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ΚΡΑΤΟΥΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Tα  ξημερώματα  της  Τρίτης  2  Μάη  έκλεισε  η  τεχνική  συμφωνία  μεταξύ  ελληνικής
κυβέρνησης και των κλιμακίων ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η
συμφωνία, που προβλέπει λήψη πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων από το 2018, θα πάει τις
επόμενες μέρες για ψήφιση στη βουλή. Στην ουσία είναι η πρόταση για σύναψη ενός νέου
μνημονίου  μεταξύ  ελληνικής κυβέρνησης και  δανειστών που  σφραγίζει  την προηγούμενη
περίοδο διαπραγμάτευσης.

Η  τελευταία  συμφωνία  δεν  διαφοροποιείται  από  τις  αντίστοιχες  συμφωνίες  των
προηγούμενων ετών. Είναι μια συμφωνία που συνεχίζει στον ίδιο δρόμο των μνημονίων, των
εφαρμοστικών νόμων, των δανειακών συμβάσεων κι όλων των υπόλοιπων αντικοινωνικών
δημοσιονομικών μέτρων των τελευταίων ετών. Μια συμφωνία ανάμεσα στο ντόπιο-διεθνές
κεφάλαιο, το ελληνικό κράτος και τους υπερκρατικούς καπιταλιστικούς θεσμούς (ΕΕ, ΔΝΤ,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).

Πιο  συγκεκριμένα,  η  εν  λόγω  συμφωνία  φέρνει  νέο  μαχαίρι  στα  κοινωνικά  επιδόματα.
Μειώνονται από το 2018 τα επιδόματα ανεργίας, τέκνων, φτώχειας-φυσικών καταστροφών
και στήριξης οικογενειών, αλλά και το επίδομα θέρμανσης. Επιπλέον, από το 2019 έρχεται
νέα  μείωση  στις  συντάξεις  που  θα  φθάσει  έως  και  το  18%.  Περισσότεροι  από  900.000
συνταξιούχοι θα φτωχοποιηθούν ακόμη περισσότερο. Παράλληλα μειώνεται το αφορολόγητο
και απορρυθμίζονται ακόμα περισσότερο οι εργασιακές σχέσεις προς όφελος του κεφαλαίου
με  τη  διευκόλυνση  των  μαζικών  απολύσεων  και  τη  διατήρηση  όλων  των  νομοθετικών
προβλέψεων  των  μνημονίων,  πράγμα  που  σημαίνει  πως  κυριαρχούν  οι  ατομικές  και
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Ελαστικοποιούνται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις με
τη διεύρυνση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, τη μείωση του αριθμού των
εργαζομένων  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  καθώς  και  τον  επαναπροσδιορισμό  του
υποκατώτατου μισθού (δηλ. του προβλεπόμενου για τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους).
Τέλος, οι ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζονται με το ξεπούλημα του 40% των λιγνιτικών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του 17% της ΔΕΗ μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Και βέβαια τα «αντίμετρα» που φέρνει η συμφωνία όχι μόνο θα υλοποιηθούν υπό αυστηρές
προϋποθέσεις  (άρα  πιθανότατα  δεν  θα  υλοποιηθούν  καν),  αλλά  αποτελούν  και  ένα
ξεροκόματο ίσα ίσα για να χρυσωθεί το χάπι. Πέρα από μια ελάχιστη και μερική ανακούφιση
των πιο φτωχοποιημένων στρωμάτων, σε καμία περίπτωση δεν αντιστρέφουν την πορεία
οικονομικής αφαίμαξης των από τα κάτω.

Όλα αυτά τα αντικοινωνικά μέτρα, η ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε, δεν αποτελεί έργο
αποκλειστικά και μόνο της παρούσας κυβέρνησης και ούτε πρόκειται να ανακοπεί από την
όποια  επόμενη.  Και  αυτό  διότι  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  αναδιάρθρωσης  του
συστήματος σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, στην προσπάθειά του να μπει και πάλι
σε κερδοφόρα τροχιά παρασιτώντας σε κοινωνίες πλήρως υποταγμένες και ελεγχόμενες.

Η βαρβαρότητα κράτους και κεφαλαίου λεηλατεί τη φύση και γεννά τεράστιες ανισότητες,
δυστυχία και απόγνωση στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική για να
πάρουμε πίσω τη ζωή μας είναι ο αγώνας για την ανατροπή του καπιταλισμού. Όλοι εμείς



που παράγουμε τον κοινωνικό πλούτο, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, ντόπιοι και μετανάστες,
δεν  έχουμε  να  περιμένουμε  τίποτα  από  καμιά  κυβέρνηση,  από  καμιά  συνδικαλιστική
γραφειοκρατία.  Πρέπει  να  οργανωθούμε,  και  με  συλλογικούς,  αδιαμεσολάβητους  κι
οργανωμένους στη βάση κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες να αντισταθούμε σε κάθε πεδίο
της κοινωνικής μας ζωής, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε γειτονιά, στα σχολεία και στις
σχολές.

Για να βάλουμε φραγμό στα σχέδια των κυρίαρχων, που επιδιώκουν η συνέχιση
του  βάρβαρου  αυτού  συστήματος  να  περάσει  πάνω  από  τη  ζωή  και  την
αξιοπρέπειά μας, αλλά και για να αγωνιστούμε για μια άλλη κοινωνία ισότητας,
αλληλεγγύης κι ελευθερίας. Για τον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας,
τη χειραφέτηση των εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων, για την Αναρχία και
τον Ελευθεριακό Κομμουνισμό.
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