
 

Η λαϊκή εξουσία και το ΚΚΕ 
 
 
Ένα εργατικό κόµµα δεν µπορεί ν’ ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, και δεν µπορεί 
πραγµατικά να είναι ένα κόµµα της εργατικής τάξης, αν δεν έχει το αναγκαίο 
Πρόγραµµα που όχι µόνο θέτει σωστά τα άµεσα καθήκοντα αλλά επίσης συνοψίζει 
σωστά την στρατηγική εµπειρία. Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
 

«∆εν µπορεί όµως κανείς να αντιµετωπίζει ένα πρόγραµµα επαναστατικής 
δράσης σαν µια συλλογή αφηρηµένων θέσεων, που είναι ανεξάρτητες απ’ 
αυτά, που συνέβηκαν στη διάρκεια των ιστορικών αυτών χρόνων. Είναι 
φανερό πως το Πρόγραµµα δεν µπορεί να εξιστορήσει όλα εκείνα που 
έγιναν, οφείλει όµως να τα πάρει σαν αφετηρία του, να στηριχτεί πάνω 
τους, να αγκαλιάσει όλα αυτά, να αναφερθεί σ’ αυτά. Πρέπει το Πρόγραµµα 
να επιτρέπει διαµέσου των θέσεών του να γίνουν κατανοητά όλα τα µεγάλα 
γεγονότα της πάλης του προλεταριάτου κι όλα τα σηµαντικά περιστατικά της 
πάλης των ιδεών στους κόλπους της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Αν αυτό 
ισχύει για το σύνολο του Προγράµµατος, ισχύει ακόµα πιο πολύ για το 
µέρος εκείνο του Προγράµµατος που είναι ειδικά αφιερωµένο στα 
προβλήµατα της στρατηγικής και της τακτικής. Πρέπει εδώ, ακολουθώντας 
την έκφραση του Λένιν, να καταγράψουµε τόσο αυτό που κατακτήσαµε όσο 
κι αυτό που αφήσαµε να µας ξεφύγει. Και θα µπορέσει κανείς να το 
µετατρέψει σε «κατάκτηση», αν το κατανοήσει και το αφοµοιώσει καλά. Η 
προλεταριακή πρωτοπορία χρειάζεται όχι έναν κατάλογο κοινοτοπιών, µα 
ένα εγχειρίδιο δράσης».1 

∆εν είναι αρκετές οι αφηρηµένες, γενικές θέσεις, όπως εκείνες που εµφανίζονται 
συνήθως στα προγράµµατα και τις οµιλίες του ΚΚΕ, αλλά είναι εντελώς αναγκαίο να 
εξειδικευθούν στο φως της ιστορικής εµπειρίας τα προβλήµατα της στρατηγικής και 
της τακτικής. Από την άποψη της στρατηγικής, οι επαναστάτες µαρξιστές τονίζουν τη 
σηµασία του συνθήµατος  και της αντίστοιχης πρακτικής δουλειάς που συνδέεται µε 
αυτό, της κυβέρνησης των εργαζοµένων. Από την άποψη της ταχτικής, έχουν σαν 
βάση τους τις µεταβατικές διεκδικήσεις, δηλαδή τις ειδικά εξειδικευµένες στις 
σηµερινές συνθήκες διεκδικήσεις και τα πραχτικά καθήκοντα του µεταβατικού 
προγράµµατος. 

Το ΚΚΕ έχει, σήµερα, ν’ αντιµετωπίσει προβλήµατα που απορρέουν από τρία 
γεγονότα στην πρόσφατη ιστορία. Πρώτον, την ολόπλευρη στήριξη που έδωσε στο 
αστικό σύστηµα το 1989. ∆εύτερον, τη λανθασµένη ανάλυσή του για την 
παλινόρθωση του καπιταλισµού στην ΕΣΣ∆ και την επιστροφή στις θεωρητικές και 
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πραχτικές πλευρές του Σταλινισµού. Και τρίτον, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, την 
απροθυµία του να θέσει σήµερα το ζήτηµα της εργατικής εξουσίας και µιας 
κυβέρνησης των εργαζοµένων, σε µια εποχή ολόπλευρης και καταστροφικής κρίσης 
του καπιταλισµού, ειδικά στην νότια Ευρώπη, επικαλούµενο αφηρηµένα και 
ιδεαλιστικά τον «συσχετισµό» των δυνάµεων. 

Αλλά ο συσχετισµός των δυνάµεων δεν είναι ποτέ ανεξάρτητος από το εργατικό 
κόµµα, δεν είναι αντικειµενικά δεδοµένος και αναλλοίωτος αλλά επηρεάζεται 
αποφασιστικά από το Πρόγραµµα και την πραχτική δράση του κόµµατος για να 
υλοποιήσει αυτό το Πρόγραµµα. Αν το εργατικό κόµµα, στη διάρκεια της πιο 
καταστροφικής κρίσης του καπιταλισµού στη µεταπολεµική περίοδο, και πραγµατικά 
από την µεγάλη κρίση του 1929, δεν θέσει σαν προγραµµατικό του στόχο την 
κυβέρνηση των εργαζοµένων και σαν πραχτικό καθήκον της επόµενης περιόδου τον 
στόχο της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας, τότε ο συσχετισµός των δυνάµεων 
δεν πρόκειται ν’ αλλάξει παρά µόνο προς όφελος της αστικής τάξης και του 
κεφαλαίου. 

 «Σήµερα κάθε νέα απότοµη µεταβολή της πολιτικής 
κατάστασης προς τα αριστερά θέτει ξανά τη λύση στα χέρια του 
επαναστατικού κόµµατος. Αν το κόµµα αφήσει να περάσει το κρίσιµο 
σηµείο από όπου η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, αυτή µεταβάλλεται στο 
αντίθετό της. Σε παρόµοιες συνθήκες ο ρόλος της ηγεσίας του κόµµατος 
αποκτά µια εξαιρετική σπουδαιότητα. Τα λόγια του Λένιν που βεβαιώνουν 
ότι δυο ή τρεις µέρες µπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της παγκόσµιας 
επανάστασης δεν θα µπορούσαν να γίνουν κατανοητά την εποχή της 
∆εύτερης ∆ιεθνούς. Αντίθετα στην εποχή µας επιβεβαιώθηκαν πάρα πολλές 
φορές και πάντα µε την αρνητική τους έννοια αν εξαιρέσουµε τον 
Οκτώβρη».2 

Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ από την απαρχή της µεταπολίτευσης, είναι σαφές ότι 
οι µάζες µετακινούνται προς τ’ αριστερά. ∆εν µετακινούνται ενεργά, ή τουλάχιστον 
τόσο δραστήρια όσο θα ήθελαν ορισµένοι µικροαστοί επαναστάτες, αλλά η 
συνείδηση των µαζών έχει µετατοπισθεί προς τ’ αριστερά γιατί το Είναι, η κοινωνική 
τους κατάσταση αλλάζει δραµατικά προς το χειρότερο και θα συνεχίζει ν’ αλλάζει 
προς το χειρότερο σε βάθος δεκαετίας. Όπως γράφει ο Τρότσκι, «αν το κόµµα αφήσει 
να περάσει το κρίσιµο σηµείο από όπου η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, αυτή 
µεταβάλλεται στο αντίθετό της» κι’ αυτό τείνει σήµερα να συµβεί µε τη στάση του 
ΚΚΕ, που έχει µεταβληθεί σε σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα νέου τύπου αλλά και µε τον 
κεντρισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Λιγότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ περισσότερο για το 
ΚΚΕ, αυτά τα κόµµατα δεν θέλουν ν’ αλλάξουν τον συσχετισµό των δυνάµεων κι’ 

                                                 
2 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 



αυτό το γεγονός το αποκρύπτουν συστηµατικά και το κρατάνε εφτασφράγιστο 
µυστικό από τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα που νιώθουν ολοένα και 
περισσότερο τις συνέπειες της κρίσης και της «θεραπείας» που εφαρµόζουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωζώνη και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µαζί µε την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Απ’ όλα αυτά ορισµένοι δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα και τους φαίνεται ότι 
έχουµε µια «αποικιοποίηση» της χώρας, ότι έχουµε «ξένη κατοχή» κ.ά., κι’ εποµένως 
δεν απέχουν πολύ απ’ το να προτείνουν ένα νέο ΕΑΜ. ∆εν το λένε ανοιχτά, 
τουλάχιστον ακόµα, αλλά αυτό είναι σαφές από τις αναλύσεις και τις προτάσεις τους. 
Όποιος δεν κατάλαβε ότι εδώ έχουµε την ολόπλευρη, παγκόσµια κρίση του 
καπιταλισµού και ειδικά του Ευρωπαϊκού καπιταλισµού εξειδικευµένη στην Ελλάδα, 
την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, ότι δηλαδή έχουµε τη συνολική 
κρίση του συστήµατος, τότε δεν έχει καταλάβει τίποτα. Το Μνηµόνιο δεν αφορά ένα 
εθνικό φαινόµενο αλλά για την πρακτική εφαρµογή της πρότασης της αστικής τάξης 
να ξεπεράσει την κρίση της θυσιάζοντας τους εργαζόµενους κι’ εξαφανίζοντας τα 
µικρά και µεσαία αστικά στρώµατα. Το παλιό µοτίφ της «κοινωνίας των πολιτών» 
που µετατράπηκε σε «κοινωνία των 2/3» σήµερα αντικαθίσταται από το µοτίφ της 
κοινωνίας του 1/10. πίσω απ’ το µοτίφ αυτό υπάρχουν πραγµατικές, οικονοµικές 
διαδικασίες:  

Ο Ευρωπαϊκός καπιταλισµός έχει ανάγκη από µια συνολική αναδιάρθρωση που 
αντανακλά τη βασική αντίθεση του καπιταλισµού. Αυτή η αναδιάρθρωση αφορά νέες 
θέσεις στον καταµερισµό εργασίας των χωρών του νότου µε τη βιοµηχανική 
πρωτοκαθεδρία της Γερµανίας, που υπήρξε και η κύρια ωφεληµένη από τη 
δηµιουργία της ευρωζώνης. Η κρίση αποτελεί εκδήλωση αυτής της απαραίτητης 
αναδιάρθρωσης και δηµιουργείται από τους σπασµούς της αγωνίας του καπιταλισµού 
να ξεπεράσει τις αντιφάσεις του. Από αντικειµενική άποψη έχουµε µια επαναστατική 
κατάσταση στη γέννησή της. Το αν θα εξελιχθεί ή όχι εξαρτάται από την πρωτοπορία 
της εργατικής τάξης που είναι οργανωµένη στα υπάρχοντα κόµµατα. Αν αυτά δεν 
θέσουν άµεσα το ζήτηµα µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων αυτή η ιστορική 
ευκαιρία θα έχει χαθεί. Όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για την υπόθεση, πολύ 
περισσότερο, της Ευρωπαϊκής επανάστασης στους αδύναµους κρίκους του Νότου. 
Όπως έγραφε ο Λένιν : 

«Η άνιση οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη είναι ένας απόλυτος νόµος του 
καπιταλισµού. Ως εκ τούτου, η νίκη του σοσιαλισµού είναι πιθανή πρώτα 
στις διάφορες ή ακόµα και σε µια καπιταλιστική χώρα µόνο.Αφού έχει 
απαλλοτριώσει τους καπιταλιστές και έχει οργανώσει τη δική του 
σοσιαλιστική παραγωγή, το νικηφόρο προλεταριάτο εκείνης της χώρας θα 
εγερθεί ενάντια στον υπόλοιπο κόσµο-τον καπιταλιστικό κόσµο-ελκύοντας 
στον αγώνα του τις καταπιεσµένες τάξεις άλλων χωρών, προκαλώντας 
εξεγέρσεις σε εκείνες τις χώρες ενάντια στους καπιταλιστές, και σε 
περίπτωση ανάγκης χρησιµοποιώντας ακόµα και ένοπλη δύναµη ενάντια 
στις εκµεταλλεύτριες τάξεις και τα κράτη τους. Η πολιτική µορφή µιας 
κοινωνίας όπου το προλεταριάτο είναι νικηφόρο στην ανατροπή της 
αστικής τάξης θα είναι ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, το οποίο όλο και 
περισσότερο θα συγκεντρώνει τις δυνάµεις του προλεταριάτου ενός 
ορισµένου έθνους ή εθνών, στον αγώνα ενάντια στα κράτη που δεν έχουν 
µεταπηδήσει ακόµα στον σοσιαλισµό. Η κατάργηση των τάξεων είναι 



αδύνατη χωρίς µια δικτατορία της καταπιεσµένης τάξης, του 
προλεταριάτου. Μια ελεύθερη ένωση των εθνών του σοσιαλισµού είναι 
αδύνατη χωρίς ένα λίγο πολύ παρατεταµένο και επίµονο αγώνα των 
σοσιαλιστικών δηµοκρατιών ενάντια των οπισθοδροµικών κρατών».3 

Πως αντέδρασε η κοινοβουλευτική 
οµάδα του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ στην επίσκεψη του κ. Στρως Καν στην Ελληνική 
Βουλή; Σηκώθηκαν µήπως να του πουν ότι µια µελλοντική κυβέρνηση της εργατικής 
τάξης δεν πρόκειται ν’ αναγνωρίσει ούτε ένα ευρώ από τα χρέη που σύναψαν οι 
καπιταλιστές µεταξύ τους; Σηκώθηκαν να του πουν ότι έχει ν’ αντιµετωπίσει πολύ 
σοβαρότερα προβλήµατα από τη νοµισµατική ισορροπία και την κρίση του χρέους, 
όπως για παράδειγµα η κοινωνική εξέγερση στις ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις; 
Τίποτα απ’ αυτά. Προτίµησαν ν’ απέχουν για να µη βγάλουν κουβέντα.  

Είναι αλήθεια όµως ότι το ΚΚΕ δεν βάζει το ζήτηµα της ανατροπής; Σε συνέντευξή 
της η Α. Παπαρήγα είπε: 

 «Τώρα ήλθε η στιγµή να 
πάρει σάρκα και οστά, να διαµορφωθεί διακριτά ένα κοινωνικολαϊκό 
µέτωπο πολιτικής και µαζικής δράσης από τις ριζοσπαστικές δυνάµεις που 
είναι υπαρκτές και πρέπει να πολλαπλασιαστούν, δηλαδή τις ριζοσπαστικές 
δυνάµεις των εργατοϋπαλλήλων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, των 
φτωχών αυτοαπασχολούµενων µικρών επιχειρηµατιών, της φτωχής 
αγροτιάς, µε ενδυνάµωση της συµµετοχής νέων ηλικιών, παιδιών της 
εργατικής - λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα αυτών που σπουδάζουν και 
δουλεύουν, που είναι στην κατάρτιση, γυναικών και µεταναστών, 
αγωνιστών στο χώρο της επιστήµης, της τέχνης και του πολιτισµού».4 
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Φυσικά ένα «κοινωνικολαϊκό (;) µέτωπο πολιτικής και µαζικής δράσης» είναι 
απαραίτητο αν πρόκειται να τεθεί προγραµµατικά ο στόχος µιας κυβέρνησης των 
εργαζοµένων. Αλλά το ΚΚΕ δεν µιλά γι’ αυτό τον στόχο. Αναφέρεται στο ότι «µόνη 
λύση για τον λαό είναι η ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων» και ότι « η Ελλάδα, 
παρά τα σοβαρά έως και καταστροφικά πλήγµατα που έχει δεχτεί σε ορισµένους τοµείς, 
εξαιτίας της κυριαρχίας του κεφαλαίου, του µονοπωλιακού ανταγωνισµού, έχει τις 
προϋποθέσεις να διαµορφώσει και να αναπτύξει µια όσο γίνεται αυτοδύναµη λαϊκή 
οικονοµία». 
 
∆ηλαδή πισωγύρισµα στη θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα, αυτοδύναµα, 
αδιαφορώντας για τη θέση της χώρας στον παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό καταµερισµό. 
Αν φυσικά η «λαϊκή οικονοµία» αντιστοιχεί στον σοσιαλισµό και δεν έχει να κάνει µε 
µια µη – µονοπωλιακή καπιταλιστική οικονοµία, που είναι µια ακόµη χειρότερη 
φαντασίωση. Ας δούµε όµως πάνω σε ποια «παρανόηση» στηρίζεται η απροθυµία 
του ΚΚΕ σχετικά µε το Ενιαίο Μέτωπο: 
 

«Ποια είναι η βασική µας διαφορά µε εκείνους που όψιµα σηκώνουν τη 
σηµαία της πάλης κατά της ΕΕ, ή του αντικαπιταλιστικού µετώπου; […] 
Όσον αφορά στο θέµα της ιδιοκτησίας, καµώνονται ότι προτείνουν και κάτι 
το διαφορετικό, όταν λένε να δηµιουργηθεί δηµόσιος πυλώνας τραπεζών, 
όταν ζητάνε να γίνει κοινωνική η ΕΚΤ για να δανείζει φθηνά τους 
επιχειρηµατίες, ή όταν υποστηρίζουν το ευρωοµόλογο. Λες και ο δηµόσιος 
πυλώνας τραπεζών δεν θα λειτουργεί ως καπιταλιστικός µόνο και µόνο 
γιατί θα είναι ιδιοκτήτης το κράτος. Προτάσεις κυριολεκτικά προς τα πίσω, 
που δείχνουν ότι η ανανέωση γυροφέρνει στην καπιταλιστική διαχείριση 
των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων».5 

 
Για να λύσουµε αυτή την «παρανόηση» να τονίσουµε ότι οι επαναστάτες µαρξιστές 
δεν ζητάνε ούτε ευρωοµόλογο, ούτε «να γίνει κοινωνική η ΕΚΤ», αλλά ζητάνε φυσικά 
έναν δηµόσιο πυλώνα τραπεζών µε κρατική ιδιοκτησία αλλά ταυτόχρονα και 
εργατικό έλεγχο στα πλαίσια µιας κυβέρνησης των εργαζοµένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί 
να καθυστερεί σχετικά µ’ αυτό το άµεσο καθήκον, αλλά µπορούµε να υποθέσουµε 
ότι και ο ίδιος βρίσκεται σε µια «µεταβατική περίοδο». Το ΚΚΕ, το οποίο έχει 
διαφορετικές, αλλά µε κανέναν τρόπο πιο προωθηµένες θέσεις, τι κάνει για να 
διαφοροποιηθεί από προτάσεις που έχουν να κάνουν µε την «καπιταλιστική διαχείριση 
των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων»; Προτείνει ένα ορισµένο µέτωπο φυσικά, το 
λεγόµενο «κοινωνικολαϊκό (;) µέτωπο πολιτικής και µαζικής δράσης». Τι είναι αυτό 
όµως; 
 

«Υπάρχουν σήµερα φύτρα αυτού του µετώπου, όπως είναι το ΠΑΜΕ, η 
ΠΑΣΥ, η ΠΑΣΕΒΕ, η ΟΓΕ, το ΜΑΣ και άλλες µορφές συσπείρωσης που οι 
εργαζόµενοι διαµορφώνουν, άλλες που θα προκύψουν στην πορεία, αλλά 
και µορφές συσπείρωσης σε µαζικά κινήµατα κατά του ιµπεριαλιστικού 
πολέµου, για τις ατοµικές και συλλογικές δηµοκρατικές, συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, συσπειρώσεις που δρουν στο χώρο της Τοπικής ∆ιοίκησης […] 
Αυτό το µέτωπο µία επιλογή έχει, δηµιουργική και ρεαλιστική: Να δώσει 
δύναµη στην εναλλακτική πρόταση της λαϊκής εξουσίας - οικονοµίας, µε 
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κεντρικό σύνθηµα την κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, τη διαµόρφωση 
του λαϊκού συνεταιρισµού εκεί που δεν είναι δυνατόν να γίνει 
κοινωνικοποίηση, του πανεθνικού σχεδιασµού µε εργατικό λαϊκό έλεγχο 
από τα κάτω προς τα επάνω».6 

 
Αλλά αν το «µέτωπο» αποτελείται από κοµµατικές οργανώσεις αποκλειστικά, δηλαδή 
από οργανώσεις που το ΚΚΕ άµεσα µπορεί να ελέγχει γραφειοκρατικά και κεντρικά, 
τότε εξ’ ορισµού δεν είναι «µέτωπο» αλλά µια τελεσιγραφική επέκταση του 
κόµµατος στα συνδικάτα και στο µαζικό κίνηµα. Τι σηµαίνει όµως να έχει το ΚΚΕ 
σαν «κεντρικό σύνθηµα την κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, τη διαµόρφωση του 
λαϊκού συνεταιρισµού εκεί που δεν είναι δυνατόν να γίνει κοινωνικοποίηση». Σηµαίνει 
ότι η «λαϊκή εξουσία - οικονοµία» εξαντλείται στην κοινωνικοποίηση των 
µονοπωλίων και όχι στην κοινωνικοποίηση των πιο σηµαντικών µέσων παραγωγής. 
Αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις που δεν κατονοµάζονται, ακόµα και η 
«κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων» δεν είναι δυνατή κι’ έτσι πρέπει να 
καταφύγουµε στη λύση της κοοπερατίβας (που δεν είναι, φυσικά, µια σοσιαλιστική 
µορφή ιδιοκτησίας). Με λίγα λόγια, το πρόγραµµα του ΚΚΕ δεν είναι ένα 
πρόγραµµα µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων, δεν είναι το πρόγραµµα του 
Εργατικού Κράτους, και ασφαλώς δεν είναι το πρόγραµµα µιας λαϊκής συµµαχίας 
µε την πρωτοπορία της εργατικής τάξης που σαν στόχο του θα είχε τον σοσιαλισµό 
και την Ευρωπαϊκή προοπτική του σοσιαλισµού, τουλάχιστον στους αδύναµους 
κρίκους του Νότου σε πρώτη φάση. 
 
Από την άποψη των αναγκών και των άµεσων καθηκόντων, το πρόγραµµα αυτό είναι 
κατώτερο των περιστάσεων. ∆εν αντανακλά την άµεση µεταστροφή που έχει γίνει 
στη συνείδηση των µαζών και δεν προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σ’ αυτά τα 
στρώµατα που πλήττονται άµεσα από την κρίση και την επίθεση του κεφαλαίου, και 
είναι έτοιµα να συµπράξουν µε τα εργατικά κόµµατα αν αυτά εκφράσουν µε τον 
σωστό προγραµµατικό τρόπο τις ανησυχίες, τα ερωτήµατα και την οργή τους. Ας 
δούµε πιο αναλυτικά την εξειδίκευση των θέσεων του ΚΚΕ : 
 

«Η επιλογή είναι µία: Η αλλαγή των ξεπερασµένων ιστορικά κοινωνικών 
σχέσεων ιδιοκτησίας που καθορίζουν και το πολιτικό σύστηµα, αφορούν 
στα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής στους παρακάτω τοµείς: 
Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ορυκτός πλούτος, ορυχεία, βιοµηχανίες, 
ύδρευση, µεταφορές. Κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, του 
συστήµατος συγκέντρωσης, διοχέτευσης και διαχείρισης υλικών πόρων. Του 
εξωτερικού εµπορίου, του συγκεντρωµένου δικτύου του εσωτερικού 
εµπορίου. Του τοµέα της λαϊκής στέγης. Της έρευνας και της δηµοκρατικής 
πληροφόρησης του λαού. Απαιτείται αποκλειστικά δηµόσιο, ενιαίο και 
δωρεάν σύστηµα Εκπαίδευσης, Υγείας, Πρόνοιας, Ασφάλισης. […] 
»Τόσο ο κοινωνικοποιηµένος, όσο και ο συνεταιριστικός τοµέας, 
γενικότερα η παραγωγή και κατανοµή, πρέπει να ενταχθούν σε έναν 
κεντρικό πανεθνικό οικονοµικό µηχανισµό σχεδιασµού και διεύθυνσης, 
ώστε να κινητοποιούνται όλα τα µέσα παραγωγής και το εργατικό δυναµικό, 
να αξιοποιείται κάθε δυνατή οικονοµική διεθνής συνεργασία, στη βάση του 
αµοιβαίου οφέλους. Θα προστατεύεται η εγχώρια παραγωγή και τα 
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συµφέροντα των εργαζοµένων από τις όποιες συνέπειες προκύπτουν από τις 
ανάγκες του εξωτερικού εµπορίου. 
 
»Κεντρικός σχεδιασµός χρειάζεται για να διαµορφώνει στρατηγικούς 
στόχους και επιλογές, να ιεραρχεί κλάδους και τοµείς, να καθορίζει πού θα 
συγκεντρώσει περισσότερες δυνάµεις και µέσα. Η υλοποίηση του 
προγραµµατισµού απαιτεί και καταµερισµό κατά κλάδο και περιοχή, και 
πρώτα απ' όλα εργατικό έλεγχο στη διεύθυνση της κάθε παραγωγικής 
µονάδας και υπηρεσίας, σε κάθε όργανο διοίκησης».7 

  
Θεωρητικά, αυτό είναι το πρόγραµµα της «λαϊκής οικονοµίας». Το γεγονός ότι δίνει 
έµφαση στην κρατικοποίηση των βασικών µέσων παραγωγής στην κοινή ωφέλεια 
κυρίως, στην κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και του εξωτερικού 
εµπορίου καθώς και στον κεντρικό σχεδιασµό µε «εργατικό έλεγχο στη διεύθυνση της 
κάθε παραγωγικής µονάδας και υπηρεσίας, σε κάθε όργανο διοίκησης» πρέπει κατ’ 
αρχήν να θεωρηθεί θετικό. Αλλά στις Αποφάσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 18ο 
Συνέδριο δεν υπάρχει αναφορά στην επέκταση του κεντρικού σχεδιασµού «στις 
βιοµηχανίες» όπως αναφέρει στη συνέντευξη της η Α. Παπαρήγα. Το ερώτηµα είναι 
ποιες βιοµηχανίες είναι αυτές και αν αφορά συνολικά τη µεταποίηση, πράγµα που δεν 
αναφέρεται καν στις Αποφάσεις του 18ου Συνεδρίου, το οποίο αναπτύσσει τον 
σχεδιασµό αποκλειστικά σε σχέση µε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την παιδεία, 
υγεία κλπ.8 
 
Σε σχέση µε το 18ο Συνέδριο και την Απόφαση, καθώς και τις Θέσεις της ΚΕ, η 
διατύπωση της Α. Παπαρήγα παραπάνω είναι περισσότερο εξειδικευµένη και µας 
αφήνει το περιθώριο να υποθέσουµε ότι υπάρχει µια ανάλογη δουλειά στο ΚΚΕ 
σχετικά µε την εξειδίκευση του χαρακτήρα της «λαϊκής εξουσίας» και τους τοµείς της 
οικονοµίας που πρέπει να συµπεριλάβει. Ενώ αφήνει ακόµα ανοιχτό το ζήτηµα της 
κοινωνικοποίησης των µέσων παραγωγής στη βιοµηχανία (σε αντιδιαστολή µε το 
ζήτηµα της κοινωνικοποίησης των δηµόσιων υπηρεσιών, που είναι σχετικά απλό) 
θέτει το ζήτηµα για «εργατικό έλεγχο στη διεύθυνση της κάθε παραγωγικής µονάδας 
και υπηρεσίας, σε κάθε όργανο διοίκησης» καθώς επίσης και τα ζητήµατα του 
µονοπωλίου στο εξωτερικό εµπόριο, του τραπεζικού τοµέα και των βασικών 
υποδοµών (και όχι µόνο των δηµόσιων υπηρεσιών). Κατά πόσο αυτά είναι 
πυροτεχνήµατα που µε τον ένα ή άλλο τρόπο θ’ αντικατασταθούν στην πορεία από 
άλλες κεντριστικές ή µεσοβέζικες θέσεις, γι’ αυτό δεν έχουµε καµιά αµφιβολία αλλά, 
φυσικά, αυτό αποµένει να το δούµε στην πράξη. 
 
Το κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι στην πορεία προς την «λαϊκή εξουσία», το ΚΚΕ δεν 
αντιλαµβάνεται τον ρόλο των συµµαχιών στα πλαίσια του Ενιαίου Μετώπου της 
εργατικής τάξης, των συµµάχων της και των οργανώσεών τους αλλά αντίθετα 
προωθεί την αυτιστική και αποµονωτική στάση του ΑΑ∆Μ όπως εξειδικεύεται στα 
δικά του «µέτωπα» (ΠΑΜΕ, ΜΑΣ κ.ά.). Αυτό, ασφαλώς, είναι πολιτική του επιλογή 
εφόσον θεωρεί τον εαυτό του το µοναδικό εργατικό κόµµα στην πράξη. Αλλά αν έτσι 
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έχουν τα πράγµατα, τότε πρέπει να θέσει σαν άµεσο καθήκον του µαζικού κινήµατος 
την πάλη για την υλοποίηση των δικών του προτάσεων, δηλαδή βασικά των θέσεων 
του 18ου Συνεδρίου και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους (αν πραγµατικά πρόκειται για 
τέτοια) από την Α. Παπαρήγα στη συνέντευξη της 9ης ∆εκέµβρη 2010. 
Αντικειµενικά, οι θέσεις που εκφράζονται στη συνέντευξη της ΓΓ, πηγαίνουν πέρα 
από την Απόφαση του 18ου Συνεδρίου και είναι, γενικά, στη σωστή κατεύθυνση που 
αναλογεί στην άνοδο της συνείδησης ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων.  
 
Αλλά ο ρεφορµισµός ποτέ δεν έχει πάψει να µας επιφυλάσσει πισωγυρίσµατα και 
«ελιγµούς» όταν το κίνηµα τείνει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της καθεστωτικής 
αντιπολίτευσης και να µετατραπεί σε ανεξάρτητο, πολιτικό παράγοντα. Τότε η 
ενστικτώδης αντίδραση του ρεφορµισµού είναι να µιλά για προβοκάτορες και στη 
συνέχεια να προσπαθεί ν’ αγκαλιάσει ασφυκτικά το κίνηµα οδηγώντας το σε 
καθεστωτικές και αποδεκτές λύσεις, στο υπάρχον πολιτικό σύστηµα. Για παράδειγµα, 
δεν θα ήταν καθόλου αναντίστοιχο µε το σηµερινό επίπεδο συνείδησης των 
εργαζοµένων και των µικροµεσαίων στρωµάτων, το ΚΚΕ να παραστεί στην οµιλία 
του κ. Στρως – Καν στη Βουλή, και να καταγγείλει ανοιχτά την κυβέρνηση και τα 
όργανα του παγκόσµιου ιµπεριαλισµού. Μια τέτοια καταγγελία θα ισοδυναµούσε µε 
εκατό απεργίες και συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας. 
 
∆εν είναι επιθυµία µας, φυσικά, να υποβαθµίσουµε τον ρόλο του εργατικού 
κινήµατος. Ίσα – ίσα αυτό που θέλουµε ν’ αναδείξουµε είναι ότι µια ανοιχτή 
καταγγελία του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ στη  Βουλή, θα άνοιγε τον δρόµο για το 
κίνηµα των εργαζοµένων και θα έκανε ξεκάθαρο ότι τα κόµµατα αυτά επιθυµούν την 
ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος µε άµεσο καθήκον την ανατροπή της 
κυβέρνησης, και τη συγκρότηση µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων µε 
σοσιαλιστικό Πρόγραµµα. 
 
Όπως έγραφε ο Τρότσκι : 
 

«Ο επαναστατικός χαρακτήρας της εποχής δεν συνίσταται στο γεγονός ότι 
επιτρέπει να πραγµατοποιήσουµε την επανάσταση, δηλαδή να καταλάβουµε 
την εξουσία, σε κάθε δοσµένη στιγµή. Μα αποτελείται από βαθιές και 
απότοµες µεταβολές, από συχνές και βίαιες µεταβάσεις, περνώντας από µια 
άµεσα επαναστατική κατάσταση  […] σε ένα προσωρινό µεσοβέζικο 
καθεστώς («συνασπισµό της αριστεράς», µπάσιµο της σοσιαλδηµοκρατίας 
στη συµµαχία, άνοδο στην εξουσία του Κόµµατος του Μακ Ντόναλντ, κλπ.) 
για να ξανακάνει στη συνέχεια τις αντιφάσεις κοφτερές σαν το ξυράφι και 
να θέσει πάλι καθαρά το πρόβληµα της εξουσίας».9 
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Λέγοντας ότι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι κύριοι 
υπάιτιοι για το γεγονός ότι η εργατική τάξη κι’ ευρύτερα λαϊκά στρώµατα φαίνονται 
να είναι αδρανή, εννοούµε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική, οιωνεί επαναστατική 
αλλά τα κόµµατα αυτά δεν επιθυµούν να προτάξουν το Πρόγραµµα µιας Κυβέρνησης 
των Εργαζοµένων άµεσα και καθαρά. Είναι εντελώς σαφές ότι το εργατικό Κόµµα 
µπορεί να κάνει «τις αντιφάσεις κοφτερές σαν το ξυράφι και να θέσει καθαρά το 
πρόβληµα της εξουσίας», ως ένα µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το ίδιο. Το Κόµµα 
είναι το ιστορικό εργαλείο που η εργατική τάξη έχει στα χέρια της για να πάρει την 
εξουσία και να χτίσει την κοινωνία πάνω σε νέες, σοσιαλιστικές βάσεις. Το εργαλείο 
αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ν’ αλλάξει την κατάσταση, να επηρεάσει τις 
αντιφάσεις, ν’ αλλάξει τους συσχετισµούς. Αν δεν µπορούσε να το κάνει αυτό αλλά 
έπρεπε να περιµένει παθητικά ν’ αλλάξει ο συσχετισµός των δυνάµεων, τότε θα ήταν 
άχρηστο, εφόσον θα έπρεπε να περιµένει στο διηνεκές.  

Όπως γράφει ο Τρότσκι : 

«Γενικά λοιπόν δεν µπορεί να υπάρξει πιο απότοµη µεταβολή απ’ αυτήν 
που δηµιουργεί η αναγκαιότητα της εξέγερσης του προλεταριάτου. Εδώ 
ακριβώς εµφανίζεται ο κίνδυνος να µην ανταποκρίνεται η ηγεσία του 
κόµµατος, η πολιτική του κόµµατος στο σύνολό της, στη συµπεριφορά της 
τάξης και στις απαιτήσεις της κατάστασης. Όταν η πολιτική ζωή 
εκτυλίσσεται σχετικά αργά, παρόµοιες ασυµφωνίες αφοµοιώνονται τελικά, 
προξενώντας βέβαια ζηµιές, αλλά χωρίς να προκαλούν καταστροφές. Ενώ 
σε περίοδες οξυµένων επαναστατικών κρίσεων, λείπει ακριβώς 
ο χρόνος για να εξαλειφθεί η ανισορροπία και κατά κάποιο τρόπο να 
διορθωθεί το µέτωπο µέσα στη φωτιά. Οι περίοδες που στη διάρκειά τους η 
επαναστατική κρίση ανεβαίνει στο µάξιµουµ της όξυνσής της έχουν, από την 
ίδια τους τη φύση, ένα γοργό ρυθµό. Η ασυµφωνία ανάµεσα στην 
επαναστατική ηγεσία (δισταγµοί, ταλαντεύσεις, ελπίδες, τη στιγµή που η 
αστική τάξη εξασκεί µια λυσσασµένη πίεση) και τα αντικειµενικά 
καθήκοντα, µπορεί µέσα σε λίγες βδοµάδες κι ακόµα µέσα σε λίγες µέρες να 
στοιχίσει µια καταστροφή, κάνοντας έτσι να χαθεί το κέρδος πολλών 
χρόνων εργασίας».10 

Εδώ, δεν είναι αρκετό να έχουµε ένα πιο σωστό Πρόγραµµα σε σχέση µ’ αυτό του 
18ου Συνεδρίου, ώστε ν’ ανταποκριθούµε στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της εποχής. 
Πρέπει, πάνω απ’ όλα, να έχουµε τη σωστή ταχτική κι’ αυτή δεν είναι άλλη από την 
εξειδίκευση των συνθηµάτων της «ανυπακοής» και της «ανατροπής». Η 
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εξειδίκευση των συνθηµάτων αυτών µπορεί να γίνει µόνο σε σχέση µε τα άµεσα 
καθήκοντα της πάλης για την Κυβέρνηση των Εργαζοµένων, για την προετοιµασία 
της και το χτίσιµο των προϋποθέσεών της µέσα σ’ ένα ήδη ώριµο λαϊκό κίνηµα. 

Ποια είναι η υλική βάση της κρίσης του 2008 που συνεχίζεται και οξύνεται ακόµη 
περισσότερο σήµερα;11 Όπως γράφει ο Τρότσκι : 

«Μια απόπειρα για το ξεπέρασµα της αντίφασης ανάµεσα στη νέα, τη 
σύγχρονη τεχνική, των παραγωγικών δυνάµεων µέσα στα περιορισµένα 
σύνορα του εθνικού κράτους. Η νέα αυτή τεχνική δεν µπορεί να περιοριστεί 
µέσα στα σύνορα του παλιού εθνικού κράτους, και ο φασισµός προσπαθεί 
να ξεπεράσει αυτή την αντίφαση. Το αποτέλεσµα είναι ο πόλεµος. Έχουµε 
ήδη αναλύσει όλα αυτά τα στοιχεία».12 

Παλιότερα ο φασισµός προσπάθησε να ξεπεράσει την αντίφαση αυτή µέσα στα 
πλαίσια του καπιταλισµού και πέρα από τα περιορισµένα σύνορα του εθνικού 
κράτους, πράγµα που αναπόφευκτα οδήγησε στον παγκόσµιο πόλεµο και τη βίαιη 
ανακατανοµή των κερδών. Σήµερα, δεν είναι ο φασισµός που προκρίνεται σαν το 
ιστορικό εργαλείο της αστικής τάξης αλλά αντίθετα η αποµάκρυνση από τον 
«κεντρικό σχεδιασµό» του φασισµού στην ιµπεριαλιστική εποχή, και η «κυριαρχία 
των αγορών» όπως στην εποχή του καπιταλισµού του laissez faire, αλλά σε 
υπερεθνικά πλαίσια, όπως αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτυχία τέτοιων 
ιστορικών εργαλείων, που συνοπτικά και καταχρηστικά αποκαλούνται 
«παγκοσµιοποίηση», είναι ασφαλώς έκδηλη. ∆εν κάνει τίποτε άλλο παρά να 
ωριµάζει στη συνείδηση των µαζών την αναγκαιότητα µιας εναλλακτικής λύσης.  

Από µόνες τους οι µάζες δεν µπορούν να διαµορφώσουν αυτή την εναλλακτική λύση 
–αυτό είναι το ιστορικό καθήκον της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης που είναι 
οργανωµένη σήµερα σε διάφορα εργατικά κόµµατα. Αλλά το ιστορικό καθήκον είναι 
σήµερα ένα άµεσο καθήκον, όχι ένα καθήκον για το απροσδιόριστο µέλλον. Αν δεν 
κατανοηθεί αυτή η αλήθεια τότε θα έχει χαθεί µια ιστορική ευκαιρία ν’ ανατραπεί ο 
καπιταλισµός στον Ευρωπαϊκό Νότο, τον αδύναµο κρίκο της ιµπεριαλιστικής 
αλυσίδας.  

Ο ρεφορµισµός θα µας κατηγορήσει ότι αυτά είναι «αριστερισµός», ότι οι συνθήκες 
δεν είναι ώριµες, ότι προτρέχουµε και πηδάµε πάνω από τη συνείδηση των µαζών. Ο 
ρεφορµισµός ξεχνά, ωστόσο, ότι όλα αυτά συνδιαµορφώνονται από το ιστορικό 
εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η εργατική τάξη, δηλαδή τα κόµµατα και τις 
οργανώσεις της. Αν τα κόµµατα αυτά δεν θέσουν το ζήτηµα της Κυβέρνησης των 
Εργαζοµένων, οι µάζες δεν πρόκειται να το θέσουν ποτέ από µόνες τους, όχι γιατί δεν 
είναι ώριµες για ένα τέτοιο αίτηµα, αλλά γιατί το ζήτηµα πρέπει να τεθεί κεντρικά, 
ταχτικά και προγραµµατικά κι’ αυτό µπορεί να το κάνει µόνο µια οργανωµένη 
πρωτοπορία.  

                                                 
11 Βλ. «Η κρίση του 2008: Μια κλασσική κρίση υπερπαραγωγής», Μαρξιστική Θεωρία και Πράξη, 
Αθήνα 2010. 
12 Λ. Τρότσκι, «Στην υπεράσπιση του Μαρξισµού», «Για το “Εργατικό Κόµµα”», 7/8/1940. 



Στη συνέντευξη της Αλ. Παπαρήγα της 9ης ∆εκέµβρη, είδαµε µια 
παραπέρα εξειδίκευση της Απόφασης του 18ου Συνεδρίου. Έτσι πρέπει να 
κατανοήσουµε αυτή τη συνέντευξη, δηλαδή σαν θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής σε 
µια δηµόσια συνέντευξη. Αλλά µια συνέντευξη δεν είναι καθόλου το σωστό βήµα για 
να τεθούν τέτοια σοβαρά ζητήµατα. Το σωστό βήµα είναι το ίδιο το Συνέδριο. Στην 
ίδια συνέντευξη δεν εξειδικεύονται καθόλου τα ζητήµατα της ταχτικής ενώ τα άµεσα 
καθήκοντα τίθενται µ’ έναν πρωτογονισµό που είναι αναντίστοιχος τόσο µε το 
επίπεδο συνείδησης των µαζών όσο και µε τον χαρακτήρα και το βάθος της 
σηµερινής κρίσης. Για τα ζητήµατα της ταχτικής, η ΓΓ του ΚΚΕ µας παραπέµπει 
χονδρεµπορικά στο ΠΑΜΕ, το ΜΑΣ και τα υπόλοιπα «µέτωπα» του ίδιου του ΚΚΕ. 
Μας λέει «να δυναµώσει η λαϊκή πάλη» αλλά αδιαφορεί για το γεγονός ότι η λαϊκή 
πάλη θα δυναµώσει εκατό φορές αν το ίδιο το ΚΚΕ θέσει άµεσα το καθήκον της 
πάλης για µια Κυβέρνηση των Εργαζοµένων ή αν είχε καταγγείλει ανοιχτά στη 
Βουλή τους κκ. Στρως – Καν και Ρεν.  


