«…Όσο, όμως η προλεταριακή αντιβία περιορίζεται σε
αντανακλαστικά ξεσπάσματα χωρίς περαιτέρω προοπτική,
τόσο θα εισχωρεί η λογική της ήττας και της ματαιότητας
κάθε αγώνα. Είναι αναγκαία σήμερα,
στην περίοδο της καθολικής κρίσης
αναπαραγωγής της κυρίαρχης τάξης
πραγμάτων, η ανάδυση ενός κοινωνικού –
ιστορικού κινήματος ανατροπής,
πριν εσωτερικευθεί η λεηλασία των
ζωών μας ως «αναπόφευκτη»…
Ιδού η Ρόδος, λοιπόν !»

Πολύκαρπος Γεωργιάδης
Φυλακές Κέρκυρας
Μάρτης 2012

Αυτή η μπροσούρα περιέχει τη δεύτερη κατά σειρά συνέντευξη που
δίνει ο πολιτικός κρατούμενος Πολύκαρπος Γεωργιάδης στις 29 Οκτώβρη
2011 στην εκπομπή «ΚΡΑΥΓΕΣ ΑΠ΄ΤΑ ΚΕΛΙΑ» του αυτοοργανωμένου –
αντιεξουσιαστικού  ραδιοφωνικού σταθμού 98fm.
Χρέος όλων εμάς των συντρόφων και αγωνιζόμενων ανθρώπων είναι
η διαρκή μας επικοινωνία με τους φυλακισμένους συντρόφους – ομήρους του
κράτους - έτσι ώστε ο δρόμος για την κοινωνική  απελευθέρωση να είναι κοινός,
αλλά επίσης μεγαλύτερο χρέος μας είναι να μεταδώσουμε αυτούσια εμείς
τον λόγο τους προς τα έξω τη στιγμή που αυτός ο λόγος είναι η ουσιαστική
συνεισφορά τους για την απελευθέρωσή τους και για την κοινωνική επανάσταση.
Η συνέντευξη και η εισαγωγή του Πολύκαρπου σε αυτή την μπροσούρα
συμβαίνουν μέσα σε μια αρκετά οξυμένη κοινωνική κατάσταση στον ελλαδικό
χώρο - συμπίπτουν και αναφέρονται στις μαζικές διαδηλώσεις της 20ης Οκτώβρη
2011 και της 12 Φλεβάρη 2012  όταν το ελληνικό κοινοβούλιο - περιφρουρούμενο
από το Κ.Κ.Ε και τα ΜΑΤ - ψηφίζει υπέρ της μέγιστης λεηλασίας της χώρας και
της μέγιστης εξόντωσης των προλετάριων.
Ευχαριστούμε όλους και όλες τους συντρόφους-ες που συνεισέφεραν
για την διεκπεραίωση αυτής της μπροσούρας. Ένα μέρος του χρηματικού
ποσού για το κόστος της έκδοσης της δόθηκαν από την διακίνηση του εντύπου
«Κοινοτοπίες» (έκδοση του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΠΟΥ» - ελευθεριακό δίκτυο αντίστασης
στη βιοτεχνολογία και την τεχνοεπιστήμη της κυριαρχίας), όταν ο «ΚΟΙΝΟΣ
ΤΟΠΟΣ» σταμάτησε να λειτουργεί.
Τέλος, η παρούσα μπροσούρα εκδόθηκε σε 1000 αντίτυπα και είναι
ελεύθερου, αλλά απαραίτητου αντιτίμου για την περαιτέρω διάδοση - έκδοση του
λόγου και άλλων φυλακισμένων αγωνιστών φιλοξενούμενων απ΄την εκπομπή
«Κραυγές απ΄τα κελιά» του 98fm.

«Κραυγές Απ΄Τα Κελιά»
Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης
Αθήνα – 10 Απ ρ ίλη 2012

h ttp ://kr a u g e s.r a d io 9 8 fm .o r g /
h ttp ://www.r a d io 9 8 fm .o r g

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

« Ένα συστηματικό εναλλακτικό σύστημα μπορεί να μην είναι στον ορίζοντα,
αλλά το ενδεχόμενο της διάλυσης, ακόμα και της κατάρρευσης του υπάρχοντος
συστήματος δεν πρέπει πλέον να αποκλείεται. Καμιά πλευρά δεν ξέρει
τι θα συνέβαινε ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση αυτή».
Ε. Hobsbawm: «Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο»  (Εκδ. ΘΕΜΕΛΙΟ)
Κυριακή 12 Φλεβάρη, τρεις μήνες και μια μέρα μετά το βελούδινο
πραξικόπημα που έφερε το τραπεζικό κεφάλαιο στην εκτελεστική εξουσία: μέσα
στο ελληνικό κοινοβούλιο οι ορντινάτζες του κεφαλαίου λαμβάνουν νέα μέτρα
πλιάτσικου και λεηλασίας των ζωών μας, ενώ έξω απ΄τη βουλή εκατοντάδες
χιλιάδες διαδηλώνουν δυναμικά και χιλιάδες εξ αυτών συγκρούονται με τον στρατό
κατοχής της αστικής δημοκρατίας (τους μπάτσους), προχωρούν σε περισσότερο
ή λιγότερο (ή και καθόλου…) στοχευμένες καταστροφές και απαλλοτριώνουν
εμπορεύματα από καταστήματα (ορισμένοι για να τα επαναμετατρέψουν σε
ανταλλακτικές αξίες μέσα απ΄την κυκλοφορία της μαύρης αγοράς…).
Για άλλη μια φορά οι αριστεροί ψάλτες του κράτους και του κεφαλαίου
παρεισέφρησαν στις διαδηλώσεις και αμαύρωσαν τις συγκρούσεις με τα
ειρηνιστικά τους κλαψουρίσματα. Γι’ άλλη μια φορά το «Κ»ΚΕ με την αστυνομική
ανάγνωση της ιστορίας φτύνει κατάμουτρα την υλιστική διαλεκτική, βλέποντας
πίσω από τις συγκρούσεις «παρακρατικούς» και «προβοκάτορες», αγνοώντας
προφανώς πως η ιστορία δε γράφεται επί χάρτου μέσα σε σκοτεινές αίθουσες και
πως ακόμα κι αν υπάρχουν πραγματικοί «προβοκάτορες» παίζουν ένα αμελητέο
και περιφερειακό ρόλο ως ανθυπολεπτομέρεια της αληθινής κοινωνικής
ζωής και των διεργασιών της: την εξέγερση του 1905 δεν την έκανε ο παπαΓκαπόν, ούτε την επανάσταση του ΄17 ο Μαλινόφσκι!! Στη γραμμή του «Κ»ΚΕ
εισχωρούν πλέον και οι επαγγελματίες του οπορτουνισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ  που
δεν αρκείται στα πασιφιστικά κλαψουρίσματα του παρελθόντος, αλλά μπαίνει
στο παιχνίδι της χυδαίας προβοκατορολογίας μπας και μαζέψει ψηφαλάκια
από νοικοκυραίους φιλήσυχους πολίτες…

Η
αλήθεια
είναι
μια: όσο μεγιστοποιείται η
λεηλασία του προλεταριάτου,
όσο τα μεσοστρώματα
προλεταριοποιούνται
βίαια, όσο αυξάνεται με
γεωμετρική πρόοδο η
εξαθλίωση όχι μόνο της
πληρωμένης μιζέριας (της
μισθωτής σκλαβιάς), αλλά και
της απλήρωτης (της ανεργίας
που έφθασε επισήμως
στο 20%!), τόσο αυτή η βία,
το πλιάτσικο και η λεηλασία
θα επιστρέφουν, αν και
σε δυσανάλογο βαθμό,
μέσα απ΄ την πύκνωση των
μητροπολιτικών ταραχών
και όχι μόνο.
Και τόσο αυτή η αντιβία θα ξεφεύγει απ΄ τα χέρια των «ειδικών» και θα περνά
στα χέρια ενός απελπισμένου και ιδιαίτερα βίαιου μητροπολιτικού προλεταριάτου
(επισφαλείς, μετανάστες, ημιπαραβατικοί κλπ). Και μπροστά σε αυτήν
την ενστικτώδη βία τα πάσης φύσεως πολιτικάντικα κλαψουρίσματα είναι κενού
περιεχομένου. Ακόμα κι όταν αυτά προέρχονται από αναρχοσυνδικαλιστές,
όπως έγινε στις ταραχές του Αυγούστου 2011 στην Αγγλία… Και όσο εδώ στην
Ελλάδα συνεχίζεται η λεηλασία και η βίαιη αναδιανομή από τα κάτω προς τα
πάνω, το ελληνικό κεφάλαιο συνεχίζει ακάθεκτο την οικονομική - ιμπεριαλιστική
του επέλαση. Ψάχνοντας κανείς στη χωματερή των αστικών ΜΜΕ μπορεί να
βρει μικρούς «θησαυρούς». Γράφει, λοιπόν, για την «ψωροκώσταινα» Ελλάδα
της κρίσης το «Έθνος» στο άρθρο «Φουντώνουν οι ελληνικές μπίζνες στα
Σκόπια» (19/02/2012): «Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες επενδυτές που
πλήθαιναν το τελευταίο δεκάμηνο, μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε περιοχές
στη νότια ΠΓΔΜ. […] Οι επενδύσεις αφορούν τους κλάδους των κατασκευών,
της βιομηχανίας τροφίμων, τη γεωργία, την κλωστοϋφαντουργία, αλλά και την
αγορά ακινήτων […] Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των Ελλήνων επενδυτών
στην ΠΓΔΜ τα τελευταία 20 χρόνια ξεπερνά τους 300 και το ύψος των
ελληνικών επενδύσεων το 1 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του
Euro Business – Skopje στις 200 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ΠΓΔΜ για το
2010 περιλαμβάνονται 10 ελληνικές».

Το ελληνικό κεφάλαιο στη FYROM δεν γνωρίζει τι θα πει κρίση: 511 εκ. ευρώ
ήταν ο τζίρος του «Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια», ενώ η βιομηχανία μπίρας
PIVARA SKOPJE   είχε σχεδόν 12 εκ. καθαρά κέρδη και ο Βερόπουλος
με επενδύσεις 54,5 εκ. ευρώ είχε καθαρά κέρδη κοντά στα 8 εκ.
Όσο περισσότερο το κεφάλαιο λεηλατεί τις ζωές μας, τόσο περισσότερο
θα επενδύει μετατρέποντας το προλεταριακό αίμα σε υπερκέρδη: ενδεικτικό
είναι πως το εφοπλιστικό κεφάλαιο της φτωχής «ψωροκώσταινας» κατέχει
το 20% του παγκόσμιου στόλου!
Όσο, όμως, η προλεταριακή αντιβία περιορίζεται σε αντανακλαστικά
ξεσπάσματα χωρίς περαιτέρω προοπτική, τόσο θα εισχωρεί η λογική της ήττας
και της ματαιότητας κάθε αγώνα. Είναι αναγκαία σήμερα, στην περίοδο
της καθολικής κρίσης αναπαραγωγής της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων
η ανάδυση ενός κοινωνικού – ιστορικού κινήματος ανατροπής πριν
εσωτερικευθεί η λεηλασία των ζωών μας ως «αναπόφευκτη»…
Ιδού η Ρόδος, λοιπόν!

Πολύκαρπος Γεωργιάδης
3 Μ α ρτίου 2012
Αυτόνομ ο κε λί 2
Φυλα κέ ς Κέ ρ κυρ α ς

Καλησπέρα σε όλους και όλες
είναι η εκπομπή του 98fm
«Κραυγές απ΄ τα κελιά»,
σήμερα Σάββατο
29 Οκτώβρη 2011
και έχουμε μαζί μας
- τηλεφωνικώς βέβαια τον Πολύκαρπο Γεωργιάδη
σε μια συνέντευξη που
θα μας δώσει από τις φυλακές της Κέρκυρας.

98fm: Γεια χαρά, Πολύκαρπε. 98fm: Λοιπόν εγώ δεν ξέρω, εσύ
Να κάνω μία εισήγηση. Να σου πω ότι
μόλις διαπίστωσα ότι η προηγούμενη
συνέντευξη που είχαμε κάνει στο
ραδιόφωνο του 98fm, ήταν στις 27
Οκτωβρίου του 2010. Έχει περάσει,
δηλαδή, ακριβώς ένας χρόνος από
τότε.

κατ’ αρχήν τι θέλεις να μας πεις. Να
ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα;

Π.Γ.:

Παρένθεση, τώρα που το
θυμήθηκα, ο ίδιος ο αστυφύλακας
της
αντιτρομοκρατικής
ήταν
και στην επιχείρηση εξάρθρωσης της
«Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς».
Π.Γ.: Είναι επετειακά… Λοιπόν, Αυτός ο «άγιος» άνθρωπος.
να ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα Λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα τελευταία
γεγονότα, με το αυτοαποκαλούμενο
εκφράζοντας την «αλληλεγγύη» μας
ΚΚΕ και τη στάση που κράτησε στην
στον ιλλεγκαλιστή αστυφύλακα της
τελευταία απεργιακή συγκέντρωση.
αντιτρομοκρατικής που συνελήφθη για
την ληστεία στον ΟΠΑΠ.
98fm: Ναι.

98fm: Ναι.
Π.Γ.: Και φυσικά δεν βγαίνουν να

δείξουνε τα μούτρα του στην τηλεόραση,
όπως κάνουν κάθε φορά όταν
πιάνουνε έναν αναρχικό. Δεν μιλάνε
για διασυνδέσεις της αστυνομίας με
το οργανωμένο έγκλημα• δεν κάνουνε,
όπως με τον Σίμο, αυτή τη διαπόμπευση
- ο Σίμος, ο οποίος έχει αθωωθεί δύο
φορές… Τέλος πάντων, το βλέπουμε.
Λοιπόν, από τι να ξεκινήσουμε;

Π.Γ.: Δεν πρόκειται για μία σκοτεινή

συνωμοσία μεταξύ ΚΚΕ, κυβέρνησης
κλπ. Αντίθετα, η στάση του πηγάζει
από τον ίδιο του ιστορικό και κοινωνικό
ρόλο που παίζει το ΚΚΕ ιδίως από
το 1974 μέχρι σήμερα. Από τον ίδιο
το ρόλο του στον πολιτικό καταμερισμό
εργασίας μέσα στην αστική δημοκρατία.
Το αυτοαποκαλούμενο ΚΚΕ είναι
ένα πυροσβεστικό κόμμα, το οποίο
προσπαθεί να ελέγξει από τα αριστερά
όλες τις κοινωνικές αντιδράσεις που

τείνουν να γίνουν ανεξέλεγκτες. Από
το 2009 που η κρίση ξέσπασε στην
Ελλάδα, η κυβέρνηση χρειάστηκε δύο
φορές να χρησιμοποιήσει δεκανίκια.
Μία φορά χρησιμοποίησε το δεξί
δεκανίκι, δηλαδή το ΛΑ.Ο.Σ - που ψήφισε
το μνημόνιο -, αλλά και την Μπακογιάννη,
την Ε. Παπαδημητρίου και όλα αυτά
τα νεοφιλελεύθερα ή ακροδεξιά δεκανίκια
του καπιταλισμού. Την προηγούμενη
Πέμπτη χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει
και το αριστερό δεκανίκι που είναι
το αυτοαποκαλούμενο ΚΚΕ, το οποίο,
ως παρακρατικός μηχανισμός,
περιφρούρησε την αστική δημοκρατία
από την οποία επιχορηγείται κιόλας είναι άξιος ο μισθός τους. Πέρυσι λέγαμε
για τον Μπενετάτο, το δήμαρχο της Νίκαιας
- τώρα δεν είναι νομίζω δήμαρχος -,
ο οποίος είχε αφήσει απλήρωτους
τους εργαζόμενους του δήμου. Είχαν
γίνει τότε εργατικές διαμαρτυρίες
στις οποίες φυσικά το ΠΑΜΕ ποτέ δεν
παρουσιάστηκε για να τις στηρίξει.
Το ΚΚΕ είναι μία καπιταλιστική
επιχείρηση μεσαίου μεγέθους με δεκάδες
χιλιάδες πωρωμένους πελάτες - τους
ψηφοφόρους του - και κατέχει κάποιες
επιχειρήσεις, όπως τον 902 και την
Τυποεκδοτική στις οποίες τον τελευταίο
καιρό γίνανε πολλές απολύσεις.
Φυσικά, το ΠΑΜΕ ούτε τώρα πήγε να
συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους
του 902 και της Τυποεκδοτικής. Αυτή
η επιχείρηση, λοιπόν, έστησε μία χωρίς
προηγούμενο προβοκάτσια στην απεργία
της Πέμπτης, ωθώντας στην άμεση
σύγκρουση με άλλους διαδηλωτές δεν ήταν μόνο αναρχικοί, ήταν και οι
“Δεν Πληρώνω” κ.α. και συνεργάστηκαν
αρμονικά με τα ΜΑΤ.

Δημιούργησε μία πολεμική σύρραξη
για να διασφαλίσει, δήθεν, τον ειρηνικό
χαρακτήρα της διαδήλωσης. Όπως
οι αμερικάνοι κάνουν ειρηνιστικούς
βομβαρδισμούς για να διασφαλίσουν
την ειρήνη στο Ιράκ. Δίνει μαθήματα
αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ αντιιστορικού υλισμού και σοσιαλιστικού
σουρεαλισμού προσπαθώντας να πείσει
όλο τον κόσμο πως όλο το σύμπαν έχει
συνωμοτήσει εναντίον του κόμματος
αυτού μπλέκοντας σε ένα κουβάρι
μπάτσους, αναρχικούς, χρυσαυγίτες,
καρατζαφερικούς, μυστικές υπηρεσίες
- μόνο τα νεφελίμ δεν έμπλεξε. Λίγο πολύ
αποκαλεί τους «κουκουλοφόρους»
ασφαλίτες, ενώ το ίδιο το ΚΚΕ
εμπόδισε να συγκρουστούν μεταξύ
τους οι «ασφαλίτες» με τα ΜΑΤ.

Αυτός ο ιστορικός ρόλος του
αυτοαποκαλούμενου ΚΚΕ από
το ‘74 μέχρι σήμερα είναι ο ίδιος:
είναι μία εφεδρεία του κεφαλαίου
για να οριοθετεί η ταξική πάλη εντός
των συστημικών πλαισίων. Πουλάει
επαναστατική βιτρίνα, επαναστατική
φρασεολογία χωρίς κανένα ουσιαστικό
περιεχόμενο και κάθε μέρα υπογράφει
μία καινούρια συνθήκη της Βάρκιζας.
Ξεφτιλίζει
τη
μνήμη
χιλιάδων
κομμουνιστών που βασανίστηκαν,
φυλακίστηκαν, σκοτώθηκαν για το όραμα
μιας αταξικής κοινωνίας. Πάνω
κάτω το όραμα αυτών των χιλιάδων
αγωνιστών ακόμα και σήμερα - όταν
αναφέρομαι στο ΚΚΕ δεν αναφέρομαι
στον απλό κόσμο, αναφέρομαι
στον ειδικό κομματικό μηχανισμό του -

κάθε μέρα υπογράφει και μία συνθήκη
της Βάρκιζας και κάθε μέρα μας
θυμίζει το «ούτε ψωμί, ούτε νερό
στον Μιζέρια» - και είχαν και το θράσος
να τον αποκαταστήσουν πολιτικά,
ευτυχώς όχι κομματικά, οπότε δεν
θεωρείται ο Βελουχιώτης μέλος
του ΚΚΕ. Όλοι αυτοί και σημερινοί
αγωνιστές του αυτοαποκαλούμενου
ΚΚΕ θα πρέπει να απεγκλωβιστούν
όσο ακόμα είναι καιρός από αυτόν
τον κομματικό μηχανισμό και να
θυμούνται κάποιους στίχους του Ρίτσου,
ο οποίος ήταν ημιεπίσημος κομματικός
ποιητής. Έλεγε, λοιπόν, ο Ρίτσος:
«Όχι εγώ σύντροφε, αλλά η ζωή θα σε
πει σύντροφο. Οι πράξεις θα σε πούνε
σύντροφο, αν αξίζουν οι πράξεις σου».

Μας έχει συνηθίσει, το αυτοαποκαλούμενο
ΚΚΕ, μέσα στο ντελίριο του αντιιστορικού υλισμού να μιλάει συνέχεια
για ασφαλίτες και πράκτορες, μυστικές
υπηρεσίες κλπ. Σαφώς, ιστορικά αν το
δούμε, μυστικές υπηρεσίες υπήρχαν
πάντα μέσα στα ανατρεπτικά
κινήματα – θυμόμαστε και το COINTELPRO της Αμερικής, την πιάτσα
Φοντάνα, τον εμπρησμό της σκάλας
της Βαρκελώνης κτλ, κτλ. Θα πρέπει
όμως να θυμηθούν, εκεί στο ΚΚΕ, και
την περίπτωση Μαλινόφσκι, ο οποίος
ήταν ο επικεφαλής των μπολσεβίκων
στην τσαρική δούμα (των βουλευτών),
θεωρούνταν μεγάλος επαναστάτης
και όταν ανοίχτηκαν τα αρχεία της τσαρικής
Οχράνα, τότε αποκαλύφθηκε πως
Ποιες ήταν οι πράξεις των Παμιτών ο Μαλινόφσκι ήταν πράκτορας
την προηγούμενη Πέμπτη; Μπορούν
της τσαρικής αστυνομίας. Οπότε, ας
να αποκαλούνται σύντροφοι οι οπαδοί
ψάξουν πόσους Μαλινόφσκι έχουν
μιας καπιταλιστικής επιχείρησης που
κάνει απολύσεις; Αυτοί, οι οποίοι στους κόλπους τους – ή μήπως
παίξανε το ρόλο του μπάτσου έχουνε γίνει ένα κόμμα «Μαλινόφσκι»,
στην απεργιακή συγκέντρωση με ένας συλλογικός «Μαλινόφσκι»
πλάτη στα ΜΑΤ και τα καδρόνια στους - και αν αυτός είναι ο ρόλος που
παίζει αυτό το κόμμα σήμερα.
διαδηλωτές;

Αυτά, τέλος πάντων, για το αυτοαποκαλούμενο ΚΚΕ.
Θα ΄πρεπε να ντρέπονται πραγματικά.

98fm: Ναι. Τα λες νομίζω με αρκετές Κανένας πάλι, από αυτά τα ΜΜΕ, από

αυτούς τους ίδιους που επικήρυξαν για
1εκ. ευρώ τον Σίμο Σεϊσίδη, τον Βασίλη
Παλαιοκώστα, τον Επαναστατικό
Π.Γ.: Και εμείς που έχουμε συγγενείς Αγώνα κτλ, που διαπόμπευσαν τη Φαίη
και παππούδες που αγωνίστηκαν Μάγιερ, που δείχνουν φωτογραφίες
γι’ αυτό το κόμμα, όσες διαφωνίες αναρχικών συλληφθέντων κτλ. και που με
και αν έχουμε, αισθανόμαστε πολύ την παραμικρή αφορμή μιλάνε για δήθεν
περίεργα. Και θα το συνδυάσω λίγο διασυνδέσεις του αντιεξουσιαστικού
με την ειρωνική αναφορά μου στον
χώρου με το οργανωμένο έγκλημα,
αστυφύλακα της αντιτρομοκρατικής
πάλι λοιπόν, κανένας τους δεν μίλησε
που συνελήφθη… Μία άλλη είδηση που
για τις διασυνδέσεις των πολιτικών,
έπαιξε τον τελευταίο καιρό ήταν η
αποκάλυψη - πολύς κόσμος το γνώριζε των επιχειρηματιών, των καπιταλιστών,
εδώ και καιρό - ότι η επίθεση ενάντια της αστυνομίας και των δικαστικών
στην Κων/να Κούνεβα προέρχεται λειτουργών με τη μαφία της νύχτας,
πράγματι από την επιχείρηση στην οποία με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι
δούλευε -νομίζω την ΟΙΚΟΜΕΤ- οι μοναδικές διασυνδέσεις που έχουν
σε συνεργασία με μπράβους της αποδειχθεί, όχι σε επίπεδο σεναρίων,
νύχτας, με νονούς της νύχτας και με τη αλλά ακόμη και σε ποινικό επίπεδο.
συγκάλυψη της αστυνομίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα
ιστορικές αναφορές. Μακάρι να
άκουγε κάποιος κνίτης που σκέφτεται...

πάρα πολλοί αστυνομικοί, πάρα
πολλοί επιχειρηματίες - καλά εντάξει,
δεν υπάρχουν μέσα και πολλοί
επιχειρηματίες, αλλά τέλος πάντων - για
τους οποίους έχουν αποδειχθεί τέτοιες
διασυνδέσεις - πολιτικός βέβαια κανένας.
Φυσικά, για αυτά δεν λένε τίποτα τα
αστικά μέσα μαζικής εξαπάτησης.
Αυτήν την είδηση για την Κούνεβα,
δεν την έχει βγάλει, όπως συνηθίζεται,
κανένα indymedia ή κανένα εναλλακτικό
μέσο πληροφόρησης• την έχει βγάλει
το Βήμα και μάλιστα συνεργάτης της
αντιτρομοκρατικής που δουλεύει
στο Βήμα - γνωστός φαλακρός
παπαγάλος της αντιτρομοκρατικής.
Τι άλλο… την εισαγωγή που ήθελα να
κάνω για το ΠΑΜΕ την έκανα…

Π.Γ.: Ναι τα έμαθα. Είναι πραγματικά

κατόρθωμα αυτής της κυβέρνησης
το πώς   έχει   καταφέρει να κάνει
ολόκληρα τα γήπεδα και ολόκληρες
τις παρελάσεις, ολόκληρη την Ελλάδα
εν τέλει, την έχει κάνει μία τεράστια
διαδήλωση. Και περιμένω και σήμερα
και  αύριο  στα γήπεδα να πολιτικοποιηθεί
παραπάνω το ζήτημα σε σχέση με
την προηγούμενη εβδομάδα όπου
δείξανε και μια αμηχανία. Βάλανε τους
διαιτητές να διακόπτουν τα ματς κτλ.
Αυτό που έγινε χθες με τις παρελάσεις
ήταν πραγματικά καταπληκτικό, δεν το
περίμενα με τίποτα.

98fm: Ναι, πολλοί δεν το περιμένανε…

98fm: Για τον Ρίτσο ήθελα να σε ρωτήσω Π.Γ.: Και μου κάνει εντύπωση και
που είπες ήταν ο «ημιεπίσημος»…
Γιατί ημιεπίσημος και όχι ο επίσημος
ποιητής τους;

Π.Γ.: Εντάξει, δεν είχαν επίσημο

ποιητή. Ο Ρίτσος ήταν ο ποιητής που
προωθούνταν περισσότερο από
τον κομματικό μηχανισμό του ΚΚΕ
σε σχέση με άλλους ποιητές λίγο
πολύ πιο ανεξέλεγκτους, όπως ήταν
ο Βάρναλης ή ο Λουντέμης. Πιο πολύ
προωθούσε το Ρίτσο που ήταν λίγο
νομοταγής στην κομματική γραμμή.
Αυτό φυσικά δεν μειώνει την ποιητική
του αξία, μη λέμε και ότι θέλουμε.
Τώρα που το θυμήθηκα…να πούμε
για τις παρελάσεις…

98fm: Ε, ναι… δεν ξέρω αν τα ΄μαθες…
ειδικά στη Θεσσαλονίκη…

η αμηχανία του ΚΚΕ που μιλάει προς
τον ελληνικό λαό και λέει «να ‘χετε
το νου σας σε προβοκάτσιες»… για
άλλη μια φορά. Πάντως, από το 2008
μέχρι σήμερα, έχει ανάψει ένας κύκλος
ταξικής πάλης, η οποία θέλει μία σπίθα
για να γίνει ανεξέλεγκτη. Μπορούμε να
μιλάμε πλέον για ένα παγκόσμιο ταξικό
πόλεμο, ο οποίος ολοένα και γίνεται
πιο ανεξέλεγκτος. Δηλαδή, ξεκινώντας
από την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη που είναι και το πιο σημαντικό νομίζω
- όπου χθες ο ΓΑΠ βρισκόταν στην
Κρήτη σε συνέδριο της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς για την Αραβική Άνοιξη και
για το πόσο μεγάλη ελπίδα αποτελεί
για την ανθρωπότητα. Φυσικά δεν μας
λέει τις σχέσεις της οικογένειάς του με
τον Καντάφι, ούτε μας λέει ότι ο Μπεν
Αλί και ο Μουμπάρακ,

ήταν μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς
και διαγράφηκαν από αυτή με το που
ξεκίνησαν οι εξεγέρσεις. Πρέπει να
έχουμε υπόψη μας - επειδή πάνε να
διαστρεβλώσουν τα γεγονότα - ότι
η Αραβική Άνοιξη δεν ήταν μία απλή
εξέγερση που ζητούσε δημοκρατία.
Ήταν αποτέλεσμα αυτού του παγκόσμιου
ταξικού πολέμου, ο οποίος δεν
δημιουργήθηκε το 2008. Οι κρίσεις
δεν δημιουργούν τον ταξικό πόλεμο.
Οι κρίσεις απλώς τον εμβαθύνουν,
επιταχύνουν τις εξελίξεις και σε
περίοδο κρίσης έχουμε αυτό που λέμε
«πύκνωση του ιστορικού χρόνου». Η
Αραβική Άνοιξη δεν ξεκίνησε με αίτημα
την αστική δημοκρατία. Ο ρόλος που
έχουν παίξει οι αραβικές χώρες
στον καταμερισμό της εργασίας
μέσα στον καπιταλισμό ήταν ένας
συγκεκριμένος ρόλος. Η Αίγυπτος ήταν
στη σφαίρα επιρροής της Αμερικής,

η Τυνησία στη σφαίρα επιρροής
της Γαλλίας, η Λιβύη της Ιταλίας κτλ.
Η Αραβική Άνοιξη, ουσιαστικά ξεκίνησε
από την Αλγερία όταν προσπάθησαν
να ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων.
Τότε ξεκίνησε η αλγερινή εξέγερση και
αμέσως η κυβέρνηση της Αλγερίας
φοβούμενη τις ταραχές πήρε πίσω
τις αυξήσεις των τιμών. Αμέσως
ξεκίνησε η εξέγερση στη Τυνησία. Δηλαδή
οι εξεγέρσεις ξεκίνησαν ως food riots,
όπως ήταν οι εξεγέρσεις για το ψωμί
τον 18ο αιώνα στην Αγγλία, ως ταραχές
για το φαγητό. Ήταν ζήτημα καθαρά
ταξικής πάλης και όχι πολιτικής πάλης
για την αστική δημοκρατία. Και στη
Τυνησία με το ίδιο αίτημα κατέβηκαν
αρχικά οι διαδηλωτές εναντίον της
κυβέρνησης Μπεν Αλί και η εξέγερση
ξεκίνησε, όταν ο Μοχάμεντ Μπουαζίζι
αυτοπυρπολήθηκε. Ο Μοχάμεντ
Μπουαζίζι ήταν μικροπωλητής

και αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν
του ανανέωναν την άδεια που
είχε. Φυσικά, αυτή η ταξική πάλη
διαστρεβλώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Το
προλεταριάτο των αραβικών χωρών
ζει με κάποιες αυταπάτες και είναι
απόλυτα φυσιολογικές σε αυτή τη φάση
που βρίσκονται οι αραβικές χώρες.
Είχανε σκληρά δικτατορικά καθεστώτα
και βλέπουν την αστική δημοκρατία
ως πανάκεια. Αυτή τη στιγμή τρία
δικτατορικά καθεστώτα, υποτίθεται ότι
έπεσαν. Η κατάσταση πηγαίνει ομαλά
μόνο στη Τυνησία - που γίνανε εκλογές
τις τελευταίες μέρες και πρώτο κόμμα
βγήκαν μετριοπαθείς μουσουλμάνοι
που θα συγκυβερνήσουν μάλλον με
την αριστερά.

Στην Αίγυπτο έχουμε μία επανεκκίνηση
της εξέγερσης από διαδηλωτές, οι οποίοι
ζητάνε την επιτάχυνση της διαδικασίας
αστικοδημοκρατικοποίησης - γιατί τώρα
η Αίγυπτος ως μεταβατικό στάδιο έχει
στρατιωτική χούντα. Και στη Λιβύη,
ουσιαστικά, έχει εγκαθιδρυθεί ένα
δυτικόφιλο καθεστώς, που δεν νομίζω
να εκφράζει με κανένα τρόπο τους πόθους
των εξεγερμένων. Μαζί με την Αραβική
Άνοιξη έχουμε και άλλες ταραχές
σ’ αυτόν τον παγκόσμιο ταξικό πόλεμο.
Έχουμε, τώρα τελευταία, το κίνημα
Occupy Wall Street, το οποίο όπως
και το κίνημα των αγανακτισμένων,
είναι αντιφατικό κίνημα, το οποίο όμως
εκφράζει παράλληλα τις αντιφάσεις
ολόκληρης της κοινωνίας.

Πριν από τρεις – τέσσερις μέρες
δημιουργήθηκαν ταραχές με 90
συλλήψεις στην Καλιφόρνια στα πλαίσια
αυτού του κινήματος. Όπως επίσης
ταραχές στη Ρώμη, ταραχές στη Χιλή
εναντίον της κυβέρνησης Πινέρα,
ο οποίος είναι ένας νεοφιλελεύθερος
πολιτικός και επιχειρηματίας. Είναι
ενδιαφέρον ότι η Χιλή βρίσκεται
αυτή τη στιγμή σε φάση ανάπτυξης,
δεν βρίσκεται σε φάση κρίσης
όπως οι άλλες χώρες. Παρόλα αυτά
έχουμε μία τεράστια κινητοποίηση, μία
τεράστια εξέγερση μαθητών, φοιτητών,
εργαζομένων, ιθαγενών και οικολόγων
- υπάρχουν πολλοί οικολογικοί αγώνες
εκεί, κυρίως στην Παταγονία. Όπως
και την λεγόμενη Τσαβική Άνοιξη στην
Αγγλία. «Τσαβική» όχι από τον Τσάβες,
«τσαβική» από τη λέξη «τσαβό»
που χρησιμοποιούμε και εδώ στην
Ελλάδα που προέρχεται από τη
λέξη των Ρομά και σημαίνει «το
παιδί». Στην Αγγλία «τσαβά» λένε
τα παιδιά της εργατικής τάξης που
φοράνε φόρμες, αθλητικά παπούτσια
κτλ. Η μεγάλη εξέγερση που ξεκίνησε
τον Αύγουστο αποκαλέστηκε έτσι
Τσαβική Άνοιξη. Σε αυτή τη φάση της
πύκνωσης του ιστορικού χρόνου θα
ζήσουμε πολλά τέτοια. Το ζήτημα είναι
να εκβαθυνθεί αυτός ο παγκόσμιος
ταξικός πόλεμος και αυτό θα γίνει μόνο
με τη δημιουργία ενός επαναστατικού
κινήματος με στόχο. Γιατί η ταξική
πάλη δεν είναι επαναστατική σώνει
και καλά. Πολλές φορές μπορεί να
αφομοιωθεί εντός των κυρίαρχων
κοινωνικών σχέσεων.

98fm: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αν θες να
συνεχίσεις…

Π.Γ.: Όχι πες μου.
98fm: Χθες, κατά τύχη, έβλεπα μια

ανταπόκριση που είχε ένα τηλεοπτικό
κανάλι για τη Γερμανία. Ήταν πρώτη
φορά που έβλεπα ανταπόκριση από
μια πλατεία στη Γερμανία που είχε
αρχίσει να συγκεντρώνεται εξίσου
κόσμος. Παρουσίαζε βέβαια, ότι
οι αιτίες είναι η ανεργία, μειώσεις
μισθών κλπ• ο κόσμος αυτός, όμως,
που συγκεντρώνεται δεν βάζει αυτά
τα αιτήματα. Δεν βάζει, ουσιαστικά,
αιτήματα. Αυτό που βάζει είναι
η αυτοοργάνωση, πράγματα που
βάζουμε τώρα και εμείς εδώ. Δηλαδή,
για τη Γερμανία ειδικά, δεν το περίμενα.

Π.Γ.: Λοιπόν, τώρα που το είπες

αυτό, έχω εδώ ένα άρθρο από
τους New York Times. Αυτό λέγεται:
«Οι πολίτες κατεβαίνουν στο δρόμο,
όχι στην κάλπη». Θα σου διαβάσω ένα
απόσπασμα που έχω σημειωμένο εδώ
πέρα και είναι ενδεικτικό αυτού
του παγκόσμιου ταξικού πολέμου.
Λοιπόν, γράφει ένας Nicolas Koulis:
«- Εκατοντάδες χιλιάδες απογοητευμένοι
Ινδοί επευφημούν έναν ακτιβιστή
αγροκηπίου που κατέβηκε σε απεργία
πείνας.
- Το Ισραήλ συγκλονίζεται από τις
μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία
του.
- Εξαγριωμένοι
νέοι
άνθρωποι
καταλαμβάνουν δημόσιες πλατείες
στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
Τα παράπονά τους ποικίλουν από τη
διαφθορά μέχρι την έλλειψη φθηνής
στέγης και την ανεργία.

- Από τη Νότια Ασία έως την καρδιά
της Ευρώπης και τώρα μέχρι και τη Wall
Street οι διαδηλωτές αυτοί μοιράζονται
και κάτι ακόμα: την καχυποψία ή και
την περιφρόνηση για την παραδοσιακή
δημοκρατική πολιτική διαδικασία.»
«Είμαστε η πρώτη γενιά που θεωρεί
ότι η ψήφος είναι άνευ αξίας» λέει
η Martina Solanas μια 27χρονη άνεργη
δημοσιογράφος ηλεκτρονικών μέσων
από την Ισπανία. Και παρακάτω:
«Αυτές οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε
δημοκρατικά καθεστώτα δεν διαφέρουν
πολύ από εκείνες που κλόνισαν
φέτος τα απολυταρχικά καθεστώτα
ανατρέποντας μακρόβιους ηγέτες
στη Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη»
και λίγο παρακάτω λέει, ότι «στην Ινδία
όταν έκανε απεργία πείνας ο 74χρονος
ακτιβιστής An Ahazari, κατέβηκαν στους
δρόμους χιλιάδες νέοι υποστηρικτές
του και υποχρέωσαν το κοινοβούλιο
να υποχωρήσει σε ορισμένες από τις
βασικές του αξιώσεις σχετικά με ένα
μέτρο κατά της διαφθοράς. Πολλοί
αντίπαλοι θεώρησαν αυτή τη τακτική
ως αντιδημοκρατικό εκβιασμό». Αυτό
νομίζω το άρθρο προέρχεται από μία
αμερικάνικη εφημερίδα συντηρητική.
Νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό και
για αυτό που έλεγες για την απαξίωση
της ψήφου, την απαξίωση των
αστικοδημοκρατικών διαδικασιών από
τους εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές
σε όλο τον κόσμο και είναι ενδεικτικό
αυτού του παγκόσμιου ταξικού
πολέμου που μαίνεται αυτή τη στιγμή.

Αλλά επαναλαμβάνω, το ζήτημα
τώρα είναι αυτός ο πόλεμος, ο οποίος
είναι υπαρκτός και δεν ξεκινάει από
συνθήματα, αλλά από την ιδία
την πραγματικότητα, από την ίδια
τη δύσκολη υλική ζωή εκατοντάδων
εκατομμυρίων - όχι χιλιάδων - σε
όλον τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ένα
εκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται:
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει
ανεργία 16,5%, στην Ισπανία 21,5%...

98fm: Τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά.
Να μην μιλήσουμε για τα ανεπίσημα...

Π.Γ.: Τα επίσημα. Στην Αμερική,

την πρωτεύουσα του καπιταλισμού 46
εκατομμύρια άνθρωποι τρέφονται με
κουπόνια συσσιτίου: 50 εκατομμύρια
άνθρωποι δεν έχουν καθόλου
μα καθόλου ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Στην Αμερική! Στην
πρωτεύουσα του καπιταλισμού!
Το ζήτημα είναι φυσικά, εάν
υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ισχυρά
συγκροτημένο επαναστατικό κίνημα,
ώστε να δημιουργήσει διεργασίες
επαναστατικής κρίσης και όχι απλής
ταξικής πάλης, να μετατρέψει αυτή
την ταξική πάλη σε επαναστατική
κρίση. Προς στιγμή αυτό δεν φαίνεται.
Νομίζω ότι βρίσκεται σε διαδικασία
συγκρότησης, όμως. Και γιατί δεν
φαίνεται; Θα περάσω στον Σλαβοϊ
Ζίζεκ, ο οποίος σε διαδήλωση του
κινήματος Οccupy Wall Street στην
Νέα Υόρκη, είπε ότι:

«Η ιδεολογία ασκεί αυτή τη στιγμή τόσο μεγάλη εξουσία, τόσο
μεγάλη υλική δύναμη που έχει πείσει όλο τον κόσμο ότι δεν
μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις σε αυτόν τον κόσμο».

Και ταυτόχρονα ο κόσμος πείθεται ότι
είναι πιο εφικτό το να καταστραφεί ο
κόσμος. Έχουν βγει ένα σωρό ταινίες
για αυτό το θέμα - πάρ’ ότι μπορεί
να υπάρξει μια εναλλακτική λύση
σε αυτό τον κόσμο. Έχουμε και μια
ιστορία εντός του επαναστατικού
κινήματος όπου βλέπει την ύπαρξη του
αυτοαναφορικά. Υπάρχουμε, δηλαδή
εντός των κυρίαρχων κοινωνικών
σχέσεων - δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη
τους-, αλλά αντιδραστικά ως προς
αυτές. Από αυτή την υλική δύναμη
που ασκεί η ιδεολογία θα έπρεπε να
ξεφύγουμε και εμείς. Βρισκόμαστε σε
διαδικασία και δεν το έχουμε καταφέρει
σε ολοκληρωτικό βαθμό ακόμα. Δεν
ξέρω, έχεις κάποια άλλη ερώτηση;

Εκδηλώνουν, δηλαδή  όλο και περισσότερο
αυτόν τον αυταρχικό φιλοκυβερνητικό
τους χαρακτήρα προσπαθώντας
να πείσουν τον κόσμο ότι δεν
υπάρχουν
εναλλακτικές
λύσεις.
Και σε αυτό όλο και περισσότερο
χάνουν. Γιατί ο κόσμος σήμερα,
όσο ποτέ άλλοτε έχει διαψεύσει
την εγκυρότητα της εξουσίας και
όλων των κομμάτων δηλαδή που
απαρτίζουν το κοινοβούλιο. Και αυτό
το βλέπουμε και εδώ και στην Ευρώπη.
Εν τω μεταξύ και οι Ευρωπαίοι και οι
Έλληνες πιστεύω έχουν καταλάβει
ότι το ζήτημα είναι και πανευρωπαϊκό
και παγκόσμιο και κατά κάποιο τρόπο
περιμένει ο ένας από τον άλλον.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι μόνο
συλλογικά μπορεί να ανατραπεί αυτό
98fm: Επ’ αυτών δεν έχω κάποια το καθεστώς και να οδηγηθούμε σε μία
άλλη μορφή πια οικονομίας, η οποία
άλλη ερώτηση, όχι. Αυτό όμως που
θα είναι μια μορφή που θα ξεκινάει από
παρατηρώ τώρα τελευταία είναι πως
τα κάτω, απ’ τις πραγματικές ανάγκες
τα ΜΜΕ γίνονται ακόμη πιο φασιστικά.
που θα βάλει σε κρίση τον πολιτισμό
Δηλαδή, είχα παρατηρήσει ότι, ενώ
και θα δημιουργήσει έτσι καινούργιες
στην αρχή είχαν προσπαθήσει να
δομές έξω βέβαια απ΄ τα πολιτικά
πλησιάσουν κάπως αυτόν τον κόσμο κόμματα και όλα αυτά. Γιατί, όσο αφορά
που έβγαινε στις πλατείες (στο και το ΚΚΕ, ο ίδιος, ο απλός ο κόσμος
Σύνταγμα κλπ) και να πάρουν το το έκρινε. Διαβάζουμε καθημερινά την
μέρος του (ήταν και αυτοί δηλαδή κατά κατακραυγή αυτού του κόσμου που
κάποιο τρόπο αγανακτισμένοι με όλα κατάλαβε ότι το ΚΚΕ στάθηκε εκεί
τα νομοσχέδια που βγαίναν με το μπάστακας να περιφρουρήσει το
μνημόνιο κλπ), σιγά σιγά αρχίζουν κοινοβούλιο. Αυτό… Και τώρα με τις
και παίρνουν μια τέτοια συντηρητική παρελάσεις, δηλαδή χθες, που δεν
στάση - προς άμυνα της κυβέρνησης είχε προγραμματιστεί να γίνει κάτι
που είναι εκπληκτική.
και που δεν ήταν αναμενόμενο.

Π.Γ.: Ναι σχετικά με τα ΜΜΕ είναι Όλο
χαρακτηριστική και η στάση τους με
τις παρελάσεις χθες - άλλα δείχνουν
στην εικόνα. Τολμούσαν δηλαδή,
και μιλούσαν για μερικούς δεκάδες
διαδηλωτές φορτώνοντας τα όλα
στον Σύριζα - τον έχουνε κάνει τον
Σύριζα… άμα είχε τόσους οπαδούς θα
ήταν κυβέρνηση ο Σύριζα σήμερα - και  
μιλούν για μερικές δεκάδες διαδηλωτές
την ώρα που στο πλάνο δείχνουν ότι
οι διαδηλωτές είναι δεκάδες χιλιάδες.
Πήρε θέση όλο το πολιτικό σύστημα
εναντίον των διαδηλωτών, και χθες
στις παρελάσεις και στα επεισόδια
με το ΠΑΜΕ. Πήραν θέση υπέρ του
ΠΑΜΕ και υπέρ της κυβέρνησης και
του Παπούλια.

το
κομματικό
σύστημα,
όλος αυτός ο συρφετός, όλα τα
χουντοκάναλα δεν πείθουν κανέναν
πλέον ούτε τους ίδιους τους
τηλεθεατές τους. Και επιπλέον έχουμε
και άλλες μορφές ενημέρωσης για
τον κόσμο - αυτό το διαδίκτυο έχει
κάνει τελικά μεγάλη δουλειά, παρ’
ότι όπως λέγαμε ήταν ανακάλυψη
του αμερικάνικου στρατού, έχει κάνει
μεγάλη δουλειά.

98fm: Να παραχωρήσω λίγο τη θέση

σε ένα άλλο σύντροφο που θέλει να
σου μιλήσει..

Π.Γ.: Ναι, ναι...
98fm: Καλησπέρα Πόλυ.

Π.Γ.: Καλησπέρα.

και ταξικής πάλης: γιατί οι
περισσότεροι - βλέπουμε να καίνε
98fm: Κουράγιο και χαιρετίσματα... γερμανικές σημαίες - λένε έξω το 3ο
και μηνύματα αλληλεγγύης.
Ράιχ κλπ και δεν υπογραμμίζουν τόσο
την ταξική πάλη, την καπιταλιστική
Π.Γ.: Τα κουράγια υπάρχουν.
ελίτ που διαχειρίζεται τέλος πάντων
98fm: Δύο ερωτήσεις...
τα πράγματα κλπ. Αυτά τα δύο,
ευχαριστώ.
Π.Γ.: Ναι, ναι.

98fm:

Για
τους
Έλληνες
αγανακτισμένους: αν υπάρχει κίνημα
και γιατί δεν προχωράει, αλλά
και τη σχέση του με το ευρύτερο
ανταγωνιστικό κίνημα. Και μια άλλη
ερώτηση για την διαφοροποίηση
μεταξύ εθνικοαπελευθερωτικού
κινήματος

Π.Γ.: Η δεύτερη ερώτηση νομίζω,
εμπεριέχεται στην πρώτη.

98fm: Ναι, ευχαριστώ.  Χαιρετίσματα
από μένα.

Π.Γ.: Αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων
είναι ένα κίνημα πολύ αντιφατικό.

Εκφράζει όμως τις αντιφάσεις της ίδιας
της κοινωνίας. Τόσο καιρό λέμε να
σηκωθεί η κοινωνία από τον καναπέ
και να κατέβει στους δρόμους.
Ε, αυτή τη στιγμή κατέβηκε από τον
καναπέ, βγήκε στους δρόμους, αλλά
μην περιμένουμε από τη μία στιγμή
στην άλλη να γίνουν επαναστάτες.
Σηκώθηκαν από τον καναπέ, αλλά
κατέβηκαν στους δρόμους με τον καναπέ
σφηνωμένο στο μυαλό τους. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Τέτοιες αντιφάσεις θα
τις δούμε. Τώρα η ταξική πάλη μπορεί
να μιλάει με πολλές και διάφορες
γλώσσες. Η ταξική πάλη έχει μιλήσει
και με τη γλώσσα της θρησκείας,
έχει μιλήσει και με τη γλώσσα
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.
Πολλές φορές θα εμφανίζεται και με
αυτή τη μορφή και με πατριωτική
μορφή. Αυτό δεν πρέπει αναγκαστικά
να το δαιμονοποιήσουμε και να
το βαφτίσουμε, έτσι άκριτα εθνικισμό.
Οι περισσότεροι που κατεβαίνουν
στους δρόμους, οι περισσότεροι που
διαδηλώνουν έχουν στο μυαλό τους μια
λύση εντός των κυρίαρχων κοινωνικών
σχέσεων. Το ζήτημα είναι περισσότερο
δικό μας παρά δικό τους: εάν αυτοί που
κατεβαίνουν στους δρόμους βλέπουν
ή όχι μια διαφορετική συγκροτημένη
πρόταση και ένα διαφορετικό
συγκροτημένο οργανωμένο κίνημα,
το οποίο θα δημιουργήσει και θα
θέσει με διαφορετικούς όρους
αντικαθεστωτικό ζήτημα - όχι μέσα
από ένα λεκτικό μαξιμαλισμό- αλλά
στην πράξη. Πιστεύω, δηλαδή, ότι
είναι περισσότερο δικό μας το θέμα
της συγκρότησης ενός επαναστατικού
κινήματος που θα ξεφύγει από αυτό
το λεκτικό μαξιμαλισμό.

Δεν αρκεί να φωνάζεις «κάτω
το κράτος», πρέπει να δημιουργείς
και τις προϋποθέσεις που θα το
καταστρέψουν. Δεν αρκεί να φωνάζεις
«να καεί το μπουρδέλο η Βουλή»,
πρέπει να χτίσεις κάτι στα ερείπια.

98fm: Εννοείς, δηλαδή, να έχουμε
κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που
θα υπάρξουν, ας πούμε, αμέσως μετά
την καταστροφή;

Π.Γ.: Δεν μπορούμε να μιλάμε με
όρους ρώσικου νιχιλισμού του 19ου
αιώνα, ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με
το τι θα δημιουργηθεί μετά την καταστροφή
και ότι αυτό είναι ζήτημα των
επόμενων γενεών. Δεν μπορούμε να
μιλάμε πλέον με τέτοιους όρους. Η
καταστροφή και η δημιουργία είναι δύο
όροι που συμπλέκονται διαλεκτικά.

98fm: Να πω κάτι πάνω σε αυτό...
Π.Γ.: Ναι.
98fm: Θέλω να πω ότι έχουμε εδώ

και αρκετά χρόνια - όχι μόνο τώρα, αν
και τώρα πολλαπλασιάζονται - πολλά
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα σαν
χώρος. Ήδη δηλαδή εμείς ζούμε αυτές
τις προτάσεις έστω και μεμονωμένα.
Δεν θέλει δηλαδή και πολύ για να
κάνουμε κάποιο σχέδιο που θα το
προτείνουμε στον κόσμο. Αυτό το είδα
προσωπικά ως μια μεγάλη έλλειψη του
αναρχικού - αντιεξουσιαστικόυ χώρου
να μπει εξαρχής στην πλατεία στο
Σύνταγμα και να είναι εκεί σταθερά.
Να θέσει δηλαδή τις προτάσεις του απ’
την αρχή

και να συγκρουστεί με άλλους που
διαφωνούν.

Π.Γ.: Το ζήτημα είναι οι προτάσεις

αυτές, οι οποίες υπάρχουν για να
κοινωνικοποιηθούν. Να μην γίνουν
δηλαδή μια διαφορετική στάση ζωής
εντός των κυρίαρχων κοινωνικών
σχέσεων. Οι προτάσεις υπάρχουν
και καλά κάνουν και υπάρχουν.
Άλλωστε το καινούργιο μέσα στο
παλιό δημιουργείται: αυτή είναι
η διαλεκτική της δημιουργίας. Αυτές
οι προτάσεις υπάρχουν και καλά
κάνουν και υπάρχουν. Το ζήτημα
είναι να κοινωνικοποιηθούν να γίνουν
ευρύτερες. Αυτό δεν γίνεται φυσικά
με μια απόφαση, αυτό θέλει πολύ
δουλειά. Πολύ δουλειά, η οποία έχει
αρχίσει να δημιουργείται. Βρισκόμαστε
δηλαδή σε μια διαδικασία δημιουργίας συγκρότησης ενός τέτοιου κινήματος.
Τι θα βγει, αυτό θα το δούμε και
στην εξέλιξη της ταξικής πάλης.

98fm: Από τη μία, όπως το

αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά,
υπάρχουν αυτές οι γενικευμένες
συγκεντρώσεις, συνήθως στο Σύνταγμα
και ειδικά όταν έχουμε κάποιες
λήψεις που θα ψηφιστεί κάποιο
άλλο νομοσχέδιο επί του Μνημονίου
- εκεί εμφανίζονται και διάφορες
αντικρουόμενες δυνάμεις, όπως
τώρα το ΠΑΜΕ κλπ. Από την άλλη
υπάρχουν και οι ήδη καταμερισμένες,
ας το πούμε έτσι, συνελεύσεις γειτονιάς
που αρχίζουν όλο και ευρύνονται.
Αυτές περικλείουν μέσα πολλά άλλα,
όπως γεγονότα που είδαμε τώρα στις
παρελάσεις και δεν τα περιμέναμε,

ενστάσεις, «Δεν πληρώνω» για
διάφορα χαράτσια που έχουν έρθει
και έρχονται (με τη ΔΕΗ, τα ακίνητα)υπάρχει δηλαδή πολύς κόσμος που
δεν τα πληρώνει αυτά. Απο τη μία
δηλαδή έχουμε αυτό το μαζικό - γιατί
δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα ότι
πρέπει να περιμένουμε μια γενική
απεργία που να επέλθει από τη ΓΣΕΕ
ή από την ΑΔΕΔΥ για να κατέβει
χιλιάδες κόσμος στο δρόμο. Και από
την άλλη έχουμε αυτό της συνοικίας
που σε αρκετές συνοικίες - όχι σε όλες
ακόμη- έχει δημιουργηθεί μια μόνιμη,
ας το πούμε λαϊκή συνέλευση. Και εκεί
δηλαδή στερούμαστε πάλι προτάσεων.
Μετά το άλλο που παρατήρησα ήταν
ότι κάποιες προτάσεις που βάλανε
κάποιοι- ίσως αριστεροί- από την πλατεία
Συντάγματος μετέπειτα τις πήρε και
τις οικειοποιήθηκε η κυβέρνηση - κάτι
δήθεν ελέγχους για τους φοροφυγάδες.
Αυτές δηλαδή ήταν αρχικές προτάσεις
κάποιων αριστερών.

- είναι προτάσεις που λειτουργούν
σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Σε
αυτά τα κιτνήματα θα συγκρουστούν
δύο τάσεις και το ζήτημα είναι
ποία τάση από τις δύο θα
επικρατήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει
η τάση που ζητάει λύσεις εντός των
σημερινών κοινωνικών σχέσεων,
εντός του καπιταλισμού. Θέλει έναν
πιο ανθρώπινο καπιταλισμό, πιο
κεϋνσιανό. Φυσικά δεν υπάρχουν
οι όροι για να γίνει ο καπιταλισμός πιο
κεϋνσιανός . Υπάρχει ζήτημα δημοσίων
δαπανών, ζήτημα εθνικών χρεών. Δεν
υπάρχουν οι όροι για να γίνει τώρα ο
καπιταλισμός πιο κεϋνσιανικός. Αυτή
είναι τέλος πάντων η αριστερά του
κεφαλαίου. Η δεύτερη τάση είναι αυτή
που ζητάει λύσεις κόντρα στις κυρίαρχες
κοινωνικές σχέσεις σε αντίθεση με
αυτές και πρόκειται για πραγματικά
επαναστατική τάση. Το ζήτημα είναι
η δεύτερη τάση να διευρυνθεί. Στο εσωτερικό
του κινήματος θα γίνει αυτός ο πόλεμος
–ας το πούμε εμφύλιο πόλεμο – και θα
επικρατήσει τελικά αυτός που θα είναι
πιο οργανωμένος. Και σε κατάσταση
Π.Γ.: Εδώ τώρα μιλάμε για την αριστερά επαναστατικής κρίσης. Μπορεί να
του κεφαλαίου. Αυτές οι προτάσεις φαίνεται λίγο τρελό να μιλάμε σήμερα
γίνονται εντός των κυρίαρχων ταξικών για κατάσταση επαναστατικής κρίσης,
σχέσεων. Ουσιαστικά μιλάμε για αλλά όπως βλέπουμε η κατάσταση
βαλβίδα αποσυμπίεσης
αλλάζει από μέρα σε μέρα.

Δεν ξέρουμε τι θα ζήσουμε σε ένα
χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία
χρόνια. Η κρίση ολοένα και βαθαίνει.
Η μοναδική λύση που έχει σήμερα ο
καπιταλισμός είναι η κινεζοποίηση του
προλεταριάτου σε παγκόσμια κλίμακα.
Κινεζοποίηση του προλεταριάτου
σημαίνει αναπόφευκτη όξυνση του
κοινωνικού και ταξικού ανταγωνισμού.
Όσο βαθαίνει η κρίση θα βαθαίνει και
η ταξική πάλη. Οπότε δεν ξέρουμε
τι όροι θα δημιουργηθούν σε μερικά
χρόνια. Δεν ξέρουμε τι όροι θα
δημιουργηθούν σε μερικές μέρες.
Μπορεί να φαίνεται λίγο ουτοπικό
να μιλάμε για επαναστατική κρίση
σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει,
- ας μην το παίζουμε μελλοντολόγοι.
Πάντως σε κατάσταση επαναστατικής
κρίσης κάποια αντιφατικά κοινωνικά
στρώματα εύκολα μπορούν να έρθουν
σε μια επαναστατική κατεύθυνση.
Ιστορικά αν το δούμε, πάντα αυτό
συνέβαινε. Όταν έγινε η άνοιξη
της Πράγας για παράδειγμα στην
Τσεχοσλοβακία πολεμούσαν για
σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο.
Οι λαϊκές εξεγέρσεις δηλαδή πάντοτε
γινόντουσαν μέσα στα πλαίσια του
υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος.
Ο κόσμος δύσκολα φαντάζεται
ένα άλλο τρόπο οργάνωσης της
κοινωνίας. Δύσκολα τον φαντάζεται,
αλλά αναπόφευκτα μερικές φορές
δημιουργείται αυτός ο τρόπος
οργάνωσης της κοινωνίας.

Εμείς σήμερα μετά την τρελή αποτυχία
του μπολσεβικισμού, μπορούμε να
μιλάμε για μια εμβάθυνση του αναρχικού
προτάγματος, η οποία κατά τη γνώμη
μου είναι η κομμουνιστικοποίηση.
Όταν λέμε κομμουνιστικοποίηση, δεν
μιλάμε για κατασκευή κομμουνισμού.
Μιλάμε για την επινοητική δημιουργική
ικανότητα του προλεταριάτου να
δημιουργήσει κομμουνιστικές κοινωνικές
σχέσεις. Αυτό. Ο αντιεξουσιαστικός
κομμουνισμός είναι ο κομμουνισμός
από
τα
κάτω,
ο
αναρχικός
κομμουνισμός, ο οποίος δημιουργείται
από τα κάτω. Δεν προσπαθεί να
επιβληθεί από τα πάνω όπως έγινε
με το μπολσεβικισμό. Νομίζω ότι είναι
η μοναδική εναλλακτική πρόταση που
μπορεί να υπάρξει σε σύγκρουση
με τις υπάρχουσες κοινωνικές
σχέσεις. Η λέξη «ποίηση» στα
αρχαία ελληνικά είναι ακριβώς αυτή
η επινοητική δημιουργική ικανότητα,
η δραστηριότητα. Όποτε βρίσκω αυτόν
τον όρο πάρα πολύ επιτυχημένο - αν
και με τον αγγλικό όρο δεν μπορούμε να
δούμε τη λέξη σε όλο της το μεγαλείο.
Νομίζω ότι αυτή η κομμουνιστικοποίηση
είναι η εμβάθυνση του αναρχικού
προτάγματος πέρα από το λεκτικό
μαξιμαλισμό που υπήρχε μέχρι
σήμερα. Γιατί, το επαναλαμβάνω, δεν
αρκεί να φωνάζεις «κάτω το κράτος».
Πρέπει να δημιουργήσεις και τους όρους
και τις προϋποθέσεις για να το
καταστρέψεις. Αυτά.

98fm: Τώρα βέβαια είναι σωστό των ενυπόθηκων στεγαστικών
να προσπαθούμε να προβλέπουμε
και λίγο τα γεγονότα. Αυτοί, να μην
ξεχνάμε, έχουν και τα όπλα στα χέρια
τους, έτσι; Να αναφέρω το γεγονός
- πρέπει να το έχεις μάθει - με
την 48ωρη απεργία... είχαν φέρει και
μπάτσους από την ευρωπαϊκή ένωση
- όπως είχαμε πληροφορηθεί, οι οποίοι
αποβιβάστηκαν στην Ηγουμενίτσα.

Π.Γ.: Το άκουσα...
98fm: Δηλαδή, ενισχύσεις απ’ έξω,

οι οποίες ήταν απόφαση της Ε.Ε. για
αναταραχές που μπορεί να συμβούν
εντός της Ε.Ε. Ήταν δηλαδή ένα
τμήμα ασφάλειας που ασχολείται
αποκλειστικά με αυτά και αυτοί φέρανε
και κάποια τεθωρακισμένα...

Π.Γ. Και να σου πω ότι το 2006

γίνανε στην Αμερική κάποιες ασκήσεις
καταστολής
πλήθους,
ασκήσεις
καταστολής αστικής εξέγερσης πριν
την κρίση την οποία γνώριζαν ότι
θα ξεσπάσει. Το 2002, η C.I.A. είχε
προειδοποιήσει
την
αμερικάνικη
κυβέρνηση για το πρόβλημα στην
αγορά των στεγαστικών δανείων,

δανείων τα οποία ήταν η αφορμή
για να ξεσπάσει η κρίση. Η κρίση
θα ξεσπούσε νομοτελειακά, και
στάθηκε αφορμή η στεγαστική αγορά
της Αμερικής. Γνώριζαν ήδη από
τότε. Το ζήτημα ήταν το πότε θα
ξεσπούσε. Από το 2006, λοιπόν, οι
Αμερικάνοι έκαναν διάφορες ασκήσεις
καταστολής πλήθους, οι οποίες έγιναν
και στο Κιλκίς πέρσι - τις θυμόμαστε
όλοι νομίζω - και πραγματικά άμα
διαβάσεις τι λένε αυτά τα σενάρια,
γιατί αυτές τις ασκήσεις τις κάνουν υπό
μορφή σεναρίου, πραγματικά θυμίζει
μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας
του Μπάροουζ όλη αυτή η φάση με
ρομπότ να επιτίθενται σε διαδηλωτές
και διάφορα τέτοια. Τα οποία φαντάζουν
επιστημονική φαντασία. Όμως δεν
είναι καθόλου επιστημονική φαντασία
η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας
εναντίων των Κούρδων ανταρτών
από την τουρκική κυβέρνηση ή
η εγκατάσταση στη Μέση ανατολή
στην αραβική χερσόνησο αντίστοιχης
αμερικάνικης τεχνολογίας. Η καταστολή
προετοιμάζεται υλικοτεχνικά, νομικά,
ιδεολογικά με όλους τους τρόπους.

98fm: Και βέβαια ο κόσμος
Πρέπει να
προετοιμαστεί και
το αντίπαλο στρατόπεδο…
και αυτό με όλους
τους τρόπους. Θα έχουμε
σύγκρουση αναπόφευκτη.

οργανώνεται όλο και περισσότερο.
Αναπόφευκτα συμβαδίζει πάντα αυτό.

Π.Γ.: Θα έχουμε σύγκρουση και

βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, οι
δεξαμενές σκέψης της εξουσίας την
προβλέπουν αυτή τη σύγκρουση, είτε
υπό μορφή σεναρίων με ασκήσεις
καταστολής αστικών ταραχών, είτε
όπως ο Νουριέλ Ρουμπίνι π.χ. που
έκανε μια ερώτηση. Λέει: «Είναι
καταδικασμένος ο καπιταλισμός;»
Και έδωσε και ο ίδιος την απάντηση:
«Ίσως».
Έχω εδώ μια δήλωση του Στέφανου
Σκαρπέτα, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για θέματα απασχόλησης του ΟΟΣΑ.
Λέει: «βρισκόμαστε μπροστά σε
μια κατάσταση κατά την οποία οι
κοινωνικές εντάσεις θα αυξηθούν.
Είναι ένα ζήτημα για το G20, καθώς
η αύξηση των κοινωνικών εντάσεων
στη μια χώρα θα έχει επιπτώσεις και
στην άλλη». Φοβούνται οι άνθρωποι,
φοβούνται αυτόν τον υπό διαμόρφωση
παγκόσμιο ταξικό πόλεμο, φοβούνται
που θα καταλήξει. Το ζήτημα είναι να
ξεφύγουμε και εμείς από αυτήν την
ιδεολογική βία για την όποια μίλησε
ο Σλάβοϊ Ζίζεκ, από αυτή την υλική
δύναμη της ιδεολογίας που μας λέει
ότι το τέλος του κόσμου μπορεί να
έρθει - διαφορετική κοινωνία δεν
πρόκειται να ζήσουμε. Και να πούμε
ότι η κοινωνία δεν διαμορφώνεται
έτσι απλά από πάνω προς τα κάτω,
η κοινωνία συνδιαμορφώνεται από
όλες τις σκοπιές, οπότε ακόμα και
η παθητικότητα είναι πράξη που ευνοεί
τις ισχύουσες κοινωνικές σχέσεις.

Οπότε η μοναδική λύση που έχουμε
εμείς στα χέρια μας, όπως παλιότερα
με τον μπολσεβικισμό δημιουργήθηκαν
επαναστατικά κόμματα με συγκεκριμένη
λογική και συγκεκριμένη κατεύθυνση
και απέτυχαν, σήμερα πρέπει να
μιλάμε με όρους επαναστατικών
κινημάτων δομημένων από τα κάτω
με αντιεξουσιαστικές αντιεραρχικές
σχέσεις, οι οποίες θα συγκρουστούν σε
όλα τα επίπεδα, υλικά και θεωρητικά,
υλικά και ιδεολογικά με την υπάρχουσα
δόμηση της κοινωνίας... Αυτά δεν ξέρω
αν έχεις κάτι άλλο...

98fm: Έλα, με ακούς;
Π.Γ.: Λίγο...λίγο. Για πες...

Π.Γ.: Υπάρχει εμπειρία, σιγά - σιγά

αποκτιέται εμπειρία που προηγούμενα
δεν υπήρχε. Και αυτός ο ίδιος ο
κόσμος, ο οποίος έχει τον καναπέ
σφηνωμένο στο κεφάλι του, όταν
δέχεται τα δακρυγόνα της αστυνομίας
δημιουργούνται διαφορετικά πράγματα
στο μυαλό του σε σχέση με αυτά που
υπήρχαν πριν. Μου έλεγε μια φίλη
μου ότι σε μία από τις τελευταίες
διαδηλώσεις ήταν ένας παππούς όπου
στράφηκε σε κάποιους πιο βίαιους
διαδηλωτές, τελοσπάντων, και τους είπε:
«Παιδιά μπράβο σας, ότι σας έχω πει
όλα αυτά τα χρόνια τα παίρνω πίσω».

98fm: Επίσης είναι και χαρακτηριστικό

το βίντεο -δεν ξέρω αν το είδες- με μία
ηλικιωμένη κυρία, η οποία μπαίνει
98fm: Σε αυτό που είπες τώρα μπροστά πρώτη γραμμή και πετάει
τελευταία. Αυτό που παρατηρώ πέτρες στους μπάτσους, στα ΜΑΤ.
βλέποντας τα βίντεο που μπαίνουν μετά
τις πορείες και τις γενικές απεργίες, Π.Γ.: Το ΄χω δει...
αν προσέξει κανείς ο κόσμος που
κατεβαίνει κάτω στον δρόμο είναι πιο
δυναμικός, κάνει και πιο δυναμικές
κινήσεις, κατεβαίνει πολύ πιο
οργανωμένα. Δηλαδή, έβλεπα κάποια
παλιότερα βίντεο και φωτογραφίες από
περσινές  απεργίες και συγκεντρώσεις
και μου φαινόντουσαν light μπροστά
στις σημερινές.

Π.Γ.: Ναι.
98fm:

Κατάλαβες. Αυτό ήταν
πολύ θετικό, υπήρχε μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα, οργάνωση και στόχοι.

98fm: Είναι πολύ χαρακτηριστικό με Ήδη ένα δισεκατομμύριο πληθυσμός
την   αποφασιστικότητα και τον στόχο
που το κάνει.

Π.Γ.: Και όλα αυτά θα συνεχιστούν

γιατί και με το τελευταίο πρόγραμμα,
με τη τελευταία συμφωνία - με το
κούρεμα που λένε...το haircut επεκτείνεται η πολιτική αυτή της
λιτότητας για πέρα από δέκα χρόνια.
Αλλά το ξαναλέω, ότι αυτή τη στιγμή,
μπορεί η κρίση να μην έχει την ίδια
ένταση με την κρίση του ‘29, έχει
μεγαλύτερο βάθος, όμως. Τη μεγάλη
ύφεση του 1873, η οποία διήρκησε
για 23 χρόνια, ο καπιταλισμός την
ξεπέρασε μέσω της αποικιοκρατίας.
Δημιούργησε δηλαδή, άλλες αγορές
ώστε στο εσωτερικό του ο ανεπτυγμένος
καπιταλισμός να έχει ένα καλό επίπεδο
ζωής για το δυτικό προλεταριάτο.
Την κρίση του 1929 την ξεπέρασε
μέσα από ένα παγκόσμιο πόλεμο
και μέσα από κεϋνσιανή πολιτική,
δηλαδή αύξηση των δημοσίων
δαπανών με κρατικές επενδύσεις
κλπ. Την κρίση του κεϋνσιανισμού
το 1973 την ξεπέρασε μέσα από την
νεοφιλελεύθερη επίθεση. Τότε, γιατί
υπάρχει και μια μεγάλη παρεξήγηση,
τότε ξεκίνησε και η επίθεση στον μισθό.
Η υπερκαταναλωτική κοινωνία δεν
δημιουργήθηκε εξαιτίας του μισθού,
αλλά εξαιτίας της διέγερσης της
κατανάλωσης μέσω της πίστωσης.
Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια
τεράστια φούσκα. Απλώς μετατόπιζε
την κρίση σε χώρο και σε χρόνο, ώσπου
τελικά ξέσπασε το 2008. Αυτή τη κρίση
δεν μπορούν να τη ξεπεράσουν τόσο
εύκολα. Ζούμε ήδη στο πέμπτο έτος
της ύφεσης και αναμένεται και νέος
κύκλος ύφεσης.

στη γη λιμοκτονούσε. Τώρα
δημιουργείται ο τρίτος κόσμος και
εντός του πρώτου. Αναπόφευκτα
δημιουργείται ταξική σύγκρουση.
Νομοτελειακά θα σπρώχνονται τα
πράγματα προς εμβάθυνση της ταξικής
πάλης. Που θα καταλήξει αυτό, θα το
δούμε. Αυτό θα διαμορφωθεί ιστορικά.
Δεν μπορούμε ούτε τους μελλοντολόγους
να κάνουμε, ούτε τους απαισιόδοξους
ντετερμινιστές, ούτε τους αισιόδοξους
ντετερμινιστές. Μπορούμε να δούμε
κάποιες τάσεις, αλλά δεν μπορούμε με
τίποτα να πούμε τι θα γίνει σε μερικά
χρόνια.

98fm: Ας δούμε στους άμεσους

μήνες τι μπορεί να γίνει, μη πάμε πολύ
μακριά.

Π.Γ.: Ποιος μπορούσε να φανταστεί για

παράδειγμα την αραβική άνοιξη; Ποιος
μπορούσε να την φανταστεί; Κανένας.
Ποιος μπορούσε να προβλέψει; Άμα
κάποιος έλεγε ότι στις 5 Δεκέμβρη θα
γίνει εξέγερση, θα τον έλεγαν τρελό.
Και την επόμενη μέρα έγινε εξέγερση.
Υπάρχουνε απρόβλεπτα γεγονότα,
υπάρχουνε θρυαλλίδες όπως ήταν η
δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου
ή η αυτοπυρπόληση του Μπουαζίζι.
Αυτά τα γεγονότα είναι θρυαλλίδες
για να δημιουργήσουν εξεγέρσεις και
εντάσεις, οι οποίες προϋπήρχαν σαν
δυνητική κατάσταση και υπήρξε ένα
«τυχαίο» γεγονός που τις έφερε στην
επιφάνεια όλες αυτές τις υπόγειες
εντάσεις. Οπότε δεν μπορούμε να
μιλάμε για κοινωνική ειρήνη, αλλά μόνο
για έναν εν υπνώσει ταξικό πόλεμο.

Στα δέκα χρόνια της ανάπτυξης
στην Ελλάδα, ο κοινωνικός πόλεμος
βρισκόταν εν υπνώσει. Τώρα βγήκε
στην επιφάνεια και δεν ξέρουμε αυτό
το πράγμα που θα καταλήξει και
πως θα καταλήξει. Επιχειρείται με
αυτή τη νεοφιλελεύθερη επίθεση μια
υποτίμηση της εργατικής δύναμης,
η οποία δημιουργεί εντάσεις που
όταν συσσωρεύονται μπορούν να
δημιουργήσουν και το ποιοτικό άλμα.
Δηλαδή, όταν συσσωρεύονται κάποιες
ποσοτικές, έστω μικρές εξεγέρσεις,
έστω και εντός των κυρίαρχων
κοινωνικών σχέσεων σε μία στιγμή,
σε ένα οριακό σημείο μπορούν να
δημιουργήσουν και ένα ποιοτικό άλμα.
Αλλά το ξαναλέω, ότι καταλύτης για
την δημιουργία ενός τέτοιου ποιοτικού
άλματος θα πρέπει να είναι η ύπαρξη
ενός επαναστατικού κινήματος, μόνο
αυτό μπορεί να δράσει σαν καταλύτης.

98fm: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αν θέλεις
να μας πεις κάποια πράγματα για
τις επίκαιρες δίκες που επίσης έχουμε
αυτή την περίοδο για τους συντρόφους
που δικάζονται για τον Επαναστατικό
Αγώνα, για παράδειγμα.

Π.Γ.: Οι δίκες είναι πολλές και θα

γίνουν ακόμα περισσότερες απ’ ότι
φαίνεται. Τι να πω, να πάνε όσο
το δυνατόν καλύτερα οι άνθρωποι,
να σπάσει αυτό το κλίμα της κρατικής
τρομοκρατίας. Ήδη σε μεγάλο
βαθμό με τις δύο αθωώσεις του Σίμου
Σεϊσίδη έχει σπάσει όλο αυτό το κλίμα
της τρομολαγνείας, ελπίζω να σπάσει
και με αυτές τις δίκες. Τώρα έχουμε
τη δίκη του Επαναστατικού Αγώνα

και τη δίκη για τη ληστεία στα Ψαχνά
και αργότερα έρχονται και άλλες δίκες.
Είναι σημαντικό να υπάρξει και κόσμος
στις δίκες και να σπάσει όλο αυτό
το κλίμα που έχει επιβληθεί τα τελευταία
χρόνια από τα αστικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης που έχουν σιγοντάρει
ουσιαστικά την αντιτρομοκρατική.
Καλή επιτυχία στους συντρόφους,
τίποτα άλλο.

98fm: Επίσης υπάρχουν πάντα και

σύντροφοι
πολιτικοί
κρατούμενοι
που εξακολουθούν να έχουν σοβαρά
προβλήματα υγείας και παραμένουν
έγκλειστοι, όπως είναι ο Σάββας
Ξηρός, η Στέλλα Αντωνίου, η οποία
πρόσφατα έκανε αίτηση αποφυλάκισης
για λόγους υγείας...

τη δικιά μου υπόθεση, δεν νομίζω
ότι υπάρχει και λόγος. Η δίκη μου
είναι του Αγίου Βαλεντίνου στις 14
Φλεβάρη στη Θεσσαλονίκη, δεν
νομίζω ότι χρειάζεται να πω και τίποτα
άλλο για την υπόθεση. Υπάρχουν και
κείμενα κλπ. Δεν χρειάζεται να πω
πολλά πράγματα. Μόνο να πούμε
δύο πράγματα για την υπόθεση που
έγινε εδώ στην Κέρκυρα με την Φαίη
(Μάγιερ). Έχετε το κείμενο νομίζω, θα
το διαβάσεις μετά;

98fm: Ναι, ναι όπως και το δικό σου
και το δικό της.

Π.Γ.: Ωραία.
98fm: Αν και αυτά τα είπες ήδη, όσο

αφορά τις μεταχουντικές πρακτικές του
Π.Γ.: Εδώ μιλάμε για εκδικητική κράτους να επεμβαίνει στις δουλείες
μανία του κράτους. Στην περίπτωση του καθενός…
του Σάββα, μιλάμε για χρόνια που
υπάρχει αυτή η εκδικητική μανία με Π.Γ.: Αυτό ακριβώς εντάσσεται και σε
αποτέλεσμα η υγεία του να γίνεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως για
όλο και χειρότερη. Και στην περίπτωση την εκδικητική μανία του κράτους, αλλά
της Στέλλας και εκεί μιλάμε για μια νομίζω ότι εφόσον έχεις τα κείμενα και
περίπτωση που στο κάτω κάτω δεν θα τα διαβάσεις πάλι δεν χρειάζεται
έχουν στοιχεία της προκοπής να την να κάνω μια περιγραφή της όλης
δικάσουν. Και όμως η εκδικητική μανία κατάστασης. Πάντως είναι και αυτό
φαίνεται και σε άλλες περιπτώσεις…
ένα δείγμα της εκδικητικής μανίας του
κράτους και δεν είναι ένα μεμονωμένο
98fm: Ναι, βέβαια. Και ειδικά σε αυτές περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό
τις περιπτώσεις που εμπλέκουν και μεταξύ πολλών άλλων και δείχνει και το
τους άμεσους συγγενείς ή συντρόφους, νέο κατασταλτικό δόγμα που βρίσκεται
ας πούμε, από ήδη κρατούμενους. Δεν σε ισχύ. Ένα πολύ χαρακτηριστικό
ξέρω, αν θες να μας πεις κάτι για περιστατικό που μας επιστρέφει
την δίκια σου την υπόθεση, για το πότε σε μία μετεμφυλιακή κατάσταση τότε
είναι η δίκη σου, πώς βλέπεις τη δίκη. που χρειαζόταν και πιστοποιητικό
κοινωνικών φρονημάτων για να πιάσει
Π.Γ.: Δεν θα πω πολλά πράγματα για κάποιος δουλειά.

Αλλά ας μην πούμε τίποτα, εφόσον θα
διαβαστούν και τα κείμενα.

Π.Γ.: Και ας το ρίχνει στα σκυλιά για

μη χαλάσει το χατίρι της αστυνομίας.
Δεν έχει βγάλει ούτε μισή καταγγελία
98fm: Επίσης κάτι παρόμοιο, δηλαδή για τη χρήση χημικών. Αντίθετα, είπε
«σκοτεινό» συμβαίνει στις μέρες μετά ότι τα χημικά τα έριχναν οι αναρχικοί.
την 48ωρη απεργία με την αστυνομία Ήμαρτον, τι να πούμε. Αυτός είναι
να προβαίνει σε πολλές συλλήψεις σοσιαλιστικός σουρεαλισμός. Δηλαδή
μεμονωμένων ατόμων που τυχαίνει να αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν μέχρι
τους βρίσκει στο δρόμο. ΔΙ.ΑΣ. δηλαδή σήμερα τα πράγματα, έχουμε νεκρό
σταματάνε μηχανές, τους πηγαίνουν από αστυνομική βία.
στη Γ.Α.Δ.Α. και εκεί πέφτει ξύλο χωρίς
98fm: Και από τον ασφυκτικό κλοιό
λόγο, χωρίς να έχουν στοιχεία.
που είχαν δημιουργήσει οι κνίτες. Γιατί
Π.Γ.: Εδώ η ομάδα ΔΙ.ΑΣ και Δέλτα ήταν ένα “πράγμα” που δεν μπορούσε
μπαίνουν και στα μαγαζιά και δέρνουν να περάσει άνθρωπος.
τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών, τι λέμε
τώρα. Είναι σαφές, όσο βαθαίνει η ταξική
πάλη τόσο θα βαθαίνει και η
κατασταλτική μανία, είναι τόσο απλό.
Τόσο θα δείχνουν και πιο πολύ μανία.
Τόσο θα ντοπάρονται οι μπάτσοι ακόμα
πιο πολύ απ’ όσο σήμερα. Θυμόμαστε
και την περίπτωση του Γιάννη Καυκά,
με τι λύσσα χτυπήθηκε. Και ενώ έχει
προειδοποιήσει ο ιατρικός σύλλογος
Αθήνας -αν θυμάμαι καλά- ότι αυτά
τα χτυπήματα στο κεφάλι δεν είναι
εξαίρεση, είναι ο κανόνας   και αργά
ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε νεκρό.
Και ο Γιάννης ο Καυκάς οδηγήθηκε
στο νοσοκομείο σε προθανάτια
κατάσταση. Και μην ξεχνάμε φυσικά
ότι, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι
σήμερα, ο 53χρονος οικοδόμος μέλος
του ΠΑ.ΜΕ. έχει πεθάνει από ασφυξία
που προκλήθηκε από τα δακρυγόνα.
Μην το ξεχνάμε και αυτό, και ας ρίχνει
το αυτοαποκαλούμενο ΚΚΕ τον νεκρό
του στα σκυλιά.

98fm: Το βόλευε αυτό πολύ.

Π.Γ.: Κοίτα να δεις, μέχρι στιγμής,

όπως είναι και οι μαρτυρίες και
όπως είπανε και οι γιατροί, δεν έχει
ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση
για να γνωρίζουμε, θα ολοκληρωθεί
νομίζω σε μια βδομάδα ή κάπου τόσο.
Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα
μέχρι στιγμής ήταν από τα δακρυγόνα.
Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για
την στάση του ΠΑ.ΜΕ. που δεν το έχει
αναδείξει καθόλου το θέμα θέλοντας
να το χρεώσει στους αναρχικούς.

98fm: Εντάξει, είναι και ηλίθιοι
συν τις άλλοις.

Π.Γ.: Φυσικά θα μπορούσε να έχει

κάποιος πολλές ενστάσεις ως προς
τη χρήση μολότοφ μες στο πλήθος κλπ.
Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά.

Άλλο είναι μια ενέργεια την οποία
μπορείς να πεις ενέργεια αυτοάμυνας
ή υπερβολική ενέργεια ακόμα και
καφρίλας και άλλο πράγμα είναι η
οργανωμένη ενέργεια περιφρούρησης
του κοινοβουλίου - από το οποίο
βγάζουνε και το μισθό τους
άλλωστε - και η ύπαρξη ενός νεκρού
από τα δακρυγόνα για τον οποίον δεν
αναφέρεις τίποτα και προσπαθείς να
χρεωθεί στους αναρχικούς. Ε, δείχνει
μια χυδαία στάση, μια πολύ χυδαία
στάση. Ασχέτως, βέβαια, αν πράγματι
υπάρχει μια βάση σχετικά με κάποιες
υπερβολές του αναρχικού χώρου
σε αυτή τη σύγκρουση. Αλλά σε μία
σύγκρουση θα γίνουν και υπερβολές.
Σε μια σύγκρουση πάντοτε θα
γίνονται υπερβολές. Άλλωστε το
ΚΚΕ κατέβηκε οργανωμένο για
σύγκρουση. Κατέβηκε με κράνη. Δεν
νομίζω να είχαν τα μηχανάκια τους
παραδίπλα. Κατέβηκε γνωρίζοντας
ότι θα γίνει σύγκρουση και μάλιστα
την προηγούμενη μέρα, την Τετάρτη,
είχε κάνει και πρόβα τζενεράλε. Είχαν
σταθεί για ένα τεταρτάκι με πλάτη
στα ΜΑΤ χωρίς διαδηλωτές. Τότε για
ένα τέταρτο κάνανε πρόβα τζενεράλε
πως θα λειτουργήσουν την επόμενη
μέρα. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις
τίποτα άλλο.

98fm: Ήθελα να σε ρωτήσω

κάτι άλλο, στην αρχή της συζήτησης.
Ανέφερες το γεγονός ότι το κράτος δεν
κλείνει εύκολα μέσα κάποιον, ας πούμε
επιχειρηματία ή πολιτικό, το ξέρουμε.
Θέλω να μου πεις, αν γνωρίζεις ότι
υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό
θέλω να το πούμε, μόνο και μόνο, γιατί
ο κόσμος σήμερα φοβάται, όχι μόνο
ότι η ΔΕΗ θα κόψει το ρεύμα - που
απειλεί να το κάνει αν δεν πληρωθεί
το χαράτσι - αλλά και μια περαιτέρω
σύλληψη, να πάει αυτόφωρο, να
τον κλείσουν φυλακή και όλα αυτά.
Θέλω να μου πεις, αν υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις ανθρώπων εκεί
που βρίσκονται για χρέη.

Π.Γ.: Όχι, πλέον τέτοιες περιπτώσεις 98fm: Ήταν αρκετά ακριβή όλα
δεν υπάρχουν. Η προσωποκράτηση
έχει καταργηθεί. Υπήρχαν. Έχω
γνωρίσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά
ακόμα και για αυτό προσπαθούν να
δημιουργήσουν ένα κλίμα εκφοβισμού
σχετικά με το ρεύμα κλπ. Δεν μπαίνει
κανένας φυλακή που χρωστάει
στη ΔΕΗ. Αυτό είναι σαφές.

98fm: Καλά στο κράτος χρωστάει.
Τη ΔΕΗ την έχουνε βάλει μεσάζοντα.

αυτά που είπες και είσαι και αρκετά
ενημερωμένος...

Π.Γ.: Το κατά δύναμιν... Λοιπόν
χαιρετάω και εγώ.

98fm:

Περίμενε μην κλείσεις,  
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο
επανιδείν, να σε έχουμε πριν από ένα
χρόνο μαζί μας ξανά, και όχι σε ένα
χρόνο…

Π.Γ.: Δεν πρόκειται να μπει κανείς Π.Γ.: Βάλε κάνα αντάρτικο...
φυλακή για αυτό το ζήτημα, οπότε
καλό είναι να μην πληρωθεί το ρεύμα.

98fm: Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κάποια

ερώτηση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα
η συνέντευξη όλη και ευελπιστώ να
κάνουμε μια ανάλογη πάλι μπροσούρα
όπως την προηγούμενη και να την
βγάλουμε σε κάποια γραπτά κείμενα.
Αλλά το βλέπω αυτό να πρέπει να
γίνεται κάπως πιο άμεσα γιατί αυτά
είναι και επίκαιρα κατά κάποιον τρόπο.

Π.Γ.: Θα σε πάρω τηλέφωνο και εγώ

και συγγνώμη που δεν μπορούσα
να μιλήσω και πάρα πολύ καλά γιατί
επικρατεί πολύς θόρυβος εδώ πέρα.

98fm: Εγώ προσωπικά δεν άκουσα
τίποτα από θόρυβο... σε ακούμε πολύ
καθαρά.

Π.Γ.: Λίγο τον ειρμό των σκέψεων
μου διακόπτει αυτός ο θόρυβος, αλλά
δεν πειράζει.

