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16 ΤΡΙΜΗΝΑ
(το -MH με Ήττα)

Καταρχήν μια διαπίστωση: Ζούμε σε καιρούς Ήττας.
Ναι, με κεφαλαίο. Μιας ήττας ταξικής που διανύει μια

διαδρομή 30 χρόνων και βάλε. Κομματάκι κοινότυπη η
διαπίστωση θα μπορούσε να πει κανείς με τα μυαλά στο
κεφάλι του. Αν υπάρχει κάποια αναγκαιότητα να “ξύ-
σουμε” το θέμα, αυτή προκύπτει από το γεγονός πως μι-
λάμε για κάτι που δεν έχει πάτο. Είναι όλο και πιο ευρεία
η συλλογική ταξική εμπειρία του να μη “βγαίνουμε” με τα
σκατά λεφτά που μας δίνουν τα αφεντικά. Όμως, όπως και
να το κάνουμε, είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις σχημα-
τικά και με αριθμούς, γι’αυτό ορίστε1:

Τα αφεντικά μας όμως, όπως όλα τα αφεντικά που σέβονται εαυτόν, έχουν και δι-
καιολογίες. Δε θα βγούνε μες στα μούτρα μας να μας πούνε «σας κόβουμε το μισθό
16 τρίμηνα τώρα γιατί είστε για τα μπάζα και δε σας φοβόμαστε». Όχι. Μας λένε πως
έχουν ελλείψεις τα ταμεία -κάτι που ισχύει2- και πως εμείς φταίμε γι’αυτό -κάτι που
είναι σκανδαλώδης μούφα. Για να ‘χουμε καλό ρώτημα όμως, τις πταίει για τις ελλεί-
ψεις; Οι κακοί πολιτικοί; Η κακιά μας η μοίρα; Η κακοκαιρία; Θα σας γλιτώσουμε από
την αγωνία: τίποτα από τα παραπάνω(!). Τα αφεντικούλια μας φταίνε. Κι όμως. Το με-
γαλύτερο κομμάτι των οφειλών στα ταμεία δεν προέρχεται από “εμάς” που μας έχουνε
να δουλεύουμε μαύρα κι άραχνα κι αν αρρωστήσουμε να φάμε και καμιά κλωτσιά. Συγ-
κεκριμένα το 26% των οφειλών προέρχεται από 871 μεγαλοοφειλέτες3. Δηλαδή Γιάν-
νης κερνάει, Γιάννης πίνει και το λογαριασμό και μια φάπα στην εργατική τάξη.

Τα παραπάνω περιγράφουν την ήττα μας και αυτό το ξέρουμε καλά πως δεν είναι για
γέλια. Σίγουρα όχι για δικά μας γέλια. Πάντως ούτε και τα αφεντικά μας γελάνε. Κά-
νουν τα κουμάντα τους, ακόμη κι αν ο ταξικός αντίπαλος είναι πεσμένος και ψάχνει
ακόμη να καταλάβει τι τον χτύπησε. Γι’αυτό λοιπόν, αν υπάρχουν λεφτά για μισθούς
αυτά κατευθύνονται προς το σκληρό πυρήνα του κράτους(sic)4. Τους καραβανάδες
και τους κάθε είδους μπάτσους. Έτσι πάει. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν και πολλές
λύσεις. Ή θα «ψάξουμε τι μας χτύπησε», θα κάνουμε ταξική συλλογική γνώση την
ιστορία αυτής της ήττας και των αιτιών της και θα οργανωθούμε αναλόγως ή θα ζή-
σουμε να δούμε πόση ταχύτητα πιάνει η ελεύθερη πτώση. Και αυτή όχι, δεν είναι
σταθερή. Όλο και αυξάνεται.

1. «Μείωση μισθών στην Ελλάδα για 16 δια-
δοχικά τρίμηνα», Καθημερινή 27/9/2014.
2. «Έλλειμμα 780 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ στο
τέλος του έτους», Καθημερινή 21/09/2014.
3. «Σε 871 μεγαλοοφειλέτες το 26% των
χρεών των Ταμείων», Καθημερινή
23/11/2014.
4. «ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές
μόνο για τους στρατιωτικούς», Ελευθερο-
τυπία 22/1/2014.
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