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ΠΠέέρραασσαανν  μμόόλλιιςς  δδύύοο  χχρρόόννιιαα  ααππόό  τταα  ιισσττοορριικκάά
««ΌΌΧΧΙΙ»»  ττοουυ  γγααλλλλιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  οολλλλααννδδιικκοούύ  λλααοούύ
σσττοο  ττόόττεε  ππρροοωωθθοούύμμεεννοο  ΕΕυυρρωωσσύύννττααγγμμαα  κκααιι  οοιι

κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττωωνν  κκρρααττώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  γγιιαα  άάλλλληη  μμιιαα
φφοορράά  εεππέέλλεεξξαανν  ττοο  δδρρόόμμοο  ττηηςς  σσύύγγκκρροουυσσηηςς  μμεε  τταα  σσυυμμ--
φφέέρροονντταα  ττωωνν  λλααώώνν..  ΣΣττιιςς  1133  ττοουυ  ΔΔεεκκέέμμββρρηη  ττοο  σσύύννοολλοο
σσχχεεδδόόνν  ττωωνν  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν  ττωωνν  χχωωρρώώνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ  υυππέέγγρραα--
ψψαανν  ττηηνν  ννέέαα  ««ΕΕυυρρωωσσυυννθθήήκκηη»»..  ΣΣττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  έέγγκκρριι--
σσηηςς  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ααπποοφφύύγγοουυνν  τταα  δδηημμοοψψηηφφίίσσμμαατταα
κκααιι  εεππιιλλέέγγοουυνν  ττηηνν  αασσφφααλλέέσσττεερρηη  οοδδόό  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  κκοοιι--
ννοοββοουυλλίίωωνν..  ΓΓιιαα  άάλλλληη  μμιιαα  φφοορράά  οοιι  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕυυ--
ρρώώππηηςς  ππάάννεε  εεννάάννττιιαα  σστταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  ττωωνν  λλααώώνν,,  γγιιαα
άάλλλληη  μμιιαα  φφοορράά  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττηηςς  ΝΝΔΔ  ππρροοκκρρίίννεειι  ττιιςς  ππιιοο
ααννττιιδδρραασσττιικκέέςς  ––  ααννττιιλλααϊϊκκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς,,  μμεε  ττηηνν  ππλλήήρρηη
σσυυννααίίννεεσσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,,  εεππίί  ττωωνν  ηημμεερρώώνν  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  εειι--
σσήήλλθθεε  ηη  χχώώρραα  σσττηηνν  ΟΟΝΝΕΕ  κκααιι  ττοο  εευυρρώώ..  

Η νέα Ευρωσυνθήκη είναι στα ουσιώδη σημεία της
ίδια με το ηττημένο από τους λαούς Ευρωσύνταγμα.
Αποτελεί το επιστέγασμα της πολιτικής της ΕΕ και
στοχεύει στο να διευκολύνει την πορεία των αντιδρα-
στικών μεταρρυθμίσεων που καιρό τώρα προωθού-
νται σε κάθε χώρα.  Θέλει να κάνει το νεοφιλελευθε-
ρισμό τη μόνη αποδεκτή πολιτική, αναγορεύει την
"άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγο-
ράς" σε υπέρτατο θεσμικό κανόνα, παραγνωρίζει κά-
θε κεκτημένο κοινωνικό δικαίωμα.

Οι εργαζόμενοι και η νεολαία στην Ελλάδα και τις
άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. έχουν πληγεί πολλές φο-
ρές από την αντιδραστική πολιτική της Ε.Ε.. Το πέρα-
σμα στην Ο.Ν.Ε. συνοδεύτηκε από την άγρια λιτότη-
τα, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, ακρί-
βεια και συνεχείς ανατιμήσεις. Στο όνομα της ΕΕ
«απελευθερώθηκαν» οι αγορές ενέργειας και τηλεπι-
κοινωνιών και σήμερα παρουσιάζεται ως δήθεν επιβε-
βλημένο το ξεπούλημα της Ολυμπιακής. Η «επιτήρη-
ση» από την ΕΕ αξιοποιείται ως άλλοθι για την προώ-
θηση των αλλαγών στο ασφαλιστικό. Αποφάσεις της
ΕΕ οδηγούν στην «αναγνώριση» των ιδιωτικών «κολλε-
γίων» και στην απαξίωση των πτυχίων. Με την Κοινή
Αγροτική Πολιτική οδηγούμαστε στο ξεκλήρισμα της
αγροτιάς και τη μαζική εισβολή μεταλλαγμένων. Απέ-
ναντι σ' αυτήν την πολιτική οι εργαζόμενοι και η νεο-
λαία έχουν δώσει όλο τον τελευταίο καιρό αγώνες:
ενάντια στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, ενά-
ντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις αναδιαρθρώ-
σεις της Μπολόνια, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις στον
ΟΤΕ, στα λιμάνια και στην Ολυμπιακή, ενάντια στον
πόλεμο και το ρατσισμό. Η μάχη ενάντια στην Ευρω-
συνθήκη είναι συνέχεια αυτών των αγώνων, είναι συ-

νέχεια των αγώνων ενάντια στην Ε.Ε. του κεφαλαίου,
της καταστολής, του ρατσισμού και του πολέμου.

Η νέα Ευρωσυνθήκη πάει αυτή την πολιτική βήματα
πιο μπροστά και τα συμφέροντα του εργαζόμενου κό-
σμου πολύ πίσω! 

ΟΟιι  άάξξοοννεεςς  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  πποουυ  φφέέρρννεειι  εείίννααιι  οοιι  ππααρραακκάάττωω::

��ΘΘεεσσππίίζζεεττααιι  ωωςς  ««σσυυννττααγγμμααττιικκήή  εεππιιττααγγήή»»  ηη  οολλόό--
ππλλεευυρρηη  εεππίίθθεεσσηη  σστταα  κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  εερργγαασσιιαακκάά  δδιικκααιιώώ--
μμαατταα.. Στο πνεύμα της «ελαστοασφάλειας – flexicurity»
παγιώνεται θεσμικά η μερική απασχόληση, η ανασφά-
λιστη εργασία και η ελαστικοποίηση των σχέσεων ερ-
γασίας

��ΕΕννττεείίννεειι  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττοονν  ααυυττααρρχχιισσμμόό  κκααιι
κκττυυππάάεειι  ττιιςς  δδηημμοοκκρρααττιικκέέςς  κκαατταακκττήήσσεειιςς  ττωωνν  λλααώώνν
αφού αυξάνει τους τομείς στους οποίους η Ε.Ε. μπο-
ρεί να λαμβάνει δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη απο-
φασεις και μεταφέρει ακόμα πιο μακριά τα κέντρα
λήψης αποφάσεων σε διορισμένα όργανα της ΕΕ –
των οποίων μάλιστα οι αποφάσεις φέρονται να έχουν
ανώτερη τυπική ισχύ ακόμα και από τα εθνικά συ-
ντάγματα! ΟΟιι  αασσττιικκέέςς  δδυυννάάμμεειιςς  κκααιι  τταα  κκόόμμμμααττάά  ττοουυςς
σσττηη  χχώώρραα  μμααςς  σσππεεύύδδοουυνν  νναα  ττοο  ππρροοσσυυπποογγρράάψψοουυνν  ααυυ--
ττόό,,  γγιιαα  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  ππρροοββάάλλλλοουυνν  ττιιςς  ααννττιιλλααϊϊκκέέςς
πποολλιιττιικκέέςς  ττοουυςς  ωωςς  ααννααγγκκαασσττιικκέέςς  ππρροοσσααρρμμοογγέέςς  σσττηηνν
««ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ννοομμιιμμόόττηητταα»»..

��ΕΕιισσάάγγοοννττααιι  εειιδδιικκέέςς  ααπποοφφαασσιισσττιικκέέςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίεεςς
μμεε  ββάάσσεειι  ττοονν  ππλληηθθυυσσμμόό  κκάάθθεε  κκρράάττοουυςς, πράγμα που
περιορίζει την δυνατότητα των λαϊκών μαζών να
ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις τους επηρεάζοντας
αποφασιστικά την πολιτική των οργάνων της Ε.Ε. και
ευνοεί την απρόσκοπτη προώθηση των αναδιαρθρω-
τικών πολιτικών των ισχυρών οικονομικών και πολιτι-
κών κέντρων. 

��ΚΚααττοοχχυυρρώώννεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττηηςς  ΕΕΕΕ  νναα  υυπποογγρράά--
φφεειι  ααυυττοοττεελλώώςς  δδιιεεθθννεείίςς  σσυυννθθήήκκεεςς, που θα έχουν άμε-
ση εφαρμογή και ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη χωρίς
να περνάνε για έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια
(π.χ. συμφωνίες για έκδοση και μεταφορά προσωπι-
κών δεδομένων στις ΗΠΑ) 

��ΕΕννιισσχχύύεεττααιι  ηη  σσττρρααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΕΕΕΕ και γίνεται
ειδική αναφορά στον στρατιωτικό – ιμπεριαλιστικό
ρόλο της Ένωσης δήθεν για ειρηνευτικούς ή «αντι-
τρομοκρατικούς» σκοπούς. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για
ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς



πολέμους και την κατοχή χωρών στα Βαλκάνια, την
Μ.Ανατολή και την Κ.Ασία για τον στρατηγικό έλεγχο
και τον έλεγχο των αγωγών πετρελαίου και φυσικού
αερίου για χάρη των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

��ΑΑυυξξάάννεεττααιι  ηη  κκαατταασσττοολλήή  κκααττάά  ττοουυ  ""εεσσωωττεερριικκοούύ
εεχχθθρροούύ"", δηλαδή κατά των κινημάτων που αμφισβη-
τούν τον νεοφιλελευθερισμό και τον καπιταλιστικό
μονόδρομο. Καθιερώνεται ο θεσμός του Ευρωπαίου
Εισαγγελέα, που θα μπορεί να ασκεί διώξεις κατά
οποιουδήποτε πολίτη κράτους-μέλους για διασυνο-
ριακά αδικήματα, η Europol μπορεί πλέον να αναλαμ-
βάνει προανακριτική δράση στο έδαφος των κρατών-
μελών, καθιερώνεται η δυνατότητα ανάληψης στρα-
τιωτικής δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις αιχμές ενός συνο-
λικού αντιδραστικού μεταρρυθμιστικού χάρτη που
αναιρεί εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δι-
καιώματα και ενισχύει τη θέση των δυνάμεων του κε-
φαλαίου σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Αναδεικνύε-
ται έτσι ο ολόπλευρα αντιδραστικός χαρακτήρας που
έχει ολόκληρη η διαδικασία της «Ευρωπαϊκής Ολο-
κλήρωσης». Σε πείσμα των όσων μας λένε οι κυβέρ-
νηση και ΠΑΣΟΚ, «Ενωμένη Ευρώπη» σημαίνει απαξί-
ωση των εργαζομένων, αυταρχισμό και εμπλοκή
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Απέναντι στην αντιδραστική Ευρωσυνθήκη οι εργα-
ζόμενοι και η νεολαία καλούνται να χαράξουν διαλέ-
ξουν το δρόμο της αμφισβήτησης και του αγώνα! Να
πούμε ένα ηχηρό όχι στην ΕΕ, την πολιτική και τους
θεσμούς της, να αντισταθούμε στην ανατροπή όσων
κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών και να συστρα-
τευτούμε στον αγώνα για να μην περάσει το νέο Ευ-
ρωσύνταγμα. Οι εργαζόμενοι και η νεολαία δεν έχουν
τίποτε να κερδίσουν αλλά μόνο να χάσουν αν γίνει αυ-
τό το βήμα προς στη "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση". Υπο-
νομεύεται η δυνατότητα του λαϊκού κινήματος να δρα
και να διεκδικεί, όταν ενισχύονται οι εξουσίες της
Ε.Ε., και αυξάνονται οι κατασταλτικοί θεσμοί. Οι λαοί
όλου του κόσμου πλήττονται όταν οι ιμπεριαλιστικές
διαθέσεις της ΕΕ και των άλλων ισχυρών του κόσμου
ενισχύονται. Είναι καιρό τώρα φανερό ότι η πολιτική
της ΕΕ πλήττει τα εργασιακά και κοινωνικά μας δι-
καιώματα, την ασφάλιση, τους μισθούς, το ωράριο,
την πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά όπως η παιδεία και
η υγεία και για αυτό δεν θα αφήσουμε να επικυρωθεί

μια συνθήκη που αμφισβητεί όλα όσα με αγώνες κερ-
δίσαμε! 

Δημοψήφισμα τώρα! Η κυβέρνηση της ΝΔ – όσο και
αν προσπαθεί να το αποφύγει – έχει την υποχρέωση
να φέρει το ζήτημα μπροστά στην κρίση του ελληνι-
κού λαού. Και κάθε πολιτική δύναμη έχει χρέος να πιέ-
σει προς αυτή την κατεύθυνση και όχι να «σφυρίζει
αδιάφορα». Η ευρωσυνθήκη να πρέπει να ανατραπεί
με το «ΌΧΙ» των λαών, με το όχι του κόσμου της δου-
λειάς, των αγροτών και της νεολαίας που καιρό τώρα
– και με πολλαπλούς τρόπους – δείχνουν την έντονη
διάθεση τους να αμφισβητήσουν τις επιλογές όλων
των τελευταίων κυβερνήσεων! 

ΗΗ  ααννττιιλλααϊϊκκήή  εευυρρωωσσυυννθθήήκκηη  μμπποορρεείί  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποο--
κκρροουυσσττεείί..  ΚΚααλλοούύμμεε  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  κκααιι  ττοουυςς  ααγγωωννιισσττέέςς  ττηηςς
ρριιζζοοσσππαασσττιικκήήςς  ααρριισσττεερράάςς  νναα  ππρρωωττοοσσττααττήήσσοουυνν  σσττηη  σσυυ--
γγκκρρόόττηησσηη,,  μμέέσσαα  ααππόό  ααννοοιιχχττέέςς  μμααζζιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  ππλλαα--
ττιιάάςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  εευυρρωωσσυυννθθήήκκηη  κκααιι  μμεε
ααίίττηημμαα  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  δδηημμοοψψηηφφίίσσμμααττοοςς  ττώώρραα,,  εεππιιχχεειιρρώώ--
ννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  ττοονν  σσυυννττοοννιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  κκοοιιννήή  δδρράάσσηη  μμεε
κκάάθθεε  άάλλλληη  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα,,  δδύύννααμμηη  κκααιι  ααγγωωννιισσττήή  πποουυ  ππαα--
λλεεύύεειι  γγιιαα  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  δδηημμοοψψηηφφίίσσμμααττοοςς  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν
εευυρρωωσσυυννθθήήκκηη

Όχι στην ΕΕ
Όχι στη νέα Ευρωσυνθήκη!

Δημοψήφισμα τώρα!

�Όχι στη λιτότητα, την ελαστική εργασία, τις ιδιω-
τικοποιήσεις – Κατοχύρωση των εργασιακών και κοι-
νωνικών δικαιωμάτων.
�Όχι στην κοινή εξωτερική πολιτική, τον ευρω-

στρατό και τη συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς.
�Ενάντια στον αυταρχισμό, την καταστολή και

τους τρομονόμους – Υπεράσπιση και διεύρυνση των
δημοκρατικών ελευθεριών.
�Ενάντια στην Ευρώπη φρούριο. Ελεύθερη είσο-

δος και ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα σε με-
τανάστες και ντόπιους εργαζόμενους.

Απέναντι στα σχέδια για μια πιο αντιδραστική στρο-
φή της ΕΕ αντιτάσσουμε την προοπτική της ανατρο-
πής της και της αντικαπιταλιστικής διεξόδου που θα
στηρίζεται  στον ενωμένο αγώνα των λαών και των
εργαζομένων. Για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση, εκ-
μετάλλευση και διακρίσεις.

www.enantia.gr
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