
Ννέκβξεο 1973 – Ννέκβξεο 2017 

Τη θξαηάκε θαη ηη όρη;  

Τη έρεη παιηώζεη θαη ηη είλαη δηαρξνληθό; 

 
 

Ζ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ζεκαηνδόηεζε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα κηα πξνεγνύκελε επνρή, απηήλ ηνπ 

κεηεκθπιηαθνύ θξάηνπο πνπ θνξπθώζεθε κε ηε ζηξαηησηηθή Φνύληα, ηελ επνρή ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θνηλσληθώλ 

θξνλεκάησλ, ηνπ αλνηρηνύ αληηθνκκνπληζκνύ, ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ ξεβαλζηζκνύ ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ 

εζληθόθξνλσο εζληθνύ θνξκνύ απέλαληη ζηηο θόθθηλεο ζεκαίεο, ηνπο “ζπλνδνηπόξνπο” θαη θπξίσο ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εηηεκέλνπο ΔΛΑΣίηεο θαη καρεηέο ηνπ ΓΣΔ πνπ ζήθσζαλ θεθάιη θαη δηεθδίθεζαλ ηελ εμνπζία -παξόιεο ηηο 

Καδέξηεο θαη ηηο Βάξθηδεο- από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ ΄44 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ '49.  

Ζ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ εγθαηλίαζε ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Μηα επνρή έληνλσλ 

θνηλσληθώλ αγώλσλ, πνιηηηθώλ δηεξγαζηώλ, ηδενινγηθώλ αλαδεηήζεσλ θαη δηακόξθσζεο ησλ λέσλ επαλαζηαηηθώλ 

πξσηνπνξηώλ εθείλεο ηεο επνρήο, κηαο επνρήο πνπ νη ηαμηθνί αγώλεο δηεμήρζεζαλ ζε λέν πιαίζην, κε λέεο γεληέο ζην 

πξνζθήλην, κε δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά εξγαιεία ζε ζρέζε κε ηελ επνρή ησλ Παγθνζκίσλ Πνιέκσλ θαη 

ηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα, ζην θόλην ηνπ Μάε ηνπ '68, ηνπ πνιέκνπ ηνπ  Βηεηλάκ θαη πνιιώλ άιισλ αγώλσλ, 

εμεγέξζεσλ θη επαλαζηάζεσλ ηεο ηζηνξηθήο πεξηόδνπ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ.  Μηα επνρή θαηά ηελ νπνία -κέζα από 

αγώλεο θαη ζπγθξνύζεηο, ήηηεο θαη θαη ζπκβηβαζκνύο- δηακνξθώζεθε ηειηθά κε ρξνλνθαζπζηέξεζε ε ειιεληθή 

εθδνρή ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ θαη κνξθνπνηήζεθε πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά θαη ε Αξηζηεξά 

ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηεο. 

44 ρξόληα κεηά, θαη ε πξαγκαηηθόηεηα γύξσ καο καξηπξά -γηα όπνηνλ έρεη κάηηα λα δεη θαη θαζαξό κπαιό γηα λα 

ζθεθηεί- όηη ε επνρή πνπ -ζπκβνιηθά- άλνημε κε ηνλ Ννέκβξε ηνπ ΄73 έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί.  
 

Τν κεηαπνιεκηθό θνηλσληθό ζπκβόιαην πνπ θαλνλαξρνύζε ηνλ ηαμηθό αληαγσληζκό θαη νξηνζεηνύζε ηελ ηαμηθή 

πάιε ζηηο κεηαπνιεκηθέο δπηηθνεπξσπατθέο θνηλσλίεο-επαξρίεο ηεο ακεξηθαλνθξαηνύκελεο ηκπεξηαιηζηηθήο 

Απηνθξαηνξίαο, θαηεδαθίδεηαη παληνύ ζηελ Δπξώπε, κε πξσηνβνπιία ηνπ ηαμηθνύ αληηπάινπ. Οηθνλνκηθέο 

θαηαθηήζεηο πεηζνθόβνληαη αγξίσο θαη ρσξίο αλαηζζεηηθό, θνηλσληθά δηθαηώκαηα θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο 

πεξηζηέιινληαη θαη θαηαξγνύληαη, νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηεθδίθεζεο ησλ 

εθκεηαιιεπόκελσλ ράλνπλ ηελ αμία ρξήζεο ηνπο. 

 Ζ απγή ηεο λέαο απηήο επνρήο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είρε θαλεί δηεζλώο ήδε από ηελ πεξίνδν πνπ ν Φπρξόο 

Πόιεκνο έβαηλε πξνο ην ηέινο ηνπ. Ζ νξηζηηθή ήηηα ηνπ Κόθθηλνπ Οθηώβξε ηνπ 1917 –ηα εθαηνληάρξνλα ηνπ 

νπνίνπ ηηκνύκε θέηνο– κε ηελ πηώζε ηεο ΔΣΣΓ θαη ηνπ Αλαηνιηθνύ Μπινθ ζηα 1989-1991, έδσζε λέν αέξα ζηα 

παληά ηεο αζηηθήο θη ηκπεξηαιηζηηθήο αληεπαλάζηαζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ εγθαηληάζηεθε κε ηελ θαηάξεπζε 

ηεο Lehman Brothers έδσζε ην έλαπζκα γηα κηα πεξαηηέξσ ζαξσηηθή αλαηξνπή ηνπ πξνεγνύκελνπ κνληέινπ 

δηαρείξηζεο θαη ζπλαίλεζεο, πνπ ζηελ Διιάδα θαη αιινύ πήξε ηελ θσδηθή νλνκαζία “κλεκόλην” αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί έλα λέν ζπλνιηθό κνληέιν επηβνιήο ηεο εθκεηάιιεπζεο, νξγάλσζεο ηεο θξαηηθήο 

θαηαπίεζεο, ζπγθξόηεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο κε όξνπο θνηλσληθνύ θαληβαιηζκνύ, 

“επαλαπνηθηνπνίεζεο” νιόθιεξσλ πεξηνρώλ ηνπ πιαλήηε θαη ηειηθά αλαπαξαγσγήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ 

ηξόπνπ παξαγσγήο θαη ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ ηνλ ζπλέρεη.  
 

 
 



 

ηελ Διιάδα ε πεξίνδνο 2010-2015 ζεκαδεύηεθε από κεγάινπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο αγώλεο ελάληηα ζηελ 

απόηνκε θαη βίαηε εκπέδσζε ηεο λέαο επνρήο. Από ηηο απεξγίεο θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ '11 θαη ηνπ '12 κέρξη ην 

δεκνςήθηζκα ηνπ Ηνύιε ηνπ ΄15 δνθηκάζηεθαλ όια ηα θηλεκαηηθά, ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά εξγαιεία δηεμαγσγήο 

καρώλ, δηεθδίθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο πνπ απνθξπζηαιώζεθαλ ζην DNA ησλ θνηλσληθώλ νξγαλώζεσλ ησλ 

εθκεηαιιεπνκέλσλ θαη ησλ αξηζηεξώλ θη επαλαζηηθώλ πξσηνπνξηώλ ηεο Μεηαπνιηηεπηηθήο Αξηζηεξάο όισλ ησλ 

εθδνρώλ.  Η πεξίνδνο απηή έιεμε κε ήηηα γηα ην ηαμηθό θαη πνιηηηθό καο ζηξαηόπεδν.  

Ο ΤΡΗΕΑ, βαζηθόο θνξέαο πνιηηηθήο εθπξνζώπεζεο απηήο ηεο πεξηόδνπ αγώλσλ ακθηζβήηεζεο ηεο λέαο 

επνρήο, αλέιαβε δηαρεηξηζηήο ηήο, ζπκβνινπνηώληαο ηελ νξηζηηθή ρξεσθνπία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Αξηζηεξάο ηνπ “θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ”. πγθπβεξλώληαο κε ηα “θακκέλα” απνθατδηα ηνπ 

εζληθνύ θνξκνύ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, δηεθπεξαηώλεη πξνζύκσο ηελ κλεκνληαθή βίαηε αλαθαηαλνκή ππέξ ηνπ 

θεθαιαίνπ, ζηέθεηαη ζνύδα ζηελ νηθνδόκεζε ηνπ θξάηνπο εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηνπ θαζεζηώηνο εμαίξεζεο θαη 

ππεξζεκαηίδεη ππέξ ησλ θηινδνμηώλ αλαβάζκηζεο ηνπ γεσπνιηηηθνύ ξόινπ ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο γηα ινγαξηαζκό 

ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ζην εζσηεξηθό ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο Απηνθξαηνξίαο. Σειεπηαίν, κόλν, ηνπο θαηόξζσκα ε 

πώιεζε βιεκκάησλ ζηνπο ανπδάξαβεο πξίγθεπεο γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ θνληθή ηκπεξηαιηζηηθή εθζηξαηεία ηνπο 

ζηελ Τεκέλε.   

Ζ αληηπνιηηεπόκελε Αξηζηεξά, θνηλνβνπιεπηηθή θαη κε, ζηε κεγάιε ηεο πιεηνςεθία θαληαζηώλεηαη όηη ν 

αγώλαο ηνπ 10-15 ζπλερίδεηαη. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα κπνξεί λα ζπλερίδεηαη θη από ην '08 ή θη από ην '73, 

ην ΄36, ην ΄49 ή αθόκα απ΄ην 1917 αλαιόγσο ηα γνύζηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ην κόλν πνπ ζπλερίδεηαη είλαη ε 

αλαθύθισζε ηεο καληέξαο εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ αλάιπζεο θαη δξάζεο πνπ θιεξνλνκήζεθαλ από κηα 

πξνεγνύκελε επνρή θαη εηηήζεθαλ ζηηο κάρεο ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαζηήκαηνο.    
 

Καη ηη ζρέζε έρεη ν Ννέκβξεο ηνπ ΄73 κ' όια απηά;  
 

Ο Ννέκβξεο ηνπ ΄73 παξέκεηλε ζηα ρξόληα πνπ εκπεδώζεθε ε θνηλσληθή ζπλαίλεζε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο έλα 

αγθάζη πνπ ππελζύκηδε ηελ εμέγεξζε ελάληηα ζηελ κεηεκθπιηαθή επνρή θαη ηελ Υνύληα. Ο Ννέκβξεο δηαηήξεζε ηνλ 

εμεγεξηηθό ζπκβνιηθό ηνπ ραξαθηήξα παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ κεηαπνιηηεπηηθνύ εζληθνύ θνξκνύ λα ηνλ εληάμεη 

ζηελ αθήγεζε ηεο -δήζελ καθξόρξνλεο- παξάδνζεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο ηελ νπνία δηέθνςε κηα 

“ζιηβεξή παξέλζεζε κηθξήο νκάδαο επίνξθσλ αμησκαηηθώλ”. Ο Ννέκβξεο δηαηήξεζε κε πείζκα ην ζύλζεκα “ΈΞΩ 

ΟΙ ΗΠΑ  - ΔΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ” ζηηο πύιεο ηνπ, παξά ην ξεηνπζάξηζκα πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηνπ επηβάιινπλ νη 

επξσαηιαληνιηγνύξεδεο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηελ εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο ζηελ Μεηαπνιίηεπζε. Οη 

καρεηηθέο θη επαλαζηηθέο πξσηνπνξίεο ηνπ Ννέκβξε εκπλένληαλ από ην παξειζόλ αιιά είραλ ζηξακκέλα ηα 

βιέκκαηα ηνπο “ζηα Βηεηλάκ”, δώληαο, δξώληαο θαη ηξνθνδνηνύκελεο ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά από ηηο κάρεο ηηο 

επνρήο ηνπο, ζηελ Διιάδα, ζηελ Δπξώπε πνπ αλαδύζεθε απ΄ηνλ Μάε ηνπ '68, ζηα ηόηε θαπηά κέησπα ηεο 

αληηκπεξηαιηζηηθήο θη εζληθναπειεπζεξσηηθήο πάιεο όπνπ γεο.  

 

Δκπλεόκαζηε θαη ζήκεξα απ΄ην εμεγεξηηθό πλεύκα ηνπ Ννέκβξε. Σελ “θαθή ηνπ ζπλήζεηα” λα κελ 

ελζσκαηώλεηαη ζηελ θνηλσληθή θαη εζληθή ζπλαίλεζε. Σηο ξίδεο ηνπ ζηελ επνρή πνπ ηνλ γέλλεζε, ην 

αληηκπεξηαιηζηηθό ηνπ βιέκκα θαη ηνπο αλνηρηνύο νξίδνληεο ησλ επαλαζηαηηθώλ πξσηνπνξηώλ ηνπ, πνπ 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηελ εμέγεξζε θαη μερύζεθαλ κε νξκή ζηνπο αληηκπεξηαιηζηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη πνιηηηθνύο 

αγώλεο ησλ πξώησλ ρξόλσλ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, δηακνξθώλνληαο ηελ Αξηζηεξά θαη ηελ “αξηζηεξά ηεο Αξηζηεξάο” 

από ηελ νπνία θαη κεηο έιθνπκε θαηαβνιέο.  

Γελ απνζηξέθνπκε ην βιέκκα από ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάιεμε όινπ απηνύ ηνπ θηλήκαηνο θαη ηεο 

Αξηζηεξάο ηνπ, όπσο δελ απνζηξέθνπκε ην βιέκκα θαη από ηελ ήηηα ησλ αγώλσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ καρώλ ηεο 

πξόζθαηεο πεξηόδνπ. Σηκνύκε ηνλ Ννέκβξε πξνζπαζώληαο όρη “λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα ηνπ” αιιά λα 

πξνζαλαηνιηζηνύκε ζηελ δηθή καο επνρή, έρνληαο ζηξακέλλν ην βιέκκα ζηα δηθά καο “Βηεηλάκ”, ζηηο κάρεο 

ελάληηα ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή Απηνθξαηνξία, ηνπο εληεηαικέλνπο ζηξαηνύο ηεο θαη ηα πνιηηηθά ηζηξάθηα ηεο, από ηελ 

Βελεδνπέια κέρξη ηελ Υεκέλε, θη απ΄ην Νηνλκπάο κέρξη ηε Σπξία.  

Τηκνύκε ηνλ Ννέκβξε παιεύνληαο γηα ηε δηακόξθσζε κηαο επαλαζηαηηθήο Αξηζηεξάο πέξα από ηα 

ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά όξηα ηεο Αξηζηεξάο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ.  
Μηαο λέαο θνκκνπληζηηθήο ηαπηόηεηαο, κε ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά εξγαιεία ηθαλά λα αλακεηξεζνύλ κε ηε βίαηε 

αλαθαηαλνκή ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ, ην θξάηνο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ην θαζεζηώο εμαίξεζεο, ηελ θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε δηα κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ θαληβαιηζκνύ, ηελ θαζηζηηθή αληίδξαζε, ηελ ηκπεξηαιηζηηθή επηζεηηθόηεηα ηεο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ απεηιή ηνπ πνιέκνπ.  

Με ην βιέκκα αλνηρηό ζηνλ επαλαζηαηηθό νξίδνληα, ζην ηζάθηζκα ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο θαη ηελ 

επαλαζηαηηθή θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο. Με ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηηο κάρεο γηα ηε ζπληξηβή ηεο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηνλ νξίδνληα ηνπ παλαλζξώπηλνπ Κνκκνπληζκνύ.    
 

Οινη ζηελ πνξεία ζηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία  

Πξνζπγθέληξσζε ηεο ΚΔΓ Πι. Κιαπζκώλνο, Παξαζθεπή 17/11, 3κκ 
 

Κνκκνπληζηηθή Δπαλαζηαηηθή Γξάζε★Avantgarde  


