
 

Ποια Πολιτικά Αιτήµατα βάζει 
µπροστά µας το ∆ηµόσιο 

Χρέος; 
 
 
 
 

Το δηµόσιο χρέος 
 
 
Ότι το χρέος δεν ανήκει στο λαό, ότι στο µεγάλο του µέρος είναι 
κεφαλαιοποιηµένοι τόκοι και ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια αµερόληπτη 
“διεθνής επιτροπή ελέγχου” όπως πχ η CADTM, το έχουµε επισηµάνει και 
παλιότερα. Αυτό που χρειάζεται είναι - όπως γράφει ο ∆. Καζάκης- η 
διαφάνεια σχετικά µε το χρέος: 
 

“Στη θέση λοιπόν του αιτήµατος για διεθνή επιτροπή ελέγχου του δηµόσιου 
χρέους, πρέπει να µπει το βαθιά δηµοκρατικό και λαϊκό αίτηµα για άνοιγµα όλων 
των δηµόσιων λογαριασµών ώστε να δούµε που και πώς προέκυψαν οι δανειακές 
ανάγκες του κράτους και προς όφελος τίνος δαπανήθηκαν τα κονδύλια του 
δηµόσιου ταµείου (τακτικά και δανειακά). Μόνο έτσι µπορεί να ελεγχθεί το 
αλισβερίσι, το πάρε-δώσε κάτω από το τραπέζι, οι ρεµούλες και οι αρπαχτές. Ο 
έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει µόνο όταν οι δηµόσιοι λογαριασµοί γίνουν 
πραγµατικά δηµόσιοι, δηλαδή προσβάσιµοι και ελέγξιµοι από όλους του πολίτες 
και όχι µόνο από επιλεγµένους «ειδικούς», υπό την άµεση εποπτεία του 
κοινοβουλίου. Ενός κοινοβουλίου που δεν θα είναι υποτελές της εκτελεστικής 
εξουσίας, αλλά αληθινά κυρίαρχο και εργαζόµενο σώµα, όπου τα µέλη του θα 
έχουν περιορισµένο χρόνο θητείας, θα εκλέγονται και θα λογοδοτούν απευθείας 
στους εκλογείς τους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωµα να τους ανακαλέσουν ανά 
πάσα στιγµή διαπιστώσουν ότι δεν επιτελούν το έργο για το οποίο τους έχουν 
στείλει στο κοινοβούλιο, κοκ. Φυσικά, ύστερα από τον αναγκαίο δηµοσιονοµικό 
έλεγχο – µε αναδροµική ισχύ – όποιος βρεθεί ότι εµπλέκεται σε διασπάθιση του 
δηµόσιου χρήµατος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πολιτικός, κόµµα ή εταιρεία, 



τότε θα πρέπει να αντιµετωπίσει τη δικαιοσύνη και να κατασχεθεί η περιουσία 

του στο σύνολο της ως ελάχιστη αποζηµίωση για τις πράξεις του”.1 
 
Στην πραγµατικότητα χρειάζεται µια οργανωµένη εξέταση του 
∆ηµόσιου Χρέους από Επιτροπές των εργαζοµένων και η άµεση 
διαγραφή του. ∆ιαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ το κοινοβούλιο να γίνει 
«αληθινά κυρίαρχο και εργαζόµενο σώµα, όπου τα µέλη του θα έχουν 
περιορισµένο χρόνο θητείας, θα εκλέγονται και θα λογοδοτούν απευθείας 
στους εκλογείς τους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωµα να τους ανακαλέσουν ανά 
πάσα στιγµή».  
 
Χωρίς τις επιτροπές των εργαζοµένων, χωρίς ένα Ενιαίο Μέτωπο που θα 
θέσει τα µεταβατικά αιτήµατα µε σκοπό την προοπτική της εργατικής 
εξουσίας, χωρίς την µετατροπή των οικονοµικών ζητηµάτων σε πολιτικά 
ζητήµατα, δεν µπορεί να υπάρξει σε καµιά περίπτωση ένα µαζικό κίνηµα. 
Χωρίς αυτό το µαζικό κίνηµα δεν πρόκειται ποτέ να προκύψει ένα 
κοινοβούλιο που θα είναι εργαζόµενο σώµα, µε µέλη άµεσα ανακλητή και επί 
θητεία, αµειβόµενα µε τον µέσο εργατικό µισθό άµεσα υπόλογα στη βάση.  
 
Στον τοµέα αυτό δεν πρέπει να ξεχάσουµε επίσης το ζήτηµα του χρέους των 
φτωχών νοικοκυριών, των τιµών των τροφίµων, των τιµών των ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, 
ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ, συγκοινωνίες) κ.λπ. Τα ζητήµατα αυτά είναι αλληλένδετα τόσο 
στην οικονοµική τους λογική αλλά κυρίως συνδέονται µε την προοπτική µιας 
∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων που θ’ αποτελέσει το βασικό 
µεταβατικό αίτηµα, και την απάντηση στο ζήτηµα της διάδοχης κατάστασης. 
Τα καθήκοντα της  ∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων θα είναι: 
 

• Η διαγραφή του δηµόσιου χρέους και του ιδιωτικού χρέους των 
φτωχών νοικοκυριών. 

• Ο έλεγχος των τιµών στις ∆ΕΚΟ και τα αγαθά λαϊκής κατανάλωσης. 
• Η έξοδος από την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ.  

• Η κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και των στρατηγικών 
κλάδων της οικονοµίας κάτω από εργατικό έλεγχο, το µονοπώλιο του 
εξωτερικού εµπορίου και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών ροών.  

• Η κινητή κλίµακα ωρών για τον µηδενισµό της ανεργίας. 
 
Όπως έχει γράψει αλλού ο ∆. Καζάκης: 
 

“Η συµφωνία σ’ ένα κοινό πρόγραµµα πάλης που απηχεί τα πιο ζωτικά 
συµφέροντα των εργαζοµένων, του λαού και της χώρας στη σηµερινή συγκυρία, 
αποτελεί τη µόνη ασφαλή βάση αυτής της ενότητας. Αποτελεί το µόνο τρόπο για 
να κερδηθεί η εµπιστοσύνη των µαζών, να ανοίξουν νέοι ορίζοντες στους αγώνες 
τους και να εκφραστούν πολιτικά οι προσδοκίες τους. Για το σκοπό αυτό 
χρειάζεται επειγόντως µια πολιτική πρωτοβουλία ευρύτερων δυνάµεων και 
αγωνιστών, που να θέσει ως άµεση ανάγκη το ενιαίο µέτωπο µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που περιγράψαµε. Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα ψάξει να βρει 
µια «άλλη» Αριστερά πιο ριζοσπαστική, πιο αριστερή, πιο ταξική, κοκ., για να 
της αναθέσει το ενιαίο µέτωπο, αλλά θα απευθυνθεί στις υπάρχουσες δυνάµεις 
της Αριστεράς, σε όλες τις δυνάµεις του λαού, µε σκοπό να θέσει άµεσα και 
επιτακτικά την ανάγκη κοινής δράσης για να ανατραπεί το καθεστώς κατοχής. 
Μα πάνω από όλα, θα απευθυνθεί στον απλό κόσµο της Αριστεράς, στους 

                                                 
1 ∆ηµ. Καζάκης, 16/1/2011. 



αγωνιστές της, στους απλούς ανθρώπους του λαού και της εργατικής τάξης 
ανεξάρτητα από ιδεολογικές πεποιθήσεις και κοµµατικές εξαρτήσεις, 
µετατρέποντας την ενότητα και την κοινή δράση σε δική τους κατεξοχήν 

υπόθεση”.2 
 
Η ιδέα ότι έχουµε “καθεστώς κατοχής” είναι λαθεµένη σε κάθε της πλευρά. Το 
καθεστώς που έχουµε δεν είναι παρά εκείνο που συνδέεται µε τη θέση της 
χώρας στον παγκόσµιο καταµερισµό. Παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζουν 
η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Σήµερα είναι πιθανή µια 
αναδιάρθρωση της ευρωζώνης που δεν θα επιτρέψει να εκραγούν τα τεράστια 
δηµοσιονοµικά προβλήµατα και τα προβλήµατα του χρέους, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα υπάρξει  “καθεστώς ξένης κατοχής”. Πρόκειται για επεισόδια 
στον πόλεµο των ιµπεριαλιστών για το µοίρασµα των αγορών, την ηγεµονία 
της Γερµανίας, τις σχέσεις µε τις ΗΠΑ. Ο πόλεµος αυτός εκτυλίσσεται ακόµα 
και δεν έχουµε δει καν την αρχή του, πόσο µάλλον το τέλος του. 
 
Σαν αποτέλεσµα έχουµε την ιδέα ενός ενιαίου µετώπου το οποίο “θα 
απευθυνθεί στις υπάρχουσες δυνάµεις της Αριστεράς, σε όλες τις δυνάµεις του 
λαού, µε σκοπό να θέσει άµεσα και επιτακτικά την ανάγκη κοινής δράσης για 
να ανατραπεί το καθεστώς κατοχής”. Ωστόσο το ζητούµενο είναι εντελώς 
διαφορετικό: Ένα ενιαίο µέτωπο των εργαζοµένων, όχι ένα µέτωπο που 
απευθύνεται “ σε όλες τις δυνάµεις του λαού ”. Πρέπει άραγε να έχουµε µια 
“πολιτική πρωτοβουλία ευρύτερων δυνάµεων και αγωνιστών”; Εξαρτάται από 
το πόσο ευρύτερες είναι οι δυνάµεις αυτές, αν θα έχει κυρίως 
“προσωπικότητες” συµµετέχουν παρά µαζικές δυνάµεις και αν πραγµατικά 
απευθύνεται στις σηµερινές δυνάµεις της αριστεράς σαν πολιτικές 
οργανώσεις και πολιτικά κόµµατα.  
 
 
 

Ενιαίο Μέτωπο είναι κατ’ αρχήν το 
Μεταβατικό Πρόγραµµα 

 
 
Λέγοντας ότι ένα Μέτωπο “θα απευθυνθεί στον απλό κόσµο της Αριστεράς” 
στην πραγµατικότητα δεν λέει κανείς τίποτε. Ο σκοπός είναι, ασφαλώς, ν’ 
απευθυνθεί κανείς στην εργατική τάξη αλλά αυτή είναι οργανωµένη σε 
κόµµατα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωµατεία και πολιτικές οργανώσεις. 
Αγνοώντας αυτή τη θεµελιώδη πραγµατικότητα δεν έχουµε Μέτωπο αλλά 
σκιά του Μετώπου. 
 
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το αίτηµα της διαγραφής του χρέους, των 
συνιστωσών του, το ποιο τµήµα του είναι «απεχθές» και ποιο όχι και µια 
σειρά άλλα ζητήµατα δεν ανάγονται σε τεχνικά, οικονοµικά θέµατα αλλά σε 
βαθιά πολιτικά. 
 

                                                 
2 ∆. Καζάκη, «Ποιες προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα ενιαίο µέτωπο σήµερα», 
∆ρόµος της Αριστεράς 28/6/2010. 



Η κρίση του Ελληνικού χρέους δεν είναι παρά ένα επεισόδιο στον παγκόσµιο 
πόλεµο των ιµπεριαλιστών για τις αγορές και το µοίρασµά τους µε κάθε 
τρόπο, ένας από τους οποίους είναι και η δηµιουργία της ευρωζώνης. Σ’ αυτόν 
τον πόλεµο, κάθε µεταβατικό αίτηµα, και για την ακρίβεια κάθε αίτηµα δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον καπιταλισµό και εποµένως µπορεί να 
χρησιµέψει σαν αίτηµα που διαπαιδαγωγεί και κινητοποιεί τις µάζες. Όπως 
γράφει ο Λένιν: 
 

“∆εν µπορούµε να είµαστε υπέρ 
της "εισαγωγής" του σοσιαλισµού, αυτό θα ήταν πολύ µεγάλη ανοησία. Το 
σοσιαλισµό πρέπει να τον προπαγανδίζουµε. Η πλειοψηφία του 
πληθυσµού στη Ρωσία είναι αγρότες, µικροϊδιοκτήτες που δεν µπορούν 
ούτε να σκέφτονται για σοσιαλισµό. Τι αντίρρηση όµως θα µπορούσαν να 
έχουν να υπάρχει στο κάθε χωριό µια τράπεζα που θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να καλυτερεύσουν το νοικοκυριό τους; Σ αυτό δεν µπορούν 
να έχουν καµιά αντίρρηση. Εµείς πρέπει να προπαγανδίζουµε στους 
αγρότες αυτά τα πρακτικά µέτρα και να δυναµώσουµε σ αυτούς τη 
συναίσθηση της αναγκαιότητάς τους”.3 

 
Ας πάρουµε σαν παράδειγµα το µεταβατικό αίτηµα για κινητή κλίµακα ωρών. 
Ή το αίτηµα για έλεγχο των τιµών από επιτροπές των εργαζοµένων. Αυτά τα 
αιτήµατα δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν από καµιά καπιταλιστική 
κυβέρνηση όσο “δηµοκρατική” κι’ αν είναι. Αλλά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να οργανώσουν την εργατική τάξη στη σωστή βάση του 
Ενιαίου Μετώπου. 
 
∆εν είναι σωστό ότι δεν πρέπει να προβάλλουµε κανένα ενδιάµεσο, κανένα 
µεταβατικό αίτηµα γιατί µ’ αυτόν τον τρόπο θα έρθει µια καπιταλιστική 
κυβέρνηση µε “δηµοκρατικό” µανδύα να τα πραγµατοποιήσει, όπως λέει το 
ΚΚΕ. Ποια καπιταλιστική κυβέρνηση θα κρατικοποιήσει το τραπεζικό 
σύστηµα βγάζοντας τη χώρα από την ευρωζώνη; Ποια καπιταλιστική 
κυβέρνηση θα δεχτεί Εργατικές Επιτροπές που θα διαγράψουν το χρέος; 

                                                 
3 Λένιν, Άπαντα, τ. 31, σελ. 357. 



Αυτά είναι απλώς προφάσεις για να µην οδηγήσουµε µε τα µεταβατικά 
αιτήµατα την εργατική τάξη στα όρια της σύγκρουσης µε την αστική τάξη.  
 
 
 

Είναι σωστό να βάζουµε αιτήµατα όπως 
ένα “ευρύ ∆ηµοκρατικό Μέτωπο κατά 
του Χρέους”; Είναι σωστό να βάζουµε 
αιτήµατα όπως «Κάτω η κυβέρνηση 

ΠΑΣΟΚ»; 
 

 
Τα αιτήµατα αυτά σίγουρα δεν είναι λάθος. Αποτελούν µέρος του 
µεταβατικού ή έστω του ενδιάµεσου προγράµµατος που πρέπει να έχει ένα 
Ενιαίο Μέτωπο. Ένας αντίλογος µπορεί να είναι ότι εµείς θέλουµε ένα ταξικό 
µέτωπο, µε ριζοσπαστικά αιτήµατα, που να κάνει ξεκάθαρη την προοπτική 
µιας ∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων. Αλλά ένα “∆ηµοκρατικό 
Μέτωπο” ή ένα “µέτωπο της Αριστεράς” [µε σύνθηµα “Κάτω η κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ”] Μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν παραπέρα σε µια τέτοια 
κατεύθυνση. Γι’ αυτό τέτοια αιτήµατα ή θέσεις δεν βρίσκουν αντίθετους κατ’ 
αρχήν τους επαναστάτες µαρξιστές. Για παράδειγµα το κίνηµα “Σπίθα” του 
Μίκη Θεοδωράκη. Αν αποκτήσει µαζικότητα οφείλουµε να είµαστε εκεί, να 
βάλουµε τα µεταβατικά αιτήµατα, να πάρουµε µε το µέρος µας την 
πρωτοπορία αυτής της κίνησης ή άλλων παρόµοιων κινήσεων και κινηµάτων, 
όπως πχ η πρωτοβουλία κατά των διοδίων, το “κίνηµα δεν πληρώνω” κ.ά.  
 
Σε κάθε συγκέντρωση οι επαναστάτες µαρξιστές πρέπει να βάλουν τα δικά 
τους αιτήµατα, να τονίσουν την ανάγκη για Επιτροπές η ακόµη και για ένα 
νέο πολιτικό κόµµα φτιαγµένο από την ίδια τη βάση. Με αυτόν τον τρόπο 
δίνει κανείς µια πολιτική διέξοδο που λείπει και από το κίνηµα του 
Θεοδωράκη και από τις υπόλοιπες κινήσεις. 
 
Ο σκοπός των µεταβατικών αιτηµάτων είναι να διαπαιδαγωγήσουν και να 
οργανώσουν. Να δείξουν ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες καµιά 
µεταρρύθµιση δεν µπορεί να γίνει. Ότι δεν αρκεί να χάσει την εξουσία µια 
φράξια του ΠΑΣΟΚ για να την πάρει κάποια άλλη, πιο αριστερή στα λόγια, σε 
συµµαχία ίσως µε κάποιες δυνάµεις της αριστεράς. Ο σκοπός των 
µεταβατικών αιτηµάτων είναι να οργανώσουν σε πολιτική βάση τον αγώνα 
των εργαζοµένων στα πλαίσια του Ενιαίου Μετώπου πάλης. 
 
Ένα Ενιαίο Μέτωπο δεν µπορεί ν’ αφήνει απ’ έξω τις πολιτικές οργανώσεις 
στις οποίες είναι οργανωµένο το µεγάλο τµήµα της εργατικής τάξης. 
Προϋπόθεση, λοιπό, του Ενιαίου Μετώπου είναι η δράση µέσα από κοινές 
οργανώσεις, όπως τα συνδικάτα. Η ιδέα των “αντιδραστικών συνδικάτων” 
είχε ήδη καταδικασθεί από τον ίδιο τον Λένιν το 1920. ∆εν πρόκειται σήµερα 
να επιστρέψουµε σε µια τέτοια ιδέα των “αριστερών Γερµανών 



κοµµουνιστών”, όπως έλεγε ο Λένιν. Είναι µια ιδέα ανώριµη και 
καταστροφική.  
 

Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν 
έχουν κανένα µαγικό τρόπο εκτός από την κοινή δουλειά, το γεγονός ότι 
απευθύνονται στην εργατική τάξη συνολικά µέσα από τις οργανώσεις της και 
ότι προπαγανδίζουν τα µεταβατικά αιτήµατα ανάλογα µε τις ανάγκες και το 
ακροατήριό τους.  
   
Οι επαναστάτες µαρξιστές βάζουν το µεταβατικό αίτηµα της κρατικοποίησης 
του τραπεζικού συστήµατος. Αυτό πρέπει να εξειδικευθεί παραπέρα. Όπως 
έγραφε ο Λένιν παραπάνω, αυτό σηµαίνει φτηνή πίστωση για τους αγρότες, 
πλήρη κάλυψη σε περίπτωση που καταστραφεί η σοδειά κ.λπ. σηµαίνει φτηνή 
πίστωση στους µικρούς ιδιοκτήτες ή σε νέους που θέλουν να φτιάξουν µια 
επιχείρηση. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουµε αναλυτικά µε την εργατική τάξη 
και τους ανέργους. 
 
 

Το Μέτωπο των Εργαζόµενων και των 
Ανέργων 

 
 
Οι άνεργοι νέοι κατά µεγάλο ποσοστό ήταν που ανέτρεψαν τον Μπεν Αλί στην 
Τυνησία και σήµερα απειλείται ο αραβικός κόσµος στην Αίγυπτο, τη Συρία, 
και την Ιορδανία από την επανάσταση. Ποια είναι όµως τα µεταβατικά 
αιτήµατα για τους άνεργους νέους στην Ελληνική αριστερά; Ποια 
είναι τα αιτήµατα εκείνα που θα συσπειρώσουν τους εργαζόµενους 
και τους άνεργους, τους µόνιµους και τους συµβασιούχους  σε ένα 
ενιαίο κίνηµα; 
 
Απλώς δεν υπάρχουν. Να ποια θα έπρεπε να είναι ενδεικτικά: 



 
 

• Καµιά απόλυση στις ∆ΕΚΟ.  

• Καµιά αλλαγή στα µισθολογικά και συνταξιοδοτικά. 
• Κινητή κλίµακα ωρών για να δουλεύουν όλοι. 

• Επίδοµα ανεργίας και κατώτατος µισθός 1400 ευρώ για όλους. 
• Οικονοµική βοήθεια στους άνεργους που ανοίγουν επιχειρήσεις. 

Εγγυηµένη ελάχιστη ζήτηση από τον δηµόσιο τοµέα.  
 
Φαινοµενικά, µε τέτοια αιτήµατα θα πει κάποιος, σκοπός είναι να 
µετατρέψουµε τους άνεργους σε καπιταλιστές και τους συµβασιούχους σε 
µόνιµους! Ποια καπιταλιστική κυβέρνηση είναι ικανή να πάρει τέτοια µέτρα 
στις σηµερινές συνθήκες; Καµιά. Ποιο είναι το λογικό συµπέρασµα; Ότι αυτά 
τα µέτρα µπορούν να παρθούν µόνο από µια σοσιαλιστική κυβέρνηση, τη 
∆ηµοκρατική Κυβέρνηση των Εργαζοµένων.  
 
Μ’ αυτά τα αιτήµατα και την εξειδίκευσή τους, την εξήγησή τους στους 
εργαζόµενους είναι που πρέπει να δράσουν σήµερα οι επαναστάτες µαρξιστές 
απ’ όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχονται. Αυτό είναι το Ενιαίο Μέτωπο 
στην απαρχή του. Στην οργανωµένη του µορφή είναι η κοινή δράση της 
αριστεράς κάτω από ένα ενιαίο πρόγραµµα διεκδικήσεων που δεν µπορεί 
παρά να περιλαµβάνει την ανατροπή της σηµερινής κυβέρνησης και την 
αντικατάστασή της µε µια ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση των Εργαζοµένων. 
 
 

Απεργίες 
 
 
Σε µια απεργία συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από την 
αριστερή πολιτική οργάνωση στην οποία ανήκουν. Μπορεί φυσικά να 
υπάρχουν εργαζόµενοι από την ΠΑΣΚΕ και τη ∆ΑΚΕ. Εµείς απευθυνόµαστε σ’ 
όλους τους εργαζόµενους πολιτικά, δηλαδή µε τα µεταβατικά αιτήµατα. Αυτό 
γίνεται καταρχάς στη Γενική Συνέλευση. 



 

Αλλά η πορεία µιας απεργίας 
είναι το ουσιαστικό από τη στιγµή που έχει ξεκινήσει. Μέρος της µπορεί ν’ 
αποτελεί µια πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Τι θα κάνει αυτή η πορεία; 
Ήσυχα και ειρηνικά θα αποφύγει τη Βουλή και θα διαλυθεί; Και ποια θα είναι 
η κατάσταση στην επιχείρηση µετά την απεργία;  Ένα πρόσφατο παράδειγµα 
είναι η απεργία της ΕΘΕΛ. Το σωµατείο ελέγχεται από την ΠΑΣΚΕ. Μετά την 
πορεία και παρά την απαίτηση πολλών εργαζοµένων να παραµείνουν στο 
Σύνταγµα, η διοίκηση του σωµατείου πήρε την άγουσα για τα αµαξοστάσια 
και τα γραφεία. Την ακολούθησαν ορισµένοι εργαζόµενοι. Όσοι έµειναν, 
έφυγαν µετά από λίγο.  
 
Στα αµαξοστάσια τι έγινε στη συνέχεια; Τίποτα. Η διοίκηση του σωµατείου 
έκανε ότι ήταν να κάνει κι’ αποχώρησε βολικά. Αυτό µας δείχνει ότι η 
δηµιουργία µιας απεργιακής επιτροπής είναι για την απεργία ότι 
είναι το νερό για τα ψάρια. Χωρίς µια απεργιακή επιτροπή, ή ίδια η 
απεργία δεν έχει προοπτικές. Η απεργιακή επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα 
αµαξοστάσια τελούν υπό συνεχή κατάληψη, ότι κινούνται µόνο όσα 
λεωφορεία είναι εντελώς απαραίτητο να κινηθούν για να εξυπηρετηθεί ο λαός 
που πηγαίνει στη δουλειά του και επιστρέψει από αυτήν χωρίς πληρωµή 
εισιτηρίου. Η απεργιακή επιτροπή θα αποφασίσει σε ένα πρόγραµµα κίνησης 
και θα το δηµοσιεύσει, θα το µοιράσει στον κόσµο µαζί µε τα αιτήµατα και τις 
διεκδικήσεις.   
 
Ανάλογα µε την κατάσταση οι πορείες στο κέντρο θα συνεχίζονται. Στα 
αµαξοστάσια θα υπάρχει πια de facto η εξουσία των εργαζοµένων δίπλα σ’ 
εκείνη του κράτους. Χωρίς οι εργαζόµενοι της ΕΘΕΛ να αδιαφορήσουν για τις 
ανάγκες µετακίνησης θα εξυπηρετούν τους άλλους εργαζόµενους ανάλογα µε 
τις ανάγκες τους, που αυτοί τις ξέρουν καλύτερα απ’ όλους. Αυτή είναι η 
λεγόµενη “δυαδική εξουσία”.  
 
Αυτό µπορεί να γίνει σε κάθε ∆ΕΚΟ. Η εγκαθίδρυση της “δυαδικής εξουσίας” 
στην επιχείρηση οργανώνει και εκπαιδεύει την εργατική τάξη όσο χίλιες 
24ωρες της ΓΣΕΕ κι’ άλλες τόσες της Α∆Ε∆Υ κι’ εκατοµµύρια προκηρύξεις ή 
σηµαίες του ΠΑΜΕ. Οι εργαζόµενοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους 
µέχρι να λυθούν τα αιτήµατά τους. Αλλά σ’ αυτό είναι απαραίτητη η 
στήριξη άλλων στρωµάτων των εργαζοµένων, των άνεργων νέων, 
των φοιτητών. Μια υπόθεση είναι χαµένη αν δεν γίνει υπόθεση όλων, και θα 
λυγίσει κάτω από το βάρος της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας ή της 
“πολιτικής επιστράτευσης”.  
 



Οι εργαζόµενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να µείνουν µόνοι 
στον αγώνα τους. Όχι ότι δεν είναι ικανοί να τα βγάλουν πέρα αλλά το µόνο 
όπλο της εργατικής τάξης στον αγώνα της είναι η αλληλεγγύη µε 
όλους τους εργαζόµενους από τις ∆ΕΚΟ και τον ιδιωτικό τοµέα ή τους 
άνεργους. Το ίδιο για τους άνεργους: Χωρίς την εργατική τάξη, χωρίς ν’ 
αποφασίσουν µαζί τις κινητοποιήσεις και το πρόγραµµα δράσης, το κίνηµα 
των ανέργων είναι απλά ανύπαρκτο. Για τη συνένωση των κινηµάτων 
απαιτείται η κοινή πάλη πάνω στα αιτήµατα του Μεταβατικού 
Προγράµµατος. 
 
 
 

Τι γίνεται µε τα “ταξικά” σωµατεία; 
 

 

Αν τα “ταξικά” σωµατεία (του 
ΠΑΜΕ κατά κύριο λόγο αλλά και του Συντονισµού Πρωτοβάθµιων 
Σωµατείων) δεν κινητοποιηθούν α) για να στηρίξουν τις απεργίες, και β) να 
οργανώσουν τις δικές τους, σ’ αυτή τη φάση, τότε δεν εξυπηρετούν τον ταξικό 
τους ρόλο.  
 
Για τα ταξικά σωµατεία πρέπει να είναι σαφής η σηµασία και η έννοια της 
απεργιακής επιτροπής. Με απλά λόγια η έννοια της απεργιακής επιτροπής 
είναι ότι δεν ρίχνουµε τουφεκιές στον αέρα και δεν κάνουµε “επαναστατική 
γυµναστική”.  
 
Ταξικό ή αντιδραστικό, ένα σωµατείο δεν παύει να συσπειρώνει µεγάλο µέρος 
των εργαζόµενων σε µια επιχείρηση. ∆ουλειά των επαναστατών µαρξιστών 
είναι να απευθύνονται στο σύνολο της εργατικής τάξης κι’ έτσι να δουλεύουν 
σε όλα τα σωµατεία.  
 



Φυσικά υπάρχουν “ηµικρατικά” 
σωµατεία. Αλλά αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο. Αποτέλεσε γνώρισµα του 
καπιταλισµού στη µονοπωλιακή και ιµπεριαλιστική του φάση, αποτέλεσε την 
απαρχή της γέννησης της λεγόµενης “εργατικής αριστοκρατίας” όπως έλεγε ο 
Λένιν. Σήµερα το βλέπουµε σε ορισµένες ∆ΕΚΟ έντονα (πχ ΠΟΣΤ στα ΕΛΤΑ) 
και αλλού λιγότερο έντονα, αλλά το φαινόµενο υπάρχει και έχει ιστορία ενός 
σχεδόν αιώνα. Σ’ αυτά τα σωµατεία η δουλειά των επαναστατών µαρξιστών 
συνεχίζεται όπως σ’ όλα τα άλλα µε τις ιδιοµορφίες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της. ∆εν είναι σκόπιµο να επεκταθούµε εδώ σε παραπέρα 
ανάλυση. 
 
Στα σωµατεία του ΠΑΜΕ οι εργαζόµενοι είναι λογικό να έχουν ήδη ταξική 
συνείδηση και να είναι κοµµουνιστές. Η δουλειά των επαναστατών 
µαρξιστών είναι να εξειδικεύσουν την αναγκαιότητα των 
µεταβατικών αιτηµάτων ανά κλάδο και χώρο δουλειάς, να βάλουν τα 
αιτήµατα αυτά και να πάρουν την πρωτοπορία µε το µέρος τους. 
Σπάνια µια τέτοια δουλειά δεν έχει αποδώσει καρπούς. Το αντίθετο µάλιστα. 
Η ΟΒΕΣ της µεταπολίτευσης στηρίχτηκε σε µεγάλο βαθµό σε ταξικές 
δυνάµεις από το ΚΚΕ και άλλες οργανώσεις της αριστεράς καθώς και ταξικά 
συνειδητούς, ανεξάρτητους πολιτικά, εργάτες.  
 
 

Για το “∆ηµοκρατικό Μέτωπο” 
 

 
Τόσο η “Σπίθα” όσο και άλλες µεµονωµένες προσωπικότητες 
προσανατολίζονται σ’ ένα “∆ηµοκρατικό Μέτωπο” κατά του Χρέους, της 
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, του ∆ΝΤ – Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κλπ. 
 
Το βασικό επιχείρηµα ενάντια σε ένα “∆ηµοκρατικό Μέτωπο” είναι ότι θα 
ρίξει µια καπιταλιστική κυβέρνηση για να φέρει µια άλλη. Ορισµένοι 
αντιτείνουν πως αυτό που θα έρθει θα προκύψει από το ίδιο το κίνηµα που θα 
ρίξει την κυβέρνηση.  
 
Αντικειµενικά σήµερα, ένα “∆ηµοκρατικό Μέτωπο” θα είναι ένα 
αντικαπιταλιστικό µέτωπο αν έχει το σωστό πρόγραµµα, και φυσικά δεν 
πρόκειται να περιλαµβάνει τη Ν∆, το κόµµα της κ. Μπακογιάννη ή το ΛΑΟΣ. 



Ωστόσο η έννοια του “∆ηµοκρατικού Μετώπου” είναι ανοιχτή και µπορεί 
ενδεχόµενα να συµπεριλάβει ακόµη και αστικές δυνάµεις, πχ εκείνες της 
“αριστερής τάσης” του ΠΑΣΟΚ, τη “∆ηµοκρατική Αριστερά” του κ. Κουβέλη 
κ.λπ.  
 
Λέγοντας “Κάτω η Κυβέρνηση” αναγκαστικά αναλαµβάνεις και τον κίνδυνο 
να συµµαχήσεις de facto µε τέτοιες δυνάµεις. Εποµένως πρέπει να 
εξειδικεύσεις παραπέρα τα αιτήµατα ενός τέτοιου “∆ηµοκρατικού Μετώπου”. 
 
Αν σαν ενδιάµεσα αιτήµατα τεθούν η αποχώρηση από την ευρωζώνη 
και η διαγραφή του χρέους, πρακτικά το “∆ηµοκρατικό Μέτωπο” θα έχει 
αποκλείσει τη δεξιά. Τέτοια αιτήµατα πρέπει ασφαλώς να τεθούν σαν 
θεµελιώδη. Ακόµη κι’ ένα µέρος του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να χαθεί µε βάση τα 
αιτήµατα αυτά. 
 
Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι θα χαθεί το ΚΚΕ από ένα τέτοιο  
“∆ηµοκρατικό Μέτωπο” µε βάση το επιχείρηµα ότι δεν έχει ταξικές 
διεκδικήσεις όπως η “λαϊκή εξουσία” και η  “λαϊκή οικονοµία”. Η “αριστερή 
τάση” του ΠΑΣΟΚ είναι ενδεχόµενο, ωστόσο, να κρατηθεί σε µια τέτοια 
συµµαχία. Το να κρατηθεί η “αριστερή τάση” του ΠΑΣΟΚ σε µια 
τέτοια συµµαχία είναι πολύ σηµαντικό, γιατί πολλοί εργαζόµενοι είναι 
εγκλωβισµένοι στο ΠΑΣΟΚ µε την έλλειψη µιας αξιόπιστης αριστεράς. Το να 
κρατηθεί το ΚΚΕ είναι σχεδόν αδύνατον, το ΚΚΕ µπορεί µόνο να συρθεί σε 
µια τέτοια συµµαχία ή να παραµείνει έξω από αυτήν.  
 
Από αυτή την άποψη ένα “∆ηµοκρατικό Μέτωπο” µπορεί να θεωρηθεί σήµερα 
σαν µεταβατικό αίτηµα µε τους όρους που αναφέραµε παραπάνω, και ειδικά 
τις µάζες των εργαζόµενων που είναι στο ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΚΕ “µε µισή 
καρδιά”. Το να κερδηθούν αυτές οι µάζες είναι πολύ σηµαντικό και δεν µπορεί 
να γίνει µε τον σεχταρισµό του ΚΚΕ ή την προθυµία του ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί 
σε “συναινετικές” λύσεις. Φυσικά, πίσω από τα µεγάλα λόγια του ΚΚΕ µπορεί 
κανείς να διακρίνει το αίτηµά του για “συναινετικές” λύσεις. Εποµένως, το 
κρίσιµο είναι να κερδηθούν οι εργαζόµενοι που είναι απογοητευµένοι από την 
ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ πάνω σε πολιτική βάση. Αν αυτή η πολιτική βάση είναι 
αυτή του “∆ηµοκρατικού Μετώπου”, όπως συµβατικά το ονοµάσαµε, τότε εκεί 
είναι το πεδίο που πρέπει να δουλέψουν οι επαναστάτες µαρξιστές. 
 
 
 
 


