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KKE και η συνδιαχείριση του συστήµατος 

 
Όπως έγραφε ο Τρότσκι : 

«Τον περασµένο χρόνο υποστήκαµε δυο σκληρές ήττες στη Βουλγαρία: 
αρχικά το ΚΚ Βουλγαρίας, στη βάση φαταλιστικών δογµατικών 
αντιλήψεων, άφησε να περάσει µια εξαιρετικά ευνοϊκή στιγµή για 
επαναστατική δράση (το ξεσήκωµα των χωρικών µετά το πραξικόπηµα του 
Τσανκόφ, τον Ιούνη). Στη συνέχεια, πασχίζοντας να επανορθώσει το λάθος 
του, ρίχτηκε στην εξέγερση του Σεπτέµβρη χωρίς να έχει προετοιµάσει τους 
αναγκαίους πολιτικούς και οργανωτικούς όρους. Η βουλγάρικη επανάσταση 
έπρεπε να είναι ο πρόλογος της γερµανικής επανάστασης. Όµως, ο ελεεινός 
αυτός πρόλογος είχε, δυστυχώς, µια συνέχεια ακόµα πιο ελεεινή στην ίδια 
τη Γερµανία. Το δεύτερο εξάµηνο του περασµένου χρόνου, 
παρακολουθήσαµε σ’ αυτή τη χώρα µια κλασική επίδειξη του τρόπου µε τον 
οποίο µπορεί κανείς να αφήσει να περάσει µια εξαιρετική επαναστατική 
κατάσταση παγκόσµιας ιστορικής σηµασίας. Η βουλγάρικη και η γερµανική 
εµπειρία δεν έγινε, επίσης, το αντικείµενο µιας αρκετά ολοκληρωµένης και 
συγκεκριµένης µελέτης. […] Χρειαζόµαστε µια ολοκληρωµένη εικόνα, µε 
όλα τα στοιχεία της εξέλιξης των γεγονότων του περασµένου χρόνου στη 
Γερµανία –µια εικόνα που να φωτίζει τις αιτίες της φοβερής αυτής 
ιστορικής ήττας».1 

Το ΚΚΕ εδώ και καιρό έχει αφήσει να φύγει από τα χέρια του η ευκαιρία να 
κινητοποιήσει την εργατική τάξη στη βάση συγκεκριµένων αιτηµάτων για το χρέος. 
Σωστά, µπορεί να πει κανείς, διαφωνεί µε την πρόταση αναδιαπραγµάτευσης ή 
µερικής διαγραφής του χρέους του κ. Τσίπρα, αλλά απορρίπτει εξίσου και την 
πρόταση για έξοδο από το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την παραγραφή του 
χρέους σαν ένα µεταβατικό αίτηµα προς µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο, σε µια κρίσιµη στιγµή, αρνείται να οργανώσει την εργατική τάξη και να 
οδηγήσει τη βαθιά δυσαρέσκεια του λαού στη φυσική της κατάληξη, τη σύγκρουση 
µε το σύστηµα και την κυβέρνηση των εργαζοµένων. Για το ΚΚΕ, εδώ και καιρό η 
«ανυπακοή» και ο «ξεσηκωµός» δεν είναι παρά κούφια λόγια. 

Χωρίς µεταβατικά αιτήµατα και πάλης δεν µπορεί να οργανωθεί η πολιτική ενός 
εργατικού κόµµατος, δεν µπορεί να κινητοποιηθεί η εργατική τάξη και να πάρει 
πολιτικό χαρακτήρα η αντίδραση προς τα µέτρα που έχουν λάβει η κυβέρνηση, το 
∆ΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ θέλει µια 
αφηρηµένη σύγκρουση µε τα µονοπώλια αλλά δεν δίνει σ’ αυτή την αφηρηµένη 
σύγκρουση, που µπορεί να είναι ένα σωστό µεταβατικό αίτηµα, έναν συγκεκριµένο 
χαρακτήρα. Αρνείται να πάρει θέση πάνω στο δηµόσιο χρέος, έχει συµβιβαστεί µε το 

                                                 
1 Λ. Τρότσκι, «Τα Μαθήµατα του Οχτώβρη», κεφ. 1. 
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ευρώ και εποµένως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τα όσα λέει στα λόγια. Θεωρεί 
«ρεφορµιστικό» το αίτηµα για την κατάργηση του χρέους και την έξοδο απ’ την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη και λέει πως µας ενδιαφέρει µόνον η πάλη 
ενάντια στα µονοπώλια και το κυρίαρχο είναι ποια τάξη κατέχει την εξουσία. Σωστά, 
αλλά µε τη διαφορά πως σήµερα την εξουσία την κατέχει η αστική κι’ όχι η εργατική 
τάξη.  

Το ΚΚΕ, συµβιβασµένο µε την αστική νοµιµότητα, έχει ανάγει την πάλη σε 
αφηρηµένο ζήτηµα. Αλλά η πάλη της εργατικής τάξης είναι πάντοτε συγκεκριµένη, 
µε συγκεκριµένα αιτήµατα που µπορούν να κινητοποιήσουν ολόκληρη την τάξη και 
να την φέρουν στο προσκήνιο των ταξικών αγώνων. Πως αποδεικνύεται ότι το ΚΚΕ 
είναι στην πραγµατικότητα αποκοµµένο από τα λαϊκά αιτήµατα; Από τον τρόπο µε 
τον οποίο η ΓΓ της ΚΕ απαντά στο ερώτηµα «που θα βρούµε τα λεφτά»: 

«Αυτά τα χρήµατα, όταν θα τα δανειστεί η ελληνική κυβέρνηση, ποιος θα 
επωφεληθεί; Θα βρεθούν τα λεφτά, εγώ σας λέω και µε επιτόκιο 1% […] 
Απ’ το Νοµισµατικό Ταµείο, ή την ευρωζώνη. Η κυβέρνηση – κι εδώ είναι η 
υποκρισία της Ν∆ και των άλλων κοµµάτων – δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το 
να δανειστεί χρήµατα, για να τα επιστρέψει σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να 
ανεβάσουν την κερδοφορία και την ίδια στιγµή να απελευθερωθεί το όριο 
απολύσεων, να δουλεύουµε µέχρι τα 70. Η κυβέρνηση, απ’ την πλευρά της, 
καλά κάνει. Ο λαός όµως δεν µπορεί να δεχτεί ότι καλά κάνει η 
κυβέρνηση».2 

Να τι έλεγε ο Λένιν στο 2ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς για το ίδιο ζήτηµα 
της παραγραφής των χρεών: 

 «Η ιδέα αυτή δεν είναι µόνο ιδέα του 
οικονοµολόγου επιστήµονα Κέυνς. Στην ιδέα αυτή κατέληξαν και θα 
καταλήξουν εκατοµµύρια. Και εκατοµµύρια άνθρωποι ακούν τους αστούς 
οικονοµολόγους να λένε πώς δεν υπάρχει άλλη διέξοδος εκτός από την 
ακύρωση των χρεών, και γι’ αυτό ‘ας είναι καταραµένοι οι µπολσεβίκοι’ 

                                                 
2 Ριζοσπάστης, 22/4/2010. 
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(που ακύρωσαν τα χρέη) και ελάτε να απευθυνθούµε στη ‘γενναιοψυχία’ της 
Αµερικής!! – Νοµίζω πώς θα έπρεπε εξ’ ονόµατος του συνεδρίου της 
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς να στείλουµε ένα ευχαριστήριο σ’ αυτούς τους 
οικονοµολόγους-προπαγανδιστές υπέρ του µπολσεβικισµού».3 

Αν δεν µπορεί το εργατικό κόµµα µε τα σωστά αιτήµατα να κινητοποιήσει τις µάζες 
αλλά προτάσσει αφηρηµένα το καθήκον της αντιµονοπωλιακής πάλης και των 
«συµφερόντων» του λαού, χωρίς να µας ενδιαφέρει καν το χρέος, όταν δεν έχει καν 
σαν στόχο και σαν αίτηµα την κατάργηση της ανεργίας αλλά το «5-7-35», τότε δεν 
είναι απορίας άξιο που ο συσχετισµός των δυνάµεων δεν έχει αλλάξει. Ο ταξικός 
συσχετισµός των δυνάµεων δεν έχει αλλάξει γιατί τα εργατικά κόµµατα, το ΚΚΕ και 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον αφήνουν ν’ αλλάξει. Παρά την κριτική τους σ’ αυτά τα κόµµατα, 
οι επαναστάτες µαρξιστές δεν υποτιµούν τη σηµασία του Ενιαίου Μετώπου και λένε 
σ’ αυτά τα κόµµατα: Ορίστε, ήρθε η ώρα να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. 
Να προβάλλετε τις προτάσεις σας για την κυβέρνηση των εργαζοµένων που θ’ 
ανατρέψει την κυβέρνηση του ∆ΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλτε το 
ζήτηµα της κυβέρνησης των εργαζοµένων τώρα. Γιατί δεν το κάνετε;  

Φυσικά, δεν το κάνουν και µε τον τρόπο αυτό ξεσκεπάζονται στα µάτια του λαού σαν 
αισχροί ρεφορµιστές και σοσιαλδηµοκράτες που έχουν αναλάβει τη συνδιαχείριση 
του συστήµατος. Η πολιτική τους δεν είναι οργανωµένη γύρω από το αίτηµα της 
κυβέρνησης των εργαζοµένων αλλά των ακίνδυνων κινητοποιήσεων και των 
αφηρηµένων διεκδικήσεων µακριά από κάθε πραγµατική λαϊκή ανάγκη. Πως θα 
µειωθεί η ανεργία; Με ανακατανοµή των πόρων του ∆΄ ΚΠΣ όπως είπε η κ. 
Παπαρήγα; Ή µε το αίτηµα της κινητής κλίµακας των ωρών και των µισθών; 

                                                 
3 Β. Ι. Λένιν, Εισήγηση για τη ∆ιεθνή Κατάσταση και τα Βασικά Καθήκοντα της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς, Άπαντα, τ. 41, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1983, σ. 225 
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Η 
ταχτική του εργατικού κόµµατος πρέπει να είναι σαφής. Το εργατικό κόµµα βάζει 
εκείνα τα µεταβατικά αιτήµατα που καθιστούν αδύνατη την ύπαρξη του κεφαλαίου 
και παράλληλα ανεβάζουν το επίπεδο συνείδησης και πάλης της εργατικής τάξης. 
Στην συγκυρία αυτή έχουµε πάρει θέση υπέρ του Ενιαίου Μετώπου.4 Η ενιαία δράση 
των εργατικών κοµµάτων και οργανώσεων είναι απαραίτητη όσο οι δυνάµεις των 

                                                 
4 Βλ. «Το πρόγραµµα και η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου σήµερα», Μαρξιστική Θεωρία και Πράξη, 
2010. 
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επαναστατών µαρξιστών είναι ακόµη σχετικά µικρές. Αλλά δεν υπάρχει καµιά 
αυταπάτη σχετικά µε το ποιος είναι πραγµατικά υπεύθυνος για το γεγονός ότι ο 
συσχετισµός των ταξικών δυνάµεων δεν έχει ακόµη αλλάξει: Είναι τα ρεφορµιστικά 
κόµµατα, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιβάλλεται ν’ αλλάξουν πορεία άµεσα, να 
υιοθετήσουν µεταβατικά αιτήµατα διεκδικήσεων µε στόχο την κυβέρνηση των 
εργαζοµένων. 

Πίσω απ’ την «αδράνεια του λαού», το ότι «δεν κουνιέται φύλο» κι’ όλα αυτά τα 
επιφανειακά και ιδεαλιστικά, η πραγµατικότητα είναι ότι το κίνηµα της εργατικής 
τάξης δεν το αφήνουν ν’ αναπτυχθεί γιατί γνωρίζουν ότι η οργή είναι τόση που το 
κίνηµα θα ξεφύγει απ’ τον έλεγχό τους. Γι’ αυτό τους λέµε: Βάλτε το ζήτηµα της 
κυβέρνησης των εργαζοµένων καθαρά και ξάστερα, χωρίς περιστροφές. Μη µας λέτε 
για «µια άλλη πολιτική», χωρίς να έχετε ιδέα ποια είναι αυτή ή όταν ξέρετε πολύ 
καλά πως δεν είναι άλλη από τη συνέχιση της πολιτικής «δανεισµού µε 1% απ’ την 
ευρωζώνη». Έχετε την ίδια πολιτική µε τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ κι’ αυτό σας τοποθετεί 
στο στρατόπεδο της σοσιαλδηµοκρατίας, όσα παραµύθια κι’ αν λέτε από το βήµα της 
Βουλής, από τον «Ριζοσπάστη» ή καλυµµένοι πίσω από το ΑΑ∆Μ. 

«Αυτά τα χρήµατα, όταν θα τα δανειστεί η ελληνική κυβέρνηση, ποιος θα επωφεληθεί;» 
λέει η ΓΓ του ΚΚΕ. Κι’ έχει δίκιο που το ρωτά. Η αστική τάξη θα ωφεληθεί απ’ αυτά 
τα δάνεια. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβληµα να ζητήσετε την κατάργηση του χρέους, 
την έξοδο από την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ; ∆εν το κάνετε κι’ 
έτσι ακολουθείτε τη γραµµή της σοσιαλδηµοκρατίας µε συνειδητό και προδοτικό 
τρόπο. Είστε σεις οι ίδιοι που δεν αφήνετε την εργατική τάξη και τους συµµάχους της 
να ξεσηκωθούν αλλά περιορίζετε τους αγώνες, τους κάνετε αποσπασµατικούς, τους 
µετατρέπετε σε γυµναστική «για ν’ ακουγόµαστε». Κύριοι και κυρίες του ΚΚΕ, είναι 
σαφές: ∆εν θέλετε την κλιµάκωση των αγώνων και των κινητοποιήσεων µε τελικό 
σκοπό µια γενική πολιτική απεργία διαρκείας που ρίξει αυτή την κυβέρνηση. ∆εν έχετε 
το πρόγραµµα για µια κυβέρνηση των εργαζοµένων, µε κρατικοποιηµένα τα κυριότερα 
µέσα παραγωγής, σχεδιασµό, κεντρικό τραπεζικό σύστηµα, απαλλοτριώσεις χωρίς 
αποζηµίωση στους τραπεζίτες και τους καπιταλιστές, έλεγχο του νοµίσµατος και του 
εξωτερικού εµπορίου. 

Γράφει το ΚΚΕ : 

«Η συγκεκριµένη πρόταση αφήνει στο απυρόβλητο την καπιταλιστική 
ιδιοκτησία των µονοπωλιακών οµίλων και τη συµµετοχή της χώρας στην 
ΕΕ. Παρά τις αντικαπιταλιστικές κορόνες µε τις οποίες επενδύεται από 
ορισµένους αρθρογράφους, στην πράξη οδηγεί στη διαπραγµάτευση του 
χρόνου και του τρόπου που θα πληρώσει ξανά η εργατική τάξη για να 
τονωθεί ο ρυθµός της καπιταλιστικής ανάπτυξης, µε επεκτατική 
δηµοσιονοµική πολιτική και µοχλό τις κρατικές επενδύσεις, για να 
συνεχιστούν οι θυσίες των εργαζοµένων στο βωµό της ανταγωνιστικότητας. 
Προτείνει διαφορετική ιεράρχηση στις συµµαχίες της άρχουσας τάξης µε τα 
ιµπεριαλιστικά κέντρα και καλεί το λαϊκό κίνηµα να στηρίξει αυτή την 
επιλογή».5 

                                                 
5 Ριζοσπάστης, 31/5/2010. 
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Η διαφορά είναι ότι οι επαναστάτες µαρξιστές προτείνουν και την έξοδο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργατική εξουσία, εποµένως δεν αφήνουν «στο 
απυρόβλητο την καπιταλιστική ιδιοκτησία των µονοπωλιακών οµίλων» µόνο, αλλά και 
την καπιταλιστική ιδιοκτησία όλων των µεγάλων επιχειρήσεων γενικά, ανεξάρτητα 
αν είναι µονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές ή «ανταγωνιστικές». ∆εν προτείνουν 
«διαφορετική ιεράρχηση στις συµµαχίες της άρχουσας τάξης µε τα ιµπεριαλιστικά 
κέντρα» αλλά τη σύγκρουση µε την άρχουσα τάξη. Αλλά η σύγκρουση αυτή πρέπει 
να γίνει µε βάση τα µεταβατικά αιτήµατα. ∆εν µπορεί να γίνει αόριστα, γενικά και 
αφηρηµένα κι’ εποµένως να παραπεµφθεί στις ρωµαϊκές καλένδες. 

«Εµφανίζει σαν κεντρικό ζήτηµα το ύψος του δηµόσιου χρέους, 
αποµονωµένο απ' τον ταξικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, τους παράγοντες 
που διαµορφώνουν την ανισόµετρη θέση µιας οικονοµίας στο διεθνές 
ιµπεριαλιστικό σύστηµα και την αιτία της καπιταλιστικής κρίσης». 

Ωστόσο το ύψος του δηµοσίου χρέους είναι ένα κεντρικό ζήτηµα, έχει µετατραπεί σε 
τέτοιο από την αδυναµία της αστικής τάξης να το χειριστεί στο διεθνές ιµπεριαλιστικό 
σύστηµα, και συνεπάγεται τη σηµερινή πολιτική λιτότητας που απειλεί µε 
καταστροφή και φτώχεια τα λαϊκά στρώµατα. Αν δεν αντιµετωπισθεί το ζήτηµα του 
χρέους από την εργατική τάξη, είναι δυνατόν να ορθοποδήσει ποτέ η εργατική 
εξουσία στη χώρα; Είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθεί ποτέ αν δεν παραγράψει το χρέος µια 
κυβέρνηση των εργαζοµένων; Επίσης, είναι ποτέ δυνατόν ν’ αναπτυχθεί ένα εργατικό 
και λαϊκό κίνηµα αντίστασης αν δεν τεθούν τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα; Ποιος 
δεν γνωρίζει ότι το σωστό µεταβατικό αίτηµα της περιόδου είναι να παραγραφούν 
όλα τα χρέη των δανείων που έχουν συνάψει οι καπιταλιστές;  

Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν λένε ότι το δηµόσιο χρέος είναι η πηγή όλων των 
δεινών της εργατικής τάξης. Ίσα – ίσα το δηµόσιο χρέος είναι εκδήλωση της κρίσης 
του καπιταλισµού, και όχι το αίτιό του. Αλλά από δω δεν προκύπτει καθόλου ότι οι 
επαναστάτες µαρξιστές δεν πρέπει να έχουν µεταβατικά αιτήµατα σχετικά µε το 
χρέος, όπως ακριβώς έχουν µεταβατικά αιτήµατα σε σχέση µε την κινητή κλίµακα 
ωρών και µισθών, το άνοιγµα των βιβλίων των καπιταλιστών και του Γενικού 
Λογιστηρίου, τις εργοστασιακές επιτροπές κ.ά.  

Ποτέ οι επαναστάτες µαρξιστές δεν αντιµετώπισαν το χρέος σαν πηγή των 
προβληµάτων, αλλά σαν ευκαιρία για την κινητοποίηση της εργατικής τάξης και τη 
γεφύρωση της σηµερινής περιόδου µε το αίτηµα για µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. 
Γι’ αυτό µακριά από τους επαναστάτες µαρξιστές η καραµέλα: «Αρκεί να θυµηθούµε 
την κριτική του Μαρξ στον Κόµπετ και στον Νταµπλντέι και τις επισηµάνσεις του για το 
ρόλο του δηµόσιου χρέους στην πρωταρχική συσσώρευση του κεφαλαίου, στην 
κεφαλαιοποίηση του πλούτου». Ο ρόλος του χρέους είναι σαφής. Η θέση του στην 
ταχτική είναι που λείπει από την πολιτική του ΚΚΕ. 

Όπως γράφει ένας αναλυτής: 

«Αν ξεχάσουµε τα κρυφά χρέη και µελετήσουµε µόνο αυτά που προκύπτουν 
από τα επίσηµα στοιχεία των κρατών, διαπιστώνουµε πως το 1999 το 
παγκόσµιο χρέος ανερχόταν στα 19 τρις δολάρια και σήµερα έχει αυξηθεί 
στα 41 τρις. Αν συµπεριλάβουµε τα κρυφά χρέη το ύψος του παγκόσµιου 
χρέους σήµερα ξεπερνά κατά πολύ τα 150 τρις δολάρια (αυτό 
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συµπεριλαµβάνει το παγκόσµιο κρατικό και όχι και το ιδιωτικό και το 
χρηµατοοικονοµικό χρέος). Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το χρέος δεν 
πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Ένα τµήµα αυτού θα διαγραφεί και ένα 
άλλο θα αναχρηµατοδοτείται αιώνια δηµιουργώντας την εξάρτηση 
δανειστών – δανειοληπτών η οποία κινεί τον κόσµο».6 

 
Είναι δυνατόν τα εργατικά κόµµατα να µην έχουν µεταβατικά αιτήµατα πάνω στο 
ζήτηµα του χρέους αυτού; Είναι δυνατόν, σαν µεταβατικό αίτηµα, να µη ζητήσουν 
την παραγραφή των χρεών προς τις ιµπεριαλιστικές χώρες καθώς επίσης και την 
παραγραφή των ιδιωτικών χρεών των µικροµεσαίων νοικοκυριών; Αν δεν γίνει αυτό 
τότε δεν υπάρχει κανένας τρόπος το αίτηµα της κυβέρνησης των εργαζοµένων να 
συνδεθεί µε την οργή του λαού και τον ξεσηκωµό του. Ο σοσιαλισµός πρέπει να 
συνδεθεί µ’ αυτό το “κίνηµα” που είναι ακόµη δυνάµει αλλά αναπόφευκτα θα 
εµφανισθεί στα επόµενα χρόνια.  
 
Όπως γράφει ο Λένιν : 
 

«Σοσιαλδηµοκρατία είναι η συνένωση του εργατικού κινήµατος µε το 
σοσιαλισµό και καθήκον της είναι όχι να υπηρετεί παθητικά το εργατικό 
κίνηµα σε κάθε ξεχωριστό στάδιό του, αλλά να εκπροσωπεί τα συµφέροντα 
όλου του κινήµατος στο σύνολό του, να υποδείχνει σ' αυτό το κίνηµα τον 
τελικό του σκοπό, τα πολιτικά του καθήκοντα, να περιφρουρεί την 
πολιτική και ιδεολογική του αυτοτέλεια. Αποσπασµένο από τη 
σοσιαλδηµοκρατία, το εργατικό κίνηµα εκφυλίζεται κι αναπόφευχτα πέφτει 
στον αστισµό: διεξάγοντας µόνο οικονοµική πάλη, η εργατική τάξη χάνει 
την πολιτική της αυτοτέλεια, γίνεται ουρά άλλων κοµµάτων, προδίνει τη 
µεγάλη υποθήκη: “ η απελευθέρωση των εργατών πρέπει να είναι έργο των 
ίδιων των εργατών” ».7 

Η ιδέα ότι η ταχτική πρέπει να εξυπηρετεί ένα και µόνο στόχο –την εργατική 
εξουσία- είναι άγνωστη στο ΚΚΕ, ακριβέστερα του είναι πολύ γνωστή αλλά δεν 
θέλει να συγκρουσθεί µε το σύστηµα στη βάση µιας τέτοιας ταχτικής. Αν δεν 
εφαρµοσθεί µια τέτοια ταχτική τώρα, στη µακρόχρονη περίοδο που ανοίγεται µπροστά 
µας µε σκληρότερα µέτρα λιτότητας και «απελευθέρωσης» των αγορών, δηλαδή του 
κεφαλαίου, αυτή θα είναι µια απ’ τις µεγαλύτερες προδοσίες, µεγαλύτερη απ’ την 
προδοσία της Βάρκιζας και τις «συνεργασίες» του 1989. Αν δεν υιοθετηθούν τα 
µεταβατικά αιτήµατα για την εργατική εξουσία, τότε δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα 
να ξεσηκωθούν οι µάζες γιατί βλέπουν ότι τα ρεφορµιστικά κόµµατα δεν έχουν στην 
πραγµατικότητα µια άλλη πολιτική. Έχουν πολλά λόγια αλλά δεν έχουν καµιά πράξη, 
και καµιά διάθεση να συγκρουσθούν µε το αστικό σύστηµα που οδηγεί τη χώρα και 
τον λαό της στην καταστροφή.  

                                                 
6 Πάνος Παναγιώτου, «Τι αποκαλύπτουν τα κρυφά στατιστικά στοιχεία για το παγκόσµιο χρέος», 
12/11/2010, www.sofokleous10.gr.  
7 Β.Ι. Λένιν, «Για το προλεταριακό κόµµα νέου τύπου», κεφ. Α. Υπογράµµιση δική µας. 


