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ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ

Το πλαφόν στις απολύσεις 
του ιδιωτικού τοµέα βασίζεται 
στη θεωρητική σύλληψη ότι οι 
καπιταλιστές θα πιουν το αίµα 
των εργαζοµένων και, όταν 
πλέον δεν τους χρειάζονται, 
θα τους πετάξουν στον δρόµο 
σαν στυµµένες λεµονόκου-
πες. Αυτή η σύλληψη (στο πιο 
θεωρητικό της, δηλαδή της 
αντίθεσης κεφαλαίου και ερ-
γασίας) είναι σωστή. Λογικά 
οι εργοδότες συνάπτουν ένα 
συµβόλαιο µε τους εργαζοµέ-
νους, από το οποίο και τα δύο 
µέρη προσπαθούν να επω-
φεληθούν όσο περισσότερο 
µπορούν. Επειδή όµως οι κε-
φαλαιοκράτες στη βιοµηχανι-
κή εποχή κατείχαν τα σπάνια 
µέσα παραγωγής (ενώ η προ-
σφορά εργασίας πλεόναζε), 

υπήρχε ανισορροπία ισχύος. 
Είναι αληθές ότι, πριν από την 
οργάνωση των εργαζοµένων 
σε συνδικαλιστικές ενώσεις, 
οι κεφαλαιοκράτες τούς αντι-
καθιστούσαν µόλις είχαν την 
ευκαιρία µε πιο φθηνούς.

Η πρόοδος όµως της τε-
χνολογίας επέφερε µεγάλες 
αλλαγές• σημαντικότερες 
από όσες έφερε ο, πολύτιµος 
στη βιοµηχανική εποχή, συν-
δικαλισµός. 

Πρώτον, έκανε τα µέσα 
παραγωγής πιο φθηνά (που 
σηµαίνει ότι µείωσε την ισχύ 
του κεφαλαιοκράτη) και, δεύ-
τερον, αντικατέστησε στο µε-
γαλύτερο ποσοστό την ανει-
δίκευτη εργασία µε µηχανές. 
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα 
των επιχειρήσεων πλέον δεν 

είναι ούτε οι µηχανές (που 
λόγω τεχνολογικής προόδου 
απαξιώνονται γρήγορα) ούτε 
η φθηνή ανειδίκευτη εργασία 
η οποία αντικαθίσταται από τις 
µηχανές. Είναι η γνώση και η 
καινοτοµία την οποία όµως 
οι εργαζόµενοι παράγουν. Το 

µυαλό, οι γνώσεις και οι δε-
ξιότητες των ανθρώπων είναι 
το πολυτιµότερο κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων. Συνεπώς 
το κίνητρο των απολύσεων 
δεν είναι όπως παλιά το κό-
στος της εργασίας. Τώρα εί-
ναι ο οικονοµικός κύκλος ή 
η απαξίωση κλάδων και πρα-
κτικών παραγωγής.

Εχουµε, λοιπόν, νοµοθεσία 
που απαντά στα παλιά προ-
βλήµατα και η οποία δίνει 
ψευδαισθήσεις προστασίας, 
αλλά στην ουσία καθυστερεί 
την πρόοδο των επιχειρήσε-
ων και συνεπώς της οικονο-
µίας. Αυτό είναι εµφανές από 

το ότι παρά το υπάρχον νοµο-
θετικό πλαίσιο, η ανεργία του 
ιδιωτικού τοµέα εκτοξεύθη-
κε. Στην ουσία δηµιουργού-
νται αντικίνητρα στις επιχει-
ρήσεις να εκσυγχρονίζονται, 
αφού είναι απαγορευτικό να 
απολύουν. Μέχρι αυτές να 
καταρρεύσουν.

«Και οι άνθρωποι;», θα 

αναρωτηθούν οι ευαίσθητοι 
της προόδου. Αυτοί θα έπρε-
πε να είναι στη φροντίδα του 
κράτους. Η απαγόρευση των 
απολύσεων δεν καθυστερεί 
απλώς τον εκσυγχρονισµό 
του ιδιωτικού τοµέα. Μετα-
θέτει και το βάρος της προ-
στασίας από το κράτος στην 
επιχείρηση. 

Αντί δηλαδή να έχουµε 
ένα ισχυρό και καλά χρηµα-
τοδοτηµένο (από τους φό-
ρους κερδοφόρων εταιρει-
ών) κράτος πρόνοιας που θα 
προστατεύει εκείνους που ο 
εκσυγχρονισµός των δοµών 
της οικονοµίας αφήνει απέ-
ξω, µέχρι αυτοί να επανεντα-
χθούν, έχουµε ένα κράτος 
που βολεύει τη γραφειοκρα-
τία του• αντί να προστατεύ-

ονται οι άνθρωποι, προστα-
τεύονται βραχυχρονίως 
απαξιωµένες θέσεις εργασί-
ας µέχρι την τελική απαξίωση 
των ίδιων των επιχειρήσεων.

Ετσι στο τέλος και ανεργία 
έχουµε, αλλά και µηδαµινή 
προστασία των ανέργων• 
δίνεται χαρτζιλίκι ως επίδο-
µα (και για ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα) και η επανένταξη 
των ανέργων (ακόµη κι αν η 
επιµόρφωση γίνεται σωστά) 
πάει στράφι, αφού δεν εκ-
συγχρονίζονται ταυτοχρόνως 
οι επιχειρήσεις για να αναζη-
τούν τις νέες δεξιότητες που 
οι άνεργοι αποκτούν. Τελικό 
αποτέλεσµα; Συνεχίζουµε 
όλοι να κρώζουµε στο τέλµα 
δίχως να λύνουµε προβλή-
µατα...

Η απελευθέρωση των απολύσεων

Η πειθαρχηµένη 
κοινωνία

Ο παραλογισµός 
της τρόικας

Η πειθαρχηµένη κοινωνία είναι το 
όραµα και η στρατηγική του ηγεµόνα, 
της ελίτ, των κυρίαρχων, της τάξης 
των πλουσίων: οι κυβερνήσεις τους 
χειραγωγούν τη συµµετοχή, τη δη-
µοκρατία, τα αισθήµατα και τις επι-
θυµίες καταστέλλοντας κάθε αντίστα-
ση ή παραγωγική δράση ανεξάρτητη 
από το κεφάλαιο.

Η κίνηση πολιτικής χειραφέτησης 
αναδεικνύει την ενότητα και τη δυ-
νατότητα για ανατροπή. Το αίτηµα να 
πέσει η κυβέρνηση συµπυκνώνει τη 
λαϊκή διαµαρτυρία και το αίτηµα πο-
λιτικοποιείται µε την ανάδειξη του 
ΣΥΡΙΖΑ σε φορέα αυτής της ανάγκης 
για µια άλλη πολιτική. Η πειθάρχηση 
έρχεται να ευνουχίσει κάθε κίνηση 
που δεν εξυπηρετεί την κυρίαρχη 
τάξη και εισάγει το αίσθηµα της ανα-
σφάλειας ως το αποτέλεσµα στην 
απειθαρχία, την αντίσταση και την 
ελευθερία.

Η «δηµοκρατία» τους γίνεται κάτι 
αβάσταχτο και η συµµετοχή ένα 
βάρος γεµάτο ευθύνες. Η µετάθεση 
αποτελεί το πολιτικό ησυχαστήριο 
και η ελπίδα το κρυφό ναρκωτικό της 
ψυχής.

Ζούµε πάνω σε έναν φλοιό ακα-
τέργαστων αισθηµάτων και εµπει-
ριών από την ανταγωνιστική καθη-
µερινότητα της βιοπάλης ενάντια 
στη βιοεξουσία (την εισβολή του 
κεφαλαίου στη διάρκεια όλης της 
µέρας - ζωής µας). Όλα αυτά τα αι-
σθήµατα είναι αποτέλεσµα της δια-
δραστικότητας που έχουν υποτιµήσει 
οι γραφειοκράτες των κοµµάτων της 
επανάστασης και των κινηµάτων για-
τί δεν ταιριάζει µε την αφήγηση της 
‘’µεγάλης µέρας’’, του απελευθερω-
τικού γεγονότος και της ηγεµονίας 
των ιδεών τους.

Η απείθαρχη καθηµερινότητα είναι 
η συντακτική συνεύρεση της επινόη-
σης - δηµιουργίας, της φαντασίας και 
της συνεχούς παρατήρησης και ελέγ-
χου στο πεδίο της βιοπάλης. Αυτά τα 
τρία στοιχεία γίνονται το ατοµικό και 
συλλογικό εργαστήρι της επανάστα-
σης, που δεν εκφράζεται (τουλάχι-
στον ακόµα) ως συγκροτηµένη τάξη 
που απαιτεί εργατικό κράτος, αλλά 
ως µια ασυγχρόνιστη δοκιµή για κάτι 
διαφορετικό αλλά αποτελεσµατικό 
χάριν της ισότιµης συνεργασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συσπειρώνει τη δυνα-
τότητα για πολιτική χειραφέτηση και 
γι’ αυτό αναγνωρίζεται ως η αυρια-
νή κυβέρνηση. Η µεγάλη διαφορά 
είναι ότι δεν θέλει κρατισµό µε ένα 
εργατικό κράτος ή αστική δηµοκρα-
τία και ηγεµονία αλλά τη δηµιουργία 
του κοινωνικού - πολιτικού περι-
βάλλοντος όπου απελευθερώνεται η 
λαϊκή ευφυΐα δηµιουργώντας νέους 
θεσµούς συνεργασίας, αυτοδιαχείρι-
σης των άµεσα ενδιαφεροµένων, 
νέων συνεταιρισµών, νέων παραγω-
γικών σχέσεων και όλα αυτά σε µια 
συντονισµένη υπεράσπιση από την 
κυβέρνηση της Αριστεράς.

Το κοινό όφελος και η υπεράσπι-
ση της δηµοκρατίας, διευρυµένης 
σε όλα τα πεδία των κοινωνικών, 
δηµόσιων αγαθών, και αυτών όλων 
αναγνωρισµένων ως το κοινό καλό, 
αποτελεί, για την κυβέρνηση της Αρι-
στεράς, τη ριζοσπαστική απάντηση 
στο ερώτηµα: Τι γίνεται σήµερα και 
αύριο.

∆ηµοκρατία και κοινό καλό είναι 
η απάντησή µας στην πειθαρχία στις 
προσταγές του κεφαλαίου, του καπι-
ταλιστικού κράτους, της ηγεµονίας, 
όχι µόνο για τη χώρα αυτή, αλλά για 
όλο τον κόσµο.

Είναι απολύτως επιβεβληµένη η απόφαση 
των δυο πολιτικών αρχηγών, να προχωρήσουν 
µέχρι το τέλος του έτους σε νοµοθετική ρύθµι-
ση για το θέµα των πλειστηριασµών, έστω και 
χωρίς να υπάρχει συµφωνία µε την τρόικα. 

Η παράλογη επιµονή των εκπροσώπων των 
δανειστών να καταργηθεί ουσιαστικά κάθε προ-
στασία, όσων δανειστών αδυνατούν να εκπλη-
ρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπε-
ζες, έρχεται να προσθέσει ένα ακόµα κοινωνικό 
πρόβληµα, σε µια χώρα που µαστίζεται από την 
ανεργία, όπου χιλιάδες δανειολήπτες είδαν να 
ανατρέπονται πλήρως οι συνθήκες ζωής και επι-
βίωσης τους. 

Οι όποιοι επιτήδειοι επωφελούνται των µέτρων 
προστασίας, για να µην εκπληρώνουν και αυτοί τις 
υποχρεώσεις τους, µπορεί να εντοπιστούν, χωρίς 
να αναγκαστεί η µεγάλη µάζα των πολιτών, που 
πραγµατικά βρίσκεται σε αδυναµία, να χάσει το σπίτι 
του.

Είναι ακατανόητη όµως η επίµονή των τροϊκα-
νών και για ένα άλλο λόγο: Ούτε οι τράπεζες για 
τις οποίες υποτίθεται ότι κόπτονται να προστατεύ-
σουν, έχουν να κερδίσουν κάτι επί της ουσίας από 
µια ανεξέλεγκτη έκρηξη  των πλειστηριασµών. Όχι 
µόνο γιατί θα εισπράξουν ελάχιστα από τα οφειλό-
µενα, αφού η αγορά ακινήτων έχει καταρρεύσει, 
αλλά γιατί θα αναγκαστούν να αποµειώσουν και την 
αξία των άλλων ακινήτων που έχουν ως ενέχυρα, 

αφού θα πρέπει να προσαρµόσουν τα δεσµευµένα  
κεφαλαία τους, µε βάση τις τιµές που θα έχουν πλέ-
ον διαµορφωθεί. 

Ίσως είναι η ώρα οι ίδιες οι τράπεζες να πάρουν 
µια πρωτοβουλία για µεγαλύτερες διευκολύνσεις 
των δανειοληπτών, µε σηµαντική επιµήκυνση του 
χρόνου αποπληρωµής τους ή ακόµα και µε ένα εν-
δεχόµενο κούρεµα για τις περιπτώσεις που αποδε-
δειγµένα  δεν υπάρχει  άλλη επιλογή αποπληρωµής.

Αρκετά έχουν ισοπεδωθεί στα χρόνια της κρίσης 
τα κοινωνικά και ατοµικά δικαιώµατα. ∆εν χρει-
άζεται µετά τη βίαιη ανακατανοµή των εισοδηµά-
των,που αναγκαστικά προηγήθηκε, να ακολουθήσει 
και µια εξίσου βίαιη ανακατανοµή όσων περιουσια-
κών στοιχείων έχουν αποµείνει...

Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Ο Θ. Καρτερός στην «Αυγή» του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γ. 
Κατερίνης στο «∆ρόµο» του Αλαβάνου θρηνούν 
για τη χαµένη τιµή του ΚΚΕ, ο ένας παρουσιάζο-
ντας την Αλέκα να χορεύει ταγκό µε τον Γεωργι-
άδη, κι ο άλλος τον υπουργό Υγείας να επιδίδεται 
σε αβρότητες προς το ΚΚΕ. Κοινός καηµός των 
δύο σχολιογράφων το γεγονός ότι το ΚΚΕ αρ-
νήθηκε να πάρει τη θέση του ενός ή του άλλου 

φαρµακοβιοµήχανου, αντίθετα έδειξε και µέσα 
στη Βουλή ότι η θέση που διατυπώνει δεν έχει 
καµία σχέση µε τη συζήτηση που έγινε τις τελευ-
ταίες µέρες µε αφορµή το φάρµακο ή εξαιτίας του 
φαρµάκου, µια συζήτηση όπου η κυβέρνηση και 
η αξιωµατική αντιπολίτευση τσακώνονταν για το 
ποιος είναι ντίλερ ποιανού, ποιος είναι πλασιέ της 
τάδε, της α’ ή της β’ εταιρείας.

∆ικά τους τα σαλόνια...


