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Εισαγωγικά 
Ο σκοπός αυτών των κειμένων για την ταξική πάλη, το Ενιαίο Μέτω-

πο και τον Επαναστατικό Μαρξισμό, που γράφτηκαν το 2012, είναι ν’ απα-

ντήσουν σε βασικά ερωτήματα σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των μαζών 

που έφερε η παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού και η ιδιαίτερη εκδήλωσή 

της στην Ελλάδα. Μαζί με την ριζοσπαστικοποίηση των μαζών ήρθε η μαζι-

κοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, η αυτό-απομόνωση του ΚΚΕ, η σχετική ενίσχυση της 

επαναστατικής αριστεράς και η ουσιαστική διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι εξε-

λίξεις δημιούργησαν μια σειρά από ερωτήματα. Ποια έπρεπε να είναι η στάση 

των επαναστατών μαρξιστών στις εκλογές; Ποια έπρεπε να είναι η στάση 

τους σχετικά με το Ενιαίο Μέτωπο και την σύμπραξη ή την απλή υποστήριξη 

του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιο έπρεπε και πρέπει να είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μετα-

βατικών διεκδικήσεων; Ρεαλιστικό όχι από την άποψη της αστικής «κοστολό-

γησης» αλλά από τη σκοπιά της κινητοποίησης των εργαζόμενων μαζών με 

στόχο μια δική τους κυβέρνηση;  

Κεντρικό ρόλο σ’ αυτές και παρόμοιες συζητήσεις έπαιξε και συνεχίζει 

να παίζει η θέση γύρω από το ζήτημα της αποχώρησης από την ευρωζώνη. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμμιά διάθεση να βγάλει τη χώρα από το ευρώ, το ΚΚΕ 

μεταθέτει το ζήτημα της εξόδου από το ευρώ στις καλένδες της «λαϊκής ε-

ξουσίας» δηλαδή, σε τελική ανάλυση της δικιάς του εξουσίας κοκ. Ότι η ΕΕ 

και η ευρωζώνη αποτελούν μια ένωση των ιμπεριαλιστών πρέπει να είναι 

ξεκάθαρο σε κάθε αγωνιστή και σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Αρχίζει να 

γίνεται κοινός τόπος στις εργαζόμενες μάζες πολλών Ευρωπαϊκών χωρών. Η 

αποχώρηση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και την ευρωζώνη αποτελούν αυτονόητα 

μεταβατικά αιτήματα –δηλαδή αιτήματα που γεφυρώνουν τη σημερινή κα-

τάσταση με το αύριο μιας κυβέρνησης των εργαζομένων. 

Ποια είναι τα υπόλοιπα μεταβατικά αιτήματα;  

• Πρώτα, η κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, της μεγάλης βι-

ομηχανίας και της ναυτιλίας χωρίς αποζημιώσεις, κάτω από εργατικό 

έλεγχο.  

• Δεύτερο, η κινητή κλίμακα ωρών και μισθών ώστε να κατανέμονται οι 

ώρες εργασίας σε όλους χωρίς μείωση αλλά αύξηση των μισθών στα 

επίπεδα τουλάχιστον του 2008.  



 

• Τρίτο, ο σχεδιασμός της οικονομίας κάτω από τον άμεσο έλεγχο των 

εργαζόμενων με τις επιτροπές που θα εκλέξουν πάνω στη βάση της 

άμεσης ανακλητότητας και της καθολικής εκλογής.  

• Τέταρτο, η λειτουργία επιτροπών ελέγχου των τιμών στα πλαίσια των 

επιτροπών και συμβουλίων της εργατικής συμμετοχής στη σχεδιοποι-

ημένη οικονομία. 

• Πέμπτο, η διαγραφή του χρέους και η διεκδίκηση όλων των τοκογλυ-

φικών πληρωμών που έχουν γίνει για την εξυπηρέτησή του. 

• Έκτο, η διαγραφή του ιδιωτικού χρέους των φτωχών νοικοκυριών και 

η άμεση εισοδηματική ενίσχυση των φτωχών στρωμάτων και των α-

νέργων. 

Ο σκοπός των μεταβατικών αιτημάτων δεν είναι η πραγματοποίησή τους 

στις συνθήκες του καπιταλισμού. Είναι αυταπόδεικτο ότι κανένα απολύτως 

από τα μεταβατικά αιτήματα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την κυρί-

αρχη τάξη και τους συμμάχους της ούτε στο παραμικρό. Αντίθετα ο σκοπός 

τους είναι να κινητοποιήσουν την εργατική τάξη, να διαμορφώσουν την επα-

ναστατική της συνείδηση και να της προσφέρουν ένα πρόγραμμα εξουσίας. 

Όπως έλεγε ο Τρότσκυ: 

«Οι επαναστάτες θεωρούν πάντα τις μεταρρυθμίσεις και τις κατα-

κτήσεις σαν υποπροϊόντα της επαναστατικής πάλης. Αν περιορι-

στούμε στο να διεκδικούμε αυτό που μπορούμε να πετύχουμε, η 

κυρίαρχη τάξη δεν θα μας δώσει παρά το ένα δέκατο απ' αυτό, ή 

και τίποτε. Αν ζητάμε περισσότερα και είμαστε μάλιστα σε θέση να 

επιβάλουμε τις διεκδικήσεις μας, οι καπιταλιστές θα αναγκαστούν 

να παραχωρήσουν το μάξιμουμ. Όσο πιο μαχητικοί και απαιτητι-

κοί είναι οι εργάτες, τόσο πιο πολλά μπορεί κανείς να απαιτεί και 

να κερδίζει. Οι διεκδικήσεις μας δεν είναι στείρα συνθήματα, είναι 

μέσα πίεσης πάνω στην μπουρζουαζία.»1 

Η πίεση που μπορούν και πρέπει ν’ ασκήσουν σήμερα οι εργαζόμενες μάζες 

δεν στρέφεται μόνο πάνω στην αστική τάξη αλλά και στη  νέα σοσιαλδημο-

κρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και πάνω στη σταλινική γραφειοκρατία 

του Περισσού που δεν θέλει μπλεξίματα με την ταξική πάλη και τη λογική κα-

τάληξη της ριζοσπαστικοποίησης των μαζών που είναι η ανατροπή του ση-

μερινού status quo. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το αίτημα μιας Κυβέρνησης 

της Αριστεράς γίνεται σήμερα ένα ακόμα, ζωτικής σημασίας μεταβατικό αίτη-
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μα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί; Ασφαλώς όχι αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να 

αναλογισθούν τις ευθύνες των κομμάτων που μιλούνε στ’ όνομά τους. 

«Η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία, που υπήρξε σε μια εποχή 

προοδευτικού καπιταλισμού, χώριζε το πρόγραμμά της σε δύο μέ-

ρη, που το ένα ήταν ανεξάρτητο από το άλλο: το μίνιμουμ πρό-

γραμμα, που περιοριζόταν σε μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια 

της αστικής κοινωνίας, και το μάξιμουμ πρόγραμμα, που υποσχό-

ταν την αντικατάσταση του καπιταλισμού από το σοσιαλισμό σ' 

ένα απροσδιόριστο μέλλον. Ανάμεσα στο μίνιμουμ και το μάξιμουμ 

πρόγραμμα δεν υπήρχε καμιά γέφυρα. Και πραγματικά, η σοσιαλ-

δημοκρατία δεν είχε ανάγκη από μια τέτοια γέφυρα, μια και η λέξη 

σοσιαλισμός, δεν χρησιμοποιούνταν παρά στις κυριακάτικες αγο-

ρεύσεις της. Η Κομμουνιστική Διεθνής μπήκε στο μονοπάτι της σο-

σιαλδημοκρατίας, σε μια εποχή που ο καπιταλισμός καταρρέει: τό-

τε που, γενικά, δεν υπάρχει πια ζήτημα για συστηματικές κοινωνι-

κές μεταρρυθμίσεις και για ύψωση του βιοτικού επιπέδου των μα-

ζών, τότε που η μπουρζουαζία παίρνει πάντα πίσω με το δεξί χέρι 

αυτό που παραχωρεί με το αριστερό χέρι (φόροι, δασμοί, πληθω-

ρισμός, «αποπληθωρισμός», υψηλές τιμές, ανεργία, αστυνομικές 

επεμβάσεις στις απεργίες, κλπ.), τότε που, κάθε σοβαρή διεκδίκηση 

του προλεταριάτου κι ακόμα κάθε προοδευτική διεκδίκηση των 

μικροαστών οδηγεί αναπόφευκτα πέρα από τα όρια των καπιτα-

λιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας και του αστικού κράτους.»2 

Κάθε διεκδίκηση σήμερα είναι  μια διεκδίκηση που δεν μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί από την αστική τάξη και την πολιτική της έκφραση, την τρικομματική 

κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Κάθε διεκδίκηση σήμερα από τους εργαζόμε-

νους και την μικρομεσαία τάξη καταλήγει αναπόφευκτα πέρα από τα ίδια τα 

όρια του καπιταλισμού και μετατρέπεται σε ένα μεταβατικό, σε ένα επανα-

στατικό αίτημα.  

«Όλα τα τμήματα του προλεταριάτου, όλα του τα στρώματα, τα 

επαγγέλματα και οι ομάδες θα πρέπει να τραβηχτούν στο επανα-

στατικό κίνημα. Η σημερινή εποχή διακρίνεται όχι από το γεγονός 

ότι απαλλάσσει το επαναστατικό κόμμα από την καθημερινή δου-

λειά, αλλά από το γεγονός ότι του επιτρέπει να κάνει αυτή τη δου-
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λειά σε αδιάλυτη σύνδεση με τα σημερινά καθήκοντα της επανά-

στασης.» 

Η καθημερινή, πραχτική δουλειά στα συνδικάτα, τους τόπους δουλειάς, τις 

γειτονιές, τους ανέργους, τους αγρότες, οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα και μόνο 

ένα πραχτικό συμπέρασμα. Είτε μια κυβέρνηση της Αριστεράς θ’ αναλάβει τη 

διακυβέρνηση, σπρωγμένη χωρίς αμφιβολία από το Ενιαίο Μέτωπο της εργα-

τικής τάξης και των συμμάχων της (συμμάχων που ορισμένοι τους υποεκτι-

μούν ή τους αποκλείουν κιόλας από το Ενιαίο Μέτωπο) είτε θα πάρει την κα-

τάσταση στα χέρια του ο φασισμός, δηλαδή η δεύτερη εναλλακτική που έχει 

πάντα στην τσέπη της η κυρίαρχη τάξη.  

Η κυβέρνηση της Αριστεράς είναι, φυσικά, μια μόνο μορφή που μπορεί 

να πάρει πολιτικά το Ενιαίο Μέτωπο της εργατικής τάξης και των συμμάχων 

της. Από το Ενιαίο Μέτωπο μπορεί και πρέπει ν’ αναδειχθούν άλλες πολιτικές 

δυνάμεις που προωθώντας το Μεταβατικό Πρόγραμμα να οδηγήσουν σε μια 

νέα, μαζική πολιτική έκφραση, σ’ ένα νέο επαναστατικό κόμμα. 

«[Η] Τέταρτη Διεθνής προωθεί ένα σύστημα μεταβατικών διεκδι-

κήσεων, που η ουσία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι κατευθύνο-

νται όλο και πιο ανοιχτά, όλο και πιο αποφασιστικά, ενάντια στις 

ίδιες τις βάσεις του αστικού καθεστώτος. Το παλιό «μίνιμουμ πρό-

γραμμα» έχει ξεπεραστεί από το Μεταβατικό Πρόγραμμα, που έχει 

για στόχο του τη συστηματική κινητοποίηση των μαζών για την 

προλεταριακή επανάσταση.»3 

Πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η «προλεταριακή επανάσταση» και ποια σχέση 

μπορεί να έχει η Οχτωβριανή επανάσταση με τις πολιτικές λύσεις που θ’ α-

παιτηθούν στη δική μας εποχή; Η επικαιρότητα της επανάστασης συνίσταται 

σ’ ένα απλό γεγονός. Κάθε διεκδίκηση των φτωχών στρωμάτων ή των μι-

κροαστών είναι εντελώς αδύνατο να πραγματοποιηθεί από τη σημερινή κυ-

βέρνηση. Θα είναι εντελώς αδύνατο να πραγματοποιηθεί και από τη σοσιαλ-

δημοκρατική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ –που έχει ήδη ξεκινήσει να αμβλύνει τον 

πολιτικό του λόγο και το πολιτικό του πρόγραμμα.  Ο αναγνώστης θα βρει 

στα κείμενα που ακολουθούν πολλά παραδείγματα. Εφόσον κάθε διεκδίκηση 

οδηγεί αναγκαστικά σε σύγκρουση μένουν δυο λύσεις. Είτε οι εργαζόμενοι θα 

υποχωρήσουν και θα ανεχτούν πρόσθετες περικοπές και φτώχεια είτε θα 

συγκρουσθούν με το σύστημα κατά μέτωπο.  
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Αυτή η κατά μέτωπο σύγκρουση απαιτεί την οργάνωση των εργαζομέ-

νων στο δικό τους κόμμα. Αν τα κόμματα που μιλάνε στ’ όνομά τους δεν 

τους ικανοποιούν –κι’ έχουν κάθε δίκηο να το πιστεύουν- η μόνη λύση που 

απομένει είναι να πούμε στους εργαζόμενους ανοιχτά πως ήρθε η ώρα να 

φτιάξουν το δικό τους κόμμα. Η πρωτοπορεία της εργατικής τάξης, που βρί-

σκεται διάσπαρτη σ’ έναν αριθμό κομμάτων κι’ οργανώσεων πρέπει ν’ ανα-

λάβει αυτό το καθήκον. Το όπλο της σ’ αυτόν τον δύσκολο αγώνα είναι το 

Μεταβατικό Πρόγραμμα. 

«Το πρόγραμμα των μεταβατικών διεκδικήσεων περιλαμβάνει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την καθημερινή πάλη. Δεν είναι απλά 

το πρόγραμμα για τον πεπεισμένο επαναστάτη εργάτη, για την 

πρωτοπορία, αλλά για την εργατική τάξη σαν όλο. Όχι απλά για 

την πάλη ενάντια στον ίδιο τον καπιταλισμό, αλλά για την πάλη 

ενάντια στις καθημερινές συνέπειες της βασανιστικής καπιταλιστι-

κής κρίσης –τη διαρκή ανεργία, το φασισμό, και τις φρικαλεότητες 

του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι 

τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, δεν υπάρχει ούτε μια ομάδα ή τά-

ση μέσα στην εργατική τάξη που να παρουσιάζει μια απάντηση 

στα καυτά ζητήματα της ημέρας με τόσο πλήρη, τόσο ρεαλιστικό, 

τόσο κατανοητό και τόσο συγκεκριμένο τρόπο, όσο το κάνει η Τέ-

ταρτη Διεθνής και το πρόγραμμα της των μεταβατικών διεκδική-

σεων.»4 

Για τους επαναστάτες μαρξιστές η ιστορική αναγκαιότητα για τη σοσιαλιστι-

κή επανάσταση δεν προκύπτει από την «τυφλή ανάγνωση» των έργων του 

Μαρξ, του Λένιν και του Τρότσκυ αλλά από τη ζωντανή πραγματικότητα –

που οδηγεί κάθε αίτημα, κάθε διεκδίκηση, ακόμα και την πιο  μικρή στην α-

ποφασιστική σύγκρουση με τον καπιταλισμό. Αυτό, ιδιαίτερα σήμερα, έχει μια 

προφανή σπουδαιότητα. Οι μαρξιστές από τα τέλη κιόλας του 19ου αιώνα 

αναφέρονταν στις κρίσεις του καπιταλισμού, το αναπόφευκτο της κατάρ-

ρευσής του μέσα από μια σοσιαλιστική επανάσταση που βρήκε την έκφρασή 

της στην Κομμούνα του Παρισιού τον καιρό του Μαρξ και Ένγκελς και την 

Οχτωβριανή επανάσταση τον καιρό του Λένιν και του Τρότσκυ. Από την 

Κομμούνα του Παρισιού οι Μαρξ και Ένγκελς κατανόησαν ότι η σοσιαλιστική 

κοινωνία αρχίζει να χτίζεται με βάση τους θεσμούς που εισήγαγε η Κομμούνα: 

Τα συμβούλια των δημοκρατικά εκλεγμένων και ανακλητών αντιπροσώπων 
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που αμείβονται με τον μέσο εργατικό μισθό, την οργάνωση της κοινωνικής 

παραγωγής με βάση τον σχεδιασμό των συμβουλίων, την απαρχή της κα-

τάργησης του κράτους. Με την Οχτωβριανή επανάσταση επιβεβαιώθηκε ο 

νόμος της ανισόμερης και συνδυασμένης ανάπτυξης κι’ ότι ο καπιταλισμός 

μπορεί να σπάσει στον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας του, τη Ρωσία, αντί 

για τον πιο ισχυρό όπως η Γερμανία (που βρέθηκε στο κατώφλι της επιτυχίας 

της προλεταριακής επανάστασης) ή Αγγλία.  

Από την Οχτωβριανή επανάσταση ο Λένιν και ο Τρότσκυ κατανόησαν 

ότι η επανάσταση μπορεί να εκφυλισθεί γραφειοκρατικά πολύ γρήγορα ειδι-

κά όταν γίνει σε μια μόνο χώρα με περιορισμένους παραγωγικούς πόρους, 

κάτω από συνθήκες αμείλικτης ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης και με διαλυ-

μένες τις βασικές της υποδομές από τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύ-

λιο πόλεμο που ακολούθησε στη Ρωσία. Η γραφειοκρατικοποίηση οδήγησε 

στον Σταλινισμό κι’ από κει στον εκφυλισμό του εργατικού κράτους με τα 

γνωστά αποτελέσματα –την τελική νίκη του καπιταλισμού. Από την Κινέζικη 

επανάσταση και την εμπειρία άλλων χωρών μπορούμε να βγάλουμε παρό-

μοια συμπεράσματα στα οποία δεν μπορούμε  να επεκταθούμε εδώ.  

Οι ανατροπές, οι εξεγέρσεις και οι εμπειρίες του 21ου αιώνα που μόλις 

ξημέρωσε δεν μπορούν να έχουν την ίδια μορφή μ’ εκείνες του 20ου αιώνα 

και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Έχουμε στα 

χέρια μας την επαναστατική θεωρία και την ιστορική εμπειρία ώστε ν’ απο-

φύγουμε τα λάθη χωρίς να παραμελούμε τα σωστά. 

«Η τωρινή κρίση του ανθρώπινου πολιτισμού είναι κρίση της προ-

λεταριακής ηγεσίας Οι προχωρημένοι εργάτες, ενωμένοι στην Τέ-

ταρτη Διεθνή, δείχνουν στην τάξη τους το δρόμο για να βγει από 

την κρίση. Της προσφέρουν ένα πρόγραμμα που βασίζεται πάνω 

στη διεθνή εμπειρία του αγώνα του προλεταριάτου κι όλων των 

καταπιεζομένων του κόσμου για την απελευθέρωσή τους. Της 

προσφέρουν μιαν ακηλίδωτη σημαία.»5 

                                                           
5
 Λ. Τρότσκυ, Το Μεταβατικό Πρόγραμμα. 
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1. Η Ταξική Ανάλυση της Σηµερινής Κατά-

στασης 
 

Ποια είναι η ταξική ανάλυση της σηµερινής κατάστασης; Η Ελλά-

δα βρίσκεται υπερχρεωµέ-

νη ακόµη και µετά τη 

συµφωνία του PSI και το 

νέο δανεισµό των 130
 
δις 

από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση. Έρχονται νέα µέτρα 

µείωσης των µισθών, κα-

τάργησης των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων για τη 

«µείωση του κόστους», ε-

πίθεσης ενάντια στην ερ-

γατική και τη µικροµεσαία τάξη. Η κυβέρνηση βρίσκεται ξεκάθαρα κάτω 

από τον απόλυτο έλεγχο των διεθνών πιστωτών και της τρόϊκας Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ∆ΝΤ. Η µικροµε-

σαία τάξη συρρικνώνεται και τείνει να πέφτει στο επίπεδο διαβίωσης της 

εργατικής τάξης µε γοργούς ρυθµούς. Το ‘κούρεµα’ του χρέους µε τον 

ταυτόχρονο δανεισµό των 130 δις βγάζει τους διεθνείς τραπεζίτες από 

την κρίση που προκάλεσε η Ελληνική χρεωκοπία αλλά δεν βοηθά καθό-

λου την οποιαδήποτε Ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει τις υποδοµές της 

και µε τον τρόπο αυτό να βγει από την κρίση που εκδηλώθηκε µετά την 

έκρηξη της φούσκας των subprimes του 2008. Η κρίση ήταν µια 

κλασσική κρίση υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου τόσο στις ΗΠΑ 

όσο και στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Στη δε-

καετία του 1980, του 1990 και την αρχή της δεκαετίας του 2000, η υπερ-

συσσώρευση στην Ελλάδα οδήγησε τελικά στην πτώση του ποσοστού 

του κέρδους και την καταστροφή πολλών παραγωγικών υποδοµών και 

κεφαλαίου µε συνέπεια τη µακροχρόνια ανεργία και την ύφεση, που η 

κρίση του χρέους ήλθε να επιτείνει και να καταστήσει σαφή και ορατή σε 

όλους. 

 

Το κίνηµα των πλατειών και των απεργιών ξεφούσκωσε κι’ αυτό 

µετά το καλοκαίρι του 2011, όπως και το κίνηµα της νεολαίας µετά τη 

δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου τον ∆εκέµβρη του 2008 –όταν 

ακόµα, κι’ αυτό είναι σηµαντικό, δεν είχε ακόµα εκδηλωθεί η κρίση του 

χρέους. Είχε όµως εκδηλωθεί µετά το 2004 η κρίση του Ελληνικού καπι-

ταλισµού πάνω στα γενικά πρότυπα όλων των κρίσεων στην εποχή του 

ιµπεριαλισµού. Στα πλαίσια αυτής της κρίσης πρέπει να κατανοήσουµε 
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τόσο την προσπάθεια εφαρµογής του νόµου Σηµίτη – Γιαννίτση για το 

ασφαλιστικό όσο και το µαζικό κίνηµα του Απρίλη του 2001 που τελικά 

τον ανέτρεψε στα σκαριά. Αλλά µετά το κίνηµα των πλατειών δεν είχαµε 

καµιά µεγάλη παρόµοια λαϊκή αντίδραση στα µέτρα µείωσης των µισθών 

και των συντάξεων, στις µεγάλες ανατροπές στο ασφαλιστικό, στα µέτρα 

που επιφέρουν οι πολιτικές των µνηµονίων και του λεγόµενου µεσοπρό-

θεσµου προγράµµατος. 

 

Το ίδιο το ξεφούσκωµα του «κινήµατος των αγανακτισµένων» 

όπως έµεινε γνωστό, τόσο στην πλατεία Συντάγµατος όσο και στις κε-

ντρικές πλατείες άλλων πόλεων, έχει µια ταξική εξήγηση που βρίσκεται 

στον πολυσυλλεκτικό αλλά κυρίαρχα µικροαστικό ή µεσοαστικό του χα-

ρακτήρα που του δόθηκε από την πλειοψηφία των τάξεων και των ιδεο-

λογικών απόψεων που συµµετείχαν σ’ αυτό. Αποτέλεσε µια µαζική δια-

µαρτυρία, γενικά απολίτικη, που ωστόσο ριζοσπαστικοποίησε ευρύτερα 

στρώµατα ενάντια σ’ όσες πολιτικές δυνάµεις οδήγησαν τη χώρα στο 

δρόµο της χρεωκοπίας. Αν το κίνηµα αυτό είχε βρει τον τρόπο να συνε-

νωθεί µε το κίνηµα της εργατικής τάξης και να µετατρέψει την 48ωρη 

απεργία σε γενική απεργία µέχρι την ανατροπή της κυβέρνησης και τη 

διαγραφή του χρέους, αυτή η σύνθεση θ’ αποτελούσε ίσως το µεγαλύτε-

ρο ξέσπασµα µετά τα Ιουλιανά του 1965. Αλλά όπως τα Ιουλιανά έκρυ-

βαν βαθύτερες ταξικές αντιθέσεις το ίδιο συνέβη και µε το κίνηµα των 

αγανακτισµένων. Οι ταξικές αντιθέσεις έγιναν φανερές µε την πρόθεση 

της κυβέρνησης να στηρίξει τις τράπεζες και να ευθυγραµµίσει την Ελ-

λάδα µε τον ευρωπαϊκό ιµπεριαλισµό ώστε να µη σπάσει η αλυσίδα στον 

αδύνατο κρίκο της και καταρρεύσει η ευρωζώνη, όντας σε κρίση σε άλ-

λες χώρες όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Οι τα-

ξικές αντιθέσεις έγιναν φανερές µε την πρόθεση της κυβέρνησης να υιο-

θετήσει µέτρα αποφασιστικής µείωσης του εργατικού κόστους, συρρί-

κνωσης του δηµόσιου τοµέα, της δηµόσιας υγείας και παιδείας και τον 

εκσυγχρονισµό του τρόπου λειτουργίας του καπιταλισµού στην Ελλάδα 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και παγκόσµιου καταµερισµού της εργασί-

ας, µε την Ελλάδα µια χώρα χαµηλού εργατικού κόστους.  

 

Όταν στις 15 Ιούνη η συνέλευση της πλατείας Συντάγµατος κάλε-

σε σε κοινή δράση µε τα σωµατεία και συνεχή αγώνα
1
 ήταν πια αργά ε-

φόσον τα ρεφορµιστικά κόµµατα (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) δεν είχαν καµιά 

διάθεση να συγκρουστούν µε την εξουσία. Αργότερα το ΠΑΜΕ λειτούρ-

γησε σαν ο προστάτης του κοινοβουλίου µαζί µε την αστυνοµία ενώ το 

ΚΚΕ δεν είχε καν ακόµη υιοθετήσει τη γραµµή της εξόδου από το ευρώ 

και της διαγραφής του χρέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε και δεν έχει ακόµη 
                                                 
1
  Βλ. πχ. Ανδρέα Κλόκε, «Το ΄κίνηµα των πλατειών’: η νέα ελπίδα και τα προσωρινά όριά του», 

Μαρξιστική Σκέψη, τόµος 3, σελ. 359-. 
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και σήµερα µια τέτοια πολιτική γραµµή, δηλαδή ένα µεταβατικό πρό-

γραµµα που θα επιτρέψει στην εργατική τάξη και τους συµµάχους της να 

βγάλουν τη χώρα από το οικονοµικό αδιέξοδο και να προχωρήσουν στη 

σοσιαλιστική κατεύθυνση. Στη πλατεία Συντάγµατος κυριάρχησαν αρκε-

τό καιρό τα δεξιά και «πατριωτικά» στοιχεία, οι απογοητευµένοι ψηφο-

φόροι της Ν∆ και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ, τα διάφορα απολίτικα 

στοιχεία που έψαχναν να εκφρασθούν µέσα από µια πολιτική γραµµή 

που δεν υλοποιήθηκε ποτέ και τη µικροαστική τάξη γενικότερα που έ-

βλεπε να καταρρέει οικονοµικά.  

 

∆εν είναι δυνατόν να κατηγορήσει κανείς ένα κίνηµα που εκφράζει 

σε τελική ανάλυση αυτό που είναι, αυτό δηλαδή που έχει προσδιορισθεί 

από τις αντικειµενικές, τις υλικές συνθήκες της ύπαρξής του µέχρι σήµε-

ρα. ∆εν περιµένει κανείς η µικροαστική αγανάκτηση και η εξίσου µικρο-

αστική απολίτικη «πατριωτική γραµµή» που στρέφει την κριτική της σε 

κόµµατα αλλά όχι στις τάξεις που εκπροσωπούν τα κόµµατα, να αποκτή-

σει ξαφνικά µια επαναστατική έκφραση και να δεχθεί να κατέβει σε κοι-

νό αγώνα µε τα συνδικάτα και την εργατική τάξη. Άλλωστε τα συνδικάτα 

βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, η εργατική 

τάξη σε µικρό ποσοστό συµµετέχει στα συνδικάτα αυτά και η ίδια δεν 

έχει ακόµη ανέβει στο επίπεδο εκείνο που θα της επέτρεπε να έχει την 

πρωτοπορία των αγώνων. Η αριστερή κριτική προς το ΚΚΕ διεξάγεται 

από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και ο λόγος της ιστορικά, για 

διάφορους λόγους δεν έχει πείσει. Έχουν γραφτεί πολλά πάνω στο ζήτη-

µα αυτό αλλά η τελική απάντηση είναι ότι εξωκοινοβουλευτική αριστερά 

και ο λόγος της ιστορικά δεν έχει πείσει ότι είναι επαρκώς διαφορο-

ποιηµένος από το πρόγραµµα του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ.  

 

Είναι γεγονός ότι µπαίνουµε σε µια φάση µεγαλύτερης επίθεσης 

του κεφαλαίου. Το Ελληνικό κεφάλαιο θα υλοποιήσει το νέο ‘παραγωγι-

κό µοντέλο’ της οικονοµίας που θέλει η ΕΕ σε συνεργασία µε το τραπε-

ζικό κεφάλαιο. Τα εργατικά εισοδήµατα θα συµπιεσθούν, η ανασφάλεια 

θα µεγαλώσει, η απειλή της ανεργίας και της τροµοκρατίας στους χώρους 

δουλειάς θα ενταθεί, µαζί µε την εκµετάλλευση, τη µερική και ελαστική 

απασχόληση, την αύξηση της αναλογίας της απόλυτης προς τη σχετική 

υπεραξία σε όφελος της πρώτης. ∆εν αποκλείεται να έχουµε αποφασιστι-

κά µέτρα στο χώρο της δηµόσιας υγείας και παιδείας, την παραπέρα υ-

περχρέωση των νοικοκυριών, τη µεγαλύτερη εξάρτησή τους από την ερ-

γασία χωρίς καµιά µονιµότητα ή εργασιακά δικαιώµατα. Από τη µια, αυ-

τό θα ριζοσπαστικοποιήσει την εργατική τάξη µαζί µε τη µάζα των µι-

κροµεσαίων στρωµάτων. Από την άλλη θα ενισχύσει την αποχή από την 

πολιτική δράση και τους αγώνες λόγω της µεγαλύτερης ανασφάλειας.  
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Φυσικά αυτό είναι το πεδίο στο οποίο παραδοσιακά λειτουργούν ο 

ρεφορµισµός και η «σοσιαλδηµοκρατία». Η σηµερινή «σοσιαλδηµοκρα-

τία» δεν εξαντλεί τα όρια της στο ΠΑΣΟΚ αλλά εκτείνεται και στη Ν∆. 

Αν δεν υπήρχαν µικροµεσαία στρώµατα στην αριστερά δεν θα ξεκινούσε 

ο Σαµαράς την επίθεσή του προς αυτήν συνολικά, µαζί µε το ΠΑΣΟΚ για 

τον «κρατισµό» που υποστήριξε από τη δεκαετία του 1980 κι’ εδώ. Άλλα 

κόµµατα όπως η ∆ΗΜΑΡ διεκδικούν µ’ επιτυχία τον χώρο του κέντρου 

και της κεντροαριστεράς ενώ όπως σωστά παρατήρησε κάποιος ο Βενι-

ζέλος τείνει να µετατραπεί σε Ζίγδη και το ΠΑΣΟΚ στην παλιά Ε∆ΗΚ. 

Η σηµερινή «σοσιαλδηµοκρατία», εποµένως, είναι πολύ ευρύτερη και 

φαίνεται να κατακερµατίζεται µεταξύ Ν∆, ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ.  

  

Ποια είναι η ταξική σηµασία αυτής της αναδιάταξης του πολιτικού 

σκηνικού; Βρίσκεται στο ότι η µεγάλη µάζα των εργαζοµένων, του δη-

µόσιου και ιδιωτικού τοµέα, θέλει µια αποµάκρυνση από το ΠΑΣΟΚ που 

επέβαλλε βίαια τη µνηµονιακή πολιτική, δεν έχει εµπιστοσύνη στη Ν∆ 

που στήριξε αυτή την πολιτική στη κυβέρνηση Παπαδήµου και θέλει ένα 

«άλλο ΠΑΣΟΚ» που θα καταφέρει να ξεπεράσει στα γρήγορα τα οικο-

νοµικά προβλήµατα της χρεωκοπίας και θ’ ανεβάσει ξανά τους µισθούς, 

τα µεροκάµατα, τις συντάξεις και θα µειώσει τους φόρους. Η ταξική ση-

µασία αυτής της αναδιάταξης έγκειται στο ότι οι εργαζόµενοι δεν µπο-

ρούν ακόµα να ξεπεράσουν τ’ αντικειµενικά όρια που θέτει το ίδιο το 

καπιταλιστικό σύστηµα. Αντί να βλέπουν τις τάξεις βλέπουν τα κόµµατα, 

αντί να βλέπουν την παγκόσµια κρίση του καπιταλισµού και την ιδιαίτε-

ρη έκφρασή του στην κρίση χρέους της Ελλάδας βλέπουν τους κλέφτες 

πολιτικούς. Αντί να απαιτήσουν µια γραµµή αγώνων στα συνδικάτα τους 

παραµένουν εγκλωβισµένοι σ’ αυτά όπως επίσης στη ΓΣΕΕ και την Α-

∆Ε∆Υ. 

 

Στην περίπτωσή µας ο πρωτοποριακός ρόλος της εργατικής τάξης 

δεν πρέπει ν’ αναζητηθεί µόνο στη µαρξιστική θεωρία αλλά επίσης και 

στη ζωντανή πραγµατικότητα. Ο ρόλος αυτός υπάρχει και αναδείχτηκε 

στις µαζικές απεργίες, την 48ωρη απεργία, τον αγώνα του λαού της Κε-

ρατέας κ.λπ. Αυτός ο κύκλος έκλεισε τόσο µε την αποφασιστική παρέµ-

βαση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στο πλευρό του συστήµατος όσο και µε 

το ξεφούσκωµα του «κινήµατος των αγανακτισµένων». Θα ήταν λάθος 

να βάλουµε τα δυο γεγονότα στο ίδιο επίπεδο χωρίς να τ’ αναλύσουµε. 

Το ξεφούσκωµα του «κινήµατος των αγανακτισµένων» ήταν βασικά 

και σε τελική ανάλυση συνέπεια του ταξικού του χαρακτήρα ως µι-

κροαστικού. Το κίνηµα αυτό θα βρει κατά πάσα πιθανότητα υποκατά-

σταση από τη ∆ΗΜΑΡ ή άλλα σχήµατα προερχόµενα από το ΠΑΣΟΚ. 

Αλλά µε το εργατικό κίνηµα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η εντεινό-

µενη κρίση του καπιταλισµού στην Ελλάδα και οι συνέπειες που θα φέ-
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ρει, όπως τις περιγράψαµε παραπάνω, έχει µια άλλη δυναµική. Η εξα-

θλίωση της εργατικής τάξης έχει µια διπλή συνέπεια: Από τη µια τείνει 

να εντείνει την ταξική πάλη, από την άλλη τείνει να την αµβλύνει στο ε-

πίπεδο των ατοµικών εργαζοµένων. Αυτή η σχέση µπορεί να επηρεα-

σθεί από τη δράση ενός επαναστατικού κόµµατος που  έχει ορ-

γανώσει στις τάξεις του την εργατική  πρωτοπορία. 

 

 

Προβλήµατα της πάλης 

 

Από τη στιγµή που έχουµε εντοπίσει το πρόβληµα στη σχέση ανάµεσα 

στους παράγοντες που οδηγούν στην άµβλυνση και την όξυνση της ταξι-

κής πάλης στους χώρους δουλειάς κι’ από κει γενικότερα στο επίπεδο της 

εργατικής τάξης σαν σύνολο, πρέπει να βγουν ορισµένα συµπεράσµατα 

για την τακτική και τη στρατηγική του αγώνα της εργατικής τάξης. 

 

1) Το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ έχουν λειτουργήσει αντικειµενικά σαν το 

µεγαλύτερο, το πιο αποφασιστικό εµπόδιο στο ξεδίπλωµα της πά-

λης της εργατικής τάξης, της κλιµάκωσης των αγώνων και της 

πρόταξης ενός προγράµµατος διεκδικήσεων που να µπορεί ν’ απο-

τελέσει τη βάση ενός προγράµµατος για τη σοσιαλιστική εξουσία. 

Όχι µόνο στα συνδικάτα  αλλά και στο επίπεδο της κοινωνίας, χω-

ρίς να έχει ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό λόγο έχει αποξενώ-

σει την εργατική τάξη και τα µικρά ή µεσαία στρώµατα από την 

υπόθεση του σοσιαλισµού. Μαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κόµµατα 

που είναι οριστικά χαµένα για την υπόθεση της εργατικής τάξης 

και των συµµάχων της. 

2) Στους ανέργους δεν έχει γίνει καµιά συστηµατική δουλειά. Έχουν 

αφεθεί απλώς στην ελεύθερη πτώση προς το λούµπεν προλεταριά-

το στο οποίο τους οδηγεί το σύστηµα. Η αλληλεγγύη της εργατι-

κής τάξης και των ανέργων δεν έχει εκδηλωθεί πολιτικά σε συσ-

σίτια, βοήθεια, οργάνωση. 

3) Το επαναστατικό κόµµα παραµένει ένα ζητούµενο και µε κανένα 

τρόπο δεν αποτελεί απτό και υλικό συµπέρασµα των αγώνων που 

έγιναν ως τα σήµερα. Η «ενότητα της αριστεράς» αποδείχνεται 

αδύνατη. Παρόλο που για το ζήτηµα έχουν γραφεί πολλά ποια εί-

ναι η ταξική βάση της αδυναµίας αυτής; Στον ρεφορµιστικό χώρο 

(ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) διεξάγεται µόνιµος διαγκωνισµός για το ποιος 

θα γίνει το αριστερό δεκανίκι της κυβέρνησης, ποιος θα ελέγξει το 

εργατικό κίνηµα για να αποκοµίσει περιστασιακά οφέλη και να το 

σταµατήσει την κρίσιµη στιγµή που θα ενωθεί αυθόρµητα µε κά-

ποιο κίνηµα αγανακτισµένων. Στους υπόλοιπους χώρους κυριαρ-

χούν τα µικροαστικά και µεσοαστικά στοιχεία που δεν έχουν αντι-
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κειµενικά τη δυνατότητα να πείσουν ότι είναι µια εναλλακτική 

πρόταση απέναντι στο ρεφορµισµό. Ο ρεφορµισµός και ο σεχτα-

ρισµός, σε τελική ανάλυση, έχουν το ίδιο αντικειµενικό αποτέλε-

σµα, αποτελούν ίδια λύση της ίδιας εξίσωσης εκφρασµένης µε α-

ριθµητικά διαφορετικό τρόπο. 

4) Το υλικό συµπέρασµα των αγώνων που έγιναν ως τα σήµερα βρί-

σκεται στη δηµιουργία µιας ρεφορµιστικής αριστεράς µε νέα πρό-

σωπα και νέα προσωπεία. Η εργατική τάξη δεν έχει πεισθεί από 

τον σεχταρισµό αλλά θεωρεί επικίνδυνο ακόµη και τον ρεφορµι-

σµό µε αποτέλεσµα να στρέφεται σε κοινοβουλευτικές λύσεις και 

σε κόµµατα νέα φτιαγµένα µε τα παλιά υλικά. Τα ίδια τα αδιέξοδα 

του ρεφορµισµού έχουν οδηγήσει σε µια τέτοια κατάσταση από τη 

µια µεριά. Από την άλλη, τα µικροµεσαία στρώµατα έδειξαν µε-

γαλύτερο αυθορµητισµό µε το κίνηµα των πλατειών που ωστόσο 

ξεφούσκωσε γρήγορα. Η αντίδραση της εργατικής τάξης είναι από 

αντικειµενικούς παράγοντες αναγκαστικά πιο αργή. Τα τµήµατά 

της που είναι εγκλωβισµένα στον ρεφορµισµό «περιµένουν» τον 

σοσιαλισµό. Όσα τµήµατα είναι εχθρικά προς τον ρεφορµισµό από 

τα δεξιά, αναγκαστικά θα πάνε σε  κοινοβουλευτικές λύσεις και τη 

«νέα αριστερά» που είναι υπό διαµόρφωση –χωρίς να είναι ούτε 

νέα ούτε αριστερά αλλά αποτελεί παρόλα αυτά µια νέα σοσιαλδη-

µοκρατία στην εποχή της ολοκληρωτικής κατάρρευσης του ελλη-

νικού καπιταλισµού. Τέλος, τα τµήµατα της εργατικής τάξης που 

είναι εχθρικά προς τον ρεφορµισµό από τ’ αριστερά, κατανοούν 

πλήρως την έλλειψη ενότητας της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς  

στη ταξική της βάση που είναι ο µικροαστικός και αστικός σεχτα-

ρισµός. Όπως και τα τµήµατα που είναι εγκλωβισµένα στον ρε-

φορµισµό δεν βλέπουν καµιά διαφορά στα «προγράµµατα» της 

εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς   κι’ επόµενο είναι να τ’ απορρί-

πτουν συλλήβδην και να µη συµµετέχουν. 

5) Στην αριστερά συνολικά υπάρχει µια απερίγραπτη σύγχυση 

σχετικά µε τα µεταβατικά αιτήµατα που πρέπει να έχει ένα 

κόµµα, σχετικά µε τις διεκδικήσεις και την ταχτική, σχετικά µε τη 

στρατηγική και τη διαλεχτική σχέση που έχει ένα κόµµα µε τις µά-

ζες. Πρέπει να διεκδικήσουµε έξοδο από το ευρώ; Πρέπει να διεκ-

δικήσουµε µονοµερή διαγραφή του χρέους; Πρέπει να οργανώ-

σουµε παραπέρα τα κινήµατα «δεν πληρώνω»;  

6) Το ζήτηµα της ενίσχυσης της άκρας δεξιάς παραµένει ανοιχτό και 

εν δυνάµει σηµαντικό. Η µετατροπή της άκρας δεξιάς σε φασισµό 

(δηλαδή κίνηµα µε λαϊκή βάση) είναι ένα προτσές σε εξέλιξη που 

πρέπει να προσεχτεί.  
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Για τα µεταβατικά αιτήµατα 

 

Για να διαπιστώσουµε την απερίγραπτη σύγχυση που επικρατεί σχετικά 

µε ορισµένα µεταβατικά αιτήµατα που είναι αναµφισβήτητα σωστά ας 

δούµε τι λένε το ΚΚΕ (µ-λ) και το Μ-Λ ΚΚΕ σε µια κοινή τους ανακοί-

νωση: 

 

«Σε αυτό το πλαίσιο έχουν «ανθίσει» στους κόλπους της Αρι-

στεράς, ακόµη και στην εξωκοινοβουλευτική, όπως στην Α-

ΝΤΑΡΣΥΑ, οι λογικές των «εναλλακτικών προτάσεων». Προτά-

σεις που συνοψίζονται σε αιτήµατα όπως «παύση πληρωµών», 

«διαγραφή» ή «µερική διαγραφή» και «επαναδιαπραγµάτευση» 

του χρέους, «ευρωοµόλογο», «εθνικοποίηση των τραπεζών», 

«κρατικοποιήσεις µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο», «έξοδος» 

ή «προσωρινή έξοδος από την ONE και το ευρώ» και όλα αυτά 

συνδυασµένα πάντα µε το σύνθηµα «κάτω η κυβέρνηση - εκλο-

γές τώρα». Οι προτάσεις αυτές -ανεξάρτητα από την παρουσία-

σή τους, τις διαθέσεις και τις ρητορικές που τις συνοδεύουν- δεν 

είναι, τελικά, παρά «εναλλακτικές προτάσεις» εξωραϊσµού των 

πιο ακραίων επιπτώσεων της κρίσης του συστήµατος στην εργα-

τική τάξη και τον λαό, αναπαράγοντας µέτρα και στόχους που 

αντιστοιχούν σε κατεύθυνση µίας «συνεπούς» σοσιαλδηµοκρα-

τικής πολιτικής. Μέτρα που δεν αµφισβητούν, στην ουσία του, 

το εκµεταλλευτικό σύστηµα, µέτρα που δεν παίρνουν υπόψη τους 

τον σηµερινό πολιτικό-ταξικό συσχετισµό, µέτρα που αντιστοι-

χούν σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ ανώτερο, συγκρότησης του ερ-

γατικού-λαϊκού παράγοντα και προϋποθέτουν την κατάχτηση 

από αυτόν της πραγµατικής εξουσίας».
2
 

 

 

Εποµένως, µέτρα όπως  εθνικοποίηση των τραπεζών και κρατικοποιήσεις 

µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο δεν αποτελούν προγραµµατικά αιτή-

µατα που πρέπει να έχει ένα εργατικό κόµµα γιατί είναι αναντίστοιχα µε 

το σηµερινό χαµηλό επίπεδο της ταξικής πάλης. Αλλά το αίτηµα για κρα-

τικοποιήσεις µε εργατικό έλεγχο είναι ένα µεταβατικό αίτηµα. Τι σηµαί-

νει αυτό; 

 

«Το στρατηγικό καθήκον για την επερχόµενη περίοδο -µια προ-

επαναστατική περίοδο ζύµωσης προπαγάνδας και οργάνωσης- 

συνίσταται στην υπερνίκηση της αντίφασης ανάµεσα στην ωρι-

µότητα των αντικειµενικών επαναστατικών συνθηκών και στην 
                                                 
2
  Πρωτοβουλία για µια Αριστερή Αντιµπεριαλιστική Συνεργασία, «Για ∆ουλειά, Ειρήνη, ∆ηµοκρατία, 

Εθνική Ανεξαρτησία», Προλεταριακή Σηµαία, φ. 683. 
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ανωριµότητα του προλεταριάτου και της ηγεσίας του (στη σύγ-

χυση και την απογοήτευση της παλιάς γενιάς, την απειρία της 

νέας). Είναι ανάγκη να βοηθήσουµε τις µάζες µέσα στην πορεία 

της καθηµερινής πάλης να βρουν γέφυρα ανάµεσα στις σηµερι-

νές διεκδικήσεις και στο σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανά-

στασης. Η γέφυρα αυτή θα ‘πρεπε να περιλαµβάνει ένα σύστη-

µα µεταβατικών διεκδικήσεων, που να ξεκινούν από τις σηµε-

ρινές συνθήκες και από τη σηµερινή συνείδηση των πλατιών 

στρωµάτων της εργατικής τάξης, και να οδηγούν αµετάτρεπτα 

στο µοναδικό τελικό σκοπό: την κατάκτηση της εξουσίας από το 

προλεταριάτο.»
3
 

 

 

Ακόµη κι’ αν κανείς πιστεύει 

ότι το σηµερινό επίπεδο της ταξι-

κής πάλης είναι χαµηλό κι’ ότι η 

εργατική τάξη δεν είναι σε θέση 

να θέσει στην ηµερήσια διάταξη 

το ζήτηµα της κυβέρνησής της, 

παρόλα αυτά χρειάζεται µια γέφυ-

ρα προς τον στόχο αυτό. Χρειάζε-

ται µια σειρά αιτηµάτων που να 

προετοιµάσουν την εργατική τά-

ξη, να την εκπαιδεύσουν, να της 

δείξουν την κατεύθυνση προς τον σοσιαλισµό αντί να τον παίρνουν σαν 

δεδοµένο.  Οι κρατικοποιήσεις µε εργατικό έλεγχο στο τραπεζικό σύστη-

µα ή στη µεγάλη βιοµηχανία δεν υπάρχει καµιά αντίρρηση ότι δεν µπο-

ρούν να πραγµατοποιηθούν στις συνθήκες του καπιταλισµού ή ότι αν 

πραγµατοποιηθούν τότε θα έχει προκύψει µια κατάσταση δυαδικής εξου-

σίας. Αλλά ο σκοπός των µεταβατικών αιτηµάτων δεν είναι προς την κα-

τεύθυνση να τα υλοποιήσει µια αστική, σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση. 

∆εν  θα τα πραγµατοποιήσει ποτέ παρά µόνο σε µερική έκταση και µόνο 

αν βρεθεί κάτω από την τροµακτική πίεση των µαζών. Αλλά µε ποιον 

άλλο τρόπο µπορεί το εργατικό κόµµα ν’ απευθυνθεί προς τις µάζες και 

να τις κερδίσει; Με ποιον τρόπο µπορεί να τις προϊδεάσει για το χαρα-

κτήρα της σοσιαλιστικής κοινωνίας και της κυβέρνησης των εργαζοµέ-

νων; Με βάση ποια αιτήµατα θα κερδίσει την εµπιστοσύνη και την αφο-

σίωσή τους;  

 

                                                 
3
  Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα. Η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού και τα καθήκοντα 

της Τέταρτης ∆ιεθνούς», εκδ. Αλλαγή, Αθήνα, 1984. 
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Η λεγόµενη «Πρωτοβουλία για µια Αριστερή Αντιµπεριαλιστική 

Συνεργασία» του ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ βρήκε τη φόρµουλα αυ-

τών των αιτηµάτων και να ποια είναι:  

 

«Με ραγδαίους ρυθµούς η αντιδραστική συγκυβέρνηση που επέ-

βαλαν οι ιµπεριαλιστές, οδηγεί τη χώρα κάτω από νεοαποικιακή 

εποπτεία και επιβάλλει καθεστώς δουλείας και εξαθλίωσης για 

την εργατική τάξη και το λαό.  […]Το καθεστώς της εξάρτησης 

και της υποτέλειας περνά τώρα µια βαθιά κρίση, που οξύνεται 

κάθε µέρα και περισσότερο. Στη βάση αυτή οξύνονται κι όλες οι 

αντιθέσεις που διαπερνούν την κοινωνία και πρώτα-πρώτα η 

κυριότερη απ' αυτές, η αντίθεση ανάµεσα στους ιµπεριαλιστές, 

Αµερικάνους και Ευρωπαίους, τη ντόπια πλουτοκρατική ολι-

γαρχία και τα πολιτικά τους φερέφωνα και στηρίγµατα από τη 

µια πλευρά και το λαό από την άλλη […] Παράλληλα µε την άν-

θιση αυτών των προτάσεων, υπάρχει από την πλειοψηφία των 

δυνάµεων που αναφέρονται στην Αριστερά µία συστηµατική υ-

ποβάθµιση της αντιιµπεριαλιστικής κατεύθυνσης που είναι ανα-

γκαία για να βαθύνει η πολιτικοποίηση της πάλης του λαού µε 

την αναγνώριση των πραγµατικών του εχθρών. […]  Συνεργα-

σία για την προώθηση της κοινής δράσης, για τη συνένωση και 

διεύρυνση ενός δυναµικού που µπορεί να συµβάλει στην ανά-

πτυξη και το σωστό προσανατολισµό του λαϊκού, αντιιµπεριαλι-

στικού κινήµατος […]  Ας κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας 

για να πάρει η αντίσταση αυτή την πιο πλατιά και µαζική της 

έκφραση και ένα σωστό πολιτικό προσανατολισµό, µέσα από τη 

συσπείρωση των αγωνιστικών δυνάµεων, έτσι ώστε η νέα χρο-

νιά, το 2012, να γίνει χρονιά παλλαϊκής, αντιιµπεριαλιστικής 

αντίστασης, ελπίδας και προοπτικής για το λαϊκό, αριστερό και 

κοµµουνιστικό κίνηµα». 

 

 

Εποµένως στις «νέο-αποικιακές» συνθήκες που επέβαλλε η ΕΕ και 

το ∆ΝΤ, στην «κατάλυση της εθνικής ανεξαρτησίας» που έχει επέλθει, 

χρειάζεται µια παλλαϊκή αντιιµπεριαλιστική «κατεύθυνση που είναι ανα-

γκαία για να βαθύνει η πολιτικοποίηση της πάλης του λαού µε την αναγνώ-

ριση των πραγµατικών του εχθρών» που είναι ο ξένος ιµπεριαλισµός και 

η ντόπια µεγαλοαστική τάξη. Ούτε  «νεο-αποικιακές» συνθήκες επέ-

βαλλε η ΕΕ και το ∆ΝΤ ούτε και η «εθνική» ανεξαρτησία της Ελλάδας 

κινδύνευσε. Όποιος δεν βλέπει την ενότητα του Ελληνικού και του Ευ-

ρωπαϊκού κεφαλαίου στα µέτρα χρεωκοπίας δεν καταλαβαίνει τίποτα ού-

τε από οικονοµία ούτε από στοιχειώδη πολιτική. Ο πραγµατικός εχθρός 

δεν είναι ο ξένος ιµπεριαλισµός γιατί δεν υπάρχει ξένος ιµπεριαλισµός 
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στην εποχή κατάρρευσης του ίδιου του ιµπεριαλισµού. Μπορεί να υπάρ-

χουν ενδο-ιµπεριαλιστικές αντιθέσεις αλλά αυτές παραµέρισαν αµέσως 

µπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης και χρεωκοπίας συνολικά της ευρω-

ζώνης. Αυτός ο παραµερισµός των αντιθέσεων πήρε στην Ελλάδα µια 

µορφή εµφάνισης που φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά της ξένης ε-

πέµβασης: 

 

«Μπροστά στα µάτια του λαού αποκαλύπτεται για άλλη µια φο-

ρά ο κυρίαρχος ρόλος των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων στη χώρα 

µας, καθώς και ο ρόλος των ντόπιων υποτακτικών τους. ∆εν εί-

ναι µόνο οι νεοαποικιακές συµφωνίες που αλυσοδένουν το λαό 

και µετασχηµατίζουν την κηδεµονία σε απροσχηµάτιστη ξενο-

κρατία, µετατρέποντας τη χώρα σε τροϊκανή µπανανία µε τους 

διάφορους γκαουλάιτερ Pάιχενµπαχ σε ρόλο τοπικού έπαρχου-

κυβερνήτη. Είναι, επίσης, οι απροκάλυπτες ωµές επεµβάσεις 

στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, το ανεβοκατέβασµα κυβερ-

νήσεων από πρόθυµους εντολοδόχους και φερέφωνα, τα τελεσί-

γραφα και οι εντολές που διαµηνύουν προς άµεση εκτέλεση, χω-

ρίς να αφήνουν την παραµικρή χαραµάδα στους ντόπιους υπη-

ρέτες τους». 

 

Αλλά το ίδιο κυρίαρχος είναι και ο ρόλος των «ιµπεριαλιστικών δυνάµε-

ων» και στην Ιταλία που «επέβαλλαν» τον κ. Μόντι; Υπάρχει κι’ εκεί 

«κηδεµονία [και] απροσχηµάτιστη ξενοκρατία, µετατρέποντας τη χώρα σε 

τροϊκανή µπανανία µε τους διάφορους γκαουλάιτερ Pάιχενµπαχ»; Ο Ελλη-

νικός ιµπεριαλισµός απλούστατα δεν υπάρχει κι’ εποµένως τίθεται ζήτη-

µα εθνικής ανεξαρτησίας, ξενοκρατίας, µισο-αποικιακού χαρακτήρα της 

Ελλάδας, κατοχής από τους Γερµανούς που επιβάλλουν γκαουλάιτερ κι’ 

έτσι το καθήκον µας είναι ένα παλλαϊκό µέτωπο ενάντια στον ξένο ιµπε-

ριαλισµό και τη ντόπια µεγαλοαστική τάξη που επέβαλλαν κατοχή και 

κατέλυσαν την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ένα νέο «παλλαϊκό µέ-

τωπο» µε κάθε λογής «προοδευτικά» στοιχεία της αστικής αλλά όχι µε-

γαλοαστικής τάξης, µε διάφορες δυνάµεις που θα είναι «προοδευτικές» 

σε ό,τι αφορά την αποδέσµευση της χώρας από τους ιµπεριαλιστές και το 

ΝΑΤΟ κ.λπ. Τέτοια είναι η  κατάσταση της εργατικής τάξης και 

της ταξικής πάλης στη χώρα µας που τα µόνα καθήκοντα που 

µπαίνουν µπροστά µας δεν είναι παρά αστικοδηµοκρατικά και  

εθνικά καθήκοντα. 

 

Ανεξάρτητα αν συµφωνεί κανείς ή όχι µε τις εκτιµήσεις των νεο-

σταλινικών του ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ για την κατάσταση της τα-

ξικής πάλης, είναι άτοπο να προβάλλονται ζητήµατα εθνικής ανεξαρτη-

σίας και υποτέλειας ανασύροντας από τη δεκαετία του 1930 τα περίφηµα 
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επιχειρήµατα του ΚΚΕ που οδήγησαν στο 

«προοδευτικό» σύµφωνο Σκλάβαινα – Σο-

φούλη µε τις διάφορες αλχηµείες της «τρίτης 

περιόδου» περί διαχωρισµού της αστικής τά-

ξης σε διάφορα στρώµατα, ανάµεσά τους και 

δήθεν προοδευτικά και «εθνικά» ή «δηµο-

κρατικά». Η λογική του παλλαϊκού µετώπου 

είναι να δέσει εκ των προτέρων µια αδύναµη 

εργατική τάξη και τα συγχυσµένα µικροαστι-

κά στρώµατα στο άρµα των αστικών κοµµά-

των που µιλάνε – τώρα ή αύριο – στο όνοµα 

της «εθνικής ανεξαρτησίας» και της «λαϊκής 

κυριαρχίας». Πρώτο καθήκον είναι η εθνική 

ανεξαρτησία από τους ξένους ιµπεριαλιστές 

χωρίς κοινωνικά αιτήµατα, χωρίς µεταβατικά 

αιτήµατα που θα οργανώσουν στη σωστή βά-

ση την πάλη της εργατικής τάξης και των 

συµµάχων της στα µικροµεσαία στρώµατα 

που εξαφανίζονται από τον κοινωνικό χάρτη.  

 

Οι οικονοµικές επιλογές που τάχα επέβαλλαν οι Βρυξέλλες και τα 

Μνηµόνια, ήταν στ’ αλήθεια επιλογές που η Ελληνική αστική τάξη δεν 

ήθελε; Η κερδοφορία της δεν έχει επηρεασθεί σε γενικά επίπεδα ενώ ω-

φελείται από την κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων, την ελαστική 

και µερική απασχόληση, την επέκταση της εργάσιµης µέρας πέρα και 

πάνω από σχεδόν κάθε νοµικά καθορισµένο όριο. Ένα νέο «παραγωγικό 

µοντέλο» ετοιµάζεται για τον Ελληνικό καπιταλισµό που θα δώσει νέα 

ώθηση στον Ελληνικό ιµπεριαλισµό στους τοµείς της ηλιακής ενέργειας, 

του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, µε χαµηλούς µισθούς και µια 

ειρηνική εργατική τάξη που θα καταστήσει τη χώρα ελκυστική για ξένες 

επενδύσεις αλλά απ’ την άλλη θα ενισχύσει την ντόπια αστική τάξη σαν 

σύνολο και όχι µόνο ορισµένα στρώµατα της µεγαλοαστικής λεγόµενης 

τάξης.  

 

Η Ελληνική αστική τάξη αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής και η 

Ελλάδα αποτελεί µέρος της ΕΕ. Μπορεί στην ΕΕ να υπήρχε και να εξα-

κολουθεί να υπάρχει ανισόµερη ανάπτυξη αλλά η ανάπτυξη αυτή ταυτό-

χρονα είναι συνδυασµένη. Η ευρωζώνη θα είχε δεχθεί πολλαπλά πλήγµα-

τα από τη χρηµατοπιστωτική κατάρρευση στην Ελλάδα µέσω της Πορτο-

γαλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η Ελλάδα συµµετέ-

χει σε µια ιµπεριαλιστική ένωση ανισόµετρα µεν αλλά συνδυασµένα. Ο 

Ελληνικός ιµπεριαλισµός που γεννήθηκε ξανά στα µέσα του 2000 µε την 

επέκταση του τραπεζικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια και αλλού θα ανα-
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κάµψει και θα λάβει νέα µορφή στον νέο Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο κα-

ταµερισµό της εργασίας που θα προκύψει από το µεγάλο κραχ του 2008. 

Όσοι ονειρεύονται, µε καθυστέρηση 80 χρόνων ότι ο «ξένος» ιµπεριαλι-

σµός είναι ο εχθρός θα βρεθούν πολύ πιο γρήγορα αντιµέτωποι µε τον 

ανανεωµένο Ελληνικό ιµπεριαλισµό, που δεν είναι παρά το ανώτατο 

στάδιο του καπιταλισµού. Φυσικά, αυτός ο ανανεωµένος Ελληνικός ι-

µπεριαλισµός θα έχει µια νέα µορφή και ένα νέο περιεχόµενο, µε νέα 

«συγκριτικά πλεονεκτήµατα», µε νέες δυνατότητες σύνθεσής του µε τον 

Ευρωπαϊκό ιµπεριαλισµό στα πλαίσια της συνδυασµένης του ανάπτυξης.  

 

Είναι γεγονός ότι η νέα συµµαχία του ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ 

ΚΚΕ θεωρεί το πρόγραµµα του ΚΚΕ σαν «υπερ-αριστερό»! Ότι πετάει 

πάνω από τα κεφάλια των εργαζοµένων που δεν θέλουν παρά ειρήνη, 

δηµοκρατία κι’ εθνική ανεξαρτησία. Ότι η κρατικοποίηση µε εργατικό 

έλεγχο θα γίνει στον σοσιαλισµό και δεν είναι για τώρα. Αντικειµενικά η 

νέα συµµαχία του ΚΚΕ(µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ είναι στα δεξιά του ΚΚΕ 

και του ΣΥΡΙΖΑ και το παλλαϊκό µέτωπο στο οποίο καλεί, σαν νέο Ε-

ΑΜ, δεν είναι παρά το γνωστό πρόγραµµα των λαϊκών µετώπων που ο-

δήγησαν στην ήττα των επαναστάσεων του µεσοπολέµου στην Ισπανία, 

στην Κίναλ, τη Γαλλία και αργότερα στην Ελλάδα το 1944.  

 

Μπορεί άραγε να υπάρξει ένα «παλλαϊκό µέτωπο» εστιασµένο στην 

εθνική ανεξαρτησία χωρίς να έχει καµιά άλλη διεκδίκηση; Η λογική των 

νεοσταλινικών είναι ότι εφόσον για όλα τα προβλήµατα φταίει η ξένη 

κατοχή του ∆ΝΤ και της ΕΕ, αυτήν πρέπει ν’ ανατρέψουµε πρώτα και να 

θέσουµε αυτή την ανατροπή σαν το αίτηµα του  «παλλαϊκού µετώπου». 

Αλλά στην ίδια λογική κινείται και ο µαξιµαλισµός: Εφόσον για όλα 

φταίει ο καπιταλισµός, πρέπει να θέσουµε την ανατροπή του στην ηµε-

ρήσια διάταξη. Το λάθος βρίσκεται στο ότι τα µεταβατικά αιτήµατα έ-

χουν ένα συγκεκριµένο ρόλο. Το κόµµα: 

 

«προβάλλει ένα σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, που η 
ουσία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι πάντα ολοένα και πιο α-

νοιχτά και πιο αποφασιστικά αυτές στρέφονται ενάντια στην ί-

δια τη βάση του αστικού καθεστώτος. Το παλιό “µίνιµουµ πρό-

γραµµα” το αντικαθιστά το µεταβατικό πρόγραµµα που έχει 

για σκοπό του τη συστηµατική κινητοποίηση των µαζών για την 

προλεταριακή επανάσταση».
4
 

 

Το παλιό µίνιµουµ πρόγραµµα είναι το πρόγραµµα της σοσιαλδηµοκρα-

τίας που τα όριά του βρίσκονται στα όρια των διεκδικήσεων µέσα στο 

                                                 
4
  Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα». 
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καπιταλιστικό σύστηµα και αποσκοπούν στη βελτίωση της θέσης της ερ-

γατικής τάξης. Σήµερα, τα αιτήµατα του µίνιµουµ προγράµµατος έχουν 

σε κάποιο βαθµό, σε σηµαντικό βαθµό, τη σηµασία τους. Αλλά το 

πραγµατικό ζητούµενο δεν είναι το κόµµα να εναρµονισθεί µε  

το επίπεδο της τάξης αλλά να υψωθεί  λίγο πάνω απ’ αυτό. Χωρίς 

αυτή την εφικτή και λογική ύψωση των αιτηµάτων πάνω από το τρέχον 

επίπεδο της τάξης δεν µπορεί να υπάρξει καθοδήγηση και οργάνωση της 

ταξικής πρωτοπορίας. Αν µείνουµε στο «µίνιµουµ πρόγραµµα», η εργα-

τική τάξη θα µας απορρίψει εφόσον δεν θα µπορέσει να διακρίνει αυτό το 

πρόγραµµα από το πρόγραµµα της σοσιαλδηµοκρατίας –παλιάς ή νέας. Ο 

µοναδικός τρόπος που έχει το εργατικό κόµµα για να καθοδηγήσει την 

τάξη δεν είναι παρά να υψωθεί προγραµµατικά πάνω από το τρέχον επί-

πεδο της εργατικής τάξης και να θέσει µεταβατικά αιτήµατα που γεφυ-

ρώνουν τη σηµερινή κατάσταση µε τον τελικό στόχο που είναι η σοσια-

λιστική επανάσταση. 

 

Όταν το αντικειµενικό πρόβληµα είναι η µείωση των µισθών και 

των συντάξεων κατά 50% αθροιστικά τα τελευταία δυο χρόνια, η συνο-

λική αποδιοργάνωση του ασφαλιστικού που αποφεύχθηκε το 2001 µε τις 

κινητοποιήσεις ενάντια στους νόµους Σηµίτη – Γιαννίτση, η τεράστια 

ανεργία, η µαζική φτώχεια κι’ εξαθλίωση κ.ο.κ., είναι άραγε δυνατόν να 

κινητοποιήσει ένα εργατικό κόµµα τις µάζες στη βάση των συνθηµάτων 

του αγώνα ενάντια στη «ξένη κατοχή» και του αγώνα για εθνική ανεξαρ-

τησία, χωρίς καν ν’ αναφέρει συγκεκριµένα αν είναι υπέρ ή κατά της ε-

ξόδου από το ευρώ; Αυτή δεν είναι παρά προσαρµογή στα πιο χα-

µηλά ενστικτώδη συνθήµατα των µαζών χωρίς να γίνεται ούτε 

ένα βήµα µπροστά απ’ αυτά. Και βέβαια είναι µια προσαρµογή στη 

λογική της ακροδεξιάς, όχι στη λογική της αριστεράς. 

 

Η λογική της συµµαχίας των νεοσταλινικών του ΚΚΕ (µ-λ) και 

του Μ-Λ ΚΚΕ δεν είναι καθόλου παράδοξη. Μετά από 36 χρόνια ξανα-

βρήκαν κοινό τόπο συνεννόησης σ’ ένα κατώτερο επίπεδο, όχι σε µια 

σύνθεση σ’ ανώτερο επίπεδο. Η διαλεχτική, πολλές φορές, λειτουργεί µ’ 

αυτόν τον τρόπο, µε πισωγυρίσµατα αντί για σύνθεση ή άρνηση-της-

άρνησης σ’ ανώτερο επίπεδο. Η σύνθεση επιτεύχθηκε στη λογική των 

λαϊκών µετώπων της Γ’ ∆ιεθνούς και του ΚΚΕ της δεκαετίας του 1930 

που επέµενε στη θεωρία της εξάρτησης και εποµένως του αστικοδηµο-

κρατικού χαρακτήρα της επερχόµενης επανάστασης αντί της θέσης ότι η 

επανάσταση θα ήταν σοσιαλιστική και θα έλυνε στο δρόµο όλα τα αστι-

κοδηµοκρατικά προβλήµατα στα πλαίσια της δικτατορίας του προλετα-

ριάτου. Η σύνθεση επιτεύχθηκε επίσης στη λογική της «λαϊκοδηµοκρατι-

κής ενότητας» στα τέλη της δεκαετίας του 1970 µε κεντρική θέση την 

εθνική ανεξαρτησία που προέρχεται από τη θεωρία των τριών κόσµων 
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του Μάο Τσετούνγκ. Η τεχνητή διαίρεση φυσικά αγνοεί πλήρως τη δια-

λεχτική. Όλα µπαίνουν σε τρεις κατηγορίες ή κόσµους ανεξάρτητα από 

τον πλούτο των διαφορών και των αντιθέσεων στα πλαίσια της ανισόµε-

τρης και συνδυασµένης ανάπτυξης. 

 

Εκτιµήσεις και προβλέψεις για το εργατικό κίνηµα; 

 

Η νεοσταλινική σύνθεση, όντας δεξιά του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, 

βασίζεται στην εκτίµηση ότι η εργατική τάξη δεν έχει κινητοποιηθεί αρ-

κετά και ότι το ξεφούσκωµα των κινηµάτων των αγανακτισµένων ή των 

απεργιών  έχει βάλει την εργατική τάξη στο περιθώριο µαζί µε τους συµ-

µάχους της. Εφόσον οι σύµµαχοι της εργατικής τάξης βρίσκονται στα µι-

κροµεσαία στρώµατα µόνο ένα «γενικό» και επιεικές πρόγραµµα εθνικής 

ανεξαρτησίας και αγώνα ενάντια στην ανύπαρκτη «ξένη κατοχή» σε µια 

«αποικιακή» Ελλάδα µπορεί να κινητοποιήσει αυτά τα στρώµατα και 

εποµένως να φέρει και την εργατική τάξη στο προσκήνιο.  

 

Η εκτίµηση είναι σωστή. Αλλά µια εκτίµηση δεν αποτελεί πρό-

βλεψη ή όταν αποτελεί πρόβλεψη, είναι πάντα πρόβλεψη κάτω από πα-

ραδοχές και συγκεκριµένες συνθήκες. Έχουµε σαφώς µια κυριαρχία των 

µικροµεσαίων στρωµάτων στους µαζικούς αγώνες τα τελευταία δυο µε 

τρία χρόνια, µαζί φυσικά µε την εργατική τάξη που παραµένει εγκλωβι-

σµένη στον γραφειοκρατικό συνδικαλισµό. Το ξεφούσκωµα των µικρών 

και µεσαίων στρωµάτων µε το κίνηµα των πλατειών οδήγησε στην ανα-

διάταξη του πολιτικού σκηνικού που έχουµε µπροστά µας: Έλλειψη αυ-

τοδυναµιών, ενίσχυση της ∆ΗΜΑΡ και της διάλυσης του ΠΑΣΟΚ, ενί-

σχυση της άκρας δεξιάς, αλλά και πλήρης αδυναµία των κινήσεων Θεο-

δωράκη – Γλέζου ν’ αποκτήσουν ερείσµατα, διεργασίες και κινητικότητα 

στο χώρο του κέντρου γενικά, δηλαδή στον χώρο Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. Οι 

πολιτικές ανακατατάξεις αντανακλούν ταξικές σχέσεις. Πίσω 

από τις αναδιατάξεις βρίσκονται σχεδόν µε βεβαιότητα οι πολι-

τικές µετακινήσεις των µικροαστικών και µεσοαστικών στρωµά-

των που παραδοσιακά ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆. Η οικονο-

µική κατάρρευση αυτών των στρωµάτων έχει θέσει σε κίνηση ολόκληρο 

το πολιτικό σκηνικό των ανακατατάξεων που παρακολουθούµε.  

 

Με τη σειρά τους οι ανακατατάξεις αυτές, στην καλύτερη περί-

πτωση, θα οδηγήσουν είτε στην αναδιάταξη της λεγόµενης κεντροαρι-

στεράς και κεντροδεξιάς είτε σε µια σειρά διαδικασιών που θα φέρουν  

στο προσκήνιο την άκρα δεξιά σαν προασπιστή της τάξης και εποµένως 

την άνοδο του φασισµού – δηλαδή εκείνης της ακροδεξιάς σύνθεσης που 

θα έχει λαϊκά ερείσµατα και θα επιχειρήσει να καταργήσει τα δηµοκρατι-

κά δικαιώµατα στη βάση των λαϊκών προλήψεων περί άχρηστων πολιτι-
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κών, κλεψιάς, ηθικής κατάπτωσης, σήψης, παρακµής, κ.λπ. Ασφαλώς οι 

προλήψεις έχουν µια βάση στην επιφάνεια των πραγµάτων. Στην επιφά-

νεια φταίνε τα κόµµατα και οι πολιτικοί που έκλεψαν, ας υποθέσουµε, 

200 δις ευρώ, αλλά στο ποσόν αυτό κανείς δεν συνυπολογίζει ότι αυτά 

πραγµατοποιήθηκαν από την εκµετάλλευση της εργατικής τάξης και τε-

λικά εκλάπησαν από την αγαστή συνεργασία της αστικής τάξης µε το πε-

λατειακό της πολιτικό σύστηµα. 

 

Μεταβατικά αιτήµατα; 

 

Είναι, τελικά, τα λεγόµενα µεταβατικά αιτήµατα απαραίτητα ή 

χρειάζονται άλλα αιτήµατα; Το ΚΚΕ πχ αναφέρεται στη «λαϊκή εξουσία» 

χωρίς να διευκρινίζει περί τίνος πρόκειται εκτός από µισόλογα κατά των 

µονοπωλίων, πράγµα που αφήνει ανοιχτή την πόρτα στη «µη µονοπωλι-

ακή» αστική τάξη να κάνει τις δουλειές της. Στην πράξη το φράγµα όλων 

των λαϊκών αγώνων ήταν και εξακολουθεί να είναι το σταλινικό ΚΚΕ τα 

τελευταία 80 χρόνια. Όπως και το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει σε θολά νε-

ρά µ’ ένα γενικόλογο πρόγραµµα και πιο συγκεκριµένο στόχο µια κυβέρ-

νηση της «αριστερής» σοσιαλδηµοκρατίας σε συνεργασία µε τη ∆ΗΜΑΡ 

(της οποίας η δηµοσκοπική άνοδος δεν αφήνει περιθώρια συνεργασίας) ή 

τµήµατα του ΠΑΣΟΚ.  

 

Όπως είπαµε η κατάσταση είναι αντικειµενικά ε-

κρηκτική. Η αστική τάξη δεν µπορεί να κυβερνήσει όπως 

παλιά και η εργατική τάξη µε τους συµµάχους της δεν εί-

ναι ακόµη έτοιµη. Σε τέτοιες µεταβατικές καταστάσεις εί-

ναι που κυοφορείται η επανάσταση, η αντεπανάσταση ή η 

συνέχιση των υφιστάµενων όρων διακυβέρνησης µε νέα 

προσωπεία. Τα µικρά και µεσαία αστικά στρώµατα, οι λα-

ϊκές µάζες, σέρνουν πίσω τους την εργατική τάξη που είναι και κατά πά-

σα πιθανότητα θα συνεχίσει να είναι δέσµια και εγκλωβισµένη είτε στις 

κινήσεις των µικροµεσαίων στρωµάτων είτε του ρεφορµισµού. ∆εν είναι 

ωστόσο σωστό ότι πρέπει να προσαρµόσουµε την πολιτική µας γραµµή 

στο επίπεδο των µαζών αλλά ίσα – ίσα, να διαµορφώσουµε ένα πρό-

γραµµα που υπερβαίνει αυτό το επίπεδο, χωρίς να πετά στα σύννεφα, και 

να δίνει όραµα και προοπτική για τη συνέχιση και τη διάρκεια των αγώ-

νων. Ας δούµε µια παράγραφο από το «Μεταβατικό Πρόγραµµα»: 

 

«Κάτω από την απειλή της ίδιας του της αποσύνθεσης, το προ-

λεταριάτο δε µπορεί να επιτρέψει τη µετατροπή ενός ολοένα αυ-

ξανόµενου τµήµατος των εργατών σε χρόνια άνεργους παρίες 

που ζουν από τα αποφάγια µιας κοινωνίας που διαλύεται. 

Το δικαίωµα στη δουλειά είναι το µοναδικό σοβαρό δικαίωµα 
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πού ‘χει αποµείνει στους εργάτες µέσα σε µια κοινωνία που 

στηρίζεται στην εκµετάλλευση. Το δικαίωµα αυτό τούς το αφαι-

ρούν σήµερα σε κάθε βήµα. Ενάντια στην ανεργία, τόσο την 

“οργανική” όσο και τη “συγκυριακή”, είναι καιρός πια να τρα-

βήξει κανείς µπροστά µε το σύνθηµα των δηµοσίων έργων, µε 

το σύνθηµα της κινητής κλίµακας των ωρών δουλειάς. Τα ερ-

γατικά συνδικάτα και οι άλλες µαζικές οργανώσεις θα ‘πρεπε να 

συνενώσουν τους εργαζόµενους και τους άνεργους στην αλλη-

λεγγύη της αµοιβαίας ευθύνης. Πάνω σ’ αυτή τη βάση όλη η 

δουλειά που υπάρχει πρέπει να µοιραστεί σ’ όλους τους εργάτες 

µε ανάλογο καθορισµό της έκτασης της εργάσιµης βδοµάδας. Το 

κατά µέσον όρο µεροκάµατο κάθε εργάτη µένει το ίδιο όπως 

ήταν και µε την παλιά εργάσιµη βδοµάδα. Τα µεροκάµατα, µε 

ένα αυστηρά εξασφαλισµένο µίνιµουµ, θα ‘πρεπε να ακολου-

θούν την κίνηση των τιµών. Είναι αδύνατο να δεχτεί κανείς ο-

ποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα για τη σηµερινή καταστροφική πε-

ρίοδο.» 

 

 

Τέτοια αιτήµατα το δίχως άλλο φαντάζουν απραγµατοποίητα στον 

καπιταλισµό και αυτονόητα στον καπιταλισµό πράγµα που θυµίζει τη λο-

γική των µουλάδων για τα βιβλία: Αν αυτά που γράφουν συµφωνούν µε 

το Κοράνι είναι άχρηστα. Αν διαφωνούν τότε είναι αµαρτωλά. Και στις 

δυο περιπτώσεις τα βιβλία και τα αιτήµατα είναι άχρηστα! Αλλά το µε-

ταβατικό αίτηµα του καταµερισµού της δουλειάς, µε την κατάλληλη 

προπαγάνδα: α) λειτουργεί σαν σύνδεσµος ανάµεσα στους εργαζόµενους 

και τους άνεργους και χτίζει την απαραίτητα αλληλεγγύη, β) προβάλλει 

το δικαίωµα στη δουλειά µε τον µόνο αντικειµενικά αποδεκτό τρόπο, δη-

λαδή να δουλεύουν όλοι, γ) καθιερώνει σαν αίτηµα την αυτόµατη τιµα-

ριθµική αναπροσαρµογή που έχει καταργήσει η ευρωζώνη και δ) προ-

βάλλει µια λογική απάντηση στο πρόβληµα της ανεργίας από τη σκοπιά 

της κοινωνίας. Αν η κοινωνία δεν µπορεί να διαχειρισθεί ένα τέτοιο αί-

τηµα επειδή ο επιχειρηµατίας βλέπει τα κέρδη του να µειώνονται, τότε 

ίσως είναι η ώρα να δοκιµάσουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και η ίδια η κοι-

νωνία να πάρουν τα πράγµατα στα χέρια τους. 

 

∆εν µπορούµε να επεκταθούµε εδώ σε άλλα ζητήµατα του Μεταβα-

τικού Προγράµµατος όπως οι επιτροπές εργοστασίων και απεργιακές επι-

τροπές, ο εργατικός έλεγχος στα βιβλία των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, 

των τραπεζών και του δηµοσίου (που καταργεί τη διαφθορά στη γέννησή 

της),  απαλλοτρίωση του µεγάλου κεφαλαίου κ.λπ.  
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Θα έπρεπε ίσως ν’ αναφερθούµε σ’ αυτό που έχουµε ονοµάσει εν-

διάµεσα αιτήµατα . Τα ενδιάµεσα αιτήµατα αποτελούν µια γέφυρα της 

σηµερινής κατάστασης µε τα µεταβατικά αιτήµατα που ενδέχεται να φαί-

νονται πολύ «φιλόδοξα» για την εργατική τάξη. Για τους νεοσταλινικούς 

του µ-λ χώρου αυτά εξαντλούνται ακόµη και σαν µεταβατικά αιτήµατα 

στη διεκδίκηση του «παλλαϊκού µετώπου» µε στόχο την εθνική ανεξαρ-

τησία κι’ έτσι τη συµµαχία µε κάθε παράδοξη αστική πολιτική κίνηση ή 

παράταξη.  

 

Η ουσία των ενδιάµεσων αιτηµάτων βρίσκεται στη συγκρό-

τηση ενός Ενιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης και των συµ-

µάχων της πάνω στη βάση µιας προοπτικής που οδηγεί στα µεταβατικά 

αιτήµατα για την εργατική εξουσία αλλά δεν οδηγεί σε ταξικούς συµβι-

βασµούς µε την αστική τάξη και τις πολιτικές της εκφράσεις. Σε αντί-

θεση µε το «παλλαϊκό µέτωπο», το Ενιαίο Μέτωπο είναι ένα µέ-

τωπο όλων των εργατικών οργανώσεων και των συνδικάτων  

πάνω σε κοινά αιτήµατα που, κατά πάσα πιθανότητα και σε πρώτη 

φάση, δεν µπορεί παρά να είναι µίνιµουµ αιτήµατα, που αποτελούν τελι-

κά και το Ενδιάµεσο Πρόγραµµα ή  µια σύνθεση των µίνιµουµ αιτηµά-

των σε ποιοτικά ανώτερο επίπεδο στο µέτρο που αυτό είναι δυνατόν. Η 

συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου αποτελεί ασφαλώς κεντρικό στόχο 

του εργατικού κινήµατος σε µια εποχή γενικευµένης επίθεσης του κεφα-

λαίου. 

 

Η «νεοσταλινική  σύνθεση» που αποτελεί επιστροφή στη  δε-

καετία του 1930 είναι εντελώς απαράδεκτη  ως ενδιάµεσο αίτη-

µα ακόµη και µε τους σηµερινούς  συσχετισµούς  της ταξικής πάλης  ή 

τους «ταξικούς – πολιτικούς συσχετισµούς» όπως συγχυσµένα αναφέ-

ρουν τα ΚΚΕ (µ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ.   Γι’ αυτή τη «συµµαχία» αποτελεί 

έναν τελικό στόχο ή ένα τελικό ζητούµενο. Άλλες οργανώσεις θέτουν τα 

δικά τους αιτήµατα. Η δική µας δουλειά είναι η συγκρότηση του ευρύτε-

ρου δυνατού µετώπου των εργαζοµένων στο οποίο θα πούµε: 

 

“Ενάντια στην ανεργία, τόσο την “οργανική” όσο και τη “συ-

γκυριακή”, είναι καιρός πια να τραβήξει κανείς µπροστά µε το 

σύνθηµα των δηµοσίων έργων, µε το σύνθηµα της κινητής κλί-
µακας των ωρών δουλειάς.”  

 

Αν απέναντι στο αίτηµα αυτό βάλει κανείς τα ζητήµατα της «εθνικής» 

ανεξαρτησίας ή ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο στα πλαίσια της «λαϊκής 

εξουσίας και οικονοµίας» του ΚΚΕ ή ότι αυτά είναι απραγµατοποίητα 

στον καπιταλισµό τότε το επιχείρηµά µας είναι σαφές: Για να πάµε στην 

«εθνική» ανεξαρτησία ή στη «λαϊκή εξουσία και οικονοµία» δεν µπο-
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ρούµε παρά να πάµε µε µια εργατική τάξη που είναι ακόµα υπαρκτή και 

ζωντανή και σίγουρα αυτό δεν πρόκειται να γίνει όσο δεν ενταθεί η πάλη 

για µείωση της ανεργίας τόσο µε τα δηµόσια έργα όσο και µε την κινητή 

κλίµακα ωρών. Αυτό το αίτηµα φαίνεται να µην καταργεί τον καπιταλι-

σµό και να είναι στα πλαίσια της σοσιαλδηµοκρατίας. Ωστόσο, είναι 

εντελώς αδύνατο µια ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία να δεχτεί  

ένα αίτηµα σαν κι’ αυτό κάτω από τις σηµερινές συνθήκες ή τις 

συνθήκες της δεκαετίας του 1930 όταν έγραφε ο Τρότσκυ! Αυτή είναι η 

αναµφισβήτητη πραγµατικότητα που τόσο εύκολα προσπερνούν οι ρε-

φορµιστές και οι εξωκοινοβουλευτικοί αριστεροί στα δεξιά τους. Να η  

λύση στην ανεργία που εναγώνια ψάχνουν οι αστοί οικονοµολό-

γοι και οι ρεφορµιστές όλων των αποχρώσεων. Να κι’ ένα µε-

ταβατικό αίτηµα που µπορεί να εµπνεύσει και να κινητοποιήσει 

την εργατική τάξη και τους ανέργους σαν σύνολο.  

 

Το αίτηµα του εργατικού ελέγχου µε ή χωρίς κρατικοποίηση ή α-

παλλοτρίωση χωρίς αποζηµιώσεις είναι από τα βασικά αιτήµατα του Με-

ταβατικού Προγράµµατος. Στην ενδιάµεση εκδοχή του, ζητάµε τον 

εργατικό έλεγχο νέτα σκέτα. ∆ηλαδή τον  έλεγχο πάνω στα κέρδη, τις 

δαπάνες, τις σπατάλες και τις κλεψιές, τη διαφυγή των κεφαλαίων στο 

εξωτερικό, την πληροφόρηση των εργατών για την πραγµατική κατάστα-

ση της επιχείρησης, τα δάνεια που έχει πάρει, πως τα έχει αξιοποιήσει, 

πόσες αυξήσεις των µισθών δεν έχει κάνει µε διάφορες δικαιολογίες, πό-

σους φόρους έχει πληρώσει. Θα καταργήσει αυτό το αίτηµα τον καπιτα-

λισµό; Ασφαλώς όχι. Είναι συµβατό µε µια ορισµένη εκδοχή της σοσιαλ-

δηµοκρατίας και διατήρησης του αστικού συστήµατος; Ας υποθέσουµε 

πως είναι, αν και στις σηµερινές συνθήκες αναµφισβήτητα δεν είναι. Αλ-

λά το κεντρικό ερώτηµα είναι άλλο: Μαζί µε όλα τα αιτήµατα που βάζει 

η µια ή η άλλη οργάνωση είναι ή όχι πιθανόν αυτό το αίτηµα του «καπι-

ταλιστικού», «αστικού» και «σοσιαλδηµοκρατικού» εργατικού ελέγχου 

να κινητοποιήσει τους εργαζόµενους, ναι ή όχι; Υπάρχει κανένας ερ-

γαζόµενος που δεν  θέλει πραγµατικά να ξέρει τι συµβαίνει στην  

επιχείρηση  που δουλεύει και µε  τον τρόπο αυτό ν’ ανακαλύψει  

όλα τα µυστικά του κεφαλαίου άµεσα και στην πράξη , που δια-

φορετικά θα χρειαζόταν µια ζωή ολόκληρη να τα µάθει από το  

«Κεφάλαιο» του Μαρξ κι’ όλη τη µεραρχία των καθηγητών και 

των ινστρουχτόρων του ρεφορµισµού; Τούτο είναι το  πραγµα-

τικό ερώτηµα. Κι’ αυτό το ερώτηµα µπορεί να µπει σε κάθε Ενιαίο 

Μέτωπο ακόµα και σε κείνο µε τους αµετανόητους σταλινικούς όχι του 

ΚΚΕ µόνο, αλλά τους πιο οπισθοδροµικούς και Ζαχαριαδικούς της 

«Πρωτοβουλίας για µια Αριστερή Αντιιµπεριαλιστική Συνεργασία» του 

ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ.  
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Μπροστά στα άµεσα καθήκοντα της πραγµατικής πρωτοπορίας 

βρίσκεται περισσότερο η διεύρυνση του Ενιαίου Μετώπου παρά η διεύ-

ρυνση του σεχταρισµού. Στα πλαίσια του Ενιαίου Μετώπου ο σεχταρι-

σµός ή θα φανεί ξεκάθαρα σαν τέτοιος ή –αν δεν είναι– θα διεκδικήσει 

την ηγεµονία και θα ξεφύγει αναγκαστικά από τα στενά του όρια. Για 

παράδειγµα, η συµµαχία του ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ, έχει προτά-

σεις τελείως λαθεµένες, αναχρονιστικές κι’ επικίνδυνες. Αυτό που ενδια-

φέρει είναι η κινητοποίηση των λαϊκών στρωµάτων ενάντια στα Μνηµό-

νια, το ευρώ και τη νέα επίθεση που έχει κιόλας ξεκινήσει το κεφάλαιο. 

Πάνω απ’ όλα, επιλεκτικά ενιαία µέτωπα δεν υπάρχουν όπως 

επίσης δεν  υπάρχουν ενιαία µέτωπα µε τον εαυτό µας ή µε την 

ιδεολογικά πιο κοντινή οργάνωση. Το ενιαίο µέτωπο της εργα-

τικής τάξης και των συµµάχων της στα µικροµεσαία αστικά 

στρώµατα, είναι ένα και µοναδικό. Αυτό πρέπει να οικοδοµηθεί κι’ 

εκεί πρέπει ν’ αποσκοπούν οι δυνάµεις του επαναστατικού µαρξισµού.  

 

Όταν λέµε ότι η συµµαχία του ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ, έχει 

προτάσεις λαθεµένες, επικίνδυνες κι’ αναχρονιστικές σηµαίνει ότι δεν 

µπορούµε  να οικοδοµήσουµε ένα ενιαίο µέτωπο αποκλειστικά πάνω στη 

βάση αυτών των απόψεων. Το ενιαίο µέτωπο πρέπει να οικοδοµηθεί δί-

νοντας αγωνιστικές απαντήσεις στα καθηµερινά προβλήµατα των λαϊκών 

στρωµάτων και στον τοµέα αυτό µπορούµε ασφαλώς να συνεργασθούµε 

µε τη συµµαχία του ΚΚΕ (µ-λ) και του Μ-Λ ΚΚΕ, προβάλλοντας τα δικά 

µας αιτήµατα για την εργατική εξουσία αλλά συµµετέχοντας σε µια κοι-

νή και συντονισµένη πάλη. Αυτό είναι εξάλλου το λενινιστικό «χτυπάµε 

µαζί, βαδίζουµε χώρια».  

 

Η σηµασία των µεσαίων στρωµάτων δεν µπορεί ν’ αµφισβητηθεί αν 

θέλουµε να κάνουµε µια αντικειµενική πολιτική και ταξική ανάλυση: 

 

«Η σύγχρονη κοινωνία αποτελείται από τρεις τάξεις: τη µεγα-

λοαστική, το προλεταριάτο και τις «µεσαίες τάξεις» ή µικροα-

στική τάξη (µικροαστοί). Οι σχέσεις ανάµεσα σ’ αυτές τις τρεις 

τάξεις της κοινωνίας καθορίζουν τελικά την πολιτική κατάσταση 

της χώρας Οι βασικές τάξεις της κοινωνίας είναι η µεγαλοαστι-

κή τάξη και το προλεταριάτο. Μόνο αυτές οι δύο τάξεις µπο-

ρούν να έχουν µια δική τους ξεκάθαρη και συνεπή πολιτική. Τη 

µικρή µπουρζουαζία τη χαρακτηρίζει η οικονοµική της εξάρτη-

ση και η κοινωνική της ανοµοιογένεια. Το ανώτερο της στρώµα 

αγγίζει άµεσα τη µεγαλοαστική τάξη.  Το κατώτερο στρώµα συγ-

χέεται µε το προλεταριάτο, ακόµα πέφτει και στην κατάσταση 

του λούµπεν προλεταριάτου. Σύµφωνα µε την οικονοµική της 

κατάσταση η µικροαστική τάξη δεν µπορεί να έχει δικιά της πο-
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λιτική. Ταλαντεύεται πάντοτε ανάµεσα στους καπιταλιστές και 

στους εργάτες. Το ανώτερο της στρώµα τη σπρώχνει δεξιά. Τα 

κατώτερά στρώµατά της που καταπιέζονται και που τα εκµεταλ-

λεύονται οικονοµικά είναι ικανά µέσα σ’ ορισµένες συνθήκες να 

στραφούν ξαφνικά προς τ’ αριστερά. Οι αντιφατικές σχέσεις 

ανάµεσα στα διάφορα στρώµατα των «µεσαίων τάξεων», τούτες 

είναι που καθορίζουν πάντα τη συγχυσµένη και απόλυτα ασυνεί-

δητη πολιτική των ριζοσπαστών κι’ έτσι προκαλούν τους δι-

σταγµούς τους ανάµεσα στο συνασπισµό µε τους σοσιαλιστές για 

να καταπραΰνουν τη βάση και στο εθνικό µπλοκ µε την καπιτα-

λιστική αντίδραση για να σώσουν τη µπουρζουαζία. Η ολοκλη-

ρωτική αποσύνθεση του ριζοσπαστισµού αρχίζει τη στιγµή που η 

µεγαλοαστική τάξη µπαίνοντας κι’ αυτή η ίδια στο αδιέξοδο δεν 

του επιτρέπει πια ν’ αµφιταλαντεύεται.»
5
 

 

Σε µας η µεγαλοαστική τάξη µπήκε για τα καλά στο αδιέξοδο να 

γκρεµίσει τον µηχανισµό που έχτισε µετά το 1974 και 1981, δηλαδή το 

πελατειακό της κράτος µαζί µε το «κοινωνικό κράτος», αλλά όχι βέβαια 

την κρατικοδίαιτη βιοµηχανία της, σ’ αντίθεση µ’ όσα ακούµε να λέγο-

νται. Όπως γράφει παραπάνω ο Τρότσκυ, «[σ]ύµφωνα µε την οικονοµική 

της κατάσταση η µικροαστική τάξη δεν µπορεί να έχει δικιά της πολιτική. 

Ταλαντεύεται πάντοτε ανάµεσα στους καπιταλιστές και στους εργάτες» ε-

φόσον κι’ η ίδια δεν είναι ενιαία αλλά έχει ανώτερα και κατώτερα στρώ-

µατα. Πρώτον, σε µεγάλο βαθµό αυτή διαµορφώνει τις πολιτικές εξελί-

ξεις. ∆εύτερον, οι ταλαντεύσεις της προκαλούν µετατοπίσεις της εργατι-

κής τάξης είτε προς τα δεξιά είτε προς τ’ αριστερά, ακόµα και µε τόσο 

µεγάλο εύρος όσο αυτό που υπάρχει ανάµεσα στον φασισµό απ’ τη µια 

και την προλεταριακή επανάσταση απ’ την άλλη.  

 

Με βάση αυτό το δεδοµένο όταν ανα-

φερόµαστε στο Ενιαίο Μέτωπο της εργα-

τικής τάξης και των συµµάχων της, κύ-

ρια και πρωταρχικά πρέπει να ‘χουµε 

υπόψη τους συµµάχους της εργατικής 

τάξης. Το Ενιαίο Μέτωπο της εργατικής τά-

ξης αποτελεί ήδη µια δύσκολη υπόθεση µε δε-

δοµένο τον ρεφορµισµό και τον σεχταρισµό. Η εργατική τάξη αποτελεί 

τη συνεπή και σταθερή συνιστώσα. Αλλά η κατεύθυνση αυτής της συνι-

στώσας µετά από µια περίοδο ηττών ή σε µια περίοδο υποχώρη-

σης, θα προσδιορισθεί από τις ταλαντεύσεις και τις µετατοπί-

σεις των µικρών και µεσαίων στρωµάτων της αστικής τάξης. Αν 

                                                 
5
  Λ. Τρότσκι, «Που βαδίζει η Γαλλία», 9/11/1934. 
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αυτά κερδηθούν από το Ενιαίο Μέτωπο θα έχουµε τη στέρεα βάση µιας 

συµµαχίας που µπορεί να οδηγήσει σε µια εργατική κυβέρνηση. Αν όχι, 

το αποτέλεσµα της ταλάντωσης µπορεί να είναι οπουδήποτε ανάµεσα 

στον φασισµό, τον βοναπαρτισµό ή την κάθε είδους κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία (µονοκοµµατική, πολυκοµµατική, µισο – βοναπαρτιστική, 

κ.λπ.).  

 

Κατά συνέπεια το Ενιαίο Μέτωπο δεν αποσκοπεί µόνο στην ενότη-

τα της εργατικής τάξης που σε ορισµένους φαίνεται σαν πανάκεια ειδικά 

όταν επιτυγχάνεται πάνω στη βάση γενικόλογων και  µινιµαλιστικών αι-

τηµάτων των οποίων η ερµηνεία είναι ανοιχτή («λαϊκή οικονοµία», «α-

ντιιµπεριαλιστικό µέτωπο, ΑΑ∆Μ κ.λπ.). Η ενότητα της εργατικής τάξης 

στο Ενιαίο Μέτωπο είναι ήδη µια υπόθεση τροµερά δύσκολη, πρώτιστα 

λόγω του ρεφορµισµού κι’ ύστερα λόγω του σεχταρισµού. Όταν φαίνεται 

να επιτυγχάνεται είναι µάλλον λόγω της βαρυτικής έλξης που ασκούν οι 

ταλαντώσεις των µικρών και µεσαίων στρωµάτων όπως στα Ιουλιανά το 

1965, στη µεταπολίτευση το 1974 και στην άνοδο του ΠΑΣΟΚ το 1981, 

όπως επίσης και το 1989 ή την περίοδο του «εκσυγχρονισµού» και της 

ευθυγράµµισης του µεγάλου και µικροµεσαίου κεφαλαίου µε το «πρό-

γραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης» που έβαλε την Ελλάδα στην ευ-

ρωζώνη κι’ εποµένως επίσηµα στο σύστηµα της ανισόµερης και συνδυα-

σµένης ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού και κατ’ επέκταση του παγκόσµιου 

ιµπεριαλισµού.  

 

Η «µυστηριώδης» στάση του ΚΚΕ 

 

Σ’ ένα άρθρο του Μάκη Μαίλη µε τίτλο «Θέλει το ΚΚΕ να κυβερνή-

σει;»
6
 διαβάζουµε ότι: 

 

«H απάντηση είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που ίσως 

περιµένει ο απλός άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει λίγο την πολιτι-

κή του ΚΚΕ, και είναι η εξής: Το ΚΚΕ δεν παλεύει για να κυ-

βερνήσει το ίδιο, παλεύει για να κατακτήσει η εργατική τάξη 

την εξουσία της, που θα την ασκήσει σε όφελος όλου του 

λαού. Σε αυτή την εξουσία το ΚΚΕ θα πρωταγωνιστεί και θα 

παλεύει από τη συγκεκριµένη θέση, που θα είναι και κυβερ-

νητική, για την εδραίωση της εργατικής εξουσίας και την 
οικοδόµηση του σοσιαλισµού - κοµµουνισµού. Το ΚΚΕ δεν 

υπόσχεται στους εργαζόµενους ότι θα τους λύσει τα προβλήµα-

τα. Αν οι ίδιοι οι εργατοϋπάλληλοι δεν γίνουν πρωταγωνιστές 

                                                 
6
  Ριζοσπάστης, 18/3/2012. 
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και ρυθµιστές του µέλλοντός τους, κανένα ΚΚΕ δεν θα µπορέσει 

από µόνο του να τους σώσει.» 

 

Το ΚΚΕ, λοιπόν, παλεύει ώστε να κατακτήσει η εργατική τάξη την εξου-

σία και το ΚΚΕ θα πρωταγωνιστεί από µια κάποια «θέση, που θα είναι 

και κυβερνητική» αλλά δεν κατονοµάζεται. Πως θα πάρει η εργατική τά-

ξη την εξουσία στα χέρια της; Τι είδους κυβερνητική θέση θα είναι αυτή 

που θα έχει το ΚΚΕ και σε τι είδους κυβέρνηση; Μια εργατική κυβέρνη-

ση;  

 

«Το συµπέρασµα είναι ένα: Τίθεται επί τάπητος η ανάγκη 

κοινωνικοποίησης των µονοπωλίων, αποδέσµευσης από την 
ΕΕ και εγκαθίδρυσης της εργατικής - λαϊκής εξουσίας, που 

θα διαγράψει το χρέος. Όσοι, όπως ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, προβά-

λουν τη λεγόµενη «αριστερή κυβέρνηση» ή την «αντιµνηµονιακή 

κυβέρνηση», εξαπατούν το λαό, για τον εξής απλούστατο λόγο: 

Υπόσχονται φιλολαϊκά µέτρα, δίχως σύγκρουση µε τα µονοπώ-

λια και την ΕΕ. Καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες ότι υπάρχουν εύ-

κολες λύσεις, ενώ τέτοιες δεν υπάρχουν.» 

 

Μια τέτοια «µαξιµαλιστική» πολιτική, αν 

φυσικά θεωρήσουµε την «εργατική – λαϊκή εξου-

σία» σαν την κυβέρνηση της εργατικής τάξης και 

των συµµάχων της, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να 

µεταθέτει τα σηµερινά καθήκοντα στο απροσδιό-

ριστο µέλλον. Αρνείται να δει τα σηµερινά καθή-

κοντα σε σχέση µε τις ανάγκες της εργατικής τά-

ξης και µε τον τρόπο αυτό να γεφυρώσει το σήµε-

ρα των εργατικών αγώνων µε το αύριο της εργατι-

κής εξουσίας. Πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα ο κ. Μαί-

λης είναι συγκεκριµένος: 

 

«… [Β]εβαίως ο άνεργος δεν µπορεί να περιµένει το σοσιαλι-

σµό για να µπορέσει να εργαστεί και άρα να επιβιώσει. Και αυ-

θόρµητα ελπίζουν να δηµιουργηθεί στις εκλογές µια κυβέρνηση 

που θα κοιτάξει και το φτωχό, όπως λέγεται. Ο άνεργος, ο κό-

σµος που ζει µε 300 και 500 ευρώ, όλοι οι εξαθλιωµένοι, έχουν 

όλο το δίκιο µε το µέρος τους και κάθε δικαίωµα να αγανακτούν 

και να εξεγείρονται, κάθε δικαίωµα να ζητούν εδώ και τώρα ε-

πίλυση στοιχειωδών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Το ζή-

τηµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα υπάρξει λύση αυτών και 

πολλών άλλων προβληµάτων. ∆ηλαδή πώς είναι δυνατό να α-

ντιµετωπιστεί η ανεργία, η πλήρης αποδιάρθρωση των εργασια-
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κών σχέσεων, πώς θα γίνει δυνατό να υπάρχει σταθερή δουλειά 

για όλους, µε αξιοπρεπείς µισθούς και ελεύθερο χρόνο και πολ-

λά ακόµα; Και είναι δυνατό να δηµιουργηθεί µία κυβέρνηση 

που θα τα αντιµετωπίσει; Όσοι εργατοϋπάλληλοι και άλλοι βιο-

παλαιστές θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό, ας επιτρα-

πεί να πούµε ότι έχουν αυταπάτες.» 

 

Σύµφωνοι, στον καπιταλισµό δεν µπορεί να υπάρξει µια αστική κυβέρ-

νηση που ν’ αντιµετωπίσει την ανεργία, την εξαθλίωση, τα χαµηλά µερο-

κάµατα. Απ’ τη µια µεριά λοιπόν ο άνεργος δεν µπορεί να περιµένει το 

σοσιαλισµό για να δουλέψει αλλά απ’ την άλλη δεν είναι δυνατόν και να 

υπάρξει λύση µέσα στα πλαίσια του καπιταλισµού. Το µόνο που αποµέ-

νει για το ΚΚΕ είναι: 

 

«Από την εξαθλίωση που τους οδήγησε η αντιλαϊκή πολιτική 

πρέπει να βγάλουν συµπεράσµατα και να αντεπιτεθούν σε συ-

µπόρευση µε το ΚΚΕ και άλλες πρωτοποριακές εργατικές και 

λαϊκές δυνάµεις και µάλιστα µε ταξικό µίσος για εκείνους που 

ευθύνονται». 

 

Αλλά το ΚΚΕ δεν µπορεί να διεκδικήσει µέτρα για την ανεργία και 

τα µεροκάµατα εφόσον είναι «αυταπάτη» ότι αυτά µπορούν να πραγµα-

τοποιηθούν. Πρέπει, εποµένως, τελικά ο άνεργος πραγµατικά να περιµέ-

νει τον σοσιαλισµό ή τη λεγόµενη «εργατική – λαϊκή εξουσία». Πρέπει 

να κοινωνικοποιηθούν τα µονοπώλια, να γίνει ρήξη µε την ΕΕ και να ε-

γκαθιδρυθεί «εργατική – λαϊκή εξουσία» που να διαγράψει το χρέος. ∆εν 

πρέπει για παράδειγµα να γίνει ρήξη µε την ΕΕ ή να κοινωνικοποιηθούν 

τα µονοπώλια ή να διαγραφτεί το χρέος χωρίς «εργατική – λαϊκή εξου-

σία». Αυτά είναι βέβαια υπεκφυγές πρώτου µεγέθους.  

 

Τα αιτήµατα για διαγραφή του χρέους, εργατικό έλεγχο  στη 

µεγάλη  βιοµηχανία και στο  δηµόσιο τοµέα, απαλλοτριώσεις χω-

ρίς αποζηµίωση, η ρήξη µε το ευρώ και την ΕΕ, αποτελούν 

πρωταρχικής σηµασίας µεταβατικά αιτήµατα. ∆εν έχουν το νόηµα 

του να καλλιεργηθούν αυταπάτες ότι µπορεί ποτέ µια αστική ή έστω «α-

ριστερή» κυβέρνηση να τα πραγµατοποιήσει. Έχουν το νόηµα ότι εκπαι-

δεύουν και κινητοποιούν την εργατική τάξη πάνω στις πραγµατικές λύ-

σεις των προβληµάτων και µε την καθηµερινή αγωνιστική εµπειρία γίνε-

ται φανερό σε τελική ανάλυση, αλλά µόνο σε τελική ανάλυση, ότι τα 

αιτήµατα αυτά οδηγούν νοµοτελειακά και αµετάκλητα στον στόχο της 

εργατικής εξουσίας. Αν αφήσουµε αυτά τα αιτήµατα για τον σοσιαλισµό 

και δεν έχουµε κανένα µεταβατικό αίτηµα, δηλαδή κανένα αίτηµα που να 
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οδηγεί νοµοτελειακά σε µετάβαση προς τον σοσιαλισµό είναι σαν να 

προσπαθούµε ν’ αναρριχηθούµε χωρίς να ‘χουµε µια σκάλα.  

 

Είναι αλήθεια ότι η εργατική τάξη και τα µικροµεσαία στρώµατα 

έχουν ακόµη πολλές αυταπάτες σχετικά µε την ευρωζώνη, το δηµόσιο 

χρέος και την ΕΕ. Θεωρούν καταστροφική την αποδέσµευση από την ΕΕ. 

Το ΚΚΕ χαϊδεύει τ’ αυτιά της µικροαστικής τάξης και των µικροµεσαίων 

στρωµάτων τονίζοντας ότι αυτά τα αιτήµατα θα είναι το έργο µιας µελ-

λοντικής «εργατικής – λαϊκής εξουσίας». Στο µεταξύ τα αιτήµατα παρα-

πέµπονται στις καλένδες και το ΠΑΜΕ επιδίδεται σε «αγωνιστική γυ-

µναστική». Μα ίσα – ίσα ο λόγος που τέτοια αιτήµατα πρέπει να τεθούν 

σήµερα είναι ακριβώς για να πεισθούν τα λαϊκά στρώµατα ότι αυτά τα 

αιτήµατα είναι λογικά. Αν είναι λογικά αλλά καµιά αστική κυβέρνηση 

δεν µπορεί να τα πραγµατοποιήσει σήµερα, τόσο πιο γρήγορα θα πρέπει 

να συγκροτηθεί ένα ευρύτερο µέτωπο µε στόχο την εγκαθίδρυση της 

«εργατικής – λαϊκής εξουσίας»! Αυτό είναι που στη βιασύνη του να δι-

καιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα δεν σκέφτηκε ο κ. Μαίλης. 

 

Για τα πολιτικά καθήκοντά µας 

 

Στις σηµερινές συνθήκες δεν επιτρέπεται κανένα πισωγύρισµα από 

τις θέσεις του επαναστατικού µαρξισµού και της πάλης των τάξεων σε 

θέσεις περί «ξένης κατοχής», «εθνικής ανεξαρτησίας», εξαρτηµένης Ελ-

λάδας κ.λπ. οι θέσεις αυτές οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην εκτό-

νωση της ταξικής πάλης και της ενσωµάτωσής της στα νέα πολιτικά 

µορφώµατα που εναγώνια ζητούν βουλευτικά έδρανα. Στην καλύτερη 

περίπτωση οδηγούν σε ταξικές συνεργασίες και σε αναστολή επ’ αόριστο 

των εργατικών και λαϊκών αγώνων µε στόχο µια κυβέρνηση της εργατι-

κής τάξης και των συµµάχων της. 

 

Οι όροι που επέτρεψαν την εκτόνωση του κινήµατος των πλατειών 

πρέπει ν’ αναζητηθούν βασικά στην ταξική του αµορφία. Οι όροι που ε-

πέτρεψαν την εκτόνωση του κινήµατος των απεργιών πρέπει ν’ αναζητη-

θούν στον προδοτικό ρόλο των ηγεσιών της ΓΣΕΕ, της Α∆Ε∆Υ και του 

ΠΑΜΕ, µαζί και της «πολυσυλλεκτικότητας» του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχε 

υπάρξει ένα ενιαίο κίνηµα, έστω και για µια περίοδο λίγων εβδοµάδων, η 

κυβέρνηση θα είχε πρακτικά ανατραπεί από µόνη της και τα όργανα του 

κινήµατος θα είχαν δηµιουργήσει έτσι µια κατάσταση δυαδικής εξουσίας 

που θα οδηγούσε στη Φεβρουαριανή εκδοχή της «δηµοκρατικής κυβέρ-

νησης» της εργατικής τάξης και των µικροµεσαίων στρωµάτων, µαζί πι-

θανώς µε άλλα στρώµατα. Λογική της κατάληξη θα ήταν η εργατική ε-

ξουσία. Φυσικά, στην Αιγυπτιακή της εκδοχή το κίνηµα οδηγήθηκε σε 

µια νέα στρατιωτική δικτατορία αλλά γι’ αυτό ευθύνονται άλλοι παράγο-
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ντες και οι διαφορετικές συνθήκες. Σε µας, µια εξέλιξη προς µια δηµο-

κρατική κυβέρνηση ή µια κυβέρνηση των εργαζοµένων, φυσικά θα είχε 

ανακοπεί όπως κι’ έγινε από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, το ΚΚΕ και τον 

ΣΥΡΙΖΑ.  

 

Εκ των πραγµάτων εποµένως αυτά τα κόµµατα είναι οριστικά χα-

µένα από τη σκοπιά της υπόθεσης της εργατικής τάξης. Αυτό δεν σηµαί-

νει ότι δεν µπορεί να συνυπάρξουν οι επαναστάτες µαρξιστές µε τη βάση 

αυτών των κοµµάτων σ’ ένα Ενιαίο Μέτωπο στη βάση κοινών αγώνων 

και διεκδικήσεων. Αυτό είναι ίσα – ίσα το πρωταρχικό καθήκον των επα-

ναστατών µαρξιστών σήµερα. Αλλά δεν µπορεί να υπάρξει καµιά συνερ-

γασία σε κεντρικό επίπεδο.  

 

Το δεύτερο καθήκον των επαναστατών µαρξιστών βρίσκεται στη 

σκληρή και καθηµερινή δουλειά στη βάση, τις γειτονιές και τα εργοστά-

σια. Η δουλειά αυτή έχει υποτιµηθεί στην πράξη και σ’ αυτό φυσικά συ-

ντείνουν και οι µικρές δυνάµεις των οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτι-

κής αριστεράς. Αλλά το σηµαντικότερο σε µια περίοδο όπως είναι η ση-

µερινή δεν είναι τόσο η αριθµητική δύναµη καθαυτή όσο η καθαρότητα 

του προγράµµατος και των µεταβατικών αιτηµάτων. Τα πρωτοποριακά 

τµήµατα της εργατικής τάξης πρέπει να κερδηθούν ακριβώς πά-

νω στη βάση  του µεταβατικού προγράµµατος.  

 

Η αντικειµενική κατάσταση 

είναι κατάσταση κατάρρευσης του 

Ελληνικού καπιταλισµού. Οι προο-

πτικές του είναι τραγικές και θα ε-

πέλθει ακόµα µεγαλύτερη ύφεση τα 

επόµενα 5 χρόνια σαν συνέπεια των 

Μνηµονίων και των λεγόµενων «ε-

φαρµοστικών νόµων». Αυτό δηµι-

ουργεί συνθήκες αγανάκτησης και 

αναβρασµού στα εργατικά και µικροµεσαία στρώµατα, πράγµα που είναι 

συνεπές µε µια προεπαναστατική κατάσταση. Από την άλλη υπάρχει ο 

ρεφορµισµός που έχει τεράστια επιρροή καθώς και ο εντεινόµενος φόβος 

της ανεργίας και της ανασφάλειας. Ο ρεφορµισµός παρέχει ένα ασφαλές 

καταφύγιο ενώ το µεταβατικό πρόγραµµα δεν είναι παρά η βάση για το 

ξεκίνηµα της µαζικής εξέγερσης των λαϊκών στρωµάτων. ∆εν είναι εύ-

κολο να σπάσει κανείς τη σχέση των µαζών µε τον ρεφορµισµό αλλά σε 

µια τέτοια  αντικειµενική κατάσταση το σπάσιµο αυτής της σχέ-

σης για ένα µέρος της πρωτοπορίας των εργαζοµένων είναι πε-

ρισσότερο από εφικτό. Το πραγµατικό ζητούµενο εποµένως είναι να 

οικοδοµηθεί µια επαναστατική οργάνωση στηριγµένη στην ταξική πρω-
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τοπορία, µε ξεκάθαρες µαρξιστικές αρχές και βασισµένη πάνω στην πο-

λιτική του µεταβατικού προγράµµατος. 

 

Η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από την ευρωζώνη και την ΕΕ, ο 

εργατικός έλεγχος, αποτελούν τα κύρια σηµεία της πολιτικής των επανα-

στατών µαρξιστών. Τα µεταβατικά αυτά αιτήµατα µπορούν να οδηγή-

σουν σε ευρύτερες συναινέσεις ανάµεσα στα εργατικά κόµµατα και ορ-

γανώσεις και να παγιώσουν µ’ αυτόν τον τρόπο το Ενιαίο Μέτωπο. Κι’ 

εκεί φυσικά ο ρεφορµισµός αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο αλλά κανέ-

να εµπόδιο δεν είναι αξεπέραστο όταν ζούµε καταστάσεις που έχουν µια 

ιστορική µοναδικότητα.  

 

Τα θέµατα του Ενιαίου Μετώπου δεν µπορεί ν’ αντιµετωπίζονται 

δογµατικά. Υπάρχουν π.χ. τα ενδιάµεσα αιτήµατα και υπάρχουν τα µετα-

βατικά αιτήµατα. Μεταξύ τους υπάρχει µια διαλεκτική σχέση, αλληλοε-

µπλέκονται και αλληλεξαρτώνται. Η διαγραφή του χρέους για παράδειγ-

µα είναι ένα αίτηµα που µπορεί να συσπειρώσει µεγάλα τµήµατα των ερ-

γαζοµένων. Η έξοδος από την ευρωζώνη και την ΕΕ αντιµετωπίζεται α-

κόµα µε καχυποψία και αποτελεί ασφαλώς ένα µεταβατικό αίτηµα. Αλλά 

η διαγραφή του χρέους και ο περιορισµός των φόρων είναι ασφαλώς εν-

διάµεσα αιτήµατα που µπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά από τµή-

µατα που δεν ανήκουν στην ταξική πρωτοπορία. Τα ενδιάµεσα αιτήµατα 

λειτουργούν ακριβώς σαν γέφυρα, οδηγούν διαλεκτικά στα µεταβατικά 

αιτήµατα που αποτελούν την ουσία του προγράµµατος του επαναστατι-

κού µαρξισµού.  

 

Ευρύτερα τµήµατα που δεν ανήκουν στην ταξική πρωτοπορία βρί-

σκουν γοητευτική µια πολιτική που µας κρατάει στην ΕΕ, που δεν δια-

γράφει το χρέος αλλά είναι συµβατή µε το ‘κούρεµά’ του και την πρωτο-

καθεδρία του τραπεζικού τοµέα και αποσκοπεί στο να υπάρξει µια «φι-

λολαϊκή» ή νέο-σοσιαλδηµοκρατική πολιτική µε λιγότερους φόρους, µε-

γαλύτερες δηµόσιες δαπάνες κ.λπ. Μια τέτοια πολιτική αποτελεί πράγµα-

τι µέρος του µεταβατικού προγράµµατος: Γνωρίζουµε ότι δεν µπορεί να 

υλοποιηθεί από καµιά σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση και καµιά αστική 

κυβέρνηση και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αποτελεί ένα προοδευτικό και 

επαναστατικό αίτηµα. Απ’ τη µια µεριά είναι ένα ενδιάµεσο αίτηµα που 

µπορεί να κινητοποιήσει τα µικροµεσαία στρώµατα, ενώ απ’ την άλλη 

οδηγεί κατευθείαν στα υπόλοιπα µεταβατικά αιτήµατα, που απαιτούν µια 

ορισµένη χρονική περίοδο για να κερδίσουν αµετάκλητα την εµπιστοσύ-

νη των εργαζοµένων και των µικροµεσαίων στρωµάτων.  

 

Η πολιτική αυτή είναι σωστή γιατί σ’ ολόκληρη τη µεταπολεµική 

περίοδο, στην Ευρώπη, δεν έχει αναδειχθεί κανένα νέο επαναστατικό υ-
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ποκείµενο µε συνέπεια και σταθερότητα. Η εργατική τάξη εξακολουθεί 

να παραµένει η πιο προοδευτική κι’ επαναστατική τάξη της εποχής µας 

και µε βάση αυτό το δεδοµένο θα πρέπει να προσανατολισθούµε σ’ ότι 

αφορά τα καθήκοντα και την πολιτική µας. Εξακολουθούµε να πι-

στεύουµε στην αναγκαιότητα ενός εργατικού κόµµατος που θα 

προκύψει απ’ τους ίδιους τους αγώνες και τις ανάγκες της εργα-

τικής τάξης και των συµµάχων της -εξακολουθούµε να πιστεύουµε 

πως πρέπει να πούµε στους εργαζόµενους: «Φτιάξτε το δικό σας κόµ-

µα». Αυτή είναι µια σωστή πολιτική όταν απευθύνεται κανείς στους ερ-

γαζόµενους χωρίς να παρουσιάζεται ότι κατέχει τη µια και µοναδική α-

λήθεια. Οι επαναστάτες µαρξιστές θεωρούν ότι έχουν ένα σωστό πρό-

γραµµα, το µεταβατικό πρόγραµµα και το σύνολο των ενδιάµεσων αιτη-

µάτων, αλλά πιστεύουν επίσης ότι στα ζητήµατα της οργάνωσης, του 

κόµµατος και της ταχτικής έχουν µόνο να κερδίσουν από ένα νέο «κινη-

µατικό» εργατικό κόµµα. Η ταξική αµορφία και ο ρεφορµισµός είναι οι 

δυο µεγαλύτεροι κίνδυνοι που µπορεί ν’ αντιµετωπίσει ένα τέτοιο κόµµα.  

 

Όσο κι’ αν ο «κινηµατικός» χαρακτήρας φαίνεται ότι προσεγγίζει 

πιο πολύ στη σηµερινή κατάσταση, αυτό δεν είναι σωστό. Η ταξική α-

µορφία των κινηµάτων των πλατειών, για παράδειγµα, οδήγησε στην ε-

κτόνωση του κινήµατος µέσα σ’ ένα καλοκαίρι. Όσο η κρίση βαθαίνει 

είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι τα κινήµατα θ’ ανασυγκροτηθούν και θα 

µάθουν απ’ τα λάθη του παρελθόντος. Πιθανότατα θα µάθουν µ’ έναν 

τρόπο ενστιχτώδικο κι’ αυθόρµητο λόγω της κυριαρχίας των µικροµε-

σαίων στρωµάτων. Αλλά το αυθόρµητο έχει πολλές εκφάνσεις και µπορεί 

να ταλαντευθεί τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τ’ αριστερά. ∆εν είναι 

εύκολο τέτοια κινήµατα να καθοδηγηθούν προς µια κατεύθυνση επανα-

στατική και µαρξιστική αλλά τα µεταβατικά αιτήµατα µπορούν ν’ αποτε-

λέσουν µια γέφυρα προς τα κινήµατα αυτά. Μπορεί να προκύψει έτσι το 

έµβρυο µιας επαναστατικής οργάνωσης; Πιθανότατα όχι εφόσον η ταξι-

κή βάση των κινηµάτων βρίσκεται στα µικροµεσαία στρώµατα. Ωστόσο 

σε σύµπραξη µε την εργατική τάξη , η  σύνθεση µπορεί να οδηγή-

σει σε ανατροπές που θα είναι ιστορικές. Ακριβώς γι’ αυτό και η 

δουλειά στη βάση έχει µια τεράστια σηµασία για τις οργανώσεις του ε-

παναστατικού µαρξισµού.  

 

Αποµένει ακόµα να γίνει αρκετή δουλειά στα πρωτοβάθµια σωµα-

τεία, σε συγκεκριµένες απεργίες κ.λπ. παραπέρα, η ενότητα των οργανώ-

σεων του επαναστατικού µαρξισµού και το παραµέρισµα του γραφειο-

κρατικού σεχταρισµού αποκτά σήµερα µια τεράστια σηµασία. Η επανα-

θεµελίωσή τους πάνω σε ταξική  βάση  είναι ένα καθήκον αιχµής 

από το οποίο δεν µπορεί να υπάρξει  καµιά παρέκκλιση  και συνι-

στά από µόνο του, σχεδόν, απεµπόληση του σεχταρισµού και του γρα-
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φειοκρατισµού ή τουλάχιστον ένα σηµαντικό στοιχείο προς αυτή την κα-

τεύθυνση.  

 

22)3)2012 
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2. Μεταβατικά Αιτήµατα και Εργατικός 

Έλεγχος 
 

Όταν οι επαναστάτες µαρξιστές διεκδικούν τον εργατικό έλεγχο, 

την κρατικοποίηση των τραπεζών και της µεγάλης βιοµηχανίας µε απαλ-

λοτρίωση χωρίς αποζηµίωση, τη διαγραφή του χρέους, δεν το κάνουν 

γιατί περιµένουν από κάποια αστική κυβέρνηση να τα πραγµατοποιήσει. 

Θέτουν αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα για να εκπαιδεύσουν και να κινη-

τοποιήσουν την εργατική τάξη. Το µεταβατικό πρόγραµµα αντιστοιχεί 

απόλυτα στις αντικειµενικές ανάγκες της εποχής. Μπορεί η εργατική τά-

ξη να µη το δέχεται στο σύνολό του αλλά η συνείδηση της εργατικής τά-

ξης αλλάζει κι’ αυτό φαίνεται ακόµα και στη στροφή που έκανε το ΚΚΕ 

και µιλά για διαγραφή του χρέους. Πριν έλεγε ότι η  διαγραφή του χρέους 

εξυπηρετεί ακόµη και µια αστική κυβέρνηση και δεν έδινε καµιά απά-

ντηση στο ερώτηµα: Ποια αστική κυβέρνηση θα διαγράψει το χρέος ή θα 

βγάλει τη χώρα από την ευρωζώνη; Σήµερα υιοθετεί τη διαγραφή του 

χρέους αλλά στέκεται στα µισά του δρόµου χωρίς να λέει ξεκάθαρα ότι η 

έξοδος από την ευρωζώνη είναι η µοναδική λύση για τους εργαζόµενους. 

Λέει «διαγραφή του χρέους –έξοδος από την ΕΕ µε λαϊκή εξουσία».  

 

Ποιος είναι ο φόβος; Ότι µπορεί να υπάρξει διαγραφή του χρέους 

και έξοδος από την ΕΕ χωρίς λαϊκή εξουσία; ∆εν µπορεί να γίνει κάτι 

τέτοιο στην πραγµατικότητα γιατί η επιλογή της ΕΕ και της ευρωζώνης 

είναι στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης. Η αστική τάξη της Ελλάδας 

δεν µπορεί αντικειµενικά να υπάρξει έξω από την ΕΕ και την ευρωζώνη. 

Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήµατος θα οδηγούσε σε κατάρρευση 

ολόκληρου του κεφαλαίου χωρίς τη συνεργασία µε την ευρωζώνη. Αυτό 

που πολλοί βλέπουν σαν ξένη κατοχή δεν είναι παρά η προσπάθεια του 

ευρωπαϊκού ιµπεριαλισµού να διασώσει το χρηµατοπιστωτικό του σύ-

στηµα στη φάση του αναπτυγµένου ιµπεριαλισµού της λεγόµενης «πα-

γκοσµιοποίησης».  

 

Όταν βάζεις το σύνθηµα «διαγραφή του χρέους –έξοδος από την ΕΕ 

µε λαϊκή εξουσία βάζεις ένα µεταβατικό αίτηµα µαζί µε τον στόχο στον 

οποίο πρέπει να πας. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός των µεταβατι-

κών αιτηµάτων, δηλαδή να συνδέσουν τη σηµερινή κατάσταση δίνοντας 

µια διέξοδο προς όφελος των εργαζοµένων µε τελικό σκοπό την εργατική 

εξουσία και την κυβέρνηση των εργαζοµένων. Είναι σαν να λες, πρώτα 

να πραγµατοποιηθεί η «λαϊκή εξουσία» κι’ αυτή µετά να διαγράψει το 

χρέος, να µας βγάλει από την ΕΕ κ.λπ. Αλλά σ’ αυτόν τον συλλογισµό 

δεν υπάρχει καµιά διαλεκτική και καµιά λογική. Η ίδια η λογική των µε-

ταβατικών αιτηµάτων είναι ν’ αποτελέσουν γέφυρα µε το αύριο της ερ-
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γατικής εξουσίας που δεν είναι σήµερα καθόλου η αυτονόητη λύση για 

το µεγάλο µέρος της εργατικής τάξης. Ο Τρότσκυ το έχει θέσει πολύ κα-

λά στη συζήτηση για το Μεταβατικό Πρόγραµµα: 

 

«Σκέφτοµαι πως στην αρχή, οι 

εργάτες θα υιοθετήσουν αυτή τη 

διεκδίκηση για την κινητή κλίµα-

κα των µισθών και των ωρών 

εργασίας. Αλλά, στην ουσία, τι 

σηµαίνει αυτή η διεκδίκηση; 

Στην πραγµατικότητα, είναι η 

περιγραφή του συστήµατος οργά-

νωσης της δουλειάς µέσα στη 

σοσιαλιστική κοινωνία. Είναι ο 

συνολικός αριθµός των ωρών 

εργασίας που χρειάζονται, διαι-

ρεµένος µε το συνολικό αριθµό 

των εργαζοµένων. Αλλά, αν παρουσιάζαµε από την αρχή το σο-

σιαλιστικό σύστηµα, θα χαρακτηριζόµασταν σαν ουτοπιστές 

[…] Παρουσιάζουµε λοιπόν αυτό το σύστηµα σαν την λύση της 

κρίσης, που θα εγγυηθεί στους εργάτες το δικαίωµά τους να 

τραφούν, να ζήσουν σε ευπρεπή διαµερίσµατα, κάτω από ευπρε-

πείς όρους: είναι το ίδιο το σοσιαλιστικό πρόγραµµα, αλλά στην 

πιο απλή του µορφή, την πιο κοντινή στις µάζες». 

 

∆εν παρουσιάζουµε εποµένως τα µεταβατικά αιτήµατα λέγοντας πως αυ-

τά πρέπει να γίνουν από µια κυβέρνηση των εργατών, από τη δικτατορία 

της εργατικής τάξης και των συµµάχων της γιατί αυτό δεν έχει νόηµα. 

Αντίθετα παρουσιάζουµε το σοσιαλιστικό σύστηµα µε τρόπο που ν’ α-

νταποκρίνεται στο πραγµατικό ζητούµενο: Σαν λύση της κρίσης που θα 

εγγυηθεί στους εργαζόµενους ένα επίπεδο διαβίωσης. Είναι σε τελική 

ανάλυση «το ίδιο το σοσιαλιστικό πρόγραµµα, αλλά στην πιο απλή του 

µορφή, την πιο κοντινή στις µάζες». Αλλά το τι είναι κοντινό στις µάζες 

και τι όχι µεταβάλλεται ανάλογα µε τη συγκυρία κι’ ανάλογα µε την κα-

τάσταση της ταξικής πάλης.  

 

Αλλά παρόµοια σφάλµατα δεν κάνει µόνο το ΚΚΕ αλλά και δυνάµεις 

των επαναστατών µαρξιστών: 

 

«Τώρα διαγραφή του χρέους! Εθνικοποίηση των Τραπεζών και 

των µεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζηµίωση κάτω από εργα-

τικό έλεγχο. Γενική Πολιτική Απεργία ∆ιαρκείας. Κάτω κάθε 
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καπιταλιστική κυβέρνηση. Τώρα σοσιαλιστική επανάστα-

ση! Αγώνας µέχρι την νίκη! Ούτε βήµα πίσω!»
7
 

 

Τα δυο πρώτα αιτήµατα είναι καθαρά µεταβατικά. Το αίτηµα για µια γε-

νική πολιτική απεργία διαρκείας προϋποθέτει µια σειρά από άλλες µετα-

βατικές διεκδικήσεις, όπως η κινητή κλίµακα ωρών και µισθών, η δηµι-

ουργία ενός Ενιαίου Μετώπου και της πολιτοφυλακής του κ.λπ. Το σύν-

θηµα «Κάτω κάθε καπιταλιστική κυβέρνηση. Τώρα σοσιαλιστική επανά-

σταση! Αγώνας µέχρι την νίκη! Ούτε βήµα πίσω» είναι φυσικά εκτός 

πραγµατικότητας και δεν έχει καµιά σχέση µε την πολιτική πάλη. Τι ση-

µαίνει «τώρα σοσιαλιστική επανάσταση» µαζί µε αίτηµα της διαγραφής 

του χρέους και της εθνικοποίησης χωρίς αποζηµίωση; Κανείς εργαζόµε-

νος δεν πρόκειται να καταλάβει παρά µόνο ότι κάποιοι τρελλοί τον κα-

λούν να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση χωρίς καλά – καλά να ξέρει τι 

είναι ο σοσιαλισµός και γιατί του είναι απαραίτητος! 

 

Τα µεταβατικά αιτήµατα έχουν σκοπό να δώσουν λύση στα προ-

βλήµατα των εργαζοµένων κι’ όχι στα προβλήµατα των οργανώσεων ή 

των κοµµάτων. Η λύση που προτείνουµε είναι στην ουσία της ο σοσιαλι-

σµός αλλά αν µπερδέψουµε την ουσία µε τη µορφή, εύκολα οδηγούµαστε 

στον µανιχαϊσµό που λέει γιατί να µην προτείνουµε την ίδια την επανά-

σταση σαν λύση εδώ και τώρα; Αυτό το είδος του αριστερισµού δεν έχει 

φυσικά καµιά ελπίδα στο µαζικό κίνηµα και χρησιµοποιεί το Μεταβατικό 

Πρόγραµµα µόνο στα λόγια και σαν µέρος µιας συνθηµατολογίας που θα 

ήταν σωστή αν ήµασταν στα πρόθυρα της δυαδικής εξουσίας. Αγνοεί ο-

λόκληρη τη Συζήτηση του Τρότσκυ σε σχέση µε το Μεταβατικό Πρό-

γραµµα και τις δυσκολίες της αγκιτάτσιας στην αµερικάνικη εργατική 

τάξη εκείνης της περιόδου. 

 

«Είναι πιο εύκολο να ανατραπεί ο καπιταλισµός παρά να επι-

βληθεί πραγµατικά η κινητή κλίµακα µισθών και ωρών εργασί-

ας µέσα στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήµατος. Καµιά από 

τις διεκδικήσεις µας δεν θα πραγµατωθεί µέσα σ' αυτά τα πλαί-

σια, γι' αυτό και τις αποκαλούµε µεταβατικές διεκδικήσεις: αυ-

τές εγκαθιστούν µια γέφυρα που µας επιτρέπει να κερδίσουµε 

τους εργάτες, και µια πραγµατική γέφυρα για να πάµε στη Σοσι-

αλιστική Επανάσταση. Όλο το πρόβληµα είναι να ξέρουµε το 

πώς να κινητοποιήσουµε τις µάζες για τον αγώνα […]Οι διεκδι-

κήσεις µας δεν είναι στείρα συνθήµατα, είναι µέσα πίεσης πάνω 

στην µπουρζουαζία.  […] Οι καπιταλιστές δεν έχουν µπροστά 

τους µια εποχή ευηµερίας. ∆εν φοβούνται καθόλου τις απεργίες, 

                                                 
7
  Απόφαση ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ, 14/3/2012. 
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δεδοµένου ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εργατών που ψά-

χνουν για δουλειά. Γι' αυτό και το πρόγραµµα πρέπει να προ-

σπαθεί να ενώσει τα δυο µέρη της εργατικής τάξης, τους εργα-

ζόµενους και τους άνεργους. Κι αυτό ακριβώς κάνει η κινητή 

κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας». 

 

Η συνένωση των ανέργων και των εργαζόµενων στον ίδιο αγώνα 

δεν είναι καθόλου µια εύκολη υπόθεση. Στην απεργία της Χαλυβουργίας 

ο πρόεδρος του σωµατείου το πρωί κινητοποίησε τους απεργούς ενάντια 

στους απεργοσπάστες και το βράδυ πήγε ήσυχα – ήσυχα για δουλειά. 

Αυτά φυσικά δεν είναι σοβαρά πράγµατα αλλά δεν περιµένουµε συνέ-

πεια και σοβαρότητα από το ΠΑΜΕ και τα στελέχη του. Η απεργία της 

Χαλυβουργίας, όπως κι’ άλλες, ήταν µια ευκαιρία να συνενωθούν οι ερ-

γαζόµενοι και οι άνεργοι. Φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει από ένα 

σωµατείο γιατί το σωµατείο κινείται µέσα σ’ ορισµένα πλαίσια αιτηµά-

των. Η συνένωση των ανέργων και των εργαζόµενων σ’ ένα ε-

νιαίο κίνηµα είναι ένα πολιτικό καθήκον και δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µε την  πρωτοβουλία του επαναστα-

τικού κόµµατος ή του Ενιαίου Μετώπου.  

 

Με εξαίρεση ορισµένες ακραίες περιπτώσεις ο χώρος της επανα-

στατικής αριστεράς έχει θέσει σωστά µεταβατικά αιτήµατα. Αυτό είναι 

θετικό και βοηθά στη σύσταση του Ενιαίου Μετώπου και φυσικά ενός 

µετώπου των οργανώσεων της αριστεράς. Το πρόβληµα είναι ότι ο 

χώρος αυτός δεν έχει µελετήσει και δεν είναι εξοικειωµένος µε  

το Μεταβατικό Πρόγραµµα σαν σύνολο και δυστυχώς οι τροτσκι-

στικές οργανώσεις δεν έχουν βοηθήσει πολύ σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Ενώ ο χώρος της επαναστατικής αριστεράς έχει θέσει σωστά µεταβατικά 

αιτήµατα, υπάρχουν τµήµατά του που επιµένουν σε µια θεώρηση που 

βλέπει «ξένη κατοχή» στην Ελλάδα και θέτει σαν πρωταρχικά τα ζητή-

µατα της εθνικής ανεξαρτησίας και της αντι-ιµπεριαλιστικής πάλης. Αυ-

τά τα ζητήµατα δεν µπορεί να είναι πρωταρχικά γιατί ή έξοδος από την 

κρίση προϋποθέτει ακριβώς τα µεταβατικά αιτήµατα. Αυτά τα τµήµατα 

(Μ-Λ ΚΚΕ και ΚΚΕ (µ-λ)) θεωρούν την εργατική τάξη λιγότερο ριζο-

σπαστικοποιηµένη απ’ ότι είναι ήδη και προσπαθούν να προσεγγίσουν το 

πρόβληµα της οργάνωσης του αγώνα από τη σκοπιά των πιο καθυστερη-

µένων στοιχείων της τάξης. Αυτά τα τµήµατα, εποµένως, ανήκουν στα 

δεξιά του κινήµατος. Απ’ την άλλη υπάρχει ο «αριστερισµός» όπως ήδη 

αναφέραµε. Ο κύριος κορµός του κινήµατος, όπως πχ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έ-

χουν µια στάση γενικά σωστή σε σχέση µε τα µεταβατικά αιτήµατα αλλά 

υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα. Για παράδειγµα δεν υπάρχει καµιά ανα-

φορά και κυρίως καµιά κυρίαρχη στρατηγική στο ενιαίο κίνηµα των α-
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νέργων και των εργαζόµενων µε βάση το αίτηµα για κινητή κλίµακα ω-

ρών.  

 

∆εύτερον, υπάρχει η άποψη του ΣΕΚ σχετικά µε τον εργατικό έλεγχο: 

 

«Παρ’ όλα αυτά, η ισχυρότερη απάντηση της Αριστεράς σε αυτή 

την καταστροφολογία δεν είναι µόνο η αναξιοπιστία των Προ-

βόπουλων και η υποκρισία των πλούσιων που καµώνονται ότι 

κάποιοι άλλοι «επιτήδειοι» θα φέρουν τα λεφτά τους από την 

Ελβετία για να κερδοσκοπήσουν αν γυρίσουµε στη δραχµή. Η 

ισχυρότερη απάντηση είναι µια στρατηγική που διαµορφώθηκε 

ως απάντηση της Αριστεράς µέσα σε συνθήκες ακόµη χειρότε-

ρης οικονοµικής και κοινωνικής καταστροφής, όταν ο Πρώτος 

Παγκόσµιος Πόλεµος µαινόταν επί τρία χρόνια και οι εργάτες 

της Ρωσίας µε επικεφαλής τους Μπολσεβίκους αναγκάστηκαν 

να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Η στρατηγική λέγεται εργατικός 

έλεγχος και βασίζεται στο γεγονός ότι οι «πολλοί και αδύνατοι» 

είναι στην πραγµατικότητα πιο δυνατοί από τους “λίγους επιτή-

δειους”.»
8
 

Βασικός είναι ο ρόλος των εργοστασιακών επιτροπών. Όπως αναφέρεται 

στο Μεταβατικό Πρόγραµµα: 

 

«Από τη στιγµή που η επιτροπή κάνει την 

εµφάνισή της, εγκαθιδρύεται στην πραγ-

µατικότητα µια δυαδική εξουσία µέσα 

στο εργοστάσιο. Από την ίδια της την 

ουσία, αυτή η δυαδική εξουσία αντιπρο-

σωπεύει τη µεταβατική κατάσταση, γιατί 

περικλείει µέσα της δυο ασυµφιλίωτα 

καθεστώτα: το καπιταλιστικό και το 

προλεταριακό. Η θεµελιώδης σηµασία 

των εργοστασιακών επιτροπών βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός 

ότι αυτές ανοίγουν την πόρτα, αν όχι σε µια άµεσα επαναστατι-

κή περίοδο, τουλάχιστο σε µια προεπαναστατική περίοδο -

ανάµεσα στο αστικό και στο προλεταριακό καθεστώς. Το ότι η 

διάδοση της ιδέας για τις εργοστασιακές επιτροπές δεν είναι ού-

τε πρόωρη ούτε τεχνητή, αυτό το δείχνουν πολύ καλά τα κύµατα 

κατάληψης των εργοστασίων που κατακλύζουν ένα ορισµένο 

αριθµό χωρών. Νέα κύµατα αυτού του τύπου είναι αναπόφευκτα 

                                                 
8
  Π. Γκαργκάνας, «Η στρατηγική του εργατικού ελέγχου», Σοσιαλισµός από τα Κάτω, τεύχος 90, Ιαν. 

2012.  
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στο άµεσο µέλλον. Είναι ανάγκη να ανοίξουµε έγκαιρα µια κα-

µπάνια υπέρ των εργοστασιακών επιτροπών για να µη µας αιφ-

νιδιάσουν τα γεγονότα». 

 

∆εν έχουµε ακόµη κύµατα απεργιών και καταλήψεων αλλά η κατά-

σταση υπάρχει σ’ εµβρυακή µορφή κι’ αν η πρόβλεψή µας είναι σωστή 

ότι θα ενταθεί στο µέλλον σαν συνέπεια του βαθέµατος της κρίσης του 

καπιταλισµού στην Ελλάδα, τότε αυτό σηµαίνει πως καταστάσεις δυαδι-

κής εξουσίας θ’ αρχίσουν να συµπλέκονται µεταξύ τους σε διαφορετι-

κούς χώρους δουλειάς. Είναι σηµαντικό η επαναστατική αριστερά να πα-

ρέµβει σε τέτοιες καταστάσεις δυαδικής εξουσίας και να διαπαιδαγωγή-

σει πολιτικά τους εργαζόµενους –αλλά αυτό δεν µπορεί παρά να τη φέρει 

σε σύγκρουση µε το ΠΑΜΕ. Ο σκοπός, λοιπόν, των επιτροπών είναι 

πρώτα απ’ όλα ν’ ανοίξουν τα βιβλία των επιχειρήσεων, να καταργήσουν 

το «εµπορικό µυστικό», να φέρουν στο φως όλα τα υπερκέρδη που καλύ-

πτονται αλχηµιστικά κάτω από τον λογιστικό πέπλο των ζηµιών. Το πρό-

βληµα είναι ότι σε πρώτη φάση το σωµατείο και η εργοστασιακή επιτρο-

πή δεν µπορούν να διαχωριστούν. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µόνο αν η 

συνέλευση όλων των εργατών ψηφίσει µια νέα εργοστασιακή επιτροπή.  

 

∆υο πράγµατα είναι βασικά για τον εργατικό έλεγχο. Πρώτον: 

«Το άµεσο καθήκον του εργατικού ελέγχου είναι: να ξεκαθα-

ρίσει ποια είναι τα εισοδήµατα και ποιες οι δαπάνες της κοι-

νωνίας, ξεκινώντας από τη µεµονωµένη επιχείρηση. Να κα-

θορίσει το πραγµατικό µερίδιο που οικειοποιούνται οι καπι-

ταλιστές σαν άτοµα και οι εκµεταλλευτές σαν όλο, από το ε-

θνικό εισόδηµα. Να ξεσκεπάσει τις παρασκηνιακές κοµπίνες 

και τις απάτες των τραπεζών και των τραστ, και τέλος, να 

παρουσιάσει µπροστά σ' ολόκληρη την κοινωνία, την παράλο-

γη σπατάλη ανθρώπινης εργασίας που είναι το αποτέλεσµα 

της καπιταλιστικής αναρχίας και το γυµνό κυνήγι του κέρ-

δους.» 

∆εύτερον: 

«Η πάλη ενάντια στην ανεργία είναι ακατανόητη χωρίς το κάλε-

σµα για µια πλατιά και τολµηρή οργάνωση δηµόσιων έργων. 
Αλλά τα δηµόσια έργα δεν µπορούν να έχουν µια διαρκή και 

προοδευτική σπουδαιότητα, τόσο για την κοινωνία όσο και για 

τους ίδιους τους άνεργους, παρά µόνο όταν αποτελούν µέρος 

ενός γενικού πλάνου, που έχει καταστρωθεί για να καλύψει ένα 
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σηµαντικό αριθµό χρόνων. Μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου πλά-

νου, οι εργάτες θα διεκδικήσουν το ξαναρχίνισµα της δουλειάς, 

για λογαριασµό της κοινωνίας, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

έκλεισαν µε την κρίση. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο εργατικός έ-

λεγχος θα παραχωρούσε τη θέση του στην άµεση εργατική δια-

χείριση.»
9
 (υπογραµµίσεις δικιές µας). 

 

Ο πρώτος στόχος είναι προφανής. Σχετικά µε τον δεύτερο στόχο εί-

ναι σηµαντική η παρατήρηση ότι οι εργαζόµενοι πρέπει για λογαριασµό 

της κοινωνίας να προχωρήσουν σε άµεση εργατική διαχείριση όσων επι-

χειρήσεων κλείνουν και να διεκδικήσουν τόσο την πιο πλατειά οργάνωση 

δηµόσιων έργων όσο και να συνδράµει οικονοµικά η κυβέρνηση  

την άµεση εργατική διαχείριση. Μια τέτοια διαχείριση πρέπει να συ-

µπεριλάβει τους άνεργους και είναι κυρίως ένα σχολειό πάνω στη σχεδι-

ασµένη οικονοµία.  

«Στους καπιταλιστές, κυρίως τους µικρούς και τους µεσαίους, 

που καµιά φορά προτείνουν οι ίδιοι να ανοίξουν τα λογιστικά 

τους βιβλία µπροστά στους εργάτες -συνήθως για να τους απο-

δείξουν την ανάγκη για πιο χαµηλότερα µεροκάµατα- οι εργάτες 

απαντούν πως εκείνο που τους ενδιαφέρει, δεν είναι η λογιστική 

κατάσταση των χρεοκοπηµένων ή µισοχρεοκοπηµένων ατοµι-

κών καπιταλιστών, αλλά η λογιστική κατάσταση όλων των εκµε-

ταλλευτών σαν σύνολο. Οι εργάτες δεν µπορούν ούτε θέλουν να 

προσαρµόσουν το επίπεδο των όρων της ζωής τους στις απαιτή-

σεις των µεµονωµένων καπιταλιστών που έχουν γίνει θύµατα 

του ίδιου του καθεστώτος τους. Το καθήκον είναι να αναδιορ-

γανωθεί ολόκληρο το σύστηµα της παραγωγής και της διανοµής 

πάνω σε µια πιο αξιοπρεπή και εφαρµόσιµη [workable]  βάση. 

Αν η κατάργηση του εµπορικού µυστικού είναι ο αναγκαίος όρος 

για τον εργατικό έλεγχο, αυτός ο έλεγχος είναι το πρώτο βήµα 

στο δρόµο για τη σοσιαλιστική διεύθυνση της οικονοµίας» (υ-

πογραµµίσεις δικιές µας). 

Το ερώτηµα που αποµένει είναι τι ακριβώς θα κάνουν οι εργαζόµε-

νοι που αναλαµβάνουν τον εργατικό έλεγχο ή ακόµη και την άµεση ερ-

γατική διαχείριση. Το Μεταβατικό Πρόγραµµα βάζει τη γενική πολιτική 

γραµµή αλλά δεν εξειδικεύει, φυσικά, τις λεπτοµέρειες. Αυτές οι λεπτο-

µέρειες όµως µπαίνουν σαν άµεσο πολιτικό καθήκον µπροστά στην α-

περγία της Χαλυβουργίας ή ακόµα και τις απεργίες της ΠΝΟ. Ο Π. 

Γκαργκάνας επίσης αφήνει το ζήτηµα ανοιχτό: 

                                                 
9
  Μεταβατικό Πρόγραµµα. 
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«Στην πραγµατικότητα, είναι και αναγκαίο και εφικτό να επι-

καιροποιήσουµε τις ιδέες του Λένιν για να αντιµετωπίσουµε ό-

λες τις προκλήσεις που κρύβουν οι απειλές και οι εκβιασµοί των 

καπιταλιστών στην Ελλάδα του σήµερα [….]  Πρώτα σαν άµεση 

αντίδραση σε κάθε τέτοια περίπτωση η στρατηγική αυτή λέει κα-

τάληψη, έτσι ώστε η συνέλευση των εργαζόµενων και η εκλεγµέ-

νη εργασιακή επιτροπή να µπορεί να εξασφαλίζει ότι ο εργοδό-

της και οι πιστωτές του (τράπεζες, προµηθευτές) δεν µπορούν 

να ρευστοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία αφήνοντας τους εργά-

τες στο δρόµο. Κανένας καπιταλιστής δεν είναι διατεθειµένος να 

χάσει τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα µηχανήµατα, τις αποθήκες των 

επιχειρήσεών του, όσο κι αν κοκορεύονται ότι µπορούν ανά πά-

σα στιγµή να µεταφέρουν τις µπίζνες τους στο εξωτερικό. [….] 

Σήµερα, υπάρχει η δυνατότητα να έχουµε µια διαφορετική εξέ-

λιξη. Οι ρεφορµιστικές αυταπάτες ότι αρκεί οι εργάτες “να ψη-

φίσουν σωστά” είναι σε υποχώρηση, ενώ αντίθετα η αντικαπι-

ταλιστική αριστερά είναι σε άνοδο. Στη σηµερινή κρίση, η αντί-

σταση στα κλεισίµατα και στις απολύσεις σε δηµόσιο και ιδιωτι-

κό τοµέα µπορεί να γίνει πολύ πιο ισχυρό κίνηµα µε τις ιδέες 

του εργατικού ελέγχου.» 

 

Ο Π. Γκαργκάνας α-

ναφέρει αρκετά αποσπά-

σµατα από τον Λένιν (στον 

τόµο 34 των Απάντων του) 

αλλά όλα αυτά τα απο-

σπάσµατα είναι γραµ-

µένα τον Μάη  του 

1917, δηλαδή µετά τα 

γεγονότα του Φλεβάρη 

και βέβαια µετά τις 

«Θέσεις του Απρίλη». 

Υπάρχει µια γενικευµένη 

κατάσταση δυαδικής εξου-

σίας και το σύνθηµα «όλη 

η εξουσία στα σοβιέτ» έχει 

ήδη ριχτεί. Το ζήτηµα είναι 

µε ποιον τρόπο µετά την 

πτώση της τσαρικής εξου-

σίας µπορεί µια «δηµοκρα-

τική» κυβέρνηση να δια-

χειρισθεί την κρίση. Ο Λένιν θέτει το ζήτηµα του εργατικού ελέγχου σε 
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µια τέτοια κατάσταση, δείχνει ακόµα και µε ποιον τρόπο οι ίδιοι οι εργά-

τες µπορούν να πάρουν στα χέρια τους τη βιοµηχανία σε µια κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης όπως είναι αυτή που έχει δηµιουργήσει ο Α’ παγκό-

σµιος πόλεµος. Ο Τρότσκυ γράφει, όπως είδαµε, ότι µέσα στα πλαί-
σια ενός γενικότερου πλάνου οι εργάτες µπορούν να προχωρήσουν 

στην άµεση διαχείριση.  

 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές, εποµένως, το βασικό καθήκον εί-

ναι ο εργατικός έλεγχος. Ο Π. Γκαργκάνας αφήνει την ανάλυσή του ελ-

λιπή χωρίς να διευκρινίζει τη διαφορά του εργατικού ελέγχου και 

της άµεσης εργατικής διαχείρισης. Κατ’ αρχήν δεν είναι νοητό να 

προτείνει κανείς την άµεση διαχείριση πχ της Χαλυβουργίας και να µετα-

τρέψει τους εργαζόµενους σε καπιταλιστές που ανταγωνίζονται µε άλ-

λους εργαζόµενους. Πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα υπάρχει αρκετό ψάρεµα 

στα θολά νερά ειδικά όταν ο Π. Γκαργκάνας καταλήγει στο άρθρο του µε 

το εξής απόσπασµα απ’ τον Λένιν: 

«Όταν κι ο τελευταίος µεροκαµατιάρης, ο κάθε άνεργος, η κάθε 

µαγείρισσα, ο κάθε καταστραµµένος αγρότης δει µε τα ίδια του 

τα µάτια πως η προλεταριακή εξουσία δεν προσκυνάει τον πλού-

το, αλλά βοηθάει τη φτωχολογιά, ότι η εξουσία αυτή δεν διστά-

ζει να πάρει επαναστατικά µέτρα, πως παίρνει τα περίσσια προ-

ϊόντα από τους κηφήνες και τα δίνει στους πεινασµένους, ότι ε-

γκαθιστά µε τη βία τους άστεγους στα σπίτια των πλουσίων, πως 

υποχρεώνει τους πλούσιους να πληρώνουν το γάλα, όµως δεν 

τους δίνει ούτε µια σταγόνα γάλα αν δεν πάρουν όσο τους 

χρειάζεται τα παιδιά όλων των φτωχών οικογενειών, ότι η γη 

περνάει στους εργαζόµενους, οι φάµπρικες και οι τράπεζες 

µπαίνουν κάτω από εργατικό έλεγχο, πως τους εκατοµµυριού-

χους που κρύβουν τα πλούτη τους τούς περιµένει άµεση και αυ-

στηρή τιµωρία – όταν η φτωχολογιά δει αυτά και τα νιώσει, τότε 

καµιά δύναµη των καπιταλιστών και των κουλάκων, καµιά δύ-

ναµη του παγκόσµιου χρηµατιστικού κεφαλαίου που διαχειρίζε-

ται εκατοντάδες δισεκατοµµύρια δεν θα νικήσει τη λαϊκή επανά-

σταση, αλλά, αντίθετα, η επανάσταση θα νικήσει σε όλο τον κό-

σµο, γιατί σε όλες τις χώρες ωριµάζει η σοσιαλιστική επανάστα-

ση».
10

 (υπογραµµίσεις δικιές µας). 

 

Ο Λένιν βάζει τον εργατικό έλεγχο σαν το αναγκαίο µεταβατικό αί-

τηµα για τη λαϊκή, τη σοσιαλιστική επανάσταση, όπως ακριβώς κι’ ο 

Τρότσκυ στο Μεταβατικό Πρόγραµµα. Η εργατική άµεση διαχείριση 
                                                 
10

  Λένιν, Άπαντα, τόµος 34, σελ. 330, «Σύγχρονη Εποχή». 
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µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στα πλαίσια της συνολικά σχεδιοποιη-

µένης οικονοµίας όπου αποκτά ένα πλήρες νόηµα. Ο Λένιν έβαλε το µε-

ταβατικό αίτηµα τον Μάη του 1917. Ο Τρότσκυ το έθεσε µε τον ίδιο 

τρόπο στο Μεταβατικό Πρόγραµµα. Το ζήτηµα του εργατικού ελέγχου, 

γενικά κι’ αόριστα, τίθεται σήµερα από αρκετές οργανώσεις του επανα-

στατικού µαρξισµού σαν µια σχεδόν αυτονόητη αλήθεια. Αλλά στην α-

περγία της Χαλυβουργίας ή στις δυναµικές απεργίες της ΠΝΟ δεν βλέ-

πουµε να τίθεται ή να ανακύπτει το ζήτηµα του εργατικού ελέγχου, ν’ 

ανοίγουν τα βιβλία, να αποκαλύπτονται τα «εµπορικά µυστικά» των κα-

πιταλιστών. Φυσικά µπορεί κανείς να ρίξει την ευθύνη στους γραφειο-

κράτες του ΠΑΜΕ και θα έχει απόλυτο δίκιο, οπότε θα έχει και δίκιο ο 

Π. Γκαργκάνας που µιλά για εργατικό έλεγχο.  

  

Αλλά ποιος είναι ο εργατικός έλεγχος του Π. Γκαργκάνα ή άλ-

λων δεν είναι πάντα σαφές. Εξαντλείται στον έλεγχο των βιβλίων ή προ-

χωρά παραπέρα στην άµεση διαχείριση κι’ έναν εµβρυακό συντονισµό 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη διατήρηση του επιπέδου 

ζωής των εργαζοµένων προκειµένου ν’ αποτελέσει τη βάση για την κα-

τάληψη της εξουσίας; Σαν µεταβατικό αίτηµα ο εργατικός έλεγχος 

πάνω στην κατάσταση και τα βιβλία της επιχείρησης είναι ένα 

προωθηµένο αίτηµα. Αν πραγµατοποιηθεί τότε σηµαίνει ότι οι εργα-

ζόµενοι της επιχείρησης έχουν διανύσει πολύ δρόµο στην κατεύθυνση 

της ταξικής συνειδητοποίησης. Αν δεν πραγµατοποιηθεί τότε η απεργία 

θα ξεφουσκώσει. ∆εν θα είναι µια απεργία σ’ έναν «αδύναµο κρίκο» που 

θα µεταδοθεί σ’ ολόκληρη τη βιοµηχανία αλλά ακόµη µια δυναµική µεν 

αλλά χωρίς προοπτική κινητοποίηση.  

 

Απ’ τη µεριά τους οι εργαζόµενοι είναι λογικό ν’ απαιτήσουν τη 

βοήθεια του κράτους ώστε να µείνει ανοιχτή η επιχείρηση, να διατηρη-

θούν οι θέσεις εργασίας, να µειωθεί στο µισό ο χρόνος εργασίας ώστε να 

προσληφθούν κι’ άλλοι εργαζόµενοι. Αυτό το αίτηµα δεν µπορεί παρά να 

φέρει πιο κοντά το απεργιακό κίνηµα των εργαζοµένων και τους ανέρ-

γους αλλά και να φέρει την αστική κυβέρνηση µπροστά στις υποχρεώ-

σεις της απέναντι στον λαό.  

«Όπως διασώσατε τις τράπεζες µε τον ίδιο τρόπο, κύριοι υπουργοί 

και βουλευτές, να διασώσετε την επιχείρησή µας. Ορίστε πόσα εκατοµµύ-

ρια ευρώ αποθησαύρισαν οι ιδιοκτήτες της ενώ τα λογιστικά βιβλία δεί-

χνουνε ζηµιές. Θα µειώσουµε τον χρόνο εργασίας στο µισό για να προσ-

ληφθούν κι’ άλλοι από τη στρατιά των ανέργων χωρίς µείωση στα µεροκά-

µατα. Αυτή είναι η απαίτησή µας και ζητάµε να µας ενισχύσετε µε τα 130 

δις ευρώ  που πήρατε από την ΕΕ». Αν ξεκινήσει αυτή η διεκδίκηση σε 
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µιαν απεργία ή σε µια επιχείρηση θα µεταδοθεί παντού σαν την πληµµύ-

ρα. 

 

Όπως λέει το Μεταβατικό Πρόγραµµα 

 «Η διαφορά ανάµεσα σ' 

αυτά τα αιτήµατα και το 

σύνθηµα της «εθνικοποίη-

σης» των ρεφορµιστών 

χοντροκέφαλων βρίσκεται 

στα εξής: 1) Εµείς απορ-

ρίπτουµε την αποζηµίωση. 

2) Προειδοποιούµε τις µά-

ζες ενάντια στους δηµαγω-

γούς του Λαϊκού Μετώπου, 

που, ενώ µιλάνε µε την 

άκρη των χειλιών τους για εθνικοποίηση, στην πραγµατικότη-

τα παραµένουν οι πράκτορες του κεφαλαίου. 3) Καλούµε τις 

µάζες να µην υπολογίζουν παρά µόνο στη δική τους επανα-

στατική δύναµη. 4) Συνδέουµε το ζήτηµα της απαλλοτρίωσης 

µε το ζήτηµα της κατάληψης της εξουσίας από τους εργάτες 

και τους αγρότες. Η ανάγκη να προωθήσουµε το σύνθηµα της 

απαλλοτρίωσης στην πορεία της καθηµερινής αγκιτάτσιας, µε 

την επιµέρους µορφή του, κι όχι µονάχα στην προπαγάνδα 

µας στην περιεκτική του όψη, απορρέει από το γεγονός ότι οι 

διάφοροι κλάδοι της βιοµηχανίας βρίσκονται σε διαφορετικά 

επίπεδα ανάπτυξης, κατέχουν διαφορετικές θέσεις στην ζωή 

της κοινωνίας και περνούνε από διάφορα στάδια της πάλης 

των τάξεων. Μονάχα η γενική επαναστατική άνοδος του προ-

λεταριάτου µπορεί να θέσει την ολοκληρωµένη απαλλοτρίωση 

της µπουρζουαζίας στην ηµερήσια διάταξη. Το καθήκον των 

µεταβατικών διεκδικήσεων είναι να προετοιµάσουν το προλε-

ταριάτο να λύσει αυτό το πρόβληµα.» (υπογραµµίσεις δικιές 

µας) 

Απ’ αυτό ορισµένοι βγάζουν το συµπέρασµα πως είναι ώριµο το … 

«σύνθηµα» (!) της σοσιαλιστικής επανάστασης («εδώ και τώρα» µάλι-

στα). Ωστόσο, αυτό που είναι σαφές από το παραπάνω απόσπασµα του 

Μεταβατικού Προγράµµατος είναι ότι βάζουµε το αίτηµα της απαλλο-

τρίωσης σ’ εκείνους τους κλάδους που είναι ώριµοι γι’ αυτό από τη σκο-

πιά της ταξικής πάλης και όχι γενικά κι’ αόριστα. Χρειάζεται τα µεταβα-

τικά αιτήµατα να µπαίνουν στην επιµέρους µορφή τους κι’ όχι περιεκτι-
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κά, γενικά κι’ αόριστα χωρίς να συνδέονται µε την κατάσταση της ταξι-

κής πάλης και του κινήµατος. Σήµερα, τα καθήκοντα µπαίνουν σε σχέση 

µε τη Χαλυβουργία και τον δηµόσιο τοµέα όπου γίνεται η µεγάλη επίθε-

ση του κεφαλαίου. Είναι γενικά σωστό ότι διεκδικούµε την κρατικο-

ποίηση της µεγάλης βιοµηχανίας και των τραπεζών χωρίς αποζηµίωση µε 

εργατικό έλεγχο αλλά χρειάζεται µια ανάλυση µε βάση τις ειδικές, 

τις συγκεκριµένες µορφές που παίρνει η ταξική πάλη και το γεγο-

νός ότι η βιοµηχανία αναπτύσσεται αντιφατικά, δηλαδή στα πλαίσια της 

διαλεκτικής που ισοδυναµεί µε την ανισοµερή και συνδυασµένη ανάπτυ-

ξη των κλάδων της.   

 

Ο εργατικός έλεγχος, λοιπόν, είναι ένα σχολείο για την εργατική 

τάξη. Ο τρόπος που γίνεται αποτελεί κάτι περισσότερο από το «άνοιγµα 

των βιβλίων» και την αποκάλυψη του «εµπορικού µυστικού». Το πραγ-

µατικό µυστικό έγκειται, το δίχως άλλο, στην αποκάλυψη της υπεραξίας 

και της εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης µέσα από τα αστικά λογι-

στικά βιβλία. Η λογιστική είναι σχεδιασµένη να κρύβει το «εµπορικό µυ-

στικό» που οδηγεί σε πτώχευση µια επιχείρηση όταν ο ιδιοκτήτης της εί-

ναι πάµπλουτος. Απλά και µόνο ο εργατικός έλεγχος των βιβλίων και της 

κατάστασης της επιχείρησης γενικά µπορεί να διδάξει στους εργαζόµε-

νους ολόκληρο το Κεφάλαιο του Μαρξ σε λίγες ώρες αν γίνει µε τον σω-

στό τρόπο. Ο σωστός τρόπος δεν έγκειται σε διαλέξεις και µαθήµατα αλ-

λά στο πρακτικό καθήκον της  συγκρότησης των εργοστασιακών επιτρο-

πών που θ’ αναλάβουν τον εργατικό έλεγχο.  

 

Το δεύτερο ζητούµενο του εργατικού ελέγχου δεν είναι να πάρουν 

στα χέρια τους οι εργαζόµενοι την επιχείρηση και να την διαχειρισθούν 

σαν καπιταλιστές αλλά να χρησιµοποιήσουν τον εργατικό έλεγχο ώστε 

(α) να γενικευθεί σαν πρακτική, (β) εποµένως να θέσει τα κοινωνικά θε-

µέλια της δυαδικής εξουσίας, (γ) να εξειδικεύσει τα σωστά µεταβατικά 

αιτήµατα απέναντι στο κράτος και την αστική τάξη και µε τον τρόπο αυ-

τό: (δ) Να εξειδικεύσει το σοσιαλιστικό πρόγραµµα στις συγκεκριµένες 

συνθήκες.  

 

25)3)2012 
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3.  Για τις Εκλογές 
 

Τα πολιτικά καθήκοντα των επαναστατών µαρξιστών στην περίοδο πριν 

τις εκλογές της 6
ης

 του Μάη είναι πολλαπλά. Στις εκλογές αυτές η εργα-

τική τάξη,  και τα αποσυντιθέµενα µικρά και µεσαία στρώµατα θα δεί-

ξουν αν είναι διατεθειµένα να σπάσουν τους παραδοσιακούς τους δε-

σµούς µε τα αστικά κόµµατα και να κινηθούν σε µια άλλη κατεύθυνση. 

Στην πραγµατικότητα τα µάτια της Ευρωπαϊκής εργατικής τάξης είναι 

στραµµένα στην Ελλάδα και περιµένουν απ’ αυτήν να δώσει µια πολιτι-

κή λύση στα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η παγκόσµια κρίση του 

καπιταλισµού. Μια τέτοια πολιτική λύση θα ήταν να συνεχισθεί, να πα-

ραταθεί η αδυναµία της αστικής τάξης να κυβερνά όπως παλιά, µε την 

ενίσχυση της αριστεράς και την αποφασιστική ήττα της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ 

και του ΛΑΟΣ. Έστω και µια σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση της ρε-

φορµιστικής αριστεράς θα σηµατοδοτούσε ότι ο λαός δεν είναι διατεθει-

µένος να συνεχίσει να κυβερνάται µε τις παλιές µεθόδους και ότι βρίσκε-

ται στον δρόµο για µια αποφασιστική αλλαγή των πολιτικών πραγµάτων.  

 

Η εκλογική ενίσχυση της αριστε-

ράς από το ΚΚΕ και πέρα, µαζί 

µε την αποσύνθεση των «κοµµά-

των του µνηµονίου», όπως λέγε-

ται,  θα σηµαίνει ότι ανοίγει ο 

δρόµος για την αποφασιστική 

πάλη µέσα στην εργατική τάξη 

και τα λαϊκά στρώµατα για την 

ανάδειξη µιας ριζοσπαστικής, 

επαναστατικής πολιτικής. Τα α-

ποτελέσµατα των εκλογών θα 

έχουν πολλαπλό αντίκτυπο όχι 

µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην 

Ευρώπη. Αν πραγµατοποιηθεί 

τελικά µια κυβέρνηση συνεργα-

σίας ή αυτοδυναµίας µε άξονες τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, τότε αυτό θα ση-

µαίνει ότι βρισκόµαστε ακόµη µακριά από τη ριζοσπαστικοποίηση της 

εργατικής τάξης, ότι δεν είναι ακόµα διαµορφωµένες ολοκληρωτικά οι 

υποκειµενικές προϋποθέσεις για να χτιστεί ένα αρραγές Ενιαίο Μέτωπο. 

Θα σηµαίνει ότι για µια ορισµένη χρονική περίοδο, όχι αναγκαστικά µε-

γάλη ωστόσο, οι δυνάµεις των επαναστατών µαρξιστών δεν θα έχουν 

κερδίσει τη µάχη της ριζοσπαστικοποίησης των λαϊκών στρωµάτων που 
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συνδέονται µε τα δυο µεγάλα κόµµατα, που αποτελεί και το πρώτο βήµα 

στη ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών στρωµάτων που συνδέονται µε τον 

ρεφορµισµό.  

 

Είναι σαφές και περιττό να το αναφέρουµε ότι η εργατική τάξη δεν κινεί-

ται ακόµα στην κατεύθυνση της αποφασιστικής ρήξης µε το αστικό πολι-

τικό σύστηµα και τον καπιταλισµό. Αλλά µια τέτοια κατεύθυνση έχει 

πολλά ενδιάµεσα στάδια: α) Τη ρήξη µε τις πολιτικές των Μνηµονίων, β) 

τη ρήξη µε το ευρώ και τη διάλυση της αυταπάτης σχετικά µε την απα-

γκίστρωση από την ευρωζώνη και την ΕΕ, και γ) την αναγκαιότητα της 

κρατικοποίησης των µεγάλων βιοµηχανιών και του τραπεζικού και εφο-

πλιστικού συστήµατος κάτω από εργατικό έλεγχο. Ακόµα βρισκόµαστε 

στο πρώτο στάδιο, τη ρήξη µε τις πολιτικές των Μνηµονίων κι’ αυτό α-

παιτεί ρήξη µε το πολιτικό σύστηµα που επέβαλλε τα Μνηµόνια. Αν α-

ναδειχθεί από τις εκλογές µια αριστερή άρνηση στις πολιτικές αυτές, α-

νοίγει ο δρόµος για µια «κυβέρνηση της Αριστεράς» που από τη σκοπιά 

της πολιτικής των επαναστατών µαρξιστών πρέπει να έχει µια εναλλα-

κτική: Την εργατική κυβέρνηση στη βάση των κατευθύνσεων του Μετα-

βατικού Προγράµµατος.   

 

Αν ο λαός θέλει πραγµατικά µια «κυβέρνηση της Αριστεράς» αυτό θα 

είναι πραγµατικά ένα µεγάλο βήµα, τόσο µεγάλο όσο εκείνο του 1974 

και 1981. Ακόµη και σαν αυθόρµητο αίτηµα η αξία µιας «κυβέρνησης 

της Αριστεράς» είναι τεράστια. Είναι ένα ενδιάµεσο αίτηµα, αλλά όχι ένα 

µεταβατικό αίτηµα. Μια «κυβέρνηση της Αριστεράς» θα πρόκειται για 

µια σοσιαλδηµοκρατική λύση στην κατεύθυνση των συµφερόντων της 

αστικής τάξης και του πολιτικού της συστήµατος. Θα καταρρεύσει κάτω 

από τα βάρος των δυσκολιών της κρίσης και της αδυναµίας της να πάρει 

ριζοσπαστικά στρώµατα όπως η κρατικοποίηση των µεγάλων βιοµηχα-

νιών και του τραπεζικού και εφοπλιστικού συστήµατος κάτω από εργατι-

κό έλεγχο, η µείωση της ανεργίας και η αύξηση των µισθών και των συ-

ντάξεων. Σαν αυθόρµητο αίτηµα του λαού είναι αποδεκτό αλλά ο λαός 

δεν έχει κατανοήσει ακόµα τις διαχειριστικές λογικές και πρακτικές που 

έχει υπόψη της η Αριστερά του ΚΚΕ, του ΣΥΝ και της ∆ΗΜΑΡ. Έχει 

κατά νου οτι όλη η Αριστερά θα έπρεπε να είναι ενωµένη, αγνοώντας το 

γεγονός ότι ΚΚΕ, ΣΥΝ και ∆ΗΜΑΡ δεν είναι παρά η νέα σοσιαλδηµο-

κρατία της µετά ΠΑΣΟΚ εποχής.  

Αλλά αυτή η σοσιαλδηµοκρατική, ρεφορµιστική αριστερά του φαίνεται 

προσιτή και οικεία γιατί δεν υπερτονίζει την ανάγκη της ρήξης µε την 

ευρωζώνη και την ΕΕ, δηλαδή ένα µεγάλο µέρος του παγκόσµιου ιµπερι-

αλισµού. Αυτό είναι λογικό στο βαθµό που η συνείδηση των µαζών δεν 
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µπορεί να κάνει άλµατα από το ΠΑΣΟΚ προς την επαναστατική αριστε-

ρά, ακόµη και το ΚΚΕ. Όχι γιατί δεν υπάρχουν οι υλικές προϋποθέσεις 

για να γίνουν τέτοια άλµατα αλλά γιατί η πολιτική των ρεφορµιστικών 

κοµµάτων, το πρόγραµµά τους, στέκεται εµπόδιο. Το ίδιο το ΚΚΕ έχει 

περιορίσει τον ρόλο του σε αντιπολίτευση και το έχει τονίσει ξεκάθαρα: 

Ψηφίστε µας για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση σε µια κατά τα άλλα 

ισχυρή κυβέρνηση της αστικής τάξης. Πολλά θα κριθούν από την ενί-

σχυση του ΣΥΡΙΖΑ και της ∆ΗΜΑΡ και της αναλογικής τους σχέσης.  

 

Από τη µεριά των επαναστατών µαρξιστών απαιτείται να επεξεργασθούν 

(καλύτερα να είχαν εδώ και πολύ καιρό επεξεργασθεί) το µεταβατικό 

τους πρόγραµµα. Για παράδειγµα, η κινητή κλίµακα ωρών και µισθών 

δεν τίθεται από κανέναν σαν µεταβατικό αίτηµα. Η διαγραφή του χρέους 

των µικρών και των µεσαίων νοικοκυριών δεν τίθεται καν και υιοθετή-

θηκε πρόσφατα από το ΚΚΕ, σε µια λαικίστικη βάση. Για τους ανέργους 

δεν ακούµε τίποτα. Για την ανασυγκρότηση του «κινήµατος των αγανα-

κτισµένων» σε νέα πολιτική βάση, επίσης δεν ακούµε τίποτα (το αίτηµα 

είναι µεταβατικό αλλά φυσικά δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς το 

Ενιαίο Μέτωπο και ξεκοµµένο απ’ αυτό). Για την παύση πληρωµών των 

χαρατσιών και των φόρων επίσης δεν ακούµε τίποτε από πολλές οργα-

νώσεις. Με βάση ποια µεταβατικά αιτήµατα σκέφτονται να οργανώσουν 

το πρόγραµµά τους οι διάφορες οργανώσεις; Η κάθε µια ανάλογα µε τις 

ιδιοσυγκρασίες και τις προτιµήσεις της χωρίς καµιά αναφορά στα πραγ-

µατικά προβλήµατα του λαού και της εργατικής τάξης. 

 

Ο ρόλος των επαναστατών µαρξιστών δεν είναι ν’ ακολουθούν την τάξη 

και ν’ αποτελούν µια αριστερή αντιπολίτευση στο ΚΚΕ ή στον ΣΥΡΙΖΑ 

(όντας µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές). Ο καιρός της αριστερής αντι-

πολίτευσης έχει παρέλθει από τη στιγµή που αναγνωρίσουµε οτι τα κόµ-

µατα αυτά έχουν οριστικά και αµετάκλητα χαθεί για την εργατική τάξη. 

Ο ρόλος των επαναστατών µαρξιστών είναι να θέσουν τα κρίσιµα µετα-

βατικά αιτήµατα της εποχής, έναν – δυο τόνους πάνω από τη σηµερινή 

κατάσταση της συνείδησης της εργατικής τάξης. Ο ρόλος τους είναι να 

υψωθούν πάνω από την τάξη, έναν – δυο τόνους, και να την εκπαιδεύ-

σουν στην αναγκαιότητα των µεταβατικών αιτηµάτων.  

 

Αφού για µια µεγάλη περίοδο πολλές οργανώσεις και κόµµατα σκέφτη-

καν και ξανασκέφτηκαν το ζήτηµα του δηµόσιου χρέους, σήµερα υπάρ-

χει σύγκλιση ως προς το ζήτηµα αυτό.  Μια διαχωριστική γραµµή σε 

σχέση µε την «αντιµνηµονιακή» (στα λόγια) δεξιά και ακροδεξιά είναι 

ασφαλώς το ζήτηµα του «επαχθούς» τµήµατος του δηµόσιου χρέους. ∆εν 
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υπάρχει τέτοιο τµήµα εφόσον ολόκληρο το χρέος είναι εκ των πραγµά-

των επαχθές µε τα ληστρικά επιτόκια και τις ανακεφαλαιοποιήσεις ή την 

απάτη του PSI. Για το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους η επαναστατική αρι-

στερά παρέµεινε εντελώς σιωπηλή ολόκληρο το διάστηµα από το 2009 

µέχρι τελικά να πάρει το ζήτηµα στα χέρια του σήµερα το ΚΚΕ! Αντί να 

δουν τα προβλήµατα αυτά οι οργανώσεις της   επαναστατικής αριστεράς 

διύλισαν τον κώνωπα για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆εν έβαλαν 

συγκεκριµένα µεταβατικά αιτήµατα και δεν έκαναν τη «συγκεκριµένη 

ανάλυση της συγκεκριµένης κατάστασης».  

 

Οι περισσότερες 

οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς παρέµειναν άπρακτες, σε µε-

γάλο βαθµό και ασφαλώς, στο ζήτηµα της συνέχισης της πάλης στις γει-

τονιές (και τόπους δουλειάς) µετά τις δηµοτικές εκλογές. Το ζήτηµα της 

πάλης και ζύµωσης στις γειτονιές ήταν απλό και αυτονόητο αλλά δεν έ-

γινε τίποτε. Έρχονται σήµερα ξαφνικά µε προγραµµατικά αιτήµατα και 

συγκεντρώσεις όπως – όπως σε πολιτιστικά κέντρα και δηµαρχεία να κα-

λύψουν το κενό. Αυτός είναι φυσικά ο σεχταρισµός σ’ ολόκληρο το µε-

γαλείο του. Μεγάλη, ανυπολόγιστη ζηµιά γίνεται επίσης από το γεγονός 

ότι δυο οργανώσεις µε αναφορά στην 4
η
 ∆ιεθνή κατεβαίνουν χωριστά 

στις εκλογές (ΕΕΚ και ΟΚ∆Ε – Εργατική Πάλη).  

Τι πάει να πει «συγκεκριµένη ανάλυση της συγκεκριµένης κατάστασης»; 

Εµείς από τις δηµοτικές εκλογές κιόλας είχαµε προειδοποιήσει ότι το ζή-

τηµα της πάλης και ζύµωσης στις γειτονιές στην ερχόµενη περίοδο θα 

ήταν κρίσιµο, θεµελιώδες. Για το ζήτηµα του δηµόσιου χρέους είχαµε 

τονίσει ότι µεγάλο του µέρος είναι εσωτερικό χρέος και εποµένως κανένα 

PSI δεν πρόκειται να ωφελήσει. Για το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους επι-

µέναµε να τεθεί σαν µεταβατικό αίτηµα η διαγραφή του για την ελά-

φρυνση του βάρους των µικροµεσαίων νοικοκυριών. Καµιά οργάνωση 

δεν το υιοθέτησε µέχρι να το αποδεχθεί σήµερα το ΚΚΕ, το οποίο αρχικά 

ούτε που ήθελε ν’ ακούσει για καταγγελία των δανειακών συµβάσεων 

και διαγραφή του χρέους µε έξοδο από την ΕΕ και την ευρωζώνη –στα 

λόγια βέβαια, εφόσον όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο καθεστώς της «λαϊ-

κής εξουσίας και οικονοµίας», δηλαδή ζήσε Μάη µου.  

 

Μπροστά στις εκλογές το ΚΚΕ αναδιπλώνεται και υιοθετεί ορισµένα 

σωστά αιτήµατα που έχουν να κάνουν µε τα πραγµατικά προβλήµατα. 
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Αυτά φυσικά είναι για να συγκρατήσει τη βάση του που έχει αρχίσει να 

βλέπει τη ρεφορµιστική, σοσιαλδηµοκρατική πορεία του κόµµατος 

µπροστά στην πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε µετά το 2008. Επιφα-

νειακά, φαίνεται να πηγαίνει πιο αριστερά σε προγραµµατικούς όρους. 

Αλλά για να είναι µεταβατικά τα αιτήµατα δεν µπορούν να προϋποθέτουν 

το καθεστώς της «λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας». Πρέπει να γίνει κα-

τανοητό ότι τέτοια αιτήµατα, όπως τα µεταβατικά, δεν µπορούν να πραγ-

µατοποιηθούν από καµιά αστική ή σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση (πα-

λιού ή νέου τύπου) αλλά αποτελούν, πραγµατικά, γέφυρα από τη σηµερι-

νή κατάσταση προς το αύριο της εργατικής κυβέρνησης και του σοσιαλι-

σµού. Αν προϋποθέτουν τον σοσιαλισµό για να πραγµατοποιηθούν, από 

προγραµµατική άποψη,  τότε δεν είναι µεταβατικά αιτήµατα αλλά αιτή-

µατα στα λόγια και φτηνή δηµαγωγία για κατανάλωση από την κοµµατι-

κή βάση.  

 

Αν οι οργανώσεις και τα κόµµατα των επαναστατών µαρξιστών είχαν 

κάνει τη σωστή δουλειά µετά τις δηµοτικές εκλογές δεν θα βρισκόµα-

σταν σήµερα µπροστά σε διάφορα αδιέξοδα, σεχταριστικές κινήσεις, 

διάφορες ονειροφαντασίες του εισοδισµού (που τείνει πραγµατικά να γί-

νει sui generis) κ.λπ. Αν υπήρχε η σωστή αίσθηση σχετικά µε την εφαρ-

µογή, την κατανόηση και την εξειδίκευση του Μεταβατικού Προγράµµα-

τος, οι οργανώσεις και τα κόµµατα θα είχαν αφαιρέσει την «πρωτιά» από 

πολλά αιτήµατα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ και θα µπορούσαν να πουν: 

«Ορίστε, τους υποχρεώσαµε να έρθουν µε τα δικά µας αιτήµατα». Θα εί-

χαν πραγµατικά υψωθεί πάνω από την τρέχουσα συνείδηση των µαζών 

για να τις εκπαιδεύσουν και να τις κινητοποιήσουν πάνω σε σωστά και 

καίρια αιτήµατα. Σήµερα που µέχρι κι’ ο Καµµένος και η Χρυσή Αυγή 

µιλούν για «επαχθές χρέος» είναι αργά. Για τον κόσµο αυτό φαίνεται να 

αναδεικνύεται σε ορθό αίτηµα αλλά µε παλινωδίες και πολλές σκέψεις. 

∆ουλειά των επαναστατών µαρξιστών είναι να διαλύσουν τις αµφιβολίες 

και τις παλινωδίες του κόσµου (π.χ. ναι ή όχι στο ευρώ) µε αποφασιστικό 

τρόπο. ∆ηλαδή ν’ αναδείξουν εκείνα τα σηµεία του Μεταβατικού Προ-

γράµµατος που δίνουν θετική διέξοδο από την κρίση και την αποχώρηση 

από την ΕΕ και την ευρωζώνη και ταυτόχρονα εγγυώνται την ευηµερία 

των λαϊκών στρωµάτων και την ανάπτυξη µιας νέας οικονοµίας που θα 

στηρίζεται στην εκτεταµένη κρατικοποίηση και τον εργατικό έλεγχο σαν 

πρώτο στάδιο προς την εργατική κυβέρνηση και την εξουσία των εργα-

ζοµένων πάνω στην πολιτική και την οικονοµία.  Πάνω απ’ όλα: 

 

«Το κεντρικό καθήκον της Τέταρτης ∆ιεθνούς είναι να απελευ-

θερώσει το προλεταριάτο από την παλιά ηγεσία, που ο συντηρη-
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τισµός της βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε την καταστροφική 

έκρηξη του αποσυντιθέµενου καπιταλισµού και αποτελεί το κύ-

ριο εµπόδιο στην ιστορική πρόοδο. Η κύρια κατηγορία που η 

Τέταρτη ∆ιεθνής εκτοξεύει ενάντια στις παραδοσιακές οργανώ-

σεις του προλεταριάτου, είναι το γεγονός ότι αυτές δεν θέλουν 

να ξεκολλήσουν από το πολιτικό µισοπτώµα της µπουρζουαζίας. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, η διεκδίκηση, η συστηµατικά απευ-

θυνόµενη στην παλιά ηγεσία: «σπάστε τους δεσµούς σας µε την 

µπουρζουαζία, πάρτε την εξουσία!», είναι ένα εξαιρετικά σπου-

δαίο όπλο […]  Έτσι, το σύνθηµα «κυβέρνηση εργατών και α-

γροτών», χρησιµοποιείται από µας αποκλειστικά µε την έννοια 

που είχε το 1917 στο στόµα των Μπολσεβίκων, δηλαδή σαν ένα 

σύνθηµα ενάντια στην µπουρζουαζία και τον καπιταλισµό, αλλά 

σε καµιά περίπτωση µε τη «δηµοκρατική» έννοια που του έδω-

σαν αργότερα οι επίγονοι, µεταµορφώνοντάς το από γέφυρα 

προς τη σοσιαλιστική επανάσταση στο κύριο εµπόδιο στο δρόµο 

της.» (Μεταβατικό Πρόγραµµα). 

Φυσικά το αίτηµα για µια εργατική κυβέρνηση δεν είναι παρά ακρι-

βώς αυτό το αίτηµα µε την έννοια που είχε το 1917 και µε την έν-

νοια που είχε στο Μεταβατικό Πρόγραµµα. Υπάρχουν ωστόσο ορι-

σµένες ιδιάζουσες απόψεις. Μια οργάνωση που συµµετέχει στον 

ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί για παράδειγµα ότι: 

«∆ιαφωνούµε µε την πρόταση να θέσει η Αριστερά το στόχο 

«Έξω από το ευρώ». Το «Έξω από το ευρώ» δεν µπορεί να εί-

ναι -και δεν είναι- µεταβατικό αίτηµα, δεν ανήκει σε αυτά τα αι-

τήµατα που γεφυρώνουν το σήµερα µε τον αγώνα για το σοσια-

λισµό. Η σύγκρουση µε την Ευρωζώνη (αλλά και το διεθνές σύ-

στηµα γενικότερα) θα είναι προϊόν της ρήξης µε το δικό µας κα-

πιταλισµό, το αναπόφευκτο αποτέλεσµα αυτής της ρήξης. Αν 

θεωρήσουµε το «Έξω από το ευρώ» µεταβατικό αίτηµα, τότε 

σηµαίνει ότι την έξοδο από το ευρώ µε καπιταλιστικούς όρους 

τη θεωρούµε προϋπόθεση για τη ρήξη µε το δικό µας καπιταλι-

σµό. Σε αυτή την περίπτωση, αναπόφευκτα πέφτουµε στο φετι-

χισµό του νοµίσµατος και στα οφέλη που θα αποφέρει: δυνατό-

τητα τυπώµατος χρήµατος, υποτίµηση, ευνόηση των εξαγωγών 

κ.λπ.».
11

 

Στο ζήτηµα αυτό η συγκεκριµένη άποψη πέφτει στη λογική του ΚΚΕ, 

δηλαδή ότι υπάρχει καν πιθανότητα να γίνει µια έξοδος από το ευρώ «µε 

καπιταλιστικούς όρους». Η σύγκρουση µε την ευρωζώνη θα είναι το α-

                                                 
11

 Απόφαση 5
ου

 Συνεδρίου «Κόκκινο». 
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ποτέλεσµα της ρήξης µε τον «δικό µας» καπιταλισµό κι’ όχι ένα µεταβα-

τικό αίτηµα, αλλιώς µάλιστα «αναπόφευκτα πέφτουµε στο φετιχισµό του 

νοµίσµατος και στα οφέλη που θα αποφέρει». Φυσικά µια συνιστώσα του 

ΣΥΡΙΖΑ είναι καλό να θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει σύγκρουση µε 

την ευρωζώνη! Και µε τον τρόπο αυτό ν’ αναγκάζεται να πέσει πίσω α-

κόµη κι’ από το ΚΚΕ! Αλλά για τους επαναστάτες µαρξιστές το αίτηµα 

για αποχώρηση από το ευρώ δεν συνδέεται µε τα οφέλη που θ’ απόφέρει 

σε όρους υποτίµησης. Ίσα- ίσα τέτοια αποτελέσµατα θα πάρουν χρόνο 

κι’ εξαρτώνται από την παραγωγική δοµή και τη θέση της χώρας στον 

παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας ή τα «συγκριτικά πλεονεκτήµατα» 

όπως λένε οι αστοί οικονοµολόγοι. Για τους επαναστάτες µαρξιστές η 

σύγκρουση µε την ευρωζώνη παρέχει στην Ευρωπαϊκή εργατική τάξη, 

πρώτα του νότου και µετά ολόκληρης της Ευρώπης, µια εναλλακτική 

προοπτική, καθιστά την χώρα τον αδύναµο κρίκο της ιµπεριαλιστικής 

αλυσίδας και εποµένως θέτει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή του. 

Απ’ την άποψη αυτή ασφαλώς και είναι µεταβατικό αίτηµα και σαν αί-

τηµα έχει ήδη αναδειχθεί από µεγάλο τµήµα της αριστεράς, στον ένα ή 

άλλο βαθµό.  

«Άρα, η θέση µας είναι: καµιά θυσία για το ευρώ – καµιά αυταπάτη για τη 

δραχµή!». 

Με µια τέτοια «γενναία» και γενική στάση θεωρείται ότι ξεµπερδεύει κα-

νείς µε τον «φετιχισµό του νοµίσµατος». Ταυτόχρονα, 

«Τα νοµίσµατα είναι ταξικά: είναι εργαλεία ταξικής πολιτικής. 

Η ταξικότητά τους δεν κρίνεται από το αν είναι εθνικά, αλλά 

από το σε ποιο πλαίσιο εξουσίας λειτουργούν». 

Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο φετιχισµός, δηλαδή να µην αναγνωρίζει κα-

νείς τη στοιχειώδη αλήθεια ότι το νόµισµα δεν είναι παρά γενικό εµπορι-

κό ισοδύναµο, ότι τελικά µακροχρόνια δεν έχει σηµασία αν η Ελλάδα έ-

χει υιοθετήσει τη δραχµή ή το ευρώ. Με την ίδια έννοια τα πάντα είναι 

ταξικά και εποµένως δεν έχει σηµασία παρά µόνο σε ποιο πλαίσιο εξου-

σίας λειτουργούν. Μια τέτοια λογική καταστρέφει το Μεταβατικό Πρό-

γραµµα εξειδικευµένο στις σηµερινές συνθήκες, βολεύει και δικαιολογεί 

τις συντηρητικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να χάνει εκλογική πελατεία 

και διευκολύνει και τους κάθε λογής, sui generis εισοδιστές να συµµετέ-

χουν στον ΣΥΡΙΖΑ και να µαταιοπονούν ότι σε µια ενδεχόµενη εσωκοµ-

µατική σύγκρουση  θα κατορθώσουν ν’ αποχωρήσουν ενισχυµένοι. Εί-

ναι καιρός για τους sui generis εισοδιστές να κάνουν έναν απο-

λογισµό από την µακρόχρονη παραµονή τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν 
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κρίνουν ότι το ισοζύγιο είναι θετικό και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις φιλο – ευ-

ρωπαϊκές του θέσεις (πέρα και πάνω µάλιστα από κάθε ταξική ανάλυση) 

αποτελεί αξιόπιστη δύναµη για την οργάνωση των µελλοντικών αγώνων 

της εργατικής τάξης, ας παραµείνουν.  

 

Για µας, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαµένη υπόθεση για τους αγώνες 

της εργατικής τάξης, είναι η σοσιαλδηµοκρατία νέου τύπου που ενδεχό-

µενα θ’ αναδειχθεί αν αποτύχει η ∆ΗΜΑΡ. Την αποτυχία της ∆ΗΜΑΡ 

είναι λογικό κι’ αναµενόµενο ν’ ακολουθήσει µάλλον µια ενίσχυση του 

ΠΑΣΟΚ παρά η ενίσχυση της νέας σοσιαλδηµοκρατίας ΚΚΕ / ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι σχετικές κινήσεις των µαζών προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουν µια 

µεγάλη σηµασία για την προγραµµατική παρέµβαση των επαναστατών 

µαρξιστών και για τη µετεκλογική διαµόρφωση των ενδιάµεσων 

και µεταβατικών αιτηµάτων. Αλλά εκ των προτέρων, οι σχετικές κι-

νήσεις των µαζών δεν είναι αντικειµενικά δοσµένες και µπορούν να δια-

µορφωθούν στη βάση ενός εξειδικευµένου Μεταβατικού Προγράµµατος 

στις σηµερινές συνθήκες. 

 

Το µεγαλύτερο σφάλµα θα είναι µια επανάληψη του σφάλµατος των δη-

µοτικών εκλογών όπου καταγράφηκε η άνοδος των δυνάµεων της επανα-

στατικής αριστεράς (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΕΚ, κ.λπ.) και το πράγµα έµεινε ε-

κεί χωρίς συνέχεια και εντατικοποίηση της πάλης στις γειτονιές. Αυτές οι 

εκλογές δεν πρόκειται να είναι το τέλος και η καταγραφή δυνάµεων και 

προτσέσων αλλά αντίθετα η απαρχή για τις δυνάµεις εκείνες των επανα-

στατικών µαρξιστών που θέλουν ν’ αποκτήσουν λαϊκά κι’ εργατικά ερεί-

σµατα. Πέρα από την καταγραφή των δυνάµεων, που αναµφίβολα θα εί-

ναι θετική, το πραγµατικό ζητούµενο θα είναι η µετατροπή της καταγρα-

φής των δυνάµεων στους όρους εκείνους που θα επιτρέψουν τη συγκρό-

τηση ενός επαναστατικού κόµµατος της εργατικής τάξης και των συµµα-

χιών που θα έχει καταγράψει και στη συνέχεια καταχτήσει.  

 

Το πραγµατικό ζητούµενο δεν είναι ούτε ο sui generis εισοδισµός που 

αναπόφευχτα θ’ αποτύχει ούτε µια σεχταριστική καταγραφή των δυνά-

µεων ώστε να επηρεασθούν (πράγµα ανέφικτο) οι συσχετισµοί δυνάµεων 

µέσα στα πλαίσια της επαναστατικής αριστεράς. Το πραγµατικό ζη-

τούµενο είναι εντελώς διαφορετικό και αφορά τη συγκρότηση  

µιας ενιαίας οργάνωσης της επαναστατικής αριστεράς σε Ευρω-

παϊκό επίπεδο. Η λύση των προγραµµατικών, υποκειµενικών και πολι-

τικών αδιεξόδων της Ελληνικής επαναστατικής αριστεράς βρίσκεται 

στην ένταξή της σε µια Ευρωπαϊκή οργάνωση που να µπορεί να σταθµί-

σει τα προβλήµατα και τα αιτήµατα από τη σκοπιά και την άποψη της 

Ευρωπαϊκής εργατικής τάξης συνολικά κι’ όχι αποκλειστικά και µόνο 

στη βάση των Ελληνικών ιδιοµορφιών. Φυσικά το εγχείρηµα είναι τιτά-



~ 49 ~ 

 

νιο αλλά αποτελεί τη µοναδική λύση. Μ’ άλλα λόγια η κατεύθυνση δεν 

είναι άλλη από τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Κόµµατος της σοσιαλι-

στικής επανάστασης σαν πρώτου και γιγάντιου βήµατος προς τη συγκρό-

τηση ενός Παγκόσµιου Κόµµατος. 

 

Βλέπουµε τα προβλήµατα στην ευρωζώνη να διευρύνονται (µετά τη «δι-

ευθέτηση» του PSI για την Ελλάδα) στην Ισπανία, για παράδειγµα. Σαν 

ντόµινο θ’ ακολουθήσει και πάλι ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός νότος όπως 

και πριν τη «διευθέτηση» του Ελληνικού προβλήµατος. Μπροστά µας 

βρίσκεται, για να το πούµε απλά, η συνολική επίθεση του κεφαλαίου α-

πέναντι στην εργατική τάξη του Ευρωπαϊκού νότου που τείνει, επίσης 

συνολικά, να γίνει ο µεγάλος και εκτεταµένος «αδύναµος κρίκος» της 

ευρωζώνης. Το µεγάλο στοίχηµα του Ευρωπαϊκού ιµπεριαλισµού δεν εί-

ναι να «διευθετήσει» το χρέος του Ευρωπαϊκού νότου αλλά, εφόσον το 

«διευθετήσει», ν’ ανταγωνιστεί µε επάρκεια τον Αµερικάνικο ιµπεριαλι-

σµό. Όσο αυτό παραµένει ανέφικτο (δηλαδή για ένα µεγάλο χρονικό διά-

στηµα) η οικονοµική κρίση θα συνεχίσει να είναι παρούσα και οι εξεγέρ-

σεις (σε κάθε µορφή) θα βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη. Αυτό ακρι-

βώς το προτσές είναι που θέτει την Ελληνική κι’ Ευρωπαϊκή επαναστατι-

κή αριστερά µπροστά σ’ ένα κρίσιµο ζήτηµα: Ενοποίηση ή καταστροφή 

και υποχωρήσεις, ήττες και παλινδροµήσεις σ’ εθνικό επίπεδο. 

 

 

Το πρόγραµµα του ΕΕΚ 

 

Η εκλογική διακήρυξη της ΚΕ του ΕΕΚ (24/3/2012) περιέχει αρκετά χα-

ρακτηριστικά ενός λογικού προγράµµατος. Όταν όµως έρχεται η ώρα να 

τεθεί σαν µεταβατικό αίτηµα η αποχώρηση από την ΕΕ και την ευρωζώ-

νη, τότε το ΕΕΚ υιοθετεί µια επαµφοτερίζουσα στάση: 

 

 ««Ζητάτε επιστροφή στην δραχ-

µή», µας λένε.  Το ΕΕΚ απορρί-

πτει το φτηνό εκβιασµό και το 

ψευτοδίληµµα «ευρώ ή δραχµή;» 

∆εν παλεύουµε να αποτινάξουµε 

τον ζυγό των τοκογλύφων και της 

ΕΕ για να γυρίσουµε σε µια ρη-

µαγµένη χρεοκοπηµένη καπιταλι-

στική Ελλάδα µε δραχµές-

κουρελόχαρτα. Η διαγραφή του 

χρέους έχει την δική της λογική. 

Απαιτεί να παρθούν άµεσα µέτρα 

ενάντια στην απειλή  της κατάρρευσης: εθνικοποίηση των 
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τραπεζών κι όλων των στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας, 
χωρίς αποζηµίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο κι αναδι-
οργάνωση της οικονοµίας σχεδιασµένη σύµφωνα µε τις κοι-
νωνικές ανάγκες κι όχι το καπιταλιστικό κέρδος.» 

 

Αυτό το αίτηµα είναι λογικό αλλά µε ποιο νόµισµα θα γίνει αυτή η εθνι-

κοποίηση των τραπεζών και όλων των άλλων µεγάλων επιχειρήσεων 

στους στρατηγικούς κλάδους κάτω από εργατικό έλεγχο και σχεδιασµό; 

Πως γίνεται να είναι φτηνός εκβιασµός και ψευτοδίληµµα το ζήτηµα ευ-

ρώ ή δραχµή;  Πως γίνεται να είναι άραγε σωστή η θέση του ΕΕΚ ότι µια 

ενδεχόµενη αποχώρηση από την ευρωζώνη, µε παράλληλη µονοµερή δι-

αγραφή του χρέους, να οδηγήσει «σε µια ρηµαγµένη χρεοκοπηµένη καπι-

ταλιστική Ελλάδα µε δραχµές-κουρελόχαρτα»;  

 

Το ΕΕΚ εποµένως µας λέει ότι αν θέσουµε σαν µεταβατικό αίτηµα την 

αποχώρηση από την ευρωζώνη αυτό θα είναι ένα λαθεµένο «µεταβατικό 

αίτηµα» αφού θα οδηγήσει τη χώρα στην οικονοµική καταστροφή αν πα-

ραµείνει καπιταλιστική. Αλλά θέτοντας το αίτηµα αυτό σαν µεταβατικό, 

οι επαναστάτες µαρξιστές καθόλου δεν έχουν στο µυαλό τους να διατη-

ρήσουν την καπιταλιστική εξουσία αλλά ίσα – ίσα να την ανατρέψουν. 

Το ΕΕΚ τονίζει: «Η διαγραφή του χρέους έχει την δική της λογική. Απαιτεί 

να παρθούν άµεσα µέτρα ενάντια στην απειλή  της κατάρρευ-

σης: εθνικοποίηση των τραπεζών κι όλων των στρατηγικών τοµέων 
της οικονοµίας». Εποµένως προτάσσει τη διαγραφή του χρέους σαν το 

αναγκαίο µεταβατικό αίτηµα. Αλλά πριν ακριβώς το απόσπασµα που πα-

ραθέσαµε πιο πάνω, τονίζει και το εξής: 

 

«∆εν θα µπορέσουµε να πάρουµε την παραµικρή ανάσα παρά 

µόνο βγάζοντας από τον λαιµό µας την θηλιά µε το χρέος που 

µας στραγγαλίζει, µε την άµεση και µονοµερή διαγραφή όλου 

του χρέους στους διεθνείς τοκογλύφους, χωρίς αποζηµίω-

ση. Κάτι τέτοιο  δεν µπορεί, βέβαια, να γίνει χωρίς ρήξη κι έ-
ξοδο από την φυλακή της ΕΕ και το κελί του ευρώ.» 

 

Ταυτόχρονα λοιπόν µε τη µονοµερή διαγραφή του χρέους πρέπει να γίνει 

και η σύγκρουση / έξοδος από την ΕΕ και το ευρώ. Μα τότε ίσα το δί-

ληµµα «ευρώ ή δραχµή» γίνεται ζωτικό για τους επαναστάτες µαρξιστές. 

Αποκτά τη σηµασία και τη βαρύτητα ενός µεταβατικού  αιτήµα-

τος, µια βαρύτητα που είναι τόσο µεγάλη όσο και αυτή της µονοµερούς 

διαγραφής του χρέους και των εκτεταµένων κρατικοποιήσεων µε εργατι-

κό έλεγχο στα πλαίσια µιας σχεδιασµένης οικονοµίας, ακριβώς γιατί τα 

ζητήµατα είναι αλληλένδετα. Όποιος ζητά διαγραφή του χρέους και α-

ποχώρηση από την ΕΕ και την ευρωζώνη αναπόφευκτα αντιµετωπίζει το 
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δίληµµα ευρώ ή δραχµή, µέσα στα πλαίσια των όσων θέτει σαν µετα-

βατικά αιτήµατα προς τη συµµαχία της εργατικής τάξης µε τα φτωχά λα-

ϊκά στρώµατα.  

 

Τι σηµαίνει ότι «[η] διαγραφή του χρέους έχει την δική της λογική. Απαιτεί 

να παρθούν άµεσα µέτρα ενάντια στην απειλή  της κατάρρευσης»; Τέτοια 

µέτρα όπως η κρατικοποίηση χωρίς αποζηµίωση δεν µπορούν ασφαλώς 

να ληφθούν από µια αστική ή σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση και µε την 

έννοια αυτή η λογική της διαγραφής του χρέους είναι η λογική ενός µε-

ταβατικού αιτήµατος. Ας πάρουµε τώρα το ζήτηµα «ευρώ ή δραχµή» που 

είναι ουσιαστικά ένα ζήτηµα άµεσης σύγκρουσης µε την ευρωζώνη; Στην 

υποθετική περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνει από µια συντηρητική κυβέρ-

νηση (δεξιάς, ακροδεξιάς κ.λπ.) ασφαλώς δεν οδηγεί στη σωστή κατεύ-

θυνση, αλλά το πραγµατικό ερώτηµα είναι αν µια τέτοια κυβέρνηση 

µπορεί να οδηγηθεί σε µια σύγκρουση µε τον Ευρωπαϊκό ιµπεριαλισµό. 

Αυτό δεν αποτελεί σήµερα στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης και αν 

γίνει προϋποθέτει διαγραφή του χρέους µαζί µε τα άµεσα µέτρα της 

κρατικοποίησης και του εργατικού ελέγχου για να µην καταρρεύσει η οι-

κονοµία. Άρα η διαγραφή του χρέους και η σύγκρουση µε το ευρώ είναι 

δυο πλευρές του ίδιου µεταβατικού αιτήµατος. 

 

Παρότι τα δυο αιτήµατα οδηγούν συµµετρικά στα ίδια πολιτικά συµπε-

ράσµατα εντούτοις το ΕΕΚ επιµένει ότι το δίληµµα «ευρώ ή δραχµή» εί-

ναι ψευτοδίληµµα και εκβιασµός. Τον λόγο µας τον εξηγεί ο Σ. Μιχαήλ: 

 

«Η παραµονή στο σιδερένιο κλουβί της Ε.Ε. είναι αδύνατη. 

Αλλά και η επιστροφή πίσω στο Εθνικό Κράτος και το εθνικό 

νόµισµα, στις σηµερινές συνθήκες αναπτυγµένης καπιταλιστικής 

παγκοσµιοποίησης, δεν αποτελεί λύση. Η εθνικιστική εσωστρέ-

φεια αποτελεί ευλογία για την αναπτυσσόµενη άκρα δεξιά και 

συνταγή για οικονοµική και πολιτική καταστροφή.»
12

 

 

Αν το µοναδικό µεταβατικό αίτηµα των επαναστατών µαρξιστών ήταν η 

επιστροφή στη δραχµή, τότε κατά τον Σ. Μιχαήλ δεν θα διέφεραν σε τί-

ποτα από την ακροδεξιά. Πραγµατικά υπάρχουν σήµερα τµήµατα της δε-

ξιάς και της ακροδεξιάς που αναπτύσσουν µια «αντιµνηµονιακή» ρητο-

ρεία και / ή µια  ρητορεία ενάντια στην ΕΕ και την ευρωζώνη αλλά χωρίς 

καµιά συγκεκριµενοποίηση. Η Χρυσή Αυγή για παράδειγµα λέει: 

 

«Καταγγελία του µνηµονίου. Λογιστικός έλεγχος του δηµοσίου 

χρέους και όλων των δανειακών συµβάσεων από το 1974 µέχρι 
                                                 
12

  Σ. Μιχαήλ, «Η Ελλάδα και η παρακµή της Ευρώπης», 25/2/2012, εισήγηση στο συνέδριο του περι-

οδικού Critique, London School of Economics. 
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σήµερα και άρνηση πληρωµής του παράνοµου και επαχθούς 

χρέους […] Άµεση εθνικοποίηση των τραπεζικών ιδρυµάτων 

που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση µε την εγγύηση του ελλη-

νικού δηµοσίου και συγχώνευση των φαλιρισµένων ιδιωτικών 

τραπεζών σε µία ισχυρή εθνική τράπεζα. ∆ιαγραφή τραπεζικών 

χρεών των ελληνικών οικογενειών µε κοινωνικά κριτήρια […] 

Αποδέσµευση από διεθνείς οργανισµούς που δεν εξυπηρετούν τα 

εθνικά µας συµφέροντα. 

Ναι στην Ευρώπη των Εθνών, όχι στην Ευρώπη του κεφαλαίου 

και των τοκογλύφων.»
13

 

 

Το κόµµα των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» του Καµµένου: 

 

«Απαιτεί την κατάργηση του µνηµονίου και αρνείται να δεχτεί 

το επαχθές, παράνοµο χρέος που διαµορφώθηκε µε τοκογλυφι-

κά επιτόκια […] Πιστεύουµε στην Ενωµένη Ευρώπη της αλλη-

λεγγύης και της συνεργασίας, όπου όλα τα κράτη-µέλη είναι ισό-

τιµα, διατηρώντας την εθνική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια 

και αρνούµαστε τις λογικές και πρακτικές, που την έχουν µετα-

τρέψει σε όχηµα συµφερόντων των πιο ισχυρών χωρών και του 

παγκόσµιου τραπεζικού συστήµατος».
14

 

 

Εποµένως η άκρα δεξιά ζητά τη διαγραφή του «επαχθούς» τµήµατος του 

χρέους όπως και την καταγγελία του Μνηµονίου. Η Χρυσή Αυγή προχω-

ρεί ακόµα περισσότερο και ζητά την άµεση εθνικοποίηση των τραπεζών 

και τη διαγραφή των χρεών των νοικοκυριών µε «κοινωνικά κριτήρια». 

Για την έξοδο από το ευρώ δεν λέει κουβέντα για να µη τροµάξει τους 

«νοικοκυραίους» αφήνοντας να εννοηθεί ότι άλλο πράγµα η διαγραφή 

του «επαχθούς» τµήµατος του χρέους και η καταγγελία του Μνηµονίου 

και εντελώς άλλο πράγµα η έξοδος από το ευρώ ή ακόµα και από την ΕΕ. 

Φυσικά, η απάτη είναι ότι κάλλιστα µπορεί να ισχυρισθούν οι αστοί οι-

κονοµολόγοι ότι µε το κούρεµα και το PSI έγινε ήδη η διαγραφή του «ε-

παχθούς» τµήµατος του χρέους! Η ολοκληρωτική και µονοµερής δια-

γραφή του χρέους είναι εντελώς άλλο αίτηµα και γι’ αυτό αποτελεί α-

ναµφισβήτητα µεταβατικό αίτηµα των επαναστατών µαρξιστών.  

 

Αλλά τα µεταβατικά αιτήµατα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Όταν το δίληµ-

µα «ευρώ ή δραχµή» δεν τίθεται καν από την άκρα δεξιά τι κάνει το ΕΕΚ 

και τον Σ. Μιχαήλ να πιστεύουν ότι το αίτηµα της εξόδου από το ευρώ 

µπορεί να λειτουργήσει σαν «εθνικιστική εσωστρέφεια [που] αποτελεί ευ-

                                                 
13

  Χρυσή Αυγή, «Οι θέσεις µας».  
14

  Ανεξάρτητοι Έλληνες, «Ιδρυτική ∆ιακήρυξη». 
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λογία για την αναπτυσσόµενη άκρα δεξιά και συνταγή για οικονοµική και 

πολιτική καταστροφή»; 

 

Πως αποτελεί ευλογία ένα αίτηµα που συνάγεται από τα υπόλοιπα µε-

ταβατικά αιτήµατα των επαναστατών µαρξιστών σχετικά µε την αποχώ-

ρηση από την ΕΕ και την ευρωζώνη; Γιατί κινδυνολογεί το ΕΕΚ σχετικά 

µε «συνταγή για οικονοµική και πολιτική καταστροφή» και από πότε είναι 

έργο των επαναστατών µαρξιστών να συµβουλεύουν την αστική τάξη 

σχετικά µε το τι είναι καταστροφική πολιτική και τι δεν είναι; ∆εν ήταν 

το ΕΕΚ υπέρ του Αργεντινάζο και της εκδίωξης του ∆ΝΤ όταν εφάρµοζε 

µια παρόµοια πολιτική στην Αργεντινή; Καταστράφηκαν ο Ισηµερινός 

και η Τουρκία εκδιώχνοντας το ∆ΝΤ; Λέγοντας ότι η «απλή» έξοδος  

από την ευρωζώνη αποτελεί καταστροφή µε δραχµές – κουρελό-

χαρτα δεν είναι παρά µια αστική τοποθέτηση παρόµοια µε αυτή  

που εκφράζει στην κινδυνολογία της η κυβέρνηση Παπαδήµου 

και τα δυο µεγάλα κόµµατα. Από την άποψη αυτή το ΕΕΚ έχει απο-

µακρυνθεί από την ουσία του Μεταβατικού Προγράµµατος και τη θεωρία 

της ∆ιαρκούς Επανάστασης.  

 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές δεν µπορεί να υπάρξει µια «απλή» και 

οµαλή έξοδος από το ευρώ κάτω από τις σηµερινές συνθήκες. Πρώτον, 
δεν υπάρχουν οι πολιτικοί φορείς στη ρεφορµιστική αριστερά, τη δεξιάς 

ή την ακροδεξιά και της σοσιαλδηµοκρατία για να προβούν σε µια τέτοια 

κίνηση, εφόσον δεν το έχουν καν στα πολιτικά τους προγράµµατα και 

δεν το επιθυµούν. ∆εύτερον, ο λόγος που δεν το επιθυµούν είναι γιατί ξέ-

ρουν ότι οι η κοινωνική έκρηξη που θα προκληθεί θα είναι τεράστια και 

ανεξέλεγκτη και µπορεί να στραφεί στην αριστερά και µάλιστα στα πιο 

πρωτοποριακά της τµήµατα. Τρίτον, ο λόγος που δεν το επιθυµούν είναι 

γιατί δεν αποτελεί στρατηγική επιλογή της ντόπιας και της Ευρωπαϊκής 

αστικής τάξης που ξέρουν ότι θ’ αντιµετωπίσουν ανεξέλεγκτα ντόµινο 

και κοινωνικές εκρήξεις στον Ευρωπαϊκό νότο κι’ από εκεί στην καρδιά 

της ΕΕ, τη Γερµανία και τη Γαλλία. Τέταρτον, η δεξιά και η ακροδεξιά 

δεν µπορούν ν’ ακολουθούν κατά πόδας το ΚΚΕ που ήδη έχει υιοθετήσει 

τη γραµµή της σύγκρουσης µε την ευρωζώνη στα λόγια τουλάχιστον (κά-

τω από το καθεστώς της «λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας») και της δια-

γραφής του χρέους των νοικοκυριών µε κοινωνικά κριτήρια (µέχρι ετή-

σιο εισόδηµα 45.000 ευρώ). Η Χρυσή Αυγή υιοθετεί το πυροτέχνηµα της 

εθνικοποίησης των τραπεζών, που θα το ξεχάσει αύριο, αλλά δεν µπορεί 

να έρθει σε σύγκρουση µε την αστική τάξη που θεωρεί στρατηγική επι-

λογή το ευρώ.  

 

Μ’ αυτές τις εκτιµήσεις, η «συγκεκριµένη ανάλυση της συγκεκριµένης 

κατάστασης» µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η δεξιά και  η  ακροδε-
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ξιά δεν µπορούν να επωφεληθούν καθόλου από τα πυροτεχνήµα-

τα περί καταγγελίας του Μνηµονίου και διαγραφής του «επα-

χθούς» χρέους. Το ΕΕΚ και ο Σ. Μιχαήλ φοβούνται ότι µια εθνικά ε-

σωστρεφής πολιτική που θα καταλήξει σε έξοδο από το ευρώ και την υι-

οθέτηση της δραχµής µε τον συνακόλουθο πληθωρισµό (για µια ορισµέ-

νη χρονική περίοδο) µπορούν να ενισχύσουν τις εθνικιστικές και περισ-

σότερο ακόµα εσωστρεφείς τάσεις. Αυτή είναι, φυσικά, µια εκτίµηση. Αν 

η εκτίµηση είναι σωστή τότε η αριστερά θα βρεθεί αντικειµενικά στο πε-

ριθώριο ενώ ο τρόπος για να µην γίνει αυτό είναι να έχουµε το σωστό µε-

ταβατικό αίτηµα, δηλαδή την  πλήρη και µονοµερή διαγραφή του χρέους. 

Σπεύδουν να τονίσουν τα άµεσα µέτρα που είναι αναγκαία για να απο-

φευχθεί η «οικονοµική καταστροφή», δηλαδή εθνικοποίηση των τραπε-

ζών και των στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας κάτω από εργατικό έ-

λεγχο και σχεδιασµό της οικονοµίας. Μέρος όµως αυτών των αναγκαίων 

µέτρων σ’ ότι αφορά τις τράπεζες έχει υιοθετήσει και η Χρυσή Αυγή! 

∆εν είναι αυτό επικίνδυνη διολίσθηση στις θέσεις της Χρυσής Αυγής;  

 

Οι επαναστάτες µαρξιστές γνωρίζουν πως δεν είναι διότι για την Χρυσή 

Αυγή αυτό δεν είναι παρά πυροτέχνηµα και αφορά µόνο τις τράπεζες που 

έλαβαν κεφαλαιακή στήριξη. Αύριο µπορούν να µας πουν ότι οι περισ-

σότερες δεν έλαβαν ή απλά να το ξεχάσουν. Αλλά για τους επαναστάτες 

µαρξιστές αυτό είναι ένα κεντρικό µεταβατικό αίτηµα από το οποίο δεν 

µπορεί να γίνει η παραµικρή υποχώρηση. Αν και φυσικά δεν είναι επι-

κίνδυνη διολίσθηση στις θέσεις της Χρυσής Αυγής, ωστόσο αποτελεί πι-

θανό σηµείο παρανόησης από την εργατική τάξη και τους συµµάχους της 

στα λαϊκά στρώµατα. Τι κάνουµε τότε; Οδηγούµαστε σε ακόµα υψηλό-

τερες αφαιρέσεις: 

 

«Πρόγραµµα δράσης γύρω από µεταβατικές διεκδικήσεις για 

την συστηµατική κινητοποίηση των µαζών µέχρι την κατάληψη 

της εξουσίας από την εργατική τάξη.» 

 

∆εν µπορούµε να πούµε ότι αυτές οι µεταβατικές διεκδικήσεις έχουν 

πλήρως εξειδικευθεί στην Ανακοίνωση της ΚΕ του ΕΕΚ (24/3/2012). Το 

βασικό αίτηµα είναι βέβαια η διαγραφή του χρέους, οι εθνικοποιήσεις 

χωρίς αποζηµίωση κάτω από εργατικό έλεγχο 

 

«κι αναδιοργάνωση της οικονοµίας σχεδιασµένη σύµφωνα 

µε τις κοινωνικές ανάγκες κι όχι το καπιταλιστικό κέρδος. 
Τα κρίσιµα ερωτήµατα µπαίνουν αµέσως: Ποιος θα το κάνει; 

Ποια κοινωνική δύναµη; Ποια κυβέρνηση; Ποια εξουσί-
α; Σίγουρα όχι η κεφαλαιοκρατία κι οι αστοί πολιτικάντηδες ού-

τε µια αστική κυβέρνηση µέσα στα πλαίσια του συστήµατος, έ-
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στω κι αν βαφτιστεί «αριστερή» ή «λαϊκή». Μόνον η εργατική 

τάξη µε την στήριξη όλων των φτωχών λαϊκών στρωµάτων 
της πόλης και της υπαίθρου µπορεί να βγάλει την κοινωνία 

από το αδιέξοδο, κόβοντας µε το σπαθί της το γόρδιο δεσµό της 

αξεπέραστης κρίσης του καπιταλισµού, παίρνοντας στα χέρια 

της τις τύχες της ζωής της και τον πλούτο που παράγει, συντρί-

βοντας την εξουσία των από πάνω µε την εξουσία των από κά-

τω, την εργατική εξουσία.»
15

 

 

Φυσικά, αυτές οι αφηρηµένες γενικότητες είναι σωστές, έχουν τη θέση 

τους καταληκτικά σε µια ανακοίνωση για τις εκλογές –που αποσκοπεί 

στην εκπαίδευση και οργάνωση των µαζών και όχι την απλή καταµέτρη-

ση– αλλά δεν είναι µεταβατικά αιτήµατα. Ο πραγµατικός σκοπός µιας 

ανακοίνωσης της ΚΕ είναι να θέσει τα πραγµατικά αιτήµατα και όχι να 

µείνει στη φιλολογία της αφηρηµένης γενικότητας.  Ο πραγµατικός σκο-

πός είναι να συνθέσει το αφηρηµένο και το συγκεκριµένο συνοψίζοντας 

την µέχρι τώρα εµπειρία ώστε να καταστήσει συγκεκριµένη τη θεωρία 

κι’ από κει να ξαναπάει στην πραγµατικότητα των αγώνων έχοντας ε-

µπλουτίσει τη θεωρία, δηλαδή το µεταβατικό πρόγραµµα. Όταν όµως µια 

ανακοίνωση της ΚΕ καταλήγει ότι χρειάζεται «[π]ρόγραµµα δράσης γύρω 

από µεταβατικές διεκδικήσεις για την συστηµατική κινητοποίηση των µα-

ζών µέχρι την κατάληψη της εξουσίας» αυτό σηµαίνει ότι οι µεταβατικές 

διεκδικήσεις στο συγκεκριµένο, παραµένουν ακόµα ζητούµενο.  

 

Η γραµµή της ΟΚ∆Ε 

 

Η γραµµή της ΟΚ∆Ε είναι γεµάτη από συγχύσεις τόσο για τη σηµερινή 

κατάσταση όσο και για τα µεταβατικά αιτήµατα. Αναφέρεται σε δοσίλο-

γους και νέα χούντα παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι πάνω απ’ όλα η 

κρίση του Ευρωπαϊκού καπιταλισµού, µια κλασσική κρίση υπερ-

συσσώρευσης, έχει δηµιουργήσει µια σειρά ενδο – ιµπεριαλιστικές αντι-

θέσεις στην ΕΕ. Στην επιφάνεια των πραγµάτων έχουµε «δοσίλογους», 

«χούντα», «αποικία» κ.λπ. Στην πραγµατικότητα είναι η ανισόµετρη και 

συνδυασµένη ανάπτυξη σε συνάρτηση µε τη νοµισµατική ολοκλήρωση 

οι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από την κρίση του Ελληνικού καπι-

ταλισµού. 

 

Ο λόγος που οι επαναστάτες µαρξιστές δεν υιοθετούν τα δηµοφιλή συν-

θήµατα για δοσίλογους και νέα χούντα είναι γιατί δεν θέλουν να εγκλω-

βιστούν σε λαϊκοµετωπικά ή αντι-ιµπεριαλιστικά σχήµατα που δεν έχουν 

καµιά προοπτική για τον αγώνα της εργατικής τάξης. Αυτά τα συνθήµατα 
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  Ανακοίνωση για τις εκλογές, ΚΕ του ΕΕΚ, 24/3/2012. 



~ 56 ~ 

 

δεν είναι συµβατά µε τα αιτήµατα του Μεταβατικού Προγράµµατος, τα 

οποία η ΟΚ∆Ε υιοθετεί σε µεγάλο βαθµό µαζί µε το σηµαντικό αίτηµα 

της Συντακτικής Συνέλευσης. «Να µην γίνουµε δουλοπάροικοι» είναι ένα 

από τα κεντρικά συνθήµατα της ΟΚ∆Ε.
16

 Το ότι το σχέδιο της ΕΕ είναι 

να «κινεζοποιήσει» τη  χώρα είναι ένα άλλο πολιτικό συµπέρασµα της 

ΟΚ∆Ε.  

 

Πρέπει να είναι κανείς πολύ κακός αστός οικο-

νοµολόγος για να µην καταλαβαίνει ότι η αύ-

ξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας αλ-

λά και της ζώνης του ευρώ δεν είναι ζήτηµα 

µείωσης των µισθών αλλά ζήτηµα της ίδιας της 

υπάρχουσας καπιταλιστικής διάρθρωσης στην 

ΕΕ. Η ΕΕ δεν είναι ανταγωνιστική απέναντι 

στις ΕΠΑ. Πως σκοπεύει να γίνει πιο ανταγωνιστική; Μειώνοντας τους 

µισθούς και εξαθλιώνοντας τις µάζες του Ευρωπαϊκού νότου; Αγνοεί η 

ΕΕ ότι αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές κοινωνικές εκρήξεις και πιθανή 

κατάρρευσή της; Πέρα απ’ αυτά η επιστροφή στη «δουλοπαροικία» δεν 

είναι δυνατή στη φάση του ιµπεριαλισµού όπως δεν είναι και οι διάφορες 

µορφές αποικιοκρατίας νέου τύπου.  

 

«Χρειαζόµαστε πρόγραµµα, οργάνωση, ένα σχέδιο αγώ-

νων. Κάθε µέρα που χάνουµε, µεγαλώνει και η δική µας ευ-

θύνη για όσα δεν κάνουµε για να σταµατήσουµε αυτούς που 

µας καταστρέφουν. Πρέπει να παλέψουµε παντού, ενισχύοντας 

τη δική µας οργάνωση και αλληλεγγύη. […]  Μπορούµε, όπως 

ανατρέψαµε τον Τσολάκογλου–Παπανδρέου και οι ρουµάνοι ερ-

γαζόµενοι τον δικό τους κουίσλινγκ, να τσακίσουµε τα αστικά 

κόµµατα, των τραπεζών, της Τρόικας, της Ε.Ε., να επιβάλλουµε 

τις δικές µας λύσεις, ν’ ανοίξουµε τον δρόµο για τον Σοσιαλι-

σµό.» 

 

 Τι σηµαίνει όµως «χρειαζόµαστε πρόγραµµα» ή «µεταβατικά αιτήµατα» 

όπως λέει το ΕΕΚ; ∆εν έχει η ΟΚ∆Ε αυτό το πρόγραµµα; ∆εν έχει το 

ΕΕΚ αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα; Αυτά µένουν να προσδιορισθούν και 

παρόλα αυτά οι δυο οργανώσεις κατεβαίνουν στις εκλογές; Η ΟΚ∆Ε δεν 

προσφέρει υπηρεσίες στην εργατική τάξη όταν µιλά για «Τσολάκογλου – 

Παπανδρέου» αλλά κάνει µια σηµαντική παρατήρηση όταν λέει ότι τον 

ανατρέψαµε. Οι κοινωνικές αντιστάσεις εν µέρει δηµιούργησαν το πλαί-

σιο µέσα στο οποίο καµιά µονοκοµµατική κυβέρνηση δεν µπορούσε πλέ-

ον να διαχειρισθεί τα προβλήµατα κι’ έγινε απαραίτητη η προσφυγή στην 

                                                 
16

  Εκλογική ∆ιακήρυξη της ΟΚ∆Ε. 
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κυβέρνηση «εθνικής συνεννόησης». Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η  

εργατική τάξη  και  οι σύµµαχοί της στα φτωχά λαϊκά στρώµατα 

έχουν αποτινάξει από πάνω τους όλες τις αυταπάτες σχετικά µε 

τις «αντιµνηµονιακές δυνάµεις», τα «εθνικά µέτωπα» κ.λπ. Αυτή 

είναι η πραγµατική ταξική κατάσταση και πρέπει να την κατανοήσουµε, 

να την αναλύσουµε παραπέρα, αν πρόκειται να έχουµε στ’ αλήθεια ένα 

Μεταβατικό Πρόγραµµα εξειδικευµένο στις σηµερινές συνθήκες.  

 

Φυσικά, το Μ-Λ ΚΚΕ και το ΚΚΕ (µ-λ) τραβάνε αυτή τη διαπίστωση 

στο άλλο άκρο και φαντάζονται ότι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώ-

µατα δεν είναι ικανά να κατανοήσουν παρά µόνο ένα χονδρικό «αντι – 

ιµπεριαλιστικό» πρόγραµµα στο οποίο χωράνε κάθε λογής «αντιµνηµο-

νιακοί», «αντι-χουντικοί» κι’ όσοι είναι ενάντια στους «δοσίλογους» σ’ 

αναλογία µε την παλιά Λαϊκοδηµοκρατική Ενότητα (Λ∆Ε) πριν 35 χρό-

νια! Οι επαναστάτες µαρξιστές κατανοούν ότι η συνειδητότητα της εργα-

τικής τάξης είναι σήµερα σε ψηλότερο επίπεδο απ’ εκείνο της «αντι – ι-

µπεριαλιστικής» πάλης που υποβιβάζει τους αγώνες στο αστικοδηµοκρα-

τικό επίπεδο όταν το κυρίαρχο ζήτηµα είναι η κρίση του Ευρωπαϊκού 

καπιταλισµού στο ιµπεριαλιστικό του στάδιο και η αναγκαιότητα για µια 

κυβέρνηση των εργαζοµένων. Πιστεύουµε ότι η ΟΚ∆Ε κλείνει µε σωστό 

τρόπο την Απόφασή της: 

 

«[…] πρέπει να χτίσουµε µια νέα επαναστατική δύναµη, τη 

µόνη εγγύηση για να συγκρουστούµε αποτελεσµατικά µ’ αυτό το 

σύστηµα, τους υπηρέτες και το κράτος του». 

 

Με παρόµοιο τρόπο κλείνει την Ανακοίνωση της ΚΕ του και το ΕΕΚ: 

 «Πρόγραµµα δράσης γύρω από µεταβατικές διεκδικήσεις 

για την συστηµατική κινητοποίηση των µαζών µέχρι την κα-

τάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη. Οργάνωση της 
µαχόµενης εµπροσθοφυλακής του εργατικού –λαϊκού κινή-

µατος σε εργατικό επαναστατικό Κόµµα. ∆ιεθνιστική πάλη µε 

τους εργάτες κι όλους τους καταπιεσµένους στην Ευρώπη, στην 

περιοχή µας και σε όλο τον Κόσµο για την παγκόσµια σοσιαλι-

στική επανάσταση - Εµπρός για µια εργατική επαναστατική ∆ιε-

θνή, την Τέταρτη ∆ιεθνή!» 

  

Η αναγκαιότητα για ένα νέο επαναστατικό κόµµα που να οργανώσει την 

πρωτοπορεία της εργατικής τάξης είναι, φυσικά, το µεγάλο ζητούµενο 

της εποχής µας. Την αναγκαιότητα αυτή τη συµµερίζονται όλοι οι αγωνι-

στές της επαναστατικής αριστεράς όπως και πολλοί άλλοι αγωνιστές που 

είναι εγκλωβισµένοι στα ρεφορµιστικά κόµµατα. Για την αριστερά πέραν 
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του ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΚ∆Ε δεν αναφέρει τίποτε. Το ΕΕΚ είναι πιο 

συγκεκριµένο: 

 

«Πολλές οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συ-

γκροτήσανε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το πρόγραµµα της, όµως, αποτέ-

λεσµα συµβιβασµών που θυµίζουν έναν ΣΥΡΙΖΑ σε µικρογρα-

φία, θεωρεί πρόωρο να θέσει ζήτηµα πάλης για εργατική εξου-

σία. Θέτει µόνο ζήτηµα «αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επί-

θεσης ΕΕ, ∆ΝΤ, κυβέρνησης, κεφαλαίου» σαν απαραίτητη 

«προϋπόθεση» (αποφεύγεται η κακιά λέξη «στάδιο») για να «ω-

ριµάσει η συνείδηση των µαζών» και «να ανοίξει ο δρόµος 

προς την επανάσταση, την εργατική εξουσία-δηµοκρατία κλπ.». 

Μιλάει για «ανατροπή της κυβέρνησης του µαύρου µετώπου 

ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ» αλλά κουβέντα για το ποια κυβέρνηση και 

ποια εξουσία θα την διαδεχτούν –πράγµα ιδιαίτερα σοβαρό, κα-

θώς, µάλιστα, κάποιες συνιστώσες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φλερτάρουν 

ανοιχτά µε την ιδέα της «αριστερής κυβέρνησης». Ζητάει «έξο-

δο από το ευρώ, ρήξη και αποδέσµευση από την ΕΕ» αλλά κου-

βέντα για ποια εναλλακτική διεθνιστική προοπτική υπάρχει µετά 

από µια τέτοια ρήξη, αφήνοντας έτσι στην πλήρη ασάφεια το τι 

διαχωρίζει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τους διάφορους δεξιούς ή «δη-

µοκράτες» εθνικιστές τύπου Καζάκη που λένε τα παρόµοια. Οι 

ουσιαστικές αυτές διαφορές στρατηγικού-προγραµµατικού χα-

ρακτήρα δεν επιτρέπουν ένα εκλογικό µπλοκ του ΕΕΚ µε την 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Κάτι τέτοιο θα ήταν καιροσκοπικό. ∆εν θα ήταν 

συµβολή στην ενότητα δράσης πάνω σε αρχές αλλά συµβολή 

στην σύγχυση που θα χειροτέρευε την  γενικότερη σύγχυση.» 

 

Φυσικά το ΕΕΚ δεν αρνείται την ιδέα του Ενιαίου Μετώπου στη βάση 

της ιδέας ότι χτυπάµε µαζί αλλά βαδίζουµε χώρια. 

 

«Ποτέ το ΕΕΚ δεν αρνήθηκε ούτε αρνείται την ενότητα στην 

δράση όλων των δυνάµεων της Αριστεράς σε κάθε καυτό ζήτη-

µα που αφορά τα θύµατα του κεφαλαίου ούτε την ανάγκη ε-

νός Ενιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης, όλων των οργα-

νώσεών της µε διατήρηση του ανεξάρτητου χαρακτήρα και προ-

γράµµατός της καθεµιάς οργάνωσης και συλλογικότητας,  ενά-

ντια στον κοινό ταξικό εχθρό. Στην συγκεκριµένη, όµως, εκλο-

γική µάχη άλλο είναι το ζητούµενο: ο προδοµένος κι οργισµένος 

λαός θέλει να τιµωρήσει τους υπαίτιους της κοινωνικής συµφο-

ράς του αλλά δεν βλέπει ακόµα µια εναλλακτική διέξοδο και 

προπαντός µια εναλλακτική πρόταση εξουσίας.» 
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Όπως λέει και το ΚΚΕ ποτέ η ανεξαρτησία των οργανώσεων δεν εµπόδι-

σε να γίνουν µαζικές διαδηλώσεις κ.λπ. «Στην συγκεκριµένη, όµως, εκλο-

γική µάχη άλλο είναι το ζητούµενο». Το ζητούµενο είναι πραγµατικά µια 

εναλλακτική πρόταση εξουσίας αλλά είναι αµφίβολο αν το ζήτηµα της 

εργατικής εξουσίας είναι στην ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη 

είναι εκείνα τα µεταβατικά αιτήµατα που οδηγούν µε τον καλύτερο δυνα-

τό τρόπο στον στόχο της εργατικής εξουσίας. Οι επαναστάτες µαρξιστές 

τονίζουν ότι ο στόχος αυτός είναι η µοναδική αξιόπιστη απάντηση στη 

σηµερινή κρίση του Ευρωπαϊκού καπιταλισµού. Τονίζουν ότι για να γίνει 

αυτό χρειάζεται µια σειρά από µεταβατικά αιτήµατα που να απαρτίζουν 

ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα προς τον συγκεκριµένο στόχο. Τονίζουν 

επίσης ότι βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο στην οποία η εργατι-

κή τάξη µε τους συµµάχους της δεν είναι ακόµα έτοιµη να κυβερνήσει 

αλλά ούτε και η αστική τάξη µπορεί να συνεχίσει να κυβερνά µε τον πα-

λιό τρόπο. Αυτός είναι ο κλασσικός ορισµός της προεπαναστατικής κα-

τάστασης που έχει δώσει ο Τρότσκυ. Από τη φύση της µια προεπαναστα-

τική κατάσταση είναι ρευστή, έχει τη διαλεκτική της όπως όλα τα προ-

τσές και δεν επιτρέπονται «αριστερά» ή «δεξιά» σφάλµατα.  

 

Πολλά εξαρτώνται πραγµατικά από α) τη συγκρότηση ενός επαναστατι-

κού φορέα µετά τις εκλογές και β) το σωστό εναλλακτικό πρόγραµµα ε-

ξουσίας που θ’ αναζητήσουν οι εργαζόµενοι µετά τις εκλογές.  

 

Η στάση του κεντρισµού 

 

Υπάρχουν ορισµένες απόψεις που τείνουν να θεωρητικοποιήσουν την έν-

νοια της Αριστεράς γενικά, τους λόγους για τους οποίους εµφανίζει «α-

θροιστικά» δηµοσκοπικά ποσοστά κ.λπ.  

 

«Έτσι, ο δεύτερος λόγος για την αντοχή της Αριστεράς στην Ελ-

λάδα είναι ότι είχε επιβιώσει µέσα στις δεκαετίες του '80 και του 

'90 η Αριστερά της Αριστεράς, είτε µε ανένταχτους αγωνιστές 

στα Πανεπιστήµια και στους χώρους δουλειάς, αλλά και µε τη 

µορφή των οργανωµένων δυνάµεων της επαναστατικής Αριστε-

ράς. Το γεγονός ότι είχαµε διαρκώς τρεις πόλους της Αριστεράς 

– το ΚΚΕ, το ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και την επαναστατική Αριστερά – 

δηµιουργούσε διαρκώς έναν ανταγωνισµό προς τα Αριστερά, 

που δεν επέτρεπε να γίνουν ανέξοδα δεξιές προδοσίες. ∆εν υ-

πάρχει άλλος λόγος που ο ΣΥΝ δεν έγινε αριστερό αξεσουάρ του 

ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει µε το ότι έβλεπε πάντα δυνάµεις στα Α-

ριστερά του που δεν µπορούσε να τους αφήσει ελεύθερο το πε-

δίο. Αντίστοιχα, το ΚΚΕ αναγκάστηκε να µπει µέσα σε κύµατα 

καταλήψεων στα Πανεπιστήµια, επειδή υπήρχε η αντικαπιταλι-
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στική Αριστερά που έπαιρνε πρωτοβουλίες και το έσερνε προς 

τα Αριστερά. Αντίθετα λοιπόν µε τις εύκολες εκκλήσεις για “ε-

νότητα της Αριστεράς”, σε µεγάλο βαθµό η “διάσπαση” της Α-

ριστεράς ήταν αυτή που την κράτησε όρθια µέσα στις τελευταίες 

δύο δεκαετίες. Η ενότητα στη δράση επιβλήθηκε επειδή η αντι-

καπιταλιστική Αριστερά είχε την οργανωτική ανεξαρτησία 

της.»
17

 

 

Η άποψη ότι ο χώρος της «αντικαπιταλιστικής» αριστεράς κράτησε όρθια 

την Αριστερά είναι οµολογουµένως µια πρωτότυπη αντίληψη! Ξεχνά ω-

στόσο τη µεγάλη δύναµη του ρεφορµισµού, τη στρατηγική του να δίνει 

τους εύκολους κι’ ανέξοδους αγώνες, τη σχεδόν ολοκληρωτική κι’ από-

λυτη ηγεµονική του παρουσία στο εργατικό κίνηµα που είναι κι’ αυτή 

που µετρά σε τελική ανάλυση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωµάτωσε διάφορες δυνά-

µεις της «αντικαπιταλιστικής» αριστεράς και χάνει αρκετές απ’ αυτές 

σήµερα επειδή έχει γίνει φανερό ότι δεν µπορεί ν’ αναπτυχθεί σοβαρή 

επαναστατική πάλη µέσα στην ΕΕ και το ευρώ χωρίς πλήρη διαγραφή 

του χρέους κι’ όχι «αναστολή πληρωµών» , διαγραφή του «επαχθούς 

χρέους» και τα διάφορα πυροτεχνήµατα κι’ ηµίµετρα των λεγόµενων «ε-

πιτροπών λογιστικού ελέγχου». Το ΚΚΕ γίνεται αντιµνηµονιακό και εί-

ναι υπέρ της διαγραφής του χρέους (όταν γίνει η «λαϊκή εξουσία και οι-

κονοµία») όχι γιατί πιέζεται απ’ τα αριστερά αλλά γιατί πιέζεται από τα 

δεξιά. Γιατί έχει κατανοήσει τη µικροαστική φύση του πρώην «κινήµατος 

των αγανακτισµένων» και γιατί βλέπει τη µετατόπιση της αντιµνηµονια-

κής διάθεσης προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά. Ας δούµε µια άλλη 

διαπίστωση: 

 

«Η ∆ηµοκρατική Αριστερά του Κουβέλη ιδρύθηκε τον Ιούνη του 

2010 ακριβώς µε βάση αυτές τις εκκλήσεις του Τσίµα και του 

Κύρκου. Το γεγονός ότι ακόµα και αυτό το κόµµα έχει επιλέξει 

να ψηφίσει ενάντια στα Μνηµόνια και ενάντια στην συγκυβέρ-

νηση, είναι απόδειξη της ισχυρής έλξης προς τα Αριστερά που 

επιβάλλει το κίνηµα, και όχι ότι τα στελέχη του Κουβέλη δεν εί-

ναι πρόθυµα. […] Σε κάθε περίπτωση, η άρχουσα τάξη επιλέγει 

να πιέσει ένα κοµµάτι της Αριστεράς, κάποιες φορές πριµοδο-

τώντας ένα άλλο, επειδή γνωρίζει πως αριστερά του ΚΚΕ και 

του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ένα ευρύτερο αντικαπι-

ταλιστικό δυναµικό και αν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πειθαρχή-

σουν, είναι σίγουρο ότι οι αντικαπιταλιστές δεν θα πειθαρχή-

σουν δύο φορές. Κάθε φορά που η Αριστερά άντεχε, το αποτέλε-

σµα γύρναγε σε βάρος των από πάνω. Ο Βενιζέλος αναγκάστηκε 
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  Ν. Λούντος, «Η Αριστερά στο στόχαστρο», 24/3/2012, Σοσιαλισµός από τα Κάτω. 
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να είναι αυτός που µπλοκάρισε την κατάργηση του άρθρου 16 

για τα δηµόσια Πανεπιστήµια, ως αποτέλεσµα του κινήµατος 

των καταλήψεων. Η προεκλογική εκστρατεία του ΓΑΠ µε το πε-

ρίφηµο “λεφτά υπάρχουν” δεν ήταν απλά πολιτικαντισµός. Ή-

ταν αποτέλεσµα της πίεσης από τα Αριστερά και µοναδικός τρό-

πος µε τον οποίο το ΠΑΣΟΚ µπορούσε να ξαναπάρει τον πολι-

τικό έλεγχο, ένας τρόπος όµως που κόστισε πάρα πολύ στη στα-

θερότητα του ελληνικού καπιταλισµού τους επόµενους µήνες.»
18

 

 

Εδώ ίσα – ίσα είναι που το ΣΕΚ δεν κατανοεί ούτε τη φύ-

ση της ∆ΗΜΑΡ ούτε βέβαια το γεγονός ότι η ρεφορµι-

στική αριστερά πάντα θα είναι διαθέσιµη να συµπράξει 

µε τις επιλογές της αστικής τάξης: Όχι ασφαλώς στα 

πλαίσια µιας συγκυβέρνησης µε τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ 

αλλά στον ρόλο της σαν «ισχυρής αντιπολίτευσης» που είναι ο µοναδικός 

κι’ αποκλειστικός ρόλος που διεκδικεί το ΚΚΕ για τον εαυτό του. Η Πα-

παρήγα το έχει πει εξάλλου ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΣΥΝ δεν έχει διαφο-

ρετικό ρόλο ή διαφορετικές επιδιώξεις. Και δεν είναι βέβαια η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ αυτή που φοβάται η αστική τάξη αλλά κυρίως µια µαζική διάλυση 

της ρεφορµιστικής αριστεράς που µεγάλα κοµµάτια της θα µπορούσαν ν’ 

αδρανοποιηθούν πολιτικά (κοινώς να πάνε σπίτι τους) ή να κατευθυν-

θούν σε κάθε λογής νέα κόµµατα της αριστεράς όπως έγινε π.χ. µε το 

ΝΑΡ. Η ισχυρή ρεφορµιστική αριστερά είναι η καλύτερη εγγύηση για την 

αστική τάξη που θα εφαρµόζει την πολιτική της έχοντας απέναντί της µια 

«ισχυρή αντιπολίτευση» που θα ρίχνει πυροτεχνήµατα, θα βγάζει δεκάρι-

κους λόγους, θα κάνει 24ωρες απεργίες µια στο τόσο κ.λπ.  

 

Το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν ασφαλώς τις αυταπάτες τους: 

 

«Η αντικαπιταλιστική αριστερά πρέπει να δώσει τις δυνάµεις 

της ώστε η σηµερινή κρίση της σοσιαλδηµοκρατίας να φτάσει 

µέχρι το λογικό της αποτέλεσµα. Το ιδεολογικό και πολιτικό άλ-

µα που έχει κάνει ήδη η εργατική τάξη να γίνει και οργανωτικό 

πέρασµα στη πλευρά της αντικαπιταλιστικής πάλης.» 

 

Αυτό το ερµηνεύει κανείς όπως θέλει. Από τον εισοδισµό στη σοσιαλδη-

µοκρατία (µε τη στενή έννοια που δίνει ο αρθρογράφος, δηλαδή ΠΑ-

ΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ κ.λπ.) µέχρι την ένταξη των έντιµων αγωνιστών της στο 

ενιαίο µέτωπο κι’ από εκεί σε µια επαναστατική οργάνωση της πρωτοπο-

ρείας. Αν και υπάρχουν έντιµοι αγωνιστές σε όλους τους χώρους η δική 

µας εκτίµηση είναι ότι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ (µαζί φυσικά µε τη ∆Η-
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  Ν. Λούντος, «Η Αριστερά στο στόχαστρο», 24/3/2012, Σοσιαλισµός από τα Κάτω. 
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ΜΑΡ και τα ΠΑΣΟΚογενή µορφώµατα Κατσέλη, ∆ηµαρά κ.λπ.) έχουν 

χαθεί για την υπόθεση της εργατικής τάξης. Η πρόσκληση των επανα-

στατών µαρξιστών σε Ενιαίο Μέτωπο έχει πια την αναγκαστική συνθήκη 

για την αποκάλυψη του ρεφορµιστικού και προδοτικού ρόλου αυτών των 

κοµµάτων κι’ οργανώσεων και το κάλεσµα για ένα ανεξάρτητο κόµµα 

της εργατικής τάξης και των συµµάχων της στα φτωχά λαϊκά στρώµατα. 

 

Τι λέει από τη µεριά της η ΑΝTΑΡΣΥΑ; 

 

«Χρειάζεται να δώσουµε τη µάχη για νικήσει η ελπίδα, να ανοί-

ξει ένας άλλος δρόµος, για την ανατροπή κάθε επίδοξου διαχει-

ριστή της πολιτικής κεφαλαίου-ΕΕ-∆ΝΤ, την αποδέσµευση από 

ευρώ-ΕΕ, το πέρασµα των τραπεζών στο δηµόσιο µε κοινωνικό 

έλεγχο και την αναδιανοµή του πλούτου. Να µην επιτρέψουµε 

λοιπόν να έρθουν ξανά ενισχυµένα τα κόµµατα του κεφαλαίου 

για να συγκυβερνήσουν προχωρώντας στις επιθέσεις. Ούτε να 

επικρατήσουν οι αυταπάτες ότι µπορεί η αριστερά να διαχειρι-

στεί µε δικιά της κυβέρνηση αυτό το άθλιο σύστηµα.»
19

 

 

Εποµένως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν αναφέρεται σε µια «κυβέρνηση της Αρι-

στεράς» που θα διαχειρισθεί το καπιταλιστικό σύστηµα (όπως λέει η α-

νακοίνωση της ΚΕ του ΕΕΚ) αλλά από την άλλη µιλά µόνο για «πέρασµα 

των τραπεζών στο δηµόσιο µε κοινωνικό έλεγχο και την αναδιανοµή του 

πλούτου», που συνιστά στην ουσία µια κεϋνσιανή πολιτική που δεν είναι 

βέβαια καθόλου αντικαπιταλιστική. Η «κυβέρνηση της Αριστεράς» είναι 

ωστόσο ένα πολύπλοκο ζήτηµα. Σε άλλη ευκαιρία η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

γράφει: 

 

 « Οι «πολιτικοί άξονες» που προτείνει η 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι εκείνο το αντικαπιταλι-

στικό µεταβατικό πλαίσιο διεκδικήσεων 

που πιστεύουµε ότι πηγάζει από τις ανά-

γκες της ζωής, του συσχετισµού δύναµης 

και των συµφερόντων των εργαζόµενων. 

Είναι «πολιτικοί στόχοι» 

που  συγκρούονται µε το κεφάλαιο, τη 

στρατηγική και την ιδιοκτησία του και δεν 

είναι «πολιτικοί στόχοι εντός του συστή-

µατος», όπως υποστηρίζει το άρθρο[του Ριζοσπάστη, 

21/3/2012, σελ. 12, ΣτΣ]. Την ίδια στιγµή, µπορούν να ενώσουν 

ταξικά και αγωνιστικά τους εργαζόµενους. Υποστηρίζουµε ότι 
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  Ανακοίνωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ 11/4/2012, «Και στις 6 Μάη να ακουστεί η φωνή της αντίστασης και της 

αντικαπιταλιστικής ανατροπής».  
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στο σύνολό τους και σταθερά µπορούν να εφαρµοστούν µόνο 

από µια επαναστατική εξουσία και κυβέρνηση των εργαζοµέ-

νων. Ωστόσο, ριζοσπαστικές κατακτήσεις µπορεί να επιβληθούν 

εν µέρει και σχετικά σε αστικές ή µικροαστικές κυβερνήσεις στο 

έδαφος του καπιταλισµού, κάτω από το µαζικό εκβιασµό ενός 

ενωτικού αγωνιστικού µετώπου ρήξης και ανατροπής, µε καρ-

διά ένα ταξικά ανασυγκροτηµένο εργατικό κίνηµα -όπως επι-

βλήθηκε για παράδειγµα το 8ωρο και µάλιστα σε συνθήκες µε-

γάλων καπιταλιστικών κρίσεων του παρελθόντος. […] Πουθενά 

δεν «βγαίνει από τα συµφραζόµενα», ούτε από την επιστολή, 

ούτε από τις προγραµµατικές θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ό-

τι απαιτείται «προφανώς µια κυβέρνηση διαχείρισης», όπως 
σκόπιµα διαστρεβλώνει το άρθρο του Ριζοσπάστη, επιχειρώ-

ντας να χρεώσει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ απόψεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Όσον αφορά διαχειριστικές ή φιλο-ΕΕ θέσεις άλλων δυνά-

µεων, ευχής έργο θα ήταν η συµβολή και του ΚΚΕ στην ηγεµο-

νία των αντικαπιταλιστικών αντιιµπεριαλιστικών και διεθνιστι-

κών θέσεων µέσα στην Αριστερά και στο µαζικό κίνηµα.»
20

 

 

Θα πρέπει να κάνουµε ορισµένες παρατηρήσεις σ’ αυτές τις διαπιστώσεις 

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που δόθηκαν σαν ανταπάντηση στο άρθρο του «Ριζο-

σπάστη» (21/3/2012). Ας ξεκινήσουµε µε τη φύση των µεταβατικών αι-

τηµάτων: «Το αντικαπιταλιστικό µεταβατικό πλαίσιο διεκδικήσεων που 

πιστεύουµε ότι πηγάζει από τις ανάγκες της ζωής, του συσχετισµού δύνα-

µης και των συµφερόντων των εργαζόµενων».  

 

Ως ένα βαθµό αυτό είναι σωστό αλλά δεν σηµαίνει ότι το µεταβατικό 

πλαίσιο είναι πλήρως προσαρµοσµένο στα «συµφέροντα» των εργαζοµέ-

νων και τον «συσχετισµό δύναµης» όπως τον καταλαβαίνει ο καθένας. Ο 

σκοπός των µεταβατικών διεκδικήσεων είναι να εκπαιδεύσουν και να δι-

απαιδαγωγήσουν στην κατανόηση των αντικειµενικών τάσεων της επο-

χής µας είτε αυτές είναι άµεσα και εµπειρικά κατανοητές είτε όχι: 

 

«Η 4η ∆ιεθνής δεν παραµερίζει σαν άχρηστο το πρόγραµµα των 

παλιών “µίνιµουµ” διεκδικήσεων, στο βαθµό που αυτές τουλά-

χιστον έχουν διατηρήσει ένα µέρος από τη ζωτική τους σηµασία. 

Ακούραστα, υπερασπίζει τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις 

κοινωνικές κατακτήσεις των εργατών. Πραγµατοποιεί όµως, 

αυτή την καθηµερινή δουλειά µέσα στα πλαίσια µιας ορθής, επί-

καιρης, δηλαδή επαναστατικής προοπτικής. Στο µέτρο που οι 

παλιές µερικές “µίνιµουµ” διεκδικήσεις των µαζών έρχονται σε 
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  «Απάντηση της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΚΚΕ», 1/4/2012. 
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σύγκρουση µε τις καταστροφικές και αποσυνθετικές τάσεις του 

καταρρέοντος καπιταλισµού -κι αυτό συµβαίνει σε κάθε βήµα- η 

4η ∆ιεθνής προβάλλει ένα σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσε-
ων, που η ουσία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι πάντα ολοένα 

και πιο ανοιχτά και πιο αποφασιστικά αυτές στρέφονται ενάντια 

στην ίδια τη βάση του αστικού καθεστώτος. Το παλιό “µίνιµουµ 

πρόγραµµα” το αντικαθιστά το µεταβατικό πρόγραµµα που έ-

χει για σκοπό του τη συστηµατική κινητοποίηση των µαζών για 

την προλεταριακή επανάσταση.»
21

 

 

Σκοπός των µεταβατικών διεκδικήσεων δεν είναι να θέσουν στην ηµερή-

σια διάταξη ένα πρόγραµµα εξουσίας όπως το αντιλαµβάνονται το ΚΚΕ 

και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά µια σειρά µεταβατικών διεκδικήσεων που οδηγούν 

µε λογική ακρίβεια σ’ ένα και µόνο στόχο, τη συστηµατική κινητοποίηση 

των µαζών για την επανάσταση. ∆εν είναι σκοπός των µεταβατικών διεκ-

δικήσεων, όπως λέει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 

 

 «[Ε]κτίµηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ότι η πρότα-

σή της για µια κοινή αριστερή δράση στα πλαίσια 

ενός αγωνιστικού µετώπου ρήξης και ανατροπής 

δεν «ακυρώνει στην πράξη» καµία «στρατηγική για το σοσιαλι-

σµό» και κανενός κόµµατος της Αριστεράς. Αντίθετα, δηλώσαµε 

ότι: «…επιβάλλει την αυτοτέλεια της κάθε ξεχωριστής δύναµης. 

Το ΚΚΕ µπορεί να προβάλει την προοπτική της "λαϊκής εξουσί-

ας και οικονοµίας". Ο ΣΥΡΙΖΑ, την "αριστερή προοδευτική κυ-

βέρνηση". Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα προβάλει τη δική της προοπτι-

κή: την κοινωνική επανάσταση και τη νέου τύπου εργατική 

εξουσία προς το σοσιαλισµό και κοµµουνισµό της εποχής µας». 

Η εργατική τάξη και ο λαός, µέσα από την εµπειρία των αγώ-

νων τους, θα αποφασίσουν ποια προοπτική είναι η πιο σωστή». 

 

Αν για µια στιγµή ο λαός παρασυρθεί από τον ρεφορµισµό και θεωρήσει 

σαν σωστό το πρόγραµµα και τις θέσεις ταχτικής του ΚΚΕ τότε αυτό το 

«αγωνιστικό µέτωπο ρήξης και ανατροπής» θα στραφεί ενάντια στην ερ-

γατική τάξη ενώ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα έχει δεχτεί να το ακολουθήσει στα 

πλαίσια της «ενότητας». Αλλά η  «ενότητα» δεν λειτουργεί µ’ αυτόν τον 

τρόπο, δεν λειτουργεί µε την υποταγή στην  «ενότητα» των ρεφορµιστών 

και την ενσωµάτωση των δυνάµεων του επαναστατικού µαρξισµού σε 

µια «ισχυρή αντιπολίτευση» -αν και ξεκάθαρα αυτό επιδιώκει ο κεντρι-

σµός. Όσο για τον «σοσιαλισµό και κοµµουνισµό της εποχής µας», χωρίς 

να ξέρουµε ποιος είναι αυτός (προφανώς τα εργατικά συµβούλια και ο 
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  Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4
ης

 ∆ιεθνούς. 
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καθολικός σχεδιασµός της οικονοµίας;) θα πρέπει να τονίσουµε ότι δεν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε µια µόνο χώρα, σαν την Ελλάδα αλλά α-

φορά την Ευρωπαϊκή και παγκόσµια επανάσταση.  

 

Το «αγωνιστικό µέτωπο ρήξης και ανατροπής» που πρότεινε η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ, δηλαδή η ενότητα όλων των ρεφορµιστών και κεντριστών όπου θα 

καθορίζεται «ελεύθερα» ποια σοσιαλιστική ή κοµµουνιστική (!) προο-

πτική είναι «πιο σωστή» (!) είναι ένα µεγάλο προγραµµατικό σφάλµα. 

∆εν είναι απλά σφάλµα ταχτικής στη συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου, 

αλλά ένα µεγάλο προγραµµατικό σφάλµα. Μπορεί ασφαλώς να το 

θεωρήσει κανείς εκλογικό κάλεσµα ή εκλογικό πυροτέχνηµα ανάλογα µε 

το πόσο φιλύποπτος είναι, αλλά αυτό καθορίζει µε τη σειρά του τα ίδια 

τα µεταβατικά αιτήµατα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που περιορίζονται στα όρια 

της κεϋνσιανής διαχείρισης όσο κι’ αν διατείνεται το αντίθετο.  

 

Περιορίζεται όπως είδαµε στην εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµα-

τος και την «αναδιανοµή» του πλούτου. ∆εν θα ήταν δύσκολο να βρει 

κανείς αστούς οικονοµολόγους που συµφωνούν µε µια τέτοια οικονοµική 

πολιτική. «Ναι, αλλά αυτό δεν είναι στα όρια του συστήµατος και πρέπει 

να γίνει τόσο µε κοινοβουλευτικά όσο και επαναστατικά µέσα» θ’ αντι-

προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μια τέτοια άποψη µπορεί ν’ αλλάξει πολύ 

γρήγορα στην περίπτωση που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ γνωρίσει µια σηµαντική 

εκλογική άνοδο (ας πούµε της τάξης του 3 – 4%) και συνεργασθεί µε τον 

ΣΥΡΙΖΑ σ’ έναν «νέο σχηµατισµό» που θ’ απευθύνει καλέσµατα ενότη-

τας στο «αγωνιστικό µέτωπο ρήξης και ανατροπής» που θα είναι, όπως 

λέει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αντικαπιταλιστικό και αντιιµπεριαλιστικό. Τι σηµαί-

νει όµως αντικαπιταλιστικό και αντιιµπεριαλιστικό; ∆εν είναι ο ιµπερια-

λισµός η ανώτατη φάση του καπιταλισµού που ζούµε σήµερα; Μήπως ο 

«αντιιµπεριαλιστικός» χαρακτήρας του µετώπου είναι µια αναφορά στο 

παλιότερο ΑΑ∆Μ του ΚΚΕ; Μήπως είναι µια αρχική αφετηρία για να 

µετατοπισθεί τελικά ο κεντρισµός προς τα δεξιά; Αυτή δεν είναι µια νέα 

τάση του κεντρισµού αλλά κρατάει ήδη από την εποχή του «Σπόρτινγκ». 

 

Την τότε στάση του ΕΕΚ να µη συµµετέχει στις παραπέρα διαδικασίες 

που είχε ξεκινήσει το ΣΕΚ την είχαµε προβλέψει και την είχαµε, σαν συ-

νέπεια, επικροτήσει. Η άποψη των επαναστατών µαρξιστών ήταν τότε ότι 

οι διεργασίες «ενότητας» πρέπει να είναι πάνω σε µια βάση αρχών όπως 

εξειδικεύονται από τη συγκεκριµενοποίηση του Μεταβατικού Προγράµ-

µατος στις σηµερινές συνθήκες. Αυτό έχει µεγάλη απόσταση από το να 

θεωρήσει κανείς το µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων ότι «πηγάζει 

από τις ανάγκες της ζωής, του συσχετισµού δύναµης και των συµφερόντων 

των εργαζόµενων». Η ορολογία αυτή σηµαίνει ό,τι θέλεις, δεν είναι ξεκά-

θαρη και µπορεί να προσαρµοσθεί πολύ εύκολα προς το µίνιµουµ πρό-
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γραµµα, το ΑΑ∆Μ του ΚΚΕ, το «αντιιµπεριαλιστικό µέτωπο» του µ-λ 

χώρου, κ.λπ. Τα µεταβατικά αιτήµατα πρέπει να οδηγούν καθαρά και ξά-

στερα στον στόχο της επανάστασης. ∆εν υπάρχει καµιά άλλη δυνατή επι-

λογή. Στο ίδιο κείµενο, η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γράφει: 

 

«Επίσης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν προτείνει ένα «ενιαίο πολιτικό 

κέντρο», όπως αναφέρει το άρθρο. Προτείνει ένα «δηµοκρα-

τικό, πολυτασικό αλλά πάνω από όλα ενιαίο κέντρο πάλης» 

του ταξικού µαζικού κινήµατος  «για τον πολύµορφο, πολύ-

χρονο και περίπλοκο αγώνα κατά της επίθεσης». Κάτι τέτοιο 

δεν απαιτεί «στρατηγική συµφωνία διεξόδου», όπως ισχυρίζεται 

η ηγεσία του ΚΚΕ. Προϋποθέτει όµως, σταθερή κοινή δράση 

των αριστερών και ταξικών δυνάµεων και πράγµατι, ένα ορι-

σµένο, κατώτατο επίπεδο «δεσµεύσεων», το οποίο είµαστε έτοι-

µοι να συζητήσουµε.» 

Τι είναι αυτό το κατώτατο επίπεδο «δεσµεύσεων» που είναι µάλιστα σε 

εισαγωγικά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µιλά για σύγκρουση µε την ΕΕ – ευρωζώνη. 

Το ΚΚΕ παρά τις ταξικές κορώνες και τα πυροτεχνήµατα είναι ξεκάθαρο 

ότι δεν τα βλέπει σαν αιτήµατα ή «δεσµεύσεις» (εδώ δικαιολογούνται τα 

εισαγωγικά!) αλλά σαν µέτρα που θα λάβει η «λαϊκή εξουσία και οικο-

νοµία». Μιλά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για κινητή κλίµακα ωρών ώστε να δουλεύ-

ουν όλοι µε τον ίδιο, ανώτερο από τον σηµερινό µισθό; Έχει η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ ή κάποιος άλλος µεταβατικά αιτήµατα για την ανεργία, τα φτώχεια, 

την οργάνωση από κοινού των εργαζόµενων και των ανέργων σε κοινές 

πολιτικές επιτροπής δράσης µε σκοπό τη διεξαγωγή της Γενικής Πολιτι-

κής Απεργίας; Μιλά κάποιος για Συντακτική Συνέλευση; Αναφέρθηκε 

κάποιος στην επέκταση του αγώνα της Χαλυβουργίας σε άλλα εργοστά-

σια για την µετατροπή της πάλης σε πολιτική πάλη µε άξονα τις εργο-

στασιακές επιτροπές; 

 

«Από τη στιγµή που κάνει την εµφάνισή της η επιτροπή, µια α-

ληθινή δυαδική εξουσία εγκαθιδρύεται µέσα στο εργοστάσιο. 

Από την ίδια της την ουσία, αντιπροσωπεύει τη µεταβατική κα-

τάσταση, γιατί κλείνει µέσα της δύο ασυµφιλίωτα καθεστώτα: το 

καπιταλιστικό καθεστώς και το προλεταριακό καθεστώς. Η βα-

σική σηµασία των εργοστασιακών επιτροπών βρίσκεται ακρι-

βώς στο γεγονός ότι ανοίγουν τις πόρτες, αν όχι σε µια άµεσα 

επαναστατική, τουλάχιστον σε µια προεπαναστατική περίοδο 

ανάµεσα στο αστικό και στο προλεταριακό καθεστώς. Το ότι η 

προπαγάνδα του συνθήµατος των εργοστασιακών επιτροπών δεν 

είναι ούτε πρόωρη ούτε τεχνητή, αποδεικνύεται πλέρια από τα 
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κύµατα των καταλήψεων των εργοστασίων που απλώνονται στις 

διάφορες χώρες. Νέα κύµατα αυτού του τύπου θα είναι αναπό-

φευκτα στο άµεσο µέλλον. Χρειάζεται ν’ αρχίσουµε µια καµπά-

νια για εργοστασιακές επιτροπές έγκαιρα για να µη µας βρει α-

προετοίµαστους η κατάσταση.»
22

 

 

Η κατάσταση, φυσικά, µας βρήκε απροετοίµαστους. Σε τέτοιο βαθµό που 

το ΠΑΜΕ δεν είχε τ’ αντανακλαστικά να πετάξει έξω τη Χρυσή Αυγή 

από τη Χαλυβουργία. Αν η «επαναστατική αριστερά» είχε τα σωστά α-

ντανακλαστικά θα έπρεπε να είχε παρέµβει συντονισµένα, δηλαδή ενιαι-

οµετωπικά αντί ν’ αφήνει το Ενιαίο Μέτωπο στη νεφελώδη σφαίρα των 

θεωρητικών συζητήσεων.  

 

Συµπερασµατικά: Γιατί Κριτική στήριξη στο ΚΚΕ; 

 

Μπορεί να πει κανείς ότι η 

στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξα-

κολουθεί στην πράξη να εί-

ναι κεντριστική, στους ίδιους 

βασικούς άξονες που κινή-

θηκε το ΣΕΚ στο «Σπόρ-

τινγκ». ∆εν είναι τυχαίο που 

σε αφίσα της έχει το σύνθη-

µα «ψωµί – παιδεία – ελευ-

θερία». Η στάση της είναι 

ξεκάθαρα πολυσυλλεκτική και αποσκοπεί σε µια συµφωνία κορυφών. Ο 

µ-λ χώρος κινείται προγραµµατικά σε επίπεδα πολύ κατώτερα των περι-

στάσεων στη βάση ενός «αντιιµπεριαλιστικού µετώπου» που βρίσκεται 

στα δεξιά της παλιότερης στρατηγικής του ΑΑ∆Μ του ΚΚΕ. Το ΕΕΚ 

δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο σε σχέση µε τα µεταβατικά αιτήµατα της 

περιόδου και φαίνεται να θεωρεί ότι η σύγκρουση µε την ευρωζώνη πρέ-

πει να είναι το αποτέλεσµα του πραγµατικά µεταβατικού αιτήµατος της 

διαγραφής του χρέους µε άµεσα σοσιαλιστικά µέτρα. Με την έννοια αυτή 

βάζει το κάρο µπροστά από τ’ άλογο, όταν είναι ξεκάθαρο ότι τα σοσια-

λιστικά µέτρα της εργατικής εξουσίας είναι ο στόχος των µεταβατικών 

αιτηµάτων. Σε σχέση µ’ αυτόν τον στόχο ζυγιάζονται τα µεταβατικά αι-

τήµατα και όχι πως φαίνονται µε «ανάλογα» (στην πραγµατικότητα, ε-

ντελώς άσχετα) µέτρα που προτείνει η δεξιά ή η ακροδεξιά (Χρυσή Αυ-

γή, ΕΠΑΜ Καζάκη, Καµµένος κ.λπ.).  

 

                                                 
22

  Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4
ης

 ∆ιεθνούς. 
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Η ΟΚ∆Ε παρά το γεγονός ότι βάζει τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα, α-

νάµεσά τους και τη Συντακτική Συνέλευση, τα εντάσσει ταυτόχρονα στα 

πλαίσια µιας αντιιµπεριαλιστικής, αντιχουντικής και αντι-δοσιλογικής 

αντίληψης που δείχνει ότι έχει εντελώς λαθεµένη αντίληψη για τη σηµε-

ρινή κατάσταση και απλά υιοθετεί τα τυπικά µεταβατικά αιτήµατα της 

4
ης

 ∆ιεθνούς. Η διατύπωση των µεταβατικών αιτηµάτων της ΟΚ∆Ε είναι 

ωστόσο πιο προωθηµένη σε σχέση µε το ΕΕΚ. Και οι δυο οργανώσεις 

καταλήγουν ότι το πρόγραµµα είναι ζητούµενο, πράγµα που είναι θεµελι-

ακά εσφαλµένο.  

 

Το αίτηµα της Συντακτικής Συνέλευσης είναι κεντρικό, θεµελια-

κό και συνοψίζει όλα τ’ άλλα µεταβατικά µ’ έναν  θετικό, συγκε-

κριµένο και κατανοητό τρόπο. ∆εν δίνει µόνο απάντηση στο κοινό 

αίτηµα για κάθαρση της διαφθοράς και ολοκληρωτική συντριβή του α-

στικού πολιτικού σκηνικού που στήθηκε µετά την µεταπολίτευση κι’ α-

ποτελεί σήµερα παλλαϊκό αίτηµα. Παρέχει επίσης τη βάση για να τεθούν 

όλα τα υπόλοιπα µεταβατικά αιτήµατα πάνω σε µια πολιτική βάση, απο-

κτώντας µε τη σειρά τους εξίσου λογικό, καθαρό και ευκολονόητο χαρα-

κτήρα στην εργατική τάξη και τους συµµάχους της. Στο ερώτηµα ποια 

νέα πολιτική χρειαζόµαστε η απάντηση είναι πραγµατικά  µια Συντακτι-

κή Συνέλευση, εκλεγµένη από τους αντιπροσώπους του λαού, άµεσα α-

νακλητούς και υπόλογους και µε αµοιβή ίση µε τη µέση αµοιβή του εξει-

δικευµένου εργάτη. Τα καθήκοντα και το νοµοθετικό έργο της Συντακτι-

κής Συνέλευσης θα πρέπει να προπαγανδισθούν από τους επαναστάτες 

µαρξιστές και δεν µπορεί να είναι άλλα από τα αιτήµατα του Μεταβατι-

κού Προγράµµατος.  

 

Το αίτηµα της Συντακτικής Συνέλευσης θα έπρεπε να είχε προπαγανδι-

σθεί πολύ νωρίτερα από την επαναστατική αριστερά. Φυσικά σε όσους 

το «ξέχασαν» θα ήταν σφάλµα να δοθεί ψήφος στις εκλογές της 6
ης

 Μάη. 

Για να φτάσουµε στο αίτηµα αυτό, αντίστροφα αυτή τη φορά, τα υπόλοι-

πα µεταβατικά αιτήµατα θα έπρεπε να είχαν προπαγανδισθεί µε τον σω-

στό τρόπο και µε τη σωστή έµφαση. Μετά τις δηµοτικές εκλογές αυτό το 

ξέχασαν όλες οι οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς αν και αποτε-

λούσε ζήτηµα αιχµής, ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας. Μ’ αυτή την έν-

νοια η αξιόλογη παρουσία της επαναστατικής αριστεράς στις δηµοτικές 

εκλογές παρέµεινε στα επίπεδα της καταγραφής χωρίς ουσιαστική παρα-

πέρα δράση. Τι γίνεται για παράδειγµα σήµερα στην Κερατέα; Στη Χα-

λυβουργία; Στις απεργίες της ΠΝΟ; Ποιος είναι ο απολογισµός από τη 

«δράση στις γειτονιές»; Ποιος είναι, επίσης, ο απολογισµός από τον ει-

σοδισµό στον ΣΥΡΙΖΑ ή ακόµα και στο ΠΑΣΟΚ απ’ ορισµένες οργανώ-

σεις µε αναφορά στον τροτσκισµό;  
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Η σύµπραξη µε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων δυνάµεων θ’ αποτελούσε 

µια πολύ θετική εξέλιξη και θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί σε µια 

κριτική βάση αλλά αυτό δεν έγινε δυνατόν, εν µέρει γιατί οι εκλογές αυ-

τές προσφέρουν µια ιδανική ευκαιρία για καταγραφή δυνάµεων και εν 

µέρει λόγω διάφορων πλευρών του «κοµµατικού πατριωτισµού». Ο-

πωσδήποτε πρέπει ν’ αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία η ταυτό-

χρονη κάθοδος δυο τροτσκιστικών οργανώσεων (ΕΕΚ και ΟΚ-

∆Ε) στις εκλογές,  χαρακτηριστικό δείγµα όχι µόνο του δυσνόητου και 

καταστροφικού σεχταρισµού αλλά κυρίως του σεχταρισµού εκείνου που 

είναι συνέπεια της έλλειψης σύνδεσης ή της ελλιπούς σύνδεσης µε µια 

Ευρωπαϊκή ή παγκόσµια οργάνωση. Η επιλογή ψήφου ανάµεσα στις δυο 

τεταρτοδιεθνιστικές οργανώσεις δεν έχει κανένα νόηµα, εφόσον και οι 

δυο γνωρίζουν καλά το Μεταβατικό Πρόγραµµα, τουλάχιστον σε τέτοιον 

βαθµό ώστε να ξέρουν ότι η αυτόνοµη κάθοδός τους είναι κωµικοτραγι-

κή (αν όχι απλώς κωµική). Η στήριξη, εποµένως, ευρύτερων σχηµατι-

σµών όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα ήταν προτιµότερη στην κατεύθυνση α) της 

ενότητας των δυνάµεων της επαναστατικής αριστεράς και β) του φρονη-

µατισµού των σεχταριστών που τουλάχιστον θα µπορούσαν να είχαν συ-

µπράξει µεταξύ τους.  

 

Ωστόσο η πολιτική συµπεριφορά των επαναστατών µαρξιστών 

γίνεται µε βάση  ένα και µόνο κριτήριο: Τι συµφέρει  την  Ελληνι-

κή και την Ευρωπαϊκή εργατική τάξη στον αγώνα της ενάντια 

στον καπιταλισµό. Το πρόγραµµα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΣΕΚ) είναι κε-

ντριστικό κι’ εύκολα θα κατευθυνθεί προς τα δεξιά µετά από µια ενδεχό-

µενη εκλογική ενίσχυση. Το πρόγραµµα του ΕΕΚ είναι θολό και συγχυ-

σµένο κάτω από την επίδραση ενός λανθασµένα κατανοηµένου «διεθνι-

σµού» σχετικά µε το νόµισµα και τις αντιφάσεις που προκαλούνται από 

ορισµένες τοποθετήσεις του ΕΠΑΜ – Καζάκη και άλλων εθνικιστών. Η 

στάση της ΟΚ∆Ε έχει το γενικό περίγραµµα του µ-λ χώρου µε ορισµένα 

σωστά µεταβατικά αιτήµατα. ∆εν είναι σαφές αν το περίγραµµα ή τα µε-

ταβατικά αιτήµατα είναι το κυρίαρχο στο πρόγραµµα της ΟΚ∆Ε που –

όπως και στην περίπτωση του ΕΕΚ- αποτελούν ζητούµενα για µετά τις 

εκλογές!  

 

Αρκετές δυνάµεις δείχνουν να «ταλαιπωρούνται» ιδεολογικά σχετικά µε 

το ζήτηµα της αποχώρησης από την ευρωζώνη. Ορισµένοι σοφιστές
23

 

µας λένε: Αν η επανάσταση ξεσπάσει και στην υπόλοιπη Ευρώπη το ζή-

τηµα του νοµίσµατος δεν τίθεται. Αν όχι τότε µια ενδεχόµενη επανάστα-

ση στην Ελλάδα θα εκφυλισθεί όπως η Οχτωβριανή επανάσταση! Τέτοιοι 

σοφιστές άδικα κουράζονται µε το ζήτηµα του νοµίσµατος και της απο-

                                                 
23

  Πχ «Ξεκίνηµα». 
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χώρησης ή µη από την ευρωζώνη. Αν οι εξελίξεις στην Ελλάδα οδηγή-

σουν σε µια ισχυρή Αριστερά που θα τεθεί τότε µπροστά στις ιστορικές 

της ευθύνες, οι επαναστάτες µαρξιστές θα οργανώσουν την πάλη τους 

όπως και πριν γύρω από το Μεταβατικό Πρόγραµµα και την αναγκαιότη-

τα της Συντακτικής. Η παραµικρή διολίσθηση της Ελλάδας προς τ’ αρι-

στερά θα δώσει στην ΕΕ την ευκαιρία να διώξει την Ελλάδα απ’ το ευρώ. 

Η νίκη ή ενίσχυση της Αριστεράς δεν θα µπορεί να ολοκληρωθεί παρά 

µόνο µε µια σχεδόν ταυτόχρονη εξέλιξη στον Ευρωπαϊκό νότο, και σε 

δεύτερη φάση στη Γαλλία και στη Γερµανία µαζί µε το βάθεµα της ενί-

σχυσης της Αριστεράς στην Ελλάδα στο πεδίο των ταξικών αγώνων. Στο 

βαθµό που θα σπάσει ο αδύναµος κρίκος της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας 

στην Ελλάδα
.
 στον βαθµό  που θα βαθύνουν οι ταξικοί αγώνες και θ’ α-

νοίξει η προοπτική της εργατικής εξουσίας, η νίκη των αγώνων θα προ-

καλέσει αλλά ταυτόχρονα θα εξαρτηθεί από την εξέγερση της εργατικής 

τάξης στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό νότο ώστε να καταρρεύσει το ευρώ σαν 

αποτέλεσµα της ταξικής πάλης, όχι σαν αποτέλεσµα των ιµπεριαλιστικών 

ανταγωνισµών στο νοµισµατικό και τραπεζικό σύστηµα (σαν αποτέλε-

σµα της υπερσυσσώρρευσης του κεφαλαίου) που θ’ αφορά την επόµενη 

κρίση του καπιταλισµού αν η εργατική τάξη δεν αντιδράσει άµεσα. 

 

Είναι σαφές ότι σ’ αυτές τις εκλογές οι επαναστάτες µαρξιστές δεν µπο-

ρούν παρά να έχουν µια κριτική στάση στήριξης ορισµένων δυνάµεων. Η 

δική µας εκτίµηση είναι ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΕΕΚ και η ΟΚ∆Ε δεν 

πληρούν στο ακέραιο τις προϋποθέσεις εκείνες που θα έθετε το Μεταβα-

τικό Πρόγραµµα εξειδικευµένο, όπως αναλύσαµε, στις σηµερινές συνθή-

κες. Η εκλογική ενίσχυση της κεντριστικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ / ΣΕΚ θα οδη-

γήσει, όπως εκτιµούµε, σε µια δεξιόστροφη πορεία προς τον ΣΥΡΙΖΑ και 

το ΚΚΕ, σε κεντρικό και οργανωτικό επίπεδο. Ούτε όµως η ενίσχυση 

των ΕΕΚ και ΟΚ∆Ε παρέχει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραί-

τητες για να βαθύνουν οι ταξικοί αγώνες και ν’ ανοίξει η προοπτική της 

εργατικής εξουσίας πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη 

µε πρώτη φάση τον Ευρωπαϊκό νότο.  

 

Από την άποψη αυτή οι επαναστάτες µαρξιστές δεν έχουν  

άλλη επιλογή παρά να προσφέρουν κριτική στήριξη στους 

συνδυασµούς  του ΚΚΕ, έχοντας πλήρη γνώση του ρεφορµιστικού 

χαρακτήρα του και των παλινωδιών στις οποίες θα πέσει. Παρόλα αυτά η 

εκτίµησή µας είναι ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ θ’ ανοίξει ως ένα βαθµό  

και σε τελική ανάλυση τον δρόµο για µια ταξική αντεπίθεση των ερ-

γαζοµένων µαζί µε την ενίσχυση των δυνάµεων της επανάστασης. Επο-

µένως, η στήριξη του ΚΚΕ είναι σήµερα η καλύτερη προϋπόθεση για την 

ουσιαστική στήριξη των δυνάµεων της «αντικαπιταλιστικής» και «επα-

ναστατικής αριστεράς». Η άµεση εκλογική τους στήριξη θα οδηγήσει 
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στη διαιώνιση του σεχταρισµού χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα 

στους αγώνες της εργατικής τάξης. Από την άλλη µεριά η ενίσχυση του 

ΚΚΕ µπορεί να οδηγήσει στον αντίποδα του σχεδιασµού του να γίνει «ι-

σχυρή αντιπολίτευση» και να φέρει ολόκληρη την Αριστερά µπροστά 

στις ευθύνες της ενώ ταυτόχρονα θα στείλει το σωστό µήνυµα του ταξι-

κού αγώνα στην Ευρωπαϊκή εργατική τάξη. Αν η Ευρωπαϊκή εργατική 

τάξη σταθεί στο ύψος των περιστάσεων τότε ανοίγει ο δρόµος για µια 

σοσιαλιστική αλλαγή και στην Ελλάδα κάτω από τις καταιγιστικές εξελί-

ξεις που θ’ ακολουθήσουν.   

 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές η έµµεση καταψήφιση των δυο τρο-

τσκιστικών οργανώσεων που κατέρχονται στις εκλογές, το ΕΕΚ και την 

ΟΚ∆Ε, δεν γίνεται µε ελαφριά καρδιά. Η κοινή τους κάθοδος, µαζί µε 

άλλους αγωνιστές του χώρου θ’ αποτελούσε µια µεγάλη ευκαιρία για την 

επανασύσταση της 4
ης

 ∆ιεθνούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η επανα-

σύσταση της 4
ης

 ∆ιεθνούς αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικο-

δόµηση του κόµµατος της σοσιαλιστικής επανάστασης. Ο σεχταρισµός 

των επιµέρους οργανώσεων, που πηγάζει σε µεγάλο βαθµό από την έλ-

λειψη σύνδεσης ή την ανεπάρκεια σύνδεσής του µε µια ισχυρή 4
η
 ∆ιε-

θνή
24

 και η ανεπάρκεια των δυνάµεων της 4
ης

 ∆ιεθνούς σε παγκόσµιο ε-

πίπεδο, είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που ευθύνεται για την προ-

γραµµατική και ταχτική αδυναµία των εθνικών οργανώσεων.  

 

Μπροστά στους µεγάλους ταξικούς αγώνες που προοιωνίζονται η επανα-

σύσταση της 4
ης

 ∆ιεθνούς στη βάση της ενοποίησης των περισσότερων 

οργανώσεων µε αναφορά στον τροτσκισµό και τον επαναστατικό µαρξι-

σµό, αποτελεί µια τεράστια αναγκαιότητα. Το Μεταβατικό Πρόγραµµα 

της 4
ης

 ∆ιεθνούς του 1938 παραµένει και σήµερα το θεµελιακό εργαλείο 

που έχουν στη διάθεσή τους οι επαναστάτες µαρξιστές για να αναλύσουν, 

να κατανοήσουν και ν’ αλλάξουν τον κόσµο. Χωρίς τις αναλύσεις και τις 

τεράστιες συνεισφορές του Τρότσκυ στον µαρξισµό, δεν θα είχαµε σήµε-

ρα καµιά δυνατότητα να οργανώσουµε την εργατική πρωτοπορεία και να 

βασίσουµε ένα νέο παγκόσµιο κόµµα πάνω στις σωστές θεωρητικές βά-

σεις, τόσο ταχτικά όσο και στρατηγικά. Η επανασύσταση της 4
ης

 ∆ιε-

θνούς δεν µπορεί παρά να γίνει πάνω στη βάση του Μεταβατικού Προ-

γράµµατος της 4
ης

 ∆ιεθνούς του 1938, µε τις απαραίτητες εξειδικεύσεις 

και συγκεκριµενοποιήσεις, π.χ. στους τοµείς του δηµόσιου και ιδιωτικού 

χρέους, των νοµισµατικών ενώσεων του ιµπεριαλισµού, της αλληλεπί-

δρασης του χρηµατιστικού και παραγωγικού κεφαλαίου κ.λπ. Αυτές οι 

συγκεκριµενοποιήσεις έχουν ήδη βαθιές ρίζες στην υπάρχουσα λενινι-

στική ανάλυση του ιµπεριαλισµού και στο ίδιο το Κεφάλαιο. Άλλες εξει-

                                                 
24
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δικεύσεις και συγκεκριµενοποιήσεις αφορούν την οικολογία, τον ρόλο 

του διαδικτύου, τις εθνικές πολιτικές στα συνδικάτα και το Ενιαίο Μέτω-

πο κ.λπ.  

 

Η αδυναµία πολλών εθνικών οργανώσεων της 4
ης

 ∆ιεθνούς τις οδήγησε 

κατά καιρούς να γίνουν «ουρά» σε διάφορα εθνικιστικά κινήµατα που 

θεωρήθηκαν λανθασµένα σαν µια συγκεκριµένη έκφραση της διαρκούς 

επανάστασης ή της ανισόµερης και συνδυασµένης ανάπτυξης σε σχέση 

µε την διαρκή επανάσταση. Αυτά τα σφάλµατα θα πρέπει ν’ αναλυθούν. 

Οφείλονται τόσο στην αδυναµία της 4
ης

 ∆ιεθνούς σε παγκόσµιο επίπεδο 

όσο και στις πολύπλοκες ταξικές σχέσεις στις επαναστάσεις της Λατινι-

κής Αµερικής ή της Μέσης Ανατολής. ∆εν έγινε π.χ. κατανοητό ότι µια 

µικροµεσαία κατά βάση αστική τάξη καθοδήγησε αυτές τις επαναστάσεις 

για τους δικούς της αντικειµενικούς σκοπούς και είδε στην εκφυλισµένη 

ΕΣΣ∆ ένα πρότυπο για την επιβολή του ηγεµονικού της ρόλου πάνω 

στην οικονοµία και την κοινωνία. Η συµµετοχή της εργατικής τάξης και 

των λαϊκών στρωµάτων έστρεψε πολλές οργανώσεις της 4
ης

 ∆ιεθνούς σε 

λάθος κατεύθυνση και δεν είδαν την ορθή εφαρµογή της θεωρίας της ∆ι-

αρκούς Επανάστασης: Χωρίς την οργάνωση της εθνικής εργατικής πρω-

τοπορείας σ’ ένα παγκόσµιο κόµµα η νίκη της αστικοδηµοκρατικής – α-

ντιιµπεριαλιστικής επανάστασης είναι αδύνατη και θα εκφυλισθεί σε κα-

ταπιεστικά ή στρατοκρατικά καθεστώτα µε την υποστήριξη της µικροµε-

σαίας και µεγάλης αστικής τάξης που δεν έχει καµιά πρόθεση να φέρει 

την αστικοδηµοκρατική επανάσταση στο λογικό της όριο, την σοσιαλι-

στική επανάσταση και τη δικτατορία της εργατικής τάξης και των συµ-

µάχων της. 

 

Ακόµα και σήµερα υ-

πάρχουν αυταπάτες 

σχετικά µε τα καθεστώ-

τα Τσάβεζ στη Βενε-

ζουέλα ή τα καθεστώτα 

στη Βολιβία και Βραζι-

λία. Όχι όσο παλιότερα 

φυσικά κι’ αυτό αποτε-

λεί παρήγορο γεγονός 

αλλά υπάρχουν σηµα-

ντικές εξαιρέσεις τρο-

τσκιστών που παρα-

σύρθηκαν κι’ εξακο-

λουθούν να παρασύρονται. Ασφαλώς δεν είναι τροτσκιστές, όπως θα 

συµφωνούν πολλές δυνάµεις της  4
ης

 ∆ιεθνούς. Όταν είπαµε ότι η Ευρώ-

πη κα  η εργατική της τάξη κοιτάζουν µ’ ενδιαφέρον τι γίνεται στην Ελ-
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λάδα αυτό αφορά επίσης και τη συγκρότηση ενός νέου εργατικού κόµµα-

τος έξω απ’ τα παραδοσιακά πλαίσια της διαφθοράς, της εκλογικής πελα-

τείας και της υποκρισίας των αστικών κοµµάτων. Όταν οι επαναστάτες 

µαρξιστές θεωρούν σαν κυρίαρχο το µεταβατικό αίτηµα της Συντακτικής 

Συνέλευσης, θα ήταν παράδοξο να µην το εφαρµόσουν πρώτα απ’ όλα 

στον δικό τους χώρο µε µια Ευρεία Συνέλευση των οργανώσεων και α-

γωνιστών της  4
ης

 ∆ιεθνούς. Αν υπάρξει στην Ελλάδα µια Συντονιστική 

Επιτροπή  της 4
ης

 ∆ιεθνούς που θα προσπαθήσει να ενοποιήσει τις δυνά-

µεις της, αυτό θα έχει επίδραση στον Ευρωπαϊκό χώρο και παγκόσµια. Οι 

επιµέρους εθνικές επιτροπές θα µπορούσαν να συγχωνευθούν σε µια Πα-

γκόσµια Συντονιστική Επιτροπή της 4
ης

 ∆ιεθνούς µε σκοπό την ανασυ-

γκρότηση του Παγκόσµιου Κόµµατος της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. 

Η συνεννόηση έχει φυσικά ν’ αντιµετωπίσει πολλά τεχνητά εµπόδια και 

αρκετές σεχταριστικές δυσκολίες αλλά οι αγώνες των εθνικών τµηµάτων 

θα είναι σε µεγάλο βαθµό ανώφελοι χωρίς ένα παγκόσµιο συντονιστικό 

όργανο όπως ήταν στον καιρό της η 3
η
 ∆ιεθνής. Η αναγκαιότητα µιας 

ανασυγκροτηµένης 4
ης

 ∆ιεθνούς είναι σήµερα επιβεβληµένη από 

τα πράγµατα: Χωρίς κεντρικό συντονισµό η πάλη των εθνικών τµηµά-

των θα γίνεται στα τυφλά, πολλές φορές στη βάση της υποκειµενικά 

νοούµενης «καθαρότητας των αρχών» χωρίς κανενός είδους συναίσθηση 

των πραγµατικών προτεραιοτήτων της πάλης της εργατικής τάξης σε πα-

γκόσµιο επίπεδο.  

 

Στην Ευρώπη για παράδειγµα, η ταξική πάλη στην Ελλάδα αποκτά µια 

τεράστια σηµασία. Κάτω από το βάρος των άλυτων αντιφάσεων του κα-

πιταλισµού είναι πολύ πιθανό το ευρώ να καταρρεύσει στο απροσδιόρι-

στο µέλλον. Αλλά αυτό δεν είναι το πραγµατικό ζήτηµα για την ταχτική 

και στρατηγική των επαναστατών µαρξιστών. Χωρίς τη συντονισµένη 

πάλη της Ευρωπαϊκής εργατικής τάξης µια τέτοια προοπτική αναφέρεται 

µόνο στο απροσδιόριστο µέλλον, δηλαδή ποτέ. Είναι η συντονισµένη 

δράση των εθνικών τµηµάτων της ∆ιεθνούς που θα οργανώσει 

την Ευρωπαϊκή πρωτοπορεία και θα προσπαθήσει να φέρει µε 

το µέρος της ένα µεγάλο µέρος της Ευρωπαϊκής εργατικής τάξης 

στη βάση των µεταβατικών αιτηµάτων και της σοσιαλιστικής 

δηµοκρατίας.  

 

Η δική µας εκτίµηση είναι ότι καµιά οργάνωση και πολύ περισσότερο 

καµιά ∆ιεθνής δεν µπορεί να λειτουργήσει παρά µόνο στη βάση του 

πλουραλισµού αλλά και του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού. Σε πρώτη 

φάση, οι διαφορετικές εθνικές συνιστώσες ή τα διαφορετικά εθνικά τµή-

µατα µιας Παγκόσµιας Συντονιστικής Επιτροπής της 4
ης

 ∆ιεθνούς, δεν 

µπορούν να λειτουργήσουν στη βάση του δηµοκρατικού συγκεντρωτι-

σµού. Οι σεχταριστικές αντιλήψεις ή οι αµοιβαίες αντιπάθειες είναι πολύ 
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βαθειές για να ξεπερασθούν στη βάση του δηµοκρατικού συγκεντρωτι-

σµού. Εξάλλου µια Συντονιστική Παγκόσµια Επιτροπή είναι µόνο η αρ-

χή. Ο στόχος είναι η ίδια η 4
η
 ∆ιεθνής αλλά µια Συντονιστική Επιτροπή 

πρέπει να ανέχεται τις διαφορετικές τάσεις και απόψεις.  

 

Αλλά οι διαφορετικές τάσεις και απόψεις, οι οποίες συνήθως καταλήγουν 

σε διαφορετικές ταχτικές, πρέπει κάποτε να κάνουν τον απολογισµό τους, 

µε ειλικρίνεια και θάρρος. Μια διαφορετική ταχτική δεν είναι δυνατόν να 

χρειάζεται 10 ή 20 χρόνια για να κάνει τον απολογισµό της. Στην πράξη, 

πολλές φορές δεν υπάρχει σωστή και λαθεµένη ταχτική a priori. ∆ιάφο-

ρες ταχτικές πρέπει να δοκιµασθούν αλλά ο απολογισµός της δράσης σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα –τέτοιο ώστε να µην ακυρώνει την παρέµβαση 

της οργάνωσης σαν σύνολο– πρέπει  να πραγµατοποιείται. Εποµένως µια 

«πολυτασική» Συντονιστική Επιτροπή φαίνεται αναπόφευκτη σε πρώτη 

φάση. Το ζήτηµα είναι οι ταχτικές να πατάνε γερά στο Μεταβα-

τικό Πρόγραµµα προκειµένου να ξεπερασθούν οι αδυναµίες των 

εθνικών Επιτροπών και της ίδιας της Παγκόσµιας Συντονιστικής Επιτρο-

πής. 

 

Η πολυδιάσπαση στον χώρο της 4
ης

 ∆ιεθνούς δεν µπορεί ν’ αντιµετωπι-

σθεί µε άλλον τρόπο. Υπάρχουν φυσικά απόψεις που δεν µπορούν να 

συµβιβασθούν µε το πρόγραµµα της 4
ης

 ∆ιεθνούς όπως π.χ. η αυτοδιάλυ-

ση στο Γαλλικό NPA, ο «οικοσοσιαλισµός», κ.λπ. Αυτές οι απόψεις 

προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τη διεθνή αποµόνωση µεγάλων τµη-

µάτων της ∆ιεθνούς και την τάση τους να προσαρµοσθούν στα «νέα δε-

δοµένα». Θα πρέπει να κατανοήσουµε ότι σπάνια έχει κανείς ν’ αντιµε-

τωπίσει πραγµατικά «νέα δεδοµένα» στην εποχή του ιµπεριαλισµού. Α-

κόµη και η Ελληνική χρεωκοπία και τα καθήκοντα που έθεσε  

επιτακτικά µπροστά στους επαναστάτες µαρξιστές, δεν αποτελεί 

καθόλου «νέο δεδοµένο». Ασφαλώς, ολόκληρη η αριστερά πιάστηκε 

απροετοίµαστη. Το ΚΚΕ π.χ. άλλαξε τις θέσεις του περί διαγραφής του 

χρέους και έξοδο από την ευρωζώνη (έστω µε τη «δέσµευση» της λαϊκής 

εξουσίας και οικονοµίας). Η ∆εξιά από «µνηµονική» αναγκάστηκε να 

στραφεί σε «αντιµνηµονιακές» θέσεις πρώτα ανοιχτά και µετά συγκα-

λυµµένα πίσω από το µίγµα µιας εναλλακτικής οικονοµικής πολιτικής. Ο 

ΣΥΡΙΖΑ παρέµεινε σε «αντιµνηµονιακές» θέσεις αλλά υπέρ της ευρω-

ζώνης! Οι εθνικιστές και η ακροδεξιά κινούνται θολά στο µεσοδιάστηµα 

ανάµεσα στο ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, στα λόγια.  

 

Το PSI διέσωσε τις ξένες κι’ ελληνικές τράπεζες αλλά όχι τ’ ασφαλιστικά 

ταµεία: Από καιρό είχαµε προειδοποιήσει πως το δηµόσιο χρέος σ’ ένα 

σηµαντικό του ποσοστό είναι εσωτερικό και όχι εξωτερικό. Κατά τα άλ-

λα πολλές δυνάµεις της αριστεράς είδαν την ευκαιρία να πισωγυρίσουν 
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στο ΑΑ∆Μ του ΚΚΕ και το «αντιιµπεριαλιστικό µέτωπο» δίχως να κα-

τανοούν ότι ο αδύναµος κρίκος µπορεί να σπάσει στην Ελλάδα και να 

προκαλέσει την ανατροπή του Ευρωπαϊκού ιµπεριαλισµού. Αντί γι’ αυτό 

είδαν µόνο δοσίλογους, χούντα, αποικία και θεώρησαν καλό να συγκινή-

σουν µε το παλιό «ψωµί – παιδεία – ελευθερία» σαν να ήταν αναγκαία 

όχι µια σοσιαλιστική αλλά αντίθετα µια αστικοδηµοκρατική προοπτική, 

πισωγυρίζοντας στα λαϊκά µέτωπα και τις αποφάσεις της 6
ης

 Ολοµέλειας 

του ΚΚΕ που οδήγησαν στο σύµφωνο Σκλάβαινα – Σοφούλη κι’ από εκεί 

κατευθείαν στον εκφυλισµό του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, τα ∆εκεµβριανά του 

1944 και την αποτυχία της πάλης του ∆ΣΕ (1946 – 1949). 

 

Η αστικοδηµοκρατική αυταπάτη σήµερα δεν είναι απλά παραπλανητική 

αλλά επικίνδυνη εφόσον τείνει να φέρει τα λαϊκά στρώµατα κοντά στον 

εθνικισµό τύπου Καζάκη – Καµµένου – ΛΑΟΣ. Σ’ αυτή την αυταπάτη 

συνεισφέρουν θελητά ή αθέλητα όσοι µιλούν για «αντιιµπερια-

λιστικό µέτωπο» ξεχνώντας τη «δική  µας» ιµπεριαλιστική αστι-

κή τάξη που απλά τη θεωρούν δωσίλογη τύπου Τσολάκογλου – Κουίσ-

λινγκ. Με µια τέτοια πολιτική σπρώχνουν πραχτικά τα λαϊκά στρώµατα 

όχι στο δικό τους «αντιιµπεριαλιστικό µέτωπο» αλλά στις πιο δυναµικές 

και καθαρές εκφράσεις του, εκείνες του «εθνικού µετώπου» της ακροδε-

ξιάς και των φασιστών.  

 

Από τη µεριά τους οι νεοναζί και φασίστες τύπου Χρυσής Αυγής έχουν 

προσαρµοσθεί και ξέρουν ν’ αντλούν εκλογικό δυναµικό από το ΛΑΟΣ 

και τη Ν∆. Έχουν καταργήσει τον φασιστικό χαιρετισµό σε δηµόσιες εκ-

δηλώσεις, κρύβουν τα πρόσωπά τους στις φωτογραφίες που αναρτούν 

εφόσον δεν είναι παρά µια ασήµαντη οµάδα, έχουν καταργήσει τον α-

γκυλωτό σταυρό και τα παράγωγά του και δίνουν έµφαση στον «ελληνι-

κό εθνικισµό». Ενισχύονται µόνο γιατί έχουν µια σκληρή γραµµή απένα-

ντι στους µετανάστες και λένε ανοιχτά «να ξεβρωµίσει η Ελλάδα». Απο-

µένει να δούµε την εκλογική τους επιρροή την 6
η
 Μάη αλλά είναι σαφές 

ότι η αστική τάξη τους αντιµετωπίζει µε συµπάθεια και θα κάνει τα πά-

ντα να τους προωθήσει αφού ξέρει καλά ότι κανένα από τα αντιµνηµονι-

ακά τους αιτήµατα δεν το παίρνουν στα σοβαρά.  

 

Παίρνει άραγε στα σοβαρά το ΚΚΕ κανένα από τα αντιµνηµονιακά του 

αιτήµατα; Μόνον ενόσω είναι αντιπολίτευση. ∆ώστε του την κυβέρνηση 

και θα την εγκαταλείψει τρέχοντας την ίδια ώρα αφού δεν θα θέλει να έ-

χει τίποτε να κάνει µε τον καπιταλισµό! Ούτε καν να τον ανατρέψει µε 

ειρηνικά, κοινοβουλευτικά µέσα! Από την εποχή της 6
ης

 Ολοµέλειας του 

1934 η γραµµή του κόµµατος αυτού είναι η ίδια προδοτική πολιτική: Συ-

µπαράταξη και «λαϊκό µέτωπο» µε όλες τις αστικές «δηµοκρατικές» τότε 

και «προοδευτικές – αντιµνηµονιακές» δυνάµεις σήµερα. Η γραµµή αυτή 
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δεν αλλάζει. Μόνο του το ΚΚΕ δεν είναι σε θέση να κάνει τίποτα. Μόνο 

σαν δεκανίκι και σε συµπαράταξη µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και µε 

τις πιο αντιδραστικές δυνάµεις όπως το ΛΑΟΣ, ο Καµµένος και πάει λέ-

γοντας –για τη Ν∆ δε ούτε λόγος! Γιατί λοιπόν έχουµε αυταπάτες στηρί-

ζοντας εκλογικά το ΚΚΕ; Προτείνουµε µια κριτική ψήφο στο ΚΚΕ αλλά 

αυτό δεν ενέχει καµµιά αυταπάτη. Η αρι-

στερά πέρα απ’ το ΚΚΕ, µαζί και η λεγό-

µενη αντικαπιταλιστική και επαναστατική ή 

εξωκοινοβουλευτική αριστερά έχει πολλά 

προγραµµατικά προβλήµατα, η δε ενίσχυσή 

της δεν πρόκειται ν’ αναταράξει το πολιτι-

κό σκηνικό. Τα προγραµµατικά προβλήµα-

τα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ε-

κτείνονται από τα «λαϊκά µέτωπα» του µ-λ 

χώρου, τον δεξιόστροφο κεντρισµό της 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ / ΣΕΚ µέχρι την προγραµµα-

τική ασάφεια και σύγχυση των ΟΚ∆Ε και 

ΕΕΚ. Η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ θα 

µας έδειχνε µια αριστερόστροφη κίνηση 

των λαϊκών µαζών που αργότερα το ΚΚΕ 

να µην µπορεί να θέσει κάτω από τον έλεγ-

χό του. Με την έννοια αυτή η καλύτερη 

υπηρεσία στην «εξωκοινοβουλευτική αρι-

στερά» είναι να συµµετάσχει στην πολιτική ζύµωση µετά απ’ αυτή την 

αριστερόστροφη κίνηση που θα δηµιουργούσε µια αποφασιστική τοµή 

όχι µόνο στο Ελληνικό αλλά και στο Ευρωπαϊκό σκηνικό από την άποψη 

της εργατικής τάξης. 

 

Μπορεί άραγε να υπάρξει µια αριστερόστροφη κίνηση των λαϊκών µα-

ζών που αργότερα το ΚΚΕ να µην µπορεί να θέσει κάτω από τον έλεγχό 

του;  

 

Από ιστορική άποψη αυτό φαίνεται απίθανο αλλά το ΚΚΕ έχει βρεθεί σε 

αδιέξοδα πολλές φορές κάτω από την κριτική της βάσης του. Αν βγει ε-

νισχυµένο εκλογικά αλλά παρατήσει την εξουσία µε συµβιβασµούς όπως 

στη δεκαετία του ’40 αναπόφευκτα θα βρεθεί µπροστά σε µια µεγάλη 

κρίση. Αν  πάλι δεν  βγει ενισχυµένο εκλογικά ή βγει ενισχυµένο  

µόνο οριακά , µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτό θα σηµαίνει ότι η  

εργατική τάξη δεν  έχει ακόµα εγκαταλείψει τις αυταπάτες της 

σχετικά µε το ευρύτερο αστικό πολιτικό σύστηµα: Φυσικά η απο-

δυνάµωση των Ν∆ και ΠΑΣΟΚ είναι αναµενόµενη, τουλάχιστον στον 

πρώτο γύρο, αλλά αποµένει η καταγραφή του ΛΑΟΣ, Καµµένου, ∆Η-
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ΜΑΡ, Οικολόγων - Πράσινων και των άλλων µικρότερων κοµµάτων της 

σοσιαλδηµοκρατίας, του εθνικισµού και της άκρας δεξιάς.  

 

 

 

 

 

12-14)4)2012 
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4.  Μπροστά στις εκλογές 
 

 

«Εδώ σίγουρα υπάρχει µια παρανόηση. Αν µπορούσαµε να ε-

νώσουµε τις µάζες γύρω από τη δικιά µας σηµαία και να πηδή-

ξουµε πάνω από τις ρεφορµιστικές οργανώσεις δεν θα υπήρχε η 

ανάγκη του Ενιαίου Μετώπου […]. Ενδιαφερόµαστε εκτός των 

άλλων µε το ενιαίο µέτωπο να βγάλουµε τους ρεφορµιστές από 

τις τρύπες τους και να τους τοποθετήσουµε µπροστά στα µάτια 

των αγωνιζόµενων µαζών πλάι µας […]  Οι µάζες θα καταλά-

βουν µε τη δική τους εµπειρία τον προδοτικό ρόλο των ρεφορ-

µιστών».
25

  

 

Η αναγκαιότητα του Ενιαίου µετώπου δεν ξεκι-

νά από την παράβλεψη των διαφορών, τη συ-

γκάλυψη του βασικού γεγονότος ότι ο ρεφορµι-

σµός είναι µια κυρίαρχη πολιτική δύναµη στο 

εργατικό κίνηµα. Ίσα – ίσα ξεκινά από το ση-

µείο αυτό ακριβώς. Η λογική του Ενιαίου Με-

τώπου στηρίζεται στη λογική ότι το κίνηµα των 

εργαζοµένων είναι ένα και µοναδικό, ότι δεν έ-

χουν ένα κίνηµα οι ρεφορµιστικές οργανώσεις 

και ένα άλλο διαφορετικό κίνηµα οι επαναστατικές οργανώσεις. Αν, 

δρώντας µέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Μετώπου, δεν µπορέσουµε να 

δείξουµε στους εργαζόµενους την αξία του δικού µας προγράµµατος, αν 

δεν κατανοήσουν οι εργαζόµενοι µέσα από τη δική τους εµπειρία τον 

προδοτικό ρόλο των ρεφορµιστών, όπως έλεγε ο Λένιν, τότε θα έχουµε 

αποτύχει και θα έχουµε οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση και στην εξαφά-

νιση.  

 

Από τη σηµερινή έλλειψη της συνεργασίας των διάφορων τµηµάτων της 

αριστεράς, οι εργαζόµενοι πρέπει να βγάλουν τα συµπεράσµατά τους και 

σ’ αυτό πρέπει να βοηθήσουν οι δυνάµεις του επαναστατικού µαρξισµού. 

Γιατί δεν συνεργάζονται το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ∆ΗΜΑΡ προκειµένου 

να συγκροτηθεί ένα ενιαίο πολιτικό µέτωπο της αριστεράς στη βάση ενός 

κοινού µεταβατικού προγράµµατος µε σκοπό την εξουσία των εργαζοµέ-

νων και την αντιµετώπιση της κρίσης; Η ∆ΗΜΑΡ θα ήθελε να γίνει ουρά 

του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ δεν έχει καµιά διάθεση ν’ αναλάβει την εξουσία 

και εµφανώς επιµένει στον ρόλο του σαν «ισχυρή αντιπολίτευση». Αν 

αναλάβουµε την εξουσία τότε ποιος θα είναι ισχυρή αντιπολίτευση, ανα-

                                                 
25

 Λένιν, «Οι αποφάσεις της Κ.∆» εκδόσεις «Σοσιαλισµός». 
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ρωτιέται ο κ. Μαίλης! Ο ΣΥΡΙΖΑ απ’ τη µεριά του γνωρίζει καλά τα ό-

ρια του ΚΚΕ ως προς τις συνεργασίες. Παρά τα διάφορα µετωπικά του 

σχήµατα µε µικρότερες οργανώσεις, στο ζήτηµα του ευρώ και της ΕΕ 

κρατά αµετάβλητη την παραδοσιακή του στάση αγνοώντας ότι σε µια 

πρόταση ενότητας σήµερα, το θεµελιακό στοιχείο είναι ακριβώς η στάση 

απέναντι στην ΕΕ και η διαγραφή του χρέους.  

 

Ένα ενιαίο πολιτικό µέτωπο της αριστεράς θα ήταν σήµερα ένα µέτωπο 

εξουσίας και θα αποδυνάµωνε τα παραδοσιακά αστικά κόµµατα ακόµα 

περισσότερο. Θα ήταν αναγκαστικά ένα µέτωπο που θ’ αναλάµβανε την 

εξουσία και τότε οι προγραµµατικές διαφορές θα έβγαιναν στο προσκή-

νιο. ∆ιαγραφή ολόκληρου του χρέους ή µόνο του «επαχθούς» τµήµατος; 

Παραµονή ή όχι στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ; Νέα µέτρα λιτότητας ή µέτρα 

στήριξης και αύξησης των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και των µι-

κροµεσαίων; Προώθηση ή όχι της κρατικοποίησης του τραπεζικού συ-

στήµατος και της µεγάλης βιοµηχανίας πάνω στη βάση του εργατικού 

ελέγχου; Αποφασιστικότητα ή διπλή γλώσσα στη σύγκρουση µε την ίδια 

την ΕΕ; Αυτές οι διαφορές θα βγουν στο προσκήνιο αµέσως µόλις το ε-

νιαίο πολιτικό µέτωπο της αριστεράς βρεθεί στα πρόθυρα της εξουσίας. 

Το πιθανότερο είναι να διαλυθεί πριν ακόµα χτυπήσει την πόρτα της ε-

ξουσίας και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν συγκροτείται καν.  

 

∆εν λείπουν φυσικά και οι υπολογισµοί των διαφόρων τµηµάτων της α-

ριστεράς για το ποιος θα γίνει το δεκανίκι της αστικής πολιτικής εξουσί-

ας στην κατάλληλη στιγµή και µε τον καλύτερο τρόπο. ∆εν είναι δική 

µας υπόθεση ν’ ασχοληθούµε ή να προβλέψουµε τέτοιους υπολογισµούς. 

Η αριστερά, κι’ αυτό το γνωρίζουµε πολύ καλά, θέλει να είναι διασπα-

σµένη για να µην αναλάβει τα ηνία φοβούµενη ότι θα κληθεί να διαχειρι-

σθεί τη διεθνή αποµόνωση και τη µιζέρια που «αναπόφευκτα» θα προ-

κύψει. Θέλει να βρίσκεται στην ασφάλεια της αντιπολίτευσης. Το µόνο 

που αποµένει είναι οι µάζες να το κατανοήσουν µέσα από την πράξη, να 

ξεφορτωθούν τις αυταπάτες ότι η υπάρχουσα αριστερά µπορεί ποτέ να 

οδηγηθεί σε µια αποφασιστική ρήξη µε το σηµερινό σύστηµα, ότι τελικά 

δεν είναι διατεθειµένη παρά να προδώσει και να ξεπουλήσει το εργατικό 

και λαϊκό κίνηµα γι’ ακόµη µια φορά.  

 

Αλλά για να γίνει αυτό κατανοητό από τις µάζες στην πράξη, προϋποθέ-

τει κάποιος να το συνθέσει, να το επεξεργασθεί, να υψωθεί πάνω από την 

τρέχουσα πράξη και να τα θέσει στις µάζες σαν πολιτικό ζήτηµα. Αυτό 

προϋποθέτει την ύπαρξη µιας µαζικής επαναστατικής οργάνωσης µε φω-

νή που να µπορεί ν’ ακουστεί. Αν ωστόσο µια τέτοια οργάνωση θέτει 

στην κεντρική της συνθηµατολογία, δηλαδή στον τρόπο που απευθύνεται 

προς τις µάζες το αίτηµα «ψωµί – παιδεία – ελευθερία» τότε τοποθετείται 



~ 80 ~ 

 

µε λάθος τρόπο. Μαζί µ’ όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα της επαναστατι-

κής αριστεράς το πρόγραµµά της, όταν καν γίνεται γνωστό, δεν φαίνεται 

να είναι επαρκώς διαφοροποιηµένο από εκείνο του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Όταν οι µάζες δεν θεωρούν αυτά τα προγράµµατα ως διαφορετικά, τότε 

για πρακτικούς σκοπούς ασφαλώς δεν είναι. Το Ενιαίο Μέτωπο στα λό-

για δεν το αρνείται κανείς. Το ζήτηµα είναι ότι σε µια αποφασιστική κα-

µπή της συγκυρίας όπως οι εκλογές, το θέµα τίθεται µε την µορφή του 

ενιαίου πολιτικού µετώπου. Ζητώντας οι επαναστάτες µαρξιστές το ε-

νιαίο πολιτικό µέτωπο της αριστεράς (α) δεν έχουν αυταπάτες ως προς τη 

δυνατότητά του να πραγµατοποιηθεί και (β) επιζητούν αποκλειστικά και 

µόνο τη φυσική κατάληξη, δηλαδή το οριστικό σπάσιµο των δεσµών των 

εργαζοµένων µε τα ρεφορµιστικά κόµµατα. 

 

«Ας παραδεχτούµε ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα αναπτύσσεται 

ακόµα και τώρα. Όχι χάρη στην πολιτική του, αλλά παρά την 

πολιτική του. Τα γεγονότα σπρώχνουν τους εργάτες προς τα α-

ριστερά, και το Κοµµουνιστικό Κόµµα, παρά την οπορτουνιστι-

κή του στροφή, παραµένει για τις µάζες η «άκρα αριστερά». Η 

αριθµητική αυτή ανάπτυξη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος δεν 

κλείνει µέσα της ωστόσο ούτε την παραµικρότερη εγγύηση για το 

µέλλον: το Γερµανικό Κοµµουνιστικό Κόµµα, όπως έχουµε πει, 

αναπτυσσόταν ως τη στιγµή ακόµα της συνθηκολόγησης του, και 

πολύ πιο γρήγορα µάλιστα. Πάντως το γεγονός της ύπαρξης δύο 

εργατικών κοµµάτων, που κάνει αναγκαία, µπροστά στον κίνδυ-

νο, µια πολιτική ενιαίου µετώπου, αρκεί για να µας εξηγήσει 

τους πόθους των εργατών για οργανική ενότητα. Αν υπήρχε στη 

Γαλλία ένα συνεπές επαναστατικό κόµµα, θα είµαστε αποφασι-

στικοί αντίπαλοι της ένωσης µε το οπορτουνιστικό κόµµα. Στις 

συνθήκες της όξυνσης της κοινωνικής κρίσης το επαναστατικό 

κόµµα, που αγωνίζεται κατά του ρεφορµισµού, θα συγκέντρωνε 

ασφαλώς κάτω από τη σηµαία του τη συντριπτική πλειονότητα 

των εργατών. Το ιστορικό πρόβληµα δεν είναι να ενώσουµε µη-

χανικά όλες της οργανώσεις, που εξακολουθούν να υπάρχουν 

από τους διάφορους σταθµούς που πέρασε η πάλη των τάξεων, 

αλλά να συγκεντρώσουµε το προλεταριάτο µέσα στη πάλη και 

για την πάλη. Πρόκειται για δύο προβλήµατα απολύτως διαφο-

ρετικά και µερικές φορές µάλιστα αντιφατικά. Το γεγονός όµως 

είναι ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει επαναστατικό κόµµα. Η ελα-

φρότητα µε την οποία το Κοµµουνιστικό Κόµµα -- χωρίς την 

παραµικρότερη συζήτηση – πέρασε από τη θεωρία και την πρά-

ξη του «σοσιαλισµού» στο µπλοκ µε τους ριζοσπάστες και στην 

άρνηση των επαναστατικών καθηκόντων στο όνοµα των «άµε-

σων διεκδικήσεων», µαρτυρεί ότι ο µηχανισµός του κόµµατος 
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είναι ολοκληρωτικά διαβρωµένος από τον κυνισµό και η βάση 

αποπροσανατολισµένη και ξεσυνηθισµένη να σκέφτεται. Πρό-

κειται για ένα κόµµα άρρωστο.»
26

 

Από τη δική µας σκοπιά το ενιαίο πολιτικό µέτωπο της αριστεράς έχει 

την έννοια της κινητοποίησης των εργαζοµένων σε µια αγωνιστική κα-

τεύθυνση, σε µια κατεύθυνση που δεν θα επενδύει όλες τις προοπτικές 

της στις εκλογές αλλά στην πάλη που θ’ ακολουθήσει. Η «ενότητα» δεν 

είναι για µας ένα αφηρηµένο σύνθηµα όπως στα αιτήµατα των ρεφορµι-

στών και των κεντριστών κάθε λογής αλλά ένα πολιτικό σύνθηµα µε 

στόχο την ανεξάρτητη πάλη της εργατικής τάξης. 

 

«Αν το Σοσιαλιστικό Κόµµα ενωνόταν και 

σήµερα µάλιστα µε το Κοµµουνιστικό, αυτό 

δεν θα εξασφάλιζε περισσότερο τη νίκη που 

το Ενιαίο Μέτωπο δεν εξασφαλίζει: µόνο µια 

σωστή επαναστατική πολιτική µπορεί να δώ-

σει τη νίκη. Είµαστε όµως έτοιµοι να ανα-

γνωρίσουµε ότι η ενοποίηση θα διευκόλυνε, 

στις σηµερινές συνθήκες, την ανασυγκρότηση 

και τη συσσωµάτωση των πραγµατικά επα-

ναστατικών στοιχείων, που είναι διασκορπισµένα µέσα στα δύο 

κόµµατα. Μ’ αυτή την έννοια – και µόνο µ’ αυτή – η ενότητα 

µπορεί να αποτελέσει ένα βήµα προς τα εµπρός.»
27

 

 

Ο στόχος του µετώπου εποµένως δεν είναι η τελική του κατάληξη αλλά 

το γεγονός ότι αποτελεί προϋπόθεση και όρο για «την ανασυγκρότηση και 

τη συσσωµάτωση των πραγµατικά επαναστατικών στοιχείων». Όσοι δεν 

βλέπουν τον πραγµατικό στόχο του Μετώπου µπορούν να συνεχίσουν ν’ 

αγνοούν την «ενωτολογία» αλλά η πραγµατικότητα είναι διαφορετική: 

Το σύνθηµα του ενιαίου πολιτικού µετώπου ξεγυµνώνει από κάθε δικαι-

ολογία τις ηγεσίες των ρεφορµιστών και ταυτόχρονα φέρνει στο προσκή-

νιο την αναγκαιότητα της σωστής επαναστατικής πολιτικής. όπως γράφει 

ο Τρότσκυ: «Αυτό που αποφασίζει, δεν είναι η ένωση αυτή καθαυτή, αλλά 

το πραγµατικό της πολιτικό περιεχόµενο». Αυτή είναι µια προφανής 

πραγµατικότητα, αλλά ταυτόχρονα: «Είµαστε όµως έτοιµοι να αναγνωρί-

σουµε ότι η ενοποίηση θα διευκόλυνε, στις σηµερινές συνθήκες, την ανασυ-

γκρότηση και τη συσσωµάτωση των πραγµατικά επαναστατικών στοιχεί-

ων». ανασυγκρότηση των επαναστατικών στοιχείων έξω από τα πλαίσια 

του ενιαίου µετώπου δεν µπορεί να υπάρξει. Η ενότητα από µόνη της δεν 

                                                 
26

  Τρότσκυ, «Γαλλία 1934-36», «Το ενιαίο εργατικό µέτωπο και οι κοµµουνιστές», 9/11/1934. 
27

  Τρότσκυ, όπ.π. 
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µπορεί να εγγυηθεί καµιά θετική εξέλιξη για την εργατική τάξη, εφόσον 

µάλιστα δεν στηρίζεται και δεν µπορεί σήµερα να στηριχθεί σε κανένα 

µεταβατικό πρόγραµµα µε αξιώσεις εξουσίας. Αποτελεί παρόλα αυτά τον 

φυσικό τόπο δράσης των επαναστατών µαρξιστών.  

 

∆εν µας επιτρέπεται στις σηµερινές συνθήκες να θεωρούµε τα ρεφορµι-

στικά κόµµατα σαν «άρρωστα» αλλά σαν χαµένα οριστικά για την εργα-

τική τάξη. Η αρρώστια κι’ ο εκφυλισµός των κοµµουνιστικών κοµµάτων 

ήταν υπαρκτά τη δεκαετία του ’30 και αργότερα κάτω από την επίδραση 

της σταλινικής γραφειοκρατίας. Η κατάσταση σήµερα είναι εντελώς δια-

φορετική εφόσον µετά από δεκαετίες προδοσιών έχουν µετατραπεί σε 

θεµελιώδη συστατικά του αστικού συστήµατος εξουσίας, όπως ακριβώς 

η 2
η
 ∆ιεθνής και η σοσιαλδηµοκρατία µετατράπηκαν στον ένα από τους 

δυο βασικούς πόλους άσκησης της εξουσίας της αστικής τάξης. Για ποιον 

λόγο τότε οι επαναστάτες µαρξιστές επιµένουν στο ενιαίο µέτωπο εκ-

φρασµένο στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή την «ενότητα της αριστεράς»; 

Ακριβώς για ν’ αποδείξουν στις µάζες ότι τα ρεφορµιστικά κόµµατα δεν 

έχουν καµιά διάθεση να κινηθούν προς τ’ αριστερά και να διεκδικήσουν 

την εξουσία των εργαζοµένων. Ότι δεν είναι στην πραγµατικότητα εργα-

τικά κόµµατα που µπορούν να κατευθύνουν τους αγώνες της εργατικής 

τάξης και ότι στην πραγµατικότητα διαπράττουν σήµερα µια απ’ τις µε-

γαλύτερες αν όχι τη µεγαλύτερη προδοσία στην ιστορία τους:  Μια ενω-

µένη αριστερά που µπορεί να έχει σήµερα το 30% και πάνω αποφασίζει 

να παραµένει διασπασµένη και να µη θέλει να διεκδικήσει την εξουσία 

που πρακτικά της χαρίζει ο λαός.  

 

Αν αυτό γίνει κατανοητό από ευρύτερες µάζες τότε 

η «ενότητα της αριστεράς» θα µπορέσει να πραγµα-

τοποιηθεί «από τα κάτω», στους κοινούς αγώνες της 

εργατικής τάξης. Για να γίνουν κοινοί αυτοί οι αγώ-

νες θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να γίνει στη βάση ενός 

σωστού πλαισίου διεκδικήσεων που θα εκφράζει την 

αριστερόστροφη κίνηση των µαζών κι’ αυτό δεν εί-

ναι παρά το µεταβατικό πρόγραµµα του επαναστα-

τικού µαρξισµού. Θα πρέπει να πούµε στους εργαζόµενους και τη βάση 

των ρεφορµιστικών κοµµάτων ν’ απαιτήσουν από τις ηγεσίες τους την 

υιοθέτηση των βασικών µεταβατικών αιτηµάτων όπως η µονοµερής 

διαγραφή του χρέους, η κρατικοποίηση µε εργατικό έλεγχο του τραπεζι-

κού συστήµατος και της µεγάλης βιοµηχανίας και ναυτιλίας, η κινητή 

κλίµακα ωρών για τη µείωση της ανεργίας, η αποκατάσταση των λαϊκών 

εισοδηµάτων στα επίπεδα του 2008, η διαγραφή του χρέους των µικρών 
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και µεσαίων νοικοκυριών προς το τραπεζικό σύστηµα, ο συντονισµός της 

πάλης των εργαζοµένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο την εγκαθίδρυ-

ση εργατικών κυβερνήσεων ή κυβερνήσεων της αριστεράς και τελικά η 

οικοδόµηση ενός νέου εργατικού κόµµατος σαν λογική συνέχεια αυτών 

των διεκδικήσεων. Παρόλο που το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, όπως είπα-

µε, κόµµατα χαµένα για την υπόθεση της εργατικής τάξης, η ενότητά 

τους µε µια ορισµένη έννοια είναι θετική υπόθεση για τους αγώνες της 

εργατικής τάξης. Όπως έγραφε ο Τρότσκυ, «η ενοποίηση θα διευκόλυνε, 

στις σηµερινές συνθήκες, την ανασυγκρότηση και τη συσσωµάτωση των 

πραγµατικά επαναστατικών στοιχείων», ειδικά όταν ο χώρος της επανα-

στατικής αριστεράς δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει καµιά ανεξάρ-

τητη πολιτική παρέµβαση που να έχει ευρύτερη απήχηση. Από την άπο-

ψη αυτή τόσο το κάλεσµα για ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και το κάλεσµα 

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι θετικά αλλά δεν αρκούν από µόνα τους για όσο 

διάστηµα δεν γίνεται ζύµωση στις ίδιες τις τάξεις των εργαζοµένων πάνω 

στο ζήτηµα της ενότητας και του προγράµµατος εξουσίας της αριστεράς. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ εµµένει εκνευριστικά στον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισµό, 

το δε ΚΚΕ καµώνεται πως δεν καταλαβαίνει κάτω από ποια εξουσία θα 

πραγµατοποιηθούν τα αιτήµατα του προγράµµατος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ µε τη σειρά της εµµένει σ’ ένα αντικαπιταλιστικό και αντι-

ιµπεριαλιστικό µέτωπο (δηλαδή ένα µέτωπο σε λαθεµένη προγραµµατική 

βάση) κι’ αφήνει ανοιχτό το ζήτηµα ποια σοσιαλιστική ή κοµµουνιστική 

προοπτική είναι πιο «σωστή». Από τη στιγµή που τεθούν τα µεταβατικά 

αιτήµατα δεν υπάρχει αντικειµενικά κανένα ζήτηµα φιλοευρωπαϊκού 

προσανατολισµού όπως δεν υπάρχει και κανένα ζήτηµα εξουσίας: Τα µε-

ταβατικά αιτήµατα µπορούν να υλοποιηθούν µόνο από µια κυβέρνηση 

των εργαζοµένων, µόνο στα πλαίσια της «λαϊκής εξουσίας και οικονοµί-

ας» όπως λέει το ΚΚΕ. Μπορούν να υλοποιηθούν µόνο αν η εξουσία αυ-

τή έλθει σε σύγκρουση µε την ΕΕ και την ευρωζώνη, αλλά στο ζήτηµα 

αυτό οι επαναστάτες µαρξιστές θα δεχτούν το λάθος τους αν αποδειχτεί 

στην πράξη ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα κι’ ότι µε χαρά θα δεχτεί η ΕΕ 

τέτοιες πολιτικές!  

 

Ποτέ δεν έχει νόηµα να καταφεύγουµε σε πρωθύστερα, να βάζουµε το 

κάρο µπροστά από το άλογο. Ο ρόλος µας είναι να θέσουµε τα κατάλλη-

λα µεταβατικά αιτήµατα µε στόχο την εξουσία των εργαζοµένων. Το αν 

αυτά τα αιτήµατα και η εξουσία των εργαζοµένων είναι συµβατά ή όχι µε 

την παραµονή στην ΕΕ και την ευρωζώνη αυτό αποµένει να το δούµε, σε 

τελική ανάλυση, στην πράξη. Για µας είναι σωστό µεταβατικό αίτηµα η 

αποχώρηση από την ΕΕ και την ευρωζώνη γιατί το σύνθηµα αυτό δένει 

µεταξύ τους τα υπόλοιπα µεταβατικά αιτήµατα παρόλο που (ή ακριβώς 

επειδή) είναι συνεπαγωγή τους, όπως και η  ίδια η εργατική εξουσία. 
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Μόνο του δεν σηµαίνει τίποτε αλλά σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µετα-

βατικά αιτήµατα αποτελεί ένα πλήρες πρόγραµµα που δεν αφήνει περι-

θώρια για σύγχυση κι’ αµφιβολίες.  

 

Οι επαναστάτες µαρξι-

στές δεν συµφωνούν ότι η 

«ενότητα της αριστεράς» 

πρέπει να πραγµατοποιη-

θεί πάνω στη  βάση ορι-

σµένων «βασικών» ή «ε-

λάχιστων» διεκδικήσεων  

όπως πχ η αποκατάσταση 

των λαϊκών εισοδηµάτων και 

η «αναδιανοµή» του πλού-

του. Οι ελάχιστες διεκδική-

σεις σήµερα, δεν σηµαίνουν τίποτε για την αριστερά. Οι διεκδικήσεις 

πρέπει λογικά και αναπόφευκτα να οδηγούν σε ένα και µόνο συµπέρα-

σµα, την κυβέρνηση των εργαζοµένων. Το γεγονός ότι θα υιοθετηθούν 

από την ενωµένη αριστερά ή ένα αξιόλογο αριθµητικά τµήµα της, δεν δι-

ασφαλίζει αυτόµατα ότι είναι «αριστερές» διεκδικήσεις κι’ ότι θα οδηγή-

σουν σε µια εργατική κυβέρνηση. Οι µεταβατικές διεκδικήσεις δεν απο-

σκοπούν πρωταρχικά στην ενότητα της αριστεράς αλλά στην συγκρότη-

ση των όρων και των προϋποθέσεων για την όξυνση της ταξικής πάλης 

και το Ενιαίο Μέτωπο. Η ενότητα της αριστεράς είναι , από την 

άποψη αυτή , ένα ανεξάρτητο αίτηµα. Το κυρίαρχο ζήτηµα είναι η 

κοινή πάλη των εργαζοµένων στο Ενιαίο Μέτωπο να βρει και πολιτική 

έκφραση. Οι επαναστάτες µαρξιστές θέτουν το Μεταβατικό Πρόγραµµα 

σαν πρόγραµµα αυτής της κοινής πολιτικής έκφρασης και το διαδίδουν 

στην εργατική τάξη στον βαθµό που οι δυνάµεις τους το επιτρέπουν. Όσο 

όµως η ενότητα της αριστεράς δεν επιτυγχάνεται οι επαναστάτες µαρξι-

στές δεν µπορούν παρά να το θέτουν σαν ένα ανεξάρτητο αίτηµα µε στό-

χο µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. Γι’ αυτό η ενότητα της αριστε-

ράς δεν είναι κούφιος βερµπαλισµός αλλά ένα βαθύ πολιτικό 

αίτηµα και σε τελική ανάλυση  ένα µεταβατικό αίτηµα.  

 

Από την ενότητα της αριστεράς οι επαναστάτες µαρξιστές δεν περιµέ-

νουν τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από την ανασυγκρότηση 

όλων των πραγµατικών επαναστατικών δυνάµεων σε νέα βάση. Ακριβώς 

γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρόκειται γι’ ανόητο και κούφιο βερµπαλισµό. 

Πρόκειται, στην πραγµατικότητα, για µια ανασυγκρότηση που µπορεί ν’ 

αποτελέσει την αντικειµενική συνθήκη για το χτίσιµο ενός νέου εργατι-
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κού κόµµατος στη βάση του Μεταβατικού Προγράµµατος. Το υλικό για 

το χτίσιµο αυτού του κόµµατος βρίσκεται διάσπαρτο στην αριστερά και 

ειδικά στη ρεφορµιστική αριστερά και τα συνδικάτα της. Χωρίς µια ρήξη 

των πρωτοπόρων ταξικών στοιχείων που βρίσκονται εγκλωβισµένα στα 

ρεφορµιστικά κόµµατα η οικοδόµηση µιας νέας επαναστατικής οργάνω-

σης είναι αδύνατη κι’ εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να στοχεύουν οι ε-

παναστάτες µαρξιστές σαν µέρος της ταχτικής τους. 

 

Κοιτώντας µπροστά και βλέποντας την όξυνση της κρίσης και τα νέα µέ-

τρα λιτότητας που θα φέρει µια κυβέρνηση της Ν∆ ή του ΠΑΣΟΚ, είναι 

λάθος να συγκεντρώνουµε την πάλη µας σε «προνοµιακά» ζητήµατα αντί 

να την συγκεντρώνουµε σε όλα τα ζητήµατα σαν σύνολο. Τα «προνοµια-

κά» ζητήµατα οδηγούν στον κεντρισµό κι’ από κει κατευθείαν στον ρε-

φορµισµό. Ούτε είναι σωστό να κάνουµε τεράστια άλµατα πάνω απ’ τη 

συνείδηση των µαζών. Η όξυνση της κρίσης θα βάλει πιο επιτακτικά τα 

ζητήµατα της εργατικής κυβέρνησης, του Ενιαίου Μετώπου και της πο-

λιτικής του έκφρασης –δηλαδή την ενότητα της αριστεράς και τα µετα-

βατικά αιτήµατα. Οι µάζες είναι πολύ πιθανόν να ενισχύσουν αποφασι-

στικά την αριστερά βλέποντας µπροστά τους την όξυνση της κρίσης. Το 

ζήτηµα είναι µε ποιον τρόπο η αριστερά θα διαχειρισθεί τη δύ-

ναµή της. Η δική µας πρόβλεψη είναι  ότι θα τη διαχειρισθεί στα 

πλαίσια των «λαϊκών µετώπων» όπως και στο παρελθόν προκει-

µένου ν’ αποφύγει τις ευθύνες της. Σε µια τέτοια περίπτωση είναι κρίσι-

µο οι δυνάµεις της επαναστατικής αριστεράς να δράσουν στη βάση των 

ρεφορµιστικών κοµµάτων και να την οδηγήσουν σε σύγκρουση µε τις 

ηγεσίες και τους γραφειοκρατικούς µηχανισµούς.  

 

Αλλά το ζήτηµα δεν είναι αποκλειστικά εθνικό. Στην πραγµατικότητα 

είναι Ευρωπαϊκό και χωρίς συνεργασίες µε την εργατική πρωτοπορεία 

στις κυριότερες ιµπεριαλιστικές χώρες της Ευρώπης ή τον «νότο», οι ε-

θνικές πολιτικές και τα εθνικά προγράµµατα έχουν µικρή σηµασία. Μια 

Ευρωπαϊκή οργάνωση της επαναστατικής µαρξιστικής αριστεράς είναι ο 

µοναδικός τρόπος για τον συντονισµό της δράσης και τη διαµόρφωση µι-

ας σωστής πολιτικής της ταξικής πρωτοπορείας. Ωστόσο, µια Ευρωπα-

ϊκή ή παγκόσµια οργάνωση δεν µπορεί παρά να ξεκινήσει µε τα εθνικά 

τµήµατα, µε το υλικό που έχει ήδη στα χέρια της. Μια τέτοια οργάνωση, 

µια νέα ∆ιεθνής, είναι ένα δύσκολο µα ταυτόχρονα απαραίτητο όργανο 

για την εργατική τάξη. Η όξυνση των ταξικών αγώνων στην ερχόµενη 

περίοδο θα δώσει τις ιδανικές συνθήκες για την ανασυγκρότηση των ε-

παναστατικών στοιχείων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ανάµεσά τους 
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φυσικά και στην Ελλάδα. Ο συντονισµός της πάλης σ’ Ευρωπαϊκό επίπε-

δο θ’ αποτελέσει ένα µεγάλο ζητούµενο αυτών των αγώνων.  

 

20)4)2012 
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5. «Να µην πέσουµε στην παγίδα»! 

“ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙ∆Α! Η άρχουσα τάξη προσπαθεί να σύρει τον ΣΥΡΙΖΑ 

προς την διαχείριση του σάπιου συστήµατος για να τον εκθέσει στα µάτια των εργαζόµενων! 

Η θέση µας πρέπει να είναι ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ Ή ΚΥ-

ΒΕΡΝΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ! ΌΧΙ ΣΤΙΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΩΝ - ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΕ-

ΣΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ” (Μαρξιστική Φωνή, 8/5/2012) 

 

Τέτοιες απόψεις µπορούν να συγκριθούν µόνο µε τον άκρατο σε-

χταρισµό και την ακραία έλλειψη επαφής µε την πραγµατικότητα. Όπως 

λέει η παροιµία ενός χαρίζαν γάιδαρο κι’ αυτός τον κοίταζε στα δόντια. 

Τέτοιες «συµβουλές» δίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια παρόµοιες τά-

σεις επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τις σοσιαλδηµοκρατικές φωνές 

που θέλουν άνευ όρων συγκυβέρνηση µε τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ µε στή-

ριξη Κουβέλη και Καµένου. Η σηµερινή κατάσταση µπορεί να παροµοι-

ασθεί µε τη συµµετοχή των µπολσεβίκων του Λένιν στη συγκυβέρνηση 

Κερένσκυ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να κυβερνήσει µόνος του (χωρίς την 

ανοχή των άλλων κοµµάτων) αλλά ταυτόχρονα δεν µπορεί να γίνει πι-

στευτό πως «άλλαξαν» ξαφνικά απόψεις αυτά τα κόµµα (Ν∆, ΠΑΣΟΚ, 

Καµένος κ.λπ.). Τα αστικά κόµµατα θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τον 

ΣΥΡΙΖΑ µπροστά στα δικά τους διλήµµατα και να τον εκθέσουν στα µά-

τια των µαζών που τον ψήφισαν, να τελειώσουν µια για πάντα µε την α-

ριστερά και τις «εναλλακτικές» πολιτικές, µε το µαζικό κίνηµα και µε 

τον τρόπο αυτό να παρουσιάσουν τη δική τους λεγόµενη µνηµονιακή πο-

λιτική και την ανάγκη «σταθερής κυβέρνησης» σαν τη µόνη εφικτή λύ-

ση. Χωρίς αµφιβολία αυτό θα οδηγήσει το εργατικό κίνηµα χρόνια πίσω. 

 

Απ’ την άλλη µεριά δεν µπορεί το κίνηµα των εργαζοµένων και τα 

πολιτικά τους κόµµατα (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 

τις άλλες µικρότερες οργανώσεις) ν’ αγνοήσουν το γεγονός ότι τα δι-
λήµµατα λειτουργούν κι’ αντίστροφα. Ο Λένιν δεν συµµετείχε στη συ-

γκυβέρνηση του Κερένσκυ για να ενσωµατωθεί όπως ήθελε ο Κερένσκυ 

αλλά µε το σύνθηµα «όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να 

κυβερνήσει µε τη δήθεν «ανοχή» των αστικών κοµµάτων αλλά πρέπει να 

εκθέσει την ταχτική και την πολιτική τους ανοιχτά και καθαρά, χωρίς µι-

σόλογα, ν’ αναδείξει την αναγκαιότητα όχι να συνεχισθεί η παλιά πολιτι-

κή αλλά ν’ ανατραπεί εντελώς και ν’ αναδειχθεί η ανάγκη να περάσει η 

εξουσία στα χέρια των εργαζοµένων µε στόχο τον σοσιαλισµό.  
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Είναι φανερό ότι στα πλαίσια του αστικού συστήµατος η διακυ-

βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αδύνατη ακόµα και µετά την «ανοχή» των 

αστικών κοµµάτων. Χρειάζεται µια νέα Συντακτική Συνέλευση, η αλλα-

γή του Συντάγµατος και του εκλογικού νόµου, η µονοµερής διαγραφή 

ολόκληρου του δηµόσιου χρέους και των επερχόµενων πληρωµών των 

οµολόγων. Αυτό θα στείλει στους εργαζόµενους της Ευρώπης ένα ακόµα 

πιο ηχηρό µήνυµα. Αν τα αστικά κόµµατα αποσύρουν την «ανοχή» 

τους ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ θα πρέπει να συνεχίσουν µε την κινητοποί-
ηση των εργαζόµενων στη βάση του Ενιαίου Μετώπου (χτυπάµε µαζί 

βαδίζουµε χώρια). Γι’ αυτό πέρα από το καλό εκλογικό αποτέλεσµα του 

ΣΥΡΙΖΑ, είναι απαραίτητη η άµεση οργάνωση των εργαζοµένων σ’ επι-

τροπές, η άµεση κινητοποίηση των συνδικάτων, ν’ αναλάβει ο λαός στα 

χέρια του την εξουσία όταν τα αστικά κόµµατα αποσύρουν την «ανοχή» 

τους.  

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ έχουν την ευκαιρία στα χέρια τους να δη-

µιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την παραπέρα ριζοσπαστικοποίηση 

των µαζών και το σπάσιµο των δεσµών µε το καπιταλιστικό σύστηµα. 

Καίριας σηµασίας στην κατεύθυνση αυτή είναι η υλοποίηση των µεταβα-

τικών αιτηµάτων για διαγραφή του κράτους και κρατικοποίηση του τρα-

πεζικού συστήµατος σαν πρώτο βήµα στην κρατικοποίηση και τον σχε-

διασµό της µεγάλης βιοµηχανίας και του εφοπλιστικού κεφαλαίου κάτω 

από άµεσο εργατικό έλεγχο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ κάνουν υποχω-

ρήσεις στην κατεύθυνση δηµιουργίας µιας νέας σοσιαλδηµοκρατίας θ’ 

αποτύχουν δραµατικά. Το ΚΚΕ το ξέρει καλύτερα αλλά το σηµερινό ζη-

τούµενο είναι αν θα βοηθήσει στη µεταβατική πορεία προς µια κυβέρνη-

ση των εργαζοµένων ή αν θ’ αφήσει το αστικό πολιτικό σύστηµα να πα-

γιδέψει τον ΣΥΡΙΖΑ και τις λαϊκές µάζες.  

 

Η σηµερινή πολιτική κατά-

σταση δεν είναι πρωτόγνωρη. Με-

τά την απελευθέρωση της χώρας 

το 1944 οι αστικές πολιτικές δυ-

νάµεις χρειάζονταν το ΚΚΕ για να 

κυβερνήσουν. Το ΚΚΕ ακολου-

θώντας τη γραµµή του «λαϊκού 

µετώπου» της 6
ης

 Ολοµέλειας πή-

ρε µέρος σε µια τέτοια κυβέρνηση 

σαν µειοψηφία βοηθώντας ν’ ανα-

κάµψει το παλιό αστικό πολιτικό 

σύστηµα µε πρωθυπουργό τον Γ. 
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Παπανδρέου. Αυτή αποδείχτηκε µια πολιτική αυτοκτονίας για το ΚΚΕ 

και το λαϊκό κίνηµα που είχε αναδειχθεί στη διάρκεια της κατοχής. Σή-

µερα δεν έχουµε µπροστά µας τη συµµετοχή σε µια κυβέρνηση λαϊκού 

µετώπου αλλά µια «κυβέρνηση της Αριστεράς» µε την «ανοχή» των 
αστικών κοµµάτων. ∆εν είναι καν µια Κερενσκιάδα αλλά µια περίπτωση 

που θα έµοιαζε περισσότερο µε µια κυβέρνηση των µπολσεβίκων µε την 

«ανοχή» του Κερένσκυ. 

 

 Σε παλιότερες εποχές το αστικό σύστηµα θα µπορούσε να δώσει 

µια τέτοια «ανοχή» έχοντας στο µανίκι του τον άσσο του στρατιωτικού 

πραξικοπήµατος και της ανατροπής της αριστερής κυβέρνησης, όπως έ-

γινε στη Χιλή του Αλλιέντε. Ο άσσος που έχει σήµερα στο µανίκι το α-

στικό πολιτικό σύστηµα δεν είναι ο στρατός αλλά η δυνατότητα να εκθέ-

σει τον ΣΥΡΙΖΑ όταν δεχτεί τις πρώτες επιθέσεις από την ευρωπαϊκή Ε-

πιτροπή και την ευρωζώνη. Αλλά αυτός ο «άσσος» του συστήµατος 
µπορεί να γίνει όπλο στα χέρια της αριστεράς και των κοµµουνιστών.  

 

Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ξεφύγουµε από αναλύσεις που 

γίνονται µε δεδοµένο το σηµερινό πολιτικό σκηνικό και να δούµε τις δυ-

νατότητες της ανατροπής του: Ένας µόνο τρόπος υπάρχει για να γίνει αυ-

τό, η δηµιουργία του Ενιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης και των 

συµµάχων της πάνω στη  βάση των αιτηµάτων ενός Μεταβατικού Προ-

γράµµατος µε στόχο την εργατική εξουσία και τον σοσιαλισµό. 

 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ! 

 

Ανεκδιήγητη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, πετώντας κυριολεκτικά την εξουσία 

που του χάρισε ο λαός (µειοψηφικά είναι η αλήθεια) και αρνούµενος να 

σχηµατίσει δική του κυβέρνηση µε την «ανοχή» των αστικών κοµµάτων, 

όσο υποκριτική κι’ αν είναι. Μπροστά στην επικείµενη πληρωµή του ο-

µολόγου των 450 εκ ευρώ στις 15 Μάη και την «ανάγκη εκπροσώπησης 

της χώρας στην ευρωζώνη» οι σοσιαλδηµοκράτες βερµπαλιστές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ τα έχασαν και τράπηκαν σε άτακτη υποχώρηση. Μαζί τους συµπα-

ρασύρουν και την προοπτική του λαϊκού κινήµατος για παραπέρα ωρί-

µανση στην κατεύθυνση της ριζοσπαστικοποίησης, της ρήξης µε την ευ-

ρωζώνη και την ΕΕ, της σοσιαλιστικής προοπτικής. Όταν σου δίνουν την 

εξουσία, τροµαγµένα τ’ αστικά κόµµατα µπροστά στην απόρριψή τους 

από τον λαό, τότε την παίρνεις. ∆εν σκέφτεσαι τις παγίδες που αναπό-

φευκτα θα στήσουν τα αστικά κόµµατα µε σκοπό να σε εκθέσουν και τε-

λικά να σε ανατρέψουν. Ο ίδιος ο Ζ.-Κ. Γιούνκερ δέχτηκε (13/5/2012) 
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την παράταση για ένα χρόνο των πληρωµών των τοκοχρεολυσίων! Προ-

σπάθησε φυσικά να «παράγει» όπως – όπως µια κυβέρνηση στην Ελλάδα 

και µε τον τρόπο αυτό να ανακόψει την πορεία προς νέες εκλογές που θα 

έδιναν µεγαλύτερη δύναµη στην Αριστερά.  

 

Από τη µεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ στο διάστηµα µετά τις εκλογές δεν ήξερε τι 

έλεγε. Άλλα έλεγε ο Γλέζος, άλλα ο Παπαδηµούλης κι’ ο Στρατούλης, 

άλλα ο Τσίπρας κι’ άλλα ο ∆ραγασάκης στις τηλεοπτικές τους παρελά-

σεις. Χειρότερη εικόνα πολυγλωσσίας και βαβέλ δεν µπορούσε να υπάρ-

ξει.  

 

Ο Λένιν και οι µπολσεβίκοι συµµετείχαν στην κυβέρνηση Κερένσκυ, δεν 

περίµεναν µια «καθαρή» επανάσταση που θα ανέτρεπε τον τσαρισµό, 

γιατί ποτέ οι εξελίξεις δεν έρχονται σε «καθαρή» µορφή όπως περιµένει 

το ΚΚΕ. Ο Λένιν στις Θέσεις του Απρίλη έγραφε: 

 

«Εξήγηση στις µάζες ότι τα Σοβιέτ των Εργατών Βουλευτών 

(Σ.Ε.Β.) είναι η µόνη δυνατή µορφή επαναστατικής κυβέρνησης 

και ότι γι’ αυτό, όσο η κυβέρνηση αυτή θα βρίσκεται κάτω από 

την επιρροή της αστικής τάξης, το καθήκον µας µπορεί να είναι 

µονάχα η υποµονετική, συστηµατική, επίµονη και προσαρµοζό-

µενη στις πρακτικές, ιδιαίτερα, ανάγκες των µα-

ζών, εξήγηση των λαθών της τακτικής τους.» 

Και συνεχίζει ο Λένιν: 

 

«Οι κύριοι στραγγαλιστές της επανάστασης µε γλυκόλογα (Τσχεΐ-

τζε, Τσερετέλι, Στεκλόφ) σέρνουν την επανάσταση προς τα πί-

σω, από τα Σοβιέτ των Εργατών Βουλευτώνστη «µονοκρατο-

ρία» της αστικής τάξης, στη συνηθισµένη αστική κοινοβουλευτι-

κή δηµοκρατία. Εµείς πρέπει επιδέξια, προσεχτικά, µε το φώτι-

σµα των µυαλών να οδηγούµε το προλεταριάτο και τη φτωχή α-

γροτιά µπροστά, από τη «δυαδική εξουσία» στην παντοκρατο-

ρία των Σοβιέτ των Εργατών Βουλευτών, κι αυτό ακριβώς είναι 

η κοµµούνα µε την έννοια που της δίνει ο Μαρξ, µε την έννοια 

της πείρας του 1871.» 

Αν δεν ξέρουµε που θέλουµε να πάµε δεν έχει σηµασία ποιον δρόµο θα 

διαλέξουµε! Αν σκοπός µας είναι η ριζοσπαστικοποίηση των µαζών, το 

δυνάµωµα του λαϊκού κινήµατος, η προοπτική µιας κυβέρνησης των ερ-

γαζοµένων τότε υπάρχει ένας και µόνο ένας δρόµος σήµερα: Κυβέρνηση 
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του ΣΥΡΙΖΑ µε τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή της αριστεράς (Α-

ΝΤΑΡΣΥΑ κ.λπ.). Στην απίθανη περίπτωση όπου µια τέτοια κυβέρνηση 

µπορεί να έχει την «ανοχή» της αστικής τάξης τόσο το καλύτερο. Μια 

τέτοια κυβέρνηση να αµφισβητήσει το δηµόσιο χρέος και να προχωρήσει 

σε στάση πληρωµών, µε κρατικοποίηση του πτωχευµένου τραπεζικού 

συστήµατος κάτω από εργατικό έλεγχο σαν πρώτο βήµα για την κρατι-

κοποίηση της µεγάλης βιοµηχανίας, τον σχεδιασµό και τον εργατικό έ-

λεγχο.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε στα σκουπίδια αυτή την προοπτική. Άξιος ο µισθός 

του σαν η νέα προδοτική σοσιαλδηµοκρατία. 
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6.  Μπροστά στις Νέες Εκλογές 

Με αλλαγµένους τους πολιτικούς συσχετισµούς οι εργαζόµενοι και τα 

λαϊκά στρώµατα αντιµετωπίζουν τις νέες εκλογές στις 17 Ιούνη. Για τους 

αγωνιστές και τις οργανώσεις του επαναστατικού µαρξισµού το µοναδικό 

διακύβευµα των εκλογών είναι: Πως θα διαµορφωθούν µε τον καλύτερο 

τρόπο οι προϋποθέσεις για την οργάνωση της εργατικής τάξης και των 

πρωτοποριακών της στοιχείων. Πως η οργάνωση αυτή θα µετεξελιχθεί 

στην ριζοσπαστικοποίηση των µαζών και τη διάλυση των αυταπατών της 

νέας και παλιάς σοσιαλδηµοκρατίας. 
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7. Ορισµένα ζητήµατα της στρατηγικής και της ταχτικής 

των οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς 

 

«Η απόλυτη ανάγκη για την πρωτοπορία του προλεταριάτου, για το συνει-

δητό του κοµµάτι, για το Κοµµουνιστικό του Κόµµα, να καταφεύγει σε ε-

λιγµούς, σε συµφωνίες, σε συµβιβασµούς µε τις διάφορες οµάδες των προ-

λετάριων, µε τα διάφορα κόµµατα των εργατών και των µικρονοικοκυραί-

ων. Όλο το πρόβληµα είναι να ξέρεις να εφαρµόζεις αυτή την τακτική έτσι 

που να ανεβάζεις και όχι να χαµηλώνεις το γενικό επίπεδο της προλεταρι-

ακής συνειδητότητας, της επαναστατικότητας και της ικανότητας για τον 

αγώνα και τη νίκη» (Λένιν, Αριστερισµός). 

 

Είναι άραγε δυνατόν να ανεβάσουµε το γενικό επίπεδο συνειδητό-

τητας και επαναστατικότητας µε τη συµµετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ; Είναι δυ-

νατόν να ανδρωθεί το επαναστατικό κόµµα συµµετέχοντας στις ευρύτε-

ρες µαζικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ; Από τη µια µεριά υπάρχει η άποψη 

που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υποστηριχθεί ώστε να ανατραπεί η πο-

λιτική του µνηµονίου της λιτότητας. Από την άλλη υπάρχει η άποψη του 

εισοδισµού στον ΣΥΡΙΖΑ που αποσκοπεί στην οικοδόµηση του κόµµα-

τος µε βάση τον επηρεασµό της πρωτοπορείας που συµµετέχει στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Αν το γενικό επίπεδο συνειδητότητας µπορεί να ανέβει µε την υ-

ποστήριξη ή τη συµµετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν υπάρχει καµµιά αµφι-

βολία ότι πρέπει να υποστηριχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόµα και να συµµετέ-

χουµε στις διαδικασίες του. 

Αν την πρώτη περίοδο µετά την 

κρίση του 2008 υπήρχε και η παραµι-

κρή αµφιβολία ότι η στήριξη και η 

συµµετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτε-

λούν καν πρακτική επιλογή σήµερα δεν 

πρέπει να υπάρχει καµµία. Περισσότε-

ρο από πριν ο ΣΥΡΙΖΑ µετατράπηκε 

στη σωστική λέµβο των µικροαστικών 

και µεσοαστικών µαζών που αποχώρη-

σαν από το ΠΑΣΟΚ και µαζί του µεγά-

λου κοµµατιού της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Στην πορεία ευρύ-

τερες µάζες ασφαλώς στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ και ριζοσπαστικοποιήθηκαν 

ως ένα βαθµό ενώ άλλα κοµµάτια στράφηκαν προς την ακροδεξιά όπως 

συµβαίνει σ’ όλες τις µεγάλες κρίσεις. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ µετακινείται κι’ 

αυτός προς τα δεξιά από προγραµµατική άποψη και την άποψη της τρέ-

χουσας πολιτικής για να µαζικοποιηθεί στα γρήγορα µε τη διάλυση του 

ΠΑΣΟΚ. Έχοντας εξασφαλισµένη λίγο – πολύ µια σηµαντική πολιτική 
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παρουσία σαν δεύτερο κόµµα µπορεί τώρα να ξεχάσει εντελώς τα όσα 

λιγοστά έλεγε για την ΕΕ αν και είχε κάνει σαφές ότι δεν είναι στο πρό-

γραµµά του η αποχώρηση από την ευρωζώνη και η ρήξη µε την ΕΕ. Στη 

βάση αυτού του προγράµµατος είναι που έγινε δεύτερο κόµµα κι αυτό 

δείχνει τα όρια στη ριζοσπαστικοποίηση των µαζών. Αν δεν είχε στο πα-

ρελθόν νόηµα µια φορά να συµµετέχει κανείς σ’ ένα κόµµα µε φιλοευ-

ρωπαϊκό προσανατολισµό, σήµερα δεν έχει νόηµα εκατό φορές. 

Μα δεν υπάρχουν κοµµάτια και συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ που είναι 

αντίθετα σ’ έναν τέτοιο φιλοευρωπαϊκό προσανατολισµό; Ασφαλώς υ-

πάρχουν αλλά όπου δεν πρόκειται για επαγγελµατίες ψεύτες και πολιτι-

κάντηδες της συνδικαλιστικής και κοµµατικής γραφειοκρατίας πρόκειται 

για τµήµατα της αριστεράς που έχουν αποπροσανατολισθεί εντελώς σχε-

τικά µε τον ρόλο τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα τµήµατα αυτά δεν έχουν κατα-

νοήσει ότι δεν είναι δυνατόν να αποσπάσουν οφέλη για τον εαυτό τους  

από το µαζικό κίνηµα χωρίς να έχουν µια ανεξάρτητη παρουσία. ∆εν δεν 

έχουν κατανοήσει ότι δεν είναι εφικτό, πολύ περισσότερο µε τον σηµερι-

νό ΣΥΡΙΖΑ, να µετατραπούν τα ίδια σε µαζικές οργανώσεις της εργατι-

κής τάξης χωρίς το δικό τους ανεξάρτητο πρόγραµµα. Η υποστολή της 

σηµαίας µας για να ενταχθούµε στον ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζοντας µαζί µ’ αυ-

τόν ενάντια στα µνηµόνια και τη λιτότητα δεν είναι αρκετή για  να συ-

γκροτήσει µια ανεξάρτητη πολιτική πρόταση ειδικά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 

έχει καµµιά διάθεση να πραγµατοποιήσει ρήξεις αλλά, όπως δείχνουν τα 

πράγµατα, να διαχειρισθεί τα µνηµόνια και την κρίση.  

Που βρίσκεται όµως η υποστολή της σηµαίας µας θ’ αναρωτηθούν 

ορισµένοι. Άλλωστε η ΚΟΕ και η ∆ΕΑ συµµετέχουν σαν ανεξάρτητες 

συνιστώσες στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν χάνουν ευκαιρία να προβληθούν σαν 

τέτοιες. Αυτό είναι µεν γεγονός αλλά η προγραµµατική ανεξαρτησία έχει 

αναιρεθεί στην πράξη όταν είναι φανερό πόσο δεξιά έχει κινηθεί ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ από το 2008. Οι λαϊκές µάζες δεν παρακολουθούν τις συζητήσεις 

της ∆ΕΑ και της ΚΟΕ ούτε έχουν πυκνώσει τις γραµµές της «Μαρξιστι-

κής Φωνής» και του «Ξεκινήµατος». Αυτό που βλέπουν οι µάζες είναι 

την κυρίαρχη πολιτική γραµµή του ΣΥΡΙΖΑ και 99 στους 100 είναι πιθα-

νό να µην  έχουν ακούσει ποτέ τους για την ΚΟΕ και την ∆ΕΑ ή να µην 

έχουν το παραµικρό ενδιαφέρον. Προγραµµατική ανεξαρτησία σηµαίνει 

ότι έχεις τη θέληση να βγεις και να µιλήσεις ανοιχτά ενάντια στην ευρω-

ζώνη και την πολιτική συµβιβασµών µαζί της. Σηµαίνει ότι διακηρύττεις 

ανοιχτά και καθαρά πως καµµιά διαπραγµάτευση µε το ευρωπαϊκό κι α-

µερικάνικο κεφάλαιο δεν είναι δυνατή και πως η εργατική τάξη και οι 

λαϊκές µάζες πρέπει να πάρουν τα πράγµατα στα χέρια τους κάνοντας 

ακόµα ένα βήµα παρακάτω στην κατεύθυνση που έκαναν στις τελευταίες 

εκλογές και ψήφισαν αριστερά. Αν δεν τα κάνεις αυτά (και φυσικά αν τα 

κάνεις τότε θα διαγραφτείς) σηµαίνει ότι παραµένεις συνιστώσα και επο-
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µένως δεν έχεις προγραµµατική ανεξαρτησία αλλά περιµένεις την κατάλ-

ληλη ευκαιρία κ.λπ. Αν δεν είναι σήµερα η κατάλληλη ευκαιρία πότε θα 

είναι;  

Πολλοί είναι εγκλωβισµένοι σε µια λογική «σταδίων» που φαίνε-

ται να είναι η εξής. Σήµερα µε τον ΣΥΡΙΖΑ για ν’ ανατραπεί η κυβέρνη-

ση, η πολιτική λιτότητας και τα µνηµόνια. Αύριο για να πάµε σε µια σο-

σιαλιστική κατεύθυνση. Το πρόβληµα µ’ αυτή τη λογική είναι ότι χωρίς 

το πρόγραµµα της σοσιαλιστικής κατεύθυνσης σήµερα δεν πρόκειται ν’ 

ανατραπεί η κυβέρνηση και η πολιτική λιτότητας σε καµµιά περίπτωση. 

Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινείται µε βάση το σοσιαλιστικό πρόγραµµα αλλά 

το πρόγραµµα της ξοφληµένης σοσιαλδηµοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί 

ο Τσίπρας να λέει ότι δεν θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ αλλά ο χώρος του ΠΑ-

ΣΟΚ που έχει µείνει αδειανός δεν µπορεί παρά να καλυφτεί από τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Για να γίνει αυτό από το 2008 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, σε επίπεδο κυρίαρ-

χης γραµµής, πάει προς τα δεξιά. Μ’ αυτή την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέ-

λεσε µε την εκλογική του επιτυχία την καλύτερη σανίδα σωτηρίας για το 

σύστηµα. ∆εν ήταν η στιγµή κατάλληλη για τις µαρξιστικές συνιστώσες 

ν’ αρπάξουν την ευκαιρία και να δείξουν στις µάζες τη δεξιά πολιτική και 

προγραµµατική στροφή; Αντί γι’ αυτό περιµένουν την πλήρη µετεξέλιξη 

του ΣΥΡΙΖΑ σε ΠΑΣΟΚ ελπίζοντας στο µεταξύ να µαζικοποιηθούν κερ-

δίζοντας την ιδεολογική ηγεµονία στις τάξεις 

του.  

Αλλά µια τέτοια λογική αγνοεί ή θέλει 

ν’ αγνοεί ένα θεµελιακό στοιχείο. Αν ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ σαν από θαύµα χάραζε µια αντιευρωπαϊκή 

γραµµή µε σοσιαλιστικό προσανατολισµό αυτό θα ύψωνε αποφασιστικά 

τη συνειδητότητα των µαζών  όχι µόνο σε τούτη τη χώρα αλλά σ’ ολό-

κληρη την Ευρώπη. Οι εξελίξεις θα ήταν εντελώς διαφορετικές στην Ι-

σπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία και θ’ άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο 

στην παγκόσµια επανάσταση. Η Ελλάδα θα µπορούσε να γίνει ο αδύνα-

τος κρίκος στον οποίο θα έσπαγε η ιµπεριαλιστική αλυσίδα και οι ίδιοι οι 

ιµπεριαλιστές το είχαν τονίσει µε έµφαση. Οι δικοί µας αριστεροί έδει-

ξαν ότι δεν κατάλαβαν τίποτε κι’ άφησαν το σύστηµα να βρει µια νέα 

ισορροπία µε την τρικοµµατική κυβέρνηση ενώ φυσικά χάθηκε στο 

µεταξύ µια πολύτιµη ευκαιρία για την υπόθεση της ευρωπαϊκής εργατι-

κής τάξης.  

Εποµένως σ’ αυτή την περίπτωση η συµµετοχή, η υποστήριξη ή ο 

εισοδισµός δεν αφορούν την οικοδόµηση στα στενά όρια των οργανώσε-

ων αλλά µια πολύ ευρύτερη και µεγαλύτερη υπόθεση, την ευρωπαϊκή 

επανάσταση που θα πυροδοτούσε η διάλυση της ευρωζώνης. Εισοδιστι-

κές ή µη οργανώσεις της αριστεράς θα έπρεπε να είχαν στραφεί σ’ αυτή 

την κατεύθυνση αµέσως αντί να περιµένουν απλώς να ενισχυθούν. Η 
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προσµονή τις αποµάκρυνε από τα πραγµατικά ζητήµατα στη βάση της 

λογικής ότι είναι καλύτερα µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ όπου πραγµατοποιούνται 

σχεδόν όλες οι εξελίξεις στην αριστερά παρά απ’ έξω σε µια σεχταριστι-

κή αποµόνωση. Θα µπορούσε κανείς ακόµα να λάβει υπόψη του το εξής: 

«Το γεγονός πως ο Λένιν δε φοβήθηκε να σπάσει απ’ τον Πλε-

χάνωφ το 1905 και να µείνει µια µικρή και αποµονωµένη οµά-

δα, δεν έχει καµιά βαρύτητα, γιατί ο ίδιος ο Λένιν παρέµεινε µέ-

σα στη Σοσιαλδηµοκρατία ως το 1912 και στα 1920 εισηγήθηκε 

την προσχώρηση του Βρετανικού Κ.Κ. στο Ε.Κ. Ενώ είναι ανα-

γκαίο για το επαναστατικό κόµµα να διατηρεί την ανεξαρτησία 

του κάθε στιγµή, µια επαναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων 

συντρόφων δεν είναι επαναστατικό κόµµα και προς το παρόν 

µπορεί να δουλέψει αποτελεσµατικά αντιτιθέµενη στους σοσιαλ-

πατριώτες µέσα στα µαζικά κόµµατα. Απ’ την άποψη της αυξα-

νόµενης οξύτητας της διεθνούς κατάστασης είναι απόλυτα ουσι-

αστικό να βρίσκεται µέσα στις µαζικές οργανώσεις, αφού υπάρ-

χει η δυνατότητα να κάνει επαναστατική δουλειά µέσα τους. Κά-

θε είδους σεχταριστική, στείρα και φορµαλιστική ερµηνεία του 

Μαρξισµού στη σηµερινή κατάσταση θα υποτιµούσε ακόµα και 

τη νοηµοσύνη ενός δεκάχρονου παιδιού.» (Τρότσκυ, «Κείµενα 

για τον Εισοδισµό», 1936). 

Αν µείνουµε στο επίπεδο του φορµαλισµού τότε η θέση αυτή του Τρό-

τσκυ φαίνεται να λέει πραγµατικά πως δεν υπάρχει καµιά άλλη λύση πα-

ρά µόνον ο εισοδισµός στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το πρόβληµα είναι ότι ο 

ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να παρασυρθεί από τα γεγονότα ούτε είναι πια ένα 

κεντριστικό κόµµα εφόσον κατευθύνεται µε ταχύτητα προς τα δεξιά κάτι 

που δεν µπορούµε να παραβλέψουµε. Ούτε µπορούµε να παραβλέψουµε 

ότι στην κρίσιµη στιγµή που µε την πολιτική του ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε προ-

καλέσει το πρώτο ρήγµα στην ευρωζώνη, προτίµησε ν’ αναδιπλωθεί και 

να γίνει η επίσηµη ρεφορµιστική αντιπολίτευση του υπάρχοντος πολιτι-

κού συστήµατος. Απ’ τη στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βυθιστεί ολοφάνερα, 

ολοκληρωτικά κι’ ανεπανόρθωτα στη δεξιά πολιτική δεν υπάρχει αντι-

κειµενικά κανένα περιθώριο για να συνεχισθεί εκεί µέσα η παρουσία των 

επαναστατών µαρξιστών. Αν οι επαναστάτες µαρξιστές, µ’ άλλα λόγια, 

δεν κατόρθωσαν να επηρεάσουν την εργατική πρωτοπορεία του ΣΥΡΙΖΑ 

στη δεδοµένη κατάσταση δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να το πετύ-

χουν στο µέλλον. Ο σεχταρισµός δεν είναι να παραµένει κανείς έξω απ’ 

τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά ν’ αρνείται να δει την πραγµατικότητα κατάµατα και η 

πραγµατικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαπράξει µια ιστορική προδο-

σία ολκής σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών µαζών. Η ιστο-

ρική προδοσία έγκειται στο γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα να παρθεί η 
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εξουσία µε νόµιµο τρόπο και να καταγγελθεί το µνηµόνιο και η πολιτική 

της ΕΕ και του ∆ΝΤ. Αντί γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε, όπως και το Κ-

ΚΕ, να παρθεί η εξουσία από την τρικοµµατική κυβέρνηση συνεργασίας 

Σαµαρά και µε τον τρόπο αυτό να σωθεί η υπόθεση για τον ευρωπαϊκό 

ιµπεριαλισµό. Φυσικά η ίδια η προδοσία δεν επηρεάζει στο παραµικρό τη 

διάθεση των επαναστατών µαρξιστών να επηρεάσουν προγραµµατικά και 

ιδεολογικά την πρωτοπορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά σε σχέση µε το πρό-

γραµµα του ΣΥΡΙΖΑ ζητείται µια πλήρης στροφή 180
ο
 για την πρωτοπο-

ρεία που δεν είναι σαφές ότι θέλει ή ότι είναι σε θέση να την κάνει. Μέ-

νοντας στον ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας αριστερή κάλυψη σε µια δεξιά πολιτι-

κή µετά από µια εκπληκτική στροφή που παραµένει εκπληκτική και χω-

ρίς επίσηµη εξήγηση, οι επαναστάτες µαρξιστές δεν βοηθούν την πρωτο-

πορεία να κατανοήσει την πραγµατικότητα και να υψώσει το γενικό της 

επίπεδο. Αντίθετα, καλλιεργούν αυταπάτες κι’ επιτρέπουν να χάνεται πο-

λύτιµος χρόνος για την αντεπίθεση των εργαζοµένων. 

             Ο ρόλος των επαναστατών µαρξιστών θα µπορούσε να είναι η 

µετατροπή των 24ωρων απεργιών σε γενική και µαζική πολιτική απεργία 

διαρκείας. Αλλά κανένα κόµµα της αριστεράς δεν είναι διατεθειµένο να 

βάλει αυτό το ζήτηµα γιατί µε τον τρόπο αυτό τίθεται άµεσα και το ζήτη-

µα της πολιτικής εξουσίας. Ότι το ζήτηµα είναι πολιτικό και ότι η εργα-

τική τάξη είναι η  µόνη που µπορεί να πάρει στα χέρια της τον αγώνα για 

την ικανοποίηση των αιτηµάτων όλων των λαϊκών στρωµάτων γενικά, 

είναι σήµερα ξεκάθαρο. Ακόµη και η οργάνωση µιας µαζικής γενικής 

απεργίας δεν βρίσκεται στην πολιτική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και του Κ-

ΚΕ. Αλλά τότε ποιος είναι ο σκοπός του εισοδισµού ή της πολιτικής υ-

ποστήριξης στον ΣΥΡΙΖΑ; Το να εκτεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην πρω-

τοπορεία του και µε τον τρόπο αυτό να γίνει µια ρήξη µε τα µέγιστα δυ-

νατά οφέλη για την µαρξιστική αριστερά δεν είναι πια σήµερα µια εφικτή 

επιλογή –ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη βοηθήσει αποφασιστικά, δραστικά, στην 

σταθεροποίηση των σχεδιασµών της ΕΕ και του ∆ΝΤ, έχει ήδη κάνει αυ-

τό που χαρακτηρίσαµε σαν ιστορική προδοσία ολκής. Όποιος δεν το βλέ-

πει, εθελοτυφλεί, ή όποιος το βλέπει και το λέει µε µισόλογα όπως το 

ΚΚΕ κοροϊδεύει την εργατική τάξη στην πιο κρίσιµη καµπή των αγώνων 

της.  

             Για µας είναι σαφές ότι το επαναστατικό κόµµα δεν υπάρχει, ότι 

υπάρχουν µόνο µικρές οργανώσεις χωρίς ευρύτερη µαζική επιρροή. Είναι 

όµως επίσης σαφές ότι ο εισοδισµός, όπως και η πολιτική στήριξη στον 

ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν φέρει κανένα θετικό αποτέλεσµα ως τα σήµερα. Αυ-

τό πρέπει να µας προβληµατίσει, αν πραγµατικά πιστεύουµε ακόµα ότι 

µπορεί να υπάρξει µια µη—ρεφορµιστική αριστερά µε µαζική επιρροή 

και σηµαντικά ερείσµατα στην εργατική τάξη. ∆εν µπορούµε να κλεί-

νουµε τα µάτια και να κάνουµε πως δεν βλέπουµε τη συνολική σχεδόν 

µεταφορά της συνδικαλιστικής και µικροµεσαίας κοµµατικής γραφειο-
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κρατίας του ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η µετανάστευση δεν πραγµα-

τοποιείται επειδή η γραφειοκρατία αυτή απέκτησε ταξική συνείδηση µέ-

σα σε µια νύχτα. Αντίθετα, έγινε δυνατή µόνο επειδή καλλιεργήθηκε από 

την ίδια την ηγετική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έµµεσα και άµεσα. Έµµεσα µε 

τη δεξιά στροφή και άµεσα µε διάφορες διαδικασίες που ακόµα δεν γνω-

ρίζουµε. Η γραφειοκρατία αυτή ήταν πλήρως συνυφασµένη µε το κράτος 

κι’ απλά εγκαταλείπει το καράβι τώρα που βουλιάζει. Γι’ αυτό και στην 

εκλογική ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουµε τόσο τη ριζοσπαστικοποί-

ηση των µαζών (που υπάρχει ως ένα βαθµό, αλλά µόνο ως ένα βαθµό, 

σχετικά µικρό) όσο την τάση του να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ γρήγορα 

και οµαλά, χωρίς αναταράξεις για το σύστηµα. Το βάθος της κρίσης ήταν 

αναµενόµενο να επηρεάσει περισσότερο τις πολιτικές µετακινήσεις της 

µικροαστικής και µεσοαστικής τάξης παρά να τραβήξει στο πολιτικό 

προσκήνιο την ίδια την εργατική τάξη και να οδηγήσει µε τον τρόπο αυτό 

στη δηµιουργία ενός νέου επαναστατικού κόµµατος. Κάτω από την πίεση 

της εργατικής τάξης και των αγώνων της τα µικρά και µεσαία στρώµατα 

στις πόλεις και στα χωριά θα µπορούσαν να συρθούν προς το επαναστα-

τικό κόµµα (αλλά εξίσου καλά και στην ακροδεξιά ή ένα φασιστικό κόµ-

µα αν υπήρχε). Χωρίς µια τέτοια πίεση, είναι αυτονόητο ότι ο δρόµος µέ-

νει ανοιχτός για τη δεξιά σοσιαλδηµοκρατία σ’ όλες τις παραλλαγές της ή 

την ακροδεξιά. 

 

«Ένα πρόγραµµα µεταβατικών διεκ-

δικήσεων για τις «µεσαίες τάξεις» 

µπορεί, φυσικά να αποκτήσει µεγάλη 

σηµασία, αν ανταποκρίνεται, από τη 

µια µεριά, στις πραγµατικές ανάγκες 

των µεσαίων τάξεων και από την άλ-

λη, στις απαιτήσεις της εξέλιξης προς 

το σοσιαλισµό. Πρέπει, ωστόσο, να 

πούµε ακόµα µια φορά: το κέντρο 

βάρους δεν βρίσκεται σήµερα σ’ ένα 

ειδικό πρόγραµµα. Οι «µεσαίες τά-

ξεις» έχουνε δει πολλά προγράµµατα. 

Αυτό που τους χρειάζεται είναι να έχουν εµπιστοσύνη ότι το πρό-

γραµµα θα πραγµατοποιηθεί. Από τη στιγµή που ο αγρότης θα 

πει: «Τούτη τη φορά φαίνεται πραγµατικά ότι το εργατικό κόµµα 

δεν θα υποχωρήσει», η υπόθεση του σοσιαλισµού έχει εξασφαλί-

σει τη νίκη. Αλλά, γι’ αυτό πρέπει να δείξουµε πραγµατικά ότι 

είµαστε αδίστακτοι έτοιµοι να τσακίσουµε όλα τα εµπόδια που 

θα βρεθούν στο δρόµο µας.» (Τρότσκυ, «Γαλλία 1934-1936»). 
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       Τίποτε απ’ αυτά δεν υπάρχει στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ και στις 

σηµερινές πολιτικές του διακηρύξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να γίνει ακόµα 

πιο µαζικός και να ενισχύσει την εκλογική του δύναµη ακόµα περισσότε-

ρο, αλλά χωρίς το επαναστατικό πρόγραµµα το γεγονός και µόνο ότι ένα 

κόµµα έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει ακόµα και το σύνολο της εργα-

τικής τάξης δεν σηµαίνει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε την εκλογική του 

δύναµη και τη µαζικότητα του µόνο για να οδηγήσει το εργατικό κίνηµα 

στην ήττα κάνοντας µια µεγάλη ιστορική προδοσία πριν ακόµα ξεκινήσει 

καλά—καλά τη «σταδιοδροµία» του. 

       Πως χαρακτηρίζουµε, για παράδειγµα, τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στο 

θέµα της εθνικοποίησης των τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο στη 

θέση για «δηµόσιο έλεγχο» και µάλιστα µέσα στα πλαίσια του PSI; Πως 

χαρακτηρίζουµε το γεγονός ότι στο ζήτηµα της εξουσίας έχει µετακινηθεί 

από τον παραδοσιακό του δεξιόστροφο κεντρισµό κάνοντας µια ανοιχτή 

στροφή προς τα δεξιά; Πρόκειται για µερικές «αδυναµίες» στο πρόγραµ-

µα του ΣΥΡΙΖΑ που µπορούµε να παλέψουµε για να διορθωθούν ή πρό-

κειται για µια υπόθεση που έχει οριστικά χαθεί; Χωρίς καθαρή απάντηση 

στο ερώτηµα αυτό δεν µπορεί να υπάρξει καµµιά πρόοδος στο ζήτηµα 

της ταχτικής. 

       Για µας δεν έχει κανένα νόηµα να επιµένουµε στη χαµένη υπόθεση 

του να κερδίσουµε τις µάζες µέσα απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα είναι ή 

ώρα για ανεξάρτητη πολιτική δράση µε κεντρικό άξονα το Μεταβατικό 

Πρόγραµµα της 4
ης

 ∆ιεθνούς. Όταν µια πολιτική, όπως ο εισοδισµός, έχει 

δοκιµαστεί στην πράξη για περίπου µια τετραετία και δεν έχει αποδώσει, 

απαιτείται αλλαγή στην ταχτική και στην στρατηγική. Αυτό το λέγαµε 

απ’ την αρχή όταν πολλές οργανώσεις πρόστρεξαν στον ΣΥΡΙΖΑ σαν 

εύκολη λύση. Οι οργανώσεις δεν είχαν αναγκαστικά λάθος από τη σκο-

πιά της τότε συγκυρίας αλλά για µας ήταν ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 

µπορεί παρά να πάει προς τα δεξιά, µε δεδοµένη την πολυγλωσσία και τις 

παλινωδίες που είχε ακόµα και πριν την κρίση –πχ στάση του ΣΥΡΙΖΑ 

στα γεγονότα του ∆εκέµβρη. Όταν λέµε ότι οι οργανώσεις δεν είχαν ανα-

γκαστικά λάθος, εννοούµε ότι δεν µπορούσε ν’ αποκλεισθεί φαινοµενικά 

µια ρήξη µε την ηγεσία που θα απέφερε ωφέλη στις οργανώσεις αυτές. 

Αλλά κι’ αυτό ακόµα το ενδεχόµενο µπορούσε εύκολα ν’ αποκλεισθεί µε 

βάση την ανάλυσή µας ότι η συµµετοχή της εργατικής τάξης στα γεγονό-

τα του ∆εκέµβρη ήταν αµελητέα και περιστασιακή —όπου και όπως υ-

πήρξε—και η ίδια η συγκυρία ευνοούσε τον µικροαστικό ριζοσπαστισµό 

παρά την ολόπλευρη ανάπτυξη και το ξεδίπλωµα σε πλήρη κλίµακα του 

κινήµατος της εργατικής τάξης. Όπως γράφει ο Λένιν: 
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«Και πριν απ’ όλα γεν-

νιέται το ερώτηµα: πώς 

κρατιέται η πειθαρχία 

του επαναστατικού κόµ-

µατος του προλεταριά-

του; Πώς ελέγχεται; 

Πώς δυναµώνει; Πρώ-

το, µε τη συνειδητότητα 

της προλεταριακής πρω-

τοπορίας και την αφο-

σίωσή της στην επανά-

σταση, την αντοχή της, 

την αυτοθυσία της, τον 

ηρωισµό της. ∆εύτερο, 

µε την ικανότητά της να 

συνδέεται, να πλησιάζει, 

και ως ένα ορισµένο βαθµό, αν θέλετε, να συγχωνεύεται µε την 

πιο πλατιά µάζα των εργαζοµένων, πρώτα-πρώτα µε την προλε-

ταριακή, µα ακόµη και µε τη µη προλεταριακή εργαζόµενη 

µάζα. Τρίτο, µε την ορθότητα της πολιτικής καθοδήγησης, που 

την πραγµατοποιεί αυτή η πρωτοπορία, µε την ορθότητα της πο-

λιτικής στρατηγικής και τακτικής της, µε τον όρο ότι οι πιο πλα-

τιές µάζες θα πείθονται από την ίδια τους την πείρα γι’ αυτή 

την ορθότητα. Χωρίς αυτούς τους όρους είναι απραγµατοποίητη 

η πειθαρχία µέσα σ’ ένα επαναστατικό κόµµα, πραγµατικά ικανό 

να είναι το κόµµα της πρωτοπόρας τάξης, που έχει καθήκον να 

ανατρέψει την αστική τάξη και να µετασχηµατίσει όλη την κοι-

νωνία. Χωρίς αυτούς τους όρους κάθε απόπειρα να δηµιουργη-

θεί πειθαρχία µετατρέπεται αναπόφευκτα σε σαπουνόφουσκα, σε 

λογοκοπία, σε πιθηκισµούς. Από το άλλο µέρος, οι όροι αυτοί 

δεν µπορούν να παρουσιαστούν αµέσως. Τους διαµορφώνει µό-

νο µια µακρόχρονη δουλειά, µια δύσκολη πείρα· η επεξεργασία 

τους διευκολύνεται µε τη σωστή επαναστατική θεωρία, που µε τη 

σειρά της δεν είναι δόγµα, αλλά διαµορφώνεται τελικά µόνο σε 

στενή σύνδεση µε την πρακτική δράση ενός πραγµατικά µαζικού 

και πραγµατικά επαναστατικού κινήµατος» (Λένιν, «Αριστερι-

σµός, παιδική αρρώστεια του κοµµουνισµού»). 

Γεννιέται το ερώτηµα αν υπάρχουν σήµερα οι τέτοιες προϋποθέσεις που 

περιγράφει ο Λένιν στις επαναστατικές οργανώσεις. Ασφαλώς δεν υπάρ-

χουν κι’ ένας λόγος είναι η έλλειψη της επαναστατικής θεωρίας όπως αυ-

τή έχει διαµορφωθεί διαλεχτικά σε στενή σχέση µε την πραχτική του µα-

ζικού κινήµατος, τις εµπειρίες, τις καταχτήσεις αλλά και τις αδυναµίες 
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του. Από τη θεωρία στην πράξη και πάλι πίσω στη θεωρία, έλεγε ο Λένιν 

για να περιγράψει αυτή τη διαλεχτική. Η κοροϊδία της διαλεχτικής που 

έχουν κι’ εφαρµόζουν οι περισσότερες οργανώσεις συνίσταται στο πρώτο 

µέρος µόνο, κι’ αυτό διαστρεβλωµένο και µισο—κατανοηµένο: Από τη 

θεωρία όπως την καταλαβαίνουν σαν δόγµα στην περιορισµένη πράξη, 

έξω και πέρα απ’ όλες τις διαδικασίες του µαζικού κινήµατος. 

      Απ’ την άποψη αυτή είναι χίλιες φορές πιο χρήσιµη η εµπειρία των 

τµηµάτων της επαναστατικής αριστεράς που πραγµατοποίησαν εισοδι-

σµό στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά και προγραµµατικά είναι πιο µακρυά απ’ 

τον σεχταρισµό και τον οργανωτικό αυτισµό. Το γεγονός ότι τα οφέλη 

τους είναι µικρά κι’ ότι καθηµερινά γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι 

δεν µπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα τµήµατα του µαζικού κινήµατος 

είναι και ήταν ζήτηµα σωστής πολιτικής εκτίµησης απ’ αρχή. Ωστόσο, 

δεν µπορούµε ν’ αγνοήσουµε την εµπειρία τους αν και πραχτικά η προ-

σκόλλησή τους στον σεχταρισµό είναι ακόµα φανερή: ∆εν έχουν κάνει 

καµιά διαδικασία ενοποίησης ή ακόµα κι’ ενιαίας δράσης παρόλο που 

δεν παύουν ν’ αναφέρονται στο ενιαίο µέτωπο σ’ όλους τους τόνους. Αλ-

λά τέτοιες αναφορές µετατρέπονται σε κοροϊδία όταν κυριαρχεί η πολυ-

διάσπαση κι’ ο σεχταρισµός µε αφορµή τα «ζητήµατα αρχών» ξεχνώντας 

πολύ βολικά ότι στο ενιαίο µέτωπο δεν υπάρχουν και δεν µπορούν να 

υπάρχουν τέτοια «ζητήµατα αρχών». 

       Ο σεχταρισµός δεν είναι παρά η κυριαρχία της µικροαστικής ιδεολο-

γίας µέσα στην επαναστατική οργάνωση. Η µικροαστική ιδεολογία, ακό-

µα κι’ ο µικροαστικός «επαναστατισµός» που βρίσκονται διάχυτα στην 

κοινωνία σε περιόδους κρίσης αν βρουν τον δρόµο τους στην οργάνωση 

θα την κάνουν πολιτικά και προγραµµατική ανάπηρη. Όπως γράφει ο 

Λένιν: 

«Χωρίς Κόµµα σιδερένιο και ατσαλωµένο στην πάλη, χωρίς 

Κόµµα που να απολαβαίνει την εµπιστοσύνη κάθε τίµιου στοι-

χείου της τάξης του, χωρίς Κόµµα που να ξέρει να παρακολουθεί 

τις διαθέσεις των µαζών και να τις επηρεάζει είναι αδύνατο να 

διεξαχθεί µια τέτοια πάλη µε επιτυχία. Είναι χίλιες φορές πιο εύ-

κολο να νικήσουµε τη µεγάλη συγκεντροποιηµένη αστική τάξη, 

παρά «να νικήσουµε» τα εκατοµµύρια και εκατοµµύρια των µι-

κρονοικοκυραίων, ενώ αυτοί µε την καθηµερινή, τη συνηθισµέ-

νη, την αφανή, την ασύλληπτη, την αποσυνθετική τους δράση 

φέρνουν τα ίδια εκείνα αποτελέσµατα που χρειάζεται η αστική 

τάξη και που παλινορθώνουν την αστική τάξη. Όποιος αδυνατί-

ζει έστω και λίγο τη σιδερένια πειθαρχία του Κόµµατος του προ-

λεταριάτου (προπαντός τον καιρό της δικτατορίας του) βοηθάει 
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έµπρακτα την αστική τάξη ενάντια στο προλεταριάτο.» (Λένιν, 

Αριστερισµός). 

      Σήµερα δεν πρόκειται τόσο για ζήτηµα οργανωτικής πειθαρχίας (αν 

και στον ΣΥΡΙΖΑ η πολυγλωσσία υπήρχε πάντα σαν αποτέλεσµα του 

«πλουραλισµού» των τάσεων) όσο για ζήτηµα πειθαρχίας στις αρχές της 

επαναστατικής θεωρίας και πειθαρχηµένης, αρχειακής αλληλοσυσχέτι-

σης και αλληλοδιείσδυσης ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη. Για πα-

ράδειγµα, ο εισοδισµός στον ΣΥΡΙΖΑ δικαιολογείται συχνά µε τα «Κεί-

µενα για τον Εισοδισµό» του Τρότσκυ (1933-1936). Πως δικαιολογείται 

αυτή η πραχτική όταν δυο χρόνια αργότερα ιδρύθηκε η 4
η
 ∆ιεθνής και ο 

επαναστατικός µαρξισµός ξέκοψε οριστικά από τέτοιες πραχτικές, χωρίς 

ακόµα να έχουν µαζικοποιηθεί οι οργανώσεις του και µπροστά στο κα-

τώφλι του ιµπεριαλιστικού πολέµου; Ο εισοδισµός δεν απέδωσε τ’ ανα-

µενόµενα αποτελέσµατα σε µια εποχή που θα µπορούσε δυνητικά να έχει 

αποδώσει τα µέγιστα και γι’ αυτόν τον λόγο οι επαναστάτες µαρξιστές 

έπρεπε να καταστήσουν το πρόγραµµά τους γνωστό στις µάζες —το Με-

ταβατικό Πρόγραµµα.  

       Το Μεταβατικό Πρόγραµµα ζητάει πολλά από τις λαϊκές µάζες και 

την εργατική πρωτοπορεία, δεν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό. Είναι ασύ-

γκριτα πιο εύκολο να καλλιεργεί κανείς κεντροαριστερές αυταπάτες ό-

πως ο ΣΥΡΙΖΑ ή να κλείνεται στο καβούκι του όπως το ΚΚΕ. Η δουλειά 

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ασύγκριτα πιο δύσκολη, για παράδειγµα, αλλά εί-

ναι η µοναδική επιλογή που υπάρχει στις σηµερινές συνθήκες. Η δική 

µας εκτίµηση για τον κεντρισµό του ΣΕΚ δεν έχει να κάνει µ’ αυτή τη 

διάγνωση. Είναι σωστή, όπως εξίσου σωστό είναι ότι το επαναστατικό 

πρόγραµµα, τουλάχιστον στο µεγαλύτερό του µέρος, πρέπει να γίνει 

γνωστό και ν’ αφοµοιωθεί από τις µάζες. Ορισµένες τάσεις φυσικά το 

βλέπουν καθαρά: 

«το βασικό πρόβληµα είναι ότι µέσα από την οµιλία αυτή του 

Αλέξη Τσίπρα [στη ∆ΕΘ, ΣτΣ] αναδύεται ένας ΣΥΡΙΖΑ διαχει-

ριστικός, µια ουτοπική φαντασίωση για «συνοικοδόµηση» της 

«νέας Ελλάδας» µε τους Έλληνες καπιταλιστές. Ταυτόχρονα, 

υπάρχει η αυταπάτη ότι µπορούµε να καταργήσουµε το µνηµόνι-

ο, αλλά να αναγκάσουµε την τρόικα να χρηµατοδοτήσει το ελλη-

νικό έλλειµµα, αλλά και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

τις οποίες –µε κάποιο αδιευκρίνιστο τρόπο– θα «κοινωνικο-

ποιήσουµε» […]  Όταν ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προχωρεί σε 

ένα τέτοιο «πραξικόπηµα» µε µια τέτοια «γλώσσα προσαρµο-

γής», τότε η αντίσταση σε αυτή τη δεξιά µετατόπιση δεν είναι 

απλώς δικαίωµα, αλλά καθήκον» (Πάνος Κοσµάς, «Κόκκινο», 

19/9/2012). 
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      Αντικειµενικά, προχωρά η σύγκρουση µε την κυρίαρχη γραµµή του 

ΣΥΡΙΖΑ, πράγµα που θα έπρεπε να είναι φανερό από το 2010 κιόλας αν 

όχι πιο πριν. Το πολιτικό καθήκον των οργανώσεων που συµµετέχουν 

στον  ΣΥΡΙΖΑ είναι φυσικά µε ποιον τρόπο η ρήξη αυτή θα γίνει στο ε-

πίπεδο τόσο της βάσης όσο και της πρωτοπορείας του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν είναι 

δικό µας καθήκον ν’ αναλύσουµε αυτή τη στρατηγική για την οποία πι-

στεύαµε κι’ εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι είναι αδιέξοδη και δεν 

µπορεί να έχει πραχτικά αποτελέσµατα. Το καθήκον των επαναστατών 

µαρξιστών είναι να προπαγανδίσουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή απήχηση 

το Μεταβατικό Πρόγραµµα προσαρµοσµένο στις σηµερινές συνθήκες 

και να διαλύσουν τις αυταπάτες των µαζών, όπου κι’ αν βρίσκονται πολι-

τικά, σχετικά µε τη δεξιά—σοσιαλδηµοκρατική ή την ακροδεξιά «διέξο-

δο» από τη βαθειά οικονοµική κρίση. 

       Στον ΣΥΡΙΖΑ το λένε ήδη καθαρά και χωρίς περιστροφές: 

«Σε όσους από µας δεν έφερε στο «νέο» ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ η συγκυ-

ρία, αλλά η µακρόχρονη πάλη για τη ριζική αλλαγή του κόσµου, 

για µια κοινωνία ολόπλευρα χειραφετηµένων ανθρώπων, είναι 

καθαρό ότι ο «νέος» ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι κι αυτός από τη φύση 

του µεταβατικός. ∆ε µπορεί να είναι ούτε (ένα ή το) επαναστατι-

κό κόµµα της εργατικής τάξης ούτε απλά µια ευρεία «παράταξη 

εξουσίας» µιας «αριστερόστροφης» διαχείρισης της υπαρκτής 

καταστροφής. Μπορεί όµως να εκφράσει πολιτικά και οργανω-

τικά, µε συλλογικό και δηµοκρατικό τρόπο, το αίτηµα µιας ριζο-

σπαστικής συµµαχίας των εργαζόµενων λαϊκών στρωµάτων που 

εξαθλιώνονται, των µεσαίων στρωµάτων που µαζικά καταστρέ-

φονται, των προλεταριοποιηµένων διανοούµενων και των νέων 

ανθρώπων που δε θέλουν να αυτοεξορισθούν - στο πλαίσιο του 

ευρύτερου δυνατού κοινωνικού και πολιτικού µετώπου µε στόχο 

τη σωτηρία του λαού και της χώρας. Το πρόγραµµα µιας τέτοιας 

αριστερής ριζοσπαστικής συµµαχίας θα µπορούσε να γίνει, στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη, «κλειδί» για τον (αόριστο ακόµα) ο-

ραµατικό προγραµµατικό στόχο του “σοσιαλισµού του 21ου 

αιώνα”. » (Νάντια Βαλαβάνη, Αυγή 30/9/2012). 

Και τι θα γίνει όταν ο «νέος ΣΥΡΙΖΑ» εκφράσει πολιτικά και οργανω-

τικά τις λαϊκές µάζες; Τι θα κάνει πέρα από την «αριστερόστροφη δια-

χείριση της υπαρκτής καταστροφής»; Τίποτα απολύτως εφόσον είναι αό-

ριστος ακόµα ο «οραµατικός προγραµµατικός στόχος του “σοσιαλισµού 

του 21ου αιώνα”». Αυτοί οι βερµπαλισµοί αφήνουν ανοιχτό το πεδίο να 

εννοεί κανείς ό,τι θέλει και να κάνει στην πράξη ακόµα λιγότερα. Όλα 

αυτά σηµαίνουν πραγµατικά ότι ο «νέος ΣΥΡΙΖΑ» δεν θα είναι παρά ο 

νέος πολιτικός χώρος  που θα προκύψει µετά τη δεξιά στροφή και την 



~ 104 ~ 

 

ενσωµάτωση της κοµµατικής και συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας του 

ΠΑΣΟΚ. Για τους επαναστάτες µαρξιστές δεν υπάρχει θέση σ’ αυτό το 

εγχείρηµα του «νέου ΣΥΡΙΖΑ» που δεν είναι παρά ο παληός µε σοσιαλ-

δηµοκρατικά ρούχα και ταµπέλες και µε ξεκάθαρο το σοσιαλδηµοκρατι-

κό πρόγραµµα εξουσίας.  

    ∆εν υποτιµάµε καθόλου τα τµήµατα της εργατικής τάξης και των µι-

κροαστικών στρωµάτων που θα πάρουν µέρος στο εγχείρηµα αυτό µε τί-

µιο τρόπο, χωρίς υπολογισµούς και χωρίς συµφέροντα. Στα στρώµατα 

αυτά είναι που θα πρέπει ν’ αναλύσουµε το Μεταβατικό Πρόγραµµα µε 

τη µεγαλύτερη υποµονή και συνέπεια. ∆εν υποτιµάµε επίσης καθόλου τη 

δουλειά των οργανώσεων του επαναστατικού µαρξισµού µέσα στον ΣΥ-

ΡΙΖΑ µε στόχο αυτή την αγκιτάτσια, αλλά δεν µπορούµε να πούµε πως 

αυτή είναι ακριβώς η µεγαλύτερη προτεραιότητα της ιστορικής περιόδου. 

Η προτεραιότητα είναι η ενιαία δράση των τµηµάτων της αριστεράς 

µε αναφορές στην 4
η
 ∆ιεθνή και τον τροτσκισµό πάνω στα καθήκο-

ντα αυτά, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους και κάνοντας τ’ απα-

ραίτητα βήµατα για την οικοδόµηση µιας ενιαίας οργάνωσης.   

Χωρίς µια τέτοια προοπτική, είναι σαφές ότι η υπόθεση του επαναστα-

τικού κόµµατος είναι χαµένη για την αριστερά. Όπως αναφέρει ο Τρό-

τσκυ στη συζήτησή του για το Μεταβατικό Πρόγραµµα σε σχέση µε τις 

ΕΠΑ: 

«Η αντικειµενική κατάσταση 

της χώρας είναι απ' όλες τις α-

πόψεις ώριµη για την Σοσιαλι-

στική Επανάσταση και το πέρα-

σµα στο σοσιαλισµό, πιο ώριµη 

απ' ό,τι είναι στην Ευρώπη, πιο 

ώριµη ίσως από ό,τι είναι σε ο-

ποιαδήποτε άλλη χώρα στον κό-

σµο, µα η πολιτική καθυστέρηση 

της αµερικανικής εργατικής τά-

ξης είναι απερίγραπτη. Αυτό ση-

µαίνει πως ο κίνδυνος µιας φα-

σιστικής καταστροφής είναι πά-

ρα πολύ µεγάλος. Αυτή η ανάλυ-

ση είναι η αφετηρία κάθε δρα-

στηριότητάς µας. Το πρόγραµµα 

πρέπει να εκφράζει τα αντικειµε-

νικά καθήκοντα των εργατών 

και όχι να αντανακλά την πολιτική καθυστέρησή τους. Το πρό-

γραµµα πρέπει να παίρνει την κοινωνία όπως αυτή είναι, γιατί το 
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ίδιο είναι ένα όργανο για να παλέψουµε την καθυστερηµένη αυτή 

πνευµατική κατάσταση της εργατικής τάξης και να την νικήσου-

µε. Γι' αυτό οφείλουµε, στο πρόγραµµά µας, να προσηλωθούµε 

στο να δείξουµε όλη την έκταση της κοινωνικής κρίσης που συ-

νταράσσει την καπιταλιστική κοινωνία –κρίση που στην πρώτη 

γραµµή της βρίσκονται οι Ενωµένες Πολιτείες. ∆εν µπορούµε 

εµείς να καθορίζουµε από µόνοι µας προθεσµίες, ή να τροπο-

ποιούµε όρους που δεν εξαρτώνται από µας. ∆εν µπορούµε να 

εγγυηθούµε πως οι µάζες θα λύσουν την κρίση, οφείλουµε, όµως, 

να πάρουµε την κατάσταση όπως αυτή είναι: αυτό είναι το κα-

θήκον του προγράµµατος». 

Κι’ αυτό είναι και το καθήκον των επιµέρους οργανώσεων που αναφέ-

ρονται στο επαναστατικό κόµµα. Πάνω απ’ όλα, οι οργανώσεις δεν µπο-

ρεί παρά να έχουν µια ενιαία παρουσία προς τα έξω και όχι να δίνεται η 

πολυδιάσπαση και ο σεχταρισµός σαν η αναπόφευκτη εικόνα της κατά-

στασης. Αυτό είναι, τελικά, το ίδιο το καθήκον του επαναστατικού κόµ-

µατος. Κάθε διαφωνία και κάθε διαφορά πρέπει να σταθµίζονται µε την 

επίδραση που έχουν στην πρακτική δουλειά. ∆εν µπορεί, φυσικά, να υ-

πάρχουν διαφωνίες πάνω στη βασική µαρξιστική θεωρία, αλλά το ερώ-

τηµα είναι πάντα: Ετούτη ή η άλλη διαφορά τι πραχτική επίδραση έχει 

πάνω στη δουλειά της οργάνωσης; Πως επηρεάζει τον τρόπο µε τον ο-

ποίο διεξάγεται η παρέµβασή µας στο µαζικό κίνηµα και την εργατική 

τάξη; Πολλές διαφορές φαντάζουν καθοριστικές αλλά στην πράξη δεν 

είναι κι’ επίσης δεν µπορεί να είναι λανθασµένο να δοκιµάζουµε πολλά 

πράγµατα ταυτόχρονα. Αν έχουµε τη διάθεση να µάθουµε από την εµπει-

ρία τότε το να συνοψίσουµε την εµπειρία µας από διαφορετικούς τρό-

πους παρέµβασης στο µαζικό κίνηµα θα είναι ο καλύτερος οδηγός µας 

στη διαλεχτική της θεωρίας και της πράξης. Ο δογµατισµός στα πραχτικά 

ζητήµατα που καθοδηγείται από «θέσεις αρχών» είναι, ασφαλώς, ο χει-

ρότερος απ’ όλους και είναι επιπλέον ο χειρότερος σεχταρισµός. Αυτό 

δεν σηµαίνει ότι αλλάζουµε άποψη από τη µια µέρα στην άλλη αν αυτή 

δεν δοκιµασθεί στην πράξη και δεν δούµε τ’ αποτελέσµατά της. Η άποψή 

µας µπορεί να µένει σταθερή αλλά το ίδιο πρέπει να παραµένει και η α-

νοχή µας προς τους συντρόφους που θέλουν να έχουν µια άλλη παρέµ-

βαση στο µαζικό κίνηµα. Μια τέτοια ανοχή δεν µπορεί, φυσικά, να πάει 

πολύ µακριά. ∆εν µπορεί να φτάσει σε µια ανοχή και του άσπρου και του 

µαύρου. Γρήγορα πρέπει η πραχτική δουλειά να οδηγεί σε συµπεράσµα-

τα –«από τη θεωρία στην πράξη και πίσω στη θεωρία». Αν τα συµπερά-

σµατα που βγαίνουν δεν είναι τα ίδια τότε δεν µπορούµε  να πάµε παρα-

κάτω, αλλά πιο συχνά αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι δεν θέλουν να βγάλουν 

τα σωστά συµπεράσµατα. Ακόµα και σε µια τέτοια περίπτωση, αν και τα 
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συµπεράσµατα που βγαίνουν είναι διαφορετικά, ωστόσο —για να το 

πούµε ανοιχτά— µπορούν να γίνουν αµοιβαίοι συµβιβασµοί. 

Οι τέτοιοι αµοιβαίοι συµβιβασµοί δεν είναι ένα παζάρι χωρίς αρχές για 

να διατηρηθεί η ενότητα.  Είναι ίσα-ίσα η ειλικρινής διάθεση να µάθουµε 

από την εµπειρία, να δούµε τη συνολική έκβαση όλης της πραχτικής 

δουλειάς, να βγάλουµε συµπεράσµατα που αρχίζουν να συγκλίνουν σε 

µια κοινή συνισταµένη. Πολύ συχνά τα πράγµατα δεν είναι άσπρο—

µαύρο. Από κάθε παρέµβαση κι’ από κάθε τρόπο δουλειάς υπάρχουν θε-

τικά κι’ αρνητικά. Τα θετικά κι’ αρνητικά δεν είναι αλγεβρική υπόθεση 

να τα προσθέσουµε όλα µαζί και να βγάλουµε τον τελικό ισολογισµό. Ο 

τελικός ισολογισµός είναι αποτέλεσµα του να δούµε πρώτα—πρώτα τα 

θετικά κι’ αρνητικά στο σύνολό τους, να δούµε τις πλευρές που έχουν και 

ποιες συνέπειες υπάρχουν για την πολιτική δουλειά, τι συνεπάγονται για 

την παραπέρα πορεία της οργάνωσης, σε ποιον βαθµό βοηθούν και σε 

ποιον βαθµό µας πάνε πίσω. Ακόµα πιο συχνά η υπόθεση είναι να βρεθεί 

η σωστή διατύπωση στην οποία πρέπει να εκφρασθεί ένας τελικός απολο-

γισµός —που δεν είναι ποτέ τελικός όσο συνεχίζεται η µαζική παρέµβα-

ση της οργάνωσης. Τι σηµαίνει να βρεθεί η σωστή διατύπωση στην ο-

ποία πρέπει να εκφρασθεί ένας τελικός απολογισµός; Μήπως ότι πρέπει 

να παίξουµε µε τις λέξεις για να διατηρηθεί τεχνητά µια ενότητα που δεν 

υπάρχει; Αν ήταν έτσι τα πράγµατα τότε αυτό δεν θα ήταν τίποτα παρα-

πάνω από ένα παιγνίδι για παιδιά. Σηµαίνει αντίθετα να βρούµε τους πο-

λιτικούς όρους που συνοψίζουν την εµπειρία από την πραχτική δουλειά στο 

σύνολό της. Να δώσουµε ένα παράδειγµα. Ορισµένοι σύντροφοι µπορεί 

να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η συµµετοχή τους στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 

θετική κι’ ότι απέδωσε ήδη ή πρόκειται ν’ αποδώσει σηµαντικά οφέλη 

στο µέλλον. 

∆εν είµαστε από θέση αρχής ενάντια σε µια τέτοια αντίληψη αν και δεν 

συµφωνούµε γιατί τέτοια είναι η δική µας πολιτική εχτίµηση όπως εξη-

γήσαµε. Εξάλλου αν πραγµατικά απέδωσε ήδη ή πρόκειται ν’ αποδώσει 

σηµαντικά οφέλη γιατί θα πρέπει να την πολεµήσουµε; Αλλά δεν είναι 

νοητό για παράδειγµα οι σύντροφοι να συνεχίζουν µια τέτοια παρέµβαση 

χωρίς να βλέπουν και να το δηλώνουν ανοιχτά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει προς 

τα δεξιά κι’ αυτό πρέπει να καταγγελθεί. Χωρίς µια τέτοια καταγγελία 

δεν είναι δυνατόν από τα πράγµατα να προσεταιρισθούµε την πρωτοπο-

ρεία του ΣΥΡΙΖΑ κι’ όποιος δεν το κάνει δεν έχει σαν σκοπό του το δυ-

νάµωµα της οργάνωσης αλλά τα δικά του ωφέλη. Από κει και πέρα πρέ-

πει να δούµε τ’ αποτελέσµατα του εισοδισµού ή των άλλων παρεµβάσε-

ων µε πιο συγκεκριµένο τρόπο. Πόσα νέα µέλη ήρθαν, ποια είναι η ταξι-

κή µας σύνθεση µετά τη µαζική δουλειά, από ποια µαζική δουλειά ωφε-

ληθήκαµε περισσότερο και ποια ήταν τα προβλήµατα κ.λπ.  
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Η δουλειά µέσα στην οργάνωση έχει τη δική της διαλεχτική. Η σύ-

γκλιση των απόψεων δεν µπορεί να είναι προϋπόθεση αλλά πραγµατικό 

ζητούµενο. ∆εν υπάρχει και δεν µπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων αλ-

λά πρέπει να διαµορφωθεί. Ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να διαµορφω-

θεί βρίσκεται στο να µαθαίνουµε µε ειλικρίνεια από την εµπειρία και την 

πραχτική δουλειά. Αυτός είναι ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός. Μα 

δεν είναι, ωστόσο, συγκεντρωτισµός ως προς ότι όλοι πρέπει να εφαρµό-

σουν την µια άποψη που θα βγει µε δηµοκρατικό τρόπο;  Αυτός είναι 

πραγµατικά ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός. Αλλά ποιο είναι το νόηµα 

ν’ αποφασίσουµε δηµοκρατικά για το ποιες συνέπειες θα έχει αύριο η µια 

ή η άλλη πολιτική παρέµβαση που θα κάνουµε; Αυτό δεν είναι δηµοκρα-

τικός συγκεντρωτισµός  αλλά ξεκάθαρη ανοησία. Οι συνέπειες πρέπει να 

φανούν στην πράξη αλλιώς δεν έχουµε κανέναν τρόπο να µάθουµε από 

την εµπειρία. Το να κρίνουµε την µια ή άλλη πολιτική παρέµβαση που θα 

κάνουµε µε βάση τις µεροληψίες µας και τις εκ των προτέρων απόψεις 

µας δεν είναι παρά ο πιο στείρος δογµατισµός. Επίσης µπορεί να έχει νό-

ηµα όταν µιλάµε για το επαναστατικό κόµµα της εργατικής τάξης αλλά 

µια οργάνωση µερικών εκατοντάδων δεν είναι το επαναστατικό κόµµα. 

Κανένας δεν µπορεί να πείσει κανέναν µε αξιώµατα και µε την «επανα-

στατική θεωρία» του από καθέδρας. Ο µόνος τρόπος για να γίνει αυτό 

είναι µέσα από τη διαλεχτική της θεωρίας και της πράξης.  

Ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός έχει εφαρµοσθεί απ’ την ανάποδη 

σε πολλές, όλες σχεδόν, τις περιπτώσεις. Συγκεντρωτισµός κι’ ετσιθελι-

σµός στη λήψη των αποφάσεων µε δηµοκρατία στα λόγια, δηλαδή αυ-

θαιρεσία στην πραχτική —δηλαδή συνεχόµενες διασπάσεις. ∆εν είναι, 

φυσικά, µόνο ο αρχηγισµός και η κυριαρχία της µικροαστικής ιδεολογίας 

µέσα στην οργάνωση που ευθύνονται. Ευθύνεται η άγνοια για το τι είναι 

και δεν είναι ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός και µε ποιον τρόπο προ-

χωρά η διαλεχτική της θεωρίας και πράξης. Ο δηµοκρατικός συγκεντρω-

τισµός δεν είναι τελεσιγραφισµός, δεν µπορεί να είναι αποφάσεις παρµέ-

νες απ’ τα πάνω που πρέπει να εκτελεσθούν, χωρίς κουβέντα, όπως στα 

σταλινικά κόµµατα. Αν ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός δεν είναι ανοι-

χτός στο να δοκιµασθούν διάφοροι τύποι πραχτικής δουλειάς και η αξιο-

λόγησή τους να γίνει µε βάση την πραχτική εµπειρία αντί για τις µερο-

ληψίες του καθενός, δεν είναι δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός αλλά νέ-

τος—σκέτος συγκεντρωτισµός και µονολιθικός, σταλινικός δογµατισµός.  

Έχει τεράστια σηµασία για τον δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό οι δια-

φορετικές απόψεις να µπορούν να ελεγχθούν στην πράξη κι’ εποµένως 

να αφορούν στην πραχτική δουλειά. Αν δεν αφορούν στην πραχτική δου-

λειά και αν δεν αλλάζουν την πολιτική της οργάνωσης, τότε δεν έχουν 

σηµασία. Το αποτέλεσµα της κυριαρχίας της µικροαστικής ιδεολογίας 

µέσα στην οργάνωση είναι, ακριβώς, να µπαίνουν όλων των ειδών τα ζη-
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τήµατα αλλά κανένα ζήτηµα που ν’ αφορά την πολιτική της οργάνωσης ή 

την πραχτική δουλειά της. Τι έκανε ή τι δεν έκανε ο Τρότσκυ στην 

Κρονστάνδη δεν µπορεί να είναι ένα «ζήτηµα αρχής» αν και η θέση µας 

είναι κρυστάλλινη ότι η ερµηνεία που έχει δώσει είναι ακριβής. Σε τι θ’ 

αλλάξει η πολιτική µας και η πραχτική δουλειά, όµως, αν δεχτούµε ότι ο 

Τρότσκυ τα έκανε όλα σωστά ή ότι τα έκανε όλα λάθος ή ένα µίγµα και 

των δυο, στην Κρονστάνδη; Σε τι θα µας επηρεάσει σήµερα; Σε τι αλλά-

ζει η συµπεριφορά του Τρότσκυ την αξία των πολιτικών του παρακατα-

θηκών όπως είναι η διαρκής επανάσταση, το µεταβατικό πρόγραµµα, η 

4η ∆ιεθνής και η ανάλυση του σταλινισµού στην ΕΣΣ∆;  

Είναι αλήθεια ότι τα ιστορικά γεγονότα µας προσφέρουν ένα µοναδικό 

τρόπο να µάθουµε και να κατανοήσουµε την επαναστατική θεωρία. Τα 

ιστορικά γεγονότα είναι ένα µοναδικό σχολειό αλλά δεν είναι το µοναδι-

κό σχολειό. Η ζωντανή εµπειρία και η θεωρία είναι επίσης σχολειά. Τα 

ιστορικά γεγονότα έχουν µια τεράστια σηµασία ακριβώς γιατί είναι η α-

ποκρυσταλλωµένη εµπειρία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουν µεγαλύτερη 

σηµασία από τη ζωντανή εµπειρία. Έχουν τη σηµασία που τους δίνει ένα 

επαναστατικό κόµµα που καθοδηγείται από τη µαρξιστική θεωρία και τη 

ζωντανή εµπειρία, διαφορετικά δεν έχουν καµιά σηµασία —είναι απλά 

«νεκρή εργασία» που δεν βρίσκει τη θέση της στο προτσές της παραγω-

γής. ∆εν ισχύει το ίδιο και για τη µαρξιστική θεωρία θα ρωτήσει κανείς. 

∆εν είναι κι’ αυτή «νεκρή εργασία» που δεν µας αφορά στη διεξαγωγή 

της πραχτικής δουλειάς; ∆εν είναι καθόλου έτσι γιατί χωρίς τη  µαρξιστι-

κή θεωρία ο σκέτος «πραχτικισµός» ή εµπειρισµός δεν διαµορφώνουν 

ποτέ έναν οδηγό για δράση. Χωρίς τη θεωρία του µαρξισµού δεν θα ξέ-

ραµε ότι η ανατροπή του καπιταλισµού πρέπει να γίνει από την εργατική 

τάξη, οργανωµένη στο επαναστατικό της κόµµα, ότι ο καπιταλισµός δεν 

µπορεί παρά να µπαίνει σε ολοένα και πιο βαθειές κρίσεις που γίνονται 

πιο βαθειές ακριβώς γιατί επαναλαµβάνονται ως τα τώρα, όπως έλεγε ο 

Τρότσκυ, ότι η ιστορία των κοινωνιών δεν είναι παρά η ιστορία της πά-

λης των τάξεων, κ.λπ. χωρίς τη θεωρία δεν µπορεί να υπάρξει αποφασι-

στική πραχτική δουλειά που να έχει αντίχτυπο στο βάθεµα της κρίσης 

του καπιταλισµού, γιατί δεν θα ξέραµε για τις κρίσεις και τα αίτιά τους 

που βρίσκονται στην ίδια τη φύση των εµπορευµατικών και χρηµατικών 

ανταλλαγών.  

Χωρίς τη θεωρία δεν θα είχε υπάρξει η ανάλυση του σταλινικού φαι-

νοµένου από τον Τρότσκυ, δεν θα ξέραµε σήµερα γιατί η γραφειοκρατία 

ήταν ένα παρασιτικό µόρφωµα που αναπτύχθηκε πάνω στο σώµα της Ο-

χτωβριανής επανάστασης, και όχι µια νέα κοινωνική τάξη σ’ ένα νέο κοι-

νωνικό σύστηµα. Ποιο «νέο» κοινωνικό σύστηµα ήταν αυτό που το δη-

µιούργησε η πολιτική του Στάλιν και κατέρρευσε εντελώς µέσα σ’ εξή-

ντα χρόνια; Όσο παράδοξο θα ήταν σήµερα ένα φεουδαρχικό ή δουλο-
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χτητικό σύστηµα σε κάποια χώρα του κόσµου άλλο τόσο παράδοξη µας 

φαίνεται σήµερα η ιδέα του «κρατικού καπιταλισµού» στην ΕΣΣ∆. Αλλά 

τη δεκαετία του '30 µόνο µε βάση τη µαρξιστική θεωρία µπορούσε να γί-

νει µια τέτοια διάγνωση από τον Τρότσκυ. Χωρίς αυτή τη διάγνωση δεν 

θα ήταν δυνατή η αρχή της υπεράσπισης της ΕΣΣ∆ στον ιµπεριαλιστικό 

πόλεµο, χωρίς καµιά υποστήριξη στη σταλινική γραφειοκρατία. 

Ας δούµε µια άλλη πλευρά της ανάλυσης. Χωρίς την υπεράσπιση της 

ΕΣΣ∆ στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο η πιθανή νίκη του Χίτλερ θα σήµαινε 

το τέλος του σοσιαλισµού στον κόσµο. Όχι για πάντα, φυσικά, αλλά για 

µια ορισµένη περίοδο. Αντικειµενικό συµφέρον της εργατικής τάξης ή-

ταν η υπεράσπιση εκείνων των χαρακτηριστικών του παραµορφωµένου 

εργατικού κράτους που ήταν προοδευτικά  —δηλαδή την κρατική ιδιο-

χτησία των µέσων παραγωγής και τη σχεδιασµένη οικονοµία. Μόνο ο 

Χίτλερ θα µπορούσε να βγει κερδισµένος µετά από µια νικηφόρα αντι-

παράθεση µε την ΕΣΣ∆. Μόνο τυφλοί δεν θα το έβλεπαν αυτό. Αλλά ο 

Χίτλερ δεν ήταν µια συγκυρία, ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσµα του 

καπιταλισµού που βρίσκεται στο στάδιο της ιµπεριαλιστικής παρακµής 

του. Και η ίδια η ΕΣΣ∆ δεν ήταν µια συγκυρία αλλά ένα άλλο αναπόφευ-

κτο αποτέλεσµα του καπιταλισµού που έγινε δυνατό µόνο µε το σπάσιµο 

της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας στον πιο αδύναµο κρίκο της, τη Ρωσία, και 

την αδιάλλακτη πάλη των µπολσεβίκων µε την ηγεσία του Λένιν και του 

Τρότσκυ. Φαίνεται εδώ πως η µόνη λογική επιλογή, να υπερασπίσουµε 

την ΕΣΣ∆ απέναντι στον Χίτλερ και τους άλλους ιµπεριαλιστές, συµπί-

πτει µε το ότι υπερασπιζόµαστε τα προοδευτικά ιστορικά χαρακτηριστικά 

που γέννησε το εργατικό κράτος, παρόλη τη σταλινική του παραµόρφω-

ση —χαρακτηριστικά που η γραφειοκρατία δεν µπορούσε ν’ απεµπολή-

σει ακόµα γιατί στηριζόταν ακριβώς πάνω σ’ αυτά για να υπάρξει.  Μ’ 

άλλα λόγια, αν κάτι είναι ιστορικά προοδευτικό δεν µπορεί παρά να λει-

τουργεί αντικειµενικά ως ώφελος για την εργατική τάξη, γιατί τέτοια εί-

ναι η υλιστική διαλεχτική της ιστορίας. ∆εν αναφερόµαστε, φυσικά, σε 

κάθε ιστορική περίοδο και σε κάθε µικρογεγονός αλλά στη γενική τάση 

και στα σηµαντικά γεγονότα για το επαναστατικό κίνηµα της εργατικής 

τάξης. 

Ο Τρότσκυ έλεγε ότι για µια µικρή οργάνωση όλα αποτελούν αντικεί-

µενο, µε τη φιλοσοφική έννοια, ότι δηλαδή εµφανίζονται σ’ αυτήν ως α-

ντικειµενικά δοσµένα. Είναι αλήθεια ότι µια µικρή οργάνωση δεν µπορεί 

να κάνει πολλά πράγµατα, αλλά είναι επίσης σωστό ότι η ποσότητα µε-

τατρέπεται σε ποιότητα κι’ ότι ο Μαρξ κι’ ο Λένιν ξεκίνησαν επίσης µε 

µια µικρή οµάδα. Αν και µια µικρή οργάνωση δεν µπορεί να κάνει πολλά 

πράγµατα, δεν είναι σωστό ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Ο σοσιαλι-

σµός και η πάλη για τον σοσιαλισµό, είναι προοδευτικά από την ιστορική 

άποψη, αλλά για να πετύχουν πρέπει να βρεθεί ο δρόµος της οργάνωσης 
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προς το κόµµα και την εργατική τάξη. Πρέπει να µπορέσει η οργάνωση 

να εκφράσει τα σηµερινά αιτήµατα, όπως αυτά αφορούν το σοσιαλιστικό 

αύριο. Χωρίς όµως µιαν αδιάκοπη επαφή µε την εργατική τάξη η δια-

µόρφωση τέτοιων αιτηµάτων είναι αδύνατη και γίνεται µια σεχταριστική 

υπόθεση.  

Η αστική τάξη και ο ρεφορµισµός έχουν 

τους δικούς τους τρόπους να ποδηγετούν την 

εργατική τάξη. Η επαναστατική οργάνωση 

πρέπει να µάθει από τα πρωτοπόρα στοιχεία 

της εργατικής τάξης όσο κι’ αν είναι δια-

βρωµένα από την κυρίαρχη ιδεολογία και τις 

ρεφορµιστικές αυταπάτες. Η επαναστατική 

οργάνωση πρέπει να µάθει όσο η πρωτοπο-

ρεία και το σύνολο της τάξης θα πρέπει να 

µάθουν απ’ την οργάνωση. Αλλά θα πρέπει 

να επαναλάβουµε σ’ όλους τους τόνους ότι η 

επαναστατική οργάνωση δεν είναι ακόµα το 

επαναστατικό κόµµα της εργατικής τάξης 

και µπορεί να µη γίνει ποτέ. Εποµένως, δεν 

µπορεί κανείς στην οργάνωση να έχει µια 

πολιτική µικροµεγαλισµού και να φέρεται 

σαν να υπάρχει ήδη το κόµµα της εργατικής 

τάξης. Μια οργάνωση έχει θέσεις και αρχές 

αλλά αυτό δε σηµαίνει µε κανένα τρόπο ότι 

µπορεί να έχει διαµορφωµένες και σε τελει-

ωτική µορφή θέσεις για όλα τα πράγµατα, και ειδικά για τα ζητήµατα της 

ταχτικής. Στα τέτοια ζητήµατα πρέπει να υπάρχει ευελιξία και, πάνω απ’ 

όλα, οι θέσεις για την ταχτική να είναι υποκείµενες στην πιο ανελέητη 

κριτική και ν’ αναθεωρούνται µέσα απ’ την πραχτική εµπειρία. Κριτική 

των θέσεων δε σηµαίνει κριτική των προσώπων. Για ν’ αποφευχθεί αυτό 

πρέπει η κριτική της µιας ταχτικής να συνοδεύεται απ’ τον συστηµατικό 

απολογισµό µιας άλλης, διαφορετικά είναι κενό γράµµα, βυζαντινολογία 

κι’ εύκολα κανείς θα σκεφτεί, µε το δίκηο του, πως είναι κριτική των 

προσώπων.  
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8. Ποια διέξοδος από την κρίση; 

 

Η θέση για αποχώρηση της Ελλάδας από την ευρωζώνη είναι κοινή 

ανάµεσα στις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς. Θα πρέπει να 

πούµε καθαρά κι’ ευθύς εξ’ αρχής ότι επικρατεί σύγχυση σχετικά µ’ αυτή 

την θέση. Η σύγχυση βρίσκεται στο ότι η αποχώρηση από την ευρωζώνη 

και η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα θα προκαλέσουν, µέχρι τουλάχιστον 

να επιτευχθεί η «παραγωγική ανασυγκρότηση», χάος στην οικονοµία και 

η εργατική τάξη µαζί µε τα φτωχά λαϊκά στρώµατα θα περάσουν ανα-

γκαστικά από µια (αναγκαστικά µεγάλη) περίοδο ανέχειας και χειροτέ-

ρεψης της ήδη άθλιας οικονοµικής τους κατάστασης. 

«…η εθνικοποίηση των τραπεζών (µε ή χωρίς αποζηµίωση) 

θα θέσει δύο ακόµα θέµατα: Πως θα σταµατήσει η διαρροή κα-

ταθέσεων προς το εξωτερικό που θα ακολουθήσει (ή καλύτερα 

θα προηγηθεί) µιας απόφασης επιστροφής στο εθνικό νόµισµα 

και πως θα πληρωθούν τα δάνεια, η αξία των οποίων θα υποτι-

µηθεί µαζί µε το νέο νόµισµα, που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις 

κλπ. ; Σ' αυτό δεν απαντούν τίποτα οι υποστηριχτές του σχεδίου 

Β. Αυτό όµως που θα γίνει σ' αυτήν την περίπτωση είναι να φύ-

γουν και οι τελευταίες καταθέσεις, κυρίως, µικροαστών και µε-

γαλοαστών από τη χώρα εντείνοντας το ήδη εκρηκτικό έλλειµµα 

ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών. Το έλλειµµα αυτό θα επι-

δεινωθεί ακόµα περισσότερο από το ότι τα δάνεια (ή καλύτερα 

ένα ελάχιστο µέρος αυτών) θα πρέπει να πληρωθούν µε το νέο 

υποτιµηµένο νόµισµα. Ο µόνος τρόπος για αντιµετωπισθεί το έλ-

λειµµα ρευστότητας των τραπεζών, αλλά και συνολικά της οικο-

νοµίας είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζηµίωση 

κάτω από εργατικό έλεγχο και διαχείριση και η απαγόρευση εξό-

δου κεφαλαίων από τη χώρα. Μ' αυτόν τον τρόπο, κατά πρώτον, 

ελαχιστοποιούνται οι διαρροές χρήµατος. Κατά δεύτερον, το 

κράτος αποκτά υπό τον άµεσο έλεγχο του το σύνολο των κατα-

θέσεων τις οποίες µπορεί να διασφαλίσει και ταυτόχρονα να κα-

τευθύνει υπό τη µορφή δανείων στην κατεύθυνση της πλήρους 

ανασυγκρότησης. Η ανασυγκρότηση αυτή δεν θα ωφελήσει -και 

µάλιστα άµεσα- το λαό µόνο αν µείνει µόνο στα όρια της αλλα-

γής του συσχετισµού µεταξύ των “τοµέων” της οικονοµίας (πχ 

ενίσχυση της βιοµηχανικής παραγωγής έναντι των υπηρεσιών), 

αλλά θα πρέπει να περάσει απαραίτητα στον πυρήνα της οικονο-

µικής και κοινωνικής ανωµαλίας που ζούµε δηλαδή στο νόµο 

της αξίας, ανατρέποντας τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. 

Κατά τρίτον, το κράτος θα πρέπει να δηµεύσει την προσωπική 
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και επιχειρηµατική περιουσία χωρίς αποζηµίωση όλων των κα-

πιταλιστών που χρωστάνε στις τράπεζες και να θέσει τα κρατι-

κοποιηµένα µέσα παραγωγής στην υπηρεσία των κοινωνικών 

αναγκών στη βάση ενός δηµοκρατικά σχεδιασµένου σχεδίου»
28

. 

 

Αλλού πάλι διαβάζουµε: 

«Η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα σε συνθήκες καπιταλισµού, 

θα σηµατοδοτήσει αναµφίβολα την καταβαράθρωση του βιοτι-

κού επιπέδου της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Όµως το δίλλη-

µα ευρώ η δραχµή, είναι ένα δίλληµα ψεύτικο. Η επιστροφή σ’ 

ένα εθνικό νόµισµα στον καπιταλισµό θα σηµατοδοτήσει ένα νέ-

ο, οξύτερο στάδιο της κρίσης. ∆εν έχει καµία λογική και καµία 

πρακτική σηµασία για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά 

στρώµατα το να καλούνται να επιλέξουν ανάµεσα στο παρόν 

στάδιο της καπιταλιστικής κρίσης και το επόµενο. Το µόνο αλη-

θινό πολιτικό δίλληµα για τους εργαζόµενους είναι σήµερα το 

ακόλουθο : πρόγραµµα διαχείρισης του βάρβαρου καπιταλισµού 

ή πρόγραµµα ανατροπής του µε προοπτική το σοσιαλισµό!»
29

 

Όπως επίσης και τα ακόλουθα σε συνέχεια: 

«Αναπόφευκτα, η έκδοση ενός νέου νοµίσµατος από µια κυβέρ-

νηση της Αριστεράς που ηγείται της ανατροπής του ελληνικού 

καπιταλισµού σαν αποτέλεσµα της εκδίωξης από την Ευρωζώνη 

και την ΕΕ, θα συνοδευτεί από µια τάση απαξίωσής του στην δι-

εθνή αγορά και από µεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Όµως η ίδια 

η κεντρικά και δηµοκρατικά σχεδιασµένη οικονοµία – ειδικά 

στην περίπτωση που θα συντριβούν άµεσα οι αντεπαναστατικές 

απόπειρες και το ευρωπαϊκό και βαλκανικό προλεταριάτο, θα 

δείξει έµπρακτη αλληλεγγύη στην επαναστατική Ελλάδα, αρχίζο-

ντας ταυτόχρονα να εκδηλώνει την επαναστατική του πάλη – 

όπως ήδη αναφέραµε, θα αποτελεί εγγύηση για την προάσπιση 

ενός µίνιµουµ ανεκτής και ανθρώπινης διαβίωσης για όλους 

τους εργαζόµενους. Η έκδοση ενός νέου νοµίσµατος όµως, για 

να διαλύσει κάθε ψευδαίσθηση επιδίωξης ενός δρόµου «εθνικού 

αποµονωτισµού», πρέπει να συνοδεύεται από µια σαφή έκκληση 

για τη δηµιουργία µιας νέας αληθινά αλληλέγγυας και δίκαιης, 

σοσιαλιστικής οικονοµικής ενοποίησης, γύρω από ένα νέο ευρώ, 

                                                 
28

 ∆ηµ. Κατσαγάνη, «Η καπιταλιστική κρίση και το ‘σχέδιο  β’ του  Αλέκου Αλαβάνου», ΕΕΚ. 
29

 «Η µαρξιστική πρόταση για το πρόγραµµα της κυβέρνησης της Αριστεράς», Μαρξιστική Φωνή 
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που θα συµβολίζει πλέον την ισχύ µιας πανευρωπαϊκά σχεδια-

σµένης, κοινωνικοποιηµένης οικονοµίας.»
30

  

Οφείλουµε να συµπληρώσουµε ότι δεν αρκεί η αποχώρηση από το ευρώ. 

∆εν αρκεί καν η κρατικοποίηση χωρίς αποζηµίωση των τραπεζών και της 

µεγάλης βιοµηχανίας κάτω από σχεδιασµό κι’ εργατικό έλεγχο. Χρειάζο-

νται επιπλέον άµεσα µέτρα όπως: 

(i) ∆ιαγραφή των χρεών των φτωχών νοικοκυριών. 

(ii) Άµεση εισοδηµατική ενίσχυση των φτωχών νοικοκυριών, των 

ανέργων, των χαµηλοσυνταξιούχων. 

(iii)  Αποκατάσταση του εργατικού µισθού γενικά στα επίπεδα του 

2008 και άµεση προοπτική ενίσχυσής του. 

(iv)  Άµεση αύξηση της απασχόλησης στη βάση του µεταβατικού 

αιτήµατος για κινητή κλίµακα ωρών και µισθών. 

 

Από πού θα προέλθουν τα κονδύλια που είναι απαραίτητα για τέτοια µέ-

τρα στη νέα σοσιαλιστική οικονοµία;  

(i) Αρχικά από την παύση πληρωµών του χρέους που ξεπερνά τα 11 

δις ευρώ µόνο για τοκοχρεωλύσια.  

(ii) Άµεση επιβολή ελέγχου των τιµών από την επιτροπή σχεδιασµού 

και τα εργατικά συµβούλια. 

(iii)  Αναδιοργάνωση της βιοµηχανικής και αγροτικής παραγωγής 

για υποκατάσταση των εισαγωγών και φτηνή παραγωγή των 

αγαθών πρώτης ανάγκης. 

∆εν µπορούµε να λέµε οτι: 

«Κατανοούµε τις οικονοµικές δυσκολίες που θα έχει να αντιµε-

τωπίσει µια κυβέρνηση της αριστεράς και κατά συνέπεια τους 

χρόνους και τις προσπάθειες που θα χρειασθούν στο µέτωπο αυ-

τό. Στο προεκλογικό πρόγραµµα της «Αθηναΐδας» δώσαµε µιαν 

απάντηση (υπόσχεση για άµεση αποκατάσταση των κατώτατων 

µισθών και συντάξεων, δέσµευση ότι οι µέσοι µισθοί και συντά-

ξεις θα αποκατασταθούν σταδιακά). Η θέση αυτή διαφέρει από 

θέσεις κεντρικών στελεχών µας [του ΣΥΡΙΖΑ, ΣτΣ] που σήµερα 

µιλούν για «πάγωµα» των µισθών και των συντάξεων στο σηµε-

ρινό επίπεδο, δεσµευόµενοι ουσιαστικά ότι δεν θα παρθούν πρό-

σθετα µέτρα λιτότητας πέρα από αυτά που ήδη έχουν εµπεδώσει 

τα Μνηµόνια. Πρόκειται για διαφορετικές πολιτικές και αυτή η 
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 Στο ίδιο.   
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«αµφισηµία» πρέπει να λυθεί µέσα στις διαδικασίες του ΣΥΡΙ-

ΖΑ.»
31

 

Το να λες ότι «κατανοούµε τις οικονοµικές δυσκολίες που θα έχει να αντι-

µετωπίσει µια κυβέρνηση της αριστεράς και κατά συνέπεια τους χρόνους 

και τις προσπάθειες που θα χρειασθούν στο µέτωπο αυτό» σηµαίνει ότι 

δεν έχεις ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα, ότι δεν έχεις καν τις σωστές µετα-

βατικές διεκδικήσεις. Εποµένως ότι αυτό το πρόγραµµα δεν έχει καµµιά 

ελπίδα να υιοθετηθεί από τον λαό και να οδηγήσει σε µια «αριστερή κυ-

βέρνηση». Ο ΣΥΡΙΖΑ για να µην έρθει σε αντιπαράθεση µε την αστική 

τάξη καλά κάνει και έχει διγλωσσία, αµφισηµίες, παλινωδίες κ.τ.ρ. Αλλά 

µια επαναστατική οργάνωση δεν µπορεί να υποκύπτει στις αµφισηµίες 

αυτές και να λέει καθαρά και ξάστερα ότι θα έχουµε «οικονοµικές δυ-

σκολίες» και µάλιστα για χρόνια. Η «Μαρξιστική Φωνή» τ’ αλλάζει λίγο 

και λέει ότι το νέο νόµισµα θα έχει «µια τάση απαξίωσής του στην διεθνή 

αγορά και µεγάλες πληθωριστικές πιέσεις» σαν συνέπεια. Αλλά θα έλθει η 

βαλκανική (!) και ευρωπαϊκή επανάσταση να βοηθήσει την Ελλάδα. 

 

Κι’ εµείς συµφωνούµε ότι η  ευρωπαϊκή επανάσταση είναι ο µοναδικός 

δρόµος για τη σωτηρία του ευρωπαϊκού νότου που βρίσκεται στα πρόθυ-

ρα της κατάρρευσης και της γενικευµένης φτώχειας –µαζί µ’ αυτόν στα 

πρόθυρα της κατάρρευσης θα βρεθεί η Γαλλία και η Γερµανία. Κι’ εµείς 

συµφωνούµε ότι η ελληνική επανάσταση δεν µπορεί παρά να θέσει σε 

κίνηση τον µηχανισµό για την ανατροπή του καπιταλισµού σ’ ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αλλά όταν µιλάµε για «οικονοµικές δυσκολίες» και «υπερ-

πληθωρισµό» τότε λέµε ότι δεν έχουµε κανένα µεταβατικό πρόγραµ-

µα , δηλαδή καµµιά ρεαλιστική πρόταση που να γεφυρώνει το σήµε-

ρα µε το αύριο της σοσιαλιστικής επανάστασης. 

 

Καλά κάνει το ΕΕΚ και αναφέρει οτι «ο µόνος τρόπος για αντιµε-

τωπισθεί το έλλειµµα ρευστότητας των τραπεζών, αλλά και συνολικά της 

οικονοµίας είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζηµίωση κάτω 

από εργατικό έλεγχο και διαχείριση και η απαγόρευση εξόδου κεφαλαίων 

από τη χώρα. Μ' αυτόν τον τρόπο, κατά πρώτον, ελαχιστοποιούνται οι δι-

αρροές χρήµατος. Κατά δεύτερον, το κράτος αποκτά υπό τον άµεσο έλεγχο 

του το σύνολο των καταθέσεων τις οποίες µπορεί να διασφαλίσει και ταυ-

τόχρονα να κατευθύνει υπό τη µορφή δανείων στην κατεύθυνση της πλή-

ρους ανασυγκρότησης». 
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 ∆ΕΑ, «Συµβολή στη συζήτηση για το Σχέδιο ∆ιακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ » 
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Γιατί δεν θέτει σαν µεταβατικό αίτηµα τότε, την άµεση απαγόρευση 

διαρροής κεφαλαίων από τη χώρα; Γιατί δεν το θέτει καµµιά άλλη ορ-

γάνωση σαν µεταβατικό αίτηµα; Γιατί δεν τίθενται τα µεταβατικά αιτή-

µατα της κινητής κλίµακας ωρών και µισθών µαζί µε τα υπόλοιπα σωστά 

µεταβατικά αιτήµατα της κρατικοποίησης των τραπεζών και συνολικά 

της µεγάλης βιοµηχανίας, χωρίς αποζηµίωση, στα πλαίσια της σχεδιο-

ποιηµένης οικονοµίας, του κρατικοποιηµένου εξωτερικού εµπορίου και 

του εργατικού ελέγχου; Μ’ άλλα λόγια είναι σωστό να πούµε ότι οι ορ-

γανώσεις της επαναστατικής αριστεράς και κύρια οι τροτσκιστικές, 

για µια µεγάλη χρονική δεν είχαν τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα, 

δεν φρόντισαν εποµένως να επηρεάσουν τις εργατικές µάζες µε τον σω-

στό τρόπο –µέσα ή έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η διαγραφή του ιδιωτικού 

χρέους των φτωχών νοικοκυριών, η διεκδίκηση για αύξηση των µισθών 

και συντάξεων, η κινητή κλίµακα και προστασία των άνεργων δεν τέθη-

καν σαν µεταβατικά αιτήµατα. Αντίθετα µπήκαν µπροστά µόνο τα «µε-

γάλα» ζητήµατα όπως η διαγραφή του χρέους και η απεµπλοκή από την 

ευρωζώνη. Ορισµένες οργανώσεις µάλιστα αναφέρονται σε διώξιµο της 

Ελλάδας από την ευρωζώνη, όχι άµεση αποχώρηση, υπονοώντας ότι ε-

µείς θέλουµε να «ελαχιστοποιήσουµε» τα δεινά που τάχα θα προκύψουν 

αν αποχωρήσουµε εθελοντικά από την ευρωζώνη. 

 

Πως είναι όµως δυνατόν να λέµε: «ένα εθνικό νόµισµα στον καπιτα-

λισµό θα σηµατοδοτήσει ένα νέο, οξύτερο στάδιο της κρίσης. ∆εν έχει 

καµία λογική και καµία πρακτική σηµασία για την εργατική τάξη και 

τα φτωχά λαϊκά στρώµατα το να καλούνται να επιλέξουν ανάµεσα στο 

παρόν στάδιο της καπιταλιστικής κρίσης και το επόµενο. Το µόνο α-

ληθινό πολιτικό δίλληµα για τους εργαζόµενους είναι σήµερα το ακό-

λουθο : πρόγραµµα διαχείρισης του βάρβαρου καπιταλισµού ή πρό-

γραµµα ανατροπής του µε προοπτική το σοσιαλισµό!»
32

 

 

Η αποχώρηση από την ευρωζώνη δεν µπαίνει για ορισµένους καν σαν 

µεταβατικό αίτηµα. Για την ακρίβεια δεν το λέει καµµιά τροτσκιστική 

οργάνωση, προφανώς γιατί φοβάται να µην ταυτισθεί µε το κόµµα του 

Καµµένου. Αλλά κανένα αστικό κόµµα, ούτε βέβαια οι «Ανεξάρτητοι 

Έλληνες» παίρνουν στα σοβαρά αυτή την πρόταση. Αστικό κόµµα που θ’ 

αποδεσµεύσει τη χώρα από την ευρωζώνη δεν υπάρχει γιατί αυτό δεν 

βρίσκεται σύµφωνο µε τα συµφέροντα της ευρωπαϊκής αστικής τάξης. 

Ούτε καν ο «νέος» ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπει στα σοβαρά (βλ. διγλωσσία, 

αµφισηµίες κ.τ.ρ.).  
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 «Η µαρξιστική πρόταση για το πρόγραµµα της κυβέρνησης της Αριστεράς», Μαρξιστική Φωνή. 
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∆εν υπάρχει αµφιβολία για τους µαρξιστές ότι η αποχώρηση από την 

ευρωζώνη µπαίνει σαν µεταβατικό αίτηµα µόνο σε συνδυασµό µε µια 

επαναστατική κυβέρνηση της εργατικής τάξης και των συµµάχων 

της.  Αυτό ισχύει αναγκαστικά, είτε το θέλουµε είτε όχι, απλούστατα 

διότι µπορεί να πραγµατωθεί µόνο από µια τέτοια κυβέρνηση και από 

καµµιά κυβέρνηση της αστικής τάξης οποιαδήποτε µορφή κι’ αν έχει. Αν 

συµφωνεί κανείς ότι η ανατροπή των Μνηµονίων είναι κρίσιµης σηµασί-

ας για το βιοτικό επίπεδο των µαζών τότε η αποχώρηση από το ευρώ 

πρέπει να τεθεί σαν µεταβατικό αίτηµα σε συνδυασµό µε το ενιαίο 

µέτωπο των εργαζοµένων, µια πρόταση που δεν µπορεί παρά να έχει τη 

µεγαλύτερη δυνατή απήχηση στην εργατική τάξη. Ο σκοπός του ενιαίου 

µετώπου πρέπει να είναι η πάλη πάνω στη βάση όλων των αιτηµάτων 

του µεταβατικού προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου των αρχών που 

µπορούν να κινητοποιήσουν την εργατική τάξη. Αυτός είναι κι’ ο λόγος 

που δεν µπορούµε να διαλέγουµε ότι µας αρέσει από το µεταβατικό πρό-

γραµµα και τα υπόλοιπα να τα αγνοούµε.  

 

 Οι µαρξιστές έπρεπε 

να ξέρουν καλύτερα την κατάσταση απ’ 

το να πέφτουν στην κλασσική αστική πα-

γίδα: «Και που θα βρείτε τα λεφτά; Είναι 

εφικτό το πρόγραµµά σας; Είναι κοστο-

λογηµένο;». Το γεγονός ότι έχει χαθεί κο-

ντά στο 1/3 του ΑΕΠ από το 2008 κι’ ότι 

αν συνεχίσει αυτή η οικονοµική πολιτική 

η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να δει ανά-

πτυξη αυτό δεν πάει στα στοιχεία του 

«κόστους»; Το γεγονός ότι τα περίπου 12 δις ευρώ τοκοχρωλύσια αντι-

στοιχούν σε 4,000 ευρώ αν µοιρασθούν σε 3 εκατοµµύρια εργαζόµενους 

δεν είναι «κοστολογηµένο»; Η διαγραφή του ιδιωτικού χρέους των φτω-

χών νοικοκυριών ούτε κι’ αυτή είναι «κοστολογηµένη»;  Η έξοδος από 

το ευρώ, από µόνη της, δεν διασφαλίζει το βιοτικό επίπεδο των εργα-

ζοµένων όπως το τέρµα ενός πολέµου, από µόνο του, δεν σηµαίνει ότι 

όλα θα πάνε αναγκαστικά καλύτερα. Αυτός δεν είναι όµως λόγος να 

µην διεκδικούµε τον τερµατισµό του πολέµου. Για την περίοδο µετά 

την έξοδο από το ευρώ οι επαναστάτες µαρξιστές προτείνουν το σοσια-

λιστικό πρόγραµµα βασισµένο στην κρατικοποιηµένη και σχεδιασµένη 

οικονοµία µ’ εργατικό έλεγχο, το µονοπώλιο του εξωτερικού εµπορίου, 

την άµεση ενίσχυση των φτωχών νοικοκυριών κ.λπ. Μόνο στη βάση αυ-

τή έχει νόηµα και µόνο στη βάση αυτή είναι καν εφικτή, σήµερα,  η 
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έξοδος από το ευρώ και µε την έννοια αυτή η έξοδος από το ευρώ αποκτά 

µια τεράστια σηµασία σαν µεταβατικό αίτηµα. Ο σκοπός των µεταβατι-

κών αιτηµάτων είναι να συσπειρώσουν τις µάζες πάνω σε αιτήµατα που 

είναι εφικτά και λογικά όπως τα αιτήµατα του Μεταβατικού Προγράµµα-

τος της 4
ης

 ∆ιεθνούς του 1938. Ο σκοπός τους, εφόσον είναι εφικτά και 

λογικά, είναι να δείξουν στη συνέχεια ότι µια αστική κυβέρνηση, οποι-

ασδήποτε µορφής, δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει ούτε το 1% απ’ αυτά 

κι’ εποµένως το χρέος πέφτει στους ώµους µιας κυβέρνησης των εργαζο-

µένων. Αλλά αυτό προκύπτει σαν λογικό συµπέρασµα, δεν είναι προϋπό-

θεση! Τούτο είναι ακριβώς που οι περισσότερες οργανώσεις δεν µπορούν 

να κατανοήσουν γι’ αυτό σε κάθε ευκαιρία και µε κάθε αίτηµα που θέ-

τουν, τρέχουν να τονίσουν «µόνο µε σοσιαλισµό κι’ ευρωπαϊκή επανά-

σταση θα γίνουν αυτά». Βέβαια τρέχουν να το τονίσουν γιατί δεν κατα-

νοούν τη σηµασία και τον σκοπό των µεταβατικών αιτηµάτων σαν τέτοι-

α.  

 

Ναι σε µια κυβέρνηση της Αριστεράς 

 

Γιατί; Γιατί είναι κι’ αυτό ένα µεταβατικό αίτηµα. Χωρίς 

να έχουµε αυταπάτες για τη φυσιογνωµία και τον χαρακτήρα 

του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το αίτηµα έχει σήµερα µια 

τεράστια σηµασία. Ανταποκρίνεται πλήρως στο επίπεδο συ-

νειδητότητας των µαζών κι’ από εκεί ακριβώς έχει προκύψει. 

Βαθαίνει παραπέρα το επίπεδο συνειδητότητάς τους και βο-

ηθά στη ριζοπαστικοποίησή τους. Είναι ρεαλιστικό γιατί αναγνωρίζει 

ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει το επαναστατικό  κόµµα που θα σταθεί απέ-

ναντι στην υπάρχουσα αριστερά και θα διεκδικήσει την πρωτοπορεία. Ο 

Τρότσκυ έγραφε: 

«Από τον Απρίλη µέχρι τον Σεπτέµβρη του 1917, οι Μπολσεβίκοι 

απαιτούσαν από τους Σοσιαλ-Επαναστάτες και τους Μενσεβί-

κους να σπάσουν τους δεσµούς τους µε τη φιλελεύθερη µπουρ-

ζουαζία και να πάρουν την εξουσία στα δικά τους χέρια. Με αυ-

τόν τον όρο, οι Μπολσεβίκοι υπόσχονταν στους Μενσεβίκους 

και τους Σοσιαλ-Επαναστάτες, σαν τους µικροαστούς εκπροσώ-

πους των εργατών και αγροτών, την επαναστατική τους βοήθεια 

ενάντια στη µπουρζουαζία. Οι ίδιοι όµως αρνούνταν κατηγορη-

µατικά, είτε να µπουν στην κυβέρνηση των Μενσεβίκων και των 

Σοσιαλ-Επαναστατών είτε να πάρουν πάνω τους την πολιτική 

ευθύνη των πράξεών τους. Αν οι Μενσεβίκοι και οι Σοσιαλ-

Επαναστάτες είχαν πραγµατικά σπάσει τους δεσµούς τους µε 
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τους Καντέ (φιλελεύθερους) και µε τον ξένο ιµπεριαλισµό, τότε η 

«κυβέρνηση εργατών και αγροτών» που είχε σχηµατιστεί απ' αυ-

τούς δεν θα µπορούσε παρά να επιταχύνει και να διευκολύνει την 

εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αλλά, ήταν α-

κριβώς γι' αυτό το λόγο που οι κορυφές της µικροαστικής δηµο-

κρατίας αντιστέκονταν µ' όλες τους τις δυνάµεις στην εγκαθίδρυ-

ση της δικής τους κυβέρνησης. Η εµπειρία της Ρωσίας απόδειξε, 

και η πείρα της Ισπανίας και της Γαλλίας το επιβεβαιώνει γι' άλ-

λη µια φορά, πως ακόµα και µέσα σε συνθήκες πάρα πολύ ευνο-

ϊκές, τα κόµµατα της µικροαστικής δηµοκρατίας (Σοσιαλ-

Επαναστάτες, σοσιαλδηµοκράτες, σταλινικοί, αναρχικοί) είναι 

ανίκανα να σχηµατίσουν µια κυβέρνηση εργατών και αγροτών, 

δηλαδή µια κυβέρνηση ανεξάρτητη από την µπουρζουαζία. Παρ' 

όλ' αυτά, η διεκδίκηση των Μπολσεβίκων, που απευθυνόταν 

στους Μενσεβίκους και τους Σοσιαλ-Επαναστάτες: «Σπάστε 

τους δεσµούς σας µε την µπουρζουαζία, πάρτε στα χέρια σας την 

εξουσία!», είχε για τις µάζες µια τεράστια εκπαιδευτική σηµασία. 

Η επίµονη απροθυµία των Μενσεβίκων και των Σοσιαλ-

Επαναστατών να πάρουν την εξουσία, που τόσο δραµατικά εκτέ-

θηκε στις Μέρες του Ιούλη, τους καταδίκασε οριστικά µπροστά 

στις µάζες και προετοίµασε τη νίκη των Μπολσεβίκων.»
33

 

Σε µας η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την εντολή σχηµατισµού κυβέρ-

νησης δεν τον εξέθεσε στα µάτια των µαζών αφού δεν υπήρχε αντίρροπη 

δύναµη. Έγινε φανερό όµως ότι αποφεύγει να πάρει την εξουσία γιατί 

δεν ήταν έτοιµος (ενώ τώρα είναι όπως διακήρυξε ο Τσίπρας!) όπως και 

το ΚΚΕ. Το αίτηµα για µια κυβέρνηση της αριστεράς έχει για τις µάζες 

µια τεράστια εκπαιδευτική αξία. «Η ζύµωση γύρω από το σύνθηµα της 

«κυβέρνησης εργατών και αγροτών» διατηρεί κάτω απ' όλες τις συνθήκες 

µια τεράστια παιδαγωγική αξία. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο: το γενικευµένο 

αυτό σύνθηµα ακολουθεί πέρα για πέρα τη γραµµή της πολιτικής ανάπτυ-

ξης της εποχής µας (χρεοκοπία και αποσύνθεση των παλιών αστικών κοµ-

µάτων, πτώση της δηµοκρατίας, άνοδος του φασισµού, επιταχυνόµενη πο-

ρεία των εργατών προς µια πιο δραστήρια και πιο επιθετική πολιτική). Κά-

θε µεταβατική διεκδίκηση, εποµένως, πρέπει να οδηγεί σ' ένα και το ίδιο 

πάντα πολιτικό συµπέρασµα: οι εργάτες πρέπει να σπάσουν τους δεσµούς 

τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας µε στόχο να ε-

νωθούν µε τους αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξουσία.»
34

 

 

                                                 
33

 Μεταβατικό Πρόγραµµα. 
34

  Μεταβατικό Πρόγραµµα. 
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Αν δεν διαπαιδαγωγηθούν οι µάζες πάνω στο αίτηµα της κυβέρνησης της 

αριστεράς τότε δεν πρόκειται να κατανοήσουν και τον λόγο που θα πρέ-

πει οι ίδιες οι µάζες και φυσικά τα κόµµατα της αριστεράς να σπάσουν 

τους στενούς δεσµούς που έχουν µε την αστική τάξη. Έξω από αυτό το 

πλαίσιο το αίτηµα για µια κυβέρνηση των εργαζοµένων είναι αφηρηµένο 

και κούφιο. Η κυβέρνησης της αριστεράς δεν µπορεί παρά να είναι κυ-

βέρνηση των κοµµάτων της αριστεράς όπως ακριβώς και το ενιαίο µέτω-

πο είναι, τελικά, µέτωπο των κοµµάτων της εργατικής τάξης και όχι αφη-

ρηµένο, γενικό, κενό κι’ εποµένως κούφιο σύνθηµα. Επίσης το αίτηµα 

της κυβέρνησης της αριστεράς και το αίτηµα για το ενιαίο µέτωπο 

των εργαζοµένων έχουν, σήµερα, συµπέσει στον µέγιστο βαθµό.  

Ο τεχνητός διαχωρισµός που έχει επιβάλλει το ΚΚΕ, κι’ ευχαριστεί τον 

ΣΥΡΙΖΑ, στην εργατική τάξη, λειτουργεί σαν ο καλύτερος τρόπος ώστε 

η αστική τάξη να συνεχίσει να κυβερνά µε τον παληό τρόπο. Ακόµα και 

το αίτηµα της ενότητας της Αριστεράς λειτουργεί σαν ένα πολύ δυ-

νατό µεταβατικό αίτηµα µε την έννοια που δώσαµε παραπάνω. Ότι δη-

λαδή έχει µια τεράστια εκπαιδευτική αξία και ότι οδηγεί αντικειµενικά 

στο «ίδιο πάντα πολιτικό συµπέρασµα: οι εργάτες πρέπει να σπάσουν 

τους δεσµούς τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας 

µε στόχο να ενωθούν µε τους αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική 

τους εξουσία». 

 

Ορισµένες οργανώσεις το κατανοούν και ορισµένες όχι. Απ’ αυτές που 

το έχουν κατανοήσει δεν λείπουν πάντα οι αυταπάτες σχετικά µε τον µι-

κροαστικό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ που µεταβάλλεται µε γοργά βήµατα 

σε κόµµα της αστικής τάξης, έχοντας εγκλωβίσει, ασφαλώς, µεγάλες µά-

ζες των εργαζόµενων στις τάξεις του. Είναι, βέβαια, δύσκολο κανείς να 

πάει κόντρα στο ρεύµα σήµερα και να µην στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό 

το κατανοούµε, όπως επίσης κατανοούµε και τον εισοδισµό στις τάξεις 

του. Ακόµα και στα πλαίσια της CRFI υπήρχε κι’ εξακολουθεί να υπάρ-

χει διχογνωµία για το αν το ΕΕΚ έπρεπε να κατέβει στις εκλογές ή να 

καλέσει σε στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση είναι βέβαια δύσκολη. Για 

λόγους που έχουµε εξηγήσει η δικιά µας θέση ήταν η στήριξη του ΚΚΕ. 

Κατανοούµε φυσικά τη θέση τόσο των οργανώσεων που έγιναν συνι-

στώσες του ΣΥΡΙΖΑ όσο κι’ εκείνες που έκαναν άλλες πολιτικές επιλο-

γές. Για µια µικρή οργάνωση τα πάντα είναι αντικειµενικός παράγοντας 

και η «σωστή» απόφαση είναι συχνά πολύ κοντά µε τη «λαθεµένη». Η 

έλλειψη µιας ενιαίας οργάνωσης της 4
ης

 ∆ιεθνούς σε παγκόσµιο επίπεδο 

αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα είναι, ασφαλώς, παράγοντας µεγάλης 

καθυστέρησης και σεχταρισµού. 
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Το κριτήριο, όµως, είναι πάντα το ίδιο: Ποιος είναι ο πιο αποτελεσµατι-

κός τρόπος ώστε ν’ ακουστούν οι απόψεις µας; Ποιος είναι ο πιο σωστός 

τρόπος για να εκπαιδευθούν οι µάζες πάνω στα µεταβατικά αιτήµατα; Με 

ποιον τρόπο θα οδηγηθούν στο µοναδικό πολιτικό συµπέρασµα που µπο-

ρεί να προκύψει σήµερα; ∆ηλαδή την ενότητα της Αριστεράς, το ενιαίο 

µέτωπο των εργαζοµένων, την κυβέρνηση της αριστεράς και τελικά 

την κυβέρνηση της εργατικής τάξης και των συµµάχων της. 
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