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Το σύνθημα που φώναζαν οι απεργοί
του ΟΣΕ «φτηνή συγκοινωνία για το
λαό και ένα ελικόπτερο για τον πρωθυ-
πουργό» δίνει τον τόνο της νέας χρο-
νιάς.

Το 2011 μπαίνει με απεργίες διαρκεί-
ας, προς το παρόν από τις συγκοινωνίες
και έπεται συνέχεια. Σε όλους τους ερ-
γατικούς χώρους η συζήτηση είναι η
ίδια: «Μόνο με απεργίες διαρκείας μπο-
ρούμε να νικήσουμε». 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και
η κυρίαρχη τάξη, έχουν να συγκρου-
στούν για να περάσουν τις επιθέσεις με
το εργατικό κίνημα, που έχει βγει πολύ
πιο δυνατό, έμπειρο και με αυτοπεποί-

θηση για το τι μπορεί να κάνει.
Ήδη τα αποτελέσματα των απεργια-

κών κινητοποιήσεων του 2010 είναι πα-
ντού ορατά.

Το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να αποφεύγει να ανοίγει πολλά
μέτωπα ταυτόχρονα. Όχι τόσο πολύ λό-
γω τακτικής «σαλαμοποίησης», αλλά
γιατί φοβάται. Ενδεικτικό είναι το τι
έχει συμβεί με το νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ που η
προθεσμία ψήφισης στη Βουλή ήταν στις
αρχές Γενάρη, και τώρα μοιάζει ότι έχει
πάει για «αργότερα»…

Το δεύτερο είναι η διαδικασία του
«κατεπείγοντος» που χρησιμοποίησαν

για το Πολυνομοσχέδιο του Παπακων-
σταντίνου στις 16 Δεκέμβρη, και που η
κυβέρνηση δεν τολμάει να χρησιμοποιή-
σει για τις συγκοινωνίες – παρά το γεγο-
νός ότι η μακρόσυρτη συζήτηση στη
Βουλή περιέχει τον «κίνδυνο» να συνε-
χίσουν οι απεργίες για τον επόμενο μή-
να.

Το τρίτο είναι η αδυναμία να ελέγ-
ξουν τις απεργίες μέσα από τα δικαστή-
ρια. Τα δικαστήρια έχουν μετατραπεί
στο μακρύ χέρι της κυβέρνησης, για να
βγάζει «παράνομες» ή «καταχρηστικές»
ή και τα δυο τις απεργίες. Αυτό παλιότε-
ρα ήταν ένα δυνατό όπλο για να σταμα-
τάνε τους αγώνες. Η πρώτη φορά που

“Και ένα ελικόπτερο 
για τον πρωθυπουργό”

24ωρη απεργία σε όλες τις συγκοινωνίες: Πέμπτη 13 Γενάρη.
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έσπασε ήταν με την απεργία των φορτη-
γατζήδων. Το χρησιμοποιεί ξανά με τις
συγκοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να τους
βάλει φρένο.

Όποιος διερωτάται εάν οι απεργίες
της προηγούμενης χρονιάς κέρδισαν, η
απάντηση είναι ναι. Μπορεί να μην ανά-
τρεψαν το Μνημόνιο ακόμα, αλλά έχουν
οδηγήσει σε μια κυβέρνηση που έχει χά-
σει τον έλεγχο και ένα εργατικό κίνημα
πολύ πιο δυνατό.

Όλα αυτά δεν έπεσαν από τον ουρα-
νό. Στο υπόβαθρο αυτών των εξελίξεων
βρίσκεται η παρατεταμένη οικονομική
κρίση και διεθνώς και στην Ελλάδα. Οι
Φαϊνάνσιαλ Τάϊμς σε άρθρο που είχαν
με αφορμή την Πορτογαλία έλεγαν ότι:
«Η κρίση της Ευρωζώνης κινείται από
την περιφέρεια στο κέντρο. Αυτό που
ξεκίνησε σαν δημοσιοοικονομική και
τραπεζική κρίση στην Περιφέρεια, επε-
κτείνεται σαν κρίση αναξιοπιστίας στην
καρδιά της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Με-
τά την «διάσωση» της Πορτογαλίας, η
Ευρωζώνη δεν θα έχει πια εύκολες επι-
λογές».

Οι κίνδυνοι να χρεοκοπήσουν μια σει-
ρά κράτη μέλη του ευρώ, έχει κάνει τους
Ευρωπαίους τεχνοκράτες να μιλάνε για
«κούρεμα» του χρέους, ευρωομόλογα
και μια διαρκή δημοσιονομική πειθαρ-
χία για όλους. Μέτρα που θα βάλουν τις
περισσότερες οικονομίες της Ευρωζώ-
νης σε μεγαλύτερη ύφεση. 

Στην Ελλάδα εκτιμάνε ότι η ύφεση για
το 2011 θα είναι όσο και την προηγούμε-
νη χρονιά – γύρω στο 4,5%. 

Στα συνδικάτα έχει υπάρξει μια μετα-
τόπιση του κέντρου βάρους από την γρα-
φειοκρατία στην βάση. Τέτοια φαινόμε-
να είχαν υπάρξει τα τελευταία χρόνια,
ιδιαίτερα με την απεργία των τραπεζοϋ-
παλλήλων το 2005 που κράτησε σχεδόν
ένα μήνα. Όμως η μεγάλη διαφορά ήταν
το 2010. Η χρονιά ξεκίνησε με τις γρα-
φειοκρατικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ να δηλώνουν ότι δεν θα «βυθί-
σουν το πλοίο του ΠΑΣΟΚ». Η ρωγμή
ξεκίνησε στην ΑΔΕΔΥ κάτω από την
πίεση της βάσης με  τις απεργίες στις
εφορίες, στα τελωνεία και στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών που αγνόησαν την
ΑΔΕΔΥ και προχώρησαν μόνοι τους, με
επικεφαλής τα πιο μαχητικά κομμάτια
και το συντονισμό τους.

Αυτό που έγινε στην αρχή της χρονιάς
σε έναν κλάδο, γενικεύτηκε μέσα στο
2010 παντού. Η οργάνωση των οκτώ πα-
νεργατικών, η μεγάλη συμμετοχή πανελ-
λαδικά στην Πανεργατική στις 5 Μάη

και η Πανεργατική στις 15 Δεκέμβρη

σηματοδοτούν αυτήν τη στροφή. Πα-

ντού, σε όλους τους χώρους, δημιουρ-

γούνται κινήσεις συνδικαλιστών και μα-

χητικών εργατών και εργατριών που δεν

περιμένουν τι θα κάνει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕ-

ΔΥ και οι Ομοσπονδίες τους. Έτσι έχει

βγει και η απεργία στις συγκοινωνίες

και αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο

που κουβαλάει το εργατικό κίνημα τη

νέα χρονιά.

Η αριστερά
Μπορεί η αριστερά να στηρίξει και

να προχωρήσει αυτό το κίνημα; Τα απο-

τελέσματα των δημοτικών εκλογών, δεν

ήταν μια επίδειξη «αδιαφορίας των απο-

λίτικων» όπως προσπαθούν να μας πουν

διάφοροι αναλυτές της αποχής, αλλά η

επιβεβαίωση της στροφής αριστερά. Οι

100 χιλιάδες ψήφοι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ

δεν είναι απλά έκφραση θυμού και ορ-

γής, αλλά πολιτικού προχωρήματος. Η

αντικαπιταλιστική αριστερά μέσα στην

εργατική τάξη έχει την απήχηση και την

προτίμηση χιλιάδων εργατών, όπως είχε

στις αρχές της δεκαετίας ο αντικαπιταλι-

σμός σε χιλιάδες νεολαίους σε όλον τον

κόσμο. 

Στην πρόσφατη ιστορία στην Ελλάδα

(και διεθνώς) δεν είναι η πρώτη φορά

που το εργατικό κίνημα συγκρούεται με

μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και

ξεπερνάει τα εμπόδια της συνδικαλιστι-

κής γραφειοκρατίας. Το 1985 ήταν η

προηγούμενη φορά που οι εξελίξεις

ήταν αντίστοιχες με τις σημερινές. Το

«σταθεροποιητικό πρόγραμμα» του Ση-

μίτη ξεσήκωσε τους συνδικαλιστές και

τη βάση του ΠΑΣΟΚ, συνεργάστηκαν

με την αριστερά και πήραν τον έλεγχο

της ΓΣΕΕ, έφτιαξαν εργατική παράταξη

σε σύγκρουση με την ΠΑΣΚΕ (ΣΣΕΚ)

και δημιούργησαν ένα νέο σοσιαλιστικό

κόμμα. Για την Αριστερά ήταν οι καλύ-

τερες εξελίξεις που μπορούσε να φαντα-

στεί. Κάτω από την πίεση των εξελίξεων

τα δυο κόμματα της κοινοβουλευτικής

αριστεράς ενώθηκαν και δημιούργησαν

τον ΣΥΝ. Όλο το πολιτικό σκηνικό πή-

γαινε προς τα αριστερά και για πρώτη

φορά τα κόμματα της αριστεράς βρίσκο-

νταν στο επίκεντρο. Και όμως, το αποτέ-

λεσμα ήταν να χαθεί εκείνη η μεγάλη

ευκαιρία και να ακολουθήσει νέα διά-

σπαση της αριστεράς και  ξανασυσπεί-

ρωση όλου αυτού του κομματιού που εί-

χε απορρίψει το ΠΑΣΟΚ, πίσω στη σο-

σιαλδημοκρατία.

Η ρεφορμιστική αριστερά δεν μπορεί
να λειτουργήσει σαν εναλλακτική λύση
για τον κόσμο που σπάει από τη σοσιαλ-
δημοκρατία, γιατί έχει την ίδια στρατη-
γική. Η στρατηγική της είναι ο ίδιος κοι-
νοβουλευτικός δρόμος που έχει και το
ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό, παρόλο που ζητάει
σήμερα να φύγει το ΠΑΣΟΚ από την
κυβέρνηση, δεν τολμάει να στηρίζει τις
απεργίες διαρκείας που θα μπορούσαν
να ρίξουν την κυβέρνηση και το μνημό-
νιό της. Παρόλο που έχει ανοίξει η συ-
ζήτηση για το πάγωμα του χρέους, η ρε-
φορμιστική αριστερά υποστηρίζει κου-
ρέματα και ευρωομόλογα όπως και η
γερμανική σοσιαλδημοκρατία. 

Η διαφορά με το 1985 είναι η ανάδει-
ξη της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
σαν δύναμη ορατή, υπαρκτή και με συν-
δέσεις με την εργατική τάξη και τις μά-
χες που δίνει. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα
ότι οι σημερινές ανταρσίες ενάντια στην
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν θα έχουν
την ίδια τύχη όπως τότε. Οι εκατό χιλιά-
δες που επέλεξαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
τοπικές εκλογές είναι τεράστιο πολιτικό
γεγονός που μπορεί να παίξει καθορι-
στικό ρόλο μέσα στη νέα χρονιά.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να γίνει
δύναμη στήριξης και προώθησης των
απεργών ενάντια στο Μνημόνιο και των
αγώνων ενάντια στο ρατσισμό. 

Ο Γκράμσι έγραφε ότι οι αγώνες που
δίνουν οι εργάτες είναι και οικονομικοί
και πολιτικοί και ιδεολογικοί. Ο ρόλος
μιας επαναστατικής ηγεσίας είναι να
καταφέρνει να ενώνει τις μάχες σε όλα
αυτά τα επίπεδα ώστε η συγκεντρωμένη
δύναμη της τάξης να ανατρέψει όλα τα
εμπόδια του καπιταλισμού. Αυτό το ρό-
λο έχουν να αναλάβουν οι χιλιάδες αντι-
καπιταλιστές που αναδύονται σαν ρεύμα
σήμερα.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί και πρέπει να
λειτουργήσει σαν πόλος που τους ενώνει
στην προοπτική ανατροπής αυτού του
άθλιου και βάρβαρου καπιταλισμού.
Παίρνοντας πάνω της τα καθήκοντα ενί-
σχυσης της βάσης που αγωνίζεται να
κλιμακώσει τις απεργίες της, αναδει-
κνύοντας τις μάχες ενάντια στον ρατσι-
σμό και τις νεοφασιστικές συμμορίες
και προβάλλοντας τα αιτήματα για τη
διαγραφή του χρέους, την κρατικοποίη-
ση των τραπεζών και τον εργατικό έλεγ-
χο. Τα καθήκοντα αυτού του τρίπτυχου
μετρούν το ρόλο της επαναστατικής ηγε-
σίας σήμερα. Το ΣΕΚ στηρίζει την κοινή
προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυ-
τή την πρό(σ)κληση.        n
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Με τo καλημέρα της ορκωμοσίας των
νέων δημοτικών και περιφερειακών συμ-
βουλίων φάνηκε ότι η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο.
Σχεδίαζε να επιβάλει με πραξικόπημα
τις περικοπές του Καλλικράτη και του
Μνημονίου ελέγχοντας ασφυκτικά τους
νέους θεσμούς διαχείρισης. Όμως,  η
εκλογή συμβούλων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
περιφέρειες και Δήμους έχει σημάνει ότι
η δυναμική της αντίστασης στη λιτότητα,
τις περικοπές, το ρατσισμό βρήκε δρόμο
να εκφραστεί με τρανταχτό τρόπο: εκατό
χιλιάδες ψήφοι, επτά περιφερειακοί σύμ-
βουλοι και εκλογή αρκετών δημοτικών
συμβούλων, ανάμεσα  σε αυτούς  για
πρώτη φορά εκπρόσωποι σε μεγάλους
Δήμους, όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς.

Ήδη, στην ορκωμοσία και στην πρώτη
συνεδρίαση για την εκλογή των οργάνων
και των επιτροπών η αντικαπιταλιστική
αριστερά έκανε διακριτή την εναλλακτι-
κή της πρόταση. Συμβολικά, οι εκπρόσω-
ποι της έδωσαν  πολιτικό  όρκο στήριξης
των αγώνων των εργαζόμενων, ντόπιων
και μεταναστών. Πρόβαλαν την αντικα-
πιταλιστική απάντηση αναδεικνύοντας το
αίτημα της διαγραφής του χρέους και της
απαγόρευσης των απολύσεων, και συγκε-
κριμένα και άμεσα των χιλιάδων συμβα-
σιούχων στους Δήμους.

Αλλά και πριν την ορκωμοσία, ο αγώ-
νας για να σώσουμε τις υπηρεσίες από τη
Παγκάλεια λαιμαργία για χάρη των με-
γαλοεπιχειρηματιών και εργολάβων ξε-
κίνησε με τον αγώνα κατά της ιδιωτικο-
ποίησης της αποκομιδής των σκουπιδιών
και κατά της κατασταλτικής εκστρατείας
για νέα χωματερή με εργολάβο τον…
Παπουτσή στην Κερατέα. Την ίδια πε-
ρίοδο εμπόδισαν με περιφρούρηση σε
κεντρικά ξενοδοχεία την συνεδρίαση του
ΕΣΔΚΝΑ που θα αποφάσιζε την σύμβα-
ση εκχώρησης της διαχείρισης των σκου-

πιδιών ουσιαστικά στον όμιλο Μπόμπο-
λα. Συνδικαλιστές με την στήριξη, δημο-
τικών και περιφερειακών συμβούλων
εμπόδισαν με επιτυχία την έκδοση μιας
τέτοιας απόφασης.

Η επιχείρηση «σκουπίδια» για τους
ιδιώτες καπιταλιστές σημαίνει «πράσι-
νες» μπίζνες εκατομμυρίων ευρώ με τις
πλάτες του κράτους και απομύζηση κερ-
δών χωρίς να κουνάνε το δακτυλάκι τους.
Το μάρμαρο θα το πληρώσουν με χιλιά-
δες απολύσεις οι εργαζόμενοι  στην κα-
θαριότητα αλλά και ο κόσμος στις γειτο-
νιές που θα βλέπει να στοιβάζονται οι
σωροί των σκουπιδιών κάτω από τα πα-
ράθυρα των σπιτιών του.

Όμως το μέτωπο των περικοπών δεν
περιορίζεται στη καθαριότητα. Χιλιάδες
εργαζόμενοι βρίσκονται αυτό το διάστη-
μα με την απειλή της άμεσης απόλυσης
μέσω της μη ανανέωσης της σύμβασης.
Αυτό σημαίνει τίναγμα στα ύψη της ανερ-
γίας και της φτώχειας αλλά και διάλυση
υπηρεσιών πρόνοιας. Στην Αθήνα, 2.400
εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις
πάνω από οκτώ χρόνια και αντιμετωπί-

ζουν άμεσα την απόλυση μέσω μη ανανέ-
ωσης των συμβάσεων. Το σωματείο ερ-
γαζόμενων στη καθαριότητα οργάνωσε
48ωρες απεργίες και ο Δήμος Αθήνας
προσέφυγε στα δικαστήρια. Στο πλευρό
των απεργών βρέθηκε ο εκπρόσωπος της
Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας.
Μάλιστα μια τέτοια παρέμβαση σε δίκη
πριν από τις 15 Δεκέμβρη διευκόλυνε δε-
κάδες εργαζόμενους να κατέβουν στη
απεργιακή συγκέντρωση στο Μουσείο,
μαζί με την Επιτροπή αλληλεγγύης συνδι-
κάτων και συνδικαλιστών. Συγκροτού-
νται επιτροπές συμβασιούχων που δίνουν
την μάχη πότε στα δικαστήρια και πότε
με απεργίες και καταλήψεις ενάντια στις
απολύσεις, όπως στο Πειραιά και στην
Ηλιούπολη. 

Σε μία από τις δίκες, στις οποίες ο
Γ. Καμίνης παρά τις διακηρύξεις και τις
υποσχέσεις ότι δεν πρόκειται η Δημοτική
Αρχή να παρέμβει σε δίκη κατά των ερ-
γαζόμενων οδηγώντας πρακτικά στην
απόλυση τους, έστειλε τον νομικό σύμ-
βουλο του Δήμου. Η επέμβασή μας που
έβαλε ζήτημα ότι πρέπει να αποσύρει ο

Ανταρσίες
στους δήμους

Διαδήλωση την ημέρα της ορκομωσίας στο Δήμο Αθήνας στις 29 Δεκέμβρη.
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Δήμαρχος την αρνητική του θέση βοήθη-

σε τους εργαζόμενους. Υπήρξε συμπό-

ρευση των αριστερών δημοτικών συμβού-

λων, καταλυτική για την αλλαγή της  στά-

σης του Δημάρχου. Η συνέχεια αποτυπώ-

θηκε στη θετική για τους εργαζόμενους

απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό δίνει τα

περιθώρια για την αντικαπιταλιστική

αριστερά να οργανώσει τον κόσμο μα-

κριά από τις αδιέξοδες προσδοκίες δι-

καίωσης στα δικαστήρια για να τη πάει

εκεί που ο κόσμος έχει τη δύναμη, στο

χώρο δουλειάς και να κλιμακώσει τον

αγώνα με απεργία διαρκείας και κατάλη-

ψη.

Αντίστοιχα, το άλλο ζήτημα που έχει

ανοίξει είναι η απειλή διάλυσης των δη-

μόσιων συγκοινωνιών, τόσο των αστικών

όσο και του ΟΣΕ. Πρόκειται για ένα

άγριο χτύπημα στα φτωχότερα στρώματα

της εργατικής τάξης. Με την κατάργηση

γραμμών για τις συνοικίες, η αναμονή

και οι ουρές γίνονται αφόρητες ενώ  το

στριμωξίδι απίστευτο. Τα πανάκριβα ει-

σιτήρια είναι το πιο προκλητικό αποτέλε-

σμα αυτού του «εκσυγχρονισμού». Μόνο,

η μαχητική δράση των εργαζόμενων στις

συγκοινωνίες μπορεί να σώσει το δημό-

σιο αγαθό που ακούει στο όνομα συγκοι-

νωνία. Μόνο η συλλογική απόφαση των

εργαζόμενων στα ΜΜΜ να επιβάλουν τη

δωρεάν μετακίνηση μπορεί να τη κάνουν

πράξη δίνοντας ανακούφιση στον κόσμο

που η κυβέρνηση του αρπάζει το μισθό

και τη σύνταξη. Οι αντικαπιταλιστές συν-

δικαλιστές έχουν να δώσουν τη μάχη για

την απεργία ώστε να μπλοκάρουμε τις

ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις και την

αύξηση των εισιτηρίων σε βάρος του λα-

ού και όλοι οι εργαζόμενοι και η νεολαία

να σταθούν στο πλευρό τους.

Το τσεκούρι του Καλλικράτη πέφτει

βαρύ και στο χώρο της παιδείας με τις

συγχωνεύσεις και τις περικοπές της Δια-

μαντοπούλου που εξαφανίζουν το σχο-

λείο της γειτονιάς για να το κάνουν…πο-

λυδύναμο και υπερτοπικό λες και είναι

αστυνομικό τμήμα ή εμπορικό κέντρο.

Από τη χαμηλότερη βαθμίδα, τους βρε-

φονηπιακούς σταθμούς έως τα λύκεια

και τις άλλες βαθμίδες η επίθεση είναι

καταστροφική σπρώχνοντας τα παιδιά

των φτωχών, ντόπιων και μεταναστών,

έξω από τα σχολεία αφού οι γονείς έχουν

πετσοκομμένο εισόδημα και δεν αντέ-

χουν ούτε τα αυξημένα τροφεία, ούτε πο-

λύ περισσότερο τα δίδακτρα στα ιδιωτι-

κά.

Ο νέος ρατσιστικός νόμος του Παπου-

τσή, ο φράχτης στον Έβρο, οι ρατσιστι-

κές και φασιστικές επιθέσεις στον Άγιο

Παντελεήμονα και στην Πλ. Αττικής, ο

περιορισμός του ασύλου ξεσήκωσαν ορ-

γή αλλά και ένα νέο κύμα αγώνων των

προσφύγων και των μεταναστών αλλά

και του εργατικού και νεολαιίστικου κι-

νήματος.

Σε αυτούς τους αγώνες πρωτοστάτησε

η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσι-

σμό και τη Φασιστική Απειλή και η Ένω-

ση Μεταναστών Εργατών. Η εκλογή του

συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ στο Δημοτικό

Συμβούλιο αποτύπωσε την εμπιστοσύνη

κόσμου που ήθελε να δώσει αυτή μάχη. 

Η νίκη της μεγάλης απεργίας πείνας

των Ιρανών προσφύγων που απέσπασαν

πολιτικό άσυλο για πενήντα άτομα ράβο-

ντας τα στόματα τους και κλείνοντας τη

πόρτα του Υπουργείου Προ.Πο είχε τη

στήριξη του δημοτικού συμβούλου Αθή-

νας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η νίκη των απερ-

γών Σενεγαλέζων της Κ.Τζαρτζούλης ΑΕ

στα Γιάννενα ήταν άλλη μια ελπιδοφόρα

δράση στηριγμένη στη δυναμική της πα-

ρουσίας των  εκλεγμένων και των υποψή-

φιων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη περιφέρεια

της Ηπείρου. 

Η μάχη ενάντια στον αποπροσανατολι-

σμό και τη διάσπαση της εργατικής τάξης

για να μην περάσουν οι επιθέσεις του

Μνημονίου απλώνεται από γειτονιά σε

γειτονιά. Μπορούμε να κάνουμε τις γει-

τονιές όχι μόνο ελεύθερες από τους φα-

σίστες, αλλά και κέντρα αγώνα και αντί-

στασης στις επιθέσεις με βάση τα δυνατά

συνδικάτα αλλά και την ίδια την

ΑΝΤΑΡΣΥΑ που λειτουργεί πια σαν πη-

γή έμπνευσης  για νικηφόρους αγώνες.

Ξεκινήσαμε να δίνουμε μάχες και μπο-

ρούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο με αντι-

καπιταλιστικές επιλογές που ανταποκρί-

νονται στις προσδοκίες τους απλού κό-

σμου που θέλει να παλέψει και να νική-

σει.

Πέτρος Κωνσταντίνου

Συναυλία συμπαράστασης στο μπλόκο της Κερατέας: 23 Δεκέμβρη.
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Η μάχη ενάντια στο Μνημόνιο αποτε-
λεί σήμερα τη μητέρα όλων των μαχών
για την εργατική τάξη και την Αριστερά
στην Ελλάδα. Η άρχουσα τάξη κάνει κά-
θε δυνατή ιδεολογική προσπάθεια για να
προκαλέσει σύγχυση και αποπροσανατο-
λισμό στην ολοένα αυξανόμενη οργή και
μαχητικότητα των από κάτω που πλήττο-
νται από τα μέτρα του Μνημονίου. Γι' αυ-
τό και η επιτυχία ή όχι του κινήματος δεν
θα κριθεί μόνο στις απεργίες και τους
δρόμους, αλλά και στο κρίσιμο πεδίο των
ιδεών.

Ο ρατσισμός είναι από αυτή την άπο-
ψη το σημαντικότερο όπλο στη φαρέτρα
των από πάνω. Το ρατσιστικό δηλητήριο
κατά των μεταναστών απειλεί να ξεστρα-
τίσει την οργή των εργατών και της νεο-
λαίας κατά της κοινωνικής και πολιτικής
συμμαχίας που στηρίζει το Μνημόνιο –
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τους καπι-
ταλιστές και τα κόμματά τους, τη Νέα
Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ. Το εργατικό
κίνημα δεν μπορεί να δώσει πετυχημένα
τη μάχη κατά του Μνημονίου με όρους
συνδικαλιστικούς, παρά μονάχα με
όρους πολιτικούς. Γι' αυτό και η σύ-
γκρουση με τον ρατσισμό αποτελεί όχι
περιεχόμενο κάποιων "αντιρατσιστών ει-
δικών", αλλά κομβικό πεδίο αυτής της συ-
νολικής μάχης.

Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε
σχέση με την μάχη ενάντια στον ρατσι-
σμό στην Ελλάδα; Δυναμώνει ή όχι η
επιρροή των ρατσιστικών ιδεών; Μπο-

ρούμε να αποτιμήσουμε αντικειμενικά
τον συσχετισμό των δυνάμεων ώστε να
ξετυλίξουμε την αντιρατσιστική μας δρά-
ση σε στέρεο έδαφος; Για να ξεφύγουμε
από τις γενικεύσεις που ακούγονται κυ-
ρίαρχα στον δημόσιο λόγο (από το "οι
Έλληνες δεν είναι ρατσιστές" μέχρι το
αντίστροφό του ότι "όλοι οι Έλληνες εί-
ναι ρατσιστές") πρέπει να συμφωνήσου-
με σε κάποιες βασικές μεθοδολογικές
αρχές.

Ξεκινάμε από την αφετηρία ότι ο ρα-
τσισμός – οι συστηματικές δηλαδή δια-
κρίσεις που αντιμετωπίζουν κομμάτια
του πληθυσμού με βάση την εθνικότητα,
το χρώμα, τη γλώσσα ή τη θρησκεία τους
– δεν είναι αποτέλεσμα των λάθος ιδεών
που υπάρχουν στα κεφάλια των ανθρώ-
πων, αλλά αποτέλεσμα της δράσης των
ίδιων των θεσμών της αστικής κοινωνίας,
πρώτα και κύρια του αστικού κράτους.
Ούτως ή άλλως το αστικό κράτος "από
γεννησιμιού του" δεν αναγνώριζε ως υπο-
κείμενα δικαιωμάτων όλους τους ανθρώ-

πους που ζούσαν στην επικράτειά του
(από όπου και η ανάγκη της "ιθαγένει-
ας"). Αυτό ήταν ένα από τα εγγενή ελατ-
τώματα της αστικής τάξης που χρησιμο-
ποίησε το έθνος ως όχημα για την υλο-
ποίηση των οικουμενικών επαγγελιών
του Διαφωτισμού. Από την γέννηση
ωστόσο του καπιταλισμού μέχρι το σημε-
ρινό σάπισμά του, τα πράγματα έχουν γί-
νει πολύ χειρότερα. Οι ρατσιστικές δια-
κρίσεις κατά των μειονοτήτων και των
μεταναστών είναι σήμερα κοινό χαρα-
κτηριστικό των εθνικών κρατών σε όλον
τον πλανήτη. Για την εργατική τάξη, που
φιλοδοξεί να οικοδομήσει τη δική της
εναλλακτική λύση απέναντι στον καπιτα-
λισμό, ο αντιρατσισμός είναι εκ των ων
ουκ άνευ προϋπόθεση της ενότητάς της
και της επιτυχίας του αντικαπιταλιστικού
της αγώνα.

Αν ξεκαθαρίσει κανείς πάνω σε αυτό,
μπορεί να εντοπίσει εκείνα τα σημεία
που ενισχύουν την επιρροή των ρατσιστι-
κών ιδεών και πρακτικών και εκείνα που

| 8 | Γενάρης - Φλεβάρης| 2011

Να ρίξουμε τα τείχη
του ρατσισμού
Η μάχη ενάντια 
στο Μνημόνιο χρειάζεται
τη μάχη ενάντια στο 
ρατσισμό για να 
είναι νικηφόρα, 
γράφει ο Θανάσης 
Καμπαγιάννης.

Πρόσφυγες από το Ιράν συγκεντρωμένοι στην πύλη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
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την αποδυναμώνουν, όσον αφορά την ελ-
ληνική περίπτωση.

Ρατσιστική κλιμάκωση
Έτσι τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε

μια αναμφισβήτητη κλιμάκωση του ρα-
τσισμού. Τα στοιχεία γι’ αυτό είναι κατα-
λυτικά. Μονάχα οι νομοθετικές πρωτο-
βουλίες των κυβερνήσεων της Νέας Δη-
μοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι ενδει-
κτικές: οι διαφημιζόμενες "ευκαιρίες για
νομιμοποίηση" του 2001 και του 2005
έδωσαν τη θέση τους σε ένα ασφυκτικό
πλαίσιο παρανομίας για όλους. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι σήμερα δεν υπάρχει
στην Ελλάδα καμία διαδικασία νομιμο-
ποίησης (στην ουσία δεν υπάρχει από το
2004 και πέρα), ενώ η διαδικασία χορή-
γησης ασύλου είναι, σύμφωνα και με τις
πιο θεσμικές πηγές, μια παρωδία. Ο νό-
μος που έφερε ο Παπουτσής στη Βουλή
όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά
σφραγίζει την πρόθεση της κυβέρνησης
να μην προχωρήσει σε οποιουδήποτε τύ-
που νομιμοποίηση για χιλιάδες μετανά-
στες (ανάμεσά τους και για πολλούς που
είχαν χαρτιά και τα έχασαν λόγω ανερ-
γίας και αδυναμίας να μαζέψουν τα απα-
ραίτητα ένσημα).

Αν φύγουμε από τη σφαίρα της πολιτι-
κής και πάμε στο πεδίο του σκληρού πυ-
ρήνα του κράτους, τα πράγματα είναι
ακόμα χειρότερα. Όλα τα στοιχεία συ-
ντείνουν στο ότι οι μετανάστες και οι με-
τανάστριες που έρχονται σε επαφή με το
κράτος αντιμετωπίζουν τον πιο ξεδιά-
ντροπο ρατσισμό. Η ΕΛΑΣ είναι πλέον
διαβόητη για τις ρατσιστικές της μεθό-
δους. Οι καταγγελίες δεν έρχονται από
κάποιες αντιρατσιστικές οργανώσεις: οι
Γερμανοί αστυνομικοί που συμμετέχουν
στα ευρωπαϊκά κλιμάκια της FRONTEX
έφτασαν να ζητήσουν την απομάκρυνσή
τους από το σώμα, αν δεν σταματήσει η
ρατσιστική μεταχείριση των μεταναστών
από τις ελληνικές αρχές! Δεν είναι όμως
μόνο στην αστυνομία που εντοπίζεται το
πρόβλημα. Σύμφωνα με έρευνα που διε-
ξήγαγε ο καθηγητής εγκληματολογίας
και βοηθός του συνήγορου του Πολίτη
Βασίλης Καρύδης στα αρχεία του Εφε-
τείου Κακουργημάτων Αθήνας το καλο-
καίρι του 2008, η ποινική μεταχείριση
των κατηγορουμένων από τους δικαστές
διαφοροποιείται συστηματικά με βάση
φυλετικά κριτήρια. Βασικό συμπέρασμα
της έρευνας ήταν ότι «οι αλλοδαποί μετα-
νάστες κατηγορούμενοι, ιδιαίτερα όσοι
συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά αλλο-

δαπός - άντρας - ηλικίας 35 έως 50 ετών -
εργάτης, υφίστανται σαφώς δυσμενέστε-
ρη μεταχείριση κατά την επιμέτρηση των
ποινών» συγκριτικά με τους Έλληνες κα-
τηγορουμένους.

Επειδή ακριβώς το ρατσιστικό οικοδό-
μημα λειτουργεί σαν πυραμίδα, οι κορυ-
φές της κυβέρνησης και του κράτους
στέλνουν το μήνυμα των διακρίσεων σε
βάρος των μεταναστών σε όλες τις βαθμί-
δες του κράτους και κατόπιν στο σύνολο
της κοινωνίας. Έτσι, για παράδειγμα, οι
διευθυντές των σχολείων καλούνται πλέ-
ον να ελέγχουν την νομιμότητα των χαρ-
τιών των ανήλικων μεταναστών μαθητών,
από την εισδοχή τους στο σχολείο μέχρι
την συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτί-
ου για την είσοδο στο Πανεπιστήμιο.
Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν την
εκτεταμένη χρήση από πλευράς σχολι-
κών διευθυντών του προσχήματος της
"πληρότητας του σχολείου", για να μην
εγγράφονται αλλοδαποί μαθητές και χα-
θεί η εθνοτική "καθαρότητα" της σχολι-
κής μονάδας, ως μέτρο ενάντια στην υπο-
τιθέμενη υποβάθμισή της. Το ίδιο μήνυμα
στέλνεται πλέον στους διευθυντές των
νοσοκομείων: η απομάκρυνση των μετα-
ναστών ασθενών θα αποτελεί πλέον δεί-
κτη της υπαγωγής των νοσοκομειακών
μονάδων στις επιταγές του Μνημονίου
και των περικοπών. Ο Λοβέρδος ως
υπουργός Υγείας, με την υποστήριξη του
Γεωργιάδη του ΛΑΟΣ, κοστολόγησαν σε
δήθεν 150 εκατομμύρια ευρώ τη "σπατά-
λη" που προκαλούν οι μετανάστες στο
ΕΣΥ. Δεν κοστολόγησαν βέβαια τη ζημία
των εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλι-
στων εργατών, ντόπιων και μεταναστών,
για τα ασφαλιστικά ταμεία και το σύστη-
μα υγείας, προς όφελος των εργοδοτών
που τσεπώνουν τις ανείσπρακτες εισφο-
ρές.

Η θεσμοποιημένη ρατσιστική πολιτική
ακολουθεί τους μετανάστες σε όλες τις
πλευρές της κοινωνικής τους ζωής. Το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια
είναι η εργασία. Οι μετανάστριες και οι
μετανάστες, που είναι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία εργάτες, είναι ένα χρυ-
σωρυχείο για την εργοδοσία: είναι φτη-
νότεροι από τους ντόπιους, συνήθως ανα-
σφάλιστοι και έχουν ένα επιπλέον εμπό-
διο αν επιθυμούν να συνδικαλιστούν –
την παρανομία και την ρατσιστική αντι-
μετώπιση των κρατικών αρχών. Ένα άλ-
λο παρόμοιο πεδίο είναι αυτό της στέγης
και της κατοικίας: εκατοντάδες ιδιοκτή-
τες σπιτιών στο κέντρο της Αθήνας εκμι-
σθώνουν ρημαγμένα διαμερίσματα σε
μετανάστες που είναι και οι μόνοι που θα
δέχονταν να τα μισθώσουν. Στις "καλές"
περιοχές, αντίθετα, τα ενοικιαστήρια συ-
νήθως περιέχουν την ένδειξη "όχι μετα-
νάστες". Έτσι, η παρουσία των μετανα-
στών – ως αποτέλεσμα της παρανομίας
και της φτώχειας – είναι μεγαλύτερη στις
πιο υποβαθμισμένες και φτωχές περιοχές
των πόλεων. Η συσχέτιση της «λαθρομε-
τανάστευσης» με την «υποβάθμιση» γίνε-
ται έτσι μια αυτοεκπληρούμενη προφη-
τεία.

Η ρατσιστική κλιμάκωση των τριών τε-
λευταίων χρόνων δεν έχει όμως να κάνει
μόνο με τις πολιτικές αποφάσεις των κυ-
βερνήσεων και την πρακτική των κρατι-
κών αρχών. Κομμάτι της ρατσιστικής κλι-
μάκωσης στάθηκαν δύο ακόμα κρίσιμοι
παράγοντες: ο πρώτος ήταν η επιτυχία
ενός ρατσιστικού κόμματος, του ΛΑΟΣ,
να μπει στη Βουλή το 2007 και να νομιμο-
ποιηθεί ως ένας ακόμη παίκτης του πολι-
τικού σκηνικού. Η δημιουργία του ΛΑΟΣ
και η κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση
συντέλεσαν στη μετατόπιση της πολιτικής
ατζέντας για το μεταναστευτικό συνολικά

Πρόσφυγες από το Ιράν συγκεντρωμένοι στην πύλη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Διαδήλωση κατά της FRONTEX στον Έβρο στις 18 Δεκέμβρη.
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προς τα δεξιά. Πάνω απ' όλα, η αποκρυ-
στάλλωση ακροδεξιών κομμάτων όπως
είναι το ΛΑΟΣ βοηθάει στην παρουσία-
ση του ρατσισμού ως ενός ρεύματος που
έρχεται από τα κάτω, μιας «τάσης του
εκλογικού σώματος» που πρέπει να απο-
τυπωθεί πολιτικά, και όχι ως αυτό που
πραγματικά είναι, δηλαδή μια επίμονη
καμπάνια ιδεολογικής προπαγάνδας και
κρατικών διακρίσεων από τα πάνω. Ο
δεύτερος παράγοντας ήταν η ευλυγισία
που επέδειξε ο ρατσιστικός λόγος με την
ανάδειξη της ισλαμοφοβίας, ενός είδους
«πολιτισμικού» ρατσισμού κατά των μου-
σουλμάνων μεταναστών, που χρησιμο-
ποιεί επιχειρήματα δεκτικά σε ευρύτερα
ακροατήρια (ανισότητα γυναικών, θρη-
σκοληψία, δημοκρατικά δικαιώματα,
κοκ) για να ξανασερβίρει τα παλιά ρα-
τσιστικά ιδεολογήματα με καινούργιο πε-
ριτύλιγμα.

Αντιρατσιστική απάντηση
Κι όμως, παρά τις θηριώδεις αυτές

προσπάθειες, ο ρατσισμός στην Ελλάδα
δεν έχει καταφέρει να διαστρέψει τη μα-
ζική συνείδηση των εργατών και της νεο-
λαίας. Η όξυνση της ταξικής πάλης το
2010, αλλά και όλες οι εμπειρίες σύ-
γκρουσης με την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας την προηγούμενη πενταετία
(με κορύφωση τον Δεκέμβρη του 2008)
σήμαναν ότι το ταξικό ένστικτο των ερ-
γατών παρέμεινε ισχυρότερο από την
αντιμεταναστευτική υστερία που ενορχή-
στρωσαν το κράτος και οι κυβερνήσεις
μαζί με τα δεκανίκια τους. Η τύχη του
ΛΑΟΣ είναι γι' αυτό ενδεικτική: παρά

την σκανδαλώδη προβολή από τα ΜΜΕ,

η υπερψήφιση του Μνημονίου από τους

βουλευτές του ΛΑΟΣ σήμανε το εκλογι-

κό του ψαλίδισμα (για πρώτη φορά) κατά

170.000 ψήφους. Ο Γεωργιάδης ήθελε να

κάνει κεντρικό θέμα των εκλογών στην

Περιφέρεια της Αττικής τους μετανάστες

και το τζαμί: το αποτέλεσμα ήταν χαμηλά

ποσοστά και λιγότερες ψήφοι, με την πο-

λιτική ατζέντα να ηγεμονεύεται από το

ποιός ήταν υπέρ ή κατά του Μνημονίου.

Ούτε η μεταμόρφωση του ρατσισμού

σε ισλαμοφοβία περνάει εύκολα. Η αρι-

στερά στην Ελλάδα, παρά τα προβλήμα-

τα και τις αδυναμίες της, δεν παρουσίασε

ποτέ τα σημάδια σύγχυσης και αποπρο-

σανατολισμού απέναντι στην αντιμου-

σουλμανική φιλολογία στην έκταση που

τα είδαμε σε αρκετές χώρες της Δυτικής

Ευρώπης. Χρειάστηκαν βέβαια γι’ αυτό

πολιτικές πρωτοβουλίες από νωρίς: το

γεγονός, για παράδειγμα, ότι η Πακιστα-

νική Κοινότητα βρήκε το θάρρος να κο-

ντράρει τις απαγωγές της ΚΥΠ και της

βρετανικής MI6 πίσω στο 2005 – με την

αναγκαία συμπαράσταση από την ελληνι-

κή αντικαπιταλιστική Αριστερά – έπαιξε

ρόλο στο να ξεσκεπαστεί η άμεση σύνδε-

ση του ισλαμοφοβικού ρατσισμού με τους

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Το ίδιο

και τα τελευταία χρόνια με τις διαδηλώ-

σεις για το Κοράνι και τις φασιστικές

επιθέσεις στα τζαμιά.

Το σημαντικότερο σημείο όμως που

πρέπει να αναδειχτεί – γιατί συνήθως

αποσιωπάται – είναι ο ρόλος που έπαι-

ξαν οργανωμένα εργατικά κομμάτια

στην κόντρα με τον ρατσισμό. Η κυρίαρ-

χη συζήτηση θέλει τον πολυπολιτισμό να

είναι κτήμα μιας φιλελεύθερης ελίτ, σε

αντίθεση με τα ρατσιστικά αντανακλα-

στικά που είναι δήθεν «αυτόματα» στις

κατώτερες τάξεις. Ακόμα και θεωρητικοί

της Αριστεράς, όπως ο Σλαβόι Ζίζεκ (σε

όλες τις πρόσφατες παρεμβάσεις του,

ανάμεσα τους και στην ομιλία του στην

Αθήνα) ή ο Τόνι Νέγκρι, παπαγαλίζουν

αυτή τη γραμμή: ο αντιρατσισμός περιο-

ρίζεται σε κάποιους καλοζωισμένους μι-

κροαστούς και στον ανθρωπισμό Μη Κυ-

βερνητικών Οργανώσεων, ενώ τα εργατι-

κά συνδικάτα της Δύσης είναι απασχολη-

μένα με οικονομίστικες διεκδικήσεις και

η Αριστερά είναι αφομοιωμένη στο σύ-

στημα. Το αποτέλεσμα είναι οι ντόπιοι

κάτοικοι των μεγαλουπόλεων να βρί-

σκουν «αποκούμπι» στην Άκρα Δεξιά

που κατανοεί τις «ανησυχίες» τους. Πρό-

κειται για ασυγχώρητη άγνοια, αν όχι

ηθελημένη διαστροφή, που σίγουρα δεν

ισχύει στην ελληνική περίπτωση.

Στην πραγματικότητα, ο αντιρατσισμός

στην Ελλάδα, και μάλιστα στην πιο εφαρ-

μοσμένη του μορφή, είχε να κάνει με ορ-

γανωμένα κομμάτια της εργατικής τάξης.

Κάθε μεταναστευτικός πληθυσμός, μετά

την πρώτη αναμπουμπούλα της άφιξής

του, έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα

της εκπαίδευσης των παιδιών και της

υγείας των ανθρώπων που τον απαρτί-

ζουν. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών

και των γιατρών και νοσηλευτών στην

Ελλάδα εξασφάλισαν την παιδεία και

την υγεία των μεταναστών, παρά τις συ-

στηματικές ρατσιστικές ντιρεκτίβες και

παρενοχλήσεις του κράτους και των εκά-
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Μπλοκ της Ένωσης Μεταναστών
Εργατών στην Πανεργατική 15 Δεκέμβρη.
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στοτε κυβερνήσεων, στις οποίες ποτέ δεν

υπάκουσαν. Έτσι, οι μετανάστριες γέν-

νησαν τα παιδιά τους στα δημόσια νοσο-

κομεία και τα έγραψαν στα δημόσια σχο-

λεία, με αποτέλεσμα το κύμα της αλβανι-

κής – κατά βάση – μετανάστευσης των

αρχών της δεκαετίας του ’90 να μην απο-

τελεί πλέον κομμάτι της δημόσιας αντι-

παράθεσης για το μεταναστευτικό.

Οι εμπειρίες της μάχης ενάντια στον

ρατσισμό υπάρχουν και δεν περιορίζο-

νται στους ντόπιους. Οι ίδιοι οι μετανά-

στες έχουν κάνει σημαντικά βήματα

μπροστά στον τρόπο με τον οποίο οργα-

νώνονται και διεκδικούν τη νομιμοποίη-

ση και τα δικαιώματά τους. Οι πρόσφα-

τες κινητοποιήσεις των Ιρανών και μετέ-

πειτα των Αφγανών πολιτικών προσφύ-

γων στα Προπύλαια για την χορήγηση

πολιτικού ασύλου είναι χαρακτηριστικές.

Η μαζική συμμετοχή μεταναστών σε αντι-

ρατσιστικές πορείες δεν είναι καινούρ-

για: ωστόσο η συμμετοχή οργανωμένων

μπλοκ μεταναστών εργατών στις πανερ-

γατικές απεργίες του 2010 ήταν πραγμα-

τικά πρωτοφανής. Οι μάχες αυτές έφε-

ραν σημαντικό κομμάτι μεταναστών σε

επαφή με την αντικαπιταλιστική αριστε-

ρά: η παρουσία 6 υποψηφίων δημοτικών

συμβούλων στα ψηφοδέλτια της «Ανταρ-

σίας στις γειτονιές της Αθήνας» έσπασε

την κόκκινη ζώνη του ουσιαστικού απο-

κλεισμού που μεθόδευσε ο νόμος της ιθα-

γένειας, με τον οποίο τελικά μόλις 12.000

μετανάστες έφτασαν να ψηφίσουν στις

πρόσφατες εκλογές. Ακόμα και έτσι, τα

εκλογικά αποτελέσματα στα τμήματα των

μεταναστών δείχνουν ότι οι μετανάστες

μπορούν να συναντηθούν με την Αριστε-

ρά – και μάλιστα την αντικαπιταλιστική

της εκδοχή – και συνολικότερα με το ερ-

γατικό κίνημα.

Τα μέτωπα μπροστά μας
Οι εμπειρίες των μαχών της τελευταίας

χρονιάς έχουν συσσωρεύσει πελώρια τα-

ξική οργή και διάθεση για σύγκρουση,

που δύσκολα αποπροσανατολίζονται με

τα ρατσιστικά παραμύθια για τους μετα-

νάστες. Ταυτόχρονα οι πρωτοβουλίες του

αντιρατσιστικού κινήματος έχουν δημι-

ουργήσει στην Ελλάδα μια μαχητική μειο-

ψηφία που ενεργητικά αντιστέκεται στον

ρατσισμό και με την κατάλληλη πολιτική

μπορεί να ξεσηκώνει πλειοψηφίες στο

πλευρό των μεταναστών και των προσφύ-

γων. Τα μέτωπα για αυτό το κίνημα το

επόμενο διάστημα είναι συγκεκριμένα.

Η μεγαλύτερη μάχη που έχουμε μπρο-

στά μας είναι να αντισταθούμε στην ρα-
τσιστική κλιμάκωση που η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει, με τη συναί-
νεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑ-
ΟΣ. Το τείχος 12,5 χιλιομέτρων που εξήγ-
γειλε ο Παπουτσής στον Έβρο δεν θα
σταματήσει τη μετανάστευση, αλλά θα
σημάνει σίγουρα εκατοντάδες ανθρώ-
πους νεκρούς, δίπλα στα θύματα των ση-
μερινών ναρκοπεδίων στα σύνορα Ελλά-
δας-Τουρκίας. Η ρατσιστική πολιτική της
Ευρώπης-φρούριο ξανασηκώνει τα συρ-
ματοπλέγματα που είχαν υψωθεί στην Ευ-
ρώπη κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέ-
μου. Μαζί με το τείχος, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ εξετάζει την απόκτηση δύο πλω-
τών στρατοπέδων συγκέντρωσης για να
φυλακίσει τους μετανάστες που θα συλ-
λαμβάνονται στα σύνορα. Η Αριστερά
και το εργατικό κίνημα που συγκρούεται
με το Μνημόνιο πρέπει να απαντήσουν με
ένα βροντερό όχι, ματαιώνοντας αυτά τα
σχέδια. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
δεν είναι τουρίστες, είναι κυνηγημένοι
από τη φτώχεια και τους πολέμους, γι’ αυ-
τό και είναι καλοδεχούμενοι. Ζητάμε
ελεύθερη πρόσβαση των μεταναστών
στην Ευρώπη από όπου κι αν προέρχο-
νται και ανοιχτά σύνορα τόσο για την εί-
σοδο στην Ελλάδα όσο και για τη μετάβα-
ση σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμούν.

Το αντιρατσιστικό κίνημα πρέπει με
τις παρεμβάσεις του να εντείνει την κρί-
ση του ΛΑΟΣ, ξεσκεπάζοντάς το σαν αυ-
τό που πραγματικά είναι: ένα ρατσιστικό
δεκανίκι του Μνημονίου και της Τρόι-
κας, μια απειλή για τις δημοκρατικές
ελευθερίες όλων μας, ένα ακόμα μαγαζί
του πλουσιότερου βουλευτή του ελληνι-
κού Κοινοβουλίου με τα 85 ακίνητα και
τις παχυλές τραπεζικές καταθέσεις. Ταυ-
τόχρονα, αυτοτελές περιεχόμενο δράσης
πρέπει να αποτελέσει η αντιφασιστική
δράση ενάντια στη ναζιστική συμμορία
της Χρυσής Αυγής. Οι φασιστικές επιθέ-
σεις των νεοναζί δεν στρέφονται μόνο

κατά των μεταναστών, αλλά και κατά της

συλλογικής δράσης κάθε εργαζόμενου

και νεολαίου. Το αντιφασιστικό μέτωπο

πρέπει να είναι πλατύ. Ταυτόχρονα, πρέ-

πει να είναι ριζοσπαστικό, ώστε να μην

αφήνει δυνατότητες στους νεοναζί να δη-

μαγωγούν δήθεν αντι-συστημικά. Κόντρα

με τους νεοναζί στο κέντρο της Αθήνας

σημαίνει ταυτόχρονα κόντρα με τις δημο-

τικές αρχές που εφαρμόζουν τον Καλλι-

κράτη και διαλύουν τις κοινωνικές υπη-

ρεσίες, την καθαριότητα, τους ελεύθε-

ρους χώρους.

Η μετάλλαξη του κυρίαρχου ρατσιστι-

κού λόγου σε ολοένα και πιο ισλαμοφο-

βική κατεύθυνση θέτει νέα καθήκοντα

για όσες και όσους μάχονται τον ρατσι-

σμό. Όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊ-

κές χώρες, η ισλαμοφοβία θα γίνει πιο

αισθητή το 2011, με πιθανό σημείο κλιμά-

κωσης στην ελληνική περίπτωση την κα-

τασκευή του τζαμιού στον Βοτανικό. Η

υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθε-

ρίας των μεταναστών είναι κομμάτι της

πάλης για ίσα κοινωνικά και πολιτικά δι-

καιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες

για όλους τους εργαζόμενους, ντόπιους

και μετανάστες. Η Αριστερά χρειάζεται

γρήγορα να εξοπλίσει με επιχειρήματα

και οργάνωση την μάχη κατά της ισλαμο-

φοβίας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η σύ-

γκρουση με τον ρατσισμό και την φασι-

στική απειλή θα μένει στα μισά του δρό-

μου αν δεν συνδυάζεται με μια εναλλα-

κτική πολιτική πρόταση για την αντικαπι-

ταλιστική έξοδο από την κρίση. Το χτίσι-

μο του αντιρατσιστικού κινήματος πάει

χέρι-χέρι με την οικοδόμηση μιας νέας

αντικαπιταλιστικής Αριστεράς που βλέ-

πουμε να αναδύεται σε όλη την Ευρώπη,

πλέον και στην Ελλάδα μετά και τα απο-

τελέσματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις δημοτι-

κές εκλογές. Η τύχη των μεταναστών εί-

ναι δεμένη με την τύχη του εργατικού κι-

νήματος στην Ελλάδα. Μνημόνιο και ρα-

τσισμός θα επικρατήσουν μαζί ή θα ηττη-

θούν μαζί.

Απ’ αυτή την άποψη, το τείχος που χτί-

ζει ο Παπουτσής στον Έβρο είναι η προ-

έκταση του τείχους που χτίζει η συμμαχία

του Μνημονίου ανάμεσα στους εργαζό-

μενους και τους μισθούς τους, στους

άνεργους και τις δουλειές τους, στους συ-

νταξιούχους και τις συντάξεις τους, στους

νέους και το μέλλον τους. Ντόπιοι και με-

τανάστες εργαζόμενοι, πρέπει να ενω-

θούμε για να γκρεμίσουμε αυτά τα τείχη

όλοι μαζί.                             n

Παρά τις θηριώδεις
προσπάθειες, ο ρατσι-
σμός στην Ελλάδα δεν
έχει καταφέρει να 
διαστρέψει τη μαζική
συνείδηση των εργα-
τών και της νεολαίας
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Το εκλογικό αποτέλεσμα της Χρυσής

Αυγής και η εκλογή του αρχιναζί Μιχα-

λολιάκου στο δημοτικό συμβούλιο της

Αθήνας λειτούργησε σαν σοκ για πολ-

λούς. Ενα σοκ ορισμένες φορές είναι

αναγκαίο για να αποκτήσει κανείς ξανά

επαφή με την πραγματικότητα. Όταν, όχι

πολύ καιρό πριν, ιδρυόταν η Κίνηση Ενά-

ντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική

Απειλή, ήταν αρκετοί αυτοί που αμφι-

σβητούσαν τη σημασία του δεύτερου συν-

θετικού της. Φασιστική Απειλή; Μήπως

υπερβάλαμε;

Από τη δεκαετία του ’90, το ΣΕΚ και η

Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση

τόνιζε την ανάγκη ενιαιομετωπικής δρά-

σης ενάντια στις φασιστικές συμμορίες.

Μια από τις αντιρρήσεις τότε ήταν ότι

δεν πρέπει να ασχολούμαστε με γραφι-

κούς γιατί τους δίνουμε αξία.

Τώρα το πράγματα φαίνονται πιο ξε-

κάθαρα και πολλοί κατάλαβαν την ανά-

γκη να σημάνει συναγερμός. Ενα παρά-

δειγμα για αυτή τη θετική στροφή είναι

το σχόλιο του Στάθη στην Ελευθεροτυ-

πία, λίγες μέρες μετά τις εκλογές: «Η

Χρυσή Αυγή είναι οι Ελληνες Ναζί. [...]

Οι φασίστες και οι εθνικιστές μισούν
τους άλλους. Μισούν τους Εβραίους – εί-
ναι αντισημίτες. Μισούν τους Μουσουλ-
μάνους – είναι ισλαμοφοβικοί. Μισούν
τους ξένους γενικώς – είναι ρατσιστές.
Τα καθίκια που πιστεύουν τέτοια πράγ-
ματα έχουν κάψει ήδη μία φορά την αν-
θρωπότητα στα Αουσβιτς. Και η Χρυσή
Αυγή πιστεύει ακριβώς αυτά – τα ίδια
που πίστευαν και οι Ευρωπαίοι Ναζί, εί-
τε Γερμανοί είτε Βέλγοι, πασπαλισμένα
και με ολίγην από βαλκανικό καρκα-
τσουλιό τύπου Ελληνάρα, Ουστάσι, Τσέτ-
νικου και Γκρίζου Λύκου».1 Πριν από
ένα μόλις χρόνο, ο Στάθης κρατούσε πε-
ρισσότερο ίσες αποστάσεις: «Δεν κατα-
λαβαίνω γιατί αντιδρούμε ως αριστεροί
στην επίθεση κατά των δικών μας, όπως
στην περίπτωση του Δημήτρη Παπαχρή-
στου [...], ενώ ποιούμε την νήσσαν όταν
καίγεται ο κ. Γεωργιάδης ή σύρεται στα
δικαστήρια προκειμένου να φιμωθεί ο κ.

Πλεύρης».2

Η πρωτοβουλία που πήραν μια σειρά
γνωστοί καλλιτέχνες για τον Άγιο Παντε-
λεήμονα είναι ένα ακόμη δείγμα ότι ο
προβληματισμός αποκτά ανοιχτά αντιφα-
σιστική αιχμή. Στη διακήρυξή τους, οι
καλλιτέχνες γράφουν: «Οι μετανάστες
[...] εξοντώνονται, ηθικά και σωματικά
από Χρυσαυγίτες και πάσης φύσης φασι-
στοειδή, που καλύπτονται από την ετικέ-
τα «κάτοικοι της περιοχής» κι έχουν την
προστασία της αστυνομίας».

Τα πράγματα λέγονται πλέον με το
όνομά τους. Εχουμε να κάνουμε με μια
ναζιστική συμμορία, νοσταλγούς του Χίτ-
λερ και του Ολοκαυτώματος που με τις
πλάτες της αστυνομίας προσπαθούν να
χρησιμοποιήσουν μια γειτονιά ως σφηκο-
φωλιά για να εξαπολύουν επιθέσεις.

Κι όμως, από εκεί που πολλοί θεωρού-
σαν το πρόβλημα ανύπαρκτο, τώρα ορι-
σμένοι κάνουν ενα άλμα και θεωρούν την

Έξω οι φασίστες
Ο Νίκος Λούντος εξηγεί πώς γεννήθηκαν 
οι ναζιστικές συμμορίες και γιατί πρέπει να 
τις ξεγυμνώσουμε.

Μαθητική αντιφασιστική διαδήλωση όταν Χρυσαυγίτες 
είχαν χαράξει σβάστικα σε μαθήτρια πριν 20 χρόνια.
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άνοδο των φασιστών σαν αναγκαίο κα-
κό, λίγο πολύ σαν αναπόφευκτο αποτέλε-
σμα της κρίσης. Το πιο συνηθισμένο επι-
χείρημα είναι ότι οι φασίστες δυναμώ-
νουν επειδή οξύνεται και το πρόβλημα
της μετανάστευσης. Και κάποιες φορές, η
ερμηνεία αυτή συνοδεύεται από παραι-
νέσεις στην Αριστερά να σταματήσει να
υποτιμάει το πρόβλημα των μεταναστών
για να μπορέσει και αυτή να συνδεθεί με
τον αγανακτισμένο κόσμο.

Διάφοροι ούλτρα-φιλελεύθεροι που
κατακεραύνωναν την Αριστερά ότι δεν
υποστηρίζει την «ανοιχτή κοινωνία» οδη-
γούνται τώρα στην αγκαλιά του ρατσι-
σμού ως λύση για τον κίνδυνο του φασι-
σμού. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος στα
ΝΕΑ είναι χαρακτηριστική περίπτωση.
Με υποτιθέμενη μπόλικη ευαισθησία για
το φασισμό, υποστηρίζει το τείχος που
θέλει να χτίσει ο Παπουτσής στον Έβρο
και γράφει «το τελευταίο κύμα μετανά-
στευσης – κυρίως μέσω Τουρκίας – μας
φέρνει λούμπεν πρόσφυγες από την Ανα-
τολή. Πολιτισμικά, μορφωτικά και οικο-
νομικά η αφομοίωσή τους είναι δύσκολη
ώς αδύνατη. [...] χώρες που τα χερσαία
σύνορά τους τις καθιστούν ευάλωτες σε
παράνομα μεταναστευτικά ρεύματα δεν
έχουν πολλές λύσεις. Φράχτες δεν έχουν
και οι ΗΠΑ στη μεθόριο με το Μεξικό;».3

Με λίγα λόγια ο βαθυστόχαστος συλ-
λογισμός λέει πως οι φασίστες υπάρχουν
επειδή υπάρχουν οι μετανάστες, άρα όσο
πιο ρατσιστικά συμπεριφέρεται η κυβέρ-
νηση τόσο λιγότερους μετανάστες θα
έχουμε, άρα και λιγότερους φασίστες.
Θυμίζουν έντονα τους Γερμανούς διανο-
ούμενους που ζητούσαν από την Αριστε-
ρά στις αρχές του περασμένου αιώνα να
γίνει εξίσου αντισημιτική για να μην
αφήσει το μονοπώλιο αντιμετώπισης του
«εβραϊκού προβλήματος» στους ναζιστές.

Οι θεωρίες αυτές βλέπουν όλους τους
κατοίκους του Αγίου Παντελεήμονα ή
των άλλων υποβαθμισμένων περιοχών ως
άβουλα όντα που δεν κάνουν τίποτα άλλο
στη ζωή τους από το να αντιμετωπίζουν
το μεταναστευτικό «πρόβλημα». Λες και
δεν είναι εργάτες, δεν είναι φοιτητές,
σαν να μην έχουν εμπειρίες πολιτικές και
κινηματικές και να είναι έτοιμα θύματα
για την προπαγάνδα των φασιστικών
συμμοριών. Και πάνω από όλα λες και οι
μετανάστες δεν είναι κάτοικοι της ίδιας
περιοχής. Ο ερευνητής Κάρολος Καβου-
λάκος δίνει τροφή σε μια τέτοια αντιμε-
τώπιση δηλώνοντας σε ΜΜΕ: «Κάτοικοι
στον Αγιο Παντελεήμονα λένε ότι η Χρυ-
σή Αυγή έστω κάνει κάτι. Προσφέρει μια

λύση».4 Αλήθεια ποια λύση προσφέρουν
οι Χρυσαυγίτες στον Αγιο Παντελεήμονα
επειδή έχουν κλείσει μια παιδική χαρά
και έχουν κάψει ένα τζαμί; Αλήθεια, οι
πολλές φορές πολλαπλάσιοι κάτοικοι των
περιοχών αυτών που ψήφισαν Αριστερά
– ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ – δεν
βιώνουν τα ίδια προβλήματα με τους υπό-
λοιπους;

Αυτό που παρουσιάζεται ως «κοινω-
νιολογική» ερμηνεία του φαινομένου δεν
μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν είναι όλες
οι πλατείες της Αθήνας σαν την πλατεία
του Αγίου Παντελεήμονα. Μήπως αλλού
δεν υπάρχουν προβλήματα; Η απάντηση
όμως δεν είναι κοινωνιολογική, αλλά πο-
λιτική. Η συγκεκριμένη ναζιστική γκρού-
πα διάλεξε σαν βάση της το συγκεκριμέ-
νο σημείο. Δεν πρέπει να περιμένουμε
να «λυθούν τα προβλήματα» για να διώ-
ξουμε τους ναζί. Πρέπει να εξαφανίσου-
με τους ναζί για να μην σταθούν εμπόδιο
στην πάλη μας ενάντια στην κυβέρνηση
και στον καπιταλισμό.

Ιστορία
Πέραν όλων των άλλων, αυτή η αντιμε-

τώπιση ξεχνάει κάτι πολύ βασικό. Οτι οι
φασίστες στην Ελλάδα δεν είναι και-
νούργιο φαινόμενο, ούτε εμφανίστηκαν
χάρη στη μετανάστευση. Δεν τους βρή-
καν μπροστά τους μόνο οι μετανάστες
και το αντιρατσιστικό κίνημα, αλλά όλα
τα κινήματα, από τις μαθητικές καταλή-
ψεις μέχρι τους φοιτητές και τους εργά-
τες. Οι φασιστικές συμμορίες δεν προέ-
κυψαν από παρθενογένεση. Οι περισσό-
τεροι από τους ηγετίσκους τους είναι ορ-
φανά της χούντας και του μετεμφυλιακού
παρακράτους.

Μπορεί οι πρωταίτιοι της πραξικοπή-
ματος του ’67 να πήγαν στη φυλακή το ’75,
αλλά ένας ολόκληρος συρφετός χουντι-
κών έμεινε στο απυρόβλητο. Βασανιστές,
μπάτσοι, ΕΣΑτζήδες, δικαστές, στρατιω-
τικοί, ΚΥΠατζήδες, επιχειρηματίες, σύμ-
βουλοι και υπουργοί της Χούντας είτε
έμειναν στις θέσεις τους, είτε πήγαν στα
σπίτια τους λες και δεν είχε αλλάξει τίπο-
τα. Στην κηδεία του αρχιβασανιστή της
Χούντας, Μάλλιου, στα τέλη του ’76, κά-
νουν την εμφάνισή τους μερικοί από αυ-
τούς. Ο «διανοούμενος» της Χούντας»
Γεωργαλάς μαζί με άλλα αντίστοιχα απο-
βράσματα φωνάζουν φασιστικά συνθήμα-
τα και επιτίθενται σε δημοσιογράφους.
Ανάμεσα στους πιο νταήδες ήταν ο Νίκος
Μιχαλολιάκος, μέλος της μεταξικής οργά-
νωσης «4η Αυγούστου», ιδρυμένης από

τον Κώστα Πλεύρη. Ο Πλεύρης ήταν κι
αυτός ανάμεσα στους επίδοξους «διανο-
ούμενους» της Χούντας, με συγγραφικό
«έργο» ενάντια στον κομμουνισμό και
στη δημοκρατία, αλλά με πιο ανοιχτή να-
ζιστική κατεύθυνση.

Ο Μιχαλολιάκος συλλαμβάνεται και
φυλακίζεται για τα επεισόδια. Από την
σύντομη παραμονή του στον Κορυδαλλό
κρατάει σχέση με τους φυλακισμένους
χουντικούς. Στη φυλακή θα ξαναβρεθεί
λίγα χρόνια αργότερα, όταν βρέθηκαν
στην κατοχή του εκρηκτικά και όπλα. Αν
αναρρωτιέται κανείς πώς με οπλοστάσιο
και βόμβες δεν έμεινε για τα καλά στη
φυλακή, η απάντηση είναι απλή. Ακόμη
και ομοϊδεάτες του επισημαίνουν τις ιδι-
αίτερες σχέσεις του με την ασφάλεια και
την ΚΥΠ. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί έγ-
γραφο με τη μισθοδοσία του ως πράκτο-
ρα με το ψευδώνυμο «Αστυάναξ».5 Στην
ίδια λίστα βρίσκεται και ο Κώστας Πλεύ-
ρης και ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος.

Πρόκειται συνολικά για μια πλευρά
της Μεταπολίτευσης που είναι αρκετά
ξεχασμένη. Οταν κάποιος κάνει σήμερα
λόγο για «τρομοκρατία» της Μεταπολί-
τευσης, το μυαλό πάει στη 17 Νοέμβρη
και άλλες αντίστοιχες οργανώσεις. Την
ίδια εποχή όμως που η 17 Νοέμβρη εκτε-
λούσε μερικούς βασανιστές και αμερικά-
νους πράκτορες, τύποι σαν τον Μιχαλο-
λιάκο έβαζαν βόμβες σε γραφεία οργα-
νώσεων, σε βιβλιοπωλεία, σε λέσχες και
σε κινηματογράφους. Ανατινάχτηκαν
γραφεία του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, της Αυγής,
του ΕΚΚΕ. Το ’78 θα εκραγούν βόμβες
στους κινηματογράφους Ελλη και Ρεξ
την ώρα που παίζονταν σοβιετικές ται-
νίες, με δεκάδες τραυματίες. Ρίχνονται
χειροβομβίδες σε βιβλιοπωλεία, στέλνο-
νται επιστολές-βόμβες σε εφημερίδες.
Απόστρατοι και εν ενεργεια στρατιωτι-
κοί βρίσκονται με προσωπικά οπλοστά-
σια, γύρω από τα οποία στήνονται νεο-
φασιστικές ομάδες.

Μια σειρά από τέτοιες τρομοκρατικές
οργανώσεις πιστεύουν ότι η Μεταπολί-
τευση θα ήταν απλώς ένα διάλειμμα και
αργά η γρήγορα ο στρατός θα έπαιρνε
ξανά την εξουσία. Μπορεί σήμερα να ξέ-
ρουμε ότι τα πράγματα δεν κινήθηκαν
έτσι, όμως ακόμη και τα τελευταία αρ-
χεία του Φόρειν Όφις που άνοιξαν πριν
από λίγες μέρες δείχνουν ότι η βρετανική
πρεσβεία δεν απέκλειε νέο πραξικόπημα
μέχρι και το 1980.

Ετσι οι νεοφασίστες σε εκείνη την
πρώτη άγρια περίοδο συνδυάζουν τη νο-
σταλγία της Χούντας με τακτικές που δα-
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νείζονται από τους ιταλούς νεοφασίστες
– τις βόμβες τρομοκράτησης του κινήμα-
τος. Το ’69 οι φασίστες της Ιταλίας είχαν
κάνει το περίφημο χτύπημα στην Πιάτσα
Φοντάνα προκαλώντας 18 νεκρούς. Στην
Ελλάδα με αντίστοιχους τρόπους προ-
σπαθούν να ανακόψουν το κύμα της ρι-
ζοσπαστικοποίησης και της πολιτικοποίη-
σης. Κάνουν επιθέσεις σε Πανεπιστήμια,
σε στέκια που ξέρουν ότι συχνάζουν αρι-
στεροί φοιτητές. Φασιστοφυλλάδες σαν
την «Ακρόπολη» συνεχίζουν να κυκλοφο-
ρούν και να ενορχηστρώνουν τις επιθέ-
σεις. Το ’78 η «Ακροπολις» δημοσιεύει
ονόματα μελών οργανώσεων της επανα-
στατικής Αριστεράς, με ειδική αναφορά
στην «Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανά-
σταση».

Το κίνημα της Μεταπολίτευσης σάρω-
σε όλους τους νοσταλγούς και τους έκανε
μια υποσημείωση στην όλη διαδικασία.
Όταν το ΠΑΣΟΚ ερχόμενο στην εξου-
σία σταθεροποίησε την κατάσταση, οι
φασίστες αναπροσάρμοσαν την τακτική
τους. Αφήνοντας στην άκρη τα κουμπού-
ρια, συσπειρώνονται το ’84 στην ΕΠΕΝ,
ένα κόμμα που ιδρύεται με πρωτοβουλία
των φυλακισμένων χουντικών. Ο Μιχα-
λολιάκος με εντολή του ίδιου του Παπα-
δόπουλου αναλαμβάνει την αρχηγία της
νεολαίας του κόμματος, αφού έχει ήδη
πειραματιστεί με τη ναζιστική Χρυσή Αυ-
γή τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
’80. Η πρώτη και τελευταία εκλογική
αναλαμπή της ΕΠΕΝ ήταν στις Ευρωε-
κλογές του ’84, όταν πήρε 2,3% και έβγα-
λε έναν φασίστα Ευρωβουλευτή. Στη συ-
νέχεια ένα μεγάλο μέρος των πολιτευτών
της βρήκε στέγη στη Νέα Δημοκρατία,
όπου ήδη είχαν μαζευτεί και άλλου τύπου
νοσταλγοί, σαν τον κολλητό του Γλύξ-
μπουργκ, Γιώργο Καρατζαφέρη. Οταν ο
Μιχαλολιάκος παραιτήθηκε από την ηγε-
σία της ΕΠΕΝ, τη θέση του πήρε ο Μά-
κης Βορίδης, ο οποίος είχε αντίστοιχη
διαδρομή στην πιάτσα των ροπαλοφόρων
φασιστών μέσα από το ΕΝΕΚ.

Η δεκαετία του ’90 έδωσε νέες ευκαι-
ρίες στους φασίστες και κάποιοι από αυ-
τούς θεώρησαν ότι έπρεπε να ξαναβγούν
επιθετικά. Οι ευκαιρίες για ακόμη μια
φορά ήρθαν από τα πάνω. Το κύμα εθνι-
κισμού που οργανώθηκε συστηματικά
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και
από όλον τον «πολιτικό κόσμο» με αφορ-
μή το Μακεδονικό ήταν η πρώτη μαζική
πρόβα της Χρυσής Αυγής. Με τα σχολεία
να κατεβαίνουν υποχρεωτικά στα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια και τα «εθνος»,
«Μακεδονία», «ελληνισμός» να κλίνο-

νται σε όλες τις πτώσεις, οι χρυσαυγίτες

προσπάθησαν να χτίσουν τους πρώτους

τους πυρήνες. Ο «Στόχος» στη Θράκη

οργανώνει με την ανοιχτή κάλυψη της κυ-

βέρνησης Μητσοτάκη πογκρόμ κατά της

μειονότητας. Ενώ ταυτόχρονα, ο οργανω-

μένος κρατικός ρατσισμός ενάντια στο

πρώτο ρεύμα μετανάστευσης Αλβανών

και άλλων Βαλκάνιων εργατών τους έδω-

σε ακόμη ένα χέρι βοηθείας.

Η δράση της Χρυσής Αυγής
Τα πρώτα τους κατορθώματα τα κά-

νουν ενάντια σε μαθητικές καταλήψεις

με επιθέσεις ενάντια σε πρωτοπόρους

μαθητές με βάση το ντύσιμο και την πολι-

τική τους δράση. Πολύ πριν αρχίσουν να

καίνε τζαμιά, φασίστες είχαν κάψει τα

γραφεία της ΟΣΕ με αφορμή τη διεθνι-

στική στάση της Οργάνωσης για το Μα-

κεδονικό. Θα συνεχίσουν με επιθέσεις

σε εβραϊκά νεκροταφεία και συναγωγές,

σε τσιγγάνους και σε γειτονιές της τούρ-

κικης μειονότητας στο Γκάζι. Σε όποιες

περιοχές κατάφερναν να στήσουν γρα-

φεία, αρχικά στην Κυψέλη, αργότερα

στον Πειραιά, τα μετέτρεπαν σε ορμητή-

ριο για επιθέσεις. 

Το 1996 θα επιχειρήσουν δολοφονική

επίθεση σε συνεργείο της Εργατικής Αλ-

ληλεγγύης, επίθεση για την οποία στη συ-

νέχεια θα καταδικαστούν οι δύο φασί-

στες Κουσουμβρής και Ζαφειρόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δυο τους

έφυγαν από τη Χρυσή Αυγή. Ο μεν πρώ-

τος, αφού πρώτα συνελήφθη για ληστεία

στην Καλαμάτα, έφυγε καταγγέλλοντας

τον Μιχαλολιάκο για ασφαλίτη. Ο δεύτε-

ρος πηγαίνοντας προς το ΛΑΟΣ. Ο Κα-

ρατζαφέρης τού υποσχέθηκε υποψηφιό-

τητα για βουλευτής, όμως μετά από απει-

λή της Χρυσής Αυγής ότι θα δώσει στη

δημοσιότητα φωτογραφίες από τη δράση

του, ο Καρατζαφέρης τον έκοψε από το

ψηφοδέλτιο. Ισως κάποιες από αυτές τις

φωτογραφίες να ήταν από την επίθεση

στο Πάντειο τον Απρίλη του 2006, όταν

ένα τσούρμο ναζί, παρουσία του Ζαφει-

ρόπουλου, μαχαίρωσαν τρεις φοιτητές. 

Την ίδια περίοδο ο υπαρχηγός της ορ-

γάνωσης, «Περίανδρος» Ανδρουτσόπου-

λος κρυβόταν για να γλιτώσει τη δίκη,

έχοντας αναγνωριστεί ως ο βασικός που

επιτέθηκε σε ομάδα αδιόριστων εκπαι-

δευτικών και παραλίγο να σκοτώσει το

Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα Δικαστή-

ρια της Ευελπίδων.

Στο μεταξύ ο Μιχαλολιάκος είχε βρει

για ένα διάστημα και τηλεοπτική στέγη

στο κανάλι ΤΗΛΕ-ΤΩΡΑ που είχε ιδρύ-

σει ο Μιχαλόπουλος (στην ίδια λίστα των

ΚΥΠατζήδων όπως είπαμε παραπάνω).

Ο Μιχαλόπουλος στη συνέχεια βρέθηκε

για τρία χρόνια στη φυλακή, όταν αποκα-

λύφθηκε ότι τα λεφτά για το κανάλι και

την εφημερίδα τα έβγαζε με εκβιασμούς

κατά διάφορων επιχειρηματιών που τους

απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει ψέματα

για την προσωπική τους ζωή. 

Ετσι κι αλλιώς, μια σειρά από φασί-

στες εξαρτώνταν για χρόνια από τον υπό-

κοσμο για να προμηθεύονται και οπλι-

σμό αλλά και τα προς το ζην. Ο ηγέτης

της «Εθνικής Σταυροφορίας» που οργά-

νωνε επιθέσεις στις αρχές της δεκαετίας

του ’90 ήταν και ιδιοκτήτης του πορνο-

κλαμπ Venus. Αν ο «Στόχος» είχε και

έχει την καλύτερη δικτύωση με τους χου-

ντικούς μέσα σε αστυνομία και στρατό η

Χρυσή Αυγή δικτυώθηκε με φουσκωτούς,
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Διαδήλωση στα Χανιά στις 26 Γενάρη 2010.
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μπράβους και προστάτες των μπαρ.

Οπως έχει εξηγήσει αναλυτικά η Μαρίνα

Βήχου, η σχέση των χρυσαυγιτών με τους

μπράβους των μπαρ και των μπουρδέλων

της περιοχής παραμένει σημαντικός πα-

ράγοντας για τη σχέση τους με την περιο-

χή. Ο υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής

Αυγής, Χρήστος Ρήγας, είχε εμπλακεί σε

υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας για

ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε

μαγαζάτορες. Μια υπόθεση στην οποία

είχε εμπλακεί και ο μπράβος Χρήστος

Λουκόπουλος, ο οποίος το καλοκαίρι του

2010 παραδέχθηκε ότι αυτός είχε τοπο-

θετήσει βόμβα στο ξενοδοχείο Ξενία, η

οποία ευτυχώς δεν είχε σκάσει.

Τα ονόματα των φασιστών που έχουμε

αναφέρει έχουν τη σημασία τους γιατί

θυμίζουν διαρκώς ότι ΛΑΟΣ, Χρυσή Αυ-

γή και η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας

Δημοκρατίας ήταν πάντα συγκοινωνού-

ντα δοχεία και δεν πρόκειται καθόλου

για καινούργια φαινόμενα.6 Δεν έχει ση-

μασία αν σήμερα ο Πλεύρης έχει κατα-

λήξει στο ΛΑΟΣ, ότι ο Μιχαλολιάκος εί-

ναι Χρυσή Αυγή, ή ότι ο Βορίδης συζητά-

ει να πάει είτε στη ΝΔ ή στο κόμμα της

Ντόρας. Οταν η «αγανακτισμένη κυρία»

Χριστίνα Σιδέρη προσήχθη στο τμήμα

για επεισόδια στον Αγιο Παντελεήμονα

αποδείχθηκε Νομαρχιακή Σύμβουλος

και τομεάρχης οργανωτικού του κόμμα-

τος της ΝΔ.7 Το «Ολα τα καθάρματα δου-

λεύουνε μαζί» δεν είναι σύνθημα, είναι

πραγματικότητα.

Ο εκλογολόγος Ηλίας Νικολακόπου-

λος επισημαίνει ότι αυτό το συνεχές με-

ταξύ ΝΔ, ΛΑΟΣ Χρυσής Αυγής είναι και

εκλογικό: «Οι απελπισμένοι αυτοί άν-
θρωποι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή στις
δημοτικές εκλογές και ΛΑ.ΟΣ. (δηλαδή
τον συνδυασμό του Αδ. Γεωργιάδη) στις
περιφερειακές, επικαθορίζουν σήμερα
τη ρητορική των κατ΄ εξοχήν υποστηρι-

κτών του Νικ. Κακλαμάνη (Καρατζαφέ-
ρης, Βορίδης, κ.ά.). Αυτό το ιδεολογικό
συνεχές συνιστά την κλασική διαδικασία
με την οποία επωάζεται το αυγό του φιδι-
ού».8 Η παρατήρηση του Νικολακόπου-

λου ότι οι ίδιοι άνθρωποι που έφτασαν

να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, ψήφισαν συ-

νήθως και Γεωργιάδη (ΛΑΟΣ) στις Νο-

μαρχιακές είναι κρίσιμη για δύο λόγους.

Πρώτον γιατί μας υπενθυμίζει ότι την

εκλογική δύναμη της ακροδεξιάς πρέπει

να την μετρήσουμε συνυπολογίζοντας

ΛΑΟΣ και Χρυσή Αυγή. Και αθροιστικά

οι άνθρωποι που ψήφισαν ακροδεξιά

στις νομαρχιακές και στις δημοτικές

εκλογές ήταν κατά εκατοντάδες χιλιάδες

λιγότεροι σε σχέση με τις εθνικές εκλο-

γές του 2009. Είναι σωστό να επισημά-

νουμε τον κίνδυνο της Χρυσής Αυγής αλ-

λά αυτό πρέπει να γίνει μέσα στη συνολι-

κότερη εικόνα των εκλογών, στις οποίες

η ακροδεξιά έπαθε στραπάτσο.

Δεύτερον δείχνει ότι είναι λάθος να

προτρέξουμε να αθροίσουμε τους φασί-

στες σε κάποιου είδους «αντισυστημική»

ψήφο ή να τους θεωρήσουμε «εξωσυστη-

μικούς». Ο Θανάσης Σούμπλης για παρά-

δειγμα στην εκλογική του ανάλυση χώρι-

σε τις ψήφους σε αντιμνημονιακές και

μνημονιακές, βάζοντας έτσι όσους ψήφι-

σαν ΝΔ μαζί με την Αριστερά, ενώ όσους

ψήφισαν ΛΑΟΣ μαζί με το ΠΑΣΟΚ,

κρατώντας ευτυχώς τους Χρυσαυγίτες σε

ξεχωριστή κατηγορία.9 Η αλήθεια όμως

είναι ότι ψηφοφόροι του Άδωνη Γεωργιά-

δη ψήφισαν Κακλαμάνη ή Χρυσή Αυγή

στις Δημοτικές. Είτε «μνημονιακοί», είτε

«αντιμνημονιακοί», ακόμη και αν τυλί-

ξουν την προπαγάνδα τους με «αντικαπι-

ταλιστικά» συνθήματα, οι φασίστες παρα-

μένουν φασίστες και μόνο σαν πόλος έκ-

φρασης της απελπισίας μπορούν να λει-

τουργήσουν, όχι σαν πόλος ριζοσπαστικο-

ποίησης. Οπως παρατηρεί ο ιστορικός

του φασισμού, Ρόμπερτ Πάξτον: «ένα [...]
θεωρούμενο ως βασικό χαρακτηριστικό
του φασισμού είναι το αντικαπιταλιστικό,
αντι-αστικό πνεύμα του. [...] Κάθε φορά
όμως που τα φασιστικά κινήματα απο-
κτούσαν την εξουσία, δεν έκαναν τίποτα
για να υλοποιήσουν αυτές τις αντικαπιτα-
λιστικές απειλές. [...] Μόλις τα φασιστικά
καθεστώτα έπαιρναν στα χέρια τους την
εξουσία, απαγόρευαν τις απεργίες, διέ-
λυαν τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα,
μείωναν την αγοραστική δύναμη των μι-
σθωτών και κατέκλυζαν με παραγγελίες
τις πολεμικές βιομηχανίες, προς μεγάλη
ικανοποίηση των εργοδοτών».10

Η πρόσφατη επίθεση ομάδας φασιστών

στο μέλος του ΣΕΚ Στέλιο Μιχαηλίδη συ-

νεχίζει αυτή την παλιά παράδοση. Οι φα-

σίστες πήγαν να δείρουν ως εκπρόσωποι

ενός αφεντικού που δεν ήθελε να πληρώ-

σει τα χρωστούμενα μεροκάματα σε έναν

μετανάστη εργάτη. Δεν θα τους αφήσουμε

να μασκαρευτούν, ούτε θα τους νομιμο-

ποιήσει το γεγονός ότι πήραν μια έδρα

στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι υπηρέτες

των αφεντικών και του καπιταλισμού στην

πιο απαίσια εκδοχή που μπορεί να υπάρ-

ξει. Είναι συνεχιστές της Χούντας και νο-

σταλγοί του Χίτλερ, παρακρατικοί και

υπόκοσμος. Προσπαθούν δεκαετίες τώρα

να διχάσουν και να τρομοκρατήσουν αλλά

δεν το έχουν καταφέρει. Οπως σωστά το

διατύπωσε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, είναι

ποντίκια που προσπαθούν να ανέβουν στα

πάνω πατώματα, επειδή η δεξιά πολυκα-

τοικία έπαθε καθίζηση. Γι’αυτό είναι βα-

σικό καθήκον να τους στείλουμε ξανά

στον υπόνομο.                                     n

1 Ελευθεροτυπία, 17 Νοέμβρη 2010.

2 Ελευθεροτυπία, 5 Νοέμβρη 2009.

3 ΤΑ ΝΕΑ, 5 Γενάρη 2011.

4 ΤΑ ΝΕΑ, 13 Νοέμβρη 2010.

5 http://tiny.cc/89mkh

6 Τις διαφορετικές διαδρομές και δικτυώ-
σεις των φασιστών του ΛΑΟΣ μπορεί να
διαβάσει κανείς αναλυτικά στο βιβλίο του
Δημήτρη Ψαρρά, Το κρυφό χέρι του
Καρατζαφέρη, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2010.

7 Συγκεντρωμένες πληροφορίες για τους
υποτιθέμενους αγανακτισμένους πολίτες,
όπως και άλλο χρήσιμο υλικό, υπάρχει στο
jungle-report.blogspot.com

8 ΤΑ ΝΕΑ, 13 Νοέμβρη 2010.

9 Δρόμος της Αριστεράς, 13 Νοέμβρη 2010.

10 Robert O. Paxton, Η ανατομία του φασι-
σμού, εκδ. Κέδρος, 2006, σ.22.

Διαδήλωση στα Χανιά στις 26 Γενάρη 2010.

ΜΑΤ και Χρυσαυγίτες παρέα
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Το να καταφέρεις αυτή την περίοδο να
συγκεντρώσεις τέσσερις εργαζόμενους-
συνδικαλιστές από τα ΜΜΜ στο ίδιο
τραπέζι για συνέντευξη δεν είναι εύκολο
εγχείρημα. Το πρόγραμμά τους, δουλειά-
περιοδεία-συνέλευση-συντονιστικό
ΜΜΜ-συνεδρίαση ΔΣ κλπ, δεν βοηθά.
Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία της κοι-
νής ενημερωτικής γενικής συνέλευσης
των μέσων σταθερής τροχιάς στις 21/12,
όπου παρευρίσκονταν συνδικαλιστές και
από τα άλλα Μέσα, για να το πετύχουμε.
Ηταν οι μέρες πριν τις γιορτές που ο
αγώνας των συγκοινωνιών είχε για δύο
βδομάδες μετατραπεί σε διαρκείας και
κυριαρχούσε η συζήτηση για το πώς θα
συνεχίσει μέσα και μετά τα Χριστούγεν-
να.

Μετ' εμποδίων, ανάμεσα σε τηλέφωνα
που χτυπούσαν μανιωδώς ή με διαλείμ-
ματα από συναδέλφους τους που ρωτού-
σαν φεύγοντας πότε θα γίνει το επόμενο
συντονιστικό ή ΔΣ αλλά και μέσα σ’ ένα
ευχάριστο αγωνιστικό κλίμα, ο Νίκος Ξυ-
δάκης, αντιπρόεδρος Σωματείου Εργα-
ζομένων ΗΛΠΑΠ (οδηγών), ο Αποστό-
λης Κασιμέρης, μέλος ΔΣ Συνδικάτου
Εργαζομένων ΟΑΣΑ-ΕΘΕΛ, ο Κώστας
Πέππας, απολυμένος του ΜΕΤΡΟ και ο
Αντώνης Σταματόπουλος, πρόεδρος Σω-
ματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Με-

τρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) μας μίλησαν για
τον αγώνα των συγκοινωνιών. Εναν αγώ-
να που έχει ξεκινήσει έξι μήνες τώρα με
πολλούς σταθμούς και βήματα.

Η δημιουργία του Συντονιστικού των
ΜΜΜ την περασμένη Ανοιξη για κοινή
απάντηση στις επιθέσεις, οι πρώτες ενω-
τικές απεργίες και συλλαλητήρια το
Μάη-Ιούνη, το χειρόφρενο των οδηγών
στα μπλε λεωφορεία την 1η Ιούλη που
ανάγκασε τον Παπακωνσταντίνου να
βρει τα λεφτά για τους μισθούς τους μέσα
σε λίγες ώρες, οι απεργίες συμπαράστα-
σης στον ΟΣΕ τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη,
οι μαζικές γενικές συνελεύσεις που απαι-
τούσαν και κατάφεραν στα μέσα Δεκέμ-
βρη την κλιμάκωση του αγώνα, είναι πο-
λύ συνοπτικά όσα είχαν προηγηθεί της
συνέντευξης.

Εκτοτε έχουν, βέβαια, υπάρξει πολλές
νέες εξελίξεις στο μέτωπο – οι απεργίες
συνεχίζονται, το ίδιο και ο Συντονισμός,
έχει δημιουργηθεί η Πρωτοβουλία Υπερά-
σπισης των Δημόσιων Συγκοινωνιών με
πρωτοβουλία του ΣΕΛΜΑ. Η ουσία, όμως,
όσων μας είπαν παραμένει: από τη μάχη
των συγκοινωνιών εξαρτώνται πολλά.

Πώς έφτασαν οι απεργίες στα
ΜΜΜ να κλιμακωθούν; Ποια
είναι τα στοιχεία που έπαιξαν
ρόλο;

Αντώνης (ΜΕΤΡΟ): Επαιξε ρόλο ότι δύο

τρία άτομα φωνάζαμε από την αρχή για

απεργία διαρκείας. Αν δεν γινόταν αυτό,

δεν θα πηγαίναμε ούτε στις 24ωρες που

κάναμε. Προσωπικά επιμένω ακόμα,

έπρεπε να τα είχαμε κλείσει τα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς, να είχαμε βάλει

λουκέτο, να είχαμε κατεβάσει ρολά από

την πρώτη στιγμή. Κι αυτά που κερδίσα-

με, βέβαια, στο επίπεδο των κινητοποιή-

σεων, τα κερδίσαμε λίγοι, με μεγάλο

αγώνα. Και οι εργαζόμενοι αυτό ήθελαν,

φτάναμε σε γενική συνέλευση, έλεγαν οι

εργαζόμενοι απεργία διαρκείας και κά-

ποιοι συνδικαλιστές τριγυρνάγαν μάντρα

μάντρα (γέλια). Kάναν πως δεν ακούγαν

για να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγ-

μή έχουμε πόλεμο. Στον πόλεμο απαντάς

με πόλεμο. Με τις στάσεις εργασίας δεν

μπορείς να νικήσεις. Οι στάσεις εργα-

σίας είναι σα να έχεις ευκοίλια και να

σκουπίζεσαι με χαρτοπόλεμο (ξανά γέ-

λια).

Αποστόλης (ΕΘΕΛ): Αυτοί που λένε ότι

οι απεργίες διαρκείας δεν μπορούν να

νικήσουν και άρα να μην τις κάνουμε κα-

θόλου, είναι οι προβοκάτορες κάθε αγώ-

να της εργατικής τάξης, είναι αυτοί που

θέλουν να συντηρήσουν το μνημόνιο, να

συντηρήσουν την ομηρία των εργαζομέ-

νων μέσα από τους ψεύτικους αγώνες

που υπόσχονται. Δεν μπορείς από τη μία

να διακηρύττεις την ανυπακοή, την απει-

θαρχία και την εξέγερση και από την άλ-

λη να βάζεις ηθικά διλήμματα στους ερ-

γαζομένους περί επιστράτευσης, περί

απολύσεων, περί εξαθλίωσης αν τολμή-

σουν να αγωνιστούν. Είσαι προβοκάτο-

Η απεργία 
στις συγκοινωνίες

Απεργοί εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες μιλούν 
με τη Λένα Βερδέ για τον αγώνα τους.

Απεργοί του ΜΕΤΡΟ έξω από το Υπουργείο Οικονομίας στο Σύνταγμα, 8 Δεκέμβρη.
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ρας, στυγνός κουκουλοφόρος της άρχου-

σας τάξης. Το θέμα είναι αυτά που λες,

να τα κάνεις και πράξη. Αν δεν τα κά-

νεις, μέσα από τους αγώνες, είσαι συνέ-

νοχος όλων αυτών που σχεδιάζουν τα μέ-

τρα.

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, άλλα λένε

στις αφίσες και άλλα κάνουν στην πράξη.

Προσπαθούν να εκτονώσουν οποιαδήπο-

τε διάθεση απεργιακή-αγωνιστική υπάρ-

χει σε κάθε εργαζόμενο. Προσπαθούν να

ελέγξουν τις αντιδράσεις. Αλλά δε τα κα-

ταφέρνουν και είναι αναγκασμένες να

προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Αυτό έχει

συμβεί. Δεν έχουν καταφέρει να ελέγ-

ξουν τον κόσμο. Και το πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν είναι ότι και με τις στά-

σεις, αντί να εκτονώνουν την οργή των

συναδέλφων όπως θα ήθελαν, αυτή ενι-

σχύεται συνεχώς και οι συνάδελφοι ρω-

τούν ποια θα είναι η συνέχεια του αγώνα.

Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που μας

έφερε στη σημερινή κλιμάκωση και που

θα παίξει ρόλο και το επόμενο διάστημα

στο να βγει η απεργία διαρκείας.

Κώστας (ΜΕΤΡΟ): Ο αγώνας μας, των

απολυμένων του ΜΕΤΡΟ, ξεκίνησε έχο-

ντας στο πλευρό μας τον πρόεδρο του

Σωματείου Αντώνη Σταματόπουλο και

την πλειοψηφία των συναδέλφων μας.

Ετσι βγήκε στην επιφάνεια όλη η αλή-

θεια. Οτι προσληφθήκαμε όπως όλοι οι

εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ, ότι καλύπτου-

με πάγιες θέσεις και ότι τώρα, με την

αποχώρησή μας, το Μέσο έχει μεγάλο

πρόβλημα λειτουργίας. Κάναμε απερ-

γίες, πήγαμε και στα δικαστήρια, η πρώ-

τη απόφαση ήταν θετική για μας. Από κει

και πέρα βέβαια ξεκίνησε ο πόλεμος,

μας κατασυκοφάντησαν ως “ρουσφέτια”,

ως “συμβασιούχους που, τι να κάνουμε,

έληξε η σύμβασή τους”. Δεν μας πτοούν.

Θα είμαστε στον αγώνα, στο δρόμο και

στο ΜΕΤΡΟ κάθε μέρα.

Νίκος (ΗΛΠΑΠ): Ο συντονισμός έπαιξε

ρόλο. Ο συντονισμός είναι απαραίτητος

γιατί δεν έχει πάρει φωτιά ένα διαμέρι-

σμα, αλλά όλη η πολυκατοικία. Ο συντο-

νισμός θα συνεχίσει, θέλουν δεν θέλουν

κάποιοι.

Η κυβέρνηση προσπαθεί με
κάθε τρόπο να σας απομονώσει
από τους υπόλοιπους εργαζόμε-
νους. Τί απαντάτε στις συκοφα-
ντίες;

Αποστόλης (ΕΘΕΛ): Οι κινητοποιήσεις

που κάνουμε δεν έχουν μοναδικό στόχο

την αντιμετώπιση των νομοσχεδίων που

ουσιαστικά περικόπτουν τους μισθούς

μας. Εχουν και την αντιμετώπιση του να

μην φτάσει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο

για την εξυγίανση-θάνατο των αστικών

συγκοινωνιών. Αυτό πρώτα απ' όλα επι-

φέρει αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου

μέχρι και 80% σε κάποιες περιπτώσεις.

Αρα το επιχείρημα ότι στρεφόμαστε κα-

τά του μεγάλου κοινωνικού συνόλου,

της εργατικής τάξης και του φτωχού κό-

σμου, είναι ψεύτικο. Οι κινητοποιήσεις

γίνονται και για τον φτωχό κόσμο, αυ-

τός θα κληθεί να πληρώσει τα σπασμέ-

να της εξυγίανσης. Αυτός θα κληθεί να

πληρώσει την κακοδιαχείριση και την

κοινωνική ανούσια πολιτική που έκαναν

τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ

και ΝΔ.

Νίκος (ΗΛΠΑΠ): Ενα μεγάλο μέρος των

συγκοινωνιών δεν είναι στο δρόμο. Θα

αναφερθώ στον ΗΛΠΑΠ συγκεκριμένα,

ότι διαθέτει 360 οχήματα και καθημερινά

μετά βίας βγαίνουν τα 220 λόγω έλλειψης

προσωπικού, βασικά οδηγών. Πιστεύω το

ίδιο γίνεται και στους υπόλοιπους οργα-

νισμούς. Για την «ταλαιπωρία», λοιπόν,

του κόσμου, δεν φταίνε οι εργαζόμενοι.

Τα δρομολόγια δεν τα βγάζουν οι οδη-

γοί, τα βγάζουν οι διοικούντες, ο ΟΑΣΑ.

Εμείς εκτελούμε τα δρομολόγια που μας

επιβάλλουν. Ούτε ευθυνόμαστε για τις

καθυστερήσεις. Το πρόβλημα βέβαια δεν

είναι μόνο στα δρομολόγια. Το πρόβλη-

μα είναι κάτω από ποιο εργασιακό καθε-

στώς εμείς λειτουργούμε. Ο κόσμος πρέ-

πει να μάθει ότι εμείς δεν έχουμε ούτε

Κυριακές, ούτε αργίες, ούτε Σάββατα,

ούτε τίποτα. Οταν καλούμαστε να δουλέ-

Κοινό απεργιακό συλλαλητήριο 
των Συγκοινωνιών στις 8 Δεκέμβρη.
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ψουμε, πάμε.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 250-300 απο-

λυμένοι στο ΜΕΤΡΟ. Εμένα δε με ενδια-

φέρει με ποιο καθεστώς μπήκαν. Με εν-

διαφέρει ότι καλύπτουν πάγιες θέσεις.

Γι'αυτό τους υπερασπίζομαι. Δεν μπορεί

να απολύεις αυτούς για να πάρεις κάποι-

ους άλλους. Ας σταματήσουν τις πελατει-

ακές σχέσεις και τα αλισβερίσια οι διοι-

κήσεις. Τα αλισβερίσια δεν τα κάνει ούτε

ο οδηγός, ούτε ο τεχνίτης, ούτε ο διοικη-

τικός. Τα παιχνίδια τα παίζουν οι διευθύ-

νοντες σύμβουλοι και οι εκάστοτε διοι-

κούντες που τους διορίζουν οι κυβερνώ-

ντες. Δεν είναι δυνατόν ένα έργο, όπως

για παράδειγμα στην πλατεία Αττικής,

για να μιλήσω για μας, να έχει προϋπο-

λογισμό ένα εκατομμύριο ευρώ και να

φτάνει να κλείνει στα 8 εκατομμύρια ευ-

ρώ. Δεν είναι δυνατόν το αμαξοστάσιο

της Πέτρου Ράλλη το δικό μας, να έχει

ένα προϋπολογισμό – είναι τυχαία τα

νούμερα, αλλά οι διαφορές είναι οι ίδιες

– που ξεκινάει στα 100 εκατομμύρια ευ-

ρώ και να φτάνει 700 εκατομμύρια ευρώ.

Αρα τα λεφτά που δίνουν για τις συγκοι-

νωνίες, πάνε κάπου αλλού, για να καλύ-

ψουν τις τρύπες των εργολάβων, δεν πά-

νε ούτε για μισθοδοσία ούτε για ανταλ-

λακτικά κλπ όπως λένε.

Αυτή τη στιγμή κάνουν περικοπές. Πό-

σο ακόμα; Μας έχουν φτάσει στο μισό

του μισθού. Είμαι παντρεμένος με δύο

παιδιά, με 22 χρόνια υπηρεσία και παίρ-

νω 1480 ευρώ. Πού είναι τα 60 χιλιάδες;

Θεωρούμαι εφοπλιστής ασφάλτου με αυ-

τό το μισθό; Προκαλούμε την κυβέρνηση

που έχει μισθολόγια από το υπουργείο

Μεταφορών, να τα δώσει στη δημοσιότη-

τα. Εγώ προσωπικά λέγομαι Ξυδάκης Νί-

κος, το μητρώο μου στον ΗΛΠΑΠ είναι

9262, μπορεί η κυβέρνηση να δώσει στον

αέρα το μισθολόγιό μου.

Κώστας (ΜΕΤΡΟ): Θεωρώ ότι ξεκίνη-
σαν την επίθεση από το ΜΕΤΡΟ με τις
δικές μας απολύσεις, επειδή, όπως και να
το κάνουμε, το ΜΕΤΡΟ είναι το φιλέτο
των συγκοινωνιών, το πιο σύγχρονο μέ-
σο. Ξεκίνησαν από μας για να κάνουν
ένα κρας τεστ. Είναι προαποφασισμένο
να τα πουλήσουν κοψοχρονιά, να τα εκ-
ποιήσουν καλύτερα. Αυτό κρύβεται πίσω
από τις συκοφαντίες.

Ηδη, αυτό το μοναδικό μέσο που ήταν
υγιές, το χτύπησαν. Για παράδειγμα, δι-
ευθυντής επιδομής στο ΜΕΤΡΟ είναι κά-
ποιος κύριος Τερζάκης ο οποίος εμπλέ-
κεται στο σκάνδαλο της Ζήμενς. Ανα-
φέρθηκε το όνομά του στην προανακριτι-
κή επιτροπή της Βουλής, ότι κλείδωσε το
γραφείο μόλις πήγε ο ανακριτής να πά-
ρει τους φακέλους. Συνεχίζει να είναι δι-
ευθυντής. Ο άντρας της διευθύντριας
προσωπικού στο ΜΕΤΡΟ προμηθεύει το
ΜΕΤΡΟ με πλεξιγκλάς. Ταξίδια που
διοργάνωνε ο διευθύνων σύμβουλος το
2004 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου στην Πορτογαλία και έπαιρνε
τους 50 φίλους του μαζί. Προμηθευτές
που στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά. Και
για μας, απολύσεις.

Η κυβέρνηση μιλά για καταπο-
λέμηση ελλειμμάτων και ποιοτι-
κότερη συγκοινωνία μετά τα
μέτρα. Τί πιστεύετε;

Νίκος (ΗΛΠΑΠ): Ετσι πήγε και η Ολυ-
μπιακή. Τα ίδια έλεγαν. Οτι θα υπάρχουν
φτηνότερα εισιτήρια δεν είπαν; Είδατε
φτηνότερα εισιτήρια; Από όλες τις επι-
χειρήσεις που έχουν γίνει μειώσεις μι-
σθών στον ιδιωτικό τομέα, έχετε δει σε
καμία πτώσεις τιμών;

Αποστόλης (ΕΘΕΛ): Τα ίδια έλεγε ο

Μητσοτάκης το 1992 με το κλείσιμο της
ΕΑΣ όταν θέλησε να επιτεθεί κατά του
εργατικού κινήματος και του συνδικαλι-
σμού. Αυτός ήταν ο πρώτος του στόχος.
Συνεπαρμένος και ερωτευμένος με την
πολιτική της Θάτσερ θέλησε ο ίδιος να
γίνει ένας ηγεμόνας και εφαρμοστής της
πολιτικής αυτής στην Ελλάδα. Μετά 18
μήνες, όμως, πήρε την απάντηση. Οτι τέ-
τοιες πολιτικές δεν χωράνε. Αλλωστε το
επιχείρημα τότε του καινούργιου τύπου
λαϊκού καπιταλισμού που ήταν η ΣΕΠ
απέτυχε παταγωδώς. Είχαμε επιλεκτική
συγκοινωνία, υποβαθμισμένη συγκοινω-
νία, συγκοινωνία μόνο εκεί που υπήρχε
κέρδος. Οι “άγονες” γραμμές πολλαπλα-
σιάστηκαν γιατί δεν είχαν κέρδος για
τους ιδιώτες, για τους μικρούς αυτούς κα-
πιταλιστές κεφαλαιούχους.

Νίκος (ΗΛΠΑΠ): Με επιδότηση από το
κράτος, με χαμηλές τιμές, χωρίς φορολο-
γία τα αγόρασαν, μάλιστα, τα λεωφορεία
τότε... Σκεφτείτε, η διαχείριση οχημάτων
και ο έλεγχος των εισιτηρίων θα περάσει
τώρα σε ιδιώτη. Σε τι εξυπηρετεί αυτό;

Αποστόλης (ΕΘΕΛ): Ενώ εμείς θέλουμε
προσλήψεις τώρα τακτικών ελεγκτών και
ανοχή στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες
– ανέργους, ηλικιωμένους, μαθητές και
άλλους – που δεν μπορούν να δώσουν
αυτή τη δύσκολη εποχή του μνημονίου το
εισιτήριο.

Κώστας (ΜΕΤΡΟ): Επειδή εγώ ήμουν
ελεγκτής εισιτηρίων, αυτή ήταν η ειδικό-
τητά μου, θέλω να πω ότι είναι έτσι, όπως
τα λέει ο Αποστόλης. Πριν ξεκινήσω τη
βάρδια μου κάθε μέρα, 5 ευρώ από το
μεροκάματό μου τα χάλαγα και αγόραζα
τρία εισιτήρια ενιαία του ενός ευρώ και
τέσσερα του μισού για να δώσω σε άνερ-
γους γιατί δεν μπορούσα να τους γράψω,
δεν μου πήγαινε. Ο ιδιώτης δεν θα το κά-
νει, θα τους ξεσκίζει.

Είναι απαραίτητη η συμπαρά-
σταση των υπόλοιπων εργαζόμε-
νων στον αγώνα σας;

Νίκος (ΗΛΠΑΠ): Ακόμα κι αν είμαι
“ρετιρέ”, όπως μας κατηγορούν, αν το
ισόγειο δεν έχει να φάει, πώς θα στηρί-
ξει την κολόνα και άρα και το ρετιρέ;
Απλά πράγματα και λαϊκά...

Αποστόλης (ΕΘΕΛ): Καταρχήν, έχουμε
εμείς ευθύνη και υποχρέωση έναντι κοι-
νωνικών ομάδων που δεν μπορούν να εκ-
φράσουν την αγανάκτησή τους, που δεν
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Συνέλευση στο αμαξοστάσιο ΜΕΤΡΟ στις 10 Γενάρη.
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μπορούν να συνδικαλιστούν, να βγούμε

μπροστά και να ανοίξουμε το δρόμο. Δεν

πρέπει να αφήσουμε κανένα εργαζόμενο

ν’ απολυθεί, κανένα συνταξιούχο να χά-

σει από το εισόδημά του, κανένα κοινω-

νικό αγαθό να ξεπουληθεί. Από κει και

πέρα, η αλληλεγγύη είναι πάντα το όπλο

μας. Η συμπαράσταση στον αγώνα μας

είναι αναγκαία προϋπόθεση νίκης.

Αντώνης (ΜΕΤΡΟ): Εχουμε ζητήσει συ-

μπαράσταση από πολλούς αλλά την είδα-

με από λίγους στην πράξη. Από τον Απο-

στόλη που είναι δίπλα μου, από την Επι-

τροπή Αλληλεγγύης Συνδικαλιστών και

Συνδικάτων. Δεν το βάζουμε κάτω. Θα

συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Πώς πρέπει να συνεχίσει ο αγώ-
νας;

Αντώνης (ΜΕΤΡΟ): Ο κόσμος είναι μαζί

μας, θέλει αγώνα, από εκεί και πέρα εί-

ναι στο χέρι όλων μας να προχωρήσουμε.

Μας λένε για τρίτο μνημόνιο. Εμείς όταν

λέμε συνεχίζουμε τις απεργίες εννοούμε

ότι δεν δεχόμαστε κανένα μνημόνιο. Να

τα πάρουν όλα πίσω. Δεν δεχόμαστε όσα

μας έκοψαν, να πάρουν πίσω τις απολύ-

σεις και να επανέλθουν τα παιδιά γιατί

το ΜΕΤΡΟ μπαίνει μέσα, βουλιάζει.

Νίκος (ΗΛΠΑΠ): Μεσοβέζικες λύσεις

δεν υπάρχουν. Αν κοιτάξουμε πίσω στην

ιστορία, ποτέ στο τέλος δεν έγινε τίποτα

με διάλογο. Ο διάλογος τελείωσε. Οταν

εμείς καλούμαστε να υποστούμε όλες αυ-

τές τις μειώσεις χωρίς να έχουμε πάρει

μέρος σε ένα διάλογο για τις συγκοινω-

νίες που μας αφορούν και μας ζητάνε να

τα δεχτούμε όλα επειδή αποφασίζουν και

διατάζουν, η προσωπική μου άποψη είναι

μόνο: πόλεμος. Τι εννοώ; Μετωπική σύ-

γκρουση. Με ημίμετρα δεν γίνεται τίπο-

τα.

Κώστας (ΜΕΤΡΟ): Η ΓΣΕΕ έκανε μια

πετυχημένη απεργία. Πότε θα ξανακά-

νει; Κανονικά μία την βδομάδα θα 'πρε-

πε να κάνει, τουλάχιστον. Και θα σου ‘λε-

γα που θα πηγαίναν τα μνημόνια...

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το κυ-

ριότερο κατοχυρωμένο δικαίωμά τους,

την απεργία, που αυτή η κυβέρνηση προ-

σπαθεί να την ποινικοποιήσει. Εμείς κά-

ναμε δυο απεργίες κι όχι απλά τις έβγα-

λαν παράνομες και καταχρηστικές – έτσι

κι αλλιώς όλες παράνομες τις βγάζουν

πια – αλλά έπαιρναν και τους συναδέλ-

φους τηλέφωνο και τους απειλούσαν ότι

«αν δεν προσέλθεις στη δουλειά,

απολύεσαι». Ο,τι κέρδισαν οι εργα-

ζόμενοι μέχρι σήμερα, δεν το κέρ-

δισαν με “ειρηνικές” πορείες προς

τη Βουλή, το κέρδισαν με αγώνες

διαρκείας, ενίοτε χύθηκε και πολύ

αίμα.

Αποστόλης (ΕΘΕΛ): Το μνημό-

νιο δεν είναι τίποτα άλλο από πολι-

τική επιλογή. Και στις πολιτικές

επιλογές απαντάς μόνο με πολιτι-

κές απεργίες. Η δική μας πρόταση,

λοιπόν, δεν αλλάζει. Είναι για πολι-

τική απεργία, να πέσει το καθεστώς

κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-τρόικας, να

συντριβεί το κεφάλαιο και να μην

μπορέσει ξανά τέτοια επίθεση

στους εργαζόμενους. Οποιοσδήπο-

τε νόμος δεν έχει τη συγκατάθεση

του εργαζόμενου, είναι καταδικα-

σμένος. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί

που ανεβάζουν και κατεβάζουν κυ-

βερνήσεις, αυτό πρέπει να το γνω-

ρίζουν όσοι αυτοί τη στιγμή ψηφί-

ζουν νομοθετήματα εναντίον των

εργατών. Θα έρθει η στιγμή που θα

κριθούν και θα κριθούν αυστηρά.

Ο κόσμος δε θα σταματήσει να

αγωνίζεται. Οσο θα μεγαλώνουν τα

κοινωνικά προβλήματα που δημι-

ουργεί το μνημόνιο, τόσο μαζικότε-

ρες και εντονότερες θα είναι οι

αντιδράσεις. Στην Αργεντινή μπό-

ρεσαν και έφυγαν με ελικόπτερο.

Δεν είναι σίγουρο εδώ ότι θα προ-

λάβουν.                                       n
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Στο χώρο μας γίνεται διαρκώς μία αφύ-
πνιση των εργαζόμενων γιατί και βλέπουν

ότι οι επιθέσεις είναι σκληρές και ότι η
αντίσταση θα έρθει μόνο από τους ίδιους
και όχι από τα συνδικαλιστικά στελέχη.
Αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα που πρέπει
να συνεχιστεί μέχρι την ανατροπή.

Ηταν πράγματι πρωτόγνωρο αυτό που
έγινε στον ΟΣΕ της Καρόλου με τον κό-
σμο να συγκεντρώνεται, να κάνει συνελεύ-
σεις, να παίρνει αποφάσεις για κατάληψη,
να την οργανώνει και να την περιφρουρεί.

Το να έχεις 150 άτομα στα 200 και να απο-
φασίζουν παμψηφεί για κατάληψη, είναι
μεγάλο επίτευγμα. Δεν έχει ξαναγίνει τέ-
τοιο πράγμα στο χώρο. Τώρα θέλουμε να
το προχωρήσουμε όλο αυτό. Συνεχίζουμε

με συνελεύσεις, την προσπάθεια να ξεση-
κώσουμε και σε άλλους χώρους τους συνα-
δέλφους, να συντονιστούμε μεταξύ μας.
Στόχος μας είναι να ανατρέψουμε το νο-
μοσχέδιο για τον ΟΣΕ, είναι αντεργατικό,

καταργεί 150 χρόνων κατακτήσεις. Η προ-
σπάθειά μας είναι και να βγάλουμε ξανά
το κίνημα μπροστά και να κάνουμε την
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών να κινηθεί
γιατί αυτή τη στιγμή είναι χαμένη.

Το καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι το νο-
μοσχέδιο καθυστερεί, απελπιστικά για το
υπουργείο και τα χρονικά όρια που είχε
βάλει - υποτίθεται ότι θα είχαν ολοκληρω-
θεί όλες οι διαδικασίες στο τέλος του χρό-

νου και ήδη έχουμε μέσα Γενάρη και δεν
έχουν βγάλει ούτε τα ονόματα των μετατά-
ξεων. Εμείς προσπαθούμε να τους καθυ-
στερήσουμε κι άλλο. Και είμαι αισιόδοξος
γιατί βλέπω τον κόσμο να παλεύει.

Κώστας Μαυρομιχάλης
εργαζόμενος ΟΣΕ, μέλος 

Συντονιστικής Επιτροπής Καρόλου

Εργαζόμενοι του ΟΣΕ μπροστά 
στην κατάληψη στην οδό Καρόλου.
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Αν θέλει κανείς να προσεγγίσει τις

εξελίξεις στα ΜΜΕ, τόσο στο επιχειρη-

ματικό πεδίο, όσο και στις κινηματικές

εξελίξεις, τότε θα έχει μια απολύτως σα-

φή εικόνα του τι εστί μνημόνιο και η συ-

γκεκριμένη εφαρμογή του μέσα σε χώ-

ρους εργασίας. «Πτωχευμένες» εφημερί-

δες όπως η Απογευματινή, με τον εκδότη

(και μεγαλοκατασκευαστή) να είναι τόσο

φτωχός, όσο ο εφοπλιστής Αγούδημος,

που αφού «πτώχευσε» εγκαταστάθηκε

στην Ελβετία. Περικοπές μισθών και δι-

καιωμάτων εργαζομένων, λόγω κρίσης,

από golden boys και εργοδοτικούς παρα-

τρεχάμενους, που συνεχίζουν να αμείβο-

νται με πολλές χιλιάδες ευρώ. Μείωση

λειτουργικού κόστους σε κανάλια, με

φτηνές παραγωγές και επιστροφές στο

παρελθόν, δηλαδή σε πολιτιστικό και

«ενημερωτικό» επίπεδο αντίστοιχο με το

πνευματικό επίπεδο των καπιταλιστών. Η

Trash TV της δεκαετίας του 1990, επι-

στρέφει δριμύτερη και μπαίνει στο μίξερ

με «ενημέρωση» τύπου Πρετεντέρη, Κα-

ψή, μαϊντανών τύπου Μίχαλου και λοι-

πών τηλε-εισαγγελέων κινητοποιήσεων,

για να παραχθεί το τελικό προϊόν. Όμως

κάπου ανάμεσα στους διαγωνισμούς των

τηλεμαγείρων, το Big Brother, τα κουτσο-

μπολιά και την προπαγάνδα υπέρ του

ΔΝΤ και των μέτρων, η σούπα χάλασε,

από τη δυναμική εμφάνιση του κόσμου

της εργασίας, τόσο στο κεντρικό επίπεδο,

όσο και συγκεκριμένα στα ΜΜΕ.

Το συνδικαλιστικό τοπίο
Συστηματικά, εδώ και τουλάχιστον ένα

χρόνο, το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, αποφεύγει

ακόμα και να δίνει το παρόν, σε απερ-

γιακές διαδηλώσεις που το ίδιο έχει ψη-

φίσει. Στην απεργία στις 15 Δεκέμβρη

2010 δεν είχε καν πανό (ούτε και φυσική

παρουσία). Στις πολλές κινητοποιήσεις

συμβασιούχων της ΕΡΤ, όλο τον προη-

γούμενο χρόνο, πολλές φορές απουσίαζε

πλήρως, στην απεργία της 29ης Ιουνίου

και της 8ης Ιουλίου, κατέβηκαν δι’ αντι-

προσωπείας και μερικοί παρακολουθού-

σαν τη διαδήλωση από το πεζοδρόμιο!

Και μιλάμε για όλους και όχι μόνο για

τον Σόμπολο, η απουσία των «προοδευτι-

κών» σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο

ηχηρή, γιατί θα έπρεπε να είναι δεδομέ-

νη η παρουσία τους.

Για προετοιμασία κινητοποιήσεων ούτε

λόγος. Θυμίζουμε μόνο ότι συντηρητικές

διοικήσεις της ΕΣΗΕΑ (Μαθιουδάκης)

έχουν γράψει στο κοντέρ τους τη διετία

2003-2005, ενεργοποίηση μαζικών απερ-

γιακών επιτροπών, ντού σε πιεστήρια,

12ωρες νυχτερινές περιφρουρήσεις των

300 ατόμων έξω από την Αυριανή και άλ-

λα, που το νυν Δ.Σ. (και οι αριστεροί μέ-

σα σε αυτό) δεν θέλει να θυμάται και κά-

νει συνεχώς το κορόιδο, όταν ανοίγει δη-

μόσια αυτή η συζήτηση. Έγκαιρα και δη-

μόσια είχαμε καταθέσει πρόταση περι-

φρούρησης για τη 48ωρη στις 17 και 18

Δεκέμβρη, βασισμένη σε προηγούμενες

επιτυχείς δράσεις των κλαδικών σωματεί-

ων, στην οποία συστηματικά απέφυγαν να

απαντήσουν και σε ορισμένες περιπτώ-

σεις τη θεώρησαν ανέφικτη, αν και στο

παρελθόν είχε δοκιμαστεί με επιτυχία.

Εντυπωσιακή ήταν και η αφωνία της

ηγεσίας στις απολύσεις στον 902, αν και

μέχρι στιγμής μόνο ένα άτομο ήταν δημο-

σιογράφος. Ούτε μια ανακοίνωση συ-

μπαράστασης (έστω παραταξιακή, για το

ΔΣ ούτε λόγος), έτσι για τα μάτια, όταν

το σωματείο της ΕΤΙΤΑ (τεχνικοί τηλεό-

ρασης) προχώρησε σε στάση εργασίας,

που έσπασε από την επιστράτευση κομ-

ματικών.

Ένοχη σιωπή και μετά την εκβιαστική

υπογραφή ατομικών συμβάσεων στο

Σκάι, όταν ακόμα και αριστεροί του ΔΣ

προέτρεψαν, όχι από άποψη, αλλά ατομι-

κά και πιεσμένοι ψυχικά, εργαζόμενους

στην υπογραφή τους, με ορισμένους εξ

αυτών των εργαζομένων να παραμένουν

όρθιοι και να μην το κάνουν, εν γνώσει

του πιθανού κόστους. Να θυμίσουμε στα

ρετάλια της αριστεράς, ότι στην Ελλάδα

οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού

όταν πολεμούσαν, ακόμα και σε μάχες

κάτω από δύσκολες συνθήκες, είχαν το

σύνθημα «Τρόπος να πεθαίνεις, χωρίς να

αφανίζεσαι».

Αυτοί στις σημερινές συνθήκες αφανί-

στηκαν χωρίς μάχη.

Η βάση σε κίνηση
Στον αντίποδα, έχει δημιουργηθεί ένα

κομμάτι εργαζομένων, πέρα από ειδικότη-

τα, σωματειακή ένταξη και εργασιακή

σχέση, που είναι πάντα τη στιγμή που πρέ-

πει, εκεί που πρέπει, παρά τις όποιες αδυ-

ναμίες συντονισμού και ιεράρχισης προτε-

ραιοτήτων. Για παράδειγμα η παρουσία

σε «θερμά» μέτωπα τύπου ΔΟΛ, Σκάι,

κλπ δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της

συστηματικής παρουσίας σε χώρους δου-

λειάς (και κυρίως του χώρου εργασίας του

καθένα μας), διότι έτσι αποκόπτονται από

την ενημέρωση και τη συζήτηση οι συνά-

δελφοί μας και μένουν ευάλωτοι σε κάθε

είδους προπαγάνδα. Η καλύτερη αλλη-

λεγγύη σε αγώνες είναι το ρίζωμα μέσα

σε χώρους εργασίας. Σίγουρα οι ραγδαίες

εξελίξεις της περιόδου, έθεσαν σε δοκι-

μασία αυτή την ισορροπία. Είναι βέβαιο

ότι μέσα κι έξω από ορισμένα ΜΜΕ γρά-

φτηκαν σημαντικές στιγμές συνδικαλιστι-

κές δράσης. Εργαζόμενοι που δεν υπέκυ-

ψαν σε πιέσεις διευθυντικών στελεχών να

ψηφίσουν εναντίον απεργιών σε «εκλο-

γές» παράνομες και αντικαταστατικές, μέ-

σα στα ΜΜΕ, με «εφορευτική επιτροπή»

διευθυντάδες. Συνάδελφοι που δεν τρομο-

κρατήθηκαν από κουμπουροφόρους

μπράβους μέσα στο ΔΟΛ και «γυμναστη-

ριακούς» μπράβους των μαγαζιών της νύ-

χτας έξω από το Σκάι.

Συνδικαλιστές που δέχονταν επιθέσεις

στη Θεσσαλονίκη και τραβολόγημα στα

τμήματα, όταν έκαναν κινητοποίηση στο

ραδιόφωνο «Αθλητικά Νέα», που ήταν

βασίλειο ανασφάλιστης εργασίας. Εργα-

ζόμενοι που χωρίς ο κλάδος τους να έχει

στάση εργασίας, έτρωγαν τη μισή τους

μέρα (την άλλη μισή δούλευαν) στους 40

βαθμούς έξω από τις Αττικές Εκδόσεις,

στο Μαρούσι, το καλοκαίρι (και εδώ χω-

ΜΜΕ:
οργάνωση στην βάση

Ο Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος μέλος 
της ΕΣΗΕΑ και των Financial Crimes, γράφει για 
τις μάχες που έχουν ξεσπάσει στα ΜΜΕ.
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ρίς παρουσία ούτε ενός από το ΔΣ της
ΕΣΗΕΑ), στο κρύο και τη βροχή έξω
από το ΔΟΛ, σε πολύωρες ορθοστασίες
στο Φάληρο έξω από το Σκάι, σε απερ-
γιακές δράσεις περιφρούρησης πριν βγει
ο ήλιος. Τη μέρα της απεργίας της 15 Δε-
κέμβρη 2010, το ΔΣ της ΕΤΕΡ, ξεκίνησε
συνεδρίαση στις 6πμ για να συντονίσει
τις διαδικασίες ελέγχου και περιφρούρη-
σης (στα υπόλοιπα ΔΣ των κλαδικών, αλ-
λά και διάφοροι «ακτιβιστές», κοιμό-
ντουσαν). Στο Σκάι που αρκετοί δημο-
σιογράφοι παρατημένοι από την ΕΣΗΕΑ
και εκβιαζόμενοι από την εργοδοσία,
υπέγραψαν ατομικές συμβάσεις που
σπάνε τη ΣΣΕ, οι τεχνικοί της ΕΤΕΡ δεν
υπέγραψαν. Στον 902 μέχρι στιγμής δεν
απολύθηκαν τεχνικοί ραδιοφώνου. Ο
κλάδος έχει ΣΣΕ (έστω κουτσουρεμένη
από τον ΟΜΕΔ) και δεν έχει μπλοκάκια,
αλλά μόνο μισθολόγια. Με την ίδια απο-
φασιστικότητα αντιμετωπίστηκε και η
επίσης αριστερή εργοδοτική πλευρά στο
ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο», όταν εί-
χε απλήρωτους τους εργαζόμενους και
τουλάχιστον οι τεχνικοί πληρώθηκαν, με-
τά από κινητοποιήσεις. Και αν αυτά τα
έχει κάνει ένα σωματείο με 200 μέλη και
μάξιμουμ δύναμη κινητοποίησης 170 (οι
υπόλοιποι προσωπικό ασφαλείας, ένας
σε κάθε ραδιόφωνο), τότε τι δυνατότητες
θα είχε η ΕΣΗΕΑ των 5.000 μελών;

Παραμονές πρωτοχρονιάς και στη Θεσ-
σαλονίκη τα κλαδικά σωματεία, έχουν
ανακοινώσει απεργία στις 31 Δεκέμβρη
στο TV Mακεδονία, τα τοπικά γραφεία
του Mega και του ANT1, αλλά και στο ρά-
διο Θεσσαλονίκη, διεκδικώντας την υπε-
ράσπιση των θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει
στην πανελλαδική 24ωρη απεργία των
ΜΜΕ στις 30 Νοέμβρη, όπου η μαζική
και οργισμένη συμμετοχή στη διαδήλω-

ση, αλλά και οι ομιλίες εκπροσώπων από
χώρους που αποτελούσαν «θερμά» ση-
μεία, αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για
όλο τον κλάδο.

Αμέσως μετά ακολούθησε μαζική
ανοιχτή συνέλευση στην ΕΣΗΕΑ, όπου
εργαζόμενοι από διάφορες ειδικότητες
και σωματειακές εντάξεις, απαίτησαν
κλιμάκωση και προέκυψε και σχετικό
ψήφισμα, με αποδέκτες τόσο τις διοική-
σεις των κλαδικών σωματείων, όσο και
συνελεύσεις σε εργασιακούς χώρους,
όπου θα έμπαινε σαν πρόταση.

Δυστυχώς η ιστορία τελείωσε εκεί,
αφού παρά τις δύο εκκλήσεις μας, κανέ-
νας από όσους κάλεσαν στη διαδικασία
που προαναφέραμε (κυρίως μέλη του μι-
κτού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ) δεν ανέ-
λαβε την παραμικρή πρωτοβουλία από
αυτές που είχαν προσδιοριστεί, μπροστά
στην επερχόμενη 48ωρη και την απεργία
της 15 Δεκέμβρη. Εκατοντάδες κόσμου
περίμενε έστω μια ειδοποίηση για να ορ-
γανωθεί αρχικά η πίεση σε όσα κλαδικά
έκαναν «δεύτερες σκέψεις» και ακολού-
θως για να οργανωθεί η στοιχειώδης πε-
ριφρούρηση. Το ξεπέρασμα των εμπο-
δίων της συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας, δεν είναι απλά υπόθεση διακήρυξης
προθέσεων, αλλά μετριέται συγκεκριμέ-
να με πρακτικά βήματα οργάνωσης σε
κάθε μάχη.

Η προσπάθειά μας για να μην κρεμα-
στεί (αυτή τη φορά από «υπεραριστερή»
φρασεολογία, αλλά επί της ουσίας πραγ-
ματική ασυνέπεια) ο κόσμος αυτός, οδή-
γησε με σκληρό, πιεστικό, αλλά ταυτό-
χρονα και αναγκαίο τρόπο (που ορισμέ-
νοι εκ των συμμετεχόντων στην απεργια-
κή συνέλευση παρεξήγησαν, μη βλέπο-
ντας την «τρύπα», αλλά μόνο τον εαυτό
τους) σε μάζεμα παραμονές της 48ωρης,
όπου όσοι ανταποκρίθηκαν πραγματο-

ποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο

διασωματειακό των ΜΜΕ, απαιτώντας

κλιμάκωση. Πιστή στις παραδόσεις της η

συνδικαλιστική γραφειοκρατία, υποσχέ-

θηκε κλιμάκωση, για να εξαφανιστεί

αμέσως μετά, μέσα στους κουραμπιέδες

και τα μελομακάρονα των γιορτών, δεί-

χνοντας πόσο κοστίζει η μη αξιοποίηση

ευκαιριών, όπως αυτή που περιγράψαμε

πιο πάνω.

Μια άλλη ποιότητα
Από το εναλλακτικό τεύχος του Ελ.

Τύπου και της «Ημέρας» της Πάτρας,

που έβγαλαν οι εργαζόμενοί τους, όταν

οι «κανονικές» εκδόσεις έβαλαν λουκέτο

το 2009 (με τον Ελ. Τύπο να διασώζεται

σε άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όχι

όμως και την ΗΜΕΡΑ), έως την έκδοση

της Απογευματινής των εργαζομένων, το

φαινόμενο της εναλλακτικής ενημέρω-

σης, άρχισε να φεύγει από τα όνειρα κά-

ποιων ρομαντικών και να γίνεται χειρο-

πιαστή πραγματικότητα. Ειδικά η περί-

πτωση της Απογευματινής είναι εντυπω-

σιακή, διότι μια «γερασμένη» και συντη-

ρητική εφημερίδα, όταν μετά το λουκέτο,

την έβγαλαν οι εργαζόμενοι, άλλαξε ριζι-

κά και έγινε σαφώς πιο ζωντανή και ελ-

κυστική.

Παράλληλα υπενθυμίζουμε ότι έχουμε

καταθέσει προτάσεις για το πώς μπορεί

να οργανωθεί εναλλακτική απεργιακή

ενημέρωση από τα ίδια τα σωματεία, με

αφορμή την αναστολή της απεργίας στα

ΜΜΕ το απόγευμα της 5ης Μάη, λόγω

των τραγικών γεγονότων στη MARFIN.

Για οικονομία χώρου οι προτάσεις αυτές

είναι αναρτημένες στο μπλογκ:

http://financialcrimesnews.blogspot.com

με τίτλο «Kάντε το βήμα» και «Μερικά

απλά ερωτήματα».

30 Νοέμβρη 2010:
οι απεργοί των ΜΜΕ στο δρόμο.
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Συστηματική παρουσία
Τίποτα από όλα αυτά δεν έπεσε από

τον ουρανό, όλα ήταν αποτέλεσμα συγκε-

κριμένων διαδρομών, ατόμων και συλλο-

γικοτήτων. Στη διαδρομή που μας αφορά,

αυτή της δράσης των Financial Crimes,

δύο ήταν τα στοιχεία που μέτρησαν στις

εξελίξεις αυτές. Το πρώτο ήταν η συνε-

χής προσπάθεια χρόνων για συστηματική

παρουσία στους χώρους εργασίας, με ση-

μαντικό εργαλείο το ομώνυμο έντυπο,

αλλά και τη φυσική παρουσία σε κάθε

δραστηριότητα, ακόμα και κυρίως, εκεί

που το παιχνίδι έδειχνε εξ αρχής στημέ-

νο. Το δεύτερο ήταν η καθαρή θέση σε

κάθε δύσκολη στιγμή, χωρίς να έχουμε

κρυφτεί ποτέ (αγαπημένο σπορ της γρα-

φειοκρατίας). Αυτά ενίσχυσαν τις σχέ-

σεις εμπιστοσύνης και διευκόλυναν τη

συμπόρευση με όσους ακολούθησαν πα-

ραπλήσιες διαδρομές.

Μακριά από μας κάθε διάθεση «αγω-

νιστικής μέθης», «αυτάρκειας», «ναρκισ-

σιστικής συνέπειας» και άλλων παρόμοι-

ων φαινομένων. Οι απαιτήσεις των και-

ρών είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των

όποιων θετικών στοιχείων, έχει καταγρά-

ψει το αγωνιστικό κομμάτι των εργαζο-

μένων στα ΜΜΕ, που παραμένει μειοψη-

φικό. Υπάρχει άλλωστε και αντίπαλος εκ

των έσω, οι φίλοι των εργοδοτών λει-

τουργούν συντεταγμένα και ομαδικά, η

οικονομική πίεση είναι υπαρκτή σε συνα-

δέλφους που θέλουν κλιμάκωση κινητο-

ποιήσεων, αλλά «δεν βγαίνουν» οικονο-

μικά, οι εργολαβικές λογικές ανάθεσης

της συνδικαλιστικής δράσης (ακόμα και

σε αγωνιστικά προγράμματα) χωρίς

ενεργοποίηση της βάσης, παραμένουν ρι-

ζωμένες. Για παράδειγμα στην ΕΡΤ, η

σωστή κριτική χρόνων από συναδέλφους,

ότι οι 24ωρες είναι τουφεκιά στον αέρα,

όταν η απόφαση της ΕΣΗΕΑ το καλοκαί-
ρι ήταν συνεχείς 24ωρες για τους συμβα-
σιούχους (και μόλις είχαν αρχίσει οι πε-
ρικοπές στους μισθούς λόγω μνημονίου,
σε ΣΣΕ που είχαν λήξει από το 2008, αλ-
λά και οι κρατήσεις από τις απεργίες της
άνοιξης), κόντεψε να φέρει το αντίθετο
αποτέλεσμα, τον ξεσηκωμό ενάντια στην
απεργία, λόγω οικονομικής ανέχειας. Με
την ίδια λογική, οι εργασιακές πιέσεις,
σε συνδυασμό με τις πολιτικές εκπτώ-
σεις, οδήγησαν και σε φαινόμενα όπως
αυτό της Ελευθεροτυπίας, όπου οι τραγι-
κοί χειρισμοί του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ στο θέ-
μα της υπογραφής ΣΣΕ, οδήγησαν, χωρίς
πίεση της εργοδοσίας, στην απόφαση της
συνέλευσης των εργαζομένων, για εργα-
σία τις μέρες της 48ωρης απεργίας, λες
και το πρόβλημα των ΣΣΕ και των απο-
λύσεων είναι «τοπικό» και όχι συνολική
εργασιακή εξέλιξη. Πάντως ακόμα και
«τοπικό» πρόβλημα να ήταν, γρήγορα ξε-
χάστηκαν οι αποφάσεις συνελεύσεων
στον ίδιο χώρο, που απαιτούσαν ανάκλη-
ση των απολύσεων, αφού τέτοια εξέλιξη
δεν υπήρξε, εκτός από πέντε ανακλήσεις
σε αρκετές δεκάδες απολυμένων, γεγο-
νός από μόνο του απαράδεκτο.

Αν ήταν να μην απεργούμε όποτε το
πλαίσιο και οι χειρισμοί της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας δεν μας εκφρά-
ζουν, τότε θα έπρεπε να είμαστε διαρκώς
απεργοσπάστες. Αντίθετα παρεμβαίνου-
με συνεχώς για να το «ξεχειλώσουμε»
και να βάλουμε κόσμο σε συλλογικές
διαδικασίες.

Άρα όταν μιλάμε για απεργίες, είτε εί-
ναι 24ωρες, είτε μεγαλύτερης διάρκειας,
το χαρακτηριστικό της κλιμάκωσης δεν
είναι αποκλειστικά ή πάντα ο χρόνος
διάρκειάς τους, αλλά το ποιοτικό στοι-
χείο της οργάνωσης και της γείωσής τους
με τη βάση του κλάδου.

Αν είναι οργανωμένες, αν είναι περι-

φρουρημένες, αν είναι εξωστρεφείς, αν

ενεργοποιούν απεργιακό ταμείο, αν δί-

νουν ρόλο στον κόσμο να δραστηριοποι-

ηθεί και όχι να περιμένει τις εξελίξεις (ή

το απεργιακό επίδομα ενίσχυσης) στον

καναπέ.

Αυτή τη γλώσσα πρέπει πια να μιλή-

σουμε, γιατί η γραφειοκρατία (όλων των

αποχρώσεων και της «αριστερής» συμπε-

ριλαμβανομένης) εύκολα καταστρέφει τα

πάντα, ακόμα και τη 48ωρη του Δεκέμ-

βρη, (υπενθυμίζουμε ότι προηγήθηκε μια

μαζικότατη και οργισμένη 24ωρη στις 30

Νοέμβρη) που για χρόνια απέφευγε και

τελικά κάτω από την πίεση της βάσης

πραγματοποίησε στις 17 και 18 Δεκέμ-

βρη. Με τους χειρισμούς της στο θέμα

των εφημερίδων, όπως και στη μη περι-

φρούρηση, τη «ροκάνισε» σημαντικά.

Πολιτικές διαστάσεις
Στο πολιτικό πεδίο, η προεκλογική πε-

ρίοδος των αυτοδιοικητικών εκλογών,

αξιοποιήθηκε, λόγω του κατεβάσματος

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα από δημοτικά και

περιφερειακά ψηφοδέλτια, για παρεμβά-

σεις στο χώρο των ΜΜΕ. Εξορμήσεις σε

δημοτικά ΜΜΕ και στην ημερίδα της

ΠΟΕΣΥ, διανομή υλικών σε εργαζόμε-

νους της Απογευματινής και επίσκεψη

του Π. Κωνσταντίνου, μοιράσματα σε

αθλητικούς συντάκτες, περιοδείες σε

ΜΜΕ, έδωσαν το πολιτικό στίγμα της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στον κλάδο αυτό.

Ακρογωνιαίος λίθος για τη στάση και

τις επιλογές, για να μπορέσει να σταθεί

κανείς όρθιος, είναι η αντικαπιταλιστική

προσέγγιση των εξελίξεων, ώστε να μην

τσιμπάει σε παραπλανητικά διλήμματα,

σε διαχειριστικές λογικές, σε ταύτιση του

εργασιακού παρόντος και μέλλοντος, με

την πορεία του εργοδότη του. Πρόσφατα

στην τελευταία απεργία της ΕΣΗΕΑ, εί-

δαμε εκδότες «πρόθυμους» να υπογρά-

ψουν ΣΣΕ , αλλά άλλοι από αυτούς έχουν

ελάχιστους εργαζόμενους με μισθολόγιο

και τους πιο πολλούς με μπλοκάκι, άλλοι

σιωπούσαν μπροστά στις απολύσεις που

ήδη έχουν κάνει και στο αίτημα για ανά-

κλησή τους και χωρίς δέσμευση για το

μέλλον, για το αν θα ξανααπολύσουν, αλ-

λά και με σιωπή για το αν εννοούν ΣΣΕ

με μηδενικές αυξήσεις, ή ακόμα χειρότε-

ρα, με μείωση αποδοχών.

Σε αυτή την τροχιά αγώνα-στάσης ζω-

ής, θα συνεχίσουμε και το επόμενο διά-

στημα, αταλάντευτα και με πείσμα. n

Απεργιακή φρουρά κατά των απολύσεων στον ΔΟΛ.
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Χωρίς καμιά αμφιβολία, μέσα στους
τελευταίους μήνες του 2010 και τους
πρώτους του 2011, οι εργαζόμενοι στις
ΔΕΚΟ κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στο
στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων.
Ήδη από τον Σεπτέμβρη με το νομοσχέ-
διο Ρέππα για τον ΟΣΕ, στη συνέχεια με
το Πολυνομοσχέδιο Παπακωνσταντίνου
για τους μισθούς στις δημόσιες επιχειρή-
σεις που ψηφίστηκε με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος στις 14 Δεκέμβρη και ξα-
νά με το σχέδιο Ρέππα για τις Συγκοινω-
νίες που δεσπόζει στην κυβερνητική
ατζέντα τον Γενάρη, ο Γ. Παπανδρέου
και οι υπουργοί του έχουν κάνει την «μά-
χη των ΔΕΚΟ» προτεραιότητά τους.

Οι επίσημες εξηγήσεις για αυτή την
πολύπλευρη επίθεση ξεκινούν από τους
ισχυρισμούς ότι τα ελλείμματα των ΔΕ-
ΚΟ ευθύνονται για την υπερχρέωση του
ελληνικού δημόσιου και φτάνουν σε πα-
ροξυσμό συκοφαντιών σε βάρος των εκεί
εργαζόμενων που είναι τάχα υπεράριθ-
μοι, αποτέλεσμα ρουσφετολογικών προ-
σλήψεων, και παχυλά αμειβόμενοι χάρη
σε έναν διεφθαρμένο συνδικαλισμό που
συντηρεί τα προνόμιά τους σε βάρος των
υπόλοιπων εργαζόμενων.

Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι αλή-
θεια.

Η ίδια η κυβέρνηση δηλώνει ότι αν
υλοποιηθούν οι μισθολογικές περικοπές
του Πολυνομοσχέδιου Παπακωνσταντί-
νου, τότε θα εξοικονομήσει σχεδόν μισό
δισεκατομμύριο ευρώ σε ετήσια βάση. Αν

συγκρίνουμε αυτό το ποσό με την αύξηση
των τόκων που πληρώνει ο προϋπολογι-
σμός από 10 δις το 2009 σε 13,5 το 2010
και σε 16 δις το 2011, καταλαβαίνουμε ότι
οι διακηρύξεις περί νοικοκυρέματος είναι
λόγια του αέρα. Η επίθεση στους μισθούς
των ΔΕΚΟ μπορεί να κόβει ένα δις κάθε
δυο χρόνια αλλά η κυβερνητική διαχείρι-
ση του δημόσιου χρέους ανεβάζει τη σπα-
τάλη για τόκους κατά έξη δις στο ίδιο διά-
στημα. Προφανώς τα δημόσια οικονομικά
χειροτερεύουν αντί να «εξυγιαίνονται»
με αυτή την πολιτική.

Δεν είναι δυνατόν να ερμηνευτεί η αύ-
ξηση του δημόσιου χρέους μέσα από τη
συσσώρευση ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ.
Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
είχε πτωτική τάση μέχρι το 2007. Ξαφνι-
κά, από 100% του ΑΕΠ περίπου τότε,
προβλέπεται να εκτιναχθεί κοντά στο
150% το 2013. Κανένας, ακόμα και ο πιο
τρελός νεοφιλελεύθερος οικονομολόγος
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα ελλείμμα-
τα των ΔΕΚΟ αθροίζουν ένα 50% του
ΑΕΠ μέσα σε λίγα χρόνια.

Οι πραγματικοί λόγοι για την επίθεση
στις ΔΕΚΟ πρέπει να αναζητηθούν αλ-
λού, για την ακρίβεια στην αντίθετη ακρι-
βώς κατεύθυνση από τους επίσημους
ισχυρισμούς ότι οι εργαζόμενοι στις ΔΕ-
ΚΟ απολαμβάνουν προνόμια σε βάρος
των υπόλοιπων εργαζόμενων. Οι δικές
τους κατακτήσεις λειτουργούν σαν οδη-
γός για το επίπεδο των μισθών συνολικό-
τερα μέσα στην ελληνική οικονομία. Το

χτύπημά τους ανοίγει το δρόμο για τη λε-
γόμενη «εσωτερική υποτίμηση» των μι-
σθών κατά 20-25% που προβλέπεται από
το Μνημόνιο ως «λύση» για τα προβλή-
ματα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
καπιταλισμού. Η νίκη των εργατών στη
«μάχη των ΔΕΚΟ» είναι συμφέρον κάθε
εργαζόμενου, όσα ψέματα κι αν προσπα-
θούν να μας περάσουν για το αντίθετο.

Ας πάρουμε, όμως τα πράγματα με τη
σειρά.

«Βαρίδια»;
Η ανάπτυξη του δημόσιου τομέα, των

επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας όπως λε-
γόταν παλιά ή ΔΕΚΟ στη συνέχεια, ποτέ
δεν ήταν «βαρίδι» για την ελληνική οικο-
νομία. Αντίθετα, η ανάπτυξη του ελληνι-
κού καπιταλισμού στηρίχτηκε σε μεγάλο
βαθμό σε αυτή τη διαδικασία. 

Ήδη πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, η εντυπωσιακή πορεία που έκα-
νε τους ελληνικούς ρυθμούς ανάπτυξης
της δεκαετίας του 1930 (μετά τη χρεοκο-
πία και τη χαμένη «μάχη της δραχμής»)
να συγκρίνονται μόνο με την ΕΣΣΔ και
την Ιαπωνία ήταν δεμένη με τον κρατικό
παρεμβατισμό. Γράφει σχετικά ο Κώστας
Βεργόπουλος στο κλασικό του έργο
«Εθνισμός και Οικονομική Ανάπτυξη»:

«Τα μέτρα του 1931-32 παρέδωσαν τα
ηνία της εθνικής οικονομίας στα χέρια
του κράτους και των οργάνων του… ο κε-
ντρικός άξονας του σχηματισμού της εγ-
χώριας αγοράς και παραγωγής ήταν το

Η μάχη των ΔΕΚΟ

Η κυβερνητική 
προπαγάνδα λέει ότι 
οι εργαζόμενοι στις 
ΔΕΚΟ είναι «ρετιρέ» που
φορτώνουν τα ελλείμμα-
τά τους στους άλλους 
εργαζόμενους. 
Ο Πάνος Γκαργκάνας
απαντάει σ’ αυτούς 
τους μύθους. 8 Δεκέμβρη 2010.
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κράτος. Οι κρατικές πρωτοβουλίες ήσαν αυ-
τές που άνοιξαν με συνέπεια, έστω και εμμέ-
σως τον δρόμο προς την βιομηχανική ανάπτυ-
ξη». (σελ. 80-81, εκδόσεις Εξάντας 1978).

Και αναφέρει σχετικά τι έλεγαν όχι κάποι-
οι αριστεροί ή προοδευτικοί σχολιαστές, αλ-
λά ο Τσαλδάρης και ο Μεταξάς. Ο μεν πρώ-
τος έλεγε:

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εις όλα τα μέρη
του κόσμου υφίσταται ο παρεμβατισμός από
της εποχής του πολέμου. Διότι όσον και αν
θέλωμεν να είπωμεν ότι έχουν οι έλληνες
πρωτοβουλίαν, δεν δύναται να εργασθεί η
ιδιωτική οικονομία χωρίς να υπάρχει η πα-
ρέμβασις του κράτους, ήτις έλαβε μεγάλην
έκτασιν και εις κράτη τα οποία ήσαν υπέρ της
ελευθερίας του εμπορίου. Δυστυχώς η παρέμ-
βασις του κράτους κατέστη αναγκαία και εις
τα μικρότερα πράγματα και δι’ αυτό το κρά-
τος οφείλει να διευθύνει και την εθνικήν οι-
κονομίαν και τότε δεν δύναται παρά να κάμει
παρέμβασιν».

Και ο Μεταξάς: «Ό,τι βλέπετε σήμερον εν
τη ιδιωτική και τη δημοσία οικονομία της Ελ-
λάδος είναι αποτέλεσμα του κρατικού παρεμ-
βατισμού».

Μπορεί οι σημερινοί πολιτικοί απόγονοι
του Τσαλδάρη και του Μεταξά (και οι σο-
σιαλφιλελεύθεροι μιμητές τους) να λένε ότι
«το κράτος δεν μπορεί να είναι σωστός επι-
χειρηματίας», αλλά οι προπάτορές τους είχαν
επίγνωση των πραγματικών σχέσεων ανάμε-
σα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αν αυτός ήταν ο ρόλος του κρατικού πα-
ρεμβατισμού για την ανάκαμψη του ελληνι-
κού καπιταλισμού μέσα στην προπολεμική
κρίση, αντίστοιχο ρόλο έπαιξε και μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ανασυ-
γκρότηση της καταστραμμένης οικονομίας
και στο «οικονομικό θαύμα» που έφερε ξανά
την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των ρυθμών
ανάπτυξης στη δεκαετία του 1960.

Εκεί όπου η ηλεκτροδότηση ήταν στα χέ-
ρια εταιριών όπως η Πάουερ και η υδροδότη-
ση στην Ούλεν, οι τομείς αυτοί πέρασαν στα
χέρια δημόσιων επιχειρήσεων όπως η ΔΕΗ
και η ΕΕΥ. Το ίδιο με τις μεταφορές και τους
Σιδηρόδρομους Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) ή
τις τηλεπικοινωνίες και τον ΟΤΕ. Χωρίς τις
δημόσιες επενδύσεις σε αυτούς τους καίριους
τομείς, θα ήταν αδύνατη η ανάπτυξη π.χ. της
ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας που πα-
ραμένει μέχρι σήμερα βασικός τομέας της οι-
κονομίας.

Πώς θα λειτουργούσαν ξενοδοχειακές μο-
νάδες στα αξιοποιήσιμα ελληνικά τοπία αν
δεν φρόντιζε το δημόσιο να φορτωθεί τα βά-
ρη για να φτάσει φως νερό τηλέφωνο σε κά-
θε γωνιά; Ακόμα και για τη δημιουργία της
πρώτης τουριστικής κίνησης την πρωτοβουλία

Μας λένε ότι ο μέσος όρος μισθών ανέρχεται σε 40.772 ευρώ. Όμως, πρόκειται
για λαθροχειρία. Από αυτό το ποσό πρέπει κατ’αρχήν να αφαιρεθεί η ασφαλιστική
εισφορά, των εργαζόμενων στα ταμεία τους που φτάνει το 13%. Το ποσό πέφτει θε-
αματικά στο 35.472 ευρώ. Κατόπιν πρέπει να αφαιρεθεί η φορολογία. Για έναν ερ-
γαζόμενο με ένα παιδί αυτό σημαίνει 6.161 ευρώ δηλαδή το ποσό μειώνεται περαι-
τέρω στα 29.331 (στην πραγματικότητα η φορολογία είναι πολύ μεγαλύτερη). Αν κά-
νουμε τη διαίρεση καταλήγουμε σε ένα μηνιάτικο 2.093 ευρώ. Αλλά πρόκειται για
μέσο όρο βέβαια αφού συμπεριλαμβάνονται υπερωρίες, νυχτερινά, ρεπό, κλπ, αλλά
και οι παχυλοί μισθοί των μεγαλοδιευθυντάδων, και των μάνατζερ.

Από προκήρυξη της Επιτροπής Αλληλεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών

Η ιστορική απεργία όλων των ΔΕΚΟ 
το 1983 κατά του νόμου Αρσένη.
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είχε το κράτος με τη δημόσια τότε αλυσί-

δα των ξενοδοχείων Ξενία.

Πώς θα γινόταν ο Πειραιάς ναυτιλιακό

κέντρο για τους έλληνες εφοπλιστές αν

δεν εξασφάλιζε ο ΟΤΕ τις τηλεπικοινω-

νιακές υποδομές και για αυτήν την βιο-

μηχανία αιχμής του ελληνικού καπιταλι-

σμού; Αυτές οι επιτυχίες έφεραν και τις

ιδιωτικές επενδύσεις όπως του Νιάρχου

στα Ναυπηγεία ή του Ωνάση στην Ολυ-

μπιακή.

Το κράτος έχοντας στον έλεγχό του

τράπεζες όπως η Εθνική και η Αγροτική

που αντλούσαν σαν αναρροφητικές

αντλίες τεράστιο πλούτο από τους αγρό-

τες και τους μικρούς βιοτέχνες μπορούσε

να κατευθύνει δημόσιες επενδύσεις και

να εξασφαλίζει τις υποδομές για τα κέρ-

δη των ιδιωτικών επενδύσεων. Χωρίς το

φθηνό ρεύμα της ΔΕΗ, η Πεσινέ δεν θα

μπορούσε να κάνει την Αλουμίνιον της

Ελλάδος τη μεγαλύτερη επένδυση της

εποχής της.

Και όταν η κρίση χτύπησε ξανά μετά

το 1973-74, ο δημόσιος τομέας λειτούργη-

σε και πάλι σαν σωσίβιο για τις αποτυ-

χίες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι κυ-

βερνήσεις του Καραμανλή αναγκάστη-

καν να πάρουν σε δημόσιο έλεγχο την

Εμπορική Τράπεζα του Ανδρεάδη, την

Ολυμπιακή του Ωνάση και τα λεωφορεία

της Αθήνας ιδρύοντας την ΕΑΣ. Ήταν

άλλη μια επιβεβαίωση ότι ο εκτεταμένος

δημόσιος τομέας ήταν και είναι κολώνα

του ελληνικού καπιταλισμού.

Ο συνδικαλισμός
Αυτό που ήταν διαφορετικό στην πε-

ρίοδο μετά τη Μεταπολίτευση ήταν η

ανάπτυξη των συνδικάτων στις δημόσιες

επιχειρήσεις.

Οι ρίζες του συνδικαλισμού σε αυτά τα

κομμάτια της εργατικής τάξης ξεκινάνε

από παλιά. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε

για το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα χω-

ρίς αναφορά στους αγώνες των Σιδηρο-

δρομικών που έφτιαξαν την ΠΟΣ και

στις μάχες των τραμβαγέρηδων και των

«Τριατατικών» (ΤΤΤ) ήδη από τον μεσο-

πόλεμο ή στην κατοχή. Μετά την ήττα του

κινήματος στον εμφύλιο, βρίσκουμε πάλι

ηρωικές απεργίες στα Λεωφορεία της

Αθήνας και στην Ολυμπιακή στα πλαίσια

του εργατικού κύματος που κορυφώθηκε

τον Ιούλη του 1965 αλλά τσακίστηκε από

τη Χούντα.

Η μεγάλη ανάπτυξη των συνδικάτων

στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέ-

λειας, όμως, ήρθε με τη Μεταπολίτευση.

Σε πείσμα όλων των συκοφαντικών μύ-
θων που θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι στις
ΔΕΚΟ είναι «εκμαυλισμένοι» γιατί όλοι
βρήκαν δουλειά με «ρουσφέτια» και άρα
ο συνδικαλισμός τους είναι από τη φύση
του «κυβερνητικός», τα συνδικάτα ξανα-
χτίστηκαν με σκληρούς αγώνες.

Οι τηλεφωνήτριες του ΟΤΕ, παραδείγ-
ματος χάρη, είχαν φτιάξει τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Τηλεφωνητριών και Χειρι-
στριών το 1964, τον διέλυσε η Χούντα το
1967, τον ξανάστησαν με 3.300 μέλη το
1974 και χρειάστηκε απεργία το 1978 για
να διεκδικήσουν πιο υγιεινές συνθήκες
εργασίας (υπήρχαν μαζικές λιποθυμίες),
μισθολογική εξίσωση με τους άντρες ερ-
γαζόμενους και τη λειτουργία παιδικών
σταθμών με ωράρια που να καλύπτουν
τις βάρδιες τους.

Αν κάποιοι προσπαθούν να δημιουρ-
γήσουν αμφιβολίες για το ρόλο που έπαι-
ξαν τα συνδικάτα των δημόσιων επιχει-
ρήσεων στις γενικότερες κατακτήσεις του
εργατικού κινήματος εκείνη την περίοδο,
αρκεί να θυμίσουμε την πρωταγωνιστική
θέση που κατείχαν στην εμφάνιση των
ΣΑΔΕΟ (Συνεργαζόμενες Αγωνιστικές
Δημοκρατικές Εργατοϋπαλληλικές Ορ-
γανώσεις). Χωρίς την Κοινή Ωφέλεια οι
ΣΑΔΕΟ δεν θα μπορούσαν να είναι ο
φορέας που συντόνισε τους αγώνες στα
χρόνια που η ΓΣΕΕ ήταν ακόμα στα χέ-
ρια των Καρακίτσων.

Η δύναμη του συνδικαλισμού σε αυτές
τις επιχειρήσεις είχε πίσω της το κύμα ρι-
ζοσπαστικοποίησης που είχε απλωθεί σε
όλη την εργατική τάξη μετά την εξέγερση
του Πολυτεχνείου και την κατάρρευση
της δικτατορίας, αλλά και την ισχυρή οι-
κονομική θέση των εργαζόμενων σε αυτά
τα βάθρα του ελληνικού καπιταλισμού.
Οι δημόσιες τράπεζες και επιχειρήσεις
απορροφούσαν ένα μεγάλο μέρος από
τους πτυχιούχους των ελληνικών πανεπι-

στημίων και ανώτερων σχολών σε μια πε-

ρίοδο που η οικονομία χρειαζόταν όλο

και περισσότερο εκπαιδευμένο εργατικό

δυναμικό. Το μισθολόγιο της ΔΕΗ, του

ΟΤΕ και της Εθνικής Τράπεζας έδινε

τον τόνο για τις συνθήκες απασχόλησης

σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του

ιδιωτικού τομέα, είτε μιλάμε για τον εφο-

πλισμό και τη ναυτιλία, είτε για τα διυλι-

στήρια και τα ναυπηγεία, εκεί δηλαδή

που η δομή του προσωπικού ήταν ανα-

γκαστικά αντίστοιχη (με μεγάλα λογιστή-

ρια, τεχνικές υπηρεσίες κλπ).

Οι κατακτήσεις αυτής της δύναμης

αποτυπώθηκαν σε οργανογράμματα και

κανονισμούς προσωπικού που δεν άργη-

σαν να βρεθούν στο στόχαστρο των καπι-

ταλιστών, ιδιαίτερα μετά τη στροφή προς

τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Ήδη από το 1983 η κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ με «τσάρο της οικονομίας» και

επιβλέποντα τις δημόσιες επιχειρήσεις

τον Αρσένη επιχείρησε να βάλει περιορι-

σμούς στο δικαίωμα της απεργίας των

συνδικάτων στις επιχειρήσεις Κοινής

Ωφελείας με το περιβόητο τότε «άρθρο

3» και προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων

που αχρήστευσε εκείνη την επίθεση.

Η δεκαετία του 90
Η πιο συστηματική επίθεση έγινε στην

τριετία 1990-93 από την κυβέρνηση του

Μητσοτάκη που συνδύασε το χτύπημα

του συνδικαλισμού με το ξεκίνημα των

ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων επιχει-

ρήσεων. Ήταν μια επίθεση που χτυπού-

σε τη δύναμη των εργαζόμενων στις ΔΕ-

ΚΟ ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα: οικο-

νομικά, πολιτικά και ιδεολογικά. Ξεπού-

λημα των επιχειρήσεων, καταστολή των

συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και κα-

τασυκοφάντηση ολόκληρου του δημόσιου

τομέα και των εργαζόμενων σε αυτόν.

Απεργοί των Λεωφορείων διαδηλώνουν το 1992.
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Οι συκοφαντίες και η εξόρμηση για
ιδιωτικοποιήσεις δεν σήμαιναν ότι στη
δεκαετία του 1990 οι ΔΕΚΟ είχαν πάψει
να είναι αιμοδότης για τα κέρδη των κα-
πιταλιστών. Ας αρκεστούμε σε ένα παρά-
δειγμα από καταγγελία της ΠΕΤ-ΟΤΕ
για τις σχέσεις του ΟΤΕ με τις ιδιωτικές
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που τότε ξε-
κινούσαν:

«Δεν δεχόμαστε την επιδότηση των
εταιριών αυτών από τον ΟΤΕ και τον ελ-
ληνικό λαό. Δεν ανεχόμαστε οι εταιρίες
αυτές να πληρώνουν στον ΟΤΕ 6,3 δραχ-
μές για κάθε λεπτό επικοινωνίας και να
εισπράττουν 102 δραχμές, όταν μελέτη
του ΟΤΕ στα πλαίσια του Crash Program
δείχνει ότι το κόστος της τηλεφωνικής
μονάδας είναι 16,95 δραχμές» (αναφέρε-
ται από τον Κ. Σαρρή σε σχετικό άρθρο
του στο περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα
κάτω» Νο 16, Μάης-Ιούλης 1995).

Οι ΔΕΚΟ δεν είχαν γίνει «προβλημα-
τικές». Ο στόχος της επίθεσης ήταν κατά
κύριο λόγο να τσακιστούν οι κατακτήσεις
και ο συνδικαλισμός των εργαζόμενων
εκεί, που κρατούσαν συνολικά την εργα-
τική αντίσταση σε απαράδεκτα για την
άρχουσα τάξη επίπεδα. Η ζωντανή από-
δειξη για τις πραγματικές σκοπιμότητες
αυτής της επίθεσης είναι η εξέλιξη της
Ολυμπιακής. Το μόνο που άλλαξε με την
ιδιωτικοποίησή της ήταν η διάλυση του
συνδικαλισμού όταν η γραφειοκρατία της
ΟΣΠΑ έβαλε την υπογραφή της στο νόμο
του Χατζηδάκη.

Ο ταμειακός ρόλος των ιδιωτικοποιή-
σεων (που εξασφάλιζε έσοδα για το κρά-
τος μέσα στη δημοσιονομική κρίση του)
ήταν συμπληρωματικός, αλλά ακόμα και
αστοί πολιτικοί παραδέχονταν ότι πουλά-
νε τα «ασημικά της οικογένειας». Ομολο-
γούσαν δηλαδή τον πολύτιμο ρόλο των
ΔΕΚΟ για τον ελληνικό καπιταλισμό, αλ-
λά συναινούσαν στην επίθεση για να χα-
λιναγωγηθεί η δύναμη του συνδικαλι-
σμού.

Κι όμως, εκείνη η επίθεση δεν ολοκλή-
ρωσε τους στόχους της χάρη στη θυελλώ-
δη αντίσταση που συνάντησε. Δεν ήταν
μόνο η θρυλική απεργία των εργαζόμε-
νων στις συγκοινωνίες της ΕΑΣ και η
οποία κατάφερε να αντιστρέψει την ιδιω-
τικοποίησή τους. Οι απεργοί της ΕΑΣ
επιδρούσαν σε όλες τις ΔΕΚΟ. Να ένα
απόσπασμα από το περιοδικό «Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω», Νο 3 (Νοέμβρης-Δε-
κέμβρης 1992):

«Στο κρίσιμο ζήτημα του αν θα εφαρ-
μοστεί ή όχι ο αντεργατικός νόμος
1915/90 του Μητσοτάκη, οι απεργοί της

ΕΤΕ-ΔΕΗ αγνόησαν τις ατομικές προ-
σκλήσεις και πολιόρκησαν τους σταθ-
μούς. Στη Μεγαλόπολη οι πρώτες απολύ-
σεις τριών απεργών για άρνηση να απο-
δεχθούν τον απεργοσπαστικό ρόλο του
«προσωπικού ασφαλείας» προκάλεσε
συγκέντρωση 1000 διαδηλωτών έξω από
τους σταθμούς και πορεία στην Τρίπολη
την επόμενη μέρα. Στον ΑΗΣ Αγίου Δη-
μητρίου στην Κοζάνη μια απεργιακή
φρουρά 1500 ατόμων έκλεισε την πύλη το
βράδυ 2 Σεπτέμβρη. Στις 9 Σεπτέμβρη
πάνω από 1000 απεργοί πολιορκούν τον
ΑΗΣ Πτολεμαίδας αναγκάζοντας την κυ-
βέρνηση να φέρει ελικόπτερα από τη
στρατιωτική άσκηση που γινόταν στη
Φλώρινα και να μεταφέρει απεργοσπά-
στες. Γίνονται συγκρούσεις με τα ΜΑΤ
όπου συμμετέχουν απολυμένοι εργάτες
από την ΑΕΒΑΛ και τα ΜΑΒΕ. Ίδια ει-
κόνα στις 10 Σεπτέμβρη στο Αλιβέρι
όπου οι απεργοί της ΔΕΗ ενώθηκαν με
τους οικοδόμους για να αντιμετωπίσουν
τα ΜΑΤ».

Τέτοιες μάχες έφεραν την κατάρρευση
του Μητσοτάκη και ανάγκασαν την άρ-
χουσα τάξη να διαλέξει διαφορετική τα-
χτική για να συνεχίσει τις επιθέσεις με
σοσιαλδημοκρατικό μανδύα κάτω από τις
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Οι ρυθμοί της
επίθεσης έγιναν πιο αργοί αποφεύγοντας
τις πολωτικές μετωπικές συγκρούσεις.
Αλλά οι στόχοι παρέμειναν.

Τον Γενάρη του 1998, ο τότε υπουργός
Οικονομίας Γιάννος Παπαντωνίου έφερε
στη Βουλή στα πλαίσια του φορολογικού
νομοσχέδιου μια τροπολογία (το άρθρο
31), η οποία έδινε το δικαίωμα στην κυ-
βέρνηση να επιβάλει αλλαγές στους Κα-
νονισμούς Εργασίας των ΔΕΚΟ με νόμο
αν τα συνδικάτα διαφωνούσαν. Ήταν
μια τροπολογία-πρόδρομος του σημερι-
νού Πολυνομοσχέδιου του Παπακωνστα-
ντίνου που βάζει χέρι στους Κανονισμούς
και στις Συμβάσεις των ΔΕΚΟ. Το γεγο-
νός ότι ακόμη χτυπάνε αυτές τις κατακτή-
σεις με λύσσα έχει να κάνει με την απο-
τυχία και της επίθεσης του 1998 (καθώς
και της αντίστοιχης του Αλογοσκούφη το
2005). Να πώς περιγράφαμε τις αντιδρά-
σεις στο περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα
κάτω», Νο 27 (Απρίλης-Μάης 1998):

«Η τροπολογία κατατέθηκε την Παρα-
σκευή 9 Γενάρη. Την Τρίτη 20 Γενάρη
έκαναν κοινή τετράωρη στάση εργασίας
όλες οι συγκοινωνίες της Αθήνας
(ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ). Την Πέμπτη
22/1 έγινε κοινή 24ωρη απεργία σε όλες
τις ΔΕΚΟ που επαναλήφθηκε την Τρίτη
27/1… Η ΓΣΕΕ περιορίστηκε σε συλλα-

λητήριο έξω από τη Βουλή στις 2 Φλεβά-
ρη, τη μέρα που ψηφιζόταν η τροπολο-
γία… Όταν ο υπουργός Μεταφορών Μα-
ντέλης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το
νόμο Παπαντωνίου και να στείλει στη
Βουλή νομοσχέδιο «εξυγίανσης» της
Ολυμπιακής τη Δευτέρα 30 Μάρτη, η
απάντηση ήταν η κατάληψη των γραφεί-
ων στη Συγγρού…».

Στο ίδιο εκείνο τεύχος του περιοδικού

γράφαμε στο εισαγωγικό του σημείωμα

τα εξής προφητικά:

«Όσο πιο σκληρά επιτίθεται στους
απεργούς η κυβέρνηση Σημίτη για να
επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις και τις
περικοπές των δημοσίων επιχειρήσεων
και υπηρεσιών, τόσο πιο πολύ φουσκώνει
την οικονομία της κερδοσκοπικής σαπου-
νόφουσκας που κινδυνεύει να σκάσει
στα αγκάθια της σημερινής συγκυρίας
του καπιταλισμού.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατάπιε την Μα-
κεδονίας Θράκης χρησιμοποιώντας «αέ-
ρα» από το Χρηματιστήριο. Η ξέφρενη
πορεία των μετοχών σήμαινε ότι το τίμη-
μα καλύφθηκε και περίσσεψαν και 38
δις. Τα ίδια ετοιμάζεται να κάνει και ο
Κωστόπουλος της Πίστεως με την Ιονική.
Αλλά όσο πιο πολύ παίζουν τέτοια κερ-
δοσκοπικά «αεροπλανάκια» με τις πλά-
τες της κυβέρνησης οι καπιταλιστές, τόσο
πιο πολύ ρισκάρουν ότι η επόμενη φάση
της κρίσης θα είναι σαν την πτώση των
«πυραμίδων» της Αλβανίας πέρσι ή του
«θαύματος» της Ινδονησίας φέτος».

Επίλογος
Δέκα χρόνια αργότερα οι φούσκες της

δεκαετίας του 1990 και των πρώτων χρό-

νων της νέας χιλιετίας έσκασαν με πάτα-

γο. Ο ελληνικός καπιταλισμός δίνει τη

μάχη για να φορτώσει τα σπασμένα στις

πλάτες των εργατών και βρίσκει μπροστά

του ξανά την αντίσταση ολόκληρης της

εργατικής τάξης και των πιο δυνατών

τμημάτων της, των ΔΕΚΟ και των συνδι-

κάτων τους.

Η κυβέρνηση και οι Πάγκαλοί της

ωρύονται για τους «κοπρίτες» και τα πα-

παγαλάκια τους προσπαθούν να απομο-

νώσουν τους απεργούς των ΔΕΚΟ από

το υπόλοιπο απεργιακό κίνημα. Έχουμε

κάθε λόγο να απομονώσουμε τους συκο-

φάντες και να συμπαρασταθούμε στο

«βαρύ πυροβολικό» της τάξης μας. Μια

νίκη στις ΔΕΚΟ θα ανοίξει το ρήγμα για

να ξεχυθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο

δρόμο της ανατροπής του Μνημόνιου και

όχι μόνο.                                              n
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Το 2010 ήταν μια χρονιά μαύρη για το
Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν
μια από τις χρονιές που θα μείνει σαν
ένα ακόμα annus horribilis, ένα "έτος
φριχτό" στην ιστορία. Ήταν η χρονιά
όπου η παγκόσμια οικονομική κρίση, η
κρίση που εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβρη
του 2008 με την κατάρρευση της Lehman
Brothers, χτύπησε άγρια την πόρτα της
Ευρώπης. Τα χειρότερα, όμως, βρίσκο-
νται ακόμα μπροστά.

Χρεοκοπία
Το 2008 οι ηγέτες του πλανήτη είχαν

καταφέρει, κυριολεκτικά στο παρά πέ-
ντε, να σώσουν με ένα γενναίο πρόγραμ-
μα κρατικών εγγυήσεων και επιδοτήσε-
ων, το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα
από την κατάρρευση. Το 2010, όμως, το
κόστος της διάσωσης γύρισε μπούμεραν-
γκ: στο μάτι του κυκλώνα της χρεοκοπίας
βρέθηκαν τώρα τα ίδια τα κράτη.

Η χρονιά άνοιξε με την ελληνική κρί-
ση, με τις αποκαλύψεις για τα ελλείμματα
και τα χρέη του δημοσίου από την νεοε-
κλεγμένη, τότε, κυβέρνηση του Γιώργου
Παπανδρέου και την χιονοστιβάδα που
τις ακολούθησε: την υποβάθμιση της πι-
στοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από
την Fitch, την Standart & Poor και την
Moody's, την αδυναμία ουσιαστικά του
ελληνικού δημοσίου να εξασφαλίσει πι-
στώσεις ή να αναχρηματοδοτήσει τα πα-
λιά του χρέη, την εκτίναξη των επιτοκίων,
των spread και των ασφαλίστρων (CDS)
για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα στα
ύψη και την άμεση απειλή της χρεοκο-
πίας – της χρεοκοπίας όχι μιας φτωχής,
αναπτυσσόμενης χώρας της Ασίας ή της
Λατινικής Αμερικής αλλά της Ελλάδας,
μιας αναπτυγμένης χώρας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Η ελληνική κρίση σήμανε συναγερμό
στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και ο
λόγος ήταν πολύ απλός: μπορεί τα περιο-
δικά, οι εφημερίδες και τα κανάλια στη
Γερμανία (και όχι μόνο στη Γερμανία) να
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εμφανί-
σουν την κρίση αυτή σαν ελληνική ιδιαι-
τερότητα, παρουσιάζοντας τους "Έλλη-
νες" σαν διεφθαρμένους, τεμπέληδες και

ψεύτες που "κάνουν πάρτι" με δανεικά
και εξαπατούν τους εταίρους τους με
χαλκευμένες στατιστικές. Αλλά πίσω από
τα υπαγορευμένα αυτά δημοσιεύματα
όλοι ήξεραν πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν
είναι παρά η κορυφή ενός τρομαχτικού
παγόβουνου. Η διάσωση της Ελλάδας
ήταν κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θα-
νάτου όχι μόνο για τις άλλες περιφερεια-
κές χώρες της Ευρωζώνης που κινδύνευ-
αν από ένα άμεσο ντόμινο αλλά και για
τον ίδιο της τον σκληρό πυρήνα – τη Γερ-
μανία και τη Γαλλία: ένα μεγάλο μέρος
του ελληνικού χρέους βρισκόταν (και συ-
νεχίζει να βρίσκεται) στα χέρια των γερ-
μανικών και των γαλλικών τραπεζών. Αν
χρεοκοπούσε η Ελλάδα θα παράσερνε,
με βεβαιότητα σχεδόν, ολόκληρο το ευ-
ρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα μαζί της
στον πάτο.

Αλλά η ίδια η διάσωση δεν ήταν καθό-
λου εύκολη υπόθεση. Μια διάσωση χωρίς
όρους – όπου η Γερμανία, η Γαλλία και
οι άλλες πλούσιες χώρες θα αναλάμβα-
ναν απλά να κλείσουν με φτηνά δάνεια
τις ελληνικές τρύπες – θα έσπρωχνε δί-

χως άλλο την αξιοπιστία ολόκληρης της
Ευρωζώνης στα τάρταρα, θα έδιωχνε
τους επενδυτές από το ευρώ και θα εκτί-
νασσε τα επιτόκια ακόμα και των ισχυ-
ρών οικονομιών στα ουράνια. Ούτε μπο-
ρούσε απλά να χρηματοδοτήσει η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ελλείμματα
και τα χρέη "τυπώνοντας χρήμα", όπως
κάνει η Fed, η Κεντρική Τράπεζα των
ΗΠΑ. Το Ευρώ, παρά τις αρχικές του
επιτυχίες, δεν έχει καταφέρει να ανταγω-
νιστεί αποτελεσματικά το δολάριο σαν
"παγκόσμιο νόμισμα": η συμμετοχή του
ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά
αποθέματα έχει καθηλωθεί κάτω από το
30% – το δολάριο κατέχει το 65% – ενώ
στις αγορές συναλλάγματος μόνο το 10%
των συναλλαγών γίνεται ανάμεσα στο ευ-
ρώ και κάποιο άλλο νόμισμα (πλην του
δολαρίου). Μια πολιτική "ποσοτικής χα-
λάρωσης" σαν της Fed κινδυνεύει να με-
τατρέψει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα σε ένα καλάθι αχρήστων γεμάτο
από υποτιμημένα κρατικά ομόλογα και
το ευρώ από σκληρό νόμισμα, κληρονόμο
του πανίσχυρου γερμανικού μάρκου σε

Η κρίση του Eυρώ

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης αναλύει τις αιτίες και
τις φάσεις της κρίσης που συγκλονίζει την Ευρωζώνη.

Μέρκελ και Γιουνκέρ, από τις αγκαλιές στους καυγάδες.
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ένα “κουρελόχαρτο”, αντάξιο της Ιταλι-
κής λιρέτα και της δραχμής. Και η εικόνα
γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη αν προσθέ-
σει κανείς σε αυτές τις δυσκολίες και τα,
κάθε άλλο παρά δευτερεύοντα, ανταγω-
νιστικά συμφέροντα της Γερμανίας, της
Γαλλίας και των άλλων ισχυρών κρατών
της Ευρωζώνης.

Η “λύση” που δόθηκε την περασμένη
άνοιξη στο ελληνικό πρόβλημα – και γε-
νικεύθηκε λίγο αργότερα με την δημιουρ-
γία του ταμείου-ασπίδα των 750 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ – ήταν ένα προσεκτικό
μείγμα από αυτές τις πολιτικές που όμως
είχε σαν κεντρικό στόχο ένα: την ανάκτη-
ση της εμπιστοσύνης των “αγορών”. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε τελικά να
διασώσει την Ελλάδα, παραβιάζοντας
και τη συνθήκη του Μάαστριχτ και την
συνθήκη της Λισαβόνας με το δάνειο των
110 δις Ευρώ αλλά με επαχθείς όρους:
εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου, τοκογλυφικό επιτόκιο, επιβολή του
Μνημονίου, υπογραφή της δανειακής
σύμβασης κλπ. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε
αγορές κρατικών ομολόγων, αλλά από
την δευτερογενή αγορά μόνο (αγοράζει
δηλαδή τα παλιά ομόλογα που προσπα-
θούν οι επενδυτές να ξεφορτωθούν, με
στόχο να εμποδίσει την καταβαράθρωση
των τιμών τους και την εκτίναξη των επι-
τοκίων στα ουράνια) και χωρίς να συνο-
δευτούν αυτές οι αγορές από “εκτύπω-
ση” νέου χρήματος. Η ελληνική κατάρ-
ρευση αναχαιτίστηκε – προς το παρόν –
αλλά οι αγορές δεν έδειξαν να εντυπω-
σιάζονται: τα spread των ελληνικών ομο-
λόγων συνέχισαν, με ένα μικρό μόνο διά-
λειμμα, να κινούνται σε δυσθεώρητα
ύψη. Και η απειλή της “μετάστασης” συ-

νέχισε να κρέμεται απειλητικά πάνω από
τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού
“νότου”.

Ντόμινο
Μάταια προσπάθησαν μέσα στους μή-

νες που ακολούθησαν οι ηγέτες του κό-
σμου να βρουν μια λύση: όλες οι απόπει-
ρες συμβιβασμού κατέληξαν σε ναυάγιο.
Η σύνοδος κορυφής των G20 στο Τορό-
ντο του Καναδά τον Ιούνη μετατράπηκε
σε ρινγκ με την Γερμανία, τη Βρετανία
και τον Καναδά να πιέζουν ασφυκτικά
για μια ανακοίνωση που θα υποσχόταν
περιορισμό των ελλειμμάτων μέχρι το
2013 στο μισό. Η ανακοίνωση βγήκε. Αλ-
λά οι αγορές έμειναν και πάλι ανικανο-
ποίητες.

Το φθινόπωρο έσκασε η “βόμβα” της
Ιρλανδίας. Αφορμή για την ιρλανδική
κρίση στάθηκε η συμφωνία, τον Οκτώ-
βρη, ανάμεσα στην Μέρκελ και τον Σαρ-
κοζί για τη δημιουργία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ενός Μόνιμου Μηχανισμού Στή-
ριξης με την συμμετοχή όχι μόνο των
κρατών-μελών αλλά και των ιδιωτών που
έχουν “επενδύσει” στα χρέη των προβλη-
ματικών χωρών. Ο μηχανισμός που πρό-
τειναν προβλέπει τη δυνατότητα της

“ελεγχόμενης χρεοκοπίας” για τα κράτη-
μέλη που αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις δανειακές τους υποχρεώσεις και το
“κούρεμα” του χρέους, με το βάρος αυ-
τής της αναδιάρθρωσης να περνάει, σε
ένα μέρος τουλάχιστον, στις ίδιες τις
ιδιωτικές τράπεζες και τους επενδυτι-
κούς οργανισμούς που κατέχουν αυτό το
χρέος. Η Μέρκελ προσπάθησε να πα-
ρουσιάσει την πρόταση αυτή σαν κοινω-
νικά δίκαιη – δεν μπορούν να αποζημιώ-
νονται πάντα οι τραπεζίτες για τα ρίσκα
που πήραν από τους φορολογούμενους.
Στην πραγματικότητα, όμως, το σχέδιο
της (που πέρασε λίγο αργότερα στη Σύ-
νοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
μόνο τους τραπεζίτες και τους επενδυτές
δεν βλάπτει: η πρόταση προβλέπει την
συμμετοχή των ιδιωτών όχι μόνο στις ζη-
μιές του “κουρέματος” αλλά και στα όρ-
γανα που θα σχεδιάζουν και θα επιβάλ-
λουν τα μέτρα που θα συνοδεύουν αυτές
τις αναδιαρθρώσεις στα προβληματικά
κράτη. Στις νέες “Τρόικες”, με άλλα λό-
για, δεν θα συμμετέχουν μόνο οι εκπρό-
σωποι της Κομισιόν, του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας αλλά και οι εκπρό-
σωποι των μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών
που έχουν στα χέρια τους τα ελληνικά,
ιρλανδικά, πορτογαλικά κλπ ομόλογα.
Διόλου παράξενο, οι γερμανικές τράπε-
ζες έτρεξαν αμέσως να δηλώσουν ότι
στηρίζουν την γερμανο-γαλλική πρόταση.

Αυτή τη φορά η Μέρκελ και ο Σαρκοζί
κατάφεραν πραγματικά να εντυπωσιά-
σουν τις αγορές. Μόνο που το αποτέλε-
σμα δεν ήταν αυτό που περίμεναν: αντί
να τις καθησυχάσουν, έφεραν τον πανι-
κό. Οι εφημερίδες περιέγραφαν εκείνες
τις μέρες με αυτά τα λόγια τα όσα ακο-

Η απειλή της “μετά-
στασης” συνεχίζει να
κρέμεται απειλητικά
πάνω από τις υπόλοι-
πες χώρες του ευρω-
παϊκού “νότου”

Πανεργατική απεργία στην Ισπανία.
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λούθησαν:
“Παρίσι: Το να μιλάς για τον θάνατο

δεν σε κάνει να πεθάνεις, λέει ένα παλιό
γαλλικό ρητό. Αλλά η Ευρώπη μαθαίνει,
με σκληρό τρόπο, ότι η συζήτηση για την
πιθανότητα της χρεοκοπίας μπορεί να
επισπεύσει αυτό το αποτέλεσμα.

Όταν γραφτεί η ιστορία της Ευρωζώ-
νης, η συμφωνία της συνόδου κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του περασμέ-
νου μήνα (τον Οκτώβρη) που επιβλήθηκε
από τη Γερμανία για την δημιουργία ενός
μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων
για τις χώρες που δεν είναι σε θέση να
εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, θα αναφέ-
ρεται σαν αυτό το γεγονός που έσπρωξε
την Ιρλανδία στον γκρεμό.

Η επιμονή της Ανγκελα Μέρκελ να
μοιράζονται το κόστος των μελλοντικών
ευρωπαϊκών διασώσεων οι ομολογιούχοι
του ιδιωτικού τομέα με τους φορολογού-
μενους βοήθησε να εκτιναχτεί μέσα σε
δυο βδομάδες το κόστος δανεισμού του
Δουβλίνου σε στρατοσφαιρικά επίπε-
δα...” (The Economic Times, 16.11.2010).

Λίγες μέρες αργότερα η κυβέρνηση
του Μπράιαν Κόουεν, που όλους τους
προηγούμενους μήνες μοίραζε διαβεβαι-
ώσεις ότι η Ιρλανδία δεν είναι Ελλάδα
αναγκάστηκε να προσφύγει στον μηχανι-
σμό στήριξης. Και το “φριχτό έτος” που
άνοιξε με την ελληνική κρίση έκλεισε τον
Δεκέμβρη με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας
όχι μόνο να κρέμεται απειλητικά πάνω
από την Πορτογαλία αλλά και να αγγίζει
πια την Ισπανία και την Ιταλία – τις δυο
μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης,
μετά την Γερμανία και την Γαλλία.

Παρά τα σκληρά μέτρα και τις απανω-
τές διαβεβαιώσεις οι “αγορές” δεν δεί-
χνουν καμιά διάθεση να επενδύσουν στα

χρέη των προβληματικών χωρών της ευ-
ρωπαϊκής περιφέρειας: στις 5 Γενάρη η
Πορτογαλία βγήκε στις αγορές για να
δανειστεί όλα και όλα 500 εκατομμύρια
ευρώ, με έντοκα γραμμάτια 6 μηνών. Τα
κατάφερε – αλλά μόνο αφού αναγκάστη-
κε να πληρώσει επιτόκια, όχι μια ή δυο
αλλά έξι φορές μεγαλύτερα από την αντί-
στοιχη έκδοση του Σεπτέμβρη του 2009.
“Πολλοί τραπεζίτες είναι πεισμένοι ότι η
Πορτογαλία θα ακολουθήσει τελικά την
Ελλάδα και την Ιρλανδία”, έγραφε την
ίδια μέρα η εφημερίδα Financial Times.
“Οι αρχές της Πορτογαλίας έχουν παρα-
δεχτεί παλαιότερα ότι επιτόκια πάνω
από 7% για τα δεκαετή ομόλογα είναι μη
διατηρήσιμα...”. Την Παρασκευή 7 Ια-
νουαρίου τα επιτόκια των δεκαετών ομο-
λόγων της Πορτογαλίας έφτασαν, παρά
την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας, στο 7,14%. Τον Απρίλη
και τον Μάη “ωριμάζουν” παλιά πορτο-
γαλικά ομόλογα αξίας σχεδόν 10 δις ευ-
ρώ και οι επενδυτές ανησυχούν ότι η κυ-
βέρνηση δεν θα καταφέρει να εξασφαλί-
σει νέες πιστώσεις για την αναχρηματο-
δότηση τους. Στο χρηματιστήριο της Λισ-
σαβόνας οι μετοχές του τραπεζών χτυπά-
νε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο: η
μετοχή της BCP έχει επιστρέψει στις τι-
μές του 1994 ενώ της Banco Espirito
Santo και της Banco BPI στα επίπεδα του
1997.

Η μεγαλύτερη, όμως, ανησυχία προέρ-
χεται από την Ισπανία. “Η αγορά του
χρέους (οι συνολικές δανειακές της ανά-
γκες) της”, έγραφε στις 29 Δεκέμβρη η
Financial Times, “είναι πολύ μεγαλύτε-
ρες από το άθροισμα της Ελλάδας, της
Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, πράγμα
που σημαίνει ότι θα χρειαστούν πολύ πε-

ρισσότερα χρήματα για να διασωθεί,
εξαντλώντας τους πόρους των 750 δισε-
κατομμυρίων ευρώ που έχουν στη διάθε-
σή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Οικονομικής Σταθερότη-
τας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο”.
Με απλά λόγια, αν “πέσει” η Ισπανία η
Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να την σώ-
σει. Και οι πιθανότητες να “πέσει” δεν
είναι καθόλου αμελητέες: για να αναχρη-
ματοδοτήσει τα παλιά της χρέη και να
καλύψει τα φετινά της ελλείμματα, η κυ-
βέρνηση του Θαπατέρο θα χρειαστεί φέ-
τος, παρά τα σκληρά μέτρα δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας που έχει επιβάλλει, να
δανειστεί σχεδόν 300 δισεκατομμύρια
ευρώ – ένα τρομαχτικό ποσό, που προκα-
λεί ίλιγγο στα ευρωπαϊκά επιτελεία. Στις
30 Σεπτέμβρη η Moody's υποβάθμισε κα-
τά μία μονάδα την πιστοληπτική ικανότη-
τα της Ισπανίας. Στις 15 Δεκέμβρη προει-
δοποίησε ότι έρχονται και νέες υποβαθ-
μίσεις.

Το 2010 έκλεισε ακόμα χειρότερα από
ότι άνοιξε. Όλες οι προσπάθειες περιο-
ρισμού και ελέγχου της κρίσης απέτυχαν.
Αλλά οι δημοσιογράφοι μάλλον βιάστη-
καν να μιλήσουν για annus horribilis (ο
χαρακτηρισμός ανήκει στο αμερικανικό
CNN). Όχι γιατί το 2010 δεν ήταν αρκε-
τά τρομαχτικό: απλά το 2011 προβλέπε-
ται ακόμα χειρότερο.

Πώς φτάσαμε εδώ;
Πως κατάφερε η Ευρωζώνη, από το

φανταχτερό κλαμπ των πλουσίων, ανα-
πτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης να
μετατραπεί στον αδύναμο κρίκο του πα-
γκόσμιου καπιταλισμού;

Πολλοί έτρεξαν να ρίξουν το φταίξιμο
στην άκαμπτη στάση της Γερμανίας. Λί-

Δουβλίνο, 27 Νοέμβρη 2010.
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γες μέρες μετά το ξέσπασμα της ιρλανδι-

κής κρίσης ξέσπασε δημόσια καυγάς

ανάμεσα στον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον

δεξιό πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου

και πιστό σύμμαχο της Γερμανίας μέχρι

τότε και την Μέρκελ. Η αιτία: η επανα-

φορά από τον Γιούνκερ και τον Τζούλιο

Τρεμόντι, τον υπουργό Οικονομικών της

Ιταλίας, της πρότασης για την δημιουργία

ευρωομολόγων, ομολόγων που θα εκδί-

δονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή

Ένωση, θα έχουν την εγγύηση της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και – όπως ελπίζουν οι

θιασώτες τους – θα μπορούν να διατε-

θούν στην αγορά με επιτόκια σαν αυτά

με τα οποία δανείζεται η Γερμανία, η

Γαλλία και η Ολλανδία. Η Μέρκελ απέρ-

ριψε προκαταβολικά την ιδέα αυτή, προ-

καλώντας με αυτόν τον τρόπο την οργή

του Γιούνκερ που έτρεξε να κατηγορήσει

την Γερμανία ότι “ούτε καν την διάβα-

σε”.

Λίγες μέρες αργότερα η διαμάχη μετα-

φέρθηκε μέσα στην ίδια την Γερμανία:

δυο πρώην υπουργοί της παλιάς κυβέρ-

νησης του Μεγάλου Συνασπισμού Χρι-

στιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών

(CDU-SPD), o Πιρ Στάινμπρουκ και ο

Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγιερ κατηγόρη-

σαν την Μέρκελ για “συντηρητισμό” και

“αντιευρωπαϊκή στάση”. “Η Γερμανία”,

έγραφαν σε ένα άρθρο τους στην εφημε-

ρίδα Financial Times, “πρέπει να βρίσκε-

ται στο πηδάλιο για περισσότερη και όχι

για λιγότερη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε το κενό

ανάμεσα στην οικονομική και την πολιτι-

κή ολοκλήρωση της Ευρώπης. Οι χρημα-

τοπιστωτικές αγορές περιμένουν ένα κα-

θαρό πολιτικό σημάδι που να τις διαβε-

βαιώνει ότι η οικονομική και νομισματι-

κή ένωση είναι μη αντιστρέψιμη. Και το

περιμένουν τώρα. Και αυτό το σημάδι θα

μπορούσε να σταλεί με την εισαγωγή, με-

σοπρόθεσμα, νέων Ευρωπαϊκών Ομολό-

γων...”.

Ο Στάινμπρουκ και Στάινμαγιερ δεν

είναι τυχαίοι: είναι και οι δυο στελέχη

του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και

από παλιά συνεργάτες του Γκέρχαρντ

Σρέντερ, του πρώην Καγκελάριου που

έβαλε τις βάσεις για το σημερινό “γερμα-

νικό θαύμα” με ένα γύρο “προληπτικής”

λιτότητας που διάλυσε το κοινωνικό κρά-

τος, πετσόκοψε τα επιδόματα και καθή-

λωσε τους μισθούς στη Γερμανία. 

Η επίθεσή τους αντανακλά, σε ένα

βαθμό, τις εσωτερικές ανακατατάξεις

στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας: η πο-

λιτική λιτότητας έχει πριονίσει επικίνδυ-

να την δημοτικότητα και των δυο κομμά-

των του συνασπισμού Χριστιανοδημο-

κρατών-Φιλελεύθερων (CDU-FDP) που

κυβερνάει σήμερα την Γερμανία. Στα

γκάλοπ ο Γκουίντο Βέστερβελε, ο αρχη-

γός των Φιλελευθέρων που κατέχει τα

πόστα του αντιπροέδρου και του υπουρ-

γού Εξωτερικών, έχει κερδίσει τον τίτλο

του πιο αντιπαθητικού πολιτικού της Γερ-

μανίας. Το κόμμα του από το 14,6% στις

τελευταίες εκλογές έχει πέσει σήμερα

σχεδόν στο 4% στις δημοσκοπήσεις – κά-

τω δηλαδή και από το κατώτατο όριο του

5% που απαιτείται για να μπει ένα κόμ-

μα στη Γερμανία στη Βουλή. Μέσα στο

2011 θα γίνουν τοπικές εκλογές στα 7

από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας και

εάν επιβεβαιωθούν οι σημερινές προβλέ-

ψεις η κυβέρνηση της Μέρκελ, ακόμα

και αν δεν πέσει, δεν θα είναι σε θέση να

συνεχίσει πραγματικά να κυβερνάει. Για

αυτό προσπαθεί το SPD να προβάλλει

τον εαυτό του ξανά σαν εναλλακτική λύ-

ση.

Το ευρώ έχει παίξει
σημαντικό ρόλο στην
όξυνση της κρίσης.
Αλλά η ίδια η κρίση
δεν οφείλεται στο
ευρώ. Εχει πολύ 
βαθύτερα αίτια, είναι
κρίση του συστήματος

Λονδίνο, το κοινοβούλιο πολιορκημένο
από φοιτητές στις 9 Δεκέμβρη 2010.
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Ταυτόχρονα, όμως, η κριτική των Στάι-

μπρουκ και Στάινμαγιερ αντανακλάει

την αγωνία της άρχουσας τάξης, μέσα

και έξω από την Γερμανία, απέναντι σε

μια κρίση που συνεχίζει ανεμπόδιστα να

καλπάζει. Η άποψη ότι η Ευρώπη μπορεί

να ξεφύγει από την σημερινή της κρίση

με μια φυγή προς τα εμπρός, “γεφυρώνο-

ντας το χάσμα ανάμεσα στην οικονομική

και την πολιτική ένωση” έχει μεγάλη

αποδοχή σήμερα μέσα στους κύκλους και

τα κόμματα της άρχουσας τάξης – που

επηρεάζει, δυστυχώς, ακόμα και κομμά-

τια της αριστεράς.

“Η ιστορία μας διδάσκει ότι νομισμα-
τικές ενώσεις που αρνούνται να μετατρα-
πούν σε πολιτικές ενώσεις είναι προορι-
σμένες να αποτύχουν”, έγραφε ο

Wolfgang Munchau, ένας από τους βασι-

κούς σχολιαστές της εφημερίδας

Financial Times στις αρχές του Δεκέμ-

βρη, λίγες μέρες πριν από την σύνοδο κο-

ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο

Munchau – που έγινε διάσημος εδώ στην

Ελλάδα στις αρχές της περασμένης χρο-

νιάς χάρη στα “ανθελληνικά” του άρθρα

που προέβλεπαν ότι η χώρα μας θα χρεο-

κοπήσει “όχι φέτος αλλά την επόμενη ή

την μεθεπόμενη χρονιά” – έχει γίνει τώ-

ρα θερμός θιασώτης της πρότασης Γιούν-

κερ-Τρεμόντι. “Ένα κοινό ομόλογο”,

γράφει, “θα εκλαμβανόταν σαν το πρώτο
βήμα στον δρόμο της δημοσιονομικής
ενοποίησης... Η πρόταση του Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ και του Τζούλιο Τρεμόντι για
ένα κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο είναι η
πρώτη δημιουργική ιδέα από τότε που ξέ-
σπασε η οικονομική κρίση στην Ευρωζώ-
νη... Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία
ότι, αν εφαρμοστεί ολοκληρωτικά, η πρό-
ταση θα δώσει τέλος στην κρίση”.

Το τελευταίο εισιτήριο για τον
Τιτανικό

Το ευρώ έχει παίξει πραγματικά σημα-

ντικό ρόλο στην όξυνση της κρίσης. Η

κρίση θα είχε πάρει αναμφίβολα άλλη

τροπή και άλλη μορφή χωρίς το κοινό

Ευρωπαϊκό νόμισμα. Αλλά η ίδια η κρίση

δεν οφείλεται ούτε στο ευρώ, ούτε στο

χάσμα ανάμεσα στην οικονομική και την

πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Η κρί-

ση έχει πολύ βαθύτερα αίτια, είναι κρίση

του συστήματος, οφείλεται στις ίδιες τις

αντιφάσεις του καπιταλισμού. Και οι

αντιφάσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπε-

ραστούν σήμερα ούτε με την μεγαλύτερη

δημοσιονομική και πολιτική ολοκλήρω-

ση, ούτε με Ευρωομόλογα, ούτε με άλλες

“φυγές προς τα μπρος”.
Η σημερινή κρίση, όπως και η Μεγάλη

Ύφεση της δεκαετίας του 1930 ή η Μα-
κρά Ύφεση της δεκαετίας του 1870 είναι
μια κλασσική κρίση υπερσυσσώρευσης,
μια κρίση που προκαλείται από την αδυ-
ναμία του συστήματος να προσφέρει
στους “επενδυτές” ικανοποιητικά ποσο-
στά κέρδους για τις επενδύσεις τους. Το
κέρδος, όμως, είναι η κινητήρια δύναμη
του καπιταλισμού – αυτό το αναγνωρί-
ζουν ακόμα και οι πατέρες της αστικής
οικονομικής επιστήμης: οι αυτοκινητο-
βιομήχανοι χτίζουν εργοστάσια ικανά να
παράγουν χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέ-
ρα όχι γιατί χρειάζονται όλα αυτά τα αυ-
τοκίνητα οι ίδιοι αλλά για να κερδίσουν.
Όσο πέφτουν τα ποσοστά κέρδους τόσο
εξαφανίζεται και το κίνητρο των καπιτα-
λιστών να “παράγουν” – ανεξάρτητα από
το αν οι εργάτες χρειάζονται τα προϊόντα
αυτά ή η χρειάζονται δουλειά.

Οι ρίζες της σημερινής κρίσης βρίσκο-
νται πίσω στην δεκαετία του 1970. Για
να αντιμετωπίσουν την χαμηλή κερδο-
φορία οι καπιταλιστές της εποχής ζήτη-
σαν, όπως είχαν κάνει και τη δεκαετία
του 1930, τη βοήθεια του κράτους. Το
κράτος ανταποκρίθηκε πρόθυμα, στηρί-
ζοντας τη ζήτηση με μεγάλα δημόσια έρ-
γα, στηρίζοντας τις προβληματικές επι-
χειρήσεις με φτηνά δάνεια και επιδοτή-
σεις, στηρίζοντας την “ανταγωνιστικότη-
τα” με επιθέσεις στους μισθούς και τα
κοινωνικά δικαιώματα. Το αποτέλεσμα
αυτής της πολιτικής ήταν η διόγκωση του
δημόσιου χρέους σε όλες σχεδόν τις χώ-
ρες του πλανήτη. Τη δεκαετία του 1990
οι ελληνικές κυβερνήσεις έφτασαν πολ-
λές φορές σε αδιέξοδο από τα τοκογλυ-
φικά επιτόκια που ζητούσαν οι αγορές
για την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων
που προκαλούσε αυτή η πολιτική ή να
αναχρηματοδοτήσουν τα προηγούμενα
χρέη.

Η ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ το
2002 έμοιαζε στην αρχή να κάνει αυτόν
τον εφιάλτη παρελθόν. Και το ίδιο ίσχυε
και για τις άλλες χώρες της Ευρώπης που
αντιμετώπιζαν δυσκολίες χρηματοδότη-
σης. Τα επιτόκια δανεισμού έπεσαν ξαφ-
νικά στα επίπεδα της Γερμανίας και της
Γαλλίας. Και αυτό δεν περιορίστηκε μό-
νο στον δημόσιο τομέα: κεφάλαια άρχι-
σαν να ρέουν αφειδώς μέσα στα επόμε-
να χρόνια από το κέντρο της Ευρώπης
για να χρηματοδοτήσουν όχι μόνο μεγά-
λα έργα, σαν το Ελευθέριος Βενιζέλος
που κατασκεύαζαν στην περιφέρεια οι
μεγάλες γερμανικές εταιρείες, αλλά και

“αγορές του αιώνα” για την πολεμική
αεροπορία και φτηνά δάνεια προς τις
“αναπτυσσόμενες” μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και την ιδιωτική κατανάλωση των
στελεχών των επιχειρήσεων που μετα-
τρεπόταν γρήγορα σε πολυτελείς
Mercedes και BMW. Ήταν μια φούσκα
όπου η γερμανική βιομηχανία πουλούσε
τα προϊόντα της στον Ευρωπαϊκό νότο με
λεφτά από τις γερμανικές τράπεζες –
όπου γύριζαν πίσω τα κέρδη της βιομη-
χανίας. Η Γερμανία έγινε το εργοστάσιο
και η τράπεζα της Ευρώπης. Όσο κρα-
τούσε το κλίμα της αισιοδοξίας κανένας
δεν ανησυχούσε: τα κέρδη συσσωρεύο-
νταν στις τράπεζες βουνό – και μάλιστα
ένα βουνό “επενδυμένο” σε εγγυημένα
κρατικά ομόλογα των χωρών της Ευρω-
ζώνης.

Η κατάρρευση της Lehman Brothers
τον Σεπτέμβρη του 2008 μετέτρεψε αυτή
την ειδυλλιακή εικόνα σε εφιάλτη. Από
μηχανισμός αέναης ανάπτυξης – έτσι πα-
ρουσίαζαν το κοινό νόμισμα οι θιασώτες
του τα πρώτα χρόνια των παχιών αγελά-
δων – το ευρώ μετατράπηκε τώρα σε θη-
λιά που απειλεί να βυθίσει όλη την Ευ-
ρώπη στο χάος.

Την Πρωτοχρονιά του 2011 η Ευρωζώ-
νη απέκτησε το 17ο μέλος της, την Εσθο-
νία. Στο Ταλίν, την πρωτεύουσα, η κυ-
βέρνηση υποδέχτηκε το νέο νόμισμα με
σαμπάνιες και βεγγαλικά. Τον τόνο όμως
δεν τον έδωσαν ούτε οι πανηγυρικοί των
υπουργών ούτε τα συγχαρητήρια των
ηγετών του πλανήτη. Τον τόνο τον έδινε
μια μπλε αφίσα στους δρόμους του Τα-
λίν: Tere Tulemast Titanicule. Καλώς ήρ-
θατε στον Τιτανικό.                           n

Λονδίνο, το κοινοβούλιο πολιορκημένο
από φοιτητές στις 9 Δεκέμβρη 2010.
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Έχει γίνει κοινότυπη η επανάληψη αυ-

τής της διαπίστωσης, αλλά οι εξελίξεις

τρέχουν με δραματική ταχύτητα. Όχι μό-

νο εκείνες, οι αντικειμενικές, που έχουν

να κάνουν με την επιμονή της κρίσης να

μην υποχωρεί παρά τα ξόρκια και τα πα-

κέτα λιτότητας των κυβερνήσεων, αλλά

και οι υποκειμενικές. Οι εκλογές του Νο-

έμβρη αποτύπωσαν, όσο μπορούν να

αποτυπώσουν οι εκλογές στον καπιταλι-

σμό, όχι μόνο την αγανάκτηση αλλά και

τα προχωρήματα στις ιδέες πλατιών, πο-

λύ πλατιών στρωμάτων της εργατικής τά-

ξης.

Η επιτυχία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκφρασε

αυτή την αλλαγή. Ένα μέτωπο που έχει

τον αντικαπιταλισμό στον τίτλο του και

που ανέδειξε ως κεντρικά ζητήματα την

παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέ-

ους, την κρατικοποίηση των τραπεζών με

εργατικό έλεγχο, την ρήξη με την ΕΕ, την

απαγόρευση των απολύσεων, τη νομιμο-

ποίηση των μεταναστών, ήταν η δύναμη

που έκανε την «έκπληξη» στην αριστερά.

Σήμερα η συζήτηση για το τι θα γίνει

με το χρέος έχει γίνει κεντρική. Όταν

στους Financial Times δημοσιεύονται άρ-

θρα για την ανάγκη «αναδιαπραγμάτευ-

σης» και «κουρέματος» του ελληνικού

χρέους, η διαδρομή φαίνεται και είναι

τεράστια. Όμως, παράλληλα έχει ανέβει

και ο πήχυς της συζήτησης μέσα στο κίνη-

μα και την Αριστερά.

Από μια άποψη είναι συζήτηση ήδη

αρχινισμένη: τι είδους αιτήματα είναι αυ-

τά που προβάλλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το

ΣΕΚ; Είναι υπερβολικά, «δογματικά»

όπως λένε κάποιοι ή μήπως είναι μια κατ’

ουσία ρεαλιστική πρόταση «διεξόδου

από την κρίση προς όφελος του λαού και

του τόπου» για να θυμηθούμε παλιές δια-

τυπώσεις στην Αριστερά, σύμφωνα με

άλλες κατηγορίες που εξαπολύονται ενα-

ντίον τους. Ακόμα, και αυτή η συζήτηση

γίνεται όλο και πιο έντονη, τίθεται επί

τάπητος το ζήτημα της προοπτικής: ποιος

μπορεί να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμ-

μα, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε

σαν κίνημα.

Ευτυχώς δεν ξεκινάμε από το μηδέν.

Αυτή η συζήτηση χρειάζεται να αξιοποιή-

σει τα διδάγματα της ιστορίας, να αντλή-

σει από την εμπειρία των επαναστατών

που προσπάθησαν να απαντήσουν σε

ανάλογα ερωτήματα σε εποχές κρίσης

του καπιταλισμού.

Τι είναι τα μεταβατικά αιτήματα;
Η ιστορία

Ποια είναι η σχέση των αγώνων του

σήμερα με τη πάλη για τον σοσιαλισμό;

Σε αυτό το ερώτημα η αριστερά στις αρ-

χές του 20ού αιώνα είχε μια απάντηση

βασισμένη στο πρόγραμμα της γερμανι-

κής σοσιαλδημοκρατίας: τα άμεσα αιτή-

ματα του εργατικού κινήματος, από τη

μείωση των ωρών εργασίας μέχρι την

εκλογική μεταρρύθμιση αποτελούσαν

διεκδικήσεις του «μίνιμουμ» προγράμμα-

τος. Η ανατροπή του καπιταλισμού κι ο

σοσιαλισμός ήταν το «μάξιμουμ» (κατάλ-

ληλο για τις επετειακές αναφορές στις

κομματικές συγκεντρώσεις). Τίποτα δεν

γεφύρωνε αυτά τα δυο. Ήταν μια διχοτό-

μηση που μπορούσε να πείθει σε περιό-

δους «ειρηνικές», χωρίς μεγάλες κρίσεις

και κοινωνικές αναστατώσεις. Και αυτές

ακριβώς γεννήθηκαν στη δεύτερη δεκαε-

τία του 20ού αιώνα, με τον Πρώτο Πα-

γκόσμιο Πόλεμο.

Τα επαναστατικά κόμματα που άρχι-

σαν να διαμορφώνονται μετά την Επανά-

σταση του Οκτώβρη στην Ρωσία, ήταν

αναγκασμένα να χαράξουν μια νέα σχέ-

ση ανάμεσα στα άμεσα αιτήματα και την

πάλη για την ανατροπή του καπιταλι-

σμού. Η ανάγκη για αυτό έγινε ακόμα

πιο επιτακτική όταν το κύμα των επανα-

στάσεων στην Ευρώπη υποχώρησε προ-

σωρινά μετά το 1920. Το ζήτημα που

έκαιγε ήταν το πώς θα κερδηθούν στην

προοπτική της επαναστατικής ανατροπής

– και στις γραμμές των Κομμουνιστικών

Κομμάτων – οι εργάτες που ακολουθού-

σαν τα ρεφορμιστικά σοσιαλδημοκρατι-

κά κόμματα.

Η συζήτηση – και οι έντονες αντιπαρα-

θέσεις – άνοιξαν στο Τρίτο και το Τέταρ-

το Συνέδριο της Διεθνούς, τον Ιούλη του

1921 και τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του

1922 αντίστοιχα. Προϊόν της ήταν η τα-

κτική του «ενιαίου μετώπου». Κομμάτι

αυτής της τακτικής, ήταν και η προβολή

«μεταβατικών» αιτημάτων. Επρόκειτο

για στόχους πάλης οι οποίοι αφορούσαν

ζητήματα που απασχολούσαν την τάξη

και που η κατάκτησή τους θα προστάτευε

το βιοτικό επίπεδο και την συλλογική

τους δύναμη. Ήταν όμως και αιτήματα

που η πάλη γι’ αυτά ερχόταν σε κατευθεί-

αν σύγκρουση και ξεπερνούσαν τον κα-

πιταλισμό.

Η Γερμανία ήταν το σημείο που πρω-

τοεμφανίστηκε αυτή η τακτική και δικαι-

ολογημένα: η χώρα ζούσε μια βαθύτατη

οικονομική και κοινωνική κρίση, το 1923

θα έφτανε στα πρόθυρα του «γερμανικού

Οκτώβρη». Ήδη τον Οκτώβρη του 1921

στο προσχέδιο του προγράμματος του

KPD που κατέθεσε για συζήτηση η ηγε-

σία του, γινόταν λόγος για την ανάγκη

«μεταβατικών αιτημάτων» ώστε το επα-

Αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα 
και μεταβατικά αιτήματα: 

Tίνος υπόθεση;
Τι είναι τα αιτήματα που προβάλλει η Αντικαπιταλιστι-
κή Αριστερά; «Δογματικά – εξωπραγματικά»; 
«Ενσωματώσιμα – ρεφορμιστικά»; Ο Λέανδρος
Μπόλαρης εξηγεί γιατί εντάσσονται στις καλύτερες
επαναστατικές παραδόσεις του εργατικού κινήματος.

PAN GARAN:Sosialismos Apo ta Kato  1/13/11  5:22 PM  Page 32



| Γενάρης - Φλεβάρης| 2011| 33

ναστατικό κόμμα βασιζόμενο στους «με-
ρικούς αγώνες» και τις «μερικές διεκδι-
κήσεις» να προσφέρει τη γέφυρα για «το
ανέβασμα της συνείδησης του προλετα-
ριάτου».1 Τέτοια αιτήματα, για την εποχή,

ήταν: εργατικός έλεγχος στην παραγωγή,

φορολόγηση των πλούσιων, εξοπλισμός

των εργατικών οργανώσεων και αφοπλι-

σμός των αντεπαναστατικών κλπ.2

Ένα περιεκτικό ορισμό για το τι εννο-

ούσαν τα Κομμουνιστικά Κόμματα με τα

«μεταβατικά» αιτήματα, τον έδωσαν οι

Θέσεις για την Τακτική του Τρίτου Συνε-

δρίου της Κομιντέρν:

«Τα κομμουνιστικά κόμματα δεν προ-
τείνουν κανένα μίνιμουμ πρόγραμμα που
θα χρησιμεύσει στην ενίσχυση και βελ-
τίωση των κλονιζόμενων θεμελίων του
καπιταλιστικού συστήματος. Η καταστρο-
φή αυτού του συστήματος παραμένει ο
κύριος σκοπός τους. Αλλά για να τον
πραγματοποιήσουν, τα κομμουνιστικά
κόμματα πρέπει να προτείνουν διεκδική-
σεις που να εκφράζουν τις άμεσες ανά-
γκες της εργατικής τάξης. Οι κομμουνι-
στές πρέπει να οργανώσουν μαζικές κα-
μπάνιες και παλέψουν γι’ αυτές τις διεκ-
δικήσεις ανεξάρτητα από το εάν αυτές
συμβιβάζονται με τη διαιώνιση του καπι-
ταλιστικού συστήματος. Τα κομμουνιστι-
κά κόμματα δεν πρέπει να ασχολούνται
με τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστική
ικανότητα της καπιταλιστικής βιομηχα-
νίας, αλλά με τη φτώχεια του προλετα-
ριάτου που δεν πρέπει και δεν μπορεί να
γίνει άλλο ανεχτή. Αν οι διεκδικήσεις
που προτείνουν οι κομμουνιστές ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες των πλατιών προ-
λεταριακών μαζών και οι μάζες είναι πε-
πεισμένες ότι χωρίς την ικανοποίηση αυ-

τών των διεκδικήσεων, η ύπαρξή τους εί-
ναι αδύνατη, τότε ο αγώνας γι’ αυτά τα
αιτήματα θα γίνει η αφετηρία της πάλης
για την εξουσία. 

Στη  θέση του μίνιμουμ προγράμματος
των κεντριστών και των ρεφορμιστών, η
Κομμουνιστική Διεθνής τοποθετεί τον
αγώνα για τις συγκεκριμένες διεκδική-
σεις του προλεταριάτου, διεκδικήσεις
που στο σύνολό τους αμφισβητούν την
αστική εξουσία, οργανώνουν το προλετα-
ριάτο και χαράσσουν τα διάφορα στάδια
της πάλης για τη προλεταριακή δικτατο-
ρία. Ακόμα και πριν οι πλατιές μάζες κα-
τανοήσουν συνειδητά την ανάγκη της δι-
κτατορίας του προλεταριάτου, μπορούν
να ανταποκριθούν σε καθεμιά από αυτές
τις διεκδικήσεις. Και καθώς ο αγώνας
για αυτές τις διεκδικήσεις αγκαλιάζει και
κινητοποιεί ολοένα και περισσότερες μά-
ζες και καθώς οι ζωτικές ανάγκες των
μαζών συγκρούονται με τις ζωτικές ανά-
γκες της καπιταλιστικής κοινωνίας, η ερ-
γατική τάξη θα φτάσει να συνειδητοποιή-
σει ότι αν αυτή θέλει να ζήσει, ο καπιτα-
λισμός πρέπει να πεθάνει».3

Η δεκαετία του ’30 σημαδεύτηκε από

τη μεγαλύτερη κρίση που έχει γνωρίσει

ως τώρα ο καπιταλισμός. Ανεργία σε μα-

ζική κλίμακα, φτώχεια και η απειλή του

φασισμού στον ορίζοντα. Απέναντι σε

αυτά, τα σταλινικά πλέον κομμουνιστικά

κόμματα και η σοσιαλδημοκρατία πρό-

τειναν τον «ρεαλισμό» των Λαϊκών Με-

τώπων: προοδευτικών κυβερνήσεων δη-

λαδή που εν τέλει θα διαχειρίζονταν τον

καπιταλισμό φιλολαϊκά και θα προστά-

τευαν τη δημοκρατία. Μέσα σ’ αυτές τις

συνθήκες και κόντρα σ’ αυτόν τον ψεύτι-

κο ρεαλισμό, ο Λ. Τρότσκι στηρίζεται

στην πείρα της Κομιντέρν, για να διατυ-
πώσει ένα ανάλογο μεταβατικό πρό-
γραμμα αιτημάτων. Ο σκοπός τους:

«Είναι ανάγκη να βοηθήσουμε τις μά-
ζες, στο προτσές της καθημερινής πάλης,
να βρουν τη γέφυρα που ενώνει τις σημε-
ρινές διεκδικήσεις τους με το σοσιαλιστι-
κό πρόγραμμα της επανάστασης. Η γέ-
φυρα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα
σύστημα μεταβατικών διεκδικήσεων, που
θα ξεκινούν από τις σημερινές συνθήκες
κι από τη σημερινή συνείδηση των πλα-
τιών στρωμάτων της εργατικής τάξης και
θα οδηγούν αμετάκλητα σε ένα και μόνο
τελικό συμπέρασμα: την κατάκτηση της
εξουσίας από το προλεταριάτο».4

Να ένα παράδειγμα τέτοιων αιτημά-
των:

«Στη διάρκεια της μεταβατικής εποχής,
το εργατικό κίνημα δεν έχει ένα συστη-
ματικό και καλοζυγισμένο χαρακτήρα,
αλλά ένα χαρακτήρα πυρετώδη και εκρη-
κτικό. Τα συνθήματα, το ίδιο όπως και οι
μορφές οργάνωσης, πρέπει να υποτάσσο-
νται στους δείκτες του κινήματος. Απο-
φεύγοντας τη ρουτίνα σαν να είναι χολέ-
ρα, η ηγεσία πρέπει να ανταποκρίνεται
με ευαισθησία στην πρωτοβουλία των
μαζών. Οι απεργίες με κατάληψη των ερ-
γοστασίων, μια από τις τελευταίες εκδη-
λώσεις αυτού του είδους της πρωτοβου-
λίας, πάνε πέρα από τα όρια του «ομα-
λού» καπιταλιστικού καθεστώτος. Ανε-
ξάρτητα από τα αιτήματα των απεργών, η
προσωρινή κατάληψη των εργοστασίων
δίνει ένα χαστούκι στο είδωλο της καπι-
ταλιστικής ιδιοκτησίας. Κάθε απεργία με
κατάληψη του εργοστασίου θέτει με έναν
πρακτικό τρόπο το ερώτημα ποιος είναι ο
κύριος του εργοστασίου: ο καπιταλιστής
ή οι εργάτες; Αν η απεργία με την κατά-
ληψη του εργοστασίου θέτει επεισοδιακά
αυτό το ερώτημα. η εργοστασιακή επι-
τροπή δίνει στο ίδιο αυτό ερώτημα μια
οργανωμένη έκφραση».5

Αντίστοιχα ήταν και μια σειρά άλλα
αιτήματα, όπως ο εργατικός έλεγχος, η
κρατικοποίηση των τραπεζών και των με-
γάλων μονοπωλιακών ομίλων, αιτήματα
που και σήμερα έχουν αξία. Σε κάθε ένα
από αυτά ο Τρότσκι επαναλάμβανε ότι
δεν είναι αίτημα που απευθύνεται σε μια
κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά στους ερ-
γάτες, στο κίνημα για να το επιβάλλουν
με τις δικές τους, επαναστατικές μεθό-
δους.

Το ζήτημα δεν είναι προφανώς να
αντιγράψουμε τις επεξεργασίες της Κο-
μιντέρν ή το Μεταβατικό Πρόγραμμα του
1938. Κανένα πρόγραμμα δεν έχει υπερι-

Απεργοί των Συγκοινωνιών έξω από το Υπουργείο Οικονομίας στο Σύνταγμα.
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στορικές ιδιότητες, δεν είναι κάποιο μα-

γικό ραβδί που εξασφαλίζει ένα πιο σύ-

ντομο δρόμο για τους τελικούς σκοπούς

μιας επαναστατικής οργάνωσης.

Η παρούσα κρίση και το αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμμα

Η σημερινή κρίση έχει επαναφέρει την

επικαιρότητα τέτοιων αιτημάτων, ενός

τέτοιου προγράμματος. Καταρχάς εξαι-

τίας της έκτασης και του βάθους της κρί-

σης. Όταν οι άνεργοι φτάνουν και ξε-

περνάνε το ένα εκατομμύριο και νοσοκο-

μεία και σχολεία συγχωνεύονται για να

εξοικονομηθούν οι δόσεις για το δημόσιο

χρέος στους τραπεζίτες που επιβάλει το

Μνημόνιο, τότε η κατάσταση φτάνει στο

σημείο συνολικών αναμετρήσεων, απαι-

τεί γενικευμένες απαντήσεις. Η ίδια η

άρχουσα τάξη φροντίζει να γκρεμίζει το

διαχωρισμό ανάμεσα στους οικονομικούς

και πολιτικούς αγώνες.

Επίσης γίνεται σε όλο και περισσότε-

ρους εργαζόμενους φανερό ότι τα χτυπή-

ματα της κρίσης δεν αντιμετωπίζονται με

την παραδοσιακή τακτική των συνδικαλι-

στικών ηγεσιών: λίγο παζάρι, λίγο πίεση

με μερικές περιορισμένες απεργίες…

Έχουμε διαμαρτυρηθεί, έχουμε πιέσει,

έχουμε δείξει ξανά και ξανά ότι δεν θέ-

λουμε να πληρώσουμε για την κρίση

τους. Πώς το επιβάλλουμε; Αυτή η συζή-

τηση διεξάγεται σε κάθε εργατικό χώρο,

ιδιαίτερα ανάμεσα στα πιο μαχητικά και

προχωρημένα κομμάτια των εργατών.

Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία η λογι-

κή που προωθεί την πάλη για «αιτήματα
των οποίων η ικανοποίηση αποτελεί την
άμεση και επείγουσα ανάγκη της εργατι-
κής τάξης και για τα οποία οι επαναστά-
τες, και πρέπει να αγωνιστούν με μαζικό
αγώνα, ανεξάρτητα από το αν είναι συμ-
βατά ή όχι με την οικονομία της κερδο-
φορίας της καπιταλιστικής τάξης».

Στις σημερινές συνθήκες, η κορωνίδα

ενός τέτοιου προγράμματος είναι η δια-

γραφή του δημοσίου χρέους. Πάλη για

διαγραφή του χρέους σημαίνει πάλη για

να μην πληρώσουμε το λογαριασμό της

κρίσης του συστήματος. Ή το χρέος θα

εξοφλείται ή μισθοί μας και οι συντάξεις

θα πληρώνονται. Ή το Μνημόνιο θα

«επικαιροποιείται» ή τα σχολεία μας και

τα νοσοκομεία μας θα μένουν ανοιχτά

και δημόσια. Ή τα χρέη των δήμων στις

τράπεζες θα διαγραφτούν ή θα έχουμε κι

άλλα κλεισίματα παιδικών σταθμών και

άλλα χαράτσια στα δημοτικά τέλη, μαζι-

κές απολύσεις εργαζομένων.

Γύρω από το ζήτημα πλέκονται και τα

άλλα αιτήματα του «αντικαπιταλιστικού

προγράμματος ανατροπής». Το ζήτημα

της κρατικοποίησης των τραπεζών μαζί

με τον εργατικό έλεγχο τους, είναι «δίδυ-

μο» αίτημα με εκείνο της παύσης πληρω-

μών.

Το αίτημα της απαγόρευσης των απο-

λύσεων αποκτά πλέον όλο και πιο επεί-

γουσα επικαιρότητα καθώς η κρίση βα-

θαίνει και χιλιάδες εργάτες σε δημόσιο

και ιδιωτικό τομέα ξαφνικά «περισσεύ-

ουν». Το ίδιο και η πάλη για την σταμά-

τημα των ιδιωτικοποιήσεων, για επανα-

κρατικοποίηση όσων επιχειρήσεων έχουν

πέσει στα χέρια των τρωκτικών της κάθε

Ζήμενς. Τα αιτήματα δεν είναι μόνο

«άμεσα» οικονομικά: η πάλη για την νο-

μιμοποίηση των μεταναστών δυναμώνει

την ενότητα της τάξης απέναντι στην προ-

σπάθεια της άρχουσας τάξης να φορτώ-

σει τα δικά της εγκλήματα και αποτυχίες

στους «αποδιοπομπαίους τράγους», τα

αδέλφια μας τους μετανάστες.

Πού απευθύνεται;
Η κυρίαρχη παράδοση της ρεφορμιστι-

κής Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρα-

τίας, είναι τα ριζοσπαστικά προεκλογικά

προγράμματα που υπόσχονται τις πιο ρι-

ζικές τομές, τις πιο δραστικές μεταρρυθ-

μίσεις ακόμα και τον σοσιαλισμό (παλιό-

τερα τουλάχιστον). Ήταν ωραία «χαρ-

τιά» που συνήθως τα κόμματα που τα υιο-

θετούσαν τα άφηναν στην ησυχία τους

μετά τις εκλογές ή όταν έμπαιναν στην

κυβέρνηση τα έκαναν κουρελόχαρτα.

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα

ΔΕΝ είναι ακόμα ένα «προεκλογικό»

πρόγραμμα. Απευθύνεται στους εργαζό-

μενους, στον κόσμο που πλημμύρισε τους

δρόμους στις 5 Μάη και στις 15 Δεκέμ-

βρη, στους εργαζόμενους των συγκοινω-

νιών, της ΔΕΗ, των Δήμων, σε όλους

όσους πλήττονται από την κρίση και πα-

λεύουν για να μην φορτωθούν τα σπα-

σμένα.

Το «απευθύνεται» δεν είναι αφηρημέ-

νη προπαγάνδα. Η δύναμη της εργατικής

τάξης είναι η συλλογικότητα στους χώ-

ρους δουλειάς που της δίνει τη δυνατότη-

τα να παραλύσει τη μηχανή που παράγει

υπεραξία και κέρδος για την τάξη των

καπιταλιστών και το κράτος της. Τα συν-

δικάτα είναι μια έκφραση αυτής της δύ-

ναμης – γι’ αυτό άρχουσα τάξη και κυβέρ-

νηση βάζουν στο στόχαστρο τα πιο δυνα-

τά απ’ αυτά, όπως στις συγκοινωνίες.

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα μπο-

ρεί και πρέπει να γίνει υπόθεση των συν-

δικάτων. Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και

κάθε αγωνιστής της αριστεράς πρέπει να

βάλει στο σωματείο του το ζήτημα της υι-

οθέτησης αυτών των αιτημάτων, με πρώ-

το και κύριο τη διαγραφή του χρέους.

Υπάρχει κάθε δυνατότητα να το υιοθετή-

σουν πολλά περισσότερα από τα σαρά-

ντα περίπου σωματεία που το έχουν υιο-

θετήσει μέχρι σήμερα, ομοσπονδίες, ερ-

γατικά κέντρα – ακόμα και τα ίδια τα συ-

νέδρια της ΓΣΕΕ ή της ΑΔΕΔΥ αν μπο-

ρεί να φτάσει εκεί η φωνή της βάσης.

Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι αν υιο-

θετηθεί αυτό το πρόγραμμα θα το εφαρ-

μόσουν οι λογής Παναγόπουλοι των συν-

δικαλιστικών ηγεσιών. Ξέρουμε όμως, ότι

θα είναι πολιτική και ιδεολογική ήττα αυ-

τών των ηγεσιών που θα δώσει νέες δυ-

νατότητες στη βάση των συνδικάτων.

Γιατί, υιοθέτηση, σημαίνει δυνατότητα

για οργάνωση και αγώνες που θα επι-

βάλλουν αυτά τα αιτήματα.

Μπορούμε να επιβάλλουμε τον εργατι-

κό έλεγχο; Ναι. Δεν πρόκειται για μια

εγκεφαλική κατασκευή αλλά για τη δυ-

νατότητα των εργατών και των εργα-

τριών να επιβάλλουν τους όρους τους στο

αφεντικό της κάθε επιχείρησης, είτε δη-

μόσια είτε ιδιωτική είναι: όχι μόνο πόσο

μισθό, αλλά και το πώς και τι είδους

πράγματα θα παράγονται ή ποιες υπηρε-

σίες θα προσφέρονται.

Ένα τέτοιο κίνημα στηριγμένο στη

συλλογική δύναμη των εργατών στους

χώρους δουλειάς, στα πιο οργανωμένα

και έμπειρα τμήματα της τάξης, θα μπο-

ρεί να επιβάλλει πχ ότι τα νοσοκομεία θα

είναι δωρεάν για τον κόσμο ό,τι και να

λέει ο Λοβέρδος, ότι οι συγκοινωνίες θα

είναι πραγματικά δωρεάν για το λαό και

όχι αγελάδες για άρμεγμα από τα αρπα-

κτικά της αγοράς.

Άρα, τα μεταβατικά αιτήματα «πατά-

Από την πορεία του Πολυτεχνείου 2010.
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νε» στο παρόν. Είναι αιτήματα που μπο-

ρεί και πρέπει να επιβάλλει το εργατικό

κίνημα σήμερα, όχι στο αόριστο μέλλον.

Θα σημάνουν βελτίωση του βιοτικού επι-

πέδου των εργατών. Είναι ηττοπαθής,

όσο ριζοσπαστική κι αν μοιάζει, η άποψη

ότι σε συνθήκες κρίσης οι εργάτες δεν

μπορούν να έχουν νίκες.

Αλλά σημαίνουν και άλλα πράγματα.

Είναι γέφυρα προς το αύριο. Πρώτον,

γιατί εκεί που το σύστημα και η συνδικα-

λιστική γραφειοκρατία προωθούν τον

κατακερματισμό των αντιστάσεων, η ορ-

γάνωση και η πάλη για τέτοια αιτήματα

προωθεί την γενίκευση, την σύνδεση και

την κλιμάκωση των εμπειριών και των

αγώνων. Δίνουν την αυτοπεποίθηση στα

πιο μαχητικά τμήματα της τάξης να διευ-

ρύνουν ακόμα περισσότερο τους ορίζο-

ντές τους: Αν μπορούν να κρατικοποιη-

θούν οι τράπεζες, γιατί όχι και όλοι οι

βασικοί κλάδοι της οικονομίας, γιατί να

μην είναι δημόσια και δωρεάν όλα όσα

εξυπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες; Αν

μπορούμε να επιβάλλουμε την επαναφο-

ρά των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο δη-

μόσιο και τον έλεγχό μας στην όποια δι-

οίκηση για να μην γίνονται ρεμούλες και

«δωράκια» στα αρπακτικά της αγοράς,

γιατί να μην τα βάλουμε αυτά κι όλη την

οικονομία να δουλεύει υπό τον συλλογι-

κό έλεγχο της τάξης μας;

Τέτοια προχωρήματα στην ταξική συ-

νείδηση πραγματοποιούνται με άλματα,

μοιάζουν με εκρήξεις. Όμως, στηρίζο-

νται σε «πραγματικούς ανθρώπους» σε

πραγματικά δίκτυα μέσα στους χώρους,

σε μορφές οργάνωσης που ανακαλύπτει

ή επινοεί η τάξη μέσα στους αγώνες της:

απεργιακές συνελεύσεις, επιτροπές, κα-

ταλήψεις των εργοστασίων, εργοστασια-

κά και εργατικά συμβούλια. Σε αγώνες,

βεβαίως, που δεν περιορίζονται σε εκδη-

λώσεις της δυσαρέσκειας αλλά που αξιο-

ποιούν όλη τη δύναμη των εργατών –

όπως οι καταλήψεις και οι απεργίες

διαρκείας.

Κάπως έτσι φτάνουν να διαμορφώνο-

νται οι συνθήκες αυτού που ο Λένιν είχε

ονομάσει «δυαδική εξουσία».6 Τέτοιες

εκρηκτικές συνθήκες δεν βρίσκονται στη

φαντασία κάποιων που ονειρεύονται

ακόμα εφόδους στα Χειμερινά Ανάκτο-

ρα.

Να τι έγραφε μόλις ένα πριν ο Πρετε-

ντέρης του συγκροτήματος Λαμπράκη

που δεν χρειάζεται περεταίρω συστά-

σεις: «Να θυμίσω απλώς ότι η παρέμβα-
ση του ΔΝΤ στην Αργεντινή το 2001-2002
οδήγησε το 50% του πληθυσμού κάτω
από το όριο της φτώχειας. Και ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας φυγαδεύτηκε
από το Προεδρικό Μέγαρο με ελικόπτε-
ρο… Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η ελ-
ληνική κοινωνία θα μπορέσει να αντέξει
αυτήν την παρέμβαση. Και αν το πολιτικό
σύστημα θα αποδειχθεί ικανό να την
απορροφήσει. Ειλικρινά, δεν μου αρέ-
σουν οι προβλέψεις. Αλλά, καλού-κακού,
ας έχουμε έτοιμο κανένα ελικόπτερο».7

Το κίνημα, η κυβέρνηση και οι
επαναστάτες

Η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας

στην Λατινική Αμερική έχει δείξει ότι

μπορεί, ως αποτέλεσμα τέτοιων εξεγέρ-

σεων, να προκύψουν κυβερνήσεις που υι-

οθετούν αιτήματα, περισσότερο ή λιγότε-

ρο, του κινήματος που έχει γκρεμίσει τις

προηγούμενες καταστάσεις. Η Βολιβία

του Μοράλες είναι μια τέτοια περίπτωση,

ο Ισημερινός του Κορία μια άλλη και βέ-

βαια η Αργεντινή του Κίρχνερ.

Δεν είναι απίθανο το σενάριο να προ-

κύψει μια κυβέρνηση η οποία αναγκα-

σμένη από τις εξελίξεις στην οικονομία

αλλά και την ορμητική ανάπτυξη του κι-

νήματος από τα κάτω, να κάνει κινήσεις

που θα τις παρουσιάσει ως ικανοποίηση

της λαϊκής θέλησης. Να δηλώσει για πα-

ράδειγμα ότι προχωρά σε παύση πληρω-

μών με σκοπό να διεκδικήσει το «κούρε-

μα», δηλαδή το σβήσιμο ενός μεγάλου

τμήματος του χρέους. Πολύ πιθανό τέ-

τοια μέτρα να οδηγήσουν και σε έξοδο

από την ευρωζώνη (αν αυτή παραμείνει

ως είναι).

Πολλοί στην αριστερά υποστηρίζουν

μια τέτοια προοπτική, προβάλλοντας το

παράδειγμα χωρών όπως ο Ισημερινός

όπου ο πρόεδρός του Ραφαέλ Κορέα –

που είχε εκλεγεί το 2006 στον «αφρό»

κυμάτων εξεγέρσεων και μαζικών κινη-

τοποιήσεων – προχώρησε σε παύση πλη-
ρωμών τον Δεκέμβρη του 2008 και κατά-
φερε να επιβάλλει κούρεμα 65%.8 Η Αρ-
γεντινή, επίσης είχε προχωρήσει σε τέ-
τοια μέτρα. Το σταμάτημα της σύνδεσης
του πέσο με το δολάριο και η υποτίμησή
του συνόδεψε την «αναδιαπραγμάτευση»
του χρέους.

Το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο
νου όταν συζητάμε αυτές τις περιπτώσεις
είναι ότι πρόκειται για κυβερνήσεις σω-
τηρίας του κεφαλαίου, όχι έκφρασης των
συμφερόντων της εκμεταλλευόμενης
πλειοψηφίας. Όπως επισήμαινε ο Π.
Γκαργκάνας στο άρθρο του με τίτλο
«Ποιος φοβάται τη διαγραφή του χρέ-
ους» σε ένα προηγούμενο τεύχος τούτου
του περιοδικού:

«Η οικονομία της Αργεντινής ανέκαμ-
ψε και το ΑΕΠ επανήλθε στα προ της
κρίσης επίπεδα το 2007, δηλαδή μέσα σε
πέντε χρόνια. Όμως, οι μισθοί και οι κοι-
νωνικές απολαβές των εργαζόμενων δεν
σημείωσαν την ίδια ανάκαμψη. Σύμφωνα
με τον Claudio Katz, οι μισθοί καθηλώθη-
καν περίπου 20% κάτω από τα επίπεδα
στα οποία είχαν φτάσει το 1998 πριν ξε-
κινήσει η κρίση, ενώ το ποσοστό του πλη-
θυσμού που ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας παρέμεινε επίσης ανεβασμέ-
νο».9

Αν αυτό ισχύει για την Αργεντινή,
ισχύει εξίσου και για τον Ισημερινό, ακό-
μα και για την Βολιβία του Μοράλες.
Στον Ισημερινό, η συνομοσπονδία των
ιθαγενών οργανώσεων, η CONAIE, που
είχε ηγηθεί των εξεγέρσεων ενάντια στη
«δολαριοποίηση» της οικονομίας στη δε-
καετία του 2000, τώρα οργανώνει κινητο-
ποιήσεις μαζί με τα συνδικάτα ενάντια
στο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου στις
πολυεθνικές. Το ότι υπεράσπισε την κυ-
βέρνηση του Κορέα απέναντι στην από-
πειρα πραξικοπήματος τον Οκτώβρη, δεν
σήμαινε ότι την θεωρεί δικιά του κυβέρ-
νηση.10

Το εργατικό κίνημα που θα έχει διώξει
την τρόϊκα και την κυβέρνηση (του ΠΑ-
ΣΟΚ ή την όποια «εθνική» λύση) με τα
ελικόπτερα, θα έχει δημιουργήσει τα δι-
κά του όργανα πάλης και εξουσίας μέσα
από την πάλη για τα «μεταβατικά» του
αιτήματα, δεν έχει κανένα λόγο να στηρί-
ξει τις ελπίδες του σε μια τέτοια κυβέρ-
νηση. Αντίθετα, θα έχει κάθε λόγο να δυ-
ναμώσει την πάλη για τα δικά του συμφέ-
ροντα, για να μην φορτωθεί για παρά-
δειγμα το κόστος της όποιας εξόδου από
το ευρώ, να μην υποστεί νέες θυσίες στο
όνομα αυτή τη φορά της «παραγωγικής
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ανάπτυξης της χώρας».
Συνολικότερα, έχουν υπάρξει αριστε-

ρά μέτωπα και κόμματα τα οποία έχουν
διακηρύξει ότι θα σχηματίσουν «αντιμο-
νοπωλιακές», «αριστερές» ακόμα και
«εργατικές» κυβερνήσεις οι οποίες θα
δεσμεύονται από το κίνημα στους δρό-
μους και στους χώρους. Όταν το κίνημα
πίστευε αυτές τις υποσχέσεις, ήταν εκεί-
νο που δεσμευόταν στα αδιέξοδα της
διαχείρισης του κράτους των καπιταλι-
στών. Αυτό δείχνει η τραγική εμπειρία
της Χιλής το 1970-73.11 Δεν σημαίνει ότι
πάντα τέτοιες αυταπάτες οδηγούν στα
λουτρά αίματος τύπου Λατινικής Αμερι-
κής. Όμως, δίπλα μας, στη Πορτογαλία,
που αυτές τις μέρες είναι ξανά στην επι-
καιρότητα, μια ολόκληρη επανάσταση το
1974-75 εκτροχιάστηκε και οι κατακτή-
σεις της εξαφανίστηκαν εξαιτίας αυτών
των αυταπατών που καλλιεργούσαν τα
ρεφορμιστικά κόμματα της αριστεράς
(και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και το στα-
λινικό ΚΚ).

Το πρόβλημα με τη λογική που βλέπει
την όποια κυβέρνηση ως «πυροκροτητή»
ή «επίκεντρο» μιας αντικαπιταλιστικής
ανατροπής, είναι ότι στην ουσία της
μπερδεύει την κυβέρνηση με το κράτος.
Η κυβέρνηση είναι μόνο ένα εξωτερικό
ανάχωμα, μια σημαία, στις βαθιές οχυ-
ρώσεις του καπιταλιστικού κράτους. Όι
κορυφές των γραφειοκρατικών δομών
που αποτελούν το σύγχρονο αστικό κρά-
τος δεν εκλέγονται και δεν ελέγχονται
από κανέναν, είναι τμήμα της καπιταλι-
στικής τάξης. Οι μηχανισμοί καταστολής,
η καρδιά του αστικού κράτους, επίσης εί-
ναι ανέγγιχτοι – τάχα ανεξάρτητοι, ο
στρατός, η αστυνομία, η λεγόμενη δικαιο-
σύνη διατηρούν το μονοπώλιο της ένο-
πλης βίας αποτελώντας το ύστατο «επι-
χείρημα» της κυρίαρχης τάξης. Οι πολί-
τες μπορεί να ψηφίζουν εξατομικοποιη-
μένα, αλλά οι εργάτες δεν ασκούν κανέ-
να έλεγχο στη παραγωγή, στην οικονο-
μία. Έχουν υπάρξει επίσης περιπτώσεις
στην ιστορία όπου εξαιτίας μιας μεγάλης
κρίσης (πολιτικής ή οικονομικής) η κυ-
ρίαρχη τάξη έχει εξαναγκαστεί να υπο-
στεί την ύπαρξη μιας αριστερής κυβέρνη-
σης ούτως ώστε να αποφύγει τα χειρότε-
ρα για τα συμφέροντά της. Όμως, σε κά-
θε τέτοια περίσταση, σύντομα η εν λόγω
κυβέρνηση έχει να επιλέξει με ποιους θα
πάει και ποιους θα αφήσει. Και πάντοτε,
έχει επιλέξει το δρόμο του συμβιβασμού
με το αστικό κράτος – και κατ’ επέκταση
με τα συμφέροντα των αστών.

Χρειάζεται από τώρα να κτίσουμε μια

επαναστατική αριστερά που θα είναι ξε-
κάθαρη για αυτά τα ζητήματα. Θα πρω-
ταγωνιστεί στη δράση για να νικήσουν οι
αγώνες αλλά και θα είναι ξεκάθαρη για
την προοπτική τους. Που δεν θα μπερ-
δεύεται με συνθήματα για «αριστερές κυ-
βερνήσεις», αλλά θα εξηγεί υπομονετικά
ότι η μοναδική δικιά μας κυβέρνηση θα
είναι αυτή που θα ορίσουν τα εργατικά
συμβούλια πάνω στα συντρίμμια του
αστικού κράτους.

Εν τω μεταξύ, οι συμβουλές των Μαρξ
και Ένγκελς στους κομμουνιστές της
Γερμανίας στο μακρινό 1850 μας δίνουν
μια ιδέα πως αντιμετωπίζονται κυβερνή-
σεις σαν τις παραπάνω. Σε περίπτωση
που οι «δημοκράτες» (εκπρόσωποι της
αστικής τάξης) έφταναν στην εξουσία,
μετά την ανατροπή του απολυταρχικού
κράτους των ευγενών και των γαιοκτημό-
νων έγραφαν στην εισήγησή τους στην
Κ.Ε της Ενωσης των Κομμουνιστών τον
Μάρτη του 1850, οι εργάτες:

«Πρέπει να ωθούν τις προτάσεις των
δημοκρατών στη λογική τους κατάληξη...
και να τις μετατρέπουν σε απευθείας επι-
θέσεις στην ατομική ιδιοκτησία. Αν, για
παράδειγμα, οι μικροαστοί προτείνουν
την εξαγορά των σιδηροδρόμων και των
εργοστασίων, οι εργάτες πρέπει να απαι-
τήσουν αυτοί οι σιδηρόδρομοι και τα ερ-
γοστάσια απλά να κατασχεθούν από το
κράτος χωρίς αποζημίωση, ως ιδιοκτησία
των αντιδραστικών. Αν οι δημοκράτες
προτείνουν σταθερή φορολογία, τότε οι
εργάτες θα πρέπει να απαιτήσουν την
προοδευτική φορολόγηση, αν οι ίδιοι οι
δημοκράτες προτείνουν μια μετριοπαθή
προοδευτική φορολογία, τότε οι εργάτες
πρέπει να απαιτήσουν τόσο υψηλά ποσο-
στά φορολόγησης που η εφαρμογή τους
θα κατέστρεφε το μεγάλο κεφάλαιο. Αν
οι δημοκράτες ζητούν τη ρύθμιση του δη-
μοσίου χρέους, τότε οι εργάτες πρέπει να
απαιτούν την εθνική χρεοκοπία [δηλαδή
τη διαγραφή του, Λ.Μ.]. Δηλαδή, τα αιτή-
ματα των εργατών θα πρέπει να προσαρ-
μόζονται στα μέτρα και τις παραχωρή-
σεις των δημοκρατών». 

Και συνέχιζαν υποστηρίζοντας ότι οι
εργάτες μπορούν να νικήσουν μόνο αν:
«αποκτούν συνείδηση των ταξικών τους
συμφερόντων, υιοθετώντας όσο συντομό-
τερα γίνεται μια ανεξάρτητη ταξική στά-
ση μην επιτρέποντας στους εαυτούς τους,
παραπλανημένοι από τις υποκριτικές
φράσεις των μικροαστών δημοκρατών,
να αμφιβάλλει έστω και για ένα λεπτό
για την ανάγκη ενός ανεξάρτητα οργα-
νωμένου κόμματος του προλεταριάτου. Η

πολεμική ιαχή τους πρέπει να είναι: Η
Διαρκής Επανάσταση!»12                 n

1 Pierre Broue, The German Revolution 1917-
1923, Heymarket Books, Chicago 2006,
σελ. 649.

2 Επίσης, από ένα σημείο και μετά, το ίδιο
το σύνθημα της «εργατικής κυβέρνησης».
Περισσότερα για αυτό βλέπε Broue, οπ,
κεφ. 33 και 34. Στο βιβλίο του Chris
Harman, Η Χαμένη Επανάσταση, σελ. 406-
408.

3 3η Διεθνής-Τα Τέσσερα Πρώτα Συνέδρια,
εκδόσεις Εργατική Πάλη, σελ. 269-270.

4 Λέον Τρότσκι Η Θανάσιμη Αγωνία του
Καπιταλισμού και το Πρόγραμμα της
Τέταρτης Διεθνούς (Το Μεταβατικό
Πρόγραμμα), εκδόσεις Αλλαγή, Αθήνα
1985. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
www.marxistbooks.gr/metavatiko_b.htm

5 Όπως προηγουμένως.

6 Για το πώς εκτιμούσε ο Λένιν την «δυαδική
εξουσία» στις συνθήκες της Ρώσικης
Επανάστασης του 1917, βλέπε το σχετικό
του άρθρο της 9 Απρίλη 1917, Άπαντα,
Τόμος 32, σελ. 145-148.

7 Γ. Πρετεντέρης, «Με ελικόπτερο», Το
Βήμα, 5 Δεκέμβρη 2010.

8 Για μια διθυραμβική περιγραφή αυτής της
διαδικασίας, βλέπε την συνέντευξη του
οικονομολόγου Ερίκ Τουσέν στον Λ.
Βατικιώτη για το περιοδικό Επίκαιρα, όπως
αναδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
«Αριστερού Βήματος Διαλόγου»
www.aristerovima.gr/details.php?id=1426

9 Σοσιαλισμός από τα Κάτω, Νο82, διαθέσιμο
στη διεύθυνση www.socialismfrombelow.gr
/index.php?option=com_k2&view=item&id
=24:i82&Itemid=29

10 Για την απόπειρα πραξικοπήματος, βλ.
Socialist Worker του Λονδίνου, 9/10/2010,
www.socialistworker.co.uk/art.php?id=226
34. Για τις σχέσεις ανάμεσα στα κινήματα
και τις αριστερές κυβερνήσεις στη Λ.
Αμερική, βλέπε το άρθρο του Μάικ
Γκονζάλες «Λ. Αμερική Μια δεκαετία αντί-
στασης» στο προηγούμενο τεύχος αυτού
του περιοδικού.

11 Για μια σύντομη παρουσίαση, Λέανδρος
Μπόλαρης, «11 Σεπτέμβρη 1973 – Η τρα-
γωδία της Χιλής», Εργατική Αλληλεγγύη,
Νο 635 www.sek-
ist.gr/EA/Papers/635/11.htm

12 K. Marx F. Engels, Selected Works, Volume
One (1845-1859)
http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1847/communist-league/1850-ad1.htm
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Η αληθινή ιστορία
Μάρω Δούκα

Το δίκιο 
είναι ζόρικο πολύ

Τιμή 21,70€, 567 σελίδες

Εκδόσεις Πατάκη

Στον τόπο καταγωγής της, τα Χα-
νιά, επιστρέφει η Μάρω Δούκα με το
νέο της μυθιστόρημα, «Το δίκιο είναι
ζόρικο πολύ», χρησιμοποιώντας και
πάλι ως βάση της αφήγησής της την
ιστορία, που μοιάζει να είναι αγαπη-
μένη ενασχόληση για την ίδια. Έτσι,
ενώ στο προηγούμενο μυθιστόρημά
της, το «Αθώοι και φταίχτες», η υπό-
θεση περιστρεφόταν γύρω από την
περίοδο δίωξης των τουρκοκρητικών
από την Κρήτη, τώρα το θέμα της εί-
ναι η περίοδος της κατοχής στην Κρή-
τη και ιδίως στα Χανιά, καθώς και οι
λόγοι παραμονής των Γερμανών στην
περιοχή ως τον Ιούλη του ’45, αρκε-
τούς μήνες μετά την αποχώρησή τους
από την Αθήνα και δύο μήνες μετά την
πτώση του Βερολίνου! Ασχολείται, δη-
λαδή, μ’ ένα θέμα πιο σύγχρονο από
πολλές απόψεις, αφού και πιο κοντινό
ιστορικά είναι αλλά κυρίως γιατί πολ-
λοί από τους πρωταγωνιστές του
ζουν και «μεγαλουργούν» ακόμα.

Μια εγγονή, φοιτήτρια στην Αθήνα,
που επιστρέφει στα Χανιά, για να ξε-
φύγει από μια οδυνηρή εμπειρία που
έζησε, κι ένας κατάκοιτος παππούς,
μέλος του εφεδρικού ΕΛΑΣ την περίο-
δο της κατοχής, είναι τα βασικά πρό-
σωπα της ιστορίας. Στα χέρια της εγ-
γονής πέφτουν τα χειρόγραφα του
παππού, όπου έχει καταγράψει τις
εμπειρίες του και την άποψή του για
τα γεγονότα της περιόδου ’41-’45 στα
Χανιά κι από εκεί ξετυλίγεται το κου-
βάρι της μυθοπλασίας, αλλά κυρίως
της ιστορίας. Ένας Γερμανός φίλος, με
τον οποίο συνομιλεί η αφηγήτρια, γίνε-

ται ο αποδέκτης της κριτικής της για
τις θηριωδίες των Γερμανών.

Το βασικό πλεονέκτημα της Δούκα
δεν είναι απλώς η μελέτη της ιστορίας,
αλλά το γεγονός ότι είναι αυστηρή κρι-
τής των γεγονότων και των ανθρώ-
πων όποιοι κι αν είναι αυτοί, όσο «ιε-
ροί» κι αν θεωρούνται από την επίση-
μη ιστορία. Έτσι, δεν ξεφεύγει από
την κριτική της ούτε ο Βενιζέλος, ούτε
η επίσημη Εκκλησία της Κρήτης και ο
βρώμικος ρόλος των εκπροσώπων της
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατο-
χής, ούτε οι Βρετανοί «σύμμαχοί» μας,
που αν και γνώριζαν για την επικείμε-
νη επίθεση των Γερμανών στην Κρήτη
την άφησαν να εξελιχθεί, ούτε βέβαια
η περίφημη οργάνωση ΕΟΚ (Εθνική
Οργάνωση Κρήτης) με «ιδεολογικούς
στυλοβάτες» τους Μητσοτάκη και
Μποτωνάκη, οι οποίοι πλασάρονταν
ως αντιστασιακή οργάνωση, για να
μην αφήσουν το ΕΑΜ ανεξέλεγκτο να
μονοπωλεί τον αντιστασιακό αγώνα,
ενώ παράλληλα είχαν την αμέριστη
στήριξη των Βρετανών.

Από την κριτική της, όμως, δεν ξε-
φεύγει ούτε η ηγεσία του ΕΑΜ, η
οποία δέχεται να υπογράψει τη συμ-

φωνία του Θερίσου. Σύμφωνα μ’ αυ-
τήν οι δύο οργανώσεις (ΕΑΜ και ΕΟΚ)
θα βρίσκονταν σε συνεννόηση και συ-
νεργασία. Και αυτά την ώρα που στην
υπόλοιπη Ελλάδα έχουν αρχίσει οι συ-
γκρούσεις ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ. Κι όλα, βέβαια,
με την παρότρυνση των Βρετανών,
που υπολόγιζαν να γίνει η Κρήτη μέ-
λος της Κοινοπολιτείας. Ήδη, λοιπόν,
από το Φλεβάρη του ’44 μεθοδεύουν
τη διάλυση του ΕΛΑΣ, ενώ παράλληλα
προσπαθούν να στρατολογήσουν κό-
σμο στην ΕΟΚ και προωθούν τα σα-
μποτάζ ως τρόπο αντίστασης, για να
αποφύγουν τη λαϊκή συμμετοχή. Το
ίδιο ενδιαφέρον για το νησί δείχνουν
και οι Αμερικανοί, που τον Ιούνη του
’44 στέλνουν αντιπροσωπεία ως προ-
πομπό του σχεδίου Τρούμαν. Εντωμε-
ταξύ το Μάη του ’44 οι Γερμανοί συλ-
λαμβάνουν τους Εβραίους της πόλης,
επιβιβάζουν σε πλοίο, το οποίο τελικά
βυθίζουν οι Βρετανοί μεσοπέλαγα,
σκορπίζοντας το θάνατο σε όλους
τους Εβραίους των Χανίων, καθώς και
σε αιχμαλώτους Εαμοελασίτες που με-
ταφέρονταν από τις φυλακές της
Αγιάς στην Αθήνα κι από κει σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης.

Παράλληλα, όλο το καλοκαίρι του
’44 εντείνεται η αντικομμουνιστική
προπαγάνδα στα Χανιά με λασπολο-
γίες και εκτελέσεις αγωνιστών, οι
οποίες πολλαπλασιάζονται όσο πλη-
σιάζει το φθινόπωρο και η ώρα της
αποχώρησης των Γερμανών από την
Ελλάδα. Κύριο όργανο ενάντια στους
αγωνιστές είναι η εφημερίδα «Παρατη-
ρητής», που εκφράζει τους εθνικόφρο-
νες της πόλης, με φιλοναζιστικές από-
ψεις. Σημειωτέον ότι η εν λόγω εφημε-
ρίδα εξακολουθεί να κυκλοφορεί στην
πόλη ως όργανο της «Χρυσής Αυγής».
Τον Αύγουστο του ’44 οι Γερμανοί εκ-
κενώνουν την ανατολική Κρήτη και συ-
γκεντρώνονται στη δυτική, ενώ οι
«σύμμαχοι» από το Κάιρο συνιστούν
ψυχραιμία, όχι εξεγέρσεις μέχρι να δο-
θεί το σύνθημα. Ταυτόχρονα, οι εθνι-
κόφρονες της πόλης προμηθεύονται
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όπλα από τους Γερμανούς, για να
αντιμετωπίσουν τους κομμουνιστές.
Την ίδια περίοδο ο «αντιστασιακός»
Μητσοτάκης ζητά και πετυχαίνει τον
όρο να μη χτυπά το ΕΑΜ τις δυνάμεις
κατοχής, παρά μόνο με την έγκριση
της ΕΟΚ.

Στις 11/10/44 εκκενώνεται το Ηρά-
κλειο από τους Γερμανούς, αλλά όχι
και τα Χανιά, όπου ξεκινά ένας κατοχι-
κός χειμώνας με πείνα, κακουχίες και
μαυραγορίτες να πλουτίζουν. Παρόλ’
αυτά, μόνη έγνοια του Μητσοτάκη εί-
ναι πώς θα αποφύγει την είσοδο του
ΕΛΑΣ στην πόλη, όταν φύγουν οι Γερ-
μανοί. Ο αποδεκατισμός του ΕΛΑΣ,
λοιπόν, είναι βολικός γι’ αυτόν. Και γι’
αυτό το λόγο η ΕΟΚ μένει αμέτοχη στη
μεγάλη μάχη των Κεραμειών, όπου ο
ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει τους Γερμανούς.
Παράλληλα, όμως, έχει κι η ηγεσία του
ΕΑΜ τις ευθύνες της, αφού το Δεκέμ-
βρη του ’44, όταν η Αθήνα συγκλονιζό-
ταν από τα Δεκεμβριανά, στην Κρήτη
το ΕΑΜ τηρούσε στάση αναμονής και
άφηνε την πρωτοβουλία για απόφαση
στους Άγγλους.

Όλ’ αυτά, δίνουν τη δυνατότητα
στους Γερμανούς να μείνουν στα Χανιά
ως τον Ιούλη του ’45, αν και σα σκιά
του εαυτού τους, αφού η Γερμανία
έχει υπογράψει ανακωχή με τους συμ-
μάχους ήδη από το Μάη του ’45. Πε-
ρισσότερο, όμως, δίνουν το χρόνο
στους Άγγλους και στους εθνικόφρο-
νες «πατριώτες» να καταλάβουν τις
νευραλγικές θέσεις στη διοίκηση, ιδίως
μετά την υπογραφή της συνθήκης της
Βάρκιζας, που για την Κρήτη επιβε-
βαιώθηκε με τη συνθήκη του Φρε και η
οποία προέβλεπε αφοπλισμό του
ΕΛΑΣ αλλά όχι και της ΕΟΚ.

Παρά τις εξαιρετικές περιγραφές, η
απλότητα του μύθου και η τεχνική του
αφηγημένου λόγου σου δίνουν την αί-
σθηση ότι η Δούκα βιάζεται να προ-
σπεράσει ό,τι θεωρεί ασήμαντο για να
φτάσει στην ουσία, δηλαδή την πραγ-
ματική ιστορία της περιόδου. Και
πράγματι το έργο διακρίνεται από
ιστορική ακρίβεια, αφού εμφανώς η
συγγραφέας έχει μελετήσει μια σειρά
από ιστορικές πηγές, πολλές από τις
οποίες απαριθμούνται στο έργο. Μπο-
ρεί σε ορισμένα σημεία να κουράζει,
ιδίως τον αναγνώστη που δεν έχει
άμεση γνώση της περιοχής και των
ανθρώπων, με την πληθώρα ονομά-
των και τοπωνυμίων που παρατίθε-

νται. Όμως είναι ένα βιβλίο που αξίζει
να διαβάσουμε, όχι μόνο γιατί αναφέ-
ρεται σ’ ένα άγνωστο κομμάτι της
ιστορίας, αλλά κυρίως γιατί παρά τα
ξεπουλήματα του ΚΚΕ και την τελική
επικράτηση των φιλοκατοχικών και
άδικων, η Δούκα μας προτρέπει να
διεκδικήσουμε το δίκιο, ακόμα κι αν
«είναι ζόρικο πολύ». Και νομίζω πως
στην περίοδο που ζούμε δεν έχουμε
παρά να συμφωνήσουμε μαζί της.

Δώρα Κιντή 

Επιλεκτική μνήμη
Έλλη Παππά

Μαρτυρίες 
μιας διαδρομής

Τιμή 18,17€, 349 σελίδες

Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη

Το βιβλίο με τις μαρτυρίες της Έλ-
λης Παππά βρέθηκε για μήνες στις
πρώτες θέσεις της λίστας των μπεστ-
σέλερ με αλλεπάλληλες εκδόσεις. Συ-
νάντησε διθυραμβική σχεδόν υποδοχή
στις εφημερίδες και πυροδότησε μια
αντιπαράθεση: αρχικά από πλευράς
του ΚΚΕ, και αργότερα, από επιζήσα-
σες της περιόδου που αναφέρεται (τη
Φώφη Λαζάρου και τη Μαρία Καρα-
γιώργη) από τις σελίδες της Αυγής.

Το βιβλίο αποτελείται από μια σειρά
κειμένων που είχε παραδώσει η Έλλη
Παππά ανάμεσα στο 1993 και 1995
στο Μουσείο Μπενάκη με όρο να δη-
μοσιευθούν μετά το θάνατό της. Κεί-
μενα που αφορούν «Μαρτυρίες μιας
διαδρομής» όπως είναι κι ο τίτλος που
τους έδωσε το Μουσείο, αλλά που ου-
σιαστικά περιστρέφονται γύρω από
τον Εμφύλιο και τα πρώτα μετεμφυ-
λιακά χρόνια και τις «υποθέσεις» του
Ν. Μπελογιάννη και του Ν. Πλουμπί-
δη. Ως γνωστόν ο Μπελογιάννης εκτε-
λέστηκε το ’52 και έγινε ήρωας του
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος (ο
«άνθρωπος με το γαρύφαλλο» του Πι-
κάσο) και ο Πλουμπίδης το ’54 αποκη-
ρυγμένος ως χαφιές από την ηγεσία

Ζαχαριάδη. (Αποκαταστάθηκε από το
κόμμα του μετά την πτώση του Ζαχα-
ριάδη).

Η Παππά σ’ αυτά τα κείμενα θίγει
τρεις κατηγορίες ζητημάτων: την πο-
λιτική των ηγεσιών του ΚΚΕ και τις
επιλογές που οδήγησαν στον Εμφύλιο
ή τη στάση του απέναντι στην ΕΔΑ, το
ρόλο «σκοτεινών προσωπικοτήτων»
στην ιστορία του κόμματος και τέλος
ένα γενικότερο προβληματισμό για το
«σταλινικό φαινόμενο».

Το πρόβλημα είναι ότι δεν ασχολεί-
ται ιδιαίτερα με την πρώτη κατηγορία
κι όταν το κάνει οι ερμηνείες της δεν
πάνε πολύ μακριά από το να θεωρεί
ότι η ηγεσία του ΚΚΕ πάτησε απλά τη
πεπονόφλουδα που της έριξαν οι αγ-
γλοαμερικάνοι ιμπεριαλιστές για να ξε-
κινήσει τον εμφύλιο. Για την Παππά
το ΕΑΜ μεγαλούργησε, και ο τυχοδιω-
κτισμός του Ζαχαριάδη – που είχε την
στρατηγική της… σοσιαλιστικής επα-
νάστασης! – έφερε τη συντριβή. Η πο-
λιτική της «εθνικής ενότητας», δηλαδή
της ταξικής συνεργασίας που εφάρμο-
σε το ΚΚΕ στην Κατοχή δεν αναφέρε-
ται καθόλου ως παράγοντας της ήτ-
τας. Είναι παράξενο που η Παππά
στην «κατάθεσή της» αφιερώνει σελί-
δες επί σελίδων στην άδικη μοίρα της
Χρύσας Χατζηβασιλείου – μέλους του
ΠΓ που υποτίθεται είχε διαφωνήσει με
την απόφαση για το δεύτερο αντάρτι-
κο – και ξεχνάει να αναφέρει τον Άρη
Βελουχιώτη (για να μην αναφερθούμε
στους συκοφαντημένους και δολοφο-

| 38 | Γενάρης - Φλεβάρης| 2011

PAN GARAN:Sosialismos Apo ta Kato  1/13/11  5:24 PM  Page 38



νημένους τροτσκιστές).
Ένα μεγάλο τμήμα του βιβλίου μπο-

ρεί να διαβαστεί από αναγνώστες που
δεν έχουν εντρυφήσει στην ιστορία
της αριστεράς και του εμφυλίου ως
ένα μυθιστόρημα κατασκοπείας: ήταν
πράκτορας ο Βαβούδης που αυτοκτό-
νησε στη κρύπτη με τον ασύρματο
στη Καλλιθέα; Μήπως τον Μπελογιάν-
νη τον πρόδωσε ο Ακριτίδης, άλλο μέ-
λος του ΠΓ; Ήταν ο Κώστας Καρα-
γιώργης τόσο «κακός» όσο τον περιέ-
γραφε ο Μπελογιάννης – μέσα από τις
αναμνήσεις της Παππά βέβαια. Είναι
ερωτήματα που έχουν κάποιο ενδια-
φέρον, αλλά που η Παππά δεν κατόρ-
θωσε να δώσει καμιά τεκμηριωμένη
απάντηση. Μάλλον τις προσωπικές
της αντιπάθειες εκφράζει, σε μια προ-
σπάθεια να ανακηρύξει τον Μπελο-
γιάννη περίπου σαν προάγγελο της
γνήσιας αντισταλινικής ανανέωσης
του κομμουνιστικού κινήματος. Δικαιο-
λογημένα από τη μεριά της, η Μαρία
Καραγιώργη επισήμανε ότι ο Μπελο-
γιάννης ήταν μέλος της «ανακριτικής
επιτροπής» που έστησε ο Ζαχαριάδης
για να βγάλει χαφιέ τον Καραγιώργη.

Η Παππά κάνει σε ένα σημείο μια
σαρκαστική παρατήρηση για το θέαμα
των ανθρώπων στην ηγεσία του ΚΚΕ
«να κοιμούνται σταλινικοί και να ξυ-
πνάνε χρουτσοφικοί. Να κοιμούνται
χρουτσοφικοί και να ξυπνάνε μπρεζ-
νιεφικοί. Να κοιμούνται μπρεζνιεφικοί
και να ξυπνάνε ‘ανανεωτικοί’, γκορπα-
τσοφικοί. Καταπληκτικές μεταμορφώ-
σεις που ανήκουν στην ψυχοπαθολο-
γία του κομμουνιστικού κινήματος».
Ως περιγραφή δεν απέχει και πολύ
μακριά από την πραγματικότητα.
Όμως, η «ψυχοπαθολογία» δεν είναι
βάση για να ερμηνεύσει κανείς το γρα-
φειοκρατικό συγκεντρωτισμό, την
«προσωπολατρία» που χαρακτήριζε
τα σταλινικά κόμματα. Ούτε, πολύ πε-
ρισσότερο, είναι σωστή ερμηνεία τα
ιδεολογικά «προπατορικά αμαρτήμα-
τα» των μπολσεβίκων – όπως είχε
υποστηρίξει σε άλλα της βιβλία η
Παππά.

Τα σταλινικά κόμματα δεν μπορού-
σαν να ήταν δημοκρατικά, γιατί είχαν
πάψει να είναι επαναστατικά. Η πιο
αντιδημοκρατική πράξη στην ιστορία
του ΚΚΕ ήταν η άρνησή του να αντα-
ποκριθεί στις ελπίδες και τις διαθέσεις
του κινήματος της Αντίστασης και να
το οδηγήσει στην νικηφόρα σύγκρου-

ση με την αστική τάξη και τους ιμπε-
ριαλιστές. Αυτή την συζήτηση δεν την
έθιξε καθόλου η Παππά στις «μαρτυ-
ρίες της». Όμως, αυτήν ακριβώς τη
συζήτηση έχουμε ανάγκη σήμερα.

Λέανδρος Μπόλαρης

Άνισο αποτέλεσμα
Επιμέλεια, πρόλογος, εισαγωγή:
Χρήστος Κεφαλής

Ο Οκτώβρης 
και η εποχή μας

Τιμή 25€, 599 σελίδες

Εκδόσεις Τόπος

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στα τέ-
λη της περασμένης χρονιάς, έχοντας
ως αφετηρία το ότι «η Οκτωβριανή
επανάσταση υπήρξε ένα ορόσημο του
20ου αιώνα», βάζει στόχο του να δώ-
σει απαντήσεις σε μια σειρά «καίρια
ερωτήματα», όπως γράφει και ο επι-
μελητής της έκδοσης στον πρόλογό
του: «Ποιοι παράγοντες επέτρεψαν
στους Μπολσεβίκους να καθοδηγή-
σουν με επάρκεια την επανάσταση;
Ήταν αναπόφευκτος ο μετέπειτα εκ-

φυλισμός και αποτελεί άραγε αποτέ-
λεσμα του μπολσεβικισμού και διά-
ψευση της μαρξιστικής θεωρίας; Τι
από τις θετικές δυνατότητες του
Οκτώβρη υλοποιήθηκε και ποιες εναλ-
λακτικές δυνατότητες υπήρχαν ώστε
να αποφευχθεί η αρνητική έκβαση;».

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που πα-
ρουσιάζει η συγκεκριμένη έκδοση
έγκειται κύρια στο ότι αποτελείται
από μια συλλογή κειμένων πολλών
συγγραφέων που από διαφορετικές –
και μερικές φορές αντιθετικές – οπτι-
κές γωνίες επιχειρούν να παρουσιά-
σουν ξεχωριστές πλευρές της Οκτω-
βριανής Επανάστασης, των κατακτή-
σεών της και των προσώπων που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν, αλ-
λά και πλευρές του σταλινικού καθε-
στώτος που την ακολούθησε.

Η επιλογή των κειμένων και των
συγγραφέων τους, αλλά και η άποψη
του ίδιου του επιμελητή, τάσσεται εξ
αρχής με την αντίληψη ότι ο σταλινι-
σμός ΔΕΝ ήταν συνέχεια του μπολσε-
βικισμού. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία
μέρη: στο πρώτο παρουσιάζονται κεί-
μενα μπολσεβίκων ηγετών της περιό-
δου 1917-24, όπως του Μπουχάριν,
του Τρότσκι, του Ζινόβιεφ, του Κάμε-
νεφ, του Λουνατσάρσκι, του Ράντεκ.
Είναι εντυπωσιακό ότι το στοιχείο που
διαπερνά τα περισσότερα από αυτά
είναι ο διεθνής χαρακτήρας της ρώσι-
κης επανάστασης. Όχι μόνο – όπως
θα περίμενε ο αναγνώστης – στα τέσ-
σερα κείμενα του Τρότσκι, αλλά και
στα άρθρα του Μπουχάριν («μια διαρ-
κής νίκη του προλεταριάτου είναι
αδιανόητη χωρίς την υποστήριξη του
δυτικο-ευρωπαϊκού προλεταριά-
του...») και των άλλων μπολσεβίκων.
Επίσης, μια διαπίστωση που δύσκολα
χάνει κανείς διαβάζοντας το πρώτο
μέρος του βιβλίου, είναι ότι αν και τα
κείμενα είναι γραμμένα σε πολύ δύ-
σκολες συνθήκες και παρά τις διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις που έχουν οι
συγγραφείς, όλα κινούνται πάνω στις
βασικές κατευθύνσεις που χάραξε ο
Οκτώβρης – διεθνισμός, εξουσία των
εργατών, πανηγύρι των καταπιεσμέ-
νων. Κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερη
προσοχή αξίζει να δώσει κανείς στην
εισήγηση του Τρότσκι για τη βιομηχα-
νία στο 12ο Συνέδριο του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος το 1923. Σε αυτήν ο
Τρότσκι εξηγεί βήμα το βήμα με ποιο
τρόπο θα πρέπει να ξεπεραστεί βαθ-
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μιαία η ΝΕΠ στην κατεύθυνση μιας
προσεκτικά σχεδιασμένης εκβιομηχά-
νισης που θα ενισχύει τη θέση της ερ-
γατικής τάξης και χωρίς να έλθει το
εργατικό κράτος σε μια μετωπική σύ-
γκρουση με την αγροτιά. Σε αυτό το
κείμενο αναγνωρίζει κανείς το χάος
που χωρίζει μια τέτοια προσέγγιση
από τη ραγδαία εκβιομηχάνιση και τη
βίαιη κολεκτιβοποίηση που επέβαλε
το σταλινικό καθεστώς στα τέλη της
δεκαετίας του '20 και οδήγησε εκατομ-
μύρια εργάτες κι αγρότες στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης και στο θάνατο.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου πα-
ρουσιάζει μαρτυρίες και αναλύσεις
που γράφτηκαν – όχι μόνο από μαρξι-
στές – από το δεύτερο μισό της δεκαε-
τίας του '20 μέχρι τα τέλη της δεκαε-
τίας του 1980. Ανάμεσα τους ξεχωρί-
ζουν: το κείμενο του βρετανού ριζο-
σπάστη ιστορικού Ε. Χ. Καρ για τα
προβλήματα καθυστέρησης που είχε
αρχίσει να αντιμετωπίζει η ρώσικη οι-
κονομία την εποχή του θανάτου του
Στάλιν σε συνδυασμό με τις εναλλακτι-
κές προτάσεις που είχαν καταθέσει ο
Μπουχάριν και ο Τρότσκι (παίρνοντας
θέση κατά του πρώτου)· του Άλμπερτ
Αϊνστάιν που υπερασπίζεται τη σχε-
διασμένη οικονομία απέναντι στην κα-
πιταλιστική αγορά, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα τον κίνδυνο της γραφειο-
κρατίας· της αμερικανίδας δημοσιο-
γράφου και φίλης του Τζον Ριντ, Μπέ-
σι Μπέτι, που σκιαγραφώντας την
Αλεξάνδρα Κολοντάι, δίνει μια εικόνα
της θέσης των γυναικών και τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζαν στη Ρω-
σία ακόμα και μετά την επανάσταση·
του ισπανού κομμουνιστή Φ. Κλαου-
ντίν που εκθειάζει την αντίληψη του
Τρότσκι για το ενιαίο μέτωπο που θα
μπορούσε να αποτρέψει την επικρά-
τηση του ναζισμού στη Γερμανία και
αναλύει το πώς το ΚΚ Ισπανίας με
εντολές του Στάλιν «έγινε ουρά των
φιλελεύθερων αστικών δυνάμεων» και
πρόδωσε την επανάσταση. Πολύ εν-
διαφέρον, ακριβώς επειδή προέρχεται
μέσα από τα σπλάχνα της ίδιας της
γραφειοκρατίας, είναι το κείμενο του
μετέπειτα γραμματέα του ΚΚΣΕ, του
Ν. Χρουστσόφ. Αν και για προφανείς
λόγους διακρίνεται από επιδερμική και
εντελώς προσωπικού τύπου κριτική
στον Στάλιν, αποκαλύπτει όχι μόνο
τον τερατώδη ρόλο του στις εκκαθαρί-
σεις όλων των παλιών μπολσεβίκων

τη δεκαετία του '30, αλλά και διαλύει
το μύθο του «μεγάλου ηγέτη» στη
διάρκεια του πολέμου ενάντια στην
γερμανική εισβολή παρουσιάζοντας
τον Στάλιν ως «πανικοβλημένο και
εντελώς απροετοίμαστο» να αντιμε-
τωπίσει την επίθεση.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του βι-
βλίου περιέχει κείμενα που γράφτηκαν
μετά το 1989 και είναι το πιο αδύνα-
μο. Τρία είναι τα κείμενα που ξεχωρί-
ζουν: η καταπληκτική ανάλυση της
Άννα Τσεν για τον Αϊζενστάιν και τις
ταινίες του (μεταφρασμένη από το
περιοδικό International Socialism), το
άρθρο της Έλλης Παππά για Το Λου-
τρό, το τελευταίο θεατρικό έργο του
Μαγιακόφσκι, και η βασισμένη σε πρό-
σφατα στοιχεία αποκαλυπτική έρευνα
του Ο. Πασχαλινά για το λιμό που
κτύπησε το 1932-33 τη Ρωσία ως συ-
νέπεια της βίαιης κολεκτιβοποίησης
και έστειλε στο θάνατο εκατομμύρια
αγρότες. Το κείμενο του Γ. Τόλιου που
επιχειρεί να εξηγήσει τις «Οικονομικές
αιτίες κατάρρευσης του “υπαρκτού
σοσιαλισμού” στην ΕΣΣΔ», ενώ κάνει
τις πραγματικές διαπιστώσεις για τη
στασιμότητα της ρωσικής οικονομίας,
καταλήγει να υπερασπίζεται τις με-
ταρρυθμίσεις του Γκορμπατσόφ ως
σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση.

Δυστυχώς, παρά τα αρκετά καλά
κείμενα που υπάρχουν, το βιβλίο ως
σύνολο χαρακτηρίζεται από αποσπα-
σματικότητα και απέχει πολύ από να
πετύχει αυτό που διεκδικεί: να δώσει
μια συνεκτική, έστω και από διαφορε-
τικές οπτικές γωνίες, απάντηση στα
ερωτήματα που θέτει στον πρόλογο ο
επιμελητής. Το πρόβλημα δεν βρίσκε-
ται τόσο στις διαφορετικές προσεγγί-
σεις· αυτές θα μπορούσαν να συνει-
σφέρουν στη σφαιρικότητα της εικό-
νας. Το πρόβλημα βρίσκεται στην
άποψη του ίδιου του επιμελητή που
από το ξεκίνημα έχει φροντίσει να κα-
τευθύνει τον αναγνώστη – πράγμα βέ-
βαια που έχει επηρεάσει και την επι-
λογή των κειμένων. Σχεδόν όλα τα συ-
μπεράσματα που εξάγει ο Χ. Κεφαλής
στη μακροσκελή εισαγωγή του για το
πώς εκφυλίστηκε ο Οκτώβρης και τι
εναλλακτικές διέξοδοι υπήρχαν, είναι
σε λάθος κατεύθυνση και συχνά έρχο-
νται σε αντίθεση και με τα ίδια τα κεί-
μενα που παρατίθενται. Σύμφωνα με
την εισαγωγή του επιμελητή «η υπαρ-
κτή σοσιαλιστική δομή [της ΕΣΣΔ] γεν-

νούσε διαρκώς τάσεις που έτειναν να
υπερβούν τη σταλινική διαστροφή».
Αυτό επιβεβαιώθηκε από «κατοπινά
γεγονότα, όπως το 20ο Συνέδριο και η
Περεστρόικα». Ο Τρότσκι «δεν προσ-
διόριζε με ακρίβεια τι μπορούσε να οι-
κοδομηθεί στην ΕΣΣΔ... και... παρέκ-
κλινε σπασμωδικά προς την ακρότητα
της ταχείας κολεκτιβοποίησης». Επί-
σης, ο Τρότσκι επιμένοντας για «την
ανάγκη μιας πολιτικής επανάστασης
για την ανατροπή της γραφειοκρα-
τίας... παράβλεπε τις δυνατότητες
μιας εσωτερικής μεταρρύθμισης του
καθεστώτος που φάνηκαν αργότερα
με το 20ο συνέδριο και την Περεστρόι-
κα». Διαβάζουμε ακόμα πως ο Τρότσκι
κακώς ήρθε «σε αντιπαράθεση με την
επιλογή των Λαϊκών Μετώπων» τη δε-
καετία του '30 και ότι έτσι «οδήγησε
τις τροτσκιστικές ομάδες στην απομό-
νωση»!

Ύστερα από τα παραπάνω, δεν εί-
ναι καθόλου περίεργο γιατί στον
ογκώδη αυτό τόμο δεν υπάρχουν κα-
θόλου κείμενα του Τόνι Κλιφ ή άλλων
μαρξιστών που, στηριγμένοι στην
πρωτοπόρα ανάλυση του Τρότσκι για
τον εκφυλισμό της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης, ερμηνεύουν τον σταλινισμό
με βάση τη θεωρία του κρατικού καπι-
ταλισμού. Είναι κρίμα, γιατί το εγχείρη-
μα μιας συλλογής κειμένων για τον
«Οκτώβρη και την εποχή μας», θα
έπρεπε να έχει μια καλύτερη τύχη.
Προσωπικά προτείνω στους πιθανούς
αναγνώστες καλύτερα να αγνοήσουν
την εισαγωγή και τα σχόλια του επιμε-
λητή. Τα ίδια τα κείμενα δίνουν μια πο-
λύ πιο καλή εικόνα. Αλλά αν θέλετε μια
σφαιρική περιγραφή και ανάλυση
προτείνω να διαβάσετε τα δυο βιβλία
του Τόνι Κλιφ που πραγματικά απα-
ντούν στα ερωτήματα του προλόγου:
το «Κρατικός Καπιταλισμός στη Ρω-
σία» και την τετράτομη βιογραφία του
Λέον Τρότσκι.

Κώστας Πίττας
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Τρία περιοδικά θα μας απασχο-
λήσουν στην πρώτη Επισκόπηση
του 2011.

Το πρώτο είναι το πιο πρόσφατο
– ηλεκτρονικό πλέον – τεύχος του
ελληνικού Monthly Review (τεύχος
νο 69, Νοέμβριος 2010). Το περιε-
χόμενό του αποτελείται από ένα
μόνο εκτεταμένο άρθρο των Κώστα
Μελά και Νίκου Μπινιάρη με τον
εύγλωττο τίτλο “Δημόσιο χρέος:
αθέτηση πληρωμών, αναδιάρθρω-
ση ή τι άλλο;”. Η οπτική από την
οποία είναι γραμμένο το άρθρο εί-
ναι μάλλον διαταξική, αυτή της
“σωτηρίας της πατρίδας”. Γι' αυτό
και η άποψή του κλίνει προς την
αναδιαπραγμάτευση του χρέους
και όχι προς τη στάση πληρωμών.
Άσχετα όμως από αυτό, το άρθρο
πρέπει να διαβαστεί από όλους
όσους ενδιαφέρονται για την κρίσι-
μη αυτή συζήτηση. Είναι πλούσιο
σε στοιχεία και οικονομικά δεδομέ-
να και – το σημαντικότερο – προ-
σφέρει ακαταμάχητα επιχειρήματα
για την επικείμενη αποτυχία του
Μνημονίου μέσα στο έτος 2011.

Με αυτό σαν δεδομένο, οι συγ-
γραφείς εξετάζουν τα ενδεχόμενα
που έχει μπροστά της η ελληνική
οικονομία: την χρονική επιμήκυνση
του Μνημονίου μετά το 2012 σε συ-
νεργασία με το Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο (αλλά όχι με την ΕΕ) ή την
ελεγχόμενη χρεοκοπία εντός της ΕΕ
της οποίας τους όρους ήδη σχεδιά-
ζουν οι ηγέτες του κλαμπ των πι-
στωτών της. Όπως εξηγεί ο Σωτή-
ρης Κοντογιάννης στο άρθρο του
στις σελίδες αυτού του τεύχους
του Σοσιαλισμός από τα Κάτω, το
σχέδιο της συμμετοχής ιδιωτών
στις ελεγχόμενες πτωχεύσεις που
προωθεί η Άνγκελα Μέρκελ, μα-
κράν του να αποτελεί πολιτική κί-
νηση κατά των τραπεζών, θεσμο-
ποιεί πλέον τη συμμετοχή ιδιωτι-
κών κεφαλαίων στην άσκηση κρατι-
κής εξουσίας. Όπως υπογραμμί-
ζουν οι Μελάς και Μπινιάρης, με
τον νέο μηχανισμό που αποφάσισε

η ΕΕ για το 2013: “...τη διαδικασία
[κουρέματος και αναδιαρθρωσης]
μπορεί να αναλάβει ένα νέο θεσπι-
σμένο Κλαμπ του Βερολίνου, που
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως
«διεθνής εγγυητής»... Το ΔΝΤ θα
εμπλακεί στην αναχρηματοδότηση
από την αρχική φάση... Εάν οι εκ-
πρόσωποι του οργανισμού, ο οποί-
ος εδρεύει στην Ουάσιγκτον, απο-
φασίσουν ότι κούρεμα και αναδιάρ-
θρωση απέτυχαν, τότε αρχίζει η
δεύτερη φάση της διαδικασίας. Εί-
ναι πλέον πλήρης αναχρηματοδό-
τηση. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτι-
κό, «αυτό θα απαιτήσει περιορι-
σμούς στις διακριτές εξουσίες εθνι-
κής κυριαρχίας». Με άλλα λόγια, η
κυβέρνηση του κράτους δεν θα
μπορεί να διαχειρίζεται πλήρως το
ταμείο του. Η κυβέρνηση θα αντι-
καθίσταται με «ένα άτομο ή ένα
γκρουπ από άτομα, γνώστες των
τοπικών χαρακτηριστικών του χρε-
ωμένου κράτους», ο οποίος/το
οποίο θα διασφαλίζει τα συμφέρο-
ντα του πτωχευμένου κράτους. Το
Κλαμπ θα έχει την εξουσία να το-
ποθετήσει τέτοια άτομα...”. Με τέ-
τοιες προοπτικές μπροστά τους,
δεν είναι τυχαίο που οι πολιτικοί
διαχειριστές του ελληνικού καπιτα-
λισμού βρίσκονται σε απόγνωση.

Στο τεύχος 91 του περιοδικού
Ουτοπία (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
2010) ξεχωρίζουν δύο άρθρα: αυτό
του Χρήστου Ρέππα με θέμα την
ανασκόπηση των “εθνικών διαλό-
γων” με τους οποίους ντύνεται κά-
θε εκπαιδευτική αντιμεταρρύθμιση
τα τελευταία 20 χρόνια και τίτλο:
““Εθνικοί Διάλογοι” και Ηγεμονία
του Νεοσυντηρητισμού στην Παι-
δεία”. Επίσης, το άρθρο της Ευαγ-
γελίας Αποστολοπούλου με τίτλο:
“Κριτική της κυρίαρχης αναπτυξια-
κής αντίληψης για τη σχέση κοινω-
νίας και φύσης: Η περίπτωση των
πολιτικών προστασίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος”. Το φυσικό πε-
ριβάλλον αντιμετωπίζεται συνήθως
είτε οικονομίστικα ως άλλη μια ευ-
καιρία κερδοσκοπίας για τις δυνά-

μεις της αγοράς είτε ιδεαλιστικά ως
μια ιδανική μορφή αρμονίας που η
ανθρώπινη παρέμβαση εν γένει τεί-
νει να καταστρέφει. Η Αποστολο-
πούλου επιχειρεί μια κριτική των
κυρίαρχων αναπτυξιακών προτύ-
πων, αλλά και εκείνων των οικολο-
γικών απαντήσεων που αντιμετω-
πίζουν τα περιβαλλοντικά προβλή-
ματα έξω από την ταξική τους διά-
σταση και τον κυρίαρχο καπιταλι-
στικό τρόπο παραγωγής. Βοηθό
της σε αυτή την προσπάθεια απο-
τελούν τα κείμενα του Μαρξ, αλλά
και οι πολύτιμες επεξεργασίες νεό-
τερων μαρξιστών, όπως αυτές του
John Bellamy Foster.

Τέλος, κυκλοφόρησε και το νέο
τεύχος του αγγλικού International
Socialism Journal (τεύχος 129, χει-
μώνας 2011). Ο Simon Behrman
στο άρθρο του “Οι αστυνομικές δο-
λοφονίες και ο νόμος” προσπαθεί
να ερμηνεύσει την αυξανόμενη βαρ-
βαρότητα των κατασταλτικών μη-
χανισμών στις σύγχρονες αστικές
δημοκρατίες (δυστυχώς το φαινό-
μενο είναι παγκόσμιο). Ο Joseph
Choonara στο άρθρο του “Αποκωδι-
κοποιώντας τον καπιταλισμό” κά-
νει μια εκτεταμένη βιβλιοκριτική
του νέου έργου του David Harvey
με τίτλο “Το αίνιγμα του κεφαλαί-
ου”. Και τέλος ο John Rose στο άρ-
θρο “Ο Λένιν τού Τόνι Κλιφ και η
Ρώσικη Επανάσταση” μπαίνει στη
συζήτηση που ξεκίνησε στα προη-
γούμενα τεύχη του περιοδικού για
την ήττα της επανάστασης και τον
ρόλο των μπολσεβίκων, αξιοποιώ-
ντας την τρίτομη βιογραφία του
Τόνι Κλιφ για τον πολιτικό ηγέτη
του 1917. Να θυμίσουμε ότι η τρί-
τομη βιογραφία του Λένιν και πλέ-
ον και η τετράτομη βιογραφία του
Τρότσκι, γραμμένες από τον Κλιφ,
είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Θανάσης Καμπαγιάννης
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Σίγουρα κύλισαν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια 
προτού η ανθρώπινη κοινωνία προκύψει από το 
κοπάδι των αναρριχόµενων πιθήκων. Ωστόσο 
τελικά εµφανίστηκε. Και τι θα βρούµε πάλι σαν 
σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο κοπάδι των 
πιθήκων και την ανθρώπινη κοινωνία; Την εργασία.

Φρίντριχ Ένγκελς Ο Ρόλος της εργασίας στην 
Εξανθρώπιση του Πιθήκου

Πολύ λίγα επιστηµονικά κείµενα που έχουν 
γραφτεί πάνω από 130 χρόνια πριν µπορούν 
ακόµα να εµπνέουν τη σύγχρονη έρευνα... 
Ο Ρόλος της Εργασίας στην Εξανθρώπιση του 
Πιθήκου και Η Καταγωγή της Οικογένειας, της 
Ατοµικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους του 
Φρίντριχ Ένγκελς ήταν απόπειρες να εξελίξουν 
και να εκλαϊκεύσουν τις αντιλήψεις της επιστήµης 
της εποχής τους. Είναι προς τιµήν του Ένγκελς – 
και της µεθόδου που αυτός και ο Μαρξ ανέπτυξαν 
στα µέσα της δεκαετίας του 1840 – το ότι ακόµα 
και σήµερα µας προσφέρουν αντιλήψεις και ιδέες 
που λείπουν από τόσα πολλά σύγχρονα κείµενα 
για την εξέλιξη του είδους µας και της κοινωνίας. 
Περιέχουν πολλά σηµεία που χρειάζεται να τα 
ξεσκαρτάρουµε και να τα επαναδιατυπώσουµε 
κάτω από το φως όλων των ανακαλύψεων µετά το 
θάνατο του Ένγκελς. Αλλά, αυτό που αποµένει 
έχει τεράστια αξία. Αποτελεί ένα ανεκτίµητο 
σηµείο αναφοράς για όποιον και όποια θέλει να 
βγάλει συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας το 
µεγάλο όγκο του εµπειρικού υλικού που 
παράγεται σχεδόν σε καθηµερινή βάση από τους 
αρχαιολόγους και τους ανθρωπολόγους. Και έτσι 
µας βοηθάει να ανασκευάσουµε τις ανοησίες των 
θεωρητικών της «κοινωνιοβιολογίας» και του 
«γυµνού πίθηκου», που ισχυρίζονται ότι ο 
καπιταλισµός είναι αναπόφευκτος επειδή 
στηρίζεται στα θεµέλια µιας αναλλοίωτης 
«ανθρώπινης φύσης».

Κρις Χάρµαν Ο Ένγκελς και η Καταγωγή της 
Ανθρώπινης Κοινωνίας

ΚυκλοφορεΚυκλοφορείί

Ξανά και ξανά στην ιστορία του καπιταλισµού οι διαχειριστές και απολογητές του 
διακηρύσσουν ότι οι κρίσεις ανήκουν στο παρελθόν. Το ίδιο προσπαθούν και σήµερα. 
Το βιβλίο "Ο Ελληνικός Καπιταλισµός, η Παγκόσµια Οικονοµία και η Κρίση" είναι µια 
προσπάθεια να απαντήσουµε σε όλα αυτά τα ψέµατα. 
Το βιβλίο δίνει την εικόνα της παγκόσµιας οικονοµίας τα τελευταία 40 χρόνια, εξηγεί πώς 
φτάσαµε στην κατάρρευση της Lehman Βrothers το φθινόπωρο του 2008 και περιγράφει 
τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας.
Μέσα σε αυτή τη µεγάλη εικόνα της παγκόσµιας κρίσης του καπιταλισµού τοποθετεί και 
τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, το πέρασµα από τις φιλοδοξίες του Σηµίτη 
στο κραχ του Καραµανλή.
Είναι βιβλίο δύναµη για τους αγώνες της τάξης µας.
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