
Αγωνιστική αλληλεγγύη, όχι «εθελοντικός» εξευτελισμός  

Όζν ε θνηλσληθή εμαζιίσζε εμαπιψλεηαη ηφζν αλαπηχζζεηαη  έλα ηδηόκνξθν «εκπόξην 
αιιειεγγύεο» πνπ θνξπθώζεθε κε ην πξόζρεκα ησλ «αγίσλ εκεξώλ» θαη ηελ επίζθεςε ηνπ 
δνηνύ πξσζππνπξγνύ Παπαδήκ(η)νπ ζην θέληξν απόξσλ ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ! Π.ρ. κε 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο «αιιειεγγχεο» θαη «αλζξσπηάο» θπηξψλνπλ  γηα λα θαιχςνπλ αλάγθεο 
εππαζψλ νκάδσλ επηρνξεγνχκελεο, φκσο, απφ ην ίδην απηφ θξάηνο πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή είηε δελ 
θαιχπηεη φπσο ζα φθεηιε, είηε θαηήξγεζε, είηε ηδησηηθνπνίεζε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ! Η 
Υπ. Παηδείαο Α. Γηακαληνπνχινπ θαιεί ζε εζεινληηζκφ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηδησηηθά ηα 
πξνβιήκαηα πνπ, φκσο, δεκηνχξγεζε ε ίδηα κε ηελ πνιηηηθή ηεο ζηα ζρνιεία! Γήκαξρνη πνπ 
θιείλνπλ βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη απνιχνπλ ππαιιήινπο, νξγαλψλνπλ «θνηλσληθά ζνχπεξ 
κάξθεη», ζπγθεληξψλνληαο κνπριηαζκέλα θαζφιηα θαη ιεγκέλεο θνλζέξβεο γηα ηνπο αλέξγνπο, ηνπο 
θησρνχο θαη ηνπο πεηλαζκέλνπο! Ο ΓΟΛ έδεημε ην "θηιαλζξσπηθφ" ηνπ πξφζσπν θάλνληαο παδάξη 
θηελψλ βηβιίσλ μεπνπιψληαο ην αδηάζεην ζηνθ ηνπ ζην Golden Hall ζην Μαξνχζη, αθνχ, φκσο, 
απέιπζε εθαηνληάδεο εξγαδφκελνπο ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα, ην Βήκα θαη αιινχ! 

 Απφ ηε κηα, δειαδή. θαηαζηξέθνληαη νη «παλθνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο» ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ζε 
φθεινο ησλ ζηελά ηαμηθψλ αλαγθψλ ηνπ θεθαιαίνπ, θαη απφ ηελ άιιε ππθλψλνπλ νη νξγαλσκέλεο 
«δξάζεηο εζεινληηζκνχ» ηνπ κηληηαθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκπιέγκαηνο, κε «ηεξαπνζηφινπο» ηνλ 
Αιαθνχδν ηνπ Σθάη θαη ηνλ Ψπράξε ηνπ ΒΗΜΑ FΜ αιιά θαη άιιεο εηαηξείεο!   

Οη «θηιάλζξσπνη» απηνί θχξηνη θαη φιν ην πνιηηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, «ηαΐδνπλ αλέξγνπο» ηε 
ζηηγκή πνπ απνιχνπλ εξγαδφκελνπο. Φπζηθά, φια απηά ηα θάλνπλ κε ην αδεκίσην: νη κεγάινη 
επηρεηξεκαηίεο απνθεχγνπλ ηε θνξνινγία κε θηιαλζξσπηθέο ρνξεγίεο θαη νη κηθξνί δηαθεκίδνπλ 
δσξεάλ ην καγαδί ηνπο.  

Η άιιε ηάζε πνπ έρεη εκθαληζηεί είλαη ηα «κπαδάξ» θάζε είδνπο. Απφ θάζε θηιαλζξσπηθή 
νξγάλσζε, ζχιινγν θαη νκάδα εζεινληψλ ζηήλνληαη «κπαδάξ» γηα θάζε αλάγθε, γηα θάζε γνχζην 
θαη θάζε βαιάληην. Φπζηθά, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηηο αγλέο πξνζέζεηο πνιιψλ απιψλ 
αλζξψπσλ ηνπ ιανχ. Πνιινί απινί άλζξσπνη ζπγθινλίδνληαη απφ ηηο εηθφλεο ηεο ζχγρξνλεο πείλαο 
θαη αλαδεηνχλ δξφκνπο έκπξαθηεο βνήζεηαο. Απηή ε ιατθή απζεληηθή επαηζζεζία πνπ αλαδεηά 
δξφκνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αζηηθή 
θηιαλζξσπηθή ππνθξηζία πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ.  

Η πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, είλαη ακείιηθηε: ε «αηνκηθή αιιειεγγύε», είλαη ηειηθά κε 
απνηειεζκαηηθή. Μπνξνχκε λα βνεζήζνπκε κε έλα επξψ έλαλ άλεξγν, αιιά δελ κπνξνχκε λα 
ζψζνπκε έλα εθαηνκκχξην αλέξγνπο. Πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε καδηθή δηεθδίθεζε επηδφκαηνο 
αλεξγίαο, γηα παξάδεηγκα, 900 επξψ, γηα θάζε άλεξγν θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ δνπιεχεη, 
παξά έλα «θνηλσληθφ ζνχπεξ κάξθεη» αζιηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Μπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε έλα επξψ 
γηα βνήζεηα απφ ηε κηζνάδεηα ηζέπε καο, αιιά γηα λα δήζνπλ αμηνπξεπψο νη άλεξγνη θαη νη 
νηθνγέλεηέο ηνπο, πξέπεη λα αγσληζηνχκε γηα λα αθαηξέζνπκε θάπνηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ην 
52% ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ πάεη ζε ηφθνπο θαη ηνθνρξενιχζηα γηα ηνπο δαλεηζηέο ή 
απφ ηα 115 δηζ. πνπ πήξαλ νη ηξαπεδίηεο.   

Πνιινί, φκσο, εχινγα αλαξσηηνχληαη: «Καη κέρξη λα ηα θαηαθηήζνπκε φια απηά, ηη θάλνπκε; Γελ 
πξέπεη λα νξγαλψλνπκε έκπξαθηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε;» Φπζηθά θαη πξέπεη. Καη κάιηζηα, 
ε αιιειεγγύε ηνπ καδηθνύ θηλήκαηνο, δειαδή ε αιιειεγγύε αλζξώπσλ πνπ αγσλίδνληαη γηα 
λα ιπζεί ην «θνηλσληθό δήηεκα», είλαη πνιύ πην απζεληηθή. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη 
ε έκπξαθηε ιατθή αιιειεγγύε ζηνπο αγσληδόκελνπο ραιπβνπξγνύο (γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
νξγαλώζεθε θαλέλα ηειενπηηθό κπαδάξ). 

Χξεηάδεηαη, φκσο, πξνζνρή: Η «έκπξαθηε αιιειεγγύε» δελ πξέπεη λα ππνθαζηζηά ηελ 
«έκπξαθηε δηεθδίθεζε» από ην θξάηνο, ηελ «έκπξαθηε ζύγθξνπζε» κε ηελ θπβέξλεζε, ηελ 
ΕΕ θαη ην ΔΝΣ, κε ηνλ εξγνδόηε.  

 

Μαζική διεκδίκηση από κράτος και κεφάλαιο για αξιοπρεπή ζωή 

 

Πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ επνρή καο, ε ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ εμαζιίσζε πνπ έξρεηαη 
ιόγσ ηεο θξίζεο, απαηηεί ηνλ επαλαζηαηηθό αγώλα γηα «λα πάξεηο από έλα θεθάιαην πνπ 
δελ δίλεη». Απαηηεί ην καδηθό, «έκπξαθην εθβηαζκό» ηνπ θεθαιαίνπ κε ηελ αληηθαπηηαιηζηηθή 
αλαηξνπή, γηα λα επηβηώζεηο. Απαηηεί έλα αγσληζηηθό κέησπν ξήμεο θαη αλαηξνπήο πνπ «ζα 
καο ζώζεη» από ηε ζύγρξνλε πείλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηνρήο θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 
ρνύληαο. 
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