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Κείμενο Πολιτικής Εισήγησης στην Πανελλαδική Ιδρυτική ∆ιαδικασία

Εισαγωγή  

Η τελευταία περίοδος στην οποία δρούμε πολιτικά και κινηματικά χαρακτηρίζεται από μια 
πρωτόγνωρη συμπύκνωση χρόνου. Κοινωνικές διεργασίες που σε άλλες χώρες και ιστορικές 
περιόδους θα απαιτούσαν πολύ χρόνο, σήμερα, στην “Ελλάδα της κρίσης”, αναπτύσσονται 
ταχύτατα.  Η  λιτότητα  και  η  κοινωνική  κρίση  που  παρήγαγε,  πυροδότησαν  ισχυρές 
κινηματικές διαδικασίες και οδήγησαν σε πολιτική κρίση, αλλάζοντας ραγδαία το πολιτικό 
σκηνικό. Την ίδια περίοδο, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τη γέννηση του, την ανάπτυξή του κατά 
την  περίοδο  2011-2015, την  ανάληψη  της  κυβερνητικής  εξουσίας  και  την  τελική  μετατροπή 
του  σε  μνημονιακό  κόμμα  ή  κόμμα  της  “αστικής  διαχείρισης”,  αποτυπώνει  αυτή  τη 
συμπύκνωση  του  πολιτικού  χρόνου.  Η  πορεία  “από  το  θερμό  Γενάρη,  στον  ψυχρό 
Σεπτέμβρη” μπορεί να υπήρχε ως δυνατότητα ήδη από την ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 
2012,  έγινε  όμως  και  με  έναν  “βίαιο  τρόπο”,  καθώς  η  κατάρρευση  του  παρέσυρε  και 
κοινωνικές ελπίδες και προσδοκίες για μια εναλλακτική πολιτική προς όφελος των πολλών.

Σήμερα, τρεις μόνο μήνες μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη και λίγο καιρό μετά την απόσχιση 
μας  από  το  μεταλλαγμένο  ΣΥΡΙΖΑ,  καλούμαστε  να  συζητήσουμε  και  να  δράσουμε  σε  μια 
νέα  συγκυρία.  Καλούμαστε,  λοιπόν,  α)  να  απολογήσουμε  στρατηγικά  την  προηγούμενη 
περίοδο, β) να αναλύσουμε τη νέα συγκυρία και τα ερωτήματα που ορίζει και γ) να δράσουμε 
προς  όφελος  μιας  “νέας  Αριστεράς”,  βγαλμένης  από  τον  πυρήνα  των  υποκειμένων,  των 
σχεδίων  και  των  πρακτικών  που  μας  έφεραν  ως  εδώ,  η  οποία,  όμως,  σ’  αυτή  την  κρίσιμη 
καμπή του αγώνα, να μπορέσει να κατανοήσει τη σημερινή φάση της καπιταλιστικής κρίσης, 
τόσο ως προς τα εμπόδια που θέτει σε μια αριστερή στρατηγική, αλλά και όσον αφορά τις 
δυνατότητες που ανοίγει.

Η ανάλυση της περιόδου που προτείνουμε στο συγκεκριμένο κείμενο, σίγουρα είναι ελλιπής· 
εκτιμούμε, όμως, ότι ορίζει τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε. Προτείνουμε το 
κείμενο να διαβαστεί υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων και υπό “νεολαιίστικο στίγμα”, 
καθώς  θεωρούμε  ότι  ακόμα  είναι  έκδηλη  η  ανάγκη  –και  βρίσκεται  στο  χέρι  μας–  για  τη 
συγκρότηση μιας αριστερής, ριζοσπαστικής νεολαίας.

∆εν  επιλέγουμε  τον  εύκολο  δρόμο  των  κυβερνητικών  βεβαιοτήτων,  αλλά  αντιθέτως 
χαράζουμε  μια  δύσκολη  πορεία  για  τη  νεολαία  που  θέλει  και  μπορεί  να  είναι  ενάντια  σε 
λογικές  διαχείρισης.  Συνεχίζουμε  να  παλεύουμε  για  μια  ριζοσπαστική  αριστερή  νεολαία, 
αναπτυσσόμενη  μέσα  από  τις  κινηματικές  της  δράσεις,  την  αντικαπιταλιστική  και 
διεθνιστική  της  στρατηγική,  τη  ριζοσπαστική  της  φυσιογνωμία,  κουλτούρα  και  ιδέες,  μέσα 
από τη μήτρα των αξιών και των οραμάτων της Αριστεράς.

Από το θερμό Γενάρη στον ψυχρό Σεπτέμβρη

Μετά  από  μια  περίπου  πενταετία  βαθιάς  καπιταλιστικής  κρίσης,  εφαρμογής  μνημονίων 
αλλά και ανάπτυξης σημαντικών κοινωνικών κινημάτων και δυναμικών, το αποτέλεσμα των 
εκλογών  της  25ης  Γενάρη  φάνηκε  να  αποτελεί  σημείο  εκκίνησης  για  την  αναστροφή  της 
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νεοφιλελεύθερης επέλασης. Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εύλογα δημιούργησε ελπίδες και 
προσδοκίες,  όχι  μόνο  για  την  ανάσχεση  των  μνημονίων  και  των  καταστροφικών  τους 
συνεπειών στα μεσαία και χαμηλά στρώματα, αλλά ακόμη και για τη δυνατότητα έναρξης 
επιθετικών μετασχηματιστικών τομών και αλλαγών σε μια σειρά από ζητήματα, όπως στη 
διαχείριση  του  κρατικού  μηχανισμού,  σε  δικαιωματικά  θέματα  κλπ.  Οι  προσδοκίες  αυτές, 
μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα έντονες στον κόσμο της νεολαίας που, έχοντας δει τα προηγούμενα 
χρόνια  το  μέλλον  του  να  προοιωνίζεται  καταστροφικό,  αντιμετώπιζε  την  ανάληψη  της 
κυβέρνησης  από  το  ΣΥΡΙΖΑ  ως  τη  δυνατότητα  ενός  μέλλοντος  όπου  δεν  θα  έπρεπε  να 
επιλέξει ανάμεσα στη μετανάστευση ή στην ανεργία/επισφαλή εργασία στη χώρα μας.

Στην πορεία αυτή που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο, και που εκ των υστέρων μπορούμε να 
διαπιστώσουμε πως ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την ενσωμάτωση στο νεοφιλελεύθερο 
μονόδρομο  και  –εν  τέλει–  την  ήττα,  κομβικό  σημείο  στο  οποίο  οφείλουμε  να  σταθούμε, 
αποτελεί  το  δημοψήφισμα  της  5ης  Ιουλίου  και  το  αποτέλεσμα  του  62% υπέρ  του  ΌΧΙ.  Η 
απάντηση στο ποιο είναι αυτό το 62% του σώματος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στο τι 
πραγματικά επέλεξε ψηφίζοντας ΌΧΙ, θεωρείται επίσης κομβικής σημασίας. Το συμπέρασμα 
πως  το  62%  αποτελεί  ένα  ήδη  συγκροτημένο  και  συνεκτικό  κοινωνικό  μπλοκ  το  οποίο 
επέλεξε συνειδητά τη ρήξη με το νεοφιλελεύθερο ευρωπαϊκό όχημα, αποτελεί, μάλλον, τον 
εύκολο δρόμο για την ερμηνεία μιας στιγμής, που, στην πραγματικότητα, είναι  εξαιρετικά 
περίπλοκη,  βαθιά  και  αντιφατική,  όσο  περίπλοκες  και  βαθιές  αντίστοιχα  είναι  και  οι 
δυνατότητες  που  έχει  δημιουργήσει.  Το  62%  δεν  επέλεξε  μονοσήμαντα  και  ενιαία  την 
ολοκληρωτική  και  χωρίς  φόβο  ρήξη,  όπως  επίσης  δεν  αποτελεί  ήδη  ένα  συγκροτημένο  και 
συγκεκριμένο κοινωνικό σώμα. Αποτελεί, όμως, μια μερίδα, η κοινωνική και ταξική σύνθεση 
της οποίας μπορεί και πρέπει να εκφραστεί και να εκπροσωπηθεί πολιτικά. Το 62% πέρα από 
τομή, οιονεί επαναστατικό συμβάν ή όπως αλλιώς θέλουμε να το διατυπώσουμε, θέτει ένα 
βασικό στοίχημα για το επόμενο διάστημα: να κατανοήσουμε τη σύσταση και σύνθεσή του 
και να βρούμε και να συγκροτήσουμε την πολιτική μορφή που θα μπορεί να το εκπροσωπεί 
πολιτικά.

Ο κύκλος που άνοιξε το Γενάρη, μπορούμε να πούμε πως έκλεισε με οριστικό και επίσημο 
τρόπο  στις  εκλογές  του  Σεπτεμβρίου  2015.  Εκλογές  στις  οποίες,  μετά  την  πλήρη 
συνθηκολόγηση του καλοκαιριού και την πρόσδεση του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική του There Is No 
Alternative,  επήλθε  η  ολική  επαναφορά  στην  πραγματικότητα  και  καθημερινότητα  των 
μνημονίων.  Η  ελπίδα  αντικαταστάθηκε  από  τη  μνημονιακή  κανονικότητα  και  τη  διάλυση 
κάθε  προοπτικής  εφαρμογής  άλλης  εναλλακτικής.  H  σχέση  εκπροσώπησης  την  οποία  ο 
ΣΥΡΙΖΑ  είχε  καταφέρει  να  οικοδομήσει  τα  προηγούμενα  χρόνια  με  ένα  ευρύ  φάσμα  της 
ελληνικής  κοινωνίας,  το  οποίο  είχε  εκφραστεί  και  κινηματικά  την  πρώτη  πενταετία  των 
μνημονίων,  φάνηκε  να  διαρρηγνύεται,  ή  μάλλον  να  μεταλλάσσεται  σε  μια  σχέση  ανοχής 
προς  το  ΣΥΡΙΖΑ,  υπό  την  οπτική  του  μικρότερου  κακού  σε  σχέση  με  τους  προηγούμενους 
διαχειριστές των μνημονιακών προγραμμάτων.

Παράλληλα,  η  ελπίδα  για  τη  δημιουργία  τομών  στο  επίπεδο  της  κρατικής  διαχείρισης,  σε 
ζητήματα  δικαιωμάτων  και  σε  μια  σειρά  άλλων  θεμάτων  σχετικά  αυτόνομων  προς  τις 
μνημονιακές  δεσμεύσεις,  έχει  αποδειχθεί  πως  δεν  πρόκειται  να  μετατραπεί  σε 
πραγματικότητα.  Ήδη  από  τους  πρώτους  μήνες  της  αριστερής  διακυβέρνησης,  αλλά  και 
ειδικά μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη, έχει διαφανεί η ξεκάθαρη απροθυμία του ΣΥΡΙΖΑ 



ακόμα  και  να  θέσει  στη  δημόσια  αντιπαράθεση,  πόσο  μάλλον  να  υλοποιήσει  (εκτός  από 
μεμονωμένες  περιπτώσεις), προγραμματικές  δεσμεύσεις  σχετικά  με  τον  τρόπο  λειτουργίας 
του  κρατικού  μηχανισμού,  ζητήματα  δικαιωμάτων  κλπ.  Ενδεικτικό  παράδειγμα  οι  αγαστές 
σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ και Εκκλησίας που έχουν αρχίσει να οικοδομούνται το τελευταίο διάστημα.

Σε αυτό ο πλαίσιο, λοιπόν, ο “νέος” ΣΥΡΙΖΑ καλείται να συνεχίσει την αποστολή στην οποία 
δεσμεύθηκε  με  την  υπογραφή  της  συμφωνίας  του  Ιουλίου:  την  εφαρμογή  της  κυρίαρχης 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή αποτυπώνεται πρακτικά στο 
πρόγραμμα  που  τη  συνοδεύει,  το  μνημόνιο.  Ένα  πρόγραμμα  που,  στο  όνομα  της  αεί 
ελευσόμενης ανάπτυξης και ανάκαμψης, έχει να υπηρετήσει και να εμβαθύνει δυο βασικούς 
στόχους τα επόμενα χρόνια: αφενός, την περαιτέρω υποτίμηση της εργατικής δύναμης και, 
αφετέρου,  τη  διάνοιξη  νέων  λειτουργικών  πεδίων  για  το  κεφάλαιο  μέσω  των  εκτεταμένων 
και  ταχέων  ιδιωτικοποιήσεων  στην  ελληνική  επικράτεια.  Η  μεθοδολογία  του  σημερινού 
πολιτικού προσωπικού που ασκεί κρατική διαχείριση στο όνομα της Αριστεράς, επιβεβαιώνει 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί ως “κόμμα του κράτους” να διαμορφώσει τη νέα του ηγεμονία μέσω 
της απεύθυνσής του σε νέα κοινωνικά ακροατήρια, και πάνω σε νέες κοινωνικές συμμαχίες, 
καθώς  και  στην  εκ  βάθρων  αλλαγή  του  κόμματος,  προκειμένου  να  υπερασπίζεται  τη  νέα 
αυτή στρατηγική.

Ωστόσο,  εκτός  από  τις  παραπάνω  διαπιστώσεις,  θα  πρέπει  να  σκεφτούμε  και  να 
συνεκτιμήσουμε δυο πολύ βασικές πτυχές που ολοκληρώνουν την προσπάθεια επισκόπησης 
της παρούσας συγκυρίας: μιλάμε για τα αλληλένδετα ζητήματα της κρίσης εκπροσώπησης 
και  της  κρίσης  ηγεμονίας  μέσα  σε  συνθήκες  εξελισσόμενης  καπιταλιστικής  κρίσης 
υπερσυσσώρευσης.  Εδώ  παρουσιάζονται  τέτοιου  είδους  αντιφάσεις,  ώστε,  την  ώρα  που 
μπορούμε να παραδεχτούμε πως σήμερα στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν “διορθωθεί” οι δυο 
αυτές μορφές κρίσης –μέσω της επικράτησης του δόγματος “ΤΙΝΑ”, όσον αφορά την κρίση 
ηγεμονίας, και μέσω της “νίκης” του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη, όσον αφορά 
την  κρίση  εκπροσώπησης–,  ταυτόχρονα,  αναγκαζόμαστε  να  διαπιστώσουμε  την  αδυναμία 
πλήρους  ίασης  της  συγκυρίας  και  επαναφοράς  σε  συνθήκες  κανονικότητας  και 
σταθερότητας.  Και  αυτό  διότι,  στο  βαθμό  που  η  κρίση  υπερσυσσώρευσης  εξελίσσεται  και 
βαθαίνει, θα μένουν παράλληλα ανοιχτά και τα δύο αυτά ρήγματα. Με άλλα λόγια, ανοιχτό 
θα  εξακολουθεί  να  παραμένει,  τόσο  το  παιχνίδι  της  ηγεμονίας,  όσο  και  εκείνο  της 
εκπροσώπησης, τουλάχιστον όσον αφορά τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό (αλλά και όχι 
μόνο).

Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να αναλύσουμε τη νέα πολιτική συγκυρία, ειδικά μετά τις 
εκλογές  του  Σεπτέμβρη,  και  από  την  πλευρά  του  αστικού  μπλοκ.  Εκτιμούμε  ότι  βασική 
παράμετρος των κινήσεων του είναι η “πολιτική σταθερότητα” ως βάση για την οικονομική 
ανάκαμψη. Μια συνθήκη που εν πολλοίς σημαίνει επιδίωξη για “πάση θυσία παραμονή στο 
ευρώ”.  Ο  ΣΥΡΙΖΑ  φαίνεται  ότι  δίστασε  πολύ  να  διαταράξει  αυτή  την  ομαλότητα,  παρά 
μονάχα  στις  λίγες  μέρες  από  την  ανακοίνωση  μέχρι  την  πραγματοποίηση  του 
δημοψηφίσματος,  και  μάλιστα  με  μη  ελεγχόμενο  τρόπο  (εξ  ου  και  η  άτακτη  υποχώρηση). 
Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την πολιτική πλευρά του ζητήματος 
του  ευρώ  και  της  Ευρωζώνης  με  όρους  ταξικών  μπλοκ  και  συσχετισμών.  Συνεπώς,  όπως 



σημειώνουμε  και  στο  επόμενο  μέρος  του  κειμένου,  η  προοπτική  ρήξης  γίνεται  ορατή  ως 
πολιτικό εγχείρημα και όχι ως τεχνοκρατικό σχέδιο.

Η Ευρώπη σε μεταίχμιο, η Αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι κρίσιμη μία συζήτηση ανάλυσης και εκτίμησης τόσο για 
το διεθνές πλαίσιο, όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ειδικότερα. Εκ των 
προτέρων,  τολμούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μετασχηματίζεται  προς  μια 
αυταρχικότερη  κατεύθυνση.  Είναι  κοινή  διαπίστωση,  τουλάχιστον  για  τις  δυνάμεις  της 
ριζοσπαστικής  Αριστεράς,  ότι  η  Ευρώπη  σήμερα  είναι  αυτή  του  νεοφιλελευθερισμού,  της 
λιτότητας  και  της  “Ευρώπης  φρούριο”,  με  συγκεκριμένες  πολιτικές  που  βαθαίνουν  τις 
κοινωνικές  και  ταξικές  ανισότητες,  προωθούν  ανταγωνισμούς  και  σχέσεις  κυριαρχίας  και 
εκμετάλλευσης.  Η  πορεία  αυτή  προφανώς  δεν  είναι  προϊόν  μιας  νομοτέλειας,  αλλά 
αποτέλεσμα  μιας  ιστορικής  διαδικασίας  κοινωνικών  κινήσεων,  κινηματικών  δράσεων, 
ταξικών  μαχών,  συσχετισμού  δυνάμεων  και  (πολιτικών,  κατά  κύριο  λόγο)  συγκρούσεων, 
τόσο  στο  εσωτερικό  των  κρατών,  όσο  και  μεταξύ  αυτών.  Ταυτόχρονα,  όμως,  και  κατά  μια 
διαλεκτική σχέση, είναι και “προϊόν” της ίδιας της διαδικασίας οικοδόμησης και της δομής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παγκόσμια κρίση, το αποτύπωμα της στην ευρωπαϊκή οικονομία και η μετάφραση της σε 
κρίση  χρέους  των  χωρών  του  ευρωπαϊκού  νότου,  αποτυπώνει  αρκετά  καθαρά  αυτή  τη 
διαλεκτική  σχέση.  Από  τη  μία,  οι  άρχουσες  ελίτ  αναζητούν  και  επιβάλλουν  ένα  πλαίσιο 
νεοφιλελεύθερων  πολιτικών  και  συνταγών  λιτότητας  ως  “θεραπεία” για  την  επιβράδυνση 
των  ρυθμών  ανάπτυξης  των  καπιταλιστικών  οικονομιών.  Στη  μεγάλη  ταξική  μάχη  που 
ξεκίνησε από τις πλατείες της Ελλάδας και της Ισπανίας του 2011, φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές 
ελίτ κερδίζουν. Έσωσαν και σώζουν τις τράπεζες έναντι των νοικοκυριών, αναδιαρθρώνουν 
τις  εργασιακές  σχέσεις  και  προσπαθούν  να  διαλύσουν  τις  κοινωνικές,  εργατικές  και 
δημοκρατικές κατακτήσεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 
της “μικρής ιστορίας”. Βέβαια, την ίδια στιγμή, οι κοινωνικοί αγώνες της περιόδου, σε πολλές 
περιπτώσεις  (βλ.  κατά  κύριο  λόγο  Ελλάδα  αλλά  και  σε  μικρότερο  βαθμό  Ισπανία  ή 
Πορτογαλία),  καταφέρνουν  να  μετατρέψουν  την  οικονομική  κρίση  σε  πολιτική,  να 
αποδυναμώσουν  σημαντικά  παραδοσιακούς  πολιτικούς  χώρους  και  να  φέρουν  στο 
προσκήνιο  νέες  δυνάμεις.  Μπορεί  να  μην  είναι  νικηφόροι,  όσον  αφορά  τη  μεγάλη  εικόνα, 
αλλά αφήνουν το αποτύπωμα τους στο τώρα και στα κοινωνικά κινήματα του (όχι και τόσο 
μακρινού) μέλλοντος. 

Από την άλλη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την γραφειοκρατική της δομή και τα 
όργανα της για να επιβάλλει αυτή τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι  το  “διευθυντήριο  των  Βρυξελλών”  είχε  εξ  αρχής  τον  χώρο  για  να  υποβοηθήσει  το 
προσπέρασμα  του  αποτελέσματος  του  ελληνικού  δημοψηφίσματος  και  να  ορίσει  ένα  άλλο 
πλαίσιο  πολιτικής  (παρ’  όλες  τις  βαρύτατες  ευθύνες  της  κυβέρνησης).  ∆εν  είναι  επίσης 
τυχαίο  ότι  δεν  επιτρέπει  την  αλλαγή  της  κυβέρνησης  στην  Πορτογαλία  σήμερα,  αν  δεν 



υπάρχει  εξ  αρχής  συμφωνία  στο  πλαίσιο  λιτότητας  που  έχει  επιβληθεί  στη  χώρα  εδώ  και 
χρόνια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της “μεγάλης ιστορίας”.

Η παραπάνω διατύπωση-διαπίστωση για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε, 
ότι ορίζει και δύο ρήξεις με αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν και καλλιεργούνται στο πλαίσιο 
της Αριστεράς. Η πρώτη αφορά έναν αριστερό ευρωπαϊσμό που θεωρούσε την οικοδόμηση 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ως  ένα  από  τα  μεγάλα  βήματα  προς  τα  εμπρός:  ότι  με  αυτό  τον 
τρόπο τίθενται στο περιθώριο της ιστορίας ο φασισμός και οι συγκρούσεις στον ευρωπαϊκό 
χώρο. Η προσέγγιση αυτή, κατά τη γνώμη μας, αγνοεί τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τη στάση των πολιτικών δυνάμεων (και εν προκειμένω της Αριστεράς) με όρους κοινωνικών 
τάξεων. Αδυνατεί να αναμετρηθεί με το ερώτημα ποιών τα συμφέροντα εκπροσωπούνται σε 
αυτό  το  πλαίσιο  και  με  ποιον  τρόπο.  Αδυνατεί,  συνεπώς,  να  αναλύσει  και  να  παραγάγει 
στρατηγική στο πλαίσιο της “μεγάλης ιστορίας”. 

Η  δεύτερη  αυταπάτη  έχει  να  κάνει  με  τη  μηχανιστική  και  μονολιθική  εργαλειοποίηση  της 
“εξόδου από το ευρώ”. ∆εν είμαστε αυτοί και αυτές που θεωρούμε ότι η έξοδος από το ευρώ 
απαιτεί  εκ  των  προτέρων  ένα  πλήρες  επιχειρησιακό  σχέδιο  μέχρι  την  τελευταία  του 
λεπτομέρεια –αν και η έλλειψη σαφούς σχεδίου χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ 
και ως δικαιολογία για τη μη υλοποίηση εναλλακτικών πολιτικών και τελικά υιοθέτηση και 
ενδυνάμωση  του  νεοφιλελεύθερου  “There  is  No  Alternative  (ΤΙΝΑ)”.  Απαιτεί  όμως,  μια 
πολιτική  προετοιμασία  ρήξης  και  σύγκρουσης  με  την  Ευρώπη  του  νεοφιλελεύθερου 
καπιταλισμού σε όλα τα επίπεδα. Απαιτεί πολιτικές συνεχής ενδυνάμωσης των “από κάτω”. 
Απαιτεί  δουλειά  και  εμπλοκή  “με  το  κίνημα”  και  όχι  “στο  κίνημα”.  Σημαίνει,  τελικά, 
αντικαπιταλιστικό  λόγο  και  πολιτική  πρακτική.  Η  αντιευρωπαϊκή  ρητορεία  της  Αριστεράς, 
όταν  παραμένει  σε  επίπεδο  ρητορείας,  εκτός  του  ότι  σε  αρκετές  περιπτώσεις  ενισχύει  ένα 
νέου  τύπου  εθνικισμό  (η  Ελλάδα  εναντίον  της  Γερμανίας  ή  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης), 
αδυνατεί  να  θέσει  την  έξοδο  από  το  ευρώ  στο  πλαίσιο  μιας  πολιτικής  σύγκρουσης  με 
συγκεκριμένο  ταξικό  πρόσημο  στη  δεδομένη  συγκυρία.  Αδυνατεί,  εκ  των  πραγμάτων,  να 
τοποθετηθεί στη “μικρή ιστορία”. Επιπλέον, σε μια λογική απόδοσης της ήττας αποκλειστικά 
στην έλλειψη προετοιμασίας με τεχνικούς όρους, λανθάνει ο κίνδυνος της υποτίμησης των 
πολιτικών  της  διαστάσεων  αλλά  και  της  προβολής  ενός  παραδείγματος  πολιτικής 
στρατηγικής που στερείται οράματος.

Προσπαθώντας να αποφύγουμε γραμμικές προσεγγίσεις, αλλά και μια α-ιστορική ανάλυση 
και  διαμόρφωση  πολιτικής  στρατηγικής,  εμείς  προβληματοποιούμε,  αφενός,  το  χρονικό 
σημείο  που  χωρίζει  το  εντός  από  το  εκτός  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  και  θέτουμε  ως  στόχο  τη 
διαμόρφωση  μιας  στρατηγικής  για  τον  κοινωνικό  μετασχηματισμό,  με  ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση της επιθετικής ευρωπαϊκής πολιτικής, αφετέρου. Αυτό σημαίνει ότι φιλολαϊκές 
ή ταξικές πολιτικές προς όφελος των πολλών, υλοποιούνται τελικά στο βαθμό που έρχονται 
σε  σύγκρουση  και  με  την  στρατηγική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Αυτή  η  συνθήκη  δεν  είναι 
προφανώς (χρονική) προϋπόθεση, είναι όμως στοιχείο που προκύπτει κατά τη διαμόρφωση 
πολιτικής πρακτικής. Για να το θέσουμε διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωράει την 



αναδιανομή  πλούτου  ή  τα  κοινωνικά  και  πολιτικά  δικαιώματα  των  πολλών  στα  οποία 
στοχεύουμε.  Ο  κοινωνικός  μετασχηματισμός,  όμως,  υλοποιείται  στο  βαθμό  που  όχι  μόνο 
αναδεικνύει αυτή την πραγματικότητα, αλλά και παλεύει εναντίον της.

Ταυτόχρονα,  και  ακριβώς  επειδή  θέλουμε  να  αποφύγουμε  νομοτελειακές  ερμηνείες,  θα 
πρέπει να αναλύσουμε και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση 
αυτή  στηρίζεται  σε  τρία  αλληλένδετα  στοιχεία:  α) την  ευρωπαϊκή  οικονομική  κρίση,  β) τις 
πρόσφατες  γεωπολιτικές  εξελίξεις,  ειδικά  στη  Συρία  και  γ) την  προσπάθεια  ανάδειξης  και 
τελικά  κυριαρχίας  της  νέας  σοσιαλδημοκρατίας  (ή  ορθότερα  σοσιαλφιλελεθερισμού)  στα 
ευρωπαϊκά τεκταινόμενα.

Το πρώτο στοιχείο περιγράφηκε εκτενώς παραπάνω. Αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε, 
είναι ότι η πολιτική λιτότητας είναι ένα στρατηγικό και μακρόχρονο πλαίσιο στο ευρωπαϊκό 
σκηνικό.  Οι  αναδιαρθρώσεις  προς  όφελος  του  κεφαλαίου  στο  σύνολο  της  Ευρώπης,  και  τα 
μνημόνια  για  τις  χώρες  υπό  καθεστώς  χρέους,  είναι  μια  συνεχώς  διευρυμένη 
πραγματικότητα.  Με  άλλα  λόγια,  τα  μνημόνια  ήρθαν  για  να  μείνουν.  Είναι  προγράμματα 
που στο όνομα της αεί ελευσόμενης ανάπτυξης και ανάκαμψης έχουν να υπηρετήσουν και 
να εμβαθύνουν δυο βασικούς στόχους τα επόμενα χρόνια: αφενός, την περαιτέρω υποτίμηση 
της  εργατικής  δύναμης  και,  αφετέρου,  τη  διάνοιξη  νέων  λειτουργικών  πεδίων  για  το 
κεφάλαιο,  μέσω  των  εκτεταμένων  και  ταχέων  ιδιωτικοποιήσεων.  Όλα  τα  παραπάνω 
συμβαίνουν την ίδια στιγμή που επιταχύνονται αντιδραστικές ολοκληρώσεις, όπως είναι η 
συμφωνία TTIP ή η εμβάθυνση της Ευρωζώνης και η ενοποίηση αγορών εντός ΕΕ (βλ. χώρος 
ενέργειας).  Οι  κορώνες  για  τη  “διάσωση  της  πραγματικής  οικονομίας” δεν  είναι  παρά  μια 
αναδιανομή πλούτου από τα χέρια των πολλών στα χέρια των ελίτ. Ταυτόχρονα, είναι και 
μια  στρατηγική  αφανισμού  εναλλακτικών  πολιτικών,  καθώς  πρώτα  πρέπει  “να 
αποπληρώσουμε το όποιο χρέος” και μετά “να διαμορφώσουμε προγραμματικό πλαίσιο”. Σε 
αυτό το σημείο, έχει σημασία να αναρωτηθούμε κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική που 
ακολούθησε,  ειδικά  μετά  το  δημοψήφισμα  του  Ιουλίου  και  την  ένταξη  του  σε  ένα  πλαίσιο 
ευρωπαϊκής  κυβερνησιμότητας,  διέσπασε  (όπως  ισχυρίζεται  η  κυβέρνηση)  ή  τελικά 
ενδυνάμωσε (όπως ισχυριζόμαστε εμείς) αυτή τη λογική του μονόδρομου.

Το  νέο  γεωπολιτικό  πλαίσιο  είναι  πραγματικά  πιο  δύσκολο  να  χαρτογραφηθεί  και  να 
αναλυθεί. ∆εν θα μπούμε σε λεπτομέρειες (όπου σίγουρα η ανάλυση μας θα περιείχε κενά 
και  αβίαστες  γενικεύσεις),  αλλά  θα  μείνουμε  κυρίως  στα  εμφανή  αποτελέσματα  της  νέας 
κατάστασης.  Βρισκόμαστε  σε  μία  νέα  φάση  έντασης  ιμπεριαλιστικών  ανταγωνισμών  (η 
οποία προφανώς δεν είναι ασύνδετη με την κρίση ηγεμονίας που περιγράψαμε στο πρώτο 
μέρος) και ανάδυσης νέων, άγνωστων μέχρι σήμερα, δυνάμεων στο παγκόσμιο σκηνικό. Σε 
αυτό  το  πλαίσιο,  το  αίτημα  του  κεφαλαίου  για  σταθερότητα  διαπλέκεται,  πιθανώς,  με  τη 
δημιουργία  πολεμικού  κλίματος  (π.χ.  γενίκευση  της  εφαρμογής  κατασταλτικών  μέτρων  σε 
επίπεδο καθημερινότητας, επιτήρηση, περιορισμός διαδηλώσεων και απεργιών, ενίσχυση της 
λιτότητας στο όνομα του εθνικού σκοπού) ως έναν από τους όρους για να βγει από την κρίση 



του. Βέβαια, (και εδώ κρύβεται η αντίφαση) η ίδια αυτή επιδίωξη εντείνει την αστάθεια και 
διαμορφώνει ένα νέο πεδίο δράσης της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων.

Αν τα παραπάνω είναι σε μεγάλο βαθμό εκτιμήσεις, οι πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις στο 
Παρίσι και η πιο ενεργός εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών (και συγκεκριμένα της Γαλλίας) 
στον  πόλεμο  της  Συρίας  έχουν  δύο  άμεσες  και  απτές  συνέπειες  στον  ευρωπαϊκό  χώρο. 
Αρχικά  διαμορφώνεται  ένα  ασφυκτικό  πλαίσιο  για  τους/τις  πρόσφυγες  και  τους/τις 
μετανάστες/τριες  που  επιδιώκουν  να  φύγουν  από  τις  εμπόλεμες  περιοχές  και  να 
αναζητήσουν σωτηρία στην Ευρώπη. Ο φράκτης του Έβρου όχι μόνο δεν έχει πέσει, αλλά, την 
ίδια  στιγμή,  σηκώνονται  νέα  τείχη  σε  πολλές  ευρωπαϊκές  χώρες  που  είναι  απρόθυμες  να 
φιλοξενήσουν μεταναστευτικά ρεύματα και τα απωθούν ενεργά. Η συζήτηση ακόμα και για 
την αλλαγή της συνθήκης Σένγκεν (που έτσι κι αλλιώς δεν κάλυπτε τους/τις μετανάστες/
τριες) είναι ενδεικτική για το ότι η Ευρώπη κινείται σε πλαίσιο περαιτέρω κλεισίματος των 
συνόρων της. Εξάλλου, η πολιτική που ακολουθείται από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. σε σχέση με 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, έρχεται σε πλήρη διάσταση με το ισχύον κοινοτικό 
πλαίσιο. Και αυτό συμβαίνει ενώ, ταυτόχρονα, νεοναζιστικά μορφώματα σε πολλές χώρες, 
από την Ελλάδα μέχρι την Πολωνία και τη Γερμανία, κινούνται απειλητικά και εξαπολύουν 
πογκρόμ εναντίον των μεταναστών/τριών. Το δεύτερο αποτέλεσμα δεν είναι παρά η Ευρώπη 
της  τάξης  και  της  ασφάλειας.  Οι  πρόσφατες  εξελίξεις  μας  υπενθυμίζουν  ότι  από  πλευράς 
κυρίαρχων  πολιτικών  δεν  έχουμε  ξεφύγει  από  το  γενικευμένο  “πόλεμο  εναντίον  της 
τρομοκρατίας”.  Αυτό  συνεπάγεται  καταπάτηση  ατομικών  και  κοινωνικών  ελευθεριών  στο 
όνομα της εθνικής ασφάλειας, όχι μόνο για τους/τις μετανάστες/τριες αλλά για το σύνολο 
του πληθυσμού. Γενικεύεται, συνεπώς, ένα πλαίσιο βιοπολιτικής που, εν πολλοίς, στηρίζεται 
στην “καταστολή του άλλου”: του εν δυνάμει τρομοκράτη, ακτιβιστή ή κινηματία.

Η τρίτη συνθήκη έχει να κάνει με την προσπάθεια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, υπό 
την  ηγεμονία  της  Γαλλίας  του  Ολάντ,  να  αναπτυχθεί  ως  ο  έτερος  πόλος  ενάντια  στην 
γερμανική  χριστιανοδημοκρατία  και  τους  συμμάχους  της  στο  ευρωπαϊκό  σκηνικό.  Το 
στοιχείο  αυτό  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  και  θετικό,  αν  και  εφόσον  μπορούσε  να 
αναπτυχθεί  ως  αντίβαρο  στα  ακροδεξιά  κόμματα  που  ενισχύονται  από  την  ανατολική 
Ευρώπη  μέχρι  τον  ευρωπαϊκό  βορρά.  Μια  πιο  προσεκτική  και  σε  βάθος  ανάλυση,  όμως, 
δείχνει ότι αυτή η συνθήκη δεν είναι απαραίτητα θετική. Αφενός η σοσιαλδημοκρατία εδώ 
και χρόνια έχει διαμορφώσει μια νέα στρατηγική που είναι αυτή του σοσιαλφιλελευθερισμού. 
Στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, αυτό σημαίνει, όχι μόνο αποδοχή, αλλά συμμετοχή στο 
σχεδιασμό,  και  ενεργητική  στήριξη  της  λιτότητας  και  των  μνημονίων.  Ο 
σοσιαλφιλελευθερισμός σήμερα, δεν καλεί σε αντιστράτευση της στρατηγικής αυτής, αλλά 
σε διαχείριση της. Φαίνεται να λέει ότι “το πλαίσιο είναι αυτό, δεν αλλάζει, και καλούμαστε 
να  το  διαχειριστούμε,  αποδεχόμενοι/ες  τα  προαπαιτούμενα  και  τις  συνέπειες  του”. 
Αφετέρου,  προσπαθεί,  και  σε  μεγάλο  βαθμό  καταφέρνει,  να  εγκολπώσει  (και  να 
αποδυναμώσει,  κατά  συνέπεια)  τα  όποια  πολιτικά  κόμματα  της  Αριστεράς  θέλησαν  να 
θέσουν μια λογική αντι-λιτότητας. 



Το  παράδειγμα  του  ΣΥΡΙΖΑ,  με  την  εκ  προθέσεως  πλέον,  κι  όχι  εξ  αποτελέσματος 
συστράτευση  του  με  όλες  τις  αιχμές  της  ευρωπαϊκής  σοσιαλδημοκρατίας,  είναι  το  πιο 
χαρακτηριστικό.  Η  πορεία  της  διαπραγμάτευσης,  η  πρόσφατη  επίσκεψη  του  Ολάντ  στην 
Ελλάδα και η πρόθεση του για τη “με το αζημίωτο” στήριξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς 
και το φλερτ με την Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών, αποδεικνύουν αυτή τη νέα κατεύθυνση. 
Ακόμα  και  οι  πρόσφατες  εξελίξεις  στην  Αριστερά  σε  Πορτογαλία  και  Ισπανία,  παρόλα  τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κοινωνικού σχηματισμού, μπορούν να ενταχθούν σε μια 
αφήγηση κυβερνησιμότητας και προσέγγισης με τη σοσιαλδημοκρατία. Ο κυρίαρχος λόγος, 
όπως εκφράζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, θέλει τις αριστερές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό 
νότο  να  “βγαίνουν  από  το  κάδρο  της  απομόνωσης” και  “ενωμένες” να  αντιμετωπίζουν  τη 
∆εξιά.  Εμείς  θέλουμε  να  προβληματοποιήσουμε  αυτή  την  εξήγηση,  και  να  αναρωτηθούμε 
κατά  πόσο  η  προσέγγιση  με  τη  σοσιαλδημοκρατία  τελικά  ενδυναμώνει  τις  ριζοσπαστικές 
εναλλακτικές  σε  πολιτικό  επίπεδο,  δεδομένου  ότι  συμβαίνει  σε  ένα  πλαίσιο  όχι  μόνο 
επερώτησης, αλλά και ενδυνάμωσης της λογικής του TINA. Νομίζουμε, λοιπόν, ότι μ’ αυτό 
τον  τρόπο  αποδυναμώνεται,  τόσο  η  πολιτική  έκφραση  των  (υπαρκτών)  κοινωνικών 
κινημάτων, όσο και η δυνατότητα της Αριστεράς (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) για 
μια χάραξη και υπηρέτηση της ριζοσπαστικής, αντι-νεοφιλελεύθερης και αντικαπιταλιστικής 
στρατηγικής στην Ευρώπη.

Τέλος, είναι σημαντικό να κάνουμε μια σύντομη αναφορά και στις κινηματικές διεργασίες 
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σίγουρα, έχουμε προ πολλού ξεπεράσει την περίοδο των μεγάλων 
κινημάτων στην Ευρώπη. Τα κινήματα αυτά, που η γέννηση και η διόγκωση τους βρίσκεται 
στην περίοδο των Κοινωνικών Φόρουμ, είχαν, μεταξύ άλλων, δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες: 
Έκαναν εμφανή ξανά στη δημόσια σκηνή τον κινηματικό παράγοντα, και μάλιστα σε διεθνές 
επίπεδο, μετά από τη δεκαετία του ‘90 και την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, τόσο σε 
επίπεδο λόγου, όσο και σε επίπεδο πολιτικής πρακτικής. Παράλληλα, αποτέλεσαν το έδαφος 
για  την  ανάπτυξη  και  ανατροφοδότηση  των  πολιτικών  δυνάμεων  της  Αριστεράς,  που 
διαμόρφωσαν  εν  πολλοίς  την  ταυτότητα  και  τη  φυσιογνωμία  τους  μέσα  στο  κινηματικό 
γίγνεσθαι.  Την  ίδια  στιγμή,  βέβαια,  δεν  κατάφεραν  να  δεθούν  οργανικά  με  το  σύνολο  της 
κοινωνικής  οργής  και  των  φωνών  των  “αποκλεισμένων  από  το  σύστημα”,  με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εξέγερση των/στα προαστίων/α του Παρισιού το 2005 
ή της συγκριτικά μικρότερης κλίμακας του Λονδίνου το 2011. 

Επίσης, ίσως έχουμε ξεπεράσει, σήμερα, και την περίοδο των κινηματικών διεργασιών των 
πλατειών  και  του  Occupy  της  περιόδου  2010-11,  που  βασίστηκαν,  αφενός  στην  ανάγκη 
αντιμετώπισης  της  διευρυμένης  λιτότητας  στην  Ευρώπη  και,  αφετέρου,  στην  ανάγκη 
επαναθεμελίωσης  της  δημοκρατίας  και  της  κοινωνικής  και  κινηματικής  αλληλεγγύης. 
Προϊόντα  αυτής  της  περιόδου  είναι  οι  κινηματικές  δομές  αλληλεγγύης  στους  χώρους 
εργασίας  και  στις  γειτονιές  (τουλάχιστον  στο  ελληνικό  πλαίσιο,  καθώς  σε  πολλές  άλλες 
χώρες προϋπήρχαν). Φαίνεται, ακόμα, ότι “τοπικοποιήθηκε” και ενδυναμώθηκε το μήνυμα 
των πλατειών της εξέγερσης, περνώντας σε κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο κοινωνικό χώρο. 



Παράλληλα,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  μετέτρεψαν  την  οικονομική  κρίση  σε  κρίση 
εκπροσώπησης  και  ηγεμονίας,  ενδυναμώνοντας  τις  πολιτικές  δυνάμεις  της  Αριστεράς  στη 
λογική της οικοδόμησης και υπεράσπισης εναλλακτικής. 

Αν  συμφωνούμε  με  την  παραπάνω  “χαρτογράφηση”,  πρέπει  να  παραδεχθούμε  ότι 
βρισκόμαστε σε μια νέα συνθήκη, όπου καθήκον μας ως Αριστερά είναι να οικοδομήσουμε εκ 
νέου  ισχυρά  και  νικηφόρα  κινήματα  στο  ευρωπαϊκό  –τουλάχιστον–  πλαίσιο  και  να  μην 
περιμένουμε  να  “φυτρώσουν” σαν  μανιτάρια,  λόγω  της  αυτόνομης  κοινωνικής  δυναμικής· 
και, παράλληλα με την οικοδόμηση τους, να δουλεύουμε για την ισχυρότερη δικτύωση τους 
και  την  έκφραση  τους  στο  πλαίσιο  ισχυρών  διεργασιών,  που  όχι  μόνο  εναντιώνονται  στο 
νεοφιλελεύθερο  πλαίσιο  αλλά  και  –εκ  των  πραγμάτων–  νοηματοδοτούν  μια  κατεύθυνση 
κοινωνικού  μετασχηματισμού.  Με  άλλα  λόγια,  δεν  αρκεί  να  δικτυώσουμε  τις  φωνές  του 
“Όχι” και της αντίστασης, αλλά να τις αξιοποιήσουμε ως ενεργά στοιχεία της στρατηγικής 
της  Αριστεράς  για  τον  κοινωνικό  μετασχηματισμό.  Αν  μάλιστα  αναλογιστούμε  και  το  νέο 
γεωπολιτικό  πλαίσιο  που  περιγράψαμε  παραπάνω  (η  δημιουργία  πολεμικού  κλίματος  ως 
επιδίωξη  του  κεφαλαίου),  επίδικο  είναι  και  ένα  μεγάλο  πανευρωπαϊκό  αντιπολεμικό-
δημοκρατικό  κίνημα,  με  προϋπόθεση  (ως  στοιχείο  επιτυχίας  του)  τον  έντονο 
αντικαπιταλισμό του.

Το κράτος και η “ανάγκη κυβερνησιμότητας”: Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την 
ενσωμάτωση

Η διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από το σημείο της συγκρότησης του ως ένα μέτωπο οργανώσεων της 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς μέχρι την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας και την συνολική 
χρεοκοπία του δεν ήταν μια διαδικασία γραμμική, αλλά μια πορεία με έντονες αντιφάσεις. O 
"ΣΥΡΙΖΑ  της  ενσωμάτωσης"  υπήρχε  μεν  ως  δυνατότητα  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα  –
γεγονός  που  εκφραζόταν  με  συγκεκριμένες  πολιτικές  επιλογές–,  δεν  ήταν  όμως  και 
νομοτέλεια. Το κόμμα, αφενός, εξέφραζε –επιτυχημένα– την ανάγκη για μια πολιτική αντι-
λιτότητας,  αφετέρου  διατηρούσε  μια  σχέση  πολιτικής  εκπροσώπησης  με  την  κοινωνική 
δυναμική που αναπτύχθηκε, τόσο τα χρόνια των μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων του 
2006-7  ως  τις  μέρες  της  εξέγερσης  του  ∆εκέμβρη  του  2008,  όσο  και  στις  πλατείες  του 
Συντάγματος  τρία  χρόνια  αργότερα.  Η  οικοδόμηση  της  ταυτότητας  του  ΣΥΡΙΖΑ  ως  της 
Αριστεράς εκείνης που ήταν μεροληπτική υπέρ των διεκδικήσεων των από κάτω, δεν ήταν 
προϊόν  μιας  διαδικασίας  απλής  μεταφοράς  αιτημάτων  στο  πολιτικό  επίπεδο.  Αντίθετα, 
υπήρξε αποτέλεσμα της οργανικής εμπλοκής αγωνιστών και αγωνιστριών σε μια σειρά από 
κινηματικούς κόμβους, εγκαινιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις νέες μεθόδους εμπλοκής της 
Αριστεράς  μ’  αυτές  τις  διαδικασίες,  σεβόμενη  την  αυτονομία  τους,  όχι  από  τη  θέση  μιας 
πρωτοπορίας  που  «ξέρει»,  αλλά  προκρίνοντας  την  δημοκρατία  και  την  οριζοντιότητα  στις 
δομές του κινήματος.

Την  ίδια  στιγμή,  βέβαια,  υπήρξαν  σημαντικά  δείγματα  προσχώρησης  του  ΣΥΡΙΖΑ  στον 
αστικό τρόπο άσκησης πολιτικής, είτε με την συμμετοχή προσώπων προερχόμενων από τη 



σοσιαλδημοκρατία (με την προσδοκία συμβολής τους στη διαχείριση της κρατικής μηχανής), 
είτε  με  τη  φοβική  αντιμετώπιση  των  “εγκλίσεων  του  κράτους”  για  υπευθυνότητα  και 
ρεαλισμό και, τελικά, με την ενσωμάτωσή του σ’ αυτές. Οι εν λόγω εγκλίσεις δεν αφορούσαν 
μόνο  το  δικαιωματικό  πεδίο  (που  είναι  και  το  πιο  προφανές)  αλλά  εντοπίζονται  και  στις 
εργασιακές σχέσεις, στην οικονομία, στις περιβαλλοντικές πολιτικές και αλλού.

Αυτό το στοιχείο υπήρξε καθοριστικό όσον αφορά τον τρόπο που πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από 
την  ανάδειξή  του  σε  αξιωματική  αντιπολίτευση  και  ύστερα.  Από  ένα  σημείο  και  έπειτα,  η 
κατάληψη  της  κυβερνητικής  εξουσίας  εμφανιζόταν  ως  αυτοσκοπός,  με  συνέπεια  η 
μεθοδολογία  που  επελέγη  προκειμένου  αυτή  να  γίνει  πραγματικότητα,  να  εξαντλείται  σε 
τακτικούς  χειρισμούς  εντός  του  κοινοβουλίου.  Η  σχέση  πολιτικής  εκπροσώπησης  που 
φιλοδόξησε  να  οικοδομήσει  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  δεν  στηρίχτηκε  στη  διαμόρφωση  ενός  ταξικά 
μεροληπτικού  πολιτικού  σχεδίου  με  στόχο  τον  κοινωνικό  μετασχηματισμό,  συγκροτημένου 
πάνω στην ανάλυση των κοινωνικών συσχετισμών, αλλά μάλλον στον συγκερασμό συχνά 
αντιτιθέμενων  κοινωνικών  συμφερόντων,  υπό  την  ομπρέλα  μιας  θολής  αφήγησης  περί 
«παραγωγικής  ανασυγκρότησης».  Σ’  αυτό  το  πλαίσιο,  η  συγκεκριμένη  μεθοδολογία 
δημιούργησε  και  τους  όρους  συγκρότησης  του  «ιστορικού  μπλοκ  της  ανατροπής», υπό  την 
προσδοκία  –ως  ένα  βαθμό,  τουλάχιστον– της  επιστροφής  σε  μια  προηγούμενη  κατάσταση. 
Τέλος,  η  μετεκλογική  συνεργασία  με  τους  ΑΝ.ΕΛ.  πραγματοποιήθηκε  υπό  το  πρίσμα  της 
απόσπασης  συναίνεσης  από  πιο  συντηρητικά  ακροατήρια,  και  έχοντας  ως  αφετηρία  την 
στρατηγική  ατολμία  να  πραγματοποιηθούν  σημαντικές  τομές  σε  τμήματα  του  κρατικού 
μηχανισμού.

Η προετοιμασία λοιπόν, ενός κοινωνικού δυναμικού να εμπλακεί με όρους άμεσης δράσης 
στην  διαμόρφωση  εκείνης  της  κοινωνικής  κατάστασης  που  θα  ανέτρεπε  τις  μνημονιακές 
πολιτικές και θα έβαζε σε κίνηση ανταγωνιστικές προς το κυρίαρχο μορφές οργάνωσης της 
καθημερινότητας, μπήκε σε δεύτερη μοίρα, ιδιαίτερα κατά το διάστημα της διακυβέρνησης. 
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ελάχιστα αξιοποιήθηκε η –μικρότερη ή μεγαλύτερη– 
κοινωνική διαθεσιμότητα. Παρατηρήθηκε μια έντονη φοβικότητα από πλευράς κυβέρνησης, 
καθώς και μια ορισμένη αδράνεια από πλευράς κόμματος, στο να επενδύσουν στην εμπλοκή 
της  κοινωνίας,  φτιάχνοντας  νέες  υλικότητες  με  ριζοσπαστικό  φορτίο  και  διαμορφώνοντας 
νέους ευνοϊκούς συσχετισμούς στο εσωτερικό, ώστε να πιέσουν, σε τελική ανάλυση, προς την 
κατεύθυνση της ρήξης. 

Με  λίγα  λόγια,  η  κυβέρνηση  εγκλωβίστηκε  σε  ένα  σπιράλ  δίχως  τέλος,  όπου  η 
διαπραγμάτευση  επανερχόταν  ως  μια  κομβική  διαδικασία  που  ποτέ  δεν  επρόκειτο  να 
ολοκληρωθεί,  υπό  το  βάρος  της  οποίας  –και  σε  συνδυασμό  με  τους  εκβιασμούς  των 
δανειστών  για  διακοπή  της  χρηματοδότησης–,  μεταρρυθμίσεις  όπως  η  επαναφορά  του 
κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων, αλλά και ανάλογες τομές στον κρατικό 
μηχανισμό,  μεταθέτονταν  διαρκώς  σε  μεταγενέστερο  χρόνο.  Φαίνεται,  σήμερα,  πως  ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το χρόνο και το χώρο για τομές, τόσο στο επίπεδο της δανειακής σύμβασης, 
όσο και στα εσωτερικά μέτωπα, και πολύ περισσότερο δεν δείχνει να τον διεκδικεί.



Η  απόπειρα  για  μία  κυβέρνηση  της  Αριστεράς  κατέδειξε,  ακόμα,  ερωτήματα  και 
προβληματικές αναφορικά με το κράτος. Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αναδείχθηκε 
πλέον  και  με  όρους  πολιτικής  πρακτικής  ότι  το  κράτος  δεν  είναι  μόνο  μία  δομή 
αποτελούμενη  από  επιμέρους  δομές  που  δημιουργούν  και  επικαθορίζουν  τις  σχέσεις  των 
υποκειμένων  στη  βάση  της  κυρίαρχης  αντίληψης.  Είναι  και  οι  ίδιες  οι  ελίτ  που  το 
στελεχώνουν, αυτές που δημιουργούν συνθήκες αναπαραγωγής συγκεκριμένων λογικών και 
πολιτικών.  Κατά  τη  διακυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ  (στο  όνομα  της  Αριστεράς) διαπιστώθηκαν  και 
τέθηκαν  από  την  αρχή  εμπόδια  σε  οποιαδήποτε  διαδικασία  άσκησης  ριζοσπαστικής  ή 
εναλλακτικής  πολιτικής,  και  μάλιστα,  στο  πιο  προνομιακό  πεδίο  για  τις  δυνάμεις  της 
ριζοσπαστικής  Αριστεράς,  εκείνο  των  λεγόμενων  δικαιωματικών  ζητημάτων.  Ο  λόγος  για 
μηχανισμούς  του  κράτους  και  κατασταλτικούς  μηχανισμούς  για  τους  οποίους  δεν  έγινε 
καμία  προσπάθεια  περιορισμού  και  υποβάθμισής  τους.  Αντίθετα,  χρησιμοποιήθηκαν  στο 
ακέραιο  με  την  ίδια  αστική  λογική  διαχείρισης.  ∆ε  θεωρούμε  ότι  μία  Κυβέρνηση  της 
Αριστεράς θα μπορούσε, εν μία νυκτί, να καταργήσει τους μηχανισμούς του κράτους, ωστόσο 
θεωρούμε ότι θα μπορούσε να τους περιορίσει σε δράση και δυναμική. 

Αυτό  στο  οποίο  μάλλον  εστίασε  η  κυβερνητική  πολιτική  και  η  όποια  κομματική  ρητορεία, 
ήταν  η  προσμονή  ενός  έντιμου  συμβιβασμού  στο  πεδίο  διαπραγμάτευσης,  η  οποία  εντέλει 
μετουσιώθηκε  σε  πολλαπλούς  συμβιβασμούς  στο  εσωτερικό  πεδίο:  με  το  κατεστημένο 
πολιτικό  σύστημα,  με  τους  μηχανισμούς  του  κράτους,  με  τμήματα  της  αστικής  τάξης,  με 
επιμέρους  παραχωρήσεις  στη  νεοφιλελεύθερη  λογική.  Πέρα  από  συγκεκριμένα  συμβολικά 
και  μη  μέτρα,  κυριάρχησε  σε  μεγάλο  βαθμό  η  λογική  της  «συνέχειας  του  κράτους» (όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω) και της σταθερότητας, τόσο αναφορικά με τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς, όσο και σε επίπεδο διοίκησής του, όπως έγινε με τις διοικήσεις των τραπεζών, 
την ΤτΕ, τη φοροδιαφυγή και τις φοροαπαλλαγές, τα ΜΜΕ κ.ά.

Η απάντηση που τα όργανα και οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσαν να ψηλαφίσουν, 
ήδη από το 2012, σχετικά με τον “έλεγχο του κράτους”, σχετιζόταν με τη έννοια (ή ίσως την 
παράφραση)  της  δυαδικής  εξουσίας:  μία  κατάσταση  κατά  την  οποία  τα  κοινωνικά 
υποκείμενα και οι δομές που αυτά συστήνουν στους κοινωνικούς τους χώρους, θα βρίσκονται 
σε  συνεχή  διάδραση  με  τις  κυβερνητικές  πολιτικές,  εμφορούμενα  από  μια  διάθεση 
επερώτησής τους· συνάμα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός θα βγαίνει μέσα από τον εμπλουτισμό 
και την εικόνα που θα παίρνει από τους από κάτω· κι όλα αυτά, στη βάση της οργανωτικής 
και πολιτικής αρωγής του κόμματος. Εδώ, θα πρέπει να καταστεί σαφές πως δεν εννοούμε 
λογικές  κορπορατισμού,  όπου  τα  συνδικάτα  θα  εκλέγουν  αντιπροσώπους  οι  οποίοι  θα 
συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Προφανώς, η δυαδική εξουσία δεν μπορεί να 
θεσπιστεί, αλλά να προκύψει ως κατάσταση, και μάλιστα, οιονεί επαναστατική. Ωστόσο, σε 
αυτό το σημείο, θέλουμε να περιγράψουμε έναν τρόπο και μία λογική, βάσει των οποίων μία 
κυβέρνηση της Αριστεράς θα μπορούσε να είναι όντως εργαλείο στα χέρια των από κάτω, 
κάτι που δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.



Αντί για τα παραπάνω, η απονέκρωση των διαδικασιών του κόμματος και η συνακόλουθη 
καθήλωσή  του,  στέρησαν  από  το  ΣΥΡΙΖΑ  το  στοιχείο  της  κοινωνικής  γείωσης,  με  όλη  τη 
σημασία  που  αυτή  έχει  για  τη  δράση  ενός  κόμματος  της  ριζοσπαστικής  Αριστεράς  στους 
κοινωνικούς  χώρους,  στο  βαθμό  που  στοχεύει  στην  ανάκτηση  της  πολιτικής  από  τις 
κοινωνικές  δυνάμεις.  Οι  ανεπάρκειες  και  η  γραφειοκρατικοποίηση  του  κόμματος  ήταν 
καθοριστικές, με πιο χαρακτηριστική τη μη σύγκλιση των συλλογικών οργάνων και της Κ.Ε. 
πριν  από  την  ψήφιση  των  προαπαιτούμενων,  μεταφέροντας  όλο  το  βάρος  της  ευθύνης  σε 
όργανα  αναρμόδια  –όπως  η  Κ.Ο.–,  και  στην  ατομική  ευθύνη-συνείδηση  του/της  κάθε 
βουλευτή.

Συλλογικότητα και ζωή στο νέο πλαίσιο (σκέλος του κοινωνικού)

Μέσα, λοιπόν, στη νέα συνθήκη, υπάρχει επερώτηση βασικών παραδοχών της προηγούμενης 
κατάστασης,  που  αφορούν  ακόμα  και  την  ανάγκη  –πολλώ  δε  μάλλον  την 
αποτελεσματικότητα– της  ένταξης  σε  μια  αριστερή  νεολαιίστικη  οργάνωση.  Είναι  αλήθεια 
ότι  η  δράση  του  συνόλου  της  Αριστεράς  δεν  κατάφερε,  εκτός  από  ελάχιστα  φωτεινά 
παραδείγματα, να εμπνεύσει και να απαντήσει στις καθημερινές ανάγκες της νεολαίας και 
της κοινωνίας. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι η παρούσα συγκυρία παρουσιάζει τον ατομισμό και 
τον ανταγωνισμό στα όρια του κοινωνικού κανιβαλισμού, ως τις μόνες λύσεις επιβίωσης και 
προσωπικής  ανάδειξης  στο  αστικό  status  quo.  Ωστόσο,  η  μεγάλη  αντίφαση  της 
πραγματικότητας με αυτούς τους ισχυρισμούς είναι ακριβώς ότι το μέλλον της πλειοψηφίας 
της νέας γενιάς είτε φαίνεται ζοφερά χρωματισμένο, με επισφαλείς ή χαμηλόμισθες σχέσεις 
εργασίας και την ανεργία να καλπάζει, είτε τοποθετείται στο εξωτερικό για την αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής. Σε αυτό, λοιπόν, το χάσμα μεταξύ πραγματικότητας και αφήγησης του 
success  story,  έρχεται  να  απαντήσει  μια  σύγχρονη  αριστερή  οργάνωση,  με  στόχο  την 
κοινωνική χειραφέτηση και τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα.

Καταρχάς, η διαφορετική ανάγνωση των αιτιών την κρίσης, της ανισότητας, της μη ύπαρξης 
κοινωνικής  δικαιοσύνης,  η  ανάδειξη  των  ταξικών  διαφορών  έναντι  των  εθνικών,  και  η 
σημασία  ύπαρξης  διαφορετικού  υποδείγματος,  δεν  μπορούν  παρά  να  αποτελούν  λόγους 
αναζήτησης τρόπων οργάνωσης για αντίσταση και την αλλαγή του κυρίαρχου. Ταυτόχρονα, 
τα  ιστορικά  παραδείγματα  αφενός,  αλλά  και  η  πολυπλοκότητα  και  η  παντοδυναμία  του 
σημερινού  συστήματος  αφετέρου,  αφήνουν  μηδαμινά  περιθώρια  επίτευξης  νικών  μέσω 
ατομικών  προσπαθειών.  Αντίθετα,  οι  μαζικοί,  συλλογικοί  αγώνες  που  κατάφεραν  να 
ξεφεύγουν από την πεπατημένη (από την παρισινή κομμούνα μέχρι την Ισπανία του 36, το 
Μάη του 1968 και το Πολυτεχνείο) δημιούργησαν αυτές τις ιστορικές τομές και νίκες, που όχι 
μόνο εμπνέουν ακόμα στο σήμερα, αλλά και άλλαξαν άρδην τόσο την κοινωνική συνείδηση, 
όσο  και  την  υλική  πραγματικότητα  ολόκληρων  τάξεων.  Οπότε,  για  να  μπορέσουμε  να 
μιλήσουμε για τη μάχη της γενιάς μας με αισιοδοξία και προοπτική αποτελέσματος, πρέπει 
να βρούμε τον τρόπο και το όχημα για να μετέχουμε στις διαδικασίες και τους αγώνες που θα 
έρθουν.



Βέβαια, η οργανωμένη ζωή θα ήταν κενό γράμμα αν έμενε μόνο σε βερμπαλιστικά σχήματα 
και  δελτία  τύπου,  γιατί  η  Αριστερά  είναι  πάνω  απ'  όλα  βίωμα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  μια 
σύγχρονη  αριστερή  συλλογικότητα  δεν  έχει  μόνο  ως  καθήκον  να  σπάει  την  κυρίαρχη 
ιδεολογία, αντικαθιστώντας την με τη συλλογική συνείδηση, αλλά και να βρίσκει τρόπους να 
αλλάζει  την  καθημερινότητα  των  μετεχόντων/ουσών,  και  να  δημιουργεί  εκείνες  τις  τομές 
στο κοινωνικό, ώστε ένας άλλος κόσμος να γίνεται διεκδικήσιμος και εφικτός.

Η μεθοδολογία της παρέμβασης μας

Το  διακριτό  ρεύμα  που  έχουμε  σχηματίσει  μέσα  από  τον  τρόπο  παρέμβασης  μας,  έχει 
αποκτήσει  ταυτοτικά  χαρακτηριστικά  που  αξίζουν  να  υπογραμμιστούν,  ώστε  στις 
μεταβατικές  διαδικασίες  να  αποτελούν  εργαλείο  παρέμβασής  μας.  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  η 
εμπλοκή μας σε κινηματικές διαδικασίες όπως ο ∆εκέμβρης του 2008 ή οι πλατείες του 2011 
άφησαν  ένα  σημαντικό  ερώτημα:  Γιατί  ο  κόσμος,  και  ειδικά  η  νεολαία  που  κατέβηκε  και 
διεκδίκησε  τόσο  μαζικά  και  συγκρουσιακά  στο  δρόμο  και  ενεπλάκη  σε  συνελευσιακές  και 
κινηματικές διαδικασίες κάθε είδους, δεν εμπνέεται από την παραδοσιακή άσκηση πολιτικής 
και συνδικαλισμού στους κοινωνικούς χώρους μέχρι και τις γειτονίες, ή και από τις ίδιες τις 
πολιτικές οργανώσεις; Αν θεωρηθεί ότι δεν είναι α-ιστορικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση του ερωτήματος ως ανάγκη δημοκρατίας και συμμετοχής, 
έθεσε τις βάσεις για την διαμόρφωση της συλλογικής μας ταυτότητας.

Βασικό  στοιχείο  αυτής  της  αμφισβήτησης  του  "παλιού"  είναι  το  ζήτημα  της  δομής·  πώς 
δηλαδή  οι  σχέσεις  που  σχηματίζονται  μέσα  σε  μια  συλλογικότητα,  μια  διαδικασία  ή  μέσα 
στους  κοινωνικούς  χώρους  ανακλούν  διαφορετικές  μεθοδολογίες  και  προσεγγίσεις,  και 
επηρεάζουν  τον  τρόπο  σκέψης  και  πολιτικοποίησης  των  μετεχόντων/ουσών.  Αν  θέλουμε 
λοιπόν  να  μιλήσουμε  για  ενεργά  μέλη  και  ζωντανές  και  παραγωγικές  συζητήσεις,  δεν 
μπορούμε να ξεχνάμε τον τρόπο που αυτές διαρθρώνονται. Αυτό είναι ένα από τα σημεία 
που μας υπενθύμισαν οι πλατείες. Η δημοκρατική λειτουργία μίας δομής θεμελιώνεται στη 
βάση  της  διεύρυνσης  της  δυνατότητας  του  «συναποφασίζειν»,  στο  βαθμό  που  αυτό  θα 
γίνεται βίωμα για τα υποκείμενα που θα συμμετέχουν και θα αλληλεπιδρούν. Με αυτό ως 
προϋπόθεση,  η  υλοποίηση  των  αποφάσεων  πρέπει  να  αφορά  τους  ίδιους  ανθρώπους  που 
μετείχαν στην λήψη τους, καθώς η έγκληση είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας ενσωμάτωσης 
ατομικών ιδεών και σκέψεων σε ένα συλλογικό συνεχές. Η διάρρηξη αυτού μπορεί είτε να 
επιφέρει  συγκεντρωτικές  λογικές  (αποφασίζουν  λίγοι,  υλοποιούν  οι  πολλοί),  οι  οποίες 
αποσυσπειρώνουν τον κόσμο, κάνοντάς τον να μη νοιώθει μέρος αυτής της διαδικασίας, είτε 
αναθετικές  (αποφασίζουν  πολλοί,  υλοποιούν  λίγοι),  όπου  άνθρωποι  αναλαμβάνουν 
περισσότερες ευθύνες από όσες θα έπρεπε να τους αναλογούν.

Προφανώς, αυτή η προσέγγιση των διαδικασιών όπου η δημοκρατία δεν είναι μόνο σκοπός 
αλλά και μέσο, δεν αφορά μόνο την λειτουργία της οργάνωσης στο εσωτερικό της αλλά και 
τον τρόπο που παρεμβαίνει στους κοινωνικούς χώρους. Έχοντας, λοιπόν, εικόνες από τους 
"κλασικούς"  χώρους  παρέμβασης  (φοιτητικοί  σύλλογοι,  σωματεία)  μέχρι  και  τις  σχετικά 



πρόσφατα ανεπτυγμένες συνελεύσεις γειτονιών, παρατηρούμε πράγματι ότι στις συλλογικές 
διαδικασίες  όπου  η  διάρθρωση  των  δομών  δεν  επιτρέπει  την  από  κοινού  απόφαση  και 
υλοποίηση για τα εκάστοτε ζητήματα που ανακύπτουν, καταλήγουν να μην εμπνέουν και να 
μην  παρακινούν  τον  κόσμο  που  απευθύνονται.  Αντίθετα,  μπορούμε  να  πάρουμε 
επιτυχημένα  παραδείγματα,  όπως  οι  ομάδες  εργασίας,  που  χαρακτηρίζονται  από  τη 
συλλογικοποίηση  της  ευθύνης  μέσω  του  καταμερισμού,  ώστε  όλοι  και  όλες  να  αποτελούν 
φορείς των αποφάσεων και των δράσεων.

Ωστόσο,  για  να  έχει  νόημα  αυτή  η  μεθοδολογία  στους  κοινωνικούς  χώρους,  πρέπει  να 
αντιληφθούμε  τη  σημασία  της  αυτονομίας  τους.  Όταν  ο  τρόπος  παρέμβασης  των 
οργανωμένων  δυνάμεων  δεν  αναγνωρίζει  ότι  η  πυροδότηση  εξελίξεων  στο  σύνολο  του 
κοινωνικού  σχηματισμού  περνάει  από  την  αλληλεπίδραση  των  πολιτικών  σχεδίων  με  τα 
υποκείμενα που απαρτίζουν κάθε χώρο, και την μεταβολή τους ώστε αυτά να γίνουν κτήμα 
τους  αλλά  και  να  μπολιαστούν  με  τις  ίδιες  τις  ανάγκες  και  τις  επιθυμίες  των  "από  κάτω", 
παρατηρείται  να  οξύνεται  η  διαμάχη  για  την  κατοχή  της  απόλυτης  αλήθειας.  ∆υστυχώς, 
αυτή η συζήτηση περισσότερο περιορίζει το ακροατήριο που μπορεί να συμμετάσχει και εκ 
του  αποτελέσματος  εκπίπτει  στο  ιδεολόγημα  ότι  η  αντίσταση  είναι  δουλειά  των  ειδικών. 
Οπότε, η άμεση δημοκρατία και ο πλατφορμισμός είναι δύο πρακτικές πλήρως αντίρροπες 
και  θέτουν  διαφορετικές  βάσεις  διαδικασιών,  που  καταλήγουν  στην  οικοδόμηση  είτε 
πολύμορφων,  μαζικών  και  αποτελεσματικών  κινημάτων,  είτε  κινημάτων  πλήρως 
ηγεμονευόμενων, τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν κάτι καινούργιο ούτε ως περιεχόμενο 
ούτε ως δομή στο πεδίο της αντίστασης.

Στο  επίπεδο  εσωτερικής  λειτουργίας  της  οργάνωσης,  αντίστοιχη  προϋπόθεση  είναι  η 
ενίσχυση  του  οριζόντιου  χαρακτήρα  της,  τόσο  σε  σχέση  με  την  πρόσβαση  όλων  στην 
ενημέρωση, όσο και σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων, ώστε να μπορούμε να 
μιλάμε για μια υγιή καθημερινή συλλογική ζωή. Αυτό περιλαμβάνει την ανοιχτότητα και την 
προσβασιμότητα στο περιεχόμενο όλων των διαδικασιών, ώστε να μην υπάρχουν "σκοτεινά 
κέντρα" λήψης  αποφάσεων,  αλλά  και  να  υπάρχει  έλεγχος  στα  πραγματικά  γεγονότα  που 
λαμβάνουν χώρα, για να αποφευχθεί το μοντέλο μιας οργάνωσης-"κλειδαρότρυπας", όπου η 
αλήθεια θα μεταβάλλεται ανάλογα με το πρόσωπο που την μεταφέρει. Ταυτόχρονα, όμως, η 
οριζοντιότητα αφορά και τον τρόπο καθημερινής επικοινωνίας των μελών. Πρέπει, δηλαδή, 
να  υπάρχει  προνοητικότητα  για  χώρους  όπου  θα  δομούνται  συντροφικές  σχέσεις  (π.χ. 
στέκια), με αφορμή πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και όπου, έξω και ενάντια 
από  τις  εμπορευματοποιημένες  σχέσεις,  η  αυτοδιαχείριση  θα  έχει  τον  πρώτο  λόγο  στην 
λειτουργία  τους,  αναδεικνύοντας  ένα  διαφορετικό  μοντέλο  ζωής.  Βέβαια,  αντίστοιχη 
εφαρμογή  μπορούμε  να  ψηλαφίσουμε  και  σε  κοινωνικούς  χώρους  και  γειτονιές  με 
πολιτιστικά στέκια, εργατικές λέσχες, αυτοδιαχειριζόμενα κυλικεία κ.τ.λ.



Η ανασύνθεση της Αριστεράς (σκέλος του πολιτικού)

Η  διαδικασία  της  ανασύνθεσης  της  Αριστεράς  και  του  ριζοσπαστικού  χώρου  δε  μπορεί  να 
ταυτίζεται  απλώς  με  τις  εγκλήσεις  που  παράγει  η  αποτυχία  του  εγχειρήματος  της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Για μας η ένταξη και η δράση μας στην Αριστερά αποτελεί ένα συνεχές 
μετασχηματισμού του ίδιου μας του πολιτικού υποκειμένου και των κοινωνικών χώρων που 
ζούμε και υπάρχουμε. Η οργανική σχέση αυτών των δύο, της συλλογικότητάς μας και των 
διάφορων πτυχών του κοινωνικού πειραματισμού που επιδιώκουμε, αποτελούν την σταθερά 
πάνω στην οποία καλούμαστε να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε την νέα κατάσταση 
και να λάβουμε πραγματικές πρωτοβουλίες για την νέα Αριστερά που χρειαζόμαστε. Είναι 
σημαντικό να διακρίνουμε πως η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβερνητική εξουσία, πιθανώς 
να  ορίζει  και  το  τέλος  μιας  ιστορικής  περιόδου  για  την  ίδια  την  Αριστερά.  Είναι,  συνεπώς, 
αναγκαίο  να  αναζητήσουμε  εκ  νέου  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  θα  αντιπαρατεθούμε 
συνολικά με την καπιταλιστική ολοκλήρωση, καθώς και το οραματικό τους περιεχόμενο. 

Με ποιους όρους ανασύνθεση;

Η  άρση  των  πρότερων  βεβαιοτήτων  στη  σκέψη  και  τη  δράση  μας  αποτελεί  την  αναγκαία 
συνθήκη για την υπόθεση της νέας Αριστεράς. Πέρα από λογικές οχύρωσης, είναι αναγκαίος 
τόσο  ένας  κοινός  χώρος  και  χρόνος  για  την  συνεύρεση  και  την  όσμωση  των  διάφορων 
αριστερών  ρευμάτων,  όσο  και  η  αλληλεπίδραση  αυτών  με  τα  υπαρκτά  σήμερα  κοινωνικά 
κινήματα και την πρωτότυπη και πρωτόγνωρη, πολλές φορές, νεανική δημιουργικότητα και 
δραστηριοποίηση. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν θεωρούμε πως για την υπόθεση της κοινωνικής 
χειραφέτησης χρειαζόμαστε μία ακόμα οργάνωση της Αριστεράς που θα θέσει την δικιά της 
μεγάλη  αφήγηση,  αλλά,  αντιθέτως,  θα  πρέπει  να  καταπιαστούμε  με  νέα  εργαλεία  και 
μεθοδολογίες που θα ξεδιπλώνουν από κοινού τη σύγχρονη θεωρία και μια πιο προωθημένη 
δράση. Η συγκρότηση του δικού μας ρεύματος συμβαίνει με μέσο και σκοπό την ανανέωση 
της αριστερής ταυτότητας και της συγκρότησης των κινημάτων, και γνώμονα την ανάγκη και 
την επιθυμία της συνολικής ανασύνθεσης της Αριστεράς.

Βασική  δικλείδα  ώστε  η  ανασύνθεση  της  Αριστεράς  να  είναι  μια  πραγματικά  προωθητική 
διαδικασία,  είναι  το  να  συμβαίνει  με  όρους  κοινωνικής  απεύθυνσης  και  ανοιχτότητας  στα 
νέα κοινωνικά υποκείμενα που πασχίζουν να γεννηθούν. Παράλληλα, υπό την έγκλιση ενός 
κοινού  στρατηγικού  στόχου,  του  κοινωνικού  μετασχηματισμού,  που  θα  τίθεται  σε  χρόνο 
ενεστώτα  και  θα  προετοιμάζει  την  περαιτέρω  δράση  μας  σε  χρόνο  μέλλοντα,  αυτά  τα 
υποκείμενα  θα  διεκδικούν  τον  δικό  τους  χώρο  μέσα  στον  οποίο  θα  κινούνται  και  θα 
δικτυώνονται.

Αυτή η διαδικασία διεκδίκησης καλείται να είναι η βασική μας στρατηγική στους κοινωνικούς 
χώρους που υπάρχουμε (πανεπιστήμια, γειτονιές, εργασιακοί χώροι) προκειμένου να πατάμε 
ταυτόχρονα  στο  σχήμα  εναντίωση  -  δημιουργία.  Στο  βαθμό  που  συνομολογούμε  ότι  ο 
κοινωνικός  μετασχηματισμός  διεξάγεται  στον  ορίζοντα  ενός  «δημιουργικού 
αντικαπιταλισμού»,  η  παρέμβασή  μας  καλείται  να  οργανώνει  την  κοινωνική  οργή  σε 



ανυπακοή,  να  σκιαγραφεί  διεξόδους  υπέρβασης  μέσω  των  πλούσιων  δυνατοτήτων  και 
δεξιοτήτων του νεολαιίστικου υποκειμένου, να περιγράφει και να θέτει την διαδικασία αυτή 
μέσα στο αξιακό πλαίσιο που φέρουν τα χειραφετητικά προτάγματα της Αριστεράς και όχι 
μόνο. Αυτή η προσέγγιση για τα νέα κοινωνικά κινήματα επενδύει στην ίδια την υπόσταση 
και δυναμική τους, και προϋποθέτει την οργανική μας εμπλοκή με αυτά, που, εν τέλει, θα 
εξασφαλίζει την συμπύκνωσή τους σε ένα συνολικό σχέδιο αντιπαράθεσης με την κυριαρχία 
και θα μεριμνά για τη συγκρότηση του δικού μας δικτύου παραγωγής ισχύος. Μπροστά σ’ 
αυτόν  τον  ορίζοντα,  η  ανασύνθεση  της  Αριστεράς  δε  μπορεί  να  δρομολογείται  μέσω 
συνεννοήσεων μεγαλοστελεχών, και στο πλαίσιο μιας μίνιμουμ πολιτικής συμφωνίας, αλλά 
στον  κοινό  χώρο  της  από  τα  κάτω  δραστηριοποίησης  και  υπό  την  κοινώς  παραδεχόμενη 
στρατηγική έγκλιση.

Τα νέα ερωτήματα

Για να μιλήσουμε για ανασυνθετικές διαδικασίες, θα πρέπει να αναμετρηθούμε, επίσης, με 
την  υπέρβαση  των  παλαιών  ενδοαριστερών  διαφοροποιήσεων  για  τη  δομή  και  τη  λογική 
λειτουργίας  ενός  κόμματος,  μετώπου,  ή  μίας  οργάνωσης  εν  γένει.  Συνάμα,  θα  πρέπει  να 
επερωτούμε  συνεχώς  τη  δομή  και  τη  στελέχωση  του  κράτους,  τόσο  υπό  το  πρίσμα  της 
αυτονόμησής του, όσο και υπό το ερώτημα του εάν και κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί. Τέλος, 
θα  πρέπει  σε  όλη  αυτή  τη  συζήτηση  να  τεθεί  το  ερώτημα  για  την  ίδια  την  έννοια  της 
Κυβέρνησης της Αριστεράς, εάν μπορεί να υπάρξει και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Θα  πρέπει  να  ξαναδούμε,  λοιπόν,  το  αν  η  ανάληψη  της  κυβερνητικής  εξουσίας  από  την 
Αριστερά  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα  ακόμη  εργαλείο  για  τον  κοινωνικό  μετασχηματισμό. 
Ωστόσο,  αυτό  δεν  αρκεί,  καθώς  θα  πρέπει  να  μιλήσουμε  και  για  την  ίδια  την  κοινωνική 
κίνηση. Τα κινήματα στη βάση της πολιτικής τους αυτοτέλειας, θα πρέπει να βρίσκονται σε 
συνεχή διαλεκτική και μετασχηματιστική σχέση με το κόμμα/οργάνωση. 

Μία  παρατήρηση  αναφορικά  με  το  μοντέλο  οργάνωσης,  η  οποία  σχετίζεται  άμεσα  με  τις 
ανασυνθέσεις της ελληνικής Αριστεράς, θα οδηγήσει, στη διαπίστωση ότι η πλειονότητα των 
αριστερών  μορφωμάτων,  εξαιρουμένου  του  ΚΚΕ,  στρέφονται  προς  μετωπικές  λογικές.  Η 
μετωπική λογική, που στη Αριστερά του 21ου αιώνα ήρθε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Φόρουμ και εν συνεχεία με τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να σημαίνει συγκολλήσεις 
και  διατήρηση  της  επιμέρους  ισχύος  της  κάθε  οργάνωσης.  Αυτή  η  συγκόλληση  και  οι 
μικροηγεμονισμοί που τη συνοδεύουν, έφταιξαν για πολλές παθογένειες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ 
και  δημιούργησαν  διαιρέσεις  και  στην  ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Αντίστοιχα,  τέτοιοι  κίνδυνοι  απειλούν 
και την ενότητα του εγχειρήματος της ΛΑΕ. Ωστόσο, η έννοια του μετώπου θα μπορούσε –
ίσως–  στο  μέλλον  να  αποτελέσει  τμήμα  της  απάντησης  για  την  οργάνωση  μίας  νέας 
Αριστεράς  (π.χ.  αν  αξιοποιηθούν  διαδικασίες  και  δομές  της  μετωπικής  λογικής), καθώς  σε 
αυτούς τους χώρους μπορεί εν τέλει να γίνει και η βασική ανασυνθετική διαδικασία μεταξύ 
συντροφισσών  και  συντρόφων  προερχόμενων  από  διαφορετικά  ρεύματα.  Εμείς,  σε  αυτό  το 



πλαίσιο,  μπορούμε  να  κοιτάμε  και  να  κάνουμε  πολιτική  με  τα  μάτια  στραμμένα  στο 
κοινωνικό, στη βάση ανασυνθετικών διαδικασιών εντός της Αριστεράς.

Οι  ανασυνθετικές  διαδικασίες  θεωρούμε  πως  θα  πρέπει  να  γίνουν  όχι  από  επιλογή,  αλλά 
μάλλον  στα  όρια  της  ανάγκης,  εάν  θέλουμε  να  μιλάμε  για  την  ύπαρξη  της  ίδιας  της 
Αριστεράς. Προφανώς, μολονότι ο παλιός τρόπος παραγωγής πολιτικού λόγου δεν έχει χώρο 
σε  τέτοιες  διαδικασίες,  αντιλαμβανόμαστε,  ωστόσο,  πως  τίποτα  δεν  δημιουργείται  από  το 
μηδέν,  οπότε  και  αυτές  οι  διαδικασίες  θα  φέρουν  στοιχεία  του  έως  τώρα  τρόπου  άσκησης 
πολιτικής.  Το  ζήτημα  είναι,  όμως,  και  η  κοινή  πολιτική  βούληση  όλων  των  πλευρών,  διότι 
αυτή  μπορεί  να  αποτελέσει  και  την  αφετηρία   για  μία  πιο  συντεταγμένη  συζήτηση.  Μία 
συζήτηση  που  θα  πατάει  στις  εμπειρίες  του  κοινωνικού  πειραματισμού,  θα  απολογίζει  τις 
διαδικασίες και τα παράγωγά του και συνάμα μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα προσπαθεί 
όχι  απλά  να  ανασυνθέτει  τάσεις  και  πολιτικές  τοποθετήσεις,  αλλά,  στην  τελική,  να 
παραγάγει  μία  πρωτότυπη  πολιτική  στρατηγική,  που  θα  αποτελεί  γέννημα  αυτών  των 
διαδικασιών  κι  όχι  συγκόλληση  των  παλαιών  πολιτικών  στρατηγικών  με  ολίγη  από 
αυτοκριτική.  Ωστόσο,  αυτή  η  διαδικασία  θα  πρέπει  να  γίνει  –προφανώς  με  σεβασμό  στις 
χρονικότητες της κάθε συλλογικότητας– σε χρόνο άμεσο κι όχι να καταλήξει στο επέκεινα ως 
μία βούληση και μόνο. Αυτό σημαίνει ότι τα βήματα που ήδη έχουν γίνει είναι μικρά, άτολμα 
και  αναντίστοιχα  της  έως  τώρα  συγκυρίας,  και  για  τα  οποία  προφανώς  παίρνουμε  την 
ευθύνη  που  μας  αναλογεί·  χαρακτηρίζει,  όμως,  και  όλα  τα  υπόλοιπα  κομμάτια  της 
Αριστεράς. Θα πρέπει να υπερβούμε όλοι και όλες τη συνήθεια των έως τώρα πρακτικών και 
να  καταλάβουμε  την  αναγκαιότητα  μίας  άλλης  από  κοινού  διαμορφωμένης  πολιτικής 
στρατηγικής. Τέλος, θα πρέπει να εμπεδωθεί η παραδοχή που κάναμε όλο το προηγούμενο 
διάστημα,  ότι  οι  κυρίαρχοι  πλέον  δεν  μπορούν  να  περιγράψουν  το  μέλλον  και  να 
δημιουργήσουν  μία  θετική  προβολή  των  υποκειμένων,  έστω  μετά  από  μία  περίοδο.  Η 
αφήγηση των κυρίαρχων συνιστά μια δυστοπική εικόνα για τον καθένα και την καθεμία από 
εμάς.  Συνεπώς,  το  δικό  μας  πολιτικό  σχέδιο,  που  οφείλει  να  ακολουθεί  το  παραπάνω 
σκεπτικό, πρέπει να τελειώνει κάθε αυταπάτη του νεοφιλελεύθερου ονείρου και, συνάμα, να 
προσπαθεί να βγάζει μια θετική αφήγηση για ένα διαφορετικό μέλλον. 


