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Ένας από τους «ανανεωτικούς» αριστερούς
στυλοβάτες της ευρωπαϊκής ιμπεριαλιστικής λυ-
κοσυμμαχίας, ανησυχεί έντονα για την τύχη της!

Αυτός είναι ο πρόεδρος του ΣΥΝ, ο Αλέξης
Τσίπρας. Ο οποίος με την ευκαιρία του 3ου Συ-
νεδρίου του Κόμματος της «Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς», έσπευσε να αρθρογραφήσει στην
«Ελευθεροτυπία» (3/12/10) για να μεταδόσει
όσο το δυνατό πλατύτερα τις σωτήριες «ανανε-
ωτικές» ιδέες του και το «Σχέδιο της Ευρωπαϊ-
κής Αριστεράς για την επανίδρυση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»! Ναι, για την επανί-
δρυση αυτής της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμα-
χίας! Απίστευτο κι όμως αληθινό.

Κάτω από τον εκφραστικό τίτλο: «Νέα αρχι-
τεκτονική για την ΟΝΕ ή αντίο Ευρώπη» ο νε-
όκοπος αυτός ηγέτης της ελληνικής
«ανανεωτικής», δήθεν αριστεράς, διατυπώνει
τις ανησυχίες και την κριτική του και κυρίως
συμβουλεύει τα αφεντικά της πολυεθνικής ιμ-
περιαλιστικής συμμορίας, ν’ αλλάξουν το γρη-
γορότερο την πολιτική τους! Να εγκαταλείψουν
τις συνταγές του νεοφιλελευθερισμού. Και να
επιστρέψουν στις νόρμες του κεϋνσιανισμού.
Για να αντιμετωπίσουν έτσι, την κρίση του πα-
ρακμασμένου καπιταλιστικού συστήματος. Για
να προλάβουν τον κίνδυνο διάλυσης της ΟΝΕ.
Και να επανιδρύσουν απ’ την αρχή την χρεο-
κοπημένη «Ευρωπαϊκή Ένωση», που ποτέ δεν
ενώθηκε στ’ αλήθεια κι ούτε θα ενωθεί καμιά
φορά κάτω από τον καπιταλισμό της αποσύν-
θεσης, όσο κι αν το ονειρεύονται οι ρεφορμι-
στές όλου του κόσμου!

Βυθισμένος όμως στο γλυκό του όνειρο, ο

μαθητευόμενος αυτός μάγος, όχι μόνο δεν
κάνει καμιά απολύτως αναφορά στην ολοφά-
νερη χρεοκοπία και το σάπισμα του παγκό-
σμιου καπιταλισμού. Αλλά προσπαθεί μάταια
να πείσει ότι η ρίζα του κακού είναι η λαθεμένη
νεοφιλελεύθερη πολιτική των κομμάτων της
μονοπωλιακής ολιγαρχίας! Κι όλο το ζήτημα γι’
αυτόν είναι να το καταλάβουν αυτό τα αφεντικά
των πολυεθνικών! Γι’αυτό και δεν το βρήκε κα-
θόλου απαραίτητο να πει οτιδήποτε για τον τα-
ξικό αγώνα των εργαζόμενων και για την
επιταχτική ανάγκη της πάλης για την σοσιαλι-
στική αναδιοργάνωση και ενοποίηση της Ευ-
ρώπης, κάτω από την εξουσία της εργατικής
τάξης, όπως το διακηρύττει ο επαναστατικός
μαρξισμός πριν ακόμα κι απ’ τον πρώτο παγ-
κόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Κι όπως το επι-
βεβαιώνει από τότε αδιάκοπα η παρακμή του
καπιταλισμού και η σκληρή πάλη των τάξεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ δεν ασχολείται με τέ-
τοιες αναλύσεις για την παρακμή του καπιταλι-
σμού και την ανάγκη της σοσιαλιστικής
ανατροπής του. Αυτός, οπλισμένος με τις νόρ-
μες του Κέυνς, αδιαφορεί για το τι λέει ο μαρ-
ξισμός και η κοινωνική πραγματικότητα. Και
εισηγείται σχέδιο «δημοκρατικής» αναστύλω-
σης του ετοιμόρροπου καπιταλισμού και της ιμ-
περιαλιστικής λυκοσυμμαχίας. Μια «νέα
αρχιτεκτονική» ανοικοδόμησής της! Και μάλι-
στα στο όνομα της ανανέωσης της αριστεράς!!

Αίσχος! Χίλιες φορές αίσχος!
Η ιδεολογική και πολιτική κατρακύλα με κα-

νένα τρόπο δεν μπορεί να ονομάζεται ανανέ-
ωση, αλλά μόνο αποσύνθεση και βάλτος. 

Μαζικές και δυναμικές εργατικές και νεολαϊ-
στικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Το ίδιο και
στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορ-
τογαλία, την Ιρλανδία, την Ρουμανία, την Τσε-
χία κλπ. Ακόμα και η «ψυχρή» Βρετανία
συγκλονίζεται από βίαιες κινητοποιήσεις και
συγκρούσεις της νεολαίας με την αστυνομία,
αντιγράφοντας, σε μεγεθυσμένη κλίμακα, τον
ελληνικό Δεκέμβρη του 2008. 

Ακόμα και σε χώρες σαν την Γερμανία, που
οι κινητοποιήσεις δεν έχουν πάρει ακόμα την
έκταση μαζικών δυναμικών διαδηλώσεων, η
λαϊκή αγανάκτηση και η εργατική οργή είναι
τόσο διάχυτες που κλονίζουν συθέμελα την
σταθερότητα των κυβερνήσεων.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι και νεολαίοι της
Ευρώπης βγαίνουν εξοργισμένοι στους δρό-
μους ή εκφράζουν με κάθε τρόπο την οργή τους
ενάντια στα σκληρά αντεργατικά μέτρα των κυ-
βερνήσεων και στις βαριές συνέπειες της βα-
θιάς καπιταλιστικής κρίσης πάνω στο βιοτικό
τους επίπεδο. 

Όλη η Ευρώπη συγκλονίζεται και το σαθρό
ιμπεριαλιστικό οικοδόμημα της «Ευρωπαϊκής
Ένωσης» τρικλίζει. Το μέλλον του «ευρώ» γίνε-
ται αμφίβολο και το όνειρο για μια καπιταλι-

στική «Ενωμένη Ευρώπη» πνίγεται μέσα στην
οικονομική κρίση και στην άγρια φαγωμάρα
των κυβερνήσεων του Βορρά, του Νότου και
όλων μαζί μεταξύ τους., Όπως το πρόβλεπε ο
μαρξισμός, ο καπιταλισμός βυθίζει τις ευρω-
παϊκές χώρες και τις οικονομίες τους στην
ανεργία, την φτώχεια, την εξαθλίωση και την
αποσύνθεση.

Μπροστά σ΄ αυτή την πραγματικότητα, η συλ-
λογική δράση των εργαζομένων είναι η μόνη δύ-
ναμη που μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο κάθε
χώρα χωριστά αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη,
έξω από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

Οι αναπτυσσόμενες μαζικές κινητοποιήσεις
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη γι΄ αυτό.
Μόνο που απαιτούν συντονισμό και οργά-
νωση, πρόγραμμα και κοινή κατεύθυνση. Ώστε
η συλλογική δύναμη όλων μαζί να βαραίνει και
στο εσωτερικό της κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Για
να ανατραπούν οι αντεργατικές αντιλαϊκές πο-
λιτικές και οι κυβερνήσεις των τραπεζών και
του κεφαλαίου. Για κυβερνήσεις εργατών και
φτωχών αγροτών. Για την πλήρη διάλυση του
ιμπεριαλιστικού μηχανισμού της «Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Για την οικοδόμηση της Ενωμένης
Σοσιαλιστικής Ευρώπης των εργατών.

Αίσχος! Χίλιες φορές αίσχος!

Κοινωνική Αναταραχή 
σε ολόκληρη την Ευρώπη
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Δεν χρωστάμε τίποτε και σε κανέναν
Η διαμαρτυρία της αποχής να γίνει
τώρα μαχητική ταξική αντεπίθεση.

α εκβιαστικά και εκφοβιστικά δι-
λήμματα που πλασάρισε προεκλο-
γικά ο πανικοβλημένος αρχηγός

των ψευτοσοσιαλιστών του ΠΑΣΟΚ, είχαν
τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα. Θύμωσαν
πιο πολύ τον ήδη δυσαρεστημένο και θυ-
μωμένο λαό!

Το ίδιο και οι απεγνωσμένες εκκλήσεις
όλων αντάμα των κομμάτων (μαζί και του
προέδρου της «δημοκρατίας») που ξόρκι-
ζαν την αποχή απ’ τις εκλογές. Έπεσαν κι
αυτές επίσης, με πάταγο στο κενό. Αγνοή-
θηκαν και περιφρονήθηκαν από τους μι-
σούς και ιδιαίτερα από τους νεότερους
ψηφοφόρους! 

Οι καμπάνες είχαν χτυπήσει έντονα ένα
χρόνο πιο πριν. Στις βουλευτικές εκλογές
του Οκτώβρη 2009. Όταν πάνω από δυό-
μισι εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν πήγαν
καθόλου να ψηφίσουν ή έριξαν λευκό είτε
άκυρο, στην κάλπη. Αποδοκιμάζοντας μ’
αυτόν τον τρόπο την χρεοκοπημένη πολι-
τική όλων των κομμάτων. Και προκαλών-
τας ταραχή και φόβο σ’ ολόκληρο το
πολιτικό σύστημα.

Δικαιολογημένα λοιπόν, το φετινό
Οκτώβρη (στις παραμονές των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών), όλα μαζί τα στηρίγματα
της κλονισμένης αστικής εξουσίας ανησυ-
χούσαν και φοβούνταν «το κόμμα της
οργής», όπως σωστά το εξέφρασε το όρ-
γανο της πιο διορατικής πτέρυγας του κε-
φαλαίου, το συγκρότημα της
«Ελευθεροτυπίας».

Φοβούνταν δηλαδή τον οργισμένο λαό,
την αγανακτισμένη εργατιά και τη λαϊκή
φτωχολογιά, που με κάθε τρόπο εκδήλωνε
κάθε μέρα την απέχθειά του, για όλους
τους τσαρλατάνους του κουκλοθέατρου της
βουλής και προπαντός για τους συνεργάτες
της τρόικας, τους πρωταγωνιστές της αντι-
δραστικής επίθεσης, τους ψευτοσοαλιστές
υπηρέτες του ντόπιου και του ξένου κεφα-
λαίου.

Κι οι φόβοι τους βγήκαν παραπάνω από
αληθινοί. Το «κόμμα της οργής» σημείωσε
νέο εντυπωσιακό ρεκόρ. Σε όλη τη χώρα
η αποχή, τα άκυρα και τα λευκά πλησία-
σαν το 50% (48,5% για την ακρίβεια).
Ενώ στην Αττική ξεπέρασαν το 52%.

Με άλλα λόγια το μισό εκλογικό σώμα
αποδοκίμασε το σύνολο των πολιτικών
σχηματισμών. Και ενώ τα δυο αστικά κόμ-
ματα που εναλλάσσονται στην εξουσία
(ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) έχασαν πάνω από

1.600.000 ψηφοφόρους (αγανακτισμέ-
νους οπαδούς τους!) τα κόμματα της αρι-
στεράς δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν
παρά μόνο ένα μέρος των ψήφων που
είχαν χάσει (ΚΚΕ) στις εκλογές του 2009!

Η νέα αυτή εκλογική πανωλεθρία ταρα-
κούνησε συθέμελα το σάπιο οικοδόμημα
της καπιταλιστικής «δημοκρατίας».

Προαναγγέλλοντας τους νέους ισχυρό-
τερους εξωκοινοβουλευτικούς εργατολαϊ-
κούς σεισμούς που θα ακολουθήσουν. Και
ρίχνοντας σε ακόμα βαθύτερο αδιέξοδο
όλα τα πολιτικά και τα συνδικαλιστικά στη-
ρίγματα της εξουσίας του ντόπιου και του
ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου. Με τη
μειοψηφική ψευτοσοσιαλιστική κυβέρ-
νηση νάχει πέσει από το 30% των εκλο-
γέων στο 19%! Και η κοινοβουλευτική της
πλειοψηφία να στέκεται στον αέρα!

Τώρα, με σοφιστείες και αλχημείες προ-
σπαθούν απεγνωσμένα ν’ αλλοιώσουν το
νόημα της αποχής και την πραγματικότητα
του αδιεξόδου τους, όλοι μαζί οι στυλοβά-
τες του παρακμασμένου καπιταλιστικού
συστήματος. Δηλώνοντας μάλιστα και ευ-
χαριστημένοι από τα εκλογικά αποτελέ-
σματα! Και την ίδια στιγμή αναζητάνε
εντατικά νέους τρόπους και σενάρια εξα-
πάτησης και παγίδευσης των εξοργισμέ-
νων εργατικών και λαϊκών μαζών που
τους γύρισαν την πλάτη.

Μα όπως όλα δείχνουν τα περιθώρια
που έχουν είναι πολύ στενά. Το βάθεμα
της οικονομικής και της κοινωνικής κρί-
σης, οξύνει τις μεταξύ τους αντιθέσεις και
κάνει πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, μια
πειστική ανασυγκρότηση του συστήματος
κοινοβουλευτικής εξαπάτησης!

Ο κόμπος έχει σχεδόν φτάσει στο χτένι.

«Το κόμμα της οργής» δεν θα ξεγελαστεί
και δεν θα ηρεμήσει εύκολα με ψεύτικες
υποσχέσεις που τις έχει ακούσει πολλές
φορές! Αν κάνει ακόμα υπομονή και κατα-
πίνει την οργή του, είναι επειδή δεν εμπι-
στεύεται κανένα από τα κόμματα και τα
κομμάτια της υποταγμένης καιροσκοπικής
αριστεράς, δεν βλέπει καμιά προοπτική
από το δρόμο που αυτά ακολουθούν, ξέρει
δηλαδή ότι δεν έχει την ηγεσία που χρει-
άζεται. Και βέβαια την ηγεσία αυτή, «το
κόμμα της οργής», το χιλιοπροδομένο ελ-
ληνικό προλεταριάτο με την πλούσια ιστο-
ρία ταξικών αγώνων, δεν την ψάχνει και
δεν περιμένει να τη βρει σε κανένα από τα
υπάρχοντα λαϊκίστικα δημαγωγικά αστικά
σχήματα, ούτε και στις απόπειρες ανακαί-
νισης γνωστών χρεοκοπημένων από
καιρό, κινήσεων της «κεντροδεξιάς» είτε
της «κεντροαριστεράς».

Ωστόσο, η απότομη και συνεχής επιδεί-
νωση των συνθηκών της ζωής διογκώ-
νουν ολοένα τη δυσαρέσκεια και την οργή
των εκμεταλλευόμενων και των άνεργων
προλεταριακών μαζών, που ζητάνε επί-
μονα διέξοδο από το καπιταλιστικό αδιέ-
ξοδο. Κι όσο θα γίνεται πιο φανερή η
ανικανότητα όλων των ηγεσιών και των
κομμάτων να δόσουν πειστική προοπτική
εξόδου από την κρίση, τόσο θα εξαντλείται
η αντοχή και η υπομονή που δείχνει τώρα
«το κόμμα της οργής» και ιδιαίτερα τα πιο
καταπιεσμένα στρώματά του, περιμένοντας
να φανεί η δική τους ηγεσία.

Όσο ακόμα υπάρχουν περιθώρια, η πα-
θητική διαμαρτυρία των οργισμένων προ-
λεταριακών μαζών, που εκδηλώθηκε
καθαρά με την αυξανόμενη αποχή, τα
λευκά και τα άκυρα, μπορεί να μεταβληθεί

Πολιτική
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σε οργανωμένη, μαχητική, μαζική δράση,
σε προγραμματισμένη ενιαία εργατική και
λαϊκή ταξική αντεπίθεση ενάντια στην επί-
θεση και την εξουσία του κεφαλαίου. Κι
έτσι να μην καταλήξει να χαθεί η οργή και
η δύναμή της σε μια αυθόρμητη, ακέφαλη,
επαναστατική έκρηξη, όπως εκείνη της
Αργεντινής του 2001.

Όλα τώρα κρέμονται από το κίνημα της
αριστεράς. Και πιο συγκεκριμένα από τους
πρωτοπόρους μαχητές όλων των κομμά-
των και όλων των σχηματισμών της αρι-
στεράς, του εργατικού κινήματος και της
νεολαίας.

Από το κίνημα της αριστεράς, ελπίζουν
και περιμένουν οι οργισμένες προλεταρια-
κές μάζες, να ξεπεταχτεί η νέα επαναστα-
τική ηγεσία που χρειάζονται.

Υπερβαίνοντας τα διασπαστικά φράγ-
ματα, οι αγωνιστές της αριστεράς, είναι η
ώρα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες
και τις πολιτικές ανάγκες των εργατών και
των άλλων εκμεταλλευόμενων που απορ-
ρίπτουν την καιροσκοπική διασπαστική
πολιτική και ταχτική των ως τώρα ηγετών
των κομμάτων της αριστεράς. Αυτή την
πολιτική και την ταχτική της πολυδιάσπα-
σης που οδήγησε στη σημερινή κατάντια
το αριστερό και το εργατικό μας κίνημα.

Υψώνοντας τη σημαία της συνεργασίας
όλων των δυνάμεων, της αριστεράς, πα-
λεύοντας για το Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο
όλων των εργαζόμενων, όλοι μαζί οι αγω-
νιστές, σ’ όποιο κόμμα ή σχηματισμό κι αν
ανήκουμε, μπορούμε να βάλουμε τέλος
στη διάσπαση, να ανατρέψουμε τα γραφει-
οκρατικά καρκινώματα και να βαδίσουμε
θαρραλέα στο δρόμο της επαναστατικής
ανασύνταξης κι αναγέννησης του κομμα-
τιασμένου εργατικού και κομμουνιστικού
κινήματος.

Είναι τώρα η ώρα, το κίνημα της αριστε-
ράς, μαζί με το κίνημα της εργατικής τάξης
και της νεολαίας, να γίνουν οι σημαιοφό-
ροι στον ταξικό αγώνα που θα δίνει πει-
στική προοπτική σ’ ολόκληρο τον
εκμεταλλευόμενο λαό. Στον αγώνα που θ’
ανοίγει το δρόμο για να βγει η κοινωνία
από το καπιταλιστικό αδιέξοδο και το
τέλμα, με την σοσιαλιστική επαναστατική
αναδιοργάνωσή της.

Είναι τώρα η ώρα το κίνημα της αριστε-
ράς αναγεννημένο, παραμερίζοντας τους
προσκυνημένους, να βγει μπροστά και να
καλέσει όλους όσους αρνήθηκαν να ψηφί-
σουν και όσους έριξαν λευκό ή άκυρο, να
στρατευτούνε στον οργανωμένο ταξικό
αγώνα για την ανατροπή της ψευτοσοσια-
λιστικής μειοψηφικής κυβέρνησης του
ντόπιου και του ξένου μονοπωλιακού κε-
φαλαίου.

Να καλέσει όλους τους εργαζόμενους
και τους άνεργους σε Ενιαίο Ταξικό Μέ-

τωπο, να πάρουν στα δικά τους χέρια τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους και να
παλέψουν:

- για την ακύρωση του μνημονίου και
την πλήρη διαγραφή ολόκληρου του χρέ-
ους,

- για κυβέρνηση εργατών και φτωχών
αγροτών με πρόγραμμα επαναστατικής σο-
σιαλιστικής αναδιοργάνωσης της κοινω-
νίας και της οικονομίας,

- για να κοινωνικοποιηθεί το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα και όλα τα μέσα παρα-
γωγής κάτω από εργατικό έλεγχο,

- για να να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
με τους εργάτες και τους λαούς ολόκληρης
της Ευρώπης και των Βαλκανίων, στον
αγώνα για την διάλυση της ιμπεριαλιστι-
κής λυκοσυμμαχίας (της λεγόμενης «Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης») και για την
Σοσιαλιστική Ομοσπονδία των Ενωμένων
Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Πολιτειών της
Ευρώπης και όλων των Βαλκανικών
χωρών.

Καμιά άλλη δύναμη έξω από την αρι-
στερά και το εργατικό κίνημα δεν μπορεί
κι ούτε θέλει, να βγάλει την κοινωνία από
την κρίση, το αδιέξοδο και το τέλμα του
παρακμασμένου καπιταλισμού.

Όμως, η αριστερά και το εργατικό κί-
νημα, για ν’ ανταποκριθούν στην ιστορική
τους αποστολή πρέπει να απαλλαγούν από
τη χρεοκοπημένη καιροσκοπική ηγεσία
τους, που απωθεί τις οργισμένες προλετα-
ριακές μάζες. Και στη θέση της να αναδεί-
ξει μια νέα γνήσια προλεταριακή
επαναστατική ηγεσία.

Μια ηγεσία που θα λέει την αλήθεια
στους εργάτες και στο λαό. Και δεν θα καλ-
λιεργεί αυταπάτες. Αλλά θα τους λέει κα-
θαρά ότι το καθεστώς της αστικής
«δημοκρατίας» (η συγκαλυμμένη διχτατο-
ρία του κεφαλαίου) ούτε μπορεί ούτε προ-
σπαθεί να μας απαλλάξει από την
καπιταλιστική κρίση και την βαρβαρότητα.

Κι ακόμα θα εξηγεί, με βάση την ιστο-
ρική πείρα, ότι δεν είναι κάποια μικροα-
στική «λαϊκή εξουσία» που θα μας βγάλει
από το βάλτο του μονοπωλαικού καπιτα-
λισμού. Ότι δηλαδή η εξουσία θα περάσει
πραγματικά στα χέρια του λαού μόνο με
κυβέρνηση εργατών και φτωχών αγροτών,
μόνο κάτω από το καθεστώς της επαναστα-
τικής σοβιετικής εργατικής δημοκρατίας,
της μόνης αληθινής δημοκρατίας, που δεν
είναι άλλη από την διχτατορία του προλε-
ταριάτου.

Όσοι φοβούνται να πούνε στο λαό ότι
μόνο με την επαναστατική πάλη για τον
σοσιαλισμό θα βγούμε από την καπιταλι-
στική κρίση είναι «αριστεροί» ψάλτες της
καπιταλιστικής κοινοβουλευτικής διχτατο-
ρίας της τρόικας.

Πολιτική
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Εδώ και ένα χρόνο, σχετικά με τα
αποτελέσματα των εκλογών του
2009, σε άρθρο μας με τίτλο Αριθ-

μητικά και πολιτικοοικονομικά συμπερά-
σματα, υποστηρίζαμε τα παρακάτω:

«Συνηθίζουμε να λέμε ότι το εκλογικό σύ-
στημα είναι καλπονοθευτικό. Δηλαδή νοθεύε-
ται η λαϊκή εντολή, η ψήφος του πολίτη δεν
μετράει ισότιμα και κάποιοι επωφελούνται
από αυτό. Τα μεγάλα κόμματα σε βάρος των
μικρών.

Βάσει αριθμητικών κριτηρίων αυτό είναι
σωστό, η πριμοδότηση του κόμματος που θα
αναλάβει την διαχείριση της εξουσίας είναι
δεδομένη.

Οι εκλογές όμως έχουν κύριο στόχο τη δια-
τήρηση και την αναπαραγωγή του πολιτικοοι-
κονομικού συστήματος και κυρίως τη
διευκόλυνση, τη διασφάλιση και εξασφάλιση
της λειτουργίας του.

Από αυτή την έννοια ο όρος, ο χαρακτηρι-
σμός καλπονοθευτικό, (έχει δοθεί από παλιά
από το ΚΚΕ), είναι αποπροσανατολιστικός.
Δημιουργεί ψευδαισθήσεις ότι η καλπονοθευ-
τική φύση του εκλογικού συστήματος παρεμ-
ποδίζει την ανατροπή του πολιτικοοικονομικού
και κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Κάτι που
δεν συμβαίνει. Οι εκλογές, η καταμέτρηση των
ψήφων, η ανάγνωση του αποτελέσματος, και
η καθιερωμένη μορφή του κοινοβουλευτισμού
είναι εργαλεία του συστήματος που οφείλουν
να επιβεβαιώσουν την αναγκαιότητα της λει-
τουργίας του και όχι την αμφισβήτησή του.

Όταν το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι
συμβατό, όπως συμβαίνει με τις τελευταίες
εκλογές, (2009), τότε νοθεύεται η ανάγνωση
των αποτελεσμάτων ώστε το εμφανές  και το
ορατό να μην γίνει κατανοητό, να αλλοιωθεί
το συμπέρασμα που βάζει σε αμφισβήτηση
και κρίση το σύστημα.

Βασικό στοιχείο της νόθευσης της ανάγνω-
σης του εκλογικού αποτελέσματος είναι να με-
τριέται το ποσοστό των κομμάτων με βάσει τα
έγκυρα ψηφοδέλτια. Με αυτό τον τρόπο δεν
εμφανίζονται οι πραγματικές διακυμάνσεις, η
θέληση,  η τάση των ψηφοφόρων  και σαν συ-
νέπεια παραποιείται το συμπέρασμα.

Αν η ανάγνωση των αποτελεσμάτων γίνει
βάσει των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς
καταλόγους τότε η ορατή εικόνα είναι διαφο-
ρετική όπως και τα συμπεράσματα. 

Με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια (εκλογές
2009), η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται
να σχηματίζουν κυβέρνηση με ποσοστό πάνω
του 41% των ψηφοφόρων και τα δυό κύρια
κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία,
κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να ξεπερνούν
το 77%. Ποσοστά που θεμελιώνουν την ει-

κόνα και την αντίληψη της ισχυρής εκπροσώ-
πησης που κανένας δεν έχει δικαίωμα να αμ-
φισβητήσει.  Ενώ στην πραγματικότητα με
βάση τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς
καταλόγους δεν ξεπέρασαν ποτέ το 34% και
το μέγιστο ποσοστό που συγκέντρωσαν μαζί
τα δύο κόμματα είναι το 64%. Για παράδειγμα
η σημερινή κυβέρνηση κυβερνά  με το 30,3%
και  ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί συγκεντρώνουν
μόλις το 53%.

Έτσι εμφανίζεται κάθε φορά η κυβέρνηση
να έχει την αποδοχή σχεδόν της μισής χώρας
και τα δυό κόμματα να φτάνουν ή και να ξε-
περνούν το 80% αντί του ενός τρίτου το πρώτο
και περίπου του μισού τα δυό μαζί. Το κυριό-
τερο από όλα σκιάζεται η τάση της απόρριψης
και της δυσαρέσκειας. Το γεγονός ότι τα δυό
κόμματα χάνουν από το 2004 στο 2007,
640.000 ψήφους και από το 2007 στο 2009,
άλλους 410.000 ψήφους, συνολικά
1.053.249, δηλαδή το 17% της δύναμής τους
δεν απεικονίζεται πουθενά.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα δυό κόμματα
της αριστεράς. Ενώ από το 2004 στο 2007
απορροφούν τμήμα της δυσαρέσκειας και αυ-
ξάνουν την δύναμή τους κατά 28%, στις εκλο-
γές του 2009 εισπράττουν και αυτά τη
δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος και χά-
νουν 112.543 ψήφους δηλαδή το 12% της
δύναμής τους.

Υποδοχέας της δυσαρέσκειας είναι κατά
65% η αποχή και 20% ο ΛΑΟΣ, και 10% οι
οικολόγοι.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές καταγρά-
φηκε λοιπόν και είναι ευανάγνωστο η ανο-
δική πορεία της δυσαρέσκειας, η δυσπιστία
και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα κόμματα,
βασικά η N.Δ και ΠΑΣΟΚ,  και η αδυναμία
των κομμάτων να απαντήσουν πειστικά και να
προτείνουν λύσεις διεξόδου στις αιτίες που
προκαλούν στο μεγαλύτερο μέρος των πολιτών
και κυρίως στους εργαζομένους και τη νεολαία
τη δυσαρέσκεια και την απόρριψη.                    

Αυτό το γεγονός λοιπόν, η ανοδική πορεία
της δυσαρέσκειας, δεν συζητιέται. Δεν συζη-
τιέται δηλαδή ότι για την πλειοψηφία των πο-
λιτών το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί, ότι
είναι ανίκανο να δώσει λύση σε οποιοδήποτε
πρόβλημα. 

Ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα και οι
πολιτικές του συνιστώσες δεν ελέγχουν την
κοινωνία και η δυσαρέσκεια και η απαξίωση
στα πολιτικά κόμματα είναι τεράστια. Ποιοι
είναι σήμερα οι βασικοί λόγοι, οι αιτίες, που
την προκαλούν. Θα αυξηθούν, θα οξυνθούν ή
θα συρρικνωθούν; Τι θα το καθορίσει.

Ποια θα είναι η στάση και η αντίδραση των
πολιτών και της νεολαίας στην ανοδική πορεία
της δυσαρέσκειας και ποια του συστήματος;

Η συσσώρευση των σκανδάλων, η δια-
φθορά στη δημόσια διοίκηση και την δικαιο-
σύνη, η γενικευμένη ανασφάλεια με την
καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
η απαξίωση, η καταστολή, η περιθωριοποί-
ηση των νέων, η απόλυτη αδιαφορία για το
παρόν και το μέλλον τους, η ομηρία και η

Τα κομματικά σχήματα δεν πείθουν
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υποχρέωση να προσχωρήσουν στο σύστημα
της διαφθοράς και του λαδώματος με υποσχέ-
σεις «αίματος» για να εξασφαλίσουν ένα με-
ροκάματο, η υπαρκτή οικονομική κρίση των
νοικοκυριών, που όλα δείχνουν ότι έχουν φτά-
σει στην άκρη των ορίων της αντοχής τους, η
διεύρυνση της ανεργίας, είναι από τα βασικά
στοιχεία που καθόρισαν τη μορφή της οργής
όπως εκφράστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη.

Αυτή η κατάσταση μέχρι σήμερα δεν άλ-
λαξε. Συνεχίζεται και διογκώνεται. Ειδικά η
συντονισμένη και οργανωμένη κοροϊδία.

Τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα κομματικά
σχήματα δεν ανταποκρίνονται, δεν πείθουν
και δεν μπορούν να δώσουν διέξοδο στη ση-
μερινή κρίση.» 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΒΑΤΕΡΛΩ

Αυτά γραφόντουσαν τον Νοέμβριο του
2009. Τα αποτελέσμτα των εκλογών του
2010 επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο ότι η γενικευμένη απα-
ξίωση των κομμάτων, που ήταν ορατή από
το 2009, διογκώνεται. Είναι τόσο μεγάλη
που δεν κρύβεται. Για πρώτη φορά, (του-
λάχιστον από τη μεταπολίτευση μέχρι σή-
μερα), παρουσιάστηκαν αναλύσεις στον
καθημερινό τύπο, συμπολίτευσης και αν-
τιπολίτευσης και στα ΜΜΕ, που πέρναν
υπόψη τους τη σχέση εγγεγραμμένων –
ψηφίσαντες και όχι εγκύρων ψηφοδελ-
τίων – ψηφίσαντες όπως έκαναν μέχρι
τώρα.

Έγινε φανερό ότι η αρχή της αντιπρο-
σωπευτηκότητας, θεμέλιος λίθος του συ-
στήματος, κατέρρευσε. Οι νέοι δημοτικοί
και περιφεριακοί «άρχοντες», είναι δωτοί
του Καλληκράτη.

Το ενενηνταπέντε τοις εκατό, (95%),
των δημάρχων ψηφίστηκε από το 10% -
15% των εγγεγραμμένων στους εκλογι-
κούς καταλόγους. Εκλέγονται δήμαρχοι
ακόμα και με το 7% των ψήφων. 

Το ίδιο ισχύει και με τους περιφεριάρ-
χες. Με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδε-
κάνησα που ψηφίστηκαν από το 27% και
22% αντίστοιχα, που και αυτοί αποτελούν
μειοψηφία οι άλλοι περιφεριάρχες εκλέ-
γονται περίπου με το 15% των ψήφων. Ο
Γ. Σγούρος στην αττική ψηφίστηκε από το
10%. 

Οι «φιλότιμες» προσπάθειες των κομμά-
των να υποβαθμίσουν την σημασία της
αποχής, του λευκού και του άκυρου δεν
απέδωσε. Προσπαθούν τώρα με άλλο
τρόπο να αποπροσανατολίσουν τη συζή-
τηση από τα πραγματικά συμπεράσματα
αυτών των εκλογών μεταθέτοντας την σε
«κέρδη» και «χασούρα», και με δηλώσεις
του τύπου «πήραμε το μήνυμα». Προσπα-
θούν με τις τοποθετήσεις τους να κρύψουν
τον πανικό τους, να μη γίνει αντιληπτό ότι
οι εκλογές ήταν ένα «Βατερλώ» για τα κόμ-
ματα, κυρίως για την «αριστερά», και ότι η
κατάσταση είναι ρευστή και ανεξέλεγκτη. 

Η ανησυχία του συστήματος είναι φα-
νερή, όχι μονάχα για την ενάντιά τους κα-
τακραυγή. Φοβούνται ότι τα κόμματα της
αριστεράς, κυρίως το ΚΚΕ που λειτουρ-
γούσαν πυροσβεστικά και εκτονωτικά στις
κινητοποιήσεις, κυρίως στις ανεξέλεγκτες
δεν θα μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.

΄Έντεχνα  επιδιώκουν με τα ΜΜΕ να
υποστηρίξουν το ΚΚΕ, να γίνει πιστευτό
ότι το ΚΚΕ είναι ωφελημένο και βγήκε ενι-
σχυμένο από την εκλογική αναμέτρηση,
και να του δώσουν κύρος, ενώ ουσιαστικά,
σε σχέση με τους στόχους του κάθε κόμ-

ματος, είναι ο μεγάλος χαμένος αυτών των
εκλογών. Το 2009 χάνει 80.000 ψήφους
από αυτούς που είχε πάρει το 2007. «Επα-
νακτά» σ’ αυτές τις εκλογές  μόνο 65.000
από τις 80.000 συνυπολογίζοντας όμως το
σύνολο των συμμαχικών του σχημάτων
που στις βουλευτικές εκλογές δεν είναι κα-
θόλου βέβαιο ότι ψηφίζουν  ΚΚΕ, και επί
πλέον χάνει όλους τους δήμους πλην
ενός, και τα δύο τρίτα των δημοτικών και
νομαρχιακών συμβούλων.    

Αποδεικνύεται με τον πιο κατηγορημα-
τικό τρόπο αυτό που υποστηρίζαμε ήδη
από το 2009, ότι τα κομματικά σχήματα
δεν ανταποκρίνονται, δεν πείθουν και δεν
μπορούν να δώσουν διέξοδο στη σημε-
ρινή κρίση. Τα σχήματα που υποστηρίχτη-
καν από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ,
και μάλιστα εκβιαστικά, συγκέντρωσαν πε-
ρίπου το 19%.

Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί
με το 19%. Αν τα κόμματα δεν πίστευαν
ότι οι εκλογές ήταν Βατερλώ για όλους
τους θα ζητούσαν εκλογές. Εκλογές όμως
δεν ζητά κανένα! Γιατί η επιβεβαίωση της
απαξίωσης θα είναι ακόμα πιο μεγάλη.

Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο η καθε-
στηκυία τάξη προσπαθεί να επανακτήσει
τη «χαμένη της τιμή» με συμμαχικές κυβερ-
νήσεις. Κάτι που μπορεί να το καταφέρει
με μαγειρέματα και συμφωνίες κορυφής.
Όμως τα οικονομικά μέτρα που έχουν ήδη
πάρει και αυτά που  θα πάρουν, θα μπο-
ρέσουν να τα επιβάλουν μόνο με βία και
καταστολή των δημοκρατικών ελευθεριών
και ατομικών δικαιωμάτων. 

1.12.2010   M.K.

Πολιτική
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Πολιτική

Οι γραφειοκράτες ηγέτες του ΚΚΕ
με φανφάρες προσπαθούν να 
σκεπάσουν τη χρεοκοπία της 
πολιτικής τους.

«Τώρα η ώρα της Αντεπίθεσης»,
έγραψε ο «Ριζοσπάστης» της 12 Δεκέμβρη,
δημοσιεύοντας ανακοινώσεις του ΠΑΜΕ,
της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ και της
ΟΓΕ, για την γενική απεργία της 15 του
μήνα, που προκηρύχτηκε και πάλι από
τους γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ.

Πάνε όμως κάμποσα χρόνια που η ηγε-
σία του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, δεν έπαψαν,
ούτε μέρα να διακηρύττουν την ανάγκη της
Αντεπίθεσης των εργατών και του λαού
ενάντια στην επίθεση του ντόπιου και του
ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου. Και
σωστά έκαναν!

Γιατί μόνο με την οργανωμένη μαζική
Αντεπίθεση της εργατικής τάξης και όλων
των εκμεταλλευόμενων, θα μπορούσε να
αποκρουστεί η ληστρική επίθεση του μαύ-
ρου μετώπου της κεφαλαιοκρατικής αντί-
δρασης και πέρυσι και πρόπερσι κι όλο
τον άλλο καιρό, που ξετυλίγονταν η επί-
θεση αυτή.

Το 18ο Συνέδριο του ΚΚΕ είχε χαρα-
κτηριστεί από την ηγεσία του σαν «Συνέ-
δριο Αντεπίθεσης». Και οι αποφάσεις του
έλεγαν ότι το κόμμα θα έδινε όλες του τις
δυνάμεις για την οργάνωση της μαζικής
εργατικής και λαϊκής Αντεπίθεσης!

Κι οπωσδήποτε η κρίση του παρακμα-
σμένου παγκόσμιου καπιταλισμού και η
εντεινόμενη αντεργατική και αντιλαϊκή
επίθεση, δεν δικαιολογούσαν καμιά αμφι-
βολία ότι η πρόταση της Αντεπίθεσης
είταν εντελώς επίκαιρη και πριν από το ξέ-
σπασμα της κρίσης. Πολύ πριν από το Συ-
νέδριο του ΚΚΕ. Δεν είταν ποτέ πρόωρη
αφού είταν η μόνη απάντηση στην ανα-
πτυσσόμενη επίθεση του κεφαλαίου και
όλων των κυβερνήσεων, δεξιών, κεντρο-
αριστερών και «σοσιαλιστικών».

Μα τα χρόνια πέρναγαν, η επίθεση του
κεφαλαίου δυνάμωνε ολοένα, τα εργατικά
και τα λαϊκά δικαιώματα στραγγαλίζονταν
το ένα κοντά στο άλλο, η ανεργία, η φτώ-
χεια και η δυστυχία απλώνονταν αλλά η
Αντεπίθεση έμενε διαρκώς στα λόγια και
στα χαρτιά, όπως η δεύτερη παρουσία των
χιλιαστών!

Και να τώρα που η ηγεσία του ΚΚΕ και
η εφημερίδα της, μας πληροφορούν
θριαμβευτικά ότι έφτασε επιτέλους η ώρα

της Αντεπίθεσης! Και το γράφουν μάλιστα
με μεγάλα κόκκινα γράμματα, μην τυχόν
και δεν το προσέξουμε!

Τι καινούργιο μας λέει λοιπόν τώρα η
ηγεσία του ΚΚΕ και ο «Ριζοσπάστης»; Τι
σημαίνει αυτό που έγραψαν στον κεντρικό
τίτλο της Κυριακάτικης έκδοσής τους: «ΑΡ-
ΧΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΩΡΑ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕ-
ΠΙΘΕΣΗΣ»;

Απεργίες και ξεχωριστές συγκεντρώσεις
σαν κι αυτές της 15 Δεκέμβρη έχουν γίνει
κι άλλες πολλές ως τώρα. Και η ηγεσία του
ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ μιλούσε πάντα για
σύγκρουση με το κεφάλαιο και για αντεπί-
θεση. Και καλούσε διαρκώς σε «λαϊκό μέ-
τωπο».

Τι θέλουν επομένως να πούνε, λέγοντας
ότι «τώρα αρχίζει η μεγάλη σύγκρουση»;
Σε τι διαφέρει αυτή η απεργία απ’ όλες τις
άλλες απεργίες, που έγιναν και τις αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις και τα συλλαλητή-
ρια που πραγματοποίησαν οι «ταξικές
δυνάμεις» με την δική τους καθοδήγηση;

Δεν είταν σύγκρουση με το κεφάλαιο
όλες αυτές οι μαχητικές «ταξικές» εκδηλώ-
σεις του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, του ΠΑΜΕ και των
άλλων «μετωπικών» οργανώσεων, που
πιστά ακολουθούν την κομματική γραμμή
του «λαϊκού μετώπου» και της Αντεπίθε-
σης; Και πού κατέληξαν;

Αλλά ο τίτλος του «Ριζοσπάστη» δεν μι-
λάει απλά για σύγκρουση, σαν κι αυτές
που γίνανε. Τούτη τη φορά το όργανο της
Κ.Ε. του ΚΚΕ γράφει ότι «ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΕ-
ΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ».

Λέει δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μια
συνηθισμένη ταξική σύγκρουση αλλά για

μια άλλη «ΜΕΓΑΛΗ» σύγκρουση για παλ-
λαϊκή «Αντεπίθεση στα μονοπώλια και
στην εξουσία τους».

Μόνο που απ’ όλα τ’ άλλα που γρά-
φει, γίνεται φανερό, καταφάνερο, ότι
δεν λέει τίποτε απολύτως καινούργιο!
Αναμασάει τα ίδια που έλεγε ως τώρα,
με πιο φαμφαρόνικο, ακόμα πιο φω-
νακλάδικο τρόπο. Ελπίζοντας, όπως
φαίνεται, να σκεπάσει με τις φωνές,
τις φοβέρες και τις βαρύγδουπες δια-
κηρύξεις, τη χρεοκοπία της πολιτικής
και της ταχτικής της, με την οποία αντί
να δυναμώσει το εργατικό κίνημα, το
αποδυνάμωσε πιο πολύ, κι έδοσε
στους ψευτοσοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ τη
δυνατότητα να συντρίψουν τις εργατι-
κές καταχτήσεις.

Η συνέχιση της καιροσκοπικής πολιτι-
κής του λεγόμενου «λαϊκού μετώπου» και η
σεχταριστική ταχτική των ξεχωριστών δια-
σπαστικών συγκεντρώσεων. Η άρνηση της
λενινικής ταχτικής του Ενιαίου Εργατικού
Μετώπου. Όχι μόνο δεν θα δημιουργούν
τους αναγκαίους όρους για την αναγκαία
εργατο-λαϊκή συμμαχία, για την μαζική τα-
ξική Αντεπίθεση αλλά θα μας απομακρύ-
νουν απ’ αυτήν και θ’ ανοίγουν ακόμα
χειρότερες προοπτικές για το κίνημα.

Κάθε μέρα που θα περνάει, θα γίνεται
φανερό ότι με την πολιτική και την ταχτική
που ακολουθεί η γραφειοκρατική ηγεσία
του ΚΚΕ, θα σκάβει όλο και βαθύτερα το
λάκκο του κινήματος. Όπως το έχει ξανα-
κάνει τόσες φορές. Αν βέβαια της το επι-
τρέψουν κι αυτή τη φορά οι αγωνιστές του
ΚΚΕ, της ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ.

Δ. Γιώτης

Χρεοκοπία της πολιτικής του ΚΚΕ
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Να μην παραστούνε στη συνεδρίαση της βουλής, στην οποία
θα μιλούσε το μεγάλο αφεντικό του Δ.Ν.Τ., αποφάσισαν, τε-

λικά, όχι μονάχα οι βουλευτές του ΚΚΕ, μα και οι συνάδελφοί
τους του ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως απέριψαν (κατά πλειοψη-
φία) την πρόταση του Αλ. Τσίπρα που έλεγε ότι δεν έπρεπε να
απέχουν.

Θα είταν πραγματικά πολύ χοντρό να πάνε και οι βουλευτές
των κομμάτων της αριστεράς, μαζί με τους εκπροσώπους του κε-
φαλαίου, να υποδεχτούν τον απεσταλμένο του παγκόσμιου ιμπε-
ριαλιστικού λησταρχείου, και να συζητήσουν μαζί του για το
μνημόνιο εκθεμελίωσης των εργατικών και λαϊκών καταχτήσεων.
Ή μάλλον, για να του υποβάλουν ευσεβάστως κάποιες ευγενικές
ερωτήσεις!

Σωστά λοιπόν έκαναν και οι δυο κοινοβουλευτικές ομάδες των
κομμάτων της αριστεράς που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από
τη βουλή του Δ.Ν.Τ. και των άλλων αρπαχτικών (ξένων και ντό-
πιων) της τρόικας. Και βγήκαν στους δρόμους (όπως είπαν) για
να διαδηλώσουν μαζί με τους οπαδούς τους.

Αμέσως μετά ωστόσο πρόβαλε το ερώτημα: γιατί άραγε έπρεπε
να επιστρέψουν ξανά σ’ αυτή τη βουλή των ανδρεικέλων και των
αρπαχτικών, που έχει καταλύσει (στην ουσία) τις θεμελιώδεις
συνταγματικές αρχές της λεγόμενης «λαϊκής κυριαρχίας». Και στο
όνομα της δημοκρατίας νομιμοποιεί και εφαρμόζει τις αποφάσεις

και τις εντολές των ανεξέλεγκτων οργάνων του πολυεθνικού μο-
νοπωλιακού κεφαλαίου;

Οι πρόσφατες εκλογές φανέρωσαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία
του εκμεταλλευόμενου λαού της χώρας απορρίπτει τα κόμματα
αυτής της βουλής και αρνείται να δόσει την ψήφο του στη «δη-
μοκρατία» της απάτης και της αρπαγής. Η ψευτοσοσιαλιστική κυ-
βέρνηση Παπανδρέου που, μαζί με τον σοσιαλ(η)στή Στρος Καν,
εισηγήθηκε το μνημόνιο της καταλήστευσης («το πιστόλι πάνω
στο τραπέζι») είναι σήμερα κυβέρνηση μιας μικρής μειοψηφίας,
η οποία καθημερινά μικραίνει.

Για ποιους λόγους επομένως τα δυο αυτά κόμματα της αριστε-
ράς, εξακολουθούν να προσφέρουν τη στήριξή τους σε μια βουλή
που έχει απέναντί της το μεγαλύτερο μέρος του λαού και ιδιαίτερα
των εργαζομένων και της νεολαίας; Γιατί δεν συμφωνούν οι ηγέ-
τες του ΚΚΕ και του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν μαζί απ’
αυτήν τη βουλή της μειοψηφίας, και ν’ απαιτήσουν νέες εκλογές
με απλή αναλογική; Προβάλλοντας βέβαια την ανάγκη για κυβέρ-
νηση εργατών και φτωχών αγροτών; Μια κυβέρνηση που θα στη-
ριχτεί στην κινητοποίηση της εργατικής τάξης, της νεολαίας και
όλων των εκμεταλλευόμενων, θα διαγράψει το εξωτερικό χρέος
και θα εφαρμόσει πρόγραμμα κοινωνικοποίησης των μέσων της
παραγωγής και σοσιαλιστικής αναδιοργάνωσης ολόκληρης της
κοινωνίας.

Πολιτική

Οκαθηγητής συνταγματικού δικαίου Γ. Κασιμάτης μιλώντας
στην ιδρυτική εκδήλωση της «Κίνησης Ανεξάρτητων Πολι-

τών» (καινούργιο φρούτο κι αυτό!), αφού είπε ότι «όλες αυτές οι
συμφωνίες ντροπής (Μνημόνιο, Σύμβαση δανείου κλπ) που υπέ-
γραψε η ελληνική κυβέρνηση με την τρόικα, παραβίασαν τις θε-
μελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και του ελληνικού
Συντάγματος», τόνισε επίσης και τα εξής:

«Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες, η τρόικα έρχεται
παράνομα εδώ και όλα είναι ντε φάκτο πραξικοπηματική
εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή».

Με άλλα λόγια ο διακεκριμένος αυτός καθηγητής του Συνταγ-
ματικού δικαίου, κατήγγειλε αυτό που όλοι το ξέρουν αλλά δεν
το λένε. Ότι δηλαδή η μειοψηφική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η
τρόικα κατέλυσαν τις βασικές αρχές του αστικού δημοκρατικού
πολιτεύματος και αποτελούν «ντε φάκτο πραξικοπηματική
εξουσία». Δηλαδή ένα είδος δικτατορίας με κοινοβουλευτικό
μανδύα.

Κι όμως, οι ηγέτες, όχι μόνο των κομμάτων της δεξιάς αλλά
και της νομιμόφρονος αριστεράς (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, κλπ) σφυ-
ρίζουν όλοι μαζί αδιάφορα.

Υποταγμένοι και οι ίδιοι (όπως και η κυβέρνηση) στην εξουσία
του διευθυντηρίου της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας (τρόικα)
παίζουν το ρόλο του κομπάρσου στην πραξικοπηματική εξουσία,
των ψευτοσοσιαλιστών, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει τις
συμφωνίες της ντροπής!! Για λογαριασμό των ξένων και ντόπιων
τοκογλύφων.

Και φυσικά, την πραξικοπηματική αυτή εξουσία επιμένουν,
όλοι τους, να την ονομάζουν «δημοκρατία». Αναγνωρίζοντας

όμως έτσι ότι η δημοκρατία του αστικού κοινοβουλίου δεν είναι
τίποτε άλλο από την συγκαλυμένη μορφή της δικτατορίας του κε-
φαλαίου. Στην οποία το Σύνταγμα και οι «θεμελιώδεις αρχές του
διεθνούς δικαίου» ισχύουν και δεν ισχύουν, ανάλογα με τις πε-
ριστάσεις. Και βέβαια οι αποφάσεις πάντοτε και για όλα τα ζητή-
ματα δεν παίρνονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του
λαού (βουλή) αλλά από τα όργανα της κεφαλαιοκρατικής ολιγαρ-
χίας. Κάτι που δεν είναι δυνατό να μη το γνωρίζουν άνθρωποι
σαν τον Γ. Κασιμάτη. 

Έτσι, την «δημοκρατική» Ελλάδα σήμερα, την κυβερνάνε οι
υπάλληλοι της τρόικας, που κανένας μας δεν την εξέλεξε. Κι ας
φωνάζει όσο θέλει ο καθηγητής Γ.Κασιμάτης, μαζί με τον Μίκη
Θεοδωράκη. Τα συμφέροντα των ντόπιων και των ξένων εκμε-
ταλλευτών είναι πάνω από το Σύνταγμα και τις διακηρύξεις της
αστικής «δημοκρατίας».

Κι όσο για τους βουλευτές και τους ηγέτες σύσσωμης της νομι-
μόφρονος αριστεράς είναι πραχτικοί άνθρωποι και ξέρουν να
προσαρμόζονται στις περιστάσεις. Δείχνουν κατανόηση στις δυ-
σκολίες της καπιταλιστικής εξουσίας και δεν το τραβάνε το
σχοινί. Με σύνταγμα ή χωρίς σύνταγμα, βουλή να είναι κι ας
είναι ό,τι διάολο θέλει νάναι. Το δικό τους πρόβλημα είναι η αύ-
ξηση των ψήφων τους.

Ωστόσο, όλα αυτά που γίνονται χρωστάνε την ύπαρξή τους και
στην αδράνεια των εκατομμυρίων ψηφοφόρων που περιορίζον-
ται μόνο στην έκφραση δυσαρέσκειας με την αποχή από τις εκλο-
γές. Μια παθητική διαμαρτυρία που αφήνει το περιθώριο να την
ερμηνεύουν οι πραξικοπηματίες και σαν αποδοχή της πραξικο-
πηματικής εξουσίας τους!

Γιατί δεν αποχωρούν από τη βουλή 
των αρπαχτικών και των ανδρεικέλων;

«Ντε φάκτο πραξικοπηματική εξουσία»
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Πολιτική

Οι αρχές της 4ης Διεθνούς
και η Τ.Ε.Μ.Α

Προτού ξεσπάσει ανοιχτά η υποβό-
σκουσα οικονομική και πολιτική
κρίση του παρακμασμένου παγκό-

σμιου καπιταλισμού και ενώ επικρατούσε
η πιο βαθιά ιδεολογικοπολιτική σύγχυση
σ’ ολόκληρο το Κίνημα της Αριστεράς. Η
Κίνηση της Εργατικής Δημοκρατίας είχε
αναλάβει την πρωτοβουλία συνεργασίας
όλων των διεθνιστών κομμουνιστών στην
πάλη για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο
ενάντια στην αναπτυσσόμενη επίθεση της
κεφαλαιοκρατικής αντίδρασης. Προτεί-
ναμε από τότε συνεργασία και πάλη, που
θα μπορούσε ν’ ανοίξει το δρόμο για την
ενοποίηση των διασπασμένων διεθνιστών
κομμουνιστών (με τη διαδικασία κοινής
δράσης και γόνιμης μαρξιστικής συζήτη-
σης) σε μια Ενιαία μπολσεβίκικη επανα-
στατική οργάνωση της προλεταριακής
πρωτοπορίας. Κι απευθύναμε την πρό-
τασή μας αυτή ιδιαίτερα σε όσους διατεί-
νονταν πως ανήκουν στο Κίνημα της 4ης
Διεθνούς.

Στη διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας
μας, στις γραμμές της «ΟΚΔΕ» - Σπάρτακος
(Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών
Ελλάδας) εκδηλώθηκαν ορισμένες συμπά-
θειες και συμφωνίες, με τις απόψεις μας,
από έναν αριθμό μελών της, που διαφω-
νούσαν με την ακροαριστερίστικη αναρχο-
φιλελεύθερη πολιτική της. Και όταν τελικά
η προσπάθεια συνεργασίας και ενοποί-
ησής μας με την «ΟΚΔΕ» απέτυχε, η ομάδα
αυτή που είχε υποστηρίξει τις προτάσεις
μας, προχώρησε στη συγκρότηση ιδεολο-
γικο-πολιτικής τάσης μέσα στην «ΟΚΔΕ»,
βασισμένη στις ιδρυτικές αρχές της ιστο-
ρικής ΟΚΔΕ του 1935 και στα προγραμ-
ματικά θεμέλια της 4ης Διεθνούς (όπως οι
ίδιοι έγραφαν), υιοθέτησε τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο: ΤΕΜΑ (Τάση Επαναστατικής
Μαρξιστικής Ανασυγκρότησης) και δή-
λωσε αποφασισμένη να αγωνιστεί για τον
μαρξιστικό επαναπροσανατολισμό της
«ΟΚΔΕ» και γενικότερα για την ανασυγ-
κρότηση του κομματιασμένου διεθνιστικού
κομμουνιστικού κινήματος.

Η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ

Στην ιδρυτική της Διακήρυξη η Τ.Ε.Μ.Α
ανάμεσα σε πολλά άλλα, έγραφε:

«Την εποχή που, με τον πιο αδιαμφισβή-
τητο τρόπο, επιβεβαιώνεται η αυξάνουσα κοι-
νωνική βαρύτητα της εργατικής τάξης και ο
αναντικατάστατος πρωτοποριακός της ρόλος
στην αναγκαία πάλη ανατροπής του καπιταλι-
σμού, και τη στιγμή που η πρωτοπόρα κοινω-
νική δύναμη, η εργατική τάξη, δέχεται μια
σκληρή επίθεση από την κυβέρνηση και ολό-
κληρο το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς σε βάρος
του βιοτικού της επιπέδου και των θεμελιωδών
της κατακτήσεων,  η ηγεσία της ΟΚΔΕ –
Σπάρτακος, δεν προσανατολίζεται προς τους
εργάτες. Δεν δουλεύει με οργανωμένο σχέδιο
για το ρίζωμά της μέσα σ΄ αυτούς, αρνείται
την επεξεργασία και το σχεδιασμό μιας συγ-
κεκριμένης πολιτικής παρέμβασης στα εργο-
στάσια και τις εργατογειτονιές, δεν μελετάει,
ούτε καν συζητάει για τα προβλήματά του ερ-
γατικού κινήματος, δεν έχει επεξεργαστεί
καμιά απάντηση σε αυτά τα προβλήματα και,
το πιο ανησυχητικό, δεν φαίνεται να ενδιαφέ-
ρεται καθόλου να το κάνει...

Την εποχή που αποδεικνύεται ότι το Μετα-
βατικό Πρόγραμμα της Τέταρτης Διεθνούς -το
πρόγραμμα δηλαδή που στην περίοδο της ιμ-
περιαλιστικής παρακμής, γεφυρώνει, με επα-
ναστατικό τρόπο, την δράση για τα
καθημερινά προβλήματα της καπιταλιστικής
κρίσης με τους γενικότερους στόχους της κα-
πιταλιστικής ανατροπής-  αποτελεί υπέρτατο
αναγκαίο εργαλείο της κομμουνιστικής πάλης
και ότι η συνεχής επεξεργασία του πρέπει να
είναι πρωταρχική και καθημερινή προτεραι-
ότητα μιας μαρξιστικής οργάνωσης, η ΟΚΔΕ
– Σπάρτακος το θεωρεί «σεχταριστικό» και πε-
ριττό. Στη θέση του, υιοθετεί τις αποτυχημέ-

νες και καταστροφικές σταλινικές και σοσιαλ-
δημοκρατικές λογικές των «μίνιμουμ» προ-
γραμμάτων «δράσης»!...

Όταν η πολυδιάσπαση των επαναστατών
μαρξιστών, και κυρίως των τεταρτοδιεθνιστι-
κών δυνάμεων, επιβάλλει την πάλη για την
ενότητά τους σε μια ενιαία επαναστατική ορ-
γάνωση στη βάση των αρχών του επαναστα-
τικού μαρξισμού, η ΟΚΔΕ, με αβάσιμες
δικαιολογίες, όχι μόνο δεν επεξεργάζεται ένα
σχέδιο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση
αλλά «τρέχει» πίσω από σταλινογενείς ακροα-
ριστερές οργανώσεις με αντίθετους ιδεολογι-
κούς προσανατολισμούς, για να «ανασυντεθεί»
μαζί τους! Το πρωταρχικό καθήκον μας, για
την οικοδόμηση του εργατικού επαναστατικού
κόμματος με επαναστατικές μαρξιστικές αρχές
και μεταβατικό πρόγραμμα καπιταλιστικής
ανατροπής, το έθαψαν και το αντικατέστησαν
με την προσπάθεια οικοδόμησης αντικαπιτα-
λιστικών πόλων και «πλατειών κομμάτων χωρίς
το δικό μας πρόγραμμα...

Μα η υπόθεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο
στον ελληνικό χώρο. Όλες οι παραπάνω δια-
πιστώσεις και παρατηρήσεις μπορούν να επα-
ναληφθούν για την πολιτική της Διεθνούς μας,
σε μεγαλύτερη μάλιστα κλίμακα. Όπως στην
ΟΚΔΕ, έτσι και σε ολόκληρη την Τέταρτη Διε-
θνή, οι ιδρυτικές αρχές έχουν μετατραπεί σε
νεκρό γράμμα. Πολιτική που έχει οδηγήσει
στην διάλυση μια σειρά εθνικές οργανώσεις
και, τώρα, απειλεί με αυτοδιάλυση την LCR...

Μπροστά στις καταστροφικές συνέπειες

που αυτό συνεπάγεται, μπορούμε και πρέπει

να αντιδράσουμε όλοι όσοι θεωρούμε τον

Επαναστατικές διακηρύξεις 
που έμειναν στα χαρτιά!
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εαυτό μας κομμουνιστή διεθνιστή. Να παλέ-

ψουμε, σε συνεργασία με άλλες τεταρτοδιε-

θνιστικές δυνάμεις, για την ανασυγκρότηση

της 4ης Διεθνούς στη βάση των ιδρυτικών της

αρχών. Να παλέψουμε να επιστρέψει η ΟΚΔΕ

στη ρότα της επαναστατικής πολιτικής που χα-

ράζουν οι ιδρυτικές της αφετηρίες...

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
Με βάση τις θέσεις της διακήρυξης

αυτής και άλλων ντοκουμέντων της

Τ.Ε.Μ.Α («Η δική μας Ανασύνθεση» κλπ)

είταν φανερό ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικές

διαφορές ανάμεσά μας. Στα λόγια τουλά-

χιστον! Έτσι, εμείς από την πρώτη στιγμή

προτείναμε να προχωρήσουμε στον πρα-
χτικό συντονισμό της δράσης μας. Πρώτ’

απ’ όλα για την προώθηση του Ενιαίου

Εργατικού Μετώπου μέσα στο εργατικό κί-

νημα. Και πάνω στο έδαφος αυτής της κοι-

νής πάλης για ενιαίους εργατικούς

αγώνες, δημοκρατικά αποφασισμένους, να

οργανώσουμε στη συνέχεια τη συζήτηση

για την ενοποίηση και την ανασυγκρότηση

του κινήματος, της 4ης Διεθνούς και της

εργατικής τάξης!

Αλλά τότε ακριβώς άρχισε να ξεπροβά-

λει το διαφορετικό περιεχόμενο που κρύ-

βονταν πίσω από τις κοινές,

επαναστατικο-μαρξιστικές φράσεις και

διακηρύξεις!

Τότε ακριβώς μάθαμε ότι ορισμένα
από τα στελέχη της Τ.Ε.Μ.Α δεν συμ-
φωνούσαν με το «γράμμα» της Διακή-
ρυξής τους αλλά μονάχα με το
«πνεύμα» της!!! Πατήρ, υιός και άγιον
πνεύμα δηλαδή!

Και τον ίδιο καιρό ακούσαμε, από

τους ίδιους σούπερ-τροτσκιστές, ότι η
λενινική ταχτική του Ενιαίου Εργατι-
κού Μετώπου, δηλαδή η πάλη ενάντια
στη διάσπαση της εργατικής τάξης
(όπως εμείς την προτείνουμε) είναι
μπορντιγκισμός και εργατισμός! Δεν
είναι γνήσιος επαναστατικός μαρξι-
σμός-λενινισμός! Σαν τον δικό τους.

Κι ακούσαμε και υπομείναμε κι άλλα

πολλά. Όπως, για παράδειγμα ότι: «δεν
είναι κακό ν’ αμφιβάλλει κάποιος για
το αν ο Ένγκελς είταν γνήσιος μαρξι-
στής»!!! Κι ωστόσο αυτός ο «κάποιος» να

είναι στέλεχος της Τ.Ε.Μ.Α ιδρυτικό!

Κι επειδή εμείς, τελικά χάσαμε την υπο-

μονή μας κι αρνηθήκαμε να συνεχίσουμε

αυτή την βυζαντινολογία, οι συμφιλιωτές
(γεφυροποιοί) της Τ.Ε.Μ.Α μας δήλωσαν

ότι ενοχλήθηκαν και ταράχθηκαν πάρα

πολύ από την αδιαλλαξία και την «σκλη-

ράδα» μας!! Και γι’ αυτό, παρ’ όλο που

αυτοί συμφωνούν ακόμα(!!) με τις θέσεις

και τις προτάσεις της Κίνησής μας, αρ-

νούνται όμως να συνεργαστούν μαζί μας

ούτε καν στην πάλη για το Ενιαίο Εργατικό

Μέτωπο! Ίσως μέχρι να μάθουν τι ακρι-

βώς υποστήριζε ο μακαρίτης ο Μπορν-

τίγκα. Αναζητάνε μάλιστα εναγώνια τα

γραφτά του για να βεβαιωθούν, μήπως η

Κίνησή μας δεν έχει σωστά ερμηνέψει τα

όσα έλεγε ο Λένιν, ο Τρότσκι και η Κομ-

μουνιστική Διεθνής, σχετικά με το καθή-

κον των κομμουνιστών να πρωτοστατούν

αδιάκοπα στον αγώνα για το Ενιαίο Τα-

ξικό Μέτωπο όλων των εργατών ενάντια

στην επίθεση του κεφαλαίου! Μήπως δη-

λαδή, άθελά μας, τους παρασύρουμε στον

αναρχοσυνδικαλισμό του Μπορντίγκα!

Στο μεταξύ, οι συνιδρυτές της
Τ.Ε.Μ.Α, έχοντας εγκαταλείψει εδώ
και καιρό την αναρχοφιλελεύθερη
«ΟΚΔΕ» προτίμησαν τη συντροφιά της
«επαναστατικής» λογοδιάρροιας, πα-
ρακολουθώντας και σχολιάζοντας από
μακριά τις εξελίξεις! Στις συνθήκες της
πιο βάρβαρης αντεργατικής επίθεσης,
αυτοί οι επαναστάτες δεν βρίσκουν τί-
ποτε να προτείνουν και να κάνουν!
Εκτός απ’ το εμφανίζονται σε κάποιες
συναθροίσεις άλλων οργανώσεων και
να διατυπώνουν ερωτήματα με κομ-
φουζιονιστικό και πεσιμιστικό περιε-
χόμενο! Ξεχνώντας όσα έχουν γράψει
και υπογράψει.

Αλλά εμείς επιμένουμε πάντα (και με

την ίδια αδιαλλαξία) να ρωτάμε: ποια

σχέση μπορεί να έχει μια πολιτική συμπε-

ριφορά σαν κι αυτή, με τις ιδέες και τις

αρχές της 4ης Διεθνούς; Και τι απέγινε τε-

λικά η Διακήρυξή τους και το πνεύμα του

ανόθευτου, του γνήσιου, επαναστατικού

μαρξισμού τους, χωρίς τον αναθεωρητι-

σμό του Ένγκελς; Είναι ή όχι ανάγκη να

παλέψουμε όλοι μαζί για την επαναστατική

ανασυγκρότηση του διασπασμένου κομ-

μουνιστικού και εργατικού κινήματος,

σύμφωνα με τις αρχές και τις παραδόσεις

του λενινικού μπολσεβικισμού; Και με

ποια πολιτική και ταχτική; Αν οι δικές μας

απόψεις είναι μπορντιγκισμός, τι τους εμ-

ποδίζει να παλέψουν και να το αποδείξουν

στην πράξη; Γιατί δεν εφαρμόζουν όσα

έγραφαν στο «Η δική μας Ανασύνθεση»;

Υστερόγραφο:
Πριν λίγο καιρό, στείλαμε σε ορισμένα

μέλη της Τ.Ε.Μ.Α ένα άλλο κείμενο με

αναλογο περιεχόμενο και μια σειρά ερω-

τήματα. Δεν πήραμε όμως, ως τώρα, καμιά

απάντηση. Τους δίνουμε ωστόσο την ευ-

καιρία, τούτη τη φορά, αν θέλουν να απαν-

τήσουν και στα δυο κείμενά μας δημόσια,

από τις σελίδες της εφημερίδας μας. Και

να ξεκαθαρίσουν αν σκοπεύουν να παλέ-

ψουν μαζί μας για το Ενιαίο Εργατικό Μέ-

τωπο ενάντια στην επίθεση της ντόπιας

και της ξένης κεφαλαιοκρατικής αντίδρα-

σης, όπως το έλεγαν και στην διακήρυξή

τους.

Δεκέμβρης 2010 
Η Ο.Ε. ΤΗΣ ΚΕΔ

Πολιτική
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Οικονομία

Για ένα ολόκληρο χρόνο, η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, στο όνομα του υπέρογκου
δημόσιου χρέους, του τεράστιου ελλείμ-

ματος και της «δημοσιονομικής εξυγίανσης»,
επέβαλλε ένα άγριο πετσόκομμα στο εργα-
τικό και λαϊκό βιοτικό επίπεδο, με βάρβαρα
μέτρα περικοπής των αμοιβών των εργαζο-
μένων, των συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών
δικαιωμάτων, των κοινωνικών παροχών και
λοιπών καταχτήσεων. Ένα πετσόκομμα που
ήρθε να συμπληρώσει και να ξεπεράσει κατά
πολύ τον πολύχρονο περιορισμό του βιοτι-
κού επιπέδου που συστηματικά επέβαλαν
όλες οι προηγούμενες κυβερνητικές πολιτι-
κές λιτότητας και οι συνεχείς επιθέσεις του
κεφαλαίου. 

Με την συνεργασία των ιμπεριαλιστικών
μηχανισμών της «Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(ΕΕ), της «Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»
(ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου (ΔΝΤ) και εκχωρώντας, στην τρόικά
τους, ουσιαστικά ρυθμιστικά κυριαρχικά δι-
καιώματα πάνω στην ελληνική οικονομία και
την κοινωνία, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
του Γ. Παπανδρέου, με την υποστήριξη και
την ανοχή όλων των αστικών κομμάτων, αν-
τιμέτωπη με το βάθεμα της καπιταλιστικής
κρίσης και τα οικονομικά κοινωνικά και πο-
λιτικά αδιέξοδα του ελληνικού καπιταλισμού,
ανέλαβε να υλοποιήσει την πιο εκτεταμένη
επίθεση του κεφαλαίου και του εκμεταλλευ-
τικού καθεστώτος σε βάρος της εργατικής
τάξης και όλων των εκμεταλλευομένων της
ελληνικής κοινωνίας.

Το γεγονός, βέβαια, ότι μετά από ένα
χρόνο υλοποίησης μέτρων τεράστιας αφαί-
μαξης των πενιχρών εργατικών και λαϊκών
εισοδημάτων, η δημοσιονομική και συνο-
λικά η οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε
σημαντικά, μαρτυρά την ψευτιά των κυβερ-
νητικών και καθεστωτικών δικαιολογιών γι΄
αυτή την ληστρική πολιτική.

Ένα χρόνο σκληρών μέτρων «δημοσιονο-
μικής εξυγίανσης» κατάφεραν: να διογκώ-
σουν το δημόσιο χρέος, που υποτίθεται ότι
θα καταπολεμούσαν, και να το ανεβάσουν
στο 144% του ΑΕΠ. Κατάφεραν να βαθύ-
νουν την οικονομική κρίση, οδηγώντας την
σε μια ύφεση 4,5-5%, να οδηγήσουν στην
ανεργία πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμε-
νους και μικροεπαγγελματίες, να φτάσουν
845.000 νοικοκυριά (με 2.147.108 μέλη)
στα πρόθυρα της μεγάλης φτώχειας και της
εξαθλίωσης. Σύμφωνα με δημοσιευόμενες
έρευνες, στην Αττική μόνο, μέσα στο χρόνο
που πέρασε «χάθηκαν» καταθέσεις 16 δις.
ευρώ, ενώ κάθε εργάσιμη ώρα προστίθον-
ταν 40 νέοι άνεργοι!

Το αποτέλεσμα αυτό, βέβαια, που καθη-
μερινά γίνεται όλο και χειρότερο, επιβεβαι-
ώνει το οφθαλμοφανές. Τα μέτρα της
κυβέρνησης και της τρόικας, αν και χρησι-
μοποιούν σαν δικαιολογία το μεγάλο δημό-
σιο χρέος και τα κρατικά ελλείμματα, (που
οι ίδιοι δημιούργησαν), δεν έχουν αυτά σαν
αιτία και στόχο τους. 

Στην πραγματικότητα, τα σκληρά αντεργα-
τικά μέτρα που πάρθηκαν και παίρνονται -
κωδικοποιημένα στο «μνημόνιο» και στις
ασταμάτητα συνεχόμενες παραλλαγές του-
αποτελούν την συμπύκνωση όλων των πο-
λύχρονων επιδιώξεων του ελληνικού κεφα-
λαίου σε βάρος των εργατικών κατακτήσεων
και δικαιωμάτων.

Ενθαρρυμένοι οι βιομήχανοι από την κατά-
πνιξη των εργατικών αντιδράσεων μέσω του
γραφειοκρατικού κρατικοκυβερνητικού συνδι-
καλιστικού  μηχανισμού, απαιτούν από την κυ-
βέρνηση, με μια λίστα 250 επιπλέον
αντεργατικών «προτάσεων», ακόμα πιο σκληρά
μέτρα για περαιτέρω ανεξέλεγκτη μείωση των
εργατικών αμοιβών, κατάλυση όλων των εργα-
τικών δικαιωμάτων, κατάργηση της πενθήμε-
ρης βδομάδας, επιβολή απλήρωτης εργασίας
τα Σάββατα, περικοπή έως και κατάργηση των
αποζημιώσεων απόλυσης, κλπ κλπ. «Προτά-
σεις» που ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης Μ. Χρυσοχοϊδης, έτρεξε αμέσως να τις
χαρακτηρίσει «σημαντική πρωτοβουλία με με-
γάλη συνεισφορά στην προσπάθεια βελτίωσης
του επιχειρηματικού κλίματος». Και η κυβέρ-
νηση έσπευσε αμέσως να ενσωματώσει, πολ-
λές από αυτές, στο νομοσχέδιό που κατέθεσε
στις 11/12/2010 για την συθέμελη ανατροπή
των συλλογικών συμβάσεων και των εργασια-
κών σχέσεων σε βάρος των εργαζομένων.

Έτσι, στα μέτρα αφαίμαξης 25 δις. ευρώ
που θεσπίστηκαν για το 2010 μόνο, ο προ-
ϋπολογισμός του 2011 προσθέτει κι άλλα
14,3 δις, ενώ το νέο «πακέτο» που έχει προ-
αναγγελθεί για τον Μάρτη 2011 (για την πε-
ρίοδο 2012-2014), φορτώνει τους
εργαζόμενους με άλλα 18 δις ακόμη!! Ανεβά-
ζοντας μέχρι τώρα, την συνολική φανερή
«μνημονιακή» καταλήστευση σε βάρος των
μισθωτών και των συνταξιούχων στα 57,30
δις. ευρώ!! Ενώ από την διάλυση των συλλο-
γικών συμβάσεων υπέρ των «επιχειρησια-
κών» -που αποτελούν τον προθάλαμο των της
ζούγκλας των «ατομικών»- υπολογίζεται ότι οι
μισθοί των εργαζομένων θα μειωθούν τουλά-
χιστον κατά 25%!! «Πτωχοκομείον η Ελλάς».

Η εντονότερη και μαζικότερη απομύζηση
των εργατικών εισοδημάτων και του λαϊκού
βιοτικού επιπέδου, η κατάλυση κατακτημένων
αναγκαίων λαϊκών κοινωνικών παροχών, η
απροκάλυπτη κατάργηση καταχτημένων από
δεκαετίες δικαιωμάτων, η επίθεση κατά των
συλλογικών συμβάσεων, η επιχειρούμενη κα-
τάργηση του απεργιακού δικαιώματος (μέσω
του κόλπου εργοδοτικής προσφυγής στην «δι-
αιτησία») και κάθε άλλης οργανωμένης απο-
τελεσματικής εργατικής αντίστασης, η
λεηλασία και η παραχώρηση του δημόσιου
κοινωνικού πλούτου στους κεφαλαιοκράτες,
και όλα τα άλλα που θα εφεύρουν ακόμα,
αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενίσχυση της
κερδοφορίας των μεγάλων καπιταλιστικών
επιχειρήσεων μέσω της βίαιης απόσπασης με-
γάλων κομματιών από το εργατικό και λαϊκό
βιοτικό επίπεδο. Στη άμεση μεταβίβαση των
βαρών της βαθιάς κρίσης του καπιταλιστικού
συστήματος πάνω στις πλάτες της εργατικής
τάξης και των άλλων εκμεταλλευομένων. Στην

Καπιταλιστική βαρβαρότητα 
και κυβερνητική αγυρτεία
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εξασφάλιση και αποπληρωμή της τεράστιας
τοκοφορίας των «δανειστών» του δημοσίου,
που δεν είναι άλλοι από διεθνείς και ντόπιες
τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
μεγαλοκεφαλαιοκρατικά funds και κλαμπ ή
και κράτη που δρουν για λογαριασμό τους. 

Όσοι ισχυρίζονται ότι η πασοκική κυβέρ-
νηση του Γ. Παπανδρέου δεν ήθελε, δήθεν,
να εφαρμόσει αυτή την πολιτική του μνημο-
νίου αλλά της επιβλήθηκε από την τρόικα
της ΕΕ και του ΔΝΤ, αν δεν είναι αφελείς,
ψεύδονται ασύστολα και συνειδητά. Οι αν-
τεργατικοί προσανατολισμοί δεν ήταν επι-
λογή μόνο της τρόικας των ιμπεριαλιστικών
μηχανισμών. Ήταν και είναι επιλογή του πα-
σοκικού κομματικού μηχανισμού και των
παπανδρεϊκών επιτελείων που ανέλαβαν ως
κυβερνητικοί θεματοφύλακες των συμφε-
ρόντων των εκμεταλλευτών και ολόκληρου
του αστικού καθεστώτος. Επιλογή που υπα-
γορεύεται από την βαθιά οικονομική πολι-
τική και κοινωνική κρίση που διαπερνά τον
ελληνικό και τον παγκόσμιο καπιταλισμό και
την διασφάλιση των καπιταλιστικών συμφε-
ρόντων  με την περικοπή  του βιοτικού επι-
πέδου, των καταχτήσεων και των πολιτικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων της εργατικής
τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι: 
α. όλα τα μέτρα, παλιά και καινούρια,  στρέ-

φονται κατά των εργατικών εισοδημάτων και
καταχτήσεων και κανένα δεν αγγίζει την κεφα-
λαιοκρατία. Ακόμα και οι λιγοστές επιβαρύν-
σεις «έκτακτων ενισχύσεων» που επιβλήθηκαν
στα κέρδη επιχειρήσεων μετακυλύουν με
άμεσο τρόπο, μέσω των τιμών, πάνω στην συν-
τριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, δη-
λαδή των εκμεταλλευομένων. 

β. Παρά την επικαλούμενη «δημοσιονομική
εξυγίανση» τα μέτρα που ανακοινώνονται εξυ-
πηρετούν τον «ιδιωτικό τομέα» και την «αντα-
γωνιστικότητα» των επιχειρήσεων. 

γ. Ενώ κόβονται μισθοί, συντάξεις και κοι-
νωνικές παροχές, τα δημόσια ταμεία που εμ-
φανίζονται «στεγνά» και «αρνητικά» βρίσκουν
εκατοντάδες δισεκατομμύρια να χορηγήσουν
επιδοτήσεις, εγγυήσεις ή άλλες παραχωρήσεις
ενίσχυσης της «επιχειρηματικότητας» και της
«ανταγωνιστικότητας». Μόνο στις ελληνικές
τράπεζες έχουν χορηγηθεί «ενισχύσεις», με την
μορφή κρατικών εγγυήσεων και ομολόγων, το
τεράστιο ποσό των 78 δις ευρώ. Ακόμα κι από
τα 110 δις ευρώ δάνειο του μνημονίου προς
το ελληνικό δημόσιο, τα 10 δις χορηγήθηκαν
υποχρεωτικά για «ενίσχυση» των τραπεζών!! Σε
ολόκληρη την «Ευρωπαϊκή Ένωση», από το
2008, οι «ενισχύσεις» που δόθηκαν από τα
κράτη προς τις τράπεζες, έφτασαν το αστρονο-
μικό ποσό των 4,6 τρισεκατομ. ευρώ!! Ένα
μικρό δείγμα για το πως σχηματίστηκαν και
διογκώθηκαν τα δημόσια χρέη και τα ελλείμ-
ματα. 

δ. Ενώ εμφανίζουν το κράτος χρεοκοπη-
μένο, βρίσκουν δισεκατομμύρια να δώσουν για
νέα υποβρύχια και νέους άχρηστους πολεμι-
κούς εξοπλισμούς.

ε. Ενώ παρουσιάζουν σαν αιτία της πολι-
τικής τους την μοναδικότητα του «σπάταλου»
ελληνικού κράτος, το μεγάλο έλλειμμα και το
υπέρογκο δημόσιο χρέος  του, αποκρύβουν
ότι τα υπέρογκα μεγέθη τους σχηματίστηκαν
από τις δικές τους αντιλαϊκές πολιτικές με
σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών και
των συμφερόντων των ντόπιων και ξένων κε-
φαλαιοκρατών. 

«Δανειστές» 
και καπιταλιστικός παρασιτισμός

Οι «δανειστές» του ελληνικού δημοσίου –
που η εκπλήρωση των «υποχρεώσεων» απέ-
ναντί τους έχει αποκτήσει ιεροτελεστικές
διαστάσεις για την καπιταλιστική οικονομία-
είναι  διεθνείς και ντόπιες τράπεζες, χρημα-
τοπιστωτικοί οργανισμοί και όμιλοι, μεγαλο-
κεφαλαιοκρατικά funds και κλάμπ κλπ., που
σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται με πρό-
σοψη το κράτος που εδρεύουν. 

Γιατί άραγε, όλοι αυτοί οι κεφαλαιοκρά-
τες, με τα τεράστια σε όγκο κεφάλαια, «τρέ-
χουν» να δανείσουν σε κράτη που
απειλούνται με χρεοκοπία, παρά την καλ-
λιεργούμενη αντίληψη για την αμφίβολη
επιστροφή των δανείων τους; Γιατί, παρά
τον τόσο διεθνή θόρυβο για την ελληνική
κρίση και την αναξιοπιστία του ελληνικού
δημοσίου, οι «δανειστές» συνεχίζουν με
προθυμία να του προσφέρουν νέα δάνεια
(έτρεξαν με αδημονία να συμμετάσχουν
στην μεγάλη αύξηση του κεφαλαίου της
Εθνικής Τράπεζας); Γιατί στην υπό κατάρ-
ρευση Ιρλανδία της επέβαλλαν με το ζόρι να
την «δανείσουν» και πιέζουν ασφυκτικά την
Πορτογαλία και την Ισπανία να ενταχθούν
κι αυτές στον δανειστικό μηχανισμό «ενί-
σχυσης»;

Οπωσδήποτε, η πιεστική αυτή «προ-
σφορά» τους, ξένη, φυσικά από «ανθρωπι-
στικές» ευαισθησίες. έχει αποκλειστικά
κερδοσκοπικά κίνητρα. 

Οι διάφοροι αυτοί «δανειστές», μέσα από
την ιμπεριαλιστική λειτουργία του καπιταλι-

στικού συστήματος –στην οποία έχουν απο-
κτήσει κυριαρχικό ρόλο οι τραπεζικές και
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες- συσσω-
ρεύουν τεράστιους όγκους κεφαλαίων που
χρειάζεται να επενδύουν για νέα και μεγαλύ-
τερη κερδοφορία. Την επιτακτική αυτή διαδι-
κασία, όμως, λόγω της παρασιτικής
λειτουργίας του ιμπεριαλιστικού μονοπωλια-
κού καπιταλισμού, δεν την εξασφαλίζουν οι
απαξιωμένες, αργόστροφες και αμφίβολης
αποτελεσματικότητας επενδύσεις σε παραγω-
γικές διαδικασίες,. Τα λιμνάζοντα αυτά κε-
φάλαια, διψασμένα για νέα κέρδη,
βρίσκουν διέξοδο στην κερδοφόρα δια-
δικασία «δανεισμού» όχι μόνο επιχειρή-
σεων και ανθρώπων αλλά και
ολόκληρων κρατών. Τα μεγάλα επιτόκια
δανεισμού, που επιβάλλουν μέσα από τους
ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, τους εξασφα-
λίζουν μεγάλες και ταχύτερες αποδοτικότητες.

Γι΄ αυτό ακριβώς, τα τελευταία 20 χρόνια
και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, εξα-
σφαλίζοντας την αμέριστη «συνεργασία» των
κυβερνήσεων –που σωστά χαρακτηρίζονται
ως «κυβερνήσεις των τραπεζών»- αναπτύχ-
θηκε μια πρωτοφανή έξαρση των δανείων
προς τα κράτη, αυξάνοντας κατακόρυφα το
δημόσιο χρέος τους και αποκομίζοντας τερά-
στια κέρδη από τόκους σε βάρος των λαών
τους και ολόκληρης της οικονομίας και της
κοινωνίας τους.

Είναι μια διαδικασία που εκπορεύεται
μέσα από την ίδια την φύση και την λει-
τουργία του ιμπεριαλιστικού μονοπω-
λιακού καπιταλισμού, σηματοδοτεί τον
παρασιτικό του χαρακτήρα και αναδει-
κνύει την αποσύνθεσή του, σαν κοινω-
νικοοικονομικό σύστημα.

Γενικευμένες «μοναδικότητες» 
και μύθοι

Ενώ το κόστος της κρατικής λειτουργίας,
στην Ελλάδα είναι 17,3% του ΑΕΠ, στο γερ-
μανικό κράτος φτάνει στο 19,9%, στο γαλ-
λικό το 24%, στο βρετανικό το 23,7%, και ο

Οικονομία
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μέσος όρος της λεγόμενης ευρωζώνης στο
21,8%. 

Ενώ το δημόσιο έλλειμμα, που στην Ελ-
λάδα, το 2009, το ανέβασαν στο 15,4% του
ΑΕΠ, στις ΗΠΑ είναι 12,5% και στην Ιαπω-
νία το 10,5%. 

Ενώ το δημόσιο χρέος, -πάνω στην οποίο
δομήθηκε όλη η φιλοσοφία του μνημονίου
και των αλλεπάλληλων  μέτρων της αντερ-
γατικής κυβερνητικής έκστασης- στην Ελ-
λάδα το 2009 είχε εκτιναχτεί στο 113,4%
του ΑΕΠ, στην «ισχυρή» Ιαπωνία έφτασε το
197,20%. Κι αν αναφερθούμε στο συνολικό
χρέος (το σύνολο που έχουν δανειστεί κρά-
τος, επιχειρήσεις, ιδιώτες), το οποίο στην
Ελλάδα φτάνει το 179% του ΑΕΠ, στην Ολ-
λανδία είναι το 234%, στην Ιρλανδία το
222%, στο Βέλγιο 219%, στην Ισπανία το
207%, στην Πορτογαλία το 197%, στην Ιτα-
λία το 194% και συνολικά στην ΕΕ ο μέσος
όρος είναι 175%.

Μετά την έντονη προπαγάνδα για την με-
γάλη καταστροφική απειλή που το ελληνικό
δημόσιο χρέος , αντιπροσωπεύει για ολό-
κληρη την ΕΕ, τώρα, ο ίδιος ο επικεφαλής
του ΔΝΤ,  Στρος-Καν, μας διαβεβαιώνει ότι
αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο και σοβαρό
πρόβλημα αφού, δεν είναι παρά μόνο το
1,69% του δημόσιου χρέους των οικονο-
μιών της ΕΕ!!

Μαριονέτες του 
«αναπόφευκτου»

Κεντρικό και επαναλαμβανόμενο επιχεί-
ρημα του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης
και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, για την άθλια
και βάρβαρη πολιτική τους ενάντια στην ερ-
γατική τάξη και τους εκμεταλλευόμενους,
είναι ότι η πολιτική τους αυτή ήταν «αναπό-
φευκτη» και αναγκαία. Κραδαίνοντας, ως
ρομφαία, την απειλή της χρεοκοπίας, εμφα-
νίζονται σαν «σωτήρες» που, «θυσιάζονται»
για να αναλάβουν να σώσουν την χώρα, πε-
τσοκόβοντας, σε επίπεδα εξαθλίωσης, το
βιοτικό επίπεδο της εργατικής τάξης και των
άλλων εκμεταλλευομένων και επιβάλλοντας
συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, υπέρ του
ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

Όμως, ισχυρισμός περί «αναπόφευκτου»
είναι μεγάλη ψευτιά και κοροϊδία. Δεν είναι
καθόλου αλήθεια ότι ο μοναδικός δρόμος
για την Ελλάδα  είναι αυτός που καθορίζεται
αποκλειστικά και μόνο από την εξυπηρέτηση
των μεγαλοκαπιταλιστικών συμφερόντων
και ιδιαίτερα από την εξασφάλιση των λη-
στρικών τόκων των μεγαλοδανειστών κερ-
δοσκόπων;

Σχεδόν καθημερινά, οι οικονομικές σελί-
δες των εφημερίδων φιλοξενούν δηλώσεις
και αναλύσεις αναγνωρισμένων οικονομο-
λόγων διεθνών οργανισμών και καθηγητών
μεγάλων πανεπιστημίων του αστικού κό-
σμου, που βεβαιώνουν ότι ακόμα και μέσα
στα πλαίσια της αστικής αντίληψης υπήρχαν
πολλοί άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των

συγκεκριμένων δημοσιονομικών προβλημά-
των του ελληνικού καπιταλισμού, εντελώς
διαφορετικοί από τον κυβερνητικό «μονό-
δρομο».  

Αν και η αποτελεσματικότητά αυτών των
αναλύσεων, στην αντιμετώπιση της καπιτα-
λιστικής κρίσης, είναι μηδαμινή, (αφού δεν
ξεφεύγουν καν από τα πλαίσια των οικονο-
μικών και διαρθρωτικών δομών του εκμε-
ταλλευτικού αστικού συστήματος), ωστόσο
αποδείχνουν την ψευτιά του «μονόδρομου»
και ότι το μοναδικό του αποτέλεσμα θα είναι
η οικονομική διάλυση της χώρας. 

Πολλά παραδείγματα, και ιδιαίτερα αυτό
της Αργεντινής του 2001, βεβαιώνουν ότι το
υπέρογκο δημόσιο χρέος δεν αντιμετωπίζε-
ται με την  ...παραπέρα διόγκωσής του. Ότι
η εξάλειψη του δημόσιου ελλείμματος με την
περικοπή των μισθών και την οικονομική
διάλυση του κράτους, δεν οδηγεί σε καμιά
«εξυγίανση» ή «αναδιοργάνωση» αλλά σε
πλήρη αποδιάρθρωση. Ότι το πετσόκομμα
των εργατικών αμοιβών και των κοινωνι-
κών παροχών, η εξαθλίωση των εργαζομέ-
νων, δεν αντιμετωπίζει την κρίση αλλά
μεγαλώνει την ύφεση. Ότι τα fast trucks της
αυθαιρεσίας και της ασυδοσίας σε βάρος
όλης της κοινωνίας ή τα κερδοσκοπικά
funds των δισεκατομμυρίων (σαν αυτά που
στήνουν τα αδέλφια του πρωθυπουργού για
αρπακτικές «επενδύσεις» στην Ελλάδα) δεν
προκαλούν καμιά «ανάπτυξη» της οικονο-
μίας αλλά την παραπέρα αποσάθρωσή της.

Ο «μονόδρομος»  της κυβέρνησης είναι
μονόδρομος μόνο για όσους έχουν βάλει ως
ύψιστο καθήκον τους την εξυπηρέτηση των
ξένων και ντόπιων τραπεζών, των κερδο-
σκόπων «δανειστών», την εξασφάλιση και
διόγκωση των καπιταλιστικών συμφερόν-
των και κερδών. όσοι δηλαδή είναι πιστοί
υπηρέτες και μαριονέτες του εκμεταλλευτι-
κού καπιταλιστικού καθεστώτος και των ιμ-
περιαλιστικών μηχανισμών του.

Μεταρρυθμιστικές απατηλές 
φαντασιώσεις

Η πλήρης αποτυχία τη πολιτικής των κυ-
βερνήσεων και των κυρίαρχων ιμπεριαλιστι-
κών μηχανισμών και το παραπέρα βάθεμα
της καπιταλιστικής κρίσης τροφοδοτεί έντο-
νες φωνές διαμαρτυρίας και καταγγελίας
μέσα στο αστικό στρατόπεδο. Τρομοκρατημέ-
νοι οικονομολόγοι και πολιτικοί,, «κεϋνσια-
νών» κυρίως αντιλήψεων, αναγορεύουν ως
υπεύθυνο της κρίσης την «περιοριστική» πο-

λιτική του «νεοφιλελευθερισμού» και διακη-
ρύσσουν, ως φάρμακο, την ανάγκη αντικατά-
στασής της με μια «επεκτατική»κρατική
πολιτική «τροφοδοσίας» της αγοράς με ρευ-
στότητα. Αναγάγουν, δηλαδή, την κρίση σε
πρόβλημα διαχείρισης, και, χωρίς να θίγουν
στο παραμικρό τις καπιταλιστικές δομές, προ-
βάλλουν, σαν θεραπεία, διάφορα διορθωτικά
και μεταρρυθμιστικά μέτρα λειτουργίας του
οικονομικού συστήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος αυτού του μεταρ-
ρυθμιστικού προσανατολισμού κινούνται,
στην συντριπτική πλειοψηφία, και οι ηγεσίες
κομμάτων και οργανώσεων της αριστεράς,
όχι μόνο της κοινοβουλευτικής αλλά και της
εξωκοινοβουλευτικής. 

Αναδεικνύουν, κι αυτές, τον «αντινεοφι-
λελευθερισμό» ως κεντρικό άξονα της πολι-
τικής τους, και, τελειώνουν τις αναζητήσεις
τους στο πως θα βρεθούν στο «κέντρο της
(αστικής κοινοβουλευτικής) πολιτικής σκη-
νής», εξαντλώντας τις όποιες «ανταρσίες» και
«ανατροπές» στην προοπτική αυτή και μόνο.
Παρά τους βαρύγδουπους και ηχηρούς «επα-
ναστατικούς» και «κομμουνιστικούς» τίτλους
που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι απ΄ αυ-
τούς, δεν είναι παρά μόνο παραλλαγές της
σοσιαλδημοκρατίας και του σταλινισμού.
Που, με «αγωνιστική» φρασεολογία, ιδεολο-
γικοποιούν τον μικροαστικό συμβιβασμό
στα όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος

Ακόμα και η ηγεσία του ΚΚΕ, που στα
λόγια καταγγέλλει σωστά την πολιτική του
«αντινεοφιλελευθερισμού» και τον δομικό
χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης, τονί-
ζει ορθά την ανάγκη κατάργησης της ατομι-
κής ιδιοκτησίας πάνω στα μέσα παραγωγής
και  τον αναγκαίο κεντρικό σχεδιασμό της
λειτουργίας τους, στην πράξη, με την από-
λυτη προσήλωσή της στο αστικό ψευτοδημο-
κρατικό κοινοβουλευτικό καθεστώς και την
απουσία κάθε σύνδεσης με την πάλη για ένα
νέο εργατικό κράτος που θα εξασφαλίζει την
υλοποίησή τους, τα μετατρέπει σε κούφια
λόγια.. Η «λαϊκή οικονομία» της ηγεσίας του
ΚΚΕ δεν είναι παρά ένα μεταρρυθμιστικό
ιδεολόγημα με το οποίο θέλει να βάλει το
αστικό κράτος να ασκεί «λαϊκή εξουσία» και
να κάνει εκτεταμένες κρατικοποιήσεις, κεν-
τρικό σχεδιασμό και ανατροπές της ατομικής
ιδιοκτησίας!! Ένα ιδεολόγημα που αποτελεί
άρνηση της πάλης για την αναγκαία κατά-
κτηση της εξουσίας από την οργανωμένη σε
κράτος εργατική τάξη και είναι μια αδιέξοδη
και καταστροφική μεταρρυθμιστική πολιτική
βγαλμένη από τα κιτάπια της σοσιαλδημο-
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κρατίας και του σταλινισμού. Μια πολιτική
που, όπως και κάθε άλλη πολιτική μεταρ-
ρύθμισης του καπιταλισμού, δεν απειλεί κα-
θόλου την κεφαλαιοκρατική εξουσία και
οδηγεί την εργατική τάξη σε καταστροφικούς
συμβιβασμούς και βαριές ήττες.

Σοσιαλιστική Ανατροπή: 
Ο μοναδικός δρόμος

Η καπιταλιστική κρίση δεν είναι αποτέλε-
σμα κάποιων «λαθεμένων» επιλογών και πο-
λιτικών που επιδέχονται διόρθωσης. Είναι
αναπόφευκτο γέννημα των ίδιων των θεμε-
λιακών δομών του καπιταλιστικού συστήμα-
τος. Εκφράζει την αποσύνθεση ολόκληρου
του καπιταλιστικού κοινωνικοοικονομικού
συστήματος και την πλήρη αδυναμία του να
θέσει σε λειτουργία και να αναπτύξει τις πα-
ραγωγικές δυνάμεις και τις παραγωγικές δυ-
νατότητες της κοινωνίας που το ίδιο έχει
αναπτύξει. 

Εκδηλώνει την πλήρη σύγκρουση και ανι-
σορροπία μεταξύ των καπιταλιστικών σχέ-
σεων παραγωγής (της ατομικής ιδιοκτησίας
και των εθνικών συνόρων) με τις υπερανα-
πτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις και την
εκτεταμένη οικονομική διεθνοποίηση. Σύγ-
κρουση που έχει αποκτήσει καταστροφικές
διαστάσεις και επεκτάσεις μετά από έναν
αιώνα ιμπεριαλιστικής φάσης του καπιταλι-
σμού, με την πλήρη κυριαρχία του χρηματι-
στηριακού κεφαλαίου και την υπέρμετρη
ανάπτυξη των κερδοσκοπικών και παρασιτι-
κών τραπεζικών «χρηματοοικονομικών» δρα-
στηριοτήτων του, ιδιαίτερα στην διάρκεια
των δύο τελευταίων δεκαετιών.

Η πολιτική του αποκαλούμενου «νεο-
φιλελευθερισμού», που ακολουθούν όλες
οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις του πλανήτη,
δεν είναι απλά «επιλογή» κάποιων
«κακών», αλλά αναπόφευκτη απόρροια
των απαιτήσεων της καπιταλιστικής
αποσύνθεσης. 

Τα κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα δεν μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν παρά μόνο με πολι-
τική και μέτρα εντατικοποίησης της εργατικής
εκμετάλλευσης,  αφαίρεσης εργατικών και
λαϊκών κατακτήσεων και κοινωνικών παρο-
χών, περικοπής μισθών και ημερομισθίων,
μεγάλης μείωσης του βιοτικού επιπέδου της
εργατικής τάξης και των εκμεταλλευομένων.

Οι αστικές πολιτικές «παροχών» που αντι-
προσωπεύουν και ευαγγελίζονται οι «κευν-
σιανοί» οικονομολόγοι και πολιτικοί δεν
ανταποκρίνονται στις κεφαλαιοκρατικές
απαιτήσεις. Γι΄ αυτό και όταν, τα κόμματά
τους, αναλαμβάνουν κυβερνητικά καθή-
κοντα, καταλήγουν να εφαρμόζουν οι ίδιοι
τις σκληρές «νεοφιλελεύθερες» πολιτικές και
μέτρα που, ως «αντιπολίτευση», καταδίκαζαν.

Αντίθετα απ΄ ότι πιστεύουν οι κάθε είδους
ρεφορμιστές υποστηρικτές του «εκσυγχρονι-
σμού» του «εξανθρωπισμού» και του «εκδη-
μοκρατισμού» του εκμεταλλευτικού αστικού
συστήματος, ο σάπιος καπιταλισμός μπο-

ρεί να επιβιώσει μόνο με μεγαλύτερη εκ-
μετάλλευση, με περιορισμό των εργατι-
κών οικονομικών και πολιτικών
δικαιωμάτων, με μείωση του λαϊκού βιο-
τικού επιπέδου, με περικοπή των λαϊ-
κών κοινωνικών παροχών, με
εκτεταμένη ανεργία, φτώχεια και εξα-
θλίωση για όλο και περισσότερους εκμε-
ταλλευόμενους. Η επιβίωσή του
συνεπάγεται αντιμεταρρυθμιστικές πολιτικές,
αντιδημοκρατικά καθεστώτα, αποδιαρθρωμέ-
νες κοινωνίες, αυξανόμενες ανισότητες, ανι-
σομέρειες και ταξικές αντιθέσεις, οικολογικές
και περιβαλλοντικές καταστροφές, πολέμους
και βαρβαρότητες. 

Η ανατροπή του, η διάλυση της δικτα-
τορικής εξουσίας των κεφαλαιοκρατών,
η κατάκτηση της εξουσίας από την εργα-
τική τάξη και η οικοδόμηση του δικού
της κράτους, η σοσιαλιστική ανοικοδό-
μηση της οικονομίας και ολόκληρης της
κοινωνίας αποτελεί αναγκαία προϋπό-
θεση  για την οριστική έξοδο από την
καπιταλιστική κρίση και την βαρβαρό-
τητα.

Οι υπερώριμες από καιρό συνθήκες για
την πραγματοποίηση αυτής της αναγκαίες
προοπτικής, όμως, απαιτούν και την συλλο-
γική και συνειδητή δράση της ίδια της εργα-
τικής τάξης και των άλλων
εκμεταλλευομένων. Μιας δράσης και συνεί-
δησης που πρέπει να κατακτηθεί και να ανα-
πτυχθεί μέσα από τους καθημερινούς αγώνες
για την προστασία των οικονομικών και κοι-
νωνικών κατακτήσεων ενάντια στις συνέ-
πειες της κρίσης του κεφαλαίου και της
κεφαλαιοκρατικής επίθεσης. Ενάντια στην
πολυδιάσπαση, τον γραφειοκρατικό έλεγχο
των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, για την οικοδόμηση του Ενιαίου εργα-
τικού Μετώπου και την αποτελεσματικότητα
των κοινών διεκδικητικών αγώνων. 

Μιας οργανωμένης δράσης όχι τυφλής
αλλά προγραμματισμένης συντονισμένης και
μεθοδικής με την αγωνιστική συμπαράταξη
όλων των δυνάμεων του εργατικού κινήμα-
τος. Που θα γεφυρώνει την αναγκαία αγωνι-
στική αντιμετώπιση των καθημερινών
μεγάλων προβλημάτων που προκαλεί η κα-
πιταλιστική κρίση στη ζωή και στη δουλειά
των εργατών με τα μεγάλα πολιτικά, οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα που έχουν
να κάνουν με την εξουσία και την δομή της
οικονομίας και της κοινωνίας. 

Η ίδια η φύση και ο χαρακτήρας της
κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος,
η ίδια η δομή του καπιταλισμού,  συν-
δέει, αναπόφευκτα τα, καθημερινά προ-
βλήματα που δημιουργεί στη ζωή και στη
δουλειά των εργατών με την γενικότερη
ανάγκη της ανατροπής του και της σο-
σιαλιστικής αναδιοργάνωσης της ολό-
κληρης της κοινωνίας.

Χ.Σ.

Á  íôß èå ôá á ðü ôá ëçóôñéêÜ á íôé ëá ú êÜ ìÝ -
ôñá ðïõ ç êõ âÝñ íç óç ôïõ ÐÁ ÓÏÊ,

óå óõ íåñ ãá óß á ìå ôïí ÓÅÂ, ôïõò ìå ãá ëå ìðü -
ñïõò êáé ôïõò é ìðå ñéá ëé óôé êïýò ìç ÷á íé óìïýò
ôçò Å Å ôçò ÅÊÔ êáé ôïõ ÄÍÔ ìáò å ðé âÜë ëïõí,
ïé åñ ãá æü ìå íïé, óõ óðåé ñù ìÝ íïé óôá óõí äé êá ëé -
óôé êÜ ôïõò üñ ãá íá êáé ìå âÜ óç ôï Å íéáß ï Ôá îé -
êü ôïõò ÌÝ ôù ðï ÐÜ ëçò ðñÝ ðåé íá ðáëáßøïõìå
ãéá:

- Να ακυρωθεί το μνημόνιο και να κα-
ταργηθούν τα μέτρα και οι αντεργατικοί
νόμοι.

- Íá ìçí ðëç ñù èåß ïý ôå Ý íá åõ ñþ ãéá ôï
äç ìü óéï ÷ñÝ ïò ðñïò ôïõò äéå èíåßò ÷ñç ìá ôï -
äï ôé êïýò êåñ äï óêï ðé êïýò ìç ÷á íé óìïýò ðïõ Ý -
÷ïõí åé óðñÜ îåé êÜ èå äÜ íåéï ðïõ Ý ÷ïõí äþ óåé
ðïë ëá ðëÜ ìÝ óá á ðü ôá ÷ñü íéá õ øç ëÜ å ðé ôü êéá.

- Íá ìçí äï èåß ðéá ïý ôå Ý íá åõ ñþ ãéá ðï -
ëå ìé êïýò å îï ðëé óìïýò êáé ãéá êá ôá óôáë ôé -
êïýò ìç ÷á íé óìïýò

- Íá å ðé óôñá öïýí Ü ìå óá óôá êñá ôé êÜ
ôá ìåß á ôá 75 äé óå êá ôïì ìý ñéá ðïõ äü èç êáí
ìå äéÜöïñïõò ôñüðïõò áðü ôá êñáôéêÜ ôáìåßá
óôéò ôñÜ ðå æåò

- Íá å èíé êï ðïé ç èïýí Ü ìå óá êáé ìå å ðé âï -
ëÞ åñ ãá ôé êïý å ëÝã ÷ïõ ü ëåò ïé ôñÜ ðå æåòêáé ôï
÷ñçìáôïðéóôùôéêü óýóôçìá, ëü ãù ôïõ êá èï -
ñé óôé êïý ñü ëïõ ðïõ Ý ÷ïõí óôçí ïé êï íï ìé êÞ êáé
êïé íù íé êÞ ïñ ãÜ íù óç êáé ëåé ôïõñ ãß á. Íá õ ðÜñ ÷åé
ìß á êáé ìï íá äé êÞ Êå íôñé êÞ Êñá ôé êÞ ÔñÜ ðå æá ãéá
ôïí ÷åé ñé óìü ôçò ïé êï íï ìß áò ìå êñé ôÞ ñéï ôéò êïé -
íù íé êÝò á íÜ ãêåò.

- Å èíé êï ðïß ç óç ìå åñ ãá ôé êü Ý ëåã ÷ï ü ëùí
ôùí ìå ãÜ ëùí ðá ñá ãù ãé êþí ìï íÜ äùí êáé êÜ -
èå å ðé ÷åß ñç óçò ðïõ êëåß íåé Þ áñ íåß ôáé íá ëåé -
ôïõñ ãÞ óåé.

- Êá ìéÜ á ðü ëõ óç êá íå íüò åñ ãá æü ìå íïõ.
Äç ìü óéá ðá ñá ãù ãé êÜ Ýñ ãá ãéá íá á ðá ó÷ï ëç -

èïýí ü ëïé ïé Ü íåñ ãïé. ¢ ìå óç ìåß ù óç ôçò å -
âäï ìá äéáß áò åñ ãá óß áò óôéò 35 þ ñåò êáé
êá èéÝ ñù óç êé íç ôÞò êëß ìá êáò ù ñþí åñ ãá óß -
áò ÷ù ñßò êá ìéÜ ìåß ù óç ôùí á ìïé âþí þ óôå íá
ìïé ñÜ æå ôáé ç ìåéù ìÝ íç á ðá ó÷ü ëç óç ðïõ ðñï -
êá ëåß ôáé á ðü ôçí êá ðé ôá ëé óôé êÞ êñß óç óå ü ëïõò
ôïõò åñ ãá æü ìå íïõò.

- Áõ ôü ìá ôç á íá ðñï óáñ ìï ãÞ ôùí ìé óèþí
êáé ç ìå ñï ìé óèß ùí þ óôå íá á íôé ìå ôù ðß æå ôáé ç
öôþ ÷åéá ðïõ ðñï êá ëåß ç óõ íå ÷Þò áý îç óç ôùí
ôé ìþí. Ðñïó äéï ñé óìüò ôïõ ôé ìá ñßè ìïõ á ðü åñ -
ãá ôé êÝò óõí äé êá ëé óôé êÝò ïñ ãá íþ óåéò, ìå âÜ óç
ôéò ðñáã ìá ôé êÝò á íÜ ãêåò êáé êá ôá íÜ ëù óç ìéáò
åñ ãá ôé êÞò ïé êï ãÝ íåéáò.

- Ó÷Ý äéï ðá ñá ãù ãÞò ôùí å èíé êï ðïé ç ìÝ -
íùí å ðé ÷åé ñÞ óå ùí ìå âÜ óç ôçí êÜ ëõ øç ôùí
êïé íù íé êþí á íá ãêþí.

- ¢ ìå óç á ðï ÷þ ñç óç á ðü ôçí é ìðå ñéá ëé -
óôé êÞ Å.Å. ðïõ ìü íï äåé íÜ ãéá ôïõò ëá ïýò á -
íôé ðñï óù ðåý åé. ÐÜ ëç ìá æß ìå ôï õ ðü ëïé ðï
åñ ãá ôé êü êß íç ìá ôùí åõ ñù ðá ú êþí ÷ù ñþí ãéá
ìéá Å íéáß á Åñ ãá ôé êÞ Óï óéá ëé óôé êÞ Åõ ñù ðá -
ú êÞ Ï ìï óðïí äß á.

Οικονομία
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Κρύβουν την αλήθεια

Στην αρχή αυτού του χρόνου και σύμ-
φωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις

του τότε υπουργού Εργασίας Λοβέρδου, οι
άνεργοι της χώρας πλησίαζαν το ένα εκα-
τομμύριο (1.000.000). Τα ίδια έλεγε επί-
σης και η κυβερνητική διοίκηση της
Γ.Σ.Ε.Ε., βασισμένη υποτίθεται στα δικά
της στοιχεία.

Στους μήνες που κύλισαν, από τότε, οι
πάντες αναγνωρίζουν ότι οι απολύσεις αυ-
ξάνουν, μέρα με τη μέρα, σε όλους τους
κλάδους και σ’ ολόκληρη τη χώρα. Ενώ τα
μικρομάγαζα όλων των ειδών κλείνουν το
ένα μετά το άλλο. Πολλαπλασιάζοντας έτσι
και τους χωρίς δουλειά βιοπαλαιστές. Και
βέβαια ανεβάζοντας τους ανέργους πάνω
από το ένα εκατομμύριο (1.000.000).

Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ισχυρί-
ζονται τώρα ότι οι άνεργοι της χώρας φτά-
νουν γύρω στις 600.000 άτομα! Ενώ οι
ηγέτες της Γ.Σ.Ε.Ε. αποφεύγουν να παρου-
σιάσουν τα δικά τους νούμερα! Αλλά μι-
λάνε γενικά για την αύξηση της ανεργίας!

Καθένας λοιπόν καταλαβαίνει την απελ-
πισμένη προσπάθεια που κάνει η κυβέρ-
νηση και τα στηρίγματά της να κρύψουν
την αλήθεια (όσο μπορούν) γύρω από το
καυτό πρόβλημα της ανεργίας! Να προκα-
λέσουν σύγχυση και να λιγοστέψουν τις
φωνές διαμαρτυρίας.

Και το νόστιμο είναι ότι την προσπάθεια
αυτή της κυβέρνησης, την βοηθάνε με τον
τρόπο τους και οι ηγέτες των κομμάτων
της αριστεράς. Περιορίζοντας τη «δράση»
τους στο να κραυγάζουν μόνο για τις χιλιά-
δες απολύσεις που γίνονται! Και καλούνε
τους ανέργους να μην ξαναψηφίσουν το
ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ.!

Αλλά, την αλήθεια για το καυτό αυτό
κοινωνικό πρόβλημα, το μεγάλο πρό-
βλημα της ανεργίας, που διαρκώς γιγαν-
τώνεται (ό,τι κι αν λένε όλοι μαζί οι
μηχανισμοί της ψευτιάς) δεν μπορούν να
την κρύψουν από την εργατική τάξη κι από
την κοινωνία, απ’ το λαό, που πληρώνει
τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης.
Ακριβώς επειδή την ανεργία και τον
εφιάλτη της ανεργίας τον βλέπουν καθη-
μερινά να μεγαλώνει μπροστά τους και
γύρω τους, οι εργάτες και ο εκμεταλλευό-
μενος λαός, οι εργατικές και οι λαϊκές οι-
κογένειες που αγωνίζονται να επιβιώσουν

συντηρώντας έναν και δυο ανέργους.
Και δίχως άλλο, η οργή τους θεριεύει

μέσα τους καθώς ακούνε όσα λέει η κυβερ-
νητική προπαγάνδα περί μέτρων κατά της
ανεργίας με τις επιδοτήσεις που δίνονται
σε εργοδότες, για την «στήριξη της απα-
σχόλησης και την διατήρηση των θέσεων
εργασίας».

Κανένα ψέμα και κανένα τέχνασμα δεν
μπορεί να κρύψει ή ν’ αλλάξει την πραγ-
ματικότητα. Όπως πάντα οι εργοδότες θα
τσεπώσουν και πάλι τις αυξημένες επιδο-
τήσεις αλλά η ανεργία θα συνεχίσει να με-
γαλώνει. Το ίδιο όπως συνέβαινε και
συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης
κι όλου του κόσμου, καθυστερημένες, μι-
σοαναπτυγμένες και αναπτυγμένες. Κι όχι
μόνο μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οι-
κονομικής κρίσης. Μα και πριν απ’ αυτήν.
Τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανέρ-
γων, σε όλο τον πλανήτη αυξάνονταν κάθε
χρόνο! Η διαφορά είναι ότι τώρα αυξά-
νονται με ταχύτερους ρυθμούς. Ιδιαίτερα
μάλιστα στη δική μας χώρα.

Κι όπως είναι φανερό, η πηγή της ανερ-
γίας είναι η παρακμή και η επιταχυνόμενη
αποσύνθεση του καπιταλιστικού συστήμα-
τος. Δεν είναι οι απελπισμένοι μετανάστες
που φέρνουν την ανεργία. Αντίθετα, είναι
η ανεργία και η πείνα που προκαλούν την
μετανάστευση. Είναι το αδιέξοδο και το
σάσπισμα του εκμεταλλευτικού κεφαλαι-
οκρατικού συστήματος της ατομικής ιδιο-
κτησίας, που γεννάει ανεργία, φτώχεια κι
εξαθλίωση σε κάθε χώρα. Επομένως και
μετανάστευση πεινασμένων.

Και το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι οι
βολεμένοι γραφειοκράτες των συνδικάτων
κάνουν πως δεν βλέπουν αυτή την άθλια
πραγματικότητα. Και αρνούνται να αγωνι-
στούν (στην πράξη κι όχι στα λόγια) ενάν-
τια στη γάγγραινα της ανεργίας που
κατατρώει το σώμα ολόκληρης της κοινω-
νίας. Αρνούνται να παλέψουν για το δι-
καίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην
αξιοπρεπή ζωή του κάθε ανθρώπου, κι όχι
για επιδόματα ελεημοσύνης, για ημιαπα-
σχόληση ή για προγράμματα επιδότησης
των εργοδοτών. Όπως το κάνουν οι ηγέτες
της Γ.Σ.Ε.Ε.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Έτσι οι άνεργοι (όπως και οι μετανά-
στες) είναι αφημένοι στην τύχη τους. Κα-
θένας άνεργος ψάχνει μόνος  του να βρει
μια οποιαδήποτε λύση, μια κάποια δου-
λειά, για να επιβιώσει. Οικογένειες ανέρ-
γων πουλάνε ό,τι έχουν για να
εξασφαλίσουν το φαγητό! Και πεινασμένοι
ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρούνε
κάτι να ρίξουν στο στομάχι.

Όμως το πρόβλημα του κάθε άνερ-
γου (και του κάθε μετανάστη) είναι
πρόβλημα και του κάθε εργαζόμενου.
Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να
αδιαφορεί για το καυτό πρόβλημα της
αυξανόμενης ανεργίας. Κι αυτό για
δυο πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτο
επειδή όταν υπάρχουν πολλοί που ζη-
τιανεύουν δουλειά, για ένα οποιοδή-
ποτε μεροκάματο, κανένας

Η ανεργία δεν είναι πρόβλημα 
μόνο των ανέργων

Οικονομία



16 Εργατική Δημοκρατία 61 Δεκέμβριος 2010

εργαζόμενος δεν έχει εξασφαλισμένη
τη δουλειά του. Και δεύτερο επειδή οι
κεφαλαιοκράτες εκμεταλλευτές χρησι-
μοποιοιύν το φόβο της ανεργίας για
να ρίχνουν τα μεροκάματα, να αυξά-
νουν τις ώρες δουλειάς και να κατα-
πατάνε κάθε εργατικό δικαίωμα. Όπως
το βλέπουμε να γίνεται καθημερινά. Κι
όχι μονάχα στη χώρα μας. Παντού σε
κάθε χώρα, οι κυβερνήσεις του κεφα-
λαίου προωθούν τις πιο αντιδραστικές
αντεργατικές πολιτικές πατώντας
πρώτ’ απ’ όλα στο φόβο της ανεργίας.

Δεν είναι επομένως ζήτημα των ανέρ-
γων και των μεταναστών, μονάχα. Το ζή-
τημα του αγώνα ενάντια στην ανεργία κι
ενάντια στο φόβο της ανεργίας είναι ζή-
τημα και όλων των εργαζομένων.

Κι αυτό σημαίνει ότι όλοι μαζί εργαζό-
μενοι και άνεργοι, είναι αναγκασμένοι
πλέον, να απαιτήσουν από τα εργατικά
συνδικάτα, τις παρατάξεις και όλες τις ορ-
γανώσεις και τα κόμματα του εργατικού κι-
νήματος να παλέψουν για τη συγκρότηση
ανεξάρτητου μαζικού κινήματος όλων των
ανέργων, ελλήνων και μεταναστών.

Παντού, σε όλους τους χώρους δου-
λειάς, σε κάθε σωματείο, σε κάθε γειτονιά,
πρέπει να δημιουργήσουμε Επιτροπές
Αγώνα που θα πρωτοστατήσουν στη συγ-
κρότηση μαζικού μαχητικού κινήματος
ενάντια στην ανεργία και το φόβο της
ανεργίας.

Ενός κινήματος όλων των ανέργων,
ντόπιων και μεταναστών, που μαζί με τα
συνδικάτα, σε Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο, να
παλέψουν:
- για δημόσια έργα παραγωγικά, να δου-

λέψουν όλοι οι άνεργοι
- για λιγότερες ώρες δουλειάς

- για μεροκάματα και μισθούς στο ύψος
των αναγκών της ζωής

- για αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρ-
μογή (ΑΤΑ) κάτω από εργατικό έλεγχο

- για πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση σε
όλους για όσο διάστημα διαρκεί η ανερ-
γία

- για να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι από
τις ασφαλιστικές κρατήσεις.
Όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά (οι νέοι,

οι απολυμένοι, οι εργάτες γης, οι μι -
κροεπαγγελματίες που κλείνουν τα μαγαζιά
τους, οι μετανάστες) πρέπει τώρα να ενω-
θούν σε μια δική τους μαζική μαχητική ορ-
γάνωση ανέργων, δίπλα στα εργατικά
συνδικάτα, έξω όμως από τους εργατοπα-
τερικούς μηχανισμούς.

Συνελεύσεις ανέργων σε κάθε γειτονιά
και περιοχή, θα πρέπει να είναι η αφετη-
ρία και το θεμέλιο της αυτοοργάνωσής
τους. Αυτοί οι ίδιοι οι άνεργοι μπορούν
σίγουρα, με δημοκρατικό διάλογο, να
βρούνε τον σωστότερο τρόπο συγκρότη-
σης του δικού τους κινήματος, στηριγμένοι
και στην αλληλεγγύη και τη βοήθεια των
αγωνιστών του εργατικού κινήματος. Άλ-
λωστε, το παγκόσμιο κίνημα έχει να προ-
σφέρει σήμερα πλούσια εμπειρία από
ανάλογες κινήσεις αυτοοργάνωσης εργα-
τικών και λαϊκών μαζών ενάντια στην επί-
θεση του σαπισμένου καπιταλισμού.

Π. Δούμας

Οικονομία

Με «ηλεκτρονικό τύπωμα χρήματος»,
δηλαδή με εκτύπωση πληθωριστικού χρή-
ματος, από την αμερικάνικη κεντρική τρά-
πεζα, την Fed,  η κυβέρνηση του Ομπάμα,
προσπαθεί να αντιμετωπίσει την «ξηρα-
σία» που μαστίζει το εσωτερικό του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού, της μητρόπολης
του παγκόσμιου καπιταλισμού. Μέσω του
«κόλπου» της αγοράς κρατικών ομολόγων,
η Fed έχει ήδη διαθέσει, μέσα στο μικρό
χρονικό διάστημα των τελευταίων μηνών,
1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια και αυτή την
εβδομάδα άρχισε ένα νέο γύρο 600 δις.
δολαρίων, χωρίς βέβαια να υπάρχει κά-
ποιο φανερό αποτέλεσμα στην οικονομία.

Μ΄ αυτό τον πακτωλό πληθωριστικού
χρήματος, («έξυπνου» χρήματος» όπως το
λένε), που χορηγείται στις τράπεζες με
σκοπό να «τονωθεί η οικονομία», η κυβέρ-

νηση του Ομπάμα γεμίζει με νέες φούσκες
την αγορά και τα χρηματιστήρια.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. ‘Όπως απο-
καλύφθηκε πρόσφατα, σε 21.000 συναλ-
λαγές που πραγματοποίησε η Fed την
περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης
2007-2009 με ιδιωτικές τράπεζες, hedge
funds και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα, που είχαν ουσιαστικά χρεοκοπήσει,
τους χορήγησε με αντάλλαγμα «τοξικά»
χρεόγραφα και επενδυτικά σκουπίδια
χωρίς καμιά αξία, το αμύθητο ποσό των
3,3 τρις. δολαρίων!!

Οι νέες αυτές τεράστιες χρηματοπιστω-
τικές φούσκες, που γεννήθηκαν από το
σκάσιμο των παλιών, σε συνδυασμό με
την βαθιά ύφεση -που παρά τα πληθωρι-
στικά τρισεκατομμύρια δεν κοπάζει-, οδη-
γούν τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, και

μαζί του την παγκόσμια οικονομία, με μα-
θηματική ακρίβεια, σε νέες τραπεζικές, και
όχι μόνο, καταρρεύσεις.

Ολοταχώς προς νέες καταρρεύσεις...
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Ολο και συχνότερα δημοσιεύονται
στον αστικό τύπο άρθρα και ανα-
λύσεις που μιλάνε για την χρεοκο-

πία της δήθεν «Ενωμένης Ευρώπης».
Όμως τα δημοσιεύματα αυτά, στην ουσία

δεν μας λένε τίποτε καινούργιο. Απλά και
με ηχηρούς τίτλους διαπιστώνουν αυτό
που είταν απ’ την αρχή φανερό (σε όσους
ήθελαν και μπορούσαν να βλέπουν κάτω
από την επιφάνεια!) αλλά και αυτό που
τώρα συντελείται μπροστά στα μάτια όλου
του κόσμου!

Διαπιστώνουν δηλαδή ότι η λεγόμενη
«Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν είταν και δεν είναι
τίποτε άλλο από μια ιμπεριαλιστική λυκο-
συμμαχία, ένας ληστρικός μηχανισμός του
πολυεθνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου για
το αποτελεσματικότερο ξεζούμισμα των ερ-
γαζομένων και των λαών. Ένας μηχανισμός
της ευρωπαϊκής ιμπεριαλιστικής αντίδρα-
σης, που μαζί με το παγκόσμιο καπιταλι-
στικό σύστημα, συγκλονίζεται από μια
ακόμα βαθιά οικονομική, πολιτική και κοι-
νωνική κρίση, αποκαλύπτει την αντιδρα-
στική του φύση και αντιμετωπίζει τον
κίνδυνο της κατάρρευσής του.

Κι αν ο αντιδραστικός αυτός μηχανι-
σμός, καταφέρνει ακόμα να λειτουργεί και
να καταληστεύει την εργατική τάξη και τους
λαούς. Αν η χρεοκοπημένη αυτή συμμαχία
της πολυεθνικής ολιγαρχίας, μπορεί ακόμα
να παριστάνει την Ενωμένη Ευρωπαϊκή
δημοκρατία. Ο μόνος λόγος που συμβαίνει
αυτό είναι επειδή το ευρωπαϊκό εργατικό
κίνημα είναι διασπασμένο και ακέφαλο.
Δεν έχει την πολιτική ηγεσία που χρειάζε-
ται. Μια πραγματική εργατική ηγεσία απο-
φασισμένη να παλέψει ως το τέλος για το
γκρέμισμα του σάπιου καπιταλιστικού οι-
κοδομήματος. Για τη διάλυση της ιμπερια-
λιστικής λυκοσυμμαχίας, με προοπτική την
σοσιαλιστική αναδιοργάνωση της ευρωπαϊ-
κής ηπείρου, τις Ενωμένες Σοβιετικές Σο-
σιαλιστικές Πολιτείες της Εργατικής
Δημοκρατίας της Ευρώπης.

Η καιροσκοπική ηγεσία όλων των κομ-
μάτων κα των συνδικάτων του πανίσχυρου
ευρωπαϊκού προλεταριάτου, είναι το βα-
σικό στήριγμα του ετοιμόρροπου ιμπερια-
λιστικού μηχανισμού της λεγόμενης
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της «τρόικας» που
επεξεργάζεται τα ληστρικά αντεργατικά και
αντιλαϊκά μνημόνια. Με τα οποία ρίχνει τα
βάρη της κρίσης του καπιταλισμού στη
ράχη των εκμεταλλευόμενων. Και ιδιαίτερα
στις πλάτες των εργατο-λαϊκών μαζών των
ασθενέστερων χωρών.

Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ηγέτες
αυτών των εκφυλισμένων εργατικών οργα-
νώσεων, ακόμα και σήμερα, εξακολου-
θούν να θρέφουν και να καλλιεργούν
ολέθριες αυταπάτες για την δήθεν δυνατό-
τητα εκδημοκρατισμού και προοδευτικής
εξέλιξης της ιμπεριαλιστικής αυτής λυκο-
συμμαχίας που βολοδέρνει και ψυχορρα-
γεί στο ιστορικό αδιέξοδό της.
Αποδείχνοντας ότι ο καπιταλισμός με αγε-
φύρωτες αντιθέσεις δεν μπορεί να ενώσει
την Ευρώπη.

Και στο σύνολό τους οι λεγόμενοι αρι-
στεροί και ψευτοκομμουνιστές ηγέτες, βου-
τηγμένοι στο βάλτο του κοινοβουλευτικού
καιροσκοπισμού, αρνούνται ν’ ακολουθή-
σουν το δρόμο του επαναστατικού μαρξι-
σμού, το δρόμο της εργατικής ταξικής
πολιτικής του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου
των εργαζομένων όλης της Ευρώπης, για
την σοσιαλιστική ανατροπή της ιμπεριαλι-
στικής ψευτοδημοκρατικής συμμαχίας.

Όσο το εργατικό κίνημα της Ευρώπης
και ολόκληρου του πλανήτη θα συνεχίζει
να ανέχεται αυτή τη χρεοκοπημένη ηγεσία,
το παρακμασμένο τέρας του καπιταλισμού,
στην επιθανάτια αγωνία του, θα συνεχίσει
να εκδηλώνει όλο και πιο πολύ τη λύσσα
του, κομματιάζοντας τις σάρκες της εργατι-
κής τάξης και της κοινωνίας. Και επιβάλ-
λοντας την ανεργία, την πείνα και τη
δυστυχία μαζί με το φόβο, τον ρατσισμό
και τη βαρβαρότητα.

Όπως το λέει το Μεταβατικό Πρόγραμμα
της 4ης Διεθνούς:

«Το παν εξαρτάται από το προλεταριάτο,
δηλαδή από την επαναστατική του πρωτο-
πορία. Η ιστορική κρίση της ανθρωπότη-
τας έχει αναχθεί σε κρίση της
επαναστατικής ηγεσίας».

Από το δρόμο της χρεοκοπημένης και-
ροσκοπικής αριστεράς μονάχα ήττες και
καταστροφές μας περιμένουν!

Μόνο με μια γνήσια μαρξιστική επανα-
στατική ηγεσία το πανίσχυρο ευρωπαϊκό
προλεταριάτο, θα συντρίψει το ιμπεριαλι-
στικό τέρας της παρακμής και θα οδηγήσει
την κοινωνία στο σοσιαλιστικό και το κομ-
μουνιστικό της μέλλον. Μονάχα με τις
Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες, θα
ενωθεί πραγματικά η Ευρώπη. Και θα βγει
από το τέλμα και την αγωνία της καπιταλι-
στικής χρεοκοπίας. Βάζοντας τέλος ορι-
στικό στην κρίση, την εξαθλίωση, τη
βαρβαρότητα και τους πολέμους.

Η χρεοκοπία της ιμπεριαλιστικής 
«Ενωμένης Ευρώπης» και το Εργατικό κίνημα

Διεθνή
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...
2. Οι γι γά ντιες ε πι στη μο νι κές α να κα λύ ψεις

που χρω στά με στη με γα λο φυ ΐ α του Μαρ ξ και
του Έν γκελ ς: υ λι στι κή α ντί λη ψη της ι στο ρί ας,
οι κο νο μι κή και πολι τι κή θε ω ρί α των νό μων της
κα πι τα λι στι κής κοι νω νί ας και της σοσια λι στι-
κής της με τα μόρ φω σης - α παρ τί ζουν έ να σφι -
χτο δε μέ νο σύ νο λο θεωριών. Θε μελιω μέ νες σε
μιαν ι διαί τε ρη κο σμο θε ω ρη τι κή βά ση, το δια -
λε κτι κό μα τε ριαλι σμό, δη μιουρ γούν για πρώ τη
φο ρά στην ι στο ρί α της αν θρώ πι νης σκέ ψης μια
πραγ μα τι κά ε πι στη μο νι κή θε ω ρί α για το κοι νω -
νι κό γί γνε σθαι. Πη γά ζου νε από μιαν α νώ τε ρη
δη μιουρ γι κή σύν θε ση της κλα σι κής γερ μα νι κής
φι λο σο φί ας, της αγ γλι κής πο λι τι κής οι κο νο μί -
ας και του γαλ λι κού σο σια λι σμού στα μέσα του
19ου αιώ να.

3. Κα νέ νας με τά το θά να το και του Έν γκελ ς
δεν πρό σθε σε στο οι κο δό μη μα αυτό του μαρ ξι -
σμού κα μί α νέ α βά ση “συ μπλη ρω μα τι κή” δί πλα
σε κεί νες που εί χε βά λει το ρη ξι κέ λευ θο πνεύ -
μα των δυο Διδασκάλων. Ού τε και να γκρε -
μίσου νε μπό ρε σαν κα μιά α πό κεί νες.

Η ρε βι ζιο νι στι κή α πό πει ρα του Ε. Μπερ νστά -
ιν στα τέ λη του 19ου αιώ να να α ναθε ω ρή σει
την οι κο νο μι κή θε ω ρί α του μαρ ξι σμού, ει δι κό -
τε ρα τη θε ω ρί α της συγκέ ντρω σης και της α πα -
θλί ω σης και οι α πό πει ρες των Μ. Ά ντλερ και
Μπα ζάρωφ - Μπoγκντά νωφ στις αρ χές του
20ου να “συγ χω νεύ σου νε” την κο σμο θε ω ρί α
του μαρ ξι σμού με το νε ο κα ντια νι σμό και τον ε -
μπει ριο κρι τι σμό, δεν στά θηκαν πρό ο δες επι-
στημο νικές. Έ μει ναν ε κλε κτι κές α ντι δρα στι κές
προ σπά θειες και λη σμο νη θή κα νε νω ρίς, α φού
κά πο τε κα τά φε ραν να σκορ πί σουν προ σω ρινή
σύγ χυ ση. Α κό μη χει ρό τε ρα με την πα λιό τε ρη α -
πό πει ρα του Λά βρωφ να βρει τη γέ φυ ρα με τον
α ναρ χι σμό και το μπα κου νι νι κό ι δε α λι σμό, και
την κα τοπινή του Κού νωφ να συμ βι βά σει τη θε -
ω ρί α του μαρ ξι σμού με το λι μπε ρα λι σμό
(“Μαρ ξι κή θε ω ρί α του κρά τους κ.λπ.”).

Του Κ. Κά ου τσκι, ύ στε ρα, η α ξιο ση μεί ω τη
προ σπά θεια να δη μιουρ γή σει μια σύνθε ση του
μαρ ξι σμού με τα νε ό τε ρα πο ρί σμα τα της ε θνο -
λο γί ας και της βιο λογί ας (δαρ βι νι σμός και ι δί -
ως νε ο λα μαρ κι σμός), με σκο πό μιαν ε νιαί α
εξήγηση του κοι νω νι κού, μα ζί και βιο λο γι κού
γί γνε σθαι με τέ τοιο πρί σμα θα ήτανε στην κα -
λύ τε ρη πε ρί πτω ση μια εμ βαθυ ντι κή ερ γα σί α πε -
ριο ρι σμέ νη στις ίδιες τις κο σμο θε ω ρη τι κές
βά σεις του κλα σι κού μαρ ξι σμού (Μαρ ξ - Έν -
γκελ ς: “Αγί α Οι κο γέ νεια”, Έν γκελ ς: “Δια λε χτι -
κή της Φύ σης”, “Λ. Φό υερ μπαχ”, “Α ντι -
Ντύ ριν γκ” α΄ μέ ρος). Α πό την άλ λη με ριά η βα -
σι κή κρι τι κή του κα ου τσκια νι σμού στου Έν γκελ ς
την έκ θε ση για τη γέ νε ση του κρά τους είναι κα -

τά βά θος μια ε κλε κτι κή υ πο χώ ρη ση α πό τις κα -
τα κτη μέ νες θε ω ρη τι κές θέ σεις του μαρ ξι σμού:
“συ γκρη τι σμός” του Μαρ ξ με τον Γκού μπλο βιτ ς
(“θε ω ρί α για τις ρά τσες”, - “Rassentheorie”). Η
θε ω ρη τι κή ει σφο ρά του με τα πο λεμι κού Κά ου -
τσκι εί ναι ντρο πα λή προ σέγ γι ση στις θέ σεις του
μπερ νστα ϊ νισμού που με τό ση ε πι τυ χί α τις εί χε
α να σκευά σει στα τέ λη του αιώ να αυ τός ο ίδιος
ο θε ω ρη τι κός της 2ης Διε θνούς. Α πό δω και η
α συμ φι λί ω τη πά λη του με τη Ρό ζα Λού ξε μπουρ -
γκ, το Λέ νιν και τον Τρό τσκι και με τη θε ω ρί α
του μπολ σε βικι σμού γενι κά.

4. Α πό την ί δια την ου σί α του ο μαρ ξι σμός
δεν εί ναι δόγ μα κλει στό, ακί νη το. Προ ϋ πο θέ τει
ί σα - ί σα τη δυ να τό τη τα και την α να γκαιό τη τα
της κα τοπι νής του ανάπτυ ξης. Με τα δε δο μέ να
της ο λο έ να και νούρ γιας πεί ρας και με τις νέ ες
α να κα λύ ψεις της ε πι στή μης, ο μαρ ξι σμός -η ί -
δια η μέ θο δός του- το απαι τούσε ε ξαρ χής ό χι
μό νο να ε λέγ χε ται κά θε φο ρά για να ε πα λη θευ -
τεί, αλ λά και να πλου τί ζε ται με νέ ες θε ω ρη τι κές
κα τα κτή σεις. Το δέ ντρο του μαρ ξισμού με τις
δυ να τές του ρί ζες χω μέ νες στο γό νι μο έ δα φος
της ι στο ρι κής πραγ μα τι κό τη τας, που τις α πλώ -
νει ο λο έ να βα θύ τε ρα, ο λο έ να ψη λό τε ρα τε ντώ -
νει τα κλα διά του και ο λο έ να θα πλου τί ζε ται με
νέ ες δια κλα δώ σεις ξε πε ταγ μένες α πό το ρω μα -
λέ ο κορ μό της πη γαί ας του διδασκαλί ας.

5. Εί ναι “αιώ νια” α λή θεια ο μαρ ξι σμός, α -
ντί θε τα με ό λες τις άλλες που κα μιά τους δεν εί -
ναι α πό λυ τη, για πά ντα δο σμέ νη; Α πο κλεί ε ται
στο μέλ λον η ι στο ρι κή πεί ρα να τό νε δια ψεύ σει
στο σύ νο λό του ή σε με ρι κές α πό τις βά σεις του;

Κρι τή ριο ε πα λη θευ τι κό κά θε θε ω ρί ας - η
πρά ξη. “Εν αρ χή ην η πράξις”. Ό λες οι νέ ες
πραγ μα τι κό τη τες που με τά το θά να το των δυο ι -
δρυ τών η εξέ λι ξη πα ρου σί α σε ή η ε πι στή μη
δια κρί βω σε με τα νέ α τε λειό τε ρα ερ γα λεί α πα -
ρα τή ρη σης, πει ρα μα τι σμού και λο γι κής α φαί ρε -
σης, δεν έ κα μαν ως τώ ρα τίπο τε άλ λο πα ρά να
ε πι βε βαιώ νου νε την ε πι στη μο νι κή ορ θό τη τα
των μαρ ξι στικών α να λύσεων. Α πό την ά πο ψη
αυ τή, μό νο έ να εί δος “α να θε ώ ρη ση”, του μαρξι -
σμού εί ναι δυ να τό και α να γκαί ο: η α νά πτυ ξη, ο
πλου τι σμός των ε πα λη θευμέ νων του βά σε ων με
τις νε ό τε ρες κατα χτή σεις της κοι νω νι κής ε πι -
στή μης και της γε νι κής θε ω ρί ας των επιστημών.
Ό χι πί σω προς τον Κά ντ ή τον Άγιο Αυγου στί -
νο, αλ λά πιο μπρος, προς την κα θο λι κή ε πι στή -
μη της κομ μου νι στι κής κοι νω νί ας, που θα
ε πι στε γά σει τον πα ναν θρώ πι νο πολιτισμό.

Τέ τοιο εί ναι το προ ο δευ τι κό έρ γο που ε πι τε -
λέ σα νε οι κα λύ τε ροι μα θη τές του Μαρ ξ και α -
να στη λω τές του ε πα ναστα τι κού μαρ ξι σμού α πό
τον ε πί γο νο Ρε φορ μι σμό - η Ρό ζα Λού ξε μπουρ -
γκ, ο Ν. Λέ νιν και ο Λ. Τρό τσκι.

6. Ο μαρ ξι σμός α πο δεί χτη κε ε ντε λώς ε παρ -
κής για να ε ξη γή σει το κοινω νι κό γί γνε σθαι με
βά ση τα δε δο μέ να της εμπει ρί ας στην ε πο χή του
κα πι ταλι σμού, της κα τάρ ρευ σής του και της σο -
σια λι στι κής ε πα νά στα σης. Οι μελ λοντι κές γε νε ές
της κομ μου νι στι κής κοι νω νί ας δί χως άλ λο θα α -
νε βά σου νε πολύ ψη λό τε ρα την αν θρώ πι νη γνώ -
ση με την α σύ γκρι τα πλου σιό τε ρη πεί ρα τους και
τα α σύ γκρι τα τε λειό τε ρα γνω στι κά τους όρ γα να.
Στην α νυ ψω τι κή τους αυτή κίνη ση θα χρεια στεί
να πα τή σου νε στο σκα λο πά τι του μαρ ξι σμού πά -
νω απ’ ό λα, α πα ράλ λα χτα ό πως άλ λο τε ο Μαρ ξ
και ο Έν γκελ ς χρειά στη κε να πα τή σουνε στις
πρω τυ τε ρι νές τους βαθ μί δες, α πό τον Α ρι στο τέ -
λη ί σα με το Σπινό ζα. Το ί διο και οι ε πι στή μες της
φύ σης για να προ σεγ γί σου νε την πραγ μα τι κό -
τητα α νέ βη καν ως την κο ρυ φή του Α ϊν στά ιν στη -
ριγ μέ νες στους Δη μό κρι τους και στους
Κο πέρ νι κους. Μ’ αυ τή την έν νοια ο μαρ ξι σμός
εί ναι “κτή μα ε σα εί”.

7. Η θε ω ρί α του μαρ ξι σμού δεν πρό φτα σε να
δια τυ πωθεί α πό τους ι δρυ τές της με συ στη μα τι -
κό τρό πο, έ ξω μό νο α πό την πε ριο χή της οι κο -
νο μι κής επι στή μης, κι αυ τή μερι κά. Συ χνά η
έκ θε ση πά νω σε βα σι κό τα τους νό μους ή σε ολά -
κε ρο σύ μπλεγ μα α πό κε φα λαιώ δεις ι δέ ες γί νε ται
σκόρ πια ή δια τυ πώ νε ται σε συ μπυ κνω τι κούς
αφορισμούς. (Πα ρά δειγ μα: Ο ι στο ρι κός υ λι σμός
σε δυο σε λί δες προ λό γου στην “Κρι τι κή της Πο -
λι τι κής Οι κο νο μί ας”). Δεν υ πάρ χει ό μως ως τώ -
ρα κα μί α, α να πτυγ μέ νη α πό τους συ νε χι στές,
βα σι κή του θε ω ρί α που να μη βρί σκου με τον πυ -
ρή να της ξά στε ρο και με χη μι κή κα θα ρό τη τα στα
έργα των δυο ι δρυ τών του ε πι στη μο νι κού σοσια-
λισμού. Πά νω σ’ αυ τόν οι κο δόμη σαν έ πει τα οι
με γά λοι καλ λιερ γη τές της θε ω ρί ας.

8. Και με τους τρεις νε ό τε ρους θε ω ρη τι κούς
του ε πα να στα τι κού μαρξι σμού, η πη γαί α δι δα -
σκα λί α ξε δι πλώ νε ται και πλου τί ζε ται α πό τα πο -
ρί σματα νέ ας έ ρευ νας πά νω σε νέ α ι στο ρι κή
πεί ρα με όρ γα νο την ί δια του μέθο δο. Έγι νε με -
γα λύ τε ρη εμ βά θυν ση στη δου λειά των κι νη τή -
ριων δυ νά με ων και των νό μων της κί νη σης
α πό τον κα πι τα λι σμό στο σο σια λι σμό, ξε χω ρι -
στά πά νω στους ι διαί τε ρους νό μους της ι μπε -
ρια λι στι κής ε πο χής. 

Το δέ ντρο ρι ζο βό λη σε βαθύτε ρα. Και νούρ γιοι
λα μπροί κλά δοι ξε βλά στη σαν απ’ τον κορ μό του....

Απόσπασμα από την εξαιρετική εργασία του
Παντελή Πουλιόπουλου, γραμμένο στην πρώτη
επέτειο της δολοφονίας του Λ. Τρότσκι, τον
Αύγουστο του 1941. Δημοσιευμένο για πρώτη
φορά το 1945, και επαναδημοσιευμένο στην
έκδοση του βιβλίου «Προδομένη Επανάσταση»
τον Σεπτέμβρη του 1997.

Ο Μαρξισμός και οι αναθεωρητές του
του Παντελή Πουλιόπουλου

Παραθέτουμε εδώ ένα μικρό μέρος από κείμενο που είχε γράψει
από τον Αύγουστο του 1941, στο κάτεργο της Ακροναυπλίας, ο
πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Παντελής Πουλιόπουλος. Το
κείμενο αυτό αποτέλεσε ως τώρα, στη χώρα μας, την καλύτερη υπε-
ράσπιση των επιστημονικών ιδεών του επαναστατικού μαρξισμού,
απέναντι σε όλες τις αναθεωρητικές απόπειρες και ιδιαίτερα τις αν-
τιδραστικές διαστρεβλώσεις που έκανε ο σταλινικός εθνικορεφορ-
μισμός και μάλιστα στο όνομα του «μαρξισμού – λενινισμού».

Απόδειξη ατράνταχτη για την ορθότητα της μαρξιστικής θεωρίας,
είναι τα συνταρακτικά γεγονότα που έζησε και ζει η ανθρωπότητα.
Όπως το λέει ο Π. Πουλιόπουλος: «Κριτήριο επαληθευτικό κάθε θε-
ωρίας – η πράξη. «Εν αρχή ην η πράξις»». Όσο κι αν το προσπαθεί
η αστική αντίδραση δεν μπορεί να εξομοιώσει την μαρξιστική δια-
λεκτική με την σταλινική άρνησή της, την επιστημονική επαναστα-
τική αλήθεια με το αντιεπιστημονικό αντεπαναστατικό ψέμα.

στην υπεράσπιση του μαρξισμού
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Ιστορικά

Ας προσέξουν καλά 
οι αγωνιστές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Στις 3 του Δεκέμβρη συμπληρώθηκαν 64
χρόνια, από την ηρωική εξέγερση του λαού
της Αθήνας, ενάντια στους «δημοκράτες» συμ-
μάχους του στρατάρχη Στάλιν, τους «απελευ-
θερωτές» εγγλέζους ιμπεριαλιστές και την
κυβέρνηση «εθνικής ενότητας», που είχε σχη-
ματίσει η ηγεσία του ΕΑΜ/ΚΚΕ με τον τυχο-
διώκτη Γ. Παπανδρέου, τον Οκτώβρη του
1944 (κατ’ επιταγή των συμφωνιών Γκαζέρτας
και Λιβάνου) για την αποκατάσταση της «εθνι-
κής συμφιλίωσης»με την επαναφορά της δια-
λυμένης κεφαλαιοκρατικής εξουσίας! 

Η εργατο-λαϊκή αυτή εξέγερση (τα «Δεκεμ-
βριανά») που απέδειξε πως μπορούσε να νι-
κήσει (Άρης Βελουχιώτης: αν μου δώσετε την
εντολή, θα σας παραδώσω την Αθήνα σε 24
ώρες»!) οδηγήθηκε τελικά, από την εθνικορε-
φορμιστική σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ στη
σφαγή και ύστερα από 45 μέρες άφταστου
ηρωισμού, στην επαίσχυντη συνθηκολόγηση,

με την υπογραφή της προδοτικής συμφωνίας
της Βάρκιζας για τον αφοπλισμό των ανταρ-
τών του ΕΛΑΣ!

Αυτά είταν τα αποτελέσματα της εθνικιστι-
κής ρεφορμιστικής πολιτικής του λεγόμενου
«λαϊκού μετώπου» που εφάρμοσε η σταλινική
ηγεσία του ΚΚΕ με τη δημιουργία του ΕΑΜ
στην κατοχή (Εθνικό υπερταξικό Μέτωπο κι
όχι Εργατικό Ταξικό Μέτωπο). Πολιτική που
έφτασε στο κατάντημα να βάλει το εργατο-
λαϊκό κίνημα των ανταρτών του ΕΛΑΣ, κάτω
από τις διαταγές του μακελάρη Σκόμπυ και να
χαρακτηρίζει τους εγγλέζους ιμπεριαλιστές ως
απελευθερωτές.

Το αντεπαναστατικό αυτό έγκλημα, το απο-
δοκίμασαν σαν «λάθος» οι διάδοχοι της τότε
σταλινικής ηγεσίας του ΚΚΕ με απανωτές υπο-
κριτικές αυτοκριτικές. Συνέχισαν όμως και συ-
νεχίζουν ακόμα και σήμερα αυτή την ίδια
εγκληματική σοσιαλπροδοτική πολιτική του
υπερταξικού «λαϊκού μετώπου», που το ανα-
κατεύουν ύπουλα με το Ενιαίο Ταξικό Μέ-
τωπο των εργαζομένων.

Ας προσέξουν καλά οι αγωνιστές του ΚΚΕ
και της ΚΝΕ. Τα «Δεκεμβριανά» και οι προδο-
τικές συμφωνίες της Γκαζέρτας, του Λιβάνου
και της Βάρκιζας, δεν είταν απλά «λάθη» των
προηγούμενων ηγεσιών του κόμματος. Αλλά,
είταν συνέπεια της εγκατάλειψης του μπολσε-
βίκικου προγράμματος της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης, είταν η απόρροια της
εθνικορεφορμιστικής καιροσκοπικής πολιτι-
κής του «λαϊκού μετώπου», αυτής της ίδιας
χρεοκοπημένης πολιτικής που ακολουθεί
τυφλά και η σημερινή σταλινική ηγεσία τους.

Τα «ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ» και το «ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ»

Οι «απελευθερωτές» ιμπεριαλιστές «σύμμαχοι»
των σταλινικών και ο πρωθυπουργός της «εθνικής
ενότητας», ο «λαοκράτης» Γ. Παπανδρέου, εφαρμό-
ζοντας τις προδοτικές συμφωνίες του Λιβάνου, χτύ-
πησαν το λαό στο ψαχνό για να επιβάλουν «το νόμο
και την τάξη» της καπιταλιστικής «δημοκρατίας». Οι
εργάτες και ο λαός πλήρωσαν με το αίμα τους και
με τη ζωή τους, την καιροσκοπική αντεπαναστατική
πολιτική της σταλινικής ηγεσίας. Την πολιτική του
λεγόμενου «λαϊκού μετώπου» και της «εθνικής συμ-
φιλίωσης».

Όλο το μεγαλείο του σταλινικού υπερταξικού
«λαϊκού μετώπου», όλο το μέγεθος της οπορτου-
νιστικής ηλιθιότητας των εθνικορεφορμιστών
σταλινικών ηγετών του ΚΚΕ, εκφράζεται με αυτό
το σύνθημα του ΕΑΜ, σε προκήρυξη που κυκλο-
φόρησε στη διάρκεια της Δεκεμβριανής εξέγερ-
σης! Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνταν
κομμουνιστές!

Αναδημοσιεύουμε εδώ ένα μικρό κομμάτι από άρθρο του «Διεθνιστή» (εφημερίδα του ελλη-
νικού τμήματος της 4ης Διεθνούς) της 30 Νοέμβρη του 1944. Λίγες μόνο μέρες πριν από το
ματοκύλισμα της λαϊκής διαδήλωσης της 3 του Δεκέμβρη από τους «ελευθερωτές – συμμάχους»
και τη ντόπια αστική αντίδραση, οι διεθνιστές κομμουνιστές προειδοποιούσαν ότι οι άγγλοι
ιμπεριαλιστές δεν είταν «απελευθερωτές» (όπως τους παρουσίαζαν οι σταλινικοί ηγέτες) αλλά
είταν οι νέοι καταχτητές, δυνάστες του λαού, που διαδέχτηκαν τους χιτλερικούς δυνάστες. Στο
επόμενο φύλλο μας θα δημοσιεύσουμε ολόκληρο το άρθρο του «Διεθνιστή» και άλλα κείμενα
για τα «Δεκεμβριανά» και την πολιτική της σταλινικής ηγεσίας.

«Η πραγματικότητα στυγνή, ωμή, σκλη ρή προβάλλει ξεσκίζοντας τον πέπλο των αυταπατών
και αποκαλύπτοντας το μύθο τής «εθνικής απελευθέρωσης». Πάνω στο λιθόστρωτο τον κρότο
των βημάτων των στρατευμάτων του κατοχής γερμα νικού ιμπεριαλισμού τον αντικατάστησε
ο κρότος των βημάτων του στρατού του αγγλοσαξωνικού ιμπεριαλισμού. Oi γερμανικές λόγ-
χες παραχωρήσανε τη θέση τους στις εγγλέζικες. Η μια κατοχή διαδέχτηκε την άλλη. Αυτό
ήτανε το τελι κό αποτέλεσμα ενός αγώνα πού ο τό πος αυτός πλήρωσε με αίμα και με πρω -
τάκουστες θυσίες!...» 

«Με κάθε μέρα πού περνάει θα γίνεται και φανερότερος ο ρόλος των εγγλέζων ιμπεριαλι-
στών στη χώρα μας. Με κάθε μέρα πού περνάει θα δείχνεται πώς δεν μπορούσαν νάνε ελευ-
θερωτές αυτοί πού καταπιέζουνε εκατοντάδες εκατομμύρια αποικιακών σκλάβων. Με κάθε
μέρα πού περνάει θα αποκαλύπτεται η ατιμία, η ψευτιά και η προδοσία όλων εκείνων πού
τους παρουσιάζουν σαν μεγάλους φίλους μας και προστάτες, δηλαδή όλων των κομμάτων
αρχίζοντας από τη δεξιά και φτάνοντας ως το σταλινικό κόμμα. 

Με κάθε μέρα πού περνάει θα φανερώ νεται πως εκείνο πού διακηρύξανε ευθύς απ’ την
αρχή οι κομμουνιστές - διεθνιστές, πως ο «εθνικοαπελευθερωτικός» αγώνας δεν επρόκειτο
να δώσει στις λαϊκές μάζες τη λευτεριά άλλά να τούς αλλάξει δεσμά καi δεσμοφύλακες, απο-
τελεί τη μόνη αντικειμενική αλήθεια.»
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Τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει αυτόν τον καιρό ο πρόεδρος της

Γ.Σ.Ε.Ε. Γιάννης Παναγόπουλος, και όσα ο
ίδιος υποστηρίζει, περιγράφει η δημοσιογρά-
φος Βασ. Σιούτη με άρθρο της στην «Κυριακά-
τικη Ελευθεροτυπία» της 12 του Δεκέμβρη.

Δυσκόλεψαν λοιπόν οι καιροί για τον «σο-
σιαλιστή» ηγέτη της εργατικής τάξης Γ. Παναγό-
πουλο, όπως μας λέει το άρθρο αυτό. Και γι’
αυτό, την ώρα που η κυβέρνηση των συντρό-
φων του σφαγιάζει τις καταχτήσεις και τα δι-
καιώματα των εργαζομένων, αυτός
«κυκλοφορεί πλέον με αστυνομική συνο-
δεία, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε την
περασμένη άνοιξη...» (Βασ. Σιούτη).

Όντως τα πράγματα δυσκόλεψαν και θα δυ-
σκολεύουν κι άλλο για τους εργατοπατέρες
όλων των αποχρώσεων, όπως επίσης και για
όλους τους πολιτικούς υπηρέτες της κεφαλαι-
οκρατικής ακρίδας. Και καθώς η οργή και το
μίσος των άνεργων και των κακοπληρωμένων
εργατών θα θεριεύει, καμιά αστυνομική συνο-
δεία δε θα μπορεί να προστατέψει αποτελεσμα-
τικά τα τσιράκια των αφεντικών.

Ωστόσο, το πιο εξοργιστικό δεν είναι το ότι
αυτός ο θρασύδειλος τσανακογλύφτης, που πα-
ριστάνει τον ηγέτη των εργατών και κυκλοφορεί
με αστυνομική κουστωδία για να μην τον τσα-
κίσουν οι αγανακτισμένοι εργάτες! Το πιο εξορ-
γιστικό είναι που επιμένει να ισχυρίζεται ότι
δήθεν αγωνίζεται για τα συμφέροντα και για τα
δικαιώματα της εργατικής τάξης! Υπογράφοντας
αντεργατικές συμφωνίες!

Αυτός ο αναίσχυντος σαλτιμπάγκος, που κά-
ποτε εμφανίζονταν και ως επαναστάτης μαρξι-
στής, στέλεχος της αποκαλούμενης
«μαρξιστικής τάσης» του ΠΑΣΟΚ, έχει ακόμα το
θράσος να μιλάει για αγώνες της Γ.Σ.Ε.Ε. κάτω
από την ηγεσία του! Και για νίκες που πέτυχε!

Όπως γράφει η Βασ. Σιούτη στο παραπάνω
άρθρο της, σε συνάντηση που είχε μαζί του, της
είπε:

«Ζητάνε από εμάς να πάρει η Γ.Σ.Ε.Ε.
στις πλάτες της τον αντιμνημονιακό
αγώνα. Αυτό θα μας διαλύσει. Κάναμε
οκτώ γενικές απεργίες μέχρι τώρα και ο
κόσμος μας ρωτάει τι πετύχαμε».

Την αποκαλυπτική αυτή δήλωση μόνο ένας
κουτοπόνηρος και αδίσταχτος υπάλληλος της
εκμεταλλεύτριας τάξης μπορεί να την κάνει, και
ποτέ κανένας άλλος αληθινός ηγέτης της εργα-
τικής τάξης.

Ισχυρίζεται ότι τον ρωτάει τάχα ο κόσμος τι
πέτυχε η Γ.Σ.Ε.Ε. με τις οχτώ γενικές απεργίες
που έκανε «ενάντια στο μνημόνιο». Για να βγά-
λει έτσι ο ίδιος το συμπέρασμα ότι η Γ.Σ.Ε.Ε.
δεν μπορεί να πάρει στις πλάτες της τον αντι-
μνημονιακό αγώνα, γιατί κινδυνεύει να την
διαλύσει! Προφανώς επειδή ο ταξικός αγώνας
είναι επικίνδυνο πράγμα για τους εργατοπατέ-
ρες και τ΄ αφεντικά τους.

Ωστόσο, αν πράγματι κάποιοι τον ρωτάνε τι
πέτυχε με τις οκτώ «γενικές απεργίες», δεν μπο-

ρεί να μη γνωρίζουν ότι με τις απεργίες αυτές
οι εργατοπατέρες της Γ.Σ.Ε.Ε. πέτυχαν (όπως
έκαναν πάντα) να αποδυναμώσουν την αγωνι-
στική διάθεση των εργαζόμενων και έδοσαν
στους κεφαλαιοκράτες και στην κυβέρνησή
τους, τη δυνατότητα να προωθήσουν την αντερ-
γατική επίθεση με το λεγόμενο μνημόνιο. Αυτό
το ξέρουν καλά όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας,
χωρίς αμφιβολία. Ξέρουν αφαλώς οι εργαζόμε-
νοι ότι οι ανοργάνωτες και απροετοίμαστες,
χωρίς συνελεύσεις, 24ωρες «γενικές απεργίες»
που αποφασίζονται απ’ τους γραφειοκράτες ερ-
γατοπατέρες, είναι απεργίες για την τιμή των
όπλων, είναι άσφαιρες ντουφεκιές στον αέρα
και αποβλέπουν στην εκτόνωση και την διά-
λυση της όποιας αγωνιστικής κινητοποίησης,
όχι στη νίκη.

Πέτυχαν, λοιπόν, οι γραφειοκράτες του
ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, δυστυχώς κι αυτή τη
φορά, με τις οκτώ δήθεν «γενικές απεργίες», να
κρατήσουν το κίνημα κάτω από τον έλεγχό τους
και να το κάνουν ανίκανο να αποκρούσει τα νέα
αντεργατικά μέτρα και το μνημόνιο της ντόπιας
και της ξένης κεφαλαιοκρατίας!

Κατά συνέπεια η Γ.Σ.Ε.Ε. της εργατοπατερι-
κής μαφίας, η Γ.Σ.Ε.Ε. της ταξικής συμφιλίωσης
και συνεργασίας, η Γ.Σ.Ε.Ε. των «κοινωνικών
εταίρων» και των πισώπλατων αντεργατικών
συνεννοήσεων και συμφωνιών, δεν είναι
ασφαλώς ποτέ δυνατό «να πάρει στις πλάτες της
τον αντιμνημονιακό αγώνα». Τέτοιο πράγμα
μόνο κάποιοι άσχετοι μπορούν να το ζητάνε!

Σ’ αυτό έχει οπωσδήποτε δίκιο ο ψευτοσο-
σιαλιστής εργατοκάπηλος Γ. Παναγόπουλος, το
κοπέλι του ΣΕΒ, ο στενός συνεργάτης του εθνο-
σωτήρα Γ. Παπανδρέου και συνομιλητής του
μεγάλου σοσιαλ(η)στή φίλου και ευεργέτη μας
Στρος Καν!

Η αποστολή της δικής του εργατοπατερικής
Γ.Σ.Ε.Ε. ασφαλώς και δεν είναι να σηκώσει στις
ντελικάτες γραφειοκρατικές πλάτες της το ασή-
κωτο γι’ αυτήν βάρος της ασυμφιλίωτης ταξικής
πάλης ενάντια στο μνημόνιο, την τρόικα, τον
ΣΕΒ και την κυβέρνηση της πιο βάρβαρης αν-
τιδραστικής επίθεσης. Όχι, προς θεού, κάτι τέ-

τοιο θα σήμαινε μοιραία την διάλυση ή πιο
σωστά την απόλυση της εργατοκαπηλικής κλί-
κας, που διαφεντεύει τη Γ.Σ.Ε.Ε. Όταν μάλιστα
η ανεργία γιγαντώνεται.

Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Δεν έχει
καμιά διάθεση και δεν σκοπεύει να ρίξει σε μια
τόσο ανεύθυνη περιπέτεια τους συνεργάτες του,
αναλαμβάνοντας να σηκώσει το βάρος του αν-
τιμνημονιακού αγώνα! Αυτός έκανε το καθήκον
του. Προκηρύσσοντας οκτώ απεργίες της πλά-
κας, δούλεψε όσο μπορούσε για να επιβληθεί
η εξουσία του μνημονίου και της τρόικας. Και
τώρα απολαμβάνει την προστασία της αστικής
εξουσίας και κάνει ό,τι μπορεί για να ολοκλη-
ρώσει το έργο του!

Έχει πια γίνει παραπάνω από φανερό. Τη
βάρβαρη αντεργατική επίθεση δε θα τη σταμα-
τήσει και δε θα την ανατρέψει ποτέ η εργατική
τάξη, αν δεν μαζικοποιήσει η ίδια τις συνδικα-
λιστικές της οργανώσεις, αν δεν επιβάλει τη δη-
μοκρατική λειτουργία του συνδικαλιστικού της
κινήματος κι αν δεν πετάξει έξω από τη Γ.Σ.Ε.Ε.
τη μαφία των εργατοκαπήλων. Ολόκληρη τη
μαφία κι όχι μονάχα τον ξεπεσμένο πρόεδρό
της, που τρέμει την οργή των εργατών και δεν
τολμάει να κυκλοφορήσει χωρίς αστυνομική
συνοδεία!

Αλλά οι συνειδητοί αγωνιστές εργάτες, δεν
είναι τρομοκράτες και δεν θα κάνουν το λάθος
ν’ αφήσουν την τύχη των οργανώσεών τους στα
χέρια ψευτοεπαναστατικών ομάδων και τυχο-
διωκτών.

Όσοι νομίζουν ότι με το ξυλοφόρτωμα των
εργατοπατέρων θα απαλλάξουν το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα από τους πράχτορες του
κεφαλαίου, κάνουν μεγάλο, ολέθριο, λάθος. Με
τις γροθιές και τις κλοτσιές δεν θα νικηθεί η
μαφία του εργατοπατερισμού. Αυτό μπορεί να
γίνει μόνο όταν θα πάρουν οι ίδιοι οι εργάτες
στα χέρια τους τη διοίκηση των οργανώσεών
τους. Πετώντας έτσι έξω απ’ αυτές, τις κλίκες
των εργατοπατέρων όλων των ειδών και των
αποχρώσεων, με δημοκρατικές Γενικές Συνε-
λεύσεις και αντιπροσωπευτικά συνέδρια.

Η μαφία των εργατοκάπηλων αυτοαποκαλύπτεται

εργατικό κίνημα
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Εργατικό κίνημα

Θέλετε να γνωρίσετε την ποιότητα των
γραφειοκρατών συνδικαλιστών, που

για λογαριασμό των παρατάξεων, των κομ-
μάτων τους, του κράτους και της κυβέρνη-
σης ελέγχουν και καταπνίγουν την εργατική
δημοκρατία μέσα στις συνδικαλιστικές μας
οργανώσεις και διασπούν, αποσυντονίζουν
και αποδιοργανώνουν τις κινητοποιήσεις
του εργατικού κινήματος, καθιστώντας τες
τελείως αναποτελεσματικές; 

Δεν έχετε παρά να κοιτάξετε τον σημε-
ρινό αστέρα – αναπληρωτή υπουργό- του
Υπουργείου Εργασίας, τον Κουτρουμάνη.
Για χρόνια συνδικαλιστή εκπρόσωπο των
εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Τώρα, από τον υπουργικό του θώκο,
ηγείται της κυβερνητικής κεφαλαιοκρατι-
κής προσπάθειας, για την κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων και των δικαιω-
μάτων των εργαζομένων, για να εξασφα-
λίσει στο κεφάλαιο φθηνότερη κατά 25%
τουλάχιστον εργατική δύναμη, για να προ-
ωθήσει την βαρβαρότητα των ατομικών

συμβάσεων. Αγωνιά, «για το καλό της πα-
τρίδας», να καταργηθεί το δικαίωμα της
αποζημίωσης απόλυσης των εργατών και
να προωθήσει όλα τα άλλα αντεργατικά
μέτρα που ενισχύουν την κερδοφορία του
κεφαλαίου. 

Την ίδια εικόνα θα δείτε και σε πολλούς
άλλους πρώην συνδικαλιστικούς αστέρες
και νυν κυβερνητικούς παράγοντες (Σπυ-
ρόπουλο Ρ. κλπ.). 

Όλοι τους βέβαια δεν κάνουν κάτι και-
νούριο. Επαναλαμβάνουν αυτό που έκα-
ναν οι άλλοι μεγάλοι συνδικαλιστάδες
ηγέτες , Κανελλόπουλος, Πρωτόπαππας,
Πολυζωγόπουλος  που από τα συνδικαλι-
στικά τους γραφεία προβιβάστηκαν σε
υπουργοί και υφυπουργοί κυβερνήσεων,
πρωτοστατώντας στην προώθηση αντεργα-
τικών μέτρων και πολιτικών.

Οι πρώην αυτοί συνδικαλιστές, που ως
κυβερνητικά στελέχη εξυπηρετούν την κε-
φαλαιοκρατική εξουσία, στην πραγματικό-
τητα, δεν άλλαξαν παρά μόνο «μετερίζι».

Γιατί και ως «συνδικαλιστές»,  την ίδια
εξουσία εξυπηρετούσαν, με άλλα καθή-
κοντα. Τότε είχαν αναλάβει το έργο στραγ-
γαλισμού των οργανώσεων και των
κινητοποιήσεων του εργατικού κινήματος
από τα μέσα. 

Κοιτάξτε για παράδειγμα τον σημερινό
πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλο. Που
αν και δεν έχει ακόμα μεταπηδήσει σε κυ-
βερνητικό θώκο, περισσότερο φέρνει προς
κυβερνητικό στέλεχος σε διατεταγμένη υπη-
ρεσία παρά σαν συνδικαλιστικός ηγέτης.

Το ίδιο ακριβώς πνεύμα έχουν μεταφυ-
τέψει και σε ολόκληρο τον γραφειοκρατικό
συνδικαλιστικό μηχανισμό που έχουν
απλώσει μέσα σε όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις.

Έναν μηχανισμό που αν δεν τον αντιπα-
λέψουμε και δεν τον πετάξουμε έξω από
την λειτουργία των σωματείων, αυτά ποτέ
δεν θα μπορέσουν να μαζικοποιηθούν και
να γίνουν πραγματικά όργανα πάλης της
εργατικής τάξης.

Αλλη μια 24ωρη «γενική απεργία»
πραγματοποιήθηκε στις 15 του

μήνα, όπως την αποφάσισαν και την δρο-
μολόγησαν οι εργατοπατερικοί γραφει-
οκρατικοί μηχανισμοί. Άλλη μια
επιχείρηση αποπροσανατολισμού και
εκτόνωσης έλαβε χώρα.

Γι’ άλλη μια φορά, στο κέντρο της Αθή-
νας, έγιναν τρεις ξεχωριστές παραταξιακές
συγκεντρώσεις και πορείες, με τα αντί-
στοιχα συνθήματα ενάντια στην επίθεση
του κεφαλαίου και την πολιτική της ψευτο-
σοσιαλιστικής μειοψηφικής κυβέρνησης.

Η αστυνομία και το υπουργείο «Προστα-
σίας του Πολίτη» απέναντι στους διασπα-
σμένους διαδηλωτές βρήκαν ξανά την
ευκαιρία να επιδείξουν τη «δύναμή τους»,
πνίγοντας την πόλη στα καπνογόνα και
δέρνοντας με λύσσα.

Οι εξτρεμιστικές ομάδες δεν παρέλει-
ψαν και πάλι να προβάλλουν την ανευθυ-
νότητα και τον τυχοδιωκτισμό τους.
Αδιαφορώντας όπως πάντα για τη γνώμη
και τη θέληση των εργατικών μαζών.

Οι εργοδοτικοί εργατοκάπηλοι της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ εκπλήρωσαν ακόμα μια
φορά το χρέος τους, υποσχόμενοι να συ-
νεχίσουν το διάλογο με τους «κοινωνικούς
εταίρους» για την δίκαιη εκμετάλλευση
των πολλών από τους ελάχιστους.

Ενώ οι αλύγιστοι ηγέτες των «ταξικών
δυνάμεων», με αναπεπταμένα τα λάβαρα
του υπερταξικού «λαϊκού μετώπου», διέ-
σχισαν συντεταγμένα και προπαντός ειρη-
νικά, τους κεντρικούς δρόμους της
πρωτεύουσας (και άλλων πόλεων), διαβε-
βαιώνοντας ότι τόχουν πάρει απόφαση ν’
αρχίσουν τη «μεγάλη σύγκρουση με το κε-
φάλαιο», για την «λαϊκή εξουσία –λαϊκή οι-
κονομία».

Ωστόσο, το προηγούμενο βράδυ η μει-
οψηφική κυβέρνηση της ντόπιας και της
ξένης μονοπωλιακής ολιγαρχίας, είχε ήδη
ψηφίσει το αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο
και έκανε καθαρό ότι ετοιμάζει κι άλλους
αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους!!

Μία από τα ίδια δηλαδή! Άλλη μια
απεργία για το θεαθήναι, όπως τόσες
άλλες, την ώρα που η κεφαλαιοκρατική
ακρίδα έχει βαλθεί να ξεθεμελιώσει όλες
τις καταχτήσεις του εργατικού κινήματος!

Κι όμως την καταστροφική αυτή πορεία
μπορούμε να την αντιστρέψουμε με το δυ-
νάμωμα των εργατικών συνδικάτων, με
την ασίγαστη πάλη για την επιβολή της ερ-
γατικής δημοκρατίας, για το σάρωμα όλων
των εργατοπατερικών κλικών και για το
Ενιαίο Ταξικό Μέτωπο όλων των εργαζο-
μένων ενάντια στην επίθεση και την εξου-
σία του κεφαλαίου.

Τις απεργίες και όλες τις κινητοποιήσεις
να τις αποφασίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμε-
νοι, με τις δημοκρατικές Γενικές Συνελεύ-
σεις τους και όχι οι γραφειοκρατικές
εργατοπατερικές κλίκες.

Μόνο με δημοκρατικές Γενικές Συνε-
λεύσεις όλων των εργαζόμενων σε κάθε
τόπο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε
σωματείο, θα βάλουμε τέλος στη διάσπαση
και στο αίσχος των εργατοπατερικών ξε-
χωριστών απεργιακών συγκεντρώσεσων.

Μόνο με μαζικά, δημοκρατικά, ενωτικά
συνδικάτα, που θα διοικούνται από τους
ίδιους τους εργαζόμενους, θα τερματί-
σουμε τις απρογραμμάτιστες «γενικές
απεργίες» και τις ξεχωριστές συγκεντρώ-
σεις που καταλήγουν στον ενταφιασμό των
εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. 

Μια από τα ίδια

Καθρέπτης συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
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Μέσα στην εντεινόμενη και κλιμακούμενη
αντεργατική επίθεση του κεφαλαίου, της

κυβέρνησης και της Ε.Ε, οι τραπεζίτες επιχει-
ρούν να ξεθεμελιώσουν ,εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Οι
διοικήσεις της ΑΛΦΑ  και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
γνωρίζοντας ότι το νομοσχέδιο που θα κατατε-
θεί στη βουλή για ψήφιση μέχρι τον Φλεβάρη,
στα πρότυπα του νομοσχεδίου για τις ΔΕΚΟ,
θα καταργεί τις κλαδικές συμβάσεις στις τρά-
πεζες, ,προωθούν στο χώρο τους αντεργατικά
μέτρα, τα οποία είναι τα πρώτα μικρά δείγματα,
για το τι θα επακολουθήσει.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ΑΛΦΑ Τρά-
πεζας, με την προτροπή της πλειοψηφίας του
διοικητικού συμβουλίου του  συλλόγου, πιέζει
τους υπαλλήλους που έχουν πρωτασφαλισθεί
μετά την 1/1/1993 να αποχωρήσουν από τα
ασφαλιστικά ταμεία πρόνοιας και επικούρισης
και να ενταχθούν σε ομαδικά ιδιωτικά ασφα-
λιστικά προγράμματα της ΑΧΑ ασφαλιστικής.
Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς με εγκύ-
κλιό της και με σύμφωνη γνώμη του προ-
εδρείου του συλλόγου των εργαζομένων,
προτείνει στους υπαλλήλους της ,να τεθούν σε
διαθεσιμότητα με ασφάλιση, γιά τρία χρόνια,
παίρνοντας το 40% του μισθού τους.

Την ίδια ώρα, το ψηφισμένο νομοσχέδιο
για τις ΔΕΚΟ περιλαμβάνει αντεργατικές ρυθ-
μίσεις για την Αγροτική Τράπεζα (κλείσιμο 50
καταστημάτων και θυγατρικών της - μη πρόσ-
ληψη 700 υπαλλήλων επιτυχόντων στους δια-
γωνισμούς του ΑΣΕΠ δημοσιευμένες στο ΦΕΚ

- αποχωρήσεις 700 υπαλλήλων με συνταξιο-
δότηση - μείωση αποδοχών κατά 10% κ.λ.π) 

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η ηγεσία του
κλάδου (που ελέγχεται από τις παρατάξεις
ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ) συνεχίζει να επιδιώκει
συμφωνία με την Ε.Ε.Τ για υπογραφή κλαδι-
κής σύμβασης!!! Χωρίς να κάνει μομφή στις
ηγεσίες των συλλόγων της ΑΛΦΑ και της ΠΕΙ-
ΡΑΙΏΣ, -οι ηγέτες των οποίων κατέχουν και
θέσεις στο Γενικό Συμβούλιο και την εκτελε-
στική γραμματεία της ΟΤΟΕ- και να ζητήσει
την αποπομπή τους, αφήνει ακάλυπτους και
τους εργαζόμενους της Αγροτικής στο κτύπημα
που δέχτηκαν με το περίφημο πολυνομοσχέ-
διο για τις εργασιακές σχέσεις και τις ΔΕΚΟ.

Είναι φανερό ότι η πολιτική της ηγεσίας
του κλάδου προσαρμόζετε όλο και πιο ανοικτά
με τις επιταγές και απαιτήσεις των τραπεζιτών
και πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα
στο να ικανοποιηθούν οι εργοδότες τους. 

Η σημερινή κατάντια της ηγεσίας είναι το
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας εκφυλιστικής
πορείας που ακολουθεί. .Σ’ αυτό βοήθησαν, με
τον τρόπο τους, και οι παρατάξεις της καθε-
στωτικής και «ριζοσπαστικής» αριστεράς. 

Ο μόνος τρόπος αντίδρασης στη συγκεκρι-
μένη περίοδο και σε αναμονή του επόμενου
νομοσχεδίου, που θα στοχεύει σε πιο αποφα-
σιστικό κτύπημα στις κατακτήσεις των τραπε-
ζουπαλλήλων, είναι η ενεργοποίηση των
ίδιων των εργαζομένων στις τράπεζες. 

Δημιουργώντας εκλεγμένες επιτροπές στους
χώρους δουλειάς, μέσα από συνελεύσεις. Απαι-

τώντας Γενικές Συνελεύσεις κατά τράπεζα, εκλέ-
γοντας επιτροπές αγώνα και εκπροσώπους γεια
ένα έκτακτο συνέδριο της ΟΤΟΕ. Που θα συζη-
τήσει και θα ψηφίσει το πλαίσιο και τη μορφή
του αγώνα, θα οργανώσει τον κλάδο, και θα
απευθυνθεί στις ΔΕΚΟ στη ΓΣΕΕ ,ΑΔΕΔΥ και
σ’ ολόκληρο το εργατικό κίνημα ,για κοινό και
ενιαίο οργανωμένο συντονισμένο αγώνα. για
την απόκρουση της επίθεσης, για την ανατροπή
όλων των αντεργατικών νόμων. 

Οι λιγοστοί τραπεζοϋπάλληλοι που έχουν
κατανοήσει έγκαιρα την ανάγκη της ανασυγ-
κρότησης του τραπεζοϋπαλληλικού κινήματος,
τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επί-
πεδο, και έχουν δημοσιοποιήσει κείμενο της
παντραπεζικής συμπαράταξης, το οποίο επιβε-
βαιώνεται σήμερα, επιβάλλεται να συμβάλουν
αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Με όπλο την πάλη για τη συγκρότηση του
ενιαίου εργατικού μετώπου, πρέπει να αγωνι-
σθούν για την υπεράσπιση, την επανακατά-
κτηση και την διεύρυνση των δικαιωμάτων,
την συγκρότηση συνδικάτου του χρηματοπι-
στωτικού τομέα ,την μαζικοποίηση και την ερ-
γατοδημοκρατική του λειτουργία ,καθώς και
τον αγώνα για την άμεση εθνικοποίηση ,(με
επιβολή εργατικού ελέγχου, με εκλεγμένους
και άμεσα ανακλητούς εκπροσώπους) όλου
του τραπεζικού συστήματος, τη δημιουργία
μιας μόνο κεντρικής κρατικής τράπεζας, με
κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες.

ΝΟΤΑΡΑΣ Γ.

εργατικό κίνημα

Η ΟΤΟΕ σε πορεία διάλυσης και εκφυλισμού

«Ο Παντελής Πουλιόπουλος (1900-1943)
Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ από το 1924 ως
το 1927 και κατόπιν ηγέτης του «Σπάρτακου»,
της ΟΚΔΕ και της ΕΟΚΔΕ, διαγραμμένος,
αφορισμένος, συκοφαντημένος και θαμμένος
στη συνωμοσία της σιωπής από την τότε και
τις μετέπειτα κομματικές ηγεσίες, για χρόνια
δεσμώτης στο κάτεργο της Ακροναυπλίας και
σε άλλα δεσμωτήρια, εκτελεσμένος στο Νε-
ζερό της Λάρισας στις 6 του Ιούνη 1943 από
τους Ιταλούς φασίστες κατακτητές με τους
104, είναι ο σημαντικότερος ‘Έλληνας Μαρ-
ξιστής, ο Θεμελιωτής τον Μαρξισμού στην
Ελλάδα...

...Ο Παντελής Πουλιόπουλος υπήρξε ηγε-
τική μορφή που ξεπερνούσε κατά πολύ τα
ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα
της τότε ελληνικής κοινωνίας, εύκολα συγκρί-
σιμη με τις μεγάλες ηγετικές μορφές του διε-
θνούς εργατικού επαναστατικού κινήματος.

Τα «Τετράδια της Ακροναυπλίας» στα
οποία περιέχονται οι συζητήσεις που έγιναν
τότε στο στρατόπεδο από το 1939 ως το 1942
που διαλύθηκε, μεταξύ της Ενιαίας Οργάνω-
σης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΓΙ.
Πουλιόπουλος) και Κομμουνιστικής Διεθνι-

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Βαγγέλη Σακκάτου
“ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο Θεμελιωτής του Μαρξισμού στην Ελλάδα. 

Τα Τετράδια της Ακροναυπλίας”

Εκδόσεις “ΔΡΟΜΩΝ” 
Σελίδες: 336 Τιμή: 18 E

Ζητήστε το από τα βιβλιοπωλεία, 
τις εκδόσεις Δρόμων και από τα γραφεία μας

στικής Ενωσης Ελλάδας (Α. Στίνας), για τα τότε
φλέγοντα ζητήματα της Ελλάδας και του Κό-
σμου, όπως η δικτατορία της 4ης Αυγούστου
τον 1936, ο χαρακτήρας του 2ου παγκόσμιου
πολέμου, η φύση και ο χαρακτήρας τον Σοβιε-
τικού Κράτους και η υποχρέωση της υπεράσπι-
σής του στον πόλεμο απέναντι στον
ιμπεριαλισμό, «δημοκρατικό» ή φασιστικό,
αποτελούνε συμβολή στη μαρξιστική σκέψη,
στη μαρξιστική Θεωρία και πράξη, συμβολή
στην Ιστορία των επαναστατικών ιδεών της Αν-
θρωπότητας. Είναι ανάλογες και παράλληλες,
σχεδόν οι ίδιες, αν και πιο διεξοδικές λόγω με-
γαλύτερης χρονικής διάρκειας, με αυτές που
έγιναν στην Αμερική το 1939-1940, μεταξύ
του Τρότσκι, από την εξορία του στο Μεξικό,
και των Μπάρναμ και Σάχτμαν, πάνω στα ίδια
θέματα. ...

... Σε τούτο το βιβλίο, παραθέτουμε βασικά
στοιχεία αυτής της αντιπαράθεσης, όπως και
της αντιπαράθεσης της Ακροναυπλίας, άλλα
σημαντικά κείμενα από τα «Τετράδια της Ακρο-
ναυπλίας», όπως και Οδηγό Μελέτης τους.»

(Από το Δελτίο Τύπου 
παρουσίασης του βιβλίου 

το Δεκέμβριο 2010)
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Ενώ η ελληνική βουλή αποφάσισε για την
μεταβίβαση του 75% του ναυπηγείου
Σκαραμαγκά από την Thyssen στον αρα-

βικό συνεργάτη της ADM (Abu Dhabi Mar), -
(που υποτίθεται ότι είχε εγκριθεί από την
αξιολόγηση της ειδικά ορισμένης και πανάκριβα
πληρωμένης LAZZARD)-, τελικά, εν αγνοία της
βουλής, τα ναυπηγεία τα παρέλαβε μια άλλη
εταιρεία, «συνδεδεμένη» της ADM, η Privinvest.
Που κανείς δεν ήξερε τίποτα γι΄ αυτήν, εκτός
απ΄ το ότι ανήκει σε στέλεχος της ADM!!

Αυτό δείχνει ανάγλυφα με τι καιροσκοπικό
τρόπο και με τι θολές προοπτικές καθορίστηκε
από την κυβέρνηση η τύχη και το μέλλον του με-
γαλύτερου ναυπηγείου της χώρας και η ζωή των
1200 εργατών του. Το μοναδικό κίνητρο στις
αποφάσεις της ήταν η ικανοποίηση των συνε-
χώς μεταβαλλόμενων κερδοσκοπικών επιδιώ-
ξεων και απαιτήσεων της γερμανικής
κυβέρνησης, των κεφαλαιοκρατών του γερμανι-
κού κολοσσού Thysse Krup, και των αράβων συ-
νεργατών τους.

Από την πρώτη του συνάντηση με τους εργά-
τες του ναυπηγείου, το νέο αφεντικό της ΕΝΑΕ
(Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ) και ιδιοκτήτης της
Privinvest, ο λιβανέζος  Saffa, επανέλαβε χωρίς
περιστροφές ότι είχε πει και στη ελληνική
βουλή. Ότι δηλαδή οι δουλειές που έχουν εξα-
σφαλιστεί από τις πολεμικές παραγγελίες της ελ-
ληνικής κυβέρνησης για πλοία και υποβρύχια
δεν επαρκούν, παρά μόνο για την απασχόληση
μέρους (35%) των εργατών του ναυπηγείου. Και
«υποσχέθηκε», για να παραμυθιάσει τους εργα-
ζόμενους, ότι θα αναζητήσει «λύσεις» δραστη-
ριοποίησης του τμήματος των επισκευών.
Γνωρίζοντας όμως πολύ καλά ότι κάθε μη πολε-
μική δραστηριότητα του ναυπηγείου αποκλείον-
ταν για 15 χρόνια από την ίδια την συμφωνία. 

Στην ουσία, οι αναφορές αυτές αποσκοπού-
σαν στην προετοιμασία για τις επερχόμενες μα-
ζικές μειώσεις του προσωπικού. Στόχευαν,
όμως, και στην άσκηση πίεσης προς την ελλη-
νική κυβέρνηση, για την εξασφάλιση νέων με-
γαλύτερων πολεμικών παραγγελιών.
Προσβλέποντας, για λογαριασμό των γερμανών,
στην αρπαγή των παραγγελιών, πολλών δις
ευρώ, που έχουν δοθεί στα ναυπηγεία της Ελευ-
σίνας για κατασκευή γαλλικών πλοίων.

Στην συνάντηση που είχε με το ΔΣ του σω-
ματείου ΤΡΙΑΙΝΑ, δεν δίστασε, μάλιστα να
«καρφώσει» το υπουργείο και τους κυβερνητι-
κούς συνομιλητές του πως, στη διάρκεια των
18μηνων διαπραγματεύσεων, δεν του ανέφεραν
καθόλου το «πρόβλημα» ύπαρξης των απλήρω-
των 160 του τροχαίου υλικού, θύματα της απά-
της που έστησαν τα αφεντικά της Thyssen με την
εταιρεία μαϊμού ΕΤΥΕ. Αποκαλύπτοντας έτσι τα
ελεεινά παιγνίδια που για δύο σχεδόν χρόνια,
έπαιζαν οι υπουργοί της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ σε βάρος των 160 εργατικών οικογε-
νειών, όταν τους διαβεβαίωναν, με την συνερ-
γεία της ηγεσίας του σωματείου, ότι

«διαπραγματεύονται» την αναγνώριση της εργα-
σιακής τους σχέσης με την ΕΝΑΕ, την καταβολή
των δεδουλευμένων τους και την επιστροφή στη
δουλειά τους στα ναυπηγεία.

Από την άλλη, η διοίκηση του σωματείου,
κρατώντας μια ραγιαδίστικη προς την κυβέρ-
νηση και τους υπουργούς στάση, συνέχισε την
ίδια υποτακτική πολιτική του προηγούμενου
προεδρείου, και συστηματικά ανέλαβε να συγ-
κρατήσει στην αδράνεια και στην απάθεια τους
εργαζόμενους καθ΄ όλη τη διάρκεια των μαγει-
ρεμάτων που γίνονταν σε βάρος της ζωής τους.

Κορυφώνοντας την υποτακτική προσήλωσή
της στα υπουργικά κελεύσματα, η ηγεσία του ΔΣ
του σωματείου, αμέσως μετά την υπογραφή της
συμφωνίας και με την εγκατάσταση του νέου
ιδιοκτήτη, έτρεξε να την χαρακτηρίσει ως «κα-
ταρχήν θετική εξέλιξη». Παρ΄ όλο που ήξερε
πολύ καλά ότι με την «θετική αυτή εξέλιξη», συρ-
ρικνώθηκε το ναυπηγείο, έχασε το τμήμα επι-
σκευών και κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα,
δρομολογήθηκαν επερχόμενες μαζικές απολύ-
σεις και οι 160 του τροχαίου υλικού, έμειναν
εκτός συμφωνίας και δεν πήραν ούτε ευρώ από
τα κλεμμένα δεδουλευμένα τους! 

Με τις ανακοινώσεις τους συνέχισαν υποκρι-
τικά να «αναρωτιούνται» «τι θα γίνει με το μέλ-
λον του ναυπηγείου», «για το μέλλον της
εμπορικής και της επισκευαστικής δραστηριότη-
τας» και να ευθυγραμμίζονται με τα παραπλανη-
τικά και εκβιαστικά παιγνίδια του νέου
εργοδότη, δηλώνοντας απερίφραστα ότι «Εφό-
σον (όπως δήλωσε και στην ομιλία του) ο ιδιο-
κτήτης επιθυμεί να λειτουργήσει ξανά αυτές τις
δραστηριότητες, το Σωματείο θα είναι σύμμαχος
και πρωτοπόρος σε αυτή την προσπάθεια και ζη-
τάμε να είναι σ΄ αυτή την κατεύθυνση και η Κυ-
βέρνηση.»!! (Ανακ. 5/11/2010). 

Μετά από λίγο βέβαια, την 1/12/2010, η τε-
λική απόφαση της ΕΕ, σχετικά με τις «παράνο-
μες επιδοτήσεις» έβαλε ταφόπλακα στα νέα αυτά
κουτοπόνηρα παραμυθιάσματα. Αφού, ανάμεσα
σε άλλα, ορίζει ρητά πως: «η ΕΝΑΕ δεν θα μπο-
ρεί ν΄ ασκήσει καμία μη στρατιωτική δραστη-
ριότητα κατά τα επόμενα 15 χρόνια», «τα
περιουσιακά στοιχεία της, που δεν έχουν σχέση
με τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων θα πωλη-
θούν και το προϊόν της πώλησης θα χρησιμο-
ποιηθεί για την μερική επιστροφή των
ασυμβίβαστων ενισχύσεων» και «θα παραιτηθεί
από τη χρήση των γηπέδων που της έχουν πα-
ραχωρηθεί από την Ελλάδα και τα οποία δεν
είναι αναγκαία για τις στρατιωτικές της δραστη-
ριότητες».

Εθνικοποίηση με εργατικό έλεγχο

Ως δικαιολογία για την αποδοχή της κατάπτυ-
στης συμφωνίας συρρίκνωσης και ξεπουλήμα-
τος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η ηγεσία του
σωματείου επαναλαμβάνει, σαν παπαγαλάκι,
τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της κυβέρνησης

ότι δήθεν δεν γίνονταν τίποτα καλύτερο.
Δεν τόλμησαν όμως να εξηγήσουν ποτέ και

σε κανέναν, ούτε αυτή ούτε η κυβέρνηση, γιατί
τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά δεν μπορούν να
εθνικοποιηθούν. Γιατί, κάτω από τον έλεγχο των
ίδιων των εργατών του, μέσω εκλεγμένων και
άμεσα ανακλητών από την γενική συνέλευση
αντιπροσώπων, (για την αποτροπή κάθε ρεμού-
λας στη λειτουργία τους), να προχωρήσουν,
εκτός από τις εμπορικές κατασκευαστικές και
επισκευαστικές ναυπηγικές δραστηριότητες,
στην ανάληψη, για λογαριασμό του κράτους, της
κατασκευής πλοίων που θα καλύπτουν τις ανάγ-
κες των «άγονων» και άλλων συγκοινωνιακών
γραμμών των ελληνικών νησιών, την κατα-
σκευή τραίνων για τις αναγκαίες σιδηροδρομι-
κές συγκοινωνίας ή και κάθε άλλη μεγάλη
κατασκευή που θα εξυπηρετούν κοινωνικές
ανάγκες. Δραστηριότητες που θα εξασφάλιζαν
μόνιμο και μεγάλο πολλαπλασιασμό των θέ-
σεων εργασίας.

Βέβαια, δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν ή
να το δεχτούν γιατί αυτό έρχεται σε πλήρη αντί-
θεση και σύγκρουση με τα κεφαλαιοκρατικά
ναυτιλιακά, ναυπηγικά, βιομηχανικά, εμπορικά
κ.α., ξένα και ντόπια συμφέροντα, που η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπακούει και η
ηγεσία του σωματείου, θέλει να υπηρετεί. Γιατί
με αυτό τον τρόπο, τα ναυπηγεία δεν θα έπεφτα
στα νύχια της κεφαλαιοκρατικής κερδοσκοπίας
και δεν θα βυθίζονταν στην υπηρεσία των αντι-
παραγωγικών και άσκοπων πολεμικών εξοπλι-
σμών που εξυπηρετούν την αντίστοιχη
βιομηχανία του γερμανικού, γαλλικού ή άλλου
ιμπεριαλισμού.

Είναι, όμως, μόνο αυτή η μοναδική λύση της
εθνικοποίησης με εργατικό έλεγχο, που μέσα
στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής κρί-
σης και της απαξίωσης των παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων, μπορεί να εξασφαλιστεί η εργασία
και τα δικαιώματα των εργατών του ναυπηγείου,
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η συνεχής
απειλή παραπέρα συρρίκνωσης και η αβεβαι-
ότητα νέων μαζικών απολύσεων και να διευρυν-
θούν οι θέσεις εργασίας να εξυπηρετηθούν
πολλαπλές κοινωνικές ανάγκες και ν΄ ανοίξει ο
δρόμος για μια ενιαία εθνικοποιημένη ναυπη-
γοεπισκευαστική βιομηχανία.

Χ.Σ. 

Ναυπηγεία ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Στα νύχια της κερδοσκοπίας και των εξοπλισμών

Εργατικό κίνημα
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Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά και Νήσων

Γενική Συνέλευση με αποκλεισμούς και απειλές

Την Δευτέρα 22/11/2010, στο
Ε.Κ.Πειραιά, πραγματοποιήθηκε. η

εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση
του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά &
Νήσων, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ορ-
γάνωση μεταλλεργατών που παλιότερα
αριθμούσε 12.000 μέλη και σήμερα
4.440.

Δυστυχώς, το απερχόμενο Δ.Σ. του Συν-
δικάτου, την πλειοψηφία του οποίου την
είχε η παράταξη του ΠΑΜΕ, εντελώς πα-
ράτυπα και αδικαιολόγητα και παρά τις αν-
τίθετες διαβεβαιώσεις που έδινε,
προφανώς για ψηφοθηρικούς λόγους, αρ-
νήθηκε την εγγραφή στο Συνδικάτο σε
έναν αριθμό εργαζομένων του ναυπηγείου
Σκαραμαγκά (από το τμήμα του τροχαίου
υλικού). Αρνήθηκε ακόμα και να το θέσει
για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, όπως
ήταν υποχρεωμένο.

Το γεγονός αυτό καθρεπτίζει τον γρα-
φειοκρατικό τρόπο που η παράταξη του
ΠΑΜΕ διοικεί, όχι μόνο το συγκεκριμένο
συνδικάτο αλλά και κάθε συνδικαλιστική
οργάνωση που «ελέγχει». Χρησιμοποιών-
τας τις μεθόδους των γραφειοκρατικών
συνδικαλιστικών μηχανισμών, και θεω-
ρώντας τις εργατικές συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις «ιδιοκτησία» τους, κάνουν ότι
μπορούν για να τις κρατήσουν κάτω από
τον δικό τους έλεγχο, γράφουν στα παλιά
τους τα παπούτσια τα καταστατικά, κατα-
πνίγουν την εσωτερική εργατοδημοκρα-
τική ζωή των σωματείων και αποκλείουν
απ΄ αυτές την ενεργή συμμετοχή των
ίδιων των εργαζομένων.

Οι γραφειοκρατικές αυτές μέθοδες, -που
με μικρές παραλλαγές αντιγράφονται απ΄
όλες τις παρατάξεις που αναλαμβάνουν δι-
οικητικούς ρόλους και αποτελούν το κυ-
ρίαρχο «διοικητικό» καθεστώς λειτουργίας
των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, σε όλες τις βαθμίδες τους- βρίσκον-
ται σε πλήρη και ριζική αντίθεση από το
αναγκαίο καθεστώς της εργατικής δημο-
κρατίας που πρέπει να υπάρχει στη λει-

τουργία τους. Το αποτέλεσμά τους, σή-
μερα, καταγράφεται ανάγλυφα στην απο-
ξένωση των εργατών από τα σωματεία
τους. Στην τραγική απομαζικοποίηση τους,
παρά την τεράστια και διάχυτη κοινωνική
οργή και αγανάκτηση που υπάρχει. 

Στην Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου
Μετάλλου, παρουσίασαν τις θέσεις του
τρεις παρατάξεις: το Αγωνιστικό Εργατικό
Μέτωπο (Α.Ε.Μ.) (που είναι του ΠΑΜΕ),
η ΠΑΣΚΕ. και η Εργατική Ενότητα Μεταλ-
λεργατών (Ανεξάρτητη συνδικαλιστική κί-
νηση από εργαζόμενους διαφόρων
χώρων, πρώην μέλη ΚΚΕ, πρώην
ΠΑΣΟΚ, Σύριζα, Ανταρσία κ.λ.π.). Οι
τρεις αυτές παρατάξεις, με ψηφοδέλτιά
τους συμμετείχαν και στις εκλογές που,
όπως αποφασίστηκε από την εφορευτική
επιτροπή που εξέλεξε η Γ.Σ., πραγματοποι-
ήθηκαν 28/11/2010–30/11/2010 στο
Ε.Κ. Σαλαμίνας και 1/12/2010-
12/12/2010 στο Ε.Κ. Πειραιά. Με νεό-
τερη απόφαση της εφορευτικής επιτροπής,
οι εκλογές παρατάθηκαν έως και
21/12/2010.

Το ψηφοδέλτιο της «Εργατικής Ενότητας
Μεταλλεργατών», στο οποίο συμμετείχαν
101 συνολικά υποψήφιοι, υποστηρίχθηκε
από το Ν.Κ.Α. (Νέο Κίνημα Αλλαγής) των
εργαζομένων του Ναυπηγείου Σκαρα-
μαγκά, και συμμετείχαν σ΄ αυτό ο εκπρό-
σωπός του Βασίλης Τσιμπίδης και  ο
συνεργαζόμενος με το ΝΚΑ Φλώρος Ορ-
φανός.

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΕΜ (ΠΑΜΕ) συμ-
μετείχαν 135 υποψήφιοι.

Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ (Ενωτική
Συνδικαλιστική Κίνηση), το οποίο υπο-
στηρίζεται και από την ΠΑΣΚΕ του Ναυ-
πηγείου Σκαραμαγκά, περιλάμβανε 14
συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους οι
6 είναι εργαζόμενοι του ν. Σκαραμαγκά και
2 απ΄ αυτούς μέλη του σημερινού Δ.Σ. της
ΤΡΙΑΙΝΑΣ ν. Σκαραμαγκά.

Στη Γ.Σ., εξαιτίας της έντονης κριτικής
διάθεσης που υπήρχε από τα πεπραγμένα

της απερχόμενης διοίκησης και την άρ-
νησή της να την δεχτεί, επικράτησε μεγά-
λης ένταση. Ιδιαίτερα όταν, με την ομιλία
του, ο Β. Τσιμπίδης, έκανε κριτική στην
στάση της διοίκησης για την προηγούμενη
διετία και κυρίως για την μη εγγραφή
νέων μελών στο Συνδικάτο από εργαζόμε-
νους στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Στην
επισήμανσή του ότι ο αποκλεισμός αυτός
μπορεί να αποτελέσει λόγο ακυρότητας
των διαδικασιών, ζητώντας να γραφτεί στα
πρακτικά, ο απερχόμενος πρόεδρος Που-
λικογιάννης Σ., στη δευτερολογία του,
απάντησε με απειλές.

Η ψηφοφορία για την εφορευτική επι-
τροπή αποτύπωσε την κριτική αυτή διά-
θεση. Στις 5 συνολικά έδρες της
εκλέχτηκαν 3 μόνο από το ΠΑΜΕ και 2
από την πρωτοεμφανιζόμενη παράταξη
της Εργατικής Ενότητας. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι στις προηγούμενες εκλογές το
ΠΑΜΕ είχε πάρει και τις 5 θέσεις της εφο-
ρευτικής επιτροπής ενώ φέτος εκτός από
τις 2 έδρες που έχασε και η 3η κρίθηκε με
διαφορά 26 ψήφων μόνο!

Στις προηγούμενες αρχαιρεσίες του
2008 είχαν ψηφίσει περίπου 2850 μεταλ-
λεργάτες. Σύμφωνα με το μητρώο, τα μέλη
που υπάρχουν σήμερα ανέρχονται σε
4400 περίπου. Ψηφίζουν μόνο τα ταμει-
ακώς εντάξει μέλη. Για τα έτη 2009 &
2010 λόγω της μεγάλης ανεργίας που μα-
στίζει τους μεταλλεργάτες στην Ναυπηγοε-
πισκευαστική Ζώνη, καθορίστηκε,
συμβολική συνδρομή 10 ευρώ. 

ΨΗΦΗΣΑΝΤΕΣ 1892 
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 1840 
ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 52
ΕΛΑΒΑΝ   
1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ (ΑΕΜ) προσκείμενη στο ΠΑΜΕ: 1013 ψήφους ποσοστό 55.05% ΕΔΡΕΣ 12
2. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΕΜ) ανεξάρτητη κίνηση: 786 ψήφους ποσοστό 42,18% ΕΔΡΕΣ 9
3. ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΣΚ) προσκείμενη στην ΠΑΣΚΕ 51 ψήφους ποσοστό 2,77% ΕΔΡΕΣ 0 

Στο απελθόν Δ.Σ. κατείχαν 18 έδρες η ΑΕΜ(ΠΑΜΕ) και 3 έδρες η ΠΑΣΚΕ.

Τα εκλογικά αποτελέσματα στο συνδικάτο

εργατικό κίνημα


