ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΟΚΓΔ – ΠΑΡΣΑΚΟ 05/06/2011
ΠΡΟΛΟΓΟ - ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΓΚΤΡΙΑ
Δίλαη αιήζεηα φηη βξηζθφκαζηε ζε κηα θξίζηκε θακπή ηφζν ηνπ θηλήκαηνο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο. Βξηζθφκαζηε ελ κέζσ κηαο εκβάζπλζεο αιιά θαη
αλαβάζκηζεο ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ καδψλ, πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν, ζπλερίδεηαη
κέρξη ηηο κέξεο καο θαη αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί ην εξρφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σαπηφρξνλα φκσο γίλεηαη
πην ζαθήο θαη θαλεξή παξά πνηέ ε θξίζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε εζληθφ θαη δηεζληθφ επίπεδν,
αιιά θαη ε αζηάζεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπ, ηα θπβεξλεηηθά αζηηθά θφκκαηα.
Απνηειεί απφ θαηξφ δηαπίζησζή καο ην γεγνλφο φηη ην πεξαζκέλν ρξφλν δελ θαηφξζσζε ε εξγαηηθή ηάμε
κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο λα νδεγήζεη ηνπο αγψλεο ηεο ζε λίθε, αλαηξνπή ηνπ κλεκνλίνπ, ησλ κέηξσλ
ιηηφηεηαο, θαη ηηο αιιαγέο ζηα εξγαζηαθά, πνπ έθεξαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ρείινο ηεο εμαζιίσζεο,
αχμεζαλ δξακαηηθά ηα πνζνζηά αλεξγίαο, θπξίσο ζηηο λεαξέο ειηθίεο θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ
εδξαίσζε ελφο κεζαησληθνχ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα
ζπλνιηθά. Οη επξσπαίνη εξγαδφκελνη έραζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ράλνπλ ην αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο ζηελ
εξγαζία θαη κηα αμηνπξεπή δσή. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο επζχλεο γη απηήλ ηελ ήηηα, αλαινγεί ζαθέζηαηα
ζηελ εγεζία ησλ ζπλδηθάησλ, θπξίσο ζηηο κεγάιεο ΓΔΚΟ, πνπ απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη
αλάρσκα γηα ηελ δηεχξπλζε θαη καδηθνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζην δξφκν γηα ηελ γεληθή πνιηηηθή
απεξγία δηαξθείαο. Μεηά απφ 40 ρξφληα θπξηαξρίαο ζην εξγαηηθφ θίλεκα ε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία
νδήγεζε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζε κεγάιεο ήηηεο, μεπνχιεκα ησλ αγψλσλ ηεο, ππνβάζκηζε ηεο ηαμηθήο ηεο
ζπλείδεζεο, ηεο ζέιεζήο ηεο γηα δηεθδηθήζεηο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα,
ζεσξψληαο ην ζπλνιηθά πξνδνηηθφ θαη θαζνδεγνχκελν απφ δηάθνξεο θνκκαηηθέο εγεζίεο.
Απφ ηελ 5ε Μάε θαη κεηά εηζήιζακε ζε κηα πεξίνδν θάκςεο ησλ αγψλσλ αθελφο, ζπζζψξεπζεο ηεο
ιατθήο νξγήο, εκπεηξίαο θαη ζηαδηαθήο αλαβάζκηζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηαμηθήο ζπλείδεζεο αθεηέξνπ. Γελ
ππήξμε κηα «λεθξή» πεξίνδνο γηα ηα θνηλσληθά θηλήκαηα θαη ηα θηλήκαηα πφιεο. Σν αληίζεην κάιηζηα,
γίλακε κάξηπξεο πξσηφγλσξσλ αγψλσλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, φπσο ε ληθεθφξα απεξγία ησλ 300
κεηαλαζηψλ απεξγψλ πείλαο, ησλ νπνίσλ ε λίθε ήηαλ κηα λίθε ζπλνιηθά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, άζρεηα αλ
δελ ζεσξήζεθε σο ηέηνηα απφ ηελ πξνπαγάλδα ησλ Μ.Μ.Δ αιιά θαη απφ πνιηηηθνχο θνξείο, φισλ ησλ
ζηξαηνπέδσλ αθφκα θαη ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο. Δπίζεο ην θίλεκα ηεο Κεξαηέαο, έλαο ηνπηθφο
αγψλαο, έλαο αγψλαο γεηηνληάο, αλάδεημε γηα πξψηε θνξά κε ζαθή ηξφπν ην άικα πνπ έρεη ζπληειεζηεί
ζηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο. πγθξνπφκελνη θαηά κέησπν θαη δίρσο δηζηαγκφ κε ηζρπξά
θεθαιαηνθξαηηθά ζπκθέξνληα, πέηπραλ κηα πξψηε λίθε κέζα απφ ηηο πξσηνθαλείο κνξθέο απηφνξγάλσζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αγσληδφκελνπο γηα έλα
θαιχηεξν πεξηβάιινλ θαηνίθνπο ηεο Κεξαηέαο. Δπηπιένλ ην θίλεκα «ΓΔΝ ΠΛΖΡΩΝΩ» έβαιε κε
πξαγκαηηθνχο θηλεκαηηθνχο φξνπο ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ ζε δσξεάλ, αζθαιείο κεηαθηλήζεηο κέζσ ησλ
δεκφζησλ θαη δσξεάλ Μ.Μ.Μ.
Γελ ζα κπνξνχζακε λα ππνβαζκίζνπκε ηελ ζεκαζία κεκνλσκέλσλ ηνπηθψλ ή θιαδηθψλ εξγαηηθψλ
αγψλσλ (ΜΜΜ, Διιεληθά Γξάκκαηα, γηαηξνί ηνπ δεκνζίνπ, ΓΟΛ, ΟΛΠ θιπ), νη νπνίνη δελ κπφξεζαλ κέζα
ζηελ γεληθφηεξε απνδηνξγάλσζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα ζπληνληζηνχλ. Τπήξμαλ επίζεο ζεκαληηθνί, αλ
θαη κεκνλσκέλνη, θφκβνη ηεο ηαμηθήο πάιεο, φπσο ήηαλ πάλσ απφ φια νη γεληθέο απεξγίεο ηνπ Γεθέκβξε
θαη ηνπ Φιεβάξε. Όιε απηή ε θνηλσληθή- πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία νδεγνχζε ζην λα πξνηάζζνληαη
αληηζηάζεηο κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν θαη λα νδεγνχλ ζηελ ζηαδηαθή απνθφκηζε εκπεηξηψλ γηα ην
πψο λα αληεπηηεζνχκε ζηηο επηζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ αζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ηνπ, νδεγψληαο ηεο
κάιηζηα ζε θξίζε ιφγσ ησλ αζθπθηηθψλ πηέζεσλ πνπ ηνπο αζθνχληαη ηφζν απφ ηα θαηψηεξα θαη πην
εμαζιησκέλα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηα κηθξναζηηθά ζηξψκαηα εξγαδνκέλσλ, ηφζν θαη κέζα απφ ηηο
ίδηεο ηηο γξακκέο ηνπο.
ήκεξα είκαζηε ζε έλα λέν θαηψθιη ηεο ηαμηθήο πάιεο, ην νπνίν, παξάιιεια κε ηνλ θίλδπλν ηεο
επέιαζεο ππεξζπληεξεηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ, πεξηθιείεη θαη κηα πνιχ κεγάιε επθαηξία γηα κηα
ζεκαληηθή ηφλσζε ηεο εξγαηηθήο ζπλείδεζεο. Σν θίλεκα ηνπ πληάγκαηνο, κε φιε ηελ αληηθαηηθφηεηά ηνπ,
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επαλελεξγνπνίεζεο ελφο δπλακηθνχ πνπ έρεη απνγνεηεπηεί απφ ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ελάκηζε ρξφλνπ θαη ηεο ζπζηξάηεπζεο λέσλ
ζηξσκάησλ.
Η ΣΑΗ ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΣΑΞΗ
Ζ θαηάζηαζε απηή επηηαρχλεηαη ηδηαίηεξα εμαηηίαο ελφο πξνθαλνχο ειιείκκαηνο εγεκνλίαο, αιιά θαη
θπξηαξρίαο, ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ Διιάδα. Απηή ηε ζηηγκή, ε εγρψξηα αζηηθή ηάμε, αλ θαη πξνθαλψο δελ
είλαη εληαία, κνηάδεη λα βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ κία
αληηιακβάλεηαη φηη ην κλεκφλην θαη ηα κέηξα δελ έρνπλ παξά κεδακηλή θνηλσληθή απήρεζε θαη αδπλαηεί λα
εμαζθαιίζεη κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή γηα ηε ρψξα ελψ απφ ηελ άιιε, δελ κπνξεί λα πξνβάιεη κηα
δηαθνξεηηθή πξφηαζε εμφδνπ απφ ηελ θξίζε.

Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε παίδεη ηαπηφρξνλα ην ραξηί ηνπ εθβηαζκνχ θαη ηεο εζληθήο ελφηεηαο, σο
απάληεζε:

ζηνπο θιπδσληζκνχο απφ ελδναζηηθέο αληηθάζεηο (αληηθάζεηο αθφκα θαη εζσηεξηθά ησλ
θνκκάησλ, εηδηθά ΠΑΟΚ). Απνζρίζεηο απφ ΠΑΟΚ (Άξκα Πνιηηψλ, αθνξάθα, ζηειέρε ΠΑΚΔ θιπ)

ηελ έληνλε θνηλσληθή αλαηαξαρή. Αλεζπρία γηα θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο θαη έληαζε ησλ
αληηδξάζεσλ (πξνγξακκαηηζκέλεο θαη αλακελφκελεο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, αθφκα θαη ζε θιάδνπο πνπ ε
εγεζία ησλ ζσκαηείσλ ειέγρνληαη παξαδνζηαθά απφ ΠΑΟΚ: ΓΔΖ, ΠΟΔ-ΟΣΑ). Φφβνο γηα πηζαλή
εμέγεξζε.
Ο εθβηαζκφο θαη ε ηδενινγηθή ηξνκνθξάηεζε ηνπ θηλήκαηνο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηε βνήζεηα βέβαηα
θαη ησλ ΜΜΔ, βαζίδεηαη ζην καδηθφ εθθνβηζκφ κέζσ:

ηεο απεηιήο γηα απνπνκπή απφ ην επξψ

ηνπ θηλδχλνπ ρξεσθνπίαο κεο ηνλ Ηνχιην (δειψζεηο Παπαθσλζηαληίλνπ φηη ηα ιεθηά θηάλνπλ
κέρξη ηηο 15/07 αλ δελ πάξνπκε ηε λέα δφζε), ηδίσο αλ ε θπβέξλεζε εμαλαγθαζηεί ζε παξαίηεζε θαη γίλνπλ
εθινγέο, θαζψο ε Σξφηθα δεηά πνιηηηθή δέζκεπζε ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ θνκκάησλ, αιιηψο δελ δίλεη ηε
λέα δφζε

ηεο θαηαδίθεο ησλ απζφξκεησλ επηζέζεσλ ζε βνπιεπηέο κέζα απφ δειψζεηο φηη ε ζηνρνπνίεζε
θαη απαμίσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ην πνιίηεπκα. Υαξαθηεξηζηηθέο
είλαη θαη νη δειψζεηο ζπκςεθηζκνχ άθξαο δεμηάο θαη άθξαο αξηζηεξάο απφ ηνλ Πεηαισηή ζε ζρέζε κε ηελ
επίζεζε ελαληίνλ ηνπ.
Σελ ίδηα ζηηγκή πιεζαίλνπλ νη θσλέο γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Δίλαη πξνθαλέο γηα ηελ θπβέξλεζε
θαη ηελ αζηηθή ηάμε φηη ελφο είδνπο αλαδηάξζξσζε θαη θνχξεκα είλαη αλαπφθεπθηα. Σν δήηεκα είλαη κέρξη
ηφηε λα έρνπλ θαηαθέξεη λα πεξάζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα κέηξα κε έκθαζε ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη
ηε δηάιπζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ (αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ). Να θαηαθέξνπλ
λα εμαζθαιίζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα νθέιε ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αζηηθή ηάμε, φζν θαη γηα ηηο
παγθφζκηεο, θπξίσο εθείλεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ειιεληθφ ρξένο (θαη πάλσ απφ φια γηα ηε γεξκαληθή,
φπνπ νη ηξάπεδεο αχμεζαλ ην βαζκφ έθζεζήο ηνπο ζηα ειιεληθά νκφινγα απφ ηφηε πνπ ε ρψξα κπήθε ζην
ΓΝΣ!). Οη ζρέζεηο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο κε ηηο επξσπατθέο είλαη ηαπηφρξνλα ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο γηα
ηε δηάζσζε ελφο θνηλνχ νηθνδνκήκαηνο θαη κηαο ηαμηθήο θπξηαξρίαο πνπ ππνλνκεχεηαη ζε επξσπατθφ
επίπεδν (ε πξννπηηθή ελφο λένπ δηεζληζκνχ ησλ θηλεκάησλ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο έρεη έξζεη εληππσζηαθά ζην
πξνζθήλην, ζε ζπλέρεηα θαη ηεο ειπίδαο πνπ ελέπλεπζαλ νη αξαβηθέο επαλαζηάζεηο) θαη ζρέζεηο
αληαγσληζκνχ γηα ηνλ επσκηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο θξίζεο. Γελ ππάξρεη επνκέλσο “αληηθεηκεληθφο” βαζκφο
πίεζεο απφ ηελ ΔΔ, ν νπνίνο ζέηεη αλψηαην φξην ζην θίλεκα, αιιά κηα δηαξθήο δηαπξαγκάηεπζε πνπ
εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ αληνρή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζην εζσηεξηθφ.
ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο απνζηνίρηζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο, επηζηξαηεχνληαη ηα ζελάξηα ηεο θπβέξλεζεο
εζληθήο ελφηεηαο θαη ηεο θπβέξλεζεο ηερλνθξαηψλ. Λίγν πην καθξηά, αιιά κέζα ζην νξαηφ πνιηηηθφ θάζκα
ππάξρεη θαη ε επηινγή κηαο θπβέξλεζεο ηεο Αξηζηεξάο. Πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη δε ζα ζπκκεηείρακε ζε
κηα ηέηνηα θπβέξλεζε. Μηα ηέηνηα θπβέξλεζε πνπ ζα πξνέθππηε απφ εθινγέο θαη κε ηε δεδνκέλε αλάπηπμε
ηνπ θηλήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα ζηξαθεί κελ πην αξηζηεξά ππφ ηελ πίεζε ηεο ηαμηθήο πάιεο, αιιά ζα
απνηεινχζε ηαπηφρξνλα θαη κέζν ελζσκάησζεο ηνπ θηλήκαηνο, έλα φξην ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππεξβεί ην
θίλεκα. Με απηή ηελ έλλνηα ζα έπξεπε λα ζηεξίμνπκε πξννδεπηηθά κέηξα, αιιά ηαπηφρξνλα λα απνηεινχκε
αξηζηεξή εμσηεξηθή πίεζε.
ΣΑΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ
ΠΑΟΚ:
Αδηακθηζβήηεηα ην θπβεξλφλ θφκκα, ην ΠΑ.Ο.Κ, επηιέρηεθε απφ ηελ άξρνπζα ηάμε θαη ηνπο βαζηθνχο
εθπξνζψπνπο ηεο (ΔΒ- ηξαπεδίηεο), σο ε θαηαιιειφηεξε πνιηηηθή δχλακε ζηε ζπγθπξία γηα λα
πξνσζήζεη κηα ζεηξά κέηξσλ βξαρππξφζεζκεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ
Ν.Γ κεηά απφ 3,5 ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο θαη έρνληαο αληηκεησπίζεη ήδε κηα λενιαηίζηηθε
εμέγεξζε πνπ πνιηηηθνπνίεζε κηα νιφθιεξε γεληά, αθνχ είρε κπεη ζε έλα λνζεξφ θαη θαχιν θχθιν
ζθαλδάισλ εζηθνχ, πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, ήηαλ αδχλαηνλ λα πινπνηήζεη ηελ
ζρεδηαδφκελε απφ ηελ αζηηθή ηάμε πνιηηηθή, πνπ θιήζεθε λα εθαξκφζεη ην παξνπζηαζκέλν απφ ηα Μ.Μ.Δ
«αλαλεσκέλν» θαη «θαζαξφ» ΠΑ.Ο.Κ. Δλάκηζε ρξφλν κεηά ηα επαίζρπληα θαη πξσηνθαλή ςεχδε ηνπ
Γ.Α.Π θαη ην πνιχ-δηαθεξπγκέλν «ιεθηά ππάξρνπλ», βξηζθφκαζηε ζε κηα ρψξα πνπ αλαδηαξζξψλεηαη
ηαρχηαηα κε ηε ζπλεξγαζία ηεο εγρψξηαο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ επξσπατθψλ θαπηηαιηζηηθψλ κεραληζκψλ
δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ Δ.Δ, ηελ Δ.Κ.Σ, ην Eurogroup θαη ην Γ.Ν.Σ. Ζ εμαζιίσζε θαη ε θηψρεηα ζηηο
νπνίεο νδεγήζεθαλ εθαηνκκχξηα πνιίηεο ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζε ζπζζσξεπκέλε νξγή θαη θηλεκαηηθέο
αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ εμεγεξζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, νδεγψληαο ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη θάησ απφ ηηο
ληηξεθηίβεο ηνπ ΔΒ ησλ Δπξσπαίσλ νκνιφγσλ ηνπ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ ζην «κνίξαζκα ηεο επζχλεο» θαη
ζηελ απνθαινχκελε «εζληθή ζπλαίλεζε». Ζ πνιηηηθή ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο δελ ραίξεη πηα θακίαο
εκπηζηνζχλεο θαζψο αθφκα θαη ζηα ζπλδηθάηα πνπ ειέγρεη, αζθνχληαη ηξνκαθηηθέο πηέζεηο απφ ηελ βάζε
ζηηο γξαθεηνθξαηηθνπνηεκέλεο εγεζίεο, νδεγψληαο αθφκα θαη ζε ξήμεηο θαη δηαζπάζεηο (βι. ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

ζα αθνινπζήζνπλ θη άιιεο), αιιά θαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο πνπ ςήθηζαλ ην ΠΑ.Ο.Κ ζηηο
εθινγέο ηνπ 2009. Σέινο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ πνηέ θαη νη αληηδξάζεηο κέζα ζηελ ίδηα ηελ
θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα. Σα λνκνζρέδηα, ην κλεκφλην, ε είζνδνο ηεο ρψξαο ζην Γ.Ν.Σ ππεξςεθίζηεθαλ απφ
ηελ πιεηνςεθία ηεο βνπιήο, κεηά απφ δηαγξαθέο βνπιεπηψλ απφ ην θφκκα θαη θπζηθά κε ηελ ακέξηζηε
ζηήξημε ηνπ ΛΑ.Ο.. ήκεξα, ηα επηπιένλ κέηξα ιηηφηεηαο κε ην κλεκφλην 2 πνπ ζθνπεχεη λα πεξάζεη ε
θπβέξλεζε ηνπ Γ.Α.Π, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο θνηλσληθφ θφζηνο, κηαο θαη ην πνιηηηθφ δελ
ηνπο ελδηαθέξεη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηα πξνλφκηα ηεο ηάμεο πνπ
εθπξνζσπνχλ. Σν θφζηνο κηαο θνηλσληθήο- εξγαηηθήο εμέγεξζεο ε νπνία ζα πάξεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ξήμεο κε ην ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ ηα αζηηθά θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα θαη ε αζηηθή ηάμε θνβνχληαη.
Πξνζπαζνχλ λα εθηνλψζνπλ ηελ δπζαξέζθεηα κέζα απφ κηα ζπλδηαρεηξηζηηθή θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο,
ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ε αξηζηεξά γηα πεξαηηέξσ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αληηζέζεσλ θαη
αληηδξάζεσλ.
ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ:
Ζ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε κε κηα πιαζκαηηθή «αληί-κλεκνληαθή» πνιηηηθή, πξνηάζζνληαο ηελ ζεκαζία
ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνβάιινληαο ην πξνθίι κηαο πάιαη πνηέ θξαηαηάο ιατθήο δεμηάο, δέρεηαη
ηελ πξψηε πξνζέγγηζε κεηά απφ 1,5 ρξφλν ηνπ ΔΒ δίλνληαο θαη πάιη ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθξαζηή ηεο
αζηηθήο ηάμεο ηηο πξψηεο ελδείμεηο εκπηζηνζχλεο. Ωζηφζν είλαη δχζθνιν γηα ηε Ν.Γ λα θεξδίζεη ηελ πνιηηηθή
εκπηζηνζχλε φρη κφλν ησλ ειιήλσλ ςεθνθφξσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ
πνπ εθπξνζσπεί. Οδεγήζεθε ζε δηαζπάζεηο φπσο ε «Γεκνθξαηηθή πκκαρία» ηεο Νηφξαο Μπαθνγηάλλε ε
νπνία πξνζπαζεί ελαγσλίσο λα βξεη κηα ζέζε κέζα ζ’ έλα απνζηαζεξνπνηεκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα, ρσξίο
πξνο ην παξφλ λα θαίλεηαη ηθαλή γηα απηφ. Ο Α. ακαξάο αλ θαη εθπξφζσπνο θαη θνξέαο ηεο «θάζαξζεο»
θαη ηεο «αιιαγήο» πνιηηηθήο γηα ην θφκκα ηνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα παίμεη απνηειεζκαηηθά
ηνλ ζπζηεκηθφ ηνπ ξφιν, αλ θαη έρεη δηαζθαιίζεη κηα ζρεηηθή ζπκθσλία θαη ελφηεηα πιένλ ζηα θνκκαηηθά
ηνπ κέιε. Δπειπηζηεί απφ ηε κηα ζε κηα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ζηελ εμνπζία, γηαηί
δελ ππάξρεη αθφκα νξαηή πξννπηηθή λα γίλεη απηφ κε απηνδχλακε δηθή ηνπ θπβέξλεζε κεηά απφ εθινγέο,
θαη πξνζπαζεί λα αζθήζεη πηέζεηο ζην Γ.Α.Π γηα λα πηνζεηήζεη κέρξη ηφηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ εμαγγειίεο. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη θάλεη αιιαγή πιεχζεο πξνο κηα ππφ
φξνπο ζπλαίλεζε κε ην ΠΑΟΚ. Απφ ηελ άιιε, θνβάηαη κήπσο ρξεσζεί ηελ πνιηηηθή θαηξαθχια ηεο
θπβέξλεζεο, θαη είλαη γηα απηφ ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί κηα νξηζκέλε αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε (έλα
ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ΓΑΠ ζηεξίδεη θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ζην “πάλσ δηάδσκα” ηνπ πληάγκαηνο).
Κ.Κ.Δ:
Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα θέξνληαο κεγάιν θνκκάηη ηεο επζχλεο γηα ηελ ήηηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο
πέξζη, ιφγσ ηεο δηαζπαζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ζε πνιιά ζπλδηθάηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ
νηθνδφκεζε κηαο άιιεο ζπλνκνζπνλδίαο, απηψλ ησλ ηαμηθψλ ζσκαηείσλ πνπ πξφζθεηληαη ή ειέγρνληαη
απφ ην ΠΑ.ΜΔ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζερηαξηζηηθήο ηνπ πξαθηηθήο εληφο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, νδήγεζε
ζηελ απνδπλάκσζε ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλήκαηνο φζν θαη ζηελ πεξαηηέξσ πεξηραξάθσζε ηνπ θφκκαηνο
πίζσ απφ ηελ θνκκαηηθή ηνπ γξακκή. Σειεπηαία έρεη επεθηείλεη απηή ηελ πνιηηηθή θαη ζηνπο θνηηεηηθνχο
ζπιιφγνπο, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ΜΑ. Ζ δηαζπαζηηθή ηαθηηθή ηνπ ΚΚΔ θξχβεη κηα θαηά βάζνο δεμηά
πνιηηηθή, πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην θίλεκα ζήκεξα δελ κπνξεί λα θαηαγάγεη λίθεο, αιιά κφλν λα
ζπζζσξεχζεη νξγή γηα κηα κεζνκαθξνπξφζεζκε αιιαγή ζπζρεηηζκψλ, θαηά βάζε κέζα απφ ηελ εθινγηθή
ηνπ ελίζρπζε. Ωζηφζν ε απφ ηαμηθή ζθνπηά πνιηηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο θξίζεο,
θαζψο θαη ε αληηζπζηεκηθή ηνπ ξεηνξεία κέζα ζην θνηλνβνχιην αιιά θαη ζηηο δεκφζηεο δηαθεξχμεηο, έρνπλ
σο απνηέιεζκα κηα ζεκαληηθή άλνδν ησλ πνζνζηψλ ηνπ (απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 12%).
Απνηειεί ίζσο ηελ πην νπζηαζηηθή θαη πηεζηηθή θνηλνβνπιεπηηθή αληηπνιηηεπηηθή δχλακε.
Παξ’ φια απηά, πεξηραξαθσκέλν πίζσ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ Πεξηζζνχ θαη κε έρνληαο
πξαγκαηηθή επαθή κε ηηο εξγαδφκελεο κάδεο, πιελ φζσλ ειέγρεη ην ΠΑ.ΜΔ, απνδεηθλχεηαη αδχλακν λα
ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο καδηθήο ζπκκεηνρήο φπσο απηήο ηεο Πιαηείαο πληάγκαηνο,
θξαηψληαο κηα ζηάζε ειηηηζκνχ θαη απφ ηα πάλσ θξίλνληνο, ηηο «απνιίηηθεο» κάδεο πνπ αθνχ δελ
ζπκπαξαηάζζνληαη κε ην Κ.Κ.Δ, εθ πξννηκίνπ ζα απνηχρνπλ. Ζ δηαζπαζηηθή, έσο θαη κε ινγηθή ζακπνηάδ
ζπγθέληξσζή ηνπ ζην χληαγκα ζηηο 3/6/11 θαη ε ηνπνζέηεζε κηθξνθσληθήο απέλαληη απφ ην ζεκείν φπνπ
γηλφηαλ ε ιατθή ζπλέιεπζε, είλαη ελδεηθηηθφ πεξηζηαηηθφ γηα ηε ζηάζε πνπ θξαηά, απέλαληη ζε απηφ ην
καδηθφ θίλεκα.
Τ.ΡΗΕ.Α:
Ο Τ.ΡΗΕ.Α βξίζθεηαη ζε κία θάζε θάκςεο ηεο αληηπνιηηεπηηθήο ηνπ πξαθηηθήο ηφζν ζην θνηλνβνχιην,
φζν θαη ζηνλ δξφκν. Σν αγεθχξσην ράζκα ησλ ηδενινγηθφ-πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ εληφο ηνπ, ε κε
επηθνηλσλία εγεζίαο θαη βάζεο πνπ θαηά πιεηνςεθία είλαη λενιαίνη, αιιά θπξίσο ε κε μεθάζαξε άπνςή ηνπ
γηα ηελ θξίζε θαη ην ειιεληθφ ρξένο θαη ε αζαθήο παξέκβαζε ζην εξγαηηθφ ηεο Απηφλνκεο Παξέκβαζεο,
ηνλ θαζηζηά απηή ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν εθείλν ην θνκκάηη ηεο ξεθνξκηζηηθήο αξηζηεξάο πνπ είλαη εμαηξεηηθά
απνδπλακσκέλν θαη κάιινλ βξίζθεηαη ζε κηα πεξίνδν αλαζπγθξφηεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο

ηνπ θαηεχζπλζεο. Ωο αξηζηεξή δχλακε αδπλαηεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα θιέγνληα δεηήκαηα πνπ
ηαιαλίδνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή είλαη πνιχ πίζσ ηα αηηήκαηά ηνπ απφ απηά πνπ ζέηεη ε ίδηα ε θνηλσλία.
Μέζα ζε κηα πεξίνδν φμπλζεο ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ ν Τ.ΡΗΕ.Α δελ δείρλεη λα ζεσξείηαη απφ ηνπο/ηηο
θαηαπηεζκέλνπο/εο σο εθθξαζηήο ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη ζπζπεηξψζεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ έλα
λενιαηίζηηθν δπλακηθφ, πζηεξεί ζην λα παίμεη θάπνην ξφιν ζηε ζπζπείξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηνλ
ζπληνληζκφ ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ ε παξνπζία ηεο Απηφλνκεο Παξέκβαζεο είλαη αξθεηά
απνδπλακσκέλε, αλνξγάλσηε θαη ηκεκαηηθή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Αλ θαη ε λενιαία ηνπ ΤΝ
παξαθνινπζεί ζηελά ηηο δηαδηθαζίεο , ζην θίλεκα ηνπ πληάγκαηνο, o ΤΝ ζην ζχλνιφ ηνπ έρεη έλαλ ξφιν
πεξηζζφηεξν παξαηεξεηή, θη αο θαξπψλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ηνπο πξνπειαθηζκνχο δηάθνξσλ πνιηηηθψλ
πξνζσπηθνηήησλ κέζσ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ηνπ πξνζάπηνπλ βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.
ΛΑ.Ο.:
Ο ΛΑ.Ο. απφ ηελ αξρή ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ ζηήξηδε ζε φια ηα λνκνζρέδηα θαη ηηο
αλαδηαξζξψζεηο ηελ θπβέξλεζε, δίλνληαο ηεο κηα ηζρπξή πιεηνςεθία. Γη απηφ φκσο είδε θαη ηα πνζνζηά
ηνπ λα κεηψλνληαη, αιιά θαη σο θφκκα λα «μεκπξνζηηάδεηαη» ζηα κάηηα ηνπ εξγαδφκελνπ ν νπνίνο κπνξεί
αθφκα θαη λα είρε ςεθίζεη ην ΛΑ.Ο. σο αληίδξαζε ζηα θπβεξλφληα θφκκαηα θαη απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ
θαζεζησηηθή αξηζηεξά, απνδεηθλχνληαο φηη είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ θαη φηη
ζα θάλεη ηα πάληα γηα ηελ δηάζσζή ηνπ. Δίλαη εθείλε ε πνιηηηθή δχλακε πνπ ελψ ππεξςήθηζε ην κλεκφλην,
έξρεηαη ζήκεξα ζε κηα απέιπηδα πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπγθξνηήζεη αληηπνιηηεπηηθφ ιφγν θαη θξηηηθάξεη ηελ
έσο ηψξα πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Ο ξφινο ηνπ είλαη θαζαξά απνξξπζκηζηηθφο θαη
απνπξνζαλαηνιηζηηθφο. Θα επηδηψμεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κε θάζε ηξφπν. ε
απηή ηελ θαηεχζπλζε εληάζζεηαη θαη ε απεηιή γηα απφζπξζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθή ηνπ νκάδαο. Σν
πξφγξακκά ηνπ, έλα θαζαξά ιατθίζηηθν, εζληθηζηηθφ θαη ξαηζηζηηθφ πξφγξακκα, είλαη εθείλν πνπ ζα
πξνζπαζήζεη λα εθαξκφζεη, φζν ηνπ επηηξέπεηαη, ζε κηα ηέηνηα θπβέξλεζε. Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε
είλαη ε εμήο: παξά ηηο ελδνγελείο αδπλακίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ΛΑ.Ο., αιιά θαη ηελ αληηθαζηζηηθή ηζηνξία θαη
ηνπο αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ Διιάδα, ν θίλδπλνο γηα ηελ άλνδν θαη ηελ καδηθνπνίεζε αθξνδεμηψλ
θαη θαζηζηηθψλ ηδενιεςηψλ δελ έρεη πεξάζεη. Σν αληίζεην κάιηζηα. Δλ κέζσ γεληθεπκέλεο απνηπρίαο ησλ
παξαδνζηαθψλ θνκκάησλ, ηεο δπζθήκηζεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο ε ξεηνξεία ηνπ ΛΑ.Ο. ή αθφκα θαη ηεο Υ.Α βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα ζπείξνπλ
ηνπο θαξπνχο ηνπ κίζνπο, ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, πνπ δηαζπά ηελ εξγαηηθή ηάμε ζε Έιιελεο
θαη μέλνπο θαη πεηπραίλνπλ ηελ απνδπλάκσζή ηεο. Ζ γεησκέλε παξνπζία ηεο Υ.Α ζηηο γεηηνληέο ηνπ θέληξνπ
ηεο Αζήλαο, είλαη γεγνλφο πνπ απνηειεί κεγάιν θίλδπλν ηδενινγηθνπνιηηηθήο επηξξνήο πάλσ ζηνπο
ληφπηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη είλαη ζηε πιεηνςεθία ηνπο εξγαηηθά θαη κηθξνκεζαία ζηξψκαηα. Αλ
πξνζζέζνπκε ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ θαη ηεο αληηκεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο
θπβέξλεζεο (βι θαη λέα κέηξα γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο) αιιά θαη ηα πξφζθαηα ξαηζηζηηθά πνγθξφκ ηεο
Υξπζήο Απγήο, ηα θαζήθνληα γίλνληαη φιν θαη κεγαιχηεξα. Σελ επφκελε πεξίνδν, πξέπεη λα είλαη ζηφρνο ε
αλάδεημε ηνπ αληηξαηζηζηηθνχ/αληηθαζηζηηθνχ κεηψπνπ ζε θεληξηθφ ζεκείν παξέκβαζεο.
ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α- ΩΜΑΣΔΗΑ-ΔΜΔΗ:
Ο απνινγηζκφο γηα ηελ πξαθηηθή θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ ζηα δηάθνξα θηλήκαηα θαη ηνπο
θνηλσληθνχο αγψλεο πνπ πέξαζαλ έρεη γίλεη θαη ζε πξνεγνχκελεο Κ.Δ. Ωζηφζν ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ
απνθνκίδνπκε είλαη φηη είκαζηε αδχλακνη ζπλνιηθά, ην θνκκάηη ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο, ζην λα
παίμνπκε έλαλ νπζηαζηηθφ θαη πξσηνπφξν ξφιν κέζα ζην εξγαηηθφ θίλεκα πνπ λα είλαη θαη αλαγλσξίζηκν
απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ψζηε λα ηνπο ζπζπεηξψλνπκε γχξσ απφ ηηο δπλάκεηο καο. Σν
ζπληνληζηηθφ ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ έρεη δνπιέςεη πνιχ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, αιιά ε θάκςε
ηνπ θηλήκαηνο ηνλ ηειεπηαίν έλα ρξφλν, φπσο θαη κηα ζεκαληηθή δηρνγλσκία ζην εζσηεξηθφ ηνπ γηα ην ξφιν
πνπ νθείιεη λα παίμεη (θαζψο κηα κεξίδα θαληαζηψλεηαη έλα λέν βαζπθφθθηλν ΠΑΜΔ), νδήγεζαλ θαη ην ίδην
ζε κηα αδξάλεηα αιιά θαη κηα θαζπζηέξεζε λα ζπληνληζηεί κε ηα ζε εμέιημε θνηλσληθά θηλήκαηα. Μφιηο ζηελ
ηειεπηαία ζπλεδξίαζή ηνπ απνθάζηζε λα ιεηηνπξγεί εληαηνκεησπηθά κε απηά. Καη απηφ είλαη ζαθέζηαηα έλα
ζεκαληηθφ βήκα. Καη πάιη φκσο, δελ κπφξεζε λα πάξεη κηα ζαθή ζέζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ΓΔΔ ην
ζάββαην 4/5, απνηπγράλνληαο έηζη λα αμηνπνηήζεη θαη ηελ πνιχ ζεκαληηθή παξνπζία ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ ζην
ζπληνληζηηθφ. ηηο γεληθέο απεξγίεο ην νξγαλσκέλν θαη πην πξσηνπνξηαθφ θνκκάηη ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη
ζπάζεη απφ ηα κπινθ ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ θαη αθνινπζεί ηα κπινθ ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ
πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ. Αθφκα φκσο ππάξρεη αδπλακία ηεο ζπζπείξσζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ γχξσ απφ καο θαη γχξσ απφ ηελ αληίιεςε ελφο ξηδνζπαζηηθνχ- αληηζπλδηαρεηξηζηηθνχ
ζπλδηθαιηζκνχ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλήκαηνο ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο.
Ωζηφζν ζπληεινχληαη ζπνπδαία γεγνλφηα ζε ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν, φπσο ε απνζηαζηνπνίεζε (κέλεη λα
δνχκε ζε πην βαζκφ) ηεο ΠΑΚΔ απφ ηνλ θνκκαηηθφ ηεο θνξέα. Σέηνηνπ είδνπο κεηαηνπίζεηο θαη ξήμεηο ζα
δνχκε θαη ζηελ ζπλέρεηα θαζψο είλαη ινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζε πνιηηηθφ θαη
θνηλσληθφ επίπεδν. Δκείο σο ρψξνο ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε κέζα
απφ ηα ζρήκαηα ησλ παξεκβάζεσλ λα θεξδίζνπκε απηφλ ηνλ θφζκν πνπ ζπάεη απφ ηε γξαθεηνθξαηία. Ζ
ινγηθή ησλ θιαδηθψλ επηηξνπψλ ΑΝΣΑΡΤΑ, ηδίσο αλ απηέο αληηκεησπηζηνχλ σο βαζηθά θχηηαξα ηνπ

κνξθψκαηνο, ππάξρεη θφβνο λα ιεηηνπξγήζνπλ φρη σο ζπληνληζκφο ησλ δπλάκεψλ καο πξνο κηα ηέηνηα
θαηεχζπλζε, αιιά αληηπαξαζεηηθά θαη αληαγσληζηηθά σο πξνο ηα ζρήκαηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ
ζην εζσηεξηθφ ηνπο πνιχ κεγάιν θνκκάηη αλεμάξηεησλ αγσληζηψλ/ζηξηψλ.
ην θίλεκα ηνπ πληάγκαηνο ε αξρηθή αληίδξαζε ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ ήηαλ «παγσκέλε» θαη θνβηθή απέλαληη
ζηε κάδα, σζηφζν ην θιίκα άιιαμε γξήγνξα, θαη θπξίσο κέζα απφ ηα ΔΑΑΚ πνπ αξρίδνπλ λα έρνπλ κηα πην
αλαβαζκηζκέλε παξνπζία. Σελ πην πξνβιεκαηηθή ζηάζε έρεη ην ΔΚ, πνπ δηαηεξεί απφζηαζε απφ ηα
γεγνλφηα, αληηηάζζεηαη θάζεηα ζηελ απνθέληξσζε ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ, πνπ ηε βιέπεη σο “ππφθιηζε
ζηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηνλ αλαξρηζκφ”, θαη ζέηεη σο κφλε πξννπηηθή ηε ζηξνθή πξνο ην νξγαλσκέλν
εξγαηηθφ θίλεκα. Ο ζηφρνο ηεο ζχλδεζεο κε ηα ζπλδηθάηα είλαη ζσζηφο, ην ιάζνο φκσο είλαη λα ππνηηκάηαη
ε ζεκαζία ησλ ιατθψλ κνξθψλ απηννξγάλσζεο, πνπ ζε ζηηγκέο φμπλζεο ππεξβαίλνπλ ην ζπλδηθαιηζκέλν
ηκήκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζην χληαγκα θαη ηνπηθά.
Σα λέα κέηξα πνπ έξρνληαη σο απνηέιεζκα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δαλείνπ ζεσξνχληαη ζνθ ζηελ ηζηνξία
ησλ κέρξη ζήκεξα αληηδξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη πξνσζήζεη πνηέ θπβέξλεζε. Ζ θνηλσληθή
έθξεμε κνηάδεη κάιινλ αλαπφθεπθηε κε ηηο ΓΔΚΟ ήδε λα κπαίλνπλ ζηνλ ρνξφ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ. Σν
μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζηνπο/ζηηο εξγαδνκέλνπο/εο, ε θαηάξγεζε θαη νη
πεξηθνπέο ιεηηνπξγηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ε κείσζε ζην κηζφ ηνπ αθνξνιφγεηνπ
πεξίπνπ ζηα 6000-8000 επξψ φηαλ ηα 6.000 επξψ ζεσξνχληαη ην φξην πξηλ πέζεη θάπνηνο θάησ απφ ην
θαηψηεξν φξην θηψρεηαο ζηελ Δ.Δ, ε θνξνιφγεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο, ησλ ζπληάμεσλ απφ 500 επξψ θαη
άλσ θαη θπζηθά ε ζπλέρηζε ηεο θαηάξγεζεο ησλ ..Δ ζα είλαη ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα, ε ραξηζηηθή βνιή γηα
ηελ εξγαηηθή ηάμε.
Ζ ζέζε καο σο θνκκάηη ηεο επαλαζηαηηθήο- αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο, είλαη κέζα ζηελ αλαπφθεπθηε
εμέγεξζε πνπ έξρεηαη λα παίμνπκε, αλ θαη ιίγνη, ηνλ ξφιν πνπ καο αλαινγεί, κέζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο
καο ρψξνπο, ηα δηάθνξα κέησπα, ζπκβάιινληαο ζηελ πνιηηηθή θαη νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ησλ καδψλ,
ζηελ πξνψζεζε κεηαβαηηθψλ αηηεκάησλ, ζηελ πεξηθξνχξεζε ησλ αγψλσλ, απνθνκίδνληαο θαη νη ίδηνη/εο
εκπεηξίεο πνιχηηκεο γηα ην κέιινλ. ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ ζα πξέπεη λα είκαζηε εθείλνο ν πνιηηηθφο θνξέαο πνπ
έρνληαο σο πνιχηηκν εξγαιείν ηεο επαλαζηαηηθήο θαη πνιηηηθήο παξάδνζεο ηνπ ξεχκαηφο καο, ην
κεηαβαηηθφ πξφγξακκα, ζα αζθήζεη πηέζεηο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπ θαη πινπνίεζή ηνπ κηαο θαη ζήκεξα ε
ινγηθή ηνπ είλαη πην επίθαηξε απφ πνηέ. Θα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα δψζνπκε απάληεζε ζε κηα
πηζαλή αξηζηεξή θπβέξλεζε θαη λα έρνπκε έλαλ νξγαλσκέλν ελαιιαθηηθφ ζρέδην ξήμεο κε ην θαπηηαιηζηηθφ
ζχζηεκα, πνπ ζα πξνπαγαλδίδεηαη ζηνλ δξφκν θαη ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο.
ΚΙΝΗΜΑ ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ
Σν θίλεκα ζην χληαγκα δεκηνπξγεί λέεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηαμηθή πάιε. Παξά ηηο αληηθάζεηο θαη ηα
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, είλαη κηα θαηαξρήλ πνιχ ειπηδνθφξα εμέιημε. Δκπλεπζκέλν θαη απφ ηηο αξαβηθέο
εμεγέξζεηο νη νπνίεο ζπληνλίδνληαλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (δηαδίθηπν- θηλεηά ηειέθσλα θ.η.ι),
«πέξαζε» ηα ζχλνξα θαη κπήθε ζηελ Δπξψπε φπσο θνβνχληαλ νη Δπξσπαίνη θαπηηαιηζηέο. Με πξψηε
ρψξα λα κπαίλεη ζηνλ γχξν ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ην Ηζπαληθφ Κξάηνο, αθνινχζεζαλ θαη άιιεο επξσπατθέο
κεηξνπνιηηηθέο πξσηεχνπζεο, φπσο ην Παξίζη, ε Ρψκε, ε Ληζζαβφλα, ε Αζήλα. Γελ πξέπεη λα ην
ππνηηκνχκε ιφγσ ησλ αδπλακηψλ ηνπ (παξφηη ζεκαληηθψλ), ηεο ρακειήο πνιηηηθνπνίεζεο ηεο πιεηνλφηεηαο
ησλ ζπκκεηερφλησλ (ηνπιάρηζηνλ ζηηο πνιχ καδηθέο εθθάλζεηο ηνπ) θαη ηεο έιιεηςεο ζαθνχο πξννπηηθήο.
Έρεη ηεξάζηηα καδηθφηεηα. Αλ θαη κέλεη ηδηαίηεξα ζνιφ θαη ξεπζηφ, εθθηλά απφ ηε δηεθδίθεζε: λα θχγεη ην
Μλεκφλην θαη φζνη ην έθεξαλ.
Απφ ηελ άιιε, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ππεξηηκήζνπκε θαη λα εθζεηάζνπκε ηνλ απζφξκεην θαη
απηννξγαλσκέλν ραξαθηήξα ηνπ. Γελ έρεη αθφκα εμεγεξζηαθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά πηζαλφλ, αλ πινπνηεζεί
ε πξφηαζε απνθιεηζκνχ ηεο Βνπιήο ηελ κέξα ςήθηζεο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα Γεληθή
Απεξγία, ε κέξα απηή λα ζπκίδεη εμέγεξζε. Γελ κπνξνχκε λα δνχκε ζε απηφ έλα λέν πνιηηηθφ ππνθείκελν
πνπ ζα έξζεη λα ππνθαηαζηήζεη ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Δίλαη φκσο έλα πεδίν πνπ
πξνζθέξεηαη γηα κηα πνιχ ζεκαληηθή αιιεινηξνθνδφηεζε εκπεηξηψλ κεηαμχ ηεο θηλεκαηηθήο πξσηνπνξίαο
θαη ηεο κάδαο ησλ θαηαπηεζκέλσλ. Παξέρεη εκπεηξίεο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο (θπξίσο γηα θνηλσληθέο
νκάδεο πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα), απηνπεπνίζεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαθέξεη θάηη ζε ζπλδπαζκφ
θαη κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πηζαλφλ κέζα απφ απηφ λα ζηξαηνινγεζνχλ ζηελ αξηζηεξά θαη
ηηο αληηθαπηηαιηζηηθέο ηδέεο λένη αγσληζηέο θαη λέεο αγσλίζηξηεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλψζνπκε ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ “αγαλαθηηζκέλσλ” πξνθεηκέλνπ λα δνχκε
θαη ηα φξηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηθήο καο παξέκβαζεο:

άλεξγνη, επηζθαιψο εξγαδφκελνη, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγηθψλ
αλαπαξαζηάζεσλ, νξγάλσζεο θαη δηεθδίθεζεο κέζα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο,
νχηε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο νξγαλψζεηο

κηθξναζηηθά ζηξψκαηα πνπ ράλνπλ ηα “πξνλφκηά” ηνπο θαη εμαζιηψλνληαη. Βιέπνπλ θαη
ζπκθέξνληα αληίζεηα απφ απηά ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ. Απνηειεί ινηπφλ ζηνίρεκα ε αλάδεημε ησλ
θνηλψλ ζπκθεξφλησλ κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη φρη κε ηελ αζηηθή ηάμε θαη ε ζθπξειάηεζε ηεο ζπκκαρίαο
ησλ πην εμαζιησκέλσλ κηθξναζηψλ κε ηελ εξγαηηθή ηάμε


λενιαία, ε νπνία έρεη θαηξφ λα θηλεζεί εμαηηίαο θαη ηεο πηψζεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο

παηξησηηθφο ρψξνο ελ γέλεη. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο (εηδηθά κεηά ηνλ απνθιεηζκφ ησλ βνπιεπηψλ
κεο ηε Βνπιή) ηείλεη λα εγεκνλεχζεη έλα αξηζηεξφ παηξησηηθφ ηκήκα (300 Έιιελεο: δηάζπαζε πίζαο)
έλαληη ησλ θαζαξά θαζηζηψλ. Ζ Υξπζή Απγή δελ έρεη έξζεη νξγαλσκέλα (θξαηάεη απνζηάζεηο ζην site ηεο,
ελψ ηελ πξνεγνχκελε Κπξηαθή επέιεμε λα θάλεη μερσξηζηή θηλεηνπνίεζε γηα ηελ άισζε),
ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ην έδαθνο δελ είλαη θαη ηφζν πξφζθνξν φζν αξρηθά θαηλφηαλ. Βέβαηα, έλα ηκήκα
ηνπιάρηζηνλ ηεο επηηξνπήο θαηνίθσλ Αγ. Παληειεήκνλα ζπκκεηείρε σο πξφζσπα, εηδηθά ηηο πξψηεο κέξεο,
καδί κε δηάζπαξηεο νκάδεο εζληθηζηψλ (ίζσο απηφλνκσλ)

ςεθνθφξνη ησλ δχν κεγάισλ θνκκάησλ πνπ έρνπλ απνγνεηεπηεί θαη θπξίσο ςεθνθφξνη ηεο
ΝΓ (φρη βέβαηα κφλν απνγνεηεπκέλνη

αξηζηεξά (πιελ ηνπ ΚΚΔ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο ππφινηπεο, κε ηε ζηάζε βέβαηα λα δηαθέξεη
αλάκεζα ζε νξγαλψζεηο), ε νπνία, ηδηαίηεξα απφ ην άββαην, παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ιατθή
ζπλέιεπζε θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο (δει. ην θάησ κέξνο ηεο πιαηείαο). Γπζθνιεχεηαη σζηφζν λα
νξγαλψζεη παξέκβαζε ζην πάλσ κέξνο ηεο πιαηείαο θαη λα εθιατθεχζεη ην ιφγν ηεο. Τπάξρεη ν θίλδπλνο ε
ζπλέιεπζε λα γίλεη ελδναξηζηεξφο δηάινγνο θαη λα απνκνλσζεί (θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη αθφκα). Έλα κεγάιν
ηκήκα ηνπ αλαξρηθνχ θαη απηφλνκνπ ρψξνπ απέρεη ή θαη θαηαγγέιιεη, ελψ έλα άιιν (Απηφλνκν ηέθη, ΑΚ)
ζπκκεηέρεη, παξνπζηάδνληαο φκσο ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αξηζηεξάο.
Ζ θαηαγξαθή νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε
κηα πην βαζηά αλάγλσζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» θαη λα δηακνξθψζνπκε ηελ ζηάζε ζε απηφ.

ελαληίσζε ζπλνιηθά ζηα θφκκα θαη ζε ν,ηηδήπνηε νξγαλσκέλν, αλ θαη έρεη ακβιπλζεί ε
ελαληίσζε ζε ζσκαηεία, απεξγνχο (πξάγκα πνπ απνηειεί ζεκαληηθή θαηάθηεζε ηεο παξέκβαζεο ηεο
αξηζηεξάο). Ζ ζηάζε απηή εληάζζεηαη, ζε έλα βαζκφ, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο πνπ πηζαλφλ λα
νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ησλ ζσκαηείσλ λα πείζνπλ γηα απνθαζηζηηθφηεηα θαη αγσληζηηθφηεηα
(γξαθεηνθξαηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, εθηφλσζε θαη μεπνχιεκα αγψλσλ, δηζηαθηηθφηεηα νξηζκέλσλ
θιάδσλ), αιιά θαη ηεο θπξίαξρεο αξηζηεξάο λα πξνηάμεη έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην, κηα πξννπηηθή. Πάλησο
ζπλνιηθά ν δηάρπηνο αληηνξγαλσηηζκφο ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί σο έλα απφ ηα θαζαξά ζπληεξεηηθά
ζηνηρεία ηνπ θηλήκαηνο. Παξάιιεια, ν δηάρπηνο αληηθνηλνβνπιεπηηζκφο, παξφηη δηθαηνινγεκέλνο, απφ κφλνο
ηνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη αληηδξαζηηθέο ηνπνζεηήζεηο (θπβέξλεζε ηερλνθξαηψλ, ηζρπξνί εγέηεο πνπ
δελ εκπνδίδνληαη απφ ηνπο δηεθζαξκέλνπο βνπιεπηέο)

πνιχ έληνλα αληηθαηηθφο ραξαθηήξαο, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη βέβαηα θαη κε ηελ πνιχ κεγάιε
ζπκκεηνρή. Ζ αληηθαηηθφηεηα απηή είλαη κάιινλ κνηξαίν λα νδεγήζεη ζηελ πνξεία θαη ζε ζπγθξνχζεηο,
ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο

θιίκα εζληθήο νκνςπρίαο. Απφ θνκκάηηα ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ», ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα,
πξνβάιιεηαη σο ιχζε γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ε εζληθή ελφηεηα θαη ε θπβέξλεζε ηερλνθξαηψλ ελάληηα
ζηνπο πνπιεκέλνπο πνιηηηθνχο ελ γέλεη

πξσηφγλσξεο γηα ηα κεηαπνιηηεπηηθά δεδνκέλα κνξθέο νξγάλσζεο ηνπ ηνπ θηλήκαηνο, ιατθή
ζπλέιεπζε θαη νκάδεο εξγαζίαο ζπδήηεζεο θαη δξάζεο επί ζεκάησλ (πρ εξγαζία/αλεξγία, νηθνλνκία,
παηδεία, θα) αιιά θαη ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ (πρ ζίηηζε, ζεβαζκνχ, ηαηξείν, θαζαξηφηεηαο,θα)

κηα νξηζκέλε αλαληηζηνηρία ησλ ηνπηθψλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ, πνπ εγεκνλεχνληαη πνιχ πην
άκεζα απφ ηελ αξηζηεξά θαη ηελ αλαξρία (έλα θνκκάηη ηεο νπνίαο κάιηζηα παξεκβαίλεη κφλν εθεί,
θαηαγγέιινληαο ην χληαγκα) απφ φηη νη ζπγθεληξψζεηο ζην χληαγκα
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΜΑ
Δίλαη ρξένο καο σο πνιηηηθήο πξσηνπνξίαο λα παξεκβαίλνπκε θαη ζε απηφ ην θίλεκα ρσξίο θνβηθά
αληαλαθιαζηηθά απέλαληη ζηε κάδα θαη λα δπκψλνπκε ηηο ηδέεο καο κε ζηφρν λα ζπκβάινπκε ζηελ
πνιηηηθνπνίεζε ηνπ θφζκνπ πνπ ζπκκεηέρεη θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο, αιιά θαη λα
απνθνκίζνπκε θη εκείο εκπεηξίεο απεγθισβηζκέλνη/εο εξρφκελνη ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθή θνηλσλία, ηεο
νπνίαο ε εηθφλα κπνξεί λα είλαη θαη ζθιεξή. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα λα πείζνπκε ηνλ θφζκν θαη λα
θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ δελ αξθεί ε παξέκβαζή καο σο αιεμηπησηηζηέο αιιά είλαη αλαγθαία ε
ζπκκεηνρή καο ζηε δσή ηνπ θηλήκαηνο (ιατθή ζπλέιεπζε, νκάδεο εξγαζίαο, εμνξκήζεηο), δηαηεξψληαο
βέβαηα ηελ θξηηηθή καο ζε ζρέζε κε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα.
Σν γεγνλφο φηη ε θαζεκεξηλή ζπγθέληξσζε ζην χληαγκα δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηηο
αληηθαπηηαιηζηηθέο/επαλαζηαηηθέο ηδέεο δελ ζεκαίλεη φηη ε ζπλείδεζε ησλ ελεξγά εκπιεθνκέλσλ ζα
νδεγεζεί κε γξακκηθφ ηξφπν πξνο ηα αξηζηεξά. Ζ παξέκβαζή καο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ δχκσζε ησλ
αληηθαπηηαιηζηηθψλ ηδεψλ θαη αηηεκάησλ είηε κέζσ ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ είηε κε ηελ απεπζείαο
ζπδήηεζε κε ηνλ θφζκν θαη λα απεπζχλεηαη βαζηθά ζε έλα θνκκάηη ην νπνίν κεηαπείζεηαη, πρ κεξίδα
αλέξγσλ, επηζθαιψο εξγαδφκελσλ, λενιαίσλ. Ζ επηηαθηηθή αλάγθε λα κελ επηηξέςνπκε ζηελ άθξα δεμηά
λα θαξπσζεί ηελ αγαλάθηεζε θαη λα θαιχςεη ηνλ «θελφ» ρψξν ηνπνζεηεί ςειά ηελ πάιε γηα ηε δηάξξεμε
ηεο εζληθήο νκνςπρίαο θαη ζπλαίλεζεο θαζψο θαη ηνλ αγψλα ελάληηα ζε παηξησηηθά θαη ξαηζηζηηθά
αληαλαθιαζηηθά. Ωο αληηθαπηηαιηζηηθή/επαλαζηαηηθή αξηζηεξά πξέπεη λα θαηαξξίςνπκε ηνλ κχζν ησλ
εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνηάζζνληαο ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα λα αλαδείμνπκε ην αίηεκα γηα θακία

ζπλεξγαζία κεηαμχ θαηαπηεζηψλ θαη θαηαπηεζκέλσλ σο απάληεζε θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα θπβέξλεζε
ηερλνθξαηψλ ζηε βάζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο ή θφκκαηνο «αγαλαθηηζκέλσλ» ρσξίο αξρέο.
Σν κεγάιν ζηνίρεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε ελνπνίεζε θαη ε ζπκπφξεπζε απηνχ ηνπ θηλήκαηνο κε ηνπο
εξγαηηθνχο αγψλεο. Ζ αξρή έγηλε ζηηο 04/06/11 κε ηελ πνξεία ηεο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ λα θαηαιήγεη ζην
χληαγκα. Αιιά θαη ζηελ επφκελε παλεξγαηηθή απεξγία, ηελ εκέξα ςήθηζεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ, ηα
ζσκαηεία θαη ν «αγαλαθηηζκέλνο» θφζκνο ηνπ πληάγκαηνο πξέπεη λα είλαη ελσκέλνη θαη απφ θνηλνχ
αγσληδφκελνη. Απηφ βέβαηα βάδεη θαη έλα πξφζζεην ζεκείν παξέκβαζεο, απηφ ηεο εθιαΐθεπζεο ηεο αλάγθεο
γηα ηαμηθή ελφηεηα θαη αλεμαξηεζία (πρ “δελ καο θηαίλε νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ αμηνπξεπή κηζζφ, νη
άλεξγνη ή νη μέλνη πνπ ξίρλνπλ ηα κεξνθάκαηα, ν δεκφζηνο ηνκέαο, θιπ αιιά απηνί πνπ...”). Να παιέςνπκε
δειαδή ελάληηα ζην δηαρσξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, πρ κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ, κεηαμχ
εξγαδφκελσλ ζην δεκφζην θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, εηδηθά αθνχ αλαγλσξίδνπκε φηη ε
θπβέξλεζε παίδεη απηφ ην ραξηί ην νπνίν βξίζθεη κάιηζηα εξείζκαηα ζε κεγάια θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο. Σν
πξφηαγκα ηεο δηεζλνχο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αλάγθε ζπληνληζκνχ (ηνπιάρηζηνλ ζε
επίπεδν Δπξψπεο) είλαη ίζσο πην εχθνιν (αιιά θαη επηηαθηηθφ) λα δπκσζνχλ ζηνλ θφζκν αθνχ γίλεηαη φιν
θαη πην θαλεξφ φηη αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα (εηδηθά ζε ρψξεο εληφο ηεο ΔΔ πνπ είλαη ζην ΓΝΣΗξιαλδία, Πνξηνγαιία, Διιάδα – ή απεηινχληαη κε απηφ – Ηζπαλία).
Ο δηαρσξηζκφο ηνπ θηλήκαηνο ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» ζε «πάλσ» θαη «θάησ» πιαηεία παηάεη ζηηο
ππαξθηέο αληηζέζεηο θαη ηαρχηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε άξζε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ,
ην νπνίν ζα ζεκάλεη θαη ηελ επηθξάηεζε κηαο πην πξννδεπηηθήο εγεκνλίαο ζην θίλεκα, πξέπεη ην πην
ζπλεηδεηνπνηεκέλν θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο, απηφ ηεο ιατθήο ζπλέιεπζεο, λα εθθξαζηεί θαη λα δηεθδηθήζεη
ηνλ ρψξν ηνπ θαη ζην επάλσ κέξνο (ζπλζήκαηα, κνηξάζκαηα, πεγαδάθηα). Παξάιιεια κε απηφ, είλαη
ζεκαληηθή θαη ε εμάπισζε ησλ ζπλειεπζηαθψλ πξαθηηθψλ ζηηο γεηηνληέο ζε ζχλδεζε κε ην θέληξν πνπ
πξέπεη αλ παξακείλεη ε πι. πληάγκαηνο. Σέηνηα θχηηαξα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζνχλ θαη κεηά απφ ην
ελδερφκελν μεθνπζθψκαηνο ηνπ θηλήκαηνο ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» ελψ επίζεο επλννχλ ηελ νξγάλσζε ζε
επίπεδν γεηηνληάο αιιά εξγαζηαθνχο ρψξνπο.
ην γεληθφηεξν ππφβαζξν ησλ άκεζσλ θαη κεηαβαηηθψλ αηηεκάησλ πνπ έρνπκε αλαδείμεη ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε θαη λα πξνηάμνπκε άκεζα εθείλα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πιαηηά
θαηαλνεηά ζήκεξα θαη λα νξγαλψζνπλ κηα πξψηε, ζηνηρεησδψο εληαία θαηεχζπλζε γηα ην θίλεκα ηεο
πιαηείαο. Βαζηθά ζπλζήκαηα-αηρκέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:

αλαηξνπή ηνπ κλεκνλίνπ, ησλ κέηξσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο

γεληθή απεξγία δηαξθείαο - ζηακάηεκα ηεο παξαγσγήο (απεξγίεο, θιείζηκν δξφκσλ, θαηαιήςεηο
θηηξίσλ)

παχζε πιεξσκψλ (λα κελ πιεξψζνπκε ηίπνηα) / δηαγξαθή ηνπ ρξένπο
Απηά ηα αηηήκαηα ζα ηα παιέςνπκε ζε πιαηηά αθξναηήξηα, ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο αθνχ έρνπλ εδψ
θαη θαηξφ δπκσζεί θαη ζηνλ θφζκν.
Σν δήηεκα ηεο εμνπζίαο θαη ελφο ελαιιαθηηθνχ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπαίλεη κφλν
αληηθεηκεληθά, αιιά θαη σο καδηθή αγσλία. Να ην εθιατθεχνπκε, λα εμεγήζνπκε κε απιά θαη φρη μχιηλα ιφγηα
ηα νπζηψδε ζηνηρεία κηα άιιεο (θνκκνπληζηηθήο) θνηλσλίαο θαη κηαο εμνπζίαο βαζηζκέλεο ζηηο ζπλειεχζεηο.
Αθφκα θη αλ απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα θαηαθηήζνπκε κηα λίθε πνπ ζα δψζεη απηνπεπνίζεζε ζηελ εξγαηηθή
ηάμε θαη ηνπο θαηαπηεζκέλνπο γηα ηε ζπλέρεηα, δελ κπνξνχκε λα απνθεχγνπκε λα απαληάκε ζην “θαη κεηά
ηη;”. Μπαίλεη ζαλ εξψηεκα ζηα πεγαδάθηα θαη, ρνληξνεηδψο, αθφκα θαη ζηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο ηεο Πι.
πληάγκαηνο. Γίπια ζην άκεζν βαζηθφ θαζήθνλ ηεο θηλεηνπνίεζεο γηα ηα ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα, έρεη
κεγάιε ζεκαζία λα θεξδίδνπλ αθξναηήξηα νη ζηνηρεηψδεηο επαλαζηαηηθέο θαη θνκκνπληζηηθέο απφςεηο.

