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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Οι φασίστες και η ακροδεξιά έφαγαν ένα ισχυρό χαστούκι με την προσπάθεια συγκρότησης εθνικι-
στικών συλλαλητηρίων.
Η αδυναμία να υπάρξει πλειοψηφική λαοθάλασσα στο Μακεδονικό συλλαλητήριο του Φεβρουαρί-
ου, πάγωσε τις διαδικασίες ακροδεξιάς ανασυγκρότησης. Ο ακροδεξιός οχετός που ανεβαίνει στην 
ευρωπαϊκή σκηνή δίνοντας μαζικά νούμερα σε εθνικιστικούς σχηματισμούς, στην Ελλάδα περιορί-
στηκε στο παραδοσιακό σκληρό πυρήνα της δεξιάς.
Οι δρόμοι της Αθήνας παραμένουν αφιλόξενο τόπο για τα πάλαι ποτέ τρομερά Τάγματα Εφόδου 
της Χρυσής Αυγής αφού οι δυνάμεις του Μαχητικού Αντιφασισμού δεν τους έχουν αφήσει σπιθαμή 
γης για να παίξουν έστω ένα περιθωριακό αντιπολιτευτικό λόγο. Πλέον όλο και περισσότερο έχουν 
την ανάγκη του μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας και της Σαμαρικής εθνικιστικής πτέρυγας για 
να τους παρέχει στοιχειώδη κοινωνική νομιμοποίηση.
Οι περιφορά μερικών μηχανών που βάφουν σχολεία και ρίχνουν τρικάκια στις γειτονιές, είναι η 
τελευταία προσπάθεια ανασυγκρότησης των ναζιστικών μηχανισμών. Εγκαταλείπουν, προσωρινά, 
το τοπικό χτίσιμο που διασπά τις δυνάμεις τους και τις κάνουν ευάλωτες και συγκεντρώνουν ένα 
μίνιμουμ δυναμικό για να προχωρήσουν σε επιδρομές νύχτας είτε σε ντουβάρια είτε σε τυχαίους και 
μεμονωμένους περαστικούς αγωνιστές. Η ατομική τρομοκρατία που θα επιχειρήσουν είναι επικίν-
δυνη και υπαρκτή αλλά το πολιτικό σχέδιο τους είναι θνησιγενές και αδιέξοδο. Γρήγορα θα εξαντλη-
θούν από συλλήψεις, καταδίκες αλλά και απώλειες από συγκρούσεις που δεν θα μπορούν να τις 
αντικαθιστούν εύκολα. Η εξώθηση τους από την κεντρική πολιτική σκηνή σε μια περιθωριακή 
ακτιβίστικη συμμορία είναι πολύ κοντά.
Δυστυχώς η έλλειψη δυνάμεων του Μαχητικού Αντιφασισμού εκτός της Αθήνας έχει αφήσει το 
πεδίο ελεύθερο σε μεταφερόμενες τρομοκρατικές ναζιστικές ομάδες να προσπαθούν να δημιουρ-
γήσουν γεγονότα. Το κάψιμο της Liberta�a και το πογκρόμ στη Μυτιλήνη έρχονται μετά τον 
περσινό εμπρησμό της Μόριας στη Μυτιλήνη. Μέσα από αυτές τις πράξεις προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν ακροδεξιό κλίμα και να οικοδομηθούν στην Αθήνα. Προς το παρόν δεν τους βγαίνει.
Όμως η υποτίμηση του αντιφασιστικού αγώνα από τις δυνάμεις του ταξικού κινήματος κινδυνεύει 
να μετατραπεί σε ιστορικό «αυτογκόλ». Η αντικυβερνητική διαδήλωση στη Μυτιλήνη την Πέμπτη 3 
Μάη έφερε ανησυχητικά χαρακτηριστικά. Δυνάμεις της αριστεράς και της αναρχίας αποδέχτηκαν 
την παράλληλη συνύπαρξη των ακροδεξιών οργανώσεων. Σε μια μεριά οι μαυροκόκκινες σημαίες, 
λίγο πιο δίπλα τα αριστερά συνθήματα «χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά» και εκατό μέτρα πιο πίσω 
πλακάτ «ενάντια στο τουρκικό κράτος που κρατά ομήρους τα δύο παιδιά μας». Γενικόλογα πανό «Να 
λυθεί το προσφυγικό» που αφήνουν ανοιχτές όλες τις ερμηνείες με ένα μικροαστικό οικονομικό 
αχταρμά «επαναφοράς του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά». Κνίτες, Αντάρσυοι, Αναρχικοί και ακροδεξιοί 
όλοι ACABίτες.
Το λάθος των πλατειών έρχεται επτά χρόνια αργότερα ακόμα πιο επικίνδυνο. Η υποτίμηση το 2011 
του Αγίου Παντελεήμονα και των πογκρόμ στο παλιό Εφετείο και στην Αχαρνών, επέτρεψε την 
ανεκτικότητα των εθνικιστών της ΣΠΙΘΑΣ και της «πάνω πλατείας». Σήμερα με ξεδοντιασμένη μεν 
τη Χρυσή Αυγή αλλά πιο έμπειρη, με πανελλαδικό μηχανισμό και με 7% εκλογική πελατεία, η 
υποχωρητικότητα στον εθνικισμό μπορεί να σημάνει την στρατηγική ήττα.
Η ανασυγκρότηση μιας επαναστατικής πτέρυγας στο εργατικό κίνημα και νεολαιίστικο, πρέπει να 
εμπνευστεί από το ιστορικό ελληνικό αντιπολεμικό κίνημα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και να 
ξανασηκώσει τη σημαία του «Πολέμου ενάντια στον Πόλεμο». Οι δύο έλληνες αξιωματικοί κατά-
σκοποι του ελληνικού κράτους δεν χρειάζονται καμία υποστήριξη από τις δυνάμεις του ταξικού 
κινήματος. Μόνο μέσα από την υπονόμευση του αξιόμαχου της ελληνικής αστικής επιθετικότητας 
και των ιμπεριαλιστικών συμμάχων της του ΝΑΤΟ και της ΕΕ μπορεί να χαραχτεί μια ανεξάρτητη 
Κομμουνιστική Στρατηγική.
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ανοίγει την κερκόπορτα στο ταξικό κίνηµα

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Η κρίση και η παρατεταµένη ιµπεριαλιστική επέµβαση στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει 
καθεστώτα αλλά και κινηµατικές διαδικασίες σε ηττοπαθή προσέγγιση. Η κατάρρευση του 

Ανατολικού σοσιαλιστικού στρατοπέδου το 1990 διέλυσε κάποιες «αυτοµατοποιηµένες» 
πολιτικές προσεγγίσεις που έδιναν διέξοδο στρατηγικής: η διπλωµατική προσέγγιση οποι-

ασδήποτε κυβέρνησης & καθεστώτος προς τη Ρωσία τα µετέτρεπε αυτόµατα σε «αντιιµπερι-
αλιστικά – προοδευτικά» καθεστώτα που έχριζαν υποστήριξης από το διεθνές κίνηµα.

Αντιμπεριαλισμός & αντικαπιταλισμός:
προβλήματα γεωστρατηγικής ανάθεσης 

Μετά το 1990 ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός προσπαθ-
εί να διαλύσει κάθε προσπάθεια αντίπαλου παγκόσμιου 
στρατοπέδου μέσα από την τακτική της «σαλαμοποίη-
σης». Στοχοποιεί κάποιον αντίπαλο και προσελκύει 
τοπικούς συμμάχους σπέρνοντας ελπίδα διάσωσης 
αυτών. Όταν ο τοπικός σύμμαχος εκπληρώσει το στόχο 
του, γίνεται ο επόμενος «διαβολικός εχθρός» και πετιέ-
ται σαν αδειανό πουκάμισο. Η παγκόσμια οικονομική 
κρίση δεν μπορεί να πετύχει ανοικοδομήσεις και νέα 
«σχέδια Μάρσαλ», παρά μόνο ερήμωση και αποδιοργά-
νωση.

Οι πρώτοι που έτυχαν αυτής της «περιποίησης» ήταν οι 
Κούρδοι και οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Η νέα τάξη 
πραγμάτων στη δεκαετία του `90 έβρισκε την Τουρκία 
σε μια ευρωπαϊκή πορεία και ο Οτσαλάν (αρχηγός του 
PKK) παραδιδόταν από την Ελλάδα και την ΕΕ σα 
δωράκι στις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Αντί-
στοιχα, οι Ταλιμπάν μετά την πτώση του Ανατολικού 
μπλοκ και την οριστική επαναφορά του Αφγανιστάν 
στη «Δύση», κρίθηκαν κοστοβόροι και υπερβολικοί στις 
απαιτήσεις τους. Αν οι Ταλιμπάν μετατράπηκαν σε Αλ 
Κάιντα ανοίγοντας το δρόμο για την εμφάνιση του ISIS 
και μιας «δεξιάς» ένοπλης αστικής διεκδίκησης απένα-
ντι στη Δύση και τα αραβικά καθεστώτα, η κουρδική 
πολιτική σκηνή επιμένει σε αυτή τη στρατηγική παρά 
τις όποιες ταλαντεύσεις της. Οι Κούρδοι του Ιράκ 
«διάβασαν» την ήττα και παράδοση Οτσαλάν σε 
ανάγκη οριστικής συνθηκολόγησης και τους μετέτρεψε 
σε πειθήνιο proxy στρατό των ιμπεριαλιστών. Οι 
Κούρδοι της Τουρκίας και της Συρίας μέσα από το PKK 
φαινόταν πως εγκατέλειπαν αυτή την τακτική. Η 
εξέγερση στη Ροζάβα το 2012 και η ίδρυση του HDP 
στην Τουρκία έδειχναν ένα δρόμο που αναζητούσε την 
αλληλεγγύη με τα εργατικά κινήματα της περιοχής. Από 
τότε έχει κυλήσει αρκετό νερό. Η Αφρίν και η κλιμάκωση 
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Συρία έχει 
μικρύνει τα περιθώρια. Μέχρι τώρα η συνεργασία με τις 
ΗΠΑ δικαιολογούταν ως «στρατιωτική και μόνο» 
απέναντι στο ISIS. Από την ώρα που οι Αμερικάνοι τους 

εγκατέλειψαν στην Αφρίν απέναντι στις Τουρκικές 
δυνάμεις, είχαν την πολιτική επιλογή να σηκώσουν τη 
σημαία της ταξικής αλληλεγγύης, ξαναστήνοντας 
γέφυρες με τους Παλαιστίνιους και τις Συριακές δυνάμ-
εις. Δυστυχώς, η στρατηγική επιλογή τους να επιμεί-
νουν στην πρόσδεση με τις ΗΠΑ και την ΕΕ δεν θα τους 
προσφέρει κανένα ευτυχές σενάριο. Κανένα κράτος ή 
καθεστώς αυτονομίας στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί 
να «σταθεί» με την υποστήριξη του Ισραήλ. Οι όποιες 
«αμεσοδημοκρατικές» διαδικασίες στη Ροζάβα θα 
ξεφτιστούν στα μάτια του παγκόσμιου κινήματος λόγω 
αυτής της γεωστρατηγικής συμμαχίας. Εξάλλου 
«αμεσοδημοκρατικές» διαδικασίες έχει και το Ισραήλ με 
τα Κιμπούτς αλλά αυτά δεν του δίνουν κανένα προοδ-
ευτικό πρόσημα.

Σε αντίστοιχη θέση βρέθηκαν και τα καθεστώτα σε 
Αίγυπτο, Συρία και Λιβύη. Η δεκαετία του ̀ 90 και η Νέα 
Τάξη Πραγμάτων είχε ένα βασικό εχθρό: το Ιράκ και το 
Μπααθικό καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν. Ο πόλεμος 
Ιράκ – Κουβέιτ έδωσε την αφορμή στο Δυτικό ιμπερια-
λισμό να ξεδιπλώσει την πρώτη αντεπίθεση. Με όλη 
την παγκόσμια διπλωματική κοινότητα στο πλευρό του 
εισέβαλλε στο Ιράκ καθιστώντας όμηρο και, ουσιαστι-
κά, αχυράνθρωπο τον Χουσεΐν. Ποιος ήταν ο ρόλος της 
Ρωσίας, της Κίνας και της Συρίας τότε; Η Ρωσία και η 
Κίνα ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ θα μπορούσαν να θέσουν βέτο και να μπλοκάρουν 
τις πολεμικές εκστρατείες. Αντίθετα η επέμβαση έγινε 
με τις ευλογίες τους φτιάχνοντας τη Διεθνή Συμμαχία 
υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Αν το Ιράκ είχε μόνους συμμά-
χους την Υεμένη και τις Παλαιστινιακές Οργανώσεις με 
«ουδετερότητα» το Ιράν, την Ιορδανία και τη Λιβύη, τα 
καθεστώτα της Συρίας και της Αιγύπτου πρωτοστατού-
σαν στην ιμπεριαλιστική επέμβαση. Η Γενική Διοίκηση 
των Συμμαχικών Δυνάμεων αποτελούταν από 9 μόλις 
χώρες όπου πλάι στους Διοικητές των ΗΠΑ, της Αγγλί-
ας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σαουδικής Αραβίας, 
συνδιοργάνωναν τη σφαγή της Βαγδάτης οι στρατηγοί 
του Άσαντ και του Μουμπάρακ. Ο ρόλος και των δύο 
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και των ιμπεριαλιστικών συμμάχων της του ΝΑΤΟ και της ΕΕ μπορεί να χαραχτεί μια ανεξάρτητη 
Κομμουνιστική Στρατηγική.

EDITORIAL
Η υποχωρητικότητα στον εθνικισµό,

ανοίγει την κερκόπορτα στο ταξικό κίνηµα

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Η κρίση και η παρατεταµένη ιµπεριαλιστική επέµβαση στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει 
καθεστώτα αλλά και κινηµατικές διαδικασίες σε ηττοπαθή προσέγγιση. Η κατάρρευση του 

Ανατολικού σοσιαλιστικού στρατοπέδου το 1990 διέλυσε κάποιες «αυτοµατοποιηµένες» 
πολιτικές προσεγγίσεις που έδιναν διέξοδο στρατηγικής: η διπλωµατική προσέγγιση οποι-

ασδήποτε κυβέρνησης & καθεστώτος προς τη Ρωσία τα µετέτρεπε αυτόµατα σε «αντιιµπερι-
αλιστικά – προοδευτικά» καθεστώτα που έχριζαν υποστήριξης από το διεθνές κίνηµα.

Αντιμπεριαλισμός & αντικαπιταλισμός:
προβλήματα γεωστρατηγικής ανάθεσης 

Μετά το 1990 ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός προσπαθ-
εί να διαλύσει κάθε προσπάθεια αντίπαλου παγκόσμιου 
στρατοπέδου μέσα από την τακτική της «σαλαμοποίη-
σης». Στοχοποιεί κάποιον αντίπαλο και προσελκύει 
τοπικούς συμμάχους σπέρνοντας ελπίδα διάσωσης 
αυτών. Όταν ο τοπικός σύμμαχος εκπληρώσει το στόχο 
του, γίνεται ο επόμενος «διαβολικός εχθρός» και πετιέ-
ται σαν αδειανό πουκάμισο. Η παγκόσμια οικονομική 
κρίση δεν μπορεί να πετύχει ανοικοδομήσεις και νέα 
«σχέδια Μάρσαλ», παρά μόνο ερήμωση και αποδιοργά-
νωση.

Οι πρώτοι που έτυχαν αυτής της «περιποίησης» ήταν οι 
Κούρδοι και οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Η νέα τάξη 
πραγμάτων στη δεκαετία του `90 έβρισκε την Τουρκία 
σε μια ευρωπαϊκή πορεία και ο Οτσαλάν (αρχηγός του 
PKK) παραδιδόταν από την Ελλάδα και την ΕΕ σα 
δωράκι στις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Αντί-
στοιχα, οι Ταλιμπάν μετά την πτώση του Ανατολικού 
μπλοκ και την οριστική επαναφορά του Αφγανιστάν 
στη «Δύση», κρίθηκαν κοστοβόροι και υπερβολικοί στις 
απαιτήσεις τους. Αν οι Ταλιμπάν μετατράπηκαν σε Αλ 
Κάιντα ανοίγοντας το δρόμο για την εμφάνιση του ISIS 
και μιας «δεξιάς» ένοπλης αστικής διεκδίκησης απένα-
ντι στη Δύση και τα αραβικά καθεστώτα, η κουρδική 
πολιτική σκηνή επιμένει σε αυτή τη στρατηγική παρά 
τις όποιες ταλαντεύσεις της. Οι Κούρδοι του Ιράκ 
«διάβασαν» την ήττα και παράδοση Οτσαλάν σε 
ανάγκη οριστικής συνθηκολόγησης και τους μετέτρεψε 
σε πειθήνιο proxy στρατό των ιμπεριαλιστών. Οι 
Κούρδοι της Τουρκίας και της Συρίας μέσα από το PKK 
φαινόταν πως εγκατέλειπαν αυτή την τακτική. Η 
εξέγερση στη Ροζάβα το 2012 και η ίδρυση του HDP 
στην Τουρκία έδειχναν ένα δρόμο που αναζητούσε την 
αλληλεγγύη με τα εργατικά κινήματα της περιοχής. Από 
τότε έχει κυλήσει αρκετό νερό. Η Αφρίν και η κλιμάκωση 
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Συρία έχει 
μικρύνει τα περιθώρια. Μέχρι τώρα η συνεργασία με τις 
ΗΠΑ δικαιολογούταν ως «στρατιωτική και μόνο» 
απέναντι στο ISIS. Από την ώρα που οι Αμερικάνοι τους 

εγκατέλειψαν στην Αφρίν απέναντι στις Τουρκικές 
δυνάμεις, είχαν την πολιτική επιλογή να σηκώσουν τη 
σημαία της ταξικής αλληλεγγύης, ξαναστήνοντας 
γέφυρες με τους Παλαιστίνιους και τις Συριακές δυνάμ-
εις. Δυστυχώς, η στρατηγική επιλογή τους να επιμεί-
νουν στην πρόσδεση με τις ΗΠΑ και την ΕΕ δεν θα τους 
προσφέρει κανένα ευτυχές σενάριο. Κανένα κράτος ή 
καθεστώς αυτονομίας στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί 
να «σταθεί» με την υποστήριξη του Ισραήλ. Οι όποιες 
«αμεσοδημοκρατικές» διαδικασίες στη Ροζάβα θα 
ξεφτιστούν στα μάτια του παγκόσμιου κινήματος λόγω 
αυτής της γεωστρατηγικής συμμαχίας. Εξάλλου 
«αμεσοδημοκρατικές» διαδικασίες έχει και το Ισραήλ με 
τα Κιμπούτς αλλά αυτά δεν του δίνουν κανένα προοδ-
ευτικό πρόσημα.

Σε αντίστοιχη θέση βρέθηκαν και τα καθεστώτα σε 
Αίγυπτο, Συρία και Λιβύη. Η δεκαετία του ̀ 90 και η Νέα 
Τάξη Πραγμάτων είχε ένα βασικό εχθρό: το Ιράκ και το 
Μπααθικό καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν. Ο πόλεμος 
Ιράκ – Κουβέιτ έδωσε την αφορμή στο Δυτικό ιμπερια-
λισμό να ξεδιπλώσει την πρώτη αντεπίθεση. Με όλη 
την παγκόσμια διπλωματική κοινότητα στο πλευρό του 
εισέβαλλε στο Ιράκ καθιστώντας όμηρο και, ουσιαστι-
κά, αχυράνθρωπο τον Χουσεΐν. Ποιος ήταν ο ρόλος της 
Ρωσίας, της Κίνας και της Συρίας τότε; Η Ρωσία και η 
Κίνα ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ θα μπορούσαν να θέσουν βέτο και να μπλοκάρουν 
τις πολεμικές εκστρατείες. Αντίθετα η επέμβαση έγινε 
με τις ευλογίες τους φτιάχνοντας τη Διεθνή Συμμαχία 
υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Αν το Ιράκ είχε μόνους συμμά-
χους την Υεμένη και τις Παλαιστινιακές Οργανώσεις με 
«ουδετερότητα» το Ιράν, την Ιορδανία και τη Λιβύη, τα 
καθεστώτα της Συρίας και της Αιγύπτου πρωτοστατού-
σαν στην ιμπεριαλιστική επέμβαση. Η Γενική Διοίκηση 
των Συμμαχικών Δυνάμεων αποτελούταν από 9 μόλις 
χώρες όπου πλάι στους Διοικητές των ΗΠΑ, της Αγγλί-
ας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σαουδικής Αραβίας, 
συνδιοργάνωναν τη σφαγή της Βαγδάτης οι στρατηγοί 
του Άσαντ και του Μουμπάρακ. Ο ρόλος και των δύο 
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καθεστώτων ολοκληρώθηκε μετά από είκοσι χρόνια. 
Μέσα από την κρίση και την «Αραβική Άνοιξη» έγιναν 
άχρηστοι για τη Δύση.

Η συνθηκολόγηση του Καντάφι και της Λιβύης άργησε 
μια δεκαετία. Στις αρχές του `90 βρέθηκε στη θέση του 
«δαίμονα» μαζί με το Ιράκ. Καταχωρήθηκε ως χώρα 
τρομοκράτης για μια πτώση αεροσκάφους, απομονώ-
θηκε από τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Συρίας 
και στα τέλη του 20ου αιώνα μετατρέπεται αργά αλλά 
σταθερά σε πειθήνιο όργανο της Δύσης. Το 2003 
παραδίδει τους ενόχους της «τρομοκρατικής πράξης», 
το 2004 ο Βρετανός πρωθυπουργός υποδέχεται τη 
Λιβύη στο Λονδίνο και το 2006 αποκαθίστανται οι 
διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ – Λιβύης. Πέντε χρόνια 
μετά, εκδίδεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
ένταλμα σύλληψής του για τρομοκρατία και πέφτει 
νεκρός κατά τη διάρκεια της Λιβυκής «Αραβικής Άνο-
ιξης». Άλλο ένα αδειανό πουκάμισο πετάχτηκε στο 
καλάθι των αχρήστων.

 Ο δεύτερος πόλεμος στο Ιράκ το 2003 συνάντησε 
περισσότερες διεθνείς αντιρρήσεις. Δεν έγινε υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ γιατί ο στόχος του δεν ήταν ο συνε-
τισμός ενός καθεστώτος αλλά η συντριβή του και η 
ακύρωση όλων των συμβάσεων του με Ρωσικές, 
Γαλλικές και Γερμανικές εταιρείες. Στις πολεμικές 
επιχειρήσεις αντιστάθηκε εμπράκτως και η Τουρκία που 
αρνήθηκε να παραχωρήσει τις βάσεις και τα εδάφη της 
ως αφετηρία επιχειρήσεων. Παρ` όλα αυτά έξι μήνες 
πριν την επέμβαση εκδόθηκε η ομόφωνη απόφαση 
1441 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενάντια στο 
Ιράκ πάλι με την ψήφο της Ρωσίας, της Κίνας και της 
Συρίας, δίνοντας πολιτική κάλυψη στις στρατιωτικές 
ενέργειες του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ είναι οι κυρίαρχοι παίχτες στην παγκόσμια 
ιμπεριαλιστική σκακιέρα με τεράστια οικονομική και 
στρατιωτική απόσταση από τον δεύτερο παίχτη. Οι 
διαμάχες που διαμορφώνονται στη διεθνή σκηνή πότε 
ενάντια στην ΕΕ, πότε ενάντια στη Ρωσία ή την Κίνα, 
πότε ενάντια σε κάποιο μικρό τοπικό «παίκτη» (πχ 
Τουρκία, Συρία, Ιράν κλπ) δεν αναβαθμίζει σε «προοδευ-
τικό» τον αντίπαλο των ΗΠΑ. Πολύ περισσότερο η 
σύγχρονη ιστορία δείχνει πως δεν μπορούμε να έχουμε 
καμία πολιτική εμπιστοσύνη σε αυτά τα καθεστώτα που 
τη μια είναι σύμμαχοι και την άλλη εχθροί των ΗΠΑ.

Αν όμως το λάθος της «αντιιμπεριαλιστικής» υποστήρι-
ξης αστικών καθεστώτων είναι κατανοητό από μια 
μακρόχρονη παράδοση που σέρνεται άκριτα μετά την 
αλλαγή του πλανήτη τη δεκαετία του ̀ 90, η στοχοποίη-
ση ως «φασιστικών» ή «αυταρχικών» των καθεστώτων 
που υφίστανται την ιμπεριαλιστική επέμβαση των 
ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων είναι επικίνδυνη. 
Το ελληνικό εργατικό κίνημα δεν μπορεί να έχει ως 

εχθρό τον «φασίστα Ερντογάν» ή το «αυταρχικό 
καθεστώς του Άσαντ». Η εκδήλωση με αυτό το θέμα 
που έγινε στην Αθήνα το διάστημα που βομβαρδιζόταν 
η Συρία από ΝΑΤΟικά αεροπλάνα που έφευγαν από τη 
Σούδα ήταν - με τους πιο συντροφικούς όρους - «παρε-
ξηγήσιμη».

Το εργατικό και νεολαιίστικο ταξικό κίνημα έχει ένα και 
μόνο εχθρό σε αυτή την άδικη ιμπεριαλιστική διαμάχη: 
την ελληνική αστική τάξη και τις διεθνείς συμμαχίες της 
σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από μια 
φωτογραφική εικόνα των σημερινών συσχετισμών και 
να ορίσουμε αστικά «στρατόπεδα». Η κρίση είναι σε 
εξέλιξη και η ώρα της κλιμάκωσης δεν έχει φτάσει. 
Μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε να δούμε 
σημαντικές μετατοπίσεις. Ας διδαχτούμε από την 
ανάγνωση των περιόδων πριν από τους Δύο Παγκοσμί-
ους Πολέμους. Η Γερμανία βγήκε από τον 1ο ΠΠ 
διαλυμένη, χωρίς στρατό και αποικίες και παρ` όλο που 
το διεθνές κίνημα ήταν ενάντια στις «άδικες πολεμικές 
επανορθώσεις» ποτέ δεν σταμάτησε να περιγράφει τη 
Γερμανία ως μέρος του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού 
και ποτέ δεν την ανακήρυξε με κάποιο «προοδευτικό» 
πρόσημα. Αντίθετα! Είκοσι χρόνια μετά και παρ `όλες 
τις επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού η Σοσιαλιστική 
Ρωσία συνεργάζεται με τον «παγκόσμιο ιμπεριαλισμό» 
ενάντια στον αναδυόμενο νέο παίκτη.

Όμως, μήπως σήμερα με τις ελλείψεις των επαναστα-
τικών υποκειμένων πρέπει να διερευνήσουμε κάποιες 
ρεαλιστικές συμμαχίες με αστικά, αντιιμπεριαλιστικά 
καθεστώτα που θα βάλουν, έστω προσωρινά, φρένο 
στην ιμπεριαλιστική αντεπανάσταση που διεξάγεται 
στον πλανήτη; Κι εδώ πρέπει να διδαχτούμε από τις 
συνθήκες πριν τον 1ο ΠΠ. Όταν ξέσπασε ο Πόλεμος το 
1914 από μια μικρή ομάδα επαναστατών ανα-
κηρύχθηκε «αντιδραστικός» στο σύνολο του και έθεσε 
καθήκοντα «μετατροπής του εθνικού πολέμου σε 
εμφύλιο και ταξικό». Οι επαναστατικές δυνάμεις ήταν 
μερικές δεκάδες σε όλο τον πλανήτη και η προσχώρηση 
μέρους των αναρχικών και των Σοσιαλιστών της 2ης 
Διεθνούς στην αντίληψη της «υπεράσπισης της πατρί-
δας» είχε προκαλέσει σύγχυση στο εργατικό κίνημα, 
ενώ φυσικά και τότε υπήρχαν αποικίες και καθυστερη-
μένες οικονομικά χώρες. Οι λιγοστές επαναστατικές 
δυνάμεις δεν μπήκαν στο παιχνίδι της υποστήριξης του 
«εχθρού του εχθρού μας» αλλά στην προσπάθεια 
διαμόρφωσης ενός ξεχωριστού στρατοπέδου.

Σήμερα εμπνεόμαστε από την «τρελή», «ανεδαφική» 
«ουτοπία» των λιγοστών επαναστατών του 1914 που 
κόντρα σε κάθε ρεαλιστική πρόβλεψη έφεραν τον 
Κομμουνισμό και την Εξέγερση στην κεντρική πολιτική 
ατζέντα τρία χρόνια μετά μέσα στην κάψα του πολέμου.

Πόλεμο στον Πόλεμο της «δικιάς μας» αστικής τάξης!

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλα-
πλές συνθήκες και παράγοντες πολιτικής αποσταθεροποί-
ησης του συστήματος. Τα Δυτικά μοντέλα πολιτικής 
ηγεμονίας αμφισβητούνται όχι μόνο από ανταγωνιστές 
τους αλλά και στο εσωτερικό τους. Οι βασικές δυνάμεις του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού κέντρου ζούνε μέσα στη δίνη 
της πολιτικής κρίσης που έφερε το Brexit και η εκλογή 
Τραμπ. Οι αστικές τάξεις των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας 
αναζητούν ανοιχτά νέες στρατηγικές διεξόδου από την 
κρίση και οι προσανατολισμοί τους διερευνούν λύσεις 
μακριά από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς δημοκρατι-
κής συνεννόησης. Ο οικονομικός προστατευτισμός και η 
εθνικιστική στρατηγική έχουν μπει πλέον στην κεντρική 

ατζέντα. Το μοντέλο της ΕΕ παραμένει ο σύγχρονος 
«Μεγάλος Ασθενής», όπου πάνω του θα ξετυλιχτούν τα 
σενάρια αναδιανομής της καπιταλιστικής ηγεμονίας.

Η κυριαρχία του Δυτικού στρατοπέδου απέναντι στο 
Ανατολικό στρατόπεδο τη δεκαετία του `90 μπορεί να έχει 
διαμορφώσει ένα ποιοτικό ηγεμονικό οικονομικό και 
πολιτικό μπλοκ, αλλά αυτό δεν μετατρέπει σε «προοδευτι-
κά» καθεστώτα τα υπόλοιπα μέρη του παγκόσμιου καταμε-
ρισμού εργασίας. Η ήττα της Ρωσίας σε αυτό τον ανταγω-
νισμό και ο συνεχής περιορισμός των ζωνών επιρροής της 
δεν αλλάζει τη φύση του ανταγωνισμού της με τις ΗΠΑ. 
Έχει πολλές ομοιότητες με την κατάσταση που βρέθηκε η 
Γερμανία μετά τον Α` Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε μικρότερη 
κλίμακα η Τουρκία βρίσκεται «ριγμένη» στη νέα μοιρασιά 
της περιοχής όπως έχει προκύψει μετά την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση του `92 και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η Κίνα σταθερά και 
δυναμικά αποκτά όλο και μεγαλύτερη οικονομική και 

πολιτική επιρροή. Η περίοδος transit της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης διαμορφώνει ένα συνολικά αντιδρα-
στικό χαρακτήρα αναδιάταξης και ανταγωνισμού.

Η εθνικιστική και φασιστική πολιτική του κεφαλαίου 
μπορεί να έχει τιθασευτεί από τις «δημοκρατικές» δυνάμεις 
των αστικών επιτελείων αλλά έχει συγκροτήσει ένα ισχυρό, 
παγκόσμιο δίκτυο. Μπορεί να βρίσκονται «υπό επιτήρηση», 
αλλά επεξεργάζονται ένα διπλό σχέδιο διαφυγής για το 
αστικό μπλοκ. Η μία του όψη, αφορά την αδυναμία του 
μοντέλου του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού να 
ξεπεράσει την οικονομική κρίση με συλλογικό τρόπο για 
όλες τις αστικές τάξεις του πλανήτη. Το πείραμα της 

Ελλάδας, ανοίγει την ιδέα να «ερημωθεί» – διαλυθεί μια 
αστική τάξη για τη διάσωση του συνόλου. Η άλλη του όψη 
οφείλει να προετοιμάσει ένα επιτελείο ικανό να αντιμετω-
πίσει ένα ταξικό κίνημα πιο αποφασισμένο, πιο μαχητικό. Η 

Πολιτική Απόφαση
4ης Οργανωτικής Ολομέλειας
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Μέσα από την κρίση και την «Αραβική Άνοιξη» έγιναν 
άχρηστοι για τη Δύση.

Η συνθηκολόγηση του Καντάφι και της Λιβύης άργησε 
μια δεκαετία. Στις αρχές του `90 βρέθηκε στη θέση του 
«δαίμονα» μαζί με το Ιράκ. Καταχωρήθηκε ως χώρα 
τρομοκράτης για μια πτώση αεροσκάφους, απομονώ-
θηκε από τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Συρίας 
και στα τέλη του 20ου αιώνα μετατρέπεται αργά αλλά 
σταθερά σε πειθήνιο όργανο της Δύσης. Το 2003 
παραδίδει τους ενόχους της «τρομοκρατικής πράξης», 
το 2004 ο Βρετανός πρωθυπουργός υποδέχεται τη 
Λιβύη στο Λονδίνο και το 2006 αποκαθίστανται οι 
διπλωματικές σχέσεις ΗΠΑ – Λιβύης. Πέντε χρόνια 
μετά, εκδίδεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
ένταλμα σύλληψής του για τρομοκρατία και πέφτει 
νεκρός κατά τη διάρκεια της Λιβυκής «Αραβικής Άνο-
ιξης». Άλλο ένα αδειανό πουκάμισο πετάχτηκε στο 
καλάθι των αχρήστων.

 Ο δεύτερος πόλεμος στο Ιράκ το 2003 συνάντησε 
περισσότερες διεθνείς αντιρρήσεις. Δεν έγινε υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ γιατί ο στόχος του δεν ήταν ο συνε-
τισμός ενός καθεστώτος αλλά η συντριβή του και η 
ακύρωση όλων των συμβάσεων του με Ρωσικές, 
Γαλλικές και Γερμανικές εταιρείες. Στις πολεμικές 
επιχειρήσεις αντιστάθηκε εμπράκτως και η Τουρκία που 
αρνήθηκε να παραχωρήσει τις βάσεις και τα εδάφη της 
ως αφετηρία επιχειρήσεων. Παρ` όλα αυτά έξι μήνες 
πριν την επέμβαση εκδόθηκε η ομόφωνη απόφαση 
1441 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενάντια στο 
Ιράκ πάλι με την ψήφο της Ρωσίας, της Κίνας και της 
Συρίας, δίνοντας πολιτική κάλυψη στις στρατιωτικές 
ενέργειες του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ είναι οι κυρίαρχοι παίχτες στην παγκόσμια 
ιμπεριαλιστική σκακιέρα με τεράστια οικονομική και 
στρατιωτική απόσταση από τον δεύτερο παίχτη. Οι 
διαμάχες που διαμορφώνονται στη διεθνή σκηνή πότε 
ενάντια στην ΕΕ, πότε ενάντια στη Ρωσία ή την Κίνα, 
πότε ενάντια σε κάποιο μικρό τοπικό «παίκτη» (πχ 
Τουρκία, Συρία, Ιράν κλπ) δεν αναβαθμίζει σε «προοδευ-
τικό» τον αντίπαλο των ΗΠΑ. Πολύ περισσότερο η 
σύγχρονη ιστορία δείχνει πως δεν μπορούμε να έχουμε 
καμία πολιτική εμπιστοσύνη σε αυτά τα καθεστώτα που 
τη μια είναι σύμμαχοι και την άλλη εχθροί των ΗΠΑ.

Αν όμως το λάθος της «αντιιμπεριαλιστικής» υποστήρι-
ξης αστικών καθεστώτων είναι κατανοητό από μια 
μακρόχρονη παράδοση που σέρνεται άκριτα μετά την 
αλλαγή του πλανήτη τη δεκαετία του ̀ 90, η στοχοποίη-
ση ως «φασιστικών» ή «αυταρχικών» των καθεστώτων 
που υφίστανται την ιμπεριαλιστική επέμβαση των 
ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων είναι επικίνδυνη. 
Το ελληνικό εργατικό κίνημα δεν μπορεί να έχει ως 

εχθρό τον «φασίστα Ερντογάν» ή το «αυταρχικό 
καθεστώς του Άσαντ». Η εκδήλωση με αυτό το θέμα 
που έγινε στην Αθήνα το διάστημα που βομβαρδιζόταν 
η Συρία από ΝΑΤΟικά αεροπλάνα που έφευγαν από τη 
Σούδα ήταν - με τους πιο συντροφικούς όρους - «παρε-
ξηγήσιμη».

Το εργατικό και νεολαιίστικο ταξικό κίνημα έχει ένα και 
μόνο εχθρό σε αυτή την άδικη ιμπεριαλιστική διαμάχη: 
την ελληνική αστική τάξη και τις διεθνείς συμμαχίες της 
σε ΕΕ και ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από μια 
φωτογραφική εικόνα των σημερινών συσχετισμών και 
να ορίσουμε αστικά «στρατόπεδα». Η κρίση είναι σε 
εξέλιξη και η ώρα της κλιμάκωσης δεν έχει φτάσει. 
Μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε να δούμε 
σημαντικές μετατοπίσεις. Ας διδαχτούμε από την 
ανάγνωση των περιόδων πριν από τους Δύο Παγκοσμί-
ους Πολέμους. Η Γερμανία βγήκε από τον 1ο ΠΠ 
διαλυμένη, χωρίς στρατό και αποικίες και παρ` όλο που 
το διεθνές κίνημα ήταν ενάντια στις «άδικες πολεμικές 
επανορθώσεις» ποτέ δεν σταμάτησε να περιγράφει τη 
Γερμανία ως μέρος του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού 
και ποτέ δεν την ανακήρυξε με κάποιο «προοδευτικό» 
πρόσημα. Αντίθετα! Είκοσι χρόνια μετά και παρ `όλες 
τις επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού η Σοσιαλιστική 
Ρωσία συνεργάζεται με τον «παγκόσμιο ιμπεριαλισμό» 
ενάντια στον αναδυόμενο νέο παίκτη.

Όμως, μήπως σήμερα με τις ελλείψεις των επαναστα-
τικών υποκειμένων πρέπει να διερευνήσουμε κάποιες 
ρεαλιστικές συμμαχίες με αστικά, αντιιμπεριαλιστικά 
καθεστώτα που θα βάλουν, έστω προσωρινά, φρένο 
στην ιμπεριαλιστική αντεπανάσταση που διεξάγεται 
στον πλανήτη; Κι εδώ πρέπει να διδαχτούμε από τις 
συνθήκες πριν τον 1ο ΠΠ. Όταν ξέσπασε ο Πόλεμος το 
1914 από μια μικρή ομάδα επαναστατών ανα-
κηρύχθηκε «αντιδραστικός» στο σύνολο του και έθεσε 
καθήκοντα «μετατροπής του εθνικού πολέμου σε 
εμφύλιο και ταξικό». Οι επαναστατικές δυνάμεις ήταν 
μερικές δεκάδες σε όλο τον πλανήτη και η προσχώρηση 
μέρους των αναρχικών και των Σοσιαλιστών της 2ης 
Διεθνούς στην αντίληψη της «υπεράσπισης της πατρί-
δας» είχε προκαλέσει σύγχυση στο εργατικό κίνημα, 
ενώ φυσικά και τότε υπήρχαν αποικίες και καθυστερη-
μένες οικονομικά χώρες. Οι λιγοστές επαναστατικές 
δυνάμεις δεν μπήκαν στο παιχνίδι της υποστήριξης του 
«εχθρού του εχθρού μας» αλλά στην προσπάθεια 
διαμόρφωσης ενός ξεχωριστού στρατοπέδου.

Σήμερα εμπνεόμαστε από την «τρελή», «ανεδαφική» 
«ουτοπία» των λιγοστών επαναστατών του 1914 που 
κόντρα σε κάθε ρεαλιστική πρόβλεψη έφεραν τον 
Κομμουνισμό και την Εξέγερση στην κεντρική πολιτική 
ατζέντα τρία χρόνια μετά μέσα στην κάψα του πολέμου.

Πόλεμο στον Πόλεμο της «δικιάς μας» αστικής τάξης!

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλα-
πλές συνθήκες και παράγοντες πολιτικής αποσταθεροποί-
ησης του συστήματος. Τα Δυτικά μοντέλα πολιτικής 
ηγεμονίας αμφισβητούνται όχι μόνο από ανταγωνιστές 
τους αλλά και στο εσωτερικό τους. Οι βασικές δυνάμεις του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού κέντρου ζούνε μέσα στη δίνη 
της πολιτικής κρίσης που έφερε το Brexit και η εκλογή 
Τραμπ. Οι αστικές τάξεις των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας 
αναζητούν ανοιχτά νέες στρατηγικές διεξόδου από την 
κρίση και οι προσανατολισμοί τους διερευνούν λύσεις 
μακριά από τους παραδοσιακούς μηχανισμούς δημοκρατι-
κής συνεννόησης. Ο οικονομικός προστατευτισμός και η 
εθνικιστική στρατηγική έχουν μπει πλέον στην κεντρική 

ατζέντα. Το μοντέλο της ΕΕ παραμένει ο σύγχρονος 
«Μεγάλος Ασθενής», όπου πάνω του θα ξετυλιχτούν τα 
σενάρια αναδιανομής της καπιταλιστικής ηγεμονίας.

Η κυριαρχία του Δυτικού στρατοπέδου απέναντι στο 
Ανατολικό στρατόπεδο τη δεκαετία του `90 μπορεί να έχει 
διαμορφώσει ένα ποιοτικό ηγεμονικό οικονομικό και 
πολιτικό μπλοκ, αλλά αυτό δεν μετατρέπει σε «προοδευτι-
κά» καθεστώτα τα υπόλοιπα μέρη του παγκόσμιου καταμε-
ρισμού εργασίας. Η ήττα της Ρωσίας σε αυτό τον ανταγω-
νισμό και ο συνεχής περιορισμός των ζωνών επιρροής της 
δεν αλλάζει τη φύση του ανταγωνισμού της με τις ΗΠΑ. 
Έχει πολλές ομοιότητες με την κατάσταση που βρέθηκε η 
Γερμανία μετά τον Α` Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε μικρότερη 
κλίμακα η Τουρκία βρίσκεται «ριγμένη» στη νέα μοιρασιά 
της περιοχής όπως έχει προκύψει μετά την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση του `92 και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η Κίνα σταθερά και 
δυναμικά αποκτά όλο και μεγαλύτερη οικονομική και 

πολιτική επιρροή. Η περίοδος transit της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης διαμορφώνει ένα συνολικά αντιδρα-
στικό χαρακτήρα αναδιάταξης και ανταγωνισμού.

Η εθνικιστική και φασιστική πολιτική του κεφαλαίου 
μπορεί να έχει τιθασευτεί από τις «δημοκρατικές» δυνάμεις 
των αστικών επιτελείων αλλά έχει συγκροτήσει ένα ισχυρό, 
παγκόσμιο δίκτυο. Μπορεί να βρίσκονται «υπό επιτήρηση», 
αλλά επεξεργάζονται ένα διπλό σχέδιο διαφυγής για το 
αστικό μπλοκ. Η μία του όψη, αφορά την αδυναμία του 
μοντέλου του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού να 
ξεπεράσει την οικονομική κρίση με συλλογικό τρόπο για 
όλες τις αστικές τάξεις του πλανήτη. Το πείραμα της 

Ελλάδας, ανοίγει την ιδέα να «ερημωθεί» – διαλυθεί μια 
αστική τάξη για τη διάσωση του συνόλου. Η άλλη του όψη 
οφείλει να προετοιμάσει ένα επιτελείο ικανό να αντιμετω-
πίσει ένα ταξικό κίνημα πιο αποφασισμένο, πιο μαχητικό. Η 
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συνθηκολόγηση ΣΥΡΙΖΑ και Podemos έχουν καθησυχάσει 
τα επιτελεία αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Αντίστοιχες εθνικιστικές αναζητήσεις διεξάγονται και στον 
ελλαδικό χώρο. Η προσωρινή κοινωνική ειρήνη που έχει 
διαμορφωθεί και τα ψήγματα «ανάπτυξης» που εμφανίζο-
νται στο λογιστικό χάρτη, έχουν κατοχυρώσει το Τ.Ι.Ν.Α. ως 

νέα εθνική στρατηγική. Όμως μετά από δέκα χρόνια 
κρίσης, το ελληνικό κεφάλαιο βλέπει πως χρειάζεται να 
δαπανήσει ολοένα και μεγαλύτερη «ενέργεια» για αμφι-
σβητούμενα μελλοντικά κέρδη. Πρέπει να πεταχτεί η 
Τουρκία από το ενεργειακό παιχνίδι της Μεσογείου και να 
ηττηθεί καθολικά στο χώρο του Αιγαίου και των Βαλκανί-
ων. Στα Βαλκάνια οφείλει να παρακολουθεί τις πολιτικές 
ανακατατάξεις και συμμαχίες. Ο συμβιβασμός με τη 
Δημοκρατία της Μακεδονίας και η ελπίδα σταθεροποίησης 
των Βαλκανικών καθεστώτων, δε φαίνεται να προσφέρουν 
κάποιο σημαντικό κέρδος για την ελληνική αστική τάξη. 
Διαμορφώνεται όλο και περισσότερο σε κομμάτια της 
αστικής τάξης πως κανένα οικονομικό και διπλωματικό 
όφελος δε θα χαριστεί στον ελληνικό καπιταλισμό, χωρίς 
συγκροτημένη αξιόμαχη εθνική στρατηγική.

Η Χρυσή Αυγή μετά το 2016 δέχεται απανωτά σφυροκοπή-
ματα. Ο Μαχητικός Αντιφασισμός εκμεταλλεύτηκε άριστα 
τη δυνατότητα «Αντιφασιστικής Αντεπίθεσης» που είχαμε 
περιγράψει στα τέλη του 2014. Η οριστική ανατροπή του 
κλίματος ήρθε με δύο σημαντικές νίκες: την 1η Νοέμβρη 
2016 διαλύθηκε το Τάγμα Εφόδου που είχε επιβάλλει επί 5 
μήνες face control στη Δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο 

και τρομοκρατούσε τους αντιφασίστες δικηγόρους και 
ακροατές, ενώ το Γενάρη του 2017 η Μαυροκόκκινη 
αντιφασιστική σημαία κυμάτιζε στο μνημείο των Ιμίων 
μετατρέποντάς την από μια ημέρα σύμβολο στον εθνι-
κισμό σε διεθνιστική συνάντηση Ελλήνων – Τούρκων και 
Κούρδων αγωνιστών. Η εκδήλωση – πρόκληση των ναζί 
στο Πέραμα στις 20/9/2017 οδήγησε σε μαζικές απαντήσ-
εις από το αντιφασιστικό κίνημα και στο κλείσιμο των 
γραφείων του Περάματος και της Τοπικής Οργάνωσης τον 
περασμένο Ιανουάριο.

Δεν πρέπει να καθησυχαζόμαστε από την οργανωτική 
συρρίκνωση και την αποστράτευση που έχει επέλθει στη 
Χρυσή Αυγή και στις φασιστικές παραφυάδες. Υπάρχει 
ένας κοινοβουλευτικός μηχανισμός με πανελλαδική 
εμβέλεια και μεγαλύτερη εμπειρία από το 2010. Θα 
μετρηθεί σίγουρα η ανθεκτικότητά του στις εκλογικές 
πιέσεις της ΝΔ και τη λογική της «χαμένης ψήφου για να 
εκδιωχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ». Το επόμενο διάστημα θα αναζητεί 
από τη μία μαζικά κοινωνικά ακροατήρια δια μέσου του 
εθνικισμού και από την άλλη νυκτερινές «ανώνυμες» 
τρομοκρατικές επιθέσεις για τη διατήρηση φρονήματος 
και μηχανισμού. Το διεθνές περιβάλλον και μια νέα κλιμά-
κωση της κρίσης και της πολιτικής απορρύθμισης είναι 
ικανή συνθήκη για την επανεμφάνιση των Ταγμάτων 
Εφόδου, απέναντι στο εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα.

Η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού σε αυτή την 
περίοδο διαπιστώνει την ουσιαστική έλλειψη ενός Μαζικού 
Επαναστατικού Υποκειμένου με την αντίστοιχη κοινωνική 

γείωση και θα θέσει τις δυνάμεις της για τη συγκεκριμένη 
οριοθέτησή του.

Η τελευταία εικοσαετία κλείνει με τη συνθηκολόγηση και 
ήττα όλων των πολιτικών τμημάτων που φάνταζαν ως 
αντίπαλο δέος στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση και 
την οικονομική κρίση του συστήματος. Τα Παγκόσμια 
Φόρουμ με τις κυβερνήσεις στη Βραζιλία και Ισημερινό, ο 
ΣΥΡΙΖΑ και οι Podemos, έμειναν σε μια «εθνική» στρατηγι-
κή διάσωσης της χώρας απέναντι στα ιμπεριαλιστικά 
κέντρα και σύρθηκαν σε ταπεινωτικούς συμβιβασμούς. Η 
αποτυχία αυτή έχει συμπαρασύρει το σύνολο των 
οργανώσεων του εργατικού κινήματος. Η στρατηγική του 
«κινηματισμού» και η αντίληψη των οργανώσεων είτε ως 
«πυροκροτητές» είτε ως «διαφωτιστές» φτάνει σε ένα 
ακόμα τέλμα.

Το Επαναστατικό Υποκείμενο για να μπορεί να βρεθεί σε 
στοιχειώδεις ανταγωνιστικούς όρους απέναντι στο αστικό 
μπλοκ, θα πρέπει πρωταρχικά να τσακίσει την ακροδεξιά – 
φασιστική εκδοχή του. Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς 
εκδοχής του αστισμού δε σημαίνει απολύτως καμιά 
συμμετοχή σε «δημοκρατικό» μέτωπο. Μέσα από αυτή την 
πολιτική μάχη θα εκπαιδευτεί πολιτικά και οργανωτικά και 
θα χτίσει τις απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες του. Από 
την άλλη, η αντιμετώπιση του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού 
στρατοπέδου δεν μπορεί να χτιστεί χωρίς εδαφικοποιημέ-
νη Κομμουνιστική Εξέγερση. Απέναντι στον αφηρημένο 
αντιιμπεριαλισμό και στον γενικόλογο αντικαπιταλισμό 
προτάσσουμε τη συγκεκριμένη ιεράρχηση μαχών ικανών 

να δοθούν από τα υπαρκτά υποκείμενα. Η διεθνιστική 
στρατηγική δεν είναι άλλη μια διακήρυξη. Αφορά τη 
διαλεκτική σχέση αντικαπιταλιστικού «πολέμου» ενάντια 
στη «δικιά μας» αστική τάξη, την πολιτική – οργανωτική 
σχέση που θα αποκτήσει με τα αντικαπιταλιστικά κινήματα 
του πλανήτη και το οραματικό πολιτικό σχέδιο που θα 
εκπληρώσει η Εξέγερση σαμποτάροντας στην πράξη τον 
παγκόσμιο ιμπεριαλισμό.

Είναι απαραίτητο να χτιστεί ένα πανελλαδικό δίκτυο 
Αντιφασιστών – Κομμουνιστών, που να μπορεί να 
οργανώσει τη μάχη ενάντια στην ακροδεξιά ανασυγκρότη-
ση. Πρέπει να αποκτήσει προσβάσεις στο υπαρκτό εργα-
τικό και νεολαιίστικο κίνημα και να προβάλλει την Μαχητι-
κή Κομμουνιστική πολιτική. Δεν αποκτά προνομιακές 
συνεργασίες με κανένα ιδεολογικοπολιτικό ρεύμα της 
Αναρχίας και της Αριστεράς. Οι συνεργασίες βασίζονται σε 
οργάνωση δράσεων με πολιτική αυτονομία των 
συμμετεχόντων. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε παραπέρα 
πολιτική συνεργασία στα μέρη που διαμορφώνουμε ένα 
στοιχειώδη κοινό βηματισμό, χωρίς να «εκβιάζουμε» 
συγκλίσεις. Μια τέτοια βάση θα μπορεί να θέσει ξανά στο 
τραπέζι του ταξικού κινήματος τη στρατηγική της Επανα-
στατικής Ανατροπής του καπιταλισμού.

Η Πολιτική Εξέγερση του Επαναστατικού Υποκειμένου θα 
φέρει την αυριανή Κομμουνιστική Κοινωνία.
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συνθηκολόγηση ΣΥΡΙΖΑ και Podemos έχουν καθησυχάσει 
τα επιτελεία αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Αντίστοιχες εθνικιστικές αναζητήσεις διεξάγονται και στον 
ελλαδικό χώρο. Η προσωρινή κοινωνική ειρήνη που έχει 
διαμορφωθεί και τα ψήγματα «ανάπτυξης» που εμφανίζο-
νται στο λογιστικό χάρτη, έχουν κατοχυρώσει το Τ.Ι.Ν.Α. ως 

νέα εθνική στρατηγική. Όμως μετά από δέκα χρόνια 
κρίσης, το ελληνικό κεφάλαιο βλέπει πως χρειάζεται να 
δαπανήσει ολοένα και μεγαλύτερη «ενέργεια» για αμφι-
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κάποιο σημαντικό κέρδος για την ελληνική αστική τάξη. 
Διαμορφώνεται όλο και περισσότερο σε κομμάτια της 
αστικής τάξης πως κανένα οικονομικό και διπλωματικό 
όφελος δε θα χαριστεί στον ελληνικό καπιταλισμό, χωρίς 
συγκροτημένη αξιόμαχη εθνική στρατηγική.

Η Χρυσή Αυγή μετά το 2016 δέχεται απανωτά σφυροκοπή-
ματα. Ο Μαχητικός Αντιφασισμός εκμεταλλεύτηκε άριστα 
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περιγράψει στα τέλη του 2014. Η οριστική ανατροπή του 
κλίματος ήρθε με δύο σημαντικές νίκες: την 1η Νοέμβρη 
2016 διαλύθηκε το Τάγμα Εφόδου που είχε επιβάλλει επί 5 
μήνες face control στη Δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο 

και τρομοκρατούσε τους αντιφασίστες δικηγόρους και 
ακροατές, ενώ το Γενάρη του 2017 η Μαυροκόκκινη 
αντιφασιστική σημαία κυμάτιζε στο μνημείο των Ιμίων 
μετατρέποντάς την από μια ημέρα σύμβολο στον εθνι-
κισμό σε διεθνιστική συνάντηση Ελλήνων – Τούρκων και 
Κούρδων αγωνιστών. Η εκδήλωση – πρόκληση των ναζί 
στο Πέραμα στις 20/9/2017 οδήγησε σε μαζικές απαντήσ-
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Δεν πρέπει να καθησυχαζόμαστε από την οργανωτική 
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εκδιωχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ». Το επόμενο διάστημα θα αναζητεί 
από τη μία μαζικά κοινωνικά ακροατήρια δια μέσου του 
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και μηχανισμού. Το διεθνές περιβάλλον και μια νέα κλιμά-
κωση της κρίσης και της πολιτικής απορρύθμισης είναι 
ικανή συνθήκη για την επανεμφάνιση των Ταγμάτων 
Εφόδου, απέναντι στο εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα.

Η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού σε αυτή την 
περίοδο διαπιστώνει την ουσιαστική έλλειψη ενός Μαζικού 
Επαναστατικού Υποκειμένου με την αντίστοιχη κοινωνική 

γείωση και θα θέσει τις δυνάμεις της για τη συγκεκριμένη 
οριοθέτησή του.
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κή διάσωσης της χώρας απέναντι στα ιμπεριαλιστικά 
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μπλοκ, θα πρέπει πρωταρχικά να τσακίσει την ακροδεξιά – 
φασιστική εκδοχή του. Η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς 
εκδοχής του αστισμού δε σημαίνει απολύτως καμιά 
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Ο Γαλλικός Μάης δημιούργησε όλες τις συλλογικότητες της 
Επαναστατικής Αριστεράς και της Αναρχίας. Μέχρι τότε η 
Σοσιαλδημοκρατία και τα φιλοσοβιετικά Κομμουνιστικά 
Κόμματα ήταν οι μοναδικές πολιτικές συλλογικότητες που 
υπήρχαν στο μεταπολεμικό σκηνικό. Κοινοβουλευτική εναλλα-
κτική διαχείριση και γεωστρατηγική υποστήριξη της Σοσιαλι-
στικής «πατρίδας» ήταν οι μοναδικές υπαρκτές πολιτικές για το 
εργατικό κίνημα. Η Κομμουνιστική Επανάσταση είτε ήταν 
«επικίνδυνη περιπέτεια» είτε ήταν «αδύνατον να υλοποιηθεί και 
η προσπάθεια για αυτή θα εκθέσει τη Σοβιετική Ένωση» ήταν τα 
βασικά επιχειρήματα.
Όμως οι συνθήκες στον παγκόσμιο χάρτη μετά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιγαν εντελώς άλλες διαδικασίες.

Γαλλία και ΗΠΑ στον παγκόσμιο Χάρτη
Το ίδιο το Γαλλικό αστικό καθεστώς άνοιγε κερκόπορτες και 
αμφισβητήσεις στο διεθνές status quo. Τα κινήματα αποαποικι-
οποίησης ανάγκασαν τη Γαλλία να αποσυρθεί από τις αποικίες 
της στην Αλγερία, Καμπότζη, Λάος, Βιετνάμ. Το 1962, μάλιστα, 
στήνεται (αποτυχημένο) στρατιωτικό πραξικόπημα από 
ακροδεξιούς στρατιωτικούς² ενάντια στη δεξιά κυβέρνηση Ντε 
Γκωλ. Η νέα «ευρωπαϊκή» στρατηγική της Γαλλίας την οδηγεί να 
αποσυρθεί από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1966³ και 
δύο μήνες μετά ο Πρόεδρος Ντε Γκωλ επισκέπτεται τη Ρωσία 
υποδεχόμενος από ένα εκατομμύριο Σοβιετικούς πολίτες 
ανοίγοντας απευθείας πολιτικό δίαυλο Μόσχα - Παρισιού. 
Παράλληλα, ήδη από το 1964 είναι η πρώτη δυτική χώρα που 
έχει εγκαινιάσει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με την Κομμου-
νιστική Κίνα.Την ώρα, όμως, που η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά 

Μάης ‘68: Όταν η ανατροπή της αστικής εξουσίας
έµεινε στη φαντασία των εξεγερµένων

Ο Γαλλικός Μάης του 1968 είναι μια ιστορική τομή για εργατικό και επαναστατικό κίνημα. Είκοσι 
τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τριάντα μετά τον Ισπανικό 

Εμφύλιο, οι λαϊκές μάζες ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο και διεκδικούν την ανατροπή του 
καθεστώτος. Η ευημερία που είχε χτιστεί μέσα από την δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη 

φαίνεται να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο. Εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές και εργάτες αναγκά-
ζουν την κυβέρνηση της Γαλλίας να αναζητήσει τη στρατιωτική υποστήριξη από τη Γερμανία. Όλα 
θυμίζουν ξανά την Παρισινή Κομμούνα του 1871 και το βάθος του ουρανού αστράφτει κόκκινο¹.

την «Ειρήνη» και τη «Δημοκρατία», οι ΗΠΑ έρχονται ως νέος 
«διάβολος» του πλανήτη. Οι επεμβάσεις σε Κούβα, Κορέα και 
Βιετνάμ την ανακηρύσσουν ως το νέο πλανητικό «αφεντικό» 
του ιμπεριαλισμού. Τα κινήματα σε όλο τον πλανήτη εναντιώνο-
νται στις Μακαρθικές διώξεις⁴ στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Έχοντας 
βγει από ένα αντιφασιστικό παγκόσμιο πόλεμο οι ΗΠΑ συνεχί-
ζουν να διατηρούν ρατσιστικούς νόμους ενάντια στους 
μαύρους πολίτες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ παίρνει μέχρι και 
βραβείο Νόμπελ το 1964 για τους αγώνες του για τα πολιτικά 
δικαιώματα των έγχρωμων.
Ο ρόλος της σοσιαλιστικής Ρωσίας, των φιλοσοβιετικών ΚΚ 
και τα νέα οράματα
Το παγκόσμιο εργατικό κίνημα βρισκόταν ενάντια σε κάθε 
ιμπεριαλιστική επέμβαση του Δυτικού στρατοπέδου και ήταν 
αλληλέγγυο στο αναδυόμενο αμερικανικό αντιπολεμικό κίνημα 
που ξεπήδαγε στη νέα μητρόπολη του καπιταλισμού. Όμως, 
άρχιζε να στέκεται προβληματισμένο και στη στάση του 
Ανατολικού Σοσιαλιστικού στρατοπέδου.

Μέχρι τότε οι τροτσκιστικές και αναρχικές αμφισβητήσεις 
βρίσκονταν σε περιθωριακό επίπεδο. Οι θεωρίες «εκφυλισμέ-
νου σοσιαλισμού», «σοσιαλιμπεριαλισμού» και «κρατικού 
καπιταλισμού» κυκλοφορούσαν σε κλειστές λέσχες μερικών 
δεκάδων. Η επιφυλακτική (τουλάχιστον!) στάση των Σοβιετικών 
απέναντι στα παρτιζάνικα κινήματα του 1944 της Γιουγκοσλα-
βίας, Αλβανίας, και Ελλάδας είχαν θαφτεί κάτω από τη συμφω-
νία της Γιάλτας. Ακόμα και η εξέγερση της Ουγγαρίας του 1956 
είχε θαφτεί κάτω από θεωρίες αντιδραστικών κινημάτων. 
Πλέον, όμως, σε όλο τον πλανήτη ξεπηδούν αντιιμπεριαλιστικά 
κινήματα που συναντούν τη διστακτικότητα της Μητέρας 
Ρωσίας.
Η ανατροπή της δικτατορίας Μπατίστα από τον Τσε και τον 
Κάστρο έρχεται με νουθεσίες της Μόσχας να μην σηκωθεί 

παραπάνω η ένταση με τις ΗΠΑ, ενώ το νέο κομμουνιστικό 
καθεστώς στην Κίνα ανακηρύσσει τη θεωρία των τριών πόλων 
ενάντια σε ΗΠΑ και Ρωσία. Στην Τσεχοσλοβακία που βρισκόταν 
υπό Σοβιετική επιρροή έχει ξεσπάσει ένα κίνημα δημοκρατικών 
δικαιωμάτων. Ακόμα και σε χώρες που είχαν επαναστατήσει 
ενάντια στο Δυτικό ιμπεριαλισμό ξεπηδούν φωνές ενάντια στη 
Σοβιετική Ένωση. Το κορυφαίο στέλεχος της Αλγερινής Επανά-
στασης Μπεν Μπελά κατηγορεί τη Ρωσία ως «ιμπεριαλιστική» 
απέναντι στο νέο ανεξάρτητο αλγερινό καθεστώς.
Τα Κομμουνιστικά Κόμματα σε αυτό το περιβάλλον επιλέγουν 
να στηρίξουν τις φιλοσοβιετικές στροφές των αστικών 
κυβερνήσεων παρά να εμπλακούν σε μια «τυχοδιωκτική» 
επαναστατική στρατηγική ανατροπών. Αυτή η συντηρητική 
τακτική των ΚΚ στρέφει τα νέα επαναστατικά κινήματα σε 
αναζήτηση νέων προτύπων. Το Κόκκινο Βιβλίο του Μάο 
βρίσκεται σε όλες τις φοιτητικές διαδηλώσεις ακόμα και στις 
ένοπλες περιφρουρήσεις των γκέτο από τους Μαύρους 
Πάνθηρες των ΗΠΑ. Ο Τσε ήταν το νέο σύμβολο της Επανάστα-

σης και η πορεία του από την Κούβα, στο Κονγκό και στη 
Βολιβία έδειχνε πως το Όραμα δεν μπορεί να περιοριστεί σε 
διπλωματικές συνθηκολογήσεις και σύνορα. Οι Τουπαμάρος 
στην Ουρουγουάη και οι Βιετκόνγκ στο Βιετνάμ ήταν τα 
σύγχρονα αντάρτικα που εμπνεόταν το δυτικό εργατικό κίνημα.
Οι συνθήκες στη Γαλλία και το ξέσπασμα του Γαλλικού Μάη
Μέσα από την οικονομική ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής 
Ευρώπης τα πανεπιστήμια πολλαπλασίασαν τους φοιτητές 
τους σπάζοντας ένα προαιώνιο «άβατο» για τις πληβείες τάξεις. 
Στη Γαλλία το 1946 υπήρχαν 123.000 φοιτητές, 200.000 το 
1961 και το 1968 είχαν εκτοξευτεί στις 514.000. Χιλιάδες 
νεολαίοι της εργατικής τάξης βρέθηκαν δίπλα – δίπλα διαπραγ-
ματευόμενοι τις ανησυχίες τους για την αυριανή κοινωνία. Παρ` 
όλη την οικονομική ανάπτυξη οι μισθοί για τους εργάτες 

Τεύχος 10, ΜΑΪ 2018

Συνέλευση κατάληψης
της Σορβόννης

Συνέλευση κατάληψης
εργοστασίου Citroen

1) Αναφορά στην πασίγνωστη εξάωρη ταινία για το Γαλλικό Μάη και για τα επαναστατικά κινήματα της περιόδου «Το βάθος του ουρανού είναι πάντα κόκκινο»
2) Συγκρότησαν την οργάνωση OAS (Οργάνωση Μυστικός Στρατός).
3) Επανήλθε το 2009 από την κυβέρνηση Σαρκοζί 

4) Ο γερουσιαστής Μακάρθι και η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξαπέλυσε ένα τεράστιο κύμα αντικομμουνιστικών διώξεων. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του `50 εκδιώχτηκαν 
εκατοντάδες καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, κυβερνητικοί υπάλληλοι και απλοί εργαζόμενοι ως «πράκτορες του κομμουνισμού». Όσοι έμπαιναν σε αυτές τις 
μαύρες λίστες δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά πουθενά.
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Ο Γαλλικός Μάης δημιούργησε όλες τις συλλογικότητες της 
Επαναστατικής Αριστεράς και της Αναρχίας. Μέχρι τότε η 
Σοσιαλδημοκρατία και τα φιλοσοβιετικά Κομμουνιστικά 
Κόμματα ήταν οι μοναδικές πολιτικές συλλογικότητες που 
υπήρχαν στο μεταπολεμικό σκηνικό. Κοινοβουλευτική εναλλα-
κτική διαχείριση και γεωστρατηγική υποστήριξη της Σοσιαλι-
στικής «πατρίδας» ήταν οι μοναδικές υπαρκτές πολιτικές για το 
εργατικό κίνημα. Η Κομμουνιστική Επανάσταση είτε ήταν 
«επικίνδυνη περιπέτεια» είτε ήταν «αδύνατον να υλοποιηθεί και 
η προσπάθεια για αυτή θα εκθέσει τη Σοβιετική Ένωση» ήταν τα 
βασικά επιχειρήματα.
Όμως οι συνθήκες στον παγκόσμιο χάρτη μετά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιγαν εντελώς άλλες διαδικασίες.

Γαλλία και ΗΠΑ στον παγκόσμιο Χάρτη
Το ίδιο το Γαλλικό αστικό καθεστώς άνοιγε κερκόπορτες και 
αμφισβητήσεις στο διεθνές status quo. Τα κινήματα αποαποικι-
οποίησης ανάγκασαν τη Γαλλία να αποσυρθεί από τις αποικίες 
της στην Αλγερία, Καμπότζη, Λάος, Βιετνάμ. Το 1962, μάλιστα, 
στήνεται (αποτυχημένο) στρατιωτικό πραξικόπημα από 
ακροδεξιούς στρατιωτικούς² ενάντια στη δεξιά κυβέρνηση Ντε 
Γκωλ. Η νέα «ευρωπαϊκή» στρατηγική της Γαλλίας την οδηγεί να 
αποσυρθεί από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1966³ και 
δύο μήνες μετά ο Πρόεδρος Ντε Γκωλ επισκέπτεται τη Ρωσία 
υποδεχόμενος από ένα εκατομμύριο Σοβιετικούς πολίτες 
ανοίγοντας απευθείας πολιτικό δίαυλο Μόσχα - Παρισιού. 
Παράλληλα, ήδη από το 1964 είναι η πρώτη δυτική χώρα που 
έχει εγκαινιάσει πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με την Κομμου-
νιστική Κίνα.Την ώρα, όμως, που η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά 

Μάης ‘68: Όταν η ανατροπή της αστικής εξουσίας
έµεινε στη φαντασία των εξεγερµένων

Ο Γαλλικός Μάης του 1968 είναι μια ιστορική τομή για εργατικό και επαναστατικό κίνημα. Είκοσι 
τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τριάντα μετά τον Ισπανικό 

Εμφύλιο, οι λαϊκές μάζες ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο και διεκδικούν την ανατροπή του 
καθεστώτος. Η ευημερία που είχε χτιστεί μέσα από την δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη 

φαίνεται να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο. Εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές και εργάτες αναγκά-
ζουν την κυβέρνηση της Γαλλίας να αναζητήσει τη στρατιωτική υποστήριξη από τη Γερμανία. Όλα 
θυμίζουν ξανά την Παρισινή Κομμούνα του 1871 και το βάθος του ουρανού αστράφτει κόκκινο¹.

την «Ειρήνη» και τη «Δημοκρατία», οι ΗΠΑ έρχονται ως νέος 
«διάβολος» του πλανήτη. Οι επεμβάσεις σε Κούβα, Κορέα και 
Βιετνάμ την ανακηρύσσουν ως το νέο πλανητικό «αφεντικό» 
του ιμπεριαλισμού. Τα κινήματα σε όλο τον πλανήτη εναντιώνο-
νται στις Μακαρθικές διώξεις⁴ στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Έχοντας 
βγει από ένα αντιφασιστικό παγκόσμιο πόλεμο οι ΗΠΑ συνεχί-
ζουν να διατηρούν ρατσιστικούς νόμους ενάντια στους 
μαύρους πολίτες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ παίρνει μέχρι και 
βραβείο Νόμπελ το 1964 για τους αγώνες του για τα πολιτικά 
δικαιώματα των έγχρωμων.
Ο ρόλος της σοσιαλιστικής Ρωσίας, των φιλοσοβιετικών ΚΚ 
και τα νέα οράματα
Το παγκόσμιο εργατικό κίνημα βρισκόταν ενάντια σε κάθε 
ιμπεριαλιστική επέμβαση του Δυτικού στρατοπέδου και ήταν 
αλληλέγγυο στο αναδυόμενο αμερικανικό αντιπολεμικό κίνημα 
που ξεπήδαγε στη νέα μητρόπολη του καπιταλισμού. Όμως, 
άρχιζε να στέκεται προβληματισμένο και στη στάση του 
Ανατολικού Σοσιαλιστικού στρατοπέδου.

Μέχρι τότε οι τροτσκιστικές και αναρχικές αμφισβητήσεις 
βρίσκονταν σε περιθωριακό επίπεδο. Οι θεωρίες «εκφυλισμέ-
νου σοσιαλισμού», «σοσιαλιμπεριαλισμού» και «κρατικού 
καπιταλισμού» κυκλοφορούσαν σε κλειστές λέσχες μερικών 
δεκάδων. Η επιφυλακτική (τουλάχιστον!) στάση των Σοβιετικών 
απέναντι στα παρτιζάνικα κινήματα του 1944 της Γιουγκοσλα-
βίας, Αλβανίας, και Ελλάδας είχαν θαφτεί κάτω από τη συμφω-
νία της Γιάλτας. Ακόμα και η εξέγερση της Ουγγαρίας του 1956 
είχε θαφτεί κάτω από θεωρίες αντιδραστικών κινημάτων. 
Πλέον, όμως, σε όλο τον πλανήτη ξεπηδούν αντιιμπεριαλιστικά 
κινήματα που συναντούν τη διστακτικότητα της Μητέρας 
Ρωσίας.
Η ανατροπή της δικτατορίας Μπατίστα από τον Τσε και τον 
Κάστρο έρχεται με νουθεσίες της Μόσχας να μην σηκωθεί 

παραπάνω η ένταση με τις ΗΠΑ, ενώ το νέο κομμουνιστικό 
καθεστώς στην Κίνα ανακηρύσσει τη θεωρία των τριών πόλων 
ενάντια σε ΗΠΑ και Ρωσία. Στην Τσεχοσλοβακία που βρισκόταν 
υπό Σοβιετική επιρροή έχει ξεσπάσει ένα κίνημα δημοκρατικών 
δικαιωμάτων. Ακόμα και σε χώρες που είχαν επαναστατήσει 
ενάντια στο Δυτικό ιμπεριαλισμό ξεπηδούν φωνές ενάντια στη 
Σοβιετική Ένωση. Το κορυφαίο στέλεχος της Αλγερινής Επανά-
στασης Μπεν Μπελά κατηγορεί τη Ρωσία ως «ιμπεριαλιστική» 
απέναντι στο νέο ανεξάρτητο αλγερινό καθεστώς.
Τα Κομμουνιστικά Κόμματα σε αυτό το περιβάλλον επιλέγουν 
να στηρίξουν τις φιλοσοβιετικές στροφές των αστικών 
κυβερνήσεων παρά να εμπλακούν σε μια «τυχοδιωκτική» 
επαναστατική στρατηγική ανατροπών. Αυτή η συντηρητική 
τακτική των ΚΚ στρέφει τα νέα επαναστατικά κινήματα σε 
αναζήτηση νέων προτύπων. Το Κόκκινο Βιβλίο του Μάο 
βρίσκεται σε όλες τις φοιτητικές διαδηλώσεις ακόμα και στις 
ένοπλες περιφρουρήσεις των γκέτο από τους Μαύρους 
Πάνθηρες των ΗΠΑ. Ο Τσε ήταν το νέο σύμβολο της Επανάστα-

σης και η πορεία του από την Κούβα, στο Κονγκό και στη 
Βολιβία έδειχνε πως το Όραμα δεν μπορεί να περιοριστεί σε 
διπλωματικές συνθηκολογήσεις και σύνορα. Οι Τουπαμάρος 
στην Ουρουγουάη και οι Βιετκόνγκ στο Βιετνάμ ήταν τα 
σύγχρονα αντάρτικα που εμπνεόταν το δυτικό εργατικό κίνημα.
Οι συνθήκες στη Γαλλία και το ξέσπασμα του Γαλλικού Μάη
Μέσα από την οικονομική ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής 
Ευρώπης τα πανεπιστήμια πολλαπλασίασαν τους φοιτητές 
τους σπάζοντας ένα προαιώνιο «άβατο» για τις πληβείες τάξεις. 
Στη Γαλλία το 1946 υπήρχαν 123.000 φοιτητές, 200.000 το 
1961 και το 1968 είχαν εκτοξευτεί στις 514.000. Χιλιάδες 
νεολαίοι της εργατικής τάξης βρέθηκαν δίπλα – δίπλα διαπραγ-
ματευόμενοι τις ανησυχίες τους για την αυριανή κοινωνία. Παρ` 
όλη την οικονομική ανάπτυξη οι μισθοί για τους εργάτες 

Τεύχος 10, ΜΑΪ 2018

Συνέλευση κατάληψης
της Σορβόννης

Συνέλευση κατάληψης
εργοστασίου Citroen

1) Αναφορά στην πασίγνωστη εξάωρη ταινία για το Γαλλικό Μάη και για τα επαναστατικά κινήματα της περιόδου «Το βάθος του ουρανού είναι πάντα κόκκινο»
2) Συγκρότησαν την οργάνωση OAS (Οργάνωση Μυστικός Στρατός).
3) Επανήλθε το 2009 από την κυβέρνηση Σαρκοζί 

4) Ο γερουσιαστής Μακάρθι και η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξαπέλυσε ένα τεράστιο κύμα αντικομμουνιστικών διώξεων. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του `50 εκδιώχτηκαν 
εκατοντάδες καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, κυβερνητικοί υπάλληλοι και απλοί εργαζόμενοι ως «πράκτορες του κομμουνισμού». Όσοι έμπαιναν σε αυτές τις 
μαύρες λίστες δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά πουθενά.
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παρέμεναν χαμηλά και το κλίμα αστυνόμευσης και αυταρχι-
σμού φάνταζε άδικο και αναντίστοιχο. Οι πρώτες κινητοποιήσ-
εις άρχισαν για τους φοιτητικούς κοιτώνες. Μέχρι τότε υπήρχαν 
φοιτητικές εστίες αρρένων και θηλέων που απαγορεύονταν οι 
επισκέψεις αντίθετου φύλου.
Τα κινήματα σεξουαλικής απελευθέρωσης έδεναν με τα 
αντιφασιστικά και η αντιιμπεριαλιστική μάχη ενάντια στην 
επέμβαση των ΗΠΑ στο Βιετνάμ είχε εχθρό το «καθηγητικό, 
αυταρχικό κατεστημένο» των Πανεπιστημίων. Οι μικρές 
φοιτητικές επαναστατικές ομάδες διοργάνωναν ακτιβιστικές 
δράσεις πότε ενάντια στις φασιστικές ομάδες των υποστη-
ρικτών της OAS, πότε ενάντια σε δεξιούς καθηγητές και πάντα 
ενάντια στο «ρεφορμιστικό, ξεπουλημένο ΚΚ». Στις 22 Μάρτη 
του 1968 οι φοιτητές καταλαμβάνουν το πανεπιστήμιο της 
Ναντέρ ενάντια στην επέμβαση των Αμερικάνων στο Βιετνάμ 
και για ένα μήνα γίνεται το πολιτικό εργαστήρι των μικρών 
επαναστατικών ομάδων.

Τα συνθήματα «απαγορεύεται το απαγορεύεται», «ρεφορ-
μισμός = χλωροφόρμιο», «η φαντασία στην εξουσία», «εργάτες, 
πάρτε και συνεχίστε τον αγώνα από τα αδύναμα χέρια των 
φοιτητών», «CRS⁵=SS» γινόντουσαν πρόχειρες αφίσες και 
διακινόντουσαν σε όλο το Παρίσι. Μαζικές φοιτητικές δια-
δηλώσεις συνέπαιρναν και την εργατική τάξη. Από τις 11 Μαΐου 
αρχίζουν οι εργατικές απεργίες ενώ κάποια εργοστάσια 
μπαίνουν στο χορό των καταλήψεων.Οι επαναστατικές ομάδες 
προσπαθούν να φτιάξουν όργανα αυτοδιακυβέρνησης. 
Στήνουν Επαναστατικές Επιτροπές μαζικής προπαγάνδας 
προσπαθώντας να φέρουν ξανά το όραμα της «από τα κάτω» , 
οριζόντιας αυτοδιαχείρισης. Από τις 13 Μάη στήνεται το 
«Σοβιέτ Φοιτητών της Σορβόννης». Δημιουργείται μια αιρετή 
επιτροπή συγκεκριμένων σκοπών και περιορισμένης εξουσι-
οδότησης με διάρκειας ζωής μίας ημέρας. Κάθε μέρα γινόντου-

σαν εκλογές που αναδείκνυαν διαφορετική επιτροπή. Αλλά και 
στη Νάντη από τις 26 ως τις 31 Μάη μια Επαναστατική Απεργι-
ακή Επιτροπή δοκίμασε να ελέγξει την τροφοδοσία και διακίνη-
ση όλων των εμπορευμάτων της πόλης. Και τα δύο πειράματα 
κατέρρευσαν από δομικές αδυναμίες. Η ημερήσια εναλλαγή 
διέλυσε κάθε αξιοπιστία του «Σοβιέτ Φοιτητών». Μέσα σε δέκα 
μέρες είχαν αναπτυχθεί συμμορίες στη Σορβόννη δημι-
ουργώντας «κράτος εν κράτη» αναγκάζοντας σε εσωστρέφεια 
το φοιτητικό κίνημα και τελικά την αυτοδιάλυση του. Το ίδιο 
έγινε και στη Νάντη. Η προσπάθεια να στηθεί «έλεγχος εισόδου 
– εξόδου» στην πόλη παρ `όλο που αντιμετώπισε την αστυνο-
μία που δεν εμφανίστηκε πουθενά, δεν μπορούσε να δημιουρ-
γήσει ένα ασφαλές ταξικό κριτήριο. Από την πρώτη κιόλας μέρα 
πήρε «άδεια διακίνησης» κάθε μεγαλοκαπιταλιστής ακυρώνο-
ντας στην πράξη κάθε περιοριστική προσπάθεια.
Το πρόβλημα των εκατομμυρίων διαδηλωτών του Γαλλικού 
Μάη να πάνε παρακάτω, δεν ήταν τεχνικό, δεν οφειλόταν σε 
αριθμητικό πρόβλημα ούτε σε τεχνογνωσία. Μέσα σε αυτό το 

πολιτικό κλίμα αποσταθεροποίησης το Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα ετοιμάζουν μια κυβερνητική 
πρόταση που να διαδεχθεί την καταρρέουσα δεξιά κυβέρνηση. 
Ο Πρόεδρος Ντε Γκωλ έχει φύγει μυστικά στη Γερμανία και 
τίποτα δε φαίνεται να εμποδίζει την πολιτική εναλλαγή. Ο 
Γαλλικός Μάης έχει, όμως, ήδη δεχτεί την πρώτη του ήττα. Η 
αδυναμία του να κηρύξει ένα νέο επαναστατικό καθεστώς έχει 
μεταφέρει την πρωτοβουλία στην κοινοβουλευτική διαμεσολά-
βηση.
Το τέλος του Μάη και η δεξιά αντεπανάσταση
Το αστικό μπλοκ διέγνωσε άμεσα τη στρατηγική αδυναμία των 
επαναστατών. Την ώρα που το ΚΚ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
διοργάνωναν στις 29 Μάη πολιτική διαδήλωση προς το 
Προεδρικό Μέγαρο ο Ντε Γκωλ και ο πρωθυπουργός Πομπι-

ντού προετοίμαζαν την αντεπίθεση.
Την επομένη, 30 Μάη, ο Ντε Γκώλ κάνει δημόσιο αντικομμουνι-
στικό διάγγελμα. Διαλύει τη Βουλή, προκηρύσσει νέες εκλογές 
για τις 23 Ιούνη και καλεί δεξιές διαδηλώσεις υποστήριξης του 
καθεστώτος ενάντια στην «αληταρία» των οδοφραγμάτων και 
πως η Γαλλία απειλείται από τη «δικτατορία του ολοκληρωτικού 
κομμουνισμού». Την ίδια μέρα 500.000 δεξιοί διαδηλωτές 
εμφανίζονται στους δρόμους του Παρισιού με γαλλικές σημαίες 
και με συνθήματα «ο Κον Μπετίτ⁶ στο Νταχάου». Το καθεστώς 
είναι εδώ. Ξεκινούν συνομιλίες σε συνδικάτα να «κλείσουν» τις 
κινητοποιήσεις τους με οικονομικές παραχωρήσεις. Τα πανεπι-
στήμια συνεχίζουν να παραμένουν κατειλημμένα αλλά η 
ευκαιρία έχει, πλέον, χαθεί οριστικά.
Στις 12 του Ιούνη βγαίνουν παράνομες 12 συλλογικότητες του 
κινήματος ως υπεύθυνες για το Γαλλικό Μάη, ενώ τρεις μέρες 
αργότερα αμνηστεύονται όλοι οι ακροδεξιοί πραξικοπηματίες 
της OAS. Στις 16 του Ιούνη η αστυνομία εισβάλλει στη Σορβόνη 
διαλύοντας τη φοιτητική κατάληψη και το Σοβιέτ. Οι εκλογές 
που διεξάγονται μία βδομάδα αργότερα δείχνουν μια ιστορική 
άνοδο της δεξιάς. Η αποχή 35% στο Καρτιέ Λατέν⁷ έχει ένα 
στατιστικό ενδιαφέρον αλλά στην πραγματικότητα ο Γαλλικός 
Μάης έχασε μια ιστορική ευκαιρία ανατροπής.
Η κληρονομιά του Γαλλικού Μάη
Ο Γαλλικός Μάης πράγματι ξαναέφερε την Επανάσταση στο 
προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Δεκάδες συλλο-
γικότητες της Αριστεράς και της Αναρχίας ξεπήδησαν σε κάθε 
γωνιά ξαναδιαβάζοντας τις επαναστατικές στρατηγικές. 
Πενήντα χρόνια μετά, όμως, πρέπει να διαπιστώσουμε πως έχει 
δημιουργηθεί μια νέα παράδοση με προβληματική στρατηγική.

Μια βασική αγωνία των Επαναστατών στη δεκαετία του `60 
ήταν να ξεπεράσουν τη διστακτικότητα των ρεφορμιστικών 
κομμάτων και το «συντηρητισμό» της Σοσιαλιστικής Ρωσίας. 
Μέσα από την ανάλυση της «γραφειοκρατικοποίησης» αναλώ-
θηκαν σε ένα κυκεώνα αναζητήσεων ασφαλιστικών δικλείδων 
για να μη γραφειοκρατικοποιηθεί το Κόμμα και η Επανάσταση. 
Δυστυχώς εδώ και δεκαετίες «έχει πεταχτεί και το μωρό μαζί με 
τα απόνερα». Η απάντηση στη γραφειοκρατικοποιήση του 
Κόμματος είναι η μη δημιουργία κόμματος. Η απάντηση στη 
γραφειοκρατικοποίηση της Επανάστασης είναι η μη υλοποίηση 
της Επανάστασης. Δεκάδες συλλογικότητες εδώ και δεκαετίες 
υπονομεύουν τις ευθύνες των οργανωμένων δυνάμεων 
μετατρέποντάς τις σε ιεραπόστολους – προπαγανδιστές. Οι 
συλλογικότητες δεν είναι «οργανωτές» αλλά ακτιβιστές – 
πυροκροτητές γεγονότων. Η ανάθεση στον κινηματισμό είναι η 
προσπάθεια επανάληψης του Γαλλικού Μάη με την ελπίδα κάτι 
να πάει διαφορετικά.
Αντίστοιχη προβληματική έχουν κληρονομήσει στο αντιιμπερι-
αλιστικό κίνημα και οι συλλογικότητες που προήλθαν από το 
Γαλλικό Μάη. Την ώρα που τα αντάρτικα σε Κούβα, Κίνα και 
Βιετνάμ ύψωναν το συγκεκριμένο εδαφικοποιημένο κοινωνικό 
εξεγερτικό αγώνα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις έχουμε ένοπλη 
προπαγάνδα. Ο στρατός του Τσε και των Βιετκονγκ αναζητούν 
την εξουσία ενώ οι ένοπλες οργανώσεις στην Ευρώπη αναζη-
τούν το «ξύπνημα» της εργατικής τάξης. Η (σωστή) επαναστατι-
κή θέση «Νίκη στους Βιετκόγκ» ενάντια στο πασιφιστικό 
σύνθημα «ειρήνη στο Βιετνάμ» δεν διαμόρφωνε υποκείμενα 
ανατροπής αλλά παθητικούς υποστηρικτές άλλων στρατών.
Το μεγάλο δίδαγμα του Γαλλικού Μάη είναι πως οι επαναστατι-
κές συνθήκες έρχονται και παρέρχονται. Αυτό που έλλειψε 
εκείνο το διάστημα δεν ήταν ούτε η αυταπάρνηση, ούτε η 
αυτοθυσία, ούτε το ιδεολογικό οπλοστάσιο των ατομικοτήτων. 
Έλλειψε ένα ευέλικτο, μαζικό Επαναστατικό Υποκείμενο να 
σηκώσει το γάντι και να μετατρέψει το υπαρκτό εργατικό και 
νεολαιίστικό κίνημα σε Επαναστατική Δικτατορία εκπληρώνο-
ντας την ιστορική κληρονομιά του Ροβεσπιέρου και του 
Μπλανκί. Για να υψωνόταν η Κόκκινη Σημαία του Κομμουνι-
σμού στα Ηλύσια Πεδία.
Αλέξανδρος Γανδής
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παρέμεναν χαμηλά και το κλίμα αστυνόμευσης και αυταρχι-
σμού φάνταζε άδικο και αναντίστοιχο. Οι πρώτες κινητοποιήσ-
εις άρχισαν για τους φοιτητικούς κοιτώνες. Μέχρι τότε υπήρχαν 
φοιτητικές εστίες αρρένων και θηλέων που απαγορεύονταν οι 
επισκέψεις αντίθετου φύλου.
Τα κινήματα σεξουαλικής απελευθέρωσης έδεναν με τα 
αντιφασιστικά και η αντιιμπεριαλιστική μάχη ενάντια στην 
επέμβαση των ΗΠΑ στο Βιετνάμ είχε εχθρό το «καθηγητικό, 
αυταρχικό κατεστημένο» των Πανεπιστημίων. Οι μικρές 
φοιτητικές επαναστατικές ομάδες διοργάνωναν ακτιβιστικές 
δράσεις πότε ενάντια στις φασιστικές ομάδες των υποστη-
ρικτών της OAS, πότε ενάντια σε δεξιούς καθηγητές και πάντα 
ενάντια στο «ρεφορμιστικό, ξεπουλημένο ΚΚ». Στις 22 Μάρτη 
του 1968 οι φοιτητές καταλαμβάνουν το πανεπιστήμιο της 
Ναντέρ ενάντια στην επέμβαση των Αμερικάνων στο Βιετνάμ 
και για ένα μήνα γίνεται το πολιτικό εργαστήρι των μικρών 
επαναστατικών ομάδων.

Τα συνθήματα «απαγορεύεται το απαγορεύεται», «ρεφορ-
μισμός = χλωροφόρμιο», «η φαντασία στην εξουσία», «εργάτες, 
πάρτε και συνεχίστε τον αγώνα από τα αδύναμα χέρια των 
φοιτητών», «CRS⁵=SS» γινόντουσαν πρόχειρες αφίσες και 
διακινόντουσαν σε όλο το Παρίσι. Μαζικές φοιτητικές δια-
δηλώσεις συνέπαιρναν και την εργατική τάξη. Από τις 11 Μαΐου 
αρχίζουν οι εργατικές απεργίες ενώ κάποια εργοστάσια 
μπαίνουν στο χορό των καταλήψεων.Οι επαναστατικές ομάδες 
προσπαθούν να φτιάξουν όργανα αυτοδιακυβέρνησης. 
Στήνουν Επαναστατικές Επιτροπές μαζικής προπαγάνδας 
προσπαθώντας να φέρουν ξανά το όραμα της «από τα κάτω» , 
οριζόντιας αυτοδιαχείρισης. Από τις 13 Μάη στήνεται το 
«Σοβιέτ Φοιτητών της Σορβόννης». Δημιουργείται μια αιρετή 
επιτροπή συγκεκριμένων σκοπών και περιορισμένης εξουσι-
οδότησης με διάρκειας ζωής μίας ημέρας. Κάθε μέρα γινόντου-

σαν εκλογές που αναδείκνυαν διαφορετική επιτροπή. Αλλά και 
στη Νάντη από τις 26 ως τις 31 Μάη μια Επαναστατική Απεργι-
ακή Επιτροπή δοκίμασε να ελέγξει την τροφοδοσία και διακίνη-
ση όλων των εμπορευμάτων της πόλης. Και τα δύο πειράματα 
κατέρρευσαν από δομικές αδυναμίες. Η ημερήσια εναλλαγή 
διέλυσε κάθε αξιοπιστία του «Σοβιέτ Φοιτητών». Μέσα σε δέκα 
μέρες είχαν αναπτυχθεί συμμορίες στη Σορβόννη δημι-
ουργώντας «κράτος εν κράτη» αναγκάζοντας σε εσωστρέφεια 
το φοιτητικό κίνημα και τελικά την αυτοδιάλυση του. Το ίδιο 
έγινε και στη Νάντη. Η προσπάθεια να στηθεί «έλεγχος εισόδου 
– εξόδου» στην πόλη παρ `όλο που αντιμετώπισε την αστυνο-
μία που δεν εμφανίστηκε πουθενά, δεν μπορούσε να δημιουρ-
γήσει ένα ασφαλές ταξικό κριτήριο. Από την πρώτη κιόλας μέρα 
πήρε «άδεια διακίνησης» κάθε μεγαλοκαπιταλιστής ακυρώνο-
ντας στην πράξη κάθε περιοριστική προσπάθεια.
Το πρόβλημα των εκατομμυρίων διαδηλωτών του Γαλλικού 
Μάη να πάνε παρακάτω, δεν ήταν τεχνικό, δεν οφειλόταν σε 
αριθμητικό πρόβλημα ούτε σε τεχνογνωσία. Μέσα σε αυτό το 

πολιτικό κλίμα αποσταθεροποίησης το Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα ετοιμάζουν μια κυβερνητική 
πρόταση που να διαδεχθεί την καταρρέουσα δεξιά κυβέρνηση. 
Ο Πρόεδρος Ντε Γκωλ έχει φύγει μυστικά στη Γερμανία και 
τίποτα δε φαίνεται να εμποδίζει την πολιτική εναλλαγή. Ο 
Γαλλικός Μάης έχει, όμως, ήδη δεχτεί την πρώτη του ήττα. Η 
αδυναμία του να κηρύξει ένα νέο επαναστατικό καθεστώς έχει 
μεταφέρει την πρωτοβουλία στην κοινοβουλευτική διαμεσολά-
βηση.
Το τέλος του Μάη και η δεξιά αντεπανάσταση
Το αστικό μπλοκ διέγνωσε άμεσα τη στρατηγική αδυναμία των 
επαναστατών. Την ώρα που το ΚΚ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
διοργάνωναν στις 29 Μάη πολιτική διαδήλωση προς το 
Προεδρικό Μέγαρο ο Ντε Γκωλ και ο πρωθυπουργός Πομπι-

ντού προετοίμαζαν την αντεπίθεση.
Την επομένη, 30 Μάη, ο Ντε Γκώλ κάνει δημόσιο αντικομμουνι-
στικό διάγγελμα. Διαλύει τη Βουλή, προκηρύσσει νέες εκλογές 
για τις 23 Ιούνη και καλεί δεξιές διαδηλώσεις υποστήριξης του 
καθεστώτος ενάντια στην «αληταρία» των οδοφραγμάτων και 
πως η Γαλλία απειλείται από τη «δικτατορία του ολοκληρωτικού 
κομμουνισμού». Την ίδια μέρα 500.000 δεξιοί διαδηλωτές 
εμφανίζονται στους δρόμους του Παρισιού με γαλλικές σημαίες 
και με συνθήματα «ο Κον Μπετίτ⁶ στο Νταχάου». Το καθεστώς 
είναι εδώ. Ξεκινούν συνομιλίες σε συνδικάτα να «κλείσουν» τις 
κινητοποιήσεις τους με οικονομικές παραχωρήσεις. Τα πανεπι-
στήμια συνεχίζουν να παραμένουν κατειλημμένα αλλά η 
ευκαιρία έχει, πλέον, χαθεί οριστικά.
Στις 12 του Ιούνη βγαίνουν παράνομες 12 συλλογικότητες του 
κινήματος ως υπεύθυνες για το Γαλλικό Μάη, ενώ τρεις μέρες 
αργότερα αμνηστεύονται όλοι οι ακροδεξιοί πραξικοπηματίες 
της OAS. Στις 16 του Ιούνη η αστυνομία εισβάλλει στη Σορβόνη 
διαλύοντας τη φοιτητική κατάληψη και το Σοβιέτ. Οι εκλογές 
που διεξάγονται μία βδομάδα αργότερα δείχνουν μια ιστορική 
άνοδο της δεξιάς. Η αποχή 35% στο Καρτιέ Λατέν⁷ έχει ένα 
στατιστικό ενδιαφέρον αλλά στην πραγματικότητα ο Γαλλικός 
Μάης έχασε μια ιστορική ευκαιρία ανατροπής.
Η κληρονομιά του Γαλλικού Μάη
Ο Γαλλικός Μάης πράγματι ξαναέφερε την Επανάσταση στο 
προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Δεκάδες συλλο-
γικότητες της Αριστεράς και της Αναρχίας ξεπήδησαν σε κάθε 
γωνιά ξαναδιαβάζοντας τις επαναστατικές στρατηγικές. 
Πενήντα χρόνια μετά, όμως, πρέπει να διαπιστώσουμε πως έχει 
δημιουργηθεί μια νέα παράδοση με προβληματική στρατηγική.

Μια βασική αγωνία των Επαναστατών στη δεκαετία του `60 
ήταν να ξεπεράσουν τη διστακτικότητα των ρεφορμιστικών 
κομμάτων και το «συντηρητισμό» της Σοσιαλιστικής Ρωσίας. 
Μέσα από την ανάλυση της «γραφειοκρατικοποίησης» αναλώ-
θηκαν σε ένα κυκεώνα αναζητήσεων ασφαλιστικών δικλείδων 
για να μη γραφειοκρατικοποιηθεί το Κόμμα και η Επανάσταση. 
Δυστυχώς εδώ και δεκαετίες «έχει πεταχτεί και το μωρό μαζί με 
τα απόνερα». Η απάντηση στη γραφειοκρατικοποιήση του 
Κόμματος είναι η μη δημιουργία κόμματος. Η απάντηση στη 
γραφειοκρατικοποίηση της Επανάστασης είναι η μη υλοποίηση 
της Επανάστασης. Δεκάδες συλλογικότητες εδώ και δεκαετίες 
υπονομεύουν τις ευθύνες των οργανωμένων δυνάμεων 
μετατρέποντάς τις σε ιεραπόστολους – προπαγανδιστές. Οι 
συλλογικότητες δεν είναι «οργανωτές» αλλά ακτιβιστές – 
πυροκροτητές γεγονότων. Η ανάθεση στον κινηματισμό είναι η 
προσπάθεια επανάληψης του Γαλλικού Μάη με την ελπίδα κάτι 
να πάει διαφορετικά.
Αντίστοιχη προβληματική έχουν κληρονομήσει στο αντιιμπερι-
αλιστικό κίνημα και οι συλλογικότητες που προήλθαν από το 
Γαλλικό Μάη. Την ώρα που τα αντάρτικα σε Κούβα, Κίνα και 
Βιετνάμ ύψωναν το συγκεκριμένο εδαφικοποιημένο κοινωνικό 
εξεγερτικό αγώνα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις έχουμε ένοπλη 
προπαγάνδα. Ο στρατός του Τσε και των Βιετκονγκ αναζητούν 
την εξουσία ενώ οι ένοπλες οργανώσεις στην Ευρώπη αναζη-
τούν το «ξύπνημα» της εργατικής τάξης. Η (σωστή) επαναστατι-
κή θέση «Νίκη στους Βιετκόγκ» ενάντια στο πασιφιστικό 
σύνθημα «ειρήνη στο Βιετνάμ» δεν διαμόρφωνε υποκείμενα 
ανατροπής αλλά παθητικούς υποστηρικτές άλλων στρατών.
Το μεγάλο δίδαγμα του Γαλλικού Μάη είναι πως οι επαναστατι-
κές συνθήκες έρχονται και παρέρχονται. Αυτό που έλλειψε 
εκείνο το διάστημα δεν ήταν ούτε η αυταπάρνηση, ούτε η 
αυτοθυσία, ούτε το ιδεολογικό οπλοστάσιο των ατομικοτήτων. 
Έλλειψε ένα ευέλικτο, μαζικό Επαναστατικό Υποκείμενο να 
σηκώσει το γάντι και να μετατρέψει το υπαρκτό εργατικό και 
νεολαιίστικό κίνημα σε Επαναστατική Δικτατορία εκπληρώνο-
ντας την ιστορική κληρονομιά του Ροβεσπιέρου και του 
Μπλανκί. Για να υψωνόταν η Κόκκινη Σημαία του Κομμουνι-
σμού στα Ηλύσια Πεδία.
Αλέξανδρος Γανδής
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Αρχικά, να διευκρινίσουμε ότι όλη η συζήτηση είναι 
περιττή αν δεν έχει γίνει αντιληπτή η απουσία ενός 
κεντρικού ριζοσπαστικού υποκειμένου. Ριζοσπαστικού 
εννοώντας συγκρουσιακού, μαχητικού, εξωστρεφούς, 
με ξεκάθαρο θεωρητικό  υπόβαθρο, ταξική βάση, 
διεθνιστικό προσανατολισμό, τριβή με τις μάζες και με 
διαλεκτική, προσαρμοστική στρατηγική. Κοινώς, τη 
διαμεσολαβημένη έκφραση των από κάτω. Αν κάποιο 
κόμμα, συλλογικότητα ή άτομο κρίνει ότι οι ομάδες-
οργανώσεις του αναρχικού κινήματος ή τα κόμματα 
της αριστεράς είναι τα υποψήφια επαναστατικά 
εργαλεία στην Ελλάδα του 21ου αι. δεν έχει νόημα να 
προβληματίζεται και μπορεί να επιστρέψει στα 
σύννεφα. Ευτυχώς ως ΟΡΜΑ -δίχως να ευλογούμε τα 
γένια μας- απέχουμε παρασάγγας από αυτά τα 
συμπεράσματα, και έχουμε επισημάνει εξαρχής τη 
ζωτική ανάγκη συγκρότησης του υποκειμένου της 
εποχής μας, μια ανάγκη που πλησιάζει όλο και πιο 
καθαρά στο 1914. 

Τί εννοούμε αρχικά υποκείμενο στη συγκεκριμένη 
συζήτηση; Πρόκειται για τον φορέα που δρα, αντιδρά, 
επηρεάζει, επηρεάζεται, οδηγεί, οδηγείται και προσδιο-
ρίζεται με άξονα το ταξικό κίνημα. Όχι μια περιοχή της 
Αθήνας, κάποια αμφιθέατρα ή «μαγαζιά». Λειτουργεί 
με άξονα το ταξικό κίνημα και με απώτερο σκοπό, σε 
περίοδο ευρείας κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης, να 
κεφαλαιοποιήσει τη μαζική δυναμική με την κατάληψη 
της εξουσίας. Ή την αντικατάσταση της κρατικής 
εξουσίας με ένα νέο λαϊκό μοντέλο κοινωνικής και 
πολιτικής διαχείρισης, αν θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι 
στους ορισμούς. Εν ολίγοις, το  υποκείμενο θα λειτουρ-
γήσει ως το «νευρικό σύστημα» του κοινωνικού μπλοκ 
που θα επιχειρήσει να ανατρέψει το παρόν καθεστώς. 

Ποιος ο ρόλος της εξέγερσης σε αυτή τη διαδικασία; 
Στην αναρχική σκέψη, που τείνει συχνά να συλλαμβάν-
ει πολύ καλά τις ψυχολογικές παραμέτρους της ταξικής 
σύγκρουσης αλλά να χάνει το ευρύτερο στρατηγικό 
πλαίσιο, η εξέγερση μπορεί να λειτουργήσει ως «δημι-
ουργικό πάθος» και ως «επαναστατική γυμναστική». 
Κοινώς, είναι μια  κατάσταση όξυνσης της αντιπαράθε-
σης με το κράτος και τους μηχανισμούς του, που 
προκαλείται ώστε να εγείρει ή να κλιμακώσει την 
κινητοποίηση λαϊκών δυνάμεων προκειμένου να 
επέλθει η κοινωνική επανάσταση. Η τάση αυτή μπορεί 
να έχει χαρίσει στο βαθύ παρελθόν γενναίες στιγμές 
αλλά δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, 
δηλαδή αποφασιστικές νίκες. Χαρακτηριστικό παράδ-
ειγμα η τακτική της CNT στα 30s, όπου κάθε απεργία 
ήταν εν δυνάμει και μια εξέγερση, και εντέλει  γέμισε τις 
ισπανικές φυλακές με πολιτικούς κρατούμενους 
αποδυναμώνοντας την οργάνωση πριν το πραξικόπη-
μα Φράνκο. 

Στην κομμουνιστική σκέψη, η εξέγερση είναι η 
ανώτερη μορφή της ένοπλης πάλης των μαζών, αλλά 
και ταυτόχρονα, η τελική φάση ενός ευρύτερου κινημα-
τικού οργασμού που θα οδηγήσει στην κατάληψη της 
εξουσίας. Παρατηρώντας τις εξεγέρσεις του 19ου αι. οι 
Μαρξ-Ένγκελς αρχικά, προειδοποίησαν για το τί δεν 
πρέπει να χαρακτηρίζει την εξέγερση, δηλαδή ανοργα-
νωσιά, πολιτική αφέλεια και έλλειψη αποφασιστικότη-
τας. Ο Λένιν συμπλήρωσε τη θεωρία της εξέγερσης 
αναδεικνύοντας τη γνώση του συσχετισμού των 
δυνάμεων, τον καθοριστικό χώρο και χρόνο του ξεσπά-
σματος της εξέγερσης, τη σημασία του ένοπλου 
βραχίονα για την πραγματοποίησή της και κυρίως, την 
ένταξή της σε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο που 
μπορεί να είναι η (αρχή για την) κατάληψη της εξουσί-

Με τη συζήτηση του «πολιτικού υποκειµένου» να βρίσκεται τον τελευταίο καιρό 
και πάλι στην κινηµατική επικαιρότητα, κρίνουµε ότι χρειάζεται ένα ξεκαθάρι-
σµα βασικών εννοιών που αφορούν τις θεωρητικές επεξεργασίες της οργάνω-
σης και τα στρατηγικά όρια εντός των οποίων κινείται. Παράλληλα, θα υπο-

γραµµιστεί εκ νέου η αναγκαιότητα ενός νέου δρώντος υποκειµένου στον ελλα-
δικό χώρο. Ένα ζήτηµα φλέγον , του οποίου απλώς  θα ξύσουµε την επιφάνεια 
ώστε να επανέλθουµε στο µέλλον συµπληρώνοντας το κάδρο. Όλα αυτά, µε τις 
εµπειρίες του παρελθόντος, τα υλικά του παρόντος, στις συνθήκες του τώρα.

Για το υποκείµενο
και την κοµµουνιστική εξέγερση 

ας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Οκτώβρης του 
1917, η γιουγκοσλαβική εξέγερση στον Β’ Π.Π., η 
εξέγερση των Βιετναμέζων κομμουνιστών κλπ. 

Συνεπώς η εξέγερση μπορεί είτε α) να τείνει προς τον 
αυθορμητισμό, υποκινούμενη από δυνάμεις του 
κινήματος (και συνήθως με αφορμή κάποιο γεγονός) 
που μπορούν να διεξάγουν δράσεις με μεγάλη ένταση 
αλλά χωρίς κάποιον ευρύτερο στρατηγικό στόχο (κάτι 
σαν ξεσπάθωμα), είτε β) να είναι αναπόσπαστο μέρος 
ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου. Εννοείται ότι και 
στις δύο περιπτώσεις, τυχόν κατάπνιξή της μπορεί να 
επιφέρει τεράστιο κόστος (βλ. Δεκεμβριανά), εξού και 
όπως είχε  προειδοποιήσει ο Ένγκελς, «η εξέγερση δεν 
είναι παιχνίδι». 

Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Η εξεγερσιακές συλλογικές 
δράσεις του 2008 υπέδειξαν ό,τι ακριβώς αναφέραμε 
παραπάνω για τη θεωρία της εξέγερσης. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν άφησαν μνήμες, παραστάσεις, εμπει-
ρίες και σημεία αναφοράς. Ωστόσο, απ’ όλες αυτές τις 
συγκρούσεις, τις μάχες, τις διαδηλώσεις, τα δακρυγό-
να, τις προσαγωγές κλπ που συνέβησαν και τότε και το 
2011-12, το υποκείμενο που καρπώθηκε όλη αυτήν 
την κινηματική υπεραξία δεν ήταν κάποια αναρχική 
οργάνωση ή ένα επαναστατικό-κομμουνιστικό κόμμα, 
(το πρώτο γιατί δεν λειτουργεί πολιτικά, το δεύτερο 
γιατί πολύ απλά δεν υφίσταται) αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ένα από τα «θετικά» της μνημονιακής περιόδου 
ωστόσο, δηλαδή της τελευταίας δεκαετίας στο σύνολο, 
αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί παίκτες του ευρύτερου 
ανταγωνιστικού κινήματος χάσανε τις «μάσκες» τους. 
Η πολιτική (και όχι απαραίτητα κινηματική) γύμνια των 
εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ δρώντων (αριστερά κόμματα 
και αναρχικό κίνημα) φάνηκε αρχικά από τη συσπείρω-
ση γύρω από το μετέπειτα κυβερνητικό κόμμα με μια 
λογική του τύπου «ας αναλάβει αυτός και εμείς θα 
πιέζουμε από τα κάτω». Όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ 
«πρόδωσε», αυτή η πολιτική γύμνια, που με τη σειρά 
της είναι απότοκο άλλων παθογενειών, ήταν ακόμα πιο 
εκκωφαντική. Το ίδιο και η διετής υποχώρηση που 
ακολούθησε. Μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα ότι 
ελάχιστοι δρώντες του κινηματικού χώρου έχουν κάνει 
την αυτοκριτική τους για τα προηγούμενα χρόνια, κάτι 
που αποτυπώνει με τραγική ειλικρίνεια την απουσία -
μεταξύ άλλων- μιας πενιχρής διαλεκτικής. Και πάνω 
απ’ όλα θολώνουν την κατάληξη της περιόδου: την 
ήττα. 

Όλα αυτά υποδεικνύουν τη ζωτική ανάγκη ανα-
συγκρότησης του πολιτικού  υποκειμένου. Το υποκ-
είμενο δεν θα είναι ούτε κάποια γκρούπα μηδενιστών 
ούτε μια καταθλιπτική αριστερή παράταξη. Χρειάζο-

νται επειγόντως πολιτικές επεξεργασίες που θα φτά-
νουν στο κόκκαλο. Τόσο για τα στοιχεία που θα σχημα-
τίσουν έναν νέο φορέα, όσο και το θεωρητικό υπόβα-
θρο της σύγχρονης στρατηγικής του. Το κοινωνικό 
μπλοκ του μέλλοντός μας πρέπει να βασίζεται στην 
κατακερματισμένη εργατική τάξη του «ύστερου» 
καπιταλισμού, σε προοδευτικά κομμάτια της νεολαίας 
μεσοαστικής τάξης των ανέργων καθώς και στο 
υπάρχον ριζοσπαστικό καύσιμο ταυτόχρονα. Παράλ-
ληλα, θα χρειαστεί να εκπονήσει συγκροτημένες 
θέσεις για τη θέση της χώρας στον διεθνή συσχετισμό 
δύναμης, τη θέση της στο ευρωπαϊκό-παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα και τους τρόπους που θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει ενδεχόμενους τριγμούς στη 
νευραλγική αυτή περιοχή του πλανήτη. Πράγματα που 
παλαιότερα μπορεί να θεωρούνταν δεδομένα για τα 
επαναστατικά υποκείμενα άλλων περιόδων, έχουμε 
φτάσει σε σημείο να τα θεωρούμε ζητούμενα. Αυτός 
λοιπόν πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας, 
λαμβάνοντας σάρκα και οστά και όχι θεωρητικολογίες 
και στερεοτυπικές ανακοινώσεις. Παραγωγή συγκρο-
τημένης  πολιτικής σκέψης που θα εκφραστεί από 
πολιτικούς δρώντες. Κάθε κρίση γεννά κακουχίες αλλά 
και πολιτικές ευκαιρίες για το ταξικό κίνημα. Απλώς, για 
να γίνει πράξη το συγκεκριμένο προσές, οφείλουμε να 
αντιληφθούμε την ανάγκη του. Αν το αντιληφθούμε, 
τότε έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην 
ιστορικότητα της περιόδου. 

Για να ζωντανέψει λοιπόν το όραμα της κομμουνιστι-
κής εξέγερσης χρειάζεται πρώτα να υπάρξει ξ α ν ά το 
υποκείμενο. Και εκεί ακριβώς στοχεύουμε. 

Αντρέι Ζελιάμποφ

Τεύχος 10, ΜΑΪ 2018
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Αρχικά, να διευκρινίσουμε ότι όλη η συζήτηση είναι 
περιττή αν δεν έχει γίνει αντιληπτή η απουσία ενός 
κεντρικού ριζοσπαστικού υποκειμένου. Ριζοσπαστικού 
εννοώντας συγκρουσιακού, μαχητικού, εξωστρεφούς, 
με ξεκάθαρο θεωρητικό  υπόβαθρο, ταξική βάση, 
διεθνιστικό προσανατολισμό, τριβή με τις μάζες και με 
διαλεκτική, προσαρμοστική στρατηγική. Κοινώς, τη 
διαμεσολαβημένη έκφραση των από κάτω. Αν κάποιο 
κόμμα, συλλογικότητα ή άτομο κρίνει ότι οι ομάδες-
οργανώσεις του αναρχικού κινήματος ή τα κόμματα 
της αριστεράς είναι τα υποψήφια επαναστατικά 
εργαλεία στην Ελλάδα του 21ου αι. δεν έχει νόημα να 
προβληματίζεται και μπορεί να επιστρέψει στα 
σύννεφα. Ευτυχώς ως ΟΡΜΑ -δίχως να ευλογούμε τα 
γένια μας- απέχουμε παρασάγγας από αυτά τα 
συμπεράσματα, και έχουμε επισημάνει εξαρχής τη 
ζωτική ανάγκη συγκρότησης του υποκειμένου της 
εποχής μας, μια ανάγκη που πλησιάζει όλο και πιο 
καθαρά στο 1914. 

Τί εννοούμε αρχικά υποκείμενο στη συγκεκριμένη 
συζήτηση; Πρόκειται για τον φορέα που δρα, αντιδρά, 
επηρεάζει, επηρεάζεται, οδηγεί, οδηγείται και προσδιο-
ρίζεται με άξονα το ταξικό κίνημα. Όχι μια περιοχή της 
Αθήνας, κάποια αμφιθέατρα ή «μαγαζιά». Λειτουργεί 
με άξονα το ταξικό κίνημα και με απώτερο σκοπό, σε 
περίοδο ευρείας κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης, να 
κεφαλαιοποιήσει τη μαζική δυναμική με την κατάληψη 
της εξουσίας. Ή την αντικατάσταση της κρατικής 
εξουσίας με ένα νέο λαϊκό μοντέλο κοινωνικής και 
πολιτικής διαχείρισης, αν θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι 
στους ορισμούς. Εν ολίγοις, το  υποκείμενο θα λειτουρ-
γήσει ως το «νευρικό σύστημα» του κοινωνικού μπλοκ 
που θα επιχειρήσει να ανατρέψει το παρόν καθεστώς. 

Ποιος ο ρόλος της εξέγερσης σε αυτή τη διαδικασία; 
Στην αναρχική σκέψη, που τείνει συχνά να συλλαμβάν-
ει πολύ καλά τις ψυχολογικές παραμέτρους της ταξικής 
σύγκρουσης αλλά να χάνει το ευρύτερο στρατηγικό 
πλαίσιο, η εξέγερση μπορεί να λειτουργήσει ως «δημι-
ουργικό πάθος» και ως «επαναστατική γυμναστική». 
Κοινώς, είναι μια  κατάσταση όξυνσης της αντιπαράθε-
σης με το κράτος και τους μηχανισμούς του, που 
προκαλείται ώστε να εγείρει ή να κλιμακώσει την 
κινητοποίηση λαϊκών δυνάμεων προκειμένου να 
επέλθει η κοινωνική επανάσταση. Η τάση αυτή μπορεί 
να έχει χαρίσει στο βαθύ παρελθόν γενναίες στιγμές 
αλλά δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, 
δηλαδή αποφασιστικές νίκες. Χαρακτηριστικό παράδ-
ειγμα η τακτική της CNT στα 30s, όπου κάθε απεργία 
ήταν εν δυνάμει και μια εξέγερση, και εντέλει  γέμισε τις 
ισπανικές φυλακές με πολιτικούς κρατούμενους 
αποδυναμώνοντας την οργάνωση πριν το πραξικόπη-
μα Φράνκο. 

Στην κομμουνιστική σκέψη, η εξέγερση είναι η 
ανώτερη μορφή της ένοπλης πάλης των μαζών, αλλά 
και ταυτόχρονα, η τελική φάση ενός ευρύτερου κινημα-
τικού οργασμού που θα οδηγήσει στην κατάληψη της 
εξουσίας. Παρατηρώντας τις εξεγέρσεις του 19ου αι. οι 
Μαρξ-Ένγκελς αρχικά, προειδοποίησαν για το τί δεν 
πρέπει να χαρακτηρίζει την εξέγερση, δηλαδή ανοργα-
νωσιά, πολιτική αφέλεια και έλλειψη αποφασιστικότη-
τας. Ο Λένιν συμπλήρωσε τη θεωρία της εξέγερσης 
αναδεικνύοντας τη γνώση του συσχετισμού των 
δυνάμεων, τον καθοριστικό χώρο και χρόνο του ξεσπά-
σματος της εξέγερσης, τη σημασία του ένοπλου 
βραχίονα για την πραγματοποίησή της και κυρίως, την 
ένταξή της σε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο που 
μπορεί να είναι η (αρχή για την) κατάληψη της εξουσί-

Με τη συζήτηση του «πολιτικού υποκειµένου» να βρίσκεται τον τελευταίο καιρό 
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σµα βασικών εννοιών που αφορούν τις θεωρητικές επεξεργασίες της οργάνω-
σης και τα στρατηγικά όρια εντός των οποίων κινείται. Παράλληλα, θα υπο-
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εµπειρίες του παρελθόντος, τα υλικά του παρόντος, στις συνθήκες του τώρα.

Για το υποκείµενο
και την κοµµουνιστική εξέγερση 

ας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Οκτώβρης του 
1917, η γιουγκοσλαβική εξέγερση στον Β’ Π.Π., η 
εξέγερση των Βιετναμέζων κομμουνιστών κλπ. 

Συνεπώς η εξέγερση μπορεί είτε α) να τείνει προς τον 
αυθορμητισμό, υποκινούμενη από δυνάμεις του 
κινήματος (και συνήθως με αφορμή κάποιο γεγονός) 
που μπορούν να διεξάγουν δράσεις με μεγάλη ένταση 
αλλά χωρίς κάποιον ευρύτερο στρατηγικό στόχο (κάτι 
σαν ξεσπάθωμα), είτε β) να είναι αναπόσπαστο μέρος 
ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου. Εννοείται ότι και 
στις δύο περιπτώσεις, τυχόν κατάπνιξή της μπορεί να 
επιφέρει τεράστιο κόστος (βλ. Δεκεμβριανά), εξού και 
όπως είχε  προειδοποιήσει ο Ένγκελς, «η εξέγερση δεν 
είναι παιχνίδι». 

Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Η εξεγερσιακές συλλογικές 
δράσεις του 2008 υπέδειξαν ό,τι ακριβώς αναφέραμε 
παραπάνω για τη θεωρία της εξέγερσης. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν άφησαν μνήμες, παραστάσεις, εμπει-
ρίες και σημεία αναφοράς. Ωστόσο, απ’ όλες αυτές τις 
συγκρούσεις, τις μάχες, τις διαδηλώσεις, τα δακρυγό-
να, τις προσαγωγές κλπ που συνέβησαν και τότε και το 
2011-12, το υποκείμενο που καρπώθηκε όλη αυτήν 
την κινηματική υπεραξία δεν ήταν κάποια αναρχική 
οργάνωση ή ένα επαναστατικό-κομμουνιστικό κόμμα, 
(το πρώτο γιατί δεν λειτουργεί πολιτικά, το δεύτερο 
γιατί πολύ απλά δεν υφίσταται) αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ένα από τα «θετικά» της μνημονιακής περιόδου 
ωστόσο, δηλαδή της τελευταίας δεκαετίας στο σύνολο, 
αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί παίκτες του ευρύτερου 
ανταγωνιστικού κινήματος χάσανε τις «μάσκες» τους. 
Η πολιτική (και όχι απαραίτητα κινηματική) γύμνια των 
εξ αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ δρώντων (αριστερά κόμματα 
και αναρχικό κίνημα) φάνηκε αρχικά από τη συσπείρω-
ση γύρω από το μετέπειτα κυβερνητικό κόμμα με μια 
λογική του τύπου «ας αναλάβει αυτός και εμείς θα 
πιέζουμε από τα κάτω». Όταν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ 
«πρόδωσε», αυτή η πολιτική γύμνια, που με τη σειρά 
της είναι απότοκο άλλων παθογενειών, ήταν ακόμα πιο 
εκκωφαντική. Το ίδιο και η διετής υποχώρηση που 
ακολούθησε. Μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα ότι 
ελάχιστοι δρώντες του κινηματικού χώρου έχουν κάνει 
την αυτοκριτική τους για τα προηγούμενα χρόνια, κάτι 
που αποτυπώνει με τραγική ειλικρίνεια την απουσία -
μεταξύ άλλων- μιας πενιχρής διαλεκτικής. Και πάνω 
απ’ όλα θολώνουν την κατάληξη της περιόδου: την 
ήττα. 

Όλα αυτά υποδεικνύουν τη ζωτική ανάγκη ανα-
συγκρότησης του πολιτικού  υποκειμένου. Το υποκ-
είμενο δεν θα είναι ούτε κάποια γκρούπα μηδενιστών 
ούτε μια καταθλιπτική αριστερή παράταξη. Χρειάζο-

νται επειγόντως πολιτικές επεξεργασίες που θα φτά-
νουν στο κόκκαλο. Τόσο για τα στοιχεία που θα σχημα-
τίσουν έναν νέο φορέα, όσο και το θεωρητικό υπόβα-
θρο της σύγχρονης στρατηγικής του. Το κοινωνικό 
μπλοκ του μέλλοντός μας πρέπει να βασίζεται στην 
κατακερματισμένη εργατική τάξη του «ύστερου» 
καπιταλισμού, σε προοδευτικά κομμάτια της νεολαίας 
μεσοαστικής τάξης των ανέργων καθώς και στο 
υπάρχον ριζοσπαστικό καύσιμο ταυτόχρονα. Παράλ-
ληλα, θα χρειαστεί να εκπονήσει συγκροτημένες 
θέσεις για τη θέση της χώρας στον διεθνή συσχετισμό 
δύναμης, τη θέση της στο ευρωπαϊκό-παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα και τους τρόπους που θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει ενδεχόμενους τριγμούς στη 
νευραλγική αυτή περιοχή του πλανήτη. Πράγματα που 
παλαιότερα μπορεί να θεωρούνταν δεδομένα για τα 
επαναστατικά υποκείμενα άλλων περιόδων, έχουμε 
φτάσει σε σημείο να τα θεωρούμε ζητούμενα. Αυτός 
λοιπόν πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας, 
λαμβάνοντας σάρκα και οστά και όχι θεωρητικολογίες 
και στερεοτυπικές ανακοινώσεις. Παραγωγή συγκρο-
τημένης  πολιτικής σκέψης που θα εκφραστεί από 
πολιτικούς δρώντες. Κάθε κρίση γεννά κακουχίες αλλά 
και πολιτικές ευκαιρίες για το ταξικό κίνημα. Απλώς, για 
να γίνει πράξη το συγκεκριμένο προσές, οφείλουμε να 
αντιληφθούμε την ανάγκη του. Αν το αντιληφθούμε, 
τότε έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην 
ιστορικότητα της περιόδου. 

Για να ζωντανέψει λοιπόν το όραμα της κομμουνιστι-
κής εξέγερσης χρειάζεται πρώτα να υπάρξει ξ α ν ά το 
υποκείμενο. Και εκεί ακριβώς στοχεύουμε. 

Αντρέι Ζελιάμποφ
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Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε μια τέτοια κατάσταση, 
δηλαδή μια συμμορία που με κέντρο μια γειτονιά πραγματο-
ποιεί ρατσιστικές επιθέσεις. Μια παρόμοια κατάσταση έχουμε 
και στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή της Γκορίτσας. Η πολιτική 
πίεση και οι συνεχόμενες νίκες του αντιφασιστικού κινήματος 
απέναντι στην Χρυσή Αυγή, την έχουν φέρει σε πολιτική 
αδυναμία να πραγματοποιήσει κεντρικές πολιτικές 
συγκεντρώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ένταση της 
δράσης της μέσω συμμοριών τραμπούκων, οι οποίοι λειτουρ-
γούν υπό την πολιτική της κάλυψη αλλά όχι ανοιχτά σαν 
κομματική δράση. Οι καμουφλαρισμένες αυτές φασιστικές 
συμμορίες πάντα προσπαθούν να προβάλλουν μια άλλη αιτία 
της δράσης τους, πέρα από τη φασιστική τους υπόσταση. Στην 
προκειμένη περίπτωση της παλιάς Κοκκινιάς, επιχειρήθηκε να 
λάβει χαρακτηριστικά γειτονιάς της τοπικής ομάδας, ώστε να 
μην προβληφθούν τα αντιφασιστικά χαρακτηριστικά της 
δράσης της οργάνωσής μας.
Από την πρώτη μέρα, ξεκίνησαν στα social media αναρτήσεις 
από συγκεκριμένο πρόσωπο της Θύρας 7, τον Νίκο Ανδρόνικο, 
γνωστό ως «Χάρο», με σκοπό να συσκοτίσουν την κατάσταση. 
Δηλαδή να αφεθούν τα φασιστικά χαρακτηριστικά της εν λόγω 
συμμορίας και να μπουν περιεχόμενα στη σύγκρουση που να 
αφορούν την γειτονιά, την ομάδα, κλπ. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που οι αντιφασιστικές μάχες επιχειρούνται να συσκοτιστούν με 
αυτό τον τρόπο, σε ξεκάθαρα φασιστικές επιθέσεις να επιχειρ-
είται η κυριαρχία άλλων κοινωνικών ταυτοτήτων των επιτι-
θέμενων φασιστών. Ο ιδιωτικός στρατός του Μελισσανίδη 
που, με όρους παρακράτους, επιτίθεται σε πολιτικούς χώρους 
και αγωνιστές/ριες στη Φιλαδέλφεια, να ορίζεται σαν 
ΑΕΚτζήδες που θέλουν γήπεδο για την ομάδα τους. Η 
πυρπόληση της κατάληψης Liberta�a στη Θεσσαλονίκη κατά 
τη διάρκεια του εθνικιστικού συλλαλητηρίου να χρεώνεται σε 
οπαδούς του ΠΑΟΚ και η κουβέντα να είναι άμα είναι από τον 
τάδε ή από το δείνα σύνδεσμο. Για μας, όλη αυτή η κουβέντα 
είναι ιδιαιτέρως προβληματική, δεν έχει να προσφέρει τίποτα 
στην ανάγνωση της αντιφασιστικής μάχης, προκαλεί μόνο 
σύγχυση και είναι άλλη μια κάλυψη για τους φασίστες. Το 
κομμάτι της κερκίδας δεν είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, 
είναι άλλο ένα πεδίο για προπαγάνδα των συλλογικοτήτων και 
των οργανώσεων της τάξης. Το αν εκεί μέσα δημιουργούνται, 
συσπειρώνονται και δρούνε φασιστικές και ναζιστικές συμμο-
ρίες, είναι χρέος του αντιφασιστικού κινήματος να τις βρίσκει 
και να τις τσακίζει, όπως κάνει σε κάθε ανάλογο κοινωνικό 
πεδίο. Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα σωματεία, στις 

γειτονιές. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να παλινδρομεί αυτή 
η κατεύθυνση επειδή μπαίνουν μπροστά άλλες κοινωνικές 
ταυτότητες: του οπαδού, του φίλαθλου – τρίχες κατσαρές.
Είναι χρέος του αντιφασιστικού κινήματος να αντιπαρατεθεί με 
τους φασίστες με κάθε τρόπο που ορίζει η συγκυρία. Πρέπει να 
γίνει κοινώς αντιληπτό ότι όσο η Χρυσή Αυγή θα στριμώχνεται 
πολιτικά, τόσο θα ξεπετάγονται παράλληλες ιστορίες με 
νυχτερινές επιθέσεις, τραμπουκισμούς, κλπ. Οι συλλήψεις των 
ΑΜΕ και των Combat 18 αποδεικνύουν ξεκάθαρα τις οργανωτι-
κές σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τον λεγόμενο κατ’ επίφαση 
«αυτόνομο» εθνικιστικό χώρο. Όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι 
αδέσποτοι τραμπούκοι, μαχαιροβγάλτες ή αποτυχημένοι 
βομβιστές αποτελούν οργανωτικό κομμάτι του φασιστικού 
σχεδίου, που μπορεί να μην αναλαμβάνει η Χρυσή Αυγή την 
ευθύνη για την δράση τους αλλά παραμένει ένα πολιτικό 
κέντρο που λειτουργεί σαν ομπρέλα για το σύνολο της δράσης 
των ακροδεξιών στη χώρα αναλαμβάνοντας την ευθύνη ή 
διαχωρίζοντας την θέση της, ανάλογα με την συγκυρία και τους 
πολιτικούς συσχετισμούς της κάθε περιόδου.
Το αντιφασιστικό κίνημα με την εμπειρία των νικών απέναντι 
στη Χρυσή Αυγή θα τσακίσει οποιαδήποτε προσπάθεια 
αναδιάρθρωσης της ναζιστικής γκρούπας. Είτε αυτή περιλαμ-
βάνει ένα νόμιμο πρόσωπο, μια σοβαρή Χρυσή Αυγή, είτε με 
την δημιουργία ακέφαλων πυρήνων ναζιστικής δράσης, 
αποτελούν τακτικές του ίδιου πολιτικού σχεδίου. Η σωστή 
ανάλυση των δεδομένων της κάθε επιμέρους μάχης είναι το 
κλειδί για την νίκη. Όπως έγινε στο Πειραιά και πολύ πιο 
συγκεκριμένα στο Πέραμα, η μεθοδική απαγκίστρωση των 
φασιστικών πυρήνων από τον κοινωνικό ιστό είναι το κλειδί για 
τον τελικό εξοβελισμό τους από κάθε γειτονιά. Με μεθοδική 
δουλειά στα σχολεία, τους χώρους εργασίας, κλπ., δημιουρ-
γούμε ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους φασίστες.
Παρ’ όλη την εθνικιστική έξαρση τη τελευταίας περιόδου που 
θα έμοιαζε βούτυρο στο ψωμί των φασιστών, το αντιφασιστικό 
κίνημα με την συνεχόμενη δράση του δεν έχει επιτρέψει τη 
δημιουργία μιας κοινωνικής τάσης προς τα φασιστικά προτάγ-
ματα. Ήδη το διεθνές κλίμα, με την άνοδο της ακροδεξιάς, 
σιγοντάρει κι αυτό προς μια τέτοια κατεύθυνση παρ όλα αυτά 
οι νίκες του αντιφασιστικού κινήματος, η συνεχόμενη πρόοδός 
του και οι τομές που βάζει στο σύνολο του ταξικού κινήματος, 
ανοίγουν νέους δρόμους προσέγγισης των ζητημάτων, 
κλείνοντας παράλληλα το δρόμο στις φασιστικές συμμορίες 
που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Ο διεθνισμός δεν μπορεί να είναι μία αφηρημένη έννοια, ένα 
σύνθημα στον δρόμο, μία ακόμα διακήρυξη, αλλά ένα ζωντανό 
σύνολο μάχης με συγκεκριμένα κάθε φορά μέτωπα και αιχμές, 
που καλείται να αντιπαλέψει τον εθνικισμό, τον πλέον 
θεμελιώδη λίθο του αστικού κράτους είτε σε καιρό ειρήνης είτε 
πολέμου. Χωρίς υποχωρήσεις απέναντι στις επιδιώξεις της 
ελληνικής αστικής τάξης και την επιθετικότητα της, χωρίς 
κανένα προπέτασμα σωβινισμού και πατριδολαγνείας που το 
μόνο που κάνει είναι να σπέρνει την σύγχυση. Αλλά και χωρίς 
να εκχωρεί χώρο και περιθώριο εμφάνισης της ακροδεξιάς στο 
όνομα ενός στείρου αντικυβερνητισμού και ακόμα συνυπάρ-
χουν ταξικές δυνάμεις και ακροδεξιές αγέλες. Ούτε όμως με 
μουδιασμένες διακηρύξεις που πέρα των πηχαίων τίτλων 
αδυνατούν να δώσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανατρο-
πής μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τον διεθνισμό σε 
άτολμο βήμα μένοντας στα μισά του δρόμου.
Η πάλη για την αναγνώριση της δημοκρατίας της Μακεδονίας 
με το συνταγματικό όνομά τη και της μακεδονικής μειονότητας 
από αυτή την πλευρά των συνόρων, η υπονόμευση του ́ δικού’ 
μας στρατού, μαζί με το έμπρακτο τσάκισμα κάθε ακροδεξιάς 
πρακτικής που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το εθνικι-
στικό κλίμα είναι οι πυλώνες που μπορεί να σταθεί ένας 
διεθνισμός στην κατεύθυνση της αποτροπής του πολέμου και 
της διεθνιστικής ενότητας των εργατών από κάθε μεριά των 
συνόρων.
Κανένας όμως διεθνισμός δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του 
και να παίξει προωθητικό ρόλο στο κίνημα αν δεν τολμήσει να 
ανοίξει όλη την θεματολογία χωρίς να «στρογγυλεύει» τις 
θέσεις στην εργατική τάξη και νεολαία σε πλατιά ακροατήρια. 
Το άνοιγμα της συζήτησης και της επιχειρηματολογίας σε 
σχολές εργατικούς χώρους και γειτονιές, η ζύμωση με κάθε 
αγωνιστή για κάθε όψη του διεθνισμού είναι το απαραίτητο 
καύσιμο για την συνέχεια. Έτσι μπορεί να συγκροτηθεί μέσα 
στο ταξικό κίνημα και στην κοινωνία ένας ουσιαστικός διεθνι-
στικός πόλος που να αντιμετωπίζει τον πατριωτισμό κάθε 
είδους, που θα ξεπεράσει τον αφηρημένο αντιμπεριαλισμό 
βάζοντας συγκεκριμένα καθήκοντα πάλης συντρίβοντας τους 
φασίστες και την ακροδεξιά προσπάθεια ανασυγκρότησης 
προχωρώντας στο μπλοκάρισμα της αστικής τάξης. Οι 
εμπειρίες από το αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα της εποχή 
της Μικρασιατικής εκστρατείας και οι διεθνιστικές αντιπολεμι-
κές προσπάθειες του Α Παγκόσμιου πολέμου που οδήγησε 
στην εξεγέρσεις του 1917 είναι οι οδηγοί.
Σε αυτή την κατεύθυνση μία σειρά οργανώσεων επέλεξε σε 
συνέχεια μίας πρώτης πρωτοβουλίας για το Μακεδονικό, που 
οργάνωσε τμήμα της αντισυγκέντρωσης στο μακεδονικό 
συλλαλητήριο της Αθήνας μαζί με άλλες ταξικές δυνάμεις στα 
Προπύλαια και αργότερα μία εκδήλωση και μία διαδήλωση, να 
ξεκινήσουν μία διεθνιστική πρωτοβουλία μέσα από μία σειρά 

τοπικών εκδηλώσεων συζητήσεων στην κατεύθυνση μίας 
κεντρικής διαδήλωσης το Σάββατο 2 Ιουνίου και μίας διεθνιστι-
κής συνέλευσης την Κυριακή 3 Ιουνίου. Ήδη οι πρώτες τοπικές 
εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πετρούπολη στις 
12 Μαΐου και στον Πειραιά στις 18 Μαΐου, και προγραμματίζο-
νται οι επόμενες μέσα στον μήνα.
Οι οργανώσεις της Διεθνιστικής Πρωτοβουλίας είναι οι 
Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ, η Αντι-
πολεμική Διεθνιστική Κίνηση (ΑΔΚ), το Εργατικό Επαναστατικό 
Κόμμα (ΕΕΚ) και η Οργάνωση Επαναστατικής Νεολαίας (ΟΕΝ), 
η Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας – Σπάρτακος 
(ΟΚΔΕ – Σπάρτακος), η ΟΡγάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού 
(ΟΡΜΑ) και το site elaliberta.

Στις 31/3/2017 πραγματοποιήθηκε από την ΟΡΜΑ πορεία από το Village Park προς την Παλιά 
Κοκκινιά. Διοργανώθηκε με αφορμή την τραμπούκικη ενέδρα που στήθηκε μια βδομάδα πιο 

πριν ενάντια στην αντιφασιστική παρέμβαση της ΟΡΜΑ καθώς και με αφορμή τις επανειλημ-
μένες επιθέσεις μιας φασιστικής συμμορίας απέναντι σε μετανάστες εργάτες, κυρίως πακιστανι-
κής καταγωγής. Πλαισιώθηκε από 100 συντρόφους/ισσες περίπου και συμμετείχαν σε αυτήν η 
ΠΕΝΕΝ, η Δημοτική Κίνηση Νίκαιας-Ρέντη «Κόντρα στο Ρεύμα» και το Εργατικό Επαναστατικό 

Κόμμα. Η διαδρομή κινήθηκε μέσω της οδού Θηβών προς την πλατεία, η οποία αποτελεί σημείο 
συνάντησης της εν λόγω συμμορίας. Υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία και αφού η πορεία 

πραγματοποίησε μια στάση, όπου φωνάχτηκαν συνθήματα και διαβάστηκε το κείμενο 
καταγγελίας της ΟΡΜΑ, τέλος επέστρεψε στο σημείο έναρξής στης, στο Village.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Μακεδονικό, στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό και τις ΑΟΖ της 
ανατολικής Μεσογείου, οι αναβαθμισμένες σχέσεις του ελληνικού καπιταλισμού με τα διεθνή 

ιμπεριαλιστικά κέντρα και οι ολοένα πιο στενές σχέσεις με τον χωροφύλακα της Μέσης Ανατο-
λής το Ισραήλ, ανοίγουν ακόμα πιο έντονα τα θέματα του εθνικισμού και ακόμα πιο επιτακτικά 

την διεθνιστική πάλη.

Παλαιά Κοκκινιά: οι προβιές των φασιστών
δεν θα τους κρύψουν από τους αντιφασιστες

Διεθνιστική Πρωτοβουλία απέναντι
στον εθνικισμό και τον πόλεμο, ανοικτή στην κοινωνία
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε μια τέτοια κατάσταση, 
δηλαδή μια συμμορία που με κέντρο μια γειτονιά πραγματο-
ποιεί ρατσιστικές επιθέσεις. Μια παρόμοια κατάσταση έχουμε 
και στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή της Γκορίτσας. Η πολιτική 
πίεση και οι συνεχόμενες νίκες του αντιφασιστικού κινήματος 
απέναντι στην Χρυσή Αυγή, την έχουν φέρει σε πολιτική 
αδυναμία να πραγματοποιήσει κεντρικές πολιτικές 
συγκεντρώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ένταση της 
δράσης της μέσω συμμοριών τραμπούκων, οι οποίοι λειτουρ-
γούν υπό την πολιτική της κάλυψη αλλά όχι ανοιχτά σαν 
κομματική δράση. Οι καμουφλαρισμένες αυτές φασιστικές 
συμμορίες πάντα προσπαθούν να προβάλλουν μια άλλη αιτία 
της δράσης τους, πέρα από τη φασιστική τους υπόσταση. Στην 
προκειμένη περίπτωση της παλιάς Κοκκινιάς, επιχειρήθηκε να 
λάβει χαρακτηριστικά γειτονιάς της τοπικής ομάδας, ώστε να 
μην προβληφθούν τα αντιφασιστικά χαρακτηριστικά της 
δράσης της οργάνωσής μας.
Από την πρώτη μέρα, ξεκίνησαν στα social media αναρτήσεις 
από συγκεκριμένο πρόσωπο της Θύρας 7, τον Νίκο Ανδρόνικο, 
γνωστό ως «Χάρο», με σκοπό να συσκοτίσουν την κατάσταση. 
Δηλαδή να αφεθούν τα φασιστικά χαρακτηριστικά της εν λόγω 
συμμορίας και να μπουν περιεχόμενα στη σύγκρουση που να 
αφορούν την γειτονιά, την ομάδα, κλπ. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που οι αντιφασιστικές μάχες επιχειρούνται να συσκοτιστούν με 
αυτό τον τρόπο, σε ξεκάθαρα φασιστικές επιθέσεις να επιχειρ-
είται η κυριαρχία άλλων κοινωνικών ταυτοτήτων των επιτι-
θέμενων φασιστών. Ο ιδιωτικός στρατός του Μελισσανίδη 
που, με όρους παρακράτους, επιτίθεται σε πολιτικούς χώρους 
και αγωνιστές/ριες στη Φιλαδέλφεια, να ορίζεται σαν 
ΑΕΚτζήδες που θέλουν γήπεδο για την ομάδα τους. Η 
πυρπόληση της κατάληψης Liberta�a στη Θεσσαλονίκη κατά 
τη διάρκεια του εθνικιστικού συλλαλητηρίου να χρεώνεται σε 
οπαδούς του ΠΑΟΚ και η κουβέντα να είναι άμα είναι από τον 
τάδε ή από το δείνα σύνδεσμο. Για μας, όλη αυτή η κουβέντα 
είναι ιδιαιτέρως προβληματική, δεν έχει να προσφέρει τίποτα 
στην ανάγνωση της αντιφασιστικής μάχης, προκαλεί μόνο 
σύγχυση και είναι άλλη μια κάλυψη για τους φασίστες. Το 
κομμάτι της κερκίδας δεν είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, 
είναι άλλο ένα πεδίο για προπαγάνδα των συλλογικοτήτων και 
των οργανώσεων της τάξης. Το αν εκεί μέσα δημιουργούνται, 
συσπειρώνονται και δρούνε φασιστικές και ναζιστικές συμμο-
ρίες, είναι χρέος του αντιφασιστικού κινήματος να τις βρίσκει 
και να τις τσακίζει, όπως κάνει σε κάθε ανάλογο κοινωνικό 
πεδίο. Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα σωματεία, στις 

γειτονιές. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να παλινδρομεί αυτή 
η κατεύθυνση επειδή μπαίνουν μπροστά άλλες κοινωνικές 
ταυτότητες: του οπαδού, του φίλαθλου – τρίχες κατσαρές.
Είναι χρέος του αντιφασιστικού κινήματος να αντιπαρατεθεί με 
τους φασίστες με κάθε τρόπο που ορίζει η συγκυρία. Πρέπει να 
γίνει κοινώς αντιληπτό ότι όσο η Χρυσή Αυγή θα στριμώχνεται 
πολιτικά, τόσο θα ξεπετάγονται παράλληλες ιστορίες με 
νυχτερινές επιθέσεις, τραμπουκισμούς, κλπ. Οι συλλήψεις των 
ΑΜΕ και των Combat 18 αποδεικνύουν ξεκάθαρα τις οργανωτι-
κές σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τον λεγόμενο κατ’ επίφαση 
«αυτόνομο» εθνικιστικό χώρο. Όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι 
αδέσποτοι τραμπούκοι, μαχαιροβγάλτες ή αποτυχημένοι 
βομβιστές αποτελούν οργανωτικό κομμάτι του φασιστικού 
σχεδίου, που μπορεί να μην αναλαμβάνει η Χρυσή Αυγή την 
ευθύνη για την δράση τους αλλά παραμένει ένα πολιτικό 
κέντρο που λειτουργεί σαν ομπρέλα για το σύνολο της δράσης 
των ακροδεξιών στη χώρα αναλαμβάνοντας την ευθύνη ή 
διαχωρίζοντας την θέση της, ανάλογα με την συγκυρία και τους 
πολιτικούς συσχετισμούς της κάθε περιόδου.
Το αντιφασιστικό κίνημα με την εμπειρία των νικών απέναντι 
στη Χρυσή Αυγή θα τσακίσει οποιαδήποτε προσπάθεια 
αναδιάρθρωσης της ναζιστικής γκρούπας. Είτε αυτή περιλαμ-
βάνει ένα νόμιμο πρόσωπο, μια σοβαρή Χρυσή Αυγή, είτε με 
την δημιουργία ακέφαλων πυρήνων ναζιστικής δράσης, 
αποτελούν τακτικές του ίδιου πολιτικού σχεδίου. Η σωστή 
ανάλυση των δεδομένων της κάθε επιμέρους μάχης είναι το 
κλειδί για την νίκη. Όπως έγινε στο Πειραιά και πολύ πιο 
συγκεκριμένα στο Πέραμα, η μεθοδική απαγκίστρωση των 
φασιστικών πυρήνων από τον κοινωνικό ιστό είναι το κλειδί για 
τον τελικό εξοβελισμό τους από κάθε γειτονιά. Με μεθοδική 
δουλειά στα σχολεία, τους χώρους εργασίας, κλπ., δημιουρ-
γούμε ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους φασίστες.
Παρ’ όλη την εθνικιστική έξαρση τη τελευταίας περιόδου που 
θα έμοιαζε βούτυρο στο ψωμί των φασιστών, το αντιφασιστικό 
κίνημα με την συνεχόμενη δράση του δεν έχει επιτρέψει τη 
δημιουργία μιας κοινωνικής τάσης προς τα φασιστικά προτάγ-
ματα. Ήδη το διεθνές κλίμα, με την άνοδο της ακροδεξιάς, 
σιγοντάρει κι αυτό προς μια τέτοια κατεύθυνση παρ όλα αυτά 
οι νίκες του αντιφασιστικού κινήματος, η συνεχόμενη πρόοδός 
του και οι τομές που βάζει στο σύνολο του ταξικού κινήματος, 
ανοίγουν νέους δρόμους προσέγγισης των ζητημάτων, 
κλείνοντας παράλληλα το δρόμο στις φασιστικές συμμορίες 
που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Ο διεθνισμός δεν μπορεί να είναι μία αφηρημένη έννοια, ένα 
σύνθημα στον δρόμο, μία ακόμα διακήρυξη, αλλά ένα ζωντανό 
σύνολο μάχης με συγκεκριμένα κάθε φορά μέτωπα και αιχμές, 
που καλείται να αντιπαλέψει τον εθνικισμό, τον πλέον 
θεμελιώδη λίθο του αστικού κράτους είτε σε καιρό ειρήνης είτε 
πολέμου. Χωρίς υποχωρήσεις απέναντι στις επιδιώξεις της 
ελληνικής αστικής τάξης και την επιθετικότητα της, χωρίς 
κανένα προπέτασμα σωβινισμού και πατριδολαγνείας που το 
μόνο που κάνει είναι να σπέρνει την σύγχυση. Αλλά και χωρίς 
να εκχωρεί χώρο και περιθώριο εμφάνισης της ακροδεξιάς στο 
όνομα ενός στείρου αντικυβερνητισμού και ακόμα συνυπάρ-
χουν ταξικές δυνάμεις και ακροδεξιές αγέλες. Ούτε όμως με 
μουδιασμένες διακηρύξεις που πέρα των πηχαίων τίτλων 
αδυνατούν να δώσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανατρο-
πής μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τον διεθνισμό σε 
άτολμο βήμα μένοντας στα μισά του δρόμου.
Η πάλη για την αναγνώριση της δημοκρατίας της Μακεδονίας 
με το συνταγματικό όνομά τη και της μακεδονικής μειονότητας 
από αυτή την πλευρά των συνόρων, η υπονόμευση του ́ δικού’ 
μας στρατού, μαζί με το έμπρακτο τσάκισμα κάθε ακροδεξιάς 
πρακτικής που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το εθνικι-
στικό κλίμα είναι οι πυλώνες που μπορεί να σταθεί ένας 
διεθνισμός στην κατεύθυνση της αποτροπής του πολέμου και 
της διεθνιστικής ενότητας των εργατών από κάθε μεριά των 
συνόρων.
Κανένας όμως διεθνισμός δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του 
και να παίξει προωθητικό ρόλο στο κίνημα αν δεν τολμήσει να 
ανοίξει όλη την θεματολογία χωρίς να «στρογγυλεύει» τις 
θέσεις στην εργατική τάξη και νεολαία σε πλατιά ακροατήρια. 
Το άνοιγμα της συζήτησης και της επιχειρηματολογίας σε 
σχολές εργατικούς χώρους και γειτονιές, η ζύμωση με κάθε 
αγωνιστή για κάθε όψη του διεθνισμού είναι το απαραίτητο 
καύσιμο για την συνέχεια. Έτσι μπορεί να συγκροτηθεί μέσα 
στο ταξικό κίνημα και στην κοινωνία ένας ουσιαστικός διεθνι-
στικός πόλος που να αντιμετωπίζει τον πατριωτισμό κάθε 
είδους, που θα ξεπεράσει τον αφηρημένο αντιμπεριαλισμό 
βάζοντας συγκεκριμένα καθήκοντα πάλης συντρίβοντας τους 
φασίστες και την ακροδεξιά προσπάθεια ανασυγκρότησης 
προχωρώντας στο μπλοκάρισμα της αστικής τάξης. Οι 
εμπειρίες από το αντιπολεμικό κίνημα στην Ελλάδα της εποχή 
της Μικρασιατικής εκστρατείας και οι διεθνιστικές αντιπολεμι-
κές προσπάθειες του Α Παγκόσμιου πολέμου που οδήγησε 
στην εξεγέρσεις του 1917 είναι οι οδηγοί.
Σε αυτή την κατεύθυνση μία σειρά οργανώσεων επέλεξε σε 
συνέχεια μίας πρώτης πρωτοβουλίας για το Μακεδονικό, που 
οργάνωσε τμήμα της αντισυγκέντρωσης στο μακεδονικό 
συλλαλητήριο της Αθήνας μαζί με άλλες ταξικές δυνάμεις στα 
Προπύλαια και αργότερα μία εκδήλωση και μία διαδήλωση, να 
ξεκινήσουν μία διεθνιστική πρωτοβουλία μέσα από μία σειρά 

τοπικών εκδηλώσεων συζητήσεων στην κατεύθυνση μίας 
κεντρικής διαδήλωσης το Σάββατο 2 Ιουνίου και μίας διεθνιστι-
κής συνέλευσης την Κυριακή 3 Ιουνίου. Ήδη οι πρώτες τοπικές 
εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Πετρούπολη στις 
12 Μαΐου και στον Πειραιά στις 18 Μαΐου, και προγραμματίζο-
νται οι επόμενες μέσα στον μήνα.
Οι οργανώσεις της Διεθνιστικής Πρωτοβουλίας είναι οι 
Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ, η Αντι-
πολεμική Διεθνιστική Κίνηση (ΑΔΚ), το Εργατικό Επαναστατικό 
Κόμμα (ΕΕΚ) και η Οργάνωση Επαναστατικής Νεολαίας (ΟΕΝ), 
η Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας – Σπάρτακος 
(ΟΚΔΕ – Σπάρτακος), η ΟΡγάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού 
(ΟΡΜΑ) και το site elaliberta.

Στις 31/3/2017 πραγματοποιήθηκε από την ΟΡΜΑ πορεία από το Village Park προς την Παλιά 
Κοκκινιά. Διοργανώθηκε με αφορμή την τραμπούκικη ενέδρα που στήθηκε μια βδομάδα πιο 

πριν ενάντια στην αντιφασιστική παρέμβαση της ΟΡΜΑ καθώς και με αφορμή τις επανειλημ-
μένες επιθέσεις μιας φασιστικής συμμορίας απέναντι σε μετανάστες εργάτες, κυρίως πακιστανι-
κής καταγωγής. Πλαισιώθηκε από 100 συντρόφους/ισσες περίπου και συμμετείχαν σε αυτήν η 
ΠΕΝΕΝ, η Δημοτική Κίνηση Νίκαιας-Ρέντη «Κόντρα στο Ρεύμα» και το Εργατικό Επαναστατικό 

Κόμμα. Η διαδρομή κινήθηκε μέσω της οδού Θηβών προς την πλατεία, η οποία αποτελεί σημείο 
συνάντησης της εν λόγω συμμορίας. Υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία και αφού η πορεία 

πραγματοποίησε μια στάση, όπου φωνάχτηκαν συνθήματα και διαβάστηκε το κείμενο 
καταγγελίας της ΟΡΜΑ, τέλος επέστρεψε στο σημείο έναρξής στης, στο Village.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Μακεδονικό, στον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό και τις ΑΟΖ της 
ανατολικής Μεσογείου, οι αναβαθμισμένες σχέσεις του ελληνικού καπιταλισμού με τα διεθνή 

ιμπεριαλιστικά κέντρα και οι ολοένα πιο στενές σχέσεις με τον χωροφύλακα της Μέσης Ανατο-
λής το Ισραήλ, ανοίγουν ακόμα πιο έντονα τα θέματα του εθνικισμού και ακόμα πιο επιτακτικά 

την διεθνιστική πάλη.

Παλαιά Κοκκινιά: οι προβιές των φασιστών
δεν θα τους κρύψουν από τους αντιφασιστες

Διεθνιστική Πρωτοβουλία απέναντι
στον εθνικισμό και τον πόλεμο, ανοικτή στην κοινωνία
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Δίπλα από τους τοπικούς φασίστες τραμπούκους, που στο 
παρελθόν έχουν δοκιμάσει άνανδρες επιθέσεις στους 
πρόσφυγες, και πάντα με την αφανή ή και εμφανή κάλυψη 
της αστυνομίας οι μετακινούμενες ομάδες οργανωμένων 
φασιστών έστησαν την πολύωρη επίθεση σε άνδρες και 
γυναίκες και παιδιά στην πλατεία Σαπφούς. Από μόνοι τους 
δεν θα μπορούσαν να στήσουν όλο αυτό το φόβο και 
χρειάστηκαν την οργανωμένη παρουσία ‘συναδέρφων’ από 
την υπόλοιπη Ελλάδα όπως άλλωστε και στην Θεσσαλονίκη 
στις 21 Ιανουαρίου.
Και όλα ξεκίνησαν από ένα κάλεσμα μίας εθνικιστικής 
συγκέντρωσης για την «υποστολή της σημαίας» και την 
‘συμπαράσταση’ στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιω-
τικών που είχαν εισβάλλει στην Τουρκία. Το σκηνικό γνωστό 
ήδη από την εποχή του πρώτου μακεδονικού συλλαλητηρίου 
στην Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο εκείνου του συλλαλητηρίου 
οι φασίστες μπόρεσαν να κινηθούν και να κάψουν τη 
κατάληψη Libertaa. ȀΣτην Μυτιλήνη το ίδιο.
Η νέα τακτική των φασιστών αναδεικνύει τον επιπλέον ρόλο 
των εθνικιστικών συλλαλητηρίων ως προσπάθεια και χώρο 
της συγκρότησης ‘ταγμάτων εφόδου’ για την οργάνωση 
επιθέσεων μέσα από ένα μαζικό εθνικιστικό ρεύμα. Η 
ακροδεξιά και οι φασίστες χρησιμοποιούν τον εθνικιστικό 
λόγο και τις συγκεντρώσεις όχι μόνον για να σπείρουν τον 
εθνικιστικό μίσος στους εργαζόμενους καις την νεολαία 
αλλά και στήσουν μία ακροδεξιά κατεύθυνση πολιτικής στην 
κοινωνία. Απέναντι στα αδιέξοδα της κρίσης και την αποτυ-
χία μίας κάποιας ανάκαμψης πέρα από τα λογιστικά «success 
story» των ματοβαμμένων πλεονασμάτων η ακροδεξιά 
προσπαθεί να στήσει μία εναλλακτική πολιτική εθνικιστικής 
αντιπολίτευσης για το τσάκισμα και την τρομοκράτηση των 
αγώνων. Στην Ελλάδα ο εθνικισμός του μακεδονικού 
ονόματος, η επιθετική πολιτική της ελληνικής αστικής τάξης 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον Έβρο στο Αιγαίο και 
την ΑΟΖ της ανατολικής Μεσογείου, των εξοπλισμών, αλλά 
επίσης με την ξενοφοβία και τον ρατσισμό είναι η σκακιέρα 
που πάνω της οι φασίστες στήνουν την προσπάθεια ανα-
συγκρότησής τους. Ακροδεξιές μικρομάδες, απογοητευμέ-
νοι δεξιοί, στεναχωρημένοι πρώην χρυσαυγίτες από τους 
πολλούς που τον τελευταίο καιρό πηδάνε από το μαγαζί της 
Μεσογείων κινούνται για να ανασυνταχθούν. Προσπαθούν 
να ξεφύγουν από την πολιτική και οργανωτική αδυναμία που 
βρίσκονται τον τελευταίο καιρό, μέσω των εθνικιστικών 
συλλαλητηρίων και μέσα από αυτά να οργανώσουν τα δικά 
τους ακροατήρια και επιθέσεις. Δίπλα από τις επιθέσεις της 
νύκτας που έχουν ξεπέσει τα τελευταία χρόνια θέλουν να 
βγουν στο φως της ημέρας.
Αυτό που δεν έγινε στην Μυτιλήνη είναι αυτό που έγινε στην 
Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου, όπου χιλιάδες αγωνιστές δεν 
επέτρεψαν στους ναζί να παρελάσουν στο κέντρο και τις 
γειτονιές της Αθήνας. Με μία ισχυρή παρουσία δεν αφέθηκε 
το παραμικρό περιθώριο να εξελιχθούν επιθέσεις των 
φασιστών και ότι έγινε στο περιθώριο ήταν ένα ανέκδοτο.

Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια κάθε είδους δεν μπορούν να 
μένουν αναπάντητα. Και ακόμα περισσότερα δεν πρέπει να 
δίνεται περιθώριο χώρου για να γίνονται. Δεν φτάνει μία 
ακόμα συγκέντρωση η διαδήλωση απέναντι σε τέτοιες 
προσπάθειες αλλά h τακτική της άμεσης αποτροπής τους 
που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο εμφάνισης των 
φασιστών στους δρόμους και τις πλατείες.

Την Κυριακή 13 Μαΐου 1 μμ Διεθνιστική Αντιφασιστική 
συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος με προσυγκέν-

τρωση στις 12 μμ στα Προπύλαια.

Καλούν οι: Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (Ε.Ε.Κ.), Οργά-
νωση Επαναστατικής Νεολαίας (Ο.Ε.Ν.), Οργάνωση 

Κομουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας - Σπάρτακος (Ο.Κ.Δ.Ε. - 
Σπάρτακος), ΟΡγάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού 

(ΟΡ.Μ.Α.), site: www.elaliberta.gr

Ούτε εκατοστό περιθώριο στους φασίστες
Στην Μυτιλήνη πρόσφατα είδαμε την επίθεση των φασιστών στους πρόσφυγες στην πλατεία 
Σαπφούς. Ένα πλήθος αερομεταφερόμενων φασιστών – ότι μπορεί να μαζέψει ο φασιστικός 
συρφετός από όλη την Ελλάδα - είχε προσγειωθεί στην Μυτιλήνη με σκοπό να ενισχύσει τους 

ντόπιους συνεργάτες τους να επιτεθεί στους πρόσφυγες που κρατούνται εγκλωβισμένοι από την 
συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας και που με θέρμη η ελληνική κυβέρνηση τηρεί έχοντας στην πράξη 

καταργήσει κάθε δικαίωμα στο άσυλο. Χιλιάδες εγκλωβισμένοι πρόσφυγες θύματα των ιμπερια-
λιστικών πολέμων στις χώρες τους παραμένουν σε οικτρές συνθήκες διαβίωσης σχεδόν φυλακι-

σμένοι σε στρατόπεδα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στο έλεος κάθε κανιβάλου, κάθε 
μπάτσου, κάθε αυθαιρεσίας.
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