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Ήταν φθινόπωρο του 1990 όταν η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη (του πρεσβύτερου) 
εισήγαγε το νομοσχέδιο για την εκπαι-
δευτική αναδιάρθρωση σε όλες τις βαθ-

μίδες. Μεταξύ άλλων, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
προέβλεπε την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, την κατάργηση 
των δωρεάν συγγραμμάτων, την επιβολή χρονικού 
ορίου φοίτησης, τον περιορισμό του πανεπιστημιακού 
ασύλου. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καθόριζε την επαναφορά της ομοιόμορφης εν-
δυμασίας, τη δημιουργία ειδικού pointsystem για τη 
συμπεριφορά των μαθητών, την έπαρση και υποστολή 
σημαίας, την υποχρεωτική προσευχή στην τάξη και στο 
προαύλιο, τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό 3 φορές το 
χρόνο, την απαγόρευση των αδικαιολόγητων απουσι-
ών, ενώ επανέφερε και τις εισαγωγικές εξετάσεις στο 
δημοτικό για το γυμνάσιο. Παράλληλα, σε μια κίνηση 
ρεβανσισμού απέναντι στους εκπαιδευτικούς και τη νι-
κηφόρα απεργία τους το προηγούμενο καλοκαίρι, εν 
μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, καταργούσε την επε-
τηρίδα και εισήγαγε τις προσλήψεις με εξετάσεις και 
την αξιολόγηση στα σχολεία.

Απέναντι στις εξαγγελίες του υπουργού Κοντογιαν-
νόπουλου, οι κινητοποιήσεις του πανεκπαιδευτικού 
κινήματος είναι ιδιαίτερα μαζικές και δυναμικές, με 
αποτέλεσμα λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέν-
νων να τελούν υπό κατάληψη πάνω από το 70% των 
σχολείων όλης της χώρας, οι φοιτητές έχουν κλείσει 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποι-
ούνται πορείες δεκάδων χιλιάδων σε όλα τα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Το κίνημα δεν υποχωρεί ούτε μετά τις 
διακοπές των Χριστουγέννων και η κυβέρνηση περνά 
στην αντεπίθεση ανακοινώνοντας πως όσοι μαθητές 
συμπληρώσουν 50 αδικαιολόγητες απουσίες λόγω 
καταλήψεων, θα χάσουν τη χρονιά. Την ίδια ώρα, οι 
Κένταυροι και οι Ρεϊντζερς, γνωστές οργανωμένες 
ομάδες τραμπούκων της οννέδ (νεολαία της ΝΔ), υπό 
τις διαταγές των Μιαχαλολιάκου και Μανωλάκου και 
υπό την καθοδήγηση των Μεϊμαράκη και Βουλγαρά-
κη, εφαρμόζουν το σχέδιο «αγανακτισμένοι γονείς» με 
σαφή πρόθεση να «σπάσουν» τις καταλήψεις και να 
ανοίξουν τα σχολεία. Ως απάντηση, η ΟΛΜΕ κηρύσ-
σει στάση εργασίας στις 7 Γενάρη 1991, πρώτη μέρα 
έναρξης των μαθημάτων για τη νέα χρονιά, και καλεί 
τους εκπαιδευτικούς να βρεθούν έξω από τα σχολεία 
ώστε να αποτρέψουν τις επιθέσεις «εξωσχολικών». 
Από το πρωί πραγματοποιούνται συγκρούσεις μεταξύ 
μαθητών και καθηγητών από τη μια και ομάδων κρού-
σης της ΝΔ από την άλλη έξω από δεκάδες σχολεία 
σε όλη τη χώρα. Οι καθηγητές αρνούνται να βάλουν 

απουσίες στους μαθητές και το υπουργείο ενεργοποιεί 
την πειθαρχική τους δίωξη.

Στις 8 Γενάρη το απόγευμα, στην Πάτρα, 
περί τα τριάντα στελέχη της οννέδ Πάτρας, 
με επικεφαλής τον τοπικό πρόεδρο της ορ-
γάνωσης, δημοτικό σύμβουλο της παράτα-
ξης Νικολόπουλου και γνωστό φασιστοειδές 
στην τοπική κοινωνία, Γιάννη Καλαμπόκα, 
επιτίθενται οπλισμένοι κατά των μαθητών 
στην κατάληψη του Πολυκλαδικού Λυκείου 
χωρίς όμως να επιτύχουν να διώξουν τους 
καταληψίες μαθητές και τους καθηγητές 
που τους υποστήριζαν, καθώς τα γραφεία 
της ΕΛΜΕ βρίσκονταν τότε ακριβώς από 
κάτω, στο Παράρτημα. Μια ώρα αργότερα, 
η ίδια ομάδα καταφέρνει να «σπάσει την 
κατάληψη στο 3ο Λύκειο στα Ψηλαλώνια, 
να εισβάλλει στο κτίριο και να διώξει τους 
καταληψίες. Άμεσα πολύς κόσμος συγκε-
ντρώνεται έξω από το σχολείο και ξεκινούν 
συγκρούσεις με τους φασίστες, οι οποίοι 
επιτίθενται με ρόπαλα, τσιμεντόλιθους και 
σιδερολοστούς. Γύρω στις 23.30 το βρά-
δυ, ομάδα καθηγητών και γονέων επιχειρεί 
να μπει στο κτίριο με αποτέλεσμα να σω-
ριαστεί θανάσιμα τραυματισμένος από το 
σιδερολοστό του Καλαμπόκα, ο αγωνιστής 
καθηγητής και μέλος του Εργατικού Αντι-ι-
μπεριαλιστικού Μετώπου (ΕΑΜ), Νίκος Τε-
μπονέρας. 

Φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας οι Καλαμπόκας, 
Σπίνος, Μαραγκός, Γραμματίκας και άλλα γνωστά στε-
λέχη της οννέδ που έσπερναν τον τρόμο στα σχολεία. 
Την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας τη χρεώνεται 
ολόκληρη η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο υπουργός 
Κοντογιαννόπουλος.

Από την επόμενη μέρα οι δρόμοι των Αθηνών, της 
Πάτρας και όλων των μεγάλων πόλεων πλημμυρίζουν 
από χιλιάδες διαδηλωτές και ξεσπάνε εξεγερσιακά γε-
γονότα. Στην Πάτρα, δεκάδες χιλιάδες κόσμου συμμε-
τέχει στην κηδεία, η οποία μετατρέπεται σε συλλαλητή-

ριο κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Στις 10 Γενάρη 
’91 κατά τη μεγαλειώδη διαδήλωση 50.000 ατόμων 
στο κέντρο της Αθήνας, τα ΜΑΤ επιτίθενται στον κύριο 
όγκο των διαδηλωτών. Οι συγκρούσεις διαρκούν όλη 
τη μέρα και, όταν οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν 
να απωθήσουν τον κόσμο προς το Πολυτεχνείο, οι 
διαδηλωτές αντιστέκονται και οι συγκρούσεις κορυ-
φώνονται. Ασφυξιογόνα χημικά των ΜΑΤ προκαλούν 
πυρκαγιά στο κτίριο που στεγαζόταν το κατάστημα εν-
δυμάτων «Κ. Μαρούσης», στην συμβολή Θεμιστοκλέ-
ους και Πανεπιστημίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις 
που σπεύδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά 
δέχονται επίθεση με χημικά από τα ΜΑΤ και αναγκά-
ζονται να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες. Όταν η 
πυρκαγιά σβήσει μετά τα μεσάνυχτα, ανασύρονται οι 
σωροί τεσσάρων ανθρώπων, μέσα από το κτίριο του 
καταστήματος. Τέσσερις ακόμα δολοφονημένοι της 
κρατικής καταστολής. Λίγες μέρες αργότερα, και με 
ορατό πλέον το ενδεχόμενο γενικευμένης εξέγερσης 
και πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Σουφλιάς, 
αντικαθιστά τον Κοντογιαννόπουλο και αποσύρει το 
προς ψήφιση νομοσχέδιο.

Ο Καλαμπόκας καταδικάζεται πρωτόδικα σε ισόβια, 
ενώ σταδιακά η ποινή του μειώνεται με αποτέλεσμα να 
αφεθεί ελεύθερος το Φλεβάρη του 1998. Ο συγκατη-
γορούμενος του Μαραγκός απαλλάχτηκε με βούλευμα.

Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επί της ουσί-
ας τη δολοφονία Τεμπονέρα. Για αρκετά χρόνια πραγ-
ματοποιούσε κινήσεις αλληλεγγύης στον Καλαμπόκα 
και υποστήριξης στην αθωότητα του. Δικηγόρος του 
ήταν ο μετέπειτα χρυσαυγίτης βουλευτής και γνωστός 
χουντικός, Μιχάλης Αρβανίτης. Μετά την αποφυλάκι-
ση του, το κόμμα δεν ξέχασε να τον ανταμείψει για τις 
υπηρεσίες του διορίζοντας τον διευθυντή στην εθνική 
τράπεζα του Βόλου, θέση την οποία κατέχει μέχρι σή-
μερα.

Σήμερα, ζώντας σε μια ακόμα πιο σκληρή πραγμα-
τικότητα κρατικού ολοκληρωτισμού και τρομοκρατίας, 
οφείλουμε να γενικεύσουμε τις αντιστάσεις σε κάθε 
μέτωπο του κοινωνικού και ταξικού πολέμου. Οφεί-
λουμε να μην ξεχάσουμε πως το δίκιο το έχουμε εμείς 
και πως ο μόνος δρόμος είναι οι αγώνες μας!

Τιμάμε τους νεκρούς μας συνεχίζοντας να αγωνιζό-
μαστε για έναν πιο δίκαιο και ελεύθερο κόσμο.

Η μόνη πραγματική εκδίκηση για χάρη τους θα είναι 
η τελική αναμέτρηση με τους εχθρούς της ελευθερίας, 
η συνολική κοινωνική απελευθέρωση, που θα τους 
στείλει μια για πάντα να “κοσμούν” τα χρονοντούλαπα 
της ιστορίας.

31 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
…ΝΙΚΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ:ΠΑΡΩΝ!
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Πιάνοντας το νήμα από τη μεγαλειώδη απερ-
γία στις 11 του Οκτώβρη, όπου δεκάδες 
χιλιάδες εκπαιδευτικοί όρθωσαν ανάστημα 
απέναντι στις επιδιώξεις της κυβέρνησης 

για την εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής αξιο-
λόγησης, δάσκαλοι και καθηγητές από διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα 
ενάντια στο νόμο 4823/2021 - «Αναβάθμιση του σχο-
λείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών». Οργανωθή-
καμε στη βάση, έπειτα από τη συνεχή συμμετοχή μας ως 
τώρα και σε κάθε σχετική προσπάθεια με τα σωματεία 
μας προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη 
από πέρυσι, με απεργία-αποχή από 
τις σχετικές διαδικασίες, κινητοποι-
ήσεις και απεργίες και προσπαθώ-
ντας να ξεπεράσουμε τις διάφορες 
συνδικαλιστικές αγκυλώσεις και 
την κρατική τρομοκρατία, συμμε-
τέχουμε μαζί με πολλούς ακόμη 
συναδέλφους σε μια από τα κάτω 
διαδικασία που αφουγκράζεται την 
ανάγκη των συναδέλφων για τη 
συνέχιση του αγώνα, τη «Δικτύω-
ση εκπαιδευτικών για την ανατροπή 
της αξιολόγησης».

 Ιδεολογικά, η κυβέρνηση αφού 
δεν πέτυχε πουθενά να πείσει ότι 
ο νόμος της θα αναβαθμίσει τη δη-
μόσια εκπαίδευση, επιστράτευσε 
τα νομικά μέσα για να κηρύξει πα-
ράνομη την αποχή, επιβάλλοντάς μας την αξιολόγηση. 
Χρειάζεται τη δική μας συναίνεση και υπογραφή. Δεν θα 
το επιτρέψουμε! Μετά την οπισθοχώρηση της πλειοψη-
φίας των συνδικαλιστικών παρατάξεων από τον αγώνα 
και παρά την απειλή πειθαρχικών ποινών και την τρομο-
κράτηση που επιχειρείται από τα στελέχη, εμείς θα επι-
μένουμε σε αυτόν τον αγώνα.

Οι τακτικές εξαπάτησης και πειθάρχησης που εφαρ-
μόζονται απέναντι σε όλους τους αγώνες των εργαζομέ-
νων είναι κοινές και γνωρίζουμε ότι πολλοί και πολλές 
τις βιώνετε επίσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδι-
ωτικό τομέα. Ενώ όλες και όλοι βράζουμε στο ζουμί του 
νόμου Χατζηδάκη, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι 
να δείχνει τις διαφορές μας και να μας διασπά, προκει-
μένου να μας φέρνει κάθε φορά αντιμέτωπους. Παλαιά 
«τέχνη», που φέρνει αποτελέσματα μόνο όταν οι «από 
κάτω» δε συνειδητοποιούν τη θέση τους, όπως και το 
ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι οι σύμμαχοί τους. 

Απέναντι σε αυτή την τακτική, εμείς αναφερόμαστε σε 
αυτά που μας ενώνουν: Είναι η κατάρρευση του συστή-
ματος δημόσιας υγείας, με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς 
και στα όρια της κατάρρευσης τους υγειονομικούς, άλλη 
μια «αναδιάρθρωση» εν μέσω πανδημίας, που αποδει-
κνύει τις προθέσεις τους, η απουσία ουσιαστικών μέ-
τρων αντιμετώπισης της πανδημίας, το στοίβαγμα στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς και στις σχολικές τάξεις, η 
ακρίβεια στην ενέργεια, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες 
που τις αντιμετωπίζουν ως ευκαιρίες για ιδιωτικοποιή-
σεις, ο αυξανόμενος πλούτος των λίγων πάνω στη δική 

μας φτώχεια. Σε αυτή την εικόνα, θα προσθέσουμε τα 
σημεία που αφορούν την αντιδραστική αναπροσαρμογή 
που γίνεται στην εκπαίδευση.

Η παρουσία των μαθητών/τριών, η ύλη και οι εξε-
τάσεις είναι τρία βασικά στοιχεία για την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα από αυτά, επη-
ρεάζει τα υπόλοιπα. Εδώ, έγιναν αλλαγές και στα τρία: 
Συγχωνεύσεις τμημάτων, καμιά μείωση της ύλης, δεδο-
μένων των κενών που προκλήθηκαν από τους 8,5 μή-
νες της τηλεκπαίδευσης και καμιά πρόβλεψη για κάλυψή 
τους. Αύξηση των εξετάσεων και εντατικοποίησή τους. 

Για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, από πέρυσι Ελάχι-
στη Βάση Εισαγωγής. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά: 
15000 μαθητές/τριες παραπάνω από τις προηγούμε-
νες χρονιές έξω από τα Πανεπιστήμια.

Για τους γονείς τα μέτρα αυτά σημαίνουν αύξηση των 
δαπανών για φροντιστήρια, αλλά και για δίδακτρα σε 
ΙΕΚ, ήδη φέτος οι εγγραφές αυξήθηκαν 100%. Για μας, 
με 27 παιδιά ανά τμήμα και τάξεις που ακόμα δεν έχουν 
εκπαιδευτικούς, σημαίνουν: εντατικοποίηση για να καλυ-
φθεί η ύλη, καμιά ανάσα για συζήτηση και δημιουργία 
με τα παιδιά, και τυποποίηση της διδασκαλίας με βάση 
τα όσα απαιτούνται για τις εξετάσεις, χωρίς να λαμβάνε-
ται υπόψη καμιά ιδιαιτερότητα και ανάγκη των μαθητών. 
Γινόμαστε οι τελικοί ιμάντες μεταβίβασης της καθημερι-
νής πίεσης στους μαθητές. Μας υποχρεώνουν να λέμε 
«ό,τι κατάλαβες – κατάλαβες, είμαι υποχρεωμένος να 
προχωρήσω την ύλη για να ανταποκριθεί στην τράπε-
ζα Θεμάτων». Και από δίπλα να γινόμαστε η “εσωτερική 
καταστολή” στην μαθητική ζωή σπάζοντας τις μαθητικές 
κινητοποιήσεις μέσω του «όπλου» της διαλυτικής τη-
λε-εκπαίδευσης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εύκολα μετρήσιμα, 
αποτελούν το βασικό δείκτη και για την αξιολόγηση των 
σχολείων. Αυτών από τη Δραπετσώνα και αυτών από 
την Κηφισιά. Των μαθητών και μαθητριών με γονείς 
άνεργους και εκείνων με ψηλές οικονομικές δυνατότη-
τες. Από σπίτια που δεν έχουν ρεύμα και από σπίτια με 
πισίνες. Και η αξιολόγηση θα προχωρά ώστε τα σχολεία 
των φτωχών να γίνονται φτωχά σχολεία - δεύτερης κα-

τηγορίας. 
Στον ίδιο νόμο, τονίζεται η αυτονομία των σχολεί-

ων. Εννοούν αυτονομία σε σχέση με τα καθήκοντα του 
κράτους και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτι-
κών. Εννοούν την αναζήτηση χορηγιών, δωρεών, επι-
χορηγήσεων και εκμετάλλευση του δημόσιου σχολικού 
κτιρίου για εκδηλώσεις τρίτων. Και ταυτόχρονα πλήρη 
κεντρικό έλεγχο κάθε ανάσας στη σχολική ζωή, καθώς 
αυξάνει τους βαθμούς ιεραρχίας εισάγοντας πλήθος 
προϊσταμένων και υπευθύνων τόσο εντός του σχο-
λείου όσο και πάνω από αυτό. Όλοι εμπλέκονται στην 

εσωτερική αξιολόγηση, που γίνεται 
βασικά από τους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς, για να ακολουθήσουν οι 
πολλές εξωτερικές αξιολογήσεις. 
Αυτές θα καθορίσουν το νέο χάρτη 
κατηγοριοποίησης των σχολείων. 
Το περίφημο επιχείρημα, ότι εσείς 
θα διαλέγετε τα καλά σχολεία για 
τα παιδιά, κρύβει την άλλη όψη: ότι 
και τα σχολεία, με τη σειρά τους, θα 
αποκλείουν όσα παιδιά δεν υπόσχο-
νται την επιθυμητή επίδοση, για να 
μην πέσουν στην κατάταξη.

Το υπουργείο παρουσιάζει ως 
καινοτομία την αντιδραστική ανα-
προσαρμογή που επιχειρεί, ενώ 
αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί σε χώρες 
της  Ευρώπης και αλλού και γνωρί-
ζουμε τα καταστροφικά της αποτε-

λέσματα. Όχι μόνο δεν ενδυναμώνει το δημόσιο σχο-
λείο, που έτσι κι αλλιώς ήταν φτιαγμένο να υπηρετεί τις 
ανάγκες του κράτους και του συστήματος που υπηρετεί, 
αλλά το κάνει ακόμα πιο εχθρικό και το υποτάσσει ακό-
μα περισσότερο στο στόχο «παραγωγής» των αυριανών 
πειθήνιων μισοεργαζόμενων χωρίς δικαιώματα. 

Το «μαγικό» που πετυχαίνει η αξιολόγηση, σε συν-
δυασμό με την αύξηση των εξετάσεων και την αύξηση 
των μαθητών ανά τμήμα, είναι ότι εξαφανίζει την ευθύνη 
των κυβερνητικών πολιτικών και το ρόλο των οικονο-
μικών, πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων στην 
εκπαίδευση. Όλα γίνονται θέματα ατομικής ευθύνης και 
αυτή βαραίνει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις 
οικογένειές τους. 

Συνεπώς, ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση είναι 
αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου ή 
έστω ό,τι έχει απομείνει απ’ αυτό και αφορά όλη την 
κοινωνία. Δεν είναι συντεχνιακός, ούτε αφορά μόνο το 
εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Είναι αγώνας 
ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που έρχεται 
να καταργήσει δικαιώματα, κεκτημένα και ελευθερίες 
χρόνων. Όσον αφορά εμάς, συνεχίζουμε τον αγώνα μας 
αρνούμενοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικα-
σία αφορά την αξιολόγηση, παρά τις όποιες απειλές. Ο 
αγώνας αυτός να μην μείνει όμως μονοδιάστατος. Χρει-
άζεται η συσπείρωση όλων μας, με τον καθέναν και την 
καθεμιά από τη δική του πλευρά ώστε να καταστεί νικη-
φόρος. 

Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών από Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών
ενάντια στην αξιολόγηση συνεχίζεται!

είναι ό μήνας της άνοιξης σύμφωνα με το γαλλικό επανα-
στατικό ημερολόγιο. Άρχιζε στις 21 Μάρτη και τελείωνε 
στις 19 Απρίλη.
Ζερμέν (Germen) στα λατινικά σημαίνει σπόρος. Αυτόν 

το σπόρο της ελευθερίας και την ελπίδα για έναν καλύ-
τερο και δίκαιο κόσμο προσπάθησε να περιγράψει και ο 
Εμίλ Ζολά στο ομώνυμο μυθιστόρημα του στα 1885. Αυτή 
την ελπίδα κουβαλάμε κι εμείς στις καρδιές μας.
Ένα όνομα είναι απλά ένα όνομα, ωστόσο δεν ξεχνάμε 

πως την ίδια ονομασία χρησιμοποίησαν συντρόφισσες 

και σύντροφοι στην πόλη της Πάτρας, δυο δεκαετίες 
πριν, για να εκφράσουν τις δικές τους πολιτικές θέσεις 
και ανησυχίες μέσα από ένα αναρχικό περιοδικό. Το 
ίδιο όνομα για να εκφράσουν τον ίδιο ασίγαστο πόθο της 
ελευθερίας χρησιμοποίησαν ουκ ολίγες φορές σύντρο-
φοι διεθνώς, μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Από την 
πρώτη απόπειρα του Ρούντολφ Ρόκερ στα 1900 μέχρι 
πρόσφατα παραδείγματα αναρχικών επιθεωρήσεων, 
κολεκτίβων, βιβλιοθηκών, ομάδων και πιθανώς άλλων 
που αγνοούμε.

Σε αυτό το -πολλές φορές απροσπέλαστο και απροσ-
διόριστο- ιστορικό συνεχές αναφερόμαστε και τον ίδιο 
αγώνα υπηρετούμε κι εμείς σήμερα.
Τον αγώνα για την κοινωνική επανάσταση, την αναρχία 

και τον ελευθεριακό κομμουνισμό!

Για επιπλέον υλικό, ενημερώσεις και αναλύσεις: 
ipposd.org

Ζερμινάλ
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Η συμπλήρωση δύο χρόνων από την εμφά-
νιση της πανδημίας συμπίπτει με την κορύ-
φωση της υγειονομικής κρίσης στη χώρα 
μας. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων 

τις τελευταίες εβδομάδες, με τα δεκάδες χιλιάδες κα-
θημερινά κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους, σε 
συνδυασμό με την συνέχιση της εγκληματικής κρα-
τικής διαχείρισης, δημιουργούν μια ασφυκτική συν-
θήκη για την κοινωνική πλειοψηφία και ιδιαίτερα για 
τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, τα οποία ωθούνται, 
κυριολεκτικά, στον θάνατο. Οι εξελίξεις των τελευταί-
ων ημερών και το ενδεχόμενο ενός νέου λοκ-ντάουν, 
το οποίο εκτός του ότι αποτελεί αποτυχημένο τρόπο 
αντιμετώπισης της πανδημίας λειτουργεί ως άλλοθι 
για να μην παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο και για να 
αμβλυνθούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές αντι-
στάσεις, είναι κομμάτια της προκλητικής αναλγησίας 
που επιδεικνύουν οι κυρίαρχοι από την πρώτη ημέρα 
της πανδημίας.

Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές 
ημέρες αλλά και τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα δι-
αχείρισης κρουσμάτων αποτελούν μνημεία εμπαιγμού 
και φανερώνουν περίτρανα πως η διαχείριση της παν-
δημίας δεν γίνεται με γνώμονα την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής αλλά έχει ως βασικό στόχο την απρό-
σκοπτη λειτουργία της καπιταλιστικής μηχανής και την 
μεγιστοποίηση των κερδών του κεφαλαίου, κάτι που 
όπως είναι προφανές κοστίζει χιλιάδες ζωές. Από τα 
νέα μέτρα απουσιάζουν, για άλλη μια φορά, εκείνα που 
αποτελούν τα μεγαλύτερα όπλα για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας: η ενίσχυση του ΕΣΥ και ιδιαίτερα της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα μαζικά δωρεάν 
διαγνωστικά τεστ, η λήψη ουσιαστικών μέτρων προ-
στασίας στους χώρους εργασίας, η ενδελεχής ιχνηλά-
τηση, η αποσυμφόρηση των Μ.Μ.Μ κ.ο.κ. Απουσιάζουν 
δηλαδή όλα όσα απαιτούν από την πρώτη ημέρα της 
πανδημίας τόσο οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής, 
όσο και οι εργαζόμενοι αλλά και η κοινωνία συνολικά, 
η οποία βιώνει στο πετσί της τα απότοκα της κρατικής 
θανατοπολιτικής. Με βάση το αναθεωρημένο πρωτό-
κολλο διαχείρισης κρουσμάτων, σε περίπτωση που 
ένας υγειονομικός έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19, συνεχίζει κανονικά να πηγαίνει 
στην εργασία του και πραγματοποιεί απλά ένα δια-
γνωστικό τεστ μετά από τρεις ημέρες! Μας λένε δη-

λαδή, πως ένας γιατρός ο οποίος ενδέχεται να νοσεί, 
όχι απλά δεν δικαιούται να απέχει από την εργασία του 
μέχρι να διαβεβαιωθεί για την κατάσταση της υγείας 
του αλλά είναι αναγκασμένος να περιθάλπτει, να χει-
ρουργεί και γενικά να έρχεται σε επαφή με ασθενείς, 
η πλειοψηφία των οποίων ανήκει μάλιστα στις λεγό-
μενες ευπαθείς ομάδες. Παρόμοιες διατάξεις ισχύουν, 
προφανώς, και για το σύνολο των εργαζομένων, όχι 
μόνο για τους υγειονομικούς. Την ίδια στιγμή, η καρα-
ντίνα για όσους νοσούν μειώνεται από τις δέκαημέρες 
στις πέντε,σε μια προσπάθεια του κράτους, και της διο-
ρισμένης από το ίδιο «επιτροπής εμπειρογνωμόνων», 
να μειώσει τον χρόνο που ένας εργαζόμενος απέχει 
από την εργασία του και άρα αφενός να συνεχιστεί η 
παραγωγή και αφετέρου να μειωθούν τα χρήματα που 
δαπανούνται στις αναγκαίες αναρρωτικές άδειες. Προ-
κειμένου να το πετύχει αυτό, το κράτος δεν διστάζει 
να υποβαθμίσει την πανδημία σε μια απλή «γριπούλα», 
βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία ολόκληρου του λαού.  

Το πάρτι που έχει στήσει το κεφάλαιο με αφορμή την 
πανδημία γίνεταιακόμα πιο έκδηλο αν αναλογιστούμε 
την κατάσταση που επικρατεί με τα διαγνωστικά τεστ 
και τα μέσα προστασίας. Τη στιγμή που η πανδημία βρί-
σκεται στην κορύφωσή της και τα ρεκόρ διαδέχονται 
το ένα το άλλο δεν διενεργούνται δωρεάν τεστ στον 
πληθυσμό. Όπως δήλωσε πριν από μερικές μέρες ο 
Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης «αν επιδο-
τήσουμε τα rapidtest θα χρεοκοπήσει η χώρα και θα 
πάμε σε μνημόνια». Τόσο απλά δικαιολογεί ο Υπουργός 
την εγκληματική κρατική διαχείριση, απειλώντας μάλι-
στα την κοινωνία με «νέα μνημόνια» επειδή ζητάει τα 
αυτονόητα. Έτσι λοιπόν, είμαστε αναγκασμένοι να πλη-
ρώνουμε από την τσέπη μας για να διενεργήσουμε self 
ή rapid τεστ ή να δώσουμε εξήντα ευρώ στα ιδιωτικά 
διαγνωστικά αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε PCR 
τεστ (το οποίο είναι και το μόνο πλέον που πιστοποιεί 
την νόσο).Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνου-
με αυτό (κάτι το οποίο ισχύει για ένα τεράστιο κομμάτι 
της κοινωνίας), η μόνη εναλλακτική είναι να περιμέ-
νουμε με τις ώρες στις ατέλειωτες ουρές που σχηματί-
ζονται έξω από τα δημόσια νοσοκομεία, κάτι το οποίο 
στην πραγματικότητα οδηγεί στο να εκτεθούμε ακόμα 
περισσότερο στον ιό και δεν αποτελεί μια πραγματι-
κή εναλλακτική. Και το πάρτι δεν σταματάει εδώ. Από 
την ημέρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως γίνεται 

υποχρεωτική σε κάποιους χώρους η χρήση μάσκας 
αυξημένης προστασίας (KN95) ή διπλής χειρουργικής 
μάσκας, οι τιμές αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 89%, 
προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στις εταιρίες 
και μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες της κοινωνικής πλει-
οψηφίας. Τα παραδείγματα αυτά αποτελούν μόνο την 
κορυφή του παγόβουνου αλλά καθιστούν σαφές πως 
το κράτος και το κεφάλαιο διαχειρίζονται την πανδημία 
με μοναδικό γνώμονα το κέρδος και την εμβάθυνση 
της κυριαρχίας τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε πως 
βρισκόμαστε σε μια οριακή συνθήκη. Σε μια στιγμή που 
καθημερινά βλέπουμε δεκάδες συνανθρώπους μας να 
χάνουν τη ζωή τους, σε μια στιγμή που το κράτος αδι-
αφορεί να ενισχύσει το ΕΣΥ και να πάρει ουσιαστικά 
μέτρα, διότι όπως λέει και ο ίδιος ο Υπουργός υγείας 
«αυτά γίνονται στον κομμουνισμό και εδώ δεν έχουμε 
κομμουνισμό»· σε μια στιγμή που κορυφαίοι υπουρ-
γοί δηλώνουν προκλητικά ότι «ανεξαρτήτως της κα-
τάστασης, η Ελλάδα πουλάει τουρισμό και επομένως 
πρέπει να πουλάμε προς τα έξω πως είμαστε ασφαλής 
χώρα»· σε μια στιγμή που οι ζωές των εργαζομένων 
και της κοινωνικής βάσης συνολικά θυσιάζονται στον 
βωμό της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας,  
σε μια τέτοια στιγμή οφείλουμε να αντιληφθούμε πως 
δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από καμία κυβέρ-
νηση και πως, όπως τονίζουν από την πρώτη στιγμή οι 
αγωνιζόμενοι υγειονομικοί και η αγωνιζόμενη κοινω-
νία «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Απέναντι 
στην επίθεση που δεχόμαστε και η οποία μας αφήνει 
εκτεθειμένους στον ιό θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές 
μας, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να οργανωθούμε, 
να αγωνιστούμε για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ, για δω-
ρεάν διαγνωστικά τεστ για όλους και για ουσιαστικά 
μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο εργασίας. Την ώρα 
που κράτος και αφεντικά προστάζουν «δουλέψτε, κολ-
λήστε, ψοφήστε», είναι επιτακτικό να αντιληφθούμε 
πως το υπάρχον σύστημα, που υπόσχεται μόνο εκμε-
τάλλευση και θάνατο, δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί 
διαφορετικά την πανδημία και πως γι’ αυτό οφείλουμε 
να αγωνιστούμε τόσο για την προστασία της ζωής μας 
όσο και για το γκρέμισμα αυτού του κόσμου και την 
οικοδόμηση ενός νέου, που θα τοποθετεί στο κέντρο 
του τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ανδρέας Κ.

Κορύφωση πανδημίας: Η εγκληματική κρατική διαχείριση
σημαίνει θάνατο για τους φτωχούς και κέρδη για το κεφάλαιο
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Στις 23 Νοεμβρίου η διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
ΥΠΕΝ απέρριψε το αίτημα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων 
των δύο αιολικών πάρκων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στα Άγραφα. Πρόκειται για 
δύο πάρκα ισχύος 40MW και 46MW στους Δήμους Αγράφων, Καρδί-

τσας και Λίμνης Πλαστήρα των εταιρειών «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕΕ» και «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙ-
ΚΗ ΑΕΕ» θυγατρικών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η απόρριψη των 2 αιολικών στη Νιάλα αποτελεί μια σημαντική και θετική εξέλι-
ξη για το κίνημα υπεράσπισης των Αγράφων. Μια εξέλιξη η οποία μπορεί να προ-
καλεί ένα αίσθημα ικανοποίησης αλλά αν «διαβαστεί» λάθος υπάρχει ο κίνδυνος 
αντί να λειτουργήσει ως αφορ-
μή συσπείρωσης και κλιμάκω-
σης για το κίνημα, να βοηθήσει 
στον εφησυχασμό και στον πα-
ροπλισμό του.

Το κυρίαρχο ερώτημα πάνω 
στην απόρριψη των αδειών εί-
ναι «τι οδήγησε σε αυτή την 
εξέλιξη;». Απέκτησε ξαφνικά 
το υπουργείο και οι κρατικοί 
μηχανισμοί περιβαλλοντικές 
ευαισθησίες; Αφουγκράστηκε 
τον κόσμο που εδώ και χρόνια 
αντιστέκεται στη λεηλασία των 
Αγράφων;

Η απάντηση βρίσκεται στο 
πολύμορφο κίνημα και στην 
κοινωνική δυναμική που έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρό-
νια ενάντια στην μετατροπή των 
Αγράφων σε μια απέραντη βιομηχανική ζώνη από αιολικά εργοστάσια. Γιατί αν 
τόσα χρόνια δεν είχαν δοθεί όλες αυτές οι μάχες που δόθηκαν είτε σε νομικό επί-
πεδο με προσφυγές είτε στο δρόμο και στα βουνά, ίσως αυτή τη στιγμή η Νιάλα να 
είχε ισοπεδωθεί. Δεν απέκτησε ξαφνικά ευαισθησία ο κρατικός μηχανισμός, γιατί 
την ίδια στιγμή που απορρίπτονται αυτές οι 2 άδειες, εγκρίνονται δεκάδες σε άλλα 
σημεία των Αγράφων. Την ίδια στιγμή ο Τύμπανος ισοπεδώνεται καθημερινά από 
τις μπουλντόζες της «πράσινης» ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή υπάρχουν διώξεις για 
το μπλοκάρισμα της οικονομικής επιτροπής που θα επικύρωνε τη δημοπρασία δα-
σικών τεμαχίων για να περάσει η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος –και- 
για τα αιολικά που πρόσφατα απορρίφθηκαν.

Θα υπήρχε το περιθώριο να απορριφθούν οι άδειες εάν πριν 2 χρόνια δεν γινό-
ντουσαν οι αντανακλαστικές κινητοποιήσεις  μόλις ανέβαιναν οι μπλουντόζες στη 
Νιάλα; Αν δεν γινόντουσαν οι πορείες και οι μαζικές συγκεντρώσεις στην πόλη 
και στο βουνό;

Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι ο περιορισμός του αγώνα στενά σε ένα πλαίσιο 
αναμονής «θεσμικών αποφάσεων», παροπλίζει τις κοινωνικές αντιστάσεις και τις 
απονευρώνει. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς -είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τη 
δικαιοσύνη, είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση- οδηγούν τον αγώνα σε ένα μονοπάτι 
ενσωμάτωσης και διαπραγμάτευσης, το οποίο σύντομα θα βγει αδιέξοδο. Με δη-
λώσεις νομιμοφροσύνης κανένας αγώνας ποτέ δεν βγήκε νικηφόρος. Με το να 
περιορίζεις τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιείς για να αγωνιστείς σε ένα 
ατέρμονο νομικό αγώνα απέναντι στο κράτος και τους επενδυτές καταδικάζεις τα 
Αγραφιώτικα βουνά στη λεηλασία.

Η απόρριψη των αδειών είναι 
η αποτύπωση των υπαρχόντων 
κοινωνικών συσχετισμών. Συ-
σχετισμών που διαμορφώνονται 
αφενός από τη δυναμική και μα-
ζική κίνηση όσων αγωνίζονται 
ενάντια στη λεηλασία των Αγρά-
φων και αφετέρου από τη δυνα-
τότητα του κράτους και των επεν-
δυτών να επιβάλλουν τα σχέδιά 
τους εφόσον δεν βρίσκουν την 
απαραίτητη συναίνεση. Και το 
κίνημα με τις πολύμορφες μάχες 
που έχει δώσει, και παρά τις διώ-
ξεις και την καταστολή που έχει 
υποστεί, έχει καταφέρει να απο-
σπάσει νίκες.

Η εμπιστοσύνη στις δικές μας 
δυνάμεις, στη δύναμη της κοι-
νωνικής κινητοποίησης, η από τα 

κάτω οργάνωση, ο συντονισμός και η πολύμορφη δράση απέναντι στο κράτος και 
τους επενδυτές είναι η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή. Μια επιλογή που χωράει πολ-
λούς ανθρώπους και αφήνει ανοιχτό το πεδίο να γίνουν ακόμα περισσότεροι στο 
μέλλον. Να θυμόμαστε ότι ο δρόμος χωράει πολλούς. Τα δημαρχεία, το κοινοβού-
λιο και οι δικαστικές αίθουσες λίγους.

Η απόρριψη των αδειών να σημάνει την όξυνση του αγώνα για την υπεράσπιση 
των Αγράφων, την προσπάθεια για το μπλοκάρισμα των εργασιών όπου πραγμα-
τοποιούνται, τη μαζικοποίηση των κινητοποιήσεων. Αξιοποιώντας την απόφαση 
αυτή να φέρουμε τη μπάλα ξανά στο δικό μας γήπεδο, εκείνο των δρόμων και του 
αγώνα και όχι στο ναρκοθετημένο πλαίσιο της αναμονής θεσμικών αποφάσεων 
και της αστικής δικαιοσύνης που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει  στην καταστροφή 
των Αγράφων.

Θωμάς Μ.

Πολύμορφο, μαζικό και μαχητικό κίνημα ενάντια στη λεηλασία των Αγράφων
και την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας

και όχι περιορισμός του αγώνα στενά σε ένα πλαίσιο αναμονής θεσμικών αποφάσεων.

Την χρονιά που πέρασε περισσότεροι από 
1.500 άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, 
έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να 
διασχίσουν τη Μεσόγειο για να ξεφύγουν από 

τους πολέμους και τη φτώχεια, αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή. Τα τρία ναυάγια που σημειώθηκαν στις 22, 
23 και 24 Δεκεμβρίου σε Φολέγανδρο, Αντικύθηρα και 
Πάρο αντίστοιχα, τα οποία κόστισαν τη ζωή σε περισσό-
τερους από τριάντα πρόσφυγες και μετανάστες, με τους 
αγνοούμενους να ανέρχονται σε δεκάδες, ήρθαν να προ-
στεθούν στα πολύνεκρα ναυάγια των τελευταίων ετών 
που λαμβάνουν χώρα σε κάθε σημείο της Μεσογείου.

Λίγες ώρες μετά το ναυάγιο ανοιχτά της Πάρου, ο 
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ν. Μηταράκης 
δήλωσε με περίσσεια υποκρισία πως «η Ελλάδα θα συ-
νεχίσει να σώζει ζωές στο Αιγαίο» και κατηγόρησε για 
το ναυάγιο την Τουρκία και τους διακινητές. Η αλήθεια 
όμως απέχει πολύ από αυτό. Το ελληνικό κράτος όχι 
απλά δεν ενδιαφέρεται για τη διάσωση των προσφύγων 
και των μεταναστών, αλλά εργαλειοποιεί το προσφυγικό 
ζήτημα για να εξυπηρετήσει τα πολιτικά και οικονομικά 
του συμφέροντα, ανάγει τους πρόσφυγες σε «ασύμμε-
τρη απειλή» και τους εγκληματοποιεί, καλλιεργώντας τον 
εθνικισμό, ελέγχει τις εισροές και κρατάει τους μετανά-

στες όμηρους σε καθεστώς παρανομίας 
έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως φτηνό 
εργατικό δυναμικό για το κεφάλαιο κ.ο.κ. 
Οι καθημερινές βίαιες επαναπροωθήσεις 
(τα λεγόμενα pushbacks) που βάζουν σε 
κίνδυνο την ζωή χιλιάδων κατατρεγμένων συνανθρώ-
πων μας, ο εγκλεισμός αυτών στα διάφορα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και οι απάνθρωπες συνθήκες που επι-
κρατούν σε αυτά τα κολαστήρια ανά την επικράτεια, οι 
εξευτελιστικοί μισθοί που λαμβάνουν οι πρόσφυγες και 
οι μετανάστες σε περίπτωση που καταφέρουν να εργα-
στούν και η εργοδοτική τρομοκρατία που βιώνουν είναι η 
πραγματικότητα που επιφυλάσσει το ελληνικό κράτος και 
η «πολιτισμένη» Ευρώπη των κλειστών συνόρων στους 
ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από την εξα-
θλίωση που βίωναν στον τόπο τους. 

Οι ένοχοι για το διαρκές έγκλημα σε βάρος των πλέον 
εξαθλιωμένων κομματιών της κοινωνικής βάσης, των 
προσφύγων και των μεταναστών, είναι γνωστοί. Είναι 
αυτοί που επιδίδονται σε διακρατικούς ανταγωνισμούς, 
είναι αυτοί που διεξάγουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
και πολέμους, είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται οικονο-
μικά την εργατική τάξη και τους πληβείους, με αποτέλε-
σμα οι τελευταίοι να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον 

τόπο τους προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν, είναι 
αυτοί που έχουν ανάγκη τον εθνικισμό προκειμένου να 
μπορέσουν να διαιρέσουν τους καταπιεσμένους και να 
διατηρήσουν την εξουσία τους. Είναι τα κράτη και το κε-
φάλαιο που θεωρούν τις ζωές των προσφύγων και των 
μεταναστών ζωές «ανάξιες» να βιωθούν.

Μπροστά σε αυτό το διαρκές έγκλημα που εξελίσσεται 
δίπλα μας είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην κλείσου-
με τα μάτια και να πάρουμε θέση. Είναι αναγκαίο να μην 
συνηθίσουμε τον θάνατο των ανθρώπων της τάξης μας 
και, αντιλαμβανόμενοι την κοινή μας θέση ως κομμάτι 
των καταπιεσμένων, να απλώσουμε χέρι βοηθείας και 
να αγωνιστούμε για το γκρέμισμα κάθε φράχτη και κάθε 
στρατοπέδου συγκέντρωσης, για την κατάργηση των συ-
νόρων μέχρι να μην θεωρείται καμία ζωή «λαθραία», για 
να μπει φραγμός στις επαναπροωθήσεις που κοστίζουν 
την ζωή χιλιάδων κολασμένων συνανθρώπων μας. 

Ανδρέας Κ.

Νεκροταφείο ψυχών η Μεσόγειος.
Χιλιάδες οι νεκροί, γνωστοί οι ένοχοι
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Όπως γνωρίζουμε, τα επαναστατικά κι-
νήματα δεν αποτελούν την πλειοψηφία 
της κοινωνίας. Αν το έκαναν, θα υπήρχε 
ήδη σοσιαλισμός. Επομένως, κάθε επα-

ναστατική τάση πρέπει να θέτει προβληματισμούς που 
σχετίζονται με την απομόνωση αλλά και τις πιθανές 
συμμαχίες της, τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρό-
θεσμους στόχους της, τα στρατηγικά και τακτικά μέσα 
για την επίτευξή των. Οι σχέσεις μεταξύ επαναστατών 
και ρεφορμιστών, η συγκυριακή ανάλυση των αντικει-
μενικών συνθηκών, οι προοπτικές της άμυνας και της 
επίθεσης και το πολιτικό επίπεδο στο οποίο γίνονται 
οι συμμαχίες, αποτελούν, όλα, προβληματισμούς για 
περαιτέρω συζήτηση. Τέλος, μια ρεαλιστική εκτίμηση 
των σχέσεων με την εργατική βάση παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες στη σύλληψη ιδεών. Τα θεωρητικά πλαί-
σια που εδραιώνονται με το πλεονέκτημα της εμπειρίας 
του παρελθόντος, μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε τι 
λειτουργεί και πού.

Ένα κοινό πεδίο για τη συλλογική πάλη που χρησι-
μοποιούσαν οι σοσιαλιστές επαναστάτες ήταν το Ενι-
αίο Μέτωπο. Το Ενιαίο Μέτωπο θεωρητικοποιήθηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920 από τη μαρξιστική 
Κομιντέρν και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Λέον 
Τρότσκι. Σχεδόν ταυτόχρονα, ένα παρόμοιο μοντέλο 
διατυπώθηκε από τους Ιταλούς αναρχικούς Armando 
Borghi και Errico Malatesta. Οποιαδήποτε κατανόηση 
του Ενιαίου Μετώπου πρέπει να αντιπαρατεθεί με το 
Λαϊκό Μέτωπο, που υποστήριζαν τα σταλινικά κόμματα 
και η Κομιντέρν τη δεκαετία του 1930.

Ωστόσο, το Ενιαίο Μέτωπο, το οποίο εξακολουθεί 
να χρησιμοποιείται από μαρξιστικές και αναρχικές ομά-
δες ως στρατηγική σήμερα, δεν προσφέρεται ως λύση 
«παντώς καιρού». Το πεδίο παρέμβασης, η επίτευξητων 
στόχων και το πολιτικό πλαίσιο, απαιτούν διαφορετικό 
είδος δουλειάς ώστε να επιτευχθούν οι σωστές προ-
σεγγίσεις μιας πολιτικής δουλειάς εκ μέρους μας. Απα-
ντώντας στα διαφορετικά πλαίσια, αναρχικοί διαφορε-
τικών τάσεων έχουν εκφράσει διάφορες προσεγγίσεις. 
Από το Ενιαίο Προλεταριακό Μέτωπο και το Ενιαίο 
Επαναστατικό Μέτωπο της UAI1, τη συνδικαλιστική Ερ-
γατική Συμμαχία της CNT, τη Μαχητική Τάση της FAU2 

ως τη σύγχρονη εσπεσιφιστική (ειδική) Συγκρότηση της 
Τάσης. Κάθε ένα από τα παραπάνω παραδείγματα, συ-
νέβαλε στη συζήτηση για το πώς οι αναρχικοί μπορούν 
και πρέπει να προσεγγίσουν τις συνεργασίες με άλλες 
κοινωνικές δυνάμεις.

Γιατί Μετωπικός Αγώνας;
Ο κοινωνικός αγώνας κινητοποιεί όχι μόνο ανθρώ-

πους διαφόρων τάξεων, αλλά προφανώς και διαφο-
ρετικών πολιτικών ιδεολογιών. Σε κάθε περίπτωση θα 
υπάρχει μια πληθώρα δυνάμεων που θα εργάζονται για 
την επίτευξη άλλοτε διαφορετικών και άλλοτε παρό-
μοιων στόχων. Για παράδειγμα, σχεδόν όλοι μπορούν 
να αντιτεθούν στη μοναρχία˙ από τους προοδευτικούς 
αστούς ρεπουμπλικάνους, μέχρι τους σοσιαλιστές και 
τους αναρχικούς. Ενάντια σε μια συντηρητική κυβέρνη-
ση, σε ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος, μπορεί να 
είναι, επίσης ο καθένας˙ από σοσιαλδημοκράτες μέχρι 
αναρχικούς. Επιπλέον, σε μια στιγμή κοινωνικής επα-
νάστασης θα υπάρχουν διάφορες παρατάξεις πρόθυ-
μες να «πάνε μέχρι το τέλος», ακόμα κι αν διαφέρουν 
κάπως στα οράματά τους για μια μεταεπαναστατική 

κοινωνία. Μέσα στα κοινωνικά κινήματα και τους συν-
δικαλιστικούς αγώνες τα ερωτήματα που τίθενται είναι 
διαφορετικά για άλλη μία φορά.

Το οργανώνεσθαι, σε κάθε περίπτωση, απαιτεί μία 
θεωρητική συγκρότηση η οποία θα μπορεί να παρέχει 
ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης: τι μπορεί να επιτευχθεί και πώς το κίνημα 
μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω. Πρέπει να αναλυθεί η 
ισορροπία δυνάμεων και να χαραχθεί μια πορεία προς 
τα εμπρός μιας και ένα θεωρητικό πλαίσιο θα πρέπει να 
παρέχει μια στρατηγική. Ιστορικά, υπήρξαν αρκετά εν-
νοιολογικά πλαίσια και επακόλουθες στρατηγικές που 
υιοθετήθηκαν από την ακροαριστερά όσον αφορά την 
καθοδηγητική δουλειά όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας 
επανάστασης, αλλά και κατά τη διάρκεια των καθημε-
ρινών αγώνων. Αξίζει να αναφερθούμε εν συντομία σε 
καθεμία από αυτές, τις πιο κοινές στρατηγικές προκει-
μένου να αποσαφηνιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία και στη συνέχεια να προταθεί ένα εναλλακτικό 
πλαίσιο.

Το Λαϊκό και Ενιαίο Μέτωπο
Το πρώτο πλαίσιο που θα εξετάσουμε είναι το Λαϊ-

κό Μέτωπο. Το Λαϊκό Μέτωπο ήταν το όνομα του εκλο-
γικού συνασπισμού σοσιαλιστών και αριστερών Ρε-
πουμπλικανών κατά τις ισπανικές εκλογές του 1936. 
Στη Γαλλία, ένας παρόμοιος συνασπισμός υιοθέτησε 
ακριβώς το ίδιο όνομα. Η στρατηγική των κατ’ όνομα 
προλεταριακών, επαναστατικών οργανώσεων που ει-
σέρχονταν και υπότασσαν εαυτόν σε συνασπισμούς με 
προοδευτικές αστικές δυνάμεις διατυπώθηκε από την 
Κομιντέρν ως λύση, ενάντια στη διεθνή απειλή του φα-
σισμού. Η λογική ήταν ότι οι επαναστατικοί στόχοι της 
εργατικής τάξης ήταν προς το παρόν ανέφικτοι, επομέ-
νως οι οργανώσεις της έπρεπε να σχηματίσουν συμμα-
χία με τις προοδευτικές αστικές δυνάμεις. Οι εργάτες, 
υποστηρίχθηκε, δεν μπορούσαν να νικήσουν τον φασι-
σμό μόνοι τους.

Ωστόσο, η Κομιντέρν το 1936 είχε επίσης ως απώ-
τερο σκοπό να υποστηρίξει τα σοβιετικά εθνικά συμ-
φέροντα έναντι της διεθνούς επανάστασης. Η στροφή 
προς το Λαϊκό Μέτωπο ήταν απότομη για τα συνδεδε-
μένα με την Κομιντέρν κόμματα, μετά από μια περίο-
δο «υπεραριστερισμού» που είχε ξεκινήσει το 1928. 
Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «Τρίτης Περιόδου» που 
οδήγησε στο Λαϊκό Μέτωπο, τα Κομμουνιστικά Κόμμα-
τα είχαν αρνηθεί να συνεργαστούν ακόμη και με άλλες 
αριστερές προλεταριακές δυνάμεις. Το ζιγκ-ζαγκ της 
πολιτικής της Κομιντέρν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
αντανακλούσε τις άμεσες ανάγκες αυτού που είχε ήδη 
αναπτυχθεί ως σοβιετικός επεκτατισμός.

Ως εκ τούτου, όταν ξέσπασε η επανάσταση στην 
Ισπανία, τέθηκε υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένω-
σης. Η υποστήριξη με τη μορφή όπλων γινόταν υπό 
όρους για την άμβλυνση των επαναστατικών φιλοδοξι-
ών. Η κολεκτιβοποίηση εγκαταλείφθηκε για να «κερδη-
θεί ο πόλεμος» προσελκύοντας υποστήριξη από ξένα, 
μη φασιστικά αστικά κράτη. Αλλά το Λαϊκό Μέτωπο 
ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Όχι μόνο τα ξένα «δημο-
κρατικά» έθνη δεν υποστήριξαν τη Δημοκρατία ενάντια 
στους φασίστες, αλλά οι αστικές δυνάμεις εκμεταλ-
λεύτηκαν τη συμμαχία για να συντρίψουν τις δυνάμεις 
της εργατικής τάξης. Το αποτέλεσμα ήταν μια αυστηρά 
περιορισμένη επαναστατική ώθηση που θα μπορούσε, 
ενδεχομένως, να είχε προκύψει από μια σοβαρή κρίση 
του καπιταλισμού. Η υποχώρηση της κολεκτιβοποίησης 
είχε ένα δευτερεύον αποτέλεσμα, την παράλυση τόσο 
του ηθικού όσο και της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η 
Γαλλία και το Βέλγιο γνώρισαν τεράστια κύματα απερ-
γιών και καταλήψεις εργοστασίων. Η δυνατότητα του 
διεθνούς προλεταριάτου να βοηθήσει τους Ισπανούς 
επαναστάτες προδόθηκε στη συνέχεια από το Γαλλικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα υπό τη λογική του Λαϊκού Μετώ-
που.

Όπως σημείωσε, τότε, το ιταλικό αριστερό-κομμου-
νιστικό περιοδικό Bilan, η Ισπανική Επανάσταση τελικά 

Η Αναρχία και οι Σύμμαχοι της - Μέρος Α’
Tο Ενιαίο Μέτωπο και η Συγκρότηση της Τάσης

Άρθρο του Tommy Lawson στο libcom.org που παρουσιάζει τις έννοιες που χρησιμοποίησαν οι αναρχικοί για να ορίσουν τη 

συνεργασία τους με άλλες τάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα δημοσιευτεί σε 2 μέρη.

1 Η Ιταλική Αναρχική Κομμουνιστική Ένωση (Unione comunista anarchica italiana, UCAI) ή Ιταλική Αναρχική Ένωση (Unione anarchica italiana, UAI), ήταν μια ιταλική πολιτική οργά-
νωση που ιδρύθηκε στη Φλωρεντία το 1919. Έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Κόκκινης Διετίας, πριν κατασταλεί από το φασιστικό καθεστώς το 1926. Μέλη της υπήρξαν 
διάφοροι επιφανείς Ιταλοί αναρχικοί όπως ο Errico Malatesta, ο Armando Borghi και ο Luigi Fabbri.
2 Η Aναρχική Oμοσπονδία Ουρουγουάης (Federación Anarquista Uruguaya) ιδρύθηκε το 1956. Ο ένοπλος βραχίονας της οργάνωσης, η Λαϊκή Επαναστατική Οργάνωση 33 
(Organización Popular Revolucionaria-33, OPR-33), έδρασε κατά την περίοδο της δικτατορίας παράλληλα με τους Tupamaros. Αργότερα, αποτέλεσε βασικό παράγοντα της ανα-
σύστασης του αναρχικού κινήματος στη Λατινική Αμερική.Η FAU είναι η οργάνωση που εισήγαγε το οργανωτικό μοντέλου του Εσπεσιφισμού, δηλαδή, της Ειδικής Αναρχικής Οργά-
νωσης και του οργανωτικού δυϊσμού.
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Γράφοντας για τον κόσμο
Για την Ούρσουλα Λε Γκεν (1 Οκτωβρίου 1929 – 22 Ιανουαρίου 2018)

Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που, ακό-
μα και όταν πεθαίνουν, η προσφορά 
τους και ο χαρακτήρας τους τους δια-
τηρούν ζωντανούς μέσα στη συλλογική 

μνήμη. Η αναρχική συγγραφέας Ούρσουλα Λε Γκεν 
είναι σαφέστατα μια τέτοια περίπτωση. Πολυβρα-
βευμένη και πολυγραφότατη, με πληθώρα ειδών στο 
ενεργητικό της (λογοτεχνία του φανταστικού, επι-
στημονική φαντασία, ποίηση, δοκίμια), η συγγραφέ-
ας του Έπους της Γαιοθάλασσας και του Αναρχικού 
των Δύο Κόσμων αποτέλεσε παράδειγμα του πώς 
οφείλει να γράφεται μια βαθιά πολιτικοποιημένη και 
κοινωνικά ευαίσθητη λογοτεχνία. Με έντονο ενδια-
φέρον για τις ανθρωπολογικές επιστήμες και με μια 
ιδιαίτερη κατανόηση του συλλογικού ψυχισμού της 
ανθρώπινης κοινωνίας, έγγραψε αλληγορίες για τον 
κόσμο που μας περιβάλλει, απευθυνόμενη στον ίδιο 
αυτό κόσμο και όχι σε κάποιο ξεχωριστό, ελιτίστικο 
λογοτεχνικό κοινό. Το έργο της χαρακτηρίζεται από 
λυρική απλότητα, μια ποιητικότητα τοποθετημένη 
στο χαρτί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητή 
από τον οποιοδήποτε.

Αυτό που κάνει τη Λε Γκεν να ξεχωρίζει ανάμε-
σα στους υπόλοιπους κορυφαίους συγγραφείς του 
είδους δεν ήταν μόνο η σεναριακή εφευρετικότητα 
και η λυρικότητα των κειμένων της. Ήταν κυρίως ο 
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν το σύμπαν και 
την ανθρώπινη φύση μέσα σε αυτό. Στο επίκεντρο 
των έργων της πάντα ο άνθρωπος, ζητούμενό τους 
η ορατότητα του διαφορετικού, του αποκλεισμένου, 

του ξένου. Πέραν της πολιτικής προπαγάνδας, την 
οποία η Λε Γκεν πραγματοποιεί πάντα με ευγένεια 
και διακριτικότητα, τα βιβλία της επιχειρούν μια προ-
σέγγιση στον  «αόρατο άλλο», σε εκείνες τις κοινω-
νικές ομάδες που ζουν στο περιθώριο της κοινωνί-
ας ως παρίες, βιώνοντας μια ζωή που δεν αξίζει να 
βιωθεί. Η πατριαρχία, η ομοφοβία, ο ρατσισμός, η 
εξουσιαστική καταπίεση, μερικά μόνο από τα θέματα 
που κυριαρχούν στο έργο της. Οι ήρωές της βρίσκο-
νται πάντοτε σε μια ατέρμονη αναζήτηση της ισορ-
ροπίας, της κοινωνικής και προσωπικής ελευθερίας, 
της κατανόησης ο ένας του άλλου μα και ο καθένας 
του εαυτού του.

Αυτή ακριβώς η κατανόηση αποτελεί τον πυρήνα 
της σκέψης της Λε Γκεν. Η προσέγγιση του διαφορε-
τικού δεν γίνεται υπό τη ματιά του εξωτερικού παρα-
τηρητή. Η συγγραφέας δεν καλεί τον αναγνώστη να 
συμπονέσει τον «άλλο» ούτε να σταθεί απλά αλλη-
λέγγυος σε αυτόν, αλλά να ακολουθήσει την πορεία 
των ηρώων της και να μπει στη θέση του «άλλου», 
να τον κατανοήσει σε βάθος, με ειλικρίνεια, όχι από 
καλοσύνη μα από πραγματικό ενδιαφέρον, από κοι-
νωνικό καθήκον. Θέτοντας ως ουσιαστικό ζητούμενο 
το διαφορετικό κάποια στιγμή να πάψει να αποτελεί 
περιθώριο και να γίνει ένα με το υπόλοιπο σύνολο, 
όχι ανεχόμενο και ομογενοποιημένο μα διατηρώντας 
τη διαφορετικότητά του και συμβάλλοντας με αυτή 
στο ψηφιδωτό του συνόλου, η Λε Γκεν απαιτεί από 
τον αναγνώστη της να κοιτάξει καλά το ξένο, να το 
μεταβολίσει και να το δεχθεί ως δικό του.

Είναι αυτή η ευαίσθητη ματιά της Ούρσουλα Λε 
Γκεν που την κάνει τόσο σημαντική συγγραφέα, μια 
συγγραφέα που γράφει για τον κόσμο. Και στους 
καιρούς συντηρητικοποίησης που διανύουμε, σε μια 
εποχή που οι αγώνες των από τα κάτω για δικαίω-
ση και απελευθέρωση είτε καταστέλλονται βίαια είτε 
πολύ στοχευμένα ενσωματώνονται ακίνδυνα στην 
κυρίαρχη ρητορεία, το έργο της αποδεικνύεται επί-
καιρο όσο ποτέ. Όπως και η ίδια η συγγραφέας έχει 
πολύ όμορφα πει: «Θα χρειαστούμε συγγραφείς που 
θα θυμούνται την ελευθερία – ποιητές, οραματιστές, 
ρεαλιστές μιας μεγαλύτερης πραγματικότητας».

Ρωμανός Γ.

ηττήθηκε υπό το σύνθημα του Αντιφασισμού. Μετά την 
ήττα της Ισπανικής Επανάστασης, η στρατηγική του Λα-
ϊκού Μετώπου χρησιμοποιήθηκε έκτοτε με καταστροφι-
κά αποτελέσματα˙ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, μιας σειράςαγώνων για την Εθνική Απελευ-
θέρωση3  και ακόμη και της κυβέρνησης του Σαλβαδόρ 
Αλιέντε το 1973 στη Χιλή. 

Το Λαϊκό Μέτωπο πρέπει φυσικά να αντιπαραβληθεί 
με το Ενιαίο Μέτωπο. Το Ενιαίο Μέτωπο, όπως γίνεται 
ευρέως κατανοητό, ήταν μια στρατηγική που αναπτύ-
χθηκε από το Μπολσεβίκικο Κόμμα και εφαρμόστηκε 
μέσω της Κομιντέρν σε διάφορα άλλα εθνικά πλαίσια. 
Ήταν μια στρατηγική για την αμυντική περίοδο μετά τη 
Ρωσική Επανάσταση. Τα διεθνή επαναστατικά κινήμα-
τα, ιδιαίτερα εκείνα στην Ιταλία και τη Γερμανία, είχαν 
αποτύχει και η πιθανότητα διεθνούς επανάστασης είχε 
μειωθεί σοβαρά. 

Στην Ιταλία, στις αρχές της φασιστικής αντίδρασης 
του 1921, ο διάσημος αναρχικός Ερρίκο Μαλατέστα 
πρότεινε το Fronte Unico Rivoluzionario. Η πρόθεση 
ήταν να σχηματιστεί ένα αμυντικό, Αντιφασιστικό Ενιαίο 
Μέτωπο. Οι Ιταλοί εργάτες είχαν αρχικά σχηματίσει Επι-
τροπές Εργατικής Άμυνας, ενώνοντας προλετάριους –
σε αντίθεση με τις ηγεσίες τους- για να αντιμετωπίσουν 
τη φασιστική επίθεση. Αυτές οι Επιτροπές Άμυνας σύ-
ντομα ενώθηκαν με αριστερούς πρώην στρατιωτικούς, 
ιδρύοντας την αντιφασιστική πολιτοφυλακή  Artidi del 
Popolo. Εν τέλει το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό 
Κόμμα αποχώρησαν και τα δύο από τους Artidi, αφή-
νοντας τους αναρχικούς, τους συνδικαλιστές και τους 
ρεπουμπλικάνους να πολεμήσουν μόνοι τους τον φα-
σισμό.  Ο Λέον Τρότσκι εξέλιξε περαιτέρω την Αντιφα-
σιστική μορφή του Ενιαίου Μετώπου στη δεκαετία του 
1930, υποστηρίζοντας ότι οι γερμανικές εργατικές 
οργανώσεις πρέπει, σε πρακτικό επίπεδο, να ενωθούν 
για μαζική δράση ώστε να αντιμετωπίσουν τη φασιστική 
απειλή.

Σε γενικές γραμμές, το Ενιαίο Μέτωπο προτείνει οι 
επαναστατικές προλεταριακές οργανώσεις να σχημα-

τίσουν τακτικές και στρατηγικές συμμαχίες με ρεφορ-
μιστικές προλεταριακές οργανώσεις, όπως οι σοσιαλ-
δημοκράτες. Πρώτον, στην αμυντική μορφή είναι μια 
στρατηγική που εφαρμόζεται όταν οι ριζοσπαστικές 
δυνάμεις είναι μειοψηφία. Είναι επιτακτική ανάγκη σε 
αυτές τις συμμαχίες η επαναστατική οργάνωση να δι-
ατηρεί το δικαίωμά της στην ανεξαρτησία. Στον αγώ-
να για την επίτευξη συγκεκριμένων, κοινών πολιτικών 
στόχων, οι σοσιαλδημοκράτες θα κάνουν αυτό που 
αναπόφευκτα κάνουν. Θα παραπαίουν, θα σταματήσουν 
μακριά από τον στόχο ή θα προδώσουν την τάξη. Η 
άλλη όψη του Ενιαίου Μετώπου, είναι ότι κατά τη δι-
άρκεια μιας περιόδου αγώνα οι εργάτες παίρνουν μια 
γεύση της δικής τους δύναμης. Μπορεί να επιθυμούν να 
προβάλουν ακόμη πιο ριζοσπαστικά αιτήματα, τα οποία 
οι ρεφορμιστές δεν θα επιθυμούν να επιδιώξουν. Σε 
οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, οι επαναστατι-
κές κομμουνιστικές οργανώσεις μπορούν να επισημά-
νουν τις αποτυχίες της ρεφορμιστικής πολιτικής. Αυτό 
μπορεί δυνητικά να οδηγήσει στο να κερδηθεί η βάση 
και ορισμένες φορές ακόμη και η ηγεσία των ρεφορμι-
στικών οργανώσεων με τις οποίες οι επαναστάτες συ-
νεργάστηκαν. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια 
περίοδο όπου οι επαναστάτες θα μπορούν να « να το 
γυρίσουν» στην επίθεση.

Μια ελαφρώς διαφορετική μορφή Ενιαίου Μετώπου 
είχε επίσης προταθεί από τον Ιταλό αναρχοσυνδικαλι-
στή Armando Borghi το 1920 στο αποκορύφωμα των 
εργοστασιακών καταλήψεων γνωστή ως Ενιαίο Προ-
λεταριακό Μέτωπο,η οποία αποτέλεσε αποτέλεσε μια 
επιθετική θέση. Ο Borghi ήλπιζε να φέρει τις εργατικές 
οργανώσεις που είχανδιακηρύξειαφοσίωση τους στην 
επανάσταση, σε ένα κοινό μέτωπο με σκοπό τη σοσια-
λιστική επανάσταση. Αυτό περιλάμβανε μια σειρά από 
συνδικάτα και σοσιαλιστικά κόμματα. Ενώ οι αναρχικοί 
συνειδητοποίησαν με την πρόταση ότι μπορεί να μην 
κερδίσουν την ηγεσία των λιγότερο επαναστατικών 
οργανώσεων, ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν 
τους εργάτες. Αυτή η επιθετική εκδοχή του Ενιαίου Με-

τώπου απέτυχε. Οι Σοσιαλιστές, παρά τη συμμετοχή 
τους στην Τρίτη Διεθνή και τη ρεφορμιστική συνδικαλι-
στική ένωση, τη CGIL, ψήφισαν να μην επιδιώξουν την 
κοινωνική επανάσταση. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συνολικά, το Ενιαίο Μέ-
τωπο έχει σταθερή στρατηγική λογική ως αμυντική 
ιδέα. Μα φυσικά έχει και τα μειονεκτήματά του. Δεν εί-
ναι όμως τόσο τρομερά όσο του Λαϊκού Μετώπου. Το 
μοντέλο του Ενιαίου Μετώπου μπορεί να εφαρμοστεί 
με σύγχυση από ορισμένες τροτσκιστικές ομάδες σε 
κάθε είδους καταστάσεις και επίπεδα πολιτικής πάλης. 
Για παράδειγμα, στους Διεθνείς Σοσιαλιστές, το Ενιαίο 
Μέτωπο μπορεί να περιλαμβάνει εκστρατείες όπου οι 
προοδευτικές συμμαχίες περιλαμβάνουν στην πραγ-
ματικότητα αστικές και μικροαστικές δυνάμεις. Αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι σοσιαλιστικές οργα-
νώσεις να προσαρμόζουν ή να εντάσσουν την πολιτική 
τους στις σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερες δυνά-
μεις που υπερτερούν κατά πολύ. 

Η εσφαλμένη χρήση του Ενιαίου Μετώπου σε αγώ-
νες μπορεί να λειτουργήσει ως ξέπλυμα για τη φιλε-
λεύθερη πολιτική. Επιπλέον, σε πιο σοβαρές πολιτικές 
συμμαχίες το Ενιαίο Μέτωπο μπορεί να κινδυνεύει να 
ερμηνευτεί από τους εργάτες ως προδοσία των επα-
ναστατικών αρχών. Ειδικά εάν σε κρίσιμες στιγμές οι 
ρεφορμιστικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στο συμ-
φωνηθέν καθήκον τους για την επίτευξη συγκεκριμέ-
νων στόχων, ή εάν οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις 
στραφούν εναντίον των επαναστατών. Και στις δύο 
περιπτώσεις αυτό κινδυνεύει να αφήσει τις επαναστατι-
κές δυνάμεις απομονωμένες και να παρουσιαστούν ως 
τυχοδιωκτικές. Τέλος, η συμφωνία από την ηγεσία των 
οργανώσεων για ένα Ενιαίο Μέτωπο δεν εγγυάται τη 
συνεργασία σε επίπεδο βάσης. Τελικά, αυτό που κάνει 
ένα Ενιαίο Μέτωπο αποτελεσματικό είναι τόσο η εμπι-
στοσύνη που οικοδομείται με τη συνεργασία σε βασικά 
επίπεδα των συστατικών οργανώσεων, το πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο στο οποίο θα λειτουργήσει το Ενιαίο 
Μέτωπο, όσο και η σωστή ανάλυση της συγκυρίας.

3 Εννοεί τα αντιαποικιακά κινήματα που εκδηλώθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.
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Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο με 
αφορμή τις διεργασίες για την 
ψήφιση ενός νέου συντάγματος 
παρατηρούμε τη χιλιανή κοι-

νωνία να γιορτάζει τη νέα μεταμφίεση 
του Κράτους, με μια μερίδα πολιτών να 
βιάζονται να πανηγυρίσουν «το τέλος του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου» και να συ-
γκινούνται με το γεγονός ότι μια γυναίκα 
με ενδυμασία μαπούτσε, η Ελίσα Λονκόν, 
τέθηκε επικεφαλής της συνταγματικής 
επιτροπής. Οι οπαδοί της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας συνεπαρμένοι από τον εν-
θουσιασμό τους για το νέο σύνταγμα, άρ-
χισαν να βιώνουν το χανγκόβερ από το 
δημοκρατικό μεθύσι μόνο όταν είδαν να 
γίνονται πορείες εναντίον των Βενεζολά-
νων μεταναστών στο Ικίκε και τον γιο ενός 
νεοναζί και νοσταλγό του Πινοσέτ, τον 
Χοσέ Αντόνιο Καστ, να ανεβαίνει σταθερά 
στις δημοσκοπήσεις. 

Ο λόγος του Καστ μπορεί να απειλούσε 
τις ελευθερίες, πρόσφερε όμως σε κά-
ποιους μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω της 
κρατικής καταστολής. Ας μην ξεχνάμε ότι 
στη Χιλή οι ιδέες του πινοτσετισμού ποτέ 
δεν ηττήθηκαν, αντίθετα, πάντα παρέμεναν ζωντα-
νές στην ψυχή του κόσμου των επιχειρηματιών, 
των γαιοκτημόνων και των συντηρητικών καθολι-
κών. Για την ακρίβεια, στη Χιλή ο φασισμός είναι 
μονίμως ένας λανθάνων κίνδυνος. 

Η εκλογή Μπόριτς ως αποτέλεσμα αντιφασιστι-
κής ενότητας

Στις 20 Δεκεμβρίου είδαμε τη Χιλή να πανη-
γυρίζει από άκρη σε άκρη, στα ισπανικά, στα μα-
πουντουνγκούν, στα αϊμάρα, στα κέτσουα, στα 
ραπανούι. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, περιθω-
ριοποιημένοι πληθυσμοί και νεαρές γυναίκες, ήταν 
οι κοινωνικές ομάδες που έφεραν στην προεδρία 
της χώρας τον Γκαμπριέλ Μπόριτς. Σε κάποιους 
αριστερούς κύκλους, εγχώριους και διεθνείς, ο 
Μπόριτς εκθειάζεται με αρκετές δόσεις υπερβολής 
και παρουσιάζεται σαν το νέο λατινοαμερικάνικο 
επαναστατικό είδωλο. 

Από την άλλη, μια πιο ριζοσπαστική μερίδα κό-
σμου που είχε πρωτοστατήσει στην εξέγερση του 
Οκτώβρη του 2019, δεν ξεχνά ότι ο Μπόριτς, με την 
απόφασή του να συνταχθεί με την Συμφωνία Ειρή-
νης της 15ης Νοεμβρίου μεταξύ κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης, έσωσε τον Πινιέρα (πρώην πρόε-
δρο) από την επικείμενη παταγώδη πτώση - πτώση 
που αποτελούσε τον διακαή συλλογικό πόθο εκεί-
νη τη στιγμή. Σα να μην έφτανε αυτό, ψήφισε υπέρ 
του «Νόμου ενάντια στις λεηλασίες», ο οποίος είχε 
ως στόχο την ποινικοποίηση της δράσης δεκάδων 
αγωνιστών και αγωνιστριών.

Παρόλο που πολλοί άνθρωποι από εκείνους που 
είχαν στηρίξει με μεγάλη αυτοθυσία την εξέγερ-
ση του Οκτώβρη, είχαν την επίγνωση ότι η ψήφος 
στον Μπόριτς δεν θα συνεπαγόταν αυτόματα και το 
τέλος της φασιστικής απειλής, στο εσωτερικό των 
κινημάτων υπερίσχυσε το πρόταγμα μιας αντιφα-
σιστικής ενότητας, που προέκρινε την ψήφο υπέρ 
του Μπόριτς. Έτσι, πολλοί αγωνιστές και αγωνί-
στριες αποτέλεσαν κομμάτι των εκατομμυρίων πο-
λιτών που ψήφισαν τον Μπόριτς, ακριβώς επειδή 
θεώρησαν ότι ήταν υψίστης σημασίας να αποφευ-
χθεί η εκλογή του Καστ. Τον ψήφισαν χωρίς αυτα-
πάτες και με εύλογη επιφυλακτικότητα, καθώς δεν 
εκφράζει τις ελπίδες τους για ρήξη με τον νεοφιλε-
λευθερισμό. 

Ρήξη με τον νεοφιλελευθερισμό ή συνέχισή του;

 Ο Μπόριτς προέρχεται από το φοιτητικό 
κίνημα αλλά παράλληλα υποστηρίζεται από μια 
κατηγορία διανοουμένων και προοδευτικών πολι-
τικών. Μπορεί στη ρητορική του να ενδύεται τους 
αγώνες των κοινωνικών κινημάτων, αλλά αυτοί

 είναι αγώνες πολυποίκιλοι και δεν τους πιστεύει 
απαραιτήτως ολόψυχα. Στην πραγματικότητα, εκ
προσωπεί μια μερίδα κοντά στο πολιτικό κέντρο 
και η παλιά κάστα κεντροαριστερών πολιτικών θα 
είναι ο καλύτερος σύμμαχος του. Δεν είναι τυχαίο 
ότι παλιότεροι σοσιαλδημοκράτες πρόεδροι, όπως 
ο Ρικάρντο Λάγος και η Μισέλ Μπασελέτ ήταν από 
τους πρώτους που στήριξαν την υποψηφιότητά 
του. 

Όσο κι αν ο προοδευτικός κόσμος της Ευρώπης 
και της Βόρειας Αμερικής επιθυμεί να δει στο πρό-
σωπό του Μπόριτς έναν φωτισμένο επαναστάτη 
που θα σώσει τη χιλιανή αριστερά και την λατινο-
αμερικανική ενότητα, τα δείγματα που εκείνος έχει 
δώσει δεν θυμίζουν ούτε Τσάβες, ούτε Μοράλες, 
ούτε Κορρέα. Ακόμα περισσότερο άτοπο είναι, το 
να τον συγκρίνουμε με τον Σαλβαδόρ Αλιέντε. Αρ-
κεί να δει κανείς το πρόγραμμά του για να συνει-
δητοποιήσει ότι, όχι μόνο  δεν έχει καμία σχέση με 
εκείνο της Λαϊκής Ενότητας, αλλά και ότι καταλήγει 
σε έναν νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό, που σε 
καμία περίπτωση δεν θέτει ζήτημα αποστασιοποί-
ησης από τον καπιταλισμό ούτε πραγματοποίησης 
των βαθιών μετασχηματισμών που απαιτούσε η 
εξέγερση του Οκτώβρη. 

Για παράδειγμα, στον τομέα της Εκπαίδευσης, 
σχεδιάζεται η ανανέωση και η επικαιροποίηση του 
προγράμματος σπουδών, ώστε αυτό να περιλαμ-
βάνει διαστάσεις όπως ο φεμινισμός, η πολυπολι-
τισμικότητα και η οικολογία, μέτρο που είναι αδι-
αμφισβήτητα θετικό και ευπρόσδεκτο. Ωστόσο, οι 
μεταρρυθμίσεις που προτείνει το πρόγραμμα του 
Μπόριτς δεν αγγίζουν το ισχύον μοντέλο χρηματο-
δότησης της Παιδείας, αφού δεν μπαίνει τέλος στο 
σύστημα των κρατικών επιδοτήσεων σε ιδιώτες. 
Σε ο,τι αφορά τα πανεπιστήμια, προβλέπεται με-
γαλύτερη κρατική χρηματοδότηση ώστε εκείνα να 
βελτιώσουν τις υποδομές και τη λειτουργία τους, 
δεν γίνεται όμως λόγος για δωρεάν τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αλλά για την παροχή περισσότερων 
υποτροφιών, ούτε για την κατάργηση των φοιτη-
τικών δανείων, αντίθετα πρόκειται να δοθούν κι 
άλλα χρήματα στις ήδη υπερτροφικές χάρη στα 
φοιτητικά δάνεια τράπεζες. 

Στην καλύτερη περίπτωση ο Μπόριτς και ο συ-
νασπισμός Apruebo Dignidad θα σχηματίσουν μια 
προοδευτική κυβέρνηση που θα επιδιώξει να δια-
σώσει τη φιλελεύθερη δημοκρατία και να παρου-
σιάσει έναν καπιταλισμό με λίγο πιο «ανθρώπινο 
πρόσωπο», δηλαδή μια καπιταλιστική αναδίπλωση 
με μεγαλύτερη κρατική επένδυση. Ακόμα κι αν 
υπάρξει μια σχετική υλική βελτίωση στις συνθήκες 
ζωής του πληθυσμού, οι μεταβολές δεν θα είναι 
βαθιές και θα επιβεβαιώσουν απλώς μια ταξικά 
διαιρεμένη κοινωνία.

Το ζήτημα των πολιτικών κρατουμέ-
νων

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μπό-
ριτς μετά την εκλογική του νίκη ακουγό-
ταν από τα πλήθη η κραυγή για την απε-
λευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. 
Ποια θα είναι η τύχη όσων συμμετείχαν 
στην εξέγερση από τον Οκτώβρη του 2019 
μέχρι τον Μάρτη του 2020 και διώκονται 
ποινικά, έχουν καταδικαστεί, φυλακιστεί ή 
βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό; Αρ-
χικά τα συλληφθέντα άτομα ήταν 30.000, 
στη συνέχεια από αυτά κρατήθηκαν 5.000 
και 2.000 προφυλακίστηκαν. Τι θα κάνει 
η κυβέρνηση Μπόριτς; Η απάντησή του 
στην απαίτηση για απελευθέρωση ήταν 
θολή: «έχω μιλήσει με τις οικογένειες και 
ξέρω καλά τι πρέπει να κάνω».

Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί η διερεύνηση 
και η τιμωρία των εγκλημάτων που δια-
πράχθηκαν από μέλη του στρατού και της 
αστυνομίας αλλά και η απόδοση ευθυνών 
σε υψηλόβαθμα στελέχη των σωμάτων 
αυτών. Η εμπλοκή σε πράξεις όπως είναι 
δολοφονίες, ακρωτηριασμοί ή βιασμοί, 

στον βαθμό που αυτές ήταν συστηματικές και γενι-
κευμένες, εμπίπτουν στον ορισμό των εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας.  Επί προεδρίας Πινιέρα 
το 46% των 6.568 υποθέσεων που ερευνήθηκαν, 
έχουν μπει στο αρχείο. 

«Ο αγώνας δεν σταμάτησε με Πινιέρα, ούτε θα 
σταματήσει με Μπόριτς»

Πώς θα χτιστεί αυτή η «νέα σχέση με τους αυ-
τόχθονες λαούς», για την οποία ο Μπόριτς έκανε 
λόγο στην ομιλία του το βράδυ των εκλογών; Τι θα 
γίνει με τη στρατιωτικοποίηση των εδαφών τους; 
Τις αντιστάσεις των κοινοτήτων Μαπούτσε μέχρι 
τώρα η κυβέρνηση Πινιέρα τις χαρακτήριζε ως 
τρομοκρατικές και κήρυσσε στις περιοχές τους κα-
θεστώς έκτακτης ανάγκης, διατάζοντας επιχειρή-
σεις των σωμάτων ασφαλείας. Ο Μπόριτς δήλωσε 
«πιστεύω ακράδαντα ότι η βία δεν είναι η σωστή 
οδός» και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι 
πασιφιστικές του θέσεις είχαν εκφραστεί ήδη κατά 
τη διάρκεια της εξέγερσης του Οκτώβρη του 2019. 
Το πρόβλημα βέβαια με τον πασιφισμό είναι ότι κα-
ταλήγει να αποδέχεται ως «έγκλημα» οποιαδήποτε 
μορφή βίαιης αντίστασης.

Ανεξαρτήτως από τον δρόμο που θα επιλέξει η 
κυβέρνηση Μπόριτς, το στοίχημα για τα πολυάριθ-
μα κινήματα της χώρας είναι να μην πέσουν στην 
παγίδα της αφομοίωσης, με το να αποδεχτούν την 
πρόσκληση να λάβουν μέρος σε αλλαγές που θα 
σχεδιαστούν μέσα από το Κράτος. Εάν κάτι έχουν 
μάθει τα κινήματα από τις αριστερές κυβερνήσεις 
των τελευταίων είκοσι ετών στη Λατινική Αμερι-
κή, είναι ότι όταν μετατρέπονται σε μαθητευόμενο 
του Κράτους, χάνουν την ανατρεπτική και μετα-
σχηματιστική τους δυναμική. Έτσι, όταν οι αριστε-
ρές κυβερνήσεις μπαίνουν σε κρίση, η ακροδεξιά 
αντεπίθεση δεν βρίσκει ισχυρή αντίσταση. Αντί-
θετα, τα κινήματα χρειάζεται να εμβαθύνουν την 
αυτονομία και να αυξήσουν την ικανότητα δράσης 
τους, να στοχεύσουν στη δημιουργία κοινοτήτων 
αγώνα που θα έχουν δικές τους δομές, ικανές να 
στηρίξουν άλλους τρόπους πολιτικής, κοινωνικής 
και οικονομικής οργάνωσης, που θα έχουν πολι-
τικές εδαφικής αυτοάμυνας και ένα ξεκάθαρο πο-
λιτικό σχέδιο που θα περνάει από το διεκδικητικό 
στο χειραφετητικό. Αυτό δεν μπορεί να είναι το 
σχέδιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά ένα 
σχέδιο καταπιεσμένων που επιδιώκουν τη ρήξη 
με τις κρατικές και καπιταλιστικές λογικές, ένα 
σχέδιο που χρειάζεται να επεκταθεί άμεσα, προτού 
η οικολογική και ενεργειακή κρίση καταφέρει ένα 
ισχυρό πλήγμα στις ζωές όλων μας.  

Γη και Ελευθερία - Tierra y Libertad

Χιλή
η εκλογική νίκη Μπόριτς

και ο φασιστικός κίνδυνος

Διαδήλωση για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων.


