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Πλησιάζοντας προς το 3ο Συνέδριο της νΚΑ, ο διάλογος δείχνει να μην 
περιστρέφεται γύρω από την ΕΑΑΚ και  το φοιτητικό κίνημα όσο αναλογεί 
στην ίδια τη δράση μας  το προηγούμενο διάστημα αλλά και στην ίδια την 
κατανομή των δυνάμεων μας. Η απουσία θετικής πολιτικής πρότασης που να 
δίνει  διέξοδο νίκης στο φοιτητικό κίνημα, ενισχύεται μάλιστα από την 
απραξία στην οποία έχουν περιέλθει  οι μαζικές διαδικασίες του φοιτητικού 
κινήματος, και για τις οποίες έχει  ευθύνη και η νΚΑ ιδίως μετά το «άδοξο 
τέλος» του 2007.

Αυτό το φαινόμενο δεν προέκυψε από παρθενογέννεση. Η εγκατάλειψη 
της πάλης για ηγεμονία της επαναστατικής κάθε φορά αντίληψης στο 
κίνημα από έναν μέσο όρο σύνθεσης “κοπτοραπτικής” έχει επιδράσει με 
σαφείς όρους τόσο στα σχήματα όσο και στους αγωνιστές της ΕΑΑΚ. 
Χαρακτηριστικά συμπ τώματα αποτελούν , η απουσία πολιτικής 
αντιπαράθεσης , η ανάλωση σε οργανωτικού -διεκπαιρεωτικού τύπου 
συζητήσεις στα κατα τόπους σχήματα και  συντονιστικά ΕΑΑΚ. Με ακόμα 
πιο άσχημο τρόπο αυτή η διαδικασία επιδρά στο ίδιο το φοιτητικό κίνημα. 
Παρά την αναμφισβήτητη προσφορά του στους τελευταίους νεολαιίστικους 
κοινωνικούς αγώνες(Αναθεώρηση του Συντάγματος, Μάης-Ιούνης) έδειξε - 
ιδιαίτερα την τελευταία χρόνια - αν όχι  να σύρεται π ίσω από τις 
κινητοποιήσεις άλλων κοινωνικών στρωμάτων - τουλάχιστον να μην είναι ο 
πρωταγωνιστής των ίδιων των νεολαίστικών κοινωνικών αγώνων ( π. χ 
μεταναστευτικό, ασφαλιστικό, δημοκρατία). Αυτές οι ανεπάρκειες του 
φοιτητικού κινήματος και της ΕΑΑΚ έκφράστηκαν και κατά τη διάρκεια 
της εξέγερσης. Το φοιτητικό κίνημα (που το Γενάρη του 09) έδειξε να μην 
έχει αποκρυσταλώσει  σημαντικά πολιτικά κεκτημένα από την εξέγερση του 
Δεκέμβρη. Το φοιτητικό κίνημα θα μπορούσε - υπό άλλες προυποθέσεις και 
με μία επαναστατική πολιτική στόχευση δικιά μας - να συνεισφέρει  τα 
μέγιστα στους κοινωνικούς αγώνες της περιόδου (όντας ένα από τα πιο 
πρόσφορα πεδία παρέμβασης της επαναστατικής αριστεράς, λόγω των 



αγώνων του παρελθόντος αλλά και του συσχετισμού μας εκεί). Αλλά και 
αντίστροφα θα μπορούσε να διαλεχθεί  με το βάθεμα του πολιτικού πήχη της 
αμφισβήτησης του εργατικού και  του νεολαιίστικου κινήματος(Δεκέμβρης) 
όχι  για πάρει τον ηγετικό ρόλο στα κέντρα αγώνα της εξέγερσης(αυτό 
άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει σε μία κοινωνική εξέγερση)  αλλά για να 
μαζέψει  βαθύτερα πολιτικά καύσιμα και  να απαντήσει  με πιο συνολικούς 
όρους(τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά) τα πολιτικά ερώτημα που δεν 
κατάφερε να απαντήσει  στα δύο εκπαιδευτικά κινήματα, να καταφέρει εν 
τέλει να δημιουργήσει εκείνη την κοινωνική συμμαχία με τα πιο σκληρά 
εκμεταλλευόμενα κομμάτια από το κεφάλαιο, την νέα βάρδια και την 
σύγχρονη εργατική τάξη συνολικά. Το ποια είναι η αναγκαία πολιτική δεν 
μπορεί  να συγκεφαλαιωθεί  σε μία κριτική σωστών ή πραγματικών αιτημάτων 
(κειμενολογίας τελικά) αλλά συνδέεται με το πιο στόχο υπηρετούμε στο 
παρόν και με ποια πολιτική.

Εδώ θα πρέπει να ανιχνεύσουμε τη μήτρα αυτής της αναντιστοιχίας του 
φοιτητικού κινήματος τα τελευταία δύο χρόνια. Θα ήταν ανόητο να μην 
δούμε τη σαφή αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ φοιτητικού και 
νεολαίστικου/εργατικου κινήματος. Από τη μία ένα δομημένο(από εργατική 
σκοπιά) κίνημα - το οποίο έχει  καταφέρει σε ένα βαθμό να “σπάει” την αστική 
ηγεμονία, τις αποφάσεις των γενικών συνελέυσεων και να αντιστέκεται 
σχετικά νικηφόρα απένταντι στις προσπάθειες ενσωμάτωσης του. Από την 
άλλη ένα κατά βάση αδόμητο κίνημα όπου οι  αστικές δυνάμεις από τις 
αστικές πολιτικές νεολαίες μέχρι  τα ΜΜΕ και  την εργοδοσία αλωνίζουν 
ανενόχλητες και  επιβάλλουν - τις περισσότερες φορές -  τους δικούς τους 
όρους πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά. Παρόλη τη σημαντική διαφορά 
συσχετισμού, το Δεκέμβρη φανερώθηκε μία εκπληκτική αναντιστοιχία. Από 
τη μία το φοιτητικό κίνημα - δομημένο - με καλό συσχετισμό της Αριστεράς - 
να μένει  πολλές φορές θεατής των εξελίξεων. Και  από την άλλη τα πιο 
εργατικά και  εργαζόμενα στρώματα της νεολαίας να μπαίνουν δυναμικά στο 
προσκήνιο. Μήπως για κάποιες μέρες η “θολή”(όπως αναφέρεται σε κείμενα  
και τοποθετήσεις συντρόφων) νέα βάρδια έβαλε τα γυαλιά στο “νικηφόρο” 
φοιτητικό κίνημα; 

Οι  ανεπάρκειες και  τα όρια του φοιτητικού κινήματος δεν θα πρέπει  να 
μας οδηγήσουν σε μία μηδενιστική λογική για το φοιτητικό κίνημα. Αντίθετα 



θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην αυτοκριτική μας σχετικά με τα όρια - που 
πολλές φορές - οι  ίδιοι θέσαμε στο φοιτητικό κίνημα καθώς και  στον 
σχεδιασμό μας. Μία εύκολη και μικροαστικά ανυπόμονη ερμηνεία θα 
εξοβέλιζε την παραφωνία του Δεκέμβρη σαν ένα ξέσπασμα και θα κρατούσε 
στοιχεία από το φοιτητικό κίνημα χωρίς καμία κριτική/αυτοκριτική. Χωρίς να 
διαλέγεται τελικά με το υπόκειμενο της εξέγερσης, των κινημάτων και των 
μετώπων αλλά αντιμετωπίζοντας το με ένα στατικό τρόπο και κατ’επέκταση 
να το αποτιμά με ένα δυαδικό τρόπο είτε αποθέωσης είτε καταδίκης. 
Οδηγείται έτσι στην άκρατη αποδοχή των χαρακτηριστών που πήρε η ΕΑΑΚ 
και το φοιτητικό κίνημα μέχρι  και το 07. Δεν διαλέγεται  μαζί τους, χάνοντας 
την ιστορική φάση στην οποία γεννήθηκαν, το συσχετισμό, τις δυνατότητες, 
τα προτάγματα που εμείς βάλαμε αλλά και  τις αδυναμίες μας. Καταλήγει να 
τα μετατρέπει  σε λοκομοτίβα για τη χάραξη γραμμής σε κάθε χώρο/ φάση/ 
ζήτημα, από το ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθεις 
επανεκίνησης του φοιτητικού κινήματος μέχρι  την ερμηνεία του Δεκέμβρη. 
Μάλιστα φτάνει  να δικάζει το Δεκέμβρη(λες και  πρόκειται  για κόμμα) που 
δεν ακολούθησε τα χαρακτηριστικά αυτών των κινημάτων . Που δεν 
κλιμάκωσε σε κάποιες φάσεις . Που δεν είχε αιχμές αλλά διάχυτη 
αμφισβήτηση. Που δεν υιοθετησε μεταρρυθμιστικά αιτήματα αλλά αρνήθηκε 
συνολικά. Που δεν είχε θεσμικά αναγνωρισμένα όργανα διεύθυνσης του 
αγώνα. Που δεν ρώτησε την Αριστερά[και την ενότητα της] για το αν θα 
γεννηθεί τελικά. Που δεν είχε μέλη του συλλόγου στα κέντρα αγώνα και δεν 
υποδεχόταν μόνο εκλεγμένους συνδικαλιστές.
Μια τέτοια μονοδιάστατη αποτίμηση των κινημάτων και της εξέγερσης, 

μπορεί  να χρησιμοποιηθεί εύκολα για μία επιστροφή στα σχήματα του 
ρεφορμιστικού μαρξισμού. Περιορίζει τους αγώνες μόνο στα όρια που θέτει 
το αστικό κράτος και σε μεταρρυθμιστικά αιτήματα . Μένει στο 
συνελεύσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις εν μέσω εξέγερσης . Κάνει μόνο 
συνδικαλιστική και όχι πολιτική πάλη στις μάζες εν μέσω  βαθιάς κρίσης του 
συστήματος . Βγάζοντας τον στην πράξη και στην καθημερινή πάλη 
ρεφορμισμό, από την πόρτα στον όνομα ενός γενικόλογου “ριζοσπαστισμού 
των κινημάτων” καταλήγει να τον βάζει  απο τον παράθυρο.  Μετατρέπει την 
“κομμουνιστική προοπ τική ” σε μεσσιανικό όνειρο που μόνο οι 
αυτοαποκαλούμενες κομμουνιστικές οργανώσεις αγγίζουν , το 
“αντικαπιταλιστικό ρεύμα” σε πολιτικά μέτωπα συμμαχιών και πετάει  στα 
κινήματα μόνο τα αποφάγια ενός γενικόλογου ριζοσπαστισμού. Βάζει τελικά 



από το παραθυρό , αυτό που γνωρίσε ο κόσμος της αριστεράς, το 
διασπασμένο πολιτικό υποκείμενο(κόμμα-παράταξη-εκλογές) από το οποίο 
χωρίσαμε στο 1ο Συνέδριο, την διάσπαση πολιτικού και  οικονομικού αγώνα. 
“Κομμουνισμός” για τα μέλη, “Αντικαπιταλισμός” ή κάποιες φόρες 
“Συνδικαλισμός” για το μέτωπο, “Ριζοσπαστισμός” για το κίνημα. Μία 
αρκετή εύπλαστη/θολή γραμμή που αποδέχεται όμως ότι τα κινήματα στο 
σήμερα μπορούν μονάχα να περιοριστούν σε μεταρρυθμιστικά αιτήματα/
μπλοκαρίσματα. Καταλήγει τελικά να απονεκρώνει αντί να επαναθεμελιώνει 
το κομμουνισμό που αναβλήζει  στο σήμερα, την ίδια την αντικαπιταλιστική 
κίνηση της τάξης. Πέρα από το ότι αυτό το σχήμα σφίζει από αντιφάσεις, η 
βασική προβληματική του είναι ότι  περιορίζει τους αγώνες μόνο στα όρια που 
θέτει το αστικό κράτος και σε μεταρρυθμιστικά αιτήματα. Και όταν αυτό το 
σχήμα συντρίβεται από την κίνηση της τάξης, κοιτάζει  αμήχανα και 
εφευρίσκει σιδηροδρόμους για να περιγράψει  αυτό που ο λαός αποκαλεί 
εξέγερση. 

Μετά την εξέγερση δεν έχει τόσο αξία να δούμε μόνο τα λάθη που κάναμε 
κατά τη διάρκεια της (που ως ένα βαθμό είναι και λογικό για το “ύψος” μας) 
αλλά την επόμενη μέρα της εξέγερσης κατά πόσο με το κριτήριο της πράξης 
και της επαναστατικής δράσης καταφέραμε να αντιληφθούμε την ποιοτική 
τομή που άφησε πίσω του ο Δεκέμβρης στα ερωτήματα που άνοιξαν και  κατά 
πόσο δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Και  αν ο Λένιν σημείωνε το 
προφανές, “Πρέπει να θυμόμαστε πως κάθε λαικό κίνημα παρουσιάζει 
ατελείωτη ποικιλία μορφών, επεξεργαζόμενο συνεχώς νέες, απορρίπτοντας τις 
παλιές, τροποποιώντας είτε συνδυάζοντας παλιές και νέες μορφές. Και χρέος 
μας είναι να παίρνουμε ενεργό μέρος σ’αυτό το προτσές της επεξεργασίας των 
μεθόδων και των μέσων πάλης”, τότε σίγουρα βαδίζουμε προς λάθος 
κατεύθυνση . Τη στιγμή που κομμάτια της τάξης προσπάθησαν να 
συντονιστούν πέρα και έξω  από τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό, εμείς 
επιλέγουμε να παγώνουμε την αυτοτελή δράση μας για το νέο εργατικό 
κίνημα και ανάγουμε σε μέτρο κριτικής στις σύμμαχες δυνάμεις και 
ορισμού της δράσης μας, το “κεκτημένο” της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αν ο Δεκέμβρης 
βροντοφώναξε το “Δεν πάει  άλλο” εμείς την επόμενη μέρα αντί να 
απαντήσουμε πως θα πάει  αλλιώς, επαναλάβαμε μονότονα το ίδιο “Δεν πάει 
άλλο”. Μετά τον Δεκέμβρη, η αποκλείστική στοχευση του κεφαλαίου, στο 
επ ίπ εδο της ιδεολογίας , είναι το πολιτικό ζητουμενο της εθνικής 



συναινεσης. Απέναντι σ αυτο το ιδεολόγημα, που σημαινει την υποταγη 
κάθε ταξικής διεκδίκησης στα όρια του "εφικτού", οι απαντησεις που 
ωφειλει να δωσει μια επαναστατική Αριστερα, είναι στο πεδίο του 
"ανεφικτου" για το σύστημα.

Δεν υπάρχουν ιδέες - υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες - κι 
αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.

Ν.Καζαντζάκης

Οι  αδυναμίες του φοιτητικού κινήματος, της ΕΑΑΚ και των αναλύσεων 
μας, δεν πρέπει όμως να μας οδηγήσουν σε ένα μηδενισμό από την ανάποδη. 
Μηδενισμού της προσφοράς του φοιτητικού κινήματος. Αν θέλουμε να 
είμαστε δίκαιοι μάλιστα, θα πρέπει  να δούμε ότι  οι δυνάμεις μας υποτίμησαν 
το φοιτητικό κίνημα. Δεν είδαν, αυτό που ένας σύντροφος είχε πει  με πολύ 
απλά λόγια: “Το φοιτητικό κίνημα τις μέρες των καταλήψεων είχε πάρει 
στις πλάτες του ολόκληρη την κοινωνία” . Δεν μπορούμε τελικά να 
αποτιμούμε μονοκονδυλιά το φοιτητικό κίνημα. Από τη μία φανέρωσε 
αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά στις πιο μάχιμες στιγμές του εκφράζοντας 
για πρώτη φορά τα θέλω και  τις ανάγκες της νέας εργατικής βάρδιας, 
αμφισβητώντας δομές και  περιεχόμενα σύμμετρα προς το σύστημα. Από την 
άλλη δεν κατάφερε να επικοινωνήσει  και να συνδεθεί με όρους πράξης με 
τον κοσμο της εργασίας και  τους νέους εργαζόμενους. Τελικά, θα πρέπει να 
αποτιμήσουμε με θετικό τρόπο το φοιτητικό κίνημα θέτοντας εκείνο το 
πρόγραμμα πάλης που θα καταφέρει  να διαμορφώσει  μία επαναστατική 
πολιτική στο σήμερα.

Αν   κάτι διαπνέει  τόσο τις δύο εκρήξεις των φοιτητών όσο και την εξέγερση 
του Δεκέμβρη είναι  ότι άντλησαν παραστάσεις από τη νέα βάρδια της 
εργατικής τάξης. Πυρήνας του νεολαιίστικου κινήματος του   06 και του 07 
και τις εξέγερσης του Δεκέμβρη είναι μία γενιά που πλειοψηφικά δεν έχει 
τίποτα για να υπερασπιστεί. Αυτό το χαρακτηριστικό, έδωσε σε αυτά τα τρία 
συμβάντα το χαρακτήρα της άρνησης στο έναν ή τον άλλο βαθμό του 
παρόντος και του μέλλοντος της νεολαίας και του εργαζόμενου κόσμου. 
Αυτή η άρνηση πήρε καθολικά χαρακτηριστικά με πιο έντονο τρόπο κατά τη 
διάρκεια της εξέγερσης του Δεκέμβρη. Εκεί εδράζεται  και ο λόγος που όλοι 
οι  πολιτικοί χώροι από την αντικαπ ιταλιστική αυτονομία και την 



επαναστατική αριστερά μέχρι την καθεστωτική αριστερά , αν και 
προσπάθησαν να θέσουν (καλοπροαίρετα) πολιτικά αιτήματα και στοχοθεσία 
στην εξέργεση τις περισσότερες φορές δεν τα κατάφεραν. Είναι  ακριβώς το 
τραγελαφικό γεγονός ενός κινήματος που πέρνει  χαρακτηριστικά καθολικής 
άρνησης του παρόντος και  η αριστερά επιμένει  να εγκλωβίσει τις αρνήσεις 
του σε επ ιμέρους αιχμές / πτυχές της επ ίθεσης του κράτους και του 
κεφαλαίου . Αυτό το αντιφατικό χαρακτηριστικό αποτυπώθηκε 
χαρακτηριστικά στο ότι  οι  πολιτικές δυνάμεις της εξέγερσης ζητούσαν μόνο 
αυξήσεις στους μισθούς και καλούσαν σε αυτά τα αιτήματα ένα κοινωνικό 
υποκείμενο που τι μία στιγμή είναι  άνεργο και  την άλλη μπορεί να κάνει  δύο 
δουλειές. Προφανώς αν κάτι  φανερώνεται  λάθος εδώ, σίγουρα δεν είναι  η 
πρόθεση της Αριστεράς να κατακτήσει  καλύτερους μισθούς στο σήμερα αλλά 
το ότι δεν συνέδεσε αυτά τα αιτήματα με ένα πλαίσιο συνολική ρήξης. Που 
δεν μπόλιασε τελικά τις διεκδικήσεις της με την άρνηση των αιτιών της 
επίθεσης του κεφαλαίου αλλά έμεινε στην απόκρουση των συνεπειών της.

 Στα αμιγώς φοιτητοκεντρικά αιτήματα η ίδια αντίφαση εκφράστηκε από την 
υπεράσπιση ή τη διέυρυνση επαγγελματικών δικαιωμάτων τη στιγμή που οι 
απολύσεις επ ελαύνουν και  οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
αντικαθίστανται από ατομικές διαπραγματεύσεις . Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι  το ¨ταμπούρωμα¨ πίσω από το αρ.16 και  η φοβικότητα 
από την συντριπτική πλειοψηφία της αριστεράς να συγκρουστεί  με την 
αναθεώρηση συνολικά. Ή η καταδίκη του νέου νόμου πλαίσιο μερικές φορές 
μεταφραζόταν σε υπεράσπιση του παλιού “καλού” δημόσιου πανεπιστημίου 
(λες και μας έκανε).

Άλλωστε και  η ίδια η ανάλυση μας για το επιχειρηματικό πανέπιστήμια (όσο 
“πεπαλαιωμενη” και αν προβάλεται από καποιους συντρόφους) φανερώνει 
κεντρικά στοιχεία που ενισχύονται στο σήμερα και πρέπει  να τα λάβουμε 
υπόψιν μας στη χάραξη γραμμης . Άραγε υπάρχει κάτι το οποίο 
υπερασπιζόμαστε από το υπάρχον πανεπιστήμιο; Και αυτό σημαίνει  ότι τα 
φοιτητικά κινήματα του προηγούμενου διαστήματος υπερασπίζονταν το 
υπάρχον;;; Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει! Αυτό το οποίο διαβάζουμε 
συλλογικά από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά είναι  ότι το σημερινό 
πανεπιστήμιο (και η εκπαίδευση και η έρευνα στο σύνολο τους) είναι 
οργανικά υποταγμένες στο κεφάλαιο. Κατ’ επέκταση στο σήμερα δεν 
μπορούμε να υπερασπίζομαστε πτυχές του επιχειρηματικού πανεπιστημίου 



(στο βαθμό που δεχομαστε ότι  είναι επιχειρηματικό). Τίθεται το ζήτημα 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ και όχι υπεράσπισης μίας άλλης εκπαίδευσης και έρευνας. 
Σε ένα επιχειρηματικό πανεπίστημιο δεν έχει νόημα να συγκεντρώνεις την 
πολιτική σου γύρω από την υπεράσπιση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου 
αλλά γύρω από τη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ εκπαίδευσης πραγματικά  ανεξάρτητης 
από το κεφάλαιο και εξαρτημένης από την εργατική τάξη. Αν μπορούμε να 
δούμε την εκπαίδευσης που ζητάμε να διεκδικείται  στα πλαίσια του 
ολοκληρωτικού καπιταλισμού και του αστικού κράτος τότε είτε θα πρέπει  να 
θεωρήσουμε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι επιχειρηματικό είτε τελικά δεν 
βάζουμε ούτε προοπτικά το επαναστατικό ζήτημα.

Αυτό το χαρακτηριστικό της νεάς βάρδιας, που αποτέλεσε την πηγή γέννησης 
της καθολικής άρνησης του παρόντος της θα πρέπει να αποτελέσει το έδαφος 
επάνω στο οποίο μπορούμε να συγκροτήσουμε μία σύγχρονη χάρτα αναγκών 
και δικαιωμάτων με βάση ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Τόσο η ανάλυση μας 
για τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό, τα χαρακτηριστικά του που εντείνονται 
εν μέσω της πιο βαθιάς κρίσης του αλλά και το κοινό χαρακτηριστικό της 
καθολικής άρνησης που φανερώνεται σε κάθε αγώνα της νεολαίας, δεν 
μπορούν να οδηγούν στο π εριορισμό των αντικαπ ιταλιστικών 
χαρακτηριστικών μόνο στα εκάστοτε πολιτικά μορφώματα της ρ.α. Τα 
αποφάγια του οικονομικού αγώνα με ένα αρωματικό π εριτύλιγμα 
“ριζοσπαστισμού” δεν μπορούν να συγκροτήσουν στις δοσμένες συνθήκες 
ένα νικηφόρο μέτωπο της νεολαίας. Όσο και αν το επικαλούνται δεν 
καταφέρνουν να ενοποιήσουν τις επιμέρους αντιστάσεις. Είναι  όρος και 
προυπόθεση η αντικαπιταλιστική και  η επαναστατική πάλη να κατέβει στις 
ίδιες τις μάζες για να έχουμε τη δυνατότητα νικηφόρων συγκρούσεων με το 
κεφάλαιο. Πέρα από το ποιος είναι  ο συσχετισμός και πέρα από τους 
εικονικούς κόσμους που επιλέγει κάθε φορά η αριστερά να δημιουργεί το 
κρίτήριο παραμένει  το ίδιο και  είναι διαμορφωνένο από την ίδια την υλική 
πραγματικότητα του καπιταλισμού και του κοινωνικού υποκειμένου.

Οπότε αν κάτι θα πρέπει να ιεραρχήσουμε είναι  το πως κάνοντας κριτική 
αποτίμηση των κινημάτων ως τώρα θα καταφέρουμε να ορίσουμε εκείνο το 
κριτήριο χάραξης γραμμής και προγραμμάτων πάλης ώστε να 
χειραφετούνται  τα αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά του κινήματος, ώστε οι 
τάσεις καθολικής άρνησης να παίρνουν μορφή έμπρακτης σύγκρουσης και 
ρήξης με τους νόμους του κεφαλαίου. Εδω θα πρεπει  να επαναφέρουμε ένα 



μάλλον κάπως ξεχασμένο πλέον στοιχείο, πως η χάραξη της αναγκαίας για 
την εργατική τάξη και την νεολαία πολιτικής γραμμής πολλές φορες 
ενδεχομένως να μας βρει  μόνους. Αυτή η μοναξιά ,στο βαθμό που δεν 
στοιχειοθετείται  από μια στείρα και  τελικά αντιδιαλεκτική πολεμική σε ότι 
κινείται  και φερει τον τιτλό “Αριστερα”, δεν θα πρεπει  ούτε να μας φοβίζει 
ούτε να μας απογοητεύει. Αν δεχτούμε μάλιστα αυτό που λέει  η Ρόζα 
Λουξενμπουργκ πως “οι πλειοψηφίες δεν δημιουργούν επαναστατική 
κατάσταση αλλά η επαναστατική κατάσταση δημιουργεί πλειοψηφίες”, 
μόνον ως βαθιά ελπίδα για το μέλλον που αναβλύζει  θα μπορούσαμε να 
δούμε αυτή την ενδεχόμενη μοναξιά -χωρις να θέλει κανεις να υπονοήσει πως 
οι  μαναχικοι δρομοι είναι απαραίτητοι προϋπόθεση για την  επαναστατική 
πολιτική στο σήμερα. Άλλα πρέπει να επισημανθεί  πως θεμελιακό κριτήριο 
της πολιτικής σου προτασης στο σήμερα οφείλει να είναι  το κοινωνικά 
αναγκαίο και θα πρέπει  να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε ακόμα και  αν 
χρειασθεί να σπάσουμε τις ούτως ή άλλως μετεώρες πολιτικές και 
κινηματικές μας συμμαχίες . Επ ιδιώκοντας πάντα την ηγεμονία της 
επαναστατικής – χειραφετικής τάσης στο κίνημα. 

Τίθεται το ζήτημα το πως τελικά θα στοιχειοθετήσούμε στο σήμερα αιτήματα  
επαναστατικής αντικαπιταλιστικής χειραφέτησης της νεολαίας, τα οποία δεν 
θα μένουν προτάσεις σε κείμενο αλλά θα δένουν οργανικά με την 
καθημερινή πάλη. Τα προγράμματα πάλης που διαμορφώνονται στους 
εκάστοτε νεολαιίστικους χώρους -ξεκινώντας από το φοιτητικό που έχουμε 
τις περισσότερες δυνάμεις- , οι διεκδικήσεις που προτάσσουμε, θα πρέπει  να 
αμφισβητούν στο τώρα την εκμετάλλευση, την αστική εξουσία και  την 
ατομική ιδιοκτησία.  Το πρόταγμα της απελευθερωτικής παιδείας δεν  μπορεί 
να αποτελεί  στοιχείο προς εσωτερική κατανάλωση αλλά στοιχείο προς 
ανάπτυξη για να ξεδιπλωθεί στο ίδιο το νεολαίστικο κίνημα. 

 Εδω να είμαστε ειλικρινεις με την εργατική ταξη. Δεν θα νικήσουμε όσο η 
καπιταλιστική αναπτυξη σαρωνει τις αναγκες μας. Δεν θα νικήσουμε με καμία 
κυβέρνηση και σε καμία καλπη. Και τέλος δεν θα νικήσουμε αν δεν 
διαμορφώσουμε το γηπ εδο μεσα στους χωρους δουλειας μιας αλλης 
εργατικής εξουσιας. Καμιά διεκδίκηση δεν μπορεί να ακουστεί με ρεαλισμό 
στα αυτιά των εργαζομένων αν δεν επιχειρηματολογήσει το πως μπορει να 
ικανοποιηθεί.



Η αναγκαία επαναστατική απειλη για να νικήσουμε δεν είναι το χρονικό 
διαστημα πριν γινει η επανασταση. Είναι το κριτηριο με το οποιο ο αγωνας 
των εργαζομενων και της νεολαιας δεν ενσωματώνεται αλλα και δεν 
υποχωρει απέναντι στην αστική κρατική μηχανη. Άρα ακόμη και η 
μικρότερη επιτυχία μας κρίνεται στο κατα πόσο το κινημα σε τελικη αναλυση 
(και οχι η αριστερα, ή τα μετωπα μοναχα), μπορει να βάλει αυτα τα νικηφορα 
αιτήματα και "να κουβαλήσει στις πλατες του όλη την κοινωνια" ενοποιώντας 
την. Γι αυτο (εστω εν μερει) νικησε το φοιτητικό κίνημα του 06 07. Γι αυτό 
όμως και οδηγηθηκε σε αδοξο τελος, γι αυτο και δεν εχει καταφέρει να 
επανεμφανιστει, για την ωρα.

Τελικά, οι πολιτικές αντιλήψεις που αρνούνται την αντικαπιταλιστική 
επαναστατική στο όνομα νησίδων είναι αυτές που βλέπουν δημόσια 
εκπαίδευση,δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες τράπεζες να λειτουργόυν 
κάτω  από την αιγίδα του αστικού κράτους. Και  το κάνουν και πρόγραμμα 
τους. Αν κάποιος αρνείται  την αντικαπιταλιστική επανάσταση, στο όνομα 
νησίδων, είναι αυτός που μεταφράζει τις παροδικές σποραδικές παροχές του 
αστικού συνασπ ισμού εξουσίας σε λίγες κοινωνικές ομάδες για τη 
συγκρότηση της κοινωνικής συνοχής , στη δυνατότητα να “δώσει ” ο 
σημερινός καπιταλισμός χωρίς επαναστατική απειλή. Είναι  “νησίδα”, να λες 
ότι τα αντικαπιταλιστικά αιτήματα δεν χωράνε στο σήμερα. Να βλέπεις ότι  οι 
κατακτήσεις θα έρθουν από το αστικό κράτος. Εκτός και αν θεωρούμε ότι ο 
καπιταλισμός δεν είναι και τόσο ολοκληρωτικός και  η κρίση όχι  και  τόσο 
δομική. Διαφορετικά, τίθεται το ζήτημα αντικαπιταλιστικών αιτημάτων στο 
τώρα και των υλικών δρόμων υπαρκτών κατακτήσεων στο τώρα κάτω  από 
αυτές τις συνθήκες.  Και η προσπάθεια να απαντήσουμε σε αυτό, με τη 
χάραξη του αναγκαίου προγράμματος και των αναγκαιών μορφών πάλης, 
μας διαχωρίζει από ουτοπικές αντιλήψεις νησίδων ή παραδείσων που ζουν 
μονάχα στη προοπτική μας.

Στο μέτωπο των πανεπιστημίων τίθεται το ζήτημα το πως η πολιτική μας 
αντίληψη θα ξεδιπλώνεται από δύο πράγματα. Την αντιπαράθεση κάθε φορά 
με τον αστικό συνασπισμό εξουσίας και την ταύτοχρονη προβολή μίας 
χάρτας αναγκών και δικαιωμάτων αναδεικνύοντας σε κάθε φάση καμπή και 
ζήτημα ότι οι  πραγματικές μας ανάγκες και  επιθυμίες δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Σημαίνει  αιτήματα 
διεκδίκησεις που θα αμφισβητούν την αστική εξουσία, την εκμετάλλευση και 



την ατομική ιδιοκτησία. Η συγκρότηση αιτημάτων είτε γύρω από μικρά είτε 
γύρω από μεγάλα ζητήματα που θα αμφισβητούν τους πυλώνες του 
συστήματος σημαίνει αντικαπιταλιστικό μπόλιασμα των αγώνων. Σημαίνει 
επίσης ότι θα παλεύουμε για να μην μένει ο αγώνας των σχημάτων 
συνδικαλιστικός αλλά να είναι βαθιά πολιτικός. Η πολιτική μάχη στις 
σχολές είναι διαρκές επίδικο και όχι αρωματικό περιτύλγμα στα εκάστοτε 
αγώνες. Σημαίνει συγκρότηση με όρους αντικαπιταλιστικής επαναστατικής 
φυσιογνωμίας  στα πανεπιστήμια και όχι αναπαραγωγή κουβέντας που 
μένει στα όρια του τακτικισμού μέσα στα σχήματα. Οποιαδήποτε κριτική σε 
αυτή την αντίληψη την προβοκάρει λέγοντας ότι σημαίνει την επανάληψη της 
λέξης επανάστασης είναι απλά ανάξια σχολιασμού και αποφεύγει τον 
διάλογο και την αντιπαράθεση. 

Στο επίπεδο της μορφής, μία προσπάθεια για ένα αντικαπιταλιστικό φοιτητικό 
κίνημα σημαίνει  πάλη για δομές που δεν θα π εριορίζονται στην 
συνδικαλιστική αντιπαράθεση με τη κράτος . Αν κάτι πρέπ ει να 
κουβεντιάσουμε για τις δομές οργάνωσης του φοιτητικού κινήματος και  το 
συντονιστικό Γ.Σ  δεν είναι τόσο η πιο συγκεντρωτική δομή του. Προφανώς 
και θα πρέπει να διεκδικήσουμε την εκλογή αιρετών και ανακλητών 
αντιπροσώπων όταν αυτό θα αποτελεί  ενίσχυση των χαρακτηριστικών 
εργατικής δημοκρατίας μέσα στο φοιτητικό κίνημα και τη ριζική σύγκρουση 
με την ύπαρξη των Δ.Σ. Κεντρικό χαρακτηριστικό των δομών εργατικής 
δημοκρατίας δεν είναι  όμως η εκλογή αντιπροσώπων. Είναι το σε ποιο βαθμό 
τοπικά και κεντρικά θέτουν το ζήτημα της ενοποίησης της τάξης απένταντι 
στα συμφέροντα του κεφαλαίου και παράλληλα αποτελούν μορφές εν 
σπέρματι δυαδικής εξουσίας. Οπότε κεντρικό χαρακτηριστικό για τέτοιες 
δομές είναι η ενίσχυση του περιεχομένου και  το ξεπέρασμα της απλά 
συνδικαλιστικής πάλης τοπικά και κεντρικά. Από την διεκδίκηση της 
εξουσίας και  της ιδιοκτησίας επάνω στη γνώση, την κριτική του τι και  γιατί 
παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο μέχρι την ενίσχυση της δυνατότητας 
συνονισμού με τη νέα βάρδια, άλλα κομμάτια της νεολαίας, σπουδάζουσας 
και μη και την εργατική τάξη συνολικά. Αν κάτι  έδειξε ο Δεκέμβρης είναι  ότι 
σίγουρα δεν μας έλειπ ε απλά ένα ευέλικτο κλιμάκιο εκλεγμένων 
αντιπροσώπων από το φοιτητικό κίνημα για να συγκροτήσει μέτωπο με τον 
κόσμο που βγήκε στο δρόμο. Μας έλειπε η συγκρότηση πιο βαθιών 



αντικαπιταλιστικών χαρακτηριστικών στο φοιτητικό κίνημα και δομών 
εργατικής δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, κάθε κουβέντα για τη δομή του 
φοιτητικού κινήματος ξεκομμένη από το περιεχόμενο που θα διαρθρωνεται 
από αυτή τη δομή είναι ανεπαρκής και δεν έχει σχέση με την έννοια της 
εργατικής δημοκρατίας . Δεν κουβεντιάζουμε την π ιο “δημοκρατική” 
οργάνωση του φοιτητικού κινήματος όταν κουβεντιάζουμε τις δομές του. 
Κουβεντιάζουμε για εκείνες τις δομές που μπορούν να εκφράσουν 
επαναστατικά και αντικαπιταλιστικά αιτήματα στο σήμερα, να αποτελούν 
σπερματικά δομές δυαδικής εξουσίας και να δίνουν τη δυνατότητα 
συγκρότησης μετώπου με τη σύγχρονη εργατική τάξη και νεολαία. Θέλουμε 
απλά ένα πιο δημοκρατικό συνδικαλιστικό κίνημα στο σήμερα ή θέλουμε 
φοιτητικό κίνημα κομμάτι ενός κινήματος νεολαίας με αντικαπιταλιστικά 
χαρακτηριστικά;

Τέλος οφείλουμε να δούμε και  κάποια ζητήματα όσον αφορά την ίδια την 
ΕΑΑΚ και την πορεία της τουλαχιστον απο το περιβόητο Πασχα του 2007 
έως τα τώρα. Άν και οι  αιτίες δεν ξεκινούν απο έκει  άλλα είναι βαθύτερες και 
χρονικά μάλλον απροσδιόριστες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια 
ενα κατα την αποψή μας θεμελιακό για το μόρφωμα ερώτημα : αποτελεί η 
ΕΑΑΚ την επαναστατική – αντικαπιταλιστική δύναμη εντός του φοιτητικού 
κινήματος; οι όροι επαναστατικής ηγεμονίας εντός υπάρχουν με υλικούς και 
πολιτικούς όρους; Ή όταν επιβαλλονται συνηθως επιβάλλονται με κυρίως 
οργανωτικούς. Σε αυτά τα ερωτήματα δεν χωρουν οργανωτικού τύπου 
λύσεις . Αν θέλουμε να δούμε την ιστορια στο μποϊ που μας αρμόζει θα 
πρέπει να δούμε το πως θα επανασυγκροτηθεί η αντικαπιταλιστική πτέρυγα 
του φοιτητικού κινήματος στα εξης 5 βασικά στοιχεία. Πρώτο αταλάντευτη 
πολιτική σταση ενάντια σε ΠΑΣΟΚ , ΝΔ. Δεύτερο αντικαπιταλιστικό – 
αντιΕΕ πολιτικό περιεχόμενο . Τρίτο πάλη για ένα αντικαπ ιταλιστικό 
φοιτητικό κίνημα εργατικής κατεύθυνσης. Τέταρτο πλέρια και  ακέραια 
αναπ τυξη της λογικής του νέου εργατικού κινήματος χωρίς καμία 
ταλάντευση για τον κυβερνητικό συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. 
Πέμπ το πολιτικό στίγμα οικοδόμησης πανκοινωνικού μετώπου της 
πλειττόμενης πλειοψηφίας σε όλα τα ζητήματα ( παιδεια , εργασία , 
δημοκρατία, περιβάλλον κ.λπ). 



Πάνω στα ματωμένα πουκάμισα των σκοτωμένων

εμείς καθόμασταν τα βράδια

και ζωγραφίζαμε σκηνές από την αυριανή ευτυχία του κόσμου.

Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας.

Τ.Λειβαδίτης

κείμενο διαλόγου για το 3ο Συνέδριο της ν.Κ.Α

Κώττας Δημήτρης -  οργάνωση βάσης Πολυτεχνείου, νΚΑ Πάτρας

Χαϊκάλης Σπύρος -   οργάνωση βάσης Πολυτεχνείου, νΚΑ Πάτρας


