
Θ ςθμαςία τθσ ςυηιτθςθσ 

 
<<Θ διαφανισ γλϊςςα είναι μια γλϊςςα επίςθμθ, κακαρά μθχανικι, λειτουργικι, που ςτερείται κάκε 

αμφιςθμία. *...+ ‘’Όταν δφο άτομα ακοφν τθν ίδια λζξθ, δε ςκζφτονται ακριβϊσ το ίδιο πράγμα, κι αυτι θ 

διαφορά, όςο μικρι κι αν είναι, απλϊνεται ςαν ζνα κφμα και καλφπτει όλθ τθ γλϊςςα. *...+ Γι’ αυτό κάκε 

κατανόθςθ είναι ταυτόχρονα και ακατανοθςία· κάκε ταφτιςθ ιδεϊν και ςυναιςκθμάτων ταυτόχρονα και 

διάςταςθ’’>> 

‘’Θ κοινωνία τθσ διαφάνειασ’’, Byung-Chul Han 

 

Αιτία για τθν ςυγγραφι και τθν κατάκεςθ αυτοφ του κειμζνου είναι μια ςειρά προβλθματικϊν που ζχουν 

αναδυκεί και εντακεί ςτο ΝΑΡ και ςτθ νΚΑ τα τελευταία 2 χρόνια. Οι προβλθματικζσ δε γεννικθκαν τϊρα οφτε 

είναι ηιτθμα προςϊπων. Για εμάσ αποτελοφν αντιφάςεισ που κα ακολουκοφν τθν πορεία του ΝΑΡ και τθσ νΚΑ 

ςτο βακμό που δεν επιλφονται. Επιλογζσ για τθ γραμμι, τθ λογικι και τθ φυςιογνωμία. Για τον πολιτιςμό και τθ 

λειτουργία μασ. Για τθ ςθμαςία τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ προςζγγιςθσ τθσ πολιτικισ ωσ ςυηιτθςθσ και όχι ωσ 

δουλειά, κακικον, ςτείρα θκικι, καταναγκαςμό. Επιλογζσ που ςχετίηονται με το αν κα μποροφμε να 

ςυνεννοοφμαςτε ςε βακφτερο επίπεδο ζςτω και μεταξφ μασ ι απλά κα ςυμφωνοφμε όλοι μαηί, ςε διαφορετικό 

πλαίςιο για τον κακζνα. 

 

---------------------------------------- 

 

Εδϊ και περίπου δφο χρόνια τϊρα, θ νΚΑ και το ΝΑΡ κατ’ αναλογία (αλλά και με ανεξάρτθτουσ ρυκμοφσ) με το 

εργατικό και ευρφτερο λαϊκό κίνθμα, τθ νεολαία και κάκε φωνι αντίδραςθσ ςτον ςφγχρονο ολοκλθρωτικό 

καπιταλιςμό περνοφν μια βακιά κρίςθ. Θ κρίςθ αυτι αποτελεί κρίςθ τθσ πολιτικισ φυςιογνωμίασ και πρόταςισ 

μασ και ζχει αποτελζςει τθν αφορμι για εκτεταμζνθ κουβζντα και προβλθματιςμό εντόσ και εκτόσ τθσ 

οργάνωςθσ ςχετικά με ηθτιματα γραμμισ, ιεράρχθςθσ και κριτθρίων. ε αυτό το γενικότερο κλίμα 

προβλθματιςμοφ κζλουμε και εμείσ να ςυμβάλουμε κατά το δυνατόν, περιγράφοντασ μια λογικι πίςω από τα 

διάφορα φαινόμενα προβλθματικϊν που αντιμετωπίηουμε προςωπικά και ςυλλογικά όλο το προθγοφμενο 

διάςτθμα. Παρακάτω κα προςπακιςουμε να κωδικοποιιςουμε τισ βαςικζσ αιτίεσ τθσ προβλθματικισ τθσ 

πολιτικισ μασ γραμμισ αλλά κυρίωσ του τρόπου ςκζψθσ μασ που με βακφτερο τρόπο εκφράηεται ςε όλα όςα 

κάνουμε και λζμε. Θζλουμε με δφο λόγια να ςχολιάςουμε και τισ αιτίεσ και τα αποτελζςματα αυτϊν και να 

προςπακιςουμε να προτείνουμε κάποια βαςικά κριτιρια βάςει των οποίων κα πρζπει να εργαςτοφμε 

ςυλλογικά το επόμενο διάςτθμα, τόςο για να είμαςτε περιςςότερο αποτελεςματικοί όςο και για τθν 

καταπολζμθςθ πολλϊν πακογενειϊν που δθμιουργοφνται ςτθ νοοτροπία και τθ ςυνείδθςι μασ. 

 

Σο ΝΑΡ αποτελεί ρεφμα που γεννικθκε μζςα από χρεοκοπία του παραδοςιακοφ κομμουνιςτικοφ κινιματοσ και 

του ΚΚΕ ςτθν Ελλάδα. Θ χρονιά ίδρυςισ του, θ χρονιά τθσ πτϊςθσ του Σείχουσ του Βερολίνου και του Τπαρκτοφ 

οςιαλιςμοφ, ςυμβολίηει πάνω ςτο ςϊμα του ΝΑΡ και του κόςμου τθσ διάςπαςθσ του ΚΚΕ τθ μεγάλθ τομι με τθν 

παραδοςιακι πολιτικι ζκφραςθ των κομμουνιςτικϊν ιδεϊν. Οι ςυλλογικζσ αναλφςεισ και ςυμβολζσ του 

ρεφματοσ αυτοφ τα επόμενα χρόνια (ολοκλθρωτικόσ καπιταλιςμόσ, κριτικι ςτθν ΕΔ, Νζο Εργατικό Κίνθμα 

κτλ) αφορμόνταν από τθν ανάγκθ κατανόθςθσ τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ πραγματικότθτασ γφρω μασ και τθ 

διάκεςθ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων που κα είναι ικανά να χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυνζχεια τθσ μεγάλθσ 



διαρκοφσ υπόκεςθσ τθσ απελευκζρωςθσ του ανκρϊπου από τθν εκμετάλλευςθ, τθν καταπίεςθ και τθν 

αλλοτρίωςθ. Αυτι τθν ανάγκθ αποτυγχάνουμε ςτο ςιμερα να προςεγγίςουμε. Θ πολιτικι μασ λογικι πολφ 

περιςςότερο φαίνεται να καταλιγει ςτο πϊσ κα διατθριςουμε τισ δυνάμεισ μασ και πϊσ κα αναπαράξουμε το 

ΝΑΡ με όρουσ δομισ και αρικμϊν, ςτο πϊσ κα αντζξουμε ςτθν περίοδο κινθματικισ υποχϊρθςθσ. Αντίκετα 

αφινουμε πίςω λόγω διολίςκθςθσ (ςε βάροσ των ‘’άμεςων’’ κακθκόντων, των οργανωτικϊν κτλ) ι και λόγω 

ςυνειδθτά χαμθλότερθσ ιεράρχθςθσ, το πϊσ κα αντιμετωπίςουμε τα νζα ηθτιματα τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, τθσ 

κακθμερινότθτασ, τθσ πολιτικισ ανατροπισ και ριξθσ με ζναν πιο εξελιγμζνο και αποτελεςματικό από ποτζ 

καπιταλιςμό. Αλλά ακόμα και τθν προςζγγιςθ των οραμάτων που μποροφν να δϊςουν απαντιςεισ ςτθν τεράςτια 

διάχυτθ μάηα τθσ πλθττόμενθσ κοινωνικισ πλειοψθφίασ, δθλαδι τθσ χαράσ, τθσ ιςότθτασ και τθσ ευτυχίασ. 

 

Οι αναλφςεισ και οι κεωρθτικζσ μασ επεξεργαςίεσ αλλά πολφ περιςςότερο οι πολιτικζσ μασ επιλογζσ δεν 

καταφζρνουν να κατανοιςουν, να αναγνϊςουν και να επιδράςουν ςτθν πραγματικότθτα ςε βάκοσ. Πολλϊ δε 

μάλλον, εμμζνουν ςε ςχθματοποιιςεισ και επεξεργαςίεσ είτε παραδοςιακζσ Μαρξιςτικζσ-Λενινιςτικζσ, είτε και 

ςτθ λογικι του ρεφματοσ τθσ επανακεμελίωςθσ, χωρίσ όμωσ ςχζςθ με το ςιμερα, ςαν ευαγγζλια και ςαν 

‘’Νόμουσ χαραγμζνουσ ςτθν πζτρα’’. Παράλλθλα και ςε ςυνδυαςμό με τθν προαναφερκείςα ελλειμματικι 

προςζγγιςθ, ζχει εδϊ και πολλά χρόνια (το πόςα και το πϊσ ακριβϊσ ίςωσ δεν αρμόηει ςε εμάσ αλλά ςτθ 

ςυλλογικι κουβζντα να το κρίνει) δθμιουργθκεί και ακολουκείται μια εξαιρετικά ςτρεβλι αντίλθψθ για τθν 

πολιτικι κεωρία και πράξθ. υχνά λζμε ότι θ πολιτικι είναι τζχνθ. ε αυτι τθ φράςθ εκφράηονται με 

ξεγυμνωμζνο τρόπο οι δφο βαςικζσ μεγάλεσ μασ πακογζνειεσ: Από τθ μια το ξζκομμα τθσ πολιτικισ από τθν 

διερευνθτικι, τεκμθριωμζνθ, αναλυτικι και πζρα από δογματιςμοφσ βάςθ τθσ (εμβάκυνςθ τθσ ανάλυςθσ, των 

εργαλείων, τθσ κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ ϊςτε να μπορζςει να επζλκει και θ αλλαγι τθσ). Από τθν άλλθ, 

θ πολιτικι κεωρείται προνόμιο και αςχολία των πιο ικανϊν, των πιο καλλιεργθμζνων, των πιο 

καταρτιςμζνων, ταυτίηεται με μια ‘’εξωτικι δεξιότθτα’’, όπωσ θ καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα και αςυνείδθτα ι 

ςυνειδθτά αντιμετωπίηεται ωσ ζνασ ‘’ςτίβοσ για τουσ ειδικοφσ-καλλιτζχνεσ’’ τθσ, ατομικοφσ ι ςυλλογικοφσ. Θ 

πολιτικι λαμβάνει ςτον τρόπο ςκζψθσ μασ αςυνείδθτα ι ςυνειδθτά χαρακτθριςτικά μιασ ςυνομιλίασ και 

ςυνδιαλλαγισ μεταξφ πρωτοποριϊν, οργανϊςεων, κομμάτων και πολιτικϊν ςχεδίων αντί για μια πολφπλοκθ 

διαδικαςία που ςτθν πραγματικότθτα εμπλζκει διαλεκτικά τόςο το ατομικό με το ςυλλογικό όςο και το 

υποκειμενικό με το αντικειμενικό, το προςωπικό με το πολιτικό αλλά και ςυνολικά ‘’τθν πρωτοπορία’’ με ‘’τθν 

τάξθ’’. 

 

Με αφορμι μια ςειρά πρόςφατων παραδειγμάτων, τα οποία ςυμπυκνϊκθκαν κυρίωσ γφρω από το ηιτθμα των 

μετϊπων και τθσ μετωπικισ πολιτικισ (χωρίσ να ςθμαίνει ότι τα μζτωπα  είναι ο ‘’δαίμων’’ ι θ αιτία των 

πολιτικϊν μασ προβλθμάτων) φανερϊκθκε και θ αντίλθψι μασ αυτι για τθν πολιτικι. Πρακτικά φαίνεται ότι ςαν 

οργάνωςθ κεωροφμε ότι το προνομιακό πεδίο για τθ μετατόπιςθ των ςυνειδιςεων και τθ διάδοςθ των ιδεϊν και 

των πολιτικϊν μασ προτάςεων είναι θ πολιτικι κορυφϊν, θ ςυνάντθςθ πολιτικϊν ρευμάτων από τα πάνω. Εδϊ 

πρζπει να είναι ξεκάκαρο πωσ δε μιλάμε για μια οργανωτικι πλευρά τθν μετωπικισ πολιτικισ ι και 

οποιαςδιποτε άλλθσ πρόταςθσ. Δε μιλάμε απλά και μόνο για τθν πολιτικι με διαδικαςίεσ ‘’μόνο από τα πάνω’’ 

χωρίσ γείωςθ με όλα τα μζλθ τθσ οργάνωςθσ, τουσ αγωνιςτζσ και το κίνθμα (παρότι και τζτοιεσ κινιςεισ υπιρξαν 

όπωσ πχ θ πρωτοβουλία του BlockIt που δεν ςυηθτικθκε καν ςτισ ΟΒ τθσ ςπουδάηουςασ αλλά απλά ιρκε ωσ μια 

προαποφαςιςμζνθ γραμμι για ςχολιαςμό). Μιλάμε αντίκετα για τθ νοοτροπία που μασ διζπει ϊςτε ακόμα και 

να εκτελεςτεί ιδανικά μια δεδομζνθ γραμμι (γίνουν ζνα ςωρό ‘’διαδικαςίεσ βάςθσ’’ παράλλθλα με μια 

προςπάκεια ςφγκλιςθσ των πολιτικϊν γραμμϊν ςε επίπεδο οργανϊςεων ι πρωτοποριϊν) θ τελικι τθσ 



χρθςιμότθτα-αποτελεςματικότθτα και πορεία αφορά τθν ςυηιτθςθ, ςυμφωνία και ςυςχετιςμό μεταξφ των 

πρωτοποριϊν. Θ επαναςτατικι πολιτικι καταλιγει να ςθμαίνει το να κάνεισ πολιτικι βαςικά με άλλουσ 

επαναςτάτεσ-πρωτοπορίεσ, αντί για μια διαρκι και επίπονθ προςπάκεια να μεταφζρεισ τθν πολιτικι ςτο 

επίπεδο τθσ ίδιασ τθσ πλθττόμενθσ πλειοψθφίασ. Αυτό είναι εν τζλει το κακοριςτικό κριτιριο και με μια τζτοια 

λογικι κα μποροφςε κανείσ να δϊςει απαντιςεισ. 

 

Αυτι θ αντίλθψθ για τθν πολιτικι είναι ςε αντιδιαςτολι με τα κριτιρια που εκφράηουμε (τουλάχιςτον 

διακθρυκτικά) και αποτελεί ςε μεγάλο βακμό υπαναχϊρθςθ ςε ςχζςθ με τθν αναγκαία παρζμβαςθ και λογικι 

που αντιςτοιχεί ςε μια επαναςτατικι γραμμι εν ζτει 2017. τθν απόφαςθ του 1ου υνεδρίου, ςτθν κριτικι ςτθν 

ΕΔ βγάηαμε μεταξφ άλλων τα εξισ ςυμπεράςματα: 

-Κριτιριο για τον εργατικό δθμοκρατικό χαρακτιρα του κράτουσ δεν είναι ο φορζασ που παίρνει τθν εξουςία 

αλλά θ πολιτικι δραςτθριότθτα, αυτενζργεια, αυτοδιεφκυνςθ και οι μορφζσ που τθν προωκοφν. Αντίςτοιχα 

κριτιριο για τον πραγματικό προςανατολιςμό του κόμματοσ δεν είναι οι διακθρφξεισ του αλλά ο ρόλοσ του ςτθν 

τροφοδότθςθ τθσ πολιτικισ χειραφετιτικισ δραςτθριότθτασ των εργαηόμενων, ςτθν προώκθςθ μορφών 

αυτοδιεφκυνςθσ τθσ τάξθσ και απονζκρωςθσ του κράτουσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ πιο δθμιουργικισ εργατικισ 

δθμοκρατίασ πρώτα απ’ όλα ςτο ίδιο το εςωτερικό του. 

- Τελικά, κριτιριο για τθν μετάβαςθ προσ τον κομμουνιςμό δεν μπορεί να είναι θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

και θ μεγζκυνςθ τθσ οικονομίασ αλλά θ διεφρυνςθ του "Βαςιλείου τθσ ελευκερίασ", του ελεφκερου χρόνου, τθσ 

απελευκερωμζνθσ δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ του κοινωνικοφ ατόμου. 

- Όπωσ ζδειξε θ ιςτορικι εμπειρία ιδιαίτερα τθσ ΕΣΣΔ, θ κυριαρχία των κομμουνιςτικών τάςεων μετά τθν 

επανάςταςθ πάνω ςτισ αςτικζσ ςχζςεισ που ςυνεχώσ αναγεννάει θ κλθρονομθμζνθ από τον καπιταλιςμό 

πραγματικότθτα δεν είναι εγγυθμζνθ από τον αυτοματιςμό τθσ οικονομίασ, οφτε από τθν πολιτικι εξουςία, αλλά 

κρίνεται για ζνα ιςτορικό διάςτθμα από τθν ταξικι πάλθ, τθν πολιτικι δράςθ, πρωτοβουλία και αυτενζργεια των 

εργαηόμενων και από το βάκοσ των κοινωνικών μεταςχθματιςμών. Η ςυνεχισ επανάςταςθ, θ διαρκισ 

επαναςτατικοποίθςθ των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ςχζςεων είναι θ μόνθ εγγφθςθ για τθν τάςθ 

προσ τον κομμουνιςμό. 

 

Σα παραπάνω ςυμπεράςματα εμπεριζχουν για εμάσ κάποιεσ κεμελιϊδεισ και αναγκαίεσ λογικζσ ςχετικά με τισ 

πρωτοπορίεσ και τθ ςθμαςία τουσ. Αυτζσ οι λογικζσ και τα ςυμπεράςματα δε κα ζπρεπε να εκλείπουν από τον 

πυρινα τθσ ςκζψθσ μασ. Αποτελοφν κεκτθμζνο τθσ οργάνωςθσ και όχι απλά μια εξεηθτθμζνθ προςωπικι θ 

ςυλλογικι άποψθ. Πρζπει να προβλθματιςτοφμε ουςιαςτικότερα ωσ προσ το γιατί δεν υπάρχουν ςτθ ςυηιτθςθ 

αλλά και γιατί οι επόμενεσ αποφάςεισ μασ ζρχονται ςε αντίφαςθ με αυτά. Προςπακϊντασ να χτίςουμε πάνω ςτα 

παραπάνω, τα οποία κεωροφμε χριςιμα για να πιάςουμε και ερωτιματα του ςιμερα ςτθν οργάνωςθ και 

ευρφτερα, παρακζτουμε τα παρακάτω κριτιρια ςκζψθσ: 

 

-Οι πρωτοπορίεσ (κόμματα, οργανϊςεισ κτλ) δεν μποροφν ποτζ να είναι ο απόλυτοσ και τελικόσ δείκτθσ για τθ 

φυςιογνωμία και τθν κατεφκυνςθ του κράτουσ, τθσ ταξικισ πάλθσ οφτε και του βακμοφ χειραφζτθςθσ τθσ 

τάξθσ και του ατόμου. Κακοριςτικόσ δείκτθσ είναι θ κακεαυτι πολιτικι παραγωγι και δράςθ από τθν 

πλθττόμενθ πλειοψθφία, τα βιματα που μετρά ςτθ χειραφζτθςθ τθσ ςυνείδθςισ τθσ και τθσ αυτοδιάκεςισ 



τθσ, ςε ιςότιμθ και διαλεκτικι ςχζςθ με τισ πρωτοπορίεσ. Ιςότιμθ δε ςθμαίνει ίςθ ςε κάκε ςτιγμι, κακϊσ οι 

διαφορετικοί βακμοί ςυνείδθςθσ είναι αντικειμενικοί. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να υπάρχει πλιρθσ 

χειραφζτθςθ τθσ τάξθσ χωρίσ τθν παράλλθλθ πορεία αναίρεςισ τθσ ωσ τάξθ. Αυτι θ διαδικαςία ςθμαίνει 

ζμμεςα και τθν ςταδιακι εξαφάνιςθ τθσ πρωτοπορίασ, μζςω τθσ κακοριςτικισ τθσ διεφρυνςθσ, όχι με όρουσ 

εντάξεων, μελϊν κτλ αλλά με όρουσ κατάκτθςθσ ανϊτερου βακμοφ ςυνείδθςθσ και δυνατότθτασ 

αυτοδιάκεςθσ από τθν κοινωνικι πλειοψθφία. 

 

-Θ πραγματικι χειραφζτθςθ του ανκρϊπου περνά μζςα από τθν κατάκτθςθ ςτθν κακθμερινι του ηωι, μιασ 

ελεφκερθσ και χωρίσ καταναγκαςμό δραςτθριότθτασ. Αυτι θ δραςτθριότθτα δεν μπορεί παρά να 

καλλιεργείται ςυνεχϊσ, ακόμα και πριν τθν επανάςταςθ. Θ τάξθ πρζπει να διαπαιδαγωγθκεί ςτθν άςκθςθ 

εξουςίασ πάνω ςε πολιτικά ηθτιματα (και θ πρωτοπορία ςτθν εκχϊρθςθ αυτισ) αλλά και πάνω ςτθν 

οργάνωςθ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του χρόνου τθσ. Ο χρόνοσ, θ ποιότθτά του και θ αξιοποίθςι του 

ςυνδζεται άμεςα με τον καταμεριςμό εργαςίασ κάκε τφπου. το βακμό που ο άνκρωποσ δεν ζχει τθν 

ικανότθτα και τθ δυνατότθτα αποτελεςματικισ οργάνωςθσ του χρόνου και τθσ ηωισ του, τείνει να εντάςςεται 

ςε καταμεριςμοφσ και ιεραρχίεσ, που αναπαράγουν τθν υποτελι, εξαρτθμζνθ του κζςθ (τόςο με όρουσ 

εξουςίασ όςο και με όρουσ αντικειμενικισ διαφοράσ δυνατοτιτων των ‘’από κάτω’’ με τουσ ‘’από πάνω’’). 

 

-Θ απελευκζρωςθ του ανκρϊπου δεν είναι νομοτζλεια και δεν εξαρτάται μόνο από αντικειμενικοφσ δείκτεσ ι 

αφαιρετικά περιεχόμενα-προγράμματα. Αντίκετα κατακτιζται κάκε ςτιγμι μζςα από τθν πάλθ και τθ δράςθ 

του. 

 

-Όλα τα παραπάνω ςκιαγραφοφν μια λογικι που αντιμετωπίηει πραγματικά τθν πρωτοπορία και τθν τάξθ με 

όρουσ πρωταρχικοφ και κακοριςτικοφ. Θ κακοριςτικότθτα, δεν ςθμαίνει μόνο ότι ‘’χωρίσ αυτό δεν γίνεται’’ 

αλλά και ότι δεν υπάρχουν υποκατάςτατα για τθν χειραφζτθςθ που κατακτιζται μζςα από τθν άςκθςθ 

πολιτικισ από τθν πλθττόμενθ κοινωνικι πλειοψθφία αλλά και από τον κακζνα και τθν κακεμία ξεχωριςτά. 

Μζςα από αυτι τθ λογικι κα πρζπει να αντιλαμβανόμαςτε και τθν τριπλζτα κόμμα-μζτωπο-κίνθμα και όχι 

από μια μθχανιςτικι ςκοπιά που ‘’πρωταρχικό’’ ςθμαίνει πρϊτο και ‘’κακοριςτικό’’ ςθμαίνει αναγκαίο βάροσ. 

 

Αυτά τα κριτιρια ςκζψθσ χάνονται κατά τθν άποψι μασ ςε μεγάλο βακμό ςτθν εςωτερικι ςυηιτθςθ τθσ 

οργάνωςθσ αλλά και ςτον τρόπο με τον οποίο ιεραρχοφμε. ε μεγάλο βακμό θ λογικι μασ προςεγγίηει ςε μια 

πολφ λιγότερο ςφαιρικι και πολφ γραμμικότερθ αντίλθψθ. Αδυνατοφμε ςυςτθματικά να αντιλθφκοφμε ότι 

μπορεί τα κεντρικά μασ προτάγματα (που ςε μεγάλο βακμό αποτελοφν ανακφκλωςθ τθσ λογικισ του 

επαναςτατικοφ Μαρξιςμοφ του 20ου αιϊνα) μπορεί όχι απλά να μθν αρκοφν για τθν επανάςταςθ, αλλά να μθν 

αρκοφν οφτε καν για να εμπνεφςουν εμάσ τουσ ίδιουσ. τθν ‘’Πρόταςθ για τθν Προγραμματικι διακιρυξθ του 

ΝΑΡ για τθν κομμουνιςτικι απελευκζρωςθ’’ που ψθφίςαμε το 2013 ςτα πλαίςια του 3ου υνεδρίου λζμε: 

 

‘’ Οι όροι «δθμοκρατία», «ςοςιαλιςμόσ», «κομμουνιςμόσ», «κοινωνικι χειραφζτθςθ», «επανάςταςθ» δζχτθκαν ςοβαρά 

πλιγματα από τισ κφελλεσ του 20οφ αιώνα Η δθμοκρατία εξαιτίασ και τθσ αντιδραςτικισ μετάλλαξθσ που 

υφίςταται θ αςτικι δθμοκρατία ςτα μάτια πολλών ταυτίηεται με τθν άγρια εκμετάλλευςθ, τθ νεοαποικιοκρατία, 

τθν οικονομικι και εξωοικονομικι βία. Ο ςοςιαλιςμόσ ταυτίηεται με τισ μεταλλαγμζνεσ ςοςιαλφιλελεφκερεσ 

εκδοχζσ του ι τα γραφειοκρατικά εκμεταλλευτικά κακεςτώτα. Ακόμθ και θ επανάςταςθ ςυνδζεται με τθν 

αδιζξοδθ βία και τθν τρομοκρατία (που αρνοφνται ςτθν πραγματικότθτα τθν επανάςταςθ) ι με ζνα μονόπρακτο-



καρικατοφρα τθσ επίκεςθσ ςτα «Χειμερινά Ανάκτορα». Απ’ όλουσ τουσ όρουσ που εξζφραςαν μεγάλεσ ελπίδεσ για 

το μζλλον ο κομμουνιςμόσ υπζςτθ τθ μεγαλφτερθ φκορά. *...+’’ 

 

Σαυτόχρονα λεσ και δεν ςθμαίνουν τίποτα ςτθν πράξθ όλα αυτά, καταλιγουμε ςτθν προςκικθ τθσ φράςθσ ‘’για 

τθν κομμουνιςτικι απελευκζρωςθ’’ με ςκοπό να εκφράςουμε αυτι τθν υπόκεςθ, τθν ανολοκλιρωτθ τομι με τθ 

ςφγχρονθ καπιταλιςτικι κοινωνία. Θ νοθματοδότθςθ εννοιϊν όπωσ ο κομμουνιςμόσ είναι φυςικά ανοιχτό και 

ςθμαντικό ηιτθμα αλλά μια επιδερμικι προςζγγιςι τουσ (πχ θ χριςθ μιασ λζξθσ ςε ζνα όνομα) δεν φτάνει για 

κάτι τζτοιο. Αυτι θ λογικι και τρόποσ λειτουργίασ είναι χαρακτθριςτικόσ τθσ προβλθματικισ που περιγράφουμε. 

τον πυρινα τθσ λογικισ μασ προτιμοφμε να αναγνωρίςουμε μια αλικεια και να τθν απαντιςουμε με ‘’μια από 

τα ίδια’’ τρόπο, παρά να γίνουμε αιχμθροί με τουσ εαυτοφσ μασ και να ςκάψουμε βακφτερα. Καταλιγουμε 

πολλζσ φορζσ ςε τυπικζσ αποτιμιςεισ και ακραίουσ αφοριςμοφσ πιο εφκολα από ότι ςτο να παραδεχτοφμε ότι 

κάποια λογικι μασ είναι ξεπεραςμζνθ ι ελλιπισ. Με δεδομζνθ αυτι τθν ουςία του πολιτικοφ προβλιματοσ κα 

αναλφςουμε παρακάτω μζςω ποιϊν φαινομζνων εκφράηεται εςωτερικά και εξωτερικά αυτό και πϊσ επθρεάηει 

ςυλλογικά και ατομικά το ΝΑΡ και τθ νΚΑ αλλά και τουσ αγωνιςτζσ ςτουσ οποίουσ αναφερόμαςτε. 

 

---------------------------------------- 

 

Ειδικά από τθν περίοδο του ’12 και μετά θ αντιπαράκεςθ απόψεων και αντιλιψεων ςτθν οργάνωςθ άρχιςε να 

εντείνεται ςαν λογικό επακόλουκο τθσ δυςμενοφσ κατάςταςθσ για τθν πλθττόμενθ πλειοψθφία και τθν ανθςυχία 

του κόςμου τθσ οργάνωςθσ να προςεγγιςτεί μια γραμμι αντίςτοιχθ τθσ περιόδου. Παράλλθλα, και ςυχνά ςαν 

απάντθςθ ςτθν αντιπαράκεςθ, ειςάγεται ςτθν κουβζντα και τθν εςωτερικι μασ ηωι θ ‘’επίκλθςθ ςτθν 

πεικαρχία’’. Αυτι παρουςιάηεται ωσ απαφγαςμα τθσ κομμουνιςτικισ φυςιογνωμίασ και αναγκαίο 

χαρακτθριςτικό κάκε μζλουσ, αλλά και ωσ λφςθ ςτο ‘’πρόβλθμα’’ τθσ εςωτερικισ διαφωνίασ, ενϊ φζρνει ςτο 

προςκινιο τθν δθμοκρατικι ενότθτα δράςθσ ςαν βαςικι αρχι λειτουργίασ. τθν πραγματικότθτα πρόκειται 

για μια γραφειοκρατικι, διοικθτικι λογικι διαχείριςθσ τθσ εςωτερικισ ςυηιτθςθσ. Παράλλθλα, ςαν αρχι 

λειτουργίασ, θ δθμοκρατικι ενότθτα δράςθσ τείνει ςε ζναν ιδιότυπο δθμοκρατικό ςυγκεντρωτιςμό όπου 

απαιτείται ενιαιότθτα και όχι ενότθτα ςτθν δράςθ. Αντί για τθν περιγραφι ςτόχου και κριτθρίων δράςθσ, τα 

οποία μποροφν να προςεγγίηονται ενιαία αφινοντασ χϊρο για εξειδίκευςθ και διαφορζσ ςτθν υλοποίθςθ, ςυχνά 

περιγράφεται και απαιτείται ςυμμόρφωςθ με πανομοιότυπα τακτικά βιματα που πρζπει να υλοποιθκοφν 

παντοφ ίδια. Αυτι θ κατάςταςθ, πζρα από ςυγκεντρωτικι ςε ςχζςθ με τον ρόλο των ΟΒ ςαν χϊρο εξειδίκευςθσ 

τθσ γραμμισ, ανά περιπτϊςεισ, οδθγεί και ςε αντιφατικό, μθ υλοποιιςιμο ςχζδιο (πχ ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ). Δυςκολεφει 

ακόμα τθν αποτίμθςθ από τθν οργάνωςθ, με τθν ςυηιτθςθ να εςτιάηει ςτο ποςοςτό των βθμάτων-ςτόχων που 

κάκε οβ και ςφντροφοσ/ιςςα υλοποίθςε αντί του πολιτικοφ διαταφτα, ενϊ θ ευχι ‘’αν είχαμε όλοι υλοποιιςει 

ενιαία, το αποτζλεςμα κα ιταν άλλο’’ προβάλλεται ςαν απάντθςθ ςτθν εκάςτοτε αποτυχία τθσ γραμμισ μασ. 

 

θμαντικότερο όμωσ πρόβλθμα που γεννά αυτι θ λογικι τθσ πεικάρχθςθσ είναι θ αγκφλωςθ που προκαλεί ςτθν 

ουςιαςτικι ςυηιτθςθ και διαπάλθ. Με αφορμι περιςτατικά όπου διαφορετικζσ απόψεισ εκφράηονται με τον 

ζνα ι άλλο τρόπο, θ ςυηιτθςθ εςτιάηει ςτθν παραβίαςθ ι όχι τθσ δθμοκρατικισ ενότθτασ δράςθσ, χάνοντασ ι 

υποβακμίηοντασ τον όποιο πυρινα και περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαφωνίασ. Ζτςι κακίςταται αδφνατθ θ 

ουςιαςτικι, πολιτικι ςυηιτθςθ επί απόψεων, αναλφςεων και αντιλιψεων που υπάρχουν αντικειμενικά ςτθν 

οργάνωςθ. Ακόμα και θ απόρριψι τουσ παίρνει περιςςότερο οργανωτικό χαρακτιρα αντίδραςθσ ςε μια ‘’κακι 

φυςιογνωμία’’ παρά αποδόμθςθσ ι διαφωνίασ με πολιτικά επιχειριματα. Όμωσ πζρα από τθν κάκε 



ςυγκεκριμζνθ διαφωνία, ο κόςμοσ τθσ οργάνωςθσ μπαίνει ςτθ λογικι να ‘’κρατιςει τα μπόςικα’’ ςτθν όποια 

εμφανιηόμενθ διαφορετικι αντίλθψθ, φτωχαίνοντασ ςυνολικά το πολιτικό μασ επίπεδο και αντιμετωπίηοντασ 

με καχυποψία κάκε τι καινοφριο ι φαινομενικά καινοφριο και διαφορετικό. 

 

Σελικά, βάςει των παραπάνω, ςφραγίηεται και ολόκλθρθ θ λειτουργία τθσ οργάνωςθσ. Θ κεματολογία των ΟΒ 

κακορίηεται από τισ ειςθγιςεισ των κακοδθγθτικϊν οργάνων και ζχει χαρακτιρα ςχολιαςμοφ, επικφρωςθσ ι 

απόρριψθσ των προτεινόμενων αποφάςεων, ενϊ ρόλοσ του κλειςίματοσ είναι να απαντιςει ςτισ τυχόν 

διαφωνίεσ που εκφράηονται. Οι τακτικζσ ΟΒ γίνονται περιςςότερο οργανωτικζσ ςυηθτιςεισ για το πωσ κα 

υλοποιθκεί το ιδθ αποφαςιςμζνο ςχζδιο για τθν περίοδο (πχ. υντονιςτικά ΕΑΑΚ, πορείεσ κτλ) ςτθν 

ςπουδάηουςα, ενϊ ςτθν ΟΝΕ υπάρχει αναγνωριςμζνθ δυςκολία να ςυηθτοφν τακτικά οι ΟΒ χωρίσ ειςθγθτικι 

‘’αφορμι’’. Σροφοδότθςθ των οργάνων από τθν κουβζντα των ΟΒ δεν υπάρχει, ενϊ εξειδίκευςθ ι αλλαγι τθσ 

γραμμισ ςε επίπεδο βάςθσ είναι εξαίρεςθ ςτθν κανονικι λειτουργία ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων. Θ 

πολιτικι γραμμι παράγεται εν πολλοίσ ςτα όργανα, με τθν κουβζντα να είναι πιο πολιτικι, αλλά και 

κακοριςτικότερθσ ςθμαςίασ για το τι κα κάνουμε τελικά, όςο ‘’ψθλότερα’’ βριςκόμαςτε ςτθν ιεραρχία. Αξία 

ζχει πωσ και τα ενδιάμεςα κακοδθγθτικά όργανα, αναλαμβάνουν ρόλο μεταφορζα τθσ γραμμισ από τα ανϊτερα 

όργανα, αλλά και επίβλεψθσ τθσ υλοποίθςισ τθσ. Δθμιουργείται ζτςι θ ςτρζβλωςθ πωσ ο ςυντονιςτισ (που 

γίνεται κακοδθγθτισ) είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μζλθ που ςτθν ΟΒ λζει ‘’τθ γραμμι’’, όχι τθν 

άποψι του και πρζπει να ςυμμαηεφει τισ διαφωνίεσ. 

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ λειτουργίασ διευκολφνει και διαιωνίηει ζναν ιεραρχικό καταμεριςμό όπου τα όργανα 

είναι οι ειδικοί παραγωγοί πολιτικισ γραμμισ αντί να ςυντονίηουν τθν πολιτικι παραγωγι και ςυηιτθςθ των ΟΒ. 

Δθμιουργοφνται διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ςτα μζλθ τθσ οργάνωςθσ, με μια ελίτ ειδικϊν που ςυηθτάει πολιτικά και 

κακορίηει τθ γραμμι και μια μάηα ανειδίκευτων που ςχολιάηουν και εφαρμόηουν αυτι τθ γραμμι. Σα μελλοντικά 

ςτελζχθ εκπαιδεφονται για να μπουν ςτα όργανα και πολιτικοποιοφνται ςε διαφορετικι ταχφτθτα από τθν 

υπόλοιπθ ΟΒ, αναπτφςςοντασ και τισ ανάλογεσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για να μπορζςουν να 

παρακολουκοφν τθν πολιτικι κουβζντα και να ςυμβάλλουν από τισ κζςεισ που αναλαμβάνουν. Αντίκετα, θ 

πολιτικοποίθςθ των μελϊν είναι περιςςότερο προςωπικι τουσ υπόκεςθ. Ζτςι δθμιουργείται μια αντικειμενικι 

διάκριςθ ςε ειδικευμζνουσ multi-taskers με τα ςυνδικαλιςτικά, πολιτικά και οργανωτικά εφόδια που 

χρειάηονται για να παράξουν αποτελεςματικά τθ γραμμι και κόςμο τθσ βάςθσ που ςυηθτάει ςυνικωσ επί των 

απολιξεων και τελικά, όντωσ δεν μπορεί να ςυμμετζχει ιςότιμα ςτθν πολιτικι παραγωγι. 

 

Θ αποπολιτικοποίθςθ ςτθν ςυηιτθςθ των ΟΒ καταλιγει ςε μια πακθτικι-καταναλωτικι αντίλθψθ για τθν 

πολιτικι, ςτθν επιλογι ζτοιμου πακζτου-πλατφόρμασ που εκφράηει περιςςότερο τον κακζνα. Ζτςι θ ςυηιτθςθ 

αναλϊνεται ςυχνά ςε υπεράςπιςθ ενόσ πακζτου απζναντι ςτα άλλα, χάνοντασ δθμιουργικά και χριςιμα ςτοιχεία 

των διαφορετικϊν απόψεων, ενϊ παράλλθλα, ο/θ εκάςτοτε διαφωνϊν/οφςα κεωρείται αυτόματα ακολουκθτισ 

τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ πλατφόρμασ δθμιουργϊντασ κανιβαλικό κλίμα ςυηιτθςθσ. 

 

Και θ ‘’επίςθμθ γραμμι’’ λειτουργεί ςαν άλλο ζνα τζτοιο πακζτο με τθν υπεράςπιςι τθσ να παίρνει ςυχνά τον 

χαρακτιρα πίςτθσ ι τυφλισ εμπιςτοςφνθσ ςτα όργανα. Αυτι αποτελεί ζκφραςθ και μιασ δεφτερθσ, αςυνείδθτθσ 

περιςςότερο, πτυχισ τθσ λογικισ τθσ πεικαρχίασ. Θ αποτίμθςθ παίρνει τον χαρακτιρα αυτομαςτιγϊματοσ, με 

το μζλοσ να ενςωματϊνει μια αόριςτθ ευκφνθ για τθν εκάςτοτε αποτυχία ι δυςκολία. Παράλλθλα 

προβάλλεται πωσ ‘’δεν τρζξαμε αρκετά’’ ςαν το κακοριςτικό πρόβλθμα αντί να ςυηθτθκοφν τα αντικειμενικά 



χαρακτθριςτικά και αδυναμίεσ του εκάςτοτε ςχεδίου. Σελικά, προκρίνεται ςαν ‘’φυςιογνωμία κομμουνιςτι’’ 

μια λογικι λειτουργίασ κακθλωτικι για όποια δυνατότθτα εξειδίκευςθσ, διαφωνίασ ι αναγνϊριςθσ λακϊν ςτθ 

γραμμι μασ. 

 

Σα παραπάνω δεν κεωροφμε πωσ είναι ηιτθμα προςϊπων (αν και τα πρόςωπα παίηουν φυςικά ρόλο). Αντίκετα, 

πθγάηουν από ςυγκεκριμζνεσ δομζσ και ιεραρχιςεισ, καταλιγουν δε ςε ζναν τρόπο λειτουργίασ που, ανεξάρτθτα 

από τα εκάςτοτε άτομα και τθν εκάςτοτε περίοδο, φζρει αυτζσ τισ προβλθματικζσ. Θ αναγνϊριςι τουσ χωρίσ 

υπεκφυγζσ (και για εμάσ ςτθ κατάςταςθ που περιγράφουμε  ‘’το πόςο τρζξαμε’’ είναι υπεκφυγι) είναι αναγκαίο 

βιμα για να τισ υπερβοφμε. Επίςθσ, θ ζννοια τθσ πεικαρχίασ, θ φπαρξθ και λειτουργία των κακοδθγθτικϊν 

οργάνων δεν είναι αντικειμενικά εμπόδια ςτθν ςυηιτθςθ ι γενικά ‘’κακζσ’’. Αντίκετα, πεικαρχία ωσ ςυνειδθτι 

ςτιριξθ ενόσ πολιτικοφ ςχεδίου-προϊόντοσ ςυλλογικισ επεξεργαςίασ, όργανα που λειτουργοφν ωσ ςυντονιςτικόσ 

ιςτόσ και υπόβακρο επικοινωνίασ και ςυηιτθςθσ των εκατοντάδων μελϊν μασ, είναι όχι απλά αποδεκτά αλλά 

αναγκαία. 

 

Οι προβλθματικζσ μασ εκφράηονται και εξωτερικά με βροντερό τρόπο. Βαςικότερθ είναι θ ιεράρχθςθ που 

θκελθμζνα ι αςυναίςκθτα υιοκετοφμε, μια ιεράρχθςθ που φαίνεται πάντα να περιςτρζφεται γφρω από τθ 

‘’ςφαίρα τθσ κεντρικισ πολιτικισ’’, και χαρακτθρίηεται από τθν τάςθ για μια ςυνεχι διαπραγμάτευςθ με τα 

υπόλοιπα κομμάτια τθσ Αριςτεράσ. Θ ιεράρχθςθ αυτι δεν επθρεάηει μόνο τθν πολιτικι γραμμι και λογικι μασ 

αλλά και τα κακθμερινά ‘’άμεςα κακικοντα’’ που μοιάηουν να αφοροφν ςυνεχϊσ τθν υλοποίθςθ και ςτελζχωςθ 

μιασ ‘’μεγάλθσ γραμμισ’’, ςθμαντικισ και που πάντα ζρχεται ςε πρϊτθ προτεραιότθτα απζναντι ςε οποιαδιποτε 

άμεςα μζτρα εκδθμοκρατιςμοφ και εμβάκυνςθσ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ μασ παρουςίασ (πόςεσ φορζσ 

λόγω ‘’πίεςθσ χρόνου’’ και ‘’άμεςων κακθκόντων’’ δεν ακυρϊνονται ςυνεδριάςεισ των ΟΒ και πολιτικζσ 

αποφάςεισ προωκοφνται χωρίσ να ςυηθτθκοφν;). Θ πολιτικι αυτι λογικι μοιάηει να βρίςκεται ςε ζναν διαρκι 

πόλεμο κζςεων, να προςπακεί να ‘’αποκαλφψει’’ τισ αντιφάςεισ του αςτικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ με όρουσ 

διακιρυξθσ και να αντικατοπτρίςει τθν προςπάκεια αυτι ςτισ αντίςτοιχεσ ‘’μεγάλεσ’’ κινιςεισ ςε επίπεδο 

πολιτικϊν ελιγμϊν. Ακόμα και αν τα αποκθρφςςει, εν τζλει διαμορφϊνει πολιτικι εκτίμθςθ και τακτικι με 

βάςει διάφορα μεγάλα κόλπα. Θ νοοτροπία αυτι, τθσ κεντρικισ εκπροςϊπθςθσ εκτόσ από το ότι μασ 

απομακρφνει από μια επαναςτατικι πολιτικι χειραφζτθςθσ, είναι (ιδιαίτερα ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο) 

απόλυτα αναποτελεςματικι. Θ κατακερματιςμζνθ τάξθ και νεολαία αναγνωρίηουμε ακόμα και οι εμείσ οι ίδιοι 

ςτα ντοκουμζντα μασ ότι δεν βρίςκει εκπροςϊπθςθ ςτο πεδίο τθσ κεντρικισ πολιτικισ και άρα δε δικαιολογεί 

τζτοιεσ επιλογζσ. 

 

Σα τελευταία δφο χρόνια μια ςειρά από τζτοιουσ ελιγμοφσ ζχουν κακορίςει ςε μεγάλο βακμό τθν κουβζντα αλλά 

και τθν αντιπαράκεςθ μζςα ςτθν οργάνωςθ αλλά και ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ οργανϊςεισ, αγωνιςτζσ και 

αγωνίςτριεσ τθσ ‘’δικισ μασ Αριςτεράσ’’. Πρϊτο κομμάτι αυτοφ του παηλ ιταν θ διαδικαςία τθσ μετωπικισ 

ςυνεργαςίασ ΑΝΣΑΡΤΑ-ΜΑΡ. Θ πολφμθνθ κουβζντα μεταξφ των διαφόρων αντιπροςωπιϊν και ςτελεχϊν μασ 

κατζλθξε ςτθ γραμμι τθσ εκλογικισ ςυνεργαςίασ θ οποία κλικθκε να επικυρωκεί από ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ των 

οργάνων λίγο πριν μπει το 2015. τθν απόφαςθ τθσ ΠΕ που βγικε μερικζσ μζρεσ μετά (4/1/2015) γράφεται το 

εξισ με αφορμι τθν αντιφατικι κατάςταςθ ςχετικά με τθν ςυνεργαςία εντόσ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ: 

 

‘’Φαίνεται λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν εφκολεσ ςυνεργαςίεσ, προνομιακοί ςφμμαχοι και τα κριτιρια αριςτεροςφνθσ 

πρζπει να είναι ακριβολογθμζνα και ςτθ βάςθ ςτακερών αρχών. Για μασ διακθρυγμζνθ αρχι είναι ότι πολιτικι 



ςυμμαχιών κάνεισ με προςιλωςθ ςτο πρόγραμμα και ςτθ ςυμβολι αυτισ ςτθν προώκθςθ τθσ γραμμισ ςου ςτθν 

περίοδο. Μ’ αυτό το κριτιριο τοποκετοφμαςτε και με αυτό το κριτιριο καλοφμε όλουσ να τοποκετθκοφν.’’ 

 

Εδϊ φαίνονται αρκετά κακαρά οι λογικζσ που περιγράφθκαν παραπάνω. Επικρατεί ςτον λόγο μασ μια αντίλθψθ 

ότι μια ‘’κακαρι’’ και με αρχζσ κεντρικι πολιτικι παρουςία μπορεί να πετφχει μια ςθμαντικι ςυςπείρωςθ 

δυνάμεων που κα προωκιςει, με τθν απαραίτθτθ προςιλωςθ ςτο πρόγραμμα, (ςτοιχείο που κα το ςχολιάςουμε 

παρακάτω) τουσ ςτόχουσ μασ ςτθν περίοδο. το πλαίςιο αυτό ανεξαρτιτωσ πραγματικισ γείωςθσ ι ςθμαςίασ τθσ 

όποιασ κίνθςθσ κάναμε ςε επίπεδο κορυφισ, κεωριςαμε ότι μπορεί αργότερα να τθν ταιριάξουμε με τθν 

παρζμβαςθ ςτο κίνθμα. ε αυτό το κλίμα ‘’ζκτακτθσ ανάγκθσ’’ και προκειμζνου να πετφχουμε το ‘’ςωςτό 

timing’’ (λογικι που εκφράηεται και ςτθν πρόταςθ των 19 ςυντρόφων ςτο ςυνζδριο) ςτθν πολιτικι ςυγκυρία, 

παραβλζψαμε τόςο τθν διπλοζνταξθ των ΑΡΑΝ και ΑΡΑ ςε ΑΝΣΑΡΤΑ και ΜΑΡ, όςο και τθ γείωςθ που 

ζλειπε από το εγχείρθμα αυτό. Θ αντίλθψθ ότι λίγο ωσ πολφ μια μεγαλφτερθ ςυςπείρωςθ οργανϊςεων κα 

ζφερνε ςε καλφτερεσ κζςεισ το κίνθμα και τθ ςυνείδθςθ του κόςμου χωρίσ να αναφζρεται ςε καμιά κίνθςθ 

πολιτικισ παραγωγισ και χειραφζτθςθσ των από κάτω κυριάρχθςε και άφθςε το ςτίγμα τθσ και ςτθ ςυνζχεια 

των επιλογϊν μασ. 

 

Χαρακτθριςτικι ςυνζχεια αποτελεί το δθμοψιφιςμα και οι εκλογζσ που ακολοφκθςαν. Παρά το γεγονόσ ότι 

κεωροφςαμε τον ςυςχετιςμό για τισ δυνάμεισ τθσ εργαςίασ ιταν αρνθτικόσ και ότι θ οργάνωςθ του ΝΕΚ και 

παραπάνω από αναιμικι, αναγνωρίςαμε ςτο δθμοψιφιςμα ζνα κακοριςτικισ ςθμαςίασ πολιτικό ριγμα το οποίο 

κα μποροφςε να οδθγιςει ςε μια φιλολαϊκι ζξοδο από τθν ΕΕ ι τουλάχιςτον το ζναυςμα μιασ ςθμαντικισ 

αναμζτρθςθσ ςτθν ταξικι πάλθ ςτθν Ελλάδα. Φυςικά το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςματοσ είχε τεράςτια 

ςθμαςία ςαν δείκτθσ και ςαν ςτόχοσ για μια αντικαπιταλιςτικι λογικι. Ιταν απολφτωσ ςωςτι θ επιλογι μασ να 

παρζμβουμε υπζρ του ΟΧΙ αλλά όμωσ δεν ςυνοδεφτθκε από τθν ανάλογθ πολιτικι εκτίμθςθ ωσ προσ το ποια κα 

μποροφςε να είναι θ ςθμαςία του για το λαϊκό κίνθμα εν κενϊ, χωρίσ δθλαδι να ςυνοδεφεται από κάποιο βιμα 

ςτθ ςυνείδθςθ ι ςτισ τάςεισ χειραφζτθςθσ του κόςμου ςε επίπεδο παραγωγισ κεωρίασ και προταγμάτων και ςε 

επίπεδο δράςθσ.  

 

Θ πλθρζςτερθ ςυμπφκνωςθ αυτισ τθσ λογικι ιρκε ςτισ εκλογζσ του Φκινοπϊρου του 2015 με αφορμι τθ 

ςυηιτθςθ για μια εκλογικι ςυνεργαςία με τθ ΛΑΕ. υγκεκριμζνα ςτο διάλογο που άνοιξε εντόσ τθσ οργάνωςθσ 

ςχετικά με το κατά πόςο μια ςυνεργαςία με τθ ΛΑΕ ιταν ςωςτι για να εκφράςουμε τισ όποιεσ φωνζσ αντίδραςθσ 

ςτον ΤΡΙΗΑ και τθν ‘’ςυςτθμικι μετάλλαξι του’’. Σο κείμενο ‘’10+1 ςθμεία για τθν εκλογικι ςυνεργαςία των 

δυνάμεων του ΟΧΙ μζχρι τζλουσ’’ περιζγραψε ακριβϊσ το πϊσ το ςθμαντικότερο ιταν ‘’να καλυφκεί το 

πολιτικό κενό’’ που άφθςε θ απογοιτευςθ απζναντι ςτον ΤΡΙΗΑ, λογικι ςυνεπισ με τθν πρότερθ γραμμι μασ 

ςχετικά με τθ ςθμαςία των πολιτικϊν ελιγμϊν. Με τθ λογικι του να ςωκεί ο κόςμοσ από τθν απογοιτευςθ 

προςπάκθςαν οι ςφντροφοι να περιγράψουν μια κίνθςθ κορυφϊν και πάλι θ οποία κα ενζπνεε και κα ζδειχνε 

ότι κάποιοι κρατοφν τθ ςθμαία ψθλά. τθν πραγματικότθτα όμωσ ςτο βακμό που θ μια ι θ άλλθ πολιτικι 

κίνθςθ κα αντιλαμβάνεται ωσ παραγωγοφσ τθσ πολιτικισ τισ οργανϊςεισ και τισ πρωτοπορίεσ και τουσ 

πλθττόμενουσ ωσ ακολουκθτζσ ι ψθφοφόρουσ τόςο κα αποτυγχάνει να εμπνεφςει και να ςϊςει 

οποιονδιποτε από τθν απογοιτευςθ. 

Θ ίδια ακριβϊσ λογικι φάνθκε και ςτθν γραμμι για τθν εκλογικι ςυνεργαςία ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ. Μθδενικι ςχζςθ με 

οποιαδιποτε κινθματικι διαδικαςία, μθδενικι ανάδραςθ με τθν κατάςταςθ των ςυλλόγων και ιεράρχθςθ που 

αντιμετϊπιηε τθ ςυμφωνία κορυφισ μεταξφ κάποιων ‘’ςτελεχϊν τθσ ΕΑΑΚ’’ και κάποιων αντίςτοιχων ςτελεχϊν 



τθσ ΑΡΕΝ ωσ αρκετι και ικανι να ανατάξει τθν απογοιτευςθ και τθ νθνεμία. Φυςικά καμία από τισ παραπάνω 

κινιςεισ δεν είχε τα αποτελζςματα που ευαγγελιηόταν. 

 

Θ λογικι των μεγάλων πολιτικϊν κινιςεων ακολουκείται και ενιςχφεται από φετιχοποιιςεισ διαφόρων ειδϊν. 

Από τθ φετιχοποίθςθ του timing και των ςυνδικαλιςτικϊν χειριςμϊν, ςτθ φετιχοποίθςθ τθσ ‘’φιλοδοξίασ’’ από 

μεριάσ των πρωτοποριϊν μζχρι ςτθ φετιχοποίθςθ του Αντικαπιταλιςτικοφ Προγράμματοσ Πάλθσ. 

Για το ΝΑΡ και τθν νΚΑ το ΑΠΠ λειτουργεί με κάποιο τρόπο ςαν ευαγγζλιο. Είναι ζνα τρίπτυχο, πεντάπτυχο, 

δεκάπτυχο και οφτω κακεξισ, το οποίο ανάλογα τθν περίπτωςθ πρζπει να μπαίνει παντοφ με κρθςκευτικι 

ευλάβεια, κακϊσ είναι αυτό που κα δϊςει τθν πολιτικι κακαρότθτα και τθν πολιτικι αποτελεςματικότθτα. 

Σο ΑΠΠ και θ λογικι μασ για το πϊσ χρθςιμοποιείται ζχει δφο βαςικζσ ςτρεβλϊςεισ: 

Αφενόσ θ μορφι του και θ εςωτερικι του λογικι δεν δίνουν τθν οποιαδιποτε δυνατότθτα να 

επανακακοριςτεί μζςα από τισ διεργαςίεσ, τουσ ςτόχουσ, τθν ιεράρχθςθ και τθν ίδια τθν παραγωγι του 

κινιματοσ και τθσ ςυνειδθτισ προςπάκειασ των από κάτω. υνζχεια αυτοφ είναι το να μετράμε και τθν αξία των 

διαφόρων εγχειρθμάτων με βάςθ το πόςο προςεγγίηουν τα ντοκουμζντα τουσ ςε αυτό το κλειςτό πρόγραμμα 

(αν θ όποια διακιρυξθ-ντοκουμζντο τα λζει ‘’αρκετά ΝΑΡίτικα’’ τα πάμε καλά). 

Αφετζρου ωσ εργαλείο ζχει διαςτρεβλωκεί ωσ προσ τθ χριςθ του. Από πλαίςιο πάλθσ που διαμορφϊνει τθν 

πολιτικι δράςθ ςτουσ χϊρουσ και προκφπτει από τθν αλλθλοδιαπλοκι  μεταξφ πρωτοπορίασ και τάξθσ με 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνείδθςθσ (κυρίωσ) τθσ δεφτερθσ, γίνεται ζνα πρόγραμμα εξουςίασ. Διαμορφϊνεται 

μεταξφ των πρωτοποριϊν ςε ςυναντιςεισ κορυφισ με ςτόχο τθν καλφτερθ παρουςία ςτον ςτίβο τθσ κοινισ 

γνϊμθσ και τθσ ενδοαριςτερισ αντιπαράκεςθσ αλλά βαςικά τείνει ςε ςτόχουσ που εντζλει  κα υλοποιιςει, αν 

όχι κατ’ ανάγκθ μια κυβζρνθςθ, κάποιοσ πολιτικόσ φορζασ ι κόμμα. 

 

Εφκολα με αυτό τον τρόπο το μζςο μζλοσ τείνει ςτον κακαγιαςμό οποιαςδιποτε πρωτοβουλίασ ζχει τα “ςθμεία”, 

ανεξαρτιτωσ άλλων κριτθρίων. Κλαςςικό παράδειγμα είναι θ εκ των υςτζρων ςυηιτθςθ για τισ μετωπικζσ-

εκλογικζσ ςυνεργαςίεσ, όπου αντί να αποτιμοφμε το ποια είναι θ λογικι και θ χρθςιμότθτά τουσ και τι πζτυχαν 

(αποτιμοφμε κετικά τθ ςυνεργαςία ΑΝΣΑΡΤΑ-ΜΑΡ ενϊ ταυτόχρονα αναγνωρίηουμε τθ διπλοζνταξθ ωσ 

προοίμιο τθσ διάλυςθσ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ!), κρίνουμε με βάςθ το πόςα μποφλετ ‘’πιραμε’’ ςτα κείμενα ςυμφωνίασ. 

Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ, θ πλιρθσ ανυπαρξία αυτισ τθσ ςυμμαχίασ ςτο κίνθμα, θ 

ςυνειδθτι μικροπολιτικι προςζγγιςθ εντόσ κι εκτόσ ΕΑΑΚ με εκατοντάδεσ επαφζσ κορυφισ ακόμα και ςε 

περιπτϊςεισ όπου ιταν αδφνατθ εκ των πραγμάτων θ ςυνφπαρξθ (πχ Πολ. Μθχανικοί Ακινασ με τον ΕΓΚΕΛΑΔΟ 

που είχε ανοιχτά ςυνδιαχειριςτικι γραμμι ςτθ ςχολι), θ απόλυτθ παραγοντίςτικθ διαχείριςθ βαςικά πριν το 

διιμερο και θ λιγότερο ςθμαντικι αλλά θχθρι αποτυχία ςτισ φοιτθτικζσ εκλογζσ παραβλζφκθκαν ςαν 

προβλιματα υπό το βάροσ του ότι «πιραμε το πολιτικό περιεχόμενο» ςτθν κοινι κεντρικι ανακοίνωςθ. 

 

Σζλοσ κακοριςτικό ςφμπτωμα τθσ κατάςταςθσ και ςε άμεςθ ςχζςθ τθσ αντίλθψθσ που επικρατεί για τθ ςθμαςία 

τθσ πρωτοπορίασ, αποτελεί και θ γραμμικι μεταφορά τθσ γραμμισ μασ ςτο κίνθμα και ςε όλεσ τισ πρωτοβουλίεσ 

μετωπικζσ ι μθ που παίρνουμε. Αντιμετωπίηουμε οποιαδιποτε πολιτικοςυνδικαλιςτικι ςυςπείρωςθ ι ςχιμα  

ςτο οποίο παρεμβαίνει ι ςυγκροτοφμε ωσ ιμάντα τθσ γραμμισ του ΝΑΡ και τθσ νΚΑ. 

 

Σον εξζχοντα ρόλο ςε αυτι τθν διαδικαςία ζχει πάλι το Αντικαπιταλιςτικό Πρόγραμμα Πάλθσ, το οποίο πρζπει 

να αποτελεί αυτοφςιο τισ καταςτατικζσ αρχζσ κάκε εγχειριματοσ αλλά και κάκε πολιτικισ πρόταςθσ. Από το 



πολιτικό πλαίςιο που κατακζτει ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ  θ ΕΑΑΚ, τισ πρωτοβουλίεσ που ςυγκροτοφμε ςτουσ 

ςυλλόγουσ, τισ δομζσ αλλθλεγγφθσ , μζχρι τισ εργατικζσ λζςχεσ και τουσ χϊρουσ νεολαίασ.  

 

Αντίςτοιχα αυτό αποκρυςταλλϊνεται και ςτθν ςτάςθ που ζχουμε ςτο κίνθμα. Επιδιϊκουμε τθν πλιρθ πολιτικι 

θγεμονία ςτουσ αγϊνεσ που ξεςποφν και πολλζσ φορζσ τθν επιβάλλουμε. Αντίκετα ζχουμε φοβερι αδυναμία να 

μποφμε ςε ζναν αγϊνα που θγεμονεφει πολιτικά μια άλλθ λογικι ι ζνα άλλο ρεφμα από φόβο μιπωσ χάςουμε 

τθν πολιτικι μασ κακαρότθτα, μιπωσ θγεμονευτοφμε και εμείσ. Αλλά ακόμα από φόβο μιπωσ δεν καταφζρουμε 

να ςχεδιάςουμε από τα πριν τι ακριβϊσ χειριςμοφσ κα κάνουμε, τι τακτικοφσ ελιγμοφσ, πϊσ κα καταλιξει ο 

αγϊνασ αυτόσ. Φοβόμαςτε οτιδιποτε διαφορετικό ςε επίπεδο μορφισ και παρά τα κετικά (αν και μεμονωμζνα) 

προχωριματα ςε επίπεδο γραμμισ καταλιγουμε ςτισ ίδιεσ κλαςςικζσ ςυνταγζσ (πχ οι κετικζσ αναλφςεισ που 

γίνονται για το χαρακτιρα τθσ νεολαίασ δεν ςυνοδεφονται από μια αντίςτοιχθ αναηιτθςθ ςτο επίπεδο τθσ 

γραμμισ παρζμβαςθσ, αντίκετα εμμζνουμε ςε μια γενικι εργατικι ςτροφι και ςτθ ςωματειακι ςυγκρότθςθ).  

 

Δεν είναι τυχαία θ λογικι που είχαμε μζχρι τθ διάςπαςθ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ, που αξιοποιοφςαμε τα ςχιματα τθσ 

ΕΑΑΚ ςε ρόλο του λαγοφ  ςτθν εςωτερικι τθσ διαπραγμάτευςθ. Ακόμα κατά αναλογία, με τζτοιο τρόπο τα 

αντιλαμβανόμαςτε. Σα «μονοταςικά ςχιματα» ςυνειδθτά επιλζγουμε να τα διαχειριηόμαςτε ωσ μια 

ιδεολογικι, πολιτικι και οργανωτικι ιδιοκτθςία μασ. Αδιαφοροφμε για τισ ανκυγιεινζσ οριακζσ καταςτάςεισ 

ςτο εςωτερικό τουσ που δθμιουργοφνται όταν ‘’γίνονται λάςτιχο’’ για να υλοποιιςουν κατά γράμμα κάκε 

ςχεδιαςμό τθσ οργάνωςθσ. πάνια αναμετριόμαςτε με το γεγονόσ ότι μπορεί να μθν εκφράηουν και εμπνζουν το 

ανζνταχτο δυναμικό, γιατί ςτθν εςωτερικι μασ ιεράρχθςθ υπεριςχφει πάντα θ προςιλωςθ ςτο ςχζδιο τθσ 

οργάνωςθσ ςτθν ενδο-ΕΑΑΚ διαπάλθ και αντιπαράκεςθ. Θ ςυςτθματικι προςπάκεια να λζνε τα ςχιματα τθσ 

ΕΑΑΚ ςτα οποία παρεμβαίνουμε το ςφνολο τθσ επακριβισ τοποκζτθςθσ τθσ νΚΑ, ανεξαρτιτωσ αν οι ανζνταχτοι 

ςχθματίεσ ςτοιχειωδϊσ μποροφν να επικοινωνιςουν με αυτιν, μασ ζχει κοςτίςει δεκάδεσ αγωνιςτζσ και 

δυνατότθτεσ ςτθν ςυγκρότθςθ του φοιτθτικοφ υποκειμζνου. Αυτι θ προβλθματικι δεν περιορίηεται ςτθν ΕΑΑΚ 

αλλά παρουςιάηεται με διαφορετικά χαρακτθριςτικά αλλά και κοινό πυρινα και ςε άλλα εγχειριματα όπωσ για 

παράδειγμα τισ εργατικζσ λζςχεσ τισ οποίεσ αντιμετωπίηουμε με τρόπο εντελϊσ διαφορετικό από το αρχικό 

μοντζλο το οποίο και ζχει δϊςει τα μεγαλφτερα αποτελζςματα ωσ τϊρα. Θ εργατικι λζςχθ Ν. μφρνθσ 

δθμιουργικθκε ςτθ βάςθ των εξισ κριτθρίων όπωσ αυτά περιγράφονταν ςε άρκρο ςτο ΠΡΙΝ: 

 

‘’ 1. Τεράςτια ποςοςτά παροπλιςμζνων εργαηόμενων. 2. Κυριαρχία του ελαςτικοφ εργαςιακοφ μοντζλου. 3. 

Κοινωνικόσ κατακερματιςμόσ. 4. Ήττα του ςυνδικαλιςτικοφ μοντζλου που δθμιουργικθκε ςτθ βάςθ του 

ελλθνικοφ «κοινωνικοφ ςυμβολαίου». 5. Αδυναμία ενοποίθςθσ και νίκθσ των αγώνων.’’ 

 

Θ λογικι αυτι του πειραματιςμοφ όχι ςαν φετίχ με το ‘’καινοφριο’’ αλλά ςαν το απαραίτθτο ςτοιχείο για να 

προςεγγιςτεί μια λογικι για το κίνθμα και τθν χειραφζτθςθ τθσ πλθττόμενθσ πλειοψθφίασ που κα μπορεί να 

απαντιςει ςιμερα είναι απαραίτθτθ. Δεν είναι τυχαίο ότι παρότι θ ιδζα για τθ ςυγκρότθςθ τθσ εργατικισ 

λζςχθσ δεν προζκυψε από τθν εςωτερικι μασ ςυηιτθςθ αλλά από πρόταςθ αγωνιςτϊν ςτο τοπικό ςχιμα, το 

γεγονόσ ότι αγκαλιάςτθκε και αντιμετωπίςτθκε από τθν τοπικι ΟΒ με μια ανοιχτι, ιςότιμθ λογικι ζδωςε και 

δίνει πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα. Θα ζπρεπε να ζχουμε απορρίψει τθν ιδζα (όπωσ και ςτθν οργάνωςθ 

ακουγόταν) ςτο όνομα του ότι κινδφνευε να γίνει ζνα εγχείρθμα πολιτιςμοφ χωρίσ ‘’ςκλθρό’’ πολιτικό 

περιεχόμενο; Προφανϊσ και όχι. τθ ςυνζχεια το κείμενο εμβακφνει: 

 



‘’Για τουσ παραπάνω λόγουσ, απαιτοφνται μορφζσ και περιεχόμενα τα οποία κα αντιςτοιχοφν ςτθ νζα ταξικι 

ςφνκεςθ και ςτθν ανάγκθ για ςτακερι αγωνιςτικι/ανατρεπτικι ενοποίθςι τθσ. Το ερώτθμα, δθλαδι, είναι: Πώσ 

κα ενοποιθκεί ςτον αγώνα θ κατακερματιςμζνθ εργατικι τάξθ του μνθμονίου; 

Σιμερα, θ εργατικι ταυτότθτα και ςυνείδθςθ δθμιουργοφνται ςε ςυνκικεσ ελαςτικισ εργαςίασ, όπου 

διαπλζκονται πιο ζντονα και με νζουσ τρόπουσ οι χώροι και οι χρόνοι τθσ παραγωγισ και τθσ αναπαραγωγισ τθσ 

εργατικισ δφναμθσ. Η ανεργία και θ εργαςιακι επιςφάλεια, κακώσ και θ οπιςκοχώρθςθ των αγώνων και του 

ςυνδικαλιςμοφ ςτον εργαςιακό χώρο, φζρνουν ςτο προςκινιο τον κοινωνικό χώρο τθσ πόλθσ. Σε αυτό το πεδίο, 

αναηθτοφμε ζμπρακτα μια μορφι, θ οποία κα αναδεικνφει τθν εργατικι ταυτότθτα ωσ κεντρικι -όχι μοναδικι- 

ςτθ ηωι ενόσ ανκρώπου, κα τθ ςυγκροτεί ςε εξω-κρατικό κοινωνικό ιςτό και κα προωκεί τθν ανατρεπτικι 

πολιτικοποίθςι τθσ, επιχειρώντασ να ςυμβάλλει ςτθν πολφπλευρθ αγωνιςτικι ενοποίθςθ τθσ αςφμμετρθσ και 

αντιφατικισ ςυνείδθςθσ των εργαηόμενων και των ανζργων.’’ 

 

Εδϊ μποροφμε εφκολα να δοφμε και ςπζρματα των αναηθτιςεων ςε επίπεδο κεωρίασ και γραμμισ που 

ςτιγμάτιςαν (καλϊσ) τθ νΚΑ και το ΝΑΡ τα επόμενα χρόνια. Θ λογικι για τθ νζα ταυτότθτα, ακόμα και για τθν 

ανάγκθ για μορφζσ υβριδικζσ εκτόσ των παραδοςιακϊν, αλλά και φυςικά το ηιτθμα τθσ ανεργίασ και τθσ 

ελαςταςφάλειασ ςαν κυρίαρχεσ εργαςιακζσ προοπτικζσ. Τπό το πρίςμα τθσ προβλθματικισ που αναφζρκθκε 

παραπάνω, ακόμα και οι νεοςυςτακείςεσ λζςχεσ κινδυνεφουν από μια φορμαλιςτικι, άκαμπτθ αντιμετϊπιςθ 

ςαν άλλθ μια πρωτοβουλία ςτθν οποία πρζπει ‘’να βάλουμε το πρόγραμμά μασ’’ ϊςτε να πετφχει 

αποτελζςματα ςτο κίνθμα αλλά και ϊςτε να είναι χριςιμθ για τθν ευρφτερθ διάχυςθ τθσ οργάνωςθσ.  

 

---------------------------------------- 

 

τόχοσ του κειμζνου δεν είναι απλά να παρουςιαςτοφν οι προβλθματικζσ. Όλα όςα ζχουν αναπτυχκεί παραπάνω 

αποτελοφν για εμάσ τθν αφορμι για να προτείνουμε κάποια γενικά κριτιρια ςκζψθσ τα οποία κεωροφμε ότι 

μποροφν να αποτελζςουν μια αφετθρία για τθν αντιςτροφι του υπάρχοντοσ αρνθτικοφ κλίματοσ που τόςο εντόσ 

του ΝΑΡ, όςο και μζςα ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ δθμιουργεί ζνα εξαιρετικά αςφυκτικό κλίμα ςε πολλζσ πλευρζσ 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. 

 

Αρχικά, οφείλουμε να επιςτρζψουμε ςε μια  επίμονθ , ςυςτθματικι και πολφπλευρθ διαδικαςία ανάλυςθσ του 

ςφγχρονου καπιταλιςμοφ, αναγκαία βάςθ για οποιαδιποτε προςπάκεια ςυγκρότθςθσ  ενόσ επαναςτατικοφ 

ςχεδίου. Σο ΝΑΡ, όςο και αν είχε ςυμβάλλει με ριηοςπαςτικζσ αναλφςεισ-τομι από τα παραδοςιακά ρεφματα του 

μαρξιςμοφ, τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να περιγράψει (παρά μόνο αποςπαςματικά και με αςυνζχειεσ) τθν 

κίνθςθ-εξζλιξθ-προςαρμογι του καπιταλιςμοφ ςε αυτι τθν περίοδο δομικισ κρίςθσ του, κάτι που οδθγεί 

άλλωςτε και ςτθν αδυναμία παραγωγισ και εξειδίκευςθσ   του περιεχομζνου, τθν προβλθματικι ιεράρχθςθ κτλ. 

 

Θ διαδικαςία αυτι δεν μπορεί παρά μόνο να περνά μζςα από τισ ίδιεσ τισ Οργανϊςεισ Βάςθσ, ωσ βαςικό 

κφτταρο παραγωγισ πολιτικισ και κεωρίασ. Θ ςτροφι αυτι λοιπόν οφείλει να ζχει ωσ κεμζλιο, αυτι τθν 

οργανωτικι  λειτουργία που κα διαπαιδαγωγεί, κα  μορφϊνει και κα αναπτφςςει όλεσ τισ δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ του κάκε μζλουσ. Αυτόσ είναι άλλωςτε και ο μόνοσ τρόποσ όχι μόνον να μπορζςει θ κεωρία να 

ξεφφγει από τθν περιοριςτικι ςφαίρα των «ειδικϊν» (οι οποίοι δεν ζχουν μάλλον και τθ δυνατότθτα 

παραγωγισ των τζλειων επεξεργαςιϊν, όςο ζξυπνοι και ικανοί αν είναι -αυτό είναι δουλειά του ςυλλογικοφ 

διανοοφμενου), αλλά και να οδθγιςει ςτθν δθμιουργικι αξιοποίθςθ των διαφορετικϊν απόψεων και 



διαφωνιϊν. ε μια κατεφκυνςθ διαρκοφσ εμβάκυνςθσ και ενεργοφσ δραςτθριότθτασ και προςφοράσ, και όχι 

μιασ απλισ «επιλογισ» τθσ τάδε ι τθσ δείνα άποψθσ ι πλατφόρμασ. 

 

Όλα τα παραπάνω ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να προςανατολίηονται ςτον τρόπο με τον οποίο θ ίδια θ 

πλθττόμενθ πλειοψθφία κα μπορζςει να γίνει θ ίδια παραγωγόσ πραγματικά επαναςτατικισ πολιτικισ και 

κεωρίασ,  να κατακτά  βιμα-βιμα (αλλά και με άλματα) τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ αυτισ τθσ δράςθσ που τθν 

φζρνει πιο κοντά ςτθν χειραφζτθςθ τθσ. Με λίγα λόγια,  δεν πρζπει να ξεχνάμε τον κακοριςτικό ρόλο που ζχει θ 

ίδια θ τάξθ για τθν χειραφζτθςθ και τθν ελευκερία, όταν ςχεδιάηουμε τα επόμενα βιματα οικοδόμθςθσ, 

παρζμβαςθσ και δράςθσ. 

 

Σζλοσ, τα παραπάνω κριτιρια νομίηουμε ότι μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ ςυηιτθςθ που πρζπει να ςυνεχιςτεί τθν 

επόμενθ μζρα του ςυνεδρίου. Και να ςυνεχιςτεί, όχι απλά με ορίηοντα το ςυνζδριο του ΝΑΡ, αλλά ςε τελικι 

ανάλυςθ, με ορίηοντα τισ μάχεσ που πρζπει να δϊςουμε με ορίηοντα τθν απελευκζρωςθ του ανκρϊπου από 

τθν εκμετάλλευςθ, τθν καταπίεςθ και τον καταναγκαςμό.  

 

υντροφικά, 

 

Δαγκλισ Φάνθσ  ΟΝΕ Ακινασ, ΟΒ Δυτικϊν 

Δθμόπουλοσ Γιάννθσ  Οργάνωςθ πουδάηουςασ Ακινασ, ΟΒ ΕΜΠ2 

Δθμόπουλοσ Δθμιτρθσ  ΟΝΕ Ακινασ, ΟΒ Νοτίων 

Λουμάκου Ευαγγελία  Οργάνωςθ πουδάηουςασ Ακινασ, ΟΒ ΦΛ 

Μουλόσ Χριςτοσ   Οργάνωςθ πουδάηουςασ Ακινασ, ΟΒ ΓΠΑ 

Σςίλιασ Ορφζασ  Οργάνωςθ πουδάηουςασ Ακινασ, ΟΒ ΕΜΠ1 

Φαμζλθσ Παναγιϊτθσ  Οργάνωςθ πουδάηουςασ Ακινασ, ΟΒ ΕΜΠ1 

 

 

 

 


