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   Το παρόν κείµενο–πλαίσιο λόγου αποτελεί πρὀόν συλλογική̋ σκέψη̋ και επεξεργασία̋. Οι όποιε̋ θέσει̋ κι ανάλυσή µα̋ για 

την επικαιρότητα και το πω̋ αντιλαµβανόµαστε το κοινωνικό γίγνεσθαι, δε διεκδικεί το αλάνθαστο. Είναι απλά µια “συλλογική 

άποψη” που κατατίθεται στη γενική συνέλευση από κάποιου̋ φοιτητέ̋. 

   Η συµµέτοχη µα̋ στι̋ γενικέ̋ συνελεύσει̋ φέρει την ανάλυση και την κριτική µα̋ πάνω σ'αυτέ̋. Θεωρούµε τι̋ γενικέ̋ 

συνελεύσει̋ ω̋ σωµατειακού χαρακτήρα πολεµικέ̋ διαδικασίε̋ συγκρουόµενων (ταξικών και πολιτικών) συµφερόντων. ∆ηλαδή 

ότι συµµετέχουν διαφορετικοί πολιτικοί σχηµατισµοί µε διαφορετικέ̋ αφετηρίε̋ και προορισµού̋, µε σκοπό να νοµιµοποιήσουν 

θεσµικά το δικό του̋ πολιτικό πλαίσιο και σχεδιασµό. Σ’ αυτή τη βάση συµµετέχουµε και εµεί̋ επιλέγοντα̋ να κάνουµε κοινό 

πλαίσιο (µε σαφεί̋ µειώσει̋ στο περιεχόµενο του πολιτικού µα̋ λογού θέτοντα̋ ω̋ κύρια προτεραιότητά µα̋ το κίνηµα κι όχι 

την πολιτική µα̋ “καθαρότητα”), προσπαθώντα̋ να επιβάλλουµε τα ταξικά µα̋ συµφέροντα κάθε φορά που υπάρχει η 

προοπτική µια̋ αγωνιστική̋ απόφαση̋. 

   Σαν Αυτόνοµο Σχήµα ΦΜΣ, θεωρούµε πω̋ η µόνη απάντηση στην επίθεση που δεχόµαστε από το κεφάλαιο και το κράτο̋ του, 

είναι η αυτόνοµη ταξική οργάνωση πέρα από “ειδικού̋ τη̋ πολιτική̋” που θα αναλάβουν τον αγώνα για εµά̋. Με στόχο την 

ανασυγκρότηση τη̋ τάξη̋ µα̋ στη µάχη που βιώνουµε καθηµερινά ζώντα̋ µέσα στον καπιταλισµό και αγωνιζόµενοι ενάντια σε 

αυτόν, προτάσσουµε την οργάνωση “από τα κάτω”, βρίσκοντα̋ το δρόµο µόνοι µα̋. Με λίγα λόγια δε ψάχνουµε ακολουθητέ̋ του 

αγώνα µα̋, ψάχνουµε    συντρόφου̋ να οργανωθούν σαν κι εµά̋ κι όχι απαραίτητα σ’εµά̋. Η δύναµη µα̋ βρίσκεται σε 

συνελεύσει̋ και στου̋ δρόµου̋, κι όχι κάπου ανάµεσα σε bullets “αιτηµάτων”, τηλεπαράθυρα και κάλπε̋. 

   Το αίτηµα µα̋ για αυτόνοµη οργάνωση των φοιτητικών-εργατικών υποκειµένων δεν τίθεται στη βάση µια̋ αυστηρή̋ 

ιδεολογική̋ θέση̋. Είναι πρὀόν τη̋ µικρή̋ εµπειρία̋ που έχουµε αποκτήσει ασχολούµενοι µε το φοιτητικό ‘κίνηµα’ και 

τι̋ πρὁπάρχουσε̋ (σε σχέση µε εµά̋) δοµέ̋ του. Από αυτή την εµπειρία δεν έχουµε να πούµε κάτι που δεν έχει ειπωθεί και 

από άλλου̋ στο παρελθόν. Όταν το περιεχόµενο των αγώνων που οργανώνονται µέσα από τι̋ διαδικασίε̋ των φοιτητών και 

φοιτητριών υπερκαθορίζεται από εξωτερικά στοιχεία, από τι̋ αποφάσει̋ και τα συµφέροντα πολιτικών γραφείων κάθε 

απόχρωση̋ και όχι από του̋ ίδιου̋ του̋ ενδιαφερόµενου̋, ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι. Και αυτό γιατί ιστορικά οι ειδικοί των 

αγώνων και του συνδικαλισµού έχουν αποδειχθεί αµφιλεγόµενε̋ φιγούρε̋ σχετικά µε ποιανού τα συµφέροντα τάσονται. 

   ∆εν θέλουµε εδώ να διατυπώσουµε άλλη µια κριτική για την -ενσωµατωµένη από τα αφεντικά- δοµή των φοιτητικών 

παρατάξεων ή για το ανάλογο του̋ στου̋ χώρου̋ δουλειά̋. Επειδή όµω̋ η ιστορική µνήµη και ακόµη περισσότερο η ταξική 

µνήµη είναι δυστυχώ̋ προνόµιο για λίγου̋ και διαφεύγει ακόµη και από αυτού̋ που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασχολούνται 

µε αυτό που αφηρηµένα λέµε κίνηµα, θα παραθέσουµε µια κριτική που είχε γίνει πολύ έγκαιρα σχετικά µε το θέµα τη̋ 

διαµεσολάβηση̋ των αγώνων. Την περίοδο λοιπόν µετά την µεταπολίτευση, περίοδο έκρηξη̋ εργατικών αγώνων, ο 

απολογισµό̋ τη̋ επιτροπή̋ αγώνα τη̋ AEG, για µια µακρά̋ διαρκεία̋ απεργία, τον Μάη του 1977 έλεγε: 

 

...Μετά από µεγάλη επιµονή των εργατών κατορθώθηκε στην 2η γ.σ. µα̋, να εκλεγεί επιτροπή αγώνα, που ζήτησε 

αµέσω̋ την ειλικρινή και συναδελφική συνεργασία µε το δ.σ. Ζήτησε να γίνει αµέσω̋ κοινό συµβούλιο, για να 

συζητήσουν για την παραπέρα πορεία του αγώνα.  

(...) Την βλέπανε σαν µπελά στο κεφάλι του̋, αλλά µια̋ κι εκλέχτηκε, προσπαθούσε τώρα το δ.σ. να την 

χρησιµοποιήσει για τι̋ µικροδουλειέ̋ του. Αυτό φάνηκε καθαρά από το γεγονό̋, όπου όταν η επιτροπή αγώνα 

πρότεινε να συµµετάσχει µέλο̋ τη̋ στι̋ διαπραγµατεύσει̋, για να κρατήσει και πρακτικά, το δ.σ. όχι µόνο 

αρνήθηκε κατηγορηµατικά, αλλά απείλησε ότι θα παραιτηθεί µε την δικαιολογία ότι η επιχείρηση θα 

το µεταχειριζόταν σαν όπλο δυσπιστία̋ των εργαζόµενων προ̋ το δ.σ. 

Η επιτροπή αγώνα απάντησε πω̋ δεν είναι η επιχείρηση αυτή που θα µα̋ καθορίσει ποιοι και µε ποιο τρόπο θα 

κάνουν τι̋ διαπραγµατεύσει̋. Μετά από την περίεργη επιµονή και τι̋ απειλέ̋ του δ.σ. η επιτροπή αγώνα 

αναγκάστηκε να υποχωρήσει, γιατί θεώρησε διακινδυνευµένo να το βάλει σαν θέµα στου̋ συναδέλφου̋ σε καιρό 

αγώνα. Αποδείχθηκε πω̋ αυτό ήταν λάθο̋. Έπρεπε η επιτροπή αγώνα να το καταγγείλει στου συναδέλφου̋ και, 

στην χειρότερη περίπτωση, να κατεβαίναµε σε γ.σ. για να ξεκαθαριστεί ο ρόλο̋ του δ.σ. 

(...) Η ΓΣΕΕ ξέρουµε βέβαια ποια είναι. Είναι ο κρατικό̋ συνδικαλισµό̋, που για σκοπό του έχει να εξοντώσει το 

συνδικαλιστικό κίνηµα στην Ελλάδα. Για την ΓΣΕΕ του αγώνε̋ τη̋ εργατική̋ τάξη̋ του̋ καθορίζει η κυβέρνηση 

Καραµανλή µε τον Λάσκαρη [σ.σ. πρόεδρο̋ τη̋ γσεε τότε]. Αυτό όµω̋ που έχει σηµασία, είναι πω̋ η ΕΣΑΚ [ο 

πρόγονο̋ του παµε] που αυτονοµάζονται φορέα̋ και καθοδηγητή̋ τη̋ εργατική̋ τάξη̋, κάθεται και γλείφει 

αυτά τα πιόνια του Λάσκαρη.  

(...) Έτσι είδαµε στην απεργία µα̋, να µα̋ µιλάει ο γραµµατέα̋ του εργατικού κέντρου Πειραιά και να µα̋ λέει: 

συνάδελφοι, πρέπει να το καταλάβετε όλοι σα̋ πω̋ φέτο̋, το ’77, κατά περίεργο τρόπο, χάθηκαν όλε̋ οι 

απεργίε̋ στον ελληνικό χώρο, κι ο δικό̋ σα̋ αγώνα̋ θα χαθεί, γι’ αυτό το καλό που σα̋ θέλουµε, πάρτε αυτά 

που σα̋ δίνει η επιχείρηση, είναι καλά, είναι νίκη, και γυρίστε στη δουλειά σα̋. 

 (...) Στα ίδια πλαίσια µιλήσανε και οι άλλοι, µόνο που σαν πιο πονηροί αυτοί, έριχναν ύπουλα την ευθύνη στην 

εργατική τάξη, που είναι ανώριµη και δεν ξέρει να διεκδικήσει σωστά του̋ αγώνε̋ τη̋. 

Του̋ απαντήσαµε: όχι ΓΣΕΕ και ΕΣΑΚ, δεν είναι καθόλου περίεργο, που το ’77 χάθηκαν όλε̋ οι απεργίε̋. Εµεί̋ οι 

εργάτε̋ το ξέρουµε πολύ καλά (...) ότι όσοι από του̋ αγώνε̋ χαθήκανε, χαθήκανε γιατί δεν είχαµε µόνο τα 

αφεντικά να αντιµετωπίσουµε, αλλά κι εσά̋ του̋ εργατοπροδότε̋, που κάνετε το παν για να πνίξετε του̋ 

αγώνε̋ µα̋, για να κερδίσετε εσεί̋ καρέκλε̋ και ρουσφέτια και να δείξετε πόσο ήσυχα παιδιά είστε στ’ 

αφεντικά σα̋. 



(...) Συνάδελφοι και συναδέλφισε̋, η µόνη πρὁπόθεση για να νικήσουµε στου̋ αγώνε̋ µα̋, είναι να 

οργανωθούµε στα σωµατεία µα̋. Να χτίσουµε σε όλα τα εργοστάσια και όλου̋ του̋ χώρου̋ εργασία̋, 

εργοστασιακά και αυτόνοµα σωµατεία, για να µπορέσουµε να ελέγχουµε και εµεί̋ οι ίδιοι, οργανωµένη εργάτε̋, 

τι̋ αποφάσει̋ για να λύνονται σωστά τα δίκαια αιτήµατα µα̋. 

∆εν φτάνει µόνο να εκλέγουµε δ.σ. και επιτροπέ̋ αγώνα. Το κυριότερο είναι να τα ελέγχουµε αυτά. 

  

   Εκ πρώτη̋ όψεω̋  ο απολογισµό̋ τη̋ επιτροπή̋ αγώνα τη̋ AEG µοιάζει αδιάφορο̋. Είναι όµω̋; Το σίγουρο είναι πω̋ πολλά 

έχουν αλλάξει από τότε (µάλλον προ̋ το χειρότερο) έτσι και εµεί̋ δεν επιχειρούµε κάποια ακριβή αναλογία µε την κατάσταση 

σήµερα. Το ιστορικό γεγονό̋ όµω̋ παραµένει. Μόλι̋ τρία χρόνια µετά το τέλο̋ τη̋ δικτατορία̋, µε του̋ πολιτικού̋ θεσµού̋ 

διαµεσολάβηση̋ –πού σήµερα θεωρούνται δεδοµένοι- ακόµη υπό κατασκευή αναφύεται ένα ζήτηµα. Η ανάγκη τη̋ αντιθεσµική̋ 

εργατική̋ οργάνωση̋. 

   Ο απολογισµό̋ αυτό̋, φαντάζει ακόµη πιο επίκαιρο̋ από ότι ήταν τότε, είτε µιλάµε για του̋ χώρου̋ εργασία̋, είτε για τα 

φοιτητικά αµφιθέατρα. Όπου µπλέκονται επαγγελµατίε̋ συνδικαλιστέ̋ το αποτέλεσµα είναι πάντα το ίδιο. Βουτιά στο κενό. 

Βέβαια -γι’ αυτό άλλωστε του̋ λέµε και επαγγελµατίε̋- πάντα αυτή η βουτιά παρουσιάζεται έντεχνα σαν έφοδο̋ στον ουρανό. 

Καµία ήττα δεν έχει βιώσει αυτά τα τελευταία 30 χρόνια το κίνηµα (εργατικό και φοιτητικό). Μόνο νίκε̋. Τώρα το πώ̋ µετά από 

τόσε̋ απανωτέ̋ νίκε̋ είµαστε στη θέση που βρισκόµαστε σήµερα, καλύτερο θα ήταν να το απαντήσουν αυτοί που τι̋ 

κατασκεύασαν.  
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   Η κρίση υπερσυσσώρευση̋ (υπερβολική αύξηση τη̋ παραγωγικότητα̋ των εργατών συνεπώ̋ τη̋ παραγωγή̋ και των 

εµπορευµάτων συνοδευόµενη από αντίστοιχη µείωση τη̋ αγοραστική̋ δύναµη̋ των µισθωτών) που διανύουµε, ολοένα και 

οξύνεται µε την αγωνία για το µέλλον (που θα οδηγήσει η διαχείριση̋ τη̋ απ’ τα αφεντικά;) να κορυφώνεται. Ανεργία, 

επισφάλεια, φτώχεια, ανέχεια, απειλέ̋, τραµπουκισµοί, µιζέρια, αποµόνωση, εξαθλίωση είναι λίγα µονάχα από τα 

χαρακτηριστικά που µαστίζουν την εργατική τάξη σήµερα. Τα νέα µέτρα που θα αναλάβει να εφαρµόσει το Ελληνικό κράτο̋ σε 

λίγε̋ µέρε̋ (σε συνέχεια µε τα προηγούµενα µνηµόνια), προκειµένου να ικανοποιήσει τι̋ προσταγέ̋ των πιστωτών, οι δοµικέ̋-

δηµοσιονοµικέ̋ προσαρµογέ̋ που προστάζουν ∆ιεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο και Ευρωπἀκή Κεντρική Τράπεζα, είναι µονάχα τα 

αποτελέσµατα µια̋ σειρά̋ επιλογών και όχι οι αιτίε̋ τη̋ κρίσιµη̋ για όλου̋ εµά̋  κατάσταση̋ σήµερα.  

   Είναι πολλοί εκείνοι που ρίχνουν τι̋ ευθύνε̋ στου̋ «ξένου̋» πιστωτέ̋ «µα̋», οι οποίοι ω̋ άπληστα οικονοµικά µεγαθήρια, 

θέλουν (σε επίπεδο κρατικό-εθνικό π. χ Γερµανία) να κατασπαράξουν τον Ελληνικό λαό για να πλουτίζουν ακόµη περισσότερο. 

Οι αναλύσει̋ αυτέ̋, όπω̋ δείχνει η µέχρι τώρα πορεία των πραγµάτων, το µόνο που έχουν καταφέρει τα τελευταία 3 χρόνια, 

είναι να καλλιεργήσουν ένα νέο ρεύµα εθνικισµού, και να φέρουν καθολικά πλέον στην επιφάνεια όλε̋ τι̋ ρατσιστικέ̋ 

παραδόσει̋ τη̋ κοινωνία̋, οι οποίε̋ όχι µόνο καθιστούν θεµιτό και καλοδεχούµενο τον οργανωµένο ρατσισµό (Χρυσή Αυγή), 

αλλά διέπονται και από έναν αέρα αµφισβήτηση̋ του κυρίαρχου συστήµατο̋ (η κοινωνία του θεάµατο̋ σε όλο τη̋ το µεγαλείο). 

Τα µικροαστικά αιτήµατα για περισσότερη ασφάλεια (προστασία τη̋ ατοµική̋ ιδιοκτησία̋, συνεπώ̋ περισσότεροι µπάτσοι, 

περισσότεροι µαφιόζοι-φασίστε̋ στου̋ δρόµου̋), καταδίκη και εξόντωση των πολιτικών που τα τρώγανε τόσα χρόνια κλπ, 

βοήθησαν ιδεολογικά, στην ανάδυση και εδραίωση των φασιστών σήµερα, ω̋ το µόνο καθαρό αντικαπιταλιστικό(!) κίνηµα. Ενώ 

εµφανίζονται ω̋ παρεκκλίνοντα και αντί- συστηµικά, στην ουσία του̋ συσπειρώνουν τον εθνικό κορµό, ο οποίο̋ ζητάει-

απαιτεί ένα αυταρχικό (µεν), δίκαιο (δε) κράτο̋, που µε συγκεντρωτικό τρόπο θα λύνει όλα του τα προβλήµατα, ανοίγοντα̋ 

τελικά τον δρόµο στον νέο- ολοκληρωτισµό.  

   Τα αφεντικά ω̋ τάξη, κατέχουν ιστορική µνήµη. Κρίσει̋ σαν κι αυτή, έχουν αντιµετωπίσει ήδη τρεί̋ τα τελευταία 160 περίπου 

χρόνια. Η γνώση αυτή, του̋ καθιστά ικανού̋ να αντιληφθούν ότι, όπω̋ και τότε, σήµερα η σχέση κεφάλαιο, τίθεται υπό 

αµφισβήτηση µαζί µε την ικανότητά του̋ για κερδοφορία. Η απάντηση που δίνουν µέχρι τώρα είναι για άλλη µια φορά η βίαιη 

επίθεση στην εργασία, η υποτίµηση τη̋ εργατική̋ δύναµη̋ και τελικά τη̋ ίδια̋ τη̋ ζωή̋. Στα πλαίσια αυτά, επιστρατεύουν 

του̋ φασίστε̋ , οι οποίοι ω̋ µαφία (µην ξεχνάµε ότι οι περισσότεροι απ’ αυτού̋ είναι και οι ίδιοι επιχειρηµατίε̋, νυχτόβιοι, 

νταβατζήδε̋) αναλαµβάνουν να κάνουν τη βρωµοδουλειά. Τα πογκρόµ ( µε µαχαιρώµατα, χτυπήµατα) σε µετανάστε̋ εργάτε̋, 

είναι πλέον καθηµερινότητα και έχουν ω̋ στόχο τον εκφοβισµό ενό̋ σηµαντικότατου κοµµατιού τη̋ τάξη̋ µα̋ (εµπειρία από 

αραβικέ̋ εξεγέρσει̋, αίσθηση αλληλεγγύη̋ που αναπτύσσουν µεταξύ του̋ προκειµένου να αντιµετωπίσουν του̋ ρατσιστέ̋, 

κοινότητε̋). Οι επιθέσει̋ σε αυτού̋ γίνονται πάντα µε πλάτη του̋ µπάτσου̋, πράγµα που αποδεικνύει ότι οι φασίστε̋: 1) 

φοβούνται την οργή των µεταναστών και των αντιφασιστών η οποία βρίσκεται στου̋ δρόµου̋ και όχι στα πάνελ των 

τηλεοράσεων και τα φόρουµ του διαδικτύου όπου συνηθίζουν να «δραστηριοποιούνται», 2) δρουν σαν µηχανισµό̋ πλήρω̋ 

εναρµονισµένο̋ µε το κράτο̋. 

   Όµω̋ τα πράγµατα δεν θα βαίνουν για πολύ ακόµα µε το µέρο̋  του̋ , η αυξηµένη πόλωση παράγει συνεχώ̋ αντιφασίστε̋,  

οι οποίοι τάσσονται ενάντια σε όλη αυτή τη σαπίλα, πολιτιστικά και πολιτικά. Υπερασπιζόµενοι τα συµφέροντα των 

µεταναστών εργατών, υπερασπιζόµαστε τι̋ δικιέ̋ µα̋ ζωέ̋, γιατί αναγνωρίζουµε σ’ αυτού̋ ένα κοµµάτι τη̋ δική̋ µα̋ 

ύπαρξη̋, αυτό τη̋ άγρια̋ εκµετάλλευση̋, και τη̋ επίθεση̋ στην εργασία µα̋. Οργανωµένοι λοιπόν , όχι µόνο θα στείλουµε τον 

κάθε φασίστα πίσω στην τρύπα του, αλλά θα θέσουµε και τι̋ βάσει̋ για µια στρατηγική, η οποία κριτικά και αυτόνοµα θα 

εκµεταλλευτεί την συγκυρία, για να οργανώσει µαχητικά την δική µα̋ αντεπίθεση! 

 

 

ανοιχτή συνέλευση κάθε Παρασκευή στις 3 στο χώρο του 

αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού φμς (αίθριο κυλικείου) 


