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«Η επαλάζηαζε δελ είλαη έλα κσξνπδίζηηθν παηρλίδη, νχηε κηα αθαδεκατθή
ζπδήηεζε φπνπ ζπγθξνχνληαη κνλάρα νη καηαηνδνμίεο, κα νχηε θαη κηα
ινγνηερληθή αληηκαρία ζηελ νπνία δελ ρχλεηαη παξά κειάλη. Η επαλάζηαζε
είλαη ν πφιεκνο, θαη φπνηνο ιέεη πφιεκνο ιέεη θαηαζηξνθή αλζξψπσλ θαη
πξαγκάησλ. Δίλαη ρσξίο ακθηβνιία ελνριεηηθφ γηα ηελ αλζξσπφηεηα πνπ
απηή δελ κπφξεζε αθφκε λα εθεχξεη έλα πην εηξεληθφ κέζν πξνφδνπ, αιιά
κέρξη απηή ηε ζηηγκή θάζε θαηλνχξγην πξάγκα κέζα ζηελ ηζηνξία ήιζε
πξαγκαηηθά ζε πέξαο κνλάρα αθφηνπ βαπηίζηεθε κέζα ζην αίκα».
ΜΙΥΑΗΛ ΜΠΑΚΟΤΝΙΝ

ΠΡΟΛΟΓΟ

Η «Θεσξία θαη ε πξαθηηθή ηεο εμέγεξζεο» πνπ δεκνζηεχνπκε απνηειεί
ηκήκα κηαο επξχηεξεο ζπγγξαθηθήο δνπιεηάο ηνπ Αιθξέλην Μπνλάλλν πάλσ
ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ αληηθείκελν, πνπ απηή ηελ ζηηγκή δελ κπνξνχκε λα
δεκνζηεχζνπκε νιφθιεξε, ζθνπεχνληαο φκσο λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε ζην
άκεζν κέιινλ.
Η παξέκβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο κέζα ζηελ
εμειηζφκελε ηαμηθή ζχγθξνπζε είρε θαη ζα έρεη πάληνηε θαζνξηζηηθφ βάξνο,
ζεηηθφ ή αξλεηηθφ, κέζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο αγψλεο ηνπ επξχηεξνπ θηλήκαηνο
ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ.
Όπσο ε ίδηα ε αλεπηπγκέλε ξεθνξκηζηηθή ηάζε κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ
ηειεπηαίνπ απηνχ θηλήκαηνο έπαημε θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν,
εγθισβίδνληαο ην θαη θνξψληαο ηνπ ζπλερψο θαηλνχξηεο αιπζίδεο, έηζη θαη ε
επαλαζηαηηθή δξάζε κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ ίδηνπ απηνχ θηλήκαηνο παιεχεη
γηα λα κπνξεί λα ζπληνληζηεί ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κε ηηο κνξθέο απηέο
δξάζεο, πνπ ε βαζχηεξε ηζηνξηθή ηάζε ηνπ θηλήκαηνο απηνχ θέξλεη
απξφζκελα θαη εθξεθηηθά ζηελ επηθάλεηα: ν αγψλαο γηα ηελ ηειηθή
απειεπζέξσζε απφ θάζε κνξθή εθκεηάιιεπζεο θαη θπξηαξρίαο.
Η ίδηα φκσο ε απηή πξαγκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ αγψλα παξνπζηάδεηαη ζαλ
ηελ θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα, πξνηάζνληαο ζπρλά κεγάιεο αληηζέζεηο πνπ
πνιψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, πνιψλνληαο ηειηθά ηελ ίδηα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ έλλνηα, φηη δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο θαη
θαηαζηξέθνληαη ηαπηφρξνλα νη ηαμηθνί ζπζρεηηζκνί θαη νη αληίζηνηρεο
ζρέζεηο δχλακεο.
Όπσο ζσζηά ιέεη ν ίδηνο ν Μπνλάλλν, ν επαλαζηάηεο πξέπεη λα δηδαρζεί ζε
βάξνο ησλ δηθψλ ηνπ πξνζσπηθψλ εμφδσλ ηελ ηέρλε ηνπ θαινχ θνιπκβεηή,
γηαηί ζα ήηαλ θαζαξή ηξέια λα πάεη ελάληηα ζηελ θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα.
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Αιιά φπσο είλαη θπζηθφ, αθφκε θαη ην ίδην ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα, φπσο ε
ίδηα θνηλσλία θαη ην ίδην ην θίλεκα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ ζην ζχλνιν ηνπ,
δελ είλαη νκνηνγελέο.
ηε βάζε ηνπ ππνβφζθεη ε νπζηαζηηθή αληίζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηελ χπαξμε ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ηεο εμνπζηαζηηθήο ηάζεο πνπ ηάζεηαη ππέξ
ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ησλ πνζνηηθψλ απφςεσλ ηνπ καδηθνχ αγψλα θαη
ηεο αλαξρηθήο ηάζεο πνπ ππεξαζπίδεη ηελ απηννξ-γάλσζε θαη ηηο πνηνηηθέο
απφςεηο ηνπ καδηθνχ αγψλα. Με ηε ζεηξά ηεο ε χπαξμε απηήο ηεο αληίζεζεο
ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ θηλήκαηνο πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πνιψζεηο
ηεο ίδηαο ηνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε δεκηνπξγία
δηαθνξεηηθψλ ζπζρεηηζκψλ δχλακεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, γεγνλφο πνπ έρεη
ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθή εμέιημε ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο.
Σα θείκελα πνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηεχζνπκε απηή ηελ ζηηγκή
δελ θαηαπηάλνληαη κε ην ρσξίο ακθηβνιία νπζηαζηηθφ δήηεκα ησλ αληηζέζεσλ
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ επαλαζηαηηθήο θαη γεληθφηεξα απφ θνηλσληθήο
άπνςεο, αιιά αζρνινχληαη, πξάγκα πνπ καο ελδηαθέξεη πην άκεζα, κε ην
πξφβιεκα ηεο παξέκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο θαη ζηελ
δηεμαγσγή ησλ καδηθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ ηεο αλαξρηθήο επαλαζηαηηθήο
κεηνςεθίαο.
ήκεξα, κέζα ζε ζπλζήθεο ηαρείαο κεηα-βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο, ην ζρέδην θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο
πνπ απψηεξν ζηφρν ηνπ έρεη ηε ζπλέρηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηξνπνπνηεί ηε
ζηξαηεγηθή εθαξκνγήο ηνπ. Οπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ζε απηή ηνπ ηελ θίλεζε
ηνπ παξέρεη ε αλάπηπμε ησλ θαηλνχξησλ ηερλνινγηψλ βάζεο. Η ηαρεία
επέλδπζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ κέζα ζηελ παξαγννγηθή δηαδηθαζία δελ
κεηαβάιιεη κνλάρα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο, έηζη φπσο
είκαζηαλ ζπλεζηζκέλνη λα ηα μέξνπκε κέρξη ρηεο, κεηαβάιιεη επίζεο ηε
ζχλζεζε ηεο δνκήο ησλ ηάμεσλ, αλαηξέπνληαο ηνπο ηαμηθνχο ζπζρεηηζκνχο
θαη ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο δχλακεο πξνο απνθιεηζηηθφ φθεινο ησλ
θαηλνχξησλ ζπκθεξφλησλ θπξηαξρίαο.
Σν θαηλνχξην ζρέδην θαηαζηνιήο ζηεξίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπ
δπλαηφηεηα απνθεληξσκέλεο δηεμαγσγήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ
ρψξν, αθφκε θαη ζε ζεκαληηθέο απνζηάζεηο, γεγνλφο πνπ σζεί απφ ηελ κηα
πιεπξά ζηελ ζηαδηαθή απνθέληξσζε ηεο πνιηηηθήο δνκήο ηνπ θξάηνπο θαη
απφ ηελ άιιε ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο εθκεηαιιεπφκελεο ηάμεο,
αιιά επίζεο θαη ηεο ίδηαο ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο κέζα ζην ρψξν.
Η θαηνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί πξαθηηθά άπεηξεο δπ-
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λαηφηεηεο αλάπηπμεο γηα ην δεπγάξη θεθάιαην-θξάηνο. Αθξηβψο γηα λα
κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαιχηεξα απηή ε πξννπηηθή, ζε απηφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, απηά έρνπλ αλάγθε απφ ηε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξηαο
γιψζζαο πξνο απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ εζσθιεηζκέλσλ ζην εζσηεξηθφ απηήο
ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο. Η θαηαζθεπή θαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο
θαηλνχξηαο γιψζζαο απφ ηνπο εζσθιεηζκέλνπο ζεκαίλεη ηνλ ηαπηφρξνλν
απνθιεηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα
ησλ πιαηεηψλ ζηξσκάησλ ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ καδψλ απφ ηε γλψζε θαη
άξα απφ ηελ θαηνρή απηήο ηεο ηερλνινγίαο.
Αλ ην δεπγάξη θεθάιαην-θξάηνο πξνηίζεηαη λα επηιχζεη ζην καδηθφ επίπεδν
κέζα ζην άκεζν κέιινλ ην πξφβιεκα ηεο επηβίσζεο ηεο ηάμεο θαη ηελ ίδηα ηε
ζπλαθή θαηάζηαζε εμαζιίσζεο θαη πείλαο πνπ ραξαθηεξίδεη απηή ηελ ζηηγκή
ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε, θαηαζηάζεηο πνπ θαη νη δχν ζρεηίδνληαη
άκεζα κε ηελ επηβνιή ηεο ηαμηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο, δελ ζα
ην θάλεη θπζηθά γηα θηιαλζξσπηθνχο ιφγνπο αιιά επεηδή έρεη πάληα
ζπκθέξνλ λα κεηψζεη ηελ ηαμηθή δπζθνξία γηα ηελ νπνία ην ίδην είλαη ν
απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο απνθαζίδεη λα πξνβεί ζε απηή ηελ ελέξγεηα,
δειαδή λα κεηψζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο εθκεηαιιεπφκελεο ηάμεο πάλσ ζηελ
νηθνλνκηθή βάζε, γηαηί ηαπηφρξνλα θαηέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πςψζεη ην
πεδίν ηεο ζθνπνβνιήο ηνπ, αλαδηαξζξψλνληαο νινθιεξσηηθά ηνπο παξφληεο
φξνπο εθκεηάιιεπζεο θαη θπξηαξρίαο δηακέζνπ ηεο επέλδπζεο ηεο
ηερλνινγίαο.
Η ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα δηαρείξεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ θπξηαξρίαο δελ
ζεκαίλεη κνλάρα ηελ νξηζηηθή δχζε κέζα ζηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο ξεθνξκηζηηθήο ππφζεζεο θαη ησλ ίδησλ ησλ
νξγαλσηηθψλ δνκψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνσζήζεθε, δειαδή ηνπ θφκκαηνο
θαη ηνπ ζπλδηθάηνπ. εκαίλεη επίζεο γηα ηελ αληίζεηε πιεπξά, δειαδή απηή
ησλ επαλαζηαηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αλαξρηθψλ, φηη έρεη δχζεη νξηζηηθά
επίζεο ε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ
καδηθψλ ηαμηθψλ αγψλσλ δηακέζνπ ησλ νξγαλψζεσλ ζχλζεζεο πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ηζηνξηθά ζην παξειζφλ. Δίλαη λεθξφο απηφο ν ζηαηηθφο
αλαξρηζκφο πνπ ππνιφγηδε λα είλαη ην νξγαλσηηθφ επίθεληξν ηεο επφκελεο
εμέγεξζεο θαη ηεο επαλάζηαζεο. Δίλαη πιένλ αδχλαηνλ λα κπνξέζνπκε λα
θαληαζηνχκε, φηη ην ζχλνιν ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε ίδηα ε
αηνκηθή δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ εμεγεξκέλνπ ππνθείκελνπ, πνπ ηνλίδεη ηελ
ππνθεηκεληθή ζεκαζία ηεο ζχγθξνπζεο, λα είλαη δπλαηφλ λα εληαρζεί
ιεηηνπξγηθά ζε κηα ππνηηζέκελε κνξθή επαλαζηαηηθήο νξγάλσ-
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ζεο πνπ ζα εθθξαδφηαλ απφ έλα θφκκα ή απφ κηα ειεπζεξηαθή νξγάλσζε
ζχλζεζεο.
Πηζηεχνπκε, φηη ηφζν ζήκεξα, φζν θαη ζην παξειζφλ δελ κπνξεί απφ ηελ
πιεπξά καο λα ππνζηεξηρζεί ε ζέζε πνπ ιέεη, φηη ν αλαξρη-ζκφο είλαη απηή ε
ηδενινγηθή ηάζε κέζα ζην θίλεκα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ ηεο νπνίαο
ζεσξείηαη δεδνκέλε ε νξζφηεηα θαη ε βαζηκφηεηα. Όζνλ αθνξά ην παξειζφλ
πηζηεχνπκε φηη ην αλαξρηθφ επαλαζηαηηθφ πξφηαγκα ππήξμε έλαο απφ ηνπο
δπλαηνχο δηαλπφκελνπο δξφκνπο σο πξνο ηελ επαλαζηαηηθή επίιπζε ησλ
θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ, ηελ νξζφηεηα δε θαη ηε βαζηκφηεηα απηνχ ηνπ
πξνηάγκαηνο ηελ «αθήλνπκε» ζηελ θξίζε ησλ ζεκεξηλψλ πνιηηηθψλ καο
αλδξψλ θαζψο θαη ησλ θξηηηθψλ ηεο ηζηνξίαο. Όζνλ αθνξά ην ζήκεξα είλαη
αιήζεηα φηη ζαλ ηδενινγία ν αλαξρηζκφο πξνθχπηεη ζε ζρέζε άιισζηε θαη κε
άιιεο ηδενινγίεο, ρσξίο θακκηά ακθηβνιία ελδηαθέξνλ αληηθείκελν πξνζνρήο
θαη κειέηεο, δεδνκέλνπ άιισζηε φηη ζπλδπάδεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πνιιά απφ
απηά ηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο πνπ αλέθαζελ ζπλεπαίξλνπλ ηνλ αλζξψπηλν
ςπρηζκφ.
Η θηινζνθηθή άπνςε φκσο απηνχ ηνπ ζέκαηνο καο απαζρνιεί νκνινγνπκέλσο πνιχ ιίγν απηή ηε ζηηγκή.
Δπηκέλνπκε κε ην λα πηζηεχνπκε φηη ζα απνηεινχζε ιάζνο απφ ηελ πιεπξά
καο λα ζεσξήζνπκε ζαλ δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ νξζφηεηα ηνπ
ζεκεξηλνχ δηθνχ καο επαλαζηαηηθνχ αλαξρηθνχ πξνηάγκαηνο δηεμαγσγήο ηνπ
καδηθνχ αγψλα. Αιιά φκσο ν κνλαδηθφο απηφο ηξφπνο πνπ ζα καο επηηξέςεη
λα δηαπηζηψζνπκε ηελ νξζφηεηα ηνπ ή ηα ιάζε ηνπ —ιάζε πνπ πεγάδνπλ φρη
κνλάρα ζηελ θάζε ηεο αλαιπηηθήο εθηίκεζεο αιιά θπξίσο ζηε θάζε ηεο
επηρεηξεζηαθήο δηεμαγσγήο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ— είλαη αθξηβψο απηφο ηνπ λα
ην ζέζνπκε ζε άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή.
ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν, απηφ ηνπ ηαμηθνχ ερζξνχ, επηθξαηεί αθξηβψο ε
ίδηα θαηάζηαζε γηα ην ιφγν φηη νχηε απηφο ν ίδηνο είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ
νξζφηεηα θαη ηε βαζηκφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπ ζρεδίνπ. Η νπζηαζηηθή φκσο
αληίζεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη απφ ηε κηα
πιεπξά, απηή ησλ εθκεηαιιεπηψλ, ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα επηβάιινπλ
ζπλεηδεηά ηελ εθαξκνγή ελφο θαηλνχξηνπ ζρεδίνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη
θπξηαξρίαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηή ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ,
επηρεηξείηαη ην ρηχπεκα θαη ε νιηθή αλαηξνπή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ.
Πάλσ ζε απηή ηε βάζε πηζηεχνπκε φηη ν αλαξρηζκφο φρη πιένλ ζαλ
αθεξεκέλε ηδενινγία αιιά ζαλ ζπγθεθξηκέλν επαλαζηαηηθφ πξφηαγκα
δξάζεο κέζα ζην επξχηεξν θίλεκα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ είλαη αλάγθε λα
επαλαπξνζδηνξηζζεί απφ ηελ αξρή θαη' απηφ ηνλ ηξφπν, βξί-

Θεωπία και ππακτική τηρ εξέγεπσηρ

13

ζθνληαο έηζη κέζα ζηελ ίδηα ηελ απφδεημε ησλ γεγνλφησλ ηελ απάληεζε ηελ
ζρεηηθή κε ηελ νξζφηεηα ή φρη ηνπ επαλαζηαηηθνχ ηνπ πξνηάγκαηνο.
ηηο
ζεκεξηλέο
δηακνξθσλφκελεο
ζπλζήθεο
αλάπηπμεο
ηνπ
κεηα-βην-κεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ πηζηεχνπκε φηη ε κνλαδηθή δπλαηή
ζηξαηεγηθή πνπ νη αλαξρηθνί κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ είλαη απηή ε
αθνξ-καιηζηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ
ζπγγέλεηαο —πάλσ ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο— πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο αλαξρηθνχο αγσληζηέο.
Απηέο νη νκάδεο ζπλεηζθέξνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε
ιεηηνπξγία ππξήλσλ βάζεο, δειαδή καδηθψλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ζαλ
ζηφρν ηνπο λα επηηεζνχλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
κεξηθνχο ζηφρνπο εμνπζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο απ-ηνδηεχζπλζεο,
ηεο δηαξθήο ζχγθξνπζεο θαη ηεο άκεζεο δξάζεο. Παξάιιεια θξνληίδνπλ
ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ
εμέιημε ησλ απιψλ εμεγεξηηθψλ μεζπαζκάησλ ζε πιήξεηο θαη θαζεαπηέο
καδηθέο εμεγεξηηθέο απφπεηξεο ελάληηα ζηελ εμνπζία.
Σέινο, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε γηα κηα αθφκε θνξά ηε
ζεκεξηλή
αλαγθαηφηεηα
άκεζνπ
επαλαπξνζδηνξηζκνχ
ζην
νξγαλσηη-θφ-κεζνδνινγηθφ θαζψο θαη ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ηνπ
ενδιάμεζος μαζικού αγώνα.
αλ ηέηνηνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν καδηθφο αγψλαο ελάληηα ζηελ
θξαηηθή θαηαζηνιή θαη ηξνκνθξαηία (απνιχζεηο-αλεξγία, πάγσκα
κηζζψλ-πιεζσξηζκφο, άκεζε παξέκβαζε ησλ ζσκάησλ ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο
αζηπλνκίαο ζηελ θνηλσληθή δσή κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ θαηαζηνιή,
νηθνλνκηθνί ρεηξηζκνί ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ θεθαιαίνπ κε ζηφρν ηελ
πεξαηηέξσ θαηαιήζηεπζε ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ
π.ρ. επίζεζε ζηα θεθηεκέλα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπο), ν καδηθφο αγψλαο
ελάληηα ζηηο εθινγέο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζπζηεκαηηθά απφ θξάηνο θαη
θεθάιαην κε ζηφρν λα απνζπάζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε ησλ
εθκεηαιιεπφκελσλ γηα λα κπνξέζνπλ έηζη λα απνθηήζνπλ άιινζη
λνκηκνπνίεζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ, ν καδηθφο
αγψλαο γηα ην θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηελ θαηνηθία πνπ αληίζεηα
ζθαηηεξίδνληαη
ηα
νξγαλσκέλα
ζπκθέξνληα
ζπεθνπιαδφξσλ
θαπηηαιηζηψλ-ηδηνθηεηψλ ηεο ζηέγεο, ν καδηθφο αγψλαο ελάληηα ζηε ρξήζε
ηεο ππξεληθήο ηερλνινγίαο, ελάληηα ζηε κφιπλζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιεί ην θεθάιαην θ.ιπ.
ην ζεκείν απηφ ίζσο λα δηαθηλδπλεχνπκε λα γίλνπκε επαλαιεπηηθνί
ειπίδνληαο ηνπιάρηζηνλ φηη δελ είλαη άζθνπν.
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Σν πξφβιεκα δηεμαγσγήο απηνχ ηνπ είδνπο αγψλα παξνπζηάδεη δχν απφςεηο:
1. Γηα λα κπνξέζεη απηφο ν αγψλαο λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξίζεη, πξέπεη απαξαίηεηα λα απεγθισβηζζεί ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά
απφ θάζε θνκκαηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή κεζφδεπζε πξνζπνίεζεο ηνπ αγψλα,
πνπ απνθιεηζηηθφ ζηφρν έρεη λα ηνλ ηαπηίζεη κε ηελ ίδηα ηελ ινγηθή ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο θαη ηειηθά λα ηνλ απνπξνζαλαηνιίζεη πξαθηηθά
απφ ηνπο αξρηθνχο ηνπ ζηφρνπο.
Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε πηνζέηεζε θαη ε ηήξεζε
απφ ηελ αξρή, θαηά ηελ εμέιημε κέρξη ην ηέινο ηνπ αγψλα, δειαδή κέρξη ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, νξηζκέλσλ αξρψλ.
Καηά πξψην ιφγν ηεο πιήξεο απηνλνκίαο ηνπ (νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο)
απφ θάζε θνκκαηηθή, ζπλδηθαιηζηηθή ή παξεκθεξή δνκή.
Καηά δεχηεξν ιφγν ηεο αξρήο ηεο δηαξθήο ζχγθξνπζεο, δειαδή ηελ κε
ζπκκεηνρή απφ πιεπξάο ησλ αγσληδφκελσλ ζε αγψλεο πξναπνθαζηζκέλνπο
επίζεκα γηα λα επηζηξέςνπλ θαηφπηλ ζηελ εξγαζηαθή εηξήλε (βιέπε ηα 24σξα
θαη 48σξα ππξνηερλήκαηα ηεο Γ..Δ.Δ. θαη ηεο ΑΓΔΓΤ).
Καηά ηξίην ιφγν ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επίζεζεο, δειαδή ηελ άξλεζε
απφ πιεπξάο ησλ αγσληδφκελσλ θάζε ζπγθαηάβαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζηφρν
πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί.
2. Δίλαη ην πξφβιεκα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν απηή ηε ζηηγκή κε ηελ
πξννπηηθή επαλαζχζηαζεο ηεο εθκεηαιιεπφκελεο ηάμεο.
Πηζηεχνπκε φηη ν αγψλαο άκπλαο θαη δηεθδίθεζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηνπ
κηζζνχ, ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ή ηεο δηεθδίθεζεο πεξαηηέξσ πιηθψλ
απνιαβψλ απνηεινχλ απφ ηε δηθή καο ζθνπηά ζεψξεζεο ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο ελδηάκεζνπ καδηθνχ αγψλα πνπ πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ
νξγάλσζε ηνπ θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρνπκε ελεξγά ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαλ
ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία.
Πηζηεχνπκε επίζεο, φηη ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή θαηάθηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
θηλήκαηνο ν κεζνδνινγηθφο θαη νξγαλσηηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ, φηαλ
ζα θαηνξζψζεη ηειηθά λα απεγθισβηζζεί απφ ηηο θνκκαηηθέο θαη ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο ινγηθέο πνπ ηνλ θπξηαξρνχλ απηή ηε ζηηγκή.
Ωζηφζν πηζηεχνπκε φηη, πέξαλ ελφο απαξαίηεηνπ κεζνδνινγηθνχ θαη
νξγαλσηηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ, πνπ ζα έρεη ρσξίο ακθηβνιία άκεζα
απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, είλαη απαξαίηεηνο έλαο
επηπιένλ ζηξαηεγηθφο επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε καο ηελ θαηλνχξγηα ζηξαηεγηθή ηνπ ζρεδίνπ θπξηαξρίαο ζηελ
κεηα-βηνκεραληθή ηνπ εμέιημε.
Οπνηνζδήπνηε καδηθφο αγψλαο πεξηνξηζηεί ζήκεξα ζε ζέζεηο άκπ-
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λαο θαη δηεθδίθεζεο (ζέζε εξγαζίαο, κηζζνί, πιεζσξηζκφο, απνιχζεηο,
αλεξγία) ζα κπνξέζεη κελ λα έρεη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, εθφζνλ
θαηνξζψζεη ηαπηφρξνλα λα επαλαπξνζδηνξηζζεί κεζνδνινγηθά θαη νξγαλσηηθά, δελ ζα κπνξέζεη φκσο ζε θακκηά πεξίπησζε λα αληηκεηίνπί-ζεη ην
επηηαθηηθά ηηζέκελν πξφβιεκα ηεο κειινληηθήο επαλαζχζηαζεο ηεο
εθκεηαιιεπφκελεο ηάμεο, πνπ ην θεθάιαην θαη ην θξάηνο απνζπλ-ζέηνπλ
απηή ηε ζηηγκή κέζα ζην ρψξν, θαηαθεχγνληαο ζηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή
ηνπ έλνπινπ ρεξηνχ ηεο επηζηήκεο, δειαδή ηεο ηερλνινγίαο.
Πεηαγκέλε ζηγά ζηγά έμσ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ρζεο, ε
εθκεηαιιεπφκελε ηάμε δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αλαζπζηαζεί ζην κέιινλ
κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.
Με δπν ιφγηα ν ζεκεξηλφο πεξηνξηζκφο ελφο καδηθνχ αγψλα ζε ακπληηθνχο,
δηεθδηθεηηθνχο ζηφρνπο δελ ζέηεη θξαγκφ ζηε δηαδηθαζία απνζχλζεζεο θαη
δηακειηζκνχ ηεο ηάμεο πνπ επηρεηξεί ην θαηλνχξην ζρέδην θαηαζηνιήο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία.
Αληίζεηα, ε πηνζέηεζε κηαο ζηξαηεγηθήο καδηθνχ αγψλα κε ζηφρν ηελ
επίζεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή φισλ ησλ θαηλνχξησλ κεραληζκψλ
αλαδηάξζξσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο είλαη ζήκεξα ν κφλνο
δπλαηφο δηαλπφκελνο επαλαζηαηηθφο δξφκνο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ, αιιά απηφο ν δξφκνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κνλάρα
ζηαδηαθά. ηελ αξρή κε κηα ξηδηθή θξηηηθή ελάληηα ζηνλ ξφιν ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ην θξάηνο φισλ ησλ ζπλδηθάησλ, ελάληηα ζηνλ ξφιν ηνπ
θξέλνπ ησλ αγψλσλ ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ πνπ αλέθαζελ δηαδξακαηίδνπλ.
Έπεηηα δηακέζνπ ηεο ηθαλφηεηαο λα επηδείμνπκε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο κεζφδνπ λα πξνζηαηεχζεη πξαγκαηηθά ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ ράλνληαη, θαζψο θαη λα εκπνδίζεη ηελ αλεξγία πνπ απμάλεηαη ή
λα πξνζηαηέςεη ηελ ππνηίκεζε ησλ κηζζψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ.
Πηζηεχνπκε, φηη κνλάρα κε απηήλ ηελ πξνυπφζεζε είλαη δπλαηφλ νη καδηθνί
αγψλεο λα πεξάζνπλ ηειηθά ζην ζηάδην ηεο επίζεζεο.
Καηαπηφ ηνλ ηξφπν δελ ζα αξγήζεη πιένλ λα γίλεη πιαηηά ζπλείδεζε ζηνπο
εθκεηαιιεπφκελνπο, φηη ε επηβίσζε ηνπο δελ εμαξηάηαη πηα απφ ηελ
ππεξάζπηζε ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, αιιά ε επηβίσζε ηνπο απηή
πξέπεη λα θαηαθηεζεί δηακέζνπ ηεο άκεζεο επίζεζεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο
φισλ ησλ θαηλνχξησλ ηερλνινγηθψλ κεραληζκψλ θπξηαξρίαο ηνπ θεθαιαίνπ
θαη ηνπ θξάηνπο.
ΔΚΓΟΔΙ: «ΔΠΑΝΑΣΑΣΙΚΗ ΑΤΣΟΟΡΓΑΝΩΗ»

ΔΠΑΝΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΔΞΔΓΔΡΗ
Η αναγκαιόηηηα ηηρ εξεγεπηικήρ πποοπηικήρ
Σν έξγν καο ζαλ αλαξρηθνί, ε θπξηφηεξε αλεζπρία καο, ε κεγαιχηεξε
επηζπκία καο είλαη απηή ηνπ λα δνχκε πξαγκαηνπνηεκέλε ηελ θνηλσληθή
επαλάζηαζε: θνβεξή αλαηξνπή αλζξψπσλ θαη ζεζκψλ, ηθαλή ηειηθά λα ζέζεη
ηέξκα ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη λα εγθαζηδξχζεη ην βαζίιεην ηεο δηθαηνζχλεο.
Γηα εκάο ηνπο αλαξρηθνχο, ε επαλάζηαζε είλαη ν νδεγφο καο, ην ζηαζεξφ
ζεκείν αλαθνξάο καο, νηηδήπνηε πξάγκα θάλνπκε, πεξί νπνηνπδήπνηε
πξνβιήκαηνο απαζρνινχκαζηε. Γελ ζα είλαη δπλαηή ε αλαξρία, πνπ ζέινπκε
φινη, ρσξίο ην επίπνλν επαλαζηαηηθφ πέξαζκα. Δάλ δελ ζέινπκε λα
κεηαηξέςνπκε ηελ αλαξρία ζε έλα άρξεζην φλεηξν πξέπεη λα παιέςνπκε γηα
λα θαηαζηξέςνπκε κε ηελ επαλάζηαζε ην θξάηνο θαη ηνπο εθκεηαιιεπηέο.
Αιιά ε επαλάζηαζε δελ είλαη έλαο ηδεαηφο κχζνο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζαλ απιή αλαθνξά. Αθξηβψο, επεηδή είλαη έλα πξάγκα ζπγθεθξηκέλν, ε ίδηα
πξέπεη λα νηθνδνκεζεί κέξα κε ηε κέξα, αθφκε θαη κε απφπεηξεο πην
πεξηνξηζκέλεο, πνπ δελ έρνπλ φια ηα απειεπζεξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ίδηαο ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο θαζεαπηήο. Απηέο νη πην πεξηνξηζκέλεο
απφπεηξεο είλαη νη εμεγέξζεηο. ε απηέο ην θίλεκα ηνπ μεζεθσκνχ ησλ πην
εθκεηαιιεπφκελσλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ πην επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηηθά
κεηνλνηήησλ αλνίγεη ηνλ δξφκν ζηνλ δπλαηφ μεζεθσκφ, φιν θαη πην πιαηηψλ
ζηξσκάησλ εθκεηαιιεπφκελσλ, ζε έλα ξεχκα ζηάζεο πνπ κπνξεί αθφκα θαη
λα θαηαιήμεη ζηελ επαλάζηαζε, αιιά κπνξεί επίζεο λα νινθιεξσζεί ζηελ
εγθαζίδξπζε κηαο θαηλνχξγηαο εμνπζίαο ή ζε κηα αηκαηεξή επηβεβαίσζε ηνπ
παιηνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κνινλφηη είρε παξνπζηαζηεί ε εμέγεξζε ζαλ
απειεπζεξσηηθφο μεζεθσκφο, ε ίδηα νινθιεξψζεθε πηθξά κε κηα
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απνθαηάζηαζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αθεληηθψλ. Κακ-κηά
αληίθαζε ζε απηφ. Πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Η
εμέγεξζε είλαη ην απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο επαλάζηαζεο, ρσξίο απηήλ, ρσξίο
κηα καθξηά θαη επίπνλε ζεηξά εμεγέξζεσλ δελ ζα ππάξμεη επαλάζηαζε θαη ε
εμνπζία ζα βαζηιεχζεη αλελφριεηε ζην πιήξεο ησλ δπλάκεσλ ηεο. Η
απνζάξξπλζε δελ θάλεη γηα εκάο. Αθφκα κηα θνξά, νμχλνληαο ηνλ αγψλα καο,
πξνεηνηκαδφκαζηε θαη παιεχνπκε γηα ηελ εμέγεξζε πνπ ζα έιζεη, κηθξφ
θνκκάηη ηνπ κειινληηθνχ κεγάινπ κσζατθνχ ηεο επαλάζηαζεο.
Βέβαηα, ν θαπηηαιηζκφο έρεη βαζεηέο αληηθάζεηο, πνπ ηνλ σζνχλ πξνο
δηαδηθαζίεο δηφξζσζεο θαη εμέιημεο, αθξηβψο κε ηνλ ζθνπφ λα απνθχγεη ηηο
πεξηνδηθέο θξίζεηο απφ ηηο νπνίεο καζηίδεηαη, αιιά δελ κπνξνχκε λα
απνθνηκηδφκαζηε ζηελ αλακνλή απηψλ ησλ θξίζεσλ. Όηαλ απηέο ζα
επαιεζεπζνχλ ζα είλαη θαινδερνχκελεο, εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζφληα
ησλ επηηαρπληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εμεγεξηηθήο δηαδηθαζίαο. Απφ κέξνπο καο,
ζην κεηαμχ, πξνεηνηκαδφκαζηε θαη πξνεηνηκάδνπκε ηηο εθκεηαιιεπφκελεο
κάδεο γηα ηελ εμέγεξζε.
Με απηή ηελ έλλνηα ζεσξνχκε, φηη νη θαηξνί είλαη πάληνηε ψξηκνη γηα ηελ
πξνζερή εμέγεξζε. Καιχηεξα κηα απνηπρεκέλε εμέγεξζε παξά εθαηφ
ελδνηαζκνί πνπ θάλνπλ λα απνηχρνπλ εθαηφ επθαηξίεο απφ ηηο νπνίεο ζα
κπνξνχζε λα αλαβιχζεη ε νξηζηηθή επαλάζηαζε. Δίκαζηε, σο εθ ηνχηνπ,
αληίζεηνη ζε απηνχο πνπ ιέλε, φηη ηα πξφζθαηα πιήγκαηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ
θηλήκαηνο ζα έπξεπε λα καο θάλνπλ λα ζθεθηνχκε θαη ζα έπξεπε λα γίλνπκε
πην ζπλεηνί. Πηζηεχνπκε, φηη ήιζε ν θαηξφο ησλ εμεγέξζεσλ, αθξηβψο, γηαηί
είλαη πάληνηε θαηξφο λα αγσληζηνχκε ελψ ε αλακνλή επηζηξέθεη ρξήζηκε
κφλν ζην θεθάιαην.
Πξνεηνηκάδνπκε ηελ εμέγεξζε ζεκαίλεη, φηη πξνεηνηκάδνπκε ηηο ππνθεηκεληθέο ζπλζήθεο (πξνζσπηθέο θαη πιηθέο) πνπ επηηξέπνπλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε αλαξρηθή κεηνςεθία λα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο
ζπλζήθεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο εμεγεξηηθήο δηαδηθαζίαο. Δάλ ε εμέγεξζε
είλαη καδηθφ θαηλφκελν, γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε,
δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνβάιιεη ακέζσο, ε αξρή ηεο είλαη πάληνηε ην
απνηέιεζκα ηεο δξάζεο κηαο απνθαζηζκέλεο κεηνςεθίαο, κηαο ρνχθηαο
ζαξξαιέσλ πνπ ρηππά ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηνπ κεξηθνχ ζηφρνπ πνπ
πξέπεη λα επηηεπρζεί.
Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ ζαθείο. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ αλαξρηθνχ αγψλα
ελάληηα ζηελ εμνπζία κπνξεί λα πνηθίινπλ πνιχ, αιιά φια, θαηά ηελ γλψκε
καο, πξέπεη λα δηεπζπλζνχλ ζπλνρηθά ζην λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ εμέγεξζε.
Οξηζκέλνη ζχληξνθνη κπνξεί λα θαηαπηαζηνχλ κε ην ζεσξεηηθφ μεθαζάξηζκα
κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θηινζνθηθή αλάιπζε, κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, αιιά,
φια απηά πξέπεη λα είλαη άκεζα
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ιεηηνπξγηθά ζηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο κεηνςεθίαο ηθαλήο λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμέγεξζε πξάηηνληαο θαηά ηξφπν, ψζηε νη κάδεο λα
ζπκκεηάζρνπλ φζν ην δπλαηφ επξχηεξα ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ απνηεινχλ
εκπφδην. Οξηζκέλνη ζχληξνθνη κπνξεί λα ζθεθζνχλ πξαγκαηνπνηήζηκε ηελ
εμέγεξζε ρξνληθά ιίγν πην κπξνζηά (φρη αλαβαιιφκελε ρξνληθά ζην άπεηξν),
άιινη ηελ ζθέθηνληαη πξαγκαηνπνηήζηκε άκεζα: απηφ κπνξεί λα
πξνζδηνξίζεη κηα θαηαλνκή ηεο δνπιεηάο, κε ηελ έλλνηα φηη νη πξψηνη ζα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλνη λα ελδηαθεξζνχλ πην πνιχ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο
επαλαζηαηηθήο επηκφξθσζεο, αιιά ν ζθνπφο ηνπο πξέπεη ηειηθά λα ζηξαθεί
ζηνλ ίδην ζηφρν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνθνηκίδνληαλ νη εμεγεξκέλεο
απηέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ αλάγθε αθξηβψο απφ ζαθήλεηα γηα λα νξγαλψζνπλ
ηελ δξάζε θα; φρη απφ πνιπινγίεο γηα λα ηελ αλαβάιινπλ.
Ο πόλορ ηηρ ζςγκεκπιμένηρ μειοτηθίαρ
Γηπιφ ην έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο κεηνςεθίαο: απφ ηελ κηα πιεπξά ε
επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ επίπεδνπ ηεο
ζχγθξνπζεο, πνπ δελ είλαη κφλν πξνβιήκαηα ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά, αιιά
επίζεο θαη θπξίσο, πξνβιήκαηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Έπεηηα, ε
ζπγθεθξηκέλε πξνεηνηκαζία, ζε φξνπο εηδηθνχο θαη ιεπηνκεξεηαθνχο, κε
ζθνπφ ηελ εμέγεξζε.
Δπηκέλνπκε αθφκα κηα θνξά: ε πξνεηνηκαζία ησλ καδψλ δελ ζα κπνξεί κε
θαλέλα ηξφπν λα είλαη κηα απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο επαλάζηαζεο. Δάλ ζα
πεξηκέλακε λα πξνεηνηκάζνπκε πξψηα ηηο κάδεο γηα έλα παξφκνην κεγάιν
έξγν, δελ ζα γηλφηαλ πνηέ ηίπνηα. Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν είκαζηε
πεπεηζκέλνη, φηη ε πξνεηνηκαζία ησλ πιαηηψλ καδψλ ζα είλαη κηα ζπλέπεηα
ηεο επαλάζηαζεο, θαη ίζσο φρη κεηαμχ ησλ πην άκεζσλ. Αληίζεηα, ε
επαλαζηαηηθή αλαξρηθή κεηνςεθία πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε
ζην ηζηνξηθφ έξγν πνπ ηελ πεξηκέλεη.
Δμαιείθνπκε αθφκα θαη ην πξφβιεκα ηεο «θαζαξφηεηαο». Δκείο δελ ζα
ζπκκεηέρνπκε κφλν ζηηο νδεγεκέλεο απφ ηνπο αλαξρηθνχο εμεγέξζεηο, αιιά
επίζεο ζε φιεο ηηο άιιεο εμεγέξζεηο πνπ εθδειψλνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ιανχ ζε ζηάζε, αθφκε θαη εάλ γηα ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο ζα είλαη νη
ζηαιηληθνί πνπ ηηο νδεγνχλ, νη κειινληηθνί ερζξνί καο. Πάεη λα πεη, φηη ζα
πξνζπαζήζνπκε λα θαηαθηήζνπκε κηα θαιχηεξε ζέζε αθξηβψο κέζα ζηνλ
αγψλα, πάλσ ζηνλ δξφκν ησλ γεγνλφησλ, δηαδίδνληαο φζν είλαη δπλαηφ ην
πξφγξακκα καο, ηεο νιηθήο απειεπζέξσζεο, πνπ ζα αληηηάμνπκε ζε απηφ ην
ρπδαίν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ησλ εμνπζηαζηψλ. Σα ππφινηπα ζα είλαη ε
ίδηα ε εμέγεξζε πνπ ζα ηα επαιεζεχζεη.
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Έξγν λα πξαγκαηνπνηεζεί γξήγνξα απηφ ηεο εμέγεξζεο. Αιιά κε πνηα
ζπγθεθξηκέλα κέζα; Δίδακε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία πξέπεη λα
επσκηζζεί ηελ αλάιεςε ηνπ αξρηθνχ ρηππήκαηνο, εθπιήζνληαο ηελ εμνπζία,
πξνζδηνξίδνληαο κηα θαηάζηαζε αλαηαξαρήο πνπ λα κπνξεί λα βάιεη ζε
δπζθνιία ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο θαη λα θάλεη λα ζθεθηνχλ νη κάδεο ησλ
εθκεηαιιεπφκελσλ πάλσ ζην πξφβιεκα, ηνπ λα επέκβνπλ ή φρη. Αιιά ηη
ελλννχκε γηα ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία; Μήπσο ην αλαξρηθφ θίλεκα ζηελ
νιφηεηα ηνπ; Ίζσο ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα κε ηελ επξεία έλλνηα; Απηέο νη
εξσηήζεηο δεηνχλ κηα ζαθή απάληεζε.
Αο μεθηλήζνπκε απφ ηελ πην επξεία ππφζεζε. Σν επαλαζηαηηθφ θίλεκα ζηελ
νιφηεηα ηνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, απφ ηελ άπνςε πνπ καο ελδηαθέξεη, ζαλ
ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη ελληαία ηελ εμέγεξζε.
Απηφ παξνπζηάδεη κηα ζεηξά αληηθάζεσλ πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο,
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αληηθάζεηο ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δνχκε.
ηα ηδενινγηθά ζρήκαηα αληηζηνηρνχλ νξγαλσηηθέο ζπγθξνηήζεηο πνπ
θαηαιήγνπλ λα αληηπξνηάζνπλ ηελ ζεσξεηηθή πξνθαηάιεςε ζηα άκεζα
ζπκθέξνληα ηεο απειεπζέξσζεο. Δπηπιένλ, νη ίδηεο νη αλαιπηηθέο
δηαηππψζεηο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο είλαη
εμνπζηαζηηθνχ ραξαθηήξα, σο εθ ηνχηνπ πξνζβιέπνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο
εμνπζίαο θαη φρη ζηελ άκεζε θαηαζηξνθή ηεο, ζηελ δήζελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο
ζε αληηαζηηθή θαηεχζπλζε θαη φρη ζηελ εμαθάληζε ηεο. Δίλαη σζηφζν ζαθέο,
φηη απηφ ην κέξνο ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ δελ έρεη ελδηαθέξνλ λα
πξνεηνηκάζεη εδψ θαη ηψξα ηελ εμέγεξζε, ζην βαζκφ πνπ ηξέθεη
ςεπδαηζζήζεηο, φηη νη καθξχηεξνη θαηξνί ζα δνπιέςνπλ γηα απηήλ,
ζξηκκαηίδνληαο ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν θαπηηαιηζκφο θαη
πξνεηνηκάδνληαο ηελ επαλαζηαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο ηνλ επηθίλδπλν
αληηζάιακν ηεο εμέγεξζεο. Θα έρνπκε σο εθ ηνχηνπ, ηέηνηα ηκήκαηα ηνπ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο λα παξαηαρζνχλ επάλσ ζε αληηεμεγεξηηθέο ζέζεηο,
θζάλνληαο (φπσο είδακε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφζθαηα) λα επηηεζνχλ θαη
λα θαηαγγείινπλ ηνπο ζπληξφθνπο αλαξρηθνχο πνπ είλαη ππνζηεξηθηέο ηεο
αληίζεηεο ζέζεο.
πκπεξαίλνπκε, κε ην λα πνχκε φηη δελ είλαη δπλαηφ λα δηεπξίλνπκε κέρξη
απηφ ην ζεκείν ηελ έλλνηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνςεθίαο. Όηαλ, γηα
ππφζεζε, νη ζηαιηληθνί ππνθηλνχζαλ απηνί ηελ εμεγεξηηθή δηαδηθαζία, είηε
γηαηί πεπεηζκέλνη φηη βξίζθνληαη κπξνζηά ζε επαλαζηαηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε
γηαηί παξαθηλεκέλνη απφ ηελ επηκνλή ησλ καδψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ
ηδενινγηθέο ιεπηφηεηεο, ηφηε ην έξγν καο ζα είλαη απηφ ηνπ λα ζπκκεηέρνπκε
κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο ζηελ εμέγεξζε, γηα λα αγσληζηνχκε πάλσ ζην
ζπγθεθξηκέλν πεδίν ησλ αγψλσλ
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θαη λα βξνχκε εθεί ην απαξαίηεην έδαθνο γηα ηηο ηδέεο καο. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, κε εκάο κπεηέο θαη ππέξκαρνπο ηεο εμέγεξζεο, είλαη αξθεηά
εχθνιν λα βξνχκε απηφ ην κέξνο ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο πάλσ ζε
ζέζεηο αληίζεηεο, ή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πάλσ ζε ζέζεηο αλακνλήο.
Αο δνχκε ηψξα, εάλ ην αλαξρηθφ θίλεκα ζην ζχλνιν ηνπ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ζαλ ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη εληαία ηελ
εμέγεξζε. Σν ζπκπέξαζκα είλαη γηα αθφκε κηα θνξά αξλεηηθφ. Οη αληηζέζεηο
ζην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη ηεξάζηηεο θαη επηπιένλ αλάγνληαη ζηνπο θφβνπο θαη
ζηα εκπφδηα πνπ κηα ζηελή νκάδα ςεπδφρξπ-ζσλ θχηεςε κε επηκέιεηα ζην
εζσηεξηθφ ηνπ. Απηφ θαίλεηαη ζήκεξα, ζαλ έλαο παιηφο ηξππεκέλνο καλδχαο
γεκάηνο κπαιψκαηα, πνπ κφλν κε δπζθνιία επηηπγράλεη λα ππελζπκίζεη ηηο
παιηέο δφμεο. Οη θπγέο πξνο ηα εκπξφο, πξνο ππνζεηηθά ζρήκαηα ειηηίζηηθεο
επέκβαζεο, φπσο φηαλ επηρεηξήζεθε απφ ηα έμσ λα δνζνχλ θηηαγκέλεο θαη
ήδε παθεηαξηζκέ-λεο αλαιχζεηο ή θαηερηζκνί έηνηκνη γηα ρξήζε, ή, φηαλ
πξνθαζίζηεθε λα δνζεί ζε φιν ην θίλεκα ε ηειεησηηθή αλάιπζε γηα λα κπεη
ακέζσο ζηελ πξαθηηθή, ππήξμαλ κηα απνηπρία.
Σν ίδην γηα ηηο θπγέο πξνο ηα πίζσ, πξνο εθείλεο ηηο επηζηξνθέο ηνπ
αλαξρνζπλδηθαιηζκνχ, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα κελ αθήζνπλ αληθαλνπνίεηνπο, είηε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ζχλνιν ηνπο είηε ηνπο ίδηνπο ηνπο
επαλαζηάηεο ζπληξφθνπο. Καη έπεηηα, ε πην πιαηηά θαη εμαθξηβσκέλε
απνηπρία ηεο πνιηηηθήο ηεο ζηξνπζνθακήινπ. Κξπκκέλνη πίζσ απφ ηνπο
θφβνπο ησλ πξνθιήζεσλ γηα λα κελ θάλνπκε ηίπνηα, γηα λα κελ επέκβνπκε
παξά θαηφπηλ ενξηήο, γηα λα είκαζηε ζπλερψο κε ηελ δπγαξηά ζην ρέξη θαη λα
δπγίδνπκε, λα θξίλνπκε θαη λα θαηαδηθάδνπκε εθείλνπο ηνπο ιίγνπο
ζπληξφθνπο, πνπ θάπνην πξάγκα ην θάλαλε, αθφκε θαη αλ ήηαλ ζηελφ θαη
πεξηνξηζκέλν. Απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα απηνχ ηνπ θηλήκαηνο
κέλνπλ κφλν ην φλνκα, ην ζχκβνιν, νη ζεκαίεο, θάπνηνο γέξνο ζχληξνθνο,
θάπνηνο λένο ζχληξνθνο γεξαζκέλνο πξηλ ηεο ψξαο ηνπ, θάπνηνο
ελζνπζηαζκέλνο πνπ ειπίδεη πάληνηε, θάπνηα κνχκηα εμαληιεκέλε ζην
εζσηεξηθφ ηνπ κηθξνχ ηεο καγαδηνχ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ δξαζηήξησλ
ζπληξφθσλ, πνπ απνηειεί ηελ επαλαζηαηηθή ςπρή ηνπ αλαξρηθνχ θηλήκαηνο
θαη πνπ είλαη έηνηκνη λα μαλαξρίζνπλ ηνλ αγψλα δελ πξέπεη λα αθεζνχλ, λα
απνζαξξπλζνχλ απφ ηηο Καζζάλδξεο θαη απφ απηνχο πνπ θέξλνπλ ηνπο
θαθνχο νησλνχο.
Η δξάζε είλαη ην κέηξν δηαρσξηζκνχ πέξαλ ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ
δηαθεξχμεσλ αξρψλ.
Δίλαη αθξηβψο απηνί νη ζχληξνθνη δηαζέζηκνη γηα ηελ δξάζε πνπ θηίδνπλ ηελ
ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία πεξί ηεο νπνίαο κηινχζακε πξνεγνπκέλσο. Θα είλαη
απηνί πνπ ζα πξνεηνηκάζνπλ θαη ζα πξάγκα-
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ηνπνηήζνπλ ηελ εμέγεξζε, κε ηνπο ηξφπνπο θαη κε ηα ζρήκαηα, πνπ ε εκπεηξία
ηνπ αγψλα ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ νιφηεηα ηνπ καο θιεξνδφηεζε
θαη ιακβάλνληαο ππφςε καο ηηο πην πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θξάηνπο
θαη ησλ αθεληηθψλ. Απηνί νη ηξφπνη δελ κπνξνχλ λα πξνεγεζνχλ απφ απηέο
ηηο ειάρηζηεο νξγαλσηηθέο δνκέο βάζεο πνπ πξέπεη λα επσκηζζνχλ ηελ επζχλε
λα ιχζνπλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαπεδήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο εμεγεξηηθήο πξνεηνηκαζίαο. ε απηέο ηηο δνκέο, ε επζχλε ηεο δνπιεηάο πνπ
πξέπεη λα γίλεη, πξέπεη λα αλαιεθζεί θπζηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
επαλαζηάηεο αλαξρηθνχο ζπληξφθνπο θαη δελ κπνξεί λα αθεζεί ζηελ θαιή
ζέιεζε ή ζηελ εθεπξεηηθφηεηα ηεο ζηηγκήο. Οη θαλφλεο ηεο ίδηαο ηεο
επηβίσζεο επηβάιινπλ, ζε απηφ ην ζεκείν, ζπλζήθεο εθ ησλ πξνηέξσλ
ζηγνπξηάο θαη πξνζνρήο. Ο ρξφλνο ησλ άρξεζησλ πνιπινγηψλ ζηακαηά
κπξνζηά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δξάζεο.
Πάλσ ζην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ απηή ηελ
ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία, πξνζδηνξηζκέλεο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν θαη πνπ
αξζξψλεηαη κέζα απφ ηηο ειάρηζηεο δνκέο επέκβαζεο, ππάξρεη αθφκα θάηη
πνπ πξέπεη λα εηπσζεί. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
κνλάρα απφ ηελ άπνςε ηεο «πξνπαγάλδαο κε ην γεγνλφο». Πξάγκαηη, ν
ζθνπφο ηεο δελ είλαη απηφο ηνπ λα δψζεη ην παξάδεηγκα, ή ην λα επεξεάζεη
έλα πιαηχ ζηξψκα πηζαλψλ ζπκπαζνχλησλ. Φπζηθά ππάξρεη επίζεο θαη ε
εκπεηξηθή πιεπξά, ιακβάλνληαο ππφςε, φηη ε κεγαιχηεξε ζπκκαρία πνπ
εγγπάηαη ηελ επηηπρία ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ είλαη απηή κε ηηο κάδεο ζε
εμέγεξζε. Αιιά πξφθεηηαη πεξί κηαο πιεπξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη εχθνια απφ
ηνλ θαπηηαιηζηηθφ κεραληζκφ πιεξνθφξεζεο πνπ ηελ κεηαβάιιεη ζε
εκπφξεπκα πνπιψληαο ην ιηαληθά δηακέζνπ ησλ εθεκεξίδσλ, ηεο
ηειεφξαζεο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ησλ βηβιίσλ θ.η.ι. Η αιήζεηα είλαη, φηη ε
ίδηα ε ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία πξαγκαηνπνηψληαο ηηο ελέξγεηεο ηεο έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα δψζεη ζηνπο άιινπο λα θαηαιάβνπλ θάηη, εάλ απηή ε ίδηα
θαηαιαβαίλεη θάηη ηελ ζηηγκή ηεο ίδηαο ηεο δξάζεο ηεο. Η δξάζε σο εθ ηνχηνπ
ζεκαίλεη επηκφξθσζε δηακέζνπ ηεο δξάζεο θαη επηκφξθσζε ησλ ίδησλ καο
ησλ εαπηψλ θαη ησλ άιισλ. Δάλ ζεσξνχκε, φηη θαηαιάβακε ηα πάληα θαη
εκπηζηεπφκαζηε θαηά απνθιεηζηηθφ ηξφπν ηελ επηζηήκε καο, ηελ ζηηγκή ηεο
δξάζεο παξαδίδνπκε ζηα ρέξηα ηνπ θεθαιαίνπ έλαλ επαλαιεπηηθφ
κεραληζκφ, πνπ εηζάγεηαη ηέιεηα ζην γεληθνπνηεκέλν ζχλνιν ηεο
θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, πνπ είλαη, θαηά θχξην ιφγν, επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ
ηνπ ηνπ εαπηνχ ζην άπεηξν.
Η δξάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνςεθίαο πξέπεη σο εθ ηνχηνπ λα
ζπλίζηαηαη, φρη ζε κηα δηαθνπή ηεο κάζεζεο πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ζχγθξνπζεο πνπ θνζηίδεη ζηνλ θαζέλα πξνζσπηθά, αιιά ζε
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κηα βαζκηαία θαη πιήξε κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο κάζεζεο, κεηαβνιή
πξαγκαηνπνηνχκελε θάλνληαο ηνπο άιινπο λα δνπλ πψο καζαίλεηαη λα
θαηαλνείηαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο. Δάλ ε δξάζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεηνςεθίαο δίλεη ην παξάδεηγκα θάπνηνπ πξάγκαηνο, απηφ
είλαη ην πψο καζαίλεηαη λα εληνπίδεηαη θαη λα πιήγεηαη ν ερζξφο θαη φρη πψο
δηδάζθεηαη ε ζρεηηθή κέζνδνο. Σελ θαηάιιειε ζηηγκή, ε θαηάιιειε πξάμε
γίλεηαη νπζία ηεο κνλαδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλεο επίζεζεο, ζχκβνιν φισλ ησλ
δπλαηψλ κειινληηθψλ επηζέζεσλ, αλάπηπμε κηαο ζηηγκήο πνπ δελ έρεη αθφκε
σξηκάζεη, αλψηαην επίπεδν επέκβαζεο επηηεπρζέο ιεηηνπξγψληαο κέζα ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο. Ο ηαμηθφο αγψλαο ραξαθηεξίδεη ηελ
ππνθεηκεληθή ζεκαζία ηεο ζχγθξνπζεο. Απηφ ην ζηνηρείν επηηξέπεη ηελ
ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηνςεθίαο. ην εζσηεξηθφ ηεο ε
δξάζε κεηαβάιιεηαη ζπλερψο απφ απφπεηξα θαηαλφεζεο ζε απφπεηξα
δηδαζθαιίαο. Γηαγξάθνληαο ηελ πξψηε ζηηγκή, ην φινλ πλίγεηαη ζηελ
επαλαιεπηηθφ-ηεηα, δηαγξάθνληαο ηελ δεχηεξε ζηηγκή, ην φινλ πλίγεηαη ζηελ
αλαπνθαζηζηηθφηεηα.
ην ζπλερέο ξεχκα ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο είλαη παξφληεο φινη:
δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνη, κέζα ζε απηφ, ηα πάληα ιακβάλνπλ ηελ ζσζηή
ηνπνζέηεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ζρέζεσλ δχλακεο. Απηφο πνπ δελ έκαζε απφ
ηα ιάζε ηνπ δελ κπνξεί λα δείμεη ηίπνηα ζηνπο άιινπο θαη έλαο εμαηξεηηθφο
ηξφπνο λα κελ καζαίλεηο είλαη αθξηβψο απηφο λα ζηακαηήζεηο λα καζαίλεηο,
λα ζθεθηείο, φηη ήιζε ε ζηηγκή λα δηδάμεηο θαη ηίπνηε άιιν. Γηακέζνπ ηνπ
θίιηξνπ ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο ε κλήκε ηεο επαλάζηαζεο εμαπιψλεηαη
αξγά γηλφκελε κεηαβηβάζηκε. Μέζα απφ ηελ δξάζε ε κλήκε κεηαβηβάδεηαη
ζπγθεθξηκέλα θαη γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ πιεπξά ησλ άιισλ, αθξηβψο ηελ
ζηηγκή θαηά ηελ νπνία είλαη ζθέςε θαη θξηηηθή γηα απηφλ πνπ ελεξγεί ζηελ
ίδηα ηελ δξάζε.
Κάζε μερσξηζηή ειάρηζηε δνκή επέκβαζεο, πνπ δξα ζην εζσηεξηθφ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεηνςεθίαο, δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα ηεζεί ζαλ δηαινγηθφ
ηκήκα κε ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ζην ζχλνιν ηνπ θαη θάπνηα θνξά, κε
νιφθιεξε ηελ κάδα ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ, εάλ δελ ζέζεη ζσζηά ην λφεκα
ηεο ίδηαο ηεο ηεο δξάζεο. Σηζέκελνη ζαλ απνκνλσκέλν ηκήκα, κπξνζηά ζε έλα
ηφζν κεγάιν πεδίν αλαθνξάο, ηξέθνληαη ςεπδαηζζήζεηο φηη νιφθιεξν ην
θίλεκα θαη νη εθκεηαιιεπφκελνη, ε ηχρε ηνπο θαη ε ηχρε ηεο επαλάζηαζεο,
εμαξηψληαη απφ εκάο, αλακέλεηαη, πνηνο μέξεη ηη, απφ απηφ πνπ θάλνπκε,
κέλνπκε απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ επηθαλεηαθφηεηα ησλ απαληήζεσλ θαη απφ
ηελ γεληθή αθαηα-λνεζία. Ο επαλαζηαηηθφο αγψλαο είλαη φπσο κηα
θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα ελάληηα ζηελ νπνία ε πάιε ζα ήηαλ κηα άζθνπε
ηξέια, επηβάι-
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ιεηαη λα πξνζαξκνζζνχκε ζηελ θαηεχζπλζε ησλ θπκάησλ, θνιπκπψληαο
άιινηε κε δχλακε θαη άιινηε απαιά, ζπιιακβάλνληαο ηελ νξκή ηεο δσήο πνπ
ε ζάιαζζα θξχβεη κέζα ηεο γηα λα θζάζνπκε ζηνλ επηζπκεηφ ζθνπφ. Η
δχζθνιε ηέρλε ηνπ θνιπκβεηή θξχβεη ην πνιηηηθφ λφεκα ηεο κεηνςεθηθήο
δξάζεο. Απηή ε ηειεπηαία ζέηεη ζε έκθαζε ην ηαμηθφ ηεο λφεκα φηαλ
εθξήγλπηαη απξφζκελα ζαλ θαξπφο ηεο επαλαζηαηηθήο κλήκεο ή ζαλ έλδεημε
γηα ηελ παξνχζα ζχγθξνπζε.
θεθηφκαζηε ζπλεπψο, φηη ε δξάζε απηψλ ησλ ειάρηζησλ δνκψλ είλαη
αθφκε κηα θνξά απαξαίηεηε —εάλ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά— ζηελ
πξνεηνηκαζία απηήο ηεο εμεγεξηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζεσξνχκε άκεζν θαη
αλππέξζεην έξγν φισλ ησλ αλαξρηθψλ. Μαθξπά απφ ην λα ππάξρεη κηα
αληίθαζε κεηαμχ ησλ δχν πξαγκάησλ —φπσο θάπνηνο επηρείξεζε λα καο
ππνδείμεη— ζεσξνχκε φηη είλαη αιιεινζπκπιεξσλφκελα θαη αδηαρψξηζηα. Η
νπζία ηεο δνπιεηάο ησλ ειάρηζησλ δνκψλ επέκβαζεο πξνζηίζεηαη ζηελ
ζπλνιηθή δνπιεηά, νξγαλσηηθήο θαη γεληθήο θχζεο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεηνςεθίαο ζην ζχλνιν ηεο.
Η εμέγεξζε ζα είλαη, αθφκε κηα θνξά, ην πεδίν απφδεημεο απηνχ πνπ έγηλε,
αηηία θαη απνηέιεζκα, ηαπηφρξνλα, απηήο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ
δχλακεο πνπ επηηξέπεη ην μαλαάλνηγκα ησλ ζπξψλ ηεο επαλάζηαζεο.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΔΞΔΓΔΡΗ
Όηαλ κηιάκε πεξί εξέγεπζηρ ιακβάλνπκε πξνθαλψο ππφςε κηα «ινγηθή»
πνπ δηέπεη ηελ εμεγεξηηθή ζπκπεξηθνξά, δειαδή κηιάκε πεξί κηαο κεζφδνπ
επέκβαζεο κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ αγψλσλ. Με απηφ είλαη ζαθέο, φηη
δελ αλαθεξφκαζηε ζε απηφ ή ζε εθείλν ην ζρήκα ηνπ παξειζφληνο.
Δμέγεξζε δελ είλαη κφλν ηα νδνθξάγκαηα ζηνπο δξφκνπο θαη ν ιαφο ζηα
φπια ή ην ιηγφηεξν, φρη κφλν απηφ.
Όηαλ ν ιαφο εμεγείξεηαη απζφξκεηα γηαηί έθηαζε ζην φξην ηεο κε αλνρήο
ηεο θαηάζηαζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ, επηβεβαηψλνληαη γεγνλφηα νξαηά:
ζπγθξνχζεηο ζηνπο δξφκνπο, επηζέζεηο ελάληηα ζηελ αζηπλνκία, θαηαζηξνθή
ζχκβνισλ ηνπ θεθαιαίνπ (ηξάπεδεο, θνζκεκαηνπσιεία, καγαδηά, θ.η.ι).
Αιιά απηέο νη απζφξκεηεο εθδειψζεηο ηεο ιατθήο βίαο ζπιιακβάλνπλ θαηά
θαλφλα απξνεηνίκαζηνπο ηνπο αλαξρηθνχο, νη νπνίνη κέλνπλ έθπιεθηνη απφ
ην γεγνλφο, φηη ε απάζεηα ηνπ ρζεο κεηαβάιιεηαη απξφζκελα ζε νξγή ηνπ
ζήκεξα.
Γελ ζθνπεχνπκε λα κηιήζνπκε πεξί απηήο ηεο θαηάζηαζεο έθπιεμεο ή, πεξί
ηεο πηζαλήο ζπκκεηνρήο ησλ αλαξρηθψλ ζε έλα γεγνλφο απηνχ ηνπ είδνπο.
Γηα απηφ ηνλ ιφγν θάλνπκε έλαλ αθξηβή δηαρσξηζκφ κεηαμχ μεζεθσκνχ θαη
εμέγεξζεο.
Αο πάξνπκε ηελ εμέγεξζε ηνπ ΒRΙΥΣΟΝ ζην Λνλδίλν, πξηλ θάλα ρξφλν: νη
αλαξρηθνί ήηαλ παξφληεο, αιιά δελ ήηαλ, νχηε κπνξνχζαλ λα είλαη
πξσηαγσληζηέο ηνπ μεζεθσκνχ, νχηε αθφκε ιηγφηεξν, λα ηνλ αλαπηχμνπλ ζε
κηα εμέγεξζε κε ην λφεκα πνπ ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ζε απηφ ην βηβιίν.
Σα γεγνλφηα ηνπο είραλ πηάζεη ζηνλ χπλν κε άιια ιφγηα. Οη λέγξνη είραλ
μεζεθσζεί γηα αηηίεο επηθαλεηαθά απιέο, αιιά πνπ φκσο ππφβνζθαλ απφ
θαηξφ θάησ απφ ηηο ζηάθηεο. Η ζπκκεηνρή ησλ αλαξρηθψλ γηλφηαλ σο εθ
ηνχηνπ απιή πξνζαξκνγή, απηνί
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ήηαλ «θηινμελνχκελνη» κηαο θαηάζηαζεο ελ δπλάκεη εμεγεξηηθήο πνπ δελ
έβξηζθε δηέμνδν πξνο αλαπηχμεηο πην ζπγθεθξηκέλεο. Με άιια ιφγηα, νη
αλαξρηθνί βξηζθφληνπζαλ λα δξνπλ κέζα ζε κηα θαηάζηαζε ρσξίο λα είλαη ζε
ζέζε λα αθνινπζήζνπλ κηα εξεγεπηική λογική.
Να πεηάμνπκε πεξηζηαζηαθά κηα πέηξα ελάληηα ζηελ αζηπλνκία δελ είλαη
ζίγνπξα ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα έλαλ ελζπλείδεην επαλαζηάηε λα
ζπκκεηάζρεη ζε κηα εμέγεξζε.
ηελ πξαρηηθή, απηή ε πέηξα ζεκαίλεη ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ κηαο
δεδνκέλεο θαηάζηαζεο πνπ δελ ζπλείζθεξε λα πξνζδηνξίζεη θαη, πνπ κε ηελ
ζεηξά ηεο δεηά, αλ φρη επηβάιιεη, λα ξηρηνχλ πέηξεο ελάληηα ζηελ αζηπλνκία.
Η ινγηθή ηεο εμέγεξζεο αλαηξέπεη ηελ επέκβαζε. Οη ζχληξνθνη πνπ ηελ
εθαξκφδνπλ δελ πεξηνξίδνληαη λα ππνδείμνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θνηλσληθήο
έληαζεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη λα σζήζνπλ γεληθά θαη αφξηζηα ηνλ θφζκν λα
εμεγεξζεί, πξνρσξνχλ πην κπξνζηά, πξνηείλνπλ κηα νξγάλσζε ηεο εμέγεξζεο.
Δίλαη αθξηβψο επάλσ ζε απηφ ην ζηνηρείν πνπ είλαη αλάγθε λα κπνξέζνπκε
λα γίλνπκε αληηιεπηνί.
Η πξνηεηλφκελε νξγάλσζε πξέπεη λα είλαη ζπλδεηηθνχ ζρήκαηνο (νκάδα
ππνζηήξημεο θαη θαηαγγειίαο, έλσζε ελάληηα ζηελ θαηαζηνιή, φκηινο γηα ην
δηθαίσκα ζηελ θαηνηθία, αληηππξεληθή νκάδα, απνρηθή έλσζε ελάληηα ζηηο
εθινγέο, θ.η.ι.), δελ κπνξεί λα είλαη κηα εηδηθή αλαξρηθή νκάδα. Γηα πνηνλ
ιφγν, άιισζηε, ν θφζκνο ζα έπξεπε λα πξνζρσξήζεη ζε κηα αλαξρηθή νκάδα
γηα λα νξγαλψζεη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλαλ αγψλα;
Η ζπκκεηνρή ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ ζε απηφ ην ζρήκα ησλ δνκψλ κπνξεί
αθφκα θαη λα είλαη ζεκαληηθή θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ δνπιεηά πνπ νη
ζχληξνθνη αλαξρηθνί, παξφληεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δνκψλ, ζα θαηαθέξνπλ λα
θάλνπλ: θπιιάδηα, εθεκεξίδεο, αθίζεο, κπξνζνχξεο, ζπδεηήζεηο, δηαιέμεηο,
ζπγθεληξψζεηο, θ.η.ι.
Ο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ε νξγάλσζε, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγεκέλε,
ζα απνθαζίζεη λα πξνβεί ζα είλαη, ζηγά-ζηγά, πην νπζηαζηηθέο ζε ζρέζε, είηε
κε ηελ έθθαλζε ηνπ αγψλα είηε κε ην νξγαλσηηθφ βάξνο ην επηηεπρζέο απφ
ηελ δνκή είηε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε κε ην είδνο ηεο
θαηαζηαιηηθήο αληίδξαζεο πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή (απφ ηελ πιεπξά ηεο
εμνπζίαο).
Η επηινγή ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ: δηαδήισζε, πνξεία επηηξεπηή, πνξεία
απαγνξεπκέλε, SΙΣ-ΙΝ, θαηάιεςε ελφο δεκφζηνπ θηεξίνπ, απνθιεηζκφο ελφο
δξφκνπ ή κηαο ζπλνηθίαο, θαηάιεςε ελφο εξγνζηάζηνπ, άκπλα ηνπ
θαηαιεηκέλνπ εδάθνπο, επίζεζε ελάληηα ζηηο θαηαζηαιηηθέο επεκβάζεηο
θ.η.ι., απηή ε επηινγή εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα
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παξζνχλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο,
αιιά κε ηελ ελεξγή παξνπζία ησλ αλαξρηθά)λ. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ε εμέιημε
ηνπ αγψλα ζα δεη πάληνηε ζην εζσηεξηθφ ηεο ηελ δξάζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηήξηαο κεηνςεθίαο.
Φπζηθά δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηίπνηα. Γελ πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιηηηθφ
έιεγρν, αιιά πεξί ελφο πξαθηηθνχ εξεζηζκνχ. Οη ζχληξνθνη αλαξρηθνί ζα
είλαη παξφληεο ζηνλ αγψλα κε ην ηδίσκα φισλ ησλ άιισλ θαη δελ ζα έρνπλ
έλα εηδηθφ βάξνο ζηηο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ. Αιιά φκσο ζα
κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο πιεπξέο ησλ πξνηάζεσλ ηνπο πνπ
πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη πποζαπμοζμένερ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ζχγθξνπζεο.
Γηα λα έρνπκε κηα δνπιεηά πνπ λα εηζάγεηαη κέζα ζηελ εμεγεξηηθή ινγηθή
ρξεηάδεηαη ε ψζεζε ζηελ εμέγεξζε λα είλαη αθξηβήο, φρη απξνζδηφξηζηα
γεληθή θαη επίζεο λα είλαη δπλαηή, δειαδή πξαγκαηνπνηήζηκε απφ ηνλ θφζκν.
Υξεηάδεηαη σο εθ ηνχηνπ ν αγψλαο λα είλαη αηζζεηφο θαη νη πξνηάζεηο ησλ
ζπληξφθσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νξγαλσκέλεο δνκήο λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο
ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο καρεηηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ θαη ζε ζέζε λα δψζνπλ,
απφ θνξά ζε θνξά, ελδείμεηο φιν θαη πην πξνρσξεκέλεο.
Μηα έλδεημε φρη θαηάιιειε εμ αηηίαο ειαηηψκαηνο ζην βαζκφ πνπ είλαη ή
πνιχ δεηιή ή θαζπζηεξεκέλε, απνξξίπηεηαη απφ ηνλ θφζκν ζεσξνχκελε
εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγψλα θαη πξνδνζία ησλ ίδησλ ηνπ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηεο εμέγεξζεο ή ησλ αλαγθψλ ηνπ. Μηα έλδεημε πνιχ
πξνρσξεκέλε, θηιφδνμε αβάζηκα θαη μεθνκέλε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ζχγθξνπζεο, ζεσξείηαη αδχλαηε, επηθίλδπλε θαη αληηπαξαγσγηθή, γηα απηφ
ηνλ ιφγν ν θφζκνο ηελ απνθεξχζζεη θνβηζκέλνο λα παξαζπξζεί, ζε πνηνο
μέξεη ηη, πεξηπέηεηεο.
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζχληξνθνη αλαξρηθνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο δνκήο έρνπλ ηνλ ηξφπν λα κπνξνχλ λα ζηαζκίζνπλ ηελ ίδηα
ηνπο ηελ δξάζε, φληαο ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζήζνπλ ηηο ελδείμεηο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν θαη επηιέγνληαο κφλν ελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ
δπλαηέο θαη θαηαλνεηέο.
Η ψζεζε πξνο ηελ εμέγεξζε επέξρεηαη σο εθ ηνχηνπ κέζα ζηα φξηα ηεο
ζηάζεο πνπ εμαπιψλεηαη θαη δελ είλαη κηα αθεξεκέλε θαηαζθεπή κηαο
κεηνςεθηθήο νκάδαο.
Όηαλ κηινχκε πεξί κεζφδνπ θαη πεξί ινγηθήο εμεγεξηηθήο ελλννχκε αθξηβψο
απηφ. Δλλννχκε ηελ άξλεζε κηαο ζπλδηθαιηζηηθήο ινγηθήο, ηεο άκπλαο ησλ
απνθηεκέλσλ δηθαησκάησλ, ηεο επηδίσμεο κηαο πνζνηηθήο αχμεζεο, ψζηε
κεηά λα θάλνπκε θάηη, κεηά, ζε έλαλ δεχηεξν ρξφλν.
Οη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ πξνηείλνπκε δελ γελληνχληαη κέζα ζηελ
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αληηζηαζηαθή ινγηθή, ηππηθή ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο.
Γελ είλαη νκάδεο ελζσκάησζεο γηα ηελ άκπλα ησλ ζπκθεξφλησλ κηαο
θαηεγνξίαο.
Πξφθεηηαη πεξί ειάρηζησλ δνκψλ ζχλδεζεο γηα λα ζπγθιίλνπλ νη
εθκεηαιιεπφκελνη πξνο έλα πξνζδηνξηζκέλν ζηφρν αγψλα. ηνηρεία ζπλνρήο
δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζα παξζνχλ ζπκθσλίεο επάλσ ζην ηη λα θάλνπκε γηα λα
νξγαλψζνπκε θαιχηεξα ηνλ αγψλα, γηα λα εξεζηζηεί ην έλζηηθην εμέγεξζεο
ηνπ θφζκνπ θαη γηα λα κεηαηξαπεί ζε κηα εμέγεξζε φζν ην δπλαηφ πην
ελζπλείδεηε.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ε νκάδα ησλ αλαξρηθψλ ζπληξφθσλ εζσηεξηθή
ζηελ νξγαλσκέλε δνκή δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα θαζνδεγεηηθή
κεηνςεθηθή νκάδα ή ζε κηα κεηνςεθία εμνπζίαο. Απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
είλαη ππνρξεσκέλε λα αθνινπζήζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγθξνπζεο, δελ κπνξεί
λα ζηεξηρηεί ζηελ πνζνηηθή αλάπηπμε ζην άπεηξν ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο (ηεο
αλαξρηθήο νκάδαο), δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ελέξγεηεο απιήο
άκπλαο, είλαη ππνρξεσκέλε λα σζήζεη πξνο κηα ζεηξά ελεξγεηψλ φιν θαη πην
πξνρσξεκέλσλ πνπ, εάλ απφ ηελ κηα πιεπξά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ
εμέγεξζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζε επίπεδα ζχγθξνπζεο φιν θαη πην πςειά θαη ζε
απνηειέζκαηα φρη εχθνια πξνβιεπφκελα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νδεγνχλ
επίζεο ζηελ αλαπφθεπθηε θαηαζηξνθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο βάζεο θαη
ζπλεπψο ζηελ δηάιπζε ηεο πξαγκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ νκάδα
ησλ ζπληξφθσλ πνπ επηζηξέθνπλ θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ πξνεγνχκελε
δξαζηεξηφηεηα ηνπο.
Απηέο νη πξνηάζεηο δελ είλαη εχθνιν λα γίλνπλ αληηιεπηέο θαη κπνξνχλ λα
δψζνπλ ρψξν ζε δηθνξνχκελα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζεσξνχκε κεγάιεο
ζεκαζίαο ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ζεσξεηηθή εκβάζπλζε.

ΔΞΔΓΔΡΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ
Η Εκμεηάλλεςζη
Η εθκεηάιιεπζε βξίζθεηαη ζηελ βάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ
ζα ήηαλ δπλαηή ε ζπζζψξεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ ε ίδηα ζπλέρηζε ηεο ηαμηθήο
θπξηαξρίαο, εάλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ, εηο βάξνο ησλ πνιιψλ ε
ηξνκνθξαηηθή δηθηαηνξία ησλ ιίγσλ δηθηαηνξία δεκηνπξγεκέλε πάλσ ζηελ
κηδέξηα, ηνλ θφβν, ηνλ ζάλαην.
Απηφ ην γεγνλφο θαζνξίδεη ηελ ηαμηθή ζχγθξνπζε. Όζν θαη αλ κπνξνχλ λα
παξαηεξεζνχλ ζπρλά θαηλφκελα βνιέκαηνο θαη ζπκβηβαζκνχ, νη
εθκεηαιιεπφκελνη είλαη ζηαζεξά ζε ακπληηθή ζέζε, κεηξεκέλνη θαη
πξνζεθηηθνί εμεηάδνπλ φιεο ηηο δπζθνιίεο ηνπ ερζξνχ, βιέπνπλ κε ππνςία
ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ πξνδνηψλ —πνπ ζηα ιφγηα δειψλνπλ ππεξαζπηζηέο
ηνπο— θαη πεξηκέλνπλ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ζεθψζνπλ ην θεθάιη θαη
λα εμεγεξζνχλ.
Η θνηλσληθή ζχγθξνπζε παξνπζηάδεηαη σο εθ ηνχηνπ ζαλ έλα θίλεκα πνπ
ελαιιΝάζεηαη, άιινηε πην έληνλν, άιινηε πην ήπην. ην εζσηεξηθφ ηεο
αλαπηχζνληαη ζεσξίεο, πξαθηηθέο, ζπκπεξηθνξέο θαη αλακνλέο πνπ δελ είλαη
πνηέ επαλαιήςεηο απηνχ πνπ ζπλέβεθε ζην παξειζφλ. Κάζε ηζηνξηθή ζηηγκή
παξνπζηάδεη θαηλνχξηεο αληηθάζεηο: θαηλνχξηα αθεληηθά, θαηλνχξηνπο
πξνδφηεο, θαηλνχξηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο, θαηλνχξηεο επηζεηηθέο
ζηξαηεγηθέο ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε, θαηλνχξηεο απφπεηξεο θαηαζηνιήο.
ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ
κεηαηίζεηαη απφ κηα κεγαιχηεξε επηξξνή ησλ νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ ζε κηα
κεγαιχηεξε επηξξνή ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ. ε θαηξνχο πην επλντθνχο γηα
ηελ εθκεηάιιεπζε, ην θεθάιαην βξίζθεη πιαηεηά θνηλσληθά ζηξψκαηα
δηαηεζεηκέλα λα παξαρσξήζνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ζε αληάιιαγκα ελφο
κηζζνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, εγθαηαιείπεηαη

30

Αλυπέντο Μπονάννο

ζηηο ξπζκηζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ηεο αγνξάο. ηγά-ζηγά πνπ απηά ηα ζηξψκαηα
κεηψλνληαη θαη θαζψο αλεβαίλεη αλαγθαζηηθά ην θφζηνο εξγαζίαο, ή αιιηψο,
ζηγά-ζηγά θαζψο ε θνηλσληθή πίεζε ππνρξεψλεη λα απμεζεί ππέξκεηξα ε
απαζρφιεζε, κεηψλνληαη ηα απηφκαηα πεξηζψξηα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο πνιηηηθέο θαη
θαηαζηαιηηθέο ζηξαηεγηθέο πην σκέο. Σν θξάηνο επεκβαίλεη καδηθά θαη
ξπζκίδεη είηε ηελ νηθνλνκηθή είηε ηελ θνηλσληθή εμέιημε. Σα πξνβιήκαηα
δηνγθψλνληαη, ε αζηπλνκία γίλεηαη ην ζεκειηαθφ ζηνηρείν πάλσ ζην νπνίν
θπιά ε θνηλσληθή ηάμε θαη ν ζηξαηφο ην αθξψηαην ζεκείν ππνζηήξημεο.
Η ζηξαηεγηθή ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ πξνζαλαηνιίδεηαη επίζεο θαη απηή
απφ κηα νξγαλσηηθή δηαδηθαζία ζπλδηθαιηζηηθνχ θαη δηεθδηθεηηθνχ ζρήκαηνο
αληηζηνηρνχζα ζηελ θάζε ηεο αγνξάο ηνπ θεθαιαίνπ, πξνο κηα δηαδηθαζία πην
δηακκειηζκέλε, επηθαλεηαθά αβέβαηε θαη αληηθαηηθή, αιιά πην δσληαλή θαη
δεκηνπξγηθή, πην αλνηθηή ζηελ απ-ηννξγάλσζε ησλ αγψλσλ, κηα δηαδηθαζία
πνπ αλεβάδεη θαηά πνιχ ηα επίπεδα αγψλα θαη πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ έλνπινπ αγψλα.
Γελ πξέπεη λα θαλεί αληηθαηηθφ ην γεγνλφο, φηη ζε κηα ζηξαηεγηθή ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο πνπ αμηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ηάμε έξρεηαη λα
αληηζηνηρήζεη κηα ζηξαηεγηθή ηνπ θηλήκαηνο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ κε
αμηψζεηο δεκηνπξγηθέο θαη απηννξγαλσηηθέο. Η θαηαζηνιή πνπ απμάλεη
ζηγά-ζηγά θάλεη λα μεπεδήζνπλ πνιινί κεραληζκνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
αθξηβψο απηφο ηεο αλχςσζεο ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο. Πέξαλ απηνχ, ε
αχμεζε ηεο θαηαζηνιήο είλαη κηα επίπησζε ηεο επηδείλσζεο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ,
πιαηεηέο θνηλσληθέο κάδεο απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ κηζζνηνπνίεζε
αλάκελαλ ππνκνλεηηθά λα εηζέιζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο παξαγσγήο θαη, ζηελ
ππνκνλεηηθφηεηά ηνπο απηή, δήισλαλ δηαζέζηκνη αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο
πείλαο. Οη ειπίδεο θαιχηεξσλ θαηξψλ, θαιχηεξσλ θαηαλαισηηθψλ ζπλζεθψλ
θαη θαιχηεξσλ κηζζψλ είλαη θξέλα πνιχ πην ηζρπξά απφ ηα πνιπβφια ηεο
αζηπλνκίαο.
Καηαζηαληικέρ ζηπαηηγικέρ και μέθοδοι
Θεσξνχκε, ζαλ ζηξαηεγηθέο, ηελ ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κεζφδσλ ζην
εζσηεξηθφ ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο. Οη κέζνδνη, αληίζεηα,
είλαη δηαδηθαζίεο επέκβαζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηαζεξέο θαη θαιά
πξνζδηνξηζκέλεο, ζαλ ηέηνηεο, ψζηε δελ είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ,
ηνπιάρηζηνλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ παξφληνο ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο
εθκεηάιιεπζεο.
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Δλψ νη ζηξαηεγηθέο είλαη ζπλδεκέλεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ζπλζήθεο θαη
σο εθηνχηνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερψο αλαλεσκέλεο, ηξνπνπνηεκέλεο,
ζπδεηεκέλεο θαη πξνθαλψο δεισκέλεο αθαηάιιειεο σο πξνο ηνλ ζθνπφ, νη
κέζνδνη δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο θαη εγγπνχληαη απηή ηελ ζπλέρεηα ηεο
επέκβαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ αγψλα θαη ζηα δχν κέησπα: ε ηαμηθή
ζχγθξνπζε ηξνπνπνηείηαη ζπλερψο (φζν αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο), αιιά
παξακέλεη ε ίδηα (φζν αθνξά ηηο κεζφδνπο).
Σν θεθάιαην ρξεζηκνπνηεί, φπσο είδακε, δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο
αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο: πεξλά απφ ηελ
ινγηθή ηεο αγνξάο κε ηελ αληαγσληζηηθή ηεο έλλνηα, ζηελ παξαγσγή κε
ραξαθηεξηζηηθά θξαηηθνπνίεζεο, αλακηγλχεη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα
ζηελ κηθξφηεξε ζηξαηησηηθή θαηαζηνιή, κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή θαηαζηνιή
ζηελ κηθξφηεξε παξαγσγηθφηεηα. Οξηζκέλεο θνξέο ζπζηεκαηηθνπνηεί ηελ
θαηαλάισζε, άιιεο ηελ πεξηνξίδεη, ρξεζηκνπνηεί ηνλ λνκηζκαηηθφ κεραληζκφ
ζε ελαιιαγή κε ηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ θαη αληίζηξνθα. Αθφκα ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο θαηαθεχγεη πην αλνηθηά ζηελ θαηαζηνιή θαη εγθαζηδξχεη έλα πην
θιεηζηφ θαζεζηψο, εκπηζηεπφκελν, ζε πνιηηηθνχο καξηνλέηεο ηελ αγφξεπζε
εζληθηζηηθψλ θιπαξηψλ θαη ζηνπο βαζαληζηέο κε ζηνιή ην έξγν λα ζβχλνπλ
κέζα ζην αίκα θάζε δηαθσλία.
Αιιά φιεο απηέο νη ζηξαηεγηθέο βαζίδνληαη επάλσ ζε ηέζζεξεηο κεζνδνινγηθέο θαηεπζχλζεηο:
1) Πληποθόπηζη ελεγσόμενη από ηην εξοςζία. Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα
ηελ δνπιεηά ησλ κεγάισλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο, αιιά επίζεο φισλ απηψλ
ησλ ελεξγεηψλ πνπ επηθαλεηαθά βαζίδνληαη επάλσ ζηελ ζπκβνχιεπζε ηνπ
θφζκνπ: εθινγέο, επηινγή δνπιεηάο, επηινγή θνπιηνχξαο, δηάζεζε ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αγνξά πξντφλησλ, ζρεκαηηζκφο πνιηηηθψλ γλσκψλ,
αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο ησλ εζηθψλ αμηψλ, θ.η.ι.
2) Μόπθωζη διαθοποποιημένη για ηιρ διάθοπερ κοινωνικέρ ηάξειρ.
Γελ πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ ζρνιηθή ζηηγκή, αιιά γηα κηα δηαδηθαζία
ζπλερηδφκελε. ηελ πξαθηηθή είλαη ε κέζνδνο πνπ εληζρχεη θαη εδξαηψλεη ηελ
ειεγρφκελε πιεξνθνξία, ε νπνία, αιινηψο, ζα θαηέιεγε λα δηαζθνξπηζηεί
ζην θελφ. Πξφθεηηαη γηα ζπληνληζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θάλνπλ λα αλζίζνπλ
θαη επηβεβαηψλνπλ εζηθέο αμίεο, ζπρλά καδηθνπνηεκέλεο, αιιά αθφκα θαη
επεμεξγαζκέλεο γηα κηα κεηνςεθία αξθεηά ζηελή. Γηα παξάδεηγκα δνχκε
ζήκεξα κηα επαλαεπεμεξγαζία ηεο αμίαο «εζληθηζκφο» κε απηήλ ηεο
«δεκνθξαηίαο», αιιά πξφθεηηαη κφλν γηα κηα πεξίπησζε αλάκεζα ζηηο ηφζεο.
3) Εκζςγσπονιζμόρ ηων ζςνθηκών εκμεηάλλεςζηρ, όσι μόνο ζε πολι-
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ηικό επίπεδο, αλλά επίζηρ ζε κοινωνικό επίπεδο. Καλέλα ζρέδην ηεο εμνπζίαο
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθηθηφ, εάλ δελ είλαη ζεσξεκέλν ζαλ έλα ζχλνιν ζε
θίλεζε. Αθφκε θαη ηα πην ηπξξαληθά θαζεζηψηα ηνπ παξειζφληνο είραλ κηα
ηάζε πξνο ηελ επηδηφξζσζε θαη ηελ ζπγθαηάβαζε κε ηηο θαηαπηεζκέλεο
ηάμεηο. Η απφιπηε θαηαζηνιή είλαη έλαο κχζνο φξην, έλα ηδαληθφ πνπ ζε θακηά
εγθαζηδξπκέλε εμνπζία δελ ελδηαθέξεη λα δηαηεξήζεη επί πνιινχ. Πξνηηκάηαη
πάληνηε λα ηαηξηαζηνχλ καδί ζηνηρεία θαζαξήο θαηαζηνιήο θαη
εθζπγρξνληζηηθνί ζπκβηβαζκνί. Ωο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ν
δηαηξεγκέλνο δξφκνο απφ ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο είλαη πξαγκαηηθά
αμηνπξφζεθηνο.
4) Τπομοκπαηική καηαζηολή κάθε ζςμπεπιθοπάρ ανηίθεηηρ ζηον κωδικοποιημένο ηύπο. Ξεθηλά απφ ηελ δηαρπκέλε θνηλσληθή απνδνθηκαζία
απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο δεισκέλεο σο επηβιαβείο γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, θηάλεη κέρξη ηελ νξγαλσκέλε ηξνκνθξαηία ηεο
αζηπλνκίαο, ηνπ ζηξαηνχ, ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, ησλ θπιαθψλ, θ.η.ι.,
ηξνκνθξαηία πνπ θαηεπζχλεηαη ελάληηα ζε φπνηνλ ζέιεη λα επαλααπνθηήζεη
απηφ πνπ ε εθκεηάιιεπζε αθαίξεζε, επηηπγράλνληαο λα θαηαζηήζεη κηα
πξνεηδνπνίεζε απέλαληη ζε φινπο. ε κηα ηέηνηα θαηαζηαιηηθή κεζνδνινγία
ην θξάηνο κπνξεί λα πηνζεηήζεη εηδηθέο νξγαλψζεηο (αζηπλνκία, κπζηηθέο
ππεξεζίεο, εηδηθά ζψκαηα, ζηξαηφ, θ.η.ι.), νξγαλψζεηο θαλνληθά
πξννξηζκέλεο γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ηθαλέο φηαλ ρξεηάδεηαη, λα
δηαδξακαηίζνπλ ηξνκνθξαηηθφ έξγν (ζπλδηθάηα, θφκκαηα, πνιηηηθά
θηλήκαηα, ζρνιεία, λνζνθνκεία, κνξθσηηθέο δνκέο, εθεκεξίδεο, ηειενξάζεηο,
θ.η.ι.), ή αθφκα ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο δεκηνπξγεκέλεο απεπζείαο απφ ην
θξάηνο δηακέζνπ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ζηξαηνχ, ηεο αζηπλνκίαο, ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο, ησλ πνιηηηθψλ θηλεκάησλ ηεο άθξαο δεμηάο,
επαγγεικαηηψλ δνινθφλσλ, καθηφδσλ.
ε φιε απηή ηελ ζπδήηεζε πξέπεη λα εηπσζεί, φηη νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη
δελ αιιειναπνθιείνληαη αιιά εθαξκφδνληαη, ζηελ πξαθηηθή, ηαπηφρξνλα θαη
έρνπλ ακνηβαίεο δηαζπλδέζεηο κεγάινπ ελδηαθέξνληνο. Γηα παξάδεηγκα,
θηάλεη λα ζθεθηνχκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλάπηπμεο ησλ νξγάλσλ
πιεξνθφξεζεο επάλσ ζηηο κνξθσηηθέο δηαδηθαζίεο ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο
απφ ηελ εμνπζία. Η πεξίπησζε ηεο πιεξνθνξηθήο παξακέλεη αθφκε ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λα απνθαζηζηεί. ε γεληθέο γξακκέο, φπσο είπακε, ε
εληαηηθνπνίεζε ηεο θαηαζηνιήο εθδειψλεηαη φηαλ νη άιιεο δχν κέζνδνη
αξρίδνπλ λα δίλνπλ ζεκάδηα επηβξάλδπλζεο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Η
αληίζεηε δηαδηθαζία παξ' φια απηά ραξαθηεξίδεηαη, νπζηαζηηθά, απφ κηα
ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία ζηελ κείσζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
θξάηνπο, απηφ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ μειψλνληαη εχθνια νξγαλψζεηο
θαη ηξφπνη ζθέ-
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ςεο πνπ έρνπλ θαηαηξέμεη ζηελ βία θαη ζηνπο βαζαληζκνχο, ζηελ δνινθνλία
θαη ζηνλ δηαζπξκφ ζαλ θαζεκεξηλή πξάμε.
Επαναζηαηικέρ ζηπαηηγικέρ και μέθοδοι
Η δηαθνξά κεηαμχ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ είλαη πξαρηηθά ε ίδηα.
Πξφθεηηαη πεξί ζρεκάησλ δξάζεο πνπ ν άλζξσπνο θαηέρεη. Δίηε απηφο είλαη
κπάηζνο ή επαλαζηάηεο δελ κπνξεί λα θάλεη ιηγφηεξν απφ ην λα δξάζεη
κειεηψληαο εθαξκνγέο ζηξαηεγηθά δηαθνξεηηθέο απφ κεξηθέο βαζηθέο
κεζφδνπο.
Οη επαλαζηαηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ κηα άκεζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηεο
θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο. Γελ είλαη νη παζεηηθέο ηεο επηπηψζεηο θαη απηφ γηαηί
ν επαλαζηάηεο ςάρλεη δηαξθψο λα ελεξγήζεη επάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα
επεξεάζεη απηήλ ηελ ίδηα, λα ηελ ηξνπνπνηήζεη κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ δξάζε,
αιιά πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην επίπεδν ηεο ζχγθξνπζεο, εάλ δελ
ζέινπλ λα κείλνπλ ζην ρψξν ησλ ςεπδαηζζήζεσλ. ε έλα ρακειφ επίπεδν
ζχγθξνπζεο, φηαλ πιαηεηά ζηξψκαηα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ παξακέλνπλ
απνκαθξηζκέλα απφ ηελ κη-ζζνηνπνίεζε, φηαλ ην θεθάιαην έρεη ηφζε
ηθαλφηεηα λα εκπηζηεπηεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ζηνπο παξάινγνπο λφκνπο
ηεο αγνξάο, ε επαλαζηαηηθή ζηξαηεγηθή ζα είλαη θπζηθά απηή ηεο ελίζρπζεο
ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ θηλήκαηνο, ηεο δηείζδπζεο κέζα ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο
ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αλεξγίαο, κεηαμχ ησλ εξγαηψλ θαη ησλ
ρεηξσλαθηψλ, ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ νηθνθπξψλ. ε έλα πην πςειφ επίπεδν
ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ δίλεη ζεκάδηα
αζηάζεηαο: ην θξάηνο επεκβαίλεη βαξεία γηα λα δηνξζψζεη ηηο απαξάδεθηεο
ζπλζήθεο αληθαλφηεηαο ζηελ θαπηηαιηζηηθή δηνίθεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζε έλα
επίπεδν ζην νπνίν ε ηξνκνθξαηηθή θαηαζηνιή ηνπ θξάηνπο απμάλεη θαη
κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο εξγαζίαο θαη θαινπέξαζεο (φζν θαη ςεχηηθε
κπνξεί λα είλαη απηή), ε επαλαζηαηηθή ζηξαηεγηθή ζα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο
ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο έλνπιεο επίζεζεο θαη σο εθηνχηνπ πξνο κηα αλάπηπμε
θαη κηα πξννδεπηηθή εθηίκεζε ησλ έλνπισλ κπζηηθψλ νξγαλψζεσλ.
ην εζσηεξηθφ απηψλ ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ —πνπ δελ
αιιειναπν-θιείνληαη αιιά αληίζεηα ππνζηεξίδνληαη ακνηβαία—
αλαπηχζνληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο νη νπνίεο αθξηβνπνηνχλ, κε
ηελ ζεηξά ηνπο, ηελ βαζεηά θαη απνθαζηζηηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ θξχβεηαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο επαλαζηαηηθήο παξάηαμεο: ηελ αλαξρηθή ηάζε πξνο ηελ
πνηφηεηα ηνπ αγψλα θαη πξνο ηελ απηννξγάλσζή ηνπ, θαη ηελ εμνπζηαζηηθή
ηάζε πξνο ηελ πνζφηεηα ηνπ αγψλα θαη πξνο ηελ ζπγθεληξνπνίεζή ηνπ.
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Οη κέζνδνη πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ησλ δηαθφξσλ επαλαζηαηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ είλαη δηαηξνχκελεο ζε ηέζζεξεηο θαηεπζχλζεηο:
1) Ελεύθεπη πληποθόπηζη, φζν ην δπλαηφ πην πξνζθπή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ, κεηαδηδφκελε απεπζείαο απφ ην ζπκβάλ ζηνλ
ρξήζηε, ρσξίο παξαπνηεηηθέο επεκβάζεηο πνιηηηθνχ ή ηδενινγηθνχ ζρήκαηνο.
Βέβαηα απηή ε δήισζε απνηειεί ζπρλά έλα ηδαληθφ κε πξαγκαηνπνηήζηκν,
αιιά ε κέζνδνο ηεο πιεξνθφξεζεο, πξέπεη λα ηείλεη πξνο απηήλ ηελ
κεγαιχηεξε ηειεηφηεηα, κεηαδίδνληαο, φζν ην δπλαηφ, πεξηερφκελα
πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, θάλνληαο γλσζηέο ηηο δηάθνξεο πξαγκαηηθφηεηεο,
θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζεί λα δηαζηξεβισζνχλ αλεπαλφξζσηα απφ ηελ
πιεξνθνξία ηελ ειεγρφκελε απφ ηελ εμνπζία.
2) Θεωπία πάνω ζηιρ ζςνθήκερ ηηρ κοινωνικήρ ζύγκποςζηρ. Δίλαη
απαξαίηεηε κηα αλάιπζε πνπ πξνκεζεχεη ζπιινγηζκνχο επάλσ ζηα γεγνλφηα,
γηα λα ηα εληνπίζεη θαη λα ηα πιαηζηψζεη θαιχηεξα ζην εζσηεξηθφ ελφο πην
πιαηηνχ πιαηζίνπ. Απηή ε δεχηεξε κεζνδνινγηθή ζηηγκή ρξεζηκεχεη, ψζηε λα
θάλεη θαιχηεξα θαηαλνεηέο ηηο πιεξνθνξίεο, λα ηηο θάλεη λα κηιήζνπλ, λα ηηο
αξπάμεη απφ ην κνπγγφ πιαίζην ηνπο πνπ ηηο θάλεη λα κνηάδνπλ επηθίλδπλα κε
ηηο εγθιεκαηηθά ςεχηηθεο πιεξνθνξίεο πνπ ηίζνληαη ζε θπθινθνξία απφ ηελ
εμνπζία.
3) Ο ενδιάμεζορ αγώναρ, πνπ θάλεη λα επέκβνπλ νη επαλαζηάηεο αθφκε
θαη ζηηο κεξηθέο απφςεηο ηεο θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο: ζηα ζρνιεία, ζηα
εξγνζηάζηα, ζηνπο ζηξαηψλεο, ζηηο γεηηνληέο, ζηελ χπαηζξν. Ξερσξηζηά, θάζε
αγψλαο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο, έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα
επαλααπνξξνθεζεί απφ ηνλ αληίπαιν θαη, ζπρλά, ζπκβάιιεη λα ελδπλακψζεη
ηηο ίδηεο ηηο βάζεηο ηεο εθκεηάιιεπζεο, δηνξζψλνληαο ηηο παξάινγεο κεξηέο
ηεο. Γελ κπνξεί φκσο λα εηπσζεί φηη είλαη αγψλεο νπηζζνθπιαθήο, ή
επηδήκηνη, ή φηη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ ξεθνξκηζηηθνί. Δίλαη κέζα ζηνλ αγψλα,
αθφκε θαη ζην κεξηθφ θαη πεξηνξηζκέλν, φπνπ θαηά θχξην ιφγν νη
πιεξνθνξίεο θαη νη ζεσξίεο βξίζθνπλ ηελ δπλαηή ηνπο θαη αθξηβή θαηαλφεζε
απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνιεηάξησλ. Δπάλσ ζην θαζαξά ζεσξεηηθφ επίπεδν ζα
παξέκελαλ γηα πάληα ζηεξεκέλεο απφ λφεκα. Δίλαη κέζα ζηνλ αγψλα, αθφκα
θαη κεξηθφ, πνπ ε ηαμηθή ζπλείδεζε ζρεκαηίδεηαη θαη απμάλεηαη. Δίλαη κέζα
ζηνλ αγψλα, αθφκε θαη ζε απηφλ ηεο νπηζζνθπιαθήο, γηα ηελ άκπλα
νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ή γηα θαηαθηήζεηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο, πνπ
πξνεηνηκαδφκαζηε σο πξνο κηα δπλαηή αλχςσζε ηνπ επίπεδνπ ηεο
ζχγθξνπζεο.
4) Ο ένοπλορ αγώναρ πεξηθιείεη ηελ βίαηε κεζνδνινγία επίζεζεο ελάληηα
ζην θξάηνο, ηηο νξγαλψζεηο ηνπ, ηηο δνκέο ηνπ, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, ηα
πινχηε ηνπ, ηα ζρέδηα ηνπ. Σν γεγνλφο φηη ζπρλά απηή ε κέζν-
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δνο εκςπρψλεη ζηξαηεγηθέο αληηζηνηρνχζεο ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο
θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο δελ ζεκαίλεη, φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα κέζνδνο
αγψλα «πην πςειή» ή πην απνηειεζκαηηθή ή πην επαλαζηαηηθή. Δίλαη απιά
κηα κέζνδνο δηαθνξεηηθή, πνπ θαηέρεη δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά φξηα θαη
πξνηεξήκαηα δηθά ηεο, αιιά πνπ δε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα πην ςειή
ζέζε, ζε κηα ππνζεηηθή θαη πνηέ πξνζδηνξηζκέλε θιίκαθα επαλαζηαηηθψλ
αμηψλ. πγθεθξηκέλα επίπεδα ζπλείδεζεο σζνχλ έλαλ πξνιεηάξην λα
κνηξάζεη έλα θπιιάδην έμσ απφ έλα εξγνζηάζην, άιια επίπεδα ηνλ σζνχλ λα
πάξεη έλα φπιν γηα λα επαλανηθεηνπνηεζεί απηφ πνπ ηνπ αθαηξέζεθε, γηα λα
ππξνβνιήζεη ελάληηα ζε έλαλ αζηπλνκηθφ ή έλα δηθαζηή, γηα λα ηηκσξήζεη
έλαλ έλνρν, έλαλ εθηειεζηή ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ θξάηνπο, έλα
ραθηέ, ή αθφκε, άιια επίπεδα επίζεο, ηνλ σζνχλ λα επηηεζεί ζε έλα εξγνζηάζην, λα ζακπνηάξεη ηελ παξαγσγή, λα θαηαζηξέςεη ηα πξντφληα, άιια αθφκε,
ηέινο, ηνλ σζνχλ λα ελσζεί κε πξνιεηάξηνπο ζηελ ίδηα κε απηφλ θαηάζηαζε,
άλδξεο θαη γπλαίθεο ελζπλείδεηνπο ηεο αλαγθαηφηεηαο λα αλαπηχμνπλ καδί
θαη κε έλαλ ειάρηζην ζπληνληζκφ κηα επίζεζε ελάληηα ζηνλ ηαμηθφ ερζξφ.
Κάζε κηα απφ απηέο ηηο κεζφδνπο δελ απνθιείεη ηελ άιιε, αιιά, αληίζεηα,
αιιεινεηζδχνπλ θαη ππνζηεξίδνληαη ακνηβαία. Απφ απηφ θαζίζηαηαη ζαθέο,
φηη δελ είλαη πνηέ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί κε θαζαξφηεηα κηα αθξηβήο
ζηηγκή θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο,
αιιά, φιεο καδί, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ ηνπο
θαξπνχο ηνπο, κέζα ζηα φξηα θαη ηηο πξννπηηθέο ζηηο νπνίεο νη δηάθνξεο
ζηξαηεγηθέο επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ θαξπψλ.

ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ην πεδίν ησλ επαλαζηαηηθψλ νλείξσλ ε αμία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επίζεζεο
είλαη θαζαξά δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Σξέθεηαη ε ςεπδαίζζεζε, φηη ε
αιήζεηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζξηακβεχζεη επάλσ ζην ςέκκα. Όπσο νη
ρξηζηηαλνί κάξηπξεο, δελ γίλεηαη ππνρψξεζε κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν.
Βαδίδεηαη κπξνζηά κε ην θεθάιη ςειά εθεζπράδνληαο ηελ ζπλείδεζε,
δηαηεξψληαο δπλαηή ηελ θιφγα ηεο ηδενινγηθήο θαζαξφηεηαο, αιιά
παξακέλνληαο ζπρλά απνκαθξπζκέλνη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
ζχγθξνπζεο.
Οη πξνιεηάξηνη, νη εθκεηαιιεπφκελνη πην γεληθά, ηα ππνπξνιεηα-ξηαθά
ζηξψκαηα πνπ πθίζηαληαη ηηο πην νμείεο πιεπξέο ηεο θαηαπίεζεο, δελ έρνπλ
μεθαζαξηζκέλεο ηηο ηδέεο. Γελ είλαη νισζδηφινπ πξαγκαηηθή ε εμίζσζε
εθκεηάιιεπζε-θαζαξφηεηα. Δίλαη δπλαηφ λα βησζεί φιε ε δσή κε ηηο αιπζίδεο
ζην ιαηκφ, ζεξλφκελνη κε κφρζν, ρσξίο λα αληηιακβαλφκαζηε απηφλ πνπ
έθιεηζε ην ινπθέην. Να ζέζνπκε ηθαλνπνηεηηθά εκθαλέο απηφ ην ζεκείν δελ
είλαη εχθνιν. Σα ιφγηα δελ θηάλνπλ. Οη πιεξνθνξίεο ην ίδην. Σνπιάρηζηνλ,
δελ θηάλνπλ απφ κφλεο ηνπο. Δίλαη αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ νη αγψλεο, αθφκε
θαη απηνί νη ελδηάκεζνη θαη καθξηάο δηάξθεηαο. Δίλαη αλάγθε λα ππάξρνπλ
ζηξαηεγηθά ζρέδηα αξθεηά ζαθή, ηθαλά λα επηηξέςνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε
ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ ζε δηάζεζε, κε ηξφπν ζπληνληζκέλν θαη πξνζνδνθφξν.
αλ αλαξρηθνί αθνινπζνχκε ηνλ ζθνπφ ηεο πνηνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ
θηλήκαηνο θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ απηννξγάλσζή ηνπ. ε απηφ αληηηηζφκαζηε
ζηνπο εμνπζηαζηέο θαη ζηνπο ζηαιηληθνχο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ κηα
αχμεζε ηνπ καδηθά πνζνηηθή, βαζηζκέλε πάλσ ζηνλ έιεγρν θαη ζηνλ
ζπγθεληξσηηζκφ (ηνλ ιεγφκελν δεκνθξαηηθφ). Αιιά ηνχηε ε ζέζε καο δελ
κπνξεί λα ελαπνηεζεί ζηα ρέξηα κηαο καηαίαο ζηξαηεγηθήο αλακνλήο. Γειαδή,
δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε επ' αφ-
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ξηζην, γηα λα αλαπηπρζεί, ζην πξνιεηαξηάην θαη ζηηο εθκεηαιιεπφκελεο
κάδεο, ε ηάζε ηεο απηννξγάλσζεο, καδί κε φιεο απηέο ηηο αλαγθαίεο πνηνηηθέο
θαη δεκηνπξγηθέο πξνυπνζέζεηο. Πξέπεη λα επηδξάζνπκε κε έλαλ πην άκεζν
ηξφπν, αθφκε θαη κε έλαλ ηξφπν πην βαξχ. Πξέπεη λα θηλεζνχκε επίζεο θαη
ζαλ ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία, λα επσκηζζνχκε εκείο ην έξγν λα θέξνπκε ζε
αίζην ηέινο ελέξγεηεο, πνπ νη εθκεηαιιεπφκελνη απφ κφλνη ηνπο, ζε έλα
δεδνκέλν επίπεδν ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο, δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, ζα παξαδψζνπκε εκάο ηνπο ίδηνπο, θαη καδί κε εκάο ην
ίδην ην πξνιεηαξηάην, ζηα ρέξηα ησλ ζηαιηληθψλ. Αο θάλνπκε νξηζκέλα
παξαδείγκαηα:
1) ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ην
ζρέδην κηαο κεηάδνζεο, φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεπρζεί κηα ηδενινγηθή επαλαεπε-μεξγαζία, αθφκε
θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηθή καο ηδενινγηθή επαλα-επεμεξγαζία. Όκσο δελ
κπνξνχκε σο πξνο απηφ λα εκπηζηεπζνχκε ηελ πξσηνβνπιία ησλ
εθκεηαιιεπφκελσλ, αλνίγνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηα φξγαλα ηεο
πιεξνθφξεζεο πνπ δεκηνπξγνχκε, ζηελ απζφξκεηε απφ κέξνπο ηνπο
ρξεζηκνπνίεζε. Θα ήηαλ κηα ηεξάζηηα απνηπρία. Θα ζέηακε ζε θπθινθνξία
κηα θνβεξή αλάκημε θνηλψλ ηφπσλ, πνιπινγηψλ, αθξνηεηψλ ρσξίο αξρή θαη
ηέινο, ζπδεηήζεσλ ζε επίπεδν θαθελείνπ. Πξέπεη λα θξνληίζνπκε εκείο λα
ζπληάμνπκε ηα δηθά καο φξγαλα πιεξνθφξεζεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα
πεξάζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε κηαο επαλαζηαηηθήο θξηηηθήο ηα πεξηερφκελα ηα
πξνεξρφκελα απφ ηα έμσ, θαηά ηξφπν ψζηε λα δψζνπκε ζε απηά κηα πην
αξκνληθή ηνπνζέηεζε ζην πιεπξφ απηήο πνπ είλαη ε δηθή καο ζηξαηεγηθή,
απνθεχγνληαο, φζν ην δπλαηφ, ψζηε απηή ε επέκβαζε λα κεηαβιεζεί ζε κηα
ξηδηθή παξαπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο πιεξνθνξίαο. Με κηα ιέμε, ε δηθή καο δνπιεηά ζα είλαη πάληνηε κηα επί μέποςρ δνπιεηά θαη δελ ζα κπνξεί πνηέ λα
πξνθαζηζζεί λα θζάζεη ζηελ θαζαξή «αληηθεηκεληθφηεηα» ρσξίο λα αξλεζεί
ηνλ εαπηφ ηεο ζαλ πιεξνθνξία.
2) ηελ ζεσξεηηθή αλάπηπμε ησλ αλαιχζεσλ καο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε αληηιεπηφ ην πψο έρνπλ ηα πξάγκαηα θαη φρη ην πσο ζα
ζέιακε λα ήηαλ. Απηή ε ηειεπηαία πιεπξά, επάλσ ζηελ νπνία ζπρλά
ζηακαηνχκε ιφγσ ηεο έκθπηεο αγάπεο καο γηα ηελ νπηνπία, πξέπεη
νπσζδήπνηε λα πξνθχςεη δεπηεξεχνπζα απέλαληη ζηελ αλάιπζε, πνπ είλαη
πην επείγνπζα θαη πξσηεχνπζα, βαζηζκέλε ζηελ εθηίκεζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, φζν θαη αμηνζχζηαηε θαη κεγάιεο αηζζεκαηηθήο ζεκαζίαο
κπνξεί λα είλαη ε ξνπή καο πξνο έλα κέιινλ θαζαξά ππνζεηηθφ. Δίλαη ζαθέο,
φηη γηα λα δηεθπεξαηψζνπκε κηα ηέηνηνπ είδνπο δνπιεηά, θαη αθφκε, κφλν γηα
λα ηελ θαηαιάβνπκε φηαλ αζθείηαη απφ άι-
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ινπο ζπληξφθνπο, πξέπεη λα πξνκεζεπζνχκε νξηζκέλα εξγαιεία πνπ είλαη
επεμεξγαζκέλα απφ ην θεθάιαην θαη πνπ βξίζθνπλ ειεχζεξε θπθινθνξία
κέζα ζηνπο θχθινπο ηεο εμνπζίαο. Θα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα θάλνπκε
κνλάρα ζπδεηήζεηο ζε επίπεδν θαθελείνπ, εάλ δελ θαηέρνπκε ζήκεξα
νξηζκέλεο βαζηθέο γλψζεηο νηθνλνκίαο (θαη ίζσο θάηη πεξηζζφηεξν απφ
θάπνηεο γλψζεηο). Η άξλεζε Α ΡRΙΟRΙ λα εκβαζπλζεί ε κειέηε νξηζκέλσλ
εξγαιείσλ: νηθνλνκία, ηζηνξία, θηινζνθία, θξαηηθή δηνίθεζε, δεκφζηα
νηθνλνκία, ηερληθή ησλ επελδχζεσλ, θ.η.ι, δελ έρεη επαλαζηαηηθή βάζε, αιιά
έγθεηηαη ζε κηα ιαλζαζκέλε εξκελεία ηεο θαηαζηξεπηηθήο ζηηγκήο ηεο νπνίαο
ν αλαξρηζκφο είλαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο.
3) ηνπο ελδηάκεζνπο αγψλεο νη αλαξρηθνί παξνπζηάδνληαη ζπρλά κε ρίιηεο
δπν δπζηξνπίεο. Η βαζεηά ηνπο αγλφηεηα ηνπο νδεγεί, ψζηε λα θάλνπλ
άζρεκα φλεηξα. Φαληάδνληαη λα θάλνπλ ζπκβηβαζκνχο κέζα απφ ζρέζεηο, φρη
πάληνηε θαζαξέο κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, λα κελ κπνξνχλ λα
ζπληαπηηζηνχλ κε απηέο ηηο δπλάκεηο επάλσ ζην επίπεδν ησλ κεξηθψλ
αηηεκάησλ, ζε δηεθδηθεηηθή βάζε, θαηαιήγνληαο έξκαην ησλ πνιηηηθψλ
ζνθηζκψλ. Όια απηά θαζειψλνπλ πνιιέο πξσηνβνπιίεο ζηελ κνλαδηθή θάζε
ηεο ξνπήο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε. Πξαγκαηνπνηεκέλεο απηήο ζηακαηνχκε,
εκπηζηεπφκελνη ηελ ζαθήλεηα ηνπ αλαξρηθνχ ιφγνπ, ην πξφδειν ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηεο άξλεζεο ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ηελ αδπλαηφηεηα, φηη
χζηεξα απφ ηφζεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζπλερίδνληαη λα ηξέθνληαη απηαπάηεο
επάλσ ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζαλ ζηήξηγκα ηνπ
θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο. Έπεηηα κέλνπκε έθπιεθηνη ζρεδφλ
αγαλαθηε-ζκέλνη απφ ην γεγνλφο, φηη νη πξνιεηάξηνη δελ έρνπλ ηηο ηδέεο
μεθαζαξηζκέλεο, δελ αληηιακβάλνληαη εχθνια γηα πνην ιφγν ζα κπνξνχζακε
λα θάλνπκε ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε θαη ζπλερίδνπλ, φπσο πάληνηε, λα
εμαπαηψληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνιηηηθνχο. Απηέο νη θσκηθνηξαγηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη αξθεηά πξνθαλείο ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο, ζηα ζπλέδξηα
θαη ζηηο εθδειψζεηο ηηο νξγαλσκέλεο καδί κε ηηο ιεγφκελεο πνιηηηθέο
δπλάκεηο ηεο αξηζηεξάο, ιίγν ε πην πνιχ επαλαζηαηηθέο. Οη αλαξρηθνί
μεθηλνχλ κε κεγάιε θαη θαιή ζέιεζε, θνπξάδνληαη γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ
εθδήισζε (ζπρλά απηέο νη δπλάκεηο δνπλ απφ εηζφδεκα επάλσ ζηηο πιάηεο
ησλ αλαξρηθψλ), πξαγκαηνπνηνχλ κε αθξίβεηα θαη θαζαξφηεηα ηελ
πιεξνθνξηαθή ηνπο δνπιεηά (θπιιάδηα, αθίζεο, επεκβάζεηο, ζπιιαιεηήξηα,
δηαιιέμεηο θ.η.ι) θαη έπεηηα θαζειψλνληαη. Αθήλνπλ ζηηο άιιεο δπλάκεηο ηελ
πνιηηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο εθδήισζεο. Δίλαη ζπρλά απηέο νη δπλάκεηο πνπ
εθκεηαιιεχνληαη άζρεκα ηελ πξνπαγαλδηζηηθή ψζεζε ηεο δνπιεηάο ησλ
αλαξρηθψλ, εηζάγνληαο πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο φξγαλα ηνπ ηχ-
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πνπ, δίλνληαο λα ελνεζεί, φηη είλαη απηνί ε κνλαδηθή παξνπζία πνπ είλαη
ηθαλή λα θάλεη θάηη ελάληηα ζηελ εμνπζία. Οη αλαξρηθνί κεηαμχ άιισλ
επέζηξεςαλ ζηηο έδξεο ηνπο λα αλαξσηεζνχλ πψο γίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά
λα κελ έρνπλ πεηχρεη λα εκπνδίζνπλ κηα πνιηηηθή θαηάρξεζε ηεο ίδηαο ηνπο
ηεο πξσηνβνπιίαο, αιιά θαηά βάζνο είλαη έηνηκνη θαη δηαζέζηκνη γηα θάζε
κειινληηθή πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ζε απηά ηα
πξάγκαηα δελ κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ζηε κέζε. Άπαμ θαη ηα έρνπκε
αξρίζεη είλαη αλάγθε λα ηα ζπλερίζνπκε, εκπνδίδνληαο, αθφκε θαη κε
πνιηηηθά κέζα, ηηο απφπεηξεο θαηάρξεζεο. Παξφια απηά αθφκε θαη εκείο
κπνξνχκε λα ζπληάμνπκε έγθαηξα κηα πξφηαζε, πξψηνπ λα βάινπλ ην ρέξη
ηνπο νη ζηαιηληθνί, θαη αθφκε θαη εκείο, εηδηθά φηαλ είκαζηε κεηαμχ ησλ
νξγαλσηψλ κηαο εθδήισζεο, κπνξνχκε λα επηβάιινπκε, ψζηε ε ηάδε
πξφηαζε λα πεξάζεη ζην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ή ηεο ζπγθέληξσζεο, ρσξίο γηα
απηφλ ηνλ ιφγν λα αηζζαλζνχκε πην βξψκηθνη ή πην ζπκβηβαζκέλνη απφ φζν
είκαζηε φηαλ είρακε αξρίζεη ηελ δνπιεηά καδί κε φινπο ηνπο άιινπο
ζρεκαηηζκνχο ηεο άθξαο αξηζηεξάο. Αςεθψληαο απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ
εζθαικέλα ζεσξνχληαη πεξηζσξηαθά, πηζηεχνληαο, άζεια, φηη πξφθεηηαη πεξί
ζπκβηβαζκψλ ρσξίο ρξεζηκφηεηα, δηαηξέρεηαη ν θίλδπλνο λα ραζνχλ νη
θαξπνί ηεο ελδηάκεζεο δνπιεηάο, λα θαλνχκε, ζηα κάηηα ησλ πξνιεηάξησλ, νη
ηπραίνη ζχληξνθνη ηνπ δξφκνπ ζε ζρέζε κε πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πην
νξγαλσκέλνπο απφ εκάο. Ξαλαεπαλαιακβά-λεηαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν κεηαμχ
ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ ε ηδέα ηεο απαξαίηεηεο θαζνδήγεζεο ηνπ θφκκαηνο,
ππνβνεζνχληαη νη ζηαιηληθνί ζηελ πνζνηηθή ηνπο δνπιεηά, θαηαζηξέθεηαη
απφ ηελ κηα πιεπξά απηφ πνπ πξνζπαζήζεθε λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ άιιε.
Γελ είλαη αλάγθε λα θνβφκαζηε λα ιεξψζνπκε ηα ρέξηα καο θαηαθεχγνληαο
ζηελ κέζνδν ηνπ ελδηάκεζνπ αγψλα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαηεξήζνπκε
ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ, κηα ζαθήλεηα επάλσ ζηνπο
ζηφρνπο ησλ αλαξρηθψλ, πνπ αληηηίζνληαη ζηηο απαηεσληέο ησλ
επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ θαη ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ εμνπζηαζηηθνχ ζρεδίνπ.
Καη νη αλαξρηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αθφκε θαη ρσξίο ηελ
νπηζζνδξφκεζε ζε θηινληθίεο κε ηνπο παλνχξγνπο πνιηηηθνχο ησλ
εμνπζηαζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ.
4) ηνλ έλνπιν κπζηηθφ αγψλα δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, φηη ην φινλ
κπνξεί λα αθεζεί ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπ αηφκνπ ή
ησλ κηθξψλ νκάδσλ. Η κέζνδνο είλαη εμαη'ξεηηθά αξζξσκέλε θαη
πξνζθέξεηαη ζε εθαξκνγέο κεγάιεο ζεκαζίαο ζην εζσηεξηθφ ζηξαηεγηθψλ
πξννπηηθψλ κέζα ζηηο νπνίεο επεκβαίλνπλ επίζεο θαη νη άιιεο κέζνδνη. Απφ
ην ζακπνηάδ θαη ηελ αηνκηθή πξάμε, ή κηαο κηθξήο νκάδαο, απηφλνκεο απφ
φιεο ηηο πιεπξέο θαη απνθνκκέλεο απφ
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ιεηηνπξγηθέο δηαζπλδέζεηο κε άιινπο ζπληξφθνπο ή νκάδεο, θηάλνπκε ζε κηα
νξγαλσηηθή ζπκθσλία επάλσ ζε αξθεηά δηεπξπκέλν επίπεδν, ηθαλφ λα
εκπιέμεη δεθάδεο νκάδεο θαη εθαηνληάδεο ζπληξφθνπο. Απηφ πνπ εδψ έρεη
ζεκαζία λα παξαηεξεζεί είλαη, φηη ε πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο έλνπιεο
επαλαζηαηηθήο πξάμεο κπαίλεη ζίγνπξα ζε αληίζεζε κε νξηζκέλεο δηθέο ηεο
απαξαίηεηεο πνζνηηθέο αλαγθαηφηεηεο. Φπζηθά δελ επηηπγράλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιά πξάγκαηα φηαλ είκαζηε ιίγνη. Αιιά δελ πξέπεη λα
λνκηζζεί, φηη κνλάρα ε αξηζκεηηθή αχμεζε επηηξέπεη κηα ζηξαηεγηθά ζσζηή
ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ έλνπινπ αγψλα. ε γεληθέο γξακκέο, απηφ
πνπ αλαδεηείηαη κέζα ζηελ νξγαλσηηθή ζηηγκή είλαη ε δεκηνπξγηθή αλάπηπμε
ησλ ηδεψλ, ησλ ζεσξηψλ, ησλ αλαιχζεσλ, ησλ ελδνπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ησλ
ελεξγεηψλ, ησλ δηαζπλδέζεσλ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, ηεο δηάδνζεο ηνπ
επαλαζηαηηθνχ ζρεδίνπ.
Μνλάρα ππφ εμαξηεκέλε θαη παξάιιειε κνξθή κπνξεί λα δνζεί δσή ζε κηα
πνζνηηθή αλάπηπμε, ε νπνία, κε ηελ ζεηξά ηεο, ζα δψζεη πνηνηηθέο επηπηψζεηο
ζεκαληηθνχ βάξνπο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη ππεξβνιή ζε θακηά απφ ηηο
δπν θαηεπζχλζεηο: νχηε ζε απηήλ ηελ πνζνηηθή, ηξέθνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε,
πσο κνλάρα έπεηηα κπνξεί λα δνζεί δσή ζε δεκηνπξγηθέο θαη πνηνηηθέο
δηαδηθαζίεο, νχηε ζε απηή ηελ πνηνηηθή, ηξέθνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε, φηη ε
πνζφηεηα είλαη έλα γεγνλφο πνπ αθνινπζεί απαξαίηεηα ηηο θαιέο πνηνηηθέο
πξνζέζεηο. Η επηθαλεηαθή αληίζεζε γίλεηαη νπζηαζηηθή κφλνλ φηαλ ε κέζνδνο
δελ ζεσξείηαη κέζα ζηελ ζθαηξηθή ηεο ζχιιεςε. Αθφκε θαη ζηελ εθαξκνγή
ηεο κεζφδνπ ηεο πιεξνθφξεζεο, αθφκε θαη ζηελ αλάιπζε, αθφκε θαη κέζα
ζηνλ ελδηάκεζν αγψλα πξνηείλνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά απφςεηο
ηεο κεζφδνπ ηνπ έλνπινπ αγψλα αιιά δελ είλαη ζίγνπξα ν αξηζκεηηθφο ζηφρνο
πνπ ζα ππάξρεη ζέιεζε, ψζηε λα επηηεπρζεί. Ο «ηξφπνο» πνπ επηιέγεηαη ζην
λα δνζεί κηα πιεξνθνξία, ε πξνζθπγή ζε νξηζκέλεο παξεκβάζεηο
ραξαθηεξηζκέλεο ζαλ «πην ζθιεξέο» κέζα ζηνλ ελδηάκεζν αγψλα, ε
ζαθήλεηα νξηζκέλσλ αλαιχζεσλ, είλαη πνηνηηθά εξεζίζκαηα γηα κηα
απφθηεζε ζπλείδεζεο, δεκηνπξγηθέο ζπλεηζθνξέο ζε κηα πνζνηηθή αλάπηπμε,
πνπ πξνβάιιεηαη κειινληηθά, αιιά θαη πνπ ζίγνπξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
εμνινθιήξνπ άρξεζηε.
Σα δπν πξάγκαηα βαδίδνπλ, σο εθ ηνχηνπ, κε ηξφπν πξνζεθηηθά
αιιεινδηεηζδχζηκν. Απφ ηελ ακνηβαία ζρέζε πεγάδνπλ εθείλεο νη νπζηαζηηθέο αλαπηχμεηο, πνπ είλαη αλαγλψζηκεο απνθιεηζηηθά κε πνζνηηθφ ή
πνηνηηθφ θιεηδί.

Η ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΗ ΤΓΚΡΟΤΗ

Γελ είκαζηε κφλνη κπξνζηά ζην επίπεδν ηεο ζχγθξνπζεο. αλ αλαξρηθνί
κπνξνχκε λα ηξέθνπκε φιεο ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ ζέινπκε, ςεπδαηζζήζεηο
θαζαξφηεηαο θαη θσλήο ελ ηε εξήκσ, αιιά πξέπεη, αξγά ή γξήγνξα, λα
αληηιεθζνχκε, φηη είκαζηε κε ζπληξνθηά θαη κάιηζηα κε θαθή ζπληξνθηά.
Καη είλαη επάλσ ζηηο ζρέζεηο κε απηή ηελ θαθή ζπληξνθηά πνπ πξέπεη λα
ζθεθηνχκε, ηφζν φζν πεξηζζφηεξν απηέο καο θαίλνληαη δεδνκέλεο θαη
γλσζηέο, πξνθχπηνπλ πξνβιεκαηηθέο θαη αθξηβψο γηα απηφ, πξνκεζεχνπλ έλα
ζεκείν απφ ην νπνίν λα μεθηλήζνπκε.
Γελ είκαζηε κφλνη, νχηε ζην κέησπν ηεο πιεξνθφξεζεο, νχηε ζε απηφ ηεο
ζεσξίαο, νχηε ζην πεδίν ησλ ελδηάκεζσλ αγψλσλ, αιιά νχηε θαη ζε απηφ ηνπ
έλνπινπ αγψλα.
Η εμνπζηαζηηθή αληίιεςε ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα ζπλερίδεη λα κνιχλεη
παληνχ ηελ ζσζηή ζρέζε πνπ νη πξνιεηαξηαθέο δπλάκεηο ζα έπξεπε λα είραλ
κε ηελ ηαμηθή ζχγθξνπζε. πλερίδεη λα κνιχλεη αιιά, ηαπηφρξνλα,
αληηπξνζσπεχεη κηα άκεζε έθθξαζε.
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, πξάγκαηη, φηη ε αλάπηπμε ηεο επαλάζηαζεο είλαη
δπλαηή κνλάρα ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη ζα ελδπλακσζνχλ νη
απηννξγαλσκέλεο κνξθέο αγψλα. Αιιά δελ ππάξρεη εμίζνπ ακθηβνιία φηη ην
παξφλ επίπεδν ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο έρεη κηα ρακειή αλάπηπμε ηεο
απηννξγάλσζεο θαη φηη ζε απηή ηελ ρακειή αλάπηπμε αληηζηνηρεί κηα
ππεξνρή ηεο δξάζεο ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζην πεδίν ηεο επαλαζηαηηθήο
δξάζεο. Όηαλ ην επίπεδν αλεβαίλεη, απηέο νη νξγαλψζεηο μεθαζαξίδνληαη απφ
ηνλ νξκεηηθφ άλεκν ηεο επαλάζηαζεο, γηα λα μαλαπαξνπζηαζζνχλ έπεηηα θαη
λα μαλαζθίμνπλ ηηο γξακκέο ηνπ θφκκαηνο θαη λα ζπιιέμνπλ ηνπο θαξπνχο
ηεο αληθαλφηεηαο άιισλ. Γελ κπνξνχκε λα ηξέθνπκε ςεπδαηζζήζεηο. Η ήηηα
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο επαλαζηαηηθήο παξέκβαζεο πξνκήζεπζε
δηδάγκαηα, αιιά ε

42

Αλυπέντο Μπονάννο

αλάιεςε ησλ δπλαηνηήησλ επέκβαζεο δελ είλαη δεδνκέλν, φηη δελ ζα
πξφζθεξε έδαθνο ζηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, αθφκε θαη αλ είλαη
επα-λακειεηεκέλα θαη δηνξζσκέλα.
Οη αλαξρηθνί, αληίζεηα, αλαπηχζνληαη επίζεο θαη ζαλ νξγάλσζε
παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο απηννξγάλσζεο ησλ αγψλσλ. Γηα απηνχο,
εθ' φζνλ δελ ππάξρεη ε πνζνηηθή αζάθεηα, ε αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ζην
ζχλνιν ηνπ ζεκαίλεη επίζεο αλάπηπμε κε ηελ εηδηθή ηνπ έλλνηα θαη ην
πιεζίαζκα ηνπ επαλαζηαηηθνχ άλεκνπ δελ αληηζηνηρεί πνηέ ζηνλ παληθφ θαη
ζηελ αγσλία, αιιά ζηελ επηπρία θαη ζηελ έθξεμε ηεο αλαγελλεηηθήο
θαηαζηξνθήο.
ε έλα ρακειφ επίπεδν ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο είλαη, σο εθηνχηνπ νη
ζηαιηληθνί πνπ πξνθχπηνπλ πην πξνζαξκνζκέλνη ζηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα ζε θίλεζε θαη παξνπζηάδνληαη"ζαλ ε κφλε δχλακε ηθαλή λα
δψζεη δσή ζηελ επαλαζηαηηθή δξάζε. Δίλαη ε θαλεξή θνξπθή ελφο ππφγεηνπ
πθαίζηεηνπ, ε θνξπθή πξνο ηελ νπνία ζπρλά θαηεπζχλνληαη νη πξνζνρέο,
αιιά αληηπξνζσπεχνπλ κεδακηλά πξάγκαηα, αλ ζπγθξηζνχλ κε ηηο ηθαλφηεηεο
απηνχ ηνπ ππφγεηνπ πθαίζηεηνπ πνπ παξακέλεη αλελεξγφ. ηγά-ζηγά πνπ νη
εμνπζηαζηηθνί αλαπηχζνπλ ηελ δξάζε ηνπο, απηή έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
πάλσ ζην επίπεδν ηεο ζχγθξνπζεο, αξλεηηθέο ζηνλ βαζκφ, πνπ θαη' νξηζκφ,
πξνηείλνληαο κηα ζπγθεληξνπνίεζε ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ αγψλα, ην
απνηέιεζκα είλαη λα θαηέβεη επηπιένλ ην ίδην ην επίπεδν. Μφλν πνπ απηή ε
πηψζε είλαη πξαθηηθά άπεηξε αθξηβψο εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ επίπεδνπ πνπ
βξίζθεηαη ε ζχγθξνπζε. ε έλα ςειφ επίπεδν ε δξάζε ηνπο ηείλεη πάληνηε
πξνο ηνλ ίδην ζθνπφ (εθηφο απφ θακνπθιαξίζκαηα ηνπ ηχπνπ: «φιε ε εμνπζία
ζηα ζνβηέη»), αιιά, δεδνκέλνπ, ηνπ θιίκαηνο επθνξίαο πνπ επηθξαηεί, απηή
πεξλά γηα άιιε κηα θνξά απαξαηήξεηε. Θα κπνξνχζε παξάδνμα λα βγεη ην
ζπκπέξαζκα, φηη είλαη αθξηβψο νη εμνπζηαζηηθνί πνπ ζπλαξηίδνπλ απηφλ ην
ζθνππηδνληελεθέ ηεο ηζηνξίαο κέζα ζηνλ νπνίν ν ραζάπεο Σξφηζθη ήζειε λα
ξίμεη ηνπο αλαξρηθνχο. Όζα πξάγκαηα θαη λα θάλνπλ δελ έρνπλ ειπίδεο παξά
κφλν ζαλ λεθξνζάθηεο ηεο επαλάζηαζεο. Σελ ζηηγκή ηεο κέηξηαο αλάπηπμεο
ησλ αγψλσλ δελ κπνξνχλ θπζηθά λα ηνπο θάλνπλ λα ρεηξνηεξέςνπλ, ηελ
ζηηγκή ηεο κεγάιεο ψζεζεο έξρνληαη λα εμαθαληζηνχλ εληειψο.
Παξφια απηά, αθφκε θαη απηνί έρνπλ κηα φρη ακειεηέα ιεηηνπξγία.
Υξεζηκεχνπλ ζαλ πίζηα δνθηκήο ηνπ αξλεηηθνχ. Υξεζηκεχνπλ ζηνπο
πξνιεηάξηνπο γηα λα δείμνπλ, κέζα απφ ηα πξάγκαηα, απηφ ην νπνίν δελ
πξέπεη λα γίλεη. Υξεζηκεχνπλ ζηνπο αιεζηλνχο επαλαζηάηεο, ψζηε λα
ειέγμνπλ κε ζαθήλεηα έλα φξην πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί.
Να γηαηί απνθχγακε λα πνιεκήζνπκε απηέο ηηο νξγαλψζεηο πάλσ ζην επίπεδν
κηαο αθεξεκέλεο θαη άδεηαο θξηηηθήο, βαζηζκέλεο πάλσ
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ζηα ζεκεία δχλακεο ηεο αλαξρηθήο ζεσξίαο. Κξηηηθή πνπ αλ κπνξνχζε λα
αλνίμεη ζεσξεηηθά ξήγκαηα δελ κπνξνχζε θπζηθά λα δείμεη θάηη άιιν
πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ζχγθξνπζε πάλσ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο εξκελείαο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Να γηαηί
πξνηηκήζακε ηελ απφδεημε ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ. Σν κέηξν ησλ
εμνπζηαζηηθψλ ιαζψλ γίλεηαη αληηιεπηφ πάλσ ζηελ βάζε ησλ νξίσλ ηνπο,
μεθηλψληαο αθξηβψο απφ ηελ αληθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη ηελ εμέιημε ηεο
ηαμηθήο ζχγθξνπζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ επίπεδνπ ηεο ζχγθξνπζεο.
Τα μιζοηελειυμένα ππάγμαηα
Η αλζξψπηλε δξάζε έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα
πξνζδηνξηζηεί ζαλ ηέηνηα: πξέπεη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηειεηφηεηαο,
δειαδή λα αληηζηνηρεί ζηηο πξνζέζεηο ή ηνπιάρηζηνλ, λα έρεη κηα ζρέζε κε ηα
επφκελα ζπκβάληα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κεηαθίλεζε ησλ πξνζέζεσλ. Μηα
δξάζε πνπ ζηακαηά ζηελ κέζε, πνπ ακθηηαιαληεχεηαη θαη παξακέλεη
αβέβαηε, κηα δξάζε πνπ πέθηεη κέζα ζε δηιήκκαηα φρη μεπεξαζκέλα, πνπ
παξακέλεη αληηθαηηθή θαη κεξηθή, δελ είλαη κηα πξαγκαηηθή θαζεαπηή
αλζξψπηλε δξάζε, είλαη κηα απφπεηξα, έλα πξνζρέδην, έλα ζρέδην
απξαγκαηνπνίεην, κηα επηζπκία.
Μέζα ζηελ θνηλσληθή ζχγθξνπζε, νη ελέξγεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη ζην λα
κεηαβάιινπλ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο ηαμηθήο ζρέζεο, δηαηζζάλνληαη κε
ηδηαίηεξν ηξφπν απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο δξάζεο. Δδψ νη επηπηψζεηο κηαο
αβεβαηφηεηαο ή κηαο ακθηηαιάληεπζεο είλαη πνιχ πην ζνβαξέο θαη
κεηαθξάδνληαη ζε αξλεηηθέο φςεηο, ζπρλά αληίζεηεο ζηηο πξνζέζεηο πνπ είραλ
εκπλεχζεη ηελ δξάζε θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή έζεηε.
Απηή ε αξρή ησλ «κηζνηειεησκέλσλ πξαγκάησλ» ηζρχεη θαη γηα ηηο
ηέζζεξεηο κεζνδνινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο. Μηα
πιεξνθνξία αηειήο, κεξηθή ή αβέβαηε, ηζνδπλακεί ζε κηα ρεηξαγσγεκέλε
πιεξνθνξία, ραξαθηεξηζηηθφ φξγαλν ηεο εμνπζίαο. Μηα ζεσξία πνπ
παξακέλεη ζηελ επηθάλεηα ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ δελ έρεη ην θνπξάγην λα
δηεηζδχζεη ζην βάζνο, πνπ θνβάηαη ηηο επηπηψζεηο, πνπ ζθνπεχεη λα ιεηάλεη ην
δέξκα ζχκθσλα κε ηε θιίζε ηνπ, θαηαιήγεη λα απνδεηρζεί έλα είδνο
επηκφξθσζεο ζηνλ θνκθνξκηζκφ θαη ζηελ ππνηαγή. Έλαο ελδηάκεζνο αγψλαο
πνπ ράλεη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ηνλ επαλαζηαηηθφ ζηφρν, φζν καθξπλφο θαη
αλ είλαη, είλαη έλαο αγψλαο ρακέλνο ζηελ εθθίληζή ηνπ, κηα ηεξάζηηα ζπαηάιε
δσληαλψλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, έλα αξλεηηθφ πείξακα ηθαλφ κνλάρα, λα
απνθνηκίζεη ηελ ζπλείδεζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Έλα ζρέδην έλνπινπ αγψλα
αλίθα-
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λν λα πξαγκαηνπνηήζεη ζε θάζε ηνπ άπνςε φζα νη ζηξαηεγηθέο ζπλζήθεο ηνπ
επίπεδνπ ηεο ζχγθξνπζεο επηηξέπνπλ, είλαη κηα άρξεζηε πξνζπάζεηα ζπρλά
αληηπαξαγσγηθή, κηα απξνθάιππηε ληξνπή, έλαο ηξφπνο εθεζπραζκνχ ηεο
πξνζσπηθήο ζπλείδεζεο θαη έλα θιείζηκν ησλ καηηψλ κπξνζηά απφ ην
πξαγκαηηθφ πξφβιεκα.
Σν λα ζηακαηήζνπκε ζηε κέζε, ζην φλνκα κηαο άζρεκα ελλνεκέλεο
θαζαξφηεηαο είλαη εγθιεκαηηθφ. Καιχηεξα ζα ήηαλ λα κελ είρακε θαλ
αξρίζεη. Δάλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη φηη κπνξνχκε λα θηάζνπκε κέρξη βάζνπο,
εάλ ππάξρνπλ αλνκνιφγεηα εκπφδηα, είλαη θαιχηεξα λα αθνζησζνχκε ζε
άιια πξάγκαηα, παξάγεη ιηγφηεξεο δεκηέο θαη θάλεη θαιφ θαη ζηελ πγεία.
Γελ είλαη αιήζεηα, φηη απηή ε αξρή ηζρχεη γηα ηνλ έλνπιν αγψλα θαη κνλάρα
θαηά δεχηεξν ιφγν ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηηο άιιεο κεζνδνινγηθέο
θαηεπζχλζεηο. Οη δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ κηα αθαηάιιειε
πιεξνθνξία, απφ αλεπάξθεηα ή απφ επηθαλεηαθφηεηα, κπνξνχλ λα είλαη άιιν
ηφζν ζνβαξέο, φζν νη θπζηθέο θαη πνιηηηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα
πξνέιζνπλ απφ κηα άζρεκε κπζηηθή νξγάλσζε ή απφ ζηξαηεγηθά ιάζε ζηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ έλνπινπ αγψλα.
Τα καλοθηιαγμένα ππάγμαηα
Η επαλαζηαηηθή δξάζε πνπ εμαληιεί ηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο δπλαηφηεηεο
θαη επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαλ έλα
θαινθηηαγκέλν πξάγκα. πρλά νη δπλαηφηεηεο δελ είλαη πξνζδηνξίζη-κεο εθ
ησλ πξσηέξσλ θαη αλαθαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο ηεο δξάζεο. Σν
ίδην θαη γηα ηνπο ζηφρνπο. Η δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηεο δξάζεο ζαζηίδεη ηνπο
επαλαζηάηεο θαη πξνθαιεί αξθεηέο δεκηέο, απηή είλαη αηηία, φρη αζήκαληε ησλ
κηζνηειεησκέλσλ
πξαγκάησλ.
Πνιινί
καζεηεπφκελνη
κάγνη
ηξνκνθξαηνχληαη απφ ηελ κεγάιε επηρεηξεζηαθή θαη θαηαζηξεπηηθή
ηθαλφηεηα ηεο ζθνχπαο, πνπ δελ μέξνπλ πιένλ πψο λα ζηακαηήζνπλ. Γηαηί,
έπεηηα ζα έπξεπε λα ηελ ζηακαηήζνπλ, παξακέλεη έλα απφ ηα κπζηήξηα ηεο
ςπρήο ηνπ επαλαζηάηε.
Σν άηνκν είλαη ε πξψηε πεγή ηεο επαλαζηαηηθήο ηζρχνο. Σα άηνκα δελ είλαη
φια ίδηα, φπσο δελ είλαη φινη νη ζχληξνθνη επαλαζηάηεο. Η αλαδήηεζε ηεο
ακνηβαίαο ζπκθσλίαο απνηειεί έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο
επαλαζηαηηθήο δξάζεο. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη ζεσξίεο έρνπλ αξθεηή αμία,
ζπρλά πάξα πνιχ, αιιά, νξηζκέλεο θνξέο, κπξνζηά απφ ηέηνηνπ είδνπο
πξνβιήκαηα, κπαίλνπλ ζην ρνξφ δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηαλφεζεο. Η
ακνηβαία ζπκθσλία κπνξεί λα πεγάζεη απφ έλα ζπλαίζζεκα, απφ έλα
αίζζεκα, απφ κηα θίλεζε, έλα βιέκκα, έλαλ ηξφ-
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πν ζησπήο ή έλαλ ηξφπν αθνήο. Απηφο ν κεγάινο πινχηνο κπνξεί λα
θαηαζπαηαιεζεί ζε ιίγεο ζηηγκέο. Μηα ιέμε παξαπάλσ, έλα ζχκβνιν
εηζαγκέλν εθηφο ηφπνπ, κηα νλνκαζία θαη θαηαιήγνπκε λα ζεσξεζνχκε μέλνη:
κηα απφπεηξα ζηξαηνιφγεζεο πνπ δελ κπνξεί λα κελ ζεσξεζεί κηζεηή θαη
ζεθηαξηζηηθή. Η ζπαηαιεκέλε ηζρχο δελ κπνξεί λα μαλα-απνθηεζεί πιένλ, ε
επαηζζεζία κηαο ζηηγκήο ππνβαζκίδεηαη εχθνια, νη κεραληζκνί άκπλαο
πςψλνληαη.
ε κηα άιιε δηάζηαζε αθφκε θαη κηα νκάδα ζπληξφθσλ κπνξεί λα
αλαπηχμεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, κηα ζπγθεθξηκέλε ηζρχ. πκ-βάιιεη
ζηελ απφθηεζε ζπλείδεζεο αθφκε θαη έλα γεγνλφο, απιφ θαη εμσηεξηθφ, κηα
ζπδήηεζε, ή κειέηε ελφο βηβιίνπ, ε εκβάζπλζε ελφο πξνβιήκαηνο. Μέζα
ζηελ νκάδα δεκηνπξγείηαη κηα ζηηγκή ηδηφκνξθεο φμπλζεο γηα ηελ ιχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Δάλ ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κειψλ είλαη πςειή,
απηή ε φμπλζε κπνξεί λα κεηαθξάζεη ηελ ηζρχ ζε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα.
Αιιά θάηη κπνξεί επίζεο θαη λα κελ πάεη θαιά. ην βάζνο κπνξεί λα
δηαγξαθεί ε ζθηά κηαο νξγάλσζεο, κηαο νλνκαζίαο, ελφο παθεηαξηζκέλνπ
ζρεδίνπ θαη έηνηκνπ γηα ρξήζε. Σν ζπέξκα ηεο ππνςίαο, ηεο κε εκπηζηνζχλεο
κπνξεί λα αλαπηπρζεί εχθνια. ε θαλέλαλ δελ αξέζεη λα ρεηξαγσγεζεί.
Δηδηθφηεξα, φηαλ ε εκπεηξία ελφο φρη καθξπλνχ παξειζφληνο, δηδάζθεη, φηη
δελ είλαη κηα άκπλα ή κηα εγγχεζε απηφ πνπ ε κεγάιε νξγάλσζε πξνηείλεη,
αιιά απιά κηα εηηθέηα θαη κηα ζεκαία.
Οη ζθνπνί είλαη πξνθαλείο. Η επαλαζηαηηθή επαηζζεζία ηνπο ζπιιακβάλεη
ζησπεξά, ζρεδφλ ρσξίο ζπδήηεζε. Η ζπδήηεζε θαη ε εκβάζπλζε, πνιιέο
θνξέο, ρξεζηκεχνπλ λα ηνπο θξαηνχλ απνκαθξπζκέλνπο, γηα λα καο
επηηξέςνπλ λα αληηζηαζνχκε ζηελ απξφζκελε ηάζε πνπ καο ζπλεπαίξλεη λα
επηηεζνχκε άκεζα, εδψ, ζε απηφ ην ίδην κέξνο, ζηελ γσληά ηνπ δξφκνπ, ρσξίο
λα ζηαζνχκε ηφζν λα ζπιινγηζηνχκε πάλσ ζε απηφ. Αιιά ε αλάιπζε είλαη
ζσζηή θαη ζεκαληηθή. Αλ ράλεηαη ε επθαηξία λα επηηεζνχκε άκεζα κπνξεί λα
θεξδηζεί ε ελαιιαθηηθή ιχζε κηαο θαηφπηλ ζθέςεο επίζεζεο,
πξνγξακκαηηζκέλεο, ζηξαηεγηθά πην ρξήζηκεο θαη ζεκαληηθήο. Καη κπξνζηά
απφ απηή ηελ πξννπηηθή πξέπεη λα δσζεί ρψξνο ζηελ θξηηηθή ζηνηρεηνζέηεζε,
ζηελ αλαιπηηθή εκβάζπλζε.
Αιιά ην πξάγκα γηα λα είλαη αιεζηλά θαινθηηαγκέλν ρξεηάδεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ν ζθνπφο, φρη κνλάρα ν ζθνπφο ηεο αθεηεξίαο, αιιά απηφο
πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξάζεο. Αθφκε θαη φηαλ απηφο ν
ζθνπφο επεκβαίλεη ζην λα δηνξζψζεη —πιαηχλνληάο ηνλ ή κεηψλνληαο— ηνλ
ζηφρν ηεο αθεηεξίαο. Μνλάρα ππφ απηή ηελ ζπλζήθε είκαζηε κπξνζηά ζε κηα
θαινθηηαγκέλε δξάζε, ζε κηα επαλαζηαηηθή δξάζε.
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Η αςηοοπγάνυζη ηυν αγώνυν.
Ο θχξηνο ζηφρνο πνπ νη αλαξρηθνί έρνπλ ζθνπφ λα επηηχρνπλ, κέζα ζην
ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ δίλνπλ ζηηο κεζνδνινγηθέο ηνπο
θαηεπζχλζεηο είλαη ε απηννξγάλσζε ησλ αγψλσλ ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ.
Γελ είλαη γη' απηφ ην ιφγν νη ελέξγεηεο ηνπο αλνξγάλσηεο, ζηεξεκέλεο
εζσηεξηθήο ινγηθήο ή ειιείπεηο κηαο θαιά πξνζδηνξηζκέλεο κεηνςεθηθήο
άπνςεο. Σν λα δεισζεί ην αληίζεην ζα ήηαλ λα αξλεζνχκε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. ήκεξα, ζε κηα ζηηγκή πηψζεο ηνπ επίπεδνπ ηεο
ζχγθξνπζεο, ε ηάζε πξνο ηελ απηννξγάλσζε κεηαμχ ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ
είλαη πνιχ κέηξηα. Δκθαλίδεηαη εδψ θαη εθεί, ζπνξαδηθά, αιιά δελ απνηειεί
ζίγνπξα κηα απφ ηηο πην θαλεξέο ζπλζήθεο νιφθιεξνπ ηνπ θηλήκαηνο. Γελ
είλαη απηφο ν ιφγνο πνπ νη αλαξρηθνί πξνζαξκφδνληαη ζηελ θαηάζηαζε θαη
θάλνπλ ιφγνπο γηα κία ππνηαθηηθή απνδνρή ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζχγθξνπζεο
ζε εμέιημε. Απηνί αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ην ξεχκα, επηρεηξνχλ λα ην
μαλααλέβνπλ. Θέηνπλ ηνπο πξνιεηάξηνπο θαη ηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο
εκπξφο απφ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο ππεπζπλφηεηεο, θαηαδεηθλχνπλ ηα ιάζε ηνπο,
δείρλνπλ ηηο πξνδνζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, πξαγκαηνπνηνχλ ελέξγεηεο
παίξλνληαο ηελ ζέζε απηψλ ησλ παξαπιαλεκέλσλ πξνιεηάξησλ κπξνζηά απφ
ηα ηερλάζκαηα ηεο εμνπζίαο.
Ο έλνπινο αγψλαο είλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ νη αλαξρηθνί κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ, αθφκε θαη ζαλ ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθηθή νξγάλσζε,
παίξλνληαο ηελ ζέζε ηεο απηννξγαλσκέλεο δξάζεο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ,
φηαλ απηή δελ ππάξρεη ή αλαδεηθλχεηαη ειιεηπήο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο
αληηθαηάζηαζεο είλαη θαλεξφο: λα ρξεζηκεχζεη ζαλ εξέζηζκα, ζαλ
επηθξνηεηήο, λα θαηαδεηρζεί φηη ν αγψλαο είλαη δπλαηφο, αθφκε θαη ζε
κεηνςεθηθέο ζπλζήθεο, λα δεηρζεί φηη, απφ ην κηθξφ ζην κεγάιν ην πέξαζκα
κπνξεί λα επέιζεη απξφζκελα, φηαλ θάπνηνο νχηε θαλ ην πεξηκέλεη. Η ζησπή
θαη ε αλακνλή ή ε θξηηηθή θαη ην έξγν ηεο απνηξνπήο κε κηα ζηάζε θπληθή θαη
ζθεπηηθηζηηθή δελ είλαη ζίγνπξα απηφ πνπ νη αλαξρηθνί πξέπεη λα έρνπλ ζαλ
ζθνπφ ηνπο. Η θξηηηθή κπνξεί λα είλαη θαιή. Σν λα θαηαδεηρζνχλ ηα φξηα κηαο
κεζφδνπ είλαη θαιφ. Αιιά απηφ δελ αξλείηαη ηελ ψζεζε ζηνλ ελζνπζηαζκφ, ην
εξέζηζκα ζηελ ζχγθξνπζε αθφκε θαη άληζε. Η γνεηεία θαη ε μεξνθεθαιηά ηνπ
Γνλ Κηρψηε είλαη πξνηηκφηεξεο απφ ην θξηηηθφ πλεχκα θαη ηελ δπγαξηά ηνπ
καγαδάηνξα.
Απηέο νη πξνθαηεηιεκέλεο ζπδεηήζεηο πνπ ζηέθνληαη λα κεηξήζνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηηο παξνπζίεο θαη ηηο ζπλεηζθνξέο, κνηάδνπλ κε ηελ ζέζε εθείλσλ
πνπ είλαη πάληνηε δηαζέζηκνη λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ θφ-
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ζκν νιφθιεξν αξθεί λα είκαζηε πνιινί, θαιά απνθαζηζκέλνη θαη θαιά
νπιηζκέλνη. ηελ αλακνλή απηψλ ησλ ηξηψλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ θαηαιήγεη
ζην λα κελ γίλεηαη ηίπνηε, γηα λα πεξηκέλνπκε ηξψγσληαο ην ζπθψηη καο θαη
επίζεο θαηαιήγνληαο φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα κπνξεί λα γίλεη. Πφζεο
θαη πφζεο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο θαηαμνδεχ-ηεθαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν,
πφζνη θαη πφζνη ζχληξνθνη σζεκέλνη πξνο ςεχηηθεο νξγαλψζεηο πνπ
πξφζθεξαλ επηθαλεηαθέο ζηγνπξηέο ζρεδίσλ θαη κέζσλ. Αληί λα εκβαζπλζνχλ
νη απφςεηο κηαο δπλαηήο ελέξγεηαο, φζν θαη πεξηνξηζκέλεο, πξνηηκήζεθε λα
γίλεη απνηξνπή απφ ηελ δξάζε, πξνζθαιψληαο ζηελ αλακνλή, γηαηί «εθείλε
δελ ήηαλ ε ζηηγκή» θαη απνηξέπνληαο απφ ηελ ακεζφηεηα ηεο πξάμεο.
ην βάζνο είλαη πάληνηε ε ζηηγκή ηεο επίζεζεο. Η ηξνκνθξαηία ηνπ θξάηνπο
θαη ησλ αθεληηθψλ βξίζθεηαη πάληνηε ζε δηαδηθαζία. Κακκηά καγαδαηφξηθε
ιεπηφηεηα δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα κε πείζεη, φηη ππάξρνπλ ρξφλνη γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κεζφδσλ θαη ρξφλνη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε
άιισλ. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο είλαη κεηξήζηκεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο
ηεο ζχγθξνπζεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα απνθιείζνπλ απφιπηα κηα
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. Μπνξνχλ, σο επί ην πιείζηνλ, λα ζπκβνπιεχζνπλ μία
διαθοπεηική ανάμειξη ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ, κηα πην ακπδξή
ηνπνζέηεζε ζηηο δηάθνξεο παξεκβάζεηο. Πνηέ φκσο ηελ θαηαδίθε κηαο
κεζφδνπ πάλσ ζε Α ΡRΙΟRΙ πξνυπνηηζέκελεο αξρέο.
Δκείο είκαζηε γηα ηελ απηννξγάλσζε ησλ αγψλσλ ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ,
αιιά απηφ δελ καο εκπνδίδεη λα νξγαλψζνπκε, ηψξα θαη άκεζα, ηηο δηθέο καο
δνκέο παξέκβαζεο κέζα ζηελ θνηλσληθή ζχγθξνπζε. Δάλ ε κειινληηθή
απηννξγάλσζε ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ ζα μέξεη ή φρη λα ζπληνληζηεί κε απηέο
ηηο δηθέο καο παξνχζεο δνκέο, είλαη έλα πξφβιεκα πνπ αθφκε θαη ρσξίο λα
είλαη δεπηεξεχνλ δελ ζα κπνξεί πνηέ λα εκπνδίζεη ηελ παξνχζα επαλαζηαηηθή
δξάζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θαηαιήμνπκε λα κεηαζέζνπκε ηα πάληα
ζην αφξηζην, ζε απηή ηελ επλντθή θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία ε δξάζε καο
ζα θαηέιεγε λα ήηαλ ηφζν εχθνιε, πνπ ζα δηαθηλδχλεπε λα ήηαλ άρξεζηε. Ο
εμεγεξκέλνο ιαφο δελ έρεη θπζηθά αλάγθε ηνπο αλαξρηθνχο πνπ ζα ηνλ έθαλαλ
λα δεη πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέγεξζε. Αληίζεηα, νη εθκεηαιιεπφκελνη, ζε
ζπλζήθεο ππνηαγήο θαη απάζεηαο, έρνπλ κηα κεγάιε αλάγθε απφ εξεζίζκαηα
αγψλα, απφ δηεπθξηλήζεηο, απφ πιεξνθνξίεο. Σν λα εκπνδηζζεί Α ΡRΙΟRΙ έλα
κέξνο απηψλ ησλ ζπλεηζθνξψλ —γηα παξάδεηγκα ν έλνπινο αγψλαο—
απνηειεί έλαλ επηθίλδπλν αθξσηεξηαζκφ ηεο ζθαηξηθήο επαλαζηαηηθήο
δηαδηθαζίαο.

ΔΝΑ ΓΤΝΑΣΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ

Η επαλαζηαηηθή αλαξρηθή δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη έλα αζηείν, δελ κπνξεί
λα ζεσξεζεί ζαλ θάηη ην επράξηζην, πνπ γίλεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ, γηα λα
γεκηζζνχλ νη άδεηεο ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Απέλαληη ζην ζχλνιν ηεο
αλαξρηθήο ηδενινγίαο, έηζη φπσο πξνθχπηεη θαηαζθεπαζκέλε ζηελ δηαδξνκή
ηνπ ρξφλνπ απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο, ην πξάγκα είλαη
δπλαηφ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο αμηφινγσλ αλζξψπσλ αθνζηψλεηαη ζηελ
επράξηζηε αλάγλσζε ησλ αλαξρηθψλ θεηκέλσλ θαη ίζσο, ζην βάζνο ηεο
θαξδηάο ηνπο, ησλ αζηψλ εξαζηψλ ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηεο βίαο (έμσ απφ ην
ζπίηη ηνπο), απηνί ςάρλνπλ έηζη λα βξνπλ έλα αληηζηάζκηζκα πάλσ-θάησ
απνκαθξπζκέλν ζηηο απνγνεηεχζεηο ηνπο. Σν δηάβαζκα ησλ ζεσξηψλ ηνπ
Μπαθνχληλ, ηνπ Κξνπφηθηλ, ηνπ Μαιαηέζηα, ε πξφζζεζε ζε απηφ ην
αλάγλσζκα ησλ πεξηπεηεησδψλ γεγνλφησλ ηνπ Νηη Σδνβάλη, ηνπ Νηνπξξνχηη,
ηνπ Αζθάζν, ηνπ Μάρλν, ηνπ ακπαηέ, θ.ι.π. αλαθνπθίδεη θαη βνεζά λα
αληηκεησπηζζνχλ ηα εκπφδηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Αιιά κφιηο αζρνινχκαζηε ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο
θνηλσληθήο ζχγθξνπζεο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δηαθνξεηηθά απφ ην λα
δηαιιέμνπκε. Σα παηρλίδηα δελ είλαη πιένλ αξθεηά. Υξεηάδεηαη λα δνζνχκε κε
φιεο καο ηηο δπλάκεηο. Η αζηπλνκία δελ αζηεηεχεηαη. Οη δηθαζηέο ην ίδην. Γηα
φπνηνλ έρεη κηα ζέζε ζην Γεκφζην ή κηα κηθξή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη
πξάγκαηα ελνριεηηθά. Καηαιήγεη λα έρεη λα αληηκεησπίζεη δίθεο, θαηαδίθεο,
θαηαζρέζεηο, κηθξέο ή κεγάιεο πεξηφδνπο ζηελ θπιαθή, θνηλσληθφ
δηαρσξηζκφ, πεξηζσξηνπνίεζε, δπζθνιίεο θάζε είδνπο. Καη δελ είλαη αιήζεηα,
φηη φιν απηφ ζπκβαίλεη κνλάρα ζε φπνηνλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ
ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ πνπ είλαη θνληηλέο ζηνλ έλνπιν αγψλα. χληξνθνη
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πιεξνθφξεζε, πνπ δεκνζηεχνπλ βηβιία θαη
ζεσξεηηθέο κπξνζνχξεο,
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πνπ πξνσζνχλ ηνπο ελδηάκεζνπο αγψλεο, ππφθεηληαη ηελ θαηαζηνιή θαη
πξέπεη λα ινγαξηαζηνχλ καδί ηεο θαζεκεξηλά.
Φπζηθά ε εμνπζία ζπιιακβάλεη ηελ βαζχηεξε έλλνηα ηεο αλαξρηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, φρη ηφζν ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν, φζν ζηα
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο. Ο θίλδπλνο κηαο πιεξνθνξίαο, θαηάιιεια
επηιεγκέλεο θαη βαικέλεο ζηελ θπθινθνξία, κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο
απφ κηα πξάμε αληηπεξηζπαζκνχ ή ζακπνηάδ πνπ, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή,
κπνξεί αθφκε θαη λα θαηαδεηρηεί αθαηαλφεηε θαη μέλε.
Αιιά είλαη αθξηβψο νη επαλαζηάηεο πνπ δελ έρνπλ μεθαζαξίζεη ηηο ηδέεο
πάλσ ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Γηα απηνχο ηζρχεη έλα ζρεκαηηθφ
θαηαζηαηηθφ πνπ δηαρσξίδεη μεθάζαξα ηηο κεζφδνπο αγψλα. Με εηδηθφηεξν
ηξφπν απέλαληη ζηνλ έλνπιν αγψλα, απηνί έρνπλ μεθάζαξεο ηδέεο θαη
ρσξηζκέλεο ζε δχν θαηεγνξίεο: α) απηνί πνπ εθζεηάδνπλ αλεπηθχιαρηα απηή
ηελ κέζνδν, ραξαθηεξίδνληαο ηελ ζαλ ηελ κνλαδηθή επαλαζηαηηθή θαη ηελ
κνλαδηθή θαηάιιειε λα ληθήζεη ηελ εμνπζία β) ζε απηνχο πνπ ηνλ
ζπθνθαληνχλ, ζεσξψληαο ηνλ κηα ηξνκνθξαηηθή κέζνδν, άμηα κνλάρα ηεο
εμνπζίαο θαη ησλ ππεξεηψλ ηεο, κηα κέζνδν πνπ δελ πξέπεη λα αθνινπζεζεί,
κνιπζκέλε απφ θαηαζθφπνπο θαη ραθηέδεο, ηθαλή κνλάρα λα νδεγήζεη ζηελ
θαηαζηξνθή νιφθιεξν ην θίλεκα.
Απηέο νη δχν ζέζεηο ζπγθξνχνληαη ρσξίο θαζαξφηεηα κε απνηειέζκαηα
άιιεο θνξέο θσκηθά θαη άιιεο παζεηηθά.
Αο πνχκε ακέζσο, φηη δελ ζεσξνχκε ηελ κέζνδν ηνπ έλνπινπ αγψλα θάησ
απφ κηα πξνλνκηνχρα πξννπηηθή, αιιά ηνλ ιακβάλνπκε ππφςε καο ζαλ κηα
κέζνδν κεηαμχ ησλ άιισλ, ηθαλή λα δψζεη ηελ δηθή ηεο ζπλεηζθνξά ζην
επαλαζηαηηθφ ζρέδην, αξθεί λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο ζηξαηεγηθήο ζε
ζέζε λα εθαξκφζεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζε δηαθνξεηηθέο ελαιιαγέο.
Αιιά αο πνχκε επίζεο, θαη κε ηελ ίδηα ζαθήλεηα, φηη φπσο είλαη, απαξαίηεην
—γηα ην αλαξρηθφ θίλεκα ζην ζχλνιν ηνπ— λα έρεη ηηο θαιχηεξεο δνκέο
πιεξνθφξεζεο, αλάιπζεο θαη ελδηάκεζνπ αγψλα, έηζη είλαη απαξαίηεην λα
έρεη κηα δνκή έλνπινπ αγψλα.
πλάγεηαη φηη, εάλ νη δνκέο πιεξνθφξεζεο έρνπλ αλάγθε απφ ηππνγξαθεία,
εθεκεξίδεο, εθδνηηθνχο νίθνπο, θ.ι.π., εάλ νη ζεσξεηηθέο δνκέο έρνπλ αλάγθε
απφ βηβιία, εθδνηηθέο ζεηξέο, κειέηεο θαη θέληξα κειεηψλ, εάλ νη ελδηάκεζνη
αγψλεο έρνπλ αλάγθε απφ νκάδεο παξέκβαζεο, νξγαλσκέλεο παξνπζίεο ζηα
εξγνζηάζηα, θνηλσληθά θέληξα ζηηο ζπλνηθίεο, δνκέο αγψλα κέζα ζηα
ζρνιεία, θ.ι.π., κε ηνλ ίδην ηξφπν ν έλνπινο αγψλαο έρεη αλάγθε απφ κέζα θαη
απφ κηα δηθή ηνπ νξγάλσζε.
Απφ κηα αληηθεηκεληθή άπνςε, θνηηάδνληαο πξνο απηή ηελ ηειεπηαία
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νξγάλσζε, δελ επηηπγράλεηαη λα δηαθξηζεί ε πξαγκαηηθή ηεο δηαθνξά απφ ηηο
άιιεο παξφκνηεο νξγαλψζεηο, θηηαγκέλεο απφ ηνπο εμνπζηαζηηθνχο. Αιιά ε
ίδηα ζπδήηεζε ηζρχεη επίζεο γηα έλα ηππνγξαθείν ή γηα κηα δνκή επέκβαζεο.
Πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην θαηψθιη κηαο νκάδαο κηαο ζπλνηθίαο δελ κπνξεί
λα γίλεη αληηιεπηφ μεθάζαξα αλ ζηακαηά ζηελ νλνκαζία ή ζηελ ζεκαία.
Πάλσ ζε έλα πξφβιεκα απηνχ ηνπ είδνπο, ηα ιάζε πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί
ζην παξειζφλ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ, φπσο αληίζεηα
αξλνχληαη ηφζα πνπιηά θαη πνπιάθηα πνπ έρνπλ ζπκκαδεπζεί θηεξνπγίδνληαο
πάλσ ζηα πην ςειά θιαξηά ηνπ δέληξνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη θξηηηθέο,
ηφζσλ θαη ηφζσλ γππψλ έρνπλ κηα βάζε, αιιά, δελ γίλνληαη θπζηθά κε ζθνπφ
λα ππνδείμνπλ ηελ παξνπζία ελφο πηψκαηνο. Μηα θξηηηθή είλαη κηα θξηηηθή.
Φηάλεη λα ηελ πάξεη θαλείο ππφςε ηνπ ρσξίο λα ζηαζεί λα αθνχεη ηνπο
εζηθνχο εμσξατζκνχο πνπ ε γελλαία θαξδηά ηνπ θξηηηθνχ αξέζθεηαη λα
δηαλέκεη εδψ θαη εθεί.
Βέβαηα, ε εηδηθή νξγάλσζε είλαη έλα εξγαιείν πνπ παξνπζηάδεη πνιιά
επηθίλδπλα ζεκεία, αιιά ην ίδην πξάγκα ηζρχεη γηα πνιιά άιια εξγαιεία. Η
πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηεκέλε άζρεκα απνδίδεη αληίζεην απνηέιεζκα θαη
παξάγεη πεξηζζφηεξν δεκηά απφ νηηδήπνηε άιιν. Η ζεσξία, αλ είλαη αλίθαλε
λα ππεξβεί ηελ αφξηζηε ζηηγκή ηεο αλάιπζεο, πλίγεηαη κε ηνπο αθαδεκατθνχο
καλδχεο θαη γίλεηαη ζηήξηγκα θαη θάιπςε ηεο θαηαζηνιήο. Οη ελδηάκεζνη
αγψλεο, πνπ δελ θαηεπζχλνληαη πξνο κηα πξννδεπηηθή αλάπηπμε ηεο
επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο, κεηαθξάδνληαη ζε εχθνιεο κπνπθηέο γηα ηνπο
δεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο ξεθνξκηζηέο. Ο δπλακίηεο κπνξεί λα εθξαγεί ζηα
ρέξηα φπνηνπ δελ μέξεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Μελ δηαζέηνληαο θξηηήξην γηα
νξηζκέλεο ηερληθέο, ζπκθσλψληαο επηπφιαηα σο πξνο ηελ ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ζθεθηφκελνη κε
ειαθξφηεηα, φηη έηζη θαη αιιηψο είκαζηε θάηνρνη ηεο επαλαζηαηηθήο αιήζεηαο
θαη γηα απηφ νηηδήπνηε θάλνπκε πξέπεη νπσζδήπνηε ν έλαο λα έρεη θαηαιάβεη
ηνλ άιιν, φια απηά νδεγνχλ ζηελ ηχθια ηεο δξάζεο, ζηνλ ηζαπαηζνπιίζηηθν
εξαζηηερληζκφ, ζε βαζεηέο απνγνεηεχζεηο, ζηελ απνζάξξπλζε θαη ζηελ ήηηα.
Δδψ δελ ππάξρεη ζέιεζε λα γίλεη ε εμχκλεζε ζηελ εηδίθεπζε, αληίζεηα, ηα
ειαηηψκαηα ηνπ καληαθνχ θιεηζίκαηνο ησλ ηερληθψλ θαηέρνπλ ηελ πξψηε
ζέζε κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ πιεπξψλ ησλ εηδηθψλ νξγαλψζεσλ. Αιιά
ππάξρεη ζέιεζε λα δεισζεί, φηη θάζε πξάγκα γίλεηαη ζχκθσλα κε
πξνζδηνξηζκέλνπο θαλφλεο, ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Αγλνψληαο ηηο
ελζπλείδεηα ή εμαηηίαο αζπλείδεηεο επηπνιαηφηεηαο δελ απνηειεί απάληεζε
ζηα ειαηηψκαηα ηεο εηδίθεπζεο, αιιά απιή απεξηζθεςία.
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Έλαο ζχληξνθνο έμππλνο θαη επαίζζεηνο πξέπεη λα θαηέρεη επαξθείο
ηθαλφηεηεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ ε καθξπά θαη επίπνλε ηζηνξία ηνπ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ. Δάλ είλαη έλαο θαιφο
αξζξνγξάθνο θαη απηή ε ηθαλφηεηα ηνπ εηδηθεχεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηψλ, ζηελ ζχληαμε εθεκεξίδσλ, ξαδηνθψλνπ, πξνθπξήμεσλ, θ.ι.π.,
πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα ελδηαθεξζεί επίζεο θαη σο
πξνο ηηο άιιεο κεζφδνπο, εηζάγνληαο ηηο ζην πιαίζην ηνπ ζηξαγεγηθνχ
ζρεδίνπ πνπ απηφο έρεη αθνζησζεί. Απηφο πξέπεη λα θάλεη απηφ ην πξάγκα
αθφκε θαη δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν βιέπνληαο λα κεηψλεηαη ε εηδίθεπζε πνπ
είρε θαηαιήμεη λα απνθηήζεη κέζα ζηνλ ηνκέα, πνπ ηνλ έβιεπε θχξην φισλ
ησλ πξνβιεκάησλ θαη φισλ ησλ εξγαιείσλ. Η εηδίθεπζε θαηαπνιεκάηαη κε
κηα δηαπιάηπλζε ηνπ πεδίνπ ησλ επαλαζηαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, φρη κε ηελ
πξφζθιεζε ζηνλ εξαζηηερληζκφ θαη ζηελ ηζαπαηζνπιηά. Βέβαηα, απηφο ν
ζχληξνθνο ζα παξακείλεη πάληνηε θαηά βάζνο έλαο αξζξνγξάθνο, γηαηί απηά
ζα είλαη ηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ηα θαηλνχξηα ηνπ ελδηαθέξνληα ζα ηνλ θέξνπλ πξνο άιινπο ηνκείο ηεο κεζνδνινγηθήο παξέκβαζεο, φπνπ ζα κπνξεί λα δψζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ, ίζσο ιηγφηεξν
απνηειεζκαηηθή, αιιά φρη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Δπηπιένλ:
ζα είλαη αθξηβψο απηφ ην μεπέξαζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηνκέα πνπ
εγγπάηαη απηή ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη επηηξέπεη κηα
ζεηξά αιιειεπηδξάζεσλ εμνινθιήξνπ αδχλαηεο κέζα ζε κηα νπηηθή απζηεξά
ζθιεξσηηθή.
Άξα νξγαλσηηθφ ζρέδην ζεκαίλεη ηαπηφρξνλε παξνπζία πνιιαπιψλ
ζπκθεξφλησλ, ζπλάληεζε αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ακνηβαίσλ ζπκθσληψλ,
πινπνίεζε ζε πξνγξάκκαηα θαη αλαιχζεηο ησλ ηδεψλ θαη ησλ
πξναηζζεκάησλ, ησλ ελζνπζηαζκψλ θαη ησλ γλψζεσλ. Σν λα ζθεθηνχκε ηελ
νξγάλσζε ζαλ έλα ζφιν εξκεηηθά θιεηζκέλν, ηφζν πην εξκεηηθά, φζν απηή
πεξηθιείεη πξνγξάκκαηα θαη ηδέεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έλνπιν αγψλα, απνηειεί
ηαπεηλή θαη αθνινπζεηηθή εμνηθείσζε ζηηο παξαδνζηαθέο ηδέεο ηνπ έλνπινπ
θφκκαηνο, επαλάιεςε ζπλνκσ-ηηθψλ κνληέισλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ρξφλνπ
θαη ηφπνπ. Αιιά ην αληίζεην φισλ απηψλ δελ ζεκαίλεη ζχγρηζε,
νπηζζνδξφκεζε, απζνξκεηηζκφ, άξλεζε θάζε δνκήο, θάζε απηνπεηζαξρίαο.
Δπαλαιακβάλεηαη εδψ ε αζάθεηα πνπ γηα πνιινχο έρεη ε αλαξρηθή ζθέςε.
Πιαζκέλε κέζα ζηελ θαληαζία ηνπο ζαλ απφιπηε θπξηαξρία ηεο
απεξηζθεςίαο, ε αλαξρία ζην θσο ησλ γεγνλφησλ είλαη εμνινθιήξνπ
δηαθνξεηηθφ πξάγκα. Η ραξά δελ είλαη ζπλψλπκν ηεο βιαθείαο, φπσο
δεκηνπξγία δελ ζέιεη λα πεη άξλεζε θάζε πξνεγνχκελεο γλψζεο. Η
απηνπεηζαξρία είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο λα ππνβιεζνχκε ζε κηα
πξν-
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απάζεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε έλα απνηέιεζκα πνπ ζεσξνχκε
ζεκαληηθφ. Μνλάρα κε ηελ ζέιεζε καο κπνξνχκε λα πεηχρνπκε απηφ ην
απνηέιεζκα ηζαθίδνληαο ηα εκπφδηα πνπ καο δηαρσξίδνπλ απφ απηφ. Καη απηά
ηα εκπφδηα δελ είλαη κνλάρα νη ηνίρνη πνπ πξέπεη λα γθξεκηζηνχλ ή νη κπάηζνη
πνπ δελ πξέπεη λα θάλνπλ θαθφ, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα είλαη πξνβιήκαηα
πξνζσπηθήο θχζεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, κηα αληθαλφηεηα λα βάινπκε ηάμε
ζηα πξνγξάκκαηα καο, ζηηο ηδέεο καο, ζηηο θηλήζεηο καο: κηα δηαιπηηθή ηάζε
ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ζην άκεζα αξεζηφ, ζην επηθαλεηαθφ, έλαο θφβνο ηνπ
δνζίκαηνο ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ, ηεο εκβάζπλζεο, ηεο δπζθνιίαο ηνπ
θαζήθνληνο πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε. Όια απηά απνηεινχλ ηκήκα ηεο
εηδηθήο νξγάλσζεο, φπσο απνηεινχλ ηκήκα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Γελ κπνξνχκε λα ηα δηαγξάςνπκε κνλάρα επεηδή πηζηεχνπκε πην εχθνιν λα
ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε πνιπινγίεο πάλσ ζηελ νκνξθηά θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο αλαξρίαο.
Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλεηαη ε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε
κπνξεί λα είλαη κηα πηθξή εκπεηξία ή έλα δεκηνπξγηθφ ζρέδην. Η ίδηα
νξγάλσζε κπνξεί λα δψζεη δσή ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο, κε δχν
δηαθνξεηηθνχο ζπληξφθνπο, αιιά απηέο νη δχν ζρέζεηο, δελ ζα αθήζνπλ ηελ
νξγάλσζε ζην ζεκείν πνπ ήηαλ πξψηα. Απφ κία άιιε άπνςε, έλα ιάζνο ζηελ
ηνπνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ θαζνξίδεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πάλσ ζε φιε ηελ
νξγάλσζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζε φινπο ηνπο ζπληξφθνπο πνπ είλαη κέιε ηεο.
Μηα κεγάιε θξηηηθή δνπιεηά έρεη γίλεη πάλσ ζηηο ηππηθέο απφςεηο ησλ
εηδηθψλ νξγαλψζεσλ. Όηαλ επξφθεηην πεξί αλαξρηθψλ εκπεηξηψλ
θξηηηθαξίζζεθαλ κέζα ζε απηέο ηα ζπλσκνηηθά θαη γηαθσβηλίζηηθα θαηάινηπα, νη εμνπζηαζηηθέο παξεθηξνπέο: ζηνηρεία εμνινθιήξνπ μέλα ζηνλ
ηξφπν δξάζεο θαη ζηηο αλαξρηθέο ηδέεο. Αιιά πφζεο απφ απηέο ηηο θξηηηθέο δελ
ζηακάηεζαλ κπξνζηά απφ ην θαηψθιη ηεο πφξηαο; Πφζεο είραλ ηελ ηθαλφηεηα
λα ζπιιάβνπλ ην λφεκα ησλ δηαπξαγκέλσλ ιαζψλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ ήηαλ
ηα πην πξνθαλή;
Άιιεο θνξέο ε θξηηηθή εκβάζπλζε ππήξμε μεθηλψληαο απφ νξηζκέλα
έγγξαθα ζεσξνχκελα ζαλ βαζηθά γηα λα θηάζνπκε έπεηηα ζηηο νξγαλσκέλεο
δνκέο. Μαο θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ε εξψηεζε, αλ απφ ην κέηξν ηνπ
βαξάζξνπ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ιέγεηλ θαη ηνπ πξάηηεηλ κπνξεί λα
ππνινγηζζεί ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ δηαπξαγκέλσλ ιαζψλ.
ε άιιεο πεξηπηψζεηο αθφκε έγηλε παξεκβνιή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ (Η Ρσζία, ε Ιζπαλία, ην Μεμηθφ, θ.ι.π.) γηα λα
αλαπηπρζνχλ θξηηηθέο πνπ αληηθεηκεληθά ζσζηέο, θαηέιεγαλ φρη γφ-
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ληκεο κπξνζηά απφ ηελ αλαγθαηφηεηα λα επηζεκαλζνχλ ηα ιάζε θαη νη
παξεθηξνπέο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο.
Πεπί μεπικών ανοισηών πόπηυν
Σν ξίμηκν αλνηρηψλ πφξησλ θάλεη πνιχ ζφξπβν, αιιά δίλεη κεδακηλά
ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη πην πνιχ γηα ηνλ ζφξπβν ε
επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο απφςεηο.
Αο πάξνπκε ηελ ζπδήηεζε πεξί κπζηηθφηεηαο. Όπνηνο βξίζθεηαη ζε κηα
θαηάζηαζε απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ζπρλά σζεκέλνο λα θαληαζζεί ζεσξεηηθέο
δηθαηνινγήζεηο πνπ βξίζθνπλ θαηαγσγή απφ ηηο αλαγθαηφηεηεο ηεο ηαμηθήο
ζχγθξνπζεο. Σνπ θαίλεηαη ιίγν κεησηηθή ε παξαδνρή απιά, φηη ε κπζηηθή
δξάζε είλαη έλα ζπγθπξηαθφ γεγνλφο ζπλδεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο αηνκηθέο
ζπλζήθεο ή νκαδηθέο θαη δελ απνηειεί γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε
έλα πην ςειφ ζθαιί κηαο ππνζεηηθήο θιίκαθαο ησλ επαλαζηαηηθψλ αμηψλ.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπνηνο θξηηηθάξεη ζσζηά απηή ηελ επηινγή ζαλ
ζεσξεηηθφ γεγνλφο δελ είλαη έπεηηα ηθαλφο λα ηελ απνδερζεί ζαλ
αδηακθηζβήηεηε επίπησζε νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ. Πξνηηκά λα ζπλερίζεη
ηελ θξηηηθή ζηελ ζεσξία θαη λα κελ παξαδερηεί ηα φξηα νξηζκέλσλ
αληηθεηκεληθψλ αλαγθαηνηεηψλ. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν αλαπηχζεηαη κηα
πνιεκηθή κεηαμχ θνπθψλ. Η κπζηηθή δξάζε δελ είλαη έλα απφ ηα νπζηαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έλνπινπ αγψλα, αληίζεηα, απνηειεί κία απφ ηηο αξλεηηθέο
απφςεηο θαζνξηζκέλεο ζπρλά απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγθξνπζεο. Γελ κπνξεί
πνηέ λα ζεσξεζεί ζαλ κηα πξνλνκηνχρα θαηάζηαζε. Ίζσο αληίζεηα, ε
πξνλνκηνχρα θαηάζηαζε ζα ήηαλ απηή ηεο ελεξγήο θαζεκεξηλφηεηαο, ηεο
πιήξνπο επαλαζηαηηθήο πξνψζεζεο κέζα ζε κηα θαηάζηαζε ραξαθηεξηζκέλε
απφ αλνηθηά θνηλσληθά «δΣΑΣΙΙδ».
Απηφ δελ απνξξίπηεη φηη ν έλνπινο αγψλαο πξέπεη λα είλαη κπζηηθφο θαη φηη
ζε κηα απζηεξή κπζηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί κηα
ελεξγή θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δίλαη αλνηρηέο πφξηεο πνπ
δελ ζα ήηαλ αλαγθαίν ην ξίμηκν, αιιά δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ
αλζξψπσλ πνπ επηκέλεη λα ρηππάεη πάλσ ηνπο ην θεθάιη αμίδεη ηνλ θφπν λα
αλνηρζνχλ κηα θνξά γηα πάληα.
Η ίδηα ζπδήηεζε γεκάηε απφ αζάθεηεο αλαπηχζεηαη ζπρλά απέλαληη ζηελ
ελεξγή θαζεκεξηλφηεηα, άξα θαη ζηελ έλνπιε επίζεο. Μπνξνχκε λα
απνβάινπκε —θαη δίθαηα— ηνπο θνηλνχο ηφπνπο ηνπ γηαθσβηλίζηη-θνπ
ζπλσκνηηζκνχ, αιιά δελ κπνξνχκε λα εκπηζηεπζνχκε ην πεξηπησζηαθφ ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, εηδηθά, φηαλ απηή αξρίδεη κε ηφζε θαιή ζέιεζε θαη έπεηηα
ράλεηαη ζηνλ ηδησηηθίζηηθν ιαβχξηλζν κέζα ζηηο κηθξέο παξαρσξήζεηο ζε έλα
ηδαληθφ δσήο, πνπ αλ πξάγκαηη ήηαλ επί-
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θνπξηθφ κέρξη βάζνπο, ηνπιάρηζηνλ ζα είρε ζαλ πξαγκαηηθφ ηελ αλαγλψξηζε
ηεο πξσηεξαηφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ, αιιά αληίζεηα δελ είλαη ηίπνηε
άιιν απφ ηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο ηζηνξίαο. ε έλαλ αληηδξαζηηθφ
θαζσζπξεπηζκφ αληηηίζεηαη έλαο πξννδεπηηθφο θαζσζπξεπηζκφο. Αιιάδνπλ
ηα ρξψκαηα, νη γιψζζεο, ηα ζηεξεφηππα. Η αθηλεζία ηεο ινγηθήο ηεο
πξνζαξκνγήο παξακέλεη αλέπαθε. Μπνξνχκε λα ηξέθνπκε ςεπδαηζζήζεηο
φηη αιιάδνπκε ηνλ θφζκν αγθαιηάδνληαο έλα πνιπβφιν θαη λα θαηαιήμνπκε
κέζα ζε έλα θειί, ςάρλνληαο πάλσ ζηα δηαπξαγκέλα ιάζε κελ κπνξψληαο λα
βξνχκε άθξε. Μπνξνχκε λα ηξέθνπκε ςεπδαηζζήζεηο φηη αιιάδνπκε ηνλ
θφζκν αγθαιηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο
θαηαιήγνληαο κέρξη ηνλ ιαηκφ κέζα ζηελ επηβίσζε. Σν λα ζηεθφκαζηε πάλσ
ζηελ αληηκαρία ηνπ πνηνο έρεη δίθην, ελψ ηα ιάζε ζπζζσξεχνληαη θαη απφ ηηο
δπν πιεπξέο, δελ νδεγεί ζε ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα.
Καλείο δελ ζέιεη, εμ αξρήο, λα θάλεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ ζέζε ηνπ
πξνιεηαξηάηνπ. Παξφια απηά δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ βαξέζεθαλ λα
πεξηκέλνπλ λα μεζεθσζεί ν θφζκνο γηα λα εμεγεξζνχλ θαη απηνί νη ίδηνη. Γελ
είλαη ιίγνη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη επίζεο αλαγθαίν λα γίλεη ε αξρή απφ
θάπνπ θαη πνπ, αθφκε θαη αλ είκαζηε ιίγνη, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηφηεηα λα
γίλεη θάηη γηα λα ρηππεζεί ν ηαμηθφο ερζξφο. Απηή ε ινγηθή δελ είλαη ρακέλε.
Αθφκε θαη αλ δελ θεξδίδεη ζην πνζνηηθφ επίπεδν, αθφκε θαη φηαλ δελ «ληθά»
ζην ζηξαηησηηθφ επίπεδν, δελ ζεκαίλεη απηφ φηη είλαη ρακέλε ζην
επαλαζηαηηθφ επίπεδν. Αιιηψο νη θξηηηθνί θαη θαξηεξηθνί ζα επηβεβαίσλαλ
κία ηζνδπλακία κεηαμχ ζηξαηησηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
επαλαζηαηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απηνί νη ίδηνη αξλνχληαη (ζσζηά) πάλσ
ζε γξακκέο αξρψλ. Αληίζεηα είλαη ρακέλε ε αληίζηξνθε ινγηθή, απηή πνπ
δηδάζθεη ηελ θαξηεξηθφηεηα, ην ράζηκν ρξφλνπ, ηνλ ζπκβηβαζκφ, ηελ
κηκηηηθφηεηα. Η πνιηηηθή έδξα απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη απηή ε παξάθιεζε
είλαη πνιχ ζπκβηβαζκέλε γηα λα πξνκεζεχζεη αμηφπηζηεο ελδείμεηο.
Καλείο δελ θαληάδεηαη φηη ην πξνιεηαξηάην αθήλεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα
παξαζπξζεί ζην εζσηεξηθφ κηαο ζπλνκσηηθήο δηάζηαζεο. Οη απφπεηξεο
έλνπινπ αγψλα πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ απφ κηα ηέηνηα είδνπο πξννπηηθή. Η
απηννξγάλσζε ησλ αγψλσλ είλαη ελεξγφ θαζεκεξηλφ μέζπαζκα,
δεκηνπξγηθφηεηα ηεο αλαηξεπηηθήο δξάζεο, αλεπαλάιεπηε αληηπαξάζεζε πνπ
δελ βξίζθεη κνληέια πάλσ ζηα νπνία λα πξνζαξκνζζεί ή θαλφλεο λα
ζεβαζζεί. Η επαλαζηαηηθή δξάζε κηαο κεηνςεθίαο κπξνζηά απφ απηφ ην
μερχιηζκα ζε πξννπηηθή πξέπεη λα ινγαξηαζηεί κε κηα αλακνλή πνπ απεηιεί
λα γίλεη πνιχ καθξηλή. Γελ κπνξεί λα πληγεί κέζα ζε κηα δνπιεηά
ζπζζψξεπζεο επί καθξνπξφζεζκεο βάζεο δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν λα
θαηαζηήζεη αθαηαλφεην ηνλ ίδην ηεο ηνλ
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ιφγν, δηαηξέρνληαο ηνλ θίλδπλν λα αθεζεί κέρξη πνπ λα ζπληαπηηζζεί κε ηηο
ηφζεο θνπηακάξεο πνπ νη κεηαθπζηθνί κπνχθνη ηεο κηιηηάληηθεο (ηηπΠίίΐεΙ-ε
ζεκαίλεη αγννληζηήο-ζηξηα) πνιηηηθήο κεηαδίδνπλ κέζα ζηελ πην βαζεηά
λχρηα. Πξέπεη λα πάεη αληίζεηα ζην ξεχκα. Να θηάζεη ζηελ πεγή ελφο
αληαγσληζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ απεηιεί λα επαλαπαπζεί πάλσ ζηηο ίδηεο ηνπ
ηηο δπλαηφηεηεο. Όιν απηφ δελ ζεκαίλεη —αλ θαη δειψζεθε εηξσληθά— ηελ
ιεληληζηηθή άπνςε ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα. Γελ ζεκαίλεη νχηε κηα κάηαηε
επηκφξθσζε εθαξκνζκέλε ζην πξνιεηαξηάην ζην ζχλνιν ηνπ δηακέζνπ ηεο
κεζφδνπ ηνπ έλνπινπ αγψλα. εκαίλεη, πην απιά, ην λα θηηαρηεί ε εηδηθή
αλαξρηθή νξγάλσζε κεηαμχ ρηιίσλ δχν αληηζέζεσλ γηα λα σζήζεη ηνπο
εθκεηαιιεπφκελνπο ζηελ εμέγεξζε. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε
πνιινχο ηξφπνπο, άξα επίζεο θαη κε ηελ θαηαθπγή ζηελ κέζνδν ηνπ έλνπινπ
αγψλα. Δάλ ππήξρε έλαο ιφγνο ηφζν βαζηζκέλνο ζην λα θαηαδείμεη νξηζηηθά
ηελ κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ, ν ίδηνο ιφγνο ζα επηζθξάγηδε νξηζηηθά ηελ ζαλάζηκε πέηξα πάλσ ζηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα ζην
ζχλνιν ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ ζα θαηέδεηρλε ηαπηφρξνλα, ηελ κε δπλαηφηεηα
εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε άιιεο κεζφδνπ.
Δίλαη άζρεκνο πεξηνξηζκφο λα κεησζεί ε έλνπιε ζχγθξνπζε ζηνλ αγψλα
κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ζπκκνξηψλ. Καη φρη κνλάρα γηα φπνηνλ θιείλεηαη ζην
εζσηεξηθφ κηαο νλνκαζίαο θαη απφ απηφ ην ηζφθιη πξν-θαζίδεηαη λα
πξνθαιέζεη θφβν ζην θξάηνο. Αθφκε θαη απηνί πνπ θξηηηθάξνπλ απηή ηελ
κεξηθή νπηηθή δελ πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ γέλλεζαλ
ην ιάζνο, έηζη ζπκπεξαίλνπλ επηπρηζκέλα ζεθψλσληαο ηα ρέξηα, φηη ε
απνηπρία ηεο κεζφδνπ είλαη πιένλ αλαπφθεπθηε. Οη πξψηνη ππεξαζπίδνληαη
ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη ζπρλά, είλαη επίζεο παζνινγηθνί κέζα ζην κπέξδεκα
γχξσ απφ ζεσξεηηθέο πνπ έ-^ρνπλ λα θάλνπλ πνιχ ιίγα πξάγκαηα κε ηελ
επαλαζηαηηθή απηννξγά-λσζε. Οη δεχηεξνη βξίζθνληαη ζε θαθή πίζηε εθ'
φζνλ δελ έρνπλ ζθνπφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ησλ ιαζψλ ηεο
επαλαζηαηηθήο δξάζεο, αιιά ζέινπλ κνλάρα λα απνκνλψζνπλ κηα
ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζαλ επηθίλδπλε θαη επεθηαηηθή γηα ηελ
πξνζσπηθή ηνπο εζπρία θαη γηα ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο νκνηνγέλεηεο. Σα
πξαθηηθά ιάζε ησλ άιισλ κπνξνχλ λα ηαξάμνπλ ηα λεξά ηνπ δηθνχ ηνπο
ηξφπνπ εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνιχ πην ζνβαξά απφ φηη δελ θάλεη ε
δηθή ηνπο θξηηηθή αλάιπζε.
Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ επηθάλεηαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο, κεηαμχ ζεάκαηνο
θαη ηαμηθνχ αγψλα, κεηαμχ πξαγκαηηθήο επαλαζηαηηθήο δξάζεο θαη ςεχηηθεο
αληηπαξάζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα κεγάινπ
ελδηαθέξνληνο, αιιά κπνξεί επίζεο λα απνβάιιεη ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
ρσξίο λφεκα. Καλέλα πξάγκα δελ είλαη εληειψο άζπξν ή
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καχξν. Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα ηάζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ, άκεζεο δξάζεο
πξνο έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ. Η ζηαηηθή ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο δελ απνηειεί νισζδηφινπ έλα ζεηηθφ γεγνλφο, θαηαιήγεη λα
θαηαζηξέςεη ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα κεηαβάιινληαο ηελ ζε έλα ζχκβνιν, ζε έλα
ηδαληθφ κνληέιν, ζε έλα λεθξνηαθείν ηεο δξάζεο. Γελ είλαη ε
«πξαγκαηηθφηεηα» πνπ πηζηνπνηεί ηελ νπζία ελφο θηλήκαηνο αιιά ν ίδηνο ο
ηπόπορ ηον με ηον οποίο ηίθεηαι ππορ ηην ππαγμαηικόηηηα. Αιιά απηή ε θίλεζε
απνηειεί κεηαβνιή ζε εμέιημε, επαλαζηαηηθή δξάζε πνπ κεηαβάιιεη ην
θίλεκα κε ηελ εηδηθή έλλνηα θαζψο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ιακβάλεη ηελ
παξαγκέλε δξάζε απφ ην θίλεκα. Σν λα θαληαζηνχκε έλα απφ απηά ηα δχν
πξάγκαηα ζαλ αθίλεηα ή ζαλ πξαγκαηνπνηεκέλα, ηέιεηα ζε φιεο ηνπο ηηο
ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν σο πξνο ηνπο αλαιπηηθνχο ζθνπνχο,
αιιά έρεη λα θάλεη πνιχ ιίγα πξάγκαηα κε ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε ησλ
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Όηαλ γίλεηαη ιφγνο πεξί «επηθαλεηαθφηεηαο» ηνπ
έλνπινπ αγψλα πεξί ςεχηηθεο θαη ζεακαηηθήο ζχγθξνπζεο, φηαλ θαηεγνξνχληαη —ζσζηά— νη έλνπιεο νξγαλψζεηο φηη πήξαλ ην δηθαίσκα λα
αληηπξνζσπεχζνπλ ην καρφκελν πξνιεηαξηάην θαη λα δξάζνπλ ζην φλνκα
θάπνηνπ πξάγκαηνο πνπ είλαη ρίιηα ρηιηφκεηξα καθξπά ιέγνληαη αιήζεηεο.
Αιιά αθφκε θαη ηα αιεζηλά πξάγκαηα κπνξνχλ λα είλαη ιαλζαζκέλα ή
θαιχηεξα, ζπρλά είλαη κεξηθψο αιεζηλά θαη είλαη αθξηβψο απηή ε άπνςε ηεο
κεξηθήο αιήζεηαο πνπ ηα θαζηζηά ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα ζηνλ άλζξσπν.
Σα απφιπηα αιεζηλά πξάγκαηα απνηεινχλ ζπλεζηζκέλεο ηαπηνινγίεο,
επαλαιήςεηο πνπ δελ πξνζζέηνπλ ηίπνηε ζηα κέζα πνπ θαηέρνληαη ψζηε λα
θαηαλνεζεί θαη λα κεηαβιεζεί ε πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά έλα κεξηθά αιεζηλφ
πξάγκα δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςελ κνλάρα γηα ην αιεζηλφ ηνπ κέξνο,
πξέπεη λα ιεθζεί ππφ-ςελ γηα φιν απηφ πνπ ζην ζχλνιν ηνπ ζεκαίλεη:
αιεζηλφ κέξνο θαη κε αιεζηλφ κέξνο. Έηζη, φηαλ ιέγεηαη φηη ν έλνπινο
αγψλαο είλαη κηα ςεχηηθε αληηπαξάζεζε ζην θεθάιαην δελ κπνξνχκε λα
αξλεζνχκε φηη απηή είλαη κηα δήισζε πνπ πεξηέρεη έλα κέξνο ηεο αιήζεηαο,
αιιά δελ είλαη απφιπηα αιεζηλή. Δίλαη αιεζηλή ζηνλ βαζκφ πνπ ε εηδηθή
νξγάλσζε θαηαδείρλεη ην φξην ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο απηννξγάλσ-ζεο
ησλ αγψλσλ, δελ είλαη αιεζηλή ζηνλ βαζκφ πνπ κπξνζηά απφ κηα κέηξηα
αλάπηπμε απηήο ηεο απηννξγάλσζεο, απηή (ε εηδηθή νξγάλσζε)
αληηθαζίζηαηαη απηήο θαη, ρσξίο λα επηηχρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα πάξεη
ηελ ζέζε ηεο, ηξνθνδνηεί έλαλ κηθξφ ππξήλα απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα
πξνέιζνπλ αθάληαζηεο αλαπηχμεηο. Απηφ θπζηθά κνλάρα ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ πέθηεη κέζα ζηηο αζάθεηεο ηνπ έλνπινπ θφκκαηνο θαη ηεο
θαηάιεςεο ησλ ρεηκεξηλψλ αλαθηφξσλ. Πέξα απφ απηά ηα φξηα θαη απφ απηέο
ηηο παξεθιίζεηο, ε εηδηθή έλνπιε νξγάλσ-
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ζε αληηπξνζσπεχεη ζπγθεθξηκέλα απηφ πνπ ε απηννξγάλσζε ησλ πξνιεηαξηαθψλ αγψλσλ δελ ζα γίλεη πνηέ θαη είλαη ζσζηφ λα είλαη έηζη. Οη
επαλαζηάηεο είλαη έλα κηθξφ θσο πνπ εμαθαλίδεηαη κπξνζηά ζηνλ δσεξφ ήιην
ησλ πξνιεηαξηαθψλ αγψλσλ ζηελ πιήξε ηνπο αλάπηπμε. Αιιά, κέζα ζηελ
έιιεηςε ηνπ αγψλα ή φηαλ ν ήιηνο αξγεί λα αλαηείιεη, ην κηθξφ θσο είλαη
πάληνηε θαιχηεξν απφ ην ηίπνηα.
αλ ζπλέπεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ επηθάλεηαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο
θαηεγνξήζεθε ν έλνπινο αγψλαο φηη είλαη κηα κέζνδνο απνθιεηζηηθά
πνιηηηθή, σο εθηνχηνπ ςεχηηθε. Καη εδψ επίζεο είκαζηε κπξνζηά απφ κηα
θαηεγνξία πνπ κπνξεί εχθνια λα γεληθνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε κέζνδν, ζε
θάζε είδνπο αλζξψπηλε ελέξγεηα. Δπηκέλσ ζην λα πσ φηη δελ κπνξεί λα
θαηεγνξεζεί κηα κέζνδνο γηα έιιεηςε πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κπνξνχλ
κνλάρα λα αλαπηπρζνχλ θξηηηθέο ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο εθαξκνγέο.
Απηέο νη ζηξαηεγηθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα είλαη βαζηζκέλεο πάλσ ζε
πνιηηηθά ζηνηρεία, ηφζν δηαρσξηζηηθά, ψζηε λα ππνβαζκίζνπλ ηα θνηλσληθά
θαη επαλαζηαηηθά λνήκαηα ηεο κεζφδνπ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, γηα
παξάδεηγκα, φηη νη κεηαξπζκίζεηο (RΙFΟRΜΔ) απνηεινχλ ην δπλαηφ ζηνηρείν
πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή δηαρείξεζε ηεο εμνπζίαο.
Γηα ηνλ ίδην ιφγν, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη ελδηάκεζνη αγψλεο κπνξνχλ
λα πξνζθεξζνχλ γηα κηα πνιηηηθή ρεηξαγψγηζε. Παξφια απηά απνηεινχλ
αγψλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ πνιινχο ζπληξφθνπο
θαη φιεο νη θξηηηθέο πνπ ηνπο αθνξνχλ αληηκεησπίδνπλ κνλάρα ηα
πξνβιήκαηα ηεο ρεηξαγσγηζήο ηνπο θαη δελ θηάλνπλ λα ηνπο αξλεζνχλ ζαλ
κέζνδν γηαηί είλαη πνιηηηθά κνιπζκέλνη. Γπζηπρψο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνλ έλνπιν αγψλα ελεξγνχλ ζπρλά ιφγνη πνπ είλαη ειάρηζηα
μεθάζαξνη, πνιιέο θνξέο πξνζσπηθήο θχζεο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ κηα
εθηίκεζε, εάλ φρη δηαρσξηζκέλε, ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθά αληηθεηκεληθή
πάλσ ζην πξφβιεκα.
Τπήξμε κηα ζπγθεθξηκέλε παηδηαξίζηηθε ηάζε κέζα ζε νξηζκέλεο δειψζεηο
πνπ ελαπφζεηαλ ηελ επαλαζηαηηθή πξσηνπνξία ζηελ νξγαλσκέλε βία, αιιά
επξφθεηην πεξί κηαο επηπνιαηφηεηαο πνπ έπξεπε λα εκβαζπλζεί απνθεχγνληαο
ηελ πξνζθπγή ζε ακνηβαίεο δειεηεξηψδεηο ξήμεηο θαη ζηεξεκέλεο απφ θάζε
πξαθηηθή ζεκαζία. Απφ ηελ κηα κεξηά αλαπηχρζεθε ε δσξεάλ επέθηαζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηεο απειεπζεξσηηθήο βίαο πνπ θαηέιεμε λα γίλεη θεληξηθή ε
κέζνδνο ηνπ έλνπινπ αγψλα. Απφ ηελ άιιε, κέζα ζηελ απφπεηξα λα
θξηηηθαξηζζνχλ νη παξάδνμεο απφςεηο απηήο ηεο θεληξηθφηεηαο, θαηέιεμε λα'
πεηαρζεί ζηελ ζάιαζζα φιε ε εκπεηξία ησλ βίαησλ αγψλσλ ηνπ
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, ζπκπεξαίλνληαο ην ηαμίδη ζηηο αθξνγπαιηέο ηνπ
εηξεληζκνχ θαη κέζα ζηηο ππαξμηαθέο αληηζέζεηο κηαο αβέβαηεο
θαζεκεξηλφηεηαο. Δάλ
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δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη κνλάρα κε ηελ πξνζθπγή ζηελ επαλαζηαηηθή βία
ζα κπνξέζεη λα ρηππεζεί ν ηαμηθφο ερζξφο θαη λα ηεζεί ππφ δπζθνιία έσο φηνπ
εηηεζεί ζηελ δηάξθεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ γεγνλφηνο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν δελ
ππάξρεη ακθηβνιία, φηη απηή ε πξνζθπγή ζηελ βία δελ επηβάιιεη ηνλ
απνθιεηζκφ ησλ άιισλ κεζφδσλ παξαρσξψληαο ηα πξνλφκηα κνλάρα ζε κηα
απφ απηέο. Καη απηφ γηαηί δελ είλαη αιήζεηα φηη ε βία είλαη έλα απνθιεηζηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ ηνπ έλνπινπ αγψλα. Καη ε πιεξνθνξία επίζεο,
ε ζεσξία, νη ελδηάκεζνη αγψλεο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα βίαηε ηνπνζέηεζε
(δειαδή λα κελ είλαη απιά ζπκβνιηθέο) θαη λα πξνηαζνχλ ζαλ εξέζηζκα σο
πξνο κηα απφθηεζε επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ
εθκεηαιιεπφκελσλ.
Υαξαθηεξίζηεθε νπηζζνδξνκηθή ε απφπεηξα εμφλησζεο ελφο ψζηε λα
επηκνξθσζνχλ ρίιηνη. Απηή ε ζέζε καο θαίλεηαη πνιχ ζσζηή, αιιά ην
πεξηερφκελν ηεο δξάζεο πνπ απνβιέπεη λα εμνληψζεη έλαλ ηαμηθφ ερζξφ δελ
πεξηθιείεηαη απιά κέζα ζε απηή ηελ πξννπηηθή. Γελ είλαη δπλαηφλ θπζηθά λα
ππάξρεη πξφθαζε πνπ λα ππνζηεξίδεη λα «επηκνξ-θψζεη» ηελ δνκή ηνπ
θξάηνπο. Αθφκε θαη επηηαρχλνληαο ηελ δηαδηθαζία εμφλησζεο νξηζκέλσλ
ππαιιήισλ ηνπ θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηνπ κεραληζκνχ
πεξηζπιινγήο ζπλαίλεζεο δελ κεηαθηλείηαη νχηε έλα ρηιηνζηφκεηξν ε ζρεηηθή
ιεηηνπξγία. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα αξλεζεί δχν γεγνλφηα κεγάιεο
ζεκαζίαο: ππώηο, πξφθεηηαη πάληνηε γηα έλαλ ηαμηθφ ερζξφ ιηγφηεξν, δεύηεπο,
ππάξρεη ζπλεηζθνξά ζε κηα άιιε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, πνιχ
δηαθνξεηηθή θαη πην πινχζηα, απηή ηελ θαηεπζπλφκελε πξνο ηνπο
εθκεηαιιεπφκελνπο πνπ βιέπνπλ δπλαηή ηελ πξννδεπηηθή εμφλησζε ησλ
ίδησλ ηνπο ησλ ηαμηθψλ ερζξψλ. Δπηζεκάλζεθε πνιιέο θνξέο ν πεξηνξηζκφο
ηνπ πξψηνπ απφ απηνχο ηνπο δχν ιφγνπο. Δηπψζεθε φηη ηελ ζέζε ελφο
εμνλησκέλνπ ερζξνχ ηελ παίξλεη έλαο άιινο. Τπνζηεξίρζεθε φηη δελ
ρξεηάδεηαη λα ρηππεζεί ην πξφζσπν πνπ θαιχπηεη κηα ιεηηνπξγία, αιιά λα
ηεζεί ππφ θαηεγνξία ε ίδηα ε ιεηηνπξγία. Όινη απηνί νη ιφγνη δελ πείζνπλ.
Μπνξνχλ λα είλαη αθφκα θαη ρξήζηκνη ιφγνη, αιιά ζεσξψ μεξνθέθαια, φηη
είλαη πάληνηε πξνηηκφηεξε ε εμφλησζε ελφο ηαμηθνχ ερζξνχ απφ κηα απιή
αφξηζηε θξηηηθή πάλσ ζηελ ιεηηνπξγία πνπ ν ίδηνο εμαζθεί. Καη έπεηηα δελ
είλαη απφιπην φηη ηα δχν πξάγκαηα πξέπεη νπσζδήπνηε λα βαδίζνπλ
μερσξηζηά. Όζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν ιφγν, εηπψζεθε φηη δελ πξέπεη λα
ππάξρεη αζρνιία ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε «επηκνξθσηηθψλ» κελπκάησλ
θαηεπζπλφκελσλ πξνο ηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο. Γελ ζπκθσλψ επίζεο θαη σο
πξνο απηφ ην ζεκείν. Οιφθιεξε ε επαλαζηαηηθή δξάζε είλαη έλα
επηκνξθσηηθφ ζρέδην κεγάιεο πνιππινθφηεηαο. Οη αληηζέζεηο πεγάδνπλ απφ
ην γεγνλφο φηη ζπρλά είκα-
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ζηε αλαγθαζκέλνη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο κεξηθέο απφςεηο ηεο ίδηαο ηεο
δξάζεο θαη απηέο νη απφςεηο, ζρεδφλ πάληνηε απνζπλδεκέλεο κεηαμχ ηνπο,
ζπλεηζθέξνπλ ζηηο κε θαηαλνήζεηο θαη ζηηο άρξεζηεο πνιεκηθέο.
Επίλογορ
Γελ ηξέθσ ςεπδαηζζήζεηο. Σα ιφγηα είλαη θαηαλνεηά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
δεκηνπξγεκέλε θαηάζηαζε. Γίλνπκε ζε απηά ρψξν θαη πίζηε κφλν αλ
εηζάγνληαη ζηα δηθά καο ζρήκαηα θαη ζηηο δηθέο καο πεπνηζήζεηο. Οη
κεραληζκνί άκπλαο απηνκαηνπνηνχληαη θαη απαγνξεχνπλ ηελ ίδηα ηελ ιήςε
ηνπ κελχκαηνο. Δάλ δελ ήηαλ έηζη, νη δηαθσηηζηέο ζα είραλ ήδε αιιάμεη ηνλ
θφζκν εδψ θαη δηαθφζηα ρξφληα.
πκβαίλεη γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο ιέεη φηη ε εηδηθή νξγάλσζε έρεη
αλάγθε απφ κέζα θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα θξνληίζεη λα ηα πξνκεζεπηεί,
ακέζσο ν θνπθφο πνπ δελ ζέιεη λα αθνχζεη κεηαθξάδεη ζηελ δηθή ηνπ
γιψζζα: χπνπηεο ρξεκαηνδνηήζεηο, παξνπζία μέλσλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ,
ζπλάζξνηζε θιεθηψλ θαη ινπνδπηψλ, παλεγχξηα θαη ζακπάληεο. Αλ θάπνηνο
ιέεη φηη ρξεηάδεηαη έλα ειάρηζην απηνπεηζαξρίαο θαη φηη δελ κπνξεί λα αθεζεί
ην φινλ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ακέζσο ν ίδηνο θνπθφο κεηαθξάδεη: αζθεηηθφο
γηαθσβηληζκφο, απζηεξφηεηα εηζαγγειέα, ππνηίκεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο,
έιιεηςε εζηθήο βάζεο, ρεηξαγψγηζε ησλ άιισλ, απαλζξσπηά. Αλ θάπνηνο πεη
φηη ε εμφλησζε, αθφκε θαη ε θπζηθή, ηνπ ηαμηθνχ ερζξνχ είλαη κηα ζσζηή
πξάμε απφ ηελ επαλαζηαηηθή ζθνπηά, ακέζσο ν θνπθφο κεηαθξάδεη:
αηκαηεξή ηξέια, επηδνθηκαζία ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζηξαηησηηθνχ δηθαζηεξίνπ, εθαξκνγή εθ ησλ πξαγκάησλ ηεο πνηλήο ηνπ ζαλάηνπ, έιιεηςε
εζηθψλ αξρψλ, κε θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ αλαπαξάγεη ηελ
ιεηηνπξγία πέξαλ ηνπ ππαιιήινπ.
Κακκηά ςεπδαίζζεζε σο εθηνχηνπ πάλσ ζην γεγνλφο φηη απηέο νη
εκβαζχλζεηο κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ θνπθακάξα απηψλ πνπ δελ ζέινπλ
λα αθνχζνπλ.

ΔΚΓΟΔΙ «Δπαλαζηαηηθή Απηννξγάλσζε»

1. πιινγηθφηεηα εξγαηψλ FARGAS
Ο αγψλαο ελάληηα ζηελ αλαδηάξζξσζε»
2. Άληνλ Πάλλεθνθ «Ο
πλδηθαιηζκφο»
3. Αιθξέλην Μπνλάλλν
«Θεσξία θαη Πξαθηηθή ηεο Δμέγεξζεο»
ΠΡΟ ΔΚΓΟΗ

4. ρνιείν θαη Μεηα-βηνκεραληθή
Κνηλσλία
5. Απηνλνκία ησλ παξαγσγηθψλ
ππξήλσλ βάζεο.
6. Δπαλαζηαηηθή αλαξρηθή
πιεξνθφξεζε.

