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Ο 
βασικότερος λόγος για τη συγγραφή ενός νέου 
τεύχους των Παιδιών της Γαλαρίας –τέσσερα χρό-
νια μετά την έκδοση του τελευταίου τεύχους– ήταν 
η αναγκαιότητα απάντησης σε έναν διαδεδομένο 

μύθο που η διαρκής επανάληψή του μέσα στο «χώρο» έχει 
συσκοτίσει τα πράγματα: ότι η άνοδος του Σύριζα στην εξου-
σία ήταν το αποτέλεσμα μιας προηγηθείσας ήττας του «αντι-
μνημονιακού κινήματος». Μια παραλλαγή αυτής της λανθα-
σμένης εκτίμησης είναι, για παράδειγμα, η άποψη του John 
Holloway και των συνεργατών του ότι η «αποτυχία» του Σύρι-
ζα να γίνει το αντίβαρο στο νεοφιλελευθερισμό είναι διπλή 
αποτυχία της θεσμικής αριστεράς και του κινήματος (λες και 
αυτά τα δύο ταυτίζονταν – πράγμα που δεν ισχύει ιδιαίτερα 
για την περίοδο πριν από τον Φλεβάρη του 2012). Υπάρχουν 
κι άλλες παραλλαγές αυτού του μύθου: ότι το κίνημα το 2012 
ήταν ακόμα σε διαδικασία εδραίωσης εναλλακτικών δομών 
και τη διαδικασία αυτή την εξέτρεψε η συνειδητή χρήση των 
εκλογών από το κεφάλαιο, που δική του επιλογή ήταν ο Σύρι-
ζα κι άλλες τέτοιες αστειότητες.

Η άνοδος του Σύριζα στην εξουσία το 2015 και η εδραί-
ωσή του στο τιμόνι του έθνους-κράτους δεν σηματοδοτεί 
την ήττα ή την αποτυχία του «αντιμνημονιακού κινήματος». 
Σηματοδοτεί τη νίκη του. Για να ακριβολογούμε, τη νίκη της 

κυρίαρχης τάσης του. Το κίνημα ήταν ένα κατά βάση λαϊκο-
δημοκρατικό, αντιφασιστικό κίνημα που πίστευε ότι «η χού-
ντα δεν τελείωσε το ’73» και ήθελε να εμποδίσει την άνοδο 
της χ.α. στην εξουσία δίπλα στο «μαύρο μέτωπο» των μνη-
μονίων, εκδημοκρατίζοντας ταυτόχρονα το κράτος με την 
ένταξη σ’ αυτό αμεσοδημοκρατικών και συνεταιριστικών 
δομών. Ο Σύριζα ήταν, λοιπόν, ο πραγματικός ορίζοντάς 
του, ως συμπύκνωση και έκφραση των βασικών του χαρα-
κτηριστικών, όπως οι παλαιστινιακές εθνικοαπελευθερωτι-
κές οργανώσεις είναι ο ορίζοντας των αγώνων του παλαι-
στινιακού «λαού», το ΡΚΚ του κουρδικού, οι Αδελφοί Μου-
σουλμάνοι του αιγυπτιακού και πάει λέγοντας. Κι αν ακόμα 
ο Σύριζα δεν υπήρχε, ο δημοκρατικός κόσμος του κινήμα-
τος –οι «λαϊκές συνελεύσεις», η νέα επιχειρηματικότητα, τα 
διαμαρτυρόμενα εναντίον των μνημονίων άτομα-πολίτες– 
θα έπρεπε να τον εφεύρει.

Το γεγονός ότι κανένας φιλοσυριζέος δεν είναι σήμερα 
ικανοποιημένος δεν οφείλεται στο αιώνιο ανικανοποίητο της 
ανθρώπινης φύσης ή στο ότι ο Σύριζα «απέτυχε», αλλά στη 
δυσάρεστη υπενθύμιση ότι, σε περίοδο υποχώρησης της 
ταξικής πάλης, η πολιτική δεν είναι, ούτε καν σχετικά, αυτό-
νομη από τον κυρίαρχο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 
Μόλις είπαμε την κακή λέξη που πολλοί ήθελαν να ξορκί-

Προλογικό 
σημείωμα

—O πραγματικός εχθρός, Μπερνάρ, είναι αυτή η άγρια ειδωλολατρική φυλή που ζητάει μεγα-
λύτερους μισθούς, σέρνει τα πόδια της στους χώρους εργασίας και εχθρεύεται τους συνδικα-
λιστές και τα πολιτικά κόμματα. Ο παγκόσμιος εσωτερικός εχθρός. Αυτούς είναι που πρέπει να 
πλαισιώσουμε με τις οργανώσεις μας, τα social media και τις πολιτικές της ταυτότητας, οποιασ-
δήποτε ταυτότητας, εθνικής ή καταναλωτικής. Και πάνω απ’ όλα πρέπει να τους έχουμε ενταγμέ-
νους στη λαϊκο-δημοκρατική πολιτική, οποιαδήποτε λαϊκο-δημοκρατική πολιτική αρκεί να μην 
μπορούν να εκφραστούν σε μια δική τους δημόσια σφαίρα που θα μας γράφει στα παλιά της τα 
παπούτσια επειδή δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα των αναγκών τους.
—Αββά, μιλάς σοφά!

Αββάς ντε Περινιόν, Στα Υπόγεια του Βατικανού 
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σουν από το κίνημα: «καπιταλισμός». Πράγματι, τι κρίμα που 
τα όμορφα δημοκρατικά και συνεταιριστικά-μαγαζατορι-
κά όνειρα πρέπει να συντρίβονται πάνω στους υφάλους της 
καπιταλιστικής πραγματικότητας και των «οικονομικών δει-
κτών» που αν δεν «βελτιωθούν» καμία «έξοδος από τα μνη-
μόνια δεν είναι εφικτή» – όπως ακούραστα επαναλαμβάνει 
η κυβέρνηση του «λαού»!

Δόθηκε μάχη για να περιθωριοποιηθεί εντός του κινή-
ματος η ταξική προοπτική από τα κάτω –αυτή είναι η μόνη 
ήττα που εμείς ξέρουμε ότι έλαβε χώρα τα τελευταία χρό-
νια– και οι ευγενικές δημοκρατικές ψυχές του κινήματος 
αναγκάζονται να υφίστανται τις συνέπειες αυτής της περι-
θωριοποίησης κάθε μέρα – ως συνεχιζόμενο ταξικό-μνημο-
νιακό πόλεμο οργανωμένο από τα πάνω, από τη δεξιά και 
την αριστερά του κεφαλαίου! Και καλά η «εξέγερση από τα 
δεξιά»: αυτή μπορεί πάντα να βρει ένα επαρκές ιδεολογικό 
καταφύγιο για την απογοήτευσή της στον Αμβρόσιο και τις 
ελληνικές σημαιούλες. Αλλά η δημοκρατική «εξέγερση από 
τα αριστερά»; Που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο από το 
γεγονός ότι δεν είναι προσωρινά στην κυβέρνηση η κακιά, 
«αντιδραστική» δεξιά; Που βλέπει να μην μπορούν να αξιο-
ποιηθούν όπως θα έπρεπε τα (αντιρατσιστικά, αντισεξιστι-
κά, τεχνοκρατικά) διδακτορικά της και τα μαγαζιά της στην 
αγορά; Αναγκάζεται να βολευτεί προσωρινά όπως μπορεί 
(στις ΜΚΟ, στις ΚΟΙΝΣΕΠ, στα υπουργεία, στα ερευνητικά 
προγράμματα των πανεπιστημίων κλπ.) ή να καταφύγει στην 
Ευρώπη για καριέρα. Κι οι μειοψηφικές προλεταριακές πρα-
κτικές, που μόνο στις πιο βίαιες και αρνητικές εκδηλώσεις 
τους κατάφερναν να υπερβούν τη λαϊκοδημοκρατική τους 
πλαισίωση, ακόμα και πριν από το 2012; Όσες δεν φυτοζω-
ούν, έχουν απορροφηθεί πια από τη φιλοεαμική, σταλινική 
εκδοχή της λαϊκής δημοκρατίας.

Τι είναι αλήθεια αυτό το κωλοσύστημα που δεν αφήνει 
όλα τα δημοκρατικά λουλούδια ν’ ανθίσουν; Αυτό θα μπο-
ρούσε να το εξηγήσει μόνο μια θεωρία που θα εντόπιζε τα 
σκαμπανεβάσματα της αυτο-αξιοποιούμενης αξίας στο αντι-
φατικό σταυροδρόμι των ανταγωνιστικών διαδικασιών της 
αγοράς, των τεχνολογικών αναδιαρθρώσεων της παραγω-
γής υπεραξίας και των μεταμορφώσεων της κοινωνικής ανα-
παραγωγής. Μια θεωρία των κρίσεων με άλλα λόγια.

Για τους περισσότερους όμως πρώην κινηματικούς δεν 
υπάρχει πια χρόνος για νέες θεωρητικές και κινηματικές 
περιπέτειες. Ό,τι παίχτηκε, παίχτηκε. Τώρα πρέπει να βγει 
το καθημερινό ψωμί της επιβίωσης, καριέρες πρέπει να χτι-
στούν, μαγαζιά να οργανωθούν...

Η γλαυξ της Αθηνάς μια ζωή θα πετάει το σούρουπο. Ήδη 
είναι αργά και δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση ότι στην ταυ-
τόχρονα πρωτογενή –βασισμένη στις εμπειρίες μας– και 
αναστοχαστική ιστορία που παρουσιάζουμε στις επόμενες 

σελίδες θα βρεθούν πολλά ευήκοα ώτα. Η αγωνία της ζωής 
όμως μας σπρώχνει διαρκώς προς το κέντρο των πραγμά-
των· εκεί που δημιουργηθήκαμε. Η προσωπική μας ιστορία 
είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία του «αντιμνημονιακού 
κινήματος». Ας πούμε λοιπόν ότι η δημοσίευση των σκέψε-
ων που ακολουθούν επιβλήθηκε πάνω απ’ όλα από την προ-
σωπική ανάγκη της διαύγασης αυτού που ζήσαμε. Και μεις οι 
ίδιοι μοιραστήκαμε κάποτε με δύο τρόπους τις ψευδαισθή-
σεις που εδώ κριτικάρονται: α) υπερεκτιμήσαμε τις αρχικές 
αυθόρμητες ταξικές πρακτικές, την απόρριψη των πολιτι-
κών κομμάτων, τη διάθεση για αυτοργανωμένη ικανοποίη-
ση των κοινωνικών αναγκών που προηγήθηκαν της ανόδου 
του Σύριζα και του αντιφασιστικού κινήματος, χωρίς να μπο-
ρέσουμε να διακρίνουμε έγκαιρα την αδυναμία απογαλακτι-
σμού τους από τη δημοκρατική ιδεολογία και β) δεν ήμασταν 
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πάντα συνεπείς στην κριτική των Συριζέων, των φιλοσυριζέ-
ων συνοδοιπόρων τους και γενικότερα των οπαδών της λαϊ-
κής δημοκρατίας από το φόβο της περιθωριοποίησης και της 
γκετοποίησης σε μια περίοδο που η πολιτική της απαξίωσης 
δεν μας άφηνε κανένα περιθώριο αποστασιοποίησης από το 
πραγματικό κίνημα. 

Λίγα λόγια για την ιστορία των κειμένων  
που ακολουθούν

Μια πρώιμη εκδοχή των κειμένων αυτού του τεύχους, βασι-
σμένη και σε υλικό που είχαμε δημοσιεύσει στα αγγλικά 
την περίοδο 2011-2015 στα πλαίσια διεθνών συναντήσε-
ων κι εκδηλώσεων, παρουσιάστηκε στην αείμνηστη κατά-
ληψη της Βίλας Ζωγράφου, στις 23 Μαΐου 2015. Μια δεύτε-
ρη εκδοχή τους παρουσιάστηκε στην τριήμερη συνάντηση, 
που συνδιοργάνωσαν τα Παιδιά της Γαλαρίας με την Υπόγεια 
Σήραγγα, τον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο της Βίλας 
Ζωγράφου, τη Συνέλευση Αδιαμεσολάβητου Αγώνα Γεωπο-
νικού, το Αυτόνομο Σχήμα ΦΜΣ, το Αυτόνομο Σχήμα ΣΚΣ, 
εργαζόμενους του ΕΚΠΑ, την πολιτική ομάδα No Lager και 

τους Αναρχικούς για την Κοινωνική Απελευθέρωση, στον 
ίδιο χώρο στις 10-12 Ιουλίου 2015. Το τριήμερο στη Βίλα 
Ζωγράφου αποτελούσε μια πρώτη προσπάθεια ανάγνωσης 
της αριστερής διαχείρισης της «κρίσης χρέους» και συνάμα 
(αυτο)κριτικής των αντιμνημονιακών αγώνων στους οποίους 
είχαμε συμμετάσχει έως τότε, ενόψει και της υπογραφής του 
νέου, τρίτου κατά σειρά, Μνημονίου –το οποίο υπογράφη-
κε μία μόλις ημέρα μετά, στις 13/7– εν μέσω «σιωπηλής ανο-
χής» από το «αντιμνημονιακό κίνημα» της περιόδου 2010-
2012. Στην καταληκτική συνέλευση εκείνου του τριήμερου 
έπεσε η ιδέα για τη δημιουργία μιας δημόσιας συνέλευσης, 
στα πλαίσια της οποίας θα συζητιόνταν τα μέτρα του νέου 
Μνημονίου και θα διοργανώνονταν δράσεις ενάντια στην 
ψήφισή τους. Η συνέλευση αυτή, που πήρε το όνομα Συνέ-
λευση Εργαζομένων και Ανέργων της πλ. Συντάγματος, είχε 
τις επόμενες ημέρες συχνή δημόσια παρουσία στην πλατεία 
Συντάγματος, διοργάνωσε δικές της δράσεις (π.χ. παρέμβα-
ση στα ακυρωτικά των σταθμών του μετρό) και συμμετείχε 
στις ελάχιστες πορείες που καλέστηκαν. Σε αυτά τα πλαίσια 
η Συνέλευση διοργάνωσε δύο δημόσιες εκδηλώσεις, πάλι 
στην πλατεία Συντάγματος, με θέμα την νέα επίθεση που 
οργανωνόταν ενάντια στην εργατική τάξη, προσπαθώντας 
ταυτόχρονα να αναδείξει το ζήτημα της δικής μας απάντη-
σης σε αυτή. Σε σχέση με αυτό, παρουσιάστηκαν τρόποι με 
τους οποίους το προλεταριάτο είχε αντιμετωπίσει την μεί-
ωση του άμεσου και έμμεσου μισθού στο παρελθόν – έχο-
ντας ως κύρια αναφορά το κίνημα αυτομείωσης των προ-
ηγούμενων χρόνων. Μετά την ψήφιση του Μνημονίου και 
την επανεκλογή του Σύριζα, η Συνέλευση προχώρησε στην 
έκδοση δύο μπροσούρων, με τίτλο Σκοτώνουν τα άλογα 
στη δουλειά και όταν γεράσουν τα θάβουν ιδίοις εξόδοις τον 
Δεκέμβρη του 2015 και Θέλουμε μισθό και όχι «δουλίτσα»!, 
το 2017. Η μεν πρώτη, που αποτέλεσε επανέκδοση παλαιό-
τερης μπροσούρας της Ομάδας Ενάντια στον Εκβιασμό της 
Μισθωτής Εργασίας συμπληρωμένη με νέο υλικό, κυκλοφό-
ρησε με αφορμή την ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, στην οποία προχώρησε τότε η αρι-
στερά του κεφαλαίου και την οποία πραγματοποίησε μέσα 
στο 2016, η δε δεύτερη με αφορμή την αναδιάρθρωση της 
εργασιακής νομοθεσίας. Στα κείμενα που ακολουθούν θα 
βρείτε μια περαιτέρω επεξεργασία αναλύσεων που είχαν 
διατυπωθεί σε συνεργασία με άλλους συντρόφους στις δύο 
παραπάνω μπροσούρες, και στο προηγούμενο τεύχος των 
Παιδιών της Γαλαρίας (# 16-17, 2014).

Η αναδρομή στο κίνημα των προηγούμενων χρόνων θα 
συνεχιστεί και στο επόμενο τεύχος.

Μάιος 2018
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ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ-ΚΡΙΣΗ  
& Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ  
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Μια από τις πολιτικές συνέπειες της στήριξης του Σύριζα από 
ένα μεγάλο κομμάτι του αντιεξουσιαστικού χώρου ήταν η 
υποχώρηση της κριτικής σκέψης πάνω στις λειτουργίες του 
κράτους και των πολιτικών κομμάτων. Χάριν παραδείγμα-
τος θα αναφέρουμε την περίπτωση του αναρχικού διανο-
ούμενου Φώτη Τερζάκη:

Αισθάνομαι, αν μου επιτρέπεται να το διατυπώσω έτσι, πως 
η ενασχόληση των περισσότερων αναρχικών με το κράτος 
έχει κάτι το αυτιστικό: μοιάζει περισσότερο με ιδεολογικό 
τικ, ένα σύνθημα αναγνώρισης μέσω του οποίου πασχί-
ζουν οι ίδιοι να ποριστούν ταυτότητα, παρά με συγκεκρι-
μένη και κριτική ανάλυση του τι είναι και τι κάνει ένα κρά-
τος σήμερα…
[Σ]το πλαίσιο του παγκόσμιου διακρατικού συστήματος 
το κράτος έχει τη μορφή του Ιανού: από τη μια πλευρά 
είναι μοχλός μεταβίβασης των εξουσιών του υπερεθνι-
κού (μητροπολιτικού, πολυεθνικού είτε παγκοσμιοποιημέ-
νου) κεφαλαίου επί ενός τοπικού πληθυσμού, συνηθέστε-
ρα με τη μεσολάβηση μιας ιθαγενούς άρχουσας τάξης που 
έχει στα χέρια της τη διαχείρισή του· από την άλλη πλευ-
ρά είναι ένα εργαλείο εκπροσώπησης –οσοδήποτε περιο-
ρισμένης ή παγιδευμένης, ελλείψει προς το παρόν άλλης– 
των αναγκών μιας υποτελούς πολιτισμικής κοινότητας και, 
ως τέτοιο, πιθανό προστατευτικό ανάχωμα απέναντι στην 
αδιαμεσολάβητη κυριαρχία του υπερεθνικού κεφαλαί-
ου που μπορεί να λάβει φρικώδεις μορφές: το βλέπουμε 
σήμερα στους πολέμους της Νέας Τάξης, που με λυσσα-
λέα ωμότητα προσπαθούν να τσακίσουν οιαδήποτε από-
πειρα σύμπηξης κάποιου ισχυρού κρατικού μορφώματος 
στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική…
Έτσι φτάσαμε στο ελληνικό πρόβλημα, που ξεκινάει βεβαί-
ως με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρ-
νει οξύτερη αλλά όχι ακόμα ορατή μορφή με τη νομισμα-
τική ένωση, για να ξεσπάσει με όλες τις τρομακτικές του 
συνέπειες μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 
Δεν χρειάζεται να επαναλάβω εδώ λεπτομέρειες που όλοι 
ξέρουμε. Δεμένη χειροπόδαρα η χώρα στην ευρωπαϊκή 
δικτατορία του κεφαλαίου, είναι υποχρεωμένη να κατα-
στρέψει τον παραγωγικό της ιστό και να εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από έναν δηλητηριώδη δανεισμό…
Συμφωνούμε φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ελπίδα εξόδου 
από την άβυσσο χωρίς την απεμπλοκή από την θανάσιμη 
ευρωπαϊκή λαβή, και αυτό στην πράξη σημαίνει αυστηρό 
έλεγχο των κεφαλαιακών ροών (άρα, έλεγχο των τραπε-
ζών) και εθνικό νόμισμα. Αν δεχόμαστε ότι αυτά είναι εκ 
των ων ουκ άνευ μέτρα για την ανάσχεση της κοινωνικής 
καταστροφής, ερωτώ: μπορούμε να μιλάμε για εθνικό 

νόμισμα χωρίς να συνυποθέτουμε ένα εθνικό κράτος 
που θα το επιβάλλει και θα το διαχειριστεί;…
Κάθε αντίσταση στις επιθέσεις του διεθνούς κεφαλαίου 
απαιτεί ανταγωνιστικούς μηχανισμούς βίας· και είτε θα 
είναι αυτοί το μονοπώλιο της βίας που έχει ήδη στα χέρια 
του το υπάρχον εθνικό κράτος (νομιμοποιημένο από το 
υφιστάμενο διεθνές δίκαιο) είτε νέες, μη θεσμοποιημένες 
μορφές που θα κινούνται θέλοντας και μη σε παράλλη-
λη τροχιά… Μιλάμε δηλαδή για κάποιου είδους αριστε-
ρή διακυβέρνηση…
Και μια τέτοια περίπτωση, για να μην τα πολυλογώ, είναι 
η Ελλάδα σήμερα… Εις πείσμα των αναρχικών μας ελπί-
δων, ο κόσμος χρειαζόταν ηγεσία να τον εμπνεύσει και να 
τον κινητοποιήσει… Σε αυτές τις συνθήκες αναδύθηκε σε 
εκλογική δύναμη ο Σύριζα, ένα αριστερό πολιτικό μόρφω-
μα με ανομοιογενή σύσταση και σε διαδικασία εμφανούς, 
μολονότι διστακτικής, ριζοσπαστικοποίησης…
Θεωρώ ότι στις παρούσες συνθήκες ο Σύριζα έπρεπε 
να στηριχτεί εκλογικά. Πρώτον, γιατί ήταν το μόνο προ-
σφερόμενο μέσο για την καταβαράθρωση της κυβέρνη-
σης των ανδρεικέλων που κάθε λεπτό παραμονής τους 
στην εξουσία είχε αιματηρές συνέπειες για το κοινωνικό 
σώμα· και, δεύτερον, επειδή είχε τη δυνατότητα να μετα-
μορφωθεί σε δύναμη αριστερής διακυβέρνησης… Από 
αυτήν την άποψη θεωρώ μέγιστο τακτικό λάθος, και 
δείγμα ακραίας πολιτικής ανωριμότητας, τις επιθετι-
κές κινήσεις ενός τμήματος του αντιεξουσιαστικού 
χώρου που, παραβιάζοντας θύρες ανοιχτές, προσπάθη-
σε από τις πρώτες κιόλας μέρες κι εν μέσω μιας λυσσαλέ-
ας υπονόμευσης της κυβέρνησης από οργανωμένα τμή-
ματα του πολιτικού κατεστημένου με ισχυρά ερείσματα 
στην κρατική εξουσία (δικαστικοί, αστυνομία, δημοσιο-
γραφικά συγκροτήματα) να «ξεσκεπάσει το αντιδραστι-
κό της πρόσωπο». [Αναφέρεται προφανώς στη σύντο-
μη κατάληψη της πρυτανείας στην Αθήνα προς υπερά-
σπιση της απεργίας πείνας και των αιτημάτων των πολι-
τικών κρατούμενων λίγους μήνες πριν τη συγγραφή του 
άρθρου του]. Θέλω να πω ότι, με το να αντιμετωπίζεις την 
κυβέρνηση Σύριζα σαν να ήταν μια ακόμα δεξιά κυβέρνη-
ση, ουσιαστικά την εξωθείς προς τα δεξιά – συμπλέοντας 
με την επικίνδυνη συμμαχία των πολιτικών της αντιπά-
λων που της ζητάνε να γίνει ακριβώς αυτό! Δεν είναι αυτό  
δείγμα πολιτικής οξυδέρκειας, βέβαια, ούτε υπηρετεί κανέ-
ναν πραγματικό κινηματικό σκοπό. Τουναντίον…1

1.  Φώτης Τερζάκης, Ανοιχτή Επιστολή στον Σωτήρη Λυκουργιώτη, 
Σκαντζόχοιρος #2, Ιούλιος 2015 (η έμφαση δική μας). Τις ίδιες από-
ψεις για το κράτος και την αναγκαιότητα μιας αριστερής διακυ-
βέρνησης εκφράζει ο συγγραφέας και σε άρθρο του στις Σημει-
ώσεις, #83, Απρίλιος 2017.



τα παιδια τησ γαλαρίασ6

Εάν ο Σύριζα δεν είναι μία ακόμη δεξιά κυβέρνηση, δεν απο-
τελεί επίσης ένα ακόμη αστικό κόμμα, για λόγους που μας 
τους εξηγεί το ελευθεριακό περιοδικό Ευτοπία:

Θα ήταν κοντόθωρο να αντιμετωπίζεται ο Σύριζα ως 
ένα ακόμα αστικό κόμμα, όπως όλα τα υπόλοιπα. Μέλη 
του Σύριζα έχουν βρεθεί και βρίσκονται δίπλα μας στους 
τοπικούς κυρίως αγώνες που αφορούν ζητήματα, κυρίως, 
περιβαλλοντικά. Επίσης, μέλη του Σύριζα έχουν βρεθεί 
στον ίδιο δρόμο με εμάς, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
οι κατευθύνσεις μας είναι τελείως διαφορετικές. Οι σχέ-
σεις των αναρχικών/αντιεξουσιαστών/ελευθεριακών 
με μέλη του Σύριζα, σε καμμιά περίπτωση δεν είναι σχέ-
σεις πολιτικής συνεργασίας αλλά σχέσεις μεταξύ πολιτι-
κοποιημένων οντοτήτων, και έτσι, δεν αποτελούν εξαί-
ρεση αλλά κανόνα στις τοπικές κοινωνίες. Συνεπώς 
θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε τον Σύριζα ως ένα 
οποιοδήποτε αστικό κόμμα διακυβέρνησης… Με βασικά 
ορόσημα τον Δεκέμβρη του 2008, το λεγόμενο «κίνημα 
των πλατειών» και τις απεργιακές αντιμνημονιακές διαδη-
λώσεις του 2011-2012, διευρύνθηκε στην ελληνική κοινω-
νία ένα ευρύτερο προοδευτικό/ριζοσπαστικό ρεύμα. Το 
ρεύμα αυτό σχημάτισε εστίες αντίστασης και σημεία ανα-
φοράς σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας αλλά και σε 
πάρα πολλές πόλεις και περιοχές της ελληνικής επικρά-
τειας… Άνθρωποι που μέχρι σήμερα έχουν συσπειρωθεί 
στο Σύριζα αποτέλεσαν μέρος αυτού του προοδευτικού 
ρεύματος. Η υποχώρηση των αντιστάσεων στους δρό-
μους, από το 2012 και μετά, έδωσε σε αυτό το ρεύμα διέ-
ξοδο κυρίως μέσα από την κάλπη και ειδικότερα μέσα από 
την ψήφο στο Σύριζα, στην αρχή ως αξιωματική αντιπο-
λίτευση και τώρα πλέον ως βασικό κυβερνητικό εταίρο… 
Το αποτέλεσμα είναι ότι η εκλογική επικράτηση του Σύρι-
ζα καταδεικνύει πως υπάρχει ένας πλειοψηφικός συγκερα-
σμός τμημάτων της κοινωνίας, ο οποίος ήθελε να διακόψει 
την κυρίαρχη οικονομική αστυνομοκρατική πολιτική των 
παραδοσιακών κυρίαρχων μηχανισμών (Νέα Δημοκρατία, 
ΠΑΣΟΚ). Αυτή είναι η «ελπίδα» που πολύ πετυχημένα πλά-
σαρε στην προεκλογική εκστρατεία ο Σύριζα. Το ζήτημα 
ωστόσο είναι ότι η ελπίδα αυτή εκφράστηκε εκλογικά από 
τον Σύριζα αλλά δεν ανήκει σε αυτόν.2

2.  Περιοδικό Ευτοπία #23, Απρίλης 2015, σελ. 1-2 (η έμφαση δική 
μας). Οι συγγραφείς του κειμένου ορθά επισημαίνουν ότι η ελπί-
δα που αρχικά εκφράστηκε στις εκλογές του 2015 δεν ανήκει απο-
κλειστικά στον Σύριζα. Εξίσου ανήκει και στη ΛΑΕ, στην Ανταρ-
σύα, στο ΚΚΕ και στα διάφορα Μ-Λ, αν τουλάχιστον κρίνουμε από 
την πρόσφατη ιδεολογική μετατόπιση τμημάτων του αντιεξουσι-
αστικού χώρου προς αυτά, μετά την απογοήτευσή τους από τον 
Σύριζα!

Α. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ &  
ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  
ΚΡΑΤΟΥΣ

Το σύγχρονο κράτος, το καπιταλιστικό κράτος, δεν αρθρώ-
νει προσωποποιημένες σχέσεις εξουσίας, βάσει των οποί-
ων ορισμένα πρόσωπα εκμεταλλεύονται ορισμένα άλλα 
πρόσωπα, αλλά την υποταγή της εργατικής τάξης γενικά 
στο κεφάλαιο, επίσης γενικά. Όπως φανερώνουν η διαρ-
κής καταστροφή των μη επαρκώς παραγωγικών κεφαλαί-
ων και η συγκεντροποίηση άλλων σε πιο ισχυρές μερίδες, το 
κράτος δεν προστατεύει τον κάθε επιμέρους καπιταλιστή, 
αλλά αναπτύσσει παραγωγικά τόσο το κεφάλαιο εν γένει 
όσο και την εργασιακή δύναμη, επίσης εν γένει. Ταυτόχρο-
να, το κράτος, ως η πολιτική μορφή εμφάνισης των αντα-
γωνιστικών καπιταλιστικών σχέσεων, δεν προκύπτει ως το 
αποτέλεσμα μιας κάποιας γραμμικής εξέλιξης της ιστορικής 
διαδικασίας αναπαραγωγής και συσσώρευσης του κεφα-
λαίου. Δεν αποτελεί, δηλαδή, μόνο τον συλλογικό καπιτα-
λιστή, αλλά κυρίως πρέπει ταυτόχρονα να εμφανίζεται 
ως εκείνος ο αφηρημένος, αυτοδύναμος και ουδέτερος, 
εξισορροπητικός μηχανισμός που λειτουργεί προς όφελος 
των (υποτίθεται) κοινών συμφερόντων του «έθνους» και 
της «κοινωνίας των πολιτών», ενοποιώντας τους τελευταί-
ους ως πραγματικά διαχωρισμένους ιδιώτες, εντός μιας 
αντεστραμμένης σχέσης, όπου η αναπαραγωγή του κεφα-
λαίου, ως αξία-εν-κινήσει, ταυτίζεται με την αναπαραγωγή 
της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό καθίσταται εφικτό διότι, κατά 
την πραγματική υπαγωγή της ανθρώπινης, κοινωνικοποιη-
μένης δραστηριότητας στην καπιταλιστική συνθήκη, η ανα-
παραγωγή του κεφαλαίου και η κοινωνική αναπαραγωγή, 
δηλαδή η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, συνδέ-
ονται άρρηκτα. Για το σκοπό αυτό πρέπει το καπιταλιστι-
κό κράτος, μέσω της οργάνωσης των κρατικών αναπαρα-
γωγικών δαπανών, διαρκώς να (ανα)συντίθεται ως μια σει-
ρά ιδιαίτερων νομικών, διοικητικών, κατασταλτικών, πολι-
τικών, τεχνικών, κοινωνικών, ιδεολογικών και οικονομικών 
λειτουργιών και μηχανισμών.

Οι παραπάνω επιμέρους λειτουργίες και μηχανισμοί, ως 
αλληλοσυμπληρούμενοι και αλληλεξαρτώμενοι, διασταυ-
ρώνονται και συγκροτούν τρεις βασικές και συγχρόνως 
αντιφατικές λειτουργίες, τις οποίες το καπιταλιστικό κρά-
τος οφείλει να διασφαλίζει, στο μέτρο βέβαια που αυτό είναι 
δυνατό. Οι λειτουργίες αυτές συνίστανται:

1. στην οργάνωση της ομαλής συσσώρευσης του κεφα-
λαίου μέσω της διαχείρισης του χρήματος και της διαρ-
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κούς παραγωγής νέας αξίας, και μάλιστα σε ολοένα και 
πιο διευρυμένη κλίμακα,

2. στην οργάνωση της κοινωνικής αναπαραγωγής, ώστε να 
εξασφαλιστεί η βασικότερη εκ των προϋποθέσεων του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, η αναπαραγωγή, 
δηλαδή, του πιο σημαντικού στον καπιταλισμό εμπορεύ-
ματος, του εμπορεύματος-εργασιακή δύναμη,3 η εκμε-
τάλλευση της οποίας, άλλωστε, αποτελεί τη μοναδική 
πηγή δημιουργίας νέας αξίας, και τέλος

3. στη μυστικοποίηση/νομιμοποίηση των εκμεταλλευτι-
κών σχέσεων, μέσω βίαιων ή συναινετικών τεχνικών κοι-
νωνικής ειρήνευσης.

Μόνο όταν αυτές οι τρεις λειτουργίες βρεθούν σε μια ισορ-
ροπημένη σχέση μεταξύ τους καθίσταται δυνατή η, κατά το 
μέγιστο δυνατό βαθμό, αδιατάρακτη ροή του κυκλώματος 
του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου, τόσο στην παραγω-

3.  Προφανώς δεν αναφερόμαστε απλώς στη βιολογική αναπαραγω-
γή των προλετάριων, αλλά στην αναπαραγωγή τους ως πειθαρ-
χημένη, διαιρεμένη, υγιής και κατάλληλα εκπαιδευμένη εργασι-
ακή δύναμη. Με λίγα λόγια, αναφερόμαστε στην αναπαραγωγή 
της εργασιακής δύναμης ως παραγωγικό υποκείμενο.

γή όσο και στην κυκλοφορία-πραγματοποίηση της επαυξη-
μένης αξίας. Μόνο τότε καθίσταται δυνατή η αναπαραγωγή 
της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η ύπαρξη «δεξιών» και «αρι-
στερών» πολιτικών κομμάτων και κοινοβουλευτικών αντι-
παραθέσεων, η εναλλαγή κυβερνήσεων μέσω των εκλογών, 
η διευθέτηση και η εξομάλυνση των ανταγωνιστικών συμ-
φερόντων μέσα από την συγκρότηση αντίπαλων συνασπι-
σμών εξουσίας αποτελούν κεντρική στιγμή της διαδικασί-
ας αναπαραγωγής του συστήματος.

Εάν, τώρα, εξαιτίας επιτυχημένων προλεταριακών αγώ-
νων που αποσκοπούν στην οικειοποίηση μεγαλύτερου 
μερίδιου του κοινωνικά παραχθέντος και κρατικά κοινω-
νικοποιημένου πλούτου, προκειμένου να ικανοποιηθούν 
διευρυμένες, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, κοινωνικές 
ανάγκες, διαρραγεί το κύκλωμα του συνολικού κοινωνικού  
κεφαλαίου, παύει να διασφαλίζεται η ομαλή αναπαραγω-
γή των καπιταλιστικών σχέσεων – σε μικρότερο ή μεγαλύ-
τερο βαθμό.

Για να μην θέσουν οι διευρυμένες κοινωνικές ανάγκες 
σε κίνδυνο την επαρκή, για την διευρυμένη αναπαραγωγή, 
κερδοφορία του κεφαλαίου, το καπιταλιστικό κράτος πρέ-
πει να τις ικανοποιεί μόνο προσωρινά και μόνο στο βαθ-
μό που εν τέλει καθίσταται δυνατή η προσαρμογή τους στο 
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κύκλωμα (διαρκούς) μετατροπής της αξίας σε κεφάλαιο.4 
Καθώς το κράτος όμως είναι πλέον αναγκασμένο να κοινω-
νικοποιεί όλο και πιο εντατικά την καπιταλιστική σχέση και 
να αναλαμβάνει τη συλλογική, διευρυμένη αναπαραγω-
γή της εργατικής τάξης, γίνεται το ίδιο ο βασικός παράγο-
ντας που προκαλεί κρίση νομιμοποίησης των μηχανισμών 
διαμεσολάβησης, πειθάρχησης, διαίρεσης και ενσωμάτω-
σής της. Επομένως, το κοινωνικό κράτος, εξαιτίας της ταξι-
κής πάλης, εξαιτίας των συλλογικών αρνήσεων στις προστα-
γές του κεφαλαίου και εξαιτίας της ενεργοποίησης εξαιρετι-
κά συναινετικών τεχνικών κοινωνικής ειρήνευσης ενδέχεται 
να μετατραπεί το ίδιο σε όριο της καπιταλιστικής συσσώ-
ρευσης. Το σημείο ισορροπίας της πυγμής και της συναίνε-
σης πάντως είναι ανεύρετο.

Με άλλα λόγια, «καθώς το κεφάλαιο είναι μια ανταγωνι-
στική κοινωνική σχέση, η ίδια η διαδικασία της αναπαραγω-
γής του είναι μια συγκρουσιακή διαδικασία που δημιουργεί-
ται, διακόπτεται, καταστρέφεται, αναδημιουργείται ή μετα-
σχηματίζεται από τη διαδικασία της ταξικής πάλης. Όλη η ως 
τα τώρα ιστορία της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι μια ιστο-
ρία διαρκών κρίσεων αναπαραγωγής του κεφαλαίου, καθώς 
η εργατική τάξη αποσυντίθεται και ανασυντίθεται μέσα στο 
διαρκή αγώνα που διεξάγει για να επιβάλει την ικανοποίηση 
των δικών της αναγκών εις βάρος των αναγκών των καπιταλι-
στών. Το κράτος είναι μια στιγμή αυτής της αναπαραγωγικής 
διαδικασίας άρα και στιγμή της ταξικής πάλης».5

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπόφευκτα αντι-
φατικής λειτουργίας του καπιταλιστικού κράτους, στο οποίο 
άλλωστε θα επανέλθουμε και στη συνέχεια του κειμένου, 
αποτελεί η μεταπολεμική ανάπτυξη των καθεστώτων κοι-
νωνικής πρόνοιας. Χάρη σε αυτά τα καθεστώτα επιταχύν-
θηκε, στη Δύση τουλάχιστον, η συγκρότηση της εργατικής 
τάξης σε τάξη καθεαυτή, σε κοινωνικοποιημένο/συνεργατι-
κό μεταβλητό κεφάλαιο. Είναι γνωστό, όμως, ότι οι πάσης 
φύσεως παροχές, με τις οποίες είναι συνυφασμένες οι δια-
φορετικές μορφές με τις οποίες οργανώθηκε ιστορικά το 
«κοινωνικό κράτος» στη Δύση, ταυτόχρονα αποτέλεσαν κι 

4. Το σημείο αυτό θα διευκρινιστεί στη συνέχεια, όταν θα αναφερ-
θούμε στο ζήτημα του μέσου καθαρού κοινωνικού μισθού, του 
έμμεσου δηλαδή μισθού (σε χρήμα και σε είδος) αφού έχουν 
αφαιρεθεί από αυτόν η (άμεση κι έμμεση) φορολογία, οι ασφα-
λιστικές εισφορές κλπ.

5.  Σκοτώνουν τα άλογα στη δουλειά και όταν γεράσουν τα θάβουν 
ιδίοις εξόδοις, α έκδ. 2002, β΄ εκδ. 2008, γ’ έκδοση 2015, σελ. 7 (η 
έμφαση δική μας). Η μπροσούρα, σε ψηφιακή μορφή, μπορεί να 
βρεθεί στη διεύθυνση: 

 http://synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/2016/12/08/
σκοτώνουν-τα-άλογα-όταν-γεράσουν/.

εξακολουθούν να αποτελούν διαρκές πεδίο ταξικής πάλης, 
με επίδικο το ύψος του άμεσου κι έμμεσου μισθού. Μάλιστα, 
είναι οι αγώνες (και) στο επίπεδο της κρατικής «κοινωνικής 
πολιτικής», από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και μετά, που 
εκτόξευσαν τις αντίστοιχες αναπαραγωγικές δαπάνες, με 
αποτέλεσμα αυτές να βρίσκονται σε διαρκή δυσαρμονία με 
τις απαιτήσεις κεφαλαιακής συσσώρευσης – κι αυτό πλέον 
αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό των οικονομιών όλων 
των «αναπτυγμένων» καπιταλιστικά χωρών.

Πέρα, όμως, από αυτό καθεαυτό το «κράτος πρόνοιας», 
το εύρος και ο πλούτος των κοινωνικών αναγκών, ως προϊ-
όν του συλλογικού αυτοκαθορισμού του προλεταριάτου, 
αναγκαστικά συγκρούονται με τη λογική και τις ανάγκες της 
καπιταλιστικής επισώρευσης: η γενικευμένη κρίση αναπα-
ραγωγής της σχέσης-κεφάλαιο που ξέσπασε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70 και η οποία δεν έχει ακόμη επιλυθεί, ήταν 
ακριβώς το αποτέλεσμα της γενικευμένης ανταρσίας στο 
σύνολο του κοινωνικού εργοστασίου. Από τις άγριες απερ-
γίες και το σαμποτάζ στη σφαίρα της βιομηχανικής παραγω-
γής έως τις καταλήψεις των πανεπιστημίων και τις αστεακές 
εξεγέρσεις στις δυτικές μητροπόλεις (Σικάγο, Ντητρόιτ, Λος 
Άντζελες, Παρίσι, Μπολώνια, Μιλάνο κλπ.), από τα αντιπο-
λεμικά κινήματα έως τα κοινωνικά κινήματα ενάντια στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος ή τις αυξήσεις στα εισιτή-
ρια, τα νοίκια και το ηλεκτρικό ρεύμα, από τους αγώνες των 
φεμινιστριών μέχρι εκείνους των μεταναστών εργατών, όλες 
οι πλευρές της κοινωνικής ζωής και του κράτους αποτέλε-
σαν πρόσφορα πεδία εκδίπλωσης σφοδρών κι ενίοτε ευρη-
ματικών αγώνων. Καθώς το «προσωπικό» συναντούσε και 
εμπλούτιζε το «πολιτικό», η έμπρακτη κριτική της κοινωνι-
κής σχέσης-κεφάλαιο συνέβαλε στην αύξηση του συνολικού 
μισθού (άμεσου και έμμεσου) και την επέκταση της κοινω-
νικής απειθαρχίας ενάντια στην καπιταλιστική προσταγή.6

Καθώς, λοιπόν, το κράτος αποτελεί πολιτικό αποτύπω-
μα της ιστορίας της ταξικής πάλης, οι συσχετισμοί δύνα-
μης που προκύπτουν από αυτή καθορίζουν τη μορφή του. 
Έτσι, όπως υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το κράτος 
αυτονομείται σχετικά, για να παρουσιαστεί ως ο κατεξο-
χήν εγγυητής του ταξικού συμβιβασμού μεταξύ καπιτα-
λιστών και προλετάριων, υπάρχουν επίσης περίοδοι που το 
κράτος, εν μέσω κρίσης, αναλαμβάνει τη ριζική ανασυγκρό-
τηση τόσο της σφαίρας της παραγωγής όσο και της σφαίρας 

6. Επειδή ταυτόχρονα αυξήθηκε και η συνολική απασχόληση (βλ. 
μαζική είσοδος των γυναικών στη σφαίρα των «υπηρεσιών» από 
τα μέσα της δεκαετίας του ’60), το οικογενειακό εισόδημα αυξήθη-
κε ακόμη περισσότερο, παρότι μειώθηκε το ποσοστό των πυρη-
νικών οικογενειών στη Δύση.
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της αναπαραγωγής, λειτουργώντας ολοένα και περισσότερο 
ως συλλογικός καπιταλιστής. Και προκειμένου να το επι-
τύχει αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ενδέχεται προσω-
ρινά να αντιστρατευτεί ακόμη και τις ίδιες τις φιλελεύθερες 
δικαιϊκές/νομοθετικές προϋποθέσεις που το συνέχουν και το 
θεμελιώνουν ως νεωτερικό κράτος δικαίου.

Β. ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ» 
ΣΤΟ «ΚΡΑΤΟΣ-ΚΡΙΣΗ»: 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ «ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΧΡΕΟΥΣ»  
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κομβικό σημείο στη μετάβαση από το μεταπολιτευτικό 
κράτος-σχέδιο α λα ελληνικά στο κράτος-κρίση (ή, πράγ-
μα που είναι το ίδιο, στο δημοκρατικό κράτος έκτακτης 
ανάγκης) ήταν η λεγόμενη «κρίση του δημόσιου χρέ-
ους». Αν και λόγος για αυτή γινόταν ήδη από τη δεκαετία 
του 1980, είναι μόνο μετά το 2009 που μετατρέπεται σε 
αποφασιστικό εργαλείο για τη ριζική αναδιάρθρωση του 
εγχώριου καθεστώτος συσσώρευσης, βάσει των συγκε-

κριμένων οριοθετήσεων που πηγάζουν αφενός από την 
στρατηγική επιλογή των κυρίαρχων μερίδων του ελληνι-
κού κεφαλαίου υπέρ της παραμονής εντός της νομισμα-
τικής ένωσης της ΕΕ, αφετέρου από την θέση που κατέ-
χει η ντόπια καπιταλιστική τάξη στον παγκόσμιο καταμε-
ρισμό εκμετάλλευσης εργασίας και άντλησης υπεραξίας. 
Η χρονική συγκυρία που επέλεξαν οι καπιταλιστές να εξα-
πολύσουν την αντεπίθεσή τους δεν είναι, βέβαια, τυχαία, 
ούτε άσχετη με τον ιδιαίτερα επιθετικό κύκλο αγώνων της 
περιόδου 2006-2008, με αποκορύφωμα την εξέγερση του 
Δεκεμβρίου 2008.

Σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο χρέος –«το μοναδικό 
κομμάτι του λεγόμενου εθνικού πλούτου, που στους σύγ-
χρονους λαούς ανήκει πραγματικά στο σύνολο του λαού», 
όπως καυστικά σχολίαζε ο Μαρξ–7 αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των καπιταλιστών. Κάθε κρά-
τος, ως μορφή έκφρασης των ταξικών κοινωνικών συσχε-
τισμών στο εσωτερικό του, αλλά και ως κομμάτι μιας άνισα 

7.  Κ. Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος Ι, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1978, σελ. 
779.



τα παιδια τησ γαλαρίασ10

αναπτυγμένης καπιταλιστικής ολότητας, αναπαράγει στο 
εσωτερικό του ανισομερείς μορφές ιδιοποίησης του κοι-
νωνικού πλούτου (βλ. την μεταφορά αντληθείσας υπεραξί-
ας από κλάδους χαμηλής οργανικής σύνθεσης κεφαλαίου 
σε κλάδους υψηλής κλπ.). Οι εκάστοτε κυρίαρχες φράξιες 
του κεφαλαίου, μέσω της κρατικής δημοσιονομικής πολι-
τικής (βλ. την άμεση και έμμεση φορολόγηση, τη διαχείρι-
ση του εμπορικού ισοζυγίου, τις αναδιανεμητικές κοινωνι-
κές δαπάνες που αποτελούν κομμάτι του έμμεσου κοινωνι-
κού μισθού, την ιδιωτικοποίηση επιμέρους μορφών κοινω-
νικής αναπαραγωγής, την έκδοση πιστωτικών ομολογιών 
προς τρίτους για τη χρηματοδότηση ελλειμμάτων, τη διευ-
κόλυνση της πρόσβασης στις διεθνείς ροές χρήματος κλπ.), 
είναι σε θέση να (ανα)διανείμουν την συνολική κοινωνική 
αξία κατά τρόπο που ευνοεί τα συμφέροντά τους, και εις 
βάρος των πιο αδύναμων/μη επαρκώς αποδοτικών κεφα-
λαίων και, φυσικά, εις βάρος της εργατικής τάξης, όταν ο 
συσχετισμός δυνάμεων το επιτρέπει.

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε εν συντομία αναφερ-
θεί στις βασικές αιτίες που οδήγησαν τον ελληνικό καπι-
ταλιστικό σχηματισμό σε κρίση εκμεταλλευσιμότητας της 
εργασίας, καθώς αυτός εμβαπτιζόταν ολοένα και βαθύτε-
ρα στον διεθνή ανταγωνισμό, κατά τη σύγκλιση της ελλη-
νικής οικονομίας με τους όρους που υπαγόρευε η ευρω-
παϊκή νομισματική ένωση. Σε παλαιότερα τεύχη έχου-
με, επίσης, εξετάσει την σταδιακή αύξηση του δημόσιου  
χρέους την περίοδο 1980-2009 – και τις αιτίες αυτής της 
αύξησης.8

Το 2009, ενώ η «φούσκα» των ενυπόθηκων δανείων στις 
ΗΠΑ είχε ήδη σκάσει, οι συνέπειες αυτής μεταδόθηκαν άμε-
σα στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Αυτό έγινε μέσω της 
διεθνούς αγοράς σύνθετων χρηματο-οικονομικών προϊ-
όντων (βλ. τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια, συμβάσεις 
αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, εγγυημένα χρεωστι-
κά ομόλογα κλπ.).9 Έγινε επίσης μέσω των ενέσεων ρευστό-
τητας που αφειδώς παρείχαν οι κεντρικές τράπεζες για να 
στηρίξουν τον κλυδωνιζόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα 
και η οποία κατέστησε ιδιαίτερα ελκυστική την (περαιτέ-
ρω) έκθεση των τραπεζών σε δημόσιο και ιδιωτικό κρατι-

8. Βλ. Τα Παιδιά της Γαλαρίας, #5 (1995), σελ. 4-9· #15 (2011), σελ. 
14-23· #16-17 (2014), σελ. 66-69.

9. Υπό αυτή την έννοια, ενώ τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά εργα-
λεία είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαμοιραστεί και άρα να περι-
οριστεί το ρίσκο των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων, στην πραγ-
ματικότητα συνέβαλαν στην μετάδοση της κρίσης από την μια 
μεριά του Ατλαντικού στην άλλη, με ενδιάμεση στάση το Ντου-
μπάι που κήρυξε στάση πληρωμών το 2009.

κό χρέος χωρών της ευρωπαϊκής «περιφέρειας», το οποίο 
εξασφάλιζε υψηλότερες αποδόσεις. Πράγματι, εκμεταλ-
λευόμενος την οικονομική βοήθεια που του δόθηκε την 
περίοδο 2007-2009, ο διεθνής χρηματοπιστωτικός τομέας 
διεύρυνε την έκθεσή του στις χώρες της λεγόμενης ευρω-
παϊκής «περιφέρειας», κυρίως –αν και όχι μόνο– μέσω της 
αύξησης της ιδιωτικής πίστωσης.

Εκείνο το διάστημα, το ελληνικό κρατικό χρέος βρισκό-
ταν κυρίως στα χέρια γαλλικών και γερμανικών τραπεζών, 
που προσπάθησαν να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επι-
τόκια των ελληνικών ομολόγων, καθώς και από την πολιτική 
εγγύηση ότι κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δε θα αφεθεί να 
χρεοκοπήσει. Σημαντική έκθεση είχαν και γαλλικά ασφαλι-
στικά ταμεία. Η έκθεση των γαλλικών τραπεζών σε ομόλο-
γα του ελληνικού δημοσίου υπολογιζόταν σε 31 δισ. δολά-
ρια, ενώ αυτή των γερμανικών τραπεζών σε άλλα 23 δισ. Σε 
166 δισ. δολάρια ήταν αθροιστικά η έκθεσή τους στο κρα-
τικό χρέος της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, 
όταν η συνολική έκθεση όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών 
στο κρατικό χρέος της ευρωπαϊκής «περιφέρειας», συμπερι-
λαμβανομένης της Ιρλανδίας, ανερχόταν σε 254 δισ. δολάρια. 
Ταυτόχρονα, οι γαλλο-γερμανικές τράπεζες είχαν χρηματο-
δοτήσει με μεγάλα κεφάλαια το ιδιωτικό χρέος, στο οποίο 
περιλαμβάνεται και ο διατραπεζικός δανεισμός, των χωρών 
αυτών: η συνολική έκθεσή τους έφτανε τα 493 και 465 δισ. 
ευρώ, αντίστοιχα.10 Επίσης πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, 
ακόμη και τοπικές τράπεζες όπως οι γερμανικές Landesbank, 
είχαν μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των σύνθετων χρημα-
το-οικονομικών προϊόντων – ανοίγματα που ήταν δύσκολο 
να υπολογιστούν, ακριβώς λόγω της σύνθετης φύσης αυτών 
των προϊόντων.11 Με λίγα λόγια, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός 
τομέας ήταν, σε μεγάλο βαθμό, βουτηγμένος στα σκατά.

10. Τα στοιχεία προέρχονται από τις εκθέσεις της Bank for 
International Settlements (BIS). Τα συμπεράσματα θα ήταν ακό-
μη πιο εντυπωσιακά εάν οι αναλυτές της BIS συμπεριελάμβαναν 
στην ανάλυση των δεδομένων την Ιταλία, η οποία πέρα από υψη-
λό δημόσιο χρέος, εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Αυτά, ως ποσοστό του συνόλου, τα τελευ-
ταία χρόνια κυμαίνονται μεταξύ 16,5%-18%, μέγεθος ιδιαίτερα 
υψηλό εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι ο ιταλικός τραπεζικός 
τομέας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ευρωζώνη, κατέχοντας 
το 13% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, 
μετά τον γαλλικό (27%) και τον γερμανικό (25%).

11. Ούτως ή άλλως οι διοικήσεις των τραπεζών είχαν, και εξακολου-
θούν να έχουν, κάθε συμφέρον να αποκρύπτουν την ακριβή έκτα-
ση των κερδοσκοπικών επενδύσεών τους, καλύπτοντάς τες με 
χίλια μύρια λογιστικά κόλπα.
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Παρέκβαση 1

Σχετικά με την επικερδή ανακύκλωση πιστωτικού 
χρήματος στην ευρωπαϊκή «περιφέρεια»

Καθόλη την πρώτη δεκαετία του 21ου αι., πριν την έναρ-
ξη της πρόσφατης κρίσης δημόσιου χρέους δηλαδή, τα 
δάνεια προς την ευρωπαϊκή «περιφέρεια» αποτέλεσαν 
μία επικερδή, αν και προσωρινή, χωροχρονική διέξοδο 
(spatio-temporal fix) για τα πλεονάζοντα κεφάλαια που 
είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας της κρίσης υπερσυσσώρευ-
σης που μάστιζε τα παραδοσιακά βιομηχανικά κέντρα της 
ΕΕ. Η ραγδαία επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα 
εντός της ενιαίας πλέον αγοράς της ΕΕ1 και η γεωγραφι-
κή επέκταση της τελευταίας, που επέτρεψε την μεταφο-
ρά της παραγωγής σε νέες ζώνες άντλησης υπεραξίας, 
αποτέλεσαν τους κύριους πυλώνες μέσω των οποίων επι-
χειρήθηκε η ανάκαμψη της επιβαρυμένης κερδοφορίας.

Η ροή λιμνάζοντος πιστωτικού χρήματος από το 
«κέντρο» προς την «περιφέρεια» επιταχύνθηκε από τις 
δομικές ανισομέρειες της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. 
Καθώς το κεντρικό επιτόκιο δανεισμού, βάσει του οποί-
ου τροφοδοτούνται όλες οι τράπεζες με χρήμα, είναι κοι-
νό και καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα (ΕΚΤ), τα διαφορετικά επίπεδα πληθωρισμού στα κρά-
τη-μέλη δημιουργούσαν διαφοροποιήσεις στο ύψος του 
εθνικού, πλέον, πραγματικού επιτοκίου.2 Με αυτό τον 
τρόπο, το χρήμα καθίστατο φτηνότερο στην ευρωπα-
ϊκή «περιφέρεια», ελκύοντας, όπως προείπαμε, στάσι-
μα κεφάλαια από το καπιταλιστικό «κέντρο» κι επιτρέ-
ποντας στις «περιφερειακές» χώρες να χρηματοδοτή-
σουν την αναβάθμιση βασικών υποδομών τους και την 
επέκταση του τομέα των κατασκευών εν γένει. Επίσης, 
αυτές οι χώρες μπόρεσαν να ακολουθήσουν επεκτατι-

1. Βλ. πχ. το «Σχέδιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπη-
ρεσίες» που εξεπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1999 και 
συνέβαλε στην ενοποίηση της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Το 2007, λίγο πριν το ξέσπασμα της 
κρίσης, η αξία των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοι-
χείων στην ζώνη του ευρώ έφτασε το 557,6% του ΑΕΠ (ένα-
ντι 445% στις ΗΠΑ, 546,6% στην Ιαπωνία και 439,6% σε όλο 
τον κόσμο).

2. Το τελευταίο ορίζεται ως η διαφορά του ονομαστικού επιτο-
κίου από τα επίπεδα πληθωρισμού σε μια χώρα.

κή δημοσιονομική πολιτική, καθώς τα ελλείμματα του 
προϋπολογισμού δύναντο να χρηματοδοτηθούν μέσω 
της έκδοσης ομολόγων – εκφρασμένων στο κοινό νόμι-
σμα. Ταυτόχρονα, διευκολύνθηκε η πρόσβαση στην ιδι-
ωτική πίστωση – πολύ συχνά για να χρηματοδοτηθούν 
αγορές εμπορευμάτων υψηλής τεχνολογίας που εξήγα-
γε, εντός της Ευρωζώνης, η (πλέον κυρίαρχη) μερκαντι-
λιστική φράξια του ευρωπαϊκού κεφαλαίου.

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα ιδιωτικού χρέους, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, την κατέστησαν ιδιαίτερα προσφιλή προορι-
σμό υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων προς άγρα υψηλό-
τερων επιδόσεων. Πράγματι, ενώ το 1998 τα στεγαστικά 
και καταναλωτικά δάνεια αντιστοιχούσαν στο 14% των 
καταθέσεων των νοικοκυριών, το 2010 αυτά αντιστοιχού-
σαν στο 66,4%, και μάλιστα ενόσω οι τελευταίες είχαν 
αυξηθεί, την ίδια περίοδο, κατά 140%. Αντίστοιχα, το 
σύνολο των τραπεζικών δανείων έφτασε στο 169% των 
συνολικών καταθέσεων νοικοικυριών και επιχειρήσεων 
το 2010, από 62% το 1998.3 Η κίνηση αυτή ενίσχυσε την 
εξάρτηση των εγχώριων τραπεζών από τις διεθνείς ροές 
πιστωτικού κεφαλαίου και μάλιστα μέσω βραχυπρόθε-
σμου –άρα πιο ακριβού– δανεισμού, καθιστώντας τες ιδι-
αίτερα ευάλωτες στις διεθνείς διακυμάνσεις των χρημα-
ταγορών, όπως άλλωστε συνέβη μετά το 2009.

Η ακόλουθη σειρά γραφημάτων,4 απεικονίζει την εξέ-
λιξη των ροών κεφαλαίου προς το ελληνικό κράτος, από 
τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι τις απαρχές της κρίσης. 
Η σημαντική αύξηση των πιστωτικών κεφαλαιουχικών 
εισροών την περίοδο 2007-2009 φαίνεται στα δύο πρώ-
τα, ενώ στο τρίτο φαίνεται η διαρκής ενίσχυση της ιδιωτι-
κής χρέωσης στο σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων.

3.  Δική μας επεξεργασία στοιχείων από: Ε. Τουσέν, Το δημόσιο 
χρέος: Η ιστορία του και η σημασία του στη σημερινή κρίση, 
Αθήνα, 2017, σελ. 126.

4.  Κ. Λαπαβίτσας κ.α. Η Ευρωζώνη ανάμεσα στη λιτότητα και 
την αθέτηση πληρωμών, Α.Α. Λιβάνης, 2010.
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Σύνθεση κεφαλαιουχικών ροών στην Ελλάδα [εκατ. δολάρια]

Έκθεση των τραπεζών του ευρωπαϊκού «κέντρου» στο ελληνικό χρέος [$ δισ.]

Ιδιωτικό και κρατικό χρέος ανά δανειζόμενο τομέα [% του συνολικού χρέους]
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Μέχρι το 2014, μέσω του αρχικού «προγράμματος διάσω-
σης» που συμφωνήθηκε το 2010 και το οποίο αποτελείτο 
από διακρατικά δάνεια που δόθηκαν στην Ελλάδα από τις 
άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, αφετέρου μέσω της συμφωνίας 
αναδιάρθρωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα (Private 
Sector Involvement-PSI),12 στις αρχές του 2012 και της ανταλ-
λαγής παλιών ομολόγων με νέα που εκδόθηκαν με την κάλυ-
ψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (EFSF, νυν European Stability Mechanism-ESM), η έκθε-
ση των τραπεζών σε «τοξικά» ελληνικά ομόλογα γρήγορα  
συρρικνώθηκε.13 Καθώς το κόστος διάσωσης των τραπεζών 
διαμοιράστηκε σε όλα τα κράτη-μέλη, τα τελευταία αύξη-
σαν το μερίδιό τους στο νεοδημιουργηθέν ελληνικό χρέος, 
ακόμη και αν αρχικά οι τράπεζές τους δεν είχαν σημαντική 
έκθεση σε ελληνικό χρέος (βλ. Ισπανία και Ιταλία). Αντίθετα, 
οι ιδιώτες δανειστές τον Απρίλιο του 2015 κατείχαν «μόλις» 
το 12% του συνολικού χρέους (ή 38,7 δισ. ευρώ εκ των 315 
δισ. ευρώ του συνόλου).

Η «διάσωση», επομένως, του ελληνικού κράτους υπό 
το πρόσχημα της «αλληλεγγύης των ευρωπαίων φορολο-
γούμενων» προς τους «σπάταλους και τεμπέληδες» Έλλη-
νες που ζούσαν «πέρα από τις δυνατότητές τους» ικανοποι-
ώντας περισσότερες κοινωνικές ανάγκες από όσο «άντεχε 
η τσέπη τους» –ή η τσέπη του ελληνικού κράτους, που επέ-
λεγε να χρηματοδοτεί τα δημοσιονομικά ελλείμματα εκδί-
δοντας κρατικά ομόλογα–, η «μεγαλύτερη διαγραφή κρα-
τικού χρέους στην ιστορία», όπως αυτιστικά επαναλάμβα-
νε το εγχώριο και διεθνές προσωπικό του κεφαλαίου, στην 
πραγματικότητα αποτέλεσε μια τεράστια επιχείρηση διά-
σωσης των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών, φορτωμέ-
νη στο σύνολό της στις πλάτες των ευρωπαίων προλετάριων 

12.  Με αυτό το ευφάνταστο όνομα βαφτίστηκε η στυγνή κοινωνικο-
ποίηση των (ιδιωτικών) ζημιών των ελληνικών τραπεζών, καθώς 
το κόστος διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησής τους μετακυλί-
στηκε στο δημόσιο χρέος, δηλαδή στις πλάτες μας. Επιπλέον, στα 
πλαίσια αυτής της συμφωνίας, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών 
ταμείων, των νοσοκομείων και των πανεπιστημίων δεσμεύτηκαν 
από την Τράπεζα της Ελλάδας, στην οποία εκ του νόμου είναι υπο-
χρεωμένα να τα καταθέτουν, και χρησιμοποιήθηκαν για να αγο-
ραστούν στην δευτερογενή αγορά ελληνικά ομόλογα που είχαν 
στην κατοχή τους ιδιώτες επενδυτές και τράπεζες. Η αγορά έγινε 
στο… 100% της ονομαστικής αξίας τους, αν και λίγο αργότερα τα 
ίδια ομόλογα επρόκειτο να υποτιμηθούν κατά 53,5% σύμφωνα με 
όσα προέβλεπε η συμφωνία του PSI – η μείωση σε πραγματικούς 
και όχι ονομαστικούς όρους της αξίας των ελληνικών ομολόγων 
ήταν ακόμη μεγαλύτερη και έφτασε το 70%.

13.  Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η έκθεση μειώθηκε σε μόλις 1,8 
δισ. δολάρια για τις γαλλικές τράπεζες και 13,5 δισ. δολάρια για 
τις 9 24 ORE, 18 Φεβρουαρίου 2015.

(εκτός αυτών της Γερμανίας και της Σλοβακίας).14 Την παρα-
πάνω κοινωνικοποίηση των ζημιών του χρηματοπιστωτι-
κού τομέα πλέον παραδέχονται ανοικτά ακόμη και τα υψη-

14.  Για την ακρίβεια, η Σλοβακία αρνήθηκε να συμμετάσχει στη σύνα-
ψη των διμερών δανείων που συμφωνήθηκαν το 2010, κατά την 
πρώτη δανειακή συμφωνία, ενώ η Γερμανία ήταν το μόνο κράτος-
μέλος που δεν συμμετείχε με ίδια κεφάλαια, αλλά με πόρους που 
προήλθαν από τη χαμηλότοκη, εξαιτίας της πολύ υψηλής πιστο-
ληπτικής της βαθμολογίας (βλ. ΑΑΑ), έκδοση ομολόγων της γερ-
μανικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW. Δηλαδή, οι άμεσες χρημα-
τικές μεταβιβάσεις προήλθαν από τα άλλα μέλη της Ευρωζώνης. 
Η γερμανική συνταγή ακολουθήθηκε στη συνέχεια και από τον 
ESM, ο οποίος πέρα από ένα αρχικό κεφάλαιο συνολικού ύψους 
μόλις 80 δισ. ευρώ, άντλησε τους πόρους, τους οποίους στη συνέ-
χεια δάνεισε στο ελληνικό κράτος, μέσω της έκδοσης δικών του 
ομολογιακών τίτλων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε ότι 
και ο, τότε υπουργός Οικονομικών, Βαρουφάκης, όταν κυκλο-
φορούσε στα διεθνή μήντια και έδινε συνεντεύξεις εν μέσω των 
«σκληρών διαπραγματεύσεων» με τους δανειστές, συνεχώς επι-
καλούνταν τα «χρήματα των σκληρά εργαζόμενων Σλοβάκων 
και Γερμανών φορολογούμενων», τα οποία «το Ελληνικό κράτος 
θα σεβαστεί». Τόσο σκληρές ήταν οι διαπραγματεύσεις!
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λόβαθμα στελέχη του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος 
που την επέβαλλαν, όπως ο προηγούμενος πρόεδρος του 
Eurogroup, Ντάισελμπλουμ.15

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εξίσου σημαντικό με το πρώτο, 
η λεγόμενη «διάσωση» του ελληνικού κράτους επανατροφο-
δότησε τη φούσκα του πλασματικού κεφαλαίου που συνδέ-
εται (και) με την διεθνή κερδοσκοπία επί του δημόσιου χρέ-
ους. Πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος από τα χρήματα των 
νέων δανείων χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή παλαι-
ότερων, σε ένα αέανο, «φαύλο» κύκλο διαρκούς ανακύκλω-
σης πιστωτικού χρήματος16 – ενόσω, βέβαια, οι δανειστές 
εξακολουθούν να τσεπώνουν στην ώρα τους τους τόκους.17

Η ανακύκλωση κρατικών και εταιρικών ομολόγων γιγα-
ντώθηκε στη συνέχεια με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-

15.  Σύμφωνα με δηλώσεις του, που πρόσφατα είδαν το φως της 
δημοσιότητας, «είχαμε τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση 
και χρησιμοποιήσαμε πολλά από τα χρήματα του φορολογού-
μενου, με λάθος τρόπο κατά την γνώμη μου, για να σώσουμε τις 
τράπεζες και ο κόσμος που επέκρινε τα πρώτα χρόνια λέγοντας 
πως όλα έγιναν για τις τράπεζες, έχει κάποιο δίκιο». Καθημερινή, 
9 Νοεμβρίου 2017.

16.  Η Jubilee Debt Campaign εκτιμούσε το 2015 ότι τα κεφάλαια που 
διοχετεύθηκαν για να καλυφθούν ανάγκες του κρατικού προ-
ϋπολογισμού αντιστοιχούσαν μόνο στο 9% του συνόλου των 
χρημάτων που εκταμιεύθηκαν βάσει των δύο πρώτων Μνημονί-
ων, ενώ το βερολινέζικο European School of Management and 
Technology τα υπολόγιζε σε μόλις 5%. Τα νούμερα αυτά, πάντως, 
δεν φαίνεται να συμφωνούν με το ύψος των πρωτογενών ελλειμ-
μάτων του ελληνικού κράτους, των ελλειμμάτων δηλαδή που 
προκύπτουν δίχως να προσμετρώνται οι δαπάνες για τα τοκο-
χρεολύσια. Όσον αφορά την τελευταία δανειακή σύμβαση που 
συνόδευσε την υπογραφή του τρίτου Μνημόνιου, για τις δημο-
σιονομικές ανάγκες του ελληνικού κράτους χρησιμοποιήθηκε 
μόλις το 13,4% των δανείων και τα υπόλοιπα για να πληρωθούν 
οι διεθνείς πιστωτές και για να ανακεφαλαιοποιηθεί ο εγχώριος 
τραπεζικός τομέας.

17.  Τα κέρδη μόνο της ΕΚΤ, την περίοδο 2012-2017, από τους τόκους 
των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή της ανέρχονται 
κοντά σε 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα τουλάχιστον με τον ισολογισμό 
που η ίδια δημοσιοποίησε. Τα κέρδη αυτά, σύμφωνα με όσα ορίζει 
το καταστατικό της ΕΚΤ, δεν επιστρέφονται στον εκάστοτε δανει-
ολήπτη, στην περίπτωσή μας το ελληνικό κράτος, παρά διαμοι-
ράζονται στις κεντρικές τράπεζες των 19 κρατών-μελών, ανάλο-
γα με το μερίδιο συμμετοχής της καθεμίας στο μετοχικό κεφά-
λαιο της ΕΚΤ: το ελληνικό κράτος συμμετέχει με 2%, η Γερμανία 
με 18%. Όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε το 2015 η Jubilee Debt 
Campaign, έως τότε είχε κι αυτό αποκομίσει κέρδη ύψους 2,5 
δισ. ευρώ από τους τόκους των δανείων που παραχώρησε. Η ίδια 
οργάνωση εκτιμά ότι τα σωρευτικά κέρδη της ΕΚΤ έως το 2022 
ενδέχεται να αγγίξουν τα 22 δισ. ευρώ. Πηγή: http://jubileedebt.
org.uk/blog/ecb-to-make-between-e10-billion-and-e22-billion-
out-of-loans-to-greece

ρωσης (Quantitative Easing) που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), πρόγραμμα που ώθησε τα πραγμα-
τικά επιτόκια δανεισμού ακόμη και σε αρνητικά πραγματικά 
επίπεδα, όπως συνέβη με τα γερμανικά ομόλογα, υποβοηθώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο την αναδιάρθρωση των δανειακών 
υποχρεώσεων των χωρών-μελών, αλλά και μεγάλων ευρω-
παϊκών εταιρειών, μέσω της μετατροπής του βραχυπρόθε-
σμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο και μάλιστα με ιδιαίτε-
ρα χαμηλό κόστος.18

Το σχέδιο κρατικοποίησης και μεταφοράς των ιδιωτικών 
χρεών –των τραπεζών και των κερδοσκοπικών κεφαλαίων– 
στις πλάτες των ευρωπαίων προλετάριων, που μόλις περι-
γράψαμε εν συντομία, δεν αποτέλεσε βέβαια κεραυνό εν 
αιθρία. Αντίθετα, ευθυγραμμιζόταν απόλυτα με τη μακρο-
χρόνια προσπάθεια της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής τάξης 
να ελαχιστοποιήσει τους θεσμοθετημένους μεταπολεμικούς 
συμβιβασμούς με την εργατική τάξη, αλλά και να διατηρή-
σει εκείνους τους οικονομικούς θεσμούς που λειτουργούν 
ως κύρια μέσα «συσσώρευσης δια της λεηλασίας». Η ανα-
διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω της αυτο-
ματοποίησης της παραγωγής, της μείωσης του μοναδιαίου 
κόστους εργασίας και της δημιουργίας νέων παραγωγικών 
ζωνών στα νεότερα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρωπής, 
και οι σκληρές πολιτικές «πειθαρχικής κι ανταγωνιστικής 
λιτότητας» και «πρωταρχικής συσσώρευσης», αποτέλεσαν 
άλλωστε τη βάση της καπιταλιστικής αντεπίθεσης, που τα 
τελευταία 20 περίπου χρόνια συμπλέει με τις στοχεύσεις της 
κυρίαρχης ευρωμερκαντιλιστικής φράξιας του κεφαλαίου.

18.  Ενδεικτικά η Ιταλία, μία από τις χώρες με ιδιαίτερα υψηλό δημό-
σιο χρέος και ευάλωτη οικονομία, αύξησε το μέσο χρόνο ωρίμαν-
σης των ομολόγων της σε 6,9 έτη, όταν καθόλη την περίοδο 1990-
1998 αυτά έληγαν, κατά μέσο όρο, σε λιγότερο από τέσσερα έτη.
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Παρέκβαση 2

Σχετικά με την επιτυχημένη προσπάθεια του 
γερμανικού κράτους να αναβάλλει την εκδήλωση της 
κρίσης υπερσυσσώρευσης στο εσωτερικό του

Έχοντας υποστεί μια πτώση κατά 5% του ΑΕΠ τα δύο πρώ-
τα χρόνια της κρίσης και μια πενιχρή ανάκαμψη μετά το 
2012,1 η Γερμανία ήταν πεπεισμένη ότι για να μπορέσει να 
εξέλθει επιτυχώς από την κρίση υπερσυσσώρευσης που 
αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της, θα πρέπει: 

1) να ανατροφοδοτήσει τη λεγόμενη «κρίση χρέους» 
στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, δηλαδή την εξα-
γωγή της κρίσης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια·

2) να συνεχίσει την αναδιάρθρωση της γερμανικής 
οικονομίας, α) επεκτείνοντας τις εγχώριες πολιτι-
κές λιτότητας και ελέγχου του άμεσου και έμμεσου 
μισθού, πιο πρόσφατο επεισόδιο των οποίων ήταν η 
είσοδος εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, μέσω 
της Ελλάδας, και ακόμη περισσότερων εξειδικευμέ-
νων gastarbeiter, νέας σοδειάς, από τον ευρωπαϊ-
κό «Νότο»· β) εστιάζοντας περαιτέρω στις εξαγωγές 
και την καινοτομία, δίχως όμως να αυξάνει σημα-
ντικά τον κρατικά χρηματοδοτούμενο σχηματισμό 
κοινωνικού κεφαλαίου (υποδομές, εκπαίδευση) και 
γ) ενθαρρύνοντας την εξάπλωση της εγχώριας βιο-
μηχανικής παραγωγής στις δορυφορικές ζώνες της 
ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης.2

1. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το γερμανι-
κό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,08% το 2010 και 3,66% το 2011, για 
να πέσει σε μόλις 0,49% το 2012 και το 2013. Έκτοτε, ο ρυθμός 
ανάπτυξης ήταν 1,93% το 2014, 1,74% το 2015, 1,94% το 2016, 
2,2% το 2017, ενώ το 2018 αναμένεται να φτάσει το 2,8%.

2. Ενδεικτικά, και παρότι όπως θα εξετάσουμε παρακάτω η Γερ-
μανία έχει καταστεί, τα τελευταία χρόνια, σημαντικός αποδέ-
κτης άμεσων ξένων επενδύσεων, η ίδια αποτελεί ίσως τον πιο 
σημαντικό εξαγωγέα κεφαλαίων εντός της Ευρώπης, εκ των 
οποίων το 40% σχεδόν κατευθύνονται στη βιομηχανία, κυρί-
ως την κατασκευή αυτοκινήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γερ-
μανικές επενδύσεις σε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες το 2016 δημι-
ούργησαν 48.000 θέσεις εκμετάλλευσης, έναντι μόλις 7.800 
θέσεων εκμετάλλευσης που οφείλονται στις ξένες επενδύ-
σεις στη Γερμανία. Ας σημειωθεί ότι η παραπάνω στόχευση 
του γερμανικού κεφαλαίου μόνο πρόσφατη δεν είναι. Αντί-
θετα αντικατοπτρίζει τον εδώ και πολλές δεκαετίες στρατη-
γικό προσανατολισμό του προς τις περιοχές της κεντρικής 

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, το πρόγραμμα μαζι-
κής εσωτερικής υποτίμησης στην «περιφέρεια» της ΕΕ, 
γνωστό κι ως «πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κρατι-
κού χρέους», το οποίο υλοποιείται ανελέητα εντός της 
Ευρωζώνης –αν και σε διαφορετικό βαθμό στο εσωτε-
ρικό της κάθε χώρας-μέλους–, έχει επίσης μετατοπίσει 
τις νομισματικές και καπιταλιστικές ροές από την «περι-
φέρεια» προς τον «πυρήνα» των χωρών της Ευρωζώνης, 
επιτρέποντας στις τελευταίες π.χ. να χρηματοδοτήσουν 
με φτηνό χρήμα τα ελλείμματα του προϋπολογισμού 
τους: μέχρι το 2017 τα γερμανικά ομόλογα με διάρκεια 
ωρίμανσης έως 7 έτη είχαν αρνητική απόδοση, πράγμα 
που σημαίνει ότι οι δανειστές πλήρωναν από την τσέπη 
τους για να δανείσουν το γερμανικό κράτος. Ακόμη όμως 
και η έκδοση μακροπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (10, 
30 έτη) είχε πολύ χαμηλό, ενίοτε αρνητικό, κόστος για το 
γερμανικό κράτος χάρη και στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης που ακολουθεί η ΕΚΤ. Το γεγονός αυτό έδω-
σε στην γερμανική κυβέρνηση τη δυνατότητα να αναδι-
αρθρώσει ριζικά το χρέος της, αυξάνοντας τη μέση περί-
οδο ωρίμανσής του.3

και ανατολικής Ευρώπης. Για μια σύντομη περιγραφή της 
λεγόμενης Ostpolitik που μεθοδικά ακολουθεί το γερμανικό 
κράτος, βλ. S. Gross, The German Economy Today: Exports, 
Foreign Investment and East-Central Europe. Για την επέλα-
ση των γερμανικών κεφαλαίων σε κομβικούς παραγωγικούς 
τομείς των χωρών της κεντρικής Ευρώπης μετά την πτώση 
της ΕΣΣΔ, ενδεικτικά βλ. (επ.) P. Katzenstein, Mitteleuropa: 
Between Europe and Germany, Beghdan Books, 1997.

3.  Την περίοδο 2009-2012 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός (βλ. 
κρατικά ομόλογα με διάρκεια μικρότερη των 3 ετών) έπεσε 
στο 51% από το 71% του συνόλου των εκδοθέντων ομολό-
γων. Στα τέλη του 2016, τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα απο-
τελούσαν το 45% του συνόλου των ομολόγων και τα τριακο-
νταετή το 18,5%. Μάλιστα, καθώς το 35 % των νέων εκδόσε-
ων του 2017 (έναντι 30% το 2016) εκτιμάται ότι αφορούσαν 
10ετή και 30ετή ομόλογα, οι δύο αυτές κατηγορίες θα αυξή-
σουν περαιτέρω το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος.
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Σύμφωνα με υπολογισμούς της Bundesbank που 
δημοσίευσε η εφημερίδα Handelsblatt, το σωρευτι-
κό όφελος από την πτώση των επιτοκίων των γερμανι-
κών ομολόγων αγγίζει περίπου τα 240 δισ. ευρώ, από το 
2008 και μετά. Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το μέσο 
κόστος δανεισμού από 4,23% το 2007 έπεσε στο 2,5% το 
2016. Σε έκθεσή του, το Γερμανικό υπουργείο Οικονομι-
κών σημείωσε ότι οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν το 
2016 στο 5,6% του συνολικού ομοσπονδιακού προϋπο-
λογισμού (-8,6% σε σχέση με το 2015), όταν το 1999 είχαν 
φτάσει στο επίπεδο ρεκόρ του 16,6%. 

Το παραπάνω όφελος προκύπτει μόνο από τη διαφο-
ρά των επιτοκίων που θα έπρεπε να καταβάλει το γερ-
μανικό κράτος, εάν αυτά δεν είχαν υποχωρήσει εξαιτίας 
της «κρίσης χρέους» των χωρών-μελών της ΕΕ, και δεν 
περιλαμβάνει τα εντυπωσιακά κέρδη από την έκρηξη 
των γερμανικών εξαγωγών, εξαιτίας της χαμηλής ισοτι-
μίας του ευρώ προς τα άλλα νομίσματα – άλλη μία ευε-
γερτική για το γερμανικό εξαγωγικό κεφάλαιο συνέπεια 
της εκδήλωσης της «κρίσης χρέους» στο εσωτερικό της 
Ευρωζώνης. Οι γερμανικές εξαγωγές άγγιξαν το ποσό-
ρεκόρ των 1,28 τρις ευρώ συμβάλλοντας στην επίτευξη 
εμπορικού πλεονάσματος συνολικού ύψους 244,9 δισ. 
ευρώ, του μεγαλύτερο στον κόσμο και για το 2017 – αν 
και ελαφρώς μειωμένου σε σχέση με το 2016 (248,9 δισ. 
ευρώ), λόγω της ταχύτερης αύξησης των εισαγωγών σε 
σχέση με τις εξαγωγές (+8,3% έναντι 6,3%).

 Το υψηλό εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας με την 
σειρά του συνεισφέρει σε συνεχόμενα πλεονάσματα τρε-
χουσών συναλλαγών από το 2009 και μετά, αγγίζοντας 
τα 257 δισ. ευρώ (ή 7,8% του ΑΕΠ) το 2017, έναντι 259 δισ. 
ευρώ (ή 8,3% του ΑΕΠ) το 2016: το γερμανικό πλεόνασμα 
παραμένει το μεγαλύτερο στον κόσμο – στον αντίποδα 
οι ΗΠΑ συνέχισαν να βρίσκονται στον πάτο της σχετι-
κής λίστας, παρουσιάζοντας έλλειμμα το οποίο εκτιμά-
ται κοντά στα 375 δισ. ευρώ.

 Ταυτόχρονα, η γερμανική κυβέρνηση από το 2014 και 
μετά επιτυγχάνει δημοσιονομικά πλεονάσματα, κυρίως 
χάρη στην αύξηση της απασχόλησης, την εξ αυτής οφει-
λόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη μείω-
ση των δαπανών για τοκοχρεολύσια – η τελευταία φορά 
που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν το μακρυνό 1969. Μάλι-
στα, το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στα πλεονάσματα 
που παρουσίασαν οι επιμέρους προϋπολογισμοί, τόσο 
οι κυβερνητικοί (ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τοπι-
κές κυβερνήσεις), όσο και αυτοί των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης. Φέτος το πλεόνασμα έφτασε στο ποσό ρεκόρ 
των 36,6 δισ. ευρώ ή στο 1,1% του ΑΕΠ (κατά τα άλλα στην 
Ελλάδα οι δανειστές απαιτούν ετήσια πλεονάσματα της 
τάξης του 3,5% έως το 2022 και εφεξής τουλάχιστον 2% 
έως το 2060…). Ταυτόχρονα, το συνολικό κρατικό χρέος 
το 2016 έπεσε στο 68,3% (από 81% το 2010), ενώ σύντο-
μα αναμένεται να μειωθεί κάτω από το όριο του 60% που 
έχει ορίσει η ΕΕ (59,8% το 2020 και 57% του ΑΕΠ το 2021).

Η επιτυχής καθήλωση του μισθολογικού κόστους 
μέσω και της παγίωσης των λεγόμενων mini-jobs, η επί-
σης επιτυχής αναδιάρθρωση των κοινωνικών επιδομά-
των (βλ. Hartz IV), η σταδιακή ενσωμάτωση πολυάριθ-
μων πολυεθνικών προλετάριων με μειωμένες απαιτήσεις 
διαμόρφωσαν ένα ευνοϊκό για το κεφάλαιο περιβάλλον, 
κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2009-2013, τόσο η Γερμανία 
όσο και η Ολλανδία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξη-
ση στην εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με 
όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ. Έτσι, η Γερμανία ξεπέρασε τη 
Γαλλία και πλέον αποτελεί τη δεύτερη, μετά την Αγγλία, 
χώρα προορισμού παραγωγικών κεφαλαίων στην ΕΕ και 
την τρίτη, μετά από Αγγλία και Πολωνία, όσον αφορά τις 
δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας.4 Μάλιστα, απο-
τελεί τη μόνη χώρα εντός της ΕΕ που παρουσίασε συνε-
χόμενη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά την 
τελευταία δεκαετία.

Τέλος, αξίζει κανείς να επισημάνει και μια άλλη πτυ-
χή: αυτή της ροής τραπεζικών καταθέσεων από τις τρά-
πεζες της «περιφέρειας» προς αυτές του καπιταλιστικού 
«κέντρου». Σύμφωνα με τον Bloomberg, η μείωση των 
καταθέσεων στις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης 
(Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα) την περίοδο 
1/8/2011-31/7/2012 έφτασε τα 326 δισ. ευρώ. Αν αφαιρε-
θεί ο διατραπεζικός δανεισμός, ο οποίος προσμετράται 
στον όγκο των τραπεζικών καταθέσεων, η μείωση στις 
χώρες της «περιφέρειας» είναι ακόμη πιο μεγάλη. Αντί-
θετα, οι τράπεζες του «κέντρου» (Γερμανία, Γαλλία κλπ.) 
πέτυχαν αύξηση των καταθέσεων κατά 300 δισ. ευρώ.5

4.  Ενδεικτικά βλ. τη σειρά εκθέσεων EY’s attractiveness survey.

5.  Καθημερινή, 13 Δεκεμβρίου 2013.
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Η Γερμανία έχοντας, εδώ και χρόνια, επιβάλλει τις οικονο-
μικές και πολιτικές της επιδιώξεις εντός της ΕΕ, συνεχίζει να 
χρησιμοποιεί την «κρίση χρέους» ως όπλο για να βελτιώσει 
τη θέση της στην παγκόσμια καπιταλιστική ιεραρχία. Άλλω-
στε, στο υπόστρωμα της άνισα αναπτυσσόμενης καπιτα-
λιστικής σχέσης, μαίνονται αέναα ενδοϊμπεριαλιστικές 
συγκρούσεις που την αναπαράγουν. Οι ενδοκαπιταλιστικές 
συγκρούσεις, εκείνο το αναπόσπαστο –ως καθαρός αντα-
γωνισμός κεφαλαίων– στοιχείο του καπιταλιστικού τρό-
που παραγωγής, σε περιόδους γενικευμένης κρίσης κοινω-
νικής αναπαραγωγής μετασχηματίζονται σε έναν ενδοκα-
πιταλιστικό πόλεμο –ενίοτε με την κυριολεκτική σημασία 
της έννοιας– μέχρις εσχάτων:

Μια αδρανοποίηση μέρους του παλιού κεφαλαίου θα 
έπρεπε να λαβαίνει χώρα κάτω απ’ οποιεσδήποτε συνθή-
κες, αδρανοποίηση στην κεφαλαιακή ιδιότητά του, εφό-
σον πρέπει να λειτουργεί και να αξιοποιείται σαν κεφά-
λαιο. Ποιό ακριβώς μέρος του κεφαλαίου θα αφορούσε 
αυτή η άδρανοποίηση, αυτό θα το αποφάσιζε η πάλη του 
ανταγωνισμού. Όπως φάνηκε κατά την εξίσωση του γενι-
κού ποσοστού του κέρδους, όσο καιρό όλα πάνε καλά, ο 
ανταγωνισμός δρα στην πράξη σαν αδελφότητα της τάξης 
των κεφαλαιοκρατών, έτσι που να μοιράζονται μεταξύ 
τους συντροφικά την κοινή λεία, ανάλογα με το μέγεθος 
της συμμετοχής του καθενός. Από τη στιγμή, όμως, που 
δεν πρόκειται πια για το μοίρασμα του κέρδους, αλλά για 
το μοίρασμα της ζημίας, ο καθένας προσπαθεί να μει-
ώσει, όσο είναι δυνατό, το μερτικό του στη ζημία και 
να το φορτώσει στον άλλο. Η ζημία είναι αναπόφευ-
χτη για το σύνολο τής τάξης τών κεφαλαιοκρατών. 
Πόση όμως από τη ζημία αυτή θα αναλάβει ο καθένας 
από τους κεφαλαιοκράτες ξεχωριστά, πόσο γενικά θα 
συμμετάσχει σ’ αυτήν, αυτό γίνεται πια ζήτημα δύνα-
μης και πανουργίας, και ο ανταγωνισμός μετατρέπε-
ται τότε σε πάλη εχθρών αδελφών. Έτσι επιβάλλεται η 
αντίθεση ανάμεσα στο συμφέρον του καθενός ξεχωρι-
στού κεφαλαιοκράτη και στο συμφέρον του συνόλου της 
τάξης των κεφαλαιοκρατών, ακριβώς όπως προηγούμενα 
επιβαλλόταν στην πράξη με τον ανταγωνισμό η ταυτότητα 
αυτών των συμφερόντων… Παρ’ όλο που, όπως προκύ-
πτει ήδη από την περιγραφή της σύγκρουσης, η κατα-
νομή αυτής της ζημίας δεν γίνεται καθόλου ισόμερα 
ανάμεσα στους ξεχωριστούς κεφαλαιοκράτες, αλλά 
αποφασίζεται με την πάλη του ανταγωνισμού, στην 
οποία, ανάλογα με τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ή ανά-
λογα με τις κατακτημένες ήδη θέσεις, η ζημία κατανέ-
μεται πολύ άνισα και με πολύ διαφορετικές μορφές, 
έτσι που ένα κεφάλαιο αδρανεί, ένα άλλο αφανίζεται, 

ένα τρίτο υφίσταται μόνο σχετική ζημία ή υπόκειται 
μόνο σε μια παροδική υποτίμηση κλπ.19

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι που η πολιτική διαχείρισης της 
«κρίσης δημόσιου χρέους» συγκροτεί εσωτερικές, εντός 
δηλαδή των υπερεθνικών δομών καπιταλιστικής συσσώ-
ρευσης, αποικίες χρέους. Η από μέρους μας χρήση του 
όρου συνδέεται με την συζήτηση περί εσωτερικής αποι-

19. Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος ΙΙΙ, Αθήνα, 1978, σελ. 320-21 (η έμφα-
ση δική μας). 



τα παιδια τησ γαλαρίασ18

κιοκρατίας,20 που ξεκίνησε ήδη από την δεκαετία του ’60.21 
Τα μεταπολεμικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τα οποία 
είχαν οδηγήσει στην πτώση των αποικιοκρατικών καθεστώ-
των, είχαν πλέον μετατραπεί σε κυβερνητικά κόμματα που 
ανέλαβαν να υλοποιήσουν τον μετασχηματισμό της εγχώ-
ριας παραγωγικής βάσης, συνήθως στα πρότυπα του κρα-
τικοκαπιταλιστικού μοντέλου. Συνάπτοντας δάνεια με τους 
διεθνείς δανειστές, οι νέες ντόπιες ελίτ χρηματοδότησαν τα 
σχέδια καπιταλιστικής επέκτασης και εκσυγχρονισμού των 
εγχώριων καθεστώτων συσσώρευσης, αναπαράγοντας 
στην πράξη τις σχέσεις άνισης ανταλλαγής που υποτίθεται 
ότι είχαν προσπαθήσει να ανατρέψουν. Η επαναθεμελίωση 
ανισομερών σχέσεων συνδεόταν τόσο με την διεθνή αγο-
ρά (βλ. μεταφορά κεφαλαίων –και μάλιστα επαυξημένων με 
υψηλούς τόκους– στους πιστωτές στο εξωτερικό), όσο και με 
την εσωτερική αγορά, καθώς ο επιχειρούμενος εθνικοαπε-
λευθερωτικός καπιταλιστικός μετασχηματισμός βασίστηκε 
στην διαιώνιση της (ρατσιστικής) εκμετάλλευσης της εργα-
σίας ιθαγενών, ως πολιτών δεύτερης κατηγορίας, ή άλλων 
αγροτικών πληθυσμών.

Εκείνη την εποχή, η έννοια της εσωτερικής αποικιοκρα-
τίας, ως αναλυτικό εργαλείο, είχε συνδυαστεί με τις θεω-
ρίες περί άνισης ανάπτυξης και ανταλλαγής, αλλά επίσης 
χρησιμοποιήθηκε –κι εδώ είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
σημείο– για να περιγράψει την ανομοιογενή, όσο και σταδια-
κή, πορεία επέκτασης της καπιταλιστικής σχέσης στο εσωτε-
ρικό αναπτυγμένων, καπιταλιστικά, κρατών, όπως η Αγγλία 
ή η Αμερική. Τα αμερικάνικα γκέτο, λόγου χάρη, ως γεωγρα-
φικά διαχωρισμένοι χώροι φθηνής αναπαραγωγής της μαύ-
ρης εργασιακής δύναμης, την οποία ως τέτοια εκμεταλλευό-
ταν στη συνέχεια το αμερικανικό κεφάλαιο, αξιοποιώντας με 
αυτόν τον τρόπο (και) την επίσημη ρατσιστική πολιτική του 
αμερικάνικου κράτους, αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα 

20.  Η πρώτη, ίσως, αναφορά στο φαινόμενο εμφανίζεται στο έργο 
του Λένιν, Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία (1899), στο 
οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται «στην μετοίκηση των μικρών 
βιοτεχνών [industrialists] και χειροτεχνών από τα κεντρικά κυβερ-
νεία, που έχουν από καιρό κατοικηθεί και είναι από οικονομική 
πλευρά πιο αναπτυγμένα, προς τις ακρινές περιοχές», στις στέπες, 
ως ένα φαινόμενο «αποικιοποίησης [εποικισμού λέει η ελληνική 
μετάφραση] των παραμεθόριων περιοχών». B. Ι. Λένιν, Άπαντα, 
τ. ΙΙΙ, Αθήνα, σελ. 347. Το σχήμα αναπαρήγαγε στην συνέχεια, το 
1926, ο Γκράμσι στο κείμενό του Ορισμένες πλευρές του Ζητήμα-
τος του Νότου, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η βορειοϊταλική αστική 
τάξη είχε καθυποτάξει τις περιοχές της νότιας και νησιωτικής Ιτα-
λίας και τις είχε καταστήσει αποικίες προς εκμετάλλευση.

21.  Ενδεικτικά βλ. P. González Casanova, Internal Colonialism and 
National Development, Studies in Comparative International 
Development, 1965, 1 (4).

εσωτερικών αποικιών. Αλλού με την έννοια αυτή περιγράφη-
κε η εξαιρετικά βίαιη, ένεκα της σύντομης διάρκειάς της, δια-
δικασία πρωταρχικής συσσώρευσης που οργάνωσε το στα-
λινικό καθεστώς στη Ρωσία, μέσω της κολλεκτιβοποίησης 
της αγροτικής γης και των στρατοπέδων καταναγκαστικής 
εργασίας. Τέλος, ως όρος συναντάται στην περιγραφή των 
κοινωνικών εκείνων πολιτισμικών μεταλλαγών, με τις οποίες 
συνδέθηκε η βιοπολιτική οργάνωση της εργασίας στα πρώ-
τα στάδια εδραίωσης της καπιταλιστικής σχέσης (βλ. πχ. την 
επιβολή του καπιταλιστικού αφηρημένου χρόνου στις μεσαι-
ωνικές κοινωνίες, τη μείωση των συλλογικών γιορτών κλπ.).

Στην Ελλάδα, διάφορες φράξιες τόσο της λενινιστικής/
σταλινικής (ακρο)αριστεράς, όσο και της (ακρο)δεξιάς του 
κεφαλαίου, έχουν κι αυτές χρησιμοποιήσει τον όρο αποικία 
χρέους, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιε-
χόμενο: αναφέρονται στην υποτιθέμενη εξάρτηση, αν όχι 
εθελοδουλεία, του ελληνικού πολιτικού προσωπικού και 
του ελληνικού κεφαλαίου που αυτό εκπροσωπεί και συνα-
κόλουθα φαντασιώνονται μια εθνικά ανεξάρτητη αναπτυ-
ξιακή πορεία, οργανωμένη από μια «πραγματικά» αριστε-
ρή –ή δεξιά– παράταξη.22

 Εχθρικά κινούμενοι προς οποιαδήποτε τέτοια από-
ψη εθνικοκεντρικής ανάπτυξης, είτε αριστερής είτε δεξιάς 
κοπής, εμείς από τη μεριά μας στεκόμαστε στις ενδογενείς 
διαβαθμίσεις της καπιταλιστικής σχέσης, τόσο σε παγκόσμιο 
όσο και σε τοπικό επίπεδο, και ως εκ τούτου χρησιμοποιού-
με τον όρο για να αναφερθούμε σε εκείνες τις περιφέρειες 
ή χώρες-εργαστήρια όπου η μορφή-κράτος αναδιαρθρώ-
νεται εκ βάθρων· όπου η πολύχρονη εφαρμογή πολιτικών 
εσωτερικής υποτίμησης κι εν τέλει απαξίωσης αποτελούν 
ταυτόχρονα πεδίο πειραματικής βιοπολιτικής διαχείρισης –
με τη συναίνεση της εγχώριας καπιταλιστικής τάξης και του 
πολιτικού προσωπικού της, του Σύριζα, δηλαδή, στις μέρες 
μας– και μέσο εγχάραξης ακόμη αυστηρότερων δημοσιο-
νομικών κανόνων εντός ευρύτερων υπερεθνικών σχημα-
τισμών (όπως η ΕΕ),23 όπου η λεγόμενη «πρωταρχική συσ-
σώρευση» συνεχίζεται υπό το πρόσχημα της «δημοσιονο-

22.  Η ανάδυση εθνικιστικών κινημάτων και αποσχιστικών τάσεων 
(βλ. πχ. Brexit) εντός της ΕΕ και ενάντια στην οικονομική και πολι-
τική ενοποίηση που αυτή προωθεί εκφράζει τη «λαϊκή» αντίδρα-
ση στις τάσεις χρηματιστικής αποικιοποίησης στο εσωτερικό της, 
διαμεσολαβημένη βέβαια από το διαστρεβλωτικό πρίσμα των 
βλέψεων του εκάστοτε εθνικού κεφαλαίου.

23.  Στο κείμενο της νέας Διακήρυξης της Ρώμης που πρόσφατα υπε-
γράφη, 60 χρόνια μετά την ιδρυτική συνθήκη της ΕΕ, αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι «Θα προχωρούμε ενωμένοι, με διαφορετι-
κούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς 
την ίδια κατεύθυνση» (η έμφαση δική μας).
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μικής εξυγίανσης» του κράτους.24 Με λίγα λόγια, καθώς το 
καπιταλιστικό σύστημα θεμελιώνεται σε ολοένα και πιο διε-
θνοποιημένες βάσεις, οι εν λόγω αποικίες χρέους αποτελούν 
θύλακες επιτάχυνσης της καπιταλιστικής αναδιάρθρω-
σης και συμπίεσης του καπιταλιστικού χωροχρόνου.25

Τέτοιες χώρες-εργαστήρια, βέβαια, δεν έχουν προκύ-
ψει μόνο κατά την πιο πρόσφατη φάση της –όπως ήδη ανα-
φέραμε– διαρκούς κρίσης αναπαραγωγής της καπιταλιστι-
κής σχέσης, που μαίνεται από τις αρχές του ’70. Η εμφάνισή 
τους ανάγεται στη λεγόμενη «κρίση χρέους» της δεκαετίας 
του ’80, όταν οι σχετικά πρόσφατα απο-αποικιοποιημένες 
χώρες της Αφρικής βρέθηκαν στη μέγγενη των διαβόητων 
Προγραμμάτων Δομικής Προσαρμογής (ΠΔΠ), που εκπόνη-
σε το ΔΝΤ και εφάρμοσαν οι ντόπιοι εθνικοαπελευθερωτές 
καπιταλιστές, οι οποίοι, όπως είδαμε προηγουμένως, είχαν εξ 
αρχής επιδιώξει να συνδέσουν τις χώρες τους με τις διεθνείς 
ροές υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων. Χάρη στη στρατηγι-
κή εφαρμογής των ΠΔΠ, η άμεση άσκηση στρατιωτικής βίας 
εκ μέρους των ιμπεριαλιστικών μητροπόλεων μετασχημα-
τίστηκε σε άσκηση έμμεσης οικονομικής βίας, με πρόσχη-
μα την έκρηξη του δημόσιου χρέους. Αξίζει να σημειώσου-
με ότι μεγάλο μέρος των μεταρρυθμίσεων που προώθησε 
τα τελευταία χρόνια η «τρόικα» εσωτερικού και εξωτερικού 
στην Ελλάδα προέρχεται από απλή αντιγραφή αντίστοιχων 
ΠΔΠ που είχαν εφαρμοστεί στην Αφρική κατά το παρελθόν, 
με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα για το προλετα-
ριάτο αυτών των χωρών.26

24.  «Στα τέλη του 17ου αιώνα στην Αγγλία [οι διάφορες μέθοδοι της 
πρωταρχικής συσσώρευσης] συνοψίζονται συστηματικά στο 
αποικιακό σύστημα, στο σύστημα δημοσίων χρεών, στο σύγ-
χρονο φορολογικό σύστημα και στο προστατευτικό σύστημα. Οι 
μέθοδοι αυτές στηρίζονται εν μέρει στην πιο ωμή βία, όπως είναι 
λ.χ. το αποικιακό σύστημα… Μαζί με τα δημόσια χρέη δημιουρ-
γήθηκε ένα διεθνές πιστωτικό σύστημα που συχνά για τούτον ή 
για κείνον το λαό αποτελεί μια από τις κρυφές πηγές της πρωταρ-
χικής συσσώρευσης». Κ. Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος Ι, ό.π., σελ. 776, 
780.

25.  Η διαδικασία ομογενοποίησης του καπιταλιστικού χωροχρόνου, 
ως η ποσοτική και ποιοτική εδραίωση του νόμου της αξίας, πρέ-
πει να ιδωθεί ως μια διαδικασία αναπαραγωγής ενδοκαπιταλιστι-
κών διαφοροποιήσεων σε παγκόσμιο, εθνικό, ακόμη και εται-
ρικό επίπεδο, όσον αφορά πχ. την προσταγή εργασίας διαφορε-
τικής τιμής ή παραγωγικής δύναμης, οι οποίες διαφοροποιήσεις 
δρουν συμπληρωματικά. Βλ. Τα Παιδιά της Γαλαρίας, #16-17 
(2014), σελ. 55-56.

26.  Αυτά τα προγράμμα δεν εφαρμόστηκαν, βέβαια, εν μέσω «κοι-
νωνικής ειρήνης». Για ένα χρονολόγιο των αγώνων ενάντια στα 
ΠΔΠ κατά την περίοδο 1985-2000, βλ. Τα Παιδιά της Γαλαρίας, #9 
(2001), σελ 54-63. Για μια πιο αναλυτική περιγραφή εκείνης της 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι εσωτερικές αποικίες χρέους 
συγκροτούνται ως τέτοιες, μέσω της αυξανόμενης εξάρτη-
σης της πραγματοποίησης της συνολικής κοινωνικής αξίας 
από την ιδιωτική κατανάλωση της εργατικής τάξης στις ανα-
πτυγμένες καπιταλιστικά χώρες. Η κατανάλωση της εργα-
τικής τάξης, μεγαλύτερη στις μέρες μας από ποτέ, βασίζε-
ται στην επέκταση της ιδιωτικής πίστωσης, στην οποία 
και αναφερθήκαμε ακροθιγώς παραπάνω, καθώς οι άμεσοι 
πραγματικοί μισθοί συγκρατούνται –εάν δεν μειώνονται– 
εξαιτίας των περιοριστικών πολιτικών που ακολουθούνται 
από την δεκαετία του ’70 και μετά. Με αυτή την μορφή ιδιω-
τικοποιημένου κεϋνσιανισμού, για να χρησιμοποιήσουμε 
έναν πιο ενδιαφέροντα όρο, αντί του πολυχρησιμοποιημέ-
νου και πολυφορεμένου σε ρόλο μπαμπούλα –ειδικά από την 
αριστερά του κεφαλαίου– νεοφιλελευθερισμού, οι καπιταλι-
στές πέτυχαν τη διάβρωση των ταξικών αγώνων της προη-
γούμενης περιόδου. Καθώς το προλεταριάτο στράφηκε σε 
ατομικοκεντρικές στρατηγικές κοινωνικής ανέλιξης, μέσω 
της –ευκολότερης πλέον– πρόσβασης στο «πλαστικό χρή-
μα», η πειθάρχησή του –μέσω της δέσμευσης μελλοντικού 
εισοδήματος– και η διαίρεσή του κατέστη πιο βατή.

Γ. TO ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης αυτή η 
“ξεφτίλα” να νομοθετούν κυβερνήσεις με πράξεις νομο-
θετικού περιεχομένου 

Δημήτρης Παπαδημούλης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ (10 
Ιανουαρίου 2013)

Αναλυτικότερα, όπως εξηγούν οι κυβερνητικές πηγές, με 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 24ης Δεκεμ-
βρίου 2015 ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα μιας σει-
ράς υπουργείων

https://left.gr/ (28 Δεκεμβρίου 2015) 

Είναι εύλογο ότι σε μία χώρα-εργαστήρι εφαρμογής πολι-
τικών ακραίας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, οι 
συνταγματικές προϋποθέσεις του έθνους-κράτους, «ο τεθει-
μένος κανόνας δικαίου», τίθεται σε αμφισβήτηση. Η υπόρ-
ρητη αντίφαση μεταξύ «κανονικότητας» και «νομιμότη-

περιόδου και των αγώνων της, αξίζει κανείς να ανατρέξει στη 
δουλειά των Midnight Notes.
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τας» στο καπιταλιστικό κράτος δικαίου οξύνεται, καθώς η 
κρίση αναπαραγωγής του κεφαλαίου, νοούμενη ως «κατά-
σταση εξαίρεσης», «έκτακτη ανάγκη» ή ό,τι άλλο σκαρφι-
στούν οι νομικοί τεχνοκράτες, επιβάλλει την προτεραιότη-
τα της αποκατάστασης της «κανονικότητας» επί της διατή-
ρησης της «συνήθους νομιμότητας». Έτσι, η «κανονικότητα», 
η οποία αναφέρεται στη διατήρηση των κοινωνικών σχέσε-
ων που εγγυώνται τη διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφα-
λαίου, συγκρούεται άμεσα με την «νομιμότητα», η οποία 
εκφράζει τη νομική αποτύπωση των αναγκαίων συμβιβα-
σμών ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις ενός δεδομένου καπι-
ταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, σε μια δεδομένη ιστο-
ρική περίοδο. 

Αν και η συγκρότηση ενός καθεστώτος έκτακτης ανά-
γκης, ενός πολιτικού υβριδικού μορφώματος, δηλαδή, που 
καλείται να αντιμετωπίσει τις «έκτακτες συνθήκες» και να 
αποκαταστήσει την επαπειλούμενη καπιταλιστική κανονικό-
τητα, ακόμη και εάν, για τον σκοπό αυτό, χρειαστεί να άρει τη 
συνταγματική, καπιταλιστική «νομιμότητα», συνήθως συνδέ-
εται με γεγονότα που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την λεγόμε-
νη «εθνική ασφάλεια» και το «δημόσιο συμφέρον» (πχ. πόλε-
μος, εμφύλιος, ένοπλη αντικαθεστωτική εξέγερση, φυσική 
καταστροφή), εν τούτοις η συνάρτησή της με τη δυσμενή 
οικονομική συγκυρία δεν είναι πρόσφατη.

Όπως αναφέρει ο Τ. Αγκάμπεν στο, ήδη κλασικό, βιβλίο 
του Κατάσταση Εξαίρεσης, το πρώτο σχετικό νομοθέτημα 
ψηφίστηκε στην Αγγλία το 1914, κατά την διάρκεια δηλαδή 
του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και παραχωρούσε στην κυβέρ-
νηση, μεταξύ άλλων, έκτακτες αρμοδιότητες για την οργάνω-
ση της πολεμικής οικονομίας (βλ. Defence of Realm Act). Είναι 
όμως η περίοδος του μεσοπολέμου εκείνη που κυρίως χαρα-
κτηρίζεται από περιστατικά εκχώρησης έκτακτων νομοθε-
τικών εξουσιών σε κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν οικονομικά φαινόμενα όπως η ύφεση, η νομισμα-
τική υποτίμηση κλπ.27 Μάλιστα, το γεωγραφικό και χρονι-
κό εύρος όπου εμφανίστηκαν τέτοια φαινόμενα σύγκλισης 
της εκτελεστικής με τη νομοθετική εξουσία είναι μεγάλο, 
καθώς περιλαμβάνει την Γαλλία (1925, 1935, 1937), τη Γερμα-
νία (1923) και την Αμερική (1933). Αντίστοιχα ευρύ είναι και 
το πολιτικό φάσμα που καταλαμβάνουν όσοι επικαλέστηκαν 
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να εδραιώσουν την 
εξουσία τους: όταν το Λαϊκό Μετώπο υπό τον Λεόν Μπλουμ 
ήταν στην αντιπολίτευση στηλίτευε αντίστοιχες πρακτικές 
ως «φασιστικές», αλλά μόλις βρέθηκε στην εξουσία ζήτησε, 
τον Ιούνιο του 1937, να του παραχωρηθούν πλήρεις εξουσίες 

27. Τ. Αγκάμπεν, Κατάσταση Εξαίρεσης, Αθήνα, 2007, σελ. 29-30,  
33, 42.

–τις οποίες εν τέλει δεν πήρε– για να μπορέσει να εφαρμόσει 
την οικονομική πολιτική του, που περιελάμβανε μέτρα προ-
στασίας του φράγκου, έλεγχο του συναλλάγματος και επι-
βολή νέας φορολογίας.

Σε κάθε περίπτωση, μόνο το –αριστερό ή δεξιό– νεωτε-
ρικό κράτος παραχωρεί στον εαυτό του τη δυνατότητα να 
μετατρέπεται σε κράτος έκτακτης ανάγκης που καλείται να 
αποκαταστήσει την καπιταλιστική «κανονικότητα», παρα-
βιάζοντας για το σκοπό αυτό την υφιστάμενη καπιταλιστι-
κή «νομιμότητα». Βέβαια, παρόμοιες αναφορές αναστολής 
του δικαίου υπήρχαν πχ. και στο μεσαιωνικό δίκαιο. Σε αυτό 
όμως, η έκτακτη ανάγκη νοούταν ως ένα γεγονός εξωτερι-
κό, δηλαδή εξωδικαιϊκό, και ως εκ τούτου η αντίληψη ότι το 
κοινό καλό μπορεί να προστατευθεί μέσω της αναστολής 
του υφιστάμενου νόμου ήταν μάλλον ξένη προς τον μεσαι-
ωνικό κόσμο.

Αντιθέτως, η νομική σύλληψη της αναστολής του 
συντάγματος, για την υπεράσπιση του κράτους, πρωτοθε-
μελιώνεται στην επαναστατική Γαλλία με το άρθρο 92, στο 
Σύνταγμα του έτους VIII, σύμφωνα με το οποίο μια πόλη ή 
μια περιοχή της επικράτειας μπορούσε να κηρυχθεί εκτός 
συντάγματος (hors la constitution).28 Ο δε Λίνκολν την χρη-

28. Το άλλο σχετικό, νομικό εννοιολογικό εργαλείο που ξεπήδησε 
από την γαλλική επανάσταση ήταν αυτό της «κατάστασης πλα-
σματικής ή πολιτικής πολιορκίας». Βλ. Τ. Αγκάμπεν, ό.π., σελ. 17-18, 
27-28. Σε σχέση με τα παραπάνω, αξίζει να θυμηθούμε μια εξί-
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σιμοποίησε, το 1862, για να κηρύξει την κατάργηση της 
δουλείας. Έκτοτε τυποποιείται σε όλα τα σύγχρονα αστικά 
συντάγματα. Η ενννοιακή κατηγορία της έκτακτης ανάγκης, 
της κατάστασης εξαίρεσης, ανήκει επομένως στην νομοθε-
τική φαρέτρα της αστικής δημοκρατίας, καθώς αυτή είναι 
που αποπειράται πρώτη να την προβλέψει και να την εντά-
ξει στο δίκαιό της.

Στο ερώτημα για το περιεχόμενο αυτού του ιδιόμορφου 
νομικοπολιτικού φαινόμενου, συνήθως δίνονται δύο αντι-
διαμετρικά αντίθετες απαντήσεις. Η μία πλευρά ισχυρίζεται 
ότι αποτελεί ένα κατ’ ουσία πολιτικό γεγονός, άμεσο προϊόν 
της ισχύος του εκάστοτε κυρίαρχου να καθιστά την απόφα-
σή του νομικό συμβάν – άποψη που έγινε ευρύτερα γνωστή 
από το έργο του Schmitt. Η άλλη ότι αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο του (θετικιστικού) δικαιϊκού συστήματος κι επομέ-
νως θεμελιώνεται εντός ενός (αυτοαναφορικού) κανονιστι-
κού πλαισίου.29 Η παραπάνω διχογνωμία εν πολλοίς οφεί-

σου σημαντική δικαιϊκή κατηγορία που παρήγαγε η φιλελεύθε-
ρη αστική σκέψη, προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες 
συνθήκες πολιτικής αναταραχής: αναφερόμαστε φυσικά στην 
έννοια του «πολιτικού εγκλήματος». Πράγματι, «η συνεχής μη 
κοινοβουλευτική διεκδίκηση της εξουσίας και κατά συνέπεια οι 
ανώμαλες κυβερνητικές εναλλαγές [κατά την αστική επανά-
σταση στη Γαλλία] αποτελούν τον δεύτερο καθοριστικό παράγο-
ντα που οδήγησε στην καθιέρωση της διαφορετικής μεταχείρι-
σης του πολιτικού σε σχέση με τον κοινό, εκληματία». Α. Λοβέρ-
δος, Παρεκκλίσεις πολιτικής συμπεριφοράς και σύνταγμα, Αθή-
να, 1988, σελ. 67 (η έμφαση δική μας). Ίχνη της διάκρισης μεταξύ 
«πολιτικού» και «ποινικού εγκλήματος» μπορεί κανείς να εντοπί-
σει ακόμη και σήμερα, όχι μόνο στο περί δικαίου κοινό αίσθημα 
–οι αποφάσεις των μικτών ορκωτών δικαστηρίων ήταν άλλω-
στε, κατά το πρόσφατο σχετικά παρελθόν που αυτά ακόμη ανα-
λάμβαναν τέτοιες υποθέσεις, στην πλειοψηφία τους ενδεικτι-
κές ως προς αυτό–, αλλά και στην καθεαυτό νομολογία. Παρό-
λα αυτά, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση στις μέρες μας συρρι-
κνώνεται και τείνει να αντικατασταθεί από τη διάκριση μεταξύ 
«κοινής παραβατικότητας» και «οργανωμένης εγκληματικότη-
τας». Όχι τυχαία, πλέον το «πολιτικό έγκλημα», ειδικά η ένοπλη 
μορφή αυτού, εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία και τιμωρεί-
ται αυστηρότερα από ότι στο παρελθόν. Κατ’ ειρωνικό, ίσως, τρό-
πο πολλοί από εκείνους που κάποτε αντιμάχονταν με σθένος την 
εισαγωγή της έννοιας της «εγκληματικής οργάνωσης», σήμερα 
την υπερασπίζονται, επίσης με σθένος, προκειμένου να εξασφα-
λίσουν την καταδίκη των μελών της χρυσής αυγής, επιβεβαιώνο-
ντας ότι μπρος στον φασισμό η κριτική του δημοκρατικού κρά-
τους και του δικαίου του υποχωρεί…

29.  Ο Αγκάμπεν διαφωνεί και με τις δύο παραπάνω απόψεις και ισχυ-
ρίζεται ότι η έκτακτη ανάγκη εδράζεται σε ένα «κατώφλι» ή μία 
ζώνη αδιαφορίας. Δηλαδή είναι «ένας κενός χώρος δικαίου, μια 
ζώνη ανομίας στην οποία όλοι οι νομικοί ορισμοί και, κατ’ αρχάς, 
η ίδια η διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού στοιχείου έχουν 
αδρανοποιηθεί». Βλ. Τ. Αγκάμπεν, ό.π., σελ. 87. Ο Αγκάμπεν ισχυ-
ρίζεται ότι η κατάσταση εξαίρεσης, μακράν του να αποτελεί μια 

λεται στον φετιχοποιημένο χαρακτήρα του καπιταλιστικού 
κράτους: η πολιτειακή οργάνωση του νεωτερικού κράτους 
εμφανίζεται ως σύνθεση τριών, υποτίθεται, διακριτών και 
ανεξάρτητων εξουσιών (νομοθετική, εκτελεστική και δικα-
στική) – χωρίς φυσικά ποτέ να είναι τέτοιες.

Στα καθ’ ημάς, οι ενστάσεις σχετικά με τη συμβατότη-
τα των μνημονιακών συμβάσεων και των υποχρεώσεων 
που πηγάζουν από αυτές με την υφιστάμενη, συνταγματικά 
κατοχυρωμένη, αστική «νομιμότητα» ήταν αρκετές, κυρίως 
εκφρασμένες από την αριστερά του κεφαλαίου, σε μία επο-
χή, όπως θα δούμε στην συνέχεια, κατά την οποία η τελευ-
ταία προσπαθούσε –κι εν τέλει πέτυχε– να απονευρώσει το 
αντιμνημονιακό κίνημα της περιόδου 2010-2012 καναλιζά-
ροντάς το σε νόμιμες ενέργειες, όπως πχ. η προσφυγή στα 
δικαστήρια ενάντια στο χαράτσι του ΕΝΦΙΑ, υπό την σκέπη 
μάλιστα αριστερών δημάρχων, εν αντιθέσει πχ. με μία διεκ-
δικητική προλεταριακή τάση άρνησης πληρωμών «από τα 
κάτω» και αυτομείωσης. Ενδεικτικά και μόνο, οι ενστάσεις 
αφορούσαν τον τρόπο κύρωσης των εν λόγω συμβάσε-
ων, τη μετατροπή της εξαιρετικής διαδικασίας της θέσπισης 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) σε τακτική δια-
δικασία ή την εισαγωγή πολλών και διαφορετικών διατάξε-
ων σε ένα μόλις νομοθετικό άρθρο, την εκχώρηση δικαιώ-
ματος υπογραφής Μνημονίων στον υπουργό Οικονομικών, 
την αιφνιδιαστική κατάθεση πολυσέλιδων νομοσχεδίων την 
«ύστατη στιγμή», την απεμπόληση «κυριαρχικών δικαιωμά-
των» (πχ. στην χάραξη «αυτόνομης εθνικής οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής» ή στη «μονομερή διαγραφή του χρέ-
ους»), όπως και «ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων» 
που άπτονται της «εργασιακής νομοθεσίας» και του «κοινω-
νικού κράτους», την προκαταβολική νομοθέτηση δημοσιο-

παροδική εκτροπή, πλέον μετασχηματίζεται σε διαρκές παρά-
δειγμα παγκοσμιοποιημένης διακυβέρνησης και, ως τέτοιο, ταυ-
τίζεται εν γένει με την άσκηση της βιοπολιτικής εξουσίας. Δεν 
παρέχει, όμως, συγκεκριμένα εμπειρικά παραδείγματα που να 
περιγράφουν την ουσία της, ούτε οριοθετεί με σαφή χρονικά 
πλαίσια αυτή την ποιοτική μετάβαση –αν και υπονοεί πάντως ότι 
αποτελεί στοιχείο του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία» της 
δεκαετίας του 2000 που, μεταξύ πολλών άλλων, μετέτρεψε την 
στρατιωτική βάση του Γκουντάναμο σε φυλακή όπου αναστελ-
λόταν η ισχύς του αμερικάνικου ή του διεθνούς (πχ. για τους αιχ-
μαλώτους πολέμου) δικαίου–, ούτε εξηγεί τους λόγους που την 
κατέστησαν αναγκαία. Είναι εξαιτίας αυτών των σημαντικών θεω-
ρητικών ελλείψεων και του αφηρημένου περιεχομένου του που 
ο όρος αποτέλεσε έναν πολυφορεμένο όρο-πασπαρτού, κυρίως 
τα τελευταία χρόνια, στη βιομηχανία των ιδεών. Ειδικά οι φιλοσυ-
ριζέοι διανοούμενοι οπαδοί της διαθεματικότητας και του αντι-
φασισμού του έδωσαν και κατάλαβε, πριν την άνοδο του κόμμα-
τος στην εξουσία.
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νομικών περικοπών κλπ.30 Σύμφωνα με την αντιμνημονια-
κή ρητορική, τα Μνημόνια εν γένει έρχονται σε σύγκρουση 
τόσο με τις υφιστάμενες συνταγματικές διατάξεις όσο και με 
την ίδια την βούληση του «κυρίαρχου Λαού», η οποία αντιτί-
θεται στην εφαρμοζόμενη πολιτική.

Σε σχέση με τα παραπάνω έχουν, όντως, εκφραστεί σχε-
τικές αντιρρήσεις, είτε υπό μορφή πλειοψηφικών δικαστι-
κών αποφάσεων είτε υπό μορφή μειοψηφικών διαφωνιών, 
σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, που επιβεβαιώνουν την αντισυνταγματικό-
τητα συγκεκριμένων μνημονιακών διατάξεων – πολλές από 
αυτές, άλλωστε, κατά κοινή ομολογία βρίσκονται σε εμφα-
νή αναντιστοιχία ακόμη και με διεθνείς συμβάσεις ή την κεί-
μενη Κοινοτική Νομοθεσία – παρότι οι δανειακές συμβάσεις 
έχουν συνταχθεί με γνώμονα αυτήν την τελευταία, προκειμέ-
νου να παρακαμφθεί προκαταβολικά το εγχώριο Σύνταγμα. 
Επ’ αυτού έχει στυγνά συμφωνήσει ακόμη και κοτζάμ πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανερυθρίαστα 
παραδέχτηκε το αυτονόητο, ότι δηλαδή «το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο έχει επιβεβαιώσει πως τα Μνημόνια είναι δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, οι οποίες βρίσκο-
νται εκτός της έννομης τάξης της ΕΕ… Όταν υιοθετού-
νται εθνικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του 
Μνημονίου, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Νομο-
θεσία και ως εκ τούτου ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαι-
ωμάτων δεν ισχύει ως έχει στα ελληνικά μέτρα».31

Πράγματι, το Eurogroup συγκροτήθηκε στη βάση δύο 
μόλις άρθρων –και μάλιστα εντελώς αόριστων–, που συμπε-
ριελήφθησαν στο Πρωτόκολλο 14 της «Συνθήκης της Λισσα-
βώνας», η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 
2009. Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο από τα δύο άρθρα, το 
οποίο ρητά αναφέρει ότι: «Οι υπουργοί των κρατών μελών 
με νόμισμα το ευρώ πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις 
μεταξύ τους. Οι συναντήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα, ανά-
λογα με τις ανάγκες, για να συζητούνται τα θέματα που συν-
δέονται με τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες συνυπέχουν στο 
θέμα του ενιαίου νομίσματος. Η Επιτροπή συμμετέχει στις 
συναντήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλεί-
ται να συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες προε-
τοιμάζονται από τους αντιπροσώπους των υπουργών οικο-

30.  Ενδεικτικά βλ. το ειδικό τεύχος του Νομικού Βήματος, με τίτλο 
«Μελέτες επί του Μνημονίου», 60 (10), 2012.

31.  Βλ. απαντητική επιστολή του Jean-Claude Junker, στις 23 
Φεβρουαρίου 2017, προς τις ευρωβουλευτίνες Μαρία Χοάο 
Ροντρίγκιες και Γιούτα Στέινρουκ της ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής 
Ομάδας (η έμφαση δική μας).

νομικών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και της Επι-
τροπής» (δική μας η έμφαση).

 Το Eurogroup ήρθε να αναπληρώσει ένα νομικό κενό 
στον πυρήνα της ΕΕ: δεδομένου ότι στη «Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση» δεν προβλέπεται η νομική ανάληψη 
ευθύνης για το δημόσιο χρέος μιας χώρας-μέλους από άλλη 
χώρα-μέλος ή την ίδια την ΕΕ, οι δανειακές συμβάσεις που 
δέσμευσαν το ελληνικό κράτος δε θα μπορούσαν να έχουν 
συναφθεί μέσω της τυπικής κοινοτικής διαδικασίας. Αντί-
θετα, αποτέλεσαν διεθνείς συμβάσεις μεταξύ ανεξάρτη-
των κρατών – παρότι τόσο οι πιστωτές, όσο και οι δανειζό-
μενοι συμμετέχουν στην ΕΕ. Σε αυτό το τέχνασμα έγκειται η 
παράκαμψη του ελέγχου της λειτουργίας και των αποφάσε-
ων του Eurogroup από θεσμούς της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, παρότι το υβριδικό πολιτικο-νομικό μόρφωμα 
συγκροτήθηκε και εξακολουθεί να λειτουργεί εντός της ΕΕ.

Αλλά οι νομικίστικες σοφιστείες ξεπέρασαν το πλαίσιο 
της ΕΕ. Το ΔΝΤ επίσης άλλαξε τον εσωτερικό κανονισμό του 
σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης δανείων σε χώρες-
μέλη, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δανει-
σμού του ελληνικού κράτους: επικαλούμενο την πιθανή 
μετάδοση της κρίσης σε διεθνές επίπεδο, και παρότι το ελλη-
νικό δημόσιο χρέος δε θα καθίστατο καθ’ οποιονδήποτε τρό-
πο βιώσιμο, εν τέλει συμμετείχε στη διάσωση των ευρωπαϊ-
κών τραπεζών, παρόλες τις αντιρρήσεις άλλων μελών του.32

32. Ε. Τουσέν, ό.π., σελ. 150-152. Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρου-
με ότι προκειμένου να παρακάμψουν τις εύλογες αντιρρήσεις, 
οι εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας 
δεσμεύτηκαν ότι οι τράπεζες των χωρών τους δε θα περιόριζαν 
τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, πράγμα που, όπως είδα-
με σε προηγούμενο κεφάλαιο, προφανώς και δε συνέβη.
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Ο νομοτεχνικός αντίλογος στα παραπάνω, οι νομικές 
δηλαδή αιτιάσεις περί ευθυγράμμισης των Μνημονίων με 
την εγχώρια και ευρωπαϊκή νομική τάξη, αν μη τι άλλο έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον.33 Αφενός διότι ο τεχνικός λόγος που 
αρθρώθηκε επιβεβαιώνει τη δημοκρατική κατάσταση εξαί-
ρεσης που έχει επιβληθεί από τη διεθνή του κεφαλαίου και 
τους ντόπιους καπιταλιστές στις πλάτες μας, αφετέρου διό-
τι έμμεσα αναδεικνύονται οι λόγοι για τους οποίους ένα προ-
λεταριακό κίνημα δεν πρέπει να περιορίζει την κριτική που 
ασκεί στις καπιταλιστικές σχέσεις, καταφεύγοντας στη γλώσ-
σα της αστικής «νομιμότητας» και των «δικαιωμάτων» που 
πηγάζουν από αυτήν, άσχετα εάν, καθαρά για λόγους τακτι-
κής, μπορεί ενδεχομένως να κινηθεί και σε αυτό το επίπεδο.

Οι δικαστές του ΣτΕ, με την απόφαση 668/2012, επανερ-
μήνευσαν το άρθρο 48 του Συντάγματος «περί της κατά-
στασης πολιορκίας»,34 και προσέδωσαν στο «δημόσιο συμ-
φέρον» δημοσιονομικό/οικονομικό περιεχόμενο. Η απο-
φυγή της χρεοκοπίας, η ικανότητα της χώρας να ικανοποιεί 
τις δανειακές της υποχρεώσεις και η βελτίωση της δημοσι-
ονομικής της θέσης, εντός του ρυθμιστικού υπερεθνικού 
πλαισίου της ΕΕ, αποτέλεσαν για το ΣτΕ επαρκείς λόγους για 
να εγκρίνει τον περιορισμό «συνταγματικών δικαιωμάτων», 
καθώς οι κοινωνικές δεσμεύσεις του ελληνικού κράτους προς 
τους πολίτες του εξαρτώνται καταρχήν από τις υλικές προϋ-
ποθέσεις για την παροχής τους. Εντάσσονται δηλαδή σε ένα 
συγκεκριμένο ιστορικο-οικονομικό πλαίσιο. Με απλά λόγια, 
και για να το πούμε αγγλιστί μιας που το ελληνικό χρέος πλέ-
ον υπάγεται στο, υπέρ του πιστωτή, αγγλικό δίκαιο, οι δικα-
στές ισχυρίστηκαν ότι «no money no honey»!

Επιπλέον, θεώρησαν ότι η ένταξη του ελληνικού κράτους 
στην ΕΕ και οι δεσμεύσεις του που απορρέουν από την θέση 
του ως κράτος-μέλος δε συνιστούν απώλεια της «εθνικής 

33.  Ενδεικτικά βλ. Γ. Καραβοκύρης, Το Σύνταγμα και η κρίση (Από το 
δίκαιο της ανάγκης στην αναγκαιότητα του δικαίου), Αθήνα, 2014.

34.  Ο όρος εμφανίζεται στο Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 48, το 
οποίο μεταξύ άλλων ορίζει ότι «σε περίπτωση πoλέμoυ, επιστρά-
τευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνι-
κής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένoπλo κίνημα για την 
ανατρoπή τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς, η Boυλή, με απόφα-
σή της, πoυ λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, 
θέτει σε εφαρμoγή, σε oλόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, 
τo νόμo για την κατάσταση πoλιoρκίας, συνιστά εξαιρετικά δικα-
στήρια και αναστέλλει την ισχύ τoυ συνόλoυ ή μέρoυς των δια-
τάξεων των άρθρων 5 παράγραφoς 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφoι 1 
έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφoς 3, 23, 96 παράγραφoς 4 και 97… 
ο Πρόεδρoς της Δημoκρατίας, ύστερα από πρόταση της Kυβέρ-
νησης, μπoρεί να εκδίδει πράξεις νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ, για 
να αντιμετωπιστoύν επείγoυσες ανάγκες ή για να απoκαταστα-
θεί ταχύτερα η λειτoυργία των συνταγματικών θεσμών».

κυριαρχίας», καθώς συνδέονται με εθελούσιες, εθνικές πολι-
τικές επιλογές. Τέλος, το ΣτΕ ισχυρίστηκε ότι εκ του Συντάγ-
ματος το ελληνικό κράτος δε δεσμεύεται να εξασφαλίζει 
συγκεκριμένο ύψος παροχών (πχ. μισθών και συντάξεων), 
εκτός κι αν πλέον διακινδυνεύεται η «αξιοπρεπής διαβίωση» 
των πολιτών – ό,τι κι αν σημαίνει αυτή η, επίτηδες γενικόλο-
γη, έννοια σε χρηματικούς όρους. Δηλαδή, σύμφωνα με το 
σκεπτικό των δικαστών, πρέπει να προστατεύεται η «ουσία» 
(δηλαδή το γράμμα) των «κοινωνικών δικαιωμάτων», η «αξι-
οπρεπής διαβίωση» –έστω και με μισθούς και συντάξεις της 
πλάκας…– και όχι το ύψος αυτών – ειδικά όταν απειλείται η 
απόσπαση αξιοπρεπούς μάζας υπεραξίας από τους καπιτα-
λιστές. Στις νομικές αυτές σοφιστείες περί ύψους παροχών 
θα επανέλθουμε στη συνέχεια του κειμένου.

Η απόφαση 25/2012 του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρί-
ου σχετικοποίησε ακόμη περισσότερο την «ανάγκη δημο-
σιονομικής εξισσορόπησης», καθώς σε αυτήν επισημαίνε-
ται ο υποτίθεται διαρκής χαρακτήρας της κρίσης δημόσιου 
χρέους, από τις απαρχές του ελληνικού κράτους δηλαδή και 
εφεξής, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού – 
άρα και παραχωρήσεων στο αχόρταγο προλεταριάτο. Έκτο-
τε ακολούθησε μια ομοβροντία δικαστικών αποφάσεων 
(1972/2012, 1685/2013, 2757/2013, 1116/2014 και πιο πρόσφα-
τα 3281/2017 που, με το ίδιο πάνω-κάτω σκεπτικό, έβγαλαν 
λάδι μέτρα όπως η έκτακτη εισφορά, το τέλος επιτηδεύμα-
τος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο ΕΝΦΙΑ, η εφαρμο-
γή του προγράμματος PSI, η οποία όπως δείξαμε προκάλε-
σε μεγάλες ζημίες στα ασφαλιστικά ταμεία και υπέσκαψε την 
κεφαλαιακή τους επάρκεια –για να μιλήσουμε στη διάλεκτο 
που αρέσκονται να χρησιμοποιούν τελευταία οι δικαστές, 
προκλήθηκε «δημοσιονομική ανισορροπία» στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα «εκ προμελέτης»– ή η 
αύξηση των ορίων συνταξιοδότητησης στα 67. Ως κερασάκι 
στα παραπάνω, με την απόφαση 2307/2014 το ΣτΕ αναγνώ-
ρισε τη συνταγματικότητα και του 2ου Μνημονίου.

Ούτε όμως τα στελέχη της αριστεράς του κεφαλαίου, 
που με την αρθογραφία τους πριν το 2015 είχαν αναλάβει το 
κύριο βάρος της πολεμικής ενάντια στην παραπάνω νομι-
κή συλλογιστική, διαφωνούσαν ως προς την ουσία της επι-
χειρηματολογίας των δικαστών, δηλαδή περί του «αναγκαί-
ου δημοσιονομικού εξορθολογισμού» των κρατικών δαπα-
νών ως κεντρικού ζητήματος υπεράσπισης του «δημόσιου 
συμφέροντος». Άλλωστε, όταν ήρθαν αυτοί στα πράγματα, 
ανέλαβαν οι ίδιοι, ως κυβερνητικά πλέον στελέχη, να συνε-
χίσουν την… αντισυνταγματική εφαρμογή Μνημονίων, τη 
νομοθέτηση μέσω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και 
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τη δέσμευση αποθεματικών για να πληρώνονται στην ώρα 
τους οι δανειστές.35

Ο πιο προβεβλημένος ίσως εξ αυτών των στελεχών, ο 
Γ. Κατρούγκαλος, παρότι το 2011 έκανε λόγο ακόμη και για 
«παρασύνταγμα» των Μνημονίων, ταυτόχρονα συμφωνού-
σε με «το (αναντίρρητα αναγκαίο) συμμάζεμα του πελατει-
ακού κράτους».36 Γι’ αυτό και έκανε ό,τι ήταν στο χέρι του για 
να πετύχει το «συμμάζεμα του κράτους», όταν βρέθηκε επι-
κεφαλής του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης – για τα έργα και τις ημέρες του 
στο εν λόγω υπουργείο θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφά-
λαιο. Διαφωνούσε, όμως, με την έκταση της αναδιάρθρωσης 
της εγχώριας μεταπολιτευτικής ρύθμισης, προκρίνοντας πιο 
ήπιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

 Ο Κατρούγκαλος παραδεχόταν τότε και κάτι άλλο σημα-
ντικό: ότι οι κοινωνικές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους 
προς τους πολίτες του, όπως διατυπώνονται στο Σύνταγ-
μα, εντάσσονται εντός ενός εξίσου οριοθετημένου, από το 
Σύνταγμα, οικονομικού πλαισίου: πρόκειται, λοιπόν «για ένα 
οικονομικό καθεστώς α) φιλελεύθερο-αστικό β) κεφαλαιο-
κρατικό γ) ταξικό και δ) επεμβατικό», 37 δίνοντας ο ίδιος περισ-
σότερο έμφαση στον επεμβατικό-προστατευτικό ρόλο που 
καλείται να εκπληρώσει το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος.

Να λοιπόν που συμφωνούμε με την αριστερά του κεφα-
λαίου όταν οι αντιπολιτευτικές της βλέψεις την οδηγούν σε 
προσωρινές κρίσεις ειλικρίνειας: η τράπουλα είναι εξαρ-
χής σημαδεμένη. Το ελληνικό καπιταλιστικό κράτος –και 
κάθε καπιταλιστικό κράτος– συνεπάγεται ένα κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωση καπιταλιστικό Σύνταγμα που προστατεύ-
ει (και ταυτόχρονα πηγάζει από) την καπιταλιστική σχέση. Η 
σύγκλιση, επομένως, εκτελεστικής, νομοθετικής και δικα-
στικής εξουσίας, με στόχο τη διασφάλιση της αναπαραγω-
γής της σχέσης-κεφάλαιο, μπορεί να λαμβάνει χώρα ταυτό-
χρονα με την επίκληση της λεγόμενης «διάκρισης των εξου-

35.  Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Σύριζα προχώρησε στον υποχρεω-
τικό εσωτερικό δανεισμό μέσω της έκδοσης έντοκων γραμματί-
ων, τα οποία χρηματοδότησε δεσμεύοντας σημαντικό μέρος των 
αποθεματικών που εκτιμώνται στα 2,5 με 3 δισ. ευρώ (βλ. απο-
θεματικά περιφερειακής και δημοτικής αυτοδιοίκησης, νοσοκο-
μείων, «πράσινου ταμείου» διαχείρισης γεωργικών επιδοτήσε-
ων) προκειμένου να αποπληρωθούν οι δόσεις του Μαΐου 2015 
προς το ΔΝΤ, εν μέσω «σκληρών διαπραγματεύσεων» με τους 
δανειστές.

36.  Γ. Κατρούγκαλος, Το «παρασύνταγμα» του μνημονίου και ο άλλος 
δρόμος, Νομικό Βήμα, Φεβρουάριος 2011.

37.  Γ. Κατρούγκαλος, Το Κοινωνικό Κράτος σε πολιορκία, Επιθεώρη-
ση Κοινωνικών Ερευνών, #134-135, 2011, σελ. 71-100.

σιών».38 Και τότε, το τεχνητά δημιουργημένο εθνικό χρέος 
και η συνακόλουθη (υπερ)φορολόγηση, δηλαδή η υποτιθέ-
μενη ισότητα των πολιτών (αφεντικών και εργατών) όσον 
αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το κράτος, 
λειτουργεί ως προκάλυμμα και διαχρονικό μέσο βιοπολιτι-
κής εξουσίας, οργανωμένης από τη δημοκρατική-αυταρχι-
κή μορφή του κεφαλαίου.

Πράγματι, η καθολική κυριαρχία της ανταλλακτικής 
αξίας στο συλλογικό γίγνεσθαι της καπιταλιστικής κοινωνίας 
καθιστά το χρήμα, ως αναγκαία μορφή εμφάνισης του χρό-
νου αλλοτριωμένης εργασίας, την πραγματική και ανώ-
τερη κοινότητα, τον συνδετικό ιστό που ενοποιεί από-τα-
πάνω τους ανθρώπους-παραγωγούς ως ελεύθερους, ανεξάρ-
τητους και ίσους μεταξύ τους εμπορευματοκατόχους. Επομέ-
νως, το χρήμα-κοινότητα που κυριαρχεί επί της ανθρώπινης 
κοινότητας μπορεί λοιπόν να συνοψιστεί σε τέσσερεις μόνο 
λέξεις: ελευθερία, ισότητα, ιδιοκτησία, ιδιοτέλεια, που 
αναπτυγμένες σε νομικές, πολιτικές, κοινωνικές σχέσεις, 
εκφράζουν την ισχύ της αξιακής αντικειμενικότητας υψω-
μένη σε ανώτερη δύναμη:

Η σφαίρα της κυκλοφορίας ή της ανταλλαγής εμπορευ-
μάτων, που μέσα στα πλαίσιά της κινείται η αγορά και η 
πώληση της εργασιακής δύναμης, [είναι] πραγματικά μια 
αληθινή Εδέμ των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Εδώ κυριαρχούν μόνο η ελευθερία, η ισότητα, η ιδιοκτη-
σία και ο Μπένθαμ. Ελευθερία! Επειδή ο αγοραστής και ο 
πωλητής ενός εμπορεύματος, λχ. της εργασιακής δύναμης, 
υποτάσσονται μόνο στην ελεύθερη θέλησή τους. Συμβάλ-

38.  Ως προς αυτό το σημείο ας αναφέρουμε το εξής ενδιαφέρον από-
σπασμα: «Η κρίσιμη αόριστη έννοια που χρησιμοποιεί εμφατι-
κά ο δικαστής για να αναγνωρίσει στον νομοθέτη το προνόμιο 
[να αποφασίζει κυριαρχικά απολαμβάνοντας την ελευθερία που 
του προσδίδει ο οριακός δικαστικός έλεγχος] είναι η γνώση του 
τελευταίου, δηλαδή η κατοχή από τη μεριά του των τεχνικών και 
γνωστικών δυνατοτήτων να αξιολογήσει την κατάσταση, παρα-
πέμποντας τελικά στην αρετή και την, εξαιρετική σε αυτές τις 
συνθήκες, υπεροχή του πολιτικού έναντι του νομικού λόγου. 
Ο δικαστής ομολογεί ότι ο νομοθέτης γνωρίζει καλύτερα 
από αυτόν… Ο λόγος της γνώσης δίνει, λοιπόν, στον νομοθέ-
τη την ευχέρεια να ασκεί την πολιτική της κρίσης και, ταυτόχρο-
να, υποδηλώνει το τεκμήριο της συνταγματικότητας των ρυθμί-
σεών του, καθώς ο δικαστικός έλεγχος αγγίζει μόνο τις περιπτώ-
σεις στις οποίες η νομοθετική πρωτοβουλία υπερβαίνει τα όρια 
της κοινής πείρας και λογικής. Αναγνωρίζοντας, όμως, νομολο-
γιακά τη (σχετική) αυτονομία του πολιτικού έναντι του νομικού, 
ο δικαστής υιοθετεί τελικά μια πολιτική θέση που υποκρύπτεται 
στην επιχειρηματολογία του για τη γνωστική επίδοση του νομο-
θέτη∙ στην πραγματικότητα, η δικαστική εξουσία αποδίδει πολι-
τικά σπουδαία σημασία στην ίδια την πράξη της αντιπροσώπευ-
σης ως παράγοντα νομιμοποίησης της νομοθετικής απόφασης». 
Γ. Καραβοκύρης, ό.π., σελ.190-192 (η έμφαση στο πρωτότυπο).
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λονται ως ελεύθερα, νομικώς ισότιμα πρόσωπα. Το συμ-
βόλαιο είναι το τελικό αποτέλεσμα, στο οποίο οι θελήσεις 
τους βρίσκουν μια κοινή νομική έκφραση. Ισότητα! Επει-
δή σχετίζονται μεταξύ τους μόνο σαν κάτοχοι εμπορευ-
μάτων και ανταλλάσσουν ισοδύναμο με ισοδύναμο. Ιδιο-
κτησία! Επειδή ο καθένας εξουσιάζει μόνο αυτό που είναι 
δικό του. Μπένθαμ! Επειδή ο καθένας νοιάζεται μόνο για 
τον εαυτό του. Η μόνη δύναμη που τους ενώνει και τους 
συσχετίζει είναι η δύναμη της ιδιοτέλειας τους, του προ-
σωπικού κέρδους, των ατομικών τους συμφερόντων. Και 
ακριβώς επειδή με αυτό τον τρόπο ο καθένας νοιάζεται 
μόνο για τον εαυτό του και κανένας για τον άλλο, επιτε-
λούν όλοι τους, εξαιτίας μιας προκαθορισμένης αρμονίας 
των πραγμάτων, ή κάτω από τα κελεύσματα μιας παμπό-
νηρης πρόνοιας, απλώς το έργο του αμοιβαίου οφέλους 
τους, της κοινής ωφέλειας, του γενικού συμφέροντος.39

Αυτό το δημοκρατικό σύστημα της ελευθερίας και της ισό-
τητας, στο οποίο πραγματώνεται η σχέση-κεφάλαιο, όμως, 
συνοδεύεται από τη μερική (ή ολική) άρση του, από την 
πιο αυταρχική και βίαιη εξωοικονομική κρατική λειτουρ-
γία, όποτε απειλούνται οι λογικές και ιστορικές προϋποθέ-
σεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Το σημείο αυτό καθί-
σταται ιδιαίτερα σαφές στο τμήμα του Κεφαλαίου όπου ο 
Μαρξ περιγράφει την λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση 
(sogenannte ursprüngliche Akkumulation), την καταστατι-
κή δηλαδή συνθήκη της καπιταλιστικής κοινωνίας που χρή-
ζει αέναα επανεπιβεβαίωσης. Σε αυτήν την επαναλαμβανό-
μενη διαδικασία η ελευθερία και η ισότητα ενίοτε τίθενται 
εν αμφιβόλω.

 Καθώς διαλύονταν βίαια οι φεουδαρχικές δεσμεύσεις 
και εδραιωνόταν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, μάς 
λέει ο Μαρξ, παραγόταν η τάξη των προλετάριων ως διπλά 
«ελεύθερων» ατόμων: «ελεύθεροι» από τα μέσα παραγωγής 
και αναπαραγωγής της φεουδαρχικής κοινοτικής οικονομί-
ας, «ελεύθεροι» και από την ανθρώπινη κοινότητα που τους 
προστάτευε. Πρόκειται, επομένως για τη στρεβλή ελευθερία 
του διπλά απογυμνωμένου προλετάριου να διαλέξει το μαγ-
γανοπήγαδο που του ταιριάζει, να προσέλθει δηλαδή «στην 
αγορά για να πουλήσει το ίδιο του το τομάρι, ξέροντας ότι 
το μόνο που τον περιμένει είναι το γδάρσιμο»,40 όπως εξί-
σου στρεβλή είναι η ισότητα που απορρέει πχ. από την συμ-
μετοχή όλων των πολιτών, μέσω της φορολογίας, στο «εθνι-
κό χρέος».

39.  Κ. Μαρξ, Κεφάλαιο, τ. Ι, σελ. 188-189. Βλ. επίσης Κ. Μαρξ, Βασικές 
Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, σελ. 158-178.

40.  Κ. Μαρξ, Κεφάλαιο, ό.π., σελ. 189.

Για αυτήν την, ουσιαστική για το κεφάλαιο, μορφή βιο-
πολιτικής εξουσίας που ασκεί το καπιταλιστικό κράτος, ο 
Μαρξ σημειώνει:

Επειδή το δημόσιο χρέος στηρίζεται στα κρατικά έσοδα, 
που οφείλουν να καλύπτουν τις χρονιάτικες τοκοχρεωλυ-
τικές κλπ. πληρωμές, το σύγχρονο φορολογικό σύστημα 
έγινε αναγκαίο συμπλήρωμα του συστήματος των εθνικών 
δανείων. Τα δάνεια δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνη-
ση ν’ ανταπεξέρχεται σε έκτακτα έξοδα, χωρίς να γίνεται 
αμέσως αισθητό στον φορολογούμενο, μετά όμως απαι-
τούν αυξημένους φόρους. Από την άλλη μεριά, η αύξηση 
των φόρων, που προκλήθηκε με τη συσσώρευση απανω-
τών δανείων, αναγκάζει την κυβέρνηση σε κάθε περίπτω-
ση καινούργιων έκτακτων εξόδων να καταφεύγει διαρκώς 
σε καινούργια δάνεια… Η υπερφορολόγηση δεν είναι επει-
σόδιο, αλλά μάλλον η αρχή. Για αυτό στην Ολλανδία, όπου 
πρωτοεγκαινιάστηκε το σύστημα αυτό, ο μεγάλος πατριώ-
της Ντε Βιττ το εξύμνησε στα «Αξιώματά» του και το χαρα-
κτήρισε σαν το καλύτερο σύστημα για να γίνει ο εργάτης 
υπάκουος, λιτοδίαιτος, φιλόπονος και… για να παρα-
φορτωθεί στη δουλειά.41

Καθώς λοιπόν, οι αφηρημένες έννοιες της ισότητας και της 
ελευθερίας αντανακλούν και αναπαράγουν την ισότητα και 
την ελευθερία που πηγάζουν από τις εκμεταλλευτικές καπι-
ταλιστικές σχέσεις, δεν μπορούν ποτέ να είναι απόλυτες, 
παρά σχετικές. Συνακόλουθα, η κυρίαρχη πολιτική μορφή 
του κεφαλαίου δεν μπορεί παρά να λαμβάνει μια υβριδική, 
εν μέρει δημοκρατική και εν μέρει αυταρχική, έκφραση. Εάν 
όντως ενυπάρχει μια διαρκής κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στην αστική δημοκρατία, είναι διότι οι κανόνες δικαίου ερμη-
νεύονται πάντοτε ελαστικά, με γνώμονα την εξασφάλιση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας της καπιταλιστικής μηχανής, 
στον αιώνα τον άπαντα, και την έκβαση της ταξικής πάλης.

Ο ελαστικός τρόπος, με τον οποίο αντιμετώπιζαν το 
αστικό δίκαιο οι καπιταλιστές, όταν αυτό δεν προωθούσε 
τα άμεσα συμφέροντα της τάξης ή του κλάδου τους, είναι 
τόσο παλιός όσο και η αστική κοινωνία.42 Σε αγαστή συνερ-

41.  Κ. Μαρξ, ό.π., σελ. 780-781 (η έμφαση δική μας).

42.  Πιο σύγχρονες θεωρίες, όπως η λεγόμενη ρεαλιστική-κριτική 
θετικιστική, που αναδύθηκε ως απάντηση στις ουσιοκρατικές/
φυσιοκρατικές αντιλήψεις περί δικαίου, επιτείνει τον παραπάνω 
σχετικισμό. Κατ’ αυτήν, κεντρική στιγμή της συνταγματικότητας 
δεν είναι μια αφηρημένη υπεριστορική αντίληψη περί δικαίου, 
αλλά η ίδια η ερμηνεία του νόμου, που μάλιστα, σύμφωνα με 
ορισμένους φωστήρες αυτής της θεωρίας, βασίζεται στη βού-
ληση και όχι στη γνώση, καθώς συγκροτεί δυναμικά (ή επαγω-
γικά) το περιεχόμενο του Συντάγματος. Μάλιστα, η ερμηνευτική 
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γασία με τους αδέκαστους δικαστές, τους πάντοτε έτοιμους 
«να κάνουν βρώμικες δουλειές για να εξυπηρετήσουν τους 
ιππότες της χρηματοσακούλας»,43 οι προβλέψεις του νόμου 
γίνονταν κουρελόχαρτο:

απόπειρα δεν είναι πραγματολογικά απεριόριστη, αλλά υπόκει-
ται σε μια σειρά κοινωνικών επικαθορισμών, που με τη σειρά τους 
οδηγούν σε ερμηνευτικές προκατανοήσεις. Με άλλα λόγια, 
οι νομικές κατηγορίες καθορίζονται όχι από την εννοιακή 
περιγραφή τους αλλά από/κατά την χρήση τους. Κατά δεύ-
τερον, δεν υπάρχει θεσμοθέτηση νόμων δίχως την ανάγκη ρύθ-
μισης συγκεκριμένων κοινωνικών συμβάντων, επομένως η ανα-
γκαιότητα δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια, αλλά τουνα-
ντίον συνδέεται άμεσα με την κανονικότητα – ενίοτε κατα-
σκευάζοντας μια νέα. Κατά τρίτον, το σύγχρονο φιλελεύθερο 
δημόσιο δίκαιο αποτελεί ούτως ή άλλως ένα ιδιαίτερο δίκαιο της 
εξαίρεσης, καθώς θέτει τις ατομικές ελευθερίες εντός συγκε-
κριμένων ορίων, πέραν των οποίων αυτές αίρονται για χάρη 
του δημόσιου συμφέροντος. Τέταρτον, ο «κυρίαρχος λαός» –
και η «βούλησή του»– αποτελούν μια ιστορική κατασκευή, κι 
όχι μια ενιαία νομική κατηγορία την οποία μπορεί κανείς να επι-
καλεστεί, ενώ στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ο 
«κυρίαρχος λαός» εθελούσια συναινεί στη διαμεσολάβηση της 
«βούλησής του» από τους εκ του συντάγματος αντιπροσώπους 
του.

43.  Κ. Μαρξ, Κεφάλαιο, τ. ΙΙΙ, σελ. 121.

Στην αντίστασή τους αυτή ενάντια σε αυτές ή σε εκείνες 
τις διατάξεις της νομοθεσίας οι εργοστασιάρχες υποστηρί-
χθηκαν γενναία από τους μη πληρωνόμενους ειρηνοδίκες, 
που τις περισσότερες φορές, όντας οι ίδιοι εργοστασιάρ-
χες ή φίλοι των εργοστασιαρχών, επρόκειτο να αποφασί-
σουν για παρόμοιες περιπτώσεις. Τι είδους ήταν οι δικαστι-
κές αποφάσεις των κυρίων αυτών, μας το λέει ο αρχιδι-
καστής Κάμπελ σχετικά με μια από τις αποφάσεις αυτές, 
που την εφεσίβαλαν σε αυτόν: «Αυτό δεν αποτελεί ερμη-
νεία του νόμου που ψήφισε η Βουλή, αποτελεί απλούστα-
τα την κατάργησή του»… Οι εργοστασιάρχες για να αντι-
σταθούν ενάντια στην εργοστασιακή νομοθεσία, συγκρό-
τησαν τότε στο Μάντσεστερ ένα συνδικάτο, τη λεγόμενη 
«Εθνική Ένωση για την τροποποίηση των εργοστασιακών 
νόμων». Όλο το διάστημα, από το 1844-1854 οι εργοστα-
σιάρχες δεν πήραν υπόψη ούτε κατ’ ελάχιστο το νόμο. 
Ύστερα από εντολή του Πάλμερστον [σημ. πρόκεται για 
τον βουλευτή αρχικά των Τόρυς (Tories) κι εν συνεχεία της 
τότε αντίπαλης παράταξης των Ουίγων (Whigs), υποκό-
μη Χένρυ Τζων Πάλμερστον (1784-1865)] οι επιθεωρητές 
εργασίας ειδοποίησαν τους εργοστασιάρχες ότι στο εξής 
ο νόμος θα εφαρμοστεί με αυστηρότητα. Τότε οι έργο-
στασιάρχες ίδρυσαν αμέσως την Ένωσή τους, στην οποία 
πολλά από τα πιο επιφανή μέλη της ήταν τα ίδια ειρηνοδί-
κες, που με την ιδιότητά τους αυτή επρόκειτο να εφαρμό-
σουν οι ίδιοι το νόμο.44 

Η έκταση της –μεγαλύτερης ή μικρότερης, ανάλογα με την 
περίσταση– αναστολής του (καπιταλιστικού) δικαίου ορι-
οθετεί τη διάκριση μεταξύ γραπτού (ή τυπικού) και υλι-
κού δικαίου. Σε συνθήκες καπιταλιστικής «κανονικότητας» 
το πρώτο αντανακλά το δεύτερο, αλλά δεν το καθορίζει,  

44.  Ό.π, σελ. 119-120.
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καθώς η λειτουργία αυτή επιτελείται, σε καθημερινή βάση, 
από την έκβαση της ταξικής πάλης. Σε συνθήκες, όμως, 
εξαίρεσης, κατά τις οποίες οι καπιταλιστές προσπαθούν  
να προσαρμόσουν βίαια όλο το φάσμα της καθημε-
ρινής δραστηριότητας στις ανάγκες της κεφαλαιακής  
αυτοαξιοποίησης, το τυπικό δίκαιο θα πρέπει πλέον να 
αλλάξει και να γίνει εικόνα από το μέλλον, η δυσμενής για 
το προλεταριάτο κοινωνική συνθήκη που απαιτείται για  
την αποκατάσταση της επαρκούς κερδοφορίας του 
κεφαλαίου.

Η δυνατότητα της δημοκρατικής κοινότητας του κεφα-
λαίου να μεταπλάθει, στην ιστορική πορεία εξέλιξής της, το 
αστικό δίκαιο και ταυτόχρονα να προαναγγέλει την (μερι-
κή) άρση του, πάντως, δεν αποκλείει μια αμιγώς ολοκλη-
ρωτικού-δικτατορικού τύπου λύση, όταν το απαιτήσουν οι 
περιστάσεις. Η δικτατορία, όντως, αποτελεί μια ειδική –και 
σίγουρα όχι τη μόνη– μορφή της καπιταλιστικής κατάστα-
σης έκτακτης ανάγκης, η οποία όμως, ταυτόχρονα, είναι 
καταδικασμένη να αποτύχει. Διότι, όπως είχαμε δείξει και 
παλιότερα, οξύνοντας ανεξέλεγκτα τις αντιφάσεις που καλεί-
ται να επιλύσει (βλ. ελευθερία διάθεσης της ικανότητας προς 
εργασία και ελεύθερη ανάπτυξη του ενδοκαπιταλιστικού 
ανταγωνισμού), μακροπρόθεσμα έρχεται σε σύγκρουση με 
την ίδια την καπιταλιστική λογική. Επομένως, αναγκαστικά  
αποτελεί προσωρινή μορφή οργάνωσης της καπιταλιστι-
κής σχέσης.45

Δ. ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
& ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι δραματικές επιπτώσεις της εφαρμογής των μνημονια-
κών πολιτικών τα τελευταία οκτώ χρόνια μπορούν να συνο-
ψιστούν ως εξής:

45.  Βλ. και το κείμενό μας «Αντιφασισμός εναντίον φασισμού: την 
πρώτη φορά σαν τραγωδία, τη δεύτερη σαν φάρσα», Τα Παιδιά 
της Γαλαρίας, #16-17 (2014), κυρίως σελ. 92-105. Ούτε, πάντως, ο 
Αγκάμπεν ταυτίζει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τη δικτα-
τορία και τον ολοκληρωτισμό. Βλ. Τ. Αγκάμπεν, ό.π., σελ. 87. Ψιλά 
γράμματα, βέβαια, για όλους όσοι, χρόνια τώρα, έκαναν αντι-
δεξιά «καριέρα» ξεχειλώνοντας την, ούτως ή άλλως, ελλιπή θεω-
ρία του, για να ταιριάζει με τη μεταμοντέρνα προπαγάνδα τους 
περί «ολοκληρωτισμού» – «διάχυτου» ή μη. Προπαγάνδα που 
επί των ημερών του Σύριζα έχει μπει προσωρινά στο ράφι, αφού 
τώρα βεβαίως-βεβαίως είναι οι «δικοί μας» στα πράγματα.

•	 Μεγάλη	μείωση	τόσο	του	άμεσου	όσο	και	του	έμμεσου	
μισθού. Η μείωση αυτή οφείλεται στις άμεσες περικοπές 
μισθών και συντάξεων, αλλά και στην αύξηση της άμε-
σης κι έμμεσης φορολογίας εισοδήματος και περιουσίας.

•	 Μείωση	της	επίσημης	απασχόλησης	και	ταυτόχρονη	
αύξηση της υποδηλωμένης ή καθολικά μαύρης εργασί-
ας. Μάλιστα η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από την επέ-
κταση των λεγόμενων «επισφαλών» σχέσεων εργασί-
ας, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.46 Οι αλλαγές αυτές, 
στη σύμβαση εργασίας, προφανώς συσχετίζονται με τη 
μείωση του μισθού.

•	 Αύξηση	του	ιδιωτικού	(νοικοκυριά,	εταιρείες)	χρέους	(βλ.	
ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
δημόσιο τομέα, αύξηση «κόκκινων δανείων»).47

•	 Αύξηση	των	κοινωνικών	ανισοτήτων	με	συνακόλουθη	
αύξηση της έντασης της φτωχοποίησης εν γένει και της 
προλεταριοποίησης μικρομεσαίων στρωμάτων.48

•	 Μείωση	του	ΑΕΠ	κατά	περίπου	26%	και	του	ακαθάριστου	
σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου κατά 57% την περίοδο 
2009-2015. Τα παραπάνω νούμερα υποδηλώνουν μια 
ευρύτερη διαδικασία δημιουργικής καταστροφής του 
μη επαρκώς παραγωγικού (σταθερού και μεταβλητού) 
κεφαλαίου (βλ. κυρίως μικρές και οικογενειακές επιχει-
ρήσεις, αλλά όχι μόνον) και τη ραγδαία μείωση του συνο-
λικού κοινωνικού κεφαλαίου. Δηλώνουν επίσης τη στρο-
φή των καπιταλιστών σε επενδύσεις χαμηλής οργανικής 

46.  Ας σημειωθεί πάντως εδώ ότι πολλές από τις δηλωθείσες προ-
σλήψεις μερικής απασχόλησης, στην πραγματικότητα υποκρύ-
πτουν κανονικές θέσεις εργασίας που, έτσι, υποδηλώνονται στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, πολλοί ιδιοκτή-
τες ΚΟΙΝΣΕΠ, προσλαμβάνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και αυτα-
σφαλίζονται στο ΙΚΑ, δηλώνοντας… 4ωρη εργασία!

47.  Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών στις αρχές του έτους πλέ-
ον ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έκθε-
ση της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), που δημοσιοποιήθηκε τον 
Μάρτιο του 2018 και αφορά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2017, τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν τα 95,7 δισ. ευρώ ή το 43,1% 
του συνόλου των δανείων (από 7,7% το 2009). Κοντολογίς, σχε-
δόν 200 δισ. ευρώ είναι τα χρωστούμενα.

48.  Με όριο φτώχειας το ποσό των 4.512 ευρώ ετησίως ανά άτομο και 
τα 9.475 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμε-
να παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει ότι το 
35,6% του πληθυσµού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-
κού αποκλεισµού. Στον παραπάνω υπολογισμό πάντως η ΕΛΣΤΑΤ 
δε λαμβάνει υπόψη της το πολύ μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστης 
εργασίας, μέσω της οποίας συμπληρώνεται το δηλωμένο ατομι-
κό/οικογενειακό εισόδημα.
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σύνθεσης (ή εντάσεως εργασίας), γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται από τη μείωση της παραγωγικότητας της εργα-
σίας, η οποία εν τέλει περιορίζει σημαντικά τις επωφε-
λείς για τους καπιταλιστές επιπτώσεις της μείωσης του 
μοναδιαίου κόστους εργασίας. 49

Το ελληνικό πολιτικό προσωπικό κάνοντας τη στρατηγική 
επιλογή παραμονής στη ζώνη του ευρώ, και υπό τη διαρ-
κή πίεση των δανειστών-κρατών, έχει προχωρήσει σημα-
ντικά στη ριζική αναδιάρθρωση τόσο του παραγωγικού50 
όσο και του αναπαραγωγικού (βλ. κοινωνικό κράτος) μοντέ-
λου συσσώρευσης. Σε σχέση με το τελευταίο αξίζει να πού-
με λίγα λόγια παραπάνω, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για 
να καταλάβουμε τη σημασία και το περιεχόμενο των δύο 
πιο βασικών πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, προτού τις εξε-
τάσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια του κειμένου: τη ριζι-
κή αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
(Ν. 4387/2016) και τις αλλαγές στην αγορά μισθωτής εκμε-
τάλλευσης μέσω του εφαρμοστικού νόμου (Ν. 4488/2017). 

49.  Βέβαια τα τελευταία χρόνια η διαδικασία εκκαθάρισης φαίνεται 
να ολοκληρώνεται. Η κατανάλωση (απαξίωση) παγίου κεφαλαί-
ου επιβραδύνεται, τείνοντας στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ ταυ-
τόχρονα οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθη-
καν κατά 9,7% το 2017 και κατά 11,2% την περίοδο 2016-2017. 
Βλ. ALPHA BANK, Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 
9 Μαρτίου 2018. Επίσης, μια σειρά δεικτών, όπως ο βαθμός χρη-
σιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, η απόδοση παγίου 
κεφαλαίου, το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (η αξία της 
παραγωγής αφού αφαιρεθούν το μισθολογικό και φορολογικό 
κόστος της επιχείρησης) κλπ. εμφανίζουν μικρή ενίσχυση. Ενδει-
κτικά βλ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση 2016, 
σελ. 68-72. Ας σημειωθεί πάντως ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία οι (αυξημένες) επενδύσεις παραμένουν ακόμη σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, εφόσον συγκριθούν με την προ κρίσης περίοδο 
(21,3 και 23,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι 61,6 δισ. ευρώ το 2007 
και 57,2 δισ. ευρώ το 2008). Ενδεικτικά βλ. ΣΕΒ, Εβδομαδιαίο Δελ-
τίο για την Ελληνική Οικονομία, 15 Μαρτίου 2018.

50.  Εν συντομία, στις βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες του εγχώρι-
ου καπιταλιστικού σχηματισμού θα μπορούσαμε να αναφέρου-
με τη σημαντική συμμετοχή των πολύ μικρών και μικρών επιχει-
ρήσεων στο συνολικό αξιακό προϊόν και την απασχόληση, το ιδι-
αίτερα υψηλό μερίδιο του τριτογενή τομέα στο ΑΕΠ, τον υψηλό 
αριθμό αυτοαπασχολούμενων, τη χαμηλή παραγωγικότητα της 
εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, την 
υπερβολική εξάρτηση του μοντέλου ανάπτυξης από την κοινω-
νική κατανάλωση κλπ.

Ε. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΝΟΙΑΣ51

Αν και τόσο η μορφή όσο και το περιεχόμενο, τα οποία έλα-
βε το καπιταλιστικό κοινωνικό κράτος, διαφέρουν από χώρα 
σε χώρα, οι πιο πολλοί αστοί κοινωνιολόγοι που ασχολού-
νται με αυτό, προκρίνουν την ταξινόμηση σχετικά παρό-
μοιων μοντέλων σε επιμέρους ιδιοτυπικές κατηγορίες, οι 
οποίες αποκαλούνται καθεστώτα κοινωνικής ευημε-
ρίας και συνήθως είναι τρεις ή τέσσερις. Αρχικά, η κατη-
γοριοποίηση κατά κύριο λόγο βασιζόταν στο ύψος των  
αντίστοιχων κρατικών δαπανών, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
Όμως μια τέτοια «χοντροκομμένη» προσέγγιση αδυνατού-
σε να φωτίσει άλλες, πιο ποιοτικές, παραμέτρους της κρα-
τικής προνοιακής πολιτικής κι έτσι, εν τέλει, δεν μπορού-
σε να αποκαλύψει τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού κρά-
τους σε κάθε χώρα – πόσω μάλλον το πραγματικό περι-
εχόμενο της λειτουργίας του εκάστοτε καπιταλιστικού 
κοινωνικού κράτους. Για να αντισταθμιστεί αυτή η έλλει-
ψη έχουν προταθεί και άλλα κριτήρια, τα οποία καθιστούν 
πιο ακριβή και αντιπροσωπευτική την επιχειρούμενη ταξι-
νόμηση. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων περιλαμβάνονται 
το κατά πόσο τα κοινωνικά προγράμματα είναι στοχευ-
μένα ή αντιθέτως είναι καθολικά, οι όροι βάσει των οποί-
ων καθίσταται κανείς δικαιούχος χρηματικών ή άλλων  
προνοιακών παροχών, η ποιότητα αυτών, η φύση των δια-
ταξικών μπλοκ εξουσίας που τα εγγυώνται κλπ. Φυσικά, 
το δικό μας ενδιαφέρον για όλη αυτή την συζήτηση που 
διεξάγουν οι ειδικοί δεν περιορίζεται σε μια κοινωνιολογι-
κού τύπου θεωρητική προσέγγιση των αντίστοιχων τυπο-
λογιών που προκύπτουν κατά τη σύγκριση των καθεστώ-
των κοινωνικής ευημερίας. Αντιθέτως, τις μελετάμε μόνο 
στο βαθμό που μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμα εργα-
λεία για να αναλύσουμε τους διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους το κράτος πρόνοιας καθίσταται κεντρική 
στιγμή της αναπαραγωγής των καπιταλιστικών σχέσεων 
και στο βαθμό που αυτή η μελέτη μάς επιτρέπει να συμμε-
τέχουμε στους κοινωνικούς αγώνες που διεξάγονται στο  
πεδίο του καπιταλιστικού κοινωνικού κράτους από καλύτε-
ρη θέση γνώσης.

51.  Αυτό το κεφάλαιο, όπως και το επόμενο, βασίζονται σε εισήγηση 
για το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα που παρουσιάσαμε σε διε-
θνιστική συνάντηση το καλοκαίρι του 2014.
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Η πιο γνωστή και ταυτόχρονα επιδραστική τυπολογία 
είναι αυτή που πρότεινε ο Esping-Andersen,52 η οποία βασί-
ζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές. Η πρώτη αφορά το βαθ-
μό αποεμπορευματοποίησης της εργασιακής δύναμης, που 
προκύπτει α) κατά την παροχή, εν είδει καθολικού δικαι-
ώματος όλων των ιδιωτών-πολιτών, συγκεκριμένων υπη-
ρεσιών (όπως η εκπαίδευση και η περίθαλψη) και β) όταν 
οι εργάτ(ρι)ες μπορούν να συντηρούνται σε ικανοποιητι-
κό βαθμό δίχως να χρειάζεται να πουλήσουν την εργασιακή 
τους δύναμη στους καπιταλιστές (βλ. συντάξεις, επιδόματα 
ανεργίας και ασθενείας κλπ.). Η δεύτερη αφορά το είδος της 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης που η κοινωνική πολιτική προ-
ωθεί. Στη βάση αυτών των αρχών και σε συνδυασμό με τις 
διαφορετικές ρυθμίσεις των σχέσεων ανάμεσα στο κράτος, 
την αγορά και την οικογένεια, ο Esping-Andersen προσδιό-
ρισε τρία διαφορετικά καθεστώτα κοινωνικής ευημερίας: το 
φιλελεύθερο (ΗΠΑ, Αγγλία), το συντηρητικό-κορπορατι-
στικό (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) και το σοσιαλδημοκρατι-
κό (Σκανδιναβία).

Το πρώτο καθεστώς χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθ-
μό αποεμπορευματοποίησης, καθώς οι κανόνες βάσει των 
οποίων κάποιος δικαιούται την προνοιακή συνδρομή είναι 
αυστηροί – ενίοτε τιμωρητικοί. Ως τέτοιοι, είναι συμβατοί 
με την παραδοσιακή, συντηρητική εργοδοτική πρακτική 
που κάποτε έστελνε τους πένητες προλετάριους στα εργα-
σιακά κάτεργα και τις φυλακές. Στην πιο εξελιγμένη εκδοχή 
αυτής της παλιάς τακτικής, η παροχή προνοιακών επιδομά-
των περιοδικά διακόπτεται και επιβάλλονται προγράμματα 
«κοινωνικής εργασίας» στους αποδέκτες τους, προκειμένου 
αυτοί να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά (το λεγόμε-
νο workfare). Ταυτόχρονα, το κράτος ενθαρρύνει την ιδιωτι-
κοποίηση μέρους των λειτουργιών της κοινωνικής πρόνοιας, 
ακόμη και μέσω της άμεσης επιδότησής τους, στο όνομα της 
«αποτελεσματικότητας» και του «εξορθολογισμού των κρα-
τικών δαπανών». Έτσι, είναι μόνο μια μειονότητα πολιτών 
–η φτωχότερη– εκείνη που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά 
από το κράτος, καθώς η πλειοψηφία συνδυάζει την κρατική 
με την ιδιωτική ασφάλιση. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες ενθαρ-
ρύνονται να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, να πουλή-
σουν δηλαδή την εργασιακή τους δύναμη στο κεφάλαιο, ιδί-
ως στον τομέα των «υπηρεσιών».

Το δεύτερο καθεστώς κοινωνικής ευημερίας, που κατά-
γεται από την Μπισμαρκιανή κορπορατιστική-κρατικιστική 
παράδοση, χαρακτηρίζεται από την υποχρεωτική κρατική 
κοινωνική ασφάλιση, η οποία και εξασφαλίζει ισχυρά δικαι-

52.  Βλ. G. Esping-Andersen, Οι τρεις κόσμου του καπιταλισμού της 
ευημερίας, Αθήνα, 2014.

ώματα στους δικαιούχους, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση δια-
δραματίζει έναν μάλλον περιφερειακό, αν όχι οριακό, ρόλο. 
Ωστόσο ο βαθμός αποεμπορευματοποίησης είναι μέτριος, 
καθώς οι παροχές συνδέονται με τις εισφορές και επομένως 
εξαρτώνται από τον μισθό του κάθε ασφαλισμένου-εργα-
ζόμενου. Όσον αφορά την κοινωνική διαστρωμάτωση, το 
καθεστώς αυτό επικεντρώνεται στη διατήρηση των διαιρέ-
σεων εντός της εργατικής τάξης. Καθώς το κορπορατιστικό 
καθεστώς διαμορφώθηκε υπό την επίδραση της Καθολικής 
εκκλησίας, είναι προσανατολισμένο στην υποστήριξη των 
παραδοσιακών οικογενειακών δομών. Υπό αυτή την έννοια, 
τα επιδόματα ενθαρρύνουν τη μητρότητα και, αντίθετα, απο-
θαρρύνουν την εργασία έγγαμων γυναικών, ενώ, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας, το κράτος παρεμβαίνει 
μόνο όταν η ικανότητα της οικογένειας να προστατεύει τα 
μέλη της έχει αποδεδειγμένα εξαντληθεί.

Το τρίτο καθεστώς κοινωνικής ευημερίας χαρακτηρίζε-
ται από έναν σχετικά υψηλό βαθμό αποεμπορευματοποίη-
σης, καθώς είναι σχεδιασμένο προς την κατεύθυνση καθο-
λικών παροχών, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους 
να σταματούν τη δουλειά, όταν αυτό καθίσταται απαραίτη-
το, δίχως να απωλέσουν το εισόδημά τους ή άλλες προνοια-
κές παροχές. Και στο καθεστώς αυτό η συμμετοχή των ιδιω-
τικών συστημάτων ασφάλισης θεωρείται οριακή, ενώ η λογι-
κή που το διέπει είναι αναδιανεμητική, δηλαδή δε δίνεται 
έμφαση στην ατομική συνεισφορά του κάθε ασφαλισμένου 
(μέσω των κρατήσεων στον άμεσο μισθό του). Ως εκ τούτου, 
οι ενδοπρολεταριακές διαιρέσεις, που τα άλλα δύο συστή-
ματα είτε αυξάνουν είτε συντηρούν, είναι λιγότερο έντονες. 
Ωστόσο, αυτό δε συνεπάγεται ότι οι παροχές είναι εντελώς 
ανεξάρτητες από τα εισοδήματα, γεγονός που εν μέρει πρι-
μοδοτεί τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Καθώς το σοσι-
αλδημοκρατικό καθεστώς κοινωνικής ευημερίας εξασφα-
λίζει άμεσες παροχές τόσο στα παιδιά όσο και στους ηλικι-
ωμένους (πχ. παρέχοντας μονάδες φροντίδας), οι γυναίκες 
ενθαρρύνονται να πουλήσουν την εργασιακή τους δύναμη, 
κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το πολύ υψηλό κόστος 
που συνεπάγεται η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος 
απαιτεί υψηλά επίπεδα απασχόλησης και (τουλάχιστον) ικα-
νοποιητικούς μισθούς, μέσω των οποίων άλλωστε εξασφα-
λίζεται μεγάλο μέρος των αναγκαίων πόρων.

Έχοντας αναφερθεί συνοπτικά στην, κατά τον Esping-
Andersen, τυπολογία των καθεστώτων κοινωνικής ευημερί-
ας, αξίζει να προσθέσει κανείς ότι κανένα «κοινωνικό κρά-
τος» δεν εμφανίζεται στην καθαρή μορφή που η παραπά-
νω τυπολογία υπονοεί/προτείνει. Στην πραγματικότητα όλα 
τα εθνικά κράτη-πρόνοιας συνδυάζουν στοιχεία και από τους 
τρεις τύπους καθεστώτων προνοιακού καπιταλισμού. Έτσι 
πχ. το σκανδιναβικό σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο εμπερι-
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έχει αρχές που ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν το φιλελεύθερο 
(workfare), ή τα φιλελεύθερα καθεστώτα ενσωματώνουν στη 
δομή τους και αναδιανεμητικές λειτουργίες.

Επιπλέον, τα καθεστώτα κοινωνικής ευημερίας που ανα-
πτύχθηκαν στις Μεσογειακές χώρες δεν μπορούν να εντα-
χθούν ικανοποιητικά σε καμία από τις 3 παραπάνω κατη-
γορίες: το μοντέλο κοινωνικού κράτους που ιστορικά ανα-
πτύχθηκε στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου διαφοροποιεί-
ται σημαντικά από τα υπόλοιπα, καθώς χαρακτηρίζεται από 
τον έντονο κατακερματισμό, βάσει επαγγελματικών ή κλαδι-
κών προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον επίσης έντο-
νο δυισμό της αγοράς εργασίας, η οποία πολώνεται μεταξύ 
«κανονικής» και «ανεπίσημης» εργασίας, την πολιτική πελα-
τειακή μεταχείριση που αναπαράγεται εντός του κρατικού 
μηχανισμού μέσω (μικρο)κομματικών σχέσεων και τέλος, την 
ενεργό συμμετοχή των οικογενειακών κοινωνικών δικτύων 
στην παροχή προνοιακών υπηρεσιών στα μέλη τους, όπως 
θα δούμε και στη συνέχεια.

Γι’ αυτό, άλλοι αναλυτές, όπως ο Leibfried και πιο μετά οι 
Castles και Ferrera, εμπλούτισαν την προηγούμενη κανονι-

κοποιητική τυπολογία.53 Ο πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο 
«λατινική περιφέρεια», για να περιγράψει το πρωτόλειο, κατ’ 
αυτόν, χαρακτήρα του μοντέλου «κοινωνικού κράτους» στον 
ευρωπαϊκό νότο. Ο Ferrera, που προτίμησε τον όρο «νότιο 
καθεστώς κοινωνικής ευημερίας», έκανε λόγο για ένα δια-
φορετικό μοντέλο. Γι’ αυτό και πρότεινε την ταξινόμηση των 
κρατών πρόνοιας σύμφωνα με τις εξής τέσσερις αρχές: α) 
τους κανόνες πρόσβασης στο σύστημα κοινωνικής πρόνοι-
ας, β) τις ρυθμίσεις και τις πηγές χρηματοδότησης του κρά-
τους πρόνοιας, γ) τις προϋποθέσεις χορήγησης παροχών και 
δ) τις διοικητικές δομές διαχείρισης των προγραμμάτων κοι-
νωνικής ασφάλισης. Βάσει των παραπάνω αρχών ο Ferrera 
διακρίνει τέσσερα καθεστώτα κοινωνικής ευημερίας: το 

53.  S. Leibfried, Towards a European welfare state? On Integrating 
Poverty Regimes into the European Community, στο (επ.) Z. Ferge 
& J. E. Kolberg, Social Policy in a Changing Europe, Frankfurt am 
Main, 1992· F. Castles, Welfare state development in Southern 
Europe, West European Politics, 1995, 18(2), 291–313· M. Ferrera, 
The ‘Southern’ Model of Welfare in Social Europe, Journal of 
European Social Policy, 1996, 6 (1), 17–37.
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αγγλοσαξονικό, το μπισμαρκιανό, το σκανδιναβικό και, 
όπως προείπαμε, το νότιο καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ferrera, το αγγλοσαξονικό μοντέ-
λο χαρακτηρίζεται από μη εκλεκτική κάλυψη στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης. Αλλά είναι μόνο στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί κανείς να μιλήσει για 
πραγματικά καθολική κάλυψη. Στα πλαίσιά του παρέχονται 
ενιαία επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους φτω-
χούς εργαζομένους ή τους ανέργους. Η χρηματοδότηση 
του αγγλοσαξονικού συστήματος προέρχεται κυρίως από 
τα φορολογικά έσοδα και σε μικρότερο βαθμό από τις ατο-
μικές εισφορές, η δε διαχείριση των διαφορετικών ταμείων 
κοινωνικής ασφάλισης γίνεται από το κράτος. 

Το μπισμαρκιανό μοντέλο, από την άλλη, εμφανίζει σαφή 
κορπορατιστικό και οικογενειοκρατικό χαρακτήρα, καθώς 
τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης συνδέονται τόσο με τη 
θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας όσο και με την οικο-
γενειακή του κατάσταση. Ωστόσο, η κοινωνική ασφάλιση 
παρέχεται σε όλους, κατ’ αναλογία προς την κατά περίπτω-
ση έμμισθη εργασία, ενώ σε περίπτωση ανεργίας ή αναπη-
ρίας εξασφαλίζονται σημαντικές κοινωνικές παροχές στους 
δικαιούχους. Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, που εντάσ-
σονται σε αυτό το μοντέλο, χρηματοδοτούνται κατά κύριο 
λόγο μέσω των εργοδοτικών εισφορών και στη διοίκησή 
τους συμμετέχουν από κοινού οι εργοδοτικές οργανώσεις 
και τα εργατικά σωματεία.

Το σκανδιναβικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από την καθο-
λική παροχή κοινωνικής προστασίας, καθώς αυτή θεωρεί-
ται δικαίωμα που πηγάζει από την ιδιότητα του πολίτη. Το 
μοντέλο αυτό εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά επιδόμα-
τα ανεργίας, ασθενείας κ.λπ. στους δικαιούχους, η χρηματο-
δότησή του προέρχεται κυρίως από τα φορολογικά έσοδα, 
ενώ υπόκειται σε κεντρική διαχείριση.

 Τέλος, το νότιο μοντέλο, το οποίο συνδέεται με την Ισπα-
νία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, χαρακτηρί-
ζεται, όπως τονίζει ο Ferrera, από ευρύ κατακερματισμό και 
κορπορατισμό – από το χαμηλό επίπεδο της Πορτογαλί-
ας έως το υψηλότερο επίπεδο της Ιταλίας και της Ελλάδας, 
χώρες στις οποίες υπάρχει πληθώρα ανεξάρτητων ταμείων 
κοινωνικής ασφάλισης, βάσει κλαδικών ή επαγγελματικών 
διαφοροποιήσεων. Από την άλλη πλευρά, στο μοντέλο αυτό 
αντανακλάται ο έντονος δυϊσμός που επικρατεί στην αγο-
ρά εργασίας και χωρίζει την εργατική τάξη σε δύο πόλους, 
καθώς συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και κλάδοι απολαμ-
βάνουν υψηλότερες παροχές,54 ενώ στη λεγόμενη «παρά-

54.  Π.χ. στην Ελλάδα οι συντάξεις των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ πλη-
σίαζαν, εάν δεν ξεπέρναγαν κιόλας, την περίοδο πριν ψηφιστεί ο 

τυπη αγορά εργασίας» οι εργαζόμενοι εξασφαλίζουν ελάχι-
στες παροχές. Ως εκ τούτου, η διαφορά μεταξύ των μέσων 
συντάξεων, που βασίζονται στις εισφορές του εργαζομέ-
νου, και των κατώτατων συντάξεων που παραχωρεί το κρά-
τος (πχ. ΟΓΑ) είναι πολύ μεγαλύτερη στις χώρες του ευρωπα-
ϊκού νότου από ό,τι στην υπόλοιπη ΕΕ. Περαιτέρω, η Ισπανία, 
η Ιταλία και η Ελλάδα είναι τα μόνα κράτη-μέλη της ΕΕ που 
δεν έχουν θεσμοθετήσει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
για όσους αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Η παραπάνω ανισορροπία που παρατηρείται στις χώρες 
της Μεσογείου καθίσταται λειτουργική, από τη σκοπιά της 
κοινωνικής πρόνοιας, χάρη στη συμβολή της «νότιας οικο-
γένειας», η οποία ενεργεί ως πάροχος κοινωνικής πρόνοι-
ας για τα μέλη της και βασικός θεσμός που εξασφαλίζει την 
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Ο Ferrera επισημαί-

λεγόμενος νόμος Σιούφα (Ν. 2084/1992), ακόμη και τον τελευταίο 
–δηλαδή υψηλότερο στο σύνολο του εργάσιμου βίου– καθαρό 
μισθό. O tempora o mores!



τα παιδια τησ γαλαρίασ32

νει ότι η οικογενειακή δομή είναι σε θέση να διαδραματίσει 
αυτόν τον σημαντικό ρόλο όταν τουλάχιστον ένα μέλος της 
ανήκει στην υψηλότερη βαθμίδα της αγοράς εργασίας, για 
παράδειγμα όταν εργάζεται στο δημόσιο τομέα ή λαμβάνει 
υψηλή σύνταξη. Κι αυτό διότι το ατομικό εισόδημα (μισθός, 
σύνταξη) καθίσταται οικογενειακό κι επιμερίζεται σε όλα τα 
μέλη της. Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, όπου ο ελληνικός 
καπιταλιστικός σχηματισμός παραδοσιακά αναπτύχθηκε 
μέσω της εκτεταμένης αναπαραγωγής της μικρής ιδιοκτη-
σίας, η ικανότητα της οικογένειας να προστατεύει τα μέλη 
της ενισχύεται από την ευρύτατη, κοινωνικά, μικροϊδιοκτη-
σία, όπως το οικογενειακό σπίτι, που μπορεί να παρέχει και 
επιπλέον έσοδα από ενοίκια, τη μικρή οικογενειακή επιχείρη-
ση που μπορεί επίσης να προσφέρει απασχόληση στα μέλη 
της οικογένειας κλπ.

 Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, το νότιο 
μοντέλο απομακρύνεται από τον κορπορατισμό, καθώς 
παρέχεται καθολική υγειονομική κάλυψη, βάσει του κοινω-
νικού δικαιώματος που πηγάζει από την ιδιότητα του πολί-
τη. Παρ’ όλα αυτά, το νότιο σύστημα υγειονομικής περίθαλ-
ψης χαρακτηρίζεται από το υψηλό μερίδιο που καλύπτουν 
οι ιδιωτικές παροχές υγείας – σε αντίθεση πχ. με το αγγλο-
σαξωνικό ή το σκανδιναβικό μοντέλο. Στην Ελλάδα, πχ. , έχει 
αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων, γεγονός που συμμορφώνεται με τη μικρή ιδιοκτη-
σιακή δομή του ελληνικού καπιταλισμού.55 Ο Ferrera θεω-
ρεί την ύπαρξη σημαντικού ιδιωτικού τομέα στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης ως πηγή οικονομικής σπατάλης.

Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του νότιου μοντέ-
λου κοινωνικής πρόνοιας έγκειται στις ιδιαιτερότητες του 
συστήματος, που πηγάζουν από την άμεση σύνδεση και δια-
μεσολάβηση των εκάστοτε παροχών από τα πολιτικά, πελα-
τειακά δίκτυα. Στην Ελλάδα, η εν λόγω διαμεσολάβηση λάμ-
βανε χώρα κυρίως μέσω των συνδικάτων του δημόσιου και 
του επαγγελματικού τομέα (δικηγόροι, μηχανικοί, δημοσιο-
γράφοι, ιατροί κλπ.), τα οποία χάρη στις άμεσες σχέσεις που 
είχαν αναπτύξει με τους μηχανισμούς των κομμάτων εξου-
σίας ενίοτε κατάφερναν να εξασφαλίζουν συγκεκριμένες 
παραχωρήσεις (βλ. τη χρηματοδότηση των επαγγελματι-
κών συνταξιοδοτικών ταμείων μέσω ειδικών φορολογικών 
εσόδων, όπως το «αγγελιόσημο»).

55.  Κατ’ ενδιαφέροντα τρόπο, τα διαγνωστικά κέντρα πολλαπλασιά-
στηκαν στην περίοδο μεταξύ 1984 και 1991, όταν δηλαδή η δημι-
ουργία ιδιωτικών νοσοκομείων απαγορεύτηκε μετά την σύστα-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

ΣΤ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟ-
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ Η ΑΛΛΗ 
ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ

Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί που απέτυχαν οι κυβερνήσεις 
Παπανδρέου και Σαμαρά εμείς πετύχαμε

Α. Τσίπρας σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3 (13 Δεκεμβρί-
ου 2017)

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, το ελληνικό κοινωνικό 
κράτος (αλλά και αυτό των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού 
νότου) δεν αποτελεί «καθυστερημένη» εκδοχή των αντίστοι-
χων «μοντέρνων» βορειοευρωπαϊκών καθεστώτων κοινω-
νικής ευημερίας, αλλά συνιστά ένα ιδιαίτερο «νότιο μοντέ-
λο», το οποίο έχει αποδοθεί στη σχετική βιβλιογραφία και 
ως «οικογενειοκρατικό», προκειμένου να δοθεί έμφαση στον 
κομβικό ρόλο της οικογένειας σε αυτό.56 Πράγματι, στον 
ελληνικό καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό η ελληνι-
κή οικογένεια παραδοσιακά επιτελεί δύο σημαντικούς και 
αλληλοεξαρτώμενους ρόλους. Αφενός αποτελεί τον βασι-
κό πάροχο κοινωνικής πρόνοιας για τα μέλη της, αφετέρου 
συντελεί στην αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων 
– αν και με αντιφατικό τρόπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Σε αντίθεση με μία ευρέως αποδεκτή άποψη, δεν είναι 
η υποτυπώδης ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους εκείνη 
που συνέβαλε στην ανάδειξη της οικογένειας ως τον κατε-
ξοχήν πάροχο κοινωνικής πρόνοιας, αλλά αντίθετα είναι τα 
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καπιταλιστικών σχέ-
σεων, όπως αυτές σταδιακά θεμελιώθηκαν στον ελλαδικό 
χώρο από τον 19ο αιώνα και μετά, εκείνα που διαμόρφωσαν 
το συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο της.57 Αν και δεν είναι του 

56.  Βλ. μεταξύ άλλων T. Papadopoulos & A. Roumpakis, Familistic 
welfare capitalism in crisis: social reproduction and anti-social 
policy in Greece, Journal of International and Comparative 
Social Policy, 2013, 29 (3), 204–224∙ G. Katrougalos & G. Lazarides, 
Southern European welfare states: Problems, challenges 
and prospects, London, 2003∙ Arts & Gelissen, Three worlds 
of capitalism or more? (A state-of-the-art report), Journal of 
European Social Policy, 2002, 12 (2), 137–158. Σε όσα ακολουθούν 
είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αναφερόμαστε στα κοινωνικά 
δίκτυα που συνδέονται με τα διευρυμένα οικογενειακά δίκτυα 
και όχι απλώς στα μέλη της εκάστοτε πυρηνικής οικογένειας.

57.  Υπήρξαν οργανωμένες προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός 
σοσιαλδημοκρατικού κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα από τη 
δεύτερη, κατά σειρά, αριστερή κυβέρνηση, την κυβέρνηση 
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παρόντος να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτή την μακρο-
χρόνια εξέλιξη,58 αξίζει να τονίσουμε τα εξής σημεία:

•	 Διαχρονικά,	το	ελληνικό	κεφάλαιο	και	το	κράτος	του	–
με μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια των κυβερνήσε-
ων του ΠΑΣΟΚ κατά τη δεκαετία του ’80– αντιλαμβάνο-
νταν τους μισθούς μόνο ως κόστος. Έτσι δε θέλησαν να 
αγγίξουν το ζήτημα του σχηματισμού κοινωνικού κεφα-
λαίου, μέσω μιας κεντρικά οργανωμένης ρύθμισης που 
θα ευνοεί την καπιταλιστική επισσώρευση.

•	 Ως	εκ	τούτου,	τα	ταμειακά	αποθέματα	των	ασφαλιστι-
κών ταμείων δε χρηματοδότησαν το σχηματισμό κοινω-
νικού κεφαλαίου, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιήθηκαν ως 
χαμηλότοκα δάνεια στους ντόπιους καπιταλιστές, πολλά 
εκ των οποίων δεν αποπληρώθηκαν ποτέ (τα γνωστά σε 
όλους μας «θαλασσοδάνεια»).

•	 Η	μεγάλη	βιομηχανία	παρέμεινε	περιορισμένη	και	κατά	
βάση κρατικά επιχορηγούμενη.

•	 Το	κράτος	υποστήριξε	τη	μικροϊδιοκτησία	και	τις	μικρές	
(οικογενειακές) επιχειρήσεις, 59 αφενός για λόγους νομι-

ΠΑΣΟΚ το 1981. Οι προσπάθειες αυτές περιελάμβαναν την ίδρυ-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), το οποίο προέβλεπε 
την εξασφαλισμένη πρόσβαση στην ιατροφασμακευτική περί-
θαλψη για όλο τον πληθυσμό, ή την έκδοση ελαχίστων συντά-
ξεων για όσους δεν είχαν θεμελιώσει ασφαλιστικά δικαιώματα. 
Αυτές οι θεσμίσεις αποτελούσαν μέσο αφενός αφομοίωσης των 
ταξικών αγώνων που είχαν εκδηλωθεί με ιδιαίτερη σφοδρότη-
τα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, αφετέρου διασφάλι-
σης της αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου σε μεγαλύτε-
ρη κλίμακα (βλ. την ενσωμάτωση στον κρατικό μηχανισμό των 
αριστερών που ως τότε αποκλείονταν από τις ανώτερες θέσεις 
εργασίας του δημόσιου τομέα, την επέκταση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι προσπάθειες της 
τότε αριστεράς του κεφαλαίου συνέπεσαν με τη νεοφιλελεύθε-
ρη αντεπίθεση που έλαβε χώρα σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο 
και η οποία είχε ως στόχο τον έλεγχο και τη σταθεροποίηση των 
αυξανόμενων κρατικών προνοιακών δαπανών. Για να αντιμετω-
πίσει τις πληθωριστικές τάσεις στο ύψος του άμεσου κι έμμεσου 
μισθού από τους εγχώριους ταξικούς αγώνες, το ΠΑΣΟΚ γρήγο-
ρα αναδιπλώθηκε και οδηγήθηκε στην επιβολή προγραμμάτων 
λιτότητας.

58.  Σε ένα βαθμό η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται στην μπροσούρα 
Σκοτώνουν τα άλογα στη δουλειά και όταν γεράσουν τα θάβουν 
ιδίοις εξόδοις, ό.π., στην οποία παραπέμπουμε τον αναγνώστη.

59.  Όσον αφορά την παροχή ιδιωτικής κατοικίας, το ελληνικό κρά-
τος ακολούθησε μια ιδιαίτερα πρωτότυπη στρατηγική, στη βάση 
ενός ιδιόμορφου laissez-faire: αντί να αναλάβει την κατασκευή 
κτηρίων «κοινωνικής κατοικίας», κατά το παράδειγμα του δυτικού 
«council housing», απλώς επέτρεψε την καταπάτηση της δημό-
σιας περιουσίας και τη συνακόλουθη μαζική κατασκευή «αυθαί-
ρετων» κατοικιών, τις οποίες στη συνέχεια ήρθε να νομιμοποιή-

μοποίησης των καπιταλιστικών εκμεταλλευτικών σχέσε-
ων και αναπαραγωγής των υφιστάμενων καναλιών πολι-
τικής διαμεσολάβησης, αφετέρου προκειμένου να ικα-
νοποιηθεί η ενεργός ζήτηση, την οποία αδυνατούσε να 
καλύψει το περιορισμένο, όπως μόλις προείπαμε, μεγά-
λο βιομηχανικό κεφάλαιο.

•	 Στα	πλαίσια	αυτής	της	μικροϊδιοκτησίας/μικροεπιχει-
ρηματικότητας θεμελιώθηκε μια δυαδική αγορά εργα-
σίας: από τη μια πλευρά η νόμιμη μισθωτή εργασία που 
παρείχε προνομιακή πρόσβαση στην κοινωνική ασφά-
λιση και από την άλλη η ανεπίσημη εργασία με περιορι-
σμένη/έμμεση πρόσβαση στις παροχές του κοινωνικού 
κράτους. Το κράτος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του 

σει, ενσωματώνοντας ολόκληρες περιοχές στο σχέδιο πόλης – η 
πολεοδομική ιστορία της Αθήνας, από το Κολωνάκι και τα Εξάρ-
χεια μέχρι το Περιστέρι και τις υπόλοιπες δυτικές συνοικίες, απο-
τελεί μια διαρκή διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Υπό 
αυτή την έννοια, η αυτοστέγαση υπήρξε μία από τις κινητήριες 
δυνάμεις της αύξησης του κτηριακού αποθεματικού και επέτρε-
ψε τη γρήγορη ενσωμάτωση των προλεταριαποιημένων πληθυ-
σμών στα αστικά κέντρα, κατά τις δύο πρώτες φάσεις της λεγό-
μενης «πρωταρχικής συσσώρευσης» α λα ελληνικά (βλ. είσοδος 
των μικρασιατών προσφύγων το 1922, αγροτική έξοδος της περι-
όδου 1945-60). Ταυτόχρονα, τέθηκαν οι βάσεις για την υλοποίηση 
ενός άλλου, εξίσου πρωτότυπου, μέτρου, προσαρμοσμένου στο 
μικρομεσαίο μέγεθος του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα: το 
μέτρο της αντιπαροχής, μέσω της οποίας ανοικοδομήθηκε, σχε-
δόν ολοκληρωτικά, η Αθήνα.
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προκειμένου να στηρίξει τα μικρά αφεντικά μέσω της 
επέκτασης της «μαύρης εργασίας», είτε αυτή αφορού-
σε ντόπιους είτε ξένους εργάτες (πχ. οι έλεγχοι της Επι-
θεώρησης Εργασίας στα εργασιακά κάτεργα ανέκαθεν 
ήταν της πλάκας).

Όντας ο κύριος πάροχος κοινωνικής πρόνοιας, η ελλη-
νική οικογένεια συμβάλει στη σχετική αποεμπορευματο-
ποίηση της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης μ’ ένα 
διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι το κάνει το σκανδιναβικό μοντέ-
λο κοινωνικού κράτους: α) μειώνοντας μεν το αντίστοιχο 
κόστος που (θα έπρεπε να) αναλαμβάνει το κράτος και το 
κεφάλαιο, αλλά β) μπλοκάροντας ταυτόχρονα την κινητικό-
τητα της εργασιακής δύναμης στην αγορά εργασίας. Αυτό 
καθίσταται δυνατό καθώς η ελληνική οικογένεια κατορθώ-
νει ταυτόχρονα να είναι:

•	 μικροϊδιοκτήτης: Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 
EUROSTAT, η Ελλάδα διαθέτει ακόμη υψηλά ποσοστά ιδι-
οκατοίκησης φτάνοντας το εντυπωσιακό 73,9% το 2016. 
Επιπλέον, η αγροτική ιδιοκτησία στην Ελλάδα χαρακτη-
ρίζεται από υψηλή κατάτμηση, καθώς μόνο το 17% των 

συνολικών αγροτικών εκτάσεων αντιστοιχεί σε κτήμα-
τα μεγαλύτερα των 500 στρεμμάτων (έναντι 66% στην 
ΕΕ-27). Αντίθετα, τα κτήματα που είναι μικρότερα από 50 
στρέμματα αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου (έναντι 
μόλις 7% στην EΕ-27). Ως εκ τούτου, το μέσο κτήμα στην 
Ελλάδα αντιστοιχεί σε 50 στρέμματα (έναντι 143 στρεμ-
μάτων στην ΕΕ-27).60 

Η σημασία της μικροϊδιοκτησίας γίνεται ακόμη μεγα-
λύτερη εάν ληφθεί υπόψη το λεγόμενο διευρυμένο εισό-
δημα, το εισόδημα δηλαδή, στο οποίο συνυπολογίζονται 

60.  Βλ. National Bank of Greece (NBG), Land: An asset with great 
potential for Greece, but with significant development 
challenges, 2014. Η παραπάνω μελέτη αποκαλύπτει και ένα άλλο 
εντυπωσιακό στοιχείο: περίπου το 50% της συνολικής έκτασης 
της Ελλάδας, ή περίπου 65.000 km2, διεκδικείται νομικά από ιδι-
ώτες. Ταυτόχρονα, η υψηλή κατάτμηση της γης, τόσο στην ύπαι-
θρο όσο και στις πόλεις, αυξάνει σημαντικά το κόστος στα μεγά-
λης κλίμακας κατασκευαστικά έργα, ενώ έχει εν γένει εμποδίσει 
μαζικά σχέδια κερδοσκοπίας επί της γης (π.χ. μια εκτεταμένη κυρι-
λοποίηση του αστεακού χώρου).
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και τα μη χρηματικά εισοδήματα (βλ. κρατικές ή ιδιωτι-
κές μεταβιβάσεις). Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύ-
τηκε το 2010, το κύριο μέρος του εν λόγω διευρυμένου 
εισοδήματος οφειλόταν στο διαθέσιμο χρηματικό εισό-
δημα (74%).61 Ο δεύτερος πιο σημαντικός πόρος αντι-
στοιχούσε στο τεκμαρτό ενοίκιο (8,7%),62 ενώ μόλις 
το 8,1% οφειλόταν σε κρατικές δαπάνες για την υγεία 
και το 6,5% σε κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση. Το 
υπόλοιπο 2,7% αντιστοιχούσε σε εισόδημα από άλλες 
πηγές, όπως η ιδιοπαραγωγή/αυτοκατανάλωση και οι 
πάσης φύσεως παροχές σε είδος. Φυσικά, η παραπάνω 
μέση σύνθεση του διευρυμένου εισοδήματος διέφερε 
ανά κοινωνική-οικονομική βαθμίδα. Όπως είναι λογι-
κό, η σχετική συνεισφορά του χρηματικού εισοδήμα-
τος στο διευρυμένο εισόδημα αυξάνει όσο ανεβαίνουμε 
την κοινωνική σκάλα, με τους δύο ακραίους πόλους να 
εμφανίζουν τιμές 84,4% και 51,4%, αντίστοιχα. Με άλλα 
λόγια, εάν ληφθούν υπόψη οι μη χρηματικές πηγές, το 
μέσο διευρυμένο εισόδημα του φτωχότερου πεμπτη-
μορίου σχεδόν διπλασιαζόταν –το 25% αυτής της αύξη-
σης οφειλόταν στη συμβολή του τεκμαρτού ενοικίου!– 
πράγμα που αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της προλε-
ταριακής στέγης.63

•	 μικροαφεντικό (έχοντας συνήθως υπαλλήλους μέλη 
της οικογένειας): Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσί-
ευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 οι πολύ μικρές ή 
μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούσαν στο 99,6% του συνό-
λου των ελληνικών επιχειρήσεων. Το νούμερο αυτό από 
μόνο του δεν αποδεικνύει κάτι, εξάλλου δε διαφέρει 
από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-27 (98,8%). Αν εξε-
ταστεί όμως η συμβολή τους στην απασχόληση και το 
ΑΕΠ, θα διαφανεί η μεγάλη σημασία τους στον ελληνικό 
καπιταλισμό. Έτσι, σε αυτές οφείλεται το 76% της συνο-
λικής απασχόλησης (έναντι μόλις 49,7% στην ΕΕ-27) και 

61.  Χ. Κουτσαμπέλας & Π. Τσακλόγλου, Αναδιανεμητικές επιδράσεις 
των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2010. 
Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προ-
ϋπολογισμών της περιόδου 2004-2005.

62.  Ως τεκμαρτό ενοίκιο ορίζεται το ενοίκιο που θα πλήρωνε ο ιδι-
οκτήτης ενός σπιτιού αν το ενοικίαζε. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί 
στη χρηματική αξία των υπηρεσιών στέγασης, τις οποίες εξασφα-
λίζει ένα νοικοκυριό που ιδιοκατοικεί ή φιλοξενείται.

63.  Συνολικά, χάρη στις δημόσιες (βλ. εκπαίδευση, υγεία) και ιδιωτι-
κές μη χρηματικές παροχές (βλ. ιδιοκατανάλωση, μεταβιβάσεις 
σε είδος από άλλα νοικοκυριά, μισθολογικές παροχές σε είδος), 
ο μέσος διευρυμένος μισθός αύξανε κατά 35%, αύξηση που σε 
χρηματικούς όρους αντιστοιχούσε σε 210 ευρώ.

το 56,2% της συνολικής προστιθέμενης αξίας (έναντι 
39,2% στην ΕΕ-27).64 

Το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα 
είναι επίσης πολύ υψηλό, το μεγαλύτερο στην ΕΕ σύμφω-
να με την EUROSTAT, αντιστοιχώντας στο 29% του λεγό-
μενου «οικονομικά ενεργού πληθυσμού», όταν στην ΕΕ 
το ποσοστό αυτό είναι 14%.65

•	 ενεργό	μέλος	ενός	ισχυρού	πελατειακού	συστήμα-
τος που διατρέχει οριζόντια και κάθετα τον ελληνικό 
καπιταλιστικό σχηματισμό, ώστε να διασφαλιστεί και 
να προωθηθεί η κοινωνική κινητικότητα οικογενειακών 
μελών, μέσω ενός πολύπλοκου μηχανισμού διαμεσολα-
βήσεων που περιλαμβάνει πολιτικές, κοινωνικές ή άλλες 
σχέσεις – πολύ συχνά δε έναν συνδυασμό αυτών.

•	 και, τέλος, δικαιούχος παροχών κοινωνικής πρόνοι-
ας/ασφάλισης, τα οποία στη συνέχεια αναδιανέμει στο 
εσωτερικό της, χρησιμοποιώντας τα ως οικογενεια-
κά. Τελείως ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της 
χρήσης των συντάξεων ως οικογενειακό και όχι ατομι-
κό εισόδημα, ως χαρτζιλίκι που υποκαθιστά το επίδο-
μα ανεργίας ή τον πενιχρό μισθό, τις συνταξιοδοτικές 
παροχές που προβλέπονται για τις χήρες, την κοινωνι-
κή ασφάλιση των προστατευόμενων μελών της οικογε-
νείας και μια σειρά άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων που 
χαρακτήριζαν το μέχρι πρότινος ιδιαίτερα αναδιανεμη-
τικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω σημεία μάς υποδεικνύουν την ανατροφο-
δοτούμενη, αντιφατική διαδικασία μέσω της οποίας έχει 
λειτουργήσει διαχρονικά η ελληνική οικογένεια εντός του 
ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Από την μία πλευρά 
είναι μέσο φθηνής αναπαραγωγής της εργασιακής δύνα-
μης (βλ. την άπλετη προσφορά άμισθης οικιακής εργασί-

64.  Βλ. European Committee, SBA fact sheet 2016 (Greece).

65.  Φυσικά είναι γνωστό ότι δεν είναι όλοι όσοι εμφανίζονται στις 
στατιστικές ως ελεύθεροι επαγγελματίες τέτοιοι στην πράξη. 
Μπορεί να αποτελούν «κανονικούς» μισθωτούς εργαζόμενους 
που δουλεύουν με σύμβαση έργου ή «μπλοκάκι» ως «εξωτερι-
κοί συνεργάτες». Το ελληνικό κράτος αναγνώρισε τη γενικευ-
μένη διάσταση αυτής της συνθήκης κεκαλυμμένης μισθωτής 
εργασίας, σύμφωνα με την οποία προλετάριοι αναγκάζονται να 
εμφανίζονται ως αυτο-απασχολούμενοι, και προχώρησε σε σχε-
τική φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση που ρυθμί-
ζει κάποιες από τις εκκρεμότητες που πήγαζαν από το υβριδικό 
νομικό καθεστώς αυτών των συμβάσεων εργασίας. Στην πράξη, 
βέβαια, πρέπει πάντα ο μπλοκάκιας να «πείσει» το αφεντικό του 
να αναλάβει αυτό το κόστος ασφάλισης ή να αποδείξει την εξαρ-
τημένη εργασία του στο δικαστήριο. Έως τότε, υποχρεώνεται να 
καταβάλει ο ίδιος τις εισφορές του ως μη μισθωτός…
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ας και την ιδιοκατοίκηση), από την άλλη όμως είναι κανάλι 
αναδιανομής εισοδήματος εντός της εργατικής τάξης 
(βλ. τις συντάξεις που μέχρι πρότινος έτρεφαν ολόκληρες 
οικογένειες) και ανάσχεσης της άνευ όρων ένταξης στην 
αγορά εργασίας.

 Επομένως, «βασικό στοιχείο της κρίσης αναπαραγωγής 
του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού αποτελεί και η κρί-
ση του «οικογενειοκρατικού» μοντέλου κοινωνικής πρόνοι-
ας, που τα τελευταία χρόνια πριν το 2009 είχε πάψει να επι-
τελεί τον ρόλο του στη μείωση του κόστους αναπαραγωγής 
της εργασιακής δύναμης που απασχολείται από το συνολι-
κό κοινωνικό κεφάλαιο, καθώς η εξασφάλιση ενός διαρκώς 
ανοδικού οικογενειακού εισοδήματος αποτέλεσε την προ-
ηγούμενη δεκαετία εμπόδιο στην επαρκή κινητοποίηση και 
κινητικότητα φτηνής εργασιακής δύναμης».66

Πράγματι, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν να επιβεβαι-
ώνουν την παραπάνω διαπίστωση. Καταρχήν, από το 2002 
και εντεύθεν παρατηρείται ραγδαία αύξηση του μέσου καθα-
ρού κοινωνικού μισθού.67 Όπως έχουμε ξαναπεί, αυτός προ-
κύπτει εάν από την κρατική παροχή χρηματικών μεταβιβά-
σεων και αγαθών συλλογικής κατανάλωσης (πχ. εκπαίδευ-
ση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) προς τους προλετάρι-
ους αφαιρεθεί η άμεση και έμμεση φορολογική επιβάρυνση 
των τελευταίων. Εφόσον η παραπάνω διαφορά είναι θετική, 
τότε μέρος της συνολικά παραχθείσας υπεραξίας αναδιανέ-
μενεται υπέρ της εργατικής τάξης, ως έμμεσος μισθός, μέσω 
της φορολόγησης του κεφαλαίου. Εάν αντιθέτως είναι αρνη-
τική, οι προλετάριοι στην ουσία επιστρέφουν μέρος του άμε-
σου μισθού τους, μέσω της δικής τους φορολόγησης, επιδο-
τώντας το κράτος και μέσω αυτού το κεφάλαιο.

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται ο λόγος καθα-
ρού κοινωνικού μισθού (συμπεριλαμβανομένης της έμμε-
σης φορολογίας των μισθωτών) ως ποσοστό του ΑΕΠ, για 
την περίοδο 1958-2010.68 Αν και αρνητικός σε όλη την υπό 
εξέταση περίοδο –με την φωτεινή εξαίρεση του έτους 2009 
να ξεχωρίζει– ο καθαρός κοινωνικός μισθός παρουσιάζει 

66.  Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν και τα θάβουν ιδίοις εξό-
δοις, ό.π., σελ. 67.

67.  Θ. Μανιάτης, Η πολιτική οικονομία του κράτους πρόνοιας και ο 
καθαρός κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014. Σημει-
ώνεται ότι ο Μανιάτης λαμβάνει υπόψη το εισόδημα των εργαζό-
μενων μισθωτών και των συνταξιούχων. Δεν είναι επί του παρό-
ντος η συζήτηση περί των μεθοδολογικών ζητημάτων που άπτο-
νται του ακριβούς υπολογισμού του κοινωνικού μισθού. Στο πλαί-
σιο της παρούσας ανάλυσης αρκεί, μάλλον, η εξέταση της τάσης 
του, εάν δηλαδή είναι αυξητικη ή αρνητική.

68.  Ό.π., σελ. 173.

ραγδαία αύξηση μετά το 1999. Αυτή αντικατοπτρίζει την 
παραχώρηση ολοένα και μεγαλύτερου μερίδιου του κοινω-
νικά παραχθέντος πλούτου στην εργατική τάξη.

Πράγματι, την περίοδο 1995-2010 που οι συνολικές κρα-
τικές δαπάνες ήταν στάσιμες και κυμαίνονταν περίπου στο 
45% – η αύξησή τους σε 53% το 2009 και σε 50% το 2011 
ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης του ΑΕΠ– το μερί-
διο του έμμεσου μισθού της εργατικής τάξης στις κρατικές 
δαπάνες αυξάνει διαρκώς και μάλιστα πιο γρήγορα από την 
αύξηση της φορολόγησης της εργατικής τάξης. Οι καπιταλι-
στές, δηλαδή, δεν κατόρθωσαν να μετακυλίσουν το αυξανό-
μενο κόστος της κοινωνικής αναπαραγωγής στους προλετά-
ριους, το ίδιο ικανοποιητικά όσο το είχαν επιτύχει τη δεκα-
ετία 1990-1999.

Μία από τις κυριότερες αιτίες της αύξησης του έμμε-
σου μισθού ήταν η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, 
καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξανόταν. Κυρίως όμως διό-
τι οι πρώτες γενιές μισθωτών που εντάχθηκαν μαζικά στο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κατά τα πρώτα μεταπολι-
τευτικά χρόνια, έχοντας μάλιστα σχετικά υψηλούς μισθούς 
από το 1980 και μετά –υψηλούς σε σχέση με το τι ισχύει 
σήμερα– άρχισαν να συνταξιοδοτούνται. Οι υψηλοί μισθοί 
οδηγούσαν σε υψηλά συντάξιμα ποσά και οι υψηλοί βαθ-
μοί αναπλήρωσης των συντάξιμων ποσών που προέκυ-
πταν από τους μεγάλους μισθούς, οδηγούσαν σε απλησία-
στες, για τα σημερινά δεδομένα, συντάξεις. Με άλλα λόγια, 
καθώς το εγχώριο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ωρίμα-
ζε, οι κρατικές δαπάνες σε συντάξεις υπερδιπλασιάστηκαν: 
από 5,4% το 1980 έφτασαν το 10,8% το 2000 και το 13% το 
2009. Την ίδια στιγμή, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργα-
σίας εντάσσονταν με σαφώς χειρότερους όρους, τόσο όσον 
αφορά την σύμβαση εργασίας, όσο και τον μισθό ή τις πάσης 
φύσεως συμπληρωματικές παροχές. Η αναντιστοιχία εισρο-
ών (βλ. ασφαλιστικές εισφορές), ως αποτέλεσμα των χαμη-
λότερων μισθών των νέων εργαζομένων, της εκτεταμένης 
μαύρης εργασίας του ντόπιου και πολυεθνικού προλεταριά-
του, αλλά και της απροθυμίας των καπιταλιστών να περιορί-
σουν τα κέρδη τους ώστε να αυξήσουν τη δική τους συνδρο-
μή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οδήγησε σε ελλειμ-
ματικές θέσεις τα ασφαλιστικά ταμεία. Το δε κράτος, όντας 
ο τρίτος χρηματοδοτικός πυλώνας του εγχώριου συστήμα-
τος κοινωνικής ασφάλισης, επέλεξε να χρηματοδοτήσει τα 
ελλειμματικά ταμεία, όχι βέβαια επιστρέφοντας τα κλεμμένα 
(βλ. «θαλασσοδάνεια») ή κυνηγώντας τη γενικευμένη ανα-
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σφάλιστη εργασία, αλλά προσφεύγοντας στον –τότε ακόμη 
σχετικά φθηνό– εξωτερικό δανεισμό.69

Τα παραπάνω αφορούν το σύνολο των συνταξιοδοτικών 
δαπανών. Ποιός όμως ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του 
εγχώριου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης; Αυτός μπο-
ρεί εν μέρει να μελετηθεί εάν εξεταστεί ο λεγόμενος δεί-
κτης Gini κατά την περίοδο 2010-2015, σε σχέση με τον ρόλο 
των συντάξεων στην άμβλυνση των οικονομικών ανισοτή-
των.70 Οι τελευταίες όντως αμβλύνονται εξαιτίας της ισχυρής 

69.  Για μια λεπτομερή εξιστόρηση της κρατικής λεηλασίας των ασφα-
λιστικών ταμείων από τη δεκαετία του ’50 κιόλας, δηλαδή από 
την ίδρυσή τους, βλ. Σκοτώνουν τα άλογα στην δουλειά και τα 
θάβουν ιδιοίς εξόδοις, ό.π., σελ. 63-79. Να σημειώσουμε εδώ ότι 
παρότι αναφερόμαστε συμβατικά στην «τριμερή χρηματοδότη-
ση», στην πραγματικότητα τα έσοδα των ταμείων χρηματοδοτού-
νται εξ ολοκλήρου από την παραγόμενη από την εργατική τάξη 
υπεραξία.

70.  Ο δείκτης Gini λαμβάνει τιμές από 0 έως 100 και αποτελεί μέτρο 
της οικονομικής ανισότητας: όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύ-
τερη η ισοκατανομή των εισοδημάτων. Αντίθετα, υψηλές τιμές 
του δείκτη εκφράζουν την ύπαρξη εισοδηματικής ανισότητας.

συμβολής των συντάξεων –συμβολή που αρχικά ενισχύθη-
κε κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς πρώτα χτυπήθηκε ο 
άμεσος μισθός και η σύνταξη συνέχισε να λειτουργεί ως οικο-
γενειακό εισόδημα– μέχρι που, spoiler alert, οι καπιταλιστές 
κτύπησαν και αυτό το μισθιακό εισόδημα (βλ. κατά σειρά Ν. 
4336/2015, Ν. 4387/2016 και Ν. 4488/2017, τους οποίους θα 
εξετάσουμε στη συνέχεια). Πάντως, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση με τίτλο «Εισόδημα-δαπάνες νοικοκυριών» που εξέ-
δωσε το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ για το 2017, η συμβολή των συντάξεων 
στο οικογενειακό εισόδημα παραμένει ισχυρή: για τα μισά 
νοικοκυριά (50,9%) αποτελεί την κύρια εισοδηματική πηγή! 
Αντίθετα, οι υπόλοιπες κοινωνικές μεταβιβάσεις (πχ. επιδό-
ματα ανεργίας, αναπηρίας, κοινωνικής αρωγής, οικογενεια-
κά, στεγαστικά κλπ.) την ίδια περίοδο είχαν ιδιαίτερα περιορι-
σμένη αποτελεσματικότητα.71 Παλαιότερη μελέτη, μάλιστα, 
έδειχνε ότι οι εγχώριες συντάξεις –και μόνο– είχαν μία από τις 
ισχυρότερες επιδράσεις στη μείωση της φτώχειας (-42,5%) 

71.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, 2017, σελ. 
136-138.

Ο λόγος καθαρού κοινωνικού μισθού στην Ελλάδα, 1958-2010
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μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ-15: στην Ελλάδα παρατηρού-
ταν η τρίτη μεγαλύτερη μείωση, μετά τις Ιταλία και Γερμανία. 
Αντίθετα το ποσοστό της φτώχειας, αφού ληφθούν υπόψη οι 
συνολικές κοινωνικές μεταβιβάσεις, ήταν από τα υψηλότερα: 
η αναδιανεμητική επίδραση του έμμεσου μισθού στην Ελλά-
δα σχεδόν εξαντλούταν στην συμβολή των συντάξεων.72

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η μνημονιακή πολιτική της 
απαξίωσης και ριζικής αναδιάρθρωσης του εγχώριου παρα-
γωγικού και αναπαραγωγικού καθεστώτος, στόχευσε μεθο-
δικά, δυστυχώς και αποτελεσματικά, δύο από τους κεντρι-
κούς πυλώνες του εγχώριου οικογενειοκρατικού μοντέλου 
πρόνοιας, δηλαδή τόσο την οικογενειακή μικροϊδιοκτη-
σία (βλ. αύξηση της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησί-
ας,73 εισαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών74) όσο και 
τις κρατικές δαπάνες μέσω των οποίων χρηματοδοτεί-
ται ο έμμεσος μισθός. Με αυτό τον τρόπο τέθηκε στο στό-
χαστρο το δίκτυ κοινωνικής προστασίας που έως πρόσφα-
τα συνεπαγόταν μεγαλύτερες κοινωνικές προσδοκίες, χαμη-
λότερη εργασιακή κινητικότητα και χαλαρότερη πειθαρχία 
στους χώρους άντλησης υπεραξίας.

72.  Χ. Παπαθεοδώρου, Γ. Δαφέρμος, S. Danchev & Α. Μαρσέλλου, 
Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα (Συγκριτική ανά-
λυση και διαχρονικές τάσεις), ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2008.

73.  Οι επιπτώσεις της αύξησης της φορολογίας είναι ήδη ορατές: Τη 
δεκαετία 2005-2015, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT και της 
ΕΛΣΤΑΤ, η ιδιοκατοίκηση υποχώρησε κατά 10,7%, ενώ οι αποποι-
ήσεις κληρονομιάς, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
για το 2017, εκτοξεύτηκαν στις 130.000, όταν την περίοδο 2013-
2016 αυτές ανέρχονταν αθροιστικά σε 171.000. Καθημερινή, 11 
Μαΐου 2018. Σε επικύρωση των παραπάνω, πρόσφατες μελέτες 
των καταναλωτικών τάσεων δείχνουν μεγάλη μείωση της πρό-
θεσης αγοράς ακινήτου, ακόμη και στο υποθετικό σενάριο που 
ήταν διαθέσιμο το απαραίτητο κεφάλαιο (40,3% έναντι 63,3% το 
2007). Βλ. Καθημερινή, 4 Μαρτίου 2018. 

74.  Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, από τα πιο πρόσφατα μέτρα 
που εισήγαγε η κυβέρνηση Σύριζα, έχουν εν μέρει ως στόχο 
την αύξηση της πίεσης στους δανειολήπτες, ώστε αυτοί να προ-
βούν σε διακανονισμούς με τις τράπεζες. Το όλο σχέδιο εντάσ-
σεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μείωσης των επισφαλών τοπο-
θετήσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών. Καθώς το βάρος πέφτει 
στις διαγραφές επιχειρηματικών δανείων, ώστε να ενισχυθεί η 
συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, μοιραία μέρος της χασούρας 
θα καλυφθεί από την (μερική) αποπληρωμή των στεγαστικών και 
καταναλωτικών δανείων της εργατικής τάξης που σήμερα παρα-
μένουν αδρανή. Για περισσότερα, σχετικά με τη διαχείριση των 
«κόκκινων δανείων» στην Ελλάδα, ως μέρος της διαχείρισης του 
άμεσου κι έμμεσου μισθού των προλετάριων, δες το κείμενο Τα 
χέρια του τραπεζίτη και οι ανάγκες του προλεταριάτου: http://
synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/

Η επίθεση στον έμμεσο 
μισθό

Οι αλλαγές στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης που 
νομοθέτησε η αριστερά του κεφαλαίου (Ν. 4336/2015, Ν. 
4387/2016 και η επικαιροποίηση αυτού με τον Ν. 4488/2017), 
ολοκληρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο –μέχρι βέβαια την 
αναγγελία της επόμενης επίθεσης– τις αντίστοιχες προ-
σπάθειες των καπιταλιστών, ήδη από την δεκαετία του ’90 
(βλ. Ν. 2084/1992, έκθεση Σπράου το 1997, Ν. 3029/2002, 
Ν. 3655/2008, Ν. 3863/2010, Ν. 3865/2010), ήταν εξαιρετι-
κής σημασίας. Αν και δεν αποτελεί σκοπό αυτού του κειμέ-
νου να καταγράψει αναλυτικά τις επιμέρους πλευρές της 
πολύ σημαντικής επίθεσης στον έμμεσο μισθό της εργα-
τικής τάξης τα τελευταία 25 χρόνια,75 αξίζει παρόλα αυτά 
να σταθούμε στα πιο πρόσφατα επεισόδια, της περιόδου 
2015-2017, κυρίως για να ανιχνεύσουμε τη λογική πίσω από 
την καπιταλιστική αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους.

Ο νέος κύκλος εγκαινιάστηκε με τη λεγόμενη «εγκύ-
κλιο Χαϊκάλη», σύμφωνα με την οποία μειώθηκε η κατώτα-
τη σύνταξη, μέσω της μείωσης του κατώτατου ημερομισθί-
ου του ανειδίκευτου εργάτη, με το οποίο αυτή ήταν συν-
δεδεμένη. Έτσι, από τα 486 ευρώ έπεσε στα 392 ευρώ. Στη 
συνέχεια, με την υπογραφή του τρίτου πλέον Μνημονίου 
(Ν. 4336/2015), επιμηκύνθηκε ο χρόνος εκμετάλλευσης της 
εργασίας μας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης αυξήθηκε 
στα 67 έτη. Για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως 
οι εργαζόμενες μητέρες, το μέτρο αυτό συνεπάγεται… 17 
περισσότερα έτη εργασίας, στο όνομα της ισότητας των 
δύο φύλων.76 Ως κύριο επιχείρημα της παραπάνω αύξησης 
αναφέρθηκε η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ένας δεί-
κτης σαφώς ταξικά προσδιορισμένος, καθώς το προσδόκι-
μο ζωής εξαρτάται από το εισόδημα και είναι τόσο μεγαλύ-

75.  Για τον σκοπό αυτό μπορεί κανείς να συμβουλευτεί την μπρο-
σούρα Σκοτώνουν τα άλογα στη δουλειά και όταν γεράσουν τα 
θάβουν ιδίοις εξόδοις, ό.π.

76.  Αξίζει να σταθούμε στο επιχείρημα αυτό των καπιταλιστών και 
των φεμινιστών, περί της ισότητας των φύλων, και να το εξετά-
σουμε στις λογικές προεκτάσεις του. Οι γυναίκες στην Ελλάδα 
εργάζονται, και μάλιστα άμισθα, 40 και πλέον ώρες την εβδομά-
δα στο νοικοκυριό. Δηλαδή εργάζονται 8 επιπλέον ώρες την ημέ-
ρα, πέραν του 8ωρου της «κανονικής» δουλειάς τους. Εφόσον, λοι-
πόν, δουλεύουν καθημερινά διπλάσιο χρόνο από ότι οι άνδρες, 
θα έπρεπε, λογικά, το όριο συνταξιοδότησης τους να είναι το μισό 
από αυτό των ανδρών. Με θεσμοθετημένο όριο ηλικίας πλέον τα 
67 έτη, οι μικροπαντρεμένες εργαζόμενες μητέρες θα έπρεπε, 
πάντοτε σύμφωνα με τους λόγους ισότητας που επικαλούνται οι 
καπιταλιστές και οι φεμινιστές, να συνταξιοδοτούνται στα 33-34, 
άντε στα 40 τους χρόνια.
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τερο όσο αυξάνει αυτό το εισόδημα. Παράλληλα, καταργή-
θηκε το προνοιακό τμήμα της ήδη, όπως είδαμε, μειωμένης 
κατώτατης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους κάτω 
των 67 ετών και επιβλήθηκε πρόσθετη μείωση 10% σε όλες 
τις πρόωρες συντάξεις· αυξήθηκαν οι εισφορές των εργα-
ζομένων υπέρ υγείας (βλ. ΕΟΠΥΥ) στις κύριες συντάξεις και 
επιβλήθηκε αντίστοιχη εισφορά στις επικουρικές· μειώθη-
κε το ΕΚΑΣ, έως την τελική κατάργησή του τον Δεκέμβριο 
του 2019, μέσω του οποίου οι χαμηλοσυνταξιούχοι συμπλή-
ρωναν τις πενιχρές συντάξεις τους· με την εισαγωγή εισοδη-
ματικών κριτηρίων αυστηροποιηθήκαν οι όροι χορήγησης 
προνοιακών ασφαλιστικών επιδομάτων (ΕΚΑΑΥ)· επιβλήθη-
κε το πάγωμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων ως το 
τέλος του 2021 – με τον Ν. 4475/2017 το μέτρο επεκτάθηκε 
έως το 2022.

Το επόμενο, σαφώς πιο ολοκληρωμένο, στάδιο της επίθε-
σης στον έμμεσο μισθό ξεδιπλώθηκε με τον λεγόμενο «νόμο 
Κατρούγκαλου» (Ν. 4387/2016). Πιστός στις κατευθυντήριες 
γραμμές των Ν. 3863/2010 και Ν. 3865/2010, που όμως δεν 
πρόλαβαν να εφαρμοστούν, ο Ν. 4387/2016 επέβαλε την 
κατάτμηση της καταβαλλόμενης σύνταξης σε δύο μέρη. 

•	 Το	μεν	πρώτο,	η	λεγόμενη	«εθνική	σύνταξη»,	δε	χρημα-
τοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές αλλά από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Στην ουσία πρόκεται για προ-
νοιακού επιπέδου ψίχουλα, καθώς αυτή θα ξεκινά από 
346 ευρώ για 15 έτη ασφάλισης (ΕΑ) και θα φτάνει τα 
384 ευρώ για 20 ΕΑ, εφόσον μιλάμε για συνταξιοδότη-
ση στα 67 χρόνια. Όμως, ούτε αυτό το γελοίο επιδομα-
τάκι είναι εξασφαλισμένο, καθώς θα καθορίζεται ανά τρι-
ετία βάσει αναλογιστικών μελετών (βλ. άρθρο 14, §4): η 
παροχή του θα εξαρτάται από την επίτευξη των δημο-
σιονομικών στόχων, δηλαδή από τις στρατηγικές επιλο-
γές των ντόπιων καπιταλιστών και των ξένων δανειστών 
τους. Άλλωστε, στην Αιτιολογική Έκθεση, που συνόδευε 
το νομοσχέδιο αναφερόταν ρητά ότι «Το Σύνταγμα δεν 
εγγυάται το ύψος των συντάξεων που προσδοκά να 
λάβει ο ασφαλισμένος. Δεν κατοχυρώνει δε την πλή-
ρη αναλογία εισφορών και παροχών. […] Το Σύνταγμα 
δεν αποκλείει την μείωση ήδη απονεμηθεισών παρο-
χών», θυμίζοντας την αντίστοιχη χυδαία «επιχειρημα-
τολογία» του ΣτΕ, όταν έβγαζε λάδι, ως συνταγματικά, 
τα πάσης φύσεως Μνημόνια. Με λίγα λόγια, με το νέο 
σύστημα ασφάλισης όχι μόνο δεν προβλέπεται κατώτα-
τη σύνταξη (που το 2012 για 15 ΕΑ ήταν 486 ευρώ, δηλα-
δή 100 ευρώ παραπάνω από την σημερινή «εθνική» για 
20 ΕΑ), αλλά ούτε καν εγγυημένη σύνταξη. 
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•	 Το	δε	δεύτερο	μέρος	αποτελεί	την	λεγόμενη	«ανταπο-
δοτική σύνταξη» και χρηματοδοτείται από τα τρέχοντα 
έσοδα (ασφαλιστικές εισφορές) και τα –ελάχιστα πλέ-
ον– αποθεματικά του νέου υπερ-ταμείου ΕΦΚΑ (Ενιαί-
ος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), το οποίο συστάθη-
κε για τον σκοπό αυτό, απορροφώντας τα υφιστάμε-
να ταμεία κύριας ασφάλισης. Όπως φανερώνει το όνο-
μά της, η «ανταποδοτική σύνταξη» υπολογίζεται βάσει 
των ατομικών εισφορών στο σύνολο του εργάσι-
μου βίου του κάθε εργαζομένου. Πρόκειται για τέχνα-
σμα που εν τέλει οδηγεί σε μεγάλη μείωση του συντά-
ξιμου ποσού, καθώς στον υπολογισμό προσμετρώνται 
και τα έτη με χαμηλούς μισθούς και όχι μόνο τα καλύτε-
ρα πέντε έτη της τελευταίας δεκαετίας, όπως ίσχυε μέχρι 
πρότινος (ή ο τελευταίος και άρα υψηλότερος μισθός, 
όπως ίσχυε επί των ημερών της δεύτερης αριστερής 
κυβέρνησης). Αντίθετα δεν προσμετρώνται επιδόμα-
τα, δώρα και τυχόν άλλες προσαυξήσεις του κανονικού, 
ονομαστικού μισθού. Το μειωμένο συντάξιμο ποσό που 
προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό πολλαπλα-
σιάζεται με πολύ χαμηλούς συντελεστές αναπλήρωσης 
(11,55% για 15 ΕΑ∙ για να ξεπεράσει το 50% απαιτούνται 
τουλάχιστον 44 ΕΑ, όταν με το προηγούμενο σύστη-

μα ασφάλισης, συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ με 44 ΕΑ 
θα είχε εξασφαλίσει συντελεστή αναπλήρωσης 88%). Η 
διπλή μείωση, τόσο του συντάξιμου ποσού όσο και των 
συντελεστών αναπλήρωσης, μοιραία οδηγεί στο πετσό-
κομμα όλων των συντάξεων –είτε των ήδη καταβαλλό-
μενων μέσω του επανυπολογισμού τους, είτε των μελ-
λοντικών– που θα προκύψουν με το νέο σύστημα υπο-
λογισμού. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειώσουμε τη 
στενότερη σύνδεση της καταβαλλόμενης σύντα-
ξης με το σύνολο του εργάσιμου βίου, δηλαδή με το 
ύψος του καταβαλλόμενου μισθού. Στο σημείο αυτό 
θα επανέλθουμε παρακάτω. Να σημειώσουμε μόνο ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η περαιτέρω διαίρεση 
και εξατομίκευση της εργατικής τάξης.

 Το παραπάνω ανταποδοτικό σύστημα υπολογισμού 
βασίζεται στη λεγόμενη «νοητή κεφαλαιοποίηση» και 
στοχεύει επίσης στη σύνδεση της καταβαλλόμενης 
σύνταξης με τις ευρύτερες μακροοικονομικές συνθή-
κες. Λέμε «νοητή» διότι οι τρέχουσες εισφορές δεν απο-
ταμιεύονται σε κάποιον «προσωπικό κουμπαρά», προ-
κειμένου να χρηματοδοτήσουν στο μέλλον την ατομική 
σύνταξη, αλλά αξιοποιούνται άμεσα για την καταβολή 
των τρεχουσών συντάξεων. Άρα, η μελλοντική καταβο-
λή του «αποταμιευμένου» κεφαλαίου του κάθε ασφαλι-
σμένου εξαρτάται από την κεφαλαιακή βάση του ασφα-
λιστικού ταμείου: εάν τα διαθέσιμα αποθεματικά, σε συν-
δυασμό με τις τρέχουσες εισφορές, δεν επαρκούν, τότε 
οι καταβαλλόμενες συντάξεις θα περικοπούν, άσχετα 
με το εάν ο άλφα ή ο βήτα ασφαλισμένος δικαιούται, 
βάσει των ατομικών του εισφορών, μεγαλύτερη σύντα-
ξη. Πράγματι ο Ν. 4387/2016 κάνει λόγο για τη «ρήτρα 
μηδενικού ελλείμματος»: εάν υφίσταται ταμειακό έλλειμ-
μα στον φορέα ασφάλισης, οι καταβαλλόμενες συντά-
ξεις θα περικόπτονται μέχρι του σημείου ισοσκελισμού 
του προϋπολογισμού.77 Με άλλα λόγια, εάν συνεχίσουμε 
να προτιμάμε να δουλεύουμε «μαύρα», βάζοντας πλάτη 
στα αφεντικά που εισφοροδιαφεύγουν συστηματικά, οι 
συντάξεις θα κόβονται αυτόματα.

 Οι επιπτώσεις όλων των παραπάνω αλλαγών είναι ήδη 
ορατές, καθώς ολοένα και περισσότερες συντάξεις υπολογί-
ζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Σύμφωνα με στοιχεία 
της έκθεσης του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρω-

77.  Το ίδιο μέτρο μηδενισμού του ελλείμματος μέσω της μείωσης των 
συντάξεων θεσμοθετήθηκε και για τα επικουρικά ταμεία: προέ-
βλεψε μειώσεις στους συντελεστές αναπλήρωσης των επικουρι-
κών συντάξεων και μεγάλες μειώσεις στα εφάπαξ.



τα παιδια τησ γαλαρίασ 41

μών Συντάξεων ΗΛΙΟΣ, η αύξηση των ορίων ηλικίας έχει ήδη 
οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των συνταξιούχων, από 
2.656.354 τον Ιανουάριο του 2016 σε 2.580.925 τον Φεβρου-
άριο του 2018. Στο ίδιο συμπέρασμα φτάνει κανείς εάν εξε-
τάσει την εξέλιξη του αριθμού των νέων συνταξιούχων, την 
ίδια περίοδο: αυτός από 13.926 έπεσε σε 9.494. 

Το ποσοστό των συνταξιούχων ηλικίας 66 και άνω ετών 
είναι 74%, έναντι μόλις 26% των συνταξιούχων έως 65 ετών, 
καθιστώντας την προπαγάνδα περί «νεαρών» συνταξιού-
χων τουλάχιστον αστεία, πόσω μάλλον όταν η συνταξιοδο-
τική δαπάνη είναι ανάλογη της συμμετοχής της κάθε ηλικι-
ακής κατηγορίας στο σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 
δεν παρατηρείται μεταφορά πόρων από ορισμένες ηλικια-
κές ομάδες συνταξιούχων σε κάποιες άλλες. 

Το μέσο μεικτό εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 
723,06 ευρώ, από επικουρικές σε 171,86 ευρώ και από μερί-
σματα σε 97,99 ευρώ. Το 66,4% των συντάξεων είναι κάτω 
από 1.000 ευρώ και το 31% κάτω από 500 ευρώ. Το παραπά-
νω μέσο εισόδημα είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητικό, 
καθώς υποκρύπτει το μέσο όρο των νέων συντάξεων που 
προκύπτουν από το καινούργιο, δυσμενέστερο σύστημα 
υπολογισμού και το οποίο οριοθετεί τα επίπεδα στα οποία 
θα κυμανθούν οι συντάξεις τα επόμενα χρόνια: σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2018 η μέση σύνταξη των 
νέων συνταξιούχων φτάνει μόλις τα 461 ευρώ.78 Σε συνολι-
κούς όρους, η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις τον Φεβρουά-
ριο του 2018 (2,311 δισ. ευρώ) ήταν μειωμένη κατά 62,5 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα.79

Οι απώλειες στο εισόδημα των συνταξιούχων, όμως, ανα-
μένεται να είναι ακόμη πιο μεγάλες στο άμεσο μέλλον, καθώς 
εφόσον επιτευχθεί ο προβλεπόμενος στόχος μείωσης της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας 2017-2021, η μέση κύρια σύνταξη θα πέσει στα 620 
ευρώ (μεικτά) και η μέση επικουρική κάτω από τα 150 ευρώ 
(μεικτά).80 Τα πεπραγμένα από την πρώτη διετία (2015-2016) 
διακυβέρνησης Σύριζα είναι ενδεικτικά προς αυτό: η συνο-
λική συνταξιοδοτική δαπάνη υποχώρησε κατά 6,9%, παρό-

78.  Καθημερινή, 15 Απριλίου 2018. Στο (πρώην) ΙΚΑ οι διαφορές μετα-
ξύ νέων και παλιών συνταξιούχων είναι ακόμη πιο εμφανείς: τον 
Δεκέμβριο του 2017 η μέση σύνταξη ΙΚΑ από 640,66 ευρώ (Ιανου-
άριος 2017) έπεσε στα 521 ευρώ (-18,7%) για τους νέους και στα 
618 ευρώ (-3,5%) για τους παλιούς συνταξιούχους. Βλ. Καθημερι-
νή, 9 Φεβρουαρίου 2018.

79.  Στο ποσό περιλαμβάνονται οι κρατήσεις φόρου, οι κρατήσεις 
υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, αλλά δεν περιλαμβάνεται η παροχή ΕΚΑΣ.

80.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ενημέρωση, #236, 2017, σελ. 15. 

τι την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι συνταξιούχοι κατά σχεδόν 
10%,81 ενώ με τον Ν. 4472/2017, προκαταβολικά (για την περί-
οδο 2019-2020) ψηφίστηκαν πρόσθετα μέτρα μεσοσταθμι-
κής μείωσης του κονδυλίου των συντάξεων κατά 9%.

Έτσι, οι μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις (κύριες 
και επικουρικές), μέσω του επανυπολογισμού που προβλέπει 
ο Ν. 4387/2016, αναμένεται να ξεπεράσουν το 18%, ύστερα 
και από την κατάργηση επιδόματος συζύγου από 1/1/2019, 
ενώ οι μεσοσταθμικές μειώσεις στους νέους συνταξιούχους 
το 30% – τις μεγαλύτερες μειώσεις αναμένεται να υποστούν 
μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες με παραπάνω από 
20 έτη ασφάλισης, ειδικά όσοι/ες πλησιάζουν στην 35ετία 
και είχαν υψηλούς μισθούς. Ήδη οι πρώτες 1.500 επικουρι-
κές συντάξεις που δόθηκαν από το επικουρικό υπερ-ταμείο 
ΕΤΕΑΕΠ, βάσει των νέων κανόνων υπολογισμού είναι μειω-
μένες κατά 22-38%.82 

Οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους τα 
τελευταία χρόνια (2010-2016) υπολογίζονται σε 50 δισ. 

81.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ενημέρωση, #233, 2017, σελ. 8.

82.  Καθημερινή, 3 Μαρτίου 2018.
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ευρώ, ενώ τα ταμεία, την ίδια πάντα περίοδο, έχουν υπο-
στεί απώλειες άνω των 80 δισ. ευρώ, εξαιτίας της μείω-
σης της κρατικής επιχορήγησης και των μισθών, άρα και των 
ασφαλιστικών εισφορών,83 της αύξησης της ανεργίας και της 
υποδηλωμένης επισφαλούς εργασίας, καθώς και της κατα-
λήστευσης των αποθεματικών τους (βλ. PSI, ανακεφαλαιο-
ποίηση τραπεζών). Επιπρόσθετα, οι απώλειες εξαιτίας μόνο 
των ρυθμίσεων που επέβαλε η αριστερά του κεφαλαίου 
(Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4472/2017, Ν. 4475/2017, Ν. 
4488/2017), υπολογίζονται σε επιπλέον 24 δισ. ευρώ κατά 
την περίοδο 2016-2022,84 λεφτά με τα οποία οι εγχώρια 
καπιταλιστική τάξη αποπληρώνει τους διεθνείς πιστωτές του 
ελληνικού κεφαλαίου και του κράτους του.

83.  Δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας εκεί που γίνεται πανηγύρι 
εισφοροδιαφυγής. Τα ίδια συμβαίνουν και στον δημόσιο τομέα 
– και μάλιστα με τον πλέον νόμιμο τρόπο. Σύμφωνα με σχετι-
κή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, κατά 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΕΦΚΑ, η εργοδοτική εισφο-
ρά του δημοσίου για την κύρια ασφάλιση των δημοσίων υπαλ-
λήλων ισούται με μόλις 3,33% και όχι με 13,3%, όπως ισχύει για 
τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, το 2017 ο ΕΦΚΑ εισέ-
πραξε μόλις 327 εκατ. ευρώ αντί για 1,3 δισ. ευρώ που αντιστοι-
χούν στη συνολική μισθολογική δαπάνη του δημοσίου, υφιστά-
μενος με το καλημέρα ζημιά ύψους 1 δισ. ευρώ. Καθώς η σταδια-
κή εξίσωση των εισφορών του κράτους-εργοδότη στο 13,3% δεν 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν το 2020 (φέτος θα ανέβει στο 
6,67%), η ταμειακή ζημιά του ΕΦΚΑ θα συνεχιστεί.

84.  Α. Μητρόπουλος, Εργασιακές σχέσεις και κοινωνική ασφάλιση 
στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, 2017, σελ. 63-67, 96-101. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της υπολογίζει ότι η συνολική ακαθά-
ριστη εξοικονόμηση των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων της 
διετίας 2015-2016 θα φτάσει το 7% του ΑΕΠ έως το 2030.

Η επίθεση στον  
άμεσο μισθό

 Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύντα-
ξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέ-
δου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο 
που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασι-
ακού του βίου. 

Ανώνυμος νομοθέτης, στον Ν. 4386/2016 (άρθρο 2, §3)

Όταν οι καπιταλιστές νοιώθουν ότι τους παίρνει να επιτε-
θούν, με τέτοιο σφοδρό τρόπο, στον έμμεσο μισθό είναι για-
τί έχουν ήδη επιτεθεί επιτυχώς στον άμεσο. Καθώς το ύψος 
του μισθού και ο αριθμός των (δηλωμένων) μισθωτών καθο-
ρίζουν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, οι συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά μισθωτής εργασίας, αντανά-
κλαση των οποίων αποτελούν οι εκάστοτε εργασιακοί νόμοι, 
καθορίζουν τους όρους παροχής και το ύψος του έμμεσου 
μισθού. Επομένως, οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοι-
νωνικής ασφάλισης, που εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφά-
λαιο, αποτελούν την από-τα-πάνω προσαρμογή των συντά-
ξεων, ώστε αυτές να αντιστοιχηθούν στις μνημονιακές συν-
θήκες άντλησης υπεραξίας στην παραγωγική σφαίρα. Αλλά 
και αντίστροφα, η επίθεση στον έμμεσο μισθό επηρρεάζει 
τον άμεσο. Πχ. η συμπερίληψη των ασφαλιστικών εισφορών 
των ελεύθερων επαγγελματιών στο φορολογητέο τους εισό-
δημα (Ν. 4472/2017) τι άλλο προωθεί εάν όχι τη μη δηλωμέ-
νη και ως εκ τούτου ανασφάλιστη εργασία τους;

Η αναστολή των αρχών ευνοϊκότερης ρύθμισης, επεκτα-
σιμότητας και μετενέργειας των εθνικών και κλαδικών συμ-
βάσεων εργασίας· η αναστολή των τριετιών (μέχρι να πέσει 
η ανεργία στο… 10%), πλην του δημόσιου τομέα, στον οποίο 
αυτές ξεπάγωσαν, δίχως όμως να λαμβάνεται υπόψη η χαμέ-
νη περίοδος, ενώ τα μισθολογικά κλιμάκια πλέον αλλάζουν 
ανά τριετία και όχι ανά δύο χρόνια όπως ίσχυε πριν∙ η διατή-
ρηση των υφιστάμενων κατώτατων μισθών της πλάκας (586 
και 525 ευρώ)∙85 η διατήρηση ακόμη κατώτερων από τους 
παραπάνω υποτίθεται κατώτατους μισθούς, για ορισμένες 
ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (βλ. «Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ)∙ η νομοθέτηση της δυνα-
τότητας ανταπεργίας (λοκ άουτ)∙ η περαιτέρω απελευθέρω-
ση των ομαδικών απολύσεων (και με την βούλα του Ευρω-

85.  Την περίοδο 2010-2018 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι ο 
μόνος στην ΕΕ που είναι μειωμένος τόσο σε ονομαστικούς όσο 
και σε πραγματικούς (βλ. αγοραστική δύναμη). Βλ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η 
ελληνική οικονοµία και η απασχόληση, 2018, σελ. 91-92.
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παϊκού Δικαστηρίου, το οποίο παρεμπιπτόντως πρόσφατα 
ενέκρινε την απόλυση εγκύου εργαζόμενης, καθώς η από-
λυσή της ενέπιπτε σε σχέδιο ομαδικών απολύσεων, δεν ήταν 
δηλαδή «προσωποποιημένη»)∙ η διατήρηση των μηδαμινών 
–αν όχι μηδενικών– αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης 
που καθιστά τις συμβάσεις αορίστου χρόνου εξίσου επισφα-
λείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πειθάρχηση των εργα-
ζομένων στους χώρους εργασίας∙ η διατήρηση της αρμοδιό-
τητας των εργοδοτικών Ενώσεων Προσώπων να συνάπτουν 
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας∙ η κατάργηση κοινωνι-
κών επιδομάτων κλπ. είναι ορισμένα μόνο από τα κατορθώ-
ματα της μακροβιότερης μνημονιακής κυβέρνησης, την τρι-
ετία 2015-2018, ενώ ήδη αυτή προετοιμάζει το έδαφος για το 
νέο, φιλεργοδοτικό, πλαίσιο λειτουργίας των μηχανισμών 
διαιτησίας (ΟΜΕΔ).86

Μια επίσης σημαντική αλλαγή, στα πλαίσια της πρόσφα-
της τρίτης αξιολόγησης, είναι η αυστηροποίηση του νόμου 
σχετικά με την κήρυξη απεργίας από τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία. Αυτή πλέον καθίσταται δυνατή μόνο εφόσον εξασφα-
λιστεί πλειοψηφία 50%+1 επί του συνόλου των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών του σωματείου, όταν, σύμφωνα με 
τον προηγούμενο νόμο (Ν. 1264/1982), αρκούσε η παρουσία 
του 1/3 (κατά την πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης) 
ή ακόμη και του 1/5, εφόσον δεν είχε επιτευχθεί απαρτία σε 
δύο συναπτές συνελεύσεις, για να κηρυχθεί στάση εργασί-
ας ή απεργία (βλ. άρθρο 8, §2). Έτσι, τα ίδια καθάρματα που 
φρόντισαν, χρόνια τώρα, να απομαζικοποιήσουν τις συλλο-
γικές, κινηματικές διαδικασίες, προωθώντας τη λογική της 
ανάθεσης –εάν δεν είναι ήδη σαφές, αναφερόμαστε βεβαί-
ως στους συνδικαλιστές– τώρα θα μπορούν ανεμπόδιστα 
να τρίβουν στη μούρη της βάσης την αδυναμία της τελευ-
ταίας να συγκροτηθεί με τους μαζικούς όρους που απαιτεί ο 
νέος νόμος, ώστε να προκηρυχθεί απεργία. Ταυτόχρονα, ο 
νέος αντιαπεργιακός νόμος ταιριάζει γάντι στην εδραίωση 
των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας (95% του συνό-
λου το 2016), ως το κατεξοχήν μέσο θεσμικής διαμεσολάβη-

86.  Την περίοδο 2010-2015 οι αιτήσεις μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ μει-
ώθηκαν από 139 το 2010, σε 44 το 2011, σε 20 το 2012, σε 12 το 
2013, σε 21 το 2014 και σε 18 το 2015. Μειωμένες ήταν και οι αιτή-
σεις διαιτησίας: από 66 το 2010 έπεσαν σε 29 το 2011, σε 7 το 2012, 
σε 7 το 2014, σε 8 το 2015, ενώ το 2013 δεν καταγράφηκε καμία 
αίτηση. Ο Ν. 4303/2014 επέτρεψε τη μονομερή προσφυγή κι έτσι 
οι αιτήσεις αυξήθηκαν και πάλι (68 αιτήσεις μεσολάβησης και 15 
αιτήσεις διαιτησίας το 2016), γεγονός που σίγουρα ανησύχησε 
τους καπιταλιστές, που μεθοδεύουν την εκ νέου ανάσχεσή τους. 
Βλ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, 2018, σελ. 
119.

σης, έναντι των κλαδικών/ομοιοεπαγγελματικών τοπικών ή 
εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.87

Οι παραπάνω αλλαγές έρχονται να επικυρώσουν τις εξί-
σου ραγδαίες μεταβολές στην αγορά εργασίας. Οι μεγάλες 
μειώσεις στον άμεσο μισθό και η επικράτηση της επισφα-
λούς (ή υποδηλωμένης) εργασίας –με τη συναίνεση, πλέον, 
της εργατικής τάξης που φαίνεται να προτιμά τα «πέντε και 
στο χέρι»– έχουν πλέον παγιωθεί – σύμφωνα με τα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2018, που δημο-
σιοποίησε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το 53% των νέων συμβάσε-
ων εργασίας αφορά επισφαλείς θέσεις εργασίας (από 21% 
το 2009), ενώ στο σύνολο των ιδιωτικών συμβάσεων η μερι-
κή απασχόληση πλέον φαίνεται να ξεπερνά το 30%. Ενδει-
κτική της άθλιας κατάστασης που επικρατεί είναι η τεράστια 
μάζα επισφαλούς εργασίας που ανακυκλώνεται στα κάτερ-
γα της μισθωτής εργασίας: σε 1.720.00 μισθωτούς εργαζό-
μενους το 2016 αντιστοιχούσαν 2.000.000 δηλωμένες απο-
λύσεις, λήξεις συμβάσεων εργασίας και «οικειοθελείς» απο-
χωρήσεις (από 1.040.000 το 2010) – το 2017 ο αριθμός τους 
ανέβηκε και άλλο στις 2.256.893!88

 Όπως θα περίμενε κανείς, η αύξηση των επισφαλών μορ-
φών εργασίας συνοδεύεται από τη γενικότερη μείωση των 
μισθών. Πράγματι, οι κλάδοι, στους οποίους παρατηρήθηκαν 
οι πιο σημαντικές περικοπές στους μισθούς κατά την περί-
οδο 2010-2016, είναι οι κλάδοι που χαρακτηρίστηκαν από 
σημαντική επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.89

87.  Βλ. και http://synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/2017/12/14/
προκήρυξη-της-συνέλευσης-εργαζομένω-5

88.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, 2018, σελ. 113.

89.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση (Ενδιάμεση 
έκθεση), 2017, σελ. 63.
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Αποπληθωρισμένο πραγματικό ωρομίσθιο

(2000=100)90

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε ο 
ΕΦΚΑ (βλ. Οκτώβριος 2017), στο σύνολο των κοινών επι-
χειρήσεων ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση ανέρχε-
ται σε 1.148,27 ευρώ, και ο αντίστοιχος για μερική σε 382,91 
ευρώ (μειωμένα κατά 17,5% και 29,1% αντίστοιχα σε σχέση 
με τα ήδη χαμηλά επίπεδα του 2012). Μεσοσταθμικά υπολο-
γισμένος, ο μισθός ανέρχεται σε μόλις 920,20 ευρώ. Η μηνι-
αία δαπάνη για μισθούς στον ιδιωτικό τομέα έπεσε στα 2 δισ. 
ευρώ, από 2,41 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2009 (μέσος μεικτός 
μισθός: 1.282,51 ανά εργαζόμενο), σύμφωνα με τα στοιχεία 
που τότε έδινε το ΙΚΑ: 400 εκατ. ευρώ λιγότερα κάθε μήνα, 
δεν τα λες και λίγα.

 Αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται και τα ίδια τα αφε-
ντικά, αν και κανείς πρέπει να ανατρέξει σε στριφνές λογιστι-
κές εκθέσεις, στις οποίες οι γραφίστες επιλέγουν πολύ-πολύ 
μικρές γραμματοσειρές: η μείωση του εισοδήματος εξαρτη-
μένης εργασίας την περίοδο 2009-2016 έφτασε αθροιστικά 
τα 25,1 δισ. ευρώ ή το 29,6%. Η αντίστοιχη μείωση των κοι-
νωνικών παροχών αφαίρεσε άλλα 9,5 δισ. ευρώ (-19,5%) από 

90.  G. Horn & A. Watt, Wages and Nominal and Real Unit Labour Cost 
Differentials in EMU, 2017.

το διαθέσιμο εισόδημα, οδηγώντας στην πολύ μεγάλη συρ-
ρίκνωσή του.91

Το παρακάτω γράφημα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Έρευ-
να Εργατικού Δυναμικού, 2ο τρίμηνο 2017) δείχνει πως η 
κυβέρνηση Σύριζα κατόρθωσε αρχικά να σταθεροποιήσει 
κι εν τέλει να αντιστρέψει την ανοδική τάση που εμφάνιζαν 
οι καθαροί μισθοί, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, ήδη από το 2014, καθώς η κυβέρνηση Σαμαρά αδυ-
νατούσε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που πήγαζαν από το 
δεύτερο Μνημόνιο σε σχέση με την περαιτέρω συμπίεση του 
άμεσου και έμμεσου μισθού. Μεταρρυθμίσεις τις οποίες, ως 
γνωστόν, κατόρθωσε να εφαρμόσει η αριστερά του κεφαλαί-
ου την περίοδο 2015-17, δίχως μάλιστα να ανοίξει ρουθούνι.

91.  ΕΛΣΤΑΤ, Η Ελληνική Οικονομία, 13 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ελλάδας, η μείωση των κοινωνικών παροχών μετα-
ξύ 1ου τριμήνου 2010 και 1ου τριμήνου 2016 ανερχόταν σε 32,8%. 
Οικονομικό Δελτίο Νο 44, 2016.
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Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των καθαρών μηνιαίων αποδοχών, 
σε σταθερές τιμές. Συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες αμοι-
βές (επιδόματα κλπ).92

 
Ενώ το μισθολογικό κόστος ξανασταθεροποιείται σε χαμη-
λά επίπεδα, οι καπιταλιστές, εκείνοι τουλάχιστον που έχουν 
επιβιώσει της καταστροφής πλεονάζοντος κεφαλαίου, έχουν 
εκτινάξει τα περιθώρια κέρδους τους, καθώς δε μείωσαν 
αντίστοιχα τις τιμές των παραγόμενων προϊόντων. Λογι-
κά σκεπτόμενοι, επέλεξαν να τσεπώνουν τη διαφορά! Στα 
παρακάτω διαγράμματα93 παρουσιάζονται το κόστος εργα-
σίας ανά μονάδα προϊόντος και ο αντίστοιχος δείκτης τιμών 
(αποπληθωριστής της προστιθέμενης αξίας), για διαφορετι-
κούς κλάδους, κατά την περίοδο 2010-2016. Εν αντιθέσει με 
τον τομέα οικοδομών/κατασκευών, στον οποίο οι τιμές υπο-
λείπονται του μοναδιαίου κόστους εργασίας και εν γένει ακο-
λούθησαν την πτωτική πορεία του τελευταίου, στους υπόλοι-
πους τομείς, και κυρίως στην μεταποίηση και τη λοιπή βιο-
μηχανία οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το εύρημα 
συμφωνεί με τη γενικότερη τάση αύξησης του μέσου ακα-

92.  Βλ. ΣΕΒ, Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία, 12 
Οκτωβρίου 2017.

93.  Η. Ιωακείμογλου, Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα 
χρόνια των μνημονίων, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2018, σελ. 4.

θάριστου περιθώριου κέρδους από το 2006 και εφεξής.94 
Κάπως έτσι εξηγείται η μεγάλη κερδοφορία: τα διανεμημέ-
να κέρδη (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων) των εισηγμέ-
νων εταιρειών ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ το 2016, τα υψηλότε-
ρα από το 2011,95 δίχως να έχει αυξηθεί το συνολικό προϊόν.

 

94.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση 2016, σελ. 
68-69.

95.  Καθημερινή, 11 Αυγούστου 2017.
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Η σταθερή μάζα τελικού προϊόντος σε συνθήκες αυξη-
μένης ανεργίας συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας, γεγονός που δε δικαιολογείται από το χαμηλό 
επίπεδο των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, οι οποίες παρα-
μένουν αρνητικές, καθώς οι αποσβέσεις (βλ. απαξίωση) των 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων υπερβαίνουν τις ακαθάρι-
στες επενδύσεις.96 Δικαιολογείται, όμως, αν ληφθεί υπόψη 

96.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ό.π., 2018, σελ. 66. Μάλιστα, τα αδιανέμητα κέρδη παρα-
μένουν σε υψηλότερα επίπεδα από τις ακαθάριστες επενδύσεις, 
επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εστίαση των καπιταλιστών στην 
άντληση απόλυτης υπεραξίας: κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 
τα αδιανέμητα κέρδη υπερέβαιναν τις ακαθάριστες επενδύσεις 
κατά 1,95 δισ. ευρώ. Βλ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονομία και η απα-
σχόληση 2018, σελ. 69-70. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι παρότι ο 
εγχώριος τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε πορεία απομόχλευσης, 
μειώνοντας τα ανοίγματά του και διαγράφοντας μη εξυπηρετού-
μενα επιχειρηματικά δάνεια, οι καπιταλιστές θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τις επενδύσεις των επιχειρήσεών τους, 
δίχως όμως να το επιλέγουν (βλ. και σημείωση 49).

το (απλήρωτο) ξεχείλωμα του 8ωρου, που έχει γίνει κανόνας 
στον ιδιωτικό τομέα.

Η μεγάλη μείωση των μισθών οδήγησε μεν σε μείωση 
των φορολογητέων εισοδημάτων μισθωτών και συνταξι-
ούχων, αλλά η τελευταία ήταν σαφώς μικρότερου βαθμού: 
μόλις κατά 10% στην περίοδο 2007-2017, εξαιτίας της μεγά-
λης μείωσης του αφορολόγητου, από τα 12.000 ευρώ το 2009 
στα 8.636 ευρώ το 2016 – η περαιτέρω μείωση του φορο-
λογικού ορίου στα 5.700 ευρώ, ασορτί με τους πολύ χαμη-
λούς σημερινούς μισθούς, έχει ήδη ψηφιστεί και αναμένε-
ται να εφαρμοστεί από το 2019. Κάπως έτσι οι μισθωτοί και 
οι συνταξιούχοι αύξησαν την ήδη υψηλή συμβολή τους στα 
φορολογικά έσοδα του κράτους, από 74,8% σε 79,3% την 
περίοδο 2007-2017.97 

Επιστρέφοντας από τον άμεσο στον έμμεσο μισθό, ένα 
πράγμα είναι σίγουρο: όσο συμπιέζονται οι μισθοί και όσο 

97.  Καθημερινή, 22 Οκτωβρίου 2017.
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εδραιώνεται η υποδηλωμένη ή εξολοκλήρου αδήλωτη εργα-
σία, τόσο μειώνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων 
και διευρύνονται τα ελλείμματά τους. Εξαιτίας αυτού του 
γεγονότος, οι καπιταλιστές σπεύδουν (βλ. ψήφιση προκα-
ταβολικών δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2019-
2020) να περικόψουν τις τρέχουσες συντάξεις για να μην 
«χρεοκοπήσουν τα ταμεία», μας λένε, και για «να είναι σε 
θέση να συνεχίσουν να προσφέρουν συντάξεις στις επόμε-
νες γενιές». Με τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα σήμε-
ρα στα 920 ευρώ μεικτά (βλ. παραπάνω) και συντελεστές 
αναπλήρωσης που με τα βίας φτάνουν το 35-40%, δεν είναι 
μόνο οι τρέχουσες συντάξεις που βρίσκονται σε κίνδυνο: 
οι μελλοντικές θα βρεθούν σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα, 
καθώς ο υπολογισμός τους, που θα λάβει υπόψη το σύνολο 
του εργάσιμου βίου, θα γίνει βάσει των σημερινών χαμηλών 
μισθών και των μελλοντικών, ακόμη χαμηλότερων, συντε-
λεστών αναπλήρωσης.

Οι αλλαγές στις κρατικές 
και τις προλεταριακές 
προνοιακές δαπάνες

Εύχομαι ο επόμενος προϋπολογισμός να είναι καλύτερος. 
Αυτός είναι ο καλύτερος μέχρι τον επόμενο, όπως έλεγε 
και ο Γκάλης. 

Νίκος Βούτσης, κατά την κατάθεση του προσχεδίου του 
πρόσφατου προϋπολογισμού (21 Νοεμβρίου 2017)

Τα παραπάνω, αποτυπώνονται και στη μακροοικονομική 
εικόνα. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πραγματικό ακαθάριστο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 34% 
την περίοδο 2009-2015 – η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει νέα μείωση στο 
διαθέσιμο εισόδημα κατά 2,3% την περίοδο 2015-2016 (από 
116,7 δισ. ευρώ σε 114,0 δισ. ευρώ), ενώ τα έως τώρα διαθέ-
σιμα στοιχεία του 2017 δείχνουν μικρή αύξηση, που φυσι-
κά δεν ισοφαρίζει καν τις απώλειες της περιόδου 2015-2016.

Πιο ειδικά το 2016, το ποσοστό των νοικοκυριών με συνολι-
κό μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 1.000 ευρώ ανήλθε στο 
33% (έναντι 24% το 2009). Το γεγονός αυτό, εν μέρει οφείλεται 
στη μεγάλη αύξηση της φορολογίας, καθώς ναι μεν η μεγάλη 
μείωση των μισθών οδήγησε σε μείωση των φορολογητέων 
εισοδημάτων μισθωτών και συνταξι ούχων, αλλά η τελευταία 
ήταν σαφώς μικρότερου βαθμού: μόλις κατά 10% στην περί-
οδο 2007-2017, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του αφορολό-
γητου, από τα 12.000 ευρώ το 2009 στα 8.636 ευρώ το 2016 – 
η περαιτέρω μείωση του φορολογικού ορίου στα 5.700 ευρώ, 

ασορτί με τους πολύ χαμη  λούς σημερινούς μισθούς, έχει ήδη 
ψηφιστεί και αναμένε  ται να εφαρμοστεί από το 2019. Κάπως 
έτσι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αύξησαν την ήδη υψηλή 
συμβολή τους στα φορολογικά έσοδα του κράτους, από 74,8% 
σε 79,3% την περίοδο 2007-2017.98 Σε κάθε περίπτωση, η μεί-
ωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών είχε ως 
αποτέλεσμα αλλαγές στην διάρθρωση των δαπανών τους 
το 2016 σε σχέση με το 2009.

Επίσης, ιδιαίτερα μεγάλη είναι η μετακύλιση του κόστους 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασθενείς, όπως 
άλλωστε φάνηκε και κατά την πρόσφατη αποκάλυψη του 
«σκανδάλου Novartis»: προκειμένου να μην πληγεί η κερ-
δοφορία των φαρμακευτικών εταιρειών από τη μείωση της 
κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης, μετακυλίστηκε το κόστος 
στους ασθενείς, η συμμετοχή των οποίων έφτασε στο 27,96% 
το 2014 (από 13% το 2012). Έτσι, ενώ έως το 2010 η δημόσια 

98.  Alpha Bank, Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, 20 
Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με μελέτη της ευρωπαϊκής ΜΚΟ 
FEANTSA, βάσει στοιχείων της Eurostat, η κατάσταση φαίνεται να 
είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς οι δαπάνες για στέγαση στην 
Ελλάδα πλέον είναι οι μεγαλύτερες στην ΕΕ: το 42,5% των ελληνι-
κών νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισο-
δήματός του για να καλύψει στεγαστικές δαπάνες. Η εικόνα για τα 
πιο φτωχά νοικοκυριά, εκείνα δηλαδή που έχουν διαθέσιμο εισό-
δημα κάτω από το 60% του μέσου όρου, είναι ακόμη πιο δυσμε-
νής: το ποσοστό που καταβάλλει πάνω από το 40% των εισοδη-
μάτων τους φτάνει το 95%. Καθημερινή, 23 Μαρτίου 2017.
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φαρμακευτική δαπάνη (70% του συνόλου της φαρμακευτι-
κής δαπάνης το 2010) παρουσίαζε αυξητικές τάσεις, με την 
εφαρμογή των μνημονίων οι τάσεις αντιστράφηκαν, καθώς 
η ιδιωτική συμμετοχή αυξάνει διαρκώς και το 2015 φτάνει 
στο 39%. Συνολικά, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας έφτασαν στο 
3,8% της τελικής καταναλωτικής δαπάνης (ΟΟΣΑ-34: 2,9%).99 
Μάλιστα, ενώ η ιδιωτική δαπάνη αυξάνεται, στον νέο προ-
ϋπολογισμό του 2018 προβλέπεται κατάργηση της έκπτω-
σης των ιατρικών δαπανών, μέτρο που αναμένεται να οδη-
γήσει σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 121 
εκατ. ευρώ.

Στρεφόμενοι στο επίπεδο της γενικής διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, οι συνο-
λικές δαπάνες της λεγόμενης κεντρικής κυβέρνησης, την 
περίοδο 2009-2016 υποχώρησαν από τα 128,5 δισ. ευρώ το 
2009 σε μόλις 86,2 δισ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας μείω-
ση ύψους 42,3 δισ. ευρώ (-32,9%). Οι δαπάνες για μισθοδο-
σία στον δημόσιο τομέα περιορίστηκαν κατά 9,5 δισ. ευρώ 
(-30,4%), καθώς έπεσαν στα 21,6 δισ. ευρώ από 31,1 δισ., οι 
δαπάνες για συντάξεις και λοιπές κοινωνικές παροχές πετσο-
κόφτηκαν κατά 9,6 δισ. ευρώ (-19,8%), δηλαδή από 48,9 δισ. 
ευρώ σε 39,3 δισ. ευρώ.100

Ο ψηφισμένος προϋπολογισμός του 2018, μάλιστα, προ-
βλέπει νέα μέτρα συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει η 
πρόβλεψη για πλεονασματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
των ασφαλιστικών ταμείων, το οποίο αναμένεται να ανέλθει 
σε 860 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με το ΓΛΚ εν τέλει καταγράφηκε 
πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, στο οποίο οφείλεται μεγάλο μέρος 
του τελικού πλεονάσματος για το 2017) – άλλο ένα πλεόνα-
σμα που σαν μαλάκες καλούμαστε να πληρώσουμε από την 
τσέπη μας. Πράγματι, ήδη από το προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού, κυνικά προαναγγέλονταν ότι το πλεόνασμα θα 
προέλθει κατά κύριο λόγο από την αύξηση των εσόδων (βλ. 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμιση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών) κατά 360 εκατ. ευρώ έναντι του 2017, 
σε συνδυασμό με τη μείωση της συνολικής συνταξιοδοτι-
κής δαπάνης κατά 151 εκατ. ευρώ (βλ. πχ. περαιτέρω μείωση 
του ΕΚΑΣ, μέχρι την οριστική κατάργησή του το 2019, όπως 
είδαμε και πιο πάνω). 

Αθροιστικά, οι κρατικές επιχορηγήσεις θα μειωθούν εκ 
νέου το 2018 και εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 19 δισ. ευρώ, 

99.  Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, Η Φαρμακευ-
τική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2015-2016, 2017, 
σελ. 30· Μ. Πετμεζίδου, Σ. Παπαναστασίου, Μ. Πεμπετζόγλου, Χ. 
Παπαθεοδώρου, Π. Πολυζωίδης, Υγεία και μακροχρόνια φροντί-
δα στην Ελλάδα, Αθήνα, 2015, σελ. 140.

100.  ΕΛΣΤΑΤ, Η Ελληνική Οικονομία, 8 Δεκεμβρίου 2017.

μειωμένες κατά περίπου 770 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017. 
Η μείωση αυτή θα προκύψει κατά 85% από την περιστολή 
της κρατικής επιχορήγησης στα νοσοκομεία (-363 εκατ. ευρώ 
ή -24% σε σχέση με το 2017), τον ΕΟΠΥΥ (-214 εκατ. ευρώ ή 
-68%) και τον ΟΓΑ (-60 εκατ. ευρώ ή -26%). Συνολικά, τα έσο-
δα του λεγόμενου «κοινωνικού προϋπολογισμού» προϋπο-
λογίζονται να μειωθούν κατά 329 εκατ. ευρώ, όπως μειωμέ-
νες κατά 243 εκατ. ευρώ, πάντα σε σχέση με το 2017, είναι και 
οι προϋπολογιζόμενες κοινωνικές δαπάνες, κυρίως λόγω της 
μείωσης της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης και των 
λοιπών μεταβιβάσεων (βλ. φαρμακευτική δαπάνη και δαπά-
νη για παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ, δαπάνες προμηθειών 
αγαθών και υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, επιδό-
ματα ανεργίας του ΟΑΕΔ) κατά 267 εκατ. ευρώ.101 

101.  Λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας, αξίζει να σταθούμε λίγο 
παραπάνω στα επιδόματα του ΟΑΕΔ, τα οποία, παρότι έχουν 
καταστεί ισχνά, παρέχονται σε όλο και λιγότερους: το ποσοστό 
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Στον προϋπολογισμό επίσης ενσωματώνεται η μείω-
ση στο μισό του επιδόματος θέρμανσης (-58 εκατ. ευρώ), 
η μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων (-328 
εκατ. ευρώ), η κατάργηση της φοροαπαλλαγής των ιατρι-
κών δαπανών (+121 εκατ. ευρώ), η οποία μάλιστα ισχύει και 
αναδρομικά από 1/1/2017, η κατάργηση της έκπτωσης 1,5% 
στην παρακράτηση φόρου (-68 εκατ. ευρώ σε μισθούς και 
συντάξεις).

Τέλος στον προϋπολογισμό, αυξημένη κατά 0,95 δισ. 
ευρώ είναι η συνολική φορολογία (478 εκατ. ευρώ οι άμε-
σοι και 473 εκατ. οι έμμεσοι φόροι), όχι όμως και για τις επι-
χειρήσεις, των οποίων οι φόροι θα μειωθούν κατά 111 εκατ. 
ευρώ (από 3,97 δισ. ευρώ το 2016 και 3,43 δισ. ευρώ το 2017 
σε 3,32 δισ. ευρώ το 2018)!102

* * *

Εάν αναφερθήκαμε στα παραπάνω, είναι για να δείξουμε 
ορισμένες κεντρικές πτυχές της ολομέτωπης επίθεσης που 
δέχθηκε η εργατική τάξη από το 2010, όταν και εγκαινιάστη-
κε η εφαρμογή των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης, έως 
τις ημέρες μας. Η παραπάνω αναδρομή αποτελεί την αφετη-
ρία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά του κύκλου αγώνων, του λεγόμενου αντιμνημο-
νιακού κινήματος, της περιόδου 2010-2012, να εξηγήσουμε 
την αφομοίωση του κινήματος από την αριστερά του κεφα-
λαίου μέσα από τα όρια και τις αδυναμίες του, καθώς και την 
θεμελίωση νέων πολιτικών διαμεσολαβήσεων, όπως φάνηκε 
από τις δύο, απανωτές, εκλογικές επικρατήσεις του Σύριζα 
το 2015. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την 
απουσία ταξικών αγώνων τα τελευταία χρόνια – αντίστοι-
χων, τουλάχιστον, με το μέγεθος της επίθεσης που εξαπο-
λύθηκε ενάντια στην τάξη μας (και) με το τρίτο Μνημόνιο.

των επιδοτούμενων ανέργων το 2017 υποχώρησε στο 13% (31% 
το 2010). Από αυτούς, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τους εποχι-
ακά εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία (25% των επιδο-
τούμενων το 2017, έναντι 16% το 2010), καθώς το ελληνικό κράτος 
την επιδοτεί έμμεσα, αναλαμβάνοντας μέρος των εξόδων ανα-
παραγωγής της εποχιακά περιττής εργασιακής δύναμης. Βλ. ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση, 2018, σελ. 82-83, 
112.

102.  Αντίθετα, η φορολογία των φυσικών προσώπων επί Σύριζα βαί-
νει διαρκώς αυξανόμενη: 8,17 δισ. ευρώ το 2016, 8,27 δισ. ευρώ 
το 2017 και το 2018 προβλέπεται να φτάσει στα 8,73 δισ. ευρώ.
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Δεν ανήκαμε ποτέ ανάμεσα σ’ αυτούς που πίστε-
ψαν ότι τα «νέα κοινωνικά κινήματα» διακρίνονται 
από κάτι «ριζοσπαστικά νέο». Βλέπαμε τις μεταμο-
ντέρνες «αναλύσεις» των «νέων κοινωνικών κινη-

μάτων» που κυκλοφορούσαν στην αγορά των ιδεών ήδη από 
τη δεκαετία του 1980 και απορούσαμε με την αφέλεια των 
συγγραφέων τους. Μαθαίναμε ότι τα παλιά κινήματα ήταν 
«ταξικά», «συνδικαλιστικά», βασισμένα σε «συγκεντρωτικές» 
οργανωτικές δομές, με «υλιστικά» αιτήματα και «ιδεολογι-
κές» προκαταλήψεις, ενώ τα «νέα» κοινωνικά κινήματα είναι 
υπεράνω τάξεων και ιδεολογιών, «επιθυμητικά», «μετα-υλι-
στικά», «συμβολικά», βασισμένα στην επιβεβαίωση κάποιας 
ταυτότητας (ή ακόμα και υπεράνω ταυτοτήτων!), «οριζόντια» 
οργανωμένα και «αντιεξουσιαστικά» και αναρωτιόμασταν αν 
οι φορείς αυτών των «αναλύσεων» είχαν ποτέ ασχοληθεί με 
την πραγματική ιστορία των ταξικών και κοινωνικών αγώνων 
στην Ευρώπη ή αλλού τους τελευταίους δύο αιώνες.

Μια από τις πιο εξωφρενικές θεωρητικοποιήσεις των 
«νέων κοινωνικών κινημάτων» προέρχεται από τον γερμανό 
κοινωνιολόγο Ulrich Beck. Σύμφωνα με τη δημοφιλή άποψη 
αυτού του συγγραφέα, στις «νέες» κοινωνίες της πληροφο-
ρίας, της αφθονίας, της κοινωνικής ασφάλειας και της ύστε-
ρης νεωτερικότητας, τα άτομα υποτίθεται ότι απελευθερώ-
νονται από την ανάγκη, τους συντεχνιακούς θεσμούς και τις 
κρατικές δομές, τις «αναστοχάζονται» κριτικά και αναδει-
κνύουν τον «εαυτό» (δηλαδή τον εαυτό τους) στον πρωταρ-
χικό φορέα και νομοθέτη του νοήματος, του τρόπου ζωής 
και της ταυτότητας. 

Σύμφωνα με την περί εξατομίκευσης θέση, ο δυναμισμός 

της αγοράς εργασίας με την υποστήριξη του κράτους 

πρόνοιας έχει καταλύσει ή διαλύσει τις κοινωνικές τάξεις 

εντός του καπιταλισμού. Για να το θέσουμε με μαρξιστι-

κούς όρους, ερχόμαστε ολοένα και περισσότερο αντιμέτω-

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ  
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  
ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Η πολιτική νόηση είναι πολιτική νόηση ακριβώς επειδή συλλογίζεται μέσα στα όρια της πολι-
τικής. Όσο πιο οξυδερκής και ζωντανή είναι, τόσο περισσότερο ανίκανη είναι να συλλάβει 
τα κοινωνικά προβλήματα… Η αρχή της πολιτικής είναι η βούληση. Όσο πιο μονόπλευρη, 
δηλαδή όσο πιο τέλεια είναι η πολιτική νόηση, τόσο περισσότερο πιστεύει στην παντοδυνα-
μία της βούλησης, τόσο πιο τυφλή είναι απέναντι στα φυσικά και πνευματικά όρια της βού-
λησης, τόσο πιο ανίκανη είναι συνεπώς να ανακαλύψει την πηγή των κοινωνικών προβλημά-
των… Η κοινότητα όμως από την οποία είναι απομονωμένος ο εργάτης, είναι μια κοινότητα 
που ανήκει σε εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και έχει εντελώς διαφορετική έκταση 
από την πολιτική κοινότητα. Αυτή η κοινότητα, από την οποία τον χωρίζει η ίδια του η εργα-
σία, είναι η ίδια η ζωή, η φυσική και πνευματική ζωή, η ανθρώπινη κοινωνική ηθική, η ανθρώ-
πινη δραστηριότητα, η ανθρώπινη απόλαυση, η ανθρώπινη ουσία.

Μαρξ, Κριτικές σημειώσεις στο περιθώριο για το άρθρο ενός Πρώσου (1844) 
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ποι με το φαινόμενο ενός καπιταλισμού χωρίς τάξεις, αλλά 
με εξατομικευμένη κοινωνική ανισότητα και όλα τα σχετι-
ζόμενα με αυτήν κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα…
Η ευρεία κατανομή της περισσότερο ή λιγότερο προσω-
ρινής ανεργίας συμπίπτει συνεπώς με έναν αυξανόμενο 
αριθμό μακροχρόνια ανέργων και με νέα υβρίδια μεταξύ 
ανεργίας και απασχόλησης. Η κουλτούρα των κοινωνικών 
τάξεων είναι ανίκανη να παράσχει ένα πλαίσιο προσανα-
τολισμού γι’ αυτό…
Το ίδιο το άτομο γίνεται η μονάδα παραγωγής του κοι-
νωνικού στον βιοτικό κόσμο. Ό,τι είναι και ό,τι κάνει το 
κοινωνικό πρέπει να συνδέεται με ατομικές αποφάσεις…
[Σ]την πορεία της εξατομίκευσης διεγείρονται προσμονές 
με τη μορφή μιας επιθυμίας για «τη δική μου ζωή» (με υλι-
κούς, χρονικούς και χωρικούς όρους, και ως προς τις δομι-
κές κοινωνικές σχέσεις) – επιθυμίες οι οποίες όμως συνα-
ντούν κοινωνική και πολιτική αντίσταση. Με αυτό τον τρό-

πο, νέα κοινωνικά κινήματα εμφανίζονται ξανά και ξανά. 
Από τη μια μεριά, αυτά αντιδρούν στις αυξανόμενες διακιν-
δυνεύσεις και στη διογκούμενη συνείδηση και σύγκρου-
ση των διακινδυνεύσεων· από την άλλη, πειραματίζονται 
με τις κοινωνικές σχέσεις, την προσωπική ζωή και το σώμα 
του καθενός στις πολυάριθμες εκδοχές των εναλλακτι-
κών και νεανικών υποκουλτούρων. Οι κοινότητες συνε-
πώς παράγονται από τις μορφές και της εμπειρίες της δια-
μαρτυρίας που εκρήγνυται από τη διοικητική και βιομη-
χανική ανάμειξη στην ιδιωτική «προσωπική ζωή», και ανα-
πτύσσουν την επιθετική τους στάση σε αντίθεση με αυτές 
τις παρεισφρήσεις…
Έτσι, σχηματίζονται και διαλύονται προσωρινές συμμαχίες 
ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες και διαφορετικά στρα-
τόπεδα, βάσει του συγκεκριμένου ζητήματος που δια-
κυβεύεται και της συγκεκριμένης κατάστασης… Τέτοιες 
συμμαχίες αντιπροσωπεύουν πραγματιστικές συμμα-
χίες στην ατομική πάλη για την ύπαρξη και λαμβά-
νουν χώρα στα διάφορα πεδία μάχης της κοινωνίας…
[Οι] περιοχές στις οποίες η κοινά οργανωμένη δράση μπο-
ρεί να επηρρεάσει την προσωπική ζωή λιγοστεύουν στα-
θερά και οι περιορισμοί αυξάνουν διαμορφώνοντας τη 
βιογραφία του καθενός, και μάλιστα σε εκείνες ακριβώς 
τις περιοχές όπου η βιογραφία είναι εκ νέου προϊόν νέων 
θεσμικών συνθηκών. 
Υπό αυτήν την έννοια, η εξατομίκευση σημαίνει ότι η 
βιογραφία του κάθε ατόμου απομακρύνεται από δεδο-
μένους καθορισμούς και τίθεται στα χέρια του, ανοιχτή 
και εξαρτώμενη από αποφάσεις. Η αναλογία των ευκαι-
ριών ζωής που είναι θεμελιωδώς αποκλεισμένες από τη 
λήψη αποφάσεων μειώνεται και η αναλογία της βιογρα-
φίας που είναι ανοιχτή και πρέπει να οικοδομηθεί προσω-
ρινά αυξάνεται…
Κάτω από την επιφανειακή διανοητική προπόνηση χωρίς 
αντίπαλο, αυτό σημαίνει ότι, για να επιβιώσει κάποιος, 
πρέπει να αναπτυχθεί μια εγωκεντρική κοσμοθεωρία 
η οποία να ξαναστήνει στα πόδια της τη σχέση του εγώ 
με τον κόσμο, συλλαμβάνοντάς την και καθιστώντας τη 
χρήσιμη για τον στόχο της διαμόρφωσης μιας ατομικής 
βιογραφίας.1

Αυτή η ιδεολογία της «προσωπικής» επιτυχίας ή αποτυχίας 
κυριαρχούσε πριν την εμφάνιση του «νέου» κινήματος κατά 
της παγκοσμιοποίησης. Μετά απ’ αυτό μάθαμε ότι αυτά τα 
εξατομικευμένα υποκείμενα είναι στην πραγματικότητα ένα 
αυθόρμητα συσσωματωμένο «πλήθος» από «μη αντιπρο-

1. Ulrich Beck, Κοινωνία της Διακινδύνευσης, Αθήνα, 2015 [1986], 
σελ. 160, 162-3, 180-1, 237-8.
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σωπεύσιμες μοναδικότητες» που το «εκ των πραγμάτων» 
κοινωνικοποιημένο, συνεργατικό παραγωγικό ταλέντο τους 
δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα χωρίς την άσκη-
ση βίας· η αξία δε που το «πλήθος» παράγει δεν μπορεί να 
υποβληθεί πλέον στην καπιταλιστική μέτρηση του κοινωνι-
κά αναγκαίου χρόνου εργασίας!2

Από αυτή την ανάλυση του «νέου» θαυμαστού μεταφορ-
ντιστικού κόσμου προέκυψαν ορισμένες πολιτικές συνέπειες. 
«Το πλήθος», μας πληροφορούσε ο Paolo Virno, σε ένα κεί-
μενο του 1993 που έγινε δημοφιλές μετά τη Γένοβα, «παρα-
κωλύει και αχρηστεύει τους μηχανισμούς της πολιτικής αντι-
προσώπευσης. Εκφράζεται ως ένα σύνολο “ενεργών μειοψη-
φιών” που καμμιά τους δεν φιλοδοξεί να γίνει πλειοψηφία. 
Δημιουργεί μια εξουσία που αρνείται να γίνει κυβέρνηση».3 
«Το πλήθος είναι μπροστά από την αριστερά», πρόσθεταν 
δύο ακολουθητές του, «γιατί γνωρίζει την εξουσία αλλά την 
κρατά μυστική, κρυμμένη [sic!]· δεν επιτρέπει να εκφραστεί 
η εξουσία του με θεσμική μορφή, ενώ για την αριστερά ο 
θεσμός, το υπόλογο, αντιπροσωπευτικό και μηντιοποιημέ-
νο σώμα είναι η μόνη δυνατή μορφή εξουσίας… Πρέπει να 
στραφούμε προς την σκοτεινή πλευρά του πλήθους όταν 
αναστοχαζόμαστε αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί εκφράζο-
νται οι μορφές της ανατροπής, όχι απλώς ως άρνηση, αλλά 
και ως σύνταγμα, δηλαδή ως ενεργή παραγωγή νέων μορ-
φών ζωής και συλλογικότητας».4

Tην πολιτική διάσταση των «νέων» κοινωνικών κινημά-
των ως γεννητόρων συντακτικών συνελεύσεων που θα κατο-
χυρώσουν τα «νέα» κοινωνικά δικαιώματα της «ανεξάρτη-
της» συνεργατικής εργασίας, ο Virno την αποδίδει ως εξής: 

Υπάρχει μια σταθερή διαφορά μεταξύ του σύγχρονου 
πλήθους και του πλήθους που μελέτησαν οι φιλόσοφοι 
της πολιτικής του 17ου αι. Στις αρχές της νεωτερικότητας, 
οι «πολλοί» συμπίπτουν με τους πολίτες των κοινοτικών 
δημοκρατιών (repubbliche comunali) που προηγήθηκαν 
των μεγάλων εθνικών κρατών. Εκείνοι οι «πολλοί» έκαναν 
χρήση του «δικαιώματος αντίστασης», του jus resistentiae, 
που δεν σημαίνει απλά νόμιμη άμυνα, αλλά κάτι πολύ πιο 
λεπτό και περίπλοκο. Το «δικαίωμα αντίστασης» συνίστα-
ται στην προβολή των προνομίων ενός ατόμου, μιας τοπι-

2. Βλ. Antonio Negri, Pour une definition ontologique de la 
multitude, Multitudes #9, 2002. (Eλλ. μτφ. στο Toni Negri, Το Πλή-
θος και η Μητρόπολη, Αθήνα, 2003).

3. Paolo Virno, Δεξιοτεχνία και Επανάσταση, Αθήνα, 2002, σελ. 20 
(μετάφραση τροποποιημένη).

4. Αrianna Bove/Erik Empson, The dark side of the multitude, 
 http://www.generation-online.org/c/fcmultitude1.htm

κής κοινότητας ή μιας συντεχνίας ενάντια στην κεντρι-
κή εξουσία, ώστε να περιφρουρηθούν μορφές ζωής ήδη 
πλήρως καταξιωμένες και να προστατευθούν ήδη ριζωμέ-
να έθιμα. Πρόκειται λοιπόν για την υπεράσπιση κάτι θετι-
κού: είναι μια συντηρητική βία (με την καλή, ευγενή έννοια 
του όρου). Ίσως το jus resistentiae, δηλαδή το δικαίωμα να 
προστατευθεί κάτι που ήδη υπάρχει και αξίζει να διαρκέ-
σει, είναι αυτό που ενώνει περισσότερο το πλήθος του 17ου 
αι. με το μεταφορντικό πλήθος. Και για το σημερινό πλή-
θος, το ζήτημα δεν είναι βέβαια να «πάρει την εξουσία», να 
οικοδομήσει ένα καινούργιο Κράτος, ένα καινούργιο μονο-
πώλιο πολιτικής απόφασης, αλλά να υπερασπίσει πολλα-
πλές εμπειρίες, μορφές μη αντιπροσωπευτικής δημοκρα-
τίας, ήθη και έθιμα μη κρατικά. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν 
είναι δύσκολο να δούμε τις διαφορές: το σημερινό πλήθος 
έχει ως προϋπόθεση ένα Ένα όχι λιγότερο, αλλά περισσό-
τερο οικουμενικό από το κράτος: τη δημόσια διάνοια, τη 
γλώσσα, τους «κοινούς τόπους» (όποιος θέλει, ας σκεφτεί 
το Web…). Επιπλέον, το σύγχρονο πλήθος κουβαλάει μαζί 
του την ιστορία του καπιταλισμού, είναι άρρηκτα δεμέ-
νο με τις περιπέτειες της εργατικής τάξης… Τυπικό στοι-
χείο του μεταφορντικού πλήθους είναι ότι υποθάλπει την 
κατάρρευση της πολιτικής αντιπροσώπευσης: όχι ως αναρ-
χική χειρονομία, αλλά ως ήρεμη και ρεαλιστική αναζήτη-
ση νέων πολιτικών μορφών.5

Είναι σαφές ότι αυτή η θετικιστική, συντηρητική realpolitik 
συγχέει εσκεμμένα τις νέες συντεχνίες, τη σύγχρονη δια-
δικασία αυτοαξιοποίησης του μεταβλητού κεφαλαίου που 
λαμβάνει τις μορφές της «αλληλέγγυας οικονομίας», της 
«νέας επιχειρηματικότητας» και των εργολαβιών, δηλαδή 
τη διαλεκτική της καπιταλιστικής σχέσης, με τη διαλεκτι-
κή της ταξικής πάλης, η οποία υπακούει σε διαφορετικούς 
«νόμους» και εσωτερικές διαδικασίες αφού βάζει στο επίκε-
ντρο της κριτικής της την εργασιακή πειθαρχία, την απλή-
ρωτη, μισθωτή εργασία και τις κοινωνικές ανάγκες.6 Δεν 
είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί από τις ασυναρτησίες 
της θεωρίας του «πλήθους» μέχρι τη θεωρητικοποίηση των 
«νέων» κοινωνικών κινημάτων ως «αγώνων και αντιστάσε-
ων» κατά της «αδικίας»7 και υπέρ της «άμεσης δημοκρατίας» 
και της «κοινωνικής οικονομίας» –οι οποίοι «συναρθρώνο-
νται» βεβαίως-βεβαίως με τον αγώνα για τον «εκδημοκρα-

5. Paolo Virno, Γραμματική του Πλήθους, Αθήνα, 2007, σελ. 42-43.

6. Περισσότερα επ’ αυτού βλ. παρακάτω.

7. Βλ. Κώστας Δουζίνας (βουλευτής του Σύριζα και πρόεδρος της 
Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων), 
Adikia: On Communism and Rights, στο C. Douzinas & S. Zizek, 
The Idea of Communism, Λονδίνο, 2010.
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τισμό του κράτους»– η απόσταση δεν ήταν παρά ένα τσι-
γάρο δρόμος. Ή μήπως, αντίθετα, αυτό είναι τελικά το πιο 
δύσκολο ζήτημα να καταλάβει κανείς;

Θα επανέλθουμε παρακάτω στο τελευταίο αυτό σημείο. 
Εδώ θέλουμε κατ’ αρχήν να δώσουμε τη δική μας ερμηνεία 
για το ζήτημα της τάξης και των κοινωνικών κινημάτων.

Για μας η «τάξη» δεν είναι μια οικονομική κατηγορία ούτε 
η ταξική πάλη αφορά ζητήματα «αναδιανομής του πλού-
του». Η τάξη είναι μια ανταγωνιστική κοινωνική σχέση που 
στον πυρήνα της βρίσκεται μια συγκρουσιακή διαδικασία 
εκμετάλλευσης (άντλησης υπεραξίας) και αλλοτρίωσης 
(απώλειας αυτόνομης έκφρασης των μισθωτά απλήρωτων 
ή άμισθων εργατών και εργατριών μέσω της απώλειας του 
ελέγχου επί των ίδιων τους των δημιουργημάτων). Αυτή η 
διπλή διαδικασία παραγωγής υποκειμένων γεννά διαρ-
κείς (αλλά όχι αναγκαστικά μόνιμες) αντιστάσεις και απαι-
τήσεις εκ μέρους των εργατών και των εργατριών και ανα-

γκάζει εξίσου την κυρίαρχη τάξη να οργανώσει την «ταξική 
πάλη από τα πάνω» και να εφεύρει στρατηγικές που θα τη 
βοηθήσουν να υπερβεί την εργατική ανυπακοή. Στη δική 
μας ορολογία, η «τάξη» και η «ταξική πάλη» είναι όροι που 
αναφέρονται σε μορφές κοινωνικών σχέσεων που είναι εξί-
σου δι-υποκειμενικές και αντικειμενικές· μορφές ανταγωνι-
στικών κοινωνικών σχέσεων που έχουν τόσο μια οικονομι-
κή όσο και μια πολιτική, νομική, πολιτισμική, ηθική και ψυχο-
λογική διάσταση.

Όταν οι εργάτες και οι εργάτριες αναγκάζονται να συμ-
μετάσχουν σε μια απεργία, σε μια διαδήλωση ή συγκέντρω-
ση ενάντια στα μέτρα λιτότητας, σε μια σύγκρουση με την 
αστυνομία· όταν επιλέγουν να αργοπορήσουν στη δου-
λειά, να «κλέψουν» το προϊόν που παράγουν ή απλά να μου-
τζώσουν ομαδικά αυτούς που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει, δεν το 
κάνουν επειδή «πιστεύουν» στην ταξική πάλη ή επειδή «επι-
θυμούν» να αγωνίζονται περισσότερο από τους άλλους 
ανθρώπους. Το κάνουν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
τους, οι οποίες δεν είναι ατομικές και αυθαίρετες αλλά κοι-
νωνικές, ιστορικά δημιουργήματα της της δικής τους συλ-
λογικής δραστηριότητας· μιας δραστηριότητας που αποτε-
λείται τόσο από την αλλοτριωμένη εργασία όσο κι από την 
αντίσταση ενάντιά της. Την ίδια ακριβώς στιγμή που προ-
σπαθούν να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες τους (με 
πιο ζωτική απ’ όλες την ανάγκη για τους άλλους) εκφρά-
ζουν το θυμό τους για την ταπείνωση στην οποία τους υπο-
βάλλουν τα αφεντικά τους και το δεξιό ή αριστερό προσω-
πικό του κεφαλαίου· επιδεικνύουν την υπερηφάνεια τους 
και και την αξιοπρέπειά τους, αποκαλύπτοντας την κοροϊ-
δία των «ισότιμων απέναντι στο νόμο πολιτών», τη νομική 
μάσκα πίσω από την οποία κρύβεται η διαίρεση της κοινω-
νίας σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους· αντιπαρα-
θέτουν στην καιροσκοπική και κυνική ηθική του παρτάκια, 
ρουφιάνου και καριερίστα συναδέλφου τους την ηθική της 
αλληλεγγύης-μέσα-στον-αγώνα.8

8. Ο αναγνώστης ας έχει υπόψιν του ότι η εναλλακτική, μη αντιπα-
ραθετική χρήση των όρων «ανάγκη» και «επιλογή» στην παρα-
πάνω παράγραφο είναι εσκεμμένη και αποσκοπεί να καταδείξει 
την αντίθεσή μας στους «μετα-υλιστές», δημοκράτες ιδεολόγους 
της «δίψας για δικαιοσύνη» ως βασικού κινήτρου των ταξικών-
κοινωνικών αγώνων, οι οποίοι, ανάγοντας το κοινωνικό ζήτη-
μα σε νομικοπολιτικό, ισχυρίζονται ότι «τα αναγκαία και συμφέ-
ροντα» των εργατών και των εργατριών δεν υφίστανται… «έξω 
από δεδομένες θεσμικές διαμεσολαβήσεις»! Βλ. Γ. Σωτηρόπου-
λος, Διψώντας για Δικαιοσύνη, Αθήνα, 2017, σελ. 84. Το εν λόγω 
βιβλίο είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της διανοητικής σύγ-
χισης που επικρατεί στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Το γεγονός 
ότι ο συγγραφέας του θεωρεί εξίσου έγκυρες μορφές διαμεσο-
λάβησης του «εργατικού συμφέροντος» τις αποκεντρωμένες, 
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Η τάξη δεν προϋπάρχει της ταξικής πάλης· συγκροτείται 
μέσω αυτής. Εννοούμε τη συγκρότηση της τάξης ως τάξη-
για-τον-εαυτό-της, γιατί ως τάξη καθεαυτή η εργατική τάξη 
είναι μια κοινότητα πολλαπλών εργασιακών δυνάμεων που 
οργανώνεται σε ενιαίο παραγωγικό-γνωστικό σώμα από 
τη διαδικασία αυτοαξιοποίησης της αξίας, το χωροχρονι-
κό συνεχές της παραγωγής και κυκλοφορίας του κεφαλαί-
ου. Αντίθετα, η τάξη-για-τον-εαυτό-της, το προλεταριάτο, 
είναι μια κοινότητα πολλαπλών ενεργών υποκειμένων που 
αποσταθεροποιούν, αμφισβητούν, υπερβαίνουν τον εαυτό 
τους ως καπιταλιστικό παραγωγικό σώμα. Η βία που ασκεί 
δεν είναι απλά μια θετική, συντηρητική βία προστασίας των 
κεκτημένων, όπως θα το ήθελαν οι δημοκράτες σαν τον 
Virno. Είναι η δράση ενός υποκειμένου που αποτελεί την 
άρνηση της καπιταλιστικής σχέσης επί τω έργω. Και ταυ-
τόχρονα είναι η δράση ενός υποκειμένου που αυτο-επιβε-
βαιώνεται ως η αρνητική πλευρά της αντίθεσης κεφαλαίου-
εργασίας και καταφάσκει τον εαυτό του ως υποκείμενο των 
ωκεάνειων αναγκών και επιθυμιών του. Το προλεταριάτο ως 
αυτοϋπέρβαση της εργατικής τάξης καθεαυτής εμφανίζεται 
στο προσκήνιο της ιστορίας τις σπάνιες εκείνες στιγμές που η 

(συν)ομοσπονδιακές δημοκρατικές δομές και το συγκεντρωτι-
κό κράτος (π.χ. το κοινωνικό σύστημα στην Κούβα), τον μαχητι-
κό συνδικαλισμό (ή την ταξική αυτονομία) και τον γραφειοκρατι-
κό συνδικαλισμό οφείλεται στην αντίληψή του για την εργατική 
τάξη ως μία κοινωνιολογική κατηγορία που περιλαμβάνει και το 
άτομο «που έχει επενδύσει στην ατομική ανέλιξη και την καριέ-
ρα» και το άτομο που δραστηριοποιείται στα πλαίσια μιας αυτό-
νομης ταξικής συλλογικότητας. Είναι δε τόσο διαλυτικός ο σχετι-
κισμός αυτής της ήξεις αφήξεις αντίληψης, ώστε να αρκείται να 
βλέπει στην κοινωνία μόνο ένα συνονθύλευμα ετερόκλητων, σχι-
ζοειδών ατόμων που στην καλύτερη (και επιθυμητή για τον συγ-
γραφέα) περίπτωση άντε να κινούνται προς αναζήτηση «βιώσι-
μων» πολιτικών μορφών «γεφύρωσης» της «ουτοπίας» και του 
«πραγματισμού» (ό.π., σελ. 290)· πράγμα που τον οδηγεί στην εξί-
σου σχετικιστική διαβεβαίωση ότι οι «ανθρώπινες ανάγκες» δια-
μεσολαβούνται σήμερα από «διαφορετικούς τρόπους παραγω-
γής αγαθών»! (ό.π., σελ. 87). Συμπέρασμα που πρέπει να θεωρείται 
αναμενόμενο στα πλαίσια μιας ανάλυσης-ποτ-πουρί που διατεί-
νεται ότι «καμία έννοια ανάγκης, όσο διαλεκτικό ραφινάρισμα κι 
αν υποστεί, δεν μπορεί να εξηγήσει την παραγωγή πλεονάζοντος 
προϊόντος και πλεονάζουσας επιθυμίας» (ό.π., σελ. 88). Με άλλα 
λόγια, η καπιταλιστική ανάγκη για κέρδος δεν μπορεί να εξηγήσει 
ούτε την παραγωγή υπερπροϊόντος ούτε τον καθορισμό (και τον 
περιορισμό) των προλεταριακών αναγκών από την υπολογισμέ-
νη διαφορά ανάμεσα στη συνολική εργασία και την πληρωμένη 
εργασία, το συνολικό αξιακό προϊόν και τον μισθό… Είναι πολι-
τικά γόνιμο να θυμίζουμε, κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτω-
ποι με αντιλήψεις σαν κι αυτή του Γ.Σ. και πολλών ακόμα «θεωρη-
τικών της επανάστασης», ότι ο κόσμος δεν είναι αυτό που φαί-
νεται και ότι οι σύγχρονες ηθικοπολιτικές αξίες της δικαιοσύνης, 
της ελευθερίας και της ισότητας παράγονται μόνο αφού έχουν 
παραχθεί οι οικονομικές αξίες με όρους υποτέλειας.

κυρίαρχη αντίφαση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα 
των μέσων παραγωγής, συντήρησης, επικοινωνίας και νοη-
ματοδότησης της εμπειρίας και την αποστερητική για μας 
ιδιοποίηση τους από το κεφάλαιο οξύνεται επικίνδυνα. Γι’ 
αυτό οι ιστορικοί κύκλοι των ταξικών αγώνων συμπίπτουν 
με τις περιοδικές κρίσεις των ιστορικών μοντέλων κοινωνι-
κής αναπαραγωγής. Η «τάξη» είναι λοιπόν για μας μια ερμη-
νευτική/αναλυτική κατηγορία, μια οργανωτική αρχή και 
ένας οδηγός δράσης. Δεν συνδέεται με μια στενά «συνδικα-
λιστική» ή «εργατίστικη» ανάγνωση του όρου.

Σε ένα κοινωνικό κίνημα σπανίως εμπλέκεται μία μόνο 
τάξη. Ακόμη πιο σπάνια εμπλέκονται όλες και ποτέ δεν 
εμπλέκονται εξίσου. Από τη στιγμή που τα κοινωνικά κινή-
ματα είναι μορφές αντίδρασης σε κυβερνητικά μέτρα λιτό-
τητας που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μιας κρίσης ανα-
παραγωγής του κεφαλαίου και θίγουν διαφορετικές κοινω-
νικές τάξεις, είναι εξ ορισμού διαταξικά. Όσοι συμμετέ-
χουν σ’ αυτά αρχικά εμπλέκονται σαν άτομα – με εξαίρεση 
φυσικά τους ήδη οργανωμένους. Στη διαδικασία των κινη-
τοποιήσεων, τα δρώντα άτομα ερμηνεύουν, επανερμηνεύ-
ουν και διαπραγματεύονται τα «συμφέροντά» τους με έναν 
τρόπο ο οποίος επηρρεάζεται άμεσα από τις αντιφατικές 
προσδοκίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους και 
τις πιέσεις που ασκούνται πάνω τους από τις οργανωμένες  
πολιτικές ομάδες. 

Τα κοινωνικά κινήματα δεν μπορούν να ερμηνευθούν 
ως άμεσες εκφράσεις του ενός ή του άλλου προϋπάρχοντος 
ταξικού συμφέροντος. Ένας ασφαλής τρόπος να κατανοή-
σεις τα κοινωνικά κινήματα –χωρίς να υποπέσεις σε απλο-
ποιήσεις– είναι να τα δεις ως πεδία διαλογικών και πρακτι-
κών αντιπαραθέσεων και προστριβών. Μέσα τους –όπως 
θα δούμε παρακάτω από τη λεπτομερή εξέταση του κινήμα-
τος των πλατειών και των λαϊκών συνελεύσεων– συγκρού-
ονται ριζοσπαστικές και μετριοπαθείς τάσεις, πολιτικά κόμ-
ματα και μικρότερες ομαδοποιήσεις, ανατρεπτικές πρακτι-
κές προτάσεις αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων και 
ρεφορμιστικές/συντηρητικές πρακτικές προτάσεις ενίσχυ-
σης της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών ή συντε-
χνιακών «λύσεων».

Αναλύσεις που αντιμετωπίζουν τα επιμέρους κοινωνι-
κά κινήματα ανά τον κόσμο ως ενιαίες οντότητες με κοινούς 
στόχους είναι τουλάχιστον παραπλανητικές. Ούτε καν το 
εργατικό κίνημα δεν εκφράζει άμεσα τα συμφέροντα μίας 
και μόνο τάξης. Το εργατικό κίνημα δεν περιλαμβάνει μόνο 
εργάτες και εργάτριες. Περιλαμβάνει κι εκπροσώπους των 
καπιταλιστικών ταξικών συμφερόντων: δεξιούς, κεντρο-αρι-
στερούς και αριστερούς εργατοπατέρες που διαμεσολαβούν 
τη σχέση των πολιτικών κομμάτων εξουσίας με τα αιτήματα 
του κόσμου της μισθωτής (ή άμισθης) εργασίας.
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Δεν υπάρχει αδιαμεσολάβητο κοινωνικό κίνημα. Σαν 
την κοινωνική σχέση-κεφάλαιο, τα κοινωνικά κινήματα είναι 
ρευστές διαδικασίες που διέρχονται μέσα από μία σειρά δια-
μεσολαβητικών σταδίων –πρώτα εσωτερικών συγκρούσεων, 
μετά φανερών συμμαχιών ή άρρητων συμβιβασμών– προ-
τού καταλήξουν να γίνουν ο στυλοβάτης της μεταρρυθμι-
σμένης εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά κινήμα-
τα δεν αποτελούν απλώς πολιτική ή ιδεολογική έκφραση 
ήδη υπαρχόντων, αντιμαχόμενων συλλογικών δυνάμεων· 
στην πραγματικότητα αυτές οι συλλογικές δυνάμεις, από τις 
οποίες διαμορφώνονται τα ταξικά συμφέροντα και οι ταξικές 
ταυτότητες, δημιουργούνται μέσα στα κοινωνικά κινήμα-
τα, μέσα στον αγώνα. Ως πεδία σύγκρουσης και διαπραγμά-
τευσης μεταξύ ανταγωνιστικών τάσεων –τάσεων που περι-
λαμβάνουν ακόμα και wannabe πολιτικούς εκπροσώπους 
της κυρίαρχης τάξης (ή απλούς καριερίστες)– τα κοινωνικά 
κινήματα είναι ανοιχτά και προς μια κατεύθυνση ριζοσπα-
στικοποίησης και προς μια κατεύθυνση επαναφομοίωσης 
των παρεκτραπέντων συμπεριφορών και εκλέπτυνσης των 
τεχνικών της εξουσίας. Η δεύτερη κατεύθυνση –η πιο συνή-

θης μέσα στην ιστορία– εκλαμβάνεται ως νίκη από τους ειλι-
κρινείς απολογητές της εξουσίας και συγκαλύπτεται ως «μαζί 
χάσαμε» από τους ανειλικρινείς απολογητές που προσποι-
ούνται ότι συμπάσχουν με τους ηττηθέντες ριζοσπάστες.

Οι αντιδικούσες ερμηνείες τόσο των γεγονότων που λαμ-
βάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός κινήματος όσο και των 
προθέσεων, των αναγκών, των επιθυμιών και των στόχων 
των δρώντων προσώπων συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
της μορφής και του περιεχομένου του κινήματος. Καθώς ένα 
κοινωνικό κίνημα είναι ένα παιδί που γεννιέται μέσα από μία 
ρήξη με το παρελθόν και το παρόν, ο τρόπος με τον οποίο οι 
ίδιοι οι πρωταγωνιστές του μιλάνε γι’ αυτό και για τον εαυ-
τό τους, τα ονόματα που διαλέγουν γι’ αυτό καθορίζουν το 
μέλλον του. Η ταυτότητα ενός κινήματος εξαρτάται από τα 
σημαινόμενα των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκειά του. Ακολουθώντας τον Λακάν, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι ο ίδιος ο λόγος είναι πράξη που παράγει νόη-
μα καθώς εκφέρεται και δίνει ταυτότητα στους συνομιλη-
τές, ενώ αυτοί συμφωνούν ή διαφωνούν μέσα στις συνελεύ-
σεις, τις ομάδες δράσης και τις λοιπές διαδικασίες του κινή-
ματος. Μιλώντας κανείς ορίζει την πολιτική του θέση και το 
χώρο μέσα από τον οποίο ακούγεται από τον Άλλο και μέσα 
από τον οποίο αναγνωρίζεται ως αυτοσυνείδηση καθε-
αυτή και για-τον-εαυτό-της, ως σύμμαχος ή ως αντίπαλος. 
Από αυτή τη διαδικασία της αλληλοαναγνώρισης μέσω του 
λόγου και της σύμ-πραξης, μέσω της αντιπαράθεσης και της 
διαφοροποίησης παράγεται η τάξη-για-τον-εαυτό της, εντός 
των διαδικασιών των κοινωνικών κινημάτων, ή δεν παράγε-
ται καθόλου.

Από όλες τις αναγκαίες διαμεσολαβήσεις που αναπτύσ-
σει ένα κοινωνικό κίνημα προς τον διασπασμένο εαυτό 
του, η γλώσσα κατέχει την πιο βαρύνουσα θέση. Όπως έλε-
γε ο Βανεγκέμ: «Ο αγώνας για τη γλώσσα είναι αγώνας για 
την ελευθερία ζωής· για την αντιστροφή της προοπτικής. 
Σ’ αυτό τον αγώνα συγκρούονται… τα γεγονότα που γίνο-
νται αντιληπτά με στατικό τρόπο σαν μέρη κάποιου συστή-
ματος ερμηνείας του κόσμου, και τα γεγονότα που γίνονται 
αντιληπτά στο γίγνεσθαί τους, στην πράξη που τα μετασχη-
ματίζει… Κανένας ας μην υποτιμάει την ικανότητα της εξου-
σίας να μπουκώνει με λέξεις τους δούλους της ώσπου να 
τους κάνει δούλους των λέξεών της».9 Για τις συντηρητικές 
/ ρεφορμιστικές / εξουσιαστικές δυνάμεις που δρουν εντός 
των κοινωνικών κινημάτων, το α και το ω της δράσης τους 
είναι η με κάθε κόστος παραμονή των δρώντων υποκειμέ-
νων στο εσωτερικό της αστικής δημόσιας σφαίρας: της 

9. Raoul Vaneigem, Η Επανάσταση της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, 
1977, σελ. 122.
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σφαίρας των «δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη», 
της συνεργασίας των τάξεων, των συνεταιριστικών επιχειρή-
σεων, της εναλλαγής των πολιτικών κομμάτων στην εξου-
σία. Για τις ριζοσπαστικές δυνάμεις το α και το ω της δρά-
σης τους συνίσταται στη συγκρότηση μιας προλεταριακής 
δημόσιας σφαίρας: μιας σφαίρας μέσα στην οποία πραγ-
ματώνεται η αντιστροφή της προοπτικής και συναρθρώνο-
νται οι προλεταριακές ανάγκες και επιθυμίες ενάντια στην 
προοπτική της εξουσίας· μιας σφαίρας που στο επίκεντρο 
των συζητήσεων και των δράσεων της βρίσκεται το ζήτημα 
της απλήρωτης εργασίας και της φενακισμένης επικοι-
νωνίας: το ξήλωμα της προδιατεταγμένης τάξης των αστι-
κών σημαινόμενων.

Το ιστορικό βάθος της οικονομικής, κοινωνικής και πολι-
τικής συγκυρίας μέσα στην οποία εμφανίστηκαν και αναπτύ-
χθηκαν τα κινήματα που αναλύονται παρακάτω έχει ερμη-
νευτεί εκτενώς στα προηγούμενα 17 τεύχη των Παιδιών της 
Γαλαρίας και στην μπροσούρα Σκοτώνουν τα Άλογα όταν 
Γεράσουν. Ας συνοψίσουμε αυτήν την ερμηνεία: η παλιά 
προλεταριακή δημόσια σφαίρα που είχε καταστραφεί την 
περίοδο 1936-1949 από τη δικτατορία, τον ενδο-ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο και τον εμφύλιο, επιβίωνε κουτσά-στραβά με 
τις μορφές του αγώνα για τον μισθό, της λαϊκής κουλτούρας 
και της αντικουλτούρας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1980, προτού τα συστατικά της στοιχεία αφομοιωθούν και 
μεταλλαχθούν στην πρώτη ύλη από την οποία φτιάχτηκε ο 
κόσμος της σοσιαλδημοκρατίας, του μικροαστισμού, του 
σταρχιδισμού και της δηθενιάς τις δεκαετίες του ’90 και του 
2000. Πήγε να αναγεννηθεί μειοψηφικά με την εξέγερση του 
Δεκέμβρη του 2008, αλλά η κρίση του 2009 και η μνημονια-
κή πολιτική που την ακολούθησε διέλυσε όχι μόνο τον θαυ-
μαστό μικροαστικό κόσμο των προηγούμενων δεκαετιών, 
αλλά και όλα τα μεταδεκεμβριανά εγχειρήματα που είχαν 
κάποιες πιθανότητες να πάνε πέρα από τον λαϊκισμό και 
την αριστερά του κεφαλαίου. Όλα τα προλεταριακά στοι-
χεία βρέθηκαν να μάχονται μέσα στο αντιμνημονιακό κίνη-
μα του 2010-2013 από πολύ πιο αδύναμες θέσεις μάχης και 
η σύνθλιψή τους μέσα στις συμπληγάδες πέτρες του εκλογι-
κού λαϊκισμού και της «νέας (ή συνεργατικής) επιχειρηματι-
κότητας» υπήρξε απόλυτη. Ακόμα και ο do it yourself ρεφορ-
μισμός των «μικρών νικών» που εφάρμοσαν οι αριστερι-
στές στα συνδικάτα τις προηγούμενες δεκαετίες και οι συν-
δικαλιστές των σωματείων βάσης αργότερα, άρχισε να μην 
αποδίδει από τη στιγμή που η διάλυση του εργατικού δικαί-
ου επί μνημονίου κατέστη σχεδόν ολοκληρωτική. Πράγμα 
που περιόρισε αυτό το κίνημα σε ένα αναγκαίο μεν, αναπο-
τελεσματικό δε do it yourself αντάρτικο ενάντια στις απολύ-
σεις, τη μαύρη εργασία κλπ., σε μια εποχή που οι προλετάρι-
οι υιοθετούν την πρακτική του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Παρά το γεγονός ότι σε όλα τα κοινωνικά κινήματα τα 
επιμέρους αντιθετικά στοιχεία που τα συναποτελούν ακμά-
ζουν και παρακμάζουν ταυτόχρονα μέσα σε ένα ευρύτερο 
χρονικό μοτίβο επέκτασης και συστολής, οι διαδρομές που 
ακολουθεί το καθένα απ’ αυτά, μετά τη συρρίκνωση, δηλαδή 
μετά την «επιτυχία» του κινήματος, διαφοροποιούνται ακό-
μα περισσότερο και οδηγούνται στην γκετοποίηση. Επίσης, 
δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι πρωταγωνιστές τους τα πολιτι-
κά αποτελέσματα του κινήματος με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι 
θεωρούν ότι βγαίνουν απ’ αυτό νικητές –και όντως βγαίνουν 
νικητές, όπως στην περίπτωση των μελών του Σύριζα που 
δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο αντιμνημονιακό κίνημα– 
και κάποιοι θεωρούν ότι βγαίνουν ηττημένοι. Οι πρώτοι είναι 
οι άνθρωποι των μειωμένων προσδοκιών, αυτοί που χαμη-
λώνουν τον πήχη με τον οποίο μετράνε αυτό που μπορεί να 
επιτευχθεί, αυτοί που συνάπτουν συμφωνία ειρήνευσης με 
την αγορά και το πολιτικό σύστημα επειδή ήδη την περίοδο 
ανόδου του κινήματος αυτός ήταν ο ορίζοντάς τους. Προ-
χωρούν μπροστά με ένα μειδίαμα κουβαλώντας επίσης μαζί 
τους αυτούς που πάνε όπου φυσάει ο άνεμος. Οι δεύτεροι, 
οι «ηττημένοι» συνεργάτες των πρώτων, τους ακολουθούν 
θέλοντας και μη. Είναι αυτοί που νόμιζαν ότι η δρώσα κοινω-
νία των πολιτών θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «πραγ-
ματική» ή «άμεση» δημοκρατία (ακόμα και να καταργήσει 
τη διάκριση διευθυντών-διευθυνόμενων, όπως λανθασμέ-
να αντιλαμβάνονται την κατάργηση της εκμετάλλευσης)· και 
αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν σιωπηρά ότι ήταν απλώς 
το «άλλο» των νικητών, το αρχικά αναγκαίο ως διαμεσολα-
βητικό στάδιο στην πορεία προς την κατάληψη της εξουσί-
ας και κατοπινά αρνημένο «άλλο» που απορροφήθηκε μέσα 
στη νέα θετικότητα και ταυτίστηκε μαζί της. 

Δεν έχουν λείψει οι ψευτο-ερμηνείες γι’ αυτήν την (εν τέλει 
αναμενόμενη) αποτυχία των αμεσοδημοκρατών, δηλαδή γι’ 
αυτήν την αναπόφευκτη ταύτιση της κυρίαρχης δημοκρατι-
κής τάσης με τον Σύριζα, με την πολιτική δύναμη που κατά-
φερε να υπερβεί όλες τις άλλες τάσεις του κινήματος· ανα-
φερόμαστε σε ψευτο-ερμηνείες του τύπου «τα εγχειρήματά 
μας δεν ήταν πραγματικά ανοιχτά στον κόσμο» ή «δεν ενερ-
γήσαμε σύμφωνα με τις πολιτικές διακηρύξεις μας για συν-
διαμόρφωση και άμεση δημοκρατία», δηλαδή δεν ενθαρ-
ρύναμε ακόμα περισσότερο τα περιεχόμενα και τις μορφές 
του αγώνα που έφεραν τον Σύριζα στην εξουσία, δεν «συν-
διαμορφώσαμε» αρκετά με τον «κόσμο» της αριστεράς και 
της δεξιάς που συνέρρεε στις «λαϊκές συνελεύσεις»! Η αλή-
θεια όμως παραμένει: η έμπρακτη ταύτιση των «νέων» κοι-
νωνικών κινημάτων με την κυρίαρχη πολιτική συνάρθρω-
σης της «άμεσης δημοκρατίας» με τον «εκδημοκρατισμό 
του κράτους» (χωρίς να γίνεται ούτε ένα βήμα πίσω από τα 
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μνημόνια, δηλαδή την πολιτική της απαξίωσης) είναι το ανα-
πόφευκτο ιστορικό αποτέλεσμα της βαριάς ήττας της ταξι-
κής προοπτικής –ήττα που έχει συντελεστεί μέσα από δεκα-
ετίες σοσιαλδημοκρατικής, σταλινικής και μεταμοντέρνας 
αντεπανάστασης– και της ανικανότητας για σοβαρό στοχα-
σμό πάνω σ’ αυτήν.

Τα «νέα» κοινωνικά κινήματα εξέθρεψαν έναν θαυμα-
στό παράλληλο κόσμο αποτελούμενο από μονοθεματικές 
καμπάνιες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα 
νέου τύπου, συνεργατικές επιχειρήσεις, προοδευτικά ακα-
δημαϊκά προγράμματα σπουδών· έναν θαυμαστό κόσμο 
μισθωτής ή/και άμισθης εργασίας που πολλές φορές προ-
σποιείται ότι είναι «εθελοντική και κινηματική προσφορά» 
και καθιστά τον καπιταλισμό αόρατο! Αυτή είναι η μεγαλύ-
τερη συνεισφορά (ηθελημένη ή όχι αδιάφορο) των «νέων» 
κοινωνικών κινημάτων στο σύστημα: παρουσιάζοντας τις 
προϋποθέσεις της «ανθρώπινης απελευθέρωσης» ως καθο-
ριζόμενες από τη βούληση των πρωταγωνιστών τους και 
τους ευσεβείς πολιτικούς πόθους τους και ανεξάρτητα από 
τους καθορισμούς που επιβάλλονται από την κυρίαρχη λογι-
κή του κεφαλαίου, ο καπιταλισμός έπαψε να θεωρείται ο 
βασικός εχθρός και τη θέση του πήραν ο φασισμός, ο σεξι-
σμός, ο εθνικισμός, ο αυταρχισμός κλπ. – δηλαδή το ένα ή 
το άλλο συνθετικό στοιχείο του καπιταλισμού, παρουσια-

ζόμενο in abstracto από την ολότητα. Είναι αυτό που έλεγε 
ο Beck στο απόσπασμα που παραθέσαμε στην αρχή αυτού 
του κειμένου: ότι στην εποχή της «εξατομίκευσης» το άτο-
μο δημιουργεί το βιογραφικό του (και συγκεντρώνει points 
για την κατάρτισή του) μακρυά δήθεν από «δεδομένους 
καθορισμούς»!

Σίγουρα, η αρχή της εξατομίκευσης είναι μια εν μέρει υλο-
ποιημένη ιδεολογία, μια ιδέα που έχει γίνει πρακτικός 
κόσμος,10 αλλά εξίσου πραγματική είναι και η δυσαρέσκεια 
για την ταξική κοινωνία της αλλοτριωμένης εργασίας. Η επο-
χή μας δεν είναι μια εποχή αφθονίας, υλικής και συναισθη-
ματικής ασφάλειας και ανοιχτών, υγιών κοινωνικών σχέσε-
ων – κι αυτό ισχύει ακόμα και για τη λεγόμενη μικρο-μεσαία 
τάξη. Η εργασία γίνεται όλο και πιο επισφαλής, η εργάσιμη 
μέρα αυξάνεται, οι εργασιακές ασθένειες πολλαπλασιάζο-
νται και τις συναγωνίζεται μόνο η κατάθλιψη που προκα-
λείται από τη μακροχρόνια ανεργία, δηλαδή την αίσθηση 
ότι είσαι περιττός.

10. Βλ. το κείμενό μας Θέσεις για τον μικροαστισμό και την αντικουλ-
τούρα, στα Παιδιά της Γαλαρίας #4 (1994), το οποίο διατηρεί ακό-
μα την επικαιρότητά του.
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ΤΟ 
«ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑ» 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ

 Το περιεχόμενο αυτών των [πρωτογενών] ιστοριών δεν μπορεί να εκτείνεται μέσα στο χρό-
νο. Ουσιώδες υλικό τους είναι ό,τι παραμένει ζωντανό στα ιδιαίτερα βιώματα και παροντι-
κά ενδιαφέροντα των ανθρώπων, ό,τι είναι ζωντανό και παρόν στο περιβάλλον τους. [Οι 
πρωτογενείς ιστοριογράφοι] περιγράφουν αυτό στο οποίο λίγο πολύ αναμείχθηκαν ή του-
λάχιστον αυτό που και οι ίδιοι βίωσαν· πρόκειται για μικρά χρονικά διαστήματα, για ατο-
μικές μορφές ανθρώπων και συμβάντων. Εργάζονται μέσα από εποπτείες που έζησαν και 
βίωσαν… Δεν αρκεί να είναι κανείς σύγχρονος τέτοιων γεγονότων, ούτε να τα έχει δει από 
κοντά ή να είναι σε θέση να έχει καλή πληροφόρηση. Ο συγγραφέας πρέπει να ανήκει ο 
ίδιος στην τάξη, στον κύκλο, στις απόψεις, στον τρόπο σκέψης, στη μόρφωση εκείνων των 
οποίων τις πράξεις περιγράφει… Η έκθεση [αντίθετα] της αναστοχαστικής ιστορίας υπερ-
βαίνει γενικά ό,τι είναι παρόν για τον ίδιο το συγγραφέα – παρόν όχι μόνο χρονικά, αλλά και 
πνευματικά, ως τμήμα αυτής της [δικής του] ζωντανής πραγματικότητας. Η ιστορία αυτή 
αναφέρεται, έτσι, στο πραγματικό, πλήρες παρελθόν… Το κύριο ζήτημα είναι εδώ η επε-
ξεργασία του ιστορικού υλικού, το οποίο ο μελετητής προσεγγίζει με το δικό του πνεύμα, 
διαφορετικό από το πνεύμα του περιεχομένου. Επομένως, σημασία έχουν εδώ κυρίως τα 
κριτήρια, οι παραστάσεις, οι αρχές που ο συγγραφέας συγκροτεί – εν μέρει μέσα από το 
περιεχόμενο και το σκοπό των ίδιων των πράξεων και των γεγονότων, εν μέρει μέσα από 
τον [δικό του] τρόπο συγγραφής της ιστορίας.

Χέγκελ, Ο Λόγος στην ιστορία
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Εισαγωγή

Η καπιταλιστική στρατηγική της απαξίωσης, όπως την 
έχουμε αναλύσει μέχρι σήμερα, πήρε διάφορες πολιτικές 
μορφές: σοσιαλφιλελεύθερες, τεχνοκρατίστικες ή ακρο-
δεξιές (φλερτάροντας για ένα διάστημα ακόμα και με τη 
χ.α.). Η τρέχουσα πολιτική μορφή της, αυτή της αριστεράς 
του κεφαλαίου, όπως εκφράζεται από την κυβέρνηση του 
Σύριζα, κατάφερε μέχρι στιγμής να επιβάλλει μια κοινω-
νική ειρήνευση που θα τη ζήλευαν όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Το παρόν κείμενο προσπαθεί να ανιχνεύσει 
τους λόγους για τους οποίους έχει συμβεί αυτό ανατρέχο-
ντας στο πρόσφατο κίνημα των τελευταίων ετών. Η βασι-
κή θέση που διατρέχει την ανάλυση που ακολουθεί είναι 
ότι, όπως γράφαμε και στο προηγούμενο τεύχος,1 οι ανα-
γνώσεις της παρούσας κρατικής διαχείρισης της πολιτικής 
της απαξίωσης που (ακόμα) κάνουν λόγο για «σύγχρονο 
ολοκληρωτισμό» και «νέο φασισμό» περισσότερο συσκο-

1. Βλ. ΤΠΤΓ, # 16-17 (2014), σελ. 92-158.

τίζουν την πραγματικότητα παρά χρησιμεύουν ως εργα-
λεία ανάλυσης και αγώνα. Ακόμα περισσότερο τώρα, μετά 
από 3 χρόνια διακυβέρνησης της αριστεράς του κεφαλαί-
ου, ισχυριζόμαστε ότι τέτοιες οπτικές είναι ανήμπορες να 
κατανοήσουν την πολυμορφία της αντεπανάστασης που 
γεννήθηκε από τα κάτω και μας οδήγησε στην κατάστα-
ση ταξικής νηνεμίας που βιώνουμε σήμερα.2 Αυτό που θα 

2. Έχει σαφώς ελαττωθεί η επί δεξιο-πασοκικής διαχείρισης πλη-
θωριστική αναφορά του κινήματος σε όρους όπως «κατάσταση 
εξαίρεσης», «στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης», «κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης», «κοινωνία του ελέγχου», «σύγχρονος ολο-
κληρωτισμός». Που και που κάνουν την εμφάνισή τους σε από-
πειρες ανάλυσης πιο δειλές φράσεις του τύπου «κάποιες (sic) πρα-
κτικές ολοκληρωτισμού» για να περιγραφεί η κρατική διαχείριση 
της απαξίωσης επί Σύριζα, χωρίς ωστόσο να δίνουν κάποια ικανο-
ποιητική εξήγηση του τι έχει αλλάξει στη διαχείριση αυτή και γιατί 
έχει αλλάξει. Δεν είναι μόνο οι διανοούμενοι της αριστεράς, φιλο-
συριζαϊκής ή καθαρά συριζαϊκής προέλευσης, που έχουν ύποπτα 
σιγήσει: ούτε στον α/α/α χώρο βρήκαμε κάποια ικανοποιητική 
ερμηνεία σχετικά με το αν έχουμε μεταβεί σε μια άλλου είδους 
διαχείριση ή όχι· κι ακόμα πιο δυσεύρετη είναι κάποια σοβαρή 
ανάλυση που να συνδέει τη σημερινή διαχείριση του κράτους 
με τους παρελθοντικούς κοινωνικούς αγώνες.
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επιχειρήσουμε εδώ είναι να δείξουμε πώς συγκεκριμένες 
μορφές και συγκεκριμένα περιεχόμενα αγώνα του προη-
γούμενου διαστήματος χρεώνονται αυτή την κατάσταση 
ταξικής ειρήνης. 

Όσο κι αν η πολιτική της «κρίσης χρέους» στην Ελλά-
δα ήταν αναγκασμένη να συνδυάζει την καταστολή με την 
απαξίωση/αποκλεισμό του προλεταριάτου, εν τούτοις το 
κράτος έκτακτης ανάγκης των τελευταίων χρόνων δεν 
ήταν ολοκληρωτικό, πόσω μάλλον η τωρινή αριστερή του 
διαχείριση. Η από χρόνια επιβαλλόμενη «παραβίαση του 
τεθειμένου κανόνα δικαίου» δεν οδηγήσε σε ένα ολοκλη-
ρωτικό κράτος έκτακτης ανάγκης, αλλά σε ένα δημοκρα-
τικό κράτος έκτακτης ανάγκης που δεν έπαψε να υπόσχε-
ται την επιστροφή σε ένα κοινωνικά δίκαιο κράτος και μια 
«κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη». Η πρώτη μορφή κράτους, 
όπως έχουμε ξαναπεί, θα είχε οξύνει ανεξέλεγκτα τις αντι-
φάσεις που θα έπρεπε να επιλύσει και θα ήταν συνεπώς 
μακροπρόθεσμα καταδικασμένη ν’ αποτύχει. Έτσι, καθώς 
το κράτος-κρίση μετασχηματιζόταν γρήγορα, αλλά και 
βίαια, με επακόλουθο τη μερική –αν όχι σχεδόν πλήρη σε 
ορισμένες περιπτώσεις– αδυναμία ικανοποίησης των κοι-
νωνικών αναγκών, τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 
μπροστά στα μάτια μας δεν απέκλεισαν ποτέ τις δημοκρα-
τικές διαδικασίες συναίνεσης και συμφιλίωσης των κοινω-
νικών τάξεων. Ήταν μόνο οι παλιές διαμεσολαβήσεις (κόμ-
ματα παλαιού τύπου, συνδικάτα κλπ) που είτε κατέρρευ-
σαν συθέμελα (βλ. ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ) είτε μετασχη-
ματίστηκαν (βλ. την προσαρμοστικότητα και το νέο ρόλο 
των συνδικάτων στη διατήρηση του πελατειακού μηχανι-
σμού εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης, μηχανισμού που 
λειτουργεί πλέον όχι για την επίτευξη της πλήρους απασχό-
λησης αλλά για τη διατήρηση κάποιων θέσεων εργασίας, 
πχ. ο αγώνας των διοικητικών στο ΕΚΠΑ, η ΕΡΤ, ο πρόσφα-
τος αγώνας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλπ.). Με 
άλλα λόγια, η κρίση νομιμοποίησης του κράτους, που 
εκδηλωνόταν ταχύτατα και εντάθηκε περαιτέρω εξαιτί-
ας της ανάπτυξης ταξικών (και όχι μόνον) αγώνων ως απά-
ντηση στην αδυναμία ικανοποίησης βασικών κοινωνικών 
αναγκών μέσω των παλιών διαμεσολαβήσεων, δεν έπαψε 
ποτέ να γεννάει δημοκρατικές πολιτικές μορφές επίλυσής 
της, δηλαδή πολιτικές-εκλογικές-εθνικές μορφές κοινωνι-
κής ειρήνευσης.

Η επιτυχία της αστικής δημοκρατίας, δηλαδή η εκ 
μέρους της επιτυχής διατήρηση των όρων αναπαραγω-
γής της κεφαλαιακής σχέσης, έγκειται στην ικανότητά της 
να μετατοπίζει το πεδίο των κοινωνικών συγκρούσεων 
από τη σφαίρα της εκμετάλλευσης και της ανταλλακτικής 
αξίας στην σφαίρα της πολιτικής (είτε αυτή ασκείται μέσω 
των εκλογών είτε μέσω της δημιουργίας αντιπολιτευτικών 

πολιτικών δομών, που αργά ή γρήγορα κι αυτές καταλή-
γουν στην παθητικότητα της εκλογικής κινητοποίησης).

Οι αγώνες ενάντια στην πολιτική της απαξίωσης δεν 
ήταν κάτι ενιαίο και ομοιογενές και αυτό ήταν ιδιαίτερα 
εμφανές σε ό,τι ονομάστηκε «κίνημα των πλατειών» ή των 
«συνελεύσεων γειτονιάς», το οποίο καταχρηστικά παρου-
σιάστηκε, από τις πολιτικές δυνάμεις που εκ του πονη-
ρού ήθελαν να παραβλέπουν τις πραγματικές εσωτερικές 
συγκρούσεις και διαμάχες εντός του, σαν μια συμπαγής 
έκφραση «αντιμνημονιακής διαμαρτυρίας». Κατά συνέ-
πεια, έννοιες όπως «αδυναμίες», «όρια», «ήττα» ή «νίκη» 
του κινήματος είναι πολύ σχετικές και εξαρτώμενες από 
την πολιτική σκοπιά της ανάλυσης: αν είναι σαφές ότι η 
όποια ταξική τάση εντός του ηττήθηκε, τότε θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε ποιος ή τι νίκησε και οδήγησε στη θεμελί-
ωση νέων αλλοτριωτικών μεσολαβήσεων (βλ. πχ. τα κόμ-
ματα νέου-τύπου, όπως ο Σύριζα). Με άλλα λόγια, ποιο 
ήταν αυτό το περιεχόμενο του κινήματος που κυριάρχη-
σε πατώντας πάνω στην ήττα της προλεταριακής προο-
πτικής; Ποιο ήταν αυτό το περιεχόμενο που αφομοιώθη-
κε επειδή ήταν αφομοιώσιμο και που θριαμβευτικά ανα-
νέωσε την αστική δημόσια σφαίρα, ανοίγοντας την πόρτα 
στον Σύριζα για να εξαργυρώσει πολιτικά αυτός με τη σει-
ρά του και την ήττα της μιας προοπτικής και τη νικηφόρα 
επικράτηση της άλλης; Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, ας 
ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι, λοιπόν, από νοσταλγία που 
ασχολούμαστε ξανά με το λεγόμενο «κίνημα των πλατει-
ών», ούτε βέβαια από ιστορικό ενδιαφέρον και σε καμιά 
περίπτωση επειδή προσδοκούμε κάτι σημαντικό από τις 
ελάχιστες «συνελεύσεις γειτονιάς» που επιβιώνουν ακό-
μα. Ο λόγος βρίσκεται στην ανίχνευση της συγκεκριμένης 
δυναμικής του κινήματος αυτού που αφενός μεν το κατέ-
στησε κομμάτι του μακρόσυρτου Δεκέμβρη,3 αφετέρου 
το μετέτρεψε σε πεδίο πειραματισμού για την μετατόπι-

3.  Όπως αναφέραμε και στο τελευταίο τεύχος των ΠτΓ, «μακρόσυρ-
το Δεκέμβρη» αποκαλούμε την περίοδο που χοντρικά εκτείνεται 
από την εξέγερση του 2008 μέχρι και τη σύντομη έκρηξη του Φλε-
βάρη του 2012, κι αυτό γιατί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
εξέγερσης συνέχισαν να επανεμφανίζονται, αν και σε διαφορε-
τικό πλαίσιο: η (σε γενικές γραμμές βίαιη) συνεύρεση στο δρόμο, 
ως πεδίο εμφάνισης διαχωρισμών από τη μια αλλά και στιγμιαίας 
υπέρβασής τους από την άλλη, η αμφισβήτηση της πολιτικής ως 
διαχωρισμένης δραστηριότητας, η δημιουργία κοινοτήτων αγώ-
να που στην πρώτη φάση εκδήλωσης της «κρίσης χρέους» φαινό-
ταν ότι μπορούσε να βρει ένα δυνητικά επικίνδυνο για τα αφεντι-
κά προλεταριακό περιεχόμενο στην άρνηση πληρωμής υπηρε-
σιών που σχετίζονται με την κυκλοφορία και αναπαραγωγή της 
εργασιακής δύναμης και τα συνεχή ξεσπάσματα μιας διευρυμέ-
νης δυσανεξίας με το εμπορευματικό σύστημα.
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ση των κοινωνικών συγκρούσεων στη σφαίρα της πολιτι-
κής· μετατόπιση που όχι μόνο επέτρεψε τη συνέχιση της 
αντιεξέγερσης-αναδιάρθρωσης αλλά και συνέβαλε καθο-
ριστικά στην αναζωογόνησή της με καινούργια υλικά. Το 
θεμελιώδες πολιτικό ζήτημα που αξίζει λοιπόν να αναλύ-
σει κανείς όταν καταπιάνεται με το «αντιμνημονιακό κίνη-
μα» είναι ακριβώς αυτό που τόσο οι χειροκροτητές του 
όσο και οι πολέμιοί του επιχειρούν ακόμα και τώρα να ξορ-
κίσουν: την κριτική αποτίμηση μιας συγκρουσιακής δια-
δρομής, στην οποία η νικηφόρα τάση επέτρεψε την επα-
νανομιμοποίηση των πολιτικών κομμάτων, την κανονικο-
ποίηση της πολιτικής διαχείρισης των πραγμάτων, δηλαδή  
το σεβασμό στο διαχωρισμένο τρόπο άσκησης πολι-
τικής, την κατάφαση απέναντι στην καπιταλιστική 
«κανονικότητα». 

Σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι «εύκολα» όταν 
το κίνημα (με όλες τις τάσεις και ποικιλίες του) έχει απένα-
ντί του την (ακρο)δεξιά του κεφαλαίου: οι διαχωριστικές 
γραμμές που χαράσσονται είναι πιο ξεκάθαρες και οι δια-
κηρυγμένοι εχθροί είναι απέναντι και αναγνωρίσιμοι. Τι 
γίνεται όμως όταν ο νυν υπουργός, ο γενικός γραμματέας 
και ο κυβερνητικός αξιωματούχος είναι ο πρώην «σύντρο-
φος» της συνέλευσης, του αντιφασιστικού «λαϊκού μετώ-
που» ή του χαριστικού παζαριού; Σ’ αυτήν την αμήχανη 
περίπτωση, έχουμε να αντιπαρατεθούμε με δύο συνή-
θεις αντιδράσεις εκ μέρους των φιλοσυριζάδων που δεν 
μπήκαν στα υπουργεία και τις κρατικές επιχειρήσεις: η μία 
καταγγέλει απλά την «προδοσία», «υποχώρηση», «κωλο-
τούμπα» του Σύριζα, προδίδοντας έτσι την πολιτική της 
γειτνίαση μ’ αυτόν, γειτνίαση που γίνεται ιδιαίτερα φανε-
ρή όταν μπαίνει σε προτεραιότητα ο αντιφασιστικός αγώ-
νας· η άλλη, πιο πονηρή, θεωρώντας «απλοϊκή» ή «κανο-
νιστική» την όποια κριτική στην αφομοιωτική στρατηγική 
του Σύριζα και άρα στην αφομοιώσιμη πλευρά του κινήμα-
τος, αθωώνει και τις δύο! 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλάμε για το καπιταλι-
στικό κράτος, την αριστερά του κεφαλαίου και την αρι-
στερή διαχείριση του καπιταλιστικού κράτους, χωρίς 
να μιλήσουμε ταυτόχρονα για το ίδιο το κίνημα, αφού η 
αριστερά δρα και ανανεώνεται μέσα στα κινήματα. Σε 
αντίθεση με τη δεξιά του κεφαλαίου, που διαχειρίζεται 
τις κοινωνικές ανάγκες με περισσότερο αυταρχικό τρό-
πο και απευθύνεται στα πιο φοβικά ένστικτα τρέφοντάς 
τα, η αριστερά προσπάθησε και πέτυχε σε μεγάλο βαθ-
μό να επανανομιμοποιήσει το πολιτικό σύστημα και το 
ίδιο το κράτος με πιο εκλεπτυσμένο και ενεργητικό τρό-
πο, συντηρώντας προεκλογικά ορισμένες από τις κοινω-
νικές προσδοκίες μέσα στα κινήματα. Αντί να ποντάρει  
δηλαδή στο φόβο και την παθητικότητα, επένδυσε στο 

ίδιο το κίνημα και πόνταρε στην πρόσδεση του κινήματος 
στο κράτος με την καλλιέργεια της ελπίδας «για μια καλύ-
τερη ζωή» και «για προστασία από το διεθνές κεφάλαιο 
που μόνο το κράτος μπορεί να προσφέρει». Δεν πρόκει-
ται για κάποια θεωρία συνωμοσίας –όπως μας είχαν κατα-
λογίσει σε δημόσια εκδήλωση το 2015– αλλά αντίθετα για 
μια ρεαλιστική διαπίστωση που ενοχλεί μόνο όσους δεν 
είχαν πρόβλημα με την αριστερή κινηματική δράση ούτε 
συγκρούστηκαν μ’ αυτήν.4 Συνεπώς, για να εξετάσουμε 
την αριστερή μεθοδολογία διαχείρισης του κράτους-κρί-
ση πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το ίδιο το κίνημα, τα όρια,  
τις αντιφάσεις του και τις αδυναμίες του· με άλλα λόγια, 
αυτό που επέτρεψε την αριστερή διαχείριση και της άνοι-
ξε τον δρόμο. 

4.  Χαρακτηριστικό δείγμα ανικανότητας ακόμα και των ριζοσπα-
στικών στοιχείων να αντιληφθούν την επιχειρούμενη τότε μετα-
τόπιση του κινήματος στη σφαίρα της πολιτικής και τις πιθανές 
συνέπειές της γι’ αυτό το ίδιο, αποτελούν οι παρακάτω δηλώσεις 
αντιεξουσιαστών κινηματιών στις αρχές του 2012: «Μια αριστε-
ρή κυβέρνηση θα σήμαινε λιγότερη κρατική καταστολή, οπότε 
θα είμασταν πιο ελεύθεροι να κάνουμε τις καμπάνιες μας και τα 
project μας. Αυτό θα ήταν κάτι θετικό. Ως κινήματα για την κοινω-
νική αλλαγή, προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα κοινά. Και η 
μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή είναι ο νεοφιλελευθερισμός, 
άρα μια αντι-νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση θα σταματούσε αυτή 
την απειλή… Για παράδειγμα, το να σταματήσουμε το χρυσο-
ρυχείο που θα καταστρέψει το παρθένο δάσος και θα εκδιώξει 
τους ανθρώπους από τα πατρογονικά τους εδάφη είναι κομβικής 
σημασίας, και αν μια κυβέρνηση έλεγε ότι θα αντιπαρατίθετο στο 
ορυχείο θα την υποστήριζα. Αυτά είναι παραδείγματα θετικών 
πραγμάτων που θα μπορούσε να κάνει μια αριστερή κυβέρνη-
ση. Αλλά υπάρχουν και οι αρνητικές πλευρές. Μια απ’ αυτές είναι 
η εργαλειοποίηση των κοινωνικών κινημάτων από τις αριστερές 
κυβερνήσεις για να κάνουν κοινωνική πολιτική, και το είδαμε αυτό 
πολλές φορές στην Λατινική Αμερική…» (Τ. από Μικρόπολις). 
«Αν είσαι ενεργός στο κίνημα και είσαι εδώ κάθε μέρα μαζί μας, 
δεν τρέχει και τίποτα αν στηρίξεις με την ψήφο σου κάποιον που 
πιστεύεις ότι μπορεί να είναι χρήσιμος στο κίνημα. Υπήρχε λοι-
πόν μια μεγάλη συζήτηση για τις εκλογές μέσα στα κινήματα. Όχι 
ότι άρχισαν να πιστεύουν στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία 
– το ερώτημα ήταν: αν υποστηρίξουμε τον Σύριζα, θα φέρει μια 
αλλαγή που θα είναι προς όφελος των κινημάτων ή όχι; Μερικοί 
άνθρωποι στα κινήματα έλεγαν ότι ‘ο Σύριζα πρέπει να είναι ισχυ-
ρός, αλλά αν κερδίσει τις εκλογές τότε θα έχουμε πρόβλημα γιατί’ 
–και νομίζω ότι έχουν δίκιο– ‘μετά από δύο ή τρεις μήνες μια αρι-
στερή κυβέρνηση θα πρέπει να διαχειριστεί τον καπιταλισμό’» (Α. 
από Συνέλευση Περιστερίου). Και οι δύο δηλώσεις περιλαμβάνο-
νται στο Marina Sitrin & Dario Azzellini, They Can’t Represent Us: 
Reinventing Democracy from Greece to Occupy, London, 2014, 
σελ. 108-110. Όπως θα δείξουμε παρακάτω, το τι ψηφίζει ο διπλα-
νός σου στο κίνημα έχει και παραέχει σημασία, επηρρεάζοντας 
όχι μόνο όσα συνέβησαν μετά το Γενάρη του 2015, αλλά και αυτά 
που συνέβαιναν ήδη το 2011-2012!
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Αρκετά παρεξηγημένη, κακοχωνεμένη αλλά και 
ενοχλητική σε πολλούς, η έννοια της «αριστεράς 
του κεφαλαίου» που χρησιμοποιούμε ευρέως στα 

κείμενά μας –κυρίως πρόσφατα για να χαρακτηρίσουμε 
το μόρφωμα του Σύριζα ακόμα και πριν την ανάληψη της 
εξουσίας– έχει μακρά ιστορία. Να δηλώσουμε εξαρχής 
πως δεν έχει καμιά σχέση με μια αγοραία χρήση της που 
αναφέρεται στην αριστερά της ρεμούλας και της συνερ-
γασίας με συγκεκριμένες κλίκες καπιταλιστών. Το περι-
εχόμενο της έννοιας είχε αρχίσει να διαμορφώνεται με 
την κριτική που άσκησε η Λούξεμπουργκ στην πολιτική 
της ταξικής συνεργασίας που ακολούθησε η Δεύτερη Διε-
θνής το 1914, μέσω της επιλογής ιμπεριαλιστικού στρατο-
πέδου στο σφαγείο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, 
και πήρε ένα πιο σαφές περίγραμμα στη συνέχεια, με την 
κριτική που άσκησε η κομμουνιστική αριστερά (δηλαδή η 
τάση που λοιδωρήθηκε από τον Λένιν ως «αριστερισμός» 
[levizny] και «παιδική ασθένεια») στον Μπολσεβικισμό. 

Η κομμουνιστική αριστερά (με όλες τις εσωτερικές 
διαφοροποιήσεις της, τις οποίες παραβλέπουμε εδώ για 

λόγους χώρου) αρνήθηκε την μπολσεβίκικη στρατηγι-
κή της εισόδου στο κοινοβούλιο, τα ρεφορμιστικά συν-
δικάτα, τα Ενιαία ή Λαϊκά Μέτωπα, τα εθνικοαπελευθε-
ρωτικά ή αντιφασιστικά κινήματα· αρνήθηκε επίσης την 
ιδεολογία της οικοδόμησης του «σοσιαλισμού σε μία 
χώρα», για να καταλήξει σταδιακά στον χαρακτηρισμό 
της Σοβιετικής Ένωσης ως καπιταλιστικού κράτους και 
των σταλινικών «κομμουνιστικών» κομμάτων ως «αστι-
κής αριστεράς». 

Η έννοια της «αριστεράς του κεφαλαίου» –ως μετε-
ξέλιξη της ανωτέρω πολεμικής στο σταλινισμό– θα χρη-
σιμοποιηθεί για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας 
του ’70 στη Γαλλία από διάφορες μικρές «υπεραριστε-
ρές» κομμουνιστικές ομάδες. Η χρήση αυτής της έννοι-
ας θα ανανεώσει την πολεμική ενάντια στην πολιτική των 
αριστερών κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών 
κομμάτων και οργανώσεων που προβάλλουν το κράτος 
ως κάποιου είδους όργανο για προλεταριακή χρήση. Στην 
Ελλάδα, η έννοια πρωτοεμφανίστηκε στο 4ο τεύχος του 
περιοδικού Πεζοδρόμιο το 1974, στο κείμενο αυτοδιάλυ-

Τι είναι η αριστερά 
του κεφαλαίου  
Μια αναγκαία 
εννοιολογική 
επεξήγηση

Οι καπιταλιστές φοβούνται την ιστορία των εργατών, 
όχι την πολιτική της Αριστεράς. 
Τους πρώτους τους πετάνε στα τάρταρα της Κόλασης, 
τους δεύτερους τους καλωσορίζουν στα σαλόνια της 
κυβέρνησης 
Μάριο Τρόντι, Εργατισμός και Πολιτική 
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σης της ισπανικής «υπεραριστερής» πολιτικο-
στρατιωτικής οργάνωσης MIL:

Ο «αριστερισμός» δεν είναι τίποτε άλλο 
από την άκρα αριστερά του προγράμ-
ματος του [κοινωνικού] κεφαλαίου. Η 
επαναστατική ηθική του, ο βολονταρισμός 
του, ο μιλιταντισμός του δεν είναι παρά 
προϊόντα αυτής της κατάστασης. Τείνουν 
να ελέγχουν και να καθοδηγούν την πάλη 
της εργατικής τάξης… Το να μιλάς για ένο-
πλη δράση και για προετοιμασία της εξέ-
γερσης είναι το ίδιο πράγμα: τώρα είναι 
ανώφελο να μιλάμε για πολιτικο-στρατι-
ωτική οργάνωση. Τέτοιου είδους οργα-
νώσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά νέα 
πολιτικά μαγαζάκια. Για όλους αυτούς του 
λόγους, το MIL αυτοδιαλύεται ως πολιτι-
κο-στρατιωτική οργάνωση, τα δε μέλη του 
προτίθενται να αναλάβουν την ενδελεχή 
μελέτη των κομμουνιστικών προοπτικών 
του κοινωνικού κινήματος.1

Αν και ο σταλινισμός με διάφορες μορφές 
επανήλθε μέσα στο εργατικό κίνημα στην 
Ελλάδα ως ψευτο-αντιπολίτευση στον Σύρι-
ζα, όχι για να αγωνιστεί φυσικά για τα «εργα-
τικά δικαιώματα», αλλά για να διαφημίσει το 
πολιτικό αντιφασιστικό του εμπόρευμα, η κρι-
τική μας σ’ αυτό το τεύχος είναι εστιασμένη 
στη νεοφιλελεύθερη εκδοχή της αριστεράς 
του κεφαλαίου: στην κρατικοποίηση του προ-
ηγούμενου κύκλου αγώνων.

1. Το κείμενο ξαναμεταφράστηκε για την ανθολο-
γία των Αντρέ Κορτάδε κ.ά, Για την Ένοπλη Πάλη 
στην Ισπανία, Αθήνα, 2009. Το απόσπασμα που 
παραθέτουμε προέρχεται από αυτήν την έκδο-
ση, σελ. 87. Η έμφαση δική μας. Με τον όρο «αρι-
στερισμός» οι συγγραφείς αναφέρονται στις 
μαρξιστικές-λενινιστικές οργανώσεις.

Ο ρόλος της αριστεράς  
του κεφαλαίου στην 
κατάληψη της πλατείας 
συντάγματος
Πρώτα, ας εξετάσουμε τους αγώνες στο Σύνταγμα το 2011, 
τους αγώνες δηλαδή που έχουν κωδικοποιηθεί ως «αντι-
μνημονιακοί», –εμείς τους αποκαλούμε αγώνες ενάντια 
στην υποτίμηση της εργασίας και την πολιτική της απαξίω-
σης γενικότερα– και ας δούμε τη λειτουργία και δράση του 
Σύριζα εκεί. Σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης νομιμοποίη-
σης του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων, η κατά-
ληψη του Συντάγματος ήταν από την αρχή ένα αντιφατι-
κό πεδίο αντιπολίτευσης-αντίστασης στα επιβαλλόμενα 
μέτρα. Σε γενικές γραμμές, συνδύαζε την αντικαπιταλιστι-
κή ρητορική με τον εθνικιστικό λόγο και τις συγκρούσεις με 
την αστυνομία και ταυτόχρονα προπαγάνδισε τη γενίκευ-
ση της άρνησης πληρωμών από τα κάτω. Αλλά ας γίνουμε 
πιο αναλυτικοί.

Το «κίνημα των πλατειών» ξεκίνησε τελείως ανεπάντεχα 
στις 25 Μαΐου του 2011 στην Αθήνα. Ακόμα δεν είναι σαφές 
ποια ήταν η αρχική ομάδα ανθρώπων που πήρε την πρωτο-
βουλία να «ποστάρει» στο facebook το πρώτο κάλεσμα για 
μία συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος για να εκφρά-
σει την «αγανάκτηση» και το θυμό της ενάντια στα νέα μέτρα 
λιτότητας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ωστόσο, κατά 
τα φαινόμενα, σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετείχε και μία 
ομάδα ανθρώπων επηρεασμένη από τη δημοκρατική ιδεο-
λογία του ύστερου Καστοριάδη. Το κάλεσμα αυτό προβλήθη-
κε θετικά από τα ΜΜΕ και τις πρώτες μέρες των κινητοποιή-
σεων τα μίντια αναφέρθηκαν σε ένα πανό το οποίο υποτίθε-
ται ότι είχε κάνει την εμφάνισή του στη διάρκεια των κινητο-
ποιήσεων στην Ισπανία: «Σσσς, μην φωνάζετε, θα ξυπνήσετε 
τους Έλληνες» ή κάτι τέτοιο. Φυσικά, κανείς δεν ανέμενε αυτό 
που θα επακολουθούσε.

Αυτό που έχει σημασία σχετικά με το αρχικό κάλεσμα 
είναι ότι ήταν μία δήλωση ανεξαρτησίας και διαχωρισμού 
από τα πολιτικά κόμματα, την αντιπροσώπευση και τις ιδεο-
λογίες. Αυτό είναι κάτι που σήμερα έχει ξεχαστεί και θαφτεί 
κάτω από τους τόνους λάσπης που το κίνημα αυτό δέχτηκε 
από το ανομοιογενές πλήθος των πολέμιών του. Είναι ενδει-
κτικό ότι τότε τα αντι-πολιτικά χαρακτηριστικά του είχαν λοι-
δωρηθεί ως «απολίτικα». Ταυτόχρονα βέβαια το κάλεσμα 
διακήρυσσε τη θέληση των διοργανωτών να διαμαρτυρη-
θούν ειρηνικά ενάντια στη διαχείριση της «κρίσης χρέους» 
από μέρους του κράτους και «όλων εκείνων που μας οδή-
γησαν εδώ». Ένα από τα κύρια συνθήματα ήταν το αίτημα 
για «πραγματική δημοκρατία» που μετά από μερικές ημέ-
ρες αντικαταστάθηκε από εκείνο για «άμεση δημοκρατία». 
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Όποιος όμως μπορούσε να δει πίσω από τις αοριστολογί-
ες και την οργανωτίστικη δημοκρατική γλώσσα των αρχι-
κών κινητοποιήσεων και αντιμετώπιζε τις τελευταίες ως ένα 
πεδίο αγώνα (το μόνο που υπήρχε εκείνη την εποχή) με ανα-
τρεπτικές δυνατότητες, καταλάβαινε τότε ότι η προλεταρι-
ακή κριτική που έπρεπε να ασκηθεί στο περιεχόμενο και τη 
μορφή τους θα είχε νόημα να γινόταν εκεί και όχι στα γκέτο 
των αμετακίνητων βεβαιοτήτων αριστερής, αριστερίστικης, 
αναρχικής ή αυτόνομης προέλευσης. 

Όντως, η μορφή της ίδιας της κορωνίδας, υποτίθεται, της 
όλης κινητοποίησης, της κεντρικής συνέλευσης, αποτέλεσε 
από την αρχή σημείο αντιπαραθέσεων και διαφωνιών. Έτσι, 
η αρχική προσπάθεια των διοργανωτών να θεσπίσουν ένα 
σώμα συγκεκριμένων δημοκρατικών κανόνων που θα ρύθ-
μιζαν τη διεξαγωγή της συνέλευσης απορρίφθηκε από τους 
συμμετέχοντες. Ωστόσο, ορισμένοι κανόνες που αφορούσαν 
τον περιορισμό της διάρκειας των παρεμβάσεων, τον τρόπο 
που μπορούσε κανείς να προτείνει ένα θέμα προς συζήτη-
ση (γραπτά, δύο ώρες πριν ξεκινήσει η συνέλευση) και τον 
τρόπο που επιλέγονταν οι ομιλητές (ύστερα από κλήρωση) 
καθιερώθηκαν ύστερα από μερικές μέρες.5 Αυτά έχουμε την 
εντύπωση ότι έγιναν αντικείμενο εύκολης κριτικής και χλεύ-
ης από όσους απείχαν από το κίνημα επειδή δεν είχαν κάποιο 
σοβαρό πρόβλημα με την πολιτική της απαξίωσης· όμως 
όποιος συμμετείχε σε αυτές τις διαδικασίες χωρίς να ανήκει 
σε κάποιον αθέατο κομματικό στρατό, όποιος δηλαδή είχε 
ουσιαστικούς λόγους να συμμετάσχει σε ένα μαζικό εγχείρη-
μα που αφορούσε την ίδια του τη ζωή, βασιζόταν στη δύνα-
μη που του έδινε η συμμετοχή του για να υπερβεί τις πρα-
κτικές δυσκολίες και τα εμπόδια που έθεταν οι φορμαλιστι-
κές αυτές διαδικασίες στη δράση ενάντια στην πολιτική της 
απαξίωσης. Εξάλλου, πέρα από τον πυρήνα της γενικής συνέ-
λευσης διεξάγονταν συζητήσεις και ακόμα πιο συχνά αντι-
παραθέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στις επιμέρους ομά-
δες εργασίας, κάτι που επίσης έχει αποκρυφτεί από τους κάθε 
είδους εχθρούς του συγκεκριμένου κινήματος, ορισμένοι εκ 

5. Έτσι, από 3 (ολόκληρα!) λεπτά ο χρόνος ομιλίας στη συνέλευ-
ση περικόπηκε σε 1,5, το πανώ «Καρφώνω την πρώτη μου λέξη: 
οδόφραγμα» κατέβηκε και αντικαταστάθηκε με πανώ της Επι-
τροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, ενώ μια σειρά ενεργει-
ών των κομματικών στελεχών προκάλεσε πολλές συγκρούσεις: 
μετά το πρώτο έντυπο ψήφισμα δεν υπήρχε πλέον καμιά έντυ-
πη αποτύπωση των όσων γίνονταν, λέγονταν και αποφασίζονταν, 
αποκρύφτηκαν δύο φορές περιστατικά τραμπουκισμού από την 
ομάδα περιφρούρησης προς μετανάστες τα οποία στη συνέχεια 
καλύφτηκαν είτε με ψέματα είτε με τσαμπουκάδες, ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις γινόταν διακριτική μεταχείριση των «κολλητών» 
με αλλαγή του τρόπου επιλογής ομιλητών, θάβονταν προτάσεις 
πρακτικών δράσεων κλπ.

των οποίων έφτασαν να το παρουσιάσουν ως τον ομοιογενή 
«εθνικό κορμό» της μικροαστικής «αγανάκτησης»!

Αρχικά στην πλατεία επικρατούσε ένα κοινοτιστικό πνεύ-
μα καθώς γίνονταν οι πρώτες προσπάθειες αυτοοργάνωσης 
της κατάληψης και επίσημα, τουλάχιστον, τα πολιτικά κόμμα-
τα δεν γίνονταν δεκτά. Μπορεί να φαίνεται περίεργο σήμε-
ρα, εν έτει 2018 με την αριστερά στην εξουσία, αλλά μόλις 
7 χρόνια πριν, στην κατάληψη της πλατείας Συντάγματος, 
ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούσαν να συμμε-
τέχουν κομματικοί αριστεροί ήταν ινκόγκνιτο, κρύβοντας 
την κομματική τους ταυτότητα, ώστε να είναι σε θέση –κάτι 
που ίσχυε ιδιαίτερα για τα μέλη του Σύριζα– να καταλάβουν 
σημαντικές θέσεις στις ομάδες εργασίας που σχηματίσθηκαν 
προκειμένου να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά η κατάλη-
ψη της Πλατείας, και ειδικότερα στις ομάδες «γραμματεια-
κής υποστήριξης» και «επικοινωνίας». Οι δύο αυτές ομάδες 
ήταν οι σημαντικότερες, καθώς διαμόρφωναν την ημερή-
σια διάταξη των συνελεύσεων και τη ροή της συζήτησης.6 
Αν και η απόπειρα χειραγώγησης της κεντρικής συνέλευ-
σης της Πλατείας Συντάγματος από τα ινκόγκνιτο κομματικά 
στελέχη ήταν διαρκής και καταφανής σε όποιον είχε εμπλα-
κεί στην κατάληψη και ήταν ο βασικότερος παράγοντας που 
εμπόδισε το κίνημα να ακολουθήσει μία ταξική κατεύθυνση, 
το Σύνταγμα δεν αποδείχτηκε παιδική χαρά όπου μπορού-
σαν να κάνουν ό,τι θέλουν – κι αυτό οφειλόταν στο γεγονός 
ότι είχαν έρθει αντιμέτωποι με μια πολιτικά ασταθή και ετε-
ρογενή συνέλευση μέσα σε μια ατμόσφαιρα γενικευμένης 
απονομιμοποίησης και απαξίωσης των πολιτικών κομμά-
των και του πολιτικού συστήματος αντιπροσώπευσης γενι-
κότερα. Επίσης, οφειλόταν στο γεγονός ότι οι προλετάριοι 
καταληψίες της πλατείας Συντάγματος που διανυκτέρευαν 
εκεί δεν ήταν ελεγχόμενοι και ένοιωθαν το χώρο σαν σπίτι 
τους. Τα κομματικά στελέχη ήταν αναγκασμένα όχι μόνο να 
κρύβουν την πολιτική τους ταυτότητα αλλά και να προσπα-
θούν, ως πολιτικοί μεσολαβητές, να κρατούν μία ισορροπία 
ανάμεσα στις γενικές, αφηρημένες διακηρύξεις περί «αυτο-

6. Λεπτομέρεια, αλλά αποκαλυπτική της σπουδαιότητας που  
α πέδιδ ε  ο  Σύρ ιζα  σ το « ε ργ α σ τ ήρ ι  δ ια πα ιδ α γ ώγ η -
σης στη Δημοκρατία», όπως αποκαλούσαν τη Συνέλευ-
ση και γενικότερα την κατάληψη: τα στελέχη του έκλει-
ναν 8ωρα και 10ωρα εκεί κάνοντας τις συνελεύσεις των 
ξεχωρισ τών ομάδων αρκετά νωρίς , γύρω σ τις 4, ώρα  
απαγορευτική για τον περισσότερο κόσμο. Πέρα από τις 
εκπαιδευτικές θεωρίες, το σίγουρο πάντως είναι ότι η κατά-
ληψη ήταν εργαστήρι προετοιμασίας άσκησης της εξου-
σίας για τα κομματικά αυτά στελέχη, αφού και στις 31 
(!) ομάδες του Συντάγματος ο αυταρχισμός και η αλα-
ζονεία τους ήταν συνεχείς αιτίες συγκρούσεων με τους  
μη κομματικούς.
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Αυτό δεν έμεινε και πολύ, για ευνόητους λόγους. 

 Στο βάθος αριστερά διακρίνεται το αντιφασιστικό πανώ της πλατείας.
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διάθεσης», «άμεσης δημοκρατίας», «συλλογικής δράσης», 
«αντιρατσισμού», «κοινωνικής αλλαγής» κλπ από τη μια και 
την εθνικιστική συμπεριφορά ορισμένων ακροδεξιών που 
συμμετείχαν σε ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην 
πάνω πλατεία από την άλλη, χωρίς να το κάνουν πάντα με 
μεγάλη επιτυχία. «Πρόβες διακυβέρνησης» θα μπορούσαμε 
να πούμε σήμερα, αλλά τότε δίνονταν πραγματικές μάχες για 
τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής ενός κινή-
ματος μέσα σε συνθήκες κρίσης διαμεσολάβησης σχεδόν 
όλων των μηχανισμών. Η κριτική στην, κυβερνώσα σήμερα, 
αριστερά είχε γίνει ήδη τότε έγκαιρα από ριζοσπαστικές μει-
οψηφίες μέσα στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της απαξί-
ωσης που είχε ήδη μπει σε πλήρη λειτουργία. Από την άλλη 
βέβαια, ήταν πολύ δύσκολο να συμμετάσχει κανείς σε εκείνες 
τις ομάδες εργασίας σαν άτομο, καθώς είχε να αντιμετωπίσει 

τον «σκιώδη» κομματικό μηχανισμό των αριστερών, μεταμ-
φιεσμένων σε απλούς «αγανακτισμένους».

Οι συγκεντρώσεις που οργανώνονταν καθημερινά, στα-
διακά έγιναν πολύ μαζικές. Στη μαζικότερη απ’ αυτές, την 
Κυριακή 5 Ιουνίου, συμμετείχαν περίπoυ 500.000 άτομα, κάτι 
που από μόνο του δεν θα είχε μεγάλη αξία αν η κατάληψη 
στην πλατεία δεν συνεχιζόταν, συντηρώντας τη μόνη αντι-
πολίτευση εκείνη την περίοδο ενάντια στην τρομοκρατία 
της «κρίσης χρέους».

Η κοινωνική σύνθεση του πλήθους που διαδήλωνε καθη-
μερινά ποίκιλε και έβλεπες από εργάτες, άνεργους, συντα-
ξιούχους και φοιτητές μέχρι μικρά αφεντικά ή πρώην μικρά 
αφεντικά, τα οποία είχαν πληγεί από την κρίση. Από τις πρώ-
τες ήδη μέρες δημιουργήθηκε ένας διαχωρισμός ανάμεσα 
στην «πάνω πλατεία» (ο χώρος μπροστά από το κοινοβού-
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λιο) και την «κάτω πλατεία» (το κύριο μέρος της πλατείας). 
Στο χώρο της «πάνω πλατείας» από την πρώτη στιγμή δρα-
στηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, εθνικιστικές και ακροδεξι-
ές ομάδες, επηρεάζοντας τoυς πιο συντηρητικούς και τους 
λιγότερο πολιτικοποιημένους διαδηλωτές, είτε αυτοί ήταν 
προλετάριοι είτε προλεταριοποιημένα πρώην αφεντικά. Οι 
διαδηλωτές της «πάνω πλατείας» συγκεντρώνονταν έξω από 
το Κοινοβούλιο ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες, μουτζώνο-
ντας τους βουλευτές, φωνάζοντας λαϊκίστικα και εθνικιστι-
κά συνθήματα όπως «Προδότες» και «Κλέφτες» και τραγου-
δώντας τον εθνικό ύμνο. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα άτομα 
αυτά ήταν πιο συντηρητικά από πολιτική άποψη από τους 
διαδηλωτές της «κάτω πλατείας» δεν σημαίνει αναγκαστικά 
ότι ήταν περισσότερο ελέγξιμα όταν ξέσπαγαν οι συγκρού-

σεις με την αστυνομία ή ότι θα μπορούσαν να προσμετρη-
θούν στις γραμμές των οργανωμένων ακροδεξιών ομάδων. 
Ήταν ακριβώς σε αυτό το συγκεχυμένο πολιτικό μίγμα λαϊκι-
σμού, εθνικισμού, αντισημιτισμού και κομματικής ορφάνιας 
μετά την ταχύτατη κατάρρευση του κράτους των κομμά-
των, σε αυτό δηλαδή που αποτυπωνόταν καθημερινά στην 
«πάνω πλατεία» (με τα γνωστά συνθήματα ενάντια στην 
«ξεπουλημένη στους ξένους κυβέρνηση» ή για τη «Σωτηρία 
της Πατρίδας», την «Εθνική κυριαρχία» και την ανάγκη ενός 
«νέου Συντάγματος») που ανιχνεύσαμε την «εξέγερση από 
τα δεξιά». Με τελευταίο φαντασιακό καταφύγιο την εθνική 
ταυτότητα, η ακροδεξιού τύπου «εξέγερση» της «πάνω πλα-
τείας» δεν ήταν ακίνδυνη για το καθεστώς, τουλάχιστον όχι 
όσο παρέμενε ακέφαλη και ανεξέλεγκτη. Μόνο πολύ αργό-
τερα, από τις εκλογές του 2012 και μετά, το ρόλο της δεξα-
μενής εγκλωβισμού της ανεξέλεγκτης «εξέγερσης από τα 
δεξιά», με την ξεδοντιασμένη πολιτική-κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση και εκτόνωσή της, θα τον αναλάμβαναν η χ.α. 
και οι ΑΝΕΛ. Θα αναγκαστούμε να ξαναθυμίσουμε εδώ, ενά-
ντια σε κάθε προέλευσης συκοφάντηση του «κινήματος των 
πλατειών», ότι οι φασίστες της χ.α. είχαν ελάχιστη έως μηδα-
μινή σχέση με το κίνημα αυτό, όπως γράφαμε στο προηγού-
μενο τεύχος.7 Πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώς, με 

7.  Βλ, ΠτΓ, # 16-17 (2014), σελ. 104. Πράγματι, η κατάληψη της πλατεί-
ας Συντάγματος θα πολεμιόταν από τους πιο ανόμοιους επικριτές, 
από το ΚΚΕ και άτομα και ομάδες του α/α/α χώρου (που καταλά-
βαιναν ότι οι προλετάριοι διαδηλωτές της πλατείας δεν τους είχαν 
ανάγκη) έως νεοφιλελέ αναθεωρητιστές. Όπως μας πληροφορεί 
ο Α. Λιάκος, «Την ιδέα ότι η Χρυσή Αυγή συμμετείχε στους “Αγανα-
κτισμένους” την πρωτοδιάβασα σε άρθρο πολιτικού επιστήμο-
να του ιστορικού αναθεωρητικού ρεύματος σε κυριακάτικη εφη-
μερίδα: “Οι εθνικοσοσιαλιστές […] στην ‘άνω πλατεία’, έγιναν ένα 
με το πλήθος […] Η Χρυσή Αυγή γεννήθηκε στον Άγιο Παντελε-
ήμονα, αλλά μεγάλωσε και νομιμοποιήθηκε πολιτικά στην πλα-
τεία Συντάγματος”, έγραφε ο Νίκος Μαραντζίδης (Η Καθημερινή, 
20.5.2012). Έκτοτε, επειδή κανείς δεν καταδέχτηκε να τον διαψεύ-
σει, χρησιμοποιήθηκε από όσους θέλησαν με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο να απαξιώσουν το κίνημα των Αγανακτισμένων». https://
enthemata.wordpress.com/2012/09/16/liakos-6/

 Κι εμείς τους κάναμε καζούρα στην πλατεία…

 Το πανώ της ΕΛΕ δέσποζε στο χώρο διαφημίζοντας τη «διαγρα-
φή του χρέους», έναν από τους πιο δημοφιλείς αστικούς μύθους 
του Σύριζα.
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δεδομένη την απέχθειά τους απέναντι σε οτιδήποτε κινημα-
τικό και ανεξέλεγκτο;8 

Καιρός να δούμε τι γινόταν στην «κάτω πλατεία». Γενικά 
μιλώντας, από την αρχή, η πολιτική σύνθεση εδώ ήταν περισ-
σότερο προσανατολισμένη προς την αριστερά σε όλες τις 
εκδοχές της (πατριωτική, αντιφασιστική, αντιμπεριαλιστι-
κή), όπως άλλωστε μπορούσε κανείς να καταλάβει και από 
τα ψηφίσματα της συνέλευσης, και η κοινωνική της σύνθε-
ση ήταν κυρίως προλεταριακή (άνεργοι, δημόσιοι υπάλλη-
λοι, φοιτητές, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κλπ).

Η ινκόγκνιτο αλλά οργανωμένη παρέμβαση των κομμα-
τικών στελεχών του Σύριζα (και δευτερευόντως της Ανταρ-
σύα) ακολουθούσε μια μεθοδολογία που είναι χαρακτηρι-
στική της στάσης της Αριστεράς γενικότερα στα κοινωνι-
κά κινήματα. Σε αντίθεση με την ακροδεξιά του κεφαλαίου, 
η Αριστερά ζει σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τα κινήμα-
τα και αποκτά δύναμη ενθαρρύνοντάς τα, κατευθύνοντάς 
τα, απονευρώνοντάς τα και αφομοιώνοντάς τα. Όσο φοβό-
ταν το αιφνιδιαστικό και δυνητικά επικίνδυνο κίνημα στο 
Σύνταγμα το «κράτος των μνημονίων» και το «μαύρο μέτω-
πο» της τότε κυβέρνησης και της ΕΕ (για να χρησιμοποιήσου-
με μια φράση-καραμέλα της περιόδου που σήμερα έχει ξεχα-
στεί), άλλο τόσο το φοβόταν κι η Αριστερά, αν και απ’ αυτό 
έπαιρνε και η ίδια ζωή. Για τον Σύριζα, οι μάζες των οργισμέ-
νων του Συντάγματος αποτελούσαν ένα υλικό προς πολιτι-
κή διαμόρφωση, μια μάζα που έπρεπε να εξημερωθεί και να 
καναλιζαριστεί σε ελεγχόμενες, ειρηνικές ή έστω «αυτοσυ-
γκρατημένης» βιαιότητας «διαμαρτυρίες» και η κριτική των 
κομμάτων να περιοριστεί σε αυτά του «μαύρου μετώπου» 

8.  Κι όχι μόνον αυτό. Το αντιφασιστικό πανώ που δέσποζε στην 
«κάτω πλατεία» δεν ήταν τυχαία εκεί αλλά αντικατόπτριζε τα αντι-
φασιστικά αντανακλαστικά της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων 
(αντίθετα, ταξικό πανώ ήταν δύσκολο να βρεις!). Εξάλλου, ήταν 
σε μεγάλο βαθμό ο αντίκτυπος της κινητοποίησης γύρω από την 
κατάληψη της Πλατείας Συντάγματος που λειτούργησε αποτρε-
πτικά για την επέκταση των ρατσιστικών πογκρόμ που είχαν γίνει 
λίγο διάστημα πριν. Θυμίζουμε ότι από τις 10 Μαΐου του 2011, με 
πρόφαση τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη στην οδό Ηπεί-
ρου από έναν Αφγανό, είχαν ξεκινήσει επιθέσεις εις βάρος μετα-
ναστών γύρω από την πλατεία Βικτωρίας από χρυσαυγίτες. Οι 
επιθέσεις εναντίον μεταναστών συνεχίστηκαν τις δύο επόμε-
νες μέρες σε διάφορες περιοχές του κέντρου. Μετά τη δολοφο-
νία ενός νεαρού Μπανγκλαντεσιανού, θα ακολουθήσει ανοιχτό 
πογκρόμ στις 12 Μαΐου, το μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας 
οργανωμένο από εκατοντάδες μέλη της χ.α., του ΛΑΟΣ και παρα-
θρησκευτικών οργανώσεων που με ρόπαλα, κράνη και σιδηρο-
λοστούς κυνήγησαν και ξυλοκόπησαν μετανάστες γύρω από την 
Ομόνοια. Ο απολογισμός ήταν 17 τραυματίες, εκ των οποίων οι 12 
ήταν άγρια μαχαιρωμένοι. Λίγες μέρες αργότερα άρχισε η κατά-
ληψη του Συντάγματος και για όσο διάστημα κράτησε το φασι-
σταριό δεν τόλμησε να ξεμυτίσει.

(δεν ήταν λίγες οι φορές μάλιστα που η κριτική στην αριστε-
ρά και τη δεξιά του κεφαλαίου στο Σύνταγμα καταγγελλό-
ταν ως «ισοπεδωτική» και «φασιστική», προαναγγέλλοντας 
τη χρήση της «θεωρίας των δύο άκρων» από την αριστερά). 
Ταυτόχρονα, για να μπορέσει το Σύνταγμα να αποκτήσει μια 
αξία χρήσης για τη μελλοντική κυβέρνηση της Αριστεράς, 
έπρεπε να εκφραστεί με εύπεπτα, «γειωμένα» αιτήματα που 
θα μπορούσαν στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τις προσδο-
κίες, να μετατραπούν σε εφαρμόσιμα κυβερνητικά μέτρα – 
εξού και η εμμονή σε έναν αριστερής κοπής εθνικισμό που 
επέμενε να μιλάει για «εθνική ανεξαρτησία» και «παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση της χώρας». Τόσο η γενική κατακραυγή 
εναντίον όλων των κομμάτων –μια λανθάνουσα, γενικόλο-
γη, αλλά υπαρκτή αντικαπιταλιστική ρητορική που ξεκινού-
σε από την «κρίση χρέους»– όσο και η λιγότερο ή περισσότε-
ρο συνεκτική πολεμική ενάντια στην αριστερή χειραγώγηση 
προς την κατεύθυνση επιτακτικών προλεταριακών πρακτι-
κών ήταν εμπόδια που απαιτούσαν συγκεκριμένες απαντή-
σεις εκ μέρους των επίδοξων διαχειριστών του συστήματος.

Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την έδωσε η οργάνωση 
μιας σειράς προπαγανδιστικών συζητήσεων σχετικά με την 
«κρίση του χρέους» και την «άμεση δημοκρατία» – εδώ η 
συμβολή των ποικίλλης πολιτικής προέλευσης ιδεολόγων 
βερμπαλιζόντων «αμεσοδημοκρατών» ήταν πολύτιμη. Οι 
ομιλητές ήταν κατά κύριο λόγο αριστεροί ακαδημαϊκοί που 
θα τους συναντούσε κανείς αργότερα σε κρατικά πόστα, στα 
έδρανα της Βουλής των Ελλήνων ή ακόμα και σε υπουργεία 
και συνδέονταν κυρίως με τον Σύριζα και δευτερευόντως με 
την Ανταρσύα. Ο τρόπος που οργανώθηκαν αυτές οι συζητή-
σεις αναπαρήγαγε και ενίσχυε το διαχωρισμό μεταξύ «ειδι-
κών» και «μη ειδικών» και, ως προς το περιεχόμενο, οι παρου-
σιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών εστίαζαν σε μία 
εναλλακτική πολιτική και οικονομική διαχείριση της κρίσης, 
που παρέμενε, φυσικά, κρατικίστικη και εθνική. Λόγου χάρη, 
οι κύριες απόψεις που εκφράστηκαν σχετικά με το ζήτημα 
της κρίσης εκτείνονταν σε μία γκάμα που περιλάμβανε από 
προτάσεις για «αναδιάρθρωση του χρέους» και διαγραφή 
του «απεχθούς χρέους» μέχρι εκκλήσεις για άμεση παύση 
αποπληρωμής του χρέους εκ μέρους του ελληνικού κράτους 
και έξοδο από την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση 
το πολιτικό περιεχόμενο αυτών των ομιλιών ήταν ένας εναλ-
λακτικός και πιο πατριωτικός δρόμος προς την «εθνική ανά-
πτυξη» και τη δημιουργία ενός πραγματικά σοσιαλδημοκρα-
τικού κράτους. Με άλλα λόγια, αυτές οι συζητήσεις προσπα-
θούσαν να μετατοπίσουν την ημερήσια διάταξη της γενικής 
συνέλευσης προς μία εναλλακτική πολιτική ατζέντα διατή-
ρησης των όρων αναπαραγωγής των καπιταλιστικών σχέσε-
ων στην Ελλάδα, που θα επιβαλλόταν από μία άλλη κυβέρ-
νηση στην οποία τα κόμματα της αριστεράς θα είχαν πρω-
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ταγωνιστικό ρόλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώθηκαν 
κριτικές από κόσμο της συνέλευσης τόσο για τον κυρίαρχο 
ρόλο των «ειδικών» στα πάνελ που διοργανώθηκαν όσο και 
για την παρουσίαση του χρέους ως λογιστικό, εθνικό θέμα, 
ωστόσο οι κριτικές ήταν πολύ αδύναμες για να μπορέσουν 
να αλλάξουν την πολιτική κατεύθυνση αυτών των εκδηλώ-
σεων. Η πιο γνωστή πρόταση, αυτή που αφορούσε μία αρι-
στερή διαχείριση της «κρίσης χρέους», προήλθε από την 
ελληνική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ), η οποία, έχο-
ντας μέλη ακαδημαϊκούς, πολιτικές προσωπικότητες της αρι-
στεράς και εργατοπατέρες, προώθησε την ιδέα της διαγρα-
φής του «απεχθούς χρέους» στο πρότυπο του Ισημερινού. 
Η ΕΛΕ επέβαλε την παρουσία της στην πλατεία από τις πρώ-

τες μέρες των κινητοποιήσεων, παρά τις αποφάσεις που απέ-
κλειαν την παρουσία κομμάτων και πολιτικών οργανώσεων 
στην πλατεία, με το πρόσχημα ότι ήταν μία «ένωση πολιτών»!

Αν δει κανείς την πορεία του Σύριζα από το 2011 μέχρι την 
ανάληψη της εξουσίας, θα αντιληφθεί τον κομβικό ρόλο που 
έπαιξαν τότε αυτές οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του 
εκλογικού του προφίλ. Όλες οι παλινωδίες του γύρω από «το 
λογιστικό έλεγχο του χρέους», τη «διαγραφή του απεχθούς 
χρέους», τη «διαγραφή λόγω μη βιωσιμότητας», τη «διαγρα-
φή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους» μέχρι τη σημερι-
νή… διαγραφή κάθε επίσημης συζήτησης περί «διαγραφής 
χρέους» είχαν την αφετηρία τους στο Σύνταγμα. Έπρεπε λοι-
πόν να επικυρωθεί κινηματικά η «αντιμνημονιακή» ταυτότη-

 Συνθήματα μελών της Ομάδας Εργαζομένων-Ανέργων σε δράσεις 
για ελεύθερες μετακινήσεις
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 Το κάλεσμα στην εκδήλωση για τη στάση πληρωμών από τα κάτω από την Ομάδα Εργαζομένων-Ανέργων  
τέλη Ιούλη, λίγο πριν την καταστολή της κατάληψης στο Σύνταγμα
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τα του Σύριζα μέσα από την επεξεργασία προτάσεων για το 
«εθνικό χρέος» για να μπορέσει αργότερα αυτός να αναδει-
χτεί σε «υπεύθυνη» εθνική λύση. Η αφομοιωτική δράση του 
Σύριζα, όπως και της Αριστεράς γενικότερα, δεν είναι ωστό-
σο μια διαδικασία που τελειώνει με την πολυπόθητη κατά-
ληψη της εξουσίας αλλά συνεχίζεται, αν δεν διευρύνεται 
κιόλας, μετά απ’ αυτήν. Αν το Σύνταγμα πρόσφερε τη ζωο-
γόνο πρώτη ύλη εφόρμησης προς τα χειμερινά μνημονιακά 
ανάκτορα, οι «καταγγελίες»-εκκλήσεις, της Ανταρσύα κυρί-
ως, για τήρηση των υπεσχημένων αποτέλεσαν την ευπρόσ-
δεκτη και φιλική «κριτική» που έδωσε την ευκαιρία να δημι-
ουργηθεί το 2015 η «Επιτροπής Αλήθειας (!) της Βουλής» σε 
μια παράσταση της τότε προέδρου της υπό την αιγίδα της 
κυβέρνησης. Το ότι πρωτοκλασσάτα, ιδρυτικά στελέχη της 
ΕΛΕ το 2011 (Βατικιώτης, Χατζηστεφάνου, Μαρκέτος) μετά 
χαράς και μεγάλης τους τιμής μπήκαν στην Επιτροπή αυτή 
είναι η καλύτερη απόδειξη για την αφομοιωτική δύναμη της 
κυβέρνησης της αριστεράς που ξεδόντιασε έτσι την (όποια) 
αντιπολιτευτική δύναμη των αριστεριστών, τουλάχιστον στο 
πρώτο (κρίσιμο) διάστημα διακυβέρνησης.9

Η σπουδαιότητα που είχε για τον Σύριζα όλη αυτή η κρα-
τικιστική-εθνική ρητορεία περί διαγραφής του χρέους εξηγεί 
επίσης εκ των υστέρων και όλο το μένος εναντίον μειοψηφι-
κών κινήσεων στην πλατεία Συντάγματος που δε συμμερίζο-
νταν ούτε τις «αναλύσεις» των «ειδικών» ούτε πολύ περισσό-
τερο τις κυβερνητικές τους βλέψεις.

Μιας και κάποιοι από εμάς συμμετείχαμε στην «ομάδα 
εργαζομένων-ανέργων» που σχηματίστηκε στα πλαίσια της 
γενικής συνέλευσης, είχαμε από πρώτο χέρι εμπειρία της 
δράσης του Σύριζα εκεί. Σε συνεργασία με άλλους συντρό-
φους, η ομάδα αυτή προσπάθησε να προωθήσει μία αυτο-
οργανωμένη, προλεταριακή πρακτική παύσης πληρωμών 
από τα κάτω που θα αποσκοπούσε στην άμεση ικανοποίη-
ση των αναγκών μας. Φυσικά αυτό ερχόταν σε πλήρη αντί-
θεση με την αριστερή πολιτική πρόταση για «παύση πληρω-
μών στους δανειστές», δηλαδή στους «ξένους», μέσω του 
κρατικού λογιστικού ελέγχου του χρέους – ξανατονίζου-

9.  Η «Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιου Χρέους» υπό την ηγεσία της 
Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 τις εργασί-
ες της με τη συμμετοχή διαφόρων περσόνων της αριστεράς και 
λίγους μήνες μετά την υπογραφή του 3ου Μνημονίου, το Νοέμ-
βρη του 2015, καταργήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Η αξία 
χρήσης της ως αριστερό άλλοθι της κυβέρνηση του Σύριζα, με 
τη συντήρηση για κάποιο διάστημα μιας αόριστης «μαχητικότη-
τας» και «αντίστασης» –την ίδια στιγμή, βέβαια, που ο Βαρουφά-
κης ως Υποικ την άδειαζε, όταν δήλωνε ότι το χρέος στο σύνο-
λό του είναι νόμιμο– κατέρρευσε μαζί με την «ακραία» τάση που 
την υποστήριζε.

με ότι εκείνη την εποχή ο Σύριζα έλεγε ακόμα κάτι τέτοιο. 
Προς την κατεύθυνση λοιπόν της αντίθετης, προλεταρια-
κής, κίνησης, η «ομάδα εργαζομένων-ανέργων» οργάνωσε 
κάποιες παρεμβάσεις σε γραφεία του ΟΑΕΔ, καλώντας τους 
ανέργους να συμμετάσχουν στις συναντήσεις της ομάδας 
στο Σύνταγμα και προσπαθώντας να ξεκινήσει κουβέντες 
που αποσκοπούσαν στην οργάνωση τοπικών συνελεύσε-
ων εργαζομένων-ανέργων – δυστυχώς χωρίς κάποια επι-
τυχία όσον αφορά το δεύτερο. Επίσης οργανώθηκαν ενέρ-
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γειες άμεσης δράσης στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγ-
μα, όπου, σε συνεργασία με τις επιτροπές «Δεν Πληρώνω», 
μπλοκαρίστηκαν τα ακυρωτικά μηχανήματα. Με πρωτο-
βουλία της ίδιας ομάδας διοργανώθηκε στην πλατεία και 
μία εκδήλωση για να προωθηθεί η «στάση πληρωμών από 
τα κάτω», στη διάρκεια της οποίας μεταφέρθηκε αφενός η 
εμπειρία από τους αγώνες ενάντια στις αυξήσεις στα κόμι-
στρα των μέσων μαζικής μεταφοράς και στην τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας και τις πρακτικές της αυτομείωσης στην 
Ιταλία τη δεκαετία του ’70, και αφετέρου ανάλογες εμπειρί-
ες από συλλογικούς αγώνες που αναπτύχθηκαν στην Ελλά-
δα μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου το 2010, όπως 
ο αγώνας των επιτροπών «Δεν Πληρώνω» ενάντια στα διό-
δια και ο αγώνας των νοσοκομειακών γιατρών ενάντια στην 
επιβολή εισιτηρίου στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων 
– μέτρο που προβλεπόταν από το πρώτο μνημόνιο. Πρέπει 
να πούμε βέβαια ότι κινήσεις σαν αυτές παρέμειναν μειοψη-
φικές, δεν ενισχύθηκαν από τον α/α/α χώρο και το Σύνταγ-

μα γενικότερα, παρά τις δυνατότητές του, δεν ξεπέρασε το 
επίπεδο της διαμαρτυρίας. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αριστεριστές και οι συριζαί-
οι που συμμετείχαν στην ομάδα –κάποιους από τους οποί-
ους καμαρώσαμε αργότερα σε θέσεις δημοτικών συμβού-
λων και κυβερνητικών παρατρεχάμενων– προσπάθησαν να 
περιορίσουν τις δραστηριότητές της σε συγκεκριμένα πολι-
τικά αιτήματα, όπως αυτό για το «δικαίωμα στην εργασία», ή 
ακριβέστερα στην «πλήρη, αξιοπρεπή και σταθερή εργασία 
για όλους», χωρίς να δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον να 
επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους από αγώνες στους οποί-
ους είχαν συμμετάσχει (εάν είχαν κάποια τέτοια εμπειρία) και 
να συμμετάσχουν σε συλλογικές ενέργειες άμεσης δράσης. 
Όμως το κύριο πρόβλημα ήταν ότι πέρα από εμάς, ορισμέ-
νους αναρχικούς και τους αριστερούς δεν υπήρξε συμμε-
τοχή άλλου κόσμου τόσο στις συζητήσεις όσο και στις δρά-
σεις, παρόλο που οι δράσεις της ομάδας είχαν την έγκριση 
της γενικής συνέλευσης.10 Κι αυτό είναι κάτι που μας φέρ-
νει στην κριτική της μορφής της γενικής συνέλευσης, γιατί 
παρόλο που έπαιρνε όλες εκείνες τις ημέρες αποφάσεις που 
αφορούσαν την οργάνωση ενεργειών άμεσης δράσης, στο 
τέλος ελάχιστα μέλη της συνέλευσης συμμετείχαν πραγματι-
κά σε αυτές. Αποδείχτηκε (για μια ακόμα φορά) ότι από μόνες 
τους οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες όχι μόνο δεν εξα-
σφαλίζουν κάποια κινηματική προοπτική αλλά όταν κιόλας 
περιορίζονται στην υπερψήφιση ή καταψήφιση μίας συγκε-
κριμένης πρότασης σε μια τόσο μαζική συνέλευση, απλά 
αναπαράγουν την παθητικότητα και το ρόλο του εξατομι-
κευμένου θεατή/ψηφοφόρου. 

Αν προσθέσουμε στις φλυαρίες περί άμεσης δημοκρατί-
ας λίγη γενικόλογη αναφορά στην αυτοδιαχείριση (αναφε-
ρόμαστε στο σύνθημα «να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια 
μας!», εννοούμενο είτε με μεταφυσικούς όρους, στο βαθμό 
που δεν παρέπεμπε σε κανένα ταξικό περιεχόμενο, είτε με 
αφελώς αντιπολιτευτικούς όρους, στο βαθμό που επέμενε 
να αγνοεί την παρουσία των λιγούρικων για εξουσία κομμα-
τόσκυλων), θα έχουμε το επιτυχές ιδεολογικό μίγμα του Σύρι-
ζα καθοδόν προς την εξουσία. Ας μην ξεχνάμε ότι όχι τυχαία 
στο Σύνταγμα υπήρχε έντονη αναφορά σε προϋπάρχουσες 
κινήσεις αλληλέγγυας, παράλληλης, συνεργατικής οικονομί-
ας και σε δομές αλληλεγγύης. Αυτές οι αναφορές προανήγ-
γειλαν μια στρατηγική αντιμετώπισης της πολιτικής της απα-

10.  Για παράδειγμα, ενώ η πρόταση της «ομάδας εργαζομένων-ανέρ-
γων» για μπλοκάρισμα των ακυρωτικών στο μετρό του Συντάγ-
ματος ψηφίστηκε από αρκετές εκατοντάδες άτομα στην γενική 
συνέλευση, τη μέρα της δράσης ήμασταν μόνο οι μισοί της ομά-
δας και χωρίς την βοήθεια των «Δεν Πληρώνω» μάλλον δεν θα 
είχαμε καταφέρει να πραγματοποιήσουμε την παρέμβαση.

 Το ψήφισμα της Ομάδας Εργαζομένων-Ανέργων εναντίον της 
προβοκατορολογίας
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ξίωσης μέσα από την αυτοδιαχείριση της φτώχειας και την 
απομάκρυνση από κάθε διεκδικητική, επιθετική προλεταρι-
ακή στρατηγική. Αν από τη μια μεριά, όπως συμβαίνει σε όλα 
τα αυθεντικά κοινωνικά κινήματα, οι σχέσεις των ανθρώπων 
στην πλατεία αντιστρατεύονταν τον μετρήσιμο, ποσοτικο-
ποιημένο χρόνο και το χρήμα, πρωτοβουλίες από την άλλη 
μεριά σαν την τράπεζα χρόνου αποτελούσαν μια πρώιμη 
εφαρμοσμένη εκδοχή ακίνδυνης εναλλακτικής ανταλλακτι-
κής οικονομίας, με τα κομματικά στελέχη βέβαια στα βασι-
κά πόστα διαχείρισής της.11

Στον αντιφατικό χαρακτήρα της κατάληψης της πλατεί-
ας Συντάγματος πρέπει να αποδοθεί το γεγονός ότι η εξα-
τομίκευση και η παθητικότητα ξεπεράστηκαν μόνο την ημέ-
ρα της γενικής απεργίας στις 15 Ιουνίου και αργότερα στη 
48ωρη γενική απεργία στις 28 και 29 Ιούνη, όταν η ανάγκη 
αντιπαράθεσης στην απόπειρα του κράτους να διαλύσει τις 
συγκεντρώσεις και να ανακαταλάβει την Πλατεία Συντάγμα-
τος, όχι μόνο οδήγησε χιλιάδες διαδηλωτές στην ενεργή συμ-
μετοχή στις συγκρούσεις με την αστυνομία, εμποδίζοντας 
την προέλασή της με τον όγκο τους, αλλά και στην πραγμα-
τική αλληλεγγύη του ενός προς τον άλλο: διαδηλωτές απέ-
σπασαν από τα χέρια της αστυνομίας άλλους διαδηλωτές 
που είχαν συλληφθεί, η ιατρική ομάδα της πλατείας βοηθού-
σε κόσμο που αντιμετώπιζε προβλήματα από τη ρίψη δακρυ-
γόνων ή είχε κτυπηθεί από τους μπάτσους ενώ ομάδες δια-
δηλωτών χόρευαν μέσα στους καπνούς των δακρυγόνων.

Η ίδια αντιφατικότητα επικράτησε και στο ζήτημα του 
διαχωρισμού ανάμεσα σε «βίαιους» και «ειρηνικούς» δια-
δηλωτές: αναφερόμαστε στην προβοκατορολογία και τις 
συνεχείς κατηγορίες εις βάρος του αναρχικού και αντιεξου-
σιαστικού χώρου αλλά και οποιασδήποτε βίαιης κινηματι-
κής δράσης γενικότερα, κατηγορίες που κατά βάση προέρ-
χονταν από τα κόμματα της αριστεράς και δευτερευόντως 
από τα ΜΜΕ. Οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της συνέ-
λευσης αντανακλώνται στην ψήφιση αντιφατικών και αλλη-
λοσυγκρουόμενων αποφάσεων πάνω στο ζήτημα.12 Αν και 

11.  Ωστόσο, το Σύνταγμα δεν μπορούσε να προσφέρει την αναγκαία 
εδαφικοποίηση για τον πολλαπλασιασμό παρόμοιων ανώδυνων 
συνεργατικών εγχειρημάτων που κατάφεραν να αναπτυχθούν 
αργότερα μέσω τοπικών δικτυώσεων κυρίως μέσα από τις τοπι-
κές λαϊκές συνελεύσεις.

12.  Δύο μέρες πριν τη 48ωρη γενική απεργία στις 28 και 29 Ιούνη, οι 
αριστεροί που συμμετείχαν στην ομάδα της γραμματείας πέτυ-
χαν να ψηφιστεί μία απόφαση που καλούσε τις αστυνομικές δυνά-
μεις να σεβαστούν «αυτή τη φορά τη θέληση του λαού και την 
συνταγματικά κατοχυρωμένη λαϊκή κυριαρχία […] Να μην τολ-
μήσουν σε καμία περίπτωση να εμποδίσουν τον λαό από το να 
προστατεύσει το σύνταγμα του»! Ταυτόχρονα, ψηφίστηκε και μία 

κάποιο ποσοστό ελεγχόμενης βίας ήταν επιθυμητό και ανα-
γκαίο στα αριστερά στελέχη που καλόβλεπαν την περαιτέ-
ρω απονομιμοποίηση του «μαύρου μετώπου», ο κύριος στό-

άλλη απόφαση, η οποία καταδίκαζε τους «επαγγελματίες της βίας 
που υπηρετούν το σύστημα και όχι το κίνημα» και η οποία αντα-
νακλούσε την αριστερή προβοκατορολογία εναντίον όσων δεν 
δρουν σύμφωνα με την ιδεολογία της υπακοής στο «νόμο και 
την τάξη». Αντίθετα, μία ημέρα αργότερα, η συνέλευση ενέκρι-
νε μία άλλη απόφαση υπέρ εκείνων «που συγκρούονται με τις 
δυνάμεις καταστολής. Κανένας δεν θα πρέπει να μιλάει εναντί-
ον τους από το μικρόφωνο». Την ίδια ημέρα, η πρόταση για την 
«καταδίκη οποιασδήποτε μορφής βίας στη διάρκεια της επερχό-
μενης 48ωρης απεργίας» απορρίφθηκε. Η Ομάδα Εργαζομένων-
Ανέργων του Συντάγματος έβγαλε ένα κείμενο που καταδίκαζε 
την προβοκατορολογία και τους ψευδείς διαχωρισμούς μέσα στο 
κίνημα, αλλά το κείμενο αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ από τη Γενι-
κή Συνέλευση της Πλατείας, καθώς οι αριστεροί που ήλεγχαν τη 
γραμματεία έφερναν διαδικαστικά και γραφειοκρατικά προσκόμ-
ματα και δεν έτυχε της ισχυρής υποστήριξης των συμμετεχόντων 
στη συνέλευση.

 Η προβοκατορολογία πάντα παρούσα
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χος τους ήταν να περιορίσουν το κίνημα μέσα στα όρια της 
νομιμότητας και της ειρηνικής διαμαρτυρίας ώστε να μπο-
ρέσουν να το κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά και να εξασφαλί-
σουν, σύμφωνα με τον διακαή πόθο τους, τη συμμετοχή τους 
σε μία μελλοντική κυβέρνηση. 

Αν δούμε την κατάληψη του Συντάγματος μέσα στο πλαί-
σιο των αγώνων που προηγήθηκαν, τότε, σε σύγκριση με 
τις πολυάριθμες συμβατικές γενικές απεργίες αλλά και με 
τους εξίσου πολυάριθμους μεμονωμένους κλαδικούς αγώ-
νες, ήταν αρκετά αποτελεσματική αφού πέτυχε να διευρύ-
νει το πεδίο της αντιπολίτευσης στην επίθεση που δεχόταν 
ο εργατικός μισθός. Υποχρέωσε την αναξιόπιστη και απονο-
μιμοποιημένη ΓΣΕΕ να προκηρύξει τρεις γενικές απεργίες τις 
ημέρες ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και 
παρότι δεν ματαιώθηκε η ψήφισή του, κατόρθωσε να προ-
καλέσει μια βαθιά κυβερνητική και πολιτική κρίση. Ποτέ πριν, 
ούτε καν στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, το πολιτικό 
σύστημα αντιπροσώπευσης δεν ήταν τόσο απονομιμοποι-
ημένο – παρά το γεγονός ότι τα κόμματα και οι οργανώσεις 
της αριστεράς κατόρθωσαν να διαφυλάξουν το διαμεσολα-
βητικό ρόλο των συνδικάτων –τουλάχιστον σε ιδεολογικό 
επίπεδο– μέσω μίας κοινής αφίσας που καλούσε στη 48ωρη 
γενική απεργία. Αν και ειδικά για τη 48ωρη απεργία είναι αδύ-
νατο να υπολογίσουμε τον αριθμό των ατόμων που συμμε-
τείχαν στα γεγονότα εκείνων των δύο ημερών, μπορούμε να 
πούμε με ασφάλεια ότι στην Πλατεία Συντάγματος και τους 
γύρω δρόμους υπήρχε μία συνεχής ροή κόσμου και ο αριθ-
μός των διαδηλωτών έφτασε κάποια στιγμή τις 100.000. Επί-
σης, και τις δύο μέρες σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις 
με τους μπάτσους σε ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου της 
πόλης. Αν κάναμε δε μια κριτική αποτίμηση της απόπειρας 
αποκλεισμού της Βουλής στις 29 Ιούνη, θα σημειώναμε ότι 
η οργάνωση των μπλόκων ήταν τελείως αναποτελεσματική 
καθώς οι αριστερές οργανώσεις που ήλεγχαν τη συνέλευση 
δεν έκαναν τίποτα για να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνα-
τή συμμετοχή των διαδηλωτών σε αυτά και να οργανώσουν 
την αντιπαράθεση με την αστυνομία κατά τρόπο αποτελε-
σματικό. Φυσικά η γνωστή σε όλους στάση των αριστερών 
δεν δικαιολογεί την ανικανότητα της ίδιας της συνέλευσης 
να επιβάλλει τις αποφάσεις που η ίδια ψήφισε ούτε την παθη-
τικότητα της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων σε αυτήν.

Ειδικά εκείνη την ημέρα έκαναν ξανά την εμφάνισή τους 
στους δρόμους της Αθήνας οι εξεγερμένοι του Δεκέμβρη 
(αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, φοιτητές, οπαδοί, νεαροί προ-
σωρινοί προλετάριοι) δίπλα σε ένα σημαντικό τμήμα της πιο 
«καθωσπρέπει» και σταθερά απασχολούμενης εργατικής 
τάξης που διαδήλωνε ενάντια στα μέτρα λιτότητας. Ήταν η 
πρώτη φορά μετά τη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010 που 
συνέβαινε κάτι παρόμοιο.

Η 48ωρη απεργία παρουσίασε ακόμη μία ομοιότητα με 
την εξέγερση του Δεκέμβρη: το πνεύμα ευφορίας που επι-
κρατούσε. Πολλά συνθήματα και τραγούδια των διαδηλω-
τών ενάντια στην κυβέρνηση και το ΔΝΤ βασίζονταν σε συν-
θήματα και τραγούδια προερχόμενα από τις εξέδρες των 
γηπέδων, ενώ στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυ-
νομία νταουλτζήδες ενθάρρυναν τους διαδηλωτές και τους 
παρακινούσαν να κρατήσουν τις θέσεις τους. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, όταν η σύγκρουση κλιμακώθηκε και ήταν 
πια σαφές ότι ο συγκρουσιακός κόσμος ήταν η πλειοψηφία 
στην πλατεία, οι «υπεύθυνοι» της μικροφωνικής τη μάζε-
ψαν και αποχώρησαν λέγοντας μάλιστα ότι «αυτοί εδώ δεν 
είναι δικοί μας»!13

Ζητήματα όπως η βία επανέρχονταν συχνά στις συνεχείς 
άτυπες ή πολιτικές συζητήσεις και αντιδικίες των διαδηλω-
τών και έπαιζαν έναν σημαντικό ρόλο τόσο στην αντιφατι-
κή συμπεριφορά πολλών απ’ αυτούς όσο και στην εξέλιξη 
των κινητοποιήσεων. Θα μπορούσε κανείς να πει όμως ότι 
μέσα από αυτές τις διαμάχες δημιουργήθηκε μια περιορισμέ-
νη έστω προλεταριακή δημόσια σφαίρα όπου τίθονταν επί 
τάπητος τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα της ταξικής 
πάλης; Με βάση την ανάλυσή μας μέχρι τώρα, μάλλον όχι.

Όπως είπαμε και πιο πριν, ένα σημαντικό κομμάτι του 
α/α/α χώρου καθώς και ένα τμήμα της αριστεράς (ειδικά οι 
μαρξιστές-λενινιστές –τα Μ-Λ, το ΚΚΕ κλπ– και η πλειοψηφία 
των συνδικαλιστών) κράτησαν αποστάσεις από την κατάλη-
ψη του Συντάγματος ή ακόμα ήταν ανοιχτά εχθρικοί απένα-
ντί της. Οι πρώτοι την κατηγορούσαν κυρίως ότι έδειξε, υπο-
τίθεται, ανοχή απέναντι στους φασίστες της «πάνω πλατεί-
ας» ή ακόμα χειρότερα γιατί αποτελούσε, υποτίθεται, μια 
εκδήλωση του «εθνικού κορμού» –άποψη που συνάδει με 
την προπαγάνδα της ΠΑΣΟΚικής κεντρο-αριστεράς– και οι 
συνδικαλιστές την κατηγορούσαν επειδή ήταν, υποτίθεται, 
«απολίτικη», εχθρική στην Αριστερά και το «συνδικαλισμένο, 
οργανωμένο εργατικό κίνημα», δηλαδή τα στελέχη της και 
άλλους αυτόκλητους σωτήρες του λαού. Δεν θα μας απασχο-
λήσει εδώ η σεχταριστική ευκολία μιας «κριτικής» που απο-

13.  Ο εκφωνητής στη διάρκεια των συγκρούσεων και μέχρι την απο-
χώρηση της μικροφωνικής είτε καλούσε τον κόσμο να μην απα-
ντά στις προκλήσεις της αστυνομίας, είτε τόνιζε ότι η διαμαρτυ-
ρία είναι «ειρηνική» είτε τέλος κάποια στιγμή έφτασε να πει «έλε-
ος με τους μπαχαλάκηδες και το παιχνίδι τους» (!), τη στιγμή που 
στη τελευταία συνέλευση πρις τις 28-29 Ιουνίου είχε αποφασι-
στεί να φέρουν όλοι μαλόξ και μάσκες, να θεωρείται θεμιτή η 
αντίσταση στην αστυνομία όταν αυτή χτυπά, να μην χρησιμο-
ποιηθεί ντουντούκα ή μικρόφωνο εχθρικά σε όσους συγκρούο-
νται με την αστυνομία και να μην μπει η λέξη «ειρηνικά» στο κεί-
μενο της συνέλευσης…
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καλύπτει περισσότερο την αμηχανία της μπροστά σε ένα 
αχαρτογράφητο πεδίο· μας απασχολεί περισσότερο το ότι 
δεν έχει γίνει ακόμα μετά από τόσα χρόνια κάποια σοβαρή 
προσπάθεια απολογισμού των γεγονότων από αυτούς που 
συμμετείχαν σ’ αυτά.14 

 Ένα γεγονός είναι βέβαιο: αυτό το ευμετάβλητο, αντι-
φατικό κίνημα τράβηξε την προσοχή ολόκληρου του πολιτι-
κού φάσματος και αποτέλεσε μια έκφραση της κρίσης των 
ταξικών σχέσεων και της πολιτικής γενικότερα. Κανένας 
άλλος αγώνας δεν εκφράστηκε με ένα τόσο αμφίθυμο και 
εκρηκτικό τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Το στοιχείο αυτού 
του κινήματος που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία σε 
ολόκληρο το πολιτικό φάσμα ήταν το γεγονός ότι η διο-
γκούμενη οργή και αγανάκτηση των προλετάριων (και των 
μικροαστών) δεν εκφραζόταν πια μέσω των διαμεσολαβή-
σεων των συνδικάτων και των πολιτικών κομμάτων. Επομέ-
νως, οι κινητοποιήσεις τους δεν ήταν πλέον τόσο ελέγξιμες 
όσο στο παρελθόν και αν αυτό συνεχιζόταν θα μπορούσε να 
αποβεί μοιραίο για το συνδικαλιστικό και κομματικό σύστη-
μα αντιπροσώπευσης γενικά. Γι’ αυτό εξάλλου ο ρόλος της 
προβοκατορολογίας ήταν κομβικός, καθώς χρησίμευσε ως 
εξορκισμός και συκοφαντία ενάντια σε ένα μεγάλο κομμά-
τι του πληθυσμού το οποίο, εξορισμένο στη no man’s land 
της «παρακρατικής δραστηριότητας», θα έπρεπε να παρα-
μείνει αδρανές. Από την άλλη, η πολυμορφία και ο ανοικτός 
χαρακτήρας αυτού του κινήματος είχε φέρει οριστικά στην 
ημερήσια διάταξη το ζήτημα της αυτοοργάνωσης του αγώ-
να, αν και το περιεχόμενό του ήταν ένα διαφιλονικούμενο 
ζήτημα. Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τη φύση του χρέ-
ους θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε ένα κίνημα «άρνησης 
πληρωμών» από τα κάτω (μια προοπτική που υπερέβαινε 
κατά πολύ τον πολιτικό ορίζοντα των κομμάτων, των συνδι-
κάτων και τη συντριπτική πλειοψηφία των οργανώσεων της 
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που παραμένουν κρατικι-
στικές). Όμως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Συμπερασματικά, ήταν δεδομένο ότι στο βαθμό που 
η πολιτική της απαξίωσης έπληξε (και συνεχίζει να πλήτει) 
όχι μόνο την εργατική τάξη αλλά και μικροαστικά, ακόμα 
και μεσοαστικά στρώματα, το κίνημα εναντίον της, θα ήταν 
εκ προοιμίου διαταξικό. Συνεπώς, το ζήτημα που έμπαινε 
πολύ πρακτικά ήταν αν ο προλεταριακός-ταξικός λόγος και 
η προλεταριακή-ταξική πρακτική μπορούσαν να ηγεμονεύ-
σουν μέσα σε αυτό το αντικειμενικά διαταξικό κίνημα. Παρά 

14.  Από τις λίγες εξαιρέσεις η εκδήλωση της εφημερίδας Άπατρις, τον 
Μάιο του 2016, στην ΑΣΟΕΕ, με τίτλο Τα περιεχόμενα των αντι-
μνημονιακών ταραχών 2010-2012: μια χαμένη ευκαιρία για κοι-
νωνική επανάσταση ή μια βίαιη αμυντική διεκδίκηση;

την κατά πλειοψηφία εργατική σύνθεσή της, τη δημιουργι-
κή απόπειρα υπέρβασης των κλαδικών διαχωρισμών και μια 
επινοητικότητα που την διέκρινε από τις συνήθεις εργατι-
κές κινητοποιήσεις, η εργατική συμμετοχή στην κατάληψη 
στο Σύνταγμα δεν μπόρεσε να διαμορφώσει τους δικούς 
της όρους σύγκρουσης με την πολιτική της απαξίωσης, 
δηλαδή σύμφωνα με τα προλεταριακά συμφέροντα.

Αυτό λοιπόν που ηγεμόνευσε ήταν το πλειοψηφικό «λαϊ-
κό» κομμάτι του κινήματος, ίσως όχι άμεσα και ούτε με τον 
πιο ικανοποιητικό για το ίδιο τρόπο, αλλά, δεδομένου του 
συσχετισμού δυνάμεων, με την, ρεαλιστικά μιλώντας, πλη-
σιέστερη στις επιδιώξεις του εξέλιξη: την αναβάθμιση του 
Σύριζα σε κυβερνητική πλειοψηφία. Εξάλλου, ούτε η επιτυ-
χία της στρατηγικής του Σύριζα φάνηκε άμεσα· ήταν μακρο-
πρόθεσμης «πνοής» αλλά συνίστατο στην έγκαιρη αφομοίω-
ση από τα στελέχη και μέλη του αυτών των χαρακτηριστικών 
του κινήματος που μπορούσαν να αφομοιωθούν. Ξεκινήσα-
με να τα παρουσιάζουμε παραπάνω (πίστη στην έλευση μιας 
αριστερής ή έστω «φιλολαΐκής» διακυβέρνησης της χώρας 
που θα οδηγούσε σε μια εθνική πολιτική μονομερούς μείω-
σης του χρέους και των μέτρων λιτότητας, πλήρης σύγχυση 
γύρω από τη φύση των πολιτικών κομμάτων και την ιδιότη-
τα του πολίτη, διστακτικότητα του κόσμου μπροστά στην 
ανακάλυψη των ίδιων του των δυνατοτήτων αυτοοργάνω-
σης) αλλά θα γίνουν ακόμα σαφέστερα παρακάτω, καθώς θα 
ακολουθούμε τις διαδρομές των διαδηλωτών της «κάτω πλα-
τείας» μετά τη λήξη της κατάληψης τον Αύγουστο του 2011.

Ο ρόλος της  
αριστεράς  
του κεφαλαίου  
στις «λαϊκές  
συνελεύσεις»

Αυτό που λέγεται στην τρέχουσα πολιτική ορολογία «λαϊ-
κές συνελεύσεις» ή «συνελεύσεις κατοίκων» είναι (ή μάλ-
λον ήταν) η συνέχεια, γενίκευση αλλά και διαφοροποίηση 
δύο ειδών συνελεύσεων που προηγήθηκαν του αντιμνημο-
νιακού κινήματος: αφενός κάποιων τοπικών συλλογικοτή-
των που είχαν συσταθεί για επιμέρους ζητήματα και είχαν 
τοπική δράση, κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα, πχ στα 
Πετράλωνα-Θησείο ή στα ανατολικά προάστεια, και αφε-
τέρου των συνελεύσεων αγώνα που είχαν προκύψει μέσα 
στη δίνη της εξέγερσης του 2008 και οι οποίες είχαν δια-
φορετικά χαρακτηριστικά από αυτές που εμφανίστηκαν το 
2011-2012. Επρόκειτο για συνελεύσεις που είχαν βγει μέσα 
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από καταλήψεις δημόσιων χώρων (από δημαρχεία ως… τη 
Λυρική Σκηνή), από ηλικιακά πολύ νεότερο κόσμο, οι οποί-
ες ακόμα κι αν δεν αυτοπροσδιορίζονταν ταξικά, ως προλε-
ταριακές-εργατικές συνελεύσεις (αφού συχνά έφεραν τον 
θολό επιθετικό προσδιορισμό «λαϊκές»), εντούτοις είχαν 
σε ορισμένες περιπτώσεις έναν σαφώς πιο διακριτό ταξικό 
χαρακτήρα από αυτές για τις οποίες θα μιλήσουμε σ’ αυτό 
το κεφάλαιο. Κι αυτό όχι μόνο γιατί είχαν συγκροτηθεί από 
ένα κατά βάση προσωρινό, επισφαλές νεανικό προλεταρι-
άτο που πολιτικά κινιόταν απ’ την άκρα αριστερά και πέρα 
και δυσκολευόταν να ταυτιστεί με την αφαιρετική, διαταξι-
κή κατηγορία «λαός» αλλά και γιατί τα αντιλαϊκίστικα-ταξι-
κά στοιχεία μπορούσαν μέσα σ’ αυτές να υπερασπιστούν 
τις απόψεις τους από μια καλύτερη θέση, αφού το 2009 η 
εμπειρία του Δεκέμβρη ήταν πολύ πρόσφατη και η ανάμνη-
σή του νωπή – πράγμα που δεν ισχύει για τις «λαϊκές συνε-
λεύσεις» το 2012. Τέλος πάντων, την άνθισή τους οι «συνε-
λεύσεις κατοίκων» τη γνώρισαν μετά την καταστολή και 
τον εκφυλισμό των κινητοποιήσεων στην πλατεία Συντάγ-
ματος το 2011 και αφού ο κόσμος της πλατείας επέστρεψε 
στις γειτονιές, μια και οι περισσότερες απ’ αυτές συγκροτή-
θηκαν ή ενισχύθηκαν από άτομα που είχαν συμμετάσχει με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη συνέλευση του Συντάγμα-
τος. Συνοπτικά, λοιπόν, αν η προέλευση των συνελεύσεων 
γειτονιάς εντοπίζεται στην εξέγερση του 2008, η διεύρυν-
σή τους έχει σαν αφετηρία τις κινητοποιήσεις ενάντια στην 
καπιταλιστική επίθεση που κατ’ ευφημισμόν ονομάστηκε 
«κρίση χρέους» και που χωροταξικά αναπτύχθηκαν στην 
πλατεία Συντάγματος.

Αυτές οι λαϊκές συνελεύσεις, πολλές από τις οποίες προ-
ϋπήρχαν της κατάληψης της πλατείας Συντάγματος, πολλα-
πλασιάστηκαν λοιπόν μετά την καταστολή και την εξάντληση 
των κινητοποιήσεων στο Σύνταγμα, τον Αύγουστο του 2011 
και έφτασαν να γίνουν περισσότερες από 40 μόνο στην Αττι-
κή. Άρχισαν να προσελκύουν ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθ-
μό απογοητευμένων, συντηρητικών ψηφοφόρων των δύο 
μεγάλων κομμάτων (της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέ-
ληξε να καταβαραθρωθεί στις εκλογές του 2012), κάθε λογής 
αριστερούς, αντιεξουσιαστές, καθώς και απλούς εργάτες ή 
άνεργους που δεν ήταν εξοικειωμένοι με πολιτικές διαδικα-
σίες και συνήθως παρακολουθούσαν τις συνελεύσεις στην 
αρχή κάποιων αγώνων για να τις εγκαταλείψουν αργότερα, 
παραδίνοντας, έτσι, όλες τις εξουσίες στους μιλιτάντηδες. Η 
αρχική ανομοιογενής σύνθεση συμβάδιζε και με τις διαφορε-
τικές σκοπιμότητες όσων συμμετείχαν: οι άνεργοι, οι μισθω-
τοί και οι μικροαστοί, που είχαν μείνει πολιτικά και κομματι-
κά άστεγοι λόγω της κρίσης νομιμοποίησης του πολιτικού 
συστήματος και της επίθεσης που δέχονταν, πειραματίζο-
νταν απλώς με πρωτόγνωρες γι’ αυτούς μορφές οργάνωσης 

και κινητοποίησης· οι πολιτικοποιημένοι, αλλά μη κομματι-
κοί θεώρησαν ότι οι συνελεύσεις, ως συνέχιση των κινητο-
ποιήσεων στο Σύνταγμα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
πεδίο σύνθεσης και ενδεχομένως υπέρβασης των πολιτικών 
ταυτοτήτων καθώς θα μπορούσαν να είναι ταυτόχρονα ένα 
πεδίο υπέρβασης των συντεχνιακών διεκδικήσεων· τέλος, 
οι κομματικοί (μέλη του Σύριζα ή της Ανταρσύα) αντιμετώ-
πιζαν τις συνελεύσεις ως αναγκαίο πάρεργο και χώρο ψαρέ-
ματος οπαδών (ανεξαρτήτως του πόσο καλυμμένα/διακρι-
τικά ή, αντίθετα, πόσο ανοιχτά το έκαναν). Αναμενόμενα, οι 
διαφορετικοί στόχοι σύντομα μετατράπηκαν σε βασικές αιτί-
ες συγκρούσεων και διαχωρισμών εντός των συνελεύσεων. 

Όλοι, πάντως, θεωρούσαν ότι μετά την υποχώρηση του 
Συντάγματος οι συνελεύσεις αποτελούσαν το μοναδικό 
πεδίο που έδινε τη δυνατότητα συνέχισης του αγώνα ενά-
ντια στην «κρίση χρέους». Κεντρική θέση στο πεδίο αυτό 
είχε η άρνηση πληρωμών από τα κάτω και συγκεκριμένα η 
άρνηση πληρωμής του ειδικού τέλους στα ακίνητα μέσω του 
λογαριασμού της ΔΕΗ, του γνωστού χαρατσιού.

Για μια σειρά από λόγους (που έχουν να κάνουν με την 
απλή αντίδραση του κόσμου στον εκβιασμό της διακοπής 
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της ηλεκτροδότησης, η οποία θεωρήθηκε ως καραμπινά-
τη περίπτωση αντισυνταγματικότητας και άρα υψηλής χρη-
στικής αξίας για κάθε είδους ψηφοθήρες, ή, για τα πιο ριζο-
σπαστικά στοιχεία, ως προνομιακό πεδίο για μια συλλογική 
άρνηση πληρωμών από τα κάτω), ο αγώνας αυτός σύντομα 
απέκτησε τις διαστάσεις ενός κινήματος που εξαπλώθηκε σε 
κάθε γωνιά της χώρας, κυρίως μέσα από αυτές τις συνελεύ-
σεις γειτονιάς. Η σχετική επιτυχία του (σύμφωνα με στοιχεία 
της ΓΕΝΟΠ, εκτιμάται ότι περίπου το 30 με 40 % των νοικο-
κυριών δεν πλήρωσε το «χαράτσι») ανάγκασε την κυβέρνη-
ση, που βρέθηκε αντιμέτωπη με αυτήν τη μαζική ανυπακοή, 
να προχωρήσει σε έναν ελιγμό, μεταφέροντας το «χαράτσι» 
στη αρμοδιότητα των Εφοριών, ελπίζοντας ότι κατ’ αυτό τον 
τρόπο θα αποδυνάμωνε το κίνημα, διασπάζοντάς το σε κατα-
κερματισμένους φορολογούμενους.

Είναι γεγονός ότι αρκετές «συνελεύσεις κατοίκων» την 
περίοδο 2011-2012 στράφηκαν σε συλλογικές, δυναμικές 
ενέργειες άρνησης πληρωμών, όπως παράνομες επανα-
συνδέσεις ρεύματος ή εκδίωξη εργολάβων, οργάνωση της 
άρνησης πληρωμής εισιτηρίου στα ΜΜΜ, στα νοσοκομεία 
κλπ. Αυτή η άρνηση πληρωμών από τα κάτω θα μπορούσε 
να είναι στην πράξη υπεράσπιση του έμμεσου μισθού, άρνη-
ση της υποτίμησης της εργασίας και της γενικότερης πολι-
τικής της απαξίωσης και σε ιδεολογικό επίπεδο τεράστιας 
σημασίας δραστηριοποίηση για την ερμηνεία του «εθνι-
κού χρέους» ως ταξική επίθεση, κόντρα δηλαδή στην 
κυρίαρχη δημοκρατική, εθνική αφήγηση. Το πρόβλη-
μα ωστόσο ήταν ότι αυτή η ερμηνεία του χρέους ως προλε-
ταριακού χρέους έγινε μόνο από ορισμένες δυναμικές μει-
οψηφίες, γιατί αυτό που επικράτησε ομογενοποιητικά ήταν 
μια αόριστη, γενικόλογη αντιμνημονιακή ρητορική που 
μιλούσε στο όνομα των «πολιτών που πλήττονται από 
τα μνημόνια του μαύρου μετώπου» ή των «κατοίκων που 
υποφέρουν». Αντί για ταξικό ανταγωνιστικό κίνημα γύρω 
από τον έμμεσο μισθό, είχαμε μια ευρεία αναπαραγωγή της 
λαϊκίστικης υπεράσπισης των «κοινωνικών αγαθών» και 
δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια ενοποίησης των επι-
μέρους αγώνων στο πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής, 
στη βάση της αναγνώρισης της αλληλοσυμπληρωματικό-
τητας και αλληλεξάρτησής τους· ούτε κάποια προσπάθεια 
σύνδεσης αυτών των αγώνων με τους αγώνες των προλε-
τάριων για τον άμεσο μισθό τους σε συγκεκριμένους τομείς 
(ΔΕΚΟ, μεταφορές κλπ). 

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στον τρόπο δράσης που επέλε-
ξαν αρκετές «λαϊκές συνελεύσεις» σε σχέση με την άρνηση 
πληρωμής του «χαρατσιού» της ΔΕΗ, δηλαδή τη συνεργασία 
με τους Δήμους. Ας πάρουμε τη στάση μιας συγκεκριμένης 
συνέλευσης ως παράδειγμα, αυτής της Νέας Σμύρνης, για-
τί είναι πολύ χαρακτηριστική ως προς την επιμονή αρκετών 

μελών της σ’ αυτήν την τακτική. Η αρχική επιλογή της «συν-
δρομής» του Δήμου σταδιακά σήμαινε την ανάθεση όλο και 
περισσότερων αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών στις υπη-
ρεσίες του και συγκεκριμένα στο κομμάτι που αφορούσε τις 
νομικές ενέργειες για τα ασφαλιστικά μέτρα και τις προσφυ-
γές ενάντια στη ΔΕΗ. Αυτό φυσικά, όπως πολύ καλά κατα-
λάβαιναν οι εμπνευστές αυτής της τακτικής, δεν ήταν μόνο 
τεχνικής σημασίας ζήτημα αλλά κυρίως πολιτικής. Με την 
εκχώρηση στο Δήμο αυτού του κομματιού του αγώνα ανα-
γνωριζόταν ότι επρόκειτο περισσότερο για μια κινητοποίη-
ση ενός λόμπι πολιτών παρά για μια ταξική ανταγωνιστική 
χειρονομία, αφού ο Δήμος, φυσικά, κάνει κινήσεις υπέρ πολι-
τών-δημοτών και όχι υπέρ κανενός προλεταριακού κινήμα-
τος. Έτσι, σταδιακά, κατέληξε η συνέλευση να κάνει απλά τη 
δουλειά της προπαγάνδισης και στον κόσμο που συνέρρεε 
υποδεικνυόταν ο Δήμος για τα περαιτέρω, με τη διαβεβαί-
ωση μάλιστα της πλήρους εξασφάλισης της επιτυχίας του 
αγώνα! Εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο και την έξυπνη στά-
ση της δημοτικής αρχής (που ανήκε στο ΠΑΣΟΚ), το «κίνη-
μα» είχε διογκωθεί ποσοτικά –σε πάνω από 2.000 είχαν φτά-
σει οι αρνητές του χαρατσιού στη συνοικία– και αρχικά φαι-
νόταν να «πηγαίνει καλά». Από ποιοτική άποψη, όμως, απο-
καλύφτηκε σταδιακά όλη η πολιτική του γύμνια: τα στοιχεία 
των κατοίκων που η συνέλευση κατεύθυνε προς το Δήμο δεν 
ήταν διαθέσιμα στην ίδια · έτσι, δεν γινόταν να κληθούν να 
πάρουν μέρος σε δράσεις, με αποτέλεσμα η συμμετοχή σ’ 
αυτές να είναι μικρή και περιορισμένη μόνο στα πιο ενεργά 
μέλη της συνέλευσης. Ενδεικτικό μάλιστα του πόσο η επιλο-
γή των νομότυπων πολιτικών τακτικών και συμμαχιών επη-
ρεάζει τη δυναμικότητα ενός αγώνα είναι ότι η συνέλευση 
έφτασε να αποφασίσει (κατόπιν ψηφοφορίας) να μην κάνει 
καμιά κινητοποίηση (πχ ντουντούκα, πανώ, συνθήματα) 
στη διάρκεια της εκδίκασης της αίτησης προσωρινής διατα-
γής κατά της ΔΕΗ για να μην… ενοχλήσει τους δικαστές και 
αποφασίσουν εις βάρος της! Η σχετική μάλιστα επιχειρημα-
τολογία διατυπώθηκε από στέλεχος της Ανταρσύα που με τις 
κατάλληλες κομματικο-προσωπικές γνωριμίες με το Δήμαρ-
χο και το δημοτικό συμβούλιο είχε αναλάβει σχεδόν εργολα-
βικά και τις σχετικές μεσολαβήσεις. Η θεσμική εξουσία του 
Δήμου αναγνωριζόταν μάλιστα όχι μόνο από τα κομματικά 
μέλη της συνέλευσης, αλλά και από αρκετά άλλα – πράγμα 
λογικό αφού αυτοπροσδιορίζονταν ως πολίτες. Εν γένει, σε 
καμιά περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε ο ρόλος των τοπικών 
θεσμών και συχνά από κάποιους η συνεργασία μαζί τους 
προτασσόταν ως κάτι εντελώς φυσικό. Κάπως έτσι τα εκα-
τοντάδες άτομα που συνέρρευσαν αρχικά στις συνελεύσεις 
για το χαράτσι πήραν το μήνυμα ότι μπορούν να αναθέσουν 
στην προϋπάρχουσα «λαϊκή συνέλευση» τη διεξαγωγή του 
αγώνα κι αυτή με τη σειρά της στο Δήμο. 
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Αν, όπως ισχυριστήκαμε παραπάνω, η κατάληψη του 
Συντάγματος και οι συνελεύσεις γειτονιάς αποτέλεσαν αρχι-
κά έκφραση της κρίσης των ταξικών σχέσεων και της πολιτι-
κής γενικότερα και ήταν η υλική απόδειξη της αποτυχίας των 
παλιών διαμεσολαβήσεων –των συνδικάτων και των παλιών 
πολιτικών κομμάτων–, εν τούτοις αυτά τα αρχικά αντι-πολιτι-
κά χαρακτηριστικά δεν διατηρήθηκαν για πολύ. Για την ακρί-
βεια η διάρκειά τους ήταν τόση, όση επέτρεπε η κοινωνική 
σύνθεσή τους και το περιορισμένο πνεύμα τους που ανα-
παρήγαγε μια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία με σταθε-
ρή αναφορά στο λαό, τους πολίτες, τα άτομα, τους κατοί-
κους-γείτονες. Ειδικά αυτή η τελευταία κατηγορία, που έγι-
νε κυρίαρχη στο λόγο των συνελεύσεων, χρησιμοποιήθηκε 
για να δώσει έμφαση σε μια κοινή κοινωνική ταυτότητα που 
άφηνε υποτίθεται πίσω της τους διαχωρισμούς των κομματι-
κών και συντεχνιακών ταυτοτήτων. Ωστόσο, η ενωτική αυτή 
πρόθεση παρέμενε κενή περιεχομένου όσο δεν προσδιορί-
ζονταν οι ταξικές διαφορές, καταντώντας συχνά ένα υπο-
κριτικό «όλοι μαζί!», γιατί και απέκρυπτε την πολιτική ταυτό-
τητα αυτών που επικαλούνταν το «λαό» και έμπαινε τελικά 
εμπόδιο σε έναν ταξικό αυτοπροσδιορισμό. Αυτή η ιδεολο-
γία «γειτονιάς» εδαφικοποιούσε και κατακερμάτιζε τα κοινω-
νικά ζητήματα στερώντας από αυτά τη καθολικότητά τους 
και τα επαναενοποιούσε κάτω από την ομπρέλλα της «λαϊ-
κής δημοκρατίας», μέσα σε συντονιστικά που αναπόφευκτα 
κατέληξαν να συγκροτούνται στη βάση πολιτικών ή κομμα-
τικών ταυτοτήτων (πχ οι συνελεύσεις των 3ΔΕΝ ή αυτές στο 
Χημείο το 2011-2012 απαρτίζονταν βέβαια από «γείτονες-
κατοίκους», αλλά «μυστηριωδώς» και σταδιακά απέκτησαν 
ανομολόγητες πολιτικές ταυτότητες!) 

 Είναι γεγονός ότι οι «λαϊκές συνελεύσεις» ανέθεσαν στον 
εαυτό τους έναν καινούργιο ρόλο, αυτόν της υπέρβασης των 
παραδοσιακών, συμβατικών μορφών οργάνωσης των ταξι-
κών συμφερόντων και ως ένα σημείο μπόρεσαν να αρθρώ-
σουν μια αντιπολίτευση πολύ πιο επικίνδυνη απ’ ό,τι οι παλιές 
μορφές οργάνωσης. Ωστόσο, η ρήξη με την ισχύουσα πολι-
τική εκπροσώπηση από τη μια και το συνδικαλισμό από την 
άλλη ήταν προσωρινή και επιφανειακή. Γιατί, ιδεατά, πράγ-
ματι, μια οριζόντια συνεύρεση ατόμων, τα οποία δεν καθο-
ρίζονται από τα στενά πλαίσια του χώρου εργασίας, του κόμ-
ματος, της πολιτικής οργάνωσης, φαντάζει εντυπωσιακή, 
ικανή να βάλει μπροστά φιλόδοξα σχέδια. Όμως, τι πραγ-
ματικά έγινε; Η συνεύρεση αυτή δεν παρέμεινε παρά 
συνεύρεση διαχωρισμένων ατόμων που, ακόμα κι όταν 
η σύνθεση της συνέλευσης ήταν κατά απόλυτη πλειο-
ψηφία προλεταριακή, αυτοπροσδιορίζονταν ως γείτο-
νες-κάτοικοι-πολίτες, κι ακόμα χειρότερα ως ατομικοί 
ιδιοκτήτες· τα άτομα κατέληξαν δηλαδή να αυτοπροσ-
διορίζονται μέσα σε όρια ακόμα πιο στενά κι από αυτά 

που έβαζαν οι παραδοσιακές μορφές συνδικαλιστικής 
ή κομματικής οργάνωσης.

Αυτού του είδους η «κριτική» της πολιτικής ταυτότητας 
έφτασε μάλιστα σε σημεία γελοιότητας όταν σε συντονιστι-
κά συνελεύσεων κυρίως αντιεξουσιαστικής σύνθεσης άτο-
μα του αντιεξουσιαστικού χώρου αυτοπαρουσιάζονταν ως 
«κάτοικοι» και ως απλά μέλη «συνέλευσης κατοίκων», προ-
σπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να κρύψουν την πολιτική 
τους ταυτότητα. Κατά τη γνώμη μας, εδώ έχει γίνει μια υπερ-
βολική και σε τελική ανάλυση λάθος (αν όχι υποκριτική) κρι-
τική του «πολιτικού» σε αντιπαράθεση με το «κοινωνικό». 
Όσοι ανήκουμε σε πολιτικές ομάδες γνωρίζουμε πολύ καλά 
τα στενάχωρα όρια της πολιτικής ταυτότητας, η απόπειρα 
όμως να συγκαλυφθεί αυτή η στενότητα πίσω από την υιο-
θέτηση της ταυτότητας του «κάτοικου» και του «γείτονα», 
όροι που είναι κενοί περιεχομένου, δεν μπορεί να οδηγή-
σει σε καμιά υπέρβασή της. Αντί να ξεπεραστούν οι πολιτι-
κές ταυτότητες μέσα από την ένταξη των μελών των πολιτι-
κών ομάδων σε ένα γενικευμένο κίνημα ταξικής διεκδίκησης 
και ικανοποίησης των προλεταριακών αναγκών, μπήκαν από 
το παράθυρο καμουφλαρισμένες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, 
ελλείψει γείωσης στην εξυπηρέτηση των δικών μας ταξικών 
συμφερόντων, αποδείχτηκε περίτρανα ότι δεν γινόμαστε 
λιγότερο ιδεολόγοι όταν το παίζουμε «γείτονες» και «κάτοι-
κοι» από ό,τι όταν ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι είμαστε «κομ-
μουνιστές» ή «αναρχικοί» – το κριτήριο υπέρβασης της ιδε-
ολογίας είναι αν δηλώνουμε ξεκάθαρα τους πολιτικούς στό-
χους μας και αν έχουμε προτάσεις για το πώς θα ικανοποιη-
θούν οι προλεταριακές ανάγκες.

 Δεν είναι τυχαίο ότι καμία απ’ αυτές τις συνελεύσεις 
(ήταν γύρω στις 40-45 στην ευρύτερη περιοχή της Αθή-
νας μέχρι την ατυχή έκβαση της απόπειρας συνεργασίας 
τους στην Πάντειο το Φλεβάρη-Μάρτη του 2012) δεν αυτο-
αποκαλούταν, για παράδειγμα, «προλεταριακή συνέλευ-
ση αγώνα». Το πώς αυτο-αποκαλείσαι αντανακλά αυτό που 
είσαι ή που θέλεις να γίνεις. Παρά το γεγονός ότι η ταξική 
τους σύνθεση ήταν κατά βάση προλεταριακή, ήθελαν να 
είναι διαταξικές συνελεύσεις, ανοιχτές σε όλες τις κοινωνι-
κές τάξεις που κατοικούσαν στα όρια του Δήμου. Ούτε είναι 
τυχαίο ότι συχνά ακόμα και τα αριστερά ή αναρχικά μέλη 
τους απέφευγαν να χρησιμοποιούν όρους όπως «τάξη», 
«καπιταλισμός», «καπιταλιστικό κράτος» κλπ. στις προ-
κηρύξεις που εξέδιδαν.15 Αν αναπτύχθηκαν και πρακτικές  

15.  Αξίζει να σταθούμε σ’ αυτό το σημείο γιατί αυτός ήταν ο βασικό-
τερος λόγος αποχώρησής μας από τις «λαϊκές συνελεύσεις» στις 
οποίες συμμετείχαμε, πέρα από τις εξουσιαστικές συμπεριφο-
ρές που αντιμετωπίσαμε. Όποτε χρησιμοποιούσαμε τους όρους 
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εργατικής αλληλεγγύης στο εσωτερικό τους, αυτό ήταν στις 
περισσότερες περιπτώσεις αναπόφευκτο αποτέλεσμα του 
διαταξικού, λαϊκού χαρακτήρα τους και όχι συνειδητή ταξι-
κή επιλογή. Ο λαϊκός χαρακτήρας του κινήματος –αναγκαία 
βάση του αριστερού εθνικο-δημοκρατικού κράτους– δεν 
απαγορεύει αλλά αντίθετα ενσωματώνει και τέτοιου είδους 
πρακτικές. Αλλιώς δεν θα ήταν πραγματικά λαϊκο-δημοκρα-
τικό κίνημα.

Επιπλέον, οι συντονισμοί, έτσι όπως λειτούργησαν τις 
περισσότερες φορές, ήταν δυσκίνητοι, γραφειοκρατικοί και 
αγκυλωμένοι. Λίγες φορές –όπως πχ σε συνεργασίες γύρω 
από δράσεις ενάντια στα χαράτσια και τα ακυρωτικά μηχα-
νήματα– είχαν κάποια αποτελεσματικότητα και κάποια 
χρησιμότητα.

Είναι ενδεικτική η απόφαση που πάρθηκε στη συνέλευ-
ση των συνελεύσεων γειτονιών στην Πάντειο την παραμονή 
της ψήφισης του δεύτερου Μνημονίου. Οι εκπρόσωποι συμ-
φώνησαν να συναντηθούν ενάμιση μήνα αργότερα (!) χωρίς 
να αναλάβουν καμία πρακτική πρωτοβουλία για την επόμε-
νη ημέρα παρόλο που η πλειονότητά των μελών τους συμ-
μετείχε στις γενικευμένες ταραχές την επομένη! Επρόκειτο 
για πραγματικό αυτοευνουχισμό. Για λόγους τυπολατρίας 
και γραφειοκρατικής αρτηριοσκλήρωσης, τα αντανακλαστι-
κά μιας συνέλευσης που αριθμούσε πάνω από 40 συνελεύ-

«εργατική τάξη», «προλεταριάτο», «καπιταλισμός», «καπιταλι-
στικό κράτος» κλπ. δεχόμασταν επίθεση ότι είμαστε «ιδεολόγοι 
που θέλουν να βάλουν το σύνολο των απόψεών τους στη συνέ-
λευση», ενώ οι αριστεροί και οι «αναρχικοί» αμεσοδημοκράτες 
που μας απηύθυναν αυτή την ψευτο-κριτική άφηναν υποτίθε-
ται τον κόσμο ελεύθερο να εκφράζεται στις συνελεύσεις χωρίς 
καμιά προσπάθεια επιρροής του! Για ανθρώπους σαν εμάς –και 
όχι φυσικά για τους «ελευθεριακούς» φίλους τους– είχαν βγάλει 
οι Συριζέοι συκοφαντικές ανακοινώσεις σαν κι αυτήν: «Υπήρξαν 
δυνάμεις –κυρίως του αναρχικού χώρου– εντός των κινημάτων, 
που στην προσπάθεια να επιβάλλουν τις δικές τους αντιλήψεις 
και πρακτικές στα κινήματα, υπεριδεολογικοποιούν και υπερπο-
λιτικοποιούν τους τοπικούς αγώνες, δημιουργώντας τους όρους 
απομαζικοποίησής τους και εξ αυτού υπονομεύοντας την επιτυχή 
έκβαση αυτών των αγώνων. Η πολιτική αντιπαράθεση με αυτές 
τις αντιλήψεις και πρακτικές, που θεωρούν οποιαδήποτε συνάρ-
θρωση δομών άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και οποιοδήπο-
τε αίτημα απευθύνεται στα αρμόδια (κρατικά) όργανα, εκ προοι-
μίου ενάντια στους αγώνες, είναι καθοριστική για να συνεχίσουν 
τα τοπικά κινήματα να έχουν πλατιά κοινωνική απεύθυνση και να 
διαμορφώνουν τις συνθήκες νίκης». Από τα Κείμενα θέσεων του 
6ου συνεδρίου της Νεολαίας ΣΥΝ. Κεφάλαιο 2 – Κινήματα πόλης 
και οικολογικοί αγώνες. Αναφέρεται στο άρθρο του Αντώνη Δρα-
κωνάκη, Σύριζα: Η στρατηγική της κολακείας και το τέλος των 
κοινωνικών κινημάτων, στο Κοινωνικός Αναρχισμός #3. Για τους 
Συριζέους και τους «αντιεξουσιαστές» συνοδοιπόρους τους ήταν 
ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας η ισοπέδωση του αντικρατι-
κού-προλεταριακού λόγου. 

σεις στην Αττική και άρα μπορούσε να κινητοποιήσει εκατο-
ντάδες άτομα είχαν αμβλυνθεί τόσο ώστε ήταν ανίκανη να 
πάρει την παραμικρή πρωτοβουλία τη στιγμή ακριβώς που 
η κοινωνική δυσαρέσκεια ενάντια στην πολιτική της απαξί-
ωσης φούντωνε. Είτε για λόγους πολιτικού ανταγωνισμού 
είτε λόγω φοβίας απέναντι σε ενδεχόμενη απόπειρα ελέγχου 
από την αριστερά, η πλειοψηφία των αντιεξουσιαστών του 
συντονιστικού της Παντείου επέλεξε τον αυτοεγκλωβισμό σε 
βαρετές τυπολατρικές διαδικασίες –από σεβασμό υποτίθε-
ται στις αποφάσεις των συνελεύσεων τους– με αποτέλεσμα 
αυτό το σώμα να μην προτείνει τίποτα, να μην κάνει τίποτα 
πέρα από το να ανακοινώνει η κάθε μία συνέλευση την ύπαρ-
ξη και τη δράση της στις άλλες. Μια πρόταση για άμεση δρά-
ση την παραμονή της 12ης Φλεβάρη, η οποία αφορούσε την 
κατάληψη του υπουργείου Τύπου, πήγε άπατη…

Όχι μόνον, όπως είναι αυτονόητο, τα κομματικά μέλη των 
συνελεύσεων (πχ τα μέλη του Σύριζα, όπως θα δούμε παρα-
κάτω) είχαν με την οργανωμένη παρουσία τους μεγαλύτερη 

 Το σύνηθες μίγμα: λίγο αλληλεγγύη, λίγο άρνηση πληρωμών, λίγα 
«κοινωνικά αγαθά», λίγο σύριζα, λίγο ανταρσύα, λίγο απ’ όλα.
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δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου μέσα στις συνελεύσεις, 
με έτοιμη ατζέντα σε σύγκριση με άλλα πολιτικοποιημένα ή 
μη οργανωμένα μέλη, αλλά οι κομματικές ταυτότητες εμφα-
νίστηκαν ως διαφορετικές εκδοχές της ιδιότητας του πολί-
τη. Για να επανέλθουμε στη συνέλευση της Νέας Σμύρνης, 
η πρακτική της συνεργασίας με το Δήμο ξεκίνησε τη διαδι-
κασία επανανομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος από 
τους θεσμούς σε επίπεδο Δήμου και το «να πάρουμε τη ζωή 
μας στα χέρια μας» έγινε «να δώσουμε τον έλεγχο της ζωής 
μας στους καλύτερους αντιπροσώπους». Επόμενο ήταν η 
συνέλευση να γίνει το πεδίο διαπλοκής της κοινωνίας των 
πολιτών με την κοινωνία των κομματόσκυλων και των παρα-
τρεχάμενών τους και σε τελική ανάλυση με την κοινωνία των 
κολλητών-συγγενών. Έτσι, κάθε μέλος μπορεί να εμφανιζό-
ταν ότι συμμετείχε ως άτομο αλλά από πίσω του είχε έναν 
κύκλο σχέσεων και κοινωνικών δικτυώσεων που προϋπήρ-
χαν της συνέλευσης, πράγμα που συνέβαλε στη δημιουργία 
φραξιών και ιεραρχιών που επέβαλαν τι θα θεωρείτο δεδο-
μένο και τι όχι (έννοιες όπως «λαός», «συνταγματικότητα» 
κλπ υιοθετούνταν χωρίς πολλή κουβέντα, το ίδιο και πρα-
κτικές όπως πώληση εμπορευμάτων «χωρίς μεσάζοντες», 
αλλά οι απαλλοτριώσεις από super market απορρίπτονταν 
χωρίς πολλή κουβέντα).

Όχι τυχαία λοιπόν θριάμβευσε στη συγκεκριμένη συνέ-
λευση η power politics και ο πατροπαράδοτος τρόπος του 
«χρησιμοποιώ όλα τα μέσα για να διώξω όσους με ενοχλούν», 
ενώ εφαρμόστηκαν συνήθεις κομματικές πρακτικές που 
θα ζήλευε και ο κάθε καλός σταλινικός: για να εκδιωχθούν 
συγκεκριμένα άτομα συντάχτηκε κρυφά κείμενο-καταστα-
τικό φωτογραφίζοντάς τα, υπογεγραμμένο ήδη και έτοιμο 
για ψήφιση, ενώ εκβιάστηκε η αλλαγή ατζέντας της συνέλευ-
σης για να «περάσει» το καταστατικό τη στιγμή μάλιστα που 
πολλοί από τους υπογράφοντες είχαν ήδη δηλώσει ότι απο-
χωρούν ή απέχουν με θεατρινισμούς και μελοδραματισμούς 
που αφού δεν απέδωσαν αντικαταστάθηκαν με ντιρεκτίβες. 
Οι παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και οι κομματικού-συνδικα-
λιστικού τύπου μανούβρες απέδειξαν με τον καλύτερο τρό-
πο τη μέγιστη υποκρισία όσων επικαλούνταν το «κίνημα των 
πλατειών» και τις «νέες μορφές οργάνωσης» όταν απλά τις 
χρησιμοποιούσαν ως όχημα για να συνεχίσουν την politics 
as usual – σχέδιο που ολοκληρώθηκε με την εκδίωξη, δηλα-
δή τις διαγραφές όσων διαφοροποιούνταν, με τον δικό του 
τρόπο ο καθένας, στη συμμαχία των κομματικών-κολλητών 
και των παρατρεχάμενων.16 

16.  Και σε άλλες περιπτώσεις, μέσα στις συνελεύσεις, η πιο ισχυρή 
πολιτική φράξια «γειτόνων» πετούσε έξω την πιο ανίσχυρη! Εκτός 
κι αν η «λαϊκή συνέλευση» αποτελείτο από μία μόνο πολιτική ομά-

Ειδικά τα μέλη του Σύριζα είχαν μια διακριτική στάση 
που τους επέτρεπε να κινούνται πιο άνετα μέσα στις συνε-
λεύσεις, αλλά αυτό οφειλόταν βασικά σε μια συγκεκριμένη 
στρατηγική που ακολουθούσαν προβάλλοντας πιο έντονα 
από τους άλλους την ταυτότητα του γείτονα-κάτοικου/πολί-
τη/ατομικού ιδιοκτήτη. Αυτό τους εξασφάλιζε να εμφανίζο-
νται ως οργανικό κομμάτι της συνέλευσης και όχι ως κομ-
ματόσκυλα και σε γενικές γραμμές βολεύονταν εξίσου καλά 
όπως και οι αντιεξουσιαστές με την παραπάνω ταυτότητα, 
αν και για διαφορετικούς λόγους. Αντιμετώπιζαν τις συνελεύ-
σεις ως αναγκαίο πάρεργο και χώρο ψαρέματος οπαδών και 
ουσιαστικά έπαιρναν ιδέες για να καπηλευτούν αυτή τη μορ-
φή οργάνωσης και να τη χρησιμοποιήσουν μετά στις δικές 
τους «λαϊκές» συνελεύσεις που δημιούργησαν στο διάστη-
μα ανάμεσα στις εκλογές του 2012 και τις εκλογές του 2015. 
Από την πλευρά τους, η γενικόλογη αναφορά στο λαό, στους 
πολίτες, στους κατοίκους-γείτονες βοήθησε στην επανανομι-
μοποίηση αργότερα τόσο της τοπικής εξουσίας, του δήμου, 
όσο και της κεντρικής. 

Ουσιαστικά, τα μέλη του Σύριζα, προσπαθούσαν να 
κανονικοποιήσουν και να νοικοκυρέψουν οποιαδήποτε 
ταξική ή ανεξέλεγκτη αντίδραση και να την περιορίσουν σε 
«λογικά» δημοκρατικά αιτήματα, ενώ πρωτοστάτησαν στη 
διαμεσολάβηση της δράσης των συνελεύσεων από τους 
θεσμούς.

Σε μεγάλο βαθμό, πέρα από τις μορφές δράσης των 
συνελεύσεων, το ίδιο το περιεχόμενό της δράσης τους παρέ-
μεινε οικειοποιήσιμο από τον Σύριζα που μπόρεσε είτε να 
υπονομεύσει τις ταξικές τους δυνατότητες ή να εκμεταλλευ-
τεί τις αδυναμίες και τα όριά τους για να εμφανιστεί αργότε-
ρα ως η μόνη, κυβερνητική πια, «λύση», η οποία εξέφρασε 
και ενοποίησε την αντίσταση στα μνημόνια τόσο απ’ τα αρι-
στερά όσο και από τα δεξιά.

Ήταν οι συνελεύσεις αυτές που συμμετείχαν και στήρι-
ξαν σε μεγάλο βαθμό κινήσεις της λεγόμενης αλληλεγγύης 
(βλ. ανταλλαγή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, ανταλλαγή 
υπηρεσιών, συσσίτια, συλλογικές κουζίνες, χαριστικά παζά-
ρια, γεωργία αυτοσυντήρησης ή ακόμα και τοπικά κοινωνι-
κά προγράμματα για ανέργους μεσούσης της επίθεσης στον 
άμεσο και έμμεσο μισθό) οι οποίες –στο βαθμό που δεν είχαν 
κανένα ταξικό πρόσημο, δεν γενικεύτηκαν και δεν συνδέθη-
καν με τους διεκδικητικούς αγώνες– ουσιαστικά αποτέλεσαν 
μοίρασμα της φτώχειας και αυτοδιαχειριζόμενη λιτότητα 
καθώς και το πρόπλασμα της αλληλέγγυας-κοινωνικής οικο-

δα «γειτόνων», οπότε όλα τα δύσκολα ζητήματα της συνδιαμόρ-
φωσης, της σχέσης πλειοψηφίας-μειοψηφίας κλπ. λύνονταν ως 
δια μαγείας!
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νομίας, του τρίτου πυλώνα της «παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης της οικονομίας» (μετά τη δημόσια και την ιδιωτική) 
που ο Σύριζα ακόμη επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή, όπως 
ισχυρίζεται. Τέτοιες κινήσεις, όπως η Αλληλεγγύη για Όλους, 
έτυχαν μάλιστα και οικονομικής στήριξης από το κόμμα με 
χρηματοδότηση από μισθούς βουλευτών του. Δεν θα αρνη-
θούμε ότι η συμβολή διαφόρων τέτοιων «δομών» των συνε-
λεύσεων ήταν σχετικά σημαντική στην κάλυψη των βιοπορι-
στικών αναγκών των μελών τους (και όχι μόνον), αλλά άλλο 
τόσο ήταν καθοριστική στη δημιουργία αυταπατών περί της 
φύσης των καπιταλιστικών σχέσεων και του ξεπεράσματός 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως ο ταξικός αντα-
γωνισμός έφτασε να υποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από 
στρατηγικές επιβίωσης μέσα από «εγχειρήματα» της λεγό-
μενης κοινωνικής αλληλεγγύης αποτέλεσε η θεματική ομά-
δα για την ανεργία στη συνέλευση Νέας Σμύρνης. Οι δρά-
σεις της γύρω από διεκδικήσεις σταδιακά έφθιναν και, κατό-
πιν κατάλληλης πληροφόρησης από στέλεχος του Σύριζα, το 
ενδιαφέρον στράφηκε στη δημιουργία συνεργατικού καφε-
νείου από κάποια μέλη της…

Ήταν πάλι οι συνελεύσεις αυτές που συνέβαλαν σε σημα-
ντικό βαθμό ώστε το αντιφασιστικό κίνημα, που είχε κυριαρ-
χήσει το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στις δύο εκλογι-
κές αναμετρήσεις του 2012 και του 2015, να αποτελέσει ένα 
ακόμα βασικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο κίνημα και τον 
Σύριζα. Καθοριστική ήταν εδώ η λάθος ανάγνωση από το 
κίνημα του ρόλου της χ.α. και της φύσης του δημοκρατικού 

κράτους έκτακτης ανάγκης, που και υπό την προηγούμενη 
δεξιά κυβέρνηση δεν σταμάτησε φυσικά να είναι δημοκρα-
τικό. Όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο τεύχος, η δεξιά έκα-
νε συγκεκριμένη χρήση της χ.α. προωθώντας ένα θεαματικό 
και όχι πραγματικό εμφύλιο. Όταν η χ.α. άρχισε να τον εφαρ-
μόζει κανονικά και να αυτονομείται, ξεκίνησε η καταστολή 
της από το κράτος. Από τον αντιφασισμό και την καταστο-
λή της χ.α. επωφελήθηκε κατά βάση ο Σύριζα, τόσο ιδεολο-
γικά, κεφαλαιοποιώντας την αντιφασιστική δράση για λογα-
ριασμό του, όσο και πρακτικά, αποσπώντας περισσότερες 
ψήφους μέσω της πόλωσης του πολιτικού σκηνικού σε αρι-
στερά-(ακρο)δεξιά. Αποδείχτηκε, εν ολίγοις, ότι η επανανο-
μιμοποίηση του πολιτικού συστήματος θα περνούσε μέσα 
από την αντιφασιστική, αντι-χ.α. εκστρατεία και την ενίσχυ-
ση με αυτόν τον τρόπο του Σύριζα.

Καθώς σε γενικές γραμμές ο κύριος όγκος των συνε-
λεύσεων μετατρεπόταν σε ιμάντα μεταβίβασης εξουσίας 
στον Σύριζα, ήταν αναμενόμενο αυτές να ακολουθήσουν 
την πορεία είτε της αυτοδιάλυσης είτε του μαραζώματος 
και της διατήρησης στη ζωή με κάποιου είδους προγράμ-
ματα εσωτερικής κατανάλωσης και εναλλακτικού βιοπορι-
σμού. Κάπως έτσι ένα κίνημα που πρωτοξεκίνησε θέτοντας  
στόχους πολύ πιο μεγαλεπήβολους από τη διάθεση 
λαδιού χωρίς μεσάζοντες, το στήσιμο συνεργατικών καφε-
νέδων ή τον αντιφασισμό, κατέληξε να ανοίγει το δρό-
μο στην κυβέρνηση του «μικρότερου κακού» και των  
«συνοδοιπόρων».
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Πριν κλείσει το πρώτο μισό του 2015 και πριν η αρι-
στερά του κεφαλαίου υποβάλλει επιτυχημένα την 
εκλογική της βάση αλλά και ένα ευμεγέθες κομμά-

τι του «αντιμνημονιακού κινήματος» –όλους όσοι δηλα-
δή με μεγάλη μας ευχαρίστηση ψηφίσαμε ΟΧΙ– στο stress 
test του δημοψηφίσματος, είχαμε καταθέσει κάποιες πρώ-
τες σκέψεις σχετικά με την πολιτική της αφομοίωσης που 
εξίσου επιτυχημένα ήδη εφάρμοζε.1 Έχοντας εξασφαλίσει  
μετά την κωλοτούμπα της 6ης Ιουλίου την ανανέωση της 
νομιμοποίησής του από ένα οριστικά ξοφλημένο «κίνημα», 
ανανέωση που βασιζόταν στις «καλές προθέσεις» του αλλά 
και στην αρωγή που του πρόσφεραν τόσο οι προπαγανδι-
στές του ΝΑΙ όσο και η ευρωπαϊκή τρομοκρατία του grexit, 
ο Σύριζα υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο και η διαδικασία της 
απαξίωσης συνεχίστηκε με καινούργιο περιτύλιγμα. Είναι, 
προφανώς, γεγονός ότι η αφομοιωτική πολιτική που πήγε 

1.  Βλ. την εισήγησή μας στην εκδήλωση που διοργανώσαμε τον 
Μάιο του 2015 στη Βίλα Ζωγράφου, kratos-krisi_aristeri-diaxeirisi_
politiki-afomoiosis_proletariakes-anagkes.pdf  στο http://www.
tapaidiatisgalarias.org/?page_id=209

να εφαρμόσει το πρώτο εξάμηνο του 2015 δέχτηκε πλήγ-
ματα· ισχυριζόμαστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν έχουν υπο-
χωρήσει (και υποχωρούν διαρκώς) τα περιθώρια μιας εκτε-
ταμένης αφομοιωτικής λειτουργίας του κράτους, οι αρχικές 
της βάσεις –που είχαν μπει ήδη από την προεκλογική περί-
οδο του 2012 και αναβαθμίστηκαν εκείνη την κρίσιμη περί-
οδο της πρώτης διακυβέρνησης– όχι μόνο στέκουν στέρεα 
στις θέσεις τους, αλλά κάνουν δυνατή αν όχι πια τη γοητεία, 
τουλάχιστον τη σιωπηρή αποδοχή του «αριστερού δρόμου 
για έξοδο από τα μνημόνια». Εξάλλου η αφομοίωση δεν θα 
πρέπει να ταυτιστεί απαραίτητα με τη σωρεία περιπτώσε-
ων κραυγαλέου ξεπουλήματος και ατομικού βολέματος σε 
διοικητικούς θώκους. Με τον όρο αυτό, επικαιροποιώντας 
την ανάλυση των καταστασιακών, θέλουμε να περιγρά-
ψουμε τη διαδικασία με την οποία ένα σύνολο απόψεων και 
πρακτικών, περιεχομένων και πράξεων ενός κύκλου αγώ-
νων μπορούν να γίνουν οικειοποιήσιμα, στην προκειμένη  
περίπτωση, από ένα κόμμα του οποίου η βάση ήταν κομμά-
τι των αγώνων αυτών. 

Για τους καταστασιακούς, η έννοια της αφομοίωσης 
συμπλήρωνε τη γενικότερη έννοια του θεάματος ως μια 
διαρκής ενεργητική διαδικασία ενσωμάτωσης της απόκλι-

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ

Προσοχή! Οι φιλόδοξοι καριερίστες έχουν μεταμφιεστεί 
σε προοδευτικούς!

Σύνθημα του Μάη του ’68
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σης μέσα στην εγκατεστημένη δομή του θεάματος. Η αφο-
μοίωση τιθασσεύει τη δυνατότητα ριζοπαστικής αμφισβήτη-
σης και την εξουδετερώνει μετατρέποντάς την σε ιδεολογία 
ή εμπόρευμα, χωρίς να καταφεύγει στην καταστολή. Σύμφω-
να με τον ορισμό του Ken Knabb, η «αφομοίωση χρησιμο-
ποιήθηκε με την έννοια της επανάκτησης από το σύστημα 
κάποιου πράγματος του οποίου τον έλεγχο είχε χάσει, ξανα-
μαντρώνοντας μια πιθανή εξέγερση εναντίον του. Ο όρος 
“ενσωμάτωση” (co-optation) είναι παρόμοιος αλλά πιο περι-
ορισμένος. Έτσι, ένα μεταρρυθμιστικό αίτημα ενσωματώ-
νεται (και αφομοιώνεται) με την ανάληψη και την εφαρμογή 
του από το κράτος. Αλλά μια πιο ριζοσπαστική πράξη ή ιδέα 
μπορεί να αφομοιωθεί με την κατάταξή της μέσα στις κυρί-
αρχες κατηγορίες, ενσωματωμένη στο θέαμα σαν ένα συγ-
χυστικό ή εξτρεμιστικό αντίβαρο, το οποίο έτσι συμπληρώ-
νει και ενισχύει το σύστημα, χωρίς όμως απαραίτητα να απο-
κτά την έγκριση ή την εφαρμογή που συνεπάγεται η ενσω-
μάτωση».2 Η περίοδος της δεύτερης προλεταριακής επίθεσης 

2. Ken Knabb, “Translator’s Notes”, Situationist International 
Anthology, Bureau of Public Secrets, σ. 372. 

(1968-1973), η οποία έθεσε σε κίνδυνο την επιβίωση του καπι-
ταλιστικού συστήματος, κατέστησε αναγκαία τη χρήση της 
αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης· η εξουσία αναγκάστη-
κε να γίνει μανιωδώς ρεφορμιστική. 

Στην περίοδο όμως της διαρκούς κρίσης αναπαραγωγής 
των καπιταλιστικών σχέσεων, στην οποία εισήλθαμε από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά, οι μεταρρυθμίσεις δεν 
μπορούσαν να είναι πια εκτεταμένες και, κατά συνέπεια, το 
εύρος της αφομοίωσης σήμερα είναι αναγκαστικά μικρό και 
η αποτελεσματικότητά της παροδική. Η εξουσία προσαρμό-
ζει τις αποκλίνουσες χειρονομίες και τις εντάσσει στις σημα-
σιοδοτήσεις της χωρίς να μεταρρυθμίζει σε διάρκεια τους 
θεσμούς της. 

Για να έρθουμε ξανά στα δικά μας, η εξέγερση του 2008 
και το «αντιμνημονιακό κίνημα» μετά την εκδίπλωση της κρί-
σης χρέους, ο μακρόσυρτος Δεκέμβρης δηλαδή, δεν άφησε 
ασυγκίνητη την εξουσία: είτε με σχετική ανεκτικότητα είτε με 
κολακεία είτε με προσεκτική χειραγώγηση προς μια νομότυ-
πη, εκλογικού τύπου αντιπολίτευση, τα «νέα» πολιτικά κόμ-
ματα κατάφεραν να ενισχύσουν ξανά τις διαμεσολαβητικές 
λειτουργίες του κράτους που είχαν δεχτεί συνεχή πλήγματα 
την περίοδο 2008-2012. Η αφομοίωση –ως ειδική μορφή της 
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αντι-εξέγερσης– συνυπήρχε με την εξέγερση από την αρχή. 
«Πριν μπορέσει να αφομοιωθεί η επανάσταση, πρέπει πρώτα 
να σημαίνει απλά αλλαγή· μια μικρή αλλαγή. Μετά, οι λέξεις –
έχοντας αντιστρέψει την αλήθεια, και τη δική τους αλήθεια– 
παύουν να σημαίνουν και πολλά πράγματα»3 Πράγματι, η 
αριστερά του κεφαλαίου κατανόησε πολύ καλά ότι η αλλα-
γή ήταν αναγκαία για να μπορέσει το κράτος και οι λειτουρ-
γίες του να επανανομιμοποιηθούν. «Να πάρουμε τη ζωή μας 
στα χέρια μας» για να την αλλάξουμε έγινε το σύνθημά της 
στο Σύνταγμα και στις πλατείες. Όσοι δεν στάθηκαν ικανοί 
να προσδιορίσουν ξεκάθαρα και αυτόνομα το περιεχόμενο 
των συνθημάτων και του αγώνα τους ενάντια στους αφο-
μοιωτές τους, κατέληξαν πρώτα θεατές και μετά «κριτικοί» 
υποστηρικτές κυβερνητικών προγραμμάτων που συντάσσο-
νταν με κινηματική γλώσσα. «Η αφομοίωση των λέξεων είναι 
στην πραγματικότητα η αφομοίωση αυτού που αντιπροσω-
πεύουν· μέχρι που η μοναδική δραστηριότητα που περιγρά-
φουν οι λέξεις να γίνει η δραστηριότητα που περιγράφουν 
οι αφομοιωμένες λέξεις. Κατά συνέπεια, τα αληθινά νοήμα-
τα των λέξεων απλά γίνονται όψεις των ψευδών νοημάτων 
τους, η αληθινή δραστηριότητα που περιγράφουν απλά όψη 
της ψευδούς τους δραστηριότητας».4 Κι όσοι, από την άλλη, 
δεν έβλεπαν τίποτα προβληματικό στον κινηματικό τους ορί-
ζοντα όταν συνεργάζονταν και συνδιαμόρφωναν συντρο-
φικά με τα επίδοξα κυβερνητικά στελέχη και τους οπαδούς 
τους σε «αυτο-οργανωμένες» δραστηριότητες, ήταν λογικό 
ο ορίζοντας των προσδοκιών τους να μην ήταν τίποτα άλλο 
από αυτό που πραγματικά έγινε: μια αλλαγή κυβέρνησης. 
Κι αν η τελική μορφή και το πλαίσιο της αφομοίωσης ανή-
κουν πάντα στη δικαιοδοσία του κυρίαρχου, η αρχική ευθύ-

3.  Faces of Recuperation, Situationist International #1 (Αμερικάνικο 
Τμήμα), Ιούνιος 1969.

4. Ό.π. 

νη βαραίνει εξ ολοκλήρου τα υποκείμενα αγώνα που την 
επέτρεψαν: επαναφομοιώνεται αυτός που το αναζητά. Αυτό 
απλά σημαίνει ότι τα περιεχόμενα και οι μορφές αγώνα που 
αφομοιώθηκαν είχαν, στην καλύτερη περίπτωση, καταντήσει 
ανώδυνα πολύ πριν γίνουν μέρος ενός κυβερνητικού προ-
γράμματος ή, ακόμα χειρότερα, ήταν ήδη κομμάτι της αντι-
εξέγερσης. Κάπως έτσι οι αμεσοδημοκράτες και οι λαϊκοδη-
μοκράτες που κατάντησαν να δίνουν feedback στην εξουσία, 
ενώ πριν αυτοπροσδιορίζονταν ως κομμάτι του «ανταγωνι-
στικού κινήματος», βρέθηκαν σε μια ακατανόητη για τους 
ίδιους κατάσταση παράλυσης. Για μας, η τωρινή γενικευμένη 
παθητικότητα και η καταθλιπτική κατάφαση στη λογική του 
«μικρότερου κακού» δεν μπορούν να βρουν άλλη εξήγηση 
πέρα από τη διαβρωτική αφομοίωση, που έχοντας ξεκινή-
σει πολύ πριν, όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφά-
λαιο, εκδηλώθηκε ξεκάθαρα το πρώτο εξάμηνο του 2015 – 
αλλά και μετά απ’ αυτό. 

Ας ξεκινήσουμε από τις μεταμορφώσεις της αριστερής 
ρητορικής περί «έκτακτης ανάγκης», μιας έννοιας που συνε-
χίζει να παραμένει ο ιδεολογικός στυλοβάτης της πολιτικής 
των μνημονίων και της «επιτήρησης από τους θεσμούς [sic]»: 
όλοι ξέρουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια η πολιτική της λιτό-
τητας και της απαξίωσης δικαιολογήθηκε με την επίκλη-
ση της «έκτακτης ανάγκης». Υποτίθεται ότι κάποια «σκοτει-
νά κέντρα» –οι οίκοι αξιολόγησης, το ανάλγητο γερμανικό 
κράτος, κάποιο αόρατο και μολυσματικό «παγκόσμιο κεφά-
λαιο»– «μας» έχουν στερήσει την «εθνική μας κυριαρχία». Ο 
«οικονομικός πόλεμος» ενάντια στο ελληνικό κράτος και την 
ελληνική «κοινωνία» που αυτό εκπροσωπεί το έχει καταστή-
σει ευάλωτο και αδύναμο απέναντι στο χρηματοπιστωτικό 
κεφάλαιο («το χρήμα κάνει τον κόσμο να γυρίζει», λέει άλλω-
στε ένας διαδεδομένος κοινωνικός μύθος – όχι η εργασία). 

Να μια δήλωση του Γ. Παπανδρέου την 1/6/2011, τις πρώ-
τες μέρες της κατάληψης της πλατείας Συντάγματος:

Όσοι διαδηλώνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε 
τόσες πλατείες ανά τον κόσμο, απευθύνονται σε εθνικά 
συστήματα δημοκρατίας, που σήμερα είναι αδύναμα, πολύ 
πιο αδύναμα από ό,τι παλιά –πέρα δηλαδή από τις ενδο-
γενείς τους ατέλειες, που πρέπει και αυτές να αλλάξουν ή 
να αντιμετωπιστούν– και αιχμάλωτα σε παγκόσμιες εξου-
σίες, αλλαγές και αδυναμίες ενός παγκόσμιου περιφερει-
ακού συστήματος.

Σε τι διαφέρει αυτή η δήλωση από τις δηλώσεις των σημε-
ρινών αριστερών υπουργών στους διαδηλωτές και στους 
εκπροσώπους συνδικάτων που όταν επί τρία χρόνια τούς 
έθεταν τα αιτήματά τους, αυτοί τους έλεγαν ότι αναγνω-
ρίζουν μεν το δίκαιο αυτών των αιτημάτων αλλά αδυνα-
τούν να τα ικανοποιήσουν λόγω του «οικονομικού πολέ-
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μου» και των «μνημονιακών καταναγκασμών» που υφίστα-
ται η «χώρα»; Σε τίποτα και ταυτόχρονα σε πολλά, αν σκε-
φτούμε την αναβάθμιση του επιπέδου της γκαιμπελικής 
προπαγάνδας. 

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις μάς έλεγαν ότι το μόνο 
που μπορεί να γίνει είναι να αντιμετωπιστούν γρήγορα ορι-
σμένες «ενδογενείς ατέλειες» (π.χ. οι κακές «συντεχνίες» και 
η «κατανάλωση πάνω από τις παραγωγικές μας επιδόσεις» 
που είναι η «πραγματική γενεσιουργός αιτία της κρίσης»), να 
πειθαρχήσει «η χώρα και ο τόπος» στους κανόνες του παγκό-
σμιου ανταγωνισμού μέσω θεραπείας-σοκ και να δημιουρ-
γηθεί ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο αποτελούμενο από ένα 
μείγμα κεϋνσιανών και νεοφιλελεύθερων μέτρων. Η έξωθεν 
απειλή των «εταίρων» χρησιμοποιήθηκε για την εσωτερική 
αναδιάρθρωση και την πειθάρχηση του εσωτερικού ταξικού 
εχθρού – του προλεταριάτου.

Με την κυβέρνηση Παπαδήμου, και την τρικομματι-
κή συγκυβέρνηση που την ακολούθησε, η καλλιέργεια του 
φόβου σχετικά με μια πιθανή έξοδο της «χώρας» από την 
Ευρωζώνη, σχετικά με μια «ανεύθυνη» στάση πληρωμών, 
είτε «από τα πάνω» είτε «από τα κάτω», συνοδεύτηκε από τη 
συνειδητή δημιουργία μιας σειράς ηθικών πανικών και «εξω-
τερικών και εσωτερικών» απειλών – με πρώτες και καλύτε-
ρες αυτές των μεταναστευτικών «εισβολών» και των κου-
κουλοφόρων. Με την ενθάρρυνση και χρήση όμως της χ.α., 
η πολιτική του φόβου οδηγήθηκε στα όριά της: δεν μπόρε-
σε να εγγυηθεί ούτε την κοινωνική ειρήνη ούτε φυσικά την 
ανασυγκρότηση του κυκλώματος του συνολικού-κοινωνι-
κού κεφαλαίου. Από δω προέκυψε και η ανάγκη καταστολής 
της χ.α. από τη δεξιά αντιφασιστική κυβέρνηση και η ανά-
γκη συνολικότερης εναλλακτικής πολιτικής λύσης τόσο για 
το απονομιμοποιημένο κράτος όσο και για το «ηττημένο» –
λόγω της παράδοσής του στην ιδεολογική πρακτική της κοι-
νωνίας των ιδιοκτητών/πολιτών/γειτόνων– κίνημα ενάντια 
στα μνημόνια. Η εναλλακτική πολιτική λύση που βόλευε τους 
πάντες ήταν ο Σύριζα.

Από το 2015 και μετά δεν εγκαταλείφθηκε φυσικά η ρητο-
ρική περί «κράτους έκτακτης ανάγκης», αφού το διακύβευμα 
για την εξουσία συνέχισε να είναι η πειθάρχηση των κοινωνι-
κών αναγκών στις ανάγκες της διευρυμένης αναπαραγωγής 
του κεφαλαίου. Εκδημοκρατίστηκε όμως περαιτέρω η προ-
παγάνδα γύρω από το κράτος έκτακτης ανάγκης, δηλαδή 
την αναγκαιότητα των μνημονίων που τα επιβάλλει μεν μια 
«συντηρητική» ευρωπαϊκή ελίτ, αλλά «εμείς σαν καλοί αρι-
στεροί δίνουμε τη μάχη μας μέσα στο κοινό ευρωπαϊκό μας 
σπίτι για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών και ήδη 

μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι από το καλοκαίρι του 
2018… βγαίνουμε από τα μνημόνια»!5

Αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε τρία χρόνια μετά 
ότι εξακολουθεί να προωθείται μια συνδιαχείριση του κρά-
τους από το κόμμα και τα «κοινωνικά κινήματα», με τον τρό-
πο που γινόταν αρχικά, στο πρώτο εξάμηνο αριστερής δια-
κυβέρνησης, όπου στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων 
(δίπλα στην κυβερνητική ελίτ και την τρόικα) είχαν προστεθεί 
α) ο κομματικός μηχανισμός – η «διείσδυση του κόμματος 
στο κράτος»,
β) οι συνδεόμενοι με το κόμμα εκπρόσωποι των δομών 
αλληλεγγύης και 
γ) οι ενταγμένοι στις τυπικές και άτυπες επιτροπές συμ-
βούλων στα υπουργεία συνδικαλιστές, ακτιβιστές και 
ακαδημαϊκοί,
όμως οι βασικοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνη-
σης και της βάσης του κόμματος (και μέσω αυτής ενός εκτε-
ταμένου δικτύου που φτάνει ακόμα και τις παρυφές του 
αντιεξουσιαστικού χώρου) παραμένουν ανοιχτοί, όπως θα 
δούμε και παρακάτω. 

Στην 1η πανελλαδική συνάντηση Δομών Αλληλεγγύ-
ης, στις 9-10 Μαίου 2015 στο Γεωπονικό πανεπιστήμιο, υπό 
τον συντονισμό της Αλληλεγγύης για Όλους, μιας οργάνω-
σης δομών αλληλεγγύης που χρηματοδοτείται και ελέγχε-

5.  Ή, όπως το λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός κλείνοντας το μάτι στα 
μέλη και τους «κριτικούς» υποστηρικτές του κόμματός του, «ισχυ-
ρίζομαι με δυο λόγια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το 
αν μας αρέσει ή όχι, αποτελεί σήμερα το πιο πρόσφορο πεδίο της 
πάλης, ταξικής και πολιτικής. Και σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε 
να χαράξουμε τη πολιτική μας, αν θέλουμε να έχουμε νίκες για 
τις κοινωνικές δυνάμεις που ως Αριστερά εκπροσωπούμε και όχι 
διαρκείς και ηρωϊκές ήττες. Μόνο που σε αυτό το πλαίσιο οι νίκες 
ωριμάζουν αργά και δεν μπορεί να είναι συντριπτικές, σε αντί-
θεση με τις ήττες». (Από το άρθρο του Τσίπρα στην Εφημερίδα 
των Συντακτών στις 5/5/2018. Η έμφαση δική μας).
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ται από τον Σύριζα ή κάποιες συνιστώσες του, μπορεί η συνο-
μιλία των αλληλέγγυων με την υπουργό Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Θεανώ Φωτίου να μην τους εξασφάλισε την ικανο-
ποίηση όλων των αιτημάτων τους, στη συνέχεια όμως έγινε 
κάτι ακόμα πιο σημαντικό: εγκαινιάστηκε η σχετική κρατι-
κοποίηση αυτού που μέχρι πρότινος φαινόταν να αποτελεί 
κομμάτι της «κοινωνίας των πολιτών», δηλαδή ήρθε η λίγο-
πολύ προβλέψιμη αρχή του τέλους μιας ήδη αφομοιωμένης  
διαδρομής.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Σύριζα εισάγει το Ν.4368/2016, 
στον τίτλο του οποίου φιγουράριζε το πομπώδες «Διασφά-
λιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού» 
και ο οποίος παρουσιάστηκε από τους οπαδούς του ως καθι-
έρωση ενός «ενιαίου καθολικού πλαίσιου πρόσβασης στη 
δημόσια υγεία» που «σπάει την πλήρη σύνδεση της εργα-
σίας-ασφάλισης με την ιατροφαρμακευτική φροντίδα».6 
Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να νομιμοποιήσει και να αφή-

6.  Για μια αναλυτικότερη ερμηνεία της πολιτικής της ελεημοσύνης, 
δες 

σει ανέγγιχτη την μέχρι τότε ισχύουσα εργασιακή νομοθε-
σία που θεσμοθετούσε την ανασφάλιστη εργασία, αλλά σε 
ό,τι αφορά την εδώ ανάλυση, ο Σύριζα πέτυχε και κάτι άλλο: 
με την κρατική εγγύηση της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη άνεργων, υποαπασχολούμενων, «αυτοαπασχο-
λούμενων» με χρέη στα ασφαλιστικά τους ταμεία, άπορων, 
μεταναστών με ελληνικά νομιμοποιητικά έγγραφα ή άδεια 
παραμονής, δηλαδή με την εγγύηση της ελάχιστης δυνατής 
κρατικής μέριμνας, η κρατική φιλανθρωπία αναγορεύτηκε 
σε εφαρμοσμένη «αλληλεγγύη», δηλαδή στην real politik, 
πρακτική εφαρμογή όσων το «κίνημα αλληλλεγγύης» διεκ-
δικούσε. Να ένας άχαρος (αλλά αναμενόμενος στο πλαίσιο 
της αφομοίωσης) ρόλος για τους κινηματικούς αλληλέγγυ-
ους: να ασκούν «σοβαρό και διαρκή κοινωνικό έλεγχο για την 
πληρότητα εφαρμογής του νέου νόμου, με την ταυτόχρονη, 
διαρκή επισήμανση όλων των ανεπαρκειών»!7 

Με το να γίνει λοιπόν ο κρατικός ανθρωπισμός η κύρια 
πολιτική φτιασιδώματος της εντεινόμενης απαξίωσης απο-
δείχτηκε πόσο αντικαταστάσιμες είναι οι άτυπες δομές 
«αλληλεγγύης», ή, στην καλύτερη περίπτωση, συμπληρωμα-
τικές σε μια φιλανθρωπική διαχείριση της γενικευμένης υπο-
τίμησης. Αυτό ισχύει κυρίως για δομές υγείας, αφού η υγει-
ονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και η μείωση συμμετο-
χής στο κόστος των εξετάσεων-φαρμάκων με οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια έκανε πια περιττή σε μεγάλο βαθμό τη 
λειτουργία αλληλέγγυων, κινηματικών δομών. 

Είχε ήδη προηγηθεί, βέβαια, το κλείσιμο των τελευταί-
ων εσωτερικών μετώπων, δικαιώνοντας εν μέρει τους αγώ-
νες στους οποίους είχαν συμμετάσχει έντονα στελέχη, μέλη 
και φίλοι του Σύριζα. Η ρητορική της «ασφάλειας» έπαψε να 
συρρικνώνεται στην αστυνομική διάστασή της και εκμε-
ταλλευόμενη τη διαδεδομένη, ακόμη και μέσα στον α/α/α 
«χώρο», ιδεολογία των «μικρών νικών» και τις μειωνόμενες 
κοινωνικές προσδοκίες, η αριστερά του κεφαλαίου κατάφε-
ρε να δημιουργήσει μια πρωτοφανή κατάσταση σύγχυσης 
και αδυναμίας. 

Ας θυμηθούμε πόσο κατευναστικά λετούργησε στα πανε-
πιστήμια ο νόμος Μπαλτά (για όσο, βέβαια, κράτησε) με την 
κατοχύρωση της κατάργησης του ν+2, τη διατήρηση του 
πάσου στα 2ν, την επαναπρόσληψη των απολυμένων διοι-
κητικών υπαλλήλων, την επαναφορά της συμμετοχής των 
εργαζόμενων και των φοιτητών στις πρυτανικές εκλογές και 

 http://synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/ 2016/05/06/
φτυνουμε-την-ελεημοσυνη-ή-περί-της-με/

 από τη Συνέλευση Εργαζομένων-Ανέργων της πλατείας 
Συντάγματος. 

7.  http://epohi.gr/arsh-twn-apokleismwn-gia-tous-anasfalistous/
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στα όργανα διοίκησης των Σχολών και των Τμημάτων. Ταυτό-
χρονα, αποσιωπήθηκε από τα μέλη του κόμματος η λογική 
της αυτοχρηματοδότησης, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά 
και τα προγράμματα δια βίου μάθησης, η χρηματοδότηση 
βάσει της επιτυχούς λειτουργίας των Πανεπιστημίων ως επι-
χειρήσεων, οι επώνυμες έδρες, που ο ίδιος νόμος προέβλεπε 
συνεχίζοντας την προώθηση της επιχειρηματικοποίησης του 
Πανεπιστημίου και της λειτουργίας του με ιδιωτικο-οικονο-
μικά κριτήρια κόστους-οφέλους, όντας από αυτήν την άπο-
ψη πολύ κοντά στο νόμο Γιαννάκου, τον οποίο κατήγγειλαν 
μερικά χρόνια πριν τα ίδια αριστερά στελέχη που σήμερα βρί-
σκονται στην κυβέρνηση. Ομοίως, επισκιάστηκε η συντρι-
πτική μείωση της χρηματοδότησης και οι συνέπειές της στην 
κάλυψη των αναγκών των φοιτητών, με την τεράστια μείω-
ση της δαπάνης ανά φοιτητή, δηλαδή τη μείωση του κοινω-
νικού μισθού της εργατικής τάξης. Ή, τέλος, αποσιωπήθηκε 
ότι όχι μόνο διατηρούνταν οι ρυθμίσεις Διαμαντοπούλου για 
την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου αλλά μάλιστα 
χειροτέρευαν, αφού το άσυλο αναγνωριζόταν μόνο «για την 
προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την 
εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει».

Αφού ο νόμος Μπαλτά μπήκε στο συρτάρι, στο διάστημα 
που ακολούθησε, ταυτόχρονα με την κατάργηση της διάτα-
ξης του νόμου Διαμαντοπούλου που προέβλεπε τη διαγρα-
φή φοιτητή που δεν εγγράφεται για δύο συνεχόμενα εξά-
μηνα με τροπολογία του Φίλη, ανακοινώθηκε η περαιτέρω 
περικοπή της χρηματοδότησης σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ κατά 
20% και προτάθηκε η διευκόλυνση της αξιοποίησης της περι-
ουσίας των πανεπιστημίων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της 
αυτοχρηματοδότησής τους. 

Η ίδια τακτική της πρόκλησης σύγχυσης με ένα συνδυα-
σμό πολιτικών απαξίωσης και ανέξοδου κατευνασμού συνε-
χίζεται. Πιο πρόσφατα, ο νόμος Γαβρόγλου, αφού επανέφε-
ρε μεν κάποιες ακρωτηριασμένες διατάξεις και δικαιώμα-
τα που είχαν καταργηθεί από τον νόμο Διαμαντοπούλου το 
2011 (όπως η επαναφορά του ασύλου, η οριστική κατάργηση 
των Συμβουλίων Ιδρύματος, η συμμετοχή στα όργανα διοί-
κησης εκπροσώπων των φοιτητών και η αλλαγή στον τρό-
πο εκλογής των πρυτανικών αρχών), την ίδια στιγμή ενέτει-
νε την επιχειρηματική λειτουργία του πανεπιστημίου (θεσμο-
θέτηση διδάκτρων για καινούργια ολιγόμηνα εντατικά προ-
γράμματα σπουδών, για διετή προγράμματα σπουδών για 
τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, για προγράμματα δια βίου μάθη-
σης και παραρτημάτων των ιδρυμάτων σε χώρες του εξω-
τερικού καθώς και σε όλα τα μεταπτυχιακά).

Ξαναγυρνώντας στο πρώτο εξάμηνο, θα μπορούσαμε 
επίσης να αναφερθούμε στην επαναπρόσληψη των καθαρι-
στριών στο ΥΠΟΙΚ τον Ιούνιο του 2015 (και την οριστική από-
φαση του Άρειου Πάγου τον Ιούλιο του 2015, με την οποία 
κρίθηκε παράνομη η απόλυσή τους), στο άνοιγμα της ΕΡΤ και 
τη «δικαίωση των τίμιων αγώνων», στο αρχικό πάγωμα της 
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και στην κατάργησή της στη συνέχεια με την παλιά 
της μορφή επί κυβέρνησης «μαύρου μετώπου» –παρά τη 
συστηματική, σκόπιμη και διαρκή χρήση της απειλής περί 
επαναφοράς της με άλλη μορφή–, στην κατάργηση των πει-
θαρχικών στο δημόσιο, στην κατάργηση της τράπεζας θεμά-
των στα λύκεια, στην έως και κατά 70% απελευθέρωση των 
μεταναστών από τα τότε κέντρα κράτησης, στη μεταρρύθ-
μιση του σωφρονιστικού συστήματος κλπ. Όλα θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, που έδει-
ξαν πως η νέα αριστερή διαχείριση του κράτους επικροτεί 
μεν τις αγωνιστικές κινήσεις, στο βαθμό όμως που αυτές δεν 
απειλούν «την πορεία της διαπραγμάτευσης», τη «σταθερό-
τητα της κυβέρνησης», την κοινοβουλευτική δημοκρατία και 
την «κοινωνική ειρήνη», δηλαδή την απρόσκοπτη αναπαρα-
γωγή των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. 

Και φυσικά η επίδραση του φετίχ της «πραγματικής δια-
πραγμάτευσης με τους θεσμούς [sic]» μπορεί μεν σήμερα να 
έχει ξεφτίσει εντελώς, ωστόσο, παρέμενε σταθερά το άλλο-
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θι που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση για να μην ικανοποιεί 
καμία οικονομική και μισθολογική διεκδίκηση και, δυστυχώς, 
είχε θεωρηθεί από πολύ κόσμο και πολλούς αγωνιστές λογι-
κό και αποδεκτό σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Σταδι-
ακά, η αποδοχή αυτού του μάντρα κατέκτησε θέση αξιώμα-
τος που εσωτερικεύτηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάσει να 
απονομιμοποιείται αυτή καθαυτή η έννοια της διεκδίκησης, 
ενώ μόλις λίγα χρόνια πριν θεωρείτο δεδομένη. Η παράλυση 
και απονεύρωση του διεκδικητικού κινήματος ενάντια στην 
απαξίωση δεν ήρθε όμως σαν αποτέλεσμα της αυτοματι-
κής αποδοχής κάποιας ακαθόριστης «ήττας» ή μέσα από μια 
φαταλιστική αντιμετώπιση μιας αδήριτης «αντικειμενικής» 
πραγματικότητας. Ήταν περισσότερο η πρακτική και ψυχο-
λογική επίπτωση που επέφερε η ρητή ή υπόρρητη ανάθεση 
της συνέχισης του αγώνα στους «συναγωνιστές» που πλέον 
είναι σε θέσεις εξουσίας. «Πρώτη φορά αριστερά» σημαίνει 
ότι η εξουσία δεν είναι πλέον απρόσιτη στο κίνημα. Το πρώ-
το εξάμηνο στα Υπουργεία οργανικές θέσεις κατέλαβαν αντι-
φασιστικά και αντιμνημονιακά στελέχη της αριστεράς που 
το προηγούμενο διάστημα συμμετείχαν ως συνδικαλιστές ή 
ακτιβιστές στις κινητοποιήσεις εναντίον των πολιτικών των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Αν και δεν είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε το σημερινό μέγεθος της «αγωνιστικής συμμετο-
χής» σε θώκους ή απλά θέσεις ευρύτερα στο δημόσιο τομέα 
μέσω πολιτικών γνωριμιών, μπορούμε να πούμε μετά βεβαι-
ότητας ότι οι πελατειακές σχέσεις καλά κρατούν επί αριστε-
ρής κυβέρνησης. Η διαφορά με το παρελθόν βρίσκεται στην 
προσαρμογή των κριτηρίων επί το αγωνιστικότερον με την 
ανταμοιβή να βασίζεται στον πρότερο αγωνιστικό βίο.

Ο «πολιτικός της διπλανής πόρτας» είναι εδώ για να 
«ακούσει το λαό», να διαχειριστεί αποσπασματικά τα προ-
βλήματά του, να έρθει σε επαφή με τις «κοινωνικές ομά-
δες» που πλήττονται από επιμέρους πλευρές της πολιτικής 
των μνημονίων, να υποσχεθεί την μελλοντική ικανοποίη-
ση των αιτημάτων τους στηριζόμενος στη συντεχνιακή και 
τη φιλανθρωπική λογική για την κάλυψη των προλεταρια-
κών αναγκών. Η επιτυχία αυτής της αφομοιωτικής πολιτι-
κής έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εξοικείωση του κινή-
ματος με την εξουσία αλλά και την καταγγελία και τη συνεχι-
ζόμενη προβοκατορολογία ενάντια σε αγώνες που θεωρού-
νται από επικίνδυνοι (χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα 
των κινητοποιήσεων για την κατάργηση του «κουκουλονό-
μου», της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και των φυλακών 
τύπου Γ το 2015), γιατί διεξάγονται εκτός των θεσμών, των 
«αντι-θεσμών» και της κυβερνητικής διαμεσολάβησης, έως 
ενοχλητικοί και δυνητικά επικίνδυνοι (όπως οι ελεγχόμενες 
από αριστερά κόμματα πρόσφατες κινητοποιήσεις εναντί-
ον των πλειστηριασμών).

Κατ’ εξοχήν πεδίο εκδίπλωσης του ανθρωπισμού του 
κεφαλαίου προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της αριστερής του εκδοχής αλλά και ευκαιρία για την εκ νέου 
νομιμοποίηση της κυβέρνησης αποδείχτηκε η κρατική διαχεί-
ριση της μαζικής μεταναστευτικής εισόδου από τα μέσα του 
2015 και μετά.8 Η «προσφυγική τραγωδία», όπως πλασαρίστη-
κε από την αριστερά του κεφαλαίου, ήταν το τερραίν όπου 
πέτυχε πολλαπλούς στόχους και, πρώτα απ’ όλα, την παρου-
σίαση των αποτελεσμάτων αιματηρών διαδικασιών καπιταλι-
στικής απαξίωσης και πρωταρχικής συσσώρευσης στον πλα-

8.  Αναλυτικότερο κείμενο για τη διαχείριση του πρόσφατου μετανα-
στευτικού ρεύματος από την αριστερά του κεφαλαίου θα δημο-
σιευθεί στο επόμενο τεύχος των ΠτΓ.
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νήτη ως «ανθρωπιστική κρίση».9 Την ιδεολογική αυτή επιτυχία 
διαδέχτηκε η επιλογή της κυβέρνησης του Σύριζα να επιτρέ-
ψει τη μαζική διέλευση των μεταναστών (και μάλιστα χωρίς 
καταγραφή) και έτσι να επωφεληθεί διπλά: από την απαλλα-
γή, αφενός, από τον κύριο όγκο της ανεπιθύμητης, πλεονά-
ζουσας στην Ελλάδα μεταναστευτικής εργασιακής δύναμης 
(η οποία, αντίθετα, έγινε καλοδεχούμενη στη Γερμανία για 
λόγους που αφορούν την εκεί καπιταλιστική αξιοποίηση), και 
από τη διατήρηση ή και ενίσχυση του αντιρατσιστικού προ-
φίλ του, αφετέρου, και συνεπώς από την επαναπροσέγγιση 
του, λόγω τρίτου μνημονίου, αποξενωμένου του κόσμου.10 

Η κρατικά ενορχηστρωμένη αντιρατσιστική εκστρατεία 
εθελοντικής προσφοράς, που βρήκε μεγάλη απήχηση στην 
«κοινωνία των πολιτών», διεξήχθη σε πολλά επίπεδα. Πρώτα 
απ’ όλα στο επίπεδο της υλικής προσφοράς με τη συλλογή 
ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρουχισμό κλπ) από όλων 
των ειδών τους εθελοντές, μετά στο επίπεδο της προπαγάν-
δας (εγκύκλιοι-ντιρεκτίβες στα σχολεία για διάφορες αντι-
ρατσιστικές δραστηριότητες) και κυρίως στο επίπεδο της 
εμπέδωσης της λογικής ότι η κοινωνική αναπαραγωγή και το 
κόστος της αφήνονται σε μεγάλο βαθμό σε ΜΚΟ και «κοινω-
νικά δίκτυα» εθελοντικής εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εγκλω-
βισμένοι στην Ελλάδα πρόσφυγες χρησιμοποιήθηκαν από το 
κράτος σαν μέσο για τη νομιμοποίηση μιας περαιτέρω επίθε-
σης στον κοινωνικό μισθό. Η διαχείριση της «προσφυγικής κρί-
σης» αποτέλεσε τη συνέχιση και την εμβάθυνση της ευφυούς 

9.  Σημαντική συμβολή σε μια ταξική ανάλυση των επίδικων γύρω 
από την πρόσφατη μεταναστευτική έκρηξη (φιλανθρωπία, αλλη-
λεγγύη, υποκειμενικές βλέψεις των μεταναστών) αποτέλεσε η 
μπροσούρα της ομάδας Υπόγεια Σήραγγα, Μετανάστευση: Μια 
ευκαιρία(;) για το κεφάλαιο.

10.  Δείτε πχ πως ένας θεωρητικός του «πλήθους» και της «αυτονο-
μίας της μετακίνησης» των μεταναστών ενθουσιάστηκε με την 
«πολιτική της Τασίας Χριστοδουλοπούλου [που] ήταν –πιθανόν 
σιωπηρά, αλλά πάντως συνειδητά– να αφήνει τους Σύρους να 
περνάνε προς τη Μακεδονία. Η μέχρι τώρα υπουργός δεν εξέδω-
σε κάποιο σχετικό νόμο, ούτε το διακήρυξε δημόσια στις δηλώ-
σεις της για τις οποίες μάλιστα δέχθηκε χλευασμό και ειρωνείες, 
αλλά στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται χωρίς να λέγονται. 
Η πρακτική τής μέχρι τώρα κυβέρνησης ήταν εκείνη που ανέστει-
λε πρώτη αυτή το Δουβλίνο, εφόσον το αχρήστευσε de facto αν 
και όχι de jure. Η Μέρκελ απλώς συνήγαγε το λογικό συμπέρα-
σμα. Το βασικό όμως είναι ότι, όποια και αν είναι η συμβολή τού 
ενός ή του άλλου, το 2015 ο τοίχος του Δουβλίνου έπεσε. Πρό-
κειται για μια εξέλιξη που ούτε μπορούσαμε να τη φανταστού-
με όσοι, στις αρχές της χιλιετίας, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε 
και να δράσουμε, στο πλαίσιο ή στα περιθώρια των τότε Κοινω-
νικών Φόρουμ (ξεκινώντας από το «δίκτυο frassanito» και μετά 
με άλλες μορφές), με βάση την αυτονομία της μετακίνησης», 
Άκης Γαβριηλίδης, https://nomadicuniversality.com/2015/09/05/ 
πώς-ο-συριζα-ανέτρεψε-το-καθεστώς-των-σ/

αφομοίωσης του προηγούμενου κινήματος κατά της απαξί-
ωσης από τον Σύριζα και ιδιαίτερα των κάθε είδους εθελοντι-
κών πρακτικών αυτοβοήθειας και γενίκευσης της αυτοδιαχεί-
ρισης της φτώχειας, οι οποίες το 2012 είχαν ήδη καταφέρει να 
απομακρύνουν από το προσκήνιο κάθε προοπτική ανάπτυ-
ξης ενός επιθετικού διεκδικητικού προλεταριακού κινήματος. 
Στα αποτελέσματα αυτής της αφομοίωσης θα αποδώσουμε 
άλλωστε και τη στελέχωση των ΜΚΟ από πολλούς πολιτικο-
ποιημένους αλληλέγγυους, για τους οποίους το βασικό κίνη-
τρο δεν ήταν τόσο η (κακοπληρωμένη άλλωστε) εργασία όσο 
η «προσφορά» αλληλεγγύης και η «προϋπηρεσία».

Μετά τη συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία και τον κάθε-
το διαχωρισμό μεταξύ των προσφύγων/μεταναστών στην 
Ελλάδα ανάμεσα σε όσους είναι παγιδευμένοι στην ηπειρω-
τική χώρα και εκείνους που είναι έγκλειστοι στα ελληνικά 
νησιά, θα χαρακτηρίζαμε την κρατική διαχείριση των μετανα-
στών ως ταλάντευση ανάμεσα σε μια αποσπασματική μισο-
ενταξιακή/μισο-γκετοποιητική πολιτική διαχείρισης ενός 
παγιδευμένου, περιττού για το κεφάλαιο και ως επί το πλεί-
στον διαχωρισμένου πληθυσμού από τη μια και μια ξεκάθα-
ρα κατασταλτική πολιτική από την άλλη. Οι τριβές, συνεπώς, 
ακόμα και με την αλληλέγγυα βάση του Σύριζα ήταν αναπό-
φευκτες. Ωστόσο, όπως φάνηκε, η καταστολή ήταν κομμάτι 
μιας ευέλικτης στρατηγικής απέναντι στις μη θεσμοποιημέ-
νες δραστηριότητες αλληλεγγύης και καθοριζόταν από δια-
φοροποιημένα κριτήρια και όχι απαραίτητα από την πολιτική  
φυσιογνωμία τους: καμία ανοχή από το 2016 και μετά σε κινή-
σεις αλληλεγγύης στα νησιά (κάτι που αφορούσε ακόμα και 
σε μικρές ΜΚΟ) ή σε καταλήψεις στέγης στη Θεσσαλονίκη 
λόγω συγκεκριμένων δεσμεύσεων απέναντι στην εκκλησία, 
διευκόλυνση όμως από την άλλη μεριά των μεγάλων καταλή-
ψεων στην Αθήνα στις οποίες υπάρχει πολιτική γειτνίαση με 
τον Σύριζα. Να πως περιγράφει αυτές τις σχέσεις ένα κομμα-
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τικό του μέλος που συμμετέχει στην Παμπειραϊκή Πρωτοβου-
λία Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών: «Είναι και το 
άλλο θέμα, το θέμα των καταλήψεων, οι καταλήψεις αυτή τη 
στιγμή είναι ένας απορροφητήρας, απορροφούν τους κρα-
δασμούς και τα κενά, δεν πρέπει να βλέπουμε τις καταλήψεις 
σαν εχθρούς, αντίθετα κάνουν τη δουλειά της κυβέρνησης και 
έχω πάντα πει οι πρώτοι καταληψίες έπρεπε να είναι η κυβέρ-
νηση, η ίδια, να φωνάξει την Παμπειραϊκή, να επιτάξει τα κτή-
ρια και να βάλει μέσα εμάς, εμείς έχουμε τώρα εθελοντές που 
είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα καμπς…».11

Αν λάβουμε υπόψη μας α) τις υποκειμενικές βλέψεις των 
μεταναστών, από τους οποίους όσοι δεν έχουν ήδη φύγει 
για Ευρώπη ή είναι σε κατάσταση τράνζιτ ή νιώθουν εγκλω-
βισμένοι στην Ελλάδα, β) το χαμηλό επίπεδο ταξικών αγώ-
νων γενικότερα που διαμορφώνει το περιβάλλον με το οποίο 
έρχονται αντιμέτωποι οι μετανάστες και το οποίο αναπό-
φευκτα τους καθορίζει και, γ) την αξιοποίηση κάθε είδους 
κίνησης αλληλεγγύης προς τους μετανάστες από το κρά-
τος για λογαριασμό του, τότε θα φτάσουμε σε πολύ δυσάρε-
στα συμπεράσματα σχετικά με το πρόσφατο παρελθόν και 
το παρόν του πολυεθνικού ταξικού ανταγωνισμού. Κι αυτό 
γιατί, παρά τις προθέσεις ακόμη και των πιο ριζοσπαστών 
ακτιβιστών, ταξική αλληλεγγύη ως αμοιβαία υποστήριξη 
σε έναν κοινό αγώνα δεν υπήρξε. Με αυτό ως δεδομένο, οι 
περισσότερες δραστηριότητες αλληλεγγύης κατέληξαν να 
αποτελούν «ριζοσπαστικές» εκδοχές φιλανθρωπίας, ανεξάρ-
τητα από τις αρχικές προθέσεις τους.12 Τουλάχιστον, ας ανα-
γνωρίζουμε από που αντλεί τη δύναμη και τη νομιμοποίησή 
του το κράτος όταν θα κάνει ταμείο για μια ακόμα φορά… 

11.  Σωτήρης Αλεξόπουλος, συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό 
Στο Κόκκινο, 25/5/2017.

12.  Κι αυτό πρέπει να αναγνωστεί ως αυτοκριτική πρώτα απ’ όλα, 
αλλά και ως κριτική για το ριζοσπαστικό κίνημα εν γένει, όπως 
συνέβη στην περίπτωση της ημι-ένταξης των προσφυγόπουλων 
στην κρατική εκπαίδευση: απέναντι στις ρατσιστικές αντιδράσεις 
ορισμένων γονιών που υποστηρίζονταν ή καθοδηγούνταν από 
την χ.α., η απάντηση του κινήματος (της δικής μας συμπεριλαμ-
βανόμενης) ήρθε αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις και την 
ανικανότητά της να επιβάλλει μια ταξική πολιτική, καθώς δεν έκα-
νε τίποτα άλλο παρά να υποστηρίζει και να διευκολύνει πρακτι-
κά ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ημι-ένταξης. Δεν αποτελεί αυτό 
απόδειξη του γεγονότος ότι, όταν οι ταξικοί αγώνες είναι αδύνα-
μοι, η κυρίαρχη στάση θα είναι η επιβεβαίωση της λογικής του 
«μικρότερου κακού», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το πιο ευάλω-
το τμήμα του προλεταριάτου; 
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Στην πρώτη εκδήλωση απολογισμού του κινήματος 
και κριτικής στην κυβέρνηση του Σύριζα που διοργα-
νώσαμε τον Μάιο του 2015 στη Βίλλα Ζωγράφου ξεκι-

νούσαμε ως εξής το κομμάτι για τις προλεταριακές ανάγκες:

Το βαρετό πλέον θέαμα της «διαπραγμάτευσης» με τους 
«εταίρους» του ελληνικού κράτους και οι επιμέρους, θεσμι-
κές κυρίως, αλλαγές που έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση 
του Σύριζα έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα σαν το μπλε 
χάπι της ύπνωσης, ένα χάπι που το έχει καταπιεί αμάση-
το ένα σημαντικό κομμάτι των προλετάριων αλλά και ένα 
σημαντικό κομμάτι του κινήματος που μέχρι πριν τις εκλο-
γές αγωνιζόταν ενάντια στη βίαιη εσωτερική υποτίμηση. 
Ωστόσο, στην «έρημο του πραγματικού» τα πράγματα είναι 
πολύ ξεκάθαρα για όσους θέλουν πραγματικά να τα δουν: η 
μόνη διαπραγμάτευση που λαμβάνει χώρα είναι αυτή ανά-
μεσα στην ηγεσία και τη βάση του Σύριζα, με στόχο να πει-
στεί η τελευταία ν’ αποδεχτεί το νέο μνημόνιο και την απο-
πληρωμή του χρέους.1

1.  Το καπιταλιστικό κράτος-κρίση, η αριστερή διαχείρισή του, η πολι-
τική της αφομοίωσης και οι προλεταριακές ανάγκες. http://www.
tapaidiatisgalarias.org/?page_id=209

Κι αυτή τη διαπίστωση την κάναμε σε μια εποχή που κυκλο-
φορούσε ευρέως μέσα στον α/α/α χώρο η εκτίμηση ότι η 
κυβέρνηση ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και να 
επιστρέψει στη δραχμή για να… υποτιμηθεί υποτίθεται η 
ήδη μεθοδικά υποτιμημένη εργασιακή μας δύναμη! Τέλος 
πάντων, για μας ήταν σαφές ότι ήδη από τη συμφωνία της 
20ης Φεβρουαρίου 2015 η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι 
θα αποπληρώσει πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις το χρέ-
ος και ότι θα έχει επιπλέον πρωτογενή πλεονάσματα. Από 
αυτές τις δεσμεύσεις προέκυψε η συνεχιζόμενη στο διηνε-
κές λιτότητα, η συνέχιση δηλαδή της άγριας λεηλασίας του 
πλούτου που εμείς οι ίδιοι παράγουμε, η βίαιη απαξίωση της 
εργασιακής μας δύναμης. Εξού και η συνέχιση της άγριας 
φορολόγησης της εργατικής τάξης, οι μισθοί και οι συντά-
ξεις που δεν επαρκούν για την αναπαραγωγή μας, η διά-
λυση της υγειονομικής περίθαλψης, οι ιδιωτικοποιήσεις, η 
συνέχιση της καταστροφής του περιβάλλοντος στις Σκου-
ριές και στον Σαρωνικό, η συνεχιζόμενη επιχείρηση κατάρ-
γησης της κυριακάτικης αργίας, η αύξηση των πλειστηρια-
σμών, η μη καταβολή επιδόματος ανεργίας στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των ανέργων, το πέταγμα των μεταναστών 
από τα κέντρα κράτησης στην ανοιχτή φυλακή χωρίς κανέ-
να εγγυημένο εισόδημα (πέρα από την εγγύηση ότι κάποιοι 

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ



τα παιδια τησ γαλαρίασ92

εξ αυτών θα καλύψουν τις ανάγκες της Γερμανίας σε εργα-
τικό δυναμικό), η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη-
σης στα 67 και η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτή-
σεων, η αύξηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης, δηλαδή στα μέσα συντήρησης της εργασιακής μας 
δύναμης… και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Με άλλα 
λόγια, τίποτε ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει για τον άμεσο και 
τον κοινωνικό μισθό της εργατικής τάξης που παραμένουν 
καταβαραθρωμένοι εδώ και οκτώ χρόνια.

Η διάρκεια και η συστηματικότητα της επίθεσης στην 
εργατική τάξη δεν έχουν ωστόσο μόνο υλικές συνέπειες. 
Η υποτίμηση μετατράπηκε σε απαξίωση της εργασιακής 
δύναμης, δηλαδή σε περιορισμό των προλεταριακών 
αναγκών και σε μείωση των κοινωνικών προσδοκιών. 
Υπό αυτή τη συνθήκη, οι αριστεροί διαχειριστές του 
καπιταλιστικού κράτους επιδίωξαν και πέτυχαν την 
επανανομιμοποίηση του κράτους των κομμάτων και την 
πρόσδεση της εργατικής τάξης σε αυτό, το πρώτο εξάμηνο 
του 2015 μέσα από την ικανοποίηση ορισμένων θεσμικών 
αιτημάτων των αγώνων της προηγούμενης περιόδου που 
δεν είχαν δημοσιονομικό κόστος –δεν οδηγούσαν δηλαδή 
σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών και επομένως του 
κοινωνικού μισθού, ούτε φυσικά σε αύξηση του άμεσου 
μισθού– και, μετά την κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος, 
με τη σχετική ικανοποίηση των αντιρατσιστικών αισθημάτων 
και την αντιρατσιστική επαγγελματική (εξίσου σχετική) 
αποκατάσταση ενός κομματιού του κινήματος. Μέσα από 
υπολογισμένες δόσεις φιλανθρωπίας, ήπια αστυνομική 
διαχείριση και μια επιχειρηματολογία του τύπου «κοιτάξτε, 
εμείς δεν είμαστε σαν τους βενιζελοσαμαράδες και τους 
φασίστες, αλλά δεν μας αφήνουν να προκόψουμε οι 
κακοί Γερμανοί», η κυβέρνηση κατάφερε να παρουσιάσει 
τα μνημόνια ως οριστική κατάσταση και να διατηρήσει 
τις κοινωνικές προσδοκίες χαμηλά, πράγμα που κάνει 
την πολιτική της να φαίνεται σαν το μικρότερο κακό 
παρόλο που η βασική πολιτική κατεύθυνση παραμένει 
ίδια. Σε αυτό φυσικά έχει συμβάλλει το γεγονός ότι εδώ 
και δεκαετίες, πολύ πριν από το ξέσπασμα της λεγόμενης 
κρίσης του χρέους, κυρίαρχη τάση μέσα στους εργατικούς 
αγώνες ήταν η ικανοποίηση κλαδικών αιτημάτων ενώ  
ταυτόχρονα οι αγώνες παρέμεναν διαχωρισμένοι 
και απομονωμένοι χάρη τόσο στο περιεχόμενο του 
συνδικαλισμού όσο και στην ανεπάρκεια της μεγαλύτερης 
μερίδας της βάσης των συνδικάτων να δει πέρα από 
τη μύτη της. Αυτό κάνει ευκολότερη την άσκηση  
της κυβερνητικής πολιτικής με τη συνεπικουρία των 
αριστερών, και όχι μόνο, συνδικαλιστών. Για να μην 
αναφερθούμε τέλος ξανά στην υπερίσχυση μέσα στο κίνημα 
της περιόδου 2010-2014 των πρακτικών διαχείρισης της 

φτώχειας και δημιουργίας «κοινωνικών και αλληλέγγυων» 
επιχειρήσεων, για τις οποίες θα μιλήσουμε εκτεταμένα στο 
επόμενο τεύχος.

Όπως συμβαίνει πάντοτε σ τον καπιταλισμό, η 
ικανοποίηση των προλεταριακών αναγκών υπάγεται 
στις ανάγκες της αναπαραγωγής των καπιταλιστικών 
κοινωνικών σχέσεων. Ωστόσο, οι προλεταριακές ανάγκες 
–είτε προέρχονται από το στομάχι είτε από τη φαντασία– 
διαμορφώνονται κοινωνικά και ιστορικά και εμπεριέχουν 
το στοιχείο του αυτοκαθορισμού αφού ως προλετάριοι 
δεν είμαστε απλώς εξαρτήματα της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης. Καθώς το προλεταριάτο υπάρχει ταυτόχρονα 
για το κεφάλαιο και τον εαυτό του, βρίσκεται σε μια συνεχή 
(αλλά όχι αναγκαστικά μόνιμη) πάλη με το κεφάλαιο 
προσπαθώντας να επιβάλλει την ικανοποίηση όσο γίνεται 
περισσότερων αναγκών του, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει από 
τη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης εμπορευμάτων. 
Οι ανάγκες των προλετάριων αναγνωρίζονται από το 
κεφάλαιο και το κράτος του μόνο στον βαθμό που μπορούν 
να ενταχθούν στην καπιταλιστική διαδικασία αξιοποίησης. 
Κι αυτό μέσα στην κρίση δεν μπορεί παρά να σημαίνει 
απόπειρα περιορισμού ακόμη και αναγκών που στο κοντινό 
παρελθόν θεωρούνταν στοιχειώδεις. 

Αυτό που επιχειρείται τώρα, με πολύ μεγαλύτερη 
επιτυχία σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι 
η απονοηματοδότηση και ο περιορισμός των αναγκών μας 
στο όνομα της «εθνικής προσπάθειας για την ανάκαμψη 
της εθνικής οικονομίας». Οι απολογητές της κυβέρνησης, 
είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός του κινήματος, κηρύττουν 
την υπομονή και την εγκράτεια ενώ δεν έχουν διστάσει να 
υπονομεύσουν τους ελάχιστους επιμέρους αγώνες που 
έχουν αναπτυχθεί επί κυβέρνησης Σύριζα λέγοντας ότι είναι 
ακατανόητοι και άνευ περιεχομένου αφού «κυβερνητική 
διάθεση υπάρχει αλλά δεν υπάρχουν λεφτά». Η σαθρή 
επιχειρηματολογία τους συνοψίζεται στο ότι ο Σύριζα, 
όντας κομμάτι του κινήματος ενάντια στα μνημόνια, θα 
ικανοποιήσει εν ευθέτω χρόνω όλα τα αιτήματα αφού 
όμως πρώτα εφαρμόσει ως κυβέρνηση μια «ήπια λιτότητα», 
όπως οργουελικά ονομάζουν τη συνέχιση της πολιτικής της 
απαξίωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αγώνες αυτής της περιόδου 
δεν έχουν απλώς μια υλική πλευρά, αυτή της βελτίωσης 
των υλικών όρων αναπαραγωγής της εργατικής τάξης, 
αλλά αποκτούν και ένα ιδεολογικό διακύβευμα, αποκτούν, 
δηλαδή, και τον χαρακτήρα της εναντίωσης στην 
αφομοίωση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί 
μια νέα κινηματική δυναμική που θα αντιστρέψει την 
τάση περιορισμού των προσδοκιών της εργατικής τάξης 
και την προπαγάνδα της αριστεράς του κεφαλαίου ότι 
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πρέπει να κάνουμε υπομονή και να βάλουμε πλάτη στην 
«εθνική προσπάθεια» για να ικανοποιηθούν κάποτε, στο 
μέλλον, οι ανάγκες μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αναδείξουμε ότι τα ψίχουλα που μας πετάνε που και που 
δεν αρκούν καν για την ανάκτηση των απωλειών των  
τελευταίων 8 χρόνων. 

Το Μάιο του 2015 ήμασταν ακόμα αισιόδοξοι και είχαμε 
την ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος θα τα έπαιρνε στο κρανίο 
με τον Σύριζα και θα ξεκινούσε ένα νέο κίνημα ενάντια στη 
λιτότητα. Γι’ αυτό το προαναφερόμενο κείμενό μας για τις 
προλεταριακές ανάγκες τέλειωνε με έναν μαχητικό τρόπο:

Εφόσον δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα, πρέπει να 
ξαναβρούμε το νήμα των αγώνων της προηγούμενης περι-
όδου και με απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις δημοσίων 
κτηρίων να διεκδικήσουμε άμεσα την αύξηση των μισθών 
και των συντάξεων πέρα από κλαδικούς ή εθνικούς διαχω-
ρισμούς. Στον αντίποδα των ψευδαισθήσεων της «διαγρα-
φής του χρέους που μόνο το κράτος μπορεί να κάνει» ν’ 
αναπτύξουμε αγώνες άρνησης πληρωμών προς το ελλη-
νικό κράτος από τα κάτω. Μη πληρωμή χαρατσιών, φόρων, 
δόσεων, εισιτηρίων στα μμμ, ρεύματος. Να προχωρήσουμε 
σε επανασυνδέσεις ρεύματος και οργανωμένες απαλλοτρι-
ώσεις εμπορευμάτων και κτηρίων. Πρακτικές που αναπτύ-
χθηκαν είτε γενικευμένα είτε μειοψηφικά στον προηγούμε-
νο κύκλο αγώνων (από το φοιτητικό κίνημα του 2006-2007 
έως και το 2012). Στον αντίποδα των ψίχουλων που υπόσχο-
νται με την αύξηση του κατώτερου μισθού σε… 50 χρό-
νια, ν’ αναπτύξουμε αγώνες για γενική αύξηση και εξίσωση 
όλων των μισθών προς τα πάνω. Στον αντίποδα των προ-
γραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και voucher ν’ απαιτή-
σουμε την αύξηση του επιδόματος ανεργίας και την κατα-
βολή του επ’ αόριστον σε όλους τους ανέργους και χωρίς 
προϋποθέσεις. Στον αντίποδα της αστικής δημόσιας σφαί-
ρας αριστερής κοπής ν’ αναπτύξουμε μια προλεταριακή 
δημόσια σφαίρα όπου θα συζητάμε και θα οργανώνουμε 
τις προλεταριακές μας ανάγκες και επιθυμίες ενάντια στις 
ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής, και μάλιστα προς 
την κατεύθυνση της υπέρβασής τους και του μετασχημα-
τισμού τους σε ανθρώπινες ανάγκες.

Τον Ιούλιο του 2015 επιστρέψαμε στο «σπίτι μας», στην 
πλατεία Συντάγματος, και προσπαθήσαμε να συμβάλουμε 
στην αναγέννηση του κινήματος μέσα από τις δραστηριό-
τητες της Συνέλευσης Εργαζομένων-Ανέργων της Πλατείας 
Συντάγματος. Εις μάτην… Δεν είχαμε ακόμα συνειδητοποι-
ήσει ότι η εκλογή του Σύριζα δεν ήταν συνέπεια της ήττας 
του προηγούμενου κινήματος και κάποιων αδυναμιών που 
θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Ήταν η ΝΙΚΗ του προηγού-
μενου κινήματος.

Αστική και προλεταριακή 
δημόσια σφαίρα 

Ένας όρος που αναφέρθηκε παραπάνω και έχει χρησιμο-
ποιηθεί από μας πολλές φορές –η προλεταριακή δημόσια 
σφαίρα– απαιτεί ορισμένες διευκρινήσεις. Τον είχαμε χρη-
σιμοποιήσει στη δεύτερη έκδοση της μπροσούρας Σκοτώ-
νουν τα άλογα όταν γεράσουν, στην ανάλυση της εξέγερ-
σης του 2008 στο 14ο τεύχος το 2009 και σε αρκετές άλλες 
περιπτώσεις. Μόνο όμως μετά την εμπειρία της πλατείας 
Συντάγματος το 2011, όταν παρατηρήσαμε την αδυναμία 
των προλετάριων που συμμετείχαν στην κάτω πλατεία να 
διαχωριστούν από την αστική δημόσια σφαίρα αποφασί-
σαμε ν’ ασχοληθούμε πιο εμπεριστατωμένα με την ιστορία 
και το περιεχόμενό του. Επιστρέψαμε στο υλικό που είχαμε 
συγκεντρώσει ήδη από το 2007 –στη θεωρητική δουλειά 
του Χάμπερμας, των Νεγκτ και Κλούγκε, των περιοδικών 
New German Critique και October– και παρουσιάσαμε στα 
αγγλικά τον Αύγουστο του 2011 σε μία διεθνιστική συνάντη-
ση στη Γαλλία μια πρώτη προσέγγιση στο ζήτημα της δημό-
σιας σφαίρας. Θα παραθέσουμε παρακάτω την, μέχρι σήμε-
ρα αδημοσίευτη, παρουσίαση που είχαμε κάνει τότε στη 
μορφή που της δώσαμε στις αρχές του 2014, όταν το κείμε-
νο σχεδιαζόταν να δημοσιευτεί στο τεύχος 16-17 αλλά τελι-
κά δεν μπήκε για λόγους έλλειψης χώρου. Έχουν γίνει μόνο 
ορισμένες αναγκαίες υφολογικές και συντακτικές αλλαγές:

To 1972, την εποχή που οι εργατιστές στην Ιταλία ανέπτυσ-
σαν την έννοια της αυτοαξιοποίησης και την έννοια της 
κυκλοφορίας των αγώνων που ξεσπούν σε κάθε σημείο του 
κυκλώματος του συνολικού - κοινωνικού κεφαλαίου, οι γερ-
μανοί μαρξιστές Όσκαρ Νεγκτ και Αλεξάντερ Κλούγκε εισή-
γαγαν την έννοια της προλεταριακής δημόσιας σφαίρας. 
Οι μαρξιστές αυτοί όρισαν τη δημόσια σφαίρα ως την ανα-
γκαία μεσολάβηση ανάμεσα στις μεταβαλλόμενες μορφές 
της καπιταλιστικής παραγωγής, από τη μια μεριά, και την 
οργάνωση της κοινωνικής εμπειρίας, από την άλλη. Με μαρ-
ξικούς όρους, η δημόσια σφαίρα είναι η αναγκαία μεσολά-
βηση ανάμεσα στο κοινωνικό είναι και τη συνείδηση.

Για τους συγγραφείς αυτούς, η προλεταριακή δημόσια 
σφαίρα διακρίνεται από την αστική δημόσια σφαίρα, καθώς 
τίθεται ενάντια στις ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής 
και αναπαραγωγής μέσα από την οργάνωση των προλεταρι-
ακών αναγκών και επιθυμιών.

Τον μεσαίωνα, η κοινωνική εμπειρία οργανωνόταν απο-
κλειστικά στα πλαίσια της ιδιωτικής σφαίρας (δηλαδή της 
οικογένειας) και της τοπικής κοινότητας του χωριού. Η μόνη 
δημόσια σφαίρα εκείνη την εποχή, η μόνη μορφή δημοσι-
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ότητας, ήταν αυτή των εμφανίσεων των ηγεμόνων και των 
εκκλησιαστικών αρχών ενώπιον του λαού. Οι ηγεμόνες 
δεν είναι ακόμα αντιπρόσωποι του λαού αλλά ελέω Θεού 
εξουσία.

Tη φιλελεύθερη αστική περίοδο, ως ιδιωτική σφαίρα 
θεωρείται ο,τιδήποτε δεν συμβάλλει στην άμεση αναπα-
ραγωγή του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη. Παράλλη-
λα, η κοινωνικοποίηση των ατομικών εργασιών γίνεται όλο 
και περισσότερο μέσα στην αγορά μέσω της εμπορευματι-
κής ανταλλαγής. Στα πλαίσια των αναπτυσσόμενων καπιτα-
λιστικών σχέσεων και των νέων κοινωνικών ιεραρχιών, ανα-
δύεται μια συνεκτική, ηγεμονική, αστική, λόγια και πολιτική 
δημόσια σφαίρα, η οποία συγκροτείται από μορφωμένους 
και με περιουσία ιδιώτες. Αυτό το πολιτικό σώμα απαιτεί τη 
δημοσιοποίηση των διοικητικών πράξεων του κράτους και 
τις υποβάλλει σε έναν ορθολογικό-κριτικό έλεγχο μέσω των 
συζητήσεων και των αντιπαραθέσεων στον τύπο, τα καφέ, τα 
σαλόνια και τις εταιρείες της αστικής τάξης. Η δημόσια σφαί-
ρα γίνεται ο χώρος όπου αρθρώνονται και διαμεσολαβού-
νται η κοινωνία των πολιτών και οι θεσμοί της.

Το κράτος μετασχηματίζεται από απολυταρχικό σε αστι-
κό συνταγματικό, αντιπροσωπευτικό, εθνικό κράτος, απέ-
ναντι στο οποίο αντιπαρατίθενται πληβειακές δημόσιες 
σφαίρες, αντισυστημικές δημόσιες σφαίρες των «κατώτε-
ρων τάξεων» που βασίζονται κυρίως σε προφορικές μορ-
φές επικοινωνίας και αργότερα, το 19ο αιώνα, στις εργατι-
κές ενώσεις.

Εάν η δημόσια σφαίρα είναι η πολιτική άρθρωση της κοι-
νωνίας των πολιτών, τα νέα εμπορικά και βιομηχανικά αστικά 
κέντρα προσφέρουν τον κοινωνικό χώρο τόσο για την αστι-
κή δημόσια σφαίρα όσο και για τις πληβειακές, αντισυστη-
μικές δημόσιες σφαίρες (counterpublics).

Την εποχή τώρα της μαζικής δημοκρατίας, την εποχή που 
το κράτος μετασχηματίζεται σε κράτος-σχέδιο για να κατα-
λήξει τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι. σε κράτος-κρίση, 
έχουμε ένα πλήθος σημαντικών κοινωνικών αλλαγών που 
επιδρούν καθοριστικά στη μορφή της δημόσιας σφαίρας.

 Από τη μια μεριά, η ιδιωτική σφαίρα γίνεται ένα ασα-
φές πεδίο δραστηριότητας, εν μέρει προστατευμένο από τη 
δημόσια σφαίρα της εμπορευματικής παραγωγής και ανταλ-
λαγής, εν μέρει ενταγμένο σ’ αυτήν ως αναπαραγωγική οικι-
ακή εργασία. Από την άλλη, η κοινωνικοποίηση των ατομι-
κών εργασιών διευρύνεται μέσω της ανάπτυξης της καπι-
ταλιστικής συνεργασίας και των παραγωγικών δυνάμεων, 
της εμπορευματικής ανταλλαγής, των χρηματοοικονομι-
κών κανόνων και των κανόνων του κράτους πρόνοιας. Ως 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κοινωνικής παραγωγικής 
δύναμης της εργασίας, αναδύονται νέες κατακερματισμέ-
νες, περίκλειστες και εμπορευματικά ενοποιημένες δημόσι-
ες σφαίρες της παραγωγής και της κατανάλωσης, οι οποίες 
διεισδύουν όλο και περισσότερο στις ιδιωτικές σφαίρες της 
αναπαραγωγής και του ελεύθερου χρόνου. Αυτό το πλέγμα 
νέων βιομηχανοποιημένων, παραγωγικών δημόσιων σφαι-
ρών –οι οποίες αποτελούν μία άμεση έκφραση του καπιτα-
λιστικού τρόπου παραγωγής (με την ευρεία έννοιά του ως 
παραγωγή υλικών αγαθών και τρόπων ζωής και ως μορφή 
σχέσεων εξουσίας) και των (πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολο-
γικών και οικονομικών) αντιφάσεών του– είναι ένα άθροι-
σμα φαινομένων που μπορεί να έχουν τελείως διαφορετικά 
χαρακτηριστικά το ένα από το άλλο και διαφορετικές προ-
ελεύσεις. Το πλέγμα των νέων δημόσιων σφαιρών της καπι-
ταλιστικής παραγωγής αποτελείται, σύμφωνα με τους Νεγκτ 
και Κλούγκε,2 τόσο από συγκεντρωτικά όσο και από αποκε-
ντρωμένα συνθετικά στοιχεία:

1.  Τις αποτυπωμένες στις αισθήσεις δημόσιες σφαίρες 
των εργοστασίων, των τραπεζών, των αστικών κέντρων, των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βιομηχανικών ζωνών·

2.  τη βιομηχανία της συνείδησης, συμπεριλαμβανομέ-
νης της κατανάλωσης και της διαφήμισης (που αναλαμβά-
νει την αισθητικοποίηση του εμπορεύματος)·

3.  τις δημόσιες σχέσεις των εταιρειών, των ομίλων, των 
κρατών και των κομμάτων και –προσθέτουμε εμείς–

2.  Βλ. Oskar Negt and Alexander Kluge, Public Sphere and 
Experience, University of Minnesota Press, 1993, σελ. 13.

Ένα δείγμα της αστικής δημόσιας σφαίρας, το  Κοινοβούλιο.
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4.  τις παραγωγικές δημόσιες σφαίρες τόσο της ετερο-
κανονιστικότητας όσο και της, προσαρμοσμένης στις πολι-
τικές της ταυτότητας, εξατομικευμένης μαζικής παραγω-
γής προϊόντων.

Η κλασική αστική δημόσια σφαίρα, δηλαδή ο αστικός 
τύπος, τα κόμματα, οι λέσχες και οι σύλλογοι που σχετίζο-
νται με τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης έχουν ξεπερα-
στεί λοιπόν από τις λεγόμενες «βιομηχανοποιημένες δημό-
σιες σφαίρες της παραγωγής», δηλαδή τα ΜΜΕ, την οργάνω-
ση της φαινομενικότητας του αστικού τοπίου και των βιομη-
χανικών ζωνών, τη «βιομηχανία της συνείδησης», δηλαδή τη 
διαφήμιση και το μάρκετινγκ, τα τμήματα δημόσιων σχέσεων 
των επιχειρήσεων και των «ομάδων συμφερόντων». Σε αντί-
θεση με την κλασική αστική δημόσια σφαίρα, η κύρια αδυ-
ναμία της οποίας ήταν ο διαχωρισμός της δημόσιας από την 
ιδιωτική ζωή, οι βιομηχανοποιημένες δημόσιες σφαίρες δια-
κρίνονται από το ότι παράγονται βιομηχανικά και επεκτεί-
νονται σε όλες τις πλευρές της καθημερινής ζωής. Η εμπο-
ρευματική παραγωγή έχει αγκαλιάσει όλα τα πεδία της κοι-
νωνικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο η εμφάνιση των εμπορευ-
μάτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τείνοντας να 
αποσπαστεί από την αξία χρήσης. Μέσα από αυτή την εξέ-
λιξη τα εμπορεύματα συμμετέχουν και αυτά στη δημόσια 
σφαίρα: γίνονται αντικείμενα της φαντασιακής κατανάλω-
σης. Με αυτή την έννοια, οι ανθρώπινες ανάγκες και οι μορ-
φές συνείδησης γίνονται και αυτές αντικείμενα της καπιτα-
λιστικής παραγωγής.

Οι ανάγκες των προλετάριων αναγνωρίζονται στο βαθμό 
που μπορούν να ενταχθούν στην καπιταλιστική διαδικασία 
αξιοποίησης. Το κεφάλαιο προσαρμόζεται στις πραγματικές 
ανάγκες, αλλά την ίδια στιγμή τις διαμορφώνει ώστε να μπο-
ρεί να τις εντάξει στην αξιοποίηση του. Έτσι, η προλεταριακή 
εμπειρία και οι προλεταριακές ανάγκες χωρίζονται στα δύο: 
ένα κομμάτι απορροφάται εντός των νέων βιομηχανοποιη-
μένων δημόσιων σφαιρών ενώ το άλλο αποκλείεται αφού 
δεν είναι αναγκαίο ή τίθεται ενάντια στη διαδικασία αναπα-
ραγωγής του κεφαλαίου και τους θεσμούς νομιμοποίησης. 
Έτσι, το κεφάλαιο συγκροτεί αρνητικά ένα σύνολο συμφερό-
ντων και ιδιοτήτων που δεν μπορούν να ενταχθούν πλήρως 
στη διαδικασία αξιοποίησής του. Οι Νεγκτ και Κλούγκε έβλε-
παν αυτό το σύνολο ιδιοτήτων και συμφερόντων να εκφρά-
ζεται την εποχή που έγραφαν, στις αρχές της δεκαετίας του 
’70, στις τάσεις φυγής και τις φαντασιακές δραστηριότητες 
της αντικουλτούρας και των υποκουλτούρων, οι οποίες για 
αυτούς αποτελούσαν μια ασυνείδητη έμπρακτη κριτική της 
αλλοτρίωσης. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα τον όρο «φράγμα 
της πραγματικής ζωής» (Blocks des wirklichen Lebens) για 
να μιλήσουν για αυτό το σύνολο ιδιοτήτων και συμφερό-
ντων. Όπως χαρακτηριστικά έγραφαν: «όπου γίνονται προ-

σπάθειες ενσωμάτωσης αυτού του φράγματος στα καπιτα-
λιστικά συμφέροντα, π.χ. μέσω της υπαγωγής του πλαισίου 
της ζωής στη βιομηχανία της συνείδησης και των προγραμ-
μάτων ή τις νέες δημόσιες σφαίρες της παραγωγής, η διαδι-
κασία σύνθλιψης και αποκλεισμού παράγει ένα νέο, πιο δια-
φοροποιημένο φράγμα αναλόγως».3 

Επομένως, η αυξανόμενη κοινωνικοποίηση των ανα-
γκών εντός της βιομηχανοποιημένης δημόσιας σφαίρας 
θέτει δυνητικά σε κίνηση την αντίσταση στην αλλοτριωμέ-
νη παραγωγή στο πεδίο της φαντασίας. Οι νέες ανάγκες που 
προκύπτουν μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιτίθενται στην 
πειθαρχία και τον αφηρημένο χαρακτήρα της καπιταλιστικής 
παραγωγής θέτοντας τις βάσεις για την ανάδυση της προλε-
ταριακής δημόσιας σφαίρας που τις οργανώνει σε πολιτικές 
μορφές συνείδησης και δραστηριότητας. Αυτή η αρνητική, 
διαλεκτική σχέση του «φράγματος της πραγματικής ζωής» 
με την καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής θα συνεχίσει 
να υπάρχει εφόσον το κεφάλαιο είναι εξαρτημένο από τη 
ζωντανή εργασία που είναι η μοναδική πηγή της αξίας.

Ας το θέσουμε και διαφορετικά: η εξέλιξη αυτή δεν μπο-
ρεί να εξηγηθεί μέσα από ένα θεωρητικό σχήμα που θα την 
περιέγραφε ως μετάβαση από την τυπική στην πραγματι-
κή υπαγωγή της δημόσιας σφαίρας στο κεφάλαιο (πράγμα 
που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Νέγκτ και Κλούγκε, όταν 
παραδέχονται ότι το κοινωνικό σύστημα εμπεριέχει υβριδι-

3. Ό.π., σελ. 58.

Η οργάνωση της καθημερινής ζωής στην κατειλημμένη Πλατεία 
Ταχρίρ του Καΐρου.
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κές μορφές ελέγχου και υπαγωγής4), δεδομένου ότι α) και οι 
δύο αυτές αναλυτικές κατηγορίες μπορούν να εφαρμοστούν 
στη σύγχρονη μη-γραμμική παραγωγική διαδικασία και τους 
θεσμούς της και β) επειδή αυτό το νέο επίπεδο ανάπτυξης 
της παραγωγής και της επικοινωνίας χαρακτηρίζεται τόσο 
από μια ενθάρρυνση των φυγόκεντρων τάσεων όσο και από 
μια προσπάθεια επανενσωμάτωσής τους μέσα στο κυρίαρχο 
παραγωγικό πλέγμα, δηλαδή σχετίζεται με την ταξική πάλη, 
την προληπτική καταστολή των αντιτιθέμενων δυνάμεων 
και τη συνεχή ανανέωση των αντιφάσεων του κυρίαρχου 
κοινωνικού-παραγωγικού δεσμού σε ένα ανώτερο επίπεδο.

Ποιο είναι αυτό το ανώτερο επίπεδο εκδήλωσης των αντι-
φάσεων; Από τη μια μεριά, τα συμφέροντα που αποσκοπούν 
στη μεγιστοποίηση του κέρδους πρέπει να «λερώσουν τα 
χέρια τους» αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες ανθρώπινες 
ανάγκες και επιθυμίες· από την άλλη, δεν μπορούν να κατα-
νοήσουν τις ιδιαίτερες, συγκεκριμένες προλεταριακές ιδιό-
τητες, ανάγκες και δραστηριότητες που δημιουργούνται από 
την ίδια την ανάπτυξη της κοινωνικής παραγωγικής δύναμης 
της εργασίας. Μπορούν μόνο να τις μετατρέψουν σε αφηρη-
μένη εργασία ή «σκατά αφηρημένα» (χρήμα). Έτσι, τείνουν να 
συμπεριλαμβάνουν το διαρκώς διαφοροποιούμενο «φράγ-
μα της πραγματικής ζωής» στο περιεχόμενο των δημόσιων 
σφαιρών της παραγωγής. Από αυτή την αντιφατική διαδι-
κασία προέρχεται, σύμφωνα με τους Νεγκτ και Κλούγκε, η 
ακραία αστάθεια του καπιταλισμού.5 Αστάθεια που γίνεται 
ακόμα πιο έντονη από το γεγονός ότι το «φράγμα [ή μπλοκ] 
της πραγματικής ζωής» δεν αντιτίθεται μόνο στη διαδικασία 
αξιοποίησης αλλά και στο συνταγματικό, αντιπροσωπευτι-
κό εθνικό κράτος ως κεντρική στιγμή διαμεσολάβησης και 
ειρήνευσης των αντιτιθέμενων ταξικών δυνάμεων, ως πολι-
τική άρθρωση των νέων δημόσιων σφαιρών της παραγωγής.

Η προλεταριακή δημόσια σφαίρα προκύπτει από τη δια-
λεκτική των νέων δημόσιων σφαιρών της παραγωγής και 
των κατακερματισμένων προλεταριακών υποπολιτισμικών 
και αντισυστημικών δημόσιων σφαιρών. Αποτελεί επομένως 
το κέντρο μιας άλλου τύπου παραγωγικής διαδικασίας, μια 
αναγκαία μορφή μεσολάβησης, μέσω της οποίας οι κατα-
κερματισμένες εμπειρίες αντίθεσης στις καπιταλιστικές κοι-

4.  Ό.π., σελ. 178.

5.  «[Η] ‘ανταλλαγή’ της αλλοτρίωσης και της ανίας με την κατανά-
λωση προσκρούει στη θεμελιώδη αντίφαση της καπιταλιστικής 
σχέσης: ο υποβιβασμός της συγκεκριμένης εργασίας σε αφηρη-
μένη, η υποταγή της ζωντανής εργασίας στη νεκρή, ενέχει πάντα 
τον κίνδυνο για το κεφάλαιο της εξέγερσης ενάντια σ’ αυτή τη 
συνθήκη». Ομάδα ενάντια στον εκβιασμό της μισθωτής εργασί-
ας, Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, β΄ έκδοση, 2008, σελ. 
26-27.

νωνικές σχέσεις μπορούν να συνδυαστούν σε μια θεωρητι-
κά μεσολαβημένη συνείδηση και έναν τρόπο ζωής που είναι 
προσανατολισμένα σε μια συλλογική, ανατρεπτική πρακτι-
κή, η οποία καταργεί και μετασχηματίζει τις υπάρχουσες συν-
θήκες. Πρόκειται για μια αντιφατική και μη-γραμμική διαδι-
κασία ανάπτυξης της ταξικής συνείδησης, μια διαδικασία η 
οποία αποκρύπτεται από ένα πλήθος μυστικοποιήσεων και 
ιδεολογιών. Είτε φέρουμε στο μυαλό μας την προγραμματι-
κή ενότητα της τάξης και της συνείδησής της που σύμφωνα 
με τους λενινιστές συγκροτείται αποκλειστικά από τη συνθε-
τική ικανότητα του προλεταριακού κόμματος που είναι προ-
ϊόν της ιστορικής εξέλιξης και «γνωρίζει τα πάντα», είτε την 
απλή «αυθόρμητη» δραστηριότητα της τάξης (συμβουλια-
κοί) ή, ακόμη χειρότερα, την αυτοματική αυτο-κατάργηση 
του προλεταριάτου λόγω της «έσχατης δόμησης της αντίφα-
σης μεταξύ προλεταριάτου και κεφαλαίου… [που] κάνει την 
καπιταλιστική σχέση να φαίνεται απλή κυριαρχία, εξωτερι-
κή επιβολή» (Theorie Communiste), το μήνυμα είναι το ίδιο: 
μια αντικειμενική διαδικασία θα κάνει τη δουλειά για σένα. 

Απεργοί στο κατειλημμένο εργοστάσιο της Σιτροέν, 1936.
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Οι ιστορικές μορφές διαμεσολάβησης μέσα στις οποίες 
συντελείται, κάτω από το πέπλο που απλώνουν οι φενακι-
στές, η οργάνωση της ταξικής συνείδησης και της προλετα-
ριακής εμπειρίας είναι δυνατόν να διακριβωθούν εμπειρικά 
εξετάζοντας τόσο τη συνολική ανάπτυξη της καπιταλιστι-
κής κοινωνίας όσο και τις ιστορικά καθορισμένες προλετα-
ριακές εκρήξεις (απεργίες, καταλήψεις εργοστασίων/δημό-
σιων κτιρίων/δρόμων, ταραχές, μαζικές διαμαρτυρίες), τα 
οργανωτικά δίκτυα και τις πρακτικές συζήτησης και διαμά-
χης στα εργοστάσια, τα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες.

Η νέα καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας δεν εφαρ-
μόζει μόνο νέες μορφές επιτήρησης της συνεργασίας, αλλά 
ενθαρρύνει επίσης τη διάδραση μεταξύ ειδίκευσης και σύν-
θεσης καθώς και την ανάδυση νέων μορφών ανθρώπινης 
αντίληψης, μια αρχή επεξεργασίας της άμεσης εμπειρίας. Η 
συνεχής επίκληση των νέων δημόσιων σφαιρών της παρα-
γωγής στην απελευθέρωση της αισθαντικότητας και στον 
εμπλουτισμό των αναγκών συνθλίβει άθελά της τα εμπόδια 
της άρνησης και την αναβολή της παρόρμησης, θέτοντας 
σε κίνηση μια δυναμική ανάπτυξης αναγκών και επιθυμιών 
προς το αίτημα της πολύμορφης, υβριδικής και αρμονικής 
ικανοποίησής τους. Αυτή είναι η υλική βάση του κομμου-
νισμού. Αλλά μόνο η υλική βάση, γιατί χωρίς μία πολιτιστι-
κή επανάσταση, χωρίς μια προλεταριακή δημόσια σφαίρα, 
χωρίς τις συζητήσεις/αντιπαραθέσεις τους και την έμπρακτη 
εναντίωσή τους στον καπιταλισμό και την κρατική διαχείρι-
ση της κρίσης χρέους, χωρίς την επαναστατική πράξη, τα 
ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να επανεφεύρουν και να ανα-
διοργανώσουν τη διασύνδεση των αναγκών και των αισθή-
σεών τους. Να τι σημαίνει αυτο-οργάνωση και προλεταρια-
κή κοινότητα αγώνα για εμάς.

Η ταξική οργάνωση δεν μπορεί πια να στηρίζεται στο 
μύθο της συγκρότησης του ολοκληρωμένου και ενιαίου 
προλεταριακού υποκειμένου που οργανώνεται στο προλε-
ταριακό κόμμα, και διαμορφώνεται πέραν των επιμέρους 
αναγκών και συμφερόντων των διαφορετικών κομματιών 
της τάξης, π.χ. των γυναικών, των μειονοτήτων, των ανέρ-
γων, των βιομηχανικών εργατών, κλπ. Αντιθέτως, η επανα-
στατική στρατηγική οφείλει να συνενώνει τις αντιστάσεις σε 
όποια σφαίρα της κοινωνικής ζωής εμφανίζονται: στα εργο-
στάσια, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, στη σφαίρα του 
λεγόμενου ελεύθερου χρόνου. Όπως έγραφε ο Νέγκτ: «Η 
ιστορία του εργατικού κινήματος σε όλες τις βιομηχανικές 
χώρες αποδεικνύει ότι ήταν καταστροφικό για τα προλετα-
ριακά κόμματα, τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Κομμου-
νιστές, να χαρακτηρίζουν συνεχώς τα μέλη τους… ως ταξι-
κά συνειδητούς προλετάριους, ενώ οι συγκεκριμένες ανά-
γκες τους, όπως οι συνθήκες ζωής, η φροντίδα των παιδιών, 
η σεξουαλικότητα, ο ελεύθερος χρόνος παρέμειναν υπανά-

πτυκτες και στάσιμες ή οργανώθηκαν από τα πάνω με τέτοιο 
τρόπο που τα συμφέροντα και οι ανάγκες τους, ως υποπροϊ-
όντα του καπιταλισμού, δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την 
ελεύθερη έκφρασή τους».6 

Για τους Νεγκτ και Κλούγκε, μόνο η σκόπιμη πολιτικοποί-
ηση των θεμελιωδών ζωτικών συμφερόντων μπορεί να απο-
τελέσει το σταθερό πλαίσιο της επαναστατικής πράξης. Σύμ-
φωνα με τον Νεγκτ, «αν οι κατεστημένες οργανώσεις προϋ-
ποθέτουν ένα ‘ολοκληρωμένο’ ανθρώπινο ον που συνδέεται 
με αυτές μέσω της δέσμευσής του ως μέλος τους, η πρώτη 
πολιτική πράξη μιας επαναστατικής οργάνωσης πρέπει να 
είναι η αποκάλυψη αυτής της απατηλής ολότητας. Ο ολο-
κληρωμένος άνθρωπος ξεπροβάλλει στο τέλος της επανα-
στατικής διαδικασίας και όχι στην αρχή της, εφόσον είναι 
κατακερματισμένος από την καπιταλιστική παραγωγή και 
κατανάλωση ως προς τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τα 
συμφέροντα και τις ανάγκες του».7 Η προλεταριακή δημό-
σια σφαίρα είναι το συστατικό στοιχείο μιας ιδιαίτερα σύν-
θετης διαδικασίας οργάνωσης που έχει ως στόχο «την ανα-
κατεύθυνση/υπέρβαση της εμπειρίας που βρίσκεται μπλο-
καρισμένη στο προλεταριακό πλαίσιο ζωής, συνδέοντάς την 
με την ολότητα της κοινωνίας».8

6.  Oskar Negt, Don’t go by numbers, organise according to 
interests!, New German Critique #1, 1974, σελ. 48.

7.  Ό.π., σελ. 48.

8.  Negt and Kluge, ό.π., σελ. 28.

Τα παρισινά καφέ του 19ου αιώνα ήταν εκτός από χώροι ψυχαγωγί-
ας και χώροι πολιτικής προπαγάνδισης.
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Μόνο πρωτόλειες και προσωρινές μορφές προλεταρια-
κής δημόσιας σφαίρας έχουν εμφανιστεί μέσα στην ιστορία. 
Οι Νεγκτ και Κλούγκε αναφέρονται συγκεκριμένα στις προ-
σπάθειες της αγγλικής εργατικής τάξης στις αρχές του 19ου 
αιώνα να φτιάξει τα δικά της μέσα επικοινωνίας, την εξέγερ-
ση του Μάη του ’68, και κάποια ακόμη παραδείγματα. Άλλοι 
συγγραφείς έχουν αναφερθεί στη δημόσια σφαίρα που είχε 
δημιουργηθεί στη Γαλλία του 19ου αιώνα στα πολυάριθμα 
καφέ που είχαν μετατραπεί σε κέντρα ψυχαγωγίας, κατανά-
λωσης αλκοόλ, πολιτικών συζητήσεων, κυκλοφορίας λιθο-
γραφιών, μπροσούρων, εφημερίδων, αλμανάκ και τραγου-
διών, συγκρότησης μυστικών εταιρειών. Συχνά, κατά τη διάρ-
κεια των εξεγέρσεων, τα καφέ χρησιμοποιούνταν ως κέντρα 
επικοινωνίας και κατάστρωσης εξεγερτικών σχεδίων. Οι ιδι-
οκτήτες τους έβαφαν συχνά τις στέγες τους με το επανα-
στατικό κόκκινο χρώμα. Στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε 
την προσωρινή συγκρότηση μιας προλεταριακής δημόσιας 
σφαίρας το Δεκέμβρη του 2008, όταν ένας πλούτος κειμέ-
νων, τραγουδιών, αφισών και συνθημάτων κυκλοφορούσε 
στο δρόμο και μέσα στο διαδίκτυο, ενώ οι καταλήψεις πανε-
πιστημίων και δημοσίων κτιρίων είχαν γίνει σημεία συνάντη-
σης, επικοινωνίας και ενίοτε σύγκρουσης διαφορετικών κομ-
ματιών του προλεταριάτου.

Από την παραπάνω παρουσίαση της θεωρίας για την 
προλεταριακή δημόσια σφαίρα γίνεται νομίζουμε ξεκάθα-
ρο ότι έχει πολλά κοινά σημεία με τις αντιλήψεις της εργα-
τικής αυτονομίας για την κυκλοφορία των αγώνων στο κοι-
νωνικό εργοστάσιο και την ανάλυση του Κλωντ Λεφόρ για 
την προλεταριακή εμπειρία.

Αστεακές εξεγέρσεις: ένα παράδειγμα  
προλεταριακής δημόσιας σφαίρας από  
το μακρυνό καλοκαίρι του 1981

Τα αστικά κέντρα, όπως είπαμε, έχουν μετατραπεί εδώ και 
πολλές δεκαετίες σε νέες δημόσιες σφαίρες της παραγωγής 
και της κατανάλωσης. Τα προάστια τους έχουν γίνει τόσο ο 
χώρος της απομόνωσης όσο και ο κοινωνικός χώρος των 
προλεταριακών και αντισυστημικών δημόσιων σφαιρών 
των «κατώτερων τάξεων». 

Προκειμένου να κατανοήσουμε το τεράστιο κύμα αστε-
ακών εξεγέρσεων που σάρωσαν π.χ. την Αγγλία το 1981 
(Μπρίξτον, Τόξτεθ, Μάντσεστερ …) θα ήταν απαραίτητο να 
περιγράψουμε εν συντομία το ιστορικό και κοινωνικό πλαί-
σιο μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα και να το συνδέσουμε 
με το αστικό τοπίο και την κατηγορία της «δημόσιας σφαί-
ρας» ως το κεντρικό στοιχείο της οργάνωσης της κοινωνι-
κής εμπειρίας.

Πρώτα απ’ όλα, μέχρι τη δεκαετία του ’60 οι παραδοσι-
ακές κοινότητες της εργατικής τάξης που είχαν σχηματιστεί 
πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στις γειτονιές των κέντρων 
των μητροπολιτικών περιοχών της Βρετανίας σταδιακά δια-
λύθηκαν ως συνέπεια της αστεακής ανάπλασης που συντε-
λέστηκε μετά τον πόλεμο στα πλαίσια της κεϋνσιανής ρύθ-
μισης και της δημιουργίας του κράτους πρόνοιας. Στην επο-
χή της σοσιαλδημοκρατίας, το κράτος και οι ημι-κρατικοί 
θεσμοί (εκπαίδευση, στέγαση, περίθαλψη, κοινωνική ασφά-
λιση, κρατικά ΜΜΕ) επεκτάθηκαν με ταχείς ρυθμούς ανα-
λαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος των οικογενειακών λει-
τουργιών διαβίωσης και τη δόμηση της ζωής και του ελεύ-
θερου χρόνου. Πτυχές της ζωής που είχαν παραμείνει σχε-
τικά αυτόνομες από την παραγωγή κεφαλαίου εντάχθηκαν 
απευθείας στην καπιταλιστική διαδικασία αξιοποίησης και 
οργανώσεις της εργατικής τάξης που προγενέστερα ήταν  
αυτόνομες, όπως τα συνδικάτα, ενσωματώθηκαν στο καπι-
ταλιστικό κράτος. Οι χώροι εργασίας διαχωρίστηκαν από τις 
κατοικημένες περιοχές, οι παραδοσιακές εργατικές γειτονιές 
διαλύθηκαν και η εισροή μεταναστευτικού εργατικού δυνα-
μικού από τις πρώην αποικίες προκάλεσε μία μεγάλη δημο-
γραφική αλλαγή.

Ταυτόχρονα, η παραδοσιακή αστική δημόσια σφαίρα 
ξεπεράστηκε από τις πρόσφατα σχηματισμένες «βιομηχα-
νοποιημένες δημόσιες σφαίρες της παραγωγής». Λόγω της 
διαδικασίας που περιγράψαμε παραπάνω, «η καθημερινή 
ζωή γεμίζει με ασυνείδητες επιθυμίες που αναζητούν την ικα-
νοποίησή τους», όπως έλεγε ο Lefebvre. Ιδιαίτερα η εμφάνι-
ση των νεανικών υποκουλτούρων –μία όψη της γενικότερης 
εξέγερσης ενάντια στην αλλοτριωμένη ζωή τη δεκαετία του 
’60– υπήρξε μία προσπάθεια ανασύνθεσης των κοινοτήτων 
της εργατικής τάξης, υπέρβασης των πραγματικών κοινωνι-
κών σχέσεων μέσω μιας «φαντασιακής σχέσης».

Skinheads και “μαλλιάδες”: δύο από τις αντικουλτούρες που εμφα-
νίστηκαν τη δεκαετία του ‘60 ως αντίδραση στη διάλυση των εργα-
τικών κοινοτήτων.
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Η κρίση αναπαραγωγής των καπιταλιστικών σχέσεων 
που ξέσπασε τη δεκαετία του ’70 από τη μια σήμαινε ότι ένα 
μεγάλο κομμάτι των νεαρών προλετάριων που συμμετείχαν 
σε αυτές τις υποκουλτούρες πετάχτηκε έξω από την παρα-
γωγική διαδικασία στον εφεδρικό στρατό των ανέργων και 
τη «μαύρη» οικονομία και από την άλλη κατέστησε ξεκάθα-
ρο σε όλους την αποτυχία του αστεακού σχεδιασμού και της 
αστεακής ανάπλασης. Τα σχέδια ανάπλασης, τα οποία κατέ-
στρεψαν τις εργατικές συνοικίες και τις εργατικές κοινότητες, 
κατέστρεψαν και τους μικροϊδιοκτήτες, τις μικρές επιχειρή-
σεις και άλλες τοπικές φιγούρες εξουσίας, όπως το «ανεπί-
σημο δίκτυο αστυνόμευσης», και δημιούργησαν ανώνυμες 
πολυκατοικίες για στέγαση. Ως εκ τούτου, η αστεακή ανά-
πλαση οδήγησε σε κρίση τις παραδοσιακές μορφές «δευτε-
ρεύοντος ελέγχου». Το αποτέλεσμα ήταν ότι ολόκληρες γει-
τονιές μετατράπηκαν σε «απαγορευμένες» περιοχές για την 
αστυνομία και οι προλεταριακές υποκουλτούρες έτειναν όλο 
και περισσότερο προς την παραβατικότητα και τη βία, τόσο 
μεταξύ τους όσο και ενάντια στην αστυνομία. Όμως, πέρα 
από την αντικοινωνική παραβατικότητα (βίαιες ληστείες), 
τις εσωτερικές διαμάχες και τη βία μεταξύ των υποκουλτού-
ρων (ρατσιστική και σεξιστική βία, συγκρούσεις μεταξύ χού-
λιγκανς, σκίνχεντς εναντίον χίπιδων, ρόκερς εναντίον μοντς, 
κλπ.), δημιουργήθηκαν νέες μορφές επικοινωνίας είτε μέσω 
των κοινών εμπειριών (όπως οι ουρές για το επίδομα ανερ-
γίας, η απασχόληση στη «μαύρη» οικονομία, η αστυνομι-
κή καταστολή) ή μέσω ανεξάρτητων μορφών διασκέδασης 
(μουσική, παράνομα μπαρ και κλαμπ, sound systems, κατα-
λήψεις δημοσίων χώρων). Οι αποδέκτες των προνοιακών επι-
δομάτων σαμποτάρισαν τον κοινωνικό έλεγχο που τα συνό-
δευε για να δημιουργήσουν το δικό τους αυτόνομο χώρο. Η 
αποκλίνουσα συμπεριφορά των υποκουλτούρων χαρακτη-
ριζόταν από την «έλλειψη σεβασμού προς τις αρχές». Η σύν-
δεση μεταξύ της μισθωτής εργασίας και της εμπορευματο-
ποιημένης απόλαυσης έσπασε: στη θέση της εξατομικευμέ-
νης κατανάλωσης, που ήταν προσαρμοσμένη στο να αναπα-
ράγει την ικανότητα του ατόμου να υποταχθεί στη μισθωτή 
εργασία, δημιουργήθηκαν άμεσες κοινωνικές μορφές «πραγ-
ματικής ζωής», οι οποίες αντιστέκονταν στην υποταγή αυτή 
και υπονόμευαν την αναπαραγωγή της εργασιακής δύνα-
μης. Οι Nεγκτ και Kλούγκε θα χαρακτήριζαν την κατάστα-
ση αυτή ως «αρχική φάση δημιουργίας της προλεταριακής 
δημόσιας σφαίρας».

Η κυβέρνηση της Θάτσερ προσπάθησε να εκμεταλλευ-
τεί την κατάσταση αυτή καταγγέλοντας τα προνοιακά επιδό-
ματα και τα επιδόματα ανεργίας ως υπεύθυνα για την υπο-
τιθέμενη «διαφθορά» των νέων, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να 
προωθεί την ιδεολογία της ατομικής ευθύνης-πρωτοβου-
λίας-επιτυχίας, υποσχόμενη δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις. 

Την ίδια στιγμή, η αστυνόμευση «προβληματικών περιο-
χών» εντάθηκε με επιχειρήσεις όπως η «Swamp 81» και με την 
ανάπτυξη των «Ειδικών Ομάδων Περιπολίας (Special Patrol 
Groups, SPG), εισάγοντας την τακτική της έντασης. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ότι οι τακτικές αυτές προκάλεσαν ένα τεράστιο 
κύμα εξεγέρσεων που σάρωσε την Αγγλία. Τα πρώτα σημά-
δια αυτής της αναταραχής είχαν δοθεί από την εξέγερση 
του St Paul στο Μπρίξτον τον Απρίλιο του 1980· ακολούθη-
σε στη συνέχεια η εξέγερση στο Μπρίξτον τον Απρίλιο του 
1981 και το αποκορύφωμα ήταν μια σειρά εξεγέρσεων που 
εκδηλώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας (Μπρίξτον, 
Τόξτεθ, Μάντσεστερ, Λονδίνο, Σαουθάμπτον, Μπίρμινγχαμ, 
Σέφιλντ και πολλές άλλες), το καλοκαίρι με τους χίλιους Ιού-
ληδες, όπως το αποκάλεσαν τότε κάποιοι άγγλοι σύντροφοι.

Στη διάρκεια των εξεγέρσεων δημιουργήθηκε μία υπο-
τυπώδης και προσωρινή «προλεταριακή δημόσια σφαίρα». 
Ο προλεταριακός χαρακτήρας αυτής της συγκρουσιακής 
δημόσιας σφαίρας δεν έγκειτο στην εμφάνιση ενός «ολο-
κληρωμένου προλεταριακού υποκειμένου» (μια λανθασμέ-
νη αντίληψη που σχετίζεται με τις φαντασιώσεις των παλιών 
οργανωτικών μορφών του εργατικού κινήματος), αλλά στο 
μετασχηματισμό των προϋπαρχόντων υποπολιτισμικών 
ομάδων, στην άρνηση των προκατασκευασμένων ταυτο-
τήτων, στην αναζήτηση και τη συλλογική οργάνωση κοι-
νών συμφερόντων, στην ικανοποίηση των προλεταριακών 
αναγκών και στην ενοποίηση, έστω και προσωρινή, των δια-
χωρισμένων προλετάριων. Χάρη στην περίπλοκη φύση των 
προϋπαρχόντων κοινωνικών δικτύων, δεν υπήρχαν εκπρό-
σωποι και δεν έκαναν την εμφάνισή τους αιτήματα για περισ-
σότερες δουλειές ή για επέκταση του κοινωνικού κράτους, 
ένα γεγονός που συνέβαλε στην απρόβλεπτη εξέλιξη της 

Τόξτεθ, 1981.
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εξέγερσης. Μέσα από την εξέγερση δημιουργήθηκε ένας 
μεγάλος κοινωνικός χώρος, στον οποίο ο εξατομικευμένος 
χαρακτήρας της μαζικής παραβατικότητας αντικαταστάθηκε 
από μια περισσότερο συλλογική οικειοποίηση των αγαθών 
έξω από την εμπορευματική ανταλλαγή. Στο Τόξτεθ, λόγου 
χάρη, όλοι οι εξεγερμένοι συμμετείχαν στις λεηλασίες. Ολό-
κληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε διεκδικούμενες περιοχές 
και οι πόροι τους έγιναν αντικείμενο συλλογικής επανοικειο-
ποίησης. Οι «απαγορευμένες ζώνες» όχι μόνο απέκλειαν την 
αστυνομία, αλλά άρχισαν να εντάσσουν στο εσωτερικό τους 
ευρεία στρώματα του ντόπιου προλεταριακού πληθυσμού 
καθώς και εκείνου από τις γειτονικές περιοχές, ενώ αποδι-
οργάνωσαν τους «κοινοτικούς ηγέτες» που συνεργάζονταν 
με την αστυνομία. Οι επιθέσεις δεν στράφηκαν μόνο ενά-
ντια στην αστυνομία, τα αστυνομικά τμήματα, τις τράπεζες, 
τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και 
τα σύμβολα του κεφαλαίου και του ρατσισμού, αλλά και σε 
ιδιοκτησίες που προορίζονταν για «αποκατάσταση» (δηλα-
δή, κυριλοποίηση/gentrification) καθώς και σε δημοσιογρά-
φους/εκπρόσωπους των ΜΜΕ (ενός από τους σημαντικό-
τερους θεσμούς της βιομηχανοποιημένης αστικής δημόσι-
ας σφαίρας, φορέα της προπαγάνδας και πληροφοριοδότη 
της αστυνομίας). Ο σε μεγάλο βαθμό επιλεκτικός χαρακτή-
ρας των καταστροφών σηματοδοτούσε μια θετική κατοχή 
του χώρου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών 
βίας δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ μελών διαφο-
ρετικών υποκουλτούρων ή διαφορετικών φυλών. Αντίθετα, 
λευκοί, μαύροι, ασιάτες, ακόμα και Κύπριοι συμμετείχαν στις 
ταραχές από κοινού. Οι σκίνχεντς ενώθηκαν με τους ραστα-
φάρι και τους πανκς, ακόμα και με τους ασιάτες σε πολλές 
περιπτώσεις. Ο χουλιγκανισμός ξεπεράστηκε και συγχωνεύ-
τηκε σε μια βιωμένη εμπειρία ταξικής ενότητας, βάζοντας 
τη μιμητική επέκταση των συγκρούσεων με το «σύστημα» 
πάνω από τους τσαμπουκάδες του σαββατοκύριακου και των 
αργιών. Δημιουργήθηκε προσωρινά μια νέα, κοινή αντίληψη 
και εμπειρία του χρόνου και του χώρου έξω από τον κόσμο 
της μισθωτής εργασίας, όπου όλοι συμμερίζονταν την ίδια 
χαρά της επανακατάληψης των δρόμων και της αψήφησης 
της καπιταλιστικής κανονικότητας μέσα σε μία εορταστική, 
καρναβαλική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, όταν τέλειωσαν οι εξεγέρσεις οι διαχωρισμοί 
επανήλθαν. Η προσωρινή προλεταριακή δημόσια σφαίρα 
που είχε δημιουργηθεί, διαλύθηκε. Μετά τις ταραχές, διασπα-
στικές ομάδες σε διάφορες περιοχές (Μπρίξτον, Λιντς, Γούλ-
βιτς) υποστήριξαν τη δημιουργία επιτροπών άμυνας απο-
τελούμενες αποκλειστικά από μαύρους – μολονότι περίπου 
οι μισοί συλληφθέντες σ’ αυτές τις περιοχές ήταν λευκοί. Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι εμποδίστηκε οποιαδήποτε αποτελε-
σματική καμπάνια υπεράσπισης των συλληφθέντων.

Πολλά πράγματα θα είχαμε να προσθέσουμε σήμερα σ’ 
αυτό το κείμενο. Θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι δυστυχώς 
η διασπαστική αντίληψη δεν ήταν το μόνο μειονέκτημα της 
σύντομης προλεταριακής δημόσιας σφαίρας στην Αγγλία 
του 1981 ή, πιο κοντά στα δικά μας, της επαύριον της προ-
λεταριακής εξέγερσης στην Αθήνα του 2008. Ενδεικτικά θα 
παραθέσουμε ένα απόσπασμα από την μπροσούρα Like a 
Summer with a Thousand Julys, το οποίο ταιριάζει νομίζου-
με εν μέρει και στα δικά μας μεταδεκεμβριανά:

Πόσο θα έπρεπε να μας ανησυχεί η απουσία της θεωρίας 
στην Βρετανία; Είναι αμφίβολο αν κάποια άλλη χώρα έχει 
φτάσει ποτέ τόσο κοντά στο χείλος [της αντιστροφής προ-
οπτικής] χωρίς να επιβεβαιώνεται η ανάγκη της θεωρίας. 
Ούτε είναι εύκολο να πεις γιατί αυτό θα έπρεπε να αναχαι-
τίσει ένα κίνημα που από όλες τις άλλες απόψεις είναι τόσο 
προχωρημένο. Κι όμως αυτό το άβολο συναίσθημα ότι κάτι 
δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι δεν λέει να φύγει. Οι εξε-
γερμένοι φαίνεται να καθοδηγούνταν περισσότερο από το 
«ένστικτο» παρά από το λόγο…
Στη Βρετανία οι πανεθνικές ταραχές κοιτάνε μόνο φευγα-
λέα πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η εδαφικοποιημένη οργή 
δεν υψώνεται ποτέ, έστω και κατ’ όνομα, προς έναν γνή-
σιο διεθνισμό. Κι όμως οι ντόπιοι ταξικοί αγώνες τραβά-
νε σε μεγάλο βαθμό την προσοχή σε άλλα μέρη… Είναι 
πολύ προσβλητικό να πούμε ότι το βρετανικό προλεταρι-
άτο δεν μπορεί να δει πέρα από τη μύτη του, αλλά η ποι-
ότητα του σχολιασμού που προέρχεται από το εξωτερικό 
συνεχίζει να αυξάνεται, ντροπιάζοντας τις περισσότερες 
θεωρητικές προσπάθειες κατανόησης του ταξικού αγώ-
να εντός της χώρας…
Ακόμη και οι πιο πυρετώδεις περίοδοι ταξικού αγώνα 
πάντοτε αφήνουν χρόνο για αναστοχασμό, αλλά δεν 
είναι καθόλου προφανές ότι έχουν αντληθεί διδάγ-
ματα από αυτούς μέσα στη Βρετανία. Πρέπει όμως να 
αντληθούν, αλλιώς ο ταξικός αγώνας, που δεν βασίζε-
ται φυσικά σε κάποια μηχανιστική θεία πρόνοια, μπο-
ρεί να μην καταφέρει να διατηρηθεί στην ίδια σταθε-
ρή πορεία για πολύ. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ούτε 
μία περίπτωση γνήσιας συλλογικής θεωρητικής δημι-
ουργίας που να μπορεί να συγκριθεί με τους καταστα-
τικούς κανόνες της συνέλευσης των λιμενεργατών 
της Βαρκελώνης το 1980-81. Και επειδή ακριβώς ήταν 
συνέλευση, κι άλλος κόσμος έξω από το χώρο εργασί-
ας (ακόμα και ξένοι) είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει 
και να μιλήσει. Ειρήσθω εν παρόδω, πρόσφατα εμφα-
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νίστηκαν στην Ισπανία και άλλες κοινές συνελεύσεις 
εργαζομένων-ανέργων…9

Κακά τα ψέμματα. Όμορφη είναι η στιγμή της ενωτικής επί-
θεσης του προλεταριάτου στο δρόμο ενάντια στον παλιό 
κόσμο, αλλά χωρίς τη συγκρότηση των εξεγερμένων σε ένα 
σώμα γνώσης και δημόσιας αντιπαράθεσης δεν μπορεί να 
μετασχηματιστεί το «πλήθος» σε αυτόνομη προλεταριακή 
δημόσια σφαίρα.

Καθώς μάλιστα η προλεταριακή δημόσια σφαίρα είναι 
πάνω απ’ όλα η οργάνωση της ορατότητας του προλε-
ταριάτου, μεγαλύτερη ακόμα σημασία θα είχε να συζητη-
θούν σήμερα οι 1000+1 τρόποι που έχουν εφευρεθεί –από 
τα πάνω ή απ’ τα κάτω δεν έχει σημασία– για να εξαφανιστεί 
το προλεταριάτο από τη δημοσιότητα. Θα αναφέρουμε ορι-
σμένους απ’ αυτούς τους τρόπους:
1.   H κλασσική φιλελεύθερη ή λαϊκοδημοκρατική επίκλη-
ση στην έννοια του «λαού», εντός της οποίας το προλετα-
ριάτο γίνεται απλώς ένα συνθετικό στοιχείο της μάζας των 
«φτωχών», των «εκμεταλλευόμενων», των «καταπιεσμέ-
νων», των «από κάτω». Έτσι αποκρύπτεται ό,τι είναι ιστο-
ρικά ιδιαίτερο και πρωτότυπο σε σχέση με την κοινωνική 
θέση του προλεταριάτου: ότι είναι ο παραγωγός της αξίας 
και της υπεραξίας, δηλαδή του εμπορευματικού πλούτου 
αυτής της κοινωνίας, την ίδια στιγμή που είναι αποκομμένο 

9.  B.M.BLOB (Wolfie Smith, Speed, Tucker and June), Like a Summer 
with a Thousand Julys, Λονδίνο, 1982, σελ. 53-54.

απ’ αυτόν τον πλούτο, αλλοτριωμένο, χωρίς κανέναν έλεγ-
χο είτε πάνω στη χρήση των προϊόντων της δραστηριότη-
τάς του είτε πάνω στο νόημα αυτής της δραστηριότητας· και 
που όταν το συνειδητοποιεί και συγκροτείται ως τάξη ενά-
ντια σ’ αυτήν την αλλοτρίωση γίνεται η τάξη της κριτικής 
της εργασίας, άρα η ανατροπή της κατεστημένης κοινω-
νίας. Καμιά άλλη κοινωνική τάξη δεν έχει αυτή τη δυνατό-
τητα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο για την αστική τάξη να την 
κρατά προσδεδεμένη στην αστική δημόσια σφαίρα, όπου 
τα πάντα εμφανίζονται αντεστραμμένα, όπου το προλετα-
ριάτο εμφανίζεται ως ο «ευνοούμενος από την καπιταλιστι-
κή ανάπτυξη λαός» και το κεφάλαιο ως το πραγματικό υπο-
κείμενο της ιστορίας.
2.   Η νεο-αριστερή ιδεολογία της καπιταλιστικής σχέσης 
ως αφηρημένης κοινωνικής μορφής (μορφή-χρήμα) που 
επιβάλλεται σε όλη την κοινωνία. Μπορεί η ιδεολογία αυτή 
να αναγνωρίζει τις διαφορετικές κοινωνικές επιπτώσεις της 
υποτιθέμενης κυριαρχίας του χρήματος και της τυπικά εξι-
σωτικής επιβολής του νόμου στους «πλούσιους» και τους 
«φτωχούς», αλλά δεν βλέπει την πάλη των τάξεων ως κινη-
τήριο μοχλό της ιστορίας. Γι’ αυτό καταλήγει στις όμορφες 
φράσεις για «αντίσταση» και «ουτοπία», οι οποίες μετατοπί-
ζουν το πεδίο της σύγκρουσης από την παραγωγή της υπε-
ραξίας στα συνεταιριστικά πειράματα, την υπεράσπιση των 
«κοινωνικών αγαθών» και την καθιέρωση ενός «εγγυημένου 
βασικού εισοδήματος» για όλους τους πολίτες.
3.   Η χυδαία οικονομική ιδεολογία των «συντελεστών παρα-
γωγής». Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, ο κάθε ένας από 
τους (τρεις) «συντελεστές παραγωγής» (κεφάλαιο, εργασία, 
γη ή φυσικοί πόροι) παράγει το τμήμα εκείνο του καθαρού 
προϊόντος, το οποίο εισπράττει ως εισόδημα ο κάτοχος του 
εν λόγω «συντελεστή». Η αντίληψη αυτή συγκροτείται γύρω 
από την κεντρική κατηγορία του υποκειμενικού οφέλους, 
μια κατηγορία που δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται 
κάποιου είδους κοινωνική θεωρία ή αντίληψη. Περιγράφει 
απλώς μια σχέση ανάμεσα στο μεμονωμένο άτομο και τα 
αντικείμενα. Με την έννοια αυτή, η κοινωνία θεωρείται ότι 
εκφράζεται επαρκώς από το άθροισμα των μεμονωμένων 
ατόμων και των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Με βάση την 
υπόθεση για την «κυβερνώμενη από την αρχή του οφέλους 
φύση του ανθρώπου», η «οικονομία» ορίζεται ως ο τόπος 
και ο λόγος του ορθολογικώς και αξιοκρατικώς πράττοντος 
υποκειμένου. Πρόκειται για έναν ιδεολογικό λόγο, ο οποίος 
αναζητά «μοντέλα» που θα εξασφαλίσουν μια αρμονία στην 
αγορά και στην κοινωνία, μέσω της μεγιστοποίησης του 
οφέλους όλων των «κατόχων συντελεστών παραγωγής», 
δηλαδή και των εργατών και των καπιταλιστών. Η 
«οικονομία», που δεν την αφήνουν να λειτουργήσει σωστά 
πάντα κάποιοι κακοί πολιτικοί, δεν είναι, σ’ αυτόν τον 

Από κινητοποιήσεις εργαζομένων στη βιομηχανία ηλεκτρικών 
ειδών ΠΙΤΣΟΣ, [1975-1981]
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ιδεολογικό-φανταστικό κόσμο της «οικονομικής επιστήμης», 
παρά ένας μηχανισμός ικανοποίησης των υπεριστορικών 
«ανθρώπινων αναγκών», οι οποίες συνοψίζονται απλά στο 
«ό,τι αρπάξει –αξιοκρατικώς βεβαίως– ο κώλος μας». 
4.   H πολιτική της ταυτότητας, σύμφωνα με την οποία η μία 
καταπιεσμένη κοινωνική ομάδα κατηγορεί την άλλη ότι 
μέσω της προστασίας των «προνομίων» της τής στερεί τη 
δυνατότητα πρόσβασης στις «ίσες ευκαιρίες» που θα μπο-
ρούσε να παρέχει το καπιταλιστικό σύστημα αν λειτουργού-
σε δημοκρατικά. Ο αρχικός στόχος των επιμέρους πολιτικών 
της ταυτότητας ήταν τα «προνόμια» του «δυτικού λευκού 
μορφωμένου άνδρα», αλλά, όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα, 
σύντομα η μία κοινωνική κατηγορία άρχισε να πλακώνεται 
με την άλλη για το ποια είναι το μεγαλύτερο θύμα των κοι-
νωνικών ανισοτήτων, επιτείνοντας τις διαιρέσεις εντός της 
τάξης – ενίοτε καταλήγοντας ως μια ψαγμένη κατηγορία 
καταναλωτών. Η ιδεολογία του θύματος, η οποία κινεί-
ται στην επιφάνεια των κοινωνικών σχέσεων και είναι ανί-
κανη να αντιληφθεί την καπιταλιστική κοινωνία ως ολότη-
τα, είναι εν τούτοις ικανότατη στο να διατηρεί τα διάφορα 
κομμάτια της εργατικής τάξης διαχωρισμένα το ένα από το 
άλλο, ανάλογα με τη φυλή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτι-
μήσεις, το επάγγελμα κλπ. του καθενός. 
5.   Τέλος, ο σημαντικότερος αντίπαλος της προλεταρια-
κής προοπτικής: η θεωρία της αυτονομίας της πολιτικής, 
σύμφωνα με την οποία η δημιουργία μιας δημοκρατικής 
πλατφόρμας για εκλογική αναμέτρηση μπορεί και πρέπει 
να συνδυάζεται με το κίνημα των «λαϊκών συνελεύσεων», 
την αυτοδιαχείρηση της παραγόμενης αξίας και την μαχη-
τική ιδιότητα του πολίτη. Η δημοκρατία είναι η συγκολλη-
τική ιδεολογία που επανενώνει τις διαχωρισμένες κοινωνι-
κές ταυτότητες και πρακτικές· και τις επανενώνει ακριβώς 
ως διαχωρισμένες. Είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας του 
αυτοδιαχειριζόμενου καπιταλισμού και της αστικής δημόσι-
ας σφαίρας – αδιάφορο αν η μορφή της είναι αυτή της αντι-
προσωπευτικής ή της άμεσης δημοκρατίας, ή ένας συνδυ-
ασμός και των δύο.

Με τούτα και με εκείνα, θα ήταν αστείο να πιστέψουμε 
ότι σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, υπάρχει η δυνα-
τότητα αναζωογόνησης της αναιμικής προλεταριακής δημό-
σιας σφαίρας – το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ενδυ-
ναμώσουμε τα ελάχιστα προλεταριακά εγχειρήματα που 
απέμειναν ως κατάλοιπο από τον προηγούμενο κύκλο αγώ-
νων. Κι αυτό θα ήταν ουτοπικό να νομίζει κανείς ότι μπορεί 
να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη της επαναστατικής θεω-
ρίας και την κριτική των προαναφερόμενων μυστικοποιητι-
κών ιδεολογιών.

… όπως και το Nuit debout δεν ξεπέρασαν τον ορίζοντα του αγώνα 
των μαχητικών πολιτών.

Το κίνημα Occupy Wall Street…



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΜΑ
http://www.kokkinonima.gr/

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  
(στην οποία συμμετέχουμε)

http://synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΡΙΑΣ
Τεύχος 1: Αφιερωμένο στους Μπουκτσινικούς οικολόγους, τους φιλοσιτουασιονιστές και τους πατριώτες
Τεύχoς 2: Αφιερωμένο στους κακούς μαθητές, φοιτητές και καθηγητές και στη μνήμη των 250.000 σκοτωμένων 

κομπάρσων του CNN
Τεύχος 3: Αφιερωμένο στους πατριώτες, τους μικροαστούς και τους «νέγρους» εχθρούς τους
Τεύχος 4: Αφιερωμένο στους αντιφασίστες, τους αντικουλτουριάρηδες μικροαστούς και τους ειρηνιστές
Τεύχος 5: Αφιερωμένο στους «ξένους», τους ξεριζωμένους και τους προσωρινούς
Τεύχος 6: Αφιερωμένο στους απεργούς που σπάνε τα γκέτο τους και τους καταληψίες δρόμων
Τεύχος 7: Αφιερωμένο στους εχθρούς των εκπαιδευτικών νόμων, τους ενθουσιώδεις άνεργους και τους αλβανούς 

προλετάριους
Τεύχος 8: Αφιερωμένο στον πόλεμο (το δικό τους) που δε λέει να τελειώσει και στον πόλεμο (το δικό μας) που δε λέει 

να αρχίσει
Τεύχος 9: Αφιερωμένο στις άμισθες εργάτριες, τους ακτιβιστές και τους εξεγερμένους του «παγκόσμιου χωριού»
Τεύχος 10: Αφιερωμένο στους δημοκράτες, ένοπλους και μη και τους ειρηνιστές
Τεύχος 11: Αφιερωμένο στους εντός και εκτός τειχών φυλακισμένους και στους αρνητές της εργασίας
Τεύχος 12-13: Αφιερωμένο σ’ αυτούς που ακόμα τα θέλουνε όλα
Τεύχος 14: Αφιερωμένο σε αυτούς που διασχίσαμε μαζί το ορυχείο τoυ χρόνου μέχρι την άκρη της ευκαιρίας
Τεύχος 15: Αφιερωμένο σε έναν κόσμο χωρίς ενοχική υπο-χρέωση, δημοκράτες αρχηγούς και «εξευγενιστές»
Τεύχος 16-17: Αφιερωμένο στα χίλια πρόσωπα του κεφαλαίου και της αντεπανάστασης

Παλιότερα τεύχη και άλλα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή:
http://www.tapaidiatisgalarias.org

Για επικοινωνία:
e-mail: tptg@tptg.gr
Τ.Θ. 76149 Τ.Κ. 17110 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΘΗΝΑ_

…γεμίσαμε φίδια,  τυχοδιώκτες, γλύφτες, 
ανανήψαντες και PRτζήδες.

 Καιρός να ξεχορταριάσουμε…


