ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
Τα αποτελέσματα που επιφέρει η καπιταλιστική κρίση στην κοινωνία γίνονται
πλέον ολοένα και πιο ορατά σε μια σειρά από δραστηριότητες της καθημερινής
ζωής. Από το κόψιμο των συντάξεων, των επιδομάτων, των μισθών, τις απολύσεις
χωρίς αποζημίωση μέχρι τους κεφαλικούς φόρους και τα διάφορα
χαράτσια που εξαγγέλλονται, το καθεστώς έχει πλέον αποδείξει ότι δεν είναι
διατεθειμένο να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την αναπαραγωγή των κερδών
και των προνομίων του, μη διστάζοντας παράλληλα να καταδικάσει μεγάλα
κομμάτια του πληθυσμού στο να ζουν υπό καθεστώς πλήρους φτώχειας,
μιζέριας και εξαθλίωσης.
Ύστερα από τα γεγονότα της 48ωρης απεργίας της 19ης και 20ης Οκτώβρη και
τα όσα διαδραματίστηκαν στη σύνοδο κορυφής των ευρωπαϊκών πολιτικών
αφεντικών της 26ης Οκτώβρη, το σοσιαλιστικό μπλοκ εξουσίας μην αντέχοντας
πλέον να σηκώνει μόνο του το πολιτικό κόστος των καπιταλιστικών επιλογών
και θεωρώντας πως μέσα από μια ευρύτερη συνεργασία θα μπορούσαν να
εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα τα σχέδια των ντόπιων και υπερεθνικών
αφεντικών κάλεσε σε δημιουργία κυβέρνησης «εθνικής σωτηρίας». Πέτυχε έτσι
την πλήρη συστράτευση του αστικού μπλοκ εξουσίας (από την ακροδεξιά μέχρι
τη νεοφιλελεύθερη και σοσιαλδημοκρατική του εκδοχή), την είσοδο αμιγώς
οικονομικών παραγόντων και τεχνοκρατών στην κυβέρνηση και τέλος τη βίαιη
επιβολή των επαχθών όρων που περιλαμβάνει η συμφωνία για το κούρεμα του
ελληνικού χρέους.
Το μοντέλο αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία: οι έκτακτες
κυβερνήσεις συνεργασίας με τη συμμετοχή τεχνοκρατών προωθούνται από την
αστική τάξη για τη διαχείριση του καπιταλισμού στην Ευρώπη εν μέσω της
κρίσης χρέους. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην Ιταλία, ενώ φαίνεται ότι θα
ακολουθήσουν η Πορτογαλία και η Ισπανία. Έτσι επιβάλλεται ένα ιδιότυπο
καθεστώς έκτακτης ανάγκης για να γίνει δυνατή η καλύτερη αντιμετώπιση των
αντιστάσεων που ξεσπούν από τα κάτω. Πρόκειται για κυβερνήσεις που θέτουν
ως προμετωπίδα το ζήτημα της εθνικής σωτηρίας και στο όνομά της επιβάλλουν
όλο και πιο επιθετικά μέτρα με ελάχιστο πολιτικό κόστος.
Μπροστά σ' αυτήν την πραγματικότητα, που ορίζεται από τη διαρκή εξαγγελία
νέων μέτρων, τη διάχυση του φόβου και την κρατική βία, ξεσπούν αγώνες από
αρκετά πληττόμενα κοινωνικά κομμάτια που προσπαθούν να βάλουν φραγμούς
στην επίθεση που δέχονται. Από τη σκοπιά μας θεωρούμε ότι οι αγώνες πρέπει
να είναι συλλογικοί και να ξεπερνούν τις όποιες συντεχνιακές λογικές. Έφτασε
ο καιρός να πάψουν να άγονται και να φέρονται από τις ηγεσίες του
γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, και να στραφούν σε μια απειλητική για το
καθεστώς προοπτική.
Για την κατάσταση αυτή σημαντική ευθύνη φέρουν και κάποια κόμματα και
οργανώσεις της Αριστεράς που επιδιώκουν να πάρουν το κομμάτι που τους

αναλογεί στην κατανομή εξουσίας του αύριο και να ελέγξουν τους αγώνες που
εκτυλίσσονται. Χαρακτηριστική ήταν η στάση τους και στην πρόσφατη 48ωρη
απεργία, όταν από τη μια το ΚΚΕ δε δίστασε να περιφρουρήσει το αστικό
κοινοβούλιο, ενώ η πλειοψηφία των υπόλοιπων συνιστωσών της Αριστεράς
υποστήριξε την κίνηση του και κατασυκοφάντησε όσους αμφισβήτησαν στο
δρόμο την ηγεμονική λογική των σταλινικών. Πλάι σε όλα αυτά, επίσης, δεν
είναι τυχαίο το ότι ακολουθούν μια πατριωτική ρητορική περί κρατικής
σωτηρίας και εθνικής ανεξαρτησίας.
Απέναντι στη γενικευμένη και απροκάλυπτη επίθεση που εξαπολύεται σε βάρος
των ζωών μας, αλλά και ενάντια στην οποιαδήποτε απόπειρα χειραγώγησης των
αγώνων και αποσυμπίεσης της κοινωνικής οργής, να αντιτάξουμε την
αυτοοργανωμένη και από τα κάτω κοινωνική και ταξική αντίσταση. Να
αντεπιτεθούμε παίρνοντας την πρωτοβουλία του αγώνα στα χέρια μας, μακριά
από κόμματα και εργατοπατέρες, μέσα από αυτοοργανωμένες, αντι-ιεραρχικές,
αδιαμεσολάβητες διαδικασίες. Με τα σωματεία βάσης, τις συνελεύσεις
γειτονιάς, τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους αντίστασης, τις άγριες γενικές
απεργίες. Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι τα όπλα μας! Να
προτάξουμε τη συνολική ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού
κινούμενοι στην κατεύθυνση της συνολικής ρήξης με το εκμεταλλευτικό
σύστημα και τους θεσμούς του. Να αγωνιστούμε στην πράξη για την κοινωνική
απελευθέρωση, για μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.
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