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Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για προγράµµατα που δήθεν θα ανασχέσουν 
την ανεργία µε την προϋπόθεση όµως ότι οι εργαζόµενοι σε αυτά θα λαµ-
βάνουν µισθό 490 ευρώ, µαρτυρά ένα και µόνο πράγµα: Κεφάλαιο και κυ-
βέρνηση µεθοδεύουν νέο χτύπηµα στις συλλογικές συµβάσεις και στους 
µισθούς και µετατρέπουν τα λεγόµενα Προγράµµατα «Κοινωφελούς Ερ-
γασίας» ως τον πολιορκητικό κριό για να συµπιεστούν ακόµα παραπέρα οι 
µισθοί στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Σκοπός τους δεν είναι η προστασία 
των ανέργων αλλά να συντρίψουν το εργατικό εισόδηµα και ό,τι εργασιακά 
δικαιώµατα έχουν αποµείνει.

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι εργαζόµενοι σε τέτοιου είδους προ-
γράµµατα, ονοµατοδοτούνται ως «ωφελούµενοι άνεργοι». Κάτω από τον 
εκβιασµό της ανεργίας η συγκυβέρνηση προωθεί µια «γκρίζα» οµάδα 
«απασχολήσιµων» σε βασικούς κοινωνικούς τοµείς και υπηρεσίες, όπως 
δήµους, σχολεία, νοσοκοµεία, οι οποίοι θα αµείβονται περίπου µε το επίδο-
µα που λάµβαναν οι άνεργοι πριν ένα χρόνο, δουλεύοντας σκληρά. Να πώς 
το επίδοµα ανεργίας µετατρέπεται σε «επίδοµα εργασίας» και ο µισθός σε 
πρόσκαιρο βοήθηµα. Ετσι «πριν αλέκτορα φωνήσαι...», πριν δηλαδή ο ΣΕΒ 
προλάβει να πει, όπως το έκανε την περασµένη βδοµάδα µέσω του προέ-
δρου του, ότι σηµασία δεν έχει το ύψος του µισθού και ότι αυτό που πρέπει 
να ενδιαφέρει είναι η δουλειά και µε όποια αµοιβή ελεήσουν κράτος και 
εργοδότες, η κυβέρνηση έσπευσε να συµµορφωθεί. Τη στιγµή µάλιστα, 
που χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι οδηγούνται στην απόλυση και πολλοί απ’ 
αυτούς στην ανεργία. Γι’ αυτό είναι τουλάχιστον πρόκληση να επικαλείται η 
κυβέρνηση τους ανέργους, όταν η ίδια απολύει υπαλλήλους. Ανακύκλω-
ση και προσωρινή αντικατάσταση δηµόσιων υπαλλήλων µε δικαιώµατα 
(όποια τους έχουν αποµείνει) µε φθηνούς εργαζόµενους µε ηµεροµηνία 
λήξης, αυτή είναι η ουσία του προγράµµατος.

Με τον τρόπο αυτό εµπεδώνεται ευρύτερα ο συρρικνωµένος κατώτε-
ρος µισθός, των 490 ευρώ καθαρά για τους άνω των 25 ετών και 420 ευρώ 
καθαρά για τους νεότερους, ως το «ταβάνι» των αποδοχών που πρέπει να 
έχουν οι µισθωτοί στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, κάτι που απαίτησε και 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ, λέγοντας ότι λίγοι µόνο εργαζόµενοι αµείβονται µε τις 
κατώτερες αποδοχές και πως οι µέσοι µισθοί βρίσκονται πολύ πάνω από 
τους κατώτερους. Ετσι, στρέφουν τη συζήτηση στο πόσο κάθε φορά θα χά-
σει ο εργάτης και όχι στο πόσο πρέπει να αυξηθεί ο µισθός του. Αυτούς που 
διατυπώνουν τέτοιου είδους αξιώσεις η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ τους θεωρεί 
«κοινωνικούς εταίρους» και συνοµιλητές στην ατζέντα για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Για πρώτη φορά καθορίζεται ύψος ανώτατου µισθού 
πιο κάτω από τον κατώτατο, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόµους.Αλλά ακό-
µα και αυτοί οι γλίσχροι µισθοί που όλο και επεκτείνονται, βρίσκονται υπό 
αµφισβήτηση, αφού οι σχετικοί νόµοι προβλέπουν τη νοµοθέτηση ενός 
µόνιµου µηχανισµού «αυτόµατης» διαµόρφωσης των κατώτερων µισθών 
που θα παίρνει υπόψη του τους µισθούς Βουλγαρίας και Τουρκίας, δηλαδή 
180 ευρώ. Αλλωστε, όσο θα επιβάλλονται ευρύτερα οι κατώτεροι µισθοί 
και τα µεροκάµατα πείνας, τόσο ο ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισµός θα 
πιέζει για εκ νέου µειώσεις και στους κατώτερους και συνολικά στην τιµή 
της εργατικής δύναµης, µαζί και σε νέες απαλλαγές προς τους εργοδότες 
για τις ασφαλιστικές εισφορές που και αυτές θεωρούνται «υψηλές» και 
εµπόδιο στην ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, και αυτό 
το πρόγραµµα εντάσσεται στη συνολική επίθεση κατά της εργατικής τάξης, 
εργαζόµενων και ανέργων.

∆υστυχώς ή ευτυχώς, δεν 
µας δίνεται συχνά η ευκαιρία 
να ακούµε τον κ. Τσίπρα να χει-
ρίζεται την αγγλική κοινή. Πριν 
από περίπου ένα χρόνο, είχε 
πει σε τηλεοπτική του συνέντευ-
ξη εκείνο το περίφηµο: «Γουίλ 
γκόου νταϊρέκτλι του δε χελ», 
αναφερόµενος στην Ελλάδα σε 
περίπτωση που δεν αναλάβει 
αυτός να την οδηγήσει στη µαγι-
κή ακρογιαλιά του «παραντάιζ». 
Προ ηµερών στη Λισσαβώνα, 
ευτυχώς, καθησύχασε το πα-
γκόσµιο κοινό υποσχόµενος ότι 
σε έναν ακριβώς χρόνο από σή-
µερα: «∆ε πιπλ εντ Σίριζα γουίλ 
µπι ιν πάουερ εντ Γκρις γουίλ µπι 
τρόικα φρι». Προς το παρόν «Αϊ 
καντ γκετ νο σατισφάξιον», που 
λέγαµε στα νιάτα µας.

Ας παραβλέψουµε τον λεπτό 

διαχωρισµό ανάµεσα στον λαό 
και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως 
ανώτερη δύναµη θα οδηγήσει 
τον λαό Του στην εξουσία. Αυτά 
στην καθ’ ηµάς Ανατολή είναι 
γνωστά από τα χρόνια του ογδό-
ντα, όταν τα πλήθη φώναζαν 
«Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία». 
Και ας σταθούµε λίγο στα υφο-
λογικά. Οσοι είχαµε την τύχη 
να παρακολουθήσουµε στις 
ειδήσεις µέρος της οµιλίας του 
κ. Τσίπρα στη Λισσαβώνα δι-
απιστώσαµε ότι τα αγγλικά του 
έχουν βελτιωθεί αισθητά. Είχε 
βέβαια προνοήσει να έχει γρα-
πτό κείµενο, και καλά έκανε ο 
άνθρωπος. Είναι όµως µάλλον 
σαφές πως αν συνεχίσει έτσι 
και δεν τον αναγκάσει ο αγώ-
νας για τη σωτηρία της χώρας 
να παραµελήσει την εκµάθηση 

ξένων γλωσσών, σε ένα χρόνο 
από σήµερα, όταν πλέον θα ανέ-
βει µαζί µε τον λαό στην εξουσία, 
τα αγγλικά του θα είναι τέλεια. 
Προς στιγµήν σκέφτηκα ότι το 
αυτάρεσκο ύφος του ανθρώπου 
που απολαµβάνει να ακούει τον 
εαυτό του στο τηλεοπτικό από-
σπασµα οφειλόταν στην ικα-

νοποίηση του µαθητή ο οποίος 
απολαµβάνει τους καρπούς των 
κόπων του. Θυµήθηκα τον εαυ-
τό µου όταν πρόφερα στη γιαγιά 
µου τη φράση «∆ις ις ε πένσιλ» 
και εκείνη, εντυπωσιασµένη, 
µου αγόρασε παγωτό. Ξανα-
νιώνεις όταν διαπιστώνεις πως 
υπάρχουν άνθρωποι που απο-

λαµβάνουν τις µικρές νίκες της 
ζωής, ενώ τα χρόνια περνούν 
και το µέλλον γίνεται όλο και 
πιο αδιαφανές. Προχθές, όµως, 
διαβάζοντας το ρεπορτάζ της 
«Αυγής» για την επίσκεψη του 
αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ στη Λισσα-
βώνα κατά τους εορτασµούς της 
Επανάστασης των Γαρυφάλλων, 

διεπίστωσα ότι ο κ. Τσίπρας είχε 
πολύ σοβαρότερους λόγους για 
να είναι τόσο ευχαριστηµένος 
από τον εαυτό του. ∆ιότι, όπως 
αποκαλύπτει ο ρεπόρτερ: «Η 
Πορτογαλία ελπίζει στην πολιτι-
κή ανατροπή και κοιτά µε ελπί-
δα τον ΣΥΡΙΖΑ, µετατρέποντας 
τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα είδος 

“γκουρού” της πολυπόθητης 
αλλαγής». Επειδή ήδη διαισθά-
νοµαι τον κίνδυνο παρεξήγησης 
και υποψιάζοµαι ότι πολλοί από 
εσάς έχετε αρχίσει να αµφιβάλ-
λετε για τη νοηµοσύνη ενός λαού 
που κάποτε έβγαζε ανθρώπους 
σαν τον Μαγγελάνο, θέλω να 
σας καθησυχάσω παραθέτοντας 
ένα ακόµη χωρίο του ρεπορτάζ: 
«∆εν υπάρχει κανένα είδος προ-
σωπολατρίας σ’ αυτές τις εκδη-
λώσεις –εννοεί τις εκδηλώσεις 
λατρείας του πορτογαλικού λαού 
προς τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ– 
αλλά απλής αναγνώρισης ενός 
αγώνα από εκείνους που είδαν 
τον ελληνικό λαό να επωµίζε-
ται πρώτος απ’ όλους τα βάρη 
των εργαζοµένων της Νοτίου 
Ευρώπης». Ευτυχώς που στην 
επίσκεψη δεν παρέστη και ο 

κ. Λαφαζάνης, διότι τότε πολύ 
φοβούµαι ότι οι Πορτογάλοι δεν 
θα γλίτωναν έτσι εύκολα από το 
σύνδροµο της προσωπολατρίας. 
Ορισµένοι αναγνώστες επιµέ-
νουν να διαβάζουν ανάµεσα στις 
γραµµές των κειµένων µου ένα 
είδος συµπάθειας προς τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τόσον καιρό έδωσα πολ-
λές µάχες µε τον εαυτό µου για 
να συγκρατηθώ. Ηρθε, όµως, η 
στιγµή να αφεθώ.

 ∆εν είναι µόνον ο καταιγισµός 
της άνοιξης που εξουδετερώνει 
τις αντιστάσεις. Οταν ξέρεις ότι 
το µέλλον, όχι µόνον της Νοτίου 
Ευρώπης, αλλά και της Βορείου 
και της Βορειοδυτικής, εξαρτά-
ται από τον Ελληνα νυµφίο της 
παγκόσµιας επανάστασης, δεν 
µπορείς να κοιµάσαι σαν τις µω-
ρές παρθένες.

Να λοιπόν που κατά τα φαινόµενα 
και η ∆ΗΜΑΡ θα επιδιώξει να ενταχθεί 
στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα. 
Το συζήτησε ήδη, απ’ ό,τι καταλάβαµε, 
ο κ. Κουβέλης στις επαφές που είχε 
κατά την πρόσφατη περιοδεία του στις 
Βρυξέλλες. Κινδυνεύουµε έτσι να βρε-
θούµε µπροστά στο εξής παράδοξο: ΠΑ-
ΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ να συµµετέχουν στην 
ίδια κυβέρνηση και στο ίδιο ευρωπαϊκό 
κόµµα, να κατεβαίνουν ωστόσο χωριστά 
στις εκλογές διεκδικώντας όµως λίγο - 
πολύ τους ίδιους ψηφοφόρους. Το βρί-
σκετε λογικό;

Εντάξει, τα κόµµατα δεν προσδιορίζο-
νται µόνο από την ιδεολογία τους. Με-
τράνε τα πρόσωπα, όπως µετράει και η 
ιστορία. Με αυτή την έννοια, ΠΑΣΟΚ και 
∆ΗΜΑΡ απέχουν ακόµα πολύ. Θα χρει-
αστεί προσπάθεια για να ξεπεράσουν 
αµοιβαίες αντιπάθειες και καχυποψίες. 
Αφήστε που κάποια στελέχη θα έχουν 
και υπαρξιακά προβλήµατα: έφυγαν από 
το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στη ∆ΗΜΑΡ για 
να ξαναβρεθούν στο ΠΑΣΟΚ;

Αυτά ωστόσο είναι µεταβατικής φύ-
σεως προβλήµατα. Γιατί παρά τις πα-
λινωδίες, τις εµµονές και σε ορισµένες 
περιπτώσεις τη ρητορική, τα δύο κόµ-
µατα στην πράξη συµφωνούν σε όλα τα 
βασικά: Ευρώπη και ενοποίηση, ευρώ, 
µεταρρυθµίσεις, κοινωνικό κράτος, 
προοδευτική φορολογία, εκσυγχρο-

νισµός του κράτους, µεταναστευτικό. 
Συµφωνούν ακόµα και στην ανάγκη 
συνεργασίας µε τη Ν.∆. για να προστα-
τευτεί η ευρωπαϊκή προοπτική και να 
µην πέσουµε σε µια κυβέρνηση Τσίπρα 
- Καµµένου. Γιατί δεν ενώνονται λοιπόν;

Αν απευθύνει κανείς αυτό το ερώτηµα 
σε στελέχη των δύο κοµµάτων, θα πά-
ρει πιθανότατα την εξής απάντηση: στην 
πολιτική ένα συν ένα δεν κάνουν πάντα 
δύο, µπορεί και να κάνουν ένα. Και είναι 
αλήθεια. Σε µια συνεργασία µεταξύ τους 
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πάρουν 
το άθροισµα των ποσοστών τους. Ο λό-
γος είναι απλός: αυτή τη στιγµή τα δύο 
κόµµατα έχουν έναν στενό κύκλο οπα-
δών στον οποίο απευθύνονται. Σε καµία 
περίπτωση ωστόσο δεν υπάρχει ρεύµα 
υπέρ της Κεντροαριστεράς ή, για να το 
πούµε διαφορετικά, υπέρ µιας σύγ-
χρονης ελληνικής σοσιαλδηµοκρατίας. 
Παραφράζοντας τη Μελίνα, ΠΑΣΟΚ και 
∆ΗΜΑΡ απλώς δεν αρέσουν, ιδιαίτερα 
στους νέους ψηφοφόρους.

Η προοδευτική παράταξη σε όλη τη δι-
άρκεια της µεταπολίτευσης είχε δύο συ-
νιστώσες: µία κυβερνητική εκσυγχρονι-
στική και µία λαϊκιστική ή ριζοσπαστική. 
Ηδη από το 1982 -για όσους θυµούνται 
το άρθρο 4 του Γ. Αρσένη που περιόριζε 
τα συνδικάτα- οι δύο συνιστώσες ήταν 
σε διαρκή ένταση. Σήµερα όµως έχουν 
πάρει οριστικό (;) διαζύγιο. Η λαϊκιστική 

πτέρυγα µετακόµισε στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά 
παράδοξο όµως τρόπο εξουδετέρωσε 
έτσι και την εκσυγχρονιστική πτέρυγα, 
καθώς η Ν.∆. µπορεί να ισχυριστεί ότι 
αυτή είναι σε θέση να υπερασπιστεί κα-
λύτερα και την ευρωπαϊκή προοπτική 
και τις µεταρρυθµίσεις! Κι ας παρίστανε 
την «αντιµνηµονιακή» δύναµη έως τις 
εκλογές.

Μπορεί αυτή η κατάσταση να ανατρα-
πεί; ∆ύσκολα. Σίγουρα όχι όσο ΠΑΣΟΚ 
και ∆ΗΜΑΡ παριστάνουν τους απρόθυ-
µους -µικρούς- εταίρους του κ. Σαµαρά. 
Με δεδοµένο, όπως όλα δείχνουν, ότι θα 
έχουµε κυβερνήσεις συνεργασίας για 
πολλά χρόνια ακόµα, είναι αναγκαίο να 
επεξεργαστούν µια στρατηγική «µεγά-
λου συνασπισµού» και να πάψουν να εί-
ναι απολογητικοί απέναντι στις δυνάµεις 
της παραφροσύνης.

Αυτό όµως δεν φτάνει. Η Κεντρο-
αριστερά, για να υπάρξει, πρέπει να 
επανασυνδεθεί µε τον ριζοσπαστικό 
εαυτό της. Αριστερό υπερασπιστή του 
κατεστηµένου δεν χρειάζεται κανείς. 
Να δώσει µάχη λοιπόν όχι µόνο ενάντια 
στις συντεχνίες αλλά και στα οικονοµι-
κά προνόµια. Να στηρίξει αλλαγές για 
µια οικονοµία ανοικτή που δεν θα τη 
λυµαίνονται τα γνωστά κυκλώµατα. Οι 
επόµενοι µήνες των ιδιωτικοποιήσεων 
θα είναι κρίσιµοι. Και οι ευρωεκλογές 
µια καλή ευκαιρία για πρόβα τζενεράλε.

κτηµα είναι ότι λείπει από τη φωτογρα-
φία ο Κουβέλης.

Άµα βλέπεις εγκαίνια και φούσκες αι-
σιοδοξίας, ψάξε το εκλογικό σου βιβλι-
άριο, έλεγαν οι παλιοί. Και πιθανότατα 
η γνωµάτευση ισχύει και σήµερα. Όσο 
περισσότερο η πολιτική τους µας πάει 
κατά κρηµνού όσο πιο πολύ η κυβέρ-
νηση δίνει την εικόνα τσίρκου, όσο πιο 
άγρια οι εταίροι πλακώνονται δηµοσίως 
για την poll position -ποιος θα φανεί πιο 
φιλολαϊκός- τόσο πιο κοντά έρχονται οι 
κάλπες. Και τόσο πιο πολύ ο Σαµαράς 

εµπεδώνει την ιδέα ότι οι εκλογές είναι 
η µόνη διαφυγή από τα αδιέξοδα στα 
οποία βολοδέρνει η τρικοµµατική του.

Θα περάσουµε συνεπώς ένα καλο-
καίρι έµπλεο νοβοκαΐνης και αισιοδο-
ξίας,προετοιµάζοντας ένα φθινόπωρο 
εκλογών. Έρχονται τα έργα, οι φορο-
λογικές ελαφρύνσεις, οι ιδιωτικοποι-
ήσεις, οι επενδύσεις, οι νέες θέσεις 
εργασίας -από το 2014 βέβαια. Για να 
έρθουν όµως χρειαζόµαστε σταθερή 
κυβέρνηση και συνοχή και αξιοπιστία 
και µπλα-µπλα-µπλα. Και µακριά από 

τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, αν ο µη γένοιτο έρθει 
στα πράγµατα, θα πάνε χαµένες όλες 
οι θυσίες -στο τσακ µάλιστα της σωτη-
ρίας µας. Έτσι επιδιώκουν µια οµαλή 
και ξεπλυµένη από τις κάλπες συνέ-
χιση της πολιτικής των Μνηµονίων εν 
ονόµατι της οµαλής απελευθέρωσης 
από τα Μνηµόνια. Σε αντίθεση φυσικά 
µε την ανωµαλία που εκπροσωπεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Το µόνο τους πρόβληµα είναι 
η καθηµερινότητά µας. Που δεν την 
αλλάζει κανένα παραµύθι και καµιά 
νοβοκαΐνη...

 Ανανδρανιστάκης Γ.

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Νέα επίθεση στους µισθούς

Ο «Νυµφίος» στη Λισσαβώνα

Είµαστε όλοι σοσιαλιστές;


