ΟΚΔΕ-πάρηαθος, Αλαθοίλφζε γηα ηης εθιογές ηες 7/11/2010
Σν απνηέιεζκα ηνπ πξώηνπ γύξνπ ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ εθινγώλ ηεο Κπξηαθήο
7εο Ννεκβξίνπ απνηέιεζε ζαθή, θαηεγνξεκαηηθή θαηαδίθε ηεο θαηαζηξνθηθήο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη ηηο εξγαδόκελεο πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ θαη
ηνπ Μλεκνλίνπ.
Ζ εθινγηθή θαζίδεζε ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο δελ δηαζθεδάδεηαη από ηελ ηζρλή - ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή θαη θάησ από ην εθβηαζηηθό δίιεκκα ηεο πξνζθπγήο ζε πξόσξεο εζληθέο
εθινγέο - «ζπκβνιηθή» πξσηηά ηνπ Γηάλλε γνπξνύ κε ην πξσηνθαλέο ηζηνξηθά ρακειό
πνζνζηό γηα ππνςήθην ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ Αηηηθή ηνπ 24%. Ζ απνδνθηκαζία ηνπ ΠΑΟΚ δελ
κπνξεί λα θξπθηεί νύηε από ηελ αλαμηνπηζηία ηεο δεμηάο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο πνπ
παξακέλεη θαζεισκέλε ζηα πνζνζηά ησλ ηειεπηαίσλ εζληθώλ εθινγώλ θαη απαμησκέλε ζηε
ζπλείδεζε ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. Ζ γεινηόηεηα ηεο ΝΓ ηνπ ακαξά πνπ ππόζρεηαη όηη
ζα «κεδελίζεη ζε έλα ρξόλν ηα ειιείκκαηα», ε ππνθξηηηθή θαηαδίθε ηνπ Μλεκνλίνπ όηαλ ηελ
ίδηα ώξα δηαβεβαηώλεη ηνπο «Δπξσπαίνπο» όηη ζα αλαιάβεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
πιεξώζεθαλ κε όηη ηνπο άμηδαλ ζ’ απηέο ηηο εθινγέο: έλα 20% ζηελ πεξηθέξεηα πνπ δεη
ζρεδόλ ν κηζόο πιεζπζκόο ηεο ρώξαο. ΠΑΟΚ θαη ΝΓ κνηξάδνληαη ηελ επζύλε γηα ηελ
εθαξκνδόκελε πνιηηηθή θαη γηα απηό κνηξάδνληαη θαη ηελ ήηηα ζ’ απηέο ηηο εθινγέο.
Η ελορτεζηρφκέλε πίεζε ηεο «Σξόηθα», ησλ «δηεζλώλ αγνξώλ», ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη
ησλ ληόπησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηθώλ θαη εθδνηηθώλ ζπκθεξόλησλ γηα αποζόβεζε κηας
γεληθεσκέλες ποιηηηθής αποζηαζεροποίεζες ιόγφ κηας λέας εθιογηθής αλακέηρεζες, ε
νπνία ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηελ αλάιεςε ησλ ππνρξεώζεσλ
ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο δηεζλείο θαη εγρώξηνπο ηνθνγιύθνπο ηνπ, δελ κπορεί
λα αποηρέυεη ηελ θρίζε ηοσ ποιηηηθού ζσζηήκαηος. Όζν θη αλ νη Υξεκαηαγνξέο, νη
Σξαπεδίηεο θαη ν ΔΒ βξήθαλ ζηνλ πξόζσπν ηνπ Γ. Παπαλδξένπ ηνλ «άλζξσπό ηνπο», ηο
ΠΑΟΚ έτεη κπεη ζε ηροτηά θζοράς θαη αποζύλζεζες. Γελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ηελ
εμνπζία, δελ κπνξεί λα θξαηεζεί ζ’ απηή γηαηί είλαη κηα θπβέξλεζε κεηνςεθίαο.
Σο αποηέιεζκα ηφλ εθιογώλ έτεη πάρεη ηε κσρφδηά ηες θοηλφληθής πσρίηηδας. Ζ απνρή
απηώλ ησλ εθινγώλ, πςειόηεξε ζηα κεγάια αζηηθά ζπγθξνηήκαηα είλαη κηα βοσβή θρασγή
ζσζζφρεσκέλες οργής ποσ κοηάδεη έηοηκε λα εθραγεί θαη
πάεη ρέξη-ρέξη κε ηελ αληηκλεκνληαθή ςήθν. ’ απηή ηελ απνδνθηκαζία ηεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο, είλαη ειπηδνθόξν, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό όηη ηειηθά εληζρύζεθαλ
απνθαζηζηηθά νη δπλάκεηο ηεο Αξηζηεξάο πνπ απέξξηςαλ ζπλνιηθά ηελ ππαγσγή ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην Μλεκόλην. Δίλαη θαίξην όηη ε θσβέρλεζε ηοσ ΠΑΟΚ ζ’ ασηή ηε
θάζε θζείρεηαη θαη αποδοθηκάδεηαη πιέολ θαζαρά από ηα Αρηζηερά. Απνδείρηεθε
επθνιόηεξν γηα ην Γηώξγν Παπαλδξένπ κε ην εθινγηθό εθβηαζκό ηνπ λα «θνπξέςεη» ηνπο
αληάξηεο ηνπ ΠΑΟΚ, παξά λα ζπγθξαηήζεη ηελ άλνδν ηεο Αξηζηεξάο.
Σν δίρσο πξνεγνύκελν γηα ηε «κεηά ην ’89» επνρή εθινγηθό πνζνζηό ηνπ ΚΚΔ είλαη κηα
ζαθή έλδεημε αξηζηεξήο δηακαξηπξίαο, θαζώο ην ΚΚΔ εκθαλίδεηαη ζαλ έλα θόκκα ζε πιήξε
αληηπαξάζεζε κε ηηο ινηπέο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.. Αδηάιιαθην ζην
θνηλνβνύιην, «άζθαηξν» ζην δξόκν ην ΚΚΔ πεξηκέλεη κνηξνιαηξηθά ζε έλα απόκαθξν αύξην
ηελ θνηλσληθή εμνπζία λα πέζεη ζαλ ώξηκν θξνύην ζηα ρέξηα ηεο «ιατθήο ζπκκαρίαο» πνπ
επαγγειίδεηαη αιιά αδπλαηεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνπή ηεο επίζεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ
ζήκεξα. Ζ αλππαξμία ελόο αμηόπηζηνπ αληηθαπηηαιηζηηθνύ πόινπ ζηα αξηζηεξά ηνπ θαη νη
δεμηόζηξνθεο ηάζεηο ηνπ ΤΝ ηνπ επηηξέπνπλ κέρξη ζήκεξα λα θπξηαξρεί ζην ρώξν ηεο
Αξηζηεξάο. Ζ ελίζρπζε ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ άζθεζε ζνβαξήο πίεζεο
από ηα αξηζηεξά πάλσ ζην ΚΚΔ.
Ζ ζπγθξάηεζε ησλ πνζνζηώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ θνληά ζε εθείλα πνπ πέηπρε ζηηο πξνεγνύκελεο
εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, παξά ηελ πξνεγεζείζα de facto ηξηρνηόκεζε ησλ δπλάκεώλ ηνπ,
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είλαη κηα αθόκε έλδεημε ηεο αξηζηεξόζηξνθεο δπλακηθήο απηνύ ηνπ εθινγηθνύ
απνηειέζκαηνο. Σν αμηνπξεπέο ππό απηά ηα δεδνκέλα απνηέιεζκα σζηόζν δελ βγάδεη ην
πλαζπηζκό θαη ην κεησπηθό ζρήκα ηνπ ΤΡΗΕΑ από ηα ζηξαηεγηθά θαη πξνγξακκαηηθά
αδηέμνδα ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ Δ.Δ. θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ Υξένπο. Ζ
ηαθηηθή ησλ ζπκκαρηώλ κε «πξνζσπηθόηεηεο» ηνπ «νζηαιηζηηθνύ Υώξνπ» ρσξίο αξρέο,
θνηλή πξνγξακκαηηθή βάζε θαη θηλεκαηηθό νξίδνληα κπνξεί λα ηνλ δηέζσζε ζηελ θάιπε
αιιά απνηειεί έλα αθόκα βήκα ζηε δεμηά πνξεία πξνζαξκνγήο πνπ αθνινπζεί ε εγεζία ηνπ
πλαζπηζκνύ.
Ζ Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά θαη νη Οηθνιόγνη-Πξάζηλνη, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζζόηεξα
θνηλά ζηνηρεία (ήπηα θαη αληηθαηηθή θαηαδίθε ηνπ Μλεκνλίνπ αιιά θαη «απηνδηνηθεηηθέο
ζπλεξγαζίεο» κε ην θόκκα πνπ ην ςήθηζε θαη ην εθαξκόδεη), έρνπλ αμηόινγα πνζνζηά αιιά
δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ πξαγκαηηθά θεξδηζκέλνη από ηελ θξίζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη
από ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ. Δηδηθά ζ’ απηέο ηηο εθινγέο εηηήζεθε ε γξακκή πνπ
πηνζέηεζαλ (αξρηθά καδί κε ηελ θπβέξλεζε) πεξί δήζελ «απηνδηνηθεηηθνύ ραξαθηήξα» ησλ
εθινγώλ, πξόζρεκα πνπ ηνπο επέηξεςε λα δνθηκάζνπλ ηα «θεληξναξηζηεξά» ηνπο πεηξάκαηα.
Σν πνζνζηό ηνπ Κακίλε βξέζεθε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πνζνζηό θαλδαιίδε ζηηο
πξνεγνύκελεο εθινγέο ζηελ Αζήλα ελώ ε «ελσηηθή» ππνςεθηόηεηα Μπνπηάξε δελ μεπέξαζε
ζε πνζνζηό ην άζξνηζκα ηεο ππνςεθηόηεηαο Αξάπνγινπ (ΠΑΟΚ) θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
Μπνπηάξε (αλεμάξηεηνο) ζηηο πξνεγνύκελεο δεκνηηθέο εθινγέο. Ζ επνρή είλαη ινηπόλ
δύζθνιε γηα ηα θεληξναξηζηεξά ζσζίβηα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο.
Καζαξή εληνύηνηο ήηαλ ε απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο Αιαβάλνπ θαη ηνπ Μεηώπνπ
Αιιειεγγύεο. Οη πξνζσπνπαγείο δνκέο, ε απνπζία πξνγξακκαηηθνύ ιόγνπ, ν αξηζηεξόο
παηξησηηζκόο ρσξίο ακθηζβήηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ επέηξεςαλ ηελ
απειεπζέξσζε ελόο αξηζηεξνύ ξηδνζπαζηηζκνύ ηνπ ΤΡΗΕΑ από ηα ξεθνξκηζηηθά δεζκά
ηνπ ΤΝ. Ζ επηινγή «Αιαβάλνο» απνδείρηεθε γηα άιιε κηα θνξά κέξνο θαη όρη ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ ΤΡΗΕΑ, ε νπνία θαηά ηε γλώκε καο είλαη ε ράξαμε κηαο αλεμάξηεηεο
πνξείαο ησλ αληηθαπηηαιηζηηθώλ ζπληζησζώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ κε πξννπηηθή ηε ζπλάληεζή ηνπο
κε ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ ζε κηα βάζε όρη ηαθηηθή, εθινγηθή-εθινγηθίζηηθε αιιά ζηξαηεγηθή θαη
πξνγξακκαηηθή.
Παξόιε όκσο ηε γεληθή θαη αλακθηζβήηεηε αξηζηεξόζηξνθε δπλακηθή ησλ εθινγέσλ, ην 5%
ηεο Υξπζήο Απγήο ζην Γήκν ηεο Αζήλαο θαη ην δείγκα ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα (δηςήθην
πνζνζηό) εθπέκπνπλ ζήκα θηλδύλνπ γηα ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θαζηζηηθήο άθξαο δεμηάο λα
επελδύζεη ζηελ θνηλσληθή αλαζθάιεηα, θηώρεηα θαη απνζύλζεζε ησλ πξναζηίσλ γηα λα
ζπείξεη ην ξαηζηζηηθό δειεηήξην ηεο θαηά ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ πξνζθύγσλ. Γελ
κπνξνύκε λα παξαγλσξίζνπκε όηη ε θνηλσληθή δεμακελή ηεο Άθξαο Γεμηάο είλαη ήδε «εθεί»,
ζηηο ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο θαη γεηηνλίεο ηεο Αζήλαο. Πξνο ην παξόλ ην ίδην ην ΛΑΟ κε
ηελ πνιηηηθή ηνπ -ζπλαίλεζε ζηα αληεξγαηηθά κέηξα θαη ην Μλεκόλην, θαιιηέξγεηα ηνπ
πξνθίι ηεο «ππεύζπλεο» πνιηηηθήο δύλακεο θαη επηκνλή ζηε ζπγθαηνίθεζε ζηελ
«πνιπθαηνηθία ηεο θεληξνδεμηάο» καδί κε ηε ΝΓ – έρεη απνθαιύςεη ην πξαγκαηηθό ηνπ
πξόζσπν θαη απσζήζεη επξύηεξνπο ιατθνύο ηνκείο. Δληνύηνηο ε θνηλσληθή πόισζε θαη ε
απνζύλζεζε κηθξναζηηθώλ θαη πιεβεηαθώλ ζηξσκάησλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νξαηό ρώξν
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αθξνδεμηνύ «ξηδνζπαζηηζκνύ». Γελ είλαη ηπραίν όηη όιεο ζρεδόλ νη
πνιηηηθέο δπλάκεηο πηνζέηεζαλ πξνεθινγηθά ηε ξεηνξηθή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
αζηπλόκεπζεο, πνπ ζηνρνπνηεί ηνπο κεηαλάζηεο θαη λνκηκνπνηεί ηελ πξνπαγάλδα ηεο Άθξαο
Γεμηάο. Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη ζέζεηο ηνπ αθόκε θαη ηνπ ππνζηεξηδόκελνπ από ην
ΤΡΗΕΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Αι. Μεηξόπνπινπ γηα «ειεγρόκελε κεηαλάζηεπζε»,
«θαιύηεξε θύιαμε ησλ ζπλόξσλ ηεο ρώξαο κε θνηλνηηθά θνλδύιηα γηαηί είλαη ηα ζύλνξα ηεο
Δ.Δ (!)» θνθ. Ζ κεηαηξνπή ησλ κεηαλαζηώλ ζε απνδηνπνκπαίν ηξάγν ηεο θαιπάδνπζαο
αλεξγίαο θαη θηώρεηαο είλαη κηα από ηηο πην απάλζξσπεο εθδειώζεηο ηεο βαξβαξόηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
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Κνξσλίδα ηεο αξηζηεξήο δπλακηθήο ηεο θνηλσλίαο, αλάρσκα ζηελ άλνδν ηεο καύξεο
θαζηζηηθήο αθξνδεμηάο, ειπίδα γηα ηνπο αγώλεο ηνπ αύξην είλαη ηα ηζηνξηθά αλεπαλάιεπηα
απνηειέζκαηα ηεο «άιιεο», ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο, ηεο ξηδνζπαζηηθήο θαη επαλαζηαηηθήο
αξηζηεξάο θαη εηδηθά ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ ππνζηήξημε ε ΑΝΣηθαπηηαιηζηηθή ΑΡηζηεξή
Τλεξγαζία γηα ηελ Αλαηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη από ηδξύζεώο ηεο ε ΟΚΓΔπάξηαθνο. ην πνιηηηθό ράξηε εκθαλίδεηαη πιένλ ζε εζληθό επίπεδν κηα πνιηηηθή δύλακε ζε
ξηδηθή ξήμε κε ην ζύζηεκα θαη ην πνιηηηθό ηνπ πξνζσπηθό. Η ΑΝΣΑΡΤΑ, τφρίς θακία
δηάζεζε ζρηακβοιογίας ζε κηα εποτή ποσ οη εργαδόκελοη θαη οη εργαδόκελες ηες τώρας
δοθηκάδοληαη πηο ζθιερά παρά ποηέ, είλαη αλάκεζα ζηοσς αλακθηζβήηεηοσς ληθεηές
ασηώλ ηφλ εθιογώλ. Ξεπέξαζε θάζε πξνζδνθία θαη απέδεημε ιαζεκέλεο (επηπρώο!) ζε
κεγάιν βαζκό αθόκε ηηο δηθέο καο εθηηκήζεηο γηα ηελ εθινγηθή δπλακηθή ηνπ εγρεηξήκαηνο
ζ’ απηήλ ηελ αλακέηξεζε.
Παξά ηε ζπζηεκαηηθή απνζηώπεζε από ηνλ θαζεζησηηθό ζρνιηαζκό ησλ εθινγώλ, απηή ε
αληηθαπηηαιηζηηθή, αληηζπζηεκηθή, αληηζεζκηθή αξηζηεξά αλαδεηθλύεηαη γηα πξώηε θνξά
ζρεδόλ ζε εζληθή πνιηηηθή δύλακε πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξώλεη αζξνηζηηθά πνζνζηό ηεο
ηάμεσο ηνπ 2%, λα εθιέγεη πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο ζε 6 πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο,
δεκνηηθνύο ζύκβνπινπο ζηνπο κεγάινπο δήκνπο θαη λα αγγίδεη πνζνζηά κέρξη θαη 10% ζε
Γήκνπο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ όπνπ έρεη θαηαθέξεη λα ξηδώζεη. Πξόθεηηαη γηα ηζηνξηθά
πξσηνθαλή απνηειέζκαηα από έλα πξσηνπόξν κελ θνηλσληθά πνιηηηθά ρώξν, ν νπνίνο όκσο
κέρξη θαη πξηλ ιίγα ρξόληα ζπγθαηαιεγόηαλ ζηα «ινηπά» ηνπ εθινγηθνύ ράξηε. Μόλν νη
32.000 ςήθνη πνπ πήξε ν ζπλδπαζκόο «Αληηθαπηηαιηζηηθή Αλαηξνπή ζηελ Αηηηθή» κε
επηθεθαιήο ηνλ Άγγειν Υάγην ζηελ Αζήλα μεπεξλνύλ ζε απόιπηνπο αξηζκνύο – παξά ηελ
απνρή! - θάζε εθινγηθό απνηέιεζκα ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο θαη επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο
ζηε Μεηαπνιίηεπζε. πλνιηθά νη ςήθνη πνπ ζπγθέληξσζαλ νη 11 ζπλδπαζκνί, πνπ
ππνζηεξίρηεθαλ από ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο αγγίδνπλ ηνπο 100.000! Ο
ζπλδπαζκόο ηεο Αληηθαπηηαιηζηηθήο Αλαηξνπήο ζηελ Αηηηθή, όπσο θαη νη άιινη
ππνζηεξηδόκελνη από ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ πεξηθεξεηαθνί ζπλδπαζκνί, ήηαλ νη κόλνη πνπ ζην
δεκόζην ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεθινγηθνύ αγώλα πξόβαιαλ κε ζπλέπεηα αηηήκαηα,
όπσο ε παύζε πιεξσκώλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ Υξένπο, ε εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ ππό
εξγαηηθό έιεγρν, θαηεδείθλπαλ ηελ θξίζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο σο αίηηα
ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Μλεκνλίνπ, ζπλέδεαλ ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο
πνιηηηθήο κε ην καδηθό θίλεκα θαη ηνπο θνηλσληθνύο αγώλεο κε ηελ πξννπηηθή ππέξβαζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο. Η εκθάληζε κηας ποιηηηθής δύλακες ποσ παίρλεη 2% πάλφ ζ’ ασηή ηελ
ποιηηηθή γρακκή είλαη ζεκείο θακπής ζηελ περίοδο ποσ δηαλύοσκε. Ζ δεκηνπξγία ηεο
ΑΝΣΑΡΤΑ απνηέιεζε απνθαζηζηηθή ηνκή κε ην παξειζόλ πνιπδηάζπαζεο, ζεθηαξηζκνύ
θαη θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπ ρώξνπ θαη δεκηνύξγεζε ηνπο όξνπο γηα ηε ζεκεξηλή επηηπρία.
Ωζηόζν ηο αποηέιεζκα ηες ΑΝΣΑΡΤΑ είλαη προχόλ ηες εσρύηερες κεηαβοιής ηες
ζσλείδεζες ηφλ εργαδόκελφλ θάηφ από ηελ πίεζε ηες ηδεοιογηθής θαη ποιηηηθής θρίζες
ποσ ζσλοδεύεη αλαγθαζηηθά ηελ θρίζε ηοσ θαπηηαιηζκού φς ζσζηήκαηος παραγφγής θαη
ηηο βίαηεο κεηαβνιέο ζηνπο βηνηηθνύο όξνπο ύπαξμεο ηεο κηζζσηήο πιεηνςεθίαο. Απηή ε
εμέιημε δελ είλαη γξακκηθή, δελ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε. Έρεη
όκσο αληηθεηκεληθή βάζε. Απνδεηθλύεηαη ζήκεξα όηη νη αγσληζηέο θαη νη αγσλίζηξηεο πνπ
αληηκάρνληαη ην ζύζηεκα έρνπλ δπλαηόηεηεο λα αθνπζηνύλ πεξηζζόηεξν από ηνκείο ησλ
θαηαπηεζκέλσλ θαζώο νη παξαδνζηαθνί κεραληζκνί ελζσκάησζεο εμαζζελνύλ. Σν θξίζηκν ζ’
απηή ηε δηαδηθαζία κεηαηόπηζεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη ε ίδηα ε
αγσληζηηθή ηνπο εκπεηξία, ε απηννξγάλσζε θαη ε ληθεθόξα αληεπίζεζε ηνπο ζηνλ θνηλσληθό
πόιεκν πνπ έρεη θεξύμεη ην Κεθάιαην. Απηόο ν πόιεκνο ζα είλαη αδπζώπεηνο. Ζ
θαπηηαιηζηηθή επίζεζε ζηνρεύεη ζηε ζπληξηβή ηνπ θόζκνπ ηεο εξγαζίαο. Ζ κάρε γηα ηνπο
θαηαπηεζκέλνπο ζα είλαη ιπζζαιέα. Ζ ηειηθή λίθε ηνπο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κόλν κε
επαλαζηαηηθά κέζα.
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’ απηή ηελ απνθαζηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ έθβαζε ηεο ηαμηθήο πάιεο, ην πην ζεκαληηθό
απνηέιεζκα απηώλ ησλ εθινγώλ δελ ζπλίζηαηαη ζε αξηζκνύο θαη ςήθνπο. Σν πην ζεκαληηθό
είλαη ην μαλάλησκα ηεο ειπίδαο κεηά από έλα ρακέλν πξώην θηλεκαηηθό γύξν ηελ πεξαζκέλε
Άλνημε. Σν απνηέιεζκα απηό απμάλεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επζύλεο ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο
αξηζηεξάο πνπ πξέπεη λα μεπεξάζεη ηεξάζηηεο αδπλακίεο, «ζθνπξηέο», θαζπζηεξήζεηο,
ζηξεβιώζεηο θαη παηξνγνληθά ακαξηήκαηα, λα επηρεηξήζεη άικαηα θαη ηνκέο ζην εζσηεξηθό
ηεο.
Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ είλαη επηηαθηηθό λα αλαπηύμεη κόληκνπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε ην ηκήκα
ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο πνπ ζηξέθεηαη ζ’ απηή σο θάηη λέν, ειπηδνθόξν θαη άθζαξην αιιά
απέρεη πνιύ από ην λα ζηξαηεπηεί κόληκα ζε έλα πξόγξακκα ξήμεο κε ηνλ θαπηηαιηζκό. Όινη
θαη όιεο καδί ζηελ ΑΝΣΑΡΤΑ πξέπεη λα ηε κεηαηξέςνπκε ζε απνηειεζκαηηθό εξγαιείν
ζηα ρέξηα ησλ πξσηνπόξσλ αγσληζηώλ θαη αγσληζηξηώλ πνπ ηελ πξνζεγγίδνπλ κε ειπίδα,
ηδηαίηεξα ησλ εθαηνληάδσλ έσο θαη ρηιηάδσλ αλέληαρησλ ζπληξόθσλ θαη ζπληξνθηζζώλ. Ζ
ΑΝΣΑΡΤΑ κε ηνπο εθιεγκέλνπο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ην Γήκν Αζελαίσλ ζπκβνύινπο ηεο
πξέπεη λα πάξεη, ην επόκελν δηάζηεκα, πξαγκαηηθά γελλαίεο ελσηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα λα
νξζσζεί έλα θνηλό κέησπν ησλ δπλάκεσλ ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, ηνπ θηλήκαηνο ηεο
λενιαίαο θαη ηεο Αξηζηεξάο απέλαληη ζην ξαηζηζκό θαη ηηο θαζηζηηθέο ζπκκνξίεο, όπσο είλαη
ε Υξπζή Απγή. Γηα όια απηά όκσο απαηηνύληαη απνθαζηζηηθά βήκαηα ζηε δεκνθξαηηθή
ζπγθξόηεζή ηεο σο δηαθξηηήο πνιηηηθήο δύλακεο ζε εζληθό επίπεδν πέξα από ηελ θαηαγξαθή
ηνπ «ρώξνπ» ζηηο εθινγέο.
Οη δπλαηόηεηεο ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο είλαη δεκέλεο κε ηελ ηαμηθή πάιε.
Γλσξίδνπκε όηη όια ζα θξηζνύλ ζηελ ηθαλόηεηα θαη εηνηκόηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο λα
αλαηξέςεη κε ηνπο αγώλεο ηεο ηελ θαπηηαιηζηηθή αληίδξαζε. Γελ ζα θξηζνύλ ζ’ απηέο ή
νπνηεζδήπνηε άιιεο εθινγέο. Γηα πξώηε θνξά όκσο δελ είλαη ξεηνξηθή απνζηξνθή ε
θαηάιεμε ηεο πξώηεο αλαθνίλσζεο ηνπ γξαθείνπ ηύπνπ ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ ην βξάδπ ησλ
εθινγώλ: «ζήκεξα ππάξρεη έλα ππαξθηό αξηζηεξό αληηθαπηηαιηζηηθό πνιηηηθό ξεύκα ζε όιε
ηελ Διιάδα, έλαο ππαξθηόο θαη ππνινγίζηκνο πόινο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ Αξηζηεξά. Οη
απόςεηο πνπ επηκέλνπλ ζηελ αληηθαπηηαιηζηηθή αλαηξνπή ηνπ ζθαγείνπ θπβέξλεζεο - ΔΔ ΓΝΣ, πνπ δηαιέγνπλ ην δξόκν ηνπ αλππνρώξεηνπ αγώλα, πνπ επηδηώθνπλ ζε απηήλ ηελ
βάζε ηελ θνηλή δξάζε ηεο αξηζηεξάο, πνπ αξλνύληαη ηηο ινγηθέο ηεο ζπλαιιαγήο θεξδίδνπλ
έδαθνο κέζα ζηελ θνηλσλία. Ζ επόκελε κέξα ησλ εθινγώλ δελ ζα είλαη ίδηα γηα ην θίλεκα
θαη ηελ Αξηζηεξά. Αλεβάδεη ηολ πήτε γηα ηελ ζσλέτηζε θαη θιηκάθφζες ηοσ αγώλα γηα
ηελ αλαηροπή ηοσ Μλεκολίοσ θαη ζσλοιηθά ηοσ ζθαγείοσ θσβέρλεζες – ΕΕ – ΔΝΣ, ηες
αλαηρεπηηθής θοηλής δράζες ηες αρηζηεράς. Ζ αληηθαπηηαιηζηηθή αξηζηεξά θαη ε
ΑΝΣΑΡΤΑ, εληζρπκέλεο από ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ, ζα δώζνπλ όιεο ηνπο ηηο
δπλάκεηο ζε απηή ηε κάρε».
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