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ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ

ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Ίσως η πιο διαφημισμένη κίνηση των τελευταίων έξι
χρόνων, από τότε δηλαδή που έσκασε στα μούτρα μας

η κρίση, να είναι και το περίφημο κίνημα ενάντια στα χα-
ράτσια της ΔΕΗ. Ενάντια στον έκτακτο φόρο επί της ακίνητης
ιδιοκτησίας δηλαδή. Σε αυτή την κίνηση ενεπλάκη άμεσα όλο
το φάσμα των πολιτικών κινήσεων από το ΚΚΕ και πέρα, ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αντιεξουσιαστές, υποστηρικτές της ένοπλης
δράσης, λαϊκές συνελεύσεις...

Παράξενα πράγματα γίνονται στον όμορφο τόπο μας. Από τις
πιο ξεπλυμένες εκδοχές της ροζ αριστεράς μέχρι τους πιο
σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, όλοι κόπτονται να υπερα-
σπιστούν την ιδιοκτησία και τα δίκια της. Όλοι πιστεύουν ότι
πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας
και να νοιαστούμε για τα προβλήματα της ιδιοκτησίας.
Και οι διαφορές δεν είναι και μικρές· έλα όμως που
το ζήτημα είναι “καυτό”. Και να ο αντικρατιστής
συνομιλεί με τον βουλευτή, ο βουλευτής με τον
“προβοκάτορα”, το στέλεχος της μεσαίας τάξης
κατεβαίνει πλατεία για να συμμετάσχει στην συ-
νέλευση.

Την ξέρουμε ήδη την απάντηση: «στην Ελλάδα
η ιδιοκτησία δεν είναι προνόμιο μόνο της αστι-
κής τάξης, και οι εργάτες μένουν σε ιδιόκτητα».
Στην γενικότητά της η ίδια η δήλωση έχει κάποια
σοβαρά προβλήματα. Δεν μένουν οι εργάτες σε
ιδιόκτητα, μένουν κάποιοι εργάτες σε ιδιόκτητα. Πολ-
λοί δεν έχουν περάσει καν απέξω από την ιδέα ενός
ιδιόκτητου σπιτιού, άλλοι βρίσκονται τόσο μακριά που όταν
ακούνε ιδιόκτητο σκέφτονται μόνο το πώς να εκδικηθούν.

Αλλά τέλος πάντων, ας μην το αρνηθούμε εδώ και αυτό. Πράγ-
ματι ένα κομμάτι της εργασίας μένει σε σπίτι δικιάς του ιδιο-
κτησίας. Κάποιοι το απέκτησαν με δάνεια, την περίοδο της
χαρμόσυνης κατανάλωσης των ‘90s και ‘00s, τότε που η ήσυχη
ζωή με τα δάνεια και την καλή δουλειά ήταν για τους έξυπνους
και οι αγώνες για τους “μίζερους”, κάποιοι τα κληρονόμησαν,
κάποιοι τα απέκτησαν κάνοντας το “σκατό τους παξιμάδι”. Και
πράγματι, η πλειοψηφία από αυτούς δεν βρίσκεται από την
απέναντι μεριά.

Το ερώτημα που μας απασχολεί εδώ όμως δεν είναι το αν
υπάρχουν προλετάριοι με σπίτια, αλλά το πώς επιλέχτηκε από
την κρατική και μη αριστερά το συγκεκριμένο ζήτημα ως το κο-
ρυφαίο. Δεν θα έλεγε κανείς πως η τελευταία εξαετία δεν

έδωσε και ευκαιρίες για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Η ανεργία χτύπησε το 30% (ακόμα και με επίσημες με-

τρήσεις), οι μισθοί κόπηκαν στο μισό, ένας σκασμός κόσμου
δουλεύει για 100-200 ευρώ και είναι και χαρούμενος για τις
διάφορες σκατο-mini-jobs αλά ελληνικά, οι δρόμοι πλημμύρι-
σαν φασίστες και στην επαρχία άνοιξαν στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης κλπ κλπ. Και πού να σταματήσεις; Ατελείωτος ο
κατάλογος της ήττας της εργατικής τάξης στην Ελλάδα σε όλα
τα μέτωπα. Το μόνο που πήγε καλά είναι που έπεσαν τα νοίκια
γιατί οι ιδιοκτήτες φοβόντουσαν το χαράτσι αν μείνει ξενοί-
κιαστο...

Και όμως οι “οργανώσεις” του “κινήματος” δεν βρήκαν τίποτα
από τα παραπάνω αρκετά σημαντικό ώστε να αφιερώσουν

το χρόνο τους, ώστε να “βάλουν στην άκρη τις διαφο-
ρές τους”.

Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει το τι προσπαθούμε
να πούμε εδώ (που σιγά που δεν καταλαβαίνει
όμως), υπομονή. Η ιστορία δεν ξεκινάει με την
κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Εδώ και πολύ καιρό οι “οργανώσεις” του “κινή-
ματος” είχαν αναλάβει τον ρόλο της κρατικής
διαμεσολάβησης της εργατικής κινητικότητας.
Και για να το πετύχουν αυτό είχαν διεκδικήσει

και πετύχει την ενσωμάτωσή τους στους κρατι-
κούς μηχανισμούς. Δουλειά των διαφόρων “επανα-

στατών” ήταν να νανουρίζουν την όποια κίνηση
τύχαινε να εμφανιστεί. Και ένας από τους τρόπους που

το είχε πετύχει αυτό είναι ακολουθώντας την δοκιμασμένη
συνταγή: «ο εχθρός είναι μακριά και είναι οι Αμερικάνοι· εδώ
δεν έχει ούτε εργατική τάξη ούτε αφεντικά, έχει “λαό” και όλοι
είναι μέλη του».

Η στάση αυτή και η ανικανότητα απαξίωσής της από τους ερ-
γάτες είναι και ο λόγος που όταν ζόρισαν τα πράγματα οι γνω-
στοί μαλάκες, εμείς δηλαδή, πλήρωσαν τον λογαριασμό
ολόκληρο. Η ίδια η αριστερά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να
προσαρμοστεί, αντίθετα θα έλεγε κανείς πως έζησε και την
χρυσή εποχή της. Έτσι, αντί για καπιταλισμό είδε μνημόνιο και
Γερμανούς. Αντί για εργάτες είδε και πάλι ελληνικό λαό· και
έτσι φτάσαμε να υπερασπιζόμαστε σπίτια αντί για μισθούς.

Αν δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας είναι
γιατί οι μισθοί μας έχουν χτυπήσει πάτο ενώ η ανεργία ταβάνι,
και όχι γιατί μπήκε κάποιος φόρος.
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