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“Δεν είμαι πλέον μαοϊστής, είμαι κανονικός αριστερός”1 
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Τα μεσαία στρώματα στον καπιταλισμό είναι καταδικα-

σμένα σε αφανισμό. Το δράμα τους είναι απλό: δεν

έχουν τη δύναμη που θα τους επέτρεπε να επιπλεύ-

σουν, να οργανωθούν και να φτιάξουν τον δικό τους

“κόσμο”. Δεν περιμένουν από την ιστορία να προχωρή-

σει γιατί, το καταλαβαίνουν καλά, οι ίδιοι δεν υπάρχουν

μέσα σε αυτό το μέλλον. Αν μπορούσαν να γύρναγαν το

χρόνο προς τα πίσω, θα το έκαναν πολύ ευχαρίστως.

Δεν μπορούν όμως, και για αυτό το μόνο που μένει  είναι

να νοσταλγούν το παρελθόν. Για τον μικροαστό, το

“κάθε πέρσι και καλύτερα” είναι η φριχτή “μοίρα” που του

αναλογεί.

Και αν ακόμα το μικρό κεφάλαιο καταφέρνει να επιβιώ-

σει σε καιρούς “ηρεμίας”, η κρίση που (δεν μπορεί να

γίνει αλλιώς στον καπιταλισμό) έρχεται ξανά και ξανά,

οδηγεί τα μεσαία στρώματα στην εξαφάνιση. Είναι η

“μοιραία” κίνηση του ανταγωνισμού.

Στη διάρκεια της πορείας του το ελληνικό κράτος απέ-

κτησε μια γιγαντιαία μικροαστική τάξη· μια γιγαντιαία μι-

κροαστική τάξη που ενσωματώθηκε τόσο πολύ στη

λειτουργία του ελληνικού κεφαλαίου, που τελικά κατάν-

τησε ικανή και αναγκαία συνθήκη για την “ευημερία” του.

Έγινε σάρκα από τη σάρκα του και αναγκαίο λειτουργικό

του εξάρτημα. Και αυτή είναι άλλη μια όψη της “ελληνι-

κής ιδιαιτερότητας”: μέρος της κυρίαρχης σχέσης, απο-

τελεί ένα στρώμα που η ίδια η πορεία του το οδηγεί σε

συρρίκνωση. Κι όμως, εδώ και πολλές δεκαετίες η ελ-

ληνική μικροαστική τάξη αντί να βουλιάζει, όλο και ανα-

πτύσσεται. Και ενώ  σε αυτόν τον τόπο ο καπιταλισμός

αναπτύσσεται, τα μεσαία στρώματα όχι μόνο επιβιώ-

νουν αλλά αντίθετα  διευρύνονται κατακτώντας παράλ-

ληλα όλο και πιο οργανικές θέσεις. Η “μοίρα” τους,

όμως, παραμένει πάντα σε αναμονή...

Τη δεκαετία του '40 αυτοί ήταν που στελέχωσαν ένα δια-

λυμένο κράτος, σώζοντάς το από τον “κομμουνιστικό

κίνδυνο”. Το κράτος αναγκάστηκε να τους προφυλάξει

και να τους αναστήσει μέσα από την πολεμική κατα-

στροφή, μιας και ήταν η τελευταία του εφεδρεία. Λαδέμ-

πορες, μαυραγορίτες, ταγματασφαλίτες και φασίστες

όλων των ειδών έφεραν σε πέρας την καπιταλιστική αν-

τεπίθεση. Τη δεκαετία του '50-'60, νικητές πια, οι μικρο-

αστοί μπόρεσαν να καταλάβουν τις θέσεις που θα τους

εξασφάλιζαν την επιβίωση.  Λίγα χρόνια αργότερα, κατά

τη διάρκεια της Χούντας, αποτέλεσαν την απαραίτητη

κοινωνική βάση και για αυτό ο Παπαδόπουλος τούς

έδωσε “ψωμάκι”.  Από τη δεκαετία του '80 και μετά, η

“δεξιά  φράξια”, παρηκμασμένη πια, ουσιαστικά μια συμ-

μορία “φυλάρχων” και κατσαπλιάδων, αναγκάστηκε να

αποδεχτεί την αναβαθμισμένη ΠΑΣΟΚική μικροαστική

ιδεολογία που τα έπαιξε όλα για όλα για την επιβίωση

των μεσαίων στρωμάτων.  Και κάπως έτσι, εκεί στις

αρχές της δεκαετίας του '90, όταν το παιχνίδι έμοιαζε να

έχει τελειώσει, η καταστροφή των χωρών των Βαλκα-

νίων πρόσφερε το παρανομοποιημένο εκείνο εργατικό

δυναμικό που (για ψίχουλα και έχοντας δεχτεί πολλή βία)

θα έσωζε τους λογιών λογιών εργολάβους, μπακάληδες,

καφετζήδες, ταβερνιάρηδες, φασονάδες, κ.ά, από το

τέλος τους. Μαζί τους, βέβαια, σώθηκε και ο συρφετός

των μπάτσων, των φασιστών και των καραβανάδων.

Πολλοί λένε πως η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες

εκλογές είναι επανάληψη του φαινομένου ΠΑΣΟΚ το

'81. Πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νέος φορέας του λαϊκισμού

που με ψέματα και απάτες θα “υφαρπάξει την ψήφο του

λαού”, για να μεταμορφωθεί στη συνέχεια στα “νέα λα-

μόγια” και τα “νέα τζάκια”. Άλλοι χαρακτηρίζουν τον Τσί-

πρα ως τον νέο Παπανδρέου. Εμείς λέμε πως σαν πολύ

εύκολα να “υφαρπάζεται” αυτή η περίφημη “ψήφος του

λαού” σε αυτόν τον τόπο. Απ' όσο μπορέσαμε να κατα-

λάβουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου,

ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για “διάσωση των τραπεζών” που απο-

τελούν τη βάση της οικονομικής πολιτικής, μίλαγε για

ευρώ, μίλαγε για στήριξη της αγοράς και της επιχειρη-

ματικότητας. Είχε απωλέσει, δηλαδή, ακόμα και το ρο-

ζουλί του χρωματάκι για να προχωρήσει σε έναν political

correct μεταρρυθμιστικό λόγο. Πού είναι, λοιπόν, ο λαϊ-

κισμός”;
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Ο κάθε προλετάριος μέσα στο αδυσώπητο δίκτυο των

μητροπολιτικών κοινωνικών σχέσεων, ακριβώς επειδή

είναι θύμα και εμπόρευμα, παραμένει δια-μελισμένος, κα-

τακερματισμένος, ακρωτηριασμένος, σφιγμένος, δια-

σπαρμένος από αντιθετικές γλώσσες που πολτοποιούν

την αυθόρμητη ταυτότητά του, τη μνήμη του και τη φαν-

τασία του. Με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα φυσιολογικό

σχιζοειδές. Κι όχι μόνο πια μέσα στην εργασιακή διαδι-

κασία πλέον, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο του, ο

οποίος έχει πια ρουφηχτεί ολόκληρος από το κεφάλαιο,

έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικός πόρος του. Φετίχ

αλλά και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστρο-

φέας του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτόχειρας αλλά και

φονιάς –να λοιπόν που “εμφανίζεται ένας στρατιώτης”: ο

σχιζομητροπολιτάνος προλετάριος.    

Ρενάτο Κούρτσιο – Αλμπέρτο Φραντζεσκίνι. Σταγόνες ήλιου
στη στοιχειωμένη πόλη.

Οι σαχ είναι μια αυτόνομη πολιτική ομάδα από την

Αθήνα. Η επιλογή μας να εκδίδουμε ένα τέτοιο έντυπο

μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα από το πρίσμα της εχθρό-

τητάς μας σε κάθε μορφή, μηντιακής και μη, μεσολάβη-

σης. Η αναπαραγωγή του στα πλαίσια του ταξικού

ανταγωνισμού είναι ελεύθερη. Θα το βρείτε σε αυτοδια-

χειριζόμενους χώρους και καταλήψεις. Καθώς και σε κεν-

τρικά βιβλιοπωλεία και περίπτερα.

Για επικοινωνία στο:

saxgk@yahoo.gr

autonomia71.wordpress.com

Άν δεν το βρίσκεις αλλού, θα το βρεις σίγουρα στην κατά-

ληψη του αρχείου 71 (Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 στα

Εξάρχεια). Το υλικό του αρχείου είναι προσβάσιμο σε

άτομα και συλλογικότητες που επιθυμούν να το αξιοποι-

ήσουν για αυτομορφωτικούς και κινηματικούς σκοπούς.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν να περάσουν από

εκεί, κάθε Πέμπτη 17.00-20.00 και Σάββατο 12.00-16.00. 

σημείωση:
1 Πρόκειται για δήλωση του Β. Χατζη-

λάμπρου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βλ.

“Από τα... λοιπά της Αριστεράς στα

έδρανα της Βουλής", Το Βήμα, 13-05-

2012.

Όντως, όμως, υπάρχει και μια ομοιότητα με το 1981. Αυτή

όμως δεν είναι η αντιστοιχία μεταξύ των προσώπων και των

καταστάσεων. Δεν είναι η ομοιότητα των λόγων και των

πράξεων. Είναι η ταξική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας.

Οι Έλληνες μικροαστοί, λόγω της κρίσης ξανά, βρίσκονται

μπροστά στο “σίγουρο” μέλλον τους. Εδώ και καιρό τα πτυ-

χία “δεν έχουν αξία”, τα μαγαζάκια κλείνουν αντί να κληρο-

νομούνται, τα πελατολόγια σκορπίζονται, τα βύσματα

χάνουν τη σημασία τους. Σαν να λέμε, κρίση στην εκπαί-

δευση, κρίση στην αγορά, κρίση στην πολιτική: ο μικροα-

στικός χώρος δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, θα σηματοδοτούσε και το τέλος τους

γιατί η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της οικονομίας

δεν τους χωράει. Το τέλος των “κλεφτών πολιτικών” του

“χοντρού Πάγκαλου” της “λαμογιοκρατίας” θα ήταν και το

τέλος και του ίδιου του “αγανακτισμένου” μικροαστικού πλή-

θους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν ήταν ακόμα έτοιμος να κυβερνήσει και

το “ατύχημα” απεφεύχθη την τελευταία στιγμή. Τώρα, βέ-

βαια, θα έχει όλον τον χρόνο μπροστά της η “ριζοσπαστική

αριστερά” για να βρει τα στελέχη που χρειάζεται, να ξεφορ-

τωθεί ό,τι “μαοϊκούς”, “τροτσκιστές”,”αλτουσεριανούς” είχαν

ξεμείνει εκεί μέσα. Θα έχει όλον το χρόνο να πετάξει ό,τι

κόκκινες σημαίες είχε για ντεκόρ και να γίνει μια (ακόμα πιο)

“εθνικά υπεύθυνη” δύναμη που θα σφυρίξει το “τέλος της

μεταπολίτευσης”. Εν τω μεταξύ, θα διασκεδάσουμε τρώγον-

τας τα σκατά του Σαμαρά, του Δικτύου 21, του Πλεύρη, του

Μαρκογιαννάκη και λοιπών φασιστών, στρατόκαυλων, ντα-

βατζήδων και μαφιόζων. 
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Τα ροδάκινα και η Θάτσερ
Μας είπαν λοιπόν οι Ενωμένοι Νέοι Αγρότες Ημαθίας, ότι σε μια πατριω-

τική προσπάθεια να συμβάλουν στην πάταξη της ανεργίας, κάλεσαν Έλ-

ληνες εργάτες για τη φετινή σεζόν του ροδάκινου, αλλά να που οι αχάριστοι

δεν ανταποκρίθηκαν!1 Λίγο η βαριά δουλειά, λίγο το μεροκάματο που έχει

πιάσει πάτο, λίγο η κουλτούρα των '90s, ούτε 30 άτομα δεν μάζεψαν, ενώ

οι τρεις λάκισαν από τη δεύτερη μέρα. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο να είναι

κανείς άνεργος, αλλά και πλήρως εξαθλιωμένος για να βγάλει στο σφυρί

την εργατική του δύναμη. Και οι έλληνες ακόμα κρατάνε τον πάτο του βα-

ρελιού για τους άλλους. Για αυτούς που, ως παρανομοποιημένοι εργάτες,

μαζεύουν φράουλες με την εποπτεία της καραμπίνας και καταστέλλονται

με πογκρόμ. “Σκληρή δουλειά. Δεν είναι για μας. Να συνεχίσουν να την

κάνουν οι Αλβανοί…”, είπαν και άλλαξαν κανάλι. Και όντως, η αλβανική

αγορά ήταν αυτή που κάλυψε πάλι τις 4.800 θέσεις εργασίας στα ροδάκινα

της Ημαθίας και της Πέλλας. 

Πράγματι, οι έλληνες εργάτες δεν είναι τόσο εξαθλιωμένοι ακόμα, διαπι-

στώνει σχολιάζοντας το γεγονός ο Ανδρέας Δρυμιώτης2 - συμβούλος επι-

χειρήσεων και πρωθυπουργών. Θυμώνει με το σνομπισμό των εγχώριων

εργατών και θυμάται όταν ένας φίλος του υπουργός τού ζήτησε να εξετάσει

12 βιογραφικά καλών παιδιών, για τη μεγάλη εταιρεία που διηύθυνε. Όταν

εξήγησε στα καλά παιδιά πώς έχει η δουλειά και τι κάνουν εκεί, τα καλά

παιδιά δεν ξαναφάνηκαν. Ακόμα και όταν η επί χρόνια καθαρίστρια τον

παρακάλεσε να πάρει το γιο της εξωτερικό, ο γιος σε μια βδομάδα είπε:

“καλύτερα άνεργος στο καφενείο”.

Τι διαφορά έχει η σκατοδουλειά στο χωράφι με ντάλα ήλιο και κουβάλημα,

μάζεμα, κοψομέσιασμα για 23 ευρώ, με τη σκατοδουλεία σε μια από τις

πιο κερδοφόρες εταιρείες με ανταγωνιστικούς υπαλλήλους, μεγάλες απαι-

τήσεις, βάρδιες και ελαστικό ωράριο για τα αντίστοιχα νόμιμα ψίχουλα;

Ίσως ότι η πρώτη προορίζεται για το πλέον υποτιμημένο κομμάτι των ερ-

γατών. Αλλά και η δεύτερη δεν είναι για “καριερίστες”. Παρότι ο εν λόγω

σύμβουλος μας λέει ότι πρέπει ή να έχεις μέσο βουλευτή ή να παρακαλέ-

σεις και να πάρεις ως χάρη μια τέτοια θέση (και οι χάρες πληρώνονται

αναλόγως), φαίνεται ότι κανείς δεν ήταν αρκετά απελπισμένος για να μην

αρνηθεί το "κελεπούρι". Ως συνεπής και διορατικός τεχνοκράτης και ως

νέος που παρακολουθούσε από τις εφημερίδες τις αγωνίες και τις αντι-

στάσεις των συνομηλίκων του, στην "εργασιακή αρένα" της Αγγλίας των

'60s και των ‘70s, αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες και τις λύσεις. Για

να ορθοποδήσει το εγχώριο κεφάλαιο, απαιτείται να εξαθλιωθεί κι άλλο το

εγχώριο προλεταριάτο. Τι καλά για τη βρετανική οικονομία που σώθηκε

από τη Θάτσερ και τι κρίμα για την Ελλάδα που δεν έχει τέτοια φόντα…

Έτσι είπε ο σύμβουλος.

Νταβλούρος, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές

σημειώσεις:
1 Θανάσης Χρήστου, “27 Έλληνες έναντι 4.800 Αλβανών!”, Έθνος,

05-07-12.
2 Ανδρέας Δρυμιώτης, “Πόσοι είναι οι πραγματικοί άνεργοι;”, Κα-

θημερινή, 26-05-12.

Ένας φτωχός και μόνος

καουμπόυ... ο κ. Νταβλού-

ρος, στο καρναβάλι της

Πάτρας.



           και διεθνώς

22-5-2012 ''Τα Nέα''

τίτλος: Αυξημένος ο κίνδυνος παχυσαρ-

κίας των παιδιών λόγω έκθεσης των εγ-

κύων στον αέρα των πόλεων

Οι φτωχές έγκυες γυναίκες που εκτίθενται στη

μολυσμένη ατμόσφαιρα στο κέντρο μιας

πόλης, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να

γεννήσουν παιδί με τάση για παχυσαρκία,

σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημο-

νική έρευνα. Η νέα μελέτη για πρώτη φορά

συνδέει άμεσα την ατμοσφαιρική ρύπανση με

την παιδική παχυσαρκία και τον ταξικό αντα-

γωνισμό. Και να λοιπόν πώς επιτυγχάνεται

αυτό: οι ερευνητές μελέτησαν εκατοντάδες έγ-

κυες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 35 ετών, και

διαπίστωσαν ότι όσες έμεναν σε φτωχικές γει-

τονιές του κέντρου της πόλης όπως το Βόρειο

Μανχάταν και το Νότιο Μπρονξ, και άρα ήταν

περισσότερο εκτεθειμένες στη μόλυνση του

αέρα από τις πλούσιες κυρίες των σαλονιών,

είχαν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα το παιδί

τους να  γίνει παχύσαρκο έως την ηλικία των

πέντε ετών και υπερδιπλάσια πιθανότητα έως

την ηλικία των επτά ετών. Να λοιπόν πώς αν

είσαι φτωχή σε τούτο το κόσμο, η μόλυνση

του αέρα μπορεί να αποτελέσει τον παρά-

γοντα που θα γείρει τη ζυγαριά και θα κάνει

το παιδί σου πιο ευάλωτο σε τέτοιες έρευνες.                           

30-5-2012  ''Τα Nέα''

τίτλος: Προάγγελος καρκίνου του προ-

στάτη η φαλάκρα

Οι φαλακροί άντρες διατρέχουν αυξημένο κίν-

δυνο να εκδηλώσουν καρκίνο του προστάτη,

αναφέρουν επιστήμονες από τον Καναδά. Σε

μελέτη που πραγματοποίησαν συμμετείχαν

214 άνδρες, τριχωτοί και μη, με σχετική αραί-

ωση και καραφλομαλλιάδες και αφού η φαλά-

κρα τους ταξινομήθηκε σε τέσσερα στάδια

(ελάχιστη μπροστά στο κεφάλι, περιορισμένη

στην κορυφή του κεφαλιού, μέτρια στην κο-

ρυφή του κεφαλιού και σοβαρή φαλάκρα στην

κορυφή του κεφαλιού και στα πλάγια), διαπί-

στωσαν πως οι άντρες με εκτεταμένη φαλά-

κρα στο τριχωτό της κεφαλής είχαν κακά

μαντάτα από την περιοχή του προστάτη.                                

27-6-2012 ''Καθημερινή''

τίτλος: Βαθιά ριζωμένος στον ανθρώπινο

εγκέφαλο ο ρατσισμός 

Οι ρατσιστικές αντιλήψεις δείχνουν να είναι

βαθιά «καλωδιωμένες» στον ανθρώπινο εγ-

κέφαλο, ακόμα και σε ανθρώπους που κάθε

άλλο παρά ρατσιστές θεωρούν τον εαυτό

τους, σύμφωνα με νέα αμερικανική επιστημο-

νική έρευνα. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέ-

ρασμα ότι οι άνθρωποι μπορεί υποσυνείδητα

να είναι ρατσιστικά προκατειλημμένοι χωρίς

να το αντιλαμβάνονται, καθώς τα νευρωνικά

κυκλώματα τούς οδηγούν στο να λαμβάνουν

αποφάσεις επηρεασμένοι από το χρώμα και

τη φυλή του άλλου. Η διαπίστωση αυτή των

νευροεπιστημόνων πιθανώς θα οδηγήσει

τους ερευνητές να δουν τον ρατσισμό με άλλο

«μάτι», αφού ακόμα και “καλοπροαίρετοι άν-

θρωποι” χωρίς συνειδητά ρατσιστικές από-

ψεις, κατά βάθος έχουν τέτοιες τάσεις χωρίς

να το ξέρουν. Με λίγα λόγια θέλει να πει ο

ποιητής, ότι δε μπα να βρίζεις τους ρατσιστές

σ'αυτήν τη πόλη, δε μπα να κολλάς αφίσες

στα Εξάρχεια, δε μπα ν' ακούς panx romana,

άμα τα κυκλώματά σου την έχουν ακούσει

“χάιλ”, δε σώζεσαι φιλαράκι. Κι είναι αυτή η

''πολιτική'' ερμηνεία που δίνει η επιστήμη για

τον ρατσισμό. Ερμηνεία που “πιο φασιστική,

πεθαίνεις”, σαν να λέμε.

Ο Κασιδιάρης, κοκοκο...
το κοκοράκι, κικιρικικι...
Τόσο επαναλαμβανόμενο πλάνο από τηλεο-

πτικό χαστούκι είχαμε να δούμε από τη θρυλική

σφαλιάρα της θεούσας Αθήνη στη Δήμητρα

Λιάνη. Οι φασίστες (που βρίσκονται παντού

στην κοινωνία, χωρίς σβάστικες, αλλά και οι

κοινοβουλευτικοί τους αντιπρόσωποι, πια, με

τις σβάστικες) είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό-

τερο από  αυτά τα πλάνα. Η βία των φασιστών

βρίσκεται στα χέρια που κάθε μέρα σηκώνονται

στους δρόμους και στις δουλειές για να χτυπή-

σουν μετανάστες εργάτες. Και τα χέρια αυτά

πρέπει να κοπούν.

Θα κάνουμε δύο γρήγορες παρατηρήσεις,

όμως, μιας και το θέαμα το επιβάλλει· μία πα-

ρατήρηση για κάθε πρωταγωνιστή της “πρά-

ξης”. Αν μη τι άλλο, περιμέναμε από τον

“εκπρόσωπο τύπου” της Χρυσής Αυγής να μην

συμπεριφέρεται σαν κλεφτοκοτάς τρίτης κατη-

γορίας (καλά να πάθουμε και εμείς, βέβαια). Για

πολύ καιρό, το σάιτ των φασιστών φιλοξενούσε

την εξής προμετωπίδα: “αν δεν κάνεις θυσίες

για τις ιδέες σου τότε ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες

σου”. Ο Κασιδιάρης, όμως, αφού τα έσκασε τα

χαστουκάκια του, πήγε και κρύφτηκε στη μα-

νούλα του για να περάσει το αυτόφωρο τιμών-

τας έτσι τη μακρινή παράδοση του “κύριε δικα-

στά είμαι καλό παιδί, δεν ξέρω τίποτα, περίμενα

το λεωφορείο”. Απόλυτα λογικό· ούτε αυτός

ούτε οι ιδέες του αξίζουν τίποτα, άλλωστε. Η

σαπίλα του τον εμπόδισε να υπερασπίσει τις

πράξεις του ανοιχτά κι έτσι κατέληξε να κρύβε-

ται, σα θρασύδειλη κοτούλα που είναι. Αν η

Χρυσή Αυγή θέλει πραγματικά να βγει από τον

βόθρο που κυλιόταν τόσα χρόνια και να εκπρο-

σωπήσει τη μαφία και τον ρατσισμό στη δημό-

σια σφαίρα, θα τα βρει σκούρα χωρίς το

στελεχικό δυναμικό που αξίζει να το παρουσιά-

σει κανείς δημόσια (και όχι για να φυλάει την

πόρτα).

Από την άλλη, το τιμημένο Κόμμα πρώτα μας

ζάλισε επί δυο μήνες πως η δύναμη βρίσκεται

στους δρόμους και όχι στις κάλπες και μετά κά-

λεσε τον κόσμο να “διορθώσει την ψήφο” του

και να μην ψηφίσει Χρυσή Αυγή (!;!). Δεν έχει

κλείσει χρόνος που το Κόμμα κατέβασε τα

“στρατά” του, αυτοβούλως, για να φυλάξει τη

Βουλή. Τώρα, δεν κουνάει ούτε το μικρό του

δακτυλάκι απέναντι στους φασίστες. Τυχαίο;

What's up doc?

Μα, οι εισφορές  των φορολογούμενων
να πηγαίνουν για εκτρώσεις;

Τι κάνει ένα κράτος σε περίοδο οικονομικής

κρίσης; Καταρχήν, κοιτάει τα κιτάπια του, κάνει

τις προσθαφαιρέσεις του και βλέπει ότι όλο κάτι

λείπει. Κι αφού "δεν βγαίνει", αρχίζει να μετράει

τις "αντοχές" του και να δείχνει τα δόντια του σε

όλους εκείνους τους "σπάταλους και άχρη-

στους" που στο κάτω κάτω "δεν προσφέρουν

και τίποτα". Οπότε, κάθε κίνηση εναντίον τους

είναι απόλυτα "κατανοητή". Κάθε είδους σχε-

διασμός για την περαιτέρω υποβάθμιση της

καθημερινότητάς τους είναι απόλυτα "λογικός".

Αν τώρα αυτοί οι σπάταλοι και άχρηστοι τυχαί-

νει να είναι γυναίκες από τον πάτο της αμερι-

κανικής κοινωνίας (αφροαμερικανές ή

μετανάστριες, κατά προτίμηση), τα πράγματα

γίνονται ακόμα πιο "λογικά".

Για του λόγου το αληθές, ορίστε πώς αποφά-

σισαν να ξηγηθούν διάφορες πολιτείες των

Η.Π.Α: απαγόρευσαν τις εκτρώσεις, έκοψαν τα

κονδύλια σε κλινικές που πρόσφεραν δωρεάν

γυναικολογικές εξετάσεις, περίθαλψη (και

εκτρώσεις), απαγόρευσαν τη χορήγηση και την

πώληση αντισυλληπτικών. Προφανώς γιατί

όλα αυτά είναι πια "πολυτέλειες", για τις οποίες

δεν μπορεί να πληρώνει ο κάθε φορολογούμε-

νος ("βάζοντας την υπογραφή μου σε αυτόν

τον νόμο, συμπαρατάσσομαι με την πλειοψη-

φία των Αμερικανών που δεν συμφωνεί οι ει-

σφορές  των φορολογούμενων να πηγαίνουν

για εκτρώσεις", δήλωσε χαρακτηριστικά ο ρε-

πουμπλικάνος κυβερνήτης της Αριζόνας, Jan

Brewer 1). Και με την επίκληση του "δίκιου του

φορολογούμενου" οι κρατικοί μηχανισμοί βα-

φτίζουν τον απόλυτο έλεγχό τους πάνω στα

σώματα των γυναικών, αλλά και την ποινικο-

ποίηση της φτώχειας (γιατί περί αυτού πρόκει-

ται, σε τελική ανάλυση) σε "χρηστή διαχείριση"

των οικονομικών τους. 

Γιατί, βέβαια, οι ρεπουμπλικάνοι που ψήφισαν

τις εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι

απλώς μισογύνηδες και φανατικοί χριστιανοί

που θέλουν να υπενθυμίσουν στις γυναίκες

"ποια είναι η δουλειά τους" και να απαλλαγούν

μια και καλή από τα "ελευθεριακά κατάλοιπα"

ενός παρελθόντος που έχει να επιδείξει μια

πληθώρα φεμινιστικών αγώνων για την αυτο-

διάθεση του γυναικείου σώματος. Είναι και βα-

σικοί εγγυητές του ολοκληρωτισμού και της

φασιστικοποίησης της κρατικής μηχανής, η

οποία επιλέγει να διαχειριστεί ένα ήδη υποτι-

μημένο κομμάτι της εργατικής τάξης με όρους

ακόμα μεγαλύτερης υποτίμησης, η οποία μάλι-

στα μπορεί να φτάσει και σε σημείο βιολογικής

εξόντωσης2. Μας φαίνεται λοιπόν, ότι ο όρος

"πόλεμος κατά των γυναικών" που έχουν λαν-

σάρει διάφορες ευαίσθητες δημοκρατικές βου-

λευτίνες και "προοδευτικοί" δημοσιογράφοι

που αναγνωρίζουν ως καθήκον τους να υπε-

ρασπιστούν με τη δήθεν μαχητική τους πένα τα

περίφημα "δικαιώματα των γυναικών" (έτσι, γε-

νικά και αφηρημένα) μπορεί να είναι πολύ βο-

λικός για τους αστικής νοοτροπίας

φιλάνθρωπους εμπνευστές του, είναι όμως

εξαιρετικά προβληματικός για όλες εκείνες που

δέχονται την οργανωμένη κρατική επίθεση· για

όλες εκείνες τις εργάτριες, τις άνεργες, τις ανα-

σφάλιστες που τους γίνεται όλο και πιο ξεκά-

θαρο ότι πρέπει να κόψουν το κεφάλι τους. Για

όλες εκείνες που δεν έχουν την οικονομική δυ-

νατότητα να επιλέξουν έναν ιδιώτη μεγαλογια-

τρό ή να πάνε σε άλλη πολιτεία για να κάνουν

έκτρωση. Για όλες εκείνες που βρίσκονται κολ-

λημένες στον πάτο της ταξικής πυραμίδας,

θέση η οποία προσκρούει, όλο και πιο ανοιχτά,

στις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου...

σημειώσεις:
1 David Schwartz, “Arizona bans funding to Planned Parent-

hood in abortion fight”, Reuters, 05/05/2012.
2 Οι σκληροπυρηνικοί συντηρητικοί δεν είναι δατεθειμένοι

να κάνουν καμία εξαίρεση. Ακόμα κι αν η εγκυμοσύνη είναι

αποτέλεσμα βιασμού, ακόμα κι αν υπάρχουν επιπλοκές και

απειλείται η ζωή της γυναίκας...
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Όλες οι καταστάσεις προκύπτουν μέσα από την ιστορία τους. Τίποτα δεν μπορείς να το δεις

ξεκομμένο από τις συνθήκες που το γέννησαν, ως κάτι ουρανοκατέβατο, γιατί απλούστατα

δεν θα μπορείς να το ερμηνεύσεις ή η ερμηνεία σου θα είναι τουλάχιστον ελλιπής. Η ιστορία

είναι το Α και το Ω. Οπότε, δεν μπορείς να δεις τα μπλουζ χωρίς να κοιτάξεις πιο πίσω. Δεν

είναι απλά μια μαύρη μουσική και τελεία. Ούτε μπορείς να δώσεις μια ημερομηνία ως αφε-

τηρία. Τα μπλουζ μοιάζουν με ένα μαγειρεμένο φαγητό, στο οποίο βλέπεις τα υλικά του, τα

οποία όμως υλικά έβρασαν όλα μαζί όταν το καπάκι της κατσαρόλας ήταν κλειστό.

Σίγουρα πάντως, τα μπλουζ και οι μαύρες μουσικές γενικότερα έχουν μια ιστορική αφετηρία.

Τη δουλεία των αφρικανών και τη βίαιη μεταφορά τους στην αμερική από τις αρχές του 17ου

αιώνα και έπειτα. Είναι σημαντικό ότι οι αφρικανοί που μεταφέρθηκαν στην αμερική ήταν

από διαφορετικές φυλές, άρα προφανώς και είχαν κοντινές, αλλά διαφορετικές αναφορές.

Εκεί, οι νέγροι σκλάβοι είχαν μια διαφορά από τους υπόλοιπους σκλάβους ανά τον κόσμο.

Δεν λογίζονταν  ως ανθρώπινα όντα. Δηλαδή, πέραν της βίαιης υποτίμησης της εργασίας

τους, υποτιμούνταν ολοκληρωτικά ως ύπαρξη. Κάθε πρώτη γενιά σκλάβων στην αμερική,

γιατί η μετάβαση τους ήταν σταδιακή, είχε νωπές τις μνήμες από την αφρική. Κι αν αποζη-

τούσαν ένα πράγμα, αυτό ήταν να γυρίσουν πίσω. Κάθε δεύτερη ή τρίτη γενιά, όμως, δεν

είχε δει ποτέ της την αφρική, παρά μονάχα την άκουγε μέσα από ιστορίες από τους παλιό-

τερους. Σ’ αυτούς, το αίσθημα να γυρίσουν πίσω ήταν αποδυναμωμένο, ενώ εκείνο που

ήθελαν ήταν να καλυτερέψουν τη ζωή τους στην αμερική. ‘’Οι αφρικανικές κουλτούρες, η

διατήρηση ορισμένων κομματιών τους στην αμερική και το βάρος της υιοθετημένης εκεί

κουλτούρας παρήγαγαν τον αμερικάνο νέγρο. Μια νέα φυλή”.1     

.

Επίσης, οι λευκοί αφέντες απαγόρευαν στους νέγρους σκλάβους κάθε αφρικανικό έθιμο,

γιατί θεωρούνταν βάρβαρο, αλλά κατ’ ουσία γιατί μπορεί να υποδαύλιζε εξεγέρσεις. Αυτό

είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν να χάνονται τα καθαρά αφρικανικά τραγούδια, το ίδιο και

τα αφρικανικά όργανα. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω δεν μπορεί να θέσει κάποιος μια

χρονική αφετηρία για τα μπλουζ, οι άμεσοι πρόγονοί τους όμως ήταν σίγουρα τα τραγούδια

της δουλείας, τα οποία είχαν μουσικές καταβολές από τη δυτική αφρική. Αυτά τα τραγούδια

είχαν μισοαγγλικούς, άλλοτε και γαλλικούς ή ισπανικούς στίχους, με αρκετές καθαρές αφρι-

κάνικες λέξεις, προφορά και σύνταξη. Μιλούσαν για τη ζωή και τους πόθους των σκλάβων.

Βασικά τους χαρακτηριστικά ήταν οι δυνατές κραυγές αυτών που τραγουδούσαν, οι στιχο-

μυθίες και οι διάλογοι μέσα στα κομμάτια και φυσικά ο αυτοσχεδιασμός! Άλλωστε, οι βραχνές

φωνητικές τεχνικές των μπλουζ απορρέουν απ’ ευθείας από τις παραδόσεις της δυτικής

αφρικής. 

Τα τραγούδια της δουλείας τραγουδιόντουσαν στα χωράφια και με βάση το ρυθμό τους συν-

τονίζονταν οι σκλάβοι πάνω στη δουλειά με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Έτσι ώστε, πρώτον να

κάνουν τη δουλειά τους πιο υποφερτή και δεύτερον όλοι να δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό

και κανείς με πιο αργό οπότε και να γλιτώνουν όλοι από  τις συνέπειες της “οργής” του λευ-

κού αφέντη. Ουσιαστικά, τα τραγούδια της δουλείας είχαν ξεκάθαρο χαρακτήρα άμυνας των

νέγρων σκλάβων απέναντι στην ολοκληρωτική δουλεία. Για τους λευκούς, όμως, υπήρχε

πάντοτε ένα πρόβλημα (μόνο ένα, άραγε;). Τα τραγούδια της δουλείας, και κατ’ επέκταση τα

μπλουζ αργότερα, δεν ήταν γραμμένα σε διατονική κλίμακα. Αυτό τους έδινε πάτημα να τα

υποβαθμίζουν ως παρακατιανά, άγρια και φάλτσα.

Οι μόνες στιγμές αξιοπρέπειας
Τα μπλουζ ήταν και είναι κομμάτι της νέγρικης εργατικής τάξης  (πρώην σκλάβοι), η οποία

και μετά το καθεστώς της δουλείας ήθελε να δείξει την αντίδραση της προς τον υπόλοιπο

κόσμο. Αυτός ο ταξικός τους χαρακτήρας και όχι απλά ο φυλετικός, έστω κι αν τα κομμάτια

δεν θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη απήχηση στη λευκή εργατική τάξη, είναι που “ξενέρωνε”

και τη μαύρη μεσαία τάξη που δημιουργήθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά. Η δη-

blues blues blues bluesblues blues blues bluesblues blues blues

Blues People #1
Μαύρες μουσικές στα χρόνια της δουλείας

‘’All them pretty gals will be there,

Shuck that corn before you eat;

They will fix it for us rare,

Shuck that corn before you eat.

I know that supper will be big,

Shuck that corn before you eat;

I think I smell a fine roast pig,

Shuck that corn before you eat.’’

‘’Ain't got no home, ain't got no shoes

Ain't got no money, ain't got no class

Ain't got no skirts, ain't got no sweater

Ain't got no perfume, ain't got no beer

Ain't got no man

Ain't got no mother, ain't got no culture

Ain't got no friends, ain't got no schooling

Ain't got no love, ain't got no name

Ain't got no ticket, ain't got no token

Ain't got no God’’

Nina Simone-Ain't Got No, I Got Life

'’Oh, Ladw, I ‘m tired, uuh

Oh, Ladw, I ‘m tired, uuh

Oh, Ladw, I ‘m tired, uuh

Oh, Ladw, I ‘m tired,

A dis mess’’

Τραγούδι της δουλείας
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μιουργία αυτής της μαύρης μεσαίας τάξης, που κατείχε πιο επιφανή επαγγέλματα,

όπως του δικηγόρου, του γιατρού κτλ, έχει τις ρίζες της στην περίοδο της δουλείας.

Οι οικιακοί δούλοι και οι μαύροι ιερείς, όπως επίσης και σε πολλές περιπτώσεις οι

μιγάδες, είχαν καλύτερη τύχη από τους σκλάβους των χωραφιών, οι οποίοι βρίσκον-

ταν ακριβώς στο απόλυτο μηδέν. Μετά την κατάργηση της δουλείας, η αναπτυσσό-

μενη μαύρη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα στον αμερικανικό βορρά, προσπαθούσε να

ξεχάσει την καταγωγή της (αν ήταν δυνατόν να άσπριζε και το δέρμα της, θα το

έκανε), ενώ η μαύρη εργατική τάξη δεν προσπαθούσε να βγάλει τίποτα από τη μνήμη

της.

Κατά τη διάρκεια της δουλείας, οι νέγροι σκλάβοι είχαν, στην πλειοψηφία τους, εκ-

χριστιανιστεί. Αυτό συνέβη για δύο λόγους. Πρώτον, τους είχε απαγορευθεί  η αφρι-

κανική θρησκευτική παράδοση. Δεύτερον, εάν υπήρχαν κάποιες στιγμές στη ζωή

τους οι οποίες να τυγχάνουν μιας κάποιας αξιοπρέπειας, αυτές ήταν οι ώρες των

λειτουργιών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η νέα θρησκεία μπορούσε να τους δώσει μια

λυτρωτική διέξοδο και μια ελπίδα για τη ζωή τους. Κάτι τέτοιο, βέβαια, διόλου δεν

ανησυχούσε τους λευκούς, γιατί αφενός ο προσηλυτισμός (ενδεχομένως) να έκανε

τους σκλάβους πιο πειθήνιους και αφετέρου τα αφεντικά τον θεωρούσαν ευκαιρία

για να “εξανθρωπιστούν” τα ‘’κτήνη’’. Αν και πολλοί λευκοί έβρισκαν ότι η όλη προ-

σπάθεια ήταν μάταιη, γιατί οι μαύροι δεν είχαν ψυχή για να σώσουν!! 

Πολλές αιρέσεις, όπως οι βαπτιστές, προσέγγισαν τους σκλάβους. Σε αυτές τις συν-

θήκες, άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα τραγούδια των νέγρων σκλάβων που

ήταν θρησκευτικού περιεχομένου και τα οποία ονομάστηκαν “σπιρίτσουαλ”. Και αρ-

γότερα, περίπου στα 1870, δημιουργήθηκαν τα γκόσπελ, τα οποία ήταν τραγούδια

εκκλησιαστικού καθαρά περιεχομένου και τραγουδιόντουσαν στις λειτουργίες των

προτεσταντικών αιρέσεων κυρίως. Αυτά τα τραγούδια είχαν αυτοσχεδιαστικό χαρα-

κτήρα και ήταν a capella, αλλά πολλές φορές συνοδεύονταν από διάφορα μουσικά

όργανα και μελωδίες. Τα γκόσπελ και, κυρίως, τα σπιρίτσουαλ ήταν οι πρόγονοι των

μπλουζ όσον αφορά τις τεχνικές, αλλά και τη μουσική κλίμακα. Η αντίδραση των λευ-

κών στις πρώιμες αφροαμερικάνικες μουσικές ήρθε με τα μίνστρελ. Ήταν οι αντί-

δραση των λευκών αφεντάδων στο να έχουν έστω και την παραμικρή έκφραση οι

μαύροι, είτε πριν είτε και μετά την κατάργηση της δουλείας. Άλλωστε, η ρετσινιά του

‘’πρώην σκλάβου’’ άργησε αρκετά να φύγει (ή δεν έφυγε και ποτέ από πολλούς), με

σκοπό η μαύρη εργατική τάξη να είναι υποτιμημένη και μετά τη δουλεία. Τα μίνστρελ

ήταν τραγούδια και χορευτικά από λευκούς, οι οποίοι ντύνονταν με κουρέλια και βά-

φονταν μαύροι. Όλες οι κινήσεις τους ήταν τελείως χλευαστικές προς τους μαύρους.

Η εξάπλωση των μπλουζ
Όσον αφορά τα μπλουζ, εκτός από τα τραγούδια της δουλείας και τα σπιρίτσουαλ,

επιρροή πάνω τους είχαν και τα εμβατήρια από τις ορχήστρες του γαλλικού στρατού.

Και γενικότερα η επαφή των νέγρων σκλάβων με τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό.

Αυτό ήταν πιο εύκολο στο νότο, μιας και εκεί υπήρχαν πιο πολλοί μικροί λευκοί γαι-

οκτήμονες, με αποτέλεσμα να έρχονται πιο εύκολα σε επαφή οι σκλάβοι μ’ αυτούς,

άρα και με τα μουσικά τους όργανα! Ο χαρακτήρας των μπλουζ πηγάζει από όλα τα

παραπάνω. Προέρχεται, έστω και λίγο χοντροκομμένα, από τις αφρικανικές παρα-

δόσεις, τη ζωή των νέγρων σκλάβων με την καταπίεση, έχοντας δεχτεί διάφορες λευ-

κές επιρροές με περιτύλιγμα τα ευρωπαϊκά μουσικά όργανα. Η εξάπλωσή τους,

όμως, ξεκίνησε μετά την κατάργηση της δουλείας όταν και πολλοί πρώην σκλάβοι

μετανάστευσαν προς τον αμερικανικό βορρά παίρνοντας μαζί τους και τις μουσικές

επιρροές τους. Η φυγή τους από το νότο είχε υλικό στόχο (για να βρουν δουλειά),

αλλά ικανοποιούσε και μια συναισθηματική ανάγκη: ο νέος τόπος  θα  σηματοδο-

τούσε και μια νέα ζωή, απαλλαγμένη από τη δουλεία και οτιδήποτε τη θύμιζε. Εκεί,

στα μπαρ του βορρά, όπως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, αλλά και σίγουρα στο νότο

και ειδικά στη Νέα Ορλεάνη, γεννήθηκαν τα κομμάτια με τον σκληρό ήχο και τη βρα-

χνή φωνή των τραγουδιστών.

Σκοπός του κειμένου, όπως και των υπολοίπων αντίστοιχων σε προηγούμενα τεύχη,

δεν είναι να κάνει μια τεχνική ανάλυση πάνω σε μουσικά ρεύματα και φόρμες. Σκο-

πός του είναι να αναδείξει από πού προέρχονται αυτές οι μουσικές που αποτελούν

κομμάτι του πλούτου της εργατικής τάξης. Φυσικά, τίποτα δεν κινείται πάνω σε μια

ευθεία γραμμή και πουθενά δεν υπάρχει απόλυτη καθαρότητα, αλλά η καρδιά αυτών

των μουσικών βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη ζωή και τις συνήθειες της εργατικής τάξης·

στις αντιφάσεις της, τις ρήξεις, τα θέλω και τις αρνήσεις της.  Δεν προσπαθούμε,

ωστόσο, να δείξουμε ότι αυτές οι μουσικές είναι του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κατά

τη γνώμη μας, πρόκειται για κουλτούρες που μιλάνε για τις συνθήκες που βιώνονται

στον πραγματικό χωροχρόνο και βλέποντας κανείς όλα αυτά, καταλαβαίνει προς τα

πού “κινείται’’ η εργατική τάξη. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, άλλο πράγμα ο Gil

Scott Heron, σύμβολο της funk, και άλλο ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, σύμβολο

του σκυλοσουξεδισμού…

s bluesblues blues blues bluesblues blues blues bluesblues blues blues bluesblues blues blues bluesblues blues blues blues bluesblues blues blues blu

σημείωση:
1 Βλ, LeRoi Jones, “Blues People. Η μαύρη

μουσική στη λευκή Αμερική”, Ισνάφι, 2007.

Οι ρίζες των μπλουζ βρίσκονται στα

τραγούδια της σκλαβιάς. Βρίσκονται

στην ίδια τη σκλαβιά.

Τι έκαναν οι λευκοί αφέντες για να

περνούν δημιουργικά το χρόνο

τους μετά από την, ομολογουμέ-

νως επίπονη, εκμετάλλευση των

μαύρων στα χωράφια; Ντύνονταν

μαύροι για να τους χλευάσουν. Το

είχαν βρει το νόημα στη ζωή τους.







σημειώσεις:

1 Ο ξάδερφος του Μπασάρ Αλ Άσαντ, Rami

Makhlouf, είναι ένα καλό παράδειγμα “ταξι-

κών αντιθέσεων”. Όλα περνάνε από τα

χέρια του, οι επιχειρηματικές του δραστηριό-

τητες είναι ευρύτατες (τηλεπικοινωνίες, πε-

τρέλαιο και φυσικό αέριο, τράπεζες,

αερομεταφορές, κατασκευές,κ.ά) και ελέγχει

το 60% της συριακής οικονομίας αφού είναι

αυτός που αποφασίζει τι είδους επιχειρήσεις

θα χρηματοδοτηθούν, σε τι τομείς θα διοχε-

τευθούν τα ξένα κεφάλαια και πάει λέγοντας.

Και όπως μπορεί να υποψιαστεί κανείς, οι

εταιρείες του ήταν από τους αγαπημένους

στόχους των διαδηλωτών κατά την εξέγερση

του περασμένου χρόνου.
2 Ο υφυπουργός εξωτερικών, κύριος Δημή-

τρης Κούρκουλας, είπε να το παίξει «δημο-

κράτης» στο πρόσφατο συνέδριο του

Economist («Οραματιζόμαστε ένα λαμπρό

μέλλον για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και

την Ανατολική Μεσόγειο και οι «τεκτονικές»

αλλαγές που δρομολογούνται στον αραβικό

κόσμο αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή

Ένωση κατέχει μια μοναδική θέση για την

προώθηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ως

εκ τούτου, για τη σφυρηλάτηση νέων σχέ-

σεων με τους λαούς της περιοχής και τις

νέες αναδυόμενες πολιτικές δυνάμεις», Ιού-

λιος 2012), αλλά κάτι μας λέει ότι συγκατα-

λέγεται κι αυτός ανάμεσα σε όλα εκείνα τα

κρατικά στελέχη που ανάβουν κάθε βράδυ

μια λαμπάδα στον Αλλάχ και άλλη μια στον

καλό Θεούλη, μπας και ξεσπάσει κανένας

πόλεμος στα μέρη τους για να πουλήσουν

καμιά υπηρεσία όσο όσο. Ο κύριος Κούρ-

κουλας πάντως κάνει ό,τι μπορεί. Μιλάει στο

α’ πληθυντικό για να εκφράσει, προς κάθε

κατεύθυνση, το ενδιαφέρον του ελληνικού

κράτους και στην τελική να υπενθυμίσει ότι

«εδώ είμαστε εμείς»...
3 Παντελής Τουλουμάκος, “Η Τουρκία ως

μοντέλο για τον αραβικό κόσμο: μια ρεαλι-

στική προοπτική ή απλώς ευσεβής πόθος;”,

ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιούνης 2012.
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Μιας σύρραξης που θα ευχαριστούσε αρκετά το ελληνικό κράτος, αφού το τελευταίο

θα έβρισκε έναν “αδιαμφισβήτητο” λόγο ύπαρξης. Γιατί όσο κι αν τα νεοεκλεγέντα

στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών διαβεβαιώνουν περί του αντιθέτου 2, το ελληνικό

κράτος περιμένει να σκάσει καμιά “ευκαιρία” στην πολυτάραχη θάλασσα της Μεσο-

γείου. Γιατί, ως γνωστόν, ο καλύτερος τρόπος για να λύσουν τα αφεντικά τα οικονομικά

τους προβλήματα σε περίοδο κρίσης είναι ακολουθώντας πολιτικές/στρατιωτικές με-

θόδους. Το ελληνικό κράτος, βέβαια, το οποίο βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, γνω-

ρίζει ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες (και μάλλον πιο δραστήριοι και αποτελεσματικοί,

εδώ που τα λέμε) στη γειτονιά. Όπως είναι, για παράδειγμα, το τουρκικό κράτος, το

οποίο διεκδικεί όλο και πιο συστηματικά να έχει λόγο και πάτημα στα όσα συμβαίνουν

γύρω του, στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τον ευρύτερο αραβικό κόσμο. Φυσικά, με τέ-

τοιου είδους “ηγετικές φιλοδοξίες” και πλασαρίσματα του τουρκικού κράτους οι έλ-

ληνες επικεφαλής δεν μπορούν παρά να στραβομουτσουνιάζουν. Τι να γίνει, όμως; Ο

διακρατικός ανταγωνισμός είναι σύνθετο και απαιτητικό “παιχνίδι” που απαιτεί ανθε-

κτικότητα, μεγάλες αντοχές και επιμονή. Κι όσο για την επιμονή, νομίζουμε ότι τη

διαθέτει σε αφθονία το ελληνικό κράτος, μιας και διαχρονικά έχει επενδύσει (και έχει

κερδίσει πολλά) στη γεωπολιτική του θέση, διαλαλώντας κάθε τόσο την πραμάτεια

του.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η γνώμη ότι “σιγά, μωρέ, τι να μας πει και η Τουρκία” που

διατυπώνεται από τα επίσημα χείλη σε κάθε ευκαιρία είναι μια γνώμη πολιτική και ξε-

κάθαρα πολεμική. “Τι να πει η Τουρκία” που δεν σέβεται τίποτα, δεν ανήκει στην με-

γάλη και “πολιτισμένη” οικογένεια της Ε.Ε, παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο χώρο (κι

“εμείς” οι άβουλοι την αφήνουμε, ενώ ο Άσαντ που δεν μασάει της το έριξε το αερο-

πλανάκι), και τελειωμό δεν έχει; Να πώς το γνωστό think tank του ελληνικού κράτους,

το ΕΛΙΑΜΕΠ, λέει με ευγενικό τρόπο στη γείτονα χώρα “δεν κοιτάς τα χάλια σου,

που θέλεις και να μεγαλοπιαστείς;”: “Στο εσωτερικό της χώρας, ο πλήρης εκδημοκρα-
τισμός των πολιτικών και κοινωνικών της δομών είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ
στο πεδίο της διεθνούς διπλωματίας, η οικοδόμηση καλών σχέσεων με τα κράτη της ευ-
ρύτερης περιοχής παραμένει ένα βασικό ζητούμενο. Υπό αυτήν την έννοια, η πολιτική
των “μηδενικών προβλημάτων” με τις γειτονικές χώρες της παραμένει θεμελιώδης στό-
χος της τουρκικής διπλωματίας. Πέραν αυτών, δεν πρέπει να λησμονείται ότι αυτού του
είδους η προοπτική είναι αναγκαστικά μακροπρόθεσμη· αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τα
εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα που ήδη έχει, η τουρκική διπλωματία καλείται να
ανταπεξέλθει με επιτυχία – και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα – στις προκλή-
σεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, σε μία τόσο ευαίσθητη πε-
ριοχή, όπως η Μέση Ανατολή. Αν και μέχρι στιγμής η νέο – οθωμανική πολιτική έχει
επιφέρει κάποια γενικότερα οφέλη στην τουρκική εξωτερική πολιτική, δεν είναι βέβαιον
ότι θα καταφέρει να εκπληρώσει τόσο απαιτητικούς σκοπούς”3. Να υποθέσουμε ότι η

ελληνική εξωτερική πολιτική ξέρει από “απαιτητικούς σκοπούς”;

Απ' ό,τι φαίνεται έχει χαθεί το μέτρημα, μιας και ο συριακός στρατός συνεχίζει χωρίς

σταματημό να σφυροκοπά ολόκληρες περιοχές μετατρέποντάς τες σε ίσιωμα. Η βαρ-

βαρότητα με την οποία έχει επιλέξει η συριακή κυβέρνηση να απαντήσει στην εξέ-

γερση που ξεκίνησε τον Μάρτη του 2011 μοιάζει να είναι ανάλογη με τα προβλήματα

του συριακού καπιταλισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του. Γιατί, βέβαια, το

μπααθικό κόμμα που κυβερνάει από το 1970 τη χώρα, ο κρατικός μηχανισμός στο σύ-

νολό του, ο στρατός και η πλειοψηφία της αστικής τάξης που έχουν οργανώσει και

φέρνουν σε πέρας αυτή την πολύνεκρη αντεπανάσταση γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα

προβλήματά τους (όπως και πολλών άλλων μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικο-

νομικής κρίσης) είναι σύνθετα και απαιτητικά. Ας αναφέρουμε δύο μόνο από τα πιο

χαρακτηριστικά: α) το 33 με 40% της συριακής κοινωνίας βρίσκεται κάτω από τα όρια

της φτώχειας, με την ανεργία στους νέους να ξεπερνά κατά πολύ το 20% και ήταν

ακριβώς αυτό το κοινωνικό κομμάτι που πρωτοστάτησε στις μαζικές και μαχητικές

διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος Άσαντ, β) η Συρία βρίσκεται σε μια “ιδιαίτερη”

γειτονιά, η οποία διέρχεται μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων πρώτα και κύρια λόγω

των αραβικών εξεγέρσεων του 2011. 

Και μιλάμε για μια γειτονιά που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κρατών όπως η Ρωσία

(για την οποία η Συρία αποτελεί τη μοναδική πύλη εξόδου στην Ανατολική Μεσόγειο,

μιας και διαθέτει ναυτική βάση επί συριακού εδάφους), οι Η.Π.Α, η Κίνα και το Ισραήλ

(το οποίο μπορεί να μην πολυγουστάρει τον Άσαντ, φοβάται όμως, ίσως περισσότερο

από όλους, “τι θα του ξημερώσει” σε περίπτωση που η κυβέρνηση που θα προκύψει

μετά από την πτώση του τωρινού καθεστώτος είναι ισλαμική, όπως συνέβη με την Αί-

γυπτο και την επικράτηση των Αδελφών Μουσουλμάνων). Με άλλα λόγια, τα αφεντικά

της Συρίας και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι έχουν από τη μία να διαχειριστούν την

πίεση εντός των συνόρων (με τις ταξικές αντιθέσεις να έχουν διευρυνθεί τα τελευταία

χρόνια1, ενώ παράλληλα και μια μερίδα της αστικής τάξης να διεκδικεί να κάνει η ίδια

κουμάντο σπάζοντας το σερί των 40 χρόνων της οικογένειας Άσαντ) και από την άλλη

να επαναπροσδιορίσουν τη θέση και τις συμμαχίες τους εκτός συνόρων πάνω σε λίγο

πολύ νέες βάσεις. Κι από όπου κι αν το δει κανείς, πρόκειται για κάθε άλλο παρά “εύ-

κολες δουλειές”, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρείας σύρραξης στην πε-

ριοχή.

Στις πόσες πόλεις “καίγεται” ο κύριος Άσαντ; 

Κάποιος τρίβει τα χέρια του 
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Αυτό το κείμενο φιλοδοξούσε να είναι

ένα κείμενο αναφορικά με τα γεγονότα

που εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα τις ημέρες

που ακολούθησαν τη δολοφονία του Θ.

Λαζανά · αναφορικά με την επίθεση που

επιχείρησαν να στήσουν χρυσαυγίτες με

την πολύτιμη συνεισφορά ντόπιων ρατσι-

στών και “δε θα γίνεις Ελληνας ποτέ...”

νταήδων. Πώς όμως να επικεντρώθεις σε

αυτά τα γεγονότα, όταν μικρής ή μεγαλύ-

τερης έντασης επιθέσεις, όχι από λίγους

δήθεν γραφικούς αλλά από κάμποσους

αγανακτισμένους ελληνάρες, ενάντια σε

μετανάστες κυριάρχησαν σε πολλές πε-

ριοχές τους τελευταίους μήνες; Η άγρια

καταστολή της τελευταίας απεργίας των

μεταναστών εργατών στις φράουλες της

Μανωλάδας από ντόπιους τσιφλικάδες

και μπάτσους, η αυτοδικία και το “δίκιο”

της στην Παιανία και τελικά τα μαχαιρώ-

ματα μεταναστών από φασιστικές τσο-

γλανοπαρέες στο κέντρο της Αθήνας, σε

συνδυασμό με το πατρινό τριήμερο απο-

καλύπτουν μια καθημερινότητα όλο και

πιο συγκρουσιακή, με τον χειρότερο

τρόπο...

Μαζί με όλα αυτά, βολικοί μεταπολιτευ-

τικοί μύθοι δεκαετιών γύρω από τους φα-

σίστες και τη “μη- ύπαρξη τους”

καταρρέουν βίαια μπροστά στην ετυμη-

γορία της κάλπης. Τώρα που οι ναζήδες

είναι στη Βουλή, κανείς δεν μπορεί να πει

πια ότι “φασίστες δεν υπάρχουν”... Η

επανάληψη του εκλογικού αποτελέσμα-

τος διαλύει και τις τελευταίες ψευδαισθή-

σεις ότι τάχα η ψήφος στην Χ.Α. ήταν

ψήφος τυφλής αντίδρασης από κόσμο

που δεν ήξερε τι ψήφιζε. Βάλθηκαν έτσι

λογιών λογιών “ειδικοί” και μηντιακοί

μαϊντανοί που έντρομοι ανακάλυψαν

τους φασίστες πριν κανα μήνα, να “ανα-

λύσουν”, να “μελετήσουν” και να πλά-

σουν τους νέους μύθους που τα αφεντικά

χρειάζονται για να ντύσουν την παρουσία

των φασιστών στην κεντρική πολιτική

σκηνή. Έρευνες και συζητήσεις που πα-

ρουσιάζουν τους χρυσαυγίτες να κυριαρ-

χούν στον δρόμο με το καθημερινό

“κοινωνικό” τους έργο (έτσι λένε τώρα το

νταβατζιλίκι που πουλάνε) , φιλοσοφικές,

ακαδημαϊκές και πάνω από όλα “αντικει-

μενικές” αναλύσεις επί αναλύσεων που

έρχονται παρέα με όλα τα απαραίτητα δη-

μοκρατικά κλισέ περί “βίας που γεννά

βία”, κρίσης αξιών και της σχέσης χαμη-

λού μορφωτικού- ταξικού επιπέδου και

φασισμού κ.τ.λ. Αναλύσεις που ξεπλέ-

νουν, όταν δεν προμοτάρουν, την Χ.Α.

επιδιώκοντας με τον καταιγισμό τους την

περαιτέρω θολούρα στη σκέψη όσων

έχουν γαλουχηθεί με την εικόνα των φα-

σιστών σαν φαντάσματα του μακρινού

παρελθόντος...

Όσοι δεν ζουν τη ζωή τους μέσα από τον

τηλεοπτικό φακό και τις διαδικτυακές σε-

λίδες, όλοι όσοι με τη δράση και το λόγο

τους χρόνια παλεύουν να μην αφήνουν

χώρο για να κινούνται και να δρουν οι

φασίστες άνετα κι όσοι έχουν βρεθεί  χτυ-

πημένοι και μαχαιρωμένοι από αυτά τα

τσογλάνια γνωρίζουν καλά ποιο είναι το

παρελθόν και το “κοινωνικό έργο” των

χρυσαυγιτών. Ξέρουμε καλά ότι η Χ.Α.

είναι μια μάζωξη πειραγμένων στρατό-

καυλων μαφιόζων που δεν έχει τολμήσει

να κινηθεί δημόσια παρά μόνο με τις πλά-

τες και το Ο.Κ. των μπάτσων. Και αυτό

όχι μόνο γιατί είναι ενα μάτσο παραφου-

σκωμένες κότες! Αλλά και γιατί όταν τρι-

γυρνάνε μοναχά τους δεν είναι και λίγες

οι φορές που διάφορα καραφλά δίποδα

τρώνε το ξύλο που τους αξίζει. Γιατί ως

γνωστόν, στην πόλη δεν κυκλοφορούν

μόνο φασίστες. Κυκλοφορούν και όσοι

τους ψάχνουν! Τα διάφορα περί “κοινω-

νικού έργου” και περί “δουλειάς στο

δρόμο” (sic), λοιπόν, είναι τρελές ονειρώ-

ξεις, ικανές να πείσουν μόνο αυτούς που

ανακάλυψαν τους φασίστες τώρα, μέσα

από τις οθόνες.

Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η είσοδος της

Χ.Α. στη Βουλή, μιας οργάνωσης με

τόσο στενές σχέσεις με μπάτσους, στρα-

τιωτικούς, μυστικές υπηρεσίες και μαφιό-

ζους (βλέπε Χ. Ρήγας, ο οποίος

παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριό-

τητές του, υπήρξε και υποψήφιος περιφε-

ρειάρχης της Χ.Α. στη δυτ. Ελλάδα) είναι

και μια απόφαση πολιτική, που πηγάζει

από το βαθύ κράτος. Με τον ελληνικό κα-

πιταλισμό σε βαθιά κρίση, το πρώην με-

ταπολιτευτικό κράτος επαναπροσδιορίζει

με χαρά τη χρησιμότητα των πιστών σκυ-

λιών του. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρατικές

τακτικές και επιλογές. Μέσα από την κα-

θημερινότητά του, όποιος έχει μάτια μπο-

ρεί να δει ότι δεν είναι μικρό και

αμελητέο το ποσοστό αυτού του μικροα-

στικοποιημένου αθροίσματος ατομικοτή-

των που είναι έτοιμο να ακολουθήσει, να

χειροκροτήσει ή και να αναζητήσει “τε-

λικές λύσεις”.

Περιμένουμε, λοιπόν, πως όσο η κρίση

του ελληνικού κράτους θα βαθαίνει, όσο

τα αφεντικά θα υποτιμούν όλο και περισ-

σότερο την εργασία και τη ζωή μας, θα

βρισκόμαστε όλο και πιο συχνά αντιμέ-

τωποι με έναν έχθρο τόσο κοινωνικό και

συνάμα τόσο κάθετα ιεραρχημένο, πλαι-

σιωμένο από μπάτσους, μαφιόζους μπρά-

βους και νταήδες, που με τις επευφημίες

πρόθυμων “νοικοκυραίων” θα προτάσσει

διαρκώς το δίκιο της επιβολής του ισχυ-

ρού πάνω στον σβέρκο μας. Για εμάς, το

ζήτημα του αντιφασισμού δεν εμπίπτει

στην κατηγορία της ακαδημαϊκής διαμά-

χης μεταξύ ερευνητών. Τέτοιες προσεγγί-

σεις, με τα συντρίμια των παλαιών

εκείνων μύθων να πέφτουν και στα κεφά-

λια ακόμα και όσων δεν τους ακολούθη-

σαν ποτέ, στο μόνο που θα κατέληγαν  θα

ήταν σ’αυτό τον βαρύ στεναγμό, ακολου-

θούμενος από ένα επίσης βαρύ “γάμησέ

τα” και μετά τίποτα...  Όχι! Η αναζήτηση

μοντέλων που εξηγούν τάχα με κάθε λε-

πτομέρεια την εκλογική επιτυχία των νε-

οναζί δεν έχει μεγάλη αξία. 

Γιατί ο φασισμός είναι μια στρατηγική

των αφεντικών για τη στρατιωτική (και

καθ΄ όλα υλική) διαχείριση της εργατικής

τάξης. Και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αν-

τιμετωπίζεται με ευχολόγια. Αντίθετα,

απαιτούνται οργανωτικές δομές, δέ-

σμευση και αποφασιστικότητα προκειμέ-

νου να αντιμετωπιστούν τα υλικά

συμφέροντα που πλαισιώνουν τους φασί-

στες και οι όλο και πιο αυστηρού- στρα-

τιωτικοποιημένου ελέγχου σχέσεις, που

πλέκονται γύρω από τα κορμιά μας... Επι-

μένουμε να αντιλαμβανόμαστε την αντι-

φασιστική πάλη ως διαρκή μάχη, με την

ιστορία της, τις ιδέες της, τις επιτυχίες, τις

αποτυχίες της και τους νεκρούς της, που

διεξάγεται τόσο συλλογικά και δημόσια

όσο και στις μικρές στιγμές της καθημε-

ρινότητας.  Μάχη της οποίας η έκβαση θα

κριθεί εδώ, όχι σε κάποια μακρινή χώρα,

και θα περάσει πάνω από τα δικά μας κε-

φάλια και όχι από τα κεφάλια κάποιων

άλλων... Πρόκειται για μια μάχη πέρα για

πέρα πολιτική.

Holidays under  the greek sun
H

o
lid

a
y

s
 u

nd
e

r 
 t

he
 g

re
e

k 
s

u
n



12

Όταν σήμερα ένας εργοδότης αναζητά εργάτη, κάποια πράγματα

τα θεωρεί δεδομένα. Ακόμα και όταν ένας εργάτης αναζητά εργα-

σία, τα ίδια πράγματα επίσης τα θεωρεί δεδομένα. Ξέρουν και οι

δύο πως ο ένας πουλάει την εργατική του δύναμη σε αντάλλαγμα

χρημάτων που θα του επιτρέψουν να επιβιώσει. Όσο “κακός” (και

εμείς με αυτούς είμαστε) εργάτης και να είναι κάποιος θα κινηθεί

μέσα σε κάποια πλαίσια. Μπορεί να λουφάρει, μπορεί να τσακώ-

νεται με τους υπόλοιπους συναδέλφους του, μπορεί να είναι ασυ-

νεπής και ανεύθυνος, μπορεί να συνδικαλίζεται ή τέλος πάντων

να έχει μία από όλες αυτές τις εξοργιστικές για τα αφεντικά συμ-

περιφορές, θα καταλαβαίνει όμως πως πρέπει, αν θέλει να επι-

βιώσει, να περάσει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Πως “η

δουλειά στο τέλος θα πρέπει να γίνεται” και πως θα πρέπει να

ανανεώνει αυτόν τον κύκλο για όσο χρειάζεται. 

Αυτή η συνείδηση (ή συνειδητοποίηση) προέρχεται από το απλό

γεγονός πως για τον εργάτη μόνο μια διέξοδος επιβίωσης μπορεί

να υπάρχει: η συμμόρφωση στους κανόνες λειτουργίας της ερ-

γασίας. Είναι η καθημερινή οικονομική βία που συναντά ο εργά-

της, με τις αμείλικτες κατευθύνσεις της, που εκπαιδεύει τελικά τον

εργάτη σε ένα μέσο εργασιακό ήθος. Για τη συγκεκριμένη διαδι-

κασία είχε μιλήσει και ο Μαρξ στο Κεφάλαιο: “Στην παραπέρα πο-

ρεία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής αναπτύσσεται μια

εργατική τάξη που από αγωγή, παράδοση και συνήθεια αναγνω-

ρίζει σαν αυτονόητους φυσικούς νόμους τις απαιτήσεις του κεφα-

λαιοκρατικού τρόπου παραγωγής… ο βουβός εξαναγκασμός των

οικονομικών σχέσεων επισφραγίζει την κυριαρχία του κεφαλαι-

οκράτη πάνω στον εργάτη. Είναι αλήθεια πως εξακολουθεί να

χρησιμοποιεί την εξωοικονομική, άμεση βία, μόνο όμως σαν εξαί-

ρεση. Για τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ο εργάτης μπο-

ρεί να αφεθεί στην επενέργεια των “φυσικών νόμων τις

παραγωγής”, δηλ. την εξάρτησή του από το κεφάλαιο”1.

Όσο και αν όλα αυτά σήμερα μοιάζουν προφανή στην Ευρώπη,

δεν ήταν πάντα έτσι και δεν ήταν και παντού έτσι. Όταν οι λευκοί

φτάσανε στην Αμερική, για παράδειγμα, προσπάθησαν να χρη-

σιμοποιήσουν τους Ινδιάνους ως εργάτες στα ορυχεία τους. Η

πλήρης άρνηση των Ινδιάνων να συνεργαστούν με τους λευκούς

οδήγησε σε ένα υψηλό επίπεδο βίας που τελικά αφάνισε σχεδόν

ολοκληρωτικά τον πληθυσμό των Ινδιάνων και ανάγκασε τους

λευκούς στην εισαγωγή μαύρων σκλάβων από την Αφρική.

Παρόλ' αυτά, ακόμα και μπροστά στον πλήρη αφανισμό τους, οι

Ινδιάνοι δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν/ενσωματωθούν στις

απαιτήσεις των λευκών. “Η εργασία είχε εντελώς διαφορετική πο-

λιτισμική αξία στον κόσμο των Ινδιάνων σε σχέση με τον λευκό

κατακτητή. Η έννοια του συστηματικού κέρδους δεν υπάρχει

στους παλαιούς πολιτισμούς και όλες οι μορφές εργασίας στο-

χεύουν αποκλειστικά στην επιβίωση. Η κοσμοθεωρία ζωής του

αρχαίου κόσμου είναι το «εργάζομαι για να ζω» σε αντίθεση με

την προτεσταντική κοσμοθεωρία του χριστιανού αποικιοκράτη

που συνοψίζεται στο «ζω για να εργάζομαι»”.2  Δεν μπορούσαν

να καταλάβουν οι Ινδιάνοι γιατί θα πρέπει χωρίς λόγο να πεθά-

νουν στις δουλειές των λευκών. Τους φαινόταν πιο λογικό να πε-

θάνουν συγκρουόμενοι με τον λευκό.

Αντίστοιχο πρόβλημα μοιάζει να συναντούν ακόμα και σήμερα

διάφορες βιομηχανίες που μετακινούνται εκτός Ευρώπης, αναζη-

τώντας φτηνή εργασία, σε χώρες που δεν έχουν μακριά παρά-

δοση καπιταλισμού. Για παράδειγμα, πολλές βιομηχανίες στην

Κίνα φαίνεται πως συναντούν μια, κατά κάποιο τρόπο, πολιτι-

σμική αντίσταση των εργατών στην εργασία και τις απαραίτητες

προϋποθέσεις της. Οι εργάτες δεν είναι πολύ ευέλικτοι, δυσκο-

λεύονται με τους κανόνες πειθαρχίας των εργοστασίων, οπότε

επιστρετεύονται τα μεγάλα μέσα”· οι πολύ χαμηλοί μισθοί και η

άμεση βία αναλαμβάνουν να τους “εκπαιδεύσουν” σε αυτά που

στην Ευρώπη θα θεωρούνταν αυτονόητα. Και αν η ωμή βία φαν-

τάζει “φυσιολογική” στην περίπτωση που τα αφεντικά έχουν να

κάνουν με απείθαρχους προλετάριους, δεν είναι καθόλου έτσι

στην περίπτωση που χρειάζονται στελέχη ή και υπερειδικευμέ-

νους υπαλλήλους που θα έχουν στα χέρια τους υψηλή ή ευαί-

σθητη τεχνολογία. Ο “χώρος εργασίας”, άλλωστε, έχει ανάγκη

από ομαλότητα.

Τι είναι όμως αυτό που έχουν οι Ευρωπαίοι ή μάλλον τι είναι

αυτό που έχει καταφέρει να εμφυσήσει στους Ευρωπαίους ερ-

γάτες ο καπιταλισμός μέσα από τη μακρά παραμονή του στην

Ευρώπη; Από πού πηγάζει και πώς εμφυσήθηκε αυτή η αί-

σθηση του “επαγγελματικού καθήκοντος”; Ο Weber στο βιβλίο

του “Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού”

αναζητά την ιστορική διαδρομή αυτής της ηθικής. Υποστηρίζει

πως πολύ πριν από την ύπαρξη αυτού του “βουβού εξαναγκα-

σμού των οικονομικών σχέσεων” στην Ευρώπη εμφανίστηκε

ένα είδος θρησκευτικής ιδεολογίας που θα επέτρεπε στον κα-

πιταλισμό να αναπτυχθεί.

Μια ιδεολογία που συμπυκνώνεται με μεγάλη ακρίβεια στο

γράμμα του χαρακτηριστικότερου εκπροσώπου αυτού του

“πνεύματος της εργασίας”, του Β. Φραγκλίνου (Franklin), που

παραθέτει ο Weber: “Να θυμάσαι ότι ο χρόνος είναι χρήμα.

Όποιος κάθε μέρα κερδίζει από την εργασία του δέκα σελίνια

και πηγαίνει περίπατο ή μένει αργός στο δωμάτιό του τη μισή

μέρα, μολονότι ξοδεύει μόνο έξι πένες για την διασκέδασή του

ή την τεμπελιά του, δεν θα έπρεπε να λογαριάσει μόνο αυτή τη

δαπάνη· στην πραγματικότητα έχει ξοδέψει ή μάλλον πετάξει

πέντε σελίνια (...). Να θυμάσαι ότι το χρήμα έχει αναπαραγω-

γική και καρποφόρα φύση (...). Όποιος σκοτώσει μια γουρούνα,

εξαφανίζει όλα τα γεννήματά της μέχρι το χιλιοστό. Όποιος σκο-

τώνει πέντε σελίνια καταστρέφει (!) όλα όσα θα μπορούσε να

είχε δώσει η σωστή χρησιμοποίησή τους: ολόκληρες κολόνες

λίρες στερλίνες (...). Για 6 λίρες το χρόνο μπορεί να έχεις τη

χρήση 100 λιρών, υπό την προϋπόθεση ότι είσαι άνθρωπος

γνωστής ευφυΐας και τιμιότητας. Όποιος ξοδεύει το παραμικρό

ποσό ανώφελα, ξοδεύει το χρόνο ανώφελα 6 λίρες, που είναι η

τιμή για τη χρήση 100 λιρών. Όποιος σπαταλάει την αξία και

του πιο μικρού ποσού για ένα τμήμα της μέρας του (και τούτο

μπορεί να είναι μόνο δυό λεπτά της ώρας), αν υπολογίσουμε

τη μια μέρα με την άλλη, σπαταλάει το προνόμιο να χρησιμο-

ποιήσει 100 λίρες το χρόνο. Όποιος ανώφελα χάνει χρόνο αξίας

πέντε σελινιών, χάνει πέντε σελίνια και θα μπορούσε εξίσου

καλά να πετάξει στη θάλασσα πέντε σελίνια. Όποιος χάνει

πέντε σελίνια, δε χάνει μόνο το ποσό αυτό, αλλά και κάθε πλε-

ονέκτημα που θα μπορούσε να έχει με τη χρησιμοποίησή τους

σε επιχείρηση –δεδομένου ότι μέχρις ότου ένας νέος άνθρωπος

γίνει γέρος, θα μπορούσε ξεκινώντας από αυτά τα σελίνια να

συγκέντρωνε ένα τεράστιο ποσό χρήματος”3.

Επαγγελματικό καθήκον.
Ο Weber και η ηθική της εργασίας
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Το “πνεύμα της εργασίας”



Αυτό είναι το  flyer της συζήτησης που κυκλοφόρησε και

έγινε στο αρχείο 71,  με αφορμή το βιβλίο του Max Weber

“Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού”.
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Αυτός ο παροξυσμός τσιγκουνιάς του Φραγκλίνου είναι η παράλογη βάση

της λογικής του επαγγελματικού καθήκοντος. Μιας λογικής που κυριαρχεί με

όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους ως η μόνη λογική που θα μπορούσε

να υπάρξει παντού γύρω μας. Η παραγωγή για την παραγωγή, η απόκτηση

χρήματος προς χάριν του χρήματος και όχι για την κάλυψη αναγκών: Χ-Ε-Χ'

(χρήμα-εμπόρευμα-περισσότερο χρήμα) είναι ο κινητήρας των κοινωνιών

μας.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές πως ένα γιγαντιαίο χάσμα χωρίζει τους

Ινδιάνους της Αμερικής από τον Φραγκλίνο. Είναι ακόμα προφανές πως αυτή

η εργασιακή κοσμοθεωρία δεν μπορεί να προέκυψε απλώς από μόνη της. Ο

Weber πιστεύει πως αυτή η ιδεολογία της εργασίας δεν θα μπορούσε να εμ-

φανιστεί, αν προηγουμένως δεν υπήρχε ένα όχημα που να την καταστήσει

κυρίαρχη. Και το όχημα αυτό, κατά τον Weber, ήταν η θρησκεία του προτε-

σταντισμού που αναπτύχθηκε κατά την περίοδο της Αναγέννησης στη Βόρεια

Ευρώπη.

Ο προτεσταντισμός, και πιο συγκεκριμένα ο καλβινισμός, απέρριπτε τη μο-

ναστική απόσυρση της καθολικής και της ορθόδοξης εκκλησίας. Θεωρούσε

τον μοναστικό βίο ως φυγοπονία από τα έργα και τον καταμερισμό της εργα-

σίας που ήταν θεϊκό έργο. Έτσι, ο καλβινισμός διακήρυττε την ασταμάτητη

εργασία και το επαγγελματικό καθήκον ως τη μόνη μορφή εγκόσμιου ασκητι-

σμού για τη “δόξα του θεού”. Ταυτόχρονα, όμως, η εργασία αποκτούσε ένα

επιπλέον χαρακτηριστικό. Στο εξής, δεν ήταν απλώς ένα μέσο για την από-

κτηση αγαθών, αλλά και ένας αυτοσκοπός. 

σημειώσεις:
1 Καρλ Μαρξ, “Το Κεφάλαιο”, τόμος 1ος, Σύγ-

χρονη Εποχή, σελ 762.
2  “Η ευδαιμονία σήμερα και στο παρελθόν”, Κα-

θημερινή, 10-08-2011.
3 Max Weber, “Η προτεσταντική ηθική και το

πνεύμα του καπιταλισμού”, Gutenberg, 2006,

σελ 42.
4  Οι Diggers ήταν μια μικρή προτεσταντική αί-

ρεση που αναπτύχθηκε στην Αγγλία κατά την πε-

ρίοδο του εμφυλίου  του 1649. Οι Diggers

διεκδικούσαν δημοκρατία, ήταν ενάντια στην ιδιο-

κτησία και υποστήριζαν μια αρμονική συνύπαρξη

του ανθρώπου με το περιβάλλον. Δημιούργησαν

μικρές κομμούνες στις “κοινές γαίες”, όπου έρι-

χναν τις περιφράξεις και καλούσαν τους χωρι-

κούς να τους ακολουθήσουν και να ζήσουν μαζί

τους. Τελικά, οι κοινότητές τους κράτησαν ελάχι-

στα, καθώς καταστράφηκαν κάτω από τις επιθέ-

σεις των γαιοκτημόνων των γύρω περιοχών και

του στρατού. 

Άλλη μια ιστορία πρωταρχικής συσσώρευσης

Η εξιστόρηση του Weber για τη γένεση του κεφαλαίου μοιάζει να κινείται στο

επίπεδο των ιδεών και μόνο. Μοιάζει να υποστηρίζει πως κάποιοι, κάπου,

ξαφνικά “τρελάθηκαν” και άρχισαν να συσσωρεύουν χωρίς λόγο και ασταμά-

τητα, χτίζοντας σιγά σιγά το τεράστιο οικοδόμημα του καπιταλισμού. Η ιστο-

ρία, φυσικά, είναι πολύ διαφορετική. Η γένεση του κεφαλαίου συνοδεύτηκε

από τον αφανισμό των Ινδιάνων, την περίφραξη των κοινών γαιών και την

διά πυρός και σιδήρου μετατροπή των δουλοπάροικων σε άστεγους και πε-

ριπλανόμενους και τελικά (όσων επέζησαν) σε προλετάριους. Η γένεση του

κεφαλαίου συνοδεύτηκε από το κυνήγι των γυναικών που έμεινε γνωστό ως

“κυνήγι των μαγισσών”, από μία σκληρή μάχη για τον έλεγχο της γνώσης,

αλλά και από τη διάλυση των συντεχνιακών εργασιακών σχέσεων. Η ιστορική

περίοδος της γένεσης του κεφαλαίου είναι μια περίοδος βίας, φωτιάς και αί-

ματος· όχι μια περίοδος θρησκευτικής κατάνυξης, όπως την περιγράφει ο

Weber. Ωστόσο, το πρόβλημα με την εξιστόρηση του Weber δεν είναι τόσο η

ιδεαλιστική θέαση της ιστορίας (που και αυτό πρόβλημα είναι). Ο Weber μοι-

άζει να μην θέλει να  καταλάβει πως το “κεφάλαιο” δεν είναι απλώς χρήματα,

δεν είναι καν πολλά χρήματα, αλλά σχέση μεταξύ ανθρώπων, σχέσεις εξου-

σίας και υποταγής, σχέσεις εκμετάλλευσης. Για αυτό η “φασούλι το φασούλι”

εξιστόρηση του Weber μοιάζει να βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα,

συνιστώντας άλλη μια περιγραφή της “λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευ-

σης” αντί για την πρωταρχική βία.

Όπως και ο ίδιος αναγνωρίζει, η θρησκεία θα μπορούσε να οδηγήσει στη μοι-

ρολατρία και όχι στην εγκόσμια δραστηριότητα. Η αίσθηση ανωτερότητας του

πιστού της “μόνης εκκλησίας” θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόσυρση και

κάποιου είδους  μισοκομμουνιστικό κοινοτισμό, ενώ η αυστηρότητα της καλ-

βινικής εκκλησίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε τόσο ασφυκτικό έλεγχο που

θα έπνιγε κάθε καπιταλιστική πρωτοβουλία. Και πράγματι, στα όρια του προ-

τεσταντισμού αναπτύχθηκαν κινήματα και ιδέες που διέφεραν πολύ από το

“πνεύμα του καπιταλισμού”. Οι Diggers4 στην Αγγλία είναι ένα παράδειγμα. 

Οπότε, η παρατήρηση του Weber για την ταυτόχρονη ανάπτυξη του καπιτα-

λισμού και του προτεσταντισμού μπορεί να αντιστραφεί. Εφόσον, λοιπόν, ο

προτεσταντισμός δεν οδηγεί νομοτελειακά στη “συσσώρευση”, ποιες είναι οι

συνθήκες που τον ώθησαν προς αυτήν την κατεύθυνση; Ποιος άνεμος φύ-

σαγε στην Ευρώπη που την ίδια περίοδο έσπρωχνε τη θρησκεία, τη σκέψη,

την τέχνη, την επιστήμη προς την ίδια κατεύθυνση; 

Παρόλ' αυτά οι παρατηρήσεις και τα ερωτήματα του Weber δεν είναι χωρίς

αξία. Η ηθική του καπιταλισμού μοιάζει πράγματι με θρησκεία και όποιος αμ-

φισβητεί τη λογική της εργασίας για την εργασία, της συσσώρευσης για τη

συσσώρευση, της παραγωγής για την παραγωγή, είναι “αιρετικός”. Το “δι-

καίωμα στην τεμπελιά” αποτελεί, διαχρονικά, μία από τις χειρότερες βλασφη-

μίες. 



Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το ότι όταν η πληροφορία κυριαρχεί, χάνεται σε σημαντικό βαθμό η δυνατότητά μας να

συγκροτούμε μια συνεκτική και συλλογική αντίληψη για τον κόσμο, τόσο στο μικροεπίπεδο της καθημερινότητας όσο και στο

μακροεπίπεδο των διεθνών εξελίξεων. Εκτός από την ευκολία, που μπορεί να υπάρχει στο να συλλέγεις πληροφορίες, το να

σχηματίσεις μια άποψη χρειάζεται επίπονη και επίμονη εργασία, ατομική και συλλογική. Χρειάζονται υποδομές και ένας μπού-

σουλας που να σου λέει και τώρα που τα μαζέψαμε όλα αυτά, τι μπορούμε να τα κάνουμε. Χρειάζεται να αξιοποιούμε όσα ερ-

γαλεία έχουμε στα χέρια μας και όσα θα αποκτήσουμε στο μέλλον για μορφωτικές εκδηλώσεις, εκδόσεις και έρευνα με

απεύθυνση σε αυτό που λέμε κίνημα. Έχουμε ανάγκη να μπορούμε να κοιτάμε το παρελθόν και να το κρίνουμε, όχι με τα μάτια

του ειδικού που όλα τα γνωρίζει, αλλά με τα μάτια αυτού που προσπαθεί να μάθει. Αυτό που θέλουμε, με λίγα λόγια, δεν είναι

να δημιουργήσουμε άλλον ένα όγκο πληροφοριών, αλλά να σχηματίσουμε κινηματικές απόψεις που μπορούν να σταθούν με

αξιοπρέπεια.

Σε αυτή την στήλη θα προσπαθούμε να αναδημοσιεύουμε υλικό από τον ακροαριστερό, αυτόνομο και ευρύτερα αντιεξουσια-

στικό χώρο, η συλλογή, η αρχειοθέτηση και αποδελτίωση του οποίου έχει γίνει στους κόλπους των ομάδων που δραστηριο-

ποιούνται στο αυτόνομο εργαστήρι έρευνας και αυτομόρφωσης του Αρχείου 71. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όσες και όσους

μας τροφοδοτούν με το υλικό τους και όσα οργανωμένα εγχειρήματα μάς εμπιστεύτηκαν το αρχείο τους. 

Το εξώφυλλο από το πέμπτο τεύχος του περιο-

δικού “κοντροσόλ στο χάος”, που εκδόθηκε το

1992.

m
e
m
o
r
y
m
o
v
e
m
e
n
t

Αλβανοί επί Σολυγεία
Τους έφερε ο Τώνης. Να του φτιάξουν πέτρινα τοιχάκια, σκα-

λάκια, πεζουλάκια, ψευτοξηρολιθιές, κλιμακωτά επίπεδα και

υποστηρίξεις για τη διακόσμηση των εξωτερικών χώρων. Όλα

αυτά στο χτήμα του αδερφού του του Τζώνη, δίπλα στο χτήμα

το δικό του. (Τώρα τι χτήμα; Ενα στρέμμα και κάτι οικόπεδο

στον οικισμό «Δεντράλι» του ΣΥΕΝΔ – Συναιτερισμού των

Υπαλλήλων του Ελληνικού Νομισματικού Δανείου- στη Σολυ-

γεία: πεύκα και βράχια μεταξύ Ισθμού και Επιδαύρου γενικώς).

Τους έφερε ο Τώνης -και μιλάμε για πολλή και χοντρή δουλειά:

τον Σοκόλη, τον Λιάμες και τον Έντβι. «Καλά» διερωτήθηκε η

Έμιλυ από τα πέριξ – εκείνη βολεμένη με το παράνομο τρί-

πατο - «και πώς τους έφερες δηλαδή; Τους ταϊζεις, τους ποτί-

ζεις, τους κοιμίζεις;»

«Αμέ», ο άλλος απτόητος. «Λίγο πρωινό, λίγο μεσημεριανό,

λίγο καφέ, λίγο δείπνο – και το βράδυ ύπνο, στο υπόγειο, στο

δικό μου το σπίτι φυσικά, παραδίπλα».

«Oh, mon Dieu», ανέκραξε η Κλαίρη που έτυχε, τάχα μ'-ταχα

μ', να συλλάβει την κουβέντα απ'την άλλη άκρη της βεράντας

της, όπου και η συζήτηση με μαγιώ και ουζάκια μεταμεσημ-

βρινά. «Logés, nourris et blanchis?» Και, ρεαλιστικότερα:

«Από μεροκάματο, πώς τα πάνε; Εκείνη η πισίνα μου στάζει;»

«Σίγουρα πιο φτηνά απ'τους τεμπέλαρους του χωριού, φτη-

νότερα απ'τους πιτσιρικάδες ή τους παππούδες της πόλης –

και τζάμπα πράμα σε σχέση με το εργατικό προσωπικό του

κλεινού άστεως – που είναι και ανυπόφοροι με το ωράριο, τα

διαλείμματα, τους φραπέδες, τα τραπεζώματα, τους ύπνους –

άσε το ΙΚΑ και τα σχετικά... άσε και τα πέρα-δώθε».

(...)

Η Τζένη, η γυναίκα του, που λέει πάντα αυτό που δεν πρέπει

να πει τη στιγμή που δεν πρέπει να το πει, αποφασίζει να πα-

ρέμβει: «Αν έρχονταν, άμα τελειώσουν, φυσικά από σένα, λέω

αν, ίσως ποιος ξέρει, έτσι, να μας ασπρίσουν το σπίτι, έχει

ανάγκη και ο Τζωρτζής...» Ο αδερφός μου την κατακεραυνώνει

άμεσα και τελεσίδικα: «Είπαμε! Το σπίτι μας θα το βάψουν οι

Πολωνοί του Εργοταξίου μου, όταν θα κλείσουμε για διακοπές.

Να μην κάθονται κιόλας... Εξάλλου, εγώ, δεν βάζω ξένους στο

σπίτι μου!»

«Πέστα, Τζώρτζη» επεμβαίνει κι ο Ντίμης. «Της τα λέω της

Κλαίρης: δε θέλω πια Φιλιππινέζες στο σπίτι μου. Βλέπεις τι

γίνεται γύρω σου. Και ξαφνικά μου βγήκε με μια Σρι-Λαν-

κέζα!...»

(...)

Στην επιστροφή, στο προ-κατ μας, επιμένω να περάσουμε οι-

κογενειακώς, τρεις το απομεσήμερο, από του Τζώνη, να εξε-

τάσουμε το Έργον. (...) Ανακράζει κι ο Τζώνης μόλις μας

βλέπει και υπερήφανα μας ξεναγεί. Είναι εκεί ο Σοκόλης κι ο

Λιάμες και ο Έντβι, δουλεύουν μισόγυμνοι στην κάψα του

απογευματινού κορινθιακού ήλιου.

«Τζάμπα πράμα», επιμένει ο Τώνης. «Και το βράδυ, μόλις

σκοτεινιάσει, κάνουμε μια βόλτα στις γύρω οικοδομές. Όλο και

κάποιο δοκάρι θα μου κουβαλήσουν, κάποια σανίδα, κάποιο

μαδέρι. Άμα είναι από φιλικό σπίτι, τους έχω ντρεσάρει να τα

επιστρέφουν μετά τα καλουπώματα, αλλιώς...» κουνάει τους

ώμους του. «Στο τζάκι, το χειμώνα».

Ορυμαγδός!

Ενα ημιφορτηγό, με ραδιοκασετόφωνο στη διαπασών αφικνεί-

ται. Κόκκινο Datsun, Toyota, Nissan, Hyundai... Απτόητος ο

Τώνης -χαρακτηριστικό του: «Καλώς τους: Καλώς τους!” Και

οι απαραίτητες συστάσεις: «Ο Αλής ή Λάμπρος, και ο Χασάν

ή Ρίζος, και ο... και ο... Φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, Βορει-

οηπειρώτες αυτοί, έ! Πατριωτάκια;»

Το «Κοντροσόλ στο χάος» υπήρξε ένα gay fanzine που κυ-

κλοφόρησε πέντε τεύχη απ'το 1986 μέχρι το 1992, και που αν

και διάφοροι συντελέστες του άργοτερα έγιναν μεγάλα ονό-

ματα του καλλιτεχνικού στερεώματος, τότε βρισκόταν στον

απόηχο του punk κινήματος της ευρύτερης περιοχής των

Εξαρχείων. Το 5ο και τελευταίο τεύχος είχε ως θέμα το “Ξένοι

στην Ελλάδα”. Από εκεί παραθέτουμε και το παρακάτω κεί-

μενο που σε μορφή ιστορίας προσπαθεί να αποτυπώσει το

κλίμα της εποχής, μιας εποχής που μεγάλη μερίδα της εργα-

τικής τάξης από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ έρ-

χεται στην ελλάδα και τα ελληνικά αφεντικά, μεγάλα και μικρά,

την υποδέχονται τρίβοντας τα χέρια τους. Το σημαντικό είναι

ότι δεν ψελλίζει, όπως έκανε και κάνει μεγάλο κομμάτι της ελ-

ληνικής αριστεράς, διάφορα φιλάνθρωπα, αλλά με τον τρόπο

του και με τον όποιο κυνισμό του βάζει στο επίκεντρο την ερ-

γασία και την εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών.
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Σίγουρα η ελληνική ιστορία έχει δοκιμαστεί

σκληρά από την μπουρδολογία, δύσκολα όμως

θα μπορούσε οτιδήποτε να συγκριθεί με την

προεκλογική συζήτηση γύρω από το ευρώ και

τη δραχμή. Επί εβδομάδες οι δρόμοι, οι τηλεο-

ράσεις και τα οικογενειακά τραπέζια εξέπεμπαν

ρηχότητα και θεωρίες συνωμοσίας. Θα “μας”

διώξουν, λέει, από το ευρώ οι Ευρωπαίοι γιατί

είμαστε ρεμάλια τελειωμένα. Τελικά ο κύριος Σα-

μαράς μας έσωσε. Σωθήκαμε!

Το ευρώ όμως δεν είναι απλώς ένα νόμισμα, το
ευρώ είναι στρατηγική. Η στρατηγική αυτή πάει

κάπως έτσι: Όταν μια οικονομία βρίσκεται μπρο-

στά στην κρίση της αντί να υπεκφεύγει με οικο-

νομικά τεχνάσματα και παραθυράκια, θα πρέπει

να την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία αναδιάρθρω-

σης στο εσωτερικό της. Θα ξεσκαρτάρεται, δη-

λαδή, το “οπισθοδρομικό” κεφάλαιο και θα

αφήνει χώρο στο “υγειές” για να αναπτυχθεί. Το

ευρώ σήμανε το τέλος διαφόρων μεθόδων

“προστατευτισμού” για το κεφάλαιο στο εσωτε-

ρικό μιας χώρας. Και προστατευτισμός σήμαινε

πάντα και “οικονομικός πόλεμος”.

Τι είναι, όμως, αυτό που χαρακτηρίζει ένα κεφά-

λαιο “υγειές”; Δεν είναι τα νέα μηχανήματα, οι

νέες τεχνολογίες, οι νέες μέθοδοι παραγωγής.

Τα κέρδη μιας επιχείρησης δεν τα παράγει ο χάι

τεκ εξοπλισμός, αλλά η εκμετάλλευση της εργα-

σίας. Μια τεχνολογία είναι “ριζοσπαστική” μόνο

αν αυξάνει το ποσοστό εκμετάλλευσης της ερ-

γασίας. 

Έτσι όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, μια

χώρα βρίσκεται στο εξής δίλημμα: Να ακολου-

θήσει μια πολιτική “ελεύθερου” ανταγωνισμού;

Να εκθέσει, δηλαδή, το κεφάλαιό της στον

άνεμο που θα την απογειώσει, που θα το διδά-

ξει (μέσα από κακουχίες, είναι η αλήθεια) πώς

να κάνει καλά τη δουλειά που η ιστορία του έχει

αναθέσει; Ή θα προτιμήσει να προστατέψει τα

ντόπια αφεντικά της, προκειμένου να μπορέ-

σουν να αναπτυχθούν; Αν ο προστατευτισμός

μπορεί να επιτρέψει να “κρυφτούν κάτω από το

χαλάκι” δομικά προβλήματα, ο ανταγωνισμός

είναι το οξυγόνο που εισπνέει το κεφάλαιο. 

Μια παρενέργεια ακόμα της εθνικής νομισματι-

κής πολιτικής είναι πως μέσα από τον πληθω-

ρισμό και την υποτίμηση μπορεί να επιτρέψει

πλασματικές “παροχές” προς την εργασία, μπο-

ρεί να παρουσιάσει τον ανταγωνισμό κεφα-

λαίου-εργασίας σαν να έχει προσωρινά

ανασταλεί. Βέβαια, και η εργασία πρέπει να μοι-

άζει τόσο απειλητική που να το αξίζει...

Ποια είναι, λοιπόν, η στρατηγική του ευρώ; Οι

χώρες της ευρωζώνης αποφάσισαν όλες μαζί,

τον Γενάρη του 1999, να φτιάξουν έναν ενιαίο

νομισματικό χώρο, να ρίξουν τα νομισματικά

τους τείχη και να εκθέσουν την ικανότητα τους

για εκμετάλλευση της εργασίας σε συναγωνι-

σμό. Να φτιάξουν στον χώρο τους ένα μεγάλο

ψάρι που θα προσπαθήσει να φάει τα μικρά.

Αυτό ήταν κάτι που το αποφάσισαν όλοι μαζί και

όλοι είχαν να κερδίσουν. Εταίροι και όχι εξαρτη-

μένοι, ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως της

ικανότητας του καθενός να κερδίσει διαφορετικό

μερίδιο από τη συμφωνία. Μια κοινή απόφαση,
λοιπόν, μια κοινή απόφαση επίθεσης κατά της
εργατικής τάξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια τακτική

δοκιμάστηκε, και σίγουρα δεν θα είναι και η τε-

λευταία. Η Αργεντινή του 2000, που τόσο αρέσει

σε όλους να παρομοιάζουν τη σημερινή κατά-

σταση στην Ελλάδα με τα όσα συνέβησαν εκεί,

ακολουθούσε μια τέτοια τακτική. Για να εμποδί-

σει τον πληθωρισμό της κλείδωσε την ισοτιμία

του νομίσματός της (πέσο) με το δολάριο σε

αναλόγια 1 προς 1. Αυτό είναι κάτι που έγινε

όταν η κυβέρνηση της Αργεντινής προσπάθησε,

σε συνεργασία με το ΔΝΤ, να “αναδιαρθρώσει

την οικονομία” της, δηλαδή να αναδιαρθρώσει

την εργατική τάξη της. Το ΔΝΤ βοήθησε προς

αυτή την κατεύθυνση και όχι το αντίθετο. Με τα

λόγια του ίδιου του υπουργού Οικονομικών της

Αργεντινής: “Τη δεκαετία του’90, εγώ ως υπουρ-
γός Οικονομικών κατάφερα να βγάλω την Αρ-
γεντινή από τον υπερπληθωρισμό. Η Αργεντινή
τότε υπέφερε διαρκώς από έναν πολύ υψηλό
πληθωρισμό από τα μέσα της δεκαετίας του’70.
Και στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, αυτό το πρό-
βλημα μετατράπηκε σε υπερπληθωρισμό. Φτά-
σαμε να έχουμε 4000% πληθωρισμό ετησίως.
Γι’ αυτό έπρεπε τότε να εφαρμόσουμε ένα πρό-
γραμμα σταθερότητας, το οποίο ονομάστηκε
Πρόγραμμα Μετατρεψιμότητας, και ήταν ισότιμο
με την είσοδο της Ελλάδας και άλλων χωρών
στο καθεστώς του ευρώ. Γιατί μετά από εκείνη
τη στιγμή στην πράξη το νόμισμά μας έγινε το
δολάριο. Είχαμε νόμισμα Αργεντινής, αλλά το
νόμισμά μας ήταν εγγυημένο από το δολάριο”.1
Θα ήταν παράξενο, λοιπόν, αν τώρα το ΔΝΤ ή

η ΕΕ ή τελικά το ελληνικό κράτος, αποφάσιζε να

πουλήσει τη στρατηγική του εγκαταλείποντας το

ευρώ. 

Αυτό καθόλου δεν σημαίνει, όμως, πως το μέλ-

λον του ευρώ είναι εγγυημένο. Το ευρώ συγκρο-

τήθηκε κάτω από πολύ πιο ήρεμες συνθήκες,

από δήθεν συμμαχικά κράτη (που λίγες δεκαε-

τίες πίσω ξεκοιλιάζονταν και ανοιχτά). Η κρίση,

όμως, οξύνει τις αντιθέσεις και οι διαφορετικές

στρατηγικές έρχονται στην επιφάνεια. 

Κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν δυνάμεις στην

Ελλάδα που θα παλέψουν ώστε το κράτος να

συνεχίσει να ακολουθεί τη στρατηγική του ευρώ,

τη στρατηγική της αναδιάρθρωσης της εργασίας

μέσω της προσκόλλησης στο νόμισμα. Υπάρ-

χουν, ακόμα, στην Ελλάδα δυνάμεις οικονομι-

κού εθνικισμού που πιστεύουν πως, μετά την

απαξίωση της ζωής της εργατικής τάξης μέσω

της μείωσης μισθών και παροχών, θα πρέπει να

προχωρήσουν και σε μια καλή υποτίμηση του

νέου εθνικού νομίσματος. 

Θα “μας” διώξουν από το ευρώ, λοιπόν; Μάλλον

μοιάζει να οδεύει προς την καταστροφή του στα

εξ ων συνετέθη, έτσι και αλλιώς. Η κρίση κάνει

την κερδοφορία του κεφαλαίου όλο και πιο δύ-

σκολη, ενώ το ποιος θα είναι ο δρόμος που θα

επιλέξει ο κάθε σχηματισμός των αφεντικών για

να αναπροσαρμόσει στις νέες συνθήκες την ικα-

νότητά του για εκμετάλλευση της εργασίας μένει

να φανεί.

Από τη μεριά μας, θεωρούμε ότι η ερώτηση

“ευρώ ή δραχμή;” είναι μια ερώτηση χωρίς

βάση. Αυτό που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι

των ευρωπαϊκών κρατών είναι οι τακτικές και οι

σχεδιασμοί για την αύξηση της εκμετάλλευσής

μας. Ποιος, άραγε, θα μπορούσε να είναι ο

ρόλος μας σε μια τέτοια συζήτηση; 

Γιατί κύριε;

σημείωση:
1 http://www.exandasdocumentaries.com/series/ar-

gentina/exandas-decade.php

Στην έκδοση “Η εργασία, η ενέργεια, η

κρίση και το τέλος του κόσμου. Σκέψεις

για την τεχνολογία και την καπιταλιστική

κρίση από τη δεκαετία του '80” που μόλις

κυκλοφόρησε από το Αρχείο 71, μπορεί

να βρει κανείς κείμενα γραμμένα (στην

πλειοψηφία τους) από τον George Caf-

fentzis. Στα κείμενα αυτά αντανακλώνται

θέσεις και ιδέες της αυτονομίας, όπως

αυτές διαμορφώθηκαν στις δεκαετίες '70

και '80 στις ΗΠΑ. Ακολουθούν δύο ενδει-

κτικά αποσπάσματα,όπως παρουσιάζον-

ται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου:

“Καθώς η ανασύνθεση του κεφαλαίου

προχωράει, η ίδια η εικόνα του εργάτη

μοιάζει να αποσυντίθεται. Κάτω από το

απόκοσμο φως της πετρελαϊκής κρίσης

η φιγούρα του ψωμωμένου εργάτη της

αλυσίδας θολώνει, τρεμοπαίζει και ξάφ-

νου χωρίζεται στα δυο –από τη μια η ερ-

γάτρια των υπηρεσιών, από την άλλη ο

αφηρημένος προγραμματιστής υπολογι-

στών” (...)

Η Εργασία, η Ενέργεια, η Κρίση 

και το Τέλος του Κόσμου, 1980.

“Ο πραγματικός στόχος της καπιταλιστι-

κής αναπαραγωγής είναι η παραγωγή

της εργατικής δύναμης· τα ανθρώπινα

ζώα που ενσαρκώνουν την εργατική δύ-

ναμη δεν δημιουργούνται παρά παρεμ-

πιπτόντως. Από τη σκοπιά του

κεφαλαίου αυτά τα ζώα είναι ανθρώπινα

μόνο εφόσον ενσαρκώνουν εργατική δύ-

ναμη και ένα σύνολο τέτοιων ζώων απο-

τελεί πληθυσμό μόνο εφόσον μπορεί να

μετατραπεί σε μεταβλητό κεφάλαιο. Εν-

τωμεταξύ η μετάβαση από το ζώο στον

άνθρωπο, από το ζώο στο κεφάλαιο,

κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεω-

ρηθεί «φυσική». (...) Η ταξική πάλη δεν

είναι πάλη γύρω από τη γέννηση και τον

θάνατο, αλλά πάλη γύρω από το τι γεν-

νιέται και το τι πεθαίνει”.

Μεταθανάτιες Σημειώσεις περί Πυρηνι-

κού Πολέμου, 1983.

Η αφίσα της εκδήλωσης/συζήτησης με τον

George Caffentzis με αφορμή το βιβλίο του

που εκδόθηκε από το Αρχείο 71.
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