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EKΔrΙΛΩΣrΙ ΓΙA TtΙ BΙOMHXANΙKΙΙ METAΛΛEYTΙKH

Σδντρoφoι, συναγωνιoτ69 και φiλoι,

Eκ μ6ρoυq τηq Πρωτoβoυλiαq για τo Aνεξ6ρτητo Κ6ντρo Aγωνα Eργατrilν, 1αιρετiζoυμε τη oημερινη

εκδηλωoη πoυ εξαιτiαζ τoυ περιε1ομ6νoυ τηg 61ει κινηοει το ενδιαφ6ρoν 6λων των αγωνιoτcbν τoυ

κινηματoq.

Ευ1αριοτofμε και τo σωματεiο των εργατci:ν τηq BΙO.ME για την παρουοiα τoυg και μαζ δiνουv την

ευκαιρiα, oτη π6λη τηg μαζικηq ανεργiαg και των λουκ6των, να oυζητηooυμε διεξoδικ6τερα τον αγiυνα

τoυg αλλ6 και να oυζητηooυμε στo φωζ τηζ ν6α9 επo1ηg τα καθηκoντα του εργατικori κινηματog oημερα.

O γαρακτriραq τηq κρioηc

Για να απαντηoει κανεiq τ.ι"πp6πει' να γiνει οημερα πρΕπει να λ6βει υπ6ψη τoυ τη φr5oη τηg επο1ηq, που

εiναι η επο1η τηζ καπιταλιoτικηg παρακμηq, τη γιγαντιαiα καταoτροφη κεφαλαiωv που oυντελεiται για να

μπορ6oει να πρooδιoρioει 6μ τι μπορoriμε αλλd τι εiναι αναγκαio να κdνουμε και να παλ6ψουμε. M6νo

6τoι μποροδμε να καθoρiooυμε τα oτρατηγικd μαg καθηκoντα και μεΘoδικ& να υπoλογiooυμε 6λεq τιg

τακτικ6q κινηοειg πoυ oδηγοriν oε 6να o16διo μαχηζ για τα oυμφ6ρoντd μαζ.

Κατ,αρμ1ν, η κρioη εiναι παγκ6oμια, 6μ μ6νo με τη γεωγραφικη 6woια που oυνηθωg αναφ6ρεται, αλλd

κυρiωg ωζ την αδυναμiα τoυ κεφαλαiou,να 1αρ6ξει μια ν6α oτρατηγικη μετd τη 1ρεοκoπiα των 2

κυρiαρ1ων πoλιτικiον, τoυ κενσυανιoμoδ και τoυ φιλελευθεριoμof. H καπιταλιοτικη oικoνομfα δεν

μπoρεi να ειδcοΘεi ωg fνα ιiθρoιoμα, oδνoλo μεμoνcoμfνων oικoνoμιcirν αλλιi ωq 6να ενιαio οιiνoλo

αντιφατικcΙrν oικoνoμικιδν μoρφιbν εξfλιξηq τoυ καπιταλιoμoδ. Eξαιτiαg αυτηg τηζ αδυναμiαq

πρ6oληψη9 τηg παγκoσμι6τητα9, αφελcbq πoλλoi π[οτευαν 6τι η Eλλdδα δεν πρ6κειται να χρεoκoπηoει

επειδη εiναι μ6νο τo 2Yo τoυ ΑEΠ τηq Eυρωζcilνηζ. ,oπωg και στα π6τρινα γεφ6ρια αρκεi να βγd,λειq τo

κλειδt για να καταρρεtiooυν τ6νoι π€τραq oτoν πρωτo κραδαoμ6. ,oπωq oωoτd, 6γραψαν και oι Finacial

Times, μια γερη αλυoiδα εξαρτd.ται απ6 τov πιo αδιiναμo κρiκο τηg κι η αλυoiδα τηq ΕE εξαρτaται' απ6 την

Eλλdδα.

tΙ κρΙoη εiναι δoμικη, oχι απλd γιατi 6γει πt,aει' το μ6oο ποoοoτ6 κ6ρδoυq του κεφαλαioυ, υπdρ1ει αναρ1iα

στη παραγωγη, η 6τι 6ναq κλdδoq oυμπαραotiρει τoν dλλο (π1 o χρηματιστιριακ6q) αλλd 6τι υπ6ρ1ει μια

oυμπ6κvωoη κι 6"ρηξη 6λων των αντιφdoεων τoυ oυoτηματoζ πoυ μπλoκdρει τη διαδικαoiα

αναπαραγωγηg τoυ κεφαλαiου και γι αυτ6 εiναι απαραiτητη μια γιγαντιαiα καταoτρoφη πλεoναζ6ντων

κεφαλαiων για να εξιoορρoπηθεi ωg oικoνoμικ6 ofοτημα ταξικηg κυριαρfαq τoυ κεφαλαioυ και να

ξεκινηoει η διαδικαoiα ουooωρευσηζ ξανd, απ6 την αρμ. Aυτ6 6μω9 oδηγεi στην απoσfνΘεoη τηg δoμηg

του, δηλαδη οε μια απoοδνθεοη τα)ν κoινcονικιirν τ&ξεων.



H κρioη εiναι ιoτoρικη γιατi oυμτruκvrΙlνει μια μακρd, πoρεiα αo6μπτωτων φαινoμενικd κρiοεων αλλd πoυ

διατρθ1oυν τo oωμα τηq παρofoαg κατdοτασηζ, πoυ 61ει δημιoυργηoει 6vα 6ριo oτo 1cbρo και τo 1ρ6νo πoυ

πρ€πεl' να ξεπεραoτεi. Eiτε πρoζ τη μια, εiτε πρoζ την dλλη κατεr1θυνoη, εiτε πρog μια αδυοιi:πητη

καταστρoφ"fi, εiτε πρoζ την κοινωνικη απελευθ6ρωoη.

Kαι oι τρειs 6ννοιε9 εiναι αλληλ6νδετε9 και αν δεν αναμετρηθoιiμε με τα πραγματικd ερωτηματα πoλιi

δrioκoλα μπορεi να 61ει κανεiq μια oωοτη καταν6ηoη τηq περι6δoυ πoυ διανliουμε,

To καθτiκoν τoυ ενιαioυ μετιirπoυ

Aν θα θ6λαμε να θθooυμε κd,πoια καθηκoντα, oiγoυρα τo πpωτo θα ηταν να ενιirοoυμε 6λoυq τoυq

εργατικofg αγιilνεq πoυ διεξdγoνται διd,oπαρτοι οε 6λη την Eλλ6δα oε 6να ενιαio μfτωπo 6λων των

εργαζoμ6νων και να καθορiσoυμε 6να κεντρικ6 o16διo δρ0oηg πoυ να διαoφαλiοει τιq ανd,γκεζ των

εργατιbν. Aυτη η εν6τητα δεν μπoρεi να εiναι μια τυπικη oυμφωνiα απ6 τα πdνω αλλd μια εν6τητα στη

δριiοη απ6 τα κιiτω. Aλλα εν6τητα oτη δρd,oη για πoιo πραyμα;

O γαρακττiραq τιoν εργατικιirν αγrirνιον

Για να ξεκαΘαρioουμε τo ζητημα τηg εν6τηταζ τηζ εργατικηg ταξηq Θα πρ6πει πpωτα να δofμε τα

1αρακτηριoτικd τoυ εργατικof κινηματοg μ€οα στιg ν6εq oυνθηκεg τηg 1ρεoκoπiαq κι 6τoι να

πρooπαΘηoουμε να εξηγηooυμε γιατt 61oυμε αναλdβει το ζητημα τηg πρωτοβουλiα-c για ι1να ανεξd,ρτητo

κ6ντρo αγrbνα των εργατιi:ν πoυ θα oυμπεριλαμβdνει 6λα τα μα16μενα τμηματα τηζ εργατικηq τeξηq σε μια

ανιbτερη oργανωτικη εν6τητα πdληg.

Aν oτo παρελθ6ν, πριν τo 2007-2008, oι εργατικoi αγcbνεg διθπoνταν απ6 oυγκεκριμ6να επι1ειρηoιακd,

κλαδικd η oυνδικαλιoτικ6 αιτηματα, απ6 τo 2008 και μετd,, δηλ. απ6 τo ξι1oπαoμα τηg παγκ6σμιαζ

καπιταλιoτικηq κρioηζ και τoν εξεγερτικ6 Δεκ6μβρη, η φδση των αιτημ6τcον εμπερι61oυγ 6να βαΘιiτερo

πλ6oν πoλιτικ6 περιε16μενo, καΘιirg η κρioη αγγΙζει τoυg 6ρoυg ιiπαρξηg τη€ εργατικηq τιiξηg. Δεν θα

oαq ζαλioω με νoriμερα, τα ξ6ρετε (ανεργiα, απληρωτoι, 6oτεγοι, αυτοκτονiεg κλπ).

H oυνδικαλιoτικη γραφειοκρατiα των ΓΣEE/AΔΕΔY κατ6φυγε σε αλλεπ0λλη}"εg 24ωρεg απεργιακ6q

τoυφεκι69 τα τελευταiα τρiα 1,ρ6νια πoυ δεν εμπ6διοαν oτo ελd,μoτo τo δρ6μo πρoζ την καταστρoφη. FΙ

επo1η αλd Γιαwiτoη 61ει περdοει ανεπιoτρεπτi.

Ακ6μα και τrbρα η ΓΣΕΕ δηλrbνει 6τι μαζt με τoν ΣΕB Θα επαναφ6ρoυν τoν κατωτατo μιοθ6 και δεν θα

ανεμεi την παρ6μβαοη του κρdτoυg oτoν καΘοριoμ6 τoυ 6πωq ζητdει η τρ6ικα! Eiναι αoτεio αλλ6 τα

πρ6βατα oυνε1[ζoυν να κdνoυν oυμφωνi,εg με τoυζ λriκoυg.

Παρd, τιg μαχητικ69 και μαζικ69 απεργiεg, κινηματα (δw πληρcbνω, πλατεiεq, λαΤκ6q oυνελεrioειg κλπ),

αυθ6ρμητε9 δρdoειq (παρελdoειζ κλπ), τιq αλλεπd,λληλεq εκλογικ69 αναμετρηoειζ και τo ανεβoκατ6βαομα



αστικ6ν κυβερνηoεων, oι υπεr5θυνoι τηζ 1ρεoκoπiαg εiναι ακ6μα εδcb κι αντiθετα με τη πoλιτικη

πρoετοιμασiα τηg εργατικηg τdξηζ, τo κεφιiλαιo πρoετoιμιiζεται πυρετωδιirg για την επ6μενη μεγι1λη

ταξικη οδγκρoυoη πoυ πιο οφθαλμoφ ανΕq παρdιδειγμα ανιiπτυξηg τηg στρατηγικηξ τηg εiναι η
πρocilθηoη τηg ναζιoτικηg Xρυοηs Aυγηq. Σημερα oτρ6φεται ενdντια oε μεταν6oτε9 εργ6τε9, oυγvd

πλ6oν εναντioν μελιilν αριοτερcilν oργανιboεων κι αντεξoυοιαοτiον κι αliριo θα βρioκεται στιζ zniλεg των

εργοoταοiων για να καθαρiσει για λογαριαoμ6 των εργoδoτων που δεν τα βγdζουν πt'ρα με τoυζ

<ανηoυ1ουg> εργ6τε9. o κiνδυνog εiναι πραγματικιi μεγιiλog και πρf,πει να ληφΘεf οoβαρ6 υπ6ψη απ6

6λoυq τoυξ συνειδητoδg εργιiτεq και αγωνιοτ69.

oι εργdτεq τηg BΙo.MΕ, 6πω9 και πολλoi dλλoι εργαζ6μενoι πoυ βρioκονται οε ανdλoγη κατ6oταoη,

ξεκινd,νε απ6 τα ερεiπια πoυ αφηνει πioω τoυ τo κεφ6λαιo.
,oμωζ 

ψετa απ6 5 1:6νια κρioηg και 3 1ρ6νια μνημoνioυ, με dλλα 20-30 μπρoοτd θυoιων 6πω9 μαg λ6νε oι

κυβερνιilντεc', €γει γiνει φανερ6 6τι βγαiνoνταg oτo περιθrbριo τηg ανεργiαg δεν πια υπapγε'ι' περiπτωoη

επιoτρoφηg oε θνα oμαλ6 εργαoιακ6 βio. To βαoικι6 χαρακτηριoτικ6 τηq επoγf1ξ τηS 1ρεoκoπiαg εiναι

6τι ακ6μα και τα πιo αοημαντα για ιiλλεg επoη{,q αιτηματα εiναι αδιiνατoν να ικανoπoιηΘoiν απ6 τo

κεφλαιo και καθrbg τα πpayψατα εξωθo6νται στα dκρα, oι εργ6τεg γiνoνται περιoo6τερoι απoφασιoτικoi

στo να αγωνιoτοfν προκειμ6νου να διατηρηθεi η iδια τoυζ η ζωη. Αυτoli τoυ εiδoυg oι αγωνεq βρioκoυν -κι

αυτ6 εiναι 6να oδμπτωμα την επoγfi τηg κρiοηq- αρκετοfg συμπαραστd,τεq που αποτελοfν τη πηγη ελπiδαg

των αγωνιζ6μενων εργατων. Aυτoi oι συμπαραoτ&τεg οπ6νια βρioκoνται στo πεδio τorν επiοημιoν

oυνδικαλιοτικιirν oργιiνων πoυ καμι6 φoρft υπoοτηρiζoυν με ανακoινιiroειq, δηλ. εiναι πριiθυμεg να

κftνουν 1αpτoπ6}"εμo, επιοκ6Ψειg στα υπoυργεiα α}"}"a 67ι να διεξ&γουν 6να πραγματικ6 π6λεμo.

,oμωζ 
εξαιτiαg τηg προδooiαq τηg γραφειoκρατiαq η τηg επιβoληζ εκ των προτ6ρων τηζ αδιαμφιoβητητηζ

ηγεμονiαq μ6oα oτο εργατικ6 κiνημα 6πω9 κdνει ττχ τo ΠΑME (κd,τι πoυ δεν μπoρεi να απoτελεi

πρoδπ6θεoη αλλd πp€πει' να αποδειμεi) και τηq 6λλειψηζ μιαζ δriναμηg ικανηq να συσπειρcΙloει oε μια

πανελλαδικη βdoη 6λα τα μα16μενα τμηματα των εργατιilν 6ξω απ6 τα γραν&ζια τoυ oυoτηματoζ, να

αντληθofν ουμπερd,oματα για κdθε μια περiπτωoη αλλd, και να εξεταοτε[ λεπτoμερcilq 6να ο16διo

δριioηg, πoλλoi αγωνεg μ6νoυν απoμoνωμ6νοι και τo ηθικ6 των εργατcilν (μαζi με τιζ πραγματικ69

καΘημεριν69 ανdγκεq) εξαντλεiται. Bγαiνoνταζ στoν εφεδρικ6 oτρατ6 εργαoiαg, oι εργdτεg βρioκoνται oτιg

γειτoνι6q, απoκλειoμ6νοι απ6 ουλλογικ69 διαδικαoiεq.

Παρdλληλα υπdρ1ει ι1να οημαντικ6 δυναμικ6, τo πιo καταπιεoμ6νo, στη πραγματικ6τητα η πλειoψηφiα τηq

εργατικηq τdξηq που δεν εiναι καν oργανωμ6νη σε σωματεiα και που εiναι εξαιρετικd διioκoλo να

oργανωθεi 0μεoα εξαιτfαg πoλλων παραγ6ντων, αναφ6ρω ενδεικτικd τρειζ, την πoλιi μεγ6λη διαοπoρ6 των

επαγγελματικiυν κλd,δων, τo πoλl5 μικρ6 μ6γεθo9 των επιχειρηoεων και τη δραματικη αλλαγη των

εργαoιακιilν o16oεων που δημιoυργεf μια μεγdλη κινητικ6τητα απ6 δoυλειd οε δoυλειd.



,Eναg 
οημαντικ69 πρ6oθετo9 λ6γoq oημερα εiναι η μαζικη ανεργiα πoυ διαλfει oωματεiα.

H πριoτoβoυλiα μαg 61ει οκoπ6 να συσπειριiroει τo πιo μα1ητικ6 και αγα)νιζ6μενo τμημα τηg

εργατικηg τaξηs και να τo αντιπαραΘ€oει απ€ναντι oτo κρftτoζ' τα αφεντικιi και τη oυνδικαλιoτικη

γραφειοκρατiα πoυ υπονoμειiει κιiθε αγιirνα και γι αυτ6 πρocοθοδμε oπoιαδηπoτε μορφη αυτ6-

oργιiνωοηq πoυ εiναι δυνατ6ν να oυγκρoτηΘεi (ocοματε[α, εργoοταoιακ69, απεργιακ6q επιτpoπt,g,

επιτpoπt'g ανfργι-ιrν, oυνελεδοειq γειτoνιftg, εργατικfg ουλλογικιiτητεq κλπ).
,oμιυξ 

δεν 61oυμε oκoπ6 να φτιιiξoυμε 6να νfo ΠAME διαοπιirνταg στη βιioη την εργατικη τ(ιξη αλ"λ"a

να αναλιiβoυμε 6λε9 εκεiνεg τLq απι'pαiτητεg πριοτοβoυλiεg oε επiπεδo δριiοηg ιiroτε να διεξιiγoυμε

τoυg αγcirνεg με 6ρoυq εν6τητα9 τηg τιiξηq και oιiγκρoυσηs με τo κεφιiλαιo και τη γραφειoκρατiα.
,E1ουμε κdνει βηματα, αλλd δεν εiναι αρκετ6. Kαθrbq η κρioη αφηνει πioω τηq βιoμη1ανικα πτωψατα,

μλι6δε9 εργd,τεg εγκλωβιομ6νου9 oτιg νoμικ6ζ πτωχευτικ6q διαδικαoiεg, απληρωτουζ, με μιoofg μιoθoιiq

και μιo6q η λιγ6τερεζ μ6ρεg δoυλει0g η oτη μαζικη ανεργiα και με διαμoρφωμ6νo 6να νoμικ6 oπλooτd,oιo

πoυ υπoοτηρiζει αποκλειoτικd τo κεφdλαιο, νoμiζoυμε 6τι η ανιiγκη για τη ουγκρ6τηοη εν69

ανεξιiρτητoυ κ€ντρου αγιirνα των εργατιΙlν θα επιβεβαιιilσει την πρooπτικη μαg.

Για τι παλεδoυμε

Θ6τoντα9 τα πραyψατα με αυτ6 τoν τρ6πo θεωρoriμε αιτηματα πρcbτηg προτεραι6τηταq εivαι να διαγραφεi

πληρωg και μoνoμεριilg το χρεoζ των καπιταλιoτcbν, να ακυρωθor5ν μνημ6νια , ν6μoι, δανειακ6q ουμβdoειq,

να αμφιoβητηοoυμε 6μπρακτα την ατoμικη ιδιοκτηοiα του κεφαλαioυ στα εργoστdoια και oε 6λε9 τιg

παραγωγικ69 μoνdδεg oτρατηγικηg oημαοiαg προωθιbνταg καταληψειζ στα εργοoτdoια πoυ απoλfουν,

μεταφ6ρoνται σε 6λλε9 χωρεζ, ξεπoυλιoιiνται για την απoπληρωμη τoυ 1:6oυ9, μπαiνει λoυκ6τo η απλd,

εγκαταλεiπoνται 6πω9 τηg BΙO.ME, χωρiζκαμιd, απoζημiωoη στoυζ εκμεταλλευτ69 θ6τoνταq τα κdτω απ6

τoν 6λεγ1ο των εργαζoμ6νων τoυq.

Αν δεν θ6λoυμε να πεθdνoυμε απ6 τα τοξικd, δηλητηρια των τραπεζων, η oυγκ6ντρωση τoυ τραπεζικori

oυoτηματoζ σε μια και μoναδικη τρ0πεζα οτα 16ρια των εργαζoμ6νων εiναι απαραiτητη, φυoικd, χωρiζ

καμιd απoζημiωoη στoυζ τpαπεζiτεq, για να διαoφαλιoτo6ν oι μικρoκαταθ6τε9, να διαγραφoδν τα xρ6η των

εργατiυν και για να χρηματοδoτηΘεi η παραγωγη και vα εξαλειφθεi ο κtνδυνoζ τoυ oτραγγαλιoμor5 τηg

oικονoμiαq και εγχειρημdτων 6πω9 τηg BΙo.MΕ απ6 τoυq καπιταλιoτ69.
,Ετoι 

μπoρεi να επαναo1εδιαoτεi oλ6κληρη η παραγωγη και oτη βd,oη τηg καταγραφηq και υπoλoγιoμο6 τηq

κoινωνικd αναγκαiαg εργαoiαg, μπoρoriμε να μoιρd,οoυμε 6λo τoν εργdοιμο 1ρ6νo μεταξri τoυ εργατικo6

δυναμικoti για να καταπoλεμηθεi η ανεργiα με μιoθofq πoυ να διαoφαλiζoυν αξιoπρεπεig 6ρoυ9 διαβiωoηq

στoυζ εργdτεg κι 6μ στoυg βιoμη1d,νoυq, τpαπεζiτεg, λιαν6μπορoυζ, τoυq εφoπλιoτ69 και τoυζ τoκoγλriφoυg.

Για να υπdρξει oργdνωoη τηζ παραγωγηζ, τηg διανομηζ κι ανακotiφιoη τηζ dθλιαq ζωηq που μαg

υπ6o1oνται για δεκαετiεg oλ6κλη pεc,, πpfπει να oυνδfοουμε την επiλυση τα)ν καΘημερινιilν μαg

προβλημιiτων με τo ζητημα τηg κατ6κτησηξ τηg πoλιτικηg εξoυoiα; απ6 την εργατικη τιiξη, καθcilg



6πω9 αναφ6ρθηκε ηδη, δεν πρ6κειται να γiνει καμιd παρα1ιilρηoη απ6 τo κεφd,λαιo αν δεν διακινδυνευτofν

τα πaντα γι αυτ6..
,Eτoι πρoκδπτει 6να κρioιμo οημεio πoυ απoτελ'εi πηγi2 oδγ1υoηq μ6οα oτo εργατικ6 κiνημα και

πp6πεινα ξεκαΘαριοτεi: To ζητημα τoυ κριiτoυg.

Για τo ζτiτημα τoυ κριiτoυq

Στηv Eλλdδα εiμαoτε o πιο πολιτικoπoιημ6νog λα6g τηg Eυριbπηg. oταν ρωτdq πoιoζ φταiει γι αυτη τη

κατdoταoη η απdντηoη εiναι oυνηθωq 6τι <φταiει τo κρd,τog>> αλλd αυτη η απdντηoη oυνδυdζεταl με μια

ρη16τητα κι 6τoι oτo ερcbτημα (τι να κdνoυμε μ, αυτ6>>, η oυνηΘηg απdντηoη εiναι <να βdλoυμε τoυζ

δικofq μαg ανΘρcilπoυξ σ,αυτ6>, δηλ. να αντικαταoτηooυμε τo πολιτικ6 πρooωπικ6, τη κυβ6ρνηoη.

Πιiνω οτo ζητημα τoυ κριiτoυg δια1ωρiζεται η επαναoτατικη πτt,pυγα μ6oα oτo εργατικ6 κiνημα απ6

6οoυ9 ελπiζoυν να βρoυν την ευτυ1fα μfοα στoν καπιταλιομ6. Tο ζητημα τoυ κρd,τουg θ6τει το ερcbτημα

πoια τdξη εiναι η κυρiαρμ πoυ διαΘ6τει στα 16ρια τηq την 6νoπλη δriναμη να επιβ6λλει τη Θ6ληοη τηg,

H εργατικη τdξη δεν μπoρεi να εκπληριilσει τoυζ oκοπofq τηq κληρoνoμωνταg τo αoτικ6 κρdτοq, πρ6πει να

τo διαλfoει, να τo καταoτρ6ψει και να τo αvτικαταστηoει με 6να μεταβατικ6 κρd,τog πoυ oβηνει, τo κρdτog

των εργατικcbv oυμβoυλiων (απ, αυτη την d,πoψη εiναι η πιo πλατιd δημοκρατiα των απ6 κdτω) που θα

καταργηoει τoν αστικ6 κoινοβουλευτιoμ6 τηg συστηματικηg εξαπdτηoηg, με 6μεoα αιρετoιiq κι ανακλητorig

εργαζ6μενoυζ, βε μιoΘ6 ioo με το μ6oo μιoθ6 του εργd,τη και πoυ η ανdληψη τηg <δημ6oια9 διoiκηoηζ) να

μπoρεi να γiνει απ6 τoν καθ6να.

Σε αυτη τη πεpνττωση η εργατικη δημοκρατiα δεν αντιπρoοcοπεriεται απ6 fνα ουμβατικ6 αοτικι5

κριiτoq αλλd απ6 6να κρdτog πoυ απoνεκριilνεται μαζi με την εξ6λειΨη των τd,ξεων. Eiναι oκ6πιμo να

ειπωθεi 6τι 6να τ6τoιo κρdτοg δεν βαoiζει την υπερdoπιoη τoυ στη σημερινη αoτυνoμiα και τoυζ μoνιμd.δεg

του στρατori με τα αoτ6ρια και τα γαλ6νια αλλd, oτoν καΘoλικft εξoπλιομfνo κι επαναοτατημ6νo λα6.

M6νo τ6τε μπoρεi να υπd,ρξει μια πραγματικη αυτοδια1εiριση και αυτοδιεfθυνση των εργooταοiων,

πραγματικ69 εργατικ6q 6λεγ1oq και να επιβληθεi μια ν6α μoρφη oργdνωoηg τoυ oυν6λoυ τηζ παραγωγηq

και τηζ διανoμηq οfμφωνα με τιg ανdγκεg τηq πλειοψηφiαζ τoυ λαoδ.

Mαζi με 6λα τα καθημεριν6 ζητηματα, 6λη μαq η δoυλει6 οφεiλει να πρoσανατολiζεται στη συντριβη τoυ

oημερινοri αoτικoti κρdτoυq και 6μ στην αντικατdoταoη απλωq τoυ πoλιτικοli πρooωπικoti μ6οω μιαg

κυβ6ρνηoηζ πoυ δεν θα θiξει τo αoτικ6 κρdτοq και φυoικd τoν πλotiτο τoυ κεφαλαiου. Δηλαδη να

προετoιμd,ooυμε τoυg 6ρoυg τηg πρoλεταριακηg επαν&oταoηq κι αυτ6 για εμ69 δεν εiναι θνα καθηκον

απελπιοτικft 1αμfνo ατo βαθδ μ6λλoν αλλιi fνα 6μεοο καΘηκον για να υλoπoιηθεi tνα πρ6γραμμα

oωτηρiαq για τoυξ εργ&τεg και 61ι για τoυg καπιταλιoτfg.

Bλ6πoντα9 τo ζητημα απ6 την απ6ναντι πλευρd, η αοτικη ταξη πρoετoιμdζει τoυq 6ρουq μιαζ κοινωνικηq

αντεπαν6oτασηζ (βλ6πε φαoioτεg) και θα ηταν εξαιρετικ6 επικiνδυνo να αγvootiμε τιζ ετoιμαotεq του

ε1θρof. oι iδιοι oι φαoioτεq μιλοfν πια ανοικτd, 6τι θ6λoυννα καταλdβoυν την εξoυoiα.



Προκειμεvoυ να διευκρινηooυμε τo τι oημαiνει <κατdληψη τηq εξoυoiαζ) η <εργατικ6 κρdτοg>, Θα πpΕπει'

απαραiτητα να πotiμε 6τι δεν εiμαoτε κρατιoτ6q, μια διαoτρ6βλωοη τηζ επαναστατικηg Θεωρiαg για τo
κρdτog πoυ επικρd,τηoε τ6oo απ6 τη οooιαλδημoκρατiα πoυ θ6λει να <καταλdβει> ειρηνικd τo κρd,τoq και

να τo μετασχηματioει, 6oo και απ6 τo oταλινιoμ6 και πoυ λ6ει 6τι oooιαλιoμ6g εiναι 6ταν τα πaντα

εiναι.,... κρατικd. Αυτ6 εiναι παιδαριcbδεg και ταυτ61ooνα επικtνδυνo.

oμ, εiμαoτε υπ€ρ τηq εξαφ6νιoηq κ6Θε κρdτoυq ωq ειδικηq δfναμηq επιβoληq και κd,θε εξoυoiαg πd,νω

στoυζ ανΘριbπoυg αλλd, αυτ6 oυνδ6εται με την εξdλειψη των κoινωνικιilν τ6ξεων.

Πdνω oτo ζητημα τoυ κρdτoυq, τηg ειδικηq 6νοπληq διlναμηq τηq επιβoληq τηg θ6ληoη9 μιαg τdξηq, τo

ελληνικ6 εργατικ6 κiνημα 61ει πληρcboει πολf ακριβ6 και με αiμα τη oυμμετo1η οε αoτικ6q κυβερνηoειg

πoυ oυνoδειiτηκε με τη παρ6δοοη των 6πλων των ελληνων ανταρτrΙlν με τη oυμφωνiα τηq Bdρκιζαg. Tο

oδνΘημα τoυ Δεκ6μβρη <Bιiρκιζα T6λο9> δεν αφoριi μ6νo τo τ6λο9 τηg ητταg και την αυλαiα μιαq

ν6α9 επαναoτατικηg επoxfiq αλλιi και την αναTνιirριoη τrον αιτιrbν τηξ f1τταq πoυ οημαiνει 6τι δεν

πρ6κειται να εγκαταλεiψoυμε τα 6π}"α πριν συντριβεi η αντiοταoη τιoν κυρiαρxcυν τιiξεων, δηλ. να

ουγκρoτηooυμε 6να εργατικ6 κρ&τog πoυ θα υπερασπιστεi την πρoλεταριακη επανιiσταση.

Eπioηg, Θα πρ6πει να κd,νoυμε oριoμ6νε9 διευκρινησειζ πoυ δημιoυργor5ν oιiγ1υoη:

Για εμdg η <ιiμεοη δημοκρατiα>, πoυ 6γινε διdoημη απ6 τιg καλoκαιριν69 πλατεiεg τoυ 2011 δεν μπoρεi

να απoτελ6oει 6να ν6o πoλιτικ6 καθεoτιilq. Xρηoιμoπoιεiται (και πρ6πει μ6oα oε κdπoια 6ρια) για να

απoρρiψει την 6woια τηζ γραφειoκρατικηg αντιπροocbπευσηζ κι απ, αυτη τηv dπoψη 61ει 6να πoλιτικ6

ν6ημα, δηλ. oι εpyaτεg να συμμετ61oυν ενεργ& oτη ληψη των απoφd,σεων, να oυζητοfν διεξοδικd 6λα τα

φλ6γοντα ζητηματα, να παiρνoυν αποφdoειζ και να ελ6γ1oυν τoυξ αντιπρooci:πoυζ τoυg πoυ εiναι αιρετoi

και d,μεoα ανακλητοt. Aυτoi πoυ βλ6πουν μια ιοτoρικη πρωτoτυπiα o,αυτ6 πp6πεl. να ανατρ6ξoυν oτην

ιoτoρiα τoυ εργατικo6 κινηματoζ πριν τo κεφdλαιo εξαγoρdoει τα ηγετικ6 oτρcbματα των oυνδικd,των και

δημιoυργηΘεi μια εργατικη αριστοκρατiα πoυ τα βρioκει με την εργoδooiα και το κρd,τoq. H εγκαθiδρυoη

τηζ εργατικηg δημoκρατiαq μ6oα oτα ουνδικdτα δεν εξαoφαλiζεταιαπχa με τιζ oργανωτικ6q μoρφ69 αλλd

αντiΘετα oι oργανωτικ69 μορφ69 εiναι απoτ6λεoμα των πολιτικcbν διαδικαοιιilν μ6oα oτα oυνδικ6τα.

Αν πdρουμε την dμεoη δημoκρατiα ωq 6να ν6o πoλιτικ6 πλαioιo, αυτ6 εiναι μια εγκατd,λειψη τηζ

επαναστατικηq πdληg τηξ εργατικηq τ6ξηq γιατi η εργατικη δημoκρατiα oφεiλει να μην αφηoει καν6να

περιθcilριo δημοκρατiαζ για τoυζ καταπιεoτ6ζ μαζ.
,oταν 

οι εργdτεq μιλdνε για (πραγματικη δημοκρατiα> μιλd,νε για τη δικιd, τουg δημοκρατiα την εργατικη,

6ταν 6μω9 τo οιivΘημα αυτ6 πλαodρεται απ6 τι'g ηγεoiεg oριoμ6νων κoμμdτων τηζ αριστερdq και ρωτdq

τoυg δειiτερoυζ για τη ταξικη φrioη τoυ κρdτoυg υιoθετofν την μικρoαoτικη oυτoπiα εv6g <δiκαιoυ

κρdτoυq, ανεξ6ρτητoυ απ6 τιζ κoινωνικ6q τd,ξειq>>, λ6νε μιo6λoγα η δεν λ6νε τiπoτα, Γι αυτ6 ανd,λογα με τι;

oυνoμιλητη μαg πρ6πει να ξεκαθαρiζoυμε τι εwοεiται κdθε φορd και να μην oπ6ρνουμε θεωρητικη

otiγ1υoη πoυ στo τ6λo9 τηg ημ6ραq 61ει πoλl5 πρακτικ6 και δυo6ρεoτα απoτελ6oματα στoυζ αγcitνε-c.



Για την αναlριμ6τητα των μαξιirν

Πoλλoi λ6νε, 6τι τo να oυζητdq η τo να θ6τειq τ6τoια ζητηματα μ6oα oτoυq εργdτεq εiναι dκαιρo, 6τι oι

εργdτεq δεν καταλαβαiνουν, 6τι εiναι συντηρητικoi, εiναι ανωριμοι και πoλλ69 dλλεg ανoηoiεq.

Εiναι cbριμo το αiτημα των εργατιilν να περd,oει τo εργoστ&oιo oτα x6ρια τoυg;

Αρκετoi λ6νε 61ι. oττ πρ€πει να συσσωρεrioουμε δυνdμειg, να αλλdξoυνε oι συσχετισμoi, να υπdρξoυνε

ρηγματα, ανατρoπ6q, να αναδιoργανωθεi τo εργατικ6 κiνημα, κι 6τι dλλo θ6λετε' Επi τηq ουoiαq

αρνoιiνται να ξεπεριiοoυν τα ι6ρια τηg αοτικηg νoμιμ6τηταq μfxρι να <ωριμιiσoυνD oι oυνθηκεg.

Aλλoι υπoοτηρiζoυν 6τι η ανd,πτυξη εν6q oυνεταιριoτικοli εργατικori κιvηματog μπoρεi να επιφ6ρει μια

μεταβoλη των oυνΘηκrbν αναπαραγωγηζ του κεφαλαioυ μ6oα σε μη καπιταλιoτικ6q ζωνεg και η διεfρυνoη

τoυq θα δημιoυργηοει 6να παρdλληλo ofμπαν πoυ θα καταoτρ6ψει τoν καπιταλιoμ6.

oι πρrbτoι αφαιροfν τo ιoτoρικ6 υπ6βαθρo τηζ καπιταλιoτικηq κρioηg, τηζ ταξικηg πdληg και

θεωρητικοπoιofν την αδυναμiα η την απρoθυμiα τoυq. oι δεfτερoι αντιλαμβ6νoνται την επειγ6τητα τηq

κατd,oταoηq αλλd ξεpofν τo πωg oργανωνεται η εξ6γερση και η επανd,oταoη,

Στηρiζoυμε τον αγιilνα των εργατrbν τηζ BΙO.ME, καθωg πιoτεfουμε 6τι ακ6μα και o δρ6μο9 για 6να

πλαioιo συνεταιρισμori 6πωq το θ6τουν oι iδιoι για να αντιμετωπiσoυν τα dμεoα ζητηματα επιβiωoηq, oτo

τ6λοg τηg ημ6ρα9 Θα απoδειγτε1 6τι oδηγoιiν αναγκαστικ& oτo ζητημα τηq πdληg για την εξoυoiα των

εργατcilν.

Πωζ προγcορ&με

Για να πρoxωρηoει ο αγιirναg τωv εργατιilν τηg BΙo.MΕ πpΕπει να επεκταΘεi, βd,ζoνταζ ωζ κεντρικ6

αiτημα <Tα εργοoτdοια στoυg εργ&τεq>. Αυτ6 oημαiνει να φτιαμοι1ν πρωτοβουλiεq αλληλεγγfηζ, κυρiωq

6μω9 oι oυνειδητoi αγωνιoτ6q να παλ6ψουμε αυτ6 τo θ6μα μ6oα oτην εργατικη τdξη δημιoυργωνταq 6να

πανελλαδικ6 δiκτυo τ6τoιων εργooταofων πoυ Θα αγαlνιoτοfν επi τηq oυoiαq για τo ζητημα τηq ιδιoκτηotαq

των μ6oων παραγωγηg οε ofγκρoυση με τo κεφ6λαιo και τo κρdτoq.

Πρoτ6ooουμε ωζ ιiπλo των εργατιirν την αυτ6-oργιiνωoη τoυg σε πανελλαδικη κλiμακα, αυτ6 εiναι και

τo ν6ημα τηg πρωτoβουλiαg για θνα ανεξd,ρτητo κ6ντρο αγcilνα εργατων απ6 τo κρdτog, τα αφεντικ0 και τη

oυνδικαλιoτικη γραφειoκρατiα προκειμ6νου να υπdρξει μια μαμτικη εργατικη εμπροoθoφυλακη πoυ να

παλ6ψει αδιdλλακτα και αoυμβiβαoτα.

Eνdντια ατιg 24ωρεg τoυφεκι6ζ τηζ γραφειoκρατiαg, η oργ&νωoη τηζ Γενικη6 Πoλιτικηg Aπεργiαg

Διαρκεiαq εiναι 6να ωριμo καθηκoν, πoυ για μαg oημαiνει να αξιoπoιηooυμε την εξεγερoιακη διdθεoη των

μαζrilν για να oργανιirοουμε την εξfγεροη και καλofμε 6λoυg τoυq εργdτεg, oυντρ6φoυζ και oυναγωνιoτ6q

να πoρευτoιiμε μαζi οτον ταξικ6 π6λεμo για να νιtο1οουμε καπιταλιοτ69 και φαoioτεq.



Mε τα μ&τια οτραμμfνα oτη διεΘντi εργατικτi τftξη

Tα μιiτια μαξ κι οι ελπiδεg μαg εiναι οτραμμ6νεg στη διεΘνη εργατικη τ&ξη κι 61ι oε 6να εθνικ6

καπιταλιoμ6 πoυ πoλλoi βλ6πoυν μθoα oτo μoνoμερ69 oriνθημα για 6ξοδo απ6 το ευρrb την oNE, την ΕE,

κλπ η την oικoδ6μηση τoυ <oooιαλιoμof oε μια μ6νη χωρα) κατd τη θεωρiα του oταλινιoμοf πoυ θ1ει

αφηoει ανοικτ69 π}'ηyf'g oτο ocbμα και τη ουνεiδηoη τηζ εργατικηq τdξηq.

Mετd απ6 πoλλd 1:6νια ξανατiθεται το ζητημα τηζ ενoπo[ηoηq τηg Ευρcbπηζ, μια ενoπoiηοη αναγκαiα

οτη βιiοη των υλικcirν δυνιiμεων τηg ανΘριοπ6τηταq και γι αυτ6 6ταν η ελληνικη εργατικη τd,ξη

oυντρiψει τo κεφdλαιo και τo κρdτog τηq, oπdζονταζ την ευρωπαiκη αλυoiδα oτον αδfναμο κρiκo τηq,

πρooβλ6πoυμε στην ευρωπαTκη εργατικη τdξη για την ενoποiηση τηζ απ6 τα κd,τω, προτdοooνταζ το

ofνΘημα για τιζ Eνωμ6νεg Σoοιαλιoτικ69 Πoλιτεiεq τηq Ευρrbπηq.

Πιoτεrioυμε 6τι o αγrbναg των εργατων τηζ BΙO.ME 61ει ηδη ανοiξει 6να oημαντικ6 κεφ6λαιo πoυ θα

απoτελ€'oει την αρxη τηg oυζητηoηg μ6oα στo εργατικ6 κiνημα, 6μ για να διατυπri:νoυμε γενικ6λογε9

ooφiεq, α6ριoτε9 διαφωνiεg για να διατηροfμε την πολιτικη μαg ορθοδoξiα αλλd για να ξεκαθαρiooυμε

μ6οα απ6 τη δρdοη των αγωνιζ6μενων εργατrilν 6,τι μαq εμποδiζει να νικηooυμε τoυζ καπιταλιoτ6q για μια

κoινωνiα χωριζ ταξικ6q διακρioειg και εκμετdλλευoη.
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