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Ελλάδα, το αδιέξοδο ενός «κινήματος», η 

ενδόρρηξη μιας κοινωνίας 

 

Μια συζήτηση με τον Ανδρέα Πανταζόπουλο1 

 

Του Μιχάλη Βακαλούλη 

 

 

-Η Ελλάδα έζησε το Δεκέμβριο του 2008μια σειρά βίαιων διαδηλώσεων λόγω του 

θανάτου ενός έφηβου από τα πυρά ενός αστυνομικού. Ποια ήταν η έκταση και το βάθος 

αυτών των κινητοποιήσεων; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος-Οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν το φόνο του  

15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (στις 6 Δεκεμβρίου 2008) από 

σφαίρα αστυνομικού στα Εξάρχεια (συνοικία στο κέντρο της Αθήνας, 

θεωρούμενη το «επίκεντρο» αναρχικών και αριστερίστικων ομάδων) ήταν 

μαζικές, άμεσες, συχνά βίαιες: πετροπόλεμος, κοκτέϊλ μολότωφ, πυρπόληση 

και πλιάτσικο καταστημάτων, τραπεζών, δημόσιων κτιρίων. Οι διαδηλώσεις 

επεκτάθηκαν σε πολλές συνοικίες της Αθήνας, με καταλήψεις σχολείων, και σε 

όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μετά τη δολοφονία, πολλοί μαθητές από 

διαφορετικά Λύκεια και ανεξάρτητα της κοινωνικο-οικονομικής τους 

προέλευσης, κυρίως προερχόμενοι από τη μικροαστική και μεσοαστική τάξη, 

χωρίς φυσικά να εξαιρούνται τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 

συγκεντρώνονταν στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και στις 

διάφορες γειτονιές για να διαμαρτυρηθούν. Το φαινόμενο αναπαράχθηκε σε 

πολλές άλλες πόλεις. 

                                                 
1
 Ο Ανδρέας Πανταζόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολίτικών 

Επιστημών του ΑΠΘ. Στα γαλλικά έχει δημοσιεύσει: Andreas Pantazopoulos, “Le national-populisme grec, 
1974-2004”, Les Temps Modernes, no 645-646, septembre-decembre 2007, pp. 237-267. 
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Φυσικά, το αντι-αστυνομικό και αντι-κατασταλτικό μένος κυρίευσε και μια 

πολιτικοποιημένη μερίδα της νεολαίας, της άκρας αριστεράς και κυρίως των 

αναρχικών, ωθώντας έναν ορισμένο αριθμό διαδηλωτών, με καλυμμένο το 

πρόσωπο με κουκούλες, στη διάπραξη βίαιων ενεργειών, πολιορκία 

αστυνομικών τμημάτων, πετροπόλεμος. Νέοι από 15-18 ετών, οι οποίοι 

διαδήλωναν για πρώτη φορά, επιδόθηκαν σε μια βίαιη διαμαρτυρία, χωρίς 

αιτήματα, ούτε κυρίαρχο σύνθημα, εκτός, βέβαια, την παραδειγματική τιμωρία 

του υπεύθυνου αστυνομικού. 

Οι βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία ήταν καθημερινές, κυρίως στην Αθήνα 

αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές «ταυτίσθηκαν» με τον δολοφονημένο 

συμμαθητή τους, ο παράγοντας «συγκίνηση» και η οργή κατάκλυσαν τον 

δημόσιο χώρο. Την απήχηση αυτών των συναισθημάτων τη συναντάμε στην 

ευρεία συναίνεση ή, έστω, στην παθητική αποδοχή που βρήκε, σε μια πρώτη 

φάση, η αυθόρμητη κινητοποίηση των νέων σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής 

γνώμης. 

Στη βάση αυτής της αποδοχής, θα έπρεπε ίσως να αναζητήσουμε ένα διάχυτο 

συναίσθημα «δικαιοσύνης» και «τιμωρίας» του ενόχου αστυνομικού. Αυτή η 

κινητοποίηση χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση το 

Διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο ως μέσα άμεσης δράσης, ανταλλαγής 

πληροφοριών, έκφρασης συναισθημάτων, διαλόγου, κλπ. Το αυθόρμητο και 

συγκινησιακό στοιχείο, καθώς και η βία είναι ίσως οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες αυτής της χωρίς προηγούμενο κινητοποίησης που συγκλόνισε τη 

χώρα το Δεκέμβριο του 2008, αιφνιδιάζοντας μια εντελώς ανέτοιμη πολιτική 

εξουσία. 

Η κινητοποίηση των μαθητών συνοδεύθηκε και από μια κινητοποίηση ενός 

αριθμού φοιτητών. Πανεπιστημιακές σχολές καταλήφθηκαν, ακόμα και το 

κτίριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας από «αυτόνομους» 

εργαζόμενους. Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις 
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και τη συμμετοχή νεαρών μεταναστών, αλλά και χούλιγκανς. Η συμμετοχή 

αριστερίστικων και κυρίως αναρχικών ομάδων ήταν υπαρκτή. 

Αυτό το τελευταίο όμως γεγονός δεν αλλάζει σε τίποτα τον αυθόρμητο 

χαρακτήρα της οργισμένης κινητοποίησης της νεολαίας. Οποια και αν ήταν η 

σημασία του ρόλου που έπαιξαν αυτές οι ομάδες, δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ότι υποκίνησαν τη δράση. Η εφηβική κινητοποίηση, υιοθετώντας συχνά μια 

περισσότερο ή λιγότερο βίαιη συμπεριφορά, υπερέβη τις κοινωνικές διαιρέσεις 

και τα κομματικά ανακλαστικά, με τα ιστορικά πρωτοφανής χαρακτηριστικά 

της, τη διάρκεια και την ένατασή της, τη γεωγραφική και κοινωνική της 

εξάπλωση. 

-Ποιες είναι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αιτίες αυτής της εφηβικής 

διαμαρτυρίας; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος-Θα ήταν παρακινδυνευμένο να προσαρτήσουμε αυτή 

την κινητοποίηση σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την ελληνική 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Βέβαια, η οικονομική κρίση γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητή και, χωρίς να οφείλεται αποκλειστικά στη διεθνή χρηματο-

πιστωτική κρίση, ενισχύεται σοβαρά από αυτήν. Η αποδυνάμωση του 

κοινωνικού δεσμού είναι ορατό φαινόμενο. 

Η πολιτική σκηνή είναι διαρκώς εγκλωβισμένη στο φαύλο κύκλο οικονομικών 

σκανδάλων τα οποία, στο φόντο κομματικών πελατειακών πρακτικών, πλήττουν 

σήμερα περισσότερο τη δεξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που 

βρίσκεται στην εξουσία από το 2004. Χωρίς, ωστόσο, να αφήνει ανέπαφους 

τους σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ, που είναι στην αντιπολίτευση από το 2004, 

έτοιμοι όμως σήμερα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να αναλάβουν και πάλι 

κυβερνητικές ευθύνες. 

Το έλλειμμα εμπιστοσύνης έναντι αυτών των δύο κομμάτων αλλά και, 

γενικότερα, του πολιτικού συστήματος είναι εντυπωσιακό. Σε αυτό το σημείο 

εντοπίζεται μια βαθιά κοινωνική δυσφορία. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η δυσφορία 

δεν μπορεί να επενδυθεί από τα κόμματα της αριστεράς, τους ορθόδοξους 
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κομμουνιστές του ΚΚΕ και τον Σύριζα, έστω και αν αυτός ο τελευταίος είναι ο 

μόνος σχηματισμός που θέλησε να γίνει «συνοδοιπόρος» της κινητοποίησης 

των νέων το Δεκέμβρη. Προφανώς, όλοι αυτοί οι παράγοντες έπαιξαν το ρόλο 

τους στην κοινωνική κρίση, χωρίς να είναι δυνατό όμως να αναγάγουμε 

κάποιον από αυτούς ως «πραγματική αιτία» της διαμαρτυρίας. 

Λαμβάνοντάς τους υπόψη, κυρίως στην αλληλο-διαπλοκή τους, κλίνω 

περισσότερο προς τη διερεύνηση μιας άλλης διάστασης, άγνωστης και ίσως 

υποτιμημένης: πρόκειται για τη «νεανική συνθήκη» στη σημερινή Ελλάδα, έξω 

από κάθε πλαίσιο θυματοποίησης της μαθητικής νεολαίας που είναι η άλλη 

όψη, όχι λιγότερο απατηλή, του εκθειασμού της. Όπως συμβαίνει και στη 

Γαλλία, αυτή η διαδικασία του γίγνεσθαι-νέος υπακούει σε μια κουλτούρα 

επιτυχίας διαμέσου του σχολικού θεσμού στον οποίο οι γονείς αποδίδουν την 

προτεραιότητα. 

-Με ποιο τρόπο αυτές οι τάσεις εκδηλώνονται στο ιδιαίτερο πλαίσιο των οικογενειακών 

δομών στην Ελλάδα; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος: Η ελληνική οικογένεια είναι ικανή να υφίσταται 

τεράστιες υλικές θυσίες, πληρώνοντας, παραδείγματος χάρη, άπειρα 

φροντιστήρια, κάποιες φορές ακόμα και από το Δημοτικό Σχολείο! 

Ενδιαφέρεται τα μέγιστα για τις υλικές ανέσεις των παιδιών της—σχεδόν όλοι 

οι μαθητές διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. Ταυτόχρονα, παραγνωρίζει την 

επιτήρηση, το νόημα της εκπαίδευσης, τη νεανική συμπεριφορά, κλπ. Αρα, η 

κρίση αυθεντίας είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτή η 

οικογένεια δεν προσλαμβάνει την εκπαίδευση παρά μέσα από το ωφελιμιστικό 

πρίσμα της κοινωνικής προαγωγής. 

Από τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια προσχώρησε στον καταναλωτισμό 

και, εξ αυτού, «εκδημοκρατίσθηκε», τα παιδιά δεν έχουν άλλο ιδανικό από το 

να ακολουθήσουν τα βήματά της σε μια ατομικιστική προβολή. Ωστόσο, αυτή 

η ηδονιστική ατομικιστική φιλοδοξία είναι σήμερα πολύ δύσκολα 

πραγματοποιήσιμη, σχεδόν εκτός-συστήματος, ακυρώνεται από την 
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πολύμορφη κρίση στην οποία ήδη αναφερθήκαμε. Η υπόσχεση επιτυχίας δεν 

είναι εφαρμόσιμη, η γενιά που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά και ένα σχολείο, 

από πολλές απόψεις αρχαϊκό, άσχημα προετοιμασμένο να παρακολουθήσει τις 

τρέχουσες εξελίξεις, δεν μπορούν πλέον να διασφαλίσουν την κοινωνική άνοδο. 

Και στην Ελλάδα ο κοινωνικός ανελκυστήρας είναι μπλοκαρισμένος. Οι 

σχολικοί ρυθμοί, αλλά και οι παρασχολικοί, με τα φροντιστήρια, είναι 

ιδιαίτερα εντατικοί. Η εφηβική ζωή είναι σε αδιέξοδο και, γενικότερα, το 

μέλλον των νέων μάλλον σκοτεινό. Ζούμε σε ένα κλίμα χαμένων προσδοκιών. 

Γι’ αυτό και αυτή η κινητοποίηση χωρίς μεσολαβήσεις που βρίσκονται σε 

παρακμή, και μάλιστα εναντίον τους, φέρει, τουλάχιστον εν μέρει, 

γενεακά/διαταξικά χαρακτηριστικά, όντας ταυτόχρονα βίαιη, αφηρημένα αντι-

συστημική, ακόμα και χωρίς προσανατολισμό, επικεντρωμένη μονοδιάστατα 

στην αντι-αστυνομική, «αντικατασταλτική», διέξοδο διαφυγής. 

Θα μπορούσαμε επίσης να υποστηρίξουμε ως υπόθεση εργασίας, ότι η 

απουσία κυρίαρχου συνθήματος στη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων, η 

ίδια η δυσκολία να αποσταλεί στην κοινωνία ένα καθαρό και δομημένο 

μήνυμα, πέρα από το κινητοποιητικό πάθος αγκυρωμένο στο γεγονός (τη 

δολοφονία του νεαρού μαθητή που προκάλεσε ένα συναίσθημα ταύτισης και 

οργής) συμπυκνώνονται στο «χάος» που προκλήθηκε για κάποιες ημέρες 

κυρίως στους δρόμους της Αθήνας. Είναι τυχαίο που αυτό το «χάος» 

μεταμορφώθηκε από τους έλληνες αναρχικούς σε ένα προτιμώμενο σύνθημά 

τους, από κοινού με την «κοινωνική δικαιοσύνη»; 

-Τελικά, τίνος πράγματος ήταν το όνομα αυτό το κίνημα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για 

κίνημα με την ισχυρή έννοια του όρου; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος: Διστάζω να μιλήσω για κοινωνικό κίνημα, έστω και 

«αμυντικό», λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα κοινωνικό κίνημα 

παρουσιάζει ορισμένα θα λέγαμε αναγνωρισμένα χαρακτηριστικά. Το 

κοινωνικό κίνημα είναι η ανάδυση ενός συλλογικού υποκειμένου που διαθέτει 

ένα δημιουργικό πρόταγμα. Ενέχει μια λειτουργία αμφισβήτησης αλλά 
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συνοδεύεται από μάλλον συγκεκριμένα αιτήματα που εγγράφονται μέσα σε μια 

ορισμένη διάρκεια. Προβάλλει μια θέληση αλλαγής της κοινωνικής και 

πολιτικής δομής, προτείνει μια εναλλακτική προοπτική, νέες αξίες, κλπ. Στην 

περίπτωση των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 2008 στην Ελλάδα υπάρχει 

εννοιολογικό κενό. 

Από την πλευρά μου, θα χρησιμοποιούσα τον περιγραφικό όρο 

«κινητοποίηση», της οποίας το περιεχόμενο μένει να προσδιορισθεί. Μια 

«αυθεντική» κινητοποίηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τους μαθητές. Εντούτοις, 

πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για τη μαθητική γεγονική αυθεντικότητα. 

Όπως ορθά παρατήρησαν πολλοί παρατηρητές, υπάρχει μια κουλτούρα βίας 

στους αναρχικούς κύκλους οι οποίοι δεν παύουν να αναπτύσσονται και να 

πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια, συχνά σε βάρος των παραδοσιακών 

αριστερίστικων ομάδων. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για πολιτική βία 

«ανεκτή» από την πολιτική εξουσία, λόγω του φόβου «να μην υπάρξουν νεκροί» 

στις διαδηλώσεις. 

Όταν κατέχει τα ηνία μια συντηρητική κυβέρνηση, αυτός ο φόβος 

πολλαπλασιάζεται λόγω του ιστορικού προηγούμενου των αρχών της δεκαετίας 

του 1990, όταν ένας καθηγητής Λυκείου δολοφονήθηκε στην Πάτρα από ένα 

μέλος της οργανωμένης νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Αν, επιπλέον, 

λάβουμε υπόψη μας, την ταύτιση, στο προοδευτικό φαντασιακό, της δεξιάς με 

μία βίαιη αντιδραστική βία (προϊόν των σκοτεινών περιόδων της ελληνικής 

πολιτικής ζωής, όπως ήταν η δικτατορία των συνταγματαρχών), μπορούμε 

εύκολα να καταλάβουμε την άτυπη επιτρεπτικότητα που απολαμβάνουν τέτοιες 

πρακτικές, που έχουν γίνει κοινότοπες. 

Σε αυτό το πλαίσιο μιας ελληνικής ιδιαιτερότητας ως προς αυτό το σημείο, 

όπου η ιστορία υπόκειται στην υψηλή επιτήρηση από μια ορισμένη αντι-

αυταρχική μνήμη που διαρκώς επανεπικαιροποιείται, και λαμβάνοντας υπόψη 

την παρακμή της κομματικής αντιπροσώπευσης από την αριστερά, μπορούμε 

να υποστηρίξουμε την ιδέα ότι αυτοί οι αυτόνομοι κύκλοι δάνεισαν στην 



 7 

μαθητική κινητοποίηση τις πρακτικές τους, και με την έννοια αυτή, 

«ηγεμόνευσαν». Στη συνέχεια, το φαινόμενο διαδόθηκε σε όλη τη χώρα, με τη 

βοήθεια του τηλεοπτικού μιμητισμού. Πράγματι, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, τα τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν απευθείας τις διαδηλώσεις, τα 

επεισόδια, τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Σε σημείο που οι μαθητές, 

παράλληλα με διάφορες άλλες ομάδες (νεαροί μετανάστες, χούλιγκανς), να 

υιοθετήσουν μία αναρχίζουσα συμπεριφορά, και ενίοτε να πλειοδοτήσουν. 

Καταλήγοντας, προσωρινά, θα έλεγα ότι γίναμε μάρτυρες μιας κινητοποίησης 

με ρευστό περίγραμμα, με ένα χαοτικό συνονθύλευμα στο οποίο ο καθένας 

μπορεί να βρει ό,τι θέλει (ορισμένοι μάλιστα επινόησαν το δρων «πλήθος», 

κάποιοι άλλοι το σχεδόν μεσσιανικής τάξης «Συμβάν»), υπό τη σφραγίδα 

βίαιων μηδενιστικών πρακτικών, και μάλιστα αντι-πολιτικών. Μία ατμόσφαιρα 

συνοπτικής απόρριψης ενός κόσμου χωρίς αναφορές, που συνάθρωνε βαθιές 

μνησικακίες: αυτή είναι μία πραγματική εικόνα αυτής της κρίσης, έστω και αν 

δεν είναι η μοναδική που πρέπει να συγκρατήσουμε. 

Από αυτή την άποψη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την υπόθεση ενός «αντι-

κινήματος» (“contre-mouvement”) στο εσωτερικό μιας νεολαϊστικης 

κινητοποίησης. Κατά τη γνώμη μου, η κρίση του πολιτικού ήταν ένα 

σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της κινητοποίησης, συνοδεύοντας και 

ενισχύοντας μια υπαρξιακή κρίση της ελληνικής νέας γενιάς.  

Από πολλές απόψεις, η Ελλάδα έχει καταστεί ακυβέρνητη, και τα κινήματα 

που τη διαπερνούν είναι βουβά και/ή κορπορατιστικά, όταν δεν είναι βίαια, 

συχνά είναι και τα δύο, με την ενεργητική συνενοχή του ίδιου του πολιτικού 

συστήματος. Και, εδώ, δεν βλέπω μία εφικτή οδό διαφυγής, την ίδια στιγμή 

που αυτή η κρίση πολλαπλασιάζεται μέσα στην πολιτική αντιπροσώπευση.  

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κινητοποίηση δεν ενσαρκώνει μια αξιόπιστη 

εναλλακτική λύση. Το μέγιστο που μπορούμε να της αναγνωρίσουμε, είναι ότι 

άνοιξε ένα ρήγμα για να αντιληφθούμε τον σπασμένο καθρέφτη μιας 

ματαιωμένης αντιπροσώπευσης. Βλέπουμε το συμβολικό εκκενωμένο από κάθε 
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υπόσταση. Και ότι η χώρα έχει αποδοθεί στον εαυτό της. Τέτοιο είναι το 

συναίσθημα αδυναμίας του συλλογικού να ενσαρκώσει μία άλλη οδό για το 

γενικό συμφέρον, να «αυτο-θεσμισθεί». Συνεπώς, δεν υπήρξε μια κοινωνική 

έκρηξη, αλλά μια συστημική ενδόρρηξη. Είμαστε μέσα στο τραύμα! 

-Τι απομένει σήμερα από αυτήν την κινητοποίηση; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος: Τη στιγμή αυτή (Μάϊος 2009), εκτός από ένα ισχυρό 

αναρχικό κίνημα και ορισμένες πράξεις βίας στο κέντρο της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης που συνεχίζονται σποραδικά και οφείλονται σε αναρχικές 

ομάδες (πυρπολήσεις τραπεζών, καταστροφή καταστημάτων, πρακτικές που 

μπορούν να αναγνωρισθούν σε ένα μάλλον άγριο λαϊκιστικό-μηδενιστικό 

φαντασιακό), τίποτα δεν θυμίζει ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η χώρα γνώρισε 

μια εντυπωσιακή κοινωνική ενδόρρηξη. Ως εάν να μην συνέβη τίποτα. Βίαιη 

μαχητική αγωνιστικότητα, καταστροφική βία, στιγμιαία 

στράτευση/αποστράτευση, έπειτα μελαγχολική επιστροφή στην κανονικότητα. 

Πρόκειται, κατά πάσα βεβαιότητα, για μια ελληνική ιδιαιτερότητα. 

-Πώς διαχειρίσθηκε αυτή την κρίση η πολιτική εξουσία; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος: Το αδιέξοδο φαίνεται και στις θέσεις που έλαβαν οι 

πολιτικές δυνάμεις. Η σχεδόν ομόθυμη εξορκιστική απόρριψη της βίας δεν 

μπόρεσε να καλύψει το γεγονός ότι αυτές οι δυνάμεις ξεπεράσθηκαν από ένα 

χωρίς προηγούμενο γεγονός. Η δεξιά κυβέρνηση εκουσίως άφησε, τις δυο 

τρεις πρώτες ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του μαθητή, τη 

δυνατότητα στους διαδηλωτές να «εκτονωθούν». Η παρουσία της αστυνομίας 

ήταν «διακριτική». Στη συνέχεια όμως, όταν η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη, 

φάνηκε να τα έχει χαμένα, όπως και η αστυνομία.  

Η φήμη μιας ενδεχόμενη επέμβασης του στρατού για την επάνοδο της τάξης 

αποδείχθηκε προφανώς ψευδής, αυτό όμως δείχνει το μέγεθος της ανησυχίας 

που κυρίευσε ορισμένα τουλάχιστον μέλη της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, 

η δεξιά εξήλθε βαθιά λαβωμένη από αυτή την κρίση, αφού έδειξε ότι ήταν 

ανίκανη να διαχειρισθεί την κατάσταση, να διατηρήσει την τάξη. 
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-Ποια ήταν η στάση της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος: Η αμηχανία των σοσιαλιστών του ΠΑΣΟΚ ήταν 

έκδηλη. Η δράση του περιορίσθηκε στην αυτονόητη καταδίκη της δολοφονίας 

του νεαρού μαθητή, στην καταδίκη της αντιδημοκρατικής και 

αναποτελεσματικής λειτουργίας της αστυνομίας (και της κυβέρνησης που την 

αποδιοργάνωσε ακολουθώντας μια κομματική πολιτική), σε δηλώσεις κατά της 

βίας και σε μια ισχνή ειρηνική συγκέντρωση οπαδών του (με την παρουσία του 

προέδρου του) με αναμμένα κεριά στη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή.  

Η στάση του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του προσωπικά Γιώργου 

Παπανδρέου, αδιάλλακτου αντιπάλου κάθε μορφής βίας (καθ’ ότι οπαδού της 

«διαβούλευσης», της «διαπραγμάτευσης», της «συμμετοχικής δημοκρατίας») 

επιτρέπει να εντοπίσουμε και έναν άλλο φόβο: λόγω του απρόβλεπτου των 

γεγονότων, το ενδεχόμενο ανατροπής της πολιτικής σκηνής που θα υποθήκευε 

την πρωτοκαθεδρία του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις (για πρώτη φορά 

αυτούς τους τελευταίους μήνες από το 2004). 

Επιπλέον, το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με το σοσιαλιστικό 

κίνημα των περασμένων δεκαετιών, όταν η κομματική του οργάνωση διέθετε 

σταθερές προσβάσεις κυρίως στον νεολαϊιστικο κόσμο. Πρόκειται για ένα 

γραφειοκρατικοποιημένο «κόμμα του κράτους», το οποίο ανήκει στο 

κατεστημένο, για να μιλήσουμε τη γλώσσα της κριτικής που του απευθύνει η 

αριστερά (αλλά και η δεξιά).  

Η σημερινή πρωτοκαθεδρία του στις δημοσκοπήσεις οφείλεται σε πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό στη αποτυχία της δεξιάς κυβέρνησης, και ελάχιστα, και μάλιστα 

καθόλου, στο δικό του πολιτικό πρόταγμα της «καλής διακυβέρνησης», το 

οποίο ανάγεται στο κάπως αφηρημένο σύνθημα της «δίκαιης κοινωνίας» και 

στο όχι λιγότερο αφηρημένο σύνθημα της «πράσινης ανάπτυξης». Και η 

εσωκομματική του κρίση, που ξέσπασε μετά τις βουλευτικές εκλογές του 

Σεπτεμβρίου του 2007, όπου ξαναβρέθηκε στην αντιπολίτευση για δεύτερη 

φορά μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 2004, σε καμιά περίπτωση  δεν έχει 
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ακόμα ξεπερασθεί. Σήμερα διασώζεται από την καθίζηση της δεξιάς, που 

βασικά οφείλεται στα μέτρα οικονομικής λιτότητας που έλαβε το Σεπτέμβριο 

του 2008, λίγο πριν την έκρηξη της διεθνούς χρηματο-πιστωτικής κρίσης. 

-Ποια ήταν η στάση των άλλων κομμάτων της αριστεράς έναντι της κινητοποίησης; 

-Ανδρέας Πανταζόπουλος: Όπως και το ΠΑΣΟΚ, αλλά για εντελώς 

διαφορετικούς λόγους, το παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα, το ΚΚΕ, δεν 

μπόρεσε να πλαισιώσει τις κινητοποιήσεις. Στην περίπτωση των κομμουνιστών 

θα μπορούσαμε επίσης να δούμε μια διάσταση «εχθρότητας» σε αυτές τις 

κινητοποιήσεις, στο βαθμό που αυτές ξεφεύγουν από το παραδοσιακό σχήμα 

της συλλογικής εργατικής κινητοποίησης, στηριζόμενης σε συγκεκριμένα 

«υλιστικά» συνθήματα, ελεγχόμενης από το κόμμα, και που δεν παρασύρεται 

σε πράξεις βίας.  

Σύμφωνα με τις δημοσκοήσεις, το ΚΚΕ φαίνεται να εξήλθε ελαφρώς 

ενισχυμένο από την κοινωνική κρίση, γιατί η γραμμή του ήταν σαφώς κριτική 

έναντι των «άγριων» διαδηλώσεων, συναντώντας έτσι τα «συντηρητικά» 

ανακλαστικά ενός μέρους της κοινωνίας. Είναι σημαντικό ότι οργάνωσε δικές 

του διαδηλώσεις στους δρόμους της Αθήνας, και ότι η κριτική που άσκησε 

στον εκλογικό και πολιτικό ανταγωνιστή του, τον Σύριζα, ήταν ιδιαίτερα 

σκληρή, προσάπτοντάς του την «άκριτη» συναίνεσή του στους 

«κουκουλοφόρους» και τους «σπάστες». 

Η περίπτωση του Σύριζα αξίζει ξεχωριστής θεώρησης, γιατί ήταν ο μόνος 

πολιτικός σχηματισμός που στήριξε την κινητοποίηση, σε σημείο που, 

σύμφωνα με τους επικριτές του, να είναι «συνένοχος» των βιαιοτήτων. 

Υπερβολική κατηγορία καθεαυτή, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Σύριζα θέλησε να 

«κατανοήσει» την οργή μιας νεολαίας «σε εξέγερση», ελαχιστοποιώντας την 

κριτική του έναντι βίαιων μη δημοκρατικών πρακτικών.  

Ο στόχος ήταν, μέσω μιας στρατηγικής επιλογής που τον έθετε ως δέκτη του 

κοινωνικού κινήματος, και κυρίως του νεολαιίστικου κινήματος (καταρχάς του 

φοιτητικού, αλλά και αυτού της λεγόμενης γενιάς των «700 ευρώ»), να 
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οικοδομηθεί ένας «ριζοσπαστικός χώρος» όπου το σύνθημα 

«αντίσταση»καλείτο να μεταφράσει κάθε οργή, κάθε απογοήτευση.  

Αυτός ο πόλος πολιτικής ριζοσπαστικότητας, σημαδεμένος με έναν 

«κινηματικό τροπισμό» και με άρωμα ετερο-παγκοσμιοποίησης (αποφασιστικά 

αντιρατσιστικός και νεο-δικαιωματικός), κατάφερε να προσδώσει αυτά τα 

τελευταία χρόνια μία ορισμένη υπόσταση, ακόμα και «ταυτότητα» σε μία 

κομμουνιστικής προέλευσης αριστερά, αποκαλούμενη 

ανανεωτική/μεταρρυθμιστική, σε διαδικασία εκμηδένισης, προερχόμενη, από 

τη μια πλευρά, από τον παλιό ευρωκομμουνισμό (ελληνική εκδοχή κοντά στο 

παλιό ιταλικό ΚΚ, αλλά και τροφοδοτημένη από τις συνεισφορές του Νίκου 

Πουλαντζά, του Πιέτρο Ινγκράο, κλπ.), και από την άλλη πλευρά, από μια 

διάσπαση του ΚΚΕ στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Στη διάρκεια της εσωκομματικής κρίσης που συγκλόνισε τους σοσιαλιστές του 

ΠΑΣΟΚ (2007-2008), ο Σύριζα (ο οποίος στο εσωτερικό του περιέχει και 

αριστερίστικες συνιστώσες), καταγράφοντας στις δημοσκοπήσεις ποσοστά της 

τάξης του 15-18% (αντί του 5-6% στις εκλογές), φαινόταν να ενσαρκώνει για 

πολλούς μια ελπίδα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. 

Η αντι-κατεστημένη ρητορική του ήταν ιαχή στράτευσης για τους 

απογοητευμένους σοσιαλιστές (τροφοδοτημένους από τον παλιότερο πασοκικό 

λαϊκισμό), ενώ η κριτική του προς τους ορθόδοξους κομμουνιστές, οι οποίοι 

αρνούνταν πεισματικά κάθε συμμαχία μαζί του, του προσέδιδε μια ορατή 

ορμή, αφήνοντας να διαφανεί ακόμα και ένας κίνδυνος ανατροπής του 

συσχετισμού δυνάμεων. 

Ωστόσο, σήμερα, πώς να ερμηνεύσουμε τη σχετική του αποτυχία (σύμφωνα 

πάντα με τις δημοσκοπήσεις η εκλογική του δύναμη τοποθετείται μεταξύ 7-

8%); Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι η σκληρή του θέση κατά τη διάρκεια της 

κινητοποίησης του Δεκεμβρίου που είχε σαφές εκλογικό κόστος. Υπόθεση, 

κατά τη γνώμη μας, θεμελιωμένη, λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, έναν 

ορισμένο «συντηρητισμό» της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. 
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Παρ’ όλα αυτά, αυτή η υπόθεση δεν είναι μία αιτία, αλλά μάλλον ένα 

γενικότερο σύμπτωμα που αφορά το ανεφάρμοστο της υιοθετημένης 

στρατηγικής. Ο στρατηγικός κινηματισμός, συχνά νεοφιλικός και μετα-

υλιστικός, ως προνομιακή μορφή αναβάπτισης στα «κινήματα», σε αέναη 

«αντίσταση» κατά της «κατεστημένης τάξης», ταυτίζεται με έναν πολιτισμικό 

αριστερισμό χωρίς πραγματική επαφή με το λαό. Με άλλα λόγια, αυτό που 

αποκαλύφθηκε το Δεκέμβρη, είναι ότι οΣύριζα δεν ήταν «μια σοβαρή και 

υπεύθυνη δύναμη» και συνεπώς έχασε την ευκαιρία. 

Αυτή η αντίληψη συμβαδίζει με μια ορισμένη στάση που κραδαίνει η ηγετική 

του ομάδα, σύμφωνα με την οποία η πολιτική του, για να είναι πάντα 

αγκυρωμένη στα αριστερά, δεν πρέπει να διαλυθεί μέσα σε ένα «εθνικό 

ακροατήριο», χάνοντας έτσι την ριζοσπαστικότητα που της προσιδιάζει. 

Βρισκόμαστε μάλλον στην πλευρά ενός «αριστερίστικου λαϊκισμού» που δεν 

μπορεί (ούτε θέλει) να χαθεί μέσα στο «εθνικό». Επομένως, το φαντασιακό της 

αμφισβήτησης κυριάρχησε σε αυτό του προτάγματος. Συνεχίζεται…             


