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editorial

Κοντά ένα εξάμηνο μετά την τελευταία έκδοση του «Εναύσματος» το 
φθινόπωρο του ‘16, η πραγματικότητα, με την οποία ερχόμαστε αντιμέ-
τωποι, τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκόσμια κάθε άλλο παρά προς το 
καλύτερο διαμορφώνεται. Η ανάδειξη της ομάδας Τραμπ στις ΗΠΑ είναι 
αυτή που κυρίως έχει βάλει τη σφραγίδα της στις εξελίξεις, εκφράζοντας 
την προσπάθεια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να διατηρήσει και να 
διευρύνει την παγκόσμια κυριαρχία του. Με βασικό ανταγωνιστή τον 
ρώσικο ιμπεριαλισμό, επιδιώκει την επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων 
του με ΕΕ (Γερμανία) και Κίνα. Παράλληλα, οι αντιθέσεις στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος οξύνονται, κάτι το οποίο έχει την έκφρασή 
του τόσο στο Brexit όσο και στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, 
διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον έντονης ρευστότητας και αβεβαιότητας 
για το μέλλον της ΕΕ.

Υπάρχουν, βέβαια, και κάποιες «σταθερές» στην όλη κατάσταση, τις 
οποίες συναντάμε (και) στη χώρα μας, ιδιαίτερα έντονα: η όξυνση της 
επίθεσης του κεφαλαίου στον λαό και την εργατική τάξη, η ολοένα και 
μεγαλύτερη καταλήστευσή τους, το τσάκισμα μέχρι και στοιχειωδών 
δικαιωμάτων τους. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πιστός υπηρέτης των 
συμφερόντων της ντόπιας αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστών, προχω-
ρά με αμείωτη ένταση την επίθεση στον λαό και την παραπέρα εξάρτη-
ση της χώρας από ΗΠΑ-ΕΕ, επιβεβαιώνοντας πως «η χώρα ανήκει στη 
Δύση». Παράλληλα, οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
με τις προσπάθειες των δύο -εξαρτημένων από την αμερικάνικη υπερδύ-
ναμη- αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας να διεκδικήσουν ρόλο στην 
περιοχή, βάζουν σε νέους κινδύνους τους γείτονες λαούς, ενισχύοντας 
τον φασισμό και τον εθνικισμό.

Μέσα σ’ όλα αυτά, είναι φανερή η αδυναμία του λαϊκού παράγοντα 
στη χώρα μας και συνολικά να βάλει τη δική του πινελιά στις εξελίξεις. 
Με την κυρίαρχη Αριστερά αμήχανη μπροστά στις απαιτήσεις που η 
πραγματικότητα θέτει και με ένα μόνιμο προεκλογικό «άγχος», μπαίνουν 
επιπλέον εμπόδια στη συγκρότηση και ενίσχυση των λαϊκών αντιστάσε-
ων. Το βασικό «πρόβλημα» αυτής της Αριστεράς είναι ότι η κατεύθυνση 
και η αιτηματολογία που υπηρετεί μέσα στο κίνημα κάθε άλλο παρά ενι-
σχύει την αναγκαία στο σήμερα γραμμή αντίστασης και διεκδίκησης, την 
κατεύθυνση σύγκρουσης και αντιπαράθεσης με το καπιταλιστικό-ιμπε-
ριαλιστικό σύστημα. Αντίθετα, προτιμά να εγκλωβίζει τον λαό σε λογικές 
συνδιαχείρισης και συνδιαλλαγής με το τελευταίο.

Για τις Αγωνιστικές Κινήσεις, το «κενό» που υπάρχει σήμερα στο 
λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσα από τη 
δημιουργία εστιών αντίστασης στις σχολές, στα σχολεία, στους χώρους 
δουλειάς, στις γειτονιές και παντού. Για να διεκδικήσουμε πρώτα και κύ-
ρια καλύτερους όρους ζωής, για να πάρουμε, στην τελική, πίσω όλα όσα 
μας ανήκουν. Με όπλο την κοινή δράση, τόσο πάνω στα άμεσα ζητήματα 
που τίθενται μπροστά μας όσο και στα μέτωπα που ανοίγει το σύστημα 
κεντρικά στην κοινωνία. Απέναντι στις διαφόρων αποχρώσεων συστημι-
κές αφηγήσεις που μας καλούν να πατήσουμε επί πτωμάτων, «επιβιώ-
νοντας» ο καθένας μόνος του στη μεγάλη αρένα της ζωής (αυτή που δεν 
μαγνητοσκοπείται στον Άγιο Δομίνικο), να τολμήσουμε να προτάξουμε τη 
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, να τολμήσουμε να αγωνιστούμε, να 
τολμήσουμε να νικήσουμε! Δημιουργώντας, έτσι, τις δικές μας αφηγή-
σεις, κόντρα σε όλους όσοι μας θέλουν σκυφτούς και στη γωνία!

ΥΓ: Σε αυτό το «Έναυσμα», έχουμε πολλά να πούμε. Όχι μόνο, για-
τί η ίδια η πραγματικότητα μας αναγκάζει. Όχι μόνο γιατί προκύπτει 
ως αναγκαιότητα, στο σήμερα, ο παραπέρα πολιτικός και ιδεολογικός 
εξοπλισμός μας ως νέοι άνθρωποι που θέλουμε να βάλουμε τη δική μας 
κινηματική σφραγίδα στις εξελίξεις. Αλλά και γιατί η εν λόγω έκδοση 
-όπως και η επόμενη- έρχεται 100 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανά-
σταση, την έμπρακτη δηλαδή απόδειξη, πως οι λαοί μπορούν να χτίσουν 
μια κοινωνία δίκαιη και χωρίς εκμετάλλευση. Ας εμπνευστούμε, λοιπόν, 
από τα διδάγματά της, για να μπορέσουμε να χτίσουμε τη ζωή και το 
μέλλον μας!
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Στο αδιέξοδο της εντατικοποίησης,
να απαντήσουμε με μαζικούς αγώνες!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Πανεπιστήμια- ΤΕΙ ρυθμών εξοντωτικών…

Σε όποια σχολή και αν βρίσκεται κανείς, έχει 
δει να εφαρμόζονται αλυσίδες και προαπαιτού-
μενα, υποχρεωτικές πρόοδοι, υποχρεωτικές 
παρουσίες σε ολοένα περισσότερα μαθήματα, 
εργασίες. Έχει δει καθηγητές να διώχνουν από 
το εργαστήριο ή ακόμη και το αμφιθέατρο 
φοιτητές επειδή άργησαν να μπουν, απέραντη 
ύλη σε μαθήματα (η οποία συχνά είναι από 
περισσότερα από ένα συγγράμματα), μαζικά 
κοψίματα σε εξεταστικές, εξεταστικές μίας ή δύο 
εβδομάδων. Βρίσκεται μπροστά στην εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων σπουδών. Έχει τρέξει από 
διάλεξη/αμφιθέατρο σε εργαστήριο και από 
εκεί για διάβασμα, χωρίς χρόνο για ανάσα, έχει 
ξενυχτήσει και ματώσει για να τα βγάλει πέρα με 
μαθήματα-«τέρατα», για να τελειώσει μέσα στην 
προθεσμία τις πάμπολλες εργασίες ή εργαστηρι-
ακές αναφορές. Έχει βιώσει, δηλαδή, τι σημαίνει 
εντατικοποίηση των σπουδών, η οποία μεγα-
λώνει συνεχώς. Ας δούμε όμως ορισμένα ζητήμα-
τα σε σχέση με αυτήν την «τάση».

Είναι η εντατικοποίηση ζήτημα 
μιας ή δύο σχολών, ενός «στριμμένου» 

καθηγητή ή μήπως όχι;

Συχνά δημιουργείται η αίσθηση ότι η εξοντω-
τική αυτή κατάσταση είναι μεμονωμένο φαινό-
μενο στη δική μας σχολή, ή ότι είναι ιδιαίτερη 
επιλογή κάποιων συγκεκριμένων καθηγητών. Η 
πραγματικότητα, ωστόσο, είναι αρκετά δια-
φορετική. Η εντατικοποίηση των ρυθμών 
σπουδών οξύνεται σε όλες τις σχολές. Και 
την προωθούν όλοι οι καθηγητές, με τον ένα 
ή τον άλλο ρυθμό. Μπορεί για παράδειγμα ένα 
νέο πρόγραμμα σπουδών (με αλυσίδες, προ-

απαιτούμενα, εξεταστικές-μαρτύρια, κύκλους 
σπουδών κ.ά.) να προωθείται φέτος σε μία 
σχολή, ωστόσο εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι τις 
προηγούμενες χρονιές εφαρμόστηκε σε κάποιες 
άλλες, ενώ «ετοιμάζεται» και στις υπόλοιπες.

Αυτό συμβαίνει επειδή αποτελεί κεντρική 
πολιτική κατεύθυνση του συστήματος, την 
οποία για πολλά χρόνια επιδιώκει να υλοποιή-
σει. Απόδειξη ως προς αυτό συνιστά το ότι οι αλ-
λαγές αυτές προβλέπονται -μεταξύ άλλων- τόσο 
από τη Συνθήκη της Μπολόνια (1999) όσο και 
από τον νόμο Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου 
(2011). Εδώ και χρόνια, το Υπουργείο, το κρά-
τος της ντόπιας αστικής τάξης αλλά και θεσμοί 
των ιμπεριαλιστών (ΟΟΣΑ, ΕΕ) επιδιώκουν την 
εφαρμογή τέτοιου είδους «μεταρρυθμίσεων», τις 
οποίες καθυστέρησαν μονάχα οι αντιστάσεις των 
φοιτητών.

Γιατί προωθείται η εντατικοποίηση;

Διαμορφώνεται μία κατάσταση που οι φοι-
τητές έχουν να αφιερώνουν όλη τους τη μέρα 
σε ένα ατελείωτο τρέξιμο παρακολουθήσεων, 
διαβάσματος για τη σχολή, εργασιών κ.ά. για να 
τα βγάλουν πέρα. Διαφορετικά, αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις σπουδές και την αξίωση να 
πάρουν το πτυχίο τους. Παράλληλα, τα «οικονο-
μικά περιθώρια» των λαϊκών οικογενειών στενεύ-
ουν ολοένα, με την επίθεση που διεξάγεται μέσω 
της φορομπηξίας, των μειώσεων μισθών και 
συντάξεων, την ανεργία. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι αυτό θέτει σε 
αμφισβήτηση το δικαίωμα στις σπουδές για 
τους φοιτητές που δουλεύουν παράλληλα με 
τις σπουδές τους (όλο και περισσότεροι), που 
μένουν μακριά από τα Πανεπιστήμιά τους (γιατί 
συχνά οι φοιτητές από λαϊκές οικογένειες δεν 
έχουν την οικονομική «άνεση» να φύγουν από το 
σπίτι τους) και όχι μόνο. Είναι μία κατεύθυνση 
που σταδιακά επιβάλλει να σπουδάζουν «λί-

γοι και εκλεκτοί», το οποίο στην ουσία του 
σημαίνει «λίγοι και με εκλεκτά πορτοφό-

λια». Προωθεί, δηλαδή, τους ταξικούς 
φραγμούς.

Πέρα από αυτό, η εξοντωτική καθη-
μερινότητα που φέρνει η εντατικοποί-
ηση δεν αφήνει χρόνο για άλλες ασχο-
λίες πέραν της Σχολής, για διάβασμα 
βιβλίων πέραν των πανεπιστημιακών, 

για ανταλλαγή απόψεων και καλλιέργεια 
προβληματισμών πέραν αυτών που θα 

ακούμε δια στόματος των καθηγητών. 
Επιδιώκεται να «αποστειρωθεί» ο φοιτη-
τόκοσμος από χόμπι, χρόνο με τις παρέες 
του, πολιτιστική δραστηριοποίηση αλλά και 
κάθε πολιτικό προβληματισμό, συλλογική 
συζήτηση και δράση. Το σύστημα επιδιώκει 

να πειθαρχήσει μέσω της εντατικοποίησης τη 
σπουδάζουσα νεολαία, να την υποτάξει στο να 

τρέχει δίχως να σηκώνει κεφάλι, μέχρι εξαντλή-
σεως. Έτσι ακριβώς τη θέλει –πειθαρχημένη και 
υποταγμένη– την επόμενη ημέρα απέναντι στον 
κάθε εργοδότη της, να δέχεται την απλήρωτη και 
ελαστική εργασία, τις απλήρωτες ή υποαμειβό-
μενες υπερωρίες, τις κάθε λογής άθλιες συνθήκες 
εργασίας ή και ανεργίας. Και μέσω της εντατικο-
ποίησης δηλαδή, η εκπαίδευση στο σύστημα 
της εκμετάλλευσης και της εξάρτησης θέλει 
να διαμορφώσει ιδεολογικά τη σπουδάζουσα 
νεολαία όπως το βολεύει: σκυφτή, υπάκουη, 
πειθήνια, να δέχεται τη φτώχεια, την εξαθλί-
ωση, τους πολέμους που αυτό γεννά, δίχως 
«αντιρρήσεις».

«Αξιοκρατία» ή ταξικοί φραγμοί;

Ακούγεται ότι η εντατικοποίηση, οι συνεχείς 
εξετάσεις και οι αποκλεισμοί μεγάλης μερίδας 
των φοιτητών, έρχονται να ξεχωρίσουν «την ήρα 
από το στάρι», τους άξιους από τους ανάξιους 
για το πτυχίο. Αλήθεια, πόσοι νέοι άνθρωποι δεν 
έχουν μπει καν σε κάποια σχολή επειδή ανα-
γκάστηκαν ήδη από τα μαθητικά τους χρόνια 
να πιάσουν δουλειά στηρίζοντας τις οικογένειές 
τους, των οποίων το εισόδημα δεχόταν επίθεση; 
Επειδή οι γονείς τους δεν μπόρεσαν να καλύψουν 
τα έξοδα των φροντιστηρίων για τις πανελλήνιες 
εξετάσεις; Ο φοιτητής που δεν μπορεί να βρί-
σκεται κάθε μέρα στη σχολή για υποχρεωτικές 
παρακολουθήσεις επειδή δουλεύει για να πλη-
ρώνει τα έξοδά του, είναι «ανάξιος»; Αυτό θέλει 
να μας προβάλει το σύστημα, αποκρύπτοντας 
ότι στην πραγματικότητα, σε αυτήν την άδικη 
εκμεταλλευτική κοινωνία θα αποκλειστούν όσοι 
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Για 
αυτήν την «αξιοκρατία» μιλάνε.

Σχετικά με το επιχείρημα ότι «η εντατι-
κοποίηση έρχεται να μας κάνει καλύτερους, 
πιο ολοκληρωμένους επιστήμονες», «να μας 

δώσει ολοκληρωμένα τη γνώση»…

Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί το 
σύστημα μέσω των καθηγητών, των διοικήσεων, 
των Μ.Μ.Ε. και λοιπών προθύμων, για να μας 
πείσει ότι πρέπει να ματώσουμε για να πάρουμε 
το πτυχίο μας. Επιχείρημα που αποδέχονται και 
πολλές αριστερές δυνάμεις, παραβλέποντας 
καταρχάς τον χαρακτήρα της γνώσης που 
παρέχει το πανεπιστήμιο και η εκπαίδευση 
στα πλαίσια του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστι-
κού συστήματος. Η εκπαίδευση, ως τμήμα του 
καπιταλιστικού εποικοδομήματος, έχει ως στόχο 
από τη μία να αναπαράγει την ταξικότητα του συ-
στήματος. Από την άλλη, στοχεύει να εμπεδώνει 
στους φοιτητές αστικά ιδεολογήματα, όπως ότι 
το εκμεταλλευτικό και άδικο σύστημα στο οποίο 
ζούμε είναι αιώνιο, ότι η φτώχεια και η εξαθλίω-
ση, οι πόλεμοι και τα μνημόνια, η εξάρτηση και οι 
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εθνικισμοί είναι αναπόφευκτα.
Με βάση αυτό, αυτή η εκπαίδευση δεν μπο-

ρεί να έχει «κοινωφελή» χαρακτήρα. Η γνώση 
που παρέχεται στα πλαίσιά της δεν μπορεί παρά 
να φέρει τη «σφραγίδα» της τάξης που έχει την 
εξουσία, δηλαδή της αστικής. Έτσι, η γνώση 
αυτή, δεν είναι μία «γενικώς χρήσιμη γνώση» 
αλλά γνώση που έρχεται να υπηρετήσει τα 
συγκεκριμένα αυτά συμφέροντα. Παρέχεται στον 
βαθμό και με το περιεχόμενο που συμβαδίζει με 
τις ανάγκες του κεφάλαιου για τους μελλοντικούς 
εργαζόμενους. Τα όσα λέγονται περί «πιο πολλής 
γνώσης» χρησιμοποιούνται στην πραγματικότη-
τα για να εντατικοποιήσουν τις σπουδές και να 
μας αποκλείσουν από αυτές. Ενδεικτικό είναι ότι 
οι απάνθρωποι όροι σπουδών που διαμορφώνο-
νται με αυτά τα προσχήματα, οδηγούν τους νέ-

ους να αποστρέφονται γενικώς το διάβασμα και 
το βιβλίο, να τα αντιμετωπίζουν ως «αγγαρεία» 
και έτσι να περιορίζουν την ενασχόλησή τους 
στο διάβασμα και τα βιβλία της σχολής. Επιπλέον, 
αν η εντατικοποίηση έρχεται επειδή το σύστημα 
θέλει γενικώς «καλύτερους επιστήμονες», γιατί 
παράλληλα με την προώθησή της χιλιάδες νέοι 
με ένα σωρό πτυχία πετιούνται στην ανεργία;

Προτασεολογία και συνδιαχείριση: 
αποπροσανατολισμός «εξ αριστερών»

Δυστυχώς, το μεγαλύτερο κομμάτι της 
Αριστεράς «θαμπώνεται» από την προπαγάνδα 
του συστήματος και διακατέχεται από απόψεις 
και λογικές που αποπροσανατολίζουν την 
πάλη των φοιτητών για τα δικαιώματά τους. 

Οι δυνάμεις της κυρίαρχης φοιτητικής Αριστε-
ράς (ΚΝΕ, ΕΑΑΚ) «καταπίνοντας το παραμύθι», 
θέτουν αιτήματα όπως «ολοκληρωμένη μόρφω-
ση/γνώση», «γνώση στην υπηρεσία του λαού» 
κλπ, σπέρνοντας αυταπάτες για τον ρόλο της 
εκπαίδευσης και τον χαρακτήρα της γνώσης στο 
σύστημα που ζούμε. (Και αυτό εξηγείται με βάση 
το πώς θεωρούν ότι το σύστημα αυτό μπορεί να 
αλλάξει χαρακτηριστικά ή να μεταρρυθμιστεί.) 
Με τον τρόπο αυτό, νομιμοποιούν πολλές φορές 
την εντατικοποίηση των σπουδών μας, μιας και 
κάλλιστα ένας καθηγητής μπορεί να καθιερώσει 
μία πεντάωρη υποχρεωτική παρακολούθηση 
στο όνομα της «ολοκληρωμένης γνώσης». Επι-
πλέον, μπαίνουν στη λογική των προτάσεων επά-
νω στα προγράμματα σπουδών, το περιεχόμενο 
των μαθημάτων κλπ. Η κουβέντα αυτή δεν είναι 
απλώς άσκοπη αλλά και βλαβερή. Αποπροσα-
νατολίζει την πάλη του κόσμου και δίνει μάλιστα 
συχνά το πρόσχημα για να περάσουν ακόμα πιο 
εντατικοί ρυθμοί σπουδών, διόγκωση της ύλης, 
αλυσίδες μαθημάτων, τεστάκια, στο όνομα τάχα 
καλύτερης «γνώσης», «εμπέδωσης», κλπ.

Το παραπάνω συνδέεται με το πώς βλέπουν 
οι δυνάμεις αυτές τον ρόλο του καθηγητικού 
κατεστημένου μέσα στις σχολές. Οι καθηγητές, 
ανεξαρτήτως χαρακτήρα ή «μεταδοτικότητας» 
στο μάθημα, με την αποδοχή της θέσης τους 
αποδέχονται ταυτόχρονα ότι θα αναλάβουν τη 
συνέχιση της επίθεσης. Αντί η κυρίαρχη Αρι-
στερά να αναγνωρίσει, λοιπόν, ότι έρχονται να 
υλοποιήσουν τις κατευθύνσεις της εντατικοποίη-
σης, των ταξικών φραγμών, της πειθάρχησης των 
φοιτητών, βλέπουν ότι μπορούν να αποτελέσουν 
«σύμμαχο». Έτσι, η Αριστερά αυτή, προωθεί τη 
συνδιαλλαγή και τη συνδιαχείριση των ζητημά-
των, πράγμα που είναι αδιέξοδο για τους φοιτη-
τές. 

Η πραγματική διέξοδος στις Αντιστάσεις 
και την Πάλη μας!

Το να μπούμε στη λογική των προτάσεων, 
της συζήτησης «λύσεων» με τους καθηγητές, 
το Υπουργείο και το κράτος, το να μπούμε στην 
κουβέντα για το περιεχόμενο των μαθημάτων, 
το μόνο που μπορεί να φέρει είναι νομιμοποίηση 
της επίθεσης που διεξάγεται ενάντια στο δικαίω-
μά μας στις Σπουδές.

Οι ανθρώπινοι όροι σπουδών, ενάντια στην 
εντατικοποίηση, δεν μπορεί παρά να είναι 
ζήτημα πάλης, μαζικής αντίστασης στην εφαρ-
μογή-προώθηση της επίθεσης του συστήματος. 
Ζήτημα που θέτει την αναγκαιότητα να κοντρα-
ριστούμε μέχρι τέλους με τις αντιδραστικές 
αλλαγές που φέρνουν στο Πανεπιστήμιο και τα 
ΤΕΙ, οι οποίες προωθούν την εντατικοποίηση, 
τους ταξικούς φραγμούς, τις κατευθύνσεις που 
έθεσαν και η συνθήκη της Μπολόνια και ο νόμος 
Διαμαντοπούλου.

Και η «κόντρα» αυτή δεν μπορεί παρά να 
δοθεί από τους ίδιους τους φοιτητές, μέσα από 
τις συλλογικές τους διαδικασίες (Γενικές Συνε-
λεύσεις) και τη μαζική κινητοποίηση για να μην 
περάσει η ολοένα μεγαλύτερη εντατικοποίηση 
των σπουδών μας.



Ντίντας Θωμάς,
Νομική Θεσσαλονίκης
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Να δυναμώσει η 
φωνή της Αντίστασης!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δύο συν ένα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε

Η «φοιτητική ζωή» δεν είναι όπως μας την παρουσιάζουν.
Η κατεύθυνση της εντατικοποίησης των σπουδών εντείνεται, διαμορ-

φώνοντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο συνεχούς τρεξίματος, εναρμονισμένο με 
το μαύρο μέλλον που αστική τάξη και ιμπεριαλιστές μας ετοιμάζουν.

Πιο πρόσφατο δείγμα του τι μας περιμένει αλλά και μας επηρεάζει άμε-
σα είναι η συμφωνία για τον νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης που φέρνει 
νέες μειώσεις συντάξεων και περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου.

Και μπορεί το φοιτητικό κίνημα να έχει υποχωρήσει, όμως οι εκφρα-
στές του συστήματος δεν το «ξεγράφουν». Ίσα- ίσα, τον τελευταίο χρόνο, 
εντείνουν την επίθεση τους στις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές 
μας ελευθερίες, με τις διώξεις 9 φοιτητών στην Ξάνθη, τα ΜΑΤ στο ΠΑΜΑΚ 
και την επιβολή ποινής φυλάκισης σε φοιτητή στην Πάντειο να αποτελούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Η παραπάνω πραγματικότητα γεννά μια αναγκαιότητα: την ανάδειξη 
των ζητημάτων αυτών και την οικοδόμηση των δικών μας αντιστάσεων.

Απαραίτητα σε αυτές τις αντιστάσεις είναι τα στοιχεία της μαζικότη-
τας και της οργάνωσης. Στοιχεία που δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς 
τα κατάλληλα όργανα, δηλαδή τους φοιτητικούς συλλόγους και τις γενικές 
συνελεύσεις.Εκεί είναι δυνατή η συζήτηση των φοιτητών, οι οποίοι τοποθε-
τούνται ελεύθερα. Στη βάση αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας, καθώς 
και της δημόσιας αντιπαράθεσης που λαμβάνει χώρα σε αυτή, είναι που θα 
ξεχωρίσουν οι επιζήμιες από τις προωθητικές για το φοιτητικό κίνημα και 
τα δικαιώματά μας πολιτικές απόψεις.

Εξίσου σημαντική διαδικασία για τη συγκρότηση των συλλόγων 
αποτελούν οι εκλογές τους. Οι εκλογές αναδεικνύουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτυπώνει τον συσχετισμό των δυνάμεων του 
συλλόγου. Επιπλέον, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα συζή-
τησης, προβληματισμού και πολιτικοποίησης σε όλους τους φοιτητές του 
συλλόγου. Είναι και αυτές, μια ακόμη διαδικασία του φοιτητικού κινήματος, 
που αφήνει παρακαταθήκες για το μέλλον, και ως τέτοια οφείλουμε να την 
αντιμετωπίζουμε. 

Σύλλογοι και γραμμή της αντίστασης-διεκδίκησης: 
μια σύνδεση αναγκαία όσο ποτέ

Ο παραπάνω τρόπος προσέγγισης των φοιτητικών εκλογών είναι απόρ-
ροια της πολιτικής μας άποψης. Διότι αντιλαμβανόμαστε τι συντελείται 
στην εκπαίδευση, με όρους ταξικής πάλης, πάλης των λαϊκών στρωμάτων, 
για την υπεράσπιση και διεύρυνση των κατακτήσεών τους. Πιστεύουμε 
ότι οι από κάτω με την κινηματική ενεργοποίησή τους έχουν τη δύναμη να 
καθορίσουν τις εξελίξεις.

Αναγνωρίζουμε ότι σε αυτή την πάλη οι συσχετισμοί τόσο σε υλικό όσο 
και σε ιδεολογικό επίπεδο είναι μακράν υπέρ του συστήματος σε αυτή τη 
φάση. Γι’ παλεύουμε για το ζωντάνεμα-μαζικοποίηση των γενικών συνελεύ-
σεων, οι οποίες είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε ως φοιτητές. Γι’ αυτό 
προβάλουμε τη γραμμή της αντίστασης, ως τη μόνη που μπορεί να βάλει 
ξανά το πλατύ φοιτητικό δυναμικό στην κατεύθυνση του αγώνα.

Απαραίτητο στοιχείο για να σπάσει ο «πάγος» της αδράνειας και να 
έρθουν νίκες είναι ο αντισυνδιαχειριστικός χαρακτήρας των αιτημάτων μας. 
Εάν τα πράγματα, λοιπόν, κρίνονται στη βάση των ταξικών συσχετισμών, 
αναζητούμε τις απαντήσεις μας «εκτός των τειχών», όχι σε συνεννόηση με 
το σύστημα αλλά συγκροτούμενοι αντιπαραθετικά σε αυτό, αφού η λογική 
της συνδιαχείρισης καταλήγει στην υποταγή. Μπολιάζουμε, δηλαδή, την 
κατεύθυνση της διεκδίκησης.

Οι συστημικές δυνάμεις (ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, «ανεξάρτητοι») 
δεν θέλουν ούτε συλλόγους ούτε εκλογές.

Είναι προφανές πως δυνάμεις που τάσσονται καθαρά με τη μεριά του 
συστήματος και της επίθεσής του ήδη αισθάνονται άβολα που αναγκάζο-
νται να συμμετέχουν στον σύλλογο και τις εκλογές του. Αρχικά, συμμετείχαν 
για να διαλύσουν τις διαδικασίες μας εκ των έσω. Σήμερα, υπάρχουν για να 
πείθουν ότι αυτά που ζούμε είναι δικαιολογημένα και «φυσική τάξη πραγ-
μάτων». Σε κάθε περίπτωση, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην προώθηση 
της επίθεσης. Οι προτάσεις τους είναι προκλητικές: προτάσεις νέων εντα-
τικοποιημένων προγραμμάτων σπουδών, διδάκτρων, πετσοκόμματος του 
δωρεάν πλέγματος «για να μείνουν όσοι αξίζουν».

Οι επιδιώξεις τους έχουν εκφραστεί ανοιχτά: για να παίξουν τον ρόλο 
τους ως νεροκουβαλητές της επίθεσης, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να 
αυτοκαταργηθούν. Αυτό επιδιώκουν με τις προτάσεις τους για συλλόγους 
«πέρα από τις παρατάξεις», για απαγόρευση της αφίσας, απαγόρευση επί 
της ουσίας της πολιτικής παρέμβασης. Η συστημική μπάντα δεν χρειάζεται 
τον σύλλογο και τον συνδικαλισμό, ίσα- ίσα θέλει να τον καταργήσει, γιατί 
αυτός μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην προώθηση των επιδιώξεων 
του συστήματος.

Επιδιώκει, το πολύ, τη δημιουργία ενός συνδιοικητικού πλέγματος στα 
όργανα του φοιτητικού κινήματος, που θα εξασφαλίζει την καλύτερη προώ-
θηση των επιθετικών κατευθύνσεων για τα συμφέροντα του φοιτητή και θα 
βάζουν τις αντιδράσεις «στον γύψο».

Η γραμμή της συνδιαχείρισης 
οδηγεί σε νέκρωμα των διαδικασιών μας

Η κυριαρχία της συνδιαχειριστικής γραμμής στη φοιτητική αριστερά 
αποτελεί αιτία για την αποσυγκρότηση αλλά και για την αδυναμία που 
υπάρχει να ξεπεραστεί η σημερινή υποχώρηση του κινήματος.

Υπό το βάρος των καιρών και με ποικίλους τρόπους, από το βάθρο των 
πολιτικών αναλύσεων μιας σειράς δυνάμεων ολοένα και απομακρύνεται ο 
παράγοντας «λαϊκό κίνημα». Παράλληλα, ενισχύεται η διαχειριστική κατεύ-
θυνση σε αυτές και η δεξιά τους μετατόπιση μπροστά στα αδιέξοδα.

Για την ΚΝΕ: Η ΚΝΕ και το ΚΚΕ προσπαθούν να γίνουν είτε ο αριστερός 
συμβουλάτορας της κυβέρνησης είτε ο νέος διαχειριστής του συστήματος. 
Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνει και η ρητορεία της ΚΝΕ: «φέρτε πίσω τα 
αποθεματικά» γιατί δεν έχουμε λεφτά, αντιπροτάσεις στα νέα προγράμματα 
σπουδών με άλλα, πιο «ολοκληρωμένα επιστημονικώς», «ενιαία ανώτατη 
εκπαίδευση». Πρόκειται για αιτήματα που στην ουσία προσπαθούν να δια-
χειριστούν το σύστημα με καλύτερο τρόπο, αφού είναι διαμορφωμένα με 
άξονα τα δικά του προβλήματα και όχι του λαού.

Την εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνουν οι προτάσεις νόμου που κατατέ-
θηκαν στη βουλή, το προηγούμενο διάστημα, από το ΚΚΕ. Τα καλέσματα 
στήριξης της κοινοβουλευτικής δράσης του είναι εξίσου αδιέξοδα με τις 
κεντρικές κινητοποιήσεις που καλεί το ΠΑΜΕ: όσες εκατοντάδες(!) αποφά-
σεις- σφραγίδες σωματείων κι αν μαζεύουν, δεν είναι παρά μια προσπάθεια 
περιχαράκωσης ενός δυναμικού γύρω από το ΚΚΕ και το συνδιαχειριστικό 
του πλαίσιο.

Επιπλέον, επειδή οι συνθήκες για αντίσταση- πάλη- διεκδίκηση είναι... 
υπερώριμες, προτάσσει την «αντεπίθεση», συσκοτίζοντας τα βήματα που 
πρέπει να κάνει ο λαός κι η νεολαία, βήματα αντίστασης στην αντιλαϊκή 
πολιτική, σε κατεύθυνση αναμέτρησης με το σύστημα. Παράλληλα, θέτει 
ως προμετωπίδα το... επίκαιρο της «λαϊκής εξουσίας». Επειδή για αυτήν, η 
κοινωνική μεταβολή είναι θέμα ημερήσιας διάταξης, δε λαμβάνει υπ’ όψιν 
της την κατάσταση του υποκειμενικού παράγοντα. Επομένως, δεν ρίχνει και 
τις δυνάμεις της στη συγκρότησή του.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για ΕΑΑΚ/ΑΡΔΙΝ/ΑΡΕΝ: Κοινή βάση των δυνάμεων αυτών αποτελεί το 
«μεταβατικό πρόγραμμα». Μια σειρά, δηλαδή, μεσοπρόθεσμων στόχων, 
χωρίς την υλοποίηση των οποίων δεν μπορεί υποτίθεται να υλοποιηθεί κα-
νένας στόχος. Η ατζέντα είναι πλούσια και τίθεται ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: «Εδώ και 
τώρα χρηματοδότηση στην εκπαίδευση», και «επειδή το σύστημα δεν έχει 
λεφτά», «εδώ και τώρα να διαγραφεί το χρέος», και φυσικά για να διαχειρι-

στούν οι «σωστοί άνθρωποι» τα λεφτά, «εδώ και τώρα να πέσει η κυβέρ-
νηση» (για να ανέβει μια καλύτερη δική τους) και να θεσπιστεί «φοιτητικός 
έλεγχος» (δηλαδή συνδιοίκηση). 

Τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών που παίρνει 
κανείς εάν έχει και τον τρόπο να τις εφαρμόσει. Ο λαός δεν έχει την εξουσία, 
άρα και τον τρόπο να εφαρμόσει αυτές τις επιλογές διαχείρισης. Συνεπώς 
τα παραπάνω αιτήματα τίθενται ως ατζέντα διεξόδου στο ίδιο το σύστη-
μα, στο οποίο ζούμε σήμερα, δηλαδή το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό. 
Η εφαρμογή τους προϋποθέτει ότι το σύστημα θα τους παραχωρήσει τη 
διακυβέρνηση ή και μικρότερα πεδία εξουσίας. Πρόκειται για την αντίληψη 
του κυβερνητισμού, σύμφωνα με την οποία το σύστημα αλλάζει από τα 
μέσα και δεν ανατρέπεται. Το ίδιο το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε τόσο 
το αδιέξοδο της αντίληψης αυτής όσο και τις επιζήμιες επιπτώσεις της στο 
κίνημα (απογοήτευση, λογική ανάθεσης και αναμονής σωτήρων).

Συμπεράσματα: Η γραμμή της συνδιαχείρισης έχει ως υποκείμενο 
τον συνδιαχειριστή και όχι το φοιτητικό κίνημα. Το τελευταίο μπορεί 
να το δει μόνο ως μοχλό πίεσης και όχι ως ενεργό υποκείμενο πά-
λης. Εξ’ ου και προάγει τον εικονικό συνδικαλισμό και προσπαθεί να 
μετατρέψει κάθε κινηματική διαδικασία σε εργαλείο καλύτερων όρων 
διαπραγμάτευσης με το σύστημα.

Για το ζήτημα της συνδιοίκησης

Το πρόσφατο νομοσχέδιο Γαβρόγλου επαναφέρει τη 
συνδιοίκηση, έναν θεσμό που κατοχυρώνει τη συμμετοχή 
φοιτητών στα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου.

Να είμαστε σίγουροι ότι δεν επέλεξε το σύστημα να 
παραχωρήσει πεδίο της εξουσίας του στους φοιτητές. Πίσω 
από την κίνηση αυτή, όπως και στο παρελθόν, κρύβονται 
άλλες στοχεύσεις.

Είναι μια ακόμη προσπάθεια ενσωμάτωσης του φοιτη-
τικού κινήματος στον ρεαλισμό. Τα συνδιοικητικά όργανα 
δεν λειτουργούν βάσει προθέσεων αυτών που τα στελε-
χώνουν αλλά βάσει των συγκεκριμένων ρόλων που τους 
ανατίθενται. Στις σχολές οι ρόλοι αυτοί είναι η προώθηση 
της πολιτικής των ταξικών φραγμών, της εντατικοποίησης 
και του χτυπήματος στα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα. Σε καμία περίπτωση, το σύστημα δεν αποφά-
σισε να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης των ρόλων αυ-
τών και της πολιτικής του, εντός μάλιστα των θεσμών του.

Με τον «έξυπνο» αυτό τρόπο, το σύστημα φιλοδοξεί να 
καταστήσει συνένοχους στη βάρβαρη του πολιτική τους 
φοιτητές, μέσω της συμμετοχής τους στα όργανά του. Στην 
πραγματικότητα, με το πνεύμα συνδιαμόρφωσης και συνε-
νοχής που προωθεί, προσπαθεί να μας κρατήσει αδρανείς, 
τους συλλόγους άνευρους και να διαμορφώσει συνειδήσεις 
που πολύ πιο δύσκολα θα αντιλαμβάνονται την αντίθεση 
των συμφερόντων τους με αυτά του συστήματος.

Είναι ένας θεσμός που καμία σχέση δεν έχει με τη συν-
δικαλιστική οργάνωση και ίσα- ίσα κινείται αντιπαραθετικά 
με αυτή. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να «τσιμπήσουμε».

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις αντιπαλεύουν τη «συνδιοίκη-
ση» και δεν έχουν τίποτα να προτείνουν για την καλυτέρευ-
σή της (π.χ. «φοιτητικό βέτο», μεγαλύτερες ποσοστώσεις 
για φοιτητές κλπ). Ζούμε σε ένα σύστημα που παρά τα 
«ωραία» λογάκια για διάλογο και συναπόφαση με καθηγη-
τές- πρυτάνεις, αυτό, η αστική τάξη και οι ιμπεριαλιστές, 
χαράσσει την πολιτική του επιζητώντας τη συναίνεση των 
φοιτητών.

Αν κάτι έχουμε να προτείνουμε είναι να αντιπαλέψουμε 
τις επιθετικές ορέξεις του συστήματος, προτάσσοντας τα 
δικά μας αιτήματα, τις δικές μας διεκδικήσεις και συγκρο-
τώντας τα δικά μας -αντιπαραθετικά με τα δικά τους- όργα-
να!

Επίλογος

Σε μια δύσκολη περίοδο, οι Αγωνιστικές Κινήσεις θα δώσουν τη μάχη 
των εκλογών. 

Αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ολόπλευρη ισχυροποίηση της κατεύ-
θυνσης των αγώνων απέναντι στους «μονόδρομους» του συστήματος, της 
ανασυγκρότησης του φοιτητικού κινήματος έναντι της διάλυσης, της γραμ-
μής της αντίστασης - διεκδίκησης και όχι της συνδιαχείρισης/συνδιοίκησης.

Για να συνεχίσουμε αλλά και να βάλουμε νέες παρακαταθήκες για την 
οργάνωση των φοιτητών, την επάνοδο στις συλλογικές μας διαδικασίες, την 
διεκδίκηση ανθρώπινων ρυθμών σπουδών-δημοκρατικών και συνδικαλι-
στικών ελευθεριών-ζωής και όχι επαιτείας.

17 Μάη:
Υπερασπιζόμαστε τους Συλλόγους, συμμετέχουμε στις διαδικασίες 

μας, απορρίπτουμε τις συστημικές δυνάμεις, αντιπαρατιθέμαστε στις 
δυνάμεις της συνδιαχείρισης. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ- ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τις Αγωνι-
στικές Κινήσεις για να δώσουμε με καλύτερους όρους τις αυριανές 
μάχες!



Μιχαήλ Χρήστος,
Φυσικό Ιωαννίνων
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Ξανά «φουρτουνιασμένο» 
το Αιγαίο...

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η πρόσφατη όξυνση στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις έχει αναδείξει στην επικαιρότητα όλα τα 
προβλήματα που αφορούν τα λεγόμενα «εθνικά 
θέματα». Μέσα από έναν καταιγισμό δημοσιευ-
μάτων (internet, ΜΜΕ, αστικές φυλλάδες), καθη-
μερινά αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν 
το Αιγαίο, το Κυπριακό, τις μειονότητες, αλλά 
και μια σειρά εκτιμήσεων- αναλύσεων για την 
«επιτιθέμενη» Τουρκία και το ενδεχόμενο ενός 
πολέμου, έως και την έκβασή του, ανάμεσα στις 
δύο χώρες.

Το εκρηκτικό αυτό σκηνικό πυροδοτούν και 
μια σειρά ενέργειες – λεονταρισμοί και απ’ τις 
δύο πλευρές του Αιγαίου, που ρίχνουν περισ-
σότερο λάδι στη φωτιά. Αναφερόμαστε στις κό-
ντρες που ξέσπασαν με τη μη έκδοση των οκτώ 
Τούρκων αξιωματικών, τις θεαματικές ενέργειες 
με πυραυλάκατους – ελικόπτερα στα Ίμια, την 
αμφισβήτηση της συνθήκης της Λωζάνης, τις συ-
νεχείς παραβιάσεις των εναέριων χώρων και τις 
στρατιωτικές ασκήσεις εκατέρωθεν του Αιγαίου. 
Μια κατάσταση που αναδεικνύει σοβαρά ζητή-
ματα που αφορούν τον ρόλο του ιμπεριαλιστικού 
παράγοντα και ανταγωνισμού στην περιοχή. 
Τους κινδύνους εμπλοκής του λαού σε πολεμικές 
περιπέτειες αλλά και τη στάση της αριστεράς και 
του λαού απέναντι σ’ αυτές τις εξελίξεις.

Άδικη αντιπαράθεση 
ανάμεσα στις δύο αστικές τάξεις

Καταρχάς, αυτό που οφείλουμε να έχουμε 
καθαρό –και δεν θεωρείται καθόλου αυτονό-
ητο- είναι ότι η αντιπαράθεση αυτή εξελίσ-
σεται ανάμεσα στις δύο αστικές τάξεις και 
όχι ανάμεσα στους δύο λαούς. Με αυτήν την 
έννοια, οι όποιες προσεγγίσεις – φιλολογίες 
αφαιρούν από τις ελληνοτουρκικές κόντρες το 
ταξικό τους περιεχόμενο και συγχρόνως εξαφα-
νίζουν τον εξαρτημένο χαρακτήρα και των δύο 
αστικών τάξεων από τον αμερικάνικο ιμπερια-
λισμό, έρχονται συνειδητά ή «μη» να υποτάξουν 
τον λαό στην αστική τάξη. Σε αυτό στοχεύει η 
φιλολογία για «επιθετική» Τουρκία και «αμυνόμε-
νη» Ελλάδα, που πλασάρεται από όλα τα αστικά 
κέντρα. Από τη μια, αποτυπώνει τους σημερινούς 
συσχετισμούς, δηλαδή ότι σήμερα την πρωτο-
βουλία των κινήσεων την έχει η άρχουσα τάξη 
της Τουρκίας. Από την άλλη, επιδιώκει, μέσω της 
σταθερής προβολής της τούρκικης επιθετικότη-
τας, τη μετατροπή του κύριου ανταγωνιστή της 
ελληνικής αστικής τάξης σε «εχθρό του έθνους 
και του λαού». Απαιτούν έτσι την «εθνική ομο-
ψυχία» μπροστά στον «κίνδυνο από Ανατολάς», 
και καλούν τον λαό να δείξει την ανοχή του στην 
αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική που επιβάλ-
λουν. Την ίδια στιγμή, με βάση αυτό το επιχεί-
ρημα, στρώνουν το έδαφος για την ανάπτυξη 
εθνικιστικού, σοβινιστικού κλίματος, ευνοώντας 
φασιστικές αντιλήψεις και ομάδες. 

Πάνω σε αυτό το έδαφος και σε συνδυασμό 

με την αδυναμία των εργαζόμενων λαϊκών μαζών 
να αποκρούσουν την επίθεση που δέχονται σε 
όλα τα μέτωπα, βρίσκουν το θράσος οι κάθε 
Λεβέντηδες να λένε «να κοπούν 200 ευρώ απ’ 
τις συντάξεις για να πάρουμε πολεμικά πλοία». 
Παράλληλα, εμφανίζεται ο Καμμένος με τους φα-
σίστες της Χρυσής Αυγής στο Καστελόριζο κλπ. 
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται, από την άλλη, οι ενέρ-
γειες του Ερντογάν στα Ίμια, οι λεονταρισμοί του 
για τη μη έκδοση των οχτώ πραξικοπηματιών και 
η εθνική συσπείρωση που απαιτούσε ενόψει του 
δημοψηφίσματος του Απρίλη.

Συνοψίζοντας, οι δύο αστικές τάξεις κατη-
γορούν η μία την άλλη για συνεχείς προκλήσεις 
και παίζουν με τη φωτιά του πολέμου. Απαιτούν 
την εθνική συσπείρωση αποκρύπτοντας ανοιχτά, 
προς ώρας, από τους δύο λαούς πως πρέπει να 
σφαχτούν για τους άδικους και αντιδραστικούς 
ανταγωνισμούς τους.

Ας δούμε, ωστόσο, ορισμένα ζητήματα που 
αφορούν τον χαρακτήρα των προβλημάτων 
και του ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες. Τέτοια είναι οι αμφισβητούμενες περιοχές 
στο Αιγαίο και συνολικά ο έλεγχος σε αυτό, το 
Κυπριακό, οι εθνικές μειονότητες, ο έλεγχος του 
εναέριου χώρου FIR, το ζήτημα των υφαλοκρηπί-
δων των νησιών αλλά και ευρύτερα ο ρόλος τους 
(οικονομικός, γεωπολιτικός, ενεργειακός) στα 
Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Από το «ξεφλούδισμα της 
αγκινάρας» στα… Ίμια του ‘96

Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που εμπλέκονται 

στον ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο άρχουσες 
τάξεις. Αρκετά από αυτά έχουν την αφετηρία 
τους στη δημιουργία, συγκρότηση και εξέλιξη 
των δύο κρατών. 

Η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
αποτέλεσε και την αφετηρία συγκρότησης μιας 
σειράς κρατών, ανάμεσά τους και των παραπάνω 
δύο, αλλά και μιας σειράς «εθνικών ζητημάτων». 
Η εξέλιξη αυτή, η οποία συντελέστηκε κάτω από 
τις ωμές επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων, έχει 
αφήσει πολλές ανοιχτές «πληγές». Όπου –όταν 
και όπως– «έκλειναν» αυτές, στην πορεία άνοιγαν 
ακόμη μεγαλύτερες. Μια εξέλιξη που δημιούργη-
σε κρυφούς πόθους και «ανεκπλήρωτες επιθυμί-
ες» στις κυρίαρχες τάξεις και των δύο πλευρών. 
Είτε για την «Μεγάλη Ελλάδα» και την «κόκκινη 
μηλιά» είτε για τη «Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία».

Το ποιος κατόρθωνε κάθε φορά να θέτει το 
ζήτημα αμφισβήτησης της κυριαρχίας του άλλου 
(οπότε φαινόταν να είναι ο «επιτιθέμενος»), έχει 
περάσει από πολλές και εναλλασσόμενες φάσεις 
μέχρι σήμερα. Αυτό καθοριζόταν από το αν η 
εκάστοτε αστική τάξη είχε ή νόμιζε ότι είχε την 
εύνοια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Έχει 
όμως αξία να δούμε ορισμένους «σταθμούς» 
στην πορεία αυτής της αντιπαράθεσης. 

- Η Μικρασιατική εκστρατεία, αγκαλιά με 
τη «Μεγάλη Ιδέα», έφτασε μέχρι την Άγκυρα το 
1922. Τις συνέπειες πλήρωσαν με βαρύ φόρο αί-
ματος τόσο οι δύο λαοί και το ελληνικό στοιχείο 
της Μικράς Ασίας όσο και οι μειονότητες που 
βρίσκονται στις δύο χώρες. 

- Η προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης 
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να πετύχει μεγαλύτερο έλεγχο και ρόλο φθάνει 
στο φασιστικό πραξικόπημα του Ιωαννίδη για 
την ανατροπή του Μακαρίου στην Κύπρο το 
‘74. Ακολουθεί η στρατιωτική επέμβαση της 
Τουρκίας και η κατοχή του 40% του νησιού, που 
σηματοδοτεί την στρατιωτικό-πολιτική ήττα της 
ελληνικής αστικής τάξης και την ανατροπή του 
συσχετισμού υπέρ της τουρκικής. Η ανατροπή 
αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να 
ανοίξει άμεσα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο. 

- Η προσπάθεια της τούρκικης χούντας το 
1987 με τις έρευνες του Σισμίκ σε αμφισβητού-
μενες περιοχές, προκάλεσε παρόμοια ένταση με 
αυτήν της εξόδου του Χόρα το 1976. Η τούρκικη 
αστική τάξη ήθελε όχι μόνο να θέσει ότι δεν 
παραιτείται από την πρόσβαση στο Αιγαίο αλλά 
να διαμορφώσει και μια ντεφάκτο κατάσταση σε 
αυτό. Βέβαια, αντίστοιχα είχαν προηγηθεί έρευ-
νες από την ελληνική πλευρά.

- Η κρίση στα Ίμια το 1996 έφερε σε επικίνδυ-
νο σημείο τη σύγκρουση των δύο στρατών στο 
Αιγαίο. (Την ίδια στιγμή, τμήματα του ελληνικού 
και τουρκικού στρατού συμμετείχαν στον «συμ-
μαχικό» στρατό κατοχής της Βοσνίας, με βάση τις 
ιδιαίτερες επιδιώξεις αλλά και εντολές από τους 
Αμερικάνους!) 

Μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις αναδεικνύε-
ται και ο ρόλος των ιμπεριαλιστών. Οι τελευταίοι 
είτε έριχναν περισσότερο λάδι στη φωτιά (το ‘74 
είχαν και οι δύο αστικές τάξεις το «οκ» των Αμε-
ρικάνων) είτε εμφανίζονταν σε ρόλο πυροσβέ-
στη (το ‘87 και το ‘96), για να προσανατολίσουν 
τις δύο αστικές τάξεις στις δικές τους επιλογές 
και ανάγκες.

Συνοψίζοντας, η ουσία 
των προβλημάτων 
και του ασυμ-
βίβαστου των 
αντιθέσεων που 
υπάρχουν στις 
δύο κυρίαρχες 
τάξεις Ελλάδας 
και Τουρκίας 
βρίσκεται στο ότι 
η αναβάθμιση του ρόλου της 
καθεμιάς προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή των 
συσχετισμών σε βάρος της άλλης. Γι’αυτό και 
τα όποια «επιμέρους» ζητήματα- αμφισβη-
τήσεις έπαιρναν κάθε φορά τον χαρακτήρα 
συνολικότερης αντιπαράθεσης. Πάνω σε αυτό 
εξελίχθηκε όλη αυτή η πορεία συγκρούσε-
ων-αψιμαχιών και πάνω από όλα στον εξαρτη-
μένο χαρακτήρα τους από τον ιμπεριαλισμό.

Ο ιμπεριαλισμός τροφοδοτεί με «επιθετι-
κότητα» και τις δύο πλευρές του Αιγαίου

Ο καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη 
των συσχετισμών και των διαφορών ανάμεσα 
στις δύο άρχουσες τάξεις ήταν οι ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις. Στην αρχή οι Αγγλογάλλοι και στη 
συνέχεια οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές είχαν και 
έχουν υπό τον έλεγχο τους και τις δύο χώρες. 
Πρόκειται για μία σχέση η οποία σημάδεψε και 
συνεχίζει να καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά 
τα οποία έχουν, της εξάρτησης από τον κυρίαρχο 
ιμπεριαλιστή. Πάνω σε αυτή τη σχέση οφείλουν 
και την ύπαρξή τους, όταν η κυριαρχία τους 
αμφισβητήθηκε από τον λαϊκό παράγοντα, αλλά 

και τις ελπίδες τους για έναν καλύτερο ρόλο στην 
περιοχή.

Έτσι, κάθε άρχουσα τάξη επιδιώκει κάθε 
φορά να εξαργυρώσει το κόστος υποταγής της 
στον ιμπεριαλισμό εις βάρος της άλλης. Με τη 
σειρά του, βέβαια, ο ιμπεριαλισμός- οι Αμερι-
κάνοι δηλαδή- εκμεταλλεύεται τα προβλήματά 
τους και συντηρεί «ανοιχτές πληγές» ανάμεσα 
στις δύο χώρες. Έτσι, εκβιάζει και αναγκάζει τις 
άρχουσες τάξεις και των δύο χωρών σε ολοένα 
και μεγαλύτερη υποταγή-ευθυγράμμιση στα 
συμφέροντα και τις επιδιώξεις του στην περιοχή 
της Μεσογείου αλλά και στον κόσμο.

Με βάση αυτό, οι προτεραιότητες και 
οι επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού έχουν σαν 
αποτέλεσμα να τροφοδοτούν με επιθετικότη-
τα και να γεμίζουν με ελπίδες πότε τη μία και 
πότε την άλλη άρχουσα τάξη. Έτσι μοιράζουν 
(ή όχι) ρόλους, χρησιμοποιούν τα προβλήματα 
της κάθε χώρας, παρεμβαίνουν υπέρ της μίας ή 
της άλλης πλευράς όταν ανοίγουν ζητήματα κλπ.

Ωστόσο, οι αμερικάνικες επιδιώξεις και συμ-
φέροντα δεν συμπίπτουν πάντα με το συμφέρον 
της μίας ή της άλλης άρχουσας τάξης. Οι Αμερι-
κάνοι ιμπεριαλιστές απαιτούν, πότε από τη μια 
πότε από την άλλη, ή και από τις δύο μαζί, την 

ευθυγράμμιση με τις επιλογές του, πράγμα που 
έχει κόστος και για τις δύο. Για να το πούμε απλά, 
σε κάθε περίπτωση, πάνω από το συμφέρον 
και των δύο χωρών βρίσκεται το ιμπεριαλιστι-
κό συμφέρον, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται 
ότι θα την πληρώσει η μία ή και οι δύο άρχου-
σες τάξεις μαζί. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία έχει 
αποτυπωθεί στις σχέσεις των δύο χωρών σε 
όλη τη σύγχρονη ιστορία τους, όσο κι αν οι δύο 
άρχουσες τάξεις προσπαθούν να αποκρύψουν 
τον πραγματικό ρόλο του αμερικάνικου ιμπε-
ριαλισμού. Γνωρίζουν ότι οι επιδιώξεις και τα 
συμφέροντά τους υλοποιούνται μόνο και εάν 
συμπορευτούν με τις ορέξεις των αφεντικών 
τους. Και παραπέρα, γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη 
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος δε θα βάλει σα 
στόχο μόνο τους ιμπεριαλιστές αλλά θα συμπε-
ριλάβει και θα αμφισβητήσει και τη δική τους 
κυριαρχία.

Βάζοντας τους λύκους
 να φυλάνε τα πρόβατα

Η Ελλάδα και η Τουρκία αποτέλεσαν τους δύο 
βασικούς πυλώνες του ΝΑΤΟ στην περιοχή, για 
την αντιμετώπιση της Σοβιετικής Ένωσης και στη 
συνέχεια της Ρωσίας αλλά και των λαών της Β. 
Αφρικής- Μ. Ανατολής- Βαλκανίων. Η ανάγκη για 
τη σταθερότητα και το «αξιόμαχο» της Νοτιοα-
νατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ οδήγησε αρκετές 
φορές τους Αμερικάνους να προβούν σε πυρο-
σβεστικές ενέργειες (‘87 και ‘96) φέρνοντας την 
«ειρήνη» στην περιοχή, παίρνοντας βέβαια και τα 
αντίστοιχα ανταλλάγματα.

Ωστόσο, το επιχείρημα ότι η κοινή ένταξη της 
Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί 
όρο ειρήνης στην περιοχή είναι στην ουσία του 
το ίδιο με το «η Τουρκία μας επιτίθεται, συνεπώς 
να εντάξουμε την ασφάλειά μας στο ΝΑΤΟ, στην 
ιμπεριαλιστική προστασία». Πρόκειται ουσιαστι-
κά για τις δύο όψεις τους ίδιου νομίσματος στο 
οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί. Οι ιμπεριαλιστές 
δεν προσφέρουν προστασία, ούτε είναι «φι-
λέλληνες» ούτε «φιλότουρκοι». Επιδιώκουν την 
υλοποίηση των σχεδίων τους για κυριαρχία, η 
οποία περνά μέσα από τη σφαγή και τον διαμελι-
σμό λαών και χωρών.

Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι πάνω 
σε αυτό το «επιχείρημα», εδώ και 70 χρόνια, 
έχουν χτιστεί οι αμερικάνικες βάσεις και 
παραχωρείται συνολικά η χώρα σαν ορμητή-
ριο των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Με την 
αξιοποίηση των γκρίζων ζωνών, το Αιγαίο 

παραχωρείται εν τέλει στον αμερικανικο 
στόλο. 

Μόνο έτσι μπορεί να μεταφραστεί: α) η «πα-
ράκληση» του Α. Παπανδρέου να προστατέψει 
το ΝΑΤΟ τα σύνορα της Ελλάδας στην κρίση του 
’87, β) το «ευχαριστώ» του Σημίτη στην κρίση 
των Ιμίων το ’96, γ) οι συνεχείς απαιτήσεις της 
ελληνικής αστικής τάξης στα εξοπλιστικά σε 
σχέση με την Τουρκία, δ) οι απαιτήσεις για ευνο-
ϊκότερη, σε σχέση με την Τουρκία, μεταχείριση 
απ’ τη Δύση (ένταξη ΕΟΚ – βέτο για Τουρκία), 
ε) οι σημερινές τοποθετήσεις από το πολιτικό 
προσωπικό που διακηρύσσουν ότι τα σύνορα 
της Ελλάδας «είναι σύνορα της Ευρώπης» και ότι 
οι υπηρεσίες της στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να αντα-
μειφθούν. Με βάση αυτή την απεύθυνση στους 
προστάτες της, εμφανίζεται σαν ο «σταθερο-
ποιητικός παράγοντας» στην περιοχή ζητώντας 
στήριξη. Στήριξη που θέλει να επεκτείνει και σε 
άλλα ζητήματα που αφορούν την αστική τάξη, 
όπως το χρέος και η αξιολόγηση, μόνο που «κα-
τανόηση» δε φαίνεται να υπάρχει.

Συνολικά, θα λέγαμε, ακολουθείται, 
μέσω αυτού του «επιχειρήματος», η ένταξη 
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στις στρατηγικές επιλογές των Αμερικάνων 
ιμπεριαλιστών, σε μια προσπάθεια απόκτησης 
ρόλου στην περιοχή.

Αυτό που θεωρούμε σημαντικό είναι ότι μπο-
ρεί και οι δύο αστικές τάξεις να είναι εξαρτημένες 
απ’ τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και ενταγμέ-
νες στο ΝΑΤΟ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι 
σχέσεις τους με αυτόν εξελίσσονται αντίστοιχα 
«ομαλά» ή με τον ίδιο τρόπο. Τα παραδείγματα 
είναι πολλά. Πολλές φορές, τα συμφέροντα του 
ιμπεριαλισμού και οι απαιτήσεις του από τους 
υποτακτικούς του έρχονται σε σύγκρουση με τα 
συμφέροντα των τελευταίων, οι οποίοι και την 
πληρώνουν. Έτσι, αναπτύσσονται αντιθέσεις 
ανάμεσα στους Αμερικάνους και τους υποτελείς 
τους.

Για την κατάσταση σήμερα

Όσο ουσιαστικά είναι τα προηγούμενα για 
την κατανόηση των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων, 
άλλο τόσο είναι και το 
πλαίσιο του ενδοϊμπερια-
λιστικού ανταγωνισμού 
σήμερα στην περιοχή και 
τον κόσμο. Συνοπτικά, θα 
λέγαμε:

- Η αδυναμία ξεπε-
ράσματος της δομικής 
κρίσης του καπιταλιστικού 
– ιμπεριαλιστικού συστή-
ματος, με «οικονομικό» 
τρόπο, οδηγεί ακόμα πιο 
άγρια στη διαδικασία ανα-
διάταξης δυνάμεων, με 
στόχο το ξαναμοίρασμα 
των σφαιρών επιρροής. 
Πρόκειται για μια διαδι-
κασία που δοκιμάζονται 
έντονα οι παλιές σχέσεις 
και συσχετισμοί. Όλες οι 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
διαγκωνίζονται σε όλα 
τα επίπεδα για μια καλύτερη θέση στο νέο υπο 
διαμόρφωση σκηνικό. Η διαδικασία αυτή μέχρι 
στιγμής έχει αναδείξει τα εύφλεκτα μέτωπα της 
Ουκρανίας, της Λιβύης, της Συρίας και απειλεί με 
γενικευμένο πόλεμο – όξυνση όλων των αντιθέ-
σεων.

- Η αδυναμία του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού (μπροστάρη παγκοσμίως του συστήματος) 
να δώσει απαντήσεις στο μπούκωμα του σε 
μια σειρά μέτωπα, άφησε περιθώρια ανάδειξης 
άλλων δυνάμεων (Ρωσία, Κίνα κ.ά.). Η εκλογή 
Τραμπ στην προεδρεία των ΗΠΑ αναδεικνύει την 
προσπάθεια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να 
κινηθεί σε κατεύθυνση απάντησης αυτών των 
προβλημάτων.

- Συνολικά στην περιοχή, ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός ανοίγει ζητήματα, σε μια προσπά-
θεια διαμόρφωσης καλύτερων όρων για τον ίδιο 
και αποκοπής όποιας δυνατότητας του ρώσικου 
ιμπεριαλισμού. Με βάση αυτό, ανακινεί επικίν-
δυνα ζητήματα στην «πυριτιδαποθήκη» των 
Βαλκανίων, απειλώντας με ακόμα πιο επικίνδυνες 
εξελίξεις τους λαούς. Απαιτώντας την πλήρη συμ-
μόρφωση και στοίχιση των ντόπιων υποτακτικών 
του στις επιλογές και στρατηγικές του.

- Προωθεί ένα νέο διχοτομικό σχέδιο «Ανάν» 
στην Κύπρο, με στόχο τη διαμόρφωση καλύ-
τερων όρων για την εξυπηρέτηση των γεω-
στρατηγικών του σχεδίων στην περιοχή και τη 
μετατροπή της σε «αβύθιστο αεροπλανοφόρο». 
Η προσπάθεια αυτή τροφοδοτεί με ακόμα μεγα-
λύτερη ένταση τις ελληνοτουρκικές αντιθέσεις, 
καθώς η λύση που θα προωθηθεί θα έχει επιπτώ-
σεις και στον δικό τους ρόλο.

- Συνολικά, οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί, σε συνδυασμό με την αδυναμία των λαών 
να δώσουν το δικό τους στίγμα στις εξελίξεις, 
παράγουν στην περιοχή έντονα στοιχεία ρευστό-
τητας, αβεβαιότητας, γεωπολιτικών αναδιατάξε-
ων και πολύ σοβαρών κινδύνων για τους λαούς. 

Στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού κι-
νούνται σήμερα και οι ανταγωνισμοί των δύο 
αστικών τάξεων. Από τη μία πλευρά, τα στρι-
μώγματα και τα κόστη που υφίστανται από 
αυτόν τον ανταγωνισμό, τις κάνουν ακόμα 

πιο ευάλωτες στην υπηρέτηση των ιμπερια-
λιστικών συμφερόντων. Από την άλλη, αυτό 
το πλαίσιο ρευστότητας και γεωπολιτικών 
αναδιατάξεων γεννά και μωροφιλοδοξίες ικα-
νές να τις σπρώξουν έως και σε επικίνδυνους 
τυχοδιωκτισμούς.

Η όξυνση της αντιπαράθεσης Αμερικά-
νων-Ρώσων ιμπεριαλιστών στη Μ. Ανατολή 
ακουμπά πάνω στο σώμα της Τουρκίας, θέτοντας 
σοβαρά προβλήματα στον Ερντογάν και την 
τούρκικη αστική τάξη. Η κατάργηση της συνθή-
κης της Λωζάνης -με την καταστροφή της Συρίας 
και του Ιράκ- γίνεται από τους ιμπεριαλιστές 
και πιθανά σε βάρος της Τουρκίας. Στο εσωτε-
ρικό μέτωπο, η Τουρκία αντιμετωπίζει έντονη 
αστάθεια. Η οικονομία, οι πολιτικές εξελίξεις, η 
κοινωνική συνοχή και συνοχή της αστικής τάξης 
συμπλέκονται με τις εξελίξεις στο ζήτημα των 
Κούρδων –εντός και εκτός συνόρων- δημιουρ-
γώντας μια εκρηκτική κατάσταση. Έκφραση της 
αστάθειας αυτής, καθώς και της πορείας επανα-
προσδιορισμού του ρόλου της και των σχέσεων 
της με τους ιμπεριαλιστές, ήταν και η απόπειρα 
πραξικοπήματος.

Μπροστά σε αυτά τα ζητήματα, η αστική τάξη 

της Τουρκίας, υπό τον Ερντογάν, αναζητά αγωνι-
ωδώς απαντήσεις αλλά και ρόλο στην περιοχή. 
Προσπαθεί να κάνει μια «φυγή προς τα μπρος». 
Χρησιμοποιεί τις διώξεις-συλλήψεις και την τρο-
μοκρατία στο εσωτερικό, όπως χρησιμοποίησε 
και το δημοψήφισμα του Απρίλη. Στέλνει στρατό 
σε Ιράκ, Συρία ενώ προχωρά σε κάθε λογής 
«αμφισβητήσεις», από τη συνθήκη της Λωζάνης, 
μέχρι το κυπριακό, τα ενεργειακά και το Αιγαίο.

Η ελληνική αστική τάξη, στο πλαίσιο της 
διπλής εξάρτησής της από ΗΠΑ-ΕΕ, έχει υποστεί 
σοβαρά κόστη (οικονομία, ανοίγματα στα Βαλ-
κάνια μια προηγούμενη περίοδο). Ωστόσο, με 
την καθοριστική συμβολή της κυβέρνησης, έχει 
κατορθώσει να ενισχυθεί απέναντι στον «εχθρό» 
λαό και δεν παύει να αναζητά ρόλο στην περιοχή. 
Σε αυτή τη βάση, βαθαίνει το πλαίσιο εξάρτησης 
και εμπλοκής της στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, σε 
μια προσπάθεια εξαργύρωσης της υποταγής της. 
Έτσι, αποδέχεται τον νατοϊκό στόλο στο Αιγαίο. 

Συνολικά παραχωρεί 
τη χώρα σαν πο-
λεμικό ορμητήριο 
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και 
εφαρμόζει απανωτά 
μνημόνια εξόντωσης 
του λαού και λεηλα-
σίας της χώρας.

Την ίδια στιγ-
μή, προσπαθεί να 
αξιοποιήσει κάθε 
δυνατότητα που της 
δίνεται στο πλαίσιο 
της ιμπεριαλιστι-
κής εξάρτησης για 
να διαμορφώσει 
καλύτερους συ-
σχετισμούς στον 
ανταγωνισμό της με 
την τούρκικη αστική 
τάξη. Για αυτό, ζητά 
η νέα βάση των 
ΗΠΑ να γίνει στην 
Κάρπαθο. Προω-

θεί τα συμφέροντα και τις βλέψεις της για ΑΟΖ 
και ρόλο κυρίαρχης δύναμης στο Αιγαίο αλλά 
και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση, αλλά και με ευρύτερες αναφορές σε 
ενεργειακό-στρατιωτικό επίπεδο, προωθεί τους 
αμερικανοστήριχτους άξονες με το σιωνιστικό 
κράτος του Ισραήλ και τη χούντα της Αιγύπτου.

Οι λαοί να δώσουν 
τις δικές τους απαντήσεις!

Ο λαός μας και ο τούρκικος λαός βρίσκονται 
μπροστά σε πολύ σοβαρούς κινδύνους. Ανα-
δεικνύεται καθημερινά η επιτακτική ανάγκη 
συγκρότησης ενός μετώπου των λαών που 
θα παλεύει ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον 
πόλεμο και τις ντόπιες αστικές τάξεις. Μέτω-
πο που θα παλεύει για την ειρήνη, τη ζωή και 
τα δικαιώματα των λαών, των εθνοτήτων και 
των μειονοτήτων, των προσφύγων. Σε αυτή 
την κατεύθυνση οφείλει να ξαναζωντανέψει 
το αντιιμπεριαλιστικό – αντιπολεμικό κίνημα 
στον τόπο μας, προωθώντας τη φιλία των 
λαών ενάντια σε κάθε εθνικισμό, σωβινισμό 
και κάθε λογής πασιφισμούς. Μοιάζουν επί-

Έναυσμα
τεύχος 47  | Άνοιξη 2017

|11

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

καιρα όσο ποτέ τα αιτήματα 
για έξοδο της χώρας από 
το ΝΑΤΟ και η πάλη για 
ανεξαρτησία. Γιατί ο λαός 
της χώρας δεν πρέπει να γίνει 
συνένοχος στα φιλοπόλεμα 
σχέδια των ιμπεριαλιστών. 
Γιατί η εξάρτηση της χώρας 
από τους ιμπεριαλιστές και η 
πρόσδεση στους ιμπεριαλι-
στικούς μηχανισμούς θέτει σε 
κίνδυνο και τον ίδιο τον λαό 
της χώρας μας. 

Επιπλέον, είναι ανάγκη 
σήμερα να ξεσκεπαστούν οι 
επικίνδυνες απόψεις. Από τη 
μία, υπάρχουν απόψεις που 
αντιμετωπίζουν με ελαφρό-
τητα ζητήματα συνόρων και 
διατυπώνουν θέση κατά της 
συνθήκης της Λωζάνης. Η 
τελευταία αντίληψη παρα-
βλέπει ότι αυτός που μπορεί 
και αμφισβητεί τα σύνορα 
σήμερα, με αιματηρό τρό-
πο, είναι ο ιμπεριαλισμός. 
Συνεπώς, το αίτημα ΚΑΜΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ είναι το 
μόνο αίτημα που εξασφαλίζει 
την ειρήνη μεταξύ των λαών 
των δύο χωρών. Από την 
άλλη, υπάρχουν απόψεις που 

χαρακτηρίζουν την τούρκικη αστική τάξη ως 
«επιτιθέμενη» και την ελληνική ως «αμυνόμενη». 
Κάτι τέτοιο στο σήμερα δεν δίνει συγκεκριμέ-
νο πολιτικό περιεχόμενο στη στάση και τους 
στόχους πάλης του λαϊκού κινήματος. Ίσα- ίσα, 
με βάση τους δοσμένους συσχετισμούς, την ήττα 
του κομμουνιστικού κινήματος και την αποσυ-
γκρότηση της εργατικής τάξης, τέτοιες απόψεις 
οδηγούν στην υποταγή του λαϊκού κινήματος 
στην αστική τάξη.

Η συγκρότηση του κινήματος σήμερα σε 
αυτόνομη ταξική βάση περνάει μέσα απ’ το 
να καταδικάσει αυτή την αντιπαράθεση ως 
άδικη. Από την εναντίωσή του σε κάθε αλλαγή 
συνόρων, αγοράς εξοπλιστικών, βάσεων. Από 
τη σύνδεση των αγώνων της εργατικής τάξης 
και του λαού σε κάθε χώρα, με την ανάπτυξη 
της αλληλεγγύης και τη συγκρότηση μετώπου 
πάλης των λαών της περιοχής ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό, τον πόλεμο και τις ντόπιες 
αστικές τάξεις. Για να φτιάξουν οι λαοί τα δικά 
τους «σπίτια», χωρίς αφέντες και «προστά-
τες»!
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Μπαϊρακτάρης Τάσος,
ΗΜΜΥ Ξάνθης

Παρακολουθώντας την ειδησεογραφία των τελευταίων μηνών, θα παρα-
τηρούσε κάποιος μια σειρά από γεγονότα που αφορούν τον συνδικαλισμό 
εντός των πανεπιστημίων. Τέτοια είναι οι διώξεις των 9 φοιτητών της Ξάν-
θης, η επαναφορά στο προσκήνιο των 12 φοιτητών του Ηρακλείου που δι-
ώκονται για τις κινητοποιήσεις του 2011 ενάντια στον νόμο πλαίσιο, η πονή 
φυλάκισης σε φοιτητή στο Πάντειο, η καταπάτηση του ασύλου από ΜΑΤ 
στο ΠΑΜΑΚ και τα συνεχόμενα lock out πανεπιστημίων από την πλευρά της 
αστυνομίας. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν με έναν αρκετά ξεκάθαρο τρόπο 
τις προσπάθειες από πλευράς συστήματος να προχωρήσει την επίθεσή του 
στο χτύπημα των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων περιστατι-
κών που λαμβάνουν χώρα στα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ αλλά και τα σχολεία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δίωξη σε μέλος της ΚΝΕ σε μαθητική κινη-
τοποίηση. Οι χώροι αυτοί αποτελούσαν ιστορικά χώρους στους οποίους, 
λόγω και των χαρακτηριστικών της νεολαίας, υπήρχε έντονο το στοιχείο 
της αμφισβήτησης και της αντίδρασης. Έτσι, μια σειρά από κινήματα, από 
το Πολυτεχνείο μέχρι τις κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο Αρσένη και πιο 
πρόσφατα το ‘06-‘07 και τις μαθητικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο Λύ-
κειο, έδειξαν τις δυνατότητες που έχει η νεολαία όταν αγωνίζεται. Χωρίς να 
θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα φοιτητοκεντρικά (θα αναφερθού-
με σε λίγο συνολικότερα), αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια μια προσπά-
θεια έντασης της επίθεσης στο πανεπιστήμιο, με στόχο όχι μόνο το κομμάτι 
των παροχών αλλά και το δικαίωμα του συνδικαλισμού και τα μέσα που έχει 
το φοιτητικό κίνημα για να αγωνιστεί. 

Για να προχωρήσει η επίθεση του συστήματος δεν αρκούν τα μέτρα και 
οι «μεταρρυθμίσεις». Πρέπει να τα «σερβίρουν» μαζί με την απαραίτητη 
ιδεολογική χειραγώγηση, ώστε να ενταθεί το κλίμα τις αποπολιτικοποίησης 
και της σύγχυσης στους φοιτητές. Με αυτήν την έννοια, το σύστημα προ-
σπαθεί, εδώ και πολλές δεκαετίες, να εντείνει την προπαγάνδα ενάντια 
στον φοιτητικό συνδικαλισμό, το άσυλο και συνολικά τους αγώνες. 
Μέσω των μηχανισμών του εποικοδομήματος, στρατεύει καθηγητάδες, 
πρυτάνεις, ΜΜΕ και άλλα μέσα, για να πείσει τη νεολαία ότι ο συνδικα-
λισμός είναι κάτι ξένο και επιζήμιο ως προς τα συμφέροντά της, ότι τα πανε-
πιστήμια είναι «κέντρα ανομίας» εξαιτίας του ασύλου και συνολικότερα ότι 
οποιαδήποτε προσπάθεια για αγώνα και κινητοποίηση είναι μάταια.

Η σημασία του συνδικαλισμού

Το σύστημα γνωρίζει πολύ καλά ότι ο συνδικαλισμός, η οργάνωση και ο 
αγώνας αποτελούν πεδία πάνω στα οποία ο λαός και η νεολαία μπορούν να 
πετύχουν νίκες. Είτε μιλάμε για «μικρά» ή «μεγάλα» αιτήματα, ο συν-
δικαλισμός στους χώρους δουλειάς –και όχι μόνο- μπόρεσε τόσο να 
δώσει νίκες στην εργατική τάξη 
και τον λαό όσο και να αναδείξει 
την αντίθεση κεφαλαίου- εργασί-
ας, καθορίζοντας τα πρωταρχικά 
βήματά τους στη διαμόρφωση 
ταξικής συνείδησης. Αντίστοιχα, 
ιστορικά, η νεολαία, είτε σπουδά-
ζουσα είτε μαθητιώσα, μέσω των 
δικών της συνδικαλιστικών οργάνων 
(από τα πενταμελή και δεκαπεντα-
μελή μέχρι τους φοιτητικούς συλλό-
γους) μπαίνει σε κίνηση, συζητά τα 
προβλήματά της και κινείται στον 
δρόμο του αγώνα. Μπορεί η νεολαία 
να μην αποτελεί τάξη και μάλιστα 
οι φοιτητές να βιώνουν την ταξική 
πάλη εξ’ αντανακλάσεως, όμως, και 
αυτή -όπως και η εργατική τάξη και 
ο λαός- πάνω στην κίνησή της, ακό-

μα και στα πιο απλά συνδικαλιστικά αιτήματα, συγκροτείται, καταλαβαίνει 
ποιος είναι ο ρόλος των εκφραστών του συστήματος, ποιον έχει απέναντί 
της και ποια η σημασία του αγώνα. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, βέβαια, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική. 
Η ήττα του κομμουνιστικού- εργατικού- λαϊκού κινήματος, η στάση των 
ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών και η επικράτηση των ρεφορμι-
στικών λογικών στο κίνημα έχουν δώσει μεγάλο πάτημα στο σύστημα έτσι 
ώστε να προωθήσει την επίθεση ενάντια στον συνδικαλισμό και τις μορφές 
πάλης του κινήματος. Έτσι, σύστημα και ρεφορμισμός έχουν επιδράσει 
τα μέγιστα ώστε οι φοιτητές να νιώθουν τα συλλογικά όργανα ξένα 
και τον συνδικαλισμό σαν «χόμπι» για άλλους. Με βάση την απαξίωση 
του συνδικαλισμού στα μάτια των φοιτητών, το σύστημα χτίζει τους όρους 
πάνω στους οποίους θα εδραιώσει την «παντοδυναμία» του…

Το σύστημα πλέον βλέπει ιστορική ευκαιρία όχι απλώς να αμαυ-
ρώσει στα μάτια των φοιτητών τις έννοιες του συνδικαλισμού και του 
αγώνα αλλά και να πνίγει κινήματα και αντιστάσεις όπου προκύπτουν, 
με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Με αυτή την έννοια, για εμάς, τα παραδείγμα-
τα στα οποία αναφερθήκαμε πιο πριν εντάσσονται σε αυτή την κατεύθυνση 
από πλευράς συστήματος. Η πολιτική της φασιστικοποίησης της δημό-
σιας και πολιτικής ζωής, το χτύπημα των συνδικαλιστικών ελευθεριών και 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων αποτελούν βασικά κομμάτια της επίθεσης 
που εξαπολύει το σύστημα στο πανεπιστήμιο.

Για τις διώξεις φοιτητών στην Ξάνθη

Οι εξελίξεις τους τελευταίους μήνες στην πολυτεχνική της Ξάνθης απο-
τελούν ένα τρανταχτό παράδειγμα για το πόσο λυσσασμένα το σύστημα 
προσπαθεί ακόμα και στις μικρότερες αντιστάσεις να βάλει «ταφόπλακα». 
Το «μήνυμα» με τις διώξεις των 9 φοιτητών είναι ξεκάθαρο: όποιος 
σηκώνει κεφάλι θα κυνηγιέται. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο μικρές και 
εάν φαίνονταν οι περσινές κινητοποιήσεις ενάντια στην καθηγητική αυθαι-
ρεσία, αποτέλεσαν μια σημαντική παρακαταθήκη για τους φοιτητές στους 
ΗΜΜΥ αλλά και πανελλαδικά, γιατί πήγαν κόντρα στο συνολικότερο κλίμα 
κινηματικής νηνεμίας. Με αυτή την έννοια, για εμάς, οι διώξεις αυτές όχι 
απλώς δεν έχουν να κάνουν με την όποια «λόξα» του εκάστοτε καθηγη-
τή αλλά αποτελούν τη συλλογική απάντηση ολόκληρου του καθηγητι-
κού κατεστημένου και του συστήματος για το πώς βλέπουν τις φοιτη-
τικές κινητοποιήσεις. Οι διώξεις αυτές αποτελούν χτύπημα στο δικαίωμα 
των φοιτητών να συνδικαλίζονται και να αγωνίζονται. Εντάσσονται σε ένα 
συνολικότερο πλαίσιο διώξεων, όπως αυτές των φοιτητών από το Ηράκλειο 
για τις κινητοποιήσεις του 2011 ενάντια στον νόμο πλαίσιο. Αναδεικνύεται, 
λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από το «μέγεθος» των αντιστάσεων ή το «βάρος» 
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των αιτημάτων, η πολιτική είναι ίδια: διώξεις για αυτούς που αγωνίζονται 
και τρομοκρατία για τους υπόλοιπους.

Για τα γεγονότα γύρω από το Άσυλο

Ένα ακόμα από τα πεδία στα οποία το σύστημα επικεντρώνει τα βέλη 
του είναι το άσυλο. Εδώ η στόχευση είναι διπλή. Από την μία, θέλει να 
απονομιμοποιήσει το άσυλο ως χώρο ελεύθερης έκφρασης ιδεών, χώρο 
πολιτικοποίησης και συλλογικών διαδικασιών. Από την άλλη, με τον πιο 
ωμό τρόπο, επιχειρεί να προχωρήσει στην κατάργησή του, με lock-out, 
χτυπήματα συγκεντρώσεων και συλλήψεις. Το άσυλο αποτέλεσε ένα από 
τα μεγαλύτερα όπλα του φοιτητικού κινήματος, διότι εδραίωνε το 
πανεπιστήμιο και τις σχόλες ως χώρους μέσα στους οποίους μπορούσε 
να αναπτυχθεί συλλογική δράση και ιδεολογικοπολιτικές αναζητήσεις, 
χώρους αφετηρίας κινηματικών δράσεων και οργάνωσης αγώνων. Οι 
κινήσεις του πρύτανη του ΠΑΜΑΚ να κάνει μηνύσεις σε φοιτητές για πάρτι 
οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων αλλά και τα ΜΑΤ που έφερε για να ελέγ-
χουν, με υπόδειξη ταυτότητας, το ποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο, δείχνουν 
τις χρόνιες επιδιώξεις του συστήματος να βάλει «τάξη» στα πανεπιστήμια. 
Φυσικά αυτή η τάξη έχει να κάνει με το τσάκισμα των όποιων διαδικασιών 
νιώθει ότι το απειλούν. Έτσι, εκμεταλλεύεται περιστατικά όπως αυτά στο 
Πάντειο ή τα «lock out» που πολλές φορές κάνουν αναρχικές συλλογικότη-
τες και δημιουργεί αντιδραστικό κλίμα στην προσπάθειά του να ξεμπερ-
δέψει με τους φοιτητικούς αγώνες. Φυσικά η καταπάτηση του ασύλου δε 
γίνεται μόνο με τα ΜΑΤ αλλά και με τις προσπάθειες που γίνονται σε μια 
σειρά από σχολές ώστε να μην δίνονται πανεπιστημιακοί χώροι για γενικές 
συνελεύσεις ή πολιτικές εκδηλώσεις.

Οι εξελίξεις έξω από το πανεπιστήμιο 

Χαρακτηριστικό των επιδιώξεων του συστήματος όσον αφορά το ζήτη-
μα του συνδικαλισμού είναι και οι εξελίξεις στα εργασιακά. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι πέρα από τις κουβέντες για την απελευθέρωση των ομαδικών 
απολύσεων και την περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού, έχουν 

ανοίξει και κουβέντες για το δικαίωμα της εργοδοσίας να ασκήσει lock-
out (ανταπεργία) αλλά και τον αντισυνδικαλιστικό νόμο που θέλει να 
καθορίσει μια απόφαση για απεργία «νόμιμη» μόνο όταν έχει ψηφιστεί 
από το 50% +1 των εργαζομένων. Στόχος το οριστικό χτύπημα των εργα-
τών στην οργάνωση, τον αγώνα, τη διεκδίκηση. Η κυβέρνηση, το κεφάλαιο 
και οι ιμπεριαλιστές της τρόικας θέλουν να βάλουν ταφόπλακα σε κάθε 
προσπάθεια αγωνιστικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης που 
να υπηρετεί τα ταξικά συμφέροντα των εργαζόμενων.

 
Πού βρίσκονται οι απαντήσεις

Οι κινήσεις που κάνει το σύστημα, τα τελευταία χρόνια, γύρω από το 
ζήτημα του συνδικαλισμού αποτελούν στοιχείο της συνολικότερης πολι-
τικής του. Η ήττα του κομμουνιστικού κινήματος έχει επιδράσει βαθιά 
στις συνειδήσεις της εργατικής τάξης, του λαού και της νεολαίας 
δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά την οικοδόμηση των 
κινημάτων και των αγώνων. Ο ιμπεριαλισμός, ήδη από την δεκαετία του 
‘80, μέσω των Ρήγκαν-Θάτσερ, έκανε τα πρώτα βήματα για να πάρει πίσω 
ότι είχε αναγκαστεί να δώσει λόγω της πίεσης των σοσιαλιστικών καθεστώ-
των και της πάλης των λαών. Οι καταρρεύσεις του ‘89-‘91 έδωσαν νέα πνοή 
στα σχέδιά του, για να εξαπολύσει μια ρεβανσιστική επίθεση ενάντια στους 
λαούς, στην προσπάθειά του να ξεγράψει ότι δικαιώματα και κατακτήσεις 
είχαν κάνει οι λαοί. Έτσι, σήμερα, η κρίση η οποία περνάει του δημιουργεί 
μια ακατάσχετη διάθεση να εντείνει την επίθεση σε πολλαπλά επίπεδα. 
Θέλει τόσο να εξαθλιώσει όσο και να αφοπλίσει πολιτικά-ιδεολογικά τις μά-
ζες, έτσι ώστε να βάλει «ταφόπλακα» στις αντιστάσεις και τους αγώνες. Με 
βάση αυτά θα πρέπει να κατανοούμε το πραγματικό βάθος των εξελίξεων 
και να αναζητούμε απαντήσεις στο πεδίο της ταξικής πάλης και του αγώνα. 
Οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες προασπίζονται και κατα-
χτιούνται μέσα από την αντίσταση και την πάλη, σε άμεση συνάρτηση 
με τους πολιτικούς-ταξικούς συσχετισμούς που διαμορφώνει το επίπεδο 
ανάπτυξης του εργατικού-λαϊκού κινήματος.

από την κινητοποίηση του Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης ενάντια στις διώξεις - 2/2/17
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Γραβάνης Άλκης,
Ιατρική Ιωαννίνων
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Τραμπ: πιστός υπηρέτης του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βομβαρδισμός της Συρίας με τόμαχοκ 
από τις ΗΠΑ (7/4) αποτελεί την πιο αποφασι-
στική κίνηση ως τώρα από τη νέα διοίκηση 
Τραμπ. Μόλις λίγες μέρες μετά προχώρησαν 
σε μία προκλητική επίδειξη δύναμης, χρη-
σιμοποιώντας το πιο ισχυρό μη-πυρηνικό 
όπλο που διαθέτουν εναντίον στόχου στο 
Αφγανιστάν. Πέρα από τα σαφή μηνύματα που 
στέλνουν αυτές οι κινήσεις σε μια σειρά αποδέ-
κτες («φίλους» και εχθρούς), δείχνουν με τον πιο 
καθαρό τρόπο ότι οι κίνδυνοι για τους λαούς της 
περιοχής και παγκόσμια αυξάνονται κατακόρυ-
φα, ότι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός παραμένει 
ο μεγαλύτερος εχθρός των λαών. Δείχνουν και 
στην πράξη πως η ανάδειξη της ομάδας Τραμπ 
ως επικεφαλής του αμερικάνικου κατεστημένου 
αποτελεί μια ιδιαίτερα επιθετική και σκληρή 
επιλογή. Ας εξηγηθούμε πιο αναλυτικά, μιας και 
είναι εμφανές πως παγκοσμίως είναι καθοριστικό 
γεγονός.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
στις ΗΠΑ, έγινε φανερό, μέσα από τις σφοδρές 
κόντρες, πως υπήρχε έντονος διχασμός στα 
κέντρα εξουσίας. Η αντιπαράθεση ξέφυγε πολλές 
φορές από τα συνηθισμένα «ανώδυνα» θέματα 
και ακούμπησε κρίσιμα ζητήματα όπως πυρηνι-
κών χτυπημάτων και αντιμετώπισης της Ρωσίας. 
Ακόμα και μετά την εκλογή Τραμπ, συνεχίστηκαν 
οι αμφισβητήσεις, οι πιέσεις και οι αναταράξεις 
που αφορούσαν στη νέα διοίκηση του Λευκού 
Οίκου (αποφάσεις μπλοκαρίσματος διαταγμάτων 
από εισαγγελείς, παραιτήσεις στελεχών του, κενά 
σε κρίσιμα πόστα). Όλη αυτή η φαγωμάρα, ο 
εκνευρισμός που υπάρχει βγάζει στην επιφάνεια 
τα αδιέξοδα και τις αντιθέσεις στα αμερι-
κάνικα επιτελεία σχετικά με την πολιτική 
που πρέπει να ακολουθηθεί στα διάφορα 
ζητήματα και μέτωπα που έχουν ανοίξει. 
Περισσότερο δείχνουν ότι ο αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός δεν είναι ικανοποι-
ημένος με τα αποτελέσματα που είχε η 
πολιτική του τα τελευταία χρόνια. Τόσο σε 
σχέση με τις γενικότερες όσο και με τις ειδι-
κότερες επιδιώξεις του, με τη στρατηγική 
και την τακτική του.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως 
ενώ η επιδίωξη για παγκόσμια κυρι-
αρχία παραμένει στρατηγικός στόχος 
των ΗΠΑ, παρ’ όλα αυτά η απόσταση 
ανάμεσα σε αυτόν το στόχο και στα 
μέσα που διαθέτουν έχει μεγαλώσει. 
Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να παρέμβουν σε 
πολλά μέτωπα και να ανοίγουν νέα χωρίς 
να μπορούν να κλείνουν άλλα. Η πολιτική 
Ομπάμα, τα τελευταία χρόνια, σε μια σειρά 
μέτωπα (Ουκρανία, Συρία, Μ. Ανατολή), δεν 
έδωσε τα αποτελέσματα που περίμεναν τα 
αμερικάνικα επιτελεία. Το ανέβασμα της αντι-
παράθεσης στο ευνοϊκό για τις ΗΠΑ στρατιω-

τικό πεδίο και απέναντι στον κύριο αντίπαλό 
της, τη Ρωσία, σε Ουκρανία και Συρία έδειχνε 
δυνατότητες. Η αδυναμία, όμως, ουσιαστικού 
προχωρήματος στην παραπέρα αποδυνάμωση 
της Ρωσίας (γεωπολιτική-στρατηγική) έως και 
τελειωτικού χτυπήματος, όχι μόνο πρόσθετε 
πονοκεφάλους αλλά άφηνε και περιθώρια στη 
Ρωσία για αναβαθμισμένες απαντήσεις. Είδαμε, 
λοιπόν, τη Ρωσία να κατοχυρώνει θέσεις και ρόλο 
στο συριακό μέσα από νίκες στο στρατιωτικό 
επίπεδο, να βγαίνει πρώτη φορά μετά από καιρό 
μακριά από τα σύνορά της, να προσαρτά την 
Κριμαία στην Ουκρανία, να κατορθώνει να μην 
προκαλεί αντισυσπειρώσεις στο δυτικό μπλοκ, 
να κατορθώνει να προκαλεί ρωγμές στη συνεχή 
περικύκλωσή της κτλ.

Η ανάδειξη Τραμπ, λοιπόν, στη βάση των 
παραπάνω αποτελεί επιλογή βασικών κέντρων 
εξουσίας, με έντονα τα στοιχεία της ανατρο-
πής πλευρών της πολιτικής που ακολουθή-
θηκε τα τελευταία χρόνια. Παραμένουν βέβαια 
ανοιχτά πολλά ζητήματα και ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά το μέχρι πού φτάνει αυτή η ανατροπή. Ήδη 
υπάρχουν μια σειρά δεδομένα που δείχνουν πως 
μπορεί να υπάρξουν σοβαρές αναπροσαρμογές 
στις σχέσεις των ΗΠΑ (συνεργασίας-ανταγωνι-
σμού) με τις υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 
Αν θα βρουν εφαρμογή στην πράξη και πώς θα 
προχωρήσουν αυτό μένει να το δούμε.

Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί το τελευ-
ταίο διάστημα (και από αριστερή μπάντα) σχε-
τικά με τη στρατηγική «απομονωτισμού» -όπως 

λένε- που θα ακολουθήσει ο Τραμπ, με τη «νέα» 
αντιμετώπιση της Ρωσίας, με την αντιπαράθεση 
με την Κίνα, τη Γερμανία κλπ. Ας τα δούμε λίγο 
πιο συγκεκριμένα:

- Όσον αφορά τη στρατηγική «απομονωτι-
σμού», έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα, 
θεωρούμε ότι δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Δεν 
μπορεί, δηλαδή, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός 
να παραιτηθεί από το έχειν του παγκοσμίως. 
Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό, εννοούμε ένα τεράστιο πλέγμα 
σχέσεων σε πλανητική κλίμακα που ακουμπά 
σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, πολιτικό, στρα-
τιωτικό. Και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό να εξαρτά, να ελέγχει, 
να κυριαρχεί σε χώρες και λαούς, να ξεζουμίζει 
την εργατική τάξη, να ιδιοποιείται τον πλούτο 
τους, να ελέγχει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές 
τους, να καθορίζει πολιτικά τις επιλογές τους. Μια 
δυνατότητα που την αντλεί από τις ανατροπές 
του ‘89- ‘91, καθώς από θέση ηγεμονίας επέβαλλε 
τους όρους του παγκόσμια.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία διάθεση να παραι-
τηθούν από αυτό το πλέγμα. Η συντήρησή του, 
ωστόσο, απαιτεί τεράστιο κόστος. Απαιτεί τη 
συνεχιζόμενη ροή πλούτου από έξω προς τα 
μέσα. Είναι ένα ζήτημα, συνεπώς, αν θα αναθεω-
ρήσει πλευρές αυτού του πλέγματος, αν θα ξανα-
κοιτάξει κάποιες τακτικές επιλογές και στη βάση 
του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού έτσι 
όπως εξελίσσεται σήμερα. Και είναι άλλο ζήτη-
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μα η αναίρεση αυτού του πλέγματος, η παραίτη-
ση από τα οφέλη που του προσφέρει. Θεωρούμε 
ότι τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, τόσο γιατί 
είναι στη φύση του ιμπεριαλισμού να «απλώνει», 
όσο και γιατί μια τέτοια υποχώρηση θα σήμαινε 
άλλα πράγματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές, 
την ισχυροποίησή τους, το κέρδισμα πόντων. Υπ’ 
αυτήν την έννοια, έχουμε να κάνουμε με τακτικές 
επιλογές του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και 
σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για «κλείσι-
μο» στα σύνορά του. Ο τρόπος βέβαια που θα 
επιλέξει να απαντήσει στα ζόρια του μάλλον έχει 
να κάνει με τη «φυγή προς τα εμπρός» κι όλα όσα 
αυτό συνεπάγεται σε σχέση με την επιθετικότητα 
και τους κινδύνους που εγκυμονούνται για τους 
λαούς.

- Όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ρω-
σίας σε μια νέα βάση, ως «συνέταιρο», «σύμ-
μαχο» ή όπως αλλιώς λέγεται τελευταία. Έχουμε 
την άποψη πως η Ρωσία για τις ΗΠΑ ήταν και 
παραμένει ο κύριος αντίπαλος-ανταγωνιστής. 
Πρόκειται για τη μόνη ιμπεριαλιστική δύναμη 
που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους Αμερι-
κάνους λόγω της στρατιωτικής της ισχύος και 
κυρίως λόγω του πυρηνικού της οπλοστασίου. 
Πέρα από αυτό, τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις 
των ΗΠΑ για παγκόσμια κυριαρχία έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με τις επιδιώξεις της Ρωσίας για 
συγκυριαρχία. Στη βάση αυτή, δεν μπορούν να 
πάνε μαζί, ούτε κεντρικά ούτε σε μια σειρά πεδία, 
όπως Συρία, Κύπρο, Ουκρανία, Ειρηνικό, Βαλκά-
νια. Αυτό δεν αποκλείει τακτικού τύπου ανακω-
χές. Το είδαμε στην Ουκρανία. Ακόμα και αυτές, 
όμως, λειτουργούν ως ανάπαυλες μέχρι τον επό-
μενο γύρο αντιπαράθεσης. Βέβαια, η απότομη 
όξυνση της αντιπαράθεσης με τον βομβαρδισμό 
θέσεων του Άσαντ έκανε σαφείς τις προθέσεις 
των ΗΠΑ και της ομάδας Τραμπ σε σχέση με το 
πώς βλέπουν τη Ρωσία.

- Σε σχέση με την Κίνα και ευρύτερα την 

περιοχή του Ειρηνικού, οι τελευταίες «πολεμι-
κές» κινήσεις από πλευράς ΗΠΑ με την αποστολή 
αεροπλανοφόρων και την εγκατάσταση αντιπυ-
ραυλικής ασπίδας στη Ν. Κορέα το προηγούμενο 
διάστημα, δείχνουν ότι και σε αυτό το σημείο του 
πλανήτη η ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση 
οξύνεται. Εδώ να πούμε πως οι κινήσεις αυτές 
καθώς και η ρητορική Τραμπ είναι μια σαφής 
ένδειξη ανησυχίας και διαφοροποίησης 
στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η 
Κίνα: περισσότερο ως «σύμμαχος» και ιδιαίτερα 
αν συγκρίναμε την αντιμετώπισή της με αυτή 
της Ρωσίας. Πλέον υπάρχουν τα δεδομένα της 
ισχυροποίησης της Κίνας στην περιφέρειά της 
(νότια και ανατολική Ασία και Ειρηνικός), καθώς 
και αυτό που παρουσιαζόταν ως «θαύμα» στο 
οικονομικό επίπεδο (όμως κι εδώ, υπάρχουν 
αρκετοί οικονομικοί δείκτες που πιστοποιούν 
επιβράδυνση). Η βασική ανησυχία για τους 
Αμερικάνους είναι αν θα μπορέσει η Κίνα να 
μεταφράσει όλη την τεράστια υπερσυσσώρευση 
από την υπερεκμετάλλευση της εργατικής τάξης 
σε συγκεκριμένη στρατιωτική ισχύ. Η τελευταία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να κατο-
χυρώσει τα όποια οικονομικά ερείσματα έχει. Σε 
αυτό η εμπειρία της Λιβύης είναι διδακτική. Πριν 
προτρέξουμε, λοιπόν, σε εκτιμήσεις για το ότι η 
Κίνα θα γίνει υπερδύναμη ή για το ότι η αντίθεση 
ΗΠΑ-Κίνας είναι αυτή που κινεί παγκόσμια τις 
εξελίξεις, χρειάζεται να δούμε και μια σειρά από 
άλλα πράγματα που ξεφεύγουν από μια «καθα-
ρά» οικονομική προσέγγιση.

- Τέλος, αναφορικά με τη δυτική συμμαχία 
και κύρια για τη σχέση ΗΠΑ-Γερμανίας, έχουμε 
να πούμε πως η Γερμανία όλα τα προηγούμενα 
χρόνια κατόρθωσε να προβάλλει ως ένας σοβα-
ρός ανταγωνιστής των ΗΠΑ στο οικονομικό-ε-
μπορικό πεδίο. Στη βάση αυτή, η νέα διοίκηση 
Τραμπ φαίνεται πως θα εντείνει τις κινήσεις 
«κοντέματος» των φιλοδοξιών της Γερμανίας, 
θα οξύνει ακόμα περισσότερο την πίεση. Ήδη 

τα γεγονότα με 
τη Deutschebank 
και τη Volkswagen 
καθώς και η πίεση 
να αναλάβει με-
γαλύτερο βάρος 
στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ δείχνουν την 
τροχιά που έχουν 
πάρει τα πράγ-
ματα. Από κει και 
πέρα, υπάρχουν 
και μια σειρά άλλα 
ζητήματα που στην 
παρούσα φάση 
δεν επιτρέπουν η 
αντιπαράθεση να 
ξεφύγει από κά-
ποια όρια (τριγμοί 
στην ΕΕ, αναγκαία 
κάλυψη του ΝΑΤΟ 
στη Γερμανία κλπ.).

Από κει και 
πέρα, υπάρχουν οι 
εκλογές σε Γερ-
μανία και Γαλλία, 
το Brexit και η 

αναζήτηση νέων ισορροπιών στη σχέση ΗΠΑ- Μ. 
Βρετανίας αλλά και Μ. Βρετανίας με την ΕΕ. Ζη-
τήματα τα οποία είναι ανοιχτά και μένει να δούμε 
πώς θα εξελιχθούν.

Συμπερασματικά :

1. Η εκλογή Τραμπ έρχεται να αναπαράξει τη 
δυνατότητα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να 
ηγεμονεύει- κυριαρχεί στο παγκόσμιο καπιταλι-
στικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα. Για να το πετύχει 
αυτό, και με δεδομένη την υποχώρηση τα τε-
λευταία χρόνια από αυτό που οι ΗΠΑ επεδίωκαν 
(παγκόσμια κυριαρχία), ο Τραμπ έρχεται να προ-
χωρήσει σε σοβαρές αναπροσαρμογές. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι αυτές θα είναι στην κατεύθυνση 
της όξυνσης όλων των αντιθέσεων, ότι νέα δεινά 
περιμένουν τους λαούς παγκόσμια.

2. Κομβικό ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν 
αποκρυσταλλωμένες στρατηγικές συμμαχίες. Το 
μόνο βέβαιο είναι ότι Ρωσία και ΗΠΑ βρίσκονται 
απέναντι.

3. Η ρευστότητα, τα ανοιχτά ζητήματα και η 
αβεβαιότητα είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά 
της περιόδου που διανύουμε. Παραμένουν τα 
σενάρια πολεμικής ανάφλεξης είτε περιφερειακά 
είτε κεντρικότερα, με την «πυρηνική ισορροπία» 
να δρα όλο και πιο δύσκολα αποτρεπτικά στον 
όλεθρο ενός γενικευμένου πολέμου.

4. Οι λαοί παγκοσμίως και στην εύφλεκτη 
περιοχή μας, πιο επιτακτικά από ποτέ, καλούνται 
να βάλουν φραγμό στα φιλοπόλεμα σχέδια των 
ιμπεριαλιστών, να βαδίσουν τον δύσκολο δρόμο 
της αναμέτρησης με τον ιμπεριαλισμό και τους 
ντόπιους υποτακτικούς του. Να προωθήσουν 
έμπρακτα τη φιλία και τη συνεργασία των λαών, 
θέτοντας τις βάσεις για ένα αντιπολεμικό-αντιι-
μπεριαλιστικό μέτωπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αγκωνάρι του συστήματος, 
εχθρός του λαού

ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Είναι πολλές οι δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε που ο φασισμός, 
από θέση εξουσίας και με χαρακτήρα πολιτικού ρεύματος, έδειξε το ανα-
τριχιαστικό του πρόσωπο σε εκατομμύρια λαού και εργαζομένων. Στην Ελ-
λάδα, η δικτατορία του ’67 αποτελεί μια μαύρη, πιο πρόσφατη σελίδα στην 
ιστορία της χώρας μας, με τα πραξικοπήματα που προηγήθηκαν αυτής να 
είναι ενδεικτικά του ίδιου φαινομένου. Σήμερα, η άνοδος της ακροδεξιάς 
διεθνώς και στο εσωτερικό «δένει» με την ταύτιση κομμουνισμού- φασι-
σμού. Ωστόσο, για να ορίσουμε, κατανοήσουμε και αντιπαλέψουμε τον 
φασισμό, είναι ανάγκη να αναζητήσουμε τους όρους γέννησης, επικράτη-
σης (επιδιώξεις, ρητορεία, πράξη) και πτώσης του, σε συγκεκριμένο τόπο 
και χρόνο.

Περί τίνος συζητάμε;

Ο φασισμός υπήρξε γέννημα της αστικής τάξης. Ποτέ δεν μπόρεσε να 
έχει σοβαρή υπόσταση, παρά μόνο όταν η αστική τάξη ή σοβαρά τμήμα-
τά της αποφάσισαν να επενδύσουν σε αυτόν, καταργώντας την αστική 
δημοκρατία. Αυτό δεν συνέβη μόνο στη Γερμανία και την Ιταλία. Ισχυρό 
ως κυρίαρχο ρεύμα έγινε στην Ισπανία του Φράνκο, την Πορτογαλία του 
Σαλαζάρ, τη Ρουμανία του Αντονέσκου, την Ουγγαρία του Χόρτι, σε Πο-
λωνία, Βουλγαρία, Κροατία, στη Γαλλία και την Αγγλία. Ακόμα και στις ΗΠΑ 
αναπτύχθηκε το φασιστικό φαινόμενο, παρά τη μικρή διάστασή του, που 
οφείλεται στην ισχύ της αμερικάνικης αστικής τάξης, εκείνη την περίοδο.

Η ανάδειξή του, βέβαια δεν ήταν μια απλή αντικατάσταση μιας αστικής 
κυβέρνησης. Όμως, η νέα μορφή διακυβέρνησης εξασφάλιζε και μάλιστα 
πιο αποτελεσματικά την κυριαρχία της αστικής τάξης. Γι’ αυτό και είναι 
αποπροσανατολιστικό το να αποδίδεται η εμφάνισή της στη μικροαστική 
τάξη, που ναι μεν έπεσε θύμα της δημαγωγίας της, αλλά δεν είναι πολιτικά 
και ταξικά ανεξάρτητη.

Από τους πρώτους προβληματισμούς στα πλαίσια του εργατικού κινή-
ματος υπήρξε το αν ο φασισμός είναι προσωρινό φαινόμενο, στοχεύει στην 
καταστολή του εργατικού κινήματος και μετά αποσύρεται, ή αν «[…] δεν 
είναι μόνο μαχητική οργάνωση της αστικής τάξης. Ο φασισμός δεν είναι 
μόνο μια πολεμικο-τεχνική κατηγορία» (Στάλιν). Όπως φάνηκε, τα φασιστι-
κά καθεστώτα του μεσοπολέμου παρουσίασαν την πολιτική τους πρόταση 
όχι σαν προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης, αλλά ως μόνιμο καθεστώς 
δικτατορικής εξουσίας του κεφαλαίου, με μακρόχρονη μάλιστα διακυβέρ-
νηση.

Προκύπτει ότι ο φασισμός επιδιώκει να είναι κίνημα πλατιάς μορφής, 
να παρασέρνει τις πλατιές μάζες. Αυτό είναι ένα στοιχείο διάκρισης από τη 
στρατιωτική δικτατορία, με την έννοια της στρατιωτικής επιβολής χωρίς 
ιδιαίτερο λαϊκό έρεισμα.

Ορισμός και όροι γέννησης

Η ιστορική εισήγηση του Δημητρώφ στο 7ο συνέδριο της Κομμουνι-
στικής Διεθνούς, που συνιστά μια ολοκληρωμένη ανάλυση του φασισμού, 
τον χαρακτήρισε ως «ανοικτή, τρομοκρατική δικτατορία των πιο αντιδρα-
στικών, των πιο σοβινιστικών και των πιο ιμπεριαλιστικών στοιχείων του 
χρηματιστικού κεφαλαίου». Πρώτον, δύσκολα θα παρέβλεπε κανείς ότι ο 
φασισμός έκανε την εμφάνισή του στο ιμπεριαλιστικό στάδιο του καπι-
ταλιστικού συστήματος. Δεύτερον, στο ερώτημα γιατί τότε κυριάρχησε ο 
φασισμός, ο Δημητρώφ κωδικοποιεί σε τρεις αιτίες την αναγκαιότητα του 
κεφαλαίου, τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή:

α. «Οι ιμπεριαλιστικοί κύκλοι προσπαθούν να ρίξουν ολόκληρο το βάρος 
της κρίσης πάνω στους ώμους των εργαζομένων».

β. «Θέλουν να λύσουν το πρόβλημα των αγορών υποδουλώνοντας τους 
αδύνατους λαούς, αυξάνοντας την αποικιακή καταπίεση και ξαναμοιράζοντας 
τον κόσμο δια μέσου του πολέμου».

γ. «Προσπαθούν να προλάβουν την αύξηση των δυνάμεων της επανά-
στασης συντρίβοντας το επαναστατικό κίνημα των εργατών και αγροτών και 
χτυπώντας στρατιωτικά τη Σοβιετική Ένωση, το προπύργιο του παγκόσμιου 
προλεταριάτου».

Πιο συγκεκριμένα…

Μέχρι τις αρχές του 20ου αι., οι Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ρωσία είχαν μοιρά-
σει τον κόσμο, και τα ιμπεριαλιστικά πλέον κράτη κερδοφορούσαν μέσω 
των αποικιών, της γεωπολιτικής- οικονομικής εξάρτησης, των στρατιωτικών 
επεμβάσεων σε άλλες χώρες. Οι λαοί ήδη στέναζαν κάτω από το βάρος της 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, γι’ αυτό 
και οδηγούνταν σε εξεγέρσεις και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, από τη 
Λ. Αμερική μέχρι την Κίνα. Το 1914, η ανάγκη των ιμπεριαλιστικών κρα-
τών για ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής, λόγω της ισχυροποίησης 
ορισμένων από αυτά (Γερμανία- Ιταλία), οδήγησε στον Α’ παγκόσμιο. Η στα-
θεροποίηση που ακολούθησε ήταν μερική προμηνύοντας ακόμη βαθύτερη 
κρίση, η οποία δεν άργησε να εκδηλωθεί με το κραχ του 1929 και τη διεθνή 
οικονομική κρίση που ακολούθησε. Επρόκειτο για ακόμα μεγαλύτερη 
ένταση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, η οποία θα οδηγούσε τελικά 
στον Β’ Παγκόσμιο.

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα, προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του, έκανε συνεχώς σαφές 
ποιον έχει απέναντί του: την εργατιά, τους φτωχούς αγρότες, τον λαό 
συνολικά, που όταν ξεσηκωνόταν επέτεινε τα προβλήματα του κεφαλαίου. 
Άλλωστε, είχε ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση 
(1917, Ρωσία), που αποτελούσε φάρο έμπνευσης για τους λαούς παγκόσμια 
και ταρακούνησε βίαια τα θεμέλια του συστήματος.

Η ιδιομορφία, επομένως, του γερμανικού φασισμού δεν έχει να κάνει 
με τις θηριωδίες του: αυτές είναι ένα αποτέλεσμα της ιδιομορφίας του. Στη 
χιτλερική Γερμανία, είδαμε την αστική τάξη να απαντά στο εκρηκτικό 
μείγμα της αντικομμουνιστικής κατεύθυνσης (Σοβιετική Ένωση, εξέ-
γερση των σπαρτακιστών το ’19 στην ίδια τη Γερμανία) με τις ρεβανσι-
στικές επιδιώξεις της, όπως διαμορφώθηκαν μετά την ήττα της στον Α’ 
παγκόσμιο πόλεμο, στο φόντο δηλαδή των αντιφάσεων του ίδιου του 
συστήματος.

Να επισημάνουμε εδώ ότι η αύξηση της αρχικά περιορισμένης επιρροής 
του ναζιστικού κινήματος (1920), που κατέληξε στην ανάδειξη του Χίτλερ 
ως καγκελάριου, οφείλεται όχι μόνο στην πριμοδότησή του από τη γερμα-
νική αστική τάξη, αλλά και στην πολιτική και οικονομική στήριξη κύκλων 
της Αγγλίας, Γαλλίας, ΗΠΑ, προς αποφυγήν του «κομμουνιστικού κινδύνου». 
Ρόλο, τέλος, έπαιξε και η προδοτική στάση της σοσιαλδημοκρατίας στη 
Γερμανία, καθώς και η αδυναμία του νεοσυσταθέντος κομμουνιστικού 
κόμματος να ηγηθεί του αγώνα εναντίον του φασισμού.

Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά

Τα συμπεράσματα του επαναστατικού κινήματος του προηγούμενου αι-
ώνα, σε σχέση τόσο με την ιδεολογία όσο και με τους τρόπους δράσης του 
φασισμού, επιβεβαιώνονται ακόμα και στις σύγχρονες φασιστικές ομάδες.

Κεντρική θέση στον λόγο τους έχει το έθνος, ως «πνευματικό γεγονός» 
και όχι ως ιστορικά διαμορφωμένη κοινότητα στη βάση των όρων της 
καπιταλιστικής παραγωγής. Εξ ου και οι αλλοεθνείς θεωρούνται κατώτεροι 
και «υπάνθρωποι», ενώ η «μη καθαρότητα της φυλής» είναι υπαίτια είτε για 
το ανίσχυρο κράτος είτε για την απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων. Την 
ίδια στιγμή, διεκδικούν τον «ζωτικό χώρο» τους», ή, όπως έχει καταγράψει 
η Γ’ Διεθνής, «στην εξωτερική πολιτική, ο φασισμός είναι σοβινισμός στην 
πιο βάρβαρη μορφή του, που καλλιεργεί ένα κτηνώδες μίσος ενάντια στους 
άλλους λαούς». Αδιαμφισβήτητα, ο εθνικισμός και ο ρατσισμός αποτέλεσαν 
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οδηγό του φασισμού, αφήνοντας στο απυρόβλητο το 
σύστημα, ως εχθρό των καταπιεσμένων. Από την άλλη, 
κατά τις διακηρύξεις τους, υπό το έθνος όλες οι τάξεις 
μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, εξαφανίζεται λοι-
πόν η αγεφύρωτη αντίθεση κεφαλαίου- εργαζομένων… 
Επειδή βέβαια αυτό είναι αδύνατον στον καπιταλισμό, 
γίνεται σαφές ότι οι φασίστες δεν οραματίζονται τίποτα 
άλλο παρά τη διαιώνιση της κυριαρχίας της αστικής τάξης 
πάνω στην εργατική.

Για να «αντιμετωπιστεί» η αναρχία της καπιταλιστικής 
παραγωγής, προτάσσουν τη διευθυνόμενη καπιταλι-
στική οικονομία. Η εσωτερική αγορά πρέπει να γίνει 
όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη από την εξωτερική. Έτσι, 
εισάγεται έλεγχος της παραγωγής σε όλα τα είδη των 
προϊόντων, μπαίνουν προστατευτικοί δασμοί, ρυθμίζεται 
με απαγορευτικά μέτρα η εισαγωγή ξένων προϊόντων και 
κανονίζεται αυστηρός διακανονισμός στο συνάλλαγμα. 
Πρόκειται για την έννοια της «αυτάρκειας». Η επιτυχία της 
όμως είναι και προσωρινή και περιορισμένη, γιατί δια-
τηρείται η βάση της καπιταλιστικής οικονομίας: η διευθυνόμενη καπιταλι-
στική οικονομία δεν μπορεί να παραιτηθεί ούτε από την εκμετάλλευση της 
εσωτερικής αγοράς ούτε από την εκμετάλλευση ξένων αγορών για πρώτες 
ύλες (αποικίες και εξαρτημένες χώρες).

Παράλληλα, τα φασιστικά κόμματα επενδύουν στο φιλεργατικό 
προσωπείο. Αυτό τους το έδινε είτε ο όρος «εθνικο-σοσιαλισμός» στο 
παρελθόν, προς εκμετάλλευση του σοσιαλιστικού οράματος, είτε οι 
άσφαιρες βολές στη μεγάλη ιδιοκτησία και η δήθεν συμπαράσταση στη 
μικροϊδιοκτησία και την φτωχή αγροτιά. Στην πραγματικότητα, αξιοποιούν 
την ανέχεια, την ανεργία, την αβεβαιότητα των λαϊκών στρωμάτων για να 
ανελιχθούν και να τα ποδοπατήσουν. Αρκεί κανείς να δει το μέγεθος της 
καταπίεσης στον μεσοπόλεμο: από τις μαζικές εξοντώσεις των Εβραίων 
και τις δολοφονίες κομμουνιστών κι αγωνιστών, μέχρι την καταναγκαστική 
εργασία, την απαγόρευση της απεργίας, το χτύπημα των εργατικών οργα-
νώσεων και κάθε δημοκρατικής ελευθερίας.

Για την Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα

Μεσοπόλεμος
Η περίοδος του μεσοπολέμου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονες 

πολιτικές διεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Το εργατικό κίνημα, εμπνευσμέ-
νο από τη μεγάλη σοσιαλιστική νίκη των Μπολσεβίκων, οργανώνεται και 
διεκδικεί.

Η απάντηση και της ντόπιας αστικής τάξης στην κρίση του ’29 ήταν η 
προσπάθεια επιβολής αντιδημοκρατικών και δικτατορικών καθεστώτων 
μέσω πραξικοπημάτων (αποτυχημένο πραξικόπημα Πλαστήρα το 1933, 
κίνημα Βενιζέλου 1ης Μάρτη 1935, πραξικόπημα Κονδύλη με επαναφορά 
μοναρχίας και στρατιωτικό νόμο το 1935, Μεταξάς 1936). Στην περίπτω-
ση, όμως, της Ελλάδας, η επιλογή αυτή είχε τη σφραγίδα της εξάρτη-
σης της αστικής τάξης από τον ιμπεριαλιστικό παράγοντα.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω πραξικοπήματα μπορεί να 
υιοθετούσαν τον όρο «κράτος έκτακτης ανάγκης» -που προσδιορίζεται 
από την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων στην εκτελεστική εξουσία- αλλά 
βασικός στόχος τους ήταν να εξυπηρετήσουν τα ιμπεριαλιστικά συμφέρο-
ντα, έξω από τα οποία δεν είδε ποτέ την ύπαρξη και την αναπαραγωγή του 
το ντόπιο κεφάλαιο. Πρακτικά και χαρακτηριστικά στη μεταξική δικτατορία, 
σημαίνει ότι δεν μπορούσε να εγκατασταθεί κλασικό φασιστικό καθεστώς 
σε μια χώρα υπό βρετανική επικυριαρχία και ενόψει ενός παγκόσμιου 
πολέμου που προετοιμαζόταν. Γι’ αυτό, ολόκληρα και καίρια τμήματα της 
ελληνικής πολιτικής, όπως η εξωτερική πολιτική και ο στρατός, ανατέθηκαν 
απευθείας στο Παλάτι.

Δεκαετία του ‘60
Από την άλλη, τα γεγονότα που οδήγησαν στη χούντα του ‘67- ‘73, 

εδράζονται στην περίοδο μετά το 1949 και την επικράτηση των Άγγλων και 
Αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Μετά την ήττα του ΔΣΕ, ξεκινά μια περίοδος 
διώξεων και άγριας καταστολής αγωνιστών. Οι Αμερικάνοι καθορίζουν το 
πολιτικό σκηνικό της χώρας, ανεβοκατεβάζοντας κυβερνήσεις, ελέγχοντας 
τον στρατό και τις δικαστικές αρχές. Εύστοχα διακρίνει κανείς στο μετεμφυ-
λιακό κράτος στοιχεία φασιστικής διακυβέρνησης.

Το κίνημα, παρά τον δυσμενή συσχετισμό (κυριαρχία αντεπαναστατι-
κής γραμμής και «ειρηνικού κοινοβουλευτικού περάσματος»), προχωρά 
σε απεργίες (οικοδόμοι), μαζικά ξεσπάσματα (Λαμπράκης, Πέτρουλας) και 
αντιιμπεριαλιστικές διαδηλώσεις (πόλεμος Βιετνάμ). Γίνεται πλέον φανερό 
στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο ότι ο έλεγχος χάνεται. Ταυτόχρονα, οι Αμε-
ρικάνοι χρειάζονται την Ελλάδα ως βάση τους στην περιοχή απέναντι στη 
Σοβιετική Ένωση και στα μέτωπα στη Μέση Ανατολή.

Με το πραξικόπημα, εξασφαλίζεται μια πολιτική σταθερότητα, ώστε να 
προχωρήσουν τα σχέδια των ΗΠΑ χωρίς να παρεμποδίζονται από τις λαϊκές 
κινητοποιήσεις και τις διαμάχες παλατιού-αστών. Επίσης, επιχειρείται να 
ανακοπεί η διείσδυση των Ευρωπαίων στην Ελλάδα.

Η πολιτική της φασιστικοποίησης κι η άνοδος της ακροδεξιάς

Σήμερα, δεν προκρίνεται από το σύστημα η φασιστική διακυβέρνηση. 
Βέβαια, μετά την κατάρρευση του σοσιαλιστικού καθεστώτος το ’89-’91, 
παρατηρείται μια νέα φάση εξόρμησης της ακροδεξιάς δίπλα στην 
επίθεση που διεξάγει το κεφάλαιο απέναντι στην εργατιά. Από το 2008 
μέχρι σήμερα, με το ξέσπασμα της δομικής κρίσης του συστήματος και 
την προκαλούμενη απαξίωση του αστικού πολιτικού προσωπικού, είναι 
εμφανής μία δεξιότερη μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού παγκόσμια, που 
συμβάλλει στην άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων. Το κράτος είναι ο βασικός 
φορέας φασιστικοποίησης της δημόσιας και πολιτικής ζωής, πολιτικής 
αναπόσπαστης με την επέλαση στα εργατικά- λαϊκά δικαιώματα, η οποία 
μάλιστα συντηρεί και τροφοδοτεί τις φασιστικές ομάδες κι αντιλήψεις.

Τα τελευταία 1-2 χρόνια, με την πρόσθεση του προσφυγικού «στον 
λογαριασμό», έκαναν την εμφάνισή τους και σε κάποιες περιπτώσεις 
αύξησαν την επιρροή τους μια σειρά ακροδεξιών κομμάτων διεθνώς. Από 
την ανάδειξη Τραμπ στις ΗΠΑ, μέχρι την ενίσχυση της Λεπέν στη Γαλλία και 
του ξενοφοβικού AfD στη Γερμανία, καταγράφεται εθνικιστική ρητορεία 
και πρακτική. Και αναφερόμαστε μόνο στις πιο ισχυρές χώρες… Φυσικά, 
αυτές, και κατ’ επέκταση και τα ακροδεξιά κόμματά τους, τις ταλανίζει 
ο προβληματισμός για το πώς θα ισχυροποιηθεί ο ρόλος τους, σε μια 
συγκυρία που οι αντιθέσεις διαρκώς οξύνονται.

Βασικές θέσεις

Παρά τις εύλογες διαφορές των εν λόγω εθνικιστικών κομμάτων, υπάρ-
χουν κοινά σημεία στην πολιτική που προκρίνουν.

«Εθνική πολιτική»
Η «εθνική πολιτική» αντιπαραβάλλεται στην «παγκοσμιοποίηση, την 

οποία υπηρετεί το παλιό και διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό». Όχι, οι 
εθνικιστές δεν εναντιώνονται ούτε στην ανύπαρκτη παγκοσμιοποίηση ούτε 
στο υπαρκτό ιμπεριαλιστικό στάδιο του συστήματος που άλλωστε τους 
έβγαλε στον αφρό. Στην ουσία, στη δίνη των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέ-
σεων, επιδιώκουν ένα ακόμα πιο ισχυρό κράτος, που θα εξασφαλίζει απο-
τελεσματικά τα συμφέροντά του, σε βάρος των υπόλοιπων ιμπεριαλιστών. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτηριστική είναι η θέση για έξοδο από την ΕΕ 
(πχ Frexit, σε έκφραση δυσαρέσκειας προς τη γερμανική υπεροχή στην ΕΕ). 
Παράλληλα, τονίζοντας το «εθνικό», υπονοούν την αντιπροσφυγική τους 
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πολιτική. 

Οικονομική πολιτική
Η οικονομική πολιτική της ακροδεξιάς συγκρούεται τάχα με τον «φι-

λελευθερισμό, που εφαρμόζεται σήμερα» και τις άγριες πολιτικές λιτότη-
τας. Αντ’ αυτών, προτείνεται ο προστατευτισμός, επαναπροσδιορίζονται 
συμφωνίες εμπορικού χαρακτήρα, αμφισβητείται το ευρώ (Εθνικό Μέτωπο, 
AfD). Καθοριστική πλευρά είναι ότι κι εδώ αποτυπώνεται η ενδοϊμπεριαλι-
στική αντιπαράθεση. Συγχρόνως, όμως, με την τόνωση της ανταγωνιστι-
κότητας και την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο δεν λύνεται το πρόβλημα 
επιβίωσης των λαϊκών μαζών αλλά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο τα συμφέρο-
ντα του μεγάλου κεφαλαίου. 

Προσφυγικό
Η είσοδος στην Ευρώπη των προσφυγικών ροών που δημιούργησε ο 

πόλεμος στη Μ. Ανατολή, σε συνδυασμό με τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
στις ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις, έδωσαν ένα πάτημα στο ρατσιστικό 
δηλητήριο της ακροδεξιάς. Τεράστια ώθηση όμως έδωσε η ίδια η αντι-
προσφυγική πολιτική της 
ΕΕ (συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας, 
Frontex κ.ά.). Από τον «συντη-
ρητικό» Φάρατζ, που ζητούσε 
περιορισμό και όχι απαγόρευ-
ση εισόδου των προσφύγων, 
ή το AfD, που επέκρινε την 
παραμονή προσφύγων στη 
Γερμανία και όχι οπουδήποτε, 
σήμερα ευρύτερα διατυπώ-
νονται θέσεις για «κλειστά 
σύνορα»/ πιο αυστηρό έλεγχο 
των συνόρων κι απελάσεις.

Αντίστοιχου αντιδρα-
στικού χαρακτήρα είναι το 
διάταγμα Τραμπ περί απα-
γόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ 
πολιτών μουσουλμανικών 
χωρών, καθώς και η μελέτη 
πρότασης για διαχωρισμό 
μάνας- παιδιού στους διερχό-
μενους μετανάστες.

Κοινωνικές παροχές
Γνωρίζοντας τα οξυμμένα λαϊκά προβλήματα εν καιρώ κρίσης, οι 

εθνικιστές ποντάρουν στην ανάδειξή τους. Μιλούν για καταπολέμηση της 
ανεργίας, συνήθως των γηγενών έναντι των αλλοδαπών, υπόσχονται μείω-
ση των φόρων και εν γένει κάποιες κοινωνικές παροχές. Προσπαθούν έτσι 
και να εδραιώσουν την επιρροή τους και να συνδράμουν στην απορρόφη-
ση των κραδασμών της ταξικής πάλης, ως εφεδρεία εξάλλου της τάξης που 
υπηρετούν.

Δημοκρατικές ελευθερίες
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη οδήγησαν τη γαλλική κυβέρ-

νηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να απαγορέ-
ψει τις διαδηλώσεις. Συγχρόνως, οι ιθύνοντες της ΕΕ εξισώνουν φασισμό- 
κομμουνισμό και διώκουν αγωνιστές της Αριστεράς.

Πιστή στην παραπάνω κατεύθυνση, η ακροδεξιά που βρίσκεται σε 
κυβερνητική θέση (Ουγγαρία, Πολωνία) έχει δώσει δείγματα γραφής απα-
γορεύοντας τον κομμουνισμό και τα σύμβολα που παραπέμπουν σε αυτόν. 
Μάλιστα, η Λεπέν είναι κατατοπιστική: «Όσον αφορά τα δημοκρατικά δι-
καιώματα, η παράταξη θεωρεί πως δεν είναι αρνητικός ο περιορισμός τους, 
εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για το καλό της πατρίδας». Καθόλου τυχαία δεν 
είναι, λοιπόν, η συζήτηση που ανοίγουν για καταστρατήγηση ελευθεριών, 
ιδιαίτερα μειονοτικών πληθυσμών.

5 σημεία για τη Χρυσή Αυγή

Στη χώρα μας, ήταν πρώτο το ΛΑΟΣ εκείνο που έφτασε να αναλάβει κυ-

βερνητικά ηνία, από κοινού με ΠΑΣΟΚ- ΝΔ. Σήμερα, χαρακτηριστικό για τις 
απόψεις των υπόλοιπων φασιστικών μορφωμάτων κι ενισχυμένο σε εκλο-
γική επιρροή είναι το κόμμα της Χρυσής Αυγής (ΧΑ). Κι αυτή δεν ξεφεύγει 
από τα πλαίσια υποταγής στο ντόπιο κεφάλαιο και την εξάρτηση. Το 
αποδεικνύουν τα ίδια τα αιτήματά της:

1) Περίοπτη θέση στο πρόγραμμά της κατέχει το κήρυγμα για εθνική 
ανεξαρτησία. Πρόκειται σαφώς για ένα ψεύτικο κήρυγμα, αφού την ίδια 
στιγμή αρνείται να πει «έξω από ΕΕ», αντίθετα υπερασπίζεται μια «ΕΕ των 
πατρίδων». Συμμορφωμένη κι αυτή, όπως η αστική τάξη, στο καθεστώς 
εξάρτησης της χώρας μας, δεν μπορεί και δεν θέλει να πει ότι οι λαοί δεν 
έχουν ανάγκη από προστάτες. Ακόμα και τα λοξοκοιτάγματά της προς 
Ρωσία είναι στο κενό, όπως στο κενό έπεσαν αντίστοιχες βλέψεις (Καρα-
μανλής) για αλλαγή προστάτη τα προηγούμενα χρόνια.

2) Το ίδιο ενδεικτική της υποτέλειας της είναι η θέση της για ελληνική 
ΑΟΖ 12 ναυτικών μιλίων. Από τη μία, εκφράζοντας τις βλέψεις της αστικής 
τάξης για αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή, η ΧΑ εγκλωβίζει τον 

λαό στα αιματοβαμμένα σχέδια 
των ιμπεριαλιστών, αναπαράγει 
τη λογική της «εθνικής ενότητας», 
δυναμιτίζει τη φιλία των λαών. Από 
την άλλη, παραμένει ένα ερώτη-
μα το αν αναφέρεται σε ΑΟΖ της 
αστικής τάξης εις βάρος της Τουρ-
κίας ή ΑΟΖ των… ιμπεριαλιστών 
πατρώνων, που θα σπεύσουν να 
την αξιοποιήσουν.

3) Από την εκλογική της κιόλας 
ανάδειξη, η ΧΑ πλασαρίστηκε σαν 
αντιμνημονιακή δύναμη. Ωστό-
σο, η αντίθεσή της στο μνημόνιο 
εξαντλείται στο ότι αυτό αποτελεί 
εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Γι’ 
αυτό και δεν έχει κανένα πρόβλη-
μα, για παράδειγμα, με το ξεπού-
λημα του συσσωρευμένου εθνικού 
πλούτου, αρκεί να διασφαλιστεί το 
μερτικό του ελληνικού κεφαλαίου 
στη μοιρασιά της πίτας.

4) Συγχρόνως, ζητά να πληρώσουν οι προδότες, να καταργηθεί η 
βουλευτική ασυλία, ακόμα και να διαγραφεί το χρέος! Ίσως αυτά τα αιτή-
ματα να φαντάζουν ριζοσπαστικά αλλά μόνο τέτοια δεν είναι.

Αφενός, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ερμηνεία που κάνουν οι φα-
σίστες για την κρίση είναι ίδια με την κυρίαρχη, την αστική. Η κρίση είναι 
τάχα κρίση σπατάλης, κλεφτών, κακής διαχείρισης, και σε καμιά περίπτωση 
δομική του συστήματος, με έντονη τη σφραγίδα των ιμπεριαλιστών και 
τη μεταφορά πλούτου από μέσα προς τα έξω και από κάτω προς τα πάνω. 
Αφετέρου, το να «πληρώσουν οι προδότες» δεν συνεπάγεται σύγκρουση με 
την αντιλαϊκή πολιτική αλλά μια αποπροσανατολιστική στοχοποίηση προ-
σώπων, που αποτελούν μόνο ενεργούμενα των ντόπιων εκμεταλλευτών. Κι 
αυτό ακόμα όμως γίνεται για να προσεταιριστούν τη λαϊκή οργή, κι όχι γιατί 
πραγματικά έχουν στην απέναντι το κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό.

5) Οι φασίστες παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί, «ούτε αριστεροί 
ούτε δεξιοί». Η ίδια η πραγματικότητα, ωστόσο, τσαλακώνει το αντισυστη-
μικό προφίλ τους. Οι δολοφονίες μεταναστών, οι διαμαρτυρίες στα σχολεία 
που φοιτούν προσφυγόπουλα και σε περιοχές όπου βρίσκονται hotspot 
καταδεικνύουν ότι για τις φασιστικές ομάδες, εχθρός είναι ο μετανάστης, 
το πιο εκμεταλλευόμενο κομμάτι της εργατιάς. Η γραπτή θέση τους για 
απέλαση, εγκλεισμό και έλεγχο εμβασμάτων των μεταναστών απλά το 
επιβεβαιώνει.

Στα παραπάνω προστίθενται οι επιθέσεις στην αριστερά, η στάση στο 
πλευρό της εργοδοσίας, κατά των εργατών και των αγώνων που δίνουν 
(χαλυβουργία, ναυπηγεία Περάματος). Σε κάθε περίπτωση, για τη ΧΑ υπερι-
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σχύει το «κοινό καλό» επιχειρηματία –εργάτη, άρα το καλό του επιχειρημα-
τία…

Ιδιαίτερα όσον αφορά τον συνδικαλισμό και τις δημοκρατικές ελευθερί-
ες, αξίζει να επισημανθεί η θέση της ΧΑ για κατάργηση του ασύλου και των 
παρατάξεων στο Πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι το πρόβλημα της εκπαίδευσης 
δεν είναι οι ταξικοί φραγμοί κι η εντατικοποίηση, η πολιτική του κεφαλαίου 
ενάντια στα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, αλλά η Αριστερά κι οι συλλογι-
κοί αγώνες που την αντιπαλεύουν.

Συμπερασματικά, οι φασίστες επιδιώκουν έναν λαό τρομοκρατημένο, 
να ψάχνει την εσωτερική απειλή του μετανάστη, κομμουνιστή, αριστερού, 
απεργού, ομοφυλόφιλου και κάθε είδους «διαφορετικού» ή αδύναμου, 
αποδεχόμενο ταυτόχρονα την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την ιμπερια-
λιστική εξάρτηση.

Κι ο λαός;

Ο λαός, που όχι απλά ρημάζεται από τα βάρβαρα μέτρα και την ιμπε-
ριαλιστική παρέμβαση, αλλά χόρτασε αυταπάτες για εύκολες λύσεις τα 
τελευταία χρόνια, προφανώς προσεγγίστηκε και από φασιστικές ομάδες. Το 
ερώτημα είναι, σε περίοδο κινηματικής νηνεμίας και έντασης της επίθεσης, 
πώς ερμηνεύονται τα υψηλά ποσοστά ακροδεξιών κομμάτων.

Υπάρχουν απόψεις στην Αριστερά που θέλουν τον ψηφοφόρο της 
ακροδεξιάς να είναι πάντα και φασίστας. Στην ουσία, παραβλέπουν ότι η 
άνοδός της τροφοδοτείται από ένα αντιδραστικό και αντιλαϊκό πολιτικό 
κλίμα εσωτερικά και παγκόσμια, από τη δεξιά μετατόπιση του πολιτικού 
σκηνικού, την εντεινόμενη φασιστικοποίηση, τη γενικότερη απαξίωση του 
πολιτικού προσωπικού.

Φτωχά λαϊκά στρώματα, μεσοστρώματα, νεολαία, κόσμος που δεν 
δηλώνει «ιδεολογική συμφωνία» με τα εν λόγω μορφώματα, εκφράζει 
στρεβλά την οργή του προς το σύστημα, πέφτοντας στην παγίδα του δήθεν 
«αντισυστημικού» χαρακτήρα της. Ειδικά τη ΧΑ τη βλέπουν σαν «τιμωρό» 
των «πολιτικών», που είναι «κλέφτες και ψεύτες» ενώ οι χρυσαυγίτες, με 
τον τσαμπουκά τους, θα τους απαλλάξουν από τα προβλήματά τους, σε μια 
λογική ανάθεσης. Επίσης, ο αγώνας ενάντια στην εξάρτηση και την εκμε-
τάλλευση δυστυχώς υποκαθίσταται από τις εθνικιστικές απαντήσεις.

Σημαντικό κομμάτι ερμηνείας του φαινομένου αποτελεί, συνεπώς, η 
αδυναμία της Αριστεράς να χαράξει αριστερή διέξοδο για λαό και νεολαία.

Ανάγκη ενός Μετώπου Αντίστασης

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Κόκκινος 
Στρατός τσάκισε τον φασισμό, κι αυτό 
ήταν πρώτα απ’ όλα αποτέλεσμα της πολι-
τικής ήττας που επέφερε η πάλη των λαών. 
Για να φτάσουμε εκεί, το κομμουνιστικό 
κίνημα, μέσα από δοκιμασίες, διατύπωσε 
κι ακολούθησε την τακτική των «λαϊκών 
μετώπων». Σήμερα, ούτε προελαύνει ο φα-
σισμός προς την εξουσία ούτε το επανα-
στατικό κίνημα είναι συγκροτημένο. Αυτό 
δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να 
διδαχτούμε από την εμφάνιση των λαών 
στο προσκήνιο, από την εποποιία του 
δικού μας ΕΑΜ- ΕΛΑΣ. Κι ας επισημάνουμε 
«μόνο» τη στάση αναμέτρησής τους με το 
σύστημα, στο πεδίο της ταξικής πάλης, 
στη σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό 
για να είναι αφέντες στο τόπο τους, 
στη σύγκρουση με το κεφάλαιο για μια 
κοινωνία απελευθερωμένη από την 
καταπίεση.

Στην Ελλάδα, η κυρίαρχη Αριστερά, δέ-
σμια των αντιλήψεών της για την ουδετε-
ρότητα του κράτους και τη συνδιαχείριση, 
είτε ζητάει από αυτό να βγει εκτός νόμου η 

ΧΑ/ να κλείσουν τα γραφεία της, στόχο τον οποίο αναγάγει σε κεντρικό, είτε 
δεν βλέπει άλλη λύση από τη λαϊκή εξουσία- λαϊκή οικονομία, που όπως θα 
έρθει δια μαγείας (δια κάλπης), έτσι αυτόματα θα εξαφανίσει και τη ΧΑ.

Λείπει, επομένως, η αναφορά στο μαζικό λαϊκό κίνημα που θα βάλει 
μπροστά τα προβλήματά του, θα ανασυγκροτηθεί, θα πάψει να ναι πα-
ρακολουθητής των εξελίξεων και θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. 
Περισσεύουν, ωστόσο, οι αυταπάτες για κοινοβουλευτικές ανατροπές και 
εύκολες λύσεις, που στο κάτω- κάτω έχουν καταρρεύσει από την πολιτική 
πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων.

Αφήνεται άπλετο έδαφος στην πατριδοκαπηλία και τον εθνικισμό, αφού 
αποσιωπάται ο διαχρονικός ρόλος του ιμπεριαλιστικού παράγοντα στη 
χώρα μας.

Εξαντλούνται αριστερές και αναρχικές συλλογικότητες στο δίπολο φασι-
σμός- αντιφασισμός, αποκόβοντας το ζήτημα της φασιστικοποίησης ως 
κρατικής πολιτικής, και καταλήγουν έτσι να προκρίνουν τις ομάδες κρού-
σης και τη στρατιωτικού χαρακτήρα αντιπαράθεση με τους φασίστες.

Συνδυασμό των δύο προηγούμενων, της υποτίμησης του ιμπεριαλισμού 
και της εμμονής στον αντιφασισμό, συνιστά η ερμηνεία της Αριστεράς για 
τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπου οι Δυτικοί, στην αντιπαράθεσή τους με τη 
Ρωσία, στήριξαν την άνοδο ναζιστών στην εξουσία. Οι προσπάθειες περιο-
ρισμού των αντιθέσεων είτε σε εσωτερικό ζήτημα των κυρίαρχων αστικών 
δυνάμεων στην Ουκρανία είτε σε αντιπαράθεση ναζισμού- δημοκρατίας, 
αποκρύπτουν την πραγματική ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση.

Άραγε, στη σημερινή φάση, συμβάλλουν αυτές οι πρακτικές και τοπο-
θετήσεις στη σύγκρουση με την πολιτική της επίθεσης και της φασιστικο-
ποίησης, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα υποστήριξης των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων κι ελευθεριών με συλλογικό τρόπο, στον χώρο που ο καθένας 
ζει, εργάζεται, σπουδάζει; Ή υποτάσσονται στον υπάρχοντα αρνητικό συ-
σχετισμό, κατά τον οποίο «οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα»;

Οι ανάγκες μας κοιτούν προς τα αλλού. Χρειαζόμαστε ένα μέτωπο αντί-
στασης- διεκδίκησης, με αντιιμπεριαλιστικό- αντικαπιταλιστικό- αντι-
συνδιαχειριστικό προσανατολισμό, ενάντια στον φασισμό και τη φασι-
στικοποίηση, που του ανοίγει δρόμο, ενάντια στον πόλεμο, από κοινού με 
πρόσφυγες και μετανάστες. Σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι απαραίτητες και 
οι πρωτοβουλίες κοινής δράσης στην Αριστερά, για να μπορέσει ο λαός και 
η νεολαία να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στον φασισμό.
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10 χρόνια μετά από το φοιτητικό κίνημα 
του ‘06-‘07

«Τίποτα δεν είναι όπως πριν! Τώρα οι φοιτητές 
και οι σπουδαστές ξέρουν. Ξέρουν και δε γυρίζουν 
πίσω. Βρίσκονται στο πεδίο της πάλης και του 
αγώνα, ζουν και συνειδητοποιούν πως ανήκουν στο 
ποτάμι που παλεύει για να αλλάξει τον κόσμο, στις 
δυνάμεις που συγκρούονται με την αντίδραση και 
τη βαρβαρότητα του γερασμένου κόσμου. Μεγάλα 
εμπόδια βρίσκονται μπροστά αλλά η νεολαία μπήκε 
ήδη σε αυτή την διαδρομή. Αυτή είναι η μεγάλη 
νίκη της!».

Με αυτά τα λόγια τελείωνε το Editorial του 
«Εναύσματος» της άνοιξης του 2007. Είναι 
γραμμένα λίγες βδομάδες μετά την ψήφιση του 
νόμου-πλαίσιο, όταν οι στρατιές των ΜΑΤ αιμα-
τοκύλισαν μια από τις μεγαλύτερες φοιτητικές 
διαδηλώσεις της μεταπολίτευσης (35.000 στο 
κέντρο της Αθήνας). Στις γραμμές αυτές συνο-
ψίζεται με μεγάλη σαφήνεια ο απολογισμός των 
Αγωνιστικών Κινήσεων για τον μεγάλο φοιτητικό 
ξεσηκωμό που συγκλόνισε για μια χρονιά όλη την 
χώρα, αλλά και άνοιξε τον δρόμο των μεγάλων 
συγκρούσεων, τον οποίο διάβηκε μια ολόκληρη 
γενιά τη δεκαετία που πέρασε. 

Πριν περάσω σε μια εξιστόρηση κάποιων 
γεγονότων σε αντιπαραβολή με τη σημερινή κα-
τάσταση, θα ήθελα να σημειώσω ότι 
δεν έχω να αφαιρέσω ή να προσθέ-
σω ούτε ένα «και» στις απόψεις και 
εκτιμήσεις εκείνου του Εναύσματος. 
Όχι επειδή δεν περιείχε ελλείψεις 
και αδυναμίες. Ίσως μπορούμε να 
πούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα 
είναι γεμάτο από αυτές. Αλλά επειδή 
ήταν και είναι συστατικό στοιχείο 
της άποψης των Αγωνιστικών Κινή-
σεων ότι η σχέση υποκειμένου-μα-
ζών συγκροτείται στη βάση των 
εκάστοτε πραγματικών δεδομένων 
και επίδικων του κινήματος. 

Και οι Αγωνιστικές Κινήσεις, 
όντας η δύναμη εκείνη που υπηρε-
τούσε και υπηρετεί τη γραμμή της 
Αντίστασης μέσα στο φοιτητικό 
κίνημα, έδωσαν κάθε ικμάδα των 
μικρών τους δυνάμεων, βρισκόμε-
νες στην πρώτη γραμμή εκείνου του 
αγώνα. Έδωσαν όμως την ίδια στιγ-
μή μια πολιτική μάχη εμπροσθοφυ-
λακής, υπερασπιζόμενες το ίδιο το 
πολιτικό περιεχόμενο του κινήματος 
και των αιτημάτων που ανέδειξε. Θα 
λέγαμε μάλιστα ότι το κίνημα εκείνο 
είχε πολλούς «πατεράδες», πολλές 
«πρωτοπορίες», από τα ΕΑΑΚ και 
την αναρχία μέχρι την ΚΝΕ (με τον 
δικό της, ιδιαίτερο τρόπο: απουσι-

άζοντας…). Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι 
Αγωνιστικές Κινήσεις αισθάνθηκαν πιο άνετα από 
κάθε άλλον μέσα σε ένα μαζικό κίνημα στο οποίο 
δεν αποτέλεσαν την πρωτοπορία. Δέκα χρόνια 
μετά, μια ματιά στα υλικά των δυνάμεων της 
αριστεράς, δείχνει την αλήθεια: ο νόμος-πλαίσιο 
και ό, τι τον συνοδεύει θεωρείται δεδομένο και 
αντικειμενική πραγματικότητα για την κυρίαρχη 
φοιτητική αριστερά, για πολλούς δεν υφίσταται 
καν ως ζήτημα.

Όταν οι φοιτητικές εκλογές του Απρίλη του 
2006 επιβεβαίωναν τους αρνητικούς συσχετι-
σμούς στο φοιτητικό κίνημα, τίποτα δεν προδί-
καζε αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Τα 
στελέχη της ΔΑΠ ετοιμάζονταν για τις εκδρομές 
στη Μύκονο, η ΚΝΕ κατέγραφε για ακόμα μια 
χρονιά την πρωτοκαθεδρία της στα πλαίσια του 
φοιτητικού κινήματος, και οι Αγωνιστικές Κινή-
σεις πάσχιζαν με την «πρωτοβουλία ενάντια στον 
νόμο της αξιολόγησης» να αναδείξουν τα επίδικα 
της επίθεσης που κοντοζύγωνε. Κίνηση που απα-
ξιώθηκε από τα ΕΑΑΚ σαν «αμυντική» και χωρίς 
«προσανατολισμό». Αξίζει να αναφέρουμε τις 
συζητήσεις που έπαιρναν και έδιναν στα πλαίσια 
της τότε εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στα 
πανεπιστήμια: Μπορούν οι σύλλογοι να αποτελέ-
σουν πεδίο έκφρασης της νεολαίας ή αποτελούν 
άραγε «νεκρό σώμα» του πάλαι ποτέ φοιτητικού 
κινήματος; Οι «φοιτητές» (όλοι έτσι αόριστα, 
χωρίς κάποιο ταξικό πρόσημο) έχουν μήπως εν-

σωματωθεί; Μπορεί να νικήσει ένα κίνημα χωρίς 
ένα συγκροτημένο οραματικό υπόβαθρο; Και εν 
τέλει «μετά τον νόμο, τι»;

Αυτές είναι σε κάθε εποχή οι απόψεις της 
αδράνειας και της υποταγής, που προσπαθούν να 
ενδυθούν τάχα ρεαλιστικά επιχειρήματα για να 
σπείρουν την απογοήτευση στον κόσμο του αγώ-
να. Και αν σήμερα ανακυκλώνεται ακριβώς η ίδια 
επιχειρηματολογία, είναι επειδή και πάλι χάσκει 
μπροστά στον φοιτητόκοσμο το ίδιο δίλημμα: 
αντίσταση ή υποταγή; 

Ένας αγωνιστής που φιλοδοξεί να φανεί 
χρήσιμος στο κίνημα, πρέπει, χωρίς να παραβλέ-
πει τον αρνητικό συσχετισμό, να κλείσει τα αυτιά 
του απέναντι στις φωνές της υποταγής. Γιατί τον 
εμποδίζουν να ακούσει τον κόσμο που βράζει 
από οργή για την καθημερινότητα που του επι-
βάλλουν.

Μαινόταν τότε η βαθύτερη αναζήτηση στους 
κόλπους του κινήματος, για το ποιος θα πρέπει 
να είναι ο «προγραμματικός» μας λόγος, η περί-
φημη «πρόταση για την παιδεία», σαν αναγκαίο 
στοιχείο για την πολιτικοποίηση του αγώνα. 
Μάλιστα, υπήρχε έντονο το συνήθειο για τις φοι-
τητικές δυνάμεις εκείνο τον καιρό, να βάζουν στα 
πλαίσια πάλης στοιχεία της τότε προγραμματικής 
τους αντίληψης ως προαπαιτούμενα και για την 
πιο απλή δράση σε επίπεδο συλλόγου.

Ο πυρήνας των ρεφορμιστικών απόψεων 
ήταν και παραμένει ο ίδιος για ένα ευρύ φάσμα 

Καμαρέτσος Κώστας,
ΚΚΕ (μ-λ)

Ο φοιτητικός ξεσηκωμός 
και η μεγάλη νίκη του
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δυνάμεων, και έχει να κάνει με την αντίληψή τους 
για την εκπαίδευση. Η «ενιαία ανώτατη», «ενιαία 
πανεπιστημιακή» ή «ελευθεριακή» εκπαίδευση 
αποτελούσαν τους δήθεν οραματικούς στόχους 
της ΚΝΕ, των ΕΑΑΚ και της αναρχοαυτονομίας. 
Λέμε δήθεν οραματικούς, γιατί ακριβώς την 
κρίσιμη στιγμή, εκείνη που οι μάζες έσπασαν τον 
φραγμό της αδράνειας, μόνο τέτοιοι στόχοι δεν 
πλαισιώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα. Και είναι 
χαρακτηριστικό, ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί χώροι 
έκτοτε εγκατέλειψαν πλήρως τα «ολοκληρωμέ-
να» τους προγράμματα και δεν τα επανέφεραν 
ποτέ στο προσκήνιο.

 «Τον Μάη του 2006, ο αγώνας δεν ξεκίνησε 
επειδή κάποιοι έκριναν ότι είναι “συνετό” και 
“σωστό” να ξεκινήσει. Ξεκίνησε ως ανάγκη του 
ίδιου του κόσμου απέναντι στην επίθεση και τις 
συγκεκριμένες της αιχμές, και με την δύναμη του 
κόσμου –κόντρα σε πολλές εκτιμήσεις, προβλέψεις 
αναλύσεις- έφτασε ως εδώ! Το ίδιο αναρμόδιοι με 
το ξεκίνημά του είναι όσοι εμφανίζονται σήμερα 
“αρμόδιοι” να τον σταματήσουν» (Ανακοίνωση των 
Αγωνιστικών Κινήσεων, 29 Μάρτη 2007, σε μια κρί-
σιμη καμπή για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων).

Έτσι ακριβώς συνέβη: οι φοιτητές των λαϊκών 
στρωμάτων, αυτοί που πέρασαν με χίλιους 
κόπους των οικογενειών τους στο πανεπιστήμιο, 
όταν διαπίστωσαν ότι τα μέτρα της τότε κυβέρ-
νησης τους πετάνε έξω από τις σχολές, αντέδρα-
σαν σαν χείμαρρος. Ήταν η νεολαία του «κανα-
πέ», η «απολίτικη» γενιά, οι «ενσωματωμένοι». 
Την πρώτη εβδομάδα των μαζικών κινητοποι-
ήσεων, μετρήθηκαν 60 καταλήψεις. Τη δεύτερη 
εβδομάδα 210, την τρίτη 370 και την τέταρτη 
415 –το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
είχε παραλύσει. Πρώτα, τα δελτία ειδήσεων 
έθαψαν το ζήτημα. Ύστερα, μίλησαν για φοιτητές 
που «θέλουν να χάσουν μάθημα». Και μετά την 
ολομέτωπη αντιπαράθεση χιλιάδων φοιτητών 

με την αστυνομία την 8η Ιούνη 2006 στο κέντρο 
της Αθήνας, η κυβέρνηση απέσυρε άρον-άρον το 
νομοσχέδιο.

Όσο για το… κόμμα της εργατικής τάξης; 
Αυτό κι αν ξεφτιλίστηκε! Αφού πρώτα επιχείρησε 
να καπελώσει το κίνημα, περιφέροντας αποφά-
σεις 40 Διοικητικών Συμβουλίων ως «συντονι-
στικό συλλόγων», πρότεινε κινητοποιήσεις «την 
ημέρα κατάθεσης του νόμου». Και όταν τελικά ο 
κόμπος έφτασε στο χτένι, ψέλλισε ότι «τα παιδιά 
των εργατικών οικογενειών δεν πρέπει να χάνουν 
εξάμηνα», για να γιουχαριστεί και να απομονωθεί 
από το φοιτητικό κίνημα.

Για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο, οι φοιτη-
τικοί σύλλογοι πλημμύριζαν τις Πέμπτες τους 
δρόμους τις χώρας, συγκροτημένοι ως σώμα 
αντίστασης και αντιπαράθεσης με την κυβέρνη-
ση. Ενώθηκαν πάνω στο κοινό αίτημα «να μην 
περάσει ο νόμος-πλαίσιο», πλαισιωμένο από τον 
Γενάρη του ίδιου έτους από το αίτημα «να μην 
περάσει η αναθεώρηση του άρθρου 16». Μήνα 
με τον μήνα, η αντιπαράθεση εντεινόταν και 
έπαιρνε πιο κεντρικά χαρακτηριστικά, αγκα-
λιαζόταν από νέες δυνάμεις: τους μαθητές και 
τους απεργούς καθηγητές. Ως αποτέλεσμα του 
παρατεταμένου φοιτητικού αγώνα, η κυβέρνη-
ση φοβόταν να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο 
κρίσιμο αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Η αναθεώρηση 
του Συντάγματος στάλθηκε επίσης στον κάλαθο 
των αχρήστων. 

Αυτό υπήρξε άλλωστε και το πρόβλημα των 
δυνάμεων που οργανωτικά ηγεμόνευαν στο κί-
νημα, διεκδικώντας τον τίτλο της «πρωτοπορίας» 
του αγώνα. Πρωτοπορία ενός αγώνα δεν υπήρξε 
ποτέ μια δύναμη που σέρνεται πίσω από ένα 
κίνημα το οποίο είναι συγκροτημένο σε διαφορε-
τική πολιτική βάση από εκείνη που η ίδια ευαγγε-
λίζεται. Και αυτό ήταν ακριβώς το πρόβλημα της 
ΕΑΑΚ: βρέθηκε σε έναν αγώνα που από την αρχή 

θεωρούσε «λίγο και αμυντικό», βρέθηκε να 
τρέχει πίσω από ένα αίτημα το οποίο είχε 
απορρίψει ως «αίτημα οπισθοφυλακής». 
Το ΝΑΡ θεωρούσε πολιτικό πρόβλημα το 
ότι την στιγμή που «οι δρόμοι έκαιγαν», 
δεν μπορούσε να περάσει στοιχεία του 
αντικαπιταλιστικού προγράμματος ή του 
λεγόμενου «κόκκινου συντάγματος» που 
θα έπρεπε να «αντιπροτείνει» το κίνημα. 
Την ίδια στιγμή, ΑΡΑΣ και ΑΡΑΝ αναζητού-
σαν την εκλογική αποτύπωση. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι δυνάμεις 
αυτές απονέκρωσαν τα συντονιστικά των 
συλλόγων και τα οδήγησαν στον εκφυλι-
σμό, συνεπικουρούμενες από τη διαλυτική 
δράση της αναρχοαυτονομίας. Αποδιορ-
γάνωσαν τη βάση στήριξης των τοπικών 
συλλόγων, σέρνοντας κάθε δεκαπενθήμε-
ρο τον κόσμο στην Αθήνα για πανελλαδική 
πορεία, ελπίζοντας σε ένα «κεντρικό γεγο-
νός- αποψιλώνοντας έτσι τις συνελεύσεις. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τάσεις αυτές 
έδωσαν μια 18ωρη(!) ολονύκτια μάχη στο 
συντονιστικό της Θεσσαλονίκης για να 
ανατρέψουν τις αποφάσεις των συλλόγων 
για πορεία στην πόλη, χωρίς εν τέλει να τα 
καταφέρουν. Για να ρίξουν οι ίδιες δυνάμεις 
λευκή πετσέτα όταν άρχισε η αντεπίθεση 
της ΔΑΠ, σαλπίζοντας εκλογές και αρνού-
μενες να κάνουν συντονισμένο απολογι-

σμό του αγώνα. Προείχε γι’ αυτές η συγκρότηση 
του «πόλου»…

Σίγουρα κάποιος όμως θα μπορούσε να κάνει 
και σε εμάς κριτική. Δεν γύρισε τελικά πίσω η 
νεολαία; Πού είναι σήμερα το φοιτητικό κίνημα 
και σε τι κατάσταση είναι οι σύλλογοι; Τι απέ-
μεινε από το μεγαλειώδες κίνημα; Απέμειναν 
συγγράμματα να διανέμονται. Πιάτα φαγητό 
να σερβίρονται. Σπίτια να παραχωρούνται στις 
εστίες. Δεν υπάρχουν δίδακτρα. Χιλιάδες φοι-
τητών που θα είχαν διαγραφεί πήραν το πτυχίο 
τους. Υπάρχουν συγκροτημένα όργανα πάλης και 
συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ναι, υπάρχουν αυτά 
τα «λίγα και αμυντικά», αυτά τα δικαιώματα που 
ακόμα και σήμερα είναι απαραίτητα για τα παιδιά 
των λαϊκών στρωμάτων ώστε να μπορέσουν να 
σπουδάσουν. Ήταν το κίνημα που τα διέσωσε, 
κάτι που μέλλει να ανακαλύψουν και οι σημερι-
νές «ενσωματωμένες γενιές» των φοιτητών.

Όσο για το πολιτικό ζήτημα, δεν αποφύγα-
με ποτέ την απάντηση αυτή: το ανέβασμα του 
πολιτικού επιπέδου του κινήματος ούτε σήμερα 
αποτελεί ζήτημα «εργαστηρίου» αλλά υφίστα-
ται πάνω στην αντιμετώπιση των πραγματικών 
δεδομένων που αντιμετωπίζουμε. Τη διαδρομή 
της νεολαίας προς τα μπρος δεν την περιγρά-
ψαμε ποτέ ευθύγραμμη. Και αν τη μεγάλη 
παλίρροια του ‘06- ‘07, του Δεκέμβρη του ‘08 και 
το ‘10-‘12 διαδέχεται σήμερα η άμπωτη, εμείς 
λέμε ότι οι άμπωτες ήταν εξ’ αρχής «μέσα στον 
λογαριασμό». Η διαδρομή της αντιπαράθεσης 
θα συνεχίσει, γιατί οι όροι που τη συγκρότησαν, 
οι ανάγκες των λαϊκών δυνάμεων και η επίθεση 
του συστήματος είναι ακόμα παρούσες. «Μεγάλα 
εμπόδια βρίσκονται μπροστά αλλά η νεολαία 
μπήκε ήδη σε αυτή την διαδρομή. Αυτή είναι η 
μεγάλη νίκη της!»
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Η ιστορία της ανέγερσης του γηπέδου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια 
κρατάει χρονιά και μάλιστα, τον τελευταίο καιρό, η κατάσταση έχει ξεφύγει 
με οργανωμένους οπαδούς της να τρομοκρατούν όποιον εκφράζει άποψη 
αντίθεσης στα επιχειρηματικά και ζημιογόνα για την περιοχή σχέδια της 
ΠΑΕ ΑΕΚ. Πολλά μπορούν να ειπωθούν και εμείς θα προσπαθήσουμε να 
επικεντρωθούμε σε ορισμένα σημεία που θεωρούμε, ότι πρέπει να αναλυ-
θούν,  για να βγουν κάποια ουσιαστικά πολιτικά συμπεράσματα.

Τα σχέδια του Μελισσανίδη

Παρά τα όσα ακούγονται για τη δημιουργία ενός γηπέδου-σπίτι όλων 
των αεκτζήδων, ο Μελισσανίδης, ως γνήσιος επιχειρηματίας, θέλει να 
φτιάξει ένα γήπεδο όχι «γιατί νοιάζεται για την ΑΕΚ», αλλά για τα δικά του 
σχέδια και συμφέροντα. Ενδεικτικό είναι, ότι, για την υλοποίηση του έργου, 
αναμένεται να πάρει κονδύλια ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ από την 
Περιφέρεια Αττικής, την ίδια ώρα που πετσοκόβονται μισθοί, συντάξεις, 
προσωπικό σε σχολειά και νοσοκομεία. Παράλληλα, το τελικό σχέδιο για τη 
Ν. Φιλαδέλφεια δεν αφορά 
μόνο τον χώρο του γηπέ-
δου, αφού είναι γνωστό, ότι 
εταιρίες συμφερόντων Με-
λισσανίδη έχουν αγοράσει 
οικόπεδα πέριξ του χώρου, 
με σκοπό τη δημιουργία 
εμπορικού κέντρου τύπου 
Mall. Μέσα στα σχέδια είναι 
και η καταπάτηση του 5% (6 
στρέμματα) του άλσους της 
Ν. Φιλαδέλφειας που απο-
τελεί πνεύμονα πρασίνου 
για την ευρύτερη περιοχή. 
Γίνεται εμφανές, λοιπόν, ότι 
η δημιουργία τέτοιων έργων 
δεν έχει καμία σχέση με τις 
ανάγκες του λαού και της 
νεολαίας, αλλά έρχεται να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις των καπιταλιστών 
για περισσότερα κέρδη. Με αυτές τις επιδιώξεις έχει εναρμονιστεί πλήρως 
και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία, με τροπολογία που κατέθεσε στη 
Βουλή, άνοιξε τον δρόμο για την ανέγερση του γηπέδου.

Φίλαθλοι ή στρατιωτάκια;

Για άλλη μια φορά μέσα σε 3 χρονιά, ο οπαδικός στρατός του Μελισσα-
νίδη προσπάθησε με παρακρατικές και φασιστικές μεθόδους να φιμώσει 
και να τρομοκρατήσει οποιοιδήποτε φωνή εναντιώθηκε στις τραμπούκικες 
επιθέσεις σε βάρος συλλογικοτήτων (Στρούγκα και Λαϊκή Συνέλευση Ν. 
Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας). Βέβαια οι επιθέσεις αυτές έχουν πιο βαθιά 
ιδεολογικά χαρακτηριστικά, αφού θέτουν καθαρά υπό αμφισβήτηση τα δη-
μοκρατικά δικαιώματα του κόσμου της γειτονιάς και τη δυνατότητά του να 
οργανώνεται και να αντιστέκεται. Οι τραμπούκοι του Μελισσανίδη, έχοντας 
τη διπλή ταυτότητα του φασίστα και του οπαδού-στρατιώτη, τίμησαν αυτά 
που πρεσβεύουν με την υπεράσπιση των επιχειρηματικών σχεδίων ενός 
καπιταλιστή και ταυτόχρονα ενός προέδρου-αφεντικού, του οποίου κάθε 
επιθυμία είναι γι’ αυτούς διαταγή.

Προσεγγίζοντας τον οπαδισμό

Με βάση αυτά τα γεγονότα, τίθεται το ερώτημα: «τι σημαίνει να είσαι 
οπαδός;» Αν ρωτήσεις κάποιον τι τον χαρακτηρίζει ως οπαδό, θα σου πει: 

«η αγάπη μου για την ομάδα». Είναι όμως μόνο αυτό; Αρχικά, σε έναν σύν-
δεσμο οπαδών δραστηριοποιούνται κατά βάση λαϊκά κομμάτια της κοινω-
νίας (στην πλειοψηφία νεολαία), τα οποία, επηρεαζόμενα από την επίθεση 
του συστήματος και την έλλειψη αριστερής, κινηματικής διεξόδου, βλέ-
πουν ως μόνη διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (οικονομικά, 
κοινωνικά κ.λπ.) την εκτόνωσή τους κάθε Κυριακή στο πέταλο. Διαπαιδα-
γωγούνται σε μια νοοτροπία, με βάση την οποία βλέπουν ως εχθρό, όποιον 
δεν υποστηρίζει την ομάδα τους. Οι σύνδεσμοι, με την ανοχή και υποκί-
νηση της εκάστοτε διοίκησης, χρησιμοποιούνται σαν ένα εργαλείο για την 
ευκολότερη διακίνηση ναρκωτικών στα μέλη τους και τον εφοδιασμό τους 
συχνά με δολοφονικό εξοπλισμό (μαχαίρια, σιδερογροθιές, όπλα) για την 
εξόντωση των «εχθρών». Επίσης, η αμφισβήτηση που μπορεί να εκφράζε-
ται από οπαδούς απέναντι στο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό/ιμπεριαλιστι-
κό σύστημα, μια που κι οι ίδιοι νιώθουν στο πετσί τους στην επίθεσή του, 
είτε θα διαμορφώνεται -λόγω απουσίας κινήματος- στη βάση του στείρου 
«αντιμπατσικού» και «αντιφασιστικού», είτε θα ελέγχεται πλήρως από την 
κατεύθυνση του «NO POLITICA» που περνάνε οι αρχισυνδεσμίτες. Μια κα-

τεύθυνση, που έχει σκοπό 
να αποπροσανατολίσει 
την οργή του κόσμου από 
οποιαδήποτε άποψη με 
πολιτικό/ταξικό πρόση-
μο και αναγνώριση των 
πραγματικού εχθρού, κα-
θιστώντας τον υποχείριο 
του κάθε αρχισυνδεσμίτη 
και μεγαλοεπιχειρηματί-
α-προέδρου. Αξιοσημείω-
το βεβαία είναι, ότι στους 
συνδέσμους που υπάρχει 
το «NO POLITICA» ανθούν 
οι -καθόλου no politica- 
φασιστικές απόψεις, κάτι 
που είναι αναμενόμενο 
καθώς, όποιος δεν παίρνει 

θέση απέναντι στην επίθεση τους συστήματος, στην ουσία τη σιγοντάρει.

Σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις

Όσο και να θέλει το σύστημα (κυβερνήσεις, διοικήσεις, UEFA) να απο-
στειρώσει τα γήπεδα από την πολιτική, ο κόσμος του γηπέδου, ως κομμάτι 
της κοινωνίας, πληττόμενο από την επίθεση κυβερνήσεων και κεφαλαίου, 
συχνά νιώθει την ανάγκη να θέσει το δικό του κινηματικό στίγμα (βλέπε 
πανό αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, αντικυβερνητικά και αντιφασιστι-
κά συνθήματα κ.λπ.). Κι όσο θα ξεσπούν αγώνες και αντιστάσεις, αυτές οι 
φωνές θα πυκνώνουν και μέσα στα γήπεδα.  Ενδεικτικά είναι, εξάλλου, τα 
παραδείγματα, όπου σε περιόδους κινήματος, ακούστηκαν συνθήματα και 
ανέβηκαν πανό στις εξέδρες με σαφείς πολιτικές αιχμές. Είναι αυτό αρκετό; 
Μάλλον όχι, αλλά σίγουρα οφείλεται και στην απουσία μιας Αριστεράς με 
προοπτική ευρύτερα στην κοινωνία. Για εμάς, ο αγανακτισμένος κόσμος 
που πάει στο γήπεδο, για να «ξεφύγει» για 2 ώρες, δεν πρέπει να χαριστεί 
στο σύστημα και στους φασίστες, αλλά να κερδηθεί από τις επαναστατικές, 
αριστερές ιδέες. Τότε και τα γήπεδα μπορούν να αποτελέσουν πεδίο πολιτι-
κής έκφρασης, στοχοποιώντας το σύστημα σαν τη βασική αιτία που γεννά 
τη φτωχιά, την ανεργία και την εξαθλίωση και δεν θα κλείνουν το μάτι στα 
σχεδία του κάθε μεγαλοεπιχειρηματία και σε φασιστικές πρακτικές. Βασική 
προϋπόθεση γι’ αυτό, είναι η ίδια η συμμετοχή του «κόσμου των γηπέδων», 
ως αναπόσπαστο κομμάτι του λαού, σε κάθε εστία αντίστασης που ξεσπά, 
στο ίδιο το εργατικό και λαϊκό κίνημα.

Το σύστημα γεννάει την οργή…
ο οπαδισμός την εγκλωβίζει!

Στεφάνου Θανάσης,
ΑΣΟΕΕ

Σωτηρίου Γιάννης,
Φυσικό Αθήνας
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Φέτος, 65 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ν. Μπελογιάννη, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μέσω της Βουλής, διοργάνωσε έκθεση κι εκδήλωση στην 
Αμαλιάδα, με τη συμμετοχή του ΚΚΕ. Μια κυβέρνηση υποταγμένη στο ξένο 
κεφάλαιο και τα συμφέροντά του, που εξαθλιώνει τον λαό και τη νεολαία, 
είχε το θράσος να θέλει να «τιμήσει» έναν κομμουνιστή, έναν ήρωα της 
λευτεριάς και της ανεξαρτησίας. Τέτοιες «τιμές» καμία σχέση δεν έχουν με 
εκείνες που πρέπει να αποτίσουν οι νέες γενιές,κρατώντας τους αγώνες 
ζωντανούς στο σήμερα. Πόσο μάλλον δεν είναι τιμές που«οφείλουν» να τις 
στηρίζουν με την παρουσία τους δυνάμεις με αναφορά στο κίνημα.

«Δεκάδες φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημμα: να ζω προδίδοντας 
τις πεποιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω, παραμένοντας 
πιστός σ’ αυτές. Πάντοτε προτίμησα τον δεύτερο δρόμο».Αυτός ήταν ο 
Μπελογιάννης. Από τα πρώτα γυμνασιακά του χρόνια, γοητεύτηκε από 
τις επαναστατικές ιδέες, έγινε μέλος της ΟΚΝΕ, της νεολαίας του ΚΚΕ, και 
έπειτα μέλος του ΚΚΕ. Έμεινε αλύγιστος μπροστά σε φυλακές, εξορίες και 
βασανιστήρια και πιστός πάντα στα ιδανικά του, τη λευτεριά, την ειρήνη, 
την ανεξαρτησία.

Η γνωστή δίκη Μπελογιάννη άρχισε το 1951.Η κατηγορία βασίστηκε 
στον Αναγκαστικό Νόμο 509/1947,που είχε ψηφιστείμε τις ευχέςτων Αμε-
ρικάνων και του βασιλιά. Σύμφωνα με αυτόν, το ΚΚΕ θεωρήθηκε παράνο-
μο, προδοτικό και ξενοκίνητο κόμμα που δρούσε ενάντια στην εδαφική 
ακεραιότητα της Ελλάδας. Η απολογία του στη δίκη είναι συγκλονιστική. 
Στην υπερασπιστική γραμμή του συνηγόρου 
του, ότι ήταν «μικρός και παρασύρθηκε», 
απάντησε ότι ήταν κομμουνιστής και θα 
παλεύει πάντα για τις ιδέες του. Το διεθνές 
κύμα αλληλεγγύης που ξέσπασε δεν 
κατάφερε να αποτρέψει την εκτέλεση, 
η οποία κι έγινε στις 3 το πρωί της 
Κυριακής της 30ης Μάρτη του 1952.

Ο Μπελογιάννης είχε την ικανό-
τητα να στηρίξει τους συντρόφους 
του τόσο με τη συμμετοχή του στους 
αγώνεςόσο καιιδεολογικά. Όσο 
βρισκόταν στις φυλακές της Αίγινας 
και του Ακροναυπλία, στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, επιδόθηκε στη 
συγγραφή του έργου του «Το ξένο 
κεφάλαιο στην Ελλάδα», ένα θεωρη-
τικό αναλυτικό εργαλείο με το οποίο 
επιχειρεί να ερμηνεύσει τον ρόλο 
του ξένου κεφαλαίου στην Ελλά-
δα. Αναλύει τη διείσδυσή του στη 
χώρα μαςαπό την ίδρυση κιόλας της 
ντόπιας αστικής τάξης. Δίνει έμφαση 
στον εξωτερικό δανεισμό, ως μορφή 
απομύζησης από το ξένο κεφάλαιο του 
παραγόμενου από τον ελληνικό λαό 
πλούτου και εδραίωσης της εξάρτη-
σης της χώρας.Καταλήγει ότι ο 
λαός πρέπει και μπορεί να 
σταθεί χωρίς προστάτες.

Η ίδια η πολιτική 
πραγματικότητα τον 
επιβεβαίωνε και 
τον επιβεβαιώνει. Ο 
Μπελογιάννης και 
οι σύντροφοί του 

εκτελέστηκαν από το εξαρτημένο ελληνικό κράτος και τον αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό, επειδή ήταν κομμουνιστές και πάλευαν προκειμένου ο λαός 
να έχει την εξουσία στα χέρια του.Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, 
το καθεστώς της εξάρτησης και της εκμετάλλευσης στη χώρα μας παραμέ-
νει. Είναι σήμερα που οι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ξεζουμίζουν οικονομι-
κά τη χώρα και την κρατούν προσδεμένη στις πολιτικές- στρατιωτικές τους 
επιδιώξεις, με το ντόπιο κεφάλαιο να παραχωρεί ό, τι του ζητηθεί.

Ποια είναι, λοιπόν, η ιστορική «τομή» που η χώρα, από την εξάρτηση, 
πέρασε στην… ανεξαρτησία, έγινε ιμπεριαλιστική και ισότιμη –ή έστω ανι-
σότιμα αλληλοεξαρτώμενη(!)- με τις ιμπεριαλιστικές χώρες, όπως αναλύει 
η κυρίαρχη Αριστερά; Μήπως το σπουδαίο καθήκον της ανεξαρτησίας το 
εκπλήρωσε μια αστική τάξη που ούτε θέλει ούτε μπορεί να το εκπληρώσει; 
Επιπλέον, ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη γραμμή πάλης του 
ΚΚΕ του ’40 με τη γραμμή διαχείρισης και κοινοβουλευτισμού που δια-
μόρφωσε το ΚΚΕ τις επόμενες δεκαετίες και υιοθετεί μέχρι σήμερα όλη η 
ρεφορμιστική Αριστερά;

Αν επιμένουμε, θα βρούμε πράγματι μια τομή. Αυτή όμωςαφορά 
τις ίδιες τις δυνάμεις που έχουν εξαφανίσει από την αιματολογία τους 
τη σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό: είναι η ήττα του εργατικού- λαϊκού 
κινήματος, η γέννηση του ρεφορμισμού και των σύγχρονων αδιέξοδων 
αναλύσεών του.

Από κει και πέρα, αν θεωρούμε ότι οι δίκες για τα προοδευτικά πολιτικά 
φρονήματα ανήκουν στο παρελθόν, ας παρακολουθήσει 

κανείς -εν έτη 2017- τις δίκες της ΑΤΙΚ, στο Μόναχο. 
Ας δει κάθε προσπάθεια του κεφαλαίου σε εγ-

χώριο και διεθνές επίπεδο να καταπνίξει κάθε 
φωνή αντίστασης, κάθε αγώνα που ξεσπά. 

Να διαλύσει τα συνδικαλιστικά δικαιώμα-
τα εργαζομένων και νεολαίας, να βγάλει 
εκτός νόμου την απεργία, να τσακίσει 
το πανεπιστημιακό άσυλο.Η πάλη των 
λαών, όμως, είναι αδύνατον να σταματή-
σει όσο υπάρχει εξάρτηση και καταπίεση. 
Είναι αυτή που γεννά αγωνιστές όπως τον 
Μπελογιάννη και τους συντρόφους του, 
που τους ώθησε να θυσιάσουν μέχρι και τη 

ζωή τους.
Ο Νίκος Ζαχαριάδης γράφει για τον Μπε-

λογιάννη: «Στέλεχος με θεωρητική μαρξι-
στική κατάρτιση κι ατσαλωμένο στην πάλη, 

δούλεψε σ’ όλους τους τομείς δουλειάς. 
Και μέσα στο Κόμμα σαν διαφωτιστής 

και σαν οργανωτής σε λαϊκούς αγώνες, 
και με την πένα και το όπλο, και με το 
οργανωτικό του ταλέντο, τα ‘βγαλε 
άξια πέρα σ’ όλους τους τομείς πάλης. 
Είχε πάντα στραμμένο το αυτί του 
στον πόνο και τους αναστεναγμούς 

του Λαού μας, ήξερε πάντα να τον 
διδάσκει μα και να διδάσκεται απ’ 

αυτόν».Και κλείνει:«Η νεολαία 
μας όλη ας θυμάται κι ας τιμά 

τον Μπελογιάννη».Μέσα από 
τους δικούς μας αγώνες, 

λοιπόν, ας τιμήσουμε τον 
Νίκο Μπελογιάννη... ΚΟΙ-

ΜΗΣΟΥ ΗΣΥΧΑ. ΕΜΕΙΣ 
ΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ!

Φωτοπούλου Ελένη,
Φυσικό Πάτρας

«Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα! 
Με την καρδιά μας και το αίμα μας»



Φωτοπούλου Κατερίνα,
Ιατρική Θεσσαλονίκης
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«Για μας ο κινηματογράφος είναι η σημαντικότερη 
από όλες τις τέχνες» - Β. Ι. Λένιν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας με την Οκτωβριανή Επανάσταση, οι μπολσεβίκοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέδειξαν ως άμεση προτεραι-
ότητα το πολιτιστικό μέτωπο. Η Διακήρυξη για την τέχνη του Λένιν το 1922 υπήρξε το έναυσμα για να ξεδιπλωθεί αυθόρμητα και από τα κάτω η ανάγκη 
καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. Στον κινηματογράφο, ονομάστηκε Ρώσικος Σοβιετικός Φορμαλισμός και σαν καλλιτεχνικό ρεύμα έμεινε γνωστό 
ως Ρώσικη Πρωτοπορία.

Το 1922, ήταν ξεκάθαρο για την ηγεσία του Κόμματος ότι η πορεία για τη δημιουργία μιας νέας σοσιαλιστικής κουλτούρας απαιτούσε την γνώση και 
κριτική αφομοίωση των επιτευγμάτων του καπιταλισμού. Ωστόσο, οι τάξεις των καλλιτεχνών και των διανοουμένων στην πλειοψηφία τους είχαν σταθεί 
ουδέτερα ή και εχθρικά απέναντι στην επανάσταση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η πολιτιστική οικοδόμηση ξεκίνησε με νέους καλλιτέχνες ένθερμους υποστη-
ρικτές της επανάστασης, οι οποίοι είτε είχαν επηρεαστεί βαθιά από τον ευρωπαϊκό Μοντερνισμό που ανθούσε τότε, είτε ήταν οπαδοί της δημοτικής 
ρώσικης παράδοσης, οδηγώντας σε δύο διακριτά ρεύματα, από τη μία τα κινήματα του Φουτουρισμού και του Κονστρουκτιβισμού και από την άλλη η 
Προλέτκουλτ. Και παρά τις έντονες και διακριτές αντιθέσεις τους, η στάση τους απέναντι στο παρελθόν ήταν κοινή: ρήξη με το παρελθόν και δημιουργία 
μιας νέας σοσιαλιστικής και προλεταριακής τέχνης. Η στάση του ΚΚΣΕ ήταν ανοχή αλλά και σταθερή κριτική προς αυτά τα ρεύματα. Ο Λένιν άλλωστε 
θεωρούσε ότι η συνολική άρνηση του παρελθόντος εξέφραζε στοιχεία μικροαστικής αδημονίας, που παράβλεπε τις υπαρκτές αρνητικές συνθήκες και την 
ιστορική διαδικασία. 

Αν επικεντρωθούμε περισσότερο στα πρώτα δύο ρεύματα, από όπου ξεπήδησαν και τα σημαντικότερα έργα της περιόδου αυτής, τους λεγόμενους 
αριστερούς καλλιτέχνες, θα διακρίνουμε κάποια στοιχεία που επηρέασαν εκ βάθρων τη νεοσύστατη τότε τέχνη του κινηματογράφου. Τη δεκαετία του ‘20, 
υπήρξε μια στροφή προς την εξερεύνηση και χρήση των μηχανών στα πλαίσια της Τέχνης. Γι’ αυτό στράφηκαν ιδιαίτερα προς την φωτογραφία, το φωτο-
μοντάζ και τον κινηματογράφο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, προσπά-
θησαν να εκφράσουν την αντίληψή τους περί ρεαλισμού, χρη-
σιμοποιώντας τη διαλεκτική και τους νόμους των αντιθέσεων 
ως θεωρητικά εργαλεία. Η τεχνική του μοντάζ ειδώθηκε ως 
το καλύτερο μέσο για να εκφραστούν και να απεικονιστούν 
οι αντιθέσεις στη κοινωνία. Καθοριστική θεωρείται η συμβο-
λή του Άιζενσταϊν (πέντε φάσεις που στηρίζονται στην αρχή 
θέση- σύνθεση- αντίθεση) και του Βερτώφ (κινηματογράφος- 
μάτι) στην εξέλιξη του μοντάζ και της σκηνοθεσίας. 

Αξίζει να γίνει μια ιδιαίτερη μνεία στη συμβολή του Σερ-
γκέι Άιζενσταϊν. Είναι ο δημιουργός που επινόησε το μοντάζ- 
ατραξιόν, την προσπάθεια για εφαρμογή της διαλεκτικής 
στον κινηματογράφο. Για τη διαλεκτική, το σύνολο είναι με-
γαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους τμημάτων. Έτσι, ο 
Αϊζενστάϊν συνδέοντας διαφορετικά, φαινομενικά άσχετα με-
ταξύ τους πλάνα, κατάφερνε να παράγει ένα αποτέλεσμα που 
ξεπερνούσε κατά πολύ τη δύναμη του κάθε πλάνου ξεχωρι-
στά. Οι πρωτοπορίες που εισήγαγε μπορούν να γίνουν πλέον 
κατανοητές μέσα από τα έργα του. Στην ταινία «Η Απεργία» 
(1925), μπορούμε να αντιληφθούμε τις πέντε μορφικές 
κατηγορίες που εισάγει κάνοντας χρήση του μεταφορικού 
μοντάζ, δημιουργώντας εντυπώσεις μέσα από τη διαδοχική 
διαλεκτική σύγκρουση των εικόνων. Ήταν η πρώτη φορά 
στην ιστορία του κινηματογράφου που το μοντάζ έπαυε να 
χρησιμοποιείται απλώς για τη συγκόλληση των επιμέρους 
πλάνων αλλά χρησιμοποιούνταν σαν αυτόνομο εκφραστικό μέσο. Συνεχίζοντας, στο αριστούργημα του «Το θωρηκτό Ποτέμκιν» (1925), εισάγει ένα νέο 
χαρακτηριστικό, την έλλειψη μεμονωμένων ηρώων. Ο πρωταγωνιστής γίνεται η μάζα, εξυψώνοντας το συλλογικό έναντι του ατομικού. Ταυτόχρονα και 
λόγω αυτού, τα πλάνα παύουν να εστιάζουν σε ένα πρόσωπο αλλά είναι μακρινά για να καλύπτουν το πλήθος. Παρόλο που υπήρξε βασικός εκπρόσωπος 
της Ρώσικης Πρωτοπορίας, η συμβολή του και έπειτα στο ρεύμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού θεωρείται σπουδαία.

Προχωρώντας προς την δεκαετία του ‘30, η ΕΣΣΔ βρίσκεται εν μέσω σημαντικότατων αλλαγών, με την διαδικασία της εκβιομηχάνισης, της κολεκτι-
βοποίησης, της αλλαγής των σχέσεων παραγωγής και της σύσφιξης της εργατοαγροτικής συμμαχίας να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό απαιτούσε από την 
Τέχνη και τους καλλιτέχνες να λάβουν θέση και αναβαθμισμένο ρόλο. Το 1934 γίνεται το Πανσοβιετικό συνέδριο για την Τέχνη και εκεί τίθενται κεντρι-
κά οι καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. Ο αυθόρμητος επαναστατικός πειραματισμός της δεκαετίας του 1920 (ρώσικη πρωτοπορία) δίνει τη θέση του στην 
αποκαλούμενη «στράτευση», στην ανάδειξη των καθηκόντων των πνευματικών ανθρώπων και του κινηματογράφου και στη στήριξη του σοσιαλιστικού 
οικοδομήματος. Η εισαγωγή του ήχου στον κινηματογράφο έρχεται να αναβαθμίσει τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά αυτόν του τον ρόλο. Ο Σοσιαλιστικός 
Ρεαλισμός έθετε τις βάσεις για έναν σοσιαλιστικό λαϊκό πολιτισμό με νέα μορφή και νέο περιεχόμενο. Βλέπει τον κόσμο στην εξελικτική του πορεία, ανα-
καλύπτει στοιχεία προοπτικής και αναδεικνύει τα έργα σε ενεργό παράγοντα προόδου και διαμόρφωσης χαρακτήρων σοσιαλιστικών ανθρώπων. Γιατί εκεί 
ακριβώς στοχεύει ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Όπως λέει ο Στάλιν, οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι «οι μηχανικοί των ανθρώπινων ψυχών».

Αντί επιλόγου, θα παρατεθούν κάποια χαρακτηριστικά έργα και καλλιτέχνες της περιόδου εκείνης. Ξεκινώντας από την Ρώσικη πρωτοπορία: στον κινη-
ματογράφο έχουμε τον Άιζενσταϊν (Απεργία, Θωρηκτό Ποτέμκιν), τον Βερτώφ (Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή), στην ποίηση τον Μαγιακόφ-
σκι. Στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό: στον κινηματογράφο έχουμε τους αδελφούς Βασίλιεφ (Τσαπάγιεφ), τον Ντοβζένσκο (Γη), στη λογοτεχνία τον Γκόρκι (Η 
μάνα, Οι μικροαστοί), στο θέατρο τον Στανισλάβσκι και στη ζωγραφική τον Μπρόντσκι.

ΘΩΡΗΚΤΟ ΠΟΤΕΜΚΙΝ
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