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ΣΙ ΦΣΑΙΔΙ; 

Μέξνο 1ν 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΤΝΔΙΓΗΗ 

Αο αξρίζνπκε κε θάηη πνπ είλαη θνηλόο ηόπνο. Η αξηζηεξά, ζε όιεο ηηο εθθξάζεηο ηεο, 

βξίζθεηαη ζε πνξεία θαζνδηθή εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Καζώο θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ε επίζεζε ζην εηζόδεκα ησλ εξγαδόκελσλ, ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη ησλ 

απηναπαζρνινύκελσλ ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε ην θαηλόκελν απηό θαληάδεη 

παξάμελν.  Παξάμελν  ή κε απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα.  Ωο ηέηνηα επνκέλσο είλαη λα 

κειεηεζεί θαη λα εξκελεπζεί ώζηε λα θαζνξηζηνύλ εθείλεο νη πνιηηηθέο πνπ ζα 

αληηζηξέςνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ηεο δύλακεο ηεο αξηζηεξάο θαη ηεο απήρεζήο 

ηεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Αο δνύκε επνκέλσο πσο ηα ίδηα ηα θόκκαηα ηεο αξηζηεξάο θαηαλννύλ θαη εξκελεύνπλ 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηή.  

 

Ο ζπζρεηηζκόο δπλάκεσλ παξακέλεη πνιύ αξλεηηθόο, όρη κόλν ζηελ Ειιάδα αιιά θαη 

ζηελ Επξώπε. Σν εξγαηηθό-ιατθό θίλεκα δελ έρεη πεξάζεη αθόκε ζε θάζε δπλακηθήο θαη 

πην καδηθήο αληεπίζεζεο. Έρνπκε πιήξε επίγλσζε όηη ζε πιαηηά ηκήκαηα κηζζσηώλ, 

απηναπαζρνινπκέλσλ, λέσλ, θπξηαξρνύλ νη κεησκέλεο απαηηήζεηο, ε εηηνπάζεηα, ε 

κνηξνιαηξία… πλνιηθά, παξά ηηο όπνηεο ζεηηθέο δηεξγαζίεο, εθθξάδεηαη ηάζε 

ζπληεξεηηθνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Γη' απηό ην θαηλόκελν, επζύλνληαη 

ζπλνιηθά νη αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο,… Σν ζπλνιηθό εθινγηθό απνηέιεζκα ζηηο ρώξεο 

ηεο ΕΕ είλαη αξλεηηθό γηα ηνπο ιανύο. Οη εμειίμεηο απνδεηθλύνπλ ηηο κεγάιεο επζύλεο ηεο 

επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο θαη ηεο ιεγόκελεο «αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο» θαη 

απνθαιύπηνπλ ηηο απηαπάηεο γηα δπλαηόηεηα θηινιατθήο ζηξνθήο κέζα ζηελ ΕΕ 

http://www.kke.gr/anakoinoseis_grafeioy_typoy/anakoinosh_ths_kentrikhs_epitrophs_toy_kke_gia_to_a

potelesma_ton_eyroeklogon_toy_a%E2%80%99_gyroy_ton_perifereiakon_kai_dhmotikon_eklogon_th_

maxh_toy_b%CE%84gyroy_kai_tis_boyleytikes_ekloges_sto_telos_ioynh?morf=0 

Σν Π ηεο ΛΑΕ  εθηηκά όηη ππάξρεη κηα ζπλνιηθή ζπληεξεηηθή κεηαηόπηζε ηνπ εθινγηθνύ 

ζώκαηνο ε νπνία κεγεζύλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ πιαηηώλ Λατθώλ ζηξσκάησλ θαη 

δπζθνιεύεη ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθώλ αγώλσλ. 

https://laiki-

enotita.gr/2019/06/10/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF

%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84/ 

Όκσο νύηε ε αληηθαπηηαιηζηηθή Αξηζηεξά θαηόξζσζε λα απμήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο, 

αληίζεηα ζεκείσζε θη απηή ππνρώξεζε θαη ζηηο ηξεηο θάιπεο. Δελ κπόξεζε λα γίλεη 

«πόινο έιμεο» ηνπ απνγνεηεπκέλνπ θόζκνπ πνπ εγθαηέιεηςε ηνλ ΤΡΙΖΑ, ώζηε λα 

http://www.kke.gr/anakoinoseis_grafeioy_typoy/anakoinosh_ths_kentrikhs_epitrophs_toy_kke_gia_to_apotelesma_ton_eyroeklogon_toy_a%E2%80%99_gyroy_ton_perifereiakon_kai_dhmotikon_eklogon_th_maxh_toy_b%CE%84gyroy_kai_tis_boyleytikes_ekloges_sto_telos_ioynh?morf=0
http://www.kke.gr/anakoinoseis_grafeioy_typoy/anakoinosh_ths_kentrikhs_epitrophs_toy_kke_gia_to_apotelesma_ton_eyroeklogon_toy_a%E2%80%99_gyroy_ton_perifereiakon_kai_dhmotikon_eklogon_th_maxh_toy_b%CE%84gyroy_kai_tis_boyleytikes_ekloges_sto_telos_ioynh?morf=0
http://www.kke.gr/anakoinoseis_grafeioy_typoy/anakoinosh_ths_kentrikhs_epitrophs_toy_kke_gia_to_apotelesma_ton_eyroeklogon_toy_a%E2%80%99_gyroy_ton_perifereiakon_kai_dhmotikon_eklogon_th_maxh_toy_b%CE%84gyroy_kai_tis_boyleytikes_ekloges_sto_telos_ioynh?morf=0
https://laiki-enotita.gr/2019/06/10/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://laiki-enotita.gr/2019/06/10/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://laiki-enotita.gr/2019/06/10/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84/
https://laiki-enotita.gr/2019/06/10/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84/
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ζηξαθεί ε δπζαξέζθεηα ζε αξηζηεξή αλαηξεπηηθή θαηεύζπλζε, όπσο είρε ζέζεη ζαλ 

ζηόρν. Δελ αγλννύκε απηό ην απνηέιεζκα. 

https://antarsya.gr/node/5340 

  Βαζηθή αηηία γηα όινπο είλαη ε ζπληεξηθνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ε αλαδήηεζε ιύζεο 

ζηα πξνβιήκαηά ηνπ από ηε δεμηά. Δδώ δειαδή κηιάκε γηα ηελ απόιπηε αδπλακία 

εθαξκνγήο όρη ηεο δηαιεθηηθήο αιιά ηεο ινγηθήο. Σν αηηηαηό γίλεηαη αίηην θαη λνκίδνπλ, 

απηντθαλνπνηνύκελνη, πσο μεκπέξδεςαλ κε ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ. Η πξαγκαηηθή 

αλαδήηεζε όκσο είλαη αθξηβώο ε απάληεζε ζην εξώηεκα: γηαηί νη θνηλσλίεο αλαδεηνύλ 

ιύζεηο ζηε δεμηά θαη όρη ζηελ αξηζηεξά; Ση είλαη εθείλν πνπ δελ έρεη ε αξηζηεξά γηα λα 

απνηειέζεη ηνλ πόιν έιμεο ησλ πιεηηόκελσλ από ηελ θαπηηαιηζηηθή επίζεζε;  Γηα ην 

ΚΚΔ κάιηζηα θηαίλε νη αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο! Γειαδή ην ΚΚΔ ζεσξεί πσο ην αζηηθό 

πνιηηηθό ζύζηεκα ζα έπξεπε λα είλαη ζύκκαρόο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ θνηλσληώλ. Απηό ζπκθέξεη ην αζηηθό ζύζηεκα θη απηό θάλνπλ 

νη εθπξόζσπνί ηνπ. Σν δεηνύκελν είλαη ηη θάλνπλ όζνη εθπξνζσπνύλ ηηο ππνηειείο θαη 

εθκεηαιιεπόκελεο ηάμεηο 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ αο δνύκε πην είλαη ην πξόβιεκα.  ην 

επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηα πνζνζηά ηεο θύξηαο δύλακεο ηεο αξηζηεξάο ζηελ 

Διιάδα από ην 1920 θαη κεηά (ζηηο εθινγέο ηνπ 1974: Δλσκέλε Αξηζηεξά θαη ηνπ 1989, 

1990: πλαζπηζκόο) 

Γηάγξακκα 1 

 

https://www.imerodromos.gr/ekloges-1974-shmera/ 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/viewFile/7087/6806.pdf 
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Γηάγξακκα 2 

 

   Η κείσζε ησλ πνζνζηώλ θαη ηεο επηξξνήο ηνπ ΚΚΔ από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά 

είλαη θαλεξή. Αιιά ην θαηλόκελν είλαη κεκνλσκέλν; Αθνξά κόλν ην ΚΚΔ; Αο δνύκε ζηα 

επόκελα δηαγξάκκαηα ηα εθινγηθά πνζνζηά δύν θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ, από ηα 

κεγαιύηεξα ζηελ Δπξώπε. Απηώλ ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο.  

Γηάγξακκα 3 
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Γηάγξακκα 4 

 

( Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1991 ην ΚΚΙ δηαιύζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ην Γεκνθξαηηθό Κόκκα ηεο 

Αξηζηεξάο. Έλα κέξνο ηνπ δηαζπάζηεθε θαη ίδξπζε ην θόκκα ηεο θνκκνπληζηηθήο 

επαλίδξπζεο)  

Από ηα δηαγξάκκαηα γίλεηαη θαλεξό πσο από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξρε κηα 

δηαδηθαζία κείσζεο ηεο επηξξνήο θαη ησλ δύν θνκκάησλ ε νπνία θαη επηηαρύλζεθε θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νπόηε θαη είρακε ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ θαη ησλ ππόινηπσλ 

ρσξώλ ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ κπινθ. Η αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ηεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ 

κόλν κε ηελ ζηξνθή ηνπο ζην ιεγόκελν επξσθνκνπληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

ζνζηαιδεκνθξάηεο  δελ αξθεί γηα λα εξκελεύζεη ην θαηλόκελν. Γηαηί παξόκνηα  πησηηθή 

πνξεία έρνπλ θαη θνκκνπληζηηθά θόκκαηα πνπ δελ αθνινύζεζαλ ην δξόκν απηό.  

Αο πξνζπαζήζνπκε λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζε κηα ζεηξά ζηελ πξνζπάζεηά καο λα 

εληνπίζνπκε αθξηβώο απηό. Ση δειαδή δελ θάλεη θαιά ε αξηζηεξά θαη ηη ζα έπξεπε λα 

θάλεη γηα λα απνηειέζεη ηνλ πόιν ζπζπείξσζεο ησλ ππνηειώλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ.  

Σν πξώην πνπ ζα έπξεπε είλαη ε γλώζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη 

ησλ κεηαβνιώλ ηεο.  

Οη κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ θαπηηαιηζκό θαηά ηελ πεξίνδν από ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 θαη κεηά κπνξνύλ λα ζπκππθλσζνύλ ζηα παξαθάησ: 
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1. Δπέθηαζε θαη θπξηαξρία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο ζε όιν ηνλ 

πιαλήηε. Δληάρζεθε επνκέλσο ζηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ ην 

ζύλνιν ζρεδόλ ηεο δηαζέζηκεο εξγαηηθήο δύλακεο. 

2. Αδπλακία δεκηνπξγίαο λέσλ παξαγσγηθώλ θιάδσλ πνπ ζα είραλ βαζεηά θαη 

καθξνρξόληα επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία. Η κεηαθνξά ησλ παιηώλ παξαγσγηθώλ 

θιάδσλ, ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία αξρηθά θαη ζηελ Κίλα θαηόπηλ, δελ 

αλαπιεξώλνληαλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο κε λένπο θιάδνπο όπσο παιηόηεξα. 

Η ηερλνινγίεο ηεο ειεθηξνληθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ ήζαλ νη κόλεο πνπ έδσζαλ 

κηα αλάζα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 αιιά είραλ επίδξαζε θπξίσο ζηελ νηθνλνκία 

ησλ ΗΠΑ θαη γηα κηθξό ρξόλν.   

3. Οη νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ αδπλαηνύλ λα ζηεξίμνπλ ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπο, πνπ ζπλερώο κεηώλεηαη (δηάγξακκα 5) 

ζηξεθόκελεο πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηδηαίηεξα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά θαζώο ηα 

αδηάζεηα θεθάιαηα ζπλερώο απμάλνληαη 

 

Γηάγξακκα 5 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3011041ec028.pdf?expires=1346000185&id=i

d&accname=freeContent&checksum=BE9AB044474FC50276444F085BACDA86 

 

4. Η δξακαηηθή κείσζε ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ηνπ αηνκηθνύ θαπηηαιηζηή, θαζώο νη 

εηαηξείεο γηγαληώλνληαλ, θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζηε δηεύζπλζε  από 

ηερλνθξάηεο. Σα ππό δηαρείξηζε θεθάιαηα απέθηεζαλ εμαηξεηηθά κεγάιν ξόιν ζην 

ζύλνιν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. 

5. Σεξάζηηα ζπζζώξεπζε πινύηνπ ζε όιν θαη ιηγόηεξα ρέξηα  θαη έληαζε ηεο 

αληζνθαηαλνκήο ηνπ θαζώο πξνρώξεζε ηαρύηαηα ε ζπγθέληξσζε θαη ε 

ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θπξίσο κέζσ ηεο απόιπηεο ζρεδόλ ζύκθπζεο 

ηνπ βηνκεραληθνύ κε ην πηζησηηθό θαη ρξεκαηηζηεξηαθό θεθάιαην αιιά θαη κε ηε 

κείσζε ηεο θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πινύηνπ 

6. Σα παξαπάλσ είραλ εμαηξεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ κεηαβνιή ησλ πνζνζηώλ ησλ 

εξγαδόκελσλ πνπ εληάζζνληαλ ζηνπο θύξηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. ηα 
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επόκελα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ην πνζνζηό ησλ εξγαδόκελσλ ζηνπο ηξεηο 

θύξηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο γηα δύν ρώξεο. Σελ πιένλ βηνκεραληθή από ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα. 

 

Γηάγξακκα 6 

 

Γηάγξακκα 7 

 

https://www.indexmundi.com/greece/labor_force_by_occupation.html 

 

7. Αδπλακία ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο λα εληάμεη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηηο λέεο ηερλνινγίεο ρσξίο κεγάιε δηαηαξαρή ηεο ηερληθήο ζύλζεζεο 
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https://www.indexmundi.com/greece/labor_force_by_occupation.html
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ηνπ θεθαιαίνπ (επνκέλσο θαη ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο) θαη ηε δεκηνπξγία κεγάιεο 

αλεξγίαο.   

8. ην πνιηηηθό πεδίν απμήζεθε ξαγδαία ν ξόινο ησλ ζπιινγηθώλ εθπξνζώπσλ ηνπ 

θεθαιαίνπ (Κνκκηζηόλ, ΔΚΣ, ΓΝΣ, Παγθόζκηα Σξάπεδα, ΠΟΔ θ.ιπ) ζε βάξνο ησλ 

θπβεξλήζεσλ.  

 

   Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο είραλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε ζπλείδεζε ησλ εξγαδόκελσλ. 

Σν θαηλόκελν ηεο ςεπδνύο ζπλείδεζεο, απηό πνπ ν Μαξμ απνθαινύζε θελαθηζκέλε 

ζπλείδεζε, εληάζεθε κε ηε βνήζεηα θαη ησλ πξνπαγαλδηζηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ νξγαληθώλ δηαλννύκελσλ.  

1. Αδπλακία εληνπηζκνύ ηνπ αληηπάινπ. Ο εξγαδόκελνο δελ έρεη απέλαληί ηνπ ηνλ 

θεθαιαηνύρν ηδηνθηήηε αιιά έλαλ απξόζσπν γξαθεηνθξαηηθό κεραληζκό ν 

νπνίνο πέξα από απξόζσπνο θαληάδεη θη σο παληνδύλακνο 

2. Μεγάιε κείσζε ησλ κεγάισλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ κε ηνπο ρηιηάδεο 

εξγαδόκελνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε άκεζε επαθή. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο είλαη 

κηθξόηεξεο θαη ε κε καδηθή παξαγσγή  βνεζά ζηνλ ρσξηζκό ησλ εξγαδόκελσλ 

ζε κηθξέο νκάδεο κε κηθξή ή θαη θαζόινπ επαθή κεηαμύ ηνπο θαη ζπρλά ζε 

αληαγσληζκό.  

3. Απνμέλσζε από ην πξντόλ ηεο εξγαζίαο  ηνπ ην νπνίν δελ έρεη θαλ πιηθή κνξθή 

4. Απόθξπςε ηεο εθκεηάιιεπζεο πίζσ από ηελ αλάδεημε δεπηεξεπνπζώλ 

αληηζέζεσλ  

5. Η κε ύπαξμε ίδησλ ζπλζεθώλ εθκεηάιιεπζεο θαη όξσλ εξγαζίαο, όπσο απηέο 

ππήξραλ ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, αθαηξεί από ηνπο εξγαδόκελνπο 

ηελ ηθαλόηεηα δηαπίζησζεο ηεο ύπαξμεο θνηλώλ ζπκθεξόλησλ εληείλνληαο ηνλ 

αληαγσληζκό κεηαμύ ηνπο θαη κεηώλνληαο δξακαηηθά ην αμηαθό θνξηίν ηνπ 

«εκείο» έλαληη ηνπ «εγώ». Απηό εθθξάζηεθε κε ζαθήλεηα από ηε Θάηζεξ  όηαλ 

είπε: « πνηα είλαη ε θνηλσλία; Γελ ππάξρεη θάηη ηέηνην! Τπάξρνπλ άηνκα, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, θαη ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο, θαη θακία θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα 

παξά κόλν κέζσ ησλ αηόκσλ θαη ηα άηνκα θνηηνύλ πξώηα ηνλ εαπηό ηνπο. 

6. Η κε ύπαξμε παξαδείγκαηνο επλνεί ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ζύζηεκα λα γίλεη 

θπξίαξρε ε άπνςε κεηαμύ ησλ εξγαδόκελσλ  πσο δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή. Να 

θαηαζηνύλ ε κνηξνιαηξία θαη ε παζεηηθόηεηα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

ππνηειώλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηδηαίηεξα κεηά ηνλ 2ν 

παγθόζκην πόιεκν ε αίγιε ηεο ΔΓ έδηλε ειπίδα θαη απνηεινύζε ην 

παξάδεηγκα ζε κεγάιν πνζνζηό εξγαδόκελσλ. Με ηελ αλάδεημε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ΔΓ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο, από ηε δεθαεηία θπξίσο ηνπ ’70 

θαη κεηά, ε ειθπζηηθόηεηα ηνπ παξαδείγκαηνο ππνρσξεί παίδνληαο θη απηό 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θαζνδηθή πνξεία ηεο αξηζηεξάο. Απηό αλαδεηθλύεη θη έλα 

άιιν δήηεκα. Η κέγηζηε πξάμε δηεζληζκνύ είλαη λα θάλεηο ηε ρώξα ζνπ θαη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αζθεί παξάδεηγκα κίκεζεο.   

7. Σαπηόρξνλα, θαη εμ αηηίαο ησλ παξαπάλσ ζε κηα αιιεινηξνθνδνηνύκελε ζπείξα 

θαζνδηθήο πνξείαο, νη εξγαηηθνί αγώλεο βξίζθνληαη ζε ύθεζε κε ηνπο 
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εξγαδόκελνπο λα έρνπλ γπξίζεη ηελ πιάηε ηνπο ζηα ζπλδηθάηα. ην επόκελν 

δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ζπλδηθαιηζηηθή ππθλόηεηα ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη ηα 

πνιύ ρακειά πνζνζηά απηήο ηδηαίηεξα ζηνλ θξίζηκν ηδησηηθό ηνκέα 

 

Γηάγξακκα 8 

 

Σα παξαπάλσ είραλ ζαλ απνηέιεζκα πνιύ κηθξό πνζνζηό εξγαδόκελσλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρώξεο λα θαηαηάζζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηνπο εξγάηεο. ηε Γαιιία ην 

πνζνζηό απηό δελ ππεξβαίλεη ην 7% θαη ην ίδην πεξίπνπ ηζρύεη ζε όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο 

ρώξεο. Η κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ κηζζσηώλ πνπ δελ έρνπλ ζέζεηο δηεύζπλζεο ζηηο 

εηαηξείεο θαηαηάζζεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηε ιεγόκελε «κεζαία ηάμε».  Μηα ηάμε νπζηαζηηθά 

ρσξίο επηζηεκνληθά θξηηήξηα νξηζκνύ ηεο πνπ ν θαζέλαο εληάζζεη όπνηνλ ζέιεη θαη γη 

απηό ζπζθνηίδεη ηνλ δηαρσξηζκό ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ.  

 

  Η εξγαηηθή ηάμε δελ θαηέζηεη αθόκε δπλαηό «από ηάμε θαζ’ εαπηή» λα γίλεη «ηάμε γηα 

ηνλ εαπηό ηεο» όπσο δεηνύζε ν Μαξμ 

 

Σσνετίζεται με το 2ο μέρος: Και τώρα τι κάνοσμε; 

 


