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Ο Δπαλαζηαηηθφο Λατθφο Αγψλαο
- Δηζαγσγή
- ηξαηεγηθά ζπκπεξάζκαηα.
Α- ηφρνο ηνπ αγψλα.
Β- Κνηλσληθέο δπλάκεηο ηεο επαλαζηαηηθήο θνηλσληθήο αιιαγήο.
1. Ζ εξγαηηθή ηάμε
2. Αγξφηεο
3. πνπδαζηέο
4. Οη άιιεο δπλάκεηο.
Γ- Σξφπνο θαηάρηεζεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ αγψλα.

Γ- Σν πεδίν ηνπ αγψλα
Δ- Δίδνο ηνπ αγψλα.
Σ- Μνξθή θαη ζπλερήο-καθξνρξφληα δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
- Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαρηηθήο ηνπ αγψλα
Α- Δλφηεηα ζηξαηεγηθήο-ηαρηηθήο, ελφηεηα ζηφρσλ θαη πεξηερφκελνπ ηνπ αγψλα κε ηηο κνξθέο
πάιεο, ζρέζε επαλαζηαηηθήο πξαρηηθήο θαη ζεσξίαο.
Β- Δπαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο.
1. Δπαλαζηαηηθή βία θαη έλνπιε πάιε.
2. Πξνψζεζε ησλ ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο.
3. Ζ παξαλνκία.
Γ- Δπαλαζηαηηθή νξγαλσηηθή αληίιεςε θαη κεζνδνινγία.
Γ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαρηηθήο ηνπ αγψλα.
1. Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ αγψλα.
2. Αλεμαξηεζία, απηνδπλακία θαη δηεζληζκφο ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ
Διιάδα.
3. Ζ πξσηνβνπιία θχξηνο θαη απνθαζηηθφο παξάγνληαο εμέιημεο ησλ ιατθψλ-ηαμηθψλ αγψλσλ
ελάληηα ζη’ αθεληηθά θαη ην θξάηνο ηνπο.
- Ζ νξγάλσζε καο θαη ε άκεζε πνιηηηθή πξαρηηθή
Α- Ζ νξγάλσζε καο.
1. Ζ καρεηηθή αληίζηαζε.
2. Σν καδηθφ θνηηεηηθφ θίλεκα.
3. Δπί κέξνπο ηαμηθνί αγψλεο ζε άιινπο θνηλσληθνχο ρψξνπο.
4. Οη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο. Ζ νξγάλσζε καο ζήκεξα.
Β- Ζ πνιηηηθή πξαρηηθή καο.
1. Πξνπαγάλδα.
2. Ζ νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ καο θαη ε αλάπηπμε ηνπο.
3. Ζ επαλαζηαηηθή βία.
4. Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη αγψλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ ηαμηθψλ
ζπγθξνχζεσλ ζε θάζε θνηλσληθφ ρψξν θαη ηνκέα.
Γ- Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο.
1. Οη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζήκεξα.
2. Ζ δξάζε καο ζήκεξα.
- Οη πξννπηηθέο καο. –
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν ιατθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα, εδψ θαη θάκπνζα ρξφληα, έρεη κπεη ζην δξφκν ηεο αλαλέσζεο ηεο
ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο ηνπ, πξνζαξκφδσληαο ηεο θαη ζηηο ζπγθεθξηκκέλεο ζπλζήθεο πνπ
δηακνξθψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο. Καη ηνχην, γηαηί ε Διιεληθή θνηλσληθή θη
πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, απφθηεζε κεηά ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ πνιέκνπ λέα ραξαθηεξηζηηθά :
νινθιεξσκέλεο δνκέο, πιήξε θαπηηαιηζηηθή νληφηεηα, ηαμηθή θαη πιεζπζκηαθή αλαθαηάηαμε
ηέηνηα, πνπ αληηθεηκεληθά λα δεκηνπξγεί λέεο αλαγθαηφηεηεο θαη άιιεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ιατθφ

αγψλα. Σν ιατθφ θίλεκα, ζπξσγκέλν απφ ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ πνπ είλαη
δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην 1950, πξνζπαζεί λα βξεη ην δξφκν, πνπ ζα ην
νδεγήζεη ζηελ λίθε, βάδνληαο θάησ απφ δηαθνξεηηθή αληίιεςε, ην πξφβιεκα ηεο Λατθήο
Δμνπζίαο θαη ηνπ νζηαιηζκνχ.
ήκεξα φινη νη παξάγνληεο, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά δεδνκέλα, νδεγνχλ
ζε κηα κνλαδηθή ιχζε, πνπ λα εθθξάδεη ηα ιατθά ζπκθέξνληα, ζην ζνζηαιηζκφ. Ζ ρψξα καο θαη
κπνξεί θαη πξέπεη λα πεξάζεη ζην ζνζηαιηζκφ. Όκσο, κηα ηέηνηα επαλαζηαηηθή αιιαγή, νχηε
απηνδχλακε είλαη, νχηε πξαγκαηνπνηείηαη αλακέλνληαο ηελ "απηνεμέιημε" θαη ηε ζηαδηαθή
κεηαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε ζνζηαιηζκφ. Πξψηα απ’ φια ρξεηάδεηαη ε δξάζε ησλ δπλάκεσλ
κηαο ηέηνηαο αιιαγήο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο απ’ απηέο ηηο δπλάκεηο, πνπ
ζα θαηαζηξέςνπλ ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ζα ζηεξίδνπλ ηελ κεηαηξνπή ηεο θνηλσλίαο καο. ηε βάζε
απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη κέζα απφ ηνπο αγψλεο ηνλ ιατθνχ θηλήκαηνο, ζα
ππάξμεη θαη ζα εθθξαζηεί ελεξγεηηθά κηα λέα ηδενινγηθή θαη νξγαλσηηθή αληίιεςε, πνπ ζα
εθαξκφδεη λένπο ηξφπνπο αγψλα, αληίζηνηρνπο κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο. Απηή ηε ζηηγκή, κέζα ζην ιατθφ θίλεκα έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη εθδεισζεί
αλάινγεο ηδενινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο αληηιήςεηο, πνπ πξνζπαζνχλ λα εθθξαζζνχλ θαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε. Παξά ηα πνιιά θαη αλαπφθεπθηα ζ’ έλα βαζκφ θελά
πνπ έρνπλ, είλαη απηέο πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε επαλαζηαηηθή αξηζηεξά. Βαζηθά ε δηακφξθσζε
αξρίδεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θαη ζ’ απηά ηα πξψηα ρξφληα είλαη ζε πξαγκαηηθά
ππνηππψδε κνξθή. Ζ αξρηθή ηεο νξίκαλζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζή ηεο γίλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ
επηάκηζε ρξφλσλ ηεο δηθηαηνξίαο, πνπ πξαγκαηηθά έζπαζε ηα ηδενινγηθά θαη νξγαλσηηθά
θξάγκαηα ηεο κέρξη ηφηε πνιηηηθήο θαη ηαρηηθήο ησλ θνξέσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, θαη έηζη
κπήθε μεθάζαξα ην πξφβιεκα ηεο αλαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο κε επαλαζηαηηθφ ηξφπν. ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, κπνξνχκε λα πνπ κε, φηη αλδξψζεθαλ ζ’ έλα βαζκφ νη δπλάκεηο ηεο
επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο, δηακφξθσζαλ ηηο βαζηθέο ηνπο αληηιήςεηο, ελεξγνπνηήζεθαλ θαη
αλεμαξηνπνηήζεθαλ απφ ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη νξγαλσηηθά θαηάινηπα, ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ
θηλήκαηνο, φζν θαη ησλ κέρξη ηφηε απνθιεηζηηθψλ θνξέσλ ηνπ. Αζθαιψο δελ είλαη ε
επαλαζηαηηθή αξηζηεξά γέλλεκα ηεο δηθηαηνξίαο, είλαη γέλλεκα αληηθεηκεληθψλ θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ, πνπ ππήξραλ θαη ππάξρνπλ θαη πνπ αλαγθαζηηθά ζα εθδεισζνχλ κε κεγαιχηεξε
ζαθήλεηα, κέζα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο.
’ απηφ ην πνιηηηθφ θείκελν πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε, ηηο ζπγθεθξηκκέλεο ζπλζήθεο πνπ
ππάξρνπλ ζήκεξα ζηε ρψξα καο, λα αλαπηχμνπκε θαη λα ζεκειηψζνπκε επαλαζηαηηθή ηδενινγία
ζχκθσλε κε απηέο ηηο ζπλζήθεο, λα νξίζνπκε ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη ηαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ
επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη λα δψζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο λέαο
νξγαλσηηθήο αληίιεςεο θαη πνιηηηθήο πξαρηηθήο κέζα ζην ιατθφ θίλεκα.
Ζ πξαρηηθή καο κέζα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη δξάζεο ζα
καο νδεγήζεη ζε κηα νξγαλσηηθή ζπζπείξσζε, κε φιεο ηηο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ζε έλα θνηλφ
αγψλα κε ηνλ ίδην ζθνπφ, πνπ ζα είλαη επίπνλνο θαη καθξνρξφληνο, αιιά πηζηεχνπκε ληθεθφξνο.

ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο θαζνξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε θαη δξάζε δπν
βαζηθψλ παξαγφλησλ. α0 ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ζε ζπλδηαζκφ
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κε ηε ζέζε ηεο ζην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη β) απφ ην ιατθά θίλεκα, δειαδή ηνπο
αγψλεο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εθκεηαιιεπνκέλσλ θαη θαηαπηεδνκέλσλ ηάμεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ε θνηλσλία καο είλαη ρσξηζκέλε ζε ζπγθεθξηκκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο. πνπ θάζε κηα έρεη ηα δηθά
ηεο νηθνλνκηθά-θνηλσληθά-πνιηηηθά ζπκθέξνληα, θαζψο επείζεο έρεη ή πξνζπαζεί λα
δηακνξθψζεη θαη κηα δηθηά ηεο ηδενινγία, πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ε θάζε κηα επηζπκεί. ·
Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΗΚΖ ΣΑΞΖ
Ζ ηνπξθηθή θαηνρή ζηελ Διιάδα έβαιε ηε ζθξαγίδα ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
ε κηα επνρή, πνπ ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, έρεη νινθιεξσζεί ζηελ Γ. Δπξψπε θαη
ηελ Β. Ακεξηθή, ζηελ Διιάδα δελ ππήξρε νχηε ίρλνο βηνκεραληθήο εκθάληζεο. Ζ ηνπξθνθξαηία
θαη νη θενπδαξρηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ επέβαιιε, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθνχ θαη
εθνπιηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Έηζη ην ειιεληθφ θεθάιαην είρε απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
κεζηηηθφ ραξαθηήξα θαη ήηαλ άκεζα εμαξηεκέλν απφ ην ήδε αλαπηπγκέλν βηνκεραληθά
επξσπατθά θεθάιαην, ηνπ νπνίνπ δηακεηαθνκηζηηθέο αλάγθεο εθάιππηε. Σν γεγνλφο απηφ
θαζφξηζε ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχρζεθε ν θαπηηαιηζκφο ζηνλ ηφπν καο θαη έηζη ε ειιεληθή αζηηθή
ηάμε ραξαθηεξίζηεθε, απφ ηελ αδπλακία ηεο, λα κπνξέζεη λα πάξεη «εζληθφ ραξαθηήξα". Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε δελ κπφξεζε λα αλαπηχμεη απηνδχλακα ηηο παξαγσγηθέο ηεο
δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο. Γελ κπφξεζε πνηέ λα έξζεη ζε πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε, αλ θαη φπνηε ηα
απαηηνχζαλ ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληά ηεο, κε νπνηαδήπνηε αλαπηπγκέλε θαπηηαιηζηηθή ρψξα
(Δθηφο κφλν ζαλ ηκήκα ε φξγαλν θάπνηαο θαπηηαιηζηηθήο ζπκκαρίαο ελάληηα ζε άιιε). Αληίζεηα,
ε απφ ηελ αξρή εμάξηεζε θαη ππνηαγή ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο
θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, ηνπ επέβαιιε λα ηθαλνπνηεί εθείλα ηα ζπκθέξνληά ηνπ, πνπ ε πινπνίεζή
ηνπο εμππεξεηνχζε ηηο γεληθψηεξεο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ. ·
Γη’ απηφ ην ιφγν, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο θαζνξίδνληαλ ΠΑΝΣΑ απφ θέληξα
απνθάζεσλ, πνπ βξίζθνληαλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ έμσ απφ ηελ Διιάδα.
ηελ ζεκεξηλή θάζε αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αξρίδεη κε ην
ηέινο ηνλ 2νπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, ε Διιάδα παίξλεη ηε ζέζε, πνπ ε ηζηνξηθή ηεο εμέιημε ηεο
επηβάιιεη. Παίξλεη ηε ζέζε θαη ιεηηνπξγία κηαο «πεξηθεξεηαθήο» ρψξαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν
παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα βαζηθά εληαίν ζχλνιν, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ηέηνην
παξά ηηο επί κέξνπο αληηζέζεηο ηνπ. Απηφ ην εληαίν ζχλνιν, πνπ είλαη ζήκεξα ν δηεζλήο
ηκπεξηαιηζκφο, έρεη απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηφζν ηελ ηεξάξρεζε ησλ
θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ (κε αλακθηζβήηεηε θνξπθή ηελ Β. Ακεξηθή), φζν θαη ηελ δπλαηφηεηα λα
αθνκνηψλεη κέζα ζ' απηφ ην ίδην, ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αληηζέζεηο. ’ απηφ ην ζχλνιν ππάξρνπλ νη
"αλαπηπγκέλεο» θαη νη "πεξηθεξεηαθέο" ρψξεο. Γηα ηελ επηβίσζε θαη δπλάκσκα ηνπ ρξεηάδεηαη ε
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ κελ λα ζπκπιεξψλεη θαη λα ζπκπιεξψλεηαη, απφ ηελ νηθνλνκηθή

ιεηηνπξγία ησλ δε. Γηα ηελ χπαξμε ηνπ, νη ΔΠΑ είλαη ηφζν απαξαίηεηεο, φζν θαη ε Διιάδα, ε
Γαιιία, ε Ρνδεζία θαη ην Εαΐξ. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζην φηη κηα "πεξηθεξεηαθή" ρψξα φπσο ε
Διιάδα, αληίζεηα απφ κηα "αλεπηπγκέλε», κε κπνξψληαο λα αλαπηχμεη απηνδχλακα ηηο
παξαγσγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο, δελ ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηηο απνθάζεηο γηα ηνλ δηεζλή
θαηακεξηζκφ ηεο αγνξάο θαη ηεο εξγαζίαο, θαη έηζη δέρεηαη ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν θαη ηηο πνιηηηθέο
επηινγέο πνπ ζα ηεο επηβάιιεη ην δηεζλνπνηεκέλν κνλνπσιηαθφ θεθάιαην θαη νη πνιπεζληθέο
εηαηξείεο, πνπ είλαη νη θχξηνη εθθξαζηέο ηνπ παγθφζκηνπ ηκπεξηαιηζκφ. Δίλαη μεθάζαξν φηη ζηελ
Διιάδα πιένλ, ζαλ ρψξα ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη ζρέζεηο παξαγσγήο
είλαη απφιπηα θαπηηαιηζηηθέο έζησ θαη αλ ιεηηνπξγεί ζαλ «πεξηθεξεηαθή» ρψξα ηνπ
ηκπεξηαιηζκνχ.
Απφ ηα πάξα πάλσ βαζηθά θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ζήκεξα
ζπκπαηξαίλνπκε:
α) Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζαλ "πεξηθεξεηαθή" ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ-ηκπεξηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε δελ κπνξεί λα πάξεη "εζληθφ ραξαθηήξα» θαη
έηζη λα παίμεη ηνλ νπνηνλδήπνηε πξννδεπηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ηεο ρψξαο καο.
Αληίζεηα θάζε εμέιημε ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιατθνχ καο θηλήκαηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη
παξά κφλνλ ζε αληίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε απηή. 'Έηζη είλαη αδχλαηε ε νπνηαδήπνηε ζπκκαρία κε
ηελ αζηηθή ηάμε γηα «πξννδεπηηθέο αιιαγέο».
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β) Ζ αλάπηπμε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θνηλσληθέο
δπλάκεηο, πνπ ζα κπνξέζνπλ, απηφλνκα θαη απηνδχλακα (απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηνπο
ζπκκάρνπο ηεο) λα αλαηξέςνπλ ην θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο ζηε ρψξα καο.
Ζ ΔΥΟΤΗΑ ΚΑΗ ΚΤΡIΑΡΥΗΑ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΣΑΞΖ
Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε πνπ θαηέρεη, ηελ εμνπζία, έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηεο ηελ εδξαίσζε θαη
επέρηαζε απηήο ηεο εμνπζίαο ηεο, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληά ηεο θαη κε ηηο
γεληθψηεξεο αλάγθεο ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα
ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Γηα λα εμππεξεηεί πην απνηειεζκαηηθά απηνχο ηνπο
ζθνπνχο, ε αζηηθή ηάμε έρεη νξγαλψζεη ηελ νηθνλνκηθή θπξηαξρία ηεο θαη ηελ εμππεξεηεί κε θάζε
ηξφπν. Έρεη θαζνξίζεη ηελ πνιηηηθή έθθξαζε απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, ζ' έλα εληαίν πνιηηηθφ
ζχζηεκα θαη θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ηελ απηαπάηε φηη είλαη δπλαηφ λα θαηαιεθζεί ε πξαγκαηηθή
εμνπζία, απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ζε ελδερφκελε εθινγηθή θνηλνβνπιεπηηθή λίθε,
κε κηα απιή θπβεξλεηηθή αιιαγή. Έρεη νηθνδνκήζεη έλα νιφθιεξν ζχζηεκα αλζξψπηλσλ θαη
γεληθψηεξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηξφπνπ δσήο, πνπ πξνζπαζεί λα ην κπάζεη ζηελ ζπλείδεζε
ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, κε φια ηα κέζα πξνπαγάλδαο
θαη ηδενινγηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, πνπ ζαλ θπξίαξρε ηάμε δηαζέηεη θαη ζέιεη λα κνλνπσιεί
νιφθιεξε απηή ηε πξνζπάζεηα, ηελ ζηεξίδεη θαη ηελ εμαζθεί κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ηελ
εμάζθεζε ηεο ηδενινγηθήο ηεο θπξηαξρίαο·

Σφζν ε παγθφζκηα εκπεηξία, φζν θαη ε Διιεληθή θαη εηδηθά ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ, δείρλνπλ
ηνλ ξφιν ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο θαη ηεο έλνπιεο βίαο ηνπ, πνπ ρσξίο θαζφινπ λα δηζηάδεη
ρξεζηκνπνηεί φηαλ θηλδπλεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαη ε εμνπζία ηνπ. Σν αζηηθφ θξάηνο θαη
ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή ηνπ αλάπηπμε, δειαδή ζαλ ε απξφζσπε νπζηαζηηθά κα ηέιεηα
νξγαλσκέλε έθθξαζε ηεο κνλνπσιηαθήο αζηηθήο εμνπζίαο, πξνζπαζεί λα. παξνπζηάδεηαη ζαλ
δηαηηεηήο αληηκαρνκέλσλ θνηλσληθψλ δηάθνξσλ, ζαλ ζπκβηβαζηήο αληηζέζεσλ θαη έηζη θαηφπηλ
λα κεηαηξέπεηαη θαη ζε αηψληα δήζελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν νξγαλσκέλνο θαη έλνπινο εθθξαζηήο ησλ
θαπηηαιηζηηθψλ-ηκπεξηαιηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη θαη λα πξνσζεί ηελ
εμνπζία ηνπ. Όηαλ θηλδπλεχεη απηή ε εμνπζία ηνπ, ή φηαλ απιά θαη κφλνλ ε εξγαηηθή ηάμε θαη νη
άιιεο εθκεηαιιεπφκελεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απαηηνχλ ηα
δηθαηψκαηά ηνπο θαηαθεχγεη ζηελ ηξνκνθξαηία, ζηελ βία θαη ηελ ζθαγή. Δίλαη πνιιά θαη ηξαγηθά
ηα παξαδείγκαηα, πνπ δείρλνπλ ηελ απηαπάηε ηεο εηξεληθήο κεηαιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο
αζηηθήο εμνπζίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζην νξγαλσκέλν θαη έλνπιν θξάηνο ηεο. Ξαλαζπκίδνπκε κφλν
ηνλ εκθχιην πφιεκν ζηελ Διιάδα, ηελ Υηιή ηνπ Αιέληε θαη ηελ Διιάδα πάιη ηεο 21/4/67 θαη ηνπ
Ννέκβξε 1973 γηα λα δηαπηζηψζνπκε πσο ην αλαγθαίν ζπκπέξαζκα γηα ην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο
επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο είλαη, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε λα αληηπαξαηάμνπλ ηελ
ιατθή θαη επαλαζηαηηθή βία, απέλαληη ζηελ θξαηηθή βία, ηξνκνθξαηία θαη θαηαπίεζε, αλ ζέινπλ
λα πεηχρνπλ θάπνηε ηνπο ζηφρνπο ηνπο. (Γελ είλαη ΗΓΗΑ ε βία απ’ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη. Γελ είλαη
ίδηα ε βία ησλ βνξεηνακεξηθάλσλ ζην Βηεηλάκ θαη ε βία ησλ Βηεηθφγθ- δελ είλαη ίδηα ε βία ησλ
Ηζξαειηηψλ ζησληζηψλ ζηελ Παιαηζηίλε θαη ησλ παιαηζηηλίσλ αγσληζηψλ-αληαξηψλ - δελ είλαη
ίδηα ε βία ηεο ΗΣΣ θαη ηνπ Πηλνζέη ζηε Υηιή, κε ηελ βία ηεο επαλαζηαηηθήο αληίζηαζεο ζε θείλε
ηελ ρψξα - δελ είλαη ίδηα ε θαζεκεξηλή βία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, κε ηελ βία
ελάληηά ηνπ - δελ είλαη ίδηα ε θαζηζηηθή βία πνπ εγθιεκαηεί αδηάθξηηα, κε ηελ επαλαζηαηηθή βία).
Ο θαπηηαιηζκφο -ηκπεξηαιηζκφο δελ ζηεξίδεη ηελ εμνπζία ηνπ κφλν ζηε^ νηθνλνκηθή ηνπ
θπξηαξρία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο-θαη ησλ άιισλ εθκεηαιιεπφκελσλ ηάμεσλ
θαη ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ζην αζηηθφ θξάηνο ζαλ νξγαλσκέλν θαη έλνπιν εγγπεηή ηεο.
Έρεη ηελ αλάγθε λα ηελ ζηεξίδεη θαη λα ηελ δηαζθαιίδεη θαη κε έλα νιφθιεξν θνηλσληθφ
νηθνδφκεκα αλζξσπηλψλ θαη γεληθψηεξα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηξφπνπ δσήο πνπ πξνζπαζεί λα
επηβάιιεη θαη πνπ εθθξάδνπλ ηελ ηδενινγηθή θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο.
ηελ Διιάδα ν αληηθνκκνπληζκφο ήηαλ ν βαζηθφο θνξέαο ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο κέρξη θαη ηελ
δηθηαηνξία ηεο 21/4/67. ηνλ θνκκνπληζκφ απφδσζε ε αζηηθή ηάμε κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν,
αθνχ θπξηάξρεζε ζηξαηησηηθά, φια ηα θαθά θαη
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ηα ζηξαβά ηεο δηθήο ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Καιιηέξγεζε έηζη ηελ πζηεξία ηνλ
αληηθνκκνπληζκφ, ζαλ "εζληθή", δειαδή αζηηθή ηδενινγία, θαη πάλσ ζ’ απηφλ πξνζπάζεζε λα
θηάμεη θαη λα ζηήζεη ηηο δηθέο ηεο αμίεο θαη ηελ δηθή ηεο εζηθή θαη ηαπηφρξνλα λα ηηο παξνπζηάζεη
ζαλ αηψληεο αιήζεηεο θαη αλαιινίσηα πξάγκαηα κέζα ζηελ θνηλσληθή εμέιημε. γηα κηα νιφθιεξε
πεξίνδν ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε έδεημε ηελ ζηεηξφηεηά ηεο θαη ζηνλ ηδενινγηθφ ηνκέα, φπσο είρε

πξν πνιινχ απνδείμεη ηελ αληθαλφηεηά ηεο γηα απηνδχλακε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε. O
ζθνηαδηζκφο θαη ην ηέικα ηνπ «Διιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ» ήηαλ ηα κφλα δηθά ηεο απηνχζηα
δεκηνπξγήκαηα.
Όκσο, κηα πην βαζεηά αζηηθή ηδενινγηθή θπξηαξρία πξαγκαηνπνηφηαλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη
αληίζηνηρα πεξλνχζε θαη κέζα ζηελ Διιάδα. θαπηηαιηζκφο -ηκπεξηαιηζκφο, ζηεξηγκέλνο πάληα
ζην βάζξν ηνπ, πνπ είλαη ε ηεξφηεηα ηεο ηδηνρηεζίαο ηνπ, ηαχηηζε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα,
κε ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θαηαλαγθαζκφ ηεο δνπιείαο, ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηεο
εθκεηάιιεπζεο. Μεηάηξεςε φιεο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζε εκπνξηθέο θαη ρξεκαηηθέο γεληθά.
Πξνζπαζεί λα απνκνλψζεη ηνλ έλα απφ ηνλ άιιν άλζξσπν θαη θαιιηεξγεί ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηνλ
θαξξηεξηζκφ, ηελ ππνθξηζία θαη ηελ ςεπηηά. Γηα λα ζηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην νηθνδφκεκα ηεο
ηδενινγηθήο ηεο θπξηαξρίαο ε αζηηθή ηάμε ρξεζηκνπνηεί φια ηα ζχγρξνλα κέζα θαη ηηο ηερληθέο
πνπ δηαζέηεη. Δπηζηήκε-ηερληθή-ζξεζθεία-ηέρλε-ηειεφξαζε-ηχπνο -ξαδηφθσλν- δηαθήκηζε, φια
ζηελ ππεξεζία ηεο.
Γη’ απηφ ην ιφγν ν πφιεκνο ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή-ηκπεξηαιηζηηθή εμνπζία, είλαη θαη
πφιεκνο ελάληηα ζην ηδενινγηθά νηθνδφκεκα θαη θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο . Δίλαη αλαγθαίν,
κέζα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο, ην ιατθφ θίλεκα λα
δηακνξθψζεη, ζε αληίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ηε αζηηθή ηδενινγία, ηελ δηθή ηνπ ηδενινγία, ηνπο
δηθνχο ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.
Β. ΣΟ ΛΑΨΚΟ ΚΗΝΖΜΑ
Σν ιατθφ θίλεκα είλαη ην εληαίν ζχλνιν πνπ απνηεινχλ, απφ ηε κηα κεξηά νη νξγαλσκέλεο
πνιηηηθέο δπλάκεηο, (θνηλνβνπιεπηηθέο θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθέο ), πνπ πξνζπαζνχλ λα ην
εθθξάζνπλ θαη απφ ηελ άιιε νη ζπγθεθξηκκέλνη αγψλεο πνπ θάλνπλ νη εθκεηαιιεπφκελεο
θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, γηα λα ππεξαζπίζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα
ηαμηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ζε αληίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο αζηηθήο
ηάμεο.
ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΠΑΘΟΤΝ ΝΑ ΔΚΦΡΑΟΤΝ ΣΟ ΛΑΨΚΟ ΚΗΝΖΜΑ
Με θαλέλα ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ,
επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ, δελ πξνζπαζνχλ λα εθθξάζνπλ θάπνηα ιατθά ζπκθέξνληα, παξά ηελ
θηελή δεκαγσγία θαη ηηο γεληθνινγίεο ηνπο. Παξά ηηο αλαγθαίεο γηα ην θνηλνβνπιεπηηθφ ηνπο
παηγλίδη, δηαθνξέο ηνπο, εθθξάδνπλ, θαη εθπξνζσπνχλ ηα ίδηα βαζηθά ζπκθέξνληα. Οη δηαθσλίεο
θαη νη θαπγάδεο ηνπο ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ψζηε θαιιίηεξα λα κπνξνχλ λα παξαζέξλνπλ ηηο
ιατθέο δπλάκεηο. Έηζη ηηο παξνπζηάδνπλ γηα νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ελψ ην πεξηζζφηεξν πνπ
κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ είλαη εζσηεξηθέο δηαθσλίεο ηνπο ζε ζέκαηα ηαθηηθήο, γηα ην πσο
θαιχηεξα λα γίλεηαη ε θαπηηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε θαη γηα ην πσο ζηαζεξφηεξα λα ζηεξηψλεηαη ε
αζηηθή θπξηαξρία. Όιεο ηνπο απνδέρνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο ην θαζεζηψο πνπ ππάξρεη θαη
θξνληίδνπλ πσο θαιιίηεξα λα ην εμππεξεηνχλ.
Οη νξγαλσκέλνη θαη «επίζεκνη» πνιηηηθνί θνξείο, πνπ πξνζπαζνχλ λα εθθξάζνπλ ζπκθέξνληα
ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, ζήκεξα είλαη:

α) Σν ΠΑΟΚ, κε ηνλ ηξφπν πνπ θηεηάρηεθε, κε ηελ αληηθαηηθή ζηάζε ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ (θαη
ζηηο ζεσξεηηθέο δηαθεξχμεηο θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξαρηηθή ηνπο) θαη κε ηελ πεξίεξγε
ιεηηνπξγία ζηα «εγεηηθά επίπεδα», δείρλεη φηη αλήθεη απνθαζηζηηθά ζην ρψξν ησλ κηθξναζηηθψλ
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, κε ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο. Όκσο πεξηιακβάλεη κέζα ζηελ θίλεζή ηνπ,
νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο (αγξφηεο, κηθξναζηηθά ππαιιειηθά ζηξψκαηα λενιαία),
πνπ ζην βαζκφ πνπ κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε ηνπο, κπνξνχλ λα επηξξεάζνπλ, ψζηε
νξηζκέλεο απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηεο πνιηηηθήο ηνπ «εγεζίαο», λα κελ γίλνληαη κφλν γηα
ςεθνζεξηθή θαηαλάισζε, αιιά λα κεηαηξέπνληαη θαη ζε έκπξαρηε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ
θαζεκεξηλή δσή, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε
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ησλ ιατθψλ αγψλσλ, φζν θαη ζηελ δηακφξθσζε κέζα ζην ίδην ην ΠΑΟΚ, επαλαζηαηηθψλ
δπλάκεσλ, πνπ αξγά ή γξήγνξα ζα ζπγθξνπζηνχλ κε ηελ "εγεζία» ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο θαη δξάζεο ηνπ, ζα απνζπαζηνχλ απφ ην ρψξν επηξξνήο ησλ αζηηθψλ θαη
κηθξναζηηθψλ θνκκάησλ θαη ζα ππθλψζνπλ ηηο γξακκέο ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ
ιατθνχ θηλήκαηνο.
β) Σν Κ. Κ. Δ., παξά ηελ δηάζπαζε πνπ έγηλε ην Φιεβάξε ηνπ 1968, θαη πνπ δελ αληαλαθινχζε,
νχηε νδήγεζε ζε θακκηά νπζηαζηηθή Ηδενινγηθνπνιηηηθή δηαθνξά, απφ άπνςε ζηξαηεγηθψλ
ζηφρσλ θαη ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, είλαη ζήκεξα α βαζηθφο ρψξνο ησλ ξεθνξκηζηηθψλ
δπλάκεσλ. Έρνληαο δηαζπάζεη ηελ ελφηεηα ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηαρηηθήο, αθνινπζεί κηα
θαζεκεξηλή πνιηηηθή πξαρηηθή, πνπ δελ εμππεξεηεί ηηο ζηξαηεγηθέο αλάγθεο απφ επαλαζηαηηθή
ζθνπηά. Σν πξφβιεκα, απφ επαλαζηαηηθή ζθνπηά, δελ είλαη πψο απηφ ην ίδην ην ζχζηεκα, κε
αγψλα κέζα απφ ηα πιαίζηα πνπ δίλεη, ζα αιιάδεη, ζα γίλεη θαιιίηεξν θαη ζην ηέινο ίζσο λα
απηνθαηαξγεζεί. Σν πξφβιεκα είλαη, πψο ην ιατθφ θίλεκα θαη νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο, κε
αγψλεο κέζα ζ' απηφ (αλαγθαζηηθά) θαη ελάληηα ηνπ, ζα ην αλαηξέςνπλ γηα ηελ επαλαζηαηηθή
αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Πην ζπγθεθξηκκέλα ην ΚΚΔ, έρεη εγθαηαιείςεη ηελ παξαλνκία ζαλ κέζνδν πνιηηηθήο πξαρηηθήο
πνπ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζηήξημε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Έρεη εγθαηαιείςεη ηελ
νξγάλσζε θαη ηελ εμάζθεζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο θαη έηζη Απνγπκλψλεη ην ιατθφ θίλεκα απφ
δπν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ
ζηελ ρψξα καο. Αληίζεηα, νξγαλψλεη θαη πξνσζεί κηα πνιηηηθή πάιε, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο, θαιιηεξγψληαο ηελ απηαπάηε πψο έηζη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
βαζκηαία θαη εηξεληθή κεηαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο (κεηαηξνπή πνπ ηζηνξηθά έρεη απνδεηρζεί
απξαγκαηνπνίεηε). Σελ επαλαζηαηηθή-βίαηε-αλαηξνπή ηνπ, είηε ηελ απνξξίπηεη αλνηρηά είηε ηελ
ςηζπξίδεη κνπισρηά ζαλ κηα θάπνηα κειινληηθή πηζαλφηεηα, πνπ πάληα κέλεη κειινληηθή
πηζαλφηεηα θαη πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη κειινληηθή, κφλν θαη κφλν γηα λα παξαζχξεη θαη
λα μεγειάζεη ηνπο νπαδνχο ηνπ.
Σν ΚΚΔ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ, παξαζχξεη κέζα ζηνπο
κεραληζκνχο ηνπ κεγάια θνκκάηηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ είλαη αληηθεηκεληθά δπλάκεηο ηεο
επαλαζηαηηθήο αιιαγήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ έληαζε θαη ε φμπλζε ηνπ ηαμηθνχ αγψλα, ζα

απνδεζκεχεη ηέηνηεο δπλάκεηο απφ ηελ επηξξνή ησλ θάζε είδνπο ξεθνξκηζηηθψλ ΚΚΔ, θαη ζα ηηο
βνεζάεη λα εληαρηνχλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο.
Ο ξεθνξκηζκφο είλαη έλα ηζηνξηθφ θαηλφκελν. Οπσζδήπνηε δελ είλαη έλα απιφ απνηέιεζκα
ιαζψλ ή ηεο "πξνδνζίαο" ηεο εθάζηνηε εγεζίαο. Δίλαη κηα θνηλσληθά δηακνξθσκέλε
πξαγκαηηθφηεηα, κε κηα φιν θαη πην μεθάζαξε, ζπγθεθξηκκέλε θαη νινθιεξσκέλε πνιηηηθή
πξαρηηθή, πνπ ζήκεξα πηα βαζίδεηαη ηφζν ζηελ "εγεζία", φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θνκκαηηθφ
κεραληζκφ ηνπ θάζε ξεθνξκηζηηθνχ Κ.Κ. Ο ξεθνξκηζκφο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη γεληθφηεξα ζε
φιεο ηηο ρψξεο, είλαη ε έθθξαζε ηεο ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο πάλσ ζην ιατθφ
θίλεκα θαη ηηο νξγαλσκέλεο δπλάκεηο ηνπ. ηελ πνιηηηθή πξαρηηθή απηφ ζεκαίλεη πσο ηα
πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα θαη νη επαλαζηαηηθέο επηδηψμεηο θαη δπλακηθφηεηα ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο, κπινθάξνληαη θαη δεζκεχνληαη απφ πνιηηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηφρνπο, πνπ δελ
νδεγνχλ ζηελ επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο θνηλσλίαο, αιιά πνπ πηζηεχνπλ πσο νδεγνχλ ζηελ
βαζκηαία θαη ζηαδηαθή κεηαιιαγή ηεο. Σα ζπλερή θαη ίδηα ιάζε, απφ επαλαζηαηηθή ζθνπηά, δελ
επηηξέπεηαη πηα λα ηα ζεσξνχκε ζαλ ιάζε. Ο ξεθνξκηζκφο ζαλ κηα ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο), δελ ζα εθιείςεη παξά αθνχ
εθιείςνπλ νη ιφγνη πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ, δειαδή ε ίδηα ε αζηηθή θνηλσλία.
Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ ηνλ δεκηνχξγεζαλ είλαη, α) Ζ απφ ηελ αξρή ζρέζε νξγαλσηηθήο θαη
ηδενινγηθήο ππνηέιεηαο ηνπ ΚΚΔ απφ ην ΚΚΔ, πξάγκα πνπ θαζφξηζε ηελ εμέιημε ηνπ ΚΚΔ
ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Ρσζζίαο, φπσο απηή εθθξαδφηαλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ ΚΚΔ θαη φρη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη θαη ε φιε πνιηηηθή ηνπ, δελ ήηαλ παξά κφλν ε κε θάζε ζπζία ζηήξημε ηνπ
πξψηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο ζηνλ θφζκν, έηζη φπσο ηελ έβιεπε θαη ηελ ελλννχζε ην ΚΚΔ,
αδηαθνξψληαο γηα ηα νπνηαδήπνηε ιάζε θαη θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχζαλ ζην δηεζλέο
επαλαζηαηηθφ θίλεκα.
β. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο γηα λέα αλάπηπμε, θπξηψηεξα κεηά ηνλ 2ν
παγθφζκην πφιεκν, πνπ βαζίζηεθε ζε ηερληθέο θαη πιηθέο
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θαηαθηήζεηο. Απηφ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα, απφ ηε κηα λα ηθαλνπνηήζεη ζε αξθεηφ βαζκφ πιηθέο
αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη απφ ηελ άιιε λα αιινηψζεη ηελ ίδηα ηελ θχζε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο εξγαηηθήο δχλακεο επεθηείλνληαο θαη
εληείλνληαο ηνλ εθκεηαιιεπηηθφ θαηαλαγθαζηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ ραξαθηήξα ηεο, ζε φιεο ηηο
κνξθέο θαη ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, (αιπζίδα-ειεθηξνληθή ηερληθή-αχηνκαηηζκφο
-ζπλερήο αλαδηνξγάλσζε θαη εληνλφηεξε αιιεινεμάξηεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ).
Ζ αληίζηνηρε αδπλακία ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ λα θαηαλνήζνπλ έγθαηξα απηέο ηηο αιιαγέο
θαη λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ κεζνδνινγία ηεο πνιηηηθήο ηνπο πξαρηηθήο,
επλφεζε ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ξεθνξκηζκνχ κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
επαλαζηαηηθνχο θνξείο ησλ ιατθψλ θηλεκάησλ, πνπ ήηαλ ηα ΚΚ (κηιάκε γηα ηελ Γ. Δπξψπε, Β.
Ακεξηθή, ελ κέξεη Ν. Ακεξηθή - δειαδή γηα ηνλ ζχγρξνλν θαπηηαιηζηηθφ θφζκν). Δηδηθψηεξα ζηελ
Διιάδα, ε θαζπζηεξεκέλε θαη αξγφξπζκε εκθάληζε βηνκεραληθήο εξγαηηθήο ηάμεο, είρε ζαλ
ζπλέπεηα, απφ ηε κηα λα επηθξαηνχλ εχθνια θαη νινθιεξσηηθά, κηθξναζηηθά ζηνηρεία ζηελ

εγεζία θαη ηνπο θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ΚΚΔ, πνπ επλννχζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ
ξεθνξκηζηηθψλ ηάζεσλ, θαη απφ ηελ άιιε φκσο θαη εμ αηηίαο ηεο νμχηεηαο ησλ ηαμηθψλ
ζπγθξνχζεσλ ζηελ ρψξα καο, λα κελ κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί ν ξεθνξκηζκφο ζαλ παξάδνζε
κέζα ζην εξγαηηθφ θίλεκα, δηά κέζνπ κηαο νκαιήο ιίγν-πνιχ ζπλδηθαιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ξεθνξκηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη, φηη ππήξμε κέρξη ιίγν
θαηξφ πξηλ παξάλνκνο. Απηφ δείρλεη, ηφζν ηνλ θφβν ηεο αζηηθήο ηάμεο απέλαληη ζην ιατθφ θίλεκα
θαη ηελ επαλαζηαηηθφηεηά ηνπ, έζησ θαη αλ απηφ εθθξαδφηαλε κε ξεθνξκηζηηθή πνιηηηθή θαη
ζηφρνπο, φζν θαη ην γεγνλφο, φηη ν ξεθνξκηζκφο δελ έρεη πηάζεη ζαλ παξάδνζε πνιηηηθήο
πξαρηηθήο κέζα ζην ειιεληθφ εξγαηηθφ θαη γεληθψηεξα ιατθφ θίλεκα. Απηφ ην γεγνλφο εμεγεί
επίζεο θαη ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ
ζηε ρψξα καο, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπο ζηηο άιιεο ρψξεο.
ήκεξα πάλησο, ν ξεθνξκηζκφο απνθαιχπηεηαη μεθάζαξα, φηαλ πξνβάιιεη ηελ ίδηα πνιηηηθή θαη
ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη ηα ίδηα ιάζε, φπσο παιηφηεξα. Δθθξάδεηαη κε ηελ νπζηαζηηθή
εγθαηάιεηςε ηνπ ζηφρνπ, γηα επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηελ Διιάδα, γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ,
αληηθαζηζηψληαο ηνλ κε ηελ βαζκηαία θαη ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο. Δγθαηαιείπεη ηηο
επαλαζηαηηθέο κνξθέο πάιεο, αληηθαζηζηψληαο ηεο κε ηελ "εηξεληθή ζπλχπαξμε" θαη ην "εηξεληθφ
πέξαζκα". Δθαξκφδεη κφλν λφκηκεο, δειαδή απνδεθηέο θαη αλεθηέο απφ ηνλ αζηηθφ θαζεζηψο,
κεζφδνπο αγψλα θαη κνξθέο πάιεο. Πξνζπαζεί λα νξγαλψλεη ηηο ιατθέο δπλάκεηο θαη ηνλ ίδην ηνλ
θνξέα, κε ηελ δνγκαηηθή αληίιεςε ηνπ κνλαδηθνχ ζσζηνχ, ηνπ κνλαδηθφ ξεαιηζηή, ηνπ
κνλαδηθνχ εθθξαζηή ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Όκσο ζαλ γέλλεκα θαη ζξέκκα ηεο αζηηθήο
θνηλσλίαο, δελ πξφθεηηαη λα εθιείςεη παξά κφλν κε ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο θνηλσλίαο, κέρξη ηφηε
ζα απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, άζρεηα απφ ην πνηφο ζα είλαη ν ξφινο ηνπ.
γ) Ζ ίδηα ε αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη ηαμηθέο αληηζέζεηο πνπ
νμχλνληαη, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ζα κπνξέζνπλ απηφλνκα θαη
απηνδχλακα λα αλαηξέςνπλ ην θαζεζηψο ηεο αζηηθήο θπξηαξρίαο ζηε ρψξα καο. Απηφ ζεκαίλεη
φηη κπαίλεη επηηαρηηθά ην πξφβιεκα ηεο εμνπζίαο. Γειαδή, ε αδπλακία ηνπ
θαπηηαιηζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ λα κπνξεί λα ιχλεη ηα δηαξθψο απμαλφκελα θαη νμπλφκελα
πξνβιήκαηα ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, αλ ζέιεη λα εμππεξεηεί θαη λα ππεξαζπίδεη ηα ζπκθέξνληά
ηνπ, ζεκαίλεη φηη ε ξήμε θαη ν αληαγσληζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ
κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ εθκεηαιιεπφκελσλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ
ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη φιν θαη πην θαζαξά. Απηφ νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα αλαηξνπήο ηεο
αζηηθήο εμνπζίαο θαζψο θαη ζηελ αλάγθε λα εμεηαζζνχλ ην πεξηερφκελν θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ
ζνζηαιηζκνχ. Απηνί είλαη θαη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη θαη εκθαλίδνληαη
νη πξσηνπνξεηαθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ζηε ρψξα καο. ηε δηάξθεηα ηεο ρνπληηθήο
πεξηφδνπ θαη κέζα ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, απηά ηα πξνβιήκαηα θαη νη
αλάγθεο ζπλεηδεηνπνηνχληαη πην άκεζα θαη έηζη αξρίδεη θαη ε πην ζπγθεθξηκκέλε δηακφξθσζε
απηψλ ησλ δπλάκεσλ.
Απηέο νη δπλάκεηο, δελ έρνπλ λα αλαιάβνπλ ηελ αλακφξθσζε, ή ηελ δεκηνπξγία απφ ηελ αξρή
ελφο λένπ θαη ζσζηνχ ιατθνχ θηλήκαηνο, γηαηί ην ιατθφ θίλεκα θαη νη αγψλεο ηνπ ππάξρνπλ απφ
πνιχ θαηξφ ζηελ Διιάδα θαη απηέο νη ίδηεο νη πξσηνπνξείεο θαη νη λέεο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο

είλαη πξντφληα ηνπ. Οη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο, βάδνληαο ζηφρν ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην
ζνζηαιηζκφ, απνθαζηζηνχλ
[7]
ηελ ελφηεηα ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ηαρηηθήο έκπξαρηνπ θαζεκεξηλνχ πνιηηηθνχ αγψλα θαη
ζηξαηεγηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο λέαο νξγαλσηηθήο αληίιεςεο, πνπ λα
αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν θαη ην ραξαθηήξα ηεο απξηαλήο ιατθήο εμνπζίαο θαη λα νδεγεί ζ'
απηήλ. ηελ δεκηνπξγία ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ κέζα ζην ιατθφ θίλεκα, επηδξάζαλε θαη
επηδξνχλ απνθαζηζηηθά, ηφζν ε άξλεζε ηνπ ξεθνξκηζκνχ, φζν θαη νη εκπεηξίεο απφ ηνπο αγψλεο
ησλ ιατθψλ θηλεκάησλ ζηηο άιιεο ρψξεο θαη ηνπ δηεζλνχο επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, θαζψο θαη νη
ηξφπνη εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζε άιιεο ρψξεο. Οη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο,
πνπ είλαη θνκκάηη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κε ηελ θαζεκεξηλή θαη έκπξαρηε
πνιηηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ζηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ ιατθψλ αγψλσλ κε
επαλαζηαηηθή πξννπηηθή θαη ζηφρνπο. Υξεηάδεηαη ηέινο, λα μαλαβάινπλ έκπξαρηα ηα βαζηθά
πξνβιήκαηα, ηεο παξάλνκεο νξγάλσζεο θαη ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο, ζαλ απαξαίηεηα ζηνηρεία,
γηα έλα ιατθφ θαη επαλαζηαηηθφ θίλεκα, πνπ ζθνπεχεη ζηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ζηελ
επαλαζηαηηθή θνηλσληθή αιιαγή.
ΟΗ ΛΑΨΚΟΤ ΣΑΞΗΚΟΗ ΑΓΧΝΔ
Οη ιατθνί αγψλεο ζηε ρψξα καο απφ ην 1918 αθφκε, αιιά ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν 1940-50 θαη
κεηά απ’ απηήλ, έρνπλ μεθάζαξν θαη έληνλν ηαμηθφ πεξηερφκελν θαη ραξαθηήξα. Δίλαη αγψλεο ηεο
εξγαηηθήο ηάμεο, ηεο αγξνηηάο θαη άιισλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ θνηλσληθψλ
ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νξγαλσκέλσλ ηνπο πξσηνπνξεηψλ. Δίλαη αγψλεο γηα ηελ
ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπο, αγψλεο γηα
θαιιίηεξε δσή ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή-ηκπεξηαιηζηηθή εμνπζία θαη αζηηθή θπξηαξρία.
ηελ δηάξθεηα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα ελάληηα ζηε ρηηιεξηθή θαηνρή, γξήγνξα ε ειιεληθή
αληίζηαζε νδήγεζε ζηελ ιατθή εμνπζία ησλ απειεπζεξσκέλνη πεξηνρψλ. Ζ ιατθή εμνπζία ήηαλ ε
πνιηηηθή έθθξαζε κηαο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη δσήο, θαη ήηαλ ζε πιήξε
αληίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ δηεζλνχο
θαπηηαιηζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ. Ήηαλ νπζηαζηηθά ε εθαξκνγή ηνπ ζνζηαιηζκνχ, κε ηηο ηφηε
δπλαηφηεηεο πνπ ππήξραλ θαη κέζα ζηηο ηδηαίηεξεο πνιεκηθέο ζπλζήθεο εθείλεο ηεο επνρήο.
ηελ πεξίνδν 1950-67, νη ιατθνί αγψλεο ζπζθνηίδνληαη θαη κπινθάξνληαη απφ ηελ ιαζεκέλε
πξννπηηθή, πνπ έδηλε ζ’ απηνχο ηνπο αγψλεο, ε πνιηηηθή εγεζία (πνπ βαζηδφηαλ ζηελ δήζελ
χπαξμε κηαο "εζληθήο " αζηηθήο ηάμεο ). Έηζη είραλ βαζηθά ραξαθηήξα πνιηηηθψλ δηεθδηθήζεσλ
γηα εθδεκνθξαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο δσήο. Γελ αλαδεηηφηαλε θαη έηζη δελ κπνξνχζε λα γίλεη
ζπλεηδεηφ, γηαηί απηφο ν εθδεκνθξαηηζκφο δελ κπνξνχζε νχηε λα πξαγκαηνπνηεζεί νχηε θαη λα
δψζεη ιχζε ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ εθκεηαιιεπφκελσλ,
ζχκθσλε κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Όκσο ην ηαμηθφ πεξηερφκελν πνπ είραλ νη ιατθνί αγψλεο,
ζχληνκα νδήγεζε ζε πην νπζηαζηηθνχο ηαμηθνχο αγψλεο. Απηφ θάλεθε θαζαξά ζηε πεξίνδν ηνπ
ζρεηηθνχ αζηηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ (63-65), φπνπ νη ιατθνί αγψλεο αληί λα πεξηνξηζζνχλ, αθνχ
θέξδηζαλ σξηζκέλεο πνιηηηθέο θαηαθηήζεηο, αλαπηχρζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη βάζπλαλ ζε

νπζηαζηηθέο θνηλσληθέο απαηηήζεηο, βάδνληαο πηα ζε θίλδπλν, ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο αζηηθήο
θπξηαξρίαο θαη ηελ εμνπζία ησλ μέλνλ θαη ειιεληθψλ δηεζλνπνηεκέλσλ κνλνπσιίσλ.
Οη ηαμηθνί αγψλεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξίδνληαη ζε φιε ηελ πεξίνδν κεηά
ην 1940»Απφ δχν ζνβαξέο αληηθάζεηο, α)Γελ απφξεζαλ λα εθθξάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
πξννπηηθή θαη ζηφρνπο, ηελ επαλαζηαηηθή δπλακηθφηεηα θαη θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα ηνπο.
Γεζκεχηεθαλ θαη κπινθαξίζηεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. Απηή ε αληίθαζε ζπλερίζηεθε θαη ζε
φιε ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν κέρξη ηελ 21/4/67. β)β ν απζηεξφο δηαρσξηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, πνπ ζήκαηλε ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζηξαηησηηθή θαηαζηξνθή. Αξγφηεξα ζηελ βάζε
ηεο "εηξεληθήο ζπλχπαξμεο " θαη ηνπ "εηξεληθνχ πεξάζκαηνο ", θαηαξγήζεθε Απινχζηαηα Α
ζηξαηησηηθφο ηνκέαο (ρσξίο βέβαηα λα θαηαξγεζεί θαη ε αληίθαζή). Καηαξγήζεθε δειαδή, ε
Οπνηαδήπνηε πξνεηνηκαζία θαη δνπιεηά, γηα ηελ βίαηε Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο θαη θαηαπίεζεο ηνπ
θαζεζηψηνο.
Ζ ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία ηεο 21/4/67 θαη φιε ε πεξίνδνο απηή κέρξη ζήκεξα, απνθάιπςε φιν θαη
πεξηζζφηεξν, απφ ηε κηα απηέο ηηο βαζηθέο αληηθάζεηο θαη ηνλ θχξην ρψξν Αλάπηπμεο ησλ
ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ, θαη απφ ηελ άιιε ην ηαμηθφ πε-ξηερφκελν θαη ραξαθηήξα ησλ ιατθψλ
αγψλσλ, νη ιατθέο δπλάκεηο θαη νη νξγαλσκέλεο πξσηνπνξείεο ηνπο, ζπλεηδεηνπνηνχλ κέζα ζηνλ
αγψλα, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
[8]
θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα ιχζνπλ, αλ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
θνηλσληθή επαλάζηαζε ζηε ρψξα καο, ελάληηα ζηελ αζηηθή θπξηαξρία θαη ηελ θαπηηαιηζηηθή
ηκπεξηαιηζηηθή εμνπζία.
Μεηά ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή πνπ έγηλε ζηηο 24/7/74νί ιατθνί αγψλεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα
βαζηθά θαηλνχξγηα ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξηλ ην 1967 πεξίνδν. "Έπεηηα απφ
κηα Αξρηθή θάζε Αλακνλήο, φρη κεγαιχηεξε απφ 3 κήλεο, αξρίδνπλ λα μεζπνχλ παξάιιεια ζε
δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο, ρσξίο θακκηά αξρηθή αλακεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, είλαη γεγνλφο φηη
βαζηθή αηηία ηεο πιαηχηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ, είλαη ε παγθφζκηα θξίζε πνπ
πεξλάεη ην θαπηηαιηζηηθφ-ηκπεξηαιηζηηθφ ζχζηεκα . Πξνθαινχληεο θαη δψληαο κέζα ζηε θξίζε
ηνπ θαη επηδηψθνληαο ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ην ζχζηεκα επηρεηξεί θαη
πάιη λα θνξηψζεη ηα έμνδα απηήο ηεο καλνχβξαο ζηηο πιάηεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ
εθκεηαιιεπφκελσλ ηάμεσλ. Έηζη πξνθαιεί ηελ φμπλζε ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ θαη ζπζζσξεχεη
ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο κε
αλάινγνπο ηξφπνπο, ε αζηηθή ηάμε δεηάεη ηελ "θνηλσληθή γαιήλε" θαη ηηο "ζπζίεο " ησλ
εξγαδνκέλσλ κε δηάθνξεο πξνθάζεηο. νη εξγαδφκελνη φκσο θαηαιαβαίλνληαο φιν θαη θαιιίηεξα
ην παηγλίδη ζε βάξνο ηνπο, απαληνχλ κε ηνπο ιατθνχο αγψλεο, γηα λα ππεξαζπίζνπλ θαη λα
πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα η νπο, παξά ηηο εθθιήζεηο, ηνχ ξεθνξκηζκνχ γηα ζπκβηβαζκφ.
 'απηή ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ησλ ιατθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ, πνπ ζήκεξα πεξλάκε, δηαθξίλνληαη
Οξηζκέλα θαηλνχξγηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο αλάπηπμεο φζν θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπο.
1) ην ηαμηθφ πεξηερφκελν θαη ραξαθηήξαο ηνπο είλαη, μεθάζαξνο θαη έληνλνο ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο. Καη απηφ, πάξα ην γεγνλφο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθφκε, δελ είλαη δπλαηφλ λα

εθθξαζηνχλ πνιηηηθά, κε έλα ιίγν-πνιχ πην κφληκν ηξφπν, θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη θαη ε έιιεηςε
κηαο ζαθνχο θαη μεθάζαξεο πξννπηηθήο.
2) νη παξαδνζηαθνί θνξείο ηέηνησλ αγψλσλ, πνπ είλαη ηα επίζεκα θφκκαηα θαη ζπλδηθαιηζηηθνχ
"ηχπνπ" παξαηάμεηο ηεο "αξηζηεξάο", φρη κφλν δελ ηηο πξνσζνχλ, αιιά θαη νχηε ηνπο βνεζνχλ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αληίζεηα πξνζπαζνχλ λα ηνπο κπινθάξνπλ θαη λα ηνπο καηαηψζνπλ, ή
γξήγνξα λα ηνπο ηειεηψζνπλ κε ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο πνπ πξνσζνχλ δηάθνξνη "ζπλδηθαιηζηηθνί
εθπξφζσπνη". Σαπηφρξνλα, φπνπ ηέηνηνη αγψλεο αλαπηχζζνληαη, πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ
αληίθηππν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο, αδηαθνξφληαο ή κεηψλνληαο ηε
ζεκαζία ηνπο. Παξάιιεια πξνζπαζνχλ ζπλερψο θαη ζπζηεκαηηθά λα ηνπο "θαπειιψζνπλ"
δειαδή λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο ιατθνχο ηαμηθνχο αγψλεο, γηα λα βγάδνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηα
δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα θαη πνιηηηθή γξακκή, πνπ δελ πάεη πέξα απφ έλα αθεξεκέλν
εθδεκνθξαηηζκφ - απνρνπληνπνίεζε.
3) Σα αηηήκαηα θαη νη ζηφρνη πνπ πξνβάιινληα η, έρνπλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν.
Θίγνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα νπζίαο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε απιντθέο απαηηήζεηο απμήζεσλ
πνπ πξηλ αθφκα δνζνχλ έρνπλ θαηαιεζηεπζεί απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, ηηο απμήζεηο θαη ηηο "εζληθέο
ζπζίεο ". Μαδί κε απηφ ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβάιινπλ νη ιατθνί
αγψλεο δηεμάγνληαη θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ε καρεηηθφηεηα ησλ
κνξθψλ πάιεο, μεπεξλνχλ θαηά πνιχ θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε ζπλεηδεηφηεηα ηηο
θιαζζηθέο παζεηηθέο κνξθέο δηεθδηθεηηθψλ αγψλσλ.
Ήδε έρνπλ εκθαληζζή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαζαξά επηζεηηθέο κνξθέο αγψλα, πξάγκα πνπ
αλεζπρεί ην θαζεζηψο θαη ηνλ ξεθνξκηζκφ, πνπ ζπλαγσλίδνληαη γηα ην πνηφο ζα
πξσηνθαηαγγείιεη πξνβνθάηνξεο θαη ρνπληηθνχο, εθεί πνπ κφλν πξσηνπνξεηαθνί ιατθνί αγψλεο
ππάξρνπλ θαη δηεμάγνληαη.
4) Ζ αλάπηπμε ηνπο γίλεηαη βαζηθά απηφλνκα, κε θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηελ πξσηνβνπιία γηα
πνιηηηθή πξαρηηθή, πνπ λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα, ησλ πξσηνπφξσλ δπλάκεσλ
ζε θάζε ζπγθεθξηκκέλν θνηλσληθφ ρψξν θαη ηε δξαζηήξηα θαη ππεχζπλε ζπκκεηνρή φισλ ζρεδφλ
ησλ εξγαδνκέλσλ, εθεί φπνπ μεθηλάεη ν ζπγθεθξηκκέλνο αγψλαο. Αθφκα παξαπάλσ
αλαπηχζζνληαη θαη δηεμάγνληαη βαζηθά απηνδχλακα δειαδή βαζίδνληαη πξψηα θαη θχξηα ζηηο
ίδηεο ηνπο ηηο δπλάκεηο.
Έηζη θαη ην πξφβιεκα ηεο ζπκπαξάζηαζεο παίξλεη άιιε δηάζηαζε. Ζ ζπκπαξάζηαζε
κεηαηξέπεηαη απφ γεληθφ επρνιφγην, ζε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξάμε βνήζεηαο, έζησ θαη κηθξήο
ζηνλ αγψλα πνπ δηεμάγεηαη.
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5) Δπεηδή αθξηβψο δηεμάγνληαη βαζηθά απηφλνκα θαη απηνδχλακα, νμχλεηαη θαη βαζαίλεη ε ηαμηθή
ζπλείδεζε. Γεκηνπξγείηαη αθφκε ε αλάγθε λα πεξάζνπλ απφ ηηο αθεξεκέλεο γεληθνινγίεο ζηα
ζπγθεθξηκκέλα πξάγκαηα θαη λα δνχκε ηί ζεκαίλεη θαπηηαιηζκφο θαη ηκπεξηαιηζκφο ζηελ θάζε
ψξα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο.

Γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη ιατθνί ηαμηθνί αγψλεο δελ παξαζέξλνληαη πηα εχθνια ζηε ζπλερή
θαηαπφλεζε γηα γεληθά θαη αθεξεκέλα αζηηθά πνιηηηθά πξνβιήκαηα, πνπ κνλαδηθφ ζθνπφ έρνπλ
λα ζπζθνηίδνπλ ηα πξαγκαηηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δμ άιινπ, έρεη γίλεη πηα
θαηαλνεηφ, φηη ηα ιεγφκελα "γεληθά πνιηηηθά πξνβιήκαηα", είλαη ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ηεηξηκκέλα
αθεξεκέλα πξάγκαηα, θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε, δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα
επέκβαζεο γη’ απηά, κε ηελ ςήθν θάζε ηεηξαεηία πνπ δίλνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο.
6) Οη ιατθνί ηαμηθνί αγψλεο, ζηελ ζεκεξηλή πεξίνδν είλαη πνιινί θαη απνζπαζκαηηθνί, ρσξίο
θακκηά εληαία ζχλδεζε πνπ λα πξνυπάξρεη. Οη ζπλδέζεηο πνπ γίλνληαη αλακεηαμχ ηνπο, γίλνληαη
κφλν ζην βαζκφ πνπ νη ίδηνη νη αγψλεο αλαπηχζζνληαη θαη νη αλάγθεο ηνπο ην απαηηνχλ. Καλέλαο
ζπλνιηθφο θνξέαο δελ ππάξρεη, απηφο ζα έξζεη κφλν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπο. Παξά φκσο
απηήλ ηελ έιιεηςε, απφ ηελ κηα κεξηά παξνπζηάδνπλ νη πεξηζζφηεξνη, κηα ζεηξά ζνβαξά θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά, απηά πνπ παξαπάλσ πεξηγξάθηεθαλ, θαη απφ ηελ άιιε, δελ δηζηάδνπλ λα πάλε
ελάληηα ζηνπο επίζεκνπο θνξείο θαη ηνπο δηάθνξνπο «κεζνιαβεηέο» αλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα
λα πξνρσξήζνπλ.
7) Σέινο είλαη δηάρπηε θαη γίλεηαη φιν θαη πην ζπγθεθξηκκέλε ε ηάζε, φηη ν θάζε επί κέξνπο
αγψλαο, ην θάζε επί κέξνπο αίηεκα, αθφκα θαη φηαλ πεηπραίλνπλ, δελ ζεκαίλεη πξαγκαηηθή θαη
νξηζηηθή ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη κφλν έλα βήκα ζηελ θαηεχζπλζε θαη ζηελ πξννπηηθή ηεο
ιχζεο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ κε κηα ξηδηθή θνηλσληθή αιιαγή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα
πεξηκέλνπκε θάπνην αφξηζην κέιινλ, φηαλ ζα γίλεη απηή ε αιιαγή, γηα λα ιχζνπκε ηα
πξνβιήκαηα καο, αιιά απφ ηψξα θαη άκεζα, αγσληδφκαζηε γη' απηά. Παξάιιεια ε αλάγθε γηα
ηδενινγηθή-πνιηηηθή-νξγαλνληηθή θαη πξαρηηθή απηνλφκεζε, απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηνλ
ξεθνξκηζκφ, εθθξάδεηαη ζπλέρεηα πην θαζαξά, κηα θαη ε ίδηα ε πνιηηηθή πξαρηηθή ηεο αλάπηπμεο
ησλ ιατθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ ζπξψρλεη πξνο ηα εθεί.
Μέζα απ' φιε απηήλ ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ ιατθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ, δηακνξθψλνληαη
εθείλεο νη δπλάκεηο θαη νη νξγαλσκέλεο πξσηνπνξείεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ ζα αλαηξέςνπλ
ην θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο. Σέινο ην πξφβιεκα ηεο επαλαζηαηηθήο
αιιαγήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ ζα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ησλ ιατθψλ
αγψλσλ, δελ είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ιατθψλ θηλεκάησλ ζηηο άιιεο ρψξεο, θαη
ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Γ. Δπξψπεο. Ζ εληαηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο
αγνξάο θαη ε εμέιημε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε παγθφζκην ηκπεξηαιηζηηθφ ζχζηεκα, έρνπλ
δεκηνπξγήζεη αθφκε πην έληνλε αιιεινεμάξηεζε. Ζ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο Γ. Δπξψπεο
είλαη γεγνλφο θαη ε πνιηηηθή ελφηεηα πνιχ πξνρσξεκέλε. Έηζη θαη ε αλάπηπμε ησλ ιατθψλ
ηαμηθψλ αγψλσλ θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε
ηνπο ηαμηθνχο αγψλεο θαη ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ηεο
Μεζνγείνπ θαη ηεο Γ. Δπξψπεο. Μηα επαλαζηαηηθή θνηλσληθή αιιαγή ζηε ρψξα καο, ζα έρεη
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα θηλήκαηα θαη ηηο ρψξεο απηήο ηεο πεξηνρήο, φπσο θαη ην αληίζηξνθν.
O επαλαζηαηηθφο δηεζληζκφο ζήκεξα, πέξα απφ ην φηη είλαη ε αλάγθε λα θαηαλνεζνχλ νη

ζπλνιηθέο εμειίμεηο ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή ηνπ θφζκνπ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπγθεθξηκκέλεο
ζρέζεηο κε ηα ιατθά θηλήκαηα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ησλ άιισλ ρσξψλ, εθθξάδεηαη θαη
πξαγκαηνπνηείηαη, κε ηελ έκπξαρηε δηεζληζηηθή αιιπιεγγχε θαη πάλσ απφ φια κε ηελ πξνψζεζε
θαη αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα.
ΣΡΑΣΖΓΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Α.- ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ
ήκεξα ε θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, καο δείρλεη φηη νη
θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο είλαη νινθιεξσκέλεο, θαη κέρξη εθείλν ην ζεκείν, πνπ ηεο
επέηξεςε ε ηζηνξηθή ηδηνκνξθία ηεο θνηλσληθήο ηεο εμέιημεο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηεο
αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα ε ζέζε ηεο Διιάδαο κέζα ζην παγθφζκην θαη εληαίν
θαπηηαιηζηηθφ-ηκπεξηαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη θαζνξηζκέλε, αλήθεη ζηηο ρψξεο ηεο "πεξηθέξεηαο ",
ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ χπαξμε ηεο ζ’ απηή ηε ζέζε, είλαη αλαγθαία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο, φζν είλαη αλαγθαία θαη ε
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θαη ε χπαξμε κηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο, πνπ αλήθεη ζ’ απηφ ην ζχζηεκα, είηε ζην
«θέληξν», είηε ζηελ "πεξηθέξεηα" ηνπ. Ζ ζηήξημε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο
εθκεηάιιεπζεο, απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο, πνπ κέζα ζ’ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ θαη
αλαπηχρζεθαλ, θαη πνπ ην ακθηζβεηνχλ θαη απεηινχλ, γίλεηαη βίαηα κε ην νξγαλσκέλν θαη έλνπιν
αζηηθφ θξάηνο. Σαπηφρξνλα έλα νιφθιεξν νηθνδφκεκα αζηηθήο ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο
θαζνξίδεη θνηλσληθέο ζρέζεηο, αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, αμίεο, εζηθή, πεξηερφκελν θαη ηξφπν δσήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα. Απηή ε αζηηθή ηδενινγία ζηεξίδεη θαη
δηαζθαιίδεη ηελ θαπηηαιηζηηθή εμνπζία, πξνζπαζψληαο λα ηελ επηβάιιεη ζαλ αηψληα
αλαγθαηφηεηα, πνπ κφλν βειηηψζεηο κπνξεί λα απνδερζεί.
Απηφ ην θαζεζηψο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ζα θαηαζηξέθεη, θαηαιακβάλνληαο ηελ
εμνπζία, ην έλνπιν ιατθφ, θαη επαλαζηαηηθφ θίλεκα, πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ζηεξίδεηαη ζηηο
εθκεηαιιεπφκελεο θαη θαηαπηεδφκελεο θνηλσληθέο ηάμεηο, πνπ δεηάλε κηα ξηδηθή θνηλσληθή
αιιαγή. Δπαλαζηαηηθή πξννπηηθή ηνπ ιατθνχ αγψλα ζηελ Διιάδα, είλαη ε πιήξεο θαη νξηζηηθή
θαηαζηξνθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, θαη ε νηθνδφκεζε κηαο άιιεο, πνπ λα αληηζηνηρεί ζηα
ζπκθέξνληα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ εθκεηαιιεπνκέλσλ θαη θαηαπηεδνκέλσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ
θαη ζηξσκάησλ. Απηή ε θνηλσλία, ε ζνζηαιηζηηθή, ζα είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ληθεθφξνπ
επαλαζηαηηθνχ αγψλα, πνπ ζα ζθνπεχεη ζε δπν απφιπηα αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο, ζηελ αλαηξνπή
ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ (θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ), θαη
ζηελ θαηαζηξνθή ηεο αζηηθήο ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο, πνπ ζεκαίλεη ξηδηθή αιιαγή φισλ ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο. Μφλνλ ε αλαηξνπή ηεο
νηθνλνκηθήο βάζεο, αλ θαη είλαη αλαγθαία, Χζηφζν δελ είλαη αξθεηή, νχηε γηα λα δηαζθαιίζεη,
νχηε γηα λα αλαπηχμεη πξαγκαηηθά ηνλ ζνζηαιηζκφ.
Πξηλ απφ ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην ιατθφ θίλεκα, δελ ππάξρνπλ άιια ελδηάκεζα
ηζηνξηθά ζηάδηα ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο ζηελ Διιάδα. Γειαδή, δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξάζνπκε
ζε έλα ελδηάκεζν ηξφπν θαη πεξηερφκελν θνηλσληθήο -νξγάλσζεο, πνπ ζ’ απηήλ ζα κπνξέζνπλ λα

δεκηνπξγεζνχλ νη δπλάκεηο θαη νη δπλαηφηεηεο, γηα ην πέξαζκα ζηελ ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία.
Απηέο νη θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη νη πιηθέο δπλαηφηεηεο ήδε ππάξρνπλ, απφ ηψξα. Απηφ θπζηθά
δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ππάξμνπλ δηάθνξεο θάζεηο ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ
ζηελ ρψξα καο, κέρξη λα θηάζνπκε ζηνλ ζνζηαιηζκφ. Απηέο φκσο ζα είλαη θάζεηο εμειηθηηθέο
απηήο ηεο ίδηαο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνξεία ησλ ηαμηθψλ
αγψλσλ κέζα ζ’ απηήλ, θαη ζε ζρέζε κε ηηο γεληθφηεξεο δηεζλείο εμειίμεηο. Ζ άπνςε πνπ ιέεη φηη
πξψηα έξρεηαη, ζαλ ηδηαίηεξνο ζηφρνο, ε απαιιαγή απφ ηελ ηκπεξηαιηζηηθή εμάξηεζε, θαη κεηά
κέζα ζε ζπλζήθεο "εζληθήο αλεμαξηεζίαο " πξνζπάζεηα θαη ν ζηφρνο γηα ηελ αιιαγή ηνπ
θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο, ζηεξίδεηαη, ή ζην κχζν ηεο χπαξμεο "εζληθήο αζηηθήο ηάμεο ", ε ζηελ
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί, θαη λα γίλεη έηζη απηή ν θνξέαο ησλ ζηφρσλ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη
ηεο ηαρηηθήο ηνπ ιατθνχ αγψλα. Ο ηκπεξηαιηζκφο φκσο δελ είλαη κηα αθεξεκέλε πξαγκαηηθφηεηα
θαη εμσηεξηθή ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή θνηλσλία. Δίλαη ε ζπγθεθξηκκέλε ζεκεξηλή θαη αλψηεξε
ηζηνξηθή θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη ζε εληαίν ζχλνιν, θαη
ε ρψξα καο είλαη ηκήκα ("πεξηθεξεηαθή ρψξα"), απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ. ππάξρνπλ ινηπφλ
πηα πεξηζψξηα λα κηιάκε γηα "εζληθή" ή φρη, αζηηθή ηάμε θαη γηα "εζληθή αλεμαξηεζία". ππάξρεη ε
ειιεληθή αζηηθή ηάμε, πνπ είλαη εμαξηεκκέλε απφ ηα "θέληξα" ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, θαη ε
πξαγκαηνπνίεζε κηαο πξαγκαηηθήο εζληθήο αλεμαξηεζίαο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ κε αγψλα
ελάληηα ζηελ αζηηθή ηάμε, γηα επαλαζηαηηθή αιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο, θαη
ηφηε πξαγκαηηθή εζληθή αλεμαξηεζία δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα Διιάδα αλεμάξηεηε, φπνπ νη
εθκεηαιιεπφκελεο θαη θαηαπηεδφκελεο θνηλσληθέο ηάμεηο έρνπλ ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, θαη
νηθνδνκνχλ ηνλ ζνζηαιηζκφ. Ζ ζεσξία θαη ε ηαρηηθή ησλ "ζηαδίσλ" κε νπνηαλδήπνηε κνξθή δελ
νδεγεί ζηνλ ζνζηαιηζκφ. Αληίζεηα, απφ ηε κηα δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηελ αληίδξαζε
γηα λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ην ιατθφ θίλεκα, θαη απφ ηελ άιιε θξελάξεη ηελ αλάπηπμε ηεο
επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο θαη πξαρηηθήο, νδεγψληαο ηνπο ιατθνχο αγψλεο ζηα αδηέμνδα ηνπ
ξεθνξκηζκνχ, αθφκε, θη' αλ ηχρεη λα θαηαιάβνπλ ηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε πξννδεπηηθέο
δπλάκεηο (π.ρ. Υηιή).
Γελ κπαίλεη ινηπφλ πξφβιεκα αλ ν αγψλαο είλαη αληηηκπεξηαιηζηηθφο ή αληηθαπηηαιηζηηθφο, ε αλ
είλαη θαη αξρήλ θαη βαζηθά αληηηκπεξηαιηζηηθφο ή θαη αξρήλ
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θαη βαζηθά αληηθαπηηαιηζηηθφο. Ο αγψλαο είλαη έλαο θαη δηεμάγεηαη ελάληηα ζηνλ
θαπηηαιηζκφ-ηκπεξηαιηζκφ ζαλ έλα πξάγκα.
’ απηή ηε θάζε αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ππάξρνπλ ζηελ ρψξα καο,
ηφζν νη πιηθέο δπλάκεηο, φζν θαη νη αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαη γηα ηελ
νηθνδφκεζε κηαο άιιεο θνηλσλίαο, ηνπ ζνζηαιηζκνχ. νζηαιηζκφο δελ είλαη κφλν ε αιιαγή ηνπ
ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη ζεκεξηλέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο,
δειαδή ε αλαηξνπή ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ε αιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ
νηθνδνκήκαηνο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, πνπ ζηεξίδνπλ θαη εθθξάδνπλ ηελ ζεκεξηλή
θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Έηζη είλαη απαξαίηεηε ε θαηάξγεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ζηα κέζα (ζηα θάζε
είδνπο κέζα) παξαγσγήο (βηνκεραλίεο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, έδαθνο, γλψζε, επηζηήκε θιπ. ),
πνπ ηα μαλαθάλεη δηθά ηνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν (έηζη ηα πξντφληα ηεο θνηλσληθά αλαγθαίαο

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δηνρεηεχνληαη θαη ππεξεηνχλ απηφ ην ίδην) θαη έηζη εμαιείθεηαη
ζπλέρεηα ε εθκεηάιιεπζε κηαο ηάμεο πάλσ ζηηο άιιεο, θαη ηειηθά εμαιείθνληαη απηέο νη ίδηεο νη
θνηλσληθέο ηάμεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη αλαγθαία κηα ηέηνηα θνηλσληθή νξγάλσζε, φπνπ νη
απνθάζεηο ζα παίξλνληαη άκεζα απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ρσξίο "κεζνιαβεηέο ",
θαη φπνπ ν έιεγρνο γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ην ιαφ, ρσξίο
ηελ παξέκβαζε ησλ "εηδηθψλ" θαη ηεο εμνπζίαο ηνπο. Απηή ε θνηλσληθή νξγάλσζε ζα πξέπεη
αθφκα λα ρηππήζεη ζηελ ξίδα ηνπ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, κε ην ρηχπεκα ηνπ
δηαρσξηζκνχ ηεο ρεηξσλαθηηθήο απφ ηελ πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηδηαίηεξεο νκάδεο
αλζξψπσλ. Σαπηφρξνλα ηέηνηεο ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ πιηθή-νίθνλνκηθή βάζε ηεο θνηλσλίαο
θαζψο θαη ζηηο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο, νδεγεί απαξαίηεηα, γηα λα κελ μεπέζεη, θαη ζε αληίζηνηρεο
αιιαγέο ζην πεξηερφκελφ ηεο. Άιιε ηδενινγία, άιιεο αμίεο, άιινο ηξφπνο ζπκβίσζεο απφ ηελ
αζηηθή νηθνγέλεηα, άιιν πεξηερφκελν θαη ηξφπνο δσήο, πξέπεη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ζεκεξηλή
αζηηθή ηδενινγηθή θπξηαξρία πάλσ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. θνπφο δειαδή είλαη κηα
πξαγκαηηθά δηαθνξεηηθή θαη θαιιίηεξε δσή γηα φινπο φζνπο ζήκεξα εθκεηαιιεχνληαη θαη
θαηαπηέδνληαη. Απηφο ν ζθνπφο είλαη πξαγκαηνπνηήζηκνο, ζηεξίδεηαη αληηθεηκεληθά ζε πιηθέο
πξνυπνζέζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ, θαη δελ εμαληιείηαη ζε κηα απιή πνζνηηθή αχμεζε ηεο
νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, αιιά νδεγεί θαη ζηελ πιήξε αιιαγή ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ηνπ ηξφπνπ
δσήο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ. "Όπσο
απφ ζήκεξα, δειαδή κέζα ζηελ ίδηα ηελ εμέιημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, δεκηνπξγνχληαη
θαη ππάξρνπλ ήδε εθείλεο νη πιηθέο πξνυπνζέζεηο θαη δπλάκεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη επηβάιινπλ
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ, έηζη δεκηνπξγνχληαη θαη νη δπλαηφηεηεο γηα αληίζηνηρεο
αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ. Απηέο
νδεγνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εκθάληζε θαη πξνζπάζεηα έκπξαρηεο πξνψζεζεο (κε θνξείο δηάθνξα
θηλήκαηα, ελ δπλάκεη επαλαζηαηηθά), δηαθνξεηηθψλ, απφ ηηο αζηηθέο, αληηιήςεσλ, γηα ηα
πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα, γηα ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, γηα ηελ εζηθή
θαη ηηο αμίεο, ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Από ζήμεπα
λοιπόν, ο αγώναρ διεξάγεηαι ενάνηια ζηο καπιηαλιζηικό καθεζηώρ ζηο ζύνολό ηος.
Δίλαη μεθάζαξν φηη φιεο απηέο νη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζνζηαιηζηηθή
θνηλσλία, φπνπ ην θχξην εκπφδην γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ
νηθνδφκεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ, είλαη θαπηηαιηζηηθφο θαηαλαγθαζκφο ηεο δνπιεηάο θαη ηεο
εθκεηάιιεπζεο (γηα ην θέξδνο θαη γηα ηελ δηαηψληζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ), πνπ πξέπεη λα
θαηαξγεζνχλ.
Γελ ππάξρεη θακκηά απηαπάηε. Γελ κπνξνχκε απφ ζήκεξα λα πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα θαη
ιεπηνκέξεηεο ηελ ζπγθεθξηκκέλε έθθξαζε πνπ ζα πάξεη ν ζνζηαιηζκφο ζηε ρψξα καο. Κάζε
εγθεθαιηθή ελαζρφιεζε γχξσ απφ ηέηνηα πξνβιήκαηα, δελ έρεη θακκηά πξαγκαηηθή αμία. Μφλν
κέζα ζηνλ αγψλα θαη ζηε δηάξθεηά ηνπ, νη απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γεληθεχζεηο, πάλσ ζηα
ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα (πνχ δεκηνπξγνχληαη δειαδή απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα) θαη
ζην βαζκφ πνπ πιεζηάδνπκε ζηελ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ, ζα πξνζδηνξίδνπλ κε φιν θαη κεγαιχηεξε
ζαθήλεηα θαη ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ηελ ζπγθεθξηκκέλε έθθξαζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο
θνηλσλίαο.

Γελ κπνξνχκε επίζεο λα πηζηεχνπκε φηη ζηνλ ζνζηαιηζκφ ζα εμαθαληζηνχλ νη
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θνηλσληθέο αληηζέζεηο. ηελ δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ νη θνηλσληθέο αληηζέζεηο
δελ εμαθαλίδνληαη, γίλνληαη φκσο δηαθνξεηηθέο. Ο ζνζηαιηζκφο δελ είλαη ην ηέξκα ηεο ηζηνξηθήο
εμέιημεο, είλαη ε θάζε φκσο ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηηο θαπηηαιηζηηθέο αληηζέζεηο, δειαδή ηηο
ηαμηθέο αληηζέζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε αζηηθή θπξηαξρία θαη ε θαπηηαιηζηηθή εμνπζία, πάλσ ζηηο
άιιεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Οη θαηλνχξγηεο θαη δηαθνξεηηθέο
αληηζέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη, ιεηηνπξγνχλ ζαλ θηλεηήξηα δχλακε ηεο φιεο πνξείαο ηεο
ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Οη αζηηθέο ξίδεο εμαθνινπζνχλ λα δνπλ, ε αζηηθή ηδενινγία ηνπ
αηνκηθηζκνχ, ηνπ εγεηηζκνχ θαη ηεο "θπζηθήο αληζφηεηαο" δελ θαηαζηξέθεηαη κε κφλε ηελ
αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ηεο θνηλσλίαο. Ο επαλαζηαηηθφο αγψλαο ζα είλαη δχζθνινο, γηαηί
ε θπξίαξρε ηδενινγία ηεο θαπηηαιηζηηθήο πεξηφδνπ έρεη δηαβξψζεη ιίγν πνιχ φιεο ηηο θνηλσληθέο
ηάμεηο θαη ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Μφληκνο είλαη ζρεδφλ ν θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί βαζκηαία
κηα «νκάδα εμνπζίαο", νη "εηδηθνί" ζηα κπζηηθά ηεο νηθνδφκεζε. ηνπ ζνζηαιηζκνχ, δειαδή κηα
"γξαθεηνθξαηία" πνπ αθαηξεί ζηγά ζηγά ηνλ έιεγρν ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα
απνθάζεηο απφ ηα ρέξηα ηνπ νξγαλσκέλνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, επηβάιινληαο έλα δηθφ ηεο ηξφπν
θαη κέζνδν ζθέςεο θαη δξάζεο πνπ νδεγεί ζε κηα ηδηαίηεξε θπξηαξρία, ζρεδφλ ηαμηθνχ
ραξαθηήξα. Σν πην επίκαρν πξφβιεκα ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, είλαη ε
δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ηεο ιατθήο εμνπζίαο, πνπ είλαη ε κφλε εγγχεζε ελάληηα ζε
αληεπαλαζηαηηθέο παξακνξθψζεηο.
ε κηα παξαπέξα θάζε ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, φιεο νη αλάγθεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ
αηφκσλ κπαίλνπλ ζηα πιαίζηα ελφο ππεχζπλα θαη ζπιινγηθά απνθαζηζκέλνπ θνηλσληθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηθαλνπνηνχληαη δηθαησκαηηθά. Σν ρξήκα φρη κφλν έρεη πάςεη λα κεηξάεη ηελ
θνηλσληθή δχλακε, φπσο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ή ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, αιιά θαη θάζε άιιε
νπζηαζηηθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη ράλεη ην ξφιν ηνπ θαη θαηαξγείηαη. Ζ ιατθή
εμνπζία, πνπ ζηεξίδεη ηε λέα θνηλσλία απέλαληη ζηηο αληεπαλαζηαηηθέο θαη αληηδξαζηηθέο
δπλάκεηο, εμαζζελίδεη ράλνληαο ζηγά ζηγά ην ξφιν ηεο θη έηζη ε θάζε είδνπο εμνπζία, ζαλ έθθξαζε
ηεο θπξηαξρίαο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ελάληηα ζε άιιεο, καξαδψλεη θαη εμαιείθεηαη,
παξάιιεια κε ηελ εμαθάληζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζε αληηκαρφκελεο ηάμεηο θαη
ζπκθέξνληα, ελψ ε θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε έρεη πάςεη λα ππάξρεη. . . . .
Β .- ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηέηνηα βαζεηά θαη ζπλνιηθή αιιαγή, δειαδή κηα θνηλσληθή
επαλάζηαζε, είλαη αλαγθαίν λα θχγεη ε εμνπζία απφ ηα ρέξηα ησλ θνηλνηηθψλ ηάμεσλ πνπ ζήκεξα
ηελ θαηέρνπλ, ή κε Οπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ζηεξίδνπλ θαη% έρνπλ ζπκθέξνλ απφ απηήλ. Φπζηθά
απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Υξεηάδεηαη απφ ηελ άιιε κεξηά λα πεξάζεη ε εμνπζία ζηα ρέξηα άιισλ
θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη δπλάκεσλ θαη απφ ηελ άιιε λα ζπληειεζηνχλ φιεο νη άιιεο αιιαγέο ζηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Σαπηφρξνλα, ην ίδην ην
πεξηερφκελν θαη νη κνξο ο πνπ ζα πάξεη ε' λέα εμνπζία, ζα θαζνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ επηηπρία ηεο

νηθνδφκεζεο ηεο λέαο θνηλσλίαο. Ζ δνκή ηεο ζα πξέπεη λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηεο
θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη βαζκηαία λα νδεγείηαη ζε εμαζζέλεζε . Οη' θνηλσληθέο ηάμεηο θαη
ζηξψκαηα πνπ ζα πάξνπλ ηελ πνιηηηθνθνηλσληθή εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, είλαη απηέο πνπ έρνπλ
αληηθεηκεληθά πιηθέο αλάγθεο θαη πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα γηα κηα ηέηνηα επαλαζηαηηθή αιιαγή
ηεο θνηλσλίαο.
Σν ιατθφ θίλεκα θαη νη νξγαλσκέλεο πξσηνπνξηαθέο ηνπ δπλάκεηο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ,
αλάκεζα ζηα ζηξαηεγηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα, ηηο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγψλα γηα ηε ιατθή εμνπζία θαη ην
ζνζηαιηζκφ ζηε ρψξα καο. Ζ νηθνλνκηθή θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο
πξνζδηνξίδεη, καδί κε ην ζηφρν ηνπ αγψλα, θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζα ηνλ
πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη νη νπνίεο είλαη α) Ζ ζχγρξνλε εξγαηηθή ηάμε, δειαδή εθείλε κε ηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα γηα ηε θχζε, ην ραξαρηήξα θαη ηε ζχλζεζή ηεο, πνπ δελ είλαη νπσζδήπνηε ηα
ίδηα κε θείλα πνπ ίζρπαλ ρνληξηθά κέρξη ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν β) άιιεο δπλάκεηο ζηηο πφιεηο,
φπσο ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ
ππαιιήισλ, λενιαία θαη ζπνπδαζηέο άκεζα θαη έκκεζα εξγαδφκελνη, πεξηζσξηαθά (δελ ελλννχκε
παξαζηηηθά ζηξψκαηα γ) ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αγξνηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
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βαζηθά ζαλ πξνιεηάξηνη ηεο ππαίζξνπ δ) ηκήκαηα δηαλννπκέλσλ θαη νξηζκέλσλ θαηαπηεδφκελσλ
θαη εθκεηαιιεπφκελσλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε) ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο
αηφκσλ, πνπ αλεμάξηεηα θαη ελάληηα ζηα ηδηαίηεξα ηαμηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ζα ζειήζνπλ θαη ζα
κπνξέζνπλ λα πιαηζηψζνπλ, αγσληδφκελνη καδί ηνπο ηηο δπλάκεηο ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο.
Απηφ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ, είλαη ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα καο.
Η. - Ζ εξγαηηθή ηάμε. Ζ εμέιημε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα άιιαμέ θαη ηελ παξαδνζηαθή
εηθφλα ηνπ εξγάηε. ήκεξα δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη λα πεξηκέλνπκε απφ ηνλ εξγάηε ηα
ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρα πξνπνιεκηθά. Σν πνιηηηζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ επίπεδν, ν ηξφπνο
ζθέςεο, ν βαζκφο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ,
αθνινχζεζαλ ηηο κεηαβνιέο πνπ επέβαιε ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη
αλάγθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο νδήγεζαλ βαζηθά ζηελ ηξνκεξή εμεηδίθεπζε, πνπ
ζεκαίλεη έληαζε ηεο κνλνηνλίαο ησλ απιψλ επαλαιακβαλφκελσλ θηλήζεσλ επί ψξεο θαη ψξεο θαη
ζπλέρεηα θαζεκεξηλά, πνπ ζεκαίλεη βαζκηαία θαηαζηξνθή ηεο "επαγγεικαηηθφηεηαο», πνπ
ζεκαίλεη αθφκε κεγαιχηεξε αιινηξνίσζε, δειαδή απνκάθξπλζε ηνπ εξγάηε απφ ηε δνπιεηά ηνπ
θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Έηζη ν λένο εξγάηεο νχηε "αγαπάεη" πηα ηε "δνπιεηά ηνπ", νχηε θακκηά
ηδηαίηεξε ζρέζε καδί ηεο έρεη, κηα θαη κπνξεί ην ίδην θαιά λα θάλεη νπνηαδήπνηε άιιε θαη έηζη
θπζηθά βξίζθεη φιν θαη θαζαξφηεξε ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα, γηαηί δνπιεχεη. Γνπιεχεη γηα λα
κπνξεί λα ζπληεξεζεί ζηε δσή έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ηνλ εθκεηαιιεχεηαη ν θαπηηαιηζκφο.
Υάλνληαο φιν θαη πην πνιχ θάζε ζπγθεθξηκκέλν πεξηερφκελν, ε κηζζσηή εξγαζία κεηαηξέπεηαη
γηα ηνλ λέν εξγάηε ζε κηα αθεξεκέλε θαη εμαλαγθαζηηθή ιεηηνπξγία ηελ νπνία είλαη

ππνρξεσκέλνο λα θάλεη γηα λα κπνξεί λα επηδήζεη θαη ηαπηφρξνλα βιέπεη φηη πάλσ ζ’ απηή
ζηεξίδεηαη ην εθκεηαιιεπηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ θνηλσληθφ θαζεζηψο.
Ζ ηερληθή γλψζε πνπ πξνζθέξεηαη ζε νξηζκέλε κεξίδα ησλ εξγαηψλ, είλαη θαη απηή ηφζν
εμεηδηθεπκέλε πνπ ρξεζηκεχεη ζηνλ εξγάηε κφλν γηα λα κπνξεί λα δνπιεχεη ζην ηδηαίηεξν
κεράλεκα πνπ είλαη ηαγκέλνο. Ζ αλαιινίσηε ινηπφλ θχζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θξάηεζε θαη έθαλε
αθφκα πην νμχ ην γεγνλφο, φηη ε εξγαηηθή ηάμε είλαη ε βαζηθή δχλακε άξλεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ,
αξθεί αθξηβψο λα δνχκε ηηο αιιαγέο πνπ έθεξε πάλσ ζ’ απηή ηελ ίδηα θαη λ αλαγλσξίζνπκε ηα λέα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηηο ηάζεηο εμέιημήο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη νη ηξνκεξά πεξηζζφηεξεο πιηθέο
δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο θαπηηαιηζηέο -ηκπεξηαιηζηέο λα
παξαρσξήζνπλ έλα ειάρηζην θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ, γηα κηα ζρεηηθή κε ην παξειζφλ
θαιπηέξεπζε ησλ "ζπλζεθψλ δηαβίσζεο", πξνζπαζψληαο απφ ηελ κηα λα εμαγνξάζνπλ ηνπο
εθκεηαιιεπφκελνπο θαη απφ ηελ άιιε λα πεξάζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηδενινγία ζρεηηθά κε ην ηί
λφεκα έρνπλ νη "ζπλζήθεο δηαβίσζεο ", δελ άιιαμε νχηε ζην παξακηθξφ ηνλ εθκεηαιιεπηηθφ θαη
θαηαπηεζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο. Ζ εθκεηάιιεπζε θαη ε ηδηνπνίεζε
(κεηαηξνπή ζε αηνκηθή ηδηνθηεζία)ηεο ππεξαμίαο, απφ ηελ εξγαηηθή δχλακε γίλεηαη ζήκεξα ζε
κεγαιχηεξε έθηαζε θαη έληαζε. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο πιηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν
δσήο ησλ εξγαηψλ απφ ηνπο αζηνχο κεγαιψλεη ζπλέρεηα. Ζ θαηαπίεζε κέζα ζηνπο ρψξνπο
δνπιείαο κπνξεί λα άιιαμε κνξθή, αιιά ππάξρεη θαη είλαη πην νξγαλσκέλε θαη πην ζθιεξή. Ζ
εληαηηθνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ εξγαζίαο, ε κνλνηνλία, ν ζθιεξφο έιεγρνο ησλ νξαξίσλ θαη ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ν εμαλαγθαζκφο ζε ππεξσξίεο, ε κεγάιε θιίκαθα ησλ κηζζνινγηθψλ
δηαβαζκίζεσλ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ νχηε ζε δηαθνξά πξνζθεξνκέλεο δνπιεηάο, νχηε ζε δηαθνξά
ρξφλνπ απαζρφιεζεο θαη πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ησλ εξγαηψλ, ν
ραθηεδηζκφο θαη ν εθβηαζκφο ηεο απφιπζεο (πνπ ζεκαίλεη ζηέξεζε δπλαηφηεηαο επηβίσζεο ),
είλαη νη πην μεθάζαξεο κνξθέο ηεο θαζεκεξηλήο θαηαπίεζεο ζην εξγνζηάζην, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαηψλ απφ ηα αθεληηθά.
Ζ εξγαηηθή ηάμε, απφ ηελ θχζε ηεο θαη ηε ζέζε ηεο κέζα ζηελ θνηλσλία, αξηζκεηηθά ηζρπξή κε
ηάζεηο παξαπέξα αχμεζεο θαη ζπγθεληξσκέλε βαζηθά ζηηο πφιεηο -θέληξα, είλαη ε βαζηθή
θνηλσληθή δχλακε πνπ ζα ζηεξίμεη θαη ζα δηεμάγεη ηνλ ιατθφ θαη επαλαζηαηηθφ αγψλα. Ζ ιατθή
εμνπζία θαη ε ζνζηαιηζηηθή αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ είλαη ν ζηφρνο ηνπ ιατθνχ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα καο, ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα κε ηελ
ηδενινγηθή-πνιηηηθή-αγσληζηηθή πξσηνπνξία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.
[14]
2-- Αγξφηεο. Οη αγξφηεο ζηε ρψξα καο είλαη αθφκα ην πνιππιεζέζηεξν ζηξψκα. Μεηά ηνλ πφιεκν
θπζηθά έρνπκε κεγάιε πηψζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο θαη κηα ηάζε λ’ αθνινπζεζεί ε δσή ηεο πφιεο,
ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα γεθπξσζεί ην κεγάιν ράζκα πνπ ππάξρεη. Παξακέλνπλ πάληνηε
πνιππιεζείο, θνβεξά θαηαπηεζκέλνη, θαηαδησγκέλνη θαη εθκεηαιιεπφκελνη απφ ηνλ θξαηηθφ
κεραληζκφ, ηηο εηαηξείεο, ηνπο έκπνξνπο θαη ηνπο κεζάδνληεο. ηα πνιιά θαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα
ηνπο εμαλαγθάδνπλ ζηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηε κεηαθίλεζε πξνο ηηο πφιεηο. Γίλεηαη φιν θαη πην
θαηαλνεηφ, φηη ε αληηθαηάζηαζε ηεο κηθξντδηνθηεζίαο κε ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο
θαη ηελ αθφκε κεγαιχηεξε θαηάηκεζε ηεο κηθξντδηνθηεζίαο δελ ηνπο ιχλεη ηα παιεά πξνβιήκαηα

θαη ηνπο δεκηνπξγεί αθφκα κεγαιχηεξα. Απηφ ην γεγνλφο, καδί κε ηε ζπλείδεζε φηη
παξαγσγνί-θαηαλαισηέο δελ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ, αιιά φινη είλαη εθκεηαιεπφκελνη απφ
ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, ηηο εηαηξείεο, ηνπο έκπνξνπο θαη ηνπο κεζάδνληεο, ζπάεη ηελ ζρεηηθή
ζπληεξεηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο θάλεη λα πεξλάλε ζην ζηξαηφπεδν ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, πνπ
έρνπλ ζπγθεθξηκκέλεο αλάγθεο, ζπκθέξνληα θαη επηζπκίεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε κηα
επαλαζηαηηθή θνηλσληθή αιιαγή. Γελ κπαίλεη βέβαηα πξφβιεκα γηα αγξνηηθή επαλαζηαηηθή
εμέξγεζε ηχπνπ "θαζπζηεξεκέλσλ" ρσξψλ. Όκσο ε ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ αγξνηψλ, πνπ
ιεηηνπξγνχλ βαζηθά ζαλ πξνιεηάξηνη ηεο ππαίζξνπ, ζα είλαη βαζηθφο ζχκκαρνο ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο, κε πιήξε θαη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα γηα κηα επαλαζηαηηθή θνηλσληθή αιιαγή.
3- πνπδαζηέο. Σα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ε αλάγθε ζηειερηθήο επάλδξσζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ
θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα, καδί κε ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα
ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο, θαη παξνρήο νξηζκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ζηηο ππεξεζίεο, νδήγεζε ζε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ
ζηξψκαηνο. Δηδηθά ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο
παλεπηζηεκηαθέο, πνιπηερληθέο θαη αλψηεξεο ζρνιέο, ππάξρεη κηα ηαρχξπζκε αλάπηπμε ησλ θάζε
είδνπο ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ. Απηή ε εμέιημε θαζνξίδεη θαη νξηζκέλεο
ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπνπδαζηψλ γεληθά. Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε
έλα, κηθξφ αξηζκεηηθά, πξνλνκηαθφ ζηξψκα πνπ πξννξίδεηαη, κε βάζε ηνπο κεραληζκνχο
επηινγήο, γηα ηηο αλψηεξεο ηερληθέο θαη δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο κεραλήο, θαη
ηαπηφρξνλα θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αθαδεκατθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη θαζεγεηηθψλ πφζησλ πνπ
δηαηεξνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ηελ αζηηθή ηδενινγηθή θπξηαξρία. Αθφκε ηκήκα ηνπ
ίδηνπ πξνλνκηαθνχ ζηξψκαηνο είλαη θαη εθείλνη πνπ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηελ δεκηνπξγία
επηρεηξήζεσλ θαη ηερληθψλ γξαθείσλ εηαηξεηψλ βαζηζκέλνη ζηελ αηνκηθή ηνπο ηδηνθηεζία ή θαη
ζηνλ θαξηεξηζκφ.
Όκσο νη ζπνπδαζηέο ζήκεξα, απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία είλαη
εθκεηαιιεπφκελνη θαη θαηαπηεδφκελνη. γηα θείλνπο πνπ είλαη άκεζα εξγαδφκελνη κε θαλνληθέο, ή
φρη, δνπιεηέο απηφ είλαη θαλεξφ. Καη απηνί είλαη ζήκεξα πηα νη πεξηζζφηεξνη, ε ηεξάζηηα
πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ θαη έλα φιν θαη
απμαλφκελν ηκήκα ησλ θνηηεηψλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο εξγνδνζίαο απέλαληη ζ’ απηφ ην θνκκάηη
ησλ εξγαδφκελσλ είλαη πνιχ εθβηαζηηθή. εκαληηθά κηθξφηεξνη κηζζνί, θακκηά εγγχεζε ηεο
ζέζεο, θαζαξέο θινπέο ζηηο αζθαιίζεηο θαη ηα σξάξηα θαη καδί κε φια απηά θαη ην πέξαζκα ηεο
ηδενινγίαο "λένη είλαη, δελ έρνπλ αλάγθεο " πνπ κφλν ηα αθεληηθά θαη ηνλ θαπηηαιηζκφ
εμππεξεηεί. Αιιά θαη φζνη κπνξνχλ λα κελ εξγάδνληαη άκεζα είλαη ππνρξεσκέλνη ζε θαζεκεξηλέο
ζπζίεο θαη απηνί θαη ε νηθνγέλεηα ηνπο. Σα πξντφληα ηεο παλεπηζηεκηαθήο ηνπο δνπιείαο ελψ
ειάρηζηα ή θαζφινπ δελ ρξεζηκεχνπλ ζηνπο ίδηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε εξεπλψλ
πνπ θάλνπλ νη θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ηδησηηθέο ή δεκφζηεο ) γηα ηελ βειηίσζε ηνπο. Γελ
έρνπλ θακκηά νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, πξάγκα πνπ ηνπο εμαξηά απφιπηα απφ ηελ νπνηαδήπνηε
θεδεκνλία, ηεο νηθνγέλεηαο βαζηθά, θαη έηζη ην κφλν πνπ ηνπο κέλεη είλαη λα πξνζπαζνχλ κε θάζε
ηξφπν λα απνθηήζνπλ ην "ραξηί", πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα ηνπο μεπιεξψζεη ηηο ζπζίεο, ηνπο θφπνπο
θαη ηελ θαηαπίεζε.

Απέλαληη ζ’ απηφ ην θνηλσληθφ ζηξψκα ζηξέθεηαη κηα κεγάιε ηδενινγηθή πξνζπάζεηα ηεο
αζηηθήο ηάμεο. Πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη ηνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε θαη λα
ηνπο θάλεη λα έρνπλ ηελ ςπρνινγία θαη ηελ ζπκπεξηθνξά πξνλνκηνχρσλ θαη εθιεθηψλ αθφκα θαη
αλ είλαη πνιηηηθά αληίζεηνη κε απηήλ. Καιιηεξγεί ςεπδαηζζήζεηο θαη απηαπάηεο ζρεηηθά κε ηνλ
θνηλσληθφ ηνπο ξφιν θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ
πνιηηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα αθφκα θαη ηελ ζπζία ηνπο γηα λα πξνσζεί ηα δηθά ηεο ζρέδηα.
[15]
Δπηβάιιεη δηθνχο ηεο ηξφπνπο νξγάλσζεο κέζα ζηνπο ζπνπδαζηηθνχο ρψξνπο, πνπ απφ ηε κηα
θαιιηεξγνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ απηαπάηεο θαη απφ ηελ άιιε βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν θαη
πεξηνξηζκφ ζε νξηζκέλα πιαίζηα, πνπ απηή θαζνξίδεη, ηεο πνιηηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. θνπφο
απηήο ηεο κεζνδεπκέλεο ηδενινγηθήο παξαράξαμεο θαη θαηαπίεζεο είλαη αθξηβψο λα εκπνδίζεη
ηνπο ζπνπδαζηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζέζε θαη ξφιν θαη έηζη λα εθηνλψζεη ζε
αθίλδπλα γηα ην θαζεζηψο θαλάιηα ηελ αγσληζηηθή πνιηηηθή ηνπο δξάζε.
Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, νη ζπνπδαζηέο κε ηνπο αγψλεο πνπ θάλαλε θαη κε κηα αξρηθή
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο θαη ξφινπ ηνπο, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ νξηζκέλα
ξήγκαηα ζ' απηφ ην ηεξάζηην νηθνδφκεκα ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο θαη θαηαπίεζεο πνπ ηνπο
πεξηβάιιεη. ’ απηφ βνεζάεη ζεκαληηθά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο θαη ε απέρζεηα γηα ηελ ηεξαξρία πνπ
ππάξρεη, ηηο ςεχηηθεο αμίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, ηελ απηαξρηθφηεηα πνπ ηνπο θαζνξίδεη θαη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ ππάξρεη έληνλε θαη θαζαξή
έμσ απφ ηνπο ηνίρνπο ησλ ζρνιψλ. Έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη φηη απηφ πνπ ηνπο
πξνζθέξεηαη ζαλ εθδεκνθξαηηζκφο θαη αλαλέσζε ηεο παηδείαο δελ είλαη ηίπνηε παξαπάλσ απφ
αλαγθαίεο κεηαβνιέο ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα, πνπ πξαγκαηνπνηεί ε αζηηθή ηάμε θαη ν θαπηηαιηζκφο
γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. Αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηελ αλάγθε, φηη απηφ ην θξνχξην
ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο πνπ είλαη ην ζρνιείν θαη ε παηδεία πξέπεη λα ρηππεζεί.
Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ηκήκα ηνλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ
πνπ ζα είλαη ζχκκαρεο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιατθνχ θαη
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο. Απηή ε ζπκκεηνρή ζα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε, φζν
απηνί νη ίδηνη κε ηελ πξαρηηθή θαη ηνπο αγψλεο ηνπο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο
θνηλσληθή ζέζε θαη ξφιν θαη ζπλδεζνχλ έκπξαρηα θαη απνηειεζκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο
θαη κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
4. - Οη άιιεο δπλάκεηο. Ζ ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ είλαη εξγαδφκελνη
κηζζσηνί, ζπλήζσο ρσξίο ηελ παξακηθξή ηδηνθηεζία. Ζ εθκεηάιιεπζε θαη ε θνβεξή θαηαπίεζε
πνπ ηνπο γίλεηαη κε ηνπο ειάρηζηνπο κηζζνχο, ηηο αλαγθαζηηθέο εμαληιεηηθέο ππεξσξίεο θαη ηνπο
ζπλερείο εμεπηειηζκνχο, ηνπο ηνπνζεηεί ζην ζηξαηφπεδν ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο. Ζ ηδενινγία ηεο ππεξνρήο θαη ησλ πξνλνκίσλ απέλαληη ζηνλ εξγάηε, καδί κε ηελ
πξνζπάζεηα λα ηαπηηζηεί ν ππάιιεινο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνλ
εθκεηαιιεχεηαη, ζπάεη φιν θαη πην πνιχ.

Οη εξγαδφκελνη ζηηο ππεξεζίεο θαη βαζηθά ζηηο πην ζεκαληηθέο θαη κεγάιεο, νξηζκέλα
εθκεηαιιεπφκελα θαη θαηαπηεζκέλα κηθξναζηηθά ζηξψκαηα (ηκήκα ππαιιήισλ ηεο θξαηηθήο
γξαθεηνθξαηίαο - ηκήκα απφ ηνπο ιεγφκελνπο «ειεχζεξνπο» επαγγεικαηίεο - δηαλννχκελνη πνπ
δελ κπφξεζαλ ή δελ ζέιεζαλ λα απνξνθεζνχλ απφ ηελ αζηηθή θνηλσλία), πεξηζσξηαθά ζηνηρεία
φπσο είλαη βαζηθά νη λνηθνθπξέο θαη κεγάια θνκκάηηα ηεο λενιαίαο, καδί κε ηνπο θάζε θνξά
ππναπαζρνινπκέλνπο ζε δηάθνξεο επθαηξηαθέο δνπιεηέο, δειαδή εθείλνπο πνπ ε θαπηηαιηζηηθή
θνηλσλία ζπξψρλεη θαη θξαηάεη ζην "πεξηζψξην " ηεο, είηε κελ πιεξψλνληαο ηελ εξγαζία ηνπο,
είηε ζπξψρλνληαο ηνπο ζηελ αδξάλεηα ή ηνλ παξαζηηηζκφ, είλαη θαη απηέο θνηλσληθέο δπλάκεηο,
πνπ έρνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκκέλα ζπκθέξνληα κε ηελ αλαηξνπή ηεο
θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο.
Απφ ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ιατθφο επαλαζηαηηθφο αγψλαο
κπνξεί λα δηεμαρζεί θαη λα πξνσζεζεί κε ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή πξσηνπνξία ηεο εξγαηηθήο
ηάμεο θαη κε ηελ ζπκκαρία θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ άιισλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη
θαηαπηεδφκελσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ: Όζν πεξηζζφηεξν απηέο νη θνηλσληθέο
δπλάκεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, ηφζν ζα ηελ
αξλνχληαη θαη ζα πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα πξαγκαηηθά πιηθά ηνπο ζπκθέξνληα, κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ζηελ
δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζα γίλεηαη φιν θαη πην ζπλεηδεηή ε αλάγθε γηα ηελ ιατθή εμνπζία θαη ηνλ
ζνζηαιηζκφ, ζαλ εθείλε ηελ θνηλσλία, φπνπ αιιάμνπλ φρη κφλν νη φξνη ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δσήο,
αιιά θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δσήο.
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Γ. – ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΥΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ
ήκεξα ε ζπγθεθξηκκέλε θαηάζηαζε θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ
θαπηηαιηζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απ’ φηη ήηαλ 60
ρξφληα πξηλ, ηνλ θαηξφ ηεο πξψηεο ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο ζηνλ θφζκν, είλαη δηαθνξεηηθή απ'
φηη ήηαλ 30 ρξφληα πξηλ, ηφηε πνπ ηέιεησζε ν 2νο παγθφζκηνο πφιεκνο.
Ο θαπηηαιηζκφο έρεη εμειηρζεί πνιχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη έρεη γίλεη έλα βαζηθά εληαίν θαη
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, πνπ είλαη ν ζεκεξηλφο παγθφζκηνο ηκπεξηαιηζκφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
θίλδπλνο γηα ζνζηαιηζηηθέο αιιαγέο είλαη πην άκεζνο θαη ζπγθεθξηκκέλνο, αθνχ ην ίδην ην
θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα έρεη πνιχ πεξηζζφηεξν εμειηρζεί θαη σξηκάζεη.. Απηφλ ηνλ θίλδπλν ηνλ
γλσξίδεη θαη ηνλ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ν ηκπεξηαιηζκφο, γη’ απηφ θάζε ηνπ, πξνζπάζεηα θαη
ελέξγεηα βαζηθά ζηξέθεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή ελάληηα ζηα θηλήκαηα
θαη ηηο νξγαλσκέλεο δπλάκεηο, πνπ είλαη θνξείο ηεο ζνζηαιηζηηθήο αιιαγήο. Οη άκεζεο θαη
έκκεζεο ζηξαηησηηθέο, βίαηεο, έλνπιεο επεκβάζεηο, έρνπλ γίλεη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
πνιηηηθήο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ. Σν κφληκν θαη βαζηθφ ηνπ πξφβιεκα είλαη ην πσο λα απμάλεη θαη λα
νινθιεξψλεη ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέζα βίαο, θαηαζηνιήο θαη θαηαπίεζεο πνπ δηαζέηεη. Ο

ζηξαηφο έρεη κεηαηξαπεί ζε άκεζν εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο πνιηηηθήο ηνπ. Ζ νξγάλσζε ηεο
αζηηθήο θπξηαξρίαο κέζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία έρεη πξνρσξήζεη πνιχ θαη ειέγρεη ην
ζχλνιν ζρεδφλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όιεο νη ηερληθέο θαηαθηήζεηο θαη ε
επηζηεκνληθή έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ φιν θαη πην νινθιεξσκέλε θαη ζίγνπξε
νξγάλσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ησλ
ηαμηθψλ αγψλσλ.
Απέλαληη ζηνλ ζεκεξηλφ βαζκφ νξγάλσζεο ηεο εμνπζίαο, δειαδή ζην αζηηθφ θξάηνο, πνπ είλαη ε
απξφζσπε νπζηαζηηθά, κα ηέιεηα νξγαλσκέλε έθθξαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο - ηκπεξηαιηζηηθήο
θπξηαξρίαο, είλαη αδηαλφεηε ε νπνηαδήπνηε επηηπρία ελφο επαλαζηαηηθνχ αγψλα ρσξίο ηελ
αληίζηνηρε νξγάλσζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο πνπ ζα αγσληζηεί γηα λα πάξεη ηελ πνιηηηθή εμνπζία
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ. ην ίδην αδηαλφεην είλαη λα πεξηκέλεη θαλείο φηη
θάπνηα ζηηγκή απηφ ην θξάηνο ζα παξαδψζεη ηελ εμνπζία ηνπ ζην ιατθφ θίλεκα, γηα ην "θαιφ ηεο
αλζξσπφηεηαο ", ή φηη ζα ππνζηεί ηέηνηεο "εζσηεξηθέο αιινηψζεηο" απφ ηελ απιή κφλνλ
"επίδξαζε" θαη "πίεζε" ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ ζα θαηαξεχζεη απφ κφλν ηνπ. Αληίζεηα,
ηζηνξηθά έρνπκε δεη λα ππεξαζπίδεηαη ηα ηαμηθά ηνπ ζπκθέξνληα, πνπ βαζίδνληαη ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο αλζξψπηλεο δνπιείαο θαη ζηελ εμνπζία ηνπ, έλνπια θαη κε ζθαγέο φηαλ απηά
απεηινχληαη. Έρνπκε δεη επίζεο κηα πνιχ κεγάιε ηθαλφηεηα πνπ έρεη, λα μεπεξλάεη θαη λα δεη κέζα
ζηηο θξίζεηο πνπ ην ίδην δεκηνπξγεί. Δίλαη πνιχηηκε ε ειιεληθή θαη ε παγθφζκηα εκπεηξία.
Δκπεηξία πνπ καο δείρλεη μεθάζαξα φηη δελ ππάξρεη κήηε έλα παξάδεηγκα επαλαζηαηηθήο
θνηλσληθήο αιιαγήο κε εηξεληθφ ηξφπν. ηα θηλήκαηα πνπ ην επηρεηξήζαλε ή βαθηήθαλε ζην αίκα,
ή εθπιήξσζαλ ηελ θπβεξλεηηθή ηνπο ζεηεία κε ζπκκεηνρή ελφο ή παξαπάλσ θνκκάησλ θαη
μαλαγχξηζαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε, αθήλνληαο άζηθην ή θαη δπλακψλνληαο ην αζηηθφ θαζεζηψο.
Γελ ππάξρεη θακκηά πηζαλφηεηα αληηθεηκεληθήο πηψζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ βάζε θάπνηαο
ηζηνξηθήο αλαγθαηφηεηαο, αλ δελ δνχκε κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή εμέιημε εθείλε ηελ δχλακε
πνπ ζπγθξνπφκελε κ' απηφ ην θαζεζηψο ζα ην αλαηξέςεη. Απηή ε δχλακε είλαη ην νξγαλσκέλν θαη
έλνπιν ιατθφ θίλεκα πνπ αγσλίδεηαη γηα λα πάξεη ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα νηθνδνκήζεη
ηνλ ζνζηαιηζκφ.
Ζ ζχγθξνπζε γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο ζα είλαη ινηπφλ καθξφρξνλε θαη βίαηε,
δειαδή επαλαζηαηηθή. Θα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα ηεο
θνηλσληθήο δσήο, θαζεκεξηλά θαη κε θάζε κνξθή πάιεο. Σαπηφρξνλα κε ηελ δηεμαγσγή ηεο
θνηλνηηθήο ζχγθξνπζεο, γίλεηαη θαη ε έκπξαρηε πξνεηνηκαζία γηα ηηο επφκελεο θάζεηο ηεο. Απηφ
δελ ζεκαίλεη θπζηθά φηη ε ζχγθξνπζε ζα αθνινπζεί κηα ζπλερή θαη αλνδηθή πνξεία, αιιά
ζεκαίλεη φηη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο αδπλακίαο ε ππνρψξεζεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο,
δελ πξέπεη λα εγθαηαιείπεηαη επθαηξηαθά ν ζηφρνο ηνπ αγψλα.
Ζ επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία θαη πξαρηηθή είλαη ν πην ζχληνκνο θαη ν ιηγψηεξνο αηκαηεξφο δξφκνο
γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ. Λέγεηαη φηη ε επαλάζηαζε δεκηνπξγεί ζχκαηα. θαη φκσο ε ηζηνξηθή εκπεηξία
καο δείρλεη, φηη ε δεκηνπξγία θαη ε πξνψζεζε ιατθνχ θηλήκαηνο ζηελ βάζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ
εηξεληθνχ πεξάζκαηνο θαη ηνπ εθεζπραζκνχ ην νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηε ζθαγή.
Γηαηί φηαλ γίλεη επηθίλδπλν
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γηα ηελ αζηηθή ηάμε, απηή δελ ζα βξίζθεη θακκηά δπζθνιία λα επηηεζεί θαη λα ην ζπληξίςεη θαη
ηφηε είλαη ππνρξεσκέλν λα μαλαξρίδεη απφ ηελ αξρή λα θηηάρλεηαη θαη λα πξνσζεί ηνπο αγψλεο
ηνπ. Αθφκε δελ πξέπεη πνηέ λα μερλάκε ηα πνιιά θαη θαζεκεξηλά ζχκαηα θαη ηελ δπζηπρία πνπ
ξίρλεη ν θαπηηαιηζκφο πάλσ ζηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο θαη θαηαπηεδφκελνπο, ζηελ θαζεκεξηλή
«εηξεληθή» ηνπ δσή. Οη ζπζίεο θαη ηα ζχκαηα είλαη αλαπφθεπθηα, φκσο ε επαλαζηαηηθή
δηαδηθαζία θαη πξαρηηθή ζπκβάιιεη ψζηε λα είλαη ηα ιηγφηεξν δπλαηά θαη φρη κφλν απφ ην έλα
ζηξαηφπεδν. Δπίζεο ζπκβάιινληαο πξαγκαηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο επαλάζηαζεο ζε κηα ρψξα,
απηή είλαη ε θπξηψηεξε πξνζθνξά ζηνλ αγψλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη
θαηαπηεδφκελνη ιαψλ θαη ζηηο άιιεο ρψξεο.
Γ. ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ
Οη νξγαλσκέλεο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ
ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο, πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ πνπ πέθηεη ην θέληξν βάξνπο ηνπ αγψλα, δειαδή
ζε πνηφ πεδίν ζα πξέπεη λα δνζεί ε θχξηα πξνζνρή γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ. Βαζηθά ππάξρνπλ δχν
ηέηνηα πεδία, ε πφιε θαη ε χπαηζξνο, πξάγκα πνπ δελ ζεκαίλεη φηη ην έλα απνθιείεη ην άιιν. Σν
θαζέλα απ’ απηά έρεη έλα ζπγθεθξηκκέλν ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη πνπ
είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
ηελ Διιάδα, άκεζε ζπλέπεηα ηεο γξήγνξεο κεηαπνιεκηθήο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ήηαλ θαη ε
κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ χπαηζξν
ζηηο πφιεηο. Ζ βηνκεραλνπνίεζε, ε αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ θάζε άπνςε, ην εζσηεξηθφ
κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, ν εμαλαγθαζκφο ζηελ κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθφ, απφ ηε κηα κεξηά
εξεκψλνπλ ηελ χπαηζξν θαη γεξάδνπλ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη απφ ηελ άιιε δεκηνπξγνχλ
πφιεηο-θέληξα θαη εγθεθάινπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θνηλσληθήο δσήο. Άκεζν
επαθφινπζν είλαη θαη θαη ε κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο πνιηηηθήο πάιεο ζηηο πφιεηο.
Οη κεγάιεο πφιεηο πνπ είλαη ζήκεξα ηα βαζηθά θέληξα ηεο νηθνλνκηθήο θαη γεληθψηξα ηεο
θνηλσληθήο δξάζεο θαη εμέιημεο, είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηα βαζηθά θέληξα ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ θαη
ηεο πνιηηηθήο πάιεο. ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ απηέο θαηαιακβάλνπλ, εθδειψλνληαη φιεο νη
θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηνλ πην ηζρπξφ θαη νμχ ηξφπν. ηνλ ίδην ρψξν γίλεηαη
θαη ζπγθέληξσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ειέγρεη θαη λα
θαηαπηέζεη ην ιατθφ θίλεκα. Όκσο αθξηβψο απηή ε θαηάζηαζε απφ ηελ κηα πξνζδηνξίδεη ζαλ
θπξηψηεξν θέληξν ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ ηηο κεγάιεο πφιεηο θαη απφ ηελ άιιε δίλεη ηηο θαιχηεξεο
δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα, γηαηί ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ
επηηξέπεη ηελ επθνιψηεξε αληηκεηψπηζε ηεο θαηαπίεζεο θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο κε πην γξήγνξν θαη αζθαιή ηξφπν. Πάλησο ην απνθαζηζηηθφ
θνκκάηη ηνπ κεραληζκνχ θαηαπίεζεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ ην θαζεζηψο
θξαηά ζε εθεδξεία, είλαη ν ζηξαηφο θαη είλαη αλάγθε γηα ην ιατθφ θίλεκα ζηελ πνξεία ηεο εμέιημεο
ηνπ λα βξεη ηξφπνπο λα ην αληηκεησπίζεη.

Όια απηά ζεκαίλνπλ αθφκε, φηη ε επηινγή ηνπ βαζηθνχ πεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
δηεμαγσγή ηεο επαλαζηαηηθήο πξαρηηθήο θαη ηνπ έλνπινπ αγψλα είλαη νη κεγάιεο πφιεηο. Δθεί
βαζηθά πξέπεη λα ζηεξηρηεί θαη λα αλαπηπρηεί ν ζπλνιηθφο αγψλαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζα
πξέπεη λα εγθαηαιεθζνχλ ε χπαηζξνο θαη νη κηθξέο πφιεηο, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ν αγψλαο ζηελ χπαηζξν ζπκπιεξψλεη, θαη νινθιεξψλεη ηνλ αγψλα
ζηηο πφιεηο.
Δ. ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ
ηελ ζχγρξνλε θάζε πνπ δηέξρεηαη ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ-Ηκπεξηαιηζηηθφ ζχζηεκα ε
ζηξαηεγηθή ηεο εμέξγεζεο, πνπ ηνπνζεηεί ηελ βίαηε-έλνπιε ζχγθξνπζε ζε θάπνην ηειηθφ ζηάδην
θαη πνπ πξνυπνζέηεη λα ηζρχνπλ ζπλζήθεο πνπ δελ ππάξρνπλ πηα, είλαη ιάζνο θαη νδεγεί ζηελ
πξάμε ζηελ νπζηαζηηθή απφξηςε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο ζαλ ηκήκα ηεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο θαη
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Οδεγεί επίζεο ζηελ απφξηςε ηεο, γηαηί ε εμέξγεζε απαηηεί
ηελ νξίκαλζε φισλ ησλ ζπλζεθψλ γηα λα μεθηλήζεη, θαη ζαλ θξηηήξην γηα λα δηαπηζησζεί απηή ε
νξίκαλζε απαηηείηαη λα εθαξκνζηνχλ ηα θξηηήξηα θάπνηνπ ηδενινγηθνχ θαζνδεγεηηθνχ
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θέληξνπ, πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο θαη πνπ απηφ ην ίδην ππνηίζεηαη φηη
κπνξεί λα εθθξάζεη ην ζχλνιν ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ,
πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλά-πηπμε ησλ αγψλσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ε νξγάλσζε ησλ
πξσηνπνξηαθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ, γίλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γελ ππάξρεη
ζήκεξα έλα κνλαδηθφ θαη θνηλφ "θαζνδεγεηηθφ θέληξν", πνπ λα έρεη αλαιάβεη ε λα κπνξέζεη
κειινληηθά λα αλαιάβεη, νιφθιεξε ηελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηθνχ αγψλα θαη ηεο
έθθξαζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη έηζη ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα αλαιάβεη θαη
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νπνηαζδήπνηε εμέγεξζεο κε ζθνπφ λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία. Οη ιατθέο θαη
νη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνπλ, ε
γλψζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο είλαη πνιχ αλεβαζκέλε ζπγθξηηηθά
κε ην παξειζφλ θαη ζηε ζεκεξηλή θάζε δελ έρνπλ αλάγθε λα "θαζνδεγεζνχλ" απφ θαλέλα
"κνλνιηζηθφ θέληξν ηεο επαλάζηαζεο ", αληίζεηα έρνπλ αλάγθε λα εθθξαζηνχλ κε ηηο δηθέο ηνπο
νξγαλσκέλεο πξσηνπνξείεο, πνπ κέζα θαη ζηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ φιν θαη θαιχηεξα ζα
ζπληνλίδνληαη, φιν θαη πην νξγαληθά ζα ζπλδένληαη, φιν θαη πην ζσζηά ζα νξγαλψλνληαη.
Ζ εμέγεξζε ήηαλ επαλαζηαηηθφο ηξφπνο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο φηαλ αθφκε δελ είρε
νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο ζε παγθφζκην ηκπεξηαιηζκφ, θαη κφλν κηα
θνξά πέηπρε. ήκεξα πνπ ε νξίκαλζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ έρεη
γίλεη κε ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, θαη πνπ ην
ιατθφ θίλεκα θαη νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο πξνσζνχλ θαη δηεμάγνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο
ελάληηα ζ' απηφ ην ζχζηεκα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ, ρσξίο ηελ αλάγθε εηδηθήο "θαζνδήγεζεο " απφ
θαλέλα απνζθιεξσκέλν θαη δνγκαηηθφ "θέληξν", αιιά κε ηε ζπλερή ζχλζεζε ησλ δπλάκεσλ θαη

δπλαηνηήησλ ηνπο κέζα θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο
επαλαζηαηηθήο βίαο θαη ηεο έλνπιεο πάιεο δελ πξφθεηηαη λα είλαη θάπνην ηειηθφ ζηάδην
εμέγεξζεο, κπνξεί κφλν λα πεξηιακβάλεη κέζα ζηελ πνξεία ησλ αγψλσλ, επί κέξνπο ιατθέο
εμεγέξζεηο ιηγψηεξν ή πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο. Αληίζεηα είλαη ε ζπλερήο θαη απφ ηψξα
ζπγθεθξηκκέλε πξνεηνηκαζία θαη εμάζθεζε ηεο, κέζα ζηνλ ηαμηθφ πφιεκν πνπ δηεμάγεηαη κε
ζηφρν ηελ ιατθή εμνπζία θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ. Γηαηί πξνεηνηκαζία θαη άζθεζε ηεο επαλαζηαηηθήο
βίαο απφ ηελ αξρή ζεκαίλεη:
α) Όηη ε επαλαζηαηηθή πξννπηηθή δελ είλαη κηα αθεξεκέλε ζπλζεκαηνινγία, αιιά εθθξάδεηαη κε
ηελ ίδηα ηελ θαζεκεξηλή πξαρηηθή ησλ ιατθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ.
β) Όηη ε άζθεζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο νμχλεη ηηο θνηλνηηθέο θαη πνιηηηθέο αληηζέζεηο,
μεθαζαξίδεη έηζη θαη νινθιεξψλεη ηνλ ηαμηθφ αγψλα θαη θαηά ζπλέπεηα επηηαρχλεη απνθαζηζηηθά
ηελ επαλαζηαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
γ) Γεκηνπξγεί κε ηελ εμέιημή ηεο έλνπιεο ιατθέο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο πνπ πξνεηνηκάδνληαη,
δνθηκάδνληαη θαη ζπγθξνηνχληαη κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηελ πξαρηηθή.
Σν ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα ζθνπεχεη θαη ζηελ ζηξαηησηηθή ήηηα ηνπ αληίπαινπ. Γηαηί ν
θαπηηαιηζκφο -ηκπεξηαιηζκφο, πνιιέο θνξέο ληθηέηαη πνιηηηθά θαη ηφηε θαηαθεχγεη θαη
ρξεζηκνπνηεί ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ δχλακε θαη θαηαζθάδεη ηνπο ιανχο ιανχο. Υξεηάδεηαη λα
ληθεζεί ΚΑΗ ζηξαηησηηθά. Με άιια ιφγηα, ν πνιηηηθφο αγψλαο θαη ν ζηξαηησηηθφο δελ είλαη δχν
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, είλαη έλα εληαίν ζχλνιν πνπ πξέπεη λα πξνρσξάεη ζπληνληζκέλα ζηνλ
ηαμηθφ πφιεκν, κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Μέζα ζηελ δηαδηθαζία θαη ηελ πξαρηηθή ηεο
ζπλερνχο ζχγθξνπζεο ζε θάζε ρψξν, θάζε ηνκέα θαη θάζε επίπεδν ηεο θνηλσληθήο δσήο, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί θαη ζηελ επαλαζηαηηθή βία, ην νξγαλσκέλν ιατθφ θίλεκα ζα γίλεηαη νξγαλσκέλν
θαη έλνπιν ιατθφ θίλεκα θαη έηζη ζα γίλεηαη θαη θνξέαο απηήο ηεο ίδηαο ηεο ιατθήο εμνπζίαο.
Σ. - ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΤΝΔΥΖ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΓΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ.
Ζ επηινγή ζαλ βαζηθνχ πεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ησλ κεγάισλ
πφιεσλ θαη ην είδνο ηνπ αγψλα θαζνξίδνπλ θαη ηελ γεληθή κνξθή ηνπ. Δπεηδή ζηηο κεγάιεο πφιεηο
-θέληξα, είλαη ν γεσγξαθηθφο ρψξνο φπνπ βαζηθά
[19]
πξνρσξάεη θαη αλαπηχζζεηαη ην ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα, επεηδή ζ' απηφ εθθξάδνληαη πην
ζπλεηδεηά θαη νινθιεξσκέλα νη ηαμηθνί άγνλεο, επεηδή ζ' απηέο ππάξρεη ε ζπλερήο ζχγθξνπζεπφιεκνο ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη κε θάζε ηξφπν θαη επεηδή απαηηείηαη ε άζθεζε
ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο, γη' απηφ ε θαηαιιειφηεξα κνξθή αλάπηπμεο ηνπ ζπλνιηθνχ αγψλα, είλαη
ν επαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο. Υξεηάδεηαη λα μεθαζαξηζηεί φηη επαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο
δελ είλαη κφλν νη ζπγθεθξηκκέλεο βίαηεο ελέξγεηεο θαηά ηνπ αληηπάινπ. Αληίζεηα είλαη ην
ηαίξηαζκα φισλ ησλ κνξθψλ πάιεο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ιατθφ θίλεκα θαη νη
επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο, ζηνλ αγψλα ηνπο ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθφ-ηκπεξηαιηζηηθή
εμνπζία. απφ ηνλ πην καδηθφ αγψλα κέρξη ηηο ζπγθεθξηκκέλεο ελέξγεηεο έλνπιεο πξνπαγάλδαο,
απφ ηελ πην λφκηκε δηεθδίθεζε κέρξη ηνλ πην παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, απφ ηελ απιή δχκσζε
κέρξη ηελ πην ζχλζεηε δξάζε, απφ ην πην βαζηθφ αίηεκα κέρξη ην πην βίαην ρηχπεκα, είλαη κνξθέο

ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ αγψλα, αξθεί λα εθθξάδνπλ ζπγθεθξηκκέλα θαη ζηελ πξννπηηθή ηνπο,
ηνλ ζηφρν ηνπ αγψλα.
Ο επαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο ζηελ Διιάδα ζα είλαη καθξνρξφληνο. δελ πξέπεη λα ηξέθνπκε
απηαπάηεο φηη ε ζνζηαιηζηηθή αιιαγή ζα είλαη δήηεκα ιίγσλ ρξφλσλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε
θαη ε πξννπηηθή ηνλ αγψλα δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ηέηνηνπ είδνπο απηαπάηεο. Ο αγψλαο ζα
έρεη κηα πνξεία εμέιημεο, έηζη πνπ ε αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ζα έξρεηαη κε κηα καθξνρξφληα
επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία θαη πξαρηηθή. Κάζε θάζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα, ζα γίλεηαη, κέζα
απφ έλα κεγάιν ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Πξάμεηο θαη
δηαδηθαζίεο απιέο θαη ζχλζεηεο, εχθνιεο θαη δχζθνιεο, επίκνλεο θαη θνπξαζηηθέο ζα
νινθιεξψλνπλ ηελ θάζε θάζε αλάπηπμεο πξνεηνηκάδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ επφκελε. Καη νη
δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο δελ πξέπεη λα ηξνκάδνπλ κπξνζηά ζ’ απηή ηελ καθξνρξφληα
δηαδηθαζία. Αληίζεηα, μεθαζαξίδνληαο ηνλ ζηφρν θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ αγψλα, θαζψο θαη ηνλ
ηξφπν πνπ ζα ηα πεηχρνπλ θαη εγθαηαιείπνληαο έηζη ηηο απηαπάηεο, πνπ ηφζν αθξηβά ηηο έρνπλ
πιεξψζεη, ζα κπνξέζνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ παξάγνληα ρξφλν ζε ζχκκαρφ ηνπο. Αλάινγε
πξέπεη λα είλαη θαη ε λννηξνπία ηνλ αγσληζηψλ, πνπ απνθεχγνληαο ηηο επθαηξηαθέο εθδειψζεηο,
πνπ κελ αθήλνληαο ηελ επηζπκία λα κεηαηξαπεί ζε απαηειή πξνζδνθία ζχληνκεο θαη αλψδπλεο
πηήζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζα απνθεχγνπλ ηελ απνγνήηεπζε θαη ην θπξηψηεξν ηελ κεηαηξνπή ησλ
ππνθεηκεληθψλ αδπλακηψλ ζε «αληηθεηκεληθέο ζεσξίεο». Ζ ππνκνλή, ε θνχξαζε, ε ζπλερήο
πξνζπάζεηα είλαη απαξαίηεηα πξάγκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο πνιηηηθήο πξσηνβνπιίαο, πνπ
είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα. Γελ πξφθεηηαη ηίπνηε λα
βξνχκε, φια πξέπεη λα ηα ρηίζνπκε εκείο κε ηηο δηθέο καο δπλάκεηο.
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΣΑΥΣΗΚΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ
Α. Δλφηεηα ζηξαηεγηθήο -ηαρηηθήο, ελφηεηα ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ αγψλα
κε ηηο κνξθέο πάιεο, ζρέζε επαλαζηαηηθήο πξαρηηθήο θαη ζεσξίαο.
Οι ζηπαηηγικέρ ανάγκερ και η ηασηική δεν είναι παπά οι δύο ότειρ ηος ίδιος νομίζμαηορ.
Ζ ηαρηηθή πνπ αθνινχζα κε ζηελ θάζε ζπγθεθξηκκέλε θάζε πνπ πεξλάεη ν αγψλαο, απνζθνπεί
ζην πσο θαιχηεξα λα εμππεξεηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, βαζίδεηαη ζηηο
ζπγθεθξηκκέλεο ζπλζήθεο, δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο πνπ θάζε θνξά ππάξρνπλ. Υξεηάδεηαη λα
απνθαηαζηαζεί απηή ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρηηθή θαη ηελ ζηξαηεγηθή, γηα λα κελ μεπέζνπκε
ζηελ επθαηξηαθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη έηζη ζχληνκα νδεγεζνχκε θαη ζηελ
νπζηαζηηθή εγθαηάιεηςε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.
Ο ξεθνξκηζκφο, πνπ ζήκεξα έρεη εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ πξννπηηθή γηα επαλαζηαηηθή αιιαγή
ηεο θνηλσλίαο (αληηθαζηζηψληαο ηελ κε ηελ πξννπηηθή ηεο βαζκηαίαο θαη ζηαδηαθήο κεηαιιαγήο
ηεο δηά κέζνπ "κεηαξπζκίζεσλ"), ζηελ αξρή, θαη πξηλ αθφκα πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ

ζηφρνπ, δηάζπαζε απηήλ ηελ ελφηεηα ηαρηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο. Γηα ράξε επθαηξηαθψλ αλαγθψλ
εθάξκνζε, γηα κηα νιφθιεξε ηζηνξηθή θάζε, κηα ηαρηηθή πνπ δελ αληηζηνηρνχζε, νχηε πνιχ
πεξηζζφηεξν νδεγνχζε, ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ εμαθνινπζνχζε λα ππνζηεξίδεη ζηηο
δηαθεξχμεηο ηνπ. Μεηά αλαγθάζηεθε λα εθαξκφζεη ηελ ζεσξία ησλ ζηαδίσλ, φπνπ ζε θάζε ζηάδην
αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθνί ζηφρνη θαη έηζη έθαλε νξηζηηθή ηελ δηάζπαζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε ηελ
ηαρηηθή, πξάγκα πνπ ζχληνκα νδεγεί ζηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ
επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο.
Ζ ίδηα αλάγθε ππάξρεη θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελφηεηαο αλάκεζα ζηηο κνξθέο πάιεο θαη
ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ ζηφρν ηνπ αγψλα. Αλ ε πνιηηηθή πξαρηηθή πνπ θάζε θνξά έρνπκε
(δειαδή θαη νη ζπγθεθξηκκέλεο κνξθέο πάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη), δελ εκπεξηέρεη κέζα ηεο,
απφ ηελ αξρή, ηελ δπλαηφηεηα (κε έζησ ρξνληθά καθξηλή ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο) λα νδεγήζεη
ζηνλ ζηφρν, ηφηε εχθνια μεπέθηνπκε ζε θάζε είδνπο ζπκβηβαζκνχο θαη ζε ηαμηθέο ζπκκαρίεο κε
ηνπο εθκεηαιιεπηέο -θαηαπηεζηέο, γηα ράξε ησλ ιεγφκελσλ "κίληκνπκ πξνγξακκάησλ", πνπ κφλν
ηα πην ζπληεξεηηθά θαη αληηδξαζηηθά ζηνηρεία επλννχλ, θάζε θνξά πνπ γίλνληαη ηέηνηεο
ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο.
Αθφκε κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ην πεξηερφκελν ησλ ζηφρσλ καο, δειαδή θαη απηνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ
αγψλα, ζρεηίδεηαη θαη θαζνξίδεη ηηο κνξθέο δηεμαγσγήο ηνπ.
- Γελ κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε θαη σα αγσληδφκαζηε γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη λα αθνινπζνχκε
κνξθέο θαη ηξφπνπο νξγάλσζήο πνπ λα εληζρχνπλ ηελ ηεξαξρία θαη ηνλ θαπηηαιηζηηθφ
θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αληίζεηα πξέπεη λα εθαξκφδνπκε ηέηνηεο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ λα
ηα ρηππνχκε.
- Γελ κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε θαη λα αγσληδφκαζηε γηα ηελ ιατθή εμνπζία θαη λα απνθιείνπκε ή
λα εκπνδίδνπκε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ άζθεζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο πνπ είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα λα θαηαρηεζεί ε ιατθή εμνπζία.
- Γελ κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε θαη λα αγσληδφκαζηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο θαη
επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζην πιάησκα θαη ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ησλ
ηαμηθψλ αγψλσλ θαη λα επηδηψθνπκε κφληκα λα θηηάμνπκε ηαμηθέο ζπκκαρίεο θαη ζπκβηβαζκνχο
κε ηνλ αληίπαιν, ζηε βάζε ηεο πνιηηηθήο ησλ "κεηψπσλ" θαη ηνπ "κίληκνπκ πξνγξάκκαηνο".
πλεξγαζία κε θνηλσληθέο δπλάκεηο φρη ξηδνζπαζηηθέο θαη επαλαζηαηηθέο κπνξεί λα γίλεη αλ
ππάξμεη ηέηνηα αλάγθε, κφλν ζηε βάζε ηαθηηθήο ζπκκαρίαο, πξάγκα πνπ πξέπεη λα είλαη απφ ηελ
αξρή μεθάζαξν θαη ζπλεηδεηφ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ηέηνηα ηαρηηθή ζπκκαρία γίλεηαη κφλνλ αθνχ
πξψηα ε νξγάλσζε ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο είλαη αξθεηά
πξνρσξεκέλε θαη ηζρπξή. Σφηε γίλεηαη ζηε βάζε πξαγκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο ησλ
ιατθψλ δπλάκεσλ θαη φρη "κεησπηθήο ελφηεηαο εγεζηψλ", ελψ παξάιιεια εγθαηαιείπεηαη θάζε
είδνπο "κίληκνπκ πξφγξακκα" πνπ δεζκεχεη, κπινθάξεη θαη απνπξνζαλαηνιίδεη θαη ππάξρεη κφλν
"θνηλφ πξφγξακκα" πνπ πξνσζείηαη παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνψζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ.
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Γελ κπνξνχκε ηέινο λα πηζηεχνπκε θαη λα αγσληδφκαζηε γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ ζαλ εθείλε ηελ
θνηλσλία πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη κηαο γεληθά θαιχηεξεο δσήο θαη
λα αδηαθνξνχκε γηα ηνπο ζπληξφθνπο καο ζήκεξα.
Ο ξεθνξκηζκφο έρεη δηαζπάζεη απηήλ αθξηβψο ηελ ελφηεηα ησλ κνξθψλ πάιεο κε ην
ζπγθεθξηκκέλν πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αγψλα. Θεσξεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ζαλ κηα κεηαθπζηθή απνθάιπςε πνπ θάπνηε ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα απφ κφλε ηεο θαη
ρξεζηκνπνηεί κφλν εθείλεο ηηο κνξθέο πάιεο θαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ
εμσξατζκφ ηεο ζεκεξηλήο αζηηθήο θνηλσλίαο. Αθνινπζεί ηξφπνο νξγάλσζεο θαη κέζα ζην ιατθφ
θίλεκα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ηνπ πνπ απνδέρνληαη θαη εληζρχνπλ ηελ ηεξαξρία θαη ηνλ
θαπηηαιηζηηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Καη απηφ ην θάλεη γηα λα έρεη "απνδνηηθφηεηα" θαη έρεη
πξάγκαηη απφδνζε ζην λα δεκηνπξγεί νινθιεξσκέλεο γξαθεηνθξαηίεο απηνζπληήξεζεο, πνπ
ρηππνχλ φινπο φζνπο δελ ηνπο αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη νη κνλαδηθνί θάηνρνη, κηα γηα πάληα, ηεο
"ηζηνξηθήο αιήζεηαο ". Αξληέηαη, εκπνδίδεη, ρηππάεη, παξαπνηεί θαη θαηαγγέιεη θάζε ελέξγεηα πνπ
δεκηνπξγεί ηνλ νπνηνδήπνηε θίλδπλν γηα ηελ "λνκηκφηεηα " ηνπ. Αθνινπζεί κφληκα ηελ πνιηηηθή
ησλ ηαμηθψλ ζπκκαρηψλ κε ηνλ αληίπαιν θαη θάλεη ζπλέρεηα ζπκβηβαζκνχο, δνπιεχνληαο κε
"κεησπηθά" ζρήκαηα, δειαδή ζπκθσλίεο "θνξπθψλ" θαη κε "κίληκνπκ πξνγξάκκαηα", πνπ κφλν
ηηο αληηδξαζηηθέο δπλάκεηο εμππεξεηνχλ.
Γεληθά ν ξεθνξκηζκφο φπσο θαη ε αζηηθή ηδενινγία θαη ε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξαρηηθή ηεο,
επηδηψθνπλ θαη πξνσζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ δηάζπαζε θαη ηελ απνκφλσζε ηνπ θάζε
ηδηαίηεξνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απφ φινπο
ηνπο άιινπο. Πξνζπαζνχλ έηζη λα απνθξχςνπλ θαη λα δηαζπάζνπλ ηελ νξγαληθή ελφηεηα πνπ
ππάξρεη αλάκεζα ζε φια ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο
δσήο θαη ηεο πνιηηηθήο δξάζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή ε πξνζπάζεηα γηα λα απνθνπεί θαη
λα απνκνλσζεί ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ησλ αγψλσλ απφ ην νηθνλνκηθφ, θαη γεληθψηεξα ε
πνιηηηθή απφ ηελ ππφινηπε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα γίλεη ην ηδηαίηεξν "επάγγεικα" ηεο
εηδηθφηεηαο νξηζκέλσλ κφλνλ θαη "επίζεκσλ" νξγαληζκψλ θαη πξνζψπσλ.
Δίλαη αλάγθε ινηπφλ λα ζπκβάιινπκε έκπξαρηα ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελφηεηαο φισλ ησλ
ηδηαίηεξνη εθθξάζεσλ θαη επηπηψζεσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φισλ
ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ηνκέσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο. Σν
μεθίλεκα γίλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο ηεο ηαρηηθήο, κε (θαη γηα)
ηηο ζηξαηεγηθέο αλάγθεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ κνξθψλ πάιεο κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ
ζηφρν ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα.
Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ζήκεξα κηαο πνιηηηθήο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο είλαη ε
αλάγθε (θαη ε ππνρξέσζε) λα δηεμάγεη απηή ε ίδηα έκπξαρην πνιηηηθφ θαη επαλαζηαηηθφ αγψλα.
Γελ έρεη δηαθνξεηηθά θαλέλα ιφγν χπαξμεο ζαλ "ζεσξεηηθφ-ίδενινγηθφ θέληξν" πξνπαγάλδαο,
νχηε ζαλ "θαζνδεγεηηθφ φξγαλν" θιαζζηθνχ ηχπνπ, γξαθεηνθξαηηθφ, απνθνκέλν απφ ηνλ θφζκν,
ακέηνρν ζηελ άκεζε πξαρηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ-θνηλσληθψλ-πνιηηηθσλ αγψλσλ.
Ο επαλαζηαηηθφο αγψλαο είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα μεκπινθάξεη θαη λα απνδεζκεχζεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξαρηηθή είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα
ζπάζεη ηα αδηέμνδα, ηελ εηηνπάζεηα θαη ηελ απαηζηνδνμία πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηηο ζπλερείο

"ζπδεηήζεηο " - "δηαβνπιεχζεηο " θαη "εγθεθαιηθέο" πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ δήζελ
φια ηα πξνβιήκαηα, θαη λα βξεζνχλ θαη νη ιχζεηο ηνπο, πνπ ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη ην ιατθφ
θίλεκα θαη νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Απηά ηα πξνβιήκαηα
δελ είλαη εγθεθαιηθά θαηαζθεπάζκαηα ησλ νπνησλδήπνηε "ζεσξεηηθψλ", νχηε θαη ε
αληηκεηψπηζε ηνπο γίλεηαη, αθνχ δήζελ βξεζεί κέζα ζε θάπνην "γξαθείν", ε νινθιεξσκέλε ιχζε
ηνπο.
Οη απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γεληθεχζεηο ηεο ζπγθεθξηκκέλεο εκπεηξίαο, πνπ απνρηηέηαη κφλν κέζα
θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, έρνπλ πξαγκαηηθή ζεκαζία θαη αμία θαη κπνξνχλ (θαη ρξεηάδεηαη) λα
ζπκβάιινπλ ζηελ παξαπέξα πξνψζεζε θαη δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, κφλνλ φηαλ αζρνινχληαη κε ηα
ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα, πνπ βγαίλνπλ ζηε θφξα απφ ηελ ζπγθεθξηκκέλε εμέιημε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ-πνιηηηθσλ αγψλσλ.
Έηζη ζηελ δηαιερηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαλαζηαηηθή πξαρηηθή θαη ηελ ζεσξία, εθείλν ην
ζηνηρείν πνπ γελλάεη αθξηβψο απηή ηε ζρέζε, είλαη ε άκεζε θαη
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ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξαρηηθή. Απηή είλαη πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε επαθή κε ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο πνιηηηθνχο αγψλεο θαη πξνσζεί ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε νξγάλσζε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Έηζη γίλεηαη θνξέαο εκπεηξηψλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ δελ είλαη
πιαζηά θαη πνπ ε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε θαη γελίθεπζε ηνπο νδεγεί ζηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπ
αγψλα.
- Έηζη ε ζεσξία δελ ζα είλαη ζθέηνο αθαδεκατζκφο, πνπ κφλνλ αδηέμνδα ή απηντθαλνπνίεζε θαη
απηνθαηαλάισζε δεκηνπξγεί, αιιά νδεγφο γηα παξαπέξα θαη πην νινθιεξσκέλε θαη ζσζηή
πνιηηηθή πξαρηηθή.
- Φπζηθά ζήκεξα δελ βξηζθφκαζηε νχηε ζηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, νχηε ζην μεθίλεκα
ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ αγψλσλ ηνπ. Κάζε νξγαλσκέλε πνιηηηθή δχλακε, φζν
κηθξή θαη αλ είλαη, έρεη θαη κηα θάπνηα ηδενινγηθή-πνιηηηθή βάζε θαη νξηζκέλεο εκπεηξίεο θαη
ζηελ βάζε απηψλ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. Όκσο ρξεηάδεηαη λα θηλεζεί έκπξαρηα ζην πεδίν ηεο
άκεζεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο, ρσξίο λα πεξηκέλεη πξψηα λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο κέρξη ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη κεηά απ' απηφλ.
Β. ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΟ ΛΑΨΚΟ ΑΓΧΝΑ
Το πεπιεσόμενο και ηο είδορ ηος αγώνα πος ξανοίγεηαι μπποζηά μαρ, ηον σαπακηηπίζοςν ζαν
επαναζηαηικό λαϊκό αγώνα.
Δίλαη επαλαζηαηηθφο γηαηί έρεη ζαλ ζηφρν ηνπ ηελ ιατθή εμνπζία θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ, δειαδή κηα
πνηνηηθά θαιχηεξε δσή γηα ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ ζήκεξα είλαη εθκεηαιιεπφκελεο θαη
θαηαπηεδφκελεο. Σελ ιατθή εμνπζία ζα ηελ πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ην νξγαλσκέλν θαη έλνπιν ιατθφ
θίλεκα. Οη νξγαλσκέλεο πξσηνπνξηαθέο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο πνπ ζα αλαδεηρηνχλ
κέζα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα δελ ζα ηελ εμαζθήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ "κεζνιαβεηέο
", ζα ηνλ ζηεξίδνπλ κφλνλ, ζην βαζκφ πνπ ζα ππάξρεη αλάγθε, ελάληηα ζηελ αληίζηαζε ησλ
εθκεηαιιεπηψλ θαη ησλ θαηαπηεζηψλ. Θα είλαη δειαδή απηέο νη ίδηεο θνκκάηη ηνπ έλνπινπ θαη
νξγαλσκέλνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη φρη θάηη έμσ απ’ απηφ.

Δίλαη αθφκε επαλαζηαηηθφο γηαηί επηδηψθεη ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ηνλ κνλαδηθά
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, κε βίαην έλνπιν ηξφπν. Δίλαη επαλαζηαηηθφο γηαηί πξνπαγαλδίδεη θαη
εμαζθεί ηελ επαλαζηαηηθή βία απφ ηελ αξρή θηφιαο, ρσξίο ζπλέρεηα λα ηελ κεηαζέηεη ζε θάπνην
"κειινληηθφ ζηάδην", δειαδή νπζηαζηηθά λα ηελ απνξίπηεη.
Δίλαη ιατθφο γηαηί έρεη ζαλ θνξέα ηεο ζχγθξνπζεο ην ίδην ην ιατθφ θίλεκα. Οη ιατθέο δπλάκεηο,
δειαδή νη εθκεηαιιεπφκκελεο ηάμεηο θαη ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ζπλεηδεηνπνηνχληαη,
νξγαλψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηηο πξσηνπνξείεο ηνπο ζαλ απνηέιεζκα ησλ αγψλσλ ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο. Οη απαξαίηεηεο γεληθεχζεηο ηεο εκπεηξίαο θαη ε επαλαζηαηηθή ηνπ ζεσξία,
θηηάρλνληαη φζν πξνρσξψληαο ζπλαληάεη θαη έρεη λα ιχζεη πξαγκαηηθά θαη ζπγθεθξηκκέλα
πξνβιήκαηα.
ηνλ επαλαζηαηηθφ ιατθφ αγψλα αλαπηχζζνληαη φιεο νη κνξθέο πάιεο, απφ ηελ πην "αλνηρηή" θαη
"λφκηκε" δξαζηεξηφηεηα κέρξη ηελ θαζαξά "παξάλνκε", απφ ηελ πην "απιή" θαη "εηξεληθή"
ελέξγεηα κέρξη ηελ πην ζχλζεηε θαη καρεηηθή πξάμε. ηελ ζχλζεζε φισλ απηψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πάιεο γίλεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα. Κακκηά
ελέξγεηα δελ είλαη έμσ απ’ απηφλ, αξθεί λα γίλεηαη ζηελ πξννπηηθή ηεο ζχγθξνπζεο θαη λα
πξνρσξάεη ην ιατθφ θίλεκα πξνο ηνλ ζηφρν ηνπ.
Ο επαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο ζήκεξα απνβιέπεη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε φμπλζε ηεο
πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ θαη ζηελ πνιηηηθή θζνξά ηνπ θαζεζηψηνο. Αλάκεζα
ζηελ ζεκεξηλή πνιηηηθή πξαρηηθή ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο
απνθαζηζηηθήο πνιηηηθνζηξαηησηηθήο θζνξάο θαη ήηηαο ηνπ θαζεζηψηνο ππάξρεη κηα κεγάιε
απφζηαζε λα θαιπθηεί. Απφ ζήκεξα φκσο πξέπεη λα θηλεζνχκε ζ’ απηή ηε θαηεχζπλζε, αλ
ζέινπκε θάπνηε, λα θηάζνπκε ζην ζηφρν.
Η. ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ ΒΗΑ ΚΑΗ ΔΝΟΠΛΖ ΠΑΛΖ
Σν ηαμηθφ πεξηερφκελν θαη ραξαθηήξαο ηνπ αγψλα θαη ε επαλαζηαηηθή ηνπ πξννπηηθή θέξλνπλ ην
ιατθφ θίλεκα θαη ηηο πξσηνπνξηαθέο ηνπ δπλάκεηο άκεζα αληηκέησπεο κε ηελ βία θαη ηελ
θαηαπίεζε ηνπ θαζεζηψηνο. Οιφθιεξή ε θαπηηαιηζηηθή
[23]
θνηλσλία είλαη θηηαγκέλε θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλερή θαη κε θάζε ηξφπν εμάζθεζε βίαο ελάληηα
ζηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο θαη θαηαπηεδφκελνπο. Δίλαη ε βία ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ, πνπ
ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε ησλ
άιισλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ.
Σν θξάηνο, ε απξφζσπε κα πνιχ θαιά νξγαλσκέλε έθθξαζε ηεο κνλνπσιηαθήο αζηηθήο
θπξηαξρίαο θαη θνξέαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο, ζπλερψο νινθιεξψλεηαη κε
ηνλ ζθνπφ λα πξνθπιάμεη, λα ζηεξίμεη θαη λα επεθηείλεη απηά αθξηβψο ηα ζπκθέξνληα, ηεο
εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο ζε βάξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ηεο πφιεο
θαη ηεο ππαίζξνπ. Όηαλ θηλδπλεχεη απφ ηνπο αγψλεο θαη ηελ άλνδν ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο δελ
δηζηάδεη, φπσο φιε ε ηζηνξηθή εκπεηξία παγθφζκηα θαη ζηελ Διιάδα απνδείρλεη, λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαζαξή θαη απξνθάιππηε έλνπιε βία γηα λα θαηαζηείιεη ηνπο ιατθνχο
αγψλεο, λα δηαιχζεη ην ιατθφ θίλεκα θαη λα εμνληψζεη ηηο νξγαλσκέλεο πξσηνπνξηαθέο ηνπ

δπλάκεηο. Δθηφο απ’ απηφ, ζήκεξα πηα ε θαζεκεξηλή δήζελ εηξεληθή δσή δελ είλαη ηίπνηε άιιν
απφ ηελ ζπλερή εθαξκνγή ηεο θάζε είδνπο απζαηξεζίαο θαη βηαηνπξαγίαο ηνπ θαζεζηψηνο ελάληηα
ζ’ φινπο καο.
Δίλαη αλάγθε ινηπφλ γηα ην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο λα κπνξνχλ λα
αληηκεησπίδνπλ απηή ηελ ζπλερή θαη κε θάζε ηξφπν βία, απζαηξεζία θαη θαηαπίεζε ηνπ
θαζεζηψηνο ελάληηα καο, γηα λα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη νη ιατθνί άγνλεο, γηα λα κπνξέζεη λα
γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ν ζηφρνο ηνπ αγψλα γηα ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ. Δίλαη αθφκε
αλάγθε, ζηε ζέζε ηνπ θφβνπ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθά ην θαζεζηψο, λα
κπεη ε απηνπεπνίζεζε γηα ηηο δπλάκεηο καο, ε έκπξαρηε γλψζε φηη ε θαζεκεξηλή θαπηηαιηζηηθή
βία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη λα απαληεζεί.
Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε ρξήζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη
ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο πξνεηνηκαζίαο, πνπ
ζθνπεχεη ζηελ ζχγθξνπζε γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο. Καη απηή αθξηβψο ε αλαηξνπή θαη ζπληξηβή ηεο
ζεκεξηλήο "θξαηηθήο εμνπζίαο", είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη πξαγκαηηθά λα
νηθνδνκεζεί ν ζνζηαιηζκφο ζηελ Διιάδα. Φπζηθά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαη απφ πξηλ, ζηελ ίδηα
ηελ εμέιημε ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ, δεν ςπάπσοςν διαδικαζίερ και επί μέποςρ αλλαγέρ πος
διεςκολύνοςν μεηά ηην καηάλητη ηηρ λαϊκήρ εξοςζίαρ ην ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
θνηλσλίαο. Αθφκα πεξηζζφηεξν αλ (φπσο π.ρ. ζηελ Υηιή) ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πεηχρεη ε
εξγαηηθή ηάμε θαη νη ζχκκαρνη ηεο λα θαηαιάβεη κέρξη θαη ηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, ηφηε απφ
εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα πξέπεη κε ηαρχηεξν ξπζκφ θαη νινθιεξσηηθά λα πξνεηνηκάδεηαη γηα
ηελ αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε θαη λα εθκεηαιιεχεηαη φιεο ηηο ηπρφλ επλντθέο ζπλζήθεο.
Δίλαη ζηξαηεγηθήο ινηπφλ ζεκαζίαο ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ βίαηε -έλνπιε ζχγθξνπζε θαη ε απφ
ηψξα εμάζθεζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο γηα ην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο,
πνπ έρνπλ γηα ζηφρν ηνπ αγψλα ηνπο ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ. Γηαθνξεηηθά δελ
πξφθεηηαη γηα επαλαζηαηηθφ ιατθφ αγψλα, αιιά γηα "αγψλεο" πνπ απνβιέπνπλ ζε θείλεο ηηο
"αιιαγέο", πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκεξηλνχ θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο.
2. Ζ πξνψζεζε ησλ ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο.
Ο αγψλαο γηα ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ, ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή - ηκπεξηαιηζηηθή
εμνπζία, είλαη αγψλαο ελάληηα ζην θνηλσληθφ θαζεζηψο ζην ζχλνιν ηνπ. Γηεμάγεηαη απφ ηψξα ζε
φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο, ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζε θάζε επίπεδν ηεο
θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη δξάζεο. Σν ζχλνιν απηφ ησλ επί κέξνπο ζπγθξνχζεσλ, ε καδηθφηεηα
θαη ε νμχηεηα ηνπο είλαη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ηαμηθνχ αγψλα θαη ηεο γεληθήο
ζχγθξνπζεο κ’ απηφ. ην θαζεζηψο γηα ηελ αλαηξνπή θαη θαηαζηξνθή ηνπ.
Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα πξνσζνχληαη φιεο απηέο νη επί κέξνπο ζπγθξνχζεηο θαζεκεξηλά θαη κε θάζε
ηξφπν. Υξεηάδεηαη λα μεθηλάλε θαη λα ζηεξίδνληαη ζηα ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ

θαη δεκηνπξγνχληαη ζηνλ θάζε ζπγθεθξηκκέλν θνηλσληθφ ρψξν, ζηνλ θάζε ζπγθεθξηκκέλν ηνκέα
ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ρξεηάδεηαη λα
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γίλεηαη αγψλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ηνπο, γηα επί κέξνπο λίθεο θαη θαηαρηήζεηο ησλ
ιατθψλ αγψλσλ, πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κφληκα θαηαδηθαζκέλνη ζε ήηηεο θαη ππνρσξήζεηο, νη
νπνίεο κάιηζηα λα παξνπζηάδνληαη γηα «λίθεο».
Όκσο ζα πξέπεη φια απηά ηα ζπγθεθξηκκέλα, άιια επί κέξνπο, πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηνλ θάζε θνηλσληθφ ρψξν, λα ζπλδπάδνληαη αλακεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν ηεο νξηζηηθήο θαη
νινθιεξσκέλεο ιχζεο ηνπο. Πξέπεη λα απνθαιχπηεηαη απφ ηελ αξρή ε γεληθψηεξε θνηλσληθή
ξίδα απηψλ ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ πξνβιεκάησλ, λα δείρλεηαη δειαδή φηη απηά είλαη απνηειέζκαηα
ηεο ίδηαο ηεο θχζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ - ηκπεξηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ηαπηφρξνλα λα πξνσζείηαη ε ζπλείδεζε φηη ε πξαγκαηηθή ιχζε ηνπο, πνπ λα είλαη ζχκθσλε θαη κε
ηα ζπκθέξνληα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ θνηλνηηθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ,
βξίζθεηαη ζηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο, πξάγκα πνπ ζα επηηξέςεη θαη ηελ ιχζε φισλ
ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ. Μφλνλ έηζη δελ ζα κπνξνχλ νη θαπηηαιηζηέο θαη ηκπεξηαιηζηέο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο επί κέξνπο αγψλεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο γηα λα ζηξέςνπλ έλα θνκκάηη ηνπ
ελάληηα ζην άιιν, κφλνλ έηζη δελ ζα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηα νξηζκέλα θάζε θνξά
ζπκθέξνληα εθκεηαιιεπφκελσλ ζαλ αληίζεηα κε ηα ζπκθέξνληα άιισλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη
έηζη απηνί λα παξνπζηάδνληαη ζαλ δηαηηεηέο, κφλνλ έηζη δελ ζα κπνξνχλε λα δηαζπάλε ηηο ιατθέο
δπλάκεηο γηα λα κπνξνχλ θαιχηεξα λα εμαζθνχλ επάλσ ηνπο ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν ησλ αγψλσλ
ηνπο θαη λα δηαησλίδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε ηνπο. Σαπηφρξνλα κ' απηφλ ηνλ ηξφπν,
νη επί κέξνπο λίθεο θαη θαηαρηήζεηο (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη πξνζσξηλέο) ηηο επηδηψθνπκε βέβαηα
θαη αγσληδφκαζηε γη απηέο, αιιά δελ νδεγνχλ ζε εθεζπραζκφ θαη εγθαηάιεηςε ηνπ παξαπέξα
αγψλα. Έηζη δελ γίλνληαη φπια πνπ ζηξέθνληαη ελάληηα καο, γηαηί ην ζχζηεκα δελ ζα κπνξεί λ'
αθνκνηψλεη κέζα ηνπ ηέηνηνπο αγψλεο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν, θάζε θαηάθηεζε θαη λίθε ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο κε ηνπο αγψλεο ηνπ, ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα
αθφκε θαιχηεξε, κεγαιχηεξε θαη ζσζηφηεξε πξνψζεζε ηνπ αγψλα.
Με άιια ιφγηα, απηέο νη θαζεκεξηλέο επί κέξνπο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, φηαλ ζσζηά
ζπλδένληαη αλακεηαμχ ηνπο, φηαλ ζσζηά ζπλδένληαη κε ηνλ ζηφρν γηα ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην
ζνζηαιηζκφ θαη φηαλ ζσζηά κέζα ζηελ δηάξθεηα θαη ηελ εμέιημε ηνπο, δεκηνπξγείηαη ε ζπλείδεζε,
πσο ε νινθιεξσκέλε θαη νξηζηηθή ιχζε ησλ ζεκεξηλψλ καο πξνβιεκάησλ, βξίζθεηαη κφλν κε
ηελ επηηπρία ηεο ιατθήο εμνπζίαο, ηφηε εθθξάδνπλ ηνλ ηαμηθφ πφιεκν ζε φια ηα θνηλσληθά κέησπα
ελάληηα ζ’ απηφ ην θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο, ηφηε ε θάζε λίθε γίλεηαη
ζηήξηγκα γηα ην ζηέξησκα ησλ ζέζεσλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ηφηε ε θάζε λίθε
είλαη αθνξκή γηα ηελ παξαπέξα πξνψζεζε ηνπ ηαμηθνχ αγψλα θαη φρη αθνξκή (ζπλεηδεηή ή φρη)
γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ, απφ ηελ πφξηα ή ην παξάζπξν.
3. Ζ ΠΑΡΑΝΟΜΗΑ
Ζ πξνψζεζε θαη δηεμαγσγή ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα,.

κε ζηφρν ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ, απφ ηε κεξηά ηνπ νξγαλσκέλνπ ιατθνχ θηλήκαηνο
θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ έξρεηαη απφ ηελ αξρή ζε άκεζε ζχγθξνπζε κε ην θαζεζηψο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αζηηθήο θπξηαξρίαο. Σείλεη λα βγαίλεη έμσ απφ
ηα φξηα θαη ζπάεη ηα πιαίζηα θαη ηνπο ζεζκνχο πνχ ην ζχζηεκα έρεη βάιεη γηα ηνλ πνιηηηθφ αγψλα
θαη πνπ θπζηθά είλαη ηέηνηα, ψζηε θάζε αγψλαο πνπ γίλεηαη κφλνλ κέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα θαη
ηνπο ζεζκνχο, δελ βάδεη ζε θίλδπλν απηφ ην ίδην ην θνηλσληθφ θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη
ηεο θαηαπίεζεο.
- Απφ ηελ άιιε κεξηά, θάζε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπγθεθξηκκέλε ελέξγεηα πνπ βγαίλεη έμσ
απφ ηα πιαίζηα ζεσξείηαη, απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία, θαη είλαη, απέλαληη ηεο παξάλνκε. (θπζηθά
απηή ε ίδηα ε θαπηηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε θαη ην θξάηνο πνπ ηηο ζηεξίδεη είλαη
παξάλνκα απέλαληη ζηα ζπκθέξνληα, ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο).
- Όκσο ν ηαμηθφο θαη επαλαζηαηηθφο αγψλαο, πνπ έρεη γηα ζηφρν ηνπ ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην
ζνζηαιηζκφ, δελ κπνξεί, αλ ζέιεη λα είλαη ζπλεπήο κε ην πεξηερφκελν ηνπ θαη λα νδεγεί
πξαγκαηηθά ζηνλ ζηφρν, λα εθαξκφδεη κφλν εθείλεο ηηο ζπγθεθξηκκέλεο κνξθέο αγψλα θαη
ελέξγεηεο, πνπ είλαη αλεθηέο θαη παξαδεθηέο απφ ηελ αζηηθή λνκηκφηεηα, πνπ ηνπ θαζνξίδεη
δειαδή ν ίδηνο ν αληίπαινο ηνπ. Ο ηαμηθφο θαη επαλαζηαηηθφο αγψλαο δε απνζθνπεί ζην ζεβαζκφ
ηεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο,
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αιιά ζθνπεχεη ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ
έκπξαρηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ θαηάιπζε θαη ηελ θαηαζηξνθή απηήο ηεο λνκηκφηεηαο•
- Αληίζεηα, ν ξεθνξκηζκφο θαη φια ηνπ ηα παξαθιάδηα κε πνιχ κεγάιν δήιν εθαξκφδνπλ θάζε
κνξθήο πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε είδνπο ζπγθεθξηκκέλεο ελέξγεηεο, αξθεί λα είλαη
παξαδεθηέο θαη αλεθηέο απφ ηελ αζηηθή λνκηκφηεηα.
- Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ επηηξέπεηαη λα παξαγλσξίδνπκε θαη ην γεγνλφο πσο ε θαπηηαιηζηηθή ηκπεξηαιηζηηθά εμνπζία έρεη φιε ηελ δχλακε ησλ θαηαπηεζηηθψλ κεραληζκψλ κε ην κέξνο ηεο,
έρεη φιε ηελ δπλαηφηεηα γηα λα εμαζθεί ηελ νξγαλσκέλε θξαηηθή βία θαη ηξνκνθξαηία ελάληηα
ζην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο. Έηζη κπνξεί λα ρηππάεη φρη κφλνλ φηαλ
ππάξρεη θίλδπλνο ελάληηα ηεο, αιιά θαη ηελ θάζε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα
κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα πξαγκαηηθφ θίλδπλν ελάληηα ηεο.
Με απηή ηελ έλλνηα θαη θάησ απ’ απηέο ηηο ζπγθεθξηκκέλεο αλάγθεο, ε παξαλνκία ζηελ πνιηηηθή
πξαρηηθή, ζαλ κνξθέο πάιεο πνπ εθθξάδεηαη ν θνηλσληθφο θαη ηαμηθφο αγψλαο θαη ζαλ
ζπγθεθξηκκέλεο ελέξγεηεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεραληζκψλ θαηαπίεζεο θαη ηεο θξαηηθήο
βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο, είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
ηαμηθψλ αγψλσλ θαη ηείλεη λα ζπάεη ηα φξηα θαη ηα ζεζκηθά πιαίζηα ηεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο θαη
ηεο θαπηηαιηζηηθήο - ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο. Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ, πνπ αγσλίδνληαη κε θάζε ηξφπν γηα ηελ

επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη έηζη ρξεζηκνπνηνχλ θαη πνιηηηθή δξάζε θαη κνξθέο πάιεο, πνπ δελ
είλαη αλεθηέο θαη παξαδεθηέο απφ ηελ αζηηθή λνκηκφηεηα.
- Οη αγψλεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο πνπ ηείλνπλ λα ζπάλε ηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο ή
αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ βξίζθνληαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έμσ απ’ απηά, φπνηνη θη αλ είλαη θαη
φζν καδηθά θη αλ δηεμάγνληαη θαη εθθξάδνληαη, είλαη παξάλνκνη απέλαληη ζην θαζεζηψο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο - ηκπεξηαιηζηηθέο εμνπζίαο. Δίλαη δειαδή επηθίλδπλνη γη απηφ θαη έηζη δελ ζα
δηζηάζεη λα ηνπο ρηππήζεη κε ηνλ πην ιπζαζκέλν ηξφπν φηαλ αληηιεθηεί πξαγκαηηθφ θίλδπλν.
Δίλαη αλάγθε λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ιεθζεί ππ’ φςε ζε φιε ηελ
έθηαζε θαη ηε ζεκαζία ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη φζν γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά.
- Σν ιατθφ θίλεκα θαη νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα
πξνθπιαλε ηνπο αγψλεο ηνπο, ηηο θαηαρηήζεηο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Σαπηφρξνλα
ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ηηο πιηθέο θαη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ βία θαη ηελ θαηαπίεζε ηνπ θαζεζηψηνο θαη θαζεκεξηλά θαη ζηηο ηδηαίηεξεο
ζηηγκέο, φηαλ εθείλε αλαγθάδεηαη λα γίλεη απξνθάιππηε θαη θαλεξή.
- Δίλαη πάξα πνιιά θαη ηξαγηθά ηα παξαδείγκαηα θαη απφ ηελ ειιεληθή εκπεηξία θαη απφ ηελ
παγθφζκηα, πνπ νιφθιεξα καδηθά ιατθά θηλήκαηα, πνιχ πξνρσξεκέλα θαη νξγαλσκέλα, δελ
κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ επίζεζε ηνπ αληίπαινπ θαη θαηαζηξάθεθαλ - δηαιχζεθαλ γηαηί
δελ είραλ θαζφινπ πξνεηνηκαζηεί ζηελ βάζε, ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαλνκίαο.
Απηφ ην γεγνλφο δελ καο επηηξέπεη λα αγλνήζνπκε απηή ηελ αλάγθε, πνπ καδί κε ηελ αλάγθε γηα
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο, είλαη ηα δπν πην βαζηθά ζηεξίγκαηα ηνπ
επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα.
- Με απηή ηελ έλλνηα ιέκε φηη ε παξαλνκία είλαη κφληκνο ηξφπνο θαη ζπλερήο βάζε ηεο πνιηηηθήο
καο πξαρηηθήο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. ηηο πεξηφδνπο ζρεηηθήο «νκαιφηεηαο» φρη
κφλν δελ ηελ εγθαηαιείπνπκε, αιιά πξνζπαζνχκε λα εθκεηαιιεπφκαζηε φιεο ηηο ηπρφλ επλντθέο
ζπλζήθεο γηα πην εληαληηθή δνπιεηά ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηηο ίδηεο πεξηφδνπο ε ζρεηηθή
ραιάξσζε πνπ νδεγεί ζε ζπλερή θαη ρνληξά ζπλσκνηηθά ζθάικαηα θαη απξφζερηε ζπκπεξηθνξά
πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί, φκσο ρσξίο λα μεπέθηνπκε ζηνλ αδηθαηνιφγεην «ζπλσκνηηζκφ», πνπ
κφλν εκπφδηα παξεκβάιιεη ζηελ πνιηηηθή δνπιεηά. Ζ παξαλνκία επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο πνιηηηθήο δξάζεο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο θαη είλαη ζηήξηγκα ηεο θαη αλνηρηήο θαη «λφκηκεο» πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ
νπσζδήπνηε, δελ ζεκαίλεη φηη ε αλνηρηή θαη «λφκηκε» δνπιεηά είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ή
αμίαο. Απηά ηα δπν δελ είλαη ζε αληαγσληζηηθή αληίζεζε θαη αληίθαζε αλακεηαμχ ηνπο, αιιά
αληίζεηα ην έλα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη θαη λα νινθιεξψλεη ην άιιν.
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Οη ζπγθεθξηκκέλεο ηψξα παξάλνκεο δνκέο θαη νη παξάλνκνη κεραληζκνί δελ είλαη ηίπνηε άιιν
απφ ηελ απαξαίηεηε πιηθή ζηήξημε ηεο παξαλνκίαο. Γηαηί βέβαηα δελ είλαη δπλαηφλ ε δπλαηφηεηα
γηα παξάλνκε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ππάξρεη ή λα ρηίδεηαη ζηνλ αέξα θαη θαηά ζπλέπεηα λα
ρηππηέηαη θαη λα δηαιχεηαη, φπνηε ν αληίπαινο ην ζεσξεί βνιηθφ θαη αλαγθαίν. Σα πιηθά κέζα γη’
απηή ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή καο πξαρηηθή θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απφ ηε κεξηά ηνπ αληίπαινπ,
δεκηνπξγνχλ εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο ζηήξημεο, δειαδή ηηο ζπγθεθξηκκέλεο θαη απαξαίηεηεο
πιηθέο πξνυπνζέζεηο θαη δπλαηφηεηεο, γηα λα κπνξεί λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη άλνδνο ζηε
δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
- Όκσο ν αληίπαινο έρεη ηελ δχλακε ησλ κεραληζκψλ βίαο θαη θαηαπίεζεο ζηα ρέξηα ηνπ. Μπνξεί
λα ρηππάεη ζρεδφλ φπνηε θαη φπσο ζέιεη, θαη ζέιεη κε θάζε ηξφπν λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε
παξάλνκεο πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπάεη ηα πιαίζηα ηνπ θαη ηνπ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο γηα
ηελ εμνπζία πνπ έρεη λα εθκεηαιιεχεηαη θαη λα θαηαπηέδεη. Γη’ απηφ ζέιεη λα μέξεη θαη θάλεη ηα
πάληα γηα λα κάζεη (θαη απάλζξσπα βαζαληζηήξηα φηαλ κπνξεί θαη έρεη αλάγθε), ηέηνηνπο
παξάλνκνπο κεραληζκνχο.
- Απαξαίηεηε ινηπφλ αλάγθε γηα ην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο λα έρνπλ θαη
λα εθαξκφδνπλ ηα απαξαίηεηα ζπλσκνηηθά κέηξα. Απηά ηα ζπλσκνηηθά κέηξα είλαη κηα
αλαγθαηφηεηα θαη φρη απηνζθνπφο ή παηρλίδη, γηαηί εμππεξεηνχλ ηε δηαζθάιηζε εθείλσλ ησλ
πιηθψλ θαη έκςπρσλ δπλάκεσλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
παξαλνκίαο, δειαδή ηεο ζπγθεθξηκκέλεο δπλαηφηεηαο λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ησλ
θνηλσληθψλ, ηαμηθψλ αγψλσλ, γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ ζηφρνπ, κέζα ζηηο
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, φζν ζθιεξέο θαη αληίμνεο θαη αλ είλαη.
Με δςο λόγια, η παπάνομη δπάζη δεν είναι, με κανένα ηπόπο ηο ανηίθεηο ηηρ ανοισηήρ και νόμιμηρ
δοςλείαρ, είλαη αληίζεηα ηα απαξαίηεην ζπκπιήξσκα θαη ζηήξηγκα ηεο, εθ' φζνλ ην ζχλνιν ηεο
πξαρηηθήο θαη ησλ αγψλσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο ηείλεη λα ζπάεη θαη ζπάεη ηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο
λνκηκφηεηαο, εθφζνλ αγσλίδεηαη ελάληηα ηεο θαη ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή - ηκπεξηαιηζηηθή
εμνπζία, γηα ηελ ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ. Οη παξάλνκεο δνκέο θαη κεραληζκνί είλαη ηα
απαξαίηεηα πιηθά θαη ηερληθά ζηεξίγκαηα ηεο θαη ηα ζπλσκνηηθά κέηξα κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηελ
πξνθχιαμε απφ ηελ δχλακε ησλ κεραληζκψλ βίαο θαη θαηαπίεζεο ηνπ αληίπαινπ.
Γ.- ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑI ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ.
φιεο απηέο νη αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλ,
απαηηνχλ ηε ζπγθεθξηκκέλε θαη έκπξαρηε πξνψζεζε κηαο λέαο νξγαλσηηθήο αληίιεςεο θαη
κεζνδνινγίαο, επαλαζηαηηθήο, ψζηε απφ ηε κηα λα πάςεη λα ηαπηίδεηαη ε ιέμε "νξγάλσζε" κφλν
κε ην ζπγθεθξηκκέλν πεξηερφκελν θαη ηξφπν έθθξαζεο πνπ ηεο έρνπλ δψζεη κέρξη ζήκεξα νη
παξαδνζηαθνί θνξείο, θαη απφ ηελ άιιε λα κπνξέζεη λ' αληηκεησπίδεη θαη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα
ηεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
- Σν νξγαλσηηθφ πξφβιεκα ζηελ γεληθφηεηα θαη ηελ νιφηεηα ηνπ, δειαδή ζαλ κέζνδνο
επαλαζηαηηθήο πνιηηηθήο δξάζεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξφβιεκα
θαη δελ κπνξεί λα ιπζεί απφ ηελ αξρή ζπλνιηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ νπνησλδήπνηε θαλφλσλ.
αλ ζπγθεθξηκκέλνο φκσο ηξφπνο γηα λα νξγαλσλφκαζηε θαη λα δξνχκε ζπιινγηθά ζήκεξα, είλαη

δήηεκα ηαρηηθήο. Γειαδή απηφο ν ηξφπνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο. Θα αιιάδεη ινηπφλ, φρη κε ηελ απιή αλαπξνζαξκνγή ελφο αξρηθνχ ζρήκαηνο θαη
ιεηηνπξγίαο. Θα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο, ηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο, θαη
αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηελ εμέιημε ηνπ αγψλα. Έηζη ζα
μεπεξληνχληαη θαη ηα ιάζε, νη αδπλακίεο θαη νη ειιείςεηο. Παξάιιεια νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα
δηάθνξα επίπεδα έθθξαζεο θαη ζηηο δηάθνξεο νξγαλσηηθέο κνξθέο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο ζα γίλνληαη φιν θαη πην νξγαληθέο.
- Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ κπνξνχκε λα βιέπνπκε ην ιατθφ θίλεκα ζαλ πξάγκα έηνηκν, ή
νκνηφκνξθν, ή ρσξίο αληηζέζεηο θαη πξνβιήκαηα. Μέζα ζ’ απηφ θηλνχληαη θαη εθθξάδνληαη
πνιιέο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο, ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηνπ
δίλνπλ δσληάληα, δπλακηθφηεηα, πξνβιεκαηηζκνχο θαη αλάγθεο.
[27]
Έηζη θη εκείο κέζα ζην ιατθφ θίλεκα δελ είκαζηε παξά έλα θνκκάηη ηνπ. Γελ κπνξεί θαλείο λα
πεξηκέλεη, πφηε ην ιατθφ θίλεκα (κε θάπνην κεηαθπζηθφ ηξφπν), ζα εθθξάζεη ζπλνιηθά θη
νκνηφκνξθα ηηο αλάγθεο, ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν γηα ηε ιχζε ηνπο γηα λα δξάζεη
κεηά. Αληίζεηα, ρξεηάδεηαη λα ζπκβάιινπκε κε έκπξαρηε θαη ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή δξάζε γηα
ηελ νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζχγθξνπζεο κε ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο.
- Γηαπηζηψλνληαο απηέο ηηο γεληθέο κα βαζηθέο αλάγθεο, πηζηεχνπκε ζηελ ζπγθεθξηκκέλε θαη
νξγαλσκέλε πνιηηηθή δξάζε απφ ζήκεξα, φζν ην επηηξέπνπλ νη δπλάκεηο καο θαη κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη. Έηζη έλα ζχλνιν ζπληξφθσλ, πνπ
κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο ζπκθσλάλε ζήκεξα ζε βαζηθά ζήκεξα, νξγαλψλνληαη θαη δξνπλ
ζπγθεθξηκκέλα, κε έλα θνηλφ πξφγξακκα, κε κηα θνηλή ζπιινγηθή ιεηηνπξγία θαη ζηε βάζε, απφ
ηε κηα ησλ πξνβιεκάησλ θνηλσληθψλ ρψξσλ πνπ δνπλ θαη απφ ηελ άιιε ησλ γεληθψηεξσλ
πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ γηα λα πξνσζεζεί ε ζχγθξνπζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο κε ην θαζεζηψο
ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα
ηνπ θηλήκαηνο (ή ηα δηθά ηνπο έζησ ζαλ θνκκαηηνχ ηνπ θηλήκαηνο ), αιιά επίζεο δελ ζεκαίλεη φηη
πξέπεη πξψηα λα πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ ζεσξεηηθά φια ηνπο ηα πξνβιήκαηα, γηα λα θάλνπλ
έπεηηα κηα ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξαρηηθή.
- Πηζηεχνπκε πάλησο πψο κπνξνχκε, φζνλ αθνξά ην νξγαλσηηθφ πξφβιεκα, λα πξνζδηνξίζνπκε
απφ ηψξα νξηζκέλα βαζηθά ζέκαηα θαη αξρέο θαη λα εθαξκφζνπκε θαη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα
λα ηα αληηκεησπίζνπκε.
- Σν πην βαζηθφ μεθηλάεη απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ζήκεξα νη δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη νη
ίδηεο νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο είλαη αλνξγάλσηεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη δηάζπαξηεο.
Παξάιιεια ηελ έιιεηςε ελφο εληαίνπ επαλαζηαηηθνχ θνξέα δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ηελ
ππνθαηαζηήζεη ε απζαίξεηε, δεκηνπξγία ελφο "ηδενινγηθνχ θαζνδεγεηηθνχ θέληξνπ", πνπ ζα
αλαιάβεη θαη ηελ ζπζπείξσζε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ
πξσηνπνξηαθψλ ηνπ δπλάκεσλ.
- Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα
ζήκεξα είλαη ε θάζε νξγαλσκέλε πνιηηηθή δχλακε λα έρεη, θαη λα δξα έκπξαρηα κε ηελ αληίιεςε

θαη ηε λννηξνπία φηη είλαη έλα θνκκάηη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, έλα κφλν "ζηνηρείν" ηνπ, πιάη ζε
πνιιά άιια πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ αγψλα.
- Γειαδή θάζε νξγαλσκέλε πνιηηηθή δχλακε πξέπεη λα έρεη ζπλείδεζε φηη ζήκεξα είλαη "κεξηθή"
νξγαλσκέλε θαη πνιηηηθή δχλακε θαη φρη ζπλνιηθή, φρη πιήξεο εθθξαζηήο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
θαη ζαλ ηέηνηα, "ζηνηρείν" κφλνλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ,
πνπ ζηελ πνξεία ηνπ αγψλα θαη κε ηελ θνηλή πξαρηηθή, ζα πξέπεη λα ελσζεί κε άιια ηέηνηα
αληίζηνηρα "ζηνηρεία, θαη φρη λα πξνζπαζεί λα ηα αθνκνηψζεη κέζα ηεο κε νξγαλσηίζηηθν ηξφπν.
- ηελ βάζε απηήο ηεο λννηξνπίαο θαη κεζνδνινγίαο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη ην ζέκα ηεο
ελφηεηαο ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ. Ξεθαζαξίδνληαο ζηελ αξρή πσο ζαλ ελφηεηα δελ
ελλννχκε ηελ ηερλεηή ζπγθφιιεζε ή ηηο επθαηξηαθέο απνθάζεηο πνπ ζχληνκα ηηλάδνληαη ζηνλ
αέξα, αιιά ηελ πξαγκαηηθή θαη επαλαζηαηηθή ελφηεηα ησλ νξγαλσκέλσλ επαλαζηαηηθψλ
δπλάκεσλ (θαη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο ), βγαίλεη ακέζσο, πσο απηή ε ελφηεηα δελ είλαη κηα πξάμε
θαιήο (ή θαθήο ) ζέιεζεο, αιιά κηα καθξνρξφληα ζπλερήο θαη πξαγκαηηθή δηαδηθαζία.
- Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κέζα θαη ζηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Ζ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή
δχκσζε, ε πξαρηηθή ζπλεξγαζία θαη νη θνηλά θαηαρηεκέλεο εκπεηξίεο μεθαζαξίδνπλ ηα
πξνβιήκαηα, ζπλδένπλ κέζα ζηελ πξάμε, θαζνξίδνπλ ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο θαη έηζη ε έλσζε
έξρεηαη ζαλ αλαγθαίν απνηέιεζκα θαη θπζηνινγηθή αλάγθε. Όιε απηή ε πνξεία ησλ ελνπνηήζεσλ
δελ είλαη νχηε ζπλερήο, νχηε ρσξίο πηζσγπξίζκαηα θαη επί κέξνπο αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο.
Όκσο ηειηθά αλ ζηφρνο είλαη ε εληαία επαλαζηαηηθή νξγάλσζε ζαλ εθθξαζηήο θαη θνξέαο ηνπ
ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, θαη αλ ε κεζνδνινγία θαη ε λννηξνπία ηεο θάζε νξγαλσκέλεο
επαλαζηαηηθήο πνιηηηθήο δχλακεο, είλαη ε πξαρηηθή έθθξαζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπο φηη δελ
απνηεινχλ ην θέληξν ηνπ θηλήκαηνο θαη ηεο επαλάζηαζεο, ηφηε δελ ζα πξέπεη λα θνβφκαζηε
κπξνζηά ζ’ απηέο ηηο επί κέξνπο αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο.
- Μεηά απφ θάζε ηέηνηα έλσζε, παχνπλ λα ππάξρνπλ ηα ηδηαίηεξα νξγαλσηηθά ζρήκαηα πνπ κέρξη
εθείλε ηελ ζηηγκή εμππεξεηνχζαλ ηελ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκκέλε
[28]
θαη νξγαλσκέλε πνιηηηθή δξάζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. Μ’ απηή ηελ έλλνηα, ε νξγάλσζε ησλ
δπλάκεσλ καο ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, δελ είλαη ζε αληίζεζε κε ην
"ζηνηρείν" θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη κε ηελ πξννπηηθή ζπγρψλεπζεο ηνπ κε άιια
παξφκνηα. Αληίζεηα ε θαιχηεξε θάζε θνξά νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ θαη δπλαηνηήησλ καο,
επηηξέπεη ηελ ζσζηφηεξε θαη πην απνδνηηθή ζχλζεζε ζπγρψλεπζε ησλ επί κέξνπο νξγαλσκέλσλ
ζηνηρείσλ, ζαλ απνηέιεζκα θαη ηεο θνηλήο πξαρηηθήο, ζε αλψηεξν πνιηηηθφ θαη νξγαλσηηθφ
επίπεδν.
Έηζη θαη ν εληαίνο επαλαζηαηηθφο θνξέαο δελ είλαη έλα πξάγκα πνπ θάπνηα ζηηγκή ην θίλεκα
απνρηάεη, ή πνπ δεκηνπξγείηαη ζαλ "θεληξηθφο " θαη "θαζνδεγεηηθφο " ηνπ ππξήλαο, πνπ θαηέρεη
φιε ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα θαη πνπ πξνζπαζεί κε ην θνχζθσκα θη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ λα
αθνκνηψζεη κέζα ζ’ απηφλ ηνλ ίδην, κε νξγαλσηίζηηθν ηξφπν, φιεο ηηο άιιεο δπλάκεηο ηνπ
θηλήκαηνο, νξγαλσκέλεο ε φρη. Δίλαη ην απνηέιεζκα ησλ ίδησλ ησλ αγψλσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο
θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ θαη νηθνδνκείηαη κέζα ζηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα.

- Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο, πσο ρσξίο εληαία πνιηηηθή-ζηξαηησηηθή δηαχζπλζε
ηνπ αγψλα δελ κπνξεί λα αλαηξαπεί ε θξαηηθνκνλνπσιηαθή ηκπεξηαιηζηηθή εμνπζία, νχηε κεηά
απ' απηήλ λα ζηεξηψζεη ε ιατθή εμνπζία. Σν πνηφο ζα είλαη απηφο ν θνξέαο θαη πψο αθξηβψο ζα
ιεηηνπξγεί είλαη πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζηελ πνξεία ηνπ αγψλα πξνο ηελ θαηάρηεζε ηεο
ιατθήο εμνπζίαο θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Σα ζηνηρεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζα καο ηα δίλεη ε ίδηα
ε εμέιημε ηεο θαηάθηεζεο θαη ηνπ αγψλα. Γηα ηελ ηειηθή θάζε κφλν, κπνξνχκε λα πνχκε, πσο
απηφο ζα εθθξάδεη ηελ εληαία θαη θνηλή ηαρηηθή (ηφηε) ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη έλνπινπ ιατθνχ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο.
- Έλα άιιν γεληθφ, αιιά ζπγθεθξηκκέλν ζηνηρείν είλαη, φηη ζα πξέπεη λα ρηππεζεί απνθαζηζηηθά ν
μερσξηζκφο ζε ηδηαίηεξνπο νξγαλσηηθνχο θνξείο θαηά ηνκείο δξάζεο. Ζ αλαγθαία απφ πξαρηηθή
άπνςε δηάθξηζε ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεπζπλφηεηεο, δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ
μερσξηζκφ ηδηαίηεξσλ νξγαλσηηθψλ θνξέσλ. Απηφο ν μερσξηζκφο νδεγεί εχθνια ζηελ δηάζπαζε
ηεο ελφηεηαο ηνπ αγψλα, φηαλ δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηνί νξγαλσηηθνί θνξείο πνπ έρνπλ ηελ
"εηδηθφηεηα" λα αλαπηχμνπλ έλα θάπνην κφλν ζπγθεθξηκκέλν ηνκέα δξάζεο. Γηαηί ζχληνκα ν
θάζε "μερσξηζηφο" εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο ηείλεη λα απνιπηνπνηήζεη ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηνπ
δηθνχ ηνπ ηνκέα δξάζεο θαη λα ππνηηκήζεη θαη λα αγλνήζεη ηνπο ππφινηπνπο. Έηζη έξρνληαη ζε
ζχγθξνπζε αλακεηαμχ ηνπο, πνπ νδεγεί ζηελ δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο ηνπ αγψλα.
- Με απηφ ηνλ ηξφπν εμ άιινπ είλαη θαη γίλεηαη πην εχθνινο θαη απνηειεζκαηηθφο ε έιεγρνο φισλ
ησλ θνξέσλ, άξα θαη φισλ ησλ ηνκέσλ δξάζεο, απφ θάπνην "θέληξν" πνπ ζπλήζσο είλαη έλαο απφ
φινπο ηνπο μερσξηζηνχο νξγαλσηηθνχο θνξείο, πνπ κπνξεί ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ ζπλζεθψλ
θάζε θνξά λα αλαπηχζεηαη επθνιψηεξα θη λα ηζρπξνπνηείηαη γξήγνξα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο.
Δηδηθά ζα πξέπεη λα ρηππεζεί ε δηάζπαζή αλάκεζά ζε εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, πνπ άιινη ζα
εμαζθνχλ "θαζαξά πνιηηηθή" δνπιεηά θαη άιινη "θαζαξά ζηξαηησηηθή" δνπιεηά, φπσο επίζεο θαη
ζε θείλνπο πνπ ζα εμαζθνχλ "ζπλδηθαιηζηηθή" κφλν δξάζε θαη ζε άιινπο πνπ ζα θάλνπλ
"πνιηηηθή" θαζαξά δξαζηεξηφηεηα.
- Μέζα απηφ ην πιαίζην πνπ θαζνξίδνπλ ηα ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ηνπο, πξνζδηνξίδνληαη νη νξγαλσηηθέο καο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο. Γνκέο
θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δηαθέξνπλ ζε θάζε θάζε εμέιημεο ηνχ αγψλα θαη ηεο νξγάλσζεο. Απηφ
βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ην ζπγθεθξηκκέλν νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη ιεηηνπξγία δελ ζηεξίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκκέλεο αξρέο. Πξνζπαζνχλ θάζε θνξά λα εθθξάδνπλ πξαρηηθά απηέο ηηο αξρέο θαη λα
εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο καο πξαρηηθήο. Απηφ ζεκαίλεη αθφκα φηη νη αξρέο είλαη
ζεκεία ζηα φπνηα πξνζπαζνχκε λα ηείλνπκε θαη απφ απηή ηελ άπνςε πνηέ δελ ηηο μερλνχκε ή ηηο
παξακεινχκε ράξηλ επθαηξηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαγθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, μέξνπκε
πνιχ θαιά, φηη δελ εθαξκφδνληαη ζαλ ηέηνηεο άκεζα. αλ ζέινπκε λα έρνπκε θάπνηα ζρέζε κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη θάπνην απνηέιεζκα ζηε δξάζε καο. Απηή ε ζρέζε δειαδή είλαη γεκάηε
πξαγκαηηθέο αληηζέζεηο, πνπ κπνξνχλ λα μεπεξληνχληαη κφλν ζαλ ηέηνηεο, δειαδή κε ζπλερή
ζχγθξνπζε θαη ζην βαζκφ πνπ πξνρσξάεη θαη έρεη επηηπρίεο ν αγψλαο καο, θαη απηφ ην μέξνπκε
ζπλεηδεηά.

- Σν πξφβιεκα είλαη λα κπνξνχκε λα αλαγλσξίδνπκε ζσζηά πνηέο είλαη νη πξαγκαηηθέο αληηζέζεηο
(φπσο π. ρ. απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο -απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πιηθέο
δπλαηφηεηεο -απφ ηηο αλάγθεο θαηαλνκήο δνπιεηψλ[29]
απφ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δηάθνξεο θαηαιιειφηεηεο – απφ ηηο αλάγθεο ηεο παξαλνκίαο
θιπ. ), απφ ηηο αληαγσληζηηθέο πνπ πξέπεη λα ηηο ρηππάκε θαη πνιηηηθά θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε
νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία καο (φπσο π. ρ. είλαη ν θαπηηαιηζηηθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο - ή
γξαθεηνθξαηηθή ηεξαξρία - ή δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ ζπκθεξφλησλ θιπ.). Όκσο πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε φηη ην επαλαζηαηηθφ θαζεζηψο ζην φπνην ζθνπεχνπκε ζα έρεη πεξηερφκελν πνιχ
ζηελά ζπλαξηεκέλν κε ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε επαλαζηαηηθή νξγάλσζε. (π. ρ. ν ξεθνξκηζκφο κε
ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ, ηελ γξαθεηνθξαηία ηνπ θαη ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο πνπ
απνδέρεηαη θαη πξνσζεί δελ κπνξεί παξά λα εγθαζηδξεχεη γξαθεηνθξαηηθφ, απνιπηαξρηθφ
θαζεζηψο ζπλερηδφκελνπ ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ παγθφζκηα πείξα πνιιά έρεη λα δείμεη
πάλσ ζ’ απηφ). Έηζη απφ ηελ αξρή ην νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ
ηε ζπιινγηθή δνπιεηά, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ ζπλεηδεηή απηνπεηζαξρία, ηελ
πιήξε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή δχκσζε, ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ζηηο απνθάζεηο, ηελ ζπληξνθηθφηεηα. Ζ πξνζπάζεηα θαη νη επηηπρίεο γηα
ηελ πξαρηηθή εθαξκνγή ηέηνησλ αξρψλ, είλαη ε θαιχηεξε εγγχεζε ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, φζν θαη γηα ηελ κειινληηθή θνηλσλία.
- Ζ ζπλερήο εμέιημε ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα θαη εκθάληζε λέσλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ζα
πξέπεη λα νδεγνχλ ζην λα απνθεχγνληαη καθξνρξφληεο κνληκνπνηήζεηο θαη κφληκα
απνθξπζηαιισκέλα νξγαλσηηθά ζρήκαηα. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ην νξγαλσηηθφ ζρήκα
θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθπιεξψλεη, είλαη ζηνηρεία πνπ εμειίζζνληαη θαη κεηαβάιινληαη κέζα ζηελ
πνξεία ηνπ αγψλα θαη φρη θνχζθσκα θαη αλαπαξαγσγή ελφο αξρηθνχ ζρήκαηνο θαη θαζνξίδνληαη
θάζε θνξά απφ ηηο γεληθψηεξεο αλάγθεο ηνπ αγψλα θαη ηηο ζπγθεθξηκκέλεο ζπλζήθεο, δπλάκεηο
θαη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ.
Σέινο έλα άιιν ζπγθεθξηκκέλν θαη πνιχ δχζθνιν πξφβιεκα, είλαη ην πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηηο νξγαλσκέλεο πξσηνπνξηαθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο θαη ηηο καδηθέο
νξγαλψζεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, θαζψο θαη αλάκεζα ζηα δηάθνξα νξγαλσηηθά επίπεδα θαη
θνξείο ζηνπο νπνίνπο εθθξάδνληαη ην ιατθφ θίλεκα θαη νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο.
- Απηά ηα πξνβιήκαηα επίζεο δελ κπνξεί λα ιπζνχλ απφ ηελ αξρή, ζην ζχλνιν ηνπο, κε φζν
επηκνλή θαη εμαληιεηηθή αλαδήηεζε θαλφλσλ θαη αλ θάλνπκε, πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ θαη λα
θαζνξίδνπλ απηέο ηηο ζρέζεηο.
- Δθεί παξνπζηάδνληαη έλα ζσξφ αληηζέζεηο πξαγκαηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο, πην ζχλζεηεο απφ
απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα κηαο κφλν ζπγθεθξηκκέλεο νξγάλσζεο. Δπίζεο φζν ην
επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ αλεβαίλεη, ηφζν
παξνπζηάδνληαη θαη γελληνχληαη λέα πξνβιήκαηα θαη αληηζέζεηο. Ζ αληηκεηψπηζε θαη ε ιχζε
ηνπο, απφ ηε κηα ζα ζηεξίδνληαη ζε αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν θαη ην ζηφρν ηνπ

αγψλα γηα ηε ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζα ζηεξίδνληαη ζηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη
απαηηνχλ ιχζε, ζηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα.
Πάλησο απφ ζήκεξα θηφιαο πξέπεη λα ρηππεζεί ε ζρέζε "θεδεκνλίαο -θαζνδήγεζεο" απφ ηε κεξηά
ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ νξγαλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα καδηθά φξγαλα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
- Πξέπεη λα πξνσζεζεί έκπξαρηα ε απηνλνκία ησλ καδηθψλ νξγάλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα
καδηθά φξγαλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ πνιηηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα λα παίξλνπλ κφλα
ηνπο, ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δνπιείαο ηνπο. Γηα λα
πξνσζεζεί έκπξαρηα ε ηέηνηνπ είδνπο απηνλνκία ησλ καδηθψλ αγψλσλ θαη νξγάλσλ, ζα πξέπεη λα
ζηεξηρηεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο απηννξγάλσζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο ζε θάζε θνηλσληθφ ρψξν θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ δεκηνπξγία ησλ πιηθψλ
πξνυπνζέζεσλ, γηα λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα απηνδχλακεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη θηάλνπκε ζηε
βαζηθή ζήκεξα αλάγθε γηα ην ιατθφ θίλεκα, πνπ είλαη ε κε θάζε ηξφπν αλάπηπμεο ηεο πνιηηηθήο
πξσηνβνπιίαο θαη ε άκεζε, πξνζσπηθή θαη ππεχζπλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ.
- Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζα πξνσζήζεη έκπξαρηα ε δξαζηεξηνπνίεζε, ε ππεπζπλφηεηα
θαη ε πξσηνβνπιία ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, πνπ δεκηνπξγεί πξαγκαηηθέο
[30]
ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο, ηφζν γηα ηελ απηνδπλακία θαη ηελ απηνλνκία ηνπο, απφ ηνπο θνξείο
ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ξεθνξκηζκνχ (ηδενινγηθνχο, πνιηηηθνχο-νξγαλσηηθνχο), φζν θαη γηα ηηο
ζσζηέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο νξγαλσκέλεο πξσηνπνξείεο θαη ηα καδηθά φξγαλα. Δπίζεο έηζη
κπνξεί ζπγθεθξηκκέλα λα νμχλεηαη ε ηαμηθή ζπλείδεζε θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε απνηειεζκαηηθή
πνιηηηθή δξάζε, απφ φιν θαη πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Έηζη δελ ζα είλαη
εχθνιν ζηνπο αζηνχο θαη ηνπο ξεθνξκηζηέο λα "θαπειψλνπλ" ηνπο ιατθνχο αγψλεο, λα
θαιιηεξγνχλ απηαπάηεο θαη λα ηνπο εθηνλψλνπλ, ε λα ηνπο θαλαιηδάξνπλ ζχκθσλα κε ηα δηθά
ηνπο ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο.
- Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα. Απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, ζην δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζην
δηαθνξεηηθά βαζκφ πνιηηηθήο δξάζεο, πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
Όκσο απηφ δελ ζεκαίλεη πψο ην ιατθφ θίλεκα ζην ζχλνιν ηνπ, δελ είλαη κηα εληαία πνιηηηθή
νληφηεηα θαη δχλακε. Όιεο νη επί κέξνπο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο έρνπλ ηα ίδηα
ζπκθέξνληα θαη ηνπο ίδηνπο θνηλνχο ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ, απηά ηνπο ηα ζπκθέξνληα.
Απηφ ζεκαίλεη, φηη αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, ζε
θαζέλα απφ απηά δελ αληηζηνηρνχλ θαη δελ πξνβάιινληαη δηαθνξεηηθνί πνιηηηθνί ζηφρνη (π.ρ.
άιινπ λα κηιάκε γηα αληηθαζηζκφ-δεκνθξαηία, άιινπ γηα αληηηκπεξηαιηζκφ - εζληθή αλεμαξηεζία
θαη άιινπ γηα ζνζηαιηζκφ). ε θάζε επίπεδν ζην φπνην νξγαλψλνληαη ιατθέο δπλάκεηο ε
πξνζπάζεηα είλαη λα θηλεηνπνηνχληαη θαη λα δξνπλ πνιηηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ θνηλνχ
ζηφρνπ, πνπ είλαη ε ιατθή εμνπζία θαη ν ζνζηαιηζκφο, Έηζη ε θάζε δχλακε πνπ νξγαλψλεηαη, κε
ηελ πνιηηηθή ηεο χπαξμε θαη δξάζε, ππεξεηεί ηνλ ίδην ζηφρν, ζην βαζκφ ησλ δπλάκεσλ θαη
δπλαηνηήησλ ηεο, πξάγκα πνπ απ’ ηε κηα νμχλεη ηελ ηαμηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ζπλεηδεηφηεηα θαη

απφ ηελ άιιε εκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία ιαζεκέλσλ νξγαλσηηθψλ ζρέζεσλ, φπνπ άιινη ζα
λνκίδνπλ φηη αγσλίδνληαη γηα ηελ θαιπηέξεςε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άιινη ζα πηζηεχνπλ φηη
αγσλίδνληαη γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ. Έηζη ζα ρηππεζεί έκπξαρηα θαη ε λννηξνπία φζσλ πηζηεχνπλ
φηη ε ζρεηηθή θάζε θνξά πνιηηηθή αλσξηκφηεηα δηαθφξσλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, είλαη
ιφγνο γηα λα δεκηνπξγνχληαη "ζηάδηα" ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αγψλα. Αθφκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
ρηππεζεί ζηελ πξάμε θαη θείλε ε νξγαλσηηθή κέζνδνο πνπ δεκηνπξγεί ζηξαβέο νξγαλσηηθέο
ζρέζεηο κέζα ζην ιατθφ θίλεκα θαη αλάκεζα ζηηο νξγαλσκέλεο ηνπ δπλάκεηο. Θα ρηππεζεί δειαδή
εθείλε ε κεζνδνινγία πνπ δεηάεη ηελ ηπθιή πεηζαξρία, αληί γηα ηελ ζπλεηδεηή θαη ππεχζπλε
ζπκκεηνρή, πνπ πξνσζεί ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αληί ηελ πνιχπιεπξε
δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ φιν πιεξέζηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ απ’ φινπο, πνπ
δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηηθή ηεξαξρία, αληί ηζνηηκία θαη πξαγκαηηθή ζπληξνθηθφηεηα.
- Γηα φινπο απηνχο ηνπ ιφγνπο ηα θιαζηθά κεησπηθά ζρήκαηα φρη κφλν δελ εμππεξεηνχλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά ηελ εκπνδίδνπλ. Γηα ηελ ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο δήζελ καδηθνπνίεζεο, ηα θιαζηθά κεησπηθά ζρήκαηα ππνβηβάδνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ αγψλα γηα «λα κελ κπνξνχλ έηζη λα ηξνκάδνπλ νη αλψξηκνη». Έηζη φκσο, κηθξή ε
θακκία ππεξεζία δελ πξνζθέξνπλ νη πην ζπλεηδεηνί ζηνπο ιηγφηεξν πνιηηηθνπνηεκέλνπο, αληίζεηα
ηνπο θαηαδηθάδνπλ ζηελ «κφληκε αλσξηκφηεηα», θαη αζθαιίδνπλ κφληκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηελ
δήζελ πνιηηηθή νξηκφηεηα.
Σελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο φιν θαη κεγαιχηεξεο θαη ζπλεηδεηήο νξγάλσζεο ησλ ιατθψλ
δπλάκεσλ, ηα θιαζηθά κεησπηθά ζρήκαηα ηελ βιέπνπλ ζαλ νξγαλσηίζηηθε αχμεζε ησλ κειψλ ηεο
θάζε κηαο μερσξηζηήο νξγάλσζεο θαη έηζη κεηαηξέπνπλ ηα φξγαλα ηνλ θάζε θνηλσληθνχ ρψξνπ ζε
ηφπν ςαξέκαηνο λέσλ κειψλ, θαη ηελ πνιηηηθά ηνπο πξαρηηθή, ηελ κεηαβάιινπλ ζε ζπλερή θαη
ζηείξα ζεσξεηηθή δηακάρε.
- Έηζη ηειηθά ηα καδηθά φξγαλα ζηα δηάθνξα επίπεδα καδηθήο νξγάλσζεο ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ
ζεσξνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ζαλ "αγσγνί" κεηαθνξάο ηεο «γξακκήο" θαη φρη ζαλ
νξγαλσκέλα θαη πνιηηηθά ππεχζπλα θνκκάηηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο πξαρηηθή.
ηε ζέζε ησλ θιαζηθψλ κεησπηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζα πξέπεη λα κπεη ε εηιηθξηλήο θαη μεθάζαξε
ζπλεξγαζία, πάλσ ζε κηα θνηλή ηδενινγηθή-πνιηηηθή βάζε θαη κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο
πνιηηηθήο πξαρηηθήο κε ζπγθεθξηκκέλν πεξηερφκελν. Έηζη νη ιατθέο δπλάκεηο πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζα νξγαλψλνληαη θάζε θνξά ζε θάπνην ζπγθεθξηκκέλν θνηλσληθφ ρψξν
ζα μέξνπλ γηαηί αγσλίδνληαη θαη ζα είλαη
[31]
ζε ζέζε λα απνθαζίδνπλ θαη λα ζπλαπνθαζίδνπλ κε άιινπο γηα ηε δξάζε ηνπο, πξάγκα πνπ ζα
βαζαίλεη θαη ζα νμχλεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζπλεηδεηφηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο γηα ηνλ
αγψλα.
Μφλνλ πάλσ ζ’ απηέο ηηο βάζεηο, ηεο εηιηθξηλνχο θαη μεθάζαξεο ζπλεξγαζίαο, ζα κπνξέζεη λα
ζηαζεί θαη λα είλαη απνδνηηθή γηα ηνλ αγψλα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ
νξγαλσκέλσλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ. Καη. απηή είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, γηα

λα κπνξέζεη κηα έκπξαρηε ζπλεξγαζία λα νδεγήζεη ζε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο νξγαλσκέλσλ
"ζηνηρείσλ" ζε αλψηεξν πνιηηηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν.
Γ. – ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ.
I. - Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ αγψλα.
Ο επαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο, φζν θαη αλ ζηεξίδεηαη ζηελ δχλακε ηεο εκπεηξίαο θαη ζσζηψλ
ζεσξεηηθψλ γεληθεχζεσλ, φζν θαη αλ ινγηθά απνδείρλεηαη ζαλ ν κνλαδηθφο ηξφπνο, γηα ηελ
αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αζηηθήο θπξηαξρίαο, κπνξεί λα παξακείλεη κηα "αθεξεκέλε"
ζεσξία ρσξίο πξννπηηθέο, φηαλ δελ πξαρηηθνπνηείηαη κέζα ζηα ίδηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ
γέλλεζαλ, φηαλ δελ ηαπηίδεηαη φιν θαη πην πνιχ κε ηηο άκεζεο θαη ηηο κάθξπλεο επηδηψμεηο θαη
ζπκθέξνληα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεζκέλνη ιατθψλ καδψλ.
Ο επαλαζηαηηθφο αγψλαο ινηπφλ δελ κπνξεί λα είλαη έλαο "αθεξεκέλνο αγψλαο", γηα ηελ
δεκνθξαηία, έμσ απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ θαη καθξπά απφ ηε ιχζε ηνπο.
Ζ πξαρηηθή ηνπ ξεθνξκηζκνχ πάληα πξνζπαζνχζε λα απνηάζζεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο ζηηο δηάθνξεο ζθνπηκφηεηεο πεξί "δεκνθξαηηθήο νκαιφηεηαο" θαη "νινθιήξσζεο ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ", απνζπψληαο έηζη νιφθιεξν ην ιατθφ θίλεκα απφ ηελ θνηλσληθή-ηαμηθή
ηνπ βάζε θαη ζηξέθνληαο ην βαζηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο, κέζα ζηα
πιαίζηα ησλ "αζηηθψλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ", πνπ ηνπο εμηδαλίθεπε.
Αθφκε θαη ζήκεξα, φπσο πξηλ απφ ηελ 21 Απξίιε ‘67 θαη παξά ηα 7 καο ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο,
νη θάζε είδνπο ξεθνξκηζηηθνί θνξείο εμαθνινπζνχλ λα νδεγνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ
θηλήκαηνο ζ' απηή ηελ σξαηνπνίεζε, ζηα ίδηα πιαζηά πξνβιήκαηα θαη ηηο ίδηεο απηαπάηεο.
Πξνσζνχλ έλα πνιηηηθάληηθν αγψλα ζθνπηκφηεηαο γηα "πεξηνξηζκέλεο δηεθδηθήζεηο", γηα "πιήξε
απνρνπληνπνίεζε", γηα "λέα δεκνθξαηία", απνθεχγνληαο λα δψζνπλ ζπγθεθξηκκέλν
θνηλσληθφ-ηαμηθφ πεξηερφκελν ζηνπο ιατθνχο άγνλεο. Ο θίλδπλνο λα ππνηαρηεί θαη πάιη ην ιατθφ
θίλεκα ζηελ ηαρηηθή ηεο "δηεθδίθεζεο" θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλδηαιιαγήο είλαη ζνβαξφο. Σν βάξνο
γηα λ’ απαιιαρηεί ζηαζεξά θαη ζπζηεκαηηθά ην ιατθφ θίλεκα απφ ηέηνηεο απηαπάηεο θαη ηέηνηα
πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, πέθηεη βαζηθά ζηηο πιάηεο ησλ πξσηνπνξηαθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ
δπλάκεσλ. Γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λ' αλαπηπρζεί επαλαζηαηηθφ ιατθφ θίλεκα ρσξίο βαζεηά θαη
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηνπ
πιεζπζκνχ, ζηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο επαλαζηαηηθέο δηαδηθαζίεο.
ν θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ δνχκε, γεκίδεη ηελ δσή ησλ θαηαπηεζκέλσλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηνπ
πιεζπζκνχ, κε ηελ θαηαλαγθαζηηθή κηζζσηή εξγαζία ζαλ εμαγνξά ηεο επηβίσζεο θαη κ’ έλα
ηεξάζηην πιήζνο πξνβιεκάησλ, ζαλ πεξηερφκελν ηνπ "ειεχζεξνπ ρξφλνπ". "Σεξάζηηα θαη
πνηθηιιφκνξθα πξνβιήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο δνπιεηάο, ηεο παηδείαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο
ςπραγσγίαο, ηεο μεθνχξαζεο, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο θαη
πεξηβάιινληνο, ησλ ζπλζεθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ηεο αδπλακίαο
ζπκκέηνρεο ζε θακκηά απφ ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δσή καο, απφ ηελ πην άκεζε θαη
θαζεκεξηλή. κέρξη ηελ πην γεληθή θαη ζπλνιηθή. Οιφθιεξνο ν ρξφλνο δσήο γεκίδεηαη κε ηέηνηνπ
είδνπο πξνβιήκαηα πνπ καο θαηαπηέδνπλ θαη καο θαηαζηξέθνπλ θαζεκεξηλά. Απηά ηα

πξνβιήκαηα νδεγνχλ ηνλ θάζε εθκεηαιιεπφκελν θαη θαηαπηεζκέλν ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο
ζεζκνχο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο θνξείο ελφο ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ δσήο θαη ελφο ηέηνηνπ
θνηλσληθνχ πιαηζίνπ πνπ δεκηνπξγεί ν θαπηηαιηζκφο. Όια απηά ηα πξνβιήκαηα απνηεινχλ ην
γεληθψηεξν θνηλσληθφ πξφβιεκα θαη ζηε ρψξα καο θαη είλαη ε βάζε ηνπ θνηλσληθνχ - ηαμηθνχ
αγψλα.
Αλ έηζη βιέπνπκε ηα θαζεκεξηλά απηά θαη γεληθά πξνβιήκαηα θαη αλ πάλσ
[32]
ζ' απηά θαη γηα ηελ ιχζε ηνπο, πξνσζνχκε ηνλ ιατθφ επαλαζηαηηθφ αγψλα, ηφηε είλαη βέβαην φηη ε
ηαμηθή ζπλείδεζε ζα νμχλεηαη θα ζα κεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηθή ζπλεηδεηφηεηα θαη νξγαλσκέλε
δξάζε απ’ φιν θαη πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξέπεη λα θνβφκαζηε φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο λα
ιχλεη πφηε-πφηε, κε πξαγκαηηθφ ή πιαζηφ ηξφπν, πξνζσξηλά ή πην κφληκα, νξηζκέλα απφ απηά ηα
πξνβιήκαηα, ζα νδεγήζεη ζε εθηφλσζε ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ. Καη απηφ γηαηί ε πνιηηηθή
ζπλείδεζε ζα είλαη αλεβαζκέλε θαη ζα ππάξρεη ε γλψζε, φηη γηα θάζε πξφβιεκα πνπ "ιχλεη" ην
αζηηθφ θαζεζηψο, ππάξρνπλ άπεηξα πνπ δελ κπνξεί λα ηα ιχζεη, εμ αηηίαο ηεο εθκεηαιιεπηηθήο θαη
θαηαπηεζηηθήο ηνπ θχζεο.
2.- Αλεμαξηεζία, απηνδπλακία θαη. δηεζληζκφο ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ
Διιάδα.
Κάζε ρψξα έρεη ηηο δηθέο ηεο ζπγθεθξηκκέλεο ζπλζήθεο χπαξμεο. Κάζε ιαφο έρεη ηα δηθά ηνπ
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηελ μερσξηζηή ηνπ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη
πνιηηηθή νληφηεηα. Απηέο νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ν θάζε μερσξηζηφο ιαφο, πξέπεη λα ππάξρνπλ
πνιηηηθά θαη λα βξίζθνπλ ηελ έθθξαζε ηνπο κέζα ζ’ έλα αληίζηνηρν ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα.
Απηή ε έθθξαζε δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ ην ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα πνπ γελληέηαη θαη
εμειίζεηαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ρψξα. Μφλν απηφ κπνξεί λα βιέπεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θνηλνηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο, κηαο θαη ηηο δεη θαη κηαο θαη
είλαη έλα θνκκάηη απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, απφ απηφ ηνλ ιαφ.
Δίλαη αλαγθαία ε αλεμαξηεζία ησλ ιατθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπο δπλάκεσλ
ζηελ θάζε ρψξα, ην ίδην θαη ζηελ Διιάδα. Αλεμαξηεζία ζεκαίλεη, φηη είλαη απηά ηα ίδηα ππεχζπλα
θαη θπξίαξρα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαρηηθήο ηνπο. Αλεμαξηεζία δελ
ζεκαίλεη θιείζηκν θαη απνκφλσζε ελφο θηλήκαηνο απφ ηα άιια. Γελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα
ππάξμεη ηέηνηα απνκφλσζε θαη θιείζηκν. Ζ ηεξάζηηα πείξα, αξλεηηθή θαη ζεηηθή φισλ ησλ
θηλεκάησλ, κεηαβηβάδεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη θαηλνχξγηεο θαηαρηήζεηο ζην ηδενινγηθφ θαη
νξγαλσηηθφ επίπεδν δηνρεηεχνληαη αξγά ή γξήγνξα παληνχ. Βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνχ θάζε
θηλήκαηνο λα αλαδεηάεη φιε απηή ηελ εκπεηξία θαη ηηο θαηαρηήζεηο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηνλ
αγψλα θαη ηηο ζπζίεο φισλ ησλ ιατθψλ θηλεκάησλ θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ θφζκν.
Γηα λα ππάξμεη απηή ε αλεμαξηεζία θαη ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα θαηαρηεζεί ε ηδενινγηθή, ε
πνιηηηθή, ε νξγαλσηηθή θαη ε πξαρηηθή απηνδπλακία ηνπ. Γηα λα θαηαρηεζεί απηή ε απηνδπλακία
ζα πξέπεη ην ιατθφ θίλεκα θαη νη επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο λα κάζνπλ λα βαζίδνληαη ζηηο δηθέο

ηνπο δπλάκεηο θαη ζηα δηθά ηνπο κέζα. O επαλαζηαηηθφο ιατθφο αγψλαο ζηελ Διιάδα ζα
ζηεξηψλεηαη, πάλσ ζ’ απηά πνπ ην ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα νηθνδνκεί κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο
θαη κε ηελ ππεχζπλε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθψλ ηνπ δπλάκεσλ. Σφηε ζα κπνξεί ε
βνήζεηα απφ άιια θηλήκαηα λα νδεγεί ζηελ απηφλνκε αμηνπνίεζε ηεο, ρσξίο ζπκβηβαζκνχο. Σφηε
ζα κπνξεί θαη ην ειιεληθφ ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα λα πξνζθέξεη ηελ ζπγθεθξηκκέλε ηνπ
βνήζεηα θαη ζε άιια θηλήκαηα.
Γηεζληζκφο δελ ζεκαίλεη ππνηαγή ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ελφο ιατθνχ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, ζηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ελφο άιινπ. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη
θαλέλα "θέληξν" πνπ λα θαζνξίδεη, κε ηα δηθά ηνπ απνθιεηζηηθά θξηηήξηα, ηί ζα θάλεη θαη ηί δελ ζα
θάλεη ην θάζε ιατθφ θίλεκα. Ο δηεζληζκφο γίλεηαη πξαγκαηηθφο θαη επαλαζηαηηθφο δηεζληζκφο,
κφλνλ φηαλ ππάξρνπλ θαη δξνπλ απηφλνκα θαη απηνδχλακα ηα ιατθά επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ζηηο
δηάθνξεο ρψξεο. Φπζηθά ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ιφγηα θαη ηηο "δηακαξηπξίεο
", αιιά εθθξάδεηαη έκπξαρηα, κε ζπγθεθξηκκέλε βνήζεηα θαη θαζαξέο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο θαη
αιιειεγγχεο.
[33]
3.- Ζ πξσηνβνπιία θχξηνο θαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο εμέιημεο ησλ ιατθψλ – ηαμηθψλ
αγψλσλ ελάληηα ζηα αθεληηθά θαη ην θξάηνο ηνπο.
Ζ παξάδνζε πνπ ππήξρε κέζα ζην ιατθφ θίλεκα λα θαζνξίδνπλ ειάρηζηνη άλζξσπνη ηεο "θνξπθήο
" ηελ πνξεία ηνπ αγψλα θαη ηηο κνξθέο πάιεο, καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε έιιεηςε επαλαζηαηηθήο
πξαρηηθήο θαη πξννπηηθήο, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αδξάλεηα απφ ηε κεξηά, θαη ηνλ
ζηείξν πξαρηηθηζκφ απφ ηελ άιιε, ζαλ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξαρηηθή ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ
ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ. Ζ αδξάλεηα έξρεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο εηηνπάζεηαο, ηεο απαηζηνδνμίαο
θαη ησλ γθξεκηζκέλσλ απηαπαηψλ, καδί θαη κε ηελ λννηξνπία πνπ ζπζηεκαηηθά έρεη θαιιηεξγήζεη
ν ξεθνξκηζκφο, φηη ρσξίο "ην θφκκα", ρσξίο ηελ "εγεζία" θαη ρσξίο ηελ "γξακκή", ηίπνηα δελ
κπνξεί λα θάλεη θαλείο. Καη αλ θάλεη, ηφηε είλαη "χπνπην" ζηνηρείν θαη ε πξαρηηθή ηνπ
"πξνβνθαηφξηθε". Γηαηί κφλνλ απηνί δήζελ "γλσξίδνπλ", ηί θαη πψο πξέπεη λα γίλεη.
Ο ζηείξνο πξαρηηθηζκφο είλαη ε κνλαδηθή δηέμνδνο πνπ πξνζθέξεηαη. Ζ έιιεηςε επαλαζηαηηθήο
πξννπηηθήο, ε απνπζία θάζε αλαλέσζεο θαη εκβάζπλζεο ζηελ ηδενινγηθή πνιηηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ν πεξηνξηζκφο ησλ κνξθψλ πάιεο ζηηο "δηεθδηθήζεηο ", ηηο "πξνθεξχμεηο " θαη ηηο
"γηνξηέο " δεκηνπξγνχλ εθηειεζηηθά φξγαλα κηαο γξακκήο, πνπ ιέλε θαη επαλαιακβάλνπλ
ζπλερψο ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, φζν θαη αλ πεξλάλε ηα ρξφληα, πνπ αζρνινχληαη φιν κε ηηο ίδηεο θαη ηηο
ίδηεο δνπιεηέο.
Μηα καηηά ζηηο κνξθέο αγψλα θαη νξγάλσζεο ησλ θνξέσλ ηνπ ξεθνξκηζκνχ, δείρλεη θαζαξά ηελ
ζπλερή επαλάιεςε ηνπο θαη κάιηζηα ηνλ ζπλερψο θαη απμαλφκελν πεξηνξηζκφ ζηα "λφκηκα"
πιαίζηα θαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο, επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο θαη. ηειεηέο.
Γηα ηηο ιατθέο θαη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα λα παξακείλνπλ κέζα ζ’ απηφ
ην βάιησκα θαη ηελ κνλφηνλε επαλάιεςε. Σν δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ν δηαθνξεηηθφο
ζηφρνο ηνπ αγψλα, θαζνξίδνπλ αλαγθαία θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηεμαγσγήο θαη πξνψζεζεο
απηνχ ηνπ αγψλα. Πξέπεη κέζα ζ’ φιεο ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, λφκηκεο θαη
παξάλνκεο, καδηθέο θαη πξσηνπνξηαθέο, λα κπνχλε ηα ζηνηρεία ηεο αλαλέσζεο, ηεο

επξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο θαη πάλσ απ’ φια ηεο πξσηνβνπιίαο ζηηο κνξθέο θαη ηηο
κεζφδνπο αγψλα θαη νξγάλσζεο.
Ζ έξεπλα θαη ν εθζπγρξνληζκφο είλαη ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ηελ πνιηηηθή θαη πξαρηηθή
πξσηνβνπιία ησλ ιατθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ λα εθθξαζζνχλ ζπγθεθξηκκέλα, κε
θαηλνχξγηεο κνξθέο πάιεο θαη νξγάλσζεο, πνπ λ’ αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηηο αλάγθεο πξνψζεζεο ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο, κε ην
θαπηηαιηζηηθφ ηκπεξηαιηζηηθφ θαζεζηψο. Πνιηηηθή πξσηνβνπιία αθφκε ζεκαίλεη άκεζε θαη
ππεχζπλε δξαζηεξηνπνίεζε, ελέξγεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκφ θαη έρνπλ
απνηειεζκαηηθφηεηα, ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηεο θάζε δπλαηφηεηαο πνπ ππάξρεη θαη αλαδήηεζε
ζπλερψο θαη πεξηζζφηεξσλ δπλάκεσλ θαη δπλαηνηήησλ, πνπ λα εληάζζνληαη κέζα ζηνλ
επαλαζηαηηθφ ιατθφ αγψλα.
Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΜΔΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΑΥΣΗΚΖ
Α.- Ζ νξγάλσζε καο.
ήκεξα εκείο νξγαλσλφκαζηε γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή
πξαρηηθή, κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπκε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ
Διιάδα, κε ζηφρν ηε ιατθή εμνπζία θαη ηε ζνζηαιηζηηθή αιιαγή ηεο θνηλσλίαο καο.
Δίκαζηε βαζηθά λέεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, αιιά δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ απνθαζίδνπκε θαη
θάλνπκε έκπξαρην θαη νξγαλσκέλν πνιηηηθφ αγψλα. Οη θάζε είδνπο δπλαηφηεηεο καο, θαζψο θαη ε
ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή βάζε καο, δηακνξθψζεθαλ θπξηψηεξα ζηελ επηαεηία 67-74, κέζα θαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ αγψλα ελάληηα ζηε δηθηαηνξία θαη ζην θαζεζηψο πνπ γελλάεη θαη ζηεξίδεη ηέηνηεο
δηθηαηνξίεο.
Ζ καρεηηθή αληίζηαζε, ην καδηθφ θνηηεηηθφ θίλεκα πνπ μεθίλεζε ην 72 θαη αλαπηχρζεθε ην 73, ε
ζπλείδεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ αγψλεο ζε άιινπο θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη πνπ εξρφηαλ ζε
φιν θαη κεγαιχηεξε ζχγθξνπζε κε ηα αδηέμνδα ησλ παξαδνζηαθψλ ξεθνξκηζηηθψλ θνξέσλ, ε
φμπλζε ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο ηεο εξγαηηθήο
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ηάμεο θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ γεληθψηεξα, θαη ηέινο νη αγσληζηηθέο, καρεηηθέο θαη επαλαζηαηηθέο
εκπεηξίεο ηεο απζφξκεηεο ιατθήο εμέξγεζεο ηνπ ΝΟΔΜΒΡΖ 1973 - πνπ είρε βαζηθέο θηλεηήξηεο
δπλάκεηο ηελ εξγαηηθή θαη ηε ζπνπδαζηηθή λενιαία - δεκηνχξγεζαλ κέζα ζηελ 7εηία ηεο ρνχληαο
ηηο λέεο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ζηε ρψξα καο.
Η.- Ζ καρεηηθή αληίζηαζε ζαλ ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξαρηηθή μεθίλεζε απφ ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο, φηη ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί
θαη λα ρηππεζεί κε ηηο ίδηεο κνξθέο αγψλα πνπ ππήξραλ ζηελ πεξίνδν ηεο "δεκνθξαηηθήο
νκαιφηεηαο". Μφλν δηακαξηπξίεο - θαηαγγειίεο - πηέζεηο ζηνλ "ζπκκαρηθφ παξάγνληα", δελ
ελνρινχζαλ θαζφινπ ηε ρνχληα θαη κφλν ζε ζπζίεο ρσξίο αληίθξπζκα θαη πξννπηηθή νδεγνχζαλ.
Δπηπιένλ, θαιιηεξγνχζαλ φιν θαη πην πνιχ ηελ εηηνπάζεηα θαη ηελ απαηζηνδνμία. θαη θπζηθά
ζήκεξα ε θπβεξλεηηθή αιιαγή ζηηο 24/7/74 θαζφινπ δελ ζεκαίλεη φηη ρηππήζεθε ην θαζεζηψο
πνπ γελλάεη, ζξέθεη θαη ζηεξίδεη δηθηαηνξίεο θαη ρνχληεο, φηαλ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ρηππήζεη
έλνπια θαη απνθαζηζηηθά ην ιατθφ θίλεκα.

Οη παξαδνζηαθνί θνξείο ηεο αξηζηεξάο δελ κπφξεζαλ νχηε λα πξνβιέςνπλ, νχηε λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ δηθηαηνξία. Μεηά ηελ επηβνιή ηεο δελ κπφξεζαλ λα αληηηάμνπλ κηα
νπνηαδήπνηε αληίζηαζε ελάληηα ηεο, πνπ λα βαζίδεηαη ζε αγψλα κε πξννπηηθή θαη ζηφρνπο, νη
νπνίνη λα εθθξάδνπλ ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Απηέο νη αδπλακίεο καδί
κε ηε ζπζζψξεπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ζηφρν ηνπ αγψλα, ηελ ζηξαηεγηθή
θαη ηελ ηαρηηθή, ηελ κεζνδνινγία θαη ηηο κνξθέο πάιεο, θαζψο θαη ε αθφξεηε γξαθεηνθξαηία πνπ
πξνζπαζνχζε λα θαηαπλίμεη θάζε ηη λέν θαη θάζε δχλακε πνπ ακθηζβεηνχζε ηελ "κνλαδηθφηεηα"
ηεο, νδήγεζαλ ζην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, πνπ αξρίδεη κε ηελ δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ ηνλ Φιεβάξε ηνπ
68.
Απηή ηελ θξίζε πξνζπάζεζαλ ζηελ αξρή λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζαλ επηθαληαθή, ζαλ κηα
δηάζπαζε ηεο "εγεζίαο" ηνπ ΚΚΔ. Γξήγνξα φκσο απνθαιχθζεθε ζε φιν ην βάζνο θαη ηελ έθηαζε
ηεο, ζαλ ζπλνιηθή θξίζε ηεο ειιεληθήο αξηζηεξάο, δειαδή ηνπ ίδηνπ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη
ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ. Απηή ε θξίζε νδήγεζε, κέζα απφ πνιιέο ζπγθξνχζεηο, απφ ηε
κηα ζηελ απνθάιπςε ηνπ ξεθνξκηζκνχ ζαλ ηέηνηνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ κέζα ζην ιατθφ θίλεκα θαη
απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ γέλλεζε λέσλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ, φζν θαη ζε άιιεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηνλ αγψλα.
Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ γίλεηαη αλαγθαζηηθά κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ
θαη απνθνκκέλα ε κηα απφ ηελ άιιε. Βαζηθνί ιφγνη απηήο ηεο αλαγθαζηηθά απνζπαζκαηηθήο
εμέιημεο, είλαη νη επίζεκνη θνξείο πνπ πξνυπάξρνπλ θαη κπινθάξνπλ νξγαλσηηθά ην κεγαιχηεξν
θνκκάηη ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, νη ζπλζήθεο ηεο δηθηαηνξίαο, ηα πνιιά θαη πνιχπινθα
πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ άκεζα θαη κε εληαίν ηξφπν λα αληηκεησπηζηνχλ, θαζψο θαη ην φηη
κφιηο ηφηε άξρηδε ε θξίζε θαη επξφθεηην λα επερηαζεί.
Γίλαλε πνιιέο πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζεί κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξαρηηθή. Πνιιέο απφ απηέο
πξνρσξάλε ιίγν θαη κεηά ζηακαηάλε, άιιεο δηαξθνχλ θαη θαηνξζψλνπλ λα πάξνπλ κηα
κνληκφηεηα, άιιεο ηέινο κπινθάξνληαη θαη μαλαγχξλαλε πίζσ ζηνλ ίδην ην ξεθνξκηζκφ, ή ζε
παξάγσγα ηνπ. Όκσο φιε απηή ε δηαδηθαζία αγψλσλ, ζπγθξνχζεσλ, ζχλζεζεο δπλάκεσλ
κπφξεζε λα δεκηνπξγήζεη ζην ηέινο κηα βάζε θαη έλα ζεκέιην, πάλσ ζην νπνίν λα κπνξεί λα
ζηεξηρηεί ε παξαπέξα εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπο. Απηή ε απνζπαζκαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ
επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ, δελ είλαη κφλν νξγαλσηηθή. Δίλαη επίζεο απνζπαζκαηηθή θαη φζνλ
άθνξα ηνπο ζηφρνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζπζπεηξψλνληαη θάζε θνξά θαη ηελ ζπγθεθξηκκέλε
ηαρηηθή πνπ αθνινπζάλε.
Ζ καρεηηθή αληίζηαζε, ζαλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ αγψλα ελάληηα ζηε ρνχληα, μεθηλάεη
βαζηθά απφ ηελ αληίζεζε γηα ην "εηξεληθφ πέξαζκα" θαη ηελ κε ρξεζηκνπνίεζε επαλαζηαηηθήο
θαη ιατθήο βίαο, απέλαληη ζηε βία θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηκπεξηαιηζηηθήο
εμνπζίαο. Δθαξκφδεη έηζη κηα βίαηα έλνπιε πξαρηηθή, ζαλ ηξφπν πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο θαη ζαλ
ακθηζβήηεζε ηεο παληνδπλακίαο ησλ κεραληζκψλ βίαο, απζαηξεζίαο θαη θαηαπίεζεο ηεο ρνχληαο,
πνπ ήηαλ ηφηε ν εθθξαζηήο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Γελ θαηφξζσζε φκσο, ζηηο αξρηθέο θάζεηο
αλάπηπμεο ηεο λα γεληθεπηεί ζαλ ζπγθεθξηκκέλε πξαρηηθή, γηαηί δελ κπφξεζε λα γεληθεπηεί ζε κηα
πην ζπγθεθξηκκέλε θαη ζπλνιηθή ηαμηθή αληίιεςε γηα ηνλ θνηλσληθφ αγψλα ζηε ρψξα καο. Όκσο
κέζα ζηνλ αγψλα, κε ηηο ζπγθεθξηκκέλεο εκπεηξίεο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ επίδξαζε ηεο αλάπηπμεο

ηνπ καδηθνχ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά θαη ησλ άιισλ αγψλσλ ζηνπο δηάθνξνπο, θνηλσληθνχο
ρψξνπο, νη δπλάκεηο ηεο καρεηηθήο αληίζηαζεο νδεγνχληαη ζε κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ηεο
αλάγθεο γηα
-35ζπλνιηθφ ηαμηθφ αγψλα. Απηφ δελ ζήκαλε φηη ε αξρηθή αληίζεζε εγθαηαιείθηεθε, αιιά αληίζεηα
πινπηίζηεθε κε ηελ δηακφξθσζε, δηαθνξεηηθψλ απφ ηνλ ξεθνξκηζκφ, ζηφρσλ, κεζνδνινγίαο,
ηαρηηθήο θαη ζπγθεθξηκκέλνπ ηξφπνπ δξάζεο. Έηζη θαηφξζσζε λα επηδήζεη θαη λα γεληθεπηεί (ζαλ
θαηλνχξγηα δειαδή πνιηηηθή δχλακε), δειαδή λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαπέξα
αλάπηπμε ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα.
2. Σν καδηθφ θνηηεηηθφ θίλεκα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 72 θαη πήξε κεγάιε έθηαζε ζηελ
δηάξθεηα ηνπ 73 νδήγεζε ζε ζπγθεθξηκκέλνπο αγψλεο ελάληηα ζηελ δηθηαηνξία θαη ήηαλ έλαο
άιινο παξάγνληαο πνπ βνήζεζε ζηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ.
Απηνί νη αγψλεο είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζαξά αληηθαζεζησηηθφ ραξαθηήξα, παξά ηηο
πξνζπάζεηεο νξηζκέλσλ "θνκκαηηθψλ εγεζηψλ", ηεο αζηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ηνπ ξεθνξκηζκνχ
θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο λα ηνλ
θξχςνπλ, λα ηνλ δηαζηξεβιψζνπλ θαη λα ηνλ εθηνλψζνπλ κέζα ζηα θαλάιηα ηεο απιήο αληίζεζεο
κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρνχληαο. Οη έκπξαρηεο εκπεηξίεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο νδήγεζαλ ζηε
δηακφξθσζε επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ κε ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα
ζηελ Διιάδα. Σν θνηηεηηθφ θίλεκα ήηαλ ε βαζηθή δχλακε πνπ άλνημε ην πεδίν ηνπ αγψλα ζε
καδηθφ επίπεδν ην 72-73. Έηζη μεθηλψληαο απφ ηα ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα, ζχληνκα
ζεκαληηθέο δπλάκεηο νδεγήζεθαλ ζηε γεληθψηεξε θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο ηνπ ζπλνιηθνχ
ηαμηθνχ αγψλα.
3.- Δπί κέξνπο ηαμηθνί αγψλεο ζε άιινπο θνηλσληθνχο ρψξνπο. Παξάιιεια κέζα ζηηο ζπλζήθεο
ηεο δηθηαηνξίαο, ηα νηθνλνκηθά-θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ
εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνί» νμπλφληνπζαλ.
Ζ αληθαλφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ θνξέσλ λα αλαπηχμνπλ έλα νπνηνδήπνηε απνηειεζκαηηθφ
αγψλα θαη ε αδπλακία ηνπο λα δψζνπλ κηα επαλαζηαηηθή πξννπηηθή γηα ξηδηθή αιιαγή ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζθφξπηδε απνγνήηεπζε αιιά θαη πξνβιεκαηηζκφ. Απηή ε θαηάζηαζε
νδεγνχζε ζπζηεκαηηθά ζε κηα γεληθψηεξε φμπλζε ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο.
Ζ αλάγθε πνπ ππήξρε, θαη ππάξρεη, λα παίξλεη ζπγθεθξηκκέλν πεξηερφκελν ν θάζε επί κέξνπο
αγψλαο, ζηνλ θάζε θνηλσληθφ ρψξν θαη ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο, θαζψο θαη ε αλάγθε απηφ ην
πεξηερφκελν λα ζπλδέεηαη απφ ηελ αξρή κε ηνλ γεληθψηεξν ζηφρν ηνπ αγψλα θαη αληίζηξνθα ν
ζηφρνο θαη ε πξννπηηθή κε ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, γηλφηαλε έκπξαρηε εκπεηξία θαη
βνεζνχζε λα δηακνξθψλνληαη θαηλνχξγηεο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο θαη λα ζηαζεξνπνηνχληαη φζεο
ήδε είραλ δεκηνπξγεζεί.
4. Οη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο – ε νξγάλσζε καο ζήκεξα. Ζ απζφξκεηε ιατθή εμφξκεζε ηνπ
ΝΟΔΜΒΡΖ 73 ήηαλ ην απνθνξχθσκα ησλ αγψλσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο ζηε ρψξα καο κεηά ην
ηέινο ηνπ εκθχιηνπ πφιεκνπ. Απηή ε εμέγεξζε θαηάζηξεςε ηελ «νκαινπνίεζε» πνπ επηρεηξνχζε
ηφηε ην θαζεζηψο, δειαδή ηελ «νκαινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δσήο» κε θνξέα θαη εθθξαζηή ηελ

ίδηα ηε ρνχληα. απφ ηελ άιιε κεξηά έθαλε ζπλεηδεηή θαη επηηαρηηθή ηελ αλάγθε, λα πξνρσξήζνπλ
νη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο πνπ κέρξη ηφηε είραλ δηακνξθσζεί ζε κηα πξψηε ζπζπείξσζε
δπλάκεσλ, ζηε βάζε ηεο θνηλήο πξννπηηθήο θαη κηαο πην εληαίαο πνιηηηθήο πξαρηηθήο θαη
ηαρηηθήο. Απηή ε ζπζπείξσζε ζα έπξεπε λα εθθξαζζεί θαη ζε έλα αλψηεξν νξγαλσηηθφ επίπεδν
πνπ ζα μεπεξλνχζε ηηο κέρξη ηφηε απηφλνκεο νκάδεο. Μηα ηέηνηα νξγάλσζε ζαλ θνξέαο πην
ζπλνιηθήο πνιηηηθήο αληίιεςεο θαη πξαρηηθήο, ζπλδπαδφηαλε θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη απηή ε
νξγάλσζε δελ ζα ήηαλ, νχηε φηη κφλν κέζα απ΄ απηφ ζα μεπεδνχζε, ν «επαλαζηαηηθφο θνξέαο»,
ζα ήηαλ έλα βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Μεηά ηνλ ΝΟΔΜΒΡΖ 73 θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα κέρξη ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή, γίλαλε πνιιέο
πξνζπάζεηεο γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο, πξψηεο επξχηεξεο ζπζπείξσζεο
επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ. Μέζα ζ’ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο έγηλε θαλεξφ, φηη δελ κπνξεί λα γίλεη
ζηαζεξή θαη φρη επθαηξηαθή νξγαλσηηθή ζπζπείξσζε, ρσξίο λα ππάξμεη ηαπηφρξνλα θαη ε
αλψηεξε πνιηηηθή ελφηεηα ησλ δηαθφξσλ δπλάκεσλ. Έηζη έγηλε αθφκε θαλεξφ φηη κηα ηέηνηα
ελσηηθή δηαδηθαζία δελ ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ρσξίο επί κέξνπο ζπγθξνχζεηο, ζθιεξέο
πνιιέο θνξέο. Ζ θπβεξλεηηθή αιιαγή ηεο 24/7/74, πνπ έγηλε πξηλ πξνιάβεη λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζεί θάπνην απνηέιεζκα, δεκηνχξγεζε θαη νξηζκέλεο θπγφθεληξεο ηάζεηο πνπ
αξληφληνπζαλ πηα φηη ππήξραλ νη ίδηεο αλαγθαηψηεηεο. Απηέο νη ηάζεηο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο,
δπζθφιεςαλ θαη εκπφδηζαλ απηή ηε πξνζπάζεηα, καδί θαη κ’ φζνπο δελ κπνξνχζαλ λα
μεπεξάζνπλ ηα νξγαλσηίζηηθα ζρήκαηα ηεο «δίθεο ηνπο νκάδαο», πνπ δελ είραλ δειαδή
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ηελ αληίιεςε φηη απνηεινχλ έλα κφλν «ζηνηρείν», έλα κφλν θνκκάηη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη
ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ.
Φπζηθά ε πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ ηειεπηαία θπβεξλεηηθή αιιαγή θαη ζηε βάζε πηα
ησλ λέσλ ζπλζήθσλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγφληνπζαλ. ε φιε απηή ηελ πεξίνδν θαη κεηά
ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή, ε πξνζπάζεηα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελφηεηα δελ ζεκαίλαλε ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο άκεζεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο, αιιά αληίζεηα ηελ είραλ γηα πξνυπφζεζε.
ήκεξα είκαζηε νξγαλσκέλνη γηα λα κπνξνχκε λα δξνχκε ζαλ έλα θνκκάηη ηνπ ιατθνχ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, γηα λα κπνξνχκε, ζην κέηξν ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ καο,
λα εθθξάδνπκε κε κηα θάπνηα απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο εηδηθφηεξεο θαη ηηο πην γεληθέο αλάγθεο ηνπ
ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ αγσλίδεηαη γηα ηε ιατθή εμνπζία θαη ην ζνζηαιηζκφ. Σελ ίδηα αλάγθε γηα
αληίζηνηρε νξγάλσζε θαη δξάζε βιέπνπκε γηα θάζε πνιηηηθή νκάδα, πνπ έρνληαο ηνπο ίδηνπο
βαζηθά ζηφρνπο, έρεη θαηαλνήζεη θαη ηε ζεκαζία ηεο άκεζεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο πνπ είλαη ε
κφλε πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζεη απφ ηε βάζε θαη κέζα ζηνλ αγψλα,
ηδενινγηθά-πνιηηηθά- νξγαλσηηθά, ην . ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα κε ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο,
ηελ δηθή ηνπ πξννπηηθή, ηελ δηθή ηνπ ηαρηηθή θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο θαη κνξθέο νξγάλσζεο
θαη αγψλα.
Αληίζεηα δελ βιέπνπκε θαζφινπ ηελ αλάγθε, εκείο νη ίδηνη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη λα
εθθξάζνπκε νιφθιεξν ην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο. Κάηη ηέηνην
νπσζδήπνηε δελ είλαη κε θαλέλα ηξφπν, ζηφρνο ηεο δνπιείαο καο.

Θα βνεζήζνπκε θαη ζα ζπκκεηάζρνπκε φπσο θαη φπνπ κπνξνχκε, γηα ηελ απηφλνκε νξγάλσζε
ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, δελ ζα δηεθδηθήζνπκε φκσο κε δνγκαηηθφ ηξφπν φηη εκείο εθθξάδνπκε ην
ιατθφ θίλεκα.
Θα ζπκβάιινπκε κε ηε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή καο πξαρηηθή ζηελ αλάπηπμε ιατθψλ αγψλσλ
πξνο ην ζηφρν ηεο ιατθήο εμνπζίαο θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ, δελ έρνπκε φκσο ηελ απηαπάηε φηη εκείο
θάλνπκε, ή φηη εθθξάδνπκε φινπο ηνπο ιατθνχο αγψλεο.
Θα ζπκκεηάζρνπκε θαη ζα ζηεξίμνπκε απφ ηε πιεπξά καο ηνλ ηαμηθφ αγψλα, γηα ηελ
επαλαζηαηηθή αιιαγή ζηε ρψξα καο, δελ ζα είκαζηε φκσο εκείο πνπ ζα θάλνπκε ηελ επαλάζηαζε.
Σελ επαλάζηαζε ζα ηελ θάλεη θαη ζα ηε ζηεξίδεη ην ζχλνιν ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη έλνπινπ ιατθνχ
θηλήκαηνο.
Θα ζπκκεηάζρνπκε θαη ζα ζπκβάιινπκε ζε φιεο ηηο πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινέλα θαη
κεγαιχηεξε ελφηεηα ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ δελ ζα γίλνληαη κε επθαηξηαθνχο ηξφπνπο
γηα απηνπξνβνιή, αιιά ζα γίλνληαη κέζα ζηελ θνηλή πνιηηηθή πξαρηηθή, ρσξίο λα απνβιέπνπκε
ζηε ζπλερή απηνδηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ νξγαλσηηθνχ καο ζρήκαηνο.
Ζ αλάγθε ινηπφλ λα πξνσζεζεί απηή ε ελφηεηα ζε έλα πξψην, κα νπζηαζηηθφ βήκα, κε κηα πην
ζπγθεθξηκκέλε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή βάζε θαη ζε κηα αλψηεξεο κνξθήο νξγάλσζε δπλάκεσλ
πνπ λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο επί κέξνπο εκπεηξίεο, εθθξάδεηαη κε φιν εηνχην ην
ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ-αγσληζηηθφ θείκελν θαη ζηεξίδεηαη ζε έλα θνκκάηη ησλ ιατθψλ
επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ, απηέο πνπ ζήκεξα απνηεινχλ ηελ νξγάλσζε καο.
Β. – Ζ πνιηηηθή πξαρηηθή καο.
Οιφθιεξε ε πξνεγνχκελε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δηαθφξσλ δπλάκεσλ πνπ ζήκεξα
νξγαλσλφκαζηε, είλαη ε πξαγκαηηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία γεληθεχζακε θαη ζπλζέζακε ηηο
εκπεηξίεο καο. Απηή ε γελίθεπζε θαη ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο εκπεηξηψλ καο, ήηαλ αλαγθαία απφ
ηελ κηα κεξηά γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε ηα ιάζε, ηεο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο καο,
θαη απφ ηελ άιιε γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε παξαπέξα, κε θνηλή ηδενινγηθή θαη
πνιηηηθή βάζε, κε ζπγθεθξηκκέλν πξφγξακκα δνπιεηάο θαη κε έλα ζπιινγηθφ ηξφπν λα
ιεηηνπξγνχκε θαη λα δξνχκε, γλσξίδνληαο θαη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε θάζε
θνξά. Απηή ε ίδηα ε πνιηηηθή καο δξαζηεξηφηεηα πξνθάιεζε θαη ηελ θξηηηθή ερηίκεζε ηεο κέρξη
ηψξα δξάζεο καο θαη κε απηή ηελ έλλνηα κπνξνχκε λα δερηνχκε θαη λα ζπδεηήζνπκε ηελ
νπνηαδήπνηε θξηηηθή κέζα ζηελ πνξεία ηνπ θνηλνχ αγψλα. Ζ ζεκεξηλή γελίθεπζε ηεο εκπεηξίαο
καο, γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηνπ
δπλάκεσλ, καο πξνζδηνξίδεη εθηφο απφ ηνλ ζηφρν ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα θαη ηελ
ηαρηηθή, ηηο κνξθέο θαη ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη δξάζεο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο
άκεζεο πνιηηηθήο καο πξαρηηθήο.
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Ζ άκεζε πνιηηηθή πξαρηηθή καο πξέπεη λα εθθξάδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη λα
νδεγεί ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζηφρνπ. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνσζεί ηελ νξγάλσζε
ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ επηηπρία ησλ επηκέξνπο ιατθψλ αγψλσλ.

1. - Πξνπαγάλδα. Ζ πνιηηηθή καο πξαρηηθή ζθνπεχεη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθνκκέλεο
πξνπαγαλδηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πνιηηηθή πξνπαγάλδα δελ γίλεηαη γηα απηνδηαθήκηζε θαη
απηνπξνβνιή, δελ επαλαιακβάλεη κνλφηνλα ηα ίδηα θαη ηα ηδία ρηιηνεηπσκέλα πξάγκαηα, δειαδή
νξηζκέλεο γεληθέο αιήζεηεο πνπ είλαη ζε φινπο καο γλσζηέο. Γελ "απαηηεί" κε αθεξεκέλν ηξφπν
ηελ ιχζε ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ θαη πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, δελ δεηάεη ηε ιχζε ηνπο κε
θάπνην κεηαθπζηθφ ηξφπν απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο εθκεηαιιεπηέο, δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν
ζ' απηνχο, δελ ζθνπεχεη ηέινο ζηελ πξνβνιή ελφο άιινπ "θαζνδεγεηηθνχ" θέληξνπ πνπ δεηάεη λα
πείζεη ηηο κάδεο γηα ηελ αιήζεηα ησλ ιεγφκελσλ ηνπ.
Ζ πξνπαγάλδα είλαη ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή πξαρηηθή πνπ απνθαιχπηεη φζα νη κεραληζκνί θαη
ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπ θαζεζηψηνο θξχβνπλ, δηαζηξεβιψλνπλ θαη ζπζθνηίδνπλ.
Απεπζχλεηαη ζηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο θαη θαηαπηεδφκελνπο θαη πξνζπαζεί λα απνθαιχςεη ηα
θαζεκεξηλά θαη ηα γεληθψηεξα αίζρε ηνπ θαζεζηψηνο, πνηνχο κεραληζκνχο ρξεζηκνπνηεί γηα λα
ζηεξίδεη ηελ εμνπζία ηνπ, πνηνχο ηξφπνπο αθνινπζεί γηα λα κεγαιψλεη ηα θέξδε ηνπ. Ζ
πξνπαγάλδα πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη, κε ηελ πξνβνιή ζπγθεθξηκκέλσλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ, ζηελ
αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απηννξγάλσζεο ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ.
Δπηρεηξεί ηέινο λα αληηθξνχζεη ηηο ζπθνθαληίεο πνπ εμαπνιχνπλ ελάληηα ζην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο
επαλαζηαηηθέο ηνπ δπλάκεηο ηα θάζε είδνπο φξγαλα ηνπ θαζεζηψηνο, θαη πνπ φζν ν ιατθφο
επαλαζηαηηθφο αγψλαο ζα αλαπηχζζεηαη θαη ζα νμχλεηαη, ζα γίλνληαη φιν κεγαιχηεξεο θαη
βξσκεξφηεξεο.
Με κηα ηέηνηα αληίιεςε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ φπνην γίλεηαη ε πνιηηηθή πξνπαγάλδα είλαη
δηαθνξεηηθφο. Γελ κπνξεί θαη δελ ζα αξθεζηεί λα ρξεζηκνπνίεη κφλν ηηο θιαζζηθέο κνξθέο. Γελ
ζα είλαη κηα ζπλερήο επίθιεζε ζηνπο άιινπο γηα λα αγσληζηνχλ, έζησ γηα ηα πην ζσζηά θαη δίθαηα
πξάγκαηα. Θα είλαη θαη έκπξαρηε, ζα πξνζπαζεί λα δείμεη κε άκεζν πξαρηηθφ ηξφπν, κε ηε δχλακε
θαη ηελ ελέξγεηα πνπ θάζε ζπγθεθξηκκέλε πξάμε απνδεζκεχεη, εθείλν πνπ ηφλνη ραξηηνχ δελ
κπνξνχλ θαη δελ κπνξνχλ θαη δελ αξθνχλ. Απηφ ζεκαίλεη ηέινο, πσο κέζα ζηε πξνπαγάλδα είλαη
θαη φια φζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πιηθψλ κέζσλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ
θαιπηέξεπζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
2. - Ζ νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπο. Ζ πνιηηηθή καο πξαρηηθή ζθνπεχεη ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηεο νξγάλσζεο ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ καο. Ζ
επέρηαζε, ε ζηαζεξνπνίεζε, ην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ μεθαζάξηζκα θαη αλέβαζκα καο, είλαη
απφ ηε κηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκκέλεο πνιηηηθήο πξαρηηθήο ζε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο
ρψξνπο θαη πεηπρεκέλσλ πξνπαγαλδηζηηθψλ ελεξγεηψλ θαη απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηήξημε θαη ην αλέβαζκα ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο γεληθψηεξεο πνιηηηθήο
πξαρηηθήο θαη ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ ελεξγεηψλ.
Ζ πξνζπάζεηα ινηπφλ ζπζπείξσζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο πνπ γίλεηαη, ζε φζν πην μεθάζαξε
γίλεηαη ζήκεξα ηδενινγηθή -πνιηηηθή- νξγαλσηηθή βάζε, είλαη βαζηθφο καο ζηφρνο. Παξάιιεια
ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα αλαπηχζζνπκε ζπλέρεηα απηή ηε βάζε, ψζηε λα είλαη ζχκθσλε θαη λα
αληαπνθξίλεηαη ζηηο φιν θαη πην απαηηεηηθέο αλάγθεο ηνπ αγψλα. Πξέπεη πάλησο λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, φζν γίλεηαη πην μεθάζαξα, φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ζπζπείξσζε θαη
αλάπηπμε έμσ απφ ηελ πξαρηηθή, έμσ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα.
' απηή ηελ νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα ζα δεηήζνπκε ηελ βνήζεηα θαη ηελ ζπκκεηνρή φζσλ
πηζηεχνπλ ζηνπο ίδηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνζπαζνχκε λα βνεζήζνπκε θαη λα
βνζεζνχκε έκπξαρηα κε θάζε αληίζηνηρε νξγαλσκέλε πνιηηηθή πξνζπάζεηα, κέζα απφ
ζπγθεθξηκκέλε ζπλεξγαζία, ζα πξέπεη αθφκε λα ηνλίζνπκε ηελ ζεκαζία κηαο ζνβαξήο
νηθνδνκήο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ην ζηέξησκα ηεο νξγαλσηηθήο πξνζπάζεηαο θαη γηα ηελ
δηεμαγσγή ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα. Παξάιιεια, ε νξγαλσηηθή καο πξνζπάζεηα ζα
πξέπεη λα ιάβεη ππ' φςε ηεο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηνλ
αληίπαιν, πνπ είλαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο - ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο.
Έρνπκε ζπλείδεζε φηη ε πνιηηηθή καο δξάζε, πνπ γίλεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ
ιατθή εμνπζία θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ, βγαίλεη έμσ απφ ηα πιαίζηα πνπ βάδεη ην θαζεζηψο
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γηα ηνλ πνιηηηθφ αγψλα. Θα θξνληίζνπκε ινηπφλ γηα ηελ παξαλνκία, ηηο παξάλνκεο δνκέο θαη
κεραληζκνχο θαη γηα ηα απαξαίηεηα ζπλσκνηηθά κέηξα θαη δελ ζα πξνρσξάκε κε ηελ αληίζεζε ηεο
«λφκηκεο» θαη ηεο «παξάλνκεο» δξαζηεξηφηεηαο, πξάγκα πνπ είλαη ζνβαξφ ιάζνο, αιιά αληίζεηα
ζα ζπκβάιινπκε ζπγθεθξηκκέλα ζηελ ζχλζεζε εθείλεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα γίλεη
«λφκηκα» θαη εθείλεο πνπ δελ κπνξεί.
3. - Ζ επαλαζηαηηθή βία. Ζ πνιηηηθή καο πξαρηηθή ζθνπεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία, ηελ δηεμαγσγή
θαη ηε πξνπαγάλδηζε ηεο ιατθήο θαη επαλαζηαηηθήο βίαο. Δπεηδή μέξνπκε φηη ην θαζεζηψο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθεο εμνπζίαο, γηα λα θηππήζεη ην ιατθφ θίλεκα θαη ηηο επαλαζηαηηθέο
ηνπ δπλάκεηο, γηα λα αλαθφςεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ, ρξεζηκνπνηεί
θάζε κνξθή θαη φξγαλν ηεο θξαηηθήο βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο, πξνεηνηκαδφκαζηε απφ ηψξα θαη
ζπλερψο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Δπεηδή αθφκα μέξνπκε φηη ε θαηάρηεζε ηεο ιατθήο εμνπζίαο
θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ πεξλάεη κέζα απφ ηελ νινθιεξσηηθή βίαηα θαη έλνπιε ζχγθξνπζε κε ηελ
θαπηηαιηζηηθή-ηκπεξηαιηζηηθή εμνπζία, ζα πξνεηνηκαδφκαζηε απφ ηψξα θαη ζπλέρεηα γη’ απηήλ.
Κάζε θνξά πνπ ε αλνηρηή θαη απξνθάιππηε βία ηνπ θαζεζηψηνο ζα πξνζπαζεί λα ρηππήζεη ηηο
ιατθέο δπλάκεηο θαη λ' αλαθφςεη ηνπο άγνλεο ηνπο, ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα ηελ
αληηκεησπίζνπκε κε ηελ επαλαζηαηηθή βία, γηαηί αιινηψηηθα ν θάζε επηκέξνπο αγψλαο θηλδπλεχεη
λα έρεη κφληκε απνηπρία, ή αθφκα ρεηξφηεξα, θάζε ζηηγκή ην ιατθφ θίλεκα ζα θηλδπλεχεη λα
δηαιπζεί, αλ νη αγψλεο ηνπ δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν γηα ην θαζεζηψο. απφ ηελ άιιε
κεξηά, επεηδή ηίπνηα πνπ λα ζίγεη νπζηαζηηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εθκεηαιιεπηψλ-θαηαπηεζησλ
δελ πξφθεηηαη λα δνζεί, κε φζεο δηακαξηπξίεο, θαηαγγειίεο θαη πηέζεηο θαη αλ θάλνπκε, ζα πξέπεη
καρεηηθά λα ηα απαηηνχκε θαη λα ηα θεξδίδνπκε, ελάληηα ζηε δχλακε ηεο βίαο, ηεο απζαηξεζίαο
θαη ηεο θαηαπίεζεο πνπ δηαζέηνπλ νη εθκεηαιιεπηέο-θαηαπηεζηέο θαη ην θξάηνο ηνπο.
Κάζε θνξά πνπ ε βία ηνπο ζα ρηππάεη ηνπο ιατθνχο αγψλεο θαη ηηο πξσηνπνξηαθέο δπλάκεηο, ζα
πξέπεη λα μέξεη πψο ζα ρηππεζνχλ θη απηνί. Θα πξέπεη λα ζπάζεη ην κνλνπψιην, πνπ έρνπλ απηνί
θαη πνπ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν θξαηάλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα ην θξάηνο ηνπο, ην

κνλνπψιην ηεο βίαο, πνπ δεκηνπξγεί ζπλέρεηα ζχκαηα θαη θαηαζηξνθέο κέζα ζηηο ιατθέο
δπλάκεηο.
Γηα λα κπνξέζεη ην ιατθφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα λα δηεμάγεη ζσζηά ηελ άζθεζε ηεο ιατθήο θαη
επαλαζηαηηθήο βίαο πξέπεη λα απνρηεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο πιηθέο δπλαηφηεηεο, απφ ηηο
απινχζηεξεο κέρξη ηηο δπζθνιψηεξεο. Ζ ρξήζε ηεο επαλαζηαηηθήο βίαο ζθνπεχεη επίζεο ζηελ
φμπλζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη
θαηαπηεδφκελσλ, κε ζηφρν ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ επαλαζηαηηθφ ιατθφ
αγψλα.
ηελ πξννπηηθή ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ, πηζηεχνπκε φηη
γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη ην ζηέξησκα ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, γηα λα είλαη θαη
ζηεξίγκαηα γηα παξαπέξα πξνψζεζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα, ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγνχληαη εζηίεο θαη ζεκεία "ιατθήο εμνπζίαο", πνπ ζα ακθηζβεηνχλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ
θαπηηαιηζηηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πιήξε θπξηαξρία θαη εμνπζία ησλ εθκεηαιιεπηψλ
θαη θαηαπηεζηψλ θαη ηνπ θξάηνπο ηνπο.
4.- Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη αγψλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ ηαμηθψλ
ζπγθξνχζεσλ ζε θάζε θνηλσληθφ ρψξν θαη ηνκέα.
Όπσο είδακε είλαη αλάγθε λα ελσζνχλ πξαγκαηηθά νη δηάθνξεο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο,
κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο αγψλσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηνλ θάζε θνηλσληθφ ρψξν,
ζηνλ θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζην θάζε επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη
δξάζεο. Δίλαη αλάγθε λα ελσζνχλ νη δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ζηηο επηδηψμεηο ηνπο, ζηνπο
ζηφρνπο ηνπο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αγσλίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Γηα
λα πξνρσξάεη απηή ε ελφηεηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αγψλσλ
ηνπ, πξψηα απ’ φια ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ε ελφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ
αγψλα. Κάζε επηκέξνπο αγψλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ, δειαδή θάζε αγψλαο πνπ γίλεηαη γηα ηελ θαιπηέξεςε ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
δσήο καο, φηαλ γίλεηαη κε ηελ παξαπάλσ αληίιεςε θαη κέζνδν, είλαη ηαπηφρξνλα θαη πνιηηηθφο
αγψλαο, θαη θάζε πνιηηηθφο αγψλαο πνπ γίλεηαη
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φρη γηα αθεξεκέλεο αξρέο, αιιά ζηε βάζε ζπγθεθξηκκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη κε πξννπηηθή ηελ
θαιπηέξεςε ηεο δσήο καο, είλαη θαη νηθνλνκηθφο αγψλαο.
- Θα πξέπεη ινηπφλ ν θάζε αγψλαο λα κπνξεί λα έρεη κέζα ηνπ έλα γεληθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα ηνλ
ζπλδέεη κε φινπο ηνπο άιινπο αγψλεο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Σαπηφρξνλα απηφ ην γεληθφ
πεξηερφκελν πξέπεη λα κπνξεί λα εθθξάδεηαη ζπγθεθξηκέλα θαη λα απνηειεί αληηθείκελν άκεζεο
θαη έκπξαρηεο εθαξκνγήο.
- Πηζηεχνπκε φηη ην πεξηερφκελν πνπ δίλεηαη απφ ην ζχλζεκα "ΗΓΟΤΡΟ ΜΗΘΟ", είλαη
ηέηνην πνπ κπνξεί λα έρεη φια απηά ηα ζηνηρεία κέζα ηνπ, θαη απφ ηψξα θαη ζηελ εμέιημε ηνπ
αγψλα. Αθφκε απηφ ην πεξηερφκελν κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειεί κφληκε
βάζε ησλ ιατθψλ αγψλσλ, κε επαλαζηαηηθή πξννπηηθή.

- "ΗΓΟΤΡΟ ΜΗΘΟ" γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, γηα φινπο ηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο θαη
θαηαπηεδφκελνπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ είλαη γεληθφ θαη άθνξα θαη ελδηαθέξεη ην ζχλνιν ηνπ ηνπ
ιατθνχ θηλήκαηνο, κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε ζπγθεθξηκκέλα ζπλζήκαηα αγψλα, ζε θάζε
ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ρψξν. Σαπηφρξνλα απηφ ην πεξηερφκελν είλαη πνιχ ζπγθεθξηκκέλν γηαηί
δειψλεη ηελ απαίηεζε θαη ην δηθαίσκα πνπ έρνπκε φιν καο λα κπνξνχκε λα δνχκε κε ηηο
θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ ην πψο εμειίζζνληαη νη "νηθνλνκηθέο θξίζεηο" ηνπ
ζπζηήκαηνο, πνπ απηφ ην ίδην ηηο δεκηνπξγεί, αλεμάξηεηα απφ ηηο καλνχβξεο πνπ θάλνπλ νη
θαπηηαιηζηέο - ηκπεξηαιηζηέο γηα λα απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη λα δηαησλίδνπλ ηελ
εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζε, ηειηθά δειαδή, ελάληηα ζ’ απηνχο. Αλ νη θαπηηαιηζηέο ηκπεξηαιηζηέο, καλνπβξάξνληαο, ζέινπλ λα αλαδηνξγαλψζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηελ "παξαγσγή" γηα
λα δηαηεξήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο, απηφ δελ πξέπεη λα ζεκαίλεη γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο, γηα θαλέλαλ εθκεηαιιεπφκελν θαη θαηαπηεδφκελν, αλεξγία, αζιηφηεηα, δπζηπρία
θαη ηξφκν, θαηαζηάζεηο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζαλ φπια ελάληηα ζην ιατθφ θίλεκα.
- Δπίζεο απηφ ην πεξηερφκελν, κεηαηξέπεηαη άκεζα ζε ζπγθεθξηκκέλα ζπλζήκαηα αγψλα φρη κφλν
ζηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο, αιιά ζε θάζε θνηλσληθφ ρψξν. Σηο ίδηεο αλάγθεο θαη ην ίδην
δηθαίσκα έρνπλ θαη νη αγξφηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμαξηψληαη απφ ηηο καλνχβξεο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη λα θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ ζηε κηδέξηα, ηελ αζιηφηεηα θαη ηελ δπζηπρία, ηελ ίδηα
ζηηγκή, πνπ νη θαπηηαιηζηέο, ηκπεξηαιηζηέο θαινπεξλάλε εθκεηαιιεπφκελνη θαη ην πξντφλ ηεο
δηθήο ηνπο δνπιείαο. ηελ ίδηα αλάγθε θαη δηθαίσκα έρεη θαη ην πξνιεηαξηάην ησλ πφιεσλ πνπ δελ
κπνξεί λα βιέπεη ην εηζφδεκα ηνπ λα ιεζηεχεηαη απφ ηνλ νξγαλσκέλν πιεζσξηζκφ θαη ηηο
ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο (ηξνθή - λνίθη - ληχζηκν-ζέξκαλζε) θαη
ζηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ θαη απαξαίηεησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ (ζπγθνηλσλία – πγεία – λεξφ ειεθηξηθή ελέξγεηα - ηειέθσλν). Σελ ίδηα αλάγθε θαη δηθαίσκα έρνπλ θαη νη λένη, γηαηί θη απηνί
έρνπλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο, δηθαηψκαηα θαη αλάγθεο φπσο θαη ν ππφινηπνο πιεζπζκφο, θαη επί
πιένλ γηαηί ζα πξέπεη λα είλαη θαιχηεξα ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο θαζεκεξηλνχο
εθβηαζκνχο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηξνκνθξαηία πνπ αζθείηαη ζε βάξνο ηνπο, γηα λα ηνπο θάλνπλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο ηνπο λα αγσληζηνχλ θαη έηζη νδεγνχληαη ζην
ζπκβηβαζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή, κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ην ζχζηεκα ηνπο βάδεη.
- Έηζη ην πεξηερφκελν ηνπ αγψλα πνπ πεξηθιείεη κέζα ηνπ ην ζχλζεκα "ΗΓΟΤΡΟ ΜΗΘΟ"
είλαη θαη νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ, ζπλζέηεη δειαδή ηηο δπν πιεπξέο ηνπ εληαίνπ θνηλσληθνχ
ηαμηθνχ αγψλα. Γελ απνκνλψλεη θαη δελ δηαζπάεη, αιιά αληίζεηα ελψλεη ηνπο επηκέξνπο αγψλεο
ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο. Γελ είλαη ζχλζεκα ππέξ θάπνηαο αθεξεκέλεο αξρήο, αιιά πνιχ
ζπγθεθξηκκέλε απαίηεζε γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη δπλαηφηεηεο δσήο. Γελ δεηάεη κφλν κηα
απιή αχμεζε κηζζνχ, πνπ ηελ θαηαβξνρζίδεη ακέζσο ν πιεζσξηζκφο θαη κεηά πάιη απφ ηελ αξρή
ηα ίδηα. Μπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα αγθαιηάζεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
δελ αλαγλσξίδεη ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ην δηθαίσκα φηη κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη θαη λα
θαηαπηέδνπλ πάληνηε. Μπνξεί θαη πξέπεη λα εμεηδηθεπηεί ζηνλ θάζε ζπγθεθξηκκέλν ρψξν θαη ζε
θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα πινπηηζηεί ζηελ βάζε ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ
ζπλζεθψλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη έηζη λα ζπζπεηξψλεη ζε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή
πξαρηηθή δξάζε ηηο ιατθέο δπλάκεηο.

- Σέινο κε έλα ηέηνην πεξηερφκελν κπνξνχλ νη επηκέξνπο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο λα νδεγεζνχλ θαη
λα ζθνπεχνπλ ίζα ζηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο θαη λα
δεκηνπξγνχλ καρεηηθή αληηκεηψπηζε θαη ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ, κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηεο
ΜΗΘΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο θαη
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ζε φιε ηεο ηελ αζιηφηεηα. Καηάξγεζε ηεο ΜΗΘΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ θαη φινπ ηνπ θνηλσληθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο, πνπ πάλσ ζ’ απηήλ ζηεξίδεηαη, είλαη ε κνλαδηθή
απάληεζε φισλ ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ, γηαηί μέξνπλ πσο φζν ηζρχεη απηή,
ηφζν ζα ηζρχεη θαη ην ζχζηεκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο, πνπ είλαη πεγή θαη
ζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δπζηπρίαο θαη αζιηφηεηαο.
- Ζ άκεζε πνιηηηθή καο πξαρηηθή ζθνπεχεη θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ επηκέξνπο θνηλσληθψλ
ζπγθξνχζεσλ θαη ηαμηθψλ αγψλσλ ζηνλ θάζε θνηλσληθφ ρψξν θαη ζηνλ θάζε ηνκέα ηεο
θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. θνπεχεη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ηέηνησλ
ζπγθξνχζεσλ πάλσ ζηηο παξαπάλσ βάζεηο θαη πεξηερφκελν, πνπ πην ζπγθεθξηκκέλα ζεκαίλεη :
α) Κάζε επηκέξνπο δηεθδίθεζε ζηα εξγνζηάζηα, θάζε κνξθή πάιεο – απφ ζηάζε εξγαζίαο κέρξη
απεξγία θαη θαηάιεςε ηνπ εξγνζηαζίνπ - απφ ηελ νξγαλσκέλε κείσζε ηνπ ξπζκνχ εξγαζίαο πνπ
θαζεκεξηλά εμνληψλεη θαη ηελ κε θάζε αθνξκή ζπζηεκαηηθή απνρή απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ
θαηαλαγθαζκφ ηεο δνπιεηάο, κέρξη ην ζπγθεθξηκκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζακπνηάξηζκα ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ θαη ην κπνυθνηάξηζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο - απφ ηα
ζπγθεθξηκκέλα κέηξα δηαθχιαμεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ εξγαηψλ, κέρξη ηελ νξγάλσζε
ελάληηα ζηελ θπξηαξρία θαη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ηα αθεληηθά – είλαη αγψλαο
πνπ γίλεηαη γηαηί ε εξγαηηθή ηάμε απαηηεί κηα πξαγκαηηθά θαη νπζηαζηηθά θαιχηεξε δσή, πνπ λα
κελ εμαξηάηαη απφ ηηο καλνχβξεο ησλ αθεληηθψλ. θαη ηελ απιεζηία ηνπο γηα ζπλερή θέξδε.
- Οη ηαμηθέο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο δελ πεξηνξίδνληαη κφλνλ εθεί πνπ ππάξρεη ε πην άκεζε θαη
αγξία εθκεηαιιεπηηθή-θαηαπηεζηηθή θαηάζηαζε, δειαδή ζηα εξγνζηάζηα. Ζ ίδηα νπζηαζηηθά
ζρέζε εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο ππάξρεη θαη εθδειψλεηαη, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
- Οη θαπηηαιηζηέο, ηα κνλνπψιηα ηνπο θαη ην θξάηνο ηνπο, ρξεηάδνληαη κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο
ππεξεζίεο γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ε κεραλή ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο θαη
εθκεηάιιεπζεο. Απηέο ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηηο ιεηηνπξγεί ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ.
Απηέο φρη κφλν δελ ηηο αλαγλσξίδνπλ ζαλ ηέηνηεο, αιιά βάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ηηο.
πιεξψζνπλ, δεκηνπξγψληαο λέα ηεξάζηηα. θέξδε θαη πινπηηζκφ γη απηνχο ηνπο ίδηνπο. Λεζηεχνπλ
έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ κηζζφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο δνπιείαο ζηα εξγνζηάζηα θαη ηηο ππεξεζίεο, κε ηελ
θαηαλαγθαζηηθή ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη λα ηνπο επηζηξέθνπλ κεγάιν θνκκάηη ηνπ
κηζζνχ ηνπο, κε ηελ κνξθή πιεξσκήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη
ζηελ ππεξεζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ-θαηαπηεζηηθνπ ζπζηήκαηνο, θαη πνπ απηά ηα
ίδηα ηα αθεληηθά νξγαλψλνπλ θαη ειέγρνπλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο.
β) ηελ ζπγθνηλσλία φρη κφλν δελ ππνινγίδεηαη γηα ρξφλνο εξγαζίαο, ρξφλνο ηεο αλαγθαζηηθήο
θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο (πνπ απμάλεη ηηο ψξεο δνπιεηάο, κεηψλνληαο ηνλ πξαγκαηηθφ κηζζφ),
αιιά ππνρξεψλνληαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη λα πιεξψλνπλ ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο.

Καη φρη κφλν απηφ, αιιά κε ηηο ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ, δεκηνπξγνχλ θαη λέα
θέξδε γηα ηνπο θαπηηαιηζηέο, ηα κνλνπψιηα θαη ην θξάηνο ηνπο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην
πεξηερφκελν ηνπ αγψλα είλαη λα αλαγλσξηζηεί ζαλ εξγάζηκνο ρξφλνο ε ψξα ηεο θαζεκεξηλήο
αλαγθαζηηθήο κεηαθίλεζεο - λα απαηηεζεί καρεηηθά ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ - λα
νξγαλσζνχκε θαη λα αγσληζηνχκε γηα λα πάςνπκε λα ηνπο πιεξψλνπκε.
γ) Σελ παξνρή ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ αγαζψλ ηελ έρνπλ κεηαηξέςεη ζε κέζν πινπηηζκνχ ηνπ
θξάηνπο ησλ κνλνπσιίσλ, γηα λα κπνξεί απηφ θαιχηεξα λα ζπληεξεί ηνπο κεραληζκνχο βίαο,
ηξνκνθξαηίαο θαη θαηαπίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο "νηθνλνκηθνχο πφξνπο" πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ ιεζηεία θαη αθαίκαμε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ.
Νεξφ - ειεθηξηθή ελέξγεηα – ζέξκαλζε - ηειέθσλν θαη ηα πιεξψλνπκε θαη απμάλνληαη ζπλέρεηα,
ρσξίο λα ππάξρεη θακκηά δπλαηφηεηα ειέγρνπ νχηε ησλ ηηκψλ νχηε ησλ ζπγθεθξηκκέλσλ θάζε
θνξά ινγαξηαζκψλ. Δπηπιένλ νη ηηκέο πνπ πιεξψλνπκε είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν είλαη πάιη νη
εθκεηαιιεπφκελνη θαη θαηαπηεδφκελνη πνπ πιεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ ηα έμνδα
ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ
ζπλερή εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε ηνπο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ηνπ αγψλα
ζεκαίλεη, λα
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απαηηήζνπκε ζε πξψηε θάζε λα πιεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη ηηο ίδηεο ηηο ηηκέο γηα ηνλ ειεθηξηζκφ –
λεξφ – ηειέθσλν - ζέξκαλζε, κ’ απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο.
δ) ην δηθαίσκα φισλ λα έρνπλ ζπίηη, γίλεηαη θη απηφ άιιν έλα κέζν εθκεηάιιεπζεο θαη
πινπηηζκνχ ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο. Με ηα ππέξνγθα πνζά πνπ καο βάδνπλ λα
πιεξψλνπκε γηα λνίθη, φρη κφλν ιεζηεχνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ κηζζφ, αιιά δηαηεξνχλ θάζε ζηηγκή ην
"δηθαίσκα" ηνπο λα καο πεηάμνπλ ζην δξφκν, φηαλ ε αλεξγία, ε αεξγία θαη νη ρηιηάδεο αλάγθεο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο καο θάλνπλ λα κελ κπνξνχκε λα ηνπο πιεξψζνπκε. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην
πεξηερφκελν ηνπ αγψλα ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο δελ πξέπεη λα έρεη λνίθη κεγαιχηεξν απφ ην 10°/ν
ηνπ κηζζνχ ηνπ. εκαίλεη αθφκα παξαπάλσ, φηη κε ηα λνίθηα πνπ κέρξη ηψξα ν θαζέλαο έρεη
πιεξψζεη, έρεη ήδε μεπιεξψζεη θαη παξαπάλσ ηελ αμία ηνπ ζπηηηνχ πνπ κέλεη θαη άξα απηφ είλαη
δηθφ ηνπ. εκαίλεη ηέινο φηη πξέπεη λα νξγαλσζνχκε θαη λα αγσληζηνχκε γηα ηελ ζπληξηπηηθή
κείσζε ησλ ελνηθίσλ κέρξη ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηνπο.
ε) Οιφθιεξε ηελ εξγαζία γηα ηελ θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη γηα ηελ
πξνεηνηκαζία απφ φιεο ηηο πιεπξέο (πιηθή - ςπρνινγηθή) ηεο θαηλνχξγηαο εξγαηηθήο δχλακεο, γηα
ην θχθισκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, πνπ κε πεξηθξνλεηηθφ ηξφπν ηελ απνθαινχλ
"νηθηαθά", νη εθκεηαιιεπηέο θαη ην θξάηνο ηνπο δελ ηελ πιεξψλνπλ.
Απφ ηε κηα θνξηψλνπλ ηα βάξε ηεο ζηελ γπλαίθα θαη ηα έμνδα ηεο ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο
θαη απφ ηελ άιιε, αθξηβψο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο "νηθνγελεηαθέο
εζηίεο" φπνπ αλαπηχζζνληαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε καδί κε ηνπο θάζε είδνπο εθβηαζκνχο, πνπ
ζπληεξνχλ θαη αλαπαξάγνπλ φιεο εθείλεο ηηο θαηαπηεζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ καο εμνληψλνπλ θαη
πνπ ηαπηφρξνλα πξνεηνηκάδνπλ ηελ "νκαιή" είζνδν ησλ λέσλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Δδψ
ην πεξηερφκελν ηνπ αγψλα απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πιεξσκή ηεο ζπηηηθήο εξγαζίαο,

ζην ζπάζηκν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο απνκφλσζεο ηεο γπλαίθαο, απνζθνπεί ηέινο ζηε
ζχλδεζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζην ζχλνιν ηεο, κε ζηφρν ηελ
αλαηξνπή φισλ ησλ εθκεηαιιεπηηθψλ-θαηαπηεζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο «νηθνγελεηαθήο εζηίαο» θαη
νιφθιεξεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο.
ζη) Ζ "παηδεία" πνπ δελ είλαη παξά ε πξνζαλαηνιηζκέλε εθπαίδεπζε επηινγήο θαη δηαινγήο ηεο
εξγαηηθήο δχλακεο, ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηα ζρέδηα "νξζνινγηζηηθήο" θαπηηαιηζηηθήο
αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ-ηκπεξηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη έμνδα πνπ ειάρηζηα πιεξψλνπλ
νη βηνκήραλνη θαη ηα άιια αθεληηθά. Φνξηψλνπλ ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά βάξε ζηηο
νηθνγέλεηεο ησλ λέσλ ζπνπδαζηψλ ή θαη ζ’ απηνχο ηνπο ίδηνπο.
Απηή ε εθπαίδεπζε πνπ θξνληίδεη λα δηνρεηεχεη ηηο απαξαίηεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο "γλψζεηο"
ζηνπο κειινληηθνχο πξνιεηάξηνπο θαη ππάιιεινπο ηεο θξαηηθήο κεραλήο, ησλ κνλνπσιίνπ θαη
ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαη απφ ηελ άιιε δεκηνπξγεί ην πξνλνκηνχρν ζηξψκα ησλ
"αθαδεκατθψλ" θαη ησλ ηερλνθξαηψλ, αιινηξνησκέλν απφ θάζε θνηλσληθή ζπλείδεζε, δελ
εμππεξεηεί παξά ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο. ’ απηή ηε πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ηνπ αγψλα ζεκαίλεη λα
απαιιαρζνχλ νη ζπνπδαζηέο απφ θάζε νηθνλνκηθφ βάξνο ζρεηηθά κε ηελ "εθπαίδεπζε ηνπο" - λα
απνθαιχςνπκε φζν γίλεηαη πιαηχηεξα πνηφ είλαη ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν θαη ν ηαμηθφο
ραξαθηήξαο ηεο παηδείαο θαη έηζη λα ηελ απνκπζνπνηήζνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηνλ ξφιν ηεο,
πνπ είλαη ζηελ ππεξεζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο - ζεκαίλεη ηέινο θαη πάλσ απ’ φια, φηη
πξέπεη λ’ αγσληζηνχκε ζ’ απηέο ηηο βάζεηο, γηα ηελ ζπγθεθξηκκέλε θαη πξαρηηθή ζχλδεζε ηνπ
ζπνπδαζηηθνχ θηλήκαηνο κε ην γεληθψηεξν ιατθφ θίλεκα.
δ) Οη αγξφηεο βιέπνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ θνχξαζε ηνπο θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο λα
θαζνξίδνληαη θαη λα ειέγρνληαη απφ ηελ Αγξνηηθή ηξάπεδα, ηηο ρεκηθέο βηνκεραλίεο θαη
κνλνπψιηα, ηνπο κεγαιέκπνξνπο θαη ηνπο θάζε είδνπο κεζάδνληεο. Όιε απηή ε ζεηξά ησλ
αθεληηθψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο θπξηαξρεί ράξε ζηε ιεζηεία ηνπ κηζζνχ ηνπ αγξφηε θαη ζηνλ
εθβηαζκφ πάλσ ζηηο άκεζεο πιηθέο αλάγθεο ηνπ θάηνηθνπ ηεο πφιεο, πνπ αγνξάδεη ηα αγξνηηθά
πξντφληα. Δθηφο απ’ απηφ ππάξρεη θαη ε θαζεκεξηλή κηδέξηα φισλ ησλ φςεσλ ηεο δσήο ζηελ
χπαηζξν, καδί κε ηελ ζπλερή θη αθφξεηε θαηαπίεζε θαη ηξνκνθξαηία ησλ νξγάλσλ ηνπ
θαζεζηψηνο.
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’ απηή ηε πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ηνπ αγψλα ζεκαίλεη ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γη απηφλνκε θη
απηνδχλακε νξγάλσζε ησλ αγξνηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε
ησλ πξντφλησλ ηνπο, ελάληηα ζηνπο εθβηαζκνχο θαη ηε ιεζηεία ηεο αγξνηηθήο ηξάπεδαο θαη ησλ
θάζε είδνπο κεζαδφλησλ. εκαίλεη αθφκα αγψλα γηα αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο κηζζνχ, κε
ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ηηκψλ πνπ πιεξψλνπλ γηα λα θαιχπηνπλ ηηο πιηθέο ηνπο αλάγθεο, νη
θάηνηθνη ησλ πφιεσλ. εκαίλεη ηέινο ζπγθεθξηκκέλε θαη καρεηηθή πξαρηηθή γηα λα
αληηκεησπηζηεί ηε ζπλερήο θαηαπίεζε θαη ηξνκνθξαηία ησλ νξγάλσλ ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ
χπαηζξν.
ε) Σέινο ν πιεζσξηζκφο, δειαδή ε ιεζηεία ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ φισλ καο (φπνηνο θαη αλ
είλαη απηφο), πνπ γίλεηαη κε ηηο ζπλερείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο - ηξφθηκα,

ξνχρα, θαχζηκα θιπ. - δελ κπνξεί πηα λα αληηκεησπηζηεί κε ηηο ζπλεζηζκέλεο θιαζζηθέο
δηεθδηθήζεηο γηα απιή αχμεζε ησλ κηζζψλ. Απηφ ην φπιν ησλ εθκεηαιιεπηψλ-θαηαπηεζησλ θαη
ηνπ θξάηνπο ηνπο ζθνπεχεη θαη πεηπραίλεη λα ιεζηεχεη ηελ νπνηαδήπνηε αχμεζε πάξνπκε χζηεξα
απφ αγψλεο. θνπεχεη λα ιεζηεχεη θαη ηηο κειινληηθέο απμήζεηο, πξηλ θαλ απηέο δνζνχλ, θαη γηα
ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αγσληζηνχκε. Ο πιεζσξηζκφο ηξψεη ζπλέρεηα ηηο απιέο κηζζνινγηθέο
απμήζεηο, απεηιεί ηηο κειινληηθέο δήζελ "νηθνλνκηθέο ππνζρέζεηο θαη παξαρσξήζεηο", κεδελίδεη
ηνπο δηεθδηθεηηθνχο νηθνλνκηθνχο αγψλεο θαη δελ νδεγεί πνηέ ζε θακκηά πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ
πιηθψλ δπλαηνηήησλ γηα κηα θαιχηεξε δσή, είλαη γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα φπια ζηα ρέξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αγψλεο ινηπφλ, κφλνλ γηα απιέο κηζζνινγηθέο
απμήζεηο θηλνχληαη ζπλέρεηα κέζα ζ’ έλα θαχιν θχθιν, ζ’ έλα αδηέμνδν πνπ δελ ρηππάεη θαζφινπ
ηα ζπκθέξνληα ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη δελ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ
εθκεηαιιεπφκελσλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ηνπ αγψλα ζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα
μεπεξαζηνχλ νη απινί δηεθδηθεηηθνί αγψλεο. εκαίλεη ηελ αλάγθε νη ηαμηθνί αγψλεο λα
επεμεξγάδνληαη θαη λα έρνπλ ζηφρνπο, πνπ πξαγκαηηθά λα εμππεξεηνχλ θαη λα πξνσζνχλ ηα
ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη φινπ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Γειαδή λα είλαη ηαμηθνί αγψλεο
ζχγθξνπζεο κε ηνπο θαπηηαιηζηέο - ηκπεξηαιηζηέο θαη ην θξάηνο ηνπο, αγψλεο πνπ λα ζηεξίδνληαη
ζηελ απηφλνκε θαη απηνδχλακε νξγάλσζε ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ
θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαη νη φπνηνη λα απαηηνχλ θαη λα παίξλνπλ
καρεηηθά φια φζα αλήθνπλ ζ' απηνχο.
Θ) ε φια ηα παξαπάλσ κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο
θνηλσληθψλ ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα ζπλδεζεί απφ ηελ αξρή θαη κε ηελ πξννπηηθή γηα ηε
ιχζε ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θζάλνπκε ζ’ απηήλ.
Παξάιιεια φκσο θαη κε αλάινγν ηξφπν κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη ζπγθεθνκκέλνη
επηκέξνπο αγψλεο ελάληηα θαη ζε θάζε άιιε εθδήισζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαπηηαιηζηηθήο
θνηλσλίαο, ζε θείλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπζθφηηζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζε θείλεο
πνπ εμαζθνχλ ηελ έκκεζε, ηελ ηδενινγηθή θαηαπίεζε.
Δλάληηα ζηελ αζηηθή ηέρλε θαη θνπιηνχξα πνπ εθθξάδεη δήζελ, θαη έηζη σξαηνπνηεί, ην θνηλσληθφ
ζχλνιν. Όρη δελ κπνξεί απηή λα εθθξάδεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη έηζη λα βξίζθεηαη πάλσ απφ
ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ είλαη έλα ρσξηζκέλν ζε ηάμεηο κε ξηδηθά αληίζεηα
ζπκθέξνληα, ηνπο εθκεηαιιεπηέο θαη θαηαπηεζηέο, ηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο θαη
θαηαπηεδφκελνπο. Έηζη θαη ε ηέρλε δελ είλαη νπδέηεξε, νχηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ εαπηφ
ηεο, ή είλαη κε ηε κεξηά ησλ εθκεηαιιεπηψλ ή κε ηελ πιεπξά ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ, θαη απηφ
αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ «θαιέο πξνζέζεηο».
Δλάληηα ζηελ αζηηθή επηζηήκε πνπ ηελ κπζνπνηνχλ θαη ηελ παξνπζηάδνπλ γηα «νπδέηεξε». Οη
επηζηεκνληθέο γλψζεηο, ην είδνο ηνπο θα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαρηηνχληαη πξέπεη λα
ρηππεζνχλ ζην βαζκφ πνπ εθθξάδνπλ νξγαληθέο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
λέεο κεζφδνπο γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο θαη ηνλ
απμαλφκελν έιεγρν πάλσ ζηελ εξγαηηθή δχλακε, απφ ηελ άιιε κεξηά νη αθεξεκέλεο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο πξέπεη λα παίξλνπλ εθείλν ην ζπγθεθξηκκέλν πεξηερφκελν θαη κε θείλν ηνλ
δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν, πνπ λα απνζθνπνχλ θαη λα κπνξνχλ λα πξνσζνχλ θαη λα

εμαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεδφκελσλ (πγεία- κφιπλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο – ελέξγεηα – θαηνηθία – κεηαθίλεζε - βιαβεξφηεηα ηεο εξγαζίαο θιπ. ).
Αθφκε πξέπεη λα πάςνπλ λα είλαη κνλνπσιηαθφ φπιν ζηα ρέξηα ηεο
θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθεο εμνπζίαο, θαη λα αξρίζνπλ λα γίλνληαη θαηάθηεζε θαη φπιν θαη
ζηα ρέξηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο.
[43]
Δλάληηα ζηηο αζηηθέο εζηθέο αμίεο πνπ ζθνπεχνπλ λα δηθαηνινγνχλ κφληκα θαη λα ζηεξίδνπλ φιεο
ηηο αζιηφηεηεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Δλάληηα ζηα κνληέιια θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζσπηθήο δσήο πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ αηνκηζκφ, ηελ απνκφλσζε αλζξψπνπ
απφ άλζξσπν, ηνλ έμαιιν ζπλαγσληζκφ, ηηο πιαζηέο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηεο επίδεημεο θαη ηεο
θελφηεηαο, πνπ έηζη ζηεξίδνπλ απφ ηε κεξηά ηνπο απηφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα.
Δίλαη ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο καο πξαρηηθήο, λα πξνσζνχκε, φπσο θαη φηαλ κπνξνχκε, ζηελ
αλάπηπμε ηέηνησλ επηκέξνπο θνηλσληθψλ θαη ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ.
Γ. - Οξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο.
Ζ ζεκεξηλή πνιηηηθή θαηάζηαζε, κεηά ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή πνπ έγηλε ζηηο 24/7/74, είλαη
ζπλέρεηα ηεο 7εηίαο, φπσο θαη θείλε ήηαλ ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ηεο
«δεκνθξαηηθήο νκαιφηεηαο». Ζ νμχηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε έληαζε ησλ
πνιηηηθψλ αγψλσλ πνπ πξνσζνχζαλ πξηλ ηελ 21/4/67, ην ιατθφ θίλεκα θαη νη πξσηνπνξηαθέο ηνπ
δπλάκεηο, δεκηνχξγεζαλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην θαζεζηψο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα θαη δηαηάξαδαλ ζνβαξά ηελ «θνηλσληθή
εηξήλε θαη εξεκία» ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε θαηάζηαζε εκπφδηδε ηελ
πξνψζεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηε ρψξα καο. Σαπηφρξνλα ππήξραλ νξηζκέλεο θαη πην
γεληθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δηεζλή θιίκαθα, πνπ ήηαλ νη ζηξαηησηηθέο αλάγθεο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηελ πξννπηηθή ηνπ πνιέκνπ ζηε Μ. Αλαηνιή, ε αλάγθε
ησλ μέλσλ θαη ειιεληθψλ κνλνπσιίσλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε
θηελήο εξγαηηθήο δχλακεο, πξψησλ πιψλ θαη λέαο θαηαλαισηηθήο αγνξάο ζηελ Διιάδα, ζηε
βάζε ηνπ πξνρσξεκέλνπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ αγνξάο θαη εξγαζίαο. Απηνί νη ιίγνη νδήγεζαλ
ζηελ επηβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο, ζαλ εθείλε ηε ιχζε πνπ θαιχηεξα ζα εμαζθάιηδε θαη
ζα πξνσζνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο θαπηηαιηζηηθέο-ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο ζηε ρσξά καο.
ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο νινθιεξψλεηαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο κέζα ζην παγθφζκην
θαπηηαιηζηηθφ-ηκπεξηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζαλ ρψξα ηεο "πεξηθέξεηαο" ηνπ. Παξάιιεια γίλνληαη ηα
πξψηα νπζηαζηηθά βήκαηα κηαο θξαηηθνκνλνπσιηαθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγνχληαη
πξνυπνζέζεηο γηα παξαπέξα καθξνρξφληα θαπηηαιηζηηθνχ ηχπνπ αλάπηπμε θαη αζηηθή θπξηαξρία,
πνπ φκσο ζα αλαιάβεη λα ηελ πξνσζήζεη ε αζηηθή θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ζαλ πην
θαηάιιειε πνιηηηθή κνξθή, πνπ κπνξεί πην απνηειεζκαηηθά λα εθηνλψζεη θαη λα κπινθάξεη ην
ιατθφ θίλεκα. Έηζη ε δηθηαηνξία ήηαλ κηα αλάγθε ηνπ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα θαη δελ ήηαλ νχηε
«αληηδεκνθξαηηθή» παξέλζεζε, νχηε έξγν θάπνηαο ζπκκνξίαο ζπλσκνηψλ, φπσο πάληα, θαη ζηε
δηάξθεηα ηεο 7εηίαο θαη κεηά, νη αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ πηζηεπηφ.

Η. - Οη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζήκεξα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ παγθφζκηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ-ηκπεξηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο εθδειψλεηαη θαη κέζα ζηελ Διιάδα κε ηνλ πην νμχ
ηξφπν. ηε ζεκεξηλή θάζε ηεο θξίζεο νη θαπηηαιηζηέο-ηκπεξηαιηζηέο επηδηψθνπλ απφ ηε κηα κεξηά
λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θαη απφ ηελ άιιε
πξνζπαζνχλ λα θνξηψζνπλ ηελ θξίζε θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδφκελσλ, θαη
θπζηθά θπξηψηεξα πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ην πξνιεηαξηάην γεληθψηεξα, ησλ ρσξψλ ηεο
πεξηθέξεηαο.
ηελ Διιάδα απηή ε ηαρηηθή εθθξάδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα, εδψ θη ελάκηζπ ρξφληα, λα ηαπηηζηεί
ε θαπηηαιηζηηθή θξίζε κε «εζληθή θξίζε». Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη λα εμαζθαιηζηεί ε
«θνηλσληθή εηξήλε θαη εξεκία», γηα λα κπνξνχλ ηα αθεληηθά θαη ηα φξγαλα ηνπο λα ιεζηεχνπλ
αλελφριεηα ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο θαη εηζνδήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ
εθκεηαιιεπφκελσλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπλ λα ρηππήζνπλ ηνπο
θνηλσληθνχο θαη ηαμηθνχο αγψλεο θαη δεηνχλ λα ππνηάμνπλ ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ην ιατθφ
θίλεκα, πξνζπαζψληαο λα πείζνπλ ηηο ιατθέο δπλάκεηο, φηη πξέπεη λα θάλνπλ ζπλερψο ζπζίεο πνπ
είλαη δήζελ γηα ηα ίδηα ηνπο ζπκθέξνληα. Μφλνλ έηζη ζα κπνξνχλ λα είλαη ήζπρνη απφ ηηο
ελνριήζεηο ησλ ιατθψλ αγψλσλ, νη θάζε ινγήο επίζεκνη γξαθεηνθξάηεο θαη κεζνιαβεηέο
(θνκκαηάξρεο – ζπλδηθαιηζηέο - βνπιεπηέο θιπ.), γηα λα κπνξνχλ φινη καδί θαη κε «ζχκπλνηα» λα
εξγάδνληαη γηα ην θαιφ ηεο Διιάδαο. Φπζηθά δελ θαζαξίδνπλ γηα πνηά Διιάδα κηιάλε, γηα θείλε
ησλ εθκεηαιιεπηψλ, θαηαπηεζηψλ, κνλνπσιίσλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο, ή γηα θείλε ησλ
εθκεηαιιεπφκελσλ θαη θαηαπηεζκέλσλ. Παξάιιεια απηή ε ηεξάζηηα πξνζπάζεηα απνζθνπεί
επίζεο ζην λα ζθνξπίζεη, κε θάζε
[44]
δπλαηφ ηξφπν κέζα ζηηο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ηελ ζχγρηζε θαη ηνλ
απνπξνζαλαηνιηζκφ, πνπ λα νδεγνχλ ζηελ απνκφλσζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ
δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ ζην βαζκφ πνπ επηρεηξνχλ κηα ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή
πξαρηηθή παξνπζηάδνληαη ζαλ "αληεζληθά ζηνηρεηά" θαη ζαλ "πξνβνθάηνξεο". Κάζε ηη πνπ
ηαξάδεη "ηελ θνηλσληθή γαιήλε" ηεο θαζεκεξηλήο κηδέξηαο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ
ακθηζβεηεί έκπξαρηα ηελ επίζεκε γξαθεηνθξαηία ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ξεθνξκηζκνχ, ην
νλνκάδνπλ " πξνβνθάηζηα".
Παξάιιεια πξνσζήζεθε θαη δελ κέλεη παξά λα βξεζεί ηξφπνο γηα ηνλ επηζεκνπνίεζε ηνπ, ν
ηκπεξηαιηζηηθφο δηακειηζκφο ηεο αλεμάξηεηεο Κχπξνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί απηφο, δελ ζα
δηζηάζεη ν ηκπεξηαιηζκφο, αλ ππάξμεη αλάγθε, λα δεκηνπξγήζεη θαη νιηγνήκεξεο πνιεκηθέο
ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, αδηαθνξψληαο γηα ηα ρηιηάδεο ζχκαηα, πνπ
απηέο ζα πξνθαιέζνπλ. Με έλα ηέηνην ηξφπν ζα επηθπξσζεί ηε δηρνηφκεζε θαη ΝΑΣΟπνίεζε ηνπ
λεζηνχ, ζα δεκηνπξγεζνχλ λέα ηεξάζηηα θέξδε γηα ηηο πνιεκηθέο βηνκεραλίεο θαη ζα ρηππεζεί θαη
ην ιατθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Αλ ν θαπηηαιηζκφο - ηκπεξηαιηζκφο δελ θηάζεη
κέρξη ηελ νξγάλσζε πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ρξεζηκνπνίεζε θαη ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε
πεξίπησζε ην θάληαζκα ηνπ πνιέκνπ, ζαλ εθβηαζκφ θαη απεηιή πάλσ απφ ηα θεθάιηα ησλ

εξγαδφκελσλ, ζαλ εθβηαζκφ θαη απεηιή γηα λα κελ πξνρσξνχλ νη αγψλεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο
θαη γηα λα ηνπο ππνρξεψλνπλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζπζίεο , πνπ απμάλνπλ ηα δηθά ηνπ θέξδε.
Ζ αζηηθή θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ελψ ζπλερίδεη ην έξγν ηεο δηθηαηνξίαο, εληείλνληαο ηνλ
εθκεηάιιεπζε θαη δηαηεξψληαο ηνλ θαηαπίεζε κε πην χπνπινπο θαη κνληέξλνπο ηξφπνπο, βξίζθεη
ηελ επθαηξία, φηαλ δελ κπνξεί λα ιχζεη νχηε ηα πην ζηνηρεηψδε πξνβιήκαηα ησλ εξγαδφκελσλ, λα
ξίρλεη ηα βάξε ζηελ "ακαξησιή" 7εηία. ηελ 7εηία έπεζε ην βάξνο ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο Κχπξνπ
ζηνπο Ακεξηθάλνπο θαη ην ΝΑΣΟ, ζηελ 7εηία ζα πέζεη αλ ρξεηαζηεί θαη ην βάξνο ηνπ
μεπνπιήκαηνο ησλ πεηξειαίσλ. Σαπηφρξνλα είλαη θαλεξφ φηη ην θαζεζηψο έρεη αλάγθε ηελ
χπαξμε ηεο ρνχληαο, ζαλ έλνπιν κεραληζκφ επέκβαζεο ελάληηα ζην ιατθφ θίλεκα αλ νη
πεξηζηάζεηο ην απαηηήζνπλ. Γη απηφ γίλεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηαηεξεζεί άζηθηε,
πίζσ απφ έλα ζχλλεθν απφ δίθεο ρσξίο νπζία, γη απηφ θαη ε ιεγφκελε "απνρνπληνπνίεζε" είλαη
κηα πξνζπάζεηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, γηαηί δελ κπνξεί θαη δελ πξφθεηηαη
λα γίλεη, φζν ηζρχεη απηφ ην θαζεζηψο ηεο θαπηηαιηζηηθήο - ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο. Έηζη εθηφο
απφ ηα άιια, ε ρνχληα πνπ ππάξρεη κέζα ζην ζηξαηφ θαη ζε φιν ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ,
ρξεζηκεχεη θαη ζαλ φξγαλν εθβηαζκνχ θαη εθθνβηζκνχ, φηη δήζελ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή αζηάζεηα
πξνθχςεη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ, ζα ζεκάλεη άκεζα κηα λέα δηθηαηνξία, άξα
ην θαιχηεξν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε, είλαη λα θαζφκαζηε "ήζπρνη" γηα λα καο εθκεηαιιεχνληαη
θαη λα καο θαηαπηέδνπλ.
Ο λενθαζηζκφο πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ ηειεπηαίν ελάκηζπ ρξφλν θαη πνπ πξφθεηηαη αθφκα λα
αλαπηπρζεί θαη λα εληείλεη ηνλ δξάζε ηνπ, πξννξίδεηαη λα παίδεη ην ξφιν νξγάλνπ ηνπ
θαζεζηψηνο. Απφ ηε κηα εμαζθψληαο ηελ παξαθξαηηθή ηξνκνθξαηία, θαη απφ ηελ άιιε
βνεζψληαο ζηε ζηήξημε ηεο ζεσξίαο γηα ηνλ βία, πνπ είλαη, δήζελ, βιαβεξή απ’ φπνπ θη αλ
πξνέξρεηαη, φηαλ ε ιατθή θαη επαλαζηαηηθή βία εθδεισζεί έληνλα ελάληηα ζ' απηφ ην θαζεζηψο
ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θξαηηθή βία θαη ηξνκνθξαηία. Θα είλαη φκσο δχζθνιν, ζε
θάζε πεξίπησζε, λα θξπθηεί απηή ε ίδηα ε θαζεκεξηλή βία θαη ηξνκνθξαηία πνπ εμαζθείηαη απφ
ηνπο εθκεηαιιεπηέο-θαηαπηεζηέο θαη ηα φξγαλα ηνπο, ελάληηα ζηηο ιατθέο θαη επαλαζηαηηθέο
δπλάκεηο.
Ο ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκφο εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή ηνπ
παξνπζία. Παξά ηηο επηκέξνπο ζπγθξνχζεηο ηνπ κε ηνλ γαιηθφ, γηα ην πνηφο ζα εμαζθαιίζεη
κεγαιχηεξν κεξίδην, ζπλερίδεη λα θπξηαξρεί θαη λα εμνπζηάδεη. Γηρνηνκεί ηνλ Κχπξν θαη ηνλ
κεηαηξέπεη ζε λαηντθφ βάζε. Πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα εμαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειαίσλ ζην Αηγαίν, ηε Β. Διιάδα θαη ηελ ππφινηπε ρψξα. Οξγαλψλεη ηνπο
κεραληζκνχο εμνπζίαο θαη ειέγρνπ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βάζεηο ηνπ πάλσ ζην έδαθνο ηεο
ρψξαο καο, ηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία, ηελ ΗΣΣ θαη ηηο άιιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο ηελ CIA θαη
ηελ ίδηα ηελ ρνχληα κέζα ζην ζηξαηφ.
2 - Ζ δξάζε καο ζήκεξα. Μέζα ζ' απηέο ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, ε ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή καο
δξάζε θαη πξνπαγαλδηζηηθή δξαζηεξηφηεηα απηή ηε
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πεξίνδν πξέπεη λα απνζθνπεί:

α) Να μεζθεπάζεη ηελ θαπηηαιηζηηθή-ηκπεξηαιηζηηθή εμνπζία, πνπ πξνζπαζεί λα θαηαπλίμεη ηνπο
θνηλσληθνχο θαη ηαμηθνχο αγψλεο. Να ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ αγψλσλ κε αθνξκή ηα
ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Να βνεζήζεη ζην μεθαζάξηζκα, φηη ην ιατθφο θίλεκα
δελ αγσλίδεηαη γηα ην βάζαηκα απηήο ηεο θξίζεο, γηα λα κελ κπνξνχλ ηα αθεληηθά λα
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλερψο θαη κεγαιχηεξα θέξδε, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ νη ιατθέο δπλάκεηο ζε φιν
θαη πην ζεκαληηθφ κεξίδην απφ ηνλ θνηλσληθφ πινχην, πνπ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη δεκηνπξγνχλ θαη
απφ ην φπνην ην θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο ηνπο απνθιείεη.
β) Να απνθαιχςεη ηελ ζεκαζία ησλ ελδερφκελσλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, είηε απηέο είλαη λα
γίλνπλ, είηε ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ απεηιή θαη εθβηαζκφο πάλσ απφ ηα θεθάιηα ησλ εξγαδφκελσλ,
ζαλ ελδνηκπεξηαιηζηηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ είλαη αληίζεηνο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο
ζηελ Διιάδα θαη ηε Σνπξθία
γ) Να ρηππήζεη κε θάζε ηξφπν ηνλ λενθαζηζκφ, ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ βία ηνπ. Να θάλεη
ζπλεηδεηή ηελ χπαξμε ηεο ρνχληαο κέζα ζην ζηξαηφ θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ,
ζαλ εθείλν ην κεραληζκφ ηεο εμνπζίαο, πνπ ζα πξέπεη λα κπνξέζεη ην ιατθφ θίλεκα λα ηνλ
αληηκεησπίζεη ζηεξηγκέλν ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο.
δ) Να ρηππήζεη ηψξα θαη άκεζα ηνλ ακεξηθάληθν ηκπεξηαιηζκφ φπνπ θαη κε φπνην ηξφπν
κπνξνχκε. Ο Ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκφο καο έρεη άπεηξεο θνξέο απνδείμεη, φηη δελ λνηάδεηαη γηα
ηηο δηακαξηπξίεο, ηηο θαηαγγειίεο θαη ηηο εθθιήζεηο. Δλνριείηαη φκσο φηαλ ρηππηνχληαη άκεζα νη
εθπξφζσπνη ηνπ, νη θνξείο ηνπ, ε ηδηνθηεζία ηνπ θαη νη κεραληζκνί ηνπ ηεο βίαο θαη ηεο
θαηαπίεζεο. Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα εκπνδίζνπκε ηελ εμάπισζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θπξηαξρίαο ηνπ ζηε ρψξα καο, θαλεξά ε θξπθά απηή γίλεηαη.
ε) Να αλαπηχμεη ηνλ δηεζληζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα ζηελ Διιάδα.
Απηφο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε δηπιφ ηξφπν. Απφ ηε κηα κε ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκκέλσλ
ζρέζεσλ κε ηνπο κεηαλάζηεο, μέλνπο εξγάηεο θαη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο, θαη απφ
ηελ άιιε κε ηελ έκπξαρηε έθθξαζε ηεο δηεζληζηηθήο αιιειεγγχεο γηα ηνλ αγψλα θάζε ιατθνχ
θηλήκαηνο ζηνλ θφζκν, πνπ αγσλίδεηαη γηα λ’ απνηηλάμεη ηελ θαπηηαιηζηηθή - ηκπεξηαιηζηηθή
εμνπζία. ήκεξα ζηελ Διιάδα δνπλ θαη δνπιεχνπλ πνιιέο ρηιηάδεο μέλνη εξγάηεο. Ενπλ θαη
δνπιεχνπλ κέζα ζηηο πην άζιηεο ζπλζήθεο, αζιηψηεξεο απφ θάζε έιιελα εξγαδφκελνπ, ελψ
ηαπηφρξνλα θξέκεηαη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο ν ζπλερήο θίλδπλνο θαη εθβηαζκφο ηεο απφιπζεο,
ηεο ζχιιεςεο, ηεο απέιαζεο. Απηή ηε θηελή εξγαηηθή δχλακε πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
αθεληηθά γηα λα κεγαιψλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη γηα λα ζηξέςνπλ ηνπ έιιελεο εξγάηεο ελάληηα
ζηνπο μέλνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζσβηληζκφ, πνπ ζα επηηξέπεη κεγαιχηεξν πνιηηηθφ έιεγρν
πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε, εμαζθαιίδνληαο έηζη αθφκε κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε. Φπζηθά ν
ζσβηληζκφο είλαη δχζθνιν λα πεξάζεη ζηελ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο μέλνπο εξγάηεο, γηαηί νη
εκπεηξίεο ησλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ειιήλσλ κεηαλαζηψλ ηνλ εκπνδίδνπλ, φκσο ν θίλδπλνο
ππάξρεη. Υξεηάδεηαη επίζεο λα βνεζήζνπκε ζηελ νξγάλσζε ησλ μέλσλ εξγαηψλ ζηηο ίδηεο κε καο
νξγαλψζεηο, λα απαηηήζνπκε καδί ηνπο ηα ίδηα ηα δηθαηψκαηα γηα φινπο.
Παξάιιεια ν αγψλαο ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκφ - ηκπεξηαιηζκφ, πνπ γίλεηαη ζηε Υηιή,
Αξγεληηλή, Ηξιαλδία, Σνπξθία, Λίβαλν, Παιαηζηίλε, Πεξζία, Πνξηνγαιία, Αγθφια θαη ζε θάζε
ρψξα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ, είλαη ζπλδεδεκέλνπο θαη κε ηνλ αγψλα ζηε ρψξα

καο. Κάζε ρηχπεκα πνπ θαηαθέξλνπκε ελάληηα ζηνπο κεραληζκνχο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο εδψ ζηελ Διιάδα, είλαη ε πην ζπγθεθξηκκέλε θαη δηεζληζηηθή βνήζεηα
θαη ζπκπαξάζηαζε, πνπ αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε "ράξηηλε δηακαξηπξία". Όπσο
επίζεο απηνί νη ίδηνη νη αγψλεο πνπ γίλνληαη ζηηο άιιεο ρψξεο, θαη ε θάζε επηηπρία ηνπο, είλαη ε πην
απνηειεζκαηηθή έθθξαζε ηεο δηεζληζηηθήο αιιειεγγχεο ησλ άιισλ ιατθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ
θηλεκάησλ, γηα ηνλ επαλαζηαηηθφ ιατθφ αγψλα ζηελ Διιάδα.
ζη) Να αγσληζηεί ζπγθεθξηκκέλα γηα λα πξνρσξήζεη ε απηφλνκε θαη απηνδχλακε νξγάλσζε ησλ
ιατθψλ δπλάκεσλ ζηνλ θάζε θνηλσληθφ ρψξν, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο.
Ζ απηφλνκε, ηδενινγηθά-πνιηηηθά-νξγαλσηηθά, απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηνλ ξεθνξκηζκφ,
νξγάλσζε ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ, είλαη ην βαζηθφ ζηήξηγκα θαη ν θνξέαο ησλ καρεηηθψλ αγψλσλ
γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε
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ησλ πιηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη επηδηψμεσλ ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, πνπ είλαη ζε πιήξε θαη ξηδηθή
αληίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ εθκεηαιιεπηψλ-θαηαπηεζηψλ
θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο.
ήκεξα, ινηπφλ δνπιεχνπκε θαη πξνζπαζνχκε λα ζπκβάιινπκε ζηε δηεμαγσγή θαη πξνψζεζε.
ηνπ επαλαζηαηηθνχ ιατθνχ αγψλα, πνπ εθθξάδεηαη κε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο θαη
πεξηερφκελν δνπιεηάο. Δπηδηψθνπκε ηελ ζπγθεθξηκκέλε πξαρηηθή ζηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο, ηελ
αλάπηπμε ηεο επαλαζηαηηθήο ζεσξίαο θαη πξαρηηθήο, ηε δηακφξθσζε ζσζηψλ δεκνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ κέζα ζην ιατθφ θίλεκα, ηελ αλάπηπμε θη ελφηεηα ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ θαη
δεκηνπξγία ζσζηψλ ζρέζεσλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ηελ φμπλζε ηεο ηαμηθήο θαη
επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο, ηε δξάζε κε ζπγθεθξηκκέλεο πξσηνπνξηαθέο ελέξγεηεο απιέο θαη πην
πξνρσξεκέλεο, πνπ λα δείρλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ
θηλήκαηνο παξάιιεια κε ην μεζθέπαζκα ηεο θχζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ-ηκπεξηαιηζηηθνπ
θαζεζηψηνο.
Όζν πην πνιχ πξνσζνχληαη νη ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νμχλεηαη ε επαλαζηαηηθή ζπλείδεζε κέζα
ζηηο ιατθέο δπλάκεηο, ηφζν πην πνιχ αλαπηχζζεηαη ην ιατθφ θίλεκα θαη νη νξγαλσκέλεο
πξσηνπνξηαθέο θη επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο ηνπ, θαη ηφηε ηφζν πην πνιχ είλαη δπλαηφλ λα
πεξηνξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ρηππεκάησλ ηεο αληίδξαζεο, αθνχ θάζε ρηχπεκα ζα αλαπιεξψλεηαη
άκεζα θαη ζα δεκηνπξγεί λέεο δπλάκεηο πνπ ζα κπαίλνπλ απνθαζηζηηθά ζηνλ αγψλα.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο καο πξαρηηθήο, δειαδή ε πξνπαγάλδα, ε νξγαλσηηθή
ζπζπείξσζε θη αλάπηπμε, ε άζθεζε ηεο επαλαζηαηηθήο θαη ιατθήο βίαο θαη ε πξνψζεζε ησλ
ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ θάζε θνηλσληθφ ρψξν, δελ έρνπλ θαζνξηζκέλε ζεηξά γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπο, αιιά αιιεινεμαξηψληαη. ηελ πνξεία ηνπ αγψλα, απφ ηε κηα κεξηά ζα
πξνεηνηκαδφκαζηε (ηδενινγηθά-πνιηηηθά-νξγαλσηηθά) φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαη απφ ηελ άιιε ζα
θάλνπκε ρξήζε θαη ζπλδπαζκφ ησλ κνξθψλ πάιεο πνπ θάζε θνξά κπνξνχκε, γηα λα ρηππήζνπκε
ηνλ αληίπαιν, γηα λα πξνσζήζνπκε θαη απφ ηελ πιεπξά καο ηνλ αγψλα ηνπ ιατθνχ θαη
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, κε ζηφρν ηελ ιατθή εμνπζία θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ.
ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΜΑ

Οη πξννπηηθέο απηήο ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο καο δελ είλαη άιιεο απφ ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε
ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ησλ ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ζηελ νξγάλσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ
ιατθνχ θηλήκαηνο θαη ζηε καρεηηθή πξνψζεζε θαη νηθνδφκεζε ηεο ζχγθξνπζεο γηα ηελ
επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Έρνπκε ζπλείδεζε θαη μέξνπκε φηη δελ κπνξνχκε εκείο λα δηεμάγνπκε ζπλνιηθά φινλ απηφλ ηνλ
αγψλα θαη λα αληηκεησπίζνπκε φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ. Πηζηεχνπκε φηη ζα αλαπηπρζνχλ, κέζα ζηνλ
θνηλφ αγψλα, θαη άιιεο νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζα δνπιεχνπλ γηα ηελ επηηπρία ησλ
ίδησλ ζηφρσλ. Μαδί κ’ απηέο ζα ελσζνχκε ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Ζ ελφηεηα απηή, ζα είλαη
επαλαζηαηηθή ελφηεηα, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε θνηλή πξαρηηθή, ζπλεξγαζία, αιιεινβνήζεηα θαη
ηδενινγηθή - πνιηηηθή ζπδήηεζε θαη δχκσζε, έηζη ψζηε θάζε αλψηεξν νξγαλσηηθφ επίπεδν, πνπ
ζα μεπεξλάεη ηα επηκέξνπο νξγαλσηηθά ζρήκαηα, λα εθθξάδεη θαη ην αληίζηνηρν πνιηηηθφ
αλέβαζκα ηνπ αγψλα. Ζ ηέηνηα ελφηεηα δελ ζα γίλεηαη ινηπφλ ρσξίο ζπγθξνχζεηο, δελ ζα είλαη κηα
ζπλερήο πνξεία, φπσο εμ άιινπ θαη απηή ε ίδηα ε πξαρηηθή καο δελ ζα είλαη ζπλέρεηα αλνδηθή.
Δίπακε φηη εκείο δελ κπνξνχκε αληηθεηκεληθά λα ηα θάλνπκε φια θαη νχηε λα ζπκβάιινπκε κε
νκνηφκνξθν ηξφπν ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ αγψλα, ζθνπεχνληαο ίζσο κ' απηφ ηνλ
ηξφπν λα κεηαηξαπνχκε ζηελ ζπλνιηθή επαλαζηαηηθή νξγάλσζε. Γη απηφ εκείο, απφ ηε κηα κεξηά
θάλνπκε ηηο επηινγέο καο θάζε θνξά θαη απφ ηελ άιιε πηζηεχνπκε, φηη θάζε νξγαλσκέλε πνιηηηθή
πξσηνβνπιία, θάζε απηφλνκα νξγαλσκέλε νκάδα ηεο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο, πνπ κε ηηο δηθέο
ηεο δπλάκεηο θαη ηε δηθή ηεο επηινγή, αλαπηχζζεη απφ ηε πιεπξά ηεο ζπγθεθξηκκέλε πνιηηηθή
πξαρηηθή κε ηνπο ίδηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, ζπκβάιιεη θη απηή ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγψλα. Μέζα ζ’
απηφλ ζα ζπλαληεζνχκε θαη ζα ζπλεξγαζηνχκε.
Με απηή ηελ έλλνηα θαινχκε ζε αγψλα. Γελ θαινχκε ην ιαφ λα καο πιαηζηψζεη, νχηε ην ζχλνιν
ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ λα νξγαλσζνχλ ζην δηθφ καο ηδηαίηεξν νξγαλσηηθφ ζρήκα, γηαηί
εκείο ιέκε ηα πην ζσζηά πξάγκαηα απ’ φινπο ηνπο άιινπο.
Καινχκε φκσο, φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ ζέινπλ λα αγσληζηνχλ γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηεο θαπηηαιηζηηθήο-ηκπεξηαιηζηηθήο εμνπζίαο, εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο, γηα
ην ιατθή εμνπζία θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ, λα νξγαλσζνχλ
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φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ, λα δηακνξθψζνπλ ηελ απαξαίηεηε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ηνπο βάζε,
λα θάλνπλ πξφγξακκα δνπιεηάο, λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο
ηνπο θαη λα ΓΡΑΟΤΝ ηψξα θαη ακέζσο, ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, ζηνλ θάζε
θνηλσληθφ ρψξν πνπ βξίζθνληαη θαη ζε θάζε επίπεδν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ κπνξνχλ. Να
πξνσζήζνπλ θη απηέο απφ ηε κεξηά ηνπο ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο. Να πξνεηνηκάζνπλ πνιηηηθά θαη
νξγαλσηηθά ηηο ιατθέο δπλάκεηο γηα ηνλ επαλαζηαηηθφ ιατθφ αγψλα.
Έηζη κέζα ζηελ πξάμε, ηα ζπγθεθξηκκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη θαη νη αλάγθεο γηα
ην μεπέξαζκα ηνπο, ζα θηεηάρλνπλ εκπεηξίεο, ζα νδεγνχλ ζε ζπλεξγαζίεο θαη ζπληνληζκφ δξάζεο,
ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ελφηεηα ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ. Θα πξνρσξάεη έηζη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ν αγψλαο ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, γηα ηελ εμνπζία ηνπ
νξγαλσκέλνπ θαη έλνπινπ ιανχ, πνπ ζα νηθνδνκήζεη κηα λέα θνηλσλία, θαιχηεξε, ρσξίο
εθκεηάιιεπζε θαη θαηαπίεζε.

Δπαλαζηαηηθφο Λατθφο Αγψλαο
ΑΘΖΝΑ: ΑΤΓΟΤΣΟ 1974 - ΓΔΚΔΜΒΡΖ 1975
ΖΜΔΗΧΖ:
Σν παξαπάλσ θείκελν ηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ Γεθέκβξε 1975 ζε ιίγεο εθαηνληάδεο
αληίηππα. Σν αξρηθφ ηνπ γξάςηκν έγηλε ζηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιε 1974 κέρξη θαη ηνλ Γελάξε
1975. απφ ηνλ Φιεβάξε 1975 κέρξη ηνλ Γεθέκβξε 1975 έγηλαλ κηα ζεηξά απφ δηνξζψζεηο (φρη
ζεκαληηθέο) θαη πξνζζήθεο ζε νξηζκέλα ζέκαηα. Απηφ ην θείκελν έθθξαζε ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ
πνιηηηθή πξαθηηθή κηαο ζεηξάο δπλάκεσλ θαη ηαπηφρξνλα βνήζεζε ζην λα γεληθεπηνχλ θαη λα
ζπζηεκαηνπνηεζνχλ απηέο νη ζπγθεθξηκκέλεο εκπεηξίεο. Έηζη ρξεζίκεςε ζαλ ηδενινγηθή θαη
πνιηηηθή βάζε ηεο παξαπέξα πξαθηηθήο απηψλ θαη άιισλ ζπληξφθσλ. Βνήζεζε ζηελ
πξνπαγάλδηζε απηήο ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο θαη πνιηηηθψλ ζέζεσλ-δηαπηζηψζεσλ, θαη έηζη ζηελ
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληξφθσλ, πνπ πιεξνθνξήζεθαλ θαη ζπδήηεζαλ απηέο ηηο ζέζεηο θαη
δηαπηζηψζεηο θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή πνπ απηέο πξνυπνζέηνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ
ελίζρπζε θαη ην δπλάκσκα ηεο. Όια απηά ζπληειέζαλε ζηελ εμάπισζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ
απηήο ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο, πξάγκα πνπ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ν βαζηθφο ζθνπφο καο
γη απηήλ ηελ πεξίνδν. Έλα βήκα κπξνζηά έρεη γίλεη, κέλνπλ αθφκε πνιιά λα γίλνπλ.
Ήδε απφ αξθεηνχο κήλεο, ε αλάγθε γηα έθδνζε θαη θπθινθνξία θαη άιισλ αληηηχπσλ απηνχ ηνπ
θεηκέλνπ είλαη κεγάιε. Γηάθνξα πξνβιήκαηα καο εκπφδηζαλ λα αληαπνθξηζνχκε, κέρξη ζήκεξα,
ζ' απηήλ ηελ αλάγθε.
Σψξα κε ηελ έθδνζε άιισλ ρηιίσλ θαη παξαπάλσ αληηηχπσλ ειπίδνπκε, φρη φηη ζα θαιχςνπκε ηελ
πξαγκαηηθή έθηαζε, αιιά έλα κέξνο απηήο ηεο πνιηηηθήο αλάγθεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ ιατθνχ θαη
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, έηζη φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζηελ ρψξα καο. Ζ
έθδνζε απηή πξέπεη λα ζπλνδεπηεί κε ην κνίξαζκα θαη ηελ ζπδήηεζε ζ' φζνπο γίλεηαη
πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη ιατθέο δπλάκεηο, πνπ αξγά αιιά ζηαζεξά, φιν θαη
πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα άκεζε πνιηηηθή πξαθηηθή, γηα επαλαζηαηηθφ
αγψλα, γηα επαλαζηαηηθή αιιαγή ηεο θνηλσλίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ θέξδνπο, ηεο κηδέξηαο
θαη ηεο θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο.
Απηή ε ησξηλή έθδνζε, είλαη έθδνζε ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ πνπ ην γξάςηκν ηέιεησζε ζηηο αξρέο ηνπ
1975, θαη πνπ πξσηνηππψζεθε ζηα ηέιε ηνλ 1975.
Δίδακε φηη κέρξη ηψξα δελ ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε θακκία αιιαγή. Κάπνηεο αιιαγέο, πνπ ζηελ
επφκελε πεξίνδν νπσζδήπνηε ζα ππάξμνπλ, ζα είλαη θπξίσο πξνζζήθεο ζεκάησλ θαη
πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη κεγαιχηεξε - πιεξέζηεξε αλάπηπμε ησλ φζσλ ήδε αλαθέξνληαη, ζηελ
βάζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνο ηαμηθνχο αγψλεο θαη ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή φινπ
απηνχ ηνπ θαηξνχ.
ε θάζε πεξίπησζε α) ε παξαλνκία ζαλ αληίζεζε θαη ζαλ ζχγθξνπζε κε ηελ λνκηκφηεηα (πνπ δελ
είλαη παξά ε " ιέμε " κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη
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ε παξαδεθηή θαη αλερηή απφ ην ίδην ην θαζεζηψο ηεο εθκεηάιιεπζεο θα θαηαπίεζεο θνηλσληθή
δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά) θαη β) ε επαλαζηαηηθή βία ζαλ αληίβαξν θαη «κνλαδηθφ απνηειεζκαηηθφ
επηρείξεκα", ελάληηα ζην ππεξκνλνπψιην ηεο θαζεκεξηλήο άγξηαο θαη εγθιεκαηηθήο
ηξνκνθξαηίαο θαη θαηαπίεζεο πνπ εμαζθεί ην θξάηνο ησλ αθεληηθψλ ζε βάξνο φισλ ησλ
πξνιεηάξησλ - είλαη νη δχν βαζηθνί ζηφρνη ησλ επαλαζηαηηθψλ θαη πξσηνπνξηαθψλ δπλάκεσλ θαη
είλαη θαη νη βαζηθέο αλάγθεο γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθφ θαη ληθεθφξν (θαη
φρη πάληα εηηεκέλν θαη ηαιαηπσξεκέλν) ιατθφ θίλεκα ζηε ρψξα καο, κε επαλαζηαηηθνχο ζηφρνπο
θαη πξννπηηθή.
Απηφ ζεκαίλεη φηη : ε θαζεκεξηλή θνηλσληθή ζχγθξνπζε. Ζ απηφλνκε αλάπηπμε ησλ ηαμηθψλ
αγψλσλ. Ζ δεκηνπξγία απηνδχλακσλ νξγαλσκέλσλ δπλάκεσλ. Ζ αλάπηπμε ζην "έπαθξν - κε φιεο
ηηο ζπζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ- ηεο πνιηηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο (πνπ
ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαζέλα ζηηο δπλάκεηο ηνπ,
ρσξίο θφβν γηα ηα ιάζε πνπ ζα γίλνληαη). Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ
δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ απειεπζέξσζεο. Ζ πνιηηηθή πξαρηηθή ζα ζπγθεθξηκέλε θαη
ζπλερήο δξαζηεξηφηεηα (ζε ξηδηθή ξήμε θαη αληίζεζε κε ηε ζεσξεηηθνινγία) θαη ηελ
αληηκεηψπηζε - ππεξλίθεζε - ρηχπεκα ηνπ θφβνπ θαη ησλ ζθηάρηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
καο έρνπλ ππνηαγκέλνπο, κε ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο θαη
καρεηηθφηεηάο καο, είλαη ε πην άκεζε θαη ζεκαληηθή δνπιηά πνπ έρνπκε λα θάλνπκε.
Γλσξίδνπκε φηη ε θνηλσληθή δχλακε πνπ ζηεξίδεη θαη πξαγκαηνπνηεί ην ηαμηθφ πφιεκν, κέρξη ηε
θαηαζηξνθή ηεο θεθαιαηνθξαηίαο, είλαη ην πξνιεηαξηάην, απηνί δει. , πνπ δελ θαηέρνπλ ηίπνηα,
απηνί πνπ είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηνλ ηεξάζηην-θνηλσληθφ πινχην πνπ ππάξρεη ζήκεξα.
Γλσξίδνπκε φηη φζν θαη αλ είλαη καθξχο θαη δχζθνινο απηφο ν αγψλαο πξέπεη ε λα μεθηλήζεη ή
αιινηψο δε ζα γίλεη πνηέ. ήκεξα θαη ζηε ρψξα καο απηφο ν αγψλαο έρεη αξρίζεη παξά ηε
ιπζζαζκέλε αληίδξαζε φισλ ησλ δπλάκεσλ - επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ - πνπ ζηεξίδνπλ ην
θαζεζηψο ηδενινγηθά - πνιηηηθά - πιηθά - νξγαλσηηθά.
Δπεηδή ζίγνπξα κε ηα ρίιηα πεξίπνπ αληίηππα πνπ ηππψλνπκε, δελ θαιχπηεηαη ε αλάγθε δηάδνζεο,
θπθινθνξίαο, πξνπαγάλδηζεο θαη ζπδήηεζεο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ θαη πηζηεχνπκε φηη: Όπνηνη
ζχληξνθνη λνκίδνπλ πσο είλαη έλα ρξήζηκν θείκελν θαη κπνξνχλ λα ην αλαηππψζνπλ –
κνηξάζνπλ, έζησ θαη ζε ιίγα αληίηππα, αο πάξνπλ ηε πξσηνβνπιία λα ην θάλνπλ (κε γξαθνκεραλή
- θσηνθφπηεο - πνιπγξάθηζε). Μφλν πνπ ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε αλαηχπσζε ζα πξέπεη λα είλαη
νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ.
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