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Θπξηαθή 17 Γελάξε 2016 

 

ειίδα 14 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΘΤΒΔΡΛΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΦΑΙΗΣΗΘΟ 

 

Φαξηζηηθή βνιή ζηνπο επηζηήκνλεο 

κε Γειηίν Παξνρήο Υπεξεζηώλ 

 

Τνπ Ηιία ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ* 

 

ην αζθαιηζηηθό λνκνζρέδην ηνπ ΤΡΗΕΑ νη απηναπαζρνινύκελνη 

επηζηήκνλεο έρνπλ ηελ «ηηκεηηθή» ηνπο. Οζν θαη αλ πξνζπαζεί ε 
θπβέξλεζε λα 

θάλεη ην 
«καύξν άζπξν» 

θαη λα 
εκθαλίζεη 

«ζεηηθέο 
πιεπξέο» ζην 

λνκνζρέδην, νη 

δηαηάμεηο ηνπ 
κηινύλ από  

κόλεο ηνπο. Ζ 
ζπκκεηνρή 

ρηιηάδσλ 
επηζηεκ 

όλσλ ζην 
ζπιιαιεηήξην ηεο Πέκπηεο δείρλεη ηε καδηθή αληίδξαζε ζηε 

«κεηαξξύζκηζε» ηεο θπβέξλεζεο - ηαθόπιαθα γηα ην Αζθαιηζηηθό. 

ε πνιινύο θιάδνπο όπνπ απαζρνινύληαη πηπρηνύρνη επηζηήκνλεο, 

ην Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηώλ (ΓΠΤ ή «κπινθάθη») είλαη θπξίαξρε 
κνξθή απαζρόιεζεο. Πίζσ απ' ην ΓΠΤ κπνξεί λα βξίζθεηαη 

έλαοαπηναπαζρνινύκελνο, έλαο εκπνξεπκαηνπαξαγσγόο πνπ 
πνπιάεη ην πξντόλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο 

αγνξαζηέο. 

Ωζηόζν, νινέλα θαη ζπρλόηεξα ηελ ηειεπηαία 15εηία,ην 
«κπινθάθη» γίλεηαη όπιν ζηα ρέξηα ηεο εξγνδνζίαο, γηα λα 

Από ηη ζσμμεηοτή ηων αγωνιζηικών δσνάμεων ζηοσς κλάδοσς ηων επιζηημόνων ζηο 
ζσλλαληηήριο ηης Πέμπηης 14/1 
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ζπγθαιύπηεη ζρέζεηο πξαγκαηηθήο κηζζσηήο εξγαζίαο. Αθνξά 

ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο πνπ παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία, κε 
ζηαζεξό πνζό κεληαίνπ κηζζνύ, ζ' έλαλ εξγνδόηε, κε ζπκβαηηθό 

σξάξην θαη έιεγρν - επνπηεία ηεο εξγαζίαο ηνπο απ' ηνλ εξγνδόηε. 
Κηζζσηνί κε νηθνλνκηθνύο όξνπο, αθνύ πνπινύλ ηελ εξγαηηθή 

ηνπο δύλακε,πνπ κε ηππηθνύο - λνκηθνύο όξνπο θαηαγξάθνληαη 
σο απηναπαζρνινύκελνη. 

Σν «κπινθάθη» ζπλνςίδεη κε θξαπγαιέν ηξόπν ηηοειαζηηθέο 
ζρέζεηο θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ 

πξνβιέπνληαη σο βαζηθά θαη δηεπξπλόκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γηα ηα 
επόκελα ρξόληα. «Ιύλεη» ηα ρέξηα ηεο εξγνδνζίαο από κηα 

ζεηξά «ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο» γηα ηε κηζζσηή 
εξγαζία («θόζηνο» αζθάιηζεο ηνπ κηζζσηνύ, απνδεκίσζε 

απόιπζεο, όξηα νκαδηθώλ απνιύζεσλ, άδεηεο κε ακνηβή, άδεηεο 
ινρείαο, ηνθεηνύ, αζζελείαο ή ιόγσ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο, σξάξην 

απαζρόιεζεο θαη ππεξσξίεο). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην 

«κπινθάθη» εκθαλίδεηαη εθηεηακέλα ζηα ΜΜΔ, ζηνλ θιάδν 
ηεο Υγείαο, ζηνπο δηθεγόξνπο, ζηνποινγηζηέο, αθόκα θαη ζηνλ 

θιάδν ηεο Δθπαίδεπζεο.Δκβιεκαηηθό παξάδεηγκα είλαη νη θιάδνη 
ησλ Καηαζθεπώλ θαη ησλ ηερληθώλ επηζηεκνληθώλ 

ππεξεζηώλ θαη νη κεραληθνί εηδηθόηεξα. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ απηναπαζρνινύκελσλ θαη ησλ κηζζσηώλ κε 

ΓΠΤ δε ρσξίδνληαη κε ζηληθά ηείρε,αιιά ζπρλά ζπλππάξρνπλ ή ε 
κία δηαδέρεηαη ηελ άιιε. Δηδηθά νη άλεξγνη, απνιπκέλνη πξώελ 

κηζζσηνί κε ΓΠΥ, αληηκεησπίδνληαη σο απηναπαζρνινύκελνη 
ρσξίο έζνδα, ηόζν αζθαιηζηηθά όζν θαη θνξνινγηθά, θαη όρη 

κόλν δε ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο, αιιά ππνρξεώλνληαη λα 
πιεξώλνπλ θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο. 

 

Τν λέν Αζθαιηζηηθό θαη ηα «κπινθάθηα» 

Σν λέν Αζθαιηζηηθό ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ θξύβεη 
ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηόζν γηα ηνπο 

απηναπαζρνινύκελνπο όζν θαη γηα ηνπο κηζζσηνύο κε ΓΠΤ, ηόζν 
ζηηο εηζθνξέο όζν θαη ζηηο ζπληάμεηο. «Φηίδεη» πάλσ ζηνπο 

αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ όιε ηελ 
πξνεγνύκελε πεξίνδν θαη απνδέρεηαη όιεο ηηο κεηώζεηο 

ζπληάμεσλ θαη ηηο απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ. 

ην ζθέινο ησλ ζπληάμεσλ, ην λέν Αζθαιηζηηθό αιιάδεη άξδελ ηα 

πξάγκαηα, νινθιεξώλνληαο ηελ αληαπνδνηηθή 
ζύληαμε. Οδεγεί ζε ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ζπληάμεσλ γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ΓΠΥ, απηναπαζρνινύκελσλ 
ή κηζζσηώλ. Γηα ηνπο λεόηεξνπο αζθαιηζκέλνπο, νδεγεί ζε κηα 

κείσζε πνπ μεθηλά απ' ην 30-40% ηεο ζύληαμεο όπσο είλαη 
ζήκεξα δηακνξθσκέλε. Γηααζθαιηζκέλνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, 
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νη απώιεηεο κπνξεί λα θηάζνπλ ζην 60% ή θαη ζην 70% ηεο 

ζύληαμεο. 

ην ζθέινο ησλ εηζθνξώλ, πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ζεκεξηλνύ άζιηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αζθαιηζηηθώλ θιάζεσλ κε 
έλα ζύζηεκα «θνξνιόγεζεο». Ο απηναπαζρνινύκελνο θαιείηαη 

λα θαηαβάιεη ην 38,5% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηόο 
ηνπ γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ. Πξνζζέηνληαο ηε θνξνινγία πνπ μεθηλά 

απ' ην 26%, νη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ δηακνξθώλνληαη ζε 
πάλσ απ' ηα 2/3 ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ. Ζ αζθαιηζηηθή επηβάξπλζε 

ηνπ κηζζσηνύ κε ΓΠΤ δηακνξθώλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα, δειαδή 
ζην 38,5% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Σν λέν 

αζθαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε ηνπ 
ΤΡΗΕΑ, νδεγεί ζε αβάζηαθηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αζθαιηζκέλνπο κε ΓΠΥ. Δλαο κηζζσηόο 
κε ΓΠΥ, ησλ 1.300 επξώ κεληαίσο, ζα πιεξώλεη 583 επξώ 

αζθάιηζηξα θάζε κήλα... 

 

Τα ζαζξά θπβεξλεηηθά επηρεηξήκαηα 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαζθεδάζεη ηηο εληππώζεηο, ε θπβέξλεζε 

παξαζέηεη κηα ζεηξά από αζηεία επηρεηξήκαηα. 

Υπνζηεξίδεη πσο «νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κεηώλνληαη γηα 

όζνπο έρνπλ ρακειό εηζόδεκα». Φέξλεη σο παξάδεηγκα έλαλ 
απηναπαζρνινύκελν, πνπελώ ζήκεξα πιεξώλεη 400 επξώ ην 

κήλα (βάζεη ησλ αζθαιηζηηθώλ θιάζεσλ), ην θνξνινγεηέν 
εηζόδεκά ηνπ είλαη 8.000. Απηόο, ζπλερίδεη, ζα δεη κηα 

ζεκαληηθή κείσζε πνπ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 1.000 επξώ 
εηεζίσο. 

Οκσο, ην θπβεξλεηηθό επηρείξεκα ζπγθαιύπηεη α) ηελ ηεξάζηηα 
κείσζε ηεο ζύληαμεο πνπ έξρεηαη κε ην λέν Αζθαιηζηηθό. Ζ 

όπνηα πξνζσξηλή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζήκεξα σρξηά 

κπξνζηά ζηελ ηεξάζηηα «δηπιή» κείσζε ηνπ κειινληηθνύ 
εηζνδήκαηνο ιόγσ απώιεηαο ησλ ζπληάμεσλ. Ο λένο ηξόπνο 

ππνινγηζκνύ κεηώλεη ηηο ζπληάμεηο θαηά 30-40%. πγρξόλσο, ιόγσ 
αληαπνδνηηθόηεηαο, θάζε κείσζε ησλ εηζθνξώλ κεηαθξάδεηαη 

ζε ιηγόηεξε ζύληαμε ζην κέιινλ. β) Τν επηρείξεκα ππνινγίδεη 
ηηο εηζθνξέο όπσο πξνθύπηνπλ κε βάζε ην ζεκεξηλό, πνιύ 

κηθξό εηζόδεκα. Κηα αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απ' ηηο 7.000 ζηηο 
15.000 επξώ νδεγεί ζε ζεκαληηθά απμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

Σν θπβεξλεηηθό επηρείξεκα κεηαθξάδεηαη ζε κηα πξόβιεςε 
δηαηήξεζεο ηεο θαηάζηαζεο θηώρεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. γ) Η 

ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ πιαζηηθνύ ρξήκαηνο ζα κεηώζεη 
ζεκαληηθά ηα «καύξα» εηζνδήκαηα ησλ 

απηναπαζρνινύκελσλ. Οη εηζθνξέο ζα ππνινγίδνληαη ζην ζύλνιν 
ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο. δ) Η 

αμηνπνίεζε ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο γηα ηελ επηβνιή ησλ 
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εηζθνξώλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί. ε) Η ζύγθξηζε γίλεηαη κε ηηο 

ηεξάζηηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο όπσο δηακνξθώζεθαλ ηελ 
ηειεπηαία πεξίνδν. Γηα παξάδεηγκα, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ 

κεραληθώλ έρνπλ ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί από ην 2006 θαη κεηά, 
μεθηλώληαο όηαλ ΠΑΟΘ, ΛΓ θαη ΤΡΗΕΑ ζην ΣΔΔ (κε ηνλ πξόεδξν 

ηνπ ΣΔΔ λα αλήθεη ζηνλ ΤΡΗΕΑ) ζηήξημαλ ηνλ εκβιεκαηηθό, γηα ηελ 
αληαπνδνηηθόηεηα, 3518/2006 γηα ην ΤΣΜΔΓΔ. Ο λόκνο απηόο 

θαη όζνη αθνινύζεζαλ, νδήγεζαλ εθηόο αζθάιηζεο, ιόγσ 
ρξεώλ, ηα 2/3 ησλ απηαζθαιηζκέλσλ κεραληθώλ. 

Σέινο, όζνλ αθνξά ηνπο άλεξγνπο κε «κπινθάθη» ή ρσξίο 
δνπιεηά απηναπαζρνινύκελνπο πνπ έρνπλ κεδεληθό 

εηζόδεκα, ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη ειάρηζην πνζό εηζθνξώλ 
2.800 επξώ εηεζίσο. Ορη απιά θαιείηαη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο... ν 

άλεξγνο, αιιά ην ειάρηζην ύςνο ηνπο κεηώλεη αλαινγηθά θαη 
δξαζηηθά ην ύςνο ηεο ζύληαμεο. Δίλαη απηό πνπ ιέεη ν ιαόο 

καο «θαη θεξαηάο θαη δαξκέλνο»... 

Σν δεύηεξν θπβεξλεηηθό επηρείξεκα αθνξά ηνπο κηζζσηνύο κε 
ΓΠΥ. Ζ θπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη πσο ζα ππνρξεώζεη ηνπο 

εξγνδόηεο λα θαηαβάινπλ ην 13,5% απ' ην 38,5% γηα ηνπο 
κηζζσηνύο κε ΓΠΤ. Σν επηρείξεκα είλαη δηάηξεην γηαηί α) βξίζθεηαη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ εξγνδόηε λα κεηαθέξεη ην 13,5% 
ζην κηζζό ηνπ εξγαδόκελνπ, β) ε ζπγθεθξηκέλε κεζόδεπζε 

νπζηαζηηθά αλαγλσξίδεη επίζεκα θαη ζηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία 
ηνπο κηζζσηνύο κε ΓΠΤ σο κνξθή απαζρόιεζεο ησλ κηζζσηώλ, 

κνληκνπνηώληαο ην άζιην θαζεζηώο ησλ εξγαδόκελσλ κε ΓΠΤ, γ) ην 
13,5% είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξν απ' ηελ εξγνδνηηθή 

επηβάξπλζε γηα έλαλ ηππηθά κηζζσηό. Ο εξγνδόηεο δελ 
πιεξώλεη εηζθνξέο γηα επηθνπξηθό θαη πγεία, κνληκνπνηώληαο ηα 

θίλεηξα ηνπ εξγνδόηε γηα απαζρόιεζε ησλ κηζζσηώλ κε ΓΠΥ. 

 

Οη ζηόρνη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

Θεληξηθόο ζηόρνο ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην Αζθαιηζηηθό 

είλαη ε δηαζθάιηζε θηελόηεξεο εξγαηηθήο δύλακεο. Ζ 
αληαγσληζηηθόηεηα ησλ νκίισλ, ν θεληξηθόο ζηόρνο ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο, έρεη σο βαζηθόηεξε πιεπξά ηε θηελή εξγαηηθή δύλακε. Γη' 
απηό θαη εθαξκόδεηαη δηαρξνληθά, απ' όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, ζε 

νιόθιεξε ηελ ΔΔ, ζε όια ηα κέησπα. 

Ζ αύμεζε ησλ εηζθνξώλ θαη ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ απμάλνπλ 

ην βαζκό εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζίαο. Οη ζπληάμεηο είλαη ηκήκα 
ηνπ κηζζνύ πνπ δίλεηαη «εηεξνρξνληζκέλα». Ζ κείσζή ηνπο είλαη 

ηειηθά κείσζε ηνπ κηζζνύ εξγαζίαο. πληειεί ζηελ αύμεζε ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ, απειεπζεξώλνληαο 

θξαηηθνύο πόξνπο πνπ ζα δηνρεηεπηνύλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ 
κνλνπσιίσλ. 
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Οκσο, ηα ηεξάζηηα βάξε γηα ηελ απηναπαζρόιεζε έρνπλ θαη κηα 

άιιε πιεπξά. Υηιηάδεο απηναπαζρνινύκελνη «πεηηνύληαη απόηνκα 
έμσ» απ' ηελ αγνξά εξγαζίαο, αθνύ αδπλαηνύλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηα θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά βάξε, σθειώληαο δηπιά ην κεγάιν 
θεθάιαην. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ απηναπαζρνινύκελσλ αλνίγεη ηελ 

αγνξά γηα ηνπο νκίινπο, δεκηνπξγώληαο λέα πεδία ηνπνζέηεζεο ησλ 
ππεξζπζζσξεπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο. πγρξόλσο, νη 

απηναπαζρνινύκελνη ζα αλαδεηήζνπλ εξγαζία σο 
κηζζσηνί, απμάλνληαο ηνλ εθεδξηθό ζηξαηό ησλ αλέξγσλ θαη 

πηέδνληαο πεξαηηέξσ ην κηζζό γεληθόηεξα ζηνλ θιάδν. ε 
ηειηθή αλάιπζε, ε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο από 

απηναπαζρνινύκελνπο ζε κηζζσηνύο κε ή θαη ρσξίο ΓΠΤ 
κεηαθξάδεηαη ζε αληίζηνηρα εηζνδήκαηα γηα όιεο απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Ζ πίεζε πξνο ηνπο 
απηναπαζρνινύκελνπο αληηθεηκεληθά επηδξά ζε όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο κε ην ίδην αληηθείκελν. 

Η επηηάρπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ζηνπο 
θιάδνπο απηνύο είλαη βαζηθή επηδίσμε ηνπ κεγάινπ 

θεθαιαίνπ. Απηό είλαη άιισζηε θαη ην πεξηερόκελν ηεο γεληθήο 
πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδεηαη, κε ηελ πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ 

γηα ηελ απειεπζέξσζε, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θ.ά. 

 

Ξεζεθσκόο! Να κείλεη ζηα ραξηηά ην εγθιεκαηηθό 
λνκνζρέδην 

Σν λέν Αζθαιηζηηθό πξνσζεί απνθαζηζηηθά ηελ 

αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, νπζηαζηηθά 
«εθηειεί» ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, κηα απ' ηηο ζπνπδαηόηεξεο 

θαηαθηήζεηο ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ηνλ 20ό αηώλα. Θαηαζηξέθεη 
ηε δσή απηναπαζρνινύκελσλ θαη κηζζσηώλ ζε όινπο ηνπο 

θιάδνπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ρηππάεη όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο, ηνλ θιάδν 
ηνπο, ην επίπεδν εμεηδίθεπζήο ηνπο. 

Γη' απηό θαη κνλαδηθή δηέμνδνο ησλ εξγαδνκέλσλ, κηζζσηώλ θαη 
απηναπαζρνινύκελσλ ζε θάζε θιάδν, είλαη λα μεζεθσζνύλ, λα 

νξγαλσζνύλ, λα κελ επηηξέςνπλ λα θηάζεη ην λνκνζρέδην ζηε 
Βνπιή! Να δηεθδηθήζνπλ έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα 

ππνρξεσηηθήο, θαζνιηθήο θαη απνθιεηζηηθά δεκόζηαο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ 

καο. 

Σν λέν αζθαιηζηηθό λνκνζρέδην απνηειεί πνηνηηθή θιηκάθσζε ηεο 

αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. Βαζαίλεη ηελ αληηιατθή 
πνιηηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, επηδεηθλύνληαο ηε 

ζηξαηεγηθή ζύκπιεπζε κε απηέο. Τν λνκνζρέδην θσηίδεη ηελ 
θνηλή κνίξα πνπ έρνπλ νη κηζζσηνί κε ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, όζν αλαπηύζζεηαη ν 
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θαπηηαιηζκόο. Λα ζπληξίβεηαη ε δσή ηνπο γηα ηελ θεξδνθνξία 

θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ κνλνπσιίσλ. Γη' απηό θαη ε 
απάληεζε δελ είλαη κηα ειηηίζηηθε, θιαδηθή ζσηεξία, όπσο 

επαγγειίδεηαη ην ΤΔΔ θαη νη επηζηεκνληθνί ζύιινγνη. 

Σν ΣΔΔ, ε ΓΔΔ θαη όιεο νη πξνεγνύκελεο αζηηθέο θπβεξλήζεηο είλαη 

ζπλέλνρεο ζηελ θιηκάθσζε ηεο αληηιατθέο επίζεζεο. Ζ ιύζε 
βξίζθεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο ζε ηαμηθή θαηεύζπλζε, καδί κε 

ηνλ ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, ζηελ αιιαγή ηνπ 
ζπζρεηηζκνύ δύλακεο απέλαληη ζην θεθάιαην θαη ηελ εμνπζία ηνπ. 

Η ζύγθξνπζε κε ηνπο κνλνπσιηαθνύο νκίινπο θαη ηελ 
πνιηηηθή ηνπο είλαη κνλόδξνκνο. Μ' απηή ηελ θαηεύζπλζε, ην 

ιατθό θίλεκα κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην λνκνζρέδην ηεο 
θπβέξλεζεο ζην Βαηεξιό ηεο, ζ' έλα απνθαζηζηηθό βήκα 

νξγάλσζεο κηαο ιατθήο ζπκκαρίαο πνπ βαδίδεη απνθαζηζηηθά 
ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ζηνπο κνλνπσιηαθνύο 

νκίινπο, ζην θξάηνο ηνπο, ζηελ ΔΔ πνπ ηνπο ζηεξίδεη. 

 
 

*Ο Ηλίας Τσιμπουκάκης είναι μέλος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ 
του ΚΚΕ 

 


