι λαμπρές επαναστάσεις σε 
αποικιακές και μισοαποικιακές χώρες, όλο αυτό που συνοπτικά 
ονομάζεται «Μάης του ’68» ή επαναστατικό κύμα 1965–1975 
αποτέλεσε ένα άλμα της παγκόσμιας επανάστασης, έβαλε τη 
σφραγίδα του στην Ιστορία. Σήμαινε μια αλλαγή των συσχετι-
σμών μεταξύ της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων αφε-
νός και της αστικής τάξης και του ιμπεριαλισμού αφετέρου, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Εκδηλώσεις-συζητήσεις και προβολές ταινιών αφιερωμέ-
νες στον Γαλλικό Μάη πραγματοποιήθηκαν και σε κοινωνι-
κούς χώρους (σχολές κ.ά.).

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάης 1968: 50 χρόνια μετά,
εμπρός για έναν νέο επαναστατικό Μάη

EΠ_june2018.indd   15 10/6/2018   12:35:47 μμ



16  Εργατική Πάλη Ιούνιος 2018

Ο Παντελής Πουλιόπουλους 
γενικός γραμματέας του ΚΚΕ

Στα 1924, το Γ΄ Έκτακτο Συνέδριο 
του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος Ελλάδος (Κομμουνιστικού) απο-
φάσισε τη μετονομασία του σε Κομου-
νιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) και ο 
Παντελής Πουλιόπουλος εξελέγη γενι-
κός γραμματέας. Με την απομάκρυνση 
της σοσιαλιστικής δεξιάς από τις γραμ-
μές του κόμματος, το ΚΚΕ γίνεται το 
επαναστατικό κόμμα της εργατικής τά-
ξης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι 
ακόμη και μαρξιστικό. Η προσπάθεια 
για να γίνει το ΚΚΕ κόμμα μαρξιστικό 
συνεχίζεται από τον κεντρικό πυρήνα 
της παλαιοπολεμιστικής ομάδας (Π. 
Πουλιόπουλος, Γιώργος Νίκολης, Γιάν-
νης Μοναστηριώτης), τον Σεραφείμ 
Μάξιμο και άλλους, που αποτελούν τη 
μαρξιστική και αριστερή προλεταριακή 
τάση του ΚΚΕ, με σημαντική απήχηση 
στις σφυρηλατημένες προλεταριακές 
οργανώσεις του κόμματος (Πειραιά, 
καπνεργάτες κ.λπ.).

Στις αρχές του 1925 ο Παντελής 
Πουλιόπουλος συλλαμβάνεται μαζί με 
άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 
για το Μακεδονικό, θέμα επίκαιρο και 
στις μέρες μας. Στη μνημειώδη απολο-
γία του στο στρατοδικείο της παγκαλι-
κής δικτατορίας (Φλεβάρης 1926) υπε-
ράσπισε τη σημαία του προλεταριακού 
διεθνισμού σε μια κρίσιμη στιγμή του 
ΚΚΕ, που προκάλεσαν οι διώξεις της 
ηγεσίας του. Οι συνεχείς όμως κατα-
διώξεις δεν άφηναν πολύ χρόνο στην 
Κεντρική Επιτροπή να ασχοληθεί με 
την οργάνωση του κόμματος, τη μετα-
τροπή του σε κόμμα ικανό να αντιμε-
τωπίσει, μεταξύ άλλων, και τη διαφαι-
νόμενη σκληρή παρανομία. Στις αρχές 
του 1925, εκτός του Παντελή Πουλι-
όπουλου, στη φυλακή βρίσκονται και 
τα μέλη της Κ.Ε. Θωμάς Αποστολίδης, 
Κώστας Σκλάβος και Τάκης Φίτσιος, 
ενώ ο Σεραφείμ Μάξιμος είναι εξορία 
στη Σκύρο. Στην ευρεία Κεντρική Επι-
τροπή, που έγινε το Μάιο του 1925, 
όσοι απέμειναν, εξέλεξαν προσωρινό 

γραμματέα, στη θέση του Πουλιόπου-
λου, τον Ελευθέριο Σταυρίδη.

Τα  πολλά και μεγάλα εμπόδια δεν 
επιτρέπουνε να επικρατήσει η τάση της 
μαρξιστικής ανάπλασης του ΚΚΕ. Τα 
σημαντικότερα από αυτά τα εμπόδια 
ήταν: Η μεγάλη συρροή μικροαστικών 
και λούμπεν προλεταριακών στοιχείων 
στις γραμμές του ΚΚΕ, η χαμηλή θεω-
ρητική-πολιτική στάθμη των στελεχών 
και μελών του και η μεγάλη σύγχυση 
που επικρατούσε, η μερική και προσω-
ρινή σταθεροποίηση του καπιταλισμού 
(κάμψη του παγκόσμιου επαναστατι-
κού κύματος), οι πρώτες σοβαρές διώ-
ξεις από την παγκαλική δικτατορία και 
–το σημαντικότερο– η περιπλοκή της 
μακρόχρονης εσωτερικής κρίσης του 
ΚΚΕ με τις εκδηλώσεις του γραφειο-
κρατικού εκφυλισμού του πρώτου ερ-
γατικού κράτους στη μετα-λενινιστική 
(σταλινική) περίοδο και του ιδεολο-
γικού εκφυλισμού της 3ης Διεθνούς. 
Αυτός ο εκφυλισμός στάθηκε ο αποφα-
σιστικός αντικειμενικός συντελεστής 
που όχι μόνο δεν επέτρεψε στο ΚΚΕ 
να γίνει μαρξιστικό αλλά και το έβαλε 
στο δρόμο του γραφειοκρατικού του 
εκφυλισμού, που κατέληξε στη θεωρη-
τική άρνηση της σοσιαλιστικής επανά-
στασης και στο σαμποτάρισμά της στην 
πράξη.

Η «σύσκεψη παραγόντων» 
και η επανεκλογή του Παντελή 
Πουλιόπουλου

Ο Παντελής Πουλιόπουλος και τα 
υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Επιτρο-
πής απελευθερώθηκαν μαζί με όλους 
τους άλλους εξόριστούς τον Αύγου-
στο του 1926, όταν ανατράπηκε ο 
Πάγκαλος. Όμως αυτούς τους μήνες 
ο νέος γραμματέας του Κόμματος, 
Σταυρίδης, υποστηριζόμενος και από 
στελέχη όπως οι Ευτυχιάδης, Χαϊτάς, 
Ζαχαριάδης, αφήνουν στην άκρη το 
κεντρικό σύνθημα του κόμματος για 
Εργατοαγροτική Κυβέρνηση για να 
υποστηρίξουν την θέση της αριστερής 
δημοκρατίας. Η θέση αυτή ήταν και η 
πρώτη δεξιά ολίσθηση του ΚΚΕ προς 
την θεωρία των σταδίων και τις αστι-
κοδημοκρατικής επανάστασης. Τα στε-

λέχη του κόμματος που επέστρεψαν, 
μαζί με όσους βρίσκονταν στην παρα-
νομία,  συγκαλούν μια «Σύσκεψη Πα-
ραγόντων», όπως ονομάστηκε, στις 
6-8 Σεπτεμβρίου 1926. Ο Παντελής 
Πουλιόπουλος, ο Παστίας Γιατσόπου-
λος και άλλα στελέχη καταδίκασαν τη 
γραμμή της αριστερής δημοκρατίας 
και υποστήριξαν το σύνθημα της προ-
λεταριακής-σοβιετικής δημοκρατίας. 
Ο Παντελής Πουλιόπουλος εκλέχθη-
κε πάλι παμψηφεί γραμματέας του 
κόμματος. Τότε ήταν μόλις 26 ετών. 
Οι σταλινικές ομάδες δεν δημοσίευ-
σαν ποτέ τα πραχτικά της διάσκεψης, 
αλλά τα εξαφάνισαν για να  διασώ-
σουν το γραφειοκρατικό τους γόητρο.

Παρ’ όλο που επικράτησε η επα-
ναστατική γραμμή στη σύσκεψη, ο Ρι-
ζοσπάστης,  που βρίσκεται στα χέρια 
των Χάϊτα-Ευτυχιάδη, εξακολουθεί 

να υποστηρίζει τη γραμμή Σταυρίδη. 
Ο Παντελής Πουλιόπουλος λίγες μέ-
ρες μετά την επιστροφή του αντελή-
φθη ότι η κατάσταση του κόμματος δεν 
ήταν καλή. Οι σταλινικές φράξιες είχαν 
αρχίσει να εργάζονται και σε αυτό δεν 
ήταν αμέτοχος ο μηχανισμός της Γ΄ Διε-
θνούς. Η σταλινική γραφειοκρατία είχε 
ήδη αρχίσει να την προσπάθεια ελέγ-
χου των ΚΚ σε όλο τον κόσμο, χρησι-
μοποιώντας τα στελέχη που εκπαίδευε 
στο «πανεπιστήμιο» στελεχών ΚΟΥΤΒ. 
Στην Ελλάδα, η πρώτη ομάδα ήρθε το 
1924, στην οποία βρισκόταν και ο Ζα-
χαριάδης, ο επονομαζόμενος Κούτβης). 
Στις 9/9/1926 ο Πουλιόπουλος παραι-
τείται, αναχωρεί για την Θήβα (γραμ-
ματέας αναλαμβάνει ο Π. Γιατσόπου-
λος) και με γραπτές του επιστολές προς 
την Κεντρική Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι 
πρέπει όλο το κόμμα να ανέβει ποιοτι-
κά και να ξεκαθαρίσει από τις γραμμές 
του τα στοιχεία που το μειώνουν, δη-
λαδή την πρώτη σταλινική φράξια που 
υποστήριζε την γραμμή της αριστερής 
δημοκρατίας. Η κεντρική επιτροπή του 
Δεκέμβρη 1926 εξέδωσε απόφαση ζη-
τώντας να τεθεί εκτός κόμματος στο 
επερχόμενο Συνέδριο ο Παντελής Που-
λιόπουλος.

Το Γ΄ τακτικό συνέδριο
και η ενωμένη αντιπολίτευση

Παρ’ όλα αυτά, η μαρξιστική τάση 
δεν θα παρατήσει τη μάχη. Ο Παντε-
λής Πουλιόπουλος δημοσίευσε στον 
Ριζοσπάστη τέσσερα άρθρα, στα οποία 
εξηγεί την κατάσταση του κόμματος 
και τη δουλεία που χρειάζεται για τη 
συγκρότησή του.  Το Μάρτιο του 1927 
στο Γ΄ τακτικό συνέδριο του Κόμματος 
διαμορφώθηκαν τρείς τάσεις: 1) Η στα-
λινική, με επικεφαλής τους Χαϊτά, που 
θα εκλεγεί γραμματέας του κόμματος, 
Ευτυχιάδη, Ζαχαριάδη, Σκυτάλη, Θέο, 
Σιάντο και άλλους, 2) η κεντριστική, 
με επικεφαλής τους Σεραφείμ Μάξιμο, 
Τάσο Χαίνογλου και Κώστα Σκλάβο 
και 3) η μαρξιστική ομάδα, με ηγέτες 
τους Πουλιόπουλο-Γιατσόπουλο, που 
υποστήριξαν  ότι πρέπει να γίνουν γνω-
στά στο ΚΚΕ τα κείμενα της Αριστερής 
Αντιπολίτευσής  και του Τρότσκι. Η 
σταλινική ομάδα πλειοψήφησε, όμως οι 
τρείς κεντριστές που επιλέχθηκαν στην 
νέα Κεντρική Επιτροπή δεν δέχτηκαν 
τις διαγραφές, καταδικάζοντας την 
απόφαση να βρεθεί ο Πουλιόπουλος 
εκτός κόμματος.

Η μαρξιστική τάση συνέχισε την 
πάλη της. τον Ιούνιο του 1927 κυκλο-
φορεί το φυλλάδιο Νέο Ξεκίνημα και η 
σύγκρουση επεκτάθηκε σε ολόκληρο 
το κόμμα. Στην Α΄ Ολομέλεια της Κε-
ντρικής Επιτροπής (20-25 Ιούλη 1927) 
οι σταλινικοί  ζήτησαν την διαγραφή 
της ομάδας Πουλιόπουλου. Τα τρία 
μέλη της Κ.Ε. που προέρχονται από 
την κεντριστική τάση αρνήθηκαν και 
ζήτησαν τη σύγκληση της Β΄ Ολομέ-
λειας. Εδώ αρχίζει ο σταλινικός  τρόπος 
αντιμετώπισης των αντιθέσεων με όλες 
τις ακραίες συνέπειες που συναντάμε 
και στην μελλοντική πορεία του ΚΚΕ: 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1927 διαγράφεται 
ο Παντελής Πουλιόπουλος. Τον Νο-
έμβρη του 1927 οι δύο τάσεις εμφανί-
στηκαν με κοινές θέσεις και το όνομα 
«Ενωμένη Αντιπολίτευση».  Στις 15 Φε-
βρουαρίου 1928 συνήλθε η Β΄ Ολομέ-
λεια στην οποία θα διαγραφούν οι τρεις 
κεντριστές, αφήνοντας τη σταλινική 
μόνη κυρίαρχη πάνω σε ένα συντετριμ-
μένο κόμμα. Η Ενωμένη Αντιπολίτευση 
αναγγέλλει την κυκλοφορία του περιο-
δικού Σπάρτακος σε μια κρίσιμη εποχή 
για το εργατικό κίνημα, που δεν κυκλο-
φορεί κανένα περιοδικό της αριστεράς. 
Ο Παντελής Πουλιόπουλος και η με-
γάλη πλειοψηφία της Αντιπολίτευσης 
προσανατολίζονται στην ιδέα της 4ης 
Διεθνούς. Το 1934 ιδρύει την Οργάνω-
ση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας 
(ΟΚΔΕ).

Η επικράτηση του σταλινισμού 
στο ΚΚΕ

Η πρώτη σταλινική ομάδα του ΚΚΕ 
εκπροσωπούμενη από τους Χαϊτά, Ευ-
τυχιάδη και Ζαχαριάδη, ύστερα από 
μια δραματική πάλη με τη μαρξιστική 
αριστερά –που υιοθετεί αυτή την περί-
οδο τις απόψεις της Αριστερής Αντιπο-
λίτευσης και του Τρότσκι στο Ρώσικο 
ΚΚ– κατορθώνει, όπως είδαμε, να κυ-
ριαρχήσει στο κόμμα και να διαγράψει 
την προλεταριακή μαρξιστική τάση, 
χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους 
και τα μέσα του γραφειοκρατικού στα-
λινικού μηχανισμού (συκοφαντίες, πα-
ραποιήσεις, στραγγάλισμα της εσωκομ-
ματικής δημοκρατίας κ.λπ.). Η πολιτική 
της δεύτερης σταλινικής ομάδας Θέου-
Σιάντου-Πηλιώτη-Αλέξη στην περίοδο 
1929-1931, προσαρμόζεται ολότελα 
στην τυχοδιωκτική πολιτική της στα-
λινικής Κομιντέρν, της «τρίτης και τε-
λευταίας περιόδου του καπιταλισμού» 
με συνθήματα δράσης τις «μαχητικές 
διαδηλώσεις», τις «γενικές πολιτικές 
απεργίες», τις «επαναστατικές καθό-
δους των χωρικών στις πόλεις», κ.λπ. 
Το Νοέμβρη του 1931 η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Διεθνούς καθαιρεί τη δι-
οίκηση Θέου-Σιάντου κ.λπ. και διορίζει 
την ομάδα Ζαχαριάδη. Έτσι ανοίγει ο 
δρόμος για τη μακρόχρονη και μονολι-
θική βασιλεία του «μεγάλου αρχηγού».

Αναμφισβήτητα, το ντοκουμέντο 
που στάθηκε το κορυφαίο σημείο για 
να πλεχθεί ο σταλινικός μύθος του 
«μεγάλου αρχηγού» είναι οι αποφάσεις 
της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ 
(1934). Στην πραγματικότητα, οι απο-
φάσεις αυτές, διαποτισμένες από το 
πνεύμα της λαϊκομετωπικής πολιτικής 
ταξικής συνεργασίας που ακολούθησε 
το ΚΚΕ στην περίοδο 1934-1956, (και 
μετά τη απομάκρυνση του Ζαχαριάδη), 
οδήγησαν στις χειρότερες ήττες που 
γνώρισε το ελληνικό εργατικό κίνη-
μα μέσα στις ευνοϊκότερες εθνικά και 
διεθνώς αντικειμενικές συνθήκες για 
την προλεταριακή επανάσταση (κρίση 
Μεσοπολέμου, αποσταθεροποίηση της 
αστικής εξουσίας, άνοδος των ταξικών 
αγώνων τη δεκαετία του 1930, Κατοχή-
Αντίσταση)._

100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ 
(β’ μέρος) 

 ■ Βαγγέλης Κιτσώνης

▼ Τετρασέλιδο της Ο.Κ.Δ.Ε. για τα
100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ
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