ΝΑΙ ΣΗΝ ΑΤΣΕΝΕΡΓΕΙΑ –
ΑΤΣΟΟΡΓΑΝΩΗ – ΥΕΔΙΑΜΟ
Γεθάδεο ρηιηάδεο λέσλ, εξγαδφκελσλ, αλέξγσλ θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ εηζέξρνληαη ζην πξνζθήλην ηεο
ηζηνξίαο γηα λα επηβάινπλ ηε ζέιεζή ηνπο, γηα λα ππεξαζπίζνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
Έλα λέν θίλεκα γελληέηαη ζηηο πιαηείεο ηεο Διιάδαο. Ήδε, πέληε εκέξεο κεηά ηελ πξψηε απζφξκεηε εκθάληζή
ηνπ, έρεη πξνρσξήζεη ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ παξαπέξα ζπγθξφηεζή ηνπ: γεληθέο ζπλειεχζεηο,
νκάδεο εξγαζίαο, ςεθίζκαηα. Έλα θίλεκα πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζε ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο ρσξίο νξγαλσκέλε
ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, ζε αλζξψπνπο ηνπ ζχγρξνλνπ «πξεθαξηάηνπ» ηεο ειαζηηθήο
θαη καχξεο εξγαζίαο θαη ηνπ ζχγρξνλνπ «εθεδξηθνχ βηνκεραληθνχ ζηξαηνχ» ησλ αλέξγσλ λα βξνπλ πεδίν
ζπιινγηθήο έθθξαζεο.
Δίλαη αιήζεηα φηη ην θίλεκα απηφ παξακέλεη ζην πιαίζην κηαο ζνιήο δηακαξηπξίαο ρσξίο κηα ελαιιαθηηθή
πξφηαζε θαη φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρνπλ θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο αληαγσληζηηθέο
κεηαμχ ηνπο. Οη αληηθάζεηο απηέο φκσο είλαη αλαπφθεπθηεο ζε θηλήκαηα πνπ απνθηνχλ ηφζν καδηθέο δηαζηάζεηο
θαη πξνθχπηνπλ κέζα απφ απζφξκεηεο θαη απηννξγαλσκέλεο δνκέο θαη δξάζεηο.
Γελ βιέπνπκε ζην θίλεκα ηεο Πι. Σπληάγκαηνο έλα λέν ππνθείκελν πνπ αθπξψλεη ηελ θεληξηθφηεηα ηνπ
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επαλαζηαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Βιέπνπκε φκσο κηα αλνηρηή
δηαδηθαζία πνπ εκπλέεη πνιχ θφζκν θαη θαηεβάδεη ζην δξφκν αλζξψπνπο πνπ ην νξγαλσκέλν εξγαηηθφ θίλεκα θαη
ε αξηζηεξά δελ θαηάθεξαλ λα ηνλ θηλεηνπνηήζνπλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ φηη απηή ηε ζηηγκή νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» είλαη ζην δξφκν.
Αλ νη ζπγθεληξψζεηο ζπλερίζνπλ λα είλαη καδηθέο θαη αλ ην θίλεκα ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» πξαγκαηηθά ελλνεί
απηφ πνπ ιέεη, «λα πάξνπλ ην κλεκφλην θαη λα θχγνπλ απφ δσ», ηφηε αξγά ή γξήγνξα ζα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε
ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ειίη, αιιά θαη κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Θα δηαπηζηψζεη φηη ε επηηπρία ηνπ δελ
εμαξηάηαη απφ ην πφζνπο θίινπο ζα θάλεη ζην facebook, αιιά απφ ην πφζνπο «ερζξνχο» ζα θάλεη ζηελ πξαγκαηηθή
θνηλσλία. Θα δηαπηζηψζεη φηη ηα ΜΜΔ ζα ζηακαηήζνπλ λα είλαη θηιηθά απέλαληί ηνπο. Θα δηαπηζηψζεη φηη απηνί
πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην θαηαζηείινπλ θέξνπλ θη απηνί ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη κηιάλε θη απηνί γηα ην «θαιφ
ηεο παηξίδαο». Θα δηαπηζηψζεη φηη ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί θαη λα ζπζπεηξψζεη θαη ηνπο κεηαλάζηεο γηα λα
θαιχςεη ην ζχλνιν εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηή ηε ρψξα θαη ρηππηνχληαη απφ ηα θπβεξλεηηθά κέηξα. Θα
δηαπηζηψζεη φηη δελ κπνξεί λα είλαη απηφλνκε λεζίδα καθξηά απφ ηα «θφκκαηα» θαη ηελ «πνιηηηθή», αιιά ίζα ίζα
ζα είλαη αλαγθαζκέλν λα θάλεη πνιηηηθή γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη γηα ην θαιφ φισλ ησλ θαηαπηεζκέλσλ. Θα
δηαπηζηψζεη φηη ην θίλεκα απηφ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη λα αλαγθάζεη ην κπινθ ηνπ Μλεκνλίνπ –
θπβέξλεζε, αζηηθά θφκκαηα, βηνκήραλνπο θαη ηξαπεδίηεο – λα πάξεη πίζσ ηα κέηξα ηεο ιηηφηεηαο, ζα πξέπεη λα
ρηππήζεη εθεί πνπ πξαγκαηηθά ηνπο πνλάεη: ζην ζηακάηεκα ηεο παξαγσγήο κε καδηθέο απεξγίεο θαη θαηαιήςεηο
θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ.
Ό,ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηηο πιαηείεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία
ηκήκαηα ηνπ εξγαηηθήο ηάμεο απνθηνχλ εκπεηξίεο θαη απηνπεπνίζεζε, αιιά ηαπηφρξνλα ζα βγάινπλ θαη πνιηηηθά
ζπκπεξάζκαηα. Τν πφζν ξηδνζπαζηηθά ζα είλαη εμαξηάηαη θαη απφ ηελ παξέκβαζε ηεο αξηζηεξάο θαη θπξίσο απφ
ηελ ηφικε ηεο λα πεη ΝΑΙ ζηελ απηελέξγεηα ησλ καδψλ, ζηελ απηννξγάλσζε ησλ θηλεκάησλ θαη ζην ζρεδηαζκφ
ησλ αγψλσλ θαη ηεο πνιηηηθήο δξάζεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ.
Σα θπβεξλεηηθά αδηέμνδα
Η θπβέξλεζε ηνπ κλεκνλίνπ δηαηζζαλφκελε ηελ αλαπηπζζφκελε θνηλσληθή νξγή γηα ηα φζα έπξαμε αιιά θαη
γηα ηα κειινχκελα λα πξάμεη έρεη παξαιχζεη απφ ηηο εζσηεξηθέο ηεο αληηζέζεηο. Δπηδηψθεη λα εθθνβίζεη ηνπο
εξγαδφκελνπο κε ηα αζηεία δηιήκκαηα γηα δεκνςήθηζκα ή έμνδν απφ ην επξψ, κε ιαγνχο ηνλ πξφεδξν ηνπ ΣΔΒ
θαη ηελ Γακαλάθε αληηζηνίρσο. Δπηινγή ηνπ ΣΔΒ θαη φρη κφλν ππήξμε ην επξψ, πνπ ζπκκεηείρε ζεκαληηθά θαη
ζηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο θαη ζηελ δηαζηεκηθή άλνδν ησλ ηηκψλ θαη ζηε κείσζε ησλ κηζζψλ απφ ηελ δεκηνπξγία
ηνπ. Τν επξψ δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνθχγνπλ νη πνιπεζληθέο θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηελ αβεβαηφηεηα πνπ
πξνθαινχζαλ νη θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ επελδχζεψλ ηνπο θαη ηελ
αγνξά ησλ πξψησλ πιψλ.
Τν δεκηνχξγεκά ηνπο δελ πξφθεηηαη λα αληέμεη κεζνκαθξνπξφζεζκα. Μεηά ηελ Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ιξιαλδία
αθνινπζνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ε Ιζπαλία, Βέιγην θαη Ιηαιία. Ο ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζπλερψο ζα
επηδεηλψλεηαη θαη νη αγνξέο ζα απμάλνπλ αληίζηνηρα ηα επηηφθηα
Τν ρξένο δελ είλαη κφλν ειιεληθή ππφζεζε. Ήδε ην παγθφζκην δεκφζην ρξένο έρεη θηάζεη ην 100% ηνπ
παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ην ηδησηηθφ ρξένο πνπ είλαη δπζζεψξεην, πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθή
ρξενθνπία ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ ζπλδπάδεηαη κε αλαηκηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ππεξπαξαγσγή θαη αλεξγία.

Αρόξηαγε ε άξρνπζα ηάμε
Οη αξγφζρνινη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο νλνκάδνληαη θεθαιαηνθξάηεο. Ιδηνπνηνχληαη ην παξαγφκελν
θνηλσληθφ ππεξπξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αλζξψπηλε εξγαζία. Τν θεθάιαην ινηπφλ δελ είλαη
παξά θιεκκέλε θνηλσληθή εξγαζία. Τα θφκκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη ζηελ θπβέξλεζε θαη φζα επηδηψθνπλ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αζηηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην πνιηηηθφ ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο θεθαιαηνθξαηίαο. Αο
ζπκεζνχκε φηη κεηά ην 2008, παγθφζκηα, πάλσ απφ 15 ηξηο $ έρνπλ δηαηεζεί γηα ηε ζσηεξία ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Με άιια ιόγηα νη δεκίεο θνηλωληθνπνηήζεθαλ, ηα θέξδε ηδηωηηθνπνηνύληαη θαη νη εξγαδόκελνη
θαινύληαη λα πιεξώζνπλ ην ινγαξηαζκό.
Τν νμχκσξν είλαη λα ηζρπξίδνληαη φηη αγσλίδνληαη γηα ηε ζσηεξία ηεο παηξίδαο (δηάβαδε θεθαιαηνθξαηία)
απηνί πνπ καο ρξενθφπεζαλ. Με ηα κλεκφληα πνπ απνδέρνληαη, εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ην ηξαπεδηθφ
θεθάιαην επξσπατθφ θαη ειιεληθφ, ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο παγθφζκηεο ρξεκαηαγνξέο. Αθνχ
εθκεηαιιεχζεθαλ ηα απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ ήηαλ άηνθα γηα 34 ρξφληα, ζηε ζπλέρεηα
νδήγεζαλ ηα θεθάιαηα ησλ ηακείσλ ζην ρξεκαηηζηήξην, φπνπ ζπληειέζηεθε ε δεχηεξε ιεειαζία, θαη ε ιεζηεία
νινθιεξψλεηαη κε ηα θξαηηθά νκφινγα πνπ θαηέρνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θαη πνπ ζήκεξα ε αμία ηνπο ζηε
δεπηεξνγελή αγνξά είλαη ππνηηκεκέλε θαηά 35% ηνπιάρηζηνλ.
Γηα λα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ ην κεζνπξφζεζκν πιαίζην (2012-2015) πνπ θαη΄ αξρή ζθνπεχεη ζηελ
είζπξαμε 22 δηο € ζπλερίδνπλ ηελ επηδξνκή κε πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο, ηνπο κηζζνχο, ηα επηδφκαηα
αλεξγίαο ζην θφςηκν ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, παηδεία θιπ. Όια απηά ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο
θεξδνθνξίαο πξνο ηα πάλσ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνιφγεζεο πνπ αθνξά ηηο εηαηξίεο θαη ηνπο πινχζηνπο. Γηα καο
επηβνπιεχνληαη αχμεζε ηνπ ΦΠΑ, αθφκα παξαπέξα κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ θαη αχμεζε ηεο άκεζεο
θνξνινγίαο.
Σηφρνο ηνπο είλαη νη θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο λα πεξηνξηζηνχλ ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε
ζπζζψξεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Τν γεγνλφο φηη ε αλεξγία έθηαζε ζην 16% ηνπο είλαη αδηάθνξν. Αληί
λα κεηωζνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν νη ώξεο εξγαζίαο, ρωξίο λα κεηωζνύλ νη κηζζνί γηα λα βξνπλ δνπιεηά νη
άλεξγνη, απηνί επηδηψθνπλ λα λνκηκνπνηεζεί ην 10σξν γηα λα απνζπάζνπλ νη θεθαιαηνθξάηεο πεξηζζφηεξε
απιήξσηε εξγαζία.
Ο Παπαλδξένπ θαη νη ζιηβεξέο θηγνχξεο ππνπξγψλ θαη βνπιεπηψλ επηδηψθνπλ λα ηδηωηηθνπνηήζνπλ άκεζα όηη
απέκεηλε από ην Δεκόζην ηνκέα, ηψξα πνπ ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηνπο είλαη ζην λαδίξ θαη ππνιείπεηαη θαηά
πνιχ αθφκα θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Η θπβέξλεζε ζέιεη λα πνπιήζεη θηελά, λα εληζρχζεη ηα θέξδε ησλ
ηδησηψλ θαη κεηά απφ κηα εηθνζαεηία λα αγνξάζεη παλάθξηβα.
Καλέλαο απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ, δελ ηνικά λα
ππνζηεξίμεη ηε κφλε αμηφπηζηε πξφηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παύζε πιεξωκώλ θαη ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο,
ηελ εζληθνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ έηζη ή αιιηψο ζπληεξείηαη απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ, ην
γεληθεπκέλν θνηλσληθφ θαη εξγαηηθφ έιεγρν, ηε θαηάξγεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο, ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ηε θξαηηθνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ γηα λα πεξηνξηζηεί ε θπγή ησλ θεθαιαίσλ ζην
εμσηεξηθφ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο ζηε βάζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ
θνηλσληθψλ αλαγθψλ.
Τν πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα πινπνηήζεη κφλν κηα επαλαζηαηηθή εξγαηηθή θπβέξλεζε πνπ ζα πξνέιζεη απφ
ξηδνζπαζηηθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαζεζησηηθή πνιηηηθή ηάμε, απφ δηαζπάζεηο
κεηαξξπζκηζηηθψλ θνκκάησλ θαη απφ ζπλδηθάηα πνπ ζα έξζνπλ ζε ξήμε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ πάιαη πνηέ
επνλνκαδφκελνπ ΠΑΣΟΚ. Μηα ηέηνηα θπβέξλεζε θαη έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη απνιχησο αζπκβίβαζηα κε ηελ
παξακνλή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθδήισζε αιιειεγγχεο θαη ππνζηήξημεο απφ
ηελ πιεπξά ησλ επξσπαίσλ εξγαδφκελσλ πξνο ην εγρείξεκά καο, φπσο δείρλνπλ αθφκα θαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο
ζηελ πιαηεία ηνπ Ήιηνπ ηεο Μαδξίηεο, πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο.

Κάηω ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ
Παύζε πιεξωκώλ – δηαγξαθή ηνπ ρξένπο
Εζληθνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμωηεξηθνύ εκπνξίνπ
Γεληθεπκέλνο εξγαηηθόο έιεγρνο
Γηα κία επαλαζηαηηθή εξγαηηθή θπβέξλεζε
Να πάξνπκε ηηο ηύρεο ζηα ρέξηα καο!

