
5

Έκδοση της ΟΡ.Μ.Α. | Τεύχος 2, ΙΟΥΛ-ΑΥΓ 2017 | Τιµή 0.50€

ormantifa.wordpress.com | orma@riseup.net | τηλ:6939684508

Μηνιαία έκδοση της
Ο Ρ γ ά ν ω σ η ς
Μ α χ η τ ι κ ο ύ
Αντιφασισµού

Edi toria l ............................................................................................................................................σελ.1

Ιστορικές αναφορές και δ ιδάγµατα γ ια την προσέγγιση της κοµµουνιστ ικής
στρατηγικής | Β΄ µέρος - Μια πρώτη προσέγγιση.................................................................σελ.2

Με αφορµή το Μενίδι : Ρατσισµός, φασισµός και «µαφία εµπόρων ναρκωτικών» .......σελ.6

Ησηµασία της στρατ ιωτικής οργάνωσης στο επαναστατ ικό κίνηµα.
Μέρος Β – Το παράδειγµα της CNT-FAI ...................................................................................σελ.9

Κατέρρευσε η σκευωρία ενάντ ια στους 3 αγωνιστές από το Περιστέρι...........................σελ.12

Πειραιάς – Καλλιθέα : Πόλεις καθαρές από φασίστες .........................................................σελ.13

Ακύρωση δράσης χρυσής αυγής και εκδίωξη φασιστών από το Πέραµα..........................σελ.13

Ο Ασπρόπυργος δεν ανήκει στα Τάγµατα Εφόδου...................................................................σελ.14

Για την πολιτ ική εκδήλωση της 31ης Μαΐου ...........................................................................σελ.15



1 2

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Η απεργία των συμβασιούχων στους Δήμους είναι το πρώτο ράγισμα του γυαλιού. Αφορά την πρώτη ρήξη 
εμπιστοσύνης ενός κομματιού εργατικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει μια εντελώς καινούρια περίοδο στο 
ταξικό κίνημα. Ο προσωρινός συμβιβασμός της ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ με την κυβέρνηση δεν αναιρεί το 
γεγονός πως τελειώνει το λάδι στο καντήλι της «μνημονιακής πολιτικής με ανθρώπινο πρόσωπο».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει μια ευρεία εκλογική βάση σε συνδυασμό με ένα νέο διαταξικό 
πελατειακό σύστημα. Η εργατική τάξη που έχει στοιχηθεί γύρω από το  ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κερδηθεί με κάποιο 
αριστερό στρατηγικό σχέδιο αλλά πάνω στην ελπίδα στοιχειώδους επιβίωσης διαμέσου της εφαρμογής 
της πιο αντιδραστικής αστικής πολιτικής στη μεταπολεμική Ελλάδα.

Εδώ και δύο χρόνια είναι σαφέστατη η αδυναμία χάραξης, από την αριστερά και την αναρχία, σε μαζικό 
κοινωνικό επίπεδο μιας στρατηγικής που να ξεπερνά αυτό τον κυβερνητικό συμβιβασμό. Αμηχανία, 
εσωστρέφεια, αποστράτευση κυριαρχούν στο ταξικό στρατόπεδο.

Μόνο οι συνεπείς μάχες του αντιφασιστικού κινήματος έδωσαν τις απαραίτητες ανάσες και χώρο ώστε να 
μπορούμε σήμερα να έχουμε την «πολυτέλεια» να ξαναπατήσουμε σοβαρά στα πόδια μας. Η αντιμετώπιση 
του φασιστικού και ρατσιστικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο έχει δύο πολύ σημαντικά αποτελέσματα: 
Από τη μία έχει αποτρέψει στο ξεδίπλωμα της ρατσιστικής ατζέντας στο βαθμό που συμβαίνει στην 
Ευρώπη. Από την άλλη έχει βάλει τις βάσεις να συγκροτηθεί ένα πολιτικό κίνημα που να μην ξεχνάει πως 
παραμονεύει η ακροδεξιά αντεπανάσταση.

Η επικράτηση Μακρόν απέναντι στο παραδοσιακό δικομματικό σκηνικό είναι κομμάτι του επιθανάτιου 
ρόγχου του «παλιού» δημοκρατικού σκηνικού. Η προσπάθεια του παλιού συστήματος να ξαναστήσει τα 
οράματα της ΕΕ και του διεθνούς δημοκρατικού διαλόγου, μπλοκάρουν μεν προσωρινά το ΒRΕΧΙΤ και τον 
Τραμπ, αλλά μετακυλούν το πολιτικό αδιέξοδο στο κοντινό μέλλον. Οι εκλογές στην Αγγλία όχι μόνο δεν 
πρόσφεραν διέξοδο, αλλά ανεβάζουν τους σφυγμούς του άγχους στο αστικό ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό. 
Η ακροδεξιά και ο εθνικισμός παραμονεύουν να εκμεταλλευτούν την κοινωνική αποδόμηση και την 
παρατεταμένη ύφεση.

Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το σποραδικό και σπασμωδικό ρατσιστικό κλίμα που προκύπτει από το 
παραδοσιακό μικροαστικό, δεξιό μπλοκ. Η ξενοφοβική συγκέντρωση στη Χίο, οι ρατσιστικές κινήσεις στο 
Μενίδι, στον Ασπρόπυργο και στο σχολείο στο Ικόνιο Περάματος, οι λιγοστές αλήτικες συμμορίες που 
επιτίθενται στα στέκια ομοφυλόφιλων φυσικά και είναι στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής. Ο ακροδεξιός 
λόγος συγκροτείται (ξανά) μέσα από τους κυρίαρχους πόλους της ΝΔ, των τηλεοπτικών καναλιών και του 
Πρώτου Θέματος. Τα αδιέξοδα, όμως, προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ που δεσμεύονται για πρωτογενή πλεονά-
σματα μέχρι το2060 την ώρα που όλη η Ευρώπη είναι σε ύφεση, λειτουργούν σα βραδυφλεγή βόμβα.

Οι επόμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεν μπορούν να μείνουν χωρίς πρόσημα. Δεν μπορούν να 
χτίσουν μια γενικόλογη αγωνιστική πλειοδοσία αδιαφορώντας για το «αύριο». Δεν μπορούμε να χτίσουμε 
ένα κίνημα που θα δημιουργήσει χάος και κυβερνητική ανικανότητα, ελπίζοντας να προκύψει «κάποια» 
αυθόρμητη πολιτική λύση. Προς το παρόν καιροφυλακτεί η ΝΔ και η Χρυσή Αυγή σπεκουλάροντας στις 
κυβερνητικές αδυναμίες. 

Το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα έχει τη μοναδική δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας: Το ανερχόμενο 
εργατικό κίνημα, τσακίζοντας την ακροδεξιά,να απαλλαχθεί από τις «ρεαλιστικές» προσαρμογές και να 
ανακαλύψει ξανά μετά από δεκαετίες το δρόμο της Εξέγερσης και του Κομμουνισμού!

EDITORIAL
Τέρµα στην εσωστρέφεια και την περισυλλογή – Ώρα για ανασυγκρότηση

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Ιστορικές αναφορές και διδάγµατα για την προσέγγιση
της κοµµουνιστικής στρατηγικής
Β΄µέρος - Μια πρώτη προσέγγιση

Η σύντοµη ιστορική αναδροµή έγινε σε µια προσπάθεια να αναδειχτεί η προσπάθεια διαµόρφωσης 

ταξικής στρατηγικής µέσα στο υφιστάµενο ιστορικό πλαίσιο. Προφανώς και υπήρχαν και άλλες στρατη-

γικές όπως αυτές του Σαιν Σιµόν, του Λήµπκνεχτ, του Νετσάγιεφ που έθεσαν τη δική τους προβληµατική 

µέσα στις αναζητήσεις της εργατικής τάξης. Δε θέλουµε ούτε να µπούµε σε µια εύκολη δαιµονοποίηση 

αλλά ούτε σε µια άνευρη παράθεση πολλαπλών και αντικρουόµενων στρατηγικών. Η πρώτη εµφάνιση 

της Εργατικής Τάξης ως ξεχωριστό υποκείµενο στο ιστορικό προτσές έβαλε κάποιες προβληµατικές και 

εµπειρίες που οφείλουµε να τις επικαιροποιήσουµε. 

Το πρόβλημα του κοινωνι-
κού χαρακτήρα της Επανά-
στασης

Οραματιζόμαστε μια επανάστα-
ση που θα αλλάξει όλη την 
κοινωνία: τις οικονομικές και 
κοινωνικές σχέσεις, την πολιτική 
εξουσία. Δεν αναζητούμε ένα 
θύλακα του «δικού μας» πολιτι-
κού & κοινωνικού χώρου  παράλ-
ληλης συνύπαρξης με το αστικό 
περιβάλλον. Ο καπιταλισμός δεν 
αλλάζει σταδιακά και ειρηνικά 
ούτε «από τα πάνω» με αλλαγές 
κυβέρνησης, ούτε «από τα κάτω» 
με πίεση κινημάτων, ούτε «από 
τα πλάγια» με παράλληλα 
αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα.  Η 
εξέγερση παραμένει το βασικό 
εργαλείο επίθεσης στο αστικό 
κράτος για την εκ θεμελίων 
κατάργηση της υπάρχουσας 
πολιτ ικής οικονομικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας.

Η εργατική τάξη παραμένει το 
κυρίαρχο κοινωνικό υποκείμενο 
ανατροπής και αλλαγής της 
κοινωνίας. Καμία νέα απελευθε-
ρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να 
χτιστεί κόντρα στις δυνάμεις της 
εργασίας. Η ισότιμη ένταξη στον 
κοινωνικό, οικονομικό και πολι-

τικό ιστό κάθε μέρους της κοινω-
νίας θα σημάνει την εν τέλει 
αυτοκατάργησή της ως τάξη.

Η εργατική τάξη πρέπει να 
ειδωθεί ως παγκόσμιο οικονο-
μικό-κοινωνικό υποκείμενο και 
όχι μια παράθεση επαγγελματι-
κής ταυτότητας. Το σχέδιο της 
Εξέγερσης οφείλει να λάβει υπ’ 
όψη του τον παγκόσμιο αστικό 
καταμερισμό εργασίας όχι για να 
τον αναπαράγει ή να βρει εύρυθ-
μα λειτουργικά σχήματα αλλά να 
διερευνήσει ανωμαλίες, κενά και 
αδυναμίες του συστήματος και 
να τις εκμεταλλευτεί προς 
όφελος της εξέγερσης.

Το πρόβλημα του προγράμ-
ματος της Επανάστασης

Η εξέγερση δεν είναι μηδενιστι-
κή, δεν είναι γενικόλογη και 
α μ φ ί σ η μ η .  Υ π ά ρ χ ο υ ν 
αυθόρμητες δημοκρατικές ή 
δικαιωματικές εξεγέρσεις που 
δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς 
κυβερνώντες και πάντα δημιουρ-
γούνται από τις καθημερινές 
σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλ-
ευσης . Από την άλλη υπάρχουν 
και εξεγέρσεις και επαναστάσεις 
αντιδραστικές. Η φασιστική ή 
ρατσιστική αντιθεσμικότητα, η 

εθνικιστική συγκρότηση μπο-
ρούν να δημιουργήσουν τα δικά 
τους «κινήματα» και εξεγέρσεις 
αλλά σε αντιδραστική και όχι σε 
απελευθερωτική κατεύθυνση.

Η Κομμουνιστική εξέγερση 
συγκροτείται γύρω από ένα 
πλαίσιο ιστορικά προσδιορισμέ-
νο. Δεν παραθέτει ούτε αθροίζει 
«αιτήματα». Γύρω από θέσεις 
συγ κ ροτού ν τα ι  κο ιν ων ικά 
διχαστικές πολιτικές, που εντεί-
νουν την ταξική πόλωση. Στο 
π ρ όγρ α μ μ α  α παν τ ι ο ύ ν τα ι 
κρίσιμα ζητήματα επιβίωσης της 
εργατικής τάξης αλλά ταυτόχρο-
να προωθείται και ένα οραμα-
τ ικό  πλαίσ ιο  επ ίλυσης .  Ο 
διαλεκτικός συνδυασμός αυτών 
των θέσεων διαμορφώνουν ένα 
μάχιμο πολιτικό πρόγραμμα της 
εργατικής τάξης. Ντεφαιτισμός 
ή αντι-ιμπεριαλισμός, κοινο-
τισμός ή σοβιέτ, καθολική ή 
ταξική ψηφοφορία απαντιούν-
ται μέσα από τη γειωμένη 
συγκρότηση ενός υπαρκτού 
υποκειμένου σε συγκεκριμένες 
συνθήκες. Καμία, όμως, κομμου-
νιστική αντικαπιταλιστική 
εξέγερση δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς την κατάθεση ενός «Προ-
γράμματος» που γύρω από αυτό 
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ούτε «από τα πάνω» με αλλαγές 
κυβέρνησης, ούτε «από τα κάτω» 
με πίεση κινημάτων, ούτε «από 
τα πλάγια» με παράλληλα 
αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα.  Η 
εξέγερση παραμένει το βασικό 
εργαλείο επίθεσης στο αστικό 
κράτος για την εκ θεμελίων 
κατάργηση της υπάρχουσας 
πολιτ ικής οικονομικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας.

Η εργατική τάξη παραμένει το 
κυρίαρχο κοινωνικό υποκείμενο 
ανατροπής και αλλαγής της 
κοινωνίας. Καμία νέα απελευθε-
ρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να 
χτιστεί κόντρα στις δυνάμεις της 
εργασίας. Η ισότιμη ένταξη στον 
κοινωνικό, οικονομικό και πολι-

τικό ιστό κάθε μέρους της κοινω-
νίας θα σημάνει την εν τέλει 
αυτοκατάργησή της ως τάξη.

Η εργατική τάξη πρέπει να 
ειδωθεί ως παγκόσμιο οικονο-
μικό-κοινωνικό υποκείμενο και 
όχι μια παράθεση επαγγελματι-
κής ταυτότητας. Το σχέδιο της 
Εξέγερσης οφείλει να λάβει υπ’ 
όψη του τον παγκόσμιο αστικό 
καταμερισμό εργασίας όχι για να 
τον αναπαράγει ή να βρει εύρυθ-
μα λειτουργικά σχήματα αλλά να 
διερευνήσει ανωμαλίες, κενά και 
αδυναμίες του συστήματος και 
να τις εκμεταλλευτεί προς 
όφελος της εξέγερσης.

Το πρόβλημα του προγράμ-
ματος της Επανάστασης

Η εξέγερση δεν είναι μηδενιστι-
κή, δεν είναι γενικόλογη και 
α μ φ ί σ η μ η .  Υ π ά ρ χ ο υ ν 
αυθόρμητες δημοκρατικές ή 
δικαιωματικές εξεγέρσεις που 
δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ α ι  σ τ ο υ ς 
κυβερνώντες και πάντα δημιουρ-
γούνται από τις καθημερινές 
σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλ-
ευσης . Από την άλλη υπάρχουν 
και εξεγέρσεις και επαναστάσεις 
αντιδραστικές. Η φασιστική ή 
ρατσιστική αντιθεσμικότητα, η 

εθνικιστική συγκρότηση μπο-
ρούν να δημιουργήσουν τα δικά 
τους «κινήματα» και εξεγέρσεις 
αλλά σε αντιδραστική και όχι σε 
απελευθερωτική κατεύθυνση.

Η Κομμουνιστική εξέγερση 
συγκροτείται γύρω από ένα 
πλαίσιο ιστορικά προσδιορισμέ-
νο. Δεν παραθέτει ούτε αθροίζει 
«αιτήματα». Γύρω από θέσεις 
συγ κ ροτού ν τα ι  κο ιν ων ικά 
διχαστικές πολιτικές, που εντεί-
νουν την ταξική πόλωση. Στο 
π ρ όγρ α μ μ α  α παν τ ι ο ύ ν τα ι 
κρίσιμα ζητήματα επιβίωσης της 
εργατικής τάξης αλλά ταυτόχρο-
να προωθείται και ένα οραμα-
τ ικό  πλαίσ ιο  επ ίλυσης .  Ο 
διαλεκτικός συνδυασμός αυτών 
των θέσεων διαμορφώνουν ένα 
μάχιμο πολιτικό πρόγραμμα της 
εργατικής τάξης. Ντεφαιτισμός 
ή αντι-ιμπεριαλισμός, κοινο-
τισμός ή σοβιέτ, καθολική ή 
ταξική ψηφοφορία απαντιούν-
ται μέσα από τη γειωμένη 
συγκρότηση ενός υπαρκτού 
υποκειμένου σε συγκεκριμένες 
συνθήκες. Καμία, όμως, κομμου-
νιστική αντικαπιταλιστική 
εξέγερση δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς την κατάθεση ενός «Προ-
γράμματος» που γύρω από αυτό 
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θα συγκροτηθεί η κίνηση της 
τάξης.

Το πρόβλημα της πολιτικής 
οργάνωσης των Κομμου-
νάριων – Κομμουνιστών

Αν η εργατική τάξη είναι το 
κοινωνικό υποκείμενο της 
επανάστασης, πρέπει να απα-
ντηθεί η σχέση της οργάνωσης 
των Επαναστατών με αυτή.  Ο 
Μπακούνιν  θεωρούσε την 
οργάνωση σαν φυτίλι, σαν 
πυροκροτητή της επανάστασης, 
ο Μαρξ την έβλεπε σαν την 
πολιτική ηγεσία σε μια αντικ-
ειμενική επαναστατική περίοδο 
ενώ ο Μπλανκί ως 
ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό 
ε κ τ ε λ ε σ τ ή  τ η ς 
ε ξ έ γ ε ρ σ η ς  κ α ι 
πολιορκητικό κριό 
τ η ς  α υ ρ ι α ν ή ς 
κοινωνίας.

Στην πραγματικό-
τητα η Οργάνωση 
θα κάνει και τα τρία! 
Χωρίς να αμφισβη-
τηθεί η οργανική 
κ α ι  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή 
σχέση που πρέπει να έχει με την 
εργατική τάξη οφείλει να δια-
μορφώσει ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο εξέγερσης. Η Κομμούνα, 
τα Σοβιέτ, οι Διεθνείς Ταξιαρχίες 
στην Ισπανία, ο Αντάρτικος 
Στρατός του ΕΛΑΣ και του Τσε 
δεν ήταν αυθόρμητη και αδιαμε-
σολάβητη εισβολή των μαζών 
στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμ-
εις, ανέγνωσαν συγκεκριμένες 
δυνατότητες σε συγκεκριμένα 
κενά του ταξικού εχθρού. Χωρίς 
ένα πολιτικό επιτελείο δεν 
υπάρχει  καμιά δυνατότητα 

νικηφόρας αντικαπιταλιστικής 
εξέγερσης. Η Κομμουνιστική 
στρατηγική αποτελεί πολιτική 
ΠΡΟΤΑΣΗ προς την εργατική 
τάξη. Η συγκρότηση οργάνωσης 
των Κομμουνάριων είναι για να 
συγκροτήσει αυτή την πολιτική 
διεκδίκηση της τάξης, μέχρι και 
σε συνθήκες εμφύλιου πολέμου 
(όπως πχ η αντιφασιστική μάχη).

Η δομή της και οι πολιτικές 
συμμαχίες της οργάνωσης 
καθορίζονται από το επίπεδο της 
συνολικής ταξικής πάλης και την 
υποκε ιμεν ική  δυνατότητα 
εφαρμογής του σχεδίου.

Το πρόβλημα του Κράτους 
και της Επαναστατικής 
Δικτατορίας

Τον 20ο αιώνα το πρόβλημα είχε 
πολύ εύκολη και απλή απάντη-
ση: Κάθε κράτος που προσχω-
ρούσε στο «Σοσιαλιστικό» 
Ανατολικό Μπλοκ ή αποκτούσε 
διπλωματικές σχέσεις μαζί του, 
αυτόματα αποκτούσε «σοσιαλι-
στικά»  χαρακτηριστικά. Τώρα 
που μας τέλειωσαν αυτοί οι 
ετεροκαθορισμοί, μπορούμε να 
ξαναδούμε τις προσεγγίσεις του 
19ου με μια πιο διεισδυτική 
ματιά.

Ο Μπακούνιν στο Κρατισμός και 
Αναρχία πράγματι δίνει με τον 
πιο παραστατικό τρόπο τους 
κινδύνους από τις νέες κρατικές 
μηχανές που ξεπροβάλλουν 
στον πλανήτη. Δικαίως καυτηρι-
άζει όσους με αφέλεια διαβλέ-
πουν «χρήσιμα» εργαλεία στην 
κρατική μηχανή που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η εργατική τάξη. 
Σε αυτή την παγίδα είχαν πέσει 
πολλοί σοσιαλιστές. Μετά από 
αιώνες μοναρχίας και βασιλικής 
αυθεντίας, η εμφάνιση ενός 
δημοκρατικού μηχανισμού 
φάνταζε πολύ χρήσιμο εργαλείο.  
Ένα εθνικό σύστημα παιδείας, 
ένα δημοκρατικό ελεγμένο 

τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ ό 
κ ύ κ λ ω μ α ,  ο ι 
παγκόσμιες αγο-
ρές με ρυθμιστι-
κούς κανόνες, όλα 
αυτά  φαίνονταν 
προοδευτικά για το 
ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό 
κίνημα. Όμως είναι 
δ ιαφορετικό να 
ασχολείσαι με την 
πολιτική ιστορία 

ως καταγραφέας και παρατηρη-
τής και διαφορετικό ενεργώντας 
σαν ζωντανό υποκείμενο. Ο 
Μαρξ στον πρόλογο του Κομ-
μουνιστικού Μανιφέστου  στα 
1872 έγραφε πως «η Κομμούνα 
απέδειξε πως δεν είναι αρκετό 
στην εργατική τάξη να πάρει 
στην κατοχή της μόνο τον έτοιμο 
κρατικό μηχανισμό και να τον 
βάλει σε ενέργεια για τους δικούς 
της σκοπούς» 1. Βέβαια, ποτέ ο 
Μαρξ δεν αντιμετώπιζε το 
αστικό κράτος σαν ουδέτερο 
εργαλείο αλλά παρ` όλους τους 
α ιρετ ικούς  αφορισμούς  η 
παγκόσμια σοσιαλδημοκρατία 
έβλεπε αυτόν τον «αντικειμε-
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νικό» προοδευτικό ρόλο του 
κράτους και τον μετέτρεπε σε 
υποκειμενική δυνατότητα.

Φυσικά κανένας από τους δύο 
δεν έζησε τη μετεξέλιξη του 
αστικού κράτους στη σύγχρονη 
παγκόσμια μηχανή που έφτασε 
να ενσωματώσει και κομμάτια 
του σοσιαλιστικού προγράμμα-
τος εξουσίας του 1848. Δεν 
υπάρχει  κανένα μέρος του 
πλανήτη και κανένα μέρος της 
κοινωνικής ζωής της ανθρωπό-
τητας που να μην καθορίζεται 
από παρεμβάσεις (ή συνειδητές 
παραλείψεις) της συγκροτημέ-
νης κρατικής μηχανής. Περιοχές 
σαν την απορυθμισμένη Σομα-
λία π.χ. όχι μόνο δεν είναι «πα-
ράδειγμα» αλλά λειτουργεί σαν 
αντιπαράδειγμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Εκτιμούμε πως σε 
αυτό το σύστημα δεν μπορούμε 
να απαντάμε με απλοϊκότητες. Η 
παγκόσμια διάρθρωση της 
κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ζωής δεν σταματά 
αυτόματα, την επόμενη μέρα με 
μια διακηρυκτική κατάλυση του 
κράτους. Από την άλλη δεν 
υπάρχει ούτε ένας τομέας της 
αστικής πραγματικότητας που 
να μπορεί να είναι διαθέσιμος 
στα χέρια της εργατικής τάξης 
την επομένη της Κομμουνιστι-
κής εξέγερσης. Τα κτίρια και τα 
μηχανήματα μπορεί να παραμεί-
νουν στις θέσεις τους αλλά ούτε 
το τραπεζικό, ούτε το δικαστικό, 
ούτε το εμπορικό, ούτε το στρα-
τιωτικό σύστημα που τα διαχει-
ρίζεται θα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί.

Η Κομμουνιστική Εξέγερση θα 
χρησιμοποιήσει την Επαναστα-
τική Δικτατορία όπως οι Ιακωβί-
νοι τη Γαλλική Επανάσταση για 

να υπερασπίσει το Πρόγραμμα 
και τις καταχτήσεις της Επανά-
στασης. Αυτό δε θα γίνει μόνο 
απέναντι στους «εσωτερικούς» 
εχθρούς αλλά θα λειτουργήσει 
σαν Παγκόσμιος Προβοκάτορας 
της Πολιτικής και Οικονομικής 
ζωής του παγκόσμιου καπιταλι-
στικού συστήματος. Δεν αρκεί 
μόνο η ύπαρξη ενός κενού στον 
παγκόσμιο αστικό χάρτη. Χρειά-
ζονται μηχανισμοί έξω από την 
αστική κρατική μηχανή που να 
μπορούν να επιβάλλουν την 
πλήρη εξάλειψη από το σύστημα 
κάθε ίχνους εξαναγκασμού που 
έχουν διαμορφώσει αιώνες 
καταπίεσης της τάξης μας. 
Χρειάζεται και επαναστατική 
προσήλωση στα στρατηγικά 
καθήκοντα για να αποφύγεις τη 
συντριβή. Αν ο κοινοτισμός των 
Ζαπατίστας και της Ροζάβα 
ανακαλύψει τον ρεαλισμό της 
«υπαρκτής» πολιτικής (ή αν δεν 
βρει ισχυρότερους διεθνείς 
συμπαραστάτες) γρήγορα θα 
οδηγηθεί στην πιο επαίσχυντη 
συνθηκολόγηση που θα είναι 
χειρότερη και από τη στρατιωτι-
κή συντριβή τους.

Δεν ψάχνουμε για ένα ρεαλι-
στικό κρατικό μηχανισμό, αλλά 
για μια ρεαλιστική προσέγγιση 
της  παγκόσμιας ανατροπής του 
καπιταλισμού.

Αντιφασισμός και κομμου-
νιστική στρατηγική

Είμαστε σε μια εποχή που με 
πρωτοβουλία της αστικής τάξης 
και σε μια βαθιά αντιδραστική 
κατεύθυνση, αναθεωρείται το 
Κοινωνικό Συμβόλαιο μεταξύ 
αστικής και εργατικής τάξης. Η 

περίοδος δημοκρατικής συνα-
ίνεσης και διαμεσολάβησης 
συντρίβεται κάτω από τις πιέσεις 
της παγκόσμιας  οικονομικής 
κρίσης. Τα φασιστικά κινήματα 
παραμένουν σε υψηλά εκλογικά 
νούμερα και δυναμικές γιατί 
υπάρχει μια συστημική ενσωμά-
τωση της ακροδεξιάς ατζέντας 
στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή. 
Παράλληλα εμφανίζεται ξανά 
δυναμικά στο προσκήνιο η 
ξεχασμένη εθνικιστική στρατη-
γική της περιχαράκωσης.  Η 
πίτα, όμως, μικραίνει επικίνδυνα. 
Στη νέα αναδιανομή, όμως, δεν 
θα είναι όλοι κερδισμένοι.  Το 
ταξικό κίνημα οφείλει να σταθεί 
απέναντ ι  σε  οποιαδήποτε 
αντεπαναστατική αναθεώρηση 
του συστήματος. Οι φασίστες 
δοκιμάζουν να αναδειχτούν σε 
αντι-μνημονιακή δύναμη προ-
σπαθώντας να χωθούν στο 
εργατικό ή αγροτικό κίνημα, στα 
κινήματα ενάντια στους πλει-
στηριασμούς ή στις «αντι-ΕΕ» ή 
«αντι-ευρώ» κινήσεις προ-
σπαθώντας να καπηλευτούν και , 
εν τέλει, να αναλάβουν την 
πολιτική ηγεμονία του εργατικού 
κινήματος. Σε άλλες περιοχές 
του πλανήτη ανακαλύπτουν 
γυναικεία κινήματα, θρησκευτι-
κές ή εθνικές καταπιέσεις, ακόμα 
και «αντιιμπεριαλιστικές» στρα-
τηγικές. Δεν υπάρχει κανένα 
σημείο του πλανήτη, από το 
αντι-μνημονιακό ή αντι-ΕΕ 
κίνημα στην Ευρώπη ως την 
Ουκρανία, τη Μέση ή Άπω 
Ανατολή και τη Βενεζουέλα ή τη 
Λατινική Αμερική που να χρει-
άζεται να γίνει μια τακτική 
πολιτική ή στρατιωτική συμμα-
χία με συντεταγμένες φασιστι-
κές δυνάμεις. Δεν υπάρχει επι-
τροπή, κινητοποίηση ή πολεμική 
εμπλοκή που θα συνεργαστούμε 
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θα συγκροτηθεί η κίνηση της 
τάξης.

Το πρόβλημα της πολιτικής 
οργάνωσης των Κομμου-
νάριων – Κομμουνιστών

Αν η εργατική τάξη είναι το 
κοινωνικό υποκείμενο της 
επανάστασης, πρέπει να απα-
ντηθεί η σχέση της οργάνωσης 
των Επαναστατών με αυτή.  Ο 
Μπακούνιν  θεωρούσε την 
οργάνωση σαν φυτίλι, σαν 
πυροκροτητή της επανάστασης, 
ο Μαρξ την έβλεπε σαν την 
πολιτική ηγεσία σε μια αντικ-
ειμενική επαναστατική περίοδο 
ενώ ο Μπλανκί ως 
ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό 
ε κ τ ε λ ε σ τ ή  τ η ς 
ε ξ έ γ ε ρ σ η ς  κ α ι 
πολιορκητικό κριό 
τ η ς  α υ ρ ι α ν ή ς 
κοινωνίας.

Στην πραγματικό-
τητα η Οργάνωση 
θα κάνει και τα τρία! 
Χωρίς να αμφισβη-
τηθεί η οργανική 
κ α ι  δ ι α λ ε κ τ ι κ ή 
σχέση που πρέπει να έχει με την 
εργατική τάξη οφείλει να δια-
μορφώσει ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο εξέγερσης. Η Κομμούνα, 
τα Σοβιέτ, οι Διεθνείς Ταξιαρχίες 
στην Ισπανία, ο Αντάρτικος 
Στρατός του ΕΛΑΣ και του Τσε 
δεν ήταν αυθόρμητη και αδιαμε-
σολάβητη εισβολή των μαζών 
στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμ-
εις, ανέγνωσαν συγκεκριμένες 
δυνατότητες σε συγκεκριμένα 
κενά του ταξικού εχθρού. Χωρίς 
ένα πολιτικό επιτελείο δεν 
υπάρχει  καμιά δυνατότητα 

νικηφόρας αντικαπιταλιστικής 
εξέγερσης. Η Κομμουνιστική 
στρατηγική αποτελεί πολιτική 
ΠΡΟΤΑΣΗ προς την εργατική 
τάξη. Η συγκρότηση οργάνωσης 
των Κομμουνάριων είναι για να 
συγκροτήσει αυτή την πολιτική 
διεκδίκηση της τάξης, μέχρι και 
σε συνθήκες εμφύλιου πολέμου 
(όπως πχ η αντιφασιστική μάχη).

Η δομή της και οι πολιτικές 
συμμαχίες της οργάνωσης 
καθορίζονται από το επίπεδο της 
συνολικής ταξικής πάλης και την 
υποκε ιμεν ική  δυνατότητα 
εφαρμογής του σχεδίου.

Το πρόβλημα του Κράτους 
και της Επαναστατικής 
Δικτατορίας

Τον 20ο αιώνα το πρόβλημα είχε 
πολύ εύκολη και απλή απάντη-
ση: Κάθε κράτος που προσχω-
ρούσε στο «Σοσιαλιστικό» 
Ανατολικό Μπλοκ ή αποκτούσε 
διπλωματικές σχέσεις μαζί του, 
αυτόματα αποκτούσε «σοσιαλι-
στικά»  χαρακτηριστικά. Τώρα 
που μας τέλειωσαν αυτοί οι 
ετεροκαθορισμοί, μπορούμε να 
ξαναδούμε τις προσεγγίσεις του 
19ου με μια πιο διεισδυτική 
ματιά.

Ο Μπακούνιν στο Κρατισμός και 
Αναρχία πράγματι δίνει με τον 
πιο παραστατικό τρόπο τους 
κινδύνους από τις νέες κρατικές 
μηχανές που ξεπροβάλλουν 
στον πλανήτη. Δικαίως καυτηρι-
άζει όσους με αφέλεια διαβλέ-
πουν «χρήσιμα» εργαλεία στην 
κρατική μηχανή που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η εργατική τάξη. 
Σε αυτή την παγίδα είχαν πέσει 
πολλοί σοσιαλιστές. Μετά από 
αιώνες μοναρχίας και βασιλικής 
αυθεντίας, η εμφάνιση ενός 
δημοκρατικού μηχανισμού 
φάνταζε πολύ χρήσιμο εργαλείο.  
Ένα εθνικό σύστημα παιδείας, 
ένα δημοκρατικό ελεγμένο 

τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ ό 
κ ύ κ λ ω μ α ,  ο ι 
παγκόσμιες αγο-
ρές με ρυθμιστι-
κούς κανόνες, όλα 
αυτά  φαίνονταν 
προοδευτικά για το 
ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό 
κίνημα. Όμως είναι 
δ ιαφορετικό να 
ασχολείσαι με την 
πολιτική ιστορία 

ως καταγραφέας και παρατηρη-
τής και διαφορετικό ενεργώντας 
σαν ζωντανό υποκείμενο. Ο 
Μαρξ στον πρόλογο του Κομ-
μουνιστικού Μανιφέστου  στα 
1872 έγραφε πως «η Κομμούνα 
απέδειξε πως δεν είναι αρκετό 
στην εργατική τάξη να πάρει 
στην κατοχή της μόνο τον έτοιμο 
κρατικό μηχανισμό και να τον 
βάλει σε ενέργεια για τους δικούς 
της σκοπούς» 1. Βέβαια, ποτέ ο 
Μαρξ δεν αντιμετώπιζε το 
αστικό κράτος σαν ουδέτερο 
εργαλείο αλλά παρ` όλους τους 
α ιρετ ικούς  αφορισμούς  η 
παγκόσμια σοσιαλδημοκρατία 
έβλεπε αυτόν τον «αντικειμε-
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νικό» προοδευτικό ρόλο του 
κράτους και τον μετέτρεπε σε 
υποκειμενική δυνατότητα.

Φυσικά κανένας από τους δύο 
δεν έζησε τη μετεξέλιξη του 
αστικού κράτους στη σύγχρονη 
παγκόσμια μηχανή που έφτασε 
να ενσωματώσει και κομμάτια 
του σοσιαλιστικού προγράμμα-
τος εξουσίας του 1848. Δεν 
υπάρχει  κανένα μέρος του 
πλανήτη και κανένα μέρος της 
κοινωνικής ζωής της ανθρωπό-
τητας που να μην καθορίζεται 
από παρεμβάσεις (ή συνειδητές 
παραλείψεις) της συγκροτημέ-
νης κρατικής μηχανής. Περιοχές 
σαν την απορυθμισμένη Σομα-
λία π.χ. όχι μόνο δεν είναι «πα-
ράδειγμα» αλλά λειτουργεί σαν 
αντιπαράδειγμα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Εκτιμούμε πως σε 
αυτό το σύστημα δεν μπορούμε 
να απαντάμε με απλοϊκότητες. Η 
παγκόσμια διάρθρωση της 
κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ζωής δεν σταματά 
αυτόματα, την επόμενη μέρα με 
μια διακηρυκτική κατάλυση του 
κράτους. Από την άλλη δεν 
υπάρχει ούτε ένας τομέας της 
αστικής πραγματικότητας που 
να μπορεί να είναι διαθέσιμος 
στα χέρια της εργατικής τάξης 
την επομένη της Κομμουνιστι-
κής εξέγερσης. Τα κτίρια και τα 
μηχανήματα μπορεί να παραμεί-
νουν στις θέσεις τους αλλά ούτε 
το τραπεζικό, ούτε το δικαστικό, 
ούτε το εμπορικό, ούτε το στρα-
τιωτικό σύστημα που τα διαχει-
ρίζεται θα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί.

Η Κομμουνιστική Εξέγερση θα 
χρησιμοποιήσει την Επαναστα-
τική Δικτατορία όπως οι Ιακωβί-
νοι τη Γαλλική Επανάσταση για 

να υπερασπίσει το Πρόγραμμα 
και τις καταχτήσεις της Επανά-
στασης. Αυτό δε θα γίνει μόνο 
απέναντι στους «εσωτερικούς» 
εχθρούς αλλά θα λειτουργήσει 
σαν Παγκόσμιος Προβοκάτορας 
της Πολιτικής και Οικονομικής 
ζωής του παγκόσμιου καπιταλι-
στικού συστήματος. Δεν αρκεί 
μόνο η ύπαρξη ενός κενού στον 
παγκόσμιο αστικό χάρτη. Χρειά-
ζονται μηχανισμοί έξω από την 
αστική κρατική μηχανή που να 
μπορούν να επιβάλλουν την 
πλήρη εξάλειψη από το σύστημα 
κάθε ίχνους εξαναγκασμού που 
έχουν διαμορφώσει αιώνες 
καταπίεσης της τάξης μας. 
Χρειάζεται και επαναστατική 
προσήλωση στα στρατηγικά 
καθήκοντα για να αποφύγεις τη 
συντριβή. Αν ο κοινοτισμός των 
Ζαπατίστας και της Ροζάβα 
ανακαλύψει τον ρεαλισμό της 
«υπαρκτής» πολιτικής (ή αν δεν 
βρει ισχυρότερους διεθνείς 
συμπαραστάτες) γρήγορα θα 
οδηγηθεί στην πιο επαίσχυντη 
συνθηκολόγηση που θα είναι 
χειρότερη και από τη στρατιωτι-
κή συντριβή τους.

Δεν ψάχνουμε για ένα ρεαλι-
στικό κρατικό μηχανισμό, αλλά 
για μια ρεαλιστική προσέγγιση 
της  παγκόσμιας ανατροπής του 
καπιταλισμού.

Αντιφασισμός και κομμου-
νιστική στρατηγική

Είμαστε σε μια εποχή που με 
πρωτοβουλία της αστικής τάξης 
και σε μια βαθιά αντιδραστική 
κατεύθυνση, αναθεωρείται το 
Κοινωνικό Συμβόλαιο μεταξύ 
αστικής και εργατικής τάξης. Η 

περίοδος δημοκρατικής συνα-
ίνεσης και διαμεσολάβησης 
συντρίβεται κάτω από τις πιέσεις 
της παγκόσμιας  οικονομικής 
κρίσης. Τα φασιστικά κινήματα 
παραμένουν σε υψηλά εκλογικά 
νούμερα και δυναμικές γιατί 
υπάρχει μια συστημική ενσωμά-
τωση της ακροδεξιάς ατζέντας 
στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή. 
Παράλληλα εμφανίζεται ξανά 
δυναμικά στο προσκήνιο η 
ξεχασμένη εθνικιστική στρατη-
γική της περιχαράκωσης.  Η 
πίτα, όμως, μικραίνει επικίνδυνα. 
Στη νέα αναδιανομή, όμως, δεν 
θα είναι όλοι κερδισμένοι.  Το 
ταξικό κίνημα οφείλει να σταθεί 
απέναντ ι  σε  οποιαδήποτε 
αντεπαναστατική αναθεώρηση 
του συστήματος. Οι φασίστες 
δοκιμάζουν να αναδειχτούν σε 
αντι-μνημονιακή δύναμη προ-
σπαθώντας να χωθούν στο 
εργατικό ή αγροτικό κίνημα, στα 
κινήματα ενάντια στους πλει-
στηριασμούς ή στις «αντι-ΕΕ» ή 
«αντι-ευρώ» κινήσεις προ-
σπαθώντας να καπηλευτούν και , 
εν τέλει, να αναλάβουν την 
πολιτική ηγεμονία του εργατικού 
κινήματος. Σε άλλες περιοχές 
του πλανήτη ανακαλύπτουν 
γυναικεία κινήματα, θρησκευτι-
κές ή εθνικές καταπιέσεις, ακόμα 
και «αντιιμπεριαλιστικές» στρα-
τηγικές. Δεν υπάρχει κανένα 
σημείο του πλανήτη, από το 
αντι-μνημονιακό ή αντι-ΕΕ 
κίνημα στην Ευρώπη ως την 
Ουκρανία, τη Μέση ή Άπω 
Ανατολή και τη Βενεζουέλα ή τη 
Λατινική Αμερική που να χρει-
άζεται να γίνει μια τακτική 
πολιτική ή στρατιωτική συμμα-
χία με συντεταγμένες φασιστι-
κές δυνάμεις. Δεν υπάρχει επι-
τροπή, κινητοποίηση ή πολεμική 
εμπλοκή που θα συνεργαστούμε 
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ή, έστω, να ανεχτούμε να υπάρχ-
ει νομιμοποίηση ναζιστικών 
πολιτικών σχημάτων. Κανένα 
άλλοθι! Υπάρχει μια τομή που 
δεν χωρίζει τους επαναστάτες 
από τους μεταρρυθμιστές αλλά 
το ταξ ικό κ ίνημα από την 
αντεπανάσταση και αυτή είναι η 
αδιάλλακτη και ανυποχώρητη 
μάχη ζωής ή θανάτου απέναντι 
στη φασιστική λαίλαπα.

Δεν επιχειρούμε μια αναθεωρη-
τική προσέγγιση της παγκόσμι-
ας ιστορίας του εργατικού 
κινήματος. Δεν βάζουμε τον 
εαυτό μας πάνω από ιστορικά 
ρεύματα και επιστημονικές 
προσεγγίσεις στα οποία  στοιχί-
στηκαν κινήματα δεκαετίες 
τώρα. Θα ήταν υπερφίαλο, 
ανούσιο και εν τέλει άχρηστο, 
απαράδεκτο και επικίνδυνο. 
Ούτε προσπαθούμε να κάνουμε 
ένα άλμα στο παρελθόν να 
καμωθούμε πως ξεπεράστηκαν 
διαχωριστικές γραμμές αιώνων. 
Το ξαναδιάβασμα, όμως, της 
ιστορίας δείχνει πως αυτές οι 
τομές πρέπει να υπηρετούν μια 
γειωμένη ιστορική πραγματικό-
τητα.

Η διάσπαση της Α Διεθνούς δεν 
έγινε για την θεωρητική διαφω-
νία απέναντι στο Κράτος. Ούτε 
καν πάνω στην Παρισινή Κομ-
μούνα. Όλοι οι σύντροφοι ήταν  
υπέρ της επικράτησης των 
Κομμουνάριων. Όλες οι μεριές 
έ β λ ε π α ν  τ ι ς  δ ι κ έ ς  τ ο υ ς 
προσεγγίσεις να παίρνουν 
σάρκα και οστά σε αυτό το 
πείραμα. Η διάσπαση έγινε 
πάνω στις δυνατότητες και 
ευκαιρίες της επόμενη μέρας. Η 
ήττα του 1871 δεν ήταν σαν του 
1848. Η διαφωνία πάνω στις 
άμεσες δυνατότητες που μπορεί 

να είχε η εργατική τάξη οδήγησε 
από τη μια μεριά στην κοινο-
βουλευτική ενσωμάτωση της 
Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας, 
στην αυτοεξορία του Μαρξ στις 
ΗΠΑ και στην επαναστατική 
επιμονή του Μπακούνιν στα 
αγροτικά κινήματα της Ιταλίας 
και Ισπανίας. 

Σήμερα, 30 χρόνια μετά την 
κατάρρευση του «σοσιαλιστι-
κού» στρατοπέδου το ταξικό 
κ ίν η μα  έ χε ι  δοκ ιμάσε ι  να 
ξεπεράσει το στρατηγικό αυτό 
σοκ. Οι Ζαπατίστας και το αντι-
παγκοσμιοποιητικό κίνημα 
ξαναέφεραν στο προσκήνιο τη 
δυνατότητα αυτόνομης παρέμ-
βασης των πληβείων στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό 
το  κ ίν η μα  α κό μα  κα ι  σ το 
Γκέτεμποργκ και τη Γένοβα δεν 
συντρίφτηκε από μια στρατιωτι-
κή μηχανή. Αντιμετώπισε τα δικά 
του στρατηγικά αδιέξοδα και είδε 
να ξεπουλιούνται τα οράματα 
του από τις ανεπαρκείς διαμεσο-
λαβήσεις. Ο Λούλα και ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν το μάξιμουμ που μπορούσε 
να φέρει ο αγνός μαχητικός 
ακτιβισμός εκείνης της περιό-
δου.

Στην περιοχή μας γέννησε 
εξεγέρσεις σαν του Γρηγορόπου-
λου, των Πλατειών, σαν του 
Ταξίμ και της Ροζάβα που δεν τις 
έλιωσαν οι ορδές του κράτους ή 
των φασιστών. Κατέρρευσαν 
από μόνες τους μέσα από την 
ανωριμότητα των υποκειμένων 
να διαμορφώσουν μια επιθετική 
πολιτική ανατροπής του καπιτα-
λιστικού κράτους.

Π λ έ ο ν  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  τ η ς 
εξέγερσης δεν  προκαλούν 
αντανακλαστικά φόβου. Πρέπει 
να διαμορφώσουμε ένα δυνα-
μικό που να διαχειριστεί με 
νηφαλιότητα και αυτοπεποίθη-
ση τον επόμενο αγώνα. Σε αυτή 
την κατεύθυνση θέλουμε να 
συμβάλουμε στη δημιουργική 
ανασυγκρότηση του Επαναστα-
τικού Υποκειμένου.

Γιατί η επόμενη αναθεώρηση 
του Κοινωνικού Συμβολαίου δεν 
πρέπει να έρθει από τις φασιστι-
κ έ ς  ο ρ δ έ ς  α λ λ ά  α π ό  τ ι ς 
απελευθερωτικές δυνάμεις του 
κινήματος! Σε αυτή τη μάχη που 
θα δοθεί πολύ σύντομα σας 
καλούμε για συστράτευση.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στο Μενίδι και στο κάθε Μενίδι 
έχουμε σαφή στάση και θέση: κάτω 
τα χέρια από την κοινότητα των 
Ρομά. Δεν θα αφήσουμε την κοινό-
τητα σε απόδοση συλλογικών 
ρατσιστικών ευθυνών με άλλοθι 
ένα νεκρό παιδί ή το εμπόριο 
πρέζας.  Όμως θα πρέπει να 
δώσουμε κάποια εργαλεία ώστε η 
τάξη μας να μην «τσιμπά» σε 
διχαστικά διλήμματα που προκα-
λούν τη διάσπαση και σύγχυση του 
στρατοπέδου μας.

Καπιταλισμός και
περιθωριοποίηση

Μια βασική δυσ-λειτουργία του 
καπιταλιστικού συστήματος είναι η 
περιθωριοποίηση κοινωνικών 
ομάδων. Η φτωχοποίηση και η 
ανεργία  ομάδων, γειτονιών, 
πόλεων ακόμα και ολόκληρων 
χωρών λειτουργεί «εξυγιαντικά» για 
το «όλον» σύστημα. Η συσσώρευση 
ολοένα και περισσότερου πλούτου 
και η διάλυση του κοινωνικού ιστού 
για πλειοψηφικά κομμάτια, συνι-
στούν έναν αέναο φαύλο κύκλο της 
οικονομικής λειτουργίας του 
καπιταλιστικού συστήματος. Η 
σημερινή απορρύθμιση είναι η 
αυριανή «ευκαιρία» για τους 
επενδυτές όπου θα αναδιανεμηθεί 
ο πλούτος, μέχρι ο ανταγωνισμός 
να ξαναφέρει την κοινωνική και 
οικονομική διάλυση. Όλα θα ήταν 
«περίφημα», αν αυτή η απορρύθμι-
ση δεν στοίχιζε σε εκατομμύρια 
ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Γενιές ολόκληρες εξοντώνονται 
σωματικά και ψυχολογικά για να 
ξαναπάρει μπρος η οικονομία.

Αυτή η οικονομική και κοινωνική 
απορρύθμιση έχει  πολλαπλά 
παράλληλα αποτελέσματα. Κομμά-
τια ολόκληρα χάνονται μέσα σε 
«διαφυγές» παραισθησιογόνων 
ουσιών. Κάθε είδους ναρκωτικές 
(όπως τις ονομάζουμε σήμερα) 
ουσίες και το αλκοόλ είναι μία μόνο 
πλε υ ρ ά .  Η  φτώχε ια  γεν νά ε ι 
ταυτόχρονα «παρακαμπτήριους» 
οδούς: ο τζόγος, η πορνεία, η 
επαιτεία και οι μικροκλοπές λει-
τουργούν σαν διέξοδοι στοιχειώ-
δους επιβίωσης. Στο ιδεολογικό 
επίπεδο η άρνηση του κυρίαρχου 
μοντέλου οργάνωσης οδηγεί στη 
ρομαντική αναπόληση του τόπου 
καταγωγής, της ταύτισης με τη 
γειτονιά ή ακόμα τη λατρεία θρη-
σκειών ή ανωνύμων αθλητικών 
εταιριών. Οι εθνοτικές καταβολές 
κοινωνικών ομάδων γίνονται 
αφορμή συγκρούσεων. Γύρω από 
την κυρίαρχη εθνική ομάδα (στην 
περίπτωση μας, την ελληνική) όσο 
μπορεί  να προσφέρει  όραμα 
ανάπτυξης, τότε οι εθνικές καταβο-
λές μειονοτήτων αφήνονται στη 
λήθη. Ας δούμε πως η ελπίδα 
απόκτησης αμερικανικής υπηκοό-
τητας στις ΗΠΑ  λειτουργεί σαν 
χωνευτήρι  λαών.  Όταν όμως 
αποτυγχάνει, όταν δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει μια καλύτερη προο-
πτική, τότε ανασύρονται μνήμες με 

άλλα εθνικά κέντρα. Πολλές φορές 
συνδυάζονται και κάποια πολιτιστι-
κά μοντέλα: διαφορετικές μουσικές 
προτιμήσεις και λαϊφστάιλ μπο-
ρούν να συγκροτήσουν διαφορετι-
κές κοινωνικές ομάδες που να 
βρίσκουν ψήγματα περηφάνιας και 
ύπαρξης σε ένα δυστοπικό περιβάλ-
λον.

Ειδικά για τους Ρομά έχει στηθεί ένα 
άψογο παιχνίδι ευθυνών από τη 
μεριά της συντεταγμένης πολιτείας. 
Για να αποφύγει το οικονομικό 
κόστος ενσωμάτωσης των Ρομά, 
τους έχει εγκαταλείψει σε ένα 
φυλετικό παρελθόντα χρόνο. Πριν 
από δεκαετίες, η εκπαίδευση δεν 
ήταν υποχρεωτική για κανένα  
Έλληνα πολίτη. Όμως μέσα από την 
9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευσης 
και το νομικό πλαίσιο  που τιμω-
ρούσε γονείς για εγκατάλειψη 
ανηλίκου, σιγά – σιγά και στο 
τελευταίο χωριό όλα τα παιδιά 
πηγαίνουν «φυσιολογικά» σχολείο. 
Στους Ρομά όμως, αυτή η μάχη 
«ενσωμάτωσης» δεν έχει δοθεί 
αποφασιστικά. Η εγκατάλειψη σε 
κοινότητες τσαντηριών με την 
παράλληλη «ανοχή» των διωκτικών 
αρχών στη μικρή παραβατικότητα 
στήνουν μια συνδιαλλαγή αναπα-
ραγωγής περιθωριακών πρα-
κτικών.

Το καπιταλιστικό σύστημα έχοντας 
γνώση του περιθωρίου, δημιουργεί 
ένα σύστημα λειτουργικότητας 
μέσα από νομιμοποιήσεις και 

Με αφορµή το Μενίδι: Ρατσισµός, φασισµός
και «µαφία εµπόρων ναρκωτικών»

Στις 8 του Ιούνη, µια αδέσποτη 

σφαίρα από παρακείµενη 

µ π α λ ω θ ι ά  σ κ ό τ ω σ ε  έ ν α 

µαθητή Δηµοτικού στο Μενίδι 

κατά τη διάρκεια της σχολικής 

γιορτής που γινόταν στο προαύλιο για το τέλος της ακαδηµαϊκής χρονιάς. Αυτό το τραγικό συµβάν έγινε αφορµή 

να στηθεί τις επόµενες µέρες ένα µικρό πογκρόµ απέναντι στην κοινότητα των Ροµά, µε εµπρησµούς σπιτιών και 

τοπικές οδοµαχίες µε αστυνοµικές δυνάµεις. Μέσα στο γενικό κλίµα στοχοποίησης, 23χρονος Ροµά καταδικά-
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ή, έστω, να ανεχτούμε να υπάρχ-
ει νομιμοποίηση ναζιστικών 
πολιτικών σχημάτων. Κανένα 
άλλοθι! Υπάρχει μια τομή που 
δεν χωρίζει τους επαναστάτες 
από τους μεταρρυθμιστές αλλά 
το ταξ ικό κ ίνημα από την 
αντεπανάσταση και αυτή είναι η 
αδιάλλακτη και ανυποχώρητη 
μάχη ζωής ή θανάτου απέναντι 
στη φασιστική λαίλαπα.

Δεν επιχειρούμε μια αναθεωρη-
τική προσέγγιση της παγκόσμι-
ας ιστορίας του εργατικού 
κινήματος. Δεν βάζουμε τον 
εαυτό μας πάνω από ιστορικά 
ρεύματα και επιστημονικές 
προσεγγίσεις στα οποία  στοιχί-
στηκαν κινήματα δεκαετίες 
τώρα. Θα ήταν υπερφίαλο, 
ανούσιο και εν τέλει άχρηστο, 
απαράδεκτο και επικίνδυνο. 
Ούτε προσπαθούμε να κάνουμε 
ένα άλμα στο παρελθόν να 
καμωθούμε πως ξεπεράστηκαν 
διαχωριστικές γραμμές αιώνων. 
Το ξαναδιάβασμα, όμως, της 
ιστορίας δείχνει πως αυτές οι 
τομές πρέπει να υπηρετούν μια 
γειωμένη ιστορική πραγματικό-
τητα.

Η διάσπαση της Α Διεθνούς δεν 
έγινε για την θεωρητική διαφω-
νία απέναντι στο Κράτος. Ούτε 
καν πάνω στην Παρισινή Κομ-
μούνα. Όλοι οι σύντροφοι ήταν  
υπέρ της επικράτησης των 
Κομμουνάριων. Όλες οι μεριές 
έ β λ ε π α ν  τ ι ς  δ ι κ έ ς  τ ο υ ς 
προσεγγίσεις να παίρνουν 
σάρκα και οστά σε αυτό το 
πείραμα. Η διάσπαση έγινε 
πάνω στις δυνατότητες και 
ευκαιρίες της επόμενη μέρας. Η 
ήττα του 1871 δεν ήταν σαν του 
1848. Η διαφωνία πάνω στις 
άμεσες δυνατότητες που μπορεί 

να είχε η εργατική τάξη οδήγησε 
από τη μια μεριά στην κοινο-
βουλευτική ενσωμάτωση της 
Γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας, 
στην αυτοεξορία του Μαρξ στις 
ΗΠΑ και στην επαναστατική 
επιμονή του Μπακούνιν στα 
αγροτικά κινήματα της Ιταλίας 
και Ισπανίας. 

Σήμερα, 30 χρόνια μετά την 
κατάρρευση του «σοσιαλιστι-
κού» στρατοπέδου το ταξικό 
κ ίν η μα  έ χε ι  δοκ ιμάσε ι  να 
ξεπεράσει το στρατηγικό αυτό 
σοκ. Οι Ζαπατίστας και το αντι-
παγκοσμιοποιητικό κίνημα 
ξαναέφεραν στο προσκήνιο τη 
δυνατότητα αυτόνομης παρέμ-
βασης των πληβείων στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό 
το  κ ίν η μα  α κό μα  κα ι  σ το 
Γκέτεμποργκ και τη Γένοβα δεν 
συντρίφτηκε από μια στρατιωτι-
κή μηχανή. Αντιμετώπισε τα δικά 
του στρατηγικά αδιέξοδα και είδε 
να ξεπουλιούνται τα οράματα 
του από τις ανεπαρκείς διαμεσο-
λαβήσεις. Ο Λούλα και ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν το μάξιμουμ που μπορούσε 
να φέρει ο αγνός μαχητικός 
ακτιβισμός εκείνης της περιό-
δου.

Στην περιοχή μας γέννησε 
εξεγέρσεις σαν του Γρηγορόπου-
λου, των Πλατειών, σαν του 
Ταξίμ και της Ροζάβα που δεν τις 
έλιωσαν οι ορδές του κράτους ή 
των φασιστών. Κατέρρευσαν 
από μόνες τους μέσα από την 
ανωριμότητα των υποκειμένων 
να διαμορφώσουν μια επιθετική 
πολιτική ανατροπής του καπιτα-
λιστικού κράτους.

Π λ έ ο ν  τ α  ε ρ γ α λ ε ί α  τ η ς 
εξέγερσης δεν  προκαλούν 
αντανακλαστικά φόβου. Πρέπει 
να διαμορφώσουμε ένα δυνα-
μικό που να διαχειριστεί με 
νηφαλιότητα και αυτοπεποίθη-
ση τον επόμενο αγώνα. Σε αυτή 
την κατεύθυνση θέλουμε να 
συμβάλουμε στη δημιουργική 
ανασυγκρότηση του Επαναστα-
τικού Υποκειμένου.

Γιατί η επόμενη αναθεώρηση 
του Κοινωνικού Συμβολαίου δεν 
πρέπει να έρθει από τις φασιστι-
κ έ ς  ο ρ δ έ ς  α λ λ ά  α π ό  τ ι ς 
απελευθερωτικές δυνάμεις του 
κινήματος! Σε αυτή τη μάχη που 
θα δοθεί πολύ σύντομα σας 
καλούμε για συστράτευση.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στο Μενίδι και στο κάθε Μενίδι 
έχουμε σαφή στάση και θέση: κάτω 
τα χέρια από την κοινότητα των 
Ρομά. Δεν θα αφήσουμε την κοινό-
τητα σε απόδοση συλλογικών 
ρατσιστικών ευθυνών με άλλοθι 
ένα νεκρό παιδί ή το εμπόριο 
πρέζας.  Όμως θα πρέπει να 
δώσουμε κάποια εργαλεία ώστε η 
τάξη μας να μην «τσιμπά» σε 
διχαστικά διλήμματα που προκα-
λούν τη διάσπαση και σύγχυση του 
στρατοπέδου μας.

Καπιταλισμός και
περιθωριοποίηση

Μια βασική δυσ-λειτουργία του 
καπιταλιστικού συστήματος είναι η 
περιθωριοποίηση κοινωνικών 
ομάδων. Η φτωχοποίηση και η 
ανεργία  ομάδων, γειτονιών, 
πόλεων ακόμα και ολόκληρων 
χωρών λειτουργεί «εξυγιαντικά» για 
το «όλον» σύστημα. Η συσσώρευση 
ολοένα και περισσότερου πλούτου 
και η διάλυση του κοινωνικού ιστού 
για πλειοψηφικά κομμάτια, συνι-
στούν έναν αέναο φαύλο κύκλο της 
οικονομικής λειτουργίας του 
καπιταλιστικού συστήματος. Η 
σημερινή απορρύθμιση είναι η 
αυριανή «ευκαιρία» για τους 
επενδυτές όπου θα αναδιανεμηθεί 
ο πλούτος, μέχρι ο ανταγωνισμός 
να ξαναφέρει την κοινωνική και 
οικονομική διάλυση. Όλα θα ήταν 
«περίφημα», αν αυτή η απορρύθμι-
ση δεν στοίχιζε σε εκατομμύρια 
ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Γενιές ολόκληρες εξοντώνονται 
σωματικά και ψυχολογικά για να 
ξαναπάρει μπρος η οικονομία.

Αυτή η οικονομική και κοινωνική 
απορρύθμιση έχει  πολλαπλά 
παράλληλα αποτελέσματα. Κομμά-
τια ολόκληρα χάνονται μέσα σε 
«διαφυγές» παραισθησιογόνων 
ουσιών. Κάθε είδους ναρκωτικές 
(όπως τις ονομάζουμε σήμερα) 
ουσίες και το αλκοόλ είναι μία μόνο 
πλε υ ρ ά .  Η  φτώχε ια  γεν νά ε ι 
ταυτόχρονα «παρακαμπτήριους» 
οδούς: ο τζόγος, η πορνεία, η 
επαιτεία και οι μικροκλοπές λει-
τουργούν σαν διέξοδοι στοιχειώ-
δους επιβίωσης. Στο ιδεολογικό 
επίπεδο η άρνηση του κυρίαρχου 
μοντέλου οργάνωσης οδηγεί στη 
ρομαντική αναπόληση του τόπου 
καταγωγής, της ταύτισης με τη 
γειτονιά ή ακόμα τη λατρεία θρη-
σκειών ή ανωνύμων αθλητικών 
εταιριών. Οι εθνοτικές καταβολές 
κοινωνικών ομάδων γίνονται 
αφορμή συγκρούσεων. Γύρω από 
την κυρίαρχη εθνική ομάδα (στην 
περίπτωση μας, την ελληνική) όσο 
μπορεί  να προσφέρει  όραμα 
ανάπτυξης, τότε οι εθνικές καταβο-
λές μειονοτήτων αφήνονται στη 
λήθη. Ας δούμε πως η ελπίδα 
απόκτησης αμερικανικής υπηκοό-
τητας στις ΗΠΑ  λειτουργεί σαν 
χωνευτήρι  λαών.  Όταν όμως 
αποτυγχάνει, όταν δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει μια καλύτερη προο-
πτική, τότε ανασύρονται μνήμες με 

άλλα εθνικά κέντρα. Πολλές φορές 
συνδυάζονται και κάποια πολιτιστι-
κά μοντέλα: διαφορετικές μουσικές 
προτιμήσεις και λαϊφστάιλ μπο-
ρούν να συγκροτήσουν διαφορετι-
κές κοινωνικές ομάδες που να 
βρίσκουν ψήγματα περηφάνιας και 
ύπαρξης σε ένα δυστοπικό περιβάλ-
λον.

Ειδικά για τους Ρομά έχει στηθεί ένα 
άψογο παιχνίδι ευθυνών από τη 
μεριά της συντεταγμένης πολιτείας. 
Για να αποφύγει το οικονομικό 
κόστος ενσωμάτωσης των Ρομά, 
τους έχει εγκαταλείψει σε ένα 
φυλετικό παρελθόντα χρόνο. Πριν 
από δεκαετίες, η εκπαίδευση δεν 
ήταν υποχρεωτική για κανένα  
Έλληνα πολίτη. Όμως μέσα από την 
9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευσης 
και το νομικό πλαίσιο  που τιμω-
ρούσε γονείς για εγκατάλειψη 
ανηλίκου, σιγά – σιγά και στο 
τελευταίο χωριό όλα τα παιδιά 
πηγαίνουν «φυσιολογικά» σχολείο. 
Στους Ρομά όμως, αυτή η μάχη 
«ενσωμάτωσης» δεν έχει δοθεί 
αποφασιστικά. Η εγκατάλειψη σε 
κοινότητες τσαντηριών με την 
παράλληλη «ανοχή» των διωκτικών 
αρχών στη μικρή παραβατικότητα 
στήνουν μια συνδιαλλαγή αναπα-
ραγωγής περιθωριακών πρα-
κτικών.

Το καπιταλιστικό σύστημα έχοντας 
γνώση του περιθωρίου, δημιουργεί 
ένα σύστημα λειτουργικότητας 
μέσα από νομιμοποιήσεις και 

Με αφορµή το Μενίδι: Ρατσισµός, φασισµός
και «µαφία εµπόρων ναρκωτικών»

Στις 8 του Ιούνη, µια αδέσποτη 

σφαίρα από παρακείµενη 

µ π α λ ω θ ι ά  σ κ ό τ ω σ ε  έ ν α 

µαθητή Δηµοτικού στο Μενίδι 

κατά τη διάρκεια της σχολικής 
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στηκε µε 40 µήνες φυλακή για άσκοπους πυροβολισµούς, την ώρα που οι µπαλωθιές στην κηδεία Μητσοτάκη 
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

απαγορεύσεις που να εξυπηρετεί 
τους οικονομικούς του στόχους, να 
συγκρατεί τον κοινωνικό ιστό και 
μέσα από βαλβίδες ασφαλείας να 
εξισορροπεί την κοινωνική απόρρι-
ψη. Πριν από έναν αιώνα η ηρωίνη 
και ο απλός καπνός ήταν νόμιμα, 
σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. 
Έχουν ενδιαφέρον τα διαφορετικά 
συστήματα απαγορεύσεων.  Αυτό 
συμβαίνει όχι γιατί το σύστημα 
θέλει να «λύσει» κάποιο πρόβλημα 
αλλά οργανώνει καλύτερα το 
πλέγμα οικονομικής και κοινωνικής 
εκμετάλλευσης αυτής της παρά-
πλευρης λειτουργίας. 

Στην κάνναβη επιτρέπεται η χρήση 
και απαγορεύεται η εμπορία ενώ 
στον παραδοσιακό καπνό ισχύει το 
ανάποδο. Κάποιες χώρες έχουν 
ολόκληρες γεωγραφικές ζώνες 
ελεύθερης χρήσης. Στον τζόγο 
άλλοτε το σύστημα μπορεί να 
δημιουργεί αυστηρές «ζώνες» 
παιχνιδιού κι άλλοτε να τα αφήνει 
εντελώς ελεύθερα. Καζίνο και 
προποτζίδ ικα συνιστούν ένα 
πλέγμα υποκρισίας μαζί με το 
νομικό οπλοστάσιο που απα-
γορεύει συμμετοχή ανηλίκων και 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
εθισμού και απώλειας περιουσίας. 
Η πορνεία αλλού είναι νόμιμη κι 
αλλού παράνομη, ενώ στις σκανδι-
ναβικές χώρες τιμωρείται ο πελάτης 
και όχι η εκδιδόμενη. Η επαιτεία 
είναι παράνομη και ο οπαδισμός 
είναι «γνήσιο κίνημα, φτάνει να μην 
ξεφεύγει στα έκτροπα του χουλι-
γκανισμού» και της βίας όπου 
διώκεται ως ιδιώνυμο έγκλημα.

Κρίση και  περιθώριο 

Σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης 
το περιθωριοποιημένο κομμάτι της 
κοινωνίας δεν λειτουργεί απορρυθ-
μιστικά. Προγράμματα ενσωμάτω-
σης δίνουν δουλειά και βοηθούν 
στην κυκλοφορία του κεφαλαίου. Η 
μ ικροεγκληματ ικότητα  ε ίνα ι 
ανεκτή: όταν πάνε καλά οι δουλειές 
μια κλοπή φρατζόλας ψωμιού ή 
ενός πεντάευρου αντιμετωπίζεται 
από τον παθόντα με κατανόηση και 

υπομονή. Οι τζογαδόροι έχουν μια 
οικογένεια και έναν κοινωνικό 
περίγυρο οικονομικά ανθεκτικό να 
τους βοηθήσει να ανακάμψουν. 

Το κοινωνικό περιθώριο ήταν πάντα 
«δίπλα»  στην εργατική τάξη και στη 
φτωχή νεολαία. Ακόμα και όταν 
αστικά κομμάτια γοητεύονται από 
τον πολιτισμό και τις ιδεολογίες που 
συγκροτούνται  γύρω από το 
κοινωνικό περιθώριο, η χωροταξική 
και κοινωνική διάταξή του βρίσκεται 
στις περιοχές της εργασίας. Οι 
μικροκλοπές δεν χτυπάνε το 
«μεγάλο κεφάλαιο»  γ ιατ ί  τα 
κλεφτρόνια δεν θα μπούνε σε 
βιλάρες και δε θα χακάρουν τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των 
καπιταλιστών. Τα φτωχοπρεζόνια 
δεν έχουν προσωπικό ντίλερ που 
τους τα φέρνει στο κότερο.  Οι 
πόρνες έχουν στέκια εκεί που 
μπορούν να κυκλοφορήσουν οι 
υποψήφιοι πελάτες τους. Όταν 
όμως η παγκόσμια οικονομική 
κρίση φτάνει στον έβδομο χρόνο, η 
ευρύτερη κοινωνική ανεκτικότητα 
δοκιμάζεται.

Η δόση γίνεται πιο ακριβή και η 
κάθε μικροκλοπή πονάει αφάντα-
στα τον παθόντα. Η απώλεια 50 
ευρώ γίνεται, πλέον, ζήτημα ζωής ή 
θανάτου για τον κλέφτη ή τον 
«νοικοκύρη». Το μεροκάματο δε 
φτάνει ούτε για «ζήτω» και μπορεί 
να θυσιαστεί σε ένα μπουκάλι 
ουίσκι ή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» 
φέρνοντας σε απόγνωση πεινα-
σμένες οικογένειες. Οι εκδιδόμενες 
γυναίκες και άντρες έχουν ακόμα 
πιο πλημμελή ιατροφαρμακευτική 
φροντίδα και εμπλέκονται με τον 
φτωχό «πελάτη» σε ένα παιχνίδι 
θανάτου. Οι «πελάτες» απαιτούν 
ολοένα και «περισσότερα» για 
λιγότερα χρήματα, πολλές φορές με 
μηδενικούς κανόνες υγιεινής, οι 
εκδιδόμενες υποχωρούν για λόγους 
οικονομικής επιβίωσης και η 
κακοποίηση, η μετάδοση αρρω-
στιών λειτουργεί σαν ωρολογιακή 
βόμβα. Οι επαίτες είναι «ενοχλητι-
κοί» και «βρώμικοι» ενώ πέφτουν 
σ υ χ ν ά  θ ύ μ α τα  κ υ κ λ ώ μ α το ς 

εκμετάλλευσης. Γειτονιές είναι 
ακόμα πιο ευάλωτες στον τοπι-
κισμό και την οπαδική λατρεία. 
Ιδιοκτήτες ομάδων εκλέγουν 
δημάρχους  και  δημιουργούν 
στρατούς οπαδών αποφασισμένων 
να «πέσουν» στην υπεράσπιση της 
«ομάδας», του «γηπέδου», του 
«προέδρου» της «πόλης».

Ο φασισμός σαν εφιαλτική 
πρόταση διεξόδου

Η αδυναμία του κράτους, σε περίο-
δο οικονομικής κρίσης, να προ-
σφέρει συνεκτικό πλαίσιο προστα-
σίας στην υπόλοιπη εργατική τάξη, 
την κάνει ευάλωτη σε παραπέρα 
περιθωριοποίησή της. Εδώ, ο 
φασισμός επενδύει σε μια αγανά-
κτηση σιγοντάροντας την εξατομι-
κοποίηση και απελπισία των λαϊκών 
μαζών. Η εργατική τάξη γίνεται 
κοινωνός των ναζιστικών κελευ-
σμάτων, ως αποδιοργανωμένα 
πρόβατα, απελπισμένα και ηττημέ-
να. Οι ναζί σιγοντάρουν τον τρόμο, 
μετατρέποντας τους εργαζόμενους 
από συλλογικά όντα με δυνατότητα 
μάχης σε μικροαστικές ατομικό-
τητες αφημένες στην καθολική βία 
μιας χαοτικής κοινωνίας.

Οι ναζιστικές και ακροδεξιές καμπά-
νιες είναι έξυπνα δομημένες να 
πατάνε σε δύο βάρκες, ώστε να 
μπορούν να συγκινούν διαφορετι-
κά κοινωνικά κομμάτια. Βασίζονται 
σε μια αφηρημένη ρητορεία που να 
μπορεί ο κάθε μικροαστός να 
ταυτίζεται με όποιο τμήμα τον 
βολεύει. Στο «όχι στους (τσιγγά-
νους)  εμπόρους (μαφιόζους) 
ναρκωτικών», «όχι στα κυκλώματα 
εμπόρων επαιτών», «έξω τα μπουρ-
δέλα που εκμεταλλεύονται γυνα-
ίκες από τη γειτονιά μας» είναι θολό 
αν το πρόβλημα είναι στη φυλετική 
ταυτότητα, στο ρόλο της διακίνη-
σης ή στην καθεαυτό χρήση των 
ναρκωτικών.

Σκοπός τους είναι να τονώσουν την 
αντίθεση «κοινωνίας» και «περιθω-
ρίου» ενδυναμώνοντας, όμως, τη 
μικροαστική κανιβαλιστική προο-
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πτική. Η οργανωμένη δημοκρατία 
είναι αδύναμη να παρέχει συνολική 
διέξοδο, οπότε μόνη «προσωρινή» 
λύση είναι να απομακρυνθεί το 
«πρόβλημα» από τη γειτονιά «μου» 
και το σπίτι «μου». Η κοινωνία θα 
συνεχίζει να κανιβαλίζει στους 
κοινωνικά απόκληρους, φτάνει 
όμως, να μη γίνεται «στο Μενίδι 
μου», «στον Πειραιά μου», στον 
«Άγιο Παντελεήμονα μου». Ο 
ηττημένος εργάτης έχει κουραστεί 
να αναζητεί συνολικές λύσεις και 
μπορεί να υποκύψει στη στρουθο-
καμηλιστική οπτική, αφήνοντας τα 
Τάγματα Εφόδου να καθορίσουν 
ποιος είναι ο «πρεζέμπορος» και 
ποια η «τσατσά».

Όμως ούτε οι ναζί δίνουν «λύση». Ο 
Άγιος Παντελεήμονας δεν άλλαξε 
τρία χρόνια που ήταν κάτω από την 
κυριαρχία των ταγμάτων της 
Χρυσής Αυγής.  Ακόμα και  οι 
φασίστες υπόσχονται μόνο μετά 
από την «Τελική Λύση», δηλαδή τη 
μαζική εξολόθρευση εκατομμυρίων 
αλλόθρησκων, αλλοεθνών και 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν . 

Η ταξική στρατηγική και το 
δήθεν ρεαλιστικό ερώτημα 
«μέχρι τότε, όμως;»

Πρέπει να μπορούμε να δίνουμε 
καθαρές και ντόμπρες απαντήσεις 
στα ερωτήματα. Το «περιθώριο» 
είναι πρόβλημα για την ίδια την 
τάξη μας. Δεν είναι «μαγκιά» να 
χάνονται εκατομμύρια μέλη της 
τάξης μας σε αυταπάτες μέσα από 
παραισθήσεις, εθνικές, θρησκευτι-
κές, τοπικιστικές ή οπαδικές ιδεολο-
γίες. Είναι θλιβερό φαινόμενο να 
κλέβεις φτωχούς ανθρώπους ή να 
αναζητάς στο τζόγο λύση ή να 
μετατρέπεις το κορμί σου σε 
εμπορεύσιμο υλικό. 

Πρέπει όμως να καταλάβουμε πως 
αν στην περίοδο της ανάπτυξης τα 
«κοινωνικά προγράμματα» ενσω-
μάτωσης δεν έδωσαν λύση, πολύ 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ ή μ ε ρ α  δ ε ν 
περισσεύει σεντς από τους καπιτα-

λιστές για αυτά. Μάλιστα μετατρέ-
πουν ολοένα και περισσότερα 
κομμάτια της «οργανωμένης» 
εργατικής τάξης σε «περιθώριο» 
μέσα από τον πόλεμο στην περι-
φέρεια και την κοινωνική αποδιορ-
γάνωση των μητροπόλεων. Όσο 
αφήνουμε το καπιταλιστικό σύστη-
μ α  σ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ,  τ ό σ ο  ο ι 
επιπτώσεις περιθωριοποίησης θα 
εξαπλώνονται στην τάξη. Απέναντι, 
λοιπόν, σε ένα αδιέξοδο παρόν και 
στο εφιαλτικό μέλλον των ναζί 
χρειάζεται να υψώσουμε το όραμα 
της Κοινωνικής Απελευθέρωσης 
για μια κοινωνία ισότητας και 
αδελφοσύνης που δε θα χρειαζό-
μαστε «διεξόδους» από την άθλια 
καθημερινότητα.

Η οργάνωση αυτής της ανατροπής 
χρειάζεται, όμως, μια καθαρή θέση 
για την παρούσα μάχη. Από τη μία, 
οι περιθωριακές συμπεριφορές και 
ιδεολογίες πρέπει να μείνουν 
μακριά από το εσωτερικό των 
οργανώσεων της τάξης μας. Ο 
μαχητής της απελευθέρωσης δεν 
μπορεί να είναι «κόκκαλο» στη 
ντρόγκα, ούτε να κλέβει το κοινω-
νικό υποκείμενο της επανάστασης. 
Δεν μπορούν σύντροφοι να έχουν 
αντιπαραθέσεις λόγω ομάδας ή 
γειτονιάς. Δεν αφορά μια αφηρημέ-
νη κομμουνιστική ηθικοπλασία, 
αλλά μια συνειδητή ένταξη σε ένα 
ανώτερο στόχο που υπερβαίνει τις 
μικροαστικές, ατομικιστικές ταυτό-
τητες. 

Από την άλλη όμως, διεκδικούμε 
την πλήρη αντικατασταλτική 
πολιτική απέναντι σε περιθωριακές 
ομάδες. Δεν μπορούμε να αναπα-
ράγουμε τη λογική της καταστολής 
ως λύση στα κοινωνικά προβλήμα-
τα. Το κυνήγι μαγισσών απέναντι πχ 
«στους εμπόρους ναρκωτικών» όχι 
μόνο δεν λύνει το πρόβλημα 
παράνομης διακίνησης ναρκω-
τικών, αλλά συμβιβάζει την τάξη με 
τη λογική «μακριά από μας και όπου 
αλλού» και εν τέλει ανοίγει το δρόμο 
σε ναζιστικές ή μπατσικές εκκαθα-
ρίσεις. Το «όχι στους εμπόρους – ναι 
στους χρήστες» είναι υποκριτικό 

γιατί τους παραδίδει άνευ όρων στο 
παράνομο κύκλωμα των εμπόρων – 
μπάτσων – δικαστών. Η πλήρης 
νομιμοποίηση χρήσης και εμπορίας 
κάθε ναρκωτικής ουσίας,  η νομιμο-
ποίηση της οπλοφορίας, η εκδίωξη 
της αστυνομίας και σεκιούριτι από 
τα γήπεδα, μπαρ, mall και κάθε 
χώρο διασκέδασης, το δικαίωμα 
κάθε εθνότητας ή θρησκείας να έχει 
χώρους συγκέντρωσης, δεν απαντά 
φυσικά στην υπέρβαση των ταυτο-
τήτων. Μέχρι τότε όμως, θέλουμε 
να αφοπλίσουμε τις δυνάμεις των 
αφεντικών που διαχωρίζουν την 
τάξη μας σε «νόμιμους» και «παρά-
νομους» και να διασπούν τεχνητά 
το στρατόπεδο μας σε εσωστρεφείς 
αντιπαραθέσεις. 

Η εξαφάνιση του «περιθωρίου» θα 
έρθει μέσα από την εξαφάνιση των 
αιτιών που δημιουργούν αυτή τη 
συμπεριφορά. Μέχρι τότε, όμως, η 
πλήρη νομιμοποίηση και η διασφά-
λιση απρόσκοπτης πρόσβασης με 
ελεγχόμενους όρους υγιεινής, 
τουλάχιστον αποκόπτει  τους 
« χ ρ ή σ τ ε ς »  α π ό  π α ρ ά ν ο μ α 
κυκλώματα και μειώνει τον εγκλη-
ματικό κύκλο. Δεν αφήνουμε το 
κράτος να ασελγεί στο «περιθώριο» 
αλλά δεν θέλουμε να είμαστε το 
περήφανο περιθώριο. 

Διεκδικούμε για ολόκληρη την 
κοινωνία ένα μέλλον αλληλεγγύης, 
ισότητας που δεν θα προκαλεί 
αισθήματα απογοήτευσης, διαφυ-
γής και απελπισίας. Μια αυριανή 
κοινωνία που η ίδια η καθημερινό-
τητά της θα «διεγείρει» και θα 
εμπνέει με αφάνταστα κύματα 
δημιουργικότητας τα μέλη της και 
θα προκαλεί διάθεση για ζωή και 
συμμετοχή.  

Αλέξανδρος Γανδής
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

απαγορεύσεις που να εξυπηρετεί 
τους οικονομικούς του στόχους, να 
συγκρατεί τον κοινωνικό ιστό και 
μέσα από βαλβίδες ασφαλείας να 
εξισορροπεί την κοινωνική απόρρι-
ψη. Πριν από έναν αιώνα η ηρωίνη 
και ο απλός καπνός ήταν νόμιμα, 
σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. 
Έχουν ενδιαφέρον τα διαφορετικά 
συστήματα απαγορεύσεων.  Αυτό 
συμβαίνει όχι γιατί το σύστημα 
θέλει να «λύσει» κάποιο πρόβλημα 
αλλά οργανώνει καλύτερα το 
πλέγμα οικονομικής και κοινωνικής 
εκμετάλλευσης αυτής της παρά-
πλευρης λειτουργίας. 

Στην κάνναβη επιτρέπεται η χρήση 
και απαγορεύεται η εμπορία ενώ 
στον παραδοσιακό καπνό ισχύει το 
ανάποδο. Κάποιες χώρες έχουν 
ολόκληρες γεωγραφικές ζώνες 
ελεύθερης χρήσης. Στον τζόγο 
άλλοτε το σύστημα μπορεί να 
δημιουργεί αυστηρές «ζώνες» 
παιχνιδιού κι άλλοτε να τα αφήνει 
εντελώς ελεύθερα. Καζίνο και 
προποτζίδ ικα συνιστούν ένα 
πλέγμα υποκρισίας μαζί με το 
νομικό οπλοστάσιο που απα-
γορεύει συμμετοχή ανηλίκων και 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
εθισμού και απώλειας περιουσίας. 
Η πορνεία αλλού είναι νόμιμη κι 
αλλού παράνομη, ενώ στις σκανδι-
ναβικές χώρες τιμωρείται ο πελάτης 
και όχι η εκδιδόμενη. Η επαιτεία 
είναι παράνομη και ο οπαδισμός 
είναι «γνήσιο κίνημα, φτάνει να μην 
ξεφεύγει στα έκτροπα του χουλι-
γκανισμού» και της βίας όπου 
διώκεται ως ιδιώνυμο έγκλημα.

Κρίση και  περιθώριο 

Σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης 
το περιθωριοποιημένο κομμάτι της 
κοινωνίας δεν λειτουργεί απορρυθ-
μιστικά. Προγράμματα ενσωμάτω-
σης δίνουν δουλειά και βοηθούν 
στην κυκλοφορία του κεφαλαίου. Η 
μ ικροεγκληματ ικότητα  ε ίνα ι 
ανεκτή: όταν πάνε καλά οι δουλειές 
μια κλοπή φρατζόλας ψωμιού ή 
ενός πεντάευρου αντιμετωπίζεται 
από τον παθόντα με κατανόηση και 

υπομονή. Οι τζογαδόροι έχουν μια 
οικογένεια και έναν κοινωνικό 
περίγυρο οικονομικά ανθεκτικό να 
τους βοηθήσει να ανακάμψουν. 

Το κοινωνικό περιθώριο ήταν πάντα 
«δίπλα»  στην εργατική τάξη και στη 
φτωχή νεολαία. Ακόμα και όταν 
αστικά κομμάτια γοητεύονται από 
τον πολιτισμό και τις ιδεολογίες που 
συγκροτούνται  γύρω από το 
κοινωνικό περιθώριο, η χωροταξική 
και κοινωνική διάταξή του βρίσκεται 
στις περιοχές της εργασίας. Οι 
μικροκλοπές δεν χτυπάνε το 
«μεγάλο κεφάλαιο»  γ ιατ ί  τα 
κλεφτρόνια δεν θα μπούνε σε 
βιλάρες και δε θα χακάρουν τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των 
καπιταλιστών. Τα φτωχοπρεζόνια 
δεν έχουν προσωπικό ντίλερ που 
τους τα φέρνει στο κότερο.  Οι 
πόρνες έχουν στέκια εκεί που 
μπορούν να κυκλοφορήσουν οι 
υποψήφιοι πελάτες τους. Όταν 
όμως η παγκόσμια οικονομική 
κρίση φτάνει στον έβδομο χρόνο, η 
ευρύτερη κοινωνική ανεκτικότητα 
δοκιμάζεται.

Η δόση γίνεται πιο ακριβή και η 
κάθε μικροκλοπή πονάει αφάντα-
στα τον παθόντα. Η απώλεια 50 
ευρώ γίνεται, πλέον, ζήτημα ζωής ή 
θανάτου για τον κλέφτη ή τον 
«νοικοκύρη». Το μεροκάματο δε 
φτάνει ούτε για «ζήτω» και μπορεί 
να θυσιαστεί σε ένα μπουκάλι 
ουίσκι ή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» 
φέρνοντας σε απόγνωση πεινα-
σμένες οικογένειες. Οι εκδιδόμενες 
γυναίκες και άντρες έχουν ακόμα 
πιο πλημμελή ιατροφαρμακευτική 
φροντίδα και εμπλέκονται με τον 
φτωχό «πελάτη» σε ένα παιχνίδι 
θανάτου. Οι «πελάτες» απαιτούν 
ολοένα και «περισσότερα» για 
λιγότερα χρήματα, πολλές φορές με 
μηδενικούς κανόνες υγιεινής, οι 
εκδιδόμενες υποχωρούν για λόγους 
οικονομικής επιβίωσης και η 
κακοποίηση, η μετάδοση αρρω-
στιών λειτουργεί σαν ωρολογιακή 
βόμβα. Οι επαίτες είναι «ενοχλητι-
κοί» και «βρώμικοι» ενώ πέφτουν 
σ υ χ ν ά  θ ύ μ α τα  κ υ κ λ ώ μ α το ς 

εκμετάλλευσης. Γειτονιές είναι 
ακόμα πιο ευάλωτες στον τοπι-
κισμό και την οπαδική λατρεία. 
Ιδιοκτήτες ομάδων εκλέγουν 
δημάρχους  και  δημιουργούν 
στρατούς οπαδών αποφασισμένων 
να «πέσουν» στην υπεράσπιση της 
«ομάδας», του «γηπέδου», του 
«προέδρου» της «πόλης».

Ο φασισμός σαν εφιαλτική 
πρόταση διεξόδου

Η αδυναμία του κράτους, σε περίο-
δο οικονομικής κρίσης, να προ-
σφέρει συνεκτικό πλαίσιο προστα-
σίας στην υπόλοιπη εργατική τάξη, 
την κάνει ευάλωτη σε παραπέρα 
περιθωριοποίησή της. Εδώ, ο 
φασισμός επενδύει σε μια αγανά-
κτηση σιγοντάροντας την εξατομι-
κοποίηση και απελπισία των λαϊκών 
μαζών. Η εργατική τάξη γίνεται 
κοινωνός των ναζιστικών κελευ-
σμάτων, ως αποδιοργανωμένα 
πρόβατα, απελπισμένα και ηττημέ-
να. Οι ναζί σιγοντάρουν τον τρόμο, 
μετατρέποντας τους εργαζόμενους 
από συλλογικά όντα με δυνατότητα 
μάχης σε μικροαστικές ατομικό-
τητες αφημένες στην καθολική βία 
μιας χαοτικής κοινωνίας.

Οι ναζιστικές και ακροδεξιές καμπά-
νιες είναι έξυπνα δομημένες να 
πατάνε σε δύο βάρκες, ώστε να 
μπορούν να συγκινούν διαφορετι-
κά κοινωνικά κομμάτια. Βασίζονται 
σε μια αφηρημένη ρητορεία που να 
μπορεί ο κάθε μικροαστός να 
ταυτίζεται με όποιο τμήμα τον 
βολεύει. Στο «όχι στους (τσιγγά-
νους)  εμπόρους (μαφιόζους) 
ναρκωτικών», «όχι στα κυκλώματα 
εμπόρων επαιτών», «έξω τα μπουρ-
δέλα που εκμεταλλεύονται γυνα-
ίκες από τη γειτονιά μας» είναι θολό 
αν το πρόβλημα είναι στη φυλετική 
ταυτότητα, στο ρόλο της διακίνη-
σης ή στην καθεαυτό χρήση των 
ναρκωτικών.

Σκοπός τους είναι να τονώσουν την 
αντίθεση «κοινωνίας» και «περιθω-
ρίου» ενδυναμώνοντας, όμως, τη 
μικροαστική κανιβαλιστική προο-
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πτική. Η οργανωμένη δημοκρατία 
είναι αδύναμη να παρέχει συνολική 
διέξοδο, οπότε μόνη «προσωρινή» 
λύση είναι να απομακρυνθεί το 
«πρόβλημα» από τη γειτονιά «μου» 
και το σπίτι «μου». Η κοινωνία θα 
συνεχίζει να κανιβαλίζει στους 
κοινωνικά απόκληρους, φτάνει 
όμως, να μη γίνεται «στο Μενίδι 
μου», «στον Πειραιά μου», στον 
«Άγιο Παντελεήμονα μου». Ο 
ηττημένος εργάτης έχει κουραστεί 
να αναζητεί συνολικές λύσεις και 
μπορεί να υποκύψει στη στρουθο-
καμηλιστική οπτική, αφήνοντας τα 
Τάγματα Εφόδου να καθορίσουν 
ποιος είναι ο «πρεζέμπορος» και 
ποια η «τσατσά».

Όμως ούτε οι ναζί δίνουν «λύση». Ο 
Άγιος Παντελεήμονας δεν άλλαξε 
τρία χρόνια που ήταν κάτω από την 
κυριαρχία των ταγμάτων της 
Χρυσής Αυγής.  Ακόμα και  οι 
φασίστες υπόσχονται μόνο μετά 
από την «Τελική Λύση», δηλαδή τη 
μαζική εξολόθρευση εκατομμυρίων 
αλλόθρησκων, αλλοεθνών και 
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν . 

Η ταξική στρατηγική και το 
δήθεν ρεαλιστικό ερώτημα 
«μέχρι τότε, όμως;»

Πρέπει να μπορούμε να δίνουμε 
καθαρές και ντόμπρες απαντήσεις 
στα ερωτήματα. Το «περιθώριο» 
είναι πρόβλημα για την ίδια την 
τάξη μας. Δεν είναι «μαγκιά» να 
χάνονται εκατομμύρια μέλη της 
τάξης μας σε αυταπάτες μέσα από 
παραισθήσεις, εθνικές, θρησκευτι-
κές, τοπικιστικές ή οπαδικές ιδεολο-
γίες. Είναι θλιβερό φαινόμενο να 
κλέβεις φτωχούς ανθρώπους ή να 
αναζητάς στο τζόγο λύση ή να 
μετατρέπεις το κορμί σου σε 
εμπορεύσιμο υλικό. 

Πρέπει όμως να καταλάβουμε πως 
αν στην περίοδο της ανάπτυξης τα 
«κοινωνικά προγράμματα» ενσω-
μάτωσης δεν έδωσαν λύση, πολύ 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σ ή μ ε ρ α  δ ε ν 
περισσεύει σεντς από τους καπιτα-

λιστές για αυτά. Μάλιστα μετατρέ-
πουν ολοένα και περισσότερα 
κομμάτια της «οργανωμένης» 
εργατικής τάξης σε «περιθώριο» 
μέσα από τον πόλεμο στην περι-
φέρεια και την κοινωνική αποδιορ-
γάνωση των μητροπόλεων. Όσο 
αφήνουμε το καπιταλιστικό σύστη-
μ α  σ ε  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ,  τ ό σ ο  ο ι 
επιπτώσεις περιθωριοποίησης θα 
εξαπλώνονται στην τάξη. Απέναντι, 
λοιπόν, σε ένα αδιέξοδο παρόν και 
στο εφιαλτικό μέλλον των ναζί 
χρειάζεται να υψώσουμε το όραμα 
της Κοινωνικής Απελευθέρωσης 
για μια κοινωνία ισότητας και 
αδελφοσύνης που δε θα χρειαζό-
μαστε «διεξόδους» από την άθλια 
καθημερινότητα.

Η οργάνωση αυτής της ανατροπής 
χρειάζεται, όμως, μια καθαρή θέση 
για την παρούσα μάχη. Από τη μία, 
οι περιθωριακές συμπεριφορές και 
ιδεολογίες πρέπει να μείνουν 
μακριά από το εσωτερικό των 
οργανώσεων της τάξης μας. Ο 
μαχητής της απελευθέρωσης δεν 
μπορεί να είναι «κόκκαλο» στη 
ντρόγκα, ούτε να κλέβει το κοινω-
νικό υποκείμενο της επανάστασης. 
Δεν μπορούν σύντροφοι να έχουν 
αντιπαραθέσεις λόγω ομάδας ή 
γειτονιάς. Δεν αφορά μια αφηρημέ-
νη κομμουνιστική ηθικοπλασία, 
αλλά μια συνειδητή ένταξη σε ένα 
ανώτερο στόχο που υπερβαίνει τις 
μικροαστικές, ατομικιστικές ταυτό-
τητες. 

Από την άλλη όμως, διεκδικούμε 
την πλήρη αντικατασταλτική 
πολιτική απέναντι σε περιθωριακές 
ομάδες. Δεν μπορούμε να αναπα-
ράγουμε τη λογική της καταστολής 
ως λύση στα κοινωνικά προβλήμα-
τα. Το κυνήγι μαγισσών απέναντι πχ 
«στους εμπόρους ναρκωτικών» όχι 
μόνο δεν λύνει το πρόβλημα 
παράνομης διακίνησης ναρκω-
τικών, αλλά συμβιβάζει την τάξη με 
τη λογική «μακριά από μας και όπου 
αλλού» και εν τέλει ανοίγει το δρόμο 
σε ναζιστικές ή μπατσικές εκκαθα-
ρίσεις. Το «όχι στους εμπόρους – ναι 
στους χρήστες» είναι υποκριτικό 

γιατί τους παραδίδει άνευ όρων στο 
παράνομο κύκλωμα των εμπόρων – 
μπάτσων – δικαστών. Η πλήρης 
νομιμοποίηση χρήσης και εμπορίας 
κάθε ναρκωτικής ουσίας,  η νομιμο-
ποίηση της οπλοφορίας, η εκδίωξη 
της αστυνομίας και σεκιούριτι από 
τα γήπεδα, μπαρ, mall και κάθε 
χώρο διασκέδασης, το δικαίωμα 
κάθε εθνότητας ή θρησκείας να έχει 
χώρους συγκέντρωσης, δεν απαντά 
φυσικά στην υπέρβαση των ταυτο-
τήτων. Μέχρι τότε όμως, θέλουμε 
να αφοπλίσουμε τις δυνάμεις των 
αφεντικών που διαχωρίζουν την 
τάξη μας σε «νόμιμους» και «παρά-
νομους» και να διασπούν τεχνητά 
το στρατόπεδο μας σε εσωστρεφείς 
αντιπαραθέσεις. 

Η εξαφάνιση του «περιθωρίου» θα 
έρθει μέσα από την εξαφάνιση των 
αιτιών που δημιουργούν αυτή τη 
συμπεριφορά. Μέχρι τότε, όμως, η 
πλήρη νομιμοποίηση και η διασφά-
λιση απρόσκοπτης πρόσβασης με 
ελεγχόμενους όρους υγιεινής, 
τουλάχιστον αποκόπτει  τους 
« χ ρ ή σ τ ε ς »  α π ό  π α ρ ά ν ο μ α 
κυκλώματα και μειώνει τον εγκλη-
ματικό κύκλο. Δεν αφήνουμε το 
κράτος να ασελγεί στο «περιθώριο» 
αλλά δεν θέλουμε να είμαστε το 
περήφανο περιθώριο. 

Διεκδικούμε για ολόκληρη την 
κοινωνία ένα μέλλον αλληλεγγύης, 
ισότητας που δεν θα προκαλεί 
αισθήματα απογοήτευσης, διαφυ-
γής και απελπισίας. Μια αυριανή 
κοινωνία που η ίδια η καθημερινό-
τητά της θα «διεγείρει» και θα 
εμπνέει με αφάνταστα κύματα 
δημιουργικότητας τα μέλη της και 
θα προκαλεί διάθεση για ζωή και 
συμμετοχή.  

Αλέξανδρος Γανδής
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Ο Ισπανικός Εμφύλιος μπορεί να 
συγκαταλεχθεί κάλλιστα στα 
μεγαλύτερα what if της επαναστα-
τικής ιστορίας, όχι μόνο για τη 
μοίρα των χωρών και των κοινω-
νιών της Ιβηρικής Χερσονήσου, 
αλλά και όλων των προοδευτικών 
ταξικών δυνάμεων της Ευρώπης. Το 
μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου θα 
προβλεπόταν πιθανότατα λιγότερο 
δυσοίωνο σε μία πιθανή επικράτη-
ση του ετερογενούς στρατοπέδου 
των Δημοκρατικών (σοσιαλιστές, 
κομμουνιστές, αναρχικοί, ρεπουμ-
πλικάνοι, αποσχιστικά κινήματα), 
ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη και 
τα δεδομένα στο επερχόμενο 
σφαγείο του Β’  Παγκοσμίου 
Πολέμου, αν και ακόμα και σε μια 
τέτοια περίπτωση η επανάσταση 
θα είχε μακρύ δρόμο μπροστά της. 

Αντιθέτως,  θριαμβευτές στη 
λυσσαλέα ταξική αναμέτρηση του 
1936-1939 αναδείχθηκαν οι 
εθνικιστικές δυνάμεις του βαθέως 
ισπανικού κράτους (μοναρχικοί, 
φασίστες, κλήρος, αριστοκράτες, 
μεγαλοφεουδάρχες )  ό ,τ ι  π ιο 
συντηρητικό και αρτηριοσκληρω-
τικό είχε απομείνει επί ευρωπαϊκού 
εδάφους μετά τον «αποκεφαλισμό» 
του τσαρισμού από το ρωσικό 
επαναστατικό κίνημα. Αυτές οι 
δ υ ν ά μ ε ι ς  ε ί χα ν  π ρ ο κα λ έ σ ε ι 
αλλεπάλληλα πραξικοπήματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νεότερης 
ισπανικής ιστορίας, όντας συνεχώς 
ένα ισχυρό ανάχωμα όχι μόνο 
απέναντι σε ριζοσπαστικά κοινωνι-
κά προγράμματα αλλά και σε 
αστικές μεταρρυθμίσεις. 

Η νίκη των Εθνικιστών αποτέλεσε 

παράλληλα κα ι  μ ια  από  τ ις 
μεγαλύτερες στρατηγικές και 
στρατιωτικές πανωλεθρίες που 
γνώρισε το αστικό καθεστώς ή ένα 
επαναστατικό υποκείμενο απένα-
ντι στη φασιστική αντίδραση. Ο 
Φράνκο βέβαια δεν θα κέρδιζε 
επ’ουδενί τον πόλεμο χωρίς την 
καταλυτική βοήθεια της φασιστι-
κής Ιταλίας και της ναζιστικής 
Γερμανίας σε έμψυχο και άψυχο 
υλικό, όμως σε κάθε περίπτωση η 
ήττα των Δημοκρατικών οφείλεται 
σε πιο σύνθετα ζητήματα στρατη-
γικής.

Στις αρχές του πολέμου πάντως, οι 
ταξικές δυνάμεις έδιναν τα πιο 
ελπιδοφόρα μηνύματα για τη 
συνέχεια, κάτι που φάνηκε με την 
εξουδετέρωση της εξέγερσης των 
Εθνικιστών στη Βαρκελώνη χάρη 
στην κυριαρχία των αναρχικών και 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Εργασίας (CNT). Η δράση του 
καταλανικού προλεταριάτου και η 
ζωτικότητα των δομών που είχε 
οικοδομήσει η CNT στα προεπανα-
στατικά χρόνια αποτελεί μεγάλη 
κληρονομιά στο οπλοστάσιο του 
εργατικού κινήματος, αλλά για να 
γίνουν καλύτερα κατανοητά όσα 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου χρειάζεται να μεταβούμε 
λίγα χρόνια νωρίτερα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 
η ταξική πόλωση στην ισπανική 
κοινωνία περνούσε μία νέα φάση 
κλιμάκωσης. Μπορεί η χώρα να 
αποκτούσε την πρώτη αστικοδη-
μοκρατική της κυβέρνηση στον 
20ο αι., θέτοντας (προσωρινό) 
τέλος σε μια μακρά περίοδο μοναρ-

χίας και στρατιωτικής κυριαρχίας, 
όμως το μέλλον δεν φαινόταν σε 
καμία περίπτωση ευοίωνο. Κι αυτό 
διότι το «συνταγματικό τόξο» της 
Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας 
αποτελείτο στην πλειοψηφία του 
από κεντροαριστερές  (Σοσιαλι-
στικό Κόμμα), κεντροδεξιές (Ριζο-
σπαστικό Κόμμα) και δεξιές παρα-
τάξεις (Αυτόνομη Δεξιά) συν το 
περιορισμένης δυναμικής σταλι-
νικό ΚΚΙ, που στόχο είχαν τη 
διαχείριση του συστήματος και όχι 
την ανατροπή του. Αυτό δεν θα 
μπορούσε ποτέ να είναι εφικτό σε 
μια χώρα με τόσο μεγάλα κοινωνι-
κοοικονομικά χάσματα και αντι-
φάσεις όπως η ισπανική, όπου η 
βασιλε ία  ήταν  επ ί  χρόν ια  ο 
συνεκτικός δεσμός ενός κράτους με 
τέσσερις διαφορετικές εθνότητες, η 
βιομηχανία παρέμενε δεκαετίες 
πίσω από τα σύγχρονη δυτικά 
κ ρ ά τ η ,  η  ε ρ γ α τ ι κ ή  τ ά ξ η 
συμπιεζόταν ανάμεσα στα γλίσχρα 
ημερομίσθια και την κρατικοεργο-
δοτική καταστολή, ενώ οι πολυ-
πληθείς αγρότες ήταν δούλοι των 
μεγαλογαιοκτημόνων και των 
μοναστηριών. 

Στον αντίποδα των συντηρητικών 
δυνάμεων και των ρεφορμιστών, 
βρισκόταν η CNT, η μεγαλύτερη 
αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση 
στην Ευρώπη. Για λόγους που 
σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της ισπανικής κοινωνί-
ας, το αναρχικό κίνημα είχε ριζώσει 
στην Ιβηρική Χερσόνησο από τα 
μέσα του 19ου αι., έχοντας στο 
ενεργητικό του μεγάλες μάχες κατά 
της φεουδαρχίας και του  ανα-
δυόμενου ισπανικού καπιταλισμού. 

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Η σηµασία της στρατιωτικής οργάνωσης στο
επαναστατικό κίνηµα | Β΄µέρος - Το παράδειγµα της CNT-FAI

Αν η Ρωσική Επανάσταση κατέθεσε στις µελλοντικές γενιές ριζοσπαστών το πώς κερδίζεται ένας 
αδυσώπητος εµφύλιος, ταξικός πόλεµος, η Ισπανική υπέδειξε το πώς χάνεται, µε ό,τι συνέπειες µπορεί 
να υπάρξουν και στις δύο περιπτώσεις. Σε αυτό το δεύτερο µέρος του αφιερώµατος της Α.Φ. θα παρουσι-
αστεί το πώς η πιο υψηλή στιγµή της αναρχικής ιστορίας συνοδεύτηκε από την πρώτη φορά που ένα 
ελευθεριακό υποκείµενο αντιλήφθηκε τη σηµασία της συγκροτηµένης στρατιωτικής οργάνωσης στην 
επαναστατική πάλη, παρόλο που εντέλει οδηγήθηκε στη συντριβή εξαιτίας µη αντίστοιχης αποφασιστι-
κής στρατηγικής. Αν και µε αντίθετες πορείες,  τόσο το παράδειγµα των Μπολσεβίκων όσο και της CNT-
FAI απέδειξαν ότι σε περιόδους ακραίας ταξικής πόλωσης, τα  ηµίµετρα και οι συνεχείς συµβιβασµοί 
αποφέρουν µε µαθηµατική ακρίβεια τραγικά αποτελέσµατα.  

Α π ’  ό τ α ν  ι δ ρ ύ θ η κ ε  ( 1 9 1 0 , 
Βαρκελώνη), η CNT συσπείρωσε 
στις γραμμές της τα πιο μαχητικά 
στοιχεία της ισπανικής εργατικής 
τάξης, οργάνωσε τα συνδικάτα, 
καθοδήγησε δεκάδες απεργίες και 
έχυσε ποτάμια αίματος αγωνιστών 
της με όραμα το κτίσιμο ενός νέου 
κόσμου, αυτού που τόσο εύστοχα 
θα περιγράψει αργότερα ο Ντουρ-
ρούτι ότι «χτίζεται μέρα με τη μέρα» 
στις καρδιές των Ισπανών αναρ-
χικών. 

Μετά από μια 20ετία σκληρών 
ταξικών συγκρούσεων, 
ε σ ω τ ε ρ ι κώ ν  α ν α σ το-
χασμών και ξεσκαρτάρι-
σμα των γραμμών, οι 
αναρχικοί αφουγκράστη-
κα ν  π ω ς  ο ι  δ ι α ρ κ ε ί ς 
ταλαντώσεις αυτής της 
εύθραυστης αστικοκοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας 
προλείαναν το έδαφος για 
έναν εμφύλιο πόλεμο-
ξεκαθάρισμα, ανάλογο της 
Ρωσίας. Δεδομένου ότι η 
κατάληψη της εξουσίας 
μ έ σ ω  το υ  ε κ λ ογ ι κο ύ 
δρόμου δεν βρίσκεται στο 
πιθανό εγχειρίδιο στρατη-
γικής ενός αναρχικού 
υποκειμένου, η ένοπλη 
επανάσταση αποτελούσε 
τ η  μ ό ν η  ε π ι λ ογ ή .  Η 
τακτική που δοκιμάστηκε 
ευρέως στα πρώτα χρόνια 
της Δεύτερης Ισπανικής 
Δημοκρατίας (1931-1933) 
ήταν αυτή της διαρκούς 
εξεγερσιακής δράσης, 
κατά την οποία κάθε 
μεγάλη απεργιακή κινητο-
ποίηση ήταν και  κάλεσμα 
στα όπλα για επανάσταση. 
Η τακτική της «εξεγερσια-
κής γυμναστικής» αποδεί-
χθηκε αναποτελεσματική και 
ζημιογόνα, καθώς αύξησε την 
κρατική καταστολή, αποδεκάτισε 
την οργάνωση από σημαντικά 
στελέχη της και εξάντλησε τους 
πόρους της. Η εμπιστοσύνη των 
αναρχικών στον αυθορμητισμό των 
μαζών ακυρώθηκε από την έλλειψη 
υπομονής και τη μη αντίληψη της 
εξέγερσης ως τέχνη, στοιχεία που 
απαιτούν μεθοδική προετοιμασία 
και πολυσχιδή πολιτική ανάγνωση 
των καταστάσεων, όπως εξηγήσαμε 
στο προηγούμενο κείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, στο εσωτερικό 
της CNT αναδύθηκαν δυναμικά (εκ 
νέου) δύο διαφορετικές στρατηγι-
κές γραμμές: η μετριοπαθής των 
trein. stas, που πρέσβευε μία 
αδιευκρίνιστη χρονικά αναμονή και 
προετοιμασία για την καλλιέργεια 
των συνθηκών πριν την κοινωνική 
επανάσταση, και η ριζοσπαστική 
των faistas που ακολουθούσε 
περισσότερο το αναρχικό ρεύμα της 
«προπαγάνδας μέσω της πράξης». 
Faistas αποκαλούνταν τα μέλη των 
ομάδων της FAI, της ένωσης 

αναρχικών συλλογικοτήτων που 
προκαλούσε τις συγκεκριμένες 
γραφειοκρατικές τάσεις εντός της 
CNT, λειτουργώντας συχνά ως ένας 
μοχλός πίεσης στον ελλοχεύοντα 
ρεφορμισμό της δεύτερης. 

Μέσα όμως από αυτή τη διαλεκτική 
που λάμβανε χώρα στα συμβούλια 
και στις δομές της CNT, ανάμεσα 
στους πιο συγκρατημένους αναρ-
χοσυνδικαλιστές και τις ομάδες της 
FAI, παράχθηκαν γόνιμες ζυμώσεις 
που αφορούσαν το φλέγον ζήτημα 

της επαναστατικής προετοιμασίας. 
Παράλληλα με την αιματηρή 
εξέγερση στις Αστούριες τον 
Οκτώβριο του 1934, το αρμόδιο 
όργανο της CNT έκρινε ότι: «Πρέπει 
να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την 
αδυναμία του αυτοσχεδιασμού και 
των θερμοκέφαλων σχεδίων… Αυτό το 
λάθος, το να εμπιστευόμαστε (απλά) 
τα δημιουργικά ένστικτα των μαζών 
μας έχει κοστίσει πολύ ακριβά. Δεν 
μπορεί κανείς απλά να επιστρατεύσει, 
μέσω κάποιας αυθόρμητης δημιουργί-
ας του, τα αναγκαία μέσα για τη 

διεξαγωγή ενός πολέμου 
εναντίον ενός κράτους που 
διαθέτει εμπειρία, τεράστι-
ους πόρους και ανώτερες 
επιθετικές και αμυντικές 
δυνατότητες». 

Πρόκειται για ένα σημείο 
τομής στην ιστορία του 
αναρχικού  κ ινήματος 
συλλήβδην,  που έως τότε 
αδυνατούσε όχι απλώς να 
εφαρμόσει μια συγκροτη-
μ έ ν η  ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή 
στρατηγική, αλλά αδυνα-
τούσε να συλλάβει την 
αναγκαιότητά της (με 
ε ξ α ί ρ ε σ η  ί σ ω ς  τ ο υ ς 
πλατφορμιστές) .  Απο-
τέλεσμα αυτής της εσωτε-
ρικής διαδικασίας ήταν η 
συγκρότηση των Επι-
τροπών Άμυνας της CNT, 
τ ω ν  μ α χ η τ ι κ ώ ν 
οργανώσεων βάσης που 
δύο χρόνια αργότερα θα 
τσακίσουν την εξέγερση 
τ ω ν  φ α σ ι σ τ ώ ν  σ τ η 
Βαρκελώνη. Οι Επιτροπές 
Άμυνας έλκυαν τις ρίζες 
τους  σε  παλαιότερες 
πρωτοβουλίες της CNT 
για την προστασία του 
εργατικού κινήματος, 

όμως από το 1934 θα αρχίσουν να 
αποκτούν οργάνωση και αποστολές 
ενός μυστικού επαναστατικού 
στρατού. Οι βασικοί πυρήνες των 
Επιτροπών Άμυνας ήταν οι ομάδες 
άμυνας γειτονιάς, ομάδες δηλαδή 
των έξι ατόμων, που είχαν συγκεκρι-
μένο χώρο δράσης και αρμοδιό-
τητες που κυμαίνονταν από την 
προπαγάνδα και την συλλογή 
τροφίμων, μέχρι την κατασκοπεία 
αντιδραστικών στοιχείων και τη 
διαφύλαξη οπλισμού. Το  κέντρο 
της όλης λειτουργίας ήταν η Κατα-

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού
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αλλά και όλων των προοδευτικών 
ταξικών δυνάμεων της Ευρώπης. Το 
μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου θα 
προβλεπόταν πιθανότατα λιγότερο 
δυσοίωνο σε μία πιθανή επικράτη-
ση του ετερογενούς στρατοπέδου 
των Δημοκρατικών (σοσιαλιστές, 
κομμουνιστές, αναρχικοί, ρεπουμ-
πλικάνοι, αποσχιστικά κινήματα), 
ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη και 
τα δεδομένα στο επερχόμενο 
σφαγείο του Β’  Παγκοσμίου 
Πολέμου, αν και ακόμα και σε μια 
τέτοια περίπτωση η επανάσταση 
θα είχε μακρύ δρόμο μπροστά της. 

Αντιθέτως,  θριαμβευτές στη 
λυσσαλέα ταξική αναμέτρηση του 
1936-1939 αναδείχθηκαν οι 
εθνικιστικές δυνάμεις του βαθέως 
ισπανικού κράτους (μοναρχικοί, 
φασίστες, κλήρος, αριστοκράτες, 
μεγαλοφεουδάρχες )  ό ,τ ι  π ιο 
συντηρητικό και αρτηριοσκληρω-
τικό είχε απομείνει επί ευρωπαϊκού 
εδάφους μετά τον «αποκεφαλισμό» 
του τσαρισμού από το ρωσικό 
επαναστατικό κίνημα. Αυτές οι 
δ υ ν ά μ ε ι ς  ε ί χα ν  π ρ ο κα λ έ σ ε ι 
αλλεπάλληλα πραξικοπήματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νεότερης 
ισπανικής ιστορίας, όντας συνεχώς 
ένα ισχυρό ανάχωμα όχι μόνο 
απέναντι σε ριζοσπαστικά κοινωνι-
κά προγράμματα αλλά και σε 
αστικές μεταρρυθμίσεις. 

Η νίκη των Εθνικιστών αποτέλεσε 

παράλληλα κα ι  μ ια  από  τ ις 
μεγαλύτερες στρατηγικές και 
στρατιωτικές πανωλεθρίες που 
γνώρισε το αστικό καθεστώς ή ένα 
επαναστατικό υποκείμενο απένα-
ντι στη φασιστική αντίδραση. Ο 
Φράνκο βέβαια δεν θα κέρδιζε 
επ’ουδενί τον πόλεμο χωρίς την 
καταλυτική βοήθεια της φασιστι-
κής Ιταλίας και της ναζιστικής 
Γερμανίας σε έμψυχο και άψυχο 
υλικό, όμως σε κάθε περίπτωση η 
ήττα των Δημοκρατικών οφείλεται 
σε πιο σύνθετα ζητήματα στρατη-
γικής.

Στις αρχές του πολέμου πάντως, οι 
ταξικές δυνάμεις έδιναν τα πιο 
ελπιδοφόρα μηνύματα για τη 
συνέχεια, κάτι που φάνηκε με την 
εξουδετέρωση της εξέγερσης των 
Εθνικιστών στη Βαρκελώνη χάρη 
στην κυριαρχία των αναρχικών και 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Εργασίας (CNT). Η δράση του 
καταλανικού προλεταριάτου και η 
ζωτικότητα των δομών που είχε 
οικοδομήσει η CNT στα προεπανα-
στατικά χρόνια αποτελεί μεγάλη 
κληρονομιά στο οπλοστάσιο του 
εργατικού κινήματος, αλλά για να 
γίνουν καλύτερα κατανοητά όσα 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου χρειάζεται να μεταβούμε 
λίγα χρόνια νωρίτερα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 
η ταξική πόλωση στην ισπανική 
κοινωνία περνούσε μία νέα φάση 
κλιμάκωσης. Μπορεί η χώρα να 
αποκτούσε την πρώτη αστικοδη-
μοκρατική της κυβέρνηση στον 
20ο αι., θέτοντας (προσωρινό) 
τέλος σε μια μακρά περίοδο μοναρ-

χίας και στρατιωτικής κυριαρχίας, 
όμως το μέλλον δεν φαινόταν σε 
καμία περίπτωση ευοίωνο. Κι αυτό 
διότι το «συνταγματικό τόξο» της 
Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας 
αποτελείτο στην πλειοψηφία του 
από κεντροαριστερές  (Σοσιαλι-
στικό Κόμμα), κεντροδεξιές (Ριζο-
σπαστικό Κόμμα) και δεξιές παρα-
τάξεις (Αυτόνομη Δεξιά) συν το 
περιορισμένης δυναμικής σταλι-
νικό ΚΚΙ, που στόχο είχαν τη 
διαχείριση του συστήματος και όχι 
την ανατροπή του. Αυτό δεν θα 
μπορούσε ποτέ να είναι εφικτό σε 
μια χώρα με τόσο μεγάλα κοινωνι-
κοοικονομικά χάσματα και αντι-
φάσεις όπως η ισπανική, όπου η 
βασιλε ία  ήταν  επ ί  χρόν ια  ο 
συνεκτικός δεσμός ενός κράτους με 
τέσσερις διαφορετικές εθνότητες, η 
βιομηχανία παρέμενε δεκαετίες 
πίσω από τα σύγχρονη δυτικά 
κ ρ ά τ η ,  η  ε ρ γ α τ ι κ ή  τ ά ξ η 
συμπιεζόταν ανάμεσα στα γλίσχρα 
ημερομίσθια και την κρατικοεργο-
δοτική καταστολή, ενώ οι πολυ-
πληθείς αγρότες ήταν δούλοι των 
μεγαλογαιοκτημόνων και των 
μοναστηριών. 

Στον αντίποδα των συντηρητικών 
δυνάμεων και των ρεφορμιστών, 
βρισκόταν η CNT, η μεγαλύτερη 
αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση 
στην Ευρώπη. Για λόγους που 
σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της ισπανικής κοινωνί-
ας, το αναρχικό κίνημα είχε ριζώσει 
στην Ιβηρική Χερσόνησο από τα 
μέσα του 19ου αι., έχοντας στο 
ενεργητικό του μεγάλες μάχες κατά 
της φεουδαρχίας και του  ανα-
δυόμενου ισπανικού καπιταλισμού. 
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Η σηµασία της στρατιωτικής οργάνωσης στο
επαναστατικό κίνηµα | Β΄µέρος - Το παράδειγµα της CNT-FAI

Αν η Ρωσική Επανάσταση κατέθεσε στις µελλοντικές γενιές ριζοσπαστών το πώς κερδίζεται ένας 
αδυσώπητος εµφύλιος, ταξικός πόλεµος, η Ισπανική υπέδειξε το πώς χάνεται, µε ό,τι συνέπειες µπορεί 
να υπάρξουν και στις δύο περιπτώσεις. Σε αυτό το δεύτερο µέρος του αφιερώµατος της Α.Φ. θα παρουσι-
αστεί το πώς η πιο υψηλή στιγµή της αναρχικής ιστορίας συνοδεύτηκε από την πρώτη φορά που ένα 
ελευθεριακό υποκείµενο αντιλήφθηκε τη σηµασία της συγκροτηµένης στρατιωτικής οργάνωσης στην 
επαναστατική πάλη, παρόλο που εντέλει οδηγήθηκε στη συντριβή εξαιτίας µη αντίστοιχης αποφασιστι-
κής στρατηγικής. Αν και µε αντίθετες πορείες,  τόσο το παράδειγµα των Μπολσεβίκων όσο και της CNT-
FAI απέδειξαν ότι σε περιόδους ακραίας ταξικής πόλωσης, τα  ηµίµετρα και οι συνεχείς συµβιβασµοί 
αποφέρουν µε µαθηµατική ακρίβεια τραγικά αποτελέσµατα.  

Α π ’  ό τ α ν  ι δ ρ ύ θ η κ ε  ( 1 9 1 0 , 
Βαρκελώνη), η CNT συσπείρωσε 
στις γραμμές της τα πιο μαχητικά 
στοιχεία της ισπανικής εργατικής 
τάξης, οργάνωσε τα συνδικάτα, 
καθοδήγησε δεκάδες απεργίες και 
έχυσε ποτάμια αίματος αγωνιστών 
της με όραμα το κτίσιμο ενός νέου 
κόσμου, αυτού που τόσο εύστοχα 
θα περιγράψει αργότερα ο Ντουρ-
ρούτι ότι «χτίζεται μέρα με τη μέρα» 
στις καρδιές των Ισπανών αναρ-
χικών. 

Μετά από μια 20ετία σκληρών 
ταξικών συγκρούσεων, 
ε σ ω τ ε ρ ι κώ ν  α ν α σ το-
χασμών και ξεσκαρτάρι-
σμα των γραμμών, οι 
αναρχικοί αφουγκράστη-
κα ν  π ω ς  ο ι  δ ι α ρ κ ε ί ς 
ταλαντώσεις αυτής της 
εύθραυστης αστικοκοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας 
προλείαναν το έδαφος για 
έναν εμφύλιο πόλεμο-
ξεκαθάρισμα, ανάλογο της 
Ρωσίας. Δεδομένου ότι η 
κατάληψη της εξουσίας 
μ έ σ ω  το υ  ε κ λ ογ ι κο ύ 
δρόμου δεν βρίσκεται στο 
πιθανό εγχειρίδιο στρατη-
γικής ενός αναρχικού 
υποκειμένου, η ένοπλη 
επανάσταση αποτελούσε 
τ η  μ ό ν η  ε π ι λ ογ ή .  Η 
τακτική που δοκιμάστηκε 
ευρέως στα πρώτα χρόνια 
της Δεύτερης Ισπανικής 
Δημοκρατίας (1931-1933) 
ήταν αυτή της διαρκούς 
εξεγερσιακής δράσης, 
κατά την οποία κάθε 
μεγάλη απεργιακή κινητο-
ποίηση ήταν και  κάλεσμα 
στα όπλα για επανάσταση. 
Η τακτική της «εξεγερσια-
κής γυμναστικής» αποδεί-
χθηκε αναποτελεσματική και 
ζημιογόνα, καθώς αύξησε την 
κρατική καταστολή, αποδεκάτισε 
την οργάνωση από σημαντικά 
στελέχη της και εξάντλησε τους 
πόρους της. Η εμπιστοσύνη των 
αναρχικών στον αυθορμητισμό των 
μαζών ακυρώθηκε από την έλλειψη 
υπομονής και τη μη αντίληψη της 
εξέγερσης ως τέχνη, στοιχεία που 
απαιτούν μεθοδική προετοιμασία 
και πολυσχιδή πολιτική ανάγνωση 
των καταστάσεων, όπως εξηγήσαμε 
στο προηγούμενο κείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, στο εσωτερικό 
της CNT αναδύθηκαν δυναμικά (εκ 
νέου) δύο διαφορετικές στρατηγι-
κές γραμμές: η μετριοπαθής των 
trein�stas, που πρέσβευε μία 
αδιευκρίνιστη χρονικά αναμονή και 
προετοιμασία για την καλλιέργεια 
των συνθηκών πριν την κοινωνική 
επανάσταση, και η ριζοσπαστική 
των faistas που ακολουθούσε 
περισσότερο το αναρχικό ρεύμα της 
«προπαγάνδας μέσω της πράξης». 
Faistas αποκαλούνταν τα μέλη των 
ομάδων της FAI, της ένωσης 

αναρχικών συλλογικοτήτων που 
προκαλούσε τις συγκεκριμένες 
γραφειοκρατικές τάσεις εντός της 
CNT, λειτουργώντας συχνά ως ένας 
μοχλός πίεσης στον ελλοχεύοντα 
ρεφορμισμό της δεύτερης. 

Μέσα όμως από αυτή τη διαλεκτική 
που λάμβανε χώρα στα συμβούλια 
και στις δομές της CNT, ανάμεσα 
στους πιο συγκρατημένους αναρ-
χοσυνδικαλιστές και τις ομάδες της 
FAI, παράχθηκαν γόνιμες ζυμώσεις 
που αφορούσαν το φλέγον ζήτημα 

της επαναστατικής προετοιμασίας. 
Παράλληλα με την αιματηρή 
εξέγερση στις Αστούριες τον 
Οκτώβριο του 1934, το αρμόδιο 
όργανο της CNT έκρινε ότι: «Πρέπει 
να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την 
αδυναμία του αυτοσχεδιασμού και 
των θερμοκέφαλων σχεδίων… Αυτό το 
λάθος, το να εμπιστευόμαστε (απλά) 
τα δημιουργικά ένστικτα των μαζών 
μας έχει κοστίσει πολύ ακριβά. Δεν 
μπορεί κανείς απλά να επιστρατεύσει, 
μέσω κάποιας αυθόρμητης δημιουργί-
ας του, τα αναγκαία μέσα για τη 

διεξαγωγή ενός πολέμου 
εναντίον ενός κράτους που 
διαθέτει εμπειρία, τεράστι-
ους πόρους και ανώτερες 
επιθετικές και αμυντικές 
δυνατότητες». 

Πρόκειται για ένα σημείο 
τομής στην ιστορία του 
αναρχικού  κ ινήματος 
συλλήβδην,  που έως τότε 
αδυνατούσε όχι απλώς να 
εφαρμόσει μια συγκροτη-
μ έ ν η  ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή 
στρατηγική, αλλά αδυνα-
τούσε να συλλάβει την 
αναγκαιότητά της (με 
ε ξ α ί ρ ε σ η  ί σ ω ς  τ ο υ ς 
πλατφορμιστές) .  Απο-
τέλεσμα αυτής της εσωτε-
ρικής διαδικασίας ήταν η 
συγκρότηση των Επι-
τροπών Άμυνας της CNT, 
τ ω ν  μ α χ η τ ι κ ώ ν 
οργανώσεων βάσης που 
δύο χρόνια αργότερα θα 
τσακίσουν την εξέγερση 
τ ω ν  φ α σ ι σ τ ώ ν  σ τ η 
Βαρκελώνη. Οι Επιτροπές 
Άμυνας έλκυαν τις ρίζες 
τους  σε  παλαιότερες 
πρωτοβουλίες της CNT 
για την προστασία του 
εργατικού κινήματος, 

όμως από το 1934 θα αρχίσουν να 
αποκτούν οργάνωση και αποστολές 
ενός μυστικού επαναστατικού 
στρατού. Οι βασικοί πυρήνες των 
Επιτροπών Άμυνας ήταν οι ομάδες 
άμυνας γειτονιάς, ομάδες δηλαδή 
των έξι ατόμων, που είχαν συγκεκρι-
μένο χώρο δράσης και αρμοδιό-
τητες που κυμαίνονταν από την 
προπαγάνδα και την συλλογή 
τροφίμων, μέχρι την κατασκοπεία 
αντιδραστικών στοιχείων και τη 
διαφύλαξη οπλισμού. Το  κέντρο 
της όλης λειτουργίας ήταν η Κατα-
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λονία και η Βαρκελώνη, αλλά λόγω 
της μυστικής παρουσίας ομάδων 
άμυνας σε όλες τις εκφάνσεις του 
εργατικού κινήματος, μέσω των 
συνδικάτων, οι Επιτροπές Άμυνας 
μπορούσαν να επηρεάσουν κατα-
λυτικά  νευραλγικούς τομείς του 
ίδιου του κράτους. Με βάση αυτό το 
δαιδαλώδες  δ ίκτυο ομάδων, 
οργανώσεων και  επιτροπών, 
κατέστη σύντομα εφικτή η δημι-
ουργία ενός παράνομου μηχανι-
σμού υπόγειας επαναστατικής 
προετοιμασίας.

Αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό από 
το ριζοσπαστικό κομμάτι του 
αναρχικού κινήματος, τις ομάδες 
της FAI. Τον Ιανουάριο 1935, σε μια 
συνεδρίαση της Ομοσπονδίας 
Αναρχικών Ομάδων Βαρκελώνης, 
αφού εμμέσως πλην  σαφώς 
αποδοκιμάστηκαν οι παλιές τακτι-
κές των αυθόρμητων εξεγερσιακών 
ξεσπασμάτων, κατατέθηκε μια 
προφητική πολιτική ανάγνωση της 
κατάστασης μέσα στο ταραχώδες 
πλαίσιο της Δεύτερης Ισπανικής 
Δημοκρατίας: «Αν ένα σύγχρονο 
πραξικόπημα, απαιτεί μεγάλη τεχνική 
και εξεγερσιακή προετοιμασία και 
πόρους, καθώς και άτομα άρτια 
εκπαιδευμένα για τον σκοπό αυτό, 
ένας εμφύλιος πόλεμος θα απαιτεί, 
ακόμα περισσότερο, μια πολεμική 
μηχανή που δεν θα φτιαχτεί πρόχειρα, 
αλλά που θα έχει δομηθεί με τον 
μεγαλύτερο δυνατό σχεδιασμό και 
αποτελεσματικότητα». 

Η σημασία της στρατιωτικής 
οργάνωσης και η δυναμική των 
Επιτροπών Άμυνας, έδωσαν νέα 
πνοή στο πιο ριζοσπαστικό κομμάτι 
του αναρχικού κινήματος και 
αναζωπύρωσαν τις παλιές στρατη-
γ ι κ έ ς  α ν τ ι θ έ σ ε ι ς .  Α π ό  τ ι ς 
οργανώσεις της Βαρκελώνης, η 
ομάδα Nosotros των Ντουρρούτι, 
Ασκάσο και Γκαρσία, ήταν αυτή που 
διείδε τις τεράστιες προοπτικές που 
ανοίγονταν με τη δημιουργία του 
«επαναστατικού στρατού», όχι σε 
κάποιο αόριστο μέλλον, αλλά σε 
βραχύ χρονικό διάστημα. Πέραν 
όμως αυτού, η θέση της ομάδας 
Nosotros ήταν σαφώς διαφορετική 
από των υπόλοιπων οργανώσεων 
σχετικά με την εν γένει στρατηγική 
του αγώνα. Όπως θα αναδειχθεί και 
με το ξέσπασμα του εμφυλίου, ο 
Ντουρρούτι και οι συν αυτώ πίστευ-

αν στην ανένδοτη ταξική πάλη για 
την κοινωνική επανάσταση, με τον 
προλεταριακό στρατό ως ένοπλο 
βραχίονα του κινήματος και τους 
αναρχικούς ως την επιτομή αυτού 
του αγώνα. Το ζήτημα όμως που 
επανερχόταν συνέχεια στη συζήτη-
ση ήταν η εξουσία. Τον Ιούνιο του 
1936, μόλις λίγες εβδομάδες πριν 
το φασιστικό «pronunciamento», η 
πλειοψηφία της FAI Βαρκελώνης 
κατηγόρησε τον Ντουρούτι και την 
ομάδα Nosotros για «αναρχο-
μπολσεβικικές» τάσεις, καθώς 
σκόπευαν να επιβάλλουν «αναρχική 
δικτατορία» στο ισπανικό κίνημα. Η 
ρητορική αυτή υποδεικνύει το πόσο 
κομβικό είναι το ζήτημα διαχείρισης 
του ένοπλου αγώνα σε μαζικό 
επίπεδο και πόσο αναπόφευκτο 
έμοιαζε τότε το ερώτημα για την 
κατάληψη της εξουσίας, σε ένα 
πλαίσιο συνθηκών όπως του 
Ισπανικού Εμφυλίου.

Με το ξέσπασμα της εξέγερσης των 
Εθνικιστών,  οι  αναρχικοί  και 
δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς  σ ο σ ι α λ ι-
στές/κομμουνιστές (UGT/POUM) 
υπό την οργάνωση των Επιτροπών  
Άμυνας της CNT εξόντωσαν τους 
φ α σ ί σ τ ε ς  σ τ η  Β α ρ κ ε λ ώ ν η , 
απελευθερώνοντας μια εκπληκτική 
δυναμική στο ταξικό κίνημα. 
Ακολούθησε μια περίοδος λαϊκών 
πρωτοβουλιών, κοινωνικοποίησης 
των μέσων παραγωγής, αναδιανο-
μής της γης και οργανωτικού 
πειραματισμού σε μεγάλο κομμάτι 
της χώρας, που απέφερε το «σύντο-
μο καλοκαίρι της αναρχίας».  Εν 
συνεχεία η συγκρότηση των αντι-
φασισ τ ικών  πολ ιτοφυλακών 
αναβάθμισε την οργανωτική δομή 
του μαχητικού εργατικού κινήματος 
και αποτέλεσε την κινητήριο 
δύναμη των παραπάνω. 

Παρόλα αυτά, μέχρι τα μέσα του 
1937,  αυτή η  δυναμική ε ίχε 
μαραζώσει και το πολύμορφο 
αναρχικό κίνημα είχε παρακμάσει, 
έρμαιο στα χέρια της κυβέρνησης 
των Δημοκρατικών. 

Οι εξελίξεις του πολέμου θα δικαιώ-
σουν την ομάδα Nosotros. Η CNT 
επέλεξε αρχικά να μοιραστεί την 
εξουσία στη Βαρκελώνη με τις 
αστικές δυνάμεις συγκροτώντας τη 
Ζενεραλιτάτ (αντί της «αναρχικής 
δικτατορίας») και εν συνεχεία αντί 

της κοινωνικής επανάστασης και 
του «όλα για όλα» αγώνα που είχε 
προτείνει ο Γκαρσία, να συμμαχήσει 
με τις αστικοδημοκρατικές δυνάμ-
εις της κυβέρνησης. Στο μέλλον θα 
καταργούσε τα ζωντανά κύτταρα 
του αγώνα, τις Επιτροπές και τις 
πολιτοφυλακές,  κατ΄ απαίτηση των 
σταλινικών, θα συμμετείχε στη νέα 
κυβέρνηση χωρίς  περιθώρια 
ουσιαστικού παρεμβατικού ρόλου 
και εντέλει θα υποτασσόταν στη 
μοίρα του συμβιβασμένου επανα-
στατικού υποκειμένου.  Όλα αυτά 
για χάρη του «κοινού αντιφασιστι-
κού αγώνα». Κατά συνέπεια, η 
μοίρα του ταξικού κινήματος 
προσδέθηκε στην πολιτική των 
Δημοκρατικών, η οποία αποδεί-
χθηκε καθ’ όλα προβληματική και 
σε στρατιωτικό επίπεδο. Η διάλυση 
των πολιτοφυλακών και η στρατιω-
τικοποίηση των εργατών μπορεί να 
εξουδετέρωσε την πηγή δύναμης 
των αναρχικών και του POUM, 
όμως έτσι εξαλείφθηκε το πιο 
ζωτικό κομμάτι του δημοκρατικού 
στρατοπέδου. Επίσης, η επιμονή 
των Δημοκρατικών στη διεξαγωγή 
ενός πλήρως συμβατικού πολέμου 
χωρίς άτακτες δυνάμεις αποδεί-
χθηκε επιζήμια στη στρατιωτική 
στρατηγική, καθώς οι αντάρτικες 
δυνάμεις θα μπορούσαν να πλή-
ξουν σοβαρά τις προελάσεις και τις 
κατειλημμένες υποδομές των 
Εθνικιστών.

Τόσο οι Δημοκρατικοί, όσο και η 
σταλινική Σοβιετική Ένωση δεν 
επιθυμούσαν σε καμία περίπτωση 
την ευόδωση των προοπτικών του 
κοινωνικού μετασχηματισμού, οι 
μεν λόγω ευνόητων ταξικών 
συμφερόντων, η δε ΕΣΣΔ πρωτί-
στως λόγω διεθνοπολιτικής στρα-
τηγικής. Η στρατηγική της ΕΣΣΔ, 
π ο υ  σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε  π ι α  σ τ η ν 
παγκόσμια σκακιέρα με όρους 
αστικού και όχι επαναστατικού 
κράτους, καθόρισε τον αντεπανα-
στατικό ρόλο του ΚΚΙ και των 
Σοβιετικών ενισχύσεων στον 
Ισπανικό Εμφύλιο. Αυτό που οι δύο 
πλευρές επιζητούσαν ήταν η ήττα 
των Εθνικιστών και η δημιουργία 
μιας αστικοδημοκρατικής κυβέρνη-
σης (Δημοκρατικοί)  που δεν θα 
προκαλούσε τη Βρετανία και τη 
Γαλλία, σε μέτωπο κατά της ΕΣΣΔ 
(Στάλιν). Όχι μια κομμουνιστική, 
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ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Την προσαγωγή τριών συντρόφων στις 21 Μάρτη για αναγραφή αντιφασιστικών συνθημάτων και αφισοκόλληση 
υλικών της ΟΡΜΑ, μέσα σε λίγες ώρες την ανέλαβε το Τμήμα Προστασίας Πολιτεύματος στη ΓΑΔΑ, ακολούθησε έρευνα 
στα σπίτια τους και κράτηση άνω των 36 ωρών. Ακολούθησε παράθεση διαφορετικών κατηγοριών (οπλοκατοχή, αναγρα-
φή σπρέι, και καταστροφή ακυρωτικών) για δημιουργία «κλίματος», αναβίωση του κατηργημένου κουκουλονόμου, 
κατασκευή κατηγοριών αεροβόλου σε πιστόλι φωτοβολίδων καθώς και συρραφή προσωπικών σημειώσεων για να 
αναδειχθεί «οργανωμένο σχέδιο». Πριν, μάλιστα, οι δικηγόροι λάβουν γνώση της δικογραφίας, τα παπαγαλάκια την είχαν 
διαρρεύσει σε κανάλια και εφημερίδες προσθέτοντας και ψευδή στοιχεία πως οι συλληφθέντες είχαν και manual (!!!) 
καταστροφής των ακυρωτικών μηχανημάτων.

Οι σύντροφοι που διακινούσαν υλικό της ΟΡΜΑ δεν αφέθηκαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κρατική πλεκτάνη. 
Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκαν ψηφίσματα συμπαράστασης από ΕΛΜΕ της Αθήνας και άλλα 

σωματεία, από Δημοτικές Κινήσεις της περιοχής, Λαϊκές Συνελεύσεις και την Εργατική 
Λέσχη καθώς και πολιτικές οργανώσεις του κινήματος. Οργανώθηκαν δύο μικροφωνικές 
στο Περιστέρι και ένα τοπικό πάρτι οικονομικής ενίσχυσης ενώ τη μέρα της δίκης είχε 
οργανωθεί συγκέντρωση συμπαράστασης.

Στη δίκη η έδρα δεν δέχτηκε τα ψηφίσματα συμπαράστασης ενώ από τους μάρτυρες 
υπεράσπισης δέχτηκε μόνο έναν από το χώρο του ΟΑΣΑ και μίας δασκάλας από το 
Περιστέρι. Παρ` όλα αυτά η κατάρρευση των κατηγοριών ήταν πανηγυρική.

Το χτίσιμο πολιτικής υπεράσπισης και αθώωσης των συντρόφων χωρίς καμία πολιτική 
υποχώρηση, συντασσόμενοι με το ενιαίο ταξικό κίνημα και τις αντιφασιστικές μάχες του 
αλλά και αυτό της υπεράσπισης των δωρεάν μετακινήσεων στα ΜΜΜ, είναι μια χρήσιμη 
παρακαταθήκη για τις μάχες που έρχονται. Οι διώξεις και σκευωρίες θα επεκτείνονται 
ανάλογα με την δυναμική του ταξικού κινήματος.

Οργάνωση, αποφασιστικότητα και ενιαία δράση του μαχητικού εργατικού κινήματος 
είναι η μοναδική απάντηση στον αναδυόμενο αστικό ρεβανσισμό.

Την Τρίτη 30/5 έπεσε η δικαστική σκευωρία που είχε στηθεί ενάντια στους αντιφασίστες 
αγωνιστές. Η δίκη αυτή είχε στηθεί µέσα από την κρατική ασφάλεια και µε τις ευλογίες του 
Υπουργού Τόσκα που δήλωνε ξεδιάντροπα στις τηλεοράσεις πως «για τα σπασίµατα των 
ακυρωτικών µηχανηµάτων, κάποιοι θα την πληρώσουν ακριβά».

Κατέρρευσε η σκευωρία ενάντια στους 3 αγωνιστές από το Περιστέρι

Τεύχος 2, ΙΟΥΛ-ΑΥΓ 2017

ομοσπονδ ιακή ,  ελευθερ ιακή 
Ισπανία. 

Μπροστά λοιπόν στην ηγεμονία 
του αγώνα και σε μια αποφασιστική 
στρατηγική που θα έφερνε τη CNT 
σε ρόλο καθοδηγητή του ταξικού 
κινήματος,  με αναπόφευκτες 
αρμοδιότητες επαναστατικής 
εξουσίας εν καιρώ πολέμου, επιλέ-
χθηκε η στρατηγική του διαταξικού 
αντιφασιστικού αγώνα, με υποταγή 
της CNT και της δυναμικής του 
αναρχικού κινήματος στους αστούς 
και στους σταλινικούς. Οι συγ-
κρούσεις του Μάη το 1937 στη 
Βαρκελώνη, ήταν το επιστέγασμα 
αυτής της αντιφατικής διαλεκτικής 
που έλαβε χώρα στον Ισπανικό 
Εμφύλιο, εντός του οποίου δεν 
διατηρήθηκε ζωντανό το όραμα της 
Ισπανικής Επανάστασης. Ο Ντουρ-
ρούτι δεν έζησε να δει τον ξεπεσμό 
του Μαΐου του ’37 αφού πέθανε τον 

Νοέμβριο του 1936 στη Μαδρίτη, 
αλλά ένα πρόγραμμα που κατέθεσε 
η ομώνυμη Ομάδα Φίλων που είχε 
δημιουργηθεί θέλοντας να εκφράσ-
ει το πνεύμα του, λίγο πριν τις μάχες 
της Βαρκελώνης, κατέληγε:

Όλη η εξουσία στην εργατική τάξη.

Όλη η οικονομική εξουσία στα συνδι-
κάτα.

Μια επαναστατική διακυβέρνηση αντί 
της Ζενεραλιτάτ.

Ερυθρά Χειρ
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λονία και η Βαρκελώνη, αλλά λόγω 
της μυστικής παρουσίας ομάδων 
άμυνας σε όλες τις εκφάνσεις του 
εργατικού κινήματος, μέσω των 
συνδικάτων, οι Επιτροπές Άμυνας 
μπορούσαν να επηρεάσουν κατα-
λυτικά  νευραλγικούς τομείς του 
ίδιου του κράτους. Με βάση αυτό το 
δαιδαλώδες  δ ίκτυο ομάδων, 
οργανώσεων και  επιτροπών, 
κατέστη σύντομα εφικτή η δημι-
ουργία ενός παράνομου μηχανι-
σμού υπόγειας επαναστατικής 
προετοιμασίας.

Αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό από 
το ριζοσπαστικό κομμάτι του 
αναρχικού κινήματος, τις ομάδες 
της FAI. Τον Ιανουάριο 1935, σε μια 
συνεδρίαση της Ομοσπονδίας 
Αναρχικών Ομάδων Βαρκελώνης, 
αφού εμμέσως πλην  σαφώς 
αποδοκιμάστηκαν οι παλιές τακτι-
κές των αυθόρμητων εξεγερσιακών 
ξεσπασμάτων, κατατέθηκε μια 
προφητική πολιτική ανάγνωση της 
κατάστασης μέσα στο ταραχώδες 
πλαίσιο της Δεύτερης Ισπανικής 
Δημοκρατίας: «Αν ένα σύγχρονο 
πραξικόπημα, απαιτεί μεγάλη τεχνική 
και εξεγερσιακή προετοιμασία και 
πόρους, καθώς και άτομα άρτια 
εκπαιδευμένα για τον σκοπό αυτό, 
ένας εμφύλιος πόλεμος θα απαιτεί, 
ακόμα περισσότερο, μια πολεμική 
μηχανή που δεν θα φτιαχτεί πρόχειρα, 
αλλά που θα έχει δομηθεί με τον 
μεγαλύτερο δυνατό σχεδιασμό και 
αποτελεσματικότητα». 

Η σημασία της στρατιωτικής 
οργάνωσης και η δυναμική των 
Επιτροπών Άμυνας, έδωσαν νέα 
πνοή στο πιο ριζοσπαστικό κομμάτι 
του αναρχικού κινήματος και 
αναζωπύρωσαν τις παλιές στρατη-
γ ι κ έ ς  α ν τ ι θ έ σ ε ι ς .  Α π ό  τ ι ς 
οργανώσεις της Βαρκελώνης, η 
ομάδα Nosotros των Ντουρρούτι, 
Ασκάσο και Γκαρσία, ήταν αυτή που 
διείδε τις τεράστιες προοπτικές που 
ανοίγονταν με τη δημιουργία του 
«επαναστατικού στρατού», όχι σε 
κάποιο αόριστο μέλλον, αλλά σε 
βραχύ χρονικό διάστημα. Πέραν 
όμως αυτού, η θέση της ομάδας 
Nosotros ήταν σαφώς διαφορετική 
από των υπόλοιπων οργανώσεων 
σχετικά με την εν γένει στρατηγική 
του αγώνα. Όπως θα αναδειχθεί και 
με το ξέσπασμα του εμφυλίου, ο 
Ντουρρούτι και οι συν αυτώ πίστευ-

αν στην ανένδοτη ταξική πάλη για 
την κοινωνική επανάσταση, με τον 
προλεταριακό στρατό ως ένοπλο 
βραχίονα του κινήματος και τους 
αναρχικούς ως την επιτομή αυτού 
του αγώνα. Το ζήτημα όμως που 
επανερχόταν συνέχεια στη συζήτη-
ση ήταν η εξουσία. Τον Ιούνιο του 
1936, μόλις λίγες εβδομάδες πριν 
το φασιστικό «pronunciamento», η 
πλειοψηφία της FAI Βαρκελώνης 
κατηγόρησε τον Ντουρούτι και την 
ομάδα Nosotros για «αναρχο-
μπολσεβικικές» τάσεις, καθώς 
σκόπευαν να επιβάλλουν «αναρχική 
δικτατορία» στο ισπανικό κίνημα. Η 
ρητορική αυτή υποδεικνύει το πόσο 
κομβικό είναι το ζήτημα διαχείρισης 
του ένοπλου αγώνα σε μαζικό 
επίπεδο και πόσο αναπόφευκτο 
έμοιαζε τότε το ερώτημα για την 
κατάληψη της εξουσίας, σε ένα 
πλαίσιο συνθηκών όπως του 
Ισπανικού Εμφυλίου.

Με το ξέσπασμα της εξέγερσης των 
Εθνικιστών,  οι  αναρχικοί  και 
δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς  σ ο σ ι α λ ι-
στές/κομμουνιστές (UGT/POUM) 
υπό την οργάνωση των Επιτροπών  
Άμυνας της CNT εξόντωσαν τους 
φ α σ ί σ τ ε ς  σ τ η  Β α ρ κ ε λ ώ ν η , 
απελευθερώνοντας μια εκπληκτική 
δυναμική στο ταξικό κίνημα. 
Ακολούθησε μια περίοδος λαϊκών 
πρωτοβουλιών, κοινωνικοποίησης 
των μέσων παραγωγής, αναδιανο-
μής της γης και οργανωτικού 
πειραματισμού σε μεγάλο κομμάτι 
της χώρας, που απέφερε το «σύντο-
μο καλοκαίρι της αναρχίας».  Εν 
συνεχεία η συγκρότηση των αντι-
φασισ τ ικών  πολ ιτοφυλακών 
αναβάθμισε την οργανωτική δομή 
του μαχητικού εργατικού κινήματος 
και αποτέλεσε την κινητήριο 
δύναμη των παραπάνω. 

Παρόλα αυτά, μέχρι τα μέσα του 
1937,  αυτή η  δυναμική ε ίχε 
μαραζώσει και το πολύμορφο 
αναρχικό κίνημα είχε παρακμάσει, 
έρμαιο στα χέρια της κυβέρνησης 
των Δημοκρατικών. 

Οι εξελίξεις του πολέμου θα δικαιώ-
σουν την ομάδα Nosotros. Η CNT 
επέλεξε αρχικά να μοιραστεί την 
εξουσία στη Βαρκελώνη με τις 
αστικές δυνάμεις συγκροτώντας τη 
Ζενεραλιτάτ (αντί της «αναρχικής 
δικτατορίας») και εν συνεχεία αντί 

της κοινωνικής επανάστασης και 
του «όλα για όλα» αγώνα που είχε 
προτείνει ο Γκαρσία, να συμμαχήσει 
με τις αστικοδημοκρατικές δυνάμ-
εις της κυβέρνησης. Στο μέλλον θα 
καταργούσε τα ζωντανά κύτταρα 
του αγώνα, τις Επιτροπές και τις 
πολιτοφυλακές,  κατ΄ απαίτηση των 
σταλινικών, θα συμμετείχε στη νέα 
κυβέρνηση χωρίς  περιθώρια 
ουσιαστικού παρεμβατικού ρόλου 
και εντέλει θα υποτασσόταν στη 
μοίρα του συμβιβασμένου επανα-
στατικού υποκειμένου.  Όλα αυτά 
για χάρη του «κοινού αντιφασιστι-
κού αγώνα». Κατά συνέπεια, η 
μοίρα του ταξικού κινήματος 
προσδέθηκε στην πολιτική των 
Δημοκρατικών, η οποία αποδεί-
χθηκε καθ’ όλα προβληματική και 
σε στρατιωτικό επίπεδο. Η διάλυση 
των πολιτοφυλακών και η στρατιω-
τικοποίηση των εργατών μπορεί να 
εξουδετέρωσε την πηγή δύναμης 
των αναρχικών και του POUM, 
όμως έτσι εξαλείφθηκε το πιο 
ζωτικό κομμάτι του δημοκρατικού 
στρατοπέδου. Επίσης, η επιμονή 
των Δημοκρατικών στη διεξαγωγή 
ενός πλήρως συμβατικού πολέμου 
χωρίς άτακτες δυνάμεις αποδεί-
χθηκε επιζήμια στη στρατιωτική 
στρατηγική, καθώς οι αντάρτικες 
δυνάμεις θα μπορούσαν να πλή-
ξουν σοβαρά τις προελάσεις και τις 
κατειλημμένες υποδομές των 
Εθνικιστών.

Τόσο οι Δημοκρατικοί, όσο και η 
σταλινική Σοβιετική Ένωση δεν 
επιθυμούσαν σε καμία περίπτωση 
την ευόδωση των προοπτικών του 
κοινωνικού μετασχηματισμού, οι 
μεν λόγω ευνόητων ταξικών 
συμφερόντων, η δε ΕΣΣΔ πρωτί-
στως λόγω διεθνοπολιτικής στρα-
τηγικής. Η στρατηγική της ΕΣΣΔ, 
π ο υ  σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε  π ι α  σ τ η ν 
παγκόσμια σκακιέρα με όρους 
αστικού και όχι επαναστατικού 
κράτους, καθόρισε τον αντεπανα-
στατικό ρόλο του ΚΚΙ και των 
Σοβιετικών ενισχύσεων στον 
Ισπανικό Εμφύλιο. Αυτό που οι δύο 
πλευρές επιζητούσαν ήταν η ήττα 
των Εθνικιστών και η δημιουργία 
μιας αστικοδημοκρατικής κυβέρνη-
σης (Δημοκρατικοί)  που δεν θα 
προκαλούσε τη Βρετανία και τη 
Γαλλία, σε μέτωπο κατά της ΕΣΣΔ 
(Στάλιν). Όχι μια κομμουνιστική, 
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ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Την προσαγωγή τριών συντρόφων στις 21 Μάρτη για αναγραφή αντιφασιστικών συνθημάτων και αφισοκόλληση 
υλικών της ΟΡΜΑ, μέσα σε λίγες ώρες την ανέλαβε το Τμήμα Προστασίας Πολιτεύματος στη ΓΑΔΑ, ακολούθησε έρευνα 
στα σπίτια τους και κράτηση άνω των 36 ωρών. Ακολούθησε παράθεση διαφορετικών κατηγοριών (οπλοκατοχή, αναγρα-
φή σπρέι, και καταστροφή ακυρωτικών) για δημιουργία «κλίματος», αναβίωση του κατηργημένου κουκουλονόμου, 
κατασκευή κατηγοριών αεροβόλου σε πιστόλι φωτοβολίδων καθώς και συρραφή προσωπικών σημειώσεων για να 
αναδειχθεί «οργανωμένο σχέδιο». Πριν, μάλιστα, οι δικηγόροι λάβουν γνώση της δικογραφίας, τα παπαγαλάκια την είχαν 
διαρρεύσει σε κανάλια και εφημερίδες προσθέτοντας και ψευδή στοιχεία πως οι συλληφθέντες είχαν και manual (!!!) 
καταστροφής των ακυρωτικών μηχανημάτων.

Οι σύντροφοι που διακινούσαν υλικό της ΟΡΜΑ δεν αφέθηκαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κρατική πλεκτάνη. 
Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκαν ψηφίσματα συμπαράστασης από ΕΛΜΕ της Αθήνας και άλλα 

σωματεία, από Δημοτικές Κινήσεις της περιοχής, Λαϊκές Συνελεύσεις και την Εργατική 
Λέσχη καθώς και πολιτικές οργανώσεις του κινήματος. Οργανώθηκαν δύο μικροφωνικές 
στο Περιστέρι και ένα τοπικό πάρτι οικονομικής ενίσχυσης ενώ τη μέρα της δίκης είχε 
οργανωθεί συγκέντρωση συμπαράστασης.

Στη δίκη η έδρα δεν δέχτηκε τα ψηφίσματα συμπαράστασης ενώ από τους μάρτυρες 
υπεράσπισης δέχτηκε μόνο έναν από το χώρο του ΟΑΣΑ και μίας δασκάλας από το 
Περιστέρι. Παρ` όλα αυτά η κατάρρευση των κατηγοριών ήταν πανηγυρική.

Το χτίσιμο πολιτικής υπεράσπισης και αθώωσης των συντρόφων χωρίς καμία πολιτική 
υποχώρηση, συντασσόμενοι με το ενιαίο ταξικό κίνημα και τις αντιφασιστικές μάχες του 
αλλά και αυτό της υπεράσπισης των δωρεάν μετακινήσεων στα ΜΜΜ, είναι μια χρήσιμη 
παρακαταθήκη για τις μάχες που έρχονται. Οι διώξεις και σκευωρίες θα επεκτείνονται 
ανάλογα με την δυναμική του ταξικού κινήματος.

Οργάνωση, αποφασιστικότητα και ενιαία δράση του μαχητικού εργατικού κινήματος 
είναι η μοναδική απάντηση στον αναδυόμενο αστικό ρεβανσισμό.

Την Τρίτη 30/5 έπεσε η δικαστική σκευωρία που είχε στηθεί ενάντια στους αντιφασίστες 
αγωνιστές. Η δίκη αυτή είχε στηθεί µέσα από την κρατική ασφάλεια και µε τις ευλογίες του 
Υπουργού Τόσκα που δήλωνε ξεδιάντροπα στις τηλεοράσεις πως «για τα σπασίµατα των 
ακυρωτικών µηχανηµάτων, κάποιοι θα την πληρώσουν ακριβά».

Κατέρρευσε η σκευωρία ενάντια στους 3 αγωνιστές από το Περιστέρι

Τεύχος 2, ΙΟΥΛ-ΑΥΓ 2017

ομοσπονδ ιακή ,  ελευθερ ιακή 
Ισπανία. 

Μπροστά λοιπόν στην ηγεμονία 
του αγώνα και σε μια αποφασιστική 
στρατηγική που θα έφερνε τη CNT 
σε ρόλο καθοδηγητή του ταξικού 
κινήματος,  με αναπόφευκτες 
αρμοδιότητες επαναστατικής 
εξουσίας εν καιρώ πολέμου, επιλέ-
χθηκε η στρατηγική του διαταξικού 
αντιφασιστικού αγώνα, με υποταγή 
της CNT και της δυναμικής του 
αναρχικού κινήματος στους αστούς 
και στους σταλινικούς. Οι συγ-
κρούσεις του Μάη το 1937 στη 
Βαρκελώνη, ήταν το επιστέγασμα 
αυτής της αντιφατικής διαλεκτικής 
που έλαβε χώρα στον Ισπανικό 
Εμφύλιο, εντός του οποίου δεν 
διατηρήθηκε ζωντανό το όραμα της 
Ισπανικής Επανάστασης. Ο Ντουρ-
ρούτι δεν έζησε να δει τον ξεπεσμό 
του Μαΐου του ’37 αφού πέθανε τον 

Νοέμβριο του 1936 στη Μαδρίτη, 
αλλά ένα πρόγραμμα που κατέθεσε 
η ομώνυμη Ομάδα Φίλων που είχε 
δημιουργηθεί θέλοντας να εκφράσ-
ει το πνεύμα του, λίγο πριν τις μάχες 
της Βαρκελώνης, κατέληγε:

Όλη η εξουσία στην εργατική τάξη.

Όλη η οικονομική εξουσία στα συνδι-
κάτα.

Μια επαναστατική διακυβέρνηση αντί 
της Ζενεραλιτάτ.

Ερυθρά Χειρ
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Ακύρωση δράσης χρυσής αυγής
και εκδίωξη φασιστών από το Πέραµα

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν μικροφωνική παρέμβαση που 
διήρκησε μία ώρα, περίπου, στην πλατεία Κανάρη (στο Πασαλιμάνι) και 
στην πλατεία Κύπρου. Στη συνέχεια πέρασαν μέσα από τον κεντρικό 
ιστό των γειτονιών και διατράνωσαν την αντιφασιστική δέσμευση τους. 
Ειδικά στον Πειραιά η κατάληξη τους στην Έκθεση Βιβλίου που διεξαγό-
ταν τότε, είχε θετική ανταπόκριση στους κατοίκους της πόλης.

Η μίζερη προσπάθεια των Χρυσαυγιτών να βρωμίσουν τους δρόμους 
και τους τοίχους του Πειραιά το προηγούμενο βράδυ, αποδεικνύει την 
περιθωριοποίηση τους. Μόνο τη νύχτα, μόνο «στη ζούλα», χωρίς 
προηγούμενο ανοιχτό κάλεσμα μπορούν να περάσουν τους δρόμους 
μας. Πλέον, έχουν πλήρη οργανωτική αδυναμία να υποστηρίξουν έστω 
μια διανομή της κωλοφυλλάδας τους. Μόνο ο κοινοβουλευτικός 
μηχανισμός τους επιτρέπει να διασφαλίσουν χρήματα, νοίκια για 
γραφεία και νταβατζήδες. Δεν θα αργήσουν είτε να εξαφανιστούν 
οριστικά ή να μετατραπούν σε μια άνευρη, ρατσιστική μάζωξη σαν το 
ΛΑΟΣ και το Τζήμερο.

Ο Μαχητικός Αντιφασισμός θα είναι στους δρόμους απέναντι στους ναζί και στο πλάι του εργατικού κινήματος ενάντια στην 
ακροδεξιά αντεπανάσταση και στο αστικό μπλοκ. 

Τα Σάββατα 24/6 και 1/7 µε πρωτοβουλία της 
Οργάνωσης Μαχητικού Αντιφασισµού πραγµα-
τοποιήθηκαν αντιφασιστικές διαδηλώσεις στο 
κέντρο του Πειραιά και της Καλλιθέας. 

Το Σάββατο 3 Ιουνίου δυνάμεις της Οργάνωσης Μαχητικού Αντιφασισμού πραγματοποίησαν εξόρμηση διανομής του 1ου 
τεύχους «Αντιφασιστική Φρουρά» στα καραβάκια Περάματος προς Σαλαμίνα.
Την ίδια ώρα δεκαμελής ομάδα της Χρυσής Αυγής με λανθασμένη, προφανώς, πληροφόρηση επεδίωξε να προσεγγίσει το 
χώρο παρέμβασης. Στα 200 μέτρα όμως κατάλαβαν το σφάλμα και πραγματοποίησαν μεταβολή 180Ο ειδοποιώντας 
ταυτόχρονα τους μπάτσους για να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλούς επιστροφής τους στη σφηκοφωλιά των γραφείων τους. 
Πάντως ακόμα κι αν είχαν στηθεί από τα ξημερώματα και είχαν «προλάβει» τους αντιφασίστες, το κίνημα έχει ασφαλείς 
τρόπους να εκδιώξει τη ναζιστική προπαγάνδα όπου την πετύχει.
Το Πέραμα είναι μια παραδοσιακή λαϊκή γειτονιά που ρημάζεται από την εγκατάλειψη και την ανεργία. Μόνο το ΚΚΕ έχει 
οργανωμένη παρέμβαση από την αριστερά και την αναρχία, αφήνοντας ένα «κενό» δράσης απέναντι στη φασιστική προπα-
γάνδα της Χρυσής Αυγής. Η ημιτελής δράση των ταξικών δυνάμεων και η παρατεταμένη ανεπαρκής αντιφασιστική παρέμ-
βαση στην περιοχή όλα τα προηγούμενα χρόνια, δίνουν τη δυνατότητα ρατσιστικής σπέκουλας. Ο τραμπουκισμός του 
Τάγματος Εφόδου υπό το Λαγό στο σχολείο στο Ικόνιο, έχει δημιουργήσει ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μπορεί να 
φέρει χιονοστιβάδα φασιστικού κινήματος.
Στο Πέραμα θα αποκατασταθεί η αντιφασιστική τάξη. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής θα απενεργοποιηθούν και εν τέλει θα 
κλείσουν και η ναζιστική παρέμβαση θα είναι μια μικρή σκοτεινή παρένθεση. 

Στον υποβαθμισμένο άξονα της Δυτικής Αττικής 
(Ασπρόπυργος, Φυλή, Καματερό, Μενίδι) η Χρυσή Αυγή 
επιχειρεί να ενδυναμώσει τις εθνικές αντιπαραθέσεις και να 
εκτρέψει τη λαϊκή αγανάκτηση σε μικροαστική και 
ρατσιστική κατεύθυνση. Το σιγοντάρισμα της χαμένης 
αξιοπρέπειας και της ελληνικής ταυτότητας στο μίξερ μαζί με 
διαλυμένες συγκοινωνίες, κοινωνική περίθαλψη και τη 
ραγδαία πτώση της αξίας των ακινήτων δημιουργούν ένα 
εύφλεκτο υλικό έτοιμο για 
π υ ρ ο δ ό τ η σ η  α π ό 
φασιστικές οργανώσεις.

Η πρώτη διαδήλωση στη 
Γκορυτσά στις 13 Μάη, με 
την πειθαρχημένη και 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή 
περιφρούρηση, απέτρεψε 
μια παγίδα που είχε στήσει 
η αστυνομία με τους ναζί. 
Η εκδίωξη των Ταγμάτων 
Ε φ ό δ ο υ  ό χ ι  μ ό ν ο 
προστάτευσε την ομαλή 
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ η ς 
δ ι α δ ή λ ω σ η ς ,  α λ λ ά 
απέτρεψε ένα πογκρόμ 
α π έ ν α ν τ ι  σ τ ο 
αντιφασιστικό κίνημα το 
οποίο θα έχτιζε ένα μύθο «ρατσιστικής πόλης». Η εκδικητική 
επίθεση των ΜΑΤ στο τέλος της διαδήλωσης δεν μας πτοεί! 
Αντίθετα, με μεγαλύτερη θέληση και συνοχή οργανώνουμε 
τη συνέχεια της μάχης.

Η πολιτική διαδήλωση ένα μήνα αργότερα που ανέδειξε το 
τρίγωνο Αστυνομίας – Δημοτικής Αρχής και Χρυσής Αυγής  
ως κέντρο ρατσιστικών σχεδιασμών ξέρουμε πως δεν 
«τελείωσε» τις επιθέσεις. Οι πακιστανοί εργάτες συνεχίζουν 
και δέχονται ατομικές επιθέσεις στα λεωφορεία, στους 
δρόμους, στα σπίτια τους. Αλλά ούτε αυτά μένουν 
αναπάντητα. Ενέδρες σε φασίστες σαν αυτή στα γραφεία 
τους ή στους μεταφερόμενους από το κέντρο της Αθήνας, 
γίνονται σε μια παράπλευρη μάχη του δρόμου.

Ο Ασπρόπυργος και τα χωριά του δεν είναι νέο φασιστικό 
«άβατο». Αυτά δημιουργούνται από ηττοπαθείς και φοβικές 
αντιλήψεις που κυκλοφορούν στο κίνημα και δεν είναι 
υπαρκτές στην τοπική κοινωνία. Προφανώς και υπάρχουν 
περιοχές στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα με 
μειωμένη εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με το ταξικό 
κίνημα καθώς και μεγάλη πολιτική ανεπάρκεια των 
οργανωμένων δυνάμεων της αριστεράς και της αναρχίας σε 

κ ά π ο ι ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς .  Η 
α π ά ν τ η σ η  σ τ α 
π ρ ο βλή ματα  τοπ ι κών 
κοινωνιών δεν βρίσκεται σε 
μ ια  τοπ ι κ ή  ανά π τ υ ξ η 
αλληλέγγυου δικτύου 
αλλά στην ανατροπή των 
ρατσιστικών πολιτικών 
στο κέντρο της πολιτικής. 
Η εμφάνιση της Χρυσής 
Αυγής την περίοδο 2010 – 
2013 είχε αποθρασύνει 
π ο λ λ ο ύ ς  τ ο π ι κ ο ύ ς 
τραμπούκους (όπως η 
περίπτωση Σγούρδα στη 
Σ α λ α μ ί ν α  π ο υ  ε ί χ α ν 
βασανίσει και αλυσοδέσει 
τον Ουαλίντ Τάλεμπ) οι 

οποίοι ξαναλουφάξανε από το 2013 και μετά. Η διάλυση της 
Χρυσής Αυγής στην Αθήνα, το τσάκισμα του κατασταλτικού 
μηχανισμού στις κεντρικές πολιτικές μάχες, είναι αυτά που 
θα ξεδοντιάσουν και θα τρομοκρατήσουν κάθε τοπικό 
φασιστάκο που ξεθαρρεύει προσωρινά. 

Η οικοδόμηση ενός κεντρικού πολιτικού οργανισμού του 
Μαχητικού Αντιφασισμού είναι η απάντηση στην 
επερχόμενη κοινωνική πόλωση. Οργανωμένες δυνάμεις, 
δικτυωμένες στις γειτονιές και γειωμένες στα τμήματα της 
οργανωμένης εργατικής τάξης θα αποτελέσουν την 
κορμοστασιά και την έμπνευση της ταξικής αντεπίθεσης.  

Ο Ασπρόπυργος δεν ανήκει
στα Τάγµατα Εφόδου

Στις 17 Ιούνη, µε τη διαδήλωση στο κέντρο του Ασπρόπυργου εκατοντάδων 
αντιφασιστών και Πακιστανών εργατών, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 
αντιµετώπισης µια σειράς επαναλαµβανόµενων ρατσιστικών επιθέσεων. Μια 
ολιγοµελής οµάδα τραµπούκων που συγκροτείται γύρω από την τοπική 
οργάνωση της Χρυσής Αυγής έστηνε ενέδρες εκφοβισµού σε στάσεις λεωφορείων 
µε θύµατα Πακιστανούς εργάτες.

Τεύχος 2, ΙΟΥΛ-ΑΥΓ 2017
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επιχειρεί να ενδυναμώσει τις εθνικές αντιπαραθέσεις και να 
εκτρέψει τη λαϊκή αγανάκτηση σε μικροαστική και 
ρατσιστική κατεύθυνση. Το σιγοντάρισμα της χαμένης 
αξιοπρέπειας και της ελληνικής ταυτότητας στο μίξερ μαζί με 
διαλυμένες συγκοινωνίες, κοινωνική περίθαλψη και τη 
ραγδαία πτώση της αξίας των ακινήτων δημιουργούν ένα 
εύφλεκτο υλικό έτοιμο για 
π υ ρ ο δ ό τ η σ η  α π ό 
φασιστικές οργανώσεις.

Η πρώτη διαδήλωση στη 
Γκορυτσά στις 13 Μάη, με 
την πειθαρχημένη και 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή 
περιφρούρηση, απέτρεψε 
μια παγίδα που είχε στήσει 
η αστυνομία με τους ναζί. 
Η εκδίωξη των Ταγμάτων 
Ε φ ό δ ο υ  ό χ ι  μ ό ν ο 
προστάτευσε την ομαλή 
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τ η ς 
δ ι α δ ή λ ω σ η ς ,  α λ λ ά 
απέτρεψε ένα πογκρόμ 
α π έ ν α ν τ ι  σ τ ο 
αντιφασιστικό κίνημα το 
οποίο θα έχτιζε ένα μύθο «ρατσιστικής πόλης». Η εκδικητική 
επίθεση των ΜΑΤ στο τέλος της διαδήλωσης δεν μας πτοεί! 
Αντίθετα, με μεγαλύτερη θέληση και συνοχή οργανώνουμε 
τη συνέχεια της μάχης.

Η πολιτική διαδήλωση ένα μήνα αργότερα που ανέδειξε το 
τρίγωνο Αστυνομίας – Δημοτικής Αρχής και Χρυσής Αυγής  
ως κέντρο ρατσιστικών σχεδιασμών ξέρουμε πως δεν 
«τελείωσε» τις επιθέσεις. Οι πακιστανοί εργάτες συνεχίζουν 
και δέχονται ατομικές επιθέσεις στα λεωφορεία, στους 
δρόμους, στα σπίτια τους. Αλλά ούτε αυτά μένουν 
αναπάντητα. Ενέδρες σε φασίστες σαν αυτή στα γραφεία 
τους ή στους μεταφερόμενους από το κέντρο της Αθήνας, 
γίνονται σε μια παράπλευρη μάχη του δρόμου.

Ο Ασπρόπυργος και τα χωριά του δεν είναι νέο φασιστικό 
«άβατο». Αυτά δημιουργούνται από ηττοπαθείς και φοβικές 
αντιλήψεις που κυκλοφορούν στο κίνημα και δεν είναι 
υπαρκτές στην τοπική κοινωνία. Προφανώς και υπάρχουν 
περιοχές στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα με 
μειωμένη εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας με το ταξικό 
κίνημα καθώς και μεγάλη πολιτική ανεπάρκεια των 
οργανωμένων δυνάμεων της αριστεράς και της αναρχίας σε 

κ ά π ο ι ε ς  π ε ρ ι ο χ έ ς .  Η 
α π ά ν τ η σ η  σ τ α 
π ρ ο βλή ματα  τοπ ι κών 
κοινωνιών δεν βρίσκεται σε 
μ ια  τοπ ι κ ή  ανά π τ υ ξ η 
αλληλέγγυου δικτύου 
αλλά στην ανατροπή των 
ρατσιστικών πολιτικών 
στο κέντρο της πολιτικής. 
Η εμφάνιση της Χρυσής 
Αυγής την περίοδο 2010 – 
2013 είχε αποθρασύνει 
π ο λ λ ο ύ ς  τ ο π ι κ ο ύ ς 
τραμπούκους (όπως η 
περίπτωση Σγούρδα στη 
Σ α λ α μ ί ν α  π ο υ  ε ί χ α ν 
βασανίσει και αλυσοδέσει 
τον Ουαλίντ Τάλεμπ) οι 

οποίοι ξαναλουφάξανε από το 2013 και μετά. Η διάλυση της 
Χρυσής Αυγής στην Αθήνα, το τσάκισμα του κατασταλτικού 
μηχανισμού στις κεντρικές πολιτικές μάχες, είναι αυτά που 
θα ξεδοντιάσουν και θα τρομοκρατήσουν κάθε τοπικό 
φασιστάκο που ξεθαρρεύει προσωρινά. 

Η οικοδόμηση ενός κεντρικού πολιτικού οργανισμού του 
Μαχητικού Αντιφασισμού είναι η απάντηση στην 
επερχόμενη κοινωνική πόλωση. Οργανωμένες δυνάμεις, 
δικτυωμένες στις γειτονιές και γειωμένες στα τμήματα της 
οργανωμένης εργατικής τάξης θα αποτελέσουν την 
κορμοστασιά και την έμπνευση της ταξικής αντεπίθεσης.  

Ο Ασπρόπυργος δεν ανήκει
στα Τάγµατα Εφόδου

Στις 17 Ιούνη, µε τη διαδήλωση στο κέντρο του Ασπρόπυργου εκατοντάδων 
αντιφασιστών και Πακιστανών εργατών, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 
αντιµετώπισης µια σειράς επαναλαµβανόµενων ρατσιστικών επιθέσεων. Μια 
ολιγοµελής οµάδα τραµπούκων που συγκροτείται γύρω από την τοπική 
οργάνωση της Χρυσής Αυγής έστηνε ενέδρες εκφοβισµού σε στάσεις λεωφορείων 
µε θύµατα Πακιστανούς εργάτες.

Τεύχος 2, ΙΟΥΛ-ΑΥΓ 2017
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Την Τετάρτη 31 Μαΐου στην ΑΣΟΕΕ έγινε η πολιτική εκδήλωση της ΟΡΜΑ µε θέµα 
«Ενάντια σε Φασισµό & Εθνικισµό – Με τα όπλα της Εξέγερσης για την 
Κοµµουνιστική στρατηγική» όπου παρουσιάστηκε η «Αντιφασιστική Φρουρά», το 
νέο µηνιαίο περιοδικό της Οργάνωσης.

Η συζήτηση ξεπέρασε τις 3 ώρες και υπήρξαν 14 
παρεμβάσεις εκτός της εισήγησης. Σε αυτό τον κύκλο 
έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί η προσέγγιση της 
ΟΡΜΑ στο ταξικό κίνημα.

Οι νίκες του αντιφασιστικού κινήματος την τελευταία 
διετία έχουν δημιουργήσει έναν αναζωογονητικό χώρο 
για το ταξικό κίνημα. Οι κινήσεις σε αριστερά και 
αναρχία που δοκιμάζουν να επανακαθορίσουν τον 
πολιτικό τους βηματισμό οφείλεται (εν μέρει) στη 
διάλυση του ακροδεξιού και ρατσιστικού κινήματος και 
μηχανισμού.

Η συνεχόμενη αποδόμηση του παγκόσμιου 
δημοκρατικού κοινοβουλευτικού συστήματος 
δ ι α μ ε σ ο λ ά β η σ η ς ,  δ ε ν  α φ ή ν ε ι  π ε ρ ι θ ώ ρ ι α 
εφησυχασμού .  Η  ακροδεξ ιά  κα ι  φασισ τ ική 
αντεπανάσταση μπορεί να πάρει τα ηνία (ακόμα και 
στην ελληνική πραγματικότητα) στην επόμενη μαζική 
απονομιμοποίηση του πολιτεύματος που δημιουργεί η 
παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Η  ε ξ έ γ ε ρ σ η  ε ί ν α ι  έ ν α  π ο λ ι τ ι κό  ό π λ ο  π ο υ 
χρησιμοποιήθηκε στη γειτονιά μας στο Γρηγορόπουλο 
και στις πλατείες, στην πλατεία Ταξίμ και στη Ροζάβα 
και δεν έχει υποστεί στρατιωτική ήττα. Οι εξεγέρσεις 
έμειναν στη μέση κάτω από την πολιτική αδυναμία των 
υποκειμένων να τις μετατρέψουν από «αυθόρμητη 
κίνηση» σε «πολιτικό σχέδιο» ανατροπής του αστικού 
κράτους.

Η μάχη με τον καπιταλισμό δεν μπορεί να ειδωθεί ως 
μια ιδεολογική προπαγανδιστική μάχη. Είναι μια 
συγκεκριμένη πολιτική μάχη με ένα σύστημα. Απέναντι 
στους θεσμούς και στα εργαλεία του, προτάσσουμε τα 
δικά μας όπλα υλοποίησης πολιτικής. Η αντιφασιστική 
μάχη μπορεί να γαλουχήσει μια ολόκληρη γενιά 
επαναστατών που θα μάθουν να δίνουν νικηφόρες 
μάχες μέσα στις γειτονιές, στα σχολεία, στους 
εργασιακούς χώρους. Να ξεφύγουν από τη γενικόλογη 
προπαγάνδα και να ξαναμάθουν την έννοια της 
τακτικής νίκης και της πολιτικής στρατηγικής.

Η ΟΡΜΑ θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα να 
καταθέσει αυτές τις πολιτικές επεξεργασίες στο ταξικό 
κίνημα. Η προσέγγιση των ιδεολογικών αναφορών και 
η συλλογική διαμόρφωση πολιτικών αναλύσεων 
πάντα, όμως θα υποτάσσονται στις τακτικές του 
Μαχητικού Αντιφασισμού. Η στρατηγική του 
Κομμουνισμού δεν είναι ιδεοληπτική τοποθέτηση από 
τη μεριά της ΟΡΜΑ, αλλά η συνειδητή στράτευσή της 
στην ιστορία του μαζικού εργατικού κινήματος και 
στην αναζήτηση σχεδίων αντικαπιταλιστικής 
ανατροπής.

Για την πολιτική εκδήλωση της 31ης Μαΐου
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