
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!    

Εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Βεβήλωσαν τον τάφο του Μαρξ στο κοιμητήριο Χάιγκεϊτ
Τον τάφο του Καρλ Μαρξ βανδάλισαν 

άγνωστοι (σύμφωνα με τους υπευθύνους) 
στο κοιμητήριο Χάιγκεϊτ του Λονδίνου, χτυ-
πώντας μάλλον με σφυρί το πιο παλιό εύ-
θραυστο τμήμα του μνημείου, μια μαρμάρινη 
πλάκα με τα ονόματα όσων είναι θαμμένοι.

Ο Μαρξ είχε ταφεί εκεί το 1883 (ημε-
ρομηνία θανάτου 14 Μαρτίου), πλάι στην 
πολυαγαπημένη σύζυγο και σύντροφό του 
Τζένι φον Βεστφάλεν. Ο επιστήθιος φίλος 
και σύντροφός του στον αγώνα, μαζί του 
συνιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, 
ο Φρίντριχ Ένγκελς είχε εκφωνήσει τον επι-
κήδειο. Η μαρμάρινη πλάκα είχε μεταφερθεί 
από την αρχική της θέση το 1956 (την περί-
οδο του Ψυχρού Πολέμου). Στο νέο μνημείο 
που φτιάχτηκε αργότερα περιλαμβάνεται 
μια μεγάλη προτομή και το αιώνιο σύνθημα 
«Εργάτες όλου του κόσμου, ενωθείτε!», ενώ 
τοποθετήθηκε σε πιο ορατό σημείο και ανα-
φέρεται στην ιστοσελίδα του κοιμητηρίου.

Το μνημείο είχε αποτελέσει στόχο επί-
θεσης και τη δεκαετία του 1970, όταν η 
προτομή αποσπάστηκε, δέχθηκε επίθεση με 
αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και πα-
σαλείφτηκε με μπογιά και συνθήματα. «Το 
όνομα του Καρλ Μαρξ φαίνεται αποτέλεσε 
ιδιαίτερα στόχο, άρα δεν πρόκειται απλώς 

για μια πράξη βανδαλισμού εναντίον ενός 
μνημείου αλλά για στοχευμένη επίθεση ενα-
ντίον του Κ. Μαρξ», υποστήριξε ο Ίαν Ντάν-
γκαβελ, διευθυντής του Friends of Highgate 
CemeteyTrust (οργάνωση που ασχολείται με 
τη συντήρηση του κοιμητηρίου). «Η ζημιά 
δεν είναι ανεπανόρθωτη αλλά το μνημείο 
δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο», είπε.

Ο Μαρξ, ο άφταστος θεωρητικός, ο 
κορυφαίος επαναστάτης κομμουνιστής, ο 
συγγραφέας του  Κεφαλαίου  και του  Κομ-
μουνιστικού Μανιφέστου (και τόσων άλλων 
λαμπρών έργων), και νεκρός στοιχειώνει τον 
ύπνο των αστών. Όσο η κρίση του καπιτα-
λισμού ξερνάει παντού αποσύνθεση και σα-
πίλα. Όσο η αντιδημοκρατική αναδίπλωση 
γίνεται όλο και ζοφερή. Όσο η ιδεολογική 
επίθεση στην εργατική τάξη, στο επαναστα-
τικό και κομμουνιστικό κίνημα, γίνεται όλο 
και πιο λυσσασμένη για να σβήσει την ίδια 
την ιστορία, τις αξίες, την υπόστασή τους. 
Τόσο θα βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις, ένα νέο 
μεσαιωνικό σκοταδισμό.

Είναι όμως τα σημάδια πανικού ενός συ-
στήματος καταδικασμένου από την ιστορία. 
Που καταφεύγει σε λωποδύτες και συμμο-
ρίτες κάθε λογής, όπως άλλωστε μεταμορ-
φώνεται όλο και περισσότερο και η ίδια η 

«καλή» αστική κοινωνία. Που οι απολογητές 
και οι «ειδικοί» του, αν και «κυρίαρχοι», στέ-
κουν άναυδοι μπροστά στην αναρχία και κα-
ταστροφικότητα της κρίσης του συστήματος 
που υπερασπίζονται. Που βλέπουν το αειθα-
λές έργο του Μαρξ ακόμα να εξηγεί και να 
προβλέπει, ακόμα να αναπτύσσεται, ακόμα 
να εκπαιδεύει και να εξοπλίζει τους προλε-
τάριους, τους αγωνιστές και κομμουνιστές 
για την ανατροπή του καπιταλισμού. Γι’ αυτό 
τρέμουν τον Μαρξ, γι’ αυτό τους κατατρέ-
χουν τα «φαντάσματά» του, της προλεταρια-
κής επανάστασης και του κομμουνισμού.

Πέρα κι από την αποκατάσταση του 
ίδιου του μνημείου, το μεγαλύτερο μνημείο 
που δεν θα μπορέσουν να αγγίξουν ποτέ εί-
ναι αυτό που έχει στήσει για τον Μαρξ μέσα 
στο νου και στην καρδιά της, μέσα στους 
αγώνες της η παγκόσμια εργατική τάξη, 
οι καταπιεσμένοι και κολασμένοι όλης της 
γης. Η νέα άνοδος των εργατικών αγώνων 
και επαναστατικών κινημάτων θα στείλει τα 
σκουπίδια του σάπιου καπιταλισμού, τους 
άμεσους και ηθικούς αυτουργούς της βεβή-
λωσης στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας 
– και θα αποκαταστήσει σαρωτικά την πα-
γκόσμια, πανανθρώπινη, αθάνατη αξία του 
Καρλ Μαρξ.

Θεσσαλονίκη
Εκλογές στο 
Συνδικάτο 
Επισιτισμού-
Τουρισμού

σελ. 4

Περιστέρι
Συνέντευξη με τον 
εργαζόμενο που 
ξυλοκοπήθηκε

σελ. 5

Διεθνή
Η Μπολιβαριανή 
Επανάσταση σε 
θανάσιμο κίνδυνο

σελ. 15

Βενεζουέλα
Τα«Κίτρινα Γιλέκα» 
επιμένουν

σελ. 12

Φύλλο 447   1,00 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

EP_Febrouarios2019.indd   1 10/2/2019   6:46:21 μμ



2  Εργατική Πάλη Ιούλιος-Αύγουστος 2014
Να 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.

Ε Ρ ΓΑΤ Ι Κ Η  Π Α Λ Η 
Μηνιαία εφημερίδα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας
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Πού θα βρείτε την εφημερίδα
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

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

Κριτική στον 
ευρωκομμουνισμό
Συγγραφέας: Ερνέστ Μαντέλ

Χρονολογία έκδοσης: Νοέμβριος 2018

Σελίδες: 300

Τιμή: 10 ευρώ

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 
11 δοκίμια πάνω στον ευρωκομουνι-
σμό, από τα οποία πέντε γράφτηκαν 
σε διάφορες στιγμές για να δημοσι-
ευτούν στην επιθεώρηση «Ινπρεκόρ» 
(πρόκειται για τα κεφάλαια 2, 3, 5, 7 
και 10). Ξαναπλάστηκαν λίγο για να 
αποτελέσουν ένα σύνολο με τα άλλα 
έξι, που γράφτηκαν ειδικά για τούτο 
το βιβλίο.   Παρά τις διαφορετικές 
ημερομηνίες της συγγραφής τους, 
αυτά τα δοκίμια στο σύνολό τους, 
κατά την άποψη μας, αποτελούν μια 

συνεκτική ανάλυση του ευρωκομ-
μουνισμού, της προέλευσης του και 
των βαθύτερων ιστορικών ριζών του, 
της σημασίας του μέσα στα πλαίσια 
της βαθιάς κρίσης που συγκλονί-
ζει την  καπιταλιστική κοινωνία στη 
Δυτική Ευρώπη, των δεσμών του με 
τη γενική κρίση του σταλινισμού 
και των αντίκτυπων του μέσα στην 
ΕΣΣΔ και στις «λαϊκές δημοκρατίες».

Ερνέστ Μαντέλ, 18 Οκτώβρη 1977
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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

Η έκφραση του τίτλου ανή-
κει στην κόκκινη Ρόζα 
Λούξεμπουργκ (φέτος 
είναι η επέτειος των 100 

χρόνων από τη δολοφονία της). Απο-
τυπώνει απόλυτα την εικόνα της ελλη-
νικής πολιτικής σκηνής και ιδιαίτερα 
του κοινοβουλίου. Όχι, δεν υπάρχει κα-
μιά υπερβολή, αλλά μάλλον υπολείπε-
ται της πραγματικής εικόνας. Λίγα από 
αυτά που συμβαίνουν αρκούν για να 
δείξουν αυτόν τον ορνιθώνα: 

- Είναι τόσο μεγάλες και τόσο συ-
χνές οι μετατοπίσεις και οι αλλαγές 
θέσεων όλων των κομμάτων που κυρι-
αρχούν στην πολιτική σκηνή, που είναι 
σχεδόν δύσκολο να παρακολουθηθούν. 
Και ακόμη, όλες αυτές οι αλλαγές θέ-
σεων, συχνά αντικρουόμενες, αποφα-
σίζονται από τον εκάστοτε αρχηγό ή 
τους ιμπεριαλιστές, χωρίς προηγούμε-
νη απόφαση οποιουδήποτε κομματι-
κού οργάνου. Αρκεί να αναφερθούν οι 
αντιμνημονιακοί που μεταλλάχθηκαν 
μέσα σε μια νύχτα σε μνημονιακούς, το 
ΟΧΙ του 62% του ελληνικού λαού που 
έγινε ΝΑΙ, η οβιδιακή μεταμόρφωση σε 
μακεδονομάχους κ.λπ.

- Καταγγέλλονται ωμοί εκβιασμοί 
κομμάτων σε βουλευτές και βουλευτών 
σε αρχηγούς κομμάτων. Αναφέρονται 
αθέμιτες μέθοδοι (διασπορά ψευδών 
ειδήσεων, σκόπιμη διαστρέβλωση θέ-
σεων) για να πληγεί ο αντίπαλος, είτε 
είναι μέσα στο ίδιο κόμμα είτε σε άλλο.

- Το φαινόμενο της «κωλοτούμπας», 
όχι μόνο από βουλευτές αλλά και από 
ολόκληρα κόμματα και «κομματίδια» 
έχει πιάσει επιδόσεις που θα τις ζήλευ-
αν ακόμη και οι καλύτεροι ζογκλέρ.

- Αιωρούνται απειλές για αποκαλύ-
ψεις με στόχο την εξασφάλιση πλεονε-
κτημάτων, ανταλλαγμάτων, ακόμη και 
υπουργικών θέσεων.

- ΜΜΕξαπάτησης φτύνουν εκεί-
νους που αποθέωναν και αποθεώνουν 
εκείνους που έφτυναν. Εγωπαθείς τύ-
ποι κατακεραυνώνουν τους πάντες 

μέσα από τουίτ, ψηφίζουν μνημόνια και 
νόμους (χωρίς να τα έχουν διαβάσει), 
καταδικάζουν εκατομμύρια ανθρώπους 
στην φτώχεια, στην ανεργία, στην πεί-
να. Ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία. 
Καταργούν την λαϊκή και εθνική κυρι-
αρχία.

- Κόμματα χωρίς αρχές, χωρίς ιδε-
ολογία και πρόγραμμα, «πολιτικά» μέ-
τωπα με νεφελώδες ιδεολογικό στίγμα 
κυνηγούν με όλα τα μέσα την εξουσία 
και εξαπατούν συστηματικά τον ελλη-
νικό λαό. Τελευταίο δείγμα η «απόφα-
ση» των έξι βουλευτών να ψηφίζουν 
στην Βουλή ό,τι φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και 
ας μην γνωρίζουν το περιεχόμενο!

Συμπτώματα της κρίσης
Όλα αυτά και πολλά άλλα, που είναι 

αποκρουστικά για τον ελληνικό λαό, εί-
ναι τα αποτελέσματα του παροξυσμού 
της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού 
και της παρακμής της αστικής τάξης. 
Το αστικό πολιτικό σύστημα βρίσκε-
ται ξανά, μετά τους μεγάλους κλυδω-
νισμούς που πέρασε από τον παρατε-
ταμένο κοινωνικό πόλεμο της διετίας 
2010-12 (απεργίες, διαδηλώσεις, κίνη-
μα «πλατειών»), σε αποσάθρωση. Τα 
νόθα κόμματα και το πολιτικό σκηνικό 
που δημιουργήθηκαν από αυτή τη δίνη 
των μεγάλων αγώνων και της κοινωνι-
κής έκρηξης, που επιβίωσαν χάρη στην 
κάμψη των εργατικών αγώνων και γε-
νικότερα του εργατικού κινήματος και 
κυρίως στην μνημονιακή/αστική με-
τάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξαναμπαί-
νουν σε νέα φάση διάλυσης. Άλλωστε, 
ήταν προφανές ότι τα «κόμματα» των 
ΑΝΕΛ, Λεβέντηδων, Θεοδωράκηδων 
ή το ΚΙΝΑΛ της Φώφης, έτοιμα για 
κάθε κωλοτούμπα, δεν θα μπορούσαν 

να αναμορφώσουν το πολιτικό σκηνι-
κό ή πολύ περισσότερο να λύσουν την 
πολιτική κρίση, πόσο μάλλον την οι-
κονομική. Οι εθνικιστικές κραυγές, οι 
μετατόπιση όλο και δεξιότερα, όλο και 
σε πιο φιλοιμπεριαλιστικές θέσεις όλων 
των αστικών-μνημονιακών κομμάτων 
και κυρίως της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, 
δείχνουν τα τεράστια αδιέξοδά τους. Η 
συμφωνία των Πρεσπών έδειξε αυτή τη 
μετατόπιση και έφερε στην επιφάνεια 
την πλήρη πολιτική διάλυση, αλλά δεν 
τη δημιούργησε. 

Το αστικό πολιτικό σύστημα εισέρ-
χεται σε νέα φάση πολιτικών κρίσεων 
και σπασμών, πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή της προηγούμενης περιόδου. 
Αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι 
παρά τα πρώτα σημάδια του επερχό-
μενου Αρμαγεδδώνα. Η αιτία για την 
πολιτική κρίση που έρχεται δεν είναι 
ο Λεβέντης και οι άλλοι αμοραλιστές, 
που μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα 
και από άποψη σε άποψη, ούτε ακόμη 
τα διάφορα ψευδεπίγραφα success story 
του Σαμαρά ή του άθλιου Τσίπρα. Είναι 
η τεράστια επερχόμενη καπιταλιστι-
κή κρίση. Ο ελληνικός καπιταλισμός 
εισέρχεται σε νέα φάση κρίσης, ταυ-
τόχρονα με την κρίση της παγκόσμιας 
οικονομίας, το μέγεθός της οποίας δεν 
μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί, αλλά 
που όλα δείχνουν ότι μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από το 2007-2008. Αυτό 
το παραδέχονται όλοι οι διεθνείς ορ-
γανισμοί: ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια 
Τράπεζα και όλοι οι οικονομικοί ανα-
λυτές. Μπορεί ο Τσίπρας και η παρέα 
του να μιλάνε για ανάπτυξη, σε ακόμη 
μια προσπάθεια να εξαπατήσουν τους 
εργαζόμενους ή ίσως και τους εαυτούς 
τους, αλλά ήδη η κρίση κτυπάει κόκκι-

νο. Αυτό φαίνεται από την πλήρη χρε-
οκοπία του τραπεζικού συστήματος, 
παρά τον πακτωλό χρημάτων που δέ-
χτηκε μέσω της ανακεφαλαιοποίησής 
του από τις μνημονιακές κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Το σύστημα πνέει τα λοίσθια
Το σύστημα πνέει τα λοίσθια, χτυ-

πημένο από την κρίση (οικονομική, 
πολιτική, κοινωνική). Η σωτηρία του 
μπορεί να γίνει μόνο πάνω στα κόκ-
καλα των εργαζομένων, των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. 
Ωστόσο, μπορεί και επιβιώνει σκορ-
πώντας την φτώχεια, την εξαθλίωση, 
τον αμοραλισμό, τη διαφθορά και πλέ-
ον, όλο και πιο πολύ, την ξενοφοβία, 
τον ρατσισμό και τον εθνικισμό. Όλα 
αυτά το εργατικό κίνημα πρέπει να τα 
πολεμήσει. Είναι βασική προϋπόθεση 
για την απελευθέρωση και τη σωτηρία 
όλης της κοινωνίας: «η αστική κοινω-
νία βρίσκεται μπροστά σ’ ένα δίλημμα: 
είτε μετάβαση στο σοσιαλισμό, είτε πι-
σωγύρισμα στη βαρβαρότητα».

Η ΟΚΔΕ έχει επίγνωση αυτών των 
κινδύνων που απειλούν τους εργαζό-
μενους. Με τα κείμενά της και κυρίως 
μέσα από τους αγώνες της δείχνει τον 
δρόμο για να απαλλαγούμε από αυτό 
το εκμεταλλευτικό και βάρβαρο σύ-
στημα πριν μας καταβροχθίσει όλους. 
Δεν έχουμε κυριευτεί από καμιά ητ-
τοπάθεια, αντίθετα πιστεύουμε ότι το 
καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σε 
θανάσιμη κρίση που σίγουρα είναι με-
γαλύτερη από αυτή που περνάει σήμε-
ρα το εργατικό κίνημα. Παλεύουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις για την υπόθεση 
της εργατικής τάξης και τον σοσιαλι-
σμό, που δεν θα έχει καμιά σχέση με τις 
σταλινικές δικτατορίες. Για να γίνουν 
όλα αυτά χρειάζεται πριν και πάνω απ’ 
όλα να χτίσουμε μια νέα επαναστατική 
πολιτική δύναμη/επαναστατικό κόμμα, 
ικανή να συγκρουστεί πρακτικά, πολι-
τικά και ιδεολογικά με την αστική τάξη 
και το αστικό κράτος.

Ο  ο ρ ν ι θ ώ ν α ς  τ η ς 
α σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς

Για πολλοστή φορά οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Την αυξανόμενη συ-
γκέντρωση του πλούτου στα χέρια ελαχίστων αναδεικνύει έκθεση 
της Oxfam, σύμφωνα με την οποία η περιουσία των 26 πλουσιότερων 

δισεκατομμυριούχων του πλανήτη ισούται με τα εισοδήματα του φτωχότερου 
μισού της ανθρωπότητας!!! Οι δισεκατομμυριούχοι είδαν τον πλούτο τους να 
αυξάνεται το 2018 αθροιστικά κατά 12% ή κατά 2,5 δισ. δολάρια την ημέρα, 
ενώ 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, που αποτελούν το φτωχότερο μισό του 
πληθυσμού της υφηλίου, είδαν τον δικό τους πλούτο να μειώνεται αθροιστικά 
κατά 11% ή κατά 500 εκ. δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την έκθεση. Ο προ-
ϋπολογισμός της Αιθιοπίας για τη δημόσια υγεία αντιστοιχεί στο 1% της πε-
ριουσίας του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, η οποία αυξήθηκε στα 112 
δισ. δολάρια πέρυσι. Γενικά, ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων σε παγκόσμιο 
επίπεδο αυξήθηκε κατά 900 δισ. πέρυσι, ενώ ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί 
από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2008. Αν και η Oxfam αναγνω-
ρίζει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
υποδιπλασιάστηκε από το 1990 ως το 2010 (στα 736 εκ. ανθρώπους), ωστόσο 
επισημαίνει πως οι φορολογικοί συντελεστές για τα υψηλά εισοδήματα μει-
ώθηκαν στις πλούσιες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Εάν φορολογείτο το 
πλουσιότερο 1% μόνο κατά 0,5% περισσότερο επί της περιουσίας του, τα χρή-
ματα που θα συγκεντρώνονταν θα ήταν υπεραρκετά για να μορφωθούν τα 262 
εκατομμύρια παιδιά που δεν πάνε σήμερα σχολείο.

Το 2018 ήταν η τέταρτη πιο ζεστή χρονιά όλων των εποχών, σύμφω-
να με έρευνα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις περισ-
σότερες χώρες. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ήταν πέρυσι 14,96 
βαθμοί Κελσίου, 0,77 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 

αναφοράς 1951-1980 και 1,16 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του 
ΟΗΕ. Η αύξηση της θερμοκρασίας το 2018 σε σχέση με το 2017 αντιστοιχεί 
σε θερμότητα περίπου 388 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική ετήσια παραγω-
γή ηλεκτρισμού της Κίνας και εκατό εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την 
έκλυση θερμότητας που προκάλεσε η ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα, κυρίως λόγω της 
καύσης ορυκτών καυσίμων. Η μεταβολή στη θερμοκρασία των ωκεανών θεωρεί-
ται το καλύτερο κριτήριο για τη μέτρηση της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται 
στη συσσώρευση ανθρωπογενών «αερίων του θερμοκηπίου». Πάνω από το 90% 
της θερμότητας, που αυτά τα αέρια παγιδεύουν στην ατμόσφαιρα, καταλήγει 
στις θάλασσες. Επί 65 χρόνια αδιαλείπτως ανεβαίνει η θερμοκρασία των ωκε-
ανών, με ρυθμό 15 φορές ταχύτερο από ό,τι τα προηγούμενα 10.000 χρόνια. Το 
λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική ετησίως έχει εμφανίσει αύξηση κατά έξι 
περίπου φορές από το 1979 μέχρι σήμερα. Ενώ μεταξύ 1979 και 2001 η μέση 
ετήσια τήξη των πάγων υπολογιζόταν σε 48 γιγατόνους, μεταξύ 2001 και 2017 
έφθασε τους 134 γιγατόνους, εμφανίζοντας μέση ετήσια αύξηση 280%. 

Η  ά Π Ο Ψ ή  Μ Α Σ
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Εκλογές στο Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού Θεσ/κης (Σ.Ε.Τ.ΕΠ.Ε.)

Σημαντική νίκη των επαναστατικών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων

Τα αποτελέσματα των εκλογών στις 10-
17 Γενάρη αναδεικνύουν σημαντική ενίσχυ-
ση/νίκη της Αντεπίθεσης των Εργαζομένων, 
η οποία διπλασίασε σχεδόν τις ψήφους και 
τα ποσοστά της, εκλέγοντας περισσότερους 
αντιπροσώπους τόσο στο ΔΣ του Συνδικάτου 
όσο και στα δευτεροβάθμια όργανα (Ε.Κ.Θ., 
Π.Ο.Ε.Ε.Τ. – Ομοσπονδία Επισιτισμού-Του-
ρισμού).

Αυτή η νίκη δεν ήρθε από τον ουρανό. 
Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής και της 
παρέμβασης της Αντεπίθεσης όλο το προη-
γούμενο διάστημα, που, μιλώντας τη γλώσσα 
της αλήθειας, προτάσσοντας ένα άλλο σχέδιο 
αγώνων και ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμ-
μα, πάλευε για την ανασυγκρότηση και ανα-
σύνθεση των δυνάμεων στο Συνδικάτο.

Ήττα της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας

Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν τους 
μεγάλους χαμένους, την Ταξική Ενότητα 
(Τ.Ε.) του ΠΑΜΕ, που χάνει πάνω από 110 
ψήφους, κυρίως εργαζόμενους που γυρίζουν 
την πλάτη στην ακραία διασπαστική, ηττοπα-
θή, αντιδημοκρατική και αναποτελεσματική 
πολιτική τους! Η Τ.Ε. χάνει 2 έδρες στο ΔΣ 
και μία στην Εξελεγκτική Επιτροπή του Συν-
δικάτου, αλλά και αντιπροσώπους στα δευτε-
ροβάθμια όργανα. Η Λάντζα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 
«κατάφερε» αυτή τη φορά να εκλέξει έναν 
αντιπρόσωπο στο ΔΣ αλλά και έναν σύνεδρο 
για την Ομοσπονδία.

Για τη διαδικασία των εκλογών
Οι εκλογές αυτή τη φορά έγιναν με «κλει-

στά μητρώα», όπως προβλέπει το καταστατι-
κό και ο ν. 1264 (ο κατάλογος εκλογέων έκλει-
σε μετά το τέλος της εκλογοαπολογιστικής 
Συνέλευσης στις 17/12/2018). Αυτή η εξέλιξη 
δεν οφείλεται στις δημοκρατικές ανησυχίες 
και πρακτικές της Τ.Ε., που ελέγχει πλήρως 
την εφορευτική επιτροπή, αλλά στον φόβο 
τους ότι αυτή τη φορά δεν θα ευνοηθούν από 
την καταστρατήγηση του καταστατικού και 
τη νοθεία. Σε αυτό το ζήτημα δεν ακούσαμε 
κάποια παρέμβαση από τη Λάντζα, που στις 
προηγούμενες εκλογές συντάχθηκε με την 
Τ.Ε. στο να γίνουν οι εκλογές με ανοιχτά μη-
τρώα! Δεν είδαμε καμιά καταγγελία για το ότι 
οι εκλογές έγιναν με τον ν. 1264! Δεν ακού-
σαμε καταγγελία για τα άκυρα ψηφοδέλτιά 
τους, όπως στις προηγούμενες εκλογές, που 
ήταν περισσότερα αυτή τη φορά! Γιατί άραγε;

Οι εκλογές φέτος είχαν αρχή και τέλος, με 
μία μόνο μέρα παράταση «για λόγους μη προ-
σέλευσης των ψηφοφόρων την πρώτη μέρα 
εξαιτίας των καιρικών συνθηκών» — αυτή 
ήταν η πρόταση της Τ.Ε., που πέρασε παρ’ 
όλη τη διαφωνία της Αντεπίθεσης και της Λά-
ντζας. Σίγουρα η Τ.Ε. δεν ανησύχησε για τον 
καιρό, αλλά για τη μη προσέλευση των δικών 
της ψηφοφόρων, για τη μεγάλη πτώση της, 
για τις «καρέκλες» και τα «κουκιά».

Και σε αυτές τις εκλογές όμως είχαμε όρ-

γιο νοθείας, με πρωτεργάτη την Τ.Ε. αλλά 
και την «κρυφή» συνιστώσα της, τη Λάντζα. 
Αποτελέσματα και συσχετισμοί θα ήταν τε-
λείως διαφορετικά, αφού τουλάχιστον 130 
ψηφίσαντες δεν είναι εργαζόμενοι στον κλά-
δο του Επισιτισμού, δεν δουλεύουν πουθενά 
και είναι απλά φοιτητές — συνεπώς δεν θα 
έπρεπε να είναι μέλη του Συνδικάτου! Ως 
Αντεπίθεση προβλέψαμε και καταγγείλαμε 
αυτή την εξέλιξη. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
οικοδομούμε το Συνδικάτο με εργαζόμενους 
του κλάδου, σε μια κατεύθυνση ανασυγκρό-
τησης και ανασύνθεσής του, αλλά και του κι-
νήματος συνολικά.

Απάντηση στις συκοφαντίες της 
«Λάντζα»/ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Έτσι εξηγείται και το μένος που επέδει-
ξαν τόσο η Τ.Ε., αλλά πολύ περισσότερο η 
Λάντζα, απέναντι στην Αντεπίθεση στην 
εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συν-
δικάτου (βλέπε επίσης ανακοίνωση της Λά-
ντζας στην εφημερίδα Πριν), όπου με ύβρεις 
και συκοφαντίες κατηγορούσαν την Αντεπί-
θεση, αποκαλώντας μας «διασπαστές», που 
«λειτουργούμε εκτός των δομών του Συν-
δικάτου» και «εχθρούς» του Συνδικάτου και 
του κινήματος! Σίγουρα δεν εκπλησσόμαστε 
από τη στάση της Τ.Ε., η οποία εξάλλου έχει 
καταγγελθεί πολλές φορές από εμάς αλλά 
και από μέλη του Συνδικάτου που αγωνίζο-
νται παραδειγματικά όλα αυτά τα χρόνια. 
Ωστόσο, «εκπλησσόμαστε» για τη Λάντζα, 
που θέλει να κατατάσσεται στις δυνάμεις της 
ριζοσπαστικής αριστεράς, όταν ακολουθεί 
και υιοθετεί τις πρακτικές και τη λογική του 
ΠΑΜΕ, δηλαδή τις εκλογικές νοθείες, τους 
φοιτητές που δεν δουλεύουν στον κλάδο 
μας αλλά ψηφίζουν στις εκλογές μας, την 
καταστρατήγηση του καταστατικού όταν 
τους συμφέρει, την κατασυκοφάντηση ως 
διασπαστές όλων των διανομέων φαγητού 
που οργανώθηκαν και στο Συνδικάτο και 
σε δική τους Επιτροπή, που αγωνίζονται 
και διεκδικούν. Αυτή η πολιτική τους δεν 
συμβάλλει σε τίποτα στην ανασυγκρότηση/
ανασύνθεση του Συνδικάτου και του Συν-
δικαλιστικού Κινήματος (Σ.Κ.), ούτε στην 
απαλλαγή των Συνδικάτων από τη συνδικα-
λιστική γραφειοκρατία — τόσο την αστικο-
ποιημένη (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΑΚ), όσο όμως 
και αυτή του ΠΑΜΕ-Τ.Ε.— αφού θεωρούν το 
ΠΑΜΕ «ταξικές δυνάμεις, υπολογίσιμες, που 
βοηθούν το κίνημα».

Με αυτές τις πολιτικές ερχόμαστε σε πλή-
ρη και κάθετη ρήξη ως Αντεπίθεση και δεν 
θέλουμε να έχουμε καμία απολύτως σχέση. 
Θα συνεχίσουμε να ασκούμε σκληρή κριτική 
σε όλες αυτές τις πολιτικές, προσβλέποντας 
και καλώντας ταυτόχρονα, τουλάχιστον τις 
δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς (Λά-
ντζα), να αφήσουν αυτές τις πολιτικές και 
πρακτικές του ΠΑΜΕ και να ριχτούν στη 
μάχη για μια πραγματική αναγέννηση του 
Συνδικάτου μας και του Σ.Κ. γενικότερα, με 
πολιτικές ενότητας στους αγώνες, με σχέδιο, 
με ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. 

Συνέδριο Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.)
Μεταξύ 30/1 και 1/2/2019, πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα το 52ο Συνέδριο της 
Π.Ο.Ε.Ε.Τ. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 236 
(214 το 2016) από τους 250 (224 το 2016) 
εγγεγραμμένους αντιπροσώπους από όλη 
την Ελλάδα. Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι 
εκλέγονται από τα ξενοδοχεία και τον Του-
ρισμό, ενώ λιγότεροι από τον Επισιτισμό, τα 
Ζαχαρώδη κ.λπ. Γενικά, παρατηρείται μια 
«δειλή» ανασυγκρότηση, με προοπτικές να 
εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Οι εξελίξεις με 
την επέκταση/υποχρεωτικότητα των Κλαδι-
κών Συλλογικών Συμβάσεων στα ξενοδοχεία 
(χωρίς να σημαίνει ότι έγινε «επανάσταση»), 
οι αγώνες στον Επισιτισμό, κυρίως με τους 
διανομείς, με τη μεγάλη συμβολή της Αντεπί-
θεσης, έδωσαν τον τόνο και κυριάρχησαν στη 
συζήτηση. Φυσικά δεν έλειψαν και τα «παρα-
τράγουδα»! Ο λόγος για τη Δ.Α.Σ. (ΠΑΜΕ), 
που βλέπει παντού φαντάσματα (εργοδοτι-
κούς, διασπαστές, πράκτορες, νοθείες κ.λπ.) 
— όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοιοι — χωρίς 
να κοιτιούνται καθόλου στον καθρέφτη, 
εντείνοντας τα εκφυλιστικά φαινόμενα στο 
συνδικαλιστικό κίνημα και την άγρια κόντρα 
μεταξύ ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ και ΠΑΜΕ.

Την τελευταία μέρα του Συνεδρίου, η 
Δ.Α.Σ. κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα για να 
μην συμμετέχουν 8 αντιπρόσωποι στην εκλο-
γική διαδικασία, αλλά αυτά απορρίφθηκαν. Η 
εμμονή του ΠΑΜΕ να πηγαίνει τις ΠΑΣΚΕ/
ΔΑΚΕ στα δικαστήρια και ταυτόχρονα η αυ-
ταπάτη ότι η αστική δικαιοσύνη θα λύσει το 
πρόβλημα στο συνδικαλιστικό κίνημα μόνο 
τα αντίθετα αποτελέσματα μπορεί να έχει. Η 
συμβολή των δυνάμεων της Αριστεράς πρέ-
πει να είναι στους αγώνες, όχι στις νοθείες, 
στα δικαστήρια, στις πρακτικές βίας. Αυτές οι 
πολιτικές οδηγούν και σε «τερατογενέσεις», 
όπως η απαράδεκτη στάση της Λάντζας (χει-
ρονομίες, ύβρεις προς άλλους συνέδρους), 
ενώ ο επικεφαλής της κόντεψε να τινάξει το 
Συνέδριο στον αέρα! Όσο για τα εκλογικά 
αποτελέσματα, υπήρξε και εδώ μια μικρή άνο-
δος της Αντεπίθεσης.

Για τη Διοίκηση της Π.Ο.Ε.Ε.Τ. 
Α.Σ.Κ. (ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ): 12 έδρες / 144 ψή-
φοι (12 έδρες / 130 ψήφοι το 2016)
Δ.Α.Σ. (ΠΑΜΕ-ΚΚΕ) 7 έδρες / 84 ψήφοι (7 
έδρες / 83 ψήφοι το 2016)
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ (ΟΚΔΕ) 0 έδρες / 2 ψήφοι (0 
έδρες / 1 ψήφος το 2016)
ΛΑΝΤΖΑ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 0 έδρες / 4 ψήφοι 
(δεν συμμετείχαν στις εκλογές το 2016)

Για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ
Α.Σ.Κ. (ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ) 3 έδρες / 27 ψήφοι
(2 έδρες / 26 ψήφοι το 2016)
Δ.Α.Σ. (ΠΑΜΕ-ΚΚΕ) 4 έδρες / 45 ψήφοι
(5 έδρες / 47 ψήφοι το 2016)
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ (ΟΚΔΕ) 0 έδρες / 1 ψήφος
(0 έδρες / 1 ψήφος το 2016)
ΛΑΝΤΖΑ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 0 έδρες / 4 ψήφοι 
(δεν συμμετείχαν στις εκλογές το 2016)

 ■ Αντεπίθεση των Εργαζομένων

Στη δίκη για τη δολοφονία του 
Σαχζάτ Λουκμάν...

Καθώς συμπληρώνονται έξι χρόνια από 
τη δολοφονία του πακιστανού μετανάστη 
εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, στις 17/01 πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση στα Πετράλωνα 
και στις 18ακολούθησε αντιφασιστική συ-
γκέντρωση στην Πλατεία Μερκούρη και 
διαδήλωση προς τον τόπο της δολοφονίας.

Όπως ανέφερε η Πολιτική Αγωγή στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής: «Αποκαλυπτική 
ήταν η σημερινή (14 Ιανουαρίου) μαρτυρία 
του αστυνομικού που συνέλαβε τους δολο-
φόνους του Λουκμάν, Λιακόπουλο και Στερ-
γιόπουλο, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία 
στα Πετράλωνα. Ο μάρτυρας αποκάλυψε 
ότι, σε συνομιλία στο Αστυνομικό Τμήμα 
Πετραλώνων ανάμεσα στους δράστες και 
στον ίδιο, όταν τους ρώτησε τι είχε συμβεί, 
αυτοί απάντησαν: «Ναι, έχουμε εμπλακεί σε 
επεισόδιο με έναν αλλοδαπό... καλά δεν του 
κάναμε; Αφού μπαίνουν στα σπίτια μας… 
έχουν έρθει στη χώρα μας, μας ληστεύουν 
και μας κάνουνε κακό… καλά δεν του κά-
ναμε;». Η μαρτυρία αυτή επιβεβαίωσε την 
πρωτόδικη απόφαση, που είχε κρίνει ότι το 
κίνητρο της δολοφονίας ήταν ρατσιστικό. 
Οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν 
να αναγκάσουν τον μάρτυρα να ανακαλέ-
σει τη μαρτυρία του με πλήθος ερωτήσεων, 
δίχως αποτέλεσμα.

Το δικαστήριο, που εκδικάζει την έφεση 
για την καταδίκη των δολοφόνων σε ισόβια 
με αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου, 
αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εξέτα-
ση των έξι μαρτύρων που πρότεινε η Πολιτι-
κή Αγωγή. Αυτές οι καταθέσεις είχαν παίξει 
καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση του 
ρατσιστικού κινήτρου. Όμως, καμία νομική 
περιπλοκή δεν μπορεί να κρύψει το ρατσι-
στικό κίνητρο των δολοφόνων του Σαχζάτ 
Λουκμάν και να μετατρέψει τη δολοφονία 
σε απλό διαπληκτισμό.

Κατάπτυστη κατάληψη σχολείου 
ενάντια σε μαθητή με μαθησιακές 
δυσκολίες

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καλαμα-
ριάς κατέλαβαν το σχολείο στις αρχές Φλε-
βάρη ζητώντας την απομάκρυνση 12χρονου 
συμμαθητή τους με μαθησιακές δυσκολίες. 
Σε ανακοίνωση που ανήρτησαν στην κα-
γκελόπορτα του σχολείου, υποστήριξαν 
ότι ο συμμαθητής τους είναι επικίνδυνος γι 
αυτούς και τους καθηγητές, ενώ τον κατη-
γόρησαν και για σεξουαλική παρενόχληση.

Για «πρωτοφανές ξέσπασμα ρατσιστι-
κής βίας» κάνει λόγο ο πατέρας του μαθητή: 
«Ανήρτησαν στην καγκελόπορτα του σχο-
λείου ανακοίνωση που κατονόμαζε τον μα-
θητή και ανέφεραν βαριές συκοφαντίες ως 
αιτίες της απαγόρευσης παραμονής του στο 
σχολείο. Το χαρτί βρισκόταν κρεμασμένο 
τουλάχιστον έως τις 11:00 και η διεύθυνση 
του σχολείου δεν προέβη σε καμία κίνηση 
αποκατάστασης της τάξης και αποτροπής 
του διασυρμού ενός παιδιού. Είναι θλιβερή 
και άθλια η κατάσταση που βιώνουμε».

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στον Πε-
ριφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Παναγιώτη Ανανιάδη, ο 
οποίος ζήτησε άμεσα να διενεργηθεί έρευνα 
και να κατέβει το χαρτί από την καγκελό-
πορτα του σχολείου. Το όλο γεγονός, αν και 
πιθανώς οργανωμένο από μια μειοψηφία 
των μαθητών ή αποκλειστικά από το 15με-
λές του σχολείου, είναι ένα γεγονός που 
προσβάλλει την ίδια την έννοια της εκπαί-
δευσης.

ε π ί κ α ι ρ α ...Για το 
ΔΣ

Για 
την ΕΕ

Για το 
ΔΣ

Για 
την ΕΕ Για το ΕΚΘ

Για την Ομοσπονδία 
(ΠΟΕΕΤ)

2019 2018 2019 2016 2019 2016
Σύνολο Ψηφισάντων 461 508 452 507 452 507
Έγκυρα 451 504 448 504 448 504
Άκυρα 10 4 4 3 4 3
Ταξική Ενότητα 
(ΠΑΜΕ)

290
(7 έδρες) 2 έδρες

396
(9 έδρες) 3 έδρες

285
(4  αντιπρ.)

396
(6 αντιπρ.)

285
(3 αντιπρ.)

396
(4  αντιπρ.)

Αντεπίθεση των 
Εργαζομένων (ΟΚΔΕ)

106
(3 έδρες) 1 έδρα

63
(2 έδρες) 0 έδρες

105
(2 αντιπρ.)

63
(1 αντιπρ.)

105
(1 αντιπρ.)

63
(1 αντιπρ.)

Λάντζα (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
55

(1 έδρα) 0 έδρες
44

(0 έδρες) 0 έδρες 50 (0) 45 (0)
58

(1 αντιπρ.) 45 (0)
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Η εικονική πραγματικότητα του 
ΣΥΡΙΖΑ

Η προμελετημένη ψευδολογία της κυ-
βέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους και 
τα φτωχά λαϊκά στρώματα συνεχίζεται, με 
τον Τσίπρα, σαν άλλος ψευτο-θόδωρος, να 
καλεί τους υπουργούς του να εγκρίνουν(!) 
την απόφασή του για αύξηση του κατώτατου 
μισθού: «Σας καλώ, λοιπόν, σήμερα, μετά από 
10 ολόκληρα χρόνια μειώσεων μισθών, να προ-
βούμε σε ένα ακόμη ιστορικής σημασίας βήμα. 
Να εγκρίνετε την πρότασή μου να διαμορφωθεί 
ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ μηνιαίως». 
Χωρίς καμιά ντροπή συνέχισε το θέατρο λέγο-
ντας ότι «αυτό είναι ένα μόνο βήμα στη μεγάλη 
πορεία για την αποκατάσταση των αδικιών και 
την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας και 
αλληλεγγύης», κάνοντας λόγο «για περιορισμό 
των ανισοτήτων»,   που φέρνει η «κυβέρνηση 
των πολλών και όχι των λίγων».

H σκληρή πραγματικότητα για 
τους εργαζόμενους

1) Η ονομαστική «αύξηση του κατώτα-
του μισθού» είναι μείωση του πραγματικού 
μισθού.

Η αύξηση από τα 586 στα 650 ευρώ μηνι-
αίως (μικτά) υπερκαλύπτεται από τη μείωση 
του αφορολόγητου από το 2020 (από 8.636 
σε 5.681 ευρώ). Όλοι οι εργαζόμενοι, ακόμη 
και οι μερικά απασχολούμενοι, καθώς και 
οι  χαμηλοσυνταξιούχοι θα βάλουν βαθιά 
το χέρι στην τσέπη και από 1/1/2020 και θα 
επιστρέψουν πάνω από ένα ολόκληρο μισθό 
στην εφορία!

Την ίδια στιγμή, πολλοί εργοδότες προ-
σπαθούν να παρουσιάσουν την αύξηση σαν 
δική τους ελεημοσύνη προς τους εργαζόμε-
νους «τους»,  λέγοντας ότι τη δίνουν αυτοί 
και όχι η κυβέρνηση! Προσπαθούν να αξιο-

ποιήσουν την κρίση του συνδικαλισμού, την 
απουσία οργάνωσης στους χώρους δουλειάς 
και τη σύγχυση των εργαζομένων, ώστε να 
επιβάλλουν μια νοοτροπία ότι πουθενά ο ερ-
γαζόμενος δεν μπορεί να έχει έστω και το πιο 
μηδαμινό κατοχυρωμένο δικαίωμα, αλλά ότι 
βρίσκεται απόλυτα εξαρτώμενος από την κα-
λοσύνη του αφεντικού.

2) Η «κατάργηση του υποκατώτατου μι-
σθού» σημαίνει νέα δώρα–επιδοτήσεις στους 
επιχειρηματίες. Για κάθε νέο/νέα έως 25 ετών, 
το κράτος, (δηλαδή οι εργαζόμενοι και τα λα-
ϊκά στρώματα) θα επιδοτεί τους εργοδότες με 
165 ευρώ περίπου κάθε μήνα. Η «δοκιμαστική 
περίοδος» των 12 μηνών, όπου η απόλυση δεν 
αποζημιώνεται παραμένει κανονικά. Προφα-
νώς αυτή η ρύθμιση δεν αφορά μόνο νέους 
εργαζόμενους, αλλά διευκολύνει τις απολύ-
σεις και για νέους και για παλιούς εργαζόμε-
νους.

Όλο και πιο αδίστακτο το Νέο 
Σύστημα Εκμετάλλευσης

Ο Τσίπρας φαίνεται ότι ζήλεψε τον Μα-
κρόν, που για να καλμάρει τα πράγματα από 
το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, έχει εξαγ-
γείλει μια παρόμοια αύξηση του κατώτατου 
μισθού, που ουσιαστικά θα χρηματοδοτηθεί 
από τους εργαζόμενους (μέσω μείωσης των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών).

Αν αφήσουμε κατά μέρος  το 
“success  story”  του Τσίπρα, διαπιστώνουμε 
ότι μόνη αλήθεια στις δηλώσεις του, είναι o εμ-
φανής εκλογικός του πυρετός. Ξεχνώντας βέ-
βαια  τις  παλιότερες υποσχέσεις–απάτες  του 
για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ (μικτά), όπως ήταν πριν την ψήφιση 
του 2ουΜνημονίου (ν. 4093/2012).

Το νέο κύμα της αντεργατικής μνημονια-
κής επίθεσης έχει στο επίκεντρό του και ένα 

τέτοιο τεράστιο ξανατάισμα του κεφαλαίου 
με ζεστό χρήμα  (φοροαπαλλαγές, επιδοτή-
σεις κ.λπ.). Στο όνομα της «μείωσης της φο-
ρολογίας», της «μείωσης του κράτους», του 
«εξορθολογισμού των πλεονασμάτων» κ.λπ. 
που προωθούν από κοινού οι μνημονιακοί, 
Τσίπρας, Μητσοτάκης και λοιποί.

Eπίσης, η κυβέρνηση πασχίζει να κρύψει 
ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφήνουν εκτός 
τους  εκατοντάδες χιλιάδες που βρίσκονται 
σε καθεστώς μερικής απασχόλησης  (1 στις 
3 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 
είναι  μερικής απασχόλησης με μισθούς 200–
400 ευρώ μηνιαίως), ενώ προφανώς πολλοί 
εργοδότες θα σπεύσουν να αλλάξουν τις συμ-
βάσεις από πλήρους σε μερικής απασχόλησης.

Τέλος, και εξαιρετικά σημαντικό, με την 
«αύξηση» παγιώνεται το μνημονιακό κα-
θεστώς (νόμος Βρούτση) όπου  το αστικό 
κράτος ορίζει τον κατώτατο μισθό –όπως 
γινόταν στη χούντα!–, αντί να υπάρχουν 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ανά-
μεσα στους εργαζόμενους και τις οργανώσεις 
των εργοδοτών. Πρόκειται ίσως για το πιο 
σκληρό χτύπημα, πέρα από το ύψους του μι-
σθού, γιατί θέλει να κάνει μόνιμη τον εξοβε-
λισμό της οργανωμένης εργατικής τάξης από 
κάθε διαπραγμάτευση με το κεφάλαιο, προω-
θώντας (και) έτσι τη διάλυση ουσιαστικά του 
συνδικαλιστικού κινήματος και την πλήρη δι-
αίρεση – εξατομίκευση των εργαζομένων.

Εννέα χρόνια μετά την υπογραφή του 
1ου Μνημονίου, και 4 χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ 
να εδραιώνει ακόμη περισσότερο ένα νέο 
σύστημα εκμετάλλευσης, έχει περάσει κυ-
ριολεκτικά ένας οδοστρωτήρας πάνω από 
τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα, ισοπεδώνοντας τις εργασι-
ακές σχέσεις, την παιδεία, την υγεία και την 
κοινωνική ασφάλιση, χτυπώντας σκληρό-

τατα τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές 
ελευθερίες. Η μόνη αύξηση που φέρνουν τα 
μνημόνια δεν είναι του μισθού, αλλά του πο-
σοστού φτώχειας, που από 20% που ήταν το 
2008 στη χώρα μας έφτασε στο 46%, η αύξηση 
των θανατηφόρων ατυχημάτων-δολοφονιών 
που κάθε εβδομάδα έχουμε και από ένα νεκρό 
εργάτη, η αύξηση στην πραγματική ανεργία 
στους νέους εργαζόμενους που ξεπερνάει το 
45% και η αύξηση της  μετανάστευσης καθώς 
1 στους 3 νέους φεύγουν για το εξωτερικό.

Καμία ανάπτυξη και καμία «κανονικό-
τητα» δεν υπάρχει μπροστά μας, παρά μόνο 
νέα σοκ υφέσεων, φτωχοποίησης και αντερ-
γατικών μέτρων, όλο και πιο «έκτακτων», όλο 
και πιο «σοκαριστικών». Εμείς οι ίδιοι οι ερ-
γαζόμενοι μπορούμε και πρέπει να βάλουμε 
ένα φρένο, παίρνοντας την κατάσταση στα 
χέρια μας! Να οργανωθούμε παντού με επι-
τροπές και συνελεύσεις στους χώρους δου-
λειάς, να μην κάνουμε ούτε βήμα πίσω! Με 
μαχητικούς και ανυποχώρητους αγώνες να 
διεκδικήσουμε ό, τι μας στερούν τόσα χρό-
νια και ακόμα παραπάνω. Να ανατρέψουμε 
την άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το 
υπόλοιπο πολιτικό μνημονιακό τσίρκο (ΝΔ, 
Ποτάμια, Λεβέντηδες, Καμμένους κ.λπ.) που 
παζαρεύουν και κοροϊδεύουν με τις ζωές μας 
και το μέλλον μας.
Εθνική γενική συλλογική σύμβαση 
υποχρεωτική για όλους, με 751 ευρώ βασικό 
μισθό, επιδόματα, τριετίες κ.τ.λ.
Πραγματική επαναφορά των ελεύθερων 
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.
Κλαδικές ΣΣΕ υποχρεωτικές για όλους.
Ενότητα – Οργάνωση – Αγώνας στους 
χώρους δουλειάς. Εμπρός για Απεργίες 
που θα επιβάλλουν στα αφεντικά και στους 
μνημομιακούς πραγματικές αυξήσεις.

Σχετικά με την κυβερνητική «αύξηση του κατώτατου μισθού»
Ο Τσίπρας-Πινόκιο στη χώρα της ευτυχίας και της εξαπάτησης 

O Shakil Chaudhry Mohammad, 
μετανάστης από το Πακιστάν, 
εργαζόταν στο σουβλατζίδικο 
«ΒΕΑΚΗ 56» στο Περιστέρι. 

Κατά την προσφιλή τακτική των εργοδοτών, 
ενώ ο συνάδελφος δούλευε 6 έως 12 ώρες 
τη μέρα, ήταν δηλωμένος-ασφαλισμένος για 
πολύ λιγότερες, με αποτέλεσμα τα ένσημά του 
να μην επαρκούν για να ανανεώσει την άδεια 
παραμονής του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ερ-
γοδότης δεν τον πλήρωνε για τις πραγματικές 
ώρες εργασίας, ούτε κατέβαλλε τις νόμιμες 
προσαυξήσεις. Ο εργαζόμενος προχώρησε σε 
καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, διεκ-
δικώντας τα δεδουλευμένα του. Ο εργοδότης 
τον απέλυσε αμέσως, και φρόντισε να πληρο-
φορήσει και τον εργοδότη της επόμενης επι-
χείρησης όπου έπιασε δουλειά ο συνάδελφος, 
με αποτέλεσμα να τον απολύσει και ο δεύτε-
ρος εργοδότης!

Ο συνάδελφος βρήκε αντίστοιχη εργασία 
σε τρίτο εργοδότη, ενώ δεν υπέκυψε στις συ-
νεχείς πιέσεις του πρώτου εργοδότη, που τον 
απειλούσε προκειμένου να αποσύρει την κα-
ταγγελία. Τότε ο τελευταίος έστησε καρτέρι 
στον συνάδελφο διανομέα, μαζί με κάποιον 
μπράβο. Οι δύο δράστες, ο μπράβος υπό την 
απειλή μαχαιριού, ζήτησαν από τον συνάδελ-
φο να υπογράψει έγγραφα τα οποία ανέφεραν 
πως έχει πληρωθεί κανονικά και πως έπρεπε 
να αποσύρει τις καταγγελίες που είχε κάνει 
στην επιθεώρηση εργασίας. Εκείνος αρνήθη-
κε για άλλη μια φορά. Έτσι, τον ξυλοκόπησαν 
άγρια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Αττι-
κό νοσοκομείο. Ακολουθεί συνέντευξη με τον 

εργαζόμενο:
Ε.Π.: Πόσο καιρό δούλευες στο σουβλα-

τζίδικο «ΒΕΑΚΗ 56» και πώς ήταν οι εργα-
σιακές συνθήκες για εσένα και τους συναδέλ-
φους σου;

S.M.: Δούλευα 14 μήνες περίπου. Ο ερ-
γοδότης φαινόταν να έχει καλή σχέση με την 
αστυνομία, δεν έκοβε αποδείξεις ποτέ και σε 
διάφορους ελέγχους δεν είχε ποτέ κάποιο 
πρόβλημα.

Κάθε μέρα μετά τις 8 το βράδυ δούλευαν 
14-16 διανομείς, ούτε αυτούς τους ασφάλιζε 
όπως θα έπρεπε. Αρκετούς διανομείς είτε τους 
έδιωχνε, είτε παραιτούνταν.

Ε.Π.: Πότε και με ποιόν τρόπο άρχισαν τα 
προβλήματα στη δουλειά;

S.M.: Σύμβαση δεν μου έδωσε ποτέ. Την 
πήρα αρκετό καιρό αργότερα από την επιθε-
ώρηση εργασίας. Από την πρώτη στιγμή είχα 
πει στον εργοδότη ότι χρειάζομαι τα ένσημα 
για να ανανεώσω την άδεια παραμονής. Φρό-
ντιζα να του το υπενθυμίζω συνέχεια. Τον 
πρώτο καιρό μου απαντούσε καθησυχαστικά, 
όμως τους τελευταίους μήνες δεν ήθελε καν 
να με ακούσει. Έλεγε συνέχεια ότι έχει δου-
λειά και δεν προλαβαίνει να μου μιλήσει, με 
παρακινούσε να βρω άλλη δουλειά και ότι δεν 
κολλάει ένσημα σε κανέναν, γιατί να κολλή-
σει σε μένα; Προσπαθούσε να με αναγκάσει 
να παραιτηθώ.

Ε.Π.: Πως αντέδρασες στις αυθαιρεσίες 
του εργοδότη;

S.M.: Έλεγα στους συναδέλφους μου ότι 
αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και ότι θα 

έπρεπε να πάμε όλοι μαζί να ζητήσουμε αυτά 
που μας χρωστάει αλλά δυστυχώς κανείς δεν 
έκανε τίποτα. Στο τέλος έκανα καταγγελία 
στην επιθεώρηση εργασίας.

Ε.Π.: Τι μεσολάβησε μέχρι την επίθεση 
που δέχθηκες από τον εργοδότη;

S.M.: Μετά την καταγγελία και την από-
λυσή μου ο εργοδότης με πήρε κάποιες φορές 
τηλέφωνο για να με συναντήσει προκειμένου 
να με πείσει να αποσύρω την καταγγελία. 
Ένας συνάδελφος με είχε ειδοποιήσει νωρίτε-
ρα να προσέχω γιατί με ψάχνουν. Δεν δέχθη-
κα να συναντηθώ μαζί του. Λίγο αργότερα, 
ενώ είχα βρει άλλη δουλειά, ο δεύτερος εργο-
δότης με απέλυσε γιατί έμαθε από τον πρώτο 
εργοδότη ότι είχα κάνει καταγγελία. Εκείνο το 
διάστημα είχα λάβει και γραπτά μηνύματα με 
απειλές και ύβρεις από τον πρώτο εργοδότη.

 
Ε.Π.: Πώς ακριβώς έγινε η επίθεση ενα-

ντίον σου;
S.M.: Έπιασα δουλειά σε τρίτη παρόμοια 

εργασία. Ένα βράδυ πήγα την τελευταία πα-
ραγγελία. Μου είχαν πει να κορνάρω γιατί 
δεν υπήρχε κουδούνι. Από το σπίτι κατέβηκε 
ο πρώτος εργοδότης και από ένα αμάξι βγήκε 
ένας μπράβος. Ο εργοδότης είχε στο χέρι σι-
δηρογροθιά και ο μπράβος μαχαίρι. Με έβρι-
ζαν και μου ζητούσαν να αποσύρω την καταγ-
γελία. Όταν αρνήθηκα άρχισαν να με χτυπούν 
στη μέση και στον αυχένα. Με κλωτσούσαν 
στα πόδια. Ευτυχώς δεν είχα βγάλει το κρά-
νος. Φώναξα βοήθεια, μετά από λίγο ήρθε η 
αστυνομία, πονούσα πολύ στη μέση και με 
πήγαν στο νοσοκομείο. Αυτοί πρόλαβαν να 
εξαφανιστούν.

Ε.Π.: Τι έγινε την ημέρα της συνάντησης 
στην επιθεώρηση εργασίας;

S.M.: Στην επιθεώρηση για την εργατική 
διαφορά πήγα μόνος μου. Η προϊσταμένη της 
επιθεώρησης με κάλεσε σε ένα δωμάτιο όπου 
βρισκόταν ο εργοδότης μου. Είχε το θράσος 
να ρωτήσει για ποιο λόγο έκανα καταγγελία, 
αφού ο εργοδότης μου είναι πολύ καλός άν-
θρωπος και μου έδωσε χαρτιά να υπογράψω 
ότι έχω πληρωθεί κανονικά και ότι αποσύρω 
την καταγγελία. Εγώ απάντησα ότι αν ήταν 
καλός άνθρωπος δεν θα του έκανα καταγγε-
λία, αρνήθηκα να υπογράψω οτιδήποτε και 
αποχώρησα.

Ο συνάδελφος Shakil Chaudhry 
Mohammad δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε 
το τελευταίο περιστατικό εργοδοτικής βίας. 
Τέτοιες καταστάσεις είναι αποτέλεσμα των 
μνημονιακών πολιτικών και της πλήρους διά-
λυσης της εργατικής νομοθεσίας. Τα μνημόνια 
διαρκείας έχουν επιβάλει ένα Νέο Σύστημα 
Εκμετάλλευσης, που έχει παραδώσει την ερ-
γατική τάξη ως δούλους στις ορέξεις του ερ-
γοδότη – δεσπότη. Πρέπει όλοι να ακολουθή-
σουμε το παράδειγμα του συναδέλφου και να 
στηρίξουμε τον αγώνα του. Με πρωτοβουλία 
της Αντεπίθεσης των Εργαζόμενων, που βρί-
σκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 
συναδέλφου, συγκροτήθηκε ανοιχτή επιτρο-
πή αλληλεγγύης. Η επιτροπή πραγματοποιεί 
παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από το κατά-
στημα σε εβδομαδιαία βάση. 

Ξυλοκοπήθηκε επειδή ζητούσε τα ένσημά του και τα δεδουλευμένα του! 
Συνέντευξη με τον Shakil Chaudhry Mohammad
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Ιωάννινα: Στο στόχαστρο η λέσχη των εστιών Δόμπολης
Μπαίνοντας στις σχολές τον Ιανουάριο, αντικρίσαμε μία διαλυτική 

κατάσταση για την φοιτητική μέριμνα. Με το πετσόκομμα της χρημα-
τοδότησης κατά 80%, με την εφαρμογή του ν. Γαβρόγλου και των προ-
ηγούμενων αντιεκπαιδευτικών νόμων, η λειτουργία των σχολών και της 
μέριμνας έχει σχεδόν παραλύσει. Συγχωνεύσεις, δίδακτρα, κλεισίματα 
σχολών-τμημάτων, νέα μείωση της χρηματοδότησης, απολύσεις προσω-
πικού, χτύπημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι ο πυρήνας της 
επίθεσης που δέχεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η άθλια κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, και η υπόλοιπη μνημονιακή κουστωδία έχουν βάλει στο στόχα-
στρο την δημόσια δωρεάν παιδεία και δεν θα σταματήσουν, αν δεν τους 
σταματήσουμε με τους αγώνες μας.

Στην εστία της Δόμπολης, η λειτουργία της λέσχης κρέμεται από μία 
κλωστή. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ως φορέας που διαχειρίζεται την μέριμνα στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκήρυξε διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση 
των λεσχών-εστιών που χρηματοδοτεί. Μέχρι στιγμής τα εστιατόρια λει-
τουργούσαν με την εποπτεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και ο εργολάβος έκανε 
σύμβαση μόνο για τους εργαζόμενους. Πλέον, αντικείμενο της εργολαβί-
ας θα είναι και η παρασκευή γευμάτων για τους δικαιούχους στις εστίες. 
Αυτό στην πράξη σημαίνει νέες απολύσεις εργαζομένων, όπως και έγι-
νε, καθώς με τον νέο εργολάβο έχουν απολυθεί ήδη δύο εργαζόμενοι. Οι 
απολύσεις σηματοδοτούν την διάλυση-κλείσιμο της λέσχης. Επίσης, με 
σκοπό την μείωση του κόστους των προμηθειών, η εργολαβία έχει υπο-
βαθμίσει σημαντικά τη ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού. Αναφο-
ρικά, θα δίνεται περίπου έως 1,80€ ανά δικαιούχο συνολικά και για τα 3 
γεύματα ημερησίως (!). Σκοπεύουν να μας αφήσουν νηστικούς ή να μας 
επιβάλουν αργότερα αντίτιμο.

Ως Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη κινητοποιηθήκαμε άμεσα, ώστε 
να μπλοκάρουμε την ιδιωτικοποίηση της λέσχης και τις απολύσεις. Η 
συμβολή μας στοχεύει: α) να ανοίξει συνολικά το πρόβλημα με την μέ-
ριμνα, β) να συμπεριλάβει ο αγώνας το σύνολο των προβλημάτων της 
εστίας (συντήρηση, θέρμανση, ζεστό νερό, κ.α.), γ) να μετατρέψουμε τις 
συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς σε μαχητικές παρεμβάσεις, όπου 
θα επιβάλουμε τις ανάγκες μας και δ) να συντονιστούμε με τον σύλλογο 
εστιακών φοιτητών, που βρίσκεται σε διαρκείς κινητοποιήσεις από την 
αρχή της χρονιάς.

Απόψεις που θεωρούν ότι «οι καταλήψεις είναι επικίνδυνες ή «είναι 
αναποτελεσματικές», γιατί εμποδίζουν την μαζικοποίηση του κινήματος 
ή ότι «οι εργαζόμενοι έχουν εφησυχαστεί» πρέπει να καταπολεμηθούν. 
Καλλιεργούν την ηττοπάθεια και τον συμβιβασμό, δεν προσφέρουν τί-
ποτα και συμβάλλουν στην υποχώρηση. Για να μπορέσει το φοιτητικό 
κίνημα να ανασυγκροτηθεί και να παλέψει ενάντια στην διάλυση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζεται να υιοθετήσει ένα μαχητικό σχέδιο 
αγώνων που θα ξεκινάει από τα άμεσα προβλήματα, χωρίς να μένει μόνο 
σε αυτά, θα διεκδικεί και θα επιβάλλει λύσεις.
- Καμία ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο λέσχης. Δωρεάν σίτιση-στέγαση
- Δημόσια και δωρεάν παιδεία, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης
- Έξω οι εργολάβοι από τις σχολές - Καμία απόλυση εργαζομένων

Από την δράση μας

Η άθλια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πιστή στις 
μνημονιακές δεσμεύσεις προς την ΕΕ και τον 
ΟΟΣΑ, ψήφισε στις 17/1 τον νόμο-έκτρωμα 
για το νέο σύστημα πρόσληψης μόνιμων-ανα-
πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Η 
κυβέρνηση, χτύπησε στην Αθήνα τη διαδήλω-
ση στις 11/1 με πολλούς τραυματισμούς. Παρ’ 
όλα αυτά, στις 14/1 και 17/1 σε όλη την Ελλάδα 
ήμασταν χιλιάδες οι εκπαιδευτικοί και φοιτη-
τές, που μετά από καιρό, βγήκαμε στους δρό-
μους ενάντια στο «προσοντολόγιο»-έκτρωμα, 
που καταργεί την αξία των πτυχίων, υποβαθμί-
ζει την προϋπηρεσία και καταδικάζει τους πά-
ντες (αναπληρωτές, αδιόριστους, μόνιμους) σε 
ένα ανελέητο κυνήγι εξαγοράς «προσόντων», 
επιβάλλοντας τη μεταξύ μας διαίρεση.

ΟΛΜΕ - ΔΟΕ τροχοπέδη στους αγώνες
Τα ΔΣ των ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, με ευθύνη των 

δυνάμεων του νέου και του παλιού κυβερνη-
τικού-μνημονιακού συνδικαλισμού (ΣΥΝΕΚ/
ΕΡΑ-ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ-ΝΔ, ΠΕΚ-ΚΙΝΑΛ, 
ΑΕΚΚΕ), όχι μόνο δεν προετοίμασαν στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς τον αγώνα, αλλά 
και όταν κατατέθηκε το «προσοντολόγιο» δεν 
τον διευκόλυναν. Χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ  
αρνήθηκε να προκηρύξει Γενικές Συνελεύσεις 
και Συνέλευση Προέδρων, ανέβαλε ακόμα 
και τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/1 και 
αρνήθηκε να εκδώσει ανακοίνωση για την κα-

ταστολή των διαδηλώσεων. Υπό την πίεση της 
μαζικότητας των κινητοποιήσεων προκήρυξε 
3ωρες στάσεις εργασίας (μένοντας πίσω ακό-
μη και από την ΑΔΕΔΥ, που προκήρυξε 24ωρη 
απεργία), αρνήθηκε να καλύψουν τα έξοδα με-
τακίνησης εκπαιδευτικών από την επαρχία στις 
κινητοποιήσεις στην Αθήνα, ενώ η συμμετοχή 
της το προηγούμενο διάστημα στον «Εθνικό 
Διάλογο» του υπ. Παιδείας, με προτάσεις για  
ένα «δικαιότερο προσοντολόγιο», έριχνε νερό 
στον μύλο της κυβέρνησης. Τέλος, η ΟΛΜΕ 
δεν δίστασε να αρνηθεί να συμμετάσχει στην 
κινητοποίηση που είχε αποφασίσει η ΔΟΕ την 
1η Φλεβάρη, λέγοντας ότι η κατάργηση του 
«προσοντολογίου» δεν συμφέρει τον κλάδο!

Ανεπαρκείς οι δυνάμεις της Αριστεράς
Το ΠΑΜΕ σύρθηκε σε κοινές συγκεντρώ-

σεις, αρνήθηκε όμως τη δημιουργία επιτροπών 
αγώνα των αναπληρωτών ακόμα και μέσα στα 
σωματεία, ενώ δε δίστασε να διαιρέσει τους 
αναπληρωτές, με το αίτημά του περί μονιμο-
ποίησης μόνο των αναπληρωτών που εργά-
ζονται τα τελευταία χρόνια (;). Υπονομευτική 
ήταν και η στάση του να αρνείται να υιοθετήσει 
το αίτημα για μόνιμους διορισμούς με βάση το 
πτυχίο και την προϋπηρεσία, θεωρώντας ότι το 
πτυχίο και η προϋπηρεσία θα αποτελέσουν κρι-
τήρια απόλυσης!

Οι Παρεμβάσεις φάνηκε ότι δεν μπορούν 

να ξεπεράσουν τα αδιέξοδα της πολιτικής 
τους και παρά τις αριθμητικές τους δυνάμεις 
δεν κατάφεραν να δώσουν στο κίνημα ένα 
ρεαλιστικό σχέδιο αγώνων, που να το βοηθά 
να οργανωθεί από τα κάτω, να πάρει πρωτο-
βουλίες για να ξεπεράσει τις ξεπουλημένες 
γραφειοκρατικές ηγεσίες των ΟΛΜΕ–ΔΟΕ–
ΕΛΜΕ–Συλλόγων και εντέλει να δημιουρ-
γήσει προϋποθέσεις νίκης. Παρ’ ό,τι στην 
Αθήνα πήραν την πρωτοβουλία να δημιουρ-
γήσουν ένα κέντρο αγώνα, την κατάληψη της 
Πρυταόίας, της οποίας οι συνελεύσεις είχαν 
μεγάλη συμμετοχή αναπληρωτών, αναλώ-
νονταν απλά σε ακτιβισμούς εντυπωσιασμού, 
ενώ προσπαθούσαν να επιβάλουν τις προ-
τάσεις τους και δεν αφήναν τους αναπληρω-
τές να πάρουν την παραμικρή πρωτοβουλία. 
Τέλος, έμειναν και πάλι στη χρεοκοπημένη 
τακτική της «πίεσης» προς τη γραφειοκρατία, 
για να κηρύξει και να οργανώσει απεργίες. Δεν 
πρότειναν την αυτόνομη οργάνωση όλων των 
αναπληρωτών σε ένα δικό τους σωματείο που 
θα μπορούσε την κρίσιμη στιγμή του αγώνα να 
προκηρύσσει απεργίες, να υιοθετεί τα κατάλ-
ληλα αιτήματα και μην αναλώνεται στα ανα-
ποτελεσματικά παρακάλια προς την ΟΛΜΕ-
ΔΟΕ, αλλά στην ουσιαστική οργάνωση του 
αγώνα και κυρίως στην συνέχισή του για την 
κατάργηση του «προσοντολογίου» και μετά τη 
ψήφισή του. Στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι Παρεμ-

βάσεις αρχικά συμφώνησαν να συγκροτηθεί 
ανοικτή επιτροπή αναπληρωτών–αδιόριστων–
φοιτητών για τον συντονισμό, την οργάνωση 
και τη συνέχεια του αγώνα, γρήγορα υπανα-
χώρησαν, καλώντας αντιπαραθετικά, μέσω 
της Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, συντονισμό 
πρωτοβάθμιων σωματείων των εκπαιδευτικών 
(συμμετείχαν δύο σωματεία). Ισχυρίστηκαν δε 
ότι επιτροπές αναπληρωτών θα είχαν νόημα 
να δημιουργηθούν μόνο κάτω από τον έλεγχο 
των ΔΣ. Αρνήθηκαν ακόμα και να ψηφίσουν 
στα ΔΣ (π.χ. Ζ΄ Συλλόγου, Γ΄ - Ε΄ ΕΛΜΕ) στά-
ση εργασίας που θα βοηθούσε στην κατάληψη 
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που είχε αποφα-
σίσει η ανοικτή επιτροπή.

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών, μαζί με 
το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσ-
σαλονίκης και τη Σοσιαλιστική Σπουδαστική 
Πάλη, προσπαθήσαμε να δώσουμε όλες τις 
δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε την αυτοορ-
γάνωση των συναδέλφων. Συμμετείχαμε στη 
συνέλευση της κατάληψης της Πρυτανείας 
και στις εξορμήσεις στα σχολεία στην Αθήνα, 
πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί η 
ανοικτή επιτροπή στη Θεσσαλονίκη, εξηγή-
σαμε στους συναδέλφους μας τις επιπτώσεις 
αυτού του νόμου, αναδείξαμε ενοποιητικά αι-
τήματα για μονιμοποίηση όλων των αναπλη-
ρωτών έστω και με μία ώρα εργασίας με βάση 
το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία και τονίσα-
με την ανάγκη συνέχισης και σύνδεσης αυτού 
του αγώνα, με τον αγώνα ενάντια στην αξιολό-
γηση των σχολικών μονάδων και ενάντια στο 
νέο λυκείου των ταξικών φραγμών.

Οι διάφορες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που 
έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, πάντα επιχει-
ρούσαν διάφορες επιθέσεις («μεταρρυθμίσεις») στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι επιθέσεις άλλοτε 
αφορούσαν δευτερεύοντα ή μεμονωμένα θέματα, 
όπως την αλλοίωση επαγγελματικών δικαιωμάτων 
μίας σχολής ή την μείωση της χρηματοδότησης ενός 
ιδρύματος, και άλλοτε αποτελούσαν ευθεία χτυπή-
ματα στην καρδιά της δημόσια και δωρεάν παιδείας 
(προσπάθεια κατάργησης του άρθρου 16 το 2006, σχέ-
διο «Αθηνά» και κλείσιμο δεκάδων σχολών). Αυτές οι 
επιθέσεις συναντούσαν απέναντί τους ένα δυναμικό 
φοιτητικό κίνημα, που παρά τις αδυναμίες της ηγεσί-
ας του, συνήθως κατάφερνε να εμποδίσει την ψήφιση 
των επίμαχων νομοσχεδίων και αλλαγών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την ίδια πολιτική. 
Με τις αλλαγές που προωθεί στον εκπαιδευτικό χάρ-
τη, προσαρμόζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
οικτρή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός ούτε θέλει ούτε και μπορεί να 
συντηρεί την υπάρχουσα τριτοβάθμια εκπαίδευση, κα-
θώς λείπουν οι πόροι για να συντηρεί τον εκπαιδευτι-
κό μηχανισμό, αλλά και απουσιάζει η όποια προοπτική 
απορρόφησης των πτυχιούχων από την παραγωγική 
διαδικασία, το κράτος κ.λπ.

Η κυβέρνηση ψηφίζει σωρηδόν νομοσχέδια που 
αφορούν τις συγχωνεύσεις-κλεισίματα όλων των ΤΕΙ 
της χώρας, την αφαίρεση της διδακτικής επάρκειας 
από το πτυχίο των καθηγητικών σχολών, τη δημιουρ-
γία διετών δομών φοίτησης κατά παραγγελία των διά-
φορων επιχειρηματιών. Το απαραίτητο συμπλήρωμα 
όλων αυτών είναι η επιδιωκόμενη κατάργηση του πα-
νεπιστημιακού ασύλου και η μετατροπή του σε «άσυ-
λο ιδεών», δηλαδή άσυλο κενό περιεχομένου. 

Οι τελευταίες επιθέσεις της κυβέρνησης σε κα-
μία περίπτωση δεν έχουν πάρει την απάντηση που 
χρειάζεται από μεριάς του φοιτητικού κινήματος. Το 
τελευταίο δείχνει να έχει λησμονήσει βασικές του 
αγωνιστικές παραδόσεις και αντανακλαστικά, συμπε-
ριλαμβανομένων των δημοκρατικών του διαδικασιών 
(γενικές συνελεύσεις, συντονιστικά, επιτροπές). Κύρια 
ευθύνη για αυτή τη κατάσταση φέρουν οι μεγάλες ορ-
γανωμένες δυνάμεις που παρεμβαίνουν στο φοιτητικό 
κίνημα. 

Η ΠΚΣ-ΚΝΕ (ΚΚΕ) προσπαθεί να εμφανιστεί 
σαν η μόνη αριστερή δύναμη και να ελέγξει ασφυκτι-
κά όποιον φοιτητικό σύλλογο μπορεί. Όπου δεν το 
καταφέρνει, διασπά τους αγώνες παραβιάζοντας κάθε 

συλλογική απόφαση και επιβάλλοντας, ακόμα και με 
φυσική βία, την πολιτική της γραμμή.

Τα ΕΑΑΚ (ΛΑΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ), λόγω των αντιθέ-
σεων που συσπειρώνουν στο εσωτερικό τους, έχουν 
διασπαστεί σε δύο κύρια κομμάτια. Οι διασπάσεις 
τους πιθανότατα θα συνεχιστούν. Αυτό έχει οδηγήσει 
στο να μην υπάρχει καμία απολύτως κοινή γραμμή πά-
λης και το κάθε σχήμα να λειτουργεί αυτόνομα. Λόγω 
των τεράστιων διαφωνιών έχουν εγκλωβιστεί σε έναν 
φοιτητοκεντρισμό και ένα κυνήγι μαγισσών απέναντι 
σε καθηγητές-κοσμήτορες-πρυτάνεις, αποστερώντας 
το φοιτητικό κίνημα από ένα από τα μεγαλύτερα πλε-
ονεκτήματά του: την ικανότητά του να αντιπαρατί-
θεται επιτυχημένα με την κυβέρνηση. Στην καλύτερη 
περίπτωση τα ΕΑΑΚ μένουν προσκολλημένα σε ένα 
ξεπερασμένο σχέδιο πάλης το οποίο δεν ανταποκρίνε-
ται στο είδος και το μέγεθος της επίθεσης.

Παρά το γεγονός πως τα τελευταία δύο χρό-
νια παρουσιάζεται μια αυθόρμητη κίνηση φοιτητών 
απέναντι στις επιθέσεις, αυτή περιορίζεται σε μεμο-
νωμένες αντιστάσεις ανά σχολή, χωρίς να υπάρχει 
οποιοσδήποτε συντονισμός και κλιμάκωση του αγώ-
να πανελλαδικά. Το φοιτητικό κίνημα σήμερα έχει την 
ανάγκη να ξεπεράσει τις αδυναμίες και τις αγκυλώσεις 
που βάζουν οι αδιέξοδες πολιτικές των συγκεκριμένων 
δυνάμεων. Έχει ανάγκη μια δύναμη η οποία θα επανα-
φέρει τις ξεχασμένες παραδόσεις του, θα προωθήσει 
μορφές αυτοοργάνωσης για την επαναλειτουργία των 
συλλόγων με τις αρχές της εργατικές δημοκρατίας, θα 
προτείνει μαχητικές μορφές πάλης βάζοντας στο στό-
χαστρο τους πραγματικά υπεύθυνους, που δεν είναι 
άλλοι από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και την Ε.Ε. 
Αυτή η δύναμη είναι η Σοσιαλιστική Σπουδαστική 
Πάλη, η οποία με συνέπεια και μαχητικότητα παλεύ-
ει για τα δικαιώματα των φοιτητών και της νεολαίας 
μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Οι αγώνες που έχει 
δώσει η ΣΣΠ δείχνουν το δρόμο στο φοιτητικό κίνη-
μα. Η πολιτική της είναι που κατάφερε να ξυπνήσει 
συλλόγους που είχαν χρόνια να πραγματοποιήσουν 
γενική συνέλευση, και να δώσουν σκληρές μάχες απέ-
ναντι στις συγχωνεύσεις. Είναι η πολιτική που έχει 
αναγεννήσει συλλόγους εστιών που καταφέρνουν να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες και δωρεάν στέ-
γαση για τους φοιτητές. Αυτή την πολιτική απαιτείται 
να την ενισχύσουμε και να την εξαπλώσουμε σε κάθε 
σχολή, ώστε να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά, ακόμα 
πιο μαζικά, στις μικρές και μεγάλες μάχες που έχουμε 
μπροστά μας.

Ανακοίνωση της Αντεπίθεσης των Εκπαιδευτικών
Κάτω το «Προσοντολόγιο» - Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών

Με ένα νέο φοιτητικό κίνημα 
Για τους αγώνες και τις εξεγέρσεις της γενιάς μας
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Κατακόρυφη αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων»/δυστυχημάτων
Σφαγή δίχως τέλος για την 
εργατική τάξη

Εκατόμβες ανθρώπινων ζωών, εργάτες 
που δεν επιστρέφουν ποτέ από τη «μάχη» 
του μεροκάματου. Μια διαχρονική θυσία των 
παιδιών της εργατικής τάξης στον «Μολώχ» 
της καπιταλιστικής κρίσης και παρακμής, της 
μνημονιακής «κανονικότητας» και πραγματι-
κότητας.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθε-
ωρητών Εργασίας (ΠΟΣΕΠΕ): αύξηση των 
εργατικών «ατυχημάτων» στην Ελλάδα από 
το 2010 και μετά, 10% κάθε χρόνο, ενώ το 
πρώτο τρίμηνο του 2017 παρατηρείται αύξη-
ση 15%, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016. 
Ανάλογη πορεία ακολουθούν και τα θανατη-
φόρα «ατυχήματα» - εργατικές δολοφονίες. 
Και αυτά τα στοιχεία είναι ελλιπή, καθώς 
αφορούν μόνο τις ελάχιστες περιπτώσεις που 
γνωστοποιούνται στο ΣΕΠΕ αφού στους χώ-
ρους δουλειάς επικρατεί η εργοδοτική τρο-
μοκρατία, επιβάλλοντας καθεστώς σιωπής.

Στις στατιστικές δεν υπολογίζονται επί-
σης και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των 
εργαζομένων από την υποβάθμιση των συν-
θηκών εργασίας που αυξάνονται με ραγδαί-
ους ρυθμούς. Μόνο το τετράμηνο 8/2018 
– 12/2018, 21 εργάτες σκοτώθηκαν εν ώρα 
εργασίας. Από την αρχή του 2019 οι νεκροί 
εργαζόμενοι ανέρχονται σε 8 με αντιστοιχία 
1 θάνατος κάθε 3 μέρες! Δεκάδες είναι και οι 

εργαζόμενοι που σακατεύονται, ακρωτηριά-
ζονται ή μένουν ανάπηροι.

Εργοδοτικά εγκλήματα, όχι 
ατυχήματα!

Τα εργατικά «ατυχήματα» και δυστυχή-
ματα είναι ο βαρύς φόρος αίματος που πλη-
ρώνουν οι εργαζόμενοι στο «σφαγείο» του 
Νέου Συστήματος Εκμετάλλευσης και του 
μνημονιακού καθεστώτος που έχουν επιβά-
λει ΕΕ – ΔΝΤ - κεφάλαιο, με την συνενοχή 
όλων των κυβερνήσεων και έχει μετατρέψει 
τους εργοδότες σε δεσπότες και τους εργα-
ζόμενους σε σύγχρονους δούλους. Ο μακά-
βριος απολογισμός της εντατικοποίησης της 
δουλειάς, της εξάπλωσης των «ευέλικτων» 
σχέσεων εργασίας, της μαύρης και ανασφά-
λιστης εργασίας, της ανασφάλειας και του 
φόβου της απόλυσης, της περικοπής μισθών, 
της μη καταβολής τους και πολλών άλλων 
μορφών εργοδοτικής βίας. Eίναι ενδεικτικό 
πως με βάση τα στοιχεία του συστήματος 
«ΕΡΓΑΝΗ» τον Δεκέμβρη του 2018, οι ελα-
στικές σχέσεις εργασίας, όσον αφορά στην 
υπογραφή νέων συμβάσεων, ανήλθαν στο 
56,22% (μερική απασχόληση 42,14% και εκ 
περιτροπής εργασία 14,08%). Το δωδεκά-
μηνο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018, οι ελα-
στικές σχέσεις εργασίας, όσον αφορά στην 
υπογραφή νέων συμβάσεων, ανήλθαν στο 
54,34% (μερική απασχόληση 41,60% και εκ 
περιτροπής εργασία 12,74%).

Με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς 
μας - Καμία ανοχή στον πόλεμο 
που μας έχουν κηρύξει

Η εργατική τάξη δεν αντέχει να πληρώ-
νει άλλο αυτό το φόρο αίματος. Ο καλύτε-
ρος τρόπος για να τιμήσουμε τους νεκρούς 
συναδέλφους μας και να διασφαλίσουμε πως 
τέτοια εγκλήματα δε θα ξανασυμβούν, είναι 
μέσα από την οργάνωσή μας σε κάθε χώρο 
δουλειάς, με τους μαχητικούς και ανυποχώ-
ρητους αγώνες μας. Για να συγκρουστούμε 
με τους εργοδότες/δολοφόνους και όλα τα 
μνημονικά σκουπίδια. Για να συντρίψουμε το 
μνημονιακό καθεστώς και να απαλλαγούμε 
από το παράλογο και ανθρωποφάγο σύστη-
μα που μετρά τα πάντα με το κέρδος. Για να 
καταργήσουμε συνολικά την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο.

«Το κεφάλαιο είναι ανελέητο απέναντι 
στην υγεία και στη διάρκεια ζωής του εργάτη, 
παντού όπου δεν το υποχρεώνει η κοινωνία να 
τις υπολογίζει. Στην κατηγορία για σωματικό 
και πνευματικό μαρασμό, για πρόωρο θάνατο 
και για το μαρτύριο της υπερβολικής εργασίας 
απαντάει: Μήπως θα ‘πρεπε να μας βασανίζει 
αυτό το βάσανο μια και αυξάνει τις απολαύ-
σεις (τα κέρδη) μας;»

Κ. Μαρξ: «Το Κεφάλαιο», τόμος 1ος

 ■ Άννα Ασλανίδη

Ξεκίνησε η δίκη 
των εννέα τούρκων και 

κούρδων αγωνιστών

Στις 28/11/2017, λίγες μέρες πριν τη 
συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν στην Αθή-
να, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέ-
λαβε εννέα τούρκους και κούρδους αγω-
νιστές που συνδέονταν με την «Επιτροπή 
Αλληλεγγύης στους Πολιτικούς Κρα-
τούμενους σε Τουρκία και Κουρδιστάν», 
έπειτα από εισβολή στα σπίτια τους.

Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν ως 
μέλη του DHKP-C (Επαναστατικό Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο), που 
έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατικό» από 
τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ–ΕΕ. Οδη-
γήθηκαν στον εισαγγελέα, όπου τους 
ασκήθηκαν διώξεις για συγκρότηση και 
ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, προ-
μήθεια–κατοχή εκρηκτικών, αντίσταση 
κατά της αρχής κ.ά.

Παρουσιάστηκαν μπροστά στον ει-
σαγγελέα με μώλωπες και επιδέσμους 
στα κεφάλια. Καταγγέλλουν, μέσω των 
συνηγόρων τους, ότι τους χτύπησαν βά-
ναυσα, τόσο στη ΓΑΔΑ όσο και έξω από 
το γραφείο του εισαγγελέα. Μία δικη-
γόρος υποστήριξε πως οι συλληφθέντες 
«ήταν δεμένοι πισθάγκωνα και δέχθηκαν 
επίθεση από 25 άνδρες της αντιτρομο-
κρατικής, επειδή διεκδίκησαν να τους δέ-
σουν τα χέρια μπροστά για να μπορέσουν 
να πιουν νερό. Και επειδή φώναξαν συν-
θήματα για την αξιοπρέπειά τους, τους 
έκαναν κανονική επίθεση».

Στη συνέχεια, τους διασκόρπισαν σε 
διάφορες φυλακές ανά την Ελλάδα, καθι-
στώντας δύσκολη έως αδύνατη την επι-
κοινωνία μεταξύ τους, καθώς και με τους 
δικηγόρους τους. Η μετάβαση των δικη-
γόρων από φυλακή σε φυλακή κοστίζει 
πολύ σε χρήμα και χρόνο, ενώ πρόβλημα 
αποτελεί φυσικά και η μη γνώση καλών 
ελληνικών. Όλα αυτά παρεμποδίζουν σο-
βαρά την υπεράσπισή τους.

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα 4/2 
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, 
με τοποθετήσεις των δυο αστυνομικών 
- μαρτύρων κατηγορίας. Ο ένας ήταν ο 
«υπεύθυνος παρακολούθησης» των αγω-
νιστών και ο άλλος ήταν ένας από αυτούς 
που τους συνέλαβαν. Από τις καταθέσεις 
τους φαίνεται να προκύπτει πως δεν ευ-
σταθεί σχεδόν καμία κατηγορία από όσες 
τους έχουν απαγγελθεί. Το κατηγορητή-
ριο ενδεχόμενα θα κινηθεί γύρω από την 
«ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση». Η 
δίκη θα συνεχιστεί την Τετάρτη 6/2. 

Η κυβέρνηση αξιοποιεί την υπόθεση 
στα πλαίσια του Κράτους Έκτακτης Ανά-
γκης, που έχει επαναφέρει πλήρως και οι-
κοδομεί συστηματικά. Ένα χτύπημα των 
δημοκρατικών ελευθεριών απόλυτα απα-
ραίτητο και για τον ρόλο μισθοφόρου 
που θέλει να παίξει στα σχέδια των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, σε συμμα-
χία με τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα 
(Αίγυπτος, Ισραήλ κ.ά.).

Αυτό το Κράτος Έκτακτης Ανάγκης 
πρέπει να τσακιστεί! Το εργατικό και 
νεολαιίστικο κίνημα πρέπει να εκφράσει 
την αλληλεγγύη του στους διωκόμε-
νους αγωνιστές απαιτώντας την άμεση 
απελευθέρωσή τους, την απόσυρση των 
κατηγοριών - σκευωριών της αντιτρο-
μοκρατικής και την παραδειγματική τι-
μωρία των αστυνομικών που τους 
χτύπησαν.

Στις 5 Φλεβάρη εκδικάζεται η 
προσφυγή που έχει καταθέσει 
στο ΣτΕ η ΟΕΦΕ (Ομοσπον-
δία Εκπαιδευτών Φροντιστών 

Ελλάδας-εργοδοτική ένωση των φροντι-
στηριαρχών), με την οποία ζητάνε την 
ακύρωση των διατάξεων με τις οποίες το 
ελάχιστο ωρομίσθιο καθηγητή σε φροντι-
στήριο καθορίζεται στα 6,70 ευρώ μικτά!

Με την προσφυγή αυτή οι εργοδότες 
στοχεύουν:

α) Στη μείωση του ωρομισθίου μας 
από 6,70 μικτά, στα 3,50 ευρώ μικτά, δη-
λαδή στο μισό!

β) Στην κατάργηση -με έναν έμμεσο 
και ύπουλο τρόπο- του πλήρους ωραρίου 
των 21 ωρών εβδομαδιαίως και στη μετα-
τροπή του σε 40ωρο.

γ) Στην κάθετη μείωση των εργοδο-
τικών εισφορών για την ασφάλισή μας. 
Πράγμα που θα σημάνει και τη συνολική 
αλλαγή προς το χειρότερο του τρόπου 
ασφάλισής μας, μείωση των ενσήμων μας, 
τεράστιες δυσκολίες για να βγει κάποιος 
ταμείο ανεργίας κ.λπ. Αυτό φυσικά σχετί-
ζεται και με το περσινό στραπάτσο κυβέρ-
νησης και εργοδοτών, όταν η εγκύκλιος 
που άλλαζε τον τρόπο υπολογισμού των 
ενσήμων των εκπαιδευτικών αποσύρθηκε 
μετά από πολύμηνες κινητοποιήσεις του 
ΣΜΕΘ.

δ) Στην επίσημη θεσμοθέτηση καθε-
στώτος κάτεργου στα φροντιστήρια: Με 
καθηγητές στα όρια της εξαθλίωσης, μι-
σθούς πείνας, απόλυτα αναλώσιμους και 
φοβισμένους, και φροντιστηριάρχες που 
θα παζαρεύουν για να μας δίνουν ψίχουλα.

Οι φροντιστηριάρχες είναι ένα κομ-
μάτι εργοδοτών το οποίο ωφελήθηκε στο 
έπακρο από την εφαρμογή των μνημονίων 
και την καταστρατήγηση όλων των εργα-
σιακών δικαιωμάτων: Με την κατάργηση 
των συλλογικών συμβάσεων το 2012, τα 

ωρομίσθια και οι μισθοί των καθηγητών 
ισοπεδώθηκαν. Σήμερα, ένας καθηγητής 
με πλήρες ωράριο (21 ώρες εργασίας τη 
βδομάδα) αμείβεται με τον βασικό μισθό 
των 586 ευρώ μικτών, ενώ τα δίδακτρα 
που πληρώνουν γονείς και μαθητές παρέ-
μειναν σε δυσθεώρητα ύψη. Παρόλα αυτά, 
ακόμα και με αυτήν την κουτσουρεμένη 
εργατική νομοθεσία, οι εργοδότες μας 
είναι από τους πρωτοπόρους στην κατα-
πάτησή της: όλοι οι εκπαιδευτικοί γνω-
ρίζουμε ότι η αδήλωτη και ανασφάλιστη 
εργασία οργιάζει, ότι η καταβολή δώρων 
και επιδομάτων είναι άπιαστο όνειρο για 
τους περισσότερους (έχουν σημειωθεί και 
περιστατικά επιστροφής του δώρου στον 
εργοδότη), ότι οι υπερωρίες δεν πληρώ-
νονται, ότι τα διάφορα «extra» (διαγωνί-
σματα, ενημερώσεις γονέων κ.λπ.) θεω-
ρούνται υποχρέωση του εργαζόμενου και 
όχι εργάσιμος χρόνος.

Είναι φανερό ότι ούτε αυτά τους είναι 
αρκετά! Το «τέλος των μνημονίων» και η 
«επαναφορά» των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων για τους εργοδότες και την κυ-
βέρνηση (αυτή και όποια επόμενη) σημαί-
νουν απλά τη συνέχιση του ξεζουμίσματος 
των εργαζομένων για πάντα!

Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να 
έχουμε και στη δικαιοσύνη, που με μια 
σειρά αποφάσεών της τελευταία (καθα-
ρίστρια στο Βόλο, Κυριακάτικη αργία, μη 
καταβολή δεδουλευμένων), δείχνει ότι εί-
ναι βασικός πυλώνας της εφαρμογής του 
δόγματος «νόμος είναι το δίκιο του εργο-
δότη».

Μόνο με τη δική μας οργάνωση, αντί-
σταση και μαχητική κινητοποίηση μπο-
ρούμε να αποκρούσουμε αυτήν τη σφοδρή 
επίθεση, η οποία δεν θα είναι η τελευταία. 
Χρειάζεται να οργανωθούμε σε κάθε χώρο 
δουλειάς και στο Σωματείο Μισθωτών 
Εκπαιδευτικών, για να σώσουμε τα δικαι-
ώματά μας. Να παλέψουμε για μια ενιαία 

συλλογική σύμβαση στα φροντιστήρια, με 
αυξήσεις στους μισθούς και τα ωρομίσθια, 
κατάργηση του καθεστώτος επισφάλει-
ας στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε όλα 
αυτά τα χρόνια.

Το ΣΜΕΘ, ξεκινάει μια μεγάλη καμπά-
νια ενημέρωσης σε κάθε φροντιστήριο 
της πόλης και καλεί κάθε συνάδελφο να 
προσεγγίσει το Σωματείο, να συζητήσου-
με και να οργανώσουμε από κοινού τον 
αγώνα μας.

Απαιτούμε να απορριφθεί η κατάπτυ-
στη προσφυγή της ΟΕΦΕ. Οι εργοδότες, 
με αυτήν την προσφυγή, μας κηρύσσουν 
ανοιχτό πόλεμο. Τους διαμηνύουμε σε 
όλους τους τόνους ότι οι πόθοι τους για 
εργαζόμενους δούλους δεν θα πραγμα-
τοποιηθούν. Ζητάμε από την ΟΙΕΛΕ να 
κηρύξει άμεσα απεργία για τις 5 Φλεβάρη 
και καλούμε κάθε συνάδελφο σε συμμετο-
χή στις κινητοποιήσεις που θα καλέσει το 
ΣΜΕΘ.

Απαιτούμε - παλεύουμε για:
- Να απορριφθεί άμεσα η κατάπτυστη 

προσφυγή της ΟΕΦΕ.
- Κλαδική Σύμβαση στα φροντιστή-

ρια, υποχρεωτική για όλους, με υποχρε-
ωτικές αυξήσεις στους μισθούς και τα 
ωρομίσθια.

- Καμιά ανοχή στη μη τήρηση της 
εργατικής νομοθεσίας. Να πληρώνονται 
όλα τα δώρα και τα επιδόματα.

- Μετατροπή της σύμβασης εργασίας 
σε αορίστου χρόνου αυτόματα, μετά από 
δύο χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδό-
τη.

τηλ: 2310-265730, 
e-mail: somiekth@gmail.com 
ιστοσελίδα: www.smeth.gr 

Οι φροντιστηριάρχες θέλουν καθηγητές-δούλους με ωρομίσθιο 3,5 ευρώ μικτά!
Απαντάμε με οργάνωση κι αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς
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Στην «Κεντροαριστερά», το εγ-
χείρημα ΚΙΝΑΛ ναυάγησε, 
καθώς βρέθηκαν εντέλει εκτός 
η ΔΗΜΑΡ και το Ποτάμι, αφή-

νοντας θλιβερά μόνα τα απομεινάρια του 
ΠΑΣΟΚ. Από το Ποτάμι, Αμυράς και Ψα-
ριανός κινούνται προς τη ΝΔ, δείχνοντας 
ότι κι αυτό παραπαίει.

Στη Δεξιά και Ακροδεξιά, εκτός της εξα-
έρωσης των ΑΝΕΛ, έχουμε την εμφάνιση:

α) Της «Δύναμης Ελληνισμού», που 
ανακοίνωσαν οι Δημήτρης Καμμένος (δι-
αγραμμένος από τους ΑΝΕΛ) και Τάκης 
Μπαλτάκος (δεξί χέρι του Σαμαρά), επί της 
ουσίας ακροδεξιοί, αν και με μια επίφαση 
δημοκρατικού καθωσπρεπισμού. Αυτοί οι 
«δεξιοί χωρίς εκπτώσεις» (αυτοχαρακτη-
ρισμός του Μπαλτάκου) προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν το αντιδραστικό ρεύμα 
των «μακεδονομάχων», ξιφουλκώντας 
για σκίσιμο της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Ανασύροντας μια παραλλαγή του τρίπτυ-
χου «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» και της 
προπαγάνδας για τα «εγκλήματα της Αρι-
στεράς» (που έθρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ), θέλουν 
να κολυμπήσουν στα θολά νερά κάποιας 
υπεράσπισης της «εθνικής κυριαρχίας» και 
της «ταυτότητας του ελληνισμού», χωρίς 
βέβαια να παραλείπουν την προσήλωσή 
τους στα Μνημόνια.

β) Του ΕΠΟΣ (Ελληνική Πολιτική Συ-
νείδηση) του Μιχάλη Πατσίκα, εκ των διορ-
γανωτών των εθνικιστικών συλλαλητηρί-
ων. Θέλει να πλασαριστεί ως «πατριωτικό, 
δημοκρατικό», πάνω από την Δεξιά ή την 
Αριστερά, ενώ υποτίθεται αποκλείει κάθε 
σύμπραξη με τη Χρυσή Αυγή και μνημο-
νιακά κόμματα. Η ίδρυσή του προκάλεσε 
αντιδράσεις άλλων «μακεδονομάχων», δεί-
χνοντας τις διαιρέσεις σ’ αυτό το χώρο.

γ) Νέου «κεντροδεξιού» σχηματισμού, 
που έχει εξαγγείλει ο Ευάγγελος Αντώνα-
ρος, προσπαθώντας να εκφράσει μια πτέ-
ρυγα της ΝΔ πιο «μετριοπαθή» από το κυ-
ρίαρχο δίδυμο Μητσοτάκη–Γεωργιάδη.

Το τσίρκο της αστικής πολιτικής
Η εξαέρωση των ΑΝΕΛ, ΚΙΝΑΛ, Πο-

τάμι δεν εκπλήσσει. Η Συμφωνία των Πρε-
σπών είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. 
Βασική αιτία είναι η εξάντληση του όποιου 
παρασιτικού ρόλου είχαν. Βαδίζοντας προς 
τις εκλογές, έχοντας επιβάλλει στο κοινο-
βούλιο όλα τα βασικά στοιχεία της μνημο-
νιακής και φιλοϊμπεριαλιστικής πολιτικής 
του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πλέον ανάγκη από 
το δεκανίκι των ΑΝΕΛ, τις αστειότητες 

ενός μηδενικού όπως ο Π. Καμμένος, που 
επόμενο ήταν να βλέπει ότι έχει απομείνει 
από το κόμμα του να διαλύεται και ο ίδιος 
να χάνει τις ελπίδες πολιτικής επιβίωσης. 
Το ΚΙΝΑΛ προσπαθεί να διεξάγει έναν 
αστείο διμέτωπο ενάντια σε ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ, χωρίς να μπορεί να πει τίποτα εκτός 
από κενολογίες. Στις ίδιες συντεταγμένες 
«κυλάει» το Ποτάμι. Φυσιολογικό αποτέ-
λεσμα: η αποσύνθεση όλων.

Φαίνεται ότι έτσι θα μπορούσαν να ευ-
νοηθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για 
να λεηλατήσει τα κουφάρια της «κεντροα-
ριστεράς» και γενικά του «κέντρου», με τη 
νέα προοδευτική συμμαχία που σερβίρει. Η 
ΝΔ για να συσπειρώσει –και στην προοπτι-
κή της εξουσίας– όλα τα δεξιά κομμάτια. 
Ωστόσο, τα πράγματα είναι πολύ πιο σύν-
θετα, το πρόβλημα για την αστική πολιτική 
συνολικά μεγαλώνει με αυτές τις εξελίξεις, 
είναι μάλλον αδύνατο να αναβιώσει ένας 
σταθερός «διπολισμός» ή «δικομματισμός». 
Γιατί:

α) Η παραπέρα μετάλλαξη του σημε-
ρινού ΣΥΡΙΖΑ θα τον διαλύσει ακόμα πε-
ρισσότερο σε έναν χυλό, όπως δείχνει και 
ο τρόπος που παραμένει στην εξουσία, 
συρράπτοντας σε μια «πλειοψηφία» κάθε 
κοινοβουλευτικό κουρέλι. Αυτό σημαίνει 
ότι με την απώλεια της εξουσίας, θα αρχίσει 
και γι’ αυτόν μια αντίστροφη μέτρηση. Εί-
ναι αδύνατον να μακροημερεύσουν τέτοιοι 
σχηματισμοί, όσο συνεχίζεται η κρίση του 
ελληνικού καπιταλισμού. Και αν οικονομι-
κή συγκυρία, συσχετισμοί από το παρελθόν 
και «αριστερές» χειρονομίες, στήριξη του 
κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών, κάμψη 
των αγώνων επέτρεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ σχε-
δόν να εξαντλήσει την τετραετία, είναι από 
την άλλη χαρακτηριστική η ραγδαία απο-
δόμηση των «κεντρώων» αστικών δυνάμε-
ων σε όλη την Ευρώπη (π.χ. Μακρόν), που 
αιωρούνται χωρίς κοινωνικές αναφορές, 
πρόγραμμα, ιδεολογία (πέρα από την λυσ-
σασμένη επίθεση στην εργατική τάξη).

β) Το ίδιο πρόβλημα, μιας πραγματικής 
ανανέωσης και ανασύνθεσης, υπάρχει για 
τη ΝΔ. Με μόνη πολιτική τα ακόμα πιο 
σκληρά Μνημόνια και τη «μείωση του κρά-
τους», είναι ήδη υποχρεωμένη να σκέφτεται 
τους όρους με τους οποίους θα κυβερνήσει, 
αν επικρατήσει εκλογικά. Η αντίφασή της 
είναι μεγάλη, ανάμεσα σε κάποιο γκρίζο 
«κέντρο» που υποτίθεται θέλει να μαζέψει 
ο Μητσοτάκης, από τη μια, στην ακροδε-
ξιά ρητορεία και ατζέντα που μοιράζεται με 
τους Γεωργιάδηδες από την άλλη.

Επίσης, μπορεί τα μέχρι πρότινος «εν-

διάμεσα» κόμματα να διαλύονται, αλλά 
εμφανίζονται «νέα», ακόμα πιο κούφια. Με 
μόνη φιλοδοξία να εξασφαλίσουν σε λίγους 
επικεφαλής τους την πολυπόθητη είσοδο 
στη Βουλή, στην «πολιτική», στα παχυλά 
προνόμια που τα συνοδεύουν. Ανάμεσά 
τους θα αναζητηθεί ο θίασος από νέους 
«πρόθυμους» να προσφέρουν, με το αζημί-
ωτο, τις υπηρεσίες τους σαν κοινοβουλευ-
τικές τσόντες.

Το φαινόμενο δεν θα σταματήσει, δη-
λαδή η δημιουργία τέτοιων «νέων» σχη-
ματισμών. Πέρα από σημαντικά πολιτικά 
θέματα (όπως το Μακεδονικό), το σταθε-
ρό υπόβαθρο που την τροφοδοτεί είναι η 
τεράστια κρίση του ελληνικού καπιταλι-
σμού, που όχι μόνο οδηγείται προς νέες 
εκρήξεις, αλλά παίρνει πλέον διαστάσεις 
ιστορικής παρακμής. Οδηγώντας διαρκώς 
τα αστικά κόμματα –άλλωστε τρομακτικά 
αδυνατισμένα– στα όριά τους, ξεσκίζοντας 
τις ραφές κάθε φαινομενικής σταθερότη-
τας. Η συνέχιση αυτού του παρακμιακού 
θρυμματισμού είναι επόμενη όσο, επίσης, 
δεν εμφανίζεται από την αντίπαλη πλευρά, 
από το εργατικό κίνημα, μια πιο σταθερή 
ταξική συσπείρωση, που θα επιβάλλει ένα 
«συμμάζεμα». Είναι φαινομενικά παράδο-
ξο, αλλά μόνο μια σοβαρή απειλή από την 
πλευρά του εργατικού κινήματος μπορεί να 
υποχρεώσει τις αστικές δυνάμεις να «σοβα-
ρευτούν», παραμερίζοντας τη γελοιότητα 
των σημερινών διαφορών τους.

Έτσι, αντιμέτωπα με παγόβουνα προ-
βλημάτων και αδιεξόδων, ο ελληνικός καπι-
ταλισμός και τα πολιτικά επιτελεία του στέ-
κουν ισχνά και άναυδα, χωρίς στρατηγική 
πέρα από μια καταστροφική αρπακτικότη-
τα (Μνημόνια), χωρίς εναλλακτικό προσα-
νατολισμό πέρα από την πρόσδεση σε μια 
αποσυντιθέμενη «Δύση». Με ένα πολιτικό 
προσωπικό όλο και πιο γελοίο, που αδυνα-
τεί εκκωφαντικά να ανανεωθεί και που η 
ύπαρξή του έχει γίνει μια καυτή αντίφαση, 
μια εστία μόλυνσης της ελληνικής κοινωνί-
ας. Με τέτοια υλικά, είναι αδύνατο να ανα-
δυθεί και ένα ηγεμονικό αστικό κέντρο. Το 
μέλλον του αστικού πολιτικού σκηνικού θα 
είναι έτσι όχι μόνο όλο και πιο ασταθές, όχι 
μόνο όλο και πιο αντιδραστικό (εγκυμονώ-
ντας κινδύνους για ακόμα βαθύτερη αντι-
δημοκρατική αναδίπλωση με αιχμή τους 
κρατικούς μηχανισμούς), αλλά θα έχει και 
μορφές όλο και πιο γκροτέσκες.

Τέλος, μπορεί ο εθνικισμός να είναι κα-
ταφύγιο για απατεώνες κάθε είδους, αλλά η 
προσπάθεια για ένα νέο αντιδραστικό κόμ-
μα, ακροδεξιού τύπου, που θα συμπλεύσει 

Μύλος πολιτικών ανακατατάξεων

Μεγάλες 
πολιτικές 

ανακατατάξεις 
έχουν ξεκινήσει, 

με κύριο 
χαρακτηριστικό 
για την ώρα τον 

κατακερματισμό.

 ■ Σκεύος Σταύρος
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με το διεθνές κύμα αντιδημοκρατικής αναδίπλω-
σης (Μπολσονάρο κ.λπ.), χωρίς να επιτρέπεται 
εφησυχασμός από το εργατικό κίνημα, έχει πολύ 
μεγάλες αντιφάσεις. Είναι δύσκολο να δει κανείς 
έναν ισχυρό αντίπαλο, ειδικά με τους σημερινούς 
ταξικούς συσχετισμούς, στα πρόσωπα π.χ. των 
στιγματισμένων μνημονιακών Μπαλτάκου και Δ. 
Καμμένου, ή κάποιου «μακεδονομάχου» που θα 
θελήσει να βάλει λίγο «αντιμνημονιακό» καρύ-
κευμα στον σάπιο εθνικισμό του.

Kρίση και στην Αριστερά
Το ΚΚΕ μοιάζει σταθερό και ασάλευτο, όμως 

διαπερνάται κι αυτό από μια μεγάλη αντίφαση, 
που ζητάει τη λύση της. Από τη μια η «αποκατά-
σταση του επαναστατικού χαρακτήρα», από την 
άλλη ο απαρέγκλιτος σεβασμός όλης της αστικής 
μνημονιακής «κανονικότητας» και η ρητή στοί-
χιση με τον αστικό εθνικισμό. Τα κακά αποτελέ-
σματα σε μια σειρά από συνδικαλιστικούς χώρους 
ίσως είναι προπομποί μιας μεγαλύτερης κρίσης.

Η ΛΑΕ, αφού βούλιαξε στον ρεφορμισμό 
και τον πατριωτισμό, προσπαθεί απεγνωσμένα 
μήπως και τρυπώσει στη Βουλή, με παρδαλές 
συμμαχίες. Μια σειρά από οργανώσεις (ΑΡΑΝ, 
ΑΡΑΣ, ΔΕΑ) βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι 
εκτός και είναι αμφίβολο αν θα φτάσει ενιαία στις 
εκλογές.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εδώ και καιρό συμμαχία μόνο 
κατ’ όνομα, είναι μάλλον κι αυτή στα πρόθυρα 
εξελίξεων, καθώς η αντιπαράθεση των δύο βα-
σικών οργανώσεων ΝΑΡ και ΣΕΚ μαίνεται (π.χ. 
δημοτικές εκλογές) και καθένας έχει βάλει πλώ-
ρη για τα δικά του σχέδια (π.χ. νέος κομμουνιστι-
κός φορέας του ΝΑΡ).

Παρά την τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ, κομμάτια 
που έφυγαν (Δίκτυο, Δικτύωση, ΟΝΡΑ, ΑΡΚ), 
ίσως και με περιφερειακές ομάδες μέχρι πρότινος 
«αντικαπιταλιστικές» (Αναμέτρηση – αποχωρή-
σαντες από το ΝΑΡ κ.ά.), ελπίζουν στην αναβίω-
ση ενός «μικρού ΣΥΡΙΖΑ», αναπαράγοντας έναν 
επιλεκτικό και αδιέξοδο κινηματισμό, χωρίς σύν-
δεση με τους αγώνες των εργαζομένων.

Τέλος, η εκλογική συμμαχία του μ–λ χώρου 
έσπασε κι αυτή. Ενώ μόνο απορία –στην καλύ-
τερη περίπτωση– προκαλεί η ανακάλυψη ενός 
ακόμα «μετώπου», όπου εκτός από παλιότερες 
καταστάσεις (ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, Παρέμβαση – πρώ-
ην ΚΟΕ) έρχονται να προστεθούν σταλινικά «φα-
ντάσματα» ξερασμένα από το ΚΚΕ (Εργατικός 
Αγώνας/Κορδάτος) – μια πραγματική αποθέωση 
του «μετωπικού» κρετινισμού, από θέσεις όλο και 
πιο δεξιές.

Αυτή η πολύ κακή εικόνα επιδεινώνει τα 
προβλήματα του εργατικού κινήματος. Σίγου-
ρα υπάρχουν αντικειμενικές αιτίες, όπως π.χ. οι 
μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που 
συντελούνται σήμερα, που ακόμα δεν έχουν ανα-
λυθεί και αφομοιωθεί. Ωστόσο, συντριπτικά κα-
θοριστικός είναι ο υποκειμενικός παράγοντας, η 
μεγάλη αδυναμία ή διαπιστωμένη αποτυχία όλων 
των αριστερών «σχεδίων». Ειδικότερα για την 
εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, αυτή η κρίση δεν 
έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι αποτέλεσμα 
των κεντριστικών και ρεφορμιστικών, οπορτου-
νιστικών ή εντελώς αναποτελεσματικών αναλύ-
σεων και πρακτικών.

Για μια πραγματική ανασυγκρότηση–ανασύν-
θεση, χρειάζεται μια βαθιά τομή στη λογική και 
πρακτική μας. Όχι άλλες ανούσιες, εκλογικίστι-
κες «συμμαχίες», που κακοποιούν την έννοια της 
ενότητας, αλλά μια στέρεη επαναστατική–κομ-
μουνιστική δύναμη, με καθαρό μέτωπο στο ρε-
φορμισμό, πολιτική ταξικής ανεξαρτησίας, προ-
σανατολισμό στην οικοδόμηση της οργάνωσης, 
της ενότητας και των αγώνων της εργατικής τά-
ξης, ενωτική πολιτική, πραγματικό Μεταβατικό 
Πρόγραμμα, για την Επανάσταση και τον Σοσι-
αλισμό. Αυτή είναι η προσπάθεια της ΟΚΔΕ και 
θα παλέψουμε για να την αναδείξουμε και με την 
επέμβαση– αυτόνομη κάθοδό μας στις εκλογές 
του 2019.

ΣΥΡΙΖΑ και «Κεντρο-αριστερά»

Μια κούφια Στρατηγική
 ■ Σοφία Καρασαρλίδου

Μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρε-
σπών και την αποχώρηση των ΑΝΕΛ 
από την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει 
πλέον πρακτικά, και με ορίζοντα τις βου-

λευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, τη «στρατηγική» 
της κυριαρχίας του στην «κεντροαριστερά». Ο Τσίπρας 
τονίζει πλέον το μέτωπο των «προοδευτικών δυνάμε-
ων», προσπαθώντας να αναβιώσει τον δικομματισμό: 
από τη μία θα βρίσκεται η ΝΔ και η ακροδεξιά και από 
την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προοδευτικές δυνάμεις. Ο Γ. 
Δραγασάκης, υπουργός Οικονομίας και Αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης, δηλώνει ενόψει των ευρωεκλογών ότι 
χρειάζεται μια απάντηση στην ακροδεξιά και τον νεοφι-
λελευθερισμό «μέσα από μια ευρεία προοδευτική δημο-
κρατική συμπαράταξη». Κι αυτό, κατά τον Γ. Δραγασάκη, 
σημαίνει έναν διαχωρισμό μεταξύ των «παλιών καθεστω-
τικών δυνάμεων», από τη μια μεριά, και, από την άλλη, τη 
συμμαχία «του αριστερού προοδευτικού χώρου» με τον 
ΣΥΡΙΖΑ ως βασικό πυλώνα του. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινούνται πλέον και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «στρατηγική» αυτή προετοιμάζονταν βέβαια από 
καιρό, αν και η κυβερνητική συνεργασία με τους ΑΝΕΛ 
εμπόδιζε την άμεση υλοποίησή της. Ήδη από τα μέσα του 
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει μια ακραία μνημονιακή πολι-
τική, κερδίζοντας επάξια μια θέση ανάμεσα στην σοσιαλ-
δημοκρατική αλητεία της Ευρώπης. Γι’ αυτό και ανταμεί-
βονταν με τις προσκλήσεις των ηγετικών κλιμακίων της 
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, ως σύμμαχος δύναμη, 
στις συνόδους των ηγετών της, πριν από κάθε σύνοδο 
της ΕΕ.

Κατά την διάρκεια της απότομης εκλογικής ανόδου 
του, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοπροβάλλονταν ως αντιμνημονιακό 
αριστερό κόμμα. Όταν ανήλθε στην εξουσία, σχημάτισε 
κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και μετά το δημοψήφισμα, 
μη κρατώντας κανένα πρόσχημα, υιοθέτησε μια ακραία 
μνημονιακή πολιτική. Όσο περισσότερο βυθίζονταν 
μέσα στα μνημόνια (3ο και 4ο Μνημόνιο, υποθήκευση 
της δημόσιας περιουσίας και εσόδων για την αποπλη-
ρωμή του χρέους, κ.ά.) τόσο περισσότερο προσπαθούσε 
να φορέσει έναν ψευτοαριστερό μανδύα: η ωμή επιβολή 
των μνημονίων ονομάστηκε «έντιμος συμβιβασμός», οι 
βαθιά ταξικές και αντεργατικές πολιτικές του πασπαλί-
ζονταν από «αντίμετρα»-ελεημοσύνες, η τυχοδιωκτική 
και δουλοπρεπής υποταγή στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ και 
στην ΕΕ ονομάστηκε «ρεαλιστική εξωτερική πολιτική», 
η συμπόρευση με την δικτατορία του Σίσι και το Ισραήλ 
«συμβολή στην ειρήνευση της περιοχής», κ.ο.κ. Μετά τον 
Αύγουστο του 2018, τυπική λήξη των μνημονίων, άρχισε 
να πλασάρει το δικό του ελεεινό «success story» περί εξό-
δου από τα μνημόνια, «επαναφορά στην κανονικότητα», 
«σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών», κ.ά.

Η εκλογική του στρατηγική συνοψίζεται σε μια πρω-
τοφανή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που θα ζή-
λευε και ο ίδιος ο Γκέμπελς: α) η χώρα βγαίνει από τα 

μνημόνια και τη χρεοκοπία, β) εισέρχεται σε μια περίοδο 
ανάπτυξης, γ) οι αδικημένοι σταδιακά αποκαθίστανται 
(βλ. «αύξηση» του βασικού μισθού, «μείωση» της ανεργί-
ας, κ.ά.), δ) υπερασπιζόμαστε την «δημοκρατία», ε) αντι-
μετωπίζεται η άνοδος του ρατσισμού, του εθνικισμού και 
της ακροδεξιάς, και στ), για να γίνουν όλα αυτά, χρειά-
ζεται ένα «προοδευτικό μέτωπο» με άξονα τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με μοχλό αυτήν την απατεωνίστικη εκλογική τακτι-
κή, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί τώρα να διαλύσει τους εξασθε-
νημένους σχηματισμούς της κεντροαριστεράς και να την 
ανασυνθέσει γύρω από τον εαυτό του ώστε να επιτύχει το 
καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Προς το παρόν 
έχει γνωρίσει μια πρώτη επιτυχία, αποσπώντας βουλευ-
τές και διαλύοντας ουσιαστικά το ΠΟΤΑΜΙ, την Ένωση 
Κεντρώων και αποσυνθέτοντας το ΚΙΝΑΛ (με την απο-
χώρηση της ΔΗΜΑΡ). Αλλά αυτό ήταν σχετικά εύκολο. 
Τα δύο πρώτα κομματίδια ήταν ήδη μισοφαγωμένα και 
μισοδιαλυμένα, και απλώς περίμεναν την τυπική καταδί-
κη τους. Το ΚΙΝΑΛ, από την άλλη, έχει αποστεωθεί στο 
πρώην ΠΑΣΟΚ (συμπεριλαμβανομένου και του ΚΙΔΗ-
ΣΟ του Παπανδρέου) αλλά παρ’ όλα αυτά αντιστέκεται 
ακόμη απέναντι στην αφομοίωσή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Όχι γιατί έχει την παραμικρή διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ 
αλλά γιατί ένα τμήμα του προσβλέπει σε μία κυβερνητική 
συνεργασία με την ΝΔ (αν αυτή δεν πάρει αυτοδυναμία) 
και ένα άλλο τμήμα του προσδοκά εκλογικά οφέλη ώστε 
να μπορέσει, με καλύτερους συσχετισμούς, να διαπραγ-
ματευτεί την ένωσή του με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η δημιουργία του «προοδευτικού μετώπου» –ή η νέα 
προσπάθεια ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς, αυτή 
την φορά γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ– θυμίζει τα δίπολα 
του «μαύρου-άσπρου», της «συντήρησης-προόδου», της 
«δεξιάς-αντιδεξιάς» κ.ά., κοντολογίς του δικομματισμού. 
Όμως είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ο δικομματι-
σμός της Μεταπολίτευσης, στην Ελλάδα όπως και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, δεν ήταν απλώς ένα απατεωνίστικο 
εκλογικό παιχνίδι για τον εγκλωβισμό των μαζών. Πα-
τούσε πάνω στις κατακτήσεις των μαζών μετά την δικτα-
τορία (στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), 
στόχευε ως ένα βαθμό στην διατήρησή τους και από ένα 
σημείο και μετά στην σταδιακή αφαίρεσή τους.

Η αφαίρεση αυτών των οικονομικών, πολιτικών και 
κοινωνικών κατακτήσεων οδήγησε σε κατάρρευση τόσο 
τα χριστιανοδημοκρατικά όσο, και κυρίως, τα σοσιαλδη-
μοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, και στο μεσοδιάστη-
μα, στην εμφάνιση τερατογεννέσεων, είτε ακροδεξιών 
είτε του «ακραίου κέντρου» είτε του τύπου των «πέντε 
αστέρων». Μια παρόμοια τάση θα υπερισχύσει και στην 
χώρα μας, όσο το εργατικό κίνημα, η νεολαία και οι φτω-
χές λαϊκές μάζες δεν αναλάβουν μέσα από τους αγώνες 
τους να καθαρίσουν την «κόπρο του Αυγεία» που βα-
σιλεύει στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Με αυτήν την 
έννοια, οι απατεωνιές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περιορισμένο 
ορίζοντα: αυτόν της αποφυγής της εκλογικής πανωλε-
θρίας του. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.
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Από 151 βουλευτές έλαβε ψήφο 
εμπιστοσύνης η κυβέρνηση. 
Υπερψήφισαν οι 145 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ και οι Έλ. 

Κουντουρά και Β. Κόκκαλης (διαγράφτηκαν 
από τους ΑΝΕΛ, υπουργός Τουρισμού και 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αντίστοι-
χα), οι  Θ. Παπαχριστόπουλος  και  Κ. Ζου-
ράρις  (παραμένουν βουλευτές των ΑΝΕΛ), 
ο  Σπ. Δανέλλης  (διαγράφτηκε από το ΠΟ-
ΤΑΜΙ) και η  Κ. Παπακώστα  (προερχόμενη 
από τη ΝΔ, υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη). Τρεις εβδομάδες μετά οι 6 πρόθυμοι 
προσχώρησαν στην κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία, ζητώντας να προσμετράται η ψήφος 
τους στις 145 ψήφους της πλειοψηφίας, δη-
λαδή δηλώνουν προκαταβολικά ότι υπερψη-
φίζουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, πριν 
καν τα δουν!

Μια κωμικοτραγική κατάσταση 
διαμορφώνεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Όχι μόνο γιατί πρώτη φορά η κυβέρνηση 
στηρίζεται σε βουλευτές που «αποστάτησαν» 
και διαγράφτηκαν από τα κόμματά τους. 
Αλλά και γιατί δυο εξ αυτών (Ζουράρις 
και Παπαχριστόπουλος), παραμένουν –
μέχρι την στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές- σε άλλο κόμμα (ΑΝΕΛ), απ’ όπου 
ούτε διαγράφηκαν ούτε εγκατέλειψαν για να 
μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, με 
σωρεία απειλών και εκβιασμών.

Σωστό τσίρκο και η συζήτηση στη Βουλή, 
με τεχνητή όξυνση και ασύστολη δημαγωγία! 
Ο  Τσίπρας επικέντρωσε στη φτηνή 
προπαγάνδα για «έξοδο από τα Μνημόνια» 
και το προεκλογικό ψευτοδίλημμα της 
«προόδου ενάντια στην συντήρηση». Με αυτά 
όμως αυτογελοιοποιείται και απομακρύνεται 
ακόμη περισσότερο από τα προβλήματα 
των εργαζομένων. Μια βδομάδα μετά την 
ψήφο εμπιστοσύνης οι «θεσμοί» ήταν εδώ 
σφυροκοπώντας ξανά για ιδιωτικοποιήσεις, 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, 
«κόκκινα» δάνεια. Τα λαλίστατα χείλη του 

μακροβιότερου μνημονιακού πρωθυπουργού 
δεν βρήκαν λέξη για τα πρόσφατα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν ότι η φτώχεια 
μαστίζει την χώρα και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
συνεχίζει σταθερά την καθοδική πορεία του. 

Ο Μητσοτάκης, θιασώτης του ακραίου 
νεοφιλελευθερισμού, προσπάθησε μάταια να 
εφεύρει διαχωριστικές γραμμές. Ακόμη και 
για τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθάρισε 
ότι μετά την ψήφιση δεν μπορεί να υπάρξει 
καμία αλλαγή, αποκλείοντας το άνοιγμα 
του θέματος με τον ερχομό της ΝΔ στην 
κυβέρνηση.

Η αναζήτηση ψήφου  εμπιστοσύνης 
ήταν μια υπολογισμένη κίνηση, που 
εξυπηρετούσε τους κυβερνητικούς εταίρους. 
Ο Τσίπρας παρέτεινε την παραμονή του στην 
εξουσία στηριζόμενος κυνικά στις οριακές 
ψήφους βουλευτών άλλων κομμάτων, 
ακόμη κι αυτών που προανήγγειλαν ότι 
θα καταψηφίσουν την συμφωνία των 
Πρεσπών. Ο Καμμένος πλασαρίστηκε σαν 
αντιπολιτευόμενος «πατριώτης», ελπίζοντας 
στην επανείσοδό του στην Βουλή με τις 
απαραίτητες συγκολλήσεις. Ούτε διέγραψε 
τους βουλευτές του που στήριξαν την 
κυβέρνηση, για να μην χάσει τα προνόμια ως 
πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.

Πάνω απ΄ όλα, η προσφυγή στην 
ψήφο εμπιστοσύνης εξυπηρετούσε και 
ευθυγραμμιζόταν με τα σχέδια των 
αμερικάνων ιμπεριαλιστών, για την 
υπερψήφιση της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ 
και την ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο ύψιστος στόχος 
χρησιμοποιήθηκαν με μακιαβελικό τρόπο 
όλα τα μέσα. Η ψήφος εμπιστοσύνης 
εκβίασε τις μετακινήσεις βουλευτών 
για την εξασφάλιση της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας, μετά την άρνηση Καμμένου 
για λόγους εκλογικής επιβίωσης. Διαλύθηκε 
το ΠΟΤΑΜΙ ως κοινοβουλευτικό κόμμα, 
μετά την ανεξαρτητοποίηση του Γ. Αμυρά 
και την αποχώρηση λίγο αργότερα του Γρ. 

Ψαριανού, για να υπερψηφίσουν οι υπόλοιποι 
τρεις. Τελικά, μια εβδομάδα μετά η συμφωνία 
υπερψηφίστηκε με μια παρδαλή πλειοψηφία 
153 ψήφων, διαφορετική από την κυβερνητική 
πλειοψηφία! Στους 145 προστέθηκαν οι 4 
από τους 6 (Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά, 
Δανέλλης, Παπακώστα) και επιπλέον οι Στ. 
Θεοδωράκης, Σπ. Λυκούδης και Γ. Μαυρωτάς 
(από το πάλαι ποτέ ΠΟΤΑΜΙ) και ο Θ. 
Θεοχαρόπουλος (πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ).

Η υπερψήφιση της συμφωνίας 
ανακούφισε τους πάντες: Τον Τσίπρα, που 
δικαίωσε την στήριξη των ιμπεριαλιστών 
βγάζοντας σε πέρας την βρώμικη δουλειά. 
Τον Μητσοτάκη, που δεν χρειάστηκε να 
την υπερψηφίσει, δηλώνοντας απλώς ότι 
θα «αγωνιστεί για να αμβλύνει τις αρνητικές 
συνέπειες». Τον Καμμένο, που δεν χρειάστηκε 
να κάνει ακόμη μια κωλοτούμπα. Το ΚΚΕ που 
ψάρεψε στα θολά νερά της πατριδοκαπηλείας 
και του εθνικισμού μιλώντας για «αλυτρωτικά 
σπέρματα» που εμπεριέχει η συμφωνία.

Μνημείο συναλλαγής και η προσπάθεια 
της κυβέρνησης να διασώσει τα προνόμια 
του πολιτικού αρχηγού των ΑΝΕΛ, 
μπροστά στις απειλές του ίδιου για 
αποκαλύψεις. Αρχικά επιχείρησαν την 
αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής, μετά 
με την επιστολή Τσίπρα παρέπεμψαν την 
υπόθεση στην επιστημονική επιτροπή 
της Βουλής, και τα παζάρια συνεχίζονται. 
Οι διαμαρτυρίες των ΝΔ/ΚΙΝΑΛ περί 
«ευτελισμού της κοινοβουλευτικής τάξης» 
προκαλούν πικρό γέλιο σε όποιον θυμάται 
την σαμαροβενιζελική χούντας όταν 
οι αλλεπάλληλες πράξεις νομοθετικού 
περιεχομένου είχαν καταργήσει το ίδιο το 
αστικό Κοινοβούλιο!

Οι κοκορομαχίες στον «ορνιθώνα της 
αστικής τάξης» δεν κρύβουν την ταύτιση 
των αστικών κομμάτων. Δεν έχουν κανένα 
εναλλακτικό πρόγραμμα από τα Μνημόνια, 
καμία εναλλακτική πολιτική από τον ακραίο 
νεοφιλελευθερισμό. Αυτά εφάρμοσαν και 

θα εφαρμόσουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και όποιο 
άλλο αστικό κόμμα επιβιώσει μετεκλογικά. 
Μοναδικός τους στόχος είναι το γάντζωμα 
στην εξουσία υπηρετώντας το κεφάλαιο και 
τους ιμπεριαλιστές. Γι αυτό είναι τόσο εύκολη 
η μεταπήδηση βουλευτών από το ένα κόμμα 
στο άλλο, και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση. 
Ο αμοραλισμός, που συναντάται σε όλα 
τα αστικά κόμματα, είναι σύμπτωμα της 
βαθιάς κρίσης του καπιταλισμού. Όμως το 
“προοδευτικό” μέτωπο του Τσίπρα πάει 
για πρωτιά: παράγοντες της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, στελέχη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ 
που περιόδευσαν σε ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, 
ΔΗΜΑΡ για να καταλήξουν πάλι στο 
ΣΥΡΙΖΑ, όλοι ευπρόσδεκτοι στη «μεγάλη 
συμμαχία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, της 
οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας», 
που ξεκινάει από τους ΝΑΤΟβαμμένους 
Σοσιαλδημοκράτες τύπου Μάρτιν Σούλτς και 
φτάνει στους υποστηρικτές των Ναζί στην 
Ουκρανία. 

Το πολιτικό σκηνικό ενόψει των 
επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων 
προμηνύεται νοσηρό. Τα ψέματα και η 
τεχνητή πόλωση θα γνωρίσουν μέρες δόξας. 
Όμως, με τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό 
και τις απάτες κανένας αστός πολιτικός, 
κανένα αστικό πολιτικό κόμμα δεν σώζεται. 
Η δοκιμασμένη συνταγή των «παροχών»-
ψίχουλα που παίρνονται πίσω με το άλλο 
χέρι, και των προεκλογικών υποσχέσεων που 
δεν υλοποιούνται μετεκλογικά, δεν μπορεί 
να διασφαλίσει ούτε στήριξη ούτε ανοχή των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Οι εργαζόμενοι 
που υποφέρουν από τον δεσποτισμό του 
κεφαλαίου και το Κράτος Έκτακτης Ανάγκης 
θα βαδίσουν ξανά στο δρόμο  του αγώνα, 
για  την επανάκτηση των δικαιωμάτων που 
στερήθηκαν, για το γκρέμισμα του σάπιου 
καπιταλισμού και την σοσιαλιστική διέξοδο.

 ■ Θεοδωροπούλου Σοφία

Μέχρι τέλη Φλεβάρη θα κα-
θοριστεί ο τρόπος με τον 
οποίο οι ελληνικές τρά-
πεζες θα ξεφορτωθούν τα 

κόκκινα δάνεια που έχουν στο χαρτοφυλάκιό 
τους και ταυτόχρονα θα ψηφιστεί ο νέος νό-
μος Κατσέλη/Σταθάκη για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας ή καλύτερα για τον κάθετο 
περιορισμό της. Τα κόκκινα δάνεια, και κατ’ 
επέκταση οι τράπεζες, αποτελούν το νούμερο 
ένα, αν όχι το μοναδικό πρόβλημα, για τους 
δανειστές, αφού τα άλλα έχουν δρομολογηθεί 
δουλοπρεπώς από την κυβέρνηση.

Με βάση τα συμφωνηθέντα στο 3ο Μνη-
μόνιο οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες θα πρέ-
πει να ξεφορτωθούν κόκκινα δάνεια ύψους 50 
δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή πε-
ρίπου 17 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. 

Το ύψος των κόκκινων δανείων
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοι-

χεία της Τράπεζας της Ελλάδας τα κόκκινα 
δάνεια ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 
του 2018 σε 84,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 
22,5 δισ. σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016. Ει-
δικότερα, τα κόκκινα δάνεια ανέρχονται στο 
45% του συνόλου των στεγαστικών δανείων. 
Να υπενθυμίσουμε ότι τα κόκκινα στεγαστι-
κά δάνεια ανέρχονταν το 2008 στο 5,7% του 
συνόλου αλλά έκτοτε αυξάνονται αλματωδώς 
φθάνοντας στο 48% του συνόλου το 2014. 
Στα καταναλωτικά δάνεια το 53% έχει κοκκι-
νίσει ενώ στα επιχειρηματικά έχει κοκκινίσει 

το 47%. Από τα τελευταία, στην χειρότερη 
κατάσταση βρίσκονται τα δάνεια των ελεύ-
θερων επαγγελματιών και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, εκ των οποίων έχει κοκκινίσει 
το 68,6%, καθώς και τα δάνεια των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, εκ των οποίων έχει 
κοκκινίσει το 60,9%. Αντίθετα, τα κόκκινα δά-
νεια των μεγάλων επιχειρήσεων ανέρχονται 
στο 27,4% του συνόλου, ποσοστό βέβαια κα-
θόλου ευκαταφρόνητο.

Από τα 85 δισ. των κόκκινων δανείων το 
46% έχει ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, 
το 31,5% αφορά δάνεια αβέβαιης είσπραξης 
και το 23% δάνεια που η καθυστέρηση στην 
καταβολή των δόσεων ξεπερνά τις 90 ημέρες.

Τα δύο σχέδια για την 
αντιμετώπιση των κόκκινων 
δανείων

Προς το παρόν υπάρχουν δύο σχέδια για 
την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Το 
ένα είναι της Τράπεζας της Ελλάδας και το 
άλλο είναι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Ανεξάρτητα από το ποιο σχέ-
διο θα εφαρμοστεί, η ουσία είναι ότι οι τράπε-
ζες θα ξεφορτωθούν 50 δισ. κόκκινων δανεί-
ων. Η τεχνική διαδικασία για την υλοποίηση 
αυτού του στόχου θα είναι η μεταφορά των 
κόκκινων δανείων των τραπεζών σε Εταιρείες 
Ειδικού Σκοπού είτε του δημοσίου είτε ακόμη 
και δικές τους ή, πράγμα που είναι το ίδιο, η 
πώληση αυτών των δανείων σε αρπακτικά 
funds που ήδη έχουν εμφανιστεί ή δημιουρ-

γηθεί. Αυτές οι εταιρίες δεν θα είναι τίποτε 
άλλο από εισπρακτικές εταιρείες που έναντι 
μικρού τιμήματος, στο 2 ή 5% της αξίας του 
δανείου, θα αγοράζουν το κόκκινο δάνειο από 
την τράπεζα και εν συνεχεία θα ξεζουμίζουν 
τον δανειζόμενο (είτε εταιρία είτε νοικοκυριό) 
για να εισπράξουν όσον το δυνατόν περισσό-
τερα. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, 
όλα τα ακίνητα που έχουν μπει υποθήκη (είτε 
για στεγαστικό είτε για επιχειρηματικό είτε 
για καταναλωτικό δάνειο) θα μπαίνουν σε 
πλειστηριασμό.

Το μεγάλο φαγοπότι
Για να πετύχει αυτό το σχέδιο θα πρέπει να 

περιοριστεί δραστικά η προστασία της πρώ-
της κατοικίας, δηλαδή να ξηλωθεί ο νόμος 
Κατσέλη. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δια-
πραγματεύεται μείωση της αξίας της προστα-
τευόμενης κατοικίας από 280.000 ευρώ (για 
ζευγάρι με τρία παιδιά) σε 150.000 ενώ ταυ-
τόχρονα θα μπουν υπερβολικά κριτήρια για 
ένταξη στον νέο νόμο, ώστε τα νοικοκυριά 
που θα προστατεύονται να είναι λίγα. Κι αυτή 
είναι μια βασική προϋπόθεση για έγκριση του 
όποιου σχεδίου από την τρόικα.

Έτσι μαζί με το Υπερταμείο (δηλαδή όλα 
τα ακίνητα και επιχειρήσεις του δημοσίου), 
θα βγουν στο σφυρί και οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις και κυρίως τα ακίνητα των νοικοκυριών. 
Θα πρόκειται για την μεγαλύτερη αναδιανο-
μή πλούτου που έγινε ποτέ στην ιστορία του 
ελληνικού καπιταλισμού, μεγαλύτερη ίσως κι 

από αυτήν της κατοχής.
Η λεγόμενη «εξυγίανση του τραπεζικού 

συστήματος» δεν θα είναι τίποτε άλλο από 
μια άγρια καταλήστευση προς όφελος των 
δανειστών και των ελλήνων κερδοσκόπων. 
Οι πλειστηριασμοί θα εκτοξευτούν και νοι-
κοκυριά θα πετάγονται στον δρόμο απροστά-
τευτα. Επιχειρήσεις θα κλείνουν για πουληθεί 
ότι μπορεί να πουληθεί. Βρισκόμαστε λοιπόν 
μπροστά σε μια νέα καμπή της κρίσης και της 
χρεοκοπίας. 

Μήπως παρ’ όλα αυτά θα «εξυγιανθεί το 
τραπεζικό σύστημα για να ξαναπάρει μπρος 
η οικονομία;», όπως ισχυρίζονται οι διάφοροι 
επαΐοντες; Κάθε άλλο. Τα δάνεια των τραπε-
ζών στον ιδιωτικό τομέα από 259 δισ. το 2008 
έπεσαν στα 183 δισ. το 2017, κι αυτό πιστο-
ποιεί την αχρήστευση του τραπεζικού τομέα 
ή αλλιώς ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν παρά 
ελάχιστα και σε επιλεγμένους. Κι από αυτά 
όμως, τα 85 δισ. είναι κόκκινα δάνεια, εκ των 
οποίων οι τράπεζες πρέπει να ξεφορτωθούν 
μέχρι τέλη του 2021 τα 50 δισ. Η πώληση των 
κόκκινων δανείων θα φέρει ίσως κάποια δισε-
κατομμύρια στις τράπεζες αλλά ταυτόχρονα 
θα αποκαλύψει την πραγματική κατάστασή 
τους και συνεπώς θα χρειαστούν πάλι ανακε-
φαλαιοποίηση με λεφτά του δημοσίου. Αλλά 
ούτε και τότε πρόκειται να αρχίσουν να δανεί-
ζουν για «να ξαναπάρει μπρος η οικονομία». 
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απλώς θα 
συνεχίσει να φυτοζωεί και δεν θα αργήσει η 
ώρα και για το κούρεμα των καταθέσεων..

Τράπεζες και «Κόκκινα» Δάνεια: Ξεκινά το μεγάλο φαγοπότι

Καμία «ψηφό εμπιστοσύνης» σε παλιούς και νέους μνημονιακούς
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Με συντριπτική πλειο-
ψηφία στις 15/1 οι βου-
λευτές του βρετανικού 
κοινοβουλίου απέρριψαν 

τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρω-
παϊκή Ένωση της πρωθυπουργού Τερέζα 
Μέι. Ταυτόχρονα και η ψηφοφορία στις 
29/1 με τροπολογίες απορρίφθηκε και έτσι 
το αποτέλεσμα καθιστά τη συμφωνία Ε.Ε. 
- Ηνωμένου Βασιλείου σε αμφισβήτηση. 
Η συντριβή ήταν πρωτοφανής καθώς δεν 
υπάρχει προηγούμενο (η μεγαλύτερη ήττα 
Βρετανικής κυβέρνησης από το 1924), για 
πρωθυπουργό να χάσει με μεγάλη διαφο-
ρά, σημαντική ψηφοφορία (202 βουλευ-
τές ψήφισαν υπέρ, 432 κατά) καθώς και 
το γεγονός ότι στους διαφωνούντες πε-
ριλαμβάνεται πάνω από το ένα τρίτο της 
κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητι-
κών (118 βουλευτές). Πίσω από το «ΟΧΙ» 
συντάχθηκαν και οι οπαδοί του σκληρού 
Brexit καθώς και οι Βορειοϊρλανδοί του 
κόμματος DUP. Όμως το DUP όσο και η 
πτέρυγα ΕRG (διαφωνούντες του Συντη-
ρητικού Κόμματος) ανακοίνωσαν ότι θα 
παράσχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί 
του BREXIT στο Συντηρητικό Κόμμα θέ-
λουν να αποφύγουν την διατροφή των 
60δις που ζητούν οι ευρωπαίοι για το δια-
ζύγιο, τα οποία η Μέι διατίθεται να πληρώ-

σει στην Ε.Ε. Οι βουλευτές αυτοί τάσσο-
νται υπέρ μιας συμφωνίας με πιο σκληρούς 
όρους και δεν δείχνουν υποχωρούν στις 
πιέσεις των ευρωπαίων ως προς το σταμά-
τημα του backstop.

BACKSTOP Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. 

Επί της ουσίας το backstop ορίζει την 
τελωνειακή ένωση του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Οι δύο 
πλευρές υπέγραψαν την ιδέα του backstop 
τον Δεκέμβριο του 2017. Το backstop δι-
ασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν «σκληρά» 
σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και 
Ιρλανδίας, οποιοδήποτε και αν είναι το 
αποτέλεσμα των μελλοντικών συνομιλιών 
ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρω-
παϊκή Ένωση. Επί του παρόντος, δεν υπάρ-
χουν τελωνεία ή κανονιστικοί έλεγχοι για 
τα προϊόντα που περνούν από τη Βόρεια 
Ιρλανδία, η οποία είναι μέρος του Ηνω-
μένου Βασιλείου, και την Ιρλανδία. Και οι 
δύο πλευρές έχουν επίσης συμφωνήσει το 
backstop να περιλαμβάνει την διατήρη-
ση της διασυνοριακής συνεργασίας, την 
υποστήριξη των οικονομιών της Βόρειας 
Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας και την προ-
στασίας της συμφωνίας της Μεγάλης Πα-
ρασκευής, που υπεγράφη στις 10 Απριλίου 
1998, για τη διασφάλιση της ειρήνης μετα-
ξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας.

Ωστόσο η Ε.Ε. απειλεί ότι θα προχω-
ρήσει σε ενισχυμένους ελέγχους ασφα-
λείας στην διέλευση προϊόντων στο νησί 
χωρίς συμφωνία με του όρους που προ-
βλέπει η –απορριφθείσα από τη βρετανική 
Βουλή– συμφωνία αποχώρησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Απειλεί ότι θα παγώσει 

το backstop τροφοδοτώντας την απειλή 
απόσχισης της Βόρειας Ιρλανδίας από τη 
Μεγάλη Βρετανία. Οι υποστηρικτές του 
σκληρού Brexit ανησυχούν ότι το προτει-
νόμενο σχέδιο του backstop θα «δέσει» τη 
Μεγάλη Βρετανία με πολλούς νόμους της 
Ε.Ε.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙΝ 
Ο Τζέρεμι Κόρμπιν ζητά από την κυ-

βέρνηση να επαναδιατυπώσει μία πολιτική 
διακήρυξη του πλαισίου για τις μελλοντι-
κές σχέσεις της Βρετανίας με την Ε.Ε. και 
στη συνέχεια να κατοχυρώσει τους νέους 
στόχους στο βρετανικό δίκαιο, έτσι ώστε 
ένας μελλοντικός ηγέτης των Τόρις να μην 
μπορεί να τους αλλάξει. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, οι αλλαγές στην πολιτική διακήρυξη, 
πρέπει να περιλαμβάνουν: Ολοκληρωμένη 
τελωνειακή ένωση στη Μεγάλη Βρετανία 
και συμφωνία για μελλοντικές εμπορικές 
συμφωνίες, εναρμόνιση με την ενιαία αγο-
ρά, σαφείς δεσμεύσεις για τη μελλοντική 
συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
οργανισμούς και προγράμματα χρημα-
τοδότησης της Ε.Ε., όπως και συμφωνίες 
για μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας. Ο 
Κόρμπιν προφανώς (να θυμίσουμε ότι έχει 
επαμφοτερίζουσα στάση για το BREXIT) 
κρατά μια στάση υπέρ των όρων που θέτει 
η Ε.Ε., ζητά νέο δημοψήφισμα και φυσικά 
προσδοκά στην πτώση της Μέι (μετά την 
ψηφοφορία στις 15/1 κατέθεσε πρόταση 
μομφής στην οποία η Μέι επικράτησε με 
μόλις 19 ψήφους).

Η ΜΕΙ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ - Η 
Ε.Ε. ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Η κατάσταση στο Βρετανικό Κοινο-
βούλιο είναι πρωτοφανής και η Τερέζα Μέι 

έχει βρεθεί σε τρομερά αδιέξοδα. Από τη 
μία ο σκληρός πυρήνας του BREXIT που 
υπάρχει μέσα Στο κόμμα της, από την άλλη 
η στάση των πιο «φιλικά προσκείμενων» 
στην πρόταση της Ε.Ε. Εργατικών του 
Κόρμπιν. Η κατάσταση εγκυμονεί σημα-
ντικές αλλαγές στο επίσημο πολιτικό σκη-
νικό, το Συντηρητικό Κόμμα εμφανίζεται 
σχεδόν διχοτομημένο. Από την άλλη, οι 
Εργατικοί ετοιμάζονται να έρθουν σε ρήξη 
με το αποτέλεσμα του BREXIT ελπίζοντας 
ακόμα και σε νέο δημοψήφισμα που θα το 
αναιρέσει. Η κατάσταση δεν είναι εύκο-
λη και ο κατακερματισμός των πολιτικών 
δυνάμεων της Βρετανίας αφήνουν το σε-
νάριο για ένα χαοτικό BREXIT ανοιχτό, 
κάτι που θα επιταχύνει και τις εξελίξεις 
διάλυσης της Ε.Ε. Μια νέα κατάσταση δι-
αμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η κρίση 
των παραδοσιακών αστικών κομμάτων, 
η αποσύνθεση της ΕΕ, η οικονομική και 
πολιτική κρίση κ.λπ., δημιουργούν προ-
ϋποθέσεις για την άνοδο των εργατικών 
και κοινωνικών αγώνων. Λείπει όμως μια 
ικανή, αποφασιστική και αξιόπιστη ηγε-
σία. Σε όλη την Ευρώπη, το κενό που δη-
μιουργείται δεν πρέπει να καλυφθεί από 
ρεύματα ενός αδιέξοδου αστικού «ευρω-
σκεπτικισμού», ακροδεξιά ή/και φασιστικά 
ή μιας ανύπαρκτης «ανανέωσης» της ΕΕ. 
Πρέπει να παλέψουμε για να καλυφθεί 
από την ανάπτυξη των ταξικών αγώνων 
και την οικοδόμηση επαναστατικών δυνά-
μεων, σε κάθε χώρα και σ’ όλη την Ευρώπη. 
Αυτός είναι ο δρόμος για να νικήσουμε. 
Να διαλύσουμε την αντιδραστική ΕΕ του 
κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού και ν’ 
ανοίξουμε τον δρόμο σε μια Ευρώπη των 
Εργαζομένων ενωμένη και σοσιαλιστική.

 ■ Κιτσώνης Ευάγγελος

ΒΡΕΧΙΤ: Ήττα της Μέι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Η καπιταλιστική κρίση και τα 
μέσα για την αντιμετώπισή 
της (ακραίος νεοφιλελευ-
θερισμός, μνημόνια κ.λπ.) 

έχουν οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της 
φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτή-
των. Δεν είναι υπερβολή να γίνει λόγος 
για κοινωνίες που τείνουν να χωριστούν 
στα δύο: από τη μία βρίσκεται μια μικρή 
μειοψηφία του πληθυσμού, η οποία καρ-
πώνεται ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι 
του παραχθέντος πλούτου. Στον αντίπο-
δα, οι φτωχοί βλέπουν τις τάξεις τους να 
γεμίζουν από προλεταριοποιημένα μεσαία 
στρώματα, ανέργους και εργάτες που ερ-
γάζονται πλέον υπό καθεστώτα ακραίας 
εκμετάλλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται σε 
πρωταθλητή στην ανισοκατανομή των 
εισοδημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat που αφορούν το έτος 2016, το 
πλουσιότερο 20% του πληθυσμού της ΕΕ 
διέθετε 5,2 φορές περισσότερο εισόδημα 
από το φτωχότερο 20%. Η Ελλάδα βρέθη-
κε μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες 
αποκλίσεις: Το πλουσιότερο 20% των Ελ-
λήνων λάμβαναν εισόδημα που ήταν 6,6 
φορές μεγαλύτερο από αυτό του 20% των 
φτωχότερων συνανθρώπων τους! Μεγα-
λύτερες αποκλίσεις μεταξύ πλουσίων και 
φτωχών αυτού του φάσματος παρατηρή-
θηκαν μόνο στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία 
και τη Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, η έκρηξη της φτώχειας 
και των κοινωνικών ανισοτήτων οφείλε-
ται πριν απ’ όλα στην υποτίμηση της ερ-
γατικής δύναμης σε εθνικό επίπεδο όλα 
τα μνημονιακά χρόνια (μείωση βασικού 

μισθού, υποκατώτατος μισθός, καταργή-
σεις/μειώσεις επιδομάτων/δώρων κ.λπ.). 
Σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει η αύ-
ξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων. Η 
πτώση των εισοδημάτων και η φτωχο-
ποίηση είναι, τέλος, συνδεδεμένες με τη 
διόγκωση της ανεργίας αλλά και με την 
επέκταση των «ευέλικτων» εργασιακών 
σχέσεων. Οι τελευταίες, που οδηγούν όχι 
μόνο σε χαμηλότερα εισοδήματα αλλά 
σχεδόν βέβαια και σε φτώχεια, αποτελούν 
πλέον την πλειοψηφία των νέων θέσεων 
εργασίας στη ζούγκλα της αγοράς εργασί-
ας που στήθηκε όλα τα προηγούμενα χρό-
νια (κατάργηση/καταπάτηση εργατικής 
νομοθεσίας, κατάργηση κλαδικών συλλο-
γικών συμβάσεων, γενίκευση μερικής απα-
σχόλησης κ.λπ.).

Ειδικότερα, η περίοδος 2009-2016 συ-
νοδεύτηκε από ιδιαίτερα αρνητικές κοινω-
νικές επιπτώσεις, όπως εκφράζονται στους 
δείκτες φτώχειας και ανισότητας που κα-
ταρτίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2018, 
ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού απο-
κλεισμού αυξήθηκε από 27,6% το 2009 σε 
36% το 2014, για να μειωθεί ελαφρώς στο 
35,6% το 2016. Ωστόσο η σταθεροποίηση 
αυτή οφείλεται στις «μεταβιβαστικές πλη-
ρωμές» και κατά κύριο λόγο στις συντά-
ξεις. Αυτό σημαίνει ότι οι συντάξεις στη-
ρίζουν σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας από το 

να κατρακυλήσει στη φτώχεια και τη στέ-
ρηση βασικών αγαθών. Συνεπώς, οι επιθέ-
σεις στο ασφαλιστικό σύστημα και η δρα-
στική μείωση των συντάξεων από το 2019 
πρόκεται να σημάνουν την επέκταση της 
φτώχειας σε νέα τμήματα του πληθυσμού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γε-
γονός ότι όσοι βρίσκονται εκτός αγοράς 
εργασίας (άνεργοι και μη ενεργός πλη-
θυσμός) εμφανίζουν μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού φτώχειας. Αυτό σημαίνει ότι το 
πέταγμα των εργαζομένων από την αγο-
ρά εργασίας με απολύσεις ή οι ολοένα και 
μεγαλύτερες δυσκολίες στην απορρόφηση 
των νέων απασχολουμένων θα οδηγούν 
ολοένα και πιο αναπόδραστα στη φτώχεια.

Αλλά και όσοι εργάζονται δεν σημαίνει 
ότι γλιτώνουν: Οι εργαζόμενοι με σχέση 
μερικής απασχόλησης ή ελαστικές σχέσεις 
εργασίας διαβιώνουν κατά κανόνα σε συν-
θήκες φτώχειας. Η φτώχεια μεταξύ εργα-
ζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
είναι  τριπλάσια απ’ ό,τι σε αυτούς που 
έχουν συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Το 2017, οι εργαζόμενοι με καθαρές 
μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ 
υπολογίζονταν σε 37,4% από μόλις 13,1% 
το 2009. Το ποσοστό των εργαζομένων με 
καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900 και 
1.300 ευρώ περιορίστηκε το 2017 σε μόλις 
16,8% από 35,7% το 2009. Ανάλογη κατά-
σταση διαμορφώνεται ακόμη και στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα.

Η μείωση των ονομαστικών ωριαίων 
μισθών και ημερομισθίων κατά την περί-
οδο 2010-2018 φτάνει στο 20%. Το 72,8% 
των εργαζομένων λαμβάνει καθαρές μηνι-
αίες αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ 
μόλις το 10% πάνω από 1.300 ευρώ.

Όσον αφορά τις Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας (ΣΣΕ), το 2017 οι εθνικές ή 
τοπικές κλαδικές ΣΣΕ ήταν ελάχιστες, με 
τις επιχειρησιακές ΣΣΕ να επκρατούν για 
όγδοο συναπτό έτος. Το 2017 υπογράφτη-
καν μόνο 15 κλαδικές/ομοιοεπαγγελμα-
τικές συλλογικές συμβάσεις, έναντι 244 
επιχειρησιακών ΣΣΕ (92%). Οι επιχειρη-
σιακές συμβάσεις επεκτείνουν τις «ευέλι-
κτες» μορφές απασχόλησης, οι οποίες το 
2017 αντιστοιχούσαν στο 54,9% των νέων 
προσλήψεων (από μόλις 21% το 2009)!

Η κατάσταση αυτή δεν διορθώνεται με 
μεταρρυθμίσεις, ούτε είναι απλώς ζήτημα 
δικαιότερης φορολόγησης και διόρθωσης 
ανισορροπιών στην κατανομή του πλού-
του. Το πλουσιότερο κομμάτι του πληθυ-
σμού, μια οικτρή μειοψηφία καπιταλιστών 
και κρατικοδίαιτων ανώτερων υπαλλήλων 
της αστικής τάξης, κερδίζουν από την κρί-
ση. Απομυζούν ολοένα και περισσότερο 
τον κοινωνικό πλούτο και δεν πρόκεται να 
παραιτηθούν από αυτό το προνόμιό τους. 
Μόνο οι σκληροί ταξικοί αγώνες με ορίζο-
ντα μια κυβέρνηση των Εργαζομένων, που 
θα προχωρήσει σε γενναία μέτρα υπέρ της 
εργατικής τάξης και εις βάρος των καπι-
ταλιστών (αυξήσεις μισθών, απαγόρευση 
απολύσεων, συμβάσεις εργασίας, εθνικο-
ποιήσεις κ.α.) και θα συγκρουστεί έως τέ-
λος με την ΕΕ, θα μπορέσει να αντιστρέψει 
αυτήν την κατάσταση που απειλεί τους ερ-
γαζόμενους και τη νεολαία.

Έκρηξη των κοινωνικών 
ανισοτήτων
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Το κίνημα των κίτρινων γιλέκων διανύει 
τον τρίτο συνεχόμενο μήνα ύπαρξης. Από 
τις 17/11, όταν εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά έως τις 9/2, συνεχίζει με τακτικότη-

τα τις κινητοποιήσεις του. Αυτές λαμβάνουν χώρα σε 
επαρχιακές πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την Γαλλία 
και κορυφώνονται με πανεθνικές κινητοποιήσεις κάθε 
Σάββατο.

Το κίνημα γνώρισε την κυρίως φάση ανάπτυξής 
του κατά τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες και κυρίως 
με τις κινητοποιήσεις της 17/11, 24/11, 1/12 και 8/12. 
Η μαχητικότητά των διαδηλώσεων στο Παρίσι, η δι-
ατάραξη της οικονομικής ζωής με τα μπλοκαρίσματα 
των αυτοκινητόδρομων και, το κυριότερο, η ένθερμη 
στήριξη και η επικρότηση του από τα εργατικά και ευ-
ρύτατα λαϊκά στρώματα, ανάγκασαν την κυβέρνηση 
και προσωπικά τον Μακρόν να ελιχθούν με προσω-
πικό διάγγελμα του τελευταίου στις 10/12, στο οποίο 
ανακοίνωσε ορισμένες παραχωρήσεις οικονομικού πε-
ριεχομένου.

Εντούτοις αυτές, από την συντριπτική πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων, όπως και από την μεγάλη πλειο-
ψηφία των λαϊκών και εργατικών στρωμάτων, έγιναν 
αντιληπτές ως «ψίχουλα», όπως πράγματι είναι. Έτσι, 
μαζί και με την αίσθηση μίας πρώτης επιβεβαίωσης 
της δύναμής του κινήματος, συνέχισε να υπάρχει πρό-
σφορο έδαφος για μία συνέχεια των κινητοποιήσεων. 
Παρόλα αυτά, έκτοτε, η μαζικότητά του έχει εξασθενή-
σει σημαντικά, παρά την κατά τα άλλα αξιοσημείωτη 
αντοχή του. Βέβαια, εξαρχής, παρά την καθολική στή-
ριξη από εργαζόμενους και από άλλα στρώματα, που 
αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα 
κίνημα χωρίς ιδιαίτερη μαζικότητα. Στην καλύτερή του 
στιγμή κινητοποίησε σε όλην την Γαλλία, μία χώρα 67 
περίπου εκατομμυρίων, 287.000 διαδηλωτές, σύμφωνα 
με το Υπουργείο Εσωτερικών, αριθμός που δεν απο-
κλείεται να ήταν και διπλάσιος, ενώ στο Παρίσι, μία 
πόλη συνολικά 12,5 εκ, οι διαδηλωτές μάλλον σε καμία 
φάση του κινήματος δεν ξεπέρασαν τους 20.0000.

Από τα ζητήματα που τίθενται από τα κίτρινα γι-
λέκα, προεξέχουσα θέση έχουν όσα σχετίζονται με την 
αγοραστική δύναμη και το κοινωνικό κράτος, κάτι που 
έχει μεταφραστεί σε μία ευρεία γκάμα διεκδικήσεων, 
από την γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, την 
αύξηση των συντάξεων, των επιδομάτων, την ενίσχυση 
των δημόσιων υπηρεσιών στις περιφερειακές πόλεις, 
έως την κατάργηση ή και μείωση των φόρων κ.α. Πολι-
τικά, το σύνθημα που κυριαρχούσε από τις αρχές ήταν 
η παραίτηση του Μακρόν, του «προέδρου των πλου-
σίων», όπως τον αποκαλούν πλέον στον καθημερινό 
τους λόγο οι «από κάτω» της Γαλλίας. Το τελευταίο δι-
άστημα, η καθιέρωση δημοψηφισμάτων κατόπιν πρω-
τοβουλίας των πολιτών (R.I.C.) έχει αναδειχθεί σε μία 
από τις κύριες διεκδικήσεις. Και τα δύο αυτά συνθήμα-
τα εκφράζουν το βαθύ χάσμα εκπροσώπησης ανάμεσα 
αφενός στους φτωχούς, στους εργαζόμενους και στην 
νεολαία, αφετέρου στις πολιτικές ελίτ, συνέπεια της 
βαθιάς κρίσης όλων των παραδοσιακών αστικών κομ-
μάτων και σχηματισμών, αλλά και του σχηματισμού 
του Μακρόν, H Πολιτεία Προχωράει (Republique en 
Marche).

Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις μετά το διάγγελ-
μα Μακρόν, αυτές έχουν λάβει διάφορες μορφές, από 
διαδηλώσεις πανεθνικού τύπου σε επιλεγμένες πόλεις 
της Γαλλίας, πικετοφορίες έξω από πολυεθνικές επι-
χειρήσεις και σημαντικά τηλεοπτικά μέσα κ.α. Οι δε 
δομές του κινήματος συνεχίζουν να είναι αρκετά χαλα-

ρές. Ορισμένες προσπάθειες αριστερών πολιτικών δυ-
νάμεων να αποκτήσει το κίνημα μία πανεθνική δομή, 
φαίνεται να μην ανταποκρίνονται σε μία πραγματική 
κίνηση των μαζών και να μην στηρίζονται σε επιμέρους 
ή τοπικές δομές αυτοοργάνωσης.

Παρόλα αυτά, το κίνημα συνεχίζει και δημιουργεί 
μία αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση για την κυβέρ-
νηση, αφενός επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί μία 
αναζωπύρωση του, αφετέρου επειδή το ενδεχόμενο 
αλλαγής χαρακτήρα και ποιότητας του κινήματος 
χάρις την ενεργοποίηση του εργατικού κινήματος και 
της εργατικής τάξης, ως τέτοιας, παραμένει πιθανό. 
Ο Μακρόν, η κυβέρνηση και τα επιτελεία της αστι-
κής τάξης, το γνωρίζουν πολύ καλά. Προσπαθούν να 
σταθεροποιήσουν την κατάσταση, χρησιμοποιώντας 
ένα συνδυασμό πολιτικών. Τον ελάσσονα ρόλο μεταξύ 
αυτών έχουν η ακύρωση ορισμένων μέτρων λιτότητας 
και η ενίσχυση διά κρατικού επιδόματος, όσων λαμβά-
νουν τον κατώτατο μισθό. Ακολουθεί η διοργάνωση 
από τις αρχές του έτους, της αποκαλούμενης «μεγάλης 
διαβούλευσης» της κυβέρνησης με τους πολίτες και 
την τοπική αυτοδιοίκηση, επί της φορολογίας, της οι-
κολογικής μετάβασης, της δημοκρατικής ζωής και των 
δημόσιων υπηρεσιών. Πρακτικά, μεταφράζεται σε ομι-
λίες του Μακρόν ενώπιον δημάρχων, περιφερειαρχών 
και άλλων εκλεγμένων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
σε διαφημιστικές καμπάνιες, που καλούν σε συμμετο-
χή τους πολίτες με αποστολή γραπτών μηνυμάτων και 
γραμμάτων με τα παράπονά τους και τις «προτάσεις» 
τους! Τέλος, η κυβέρνηση εφαρμόζει από την αρχή του 
κινήματος πολύ σκληρή καταστολή: Συνολικά, υπάρ-
χουν πάνω από 1800 τραυματίες διαδηλωτές, πολλοί 
εκ των οποίων έχουν ακρωτηριαστεί στα χέρια ή στα 
μάτια και πάνω από 4500 έχουν προσαχθεί, μερικές 
εκατοντάδες έχουν καταδικαστεί και φυλακιστεί. 
Υπάρχουν 11 θάνατοι, εκ των οποίων βέβαια μόνο ένας 
οφείλεται απευθείας στην αστυνομία. Η δε κυβέρνηση 
επιβράβευσε στα τέλη Δεκέμβρη τα σώματα καταστο-
λής αυξάνοντας τους μισθούς, ενώ στις αρχές Φλεβάρη 
ψήφισε νόμο, με τον οποίο αυστηροποιεί το νομοθετι-
κό πλαίσιο των διαδηλώσεων.

Τέλος, καθώς οι ευρωεκλογές πλησιάζουν τα περισ-
σότερα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να 
δημαγωγήσουν ή να καρπωθούν όψεις του κινήματος, 
ώστε να επιβιώσουν στις πολιτικές ανακατατάξεις που 
το τελευταίο σίγουρα θα προκαλέσει. Το Κ.Κ. Γαλλίας, 
το Μέτωπο της Αριστεράς του Μελανσόν, το κόμμα 
της Λεπέν, καθώς και άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί 
έχουν δηλώσει ότι εκπρόσωποι και προσωπικότητες 
των κίτρινων γιλέκων θα συμμετάσχουν στα ψηφο-
δέλτιά τους. Παράλληλα, ήδη από τα μέσα Δεκέμβρη, 
διάφορες προσωπικότητες, αγωνιστές, φιγούρες του 
κινήματος έχουν δηλώσει ότι πρόκειται να παρουσι-
αστεί ή πρόκειται να παρουσιάσουν μία ανεξάρτητη 
υποψηφιότητα στις εκλογές ως κίτρινα γιλέκα. Εντού-
τοις, οι περισσότερες από αυτές τις ανακοινώσεις δεν 
σχετίζονται μεταξύ τους και μένουν μετέωρες. Το πιο 
πιθανό είναι ότι θα παρουσιαστεί τελικά μία τέτοια 
υποψηφιότητα, χωρίς βέβαια να έχει ξεκαθαριστεί ούτε 
ποιες προσωπικότητες και ποιοι αγωνιστές θα είναι 
επικεφαλής ούτε ποιοι άλλοι θα το απαρτίζουν, χωρίς 
επίσης, να έχει ξεκαθαριστεί ή διαφανεί το πολιτικό 
στίγμα και ο γενικός πολιτικός προσανατολισμός μίας 
τέτοιας υποψηφιότητας. 

 ■ Σηφάκης Κωνσταντίνος

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ

ΗΠΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Μεγάλη νίκη πέτυχαν οι εκπαιδευτικοί στο Λος Άντζελες, 

μαζί με χιλιάδες αλληλέγγυους μαθητές και εργαζόμενους, 
στον αγώνα τους για την προάσπιση της δημόσιας και δωρε-
άν εκπαίδευσης απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας 
και τη μετατροπή της σε προνόμιο για λίγους, που προωθεί 
ο νεοφιλελευθερισμός. Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών του 
Λος Άντζελες (UTLA), παίρνοντας τη σκυτάλη από τους μα-
χητικούς αγώνες των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια σε 
πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, Χιλή κ.ά.), 
αλλά και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και νίκες των εκ-
παιδευτικών σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ξεκίνησε απερ-
γία στις 14/1.

Η αρμόδια υπηρεσία για την εκπαίδευση στο Λος Άντζε-
λες (LAUSD), με συστηματικό τρόπο απαξιώνει τα δημόσια 
σχολεία, με συνεχή μείωση της χρηματοδότησης και του 
προσωπικού, με χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς, με κλεί-
σιμο σχολικών μονάδων, με εγκατάλειψη των σχολείων και 
με τρομακτική αύξηση των μαθητών ανά τάξη, ακόμη και με 
περισσότερους από 45 μαθητές! Έτσι, στα δημόσια σχολεία 
φοιτούν τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, με το πο-
σοστό των αφροαμερικανών και λατίνων μαθητών να φτάνει 
το 90%. Παράλληλα, ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια τα λεγόμε-
να «ειδικά σχολεία» για τα ανώτερα στρώματα, που απορρο-
φούν 600 εκατομμύρια χρηματοδότηση από το δημόσιο, και 
παρόλα αυτά λειτουργούν αυτόνομα και εκτός του πλαισίου 
του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μια μεγάλη προσπάθεια 
για διεύρυνση των δυνάμεων του συνδικάτου, που με συ-
στηματική δουλειά έστησε ομάδες ενημέρωσης και δράσης 
σε πολλά σχολεία. Απευθύνθηκε στους γονείς με μεγάλες 
καμπάνιες ενημέρωσης — οι οποίοι έφτιαξαν τις δικές τους 
ομάδες— και φυσικά στους μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά 
τους οργανώθηκαν και ζητούσαν προσλήψεις καθηγητών και 
τερματισμό της ρατσιστικής σωματικής έρευνας από σεκιού-
ριτι κατά την είσοδό τους στα σχολεία. Έτσι, όταν το UTLA 
ξεκίνησε την απεργία στις 14/1, 60.000 εκπαιδευτικοί, γονείς 
και μαθητές διαδήλωσαν στο δημαρχείο του Λος Άντζελες 
και στα γραφεία της LAUSD, παρά τη βροχή και το τσουχτε-
ρό κρύο.

Από την πρώτη μέρα, στήθηκαν απεργιακές φρουρές έξω 
από κάθε σχολείο και πραγματοποιούνταν μαζικές διαδηλώ-
σεις. Η απεργία κράτησε έξι μέρες και η αποδοχή της ήταν 
καθολική, με την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη των 
εργαζομένων να φανερώνουν στις πλούσιες ελίτ της πόλης 
τη μηδαμινότητά τους μπροστά στο οργανωμένο εργατικό 
κίνημα. Η LAUSD αναγκάστηκε να προσέλθει σε διαπραγμα-
τεύσεις, να αποδεχτεί τα περισσότερα αιτήματα του συνδικά-
του και να τα ψηφίσει στις 22/1.

Συγκεκριμένα, το κίνημα κέρδισε: πρόσληψη ενός νοση-
λευτή πλήρους απασχόλησης σε κάθε σχολείο, πρόσθετους 
συμβούλους και βιβλιοθηκονόμους, κατάργηση ενός άρθρου 
που επέτρεπε να καταργούνται τα ανώτατα όρια μαθητών 
ανά τάξη αλλά και σταθερή μείωση του αριθμού μαθητών 
ανά τάξη, αύξηση 6% στους μισθούς, συνδικαλιστική επο-
πτεία όσον αφορά τη συστέγαση «ειδικών» σχολείων με δη-
μόσια, πολιτική στήριξη για τη δημιουργία ενός ανώτατου 
ορίου στην ίδρυση «μη κρατικών» σχολείων σε όλη την Καλι-
φόρνια. Επίσης, σημαντική πρόοδος υπήρξε σε ένα ευρύ φά-
σμα αιτημάτων που αφορούν γενικότερα λαϊκά συμφέροντα, 
όπως η επέκταση των κοινοτικών σχολείων (δημόσια πρό-
τυπα σχολεία), ο τερματισμός της ρατσιστικής σωματικής 
έρευνας στους μαθητές από σεκιούριτι, η δημιουργία χώρων 
πρασίνου στα σχολεία και η ίδρυση ταμείου υπεράσπισης των 
μεταναστών.

Η νίκη των εκπαιδευτικών του Λος Άντζελες δείχνει τις 
τεράστιες δυνατότητες των εργαζομένων όταν είναι οργα-
νωμένοι. Αποτελεί έναν ακόμα σταθμό στη συντελούμενη 
ανασυγκρότηση/ανασύνθεση του εργατικού κινήματος στις 
ΗΠΑ, που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια με μακρο-
χρόνιους και αποφασιστικούς αγώνες.

σ τ ο ν  κ ό σ μ ο . . .
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Στις 8 και 9 Γενάρη, 10 συνομο-
σπονδίες εργαζομένων κάλεσαν 
πανεθνική απεργία στην Ινδία 
(δεν συμμετείχαν οι δύο φιλοκυ-

βερνητικές συνομοσπονδίες). Η απεργία είχε 
ανακοινωθεί από αρχές Σεπτέμβρη και οργα-
νώθηκε στους βασικούς τομείς της οικονομί-
ας (τράπεζες, μεταφορές, βιομηχανία κ.ά.). 

Αυτή τη φορά συμμετείχαν στη γενι-
κή απεργία και πολλές οργανώσεις φτωχών 
αγροτών και εργατών γης (Παν-ινδική Ένωση 
Αγροτών), που βρίσκονται σε άθλια κατάστα-
ση. Η κυριαρχία μεγάλων πολυεθνικών στην 
ύπαιθρο έχει  ως αποτέλεσμα πολλοί εργάτες 
να αμείβονται με άθλια μεροκάματα, ενώ όσοι 
προσπαθούν να καλλιεργήσουν δικά τους χω-
ράφια καταχρεώνονται με δάνεια. Η τραγικό-
τητα της κατάστασης εκφράζεται με τις 48.104 
αυτοκτονίες αγροτών από το 2013 ως το 2016! 
Βασικά τους αιτήματα είναι η διαγραφή των 
χρεών τους και η διανομή γης στους φτωχούς. 

Σημαντική θέση στην απεργία είχε και η 
συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες διεξάγουν 
σημαντικούς αγώνες στην Ινδία, σε διάφορες 
περιοχές, για την υπεράσπιση της ισότητας σε 
όλα τα δικαιώματα, και εκφράζονται και στις 
μεγάλες απεργίες.

Το 2016 είχε καταγραφεί στην Ινδία η με-
γαλύτερη απεργία στην ιστορία της ανθρω-
πότητας, όταν απέργησαν 150 εκατομμύρια 
εργάτες. Αυτή τη φορά, οι εκτιμήσεις αναφέ-
ρουν κοντά στα 200 εκατομμύρια απεργούς σε 
όλη τη χώρα, με μπλόκα σε σιδηροδρομικές 
γραμμές και δρόμους, μεγάλες διαδηλώσεις 

(με επιθέσεις της αστυνομίας και χιλιάδες 
συλλήψεις), σταμάτημα της λειτουργίας μεγά-
λων εργοστασίων (Bosch, Seat, Volvo, Toyota, 
Daikin, Samsonite κ.ά.) και απεργία στους το-
μείς του άνθρακα και χάλυβα, της μεταλλουρ-
γίας κ.ά.

Ο φόβος της ινδουϊστικής/εθνικιστικής 
αλλά και ακραία νεοφιλελεύθερης κυβέρνη-
σης του Μόντι εκδηλώθηκε με την παρεμπό-
διση της επίσημης καταγραφής από τις αρμό-
διες κρατικές υπηρεσίες της συμμετοχής στην 
απεργία. Το μίσος της κυβέρνησης προς τους 
εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
είναι η βαθύτερη αιτία της οργάνωσης αυτής 
της απεργίας. Οι 10 συνομοσπονδίες κατέθε-
σαν μια λίστα 12 βασικών αιτημάτων, που τις 
ένωσαν στον απεργιακό αγώνα: αύξηση του 
κατώτατου μισθού, έλεγχος των τιμών βασι-
κών αγαθών, καθολική κοινωνική ασφάλιση, 
αποτροπή νέων ιδιωτικοποιήσεων και αρπα-
γής δημόσιων επιχειρήσεων, προστασία των 
εργαζομένων από την αδήλωτη εργασία κ.ά. 
Ακόμα, η κατάργηση μιας σειράς αντεργατι-
κών, αντισυνδικαλιστικών νόμων και ρυθμίσε-
ων, τους οποίους η κυβέρνηση Μόντι προσπα-
θεί να εφαρμόσει τον τελευταίο χρόνο για να 
αποδυναμώσει το εργατικό κίνημα.

Σε μια χώρα με υποτυπώδη νομική προ-
στασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και ελάχιστη προστασία των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών, η κυβέρνηση προσπαθεί να επι-
βάλει με απόλυτο τρόπο τον δεσποτισμό των 
ντόπιων και διεθνών εργοδοτών. Επίσημα, το 
ποσοστό των συνδικαλισμένων εργαζομένων 

φτάνει το 2%, και αυτό αφορά κυρίως κρατι-
κούς και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά η κυ-
βέρνηση και οι άρχουσες τάξεις έχουν λόγο να 
ανησυχούν.

Σήμερα, υπολογίζεται ότι οι εργαζόμενοι 
στα αστικά κέντρα της Ινδίας φτάνουν τα 
520 εκατομμύρια. Μόνο ένα 6-7% είναι επι-
σήμως σταθερά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. 
Εκατομμύρια ακτήμονες αγρότες και εργάτες 
γης συρρέουν κάθε μήνα στις μεγάλες βιομη-
χανικές πόλεις, ζώντας σε άθλιες συνθήκες σε 
παραγκουπόλεις. Δουλεύουν σε εργοστάσια-
φρούρια των πολυεθνικών με ιδιωτικές φρου-
ρές και τους αλλάζουν συχνά περιοχές για να 
μην αποκτήσουν επαφές με τους ντόπιους ερ-
γαζόμενους. Οι νέες θέσεις εργασίας που δη-
μιουργούνται από τη γοργά αναπτυσσόμενη 
ινδική βιομηχανία δεν φτάνουν ούτε για το ένα 
τρίτο αυτών που ψάχνουν για δουλειά.

Όμως, αυτή η άγρια εκμετάλλευση της ιν-
δικής εργατικής τάξης ξεσπάει σε τεράστιους 
εργατικούς αγώνες, με επικεφαλής αγωνιστικά 
συνδικάτα. Τις αμέσως επόμενες μέρες από τη 
48ωρη απεργία ξέσπασαν αρκετές  απεργιακές 
δράσεις διαρκείας. Οι εργαζόμενοι στις συ-
γκοινωνίες, το πολιτικό προσωπικό της αμυ-
ντικής βιομηχανίας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, 
βρέθηκαν σε κινητοποιήσεις αρκετές φορές, 
κερδίζοντας έστω κάποια από τα αιτήματά 
τους. Στις 3 Φλεβάρη, το κοινοβούλιο «πο-
λιορκήθηκε» από τους «άτυπους» εργαζόμε-
νους, που απαίτησαν να αναγνωριστούν έστω 
τα ελάχιστα καθολικά κοινωνικά δικαιώματα, 
όπως το δικαίωμα στη στέγη και ένα μίνιμουμ 

κοινωνικών παροχών.
Το 2019 είναι χρονιά εκλογών. Η κυβέρ-

νηση του Ναρέντρα Μόντι δίνει τα πάντα 
στα μεγάλα συμφέροντα για να καταφέρει να 
παραμείνει στην εξουσία. Δεν διστάζει να προ-
χωρήσει σε νέες, φασιστικού τύπου, επιθέσεις 
στην εργατική τάξη, για να επιβάλει «Νόμο 
και Τάξη». Δεκάδες μέλη της επαναστατικής 
αριστεράς (συγγραφείς, συνδικαλιστές, δη-
μοσιογράφοι, καθηγητές, σπουδαστές) έχουν 
συλληφθεί μέσα στο 2018, με τη γελοία κα-
τηγορία του σχεδιασμού της δολοφονίας 
του πρωθυπουργού. Ακροδεξιοί επιτίθενται 
στις συγκεντρώσεις των Νταλίτ (η κατώτερη 
κάστα, που αριθμεί περίπου 200 εκ.) και αρι-
στερών αγωνιστών που υπερασπίζονται τα 
δικαιώματά τους. Οι συνδικαλιστές διώκονται 
με κάθε τρόπο και η απαξίωση/καταπίεση των 
γυναικών, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός 
και ο εθνικισμός υποδαυλίζονται συστηματικά 
από το καθεστώς.

Ήδη όμως διαφαίνονται σημάδια της πο-
λιτικής κρίσης και της διάλυσης των παραδο-
σιακών πολιτικών δυνάμεων και η κυβέρνηση 
δύσκολα θα επιβιώσει στις επόμενες εκλογές. 
Ακόμα και αν καταφέρει να κερδίσει την κε-
ντρική πολιτική μάχη για την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, πολλά περισσότερα αυτόνομα 
κρατίδια θα περάσουν στα χέρια της αντιπολί-
τευσης. Αυτή δεν είναι μια παραδοσιακά αστι-
κή αντιπολίτευση, αλλά κυρίως τα διάφορα 
ΚΚ, που εκφράζουν, αλλά και εγκλωβίζουν, 
πολυάριθμους και αποφασισμένους αγωνιστές 
εργάτες που οργανώνουν το εργατικό κίνημα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που κατα-
φθάνει είναι η βαθιά κοινωνική κρίση και οι 
ταξικές συγκρούσεις. Οι κοινωνικές θύελλες 
είναι μπροστά μας.

Ινδία: Ακόμη μια ιστορικών διαστάσεων απεργία

Στις 30 Δεκέμβρη του 2018 πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Μπαγκλα-
ντές εθνικές εκλογές. Η νο-
μιμότητα των προηγούμενων 

εκλογών (2014) ήταν πολύ αμφιλεγόμενη 
αφού διεξήχθησαν χωρίς τον διορισμό υπηρε-
σιακής κυβέρνησης, με πρόσχημα μια αντιφα-
τική ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
Το κυβερνών κόμμα Ένωση Awami είχε κερδί-
σει 154 από τις 300 έδρες ενώ το κύριο αντιπο-
λιτευόμενο αστικό κόμμα, Εθνικιστικό Κόμμα 
Μπαγκλαντές (ΕΚΜ) απείχε. Στις πρόσφατες 
εκλογές επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία με 
την κυβέρνηση να τονίζει τις «έντιμες προ-
θέσεις της» να πραγματοποιηθούν ελεύθερες 
και δίκαιες εκλογές.

Προεκλογικά, στο πολυδιασπασμένο 
και διάσπαρτο από αστικά κομματίδια πολι-
τικό σκηνικό, επικράτησε μαραθώνιος δια-
βουλεύσεων για την επίτευξη συνεργασιών 
και το μοίρασμα των εδρών. Γύρω από την 
Ένωση Awami συσπειρώθηκαν 13 κόμματα 
(λίγο πολύ τα ίδια που συγκυβερνούσαν). Το 
ΕΚΜ αποφάσισε να συμμετάσχει στις εκλο-
γές, συγκροτώντας την Μεγάλη Συμμαχία 
αποτελούμενη από 20 κόμματα. Σε αυτά συ-
μπεριλαμβάνονταν και ακραίες φονταμεντα-
λιστικές οργανώσεις όπως η Τζάματ ε Ισλάμ 
(κατηγορούμενη για εγκλήματα πολέμου 
από το 1971), γεγονός που προκάλεσε αντι-
δράσεις και την αποχώρηση από τη συμμαχία 
κάποιων κομμάτων. Σε ότι αφορά την αριστε-
ρά, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την συμ-
μετοχή ή μη στις εκλογές που όλα έδειχναν 
ότι θα είναι στημένες. Τελικώς, μία συμμαχία 
κυρίως παραδοσιακών ρεφορμιστικών δυνά-
μεων συμμετείχε ως Δημοκρατική Αριστερή 
Συμμαχία (ΔΑΣ).

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν 
έδωσαν στα κόμματα της κυβερνητικής συμ-
μαχίας 288 από τις 300 έδρες, στις διασπα-
σμένες δυνάμεις της αντιπολίτευσης 10. Η 
ΔΑΣ δεν είχε έδρα, ενώ για 2 έδρες θα επα-

ναληφθούν οι εκλογές. Τα αποτελέσματα 
βέβαια δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 
όργιο βίας και νοθείας που πραγματοποίησε 
η κυβέρνηση. Ήταν αδύνατο οι υποψήφιοι 
της αντιπολίτευσης να πραγματοποιήσουν 
προεκλογικές καμπάνιες. Οι συγκεντρώσεις 
τους όταν δεν απαγορευόταν, διαλυόντουσαν 
από φιλοκυβερνητικές συμμορίες. Δεκάδες 
μέλη του ΕΚΜ συνελήφθησαν προκειμένου 
να απέχουν από την προεκλογική καμπάνια. 
Απαγορευόταν ακόμη και η αφισοκόλληση. 
Στα εκλογικά κέντρα πραγματοποιήθηκαν 
όργια: Απαγόρευση εισόδου και συλλήψεις 
εκλογικών εκπροσώπων. Κάλπες που πα-
ραδίδονταν την προηγούμενη βραδιά από 
την αστυνομία μισογεμάτες. Απειλές στους 
ψηφοφόρους από τους φιλοκυβερνητικούς 
εκπροσώπους και μέλη των επιτροπών. Ψηφο-
φόροι που προσερχόμενοι να ψηφίσουν μά-
θαιναν ότι είχαν ψηφίσει ήδη. Σε 6 εκλογικές 
περιφέρειες που χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονι-
κό σύστημα ψηφοφορίας, μόνο το 42,5% μπό-
ρεσε να ψηφίσει – και στις 6 πλειοψήφησε η 
κυβερνητική συμμαχία.18 άνθρωποι δολοφο-
νήθηκαν και πάνω από 200 τραυματίστηκαν 
την ημέρα των εκλογών. Καταγγέλθηκε μέχρι 
και εκδικητικός ομαδικός βιασμός γυναίκας 
μπροστά στα 4 παιδιά της διότι επέμεινε να 
της δοθεί ψηφοδέλτιο του ΕΚΜ.

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτότο εκλογικό πρα-
ξικόπημα σηματοδοτεί την πλήρη αυτονόμη-
ση από τις μάζες της αδίστακτης κυβέρνησης 
που στο όνομα της «ανάπτυξης και της προ-
όδου» λυμαίνεται εδώ και μία δεκαετία την 
εξουσία ταυτιζόμενη με τα συμφέροντα μίας 
χούφτας παμπλουτων μεγαλογαιοκτημό-
νων, εργοστασιαρχών και φυσικά των ιμπε-
ριαλιστών (που βλέπουν εκλογικές παρα-
τυπίες μόνο στη Βενεζουέλα) εις βάρος της 
πάμφτωχης πλειοψηφίας. Πρόκειται για μία 
σημαντική αντιδημοκρατική αναδίπλωση, 
εναρμονισμένη με την γενική τάση του πα-
γκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος προς 

αυτήν, στην περίοδο της κρίσης του όπου 
αδυνατεί να ενσωματώσει τις μάζες. Οι εκλο-
γές της βίας και της νοθείας όμως όσο και αν 
πτοούν, καθόλου δεν αντιπροσωπεύουν τις 
διαθέσεις, τους πόθους και τη συνείδηση των 
εργαζομένων και των πληβειακών μαζών και 
αυτό φαίνεται μέσα από την πραγματοποίηση 
σκληρών και σημαντικών αγώνων που φτά-
νουν σε νίκες.

Μία μεγάλη και νικηφόρα απεργία 
στη βιομηχανία ιματισμού

Στις 13 Γενάρη, ο υπουργός τύπου του 
Μπαγκλαντές Tipu Munshi, ανακοίνωσε αυ-
ξήσεις στους μισθούς των εργατών ιματισμού 
προκειμένου να πειστούν να επιστρέψουν στη 
δουλειά μετά από μια εβδομάδα απεργίας. Οι 
καθημερινές διαδηλώσεις των απεργών αντι-
μετωπιζόντουσαν σκληρά από την αστυνομία 
και μετατρεπόταν σε σκληρές συγκρούσεις, 
στις οποίες δολοφονήθηκε ένας εργάτης και 
τραυματίστηκαν δεκάδες. Η μαζικότητα, η 
επιμονή και η μαχητικότητα των διαδηλωτών 
όμως, εξανάγκασε την κυβέρνηση του Μπα-
γκλαντές –δεύτερης μεγαλύτερης παραγω-
γού ιματισμού μετά την Κίνα– να υποχωρήσει. 
Κυβέρνηση και εργοδότες υποχώρησαν μόνο 
αφού παρέλυσαν 50 εργοστάσια και χιλιάδες 
εργάτες κατέλαβαν τους δρόμους. Τα κόμμα-
τα της κυβέρνησης συμφώνησαν σε αυξήσεις 
για τις μισθολογικές κλίμακες, πλην του κα-
τώτατου μισθού (95 δολ. τον μήνα). Όμως το 

βασικό αίτημα των απεργών ήταν η αύξηση 
του στα 115 δολ. Έτσι, αρκετές χιλιάδες εργα-
τών συνέχισαν την απεργία και διαδήλωσαν 
και στις 14 Γενάρη, απορρίπτοντας την αύξη-
ση ως ανεπαρκή για την πιο κρίσιμη εξαγω-
γική βιομηχανία της χώρας που ανθεί χάρη 
στους μισθούς πείνας.

Σημαντικοί και σκληροί αγώνες 
και από τα κινήματα ακτημόνων

Στις 12 Γενάρη στην περιοχή Ντακσίν 
Αιχά Μπουρχάτ που ελέγχεται από συμμορίες 
των μεγαλογαιοκτημόνων, δέχθηκε δολοφο-
νική επίθεση ο Αλαμ Μπαχτσού, ηγέτης της 
ομοσπονδίας των ακτημόνων της περιοχής, 
έκτοτε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 
παλεύοντας για την ζωή του. Οι ομοσπονδίες 
ακτημόνων όλης της χώρας, πραγματοποίη-
σαν διαδηλώσεις και απαιτούν την σύλληψη 
των αυτουργών της επίθεσης. Ο Μπαχτσού 
είχε πρωταγωνιστήσει στις κινητοποιήσεις πε-
ρίπου 400 ακτημόνων οικογενειών, οι οποίες 
πέτυχαν τον Νοέμβρη δικαστική απόφαση 
σύμφωνα με την οποία η γη που καλλιεργού-
σαν και η σοδειά τους τελεί υπό την επίβλεψη 
της αστυνομίας ώστε να μην μπορούν οι συμ-
μορίες των γαιοκτημόνων να την αρπάξουν. 
Το 2006 οι ίδιες συμμορίες είχαν επιτεθεί και 
προκαλέσει εγκαύματα με οξύ στους γονείς 
του Μπαχτσού για να τον εκδικηθούν για την 
δράση του.

 ■ Δημήτρης Γκ.

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ: Νόθες εκλογές και σκληροί ταξικοί αγώνες

«Εργάτες ιματισμού σε αποκλεισμό δρόμου στη Ντάκα του Μπαγκλαντές»
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Η υποδούλωση των μαύρων πλη-
θυσμών της Νότιας Αφρικής 
(αποτελούν περίπου το 80% 
του πληθυσμού) σε βάρβαρα 

ρατσιστικά καθεστώτα έληξε τυπικά το 1994, 
με τη διεξαγωγή των πρώτων ελεύθερων 
εκλογών και την εκλογή του Νέλσον Μα-
ντέλα στην προεδρία. Στην πραγματικότητα 
όμως, η κατάσταση των μαύρων, και ιδιαίτερα 
της εργατικής τάξης και των απόκληρων των 
πόλεων και της υπαίθρου, βελτιώθηκε ελάχι-
στα έως καθόλου. Η ηγεσία του Αφρικανικού 
Εθνικού Κονγκρέσου (ANC, το κόμμα του 
Μαντέλα, που ηγήθηκε του απελευθερωτικού 
αγώνα των μαύρων) γρήγορα ήρθε σε συμβι-
βασμό και συνδιαλλαγή με τη λευκή αστική 
τάξη. Η έφοδος του στελεχιακού δυναμικού 
του ANC στον κρατικό μηχανισμό συνοδεύ-
τηκε από εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, 
ενώ σε αυτά τα 25 χρόνια, στα οποία κυβερνά 
αδιάλειπτα τη χώρα, οι κυβερνήσεις του χρη-
σιμοποίησαν όλο το βάρβαρο οπλοστάσιο 
του νεοφιλελευθερισμού (ιδιωτικοποιήσεις, 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, 
διάλυση των συστημάτων υγείας, παιδείας, 
κοινωνικής ασφάλισης και πολλά άλλα). Σή-
μερα, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα 
έχουν χτυπήσει κόκκινο, με το πλουσιότερο 
1% του πληθυσμού (στη συντριπτική πλειο-
νότητα λευκοί) να κατέχει το 42% του πλού-
του της Νότιας Αφρικής, ενώ η ανεργία ξε-
περνά το 30%.

Η διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα και η διαχείριση του κράτους μετά την 
ανατροπή του απαρτχάιντ βασίστηκε σε ένα 
«Λαϊκό Μέτωπο» μεταξύ του ANC, του (στα-

λινικού) ΚΚ Νότιας Αφρικής και της άλλοτε 
πανίσχυρης συνδικαλιστικής συνομοσπον-
δίας COSATU. Οι δυνάμεις αυτές είχαν για 
δεκαετίες τον απόλυτο έλεγχο του εργατικού 
κινήματος, ενώ η COSATU, μέσα από σκλη-
ρούς αγώνες, είχε εξασφαλίσει κατακτήσεις 
αδιανόητες για τους εργάτες οποιασδήποτε 
άλλης αφρικανικής χώρας. Ωστόσο, στους 
κόλπους της αναπτύχθηκε 
μια αδίστακτη γραφειοκρα-
τία, που προδίδει ακόμα και 
τα πιο άμεσα συμφέροντα 
των εργαζομένων, με αντάλ-
λαγμα υπουργικές και άλ-
λες υψηλόβαθμες θέσεις. Το 
αποκορύφωμα ήταν τα γεγο-
νότα της Μαρικάνα τον Αύ-
γουστο του 2012. Οι εργάτες 
στο τοπικό ορυχείο πλατίνας 
είχαν προχωρήσει σε μαχητι-
κή απεργία, έχοντας οργα-
νωθεί ανεξάρτητα και απέναντι στην ηγεσία 
του «επίσημου» συνδικάτου μεταλλωρύχων. 
Η απάντηση των γραφειοκρατών ήταν να κα-
λέσουν την αστυνομία, που χτύπησε ανελέη-
τα τους απεργούς σκοτώνοντας 34 εργάτες.

Το στυγνό αυτό έγκλημα πυροδότη-
σε διεργασίες ανάμεσα στα ριζοσπαστικά 
συνδικαλιστικά στελέχη και στη βάση των 
συνδικάτων, στην κατεύθυνση της δημιουρ-
γίας μιας νέας, ανεξάρτητης και αγωνιστικής 
συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας. Η τελική 
αφορμή για την πλήρη ρήξη με τη γραφειο-
κρατία δόθηκε το 2014, όταν η COSATU διέ-
γραψε από τις τάξεις της την ομοσπονδία ερ-
γατών μετάλλου NUMSA, το μεγαλύτερο και 
μαχητικότερο συνδικάτο της χώρας, λόγω της 

άρνησής του να συνεχίσει να παρέχει εκλο-
γική στήριξη στο ANC. Η NUMSA αποτέ-
λεσε τη βάση για τη συγκρότηση της νέας 
ριζοσπαστικής συνομοσπονδίας SAFTU. 
Στο καταστατικό της SAFTU υπάρχουν σα-

φείς αναφορές στον σοσιαλισμό, καθώς ως 
στόχοι της προσδιορίζονται να «δώσει στη 
νοτιοαφρικανική εργατική τάξη ένα νέο σπίτι, 
ένα πραγματικό επαναστατικό σπίτι», να «πα-
λέψει για την ολοκληρωτική χειραφέτηση της 
εργατικής τάξης από τις αλυσίδες των καπιτα-
λιστών καταπιεστών της» και να αποτελέσει 
μια οργάνωση «δημοκρατική, ελεγχόμενη 

από τους εργάτες, αγωνιστι-
κή, με σοσιαλιστικό προσα-
νατολισμό, διεθνιστική...».

Οι δυσκολίες για τη νέα 
συνομοσπονδία είναι με-
γάλες, καθώς η COSATU 
εξακολουθεί να ελέγχει τα 
περισσότερα συνδικάτα, ενώ 
οι προσβάσεις των ριζοσπα-
στικών δυνάμεων στον το-
μέα των ορυχείων, τον κορμό 
της οικονομίας της Νότιας 
Αφρικής, παραμένουν σχε-

τικά περιορισμένες. Ωστόσο, τον περασμένο 
Ιούλιο είχαμε ένα γεγονός-σταθμό στην προ-
σπάθεια για ανασυγκρότηση και ανασύνθεση 
του νοτιοαφρικανικού εργατικού κινήματος. 
Στις 21-22 Ιουλίου συγκλήθηκε στο Σοβέτο η 
Σύνοδος της Εργατικής Τάξης, με συμμετοχή 
147 συνδικάτων, οργανώσεων και συλλογι-
κοτήτων, που αντιπροσωπεύουν εκατοντά-
δες χιλιάδες εργαζόμενους από όλους τους 
τομείς της οικονομίας, φτωχούς αγρότες και 
εργάτες γης, φοιτητές, καθώς και απόκληρους 
χωρίς ελπίδα εύρεσης «κανονικής» δουλειάς, 
που επιβιώνουν ως μικροπωλητές ή κάνοντας 
δουλειές του ποδαριού. Η Σύνοδος έθεσε 
τους ακόλουθους, στρατηγικής σημασίας 

στόχους: α) την ενότητα των συνδικάτων, 
που ουσιαστικά συγκεντρώνουν στις τάξεις 
τους σχεδόν αποκλειστικά εργαζόμενους με 
σχετικά σταθερή δουλειά, με τους άνεργους, 
τους ελαστικά εργαζόμενους και όσους φυ-
τοζωούν στον λεγόμενο «ανεπίσημο» τομέα 
της οικονομίας, β) τη συμμετοχή των συνδι-
κάτων και των στελεχών τους στους αγώνες 
των φτωχών αγροτών αλλά και σε όλους τους 
– πάρα πολλούς – αγώνες που διεξάγονται σε 
τοπική κλίμακα, για την υπεράσπιση της γης, 
του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των 
φτωχών ενάντια στις καταστροφικές δραστη-
ριότητες του κράτους και των πολυεθνικών, 
ιδιαίτερα στον τομέα των ορυχείων, γ) τη δη-
μιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, που θα 
εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης 
και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ενόψει 
και των εθνικών εκλογών του Μαΐου του 
2019. Επίσης, στο πλαίσιο της Συνόδου, δημι-
ουργήθηκαν επιμέρους επιτροπές για την επε-
ξεργασία ενός προγράμματος αιτημάτων και 
σχεδίου αγώνων, στους τομείς: α) οικονομία, 
εργασία, φτώχεια και διαφθορά, β) παιδεία, γ) 
υγεία, δ) γη και κατοικία, ε) ισότητα των φύ-
λων, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στ) 
περιβάλλον, ζ) εξορυκτική δραστηριότητα και 
οι επιπτώσεις της στις τοπικές κοινότητες, η) 
«ανεπίσημη» οικονομία.

Οι εξελίξεις αυτές είναι εξαιρετικά ελπιδο-
φόρες και κομβικές, όχι μόνο για τους αγώνες 
και το μέλλον του προλεταριάτου της Νότι-
ας Αφρικής, αλλά και για τις προοπτικές του 
παγκόσμιου εργατικού κινήματος, ιδιαίτερα 
στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες 
(η Νότια Αφρική συμμετέχει στην ομάδα των 
BRICS). Ακόμα περισσότερο, αν οι διεργασίες 
καταλήξουν στη δημιουργία ενός επαναστα-
τικού κόμματος, που θα θέσει στη νοτιοαφρι-
κανική εργατική τάξη το ζήτημα της πάλης 
για την πολιτική εξουσία.

Νότια Αφρική: προς ανασύνθεση του 
εργατικού κινήματος

Από τα μέσα του Δεκέμβρη το 
Σουδάν συνταράζεται από κι-
νητοποιήσεις ενάντια στο κα-
θεστώς του προέδρου - δικτά-

τορα Ομάρ αλ Μπασίρ, που κυβερνά από το 
1989 επιβάλλοντας τον ισλαμικό νόμο και ένα 
ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Πρόκειται για μια 
εξέγερση που έχει συσπειρώσει το σύνολο του 
πληθυσμού, απειλεί να ανατρέψει το κυβερ-
νών Εθνικό Κόμμα του Κογκρέσου και τον 
πρόεδρο. Έχει προσλάβει ιδιαίτερα ριζοσπα-
στικά χαρακτηριστικά, τόσο στα αιτήματα 
όσο στον τρόπο οργάνωσης και διεκδίκησης.

Αφορμή για το ξέσπασμα των κινητοποι-
ήσεων υπήρξε ο τριπλασιασμός της τιμής του 
ψωμιού, ένα ακόμη ακραίο μέτρο που ήρθε να 
προστεθεί στον ξέφρενο ρυθμό αύξησης των 
τιμών των βασικών αγαθών και των καυσίμων 
(60% πληθωρισμός), την επιβολή των επιτα-
γών του ΔΝΤ και την διαφθορά του καθεστώ-
τος. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε πρωτοφα-
νείς ελλείψεις αγαθών. Ο μισός πληθυσμός 
(20 εκατομμύρια) αυτής της πλούσιας σε κοι-
τάσματα πετρελαίου χώρας ζει κάτω από το 
όριο της φτώχειας.

Εξέγερση με καινοφανή 
χαρακτηριστικά

Το έναυσμα δόθηκε από την Ένωση Επαγ-
γελματιών του Σουδάν (συνδικάτα γιατρών, 
μηχανικών, δικηγόρων, κ.λπ.) που κάλεσε σε 
24ωρη εθνική απεργία. Η ανταπόκριση από 
εργατικές οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις 
ήταν άμεση και πήρε απρόβλεπτες διαστά-
σεις. Τα αιτήματα γρήγορα μετατράπηκαν 
από οικονομικά σε πολιτικά, απαιτώντας την 
ανατροπή του ικτάτορα προέδρου και ριζική 
πολιτική αλλαγή. 

Το Σουδάν έχει ξαναζήσει μαζικές λαϊκές 

εξεγέρσεις που έχουν οδηγήσει σε ανατροπή 
των προηγούμενων δικτατορικών καθεστώ-
των (1964 και 1985). Και στις δύο περιπτώσεις 
οι παλιοί δικτάτορες απλά αντικαταστάθηκαν 
από νέους, όπως τον Μπασίρ που πήρε την 
εξουσία το 1989. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το 
κίνημα που γεννήθηκε έχει χαρακτηριστικά 
που φανερώνουν ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση 
με το παρελθόν. 

Οι προηγούμενες εξεγέρσεις εκφράσανε, 
κατά κύριο λόγο, οργανωμένες συνδικαλιστι-
κές και πολιτικές δυνάμεις και εκδηλώθηκαν 
στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και τα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Αυτή η εξέγερση ξεκίνησε 
μακριά από την πρωτεύουσα, σε εργατικά κέ-
ντρα του Βορρά, όπως η Ατμπάρα, ιστορικό 
κέντρο του σουδανέζικου εργατικού κινήμα-
τος και τόπος γέννησης του συνδικαλισμού 
της χώρας. Απλώθηκε ταχύτατα, φτάνοντας 
μέχρι τις εμπόλεμες περιοχές του Νταρφούρ 
και του Λευκού Νείλου. Για πρώτη φορά ενώ-
θηκαν αυθόρμητα στο δρόμο πολλές διαφο-
ρετικές πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες 
και εργατικές ενώσεις δημιουργώντας μια 
πρωτόγνωρη ενότητα. 

Οι κύριες αντιπολιτευόμενες δυνάμεις 
(αστικές, αριστερές ριζοσπαστικές, εκπρό-
σωποι φατριών και εθνικών ομάδων, αντάρ-
τικες και ένοπλες) κάθισαν στο ίδιο τραπέζι 
και κατέληξαν σε μια συναινετική διακήρυξη 
(«Διακήρυξη για την Ελευθερία και την Αλ-
λαγή») που απαιτεί την απομάκρυνση και την 
τιμωρία του Μπασίρ και του καθεστώτος του. 
Ζητά τη σύσταση μιας μεταβατικής κυβέρνη-
σης τεχνοκρατών που θα προετοιμάσει τη με-
τάβαση σε ένα πλουραλιστικό δημοκρατικό 
καθεστώς.
Οργανώσεις βάσης

Πέρα από τις συμφωνίες πολιτικών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων, 
το λαϊκό κίνημα έχει αρχίσει να αναπτύσσει 
τις δικές του μορφές οργάνωσης με τη δη-
μιουργία σωματείων βάσης και επιτροπών 
στους χώρους δουλειάς, που παρακάμπτουν 
τα επίσημα συνδικάτα (στην πλειοψηφία 
τους ελεγχόμενα από το καθεστώς), καθώς 
και κοινοτικών συμβουλίων που οργανώ-
νουν τον πληθυσμό. Αυτές οι οργανώσεις 
βάσης, από κοινού, σχεδιάζουν τον αγώνα 
και επιβάλλουν, ουσιαστικά, το πολιτικό του 
περιεχόμενο, που εκτείνεται πέρα από την 
απλή απομάκρυνση του προέδρου. Σημαντι-
κός παράγοντας στο κίνημα είναι η νεολαία, 
που πρωτοστατεί κυρίως στα αστικά κέντρα. 
Πρόκειται για μια νεολαία που, αν και μεγά-
λωσε μέσα σε ένα καταπιεστικό, φονταμεντα-
λιστικό περιβάλλον, δεν κουβαλά τα πολιτικά 
βαρίδια των παλιότερων γενιών και μοιάζει 
αποφασισμένη να έρθει σε ρήξη με το θρη-
σκευτικό και πολιτικό κατεστημένο και τις 
αξίες του.

Εγκαταλείπουν το καθεστώς
Η πρώτη αντίδραση του καθεστώτος 

ήταν η άγρια καταστολή. Χιλιάδες ηγετικά 
στελέχη της αντιπολίτευσης οδηγήθηκαν στη 
φυλακή, στρατός και άρματα μάχης πλημμύ-
ρισαν την πρωτεύουσα και τις μεγάλες πόλεις. 
Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι 
τραυματίες. Όμως, το κίνημα μεγάλωσε αντί 
να περιοριστεί. Ακολούθησε μια προσπάθεια 
κατευνασμού με μέτρα δήθεν ανακούφισης 
των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων (χορή-
γηση τραπεζικών δανείων και εισαγωγές τρο-
φίμων και καυσίμων). Όμως οι οικονομικές 
διεκδικήσεις είχαν πια δώσει τη θέση τους σε 
νέες: «Ελευθερία, Ειρήνη, Δικαιοσύνη» και «Η 
Επιλογή του Λαού είναι η Επανάσταση». 

Το ίδιο το καθεστώς έχει αρχίσει να απο-
σταθεροποιείται, καθώς οι ισλαμικές οργα-
νώσεις που στήριζαν μέχρι πρόσφατα την 
κυβέρνηση διαφωνούν για τον τρόπο αντι-
μετώπισης της κατάστασης, ενώ κάποιες (π.χ. 
οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι) διαχωρίζουν τη 
θέση τους και εγκαταλείπουν το πλοίο που 
βουλιάζει. Ακόμα και ο ρόλος του στρατού, 
που εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να 
ελέγχεται από τον Μπασίρ, είναι ένα ερω-
τηματικό. Μεγάλο μέρος των απλών στρα-
τιωτών –θύματα και οι ίδιοι της οικονομικής 
ανέχειας– συντάχθηκε με τους διαδηλωτές 
με αποτέλεσμα οι διοικητές να διατάξουν τον 
περιορισμό τους στα στρατόπεδα. Η ηγεσία, 
ωστόσο, είναι σε κατάσταση αναμονής, ενώ 
υπάρχουν πάντα οι πιστές μυστικές υπηρεσίες 
και παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Η Δύση και οι περισσότερες αραβικές 
χώρες τηρούν στάση αναμονής. Ο Μπασίρ 
στήριξε τη Σαουδική Αραβία στην επέμβαση 
στην Υεμένη, τελευταία όμως είχε στραφεί 
στο Ιράν και τη Ρωσία. Από την άλλη, όσο και 
να μην είναι αρεστός στους ιμπεριαλιστές και 
τους υπηρέτες τους, ο σουδανός πρόεδρος εί-
ναι προτιμότερος από το ανεξέλεγκτο λαϊκό 
κίνημα.

Σε κρίσιμη καμπή
Οι επαναστατικές διαδικασίες που εξελίσ-

σονται στο Σουδάν εδώ και δυο μήνες βρίσκο-
νται σε κρίσιμη καμπή. Είναι σίγουρο πως η 
απόφαση του λαϊκού και εργατικού κινήματος 
και της νεολαίας για πλήρη ανατροπή της τά-
ξης πραγμάτων θα βρει απέναντί της όχι μόνο 
τις αντιδραστικές δυνάμεις του καθεστώτος, 
μα και τις αστικές και συμφιλιωτικές δυνάμεις 
που συμμετέχουν στο κίνημα επιδιώκοντας 
να το ελέγξουν και να επιβάλλουν μια ομαλή 
πολιτική αλλαγή προς όφελός τους.

 ■ Μαρία Κτιστάκη.

ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΛΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

EP_Febrouarios2019.indd   14 10/2/2019   6:46:28 μμ



Φεβρουάριος 2019 Εργατική Πάλη  15 

Η Μπολιβαριανή Επανάσταση σε θανάσιμο κίνδυνο
Οι κατακτήσεις της Μπολιβαριανής 

Επανάστασης βρίσκονται μπροστά σε θα-
νάσιμους κινδύνους. Οι εργαζόμενες λαϊκές 
μάζες υποφέρουν για χρόνια από τον οικο-
νομικό στραγγαλισμό, το σαμποτάζ των μέ-
σων παραγωγής και της διανομής αγαθών, το 
εμπάργκο των ιμπεριαλιστών, τις δολοφονι-
κές πρακτικές της αστικής ελίτ. Στη θέση της 
«έρπουσας» στρατηγικής πρόκλησης χάους, 
με σκοπό το σπάσιμο του ηθικού των μαζών 
και την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης 
Μαδούρο, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε 
ένα αστραπιαίο πραξικόπημα με που προσπα-
θεί να εκμεταλλευτεί την αλλαγή του συσχε-
τισμού υπέρ των αντιδραστικών στην περιοχή 
(νίκη Μπολσονάρο στη Βραζιλία) και να σύ-
ρει τη Βενεζουέλα σε έναν αιματηρό εμφύλιο 
πόλεμο και μια «λευκή» αντεπανάσταση. 

Στις 23/1 οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με την 
εγχώρια αντίδραση στη Βενεζουέλα, ανα-
γνώρισαν τον Χουάν Γουαϊδό, επικεφαλής 
της νόθας «Εθνοσυνέλευσης» και ηγέτη της 
αντιδραστικής και νεοφιλελεύθερης «αντι-
πολίτευσης», ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε 
«μεταβατικός πρόεδρος». Έτσι, η  Βενεζουέλα 
αντιμετωπίζει μια νέα φάση του «πραξικο-
πήματος διαρκείας», που ξεκίνησε το 2002, 
επιδεινώθηκε το 2013 μετά τον θάνατο του 
Τσάβες και εντάθηκε το 2014 και το 2017 με 
τα «γουαρίμπας» που οργάνωσε η αντιπολί-
τευση με δεκάδες νεκρούς. Μια «συμμαχία 
προθύμων» στη Λ. Αμερική (Βραζιλία, Κο-
λομβία, Αργεντινή, Παραγουάη, Χιλή, Γου-
ατεμάλα, Εκουαδόρ) ακολούθησε τις ΗΠΑ 
αναγνωρίζοντας τον Γουαϊδό και ακυρώνο-
ντας κάθε έννοια λαϊκής/εθνικής κυριαρχίας 
και την απόφαση του λαού της Βενεζουέλας 
να ορίζει τις τύχες του. Ίδια στάση κράτησε 
και η ΕΕ, δίνοντας τελεσίγραφο στον Μαδού-

ρο να προκηρύξει μέσα σε οχτώ ημέρες προ-
εδρικές εκλογές, αλλιώς θα αναγνωρίσει τον 
Γουαϊδό. Οι «υπέρμαχοι της δημοκρατίας», 
τσαρλατάνοι χωρίς νομιμοποίηση στις χώρες 
τους (βλ. Μακρόν) ή που κυβερνούν χωρίς να 
έχουν εκλεγεί (βλ. Σάντσεθ) έσπευσαν – μετά 
την αυτονόητη άρνηση του Μαδούρο να δε-
χτεί τέτοια ωμή παρέμβαση στο εσωτερικό 
της χώρας του – να αναγνωρίσουν τον σφε-
τεριστή πραξικοπηματία Γουαϊδό, έναν κοινό 
πράκτορα των ιμπεριαλιστών. Βουλευτής με 
την «Εθνική Θέληση» (κόμμα του Λεοπόλδο 
Λόπες, που είναι στη φυλακή καταδικασμένος 
ως κύριος οργανωτής των «γουαρίμπας» το 
2014, που άφησαν 43 νεκρούς και εκατοντά-
δες τραυματίες), ο Γουαϊδό έχει εκπαιδευτεί 
από τη CIA, όπως εκατοντάδες άλλοι γόνοι 
αστικών οικογενειών, που αποτελούν τη λε-
γόμενη «αντιπολίτευση» και είναι διαιρεμένοι 
σε αρκετές φατρίες. 

Σε απόλυτο συντονισμό, το παγκόσμιο 
μιντιακό λόμπι των ιμπεριαλιστών εξαπολύει 
έναν υβριδικό πόλεμο προπαγάνδας και πα-
ραμόρφωσης της πραγματικότητας. Παρου-
σιάζεται πως στη Βενεζουέλα υπάρχει δικτα-
τορία και πως η χώρα έχει δύο προέδρους (!), 
έναν νόμιμο, τον Γουαϊδό, και έναν... παράνο-
μο, τον Μαδούρο! Λένε πως στη Βενεζουέλα 
δεν υπάρχει δημοκρατία, ενώ από το 1998 
έχουν πραγματοποιηθεί 5 προεδρικές εκλο-
γές, 4 βουλευτικές εκλογές, 6 περιφερειακές 
εκλογές, 4 δημοτικές εκλογές, 5 συνταγμα-
τικά δημοψηφίσματα, δηλαδή 23 εκλογικές 
αναμετρήσεις σε 20 χρόνια. Όλες έγιναν με 
το ίδιο εκλογικό σύστημα, το οποίο ο πρώην 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ χαρακτή-
ρισε «το πιο ασφαλές στον κόσμο». Στις τε-
λευταίες προεδρικές εκλογές (Μάιος 2018), 
τις οποίες κέρδισε ο Μαδούρο με 67,8%, ο 

Γουαϊδό δεν είχε καν θέσει 
υποψηφιότητα, ενώ οι τρεις 
αντιπολιτευόμενοι υποψήφιοι 
πήραν όλοι μαζί 33%...

Η πράξη του Γουαϊδό να 
αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος 
είναι απόλυτα παράνομη και 
αντισυνταγματική. Το άρ-
θρο 231 του Συντάγματος 
της Βενεζουέλας ορίζει πως, 
σε περίπτωση έλλειψης προέδρου (π.χ. λόγω 
θανάτου), τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος, 
ο οποίος πρέπει να προκηρύξει νέες εκλογές. 

Η δήθεν στήριξη του Γουαϊδό από τη «δι-
εθνή κοινότητα» είναι άλλο ένα χοντροκομ-
μένο ψέμα των ιμπεριαλιστών. Πάνω από 80 
χώρες στηρίζουν τον Μαδούρο, μεταξύ των 
οποίων η Κίνα, η Ρωσία, η Αφρικανική Ένω-
ση και η Ένωση Αραβικών Κρατών. Ομοίως, 
η προπαγάνδα για την «ανθρωπιστική κρίση» 
είναι εξοργιστική. Χωρίς αμφιβολία, υπάρχει 
κρίση στην οικονομία της Βενεζουέλας, προ-
ϊόν του οικονομικού πολέμου που ξεκίνησε 
μετά τον θάνατο του Τσάβες και επιδεινώθη-
κε μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ τον Δεκέμβρη 
του 2014 και το διάταγμα του Ομπάμα τον 
Μάρτιο του 2015, που κήρυξε τη Βενεζουέλα 
κίνδυνο για την Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ. 
Τον Αύγουστο του 2017, ο Τραμπ επέβαλε 
περαιτέρω κυρώσεις, που απαγορεύουν την 
αγορά τροφίμων και φαρμάκων. Η κρίση προ-
κάλεσε μια αρκετά περιορισμένη οικονομική 
μετανάστευση (π.χ. στο πρώτο εξάμηνο του 
2018 υποβλήθηκαν 3.500 αιτήσεις βενεζουε-
λάνων μεταναστών στο Μεξικό έναντι 6.523 
προερχόμενων από την Ονδούρα), την οποία 
εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η αντιπολίτευση, 
χαρακτηρίζοντάς την «κύμα αναζήτησης πο-
λιτικού ασύλου». 

Το επιχειρούμενο πραξικόπημα και η ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση πρέπει να αποκρουστεί 
και να ηττηθεί, καταρχάς μέσα από μαχητική 
κινητοποίηση των ίδιων των εργαζομένων 
και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στη Βε-
νεζουέλα. Είναι η δική τους οργάνωση και κι-
νητοποίηση στην οποία στηρίζεται και ο Μα-
δούρο, αυτή είναι η δύναμή του. Ο Μαδούρο 
έχει όμως υπονομεύσει αυτό το πολιτικό κε-
φάλαιο, με τις πολλές υποχωρήσεις του και με 
το ότι δεν βάθυνε τη «Μπολιβαριανή Επανά-
σταση» σε σοσιαλιστική, επιτρέποντας στους 
αντιδραστικούς να προσπαθούν διαρκώς να 
ξανασηκώσουν κεφάλι και να απεργάζονται 
πραξικοπήματα φασιστικού τύπου. Η κυβέρ-
νηση Μαδούρο δεν έχει μόνο το δικαίωμα 
αλλά και την υποχρέωση να τσακίσει με όλα 
τα μέσα την ιμπεριαλιστική επέμβαση και την 
ντόπια αντίδραση, να μην αφήσει τους πραξι-
κοπηματίες να στραγγαλίσουν τη «Μπολιβα-
ριανή Επανάσταση». Πρέπει να προχωρήσει 
σε μεγαλύτερης κλίμακας εθνικοποιήσεις/
απαλλοτριώσεις χωρίς αποζημίωση και κάτω 
από εργατικό έλεγχο όλων των μεγάλων επι-
χειρήσεων, επέκταση της βιομηχανίας και ορ-
γάνωση όλης της παραγωγής με δημοκρατικό 
και σοσιαλιστικό σχεδιασμό, εγγύηση όλων 
των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των των μαζών καθώς και σε γενικό εξοπλι-
σμό του λαού. 

«Η συμφωνία της 12ης Φλεβάρη 
τερματίζει τον ένοπλο αγώνα σας… 
ήρθε η ώρα να καταθέσετε τα δοξασμέ-
να όπλα σας. Όμως το έργο σας δεν ολο-
κληρώθηκε, η κατοχύρωση της λαϊκής 
κυριαρχίας… περιμένει την πραγματο-
ποίησή της». Προκήρυξη Κ.Ε. ΕΛΑΣ, 
15/2/1945

Η Συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φλεβάρη 
1945) μεταξύ ΕΑΜ και κυβέρνησης Πλα-
στήρα αποτέλεσε μια τεράστια ιστορική 
προδοσία. Ο ΕΛΑΣ παρέδιδε τα όπλα και 
διαλυόταν άνευ όρων ενώ ως «αντάλλαγμα» 
παρέχονταν αμνηστία μόνο στην ηγεσία του 
ΚΚΕ, αφήνοντας τις αγωνιζόμενες μάζες έρ-
μαια της αστικής τρομοκρατίας.

Πολλοί μύθοι χρησιμοποιούνται έκτοτε 
από σταλινικούς για να ξεπλύνουν την επαί-
σχυντη προδοσία του ΚΚΕ. Από ατομικούς-
ψυχολογικούς λόγους όπως της «δειλής» 
ηγεσίας (Σιάντος), μέχρι «δυσμενείς συσχε-
τισμούς» και ηθικοσυναισθηματικά ξεσπά-
σματα του είδους: «Έγιναν λάθη αλλά εμείς 
αγωνιστήκαμε!», κ.ο.κ. Ωστόσο τίποτα από 
αυτά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα.

Οι ρίζες της προδοσίας του ΚΚΕ βρί-
σκονται στην 6η Ολομέλεια της Κεντρικής 
Επιτροπής (1934), όπου εγκαταλείφθηκε 
ο στρατηγικός στόχος της σοσιαλιστικής 
επανάστασης και αντικαταστάθηκε από την 
«αστικοδημοκρατική επανάσταση», που θα 
ήταν το πρώτο στάδιο της επανάστασης σε 
καθυστερημένες χώρες όπως η Ελλάδα (η 
περίφημη «θεωρία της επανάστασης κατά 
στάδια»). Η αντεπαναστατική στροφή συ-
μπληρώνεται από τις αποφάσεις του 7ου 
συνεδρίου της Γ΄ Διεθνούς (1935) όπου υι-

οθετείται η τακτική των λαϊκών μετώπων 
(συμμαχίες της εργατικής τάξης με την αστι-
κή τάξη και τα μικροαστικά στρώματα υπό 
την ηγεσία της αστικής τάξης) και η «θεωρία 
του σοσιαλισμού σε μια μόνο χώρα». Η προ-
δοτική πολιτική της σταλινικής γραφειοκρα-
τίας της Ε.Σ.Σ.Δ. και του Κ.Κ.Ε. καταγράφε-
ται στις παρακάτω συνθήκες:

1) 1-12-1943, «Συνδιάσκεψη Τεχεράνης»: 
η Ε.Σ.Σ.Δ., μεταξύ των άλλων, συμφώνησε η 
Ελλάδα να ανήκει στη σφαίρα επιρροής των 
άγγλων ιμπεριαλιστών.

2) 20-5-1944, «Συνθήκη Λιβάνου»: Διά-
λυση «Κυβέρνησης του Βουνού» και υποτα-
γή του ΕΛΑΣ στην αστική κυβέρνηση του 
Καΐρου.

3) 26-9-1944, «Συμφωνία Καζέρτας»: 
Υποταγή του Ε.Λ.Α.Σ. στους Άγγλους και 
στον στρατηγό Σκόμπι.

Πώς φτάσαμε στην Συμφωνία της Βάρ-
κιζας

Με την είσοδο της Ελλάδας στον 2ο 
Π.Π., ο βασιλιάς και η ελληνική κυβέρνηση 
διέφυγαν στο Κάιρο, αφήνοντας τον ελλη-
νικό λαό στα χέρια των Ναζί και των γερ-
μανόφιλων κυβερνήσεων. Η τριπλή κατοχή 
της Ελλάδας οδήγησε τις μάζες σε καθεστώς 
ανέχειας, εξαθλίωσης και τρομοκρατίας 
(μόνο το 1942 πέθαναν 300.000 άνθρωποι 
από πείνα). Το ΚΚΕ δεν προειδοποίησε τις 
μάζες για την ιμπεριαλιστική φύση του πολέ-
μου ενώ προς χάρη της «εθνικής ακεραιότη-
τας», ουσιαστικά κάλεσε τον λαό να στηρίξει 
τη δικτατορία Μεταξά(!) και με τις «δημο-
κρατικές» αστικές τάξεις να συμπολεμήσουν 
τον φασισμό. Τον Σεπτέμβριο του 1941, το 

ΚΚΕ ίδρυσε το Ε.Α.Μ., με αστικοδημοκρατι-
κό πρόγραμμα, και το στρατιωτικό του σκέ-
λος, τον Ε.Λ.Α.Σ., μερικούς μήνες αργότερα. 
Η αντικειμενική εξαθλίωση δημιούργησε τις 
συνθήκες για μια βαθιά ριζοσπαστικοποίηση 
των μαζών και την ταχύτατη μαζικοποίηση 
του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Η αντίφαση μεταξύ της 
αγωνιστικής, αντικαπιταλιστικής συνείδη-
σης της βάσης και της αντεπαναστατικής 
πολιτικής της ηγεσίας οξυνόταν όσο πλησί-
αζε το τέλος της φασιστικής κατοχής, καθώς 
έμπαινε το ερώτημα τι καθεστώς θα εγκατα-
σταθεί μετά.

Τον Οκτώβρη του 1944, τα γερμανικά 
στρατεύματα αποσύρονται μισοδιαλυμέ-
να, δίνοντας μια εξαιρετική ευκαιρία στον 
ΕΛΑΣ να τα αποτελειώσει και να χρησιμο-
ποιήσει τον εξοπλισμό τους. Η εντολή δεν 
δόθηκε ποτέ. Αντί να μεταφερθούν μονάδες 
του ΕΛΑΣ στην Αθήνα και να ανακηρυχθεί 
κατάληψη της εξουσίας, εγκαθίσταται, κα-
λωσορισμένος απ’ το ΕΑΜ/ΚΚΕ, βρετανι-
κός στρατός υπό τον Σκόμπι και η κυβέρ-
νηση «εθνικής ενότητας» του Παπανδρέου. 
Οι βρετανοί ιμπεριαλιστές ήξεραν ότι, παρά 
την μετριοπάθεια του ΚΚΕ, το αστικό κα-
θεστώς δεν μπορούσε ν’ αναστυλωθεί χω-
ρίς τη συντριβή των εξοπλισμένων μαζών. 
Ο Σκόμπι διατάζει διάλυση του ΕΛΑΣ. Το 
ΚΚΕ απαντάει με (άοπλη) διαδήλωση στις 
3 Δεκέμβρη, που πνίγεται στο αίμα. Ξεσπά-
νε τα Δεκεμβριανά, όπου ο λαός μάχεται τον 
βρετανικό στρατό χωρίς τον ΕΛΑΣ (παρά 
μόνο με εφεδρικές δυνάμεις του), καθώς ο 
σημαντικότερος όγκος του είχε σταλεί στην 
Ήπειρο. Την ήττα ακολούθησε η υπογραφή 
της κατάπτυστης συμφωνίας της Βάρκιζας. 

Στους ισχυρισμούς των σύγχρονων στα-
λινικών ότι ο «δυσμενής συσχετισμός δυνά-
μεων» και ο «πανίσχυρος βρετανικός ιμπερι-
αλισμός» δεν επέτρεψαν την κατάληψη της 
εξουσίας, το ΚΚΕ σε προκήρυξή του εκείνης 
της περιόδου ξεμπροστιάζεται από μόνο του: 
«Το ΚΚΕ, εκφράζοντας τη θέληση του ελλη-
νικού λάου να λύσει δημοκρατικά τα εσω-
τερικά του προβλήματα και να αποφευχθεί 
ο εμφύλιος πόλεμος, με επιμονή και συνετή 
πολιτική πέτυχε να συγκροτηθεί Κυβέρνη-
ση Εθνικής Ενότητας... Στην περίοδο της 
απελευθέρωσης, όταν οι αντίπαλοί του φο-
βόνταν ότι θα καταλάβει την εξουσία, όπως 
μπορούσε να το κάμει, το ΚΚΕ απέδειξε πε-
ρίτρανα την ειλικρίνεια και εντιμότητα των 
δημοκρατικών του σκοπών»!

Με αυτό το αντεπαναστατικό, κατα-
στροφικό πρόγραμμα, που πετούσε στα 
σκουπίδια τα διδάγματα της Οκτωβριανής 
Επανάστασης, η ηγεσία του ΚΚΕ πρόδωσε 
την εργατική τάξη και την επανάσταση. Η 
αίγλη που ασκούσε λόγω Σοβιετικής Ένω-
σης, σε συνδυασμό με την εξολόθρευση 
οποιασδήποτε αντιπολιτευόμενης φωνής, 
δεν επέτρεψε στο ελληνικό εργατικό κίνημα 
να ακολουθήσει μια διαφορετική, επαναστα-
τική πολιτική. Οι τροτσκιστές (κυνηγημένοι 
από αστούς, φασίστες και σταλινικούς) είχαν 
από την αρχή εκτιμήσει σωστά τον χαρακτή-
ρα του επερχόμενου πολέμου, τον ρόλο της 
σταλινικής ηγεσίας της Ε.Σ.Σ.Δ., τα αδιέξοδα 
της «θεωρίας των σταδίων» και της «Λαϊκο-
μετωπικής πολιτικής», προειδοποιώντας ότι 
εάν η εργατική τάξη δεν πραγματοποιούσε 
την σοσιαλιστική επανάσταση τότε θα οδη-
γούταν στην ήττα και στην υποταγή στους 
βρετανούς ιμπεριαλιστές.

 ■ Αφροδίτη Χ. 
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Απόσυρση ΗΠΑ από Συρία

Γεωπολιτικό Χάος
 ■ Κώστας Δικαίος

Η απόφαση του Τράμπ να 
αποχωρήσουν 2.000 στρα-
τιώτες των ΗΠΑ από την 
Συρία (ελέγχουν, μαζί με 
τους κούρδους των YPG το 
βορειοανατολικό τμήμα της 

χώρας), καθώς και οι μισοί από τις 14.000 στρα-
τιώτες των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, δίχασε την 
αμερικανική πολτικοστρατιωτική ηγεσία. Έδειξε 
το βάθος της κρίσης της ηγέτιδας δύναμης του 
παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού συστήματος και 
την έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής της.

Η αποχώρηση αποτελούσε προεκλογική 
θέση του Τραμπ αλλά θα ήταν λάθος να απο-
δοθεί στην ιδιοτροπία του. Η ενέργεια είναι 
κομμάτι μιας προσπάθειας ενός τμήματος των 
επιτελείων στις ΗΠΑ να απαγκιστρωθούν από 
περιφερειακές διενέξεις στις οποίες δεν υπάρ-
χουν άμεσα αποτελέσματα αλλά απλώς δια-
χείριση της αστάθειας. Ο στόχος είναι να επι-
κεντρώσουν τους πόρους, οικονομικούς και 
υλικούς, στις κύριες συγκρούσεις και ειδικά 
στην αντιμετώπιση της Κίνας.

Ωστόσο, η σύγκρουση στην Συρία αποτελεί 
κομβικό σημείο για τον έλεγχο της Μέσης Ανα-
τολής. Τόσο η Συρία όσο και ο έλεγχος του Αφ-
γανιστάν στην Κεντρική Ασία αποτελούν τμήμα 
του δρόμου του Μεταξιού της Κίνας. Επομένως 
θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρήσει κανείς 
εντελώς κοντόφθαλμη την πολιτική του Τραμπ. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το εσωτερικό 
των στρατιωτικών και πολιτικών μηχανισμών 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού επιχειρείται να 
υπονομευθεί αυτή η πολιτική. Τα προβλήματα 
των ΗΠΑ είναι όμως τόσο μεγάλα σε ό,τι αφο-
ρά την αδυναμία χρηματοδότησης και υποστή-
ριξης των αμερικανικών επεμβάσεων, που έχουν 
δημιουργήθεί ισχυρά ερείσματα της πολιτικής 
Τραμπ. Έτσι μοιάζει δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θα 
αποχωρήσουν από την Συρία, κάτι που σηματο-
δοτεί μια σημαντική ήττα για τους αμερικάνους, 
ενώ θα παραχωρήσουν και δυνατότητα επέμβα-
σης στο Αφγανιστάν και σε άλλους ιμπεριαλι-
σμούς και περιφερειακούς παίκτες.

Ο Τραμπ προσπάθησε να έρθει σε συνεννό-
ηση με τους Τούρκους προκειμένου να αναλά-
βουν εκείνοι τον έλεγχο της περιοχής που τώρα 
ελέγχουν οι Κούρδοι των YPG, απειλώντας τους 
να μην επιτεθούν στους τελευταίους. Πρόκειται 
για απόλυτη παράνοια, όχι μόνο γιατί οι Τούρ-
κοι επιδιώκουν την εξαφάνιση των κουρδικών 
δομών της Ροζάβα και του PYD (αδελφό κόμμα 

του ΡΚΚ στο εσωτερικό της Συρίας) ώστε να 
απομακρυνθεί ο κίνδυνος δημιουργίας αυτόνο-
μης κουρδικής περιοχής στην Συρία και πιθανής 
παρόμοιας κατάστασης στην Τουρκία, αλλά και 
γιατί η επιρροή του PYD και των YPG στην Ρο-
ζάβα είναι τόσο ισχυρή που δεν μπορεί να βρε-
θεί αντιπολίτευση στην οποία θα μπορούσαν να 
στηριχθούν οι Τούρκοι και να διαμορφώσουν 
μια κατάσταση ανεκτή. Επομένως η μόνη λύση 
είναι η σύγκρουση με τις εξοπλισμένες από τους 
αμερικανούς YPG και η καταστολή του κουρδι-
κού λαού.

Τα επιτελεία των ΗΠΑ καθυστερούν την 
αποχώρηση με πρόσχημα την ύπαρξη μερικών 
υπολειμμάτων του ΙΚ και την εξεύρεση λύσης 
μεταξύ Τούρκων και Κούρδων. Ο Τραμπ προ-
σπαθεί να υποβαθμίσει την σημασία της αμε-
ρικανικής ήττας, λέγοντας ότι παραμένουν οι 
αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ από όπου θα 
μπορούν να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Η απο-
χώρηση δεν φαίνεται να αναστέλλεται παρά τις 
αντιδράσεις του Ισραήλ, των δυτικών ιμπερια-
λιστών και των άλλων εταίρων των ΗΠΑ στην 
περιοχή που αφήνονται ξεκρέμαστοι. Βλέπουν 
αναγκαία μια δική τους στρατιωτική επέμβαση, 
αν θέλουν να αποφύγουν την ισχυροποίηση του 
Άσαντ, της Ρωσίας και του Ιράν, όσο και την 
ανάληψη του κόστους για την ανοικοδόμηση 
της χώρας, αν θέλουν να επιστρέψουν οι πρό-
σφυγες στην Συρία.

Στο Αφγανιστάν η κατάσταση είναι παρό-
μοια, αφού οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεννόηση 
με τους πάλαι ποτέ «τρομοκράτες» Ταλιμπάν 
και μάλιστα χωρίς την συμμετοχή της επίσημης 
κυβέρνησης του Αφγανιστάν, την οποία οι Τα-
λιμπάν δεν αναγνωρίζουν! Οι ΗΠΑ αναγνωρί-
ζουν και εδώ την αποτυχία τους και ψάχνουν τα-
κτικές απαγκίστρωσης. Αλλά με τους Ταλιμπαν 
συζητά και το Ιράν, ενώ Ρωσία, Πακιστάν και 
Ινδία μέσω του Οργανισμού Συνεργασίας της 
Σαγκάης (στον οποίο συμμετέχει και το Αφγα-
νιστάν σαν παρατηρητής) έχουν αποφασίσει να 
βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσης, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι ΗΠΑ και οι δυτικοί ιμπεριαλι-
στές χάνουν τον απόλυτο έλεγχο της χώρας! 

Αυτή η αποστασιοποίηση των ΗΠΑ και η 
έλλειψη ξεκάθαρης πολιτικής δημιουργεί νέες 
δυνατότητες σε διάφορους περιφερειακούς παί-
κτες, υποβαθμίζει άλλους αλλά ταυτόχρονα 
αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ τους, 
περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το παζλ των 
διεθνών ανταγωνισμών. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η Τουρκία: Μοιάζει να ενισχύεται 
και να επαναφέρει σε μια ισορροπία τις σχέσεις 
της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ (αυτό αποτελούσε 
και βασική επιδίωξη του Τραμπ, προκειμένου να 
αποφύγει έναν πιο σφικτό εναγκαλισμό Τουρκί-
ας – Ρωσίας). Της δίνεται η δυνατότητα να διευ-
θετήσει το Κουρδικό και να αξιοποιήσει τις δυο 
επεμβάσεις της, ελέγχοντας τμήμα της μεταπο-
λεμικής Συρίας.

Όμως τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Η δι-
ευθέτηση του Κουρδικού σημαίνει καταστολή 
των Κούρδων, πράγμα καθόλου εύκολο. Η ανά-
ληψη της ευθύνης μιας τεράστιας περιοχής που 
αποτελεί το ένα τρίτο της Συρίας σημαίνει τερά-
στια έξοδα αλλά και σύγκρουση με το καθεστώς 
Άσαντ και τη Ρωσία, που θα θελήσουν να καλύ-
ψουν οι ίδιοι το κενό που θα αφήσει η αμερικα-
νική υποχώρηση και η υποβάθμιση των Κούρ-

δων. Όμως οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και στην 
ίδια την Τουρκία (αντιρρήσεις στρατηγών και 
της κεμαλικής αντιπολίτευσης σε επέκταση των 
επιχειρήσεων) έχουν περιορίσει τις βλέψεις των 
Τούρκων. Η υποτιθέμενη «εξόντωση του ΙΚ», 
που θα προϋπέθετε την επέλαση του τουρκικού 
στρατού μέχρι και 250 χιλιόμετρα μέσα στην Συ-
ρία, έχει πλέον δώσει τη θέση της στην εξασφά-
λιση μιας ζώνης ασφαλείας στα 500 χιλιόμετρα 
συνόρων της Ροζάβα με την Τουρκία, πλάτους 
20-40 χιλιομέτρων. Αυτή θα έχει ως στόχο να 
αποτραπεί η διάχυση των ανταρτών του ΡΚΚ. 
Ακόμα και αυτή η ζώνη όμως αποτελεί σημείο 
αντιπαράθεσης τόσο με τις ΗΠΑ (οι οποίες θέ-
λουν να παραχωρήσουν τον έλεγχο της ζώνης 
στους συμμάχους δυτικούς ιμπεριαλιστές χωρίς 
την συμμετοχή της Τουρκίας) όσο και με την 
Ρωσία και τον Άσαντ, οι οποίοι δεν αναγνωρί-
ζουν καμιά δικαιοδοσία επέμβασης δυτικών ή 
Τουρκίας. Σε συνεννόηση με τους Κούρδους, 
επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο σε ολό-
κληρη την βορειοανατολική Συρία με αντάλ-
λαγμα μια πιθανή μερική κουρδική αυτονομία. 
Ήδη οι δυνάμεις του Άσαντ φαίνεται να αναμέ-
νουν την αποχώρησή των ΗΠΑ από την Μαν-
μπίτζ για να αποκτήσουν τον έλεγχό της μετά 
την αποχώρηση των YPG και σε αντιπαράθεση 
με την Τουρκία και τους φιλοτούρκους αντάρτες 
που έχουν έτοιμη την επέμβαση στην περιοχή.

Παράλληλα, η εκεχειρία στην Ιντλίμπ προϋ-
πέθετε να κατασταλούν οι δυνάμεις της Ταχρίρ 
Αλ Σαμ (η παλιά Αλ Κάιντα που δεν ελέγχεται 
από τους Τούρκους) ώστε να μην αποτελούν 
απειλή για τις ρωσικές βάσεις και την περιοχή 
που ελέγχει ο Άσαντ. Αντίθετα όμως, η οργάνω-
ση μοιάζει να αυξάνει τον έλεγχό της στον θύλα-
κα, επειδή οι φιλοτουρκικές δυνάμεις έχουν συ-
γκεντρωθεί ενάντια στην Μανμπίτζ! Επομένως 
η εκεχειρία δεν είναι σίγουρο ότι θα μακροημε-
ρεύσει. Η Τουρκία μπορεί να αξιοποιήσει τους 
πρόσφυγες, για να εποικίσει περιοχές που έχει 
καταλάβει με φιλοτούρκους Άραβες, δημιουρ-
γώντας ελεγχόμενους θύλακες. Το Ισραήλ βρί-
σκεται σε ένα διαρκή πόλεμο με τις δυνάμεις του 
Ιράν που έχουν εγκατασταθεί στην Συρία. Αν οι 
ΗΠΑ αποχωρήσουν από την Ετ Τάνφα, τότε ο 
δρόμος για την έξοδο του Ιράν στην Μεσόγειο 
είναι ορθάνοιχτος. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γί-
νει αποδεκτό από το Ισραήλ, το οποίο προωθεί 
τον διαμελισμό της Συρίας για να αποδυναμώ-
σει τον Άσαντ και να δημιουργήσει πρόβλημα 
στην Τουρκία με την ίδρυση Κουρδικής αυτόνο-
μης περιοχής. Ωστόσο το Ιράν συμμετέχει στην 
Αστάνα και έχει δώσει πολλά θύματα για την 
ανάκτηση της κυριαρχίας από τον Άσαντ, επο-
μένως δύσκολα θα εκδιωχθεί. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα για την Ρωσία είναι ότι η ανοικοδό-
μηση της Συρίας, προϋπόθεση για την επιστρο-
φή στην κανονικότητα και άρα εξασφάλιση των 
ρωσικών βάσεων, απαιτεί τεράστια ποσά. Μόνο 
η Σαουδική Αραβία και τα εμιράτα του Κόλπου 
μπορούν να αναλάβουν αυτό το κόστος. Αλλά 
αυτά τα κράτη απαιτούν την απομάκρυνση του 
Ιράν. Δύσκολο να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός. 
Όσοι από τον ελληνικό καπιταλισμό επένδυσαν 
στην συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Αί-
γυπτου ενάντια στην Τουρκία, λαμβάνουν τώρα 
τα κατάλληλα μηνύματα από την αμερικανική 
πολιτική που αρέσκεται να αδειάζει «συμμά-
χους» όταν τα συμφέροντά της το επιβάλουν.
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