
ΟΛΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ τ’ αφεντικά µας λένε ότι βρισκό-
µαστε σε πόλεµο. Και πως πρέπει να προσαρµοστούµε 
στις νέες κρατικές προτεραιότητες. ∆ηλαδή να περνάµε 
όλο και χειρότερα για να στηρίξουµε τον ελληνικό καπι-
ταλισµό. Το κλίµα πανικού που κορυφώθηκε τα τελευ-
ταία τρία χρόνια, πότε για τον κορονοϊό, πότε για την νε-
ανική εγκληµατικότητα και πότε για το περιβάλλον στην 
πραγµατικότητα είχε ένα στόχο: να µας εξοικειώσει µε 
τις θυσίες που µας επιφυλάσσουν.

ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, όταν το παγκόσµιο εργοστάσιο 
φθηνής εργατικής δύναµης, που λέγεται Κίνα, έβαλε 
λουκέτο, το ελληνικό κράτος απέκτησε «ξαφνικά» ευαι-
σθησίες για το «περιβαλλοντικό αποτύπωµα». Κι έτσι, 
απ’ τη µια στιγµή στην άλλη, µας είπαν ότι τα ρούχα που 
µέχρι πρότινος εισάγονταν µε το κιλό από την Ασία, δεν 
έχουν παραχθεί µε «σεβασµό στους εργαζόµενους και 
το περιβάλλον». Και πως, µπορεί µεν η ελληνική κλω-
στοϋφαντουργία να παράγει ακριβότερα ρούχα, αλλά 
δεν πειράζει γιατί είναι πιο «οικολογικά». Από την κρα-
τική σκοπιά, το «ενδιαφέρον για το περιβάλλον» είναι 
µια γλώσσα του παγκόσµιου εµπορικού πολέµου.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, η συζήτηση περί πολέµου έχει άκρες 
για όλους. Η πειθάρχηση της εργατικής τάξης στην ερ-
γασία που απαιτούν οι νέες συνθήκες εκβιάζεται µε 
κάθε τρόπο. ∆ηλαδή, δεν αρκεί απλώς να καταναλώ-
νουµε τα «σωστά» και «εθνικά ωφέλιµα» προϊόντα· 
χρειάζεται κιόλας να τα παράγουµε σε σκατοδουλειές 
πληρωµένες µε ψίχουλα. Είναι γι’ αυτό που τα ΕΠΑΛ 
αυτής της χώρας βρίσκονται συνεχώς κάτω από το 
κρατικό µικροσκόπιο. Στο εσωτερικό τους προετοιµά-
ζονται οι εργάτες και οι εργάτριες που θα πρέπει να 
δουλέψουν φθηνά και πειθαρχηµένα. 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ο πάτος του ταξικού βα-
ρελιού θα πρέπει να ξυθεί µέχρι να γίνει ροκανίδια.
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Κοστίζω 500 ευρώ,
αλλά µου λένε ότι βοηθάω 

την εθνική οικονοµία

Κοστίζω 50 ευρώ, 
αλλά µου λένε 

ότι είµαι οικολογική


