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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ  

ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
 
 

[Το κείµενο αυτό προτείνεται από αυτούς που το υπογράφουν ως βάση ανοιχτής συζήτησης και συνδια-
µόρφωσης σε ανοιχτή πανελλαδική διαδικασία που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου στην Αθήνα] 
 
«Το µεγάλο ελάττωµα των επαναστατών που έχουν γαλουχηθεί µε οποιαδήποτε από τις παραλλαγές που 
προέρχονται από τον κλασικό µαρξισµό, είναι ότι τείνουν να σκέφτονται τις επαναστάσεις σαν να 
συµβαίνουν σε συνθήκες που µπορούν, τουλάχιστον σε αδρές γραµµές, να προβλεφθούν, να σχεδιαστούν 
και να οργανωθούν. Στην πράξη όµως δεν είναι έτσι. 
Ή µάλλον, οι περισσότερες από τις µεγάλες επαναστάσεις που έχουν λάβει χώρα ξεκίνησαν σαν 
''σηµαντικά δρώµενα'' και όχι σαν σχεδιασµένες παραγωγές. Ενίοτε έχουν προκύψει γοργά και 
απροσδόκητα µέσα από ότι φαινόταν σαν συνηθισµένες µαζικές διαδηλώσεις, ενίοτε µέσα από την 
αντίσταση στις πράξεις των εχθρών τους, ενίοτε µε άλλους τρόπους –όµως δεν παίρνουν παρά σπάνια, αν 
όχι ποτέ, τη µορφή που προσδοκούν τα οργανωµένα επαναστατικά κινήµατα, ακόµη και όποτε αυτά είχαν 
προβλέψει πως επίκειται να ξεσπάσει επανάσταση. Γι’ αυτό και το κριτήριο για το µεγαλείο των 
επαναστατών ήταν ανέκαθεν η ικανότητά τους να ανακαλύπτουν τα νέα και απροσδόκητα χαρακτηριστικά 
των επαναστατικών καταστάσεων και να προσαρµόζουν την τακτική τους σε αυτά.»  

(Ερικ Χοµπσµπάουµ , «Επαναστάτες») 
 
Βγαίνουµε από µια εποχή όπου κυριαρχούσε η ήττα του εργατικού κινήµατος και της Αριστεράς και ο 
εξοβελισµός της εξέγερσης και της επανάστασης σε ένα απροσδιόριστο και µακρινό µέλλον. Και έχουµε 
ήδη εισέλθει σε µια εποχή όπου η εξέγερση δεν είναι ουτοπία αλλά υπαρκτή στους δρόµους του σήµερα, η 
επανάσταση είναι ανάγκη και δυνατότητα του τώρα. Είναι η στιγµή όπου, σύµφωνα µε την περίφηµη 
φράση του Λούκατς, «το ταξίδι τέλειωσε, το ταξίδι αρχίζει»! 
 Η έκπληξη του «συµβάντος»-∆εκέµβρης 2008, που προκάλεσε τόση αµηχανία στην παραδοσιακή 
αριστερή σκέψη, έσπασε τον φαύλο κύκλο των «δυνατοτήτων» που προσφέρονται µέσα στα πλαίσια µιας 
πολιτικής της αντιπροσώπευσης και του κράτους, καθιστώντας δυνατό αυτό που φάνταζε αδύνατον: την 
εξέγερση, και µαζί µε αυτή τα ίχνη µιας άλλου τύπου πολιτικής, µιας αντιθεσµικής, και γι' αυτό απείθαρχης 
πολιτικής απέναντι σε όλους τους καθεστωτικούς φορείς.              
 Η εξέγερση του ∆εκέµβρη, ως παράδειγµα-προάγγελος µιας γενικευµένης αναταραχής 
στον αναπτυγµένο καπιταλισµό (έτσι, άλλωστε, τον εκτίµησαν και τον φοβήθηκαν τα εγχώρια 
και διεθνή αστικά επιτελεία), έρχεται σε ρήξη µε την κυρίαρχη αντίληψη της πολιτικής της 
Αριστεράς: µε την αντίληψη της αντιπροσώπευσης από το κόµµα ή το µέτωπο, µε την εργαλειακή 
υπαγωγή των κινηµάτων στα σχέδια των κάθε είδους «πρωτοποριών», µε την κοινοβουλευτικού τύπου 
«αλλαγή των συσχετισµών», αλλά και µε την αντίληψη της πολιτικής που αναπαράγει και καθαγιάζει τις 
κοινωνικές ταξινοµήσεις και ιεραρχίες του συστήµατος. 
 Η ποίηση των νέων εξεγερτικών συµβάντων καθώς και η βαρβαρότητα της κατάστασης 
και των προοπτικών του συστήµατος θέτουν άµεσα και επιτακτικά το ερώτηµα µιας νέας 
χειραφετικής πολιτικής και ενός δρόµου καθολικά ανταγωνιστικού προς το σύστηµα. Είναι αυτό 
το ερώτηµα που αναζωογονεί και απαιτεί εδώ και τώρα την επαναστατική απάντηση στην κρίση. Είναι το 
ερώτηµα της κοµµουνιστικής επαναθεµελίωσης, ως προσπάθεια µέσα στο καµίνι της καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας και των εξεγέρσεων που θα ακολουθήσουν να ανασυσταθεί ο τόπος, το περιεχόµενο και οι 
µορφές της επαναστατικής πολιτικής και της εργατικής χειραφέτησης. Σ' αυτή την υπόθεση θέλουµε να 
συµβάλουµε, συνειδητοποιώντας ότι η ανταπόκριση σε αυτά τα ερωτήµατα, δεν αφορά απλά κάποια 
ζητήµατα τακτικής, ούτε είναι ιδιοκτησία κάποιου ιδεολογικού και πολιτικού ρεύµατος, ή, πολύ 
περισσότερο, ενός κοµµατικού φορέα. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα αποτελεί συνολική ανάγκη της 
εποχής µας, στοίχηµα για όλα τα ρεύµατα που από διαφορετικούς δρόµους προσεγγίζουν την 
επαναστατική υπόθεση απέναντι στον ολοκληρωτικό καπιταλισµό της κρίσης και της ανάπτυξης ενάντια 
στα εργατικά δικαιώµατα.  
 Με αυτή την έννοια, όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι κριτήριο για τη φυσιογνωµία και 
τη δράση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, και πρώτα απ' όλα του ίδιου του ΝΑΡ, που από την 
ίδρυσή του προσπάθησε να συνδεθεί µε αυτά τα ερωτήµατα και που σήµερα βρίσκεται σε ένα 
κρίσιµο σταυροδρόµι καθώς η κρίση και η εξέγερση του ∆εκέµβρη θέτουν µε νέους όρους τα 
ζητήµατα. Αυτό αφορά και το χαρακτήρα της συζήτησης, η οποία δεν µπορεί να διεξαχθεί µε όρους 
«ενδοαριστερού εµφυλίου» ανάµεσα στις οργανώσεις, ούτε αποκλειστικά µέσα σε αυτές, αλλά πρέπει να 
έχει το βλέµµα στραµµένο στα ερωτήµατα της εποχής µας και στις κοινωνικές αναµετρήσεις που έρχονται. 
Σε αυτή τη βάση µπορούµε και πρέπει να κάνουµε ένα αποφασιστικό βήµα στο δηµόσιο και πολιτικό 
χαρακτήρα της συζήτησης και στη συµµετοχή όλων των µελών και αγωνιστών σε αυτήν, δηλαδή στην 
ριζική υπέρβαση των «φραξιών» µε τις οποίες είναι γεµάτη η ιστορία του κοµµουνιστικού κινήµατος (µαζί 
και του δικού µας ρεύµατος).  
 Σαν συνεισφορά σε αυτήν την κατεύθυνση καλούµε, ως µέλη του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α, σε 
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συγκρότηση Τάσης συµβολής στην Κοµµουνιστική Επαναθεµελίωση:  
 Τάση αντιπαραθετική στη λογική των κλειστών οµάδων-φραξιών που έδιναν την µάχη γύρω από 
τις «ερµηνείες» της γραµµής και των ντοκουµέντων ή γύρω από την κατάληψη θέσεων στα όργανα και τις 
«ποσοστώσεις».  
 Κοµµουνιστική µε την έννοια της συνεισφοράς στον κοµµουνισµό της εποχής µας, στην 
αποτίµηση, κριτική και διάλογο µε όλα τα ρεύµατα του εργατικού κινήµατος, µε κριτήριο την 
αντικαπιταλιστική επανάσταση και την κοµµουνιστική απελευθέρωση. 
 Επαναθεµελίωση γιατί η αναγνώριση των σύγχρονων εξεγερτικών τάσεων και η αναζήτηση των 
επαναστατικών απαντήσεων δεν εξαντλείται στα εργαλεία, τα σχήµατα, τις δοµές και τις πρακτικές του 
παρελθόντος, αλλά απαιτεί από όλους µας να αλλάξουµε και να συνδεθούµε βαθύτερα µε τις σύγχρονες 
κοινωνικές τάσεις, να συµβάλλουµε στην επανανοηµατοδότηση του κοµµουνισµού.  
 Στόχος µας είναι η συµβολή στη διαµόρφωση κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισµικού 
ρεύµατος µιας επαναστατικής Αριστεράς της εποχής µας. Όχι σαν αριστερό άκρο της υπαρκτής 
Αριστεράς, ούτε ως κατέχουσα όλη την αλήθεια αποµονωµένη υπεροπτική πρωτοπορία. Και κυρίως όχι 
χρησιµοποιώντας τα µέσα της παλιάς πολιτικής και παίζοντας στο θέατρο που παραχωρεί κάθε φορά η 
αστική πολιτική. Αλλά ως δύναµη που µαζί µε το δυναµικό της εξέγερσης και των αγώνων ανιχνεύει και 
πειραµατίζεται τολµηρά µε µορφές και περιεχόµενα που θα δίνουν σάρκα και οστά στην εργατική πολιτική. 
Ως δύναµη καθολικής αµφισβήτησης του αστικού πολιτισµού. Ως δύναµη που συµβάλλει στη διαµόρφωση 
ενός νέου εργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος βάσης και χειραφέτησης. Τελικά ως δύναµη που 
εργάζεται για τη µετατροπή των εξεγέρσεων σε επαναστατική κατάσταση. 
 Θέλουµε να συµβάλουµε στο άνοιγµα της πιο δηµιουργικής, ισότιµης και µε όρους πραγµατικής 
εργατικής δηµοκρατίας συζήτησης, πριν απ' όλα εντός της οργάνωσής µας, και ταυτόχρονα µε όλους τους 
αγωνιστές που µοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και αναζητούν σύγχρονες επαναστατικές απαντήσεις, µε 
κριτήριο το καθοριστικό πεδίο του κινήµατος, των αγώνων, της πάλης, και όχι απλά την 
«κατάθεση µιας άποψης». Γι' αυτό δεν µας βρίσκει σύµφωνους η στατική -και µε αστικούς 
κοινοβουλευτικούς όρους τελικά- διαίρεση σε «µειοψηφία» και «πλειοψηφία». Όλοι είµαστε µειοψηφία 
µέσα στο ευρύτερο εργατικό και νεολαιίστικο κίνηµα, αλλά και όλοι µπορεί να είµαστε πλειοψηφία κάποια 
στιγµή σε ένα χώρο, σε έναν αγώνα ή σε ένα κίνηµα.  
 Η εργατική δηµοκρατία είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή επικύρωση του ποια 
είναι η «πλειοψηφούσα» άποψη. ∆ιαµορφώνει ένα εντελώς διαφορετικό έδαφος πάνω στο οποίο 
διεξάγεται ο διάλογος και η δράση. Υπερβαίνει την αστική αντίληψη της δηµοκρατίας αλλά και του 
δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού όπως αυτός κυριάρχησε στο κοµµουνιστικό κίνηµα. Συνδυάζει την 
έκφραση της πλειοψηφίας µε την κατοχύρωση στην πράξη του δικαιώµατος όλες οι απόψεις 
(εφόσον κρίνεται απαραίτητο) να τίθενται στην κρίση των αγωνιστών του κινήµατος. Εξάλλου, η 
ορθότητα της µιας ή της άλλης άποψης δεν κρίθηκε ποτέ στους τέσσερις τοίχους κάποιων γραφείων. 
Κρίθηκε από τη δυνατότητά της να έχει αποτελέσµατα στο µαζικό κίνηµα, στις πολιτικές πρωτοβουλίες, στη 
θεωρητική κριτική και αναζήτηση, συνολικά στο εγχείρηµα της αµφισβήτησης και ανατροπής του 
καπιταλισµού.  
 Έχουµε λοιπόν να συζητήσουµε πολλά και να πράξουµε ακόµα περισσότερα, ώστε να 
γίνουµε όλοι µας µέρος µιας νέας συλλογικής χειραφετικής θέλησης, γνώσης και πράξης. Γι' 
αυτό και, 20 χρόνια µετά την πρώτη πράξη ανυπακοής σε µια «σύµµετρη» προς το σύστηµα Αριστερά, 
δηλώνουµε ξανά «Προφανώς και δεν θα υπακούσουµε!». Θα ακολουθήσουµε το στίχο-προτροπή του 
Μπέκετ: ∆οκίµασε πάλι. Απότυχε πάλι. Απότυχε καλύτερα. 
 
1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΗ∆ΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ   
                                                                 
1.1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  
      ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. 
 
H εποχή µας κυριαρχείται από την κρίση, «ένα τσουνάµι από αυτά που βλέπουµε µια φορά κάθε αιώνα» 
όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FED, που έχει αποκτήσει διαστάσεις κοινωνικής καταστροφής για την 
εργατική τάξη και τη νεολαία. Σε αντίθεση µε τις µεταπολεµικές κρίσεις, η σηµερινή «κατάρρευση» 
ολόκληρων οικονοµικών κλάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο δεν γίνεται στο έδαφος του «κράτους 
πρόνοιας», ούτε υπό την απειλή του «υπαρκτού σοσιαλισµού», αλλά µέσα στην «έρηµη χώρα» των 
ανύπαρκτων εργατικών δικαιωµάτων που άφησε πίσω της η επέλαση των αντεργατικών µέτρων των 
τελευταίων δεκαετιών, η εποχή της «ανάπτυξης». 
 Η σηµερινή κρίση υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου είναι αποτέλεσµα του 
ολοκληρωτικού καπιταλισµού, που µε τα αλλεπάλληλα κύµατα αντεργατικών µέτρων, ιδιαίτερα από το 
'90 και µετά σφετερίστηκε ακόµα και τον αναγκαίο χρόνο εργασίας, το χρόνο δηλαδή που χρειάζεται κατά 
µέσο όρο ο εργαζόµενος για να εξασφαλίσει την απλή επιβίωσή του. Που διαµόρφωσε όλα αυτά τα χρόνια 
ένα εργατικό υποκείµενο µε νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά πιο πολυάριθµο αλλά και πιο πολύµορφο, χωρίς 
δικαιώµατα αλλά µε περισσότερες γνώσεις που σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του δεν µπορεί καν να 
καταναλώσει τα εµπορεύµατα. Που έφερε στο προσκήνιο την όξυνση όλων των αντιθέσεων και πρώτα από 
όλα τον χωρίς όρια κοινωνικό πόλεµο ενάντια στις δυνάµεις της εργασίας. 
 Η σηµερινή κρίση είναι και κρίση της καθολικής εµπορευµατοποίησης, καθώς είναι 
έκφραση του αποικισµού όλων των πηγών και πλευρών της ζωής από την καπιταλιστική αγορά και το 
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χρήµα, όπου όλα έχουν γίνει εµπόρευµα και έχουν αποκτήσει µια χρηµατιστηριακή τιµή. ∆εν υπάρχει 
βιώσιµη λύση που να είναι συµβατή µε το σηµερινό τρόπο παραγωγής και µε το επίπεδο καταναλωτικών 
αναγκών του αναπτυγµένου καπιταλισµού. Έρχεται, έτσι, µε ακόµη πιο δραµατικό τρόπο στο 
προσκήνιο το πρόβληµα όχι απλά του πόσος πλούτος παράγεται, αλλά του τι πλούτος παράγεται, 
και γίνεται φανερό ότι δεν αρκούν τα µονοσήµαντα σχήµατα περί «ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάµεων» για την ερµηνεία της κρίσης.  
 Το ίδιο απατηλή είναι και η υπεράσπιση της καπιταλιστικής ανάπτυξης σαν αντίδοτο στην 
κρίση, καθώς σήµερα βρισκόµαστε σε µια εποχή όπου όχι µόνο η κρίση, αλλά και η καπιταλιστική 
ανάπτυξη έχει δηµιουργήσει µια αφόρητη κατάσταση για τους εργαζόµενους. Όλα τα στοιχεία των 
προηγούµενων χρόνων (από τα εισοδήµατα και την ανεργία µέχρι τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων) 
δείχνουν ότι η κρίση είναι αναπόσπαστο στοιχείο, συνέπεια και ολοκλήρωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Αυτήν την καπιταλιστική ανάπτυξη εξακολουθεί να υπερασπίζεται σαν λύση η ρεφορµιστική Αριστερά, 
καθώς και ο αστικοποιηµένος συνδικαλισµός,  στην «παραγωγική», «κοινωνική», «οικολογική», «εθνική» 
εκδοχή της. 
 Όσο κι αν ψάξει κανείς σήµερα στις διάφορες «ρεαλιστικές» πολιτικές προοπτικές για τη 
«διέξοδο από την κρίση», δεν πρόκειται να βρει ούτε ένα ίχνος ρεαλισµού. ∆ηµοκρατικές 
κυβερνήσεις, αντιµονοπωλιακές αλλαγές, «εναλλακτικές» λύσεις και συγκυβερνήσεις, «λαϊκές οικονοµίες» 
και «δηµοκρατικές ανατροπές».  Κοινό σηµείο όλων αυτών των προτάσεων είναι η αποσύνδεση της 
κρίσης από τη βασική της αιτία, τον ίδιο τον ολοκληρωτικό καπιταλισµό, και άρα η πάλη ενάντια 
στις συνέπειες χωρίς διέξοδο για τους εργαζόµενους. Όλες οι αστικές και ρεφορµιστικές προτάσεις 
για την έξοδο από την κρίση, αποκρύπτουν το πιο σηµαντικό, ότι στο όνοµα της εξόδου από την κρίση, το 
κεφάλαιο διαµορφώνει, µε τους δικούς του όρους, τη νέα κοινωνία της µόνιµης οικονοµικής, κοινωνικής 
και πολιτικής ασφυξίας των εργαζοµένων, ανεξαρτήτως ύπαρξης κρίσης ή ανάπτυξης. 
 Το δίληµµα της εποχής µας δεν είναι να διαλέξουµε ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα µια δεδοµένη 
πολιτική, αλλά η αποδοχή ή απόρριψή της. ∆εν υπάρχει τρίτος δρόµος, ούτε κάποια περίοδος 
ανακούφισης. Η υπέρβαση της κρίσης είτε θα γίνει σε βάρος των εργαζοµένων είτε σαρώνοντας το 
σύστηµα που τις γεννά. Γι' αυτό στο προσκήνιο έρχεται περισσότερο από άλλοτε η κοµµουνιστική 
απελευθερωτική δυνατότητα ως µόνη διέξοδος από τη βαρβαρότητα του καπιταλισµού. Έτσι, στις 
σηµερινές συνθήκες, η απάντηση του εργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος στην κρίση είναι 
άρρηκτα δεµένη µε την αντικαπιταλιστική επανάσταση και την κοµµουνιστική απελευθέρωση. 
Γιατί απόκρουση της επίθεσης σηµαίνει µαταίωση βασικών στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου, 
αναγκαίων για την υπέρβαση της κρίσης του. Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάτω από ορισµένες συνθήκες δεν 
µπορούν να υπάρξουν επιµέρους νίκες του εργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος. Συνολική απόκρουση 
της επίθεσης, όµως, σηµαίνει τουλάχιστον έναν κοινωνικοπολιτικό συσχετισµό απ’ όπου προβάλλει η 
επαναστατική απειλή. Όχι µόνο δεν µπορεί να σταθεί µια «ενδιάµεση λύση» σήµερα, αλλά 
µπροστά σε κάθε σοβαρή προσπάθεια απόκρουσης της επίθεσης θα µπαίνει το ζήτηµα της 
ανατροπής της εξουσίας και της ριζικής αναδιοργάνωσης της κοινωνίας. 
 Εκτιµούµε ότι όπως τη δεκαετία του '90 η πτώση του “υπαρκτού σοσιαλισµού” και η επέλαση του 
νεοφιλελευθερισµού άνοιξαν τη συζήτηση για τη στρατηγική και πολιτική φυσιογνωµία της Αριστεράς, έτσι 
και σήµερα η µεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ο καπιταλισµός τις τελευταίες δεκαετίες και ο ∆εκέµβρης, η 
πιο σηµαντική εξέγερση µετά τη µεταπολίτευση, επιβάλλουν να ανοίξει µε νέους όρους η συζήτηση για την 
εργατική πολιτική και την κοµµουνιστική επαναθεµελίωση. Επιβάλλουν να µην αρκεστούµε στα «έτοιµα» 
σχήµατα, ή, ακόµα χειρότερα, στις χρεοκοπηµένες συνταγές του παρελθόντος.  
 
 
1.2  ∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ '08: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙ ΠΟΛΥ... 
 
Ένα χρόνο µετά την εξέγερση, το φάντασµα ενός νέου εργατικού ∆εκέµβρη πλανιέται πάνω από 
την αστική τάξη όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. ∆ύσκολα θα βρεθεί 
κάποιο αφιέρωµα για την κρίση που να µην αναφέρεται και στο «ελληνικό παράδειγµα» των ∆εκεµβριανών 
της εποχής µας. Ξέρουν καλά πως η συλλογική µνήµη του ∆εκέµβρη δεν έρχεται από το παρελθόν αλλά 
από το µέλλον, το µέλλον της κρίσης και των κοινωνικών αναµετρήσεων που είναι µπροστά. Είναι τέτοια η 
αγωνία να σβηστεί το µήνυµα της εξέγερσης, που επιστρατεύεται το σύνολο των ιδεολογικών και 
κατασταλτικών µέτρων, µε αποτέλεσµα το πρόσφατο όργιο καταστολής και των 1000 συλλήψεων και 
προσαγωγών, τις νέες δολοφονικές επιθέσεις σε αγωνιστές και διαδηλωτές, ακόµα και την επιστράτευση 
του «ακαδηµαϊκού κόσµου» που έσπευσε να συνδράµει όχι µόνο µε άρθρα και αφιερώµατα για τα 
χαρακτηριστικά του ∆εκέµβρη (προσπαθώντας να τον παρουσιάσει σαν ένα θέατρο χουλιγκανισµού χωρίς 
κοινωνική και πολιτική αναφορά) αλλά και άµεσα µε την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου.  
 Η εξέγερση του ∆εκέµβρη υπήρξε η σηµαντικότερη εξέγερση στη χώρα µας µετά τη 
µεταπολίτευση. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις βαθύτερες κοινωνικές-πολιτικές-ιδεολογικές-πολιτισµικές 
διεργασίες που την τροφοδότησαν, από το συνδυασµό της µε την κρίση-σταθµό του σύγχρονου 
καπιταλισµού και τις διεργασίες αναµόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
αλλά  και από τις νέες τάσεις και µορφές ριζοσπαστικοποίησης και πολιτικοποίησης που ανέδειξε. Και 
βέβαια από το οπλοστάσιο (κατασταλτικό, ιδεολογικό, πολιτικό) που κινητοποίησε απέναντί της ο αστικός 
συνασπισµός εξουσίας (κόµµατα, ΜΜΕ, κρατικός µηχανισµός κ.λπ.)  και συνεχίζει να κινητοποιεί σε όλα τα 
επίπεδα.  
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 Το εκρηκτικό πλέγµα τεσσάρων παραγόντων (κοινωνική εξαθλίωση, απουσία αξιόπιστης πολιτικής 
πρότασης, αξιακή, ιδεολογική και πολιτισµική στειρότητα, έλλειψη ουσιαστικής και αποτελεσµατικής 
συνδικαλιστικής και συλλογικής έκφρασης) που πυροδότησε τον ∆εκέµβρη, σηµάδεψε κάθε πλευρά του 
και θα οδηγήσει -άγνωστο µε ποια αφορµή - και σε νέες εξεγέρσεις. 
 Τα νέα στοιχεία που ανέδειξε ο ∆εκέµβρης, η µαζικότητα, η εκρηκτικότητα, η ανθεκτικότητα, 
η πολυµορφία, η ταχύτητα µε την οποία διαδόθηκε και το εύρος των δράσεών του (σε 25 πόλεις, σε 
θέατρα και χώρους τέχνης, σε ΜΜΕ και δηµαρχεία), µαζί µε τη διεθνή διάστασή του, ανέδειξαν µια σειρά 
δυνατοτήτων και αγωνιών της νεολαίας και των εργαζοµένων, και ειδικότερα της νέας εργατικής βάρδιας, 
που είναι κοινές τουλάχιστον στις ανεπτυγµένες µητροπόλεις τις Ευρώπης. Μετά και από την εµπειρία 
του ∆εκέµβρη µπορούµε να µιλήσουµε όχι µόνο για την ενότητα της επίθεσης του κεφαλαίου 
και των κυβερνήσεων του πανευρωπαϊκά αλλά και για τα πρώτα ψήγµατα και κυρίως τις 
δυνατότητες κοινού και συντονισµένου αγώνα των εργαζόµενων και της νεολαίας στην Ευρώπη. 
 Το κοινωνικό υποκείµενο που αποτέλεσε την «καρδιά» της εξέγερσης είναι µια πρωτότυπη, για τα 
ελληνικά δεδοµένα, σύνθεση-συνάντηση τµηµάτων της παιδείας και της εργασίας: µαθητές, φοιτητές, 
εργατική νεολαία της επισφαλούς εργασίας, της ελαστικότητας, της ανεργίας, αλλά και µεγαλύτερες γενιές 
µε τα ίδια χαρακτηριστικά, εργαζόµενοι και µετανάστες. Αυτά τα κοινωνικά τµήµατα βρίσκονται στον 
πυρήνα της παιδείας και της νέας εργασίας, στην καρδιά του µοντέλου απόσπασης υπεραξίας 
και εκµετάλλευσης που προώθησε ο ολοκληρωτικός καπιταλισµός τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό, 
άλλωστε, έκανε δυνατή την ευρύτατη λαϊκή απήχηση έως και στήριξη της εξέγερσης, αφού η πλειοψηφία 
της εργατικής τάξης αναγνώριζε, ακόµα και όταν δεν συµµετείχε ενεργά στις κινητοποιήσεις, 
χαρακτηριστικά της δικής της αγωνίας και αγανάκτησης απέναντι στην κατάργηση και των πιο στοιχειωδών 
δικαιωµάτων της. 
 Το υποκείµενο του ∆εκέµβρη έχει συνείδηση ή τουλάχιστον αίσθηση πως είναι βαθιά 
εκµεταλλευόµενο από το σύστηµα, δεν διακρίνει διαφορά ανάµεσα στα δύο µεγάλα κόµµατα και δεν 
ελπίζει σε καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής του συνολικά από τις κοινοβουλευτικές δυνάµεις, δεν 
εµπνέεται από τον ολοκληρωτικό συνασπισµό της Ε.Ε, αλλά αντιθέτως αναγνωρίζει το ρόλο της στην 
υπάρχουσα κατάσταση, ενώ δεν έχει καµιά αµφιβολία ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί πολεµική µηχανή ταγµένη 
στην υπηρεσία του καπιταλισµού. Υπό αυτή την έννοια το υποκείµενο του ∆εκέµβρη είχε πραγµατικά 
αντικαπιταλιστικά και εν δυνάµει επαναστατικά χαρακτηριστικά. Στοιχεία βέβαια που όσο δεν 
συγκροτούνται σε  επαναστατικό ρεύµα, λόγω και των αδυναµιών της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, 
κινδυνεύουν να µείνουν ανολοκλήρωτα. 
 Το γεγονός, µάλιστα, ότι νέοι και εργαζόµενοι από πολλούς κοινωνικούς χώρους (σχολεία, ΚΕΣ, 
ΙΕΚ, ελαστική εργασία κ.ά.) συµµετείχαν µε ορµή στις µάχες του ∆εκέµβρη, χωρίς όµως να µπορέσουν και 
οι ίδιοι αλλά και συνολικά το κίνηµα να διατηρήσει δοµές και περιεχόµενα που αναδείχθηκαν εκείνες τις 
µέρες (διαδικασίες βάσης σε σχολεία και γειτονιές, συµµετοχή στο αντιπολεµικό κίνηµα, στις πορείες 
αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα κ.ά.) και για την επόµενη περίοδο, καταδεικνύει, από τη µια, την κοινωνική 
και πολιτική αξία των εξεγέρσεων που αναµετρούνται µε το σύστηµα, για το πώς µπορούν να «ξυπνούν» 
και να συνενώνουν στην πάλη κοινωνικές δυνάµεις που δεν εµφανίζονταν στο προσκήνιο µέσα από τις 
«επί µέρους» κοινωνικές αναµετρήσεις της προηγούµενης περιόδου, αλλά, από την άλλη, αναδεικνύει το 
γεγονός πως ο µετασχηµατισµός των κατακτήσεων του ∆εκέµβρη σε κεκτηµένα για το ίδιο το 
κίνηµα είναι το βασικό ζήτηµα πάνω από το οποίο πρέπει να σκύψει η επαναστατική αριστερά ώστε οι 
επόµενοι ∆εκέµβρηδες να πάνε ακόµα πιο µπροστά. 
 Η εξέγερση του ∆εκέµβρη δεν προσδέθηκε πολιτικά σε κανέναν από τους πυλώνες του 
αστικού δικοµµατισµού. Αντίθετα, συγκρούστηκε -µε όλες τις αντιφάσεις και την ποικιλία ως προς το 
βάθος του- µε τη Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αντιλαϊκά κυβερνητικά σενάρια, αναδεικνύοντας -λιγότερο ή 
περισσότερο συνειδητά- το «κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων» αλλά και το «κάτω κάθε επίδοξος 
διαχειριστής της αντιλαϊκής πολιτικής». Απέκτησε, δηλαδή, εν δυνάµει στοιχεία µιας βαθύτερης 
ανατρεπτικής λογικής και αντίθεσης στον αστικό συνασπισµό εξουσίας, τα οποία συγκροτήθηκαν στο 
έδαφος της συσσωρευµένης οργής για την εκµετάλλευση και την καταπίεση χρόνων και για το σκοτεινό 
µέλλον που επιφυλάσσει η επίθεση του κεφαλαίου, της ΕΕ, της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στο έδαφος 
της κρίσης των νεοφιλελεύθερων και αστικών δογµάτων, και της κρίσης ενσωµάτωσης του αστικού 
δικοµµατικού συστήµατος.  
 Μεγάλη σηµασία στις µέρες του ∆εκέµβρη είχαν τα Ανεξάρτητα Κέντρα Αγώνα (ιδιαίτερα εκείνα 
που γεννήθηκαν µε τη συµβολή του αντικαπιταλιστικού δυναµικού των αγώνων της προηγούµενης 
περιόδου). Η Νοµική στην Αθήνα, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος στη Θεσ/νίκη, το Παράρτηµα στην Πάτρα και 
πολλές άλλες καταλήψεις δηµόσιων κτηρίων ανά την Ελλάδα εκείνη την περίοδο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στη γέννηση και στην εξέλιξη της εξέγερσης. Τα Ανεξάρτητα αυτά Κέντρα Αγώνα δεν εµφανίστηκαν µόνο, 
ή κυρίως, ως «απάντηση» στην αδυναµία των πρώτων ηµερών να λειτουργήσουν κατακτηµένες δοµές του 
κινήµατος, όπως είναι οι φοιτητικές συνελεύσεις και τα συντονιστικά των γενικών συνελεύσεων, 
συνελεύσεις και σωµατεία εργαζοµένων κ.ά., αλλά αποτελούν αναγκαίες δοµές αντίστοιχες του 
περιεχοµένου, του υποκειµένου και των µορφών πάλης µίας κοινωνικής εξέγερσης.   
 Τα ανεξάρτητα κέντρα αγώνα έδωσαν χώρο έκφρασης και συζήτησης σε ένα ολόκληρο 
δυναµικό που αναζητά τη συγκρότηση και τη δηµιουργία εκείνων των συλλογικών δοµών που 
µπορούν να οδηγήσουν το εργατικό κίνηµα σε νέες νίκες. Από την άλλη µεριά, τα ανεξάρτητα 
κέντρα αγώνα βοήθησαν στο συντονισµό και χώρων συνδικαλιστικά συγκροτηµένων (όπως, π.χ., οι 
φοιτητές ή οι δάσκαλοι) µε χώρους που είτε υπάρχει συνδικαλιστική νέκρωση είτε υπάρχει συνδικαλιστικό 
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κενό. 
 Παράλληλα, πέρα από τα κέντρα αγώνα και τις κατακτηµένες µορφές πάλης, όπως είναι οι 
συνελεύσεις, οι καταλήψεις και οι διαδηλώσεις, συγκροτήθηκαν και άλλες αντιθεσµικές δοµές, όπως οι 
λαϊκές συνελεύσεις σε συνοικίες και γειτονιές, και αναπτύχθηκαν µορφές αγώνα σε όλα τα πεδία της ζωής 
της νεολαίας και των εργαζοµένων, µε συµβολικές καταλήψεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθµούς, διακοπές θεατρικών παραστάσεων και ραδιοφωνικών εκποµπών, κάνοντας δειλά βήµατα στην 
ψηλάφηση ενός νέου, αντιπαραθετικού µε το κυρίαρχο, πολιτισµικού µοντέλου. 
 Έκδηλη ήταν η αντίθεση απέναντι στους µηχανισµούς καταστολής, αλλά και σε ό,τι 
συµβολίζει τους θεσµούς της κρατικής εξουσίας (νοµαρχίες, δηµαρχεία, ΜΜΕ κ.λπ.), απέναντι στα 
σύµβολα του καταναλωτισµού (πολυκαταστήµατα), του λάιφ στάιλ, της οικονοµικής εξουσίας (τράπεζες-
πολυεθνικές), του κυρίαρχου πολιτισµικού προτύπου. Επίσης, εκφράστηκε διάθεση για ριζοσπαστικές 
µορφές πάλης, που µοιάζουν να ανιχνεύουν το πώς θα υπερβούν την επετειακή-πρακτική του 
ρεφορµισµού (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) και του αστικοποιηµένου συνδικαλισµού, αλλά και τις κάθε λογής πρακτικές 
της τυφλής βίας και τους µηχανισµούς προβοκάτσιας των κρατικών οργάνων. 
 Τα εργατικά χαρακτηριστικά του ∆εκέµβρη δεν αναδείχθηκαν µόνο από τις πρώτες µέρες των 
µεγάλων κινητοποιήσεων αλλά βρήκαν τη συνέχεια τους στο κίνηµα αλληλεγγύης και καταδίκης του 
δολοφονικού χτυπήµατος στην Κ. Κούνεβα. Το δολοφονικό αυτό χτύπηµα ήταν η κορύφωση της 
προσπάθειας εξόντωσης των πιο ριζοσπαστικών εργατικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται από τους 
ίδιους τους εργαζοµένους (και το πιο σκληρά εκµεταλλευόµενο τµήµα, τους µετανάστες) στα σύγχρονα 
κάτεργα του ολοκληρωτικού καπιταλισµού. Ήταν η προληπτική απάντηση στις ριζοσπαστικές τάσεις 
του εργατικού κινήµατος και στην µαζική συµµετοχή µεταναστών στην εξέγερση. 
 Η εξέγερση του ∆εκέµβρη κατηγορήθηκε (όχι µόνο από τους φορείς της κυρίαρχης πολιτικής) ότι 
δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα ξέσπασµα γιατί δεν είχε «αιτήµατα», λες και µετά τη δολοφονία ενός 
15χρονου παιδιού, το χτύπηµα στην Κούνεβα και µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ξέσπασε, είχε κάτι 
άλλο να διεκδικήσει από το σύστηµα πέρα από το να πέσει η κυβέρνηση και να κλιµακωθεί ο αγώνας, λες 
και τα κέντρα αγώνα και οι καταλήψεις δεν έβγαλαν εκατοντάδες ανακοινώσεις για το περιεχόµενο των 
κινητοποιήσεων. Λοιδορήθηκε ότι δεν είχε σχέση µε το εργατικό κίνηµα, λες και εργατικό κίνηµα είναι 
µόνο ό,τι αναγνωρίζει η συντηρούµενη από το κράτος συνδικαλιστική γραφειοκρατία και τα 
καταστατικά της και όχι το σύνολο των εργαζοµένων, η νέα βάρδια, οι µετανάστες, οι συµβασιούχοι και 
όλες οι µορφές συµµετοχής και αγώνα που αυτοί δηµιούργησαν τις µέρες τις εξέγερσης.   
 Θεωρήθηκε ότι αποθέωσε τη «σύγκρουση», όταν σε όλη τη διάρκειά της βρέθηκε µπροστά σε ένα 
χωρίς προηγούµενο κύµα καταστολής απέναντι στο οποίο η µαζική συλλογική αντιβία ήταν πρακτική 
των 15χρονων µαθητών και των µεταναστών και όχι των τυχοδιωκτικών οµάδων που προσπάθησαν 
να καπηλευτούν την εξέγερση.  
 Στη συζήτηση για την αποτίµηση και τις αδυναµίες του ∆εκέµβρη, ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να 
δοθεί στην αποτίµηση, αυτοκριτική και πρόταση της Αριστεράς, και ιδιαίτερα της επαναστατικής, για την 
αδυναµία πολιτικών πρωτοβουλιών, την κατάσταση στο εργατικό κίνηµα, την αδυναµία συνέχισης του 
φοιτητικού κινήµατος µετά το κλείσιµο των καταλήψεων, την έλλειψη συλλογικοτήτων σε κρίσιµους 
χώρους της νεολαίας όπως οι µαθητές και οι νέοι εργαζόµενοι. Αυτές οι αδυναµίες σε µεγάλο βαθµό 
καθόρισαν και τα όρια του ∆εκέµβρη και παραµένουν, πολύ περισσότερο σήµερα, τα µεγάλα επίδικα της 
περιόδου. 
 Η Αριστερά, όταν δεν κατήγγειλε ανοιχτά την εξέγερση (όπως το ΚΚΕ), σε µεγάλο βαθµό 
κινήθηκε «παράλληλα» µε αυτήν χωρίς συνεπή πολιτική κατεύθυνση πλήρους 
«αγκαλιάσµατος», ανάπτυξης και κλιµάκωσης των πιο ριζοσπαστικών της χαρακτηριστικών. 
Παρά την ενεργή συµµετοχή του αντικαπιταλιστικού δυναµικού στις διαδικασίες και τα κέντρα αγώνα, οι 
οργανώσεις της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς σε µεγάλο βαθµό αντιµετώπισαν και στήριξαν τον ∆εκέµβρη 
σαν ένα σηµαντικό κινηµατικό γεγονός και όχι σαν µια µεγάλη κοινωνική εξέγερση που το δυναµικό και τα 
στοιχεία που ανέδειξε θα έπρεπε να αποτελέσουν κριτήριο συζήτησης, δράσης και κλιµάκωσης του 
εργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος.  
 Αγωνιστές και δυνάµεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς έπαιξαν ρόλο στη δηµιουργία των 
κέντρων αγώνα, στη διοργάνωση της πρώτης µεγάλης πορείας την Κυριακή 7/12 και στην 
πραγµατοποίηση της πορείας που ανέβαλε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία στις 10/12 αλλά και στην 
πρωτοβουλία αλληλεγγύης στην Κ.Κούνεβα. Ωστόσο, συνολικά στην εξέγερση η πλειοψηφία των 
οργανώσεων δεν είχε ενιαία στάση, δεν συµµετείχε ενεργά µετά τις πρώτες µέρες στα κέντρα αγώνα και 
στις πορείες και κινητοποιήσεις που διοργάνωναν, ενώ αναλώθηκε πολλές φορές στην «αναρχοφοβία» και 
στα πλαστά διλήµµατα τύπου «κέντρα αγώνα ή µαζικό κίνηµα» που έθετε και η επίσηµη αριστερά για να 
στηρίξει την γραµµή εκτόνωσης των κινητοποιήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει και ως ΝΑΡ να 
αποτιµήσουµε και την δικιά µας συµβολή και συµµετοχή και να κάνουµε γενναία αυτοκριτική.   
 Το κυριότερο όµως είναι ότι ένα χρόνο µετά, σε µια περίοδο που απέναντι στην επίδραση του 
∆εκέµβρη στην ελληνική κοινωνία η αστική τάξη κινητοποιεί όλους τους µηχανισµούς της, τίποτα δεν 
προκαλεί µεγαλύτερη αίσθηση από την έλλειψη πολιτικών πρωτοβουλιών για το δυναµικό του 
∆εκέµβρη (...πέρα από το κάλεσµα να στηρίξει κάποιο ψηφοδέλτιο στις τελευταίες εκλογικές 
αναµετρήσεις), τις ελάχιστες εκδηλώσεις (ακόµα και επετειακές), τα κείµενα που προσπαθούν όχι να 
δείξουν τι άφησε στο κίνηµα και την αριστερά η εξέγερση αλλά να την «τακτοποιήσουν» µε βάση τα 
εκάστοτε θεωρητικά και πολιτικά σχήµατα (µε πιο χαρακτηριστική τη συζήτηση αν είναι εξέγερση ή όχι). 
Απέναντι στην εξέγερση, δυστυχώς η αριστερά επέλεξε, σε µεγάλο βαθµό, την αποκήρυξη, την 
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αλληλεγγύη ή το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου µε το «ούτε θεοποίηση, ούτε υποτίµηση», χωρίς 
πολιτική πρόταση που να αναγνωρίζει τη σηµασία της εξέγερσης και να εµπλέκει ως υποκείµενο 
το δυναµικό της.  
 Έκφραση αυτής της αµηχανίας είναι και η κοινή ανακοίνωση οργανώσεων της αντικαπιταλιστικής 
αριστεράς µε τµήµατα της ρεφορµιστικής αριστεράς που συνοµιλούσαν επίσηµα µε την κυβέρνηση (ΣΥΝ) 
στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, αλλά και η απουσία των περισσότερων οργανώσεων 
(και του ΝΑΡ) στην κινητοποίηση που έγινε ένα χρόνο µετά τη δολοφονική απόπειρα ενάντια στην 
Κούνεβα. Την ίδια στιγµή η συζήτηση για τα συµπεράσµατα του ∆εκέµβρη εγκλωβίζεται από τον αναρχικό 
χώρο σε µεγάλο βαθµό στη «σύγκρουση» και την καταστολή, µακριά από τα ζητήµατα που έθεσε και η ίδια 
η εξέγερση, που δεν ήταν µόνο αντικατασταλτικά.  
 Η αµηχανία πολλών πολιτικών χώρων και ρευµάτων απέναντι στην εξέγερση δείχνει την 
ανάγκη να ανοίξει µε νέους όρους η συζήτηση και η δράση για τη διαδικασία συγκρότησης του 
κοινωνικού υποκειµένου σήµερα και της παρέµβασης σε αυτό, της κριτικής των κοινωνικών, 
πολιτικών και ιδεολογικών ρευµάτων, για τη συνέχεια των πιο ριζοσπαστικών στοιχείων του 
∆εκέµβρη, των πολιτικών και κινηµατικών του κεκτηµένων.  
 Η στάση και θέση απέναντι στις κοινωνικές εξεγέρσεις -θεωρητική, πολιτική, κινηµατική- αποτελεί 
αποφασιστικό κριτήριο όχι µόνο για την αποτίµηση και συµβολή της επαναστατικής αριστεράς αλλά και για 
την πραγµατική ταυτότητα και φυσιογνωµία της, ανεξάρτητα από τις πολιτικές της διακηρύξεις. Το µέλλον 
της εξέγερσης του ∆εκέµβρη δεν µπορεί παρά να προχωρήσει µέσα από τις κοινωνικές 
αναµετρήσεις που έρχονται, µέσα από την αγωνία και την ελπίδα των αγωνιστών και του 
δυναµικού της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που «δίχως καβάντζα καµιά» γέµισαν τους 
δρόµους, τις συνοικίες, τις σχολές και τα σχολεία µε την πιο ρεαλιστική ουτοπία της εποχής µας. 
 

2. Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

Η ολοκληρωτική διάσταση του σηµερινού καπιταλισµού και της κοινωνικής και φυσικής ερηµοποίησης που 
προκαλεί καθιστά την επαναθεµελίωση της σύγχρονης κοµµουνιστικής απελευθέρωσης επιτακτική ανάγκη. 
Η µεγάλη  αντιστροφή  που πρέπει να επεξεργαστεί και να φέρει στην πράξη η κοµµουνιστική  
επαναθεµελίωση  είναι πώς θα έρθει η επανάσταση σήµερα και όχι πώς θα την πλησιάζουµε 
διαρκώς, µέσω διάφορων σταδίων, φάσεων, κ.λπ., σε ένα αόριστο µέλλον. Εδώ βρίσκεται η 
επικαιρότητα και η αναγκαιότητα του κοµµουνισµού της εποχής µας και όχι στις αντιλήψεις που 
περιγράφουν ένα τέλειο «σύστηµα» στο οποίο παραπέµπονται –ειδυλλιακά, περίπου ως ανέφικτες– οι 
δυνατότητες της ανθρώπινης ευτυχίας, ή σαν έναν συµβολισµό µακριά από τις ανάγκες, τις δυνατότητες 
και τις αντιφάσεις της πραγµατικότητας, όπου αρκεί η επίκληση του για να γίνουν βήµατα προς αυτόν. 
 Πολύ περισσότερο δεν βρίσκεται στην υπεράσπιση των καθεστώτων του «υπαρκτού 
σοσιαλισµού», που, παρά την αρχική νίκη εργατικών επαναστάσεων σε ορισµένα από αυτά, ήταν 
καθεστώτα γραφειοκρατικά, εκµεταλλευτικά, αλλοτριωτικά και καταπιεστικά. Σήµερα, που τµήµατα της 
αριστεράς (ΚΚΕ, κ.ά.) επιχειρούν να αναστήσουν το σταλινισµό σαν πρότυπο οικοδόµησης της 
σοσιαλιστικής κοινωνίας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να βαθύνει ο διάλογος για την εµπειρία 
συνολικά του «ιστορικού κοµµουνισµού» του 20ού αιώνα, όχι σαν απαρίθµηση λανθασµένων επιλογών ή 
δικαίωσης της αστικής δηµοκρατίας, αλλά από τη σκοπιά της εργατικής χειραφέτησης και της 
επαναστατικής προοπτικής της εποχής µας, για την υπέρβαση του οικονοµίστικου-κρατικιστικού-
κοµµατοκεντρικού «κοµµουνισµού» του 20ού αιώνα.   
 Η υπόθεση του κοµµουνισµού της εποχής µας δεν µπορεί προφανώς να προωθηθεί µόνο από 
κάποιο πολιτικό κόµµα ή οργάνωση, ούτε απλά από τις προσπάθειες των θεωρητικών ρευµάτων, αλλά από 
το συνδυασµό της πολιτικής θέσης και της αναζήτησης µε την ίδια την εµπειρία της ταξικής πάλης. 
Εξάλλου, όπως έχει δείξει η ιστορία, οι πιο σηµαντικές περίοδοι ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας 
συνδέονται µε τις µεγάλες εξεγέρσεις και επαναστάσεις (1848, Κοµµούνα, Ισπανικός Εµφύλιος, 
Οκτωβριανή, Μάης ΄68). Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού», η καπιταλιστική κρίση και η ένταση 
της ταξικής πάλης δεν αφήνει χώρο για εικονίσµατα, αυταπόδεικτες αλήθειες και «κόκκινες 
γραµµές», αλλά επιβάλλει την ανοιχτή αντιπαράθεση µε τα «ιερά και τα όσια» της αστικής 
ιδεολογίας και το διάλογο του µαρξισµού µε όλα τα επαναστατικά ρεύµατα. Σε αυτή τη συζήτηση, 
που ως ΝΑΡ πρωτοστατήσαµε (µε όλες τις αδυναµίες µας) µέχρι τις αρχές του 2000, είναι ανάγκη σήµερα 
όχι απλά να επιστρέψουµε αλλά να συµβάλουµε µε νέους όρους, στο φόντο των σηµερινών εξελίξεων και 
δυνατοτήτων. Και ένα πρώτο βήµα είναι να προσπαθήσουµε να θέσουµε ερωτήµατα: 
 Μπορεί ο σύγχρονος κοµµουνισµός να είναι «η απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων», απλά µε µια «άλλη εξουσία», όπως επιχείρησε ο Οκτώβρης; Είναι οι καπιταλιστικές 
παραγωγικές δυνάµεις το κατάλληλο υλικό που µέσα του βρίσκονται έτοιµες οι προϋποθέσεις 
του κοµµουνισµού, όπως πίστευε ο κλασικός µαρξισµός-λενινισµός; Είναι κοµµουνισµός η 
ολοκλήρωση της «ανολοκλήρωτης νεωτερικότητας» από εκεί που την άφησαν οι αστοί, όπως το 
κατανόησε το κοµµουνιστικό κίνηµα; Η πίστη ότι η κυριαρχία επί της φύσης, ο θρίαµβος της 
επιστήµης και της τεχνικής είναι αυτή που θα δώσει τις λύσεις στα κοινωνικά προβλήµατα, που 
κυριάρχησε στον λεγόµενο «επιστηµονικό σοσιαλισµό»;  Κι ακόµη, µπορεί ο κοµµουνισµός να 
σηµαίνει σήµερα µια ολοκληρωτικά κρατικοποιηµένη κοινωνία, όπως αυτή που ήταν ο 
«υπαρκτός σοσιαλισµός»; Εξαντλείται η συζήτηση για την εργατική επαναστατική πολιτική στο 
σχήµα «στρατηγική-τακτική» και τις ερµηνείες του, και στην «πάλη για την ηγεµονία»; 
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 ∆εν υπάρχει «µία και µοναδική, έγκυρη» επαναστατική θεωρία, «στον αιώνα τον άπαντα», διότι 
και µόνο αυτό θα αναιρούσε την επαναστατικότητά της και θα την τοποθετούσε στη σφαίρα της 
µεταφυσικής, της προφητείας, ή της ιδεολογίας. Οι «επαναστατικές αλήθειες» είναι και αυτές, εξίσου µε 
όλες τις άλλες «αλήθειες», ιστορικές. Υπόκεινται, δηλαδή, στην ιστορική σχετικότητα, και αν θέλουµε να 
είµαστε πράγµατι υλιστές, δεν µπορούν να έχουν το στάτους άχρονων µη ιστορικών αληθειών. Έτσι,  
σήµερα δεν έχει νόηµα η επιστροφή απλά σε έναν «αυθεντικό» µαρξισµό απαλλαγµένο από 
«στρεβλώσεις». Η κοµµουνιστική επαναθεµελίωση είναι, ταυτόχρονα, µια επιλογή «σύλησης» του 
µαρξιστικού  αλάθητου, µια επιλογή «αποκαθήλωσης» των εικονισµάτων των κλασσικών, µια 
επιλογή που τρέφεται από το απελευθερωτικό  κοµµουνιστικό πρόταγµα των επαναστάσεων που 
κέρδισαν, µια επιλογή που γεννήθηκε όµως, από τις επαναστάσεις που έχασαν, επιδιώκοντας να 
στήσει ξανά όρθια την  κοµµουνιστική προοπτική,  όχι ως νέο σύστηµα εξουσίας στην θέση του παλιού, 
αλλά ως µια δυναµική αέναη κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική και πολιτισµική κίνηση ρήξης µε 
κάθε µορφή εκµετάλλευσης, µε κάθε µορφή εξουσίας. Για ένα κοµµουνισµό αφετηρία  και όχι 
κατάληξη της ανθρώπινης ιστορίας. 
 Αρνούµαστε την κληρονοµιά του θαυµασµού της ανάπτυξης και ουδετερότητας των 
παραγωγικών δυνάµεων και της κυριαρχίας επί της φύσης που δεν είναι συµβατή µε τις σύγχρονες 
απελευθερωτικές ανάγκες. Αρνούµαστε τη θεοποίηση της επιστήµης και τη µετατροπή της 
επαναστατικής θεωρίας σε ανταγωνιστική «επιστήµη» της αστικής µεταφυσικής, καθώς δεν είναι 
συµβατή µε την αναγκαία κριτική γνώση της εποχής µας, που έχει να αντιπαλέψει σε αυτήν ό,τι 
αντιπάλεψε ο Μαρξ στη θρησκεία της εποχής του. Αρνούµαστε την κληρονοµιά της εργατικής 
πολιτικής ως κατάληψης απλά της εξουσίας, και του κρατισµού ως «συσσώρευσης των 
προϋποθέσεων», ως εφαρµογή της «νοµοτέλειας», της «προόδου» και των «αναγκαίων 
σταδίων», καθώς αυτά τα στοιχεία  δεν µπορούν να εκφράσουν το περιεχόµενο και τη µορφή που µπορεί 
να έχει σήµερα η κοµµουνιστική απελευθέρωση.  Η διάσωση του επαναστατικού πυρήνα του µαρξισµού, 
και πολύ περισσότερο η ανάπτυξή του, µπορεί να γίνει µόνο µέσω της κριτικής του.  

Τα επαναστατικά στοιχεία του µαρξισµού µπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν µόνο µέσα 
από µια ολόπλευρη κριτική αποτίµηση συνολικά των θεωρητικών ρευµάτων, των 
προγραµµατικών θέσεων και κυρίως της εµπειρίας και πρακτικής του κοµµουνιστικού και 
εργατικού κινήµατος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία µπορούν να γίνουν αποφασιστικά βήµατα για µια 
σύγχρονη επαναστατική θεωρία, η οποία θα εδράζεται στις πιο επαναστατικές στιγµές της µαρξιστικής 
θεωρίας και των ιστορικών αντικαπιταλιστικών ρευµάτων, και ταυτόχρονα θα διαλέγεται µε ό,τι πιο 
ριζοσπαστικό αναπτύσσεται στη σύγχρονη εποχή, στη σφαίρα της θεωρίας και του πολιτισµού, αλλά 
κυρίως θα «ανοίγεται» στις προκλήσεις και τα ερωτήµατα του σύγχρονου καπιταλισµού, και τις 
«ανολοκλήρωτες» απαντήσεις της ταξικής πάλης. 
 Ο αποικισµός κάθε πλευράς της κοινωνικής ζωής από το κεφάλαιο φέρνει στο προσκήνιο την 
επανασύνδεση µε αυτό που ο Μαρξ όριζε ως κοµµουνισµό, την «ελεύθερη ατοµικότητα που βασίζεται στην 
καθολική ανάπτυξη των ατόµων και στην καθυπόταξη της συλλογικής τους, κοινωνικής παραγωγικότητας 
σαν κοινωνικής τους περιουσίας», το «βασίλειο της ελευθερίας». Κοµµουνισµός είναι η «κίνηση που 
καταργεί την υπάρχουσα κατάσταση», είναι η πιο ριζική, καθολική και ανατρεπτική κριτική του 
καπιταλισµού. Ο κοµµουνισµός χωρίς να αποτελεί και αυτός µια ιδανική πολιτεία φέρνει την κατάργηση 
του κράτους, της εκµετάλλευσης, των ταξικών διαχωρισµών, της καταναγκαστικής και εκµεταλλευτικής 
εργασίας, της καταπίεσης, της αλλοτρίωσης. Θεµελιώνεται στην ανάπτυξη των τάσεων χειραφέτησης από 
την καπιταλιστική βαρβαρότητα που ενυπάρχουν στην κοινωνική πραγµατικότητα και τη συνείδηση των 
εργαζοµένων στις διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες. Οι τάσεις αυτές, όπως η αναζήτηση ενός 
περιεχοµένου ζωής ανεξάρτητο από τα κριτήρια του καπιταλισµού, η προσέγγιση της ανάγκης 
κατάργησης της αστικής πολιτικής και αντικατάστασής της από µορφές εργατικής πολιτικής µε 
αµεσοδηµοκρατία, η ανάπτυξη µιας απελευθερωτικής λογικής για την τέχνη και τον πολιτισµό, 
εµφανίζονται κυρίως σε κορυφαίες στιγµές των αγώνων, όµως δεν µπορούν να ολοκληρωθούν και να 
αποκτήσουν πανκοινωνικό χαρακτήρα παρά µόνο µε την αντικαπιταλιστική επανάσταση και την 
κοµµουνιστική απελευθέρωση.  

Η σύγχρονη κοµµουνιστική απελευθέρωση είναι ανάγκη, επίσης, να επανασυνδεθεί µε 
την κατεύθυνση της κατάργησης του κράτους και της ίδιας της πολιτικής, που ο Μαρξ έβλεπε ως 
το κύριο έργο της επανάστασης. Πρέπει, ξαναπιάνοντας το νήµα της Κοµµούνας και των Σοβιέτ, να 
ξαναστοχαστεί και να ξαναπειραµατιστεί µε το ζήτηµα της εξουσίας. Στην πορεία του «ιστορικού 
κοµµουνισµού» και αυτού που επικράτησε ως ορθόδοξος µαρξισµός, η εξουσία πήρε την 
πρωτοκαθεδρία από την επανάσταση. Η επανάσταση ταυτίστηκε µε την «έφοδο στα χειµερινά 
ανάκτορα» µετατράπηκε δηλαδή σε ένα απλό µέσο για την κατάληψη της εξουσίας. Το ζήτηµα της 
εξουσίας έγινε το κέντρο της επαναστατικής πολιτικής, ενώ το κοινωνικό απελευθερωτικό έργο της 
επανάστασης µετατέθηκε σε έναν δεύτερο χρόνο. 
 Το µεγάλο «στοίχηµα» για τη ζωτικότητα της επανάστασης είναι πώς οι 
κοινωνικοπολιτικές δοµές αντιεξουσίας που οικοδοµούνται από τα κάτω θα παραµείνουν ο 
κινητήρας της επαναστατικής δράσης και δε θα αφοµοιωθούν µέσα σε κρατικές δοµές. Στα 
πλαίσια µιας τέτοιας κατεύθυνσης απαιτείται να αντιµετωπιστεί η κατάλυση του αστικού κράτους ως 
αναγκαία αφετηρία όχι για την οικοδόµηση ενός νέου κρατικού µηχανισµού µε εργατικές «περγαµηνές», 
αλλά για την πορεία απονέκρωσης κάθε κράτους και τη «διάχυση» της εξουσίας µέσα στο οργανωµένο 
κοινωνικό σώµα-πρωταγωνιστή των κοινωνικών αλλαγών. 



 viii 

 Ο χαρακτήρας της κοινωνικής επανάστασης στη χώρα µας θα είναι αντικαπιταλιστικός µε 
κοµµουνιστικό περιεχόµενο, και προωθείται σε εθνικό επίπεδο ή οµάδα χωρών ως έκφραση ενός 
διεθνούς εργατικού επαναστατικού ρεύµατος, µε υποκείµενο τη σύγχρονη εργατική τάξη. 
 Η επαναθεµελίωση της εργατικής επαναστατικής πολιτικής δεν µπορεί να γίνει στο 
έδαφος της εκπροσώπησης και της ανάθεσης, του κράτους και της εξουσίας. Η επανάσταση θα 
ξαναγεννηθεί όχι ως εργαλείο για να πάρουµε την εξουσία, αλλά ως αδιαµεσολάβητη έκφραση των 
αναγκών και επιθυµιών των εργαζοµένων και της νεολαίας. Η εξέγερση και η επανάσταση σηµαίνουν έναν 
άλλο τύπο πολιτικής: µια πολιτική που δεν περιµένει τίποτα από το κράτος και το σύστηµα, δε ζητάει 
αναγνώριση και εκπροσώπηση εντός του. Είναι µια πολιτική της έκφρασης και όχι της αναπαράστασης, µια 
πολιτική που θέλει να δηµιουργήσει  πράγµατα για τον εαυτό της και όχι να ενταχθεί στους υπάρχοντες 
θεσµούς, µια πολιτική που θέλει να αποσπάσει τώρα σχέσεις και καταστάσεις από την εξουσία του 
κεφαλαίου και του κράτους και όχι να τα αναθέσει σε µια άλλη εξουσία. 
 Η επανάσταση σε κάθε εποχή δεν είναι µια φωτογραφία, ένα καρέ από τα «χειµερινά ανάκτορα». Η 
ίδια η Οκτωβριανή Επανάσταση και µε βάση τα συµπεράσµατα των πρωταγωνιστών της, εντασσόταν σε µια 
εποχή διαφορετικής πολιτικής συµπεριφοράς των εκµεταλλευόµενων που περιείχε τις εργατικές πανεθνικές 
απεργίες του 1902-3, την επανάσταση του 1905, την υποχώρηση και ιδεολογική κατεργασία του 1907-
1910, τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, τη Φεβρουαριανή και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι επαναστάσεις δεν 
είναι µονόπρακτα, όπως και η συµπεριφορά των εργαζοµένων δεν αναπτύσσεται γραµµικά. Γι' αυτό, το 
κυριότερο είναι ο εντοπισµός και η ανάπτυξη των χειραφετικών στοιχείων στη δράση τους κάθε φορά. 
 Μια εργατική επαναστατική πολιτική πρέπει, λοιπόν, να αναζητήσει έναν άλλο τύπο 
πολιτικής που θα επιχειρεί να άρει την αλλοτρίωση, επαναφέροντας την πολιτική από τη 
διαχωρισµένη σφαίρα της ανάθεσης και της εκπροσώπησης, άµεσα στην κοινωνία, τις δυνάµεις 
και τις ανάγκες της. Κι αυτό απαιτεί πρακτικές απαγκίστρωσης από το κράτος, την κατεξοχήν 
αλλοτριωτική µορφή της πολιτικής, και την επανίδρυση της πολιτικής ως συλλογικής πράξης που 
αναπτύσσει στην πράξη άλλα κριτήρια και αξίες από αυτά της καταναγκαστικής εργασίας, της αγοράς και 
της κατανάλωσης, αντικρατικές πρακτικές και µορφές συλλογικότητας, αλληλεγγύης αλλά και πρακτικής 
οργάνωσης της ζωής. Περιεχόµενα και πρακτικές που θα σπάνε το µονοπώλιο του εµπορεύµατος, της 
γνώσης, του πολιτισµού, της πληροφορίας. Που θα τείνουν να διαµορφώσουν έναν ολόκληρο 
ανταγωνιστικό αντικαπιταλιστικό τρόπο ζωής και πολιτισµό. 
 Μια τέτοια αντίληψη προτάσσει την ανάγκη δηµιουργίας δοµών αντιεξουσίας, κοινωνικών 
αντιθεσµών του κόσµου της εργασίας  και της νεολαίας, αντιπαραθετικούς πολιτικά ιδεολογικά και 
πολιτισµικά προς την αστική πολιτική. Αντιθεσµών που θα παράγουν πολιτική, ιδεολογία, πολιτισµό, 
από την ίδια την τάξη και για όλη την τάξη. Αντιθεσµών που θα προωθούν της πλέρια εργατική 
δηµοκρατία, που θα ευνοούν και θα προκρίνουν το σύνολο της τάξης να «γεννά»  επαναστατική 
πολιτική, αντισυστηµική ιδεολογία, εργατικό πολιτισµό, εξεγερσιακά γεγονότα, κοινωνικές 
επαναστάσεις.  

Αυτό δεν σηµαίνει ότι η κοινωνική αλλαγή µπορεί να προκύψει ως άθροισµα «απελευθερωµένων 
ζωνών» ή αντικαπιταλιστικών κοινοτήτων εντός του καπιταλισµού. Η συνολική απελευθέρωση της 
κοινωνίας από τα δεσµά του κεφαλαίου και του κράτους, χρειάζεται την επαναστατική αλλαγή, την 
ανατροπή του αστικού κράτους και την οικοδόµηση µιας νέας εργατικής δηµοκρατίας εκρίζωσης 
όλων των εκµεταλλευτικών και κυριαρχικών προς τη φύση παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων. Τελικά, 
αυτό σηµαίνει άµεσος επαναστατικός αγώνας: µε τα σοβιέτ για ψωµί και ειρήνη, και όχι ψωµί και ειρήνη 
από µια κυβέρνηση, ένα κράτος και µια αγορά. 

Η εργατική δηµοκρατία θα προωθήσει την ανατροπή της αστικής κυριαρχίας σε όλα τα 
επίπεδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το τσάκισµα του αστικού κράτους και όλων των µηχανισµών του, 
η ανάπτυξη νέων µορφών εργατικής πολιτικής µέσα στην πορεία ανάπτυξης της επανάστασης. Αυτό είναι 
όµως µόνο η αρχή, γιατί η επανάσταση είναι µια συνεχής διαδικασία σε εξέλιξη, είναι ένας τρόπος 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Οι προϋποθέσεις της κοµµουνιστικής κοινωνίας αναπτύσσονται µέσα στην 
ίδια την πάλη για την απελευθέρωση, από κοινωνικές πρακτικές που µαζί µε τις συνθήκες θα αλλάζουν και 
τους ίδιους τους ανθρώπους. Σηµαία της εργατικής δηµοκρατίας είναι ότι: όλη η εξουσία ανήκει στους 
εργαζόµενους και ασκείται µόνο από αυτούς. Η εργατική δηµοκρατία δεν αποτελεί ένα 
κυβερνητικό µοντέλο διαχείρισης της κοινωνίας. Είναι µια πολύπλευρη απελευθερωτική 
διαδικασία που αφορά όλα τα επίπεδα της ζωής. Είναι µια διαδικασία που δεν συγκροτεί κανένα 
ξεχωριστό «σοσιαλιστικό» ή «δηµοκρατικό» στάδιο αλλά µια διαδικασία όπου (όπως έδειξε µε 
τραγικό τρόπο και η εµπειρία του «υπαρκτού σοσιαλισµού») η µετάβαση στον κοµµουνισµό ή το 
πισωγύρισµα στον καπιταλισµό θα είναι διαρκές διακύβευµα µέχρι την απονέκρωση της εργατικής εξουσίας 
και την κυριαρχία των κοµµουνιστικών σχέσεων σε όλα τα πεδία της κοινωνίας.    

Η αντικαπιταλιστική επανάσταση και η εργατική δηµοκρατία είναι αποφασιστικό κριτήριο 
για την πολιτική γραµµή µας στο σήµερα, για το περιεχόµενο και της µορφές της επαναστατικής 
εργατικής απάντησης στην κρίση, της µάχης ενάντια στον ολοκληρωτικό καπιταλισµό της εποχής µας. Η 
εργατική πολιτική δεν προτείνει ανέφικτα προγράµµατα «ανακούφισης» των εργαζοµένων, ούτε συνταγές 
και σχεδιαγράµµατα για το µέλλον. Ενοποιεί τις υπαρκτές τάσεις της κοµµουνιστικής απελευθέρωσης, όχι 
ως δείκτες παραγωγικών δυνάµεων που διαρκώς ωριµάζουν, αλλά πρωταρχικά ως κοινωνική συνείδηση, 
αναζήτηση και πρακτική, µέσα από τους αγώνες και τις πολιτικές µάχες, για να µετατραπούν σε ασίγαστο 
πάθος για την αντικαπιταλιστική επανάσταση και την κοµµουνιστική απελευθέρωση.  
 Να επαναθεµελιώσουµε λοιπόν, τον κοµµουνισµό, ως ανατροπή τόσο της υπεραξίας και της 
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οικονοµικής εκµετάλλευσης, όσο και της συνολικής αλλοίωσης όλων των κοινωνικών σχέσεων 
από τη µονόπλευρη ορθολογικότητα της παραγωγής και του νόµου της αξίας. Ως απαλλαγή των 
αναγκών και των επιθυµιών από τον φραγµό των εµπορευµατοποιηµένων αντικειµένων και υποκειµένων. 
 

3. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 

3.1   Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

Η συνολική αντεπίθεση µε τις ανάγκες, τα δικαιώµατα και τις επιθυµίες µας µπορεί να επιβάλει 
και την άµεση επιβίωση και βελτίωση, και όχι η παραίτηση και η αποδοχή της κρίσης. Η κρίση 
απαιτεί µια Αριστερά που θα συγκροτείται σε ανεξαρτησία από το σύνολο του αστικού πολιτικού σκηνικού 
και των πολιτικών σχεδίων ενσωµάτωσης και υποταγής, µετωπικά και µε υποκείµενο τους πρωτοπόρους 
αγωνιστές των κοινωνικών µαχών και της αντικαπιταλιστικής αναζήτησης. Μια Αριστερά ικανή να οξύνει 
την ταξική αντιπαράθεση, να δίνει ανατρεπτικό πρόσηµο και θετικό περιεχόµενο στις ανάγκες και τα 
συµφέροντα, και όχι να αναζητά «εναλλακτικές λύσεις» διάσωσης ή «ανακούφισης».  
 Ειδικά σήµερα που είναι επιτακτική η ανάγκη επιβίωσης και προοπτικής, το εργατικό και 
νεολαιίστικο κίνηµα πρέπει να αντιπαρατεθεί στην κρίση και πρακτικά, επιχειρώντας να 
οργανώσει τις δικές του µορφές επιβίωσης, αλληλεγγύης, πολιτισµού, έξω από το κράτος, µε 
άµεση δηµοκρατία, έξω από τις πρακτικές της ανάθεσης και της εκπροσώπησης. Όλα αυτά 
σηµαίνουν ότι «απάντηση» στην κρίση δεν µπορεί να δοθεί µε µια συγκυριακή τακτική. Χρειάζεται ένα 
συνολικό πολιτικό σχέδιο, µε κέντρο την όξυνση και την ανώτερη ενοποίηση και πολιτικοποίηση της 
ταξικής πάλης µε επαναστατικό χαρακτήρα. Ενισχύεται η ανάγκη η πάλη για την ανατροπή της 
επίθεσης στα µέτωπα της πολιτικής-κοινωνικής αντιπαράθεσης (π.χ. Σύµφωνο Σταθερότητας) 
να µην αποκόβεται από την πάλη για την επίλυση της βασικής αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας. 
 Η Αριστερά προτάσσει µία θεωρητική ερµηνεία της κρίσης που είτε την περιγράφει σαν «ακραίο 
καιρικό φαινόµενο» και αναζητά της αιτίες στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και κυβερνήσεις, είτε την 
αναλύει ως σύµφυτο χαρακτηριστικό του καπιταλισµού, δεν συνδέει τις αιτίες της (την ατοµική ιδιοκτησία, 
την εκµετάλλευση της µισθωτής εργασίας, την κρατική καταπίεση) µε την εργατική απάντηση στην κρίση 
στο σήµερα, µε την πολιτική της πρόταση. Άµεση συνέπεια είναι να αποτυπώνονται τελικά στο 
γενικό πολιτικό στίγµα της και στα αιτήµατά της µια ανεφάρµοστη πρόταση κρατικής 
διαχείρισης της κρίσης, ώστε αυτή υποτίθεται να «λυθεί» προς όφελος των εργαζοµένων. Έτσι, 
χωρίς ανάδειξη του ρόλου του «συλλογικού καπιταλιστή», χωρίς την πάλη για δηµιουργία αντιθεσµών 
πάλης-αλληλεγγύης- στήριξης της εργατικής τάξης που χτυπιέται από την κρίση, καλλιεργείται η αυταπάτη 
ότι το καπιταλιστικό κράτος µπορεί -αλλά δεν θέλει- να δώσει λύση στην κρίση. Ο  «αντικαπιταλισµός» 
µετατρέπεται τελικά σε ένα «πουκάµισο αδειανό», χωρίς να µπορεί να συµβάλει σε ένα κοινωνικό ρεύµα 
πραγµατικής αµφισβήτησης του καπιταλισµού, ούτε καν σε µια αποτελεσµατική αντίσταση. Ακραία 
συνέπεια αυτής της γραµµής είναι τα δηµαγωγικά συνθήµατα του τύπου «να πληρώσουν την κρίση οι 
καπιταλιστές» χωρίς να µπαίνει θέµα ανατροπής του καπιταλισµού, συνθήµατα που αναπαράγουν από τη 
ΓΣΕΕ και τη ρεφορµιστική αριστερά µέχρι και την αντικαπιταλιστική αριστερά.  
 Το µοντέλο της πολιτικής της αριστεράς αναπαράγει για ακόµα µια φορά την 
χρεοκοπηµένη λογική των «πολιτικών µετώπων», που, στην πράξη, ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες 
τους, είναι συµµαχίες κοµµάτων και οργανώσεων της ρεφορµιστικής ή αντικαπιταλιστικής αριστεράς που 
«εκπροσωπούν» πολιτικά τους αγώνες, τις αντιστάσεις και γενικότερα την αγανάκτηση και αµφισβήτηση 
των εργαζοµένων απέναντι στην κρίση. Στην πραγµατικότητα όµως, το µεγαλύτερο µέρος αυτού που 
προβάλλει ως «πολιτική» καλύπτεται από την αστική πολιτική και τους θεσµούς της που νοµιµοποιούνται 
µέσω των εκλογών. Έτσι, δεν είναι παράξενο που τελικά το κύριο κριτήριο για αυτά τα µέτωπα είναι 
βασικά τα εκλογικά ποσοστά, τα οποία µετατρέπονται από απλό δείκτη της ωριµότητας της εργατικής τάξης 
(όπως έλεγαν οι κλασικοί του Μαρξισµού) σε κριτήριο... για να γίνουν βήµατα για την απάντηση στην 
κρίση, την ενίσχυση των κοµµουνιστικών ιδεών, την απεύθυνση στην εργατική τάξη, τη στρατηγική 
αντιπαράθεση µε τον καπιταλισµό κ.ά.  
 Όµως η παρέµβαση στις εκλογές από την πλευρά της αριστεράς δεν µπορεί να διεκδικεί 
γενικώς την πολιτική έκφραση, αλλά ακριβώς το αντίθετο: να αξιοποιεί ό,τι δυνατότητες της 
δίνουν τέτοιες µάχες όπως οι εκλογές, για να αποκαλύπτει ότι δεν µπορεί να υπάρχει πολιτική 
έκφραση των αγώνων µε κοινοβουλευτικούς όρους, ότι οι εκλογές δεν είναι κοµµάτι του 
κινήµατος ούτε µπορούν ποτέ να το εκπροσωπήσουν. Ότι ο µόνος δρόµος για την πολιτική 
συγκρότηση των αγώνων είναι η πάλη για µια άλλη πολιτική, την εργατική πολιτική που στο περιεχόµενο 
και τη µορφή της είναι ανταγωνιστική στους αστικούς θεσµούς και όχι µόνο στους διαχειριστές τους. Το 
ερώτηµα, δηλαδή, δεν είναι σήµερα πώς ο ∆εκέµβρης ή το φοιτητικό κίνηµα ή οι αγώνες των 
εκπαιδευτικών θα εκφραστούν στις εκλογές, αλλά το πώς όλες αυτές οι µάχες θα γίνουν η καρδιά 
µιας πολιτικής πρότασης που θα διεκδικεί να βαθύνει (και όχι να λύσει) την καπιταλιστική 
κρίση. 
 Η εργατική επαναστατική πολιτική δεν µπορεί να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί µέσα στα 
παλιά µοντέλα µετώπων και συµµαχιών. Τα µοντέλα αυτά είχαν και έχουν στο επίκεντρό τους την 
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«ενότητα για να 'µαστε πολλοί», τις συµφωνίες των πολιτικών γραφείων των οργανώσεων, τα χαρτιά των 
«προγραµµάτων», µαζί µε τον ανταγωνισµό για την ηγεµονία-πρωτοκαθεδρία πάνω στους υπόλοιπους. Και 
όλα αυτά, έξω από το πεδίο της ταξικής πάλης και των αγώνων (όπου κρίνονται οι πραγµατικές συνθέσεις 
και η προωθητικότητά τους για τους ίδιους τους εργαζόµενους), µακριά από τον αποφασιστικό ρόλο των 
ίδιων των αγωνιστών, οι οποίοι καλούνται (στην καλύτερη περίπτωση) να συζητήσουν για την υλοποίηση 
των κεντρικών συµφωνιών, και κυρίως µε σταθερό κυρίαρχο προσανατολισµό στις κάθε είδους εκλογικές 
αναµετρήσεις.  
 Η ανώτερη πολιτικοποίηση του κοινωνικού δυναµικού που δηµιουργεί η κρίση και οι 
αγώνες της περιόδου δεν µπορεί να γίνει µε τους όρους, τους δρόµους και τα σχήµατα του 
παρελθόντος: σωµατείο-παράταξη-κόµµα, ή µέτωπο-εκλογές-κόµµα. Η πολιτικοποίηση θα 
αναπτύσσεται όσο θα κατακτούνται στην πράξη περιεχόµενα που θα ενοποιούν και θα βγάζουν µπροστά τις 
ανάγκες και τις επιθυµίες, άλλα κριτήρια και αξίες από αυτά της καταναγκαστικής εργασίας, της αγοράς και 
της κατανάλωσης, και µορφές συλλογικότητας, αλληλεγγύης αλλά και πρακτικής οργάνωσης της ζωής που 
θα τείνουν να διαµορφώσουν έναν ολόκληρο εναλλακτικό αντικαπιταλιστικό τρόπο ζωής και πολιτισµό. 
 Με τα παραπάνω κριτήρια αντιµετωπίζουµε και το µόρφωµα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ που από τα 
πρώτα βήµατα συγκρότησής του δεν είχε στον προσανατολισµό του την πολιτική συνάντηση του 
αγωνιστικού δυναµικού του ∆εκέµβρη, την παρέµβαση στο εργατικό κίνηµα και την προσπάθεια για 
µεταλαµπάδευση του ανατρεπτικού πνεύµατος του ∆εκέµβρη στους χώρους δουλειάς, τη συµβολή των 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στη συγκρότηση και ανάπτυξη της 
εργατικής επαναστατικής απάντησης στην καπιταλιστική κρίση. Ο πολιτικός στόχος που προτείνει η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ περιορίζεται στην «ανατροπή της επίθεσης» ή/και «δηµοκρατική ανατροπή». Ο τρόπος 
συγκρότησης και λειτουργίας της, µε κεντρική συµφωνία πολιτικών γραφείων, κοπτοραπτική και 
συναλλαγή για τα κείµενα, µετέτρεψε τα µέλη των οργανώσεων σε θεατές µιας κεντρικής παραγωγής της 
πολιτικής και απώθησε ένα µεγάλο µέρος ανεξάρτητων αγωνιστών. 
 Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά βέβαια δεν γεννήθηκαν σε µια µέρα, ούτε προέκυψαν 
απλά ως αποτέλεσµα κάποιων πολιτικών επιλογών. Πλευρές τους, µε διαφορετικό τρόπο, 
υπήρχαν και σε προηγούµενα εγχειρήµατα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, στη δηµιουργία 
των οποίων πρωτοστάτησε και η οργάνωσή µας. Οι προσπάθειες αυτές (από τη Λαϊκή Αντιπολίτευση 
µέχρι τη Μαχόµενη Αριστερά και το ΜΕΡΑ) είχαν σηµαντική συµβολή, ιδιαίτερα στην εποχή που 
συγκροτήθηκαν, στην ανεξάρτητη έκφραση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Όµως, τελικά, δεν 
κατάφεραν να πραγµατοποιήσουν την τοµή σε σχέση µε τα πολιτικά µέτωπα του παρελθόντος. Οι χρόνιες 
αδυναµίες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και των οργανώσεών της (περιορισµένη κοινωνική 
απεύθυνση και αδυναµία στην πράξη να προχωρήσει η αναζήτηση και τοµή µε κρίσιµες πλευρές 
του παραδοσιακού κοµµουνιστικού κινήµατος που χρεοκόπησαν) τελικά καθόρισαν και το 
«πολιτικό ζήτηµα».  
 Το εγχείρηµα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πραγµατικότητα κλείνει τον κύκλο της συµβολής τέτοιου τύπου 
εγχειρηµάτων στην επαναστατική προοπτική και την κοµµουνιστική επαναθεµελίωση. Και αυτό γιατί όχι 
µόνο τράβηξε στα άκρα κάποια από τα αρνητικά χαρακτηριστικά προηγούµενων χρόνων αλλά άνοιξε 
δρόµους (και µάλιστα εν µέσω καπιταλιστικής κρίσης) µετατόπισης ενός ολόκληρου δυναµικού, 
οργανωµένου και µη, σε µια συζήτηση αποκλειστικά µε όρους «ενότητας της αντικαπιταλιστικής 
αριστεράς», χωρίς αντικαπιταλιστικό περιεχόµενο στην πράξη και αντίστοιχα βήµατα στο κίνηµα, χωρίς 
δηµιουργία πραγµατικών χώρων διαλόγου και συµµετοχής των αγωνιστών. Έτσι, το µέτωπο µετατράπηκε 
σε χώρο αντιπαράθεσης των οργανώσεων για το ποια θα ηγεµονεύσει, πολλές φορές µακριά όχι µόνο από 
τις απαντήσεις αλλά ακόµα και από τα ερωτήµατα της περιόδου (εν µέσω κρίσης και ∆εκέµβρη 
αναδείχθηκε σαν κεντρικό ζήτηµα η ενότητα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς), διαρκώς ευάλωτο στη 
ρεφορµιστική αριστερά, όχι µόνο στο στίγµα αλλά και στην πρακτική (όπως έδειξε η κοινή διακήρυξη 
οργανώσεων ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΡΙΖΑ και η στάση στις προτάσεις Γλέζου στις ευρωεκλογές, καθώς και οι κοινές 
πρωτοβουλίες στο µεταναστευτικό δυνάµεων του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τµηµάτων του ΠΑΣΟΚ). 
 Σε αυτά τα πλαίσια χρειάζεται σήµερα, στην περίοδο της κρίσης και των εξεγέρσεων που έρχονται, 
να συζητήσουµε µε κριτικό και αυτοκριτικό πνεύµα όχι µόνο την αποτίµηση αυτών των προσπαθειών, αλλά 
συνολικά τη µετωπική µας πολιτική, για να αναπτύξουµε εκείνες τις πλευρές της που µπορούν πραγµατικά 
να συµβάλουν σε µια εργατική επαναστατική απάντηση στην κρίση. 
 Η εξέγερση του ∆εκέµβρη αλλά και όλοι οι αγώνες των τελευταίων χρόνων, έχουν φέρει 
στο προσκήνιο ένα µαχητικό ριζοσπαστικό και αντικαπιταλιστικό δυναµικό πολύ ευρύτερο (και 
σε ορισµένες περιπτώσεις πολύ πιο τολµηρό στην αναζήτηση και τη δράση) από τις οργανωµένες δυνάµεις 
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Αυτό το δυναµικό δεν εντάσσεται εύκολα σε προαποφασισµένες και 
οργανωτικά ελεγχόµενες διαδικασίες αλλά ψηλαφεί µέσα από τις δικές του εµπειρίες, τους δικούς του 
δρόµους, µια ανατρεπτική πολιτική λογική και πρακτική. Ο ∆εκέµβρης έδειξε, περισσότερο ίσως από κάθε 
άλλη φορά, ότι στην εποχή µας το κρίσιµο ζήτηµα της πολιτικής έκφρασης των αντικαπιταλιστικών 
κοινωνικών αγώνων, τάσεων και ρευµάτων δεν µπορεί να απαντηθεί µε τις δοκιµασµένες λογικές. 
Πραγµατικά βήµατα για την αντικαπιταλιστική Αριστερά µπορούν να γίνουν µόνο στο βαθµό που αυτό το 
δυναµικό θα γίνεται υποκείµενο αυτής της πορείας. 
 Χρειάζεται λοιπόν σήµερα επειγόντως ένα άλλου τύπου µέτωπο, σε περιεχόµενο και 
µορφή: ένα κοινωνικοπολιτικό µέτωπο που θα εδράζεται στο πολύµορφο δυναµικό των πρωτοβουλιών 
της βάσης των εργαζοµένων και των αγωνιστών, σε τµήµατα των σωµατείων και των επιτροπών βάσης, 
στα εργατικά σχήµατα, στα σχήµατα της ΕΑΑΚ, στις κινήσεις πόλης, στις ανοιχτές συνελεύσεις, στις 
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πρωτοβουλίες αγώνα, στις καταλήψεις χώρων, στα νεολαιίστικα σχήµατα της νέας βάρδιας, και θα 
επιχειρεί µε αµεσοδηµοκρατικές συνελευσιακές διαδικασίες µια ανώτερη πολιτική ενοποίηση (µέσα στην 
πολυµορφία), µε κέντρο την πολιτική µάχη για επαναστατική απάντηση στην κρίση και όχι µε όρους 
«ενότητας» ή «σεχταρισµού» γύρω από -εκλογικές κατά βάση- καταγραφές.  
 Κεντρικό του στοιχείο δεν είναι µια εκλογική σύµπραξη οργανώσεων, αλλά η συνολική πολιτική 
έκφραση της αναζήτησης, της αγωνίας και της ελπίδας της επανάστασης στις µάχες του σήµερα, που θα 
αναπνέει στις πολιτικές πρωτοβουλίες, στους χώρους και στα µέτωπα. Με πολιτικό στόχο την 
επαναστατική απάντηση στην κρίση και την πάλη για την εργατική δηµοκρατία, και όχι την 
«ανατροπή» µε κατεύθυνση ή «από τη σκοπιά» της επανάστασης και του κοµµουνισµού. Με 
περιεχόµενο που θα αµφισβητεί συνολικά τον ολοκληρωτικό καπιταλισµό και θα φέρνει αυτή 
την αµφισβήτηση στην «καρδιά του πιο άκαρδου κόσµου», σε µια σύγχρονη χάρτα αναγκών και 
δικαιωµάτων, και όχι στις σκονισµένες βιβλιοθήκες των κοµµατικών γραφείων. Με µορφές που 
θα παλεύουν να συγκροτήσουν στο εργατικό και νεολαιίστικο κίνηµα αντιθεσµούς, όργανα της 
εργατικής πολιτικής, κόντρα στην ενσωµάτωση της αριστεράς στην αστική πολιτική και τους 
θεσµούς της.  
 Αυτή η λογική, περιεχόµενο και µορφή µετώπου επιχειρεί να θέσει στο κέντρο της µετωπικής 
πολιτικής τη συγκρότηση νέων κοινωνικοπολιτικών υποκειµένων της επαναστατικής πάλης και της 
κοµµουνιστικής προοπτικής, Είναι µια πρόταση αντιπαραθετική στις στρατηγικές και 
προγραµµατικές θέσεις της ρεφορµιστικής αριστεράς, στη στάση τους απέναντι στην αστική πολιτική 
και στην ενσωµάτωσή τους στο αστικό πολιτικό σύστηµα και τους θεσµούς του, που κάνουν αδύνατη την 
όποια πολιτική ενότητα µαζί της (που δεν πρέπει να συγχέεται µε την επιδίωξη κοινής δράσης στο κίνηµα). 
Μια πρόταση στην οποία µπορούν να συµβάλουν το ανένταχτο δυναµικό των αγώνων και της 
αντικαπιταλιστικής αριστεράς,  δυνάµεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς (ιδιαίτερα οι δυνάµεις της 
κοµµουνιστικής επαναθεµελίωσης), όσο και εκείνα τα τµήµατα της αυτονοµίας (ιδιαίτερα της εργατικής) 
που προσεγγίζουν (έστω από διαφορετικό δρόµο) την προσπάθεια της αντικαπιταλιστικής πάλης και της 
επαναστατικής προοπτικής. 
 
 
3.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  
      ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 
Ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα του εργατικού και επαναστατικού κινήµατος, είναι το πώς η  
επανάσταση θα εµφανίζεται ως πολιτική πράξη στο παρόν, µε έναν άµεσο προγραµµατικό λόγο, 
καθώς και µε τα απαιτούµενα προγράµµατα πάλης στους χώρους και σε σηµαντικά πολιτικά 
µέτωπα. ∆εν ισχυριζόµαστε πως έχουµε βρει τις «µαγικές» απαντήσεις. Σε αυτό θα αποφανθεί η ίδια η 
κίνηση της τάξης, µε τα δικά της εργαλεία και το δικό της πειραµατισµό. Φιλοδοξούµε όµως να δώσουµε 
ένα πρώτο πλαίσιο αυτών των απαντήσεων. Και αυτό γιατί διαπιστώνουµε ότι θα πρέπει να διαρρηχθεί το 
κλασσικό σχήµα τακτικής-στρατηγικής ακόµα και στις πιο επαναστατικές εκδοχές του, αλλά και να 
γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στις επετειακού τύπου επικλήσεις της επανάστασης και έναν τίµιο 
εξτρεµιστικό αγωνιστικό ρεφορµισµό της καθηµερινότητας. Από αυτή τη σκοπιά ξεχωρίζουµε τα εξής: 
 Κεντρικός πολιτικός στόχος: Επαναστατική απάντηση στην κρίση-ανατροπή της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας-να διευρύνουµε την κρίση του κεφαλαίου. Να 
πάρουµε όλον τον πλούτο που παράγουµε, να αλλάξουµε τον τρόπο παραγωγής του και το ίδιο το 
περιεχόµενό του. Ικανοποίηση των αναγκών µε µη εκµεταλλευτικούς, µη εµπορευµατικούς, µη κρατικούς 
και µη καταστροφικούς για το περιβάλλον τρόπους. Καµιά ανακωχή µε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πάλη 
για την απονοµιµοποίηση και ανατροπή της, όπως και κάθε διαχειριστή της αστικής πολιτικής. Πάλη για τη 
δηµιουργία ανεξάρτητων οργάνων εργατικής και επαναστατικής πολιτικής σε κάθε µέτωπο, χώρο και 
συνολικά. 
 Ειδικότερα, προσεγγίζουµε τα προγράµµατα πάλης για τα κύρια µέτωπα, µε κριτήριο την 
επαναστατική απάντηση στην κρίση, η οποία απαιτεί ενοποίηση της «οικονοµικής», «πολιτικής» και 
«ιδεολογικής» πάλης, και όχι αναπαραγωγή του διαχωρισµού τους. 
 Για να µην πληρώσουµε την κρίση τους πραγµατικά, πρέπει να τους ανατρέψουµε. 
Πρέπει να αρνηθούµε την επιστροφή στην καταστροφική για τον άνθρωπο και τη φύση 
καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία άλλωστε µας έφερε εδώ. ∆ε ζητάµε «διέξοδο», 
«ανακούφιση», «ανάσχεση» κ.λπ. από την κρίση και µετά βλέπουµε..., αλλά µετατροπή της 
σήµερα σε πολιτική επαναστατική κρίση συνολικής αµφισβήτησης και ανατροπής του 
συστήµατος που γεννά τις κρίσεις. Η επαναστατική απάντηση στην κρίση έχει αυτό ως πρόταγµα και 
στόχευση και όχι το υιοθετηµένο από όλες τις πτέρυγες της Αριστεράς (κοινοβουλευτικής και 
εξωκοινοβουλευτικής), ακόµη και από τη ΓΣΕΕ, «δεν θα πληρώσουµε την κρίση τους», το οποίο γεννά και 
αναπαράγει αυταπάτες περί του ότι µπορούµε να «τη βγάλουµε καθαρή» χωρίς συνολική σύγκρουση και 
επαναστατική ρήξη (νοµιµοποιώντας έτσι κυβερνητικές προτάσεις «κοινωνικής ευαισθησίας» τύπου ΠΑΣΟΚ 
και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την κοινοβουλευτική-κοµµατική λογική του «ισχυρού ΚΚΕ-ισχυρού λαού»). 
 Για να υπάρξει πραγµατικό εργατικό αντίπαλο δέος στην επίθεση που γίνεται και έρχεται, 
χρειάζεται επειγόντως ένα νέο εργατικό κίνηµα βάσης και χειραφέτησης, που θα προωθεί την 
αντεπίθεση των αξιών, κριτηρίων, λογικών και πρακτικών εργατικής χειραφέτησης (εξ ορισµού πέρα και 
ενάντια στον καπιταλιστικό πολιτισµό).  
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 Ένα τέτοιο κίνηµα δε διεκδικεί «κάτι από τα κέρδη τους», αλλά όλον τον πλούτο που παράγει ο 
εργαζόµενος σήµερα, µαζί µε την ανάγκη για αλλαγή αυτού του πλούτου.  
 ∆ε διεκδικεί απλά «υπεράσπιση, ή ρεαλιστική µείωση των ωρών εργασίας» ή «δουλειά για όλους», 
αλλά τη ριζική πανκοινωνική µείωση του χρόνου και την αλλαγή του περιεχοµένου της εργασίας 
για όλους, γιατί θέλει να κάνει µέτρο του πλούτου τον ελεύθερο χρόνο και να µετασχηµατίσει την 
εργασία σε έναν πλούτο ελεύθερων συνεργατικών και δηµιουργικών κοινωνικών δραστηριοτήτων.  
 ∆ε διεκδικεί απλά «απαγόρευση των απολύσεων», «κρατικοποιήσεις» και «προγράµµατα 
σωτηρίας», αλλά την απαλλοτρίωση των καπιταλιστών και την εργατική αυτοδιεύθυνση και 
συνεργασία για τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας.  
 ∆ε διεκδικεί απλά «κρατική» παιδεία, υγεία, ασφάλιση, αλλά τη ριζική αλλαγή των 
λειτουργιών, των µεθόδων και του περιεχοµένου τους, στη βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και της απελευθέρωσης από τη δικτατορία της αστικής επιστήµης και ιδεολογίας.  
 ∆εν καταγγέλλει απλώς το Σύµφωνο Σταθερότητας ή τις αποφάσεις της ΕΕ, αλλά προωθεί τώρα 
την ανάγκη για  αντικαπιταλιστική αποδέσµευση µε επαναστατικό τρόπο από την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, τη διάλυσή της ως άνοιγµα της διαδικασίας εξόδου από το καπιταλιστικό πλέγµα 
µε διεθνιστικούς όρους.  
 Αρνείται την υπεράσπιση της αστικής δηµοκρατίας, υπερασπίζεται κάθε ελευθερία, είτε 
είναι είτε δεν είναι καταγεγραµµένη στα αστικά συντάγµατα, µε κριτήριο και στόχο την πλήρη 
κοινωνική απελευθέρωση, και κυρίως καλεί του εκµεταλλευόµενους να παγιώνουν τα δικά τους 
ανεξάρτητα όργανα ελέγχου και άσκησης πολιτικής.  
 ∆εν αναγνωρίζει σε κανένα µόρφωµα του αστικοποιηµένου συνδικαλισµού (ΓΣΕΕ, Οµοσπονδίες, 
κ.λπ.) το δικαίωµα να εκπροσωπεί τους εργαζόµενους και δε διεκδικεί καµία αναγνώριση µέσα σε αυτούς 
τους θεσµούς στήριξης και αναπαραγωγής της αστικής εξουσίας. Αντίθετα, οργανώνεται και παλεύει, 
µε πραγµατικά ανεξάρτητο τρόπο, µε συνελεύσεις και διαδικασίες βάσης, µε σωµατεία 
συγκροτηµένα σε αυτή την κατεύθυνση και επιτροπές βάσης, µε πανεργατικό συντονισµό τους 
χωρίς γραφειοκρατικές ή «ταξικές» εκπροσωπήσεις. 
 Η εµφάνιση του πολύµορφου ρεύµατος αµφισβήτησης-αναζήτησης και αγωνιστικής-ρηξιακής 
διάθεσης στη νεολαία, στους αγώνες του φοιτητικού κινήµατος, στις µάχες του εργατικού κινήµατος και µε 
πιο συνολικό και εκρηκτικό τρόπο το ∆εκέµβρη, θέτει νέους όρους στη συζήτηση και δράση µας. Για 
πρώτη ίσως φορά, έχουµε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουµε συγκεκριµένους δρόµους και µορφές 
που σε ένα βαθµό η ίδια η δυναµική της ταξικής πάλης έχει αναδείξει ως πράξη ή συγκεκριµένη 
δυνατότητα. Να ξεφύγουµε από την αντιµετώπιση του µετώπου ως «πυξίδα», γενικό κριτήριο για τα 
επιµέρους, διακηρυκτικό και φυσιογνωµικό στοιχείο που δεν αποκτά υλική διάσταση. Να γίνουµε πιο 
συγκεκριµένοι για τις µορφές στις οποίες η λογική του µπορεί να εµφανίζεται ως πραγµατική κίνηση 
κόσµου, αναπτυσσόµενο περιεχόµενο πάλης, πλούτος µορφών εργατικής και νεολαιίστικης 
αντικαπιταλιστικής συνεύρεσης, διαπάλης ρευµάτων και τάσεων και κυρίως αντικαπιταλιστικής 
επαναστατικής απάντησης στο σήµερα. Να αξιοποιήσουµε τη µεγάλη εµπειρία της ΕΑΑΚ, των 
εργατικών σχηµάτων, της Αντιπολεµικής ∆ιεθνιστικής Κίνησης και της Επιτροπής Αλληλεγγύης 
Στρατευµένων, της Κοινής ∆ράσης Αλληλεγγύης, της Νέας Βάρδιας, όλων των αντίστοιχων 
κοινωνικόπολιτικών πρωτοβουλιών. Κρίσιµες µορφές µπορεί να είναι οι εξής: 

- Η µόνιµη συγκρότηση και λειτουργία µορφών έκφρασης και δράσης, των βαθύτερων 
ανατρεπτικών τάσεων του ίδιου του κινήµατος, των «αντιθεσµών» των αγώνων. Όχι τόσο µε 
τη µερικότητα και τις ασυνέχειες που εµφανίζονται σήµερα, όσο στη δυναµική τους, στο βαθµό 
δηλαδή που κατακτούν το ρόλο του χώρου παραγωγής πολιτικής και αντίληψης συνολικά για τη ζωή 
των «κάτω», που µονιµοποιούνται ως όργανο αντιπαράθεσης και ανερχόµενο αντίπαλο δέος στην 
κυρίαρχη πολιτική και τις πολιτικές δυνάµεις και τους θεσµούς που τη συγκροτούν, που τείνουν 
διαρκώς να µετασχηµατίζονται σε κύτταρα επαναστατικής πολιτικής και πράξης όσο αναπτύσσεται η 
ριζοσπαστικοποίηση του νεολαιίστικου και εργατικού κινήµατος και ιδιαίτερα των πιο βαθιών 
αντικαπιταλιστικών τάσεών του. 
- Η πολύµορφη συνεύρεση του δυναµικού που αµφισβητεί, αναζητά, αγωνίζεται και 
συγκρούεται πολιτικά, ιδεολογικά και πρακτικά, όπως αναδείχθηκε το ∆εκέµβρη. Με µορφές 
(εργατικές, νεολαιίστικες, και λαϊκές συνελεύσεις, κέντρα αγώνα κεντρικά και στις γειτονιές) που 
φέρνουν απευθείας σε επαφή νέους και παλιούς από διαφορετικά τµήµατα της νέας και παλιάς 
εργατικής βάρδιας, και δυνητικά µπορούν να αποτελέσουν πεδία ενοποίησης σε αντικαπιταλιστική 
κατεύθυνση.  
- Οι κοινωνικοπολιτικές συσπειρώσεις στους χώρους, που παλεύουν στο κίνηµα για την πιο 
αιχµηρή, µάχιµη και συνολική αντικαπιταλιστική-επαναστατική γραµµή σε κάθε ζήτηµα, µάχη και 
πολιτική στιγµή. Οι µορφές κοινής συνάντησης, ανώτερου πολιτικού συντονισµού και 
βηµάτων ενοποίησης των αριστερών αντικαπιταλιστικών σχηµάτων και κινήσεων, µπορούν 
να συµβάλουν στη διαµόρφωση  συνολικού επαναστατικού εργατικού και νεολαιίστικου ρεύµατος, 
αποκτώντας πρόσβαση και δικτύωση στα πιο κρίσιµα τµήµατα της εργασίας και ενώνοντάς τα µε 
όρους Χάρτας αναγκών και δικαιωµάτων. 
- Η πολύπλευρη συσπείρωση γύρω από πολιτικές πρωτοβουλίες και µέτωπα σε µια σειρά 
από κρίσιµα ζητήµατα των εργαζοµένων και της νεολαίας σήµερα (π.χ. ελευθερίες, πόλη-
περιβάλλον, πόλεµος, αλλά και πολιτισµός και ιδεολογική διαπάλη). Στο βαθµό που οι προσπάθειες 
αυτές συνδέονται µε τη συνολική προσπάθεια για ένα αντικαπιταλιστικό επαναστατικό πολιτικό ρεύµα, 
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κατακτούν συνολική εργατική κατεύθυνση, συνδέονται µε τις µάχες σε παιδεία-εργασία, τείνουν να 
διαµορφώνουν ένα πλαίσιο συνολικής επαναστατικής συσπείρωσης για όλα τα ζητήµατα της 
κοινωνικής και πολιτικής πάλης. 

Ένα πρώτο βήµα µπορεί να είναι µια πανελλαδική συνάντηση όλου αυτού του δυναµικού, των 
εργατικών και νεολαιίστικων αγώνων και της εξέγερσης του ∆εκέµβρη, της αντικαπιταλιστικής 
αναζήτησης και αµφισβήτησης, των νεολαιίστικων σχηµάτων, των πρωτοβουλιών της 
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Συνάντηση που φιλοδοξούµε να αποτελέσει ένα πρώτο κόµβο 
συµπύκνωσης αυτής της πολύπλευρης κοινωνικοπολιτικής πρωτοβουλίας αλλά και παραπέρα ανάπτυξης 
της ανοιχτής συζήτησης που πρέπει να προκληθεί. Που δεν θα επιδιώξει να «κλειδώσει» δυνάµεις, 
πλατφόρµες και εν τέλει τη συζήτηση, αλλά να καταλήξει σε ένα µάχιµο σχέδιο-διακήρυξη επαναστατικής 
απάντησης στην κρίση µε όρους κινήµατος και πολιτικών πρωτοβουλιών, µε όρους συνέχειας και πολιτικής 
εµβάθυνσης του πλούτου των εµπειριών των νεολαιίστικων και εργατικών αγώνων και της φλόγας του 
∆εκέµβρη. Που θα επιχειρεί να κατοχυρώσει µια τέτοια διαδικασία συνεύρεσης και ενοποίησης µε µόνιµο 
τρόπο. 

 
 
 

4.  ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  
     ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
4.1   ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η κατάρρευση και ο εκφυλισµός του κοµµουνιστικού κινήµατος σε Ανατολή και ∆ύση ήταν 
αποτέλεσµα και έκφραση της κρίσης όχι µόνο της πολιτικής και της θεωρίας αλλά και του 
οργανωτικού µοντέλου του κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος. Ήταν κρίση της αποξένωσης 
της εργατικής βάσης από τη δηµιουργία θεωρίας και τη χάραξη πολιτικής, που οδηγούσε στον µεν 
«υπαρκτό σοσιαλισµό» σε πρωτοφανή αποπολιτικοποίηση και παθητικότητα, στη δε Ευρώπη σε 
κοινοβουλευτικοποίηση και µετατροπή της σε εκλογικό µηχανισµό.  Ήταν κρίση των αστικών σχέσεων 
εκπροσώπησης και διοίκησης και της κατάργησης της δηµοκρατίας, που επικράτησαν µε όχηµα τον 
«δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό». Ήταν κρίση της αντίληψης της οργάνωσης ως αυτοσκοπού και της 
αναγόρευσής της σε αποκλειστικό κάτοχο της αλήθειας και της «επαναστατικής συνείδησης» της τάξης. 
Ήταν κρίση της εγκατάλειψης κάθε ζωντανής και ανήσυχης σχέσης µε τη θεωρία και την ανάλυση της 
πραγµατικότητας, και της υποταγής στο ένα και αδιαίρετο δόγµα. Ήταν κρίση της γραφειοκρατικής και 
ιεραρχικής πειθαρχίας και του αστικού καταµερισµού ανάµεσα σε διευθυντές και εκτελεστές, σε διανοητές 
και χειρώνακτες, σε «καθοδήγηση» και «βάση», και της αναγόρευσης σε αποκλειστικό κριτήριο της 
επαναστατικότητας και της εργατικότητας του κόµµατος όχι της κίνησης της τάξης αλλά των διακηρύξεων 
και των θέσεων των οργάνων. 
 Όλες οι άλλες ιστορικές απαντήσεις που δόθηκαν στο πρόβληµα της οργάνωσης της 
Αριστεράς και του εργατικού κινήµατος ήταν επίσης απαντήσεις που δεν µπόρεσαν να υπερβούν 
τις αστικές αναπαραστάσεις και δεν ευνόησαν µια αυτοτελή επαναστατική συγκρότηση της 
εργατικής τάξης (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν έχουν στοιχεία που θα µπορούσαν να 
συµβάλουν). Ο αναρχισµός δηµιούργησε ένα µοντέλο άρνησης της µαζικής πολιτικής δράσης και του 
συνολικού πολιτικού αγώνα της εργατικής τάξης, εκφυλισµού της πολιτικής σε µορφές ατοµικής 
τροµοκρατίας και κινηµατικού κατακερµατισµού, υποταγµένο τελικά στον αστικό ατοµικισµό και στη 
µικροαστική εκτόνωση. Ο ευρωκοµµουνισµός απάντησε στην κρίση του τριτοδιεθνιστικού µοντέλου από τη 
σκοπιά της αστικής δηµοκρατίας, της υπεράσπισης των τυπικών στοιχείων της αστικής αντιπροσώπευσης, 
και της κυριαρχίας της διανόησης πάνω στην πρωτοβουλία και τις δυνατότητες παραγωγής θεωρίας και 
πολιτικής της εργατικής τάξης. Άλλες διασπάσεις του τριτοδιεθνιστικού ρεύµατος, όπως δεν µπόρεσαν να 
υπερβούν τη θεωρία και την πολιτική του παραδοσιακού κοµµουνιστικού κινήµατος, δεν µπόρεσαν να 
υπερβούν και το οργανωτικό του µοντέλο, το οποίο αναπαρήγαγαν πολλές φορές µε ακόµη µεγαλύτερο 
δογµατισµό και κατάπνιξη της εργατικής δηµοκρατίας. 
 Η ιστορική κρίση του παραδοσιακού εργατικού κινήµατος και ευρύτερα του εργατικού 
υποκειµένου, σε συνδυασµό µε τα νέα χαρακτηριστικά της εργασίας στον ολοκληρωτικό 
καπιταλισµό, θέτουν την ανάγκη για έναν επανακαθορισµό των εννοιών της «τάξης», του 
«επαναστατικού υποκειµένου», καθώς και της σχέσης τους. Σε αυτό που καθιερώθηκε ως 
«ορθόδοξος µαρξισµός» κυριάρχησε µια εξιδανικευµένη αναπαράσταση της «τάξης-επαναστατικό 
υποκείµενο». Σύµφωνα µε αυτήν, η θεµελιωµένη, µονοδιάστατα, στην υλική παραγωγή συγκρότηση της 
εργατικής τάξης την «προικοδοτούσε» µε µια ιδιαίτερη «ιστορική αποστολή», ανεξάρτητα από την 
συνειδητοποίησή της ή όχι. Η συνειδητοποίηση αυτής της αποστολής ήταν έργο της πολιτικής και ειδικά 
ενός κόµµατος που θα εισάγει αυτή τη συνείδηση στην εργατική τάξη, ώστε να µετατραπεί από τάξη καθ’ 
εαυτή σε τάξη δι’ εαυτή. 
 Έτσι, η έννοια της τάξης-επαναστατικό υποκείµενο θεµελιώθηκε πάνω σε µια βαθιά 
διχοτόµηση αντικειµενικής πραγµατικότητας και υποκειµενικής κατάστασης, οικονοµίας και 
πολιτικής. Η τάξη είναι «οικονοµική», το επαναστατικό υποκείµενο «πολιτικό» και η γέφυρα ανάµεσα σε 
αυτά τα δύο είναι το εργατικό (κοµµουνιστικό) κόµµα. Πάνω σε αυτή τη διάσπαση αντικειµενικού – 
υποκειµενικού, οικονοµίας – πολιτικής, θεµελιώθηκαν λογικές και πρακτικές που τελικά αναγνώριζαν στην 
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εργατική τάξη την ικανότητά της να κάνει το πολύ-πολύ οικονοµικό αγώνα (παρά το βαρύ φορτίο της 
ιστορικής της αποστολής), ενώ το πεδίο της πολιτικής παραχωρήθηκε σε µια ανώτερη βαθµίδα της ταξικής 
συνείδησης, το κόµµα (παρότι διακηρυγµένος στόχος του ήταν να γίνει η ίδια η τάξη υποκείµενο της 
πολιτικής). 

Απέναντι σε αυτή τη «θεολογία» πρέπει να προβληµατιστούµε ως προς το ότι: 
- Η συγκρότηση της «τάξης» είναι αποτέλεσµα διαλεκτικής συνάρθρωσης οικονοµικής θέσης, πολιτικής 
συνείδησης, αλλά και ευρύτερων βιωµατικών και πολιτισµικών καθορισµών (πέρα από τη σφαίρα της 
οικονοµίας). 
- Η συγκρότηση αυτή δεν µπορεί παρά να γίνεται µέσα στην ίδια την πραγµατική διαδικασία της 
ταξικής πάλης και µέσω της ζωντανής βιωµένης εµπειρίας αυτών που υφίστανται την εκµετάλλευση. 
- Αυτό που αποκαλείται «ταυτότητα» της τάξης δεν είναι κάτι στάσιµο και διαρκές, αλλά υπόκειται σε 
διαρκή ιστορικό µετασχηµατισµό µέσα στο πλέγµα όλων των συνθηκών της ζωής. 
 Υπάρχει, εποµένως, ανάγκη για υπέρβαση της κλασικής αντίληψης της «πρωτοπορίας» (σε όλες τις 
παραλλαγές της: από την ορθόδοξη κοµµουνιστική µέχρι την αναρχική). Η έννοια της πρωτοπορίας 
εδράζεται στην απόσπαση ενός τµήµατος από την τάξη, στο οποίο αποδίδεται «ντε φάκτο» µια ιεραρχικά 
ανώτερη βαθµίδα συνείδησης και δράσης (έως και µια ολική κατοχή της αλήθειας). Εδράζεται, επίσης, στη 
µηχανιστική διάκριση «συνειδητού» και «αυθόρµητου». Και, τελικά, νοείται ως ο αποκλειστικός συνειδητός 
αντιπρόσωπος της τάξης. 
 Στην πραγµατικότητα, ταξική και επαναστατική συνείδηση παράγει η ίδια η ταξική πάλη, το 
εργατικό κίνηµα βάσης και χειραφέτησης, και τα µορφώµατα της εργατικής επαναστατικής 
πολιτικής. Οι οργανώσεις της επαναστατικής πολιτικής δεν πρέπει να νοούνται ως a priori «πρωτοπορίες» 
(µεταφυσική αντίληψη), αλλά ως πολιτικοί φορείς που επιδιώκουν να συµβάλουν πρωτοπόρα στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση της επαναστατικής πολιτικής. Το αν το πετυχαίνουν, µένει να αποδειχτεί στην 
ταξική πάλη, στο κίνηµα, και στην ίδια την τάξη. Άλλωστε, «πρωτοπορίες» (µε την έννοια µιας 
προωθηµένης σκέψης και δράσης) υπάρχουν πολλές, ιδιαίτερα σε στιγµές όξυνσης της πάλης, όχι 
αναγκαστικά οργανωµένες, και πάντως πολύ ευρύτερες από τις αυτοαποκαλούµενες «πρωτοπορίες», και 
πολλές φορές «ανώτερες» από αυτές. 
 Οι φορείς της επαναστατικής πολιτικής δεν είναι «αντιπρόσωποι» της τάξης. Έτσι κι 
αλλιώς η αποκλειστική αντιπροσώπευση του συνόλου της τάξης ήταν πάντα µια ψευδαίσθηση. Πάντοτε η 
αντιπροσωπευτικότητα των εργατικών πολιτικών κοµµάτων στηριζόταν σε ορισµένα τµήµατα του 
«συλλογικού εργάτη»· άλλο ότι τα κόµµατα ιδεολογικοποιούσαν και γενίκευαν αυτά τα χαρακτηριστικά ως 
καθολικά. 
 Το σύγχρονο επαναστατικό υποκείµενο θα συγκροτείται ως συνάρθρωση του εργατικού 
κινήµατος βάσης και χειραφέτησης, των αντικαπιταλιστικών κοινωνικοπολιτικών 
συσπειρώσεων-πρωτοβουλιών, και των µορφωµάτων και οργανώσεων της εργατικής 
επαναστατικής πολιτικής. Με όργανα και µορφές εργατικής αντι-εξουσίας, οργάνωσης της 
αντικαπιταλιστικής πάλης, αλληλεγγύης και κοινότητας, αυτοδιεύθυνσης και άµεσης δηµοκρατίας. Σε αυτά 
τα πλαίσια, η δηµιουργική ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας και η διαµόρφωση του «συλλογικού 
διανοούµενου» της κοινωνικής απελευθέρωσης µπορεί και πρέπει να είναι έργο όλων αυτών των στοιχείων 
του επαναστατικού υποκειµένου.  
 
4.2  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
       ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ  
 
Η αυτονόµηση του κόµµατος ως ανώτερη, µόνη έγκυρη και καθολική βαθµίδα της ταξικής συνείδησης, 
οδηγεί στην υποκατάσταση της τάξης-επαναστατικό υποκείµενο από το κόµµα-επαναστατικό υποκείµενο, 
έτσι η ίδια η τάξη µετατρέπεται από υποκείµενο σε αντικείµενο της πολιτικής. Το κόµµα – εκπρόσωπος της 
τάξης, το κόµµα – πρωτοπορία, το κόµµα – συνείδηση της τάξης, το κόµµα – θεωρητικός της τάξης κ.λπ., 
που ανακηρύσσει µε ένα µεταφυσικό τρόπο τη δική του όραση ως τη µόνη προνοµιακή όραση για την 
ανάλυση και την καθοδήγηση της κοινωνικής εξέλιξης, εσωτερικεύει και παγιώνει εξουσιαστικές, 
ιεραρχικές και πειθαρχικές αρχές, κριτήρια και δοµές (που προέρχονται από την καπιταλιστική οργάνωση 
της εργασίας), οι οποίες ωθούν στην αντίληψη της επανάστασης ως κατάληψης της εξουσίας και 
στην «ολοκλήρωση» του κόµµατος ως διεύθυνση-κρατική εξουσία,  στο όνοµα του ότι αποτελεί 
τον γνήσιο εκφραστή της τάξης. 

Στον πυρήνα αυτής της αντίληψης βρίσκεται η θεώρηση ότι οι τάξεις εκπροσωπούνται από 
πολιτικά κόµµατα και ότι πολιτική σηµαίνει διαµεσολάβηση και εκπροσώπηση. Πρόκειται για µια λογική 
οµοιογενή προς την αστική κοινοβουλευτική λογική, η οποία αποδέχεται τη διάκριση 
κοινωνικού και πολιτικού της αστικής σκέψης και βλέπει τη συνάρθρωσή τους µε τους όρους 
της εκπροσώπησης του κοινωνικού στη σφαίρα της πολιτικής. Στον αντίποδα όλων αυτών, στο 
έδαφος της εργατικής επαναστατικής πολιτικής η επαναστατική οργάνωση δεν είναι αυτοσκοπός-
εκπρόσωπος, αλλά µέσο-τµήµα συµβολής στην επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Καθορίζεται, πριν απ' 
όλα, από τον απελευθερωτικό ορίζοντα στον οποίο θέλει να συµβάλει.  

Αυτό σηµαίνει ότι η ίδια η δοµή της και η λειτουργία της πρέπει να αποπνέει έναν 
τολµηρό συνολικό απελευθερωτικό πολιτισµό, να δίνει «δείγµατα γραφής» για τις 
κοµµουνιστικές λύσεις που επαγγέλλεται, και να διαµορφώνει µια «νέου τύπου» κοινότητα 
επαναστατών, στον αντίποδα τόσο του αστικού ατοµικισµού όσο και της αστικής 
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συλλογικότητας της παραγωγικής πειθαρχίας και διοικητικής ιεραρχίας. 
Η τοποθέτηση στο κέντρο της κοινωνικής διαδικασίας της ελεύθερης κοινωνικής ατοµικότητας, της 

αυτοανάπτυξης της ανθρώπινης  προσωπικότητας, της ελεύθερης και συνειδητής δηµιουργίας, της 
κοινότητας των ελεύθερα συνεταιρισµένων παραγωγών, που είναι το βασικό περιεχόµενο της 
κοµµουνιστικής κοινωνίας, πρέπει να είναι από σήµερα και για σήµερα οδηγός και µέτρο των 
χαρακτηριστικών της επαναστατικής οργάνωσης. Οι βαθιά απελευθερωτικοί στόχοι της υπέρβασης 
του διαχωρισµού θεωρίας-πράξης, διεύθυνσης-εκτέλεσης, της κατάργησης του κράτους και του 
κοινωνικού καταµερισµού και τελικά της κατάργησης της αποξενωτικής σφαίρας της πολιτικής 
ως ξεχωριστού τοµέα της κοινωνικής δράσης, πρέπει να είναι παρόντες σαν τάσεις από σήµερα 
στην οργανωτική δοµή και λειτουργία. 

Με αυτή την έννοια το βασικό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό ενός νέου επαναστατικού οργανωτικού 
µοντέλου πρέπει να είναι η ανάπτυξη της εργατικής δηµοκρατίας, ως καθοριστικού κριτηρίου για το 
χαρακτήρα και την κατεύθυνση της οργάνωσης, ως «µικρογραφίας» της νέας θέσης του εργαζόµενου 
ανθρώπου που επιδιώκουµε να διαµορφώσουµε σε συνολικό κοινωνικό επίπεδο µε τη δράση µας. Αυτό 
σηµαίνει µια δοµή και λειτουργία που εγκαθιδρύει και αναπτύσσει τον καθοριστικό ρόλο της 
συλλογικότητας, τον ουσιαστικά και όχι τυπικά αποφασιστικό ρόλο του µέλους και των οργανώσεων µε 
µορφές άµεσης δηµοκρατίας, την αναγνώριση ως ουσιαστικού κριτηρίου για την πορεία της οργάνωσης 
της γνώµης των πρωτοπόρων τµηµάτων της τάξης. 

   Σηµαίνει ακόµη την εξασφάλιση όλων των όρων για ισότιµη συµµετοχή όλων των 
µελών στη θεωρητική και πολιτική παραγωγή, µε κέντρο βάρους τις συλλογικές προσπάθειες 
οργανώσεων και οµάδων και όχι τις «ατοµικές εµπνεύσεις» των µονάδων. Την ανάπτυξη της πιο πλατιάς 
δηµοκρατικής συζήτησης στο εσωτερικό της οργάνωσης και της ανοιχτής διαπάλης αρχών, την ελεύθερη 
διαµόρφωση και παρέµβαση τάσεων. Οριζόντια, χωρίς φραγµούς, στεγανά και «φίλτρα» επικοινωνία, 
πληροφόρηση και ανταλλαγή γνωµών σε όλη την οργάνωση. 

Σηµαίνει δοµή συµβουλιακού-σοβιετικού τύπου, µε όργανα αποτελούµενα από 
ανακλητούς και κυκλικά εναλλασσόµενους αντιπροσώπους των οργανώσεων, µε κατάργηση κάθε 
ιεραρχικής, στελεχικής, καθοδηγητικής βαθµίδας. Συνέδρια-σώµατα ολοµελειακά. Όλες οι αποφάσεις στις 
ΟΒ και στα ολοµελειακά συνέδρια-σώµατα. 
 Με βάση όλα τα παραπάνω αντιµετωπίζουµε και τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΝΑΡ. 
Η αδυναµία να γίνουν αποφασιστικά βήµατα στη συζήτηση και πρακτική για την υπέρβαση των 
κοµµατικών µοντέλων του παρελθόντος οδήγησε στην αναπαραγωγή µε άλλους όρους µιας κάθετης 
ιεραρχικής δοµής (στην οποία στην πράξη τα µόνα πολιτικά σώµατα ήταν τα γραφεία), στην απουσία των 
οργανώσεων βάσης από την ουσιαστική συζήτηση και απόφαση ακόµα και για ζητήµατα τακτικής, στο 
διορισµό και όχι την εκλογή της συντακτικής επιτροπής του ΠΡΙΝ και στην αυτονόµησή του από τη 
συλλογική δράση και απόφαση της οργάνωσης , στη δηµιουργία οργάνων αιρετών από τα συνέδρια αλλά 
ποτέ ανακλητών από τις οργανώσεις, αποτελούµενων για δεκαετίες από τα ίδια µέλη χωρίς εναλλαγή.  
 Όπως γινόταν και στο παρελθόν αυτά τα χαρακτηριστικά επηρέασαν καθοριστικά και το 
χαρακτήρα της συλλογικής συζήτησης: Η αντιµετώπιση των διαφωνιών µε την τακτοποίηση των 
φράσεων στα κείµενα (τα οποία στη συνέχεια έµεναν κενό γράµµα) και ο εγκλωβισµός της πολιτικής 
συζήτησης στα όργανα αποµάκρυναν την οργάνωση από τα κρίσιµα θεωρητικά, πολιτικά και κινηµατικά 
επίδικα της περιόδου και οδήγησαν στα εκφυλιστικά φαινόµενα που ζούµε τους τελευταίους µήνες: η 
πρωτοφανής µετατροπή οργάνων του ΝΑΡ σε όργανα καταγγελίας από την «πλειοψηφία» διαφορετικών 
απόψεων και των σφων που τις εκφράζουν, η ανάδειξη, αναπαραγωγή και ενίσχυση πρακτικών 
εσωκοµµατικής αντιπαράθεσης που δεν έχουν σχέση µε την αριστερά και το µαζικό κίνηµα, η ταύτιση της 
οργάνωσης αποκλειστικά µε την κάθε φορά πλειοψηφούσα άποψη και η αποκήρυξη κάθε άλλης ως 
αντιπαραθετική στο «κόµµα», η επιστροφή της επίκλησης του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού και του 
ελέγχου της έκφρασης των διαφορετικών απόψεων στην οργάνωση και στο ΠΡΙΝ, είναι µόνο πλευρές µια 
συνολικής πολιτικό-οργανωτικής κατάστασης που όχι µόνο δεν αξιοποίησε τη συζήτηση, τον 
προβληµατισµό και τις κινηµατικές εµπειρίες της περιόδου αλλά οδήγησε στην αντιµετώπισή τους µε όρους 
αποκλειστικά εσωκοµµατικής πάλης.  
 Σήµερα, µπροστά στα ερωτήµατα και τις µάχες της περιόδου είναι αναγκαία η συµβολή 
σε µια ριζική τοµή στο οργανωτικό µοντέλο του ίδιου του ΝΑΡ, που θα θέτει στο κέντρο του, στην 
πράξη και όχι απλά στις διακηρύξεις, την εργατική δηµοκρατία, και άρα τις οργανώσεις βάσης και τον 
αποφασιστικό τους ρόλο, την άµεση αντιπροσώπευσή τους στα όργανα µε αιρετούς και ανακλητούς 
αντιπροσώπους, τις ολοµελειακές διαδικασίες απόφασης όλης της οργάνωσης για όλα τα κρίσιµα ζητήµατα 
της πολιτικής γραµµής και παρέµβασης, την ελεύθερη ισότιµη δηµόσια συζήτηση των απόψεων και των 
πρακτικών που τις υποστηρίζουν. 
 ∆εν αποτελεί πρακτική εργατικής δηµοκρατίας µια «συνεδριακή» συζήτηση κάθε δύο ή 
τρία χρόνια, όπου µόνο τότε έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης το σύνολο των µελών της 
οργάνωσης. Αυτό θυµίζει αστικού τύπου εκλογές, όπου µια φορά κάθε τέσσερα χρόνια έχεις υποτίθεται 
το δικαίωµα να πάρεις θέση για όλα. Αντίθετα, η εργατική δηµοκρατία επιδιώκει να µπαίνουν στον άµεσο 
σχεδιασµό και στην εξωστρεφή παρέµβαση τα συνολικά στρατηγικά ζητήµατα, να αποτελούν µέρος της 
ατζέντας της καθηµερινής παρέµβασης. Να υπερβαίνεται η διάσπαση τακτικής-στρατηγικής, «ζητηµάτων 
άµεσης απάντησης-θεµάτων στρατηγικής αναφοράς». Η εργατική δηµοκρατία απαιτεί να λειτουργεί η 
οργάνωση µε ελεύθερο, καθηµερινό, δηµόσιο διάλογο για όλα τα ζητήµατα «τακτικής» και «στρατηγικής», 
και εποµένως να διαµορφώνονται άλλοι όροι και για τις συνεδριακές διαδικασίες της. 
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 Είναι, επίσης, ζητούµενο η διαµόρφωση µιας πλούσιας εσωτερικής οργανωτικής ζωής 
που θα τείνει να δηµιουργεί έναν νέο κοινό απελευθερωτικό πολιτισµό και ευρύτερα αξιακά, 
θεωρητικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά «κοινότητας», µε συντροφική αλληλεγγύη και αλληλοστήριξη. 
Που θα διαµορφώνει ένα χώρο ισότιµης συµβολής του καθενός στην ανάπτυξη των επαναστατικών ιδεών 
και πρακτικών. Που θα κατοχυρώνει την πλήρη ανεξαρτησία από το αστικό κράτος και τους µηχανισµούς 
του.  Που θα αναπτύσσει µόνιµους πολιτικούς δεσµούς αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο του αγώνα και της 
αντικαπιταλιστικής αναζήτησης, πρακτικής και δηµιουργίας.  
 ∆εν υπάρχει, πάντως, κανένα οργανωτικό σχήµα ή σύνολο «κανόνων» που να αποκλείει εξ ορι-
σµού τις τάσεις γραφειοκρατικοποίησης και αυταρχισµού που εµπεριέχονται σε κάθε οργανωτικό σχήµα. Οι 
µόνες «δικλείδες ασφαλείας» είναι το βάθος και η έκταση της εργατικής δηµοκρατίας και οι ζωντανοί 
δεσµοί µε την τάξη και την κίνησή της. Η προσπάθεια να εξασφαλίζονται αυτές οι πολιτικές «δικλείδες 
ασφαλείας» µέσα σε µια ταξική αντιπαράθεση που η σκληρότητά της επιβάλλει πολλές φορές µια πιο 
«συρρικνωµένη» λειτουργία της εργατικής δηµοκρατίας είναι ένα µεγάλο στοίχηµα. Την ίδια στιγµή, είναι 
και ένας ουσιαστικός «δείκτης» της ωριµότητας των επαναστατών και της ακλόνητης θέλησής τους να µην 
θυσιάσουν το σκοπό στο µέσο, αλλά να υποτάσσουν πάντα το µέσο στο σκοπό και στο κοινωνικό 
περιεχόµενο της απελευθερωτικής προσπάθειας. 
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