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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Το Σαββατοκύριακο 24-25 Μαρτίου είχαμε πολλαπλές φασιστικές επιθέσεις σε αντιφασιστικές 
και μεταναστευτικές συλλογικότητες. Στις 24 Μάρτη στην Παλιά Κοκκινιά, κλιμάκιο της ΟΡΜΑ 
βρέθηκε αντιμέτωπο με φασιστική συμμορία που είναι υπεύθυνη για τις ρατσιστικές επιθέσεις 
στην περιοχή, ενώ σε Καλλιθέα, Γαλάτσι και Νέα Μάκρη μετά το τέλος των παρελάσεων είχαμε 
τραμπούκικες επιθέσεις σε αντιφασιστικές παρεμβάσεις. Κοινό χαρακτηριστικό του υβρεολόγιου 
που χρησιμοποιούσαν ήταν «δεν είστε Έλληνες», «προδότες», «προσβάλετε το έθνος» κλπ.
Είναι, πλέον, ξεκάθαρο πως η Χρυσή Αυγή δοκιμάζει να κρυφτεί μέσα στο κλίμα των εθνικιστικών 
συλλαλητηρίων και να ξαναβγεί στην «νόμιμη» κεντρική πολιτική σκηνή ως σεβαστός συνομιλη-
τής της δεξιάς «πολυκατοικίας». Η κατάρρευση του ναζιστικού μηχανισμού με το διαρκές φυλ-
λορρόημα στελεχών και τα κλεισίματα γραφείων και τοπικών οργανώσεων έχουν σπρώξει τους 
ναζί σε αλλαγή τακτικής. Οι ρατσιστικές, αντιμεταναστευτικές «επιτροπές κατοίκων» όχι μόνο 
δεν συσπείρωσαν την εκλογική πελατεία της Χρυσής Αυγής αλλά εξέθεσαν τα στελέχη της στις 
τοπικές κοινωνίες. Όταν παίρνεις 7% μέχρι και 10% σε γειτονιές αλλά δεν μπορείς να κάνεις μια 
συγκέντρωση 50 νοματαίων τότε μεγαλώνει το χάσμα με τη βάση σου και η αμφιβολία θεριεύει 
στα μυαλά των ψηφοφόρων σου.
Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια ήρθαν σα σανίδα σωτηρίας στις ναζιστικές ομάδες. Μέσα από την 
κάλυψη της ΝΔ, της εκκλησίας και μεγάλων κομματιών των μίντια μπορούσαν ξανά να απευθυν-
θούν σε μαζικά τμήματα του δεξιού στρατοπέδου. Παρακολουθώντας την άνοδο της ακροδεξιάς 
και των εθνικιστικών ρευμάτων στην Ευρώπη, ελπίζουν πως μπορούν να είναι ο βασικός φορέας 
αυτής της στρατηγικής στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων. Οι επιθέσεις το Σαββατοκύ-
ριακο της 25ης Μαρτίου έρχονται να διεκδικήσουν μια «ακραία» εκδοχή του εθνικιστικού στρατο-
πέδου. Θα προσπαθήσουν να ισχυριστούν στο ακροδεξιό μπλοκ πως χρειάζεται μια φασιστική 
δύναμη δρόμου για να υλοποιηθεί αυτή η εθνικιστική πολιτική.
Βέβαια η προσπάθεια να κινηθούν μαζί με το ρεύμα της μαζικής δεξιάς διακινδυνεύει να φέρει 
αντίθετα αποτελέσματα. Το άνοιγμα στη βάση της ΝΔ αντί να φέρει νέο κύμα μελών και 
στελεχών, μπορεί να μεταφέρει τα δεξιά διλλήματα στην καρδιά της φασιστικής μηχανής. Για τη 
μαζική δεξιά, η εκδίωξη του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση και ο τερματισμός της «κομ-
μουνιστικής κυριαρχίας» θα φέρει το ερώτημα της «χαμένης ψήφου». Ο κίνδυνος τεράστιας 
εκλογικής συρρίκνωσης της Χρυσής Αυγής, διαλύοντας το ύστατο αποκούμπι της κοινοβουλευ-
τικής παρουσίας τους θα είναι το τελειωτικό χτύπημα στην Χρυσή Αυγή.
ΟΙ ναζί, λοιπόν, παραπαίουν ανάμεσα στην κοινωνική και πολιτική μετατροπή σε περιθωριακή 
ομάδα νυκτερινών επιδρομών και στη μετατροπή τους σε παρακρατικούς «Καλαμπόκες» και σε 
εκλογική ακροδεξιά εφεδρεία της ΝΔ. Μοναδικός τους σύμμαχος παραμένει να είναι το στρατη-
γικό αδιέξοδο του ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού που αδυνατεί να χαράξει σχέδιο διεξόδου από 
την κρίση. Η όξυνση των ελληνοτουρκικών ανταγωνισμών τροφοδοτεί με περιεχόμενα την 
ακροδεξιά ατζέντα, αλλά θέτει και σοβαρές προκλήσεις στο ταξικό στρατόπεδο.
Η συντριβή του αδύναμου αλλά υπαρκτού φασιστικού μηχανισμού θα πρέπει να συνδυαστεί με 
την προβολή μιας ταξικής διεθνιστικής στρατηγικής. Πρέπει να σηκώσουμε το γάντι απέναντι 
στο σχέδιο της «εθνικής ενότητας». Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την οποιαδήποτε υποταγή 
των πληβείων τάξεων στα, δήθεν, ενιαία εθνικά συμφέροντα.
Κόντρα στη διάθεση του συμβιβασμού με τα εθνικιστικά παραληρήματα χρειάζεται η προώθηση 
της διεθνιστικής στρατηγικής σε μαζικά κοινωνικά κομμάτια της εργατικής και της νεολαίας. Το 
αντιφασιστικό κίνημα οφείλει να είναι βασικός φορές σε αυτή την προσπάθεια.

EDITORIAL
Ο εθνικισµός ως εκκολαπτήριο

του φασιστικού κινδύνου

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στις µεταπολεµικές δυτικές δηµοκρατίες, η κατοχύρωση της κοινωνικής διαµεσολάβησης 
επέτρεψε να αναπτυχθούν πολλαπλοί οργανισµοί της εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Φασισμός  και κοινωνικές οργανώσεις
του ταξικού κινήματος. 

Για μια αντιφασιστική στράτευση

Συνδικάτα, σωματεία και εργατικές παρατάξεις φτάνουν από 
κατοχυρωμένος συνομιλητής της κυβέρνησης μέχρι και σε 
θεσμικό συνδιαμορφωτή της εκάστοτε πολιτικής. Παρόμοιες 
διαδικασίες συναντώνται και στο φοιτητικό κίνημα με παρατάξεις 
και συμμετοχή σε όργανα συνδιοίκησης.  Στις γειτονιές ξεπηδούν 
όλο και περισσότερα στέκια, λέσχες και κοινωνικά κέντρα 
υποστήριξης της τάξης. Με πολιτιστικές παρεμβάσεις συγκρα-
τούν ένα κοινωνικό ιστό που μένει στο περιθώριο της αστικής 
πολιτικής. Με μαθήματα υποστήριξης σε μαθητές, με δράσεις 
αλληλεγγύης σε ανέργους & αστέγους, με προβολή εναλλακτικών 
πολιτιστικών προτύπων δημιουργούν ένα χώρο που σπάει την 
περιθωριοποίηση σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Η 
ανάπτυξη του φεμινιστικού και LGBTQ κινήματος κατοχυρώνει τα 
πρώτα εναλλακτικά κέντρα και στέκια αυτών ενώ οι οργανώσεις 
του αποτελούν – πολλές φορές – και θεσμικό συνομιλητή της 
κρατικής πολιτικής. Μετά τη δεκαετία του `60 μειονοτικές, 
προσφυγικές και μεταναστευτικές οργανώσεις λειτουργούν ως 
πρωταρχικό κέντρο συλλογικοποίησης μεγάλων κοινωνικών 
ομάδων. Παράλληλα δημιουργούνται ομάδες υποστήριξης σε 
αυτές: Δίκτυα στέγασης και σίτισης, σχολεία πρωταρχικής επαφής 
στη γλώσσα και κουλτούρα της Ελλάδας και ομάδες νομικής 
υποστήριξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θρησκευτικές 
μειονότητες αποκτούν δημόσια αναγνωρισμένους και προστατ-
ευμένους λατρευτικούς χώρους.
Παρ` όλη τη σημασία τους για την ανάπτυξη του ταξικού κινήμα-
τος, η πολιτική που κυριαρχεί σε αυτές δεν είναι εξασφαλισμένη 
ούτε προκύπτει με ένα «αυτόματο», μηχανιστικό τρόπο. Κάποιες 
από αυτές τις ενώσεις έχουν ρητά δημοσιοποιημένο αριστερό, 
αναρχικό ή αντιεξουσιαστικό πρόσημο ενώ άλλες έχουν ρητό 
θεσμικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση ο κοινωνικός τους χαρακτήρας 
είναι το βασικό χαρακτηριστικό και όχι ή αντικαπιταλιστική ή 
επαναστατική στρατηγική.
Η ανάπτυξη του φασιστικού κινήματος στον πλανήτη τις τελευτα-
ίες δύο δεκαετίες έφερε πολύ συζήτηση και προβληματισμό στο 
ταξικό στρατόπεδο. Υποτιμήθηκε η στρατηγική του και αντιμετω-
πίστηκε, περισσότερο, ως μια παρακρατική – τραμπούκικη 
φιλοεργοδοτική ομάδα παρά ως ένα πολιτικό σχέδιο της αστικής 
τάξης. Κυρίαρχος στόχος του φασισμού, λοιπόν, είναι η κατάληψη 
της πολιτικής εξουσίας και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να 
διαλύσει τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες της εργατικής τάξης 
και της νεολαίας. Ακόμα και οι οργανώσεις της εκκλησίας πρέπει 
να υποταχτούν σε αυτή την πολιτική. Το 2010 η εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα είχε πρόγραμμα σίτισης και υποστήριξης 
των μεταναστών και δέχτηκε την σφοδρή επίθεση των Ταγμάτων 
Εφόδου. Κανένα στέκι, κανένα σωματείο, καμία μεταναστευτική 
οργάνωση δεν έχει χώρο στην αυριανή Νέα Τάξη εκτός και αν 
ενσωματώσει την εθνικιστική, ρατσιστική πολιτική. Ακραίοι 
θρησκευτικοί και τοπικιστικοί σύλλογοι μπορούν να επιζήσουν 
μαζί με «ελληνικά» εργοδοτικά σωματεία.

Οι συνεχείς επιθέσεις, λοιπόν, σε σωματεία, στέκια, εναλλακτικά 
κέντρα διασκέδασης και μετανάστες έχουν σαν στόχο την 
απομαζικοποίηση και  διάλυση αυτών των οργανωτικών κέντρων 
που οικοδομούν αυτό τον κοινωνικό ιστό. Η τρομοκράτηση των 
υπαρκτών ή εν δυνάμει μελών τους και η μετατροπή τους σε 
ατομικότητες, ευάλωτες στον επιβαλλόμενο κοινωνικό κανιβα-
λισμό είναι το μέσο. Στόχος είναι η καθιέρωση τρομοκρατίας στην 
κοινωνία για να δεχτεί κάθε εθνικιστική ή ρατσιστική πολιτική.
Το ταξικό κίνημα απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται να 
βρει σχέδιο αντεπίθεσης. Η επιμονή στα σχέδια της προη-
γούμενης περιόδου είναι αναποτελεσματική και δημιουργεί 
ηττοπάθεια. Τα σωματεία έτσι κι αλλιώς είχαν πρόβλημα αποσυ-
σπείρωσης τα τελευταία είκοσι χρόνια και αναζητούνται δίοδοι 
ισχυροποίησης. Είναι, όμως, άλλης φύσης πρόβλημα η εργοδοτι-
κή τρομοκρατία και οι ήττες της περασμένης περιόδου από τις 
επιθέσεις των Ταγμάτων Εφόδου πχ στη ζώνη του Περάματος.  Οι 
επιθέσεις σε μια συνέλευση σωματείου η στεκιού έχουν το σκοπό 
να θέσουν τις κοινωνικές οργανώσεις σε κατάσταση «μάχης» 
καταργώντας de facto το μαζικολαϊκό χαρακτήρα τους.
Πρέπει, λοιπόν, να παραχθεί ένα ξεχωριστό σχέδιο αντιμετώπισης 
της φασιστικής τρομοκρατίας. Η επιθετική διάλυση των εγκλημα-
τικών κέντρων που οργανώνουν και δίνουν πολιτική κάλυψη σε 
αυτές τις επιθέσεις είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης. Οι 
κοινωνικές οργανώσεις του κινήματος βρίσκονται, πλέον, σε ένα 
δίλλημα: είτε επιμένουν στον προηγούμενο τρόπο δουλειάς τους 
προσπαθώντας να μαζικοποιηθούν «παράλληλα» με τις φασιστι-
κές επιθέσεις είτε αναζητούν αντιφασιστική δράση που όμως 
αλλοιώνει τα μαζικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.
Ο συνδικαλισμένος εργαζόμενος που απεργεί για το μεροκάματο, 
ο μετανάστης που θέλει να εργαστεί ισότιμα και με αξιοπρέπεια, ο 
πρόσφυγας που αναζητεί νέο σπίτι, ο ομοφυλόφιλος που θέλει να 
μπορεί να συζήσει /παντρευτεί  ή υιοθετήσει όπως οι ετεροφυλό-
φιλοι, ο γκοθάς που θέλει να έχει το στέκι  του, ο μουσουλμάνος 
που θέλει να έχει να έχει το τζαμί του, όλοι αυτοί είναι οι στόχοι των 
Ταγμάτων Εφόδου. Οι κοινωνικές οργανώσεις τους, όμως, έχουν 
από τη φύση τους αποκεντρωμένο πολιτικό χαρακτήρα και δεν 
μπορούν να παράξουν ένα συγκεντρωτικό σχέδιο αντιφασιστικής 
αντεπίθεσης που να ανταπεξέλθει στο ναζιστικό όλεθρο.
Επιπλέον, δεν μπορούν οι πολιτικές συλλογικότητες να «κρύβο-
νται» πίσω από τις κοινωνικές οργανώσεις και να προσπαθούν να 
τις βάλουν μπροστά σε αυτή τη μάχη. Η συντροφική συνεργασία 
αντιφασιστικών, πολιτικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων 
πάνω σε κατατεθειμένα σχέδια είναι όρος ανασυγκρότησης του 
ταξικού κινήματος. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε από αυτή την 
προσωρινή υποχώρηση των φασιστικών ομάδων. Ο κίνδυνος 
είναι υπαρκτός, υπάρχουν πολλά «αυγά» φιδιού διασκορπισμένα 
και πρέπει να τα σπάσουμε πριν εκκολαφτούν.
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εκλογικής συρρίκνωσης της Χρυσής Αυγής, διαλύοντας το ύστατο αποκούμπι της κοινοβουλευ-
τικής παρουσίας τους θα είναι το τελειωτικό χτύπημα στην Χρυσή Αυγή.
ΟΙ ναζί, λοιπόν, παραπαίουν ανάμεσα στην κοινωνική και πολιτική μετατροπή σε περιθωριακή 
ομάδα νυκτερινών επιδρομών και στη μετατροπή τους σε παρακρατικούς «Καλαμπόκες» και σε 
εκλογική ακροδεξιά εφεδρεία της ΝΔ. Μοναδικός τους σύμμαχος παραμένει να είναι το στρατη-
γικό αδιέξοδο του ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού που αδυνατεί να χαράξει σχέδιο διεξόδου από 
την κρίση. Η όξυνση των ελληνοτουρκικών ανταγωνισμών τροφοδοτεί με περιεχόμενα την 
ακροδεξιά ατζέντα, αλλά θέτει και σοβαρές προκλήσεις στο ταξικό στρατόπεδο.
Η συντριβή του αδύναμου αλλά υπαρκτού φασιστικού μηχανισμού θα πρέπει να συνδυαστεί με 
την προβολή μιας ταξικής διεθνιστικής στρατηγικής. Πρέπει να σηκώσουμε το γάντι απέναντι 
στο σχέδιο της «εθνικής ενότητας». Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την οποιαδήποτε υποταγή 
των πληβείων τάξεων στα, δήθεν, ενιαία εθνικά συμφέροντα.
Κόντρα στη διάθεση του συμβιβασμού με τα εθνικιστικά παραληρήματα χρειάζεται η προώθηση 
της διεθνιστικής στρατηγικής σε μαζικά κοινωνικά κομμάτια της εργατικής και της νεολαίας. Το 
αντιφασιστικό κίνημα οφείλει να είναι βασικός φορές σε αυτή την προσπάθεια.

EDITORIAL
Ο εθνικισµός ως εκκολαπτήριο

του φασιστικού κινδύνου

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Στις µεταπολεµικές δυτικές δηµοκρατίες, η κατοχύρωση της κοινωνικής διαµεσολάβησης 
επέτρεψε να αναπτυχθούν πολλαπλοί οργανισµοί της εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Φασισμός  και κοινωνικές οργανώσεις
του ταξικού κινήματος. 

Για μια αντιφασιστική στράτευση

Συνδικάτα, σωματεία και εργατικές παρατάξεις φτάνουν από 
κατοχυρωμένος συνομιλητής της κυβέρνησης μέχρι και σε 
θεσμικό συνδιαμορφωτή της εκάστοτε πολιτικής. Παρόμοιες 
διαδικασίες συναντώνται και στο φοιτητικό κίνημα με παρατάξεις 
και συμμετοχή σε όργανα συνδιοίκησης.  Στις γειτονιές ξεπηδούν 
όλο και περισσότερα στέκια, λέσχες και κοινωνικά κέντρα 
υποστήριξης της τάξης. Με πολιτιστικές παρεμβάσεις συγκρα-
τούν ένα κοινωνικό ιστό που μένει στο περιθώριο της αστικής 
πολιτικής. Με μαθήματα υποστήριξης σε μαθητές, με δράσεις 
αλληλεγγύης σε ανέργους & αστέγους, με προβολή εναλλακτικών 
πολιτιστικών προτύπων δημιουργούν ένα χώρο που σπάει την 
περιθωριοποίηση σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Η 
ανάπτυξη του φεμινιστικού και LGBTQ κινήματος κατοχυρώνει τα 
πρώτα εναλλακτικά κέντρα και στέκια αυτών ενώ οι οργανώσεις 
του αποτελούν – πολλές φορές – και θεσμικό συνομιλητή της 
κρατικής πολιτικής. Μετά τη δεκαετία του `60 μειονοτικές, 
προσφυγικές και μεταναστευτικές οργανώσεις λειτουργούν ως 
πρωταρχικό κέντρο συλλογικοποίησης μεγάλων κοινωνικών 
ομάδων. Παράλληλα δημιουργούνται ομάδες υποστήριξης σε 
αυτές: Δίκτυα στέγασης και σίτισης, σχολεία πρωταρχικής επαφής 
στη γλώσσα και κουλτούρα της Ελλάδας και ομάδες νομικής 
υποστήριξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θρησκευτικές 
μειονότητες αποκτούν δημόσια αναγνωρισμένους και προστατ-
ευμένους λατρευτικούς χώρους.
Παρ` όλη τη σημασία τους για την ανάπτυξη του ταξικού κινήμα-
τος, η πολιτική που κυριαρχεί σε αυτές δεν είναι εξασφαλισμένη 
ούτε προκύπτει με ένα «αυτόματο», μηχανιστικό τρόπο. Κάποιες 
από αυτές τις ενώσεις έχουν ρητά δημοσιοποιημένο αριστερό, 
αναρχικό ή αντιεξουσιαστικό πρόσημο ενώ άλλες έχουν ρητό 
θεσμικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση ο κοινωνικός τους χαρακτήρας 
είναι το βασικό χαρακτηριστικό και όχι ή αντικαπιταλιστική ή 
επαναστατική στρατηγική.
Η ανάπτυξη του φασιστικού κινήματος στον πλανήτη τις τελευτα-
ίες δύο δεκαετίες έφερε πολύ συζήτηση και προβληματισμό στο 
ταξικό στρατόπεδο. Υποτιμήθηκε η στρατηγική του και αντιμετω-
πίστηκε, περισσότερο, ως μια παρακρατική – τραμπούκικη 
φιλοεργοδοτική ομάδα παρά ως ένα πολιτικό σχέδιο της αστικής 
τάξης. Κυρίαρχος στόχος του φασισμού, λοιπόν, είναι η κατάληψη 
της πολιτικής εξουσίας και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να 
διαλύσει τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες της εργατικής τάξης 
και της νεολαίας. Ακόμα και οι οργανώσεις της εκκλησίας πρέπει 
να υποταχτούν σε αυτή την πολιτική. Το 2010 η εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα είχε πρόγραμμα σίτισης και υποστήριξης 
των μεταναστών και δέχτηκε την σφοδρή επίθεση των Ταγμάτων 
Εφόδου. Κανένα στέκι, κανένα σωματείο, καμία μεταναστευτική 
οργάνωση δεν έχει χώρο στην αυριανή Νέα Τάξη εκτός και αν 
ενσωματώσει την εθνικιστική, ρατσιστική πολιτική. Ακραίοι 
θρησκευτικοί και τοπικιστικοί σύλλογοι μπορούν να επιζήσουν 
μαζί με «ελληνικά» εργοδοτικά σωματεία.

Οι συνεχείς επιθέσεις, λοιπόν, σε σωματεία, στέκια, εναλλακτικά 
κέντρα διασκέδασης και μετανάστες έχουν σαν στόχο την 
απομαζικοποίηση και  διάλυση αυτών των οργανωτικών κέντρων 
που οικοδομούν αυτό τον κοινωνικό ιστό. Η τρομοκράτηση των 
υπαρκτών ή εν δυνάμει μελών τους και η μετατροπή τους σε 
ατομικότητες, ευάλωτες στον επιβαλλόμενο κοινωνικό κανιβα-
λισμό είναι το μέσο. Στόχος είναι η καθιέρωση τρομοκρατίας στην 
κοινωνία για να δεχτεί κάθε εθνικιστική ή ρατσιστική πολιτική.
Το ταξικό κίνημα απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται να 
βρει σχέδιο αντεπίθεσης. Η επιμονή στα σχέδια της προη-
γούμενης περιόδου είναι αναποτελεσματική και δημιουργεί 
ηττοπάθεια. Τα σωματεία έτσι κι αλλιώς είχαν πρόβλημα αποσυ-
σπείρωσης τα τελευταία είκοσι χρόνια και αναζητούνται δίοδοι 
ισχυροποίησης. Είναι, όμως, άλλης φύσης πρόβλημα η εργοδοτι-
κή τρομοκρατία και οι ήττες της περασμένης περιόδου από τις 
επιθέσεις των Ταγμάτων Εφόδου πχ στη ζώνη του Περάματος.  Οι 
επιθέσεις σε μια συνέλευση σωματείου η στεκιού έχουν το σκοπό 
να θέσουν τις κοινωνικές οργανώσεις σε κατάσταση «μάχης» 
καταργώντας de facto το μαζικολαϊκό χαρακτήρα τους.
Πρέπει, λοιπόν, να παραχθεί ένα ξεχωριστό σχέδιο αντιμετώπισης 
της φασιστικής τρομοκρατίας. Η επιθετική διάλυση των εγκλημα-
τικών κέντρων που οργανώνουν και δίνουν πολιτική κάλυψη σε 
αυτές τις επιθέσεις είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης. Οι 
κοινωνικές οργανώσεις του κινήματος βρίσκονται, πλέον, σε ένα 
δίλλημα: είτε επιμένουν στον προηγούμενο τρόπο δουλειάς τους 
προσπαθώντας να μαζικοποιηθούν «παράλληλα» με τις φασιστι-
κές επιθέσεις είτε αναζητούν αντιφασιστική δράση που όμως 
αλλοιώνει τα μαζικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.
Ο συνδικαλισμένος εργαζόμενος που απεργεί για το μεροκάματο, 
ο μετανάστης που θέλει να εργαστεί ισότιμα και με αξιοπρέπεια, ο 
πρόσφυγας που αναζητεί νέο σπίτι, ο ομοφυλόφιλος που θέλει να 
μπορεί να συζήσει /παντρευτεί  ή υιοθετήσει όπως οι ετεροφυλό-
φιλοι, ο γκοθάς που θέλει να έχει το στέκι  του, ο μουσουλμάνος 
που θέλει να έχει να έχει το τζαμί του, όλοι αυτοί είναι οι στόχοι των 
Ταγμάτων Εφόδου. Οι κοινωνικές οργανώσεις τους, όμως, έχουν 
από τη φύση τους αποκεντρωμένο πολιτικό χαρακτήρα και δεν 
μπορούν να παράξουν ένα συγκεντρωτικό σχέδιο αντιφασιστικής 
αντεπίθεσης που να ανταπεξέλθει στο ναζιστικό όλεθρο.
Επιπλέον, δεν μπορούν οι πολιτικές συλλογικότητες να «κρύβο-
νται» πίσω από τις κοινωνικές οργανώσεις και να προσπαθούν να 
τις βάλουν μπροστά σε αυτή τη μάχη. Η συντροφική συνεργασία 
αντιφασιστικών, πολιτικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων 
πάνω σε κατατεθειμένα σχέδια είναι όρος ανασυγκρότησης του 
ταξικού κινήματος. Δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε από αυτή την 
προσωρινή υποχώρηση των φασιστικών ομάδων. Ο κίνδυνος 
είναι υπαρκτός, υπάρχουν πολλά «αυγά» φιδιού διασκορπισμένα 
και πρέπει να τα σπάσουμε πριν εκκολαφτούν.

Τεύχος 9, ΜΑΡ 2018
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Η εκδίωξη των μπράβων της Χρυσής Αυγής από κάθε 
γειτονιά και από την είσοδο του Εφετείου κατά τη 
διάρκεια της δίκης, οι πολλαπλές αντισυγκεντρώσεις 
σε Πειραιά, Σχιστό, Βοτανικό, Νέο Ηράκλειο, πλατεία 
Συντάγματος μέχρι και την ημέρα των Ιμίων έχουν 
καταργήσει τη δυνατότητα των ναζί να πραγματοποι-
ούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Κανένας δήμος, κανένα 
ξενοδοχείο στην Αθήνα δεν θέλει να μπλέξει με την 
υπόδικη νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Τα 
κομματικά γραφεία κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο.

Η επιλογή της Χρυσής Αυγής να επιτεθεί με την 
αστυνομία στην αντισυγκέντρωση της ΟΡΜΑ στις 20 
Σεπτέμβρη στο Πέραμα, οδήγησε σε ακόμα 
περισσότερη περιθωριοποίηση των ναζί. Η διαδήλω-
ση του Δεκεμβρίου, οι παρεμβάσεις στα σχολεία και 
στα καραβάκια και η εκδήλωση στη Σαλαμίνα, ανά-
γκασε σε αμυντική παράταξη τους φασίστες, τους 
απέτρεψε να κάνουν την οποιαδήποτε ρατσιστική 
κινητοποίηση στο σχολείο μεταναστών στο Ικόνιο και 
τελικά να κλείσουν τα περιβόητα τα γραφεία τους τον 
περασμένο Γενάρη.

Επιπλέον ο φασιστικός χώρος δέχεται πλήγματα 
πολυδιάσπασης. Η απόπειρα της ΛΕΠΕΝ να κάνει 
ρατσιστική συγκέντρωση στον Πειραιά, να ανοίξει 
γραφεία στον Άγιο Παντελεήμονα και να πραγματο-
ποιήσει διαδήλωση για τα Ίμια ήταν μια πρώτη 
απόπειρα «κληρονομιάς» της περιόδου 2009 – 2013 
που στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία.

Πλέον όλο και περισσότερο οι ναζί θα επιστρέφουν 
στην τρομοκρατία των τυφλών , νυκτερινών χτυπη-
μάτων στην προσπάθεια να παραμείνουν στην 

επικαιρότητα και να διατηρήσουν τον «μαχητικό» 
μύθο τους. Όμως έχουν ξεδοντιαστεί και έχουν απομ-
είνει ελάχιστα μέλη ικανά για τέτοιες δράσεις. Κάθε 
γκαζάκι, κάθε ενέδρα, κάθε σπάσιμο τζαμιού γυρο-
φέρνει με την (ισχυρή, πλέον) πιθανότητα σύλληψης 
και παραπέρα αποδυνάμωσης. Τα χτυπήματα, λοιπόν, 
δεν είναι δείγμα δύναμης αλλά απόγνωσης.

Στις 25 Φεβρουαρίου, τάγμα εφόδου της Χρυσής 
Αυγής, επιτίθεται στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο 
«Φαβέλα» στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της τακτικής 
ανοικτής εβδομαδιαίας συνέλευσης και είχε ως 
αποτέλεσμα των τραυματισμό τουλάχιστον τεσσά-
ρων συντρόφων, ανάμεσά τους και η δικηγόρος της 
οικογένεια Φύσσα, Ελευθερία Τομπατζόγλου. Μετά το 
κλείσιμο των γραφείων τους στο Πέραμα και τις 
απανωτές επιθέσεις που έχουν δεχθεί τα γραφεία 
στον Πειραιά αποφάσισαν να ικανοποιήσουν και να 
ανασυγκροτήσουν τα μέλη τους σε αυτή την ευρύτερη 
περιοχή προσπαθώντας να ισορροπήσουν τις 
εντυπώσεις στην ταξική, αντιφασιστική πάλη.

Καμία πολιτική πρωτοβουλία δεν υπάρχει αφηρημένα 
και δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Η ίδρυση και 
η ύπαρξη του συγκεκριμένου κοινωνικού χώρου στον 
Πειραιά οφείλονται στους πολύπλευρους, αντιφασι-
στικούς αγώνες που έχουν ξεδιπλωθεί τα τελευταία 
χρόνια στην περιοχή που έχει αναγκάσει τους 
φασίστες να στριμώχνονται στα μικρά γραφεία τους. 
Αυτή η συνθήκη έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλο το 
εύρος του ταξικού στρατοπέδου να δοκιμάζει σχέδια 
και να συμβάλλει στο προχώρημα του αντιφασιστικού 
αγώνα.

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της ακροδεξιάς έχει δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα που έχουν 
επιφέρει θανάσιμα πλήγματα στην πολιτική και κοινωνική διεισδυτικότητα του. Το αποφασι-

στικό χτύπημα του αστικού κράτους στο μηχανισμό της Χρυσής Αυγής μετά το Μελιγαλά 
του 2013 και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα σε συνδυασμό με την πτώση της ΝΔ που 

στέρησε κρίσιμες θεσμικές προσβάσεις στους νεοναζί ήταν το ικανό πλαίσιο ώστε νε ξετυλι-
χτεί ένα αντιφασιστικό κίνημα αντεπίθεσης.

Το χτύπηµα στη Φαβέλα
και οι συλλήψεις των ΑΜΕ & C-18:

Ακόµα περισσότερο περιθώριο,
ακόµα περισσότερες ήττες στους φασίστες

Ο συμβολισμός και η προσπάθεια της Φαβέλα να 
συγκροτήσει γύρω της ένα διαφορετικό, πολιτικό 
κοινό που να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ποικιλό-
μορφων, αντιφασιστικών μαχών, γίνονται αντιληπτά 
από τη Χρυσή Αυγή και έχει βρεθεί το προηγούμενο 
διάστημα αρκετές φορές στο στόχαστρό της, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους φασίστες να γνωρίσουν το 
γεωγραφικό σημείο της περιοχής στο οποίο βρίσκεται 
το στέκι και να δοκιμάσουν να καλύψουν τις πολιτικές 
τους αδυναμίες αναβαθμίζοντας τις επιθέσεις τους.

Η δολοφονική επίθεση όμως που πραγματοποίησε 
εκείνη τη μέρα έφερε αντίθετα αποτελέσματα καθώς 
τα αντανακλαστικά του αντιφασιστικού κινήματος 
πέρασαν την εξέταση. Ηχηρά μηνύματα και δράσεις 
ως ένδειξη αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν σε όλη 
την Ελλάδα, το γεγονός απασχόλησε μεγάλο κομμάτι 
του πολιτικού κόσμου που το καταδίκασε ενώ η 
αντιφασιστική διαδήλωση που καλέστηκε από 
μεγάλη γκάμα του κινήματος και έλαβε πράξη 5 μέρες 
μετά κατάφερε να συσπειρώσει πάνω από 1000 
διαδηλωτές και να υπενθυμίσει στους φασίστες τον 
θλιβερό συσχετισμό δυνάμεων για αυτούς. Η επόμενη 
μέρα που ξημέρωσε, μετά τις 02/03, αποτελεί σημα-
ντικό δείγμα γραφής καθώς η ΟΡ.Μ.Α. Πραγματοποί-
ησε αντιφασιστική παρέμβαση στους κεντρικούς 
δρόμους του Πειραιά στεκούμενη αλληλέγγυα στη 
Φαβέλα και δηλώνοντας αποφασισμένη για τη 
συνέχεια.

Οι αγωνιστές βρίσκονται στην πόλη, στο ζενίθ της 
κοινωνικής ζωής, κατά τη διάρκεια της ημέρας, επικοι-
νωνώντας με τον λαό όταν μόνο η νύχτα, το φυσικό 
περιβάλλον, έχει απομείνει στους φασίστες γνωρίζο-
ντας πως κι εκείνο έχει σύντομη ημερομηνία λήξης. Αν 
συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι αγώνες στους ίδιους 
ρυθμούς ακόμα και το ''στοχάδι'', αργά τη νύχτα, σε 
έναν τοίχο, σε απομακρυσμένη περιοχή θα είναι τόσο 
ριψοκίνδυνο που θα το σκέφτονται αρκετές φορές 
πριν τολμήσουν να το βάψουν.

Ένα από τα αποτελέσματα που φέρνει η αδιέξοδη 
φασιστική τακτική της «νύχτας», ήταν και η εξάρθρω-
ση του νεοναζιστικού μορφώματος των Ανένταχτων 
Μαιάνδριων Εθνικιστών (ΑΜΕ) και των Combat 18, 
μέσα από τις συλλήψεις των μελών τους. Οι ΑΜΕ – 
C18 ήταν το αναλώσιμο παρακράτος των μπογιατζή-
δων της ακροδεξιάς που τον τελευταίο καιρό 
συνεργαζόμενοι με τη ''μαμά'' Χρυσή Αυγή προσπα-
θούσαν να καλύψουν κομμάτι της βρώμικης δουλειάς 
που δεν μπορούσε η δεύτερη να κάνει όπως παλιά. Με 

μια σειρά συνθημάτων και «χτυπημάτων» με γκαζάκι 
σε καταλήψεις και χώρους φιλοξενίας μεταναστών 
προσπάθησαν να καλύψουν με ακτιβισμούς την 
πολιτική υποχώρηση και ήττα του φασισμού τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι αποκαλύψεις στις συζητήσεις που διέρρευσαν στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταξύ των συλληφθέ-
ντων παρουσιάζουν τις οργανωτικές δυσκολίες που 
έχουν καταντήσει τον ακρο-δεξιό, αντιδραστικό χώρο. 
Σχολιάζοντας με χυδαίο τρόπο την επίθεση στη 
Φαβέλα και την τραυματισμένη δικηγόρο της οικογέν-
ειας Φύσσα προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιος 
είναι υπεύθυνος για την επίθεση και καταλήγουν στη 
Χρυσή Αυγή μιας και ''ποιος άλλος έχει τόσο κόσμο να 
πάει εκεί ρε μαλάκα;'' θεωρώντας τους λιγότερο από 
10 Χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στο στέκι, σημα-
ντικός αριθμός που δύσκολα μπορεί να συγκεντρωθεί.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, στο οποίο αποδει-
κνύονται οι στενές σχέσεις τους με τη Χρυσή Αυγή, 
κυρίως στους σπάνιους ακτιβισμούς της, φαίνεται το 
έντονο ενδιαφέρον τους για τον μαχητικό αντιφα-
σισμό θεωρώντας την αντιπαράθεση μαζί του σημα-
ντικό παράσημο και απόδειξη δραστηριότητάς της 
Χρυσής Αυγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν την 
επιλεκτική σχέση που έχουν αναπτύξει με τον πυρήνα 
Πειραιά καθώς ''η τοπική Αθηνών δεν κάνει τίποτα 
βασικά, ενώ η τοπική Πειραιά τσακώνεται και με την 
ΟΡΜΑ''. Ο μαχητικός αντιφασισμός όχι μόνο έχει 
βαλθεί να ''τσακώνεται'' με τη Χρυσή Αυγή όπου 
''κουνιέται'' αλλά πλέον διαμορφώνει πολιτικές θέσεις 
και προσφέρει πλούσια μεθοδολογία ικανή για χρήση 
σε υπόλοιπες ταξικές μάχες. Προχωράει και ανθίζει 
όταν οι φασίστες οπισθοχωρούν και ηττούνται.

Το κάθε ξημέρωμα βρίσκει το αντιφασιστικό κίνημα 
πιο δυνατό και πιο ώριμο. Με βασικό πρωταγωνιστή 
τον μαχητικό αντιφασισμό, τα φαντάσματα του 
παρελθόντος αδυνατούν να κοινωνήσουν τις 
μισαλλόδοξες απόψεις και να ανασυγκροτηθούν. Τα 
χτυπήματα αργά τη νύχτα και οι μαφιόζικες πρακτικές 
έρχονται να αποτελέσουν ''νερό στο μύλο'' των 
ταξικών συμφερόντων καθώς το αντιφασιστικό 
κίνημα έχει αναβαθμιστεί, έχει παραδειγματιστεί και 
πλέον, από την εμπειρία των τελευταίων 4 χρόνων, 
είναι ικανό να αγγίξει την Τελική Αντιφασιστική Νίκη. 
Αρκεί πολιτική βούληση και υλοποίηση των σχεδίων 
που συνεχώς κατατίθενται.
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Η εκδίωξη των μπράβων της Χρυσής Αυγής από κάθε 
γειτονιά και από την είσοδο του Εφετείου κατά τη 
διάρκεια της δίκης, οι πολλαπλές αντισυγκεντρώσεις 
σε Πειραιά, Σχιστό, Βοτανικό, Νέο Ηράκλειο, πλατεία 
Συντάγματος μέχρι και την ημέρα των Ιμίων έχουν 
καταργήσει τη δυνατότητα των ναζί να πραγματοποι-
ούν ανοιχτές εκδηλώσεις. Κανένας δήμος, κανένα 
ξενοδοχείο στην Αθήνα δεν θέλει να μπλέξει με την 
υπόδικη νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Τα 
κομματικά γραφεία κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο.

Η επιλογή της Χρυσής Αυγής να επιτεθεί με την 
αστυνομία στην αντισυγκέντρωση της ΟΡΜΑ στις 20 
Σεπτέμβρη στο Πέραμα, οδήγησε σε ακόμα 
περισσότερη περιθωριοποίηση των ναζί. Η διαδήλω-
ση του Δεκεμβρίου, οι παρεμβάσεις στα σχολεία και 
στα καραβάκια και η εκδήλωση στη Σαλαμίνα, ανά-
γκασε σε αμυντική παράταξη τους φασίστες, τους 
απέτρεψε να κάνουν την οποιαδήποτε ρατσιστική 
κινητοποίηση στο σχολείο μεταναστών στο Ικόνιο και 
τελικά να κλείσουν τα περιβόητα τα γραφεία τους τον 
περασμένο Γενάρη.

Επιπλέον ο φασιστικός χώρος δέχεται πλήγματα 
πολυδιάσπασης. Η απόπειρα της ΛΕΠΕΝ να κάνει 
ρατσιστική συγκέντρωση στον Πειραιά, να ανοίξει 
γραφεία στον Άγιο Παντελεήμονα και να πραγματο-
ποιήσει διαδήλωση για τα Ίμια ήταν μια πρώτη 
απόπειρα «κληρονομιάς» της περιόδου 2009 – 2013 
που στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία.

Πλέον όλο και περισσότερο οι ναζί θα επιστρέφουν 
στην τρομοκρατία των τυφλών , νυκτερινών χτυπη-
μάτων στην προσπάθεια να παραμείνουν στην 

επικαιρότητα και να διατηρήσουν τον «μαχητικό» 
μύθο τους. Όμως έχουν ξεδοντιαστεί και έχουν απομ-
είνει ελάχιστα μέλη ικανά για τέτοιες δράσεις. Κάθε 
γκαζάκι, κάθε ενέδρα, κάθε σπάσιμο τζαμιού γυρο-
φέρνει με την (ισχυρή, πλέον) πιθανότητα σύλληψης 
και παραπέρα αποδυνάμωσης. Τα χτυπήματα, λοιπόν, 
δεν είναι δείγμα δύναμης αλλά απόγνωσης.

Στις 25 Φεβρουαρίου, τάγμα εφόδου της Χρυσής 
Αυγής, επιτίθεται στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο 
«Φαβέλα» στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της τακτικής 
ανοικτής εβδομαδιαίας συνέλευσης και είχε ως 
αποτέλεσμα των τραυματισμό τουλάχιστον τεσσά-
ρων συντρόφων, ανάμεσά τους και η δικηγόρος της 
οικογένεια Φύσσα, Ελευθερία Τομπατζόγλου. Μετά το 
κλείσιμο των γραφείων τους στο Πέραμα και τις 
απανωτές επιθέσεις που έχουν δεχθεί τα γραφεία 
στον Πειραιά αποφάσισαν να ικανοποιήσουν και να 
ανασυγκροτήσουν τα μέλη τους σε αυτή την ευρύτερη 
περιοχή προσπαθώντας να ισορροπήσουν τις 
εντυπώσεις στην ταξική, αντιφασιστική πάλη.

Καμία πολιτική πρωτοβουλία δεν υπάρχει αφηρημένα 
και δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Η ίδρυση και 
η ύπαρξη του συγκεκριμένου κοινωνικού χώρου στον 
Πειραιά οφείλονται στους πολύπλευρους, αντιφασι-
στικούς αγώνες που έχουν ξεδιπλωθεί τα τελευταία 
χρόνια στην περιοχή που έχει αναγκάσει τους 
φασίστες να στριμώχνονται στα μικρά γραφεία τους. 
Αυτή η συνθήκη έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλο το 
εύρος του ταξικού στρατοπέδου να δοκιμάζει σχέδια 
και να συμβάλλει στο προχώρημα του αντιφασιστικού 
αγώνα.

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της ακροδεξιάς έχει δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα που έχουν 
επιφέρει θανάσιμα πλήγματα στην πολιτική και κοινωνική διεισδυτικότητα του. Το αποφασι-

στικό χτύπημα του αστικού κράτους στο μηχανισμό της Χρυσής Αυγής μετά το Μελιγαλά 
του 2013 και τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα σε συνδυασμό με την πτώση της ΝΔ που 

στέρησε κρίσιμες θεσμικές προσβάσεις στους νεοναζί ήταν το ικανό πλαίσιο ώστε νε ξετυλι-
χτεί ένα αντιφασιστικό κίνημα αντεπίθεσης.

Το χτύπηµα στη Φαβέλα
και οι συλλήψεις των ΑΜΕ & C-18:

Ακόµα περισσότερο περιθώριο,
ακόµα περισσότερες ήττες στους φασίστες

Ο συμβολισμός και η προσπάθεια της Φαβέλα να 
συγκροτήσει γύρω της ένα διαφορετικό, πολιτικό 
κοινό που να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ποικιλό-
μορφων, αντιφασιστικών μαχών, γίνονται αντιληπτά 
από τη Χρυσή Αυγή και έχει βρεθεί το προηγούμενο 
διάστημα αρκετές φορές στο στόχαστρό της, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους φασίστες να γνωρίσουν το 
γεωγραφικό σημείο της περιοχής στο οποίο βρίσκεται 
το στέκι και να δοκιμάσουν να καλύψουν τις πολιτικές 
τους αδυναμίες αναβαθμίζοντας τις επιθέσεις τους.

Η δολοφονική επίθεση όμως που πραγματοποίησε 
εκείνη τη μέρα έφερε αντίθετα αποτελέσματα καθώς 
τα αντανακλαστικά του αντιφασιστικού κινήματος 
πέρασαν την εξέταση. Ηχηρά μηνύματα και δράσεις 
ως ένδειξη αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν σε όλη 
την Ελλάδα, το γεγονός απασχόλησε μεγάλο κομμάτι 
του πολιτικού κόσμου που το καταδίκασε ενώ η 
αντιφασιστική διαδήλωση που καλέστηκε από 
μεγάλη γκάμα του κινήματος και έλαβε πράξη 5 μέρες 
μετά κατάφερε να συσπειρώσει πάνω από 1000 
διαδηλωτές και να υπενθυμίσει στους φασίστες τον 
θλιβερό συσχετισμό δυνάμεων για αυτούς. Η επόμενη 
μέρα που ξημέρωσε, μετά τις 02/03, αποτελεί σημα-
ντικό δείγμα γραφής καθώς η ΟΡ.Μ.Α. Πραγματοποί-
ησε αντιφασιστική παρέμβαση στους κεντρικούς 
δρόμους του Πειραιά στεκούμενη αλληλέγγυα στη 
Φαβέλα και δηλώνοντας αποφασισμένη για τη 
συνέχεια.

Οι αγωνιστές βρίσκονται στην πόλη, στο ζενίθ της 
κοινωνικής ζωής, κατά τη διάρκεια της ημέρας, επικοι-
νωνώντας με τον λαό όταν μόνο η νύχτα, το φυσικό 
περιβάλλον, έχει απομείνει στους φασίστες γνωρίζο-
ντας πως κι εκείνο έχει σύντομη ημερομηνία λήξης. Αν 
συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι αγώνες στους ίδιους 
ρυθμούς ακόμα και το ''στοχάδι'', αργά τη νύχτα, σε 
έναν τοίχο, σε απομακρυσμένη περιοχή θα είναι τόσο 
ριψοκίνδυνο που θα το σκέφτονται αρκετές φορές 
πριν τολμήσουν να το βάψουν.

Ένα από τα αποτελέσματα που φέρνει η αδιέξοδη 
φασιστική τακτική της «νύχτας», ήταν και η εξάρθρω-
ση του νεοναζιστικού μορφώματος των Ανένταχτων 
Μαιάνδριων Εθνικιστών (ΑΜΕ) και των Combat 18, 
μέσα από τις συλλήψεις των μελών τους. Οι ΑΜΕ – 
C18 ήταν το αναλώσιμο παρακράτος των μπογιατζή-
δων της ακροδεξιάς που τον τελευταίο καιρό 
συνεργαζόμενοι με τη ''μαμά'' Χρυσή Αυγή προσπα-
θούσαν να καλύψουν κομμάτι της βρώμικης δουλειάς 
που δεν μπορούσε η δεύτερη να κάνει όπως παλιά. Με 

μια σειρά συνθημάτων και «χτυπημάτων» με γκαζάκι 
σε καταλήψεις και χώρους φιλοξενίας μεταναστών 
προσπάθησαν να καλύψουν με ακτιβισμούς την 
πολιτική υποχώρηση και ήττα του φασισμού τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι αποκαλύψεις στις συζητήσεις που διέρρευσαν στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μεταξύ των συλληφθέ-
ντων παρουσιάζουν τις οργανωτικές δυσκολίες που 
έχουν καταντήσει τον ακρο-δεξιό, αντιδραστικό χώρο. 
Σχολιάζοντας με χυδαίο τρόπο την επίθεση στη 
Φαβέλα και την τραυματισμένη δικηγόρο της οικογέν-
ειας Φύσσα προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιος 
είναι υπεύθυνος για την επίθεση και καταλήγουν στη 
Χρυσή Αυγή μιας και ''ποιος άλλος έχει τόσο κόσμο να 
πάει εκεί ρε μαλάκα;'' θεωρώντας τους λιγότερο από 
10 Χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στο στέκι, σημα-
ντικός αριθμός που δύσκολα μπορεί να συγκεντρωθεί.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, στο οποίο αποδει-
κνύονται οι στενές σχέσεις τους με τη Χρυσή Αυγή, 
κυρίως στους σπάνιους ακτιβισμούς της, φαίνεται το 
έντονο ενδιαφέρον τους για τον μαχητικό αντιφα-
σισμό θεωρώντας την αντιπαράθεση μαζί του σημα-
ντικό παράσημο και απόδειξη δραστηριότητάς της 
Χρυσής Αυγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν την 
επιλεκτική σχέση που έχουν αναπτύξει με τον πυρήνα 
Πειραιά καθώς ''η τοπική Αθηνών δεν κάνει τίποτα 
βασικά, ενώ η τοπική Πειραιά τσακώνεται και με την 
ΟΡΜΑ''. Ο μαχητικός αντιφασισμός όχι μόνο έχει 
βαλθεί να ''τσακώνεται'' με τη Χρυσή Αυγή όπου 
''κουνιέται'' αλλά πλέον διαμορφώνει πολιτικές θέσεις 
και προσφέρει πλούσια μεθοδολογία ικανή για χρήση 
σε υπόλοιπες ταξικές μάχες. Προχωράει και ανθίζει 
όταν οι φασίστες οπισθοχωρούν και ηττούνται.

Το κάθε ξημέρωμα βρίσκει το αντιφασιστικό κίνημα 
πιο δυνατό και πιο ώριμο. Με βασικό πρωταγωνιστή 
τον μαχητικό αντιφασισμό, τα φαντάσματα του 
παρελθόντος αδυνατούν να κοινωνήσουν τις 
μισαλλόδοξες απόψεις και να ανασυγκροτηθούν. Τα 
χτυπήματα αργά τη νύχτα και οι μαφιόζικες πρακτικές 
έρχονται να αποτελέσουν ''νερό στο μύλο'' των 
ταξικών συμφερόντων καθώς το αντιφασιστικό 
κίνημα έχει αναβαθμιστεί, έχει παραδειγματιστεί και 
πλέον, από την εμπειρία των τελευταίων 4 χρόνων, 
είναι ικανό να αγγίξει την Τελική Αντιφασιστική Νίκη. 
Αρκεί πολιτική βούληση και υλοποίηση των σχεδίων 
που συνεχώς κατατίθενται.

Τεύχος 9, ΜΑΡ 2018



6

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Ύστερα από δεκαετίες μαχών απέναντι στους φασίστες 
στον ελλαδικό χώρο ένα σημείο θα έπρεπε να έχει γίνει 
κατανοητό από τη μεριά των αντιφασιστών. Τα φασιστικά 
κινήματα σχεδόν ποτέ δεν δίνουν εύκολες νίκες στους 
αντιφασίστες είτε επί του συμβολικού χαρακτήρα είτε στο 
δρόμο. Μέρος της διαδικασίας συγκρότησής τους είναι 
πάντα η προσπάθεια δημιουργίας ή η εκμετάλλευση ενός 
κοινωνικού υποστρώματος το οποίο κατ' αρχήν κάνει δεκτή 
την παρουσία τους. Όταν δε αυτή η αποδοχή έχει εξασφαλι-
στεί, αρχίζει να παρουσιάζεται η δυνατότητα χτισίματος 
αυτόνομης πολιτικής παρέμβασης, οπότε πλέον είναι 
δυνατό γι' αυτούς να κατέβουν στο δρόμο με ανοιχτά 
φασιστικά και ρατσιστικά προτάγματα και σύμβολα. Εκείνη 
τη στιγμή πάντως, συνήθως είναι αρκετά αργά για την 
αντιμετώπισή τους με κοινωνικούς όρους μαζικής και μόνο 
απεύθυνσης, οπότε πια χρειάζονται και διαφορετικές 
μέθοδοι καταστολής τους, μέθοδοι οι οποίες απ' ότι 
φάνηκε μέσα στην περίοδο της κρίσης και της ανόδου του 
φασισμού στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές δεν ήταν 
κτήμα του αντιφασιστικού κινήματος και έπρεπε και αυτό 
να δουλέψει πολύ για να τις κατακτήσει και να τις κατα-
στήσει αποτελεσματικές. Είτε στη μία είτε στην άλλη φάση 
του αγώνα εναντίον τους πάντως, το σίγουρο είναι πως οι 
φασίστες πάντα ποντάρουν στην θολούρα. Ακόμα και όταν 
βρίσκονταν "στα πάνω τους" την περίοδο 2010-13 σπάνια 
έδιναν μάχες με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο στο ευρύ 
κοινό ότι "εδώ ή είσαι μ' εμάς ή με τους άλλους". Αυτήν την 
πολιτική πόλωση την απέφευγαν.

Στηριζόμενοι σ' αυτήν ακριβώς την τακτική οι φασίστες 

έχτισαν ομάδες σε γειτονιές, σε σωματεία, σε θεσμικούς και 
κοινωνικούς φορείς, που τους έδιναν τη δυνατότητα 
κοινωνικής παρέμβασης δια της νομιμοποίησης. Έτσι 
είδαμε να χτίζονται κινήσεις πολιτών ενάντια στην εγκλη-
ματικότητα, την ανεργία, επιτροπές κατοίκων ενάντια στην 
υποβάθμιση των γειτονιών τους και εν τέλει μέχρι και 
σωματεία. Μια τέτοια ακριβώς περίπτωση είναι και οι 
επιτροπές αγανακτισμένων πιστών ενάντια σε διάφορα 
πολιτιστικά δρώμενα και συνήθως θεατρικές παραστάσεις. 
Η περίπτωση του θεάτρου ΧΥΤΗΡΙΟ το 2012 που αναγκά-
στηκε να ακυρώσει την παράσταση CORPUS CRISTI 
εξαιτίας του μαινόμενου όχλου που απειλούσε θεούς και 
δαίμονες, δεν άφησε απλά μια μεγάλη ουλή στο σώμα του 
αντιφασιστικού κινήματος και της ελευθερίας της τέχνης, 
έδωσε τότε στη Χρυσή Αυγή τεράστια κοινωνική και 
πολιτική ώθηση αφού κατάφερε να υλοποιήσει την 
εξαγγελία της περί ακύρωσης της παράστασης, ενώ 
συντελεστές της ακόμα τραβιούνται στα δικαστήρια μετά 
από μηνύσεις που κατέθεσε το παπαδαριό συνοδευόμενο 
από χρυσαυγίτες (μήνυση Σεραφείμ).

Η περίπτωση της παράστασης JESUS CRIST SUPER STAR 
που ανέβηκε τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2018 στο 
θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ είναι πανομοιότυπη με μια και μοναδική 
διαφορά. Λαμβάνει χώρα σε διαφορετική πολιτική περίοδο 
για τους ναζί. Εντούτοις προσπάθησαν να χτίσουν την 
σκοταδιστική τους παρέμβαση με τα ίδια χαρακτηριστικά 
που το έκαναν και τότε. Παπάδες γνωστοί για τις σχέσεις 
τους με τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησαν να στήνονται σε καθημε-
ρινή βάση έξω από το θέατρο προπηλακίζοντας και τρα-

Ακροδεξιές παρενοχλήσεις στα θέατρα
και το αντιφασιστικό κίνημα:
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μπουκίζοντας εργαζομένους και θεατές, επιτιθέμενοι μέχρι 
και στα αμάξια ηθοποιών μπροστά στην αστυνομία η οποία 
επέτρεψε όλη αυτήν την κατάσταση ειρωνευόμενη τους 
συντελεστές της παράστασης όταν αυτοί της ζητούσαν 
σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον τους. Με άλλα λόγια, για 
τις δυνάμεις της αστυνομίας ήταν πιο φυσιολογικό να 
βλέπουν να απειλούνται και να τραμπουκίζονται 
εργαζόμενοι παρά να επέμβουν κατά των επιτιθέμενων. 
Όλο αυτό με την δικαιολογία ότι οι εξαγριωμένοι χριστιανο-
ταλιμπάν έχουν δικαίωμα στη διαμαρτυρία από τη στιγμή 
που προσβάλλεται το θρησκευτικό τους αίσθημα. Κατά τ' 
άλλα το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση στην Ελλάδα 
ακόμα δεν έχει καταργηθεί αρκεί να εκφράζονται μόνο 
αυτοί που φέρουν αισθήματα αρκούντως χριστιανικά.

Ύστερα από τις πρώτες δύο εβδομάδες παραστάσεων 
λοιπόν, και αφού οι εργαζόμενοι του Ακροπόλ είδαν ότι οι 
εκκλήσεις τους προς την αστυνομία αλλά και οι μηνύσεις 
τους είχαν περάσει στα αζήτητα, με τις φασιστικές επιθέσ-
εις να οξύνονται αποφάσισαν να απευθυνθούν και στις 
δυνάμεις του αντιφασιστικού κινήματος. Για εμάς η 
υπόθεση ΑΚΡΟΠΟΛ δεν ήταν αμελητέας σημασίας, ειδικά 
όταν η ίδια παράσταση ακυρώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον 
περασμένο Δεκέμβρη. Τον Οκτώβρη του 2017 η ίδια 
φ α σ ι σ τ ο σ ύ ν α ξ η  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ ε 
συγκεντρώσεις έξω από το Αριστοτέλειο στην παράσταση 
«Η Ώρα του Διαβόλου» προκαλώντας αμηχανία στις 
αντιφασιστικές συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 24/2 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αντιφασι-
στική συγκέντρωση προστασίας της παράστασης, των 
εργαζομένων και των θεατών της. Εκείνη την ημέρα οι 
φασίστες αποφάσισαν τελικά να μην προβούν σε συγκέν-
τρωση κατανοώντας πως οι συνθήκες είχαν πλέον αλλάξει 
γι' αυτούς. Οι ελάχιστοι που δεν είχαν ενημερωθεί εγκαί-
ρως απομακρύνθηκαν πριν καν φτάσουν μπροστά στο 
θέατρο με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς τυμπανοκρου-
σίες. Για εμάς το σημαντικότερο ήταν να μάθει ο κόσμος 
που θέλει να παρακολουθήσει την παράσταση ότι αυτή 
είναι προσβάσιμη και πως δεν θα βρεθεί μπροστά σ' ένα 
πλήθος που φωνάζει και χτυπιέται. Η δε αστυνομία βλέπο-
ντας πως δεν υπάρχει τρόπος να καλύψει τους φασίστες 
επέλεξε να στείλει την κλούβα στην Πανεπιστημίου και να 
παρακολουθεί αμήχανη το τέλος των ακροδεξιών τρα-
μπουκισμών.

Την Πέμπτη 1/3 καλέστηκε νέα αντιφασιστική συγκέντρω-
ση συμπαράστασης στους εργαζομένους του θεάτρου και 
στους συντελεστές ώστε να κατοχυρωθεί το τέλος των 
ακροδεξιών παρενοχλήσεων. Μία συγκέντρωση που 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία και δική μας αλλά και των 
εργαζομένων που πλαισιώθηκε και από άλλες αντιφασιστι-
κές συλλογικότητες, από το σωματείο εργαζομένων του 
Εθνικού Θεάτρου και το σωματείο μουσικών. Από τις 6 το 
απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στήθηκε μικροφωνική έξω 
από το Θέατρο παίζοντας τη μουσική της παράστασης και 
διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της ΟΡΜΑ, των αργαζομέ-
νων και των σωματείων. Ξεχωριστή στιγμή, η συγκινησια-
κή παρέμβαση της Βάσιας Τριφύλλη αναδεικνύοντας την 
οργή και την έκπληξη του καλλιτεχνικού κόσμου για τις 
σκοταδιστικές αντιλήψεις που επιδιώκουν να επιστρέψουν 
την ανθρωπότητα στο Μεσαίωνα.

Η οριστική εκδίωξη των ναζιστικών καθαρμάτων, των 
«μπροστινών» της Χρυσής Αυγής έδωσε τη δυνατότητα 
στο σωματείο μουσικών να παρέμβουν ενάντια στην 
εργοδοσία του ΑΚΡΟΠΟΛ για τα εργασιακά δικαιώματα 
των μουσικών που δουλεύουν στην παράσταση. Ήταν μια 
έμπρακτη απόδειξη χωρίς αντιφασιστική μάχη όχι απλά 
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αντικαπιταλιστική 
στρατηγική αλλά καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε 
οικονομίστικη και συνδικαλιστική δράση. Με τους χριστια-
νοταλιμπάν να καθορίζουν ένα αντιδραστικό πολιτικό 
σκηνικό που διεκδικεί να ακυρωθεί η παράσταση, κανένα 
ταξικό σωματείο δεν θα μπορούσε να σταθεί δίπλα και να 
διεκδικεί απεργίες και αυξήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει 
κανένα κοινός ή παράλληλος αγώνας με τους φασίστες 
ενάντια στην εργοδοσία.

Για την ΟΡ.Μ.Α., για το μαχητικό αντιφασισμό, το σημα-
ντικότερο δια ταύτα είναι η αντιμετώπιση των ναζί όποιο 
προσωπείο κι αν επιλέξουν να φορέσουν. Ξέρουμε πως 
είναι πολύ ικανοί στο να φοράνε πάσης φύσεως προβιές. 
Ξέρουμε πως θα προσπαθήσουν να φέρουν τις δυνάμεις 
του μαχητικού αντιφασισμού σε αμηχανία χρησιμοποιών-
τας τέτοιου τύπου κοινωνικές ομαδοποιήσεις σε μια 
περίοδο που δεν είναι ευνοϊκή γι' αυτούς, άρα δεν θα 
επιλέξουν μεγάλες μάχες. Επιχειρούν όμως να κρατηθούν 
με νύχια και με δόντια ζωντανοί στην κεντρική πολιτική 
σκηνή με μια τακτική χαμηλής έντασης. Αν πέσουμε στην 
παγίδα τους ξανά (όπως και έγινε την περίοδο 2009-12) και 
τους θεωρήσουμε αμελητέας σημασίας, τότε είναι που θα 
βρουν τις διόδους να ανασυγκροτηθούν και να αντεπιτε-
θούν στην επόμενη στροφή του δρόμου οπότε και τα 
πολιτικά πράγματα γι' αυτούς θα 'ναι ευνοϊκότερα. Η 
εκκαθάριση τους ως προτεραιότητα από όλους τους 
εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους θα είναι αυτή που θα 
μας επιτρέψει να αναδιοργανώσουμε την δική μας στρατη-
γική μας και να ξεδιπλώσουμε την δική μας αντεπίθεση. Με 
τους φασίστες ανάμεσά μας πάντα θα είμαστε αναγκασμέ-
νοι να παίζουμε σε διπλό ταμπλό.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, αντιμετωπίστηκε με σθεναρότητα 
και αποφασιστικότητα μια φασιστική δράση σε θεατρική 
παράσταση. Ο Μαχητικός Αντιφασισμός έδειξε πως 
μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πράξη ακροδεξιές 
εστίες αντίδρασης με μαζική κοινωνική βάση, χωρίς 
περιθωριακά χαρακτηριστικά ξεπερνώντας την αμηχανία 
που δημιουργούσε η πασιφιστική πολιτική των κυρίαρχων 
αντιφασιστικών αντιλήψεων 

Μπορεί για ένα κομμάτι της κοινωνίας ο διαπληκτισμός με 
μεσαιωνικές και κρυφοναζιστικές αντιλήψεις να φαντάζει 
κάτι τελείως ξεπερασμένο ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή ως 
τρίτο κόμμα στη βουλή, για τους αντιφασίστες πάντως η 
όποια υποτίμηση τους μπορεί να αποφανθεί τραγική. Αυτή 
την παράσταση σίγουρα την είδαμε με τα μάτια μας να 
ξεδιπλώνεται μπροστά μας τα προηγούμενα χρόνια. Ο 
ρόλος των αγωνιστών που επιλέγουν τις τάξεις του μαχητι-
κού αντιφασισμού για να πολεμήσουν τους εχθρούς της 
ελευθερίας, είναι να προσαρμόζουν τις τακτικές τους στις 
ανάγκες του αγώνα. Μία από αυτές είναι να προσφέρουμε 
τη σιγουριά της γρήγορης και αποτελεσματικής αποκατά-
στασης της τάξης στο στρατόπεδό μας. Και όταν λέμε τάξη 
εννοούμε φασίστες στις τρύπες τους.

Τεύχος 9, ΜΑΡ 2018

Η αντιφασιστική συγκέντρωση της Πέμπτης 1 Μάρτη
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κοινωνικού υποστρώματος το οποίο κατ' αρχήν κάνει δεκτή 
την παρουσία τους. Όταν δε αυτή η αποδοχή έχει εξασφαλι-
στεί, αρχίζει να παρουσιάζεται η δυνατότητα χτισίματος 
αυτόνομης πολιτικής παρέμβασης, οπότε πλέον είναι 
δυνατό γι' αυτούς να κατέβουν στο δρόμο με ανοιχτά 
φασιστικά και ρατσιστικά προτάγματα και σύμβολα. Εκείνη 
τη στιγμή πάντως, συνήθως είναι αρκετά αργά για την 
αντιμετώπισή τους με κοινωνικούς όρους μαζικής και μόνο 
απεύθυνσης, οπότε πια χρειάζονται και διαφορετικές 
μέθοδοι καταστολής τους, μέθοδοι οι οποίες απ' ότι 
φάνηκε μέσα στην περίοδο της κρίσης και της ανόδου του 
φασισμού στην Ελλάδα, τις περισσότερες φορές δεν ήταν 
κτήμα του αντιφασιστικού κινήματος και έπρεπε και αυτό 
να δουλέψει πολύ για να τις κατακτήσει και να τις κατα-
στήσει αποτελεσματικές. Είτε στη μία είτε στην άλλη φάση 
του αγώνα εναντίον τους πάντως, το σίγουρο είναι πως οι 
φασίστες πάντα ποντάρουν στην θολούρα. Ακόμα και όταν 
βρίσκονταν "στα πάνω τους" την περίοδο 2010-13 σπάνια 
έδιναν μάχες με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο στο ευρύ 
κοινό ότι "εδώ ή είσαι μ' εμάς ή με τους άλλους". Αυτήν την 
πολιτική πόλωση την απέφευγαν.
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αντιφασιστικού κινήματος και της ελευθερίας της τέχνης, 
έδωσε τότε στη Χρυσή Αυγή τεράστια κοινωνική και 
πολιτική ώθηση αφού κατάφερε να υλοποιήσει την 
εξαγγελία της περί ακύρωσης της παράστασης, ενώ 
συντελεστές της ακόμα τραβιούνται στα δικαστήρια μετά 
από μηνύσεις που κατέθεσε το παπαδαριό συνοδευόμενο 
από χρυσαυγίτες (μήνυση Σεραφείμ).

Η περίπτωση της παράστασης JESUS CRIST SUPER STAR 
που ανέβηκε τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2018 στο 
θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ είναι πανομοιότυπη με μια και μοναδική 
διαφορά. Λαμβάνει χώρα σε διαφορετική πολιτική περίοδο 
για τους ναζί. Εντούτοις προσπάθησαν να χτίσουν την 
σκοταδιστική τους παρέμβαση με τα ίδια χαρακτηριστικά 
που το έκαναν και τότε. Παπάδες γνωστοί για τις σχέσεις 
τους με τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησαν να στήνονται σε καθημε-
ρινή βάση έξω από το θέατρο προπηλακίζοντας και τρα-

Ακροδεξιές παρενοχλήσεις στα θέατρα
και το αντιφασιστικό κίνημα:

Η περίπτωση ΑΚΡΟΠΟΛ και η παράσταση
JESUS CHRIST SUPERSTAR

μπουκίζοντας εργαζομένους και θεατές, επιτιθέμενοι μέχρι 
και στα αμάξια ηθοποιών μπροστά στην αστυνομία η οποία 
επέτρεψε όλη αυτήν την κατάσταση ειρωνευόμενη τους 
συντελεστές της παράστασης όταν αυτοί της ζητούσαν 
σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον τους. Με άλλα λόγια, για 
τις δυνάμεις της αστυνομίας ήταν πιο φυσιολογικό να 
βλέπουν να απειλούνται και να τραμπουκίζονται 
εργαζόμενοι παρά να επέμβουν κατά των επιτιθέμενων. 
Όλο αυτό με την δικαιολογία ότι οι εξαγριωμένοι χριστιανο-
ταλιμπάν έχουν δικαίωμα στη διαμαρτυρία από τη στιγμή 
που προσβάλλεται το θρησκευτικό τους αίσθημα. Κατά τ' 
άλλα το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση στην Ελλάδα 
ακόμα δεν έχει καταργηθεί αρκεί να εκφράζονται μόνο 
αυτοί που φέρουν αισθήματα αρκούντως χριστιανικά.

Ύστερα από τις πρώτες δύο εβδομάδες παραστάσεων 
λοιπόν, και αφού οι εργαζόμενοι του Ακροπόλ είδαν ότι οι 
εκκλήσεις τους προς την αστυνομία αλλά και οι μηνύσεις 
τους είχαν περάσει στα αζήτητα, με τις φασιστικές επιθέσ-
εις να οξύνονται αποφάσισαν να απευθυνθούν και στις 
δυνάμεις του αντιφασιστικού κινήματος. Για εμάς η 
υπόθεση ΑΚΡΟΠΟΛ δεν ήταν αμελητέας σημασίας, ειδικά 
όταν η ίδια παράσταση ακυρώθηκε στη Θεσσαλονίκη τον 
περασμένο Δεκέμβρη. Τον Οκτώβρη του 2017 η ίδια 
φ α σ ι σ τ ο σ ύ ν α ξ η  κ α θ η μ ε ρ ι ν ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ ε 
συγκεντρώσεις έξω από το Αριστοτέλειο στην παράσταση 
«Η Ώρα του Διαβόλου» προκαλώντας αμηχανία στις 
αντιφασιστικές συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 24/2 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αντιφασι-
στική συγκέντρωση προστασίας της παράστασης, των 
εργαζομένων και των θεατών της. Εκείνη την ημέρα οι 
φασίστες αποφάσισαν τελικά να μην προβούν σε συγκέν-
τρωση κατανοώντας πως οι συνθήκες είχαν πλέον αλλάξει 
γι' αυτούς. Οι ελάχιστοι που δεν είχαν ενημερωθεί εγκαί-
ρως απομακρύνθηκαν πριν καν φτάσουν μπροστά στο 
θέατρο με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς τυμπανοκρου-
σίες. Για εμάς το σημαντικότερο ήταν να μάθει ο κόσμος 
που θέλει να παρακολουθήσει την παράσταση ότι αυτή 
είναι προσβάσιμη και πως δεν θα βρεθεί μπροστά σ' ένα 
πλήθος που φωνάζει και χτυπιέται. Η δε αστυνομία βλέπο-
ντας πως δεν υπάρχει τρόπος να καλύψει τους φασίστες 
επέλεξε να στείλει την κλούβα στην Πανεπιστημίου και να 
παρακολουθεί αμήχανη το τέλος των ακροδεξιών τρα-
μπουκισμών.

Την Πέμπτη 1/3 καλέστηκε νέα αντιφασιστική συγκέντρω-
ση συμπαράστασης στους εργαζομένους του θεάτρου και 
στους συντελεστές ώστε να κατοχυρωθεί το τέλος των 
ακροδεξιών παρενοχλήσεων. Μία συγκέντρωση που 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία και δική μας αλλά και των 
εργαζομένων που πλαισιώθηκε και από άλλες αντιφασιστι-
κές συλλογικότητες, από το σωματείο εργαζομένων του 
Εθνικού Θεάτρου και το σωματείο μουσικών. Από τις 6 το 
απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στήθηκε μικροφωνική έξω 
από το Θέατρο παίζοντας τη μουσική της παράστασης και 
διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της ΟΡΜΑ, των αργαζομέ-
νων και των σωματείων. Ξεχωριστή στιγμή, η συγκινησια-
κή παρέμβαση της Βάσιας Τριφύλλη αναδεικνύοντας την 
οργή και την έκπληξη του καλλιτεχνικού κόσμου για τις 
σκοταδιστικές αντιλήψεις που επιδιώκουν να επιστρέψουν 
την ανθρωπότητα στο Μεσαίωνα.

Η οριστική εκδίωξη των ναζιστικών καθαρμάτων, των 
«μπροστινών» της Χρυσής Αυγής έδωσε τη δυνατότητα 
στο σωματείο μουσικών να παρέμβουν ενάντια στην 
εργοδοσία του ΑΚΡΟΠΟΛ για τα εργασιακά δικαιώματα 
των μουσικών που δουλεύουν στην παράσταση. Ήταν μια 
έμπρακτη απόδειξη χωρίς αντιφασιστική μάχη όχι απλά 
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αντικαπιταλιστική 
στρατηγική αλλά καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε 
οικονομίστικη και συνδικαλιστική δράση. Με τους χριστια-
νοταλιμπάν να καθορίζουν ένα αντιδραστικό πολιτικό 
σκηνικό που διεκδικεί να ακυρωθεί η παράσταση, κανένα 
ταξικό σωματείο δεν θα μπορούσε να σταθεί δίπλα και να 
διεκδικεί απεργίες και αυξήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει 
κανένα κοινός ή παράλληλος αγώνας με τους φασίστες 
ενάντια στην εργοδοσία.

Για την ΟΡ.Μ.Α., για το μαχητικό αντιφασισμό, το σημα-
ντικότερο δια ταύτα είναι η αντιμετώπιση των ναζί όποιο 
προσωπείο κι αν επιλέξουν να φορέσουν. Ξέρουμε πως 
είναι πολύ ικανοί στο να φοράνε πάσης φύσεως προβιές. 
Ξέρουμε πως θα προσπαθήσουν να φέρουν τις δυνάμεις 
του μαχητικού αντιφασισμού σε αμηχανία χρησιμοποιών-
τας τέτοιου τύπου κοινωνικές ομαδοποιήσεις σε μια 
περίοδο που δεν είναι ευνοϊκή γι' αυτούς, άρα δεν θα 
επιλέξουν μεγάλες μάχες. Επιχειρούν όμως να κρατηθούν 
με νύχια και με δόντια ζωντανοί στην κεντρική πολιτική 
σκηνή με μια τακτική χαμηλής έντασης. Αν πέσουμε στην 
παγίδα τους ξανά (όπως και έγινε την περίοδο 2009-12) και 
τους θεωρήσουμε αμελητέας σημασίας, τότε είναι που θα 
βρουν τις διόδους να ανασυγκροτηθούν και να αντεπιτε-
θούν στην επόμενη στροφή του δρόμου οπότε και τα 
πολιτικά πράγματα γι' αυτούς θα 'ναι ευνοϊκότερα. Η 
εκκαθάριση τους ως προτεραιότητα από όλους τους 
εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους θα είναι αυτή που θα 
μας επιτρέψει να αναδιοργανώσουμε την δική μας στρατη-
γική μας και να ξεδιπλώσουμε την δική μας αντεπίθεση. Με 
τους φασίστες ανάμεσά μας πάντα θα είμαστε αναγκασμέ-
νοι να παίζουμε σε διπλό ταμπλό.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, αντιμετωπίστηκε με σθεναρότητα 
και αποφασιστικότητα μια φασιστική δράση σε θεατρική 
παράσταση. Ο Μαχητικός Αντιφασισμός έδειξε πως 
μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πράξη ακροδεξιές 
εστίες αντίδρασης με μαζική κοινωνική βάση, χωρίς 
περιθωριακά χαρακτηριστικά ξεπερνώντας την αμηχανία 
που δημιουργούσε η πασιφιστική πολιτική των κυρίαρχων 
αντιφασιστικών αντιλήψεων 

Μπορεί για ένα κομμάτι της κοινωνίας ο διαπληκτισμός με 
μεσαιωνικές και κρυφοναζιστικές αντιλήψεις να φαντάζει 
κάτι τελείως ξεπερασμένο ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή ως 
τρίτο κόμμα στη βουλή, για τους αντιφασίστες πάντως η 
όποια υποτίμηση τους μπορεί να αποφανθεί τραγική. Αυτή 
την παράσταση σίγουρα την είδαμε με τα μάτια μας να 
ξεδιπλώνεται μπροστά μας τα προηγούμενα χρόνια. Ο 
ρόλος των αγωνιστών που επιλέγουν τις τάξεις του μαχητι-
κού αντιφασισμού για να πολεμήσουν τους εχθρούς της 
ελευθερίας, είναι να προσαρμόζουν τις τακτικές τους στις 
ανάγκες του αγώνα. Μία από αυτές είναι να προσφέρουμε 
τη σιγουριά της γρήγορης και αποτελεσματικής αποκατά-
στασης της τάξης στο στρατόπεδό μας. Και όταν λέμε τάξη 
εννοούμε φασίστες στις τρύπες τους.

Τεύχος 9, ΜΑΡ 2018

Η αντιφασιστική συγκέντρωση της Πέμπτης 1 Μάρτη
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Η «επιθετικότητα» ενός κράτους στη διεθνή σκηνή δεν είναι 
δείγμα πάντα κυριαρχίας
Η ιστορία γράφεται από τους νικητές... το ίδιο και οι διεθνείς 
συμβάσεις!
Οι διεθνείς συμβάσεις που μέσω αυτών προσπαθούν να 
ρυθμιστούν οι διακρατικές σχέσεις έχουν κατορθωθεί μέσα από 
συγκεκριμένο status που επικρατεί σε κάθε περίοδο και έχει 
νικητές και ηττημένους. Δεν αποτελούν «πανανθρώπινη και 
διαχρονική αλήθεια» ούτε και οι χώρες που τις αμφισβητούν 
ανήκουν στον «άξονα του κακού» που θέλει να μας πείσει η 
αμερικάνικη προπαγάνδα. Οι ΗΠΑ (όπως και η Κίνα, Ρωσία, 
Ισραήλ) για την προάσπιση των δικών τους συμφερόντων δεν 
έχουν αποδεχθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που δικάζει 
«εγκληματίες πολέμου». Η συνθήκη «μη εξάπλωσης των 
πυρηνικών» καυτηριάζει τη χρήση αυτών από «χώρες του 
κακού», χτίζοντας μια ολόκληρη προπαγάνδα «επιθετικότητας» 
πχ για το Ιράκ, το Ιράν ή τη Β. Κορέα για να πιεστούν οι «εχθρι-
κές» χώρες αλλά αφήνουν ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα να 
συντηρούν τα δικά τους οπλοστάσια και να πραγματοποιούν 
δοκιμές επίδειξης δύναμης.
Τον τελευταίο αιώνα, μετά από δύο Παγκόσμιους Πολέμους και 
την κατάρρευση του Ανατολικού στρατοπέδου έχουμε έναν 
άξονα «νικητών» που έχουν επιβάλλει τις περίφημες διεθνείς 
συνθήκες. Αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την απαι-
τούμενη οικονομική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση ενός 
πολιτικού μηχανισμού που να μπορεί να τις επιβάλλει σε 
συνθήκες «ειρήνης». Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι 
συνθήκες που δημιούργησε δεν μπόρεσαν να σταθούν για 
πολύ μεγάλο διάστημα. Το Κραχ του 1929 και η δίνη της 
οικονομικής κρίσης έδωσε το δικαίωμα στους «ηττημένους» να 
αμφισβητήσουν αυτό το περιβάλλον. Η Κοινωνία των Εθνών, 
το όχημα εφαρμογής των κανονιστικών πλαισίων που ξεπήδη-
σαν το 1918 κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Η Συνθήκη των 
Βερσαλλιών το 1918 που διέλυσε το Γερμανικό Κράτος δεν 
ήταν πιο «άδικη» από την αντίστοιχη του Παρισιού το 1946. 
Απλά οι «νικητές» είχαν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα 
να επιβάλλουν τους κανόνες.
Σήμερα η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ανοίξει ξανά τις 
ορέξεις για τον επανακαθορισμό των συμμαχιών και των 
δυνάμεων στην παγκόσμια σκηνή. Κράτη και κοινωνίες 
δοκιμάζονται από την κρίση και ο κοινωνικός τους ιστός 
κρέμεται από μια κλωστή. Τις περισσότερες φορές η συνεκτικό-
τητα ενός κράτους δεν είναι αποτέλεσμα, μόνο, της εφαρ-
μοζόμενης εσωτερικής πολιτικής, αλλά και των πιέσεων που 
δέχεται από το διεθνή συσχετισμό. Η επιμονή εφαρμογής μιας 
διεθνής συνθήκης σε ένα κράτος υπό οικονομική κατάρρευση 
πολλές φορές ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Οι διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ελλάδας στο διεθνές πιστωτικό σύστημα 
έχουν ερημώσει το κοινωνικό πεδίο. Η αμφισβήτηση αυτών 
των κανονισμών, από την άλλη δεν αποτελεί από μόνη της 
«προοδευτική» προοπτική. Η «εθνική» διάσωση από το 
παγκόσμιο σύστημα δεν αποτελεί οραματικό στοιχείο που 
μπορεί να βασιστεί το ταξικό κίνημα.
Ελλάδα και Τουρκία στο Διεθνές σύστημα
Η θέση μιας χώρας στο παγκόσμιο ανταγωνισμό, δεν είναι μια 

αριθμητική λίστα με πρωταθλητές και ηττημένους. Το ειδικό 
βάρος της κάθε χώρας επηρεάζεται από πολλαπλούς δείκτες. 
Το οικονομικό μέγεθος, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η 
στρατιωτικοποίηση της οικονομίας, η θέση της στους διεθνούς 
οργανισμούς, η γεωστρατηγική της σημασία, η αξιοπιστία και η 
δέσμευση της στο πολιτικό κατεστημένο είναι κάποια από τα 
στοιχεία που προσμετρούνται. Το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ 
έχει φτάσει στα 20 τρις δολάρια και χρωστάει μόνο στην Κίνα 
πάνω από 1,15 τρις αλλά δεν υπάρχει κανένα διεθνές σύστημα 
«επιτήρησης» ισχυρότερο από τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό 
να επιβάλλει «μνημόνιο». Αλλά και η Κίνα - Ιαπωνία που έχουν 
χρέος πάνω από 250% του ΑΕΠ τους (την ώρα που η μνημονια-
κή Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 180) παραμένουν πανίσχυροι 
οικονομικοί παίκτες.
Η Ελλάδα παρ όλες τις οικονομικές διακυμάνσεις της εδώ και 
150 χρόνια παραμένει ένας σημαντικός και αξιόπιστος σύμμα-
χος στη διεθνή σκηνή. Αυτή η στάση την βοηθά να αναβαθμίζει 
συνεχώς το ειδικό της βάρος. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο 
στην, πράγματι, ετοιμοπόλεμη τουρκική πολεμική μηχανή για 
να αξιολογήσουμε τη σημασία μια χώρας στον παγκόσμιο 
χάρτη. Η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας μπορεί να αλλάξει 
μέσα σε ελάχιστό χρονικό διάστημα, αλλά η δυναμική της κάθε 
χώρας παραμένει σχετικά σταθερή. Μόνο οι δύο Παγκόσμιοι 
Πόλεμοι άλλαξαν «κατηγορίες» παιχτών. Η Γερμανία παρ `όλο 
που βρέθηκε δύο φορές στο στρατόπεδο των νικημένων, 
οδηγήθηκε σε αποστρατιωτικοποίηση και διχοτόμηση και 
εβδομήντα χρόνια μετά παραμένει ένας παγκόσμιος παίκτης. 
Ακόμα και η κατάρρευση του ανατολικού στρατοπέδου μετά 
από δεκαετία προσαρμογής, δεν άλλαξε τη δυναμική της κάθε 
χώρας. Η θέση της κάθε χώρας δεν αλλάζει από τα κέφια της 
κάθε κυβέρνησης (πχ που μπορεί να τη στρέψει στη Ρωσία ή 
την Κίνα). Το παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα έχει 
διόδους και συνεργασίες που δεν κανείς δεν διακινδυνεύει να 
απορρυθμίσει, παρά μόνο σε συνθήκες κρίσης. Μια επόμενη 
κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης θα ανοίξει τον ασκό του 
Αιόλου.
Η Ελλάδα το 1893 είχε φτάσει στην οικονομική απαξίωση μετά 
από συνεχή, αδιέξοδα δανειοδοτικά προγράμματα. Το «κύριοι 
επτωχεύσαμε» δεν ήταν σάλπισμα ήττας και σχέδιο υποταγής 
αλλά σημείο εκκίνησης της αντεπίθεσης του ελληνικού 
κεφαλαίου. Παρ όλη και τη συντριπτική στρατιωτική ήττα του 
1897, που μόνον η Διεθνής Κοινότητα απέτρεψε να παρελά-
σουν στρατεύματα του Σουλτάνου στην Αθήνα, ο κύβος είχε 
ριχτεί. Η δυναμική θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη 
της επέτρεψε όχι απλά να ανακάμψει αλλά είκοσι χρόνια μετά 
να φτάνει έξω από την Άγκυρα και να διεκδικεί την κληρονομιά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι διασυνδέσεις του διεθνο-
ποιημένου ελληνικού κεφαλαίου οδήγησαν το πολιτικό του 
επιτελείο σε μια στρατηγική πρόσδεσης με τους νικητές των 
δύο Παγκοσμίων Πολέμων που έφερε τεράστια κέρδη και 
ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση του ρόλου τη ώρα που Τουρκία 
δια του Κεμαλισμού διέσωζε το Τουρκικό κράτος από τη 
διάλυση και διχοτόμηση.
Μπαίνοντας στην μεταπολεμική συνθήκη η Ελλάδα ήδη ήταν 
ένα και δύο βήματα μπροστά από τον κυρίαρχο ανταγωνιστή 
της. Στα προηγούμενα «κέρδη» έρχονται και συσσωρεύονται οι 

Ο ανταγωνισµός Ελλάδας – Τουρκίας
και ο ρόλος τους στη διεθνή πολιτική σκηνή

Η εισβολή της Τουρκίας στην Αφρίν έχουν διογκώσει τη μυθολογία γύρω από το βασικό ανταγωνιστή του ελληνικού κεφαλαί-
ου. Τα ΜΜΕ παρέχουν καθημερινή μονομερή πληροφόρηση στο ελληνικό κοινό διαμορφώνοντας μια άνιση εικόνα για τις 

διμερείς σχέσεις. Οι εθνικές σταυροφορίες των ΜΜΕ που ανά περιόδους μιλάνε για «σκοπιανό», χαριεντίζονται με τον Κασιδιά-
ρη και τη Χρυσή Αυγή και στοχοποιούν «τρομοκράτες» σαν την Ηριάννα, δεν πρέπει να κάνουν εντύπωση στο ταξικό κίνημα. 

Όμως στα εθνικά ζητήματα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια γιατί οι πιέσεις του αστισμού είναι ακόμα μεγαλύτερες 

νεώτερες «επενδύσεις». Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας 
την μεταμόρφωσε από τον ισχυρό «συνοικιακό» παίκτη σε 
μικρό, μεν, αλλά συνέταιρο κεντρικής παρουσίας. Η Ελλάδας 
απέναντι στο «πρώτος στο χωριό» απάντησε στο «δεύτερος (και 
πέμπτος ή δέκατος) στην πόλη». Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η 
συμμετοχή στο Ευρώ δίνουν μία παραπάνω ώθηση στους 
συσχετισμούς δύναμης. Παρ` όλη, όμως, τη στροφή στην 
«ειρηνική» διπλωματία και στην ενίσχυση του οικονομικού 
τομέα, η Ελλάδα ποτέ δεν υποτίμησε την προετοιμασία του 
στρατιωτικού δυναμικού. Πάντα η πολεμική μηχανή της 
Ελλάδας είναι το «κρυφό» διαπραγματευτικό χαρτί για τις 
όποιες οικονομικές συζητήσεις. Ο ελληνικός στρατός και όχι ο 
τουρκικός δημιούργησε την επιθυμητή ζώνη ασφαλείας για 
την «ανοικοδόμηση» και ενσωμάτωση στο Δυτικό κόσμο της 
Αλβανίας, Σερβίας, Βοσνίας και Μακεδονίας μετά την κατάρρ-
ευση του Ανατολικού στρατοπέδου.
Η τουρκική πολιτική σκηνή φυσικά και δεν έχει την μακρά 
δημοκρατική παράδοση της Αγγλίας ή Γαλλίας (εξάλλου ούτε η 
Ελλάδα την έχει) αλλά δεν την κάνει «φασιστικό» κράτος. Για να 
είμαστε ξεκάθαροι: είναι υποκριτικό να βαφτίζεται από οποιον-
δήποτε ο Ερντογάν «φασίστας» αν δεν αποκαλεί και τον 
Ομπάμα «φασίστα». Το τουρκικό κράτος δεν είναι λιγότερο 
δημοκρατικό και δεν έχει εμπλακεί σε περισσότερες πολεμικές 
επιχειρήσεις από τις «δημοκρατικούς» συμμάχους της Ελλάδας, 
τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Για κάθε Αφρίν έχουμε μία Γάζα και τρία 
Ιράκ. Οι επεμβάσεις των δύο «συμμάχων» έχουν καταστρατη-
γήσει κάθε απόφαση και διαβούλευση του ΟΗΕ και δεν μπορεί 
να είναι επιχείρημα ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες. Αλλά 
ούτε η εσωτερική πολιτική του κράτους είναι συγκρίσιμη. Για 
κάθε δημοσιογράφο ή καθηγητή που διώκεται στην Τουρκία 
έχουμε τη Μοσάντ και τις δολοφονίες αντιφρονούντων, τις 
διώξεις του Ασάνζ και του Wikileaks, το patriot act, το Γκουαντά-
ναμο και τη νομιμοποίηση των βασανιστηρίων. Για κάθε 
«απάνθρωπη διαχείριση προσφύγων» έχουμε τα ρατσιστικά 
τείχη στην Παλαιστίνη και στο Μεξικό. Για να μην ξεχνάμε 
επίσης, τον πόλεμο στην Κύπρο το 1974 τον διεξήγαγε 
εκλεγμένη δημοκρατικά τουρκική κυβέρνηση ενώ στην Ελλάδα 
είχαμε στρατιωτική χούντα, ενώ η Τουρκία έχει εκτελέσει 
πρωθυπουργό της (τον Μεντερές το 1961) για «εγκλήματα 
κατά Ελλήνων» (μεταξύ άλλων)καταδικάζοντας εμπράκτως το 
πογκρόμ του 1955 στην Ινσταμπούλ.
Η εξάπλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχει βρει την 
Τουρκία με ελάχιστους ή ανύπαρκτους διεθνούς συμμάχους και 
με ανοιχτά μέτωπα όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα αλλά 
αθροίζονται επικίνδυνα ενάντια σε Ρωσία, Ισραήλ και πρόσφα-
τα ΗΠΑ. Η παραμονή της στο Δυτικό στρατόπεδο δεν είναι υπό 
αίρεση. Αλλά το συνεχές μπρα-ντε-φερ κόντρα στις ΗΠΑ 
εγκυμονεί κινδύνους αποσταθεροποίησης του καθεστώτος, 
μια κατάσταση που δεν την επιθυμεί ούτε ο αμερικανικός 
παράγοντας. Το αποτυχημένο αμερικανοκίνητο πραξικόπημα 
του 2016 έχει αντικατασταθεί με ένα οικονομικό πόλεμο που 
υποβαθμίζει την τουρκική οικονομία και τις τράπεζες της. Η 
τουρκική αστική τάξη δεν αποδέχεται τις κατευθυντήριες 
«οδηγίες» των ΗΠΑ γιατί δεν πείθεται πως η υποταγή της θα 
φέρει αναβάθμιση του ρόλου της είτε προς την Ευρώπη είτε 

προς τη Μέση Ανατολή. Η αμφισβήτηση, λοιπόν, του ρόλου 
των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι πραγματική αλλά και δείχνει πως 
μπορεί να γίνει με αστικό, αντιδραστικό χαρακτήρα.
Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα πραγματικά πεδία του ελληνο-
τουρκικού ανταγωνισμού και να τα διαχωρίσουμε από κραυγές, 
αφορμές και προβοκάτσιες. Μέσα από τη συγκεκριμένη 
ανάγνωση μπορεί να παραχθεί μια συγκεκριμένη ταξική 
πολιτική που να παρεμποδίζει την εθνικιστική και επεκτατική 
πολιτική του κεφαλαίου και να βρίσκονται δίοδοι προβολής 
διεθνιστικής πολιτικής.
Ελλάδα και Τουρκία: η μάχη για την επικυριαρχία στον κοινό 
ζωτικό χώρο και οι τομείς διαμάχης
Σε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους έχει γίνει προσπάθεια 
προσέγγισης του ελληνικού και τουρκικού κεφαλαίου με σκοπό 
το ξεκαθάρισμα των ζωνών επιρροής που θα ανήκει στον κάθε 
παίχτη. Η μία έγινε στις αρχές της δεκαετίας του `30 και η 
δεύτερη στα τέλη του 20ου αιώνα. Και οι δυο προσπάθειες 
κατέρρευσαν μέσα από το ξέσπασμα της κρίσης που δεν 
επέτρεψε να «τρώνε με χρυσά κουτάλια» και οι δύο χώρες. 
Αιγαίο, Κύπρος, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή είναι οι περιοχές 
όπου ξετυλίγονται οι πολιτικές των δύο χωρών. Η δυναμική 
παρουσία τους συνδιαμορφώνει το βαθμό επιτυχίας του κάθε 
αστικού μπλοκ και λειτουργεί σαν υποστηρικτική διαφήμιση 
στην παραπέρα παγκόσμια διεισδυτικότητα του πολιτικού τους 
συστήματος.
Μπορεί σε μια στατική εικόνα η Τουρκία να παίζει κυρίαρχο 
ρόλο στη Μέση Ανατολή (σε σχέση με την Ελλάδα) ενώ η 
Ελλάδα «πατάει» στα Βαλκάνια. Δεν ήταν πάντα έτσι, ούτε και 
θα είναι και στο μέλλον. Η Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του `80 
είχε πολύ ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή με συμμαχίες με 
τα αραβικά καθεστώτα. Η στρατηγική στροφή της, όμως, προς 
την Ευρώπη λόγω και της κατάρρευσης του Ανατολικού μπλοκ 
φαίνεται να την έχουν απομακρύνει από την περιοχή. Όμως 
αυτή η στροφή την έχει φέρει σε στρατηγική συμμαχία με το 
Ισραήλ, τον κυρίαρχο παράγοντα εκεί, πράγμα που την έχει 
οδηγήσει σε παράπλευρες επιτυχίες σε άλλους τομείς. Αντί-
στοιχα στα Βαλκάνια το Ελληνικό κεφάλαιο και ο στρατός όχι 
μόνο δεν αντιμετωπίζονται όπως στην Αφρίν, αλλά αποτελούν 
συστατικό παράγοντα ανασυγκρότησης των οικονομικών και 
πολιτικών δομών. Η Τουρκία έρχεται καθυστερημένα μετά από 
έναν αιώνα να αναζητήσει νέες διόδους διείσδυσης μέσα από 
αναδυόμενες στρατιωτικές συμμαχίες.
Η Κύπρος αποτελούσε πάντα ένα χώρο διαμάχης του ελληνι-
κού και τουρκικού κεφαλαίου. Ο Κυπριακός λαός μπήκε στη 
δίνη των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων λόγω της κυριαρχίας 
του εθνικισμού στη διαδικασία απαγκίστρωσης από την 
αγγλική αποικιοκρατία. Δεν δομήθηκε ένας κοινός αγώνας 
ενάντια στο Αγγλικό κεφάλαιο με κοινωνικούς, ταξικούς όρους 
γι` αυτό και το πρώτο του Κυπριακό Σύνταγμα αποδέχτηκε 
διεθνείς πάτρωνες και εθνικό διαχωρισμό. Γρήγορα η ελληνική 
και ελληνοκυπριακή μεριά συνέχισαν σε αυτό το εθνικιστικό 
τέμπο, πραξικοπηματικά κατήργησε το Σύνταγμα του 1960 
εκδιώκοντας τους Τουρκοκύπριους και από την πολιτική σκηνή 
και εγκλωβίζοντας σε θύλακες υπό στρατιωτική παρακολούθη-
ση μετατρέποντας τους σε «Παλαιστίνιους». Η στρατιωτική 
επέμβαση της Τουρκίας το 1974 δεν άλλαξε άρδην τους 
συσχετισμούς. Μπορεί να ανέκοψε την εθνοκάθαρση των 
Τουρκοκύπριων, αλλά όπως βλέπουμε σαράντα χρόνια μετά 
έχει κερδίσει μόνο χώματα σε σχέση με το Ελληνικό κεφάλαιο. 
Η Νότια Κύπρος έχει προχωρήσει σε τεράστια αναπτυξιακή 
πορεία και έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκική 
Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου αναγνωρίζεται μόνο από την 
Τουρκία και κανά δυο μικρά κράτη και επί της ουσίας επιβιώνει 
με καζίνο και ως προτεκτοράτο του Τουρκικού Κεφαλαίου. Οι 
όποιες έντιμες δημοκρατικές ή αριστερές φωνές που αναζη-
τούν απεγκλωβισμό από τον τουρκικό εναγκαλισμό και την 
επαναπροσέγγιση με τους ελληνοκύπριους σκοντάφτουν στην 
ηγεμονική εθνικιστική στάση του κοινού ελληνικού και 
κυπριακού αμυντικού δόγματος.
Ο καθορισμός της Κυπριακής ΑΟΖ έρχεται να πατήσει και να 
ενισχύσει την ελληνική και ελληνοκυπριακή κυριαρχία. Ο 
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Η «επιθετικότητα» ενός κράτους στη διεθνή σκηνή δεν είναι 
δείγμα πάντα κυριαρχίας
Η ιστορία γράφεται από τους νικητές... το ίδιο και οι διεθνείς 
συμβάσεις!
Οι διεθνείς συμβάσεις που μέσω αυτών προσπαθούν να 
ρυθμιστούν οι διακρατικές σχέσεις έχουν κατορθωθεί μέσα από 
συγκεκριμένο status που επικρατεί σε κάθε περίοδο και έχει 
νικητές και ηττημένους. Δεν αποτελούν «πανανθρώπινη και 
διαχρονική αλήθεια» ούτε και οι χώρες που τις αμφισβητούν 
ανήκουν στον «άξονα του κακού» που θέλει να μας πείσει η 
αμερικάνικη προπαγάνδα. Οι ΗΠΑ (όπως και η Κίνα, Ρωσία, 
Ισραήλ) για την προάσπιση των δικών τους συμφερόντων δεν 
έχουν αποδεχθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που δικάζει 
«εγκληματίες πολέμου». Η συνθήκη «μη εξάπλωσης των 
πυρηνικών» καυτηριάζει τη χρήση αυτών από «χώρες του 
κακού», χτίζοντας μια ολόκληρη προπαγάνδα «επιθετικότητας» 
πχ για το Ιράκ, το Ιράν ή τη Β. Κορέα για να πιεστούν οι «εχθρι-
κές» χώρες αλλά αφήνουν ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα να 
συντηρούν τα δικά τους οπλοστάσια και να πραγματοποιούν 
δοκιμές επίδειξης δύναμης.
Τον τελευταίο αιώνα, μετά από δύο Παγκόσμιους Πολέμους και 
την κατάρρευση του Ανατολικού στρατοπέδου έχουμε έναν 
άξονα «νικητών» που έχουν επιβάλλει τις περίφημες διεθνείς 
συνθήκες. Αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την απαι-
τούμενη οικονομική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση ενός 
πολιτικού μηχανισμού που να μπορεί να τις επιβάλλει σε 
συνθήκες «ειρήνης». Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι 
συνθήκες που δημιούργησε δεν μπόρεσαν να σταθούν για 
πολύ μεγάλο διάστημα. Το Κραχ του 1929 και η δίνη της 
οικονομικής κρίσης έδωσε το δικαίωμα στους «ηττημένους» να 
αμφισβητήσουν αυτό το περιβάλλον. Η Κοινωνία των Εθνών, 
το όχημα εφαρμογής των κανονιστικών πλαισίων που ξεπήδη-
σαν το 1918 κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Η Συνθήκη των 
Βερσαλλιών το 1918 που διέλυσε το Γερμανικό Κράτος δεν 
ήταν πιο «άδικη» από την αντίστοιχη του Παρισιού το 1946. 
Απλά οι «νικητές» είχαν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα 
να επιβάλλουν τους κανόνες.
Σήμερα η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ανοίξει ξανά τις 
ορέξεις για τον επανακαθορισμό των συμμαχιών και των 
δυνάμεων στην παγκόσμια σκηνή. Κράτη και κοινωνίες 
δοκιμάζονται από την κρίση και ο κοινωνικός τους ιστός 
κρέμεται από μια κλωστή. Τις περισσότερες φορές η συνεκτικό-
τητα ενός κράτους δεν είναι αποτέλεσμα, μόνο, της εφαρ-
μοζόμενης εσωτερικής πολιτικής, αλλά και των πιέσεων που 
δέχεται από το διεθνή συσχετισμό. Η επιμονή εφαρμογής μιας 
διεθνής συνθήκης σε ένα κράτος υπό οικονομική κατάρρευση 
πολλές φορές ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Οι διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ελλάδας στο διεθνές πιστωτικό σύστημα 
έχουν ερημώσει το κοινωνικό πεδίο. Η αμφισβήτηση αυτών 
των κανονισμών, από την άλλη δεν αποτελεί από μόνη της 
«προοδευτική» προοπτική. Η «εθνική» διάσωση από το 
παγκόσμιο σύστημα δεν αποτελεί οραματικό στοιχείο που 
μπορεί να βασιστεί το ταξικό κίνημα.
Ελλάδα και Τουρκία στο Διεθνές σύστημα
Η θέση μιας χώρας στο παγκόσμιο ανταγωνισμό, δεν είναι μια 

αριθμητική λίστα με πρωταθλητές και ηττημένους. Το ειδικό 
βάρος της κάθε χώρας επηρεάζεται από πολλαπλούς δείκτες. 
Το οικονομικό μέγεθος, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η 
στρατιωτικοποίηση της οικονομίας, η θέση της στους διεθνούς 
οργανισμούς, η γεωστρατηγική της σημασία, η αξιοπιστία και η 
δέσμευση της στο πολιτικό κατεστημένο είναι κάποια από τα 
στοιχεία που προσμετρούνται. Το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ 
έχει φτάσει στα 20 τρις δολάρια και χρωστάει μόνο στην Κίνα 
πάνω από 1,15 τρις αλλά δεν υπάρχει κανένα διεθνές σύστημα 
«επιτήρησης» ισχυρότερο από τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό 
να επιβάλλει «μνημόνιο». Αλλά και η Κίνα - Ιαπωνία που έχουν 
χρέος πάνω από 250% του ΑΕΠ τους (την ώρα που η μνημονια-
κή Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 180) παραμένουν πανίσχυροι 
οικονομικοί παίκτες.
Η Ελλάδα παρ όλες τις οικονομικές διακυμάνσεις της εδώ και 
150 χρόνια παραμένει ένας σημαντικός και αξιόπιστος σύμμα-
χος στη διεθνή σκηνή. Αυτή η στάση την βοηθά να αναβαθμίζει 
συνεχώς το ειδικό της βάρος. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο 
στην, πράγματι, ετοιμοπόλεμη τουρκική πολεμική μηχανή για 
να αξιολογήσουμε τη σημασία μια χώρας στον παγκόσμιο 
χάρτη. Η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας μπορεί να αλλάξει 
μέσα σε ελάχιστό χρονικό διάστημα, αλλά η δυναμική της κάθε 
χώρας παραμένει σχετικά σταθερή. Μόνο οι δύο Παγκόσμιοι 
Πόλεμοι άλλαξαν «κατηγορίες» παιχτών. Η Γερμανία παρ `όλο 
που βρέθηκε δύο φορές στο στρατόπεδο των νικημένων, 
οδηγήθηκε σε αποστρατιωτικοποίηση και διχοτόμηση και 
εβδομήντα χρόνια μετά παραμένει ένας παγκόσμιος παίκτης. 
Ακόμα και η κατάρρευση του ανατολικού στρατοπέδου μετά 
από δεκαετία προσαρμογής, δεν άλλαξε τη δυναμική της κάθε 
χώρας. Η θέση της κάθε χώρας δεν αλλάζει από τα κέφια της 
κάθε κυβέρνησης (πχ που μπορεί να τη στρέψει στη Ρωσία ή 
την Κίνα). Το παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα έχει 
διόδους και συνεργασίες που δεν κανείς δεν διακινδυνεύει να 
απορρυθμίσει, παρά μόνο σε συνθήκες κρίσης. Μια επόμενη 
κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης θα ανοίξει τον ασκό του 
Αιόλου.
Η Ελλάδα το 1893 είχε φτάσει στην οικονομική απαξίωση μετά 
από συνεχή, αδιέξοδα δανειοδοτικά προγράμματα. Το «κύριοι 
επτωχεύσαμε» δεν ήταν σάλπισμα ήττας και σχέδιο υποταγής 
αλλά σημείο εκκίνησης της αντεπίθεσης του ελληνικού 
κεφαλαίου. Παρ όλη και τη συντριπτική στρατιωτική ήττα του 
1897, που μόνον η Διεθνής Κοινότητα απέτρεψε να παρελά-
σουν στρατεύματα του Σουλτάνου στην Αθήνα, ο κύβος είχε 
ριχτεί. Η δυναμική θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη 
της επέτρεψε όχι απλά να ανακάμψει αλλά είκοσι χρόνια μετά 
να φτάνει έξω από την Άγκυρα και να διεκδικεί την κληρονομιά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι διασυνδέσεις του διεθνο-
ποιημένου ελληνικού κεφαλαίου οδήγησαν το πολιτικό του 
επιτελείο σε μια στρατηγική πρόσδεσης με τους νικητές των 
δύο Παγκοσμίων Πολέμων που έφερε τεράστια κέρδη και 
ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση του ρόλου τη ώρα που Τουρκία 
δια του Κεμαλισμού διέσωζε το Τουρκικό κράτος από τη 
διάλυση και διχοτόμηση.
Μπαίνοντας στην μεταπολεμική συνθήκη η Ελλάδα ήδη ήταν 
ένα και δύο βήματα μπροστά από τον κυρίαρχο ανταγωνιστή 
της. Στα προηγούμενα «κέρδη» έρχονται και συσσωρεύονται οι 

Ο ανταγωνισµός Ελλάδας – Τουρκίας
και ο ρόλος τους στη διεθνή πολιτική σκηνή

Η εισβολή της Τουρκίας στην Αφρίν έχουν διογκώσει τη μυθολογία γύρω από το βασικό ανταγωνιστή του ελληνικού κεφαλαί-
ου. Τα ΜΜΕ παρέχουν καθημερινή μονομερή πληροφόρηση στο ελληνικό κοινό διαμορφώνοντας μια άνιση εικόνα για τις 

διμερείς σχέσεις. Οι εθνικές σταυροφορίες των ΜΜΕ που ανά περιόδους μιλάνε για «σκοπιανό», χαριεντίζονται με τον Κασιδιά-
ρη και τη Χρυσή Αυγή και στοχοποιούν «τρομοκράτες» σαν την Ηριάννα, δεν πρέπει να κάνουν εντύπωση στο ταξικό κίνημα. 

Όμως στα εθνικά ζητήματα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια γιατί οι πιέσεις του αστισμού είναι ακόμα μεγαλύτερες 

νεώτερες «επενδύσεις». Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας 
την μεταμόρφωσε από τον ισχυρό «συνοικιακό» παίκτη σε 
μικρό, μεν, αλλά συνέταιρο κεντρικής παρουσίας. Η Ελλάδας 
απέναντι στο «πρώτος στο χωριό» απάντησε στο «δεύτερος (και 
πέμπτος ή δέκατος) στην πόλη». Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η 
συμμετοχή στο Ευρώ δίνουν μία παραπάνω ώθηση στους 
συσχετισμούς δύναμης. Παρ` όλη, όμως, τη στροφή στην 
«ειρηνική» διπλωματία και στην ενίσχυση του οικονομικού 
τομέα, η Ελλάδα ποτέ δεν υποτίμησε την προετοιμασία του 
στρατιωτικού δυναμικού. Πάντα η πολεμική μηχανή της 
Ελλάδας είναι το «κρυφό» διαπραγματευτικό χαρτί για τις 
όποιες οικονομικές συζητήσεις. Ο ελληνικός στρατός και όχι ο 
τουρκικός δημιούργησε την επιθυμητή ζώνη ασφαλείας για 
την «ανοικοδόμηση» και ενσωμάτωση στο Δυτικό κόσμο της 
Αλβανίας, Σερβίας, Βοσνίας και Μακεδονίας μετά την κατάρρ-
ευση του Ανατολικού στρατοπέδου.
Η τουρκική πολιτική σκηνή φυσικά και δεν έχει την μακρά 
δημοκρατική παράδοση της Αγγλίας ή Γαλλίας (εξάλλου ούτε η 
Ελλάδα την έχει) αλλά δεν την κάνει «φασιστικό» κράτος. Για να 
είμαστε ξεκάθαροι: είναι υποκριτικό να βαφτίζεται από οποιον-
δήποτε ο Ερντογάν «φασίστας» αν δεν αποκαλεί και τον 
Ομπάμα «φασίστα». Το τουρκικό κράτος δεν είναι λιγότερο 
δημοκρατικό και δεν έχει εμπλακεί σε περισσότερες πολεμικές 
επιχειρήσεις από τις «δημοκρατικούς» συμμάχους της Ελλάδας, 
τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Για κάθε Αφρίν έχουμε μία Γάζα και τρία 
Ιράκ. Οι επεμβάσεις των δύο «συμμάχων» έχουν καταστρατη-
γήσει κάθε απόφαση και διαβούλευση του ΟΗΕ και δεν μπορεί 
να είναι επιχείρημα ο σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες. Αλλά 
ούτε η εσωτερική πολιτική του κράτους είναι συγκρίσιμη. Για 
κάθε δημοσιογράφο ή καθηγητή που διώκεται στην Τουρκία 
έχουμε τη Μοσάντ και τις δολοφονίες αντιφρονούντων, τις 
διώξεις του Ασάνζ και του Wikileaks, το patriot act, το Γκουαντά-
ναμο και τη νομιμοποίηση των βασανιστηρίων. Για κάθε 
«απάνθρωπη διαχείριση προσφύγων» έχουμε τα ρατσιστικά 
τείχη στην Παλαιστίνη και στο Μεξικό. Για να μην ξεχνάμε 
επίσης, τον πόλεμο στην Κύπρο το 1974 τον διεξήγαγε 
εκλεγμένη δημοκρατικά τουρκική κυβέρνηση ενώ στην Ελλάδα 
είχαμε στρατιωτική χούντα, ενώ η Τουρκία έχει εκτελέσει 
πρωθυπουργό της (τον Μεντερές το 1961) για «εγκλήματα 
κατά Ελλήνων» (μεταξύ άλλων)καταδικάζοντας εμπράκτως το 
πογκρόμ του 1955 στην Ινσταμπούλ.
Η εξάπλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχει βρει την 
Τουρκία με ελάχιστους ή ανύπαρκτους διεθνούς συμμάχους και 
με ανοιχτά μέτωπα όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα αλλά 
αθροίζονται επικίνδυνα ενάντια σε Ρωσία, Ισραήλ και πρόσφα-
τα ΗΠΑ. Η παραμονή της στο Δυτικό στρατόπεδο δεν είναι υπό 
αίρεση. Αλλά το συνεχές μπρα-ντε-φερ κόντρα στις ΗΠΑ 
εγκυμονεί κινδύνους αποσταθεροποίησης του καθεστώτος, 
μια κατάσταση που δεν την επιθυμεί ούτε ο αμερικανικός 
παράγοντας. Το αποτυχημένο αμερικανοκίνητο πραξικόπημα 
του 2016 έχει αντικατασταθεί με ένα οικονομικό πόλεμο που 
υποβαθμίζει την τουρκική οικονομία και τις τράπεζες της. Η 
τουρκική αστική τάξη δεν αποδέχεται τις κατευθυντήριες 
«οδηγίες» των ΗΠΑ γιατί δεν πείθεται πως η υποταγή της θα 
φέρει αναβάθμιση του ρόλου της είτε προς την Ευρώπη είτε 

προς τη Μέση Ανατολή. Η αμφισβήτηση, λοιπόν, του ρόλου 
των ΗΠΑ και της ΕΕ είναι πραγματική αλλά και δείχνει πως 
μπορεί να γίνει με αστικό, αντιδραστικό χαρακτήρα.
Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα πραγματικά πεδία του ελληνο-
τουρκικού ανταγωνισμού και να τα διαχωρίσουμε από κραυγές, 
αφορμές και προβοκάτσιες. Μέσα από τη συγκεκριμένη 
ανάγνωση μπορεί να παραχθεί μια συγκεκριμένη ταξική 
πολιτική που να παρεμποδίζει την εθνικιστική και επεκτατική 
πολιτική του κεφαλαίου και να βρίσκονται δίοδοι προβολής 
διεθνιστικής πολιτικής.
Ελλάδα και Τουρκία: η μάχη για την επικυριαρχία στον κοινό 
ζωτικό χώρο και οι τομείς διαμάχης
Σε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους έχει γίνει προσπάθεια 
προσέγγισης του ελληνικού και τουρκικού κεφαλαίου με σκοπό 
το ξεκαθάρισμα των ζωνών επιρροής που θα ανήκει στον κάθε 
παίχτη. Η μία έγινε στις αρχές της δεκαετίας του `30 και η 
δεύτερη στα τέλη του 20ου αιώνα. Και οι δυο προσπάθειες 
κατέρρευσαν μέσα από το ξέσπασμα της κρίσης που δεν 
επέτρεψε να «τρώνε με χρυσά κουτάλια» και οι δύο χώρες. 
Αιγαίο, Κύπρος, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή είναι οι περιοχές 
όπου ξετυλίγονται οι πολιτικές των δύο χωρών. Η δυναμική 
παρουσία τους συνδιαμορφώνει το βαθμό επιτυχίας του κάθε 
αστικού μπλοκ και λειτουργεί σαν υποστηρικτική διαφήμιση 
στην παραπέρα παγκόσμια διεισδυτικότητα του πολιτικού τους 
συστήματος.
Μπορεί σε μια στατική εικόνα η Τουρκία να παίζει κυρίαρχο 
ρόλο στη Μέση Ανατολή (σε σχέση με την Ελλάδα) ενώ η 
Ελλάδα «πατάει» στα Βαλκάνια. Δεν ήταν πάντα έτσι, ούτε και 
θα είναι και στο μέλλον. Η Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του `80 
είχε πολύ ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή με συμμαχίες με 
τα αραβικά καθεστώτα. Η στρατηγική στροφή της, όμως, προς 
την Ευρώπη λόγω και της κατάρρευσης του Ανατολικού μπλοκ 
φαίνεται να την έχουν απομακρύνει από την περιοχή. Όμως 
αυτή η στροφή την έχει φέρει σε στρατηγική συμμαχία με το 
Ισραήλ, τον κυρίαρχο παράγοντα εκεί, πράγμα που την έχει 
οδηγήσει σε παράπλευρες επιτυχίες σε άλλους τομείς. Αντί-
στοιχα στα Βαλκάνια το Ελληνικό κεφάλαιο και ο στρατός όχι 
μόνο δεν αντιμετωπίζονται όπως στην Αφρίν, αλλά αποτελούν 
συστατικό παράγοντα ανασυγκρότησης των οικονομικών και 
πολιτικών δομών. Η Τουρκία έρχεται καθυστερημένα μετά από 
έναν αιώνα να αναζητήσει νέες διόδους διείσδυσης μέσα από 
αναδυόμενες στρατιωτικές συμμαχίες.
Η Κύπρος αποτελούσε πάντα ένα χώρο διαμάχης του ελληνι-
κού και τουρκικού κεφαλαίου. Ο Κυπριακός λαός μπήκε στη 
δίνη των εθνικιστικών αντιπαραθέσεων λόγω της κυριαρχίας 
του εθνικισμού στη διαδικασία απαγκίστρωσης από την 
αγγλική αποικιοκρατία. Δεν δομήθηκε ένας κοινός αγώνας 
ενάντια στο Αγγλικό κεφάλαιο με κοινωνικούς, ταξικούς όρους 
γι` αυτό και το πρώτο του Κυπριακό Σύνταγμα αποδέχτηκε 
διεθνείς πάτρωνες και εθνικό διαχωρισμό. Γρήγορα η ελληνική 
και ελληνοκυπριακή μεριά συνέχισαν σε αυτό το εθνικιστικό 
τέμπο, πραξικοπηματικά κατήργησε το Σύνταγμα του 1960 
εκδιώκοντας τους Τουρκοκύπριους και από την πολιτική σκηνή 
και εγκλωβίζοντας σε θύλακες υπό στρατιωτική παρακολούθη-
ση μετατρέποντας τους σε «Παλαιστίνιους». Η στρατιωτική 
επέμβαση της Τουρκίας το 1974 δεν άλλαξε άρδην τους 
συσχετισμούς. Μπορεί να ανέκοψε την εθνοκάθαρση των 
Τουρκοκύπριων, αλλά όπως βλέπουμε σαράντα χρόνια μετά 
έχει κερδίσει μόνο χώματα σε σχέση με το Ελληνικό κεφάλαιο. 
Η Νότια Κύπρος έχει προχωρήσει σε τεράστια αναπτυξιακή 
πορεία και έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκική 
Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου αναγνωρίζεται μόνο από την 
Τουρκία και κανά δυο μικρά κράτη και επί της ουσίας επιβιώνει 
με καζίνο και ως προτεκτοράτο του Τουρκικού Κεφαλαίου. Οι 
όποιες έντιμες δημοκρατικές ή αριστερές φωνές που αναζη-
τούν απεγκλωβισμό από τον τουρκικό εναγκαλισμό και την 
επαναπροσέγγιση με τους ελληνοκύπριους σκοντάφτουν στην 
ηγεμονική εθνικιστική στάση του κοινού ελληνικού και 
κυπριακού αμυντικού δόγματος.
Ο καθορισμός της Κυπριακής ΑΟΖ έρχεται να πατήσει και να 
ενισχύσει την ελληνική και ελληνοκυπριακή κυριαρχία. Ο 
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καθορισμός της ΑΟΖ βασίζεται στη συνθήκη του 1982 που 
προσπαθεί να καθορίζει χώρους εμπορικής εκμετάλλευσης για 
την κάθε χώρα που υπερβαίνει τα χωρικά ύδατα και την 
υφαλοκρηπίδα. Η χάραξη τους αποτελεί τμήμα διεθνής 
διαπραγμάτευσης και δεν «κλείνει» με αυτόματο τρόπο. Η 
ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά από τη μία δεν αποδέχο-
νται την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί αλλά από 
την άλλη προχωράνε σε οικονομική αξιοποίηση του «ελληνικού 
τμήματος» Η συγκρότηση διεθνών επιχειρηματικών συνεργα-
σιών με ΕΕ – ΗΠΑ και Ισραήλ και η εμπλοκή αυτών των 
στρατιωτικών δυνάμεων για την εξασφάλιση της επένδυσης 
λειτουργεί σα βόμβα στα θεμέλια της περιοχής. Σε μια περίοδο 
κρίσης με ελάχιστες κερδοφόρες στρατηγικές, και μόνο η 
προοπτική ενός Ελ Ντοράντο μπορεί να σπείρει θύελλες 
ανυπολόγιστης κλίμακας.
Η διεθνής συνθήκη του 1982 καθιέρωσε, επίσης, τη δυνατότη-
τα ενός κράτους να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 
ναυτικά μίλια. Η διαμάχη για τα Ίμια αφορά για το αν θα 
ονομαστούν βραχονησίδες ή βράχοι και θα έχουν δικαίωμα 
χάραξης χωρικών υδάτων. Το ελληνικό κεφάλαιο δεν έχει 
προχωρήσει στην καθιέρωση 12 μιλίων στην περιοχή γιατί 
αποτελεί «επιθετική» ενέργεια όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία 
αλλά και στο Διεθνή Ιμπεριαλισμό. Η εξάπλωση των 12 μιλίων 
θα κλείσει οποιοδήποτε διεθνή διάδρομο στο Αιγαίο όχι μόνο 
στην Τουρκία αλλά και σε κάθε άλλο καράβι που απλά θα θέλει 
να περάσει από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία 
θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στη Μεσόγειο μόνο από τα 
νοτιοανατολικά λιμάνια και όχι μόνο. Ο Ρώσικος στόλος στην 
Κριμαία θα χρειάζεται «άδεια» από το ελληνικό κράτος να πάει 
στη ναυτική βάση της Συρίας, όπως και ο Αμερικάνικος στόλος 
αν θέλει να ενισχύσει την παρουσία του στον Εύξεινο Πόντο. Οι 
κραυγές, όμως, του ελληνικού στρατιωτικού κατεστημένου δεν 
έχουν την παραμικρή «αντιιμπεριαλιστική» χροιά. Δεν γίνονται 
για να αποδυναμωθεί πχ ο αμερικάνικος παράγοντας στην 
Ουκρανία. Αντίθετα! Η όποια διεκδίκηση των «12 μιλίων» θα 
έρθει με πολλαπλές δεσμεύσεις υποταγής στη διεθνή «κανο-
νικότητα».
Η ενσωμάτωση του ελληνοκυπριακού τμήματος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ήταν άλλο ένα καρφί που χτύπησε το ελληνικό 
κεφάλαιο στην τουρκική πλευρά. Την ώρα που το καθεστώς 
Μεϊντάν της Ουκρανίας προχωράει τη σύνδεση της με την ΕΕ, 
όλο και περισσότερα κωλύματα ανακαλύπτει η Ελλάδα και η ΕΕ 
για την Τουρκία. Προφανώς και δεν επιθυμούν ένα τόσο 
ατίθασο «παίκτη» στα συμβούλια της Ευρώπης. Οι ισορροπίες 
είναι ασταθείς και μια χώρα του νότου που μαστίζεται από 
οικονομική κρίση και δυνάμωμα της αντιπαράθεσης με τις 
ΗΠΑ θα αποτελούσε συνθήκη πλήρης αποσταθεροποίησης. 
Από την άλλη, βέβαια, ούτε μπορούν να τάξουν κερδοφόρα 
σχέδια για την τουρκική αστική τάξη ώστε να τη δελεάσουν για 
μια ταχύρρυθμη προσαρμογή . Η δεκαετία του `90 είναι τόσο 
μακριά, πλέον.
Η συνεργασία για το προσφυγικό κύμα αποτελεί παράμετρο 
για τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Είναι υποκρι-
τικό να εγκαλούμε την Τουρκία για απάνθρωπη διαχείριση όταν 
η ΕΕ πιέζει την Ελλάδα να πάψει να μεταφέρει πρόσφυγες στην 
ηπειρωτική Ευρώπη και να τους επαναπροωθεί άμεσα στην 
Τουρκία από τα νησιά. Σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ πρέπει 
να δημιουργηθούν κέντρα προσωρινής φιλοξενίας (δηλαδή 
κλουβιά) για εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές. Η συσσώρευση 
αυτού του πληθυσμού σε άθλιες συνθήκες θα διαλύσει κάθε 
κοινωνικό ιστό, θα σπρώξει μετανάστες σε παραβατικές 
συμπεριφορές και θα εκτρέψει την πολιτική σκηνή προς 
ακροδεξιές αναζητήσεις.
Η διαχείριση των εθνικών μειονοτήτων είναι άλλη μια 
παράμετρος στο παιχνίδι. Η μεταπολεμική αναβάθμιση του 
ελληνικού καπιταλισμού έφερε και αλλαγές στις ελληνικές 
κοινότητες και παροικίες. Η Ελλάδα πλέον, δεν εξάγει 
πρόσφυγες και μετανάστες εργατικού δυναμικού αλλά 
αντίθετα είναι σύγχρονη χώρα υποδοχής. Οι ελληνικές κοινό-
τητες (όπως αυτές της Αμερικής και της Αυστραλίας) δεν 
αφορούν πια «εργάτες» αλλά μικροαστικές και αστικές παροι-
κίες σε πλήρη συστημική ενσωμάτωση. Οι παλαιοί μετανάστες 

είτε επέστρεψαν στη μητρόπολη μετά τη δεκαετία του 70 ή 
είχαν ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ανέλιξη στις 
χώρες υποδοχής. Η ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας στην 
Τουρκία δεν κρίθηκε από το πογκρόμ του 1955. Είτε θα 
επέστρεφε στο ευνοϊκότερο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον 
είτε θα ενσωματωνόταν σε συνεργασία με την τουρκική αστική 
τάξη. Η εξαθλίωση της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη που 
επεδίωξε το ελληνικό κράτος επί δεκαετίες δεν μπόρεσε να 
διαλύσει την εκεί κοινότητα. Παρ` όλους τους στρατιωτικούς 
θύλακες και τις διώξεις σε κάθε τουρκική ονομασία, η κοινότητα 
παραμένει δεμένη με την ελληνική πραγματικότητα λόγω του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Η συνεχή εθνικιστική στοχοποίη-
ση και περιθωριοποίηση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης 
δημιουργεί ένα λόγο έντασης που υλοποιεί και αναπαράγει 
στην περιοχή το ελληνικό κεφάλαιο.
Για τη διαμόρφωση μιας μαζικής, ρεαλιστικής διεθνιστικής 
στρατηγικής
Η σύλληψη των δύο ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο είναι 
ένα διπλωματικό παιχνίδι που προσπαθεί να αποκρύψει τις 
ρίζες του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Μόνιμα στο Έβρο 
παίζονται «ασκήσεις» ελληνικών και τουρκικών διεισδύσεων σε 
αντίπαλες περιοχές οι οποίες καταλήγουν σε συλλήψεις που 
εξαντλούνται σε ανταλλαγή στα φυλάκια των μεθοριακών 
σταθμών. Όπως και οι περίφημες «παραβιάσεις» εναέριου 
χώρου ή θαλάσσιων χωρικών υδάτων. Η ανάδειξη και κλιμάκω-
ση αυτών των επεισοδίων αφορά στρατηγικούς σχεδιασμούς 
και αντιπαραθέσεις των αστικών επιτελείων σε κάθε χώρα.
Είμαστε ακόμα μακριά από τη δυνατότητα επεξεργασίας μιας 
ανεξάρτητης αντικαπιταλιστικής στρατηγικής στα Βαλκάνια 
που να υπερβαίνει τα ευχολόγια και τις γενικές θεωρητικές 
αναζητήσεις. Φυσικά και κάθε λύση θα βασιστεί σε προϋπάρχο-
ντα εργαλεία και αναλύσεις. Όμως η συγκεκριμένη ανάλυση 
των συσχετισμών του ελληνικού και τούρκικού κεφαλαίου είναι 
απαραίτητος όρος για να ξεδιπλωθούν αυτές οι στρατηγικές.
Ο καθορισμός, λοιπόν, του ελληνικού αστικού μπλοκ ως του 
κυρίαρχου αντιπάλου από το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα είναι 
μια καλή αρχή. Δεν υποτιμούμε ούτε τον ρόλο του Αμερικάνι-
κου Ιμπεριαλισμού ούτε την αντιδραστική θέση του Τούρκικου 
κεφαλαίου. Δεν στοχοποιούμε αφηρημένα το Αμερικάνικο ή 
Γερμανικό κεφάλαιο σαν κυρίαρχο αντίπαλο και δεν αναζη-
τούμε γεωστρατηγικούς συμμάχους σε αυτή την πάλη. Για αυτό 
και δεν «τσιμπάμε» από τον αντιαμερικανισμό της Τουρκίας και 
δεν τον θεωρούμε σύμμαχο σε αυτό τον αγώνα. Θεωρούμε πως 
το ελληνικό κεφάλαιο έχει πολύ ισχυρό ρόλο στην περιοχή και η 
συγκεκριμένη αποδυνάμωση του θα φέρει και αναταράξεις 
στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα.
Η αντιπαράθεση με τις εθνικές στρατηγικές και τα ιδεολογήμα-
τα, με το «αξιόμαχο» στον ελληνικό στρατό πρέπει να γίνει με 
χειρουργικό σχέδιο. Η όποια υπονόμευση της αστικής στρατη-
γικής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παράλληλη συγκρότηση 
ενός επαναστατικού υποκειμένου που να μπορεί να προβάλλει 
μια εφαρμόσιμη πολιτική και την επιβίωση ενός επαναστατι-
κού καθεστώτος. Η ακύρωση και απονεύρωση των ευρω-
παϊκών και ιμπεριαλιστικών στρατηγικών δεν μπορούν να 
βασιστούν σε ένα κινηματισμό απορρύθμισης. Ο κίνδυνος της 
ακροδεξιάς και εθνικιστικής στρατηγικής σε μια καταρρέουσα 
κοινωνία παραμένει στη γωνία για να ξεδιπλώσει τα πιο 
εφιαλτικά σενάρια.
Η Κομμουνιστική Εξέγερση θα πρέπει να βασιστεί στην 
ανάδειξη ανθρωπιστικών ιδανικών τσακίζοντας κάθε μηχα-
νισμό εθνικιστικής πολιτικής.

Αλέξανδρος Γανδής

Ιταλία και Γερµανία
η Ευρώπη στην αβεβαιότητα της κρίσης

Ιταλία, εκλογές κρίσης αστάθειας και 
έλλειψης προσανατολισμού
Οι εκλογές στην Ιταλία διέψευσαν κάθε προηγούμενη 
πρόβλεψη ακόμα και για τα πολυτάραχα δεδομένα της 
ιταλικής πολιτικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών. 
Κάθε κορμός, είτε δεξιός είτε κεντροαριστερός, γύρω από 
τον οποίο αναρίθμητα κυβερνητικά σχήματα στήνονταν 
όλη την μεταπολεμική περίοδο έχει καταρρεύσει ενώ η 
ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι.
Οι ανατροπές 
Η παραδοσιακή χριστιανοδημοκρατική δεξιά στην μορφή 
της Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι από μία 
αναμενόμενη θριαμβευτική – σύμφωνα με τις δημοσκο-
πήσεις - επιστροφή πέφτει στο 14% με απώλεια 2,8 
εκατομμύρια ψήφων ενώ η μεταλλαγμένη κεντροα-
ριστερά με το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) του Μάριο Ρέντσι 
κατρακυλάει στο 18,8% με απώλεια 2,5 εκατομμύρια 
ψήφους σε σχέση με τις εκλογές του 2013. Νικητής των 
εκλογών αναδεικνύεται το Κίνημα των 5 Αστέρων (M5S) 
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και φτάνοντας 32,6% με 
αύξηση σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφους. Την ίδια στιγμή τα 
ακροδεξιά κόμματα κατορθώνουν σημαντικά ποσοστά με 
την πρωτοκαθεδρία της Λίγκας του Βορρά με 17,3% και 
αύξηση κατά 4,1 εκατομμύρια ψήφους. Ο Ρέντσι, το 
αγαπημένο παιδί των αστών στην Ιταλία (μη εκλεγμένος 
πρωθυπουργός την περίοδο 2014-2016) και πρότυπο 
ηγέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έφερνε την 
πολυπόθητη αναγέννηση στην Ιταλία, οδηγήθηκε στην 
παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος. Το Δημοκρατικό 
Κόμμα χάνει στελέχη του που παραιτούνται είτε μετα-
ναστεύουν στο Κίνημα των 5 Αστέρων. Ένα κόμμα που 
υιοθέτησε κάθε νεοφιλελεύθερη πολιτική και μεταρρύθμι-
ση τα τελευταία οκτώ χρόνια σε μία προσπάθεια να βγάλει 
την χώρα από την οικονομική κρίση αλλά με μηδαμινά 
αποτελέσματα. Η Ιταλία έχει, μετά την Ελλάδα, την 
δεύτερη μεγαλύτερη αναλογία χρέους και ΑΕΠ, υψηλή 
ανεργία, χαμηλή παραγωγικότητα και κανένας καπιταλι-
στής δεν επενδύει. To ΑΕΠ το 2016 1.8 τρις $ που απέχει 
πολύ από το 2.4 τρις $ του 2008. Οι ιταλικές τράπεζες είναι 
σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση καθώς οι υποχρεώσεις 

τους στο ευρωσύστημα Target2 είναι σήμερα στα 444 δις 
ευρώ. Η φτώχεια εξαπλώνεται και οι αντεργατικές μεταρ-
ρυθμίσεις γίνονται καθεστώς μαζί με την κατάρρευση του 
συστήματος υγείας, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότη-
σης, και τις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση.
Ο Μπερλουσκόνι, τρεις φορές πρωθυπουργός στο 
παρελθόν, απέτυχε να κάνει την επιστροφή του και να γίνει 
ο ρυθμιστής της ασφάλειας και της σταθερότητας όπως 
διαμήνυε σε κάθε σαλόνι των Βρυξελλών εξασφαλίζοντας 
την τιθάσευση κάθε ευρωσκεπτισμού δεξιά και αριστερά 
και της συνέχιση μίας σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
στα χνάρια του Ρέντσι δεσμευόμενος ο ίδιος να μην 
δημιουργήσεις εντάσεις και αμφισβητήσεις.
Τα δύο προηγούμενα κυρίαρχα κόμματα δεν μπορούν πια 
να καθορίσουν τις εξελίξεις. Αντίθετα το Κίνημα των 5 
Αστέρων φαίνεται να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων από 
την μία μεριά αλλά και από την άλλη πλευρά η Λέγκα θέλει 
να παίξει και αυτή καθοριστικό ρόλο για την επόμενη 
κυβέρνηση της Ιταλίας υποσκελίζοντας την Φόρτσα Ιτάλια.

Το Κίνημα των 5 Αστέρων (M5S), ένα πολυσυλλεκτικό 
κόμμα με ιστορία 8 χρόνων με θολές θέσεις που κυμαίνο-
νται από αντιδραστικές έως προοδευτικές, έχει βρεθεί στην 
θέση του ρυθμιστή των εξελίξεων παραμερίζοντας για 
πρώτη φορά την προηγούμενη τακτική «ενάντια σε όλους» 
που το καθόρισε σε σημαντικό βαθμό και του έδωσε εν 
μέρει την πρωτοκαθεδρία στις εκλογές. Ήδη από την 
προεκλογική περίοδο έχει εγκαταλείψει τις πιο ‘ακραίες’ 
ευρωσκεπτικές θέσεις. Ο ιδρυτής του δήλωνε λίγο πριν τις 
εκλογές «είμαστε λίγο χριστιανοδημοκράτες, λίγο δεξιοί, 
λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι… μπορούμε να προσαρμο-
στούμε…» σε μία προφανή δήλωση προς κάθε κατεύθυνση 
ότι το κόμμα του μπορεί να ταιριάξει σε κάθε ανάγκη 
συμμαχίας για μία μελλοντική κυβέρνηση, όπως έχει 
προσαρμόσει όλη την ρητορική του στην κυρίαρχη λογική 
των τελευταίων μηνών στην Ιταλία γύρω από τα θέματα 
νόμου και τάξης ενισχύοντας και αυτό την ρατσιστική και 
αντιμεταναστευτική ρητορική και την ίδια στιγμή οι 
ευρωσκεπτικές αναλύσεις του κόμματος χάνουν την 
πρωτοκαθεδρία τους. Η ρευστότητα των θέσεων που ήταν 
το κυρίαρχο αν όχι και το μοναδικό πολιτικό χαρακτηρι-
στικό του M5S αρχίζει και χάνεται και ακριβώς αυτό μπορεί 
να του στοιχίσει εκλογικά στις επόμενες εκλογές, που στην 
Ιταλία έχουν την συνήθεια να γίνονται τακτικά. Αλλά μέχρι 
τότε πρέπει να λυθεί το στοίχημα των συμμαχιών για να 
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

καθορισμός της ΑΟΖ βασίζεται στη συνθήκη του 1982 που 
προσπαθεί να καθορίζει χώρους εμπορικής εκμετάλλευσης για 
την κάθε χώρα που υπερβαίνει τα χωρικά ύδατα και την 
υφαλοκρηπίδα. Η χάραξη τους αποτελεί τμήμα διεθνής 
διαπραγμάτευσης και δεν «κλείνει» με αυτόματο τρόπο. Η 
ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά από τη μία δεν αποδέχο-
νται την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί αλλά από 
την άλλη προχωράνε σε οικονομική αξιοποίηση του «ελληνικού 
τμήματος» Η συγκρότηση διεθνών επιχειρηματικών συνεργα-
σιών με ΕΕ – ΗΠΑ και Ισραήλ και η εμπλοκή αυτών των 
στρατιωτικών δυνάμεων για την εξασφάλιση της επένδυσης 
λειτουργεί σα βόμβα στα θεμέλια της περιοχής. Σε μια περίοδο 
κρίσης με ελάχιστες κερδοφόρες στρατηγικές, και μόνο η 
προοπτική ενός Ελ Ντοράντο μπορεί να σπείρει θύελλες 
ανυπολόγιστης κλίμακας.
Η διεθνής συνθήκη του 1982 καθιέρωσε, επίσης, τη δυνατότη-
τα ενός κράτους να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 
ναυτικά μίλια. Η διαμάχη για τα Ίμια αφορά για το αν θα 
ονομαστούν βραχονησίδες ή βράχοι και θα έχουν δικαίωμα 
χάραξης χωρικών υδάτων. Το ελληνικό κεφάλαιο δεν έχει 
προχωρήσει στην καθιέρωση 12 μιλίων στην περιοχή γιατί 
αποτελεί «επιθετική» ενέργεια όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία 
αλλά και στο Διεθνή Ιμπεριαλισμό. Η εξάπλωση των 12 μιλίων 
θα κλείσει οποιοδήποτε διεθνή διάδρομο στο Αιγαίο όχι μόνο 
στην Τουρκία αλλά και σε κάθε άλλο καράβι που απλά θα θέλει 
να περάσει από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία 
θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στη Μεσόγειο μόνο από τα 
νοτιοανατολικά λιμάνια και όχι μόνο. Ο Ρώσικος στόλος στην 
Κριμαία θα χρειάζεται «άδεια» από το ελληνικό κράτος να πάει 
στη ναυτική βάση της Συρίας, όπως και ο Αμερικάνικος στόλος 
αν θέλει να ενισχύσει την παρουσία του στον Εύξεινο Πόντο. Οι 
κραυγές, όμως, του ελληνικού στρατιωτικού κατεστημένου δεν 
έχουν την παραμικρή «αντιιμπεριαλιστική» χροιά. Δεν γίνονται 
για να αποδυναμωθεί πχ ο αμερικάνικος παράγοντας στην 
Ουκρανία. Αντίθετα! Η όποια διεκδίκηση των «12 μιλίων» θα 
έρθει με πολλαπλές δεσμεύσεις υποταγής στη διεθνή «κανο-
νικότητα».
Η ενσωμάτωση του ελληνοκυπριακού τμήματος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ήταν άλλο ένα καρφί που χτύπησε το ελληνικό 
κεφάλαιο στην τουρκική πλευρά. Την ώρα που το καθεστώς 
Μεϊντάν της Ουκρανίας προχωράει τη σύνδεση της με την ΕΕ, 
όλο και περισσότερα κωλύματα ανακαλύπτει η Ελλάδα και η ΕΕ 
για την Τουρκία. Προφανώς και δεν επιθυμούν ένα τόσο 
ατίθασο «παίκτη» στα συμβούλια της Ευρώπης. Οι ισορροπίες 
είναι ασταθείς και μια χώρα του νότου που μαστίζεται από 
οικονομική κρίση και δυνάμωμα της αντιπαράθεσης με τις 
ΗΠΑ θα αποτελούσε συνθήκη πλήρης αποσταθεροποίησης. 
Από την άλλη, βέβαια, ούτε μπορούν να τάξουν κερδοφόρα 
σχέδια για την τουρκική αστική τάξη ώστε να τη δελεάσουν για 
μια ταχύρρυθμη προσαρμογή . Η δεκαετία του `90 είναι τόσο 
μακριά, πλέον.
Η συνεργασία για το προσφυγικό κύμα αποτελεί παράμετρο 
για τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Είναι υποκρι-
τικό να εγκαλούμε την Τουρκία για απάνθρωπη διαχείριση όταν 
η ΕΕ πιέζει την Ελλάδα να πάψει να μεταφέρει πρόσφυγες στην 
ηπειρωτική Ευρώπη και να τους επαναπροωθεί άμεσα στην 
Τουρκία από τα νησιά. Σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ πρέπει 
να δημιουργηθούν κέντρα προσωρινής φιλοξενίας (δηλαδή 
κλουβιά) για εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές. Η συσσώρευση 
αυτού του πληθυσμού σε άθλιες συνθήκες θα διαλύσει κάθε 
κοινωνικό ιστό, θα σπρώξει μετανάστες σε παραβατικές 
συμπεριφορές και θα εκτρέψει την πολιτική σκηνή προς 
ακροδεξιές αναζητήσεις.
Η διαχείριση των εθνικών μειονοτήτων είναι άλλη μια 
παράμετρος στο παιχνίδι. Η μεταπολεμική αναβάθμιση του 
ελληνικού καπιταλισμού έφερε και αλλαγές στις ελληνικές 
κοινότητες και παροικίες. Η Ελλάδα πλέον, δεν εξάγει 
πρόσφυγες και μετανάστες εργατικού δυναμικού αλλά 
αντίθετα είναι σύγχρονη χώρα υποδοχής. Οι ελληνικές κοινό-
τητες (όπως αυτές της Αμερικής και της Αυστραλίας) δεν 
αφορούν πια «εργάτες» αλλά μικροαστικές και αστικές παροι-
κίες σε πλήρη συστημική ενσωμάτωση. Οι παλαιοί μετανάστες 

είτε επέστρεψαν στη μητρόπολη μετά τη δεκαετία του 70 ή 
είχαν ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ανέλιξη στις 
χώρες υποδοχής. Η ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας στην 
Τουρκία δεν κρίθηκε από το πογκρόμ του 1955. Είτε θα 
επέστρεφε στο ευνοϊκότερο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον 
είτε θα ενσωματωνόταν σε συνεργασία με την τουρκική αστική 
τάξη. Η εξαθλίωση της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη που 
επεδίωξε το ελληνικό κράτος επί δεκαετίες δεν μπόρεσε να 
διαλύσει την εκεί κοινότητα. Παρ` όλους τους στρατιωτικούς 
θύλακες και τις διώξεις σε κάθε τουρκική ονομασία, η κοινότητα 
παραμένει δεμένη με την ελληνική πραγματικότητα λόγω του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Η συνεχή εθνικιστική στοχοποίη-
ση και περιθωριοποίηση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης 
δημιουργεί ένα λόγο έντασης που υλοποιεί και αναπαράγει 
στην περιοχή το ελληνικό κεφάλαιο.
Για τη διαμόρφωση μιας μαζικής, ρεαλιστικής διεθνιστικής 
στρατηγικής
Η σύλληψη των δύο ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο είναι 
ένα διπλωματικό παιχνίδι που προσπαθεί να αποκρύψει τις 
ρίζες του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού. Μόνιμα στο Έβρο 
παίζονται «ασκήσεις» ελληνικών και τουρκικών διεισδύσεων σε 
αντίπαλες περιοχές οι οποίες καταλήγουν σε συλλήψεις που 
εξαντλούνται σε ανταλλαγή στα φυλάκια των μεθοριακών 
σταθμών. Όπως και οι περίφημες «παραβιάσεις» εναέριου 
χώρου ή θαλάσσιων χωρικών υδάτων. Η ανάδειξη και κλιμάκω-
ση αυτών των επεισοδίων αφορά στρατηγικούς σχεδιασμούς 
και αντιπαραθέσεις των αστικών επιτελείων σε κάθε χώρα.
Είμαστε ακόμα μακριά από τη δυνατότητα επεξεργασίας μιας 
ανεξάρτητης αντικαπιταλιστικής στρατηγικής στα Βαλκάνια 
που να υπερβαίνει τα ευχολόγια και τις γενικές θεωρητικές 
αναζητήσεις. Φυσικά και κάθε λύση θα βασιστεί σε προϋπάρχο-
ντα εργαλεία και αναλύσεις. Όμως η συγκεκριμένη ανάλυση 
των συσχετισμών του ελληνικού και τούρκικού κεφαλαίου είναι 
απαραίτητος όρος για να ξεδιπλωθούν αυτές οι στρατηγικές.
Ο καθορισμός, λοιπόν, του ελληνικού αστικού μπλοκ ως του 
κυρίαρχου αντιπάλου από το ταξικό κίνημα στην Ελλάδα είναι 
μια καλή αρχή. Δεν υποτιμούμε ούτε τον ρόλο του Αμερικάνι-
κου Ιμπεριαλισμού ούτε την αντιδραστική θέση του Τούρκικου 
κεφαλαίου. Δεν στοχοποιούμε αφηρημένα το Αμερικάνικο ή 
Γερμανικό κεφάλαιο σαν κυρίαρχο αντίπαλο και δεν αναζη-
τούμε γεωστρατηγικούς συμμάχους σε αυτή την πάλη. Για αυτό 
και δεν «τσιμπάμε» από τον αντιαμερικανισμό της Τουρκίας και 
δεν τον θεωρούμε σύμμαχο σε αυτό τον αγώνα. Θεωρούμε πως 
το ελληνικό κεφάλαιο έχει πολύ ισχυρό ρόλο στην περιοχή και η 
συγκεκριμένη αποδυνάμωση του θα φέρει και αναταράξεις 
στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα.
Η αντιπαράθεση με τις εθνικές στρατηγικές και τα ιδεολογήμα-
τα, με το «αξιόμαχο» στον ελληνικό στρατό πρέπει να γίνει με 
χειρουργικό σχέδιο. Η όποια υπονόμευση της αστικής στρατη-
γικής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παράλληλη συγκρότηση 
ενός επαναστατικού υποκειμένου που να μπορεί να προβάλλει 
μια εφαρμόσιμη πολιτική και την επιβίωση ενός επαναστατι-
κού καθεστώτος. Η ακύρωση και απονεύρωση των ευρω-
παϊκών και ιμπεριαλιστικών στρατηγικών δεν μπορούν να 
βασιστούν σε ένα κινηματισμό απορρύθμισης. Ο κίνδυνος της 
ακροδεξιάς και εθνικιστικής στρατηγικής σε μια καταρρέουσα 
κοινωνία παραμένει στη γωνία για να ξεδιπλώσει τα πιο 
εφιαλτικά σενάρια.
Η Κομμουνιστική Εξέγερση θα πρέπει να βασιστεί στην 
ανάδειξη ανθρωπιστικών ιδανικών τσακίζοντας κάθε μηχα-
νισμό εθνικιστικής πολιτικής.

Αλέξανδρος Γανδής

Ιταλία και Γερµανία
η Ευρώπη στην αβεβαιότητα της κρίσης

Ιταλία, εκλογές κρίσης αστάθειας και 
έλλειψης προσανατολισμού
Οι εκλογές στην Ιταλία διέψευσαν κάθε προηγούμενη 
πρόβλεψη ακόμα και για τα πολυτάραχα δεδομένα της 
ιταλικής πολιτικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών. 
Κάθε κορμός, είτε δεξιός είτε κεντροαριστερός, γύρω από 
τον οποίο αναρίθμητα κυβερνητικά σχήματα στήνονταν 
όλη την μεταπολεμική περίοδο έχει καταρρεύσει ενώ η 
ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι.
Οι ανατροπές 
Η παραδοσιακή χριστιανοδημοκρατική δεξιά στην μορφή 
της Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι από μία 
αναμενόμενη θριαμβευτική – σύμφωνα με τις δημοσκο-
πήσεις - επιστροφή πέφτει στο 14% με απώλεια 2,8 
εκατομμύρια ψήφων ενώ η μεταλλαγμένη κεντροα-
ριστερά με το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) του Μάριο Ρέντσι 
κατρακυλάει στο 18,8% με απώλεια 2,5 εκατομμύρια 
ψήφους σε σχέση με τις εκλογές του 2013. Νικητής των 
εκλογών αναδεικνύεται το Κίνημα των 5 Αστέρων (M5S) 
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και φτάνοντας 32,6% με 
αύξηση σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφους. Την ίδια στιγμή τα 
ακροδεξιά κόμματα κατορθώνουν σημαντικά ποσοστά με 
την πρωτοκαθεδρία της Λίγκας του Βορρά με 17,3% και 
αύξηση κατά 4,1 εκατομμύρια ψήφους. Ο Ρέντσι, το 
αγαπημένο παιδί των αστών στην Ιταλία (μη εκλεγμένος 
πρωθυπουργός την περίοδο 2014-2016) και πρότυπο 
ηγέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έφερνε την 
πολυπόθητη αναγέννηση στην Ιταλία, οδηγήθηκε στην 
παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος. Το Δημοκρατικό 
Κόμμα χάνει στελέχη του που παραιτούνται είτε μετα-
ναστεύουν στο Κίνημα των 5 Αστέρων. Ένα κόμμα που 
υιοθέτησε κάθε νεοφιλελεύθερη πολιτική και μεταρρύθμι-
ση τα τελευταία οκτώ χρόνια σε μία προσπάθεια να βγάλει 
την χώρα από την οικονομική κρίση αλλά με μηδαμινά 
αποτελέσματα. Η Ιταλία έχει, μετά την Ελλάδα, την 
δεύτερη μεγαλύτερη αναλογία χρέους και ΑΕΠ, υψηλή 
ανεργία, χαμηλή παραγωγικότητα και κανένας καπιταλι-
στής δεν επενδύει. To ΑΕΠ το 2016 1.8 τρις $ που απέχει 
πολύ από το 2.4 τρις $ του 2008. Οι ιταλικές τράπεζες είναι 
σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση καθώς οι υποχρεώσεις 

τους στο ευρωσύστημα Target2 είναι σήμερα στα 444 δις 
ευρώ. Η φτώχεια εξαπλώνεται και οι αντεργατικές μεταρ-
ρυθμίσεις γίνονται καθεστώς μαζί με την κατάρρευση του 
συστήματος υγείας, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότη-
σης, και τις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση.
Ο Μπερλουσκόνι, τρεις φορές πρωθυπουργός στο 
παρελθόν, απέτυχε να κάνει την επιστροφή του και να γίνει 
ο ρυθμιστής της ασφάλειας και της σταθερότητας όπως 
διαμήνυε σε κάθε σαλόνι των Βρυξελλών εξασφαλίζοντας 
την τιθάσευση κάθε ευρωσκεπτισμού δεξιά και αριστερά 
και της συνέχιση μίας σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
στα χνάρια του Ρέντσι δεσμευόμενος ο ίδιος να μην 
δημιουργήσεις εντάσεις και αμφισβητήσεις.
Τα δύο προηγούμενα κυρίαρχα κόμματα δεν μπορούν πια 
να καθορίσουν τις εξελίξεις. Αντίθετα το Κίνημα των 5 
Αστέρων φαίνεται να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων από 
την μία μεριά αλλά και από την άλλη πλευρά η Λέγκα θέλει 
να παίξει και αυτή καθοριστικό ρόλο για την επόμενη 
κυβέρνηση της Ιταλίας υποσκελίζοντας την Φόρτσα Ιτάλια.

Το Κίνημα των 5 Αστέρων (M5S), ένα πολυσυλλεκτικό 
κόμμα με ιστορία 8 χρόνων με θολές θέσεις που κυμαίνο-
νται από αντιδραστικές έως προοδευτικές, έχει βρεθεί στην 
θέση του ρυθμιστή των εξελίξεων παραμερίζοντας για 
πρώτη φορά την προηγούμενη τακτική «ενάντια σε όλους» 
που το καθόρισε σε σημαντικό βαθμό και του έδωσε εν 
μέρει την πρωτοκαθεδρία στις εκλογές. Ήδη από την 
προεκλογική περίοδο έχει εγκαταλείψει τις πιο ‘ακραίες’ 
ευρωσκεπτικές θέσεις. Ο ιδρυτής του δήλωνε λίγο πριν τις 
εκλογές «είμαστε λίγο χριστιανοδημοκράτες, λίγο δεξιοί, 
λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι… μπορούμε να προσαρμο-
στούμε…» σε μία προφανή δήλωση προς κάθε κατεύθυνση 
ότι το κόμμα του μπορεί να ταιριάξει σε κάθε ανάγκη 
συμμαχίας για μία μελλοντική κυβέρνηση, όπως έχει 
προσαρμόσει όλη την ρητορική του στην κυρίαρχη λογική 
των τελευταίων μηνών στην Ιταλία γύρω από τα θέματα 
νόμου και τάξης ενισχύοντας και αυτό την ρατσιστική και 
αντιμεταναστευτική ρητορική και την ίδια στιγμή οι 
ευρωσκεπτικές αναλύσεις του κόμματος χάνουν την 
πρωτοκαθεδρία τους. Η ρευστότητα των θέσεων που ήταν 
το κυρίαρχο αν όχι και το μοναδικό πολιτικό χαρακτηρι-
στικό του M5S αρχίζει και χάνεται και ακριβώς αυτό μπορεί 
να του στοιχίσει εκλογικά στις επόμενες εκλογές, που στην 
Ιταλία έχουν την συνήθεια να γίνονται τακτικά. Αλλά μέχρι 
τότε πρέπει να λυθεί το στοίχημα των συμμαχιών για να 
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προκύψει μία κάποια κυβέρνηση.
Η άκρα δεξιά
Και εδώ εμφανίζεται η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. 
Καθώς η Φόρτσα Ιτάλια βυθίζεται στην δική της κρίση και 
γίνεται αναπληρωματικός παίκτης, στο δεξιό μέτωπο ένας 
παλιός γνώριμος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένος και 
παίρνει την πρωτοκαθεδρία στον κεντροδεξιό συνασπισμό 
απέναντι στον Μπερλουσκόνι. Η Λίγκα του Βορρά με 5,6 
εκατομμύρια ψήφους έρχεται να δείξει ότι δίπλα στην 
αποδυνάμωση της παραδοσιακής δεξιάς και κεντροδεξιάς, 
ενισχύεται η άκρα δεξιά. Η Λίγκα του Βορρά έχει πάψει να 
είναι ‘του Βορρά’ καθώς έχει εγκαταλείψει σχεδόν πλήρως 
τον παλιό τοπικισμό της και γίνεται μία ρατσιστική Λίγκα 
της Ιταλίας, δεν φταίνε πια οι Σικελοί και οι Ναπολιτάνοι 
αλλά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, αυξάνοντας τις 
ρατσιστικές θέσεις που παραδοσιακά είχε αλλά πια 
σκληραίνοντας ακόμα πιο πολύ την ρατσιστική ρητορική 
αλλά και με επιθέσεις. Για την μεγάλη αντιφασιστική 
συγκέντρωση που έγινε στην Ματσεράτα ενάντια στην 
δολοφονική επίθεση με όπλο από τοπικό στέλεχος της 
φασιστικής Φόρτσα Νουόβα αλλά ταυτόχρονα και υποψή-
φιος της Λίγκα στις τοπικές εκλογές (υπάρχουν συγκοινω-
νούντα δοχεία μεταξύ των κουστουμιών και των τραμπού-
κων) σε έξι Αφρικανούς μετανάστες, ο Σαλβίνι - ηγέτης της 
Λίγκα - δήλωνε «τον κάνει [η διαδήλωση] να ντρέπεται που 
είναι Ιταλός». Η προεκλογική εκστρατεία της Λίγκα βασί-
στηκε στα δύο συνθήματα «Πρώτα οι Ιταλοί» και «Στοπ 
στην εισβολή» ενδεικτικό της προτεραιότητας που δόθηκε 
σε μία πολιτική αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυγική 
με σκληρούς όρους πλειοδοτώντας απέναντι στον 
Μπερλουσκόνι που υπόσχεται 600.000 απελάσεις. Οι 
προεκλογικές συγκεντρώσεις της Λίγκας αντιμετωπίστη-
καν σε πολλές περιπτώσεις δυναμικά από δυνάμεις του 
ταξικού κινήματος παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετά ισχυρές 
ώστε να αντιτάξουν ένα διαφορετικό πολιτικό ρεύμα 
κόντρα στην ανερχομένη ακροδεξιά.
Τη ίδια στιγμή η Λίγκα υιοθετεί την νέα τροποποιημένη 
ευρωσκεπτική σκέψη που υπάρχει στην Ευρώπη και 
σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Σαλβίνι 
«…θεωρώ ότι είναι ανέφικτη μια ξαφνική και μοναχική 
έξοδος της Ιταλίας από το Ευρώ», προσθέτοντας «…θα 
πρέπει να αγνοήσουν το ποσοστό του 3% στην σχέση 
ελλείμματος-ΑΕΠ», ενώ η θέση της Λίγκα για το ευρώ 
«…ήταν είναι και θα παραμείνει ένα λανθασμένο νόμισμα». 
Τα μεγάλα ελλείματα και οι παράλογες απαιτήσεις για 
πλεονάσματα, τα ισοζύγια εξαγωγών/εισαγωγών, το 
ακριβό νόμισμα ωθούν ισχυρά κομμάτια του ιταλικού 
κεφαλαίου σε αναζητήσεις επαναπροσδιορισμού της 
οικονομικής πολιτικής και των αυστηρών όρων της 
ευρωζώνης όχι μακριά από την Ε.Ε. αλλά όχι με τους 
παλιούς καλούς όρους που πια δείχνουν αδιέξοδοι στην 
κρίση. Δίπλα σε αυτό συνεχίζεται η ίδια και ακόμα πιο 
εντατική πολιτική των περικοπών για την εργατική τάξη, 
αλλά με ακόμα πιο αυστηρή πολιτική απέναντι σε μετα-
νάστες και πρόσφυγες.
Την σύνθεση των εκλογών από την πλευρά της άκρας 
δεξιάς συμπληρώνει οι άλλος μεγάλος εταίρος, οι Αδερφοί 
της Ιταλίας, με άμεσες καταβολές και αναφορές στην 
μήτρα του ιταλικού φασισμού το MSI (η παλιά μεταπολεμι-
κή συνέχεια του μουσολινικού φασισμού), στο 4,35% 
κερδίζοντας 700 χιλιάδες ψήφους σε σχέση με τις εκλογές 
του 2013. Από δίπλα ενισχύθηκαν ένα οχετός ναζιστικών 
οργανώσεων, η Casa Pound με 260.000 ψήφους και η 
Φόρτσα Νουόβα με το εκλογικό σχήμα Η Ιταλία στους 

Ιταλούς με 150.000 ψήφους.
Ο αντιφασισμός ως σημαντική ευκαιρία ανασυγκρότη-
σης του ταξικού κινήματος
Το “Ελεύθεροι και Ίσοι” συμμαχία κομματιών του Δημοκρα-
τικού κόμματος που αποχώρησαν τους προηγούμενους 
μήνες λαμβάνει 3,3% με 1,1 εκατομμύρια ψήφους, πολύ 
κάτω από το πιο απαισιόδοξο σενάριο, αφού δεν μπόρεσε 
να διαφοροποιηθεί καθόλου από την κρίση της κεντροα-
ριστεράς της οποίας όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
οργανικό κομμάτι και για χρόνια έλεγχε το μεγαλύτερο 
συνδικάτο της χώρας, το CGIL, του οποίου η πολιτική δεν 
κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να παίξει έναν μαχητικό 
ρόλο στην οργάνωση εργατικών αγώνων αλλά αντιθέτως 
οδηγούσε στον συμβιβασμό και στην υποταγή των 
κυριάρχων πολιτικών.
Ο σχηματισμός της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς 
Potere al Ρopolo (Εξουσία στο λαό) που συγκροτήθηκε 
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο πήρε το 1% με 370.000 
ψήφους και το Κομμουνιστικό Κόμμα (με το σημερινό τίτλο 
από 2012, και υπό άλλες μορφές από το 2009) έχοντας 
κατέβει για πρώτη φορά από ιδρύσεως του έλαβε 0,35% με 
100.000 ψήφους.
Η αντισυστημική ψήφος των Ιταλών μοιράστηκε μεταξύ 
της λαϊκίστικης ‘σούπας’ των 5 Αστέρων ως αντισυστημι-
κής ψήφου και της μικροαστικής δυσφορίας προς την 
ακροδεξιά Λίγκα. Η αριστερά δεν κατάφερε να 
συσπειρώσει την απογοήτευση προς μία αριστερή ταξική 
κατεύθυνση έστω και την τελευταία στιγμή σε σημαντικό 
βαθμό. Παρόλα αυτά αποτελεί μία συγκροτημένη δύναμη 
που ξεπερνά το μέγεθος των εξωκοινοβουλευτικών 
φασιστικών κομμάτων και ήδη έχει ξεκινήσει την 
αντιμετώπιση των φασιστικών συμμοριών. Η οργάνωση 
της αντιφασιστικής διαδήλωσης στην μικρή πόλη 
Ματσεράτα στις 10 Φλεβάρη με συμμετοχή πάνω από 
40.000 κόσμου, όπως και η μεγάλη αντιφασιστική διαδή-
λωση στην Ρώμη τέλη Φλεβάρη υπό την αιγίδα της ΑΝΡΙ 
(Εθνική Ένωση Παρτιζάνων Ιταλίας) που ανάγκασε έστω 
και καιροσκοπικά τον Ρέντσι να κατέβει, μαζί με τις δεκάδες 
άλλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ιταλία για την 
αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων μίσους των φασιστών 
αλλά και της Λίγκα γενικότερα είναι ένα εχέγγυο για την 
συνέχεια. Ειδικά οι συγκεντρώσεις της Casa Pound αντιμε-
τωπίστηκαν τις περισσότερες φορές δυναμικά με αντι-
συγκεντρώσεις από ένα μεγάλο τμήμα (αριστεροί, αναρχι-
κοί και αυτόνομοι) του κινήματος.
Η αρχή της αστάθειας
Αν οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιταλική βουλή, το 
Κίνημα των 5 Αστέρων και η Λίγκα μπορέσουν με την 
βοήθεια της Φόρτσα, να στηρίξουν μία κυβέρνηση θα 
φανεί τις επόμενες εβδομάδες, όπως και το σενάριο 
συνεργασίας Δημοκρατικού Κόμματος και M5S. Μεγάλο 
τμήμα του M5S δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί σε μια 
κυβερνητική συνεργασία με την ακροδεξιά Λίγκα και η 
Λίγκα αρνείται το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Δημοκρα-
τικό κόμμα. Το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα της Ιταλίας 
που στην τελευταία εκδοχή του ευνοεί τους συνασπισμούς 
κομμάτων θα φροντίσει για αυτό μαζί με τα εκατέρωθεν 
παζάρια και τις υπόγειες πιέσεις. Αλλά τις επόμενες εβδο-
μάδες η τουλάχιστον «πριν περάσουν έξι μήνες» όπως 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας έχοντας την 
αρνητική εμπειρία των πέντε μηνών καθυστέρησης για τον 
γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό, θα φανεί μία κάποια 
λύση. Μέχρι τότε η αβεβαιότητα στην πολιτική σκηνή της 

Ιταλίας θα είναι ένα καθημερινό βάσανο. Και όχι μόνον για 
την Ιταλία αλλά και για ολόκληρη την Ε.Ε. καθώς ολοένα 
και πιο ανοικτά η οικονομική κρίση μετατρέπεται και σε 
πολιτική.
Το ποιες αιχμές θα έχει αυτή η κυβέρνηση θα φανεί και 
αυτό. Αλλά καμία διέξοδος ξεπεράσματος του βάλτου της 
ιταλικής οικονομίας δεν αναμένεται. Αυτό που οι ιταλικές 
εκλογές αναδείξαν με εμφατικό τρόπο είναι η προσπάθεια 
συγκρότησης μίας ακροδεξιάς αστικής συμμαχίας που 
μπορεί να αμφισβητήσει την τρέχουσα νεοφιλελεύθερη 
οικονομική πολιτική ακουμπώντας τον πυρήνας της 
ευρωζώνης, μιλώντας για ανώφελες θυσίες, για τα όρια 
των ελλειμάτων, και για ένα ακριβό νόμισμα. Αλλά το 
πρόσημο της συσπείρωσης βρίσκεται σε μια βαθειά 
αντιδραστική κατεύθυνση αφού προσβλέπει σε μία 
ενίσχυση του εθνικού κέντρου που για την εκπλήρωση του 
οικονομικού της προγράμματος, ανοίγει τα μέτωπα 
καταστολής «νόμου και τάξης» απέναντι στην εργατική 
τάξη στα κινήματα, ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες. 
Δεν είναι τυχαίο οι θριαμβολογίες που άλλα κόμματα στην 
Ευρώπη που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, η Λεπέν 
δήλωσε «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσει άσχημη νύχτα», 
προκρίνοντας φυσικά την Λίγκα και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο 
πρώην ηγέτης του UKIP, συνεχάρη το M5S.
Αν τα προηγούμενα 8 χρόνια η τρίτη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρώπης κατάφερε να στέκεται έστω παράταιρα 
μέσα στην κρίση, οι σημερινές συνθήκες οδηγούν σε 
καθεστώς μόνιμης αστάθειας, με τους παραδοσιακούς 
εκφραστές της αστικής πολιτικής αποδυναμωμένους και 
μία ανερχόμενη ακροδεξιά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
να τρίζει ακόμα πιο πολύ.

Γερμανία: Επιτέλους κυβέρνηση
Την ημέρα των ιταλικών εκλογών στην Γερμανία τακτοποι-
ήθηκε ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός. Χρειάστηκαν 5 
μήνες διαβουλεύσεων για να μπορέσει να λήξει η πιο 
αναπάντεχη πολιτική κρίση στην μεταπολεμική Γερμανία.
Τα αποτελέσματα των τελευταίων γερμανικών εκλογών 
του Σεπτεμβρίου έδωσαν και στα δύο μεγάλα κόμματα τα 
χαμηλότερα μεταπολεμικά αποτελέσματα ενώ το ακροδε-
ξιό AfD μπήκε στην Βουλή με το εντυπωσιακό 12,6%. Αυτό 
που στο πρόσφατο παρελθόν θα ήταν η φυσική εξέλιξη, 
δύο από τις τρεις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν συνα-
σπισμός CDU και SPD, ξαφνικά όλα αλλάζουν. Το SPD με 
τον νέο πρόεδρο Μάρτιν Σουλτς κατευθείαν από τα 
σαλόνια των Βρυξελλών απέκλεισε κάθε προοπτική ενός 
συνασπισμού με την Μέρκελ. Η φθορά του SPD των 
προηγούμενων χρόνων θα οξυνόταν από μία ακόμα 
συμμαχία με την Μέρκελ.

Το γερμανικό άγχος
Μπορεί η γερμανική οικονομία να είναι η πλέον ακμάζουσα 
μέσα στην κρίση, αλλά κάθε προοπτική είναι δυσοίωνη. Η 
κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και ο ορίζοντας είναι γκρίζος. Η 
ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης μπορεί να 
αντιμετώπισε την περίοδο της κρίσης από το 2008 και μετά 
με ανώδυνο σχετικά τρόπο, ρίχνοντας όλο τα βάρη της 
κρίσης στην εργατική τάξη χάρη στις μεταρρυθμίσεις του 
Σρέντερ (1998-2005) και με μία σκληρή εσωτερική δημοσι-
ονομική πολιτική (το 2009 με τροποποίηση του συντάγμα-
τος το έλλειμα της κεντρικής κυβέρνησης δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 0,35% και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων δεν 
επιτρέπεται να έχουν καθόλου έλλειμα). Την ίδια στιγμή η 
ανεργία αυξάνεται, κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις 
εργασίας με πολύ χαμηλούς μισθούς, οι μειωμένες συντάξ-
εις, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αυξάνονται, το ίδιο και η 
φτώχεια.
Και στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο 
εξαρτάται πάρα πολύ η γερμανική οικονομία τα νέα είναι 
ανησυχητικά. Το βρετανικό Brexit άσχετα με τους όρους 
τελικής υλοποίησης του, θα δημιουργήσει κενά και ανατα-
ράξεις, η αμφισβήτηση της γερμανικής ηγεμονίας από το 
Παρίσι παρόλες τις ενδιάμεσες συζητήσεις είναι υπαρκτή 
και φυσικά οι κάθε είδους αμφισβητήσεις για την σκληρή 
δημοσιονομική πολιτική της ευρωζώνης είτε προέρχονται 
από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (ειδικά Πολωνία και 
Ουγγαρία) είτε από την τρίτη οικονομική δύναμη, την 
Ιταλία με την εκεί άνοδο του ευρωσκεπτισμού στις τελευ-
ταίες εκλογές, δημιουργούν στο Βερολίνο επιπρόσθετους 
πονοκέφαλους.
Αλλά και η απέναντι πλευρά του ατλαντικού μόνον 
μπελάδες φέρνει με την απειλή εφαρμογής δασμών (25% 
στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο) από την κυβέρνηση 
Τραμπ, δημιουργώντας εμπόδια στις εξαγωγές της γερμα-
νικής βιομηχανίας. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος πελάτης 
γερμανικών προϊόντων κατέχοντας το 9% των γερμανικών 
εξαγωγών αξίας 118 δις $. Κάθε εμπόδιο, κάθε δολάριο 
δασμών στις γερμανικές εξαγωγές μπορεί κατά έναν τρόπο 
στο κεφάλι του Τραμπ να ενισχύει την αμερικάνικη οικονο-
μία (κάτι που ακόμα και κορυφαίοι ρεπουμπλικάνοι 
αμφισβητούν έντονα), αλλά για την Γερμανία και τους 
υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ μόνον προβλή-
ματα φέρνει. Οι δασμοί μπορούν να εγκαινιάσουν ένα νέο 
κλίμα οικονομικών πολέμων που δύσκολα μπορούν να 
γίνει αποδεκτό από το μεγάλο κεφάλαιο αυτή την στιγμή. 
Ο Τραμπ όσο και να θέλει να παρουσιάσει μία επιθετική 
πολιτική ακόμα και στους πλέον κοντινούς του συμμάχους 
όπως η Ε.Ε. στα πλαίσια του δόγματος ‘η Αμερική πρώτα’, 
πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το διατλαντικό εμπόριο 
κατέχει το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου πέραν των 
στρατηγικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών του 
Ατλαντικού. Οι πρώτες υποχωρήσεις με την εξαίρεση της 
Ε.Ε. από την νέα δασμολογική πολιτική είναι ήδη γεγονός. 
Η Γερμανία δεν έχει να ανησυχεί για έναν άμεσο εμπορικό 
πόλεμο με τις ΗΠΑ και μπορεί να επικεντρωθεί στον 
έμμεσο μέσω των στοχευμένων σκανδάλων όπως αυτό της 
VW με τους πειραγμένους κινητήρες. Τα μάτια πέφτουν 
προς την Κίνα που απειλείται με δασμούς ύψους 60 δις $ 
τον χρόνο.
Πολιτικά αδιέξοδα
Η κίνηση του Σουλτς να απέχει αρχικά από ένα κυβερνητικό 
συνασπισμό με την Μέρκελ, δεν βασιζόταν μόνον σε μία 
προσπάθεια να μην φθαρεί το SPD αλλά και ένα παζάρεμα 
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προκύψει μία κάποια κυβέρνηση.
Η άκρα δεξιά
Και εδώ εμφανίζεται η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. 
Καθώς η Φόρτσα Ιτάλια βυθίζεται στην δική της κρίση και 
γίνεται αναπληρωματικός παίκτης, στο δεξιό μέτωπο ένας 
παλιός γνώριμος εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένος και 
παίρνει την πρωτοκαθεδρία στον κεντροδεξιό συνασπισμό 
απέναντι στον Μπερλουσκόνι. Η Λίγκα του Βορρά με 5,6 
εκατομμύρια ψήφους έρχεται να δείξει ότι δίπλα στην 
αποδυνάμωση της παραδοσιακής δεξιάς και κεντροδεξιάς, 
ενισχύεται η άκρα δεξιά. Η Λίγκα του Βορρά έχει πάψει να 
είναι ‘του Βορρά’ καθώς έχει εγκαταλείψει σχεδόν πλήρως 
τον παλιό τοπικισμό της και γίνεται μία ρατσιστική Λίγκα 
της Ιταλίας, δεν φταίνε πια οι Σικελοί και οι Ναπολιτάνοι 
αλλά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, αυξάνοντας τις 
ρατσιστικές θέσεις που παραδοσιακά είχε αλλά πια 
σκληραίνοντας ακόμα πιο πολύ την ρατσιστική ρητορική 
αλλά και με επιθέσεις. Για την μεγάλη αντιφασιστική 
συγκέντρωση που έγινε στην Ματσεράτα ενάντια στην 
δολοφονική επίθεση με όπλο από τοπικό στέλεχος της 
φασιστικής Φόρτσα Νουόβα αλλά ταυτόχρονα και υποψή-
φιος της Λίγκα στις τοπικές εκλογές (υπάρχουν συγκοινω-
νούντα δοχεία μεταξύ των κουστουμιών και των τραμπού-
κων) σε έξι Αφρικανούς μετανάστες, ο Σαλβίνι - ηγέτης της 
Λίγκα - δήλωνε «τον κάνει [η διαδήλωση] να ντρέπεται που 
είναι Ιταλός». Η προεκλογική εκστρατεία της Λίγκα βασί-
στηκε στα δύο συνθήματα «Πρώτα οι Ιταλοί» και «Στοπ 
στην εισβολή» ενδεικτικό της προτεραιότητας που δόθηκε 
σε μία πολιτική αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυγική 
με σκληρούς όρους πλειοδοτώντας απέναντι στον 
Μπερλουσκόνι που υπόσχεται 600.000 απελάσεις. Οι 
προεκλογικές συγκεντρώσεις της Λίγκας αντιμετωπίστη-
καν σε πολλές περιπτώσεις δυναμικά από δυνάμεις του 
ταξικού κινήματος παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετά ισχυρές 
ώστε να αντιτάξουν ένα διαφορετικό πολιτικό ρεύμα 
κόντρα στην ανερχομένη ακροδεξιά.
Τη ίδια στιγμή η Λίγκα υιοθετεί την νέα τροποποιημένη 
ευρωσκεπτική σκέψη που υπάρχει στην Ευρώπη και 
σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Σαλβίνι 
«…θεωρώ ότι είναι ανέφικτη μια ξαφνική και μοναχική 
έξοδος της Ιταλίας από το Ευρώ», προσθέτοντας «…θα 
πρέπει να αγνοήσουν το ποσοστό του 3% στην σχέση 
ελλείμματος-ΑΕΠ», ενώ η θέση της Λίγκα για το ευρώ 
«…ήταν είναι και θα παραμείνει ένα λανθασμένο νόμισμα». 
Τα μεγάλα ελλείματα και οι παράλογες απαιτήσεις για 
πλεονάσματα, τα ισοζύγια εξαγωγών/εισαγωγών, το 
ακριβό νόμισμα ωθούν ισχυρά κομμάτια του ιταλικού 
κεφαλαίου σε αναζητήσεις επαναπροσδιορισμού της 
οικονομικής πολιτικής και των αυστηρών όρων της 
ευρωζώνης όχι μακριά από την Ε.Ε. αλλά όχι με τους 
παλιούς καλούς όρους που πια δείχνουν αδιέξοδοι στην 
κρίση. Δίπλα σε αυτό συνεχίζεται η ίδια και ακόμα πιο 
εντατική πολιτική των περικοπών για την εργατική τάξη, 
αλλά με ακόμα πιο αυστηρή πολιτική απέναντι σε μετα-
νάστες και πρόσφυγες.
Την σύνθεση των εκλογών από την πλευρά της άκρας 
δεξιάς συμπληρώνει οι άλλος μεγάλος εταίρος, οι Αδερφοί 
της Ιταλίας, με άμεσες καταβολές και αναφορές στην 
μήτρα του ιταλικού φασισμού το MSI (η παλιά μεταπολεμι-
κή συνέχεια του μουσολινικού φασισμού), στο 4,35% 
κερδίζοντας 700 χιλιάδες ψήφους σε σχέση με τις εκλογές 
του 2013. Από δίπλα ενισχύθηκαν ένα οχετός ναζιστικών 
οργανώσεων, η Casa Pound με 260.000 ψήφους και η 
Φόρτσα Νουόβα με το εκλογικό σχήμα Η Ιταλία στους 

Ιταλούς με 150.000 ψήφους.
Ο αντιφασισμός ως σημαντική ευκαιρία ανασυγκρότη-
σης του ταξικού κινήματος
Το “Ελεύθεροι και Ίσοι” συμμαχία κομματιών του Δημοκρα-
τικού κόμματος που αποχώρησαν τους προηγούμενους 
μήνες λαμβάνει 3,3% με 1,1 εκατομμύρια ψήφους, πολύ 
κάτω από το πιο απαισιόδοξο σενάριο, αφού δεν μπόρεσε 
να διαφοροποιηθεί καθόλου από την κρίση της κεντροα-
ριστεράς της οποίας όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
οργανικό κομμάτι και για χρόνια έλεγχε το μεγαλύτερο 
συνδικάτο της χώρας, το CGIL, του οποίου η πολιτική δεν 
κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να παίξει έναν μαχητικό 
ρόλο στην οργάνωση εργατικών αγώνων αλλά αντιθέτως 
οδηγούσε στον συμβιβασμό και στην υποταγή των 
κυριάρχων πολιτικών.
Ο σχηματισμός της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς 
Potere al Ρopolo (Εξουσία στο λαό) που συγκροτήθηκε 
τελευταία στιγμή τον Δεκέμβριο πήρε το 1% με 370.000 
ψήφους και το Κομμουνιστικό Κόμμα (με το σημερινό τίτλο 
από 2012, και υπό άλλες μορφές από το 2009) έχοντας 
κατέβει για πρώτη φορά από ιδρύσεως του έλαβε 0,35% με 
100.000 ψήφους.
Η αντισυστημική ψήφος των Ιταλών μοιράστηκε μεταξύ 
της λαϊκίστικης ‘σούπας’ των 5 Αστέρων ως αντισυστημι-
κής ψήφου και της μικροαστικής δυσφορίας προς την 
ακροδεξιά Λίγκα. Η αριστερά δεν κατάφερε να 
συσπειρώσει την απογοήτευση προς μία αριστερή ταξική 
κατεύθυνση έστω και την τελευταία στιγμή σε σημαντικό 
βαθμό. Παρόλα αυτά αποτελεί μία συγκροτημένη δύναμη 
που ξεπερνά το μέγεθος των εξωκοινοβουλευτικών 
φασιστικών κομμάτων και ήδη έχει ξεκινήσει την 
αντιμετώπιση των φασιστικών συμμοριών. Η οργάνωση 
της αντιφασιστικής διαδήλωσης στην μικρή πόλη 
Ματσεράτα στις 10 Φλεβάρη με συμμετοχή πάνω από 
40.000 κόσμου, όπως και η μεγάλη αντιφασιστική διαδή-
λωση στην Ρώμη τέλη Φλεβάρη υπό την αιγίδα της ΑΝΡΙ 
(Εθνική Ένωση Παρτιζάνων Ιταλίας) που ανάγκασε έστω 
και καιροσκοπικά τον Ρέντσι να κατέβει, μαζί με τις δεκάδες 
άλλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ιταλία για την 
αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων μίσους των φασιστών 
αλλά και της Λίγκα γενικότερα είναι ένα εχέγγυο για την 
συνέχεια. Ειδικά οι συγκεντρώσεις της Casa Pound αντιμε-
τωπίστηκαν τις περισσότερες φορές δυναμικά με αντι-
συγκεντρώσεις από ένα μεγάλο τμήμα (αριστεροί, αναρχι-
κοί και αυτόνομοι) του κινήματος.
Η αρχή της αστάθειας
Αν οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιταλική βουλή, το 
Κίνημα των 5 Αστέρων και η Λίγκα μπορέσουν με την 
βοήθεια της Φόρτσα, να στηρίξουν μία κυβέρνηση θα 
φανεί τις επόμενες εβδομάδες, όπως και το σενάριο 
συνεργασίας Δημοκρατικού Κόμματος και M5S. Μεγάλο 
τμήμα του M5S δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί σε μια 
κυβερνητική συνεργασία με την ακροδεξιά Λίγκα και η 
Λίγκα αρνείται το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Δημοκρα-
τικό κόμμα. Το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα της Ιταλίας 
που στην τελευταία εκδοχή του ευνοεί τους συνασπισμούς 
κομμάτων θα φροντίσει για αυτό μαζί με τα εκατέρωθεν 
παζάρια και τις υπόγειες πιέσεις. Αλλά τις επόμενες εβδο-
μάδες η τουλάχιστον «πριν περάσουν έξι μήνες» όπως 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας έχοντας την 
αρνητική εμπειρία των πέντε μηνών καθυστέρησης για τον 
γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό, θα φανεί μία κάποια 
λύση. Μέχρι τότε η αβεβαιότητα στην πολιτική σκηνή της 

Ιταλίας θα είναι ένα καθημερινό βάσανο. Και όχι μόνον για 
την Ιταλία αλλά και για ολόκληρη την Ε.Ε. καθώς ολοένα 
και πιο ανοικτά η οικονομική κρίση μετατρέπεται και σε 
πολιτική.
Το ποιες αιχμές θα έχει αυτή η κυβέρνηση θα φανεί και 
αυτό. Αλλά καμία διέξοδος ξεπεράσματος του βάλτου της 
ιταλικής οικονομίας δεν αναμένεται. Αυτό που οι ιταλικές 
εκλογές αναδείξαν με εμφατικό τρόπο είναι η προσπάθεια 
συγκρότησης μίας ακροδεξιάς αστικής συμμαχίας που 
μπορεί να αμφισβητήσει την τρέχουσα νεοφιλελεύθερη 
οικονομική πολιτική ακουμπώντας τον πυρήνας της 
ευρωζώνης, μιλώντας για ανώφελες θυσίες, για τα όρια 
των ελλειμάτων, και για ένα ακριβό νόμισμα. Αλλά το 
πρόσημο της συσπείρωσης βρίσκεται σε μια βαθειά 
αντιδραστική κατεύθυνση αφού προσβλέπει σε μία 
ενίσχυση του εθνικού κέντρου που για την εκπλήρωση του 
οικονομικού της προγράμματος, ανοίγει τα μέτωπα 
καταστολής «νόμου και τάξης» απέναντι στην εργατική 
τάξη στα κινήματα, ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες. 
Δεν είναι τυχαίο οι θριαμβολογίες που άλλα κόμματα στην 
Ευρώπη που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, η Λεπέν 
δήλωσε «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσει άσχημη νύχτα», 
προκρίνοντας φυσικά την Λίγκα και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο 
πρώην ηγέτης του UKIP, συνεχάρη το M5S.
Αν τα προηγούμενα 8 χρόνια η τρίτη μεγαλύτερη οικονο-
μία της Ευρώπης κατάφερε να στέκεται έστω παράταιρα 
μέσα στην κρίση, οι σημερινές συνθήκες οδηγούν σε 
καθεστώς μόνιμης αστάθειας, με τους παραδοσιακούς 
εκφραστές της αστικής πολιτικής αποδυναμωμένους και 
μία ανερχόμενη ακροδεξιά και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα 
να τρίζει ακόμα πιο πολύ.

Γερμανία: Επιτέλους κυβέρνηση
Την ημέρα των ιταλικών εκλογών στην Γερμανία τακτοποι-
ήθηκε ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός. Χρειάστηκαν 5 
μήνες διαβουλεύσεων για να μπορέσει να λήξει η πιο 
αναπάντεχη πολιτική κρίση στην μεταπολεμική Γερμανία.
Τα αποτελέσματα των τελευταίων γερμανικών εκλογών 
του Σεπτεμβρίου έδωσαν και στα δύο μεγάλα κόμματα τα 
χαμηλότερα μεταπολεμικά αποτελέσματα ενώ το ακροδε-
ξιό AfD μπήκε στην Βουλή με το εντυπωσιακό 12,6%. Αυτό 
που στο πρόσφατο παρελθόν θα ήταν η φυσική εξέλιξη, 
δύο από τις τρεις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν συνα-
σπισμός CDU και SPD, ξαφνικά όλα αλλάζουν. Το SPD με 
τον νέο πρόεδρο Μάρτιν Σουλτς κατευθείαν από τα 
σαλόνια των Βρυξελλών απέκλεισε κάθε προοπτική ενός 
συνασπισμού με την Μέρκελ. Η φθορά του SPD των 
προηγούμενων χρόνων θα οξυνόταν από μία ακόμα 
συμμαχία με την Μέρκελ.

Το γερμανικό άγχος
Μπορεί η γερμανική οικονομία να είναι η πλέον ακμάζουσα 
μέσα στην κρίση, αλλά κάθε προοπτική είναι δυσοίωνη. Η 
κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και ο ορίζοντας είναι γκρίζος. Η 
ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης μπορεί να 
αντιμετώπισε την περίοδο της κρίσης από το 2008 και μετά 
με ανώδυνο σχετικά τρόπο, ρίχνοντας όλο τα βάρη της 
κρίσης στην εργατική τάξη χάρη στις μεταρρυθμίσεις του 
Σρέντερ (1998-2005) και με μία σκληρή εσωτερική δημοσι-
ονομική πολιτική (το 2009 με τροποποίηση του συντάγμα-
τος το έλλειμα της κεντρικής κυβέρνησης δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 0,35% και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων δεν 
επιτρέπεται να έχουν καθόλου έλλειμα). Την ίδια στιγμή η 
ανεργία αυξάνεται, κυριαρχούν οι ελαστικές σχέσεις 
εργασίας με πολύ χαμηλούς μισθούς, οι μειωμένες συντάξ-
εις, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αυξάνονται, το ίδιο και η 
φτώχεια.
Και στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο 
εξαρτάται πάρα πολύ η γερμανική οικονομία τα νέα είναι 
ανησυχητικά. Το βρετανικό Brexit άσχετα με τους όρους 
τελικής υλοποίησης του, θα δημιουργήσει κενά και ανατα-
ράξεις, η αμφισβήτηση της γερμανικής ηγεμονίας από το 
Παρίσι παρόλες τις ενδιάμεσες συζητήσεις είναι υπαρκτή 
και φυσικά οι κάθε είδους αμφισβητήσεις για την σκληρή 
δημοσιονομική πολιτική της ευρωζώνης είτε προέρχονται 
από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (ειδικά Πολωνία και 
Ουγγαρία) είτε από την τρίτη οικονομική δύναμη, την 
Ιταλία με την εκεί άνοδο του ευρωσκεπτισμού στις τελευ-
ταίες εκλογές, δημιουργούν στο Βερολίνο επιπρόσθετους 
πονοκέφαλους.
Αλλά και η απέναντι πλευρά του ατλαντικού μόνον 
μπελάδες φέρνει με την απειλή εφαρμογής δασμών (25% 
στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο) από την κυβέρνηση 
Τραμπ, δημιουργώντας εμπόδια στις εξαγωγές της γερμα-
νικής βιομηχανίας. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος πελάτης 
γερμανικών προϊόντων κατέχοντας το 9% των γερμανικών 
εξαγωγών αξίας 118 δις $. Κάθε εμπόδιο, κάθε δολάριο 
δασμών στις γερμανικές εξαγωγές μπορεί κατά έναν τρόπο 
στο κεφάλι του Τραμπ να ενισχύει την αμερικάνικη οικονο-
μία (κάτι που ακόμα και κορυφαίοι ρεπουμπλικάνοι 
αμφισβητούν έντονα), αλλά για την Γερμανία και τους 
υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ μόνον προβλή-
ματα φέρνει. Οι δασμοί μπορούν να εγκαινιάσουν ένα νέο 
κλίμα οικονομικών πολέμων που δύσκολα μπορούν να 
γίνει αποδεκτό από το μεγάλο κεφάλαιο αυτή την στιγμή. 
Ο Τραμπ όσο και να θέλει να παρουσιάσει μία επιθετική 
πολιτική ακόμα και στους πλέον κοντινούς του συμμάχους 
όπως η Ε.Ε. στα πλαίσια του δόγματος ‘η Αμερική πρώτα’, 
πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το διατλαντικό εμπόριο 
κατέχει το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου πέραν των 
στρατηγικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών του 
Ατλαντικού. Οι πρώτες υποχωρήσεις με την εξαίρεση της 
Ε.Ε. από την νέα δασμολογική πολιτική είναι ήδη γεγονός. 
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VW με τους πειραγμένους κινητήρες. Τα μάτια πέφτουν 
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προσπάθεια να μην φθαρεί το SPD αλλά και ένα παζάρεμα 

Τεύχος 9, ΜΑΡ 2018
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Η αναγνώριση του δικαιώματος των Μακεδόνων για αυτο-
προσδιορισμό εντός και εκτός των συνόρων της Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας και η καταδίκη του επιθετικού ελληνικού 
εθνικισμού χωρίς μισόλογα και αστερίσκους, μας οδήγησε 
στη πραγματοποίηση μιας διεθνιστικής διαδήλωσης στις 
24/3 όπου συμμετείχε και η Ροσινάντε και μιας πολιτικής 
εκδήλωσης στις 3/3 στην ΑΣΟΕΕ (όπου και τοποθετήθηκε η 
Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση) με το γενικό κάλεσμα 
«Εχθρός μας δεν είναι ο γειτονικός λαός αλλά η δική μας 
αστική τάξη».

Η διεθνιστική μάχη δεν αφορά, όμως, μόνο το Μακεδονικό, 
ούτε τις τρεις οργανώσεις. Αφορά ολόκληρο το ταξικό κίνημα 
που χρειάζεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις και να 
συντάξει δυνάμεις απέναντι στον εθνικισμό και την πολεμοκα-
πηλεία βάζοντας τις βάσεις για ένα δυνατό διεθνιστικό 
πρόταγμα απάντησης στην ακροδεξιά και τον φασισμό. 
Αφορά και ολόκληρη την εργατική τάξη και την νεολαία να 
αντιμετωπίσει το φάσμα της πολεμοκαπηλείας και του 

εθνικισμού με μαζικούς όρους.

Η έξαρση των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων από το Αιγαίο ως 
την Κύπρο και την ΑΟΖ, ο πόλεμος στη Συρία και η εισβολή της 
Τουρκίας στην Αφρίν καθιστούν απαραίτητη την εξάπλωση 
μιας διεθνιστική καμπάνιας που να συμπεριλάβει τις τοπικές 
κοινωνίες, τη νεολαία και   το συνδικαλιστικό κίνημα. Να 
αποκαλυφθεί ο ρόλος της περίφημης “αμυνόμενης” Ελλάδας 
που αποκρύπτει τα επιθετικά σχέδια του ελληνικού καπιταλι-
σμού στα Βαλκάνια και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Στη νέα σύσκεψη που έγινε στις 16/3 παραβρέθηκαν πέρα 
των ΟΡΜΑ, ΕΕΚ, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, η Αντιπολεμική Διεθνι-
στική Κίνηση (δίκτυο Σπάρτακος), η Ροσινάντε και η Κομμου-
νιστική Τάση. Νέα σύσκεψη θα καλεστεί μετά το Πάσχα που 
θα προσπαθήσει να συντονίσει μια κεντρική διεθνιστική 
διαδήλωση στην Αθήνα με τοπικές ανοικτές πολιτικές 
εκδηλώσεις στις γειτονιές ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα 
διεθνή διάσκεψης καθώς και αντιπολεμικών δράσεων.

Μετά τα πρώτα εθνικιστικά συλλαλητήρια, οι οργανώσεις ΟΡΜΑ, ΕΕΚ και ΟΚΔΕ-Σπάρτακος 
κατέληξαν στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας διεθνιστικής αντικαπιταλιστικής απάντησης που να 
συγκροτεί το ταξικό στρατόπεδο δίνοντας πολιτικές απαντήσεις απέναντι στην ακροδεξιά ανα-

συγκρότηση του αστικού μπλοκ.

Η διεθνιστική πάλη συνεχίζεται
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με το CDU για αλλαγές στους οικονομικούς μηχανισμούς 
της Ε.Ε. προς μία πιο ευρωκεντρική κατεύθυνση. Η εξέλιξη 
του Μηχανισμού Στήριξης (ESM) και η ενίσχυση του 
προϋπολογισμού της ευρωζώνης σε στενή συνεργασία με 
την Γαλλία ήταν τα δύο πιο κεντρικά ζητήματα που έβαζε ο 
Σουλτς στα παζάρια με την Μέρκελ. Ένα παζάρεμα που 
έπρεπε να υπερκεράσει τους σκληροπυρηνικούς εντός της 
CDU και το πιο δεξιό βαυαρικό βραχίονα, την CSU. Το 
ακραίο φιλελεύθερο και πια πιο ευρωσκεπτικό FDP είχε 
αποσυρθεί από την συζήτηση για κυβερνητικό συνα-
σπισμό ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο όπως και οι 
Πράσινοι. Αλλά τα προβλήματα του Σουλτς δεν περιο-
ριζόντουσαν μόνον στα παζάρια με την Μέρκελ, είχε να 
αντιμετωπίσει και την εσωτερική αντιπολίτευση που δεν 
έβλεπε με συμπάθεια έναν ακόμα συνασπισμό με την 
Μέρκελ. Ένα εσωτερικό δημοψήφισμά προκρίθηκε, ειδικά 
από την νεολαία του SPD που έβαλε και το ζήτημα της 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Μέρκελ, αλλά δεν 
κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Ένα φαινόμενο 

γερμανικού Κόρμπιν αποφεύχθηκε.
Αλλά και η Μέρκελ δεν πέρασε τους τελευταίους μήνες 
ήσυχα. Μπορεί η μεγάλη πλειοψηφία της χριστιανοδημο-
κρατίας να τάσσεται υπέρ ενός μεγάλου συνασπισμού 
αλλά όχι χωρίς όρους. Η εσωτερική αντιπολίτευση είναι 
πολύ ισχυρή. Η δεξιά πτέρυγα του CDU αλλά και ολόκληρο 
το CSU δεν έλκονται από την συμφωνία για μία έστω μικρή 
αναβάθμιση των ευρωπαϊκών μηχανισμών και μιας πιο 
ισχυρής συμμαχίας με την Γαλλία και πολύ περισσότερο με 
την ανάθεση του υπουργείου οικονομικών στον ίδιο τον 
Σουλτς. Αλλά ειδικά με την πολιτική διαχείρισης του 
προσφυγικού. Η προηγούμενη κυβέρνηση υιοθέτησε μία 
ακόμα πιο σκληρή πολιτική για τους πρόσφυγες – ενδεικτι-
κά ονόμασε το υπουργείο Εσωτερικών σε υπουργείο 
Εσωτερικών, Πατρίδας και Υποδομών – όπως και αποφά-
σισε τον περιορισμό των προσφύγων που δέχεται κάθε 
χρόνο η Γερμανία και μείωση της οικονομικής βοήθειας, 
παρόλα αυτά προτείνουν την υιοθέτηση ακόμα πιο 
αυστηρών και περιοριστικών όρων αντιμετώπισης των 
προσφύγων, με ακόμα πιο κλειστά σύνορα. Η πολιτική 
σκλήρυνσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες δεν 
έχει περιθώριο αμφισβήτησης και ακόμα πιο πολύ ελά-
φρυνσης.

Οι ανάγκες όμως του γερμανικού κεφαλαίου δεν μπορούν 
να περιμένουν. Ο Σουλτς παραιτήθηκε και στο συνέδριο 
του SPD χρησιμοποιήθηκε κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο 
για να αποφασίσει υπέρ του συνασπισμού, η συμφωνία 
CDU και SPD προχώρησε παρά τις γκρίνιες των Βαυαρών 
και μετά από πέντε μήνες κυοφορίας μία νέα κυβέρνηση 
ανατέλλει στο Βερολίνο. Μία κυβέρνηση που δεν έχει λύσει 
κανένα από τα θέματα της προηγούμενης περιόδου.
Η ακροδεξιά αντιπολίτευση
Ο μεγάλος κερδισμένος στις προηγούμενες εκλογές ήταν 
το ακροδεξιό και ρατσιστικό AfD. Και στους επόμενους 
μήνες εξακολουθούσε να παραμένει ο μεγάλος κερδισμέ-
νος. Δεν γίνεται μόνον η αξιωματική αντιπολίτευση 
απέναντι σε έναν συνασπισμό που θα συνεχίσει να υλοποι-
εί μία πολιτική σκληρών περικοπών και μίας ολοένα πιο 
σκληρής αντιμετώπισης των προσφύγων αλλά ήδη 
δημοσκοπικά φαίνεται να υπερσκελίζει το SPD. Και στο 
γενικότερο κλίμα θα μπορέσει να σπρώξει την ακροδεξιά 
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κρατικά κόμματα οι 
δεξιές πτέρυγες τους 
αρχίζουν ολοένα και 
πιο πολύ να λοξοκοι-
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FDP η ακροδεξιά 
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εκλογές πήρε 9,24% 
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την δυσφορία της κοινωνίας. Πως άλλωστε θα μπορούσε 
όταν συμμετέχοντας ήδη σε τοπικές κυβερνήσεις υλοποιεί 
– έστω γκρινιάζοντας μερικές φορές – την πολιτική του 
SPD σε τοπικό επίπεδο. Εξακολουθεί να έχει αυταπάτες για 
το μέλλον του ευρώ και την ανάγκη της Ε.Ε. προτείνοντας 
μία ‘πιο δημοκρατική’ Ευρώπη και συνεχίζει να προωθεί μία 
πολιτική συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες ανα-
πολώντας τις μέρες του Βίλλυ Μπραντ. Την ίδια στιγμή 
υποτιμά την αντιμεταναστευτική πολιτική της Μέρκελ 
θεωρώντας την περισσότερο μία προσπάθεια προσεταιρι-
σμού των Βαυαρών χριστιανοδημοκρατών και όχι μία 
κεντρική πολιτική στάση της γερμανικής αστικής τάξης 
επιλέγοντας να ασχολείται με πιο ‘γήινα και καθημερινά 
εργατικά’ και αφήνοντας την διαχείριση του θέματος στην 
ουσία στο AfD.
Γκρίζο μέλλον
Τα σύννεφα που μαζεύτηκαν πάνω από το Βερολίνο την 
επαύριο των προηγούμενων εκλογών όχι μόνον δεν 
αραίωσαν αλλά αντίθετα πυκνώνουν. Το γερμανικό 
πολιτικό σύστημα μπαίνει σε περίοδο ασάφειας όπου σε 
κάθε βήμα ελλοχεύει ο κίνδυνος της παράλυσης από τις 
εξελίξεις σε άλλες χώρες της ευρωζώνης και την ίδια στιγμή 

Αντισυγκέντρωση στην Pegida

Η μεγάλη τους ευκαιρία ήρθε με την διοργάνωση του 
εθνικιστικού συλλαλητηρίου στις 21/1, από το αστικό 
μπλόκ, την εκκλησία και τον Σαββίδη, για την ονομασία 
της Μακεδονίας. Αυτή η πλαισίωση από το ¨νόμιμο¨ 
περιβάλλον έδωσε χώρο να ξεπηδήσουν τα ναζιστικά 
κατακάθια, δίνοντας τους την ευκαιρία να επιτεθούν στην 
αντιφασιστική συγκέντρωση της Καμάρας, όπως και στις 
καταλήψεις ΕΚΧ Σχολείο και Liberta�a την οποία και 
έκαψαν. Επίσης η Χρυσή Αυγή, κινητοποιώντας πανελλα-
δικώς τον μηχανισμό της, επανεμφανίζοντας τα δολοφο-
νικά τάγματα εφόδου και με μπροστάρη τον Κασιδίαρη, 
παρουσιάστηκαν προσπαθώντας να καθοδηγήσουν τον 
δεξιό μαζικό χώρο χωρίς όμως να θέλουν να κρύψουν τα 
φασιστικά χαρακτηριστικά τους.
Με την πραγματοποίηση εθνικιστικών συλλαλητηρίων 
σε Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις, την συνέχιση 
των επιθέσεων σε Στέκια και Καταλήψεις, και την Ελληνο-
τουρκική κρίση των τελευταίων ημερών οι φασίστες 
συνεχίζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης με πολεμο-
κάπηλη και μισαλλόδοξη ρητορική, παίζοντας το παιχνίδι 
της αστικής τάξης, αποπροσανατολίζοντας τις πλατιές 
λαϊκές μάζες και στρέφοντας αυτές προς τον εθνικισμό, με 

στόχο το τσάκισμα του ταξικού κινήματος και των κοινω-
νικών αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας.
Η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού προσπαθεί και 
στην Θεσσαλονίκη με πολιτική και κοινωνική εξωστρέφ-
εια αλλά ταυτόχρονα με μαχητικά χαρακτηριστικά να 
συνεισφέρει στην Αντιφασιστική Αντικαπιταλιστική 
Αντεπίθεση. Το τελευταίο διάστημα παραβρεθήκαμε την 
Παρασκευή 9/3 στην εκδήλωση της Αντιπολεμικής 
Διεθνιστικής Κίνησης στο ΕΚΘ, το Σάββατο 10/3 στην 
Πανβαλκανική Διεθνιστική Πορεία Αλληλεγγύης, στην 
Καμάρα, όπως και της Παρασκευή 16/3 στην για το 
Μακεδονικό που διοργάνωσαν δυνάμεις της εξωκοινο-
βουλευτικής αριστεράς στο ΕΚΘ. Επίσης την ίδια μέρα το 
πρωί πραγματοποιήσαμε αντιφασιστική παρέμβαση στο 
τμήμα δημοσιογραφίας του ΑΠΘ διανέμοντας το 8ο 
τεύχος της Αντιφασιστικής Φρουράς και προπαγανδίζο-
ντας την διεθνιστική άποψη μας για το Μακεδονικό.
Σε μια πόλη με βαθιές εθνικιστικές ρίζες αλλά με αδύ-
ναμες φασιστικές οργανώσεις, υπάρχει η ανάγκη μιας 
μαχητικής, αντιφασιστικής δράσης με στρατηγική 
συμπύκνωσης δυνάμεων για την Εξέγερση και τον 
Κομμουνισμό. 

Τους τελευταίους μήνες στην Θεσσαλονίκη η ακροδεξιά έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να ανασυγ-
κροτηθεί έπειτα από το οργανωτικό κενό που έχει αφήσει πίσω της η Χρυσή Αυγή τα τελευταία χρόνια και τις 
ανεπιτυχείς παρεμβάσεις τους στο Ωραιόκαστρο, με τον μανδύα του ¨αγανακτισμένου γονιού¨, ενάντια στην 
ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία. Τον Ιούλιο του 2017, η ολιγάριθμη παραστρατιωτική φασιστική 

γκρούπα Ιερός Λόχος 2012 επιτέθηκε στο gay pride της Θεσσαλονίκης προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους 
συμμετέχοντες. Από το Σεπτέμβριο και μετά πολλές μικρές ομάδες προσπαθούν να εμφανιστούν στο προσκή-
νιο, μη έχοντας από κάπου να πιαστούν για να αποκτήσουν κοινωνική νομιμοποίηση δρώντας στο περιθώριο.

Μια πρώτη ματιά της Θεσσαλονίκης
μετά τα εθνικιστικά συλλαλητήρια



14

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Η αναγνώριση του δικαιώματος των Μακεδόνων για αυτο-
προσδιορισμό εντός και εκτός των συνόρων της Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας και η καταδίκη του επιθετικού ελληνικού 
εθνικισμού χωρίς μισόλογα και αστερίσκους, μας οδήγησε 
στη πραγματοποίηση μιας διεθνιστικής διαδήλωσης στις 
24/3 όπου συμμετείχε και η Ροσινάντε και μιας πολιτικής 
εκδήλωσης στις 3/3 στην ΑΣΟΕΕ (όπου και τοποθετήθηκε η 
Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση) με το γενικό κάλεσμα 
«Εχθρός μας δεν είναι ο γειτονικός λαός αλλά η δική μας 
αστική τάξη».

Η διεθνιστική μάχη δεν αφορά, όμως, μόνο το Μακεδονικό, 
ούτε τις τρεις οργανώσεις. Αφορά ολόκληρο το ταξικό κίνημα 
που χρειάζεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις και να 
συντάξει δυνάμεις απέναντι στον εθνικισμό και την πολεμοκα-
πηλεία βάζοντας τις βάσεις για ένα δυνατό διεθνιστικό 
πρόταγμα απάντησης στην ακροδεξιά και τον φασισμό. 
Αφορά και ολόκληρη την εργατική τάξη και την νεολαία να 
αντιμετωπίσει το φάσμα της πολεμοκαπηλείας και του 

εθνικισμού με μαζικούς όρους.

Η έξαρση των ελληνοτουρκικών αντιθέσεων από το Αιγαίο ως 
την Κύπρο και την ΑΟΖ, ο πόλεμος στη Συρία και η εισβολή της 
Τουρκίας στην Αφρίν καθιστούν απαραίτητη την εξάπλωση 
μιας διεθνιστική καμπάνιας που να συμπεριλάβει τις τοπικές 
κοινωνίες, τη νεολαία και   το συνδικαλιστικό κίνημα. Να 
αποκαλυφθεί ο ρόλος της περίφημης “αμυνόμενης” Ελλάδας 
που αποκρύπτει τα επιθετικά σχέδια του ελληνικού καπιταλι-
σμού στα Βαλκάνια και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Στη νέα σύσκεψη που έγινε στις 16/3 παραβρέθηκαν πέρα 
των ΟΡΜΑ, ΕΕΚ, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, η Αντιπολεμική Διεθνι-
στική Κίνηση (δίκτυο Σπάρτακος), η Ροσινάντε και η Κομμου-
νιστική Τάση. Νέα σύσκεψη θα καλεστεί μετά το Πάσχα που 
θα προσπαθήσει να συντονίσει μια κεντρική διεθνιστική 
διαδήλωση στην Αθήνα με τοπικές ανοικτές πολιτικές 
εκδηλώσεις στις γειτονιές ενώ θα διερευνηθεί η δυνατότητα 
διεθνή διάσκεψης καθώς και αντιπολεμικών δράσεων.

Μετά τα πρώτα εθνικιστικά συλλαλητήρια, οι οργανώσεις ΟΡΜΑ, ΕΕΚ και ΟΚΔΕ-Σπάρτακος 
κατέληξαν στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας διεθνιστικής αντικαπιταλιστικής απάντησης που να 
συγκροτεί το ταξικό στρατόπεδο δίνοντας πολιτικές απαντήσεις απέναντι στην ακροδεξιά ανα-

συγκρότηση του αστικού μπλοκ.

Η διεθνιστική πάλη συνεχίζεται

Τεύχος 9, ΜΑΡ 2018

με το CDU για αλλαγές στους οικονομικούς μηχανισμούς 
της Ε.Ε. προς μία πιο ευρωκεντρική κατεύθυνση. Η εξέλιξη 
του Μηχανισμού Στήριξης (ESM) και η ενίσχυση του 
προϋπολογισμού της ευρωζώνης σε στενή συνεργασία με 
την Γαλλία ήταν τα δύο πιο κεντρικά ζητήματα που έβαζε ο 
Σουλτς στα παζάρια με την Μέρκελ. Ένα παζάρεμα που 
έπρεπε να υπερκεράσει τους σκληροπυρηνικούς εντός της 
CDU και το πιο δεξιό βαυαρικό βραχίονα, την CSU. Το 
ακραίο φιλελεύθερο και πια πιο ευρωσκεπτικό FDP είχε 
αποσυρθεί από την συζήτηση για κυβερνητικό συνα-
σπισμό ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο όπως και οι 
Πράσινοι. Αλλά τα προβλήματα του Σουλτς δεν περιο-
ριζόντουσαν μόνον στα παζάρια με την Μέρκελ, είχε να 
αντιμετωπίσει και την εσωτερική αντιπολίτευση που δεν 
έβλεπε με συμπάθεια έναν ακόμα συνασπισμό με την 
Μέρκελ. Ένα εσωτερικό δημοψήφισμά προκρίθηκε, ειδικά 
από την νεολαία του SPD που έβαλε και το ζήτημα της 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Μέρκελ, αλλά δεν 
κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Ένα φαινόμενο 

γερμανικού Κόρμπιν αποφεύχθηκε.
Αλλά και η Μέρκελ δεν πέρασε τους τελευταίους μήνες 
ήσυχα. Μπορεί η μεγάλη πλειοψηφία της χριστιανοδημο-
κρατίας να τάσσεται υπέρ ενός μεγάλου συνασπισμού 
αλλά όχι χωρίς όρους. Η εσωτερική αντιπολίτευση είναι 
πολύ ισχυρή. Η δεξιά πτέρυγα του CDU αλλά και ολόκληρο 
το CSU δεν έλκονται από την συμφωνία για μία έστω μικρή 
αναβάθμιση των ευρωπαϊκών μηχανισμών και μιας πιο 
ισχυρής συμμαχίας με την Γαλλία και πολύ περισσότερο με 
την ανάθεση του υπουργείου οικονομικών στον ίδιο τον 
Σουλτς. Αλλά ειδικά με την πολιτική διαχείρισης του 
προσφυγικού. Η προηγούμενη κυβέρνηση υιοθέτησε μία 
ακόμα πιο σκληρή πολιτική για τους πρόσφυγες – ενδεικτι-
κά ονόμασε το υπουργείο Εσωτερικών σε υπουργείο 
Εσωτερικών, Πατρίδας και Υποδομών – όπως και αποφά-
σισε τον περιορισμό των προσφύγων που δέχεται κάθε 
χρόνο η Γερμανία και μείωση της οικονομικής βοήθειας, 
παρόλα αυτά προτείνουν την υιοθέτηση ακόμα πιο 
αυστηρών και περιοριστικών όρων αντιμετώπισης των 
προσφύγων, με ακόμα πιο κλειστά σύνορα. Η πολιτική 
σκλήρυνσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες δεν 
έχει περιθώριο αμφισβήτησης και ακόμα πιο πολύ ελά-
φρυνσης.

Οι ανάγκες όμως του γερμανικού κεφαλαίου δεν μπορούν 
να περιμένουν. Ο Σουλτς παραιτήθηκε και στο συνέδριο 
του SPD χρησιμοποιήθηκε κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο 
για να αποφασίσει υπέρ του συνασπισμού, η συμφωνία 
CDU και SPD προχώρησε παρά τις γκρίνιες των Βαυαρών 
και μετά από πέντε μήνες κυοφορίας μία νέα κυβέρνηση 
ανατέλλει στο Βερολίνο. Μία κυβέρνηση που δεν έχει λύσει 
κανένα από τα θέματα της προηγούμενης περιόδου.
Η ακροδεξιά αντιπολίτευση
Ο μεγάλος κερδισμένος στις προηγούμενες εκλογές ήταν 
το ακροδεξιό και ρατσιστικό AfD. Και στους επόμενους 
μήνες εξακολουθούσε να παραμένει ο μεγάλος κερδισμέ-
νος. Δεν γίνεται μόνον η αξιωματική αντιπολίτευση 
απέναντι σε έναν συνασπισμό που θα συνεχίσει να υλοποι-
εί μία πολιτική σκληρών περικοπών και μίας ολοένα πιο 
σκληρής αντιμετώπισης των προσφύγων αλλά ήδη 
δημοσκοπικά φαίνεται να υπερσκελίζει το SPD. Και στο 
γενικότερο κλίμα θα μπορέσει να σπρώξει την ακροδεξιά 

α τ ζ έ ν τ α  σ τ η ν 
κεντρική πολιτική 
σκηνή ακόμα πιο 
δεξιά. Ήδη μέσα στα 
δύο χριστιανοδημο-
κρατικά κόμματα οι 
δεξιές πτέρυγες τους 
αρχίζουν ολοένα και 
πιο πολύ να λοξοκοι-
τάνε προς το AfD, 
αλλά και εντός του 
νεοφιλελεύθερου 
FDP η ακροδεξιά 
α τ ζ έ ν τ α  μ ο ι ά ζ ε ι 
θελκτική.
Αριστερή
ασθενής
αντιπολίτευση
Το αριστερό κόμμα 
D i e  L i n k e  σ τ ι ς 
εκλογές πήρε 9,24% 
και δεν κατόρθωσε 
να κεφαλαιοποιήσει 

την δυσφορία της κοινωνίας. Πως άλλωστε θα μπορούσε 
όταν συμμετέχοντας ήδη σε τοπικές κυβερνήσεις υλοποιεί 
– έστω γκρινιάζοντας μερικές φορές – την πολιτική του 
SPD σε τοπικό επίπεδο. Εξακολουθεί να έχει αυταπάτες για 
το μέλλον του ευρώ και την ανάγκη της Ε.Ε. προτείνοντας 
μία ‘πιο δημοκρατική’ Ευρώπη και συνεχίζει να προωθεί μία 
πολιτική συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες ανα-
πολώντας τις μέρες του Βίλλυ Μπραντ. Την ίδια στιγμή 
υποτιμά την αντιμεταναστευτική πολιτική της Μέρκελ 
θεωρώντας την περισσότερο μία προσπάθεια προσεταιρι-
σμού των Βαυαρών χριστιανοδημοκρατών και όχι μία 
κεντρική πολιτική στάση της γερμανικής αστικής τάξης 
επιλέγοντας να ασχολείται με πιο ‘γήινα και καθημερινά 
εργατικά’ και αφήνοντας την διαχείριση του θέματος στην 
ουσία στο AfD.
Γκρίζο μέλλον
Τα σύννεφα που μαζεύτηκαν πάνω από το Βερολίνο την 
επαύριο των προηγούμενων εκλογών όχι μόνον δεν 
αραίωσαν αλλά αντίθετα πυκνώνουν. Το γερμανικό 
πολιτικό σύστημα μπαίνει σε περίοδο ασάφειας όπου σε 
κάθε βήμα ελλοχεύει ο κίνδυνος της παράλυσης από τις 
εξελίξεις σε άλλες χώρες της ευρωζώνης και την ίδια στιγμή 

Αντισυγκέντρωση στην Pegida

Η μεγάλη τους ευκαιρία ήρθε με την διοργάνωση του 
εθνικιστικού συλλαλητηρίου στις 21/1, από το αστικό 
μπλόκ, την εκκλησία και τον Σαββίδη, για την ονομασία 
της Μακεδονίας. Αυτή η πλαισίωση από το ¨νόμιμο¨ 
περιβάλλον έδωσε χώρο να ξεπηδήσουν τα ναζιστικά 
κατακάθια, δίνοντας τους την ευκαιρία να επιτεθούν στην 
αντιφασιστική συγκέντρωση της Καμάρας, όπως και στις 
καταλήψεις ΕΚΧ Σχολείο και Liberta�a την οποία και 
έκαψαν. Επίσης η Χρυσή Αυγή, κινητοποιώντας πανελλα-
δικώς τον μηχανισμό της, επανεμφανίζοντας τα δολοφο-
νικά τάγματα εφόδου και με μπροστάρη τον Κασιδίαρη, 
παρουσιάστηκαν προσπαθώντας να καθοδηγήσουν τον 
δεξιό μαζικό χώρο χωρίς όμως να θέλουν να κρύψουν τα 
φασιστικά χαρακτηριστικά τους.
Με την πραγματοποίηση εθνικιστικών συλλαλητηρίων 
σε Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις, την συνέχιση 
των επιθέσεων σε Στέκια και Καταλήψεις, και την Ελληνο-
τουρκική κρίση των τελευταίων ημερών οι φασίστες 
συνεχίζουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης με πολεμο-
κάπηλη και μισαλλόδοξη ρητορική, παίζοντας το παιχνίδι 
της αστικής τάξης, αποπροσανατολίζοντας τις πλατιές 
λαϊκές μάζες και στρέφοντας αυτές προς τον εθνικισμό, με 

στόχο το τσάκισμα του ταξικού κινήματος και των κοινω-
νικών αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας.
Η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού προσπαθεί και 
στην Θεσσαλονίκη με πολιτική και κοινωνική εξωστρέφ-
εια αλλά ταυτόχρονα με μαχητικά χαρακτηριστικά να 
συνεισφέρει στην Αντιφασιστική Αντικαπιταλιστική 
Αντεπίθεση. Το τελευταίο διάστημα παραβρεθήκαμε την 
Παρασκευή 9/3 στην εκδήλωση της Αντιπολεμικής 
Διεθνιστικής Κίνησης στο ΕΚΘ, το Σάββατο 10/3 στην 
Πανβαλκανική Διεθνιστική Πορεία Αλληλεγγύης, στην 
Καμάρα, όπως και της Παρασκευή 16/3 στην για το 
Μακεδονικό που διοργάνωσαν δυνάμεις της εξωκοινο-
βουλευτικής αριστεράς στο ΕΚΘ. Επίσης την ίδια μέρα το 
πρωί πραγματοποιήσαμε αντιφασιστική παρέμβαση στο 
τμήμα δημοσιογραφίας του ΑΠΘ διανέμοντας το 8ο 
τεύχος της Αντιφασιστικής Φρουράς και προπαγανδίζο-
ντας την διεθνιστική άποψη μας για το Μακεδονικό.
Σε μια πόλη με βαθιές εθνικιστικές ρίζες αλλά με αδύ-
ναμες φασιστικές οργανώσεις, υπάρχει η ανάγκη μιας 
μαχητικής, αντιφασιστικής δράσης με στρατηγική 
συμπύκνωσης δυνάμεων για την Εξέγερση και τον 
Κομμουνισμό. 

Τους τελευταίους μήνες στην Θεσσαλονίκη η ακροδεξιά έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να ανασυγ-
κροτηθεί έπειτα από το οργανωτικό κενό που έχει αφήσει πίσω της η Χρυσή Αυγή τα τελευταία χρόνια και τις 
ανεπιτυχείς παρεμβάσεις τους στο Ωραιόκαστρο, με τον μανδύα του ¨αγανακτισμένου γονιού¨, ενάντια στην 
ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία. Τον Ιούλιο του 2017, η ολιγάριθμη παραστρατιωτική φασιστική 

γκρούπα Ιερός Λόχος 2012 επιτέθηκε στο gay pride της Θεσσαλονίκης προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους 
συμμετέχοντες. Από το Σεπτέμβριο και μετά πολλές μικρές ομάδες προσπαθούν να εμφανιστούν στο προσκή-
νιο, μη έχοντας από κάπου να πιαστούν για να αποκτήσουν κοινωνική νομιμοποίηση δρώντας στο περιθώριο.

Μια πρώτη ματιά της Θεσσαλονίκης
μετά τα εθνικιστικά συλλαλητήρια
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Το Σάββατο 24/3 το μεσημέρι, κλιμάκιο της Οργάνωσης 
Μαχητικού Αντιφασισμού μαζί με μέλη της Πακιστανι-
κής Κοινότητας πραγματοποιήσαμε ενημερωτική 
περιοδεία στις γειτονιές της Παλιάς Κοκκινιάς.
Τους τελευταίους μήνες είναι γνωστό ότι μια μικρή 
ομάδα νεοναζί πραγματοποιεί περιθωριακές, νυκτερι-
νές επιδρομές στη γειτονιά με κέντρο το πάρκο στη 
συμβολή Θεσσαλονίκης και Θηβών. Με κέντρο, λοιπόν, 
το επίμαχο σημείο πραγματοποιήθηκε περιοδεία 
διακίνησης και προπαγάνδας της Αντιφασιστικής 
Φρουράς.
Από την αρχή της παρέμβασης είχαμε εντοπίσει μια 
μικρή ομάδα νεοναζί που αντιδρούσαν στην παρέμβα-
ση και έστησαν ενέδρα στο πάρκο στο οποίο κατέληξε η 
παρέμβαση. Σε συνεργασία με τα υπολείμματα της 
Χρυσής Αυγής στον Πειραιά, μαζεύτηκε μια εικοσαμε-
λής ομάδα τραμπούκων εξοπλισμένοι με πέτρες, 
μπουκάλια, φτυάρια και μεταλλικά κρουστικά αντικ-
είμενα, οι οποίοι και επιτέθηκαν από τρεις διαφορετικές 
μεριές δοκιμάζοντας να περικυκλώσουν τους αντιφα-
σίστες.
Παρά τον αιφνιδιασμό, τη βαναυσότητα της επίθεσης, 
την ανισότητα αριθμού και εξοπλισμού και τους τραυ-
ματισμούς δύο συντρόφων, η αντιφασιστική παρέμβα-
ση δεν επέτρεψε να στηθεί ένα αιματοκύλισμα που θα 
δημιουργούσε εντυπώσεις.
Οι επιθέσεις που έχουν ακολουθήσει το κάψιμο της 
Libetaa Ȁστη Θεσσαλονίκη είναι κινήσεις απόγνωσης 
από το φασιστικό στρατόπεδο. Τα χτυπήματα στα 
στέκια της Αθήνας, η επιδρομή στον ΕΚΧ «Φαβέλα» και 
ο εμπρησμός των ραφείων της Αφγανικής Κοινότητας 
είναι δείγματα υπαρξιακής αγωνίας της ακροδεξιάς. Η 
συρρίκνωση του μηχανισμού της Χρυσής Αυγής οδηγεί 
τα εναπομείναντα μέλη σε αύξηση της επιθετικότητάς 
τους.    
Η «εξάρθρωση» των ΑΜΕ και των Combat-18 δεν μας 
εφησυχάζει! Η παγκόσμια άνοδος της ακροδεξιάς 
δημιουργεί ένα ικανό περιβάλλον, όπου μπορούν να 
ξαναβγούν στην πρώτη γραμμή οι εθνικιστικές και 
φασιστικές πολιτικές ενάντια στους εργαζομένους, 
ντόπιους και μετανάστες. Το τσάκισμα των φασιστικών 
κομμάτων και οργανώσεων, το κλείσιμο των γραφείων 
– γιαφκών τους, το ξήλωμα κάθε υποψίας «σωματείου» 
ή «επιτροπής κατοίκων» παραμείνει στην επικαιρότητα.
Ο αντιφασιστικός αγώνας στο Πέραμα δείχνει τον 
τρόπο αντίδρασης του κινήματος. Ένα χρόνο πριν είχε 
γίνει προσπάθεια ρατσιστικής παρέμβασης στο σχολείο 
που φιλοξενεί πρόσφυγες στο Ικόνιο, ενώ τον περασμέ-
νο Σεπτέμβρη η Χρυσή Αυγή είχε στήσει προκλητική 
πολιτική συγκέντρωση την επομένη της επετείου της 
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και είχε επιτεθεί στην 

αντιφασιστική συγκέντρωση. Έξι μήνες μετά, μετά από 
συνεχείς αντιφασιστικές δράσεις στα σχολεία, στη 
γειτονιά, τη διαδήλωση στους δρόμους του Περάματος 
και την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στη Σαλαμίνα, τα 
γραφεία της Χρυσής Αυγής κλείσανε, στερώντας από 
τους ναζί το ορμητήριο θανάτου. 
Την Δευτέρα 26 Μάρτη συγκαλέστηκε σύσκεψη στο 
Εργατικό Κέντρο Πειραιά που αποφάσισε την πραγμα-
τοποίηση αντιφασιστικής συγκέντρωσης διαδήλωσης 
το Σάββατο 31 Μάρτη στην περιοχή. Στην σύσκεψη 
συμμετείχαν και στηρίζουν η Εργατική Λέσχη Κερατσι-
νίου, ο Συντονισμός Προσφυγικών & Μεταναστευτικών 
Οργανώσεων, η ΠΕΝΕΝ, η δημοτική κίνηση «Κόντρα 
στο Ρεύμα» Νίκαιας - Ρέντη και η ΟΚΔΕ (Σπάρτακος).
Με αποφασιστικότητα θα βάλουμε τέλος στο υπό 
συγκρότηση Τάγμα Εφόδου στην Παλιά Κοκκινιά. Οι 
αντιφασίστες θα κλείσουν αυτή τη θλιβερή περίοδο 
που δοκιμάστηκε να επιβληθεί ο τρόμος των φασι-
στικών ομάδων. Οι γειτονιές του Πειραιά ανήκουν 
ιστορικά στον κόσμο του ταξικού κινήματος και θα 
διαφυλαχτεί με κάθε τρόπο αυτή η ιστορική κληρονομιά 
και συνέχεια.

Φασιστική ενέδρα σε αντιφασιστική παρέμβαση
στην Παλιά Κοκκινιά

Αντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση το Σάββατο 31 Μάρτη
στις 12 μμ στο Village στον Ρέντη (Π. Ράλλη και Θηβών)
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