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Ασφαλώς στις εκλογές που έρχονται, της 7/7/19, πρέπει να “ψηφίσουμε αριστερά”, 
ασφαλώς και πρέπει να “αγωνιστούμε κατά της δεξιάς του Μητσοτάκη και των φίλων 
του των εργοδοτών” και “της άκρας δεξιάς”. Ασφαλώς και πρέπει να στηρίξουμε την 
προοπτική “ισχυρής αντικαπιταλιστικής αριστεράς”, στο ύψος των περιστάσεων, για να 
ετοιμαστούν οι “ενωτικοί αγώνες των εργαζομένων”. Όμως, για να μη μένουν συν-
θήματα όλα αυτά, ανώδυνα άλλοθι για μια ένοχη συνείδηση των αποτυχιών μας, της 
τάξης μας και των φορέων της, θα πρέπει και να συνοδευτούν από την κατανόηση 
των προϋποθέσεών τους.

Ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις

Έτσι, οι επικείμενες εθνικές εκλογές είναι πιθανό να μετατρέψουν τη βαριά πολιτική ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές σε “λαϊκή εντολή” στη Δεξιά και, ταυτόχρονα, να επισφρα-
γίσουν τη διαρκή μετά το καλοκαίρι του 2015 μετατόπιση του ταξικού συσχετισμού σε 
συντηρητική κατεύθυνση.

Η αποκατάσταση του δικομματισμού με την εκκαθάριση πολιτικών σχηματισμών που 
προέκυψαν από την κρίση του πολιτικού συστήματος στις αρχές της δεκαετίας και η επα-
νάκαμψη, για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1989-1993, ενός ξεδιάντροπου νεοφιλε-
λευθερισμού που πιστεύει ότι “πηγή του κοινωνικού πλούτου” είναι η “ιδιωτική επιχει-
ρηματικότητα” είναι αποτελέσματα ενός ταξικού συσχετισμού δύναμης που έχει διαφανεί 
εδώ και αρκετό καιρό και σηματοδοτεί μια κρίση της αριστεράς που αγγίζει όλες τις εκ-
φάνσεις της ανεξάρτητα αν αποποιούνται ή όχι το ΣΥΡΙΖΑ.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, προετοιμαζόμασταν για μια εκλογική μάχη όπου το ζη-
τούμενο ήταν να τιμωρηθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα αριστερά. Αυτό δεν συνέβη 
και δεν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να συμβεί μέχρι τις εθνικές εκλογές. Το αποτέλε-
σμα των ευρωεκλογών άλλαξε την πολιτική κατάσταση. Τίθεται το πρόβλημα της στάσης 
του κινήματος, των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών, του εργατικού κοινωνικού 
στρατοπέδου, μπροστά στο περισσότερο από ορατό ενδεχόμενο επανόδου της Δεξιάς 
στην κυβέρνηση. Οι εθνικές εκλογές μοιάζουν σαν ένας ιδιότυπος “δεύτερος γύρος” 
των ευρωεκλογών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μια νίκη της Δεξιάς δεν θα είναι μια 
γραμμική συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιοτική τομή στα πολιτικά μέσα με 
τα οποία θα διεξαχθεί η ταξική πάλη, μια χειροτέρευση των συνθηκών για την εργατική 
τάξη. Κάθε πολιτικός χώρος έχει τις ευθύνες που του αναλογούν. Η πολιτική ευθύνη για 
το γενικό αποτέλεσμα των εκλογών βαραίνει, ωστόσο, πρώτα και κύρια το ΣΥΡΙΖΑ.

Κρίση της αριστεράς, ανάκτηση της αστικής αυτοπεποίθησης

Ο πάλαι ποτέ ηγέτης της ιταλικής Κομμουνιστικής Επανίδρυσης Φαούστο Μπερτινότι είχε 
δηλώσει ότι η Δεξιά νικάει “όταν η Αριστερά δεν κάνει καλά τη δουλειά της”, μια άποψη 
που φρόντισε να δικαιώσει με το προσωπικό του παράδειγμα. Ακριβώς, το σπέρμα του 
ισχυρού ενδεχομένου σήμερα να βρεθούμε μπροστά σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπήρχε στην αποκατάσταση του “παλαιού 

πολιτικού κόσμου” το καλοκαίρι του 2015 όταν η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ψήφισε 
το τελευταίο μνημόνιο με την υποστήριξη του πολιτικά ταπεινωμένου στο δημοψήφισμα 
μνημονιακού μπλοκ.

Η “ρεαλιστική στροφή” του ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε το αγωνιστικό φρόνημα και παρέλυσε ηθι-
κά τις κοινωνικές δυνάμεις που τον έφεραν στην εξουσία. Κατεύνασε τις κοινωνικές 
αντιστάσεις και σταθεροποίησε το πολιτικό σύστημα. Στη συνέχεια, επιχείρησε αλλά δεν 
κατάφερε να συγκροτήσει μια διαταξική κοινωνική συμμαχία στη θέση του εξουθενω-
μένου αντιμνημονιακού μπλοκ που τον έφερε στην εξουσία. Η συγκρότηση ενός κομ-
ματικού κρατικού μηχανισμού δεν είναι ταυτόσημη με τη συγκρότηση ενός συμπαγούς 
συνασπισμού εξουσίας. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις να 
δεθούν “υλικά” με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις δοσμένες συνθήκες του τελευταίου μνημονίου, ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχασε την ενεργό υποστήριξη του κόσμου της εργασίας, διέψευσε τις “μεσαίες τά-
ξεις” και δεν απέκτησε ουσιαστικά ερείσματα στην αστική. Η ανάλυση του αποτελέσματος 
των ευρωεκλογών δείχνει ότι το “μακεδονικό ζήτημα” και η συμφωνία των Πρεσπών 
δεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Η ψήφος υπήρξε 
κατά βάση “ταξική”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ανακυκλώσει τμήμα του πολιτικού προσωπικού του παπανδρεϊ-
κού ΠΑΣΟΚ, ακόμη και της καραμανλικής δεξιάς, και να αφομοιώσει την πιο ρεαλιστικά 
σκεπτόμενη για το πολιτικό της μέλλον πτέρυγα των ΑΝΕΛ. Επιχείρησε να συνεννοηθεί 
με θεσμικούς εκπροσώπους των “μεσαίων”, όπως ο Κωνσταντίνος Μίχαλος του ΕΒΕΑ, 
και έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιό του τον Πέτρο Κόκκαλη, γόνο του Σωκράτη, του πλέον 
εμβληματικού καπιταλιστή στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2010. Όλα αυτά συμβόλισαν 
τις υπαρκτές διαθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση μιας πλατιάς διαταξικής συμμαχί-
ας, οι οποίες όμως δεν ευοδώθηκαν. Η χυδαία ερμηνεία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς απέτυχε να 
αλλάξει αυτό που στην κοινή δημοσιογραφική γλώσσα χαρακτηρίζεται ως “σύστημα της 
διαπλοκής”, πχ κυρίως μέσα από το διαγωνισμό για τις άδειες των καναλιών, έχει στοι-
χεία μόνο αλήθειας. Ήταν η συνολική κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επέτρεψαν στις 
ελίτ να αντιμετωπίσουν τις παρεχόμενες από το ΣΥΡΙΖΑ υπηρεσίες ως μη απαραίτητες.

Η ανάδειξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ σήμανε μια διαφορετική επιλο-
γή για τους καπιταλιστές από τη συνέχιση της εξημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης 
κέρδισε πρώτα το κόμμα του στη γραμμή ενός πούρου δεξιού ασυμφιλιωτισμού προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ, κόντρα στην ενοχική συνείδηση της δεξιάς παράταξης και στις τακτικές εξευμε-
νισμού του Τσίπρα από τον “λίγο” Μεϊμαράκη. Και στη συνέχεια επένδυσε στην απογοή-
τευση από την επαγγελία του συνθήματος “πρώτη φορά αριστερά” ως μοναδική χρυσή 
ευκαιρία για εξιλέωση του νεοφιλελευθερισμού στην ελληνική κοινωνία.

Η πρόταση Μητσοτάκη είναι μια περισσότερο “αυτάρκης” αστική πολιτική, ωστόσο η 
αστική τάξη προφανώς δεν αρκεί για να κυβερνήσει μόνη της και, έτσι, σήμερα η ΝΔ 
καταφέρνει να “επαναπατρίσει” διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, που βολικά χαρακτη-
ρίζουμε ως μεσαία στρώματα και είχαν μετακινηθεί πρόσκαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ, από διάφορα 
φιλελεύθερα μορφώματα και, μονιμότερα, από τη Χρυσή Αυγή. Τελευταίο κερασάκι στην 
τούρτα είναι η αποκοίμιση τμημάτων των εργαζομένων ότι δεν θα τους συμβεί τίποτα το 
ιδιαίτερο, καθώς οι μισθοί τους θα αυξηθούν και οι δουλειές θα πολλαπλασιαστούν γιατί 
ξεκινάνε επενδύσεις.

Απελευθέρωση του δυναμισμού της οικονομίας της αγοράς και “ασφάλεια” συνιστούν 
τα δύο βάθρα του προγράμματος και της ιδεολογίας της ΝΔ του Μητσοτάκη. Μπίζνες και 
αστυνομία. Αν πάρουμε το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στην ονομα-
στική του αξία, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι απλά ανεδαφικό. Θέλει και και την πίτα 
ολόκληρη (μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για μεγάλους και μικρούς καπιτα-
λιστές) και το σκύλο χορτάτο (εγγύηση της τραπεζικής ρευστότητας και των δημόσιων 
δαπανών, δηλαδή φτηνό δανεισμό από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης). 

Η ανάνηψη της ελληνικής αστικής τάξης περνάει αναγκαστικά από την ήττα της (πολυε-
θνικής) εργατικής τάξης της χώρας, τη συμπίεση των δικαιωμάτων της, τον περιορισμό 
των ελευθεριών της. Στην καλύτερη περίπτωση η ΝΔ μπορεί να προσεγγίσει ένα μικρό 
μέρος των στόχων της και, κάτω από την πλήρη υποστήριξη των αστικών δυνάμεων, 
ενδέχεται να εξασφαλίσει μια δεύτερη τετραετία: σ’ αυτή την περίπτωση το σοβαρό διακύ-



που προκύπτουν από την κρίση των παραδοσιακών εργατικών κομμάτων, μια κίνηση από 
τα κόμματα διαμαρτυρίας στα κόμματα του ακραίου κέντρου και αντίστροφα. Τι μπορεί να 
εξευτέλισε περισσότερο τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη από το μπλερισμό; Και όμως 
ο πρόεδρος του Stop the War, Τζέρεμι Κόρμπιν, κέρδισε με μια πρωτοφανή εξέγερση της 
βάσης των Βρετανών εργατικών εναντίον της ηγεσίας τους την αρχηγία του κόμματος, 
με μια συμμαχία ανάμεσα στα περιθωριοποιημένα από τον Μπλερ συνδικάτα και τη ριζο-
σπαστικοποιημένη νεολαία που ουσιαστικά εισέβαλλε στο κόμμα. Σημαίνει ότι ο Κόρμπιν 
μπορεί να μεταρρυθμίσει το βρετανικό καπιταλισμό; Είναι πιθανότερο ο βρετανικός καπι-
ταλισμός να “μεταρρυθμίσει” τον Κόρμπιν αν ποτέ καταλάβει την κυβερνητική εξουσία. 

Αυτό που δείχνει είναι ότι στις σημερινές συνθήκες εργατικά και άλλα ριζοσπαστικά ρεύ-
ματα αντίστασης δοκιμάζουν ξανά και ξανά μεταρρυθμιστικούς πολιτικούς μηχανισμούς 
που βαραίνουν στο συσχετισμό δύναμης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν υιοθετεί εκείνη την 
ασθενική μορφή ρεφορμισμού “απάλυνσης ακροτήτων” που εκπροσωπούν με μεγαλύ-
τερη εκλογική επιτυχία οι σοσιαλιστές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του 
ιδιότυπου χαρακτήρα του (απουσία οργανικών σχέσεων με κοινωνικά υποκείμενα) είναι 
πιθανό να λειτουργήσει σαν πολιτική ανεμοδούρα των γενικών κοινωνικών διαθέσεων. 
Να πάει πολύ δεξιά για να επανέλθει στην εξουσία, αν ο Μητσοτάκης “τα καταφέρει”, ή 
πολύ αριστερά, αν οι αγωνιζόμενοι και αγωνιζόμενες γεμίσουν τους δρόμους. Ο σε-
κταρισμός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι (και) απλή ένδειξη πολιτικής ανικανότητας να απο-
σπαστούν τμήματα της εργατικής τάξης που είναι παραδοσιακά αριστερόστροφα από την 
επιρροή του. Η πολιτική παρακαταθήκη του ΚΚΕ είναι επιτομή της ανικανότητας αυτής.

Το ΚΙΝΑΛ μπαίνει σε μια νέα φάση αγωνίας που μπορεί να είναι επιθανάτια. Είναι του-
λάχιστο μονόπλευρη η ανάγνωση που βλέπει το ποσοστό του ως επιτυχία απέναντι 
στην παρατεταμένη πλευροκόπησή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο της 
ανασυγκρότησης της “κεντροαριστεράς” έθετε ως στόχο διψήφιο νούμερο στις εθνικές 
εκλογές και την τρίτη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που θα εξασφάλιζε 
στη μεταπασοκική παράταξη “ρυθμιστικό ρόλο”. Αυτό το ενδεχόμενο σήμερα μοιάζει όχι 
μόνο πολύ λιγότερο ρεαλιστικό αλλά και πολιτικά ανεπιθύμητο. Στην περίπτωση που η 
Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει αυτοδυναμία, αλλά και σε εκείνη μιας ισχνής αυτοδυναμίας, 
μια ψήφος εμπιστοσύνης -νωρίτερα ή αργότερα- από το ΚΙΝΑΛ θα το έθετε σε υπαρξιακή 
κρίση. Αυτό το συγκεκριμένο συναπάντημα πασοκικών θραυσμάτων δεν έχει οργανικό 
ρόλο στο πολιτικό σύστημα ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Η αποπο-
μπή Βενιζέλου δείχνει το πόσο εύθραυστη είναι η θέση του ΚΙΝΑΛ. Τα μέχρι χθες θετικά 
διακείμενα απέναντί του ΜΜΕ άρχισαν συστηματικά να υπονομεύουν και να λοιδορούν 
την ηγεσία του δείχνοντας ότι η αστική τάξη δεν έχει καμία άλλη αποστολή να αναθέσει 
στο ΚΙΝΑΛ από εκείνη του “κεντροαριστερού” προαγωγού της Νέας Δημοκρατίας. 

Κατακερματισμός της άκρας δεξιάς

Η εξασθένιση της Χρυσής Αυγής είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της σταθεροποίησης 
του πολιτικού συστήματος, της χρόνιας δικαστικής ομηρίας της και των αντιφασιστικών 
κινητοποιήσεων, που όμως είναι ολοένα και λιγότερες. Η έμφαση που έχει δοθεί, σε 
κάποιες αναλύσεις, στην “ικανότητα του κινήματος να σταματήσει” τους φασίστες είναι 
υπερβολική. Το αντιφασιστικό κίνημα έχει υποχωρήσει ακολουθώντας τους αργούς ρυθ-
μούς της δίκης της Χρυσής Αυγής. Οι καταλήψεις προστατεύθηκαν από τις επιθέσεις 
των φασιστών στα τελευταία μακεδονομαχικά συλλαλητήρια και ορισμένες απόπειρες 
εθνικιστικών “σχολικών καταλήψεων” αποκρούστηκαν, αλλά η ακροδεξιά στο δρόμο και 
στην κοινωνία, στο Μακεδονικό ζήτημα, δεν βρήκε την απάντηση που της άρμοζε, με την 
“αντινατοϊκή” αριστερά παροπλισμένη απέναντι στον “εθνικό λόγο” της άκρας δεξιάς. Γι’ 
αυτό δεν έχουμε εξαφάνισή της ή, ακόμη χειρότερα, στρατηγική ιδεολογική ήττα της στην 
Ελλάδα· βλέπουμε απλώς πραγματικά εμπόδια στην αυτόνομη ανάπτυξή της ως πολι-
τικής δύναμης ικανής να αμφισβητήσει τον αστικό διπολισμό. Η ΝΔ ανακτά μέρος των 
ψηφοφόρων της που μετακινήθηκαν στην άκρα δεξιά στα χρόνια των μνημονίων, ενώ η 
Ελληνική Λύση ως ένα είδος Χρυσής Αυγής για όλη την ελληνική οικογένεια, ένα αμάλ-
γαμα θρησκευτικού σκοταδισμού, εθνικισμού και ρατσισμού χωρίς ρόπαλα και μαχαίρια, 
κατέδειξε το πρόβλημα αξιοπιστίας της Χρυσής Αυγής σήμερα απέναντι στο “κοινό” της. 

Ο εκλογικός κατακερματισμός σε συνδυασμό με την έλλειψη προσανατολισμού και χα-

βευμα είναι η προώθηση αναδιαρθρώσεων, όπως η “σύνδεση του πανεπιστημίου με την 
αγορά εργασίας”, η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των σκουπιδιών, η ενίσχυση του “ιδι-
ωτικού” πυλώνα στην κοινωνική ασφάλιση, ο περαιτέρω κατακερματισμός του δημόσιου 
ενεργειακού τομέα προς όφελος των καπιταλιστών “ηρώων” της επιχειρηματικότητας, 
που παίρνουν φιλέτα των δημόσιων υποδομών με εξευτελιστικό αντίτιμο και με μόνη 
δική τους επένδυση τις νέες ρεκλάμες των επιχειρήσεων – για να περιοριστούμε στις πιο 
χτυπητές ρητές αναφορές του επίσημου προγράμματος του κόμματος. 

Το ζητούμενο είναι να μειωθεί κι άλλο το βάρος της εργατικής τάξης στο συνολικό ταξικό 
συσχετισμό, η ικανότητά της να αγωνίζεται, να διεκδικεί συλλογικά και να καθορίζει τις 
πολιτικές εξελίξεις. Γι’ αυτό προτεραιότητα είναι η συρρίκνωση των δημόσιων αγαθών 
και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Μια ατομικιστική ιδεολογία κοινωνικής ευημερίας 
(“το σπίτι μου”, “οι σπουδές μου”, “η υγεία μου”, “η ασφάλειά μου”) διαπερνά τον πολιτικό 
λόγο της μητσοτακικής ΝΔ και προσφέρεται σαν αντίδοτο στην αποδόμηση των πολιτικών 
και συνδικαλιστικών συλλογικών εμπειριών των εργαζομένων. 

Η ατομικοποίηση της κοινωνίας συνοδεύεται από ενίσχυση της καταστολής. Η υπόσχε-
ση ότι δεν θα υπάρξει ανοχή στα “κοινωνικά άβατα” (Εξάρχεια και Μενίδι αναφέρονται 
μαζί στο πρόγραμμα της ΝΔ) σημαίνει περαιτέρω εγκληματοποίηση τομέων της νεολαίας 
και μειονοτήτων. Είναι εντυπωσιακό ότι τα ζητήματα των μεταναστών και προσφύγων 
απωθηθήκαν από την προεκλογική εκστρατεία των μεγάλων κομμάτων. Ωστόσο όλες 
οι αναφορές του προγράμματος της ΝΔ στο ζήτημα περιορίζονται στη διατύπωση ότι “η 
Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι” και ότι με κάθε κόστος θα φυλάσσονται τα σύνορα της 
χώρας, κατευθύνσεις που ανοίγουν το δρόμο για κατασταλτικές επιχειρήσεις απέναντι 
στους “εισβολείς”, δηλαδή τα θύματα των πολέμων, της βίας και της φτώχειας. Το όραμα 
του Μητσοτάκη είναι η κομφορμιστική υποταγή της κοινωνίας στην αγορά, όπου οι “σκλη-
ρά εργαζόμενοι” θα ευημερούν μαζί με τους απελευθερωμένους από τη γραφειοκρατία 
και τους φόρους επιχειρηματίες και οι δρόμοι θα κρατιούνται καθαροί όχι μόνο από σκου-
πίδια, αλλά από ο,τιδήποτε δεν συνάδει με την “τάξη και ασφάλεια”.

Επανάκαμψη του πολιτικού διπολισμού

Παρόλες τις διαψεύσεις και τις αποτυχίες του, ο ΣΥΡΙΖΑ, πιθανά θα εξασφαλίσει το μεσο-
πρόθεσμο πολιτικό του μέλλον χάρη στο απλό γεγονός ότι θα αποτελεί την αδιαμφισβή-
τητη αξιωματική αντιπολίτευση, την αναγκαστική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία 
του Μητσοτάκη όταν αυτή ενδεχομένως θα αρχίσει να φθείρεται. Μπορούμε από τώρα να 
φανταστούμε τους βουλευτές και τις βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται σε κάθε 
κοινωνική διαμαρτυρία και έχοντας “διδαχτεί από τα λάθη” να μοιράζουν “στήριξη” και 
“δεσμεύσεις” κτλ. για να κερδίσουν την υποστήριξη τμημάτων των εργαζομένων, προ-
σφέροντας υποσχέσεις για μετεκλογική “κάλυψη”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνιστά μια “οιονεί σοσιαλδημοκρατία”, χωρίς οργανωμένη εργατική βάση, με 
ένα νέο κομματικό μηχανισμό αγκιστρωμένο στο κράτος. Ακόμη και μετά από μια τετραε-
τία εφαρμογής λιτότητας και αναδιαρθρώσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο διατηρεί τη μεγαλύτερη 
εκλογική επιρροή του στους άνεργους, το δυτικό τομέα της πρώην Β’ Αθηνών και τη Β’ 
Πειραιά, δηλαδή στα πιο πληβειακά στρώματα των πόλεων, παρότι κι εκεί η επιρροή του 
έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Η μισθωτή εργασία δεν 
μπορεί να μείνει ακριβώς χωρίς πολιτική εκπροσώπηση στην αστική κοινοβουλευτική 
δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει επάνοδο στην εξουσία χωρίς 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ανακτήσει την επιρροή του στους εργαζόμενους και τις 
εργαζόμενες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαλτήριο για να απευθυνθεί ευρύτερα 
στην κοινωνία για συμμαχίες. Πρέπει ωστόσο να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο σημερι-
νός κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει και δεν μπορεί να οργανώσει τους 
φτωχούς, τους θέλει απλά ψηφοφόρους. Η προτεραιότητά του είναι ο προσεταιρισμός 
υπαρκτών “γραφειοκρατιών”. 

Μια αριστερά (στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ) που επαναλαμβάνει την καραμέλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρόδωσε και εξευτέλισε την αριστερά και είναι το ίδιο πράγμα με τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, μετά 
το σοκ της επανόδου της δεξιάς μπορεί να υποστεί και το σοκ να δει την κοινωνική αμφι-
σβήτηση και διαμαρτυρία να περνάει ξανά από το ΣΥΡΙΖΑ ή την μελλοντική του εξέλιξη. 
Την τελευταία εικοσαετία βλέπουμε ένα διαρκή μεταμορφισμό πολιτικών σχηματισμών 
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ρισματικής ηγεσίας δεν επιτρέπουν μια ανταγωνιστική αυτόνομη παρουσία της άκρας 
δεξιάς στην τρέχουσα συγκυρία. Ωστόσο δεν μπορούμε να υποτιμούμε την απήχηση των 
ιδεών που την εκτρέφουν. Η κοινωνική δεξαμενή της άκρας δεξιάς είναι μεγαλύτερη 
από τα σημερινά εκλογικά ποσοστά της. Η σύνθεση νεοφιλελευθερισμού και συντήρησης 
που προτείνει η ΝΔ μπορεί σήμερα να απορροφά μέρος της ακροδεξιάς διαμαρτυρίας, αύ-
ριο όμως ενδέχεται να τη γιγαντώσει χάρη στην ποιοτική αναβάθμιση του “από τα πάνω” 
ρατσισμού και του λόγου περί “ασφάλειας”. Το κίνημα πρέπει να αξιοποιήσει την αποδυ-
νάμωση της Χρυσής Αυγής για να περάσει σε μια συνολική αντεπίθεση στο ρατσισμό και 
τον εθνικισμό, όχι να καλλιεργήσει ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας ότι τάχα νικήσαμε.

Απουσία αριστερής εναλλακτικής στο ΣΥΡΙΖΑ

Το δυστύχημα της εποχής μας είναι ότι η αριστερά (στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ) έχει απο-
τύχει να κερδίσει από την προσαρμογή του στη διαχείριση των μνημονιακών πολιτικών 
ώστε να παρουσιάσει μια εναλλακτική με μαζική απήχηση στα καταπιεζόμενα στρώματα 
της κοινωνίας. Η χρεοκοπία του πατριωτικού αντιμνημονιακού αφηγήματος της αριστε-
ράς φαίνεται ξεκάθαρα στην εξαφάνιση της ΛΑΕ. Η ΛΑΕ δεν είχε το ιστορικό και κοινωνικό 
βάθος για να κρατηθεί σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ζήτηση για αναπαλαιωμένους ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Φυσικά, οι πολιτικές επιλογές της ηγεσίας της ΛΑΕ, που είχε ταχθεί ολοκληρωτικά 
σε μια κατεύθυνση αριστερού πατριωτισμού, έκαναν την κατάσταση χειρότερη. Το ΚΚΕ 
παραμένει στάσιμο, αδυνατεί να επηρεάσει τομείς των εργαζομένων πέρα από την ιστο-
ρική του κοινωνική βάση, ανεξάρτητα από τις ταραχές και αναδιατάξεις που σάρωσαν το 
πολιτικό σύστημα της χώρας. Απέτυχε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα κατά 
των μνημονίων, δηλαδή της βάρβαρης επίθεσης στο βιοτικό επίπεδο και τα δικαιώματα 
των εργαζόμενων τάξεων, απέτυχε να αποτελέσει πειστική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Η 
κυβέρνηση Τσίπρα ουδέποτε ένοιωσε ουσιαστική πίεση από τη δράση του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την οποία υποστηρίξαμε στις ευρωεκλογές, είναι εξίσου στάσιμη, φυσικά 
σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το ΚΚΕ. Αυτό που ήταν ένα μαχητικό δυναμικό 
εγχείρημα -αλλά υπό την ηγεμονία του αντιμνημονιακού πατριωτικού αφηγήματος της 
αριστεράς- την πρώτη περίοδο της συγκρότησής του έχει περιοριστεί, μετά το 2012, σε 
έναν εκλογικίστικο συνασπισμό δυνάμεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς 
πολιτική συνοχή, εσωτερική ζωή και οργανωμένη παρέμβαση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι προ-
φανές ότι από το 2015 ώς 2019 δεν κέρδισε ούτε έναν-μία από την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Το 
στάσιμο ποσοστό της με τάσεις μείωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ελπιδοφόρο (θα ήταν 
πριν δέκα χρόνια). Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιόδου και δεν βαραίνει στο 
γενικότερο πολιτικό συσχετισμό. Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι αντι-
στοιχεί καν στην πραγματική κοινωνική δύναμη και σύνθεση των εργατικών, φοιτητικών 
και άλλων συσπειρώσεων και σχημάτων του χώρου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.

Το Μερα25 είναι με σχετικό τρόπο ο “νικητής” στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αν λάβουμε 
υπόψη την προηγούμενη δαιμονοποίηση του ηγέτη του που είχε μείνει στα “αζήτητα” της 
πολιτικής ζωής της χώρας. Οπωσδήποτε, η μεταχείριση του Βαρουφάκη από τα ΜΜΕ έχει 
αλλάξει άρδην με την γενναιόδωρη παραχώρηση τηλεοπτικού χρόνου στην προσπάθεια 
να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα προσωποπαγές σχήμα γύρω από την περσόνα του ιδρυτή 
του, αλλά αποτελεί κάτι περισσότερο από το “άδειο” από αναγνωρίσιμα στελέχη κόμμα της 
Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, η σχετική επιτυχία του συνοδεύεται πια από ένα κύμα μετα-
γραφών. Απέναντι στον ξηρό, ξεπερασμένο αντι-ΕΕ λόγο της παραδοσιακής αριστεράς ο 
soft διεθνισμός, αφελής ευρωπαϊσμός και καθησυχαστικός τεχνοκρατισμός του Βαρου-
φάκη αποδεικνύονται κατά τι πιο ελκυστικά. Το Μέρα25 αυτή τη στιγμή είναι ένα όχημα 
ευκαιρίας με αμφίβολες οργανωτικές δομές και πολύ προβληματικές απόψεις ταξικής 
συνεργασίας. Η μικρή επιτυχία του είναι μέτρο της αποτυχίας των άλλων εκδοχών της 
Αριστεράς. Αν μπει στη βουλή, το πιθανότερο είναι να λειτουργήσει σαν συμπληρωματική 
δύναμη προς το ΣΥΡΙΖΑ, μια -κατά πανούργο τρόπο- γέφυρα επιστροφής. Σε προγραμμα-
τικό και στρατηγικό επίπεδο, δεν υπάρχουν ριζικές αγεφύρωτες διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ.

Χρήσιμη μια αριστερά που οργανώνει την αντίσταση

Τα αναμενόμενα επιχειρήματα ένθεν και εκείθεν περί χρήσιμης ψήφου (“ψήφο για να 
φράξουμε το δρόμο στη δεξιά”, “όταν βγαίνει η δεξιά στην εξουσία, η κοινωνία ριζοσπα-
στικοποιείται ευκολότερα”, “όχι στα ψευτοδιλήμματα”, “ούτε ούτε”) ήδη αναπτύσσονται. 
Πολλοί και πολλές στην αριστερά που ονειρεύτηκαν τον ξεπεσμό και την τιμωρία του 
ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει να ανησυχούν από την άνοδο της Δεξιάς. Και, όπως από την αρχή 
είπαμε, οι εθνικές εκλογές μοιάζουν με “δεύτερο γύρο”. 

Παρόλα αυτά, η πίεση προς την αριστερά εκτός ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρκετή για να περιοριστεί 
η νίκη της Δεξιάς ή να αποτραπεί η αυτοδυναμία της. Οι μετατοπίσεις προς τη ΝΔ δεν 
μπορούν να αναπληρωθούν από τη χρήσιμη ψήφο των αριστερών στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά 
το ταξικό πολιτικό ισοζύγιο έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Χρήσιμη ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ 
σημαίνει απλά “μονοπώληση” της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης στη Δεξιά την επό-
μενη μέρα, αναπαραγωγή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης χωρίς “οργάνωση των 
φτωχών”. Έχουμε δει τι σημαίνει η “μονοπώληση” του αντιμνημονιακού αγώνα από τον 
ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2012. Επιβάλλεται το σπάσιμο του φαύλου 
κύκλου από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εφικτό όμως; Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι 
δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη εναλλακτική στον ΣΥΡΙΖΑ που να μην ανήκει στο βασίλειο 
των καλών προθέσεων.

Ξέρουμε ότι δεν είναι εκλογική, κοινοβουλευτική υπόθεση η υπέρβαση του μεταρρυθμι-
σμού. Είναι δυνατή μόνο μέσα σε μια επαναστατική κίνηση της καταπιεζόμενης κοινω-
νικής πλειοψηφίας. Είναι ωστόσο εύλογο η επαναστατική αριστερά να αποτελέσει μια 
αναγνωρίσιμη πολιτική πραγματικότητα μέσα στην αστική κοινωνία σε μη επαναστατι-
κές συνθήκες. Για να επαναλάβουμε το ίδιο επιχείρημα με λιγότερο αφηρημένο και δια-
χρονικό τρόπο, χρειαζόμαστε ισχυρή αντικαπιταλιστική αριστερά την επόμενη μέρα των 
εθνικών εκλογών για τις συγκεκριμένες μάχες των εργαζομένων, των γυναικών, των 
μεταναστών/τριών, των νέων απέναντι σε “αυτή” τη δεξιά κυβέρνηση που βλέπουμε να 
έρχεται. 

Εδώ, είναι το ουσιαστικό πρόβλημα: οι προτάσεις στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμ-
βανομένου του εξαντλημένου εγχειρήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το οποίο έχουμε υποστηρίξει, 
στις σημερινές συνθήκες είναι κατώτερες των περιστάσεων. Δεν έχουν κάποια ορατή 
προοπτική. Δεν μπορούν ούτε να συνεισφέρουν ως “ειδικού τύπου” εκλογικές συμμαχίες 
που θα στείλουν στο εδώ και τώρα ένα χρήσιμο “μήνυμα”. Είναι σαφές ότι βλέπουμε αδι-
έξοδα τόσο στη χρήσιμη ψήφο όσο και στη συνέχιση αυτών που κάναμε με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Ως απομεινάρι μιας πρώτης ελπιδοφόρας σύγκλισης, με αρκετά “προχωρήματα” αλλά 
και πολλά “προβλήματα”, η συγκέντρωση αυτή δυνάμεων πρέπει να μπορέσει να ξεπε-
ράσει το βάρος των ηττών και των λαθών της και να ξεπεράσει τον εγκλωβισμό της σε 
μια αποκλίνουσα αμυντική, και εν πολλοίς βερμπαλιστική, αυτοϊκανοποίηση απέναντι σε 
“παρασυρμένες” μάζες και μεταξύ των συνιστωσών της.

Με τις δικές μας περιορισμένες δυνατότητες, θα δουλέψουμε συγκεκριμένα για την οι-
κοδόμηση μιας αγωνιστικής αντικαπιταλιστικής διεθνιστικής δύναμης την επόμενη πε-
ρίοδο, πρωτοπόρας και ενωτικής, με στόχο την αλλαγή των συσχετισμών ανάμεσα στις 
κοινωνικές τάξεις, ταγμένης στο αγώνα για κοινωνική χειραφέτηση, ισότητα και σωτη-
ρία της ζωής από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Στο σημερινό έδαφος 
της ήττας, δεν φαίνεται εύκολο να πραγματοποιηθούν επιτυχείς ενώσεις. Ξέρουμε ότι 
δεν είμαστε μόνοι στο επαναστατικό κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση. Δυνάμεις που προ-
σανατολίζονται προς μια τέτοια προοπτική βρίσκονται π.χ. τόσο μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ όσο 
και στο χώρο εκείνων που έχουν έρθει σε ρήξη με το ΣΥΡΙΖΑ και ίσως ακόμα πιο πέρα. 
Η κρίση των σχεδίων που δοκιμάστηκαν απελευθερώνει από αυταπάτες αλλά γεμίζει 
και με φοβίες αγωνιστές και αγωνίστριες που επένδυσαν σημαντικό κομμάτι της ζωής 
τους σε αυτά τα σχέδια. Η δύναμη της ελπίδας πηγάζει κύρια από την αυτενέργεια των 
αγωνιζομένων, η ανάταση των επαναστατικών οραμάτων έρχεται μέσα από συλλογικές 
εμπειρίες πάλης. Να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι και έτοιμες για αυτές τις εμπει-
ρίες χωρίς αυταπάτες και χωρίς φόβο.

Η Συντακτική Επιτροπή
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Κατά καιρούς, αναρχικοί διαφόρων τάσεων, αφού 
έχουν λύσει όλα τα άλλα προβλήματα, παλεύουν να 
απαλλαγούν από τη δημοκρατία, με συνθήματα όπως 
“κάτω η δημοκρατία”, “θάνατος στη δημοκρατία”, κτλ. 
Για τη λογική και το επίπεδο της πολιτικοποίησης αυ-
τών των αναρχικών είναι φυσιολογικό μια και ο εχθρός 
τους είναι συλλήβδην ολόκληρη η κοινωνία.

Το καινούργιο και δυσάρεστο είναι ότι στις μέρες μας 
διάφοροι νεόκοποι αριστεριστές που μέσα στην ιστορι-
κή τους άγνοια και από τον άμβωνα του “μπολσεβίκι-
κου Λενινισμού” διακηρύττουν ότι “δεν δίνουν δεκάρα 
για τη δημοκρατία τους” που καταρρέει και συμβάλει 
έτσι στην αποσταθεροποίηση του συστήματος. Παράλ-
ληλα, θεωρούν ότι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης θα είναι μια μεγάλη πρόοδος και ευνοϊκή εξέλιξη 
για τη σοσιαλιστική επανάσταση, για την οποία οι ίδιοι 
είναι καθόλα έτοιμοι. 

Σε αυτό το πλαίσιο πανηγυρίζουν για το Brexit, παρόλο 
που αυτό έγινε κάτω από τη σημαία του φασίστα Farage 
και του ακροδεξιού Johnson και όχι του δικού τους 
Lexit (αριστερή έξοδο), που η επιρροή του στο δημο-
ψήφισμα ήταν μηδενική. Όπως και για την κατάρρευση 
του παραδοσιακού διπολικού κομματικού συστήματος, 
συντηρητικών – προοδευτικών, που κυβέρνησαν τον 
δυτικό κόσμο εδώ και έναν αιώνα. Άσχετα αν μέσα 
από αυτή την κατάρρευση αναδύονται, σχεδόν παντού, 
απειλητικά, εθνικιστικά και φασιστικά δηλητηριώδη μα-
νιτάρια.

Δεν αντιλαμβάνονται καθόλου πόσο επικίνδυνη είναι 
αυτή η κατάσταση, ειδικά σήμερα με την ολοκληρωτική 
χρεωκοπία της αριστεράς του 20ου αιώνα, που αφαί-
ρεσε από τον καπιταλισμό τον μισό πλανήτη και παρά 
την εγκληματική πολιτική της αποτελούσε για τον λε-
γόμενο δυτικό κόσμο το αντίπαλο δέος. Και μαζί με την 
ύπαρξη ισχυρών κομμουνιστικών κομμάτων και ισχυ-
ρών συνδικάτων, ο καπιταλισμός ήταν υποχρεωμένος 
να κάνει πολιτικές και κοινωνικές παραχωρήσεις για 
να φτάσουμε στο “κοινωνικό κράτος” και τη λεγόμενη 
“κοινωνία της ευημερίας” που ταυτόχρονα μπόρεσε 
να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της σχετικά μακρόχρονης 
περιόδου ειρήνης που ήταν αποτέλεσμα της ισορροπί-
ας του πυρηνικού τρόμου αλλά και της βιομηχανικής, 

τεχνολογικής επανάστασης που πολλαπλασίασε την 
παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας.

Από τη στιγμή που ο καπιταλισμός ξεμπέρδεψε με όλα 
αυτά που του είχαν καταμαρτυρήσει, επιδιώκει μέσα 
από το νεοφιλελεύθερο εκσυγχρονισμό για την “εξυ-
γίανση της οικονομίας”. Δηλαδή την πλήρη απαλλαγή 
του από προηγούμενες δεσμεύσεις του στη διαδικα-
σία εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας και την 
αναπαραγωγή της.

Και για την ώρα έχουν καταφέρει να μας πάρουν πίσω 
αρκετά, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 
Παρόλα αυτά, ακόμα αρκετά και σημαντικά πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώματα τα έχουμε, και οφείλουμε να τα 
υπερασπιστούμε, γιατί αυτά είναι δικά μας δικαιώματα 
και αυτά αποτελούν τη δική μας δημοκρατία. Όλα τα δι-
καιώματα, και εκείνα που μας αφαίρεσαν και αυτά που 
ακόμα ισχύουν, κατακτήθηκαν με τεράστιους αγώνες 
και ποτάμια αίμα και άπειρες άλλες θυσίες προηγού-
μενων γενεών εργαζομένων και καταπιεσμένων. Και 
αυτά είναι η δική μας δημοκρατία.

Καμία άρχουσα τάξη στη ιστορία δεν έχει ανάγκη και 
δεν κόπτεται για τη δημοκρατία. Το αντίθετο, το κρυφό 
αλλά και συχνά διακηρυγμένο στη διαπασών όνειρό 
της είναι η όσο το δυνατόν πιο απολυταρχική εξουσία 
τους. Αποτελεί χυδαία ύβρις στους αγώνες των προη-
γούμενων γενεών να θεωρούμε ότι είναι “δημοκρατία 
τους”. 

Ως Μαρξιστές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η καλύτε-
ρη αστική δημοκρατία δεν παύει να είναι μια δικτατορία 
της αστικής τάξης. Όμως, στη “δημοκρατία” του Παπα-
δόπουλου, όπως και σε άλλες αντίστοιχες, όπου αν το 
μάτι σου αλληθώριζε έστω και λίγο αριστερά πήγαινες 
“δια υπόθεσίν σου” στο αστυνομικό τμήμα και εισέπρατ-
τες ένα μπερτάκι για συμμόρφωση, και αν άνοιγες το 
στόμα σου ή αντιδρούσες, σάπιζες στη φυλακή, και οι 
δολοφονίες και οι εκτελέσεις ήταν στο πρόγραμμα, δεν 
είναι ίδια με τη δημοκρατία της μεταπολίτευσης, όπου 
η επιλεκτική καταστολή και οι διώξεις δεν λείπουν, 
αλλά έχεις την ευχέρεια, τρεις φορές τη βδομάδα, να 
κάνεις το σουλάτσο σου από τα Προπύλαια – Ομόνοια – 
Βουλή, ενώ στην προηγούμενη περίοδο, τα Προπύλαια 

“Η Δημοκρατία τους”;
   Τινός είναι και για ποιόν/α είναι

μόνο τα κουτσούλαγαν περιστέρια. Έχεις τη δυνατότη-
τα επίσης να οργανώνεσαι πολιτικά και συνδικαλιστικά, 
να κυκλοφορείς έντυπα και να γράφεις ό,τι θέλεις, να 
φωνάζεις με τη ντουντούκα, ακόμα και να φτιάξεις ένα 
οδόφραγμα άν μπορείς και όσο αντέξεις.

Για όλα αυτά: τη δημοκρατία και τα μάτια μας! Γιατί οι 
γύπες που πετάνε πάνω από το πτώμα της πάλαι ποτέ 
αριστεράς και του κινήματός της είναι έτοιμοι να την 
κατασπαράξουν. Μόνο μέσα από τον αγώνα για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, και την επανακα-
τάκτηση αυτών που χάσαμε, την ανασυγκρότηση της 
πολιτικής και συνδικαλιστικής οργάνωσης των ερ-
γαζομένων, και απολογούμενοι στην κοινωνία για τα 
εγκλήματα που διαπράχθησαν στο όνομα του Μαρξι-
σμού, του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, και προ-
βάλλοντας την άποψη ότι στον δικό μας σοσιαλισμό, η 

δημοκρατία δεν θα είναι περιττή πολυτέλεια αλλά ανα-
γκαία προϋπόθεση, θα μπορέσουμε να διαμορφώσου-
με τις απαραίτητες συνθήκες για πραγματική κοινωνι-
κή αλλαγή, για ισότητα και ελευθερία.

Το να λέμε “η δημοκρατία τους δεν μας ενδιαφέρει”, τη 
στιγμή που εθνικιστικά, ακροδεξιά και φασιστικά κινή-
ματα ξεφυτρώνουν παντού στον πλανήτη, είναι σαν να 
επαναλαμβάνουμε την άποψη του Γερμανικού Κ.Κ του 
1930 που, αντί να στηρίξει το ενιαίο εργατικό μέτωπο 
ενάντια στον ανερχόμενο Χίτλερ, έλεγε “Πρώτα ο Χίτ-
λερ και μετά εμείς” επειδή ο “κύριος εχθρός” ήταν η 
κατ’αυτούς “σοσιαλφασιστική” σοσιαλδημοκρατία που 
συγκέντρωνε την συντριπτική πλειοψηφία της εργατι-
κής τάξης. Αυτό είναι εγκληματικά ανεύθυνο.

Γιάννης Φελέκης8
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Χρειάστηκε να γίνει γνωστό από το BBC, με κάποια εί-
δηση ότι -άκουσον, άκουσον!- στην κατά τα άλλα δη-
μοκρατική Ελλάδα, υπάρχει μια εθνική μειονότητα που 
δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια και άρα καταπιέζεται, για 
να τιναχθεί στον αέρα το καπάκι του βόθρου του εθνι-
κισμού που φιλοξενεί το σύνολο του πολιτικού φάσμα-
τος της χώρας.

Η είδηση αφορούσε την ύπαρξη μακεδονικής μειονό-
τητας στο ελληνικό κομμάτι της Μακεδονίας. Όλων αυ-
τών, δηλαδή, που εδώ και αιώνες ζούσαν στην περιο-
χή της Δυτικής Μακεδονίας, και τουλάχιστον τους δύο 
τελευταίους αιώνες μέσα στις αιματηρές συγκρούσεις 
για τη δημιουργία εθνικών κρατών, προσδιόριζαν τον 

εαυτό τους ως Μακεδόνες απ’ τη στιγμή που ζούσαν 
στην συγκεκριμένη περιοχή, και ταυτόχρονα είχαν και 
κάποιες γλωσσικές διαφορές σε σχέση με τους άλλους 
Σλάβους γείτονές τους, Βούλγαρους και Σέρβους. 

Οι κυβερνητικοί κοκορεύονταν, μετά τις Πρέσπες, ότι 
επέβαλλαν στη Βόρεια Μακεδονία να αποδεχθεί την 
μη ύπαρξη μειονότητας στην Ελλάδα. Άρα εφόσον ο 
Τσίπρας και ο Ζάεφ, για τους δικούς του λόγους ο κα-
θένας, υπογράφουν ότι οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, 
πρόκειται για φαντάσματα! Οπότε δικαιολογημένα οι 
Συριζαίοι σκίζουν τα ιμάτιά τους πώς γίνεται να υπάρ-
χουν αφού είναι ανύπαρκτοι! 

Όσο για τους μεγάλους του παρελθόντος της συντηρη-
τικής και “προοδευτικής” παράταξης, δικαιολογημένα 
δεν υπήρχαν εφόσον ήταν ανύπαρκτοι και όταν τους 
ξυλοφόρτωναν και αναγκάζονταν οι καημένοι χωρο-
φύλακες να δέρνουν τον αέρα και απορούσαν που ο 
αέρας ούρλιαζε. Ήταν ανύπαρκτοι όταν τρομοκρατού-
σαν τα χωριά τους και τις γειτονιές τους στις πόλεις 
της περιοχής. Ήταν ανύπαρκτοι όταν λεηλατούσαν τις 
περιουσίες τους και τους ανάγκασαν κατά χιλιάδες να 
φύγουν για την Αυστραλία, τον Καναδά και όπου αλλού, 
ή να περάσουν από την άλλη πλευρά των συνόρων. 
Ήταν ανύπαρκτοι επί χούντας, και όχι μόνο, όταν ο Άγι-
ος Καντιώτης, με τις ορδές θρησκόληπτων ελληναρά-
δων, οργάνωνε τα πογκρόμ του για να ξεριζώσει το 
“μιαρόν ιδίωμα” από τους, κατά τα άλλα ορθόδοξους, 
“αντίχριστους”. Ήταν ανύπαρκτοι το ‘89 και το ‘90 όταν 
αποφάσισαν να γράψουν στην γλώσσα τους την ταμπέ-
λα των γραφείων του “Ουράνιου Τόξου” που συμμετεί-
χε στις εκλογές. Τόσο που η ανυπαρξία τους προκάλε-
σε εξέγερση των φασιστοειδών “καθαρών Ελλήνων” 
που μαζεύτηκαν με δίκανα και καραμπίνες και έκαναν 
σκοποβολή στην ταμπέλα και τα γραφεία τους. Παρά την 
ανυπαρξία τους, οι “ανύπαρκτοι” πλήρωσαν το θράσος 
να γράψουν την ταμπέλα στη γλώσσα τους, πέρα από 
την αρχική φυλάκισή τους, και με μια δικαστική δίωξη 
που κράτησε μια δεκαετία.

Όσο για την ένδοξη Σταλινική αριστερά μας, για αυτούς 
τους ανθρώπους που, όπως και άλλοι που μιλάγανε 
Σλαβικά, Ελληνικά, Αρβανίτικα, και Βλάχικα, πολέ-
μησαν για την απελευθέρωση αυτής της χώρας, και 
επιπλέον πολέμησαν, σκοτώθηκαν, και φυλακίστηκαν 
μαζί τους τόσο στον ΕΛΑΣ όσο και στο Δημοκρατικό 
Στρατό, ακόμα και εκείνοι που δεν σκοτώθηκαν και δεν 
φυλακίστηκαν αλλά κατάφεραν να περάσουν μαζί τους 
τα σύνορα και να καταλήξουν στην Τασκένδη και αλλού 
όπου φάγαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, ούτε 
για αυτούς δεν έκαναν κιχ όταν ο Ανδρέας επέτρεψε 
την επιστροφή όλων των προσφύγων -έκτος από τους 
πρόσφυγες της συγκεκριμένης “ανύπαρκτης” μειο-
νότητας. Που μετά από πάνω από τριάντα χρόνια δεν 
είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να 
δουν τα αδέρφια τους, τα παιδιά τους –αν είχαν-, ή τους 
γονείς τους –αν ακόμα ζούσαν. Οπότε ήταν φυσικό να 
είναι φανατικά κατά της συμφωνίας με πρόσχημα τον 
αλυτρωτισμό, δηλαδή εδαφικές διεκδικήσεις που συν-
δέονται με την ύπαρξη μειονότητας.

Μετά από όλα αυτά, πιστεύω ότι παρά τους μακροχρό-
νιους διωγμούς, η μειονότητα, αν και συρρικνωμένη, 
εξακολουθεί να είναι υπαρκτή και δικαιούται ισονομία 
και ισοπολιτεία, όπως και την αλληλεγγύη και υποστή-
ριξη του καθενός και καθεμιάς μας για να τα αποκτήσει 
αυτά, αν του τα στερούνε.

Από αυτό και πέρα, φίλε/φίλη, είτε δηλώνεις επανα-
στάτης κομμουνιστής, αναρχικός, σοσιαλιστής, φιλε-
λεύθερος, ή δημοκράτης, αν δεν αναγνωρίζεις και 
δεν μάχεσαι για το δικαίωμα ισονομίας και ισοπολιτείας 

για τον καθένα και καθεμιά που ζει στην χώρα σου ή 
και στον πλανήτη, είσαι απλά ένας κακομοίρης, ντρο-
παλούλης κρυπτοφασίστας. Δεν είναι δυνατόν να δι-
εκδικούμε ίσα κοινωνικά  και πολιτικά δικαιώματα για 
τους κυνηγημένους από τη χώρα τους πρόσφυγες και 
μετανάστες και να κάνουμε την πάπια για εθνότητες, 
θρησκευτικές ή γλωσσικές κοινωνικές ομάδες, που 
ζουν σε μια χώρα επί δεκάδες και εκατοντάδες γενεές.

Είναι απορίας άξιο μέσα σε όλο αυτόν τον ορυμαγδό 
καταγγελιών του ανυπόστατου ισχυρισμού περί μειο-
νότητας, ο Γιώργος Λιάνης να βρεί τηλεπαράθυρο (αν 
δεν κάνω λάθος στην ΕΡΤ) να διεκτραγωδεί για αρκε-
τή ώρα τις πολύπλευρες διώξεις που υπέστη η μειο-
νότητα στη διάρκεια του αιώνα που πέρασε και τη διαδι-
κασία που οδήγησε στη συρρίκνωσή της. Κατά τα άλλα, 
ήταν πολύ ικανοποιημένος από τη συμφωνία των Πρε-
σπών επειδή η Βόρεια Μακεδονία αποδέχτηκε ότι δεν 
έχει καμία σχέση με τον “δικό μας” Μέγα Αλέξανδρο 
και άρα γλυτώνουμε για πάντα τον αλυτρωτισμό και 
τη διεκδίκηση από μέρους τους της αυτοκρατορίας του 
και τη διεκδίκηση ελληνικών εδαφών.

Γιάννης Φελέκης

Περί “ανύπαρκτων” Μακεδόνων
Σχετικά με ένα “ανυπόστατο”, “επαίσχυντο” και “συκοφαντικό” δημοσίευμα του BBC
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Το Μπλόκο της Αριστεράς1 (Bloco de Esquerda) συγκρο-
τήθηκε πριν από καμιά 20-ριά χρόνια στην Πορτογαλία, 
με τη συγχώνευση δυνάμεων από την αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά και από το κοινωνικό κίνημα. Σήμερα είναι, 
μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κύρια οργάνωση 
της μαχητικής αριστεράς στη χώρα. Ξεκινώντας από την 
εμπειρία του Μπλόκο, ο Φρανσίσκο Λούσα2, κάνει εδώ 
τον απολογισμό των πάντα προβληματικών σχέσεων 
ανάμεσα στην δουλειά κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης 
και στην επένδυση στα κινήματα και στις κοινωνικές κι-
νητοποιήσεις.

1. Η θεσμική παρουσία και αναφορά ήταν το πιο ισχυ-
ρό σημείο στην παρέμβαση του Μπλόκο της Αριστεράς. 
Αυτό δεν ίσχυε πάντα: το κόμμα γεννήθηκε από τις προ-
σπάθειες πολιτικών ρευμάτων που ενώθηκαν επειδή 
ηττήθηκε το κοινωνικό κίνημα στο δημοψήφισμα για 
τις αμβλώσεις το 1998 (και, με αυτό, κατάλαβαν τα 
όρια της κατατμημένης και χωρίς εκλογική συνέχεια 
δράσης) και στο πλαίσιο των αντιπαγκοσμιοποιητικών 
αγώνων και των αγώνων για την ανεξαρτησία του 
Τιμόρ. Έτσι, η πίεση του κοινωνικού κινήματος ήταν 
καθοριστική. Αυτό ήταν η αφετηρία. Αλλά η επιτυχία 
του Μπλόκο προήλθε από το ξεπέρασμα μιας αγωνι-
στικής παράδοσης χωρίς έκφραση σε εθνικό επίπεδο, 
που επομένως δεν μπορούσε να βαρύνει στην κοινή 
γνώμη ούτε να δημιουργήσει συσχετισμό πολιτικών 
δυνάμεων. Επειδή ακριβώς μπόρεσε να εκλέξει βου-
λευτές για αυτό και το Μπλόκο έκανε ένα άλμα μπρο-
στά, καθώς έγινε ένα κόμμα αναφοράς για τη λαϊκή 
πάλη. Εάν δεν είχε κερδίσει στις πρώτες βουλευτικές 
εκλογές, είναι πολύ πιθανόν να μην υπήρχε το Μπλόκο 
σήμερα.

2. Η εκλογική και θεσμική εκπροσώπηση είναι η κανο-
νική μορφή της πολιτικής δράσης στα μάτια της πλει-
οψηφίας του πληθυσμού. Μερικοί κοινωνικοί τομείς 
συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους, μέσα από 
συλλόγους ή από συνδικάτα. Αλλά, ακόμα και αν αφο-
ρούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, οι τομείς που 
οργανώνονται συλλογικά έτσι είναι μειοψηφικοί και 
συχνά και μικρού μεγέθους: τα συνδικάτα, που είναι η 
κύρια και πιο σταθερή μορφή των κοινωνικών κινημά-
των στην Πορτογαλία, δεν αντιπροσωπεύουν σήμερα 

παρά το 15% των εργαζομένων, με μεγάλες διαφορές 
ανάλογα με τους κλάδους (στο δημόσιο είναι πλειοψη-
φία) και τις επιχειρήσεις (το 30% συνδικαλιστικής έντα-
ξης αφορά ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων με πάνω 
από 500 εργαζόμενους, ενώ το 1% συνδικαλιστικής 
ένταξης ισχύει στις επιχειρήσεις με 5 ή λιγότερους ερ-
γαζόμενους). Δεν υπάρχουν μεγάλοι σύλλογοι ή άλλα 
οργανωμένα κοινωνικά κινήματα, με πλατιά δικτύωση 
στη βάση. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σήμερα παρά 
λίγα κανάλια δράσης μέσα από τα οποία να περνάει η 
κοινωνική μαχητικότητα.

3. Η εμπειρία του αγώνα κατά της τρόϊκας (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤ) συ-
μπυκνώνει τις αντιφάσεις αυτές. Ο κοινωνικός αγώ-
νας έφτασε σε εντυπωσιακά επίπεδα, στις διαδηλώ-
σεις της 12 Μαρτίου 2011 και του Que se Lixe a Troika 
(=Να πάει απ’όπου ήρθε η τρόϊκα!) το 2012-2013. Αυ-
τός εξέφραζε την κοινωνική δυσαρέσκεια σε σημαντι-
κά ζητήματα, την άρνηση της επισφαλούς ζωής και 
των κινήσεων για μείωση της εργοδοτικής κοινωνι-
κής εισφοράς (TSU). Αλλά δεν κατέληξε σε κάποια ορ-
γάνωση και συνέχεια. Δεν απέκτησε και δεν μπορούσε 
να αποκτήσει οργανωμένη μορφή σε αυτή τη διαδι-
κασία. Δίπλα και έξω από αυτές τις διαδηλώσεις, τα 
συνδικάτα αποδείχτηκαν πιο ικανά στο να οργανώνουν 
τις δικές τους πορείες απ’ό,τι στη συνδικαλιστική τους 
πρακτική. Η συνδικαλιστική οργάνωση της αντίστασης 
στην τρόϊκα ήταν πιο πολιτική παρά συνδικαλιστική.

4. Σε όλα αυτά, η δύναμη του Μπλόκο αποτέλεσε πλε-
ονέκτημα. Αντιπροσώπευε ένα σημαντικό τμήμα της 
εξέγερσης κατά της τρόϊκας και της αναζήτησης πο-
λιτικών λύσεων, ακριβώς επειδή μπορούσε να πλήξει 
την ισορροπία της εθνικής πολιτικής, και αναγνωρί-
στηκε από εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ως το κατάλλη-
λο και αναγκαίο εργαλείο -στις εκλογές.

5. Ένα λαϊκό κόμμα πρέπει να έχει ως στόχο την εκλο-
γική εκπροσώπηση. Αποτυχαίνει εάν δεν καταφέρει 
να δημιουργήσει πολιτικούς συσχετισμούς και αν δεν 
εκφράζει συγκρούσεις που να οδηγούν σε κάποιο 
αποτέλεσμα. Μια εναλλακτική στρατηγική κοινωνικού 
αγώνα χωρίς αντιπροσώπευση δεν θα ήταν τίποτα 

περισσότερο παρά η δικαιολόγηση της απομόνωσης. 
Ένα σοσιαλιστικό αριστερό κόμμα παλεύει για την 
πλειοψηφία και δεν παρασύρεται ούτε σε μειοψηφικό 
σύμπλεγμα ούτε και στην αναρχική ή αυτονομίστικη 
αντίληψη ενός κοινωνικού κόσμου που θα ήταν υποτί-
θεται εξωτερικός της εκλογικής σύγκρουσης και μέσα 
στον οποίο θα έπρεπε κανείς να εξοριστεί. Η ιδέα ότι το 
αστικό κράτος θα κατέρρεε εάν πολλά άτομα απείχαν 
δεν μπορεί να λειτουργήσει και εξυπηρετεί την αστική 
τάξη. Το Μπλόκο γνώρισε ήττες και νίκες, αλλά προ-
χώρησε.

6. Η θεσμική εκπροσώπη και παρουσία δημιούργησαν 
μια πραγματικότητα για την οποία τα ιδρυτικά μέλη του 
Μπλόκο δεν ήταν προετοιμασμένοι στην αρχή. Χρειά-
στηκε να επιλεγούν υποψήφιοι που να ανταποκρίνο-
νται σε αυτό το επίπεδο εκπροσώπησης, πράγμα που 
σήμαινε αποφάσεις, αλλά και στείρες αντιπαραθέσεις. 
Χρειάστηκε να αναπτυχθούν τεχνικές ικανότητες και 
επαγγελματικές ομάδες για να συνοδέψουν και να 
υποστηρίξουν την κοινοβουλευτική μας δουλειά, 
εθνικά, ευρωπαϊκά και στις αυτόνομες περιοχές, που 
επεκτάθηκε αργότερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Τέτοιες ικανότητες είναι αναγκαίες για να ετοιμάζονται 
προτάσεις, για να παίρνονται πρωτοβουλίες και να τις 
υπερασπιζόμαστε, αλλά αυτό έχει ταυτόχρονα και ένα 
μη αμελητέο κόστος: ένα σημαντικό τμήμα των πιο 
έμπειρων αγωνιστών μας αφιερώνεται στη θεσμική 
επένδυση.

7. Οι θεσμικοί αυτοί μηχανισμοί απορροφούν επομέ-
νως πάρα πολλές από τις αγωνιστικές ικανότητες. 
Δεν ξέρουμε ποτέ εκ των προτέρων εάν αυτό θα οδη-
γήσει ή όχι σε προσαρμογή στο σύστημα, αλλά η θε-
σμική κανονικοποίηση δημιουργεί πιέσεις προς αυτή 
την κατεύθυνση. Οι μορφές αυτές προσαρμογής είναι 
ποικίλες: κλείσιμο σε περιορισμένης εμβέλειας μέτρα 
στο όνομα της διατήρησης των κεκτημένων θέσεων. 
Άρνηση επίκρισης των θεσμών ή των ηγεσιών τους 
στο όνομα ενδεχόμενων μελλοντικών συμφωνιών. 
Ιδέα ότι η πολιτική προχωράει με μικρά βήματα. Φόβος 
της κοινής γνώμης που ωθεί στο να μην παρουσιάζε-
ται μια σοσιαλιστική εναλλακτική που θα οδηγούσε σε 
άλλες θεσμικές μορφές. Προσπάθειες αποφυγής των 
κινδύνων σύγκρουσης από φόβο ήττας. Όλες αυτές οι 
μορφές προσαρμογής παραμορφώνουν μια αριστερή 
πολιτική που θεμελιώνεται στη λαϊκή εκπροσώπηση.

8. Το πολιτικό ζάπινγκ είναι άλλη μια μορφή προσαρ-
μογής και δεν είναι η λιγότερο σημαντική. Ο εγκλιματι-
σμός σε έναν τρόπο πολιτικής έκφρασης που εξαρτάται 
από τις περιστάσεις και από τις ευκαιρίες, ή ακόμα και 
από τις ατζέντες των πρωταγωνιστών στους θεσμούς 
ή και του καθημερινού τύπου, περιέχει έναν κίνδυνο, 
καθώς μπορεί να διαλύσει τη στρατηγική στις καθημε-
ρινές αισθήσεις. Εάν το κίνημα ήταν το παν και όλο το 
πρόγραμμα δεν ήταν παρά τίποτα, τότε δεν θα υπήρχε 
σοσιαλιστική πολιτική για να οργανώνει τα εργατικά 
και λαϊκά κινήματα.

Πορτογαλία:

Κοινοβουλευτική δράση και κοινωνικοί αγώνες: 
Η εμπειρία από το Μπλόκο της Αριστεράς
του Francisco Louca
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9. Ο “θεσμισμός” είναι πολύ ισχυρός και μέσα στα κοι-
νωνικά κινήματα και όχι μόνο στα κόμματα της αριστε-
ράς. Ας κοιτάξουμε τα κοινωνικά κινήματα γύρω από 
το Μπλόκο, αυτά που τα ξέρουμε και τα σεβόμαστε, και 
ας αναρωτηθούμε πόσα από αυτά έχουν τους ίδιους 
ηγέτες εδώ και 30 χρόνια ή ακόμα, μερικά, εδώ και 
40 χρόνια. Στα συνδικάτα, η αντίφαση είναι ακόμα πιο 
ισχυρή: πολλά συνδικάτα οργανώνονται καταστατικά 
έτσι ώστε να μην μπορέσει ποτέ ένα κόμμα να αμφι-
σβητηθεί και η μεγαλύτερη συνομοσπονδία υλοποιεί 
αυτή τη στρατηγική.

10. Το Μπλόκο δεν προχώρησε πολύ στο χώρο της 
κοινωνικής εκπροσώπησης, το οποίο δεν πρέπει να 
το συγχέουμε με την εκλογική εκπροσώπηση. Πρέπει 
να αναρωτηθούμε, σε σχέση με τη δύναμη που είχαμε 
κατά την ίδρυσή μας, πρακτικά πριν από 20 χρόνια, εάν 
έχουμε τώρα περισσότερες ή λιγότερες οργανωμένες 
δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κόσμο, μέσα στις επιχει-
ρήσεις, μεταξύ των εκπροσώπων εργαζομένων, στις 
επιτροπές εργαζομένων ή σε άλλες μορφές εκπρο-
σώπησης. Και από την απάντηση στο ερώτημα αυτό 
πρέπει να πηγάσουν τα συμπεράσματά μας. Πρέπει να 
θέσουμε το ίδιο ερώτημα και σε σχέση με τους νέους: 
πώς οι φοιτητές και οι άλλοι νέοι μπορούν να πλησι-
άσουν το κόμμα μας, πώς μπορούν να ενταχθούν σε 
αυτό, να βρούν τρόπους πολιτικής μόρφωσης και δρά-
σης; Στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων είναι που 
βρίσκεται η λύση απέναντι στην πίεση των θεσμών.

11. Ο καπιταλισμός είναι ένας τρόπος παραγωγής, 
αναπαραγωγής των συνθηκών παραγωγής και αντι-
προσώπευσης των συνθηκών παραγωγής και αναπα-
ραγωγής. Ο ορισμός αυτός υπογραμμίζει την ουσία: 
δεν υπάρχει καπιταλιστική παραγωγή χωρίς το σύστη-
μα να αναπαράγεται ταυτόχρονα και, για αυτό, και να 
κινητοποιεί και την εκπροσώπησή του, που στηρίζε-
ται στην αλλοτρίωση της εργασίας, των κοινωνικών 
σχέσεων, της ζωής, των σχέσεων με τη φύση, αλλά 
και μέσα από την αλλοτρίωση της εκλογικής εκπρο-
σώπησης και ψήφου. Ο διαχωρισμός του εργαζόμενου 
από το προϊόν της εργασίας του, από τον έλεγχο της 
ζωής του, από την κοινωνική του, και την εκλογική 
του, εξουσία στήνει το βάθρο πάνω στο οποίο στηρίζε-
ται η αστική ηγεμονία. Για αυτό ακριβώς και η αριστερή 
πολιτική είναι ένα κοινωνικό κίνημα που έχει για στόχο 
να ενισχύεται στην προοπτική τού ότι οι ιδέες του και 
οι προτάσεις του θα έχουν μια εμβέλεια που θα φτάνει 
έως και στις εκλογές. Για αυτό και δεν εγκαταλείπει 
και κανέναν χώρο εκπροσώπησης στην πάλη για την 
ηγεμονία. Για αυτό ακριβώς και η σοσιαλιστική στρα-
τηγική δεν μπορεί να νικήσει παρά μόνο μέσα από την 
κοινωνική πάλη.

12. Το ισχυρό σημείο του Μπλόκο ήταν η πολιτική του 
έκφραση και, άρα, η συμμετοχή του στις εκλογές. Οι 
εναλλακτικές στρατηγικές, όπως η εγκατάλειψη της 
μάχης για την εκπροσώπηση, δηλαδή για την πολιτική 

όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, απέτυχαν και θα 
αποτυχαίνουν πάντα. Αλλά η επιτυχία της εκλογικής 
εναλλακτικής δεν αποδεικνύει ότι η εκπροσώπηση εί-
ναι ικανοποιητικός όρος για μια σοσιαλιστική πολιτική. 
Αν συλλαμβάνεται ως ένα εργαλείο για να συσσωρεύ-
ονται δυνάμεις, είναι χρήσιμη. Αν συλλαμβάνεται ως 
μορφή εξάρτησης και, άρα, απώλειας της κριτικής 
αίσθησης, τότε αποτυχαίνει. Η αριστερά δεν υπάρχει 
παρά μόνο μέσα από τον κοινωνικό αγώνα, μέσα από 
τη στρατηγική παρέμβαση μέσα στην πάλη των τάξε-
ων. Με άλλα λόγια, πρέπει να συμμετέχει στο ταξικό 
κίνημα. Πάντα με αυτό τον τρόπο μπορεί να μετρήσει 
τις δυνάμεις της.

Λισαβόνα, 31 Μαρτίου 2018

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό πε-
ριοδικό Rede Anticapitalista (Αντικαπιταλιστικό Δί-
κτυο), Anticapitalista, με τον τίτλο “Instituições, 
institucionalismo e o Bloco” (https://redeanticapitalista.
net/instituicoes-institucionalismo-e-o-bloco/). 

Από τα πορτογαλικά μεταφράστηκε:
- στα γαλλικά από το 15-θήμερο ελβετικό περιοδικό 
solidaritéS n° 332 της 23 Αυγούστου 2018 (https://
www.solidarites.ch/journal/d/cahier/8785).
- στα αγγλικά από το International Viewpoint: http://
www.internationalviewpoint.org/spip.php?article5696 
- στα ισπανικά από το Sin Permiso: http://www.
sinpermiso.info/textos/accion-parlamentaria-y-luchas-
sociales-la-experiencia-del-bloque-de-izquierda-
portugues 
- ελληνικά από την ΤΠΤ: https://tpt4.org/?p=2807

Ο Κάρολ Μοτζελέφσκι έσβησε την Κυριακή 28 Απριλίου 
2019, σε ηλικία 81 ετών. Μαζί του σβήνει μια μεγάλη 
συνείδηση της δημοκρατικής Πολωνίας. Πορτρέτο μετά 
θάνατο και μνήμη συζητήσεων με έναν άνθρωπο που 
παρέμεινε πιστός στις πεποιθήσεις του και σεβαστός από 
όλους. 

του Jean-Yves Potel

Ο Karol Modzelewski ήταν 81 ετών. Πρωτοπόρος της 
αντιπολίτευσης ήδη από το κίνημα του 1956, έγραψε 
το 1965, μαζί με το φίλο του Γιάτσεκ Κουρόν, την “Ανοι-
χτή Επιστολή προς το Κόμμα”, της οποίας η απήχηση 
σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά αμφισβητιών στην Πο-
λωνία και πολύ πιο πέρα. Παραμένοντας πιστός στις 
αξίες της νεότητάς του, συμμετείχε σε όλους τους 
αγώνες στην Πολωνία κατά το δεύτερο ήμισυ του 20-
ου αιώνα, όπως στην Solidarnosc (“Αλληλεγγύη”), της 
οποίας υπήρξε ο εκπρόσωπος τύπου το 1980-1981, 
στράτευση που πλήρωσε κατόπιν με οκτώμισι χρόνια 
φυλακή.

Υπήρξε επίσης και μεγάλος ιστορικός του Μεσαίωνα, 
συγγραφέας πρωτότυπων ερευνών για τις σλαβικές 
πηγές της Ευρώπης. Και ήταν μάλιστα και αντιπρόε-
δρος της Ακαδημίας επιστημών στην Πολωνία.

Ο Κάρολ Μοτζελέφσκι παρέμεινε σε όλη του τη ζωή 
αριστερός, πράγμα που εκπλήσσει όλους αυτούς που 
ξέχασαν ή αγνοούν τους δημοκρατικούς αγώνες στις 
χώρες του λεγόμενου “υπαρκτού σοσιαλισμού”. Ήδη 
από τη γέννησή του, έζησε όλη αυτή την τρομερή ιστο-
ρία στο ίδιο του το πετσί, καθώς γεννήθηκε στη Μόσχα 
το 1937, τη χρονιά ακριβώς της μεγάλης σταλινικής 
τρομοκρατίας. Ο φυσικός του πατέρας, που τον συνά-

ντησε μόνο δύο φορές στη δεκαετία του 1950, είχε 
εξοριστεί στο Γκουλάγκ, όπως και ο παππούς του το 
ίδιο.

Το 1939, η μητέρα του συνδέθηκε με τον Ζύγκμουντ 
Μοτζελέφσκι, έναν πολωνό κομμουνιστή από τους 
πρώτους, που έβγαινε -αυτός- από τις σταλινικές φυ-
λακές: για καιρό ήταν εξόριστος στη Γαλλία, όπου ήταν 
στέλεχος του γαλλικού ΚΚ, όταν ανεκλήθη στη Μόσχα, 
όπου βασανίστηκε και φυλακίστηκε για δύο χρόνια. Το 
ζευγάρι παντρεύτηκε, ο Ζύγκμουντ υιοθέτησε τον Κά-
ρολ και, το 1945, εγκαταστάθηκαν στη Βαρσοβία, όπου 
ο ίδιος, ο Ζύγκμουντ Μοτζελέφσκι, ως ένας από τους 
ιδρυτές του νέου κομμουνιστικού καθεστώτος, κατείχε 
το πόστο του υπουργού εξωτερικών ώς το θάνατό του, 
το 1954.

Karol Modzelewski

Ο νεαρός Κάρολ επιλέγει να κάνει σπουδές ιστορίας. 
Ήδη είχε ερωτήματα για την πραγματικότητα του στα-
λινισμού (τον οποίο μόλις είχε καταγγείλει ο Νικίτα 
Κρουτσόφ σε μια μυστική εισήγησή του), όταν το 1956 
συναντάει το Γιάτσεκ Κουρόν, ένα φοιτητή παιδαγωγι-
κής λίγο πιο μεγάλο (είχε γεννηθεί το 1934), ο οποί-
ος τον προσέλκυσε από το ριζοσπαστισμό και τη διο-
ρατικότητα των ιδεών του. Ήταν στο πανεπιστήμιο της 
Βαρσοβίας, ενώ η χώρα δονείτο σε επαναστατικούς 
ρυθμούς (Οκτώβρης του 1956) με την πρωτοβουλία 
των εξεγερμένων εργατών από το εργοστάσιο FSO 
στο Ζέραν. Ο Κάρολ εξουσιοδοτήθηκε για να μιλήσει 
στο εργοστάσιο και να παρουσιάσει την υποστήριξη 
των κινητοποιημένων φοιτητών: εκεί συνάντησε τον 
Λεχόσλαβ Γκόζντικ, τον ηγέτη των εργατών. Αυτές οι 
δύο φιλίες κράτησαν μια ολόκληρη ζωή, κατ’εικόνα 
και των συνδεόμενων ιδεών τους.

1 Το Μπλόκο της Αριστεράς ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1999 ως 
εκλογικός συνασπισμός ανάμεσα στη Δημοκρατική και Λαϊκή 
Ένωση (UDP, μαοϊκής προέλευσης), το Επαναστατικό Σοσιαλι-
στικό Κόμμα (PSR, πορτογαλέζικο τμήμα της 4ης Διεθνούς) και 
το Politica XXI (“Πολιτική 21”, που είχαν ιδρύσει αποχωρήσαντες 
από το Πορτογαλέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα -PCP). Στις εκλογές 
του Οκτώβρη 1999 πήρε 132.333 ψήφους (το 2,44% των έγκυ-
ρων) και 2 έδρες στο κοινοβούλιο -σύμφωνα με το Σύνταγμα της 
Πορτογαλίας, αυτό του επέτρεψε να συγκροτήσει κοινοβουλευτι-
κή ομάδα και να τοποθετείται σε όλα τα ζητήματα. Το 2002, πήρε 
2,81% και 3 έδρες, το 2005 6,35% και 8 έδρες, το 2009 9,82% 
και 16 έδρες, το 2011 5,17% και 8 έδρες και, τέλος, το 2015 με 
550.892 ψήφους, 10,19% και 19 έδρες.

2 Ο Francisco Louçõ είναι οικονομολόγος και καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, αγωνιστής στο αντιφασιστικό κί-
νημα και μέλος της 4ης Διεθνούς απ’όταν ήταν μαθητής. Στην 
ηγεσία του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSR) -πορ-
τογαλέζικου τμήματος της 4ης Διεθνούς, υπήρξε από τα ιδρυτι-
κά μέλη του Μπλόκου της Αριστεράς και ο εθνικός συντονιστής 
του από το 2005 ώς το 2012, βουλευτής σε διάφορες θητείες, 
ενώ το 2015 εξελέγη από τη Βουλή στο Εθνικό Συμβούλιο. Τον 
Γενάρη του 2005 ήταν υποψήφιος, εκ μέρους του Μπλόκου, στην 
Προεδρεία της Δημοκρατίας, και πήρε 5,3% των ψήφων.

Karol Modzelewski 
(1937-2019)
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Αποπροσανατολισμένη από τις μανούβρες του Βλάντυ-
σλαβ Γκομούλκα, του νέου γραμματέα του Κόμματος, 
η κινητοποίηση του 1956 οδήγησε στη διαμόρφωση 
μιας αντιπολίτευσης διανοουμένων, που χαρακτηρί-
στηκε ως “ρεβιζιονιστική”, ως κέντρου σκέψης του 
οποίου οι Κουρόν και Μοτζελέφσκι ενσάρκωναν την 
αριστερή πτέρυγα. 

Το 1965, το κείμενό τους “Ανοιχτή Επιστολή προς το Πο-
λωνικό Ενωμένο Εργατικό Κόμμα (POUP)”, προτείνει 
μια επαναστατική μαρξιστική ανάλυση του υπαρκτού 
κομμουνιστικού συστήματος και καλεί σε επανάσταση. 
Αμέσως συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε τρία 
χρόνια φυλακή, καθώς οι συγγραφείς είχαν έρθει σε 
ρήξη με την ιδέα μιας μεταρρύθμισης του συστήματος 
αλά Κρουτσόφ. Και το κείμενό τους, που δημοσιεύτηκε 
σε πολλές χώρες έκανε το γύρο σε όλη την Ευρώπη! 
Έγινε αναφορά για τη νέα γενιά αντιπολιτευόμενων 
στην Πολωνία, αλλά και στην Τσεχοσλοβακία, στην Ιτα-
λία, στη Γαλλία, κλπ., ...

Όταν εξέτισαν τα δύο τρίτα της ποινής τους και αποφυ-
λακίστηκαν, ο Κουρόν και ο Μοτζελέφσκι ήρθαν αμέ-
σως σε επαφή με τους νέους αμφισβητίες στο πανεπι-
στήμιο, ιδιαίτερα με τον Άνταμ Μίχνικ, και συμμετείχαν 
στη δράση τους. Το Μάρτιο του 1968, κρίθηκαν και πάλι 
υπεύθυνοι για τις ζυμώσεις που επεκτείνονταν σε 
όλα τα πανεπιστήμια, μετά από την απαγόρευση ενός 
θεατρικού έργου και τη σύλληψη φοιτητών, και συνε-
λήφθησαν και πάλι και καταδικάστηκαν σε τρεισήμισι 
χρόνια φυλακή. Αποφυλακίστηκαν μόνο το 1971, μετά 
την αντικατάσταση του Γκομούλκα από τον Έντβαρντ 
Γκιέρεκ, μετά από νέο επεισόδιο εργατικής εξέγερσης, 
το Δεκέμβριο του 1970, αυτή τη φορά στο Γκντάνσκ και 
στο Στσέτσιν, που υπέστη σκληρή αστυνομική καταστο-
λή (44 νεκροί).

Ο Κάρολ Μοντζελέφσκι μπόρεσε επί τέλους να ξεκινή-
σει μια καριέρα ιστορικού ειδικευμένου στο μεσαίωνα, 
αλλά απομονωμένος σε ένα επαρχιακό πανεπιστήμιο. 
Αφιερώθηκε στη διατριβή που είχε ξεκινήσει στη φυ-
λακή, ενώ ταυτόχρονα υποστήριζε τους εργατικούς 
αγώνες και τις δημοκρατικές δράσεις, που ενισχύθη-
καν μετά από νέες απεργίες το 1976, και τη δημιουργία 
μιας Επιτροπής Υποστήριξης των Εργατών (KOR), από 
τους φίλους του Γιάτζεκ Κουρόν και Άνταμ Μίχνικ. Το 
1980 εντάχθηκε αμέσως στους απεργούς στα ναυπη-
γεία του Γκντάνσκ και συμμετείχε στην ίδρυση του νέου 
ανεξάρτητου συνδικάτου.

Εκλέχτηκε αντιπρόσωπος της επιτροπής του Βρό-
σκλαβ και έπαιξε ρόλο κλειδί στην εθνική διοργάνωση 
του συνδικάτου, επινοώντας ο ίδιος το όνομα “Αλλη-
λεγγύη” (“Solidarnoõõ”), του οποίου έγινε μάλιστα 
και εκπρόσωπος τύπου. Την εποχή εκείνη, γράφει 
ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, “η ‘Αλληλεγγύη’ 
ήταν το μεγαλύτερο εργατικό κίνημα στην ιστορία της 
Πολωνίας και ίσως και όλης της ιστορίας στην Ευρώ-

και η κριτική του των σημερινών εθνο-συντηρητικών 
στην εξουσία ήταν πολύ έντονες και διορατικές. Μια 
μεγάλη φωνή έτσι σιώπησε.

Πέρυσι, όταν είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως 
το συνηθίζαμε, τον ρωτούσα τί απολογισμό κάνει για 
τις αλλαγές που έγιναν εικοσιπέντε χρόνια μετά το 
“πρόγραμμα Μπαλτσέροβιτς” [δηλαδή τη νεοφιλελεύ-
θερη “θεραπεία σοκ” που επεβλήθη από το 1989 -ΣτΜ].

Συνομιλία με τον Κάρολ Μοτζελέβσκι

Jean-Yves Potel: Η Πολωνία επιδεικνύει τώρα εξαιρε-
τικά οικονομικά αποτελέσματα. Το κατά κεφαλήν εισό-
δημα έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με τη δεκαετία 
του 1980, είναι μια χώρα δημοκρατική, μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Μακροχρόνια, υπάρχει σαφής πρό-
οδος. Αλλά, αν είναι έτσι, πώς εξηγείς την εθνικιστική 
συντηρητική τρέλα των τελευταίων χρόνων;

Karol Modzelewski: Πιστεύω ότι πληρώνουμε το αντί-
τιμο για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές 
τις αλλαγές. Ο εκσυγχρονισμός της Πολωνίας έγινε 
με νεοφιλελεύθερες συνταγές, όπως και παντού στον 
κόσμο την ίδια εποχή. Δεν καταφέραμε να αντιταχθού-
με σε αυτό με αποτελεσματικό τρόπο. Η ευρωπαϊκή 
αριστερά και οι πολωνοί μετακομμουνιστές που την 
είχαν ως μοντέλο δεν μπόρεσαν να το εμποδίσουν. 
Στην Πολωνία αυτό σήμαινε ότι τα μεγάλα εργοστάσια 
που είχαν φτιάξει οι κομμουνιστές -μιλάω μόνο για τη 
βιομηχανία εδώ- στο μεγαλύτερο τμήμα τους κατακομ-
ματιάστηκαν. Οι εργάτες διασκορπίστηκαν.

Μερικοί ανακυκλώθηκαν σε μικρές επιχειρήσεις που 
γεννήθηκαν μέσα από τη νέα οικονομική δομή, πολλοί 
έμειναν στο περιθώριο. Τους βλέπω πολύ συχνά στη 
συνοικία μου. Είναι οι παλιοί της μεγάλης χαλυβουρ-
γίας της Χούτα Βαρσάβα. Ζουν με μικροδουλειές, με 
βραχυχρόνιες συμβάσεις, σέρνονται, πίνουν μπύρα ή 
βότκα και τα βάζουν με όλο τον κόσμο και κυρίως με 
την πολωνική δημοκρατία που τους πέταξε στο περι-
θώριο. Επίσης βλέπω και τα παιδιά τους, όπως και τα 
εγγόνια τους, που πολύ συχνά δεν καταφέρνουν να 
έχουν παρά “συμβάσεις σκουπίδια”. 

Όσοι γνώρισαν την “Αλληλεγγύη” της δεκαετία του 
1980 έχουν μια φόρμουλα που τη λένε και την ξαναλέ-
νε: οι Σύντροφοι μας έκλεψαν τη νίκη μας. Οι πιο νέοι 
δεν το λένε, δεν ξέρουν τίποτα για τη νίκη αυτή, αλλά 
αισθάνονται ταπεινωμένοι από το καθεστώς. Βρέθη-
καν έξω από το καράβι που λέγεται “εκσυγχρονισμός” 
και, πέρα από τις υλικές δυσκολίες, υφίστανται και την 
περιφρόνηση -που πονάει ιδιαίτερα. Περιφρόνηση για 
τους χαμένους, όσους είναι πιο κάτω και από το τίποτα. 
Έτσι συσσωρεύεται μια πολύ επιθετική στέρηση. Οι άν-
θρωποι αυτοί γενικά δεν ψηφίζουν και όταν το κάνουν 
διαλέγουν το PiS. Αυτοί είναι ο πυρήνας της εκλογικής 
του βάσης. Όμως, αυτό δεν αρκεί για να εξηγήσει κα-

πη. Ήμουν ήδη τότε ώριμης ηλικίας και προσεκτικός, 
όμως στα μάτια μου το κίνημα εκείνο ήταν η ενσάρ-
κωση του μύθου στον οποίο είχα πιστέψει από τα νιάτα 
μου”. Το περιγράφει ως κάτι το ανεξέλεγκτο, ακόμα και 
από τον Λεχ Βαλέσα, και θεωρεί τα μέλη του ως “χιλιά-
δες περιπτώσεις Ιωάννας της Λορένης”.

Το Δεκέμβρη του 1981, συλλαμβάνεται και πάλι ως 
μέλος της Εθνικής Επιτροπής του συνδικάτου και φυ-
λακίζεται για δύο χρόνια. Το 1989, ήταν απολύτως 
φυσικό να εκλεγεί γερουσιαστής της Βρόκλαβ με τις 
λίστες των Επιτροπών Πολιτών που κατέβασε η “Αλ-
ληλεγγύη”. Επικριτικός του νεοφιλελευθερισμού με 
τον οποίο εισήχθησαν ριζοσπαστικά μέτρα μετασχη-
ματισμού της οικονομίας και κυρίως των κοινωνικών 
τους επιπτώσεων, αποσύρεται πολύ γρήγορα από άμε-
σες πολιτικές ευθύνες προτιμώντας την προεδρεία 
της Ακαδημίας Επιστημών. Από τότε διατηρεί μεγάλο 
κύρος, πνευματικό και ηθικό, για τη σύγχρονη πολω-
νική κοινωνία.

Αμείλικτος στις αρχές του, στην πρόσδεσή του στην ερ-
γατική τάξη και στους από κάτω, αυτό του στοίχισε του 
ίδιου μεγάλες συγκρούσεις με τους φίλους του, ακόμα 
και με τον Γιάτσεκ Κουρόν. Το 1981, όταν ο Λεχ Βαλέσα 
υπέγραψε συμφωνία με την εξουσία χωρίς να ρωτήσει 
τη βάση του συνδικάτου -η χώρα βρισκόταν στο χείλος 
γενικής απεργίας μετά από επίθεση κατά του συνδικά-
του-, παραιτείται από το πόστο του εκπροσώπου τύπου, 
παρόλο που δέχεται, για τον Βαλέσα και τους συμβού-
λους του, ότι “η απόφασή τους να συνάψουν συμφωνία 
και να ακυρώσουν την απεργία θα μπορούσε να ήταν 
και σωστή”. 

Το ίδιο και το 1989, τη στιγμή της επιλογής της “θερα-
πείας σοκ” για επιστροφή στην αγορά, από μια κυβέρ-
νηση που προερχόταν από την “Αλληλεγγύη” και στην 
οποία ο Κουρόν ήταν υπουργός εργασίας. Ξεκινούσε 
από τη διαπίστωση ότι η πολιτική αυτή έπληττε κυρίως 
την παλιά κοινωνική βάση του συνδικάτου απέναντι 
στην οποία η κυβέρνηση έπρεπε να είχε “ως καθήκον 
να την υπηρετήσει”. Αρνιόταν την ιδέα ότι δεν υπήρχε 
εναλλακτική και αναφερόταν, για αυτό, σε πολιτικές 
βαθμιαίας αλλαγής και κεϋνσιανών συνταγών. 

Ο Κάρολ Μοτζελέφσκι ήταν διανοούμενος και αγω-
νιστής, όχι πολιτικός. Δεν υπήρξε “σύμβουλος” της 
“Αλληλεγγύης”. Ήταν εκλεγμένος της στέλεχος. Η 
επιρροή του ήταν πάντα πολύ μεγάλη, συζητούσε και 
αμφισβητούσε, ήταν ελεύθερο πνεύμα, δεν ήταν ιδεο-
λόγος. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε αντάρτης, ήθελε να 
αλλάξει επαναστατικά τον κόσμο δίνοντας το λόγο και 
την εξουσία στους ανθρώπους του λαού, στους πολί-
τες. Το έψαξε αυτό με τρόπους μη βίαιους και δημο-
κρατικούς, απέναντι σε μια διχτατορία. Συνέβαλε στην 
απελευθέρωση της χώρας του. Αλλά τώρα, έλεγε 
πρόσφατα, αυτό που έχουμε είναι “ελευθερία χωρίς 
αδελφότητα” και το κατέκρινε έντονα. Οι αναλύσεις του 

νείς την επιτυχία του κόμματος αυτού το 2015, γιατί 
επιπλέον και από αυτούς, μπόρεσε να προσελκύσει και 
ένα τμήμα της νεολαίας που επίσης ζει στη στέρηση.

Jean-Yves Potel: Το φαινόμενο δεν είναι μόνο στην 
Πολωνία. Το βλέπουμε το ίδιο περίπου παντού στην Ευ-
ρώπη, ακόμα και στη Γαλλία.

Karol Modzelewski: Ναι, είναι αλήθεια. Η δημοκρατία 
υποφέρει από την παγκοσμιοποίηση. Αυτή ενισχύει τις 
ανισότητες και αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων 
που δεν μετράνε πλέον, οι οποίοι θεωρούνται, αδίκως, 
ως αμελητέες ποσότητες. Και κυρίως, μετατρέπει τη 
δημοκρατία σε μια μορφή χωρίς περιεχόμενο, όπως 
τα σλάβικα πασχαλινά αυγά που τα έχουν αδειάσει. Δη-
μοκρατία δεν υπάρχει πλέον παρά μόνο στο επίπεδο 
του κεντρικού κράτους, αλλά ούτε κι εκεί! Οι οικονο-
μικές αποφάσεις από τις οποίες εξαρτώνται οι συνθή-
κες ζωής όλων μας παίρνονται από την κίνηση του 
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Αυτό είναι 
που εξηγεί την αδυναμία, αν όχι την κατάρρευση, της 
δημοκρατίας.

Jean-Yves Potel: Μήπως πρόκειται για αναδίπλωση, 
για άρνηση του κόσμου;

Karol Modzelewski: Θα έλεγα μάλλον ότι οι γνώμες 
αποκρυσταλλώνονται γύρω από την υπεράσπιση ή την 
απόρριψη της δημοκρατίας. Οι οπαδοί του PiS αισθά-
νονται ότι η δημοκρατία τους πετάει. Για αυτούς, αυτή 
είναι που βρίσκεται στην πηγή της υποβάθμισης της 
ύπαρξής τους. Και αντιπαρατίθενται στους άλλους, 
προφανώς στην πλειοψηφία, που βλέπει στη δημοκρα-
τία την ενσάρκωση της ελευθερίας. Στις εκλογές του 
2015, η δημοκρατία έχασε πολύ και αυτό συνεχίζει.

Δεν μπορώ να σου πω πού πηγαίνουμε. Είναι σίγουρο 
ότι ο διαχωρισμός διαπερνάει τώρα όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και ότι είναι πολύ σοβαρός. Γιατί παίρνει τη 
μορφή ενός πολιτιστικού διαχωρισμού ανάμεσα σε δύο 
κόσμους που δεν έχουν πλέον κοινή γλώσσα, ούτε 
δυνατότητα επικοινωνίας. Σαν να μην ανήκαμε πλέον 
στο ίδιο έθνος. Μια άβυσσος μας χωρίζει, χωρίζει τις 
οικογένειες, τις ομάδες φίλων ή τέως φίλων. Ούτε οι 
έννοιες ούτε οι αξίες δεν φαίνεται να είναι σε θέση να 
την καλύψουν. Είμαστε μπροστά σε μια κοινωνία που 
βρίσκεται πραγματικά σε κρίση, βαθιά άρρωστη. Και 
δεν πιστεύω ότι είμαστε οι μόνοι.

Jean-Yves Potel

Από το blog στο Mediapart, 30/4/2019

(βλ.https://blogs.mediapart.fr/jean-yves-potel/
blog/300419/avec-karol-modzelewski-disparait-une-
grande-conscience-de-la-pologne-democratique ) 
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Το κείμενο που δημοσιεύουμε πιο κάτω είναι η συνέ-
ντευξη που πήραμε, στα μέσα Απριλίου, από τον Philippe 
Poutou, τον έναν από τους τρεις εκπροσώπους τύπου 
του γαλλικού Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος (NPA), 
μαζί με του Κριστίν Πουπέν και Ολιβιέ Μπεζανσενό. Ο 
Φιλίπ Πουτού είναι σήμερα ένας από τους πιο δημοφι-
λείς αγωνιστές στην αριστερά, όπως το επιβεβαιώνει 
ο κόσμος που τον χαιρετάει αυθόρμητα στις τωρινές 
κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Πρέπει να πούμε ότι κατά 
την προεδρική καμπάνια του 2017, όπου ήταν ο υπο-
ψήφιος του NPA, προκάλεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό 
στη λαϊκή Γαλλία, όταν στο σχετικό “ντιμπέιτ” απάντησε 
στην Μαρίν Λεπέν που προέβαλλε την κοινοβουλευ-
τική της ασυλία απέναντι στις δικαστικές έρευνες για 
τη χρηματοδότηση του Εθνικού Μετώπου, ότι ο ίδιος, 
όπως και όλοι οι εργαζόμενοι(-σες), δεν διαθέτουν κα-
μία εργατική ασυλία! Και είναι ακριβώς οι εργαζόμενοι 
που δεν το βάζουν κάτω αυτοί που εκπροσωπεί ο Φι-
λίπ: εργασιακός εκπρόσωπος της CGT στο εργοστάσιο 
της Ford στο Μπλανκφόρ (κοντά στο Μπορντό), ο ίδιος 
και οι σύντροφοί του το 2013 ήταν αυτοί που έπαιξαν 
κρίσιμο ρόλο στη μεγάλη απεργία που κατάφερε να 
διασώσει 1.000 θέσεις εργασίας. Αλλά από πέρυσι, η 
Ford επανέφερε το σχέδιό της να κλείσει το εργοστά-
σιό της, ενταγμένο στο γενικότερο πρόγραμμά της για 
συρρίκνωση των θέσεων εργασίας κατά 7.000 σε όλο 
τον κόσμο. Ο Πουτού το είχε προαναγγείλει: έξι χρό-

στε στις απειλές ότι θα το κλείσει, καταφέραμε το εντυ-
πωσιακό το 2008-2011, να επιβάλουμε την επαναφο-
ρά της Ford, που καταρχήν είχε φύγει, πουλώντας το 
εργοστάσιο σε έναν ψευτο-αγοραστή, και είχαμε επιβά-
λει μια συμφωνία που δέσμευε την Ford ώς το 2018. 
Η Ford δεν εγκατέλειψε ποτέ το στόχο της να κλείσει το 
εργοστάσιο, μειώνοντας σιγά-σιγά τις δραστηριότητές 
του, μειώνοντας το προσωπικό της, μήνα με το μήνα 
και χρόνο με τον χρόνο. Οι αναγγελίες της το Φλεβάρη 
και τον Ιούνη του 2018 ήταν το τέλος μιας ολόκληρης 
διαδικασίας. Ήταν προβλέψιμο, ήταν γραμμένο, το ξέ-
ραμε, το βλέπαμε να έρχεται, αλλά και δεν είχαμε τη 
δύναμη να το εμποδίσουμε. Οι συνάδελφοι, οι παλιοί, 
κοντά στη σύνταξη, απογοητευμένοι, αηδιασμένοι, μοι-
ρολατρικοί, ατομιστικά, ..., όλα αυτά δεν επέτρεψαν να 
οικοδομήσουμε μια κινητοποίηση. Επιπλέον, στα πέριξ, 
από την πλευρά της κρατικής εξουσίας, των περιφε-
ρειών, ούτε κι εκεί έγινε τίποτα, άφησαν την Ford να 
κάνει ό,τι θέλει και τελικά καταλήγουμε στο υψηλότερο 
κόστος. Είναι το προαναγγελθέν χρονικό μιας τεράστι-
ας σπατάλης, όπως και τόσες άλλες, ταυτόχρονα και 
για την περιοχή.

- Και όμως, έχει κανείς την εικόνα ότι ο αγώνας σας 
ήταν πολύ δημοφιλής, τόσο στην περιοχή όσο και 
εθνικά, και ότι γνώρισε και μεγάλη αλληλεγγύη.

Δώδεκα χρόνια αγώνων, διαδηλώσεων, μπλοκαρι-
σμάτων, διάφορων πρωτοβουλιών, όπως στην πα-
γκόσμια έκθεση του Παρισιού (5 φορές), της Κολονίας 
(που είναι η έδρα της Ford Ευρώπης)... Ένας αγώνας 
με συνέχεια για τις θέσεις εργασίας τις άμεσες, αλλά 
και για τις έμμεσες θέσεις σε όλη την περιοχή (περίπου 
2.000). Η καταγγελία μιας δισεκατομμυριούχου πολυ-
εθνικής, που έβαλε στις τσέπες της, τα τελευταία χρό-
νια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος, 
για ένα σκανδαλώδες και απαράδεκτο κλείσιμο. Ναι, 
όλα αυτά, ακόμα και αν χάσουμε, αυτά αφήνουν ίχνη 
στον πληθυσμό, δημιουργούν πολύ συμπάθεια, αλλη-
λεγγύη. Αλλά δεν αρκούν. Οι άνθρωποι λένε “μπράβο, 
μην υποχωρήσετε, η Ford είναι αηδία,...”, αλλά παρέ-
μεναν “θεατές”, δεν αισθάνθηκαν ότι τους αφορούσε 
πλήρως, δεν συμμετείχαν στις διαδηλώσεις,... Είναι 
κρίμα, γιατί υπήρχαν τα μέσα να οικοδομηθεί κινητο-
ποίηση στην περιοχή. Αλλά η γενική ατμόσφαιρα εξα-
κολουθεί να κυριαρχείται από μια μορφή τρομακτικής 
μοιρολατρίας και αυτό παρά το σημερινό κίνημα των 
Κίτρινων Γιλέκων.

- Πώς να δούμε τη στάση της κυβέρνησης σε αυτή την 
κατάσταση, με τον υπουργό Λε Μερ, που αναγνωρίζει 
δημοσίως το δίκαιο του αγώνα σας;

Αυτό ήταν μια έκπληξη των τελευταίων μηνών. Την 
ώρα που είχαμε όλες τις δυσκολίες για την κινητοποί-
ηση, ο υπουργός οικονομίας πήρε σαφή θέση κατά του 
κλεισίματος, καταγγέλλοντας μάλιστα τη στάση και τις 
επιλογές της Ford και εξυμνώντας τον αγώνα μας, την 

νια αργότερα, ο αγώνας θα ήταν δύσκολος, αλλά όχι 
και να το βάλουμε κάτω. Παρά τις πολλαπλές δράσεις 
-όπως συναντήσεις αλληλεγγύης με άλλα εργοστά-
σια που απειλούνταν με κλείσιμο-, οι εργαζόμενοι(-ες) 
φαίνεται να χάνουν τον αγώνα, όπως μας το εξηγεί 
ο Φιλίπ Πουτού στη συνέντευξή του. Παρόλα αυτά, η 
μάχη συνεχίζεται ώς το τέλος, πλέον με έναν δικαστι-
κό αγώνα, καθώς η Ford έχει κάνει τα πάντα για να 
αρνηθεί τη δυνατότητα να εξαγοραστεί το εργοστάσιο. 
Μια σαφής απόδειξη της περηφάνιας και της εμπιστο-
σύνης στην εργατική συλλογικότητα ήταν τα αποτελέ-
σματα των επαγγελματικών εκλογών τον Απρίλιο, την 
ίδια στιγμή που όλος ο κόσμος έβλεπε τις απολύσεις 
ως την πιο πιθανή εξέλιξη: συμμετοχή 70% με τη CGT 
να ανεβαίνει στο 53% των ψήφων σε όλα τα τμήματα 
της επιχείρησης. Ο Φιλίπ Πουτού είναι η ενσάρκωση 
του συνθήματος που επικρατεί στις τελευταίες κινητο-
ποιήσεις: Δεν το βάζουμε κάτω (“on lâche rien !”)!

Για τις κινητοποιήσεις στη Ford-Μπλανκφορ

Δέκα χρόνια μετά τις νικηφόρες κινητοποιήσεις στην 
Μπλανκφόρ1, ποιούς λόγους βλέπεις για τη δυσκολία 
να επαναληφθεί η νίκη επί της Ford;

Philippe Poutou: Είναι κάπως σαν η Ford να περίμενε 
να φθαρούμε. Πάνω από 10 χρόνια τώρα αντιστεκόμα-

αποφασιστικότητά μας να σώσουμε το εργοστάσιο. Και 
πιο πέρα, ο πρόεδρος Μακρόν και αυτός έκανε δηλώ-
σεις που πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Πώς 
γίνεται μέλη αυτής της κυβέρνησης της υπερ-φιλε-
λεύθερης, που κάνουν μια πολιτική ακριβώς αντίστρο-
φη, ευνοϊκή προς την εργοδοτική ασυλία,  να παίρνουν 
τέτοια θέση; Προφανώς, αντιλαμβάνονται τις επιπτώ-
σεις της πολιτικής τους, για πλήρη εξουσία στις πο-
λυεθνικές, τις σοβαρές επιπτώσεις όλων τον νόμων 
τους, των μεταρρυθμίσεών τους τα τελευταία χρόνια, 
που έχουν οικοδομήσει την αδυναμία του κράτους, 
αφαιρώντας του όλα τα εργαλεία για αποτελεσματική 
δράση πάνω σε καταστάσεις τέτοιου είδους. Μοιάζουν 
σαν “μαλάκες” ακόμα και όταν θέλουν να κάνουν κάτι, 
έστω και απλώς για να σώσουν τα προσχήματα, για 
να δείξουν ότι θέλουν να είναι αποτελεσματικοί σε μια 
δεδομένη στιγμή, αλλά τότε ακριβώς και δεν μπορούν 
να κάνουν πολλά, εκτός αν αντιπαραταχθούν ριζικά 
στην εργοδοτική εξουσία. Πράγμα που ούτε το θέλουν 
ούτε και το μπορούν, προφανώς. Εμείς προσπαθήσαμε 
να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αντιφάσεις, αυτές τις 
μικρές ρωγμές που μας βοήθησαν, γιατί οι δηλώσεις 
του υπουργού ενίσχυσαν την αίσθηση του δίκαιου του 
αγώνα μας και, μιλώντας για προσωρινή εθνικοποίη-
ση του εργοστασίου, δώσαμε μάλιστα μια απτή προο-
πτική σε μια κατεύθυνση σωτηρίας του εργοστασίου. 
Όμως, το είδαμε, αυτό δεν αρκούσε για να σπρώξουμε 
ώς την άκρη και να νικήσουμε.

- Ποιές είναι τώρα οι προοπτικές;

Το σχέδιο κλεισίματος του εργοστασίου, μαζί με τις 
απολύσεις, τελικά εγκρίθηκε από το κράτος, στις 4 
Μαρτίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν χάσαμε 
μόνο μια μάχη, αλλά και τον πόλεμο. Για όλους τους 
συναδέλφους, η ώρα είναι να ετοιμαστούν όσο γίνεται 
καλύτερα για την αποχώρησή τους. Εξάλλου το σχε-
τικό “Σχέδιο Διάσωσης της Απασχόλησης”1 είναι ένα 
πολύ καλά στημένο εργαλείο, με ένα γραφείο προσα-
νατολισμού προς νέες θέσεις, που στήνει τη μηχανή 
για απομάκρυνση των συναδέλφων, ωθώντας τους 
σε καταρτίσεις, δημιουργίες επιχειρηματικών προ-
σπαθειών, αποδοχές των λίγων διαθέσιμων θέσεων 
εργασίας και ψάξιμο για άλλες. Για το σωματείο της 
CGT, ωστόσο, η μάχη συνεχίζεται. Σε νομικό επίπεδο, 
καθώς θα παραπέμψουμε την Ford στο TGI (Ανώτερο 
Δικαστήριο), για απουσία οικονομικού κινήτρου στο 
σχέδιο κλεισίματος του εργοστασίου και για κατάχρηση 
του δικαιώματος άρνησης αγοραστή, που ήταν μια ρε-
αλιστική λύση πέρυσι. Δεν εμπιστευόμαστε ιδιαίτερα τη 
“δικαιοσύνη” στη χώρα μας, αλλά γιατί όχι. Η υπεροψία 
της Ford, τα κέρδη της, οι κρατικές επιχορηγήσεις, το 
σημερινό κοινωνικό πλαίσιο, όλα αυτά θα μπορούσαν 
να στοιχειοθετήσουν μια ευνοϊκή για εμάς απόφαση για 
το δικαστή, στην οποία περίπτωση θα σταματούσαμε τη 
διαδικασία κλεισίματος. Αυτό θα το δούμε το καλοκαίρι. 
Παράλληλα, δίνουμε μια μάχη για να επαναβιομηχανο-
ποιηθεί ο χώρος πολύ γρήγορα: υπάρχει μια ομάδα ερ-

Συνέντευξη του Philippe Poutou στο “4”, 17/4/2019

Γαλλία: Κοινωνικοί αγώνες και ταξικές προοπτικές
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γασίας με την οποία προσπαθούμε να ταρακουνήσουμε 
τις δημόσιες αρχές για να δράσουν με σαφήνεια, για 
να συγκρουστούν με την Ford. Ο στόχος είναι να ανα-
κτήσουμε το χώρο, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανή-
ματα. Εμείς μιλάμε για “απαλλοτρίωση”, αυτοί μιλάνε 
για εξαγορά, αλλά όπως και να το πούμε, το πρόβλημα 
είναι να ξαναπάρουμε τα εργαλεία της παραγωγής για 
να τα θέσουμε στη διάθεση ενός βιομηχανικού σχεδί-
ου. Ούτε σε αυτό ξέρουμε τί μπορούμε να πετύχουμε, 
αλλά η μάχη δίνεται, σπρώχνουμε όπως μπορούμε, 
προσπαθούμε να βάλουμε σφήνες στο σύστημα βάζο-
ντας τις δημόσιες αρχές στις αντιφάσεις τους. Άρα δεν 
εγκαταλείπουμε!

Για το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων

- Μετά το 20ο Σάββατο κινητοποιήσεων, ποιά είναι η 
δική σου εκτίμηση για το κίνημα; Τη συμβολή του στο 
κοινωνικό κλίμα.

Ακόμα και αν δεν κερδίσει, ακόμα και αν σταματήσει 
τώρα, είναι ένα κίνημα που αλλάζει τα δεδομένα, που 
θα αφήσει βαθιά ίχνη, που ταρακουνάει την αριστερά, 
τα συνδικάτα, τον πληθυσμό, που κατάφερε να δείξει 
πόσο υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι, να δείξει 
πόσο επείγουσα είναι η κοινωνική κατάσταση, που απο-
κάλυψε επίσης τη βία των κατεχόντων και της εξουσί-
ας, του στρατοπέδου των προνομιούχων (την κοινωνι-
κή τους περιφρόνηση, τις βρισιές, τις συκοφαντίες, τις 
ενοχοποιήσεις, το ταξικό μίσος τους), που αναμφίβο-
λα επέτρεψε σε πάρα πολλούς να ανοίξουν τα μάτια. 
Ξεκινώντας από το πουθενά, ή ακριβέστερα έξω από 
τις κλασικές οργανώσεις του κοινωνικού κινήματος, 
με ώθηση το θυμό των ανθρώπων σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές (γύρω από τις πόλεις, από 
την επαρχία), σε διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους 
(συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, μικρο-
τεχνήτες, μικροί αγρότες, ...), το κίνημα αυτό ήταν μια 
ανακούφηση: επί τέλους μια αρχή αντίδρασης με έναν 
ολόκληρο λόγο και πράξεις αμφισβήτησης. Αυτό δεν 
αλλάζει τελείως το κοινωνικό κλίμα ούτε την κατά-
σταση του πληθυσμού, αλλά αλλάζει την ατμόσφαιρα, 
τις συζητήσεις, βάζει σε σκέψεις, αποσταθεροποιεί και 
ενοχλεί την εξουσία. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα.

- Τα Κίτρινα Γιλέκα υποστηρίζουν συγκεκριμένα την 
πάλη σας στη Μπλανκφόρ;

Η υποστήριξη ήταν σαφώς ορατή στις διαδηλώσεις 
των Σαββάτων, στις οποίες επίσης καλούσε όλες τις 
φορές η CGT-Ford. Εμείς μπήκαμε με τα μπλουζάκια 
μας “στοπ στις απολύσεις”. Αλλά συγκεκριμένα, εκτός 
από μία δράση σε ένα αντιπρόσωπο της Ford μαζί με 
μια ομάδα Κίτρινων Γιλέκων, δεν καταφέραμε να οικο-
δομήσουμε αυτήν την ωστόσο τόσο αναγκαία σύγκλι-
ση.

- Μετά τη Γενική Συνέλευση στο Κομερσύ, οργανώθη-

κε τώρα μια νέα στο Σεν Ναζέρ. Μπορούμε να περιμέ-
νουμε μια νέα ώθηση στο κίνημα;

Και βέβαια μπορούμε να περιμένουμε νέα ώθηση. 
Αλλά όταν υπάρχουν και πολλά στοιχεία απαισιοδοξί-
ας, η δουλειά μας είναι να προσπαθούμε, να βοηθάμε, 
να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που πάει προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η περίπτωση των γε-
νικών συνελεύσεων, που διεκδικούν τη σύγκλιση, το 
“όλοι μαζί”, την ανάγκη συντονισμού και οικοδόμησης 
του κοινωνικού κινήματος. Οι απολογισμοί αυτών των 
πρωτοβουλιών είναι θετικοί, έστω και αν βλέπουμε ότι 
αυτό δεν περιλαμβάνει όλο το σημερινό κίνημα. Αλλά 
τουλάχιστον τα προβλήματα τίθενται και ορισμένοι προ-
σπαθούν να τα απαντήσουν. 

- Πώς να αναλυθεί γενικότερα η κοινωνική κατάσταση 
από την άποψη των σημερινών αγώνων;

Δύσκολη η ανάλυση. Ζούμε σε πολύ ιδιαίτερες και 
πολύ σημαντικές στιγμές. Υπάρχει μια κοινωνία που 
είναι όλο και πιο άνιση, αντιδημοκρατική, βίαιη, βάναυ-
ση. Και υπάρχει βαθύς θυμός στον πληθυσμό, ο οποίος 
μεταφράζεται σε ένα πρωτότυπο κίνημα, αρκετά ισχυ-
ρό για να αποδώσει τη δυστυχία, το “δεν πάει άλλο”, 
τη θέληση για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και 
ισότητα. Αλλά, μετά από 5 μήνες, επίσης βλέπουμε ένα 
κίνημα που δυσκολεύεται, που κινδυνεύει να σβήσει 
σιγά-σιγά. Τί θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες; Θα κα-
ταφέρουν άραγε η κυβέρνηση, οι άρχουσες τάξεις, 
να σταματήσουν την αμφισβήτηση; Ή μήπως υπάρξει 
η σπίθα που θα προκαλέσει τη φωτιά της εξέγερσης; 
Όλα είναι δυνατά.

Για τις προοπτικές στην αριστερά

- Βρισκόμαστε σε μια περίεργη περίοδο: η αριστερά 
μοιάζει περισσότερο από ποτέ ανίκανη να προσφέρει 
άμεσες προοπτικές και έχουμε την εντύπωση ότι κα-
νείς δεν θέλει ούτε και μπορεί να συμμαχήσει με τον 
οιονδήποτε. Είναι λάθος αυτά που λέω;

Η αριστερά; Δεν ξέρουμε πλέον τί αυτό σημαίνει. Το 
λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι δια-
σπασμένη, περιθωριοποιημένη, συχνά απούσα, ανίκα-
νη να ανοικοδομηθεί. Όπως φαίνεται και στις ευρω-
εκλογές, με τουλάχιστον 5 λίστες, αν μιλάμε για την 
κλασική, θεσμική, αριστερά. Η αριστερά πληρώνει τις 
απαρνήσεις και τις προδοσίες των τελευταίων χρό-
νων. Πληρώνει επίσης τις κοινωνικές υποχωρήσεις, 
τις κοινωνικές ήττες, τη διάψευση των αυταπατών της, 
τις απώλειες συνείδησης και συλλογικής εμπιστοσύ-
νης. Το πρόβλημα για μας είναι να ανοικοδομήσουμε 
μία “αριστερά” αγωνιστική, πάλης των τάξεων, επα-
ναστατική. Αυτό θα περάσει ασφαλώς από τη συσπεί-
ρωση αγωνιστών από την πολιτική, τα συνδικάτα, τις 
συλλογικότητες, που σήμερα είναι διεσπαρμένοι σε 
πολλές οργανώσεις, και μερικοί ανοργάνωτοι. Έχουμε 

πολύ δουλειά!

- Ευρωεκλογές: το NPA δεν κατεβάζει λίστα, την ίδια 
στιγμή που γνωρίζουμε μια περίοδο εθνικών ανα-
διπλώσεων, ακόμα και στην ευρωπαϊκή αριστερά 
(βλέπε ιδιαίτερα την Ελλάδα). Και καλεί να ψηφιστεί 
η Lutte Ouvrière: είναι το μικρότερο κακό; Τί διεθνι-
στική καμπάνια μπορεί να κάνει το NPA σε αυτή την 
κατάσταση;

Αν δεν παρουσιάζουμε λίστα, αυτό γίνεται στην ουσία 
για χρηματικούς λόγους: δεν έχουμε αρκετά λεφτά. 
Οι εκλογές είναι ένα άθλημα για πλούσιους. Αλλά και 
η πλειοψηφία από εμάς δεν είχαμε και πολλά κίνητρα 
να ριχτούμε σε αυτή την εκλογική μάχη. Ο πληθυσμός 
δεν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για το εκλογικό αυτό 
επεισόδιο, υπάρχει το κοινωνικό κίνημα των Κίτρινων 
Γιλέκων, που απορροφάει πολύ από τη διάθεση και την 
ενέργειά μας και, συνολικά, δεν έχουμε και τις ίδιες 
δυνάμεις που είχαμε παλαιότερα. Ξέρουμε ότι αυτό 
μειώνει τη δυνατότητά μας να ακουστεί πλατύτερα μια 
αντικαπιταλιστική, αντιρατσιστική, οικολογική, φεμινι-
στική και, κυρίως, διεθνιστική, φωνή, για στήριξη των 
μεταναστών και για άνοιγμα των συνόρων. Αλλά θα 
διεξάγουμε μια πολιτική καμπάνια για τις ιδέες αυτές 
στην περίοδο. Θα οργανώσουμε δημόσιες συγκεντρώ-
σεις με κάπως πιο έντονο τρόπο απ’ό,τι συνήθως. Θα 
προσπαθήσουμε να ακουστεί η φωνή μας, παρά την 
απουσία εκλογικής λίστας. Το κάλεσμα να ψηφιστεί η 
LO είναι ταυτόχρονα και αναπόφευκτο (είναι η μόνη 
διεθνιστική λίστα) αλλά και ένα μικρότερο κακό. Είναι 
αλήθεια ότι σωστά τα έχουμε με την LO και το σεκταρι-
σμό της. Η LO αρνήθηκε να κάνουμε μαζί λίστα, ακρι-
βώς πάνω στο έδαφος του διεθνισμού και του αντι-
καπιταλισμού. Η LO προτιμάει να είναι μόνη, έστω και 
αν είναι ένα λάθος που στη σημερινή κατάσταση είναι 
και παράνοια και θα έχει αναγκαστικά και άσκημες επι-
πτώσεις. 

- Γενικότερα, πώς βλέπεις το NPA σήμερα; Μετά από 
την περίοδο του “κόμματος των 10.000”(!), και παρά 
την πάντα μεγάλη δημοφιλία των εθνικών εκπροσώ-
πων του, δεν έχουμε την εικόνα ενός κόμματος που 
αναπτύσσεται, σε μια περίοδο που έχει ωστόσο κάτι το 
εξαιρετικό.

Είμαστε ένα κόμμα που βρίσκεται εδώ και κάποιον και-
ρό σε ευαίσθητη κατάσταση, που υποφέρει, που έχει 
έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του, που αμφιβάλ-
λει, ..., κατ’εικόνα του κοινωνικού μας στρατοπέδου, 
κατ’εικόνα του κοινωνικού κινήματος, των περισσότε-
ρων οργανώσεων αγωνιστών (συνδικάτα, κόμματα, 
συλλογικότητες). Δεν είμαστε σε μεγάλη φόρμα, αλλά 
και δεν απελπιζόμαστε κιόλας. Δεν εγκαταλείπουμε 
την ιδέα ή την ελπίδα να οικοδομήσουμε ένα αντικα-
πιταλιστικό, επαναστατικό, κόμμα, να βοηθήσουμε στη 
συσπείρωση των αγωνιστικών δυνάμεων, να βοηθή-
σουμε να οικοδομηθεί το κοινωνικό κίνημα, να μαζέ-

ψουμε τα κομμάτια. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε συνεί-
δηση των αδυναμιών μας, όλων αυτών που σήμερα 
δεν ξέρουμε να κάνουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε 
χρήσιμοι, να παίξουμε ρόλο στην περίοδο που έρχε-
ται. Ο λόγος μας ακούγεται, εκτιμιέται, αναγνωρίζεται, 
οι ιδέες μας συναντούν συμπάθεια, οι σύντροφοί μας 
επενδύονται σε πάρα πολλούς αγώνες, σε συλλογι-
κότητες. Παρά τις αδυναμίες, το NPA υπάρχει. Και από 
μόνο του αυτό είναι κάτι. 

- Τελευταίο ερώτημα: πότε θα έρθεις να μας επισκε-
φτείς στην Ελλάδα;

Αρκεί να με καλέσετε. Καθώς φαίνεται ότι θα έχω απο-
λυθεί τον Οκτώβρη, θα πρέπει να έχω καιρό και να σας 
έρθω αμέσως μετά!

Η συνέντευξη του Φιλίπ Πουτού, για το “4” και την ΤΠΤ, 
δόθηκε στον Χρήστο Ιωνά, στις 17/4/2019

1 Plan de Sauvegarde de l’Emploie, έτσι ονομάζει η γαλλική νο-
μοθεσία την “άδεια” που χορηγεί στις μαζικές απολύσεις και που 
είναι στην πράξη ακριβώς το αντίθετο απ’ό,τι υπονοεί το όνομα, 
καθώς είναι ένα πρόγραμμα που στην καλύτερη περίπτωση προ-
βλέπει να βρεθούν αντίστοιχες θέσεις αλλού, εγκρίνοντας τις 
μαζικές απολύσεις μιας επιχείρησης!
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του Patrick M. Quinn

Μια παρουσίαση και κριτική του βιβλίου “Μπορούμε Και 
Καλύτερα: Ιδέες για την Αλλαγή της Κοινωνίας” του 
David Camfield

Του Ντέιβιντ Κάμφηλντ το Μπορούμε Και Καλύτερα 
αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνεισφορά στη φιλο-
λογία της Αριστεράς. Καναδός ακαδημαϊκός και ακτιβι-
στής, ο Κάμφηλντ έχει γράψει ένα έξοχα αναγνώσιμο 
και προσβάσιμο βιβλίο που στοχεύει σε ένα ευρύ κοινό.

Αν και σχετικά σύντομο, οι 132 σελίδες κειμένου περι-
έχουν ιστορική, κοινωνιολογική, ψυχολογική, οικονο-
μική, πολιτική και πολιτισμική ανάλυση. Αυτό στο οποίο 
ο Κάμφηλντ στοχεύει είναι πράγματι φιλόδοξο, αλλά 
πιάνει καλά τον στόχο.

Ο συγγραφέας προσφέρει μια γενική θεώρηση της 
σύγχρονης κοινωνίας, κυρίως του Καναδά, των ΗΠΑ 
και της Βρετανίας, μια ανάλυση της εξέλιξης της αν-
θρώπινης κοινωνίας στη διάρκεια των χιλιετιών, και 
προβάλλει το τι πρέπει να γίνει για να αμφισβητήσουμε 
και να μεταμορφώσουμε θετικά την επικρατούσα καπι-
ταλιστική κοινωνική, πολιτική και οικονομική τάξη.

Ο Κάμφηλντ καταπιάνεται με την κεντρική ερώτηση 
του “τι να κάνουμε” για να μεταμορφώσουμε θετικά την 
κοινωνία, τοποθετώντας αυτή την κρίσιμη συζήτηση 
στο πλαίσιο της ανάλυσής του για το πώς η ανθρώπινη 
κοινωνία έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Ο Κάμφηλντ ονομάζει “αναδομημένο ιστορικό υλισμό” 
τη μέθοδο που χρησιμοποιεί για να αναλύσει τι συνέβη 
στο παρελθόν όπως και την σύγχρονη κοινωνία. 

Βρίσκω την ορολογία αυτή κάπως περίεργη – μακράν 
καλύτερα θα ήταν αν είχε ονομάσει την αναλυτική του 
μέθοδο “επικαιροποιημένο και διευρυμένο ιστορικό 
υλισμό” μιας και η μέθοδος που χρησιμοποιεί δεν είναι 
ούτε νέα ούτε “αναδομημένη”.

Τη μέθοδο του ιστορικού υλισμού ανέπτυξαν οι Καρλ 
Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς στα μέσα του 19ου αιώνα 

και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Βλαδιμίρ Λένιν 
και Λέον Τρότσκι ανάμεσα σε άλλους, κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς άντλησαν από το έργο του γερ-
μανού φιλόσοφου Χέγκελ τη διατύπωση της θεωρίας 
του ιστορικού υλισμού. Ο Ένγκελς χρησιμοποίησε την 
αναλυτική μέθοδο του ιστορικού υλισμού όταν έγρα-
ψε το 1844 το βιβλίο του Η Κατάσταση της Εργατικής 
Τάξης στην Αγγλία καθώς και το Η Καταγωγή της Οι-
κογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους.

Ο Καρλ Μαρξ χρησιμοποίησε τον ιστορικό υλισμό σε 
όλα τα ιστορικά και πολιτικά του γραπτά. Ήταν η μέθο-
δος που χρησιμοποιήθηκε από τον Λένιν στο Κράτος 
και Επανάσταση και στο Τι Να Κάνουμε; και από τον 
Λέον Τρότσκι στο μεγαλειώδες Ιστορία της Ρώσικης 
Επανάστασης.

Ο Κάμφηλντ έχει επικαιροποιήσει και διευρύνει τη θεω-
ρία του ιστορικού υλισμού, όπως το θέτει η ιστοσελίδα 
των εκδοτών για να “ενώσει τον κριτικό Μαρξισμό με 
αντιλήψεις από τον αντιρατσιστικό κουήρ φεμινισμό” 
– έννοιες με τις οποίες σπάνια ασχολούνται κλασικοί 
μαρξιστές διανοητές.

Ανοικοδομώντας την Αριστερά

Το Μπορούμε Και Καλύτερα συνεισφέρει στην επίκαιρη 
συζήτηση στην αριστερά για το τι χρειάζεται να γίνει 
ώστε να ανοικοδομήσουμε τον σοσιαλισμό στον 21ο 
αιώνα.

Κατά τη διάρκεια τηςυ περιόδου 1917 έως 1990 η 
παγκόσμια αριστερά σημαδευόταν από την Ρώσικη 
Επανάσταση του 1917. Εκείνη η περίοδος, καλώς ή 
κακώς, έφτασε στο τέλος της το 1989-1990 με την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την πτώση της 
Σοβιετικής Ένωσης.

Σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των γεγονότων του 1989-
1990, η παγκόσμια αριστερά βρίσκεται σε απότομη 
πτώση από τότε. Σήμερα είναι ακόμα πιο αδύναμη από 
τότε που ο Μαρξ και ο Ένγκελς έγραψαν το Κομμου-
νιστικό Μανιφέστο το 1848 στη δίνη των βαρυσήμα-
ντων αλλά τελικά ηττημένων επαναστάσεων εκείνης 
της χρονιάς.

Ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσει κανείς το βιβλίο 
του Κάμφηλντ πιθανώς θα ήταν να διαβάσει πρώτα την 
εισαγωγή “Περί Αυτού του Βιβλίου” και την κατάληξή 
του (Κεφάλαιο 15), το γλωσσάριο που ακολουθεί το 
κυρίως κείμενο, τις σημειώσεις, τις προτάσεις του για 
περαιτέρω ανάγνωση, τη βιβλιογραφία και τον πίνακα 
περιεχομένων του βιβλίου. 

Ο πίνακας περιεχομένων αντανακλά τη δομή του βιβλί-
ου και το πώς ο Κάμφηλντ χρησιμοποιεί το κάθε κεφά-
λαιο για να χτίσει πάνω στα προηγούμενα. Το βιβλίο δι-
αιρείται σε τέσσερα μέρη: Μέρος Ι, με τίτλο “Δημοφιλείς 
αλλά Ελαττωματικές: Τρείς Σχολές Θεωρίας”, Μέρος 
ΙΙ, “Μία Εναλλακτική Πρόταση: Αναδομημένος Ιστορικός 
Υλισμός”, Μέρος ΙΙΙ, “Απαντώντας σε Μερικές από τις 
Ερωτήσεις του Σήμερα”, και Μέρος IV, “Ο Σκοπός Είναι 
να το Αλλάξουμε”.

Στο πρώτο μέρος, ο Κάμφηλντ εξιστορεί τρεις θεωρίες 
που υποστήριζαν οι υπερασπιστές της επικρατούσας 
οργάνωσης της σύγχρονης κοινωνίας – Ιδεαλισμός, 
Εξελικτική Ψυχολογία, και Νεοφιλελευθερισμός – και 
τις αντικρούει αποτελεσματικά.

Το δεύτερο μέρος εξηγεί τον ιστορικό υλισμό, και το 
χρησιμοποιεί γα να αναλύσει κοινωνίες του παρελθό-
ντος και πώς οι κοινωνίες αλλάζουν και εξελίσσονται 
με την πάροδο του χρόνου. Στο Κεφάλαιο 7, ίσως το πιο 
σημαντικό κεφάλαιο του βιβλίου, ο Κάμφηλντ αναλύει 
λεπτομερώς τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που 
κυριαρχεί, αξιολογεί τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, 
απεικονίζει πώς η πατριαρχία και ο ρατσισμός είναι 
συστατικά στοιχεία του σύγχρονου καπιταλισμού, και 
αναλύει την τωρινή νεοφιλελεύθερη μορφή.

Στο τρίτο μέρος, θέτει και απαντά σε μια σειρά από κρί-
σιμες ερωτήσεις: αν ο σημερινός καπιταλισμός βελτι-
ώνει τη ζωή για τους περισσότερους εργαζόμενους· 
γιατί γίνονται τόσα λίγα για τους κινδύνους της κλιμα-
τικής αλλαγής· γιατί οι γυναίκες ακόμα καταπιέζονται 
από τον σεξισμό· γιατί ο ρατσισμός είναι θεμελιώδες 
στοιχείο του σύγχρονου καπιταλισμού· και πιθανώς 
ακόμα πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει ελάχιστη “αντεπί-

θεση” στον όλεθρο του σύγχρονου καπιταλισμού.

Στο τέταρτο μέρος, ο Κάμφηλντ ρωτάει αν μια αλλα-
γή προς το καλύτερο είναι εφικτή και αν υπάρχει μια 
καλύτερη οργάνωση της κοινωνίας από τον καπιταλι-
σμό. Απαντώντας και στις δύο ερωτήσεις θετικά, στη 
συνέχεια προτείνει μια στοιχειώδη στρατηγική για την 
αλλαγή, που βασίζεται στην εμπλοκή ενός όλο και με-
γαλύτερου αριθμού ανθρώπων στον αγώνα ενάντια 
στο καπιταλιστικό σύστημα που τους καταπιέζει.

Τι είναι Ορθόδοξο;

Θα ευχόταν κανείς να είχε επιλέξει ο Κάμφηλντ έναν 
τίτλο που να περιγράφει καλύτερα αυτό για το οποίο 
γράφει. Και θα ευχόταν επίσης να είχε αντλήσει από 
το έργο άλλων που έχουν προηγηθεί, ιδιαίτερα τις συ-
νεισφορές του Βέλγου Μαρξιστή και κοινωνικού και 
οικονομικού θεωρητικού, του Ερνέστ Μαντέλ.

Ενώ ο Κάμφηλντ επικρίνει τον “ορθόδοξο Μαρξισμό”, 
δεν διευκρινίζει τι εννοεί με αυτό. Και ενώ συνoπτικά 
συζητά τη στροφή προς τα δεξιά στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, που έχει επιταχυνθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα 
ωφελούσε το βιβλίο αν εξέταζε σε μεγαλύτερο βάθος 
το ρόλο που παίζει ο ρατσισμός στη συσπείρωση της 
λευκής βάσης των οπαδών του Τραμπ.

Ίσως μια μικρή διαφωνία: δεν συμφωνώ με το χαρα-
κτηρισμό του “κρατικού καπιταλισμού” που αποδίδει 
στο σύστημα που επικρατούσε στην πρώην Σοβιετική 
Ένωση και στους ανατολικο-ευρωπαϊκούς δορυφό-
ρους της – για διάφορους λόγους, στους οποίους 
συγκαταλέγεται το ότι ένας τέτοιος χαρακτηρισμός 
ουσιαστικά υποβαθμίζει τον όλεθρο του “πραγματικού” 
καπιταλισμού, όπου σήμερα ένα προνομιούχο 1% του 
πληθυσμού σφετερίζεται την υπεραξία που δημιουρ-
γείται από την εργασία του υφιστάμενου 99% και εξου-
σιάζει την κοινωνία.

Ανεξάρτητα από αυτές τις επιφυλάξεις, το Μπορούμε 
Και Καλύτερα είναι μια επίκαιρη συνεισφορά που ελπί-
ζουμε ότι θα προκαλέσει περαιτέρω συζήτηση και θα 
βοηθήσει να οικοδομηθούν πλατιοί αγώνες εναντίον 
του καπιταλιστικού συστήματος – αγώνες που τελικά 
θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε επίθεση με τη δυνα-
μική να αντικατασταθεί το σύστημα αυτό από ένα δη-
μοκρατικό σύστημα ισότητας για το όφελος όλης της 
ανθρωπότητας.
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Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2019 επι-
σκιάστηκαν από τις Ευρωεκλογές, που το αποτέλεσμα 
τους οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων Βουλευτι-
κών εκλογών. Όπως είναι φυσικό τα αποτελέσματά 
τους κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνα των 
Ευρωεκλογών, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα σημεία σε 
αυτές που αξίζει να τα προσέξουμε.

Η κατάσταση στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Είναι γνωστή η προβληματική κατάσταση των οικονο-
μικών των Δήμων που ξεκινάει από τον μεγάλο πε-
ριορισμό της κρατικής επιχορήγησης σε αυτούς. Έτσι 
οι Δήμοι αναγκάζονται να αναζητήσουν χρήματα απευ-
θείας από τους δημότες φορολογώντας τους μέσω 
των δημοτικών τελών και χρεώνοντάς τους υπηρεσί-
ες του Δήμου (αθλητισμός, ψυχαγωγία, έργα …) που 
παλαιότερα παρέχονταν δωρεάν. Τα περισσότερα νέα 
έργα (σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικές 
εγκαταστάσεις κλπ) που γίνονται σε δημοτικό επίπεδο 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, όταν όμως τελειώσει η 
κατασκευή τους οι Δήμοι φορτώνονται με όλα τα έξοδα 
λειτουργίας και συντήρησής τους, δαπάνη που συνή-
θως μεταφέρεται στους δημότες. Η υποχρεωτική υπο-
βολή για έγκριση των δημοτικών προϋπολογισμών 
από το Παρατηρητήριο εξασφαλίζει την μη απόκλισή 
τους από την κεντρική κυβερνητική γραμμή.

Ταυτόχρονα οι δημοτικές υπηρεσίες, όπως και ολό-
κληρος ο δημόσιος τομέας, έχουν σοβαρές ελλείψεις 
σε προσωπικό επειδή δεν γίνονται προσλήψεις εδώ 
και 10 χρόνια, ενώ πολλοί υπάλληλοι έχουν συνταξιο-
δοτηθεί. Σαν εναλλακτική λύση προτείνεται στους Δή-
μους η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασί-
ας ορισμένου χρόνου, συνήθως 8 – 12 μηνών, καθώς 
και «ωφελούμενων» από τα κοινωνικά προγράμματα 
του ΟΑΕΔ αλλά και η ανάθεση όσο γίνεται περισσότε-
ρων αρμοδιοτήτων τους σε εργολάβους, ακόμη και 
αν αυτοί κοστίζουν ακριβότερα από τους υπαλλήλους, 
στα πλαίσια της λογικής του «μικρότερου κράτους». 

Σαν συνέπεια της κρίσης έχει παρατηρηθεί και αύξηση 
των κρουσμάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας σε τοπικό 
και συνοικιακό επίπεδο. Έτσι έχουμε επιθέσεις κατά με-
ταναστών αλλά ακόμη και κατά κατοικιών προσφύγων, 
με κάλυψη από την αντίστοιχη δημοτική αρχή, εμφάνι-
ση «επιτροπών κατοίκων» που ζητούν μεγαλύτερη 
αστυνόμευση, όπως έγινε στα Εξάρχεια με υπόθαλψη 
και παρουσία του Μπακογιάννη, δημόσιες εκδηλώσεις 
κατά της «ανασφάλειας» που χρεώνεται στους μετα-

νάστες, με παρουσία υποψηφίων δημάρχων όπως ο 
Μπακογιάννης της Ν.Δ. αλλά και ο Σοφιανός του Κ.Κ.Ε. 
Στη Β. Ελλάδα, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, είχα-
με και περιπτώσεις τραμπουκισμών κατά εκείνων που 
δεν υιοθετούν τις εθνικιστικές θέσεις για το μακεδο-
νικό. Στη βάση όλων αυτών βρίσκεται η καλλιέργεια 
ενός κλίματος ανασφάλειας που καλλιεργείται από τα 
ΜΜΕ και τη δεξιά, σε μια προσπάθεια να κάνουν τους 
ανθρώπους να πιστέψουν ότι απειλούνται από τους 
μετανάστες, τους ακροαριστερούς, τους σλαβομακε-
δόνες, τους μουσουλμάνους κλπ.

Η στάση των πολιτικών κομμάτων

Η στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι σε όλα 
αυτά που περιγράφονται παραπάνω είναι αντανάκλα-
ση των γενικότερων πολιτικών τους θέσεων. Η Ν.Δ. 
προώθησε σαν κυβέρνηση την δημιουργία της κατά-
στασης αυτής και ευνοεί την μεγαλύτερη δυνατή ανά-
θεση δραστηριοτήτων των Δήμων και Περιφερειών σε 
εργολάβους. Επίσης προβάλει πολύ το θέμα «ανασφά-
λεια» και προπαγανδίζει την επίλυσή του μέσω της αύ-
ξησης της αστυνόμευσης και της παρουσίας των δυ-
νάμεων καταστολής παντού. Το ΚΙΝΑΛ (πρ. ΠΑΣΟΚ) σε 
κεντρικό επίπεδο συμπλέει με τη Ν.Δ. αν και τοπικοί του 
παράγοντες σε αρκετές περιπτώσεις συνεργάζονται 
με εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκτός Ν.Δ. ακροδεξιοί, με 
βασικό εκφραστή τη Χρυσή Αυγή, προβάλουν και αυτοί 
το θέμα της ανασφάλειας και της ξενοφοβίας και προ-
τείνουν να λυθούν αυτά με νομιμοποίηση των ομάδων 
κρούσης τους σε συνεργασία με την αστυνομία. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει να απολογηθεί για την όλη κατάσταση στους 
Δήμους που παρέτεινε και επιδείνωσε το 3ο Μνημόνιο, 
και οι τοπικοί εκπρόσωποί του αρκούνται, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, στην υπεράσπιση της κυβερνη-
τικής πολιτικής. Το ΚΚΕ υιοθετεί μια κριτική απέναντι 
στην κατάσταση αυτή, αλλά στους δήμους που ελέγχει 
ακολουθεί την ίδια πολιτική διαχείρισης (προσλήψεις 
προσωπικού ορισμένου χρόνου, φορολογία των δη-
μοτών κλπ) και, βέβαια, αρνείται κάθε κοινή δράση 
με άλλους αγωνιζόμενους φορείς. Οι μόνοι που προ-
σπάθησαν να προωθήσουν κινητοποιήσεις ενάντια σε 
αυτή την κατάσταση ήταν οι πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΚΚΕ αριστεροί και ιδιαίτερα οι διάφορες αριστερές 
δημοτικές κινήσεις στις οποίες κατά κανόνα σημαντικό 
ρόλο παίζουν οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑς. 

Την τελευταία περίοδο εμφανίστηκαν σε τοπικό επίπε-
δο ομάδες που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν 
έρθει σε ρήξη με αυτόν εξαιτίας της μνημονιακής πο-

λιτικής που ακολουθεί τόσο κεντρικά όσο και, αναπό-
φευκτα, τοπικά. Ήταν σίγουρα προς το συμφέρον τόσο 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑς όσο και του κινήματος γενικότερα η 
προσέγγιση των ανθρώπων αυτών, η δράση από κοι-
νού μαζί τους στα τοπικά ζητήματα και η προσπάθεια 
ένταξής τους σε συλλογικότητες του χώρου. Σε ορι-
σμένους δήμους έγινε μια τέτοια προσπάθεια. Ωστό-
σο στις περισσότερες περιπτώσεις η συνεργασία δεν 
προχώρησε, είτε λόγω του σεκταρισμού τμημάτων της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑς είτε, συνηθέστερα, λόγω της στάσης της 
ηγεσίας της ΛΑΕ που θεωρούσε αυτονόητη την ηγεμο-
νία της στο χώρο, χωρίς καν να έχει μια προηγούμενη 
παρουσία στα τοπικά κινήματα. 

Αλλά το σοβαρότερο πρόβλημα για την αντικαπιταλι-
στική αριστερά και ιδιαίτερα για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν η 
ρήξη που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της σε σημαντι-
κό αριθμό δήμων με κορυφαία περίπτωση εκείνη στο 
δήμο της Αθήνας, όπου είχαμε 2 αντιμαχόμενους συν-
δυασμούς που υποστηριζόταν ο ένας από το ΣΕΚ και ο 
άλλος από το ΝΑΡ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ευθύνες 
και στις 2 πλευρές για την κατάσταση αυτή, αλλά χω-
ρίς καμιά αμφιβολία όλα τα παραπάνω λειτούργησαν 
απωθητικά για οποιονδήποτε ήθελε να προσεγγίσει 
τον χώρο και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην 
περαιτέρω πολιτική συνεργασία των δυνάμεων που 
μετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Τα αποτελέσματα των εκλογών

Στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές φάνηκε 
η δεξιά στροφή των ψηφοφόρων που διαπιστώθηκε 
και στις Ευρωεκλογές. Αυτό οφείλεται στην απουσία 
κινήματος για τα τοπικά ζητήματα, όπως άλλωστε και 
για τα κεντρικά, σε συνδυασμό με τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ 
σαν κυβέρνηση λόγω της μνημονιακής πολιτικής που 
ακολούθησε.

Έτσι οι υποψήφιοι της Ν.Δ. στους Δήμους και τις Περι-
φέρειες, ενισχυμένοι από το όλο πολιτικό κλίμα, πήγαν 
γενικά καλά. Εντυπωσιακά καλά, με δεδομένο τον πε-
ριορισμό της απήχησής τους, πήγαν οι υποψήφιοι του 
ΠΑΣΟΚ που είτε εκλέχτηκαν είτε, έστω, πέρασαν στον 
β’ γύρο. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι ο χώρος του ΠΑ-
ΣΟΚ διατηρεί μια επιρροή στα δημοτικά πράγματα που, 
κατά κανόνα, ενισχύεται από τη σύνδεση των εκεί εκ-
προσώπων του με τοπικά συμφέροντα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν, κατά κανόνα, άσχη-
μα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πέρασαν καν 
στον β’ γύρο και εκεί που πέρασαν πήγαν γενικά χειρό-
τερα από τις προηγούμενες Δημοτικές εκλογές. Αυτό 
οφείλεται τόσο στη γενική φθορά του πολιτικού αυτού 
χώρου όσο και στο γεγονός ότι οι δήμαρχοι και οι δη-
μοτικοί εκπρόσωποί του, λόγω των κομματικών τους 
δεσμεύσεων, είχαν περιπέσει σε μια κατάσταση αδρά-
νειας και δεν προσπάθησαν να διεκδικήσουν τίποτα το 
ουσιαστικό από την κυβέρνηση για να βελτιώσουν την 
κατάσταση στο Δήμο τους. Οι κακές εκλογικές επιδό-
σεις των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοί-

κηση, που γενικά ήταν χειρότερες από εκείνες των Ευ-
ρωεκλογών, έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποκτήσει 
μηχανισμό ώστε να ριζώσει στις τοπικές κοινωνίες.

Σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά, στις περιοχές που κατέ-
βηκε αυτόνομα δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Στο δήμο της 
Αθήνας μάλιστα ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής έχα-
σε το 40% των ψήφων της σε σχέση με τις προηγού-
μενες Δημοτικές εκλογές. Οι ψήφοι αυτοί φαίνεται ότι 
μεταφέρθηκαν στον υποψήφιο της Ν.Δ. Αυτό συνέβη 
τόσο λόγω της γενικότερης φθοράς της Χρυσής Αυ-
γής όσο και γιατί η Ν.Δ. και ιδιαίτερα ο Μπακογιάννης 
στην Αθήνα, με τη ρητορεία τους περί «ανασφάλειας», 
βρήκαν απήχηση στους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς. 
Άλλωστε, και μια σειρά ενεργοί ακροδεξιοί βρήκαν 
καταφύγιο στην παραδοσιακή δεξιά, που γέρνει όλο 
και πιο πολύ προς την άκρα δεξιά. Αυτό φάνηκε χαρα-
κτηριστικά κατά την περιοδεία του Μπακογιάννη στην 
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου πλαισιωνόταν 
από γνωστούς τραμπούκους της πρώην «Επιτροπής 
Κατοίκων» που μετείχαν μαζί με Χρυσαυγίτες σε επι-
θέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών.

Εκείνο που πραγματικά εντυπωσίασε στις εκλογές 
αυτές είναι η άνετη επικράτηση υποψηφίων που προ-
ωθούνταν και ελέγχονταν άμεσα από οικονομικά συμ-
φέροντα. Το φαινόμενο αυτό είχε ήδη παρατηρηθεί στις 
προηγούμενες δημοτικές εκλογές, αλλά τώρα ενισχύ-
θηκε ακόμη περισσότερο. Έτσι είχαμε τις επανεκλογές 
στο Βόλο του Μπέου, από τον πρώτο γύρο, και στον 
Πειραιά του Μώραλη, που ελέγχεται από τον Μαρινάκη. 
Ταυτόχρονα, στη Νέα Φιλαδέλφεια είχαμε την μη εκλο-
γή του προηγούμενου δημάρχου Βασιλόπουλου, από το 
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που αντιδρούσε στην παραχώρηση 
στον Μελισσανίδη 15 στρεμμάτων του εκεί άλσους στα 
πλαίσια της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, και την 
εκλογή του Βούρου που προωθήθηκε από τον Μελισ-
σανίδη. Επίσης στο δήμο Αργυρούπολης – Ελληνικού 
είχαμε την ήττα του παλαιότερου δημάρχου Κορτζίδη, 
που αντιδρούσε στην παραχώρηση του πρώην αερο-
δρομίου του Ελληνικού στον Λάτση, από τον απερχόμε-
νο δήμαρχο Κωνσταντάτο που έχει εκφραστεί υπέρ της 
παραχώρησης και υποστηρίζεται από τις επιχειρήσεις 
Λάτση. 

Όλη αυτή η σκοτεινή κατάσταση στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση δεν πρόκειται να ανατραπεί αν δεν υπάρξουν 
αξιόλογα κινήματα από τη βάση για τα σοβαρά προβλή-
ματα που υπάρχουν και διαρκώς οξύνονται σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Στο βαθμό που αρχίσουν να 
εμφανίζονται τέτοια κινήματα είναι μεγάλη η ευθύνη 
της ριζοσπαστικής αριστεράς να παρέμβει δυναμικά 
αλλά και ενωτικά για να βοηθήσει στο να εκφραστούν 
πολιτικά τα κινήματα αυτά. Με το σημερινό πολιτικό 
σκηνικό είναι ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να το 
κάνει αν παρέμβει χωρίς συμβιβασμούς αλλά και χω-
ρίς σεκταρισμούς. 

Ιούνιος 2019

Απολογισμός των εκλογών του 2019 
για την τοπική αυτοδιοίκηση 
του Νίκου Συμεωνίδη
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Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καταφέρει, προς 
το παρόν, να περιορίσει την τραπεζική κρίση και να κρα-
τήσει ένα επίπεδο ανάπτυξης 2% ετησίως, όμως αυτό 
έγινε με αντίτιμο ένα πολύ υψηλό συνολικό επίπεδο 
χρέωσης, 86%, που χρησιμοποιείται και ως μοχλός για 
την εφαρμογή σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής 
σε πολλές χώρες. Οι πολιτικές αυτές κοινωνικών επι-
θέσεων κατά των συστημάτων κοινωνικής προστασί-
ας και ρύθμισης της εργασίας έχουν επιδεινώσει τις 
αποκλίσεις μισθών και συνθηκών ζωής στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για τις λαϊκές τάξεις. Πολλές χώρες του 
Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης υπέστησαν πραγ-
ματική φυγή της νεολαίας τους τα τελευταία 10 χρόνια.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ, μπλοκάροντας την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών χωρών στους μετανάστες από την Αφρι-
κή και τη Μέση Ανατολή και προκαλώντας περισσότε-
ρους από 17.000 θανάτους στη Μεσόγειο τα τελευταία 
5 χρόνια, συνεχίζει να ασκεί τη νεο-αποικιακή της 
πολιτική απέναντι στους αφρικανικούς πληθυσμούς, 
ιδιαίτερα μέσα από τον έλεγχο της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα) μέσο του φράγκου CFA (CFA= Αφρι-
κανική Χρηματοπιστωτική Κοινότητα) καθώς και των 
συμφωνιών ΑΚΕ (Αφρικής – Καραϊβικής – Ειρηνικού). 
Παράλληλα, απέναντι στην κοινωνική απελπισία που 
προκαλεί η κατάσταση αυτή, αναπτύχθηκαν καθεστώ-
τα που συνδέουν τις υπερφιλελεύθερες μεταρρυθμί-
σεις με ισχυρό κράτος, περιορισμό των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων,  νομοθεσίες ασφάλειας με πρόφαση την 
τρομοκρατική απειλή ή τον έλεγχο των μεταναστών

Σε αυτό το πλαίσιο, τα αποτελέσματα των τελευταίων 
εκλογών αντικατοπτρίζουν πολλές από τις πλευρές 
της πολιτικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γενικότερα, καταγράφουν μια πολιτικά κατάτμηση στην 
οποία μόνο η άκρα δεξιά φαίνεται να έχει αυξηθεί το 
περισσότερο.

Τα παραδοσιακά κυρίαρχα κόμματα, αυτά που συμμε-
τέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (PPE) και στη σο-
σιαλδημοκρατική ευρω-ομάδα, υπέστησαν σημαντική 
υποχώρηση, καταγράφοντας την αυξανόμενη καχυ-
ποψία των ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτά τα 
παραδοσιακά κόμματα. Η υποχώρηση αυτή μόνο εν 
μέρει ισοσκελίζεται από την άνοδο των νέων φιλελεύ-
θερων κομμάτων της κεντροδεξιάς, που έχουν εντα-
χθεί στην ομάδα ADLE (Συμμαχία δημοκρατών και φι-
λελεύθερων για την Ευρώπη), μεταξύ των οποίων οι 
Ciudadanos (στην Ισπανία), οι Lib Dems (στη Μ.Βρετα-
νία) και το κίνημα En Marche του Μακρόν (στη Γαλλία).

Τα Πράσινα κόμμα κατέγραψαν σημαντική άνοδο, παίρ-
νοντας τις περισσότερες έδρες που είχαν ποτέ. Αυτό 
αντικατοπτρίζει εν μέρει την ανάπτυξη μιας συνεί-
δησης στην Ευρώπη για την οικολογική κρίση, που 

διαφαίνεται και μέσα από τα λόγια ορισμένων από τα 
κυρίαρχα κόμματα. Τα πρόσφατα κοινωνικά κινήματα 
στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη νεολαία, κατά της κλιμα-
τικής αλλαγής, με το βάρος της κινητοποίησης Youth 
for Climate, δείχνει ότι αυτό γίνεται όλο και περισσό-
τερο κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Ωστόσο, δυστυχώς, η 
απάντηση των περισσότερων Πράσινων κομμάτων 
είναι να στρέψουν αυτή τη συνειδητοποίηση προς το 
πλαίσιο θεσμικής διαχείρισης των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών, με τους  Grünen να αποτελούν το πιο σαφές 
παράδειγμα.

Τα κόμματα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας, που είναι 
ενταγμένα στην GUE/NGL (Ευρωπαϊκή Ενωμένη Αρι-
στερά / Βόρεια Πράσινη Αριστερά), υφίστανται επίσης 
σημαντική υποχώρηση, περνώντας από τις 58 στις 38 
έδρες, δηλαδή η πιο μικρή ομάδα στην Ευρω-βουλή.

Η γενική τάση είναι η ενίσχυση των πιο αντιδραστικών 
κομμάτων ή και απευθείας της άκρας δεξιάς, που κερ-
δίζει 78 έδρες και, κυρίως, πολώνει το σύνολο των 
ομάδων της δεξιάς, τόσο των συντηρητικών όσο και 
των εθνικιστικών.

Η άκρα δεξιά, με την ηγεσία του Σαλβίνι και της Λε Πεν, 
βλέπει σήμερα να έχει τον αέρα στα πανιά της στην 
Ευρώπη. Χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση την εξουσία 
των μεγάλων καπιταλιστκών ομίλων που ευθύνονται 
για την κοινωνική αδικία, για την επισφάλεια και για 
την εγκατάλειψη των συστημάτων κοινωνικής προ-
στασίας, μπόρεσε να προσαρμόσει το λόγο της στα ευ-
ρωπαϊκά ζητήματα. Μετά από μια πολιτική εξόδου από 
το ευρώ και την ΕΕ, αποφάσισαν να κερδίσουν από τα 
μέσα, οικοδομώντας συμμαχίες σε διάφορες χώρες 
και προκαλώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να 
εμφανιστούν ως αυτοί που αμφισβητούν τους κανόνες 
της ΕΕ. Επικεντρώνει το πρόγραμμά της σε δύο ζητή-
ματα, που θεωρεί προτεραιότητες: τις μεταναστευτικές 
ροές και τα τα ζητήματα ασφάλειας. Σε αυτά τα θέματα, 
σπρώχνοντας ώς το τέλος τις λογικές που ήδη έχουν 
εφαρμόσει οι ηγέτες της ΕΕ και οι περισσότερες εθνι-
κές κυβερνήσεις, προσπαθεί να μεταθέσει την απελ-
πισία των λαϊκών τάξεων που παράγουν οι πολιτικές 
λιτότητας προς ρατσιστική, εθνικιστική και ισλαμόφοβη 
κατεύθυνση. Στην κυβέρνηση σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης τα τελευταία χρόνια (κυρίως Ιταλία, Αυστρία, 
Σλοβακία και Βουλγαρία), παρά τις δημαγωγικές της 
διακηρύξεις, προφανώς και υιοθετεί τις υπερφιλελεύ-
θερες πολιτικές. Εξάλλου, και η παραδοσιακή δεξιά 
εύκολα συνεργάζεται με τα κόμματα Νόμου και Τάξης, 
όπως οι βρετανοί συντηρητικοί με το πολωνικό Κόμμα 
Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), ή το PPE (Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα) με τον Βίκτορ Όρμπαν και το Vox στην περίπτω-
ση του PP και των Ciudadanos (C’s). Αυτό που υπάρχει 
σήμερα είναι μια “ορμπανοποίηση” της ευρωπαϊκής 
δεξιάς. Και ισχύει επίσης και για τα “φιλελεύθερα” κόμ-
ματα όπως το En Marche, που θέλουν να παρουσιάζο-
νται ως ανάχωμα απέναντι στην άκρα δεξιά, καθώς 

εφαρμόζουν τα ίδια μια υπερφιλελεύθερη πολιτική 
μαζί με μετωπική αμφισβήτηση των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων και με πολλαπλασιασμένη αστυνομική βία. 
Το C’s επέλεξε να γίνει ένα κόμμα ανοιχτά της ριζοσπα-
στικής δεξιάς, περνώντας συμφωνίες με το ακροδεξιά 
Vox, για να σχηματίσει δεξιές πλειοψηφίες.

Η κρίση των κομμάτων αριστερά της σοσιαλδημοκρατί-
ας παραπέμπει σε πολλά φαινόμενα. Το 2014, κατά τις 
προηγούμενες ευρωεκλογές, μετά από πολλά χρόνια 
μαζικών κινητοποιήσεων του ελληνικού λαού κατά 
των διαταγών της ΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε μια πολιτική 
απόρριψης της λιτότητας. Το ίδιο και οι Podemos, που 
είχαν σχηματιστεί με τη δυναμική των κινητοποιήσεων  
15Μ1 και των Πλατειών, στην προέκταση των κοινω-
νικών κινημάτων, φιλοδοξούσαν να εκφράσουν, αρι-
στερά, μια πολιτική ρήξης με τη σοσιαλδημοκρατική 
διαχείριση. Με βάση αυτές τις δύο εμπειρίες στην Ευ-
ρώπη, δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές έλπιζαν να βρουν 
πολιτικές απαντήσεις στους αγώνες τους, στις κινη-
τοποιήσεις για την επείγουσα κοινωνική κατάσταση, 
για τα δημοκρατικά και τα οικολογικά ζητήματα, για την 
άρνηση των διακρίσεων και της σεξιστικής και ομόφο-
βης βίας, για την υποδοχή των μεταναστών απέναντι 
στις ρατσιστικές πολιτικές.

Η υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ κλόνισε βαθιά την ελπίδα αυτήν. 
Η εμπειρία του Podemos γνώρισε μεγάλες εσωτερικές 
διενέξεις, δεδομένης της ανικανότητάς του να στήσει 
μια εσωτερική λειτουργία που να είναι σε θέση να κρα-
τήσει την ενότητα, και με την ηγεσία του Ιγκλέσιας να 
γλιστράει όλο και περισσότερο προς την επιλογή να 
γίνει ο δευτεροκλασάτος σύμμαχος του PSOE. Η Ανυ-
πότακτη Γαλλία επίσης διάλεξε έναν τύπο λειτουργίας 
γύρω από έναν χαρισματικό ηγέτη και δεν μπόρεσε να 
συλλάβει το σημαντικό θυμό που εκφράστηκε στο κί-
νημα των Κίτρινων Γιλέκων. Συνολικά, η φερεγγυότη-
τα και η χρησιμότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς δεν 
στάθηκαν στο ύψος των ισχυρών κοινωνικών κινημά-
των των τελευταίων χρόνων.  Από την άλλη πλευρά, 
πρέπει να σημειωθεί η εκλογική επιτυχία, ιδιαίτερα του 
πορτογαλικού Μπλόκο καθώς και του βέλγικου PTB, 
που μπόρεσαν σε αυτές τις εκλογές να ενισχύσουν την 
πολιτική τους θέση.

Η καταστροφή του Brexit έχει ενισχύσει την ανάγκη 
να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο αμφισβήτησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βρίσκεται στο χώρο των 
συμφερόντων των λαϊκών τάξεων.

Το βρετανικό δημοψήφισμα του 2016, που προκλήθηκε 
από την προσπάθεια να καλυφθεί το κενό ανάμεσα σε 
φιλοευρωπαίους και σε φιλο-ΗΠΑ μέσα στο κυβερνητι-
κό κόμμα των Tories, οδήγησε σε τρία χρόνια χάους και 
κρίσεων, δεδομένης της ανικανότητας της κυβέρνη-
σης να διαπραγματευτεί συμφωνία εξόδου από την ΕΕ. 
Η περίοδος μετά το δημοψήφισμα του 2016 χαρακτηρί-
στηκε από μια αντιδραστική παρέλαση, με όλο και πε-
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ρισσότερες επιθέσεις από τα μίντια αλλά και φυσικές 
επιθέσεις σε όσους μπορεί να μοιάζουν σαν μετανά-
στες, δηλαδή μαύροους, μουσουλμανικές κοινότητες, 
ή ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή ή την Ανατολική 
Ευρώπη. Το νέο Brexit του Φαράζ, του οποίου η πλατ-
φόρμα είναι ότι υποστηρίζει ένα σκληρό Brexit, χωρίς 
συμφωνία, κέρδισε για ακόμα μία φορά τις εκλογές. Το 
Εργατικό Κόμμα εξασθένισε, τόσο από το χώρου του 
“leave” όσο και από το χώρο του “remain”2, και κυρι-
αρχήθηκε στις ευρωπαϊκές εκλογές από τους φιλε-
λεύθερους-δημοκράτες, που ήταν με σαφήνεια υπέρ 
του “remain”. Μετά την τελευταία παράταση, η Μεγάλη 
Βρετανία θα πρέπει να φύγει από την ΕΕ στις 31 Οκτω-
βρίου, το πιθανότερο χωρίς συμφωνία, και μόνο ένα 
νέο δημοψήφισμα ή γενικές εκλογές θα μπορούσαν 
να το σταματήσουν.

Η πρόκληση για τη ριζοσπαστική αριστερά είναι να εί-
ναι φερέγγυα και χρήσιμη, στο χώρο των κινητοποιή-
σεων και σε πολιτικές καμπάνιες όπως οι εκλογές, με 
πολιτικές απαιτήσεις που να απαντούν στα επείγοντα 
κοινωνικά ζητήματα, στα δημοκρατικά, στα οικολογικά. 
Το καθήκον δεν είναι εύκολο: ενώ η άκρα δεξιά κο-
λυμπάει μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, για να ανα-
πτύξει τις ξενόφοβες και αντιδραστικές της θεματικές, 
η ριζοσπαστική αριστερά, όπως και τα κοινωνικά κι-
νήματα στα οποία στηρίζεται, προσκρούουν μετωπικά 
στο σύστημα, για την εφαρμογή των πολιτικών τους 
αιτημάτων. Και είναι κυρίως εναντίον της που διεξά-
γονται στην πραγματικότητα οι πολιτικές επιθέσεις της 
άρχουσας τάξης και των μίντια, στα οποία αυτή ελέγχει 
την εκδοτική τους γραμμή. Το άλλο καθήκον σήμερα, 
που εξακολουθεί να τίθεται, είναι να η οικοδόμηση 
μεγάλων οργανώσεων που να συνδυάζουν μια αγω-
νιστική και δημοκρατική δομή με την ικανότητα απεύ-
θυνσης στις πλατιές μάζες. Για το στόχο αυτόν, έχουμε 
να μάθουμε τόσο από τις αποτυχίες όσο και από τις επι-
τυχίες των τελευταίων χρόνων.

Ωστόσο, ο δυναμισμός των διεθνών κινητοποιήσεων 
ενάντια στη βία κατά των γυναικών και στις διακρί-
σεις, αυτών που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη για 
το κλίμα, καθώς και το βάθος κινητοποιήσεων όπως 
τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία, πρέπει να μας ενισχύσουν 
στον επείγοντα χαρακτήρα της οικοδόμησης στην Ευ-
ρώπη πολιτικών κινητοποιήσεων που να είναι σε θέση 
να προωθήσουν τα κοινωνικά αιτήματα, οικοδόμησης 
πολιτικών κινημάτων που να συνδέονται με ένα σχέδιο 
κοινωνικής χειραφέτησης συγκρουόμενα απευθείας 
με την καπιταλιστική εκμετάλλευση και τις καταπιέσεις.

Γραφείο 4ης Διεθνούς

6 Ιουνίου 2019

[Το ίδιο στα αγγλικά: http://www.internationalviewpoint.
org/spip.php?article6108 ]

Εκτελεστικό Γραφείο της 4ης Διεθνούς, 
31/5/2019

Πακιστάν: 

Αλληλεγγύη 
με το PTM

Άμεση απελευθέρωση 
του Βαζίρ και του Νταβάρ

Το πρωΐ της Κυριακής, 26 Μαΐου 2019, ο πακι-
στανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά του κόσμου 
που διαμαρτυρόταν ενάντια στις βίαιες επιχειρή-
σεις του στην περιοχή των συνόρων με το Αφγα-
νιστάν. Τα βίντεο δείχνουν άοπλους, ειρηνικούς 
διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα, την ώρα 
που οι ηγέτες τους, βουλευτές στο Πακιστανικό 
Κοινοβούλιο, ο Ali Wazir (ή Wazeer) και ο Mohsin 
Dawar, έφτασαν στην καθιστική διαμαρτυρία. Και 
ξαφνικά άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Οι πυροβολισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 13 
ανθρώπους. Ο πραγματικός αριθμός των νε-
κρών μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς 
δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο στρατός 
συνέλαβε τον Αλί Βαζίρ1 και τον πέρασε την 
επόμενη μέρα από Ειδικό Αντιτρομοκρατικό 
Δικαστήριο όπου παρατάθηκε η προφυλάκισή του 
για οκτώ ημέρες. Ο στρατός τον παρουσιάζει ως 
ξένο πράκτορα, προδότη και τρομοκράτη.

Στην πραγματικότητα, η βία του στρατού και η 
σύλληψη του Αλί Βαζίρ είναι προσπάθειες κατα-
στολής ενός σημαντικού κοινωνικού κινήματος 
Ο Αλί Βαζίρ εκλέχτηκε βουλευτής στο Εθνικό 
Κοινοβούλιο από μία ανεξάρτητη λίστα. Είναι 
μαρξιστής και ένας από τους κύριους ηγέτες του 
Κινήματος Υπεράσπισης των Παστούν / Pashtun 
Tahfuz Movement (PTM). Οι Παστούν αποτελούν 
την τρίτη μεγαλύτερη εθνική κοινότητα του Πακι-
στάν και οι περισσότεροι ζουν κοντά στα σύνορα 
με το Αφγανιστάν.

Το PTM ζητάει να σταματήσουν οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στην περιοχή αυτήν καθώς και 
η κρατική στήριξη σε ορισμένες ομάδες ισλα-
μιστών φονταμενταλιστών. Ζητάει να διαλευ-
κανθούν οι περιπτώσεις εκατοντάδων “εξαφα-
νισμένων”, να σταματήσουν οι εξωδικαστικές 
δολοφονίες από το στρατό και την αστυνομία και 
να στηριχτούν οι πολίτες που επηρεάζονται από 
τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Από την ίδρυσή του πριν από δύο χρόνια, το PTM 
κατάφερε να γίνει ένα πολύ σημαντικό, ανεξάρ-
τητο, μαζικό κίνημα. Ένα από τα αιτήματά του είναι 
να λογοδοτήσει ο πακιστανικός στρατός για τις 
καταχρήσεις του και αυτός είναι ο ένας λόγος 
που βρίσκεται στο στόχαστρο. Αλλά το κίνημα PTM 
ενισχύεται και κερδίζει μαζική στήριξη. Αφού 
έγιναν γνωστά τα νέα για τους πυροβολισμούς, 
η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε δεν 
στάθηκε ικανή για να σταματήσει τον κόσμο να 
βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί. Η βία 

και τα ψέματα των κρατικών δυνάμεων δείχνουν 
ότι αισθάνονται να απειλούνται από το αίτημα για 
δικαιοσύνη του PTM.

Ο στρατός δικαιολογεί τη βία του στην περιοχή 
ως τμήμα της μάχης κατά της τρομοκρατίας και 
προσπαθεί να παρουσιάσει τον Αλί Βαζίρ και το 
PTM ως συμπαθώντες της τρομοκρατίας. Αυτά 
είναι ψέματα. Ο Βαζίρ και το PTM παλεύουν για την 
ασφάλεια και τα δικαιώματα του τοπικού πληθυ-
σμού. Ο λαός της περιοχής αποτελεί θύμα των 
διάφορων πολεμικών πλευρών, τόσο των Ταλι-
μπάν όσο και του Πακιστανικού στρατού. Ο Βαζίρ 
ήδη έχει πληρώσει τεράστιο αντίτιμο για τη στάση 
του: 13 μέλη της οικογένειάς του δολοφονήθηκαν 
από τους Ταλιμπάν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας 
του και τα αδέλφια του.

Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον Αλί Βαζίρ 
και με το PTM. Καλούμε για διεθνή υποστήριξη για 
το PTM και τον αγώνα του για ελευθερία και δικαι-
οσύνη. Τα συλλυπητήριά μας για τις οικογένειες 
και τους φίλους όλων όσων δολοφονήθηκαν και 
ζητάμε τη σύλληψη όλων των υπεύθυνων για 
τους πυροβολισμούς σε ειρηνικούς διαδηλωτές.

Ζητάμε το πακιστανικό κράτος να σταματήσει να 
συκοφαντεί και να παρενοχλεί το PTM και, το πιο 
επείγον, ζητάμε την άμεση και χωρίς όρους απο-
φυλάκιση του Αλί Βαζίρ.

Εκτελεστικό Γραφείο της 4ης Διεθνούς

31 Μαΐου 2019

Μετάφραση στα ελληνικά: ΤΠΤ

Το ίδιο στα αγγλικά: http://www.
internationalviewpoint.org/spip.php?article6094 

Το ίδιο στα γαλλικά: http://www.europe-solidaire.
org/spip.php?article49256 

Βλέπε και το διεθνές κείμενο στήριξης, 
30/5/2019, με υπογραφές, στα αγγλικά: http://
www.europe-solidaire.org/spip.php?article49080 
και στα γαλλικά: http://www.europe-solidaire.org/
spip.php?article49082 

Σχετικό υλικό επίσης στη διεύθυνση: http://www.
europe-solidaire.org/spip.php?mot13171

Ali Wazir και 
Mohsin Dawar
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Δημοσιεύουμε ένα τμήμα του άρθρου του Πολ Λε Μπλαν, 
σε σχέση με κρισιακά ζητήματα της αριστεράς σήμερα. 
Δυστυχώς, λόγο χώρου, αναγκαστήκαμε εδώ να αφή-
σουμε ένα μεγάλο τμήμα του -για την περίοδο ή για 
στρατηγικά ζητήματα (προβλέψεις, ρεφορμισμός, κλπ). 
Το πλήρες κείμενο μπορεί να βρεθεί στο site μας στη 
διεύθυνση: https://tpt4.org/?p=2836  

[...] Πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και να ξεπεράσουμε, 
τις μακροχρόνιες κρίσεις που πλήττουν την Αριστερά 
-δηλαδή εκείνο το τμήμα του πολιτικού φάσματος που 
εξορισμού είναι υπέρ της εξουσίας του ίδιου του λαού, 
με ελευθερία και δικαιοσύνη (κοινωνική δικαιοσύ-
νη, οικονομική δικαιοσύνη) για όλους. Και πρέπει να 
παλέψουμε με το αιώνιο ζήτημα του “τι να κάνουμε”. 
Για πολλούς και πολλές στην επαναστατική αριστερά, 
υπάρχει η ανάγκη να ξεπεράσουμε τη σύγχυση στην 
οποία βρισκόμαστε, για να κάνουμε αυτό που χρειάζε-
ται να γίνει. Υπάρχουν πολλά καλά που έχουμε συνει-
σφέρει, κατά τη διάρκεια των χρόνων, στους αγώνες 
για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, αλλά πρέπει να 
μάθουμε και από τα όρια και από τις πρόσφατες αποτυ-
χίες, αν είναι να κάνουμε κάτι περισσότερο.

Ο Θεός που απέτυχε – ή μήπως όχι;

Κατά τη διάρκεια των χρόνων, έχω δει κρίσεις, ξηλώ-
ματα, καταρρεύσεις, εκρήξεις, και αθόρυβες αποσυν-
θέσεις πολλών οργανώσεων της αριστεράς. Μερι-
κές φορές, ήμουν μάρτυρας αυτών των πραγμάτων 
εκ των έσω: Φοιτητές για μια Δημοκρατική Κοινωνία 
(Students for a Democratic Society, Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα (Socialist Workers Party), Σοσιαλιστική Δρά-
ση (Socialist Action), Τεταρτοδιεθνιστική Τάση (Fourth 
Internationalist Tendency– είναι και η μόνη, στον πα-
ρόντα κατάλογο, που είχε και την πρόθεση να διαλυθεί 
την κατάλληλη στιγμή, και το έκανε), Εργατικό Κόμμα 
(Labor Party) που αναδύθηκε από την πιο δόκιμα ονο-
μαζόμενη οργάνωση που προηγήθηκε Συνήγοροι Ερ-
γατικού Κόμματος (Labor Party Advocates), Αλληλεγ-
γύη (Solidarity), Επιτροπές Ανταπόκρισης (Committees 
of Correspondence), Πράσινο Κόμμα (Green Party). 

Διάφοροι επικριτές παραθέτουν τη μια ή την άλλη διά-
λυση ως την αναπόφευκτη συνέπεια της υιοθέτησης ή 
αποτυχία υιοθέτησης ενός πραγματικά επαναστατικού 
προγράμματος, της απουσίας ή της παρουσίας συγκε-

κριμένων οργανωτικών δομών ή πολιτικής γραμμής, 
της φαυλότητας ορισμένων ηγετών, της απουσίας ή 
παρουσίας λενινισμού, κτλ. Βλέποντας πίσω σε σχε-
δόν έξι δεκαετίες εμπειριών, θεωρώ ότι η περιπλο-
κότητα των συντελεστών δεν μπορεί να ανάγεται σε 
μια μόνη ή απλή αιτία –οφείλουμε να κοιτάξουμε τις 
πολλαπλές πτυχές σε κάθε περίπτωση για να κατανο-
ήσουμε τί ακριβώς συνέβη σε κάθε περίπτωση. (Αυτό 
προσπάθησα να κάνω στα δύο κείμενά μου για το SWP 
στον τόμο Trotskyism in the United States, Breitman, 
Le Blanc και Wald, όπως και στις κριτικές που έγραψα 
για τα βιβλία των Peter Camejo, Leslie Evans και Barry 
Sheppard στη συλλογή μου Left Americana.) Ταυτόχρο-
να, έχω δει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των 
εμπειριών.

Συχνά τα μέλη και οι υποστηρικτές τείνουν να εξιδανι-
κεύουν ή ακόμα και να θεοποιούν (ασυνείδητα φυσικά) 
τη συγκεκριμένη οργάνωση: θα ζει για πάντα, πραγ-
ματοποιώντας τον εαυτό της και, σε έναν μελλοντικό 
θριαμβευτικό χρόνο, θα φέρει στον κόσμο όλα τα Καλά. 
Αλλά –μιας και αποτελείται από θνητά όντα– καμία 
οργάνωση δεν μπορεί να ζήσει για πάντα και, για τον 
ίδιο λόγο, καμία οργάνωση δεν μπορεί να εκφράσει 
μέσα από τον εαυτό της όλο το Καλό. Οι οργανώσεις 
μπορούν, αν τα μέλη τους λειτουργούν ευφυώς, να 
συνδράμουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου 
–αλλά, αν φιλοδοξούν να κάνουν περισσότερα απ’ό,τι 
είναι δυνατόν, σοβαρά εξασθενητικά αποτελέσματα εί-
ναι αναπόφευκτα.

Σχετικά επίσης με αυτή την τάση προς εξιδανίκευση ή 
θεοποίηση, μέλη της οργάνωσης μπορεί να κάνουν 
διάφορα λάθη. Το ένα είναι να προσεγγίσει κανείς την 
οργάνωση άνευ κριτικής, ως μια Αγαπημένη Κοινότη-
τα, μια ομάδα συνάφειας που επιβεβαιώνει την ίδια την 
Καλοσύνη ή την Ανωτερότητα –και όχι σαν κάτι που 
μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να πετύχουμε 
πρακτικούς στόχους στην πραγματική ζωή, οι οποίοι 
θα συνεισφέρουν πραγματικά σε μια ουσιαστική αλ-
λαγή, και, τελικά, σε έναν καλύτερο κόσμο. Ακόμα ένα 
λάθος είναι να επιτρέπεται μια αγανακτισμένη ή περι-
φρονητική ή επιτιμητική στάση προς αυτούς που δεν 
ακολουθούν την οργάνωση (ιδίως αν είναι σε διαφο-
ρετικές, ιδίως ανταγωνιστικές, οργανώσεις).

Συνδεόμενο με αυτό είναι και η ψευδαίσθηση ότι η ορ-

γάνωση οφείλει να κάνει περισσότερα απ’ό,τι μπορεί 
πράγματι να κάνει –και με αυτό παρασέρνεται σε κά-
ποιου είδους μαγική σκέψη ότι (με άμπρα-κατάμπρα!) 
με κάποιον τρόπο, ή κάπως η οργάνωση θα μπορέσει 
να κάνει Αυτό Που Πρέπει Να Γίνει, για να δημιουργήσει 
ένα ωραίο (ίσως σοσιαλιστικό) μέλλον, έστω και αν μια 
αντικειμενική ανάλυση θα αποκάλυπτε ότι τα πραγματι-
κά μέλη της οργάνωσης στερούνται επαρκών πόρων, 
γνώσεων, ή τεχνογνωσίας, για να το κατορθώσουν. 
Στην καλύτερη περίπτωση, η οργάνωση μπορεί να εί-
ναι κομμάτι μιας διαδικασίας προετοιμασίας συνείδη-
σης, εμπειριών, και συνθηκών, και έτσι να συνδράμει 
στην συγκέντρωση των μαζικών και ποικίλων δυνά-
μεων που όντως θα έχουν την ικανότητα να κάνουν 
αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό θα έπρεπε να απαιτεί 
να δείχνουμε περισσότερο σεβασμό προς, και να εί-
μαστε διατεθειμένοι να μαθαίνουμε από, όσους/όσες 
δεν είναι στη δική μας την οργάνωση –και επίσης να 
αποφεύγονται μη ρεαλιστικές ενέργειες που θα υπο-
σκάψουν το ηθικό των μελών της οργάνωσης και θα 
τους απομονώσουν, απογοητεύσουν και εξαντλήσουν.

Η ανικανότητα της οργάνωσης να ανταποκριθεί στις 
εξιδανικευμένες ή θεοποιημένες αντιλήψεις κάποιων 
μελών μπορεί, σε κρίσιμες στιγμές, να τροφοδοτήσει 
συναισθήματα προδοσίας, διάψευσης και πικρίας. Αν 
και τέτοια συναισθήματα συχνά είναι δικαιολογημένα 
εξαιτίας πράγματι αρνητικών πρακτικών ή πολιτικής 
γραμμής εντός της οργάνωσης, τέτοιες αρνητικές 
δυναμικές δεν βρίσκονται μόνο σε οργανώσεις της 

αριστεράς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχεδόν 
αδιαχώριστα από την ανθρώπινη ιδιότητα. Παρά ταύτα, 
τα τραύματα που προκαλούνται είναι μερικές φορές 
το ίδιο καταστροφικά όσο ήταν και της προηγούμενης 
εξιδανίκευσης και θεοποίησης, σε σχέση με τις προσ-
δοκίες και τις προσπάθειες να αλλάξουμε τον κόσμο 
προς το καλύτερο.

Υπάρχουν δύο συμπερασματικές έννοιες που μου προ-
κύπτουν καθώς επιζητώ να συσχετίσω αυτούς τους 
στοχασμούς με τους αγώνες κατά της καταπίεσης και 
για μια κοινωνία ελευθερίας και ισότητας.

Η μία είναι ότι, μιας και δεν είναι δυνατόν καμία από 
τις υπάρχουσες οργανώσεις σήμερα να είναι η δύνα-
μη που χρειαζόμαστε για να ηγηθεί του αγώνα για μια 
τέτοια κοινωνία, είναι κρίσιμο να καταπολεμήσουμε 
την εξιδανίκευση και την θεοποίηση οποιασδήποτε ορ-
γάνωσης στην Αριστερά.  Οφείλουμε να δούμε τις τω-
ρινές μας οργανώσεις ως μέρος μιας διαδικασίας: η 
κάθε οργάνωση ίσως έχει δυνατά σημεία, αλλά επίσης 
έχει και όρια και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψει να 
υπάρχει, τροφοδοτώντας την μελλοντική, πλουσιότε-
ρη, μαζικότερη οργάνωση που χρειαζόμαστε.

Η δεύτερη συμπερασματική έννοια είναι ότι οργανω-
τικά λάθη, απογοητεύσεις, ή αποτυχίες δεν πρέπει 
απλώς να ανάγονται σε ζητήματα ψυχολογίας, κοι-
νωνιολογίας, ηθικής, τραγωδίας ή κωμωδίας. Ίσως 
έχουν και τέτοιες διαστάσεις, αλλά έχουν επίσης και 

Σκέψεις για την συνοχή και την συντροφικότητα
του Paul Le Blanc
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μια ουσιαστική και πρακτική σχέση κατεξοχήν με την 
πολιτική, τα οικονομικά, και την ανθρώπινη επιβίωση. 
Ανεξάρτητα από την τύχη της μιας ή της άλλης οργά-
νωσης που υπάρχει σήμερα, πρέπει να μοχθήσουμε 
για να μάθουμε από τις εμπειρίες μας και να οικοδο-
μήσουμε πάνω σε αυτές με τρόπο που να είναι πραγ-
ματικά, ειλικρινά, πρακτικά, μια ώθηση του αγώνα για 
χειραφέτηση. 

Αυτός ο αγώνας για χειραφέτηση κάποτε περιγράφηκε 
από τον νεαρό Καρλ Μαρξ ως αυτός που  ανατρέπει 
τις ίδιες τις συνθήκες που καθιστούν τους ανθρώ-
πους καταπιεσμένους, φθαρμένους, πληγωμένους, 
που εμποδίζονται από το να πραγματοποιούν όλα όσα 
θαυμαστά εμπεριέχουν ως ελεύθερα (αυτοδιαχειριζό-
μενα) και δημιουργικά όντα μιας γνήσιας κοινωνίας. 
Αυτή η προσδοκία κάποιες φορές περιορίζεται από τις 
πολλαπλές ταυτότητες αυτών που αποτελούν το πλού-
σιο μωσαϊκό της ανθρωπότητας και συρρικνώνεται σε 
μια προτίμηση για μία πολύ αφηρημένη, εξιδανικευμέ-
νη ή θεοποιημένη αντίληψη μιας μόνο από αυτές τις 
ταυτότητες (μιας απολύτως κρίσιμης, βέβαια) –αυτή 
της τάξης, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που η καπι-
ταλιστική κοινωνία μετατρέπει τη μεγάλη πλειοψηφία, 
την εργατική τάξη. Αυτό το μπέρδεμα, επίσης, πρέπει 
να ξεγίνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε νό-
ημα για το τι πρέπει να γίνει (ή, λιγότερο επιτακτικά, για 
το τί χρειάζεται να κάνουμε).

Η θαυμαστή, συνηθισμένη, πολύπλευρη, πραγματική 
εργατική τάξη – όλοι μας

Είναι πιθανόν (και σε ορισμένα σοσιαλιστικά, κομμου-
νιστικά, αναρχοσυνδικαλιστικά ρεύματα, είναι συνηθι-
σμένο) η εργατική τάξη να εξιδανικεύεται και να θεο-
ποιείται. Αυτό μπορεί να γίνει τεράστιο εμπόδιο για τους 
επαναστάτες που θέλουν να ξεπεράσουν τις πολλα-
πλές μορφές εκμετάλλευσης –το να συλλαμβάνονται 
οι άνθρωποι ως ωραιοποιημένες αφαιρέσεις και όχι 
ως πραγματικοί άνθρωποι.

Οι πραγματικοί άνθρωποι έχουν διάφορες ηλικίες και 
πολιτισμικές προτιμήσεις, διαφορετικά φύλα  και σε-
ξουαλικούς προσανατολισμούς, διαφορετικές μερο-
ληψίες και προκαταλήψεις, διαφορετικά επίπεδα γνώ-
σεων και επίγνωσης, ποικίλες νευρώσεις και άλλα 
διανοητικά ή συναισθηματικά προβλήματα, αποκλίνου-
σες αντιλήψεις σε πολλαπλά ζητήματα, και άλλα. Όλα 
αυτά ισχύουν και για την εργατική τάξη, δεδομένου ότι 
αποτελείται από πραγματικούς ανθρώπους. 

Η κλασικός ορισμός της εργατικής τάξης είναι: όλοι 
αυτοί που βγάζουν τα προς το ζην (παίρνουν τόσα 
χρήματα όσα τους επιτρέπουν να ικανοποιήσουν τις 
βασικές τους ανάγκες και ίσως και κάποια περίσσια 
πράγματα) με το να πουλάνε την ικανότητά τους προς 
εργασία (την εργατική τους δύναμη) σε έναν εργοδότη. 
Αυτή την εργατική δύναμη, ο εργοδότης τη χρησιμοποι-

εί ως πραγματική εργασία που παράγει τον πλούτο, ο 
οποίος εν μέρει δίνεται στους εργάτες (συνήθως όσο 
λιγότερο γίνεται) με το υπόλοιπο από αυτόν τον πλούτο 
που δημιουργείται από την εργασία να πηγαίνει στον 
εργοδότη. Στις πρώτες δεκαετίες της Βιομηχανικής 
Επανάστασης, στην πατριαρχική και καπιταλιστική Ευ-
ρώπη, συχνά οι άντρες θεωρούνταν ως “πραγματικοί” 
εργάτες (αν και πολλές γυναίκες εργάζονταν), και οι 
εργάτες στα εργοστάσια θεωρούνταν ως η “πραγμα-
τική” εργατική τάξη. Αλλά άντρες, γυναίκες και πολλά, 
πολλά παιδιά επίσης ήταν μέρος της εργατικής τάξης 
όπως την ορίσαμε, και αυτή ήταν η περίπτωση ανε-
ξάρτητα από το αν παρήγαγαν αγαθά ή υπηρεσίες, και 
ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες μορφές των επαγ-
γελμάτων ή τις διαφορές στις δεξιότητες, στα επίπεδα 
εισοδήματος, στα είδη επαγγελματικής υπερηφάνειας, 
κτλ.

Ως τάξη, η τεράστια συλλογικότητα ανθρώπων που 
μόλις περιγράφηκε καταπιέζεται και υφίσταται εκμε-
τάλλευση για τον πλουτισμό της μικρής και ισχυρής 
μειοψηφίας που κατέχει και ελέγχει την οικονομία μας. 
Αλλά υπάρχουν ισχυρές και τρομερές μορφές καταπίε-
σης που επηρεάζουν –με πολλαπλούς τρόπους– τους 
ανθρώπους δια μέσου των μη ταξικών ταυτοτήτων, 
όπως η φυλή, η εθνικότητα, το φύλο, η σεξουαλικό-
τητα, η θρησκεία, η ηλικία, διακριτά σωματικά χαρακτη-
ριστικά, και άλλα. Το να αντιμαχόμαστε όλες αυτές τις 
καταπιέσεις όχι μόνο οφείλει να είναι στο κέντρο όλων 
όσων οι ακτιβιστές κάνουν στον αγώνα για την ανθρώ-
πινη χειραφέτηση, αλλά επιπλέον και η σχέση μεταξύ 
των διάφορων μορφών καταπίεσης, και των αγώνων 
εναντίον τους, πρέπει να κατανοηθεί.

Ιδιαίτερα, ο ταξικός αγώνας πρέπει να θεωρείται ότι 
συνεπάγεται έναν αποφασιστικό, δημιουργικό, ανυ-
ποχώρητο αγώνα εναντίον όλων των μορφών κατα-
πίεσης. “Η εργατική ταξική συνείδηση δεν μπορεί να 
είναι γνήσια πολιτική συνείδηση αν οι εργάτες δεν 
εκπαιδευτούν να ανταπαντήσουν σε όλες τις περι-
πτώσεις τυραννίας, καταπίεσης, βίας και κακοποίη-
σης, ανεξάρτητα από την τάξη που πλήττεται”, τόνιζε 
κάποτε ο Λένιν. Προσδιόρισε ότι αυτό συμπεριλαμβάνει 
την καταπίεση σε σχέση με την ελευθερία λόγου και 
έκφρασης, την πολιτισμική ελευθερία, τα δικαιώματα 
θρησκευτικών μειοψηφιών, τα δικαιώματα φυλετικών 
και εθνικών ομάδων, τα δικαιώματα των γυναικών, 
των στρατιωτών, των φοιτητών, και των χωρικών. 
Επιχειρηματολογούσε ότι τέτοια καταπίεση πρέπει να 
θεωρείται από τον εργάτη (εδώ ενδεχομένως ο Λένιν 
αναφερόταν σε άρρενες εργάτες) ότι προέρχεται από 
“εκείνες τις ίδιες σκοτεινές δυνάμεις που τον καταπιέ-
ζουν και τον συνθλίβουν σε κάθε βήμα της ζωής του”. 
Ο επαναστάτης πρέπει να αποτελεί ο ίδιος “βήμα για 
τους ανθρώπους, να είναι σε θέση να αντιδρά σε κάθε 
έκφανση τυραννίας και καταπίεσης, ανεξάρτητα από 
το πού εμφανίζεται, ανεξάρτητα από το στρώμα ή την 
τάξη των ανθρώπων που πλήττει”.

Όσο καλός και να ήταν ο Λένιν, είχε τα όριά του –από τα 
οποία είναι και ότι ήταν θνητό ανθρώπινο ον που ποτέ 
δεν είπε την τελευταία λέξη για οτιδήποτε. Ένας εντυ-
πωσιακός αριθμός ατόμων έχουν ασχοληθεί με αυτά 
και σχετικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των χρόνων, και 
η επίγνωσή τους είναι ουσιώδης για όσους επιζητούν 
να προωθήσουν τον αγώνα για την ανθρώπινη χειρα-
φέτηση. (Ανάμεσα σε αυτούς που με έχουν επηρεάσει, 
σε λογοτεχνικά έργα, σε επιστημονικά έργα, ή και τα 
δύο, είναι: οι Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Rita 
Mae Brown, James Baldwin, C.L.R. James, Malcolm X, 
Martin Luther King, Jr., Ella Baker, Sheila Rowbotham, 
Alexandra Kollontai. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι.)

Επίσης άξιο σκέψης, από αυτή την άποψη, είναι τα σχό-
λια κάποιου που γνώριζα προσωπικά, και που έγινε 
ένας από τους μέντορές μου –ένας έμπειρος διανο-
ούμενος της εργατικής τάξης, ο George Breitman, ο 
οποίος έθεσε το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο πριν από 
μισό αιώνα:

Η ριζοσπαστικοποίηση του εργάτη μπορεί να ξεκινήσει 
εκτός δουλειάς όπως και εντός. Μπορεί να ξεκινήσει 
από το γεγονός ότι είναι γυναίκα ή άντρας, ότι είναι 
μαύρος ή Τσικάνο ή μέλος μιας άλλης καταπιεσμένης 
μειονότητας ή και λευκός, ότι είναι πατέρας ή μητέρα 
κάποιου που καλείται να υπηρετήσει στο στρατό, ότι εί-
ναι νέος ή μέσης ηλικίας ή έτοιμος να συνταξιοδοτη-
θεί. Αν κατανοήσουμε το γεγονός ότι η εργατική τάξη 
διαστρωματώνεται και διαιρείται με πολλούς τρόπους 
–οι καπιταλιστές το προτιμούν έτσι– τότε θα μπορέ-
σουμε καλύτερα να καταλάβουμε πώς η ριζοσπαστι-
κοποίηση θα αναπτυχθεί ανάμεσα σε εργάτες και πώς 
να παρεμβαίνουμε πιο αποτελεσματικά. Αυτοί που δεν 
έχουν ήδη πάρει σημαντικά μαθήματα από τη ριζοσπα-
στικοποίηση των καταπιεσμένων μειονοτήτων, της νε-
ολαίας και των γυναικών καλά θα ήταν να βιαστούν να 
τα μάθουν, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που αυτές 
οι ριζοσπαστικοποιήσεις αφορούν είναι εργάτες ή ερ-
γάτριες ή προέρχονται από οικογένειες της εργατικής 
τάξης.

Η ένταξη τέτοιων θεωρήσεων όπως αυτών στον τρό-
πο σκέψης μας, και στον πυρήνα της πολιτικής μας 
συλλογικότητας ή οργάνωσης, είναι απαραίτητη, πι-
στεύω, για όποιον ειλικρινά θέλει να δει μια επανάστα-
ση. Όμως απλώς το να το κάνουμε αυτό δεν θα φέρει, 
από μόνο του, την επανάσταση. Και αυτό οδηγεί σε πε-
ραιτέρω σκέψεις. [...]

Συλλογικότητες και στελέχη

Πολλά συνθήματα από παλαιότερα κινήματα και αγώ-
νες εξακολουθούν να είναι επίκαιρα: ένα πλήγμα σε 
κάποιον από μας είναι πλήγμα σε όλους, η ισχύς εν 
τη ενώσει, κτλ. Η κατανόηση –μέσα από την πολιτική 
τους ζωή– τέτοιων μορφών όπως οι Λούξεμπουργκ, 
Λένιν, Τρότσκι, Γκράμσι, Τσέτκιν, και πολλών άλλων 

εμβαθύνει σε αυτές τις στοιχειώδης έννοιες. Δεν θα 
έρθει από μόνος του κανένας αναπόφευκτος θρίαμβος 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της 
δημιουργικότητας, της κοινωνικότητας, ενός καλύτε-
ρου μέλλοντος. Τέτοια πράγματα πρέπει να κατακτη-
θούν με αγώνες, και πρέπει να κατακτηθούν με αγώ-
νες ενάντια σε καταπιεστικές και εκμεταλλευτικές ελίτ 
που είναι ισχυρές και καλά οργανωμένες, με τεράστι-
ους πόρους. Αυτά μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με τη 
δύναμη της πλειοψηφίας, αλλά μόνο αν αυτή η πλειο-
ψηφία έχει την απαραίτητη συνείδηση και έναν μεγάλο 
βαθμό οργάνωσης.

Προφανώς, ο κάθε άνθρωπος που είναι μέρος της 
“πλειοψηφίας” δεν έχει τις ίδιες σκέψεις και αξίες. Κά-
ποιοι έλκονται από διάφορες μορφές μισαλλοδοξίας 
και/ή φόβο και/ή παθητικότητα και/ή υποτακτικότητα, 
κτλ. Μόνο ένα τμήμα –ένα στρώμα– της πλειοψηφι-
κής εργατικής τάξης προσανατολίζεται αυτή τη στιγ-
μή προς μια επαναστατική ταξική συνείδηση, μια δέ-
σμευση εναντίον όλων των μορφών καταπίεσης, και 
τη βούληση αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Εντός 
αυτού του στρώματος, υπάρχουν κάποιοι που έχουν 
αναπτύξει ικανότητες στους συγκεκριμένους αγώνες, 
στο να αναλύουν τί είναι αυτό που πραγματικά συμβαί-
νει και στο να διεξάγουν αποτελεσματικούς αγώνες. 
Οι αναρχοσυνδικαλιστές αναφέρονται σε αυτό ως τη 
“μαχητική μειοψηφία”, και μια τέτοια μειοψηφία μερικές 
φορές έχει καταφέρει να προσφέρει ηγεσία σε μεγά-
λους αγώνες που κατέληξαν σε νίκες. Πολλοί από αυ-
τούς που είναι διατεθειμένοι να διαβάσουν ένα κείμενο 
όπως το παρόν ανήκουν σε αυτό το πλατύ πρωτοπορι-
ακό στρώμα της εργατικής τάξης.

Από όσα ελέχθησαν ως τώρα, γίνεται σαφές ότι αυτό 
το πρωτοποριακό στρώμα ή η μαχητική μειοψηφία δεν 
πρέπει να υποκαθιστά την πλειοψηφία (και κατά μείζο-
να λόγο να ισχυρίζεται με αλαζονεία ότι είναι η πλειο-
ψηφία). Αντίθετα, πρέπει να προσπαθήσει να κερδίσει 
όλο και περισσότερα άτομα, όλο και πιο πολλούς, από 
την πλειοψηφία, σε μορφές συνείδησης και δράσης 
μέσω των οποίων και αυτοί είτε θα γίνουν μέρος του 
πρωτοποριακού στρώματος είτε και, έστω, θα ενισχύ-
ουν με όλο περισσότερο συνειδητούς και ενεργούς 
υποστηρικτές αυτό για το οποίο παλεύει αυτό το στρώ-
μα –δηλαδή, κατά όλων των μορφών καταπίεσης, και 
για έναν κόσμο όπου η ελεύθερη ανάπτυξη του καθε-
νός και της καθεμιάς θα γίνει η συνθήκη για την ελεύ-
θερη ανάπτυξη όλων.

Όπως ολόκληρη η εργατική τάξη ή ολόκληρη η πλειο-
ψηφία του πληθυσμού δεν συνδέεται μεταξύ της τηλε-
παθητικά, δεν έχουν όλοι τις ίδιες σκέψεις και αυτόμα-
τα να είναι διατεθειμένοι να εκτελούν τις ίδιες δράσεις, 
έτσι και αυτοί που είναι μέρος της πρωτοπορίας δεν 
έχουν τις ίδιες σκέψεις, την ίδια κατανόηση, ακόμα 
και για τις συγκεκριμένες επιλογές, στο τι να κάνουμε 
τώρα. Για να είναι αποτελεσματικά, τα άτομα που αποτε-
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λούν τμήμα αυτού του στρώματος πρέπει να ενωθούν 
για να συγκεντρώσουν την ενέργειά τους, τις ιδέες, 
τους πόρους, τις εκτιμήσεις και τις δεσμεύσεις τους. 
Χωρίς την ανάπτυξη μιας τέτοιας συνεργασίας στη 
σκέψη και στη δράση, χωρίς μια πολιτική συλλογικό-
τητα (στην πραγματικότητα, μια δικτύωση από συλλο-
γικότητες), δεν μπορούν να υπάρξουν αποτελεσματικά 
σχέδια δράσης που να μπορέσουν να υλοποιηθούν για 
να αλλάξει ο κόσμος.

Τέτοιες συλλογικότητες δεν μπορούν να συντηρηθούν, 
δεν μπορούν να μεγαλώσουν, δεν μπορούν να υλοποι-
ήσουν το πλατύ φάσμα των επιμορφωτικών και πρα-
κτικών πολιτικών δράσεων χωρίς άτομα που να έχουν 
αναπτύξει την ικανότητα να τα πραγματοποιήσουν. Η 
λέξη στέλεχος έχει χρησιμοποιηθεί ως προσδιορισμός 
για τέτοια άτομα. 

Ένα τέτοιο άτομο έχει αναπτύξει το διαδραστικό μείγμα 
γνώσης, κατανόησης, εμπειρίας, και ικανοτήτων για 
να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν.

    • Πώς οργανώνει κανείς μια συνάντηση που να είναι 
συνεκτική και δημοκρατική και αποτελεσματική και να 
έχει και καλά πρακτικά αποτελέσματα; Πώς κατορθώ-
νονται τα καλά αυτά πολιτικά αποτελέσματα, και πώς 
μπορούν να βοηθηθούν οι διάφοροι σύντροφοι για να 
εξασφαλιστεί η πραγματοποίησή τους; Πώς μπορεί μια 
συγκεκριμένη συλλογικότητα να στηριχτεί έτσι ώστε 
να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την αποτελεσματικό-
τητα των διάφορων συντρόφων και της συλλογικότη-
τας ως συνόλου;

    • Πώς να εκτιμήσει κανείς μια πραγματική κατάσταση 
στην κοινότητα ή στον εργασιακό χώρο, πώς να εντο-
πίσει τί είδους πράγματα πρέπει να γίνουν, και πώς να 
διαλέξει τον τρόπο για να γίνουν αυτά, έτσι ώστε να 
υλοποιηθεί ένας στόχος; Πώς οργανώνει κανείς ένα 
επιμορφωτικό φόρουμ, μια περιφρούρηση απεργίας, 
μια απεργία, μια συγκέντρωση, μια μαζική διαδήλω-
ση, μια εκλογική εκστρατεία, έναν αγώνα για κάποια 
συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, κτλ;

    • Τί μπορούμε να μάθουμε από άλλους αγώνες, 
σε άλλες εποχές, από άλλα μέρη, που να μας βοηθή-
σουν για να είμαστε δυνατοί και αποτελεσματικοί στους 
δικούς μας αγώνες; Πώς μπορούν αυτά να εφαρμο-
στούν στις δικές μας συγκεκριμένες καταστάσεις;

Δεν μπορεί ο καθένας να απαντήσει σε τέτοια ερωτή-
ματα –αλλά ένα στέλεχος είναι κάποιος που θα μπο-
ρούσε να απαντήσει σε ορισμένα από αυτά, και θα 
μπορούσε να συμβάλει σε μια συνεργασία που να προ-
χωρήσει πιο πέρα τις απαντήσεις και να τις δοκιμάσει 
στην πρακτική δράση. Ένα στέλεχος είναι κάποιος που 
μπορεί να βοηθήσει τη συλλογικότητα να είναι αυτό 
που πρέπει να είναι, να βοηθήσει άλλους να δουν την 
ανάγκη να γίνουν οι ίδιοι μέρος της συλλογικότητας, 

και να βοηθήσει τα μέλη της συλλογικότητας (ακόμα 
και άτομα που δεν είναι μέλη της συλλογικότητας) να 
γίνουν στελέχη με την έννοια που προτείνεται εδώ.

Με την αύξηση των στελεχών, με όλο και περισσότε-
ρους να αναπτύσσονται ως στελέχη, θα μπορέσουμε 
να δούμε την ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος που 
θα είναι ικανό να είναι αποτελεσματικό στη μάχη κατά 
όλων των μορφών καταπίεσης, και να ανοίγει δρό-
μους στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο των ελεύ-
θερων και ίσων.

Καθώς αναζητούμε να πραγματοποιήσουμε τέτοιους 
στόχους, αναγκαστικά φτάνουμε σε πρόσθετες και αλ-
ληλοσυνδεόμενες σκέψεις -για δομές και στρατηγικές.

Δημοκρατικές και επαναστατικές δομές

Υπάρχουν δύο θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να 
απασχολούν τους επαναστάτες ακτιβιστές. Το ένα αφο-
ρά τις οργανωτικές και πολιτικές μορφές μέσα από 
τις οποίες δομούμε τις συλλογικές μας προσπάθειες. 
Το άλλο αφορά τον καθεαυτό σκοπό της οργάνωσης: 
να φτάσουμε από το “εδώ” της σημερινής πραγματι-
κότητας στο “εκεί” των προσδοκώμενων σοσιαλιστι-
κών στόχων μας -στρατηγική είναι ο όρος που συχνά 
χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε αυτή τη συ-
γκεκριμένη και πρακτική πορεία. Όπως έχει ήδη προ-
ταθεί, φαίνεται ότι η αποτελεσματική προσέγγιση στην 
ανάπτυξη αμφοτέρων πρέπει να είναι δημοκρατική και 
επαναστατική.

Εστιάζοντας προς στιγμή στο ζήτημα των οργανω-
τικών δομών, έχω την εντύπωση ότι ο παλαιός και 
κατακρινόμενος και ενίοτε και τερατωδώς διαστρε-
βλωμένος όρος δημοκρατικός συγκεντρωτισμός εξα-
κολουθεί να έχει πολύ νόημα. Είμαι απολύτως αντί-
θετος με την ερμηνεία “ακολουθώ τον αρχηγό” που 
μας λέει ότι κάποια κεντρική αρχή (ο σοφός ηγέτης, τα 
κορυφαία στελέχη, η κεντρική επιτροπή, ή ο,τιδήποτε) 
πρέπει να είναι το μυαλό που κάνει τη διανοητική ερ-
γασία και δίνει τις διαταγές –και στη συνέχεια πρέπει 
“δημοκρατικά” όλοι μας να το συζητήσουμε και μετά να 
το διεκπεραιώσουμε ως πειθαρχημένα στρατιωτάκια. 
Αυτό είναι το αντίθετο από τον πραγματικό δημοκρα-
τικό συγκεντρωτισμό στον οποίο πιστεύω –είναι ένας 
κάλπικος “λενινισμός” που σχετίζεται με επιτηδευμένα 
καραγκιοζιλίκια και την οργάνωση να αποτυγχάνει οι-
κτρά (για να παραφράσω τον Λένιν -”Ο Αριστερισμός, 
Παιδική Αρρώστια του Κομμουνισμού”).

Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός δεν ήταν ακριβώς 
το χαρακτηριστικό στοιχείο του λενινισμού όπως το 
θεωρούν πολλοί. Η χρήση του όρου ξεκινάει ήδη από 
το κίνημα των γερμανών εργατών της δεκαετίας του 
1870, και φαίνεται να εισήχθη με θετικό πρόσημο στο 
Ρώσικο Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα γύρω στο 
1905 από την μενσεβίκικη φράξια, αν και οι μπολσε-

βίκοι το υιοθέτησαν επίσης. Μου φαίνεται ότι σημαίνει 
μια δημοκρατική κοινή λογική για όποια σοβαρή οργά-
νωση, ενώ ταυτόχρονα και η εφαρμογή του αναγκαστι-
κά συνεπάγεται και μια εύλογη ελαστικότητα.

Αν η οργάνωση κάνει μια ολοκληρωμένη, δημοκρατι-
κή συζήτηση όσον αφορά τις δράσεις που θα αναλη-
φθούν και πάρει μια απόφαση (που ορίζεται από την 
πλειοψηφική ψήφο) –τότε η οργάνωση υλοποιεί την 
απόφαση που αποφασίστηκε δημοκρατικά. Αν η από-
φαση είναι να στηριχθεί μια απεργιακή δράση, ή μια 
αντιπολεμική δράση, ή μια αντιρατσιστική δράση, τότε 
κανένας σύντροφος δεν πρέπει να ενεργήσει κατά της 
δράσης αυτής. Από την άλλη, αν η πλειοψηφία των συ-
ντρόφων στην οργάνωση έχει μια συγκεκριμένη θέση 
σχετικά με ένα φιλοσοφικό ζήτημα, ή μια ειδική κατα-
νόηση της ιστορίας, ή μια συγκεκριμένη πολιτική ανά-
λυση, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι διαφωνούντες 
σύντροφοι να μην μπορούν να δηλώνουν ανοικτά, 
δημόσια, τις δικές τους απόψεις, αν έχουν. Ούτε τους 
απαγορεύεται να εκφράζουν διαφωνίες με την ηγε-
σία ή με πλειοψηφικές αποφάσεις σε άλλα ζητήματα 
επίσης, ακόμα και δημόσια. Αλλά, αν η συλλογικότητα 
αποφασίσει να κάνει ένα πράγμα, δεν είναι αποδεκτό 
τα διαφωνούντα μέλη να κάνουν απλώς το αντίθετο. 
Μόνο σε ζητήματα που αφορούν βασικές επαναστατι-
κές αρχές είναι θεμιτό να σπάσεις την πειθαρχία (και ο 
ίδιος ο Λένιν το έκανε αυτό σε συγκεκριμένες κρίσιμες 
στιγμές) –αλλά αυτό είναι γενικά ένδειξη ότι μπορεί να 
επίκειται μια πολιτική διάσπαση.

Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας συνδέεται και η αρχή 
της εκλογής στο πώς επιλέγονται οι ηγέτες (χωρίς 
υποχρεωτικά ψηφοδέλτια που να έχουν επιλεγεί από 
“απερχόμενες”, και στην πραγματικότητα αυτοαναπα-
ραγόμενες, ηγεσίες). Ολοκληρωμένες συζητήσεις 
με κριτική σκέψη πρέπει να γίνονται πριν από εθνικά 
συνέδρια δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων, 
όπου οι βασικές αποφάσεις παίρνονται και οι ηγέτες 
επιλέγονται. Όργανα ηγεσίας, εκλεγμένα σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, είναι υπόλογα στα μέλη και μπορούν 
να αντικατασταθούν από αυτά.

Η γνώσεις, οι εμπειρίες και η ενέργεια όλων των με-
λών χρειάζονται από την οργανωτική συλλογικότητα. 
Τα μέλη, ατομικά, πρέπει να διαπνέονται από την αίσθη-
ση ότι αυτή η οργάνωση είναι δική τους, συλλογικά, 
και από την κατανόηση ότι ο κάθε σύντροφος κάνει τη 
διαφορά. Αυτό ενισχύεται όταν οι αποφάσεις παίρνονται 
συλλογικά και δοκιμάζεται η απόφαση στην πράξη, στη 
δράση, επίσης συλλογικά.

Ο δημοκρατικός αυτός τρόπος λειτουργίας πρέπει, σε 
συνθήκες καταστολής, φυσικά να τροποποιείται, έτσι 
ώστε να βοηθήσει την προστασία των μελών και στην 
απόκρουση των δυνάμεων της καταστολής. Αυτό ισχύ-
ει σε οργανώσεις που υποχρεώνονται από άγριες δι-
κτατορίες να δουλεύουν σε συνθήκες παρανομίας, και 

σε αυτές που ξεκινούν ένοπλο αγώνα. Αλλά τέτοιες 
περιοριστικές οργανωτικές πολιτικές (προβληματικές 
ακόμα και όταν είναι αναγκαίες) έχουν προκύψει επί-
σης σε συνθήκες μικρότερης καταστολής. Η χρήση 
μέτρων “ασφαλείας” που καταργούν τη διαφάνεια και 
την υποχρέωση λογοδοσίας πρέπει να αποφεύγονται 
όσο είναι δυνατόν.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η απουσία ανοίγματος, διαφά-
νειας και δημοκρατικής λογοδοσίας μπορεί να καταλή-
ξει σε αυτοτραυματισμούς, εσωτερικές καταχρήσεις, 
και θυματοποίηση κάποιων συντρόφων από ισχυρούς 
αλλά αποπροσανατολισμένους συντρόφους. Η οργα-
νωτική μυστικότητα παρέχει ενισχυμένες ευκαιρίες 
για δολιότητα και προβοκάτσιες από την πλευρά του 
κρατικού μηχανισμού καταστολής. Ιδιαίτερα ζημιογό-
νος είναι ο διαχωρισμός των στελεχών “που είναι εν 
γνώσει πραγμάτων” από τους άλλους συντρόφους 
τους (που μπορεί να διαστρεβλώσει την πολιτική κρί-
ση), και επίσης μειώνει την εμπλοκή των ενεργών με-
λών της οργάνωσης, αλλά και του δυναμικού της στην 
κοινωνική βάση, για την επαναστατική διαδικασία. [...]

Εν τούτοις...

Τα προβλήματα του πώς να φτάσουμε από εδώ μέχρι 
εκεί δεν εξαφανίζονται από τις όποιες θεωρητικές δι-
ανθίσεις αναδεικνύονται από αυτά που έχω γράψει ως 
τώρα. Πριν μερικά χρόνια είχα γράψει ότι “ο λενινισμός 
είναι ατελής” και αυτό σίγουρα αληθεύει τόσο για την 
επαναστατική οργάνωση όσο και για τη στρατηγική γε-
νικότερα, και μάλιστα με περισσότερους από έναν τρό-
πο. Αυτά ισχύουν και σήμερα, αλλά παραμένουν το ίδιο 
ρευστά όσο ρευστές είναι και οι περίπλοκες πραγματι-
κότητες του σήμερα και του αύριο, δίνοντάς μας πολλά 
που έχουμε να επεξεργαστούμε, πολλά για τα οποία θα 
πρέπει να δώσουμε μάχες, και πολλά που πρέπει να τα 
δουλέψουμε. [...]

Μου φαίνεται σαφές, επίσης, ότι αυτό μπορεί να γίνει 
καλύτερα από σοβαρούς ακτιβιστές με συλλογικό και 
δημοκρατικό τρόπο, με τις επαναστατικές οργανώσεις 
να παρέχουν το είδος της συνοχής και συντροφικότη-
τας που χρειάζεται, για να μπορέσουμε να αγωνιστού-
με αποτελεσματικά για έναν καλύτερο κόσμο.

Paul Le Blanc
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Μετάφραση στα ελληνικά από τα αγγλικά: ΤΠΤ

Το αγγλικό πρωτότυπο μπορεί να βρεθεί στην ιστοσε-
λίδα:

http: // links.org.au/paul-le-blanc-ref lections-
coherence-comradeship
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