
Από την Άµυνα στην Επίθεση 

 

του ∆ηµήτρη Ρόκου 

 

Χωρίς καµιά διάθεση και πρόθεση προσέγγισης κι ανάλυσης των πρόσφατων 

γεγονότων αλλά και της συνολικής πολιτικής και κοινωνικής µας πραγµατικότητας µε 

"αστυνοµική αντίληψη" της ιστορίας και του κοινωνικού γίγνεσθαι, θα ήθελα να 

µοιραστώ µαζί σας τις παρακάτω σκέψεις εκθέτοντας τες στη δηµόσια κριτική. 

Θα µπορούσα λοιπόν πιστεύω κάποιος βάσιµα να υποστηρίξει, ότι το "Σύστηµα 

Κοινωνικής Οργάνωσης", το "Κατεστηµένο", το "Κράτος", η "Κυβέρνηση", ή η 

"Πολιτική Έκφραση των Κοινωνικών ∆υνάµεων που βρίσκονται στην Εξουσία" 

(διαλέγοντας τον όρο ελεύθερα κι ανάλογα µε την ιδεολογική, πολιτική και 

κοσµοθεωρητική οπτική του), από πολύ καιρό, µε πανουργία, συνειδητά και 

µεθοδευµένα, έχει κατορθώσει, µε τις επιλογές, τις πράξεις, τις δραστηριότητες και 

τις παραλείψεις του, να περιορίσει την κοινωνία των πολιτών σε µια θέση αµήχανης 

και πολλές φορές σπασµωδικής άµυνας. 

Αλλά ας επιχειρήσουµε να µεταφράσουµε τον ισχυρισµό αυτό στα καθ' ηµάς: 

1. Παρά τις αισιόδοξες περί του αντιθέτου απόψεις, είναι αλήθεια ότι το "Σύστηµα" 

παράγει "γεγονότα" και "δράσεις" που καθηλώνουν τα κοινωνικά κινήµατα σε 

άµυνα. Φθάσαµε µάλιστα στο σηµείο να θεωρούµε νίκη και να πανηγυρίζουµε, 

(µετά από µήνες καθηµερινές κινητοποιήσεις αφιερωµένων συντρόφων, µετά από 

συγκεντρώσεις, δηλώσεις και εκδηλώσεις συµπαράστασης "επωνύµων" πολιτών, 

κοµµάτων, κι ευαίσθητων φορέων και µετά από µακρά δίκη µε δεκάδες 

αξιόπιστους µάρτυρες και εγκυρότατους κι επαρκέστατους συνηγόρους), την 

νοµιµοποίηση της αθωότητας αυτονόητα αθώων πολιτών, οι οποίοι 

στερήθηκαν εν τούτοις την ελευθερία και τα πολιτικά, κοινωνικά κι 

ανθρώπινα δικαιώµατα τους για δεκαπέντε ολόκληρους µήνες ύστερα από 

σκευωρία των διωκτικών αρχών. 

Έτσι, χιλιάδες ανθρωποώρες ζωντανών, δηµιουργικών κι ευαίσθητων πολιτών, 

ουσιαστικά απαλλοτριώθηκαν απ' το "Σύστηµα", µαζί µ' ένα κοµµάτι της ζωής 

των φυλακισµένων συντρόφων τους, µ' αντικειµενικό σκοπό να εξουδετερωθεί η 

επικίνδυνη, γι' αυτό, κοινωνική δυναµική τους. 
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Τραβώντας τη λογική του στα ακρότατα όρια της, µπορεί το "Σύστηµα" ακόµα, 

µε τους κατασταλτικούς του µηχανισµούς να σκευωρεί κατ' εξακολούθηση κατά 

αθώων πολιτών, να προκαλεί και να οξύνει κοινωνικές αντιδράσεις, 

εγκλωβίζοντάς τες κι οδηγώντας τες πολλές φορές σε εκτονωτικές εκρήξεις και 

στη συνέχεια να επιχειρεί να επανεισπράξει πολλαπλά ως πολιτικό όφελος τις 

επιπτώσεις τους, κατατροµοκρατώντας τους "φιλήσυχους" πολίτες κι 

εκφασίζοντας την κοινωνία, φυλακίζοντας αθώους ως τροµοκράτες κι 

αθωώνοντας προκλητικά δολοφόνους. 

2. Με την ίδια λογική το "Σύστηµα" παράγοντας µε τους κερδοσκοπικούς 

µηχανισµούς του µόλυνση και ρύπανση (κι όχι µόνο φυσική, χηµική και 

βιολογική), µπορεί να καθηλώσει σε άµυνα τα εναλλακτικά οικολογικά 

κινήµατα και τις πρωτοβουλίες και κινήσεις των πολιτών. 

Αποφασίζοντας π.χ. κι εξαγγέλλοντας κυνικά την κατασκευή ενός ακόµα κι 

υποθετικού έργου, που συνεπάγεται όµως την καταστροφή ενός πολύτιµου 

φυσικού ή πολιτισµικού πόρου, µπορεί το "Σύστηµα" να προκαλεί κινητοποιήσεις 

χιλιάδων ενεργών πολιτών και φορέων για την προστασία και διάσωσή του, να 

εγκλωβίζει για µακρά περίοδο την κοινωνική δυναµική τους και στη συνέχεια να 

αποσύρει σαν να µη συνέβη τίποτε την εξαγγελία, δίνοντας στα οικολογικά 

κινήµατα την ψευδαίσθηση µιας ανυπόστατης νίκης κι επιχειρώντας να τα 

οδηγήσει µακροπρόθεσµα στην λογική, µιας παθητικής αναµονής επόµενων 

"απειλών" προς εξουδετέρωση. 

Ακόµα, το "Σύστηµα", στηλιτεύοντας διακηρυκτικά τις βλαβερές συνέπειες των 

ναρκωτικών, (την ώρα που οι κατασταλτικοί του µηχανισµοί ανέχονται ανοιχτά 

και διευκολύνουν την διακίνησή τους, η δικαστική εξουσία, σε κατονοµασµένες 

περιπτώσεις, απελευθερώνει τους σπάνια συλλαµβανόµενους µεγαλεµπόρους και 

οι τράπεζες του ξεπλένουν το βρώµικο χρήµα απ' το εµπόριο όπλων και 

ναρκωτικών) επιχειρεί να εγκλωβίσει σε αδιεξόδους κι αποπροσανατολιστικούς 

"διαλόγους" κάθε ζωντανή δύναµη που µε όρους κινήµατος επιχειρεί ν' 

αντισταθεί στην παθητικοποίηση και τη δολοφονία της νεολαίας µας στρέφοντας 

τα πυρά της στους πραγµατικούς ενόχους. 

3. Σε ιδεολογικό τώρα επίπεδο το "Σύστηµα" υποθάλπει "γεγονότα" τα οποία 

εµµέσως πλην σαφώς καθηλώνουν τις οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής 

κι αντιεξουσιαστικής αριστεράς σε άµυνα. 
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Μεταβάλλοντας (το "Σύστηµα"), συνειδητά ή ασυνείδητα και µεθοδευµένα ή 

τυχαία κι αναπόφευκτα, εσωτερικές ή εξωτερικές σχέσεις, εξαρτήσεις κι 

ισορροπίες, καπηλευόµενο οράµατα κι αξίες και καταναλώνοντας κι ευτελίζοντας 

προσδοκίες και προοπτικές, ενθαρρύνει και κατευθύνει τις ζωντανότερες 

ανανεωτικές κοινωνικές δυνάµεις σε περιχαρακωµένους κι ανταγωνιστικούς 

µεταξύ τους αλλά και µε τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάµεις, θύλακες 

καθαρότητας, συνέπειας και προσήλωσης σε ιερατικές µονοµέρειες, µε 

αντικειµενικό στόχο να κατακερµατίσει και πρακτικά να εξουδετερώσει την 

συνολική και γι' αυτό δυνατή κι αποτελεσµατική αντίθεση τους. 

Έτσι καταλήγουµε να θεωρούµε περίπου ως ιδεολογική νίκη τον σταδιακό 

αποδεκατισµό µέχρι διασπάσεως του ατόµου των δυνάµεων αυτών, ασχέτως αν µ' 

αυτό τον τρόπο η δυναµική τους υποπολλαπλασιάζεται αναπόδραστα µέχρι 

µηδενισµού. 

4. Σε πολιτικό επίπεδο το Σύστηµα κατάφερε για πολλά χρόνια να καθηλώσει σε 

άµυνα και την κοινοβουλευτική κοµµουνιστική αριστερά. 

Υποδαυλίζοντας υπαρκτές διαφορές κι αντιθέσεις στο χώρο της, αναγνωρίζοντας 

προνοµιακά και συζητώντας κατά καιρούς µε το "ορθόδοξο" ή το "ανανεωτικό" 

τµήµα της, ή επισείοντας κατά το δοκούν, διχαστικές αναφορές απ' την πρόσφατη 

πολιτική ιστορία του τόπου µας, κι αναγωγές σε ενδεχόµενες επιδράσεις διεθνών 

εξελίξεων του κοµµουνιστικού κινήµατος στην πορεία και την πολιτική του δικού 

µας, το "Σύστηµα" τα τελευταία κυρίως χρόνια ταυτοποιήθηκε πρακτικά στα 

µάτια της κοµµουνιστικής αριστεράς µε τον ∆ικοµµατισµό, ο οποίος και 

συγκέντρωσε έτσι τα αµυντικά και πολλές φορές άσφαιρα πυρά της. 

Ο υπογραφόµενος υποστήριξε µε λόγια και έργα κι υποστηρίζει µε συνέπεια απ' 

την περίοδο της δικτατορίας κι εδώθε την ανάγκη οργανικής ενότητας των 

δυνάµεων της αριστεράς και της προόδου µε βάση ένα ανοιχτό στους καιρούς 

µας, αξιόπιστο και δηµιουργικό κοινό πρόγραµµα αρχών και στόχων που θα 

θεµελίωνε τις ασφαλείς προϋποθέσεις στο κοινωνικό σώµα για µη αντιστρεπτές 

διαρθρωτικές κοινωνικές αλλαγές. 

Σε καµµιά περίπτωση όµως δεν µπόρεσε ποτέ να κατανοήσει, τον για πολλά 

χρόνια τώρα αυτοπεριορισµό της φιλοδοξίας της κοµµουνιστικής αριστεράς στην 

απλή µετατροπή του δικοµµατικού σκηνικού σε τρικοµµατικό µε κύριο στόχο τη 

συµµετοχή και σύµπραξή της από "καλύτερες θέσεις" στο παραδοσιακό πολιτικό 

παιγνίδι που τελικά συντηρεί κι αναπαράγει το "Σύστηµα". 
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Έτσι πιστεύω, ότι ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία της βαθύτατης πολιτικής και 

κοινωνικής κρίσης στον τόπο µας, µια παρατεινόµενη διελκυστίνδα "διµερών" και 

"πολυµερών" συνεννοήσεων των κύριων ρευµάτων της, (για να συγκολληθούν 

µηχανιστικά µε τα γνωστά θνησιγενή προκατασκευασµένα κοµµατίδια και µε 

τους πολιτικά κι ιδεολογικά ανύπαρκτους κι εν τούτοις άκρως φιλόδοξους 

ηγετίσκους που διεκδικούν µια θέση στα ψηφοδέλτιά της), αφαιρεί αντικειµενικά 

τη ζωογόνο ουσία της προσέγγισης τους κι αναιρεί σε µεγάλο βαθµό την 

ευρύτερη προοπτική µιας δυναµικής εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, 

οδηγώντας και την "µεγάλη αριστερά" µοιραία σε θέση άµυνας. 

5. Τέλος σε θέση πολύπλευρης άµυνας είναι τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια (και 

µαζί τους κι ο υπογραφόµενος µέχρι τον περασµένο Ιούλιο), η αντικειµενικά 

υπαρκτή, πολυάριθµη κι ακροβατούσα τώρα πλέον στο κενό αριστερή βάση του 

ΠΑΣΟΚ. 

- Άλλοι απογοητευµένοι απ' την πολυδιάσπαση και την αναποτελεσµατικότητα 

της κοµµουνιστικής αριστεράς,  κι 

άλλοι πιστεύοντας ότι µε υποµονή και µε δουλειά µυρµηγκιού θα µπορούσαν να 

συνειδητοποιήσουν στα ιδανικά του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία, συµµετοχή και 

αυτοδιαχείριση, τους "µαγεµένους" απ' τον χαρισµατικό ηγέτη οπαδούς, έδωσαν 

(και δίνουν πολλοί ακόµα) τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, σε µια χαµένη πια 

υπόθεση που ενσάρκωσε το 1974 τα όνειρά τους για µια καλύτερη κοινωνία για 

να τα εγκλωβίσει µεθοδικά στη συνέχεια στη λογική του Συστήµατος. 

Έτσι, οι αριστερές δυνάµεις της βάσης του ΠΑΣΟΚ, (κι εννοώ βέβαια µόνο αυτές 

που δεν προσδέθηκαν στα άρµατα των φιλοδοξιών των δήθεν αριστερών 

οµαδαρχών και δελφίνων του) αµύνονται σήµερα: 

- προς τα δεξιά τους, βάζοντας πια και δικαιολογηµένα στο ίδιο τσουβάλι κι 

όλους όσους µε αντιδεξιές κορώνες ξεπέρασαν τη δεξιά σε θεωρία και πράξη, 

- προς τα αριστερά τους, γιατί για πολλά χρόνια κοντόφθαλµες και δογµατικές 

εκτιµήσεις της κοµµουνιστικής αριστεράς, τους χρέωναν αναπολόγητους στο 

µικροαστικό λαϊκισµό, ισοπεδώνοντας εγκληµατικά τις διαφορετικές του 

αντικειµενικά πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα ΠΑΣΟΚ, αλλά και 

- προς τους ίδιους τους εαυτούς τους, µη παίρνοντας ακόµη τις πρωτοβουλίες 

που ξέρουν ότι πρέπει πια εδώ και τώρα να πάρουν. 

6. Αλλά το "Σύστηµα", στην ευρύτερη δυνατή έννοια του τώρα, ως πλέγµα δηλαδή 

ποικίλων εξουσιών, δυνάµεων κι επιρροών, ακόµη κι αντιτιθέµενων κι 



 5 

αντίρροπων πραγµατικά ή φαινοµενικά, κι ολικά ή µερικά, που ισορροπούν όµως 

πάντα συγκυριακά, στο κάθε φορά επίπεδο συντήρησης κι αναπαραγωγής της 

καθεστωτικής αδράνειας, θα µπορούσα να ισχυρισθώ ότι έχει πια καθηλώσει σε 

άµυνα και κάθε άλλη ζωντανή δύναµη της κοινωνίας µας. 

- Σε άµυνα λοιπόν οι ανένταχτοι πολίτες, η νεολαία κι οι ανανεωτικές δυνάµεις 

της κοινωνίας που περιέρχονται στην καλύτερη περίπτωση σε κατάσταση 

αναλυτών, σχολιαστών και σχολιογράφων της εκχυδαϊσµένης πολιτικής 

πραγµατικότητας, 

- Σε άµυνα κι οι αναγνώστες των εφηµερίδων µε τους ξύλινους τίτλους. Μη 

ξέροντας πια πότε να τις πιστέψουν, (όταν προσκυνούσαν τους άσσους στο 

µανίκι του µεγάλου µάγου, ή σήµερα που ευτελίζουν το ίδιο την πολιτική, 

διατηρώντας τον και πάλι ως πρωταγωνιστή της πολιτικής σκηνής χτυπώντας 

τον ανελέητα), περιορίζονται απλά στο να ανεβάζουν την κυκλοφορία των πιο 

κίτρινων απ' αυτές. 

- Σε άµυνα οι ακροατές της ελεύθερης κι "ελεύθερης" ραδιοφωνίας, οι παθητικοί 

θεατές της κρατικής αλλά και της δορυφορικής και της ιδιωτικής τηλεόρασης 

που έρχεται, 

- Σε άµυνα τέλος κι οι έντιµοι συντηρητικοί πολίτες που οδηγούνται απ' τη 

συγκυρία συντεταγµένοι κι εγκλωβισµένοι σ' αρτηριοσκληρωµένα και 

χρεοκοπηµένα σχήµατα να διαχειρισθούν την κρίση, κατακτώντας όπως τους 

τάζουν οι δηµοσκοπήσεις κι επιβεβαιώνει η κυβερνητική πολιτική του 

ΠΑΣΟΚ, µια καθηµαγµένη και χωρίς νόηµα, ουσία και προοπτική εξουσία. 

Σε ΑΜΥΝΑ λοιπόν η ΚΟΙΝΩΝΙΑ και σε ΕΠΙΘΕΣΗ ξανά: το παληό, το φαύλο, το 

φθαρµένο, το εκφυλισµένο, το αντιδραστικό. 

Και η λύση φανερά µια και µόνη: Ν' αµφισβητήσουµε ενωτικά, δυναµικά κι 

αποτελεσµατικά το "Σύστηµα". 

- Ν' ανατρέψουµε τη λογική του. 

- Να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας και να περάσουµε απ' την άµυνα 

στην επίθεση, σ' όλα τα επίπεδα. 

Αλλά θα συνεχίσουµε για το θέµα αυτό την µεθεποµένη Παρασκευή. 

 

       18.12.88  ∆.Ρ. 


