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«Αν η εργατική τάξη συνδέσει την τύχη της µέσα στο σηµερινό πόλεµο µε την 
τύχη της ιµπεριαλιστικής “δηµοκρατίας” αυτό θα έχει σαν επακόλουθο µια 

σειρά από ήττες» (Λ. Τρότσκι, 1940) 
 
 

 
 
Πληθαίνουν οι φωνές που αναφέρονται σε καθεστώς «ξένης κατοχής» στη 
χώρα µας, σε ιµπεριαλιστική επέµβαση και εκµετάλλευση της Ελλάδας µε α-
φορµή τη κρίση του ∆ηµόσιου Χρέους και των δηµόσιων οικονοµικών της.  
 
 

“Αυτό όπως είναι φυσικό µας αναγκάζει να διαχωρίζουµε τις εκµε-
ταλλεύτριες από τι εκµεταλλευόµενες χώρες, να προσεγγίζουµε δι-
αφορετικά το πρόβληµα της επανάστασης και της προετοιµασίας 
της σε µια ιµπεριαλιστική και σε µια εξαρτηµένη από τον ιµπερια-
λισµό χώρα. Στην δεύτερη περίπτωση το εθνικοαπελευθερωτικό 
ζήτηµα είναι στενά δεµένο µε το ταξικό. Με άλλα λόγια το ταξικό 
ζήτηµα δεν µπορεί να τεθεί – τουλάχιστον στην αρχή – ξεχωριστά 
από το εθνικοαπελευθερωτικό ζήτηµα”.1 

 
 
Τίθεται πραγµατικά σήµερα “εθνικοαπελευθερωτικό ζήτηµα” και αν ναι, τότε 
ποιες είναι οι πολιτικές του συνέπειες;  
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∆ηµήτρης Καζάκης, Εισήγηση στην παρουσίαση του 4ου τόµου της βιογραφίας του Τρότσκι από τον 
Τόνι Κλιφ, εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο,  10/12/2010. 
 
 
 
 
  



Ας ξεκινήσουµε από τις πολιτικές συνέπειες καταρχάς. Όπως γράφει ο κ. Κα-
ζάκης: 
 
 

“Και ζήτηµα εθνικής απελευθέρωσης δεν τίθεται µόνο υπό καθε-
στώς στρατιωτικοπολιτικής κατοχής, αλλά κάθε φορά που ο ιµπε-
ριαλιστικός ζυγός γίνεται αφόρητος για τον λαό µιας εκµεταλλευό-
µενης χώρας. Όπως συµβαίνει σήµερα µε την Ελλάδα. Μόνο που σ’ 
αυτή την περίπτωση το εθνικοαπελευθερωτικό ζήτηµα δεν είναι 
υπόθεση της αστικής τάξης, αλλά κατεξοχήν της ίδιας της εργατι-
κής τάξης, που πρέπει να το σηκώσει, να το αναδείξει και να συ-
σπειρώσει γύρω της τα υπόλοιπα καταπιεσµένα τµήµατα του έ-
θνους της”. 
 
 

 
Αλλά αν η εργατική τάξη προτάξει τα εθνικοαπελευθερωτικά αιτήµατα, είτε  
αυτά υπάρχουν είτε όχι, τότε πρέπει να κάνει και τις κατάλληλες συµµαχίες 
για να τα πετύχει. Αυτές δεν αποκλείουν µερίδες της αστικής τάξης, κατ’ αρ-
χήν, όχι γιατί αυτές είναι προοδευτικές αλλά γιατί υπολογίζουν στα δικά τους 
συµφέροντα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, στην πραγµατικότητα, η εργατική τάξη για 
να ανατρέψει τον “ιµπεριαλιστικό ζυγό” θα πρέπει να έχει τα ανάλογα µετα-
βατικά αιτήµατα. Αλλά στην περίπτωση αυτή τα µεταβατικά αιτήµατα 
περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο στην ανατροπή του “ιµπερι-
αλιστικού ζυγού”. Χωρίς αυτή την ανατροπή, υπονοείται, η εργατική τάξη 
δεν µπορεί να “αναδείξει και να συσπειρώσει γύρω της τα υπόλοιπα καταπιε-
σµένα τµήµατα  του έθνους της” µε βάση διαφορετικά  µεταβατικά αιτή-
µατα, εκείνα που οδηγούν στον σοσιαλισµό στη βάση της διαρκούς επανά-
στασης. 
 
 
Ας διαβάσουµε παρακάτω: 
 
 
 

“[O] ίδιος ο Τρότσκι έλεγε: «Η διαρκής επανάσταση δεν είναι ένα 
‘άλµα’ για το προλεταριάτο, αλλά η ανοικοδόµηση του έθνους κάτω 
από την ηγεσία του προλεταριάτου.» Αλήθεια, τι σηµαίνει αυτή η 
αποστροφή του Τρότσκι, την οποία είχε αφιερώσει σε όλους εκεί-
νους που τον κατηγορούσαν ότι µε τη «διαρκή επανάσταση» προ-
σπαθούσε να αποφύγει, να «υπερπηδήσει» τις δηµοκρατικές διεκ-
δικήσεις του προλεταριάτου στο όνοµα του σοσιαλισµού; Μήπως 
σηµαίνει ότι το προλεταριάτο δεν πρέπει να αναδείξει στην πάλη 
του για το σοσιαλισµό όλα εκείνα τα ενδιάµεσα και µεταβατικά αι-
τήµατα που του χρειάζονται για να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναµη 
του έθνους; Για το ακριβώς αντίθετο µιλούσε ο Τρότσκι. Όπως άλ-
λωστε έκανε ανέκαθεν κάθε αληθινός µαρξιστής, λενινιστής, κοµ-
µουνιστής”.  

 
 
 



Ασφαλώς, το προλεταριάτο στην πάλη του πρέπει να αναδείξει συγκεκριµένα 
µεταβατικά και ενδιάµεσα αιτήµατα, που να οδηγούν όµως στον σοσιαλισµό, 
που να χρησιµεύουν άµεσα και πρακτικά σαν συνθήµατα οργάνωσης και δια-
παιδαγώγησης των µαζών, και όχι οποιαδήποτε µεταβατικά αιτήµατα. Η α-
ποστροφή του Τρότσκι παραπάνω δεν είναι παρά ο τίτλος του 2ου κεφαλαίου 
της «∆ιαρκούς Επανάστασης». Στο 4ο κεφάλαιο του έργου, ο Τρότσκι παρα-
θέτει το ακόλουθο απόσπασµα από την εφηµερίδα “Νατσάλο”: 
 
 

«“Η πλήρη νίκη της επανάστασης σηµαίνει τη νίκη του προλετα-
ριάτου”, γράφει ο σύντροφος Τρότσκι. “Αλλά αυτή η νίκη µε τη σει-
ρά της σηµαίνει την αδιάκοπη επανάσταση στο µέλλον. Το προλε-
ταριάτο πραγµατώνει στη ζωή τα θεµελιώδη δηµοκρατικά καθήκο-
ντα, και η ίδια η λογική της άµεσης πάλης του για τη σταθεροποίη-
ση της πολιτικής κυριαρχίας του θέτει µπροστά στο προλεταριάτο, 
σε µια δοσµένη στιγµή, προβλήµατα καθαρά σοσιαλιστικά. Ανάµε-
σα στο µίνιµουµ και στο µάξιµουµ πρόγραµµα” (της Σοσιαλδηµο-
κρατίας) “εγκαθιδρύεται µια επαναστατική συνέχεια. ∆εν τίθεται 
ζήτηµα ενός µόνου “χτυπήµατος”, ή µιας µόνης µέρας ή ενός µήνα, 
αλλά µιας ολόκληρης ιστορικής εποχής. Και θα ήταν παράλογο να 
προσπαθήσουµε να καθορίσουµε από τα πριν τη διάρκειά της”.». 

 
 
Αυτή είναι η θεωρία της διαρκούς επανάστασης. Η εργατική τάξη, σαν ηγέτι-
δα δύναµη όλων των καταπιεσµένων τάξεων αναλαµβάνει, στον δρόµο της 
προς τον σοσιαλισµό, να πραγµατώσει όλα τα άλυτα αστικοδηµοκρατικά προ-
βλήµατα. Στην Ρωσία του 1905 και 1917 αυτό σήµαινε ότι η εργατική τάξη δεν 
µπορεί να υποτάξει τον εαυτό της σε “δηµοκρατικές” συµµαχίες µε τα κόµµα-
τα της αστικής τάξης, αλλά αντίθετα ότι η εργατική τάξη θα αναλάµβανε την 
λύση των αστικοδηµοκρατικών προβληµάτων στην πορεία της δικτατορίας 
της. Ασφαλώς η θεωρία δεν αναφέρεται σε “άλµατα” αλλά 
σε προτσές που µπορούν να εκτείνονται σε µια ολόκληρη 
ιστορική εποχή . 
 
 
 
Την εποχή που ο Στάλιν είχε επιβάλλει στο Κινέζικο και τα Ευρωπαϊκά ΚΚ την 
πολιτική των “λαϊκών µετώπων” (η οποία στην Ελλάδα υλοποιήθηκε µε τη 
συµµαχία ΚΚΕ και Σοφούλη) η θεωρία της διαρκούς επανάστασης 
προέβαλλε την αναγκαιότητα της ανεξάρτητης ταξικής 
δράσης του προλεταριάτου, σε συµµαχία µε τη µεγάλη δύναµη της 
αγροτιάς για την υλοποίηση της δικτατορίας του προλεταριάτου που θα λύσει 
στο διάβα της όλα τα αστικοδηµοκρατικά καθήκοντα (όπου υπήρχαν) και τα 
καθήκοντα της εθνικής απελευθέρωσης (όπως στην Κίνα). Η εφαρµογή της 
πολιτικής των “λαϊκών µετώπων” οδήγησε στην Ελληνική 4η Αυγούστου και 
στις ήττες της επανάστασης στη Γερµανία, την Ισπανία και την Κίνα. Παρό-
µοια στη Γαλλία και στην Αγγλία µε την αποτυχία της µεγάλης γενικής απερ-
γίας. 
 
Στο “Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς”, ο Τρότσκι εξειδίκευσε παρα-
πέρα τα θεµελιώδη µεταβατικά καθήκοντα των επαναστατών µαρξιστών µε 



βάση τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης. Ούτε ο Λένιν, ούτε ο Τρότσκι αρ-
νήθηκαν ποτέ ότι “η αντι-ιµπεριαλιστική πάλη είναι το κλειδί για την 
απελευθέρωση” (τίτλος ενός άρθρου του Τρότσκι, 1938). Αλλά ο Λένιν και ο 
Τρότσκι αναφέρονταν στις αποικίες και όχι γενικά και αφηρηµένα στην “αντι-
ιµπεριαλιστική πάλη ” ενάντια στον ναζισµό. Στο άρθρο αυτό ο Τρότσκι τονί-
ζει ότι για τις γαλλικές αποικίες µια “δηµοκρατική” ή µια φασιστική Γαλλία 
δεν θα έχουν καµιά διαφορά και εποµένως στην ανεξάρτητη ταξική πάλη του 
προλεταριάτου των αποικιών βάζει σαν βασικό καθήκον την αντι-
ιµπεριαλιστική πάλη. 
 
Ο Τρότσκι ήξερε πολύ καλά να κάνει τη διάκριση ανάµεσα στις κυρίαρχες δυ-
νάµεις που βρίσκονται πίσω από τον παγκόσµιο ανταγωνισµό. Το ζήτηµα για 
τον Τρότσκι ήταν, ακριβώς, να µην αναχθεί το ζήτηµα σ’ ένα ζήτηµα ανταγω-
νισµού ανάµεσα στον φασισµό και την αστική “δηµοκρατία”. Ούτε ανάµεσα 
στον “ιµπεριαλιστικό ζυγό” και την “εθνική απελευθέρωση” σχηµατικά και 
µηχανιστικά. Αυτό που έχει σηµασία στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης 
είναι η ταξική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης, και αναπόφευκτα δεµένο µ’ 
αυτό είναι το ζήτηµα της ταξικής ανεξαρτησίας της παγκόσµιας εργατικής 
τάξης, και εποµένως των συµφερόντων της παγκόσµιας επανάστασης.  
 
 
Γράφει σχετικά δίνοντας ένα καλό παράδειγµα, στο οποίο χρησιµοποιεί την 
περίπτωση της Βραζιλίας αλλά εξίσου καλά θα µπορούσε να ήταν στη θέση 
της η Ιταλία ή η Γερµανία: 
 
 

“Θα πάρω το πιο απλό και προφανές παράδειγµα. Στη Βραζιλί-
α βασιλεύει,  υπάρχει πλέον  ένα µισο-φασιστικό καθεστώς το ο-
ποίο κάθε επαναστάτης µπορεί να βλέπει µόνο µε µίσος. Ας υποθέ-
σουµε, ωστόσο, ότι στο προσεχές µέλλον η Αγγλία µπαίνει σε µια 
στρατιωτική σύγκρουση µε τη Βραζιλία. Ρωτώ στο όνοµα ποι-
ας πλευράς της σύγκρουσης θα είναι η εργατική τάξη ; Θα απαντή-
σω για µένα προσωπικά- σε αυτή την περίπτωση θα είµαι στο 
πλευρό της «φασιστικής» Βραζιλίας εναντίον της «δηµοκρατικής»  
Μεγάλης Βρετανίας.  Γιατί; Γιατί η σύγκρουση µεταξύ τους δεν 
θα είναι ένα πρόβληµα δηµοκρατίας ή φασισµού. Εάν η Αγγλί-
α νικήσει,  θα βάλει έναν άλλον φασίστα στο Ρίο ντε Τζανέι-
ρο και θα δέσει µε  διπλές αλυσίδες  την Βραζιλία. Αν η Βραζιλία, 
αντίθετα, νικήσει, τότε θα δώσει µια ισχυρή ώθηση στην εθνική και 
δηµοκρατική συνείδηση της χώρας και θα οδηγήσει στην ανατροπή 
της δικτατορίας του Βάργκας.  Η ήττα της Αγγλίας,  την ίδι-
α στιγµή, θα δώσει ένα πλήγµα στον βρετανικό ιµπεριαλισµό και  
ώθηση για το επαναστατικό κίνηµα του βρετανι-
κού προλεταριάτου. Πραγµατικά, πρέπει να έχει ένα άδει-
ο κεφάλι κανείς ώστε να ανάγει τους παγκόσµιους ανταγωνισµούς 
 και τις στρατιωτικές συγκρούσεις στον αγώνα µεταξύ του φασι-
σµού και της δηµοκρατίας. Κάτω απ’  όλες τις µάσκες πρέπει κανείς 
να ξέρει  να διακρίνει εκµεταλλευτές, ιδιοκτήτες σκλάβων και λη-
στές!” 

 
 



Τα ζητήµατα “στον αγώνα µεταξύ του φασισµού και της δηµοκρατίας” ανάγο-
νται, στην πραγµατικότητα, σε ζητήµατα της παγκόσµιας επανάστασης. Η 
θέση των µαρξιστών στις πολεµικές συγκρούσεις και τους εθνικούς ανταγωνι-
σµούς δεν εξαρτάται από το ποιος έχει “δίκιο” ή “άδικο” ή ποιος χρησιµοποιεί 
την καλή και δηµοκρατική µάσκα κάθε φορά. Τα ζητήµατα ανάγονται στα 
συµφέροντα της παγκόσµιας επανάστασης και της ταξικής πάλης της παγκό-
σµιας εργατικής τάξης.  
 
 
Ο πόλεµος αποτελεί για τον µαρξισµό τη λυδία λίθο ώστε να γίνει η διάκριση 
ανάµεσα στους σοσιαλπατριώτες και τους κοµµουνιστές, που υπηρετούν µε 
συνέπεια τα συµφέροντα της παγκόσµιας εργατικής τάξης. Στο ζήτηµα της 
Τσεχοσλοβακίας πχ, ο Τρότσκι υπογράµµισε ότι η Τσεχοσλοβακία ήταν µια 
ιµπεριαλιστική χώρα που καταπίεζε διάφορες εθνότητες. Ο Τρότσκι δεν πήρε 
αποµονωµένα την περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας αλλά υπογράµµισε ότι µια 
γερµανική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία θα ήταν το πρελούντιο ενός µεγαλύ-
τερου πολέµου, όπως και πραγµατικά έγινε. Το να προβάλλει κανείς τα “εθνι-
κοαπελευθερωτικά” καθήκοντα στην εργατική τάξη θα ήταν καθαρή ανοησία.  
 
Το ζήτηµα ήταν αν οι κοµµουνιστές έπρεπε να υπερασπισθούν την «εθνική 
ανεξαρτησία» της Τσεχοσλοβακία κάτω από την ηγεσία του Μπένες. Φυσικά 
δεν χρειάστηκε γιατί δεν έριξαν ούτε µια ντουφεκιά ενάντια στα ναζιστικά 
στρατεύµατα. Αλλά το επιχείρηµα του Τρότσκι ήταν διαφορετικό: 
 

“Είναι απαράδεκτο να θεωρήσουµε έναν πόλεµο α-
νάµεσα στην Τσεχοσλοβακία και τη Γερµανία, ακόµα κι’ αν δεν α-
ναµιχθούν άλλα ιµπεριαλιστικά κράτη, έξω από τη συνάρτηση των 
Ευρωπαϊκών και παγκόσµιων ιµπεριαλιστικών σχέσεων από τις ο-
ποίες αυτός ο πόλεµος µπορεί να ξεσπάσει σαν επεισόδιο. Ένα ή 
δυο µήνες µετά τον Τσεχο – Γερµανικό πόλεµο –αν η Τσέχικη 
µπουρζουαζία µπορούσε να πολεµήσει και ήθελε να νικήσει – θα 
περιλάµβανε σχεδόν αναπόφευκτα κι’ άλλα κράτη. Θα ήταν εποµέ-
νως το µεγαλύτερο σφάλµα για έναν Μαρξιστή να ορίσει τη θέση 
του στη βάση παροδικών και συγκυριακών διπλωµατικών και 
στρατιωτικών συµµαχιών, αντί να τα ορίσει στη βάση του γενικού 
χαρακτήρα των κοινωνικών δυνάµεων που βρίσκονται πίσω από 
τον πόλεµο ”.2 

 
Και συνεχίζει καταγγέλλοντας την σοσιαλπατριωτική στάση: 
 

“Η ολοκληρωτική καταστροφή της Τσεχοσλοβακίας είναι φυσικά 
πιθανή. Αλλά είναι επίσης πιθανό πριν απ’ αυτή την καταστροφή 
ένας ευρωπαϊκός πόλεµος θα ξεσπάσει και η Τσεχοσλοβακία που 
θα είναι µε το µέρος των νικητών θα συµµετάσχει σε µια νέα διαί-
ρεση της Γερµανίας. Είναι ο ρόλος ενός επαναστατικού κόµµατος 

                                                 
2 Τρότσκι, “Social – patriotic sophistry, Οκτώβρης 1938. 



να κάνει τη νοσοκόµα των «θυµατοποιηµένων» - γκάνγκστερ του 
ιµπεριαλισµού ;” 

 
Ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος δεν ξεκίνησε για να υπερασπισθεί την «εθνική α-
νεξαρτησία» κανενός κράτους αλλά για να ξαναµοιραστεί ο κόσµος σε σφαί-
ρες επιρροής. Ο πόλεµος ωφελεί ορισµένα κράτη και βλάπτει άλλα. Η συνθή-
κη των Βερσαλλιών διάλυσε τη Γερµανία, µπορούσε να διαλύσει και τη Γαλλία 
σε 2-3 µικρότερα κράτη. Ή την Τσεχοσλοβακία σε άλλα 4-5. Οι σοσιαλπα-
τριώτες χρησιµοποιούν αυτά τα επιχειρήµατα της «εθνικής ανεξαρτησίας» 
για να συγκαλύψουν την ουσία του ιµπεριαλιστικού πολέµου και το γεγονός 
ότι ο εχθρός είναι στη δική µας χώρα όπως έλεγε ο Λένιν το 1914. 
 
Η ανάλυση του Τρότσκι υπογραµµίζει ότι:  
 
 

“Θα ήταν εποµένως το µεγαλύτερο σφάλµα για έναν Μαρξιστή να 
ορίσει τη θέση του στη βάση παροδικών και συγκυριακών διπλω-
µατικών και στρατιωτικών συµµαχιών, αντί να τα ορίσει στη βάση 
του γενικού χαρακτήρα των κοινωνικών δυνάµεων …”.  

 
 
Είτε πρόκειται για πόλεµο είτε για την σηµερινή κατάσταση. 
 
 
Αν πάρουµε την κρίση του χρέους στην Ελλάδα θα δούµε ότι πρόκειται για 
µια συνειδητή επιλογή της αστικής τάξης που αποχαλίνωσε τα δηµοσιονοµικά 
της προκειµένου να χτίσει έναν ορισµένου τύπου δηµόσιο τοµέα, χωρίς παρα-
γωγικές επενδύσεις, συνεχίζοντας την οθωµανική παράδοση του ρουσφετιού, 
το πελατειακό κόµµα κ.ά.  
 
 
Σήµερα εποµένως έχουµε “ξένη κατοχή” επειδή το διεθνές χρηµατοπιστωτικό 
κεφάλαιο απαιτεί τα χρήµατά του (µε κεφαλαιοποιηµένους τόκους) εκατό 
φορές παραπάνω; Αλλά αυτοί είναι οι όροι της συµµετοχής στον παγκόσµιο 
καταµερισµό εργασίας για το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Την ίδια στιγµή 
υπάρχει κερδοφορία πολλών καπιταλιστικών επιχειρήσεων, ο τραπεζικός το-
µέας έχει κέρδη και συµµετέχει ενεργητικά στον παγκόσµιο καταµερισµό και 
την παγκόσµια αναδιανοµή της υπεραξίας στα Βαλκάνια, τα εργασιακά δι-
καιώµατα πλήττονται για να αυξηθούν τα κέρδη ακόµη περισσότερο, και η 
κρίση έχει τα τυπικά συµπτώµατα µιας κλασσικής κρίσης υπερπαραγωγής 
όπως έχουµε αναλύσει αλλού. 
 
 
Το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο έρχεται, σαν συνέπεια, να διεκδι-
κήσει στο πολλαπλάσιο την υπεραξία που δανείστηκε κατά καιρούς η Ελληνι-
κή αστική τάξη –υπεραξία που έχει παραχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Εποµέ-
νως, εδώ µπαίνει ζήτηµα εθνικής ανεξαρτησίας και εθνικής απελευθέρωσης 
επειδή η Ελληνική αστική τάξη τέθηκε κάτω από τους περιοριστικούς όρους 
του παγκόσµιου ιµπεριαλισµού, στον οποίο συµµετείχε και συµµετέχει και η 
ίδια; Αλλά, θα αντιτάξει κανείς, εκχωρήθηκαν κυριαρχικά µας δικαιώµατα και 
επιβλήθηκε µια σκληρή πολιτική λιτότητας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ήδη από 



το 1985 δεν εφαρµόζεται τίποτε άλλο παρά µια σκληρή πολιτική λιτότητας, 
για όποιον δεν το ξέρει, χωρίς η παραγωγικότητα και η εκµετάλλευση της Ελ-
ληνικής εργατικής τάξης να έχει υποχωρήσει ούτε κατά ένα εκατοστό. Ίσα – 
ίσα έχουν αυξηθεί µε δραµατικούς ρυθµούς. 
 
 
 
Αλλά και πάλι, θα αντιτάξει κανείς, εκχωρήθηκαν κυριαρχικά µας δικαιώµατα 
στο ∆ΝΤ και επίκειται παρόµοια εκχώρηση στο Αιγαίο. Όποια χώρα συµµετέ-
χει στο ∆ΝΤ και θεωρεί ότι δεν αποτελεί µέρος µιας οµάδας των καπιταλιστών 
αλλά ανεξάρτητη οντότητα είναι, φυσικά, βαθιά γελασµένη. Οι αστικές τάξεις 
το ξέρουν πολύ καλά και έρχεται η ώρα να το ανακαλύψει και η εργατική τά-
ξη. Οι αναπτυσσόµενες χώρες κατηγορούν το ∆ΝΤ ότι καταχρηστικά έδωσε 
δάνειο στην Ελλάδα µε τόσο “ευνοϊκούς” όρους τη στιγµή που προηγούνται 
αυτές κι’ έχουν µεγαλύτερες ανάγκες, παρά οι αναπτυγµένες καπιταλιστικές 
οικονοµίες της Ελλάδας και της Ιρλανδίας. 
 
 
 
Όταν δηµιουργήθηκε η ευρωζώνη (η γνωστή ΟΝΕ) πολλοί αστοί οικονοµολό-
γοι έφεραν το λογικό ερώτηµα: Πως είναι δυνατόν να ασκηθεί κοινή δηµοσιο-
νοµική και νοµισµατική πολιτική σε χώρες που είναι τόσο διαφορετικές µετα-
ξύ τους; Τι θα γίνει αν κάποια χώρα δεχτεί “ασυµµετρικά shock” που κάτω 
από άλλες συνθήκες θα την ανάγκαζαν σε δηµοσιονοµική και νοµισµατική χα-
λάρωση ή υποτίµηση; Η δηµιουργία της ΟΝΕ ήταν µια πολιτική επιλογή του 
Ευρωπαϊκού ιµπεριαλισµού και εξαιτίας αυτής της επιλογής οι χώρες του νό-
του, µε την ασθενέστερη και πιο ευάλωτη οικονοµική διάρθρωση, ασφαλώς 
θα υποφέρουν από τον δηµοσιονοµικό και νοµισµατικό ζουρλοµανδύα που 
φόρεσαν η Γαλλία και η Γερµανία στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
ανταγωνιστούν τον Αµερικάνικο ιµπεριαλισµό.  
 
 
Επόµενο είναι, λοιπόν, τα οικονοµικά της χώρας να εποπτεύονται και να δυ-
ναστεύονται από την Τρόικα, όπως κάθε δανειστής κάνει στον οφειλέτη του. 
Περιορίζεται εξαιτίας αυτού η “εθνική ανεξαρτησία”; Θα ήταν ανόητο να ι-
σχυρισθεί κανείς κάτι τέτοιο. Η χώρα δεν είναι κάτω από “ιµπερι-
αλιστικό ζυγό” αλλά κάτω από τον ζυγό των δανειστών της 
στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, της ΟΝΕ κοκ , πράγµατα 
που ήταν γνωστά από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στη χώρα µας, ό-
ταν οι ξένοι ιµπεριαλιστές απειλούσαν τους ντόπιους µε τις κανονιοφόρους 
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι “απαιτήσεις των οµολογιούχων” όπως ήταν 
τότε γνωστό το δηµόσιο χρέος. Ο ίδιος ο Μεταξάς χρειάστηκε να δώσει πολλές 
διαβεβαιώσεις στον Άγγλο πρεσβευτή σχετικά µε το ζήτηµα αυτό ώστε να 
κρατηθεί στην εξουσία το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 
 
 
Μίλησε τότε κανείς για “ιµπεριαλιστικό ζυγό” και έθεσε 
θέµατα “εθνικής απελευθέρωσης” όπως επιχειρούν να κά-
νουν ορισµένοι σήµερα, ακόµα και στο όνοµα του Τρότσκι; 
Αλίµονο αν ο ρόλος των Ελλήνων µαρξιστών περιορισθεί 
εξαιτίας τέτοιων αναλύσεων στον ρόλο “  της νοσοκόµας 



των «θυµατοποιηµένων» - γκάνγκστερ του ιµπεριαλισµού  ” 
µας.  
 
 
Αλίµονο, επίσης, αν στο επεισόδιο της Ελληνικής κρίσης του δηµόσιου χρέ-
ους, δεν δούµε την αντανάκλαση της παγκόσµιας κρίσης του καπιταλισµού, 
αλλά µείνουµε στην ιδιαιτερότητα τάχα της Ελληνικής ή Ιρλανδικής (και αύ-
ριο της Πορτογαλικής, Ισπανικής και Ιταλικής) κρίσης του χρέους και δεν α-
ναγνωρίσουµε την πραγµατική γενεσιουργό αιτία που είναι η υπερσυσσώρευ-
ση του κεφαλαίου που ξεκίνησε το 1985 περίπου και εντατικοποιήθηκε µετά 
την παλινόρθωση του καπιταλισµού στην ΕΣΣ∆ και τις πρώην Λ∆.  
 
 
Ήδη στις αρχές και τα µέσα της δεκαετίας του 1930 οι επαναστάτες µαρξιστές 
χαρακτήριζαν την Ελλάδα ως χώρα του ώριµου καπιταλισµού και µάλιστα ως 
χώρα που έχει περάσει στο ιµπεριαλιστικό στάδιο (σύµφωνα µε τα γνωστά 
κριτήρια του Λένιν). Εποµένως, χαρακτήριζαν την επερχόµενη επανάσταση 
ως σοσιαλιστική (και όχι αστικοδηµοκρατική). Σήµερα, το 2011, εξαιτίας της 
επεισοδιακής έκρηξης των δηµοσιονοµικών σε µια περιφερειακή χώρα του 
ιµπεριαλισµού (την Ελλάδα ή την Ιρλανδία και την Πορτογαλία) πρέπει να 
αναθεωρήσουµε την άποψη αυτή και να βάλουµε στην εργατική τάξη το “µε-
ταβατικό αίτηµα” να λύσει το “εθνικοαπελευθερωτικό” ζήτηµα της απαλλαγής 
από την “ξένη κατοχή”, στο διάβα –θα µας πούνε- της σοσιαλιστικής επανά-
στασης. Κι’ αυτό είναι εφαρµογή της θεωρίας της διαρκούς επανάστασης του 
Τρότσκι, ξεχνώντας ωστόσο ότι είναι κεφαλαιώδες λάθος  αρχής ο ι-
σχυρισµός ότι τάχα: 
 
 

“Το ζήτηµα της εθνικής κυριαρχίας της, της εθνικής ανεξαρτησίας 
της, τίθεται εκ των πραγµάτων από το καθεστώς κατοχής που έχει 
θεσµοθετήσει το ∆.Ν.Τ. και η Ε.Ε.. Το καινούργιο στοιχείο που υ-
πάρχει είναι ότι το ζήτηµα αυτό δεν µπορεί να το σηκώσει σήµερα η 
αστική τάξη, η οποία ένα κοµµάτι της έχει ταυτιστεί µε καθεστώς 
κατοχής, ενώ ένα άλλο κοµµάτι της – ιδίως το µη µονοπωλιακό – 
διαλύεται µαζί µε την αποσύνθεση της εσωτερικής αγοράς”.3 

  
 
Είναι καθαρό και ξάστερο ότι τα ζητήµατα “της εθνικής κυριαρχίας [και] της 
εθνικής ανεξαρτησίας” τέλειωσαν όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους οι 
πρώην αποικιακές χώρες στην Αφρική και την Ασία. Αλλά, απ’ ότι φαίνεται, 
µέσα στον ιµπεριαλιστικό κόσµο δηµιουργούνται νέες “αποικίες”. Αυτό δεν το 
λέει ανοιχτά ο κ. Καζάκης αλλά αυτό υπονοεί. Ότι στον ιµπεριαλιστικό κόσµο 
υπάρχουν στρώµατα, συµφέροντα και συµµαχίες, αυτό µας το έχει αναλύσει ο 
Λένιν ήδη από το 1914.  
 
 
Αλλά ποιες νέες συνθήκες είναι εκείνες που σήµερα οδηγούν 
σε αποικιοποίηση της Ελλάδας µέσα στον ιµπεριαλιστικό 
κόσµο; Επιπλέον ο κ. Καζάκης µας λέει ότι ένα µέρος της αστικής τάξης “ι-

                                                 
3 ∆. Καζάκης, όπ.π. 



δίως το µη µονοπωλιακό – διαλύεται µαζί µε την αποσύνθεση της εσωτερικής 
αγοράς”. αλλά αυτό αφορά την µικροµεσαία αστική τάξη ειδικά και όχι την 
αστική τάξη γενικά, ούτε ένα κοµµάτι της. ∆ιαφορετικά, η εργατική τάξη θα 
έπρεπε να βρει τον εαυτό της σε συµµαχία µε τα πολιτικά κόµµατα που εκ-
φράζουν κατά πλειοψηφία αυτό το µη – µονοπωλιακό κοµµάτι της αστικής 
τάξης. Σε τέτοιες “αναλύσεις” στηρίζεται και ο “Ριζοσπάστης” για να υποστη-
ρίξει ότι κανένα µεταβατικό αίτηµα δεν είναι σωστό (πχ διαγραφή του χρέ-
ους) αλλά ότι όλα αυτά είναι καθήκοντα που θα λύσει η “λαϊκή εξουσία”. 
 
 
Ασφαλώς εδώ είναι η ουσία της ανάλυσης. Θέλουµε ή όχι συµµαχίες και συ-
µπράξεις µε τα πολιτικά κόµµατα αυτής της µη – µονοπωλιακής αστικής τά-
ξης; Το ερώτηµα θα ήταν αδιάφορο αν δεν υπήρχαν τέτοια κόµµατα, αλλά 
στην πραγµατικότητα όχι µόνον υπάρχουν αλλά αναπτύσσονται δυναµικά µα-
ζί µε τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα που προσπαθούν να καλύψουν το κενό αυ-
τό και να εκφράσουν τέτοια στρώµατα. Όχι επειδή αυτά τα στρώµατα είναι 
πολυπληθή αλλά επειδή µπορούν να συµπαρασύρουν τον βασικό κορµό της 
(εµπορικής και µικρο-βιοµηχανικής) µικροαστικής τάξης.  
 
 
Τέτοια πολιτικά µορφώµατα είναι υπαρκτά και αναδεικνύονται ακριβώς πάνω 
σε µια “αντι-µνηµονιακή” πολιτική µε εθνικιστικές αιχµές και αιχµές σε ότι 
αφορά τα ζητήµατα “της εθνικής κυριαρχίας [και] της εθνικής ανεξαρτησίας” 
(πχ κινήσεις Θεοδωράκη και ∆ηµαρά από τα αριστερά καθώς και ΛΑΟΣ – 
“Χρυσή Αυγή” από τα δεξιά). 
 
 
 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές αυτά τα 
ζητήµατα ολοκληρώθηκαν  στη δεκαετία του ΄60 µε την α-
νεξαρτησία των πρώην αποικιών. Εφεξής δεν υπάρχουν 
αποικίες αλλά µια ντόπια αστική τάξη της οποίας τα συµ-
φέροντα είναι άρρηκτα δεµένα µε τα συµφέροντα του ι-
µπεριαλισµού. Η εξάρτηση των ντόπιων αστικών τάξεων από το ∆ΝΤ (πχ 
Αργεντινή) ή την τρόικα ∆ΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ δεν θέτει ζητήµατα  “ εθνικής κυριαρ-
χίας [και] εθνικής ανεξαρτησίας” αλλά ζητήµατα ταξικής ανεξαρτησίας της 
εργατικής τάξης στον αγώνα της για τον σοσιαλισµό, στην πορεία των οποίων 
αυτά τα προβλήµατα θα λυθούν στη βάση του Μεταβατικού Προγράµµατος. 
Συγκεκριµένα, πουθενά το Μεταβατικό Πρόγραµµα δεν έλεγε, και δεν λέγει, 
ότι στις µη – αποικιακές χώρες τίθεται µπροστά στην εργατική τάξη το “µετα-
βατικό” καθήκον της “εθνικής απελευθέρωσης”. Αντίθετα, τα µεταβατικά 
και ενδιάµεσα αιτήµατα, όπως έχουµε επανειληµµένα ανα-
λύσει, είναι εντελώς διαφορετικά.  



 
 
 
Ακόµη και το παράδειγµα του κ. Καζάκη για τον Σινο – Ιαπωνικό πόλεµο είναι 
ατυχές εφόσον η Κίνα ήταν αποικία. Όπως  γράφει: 
 
 
 

“Χωρίς να ηγηθεί της σωτηρίας της χώρας, της ανόρθωσης του έ-
θνους, της κατάχτησης της εθνικής ανεξαρτησίας δεν µπορεί να 
ανοίξει το δρόµο για την δική της εξουσία. Το να αγνοούν αυτό το 
γεγονός σήµερα ορισµένοι στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλά-
δα, υπερασπιζόµενοι υποτίθεται την καθαρότητα των ταξικών στό-
χων του κινήµατος, τότε να µε συγχωρείτε αλλά ισχύει αυτό που σε 
µια ανάλογη περίπτωση είχε πει µε τον δικό του πολύ ιδιαίτερο 
τρόπο ο ίδιος ο Τρότσκι:    «Εδώ πρόκειται είτε για πραγµατικούς 
προδότες, είτε για παντελώς ηλίθιους. Όµως η ηλιθιότητα, ανεβα-
σµένη σ’ αυτό το επίπεδο, ισοδυναµεί µε προδοσία.»” 
 

 
Στην αρχή του κειµένου µας είδαµε βέβαια ότι ο κ. Καζάκης µιλά για το “έ-
θνος της εργατικής τάξης” στον καπιταλισµό . Το προσπεράσαµε τότε, 
αλλά τώρα έχει µια αποφασιστική σηµασία. Άραγε µας καλεί σε νέο ΕΑΜ ο κ. 
Καζάκης λέγοντας ότι η εργατική µας τάξη πρέπει “να ηγηθεί της σωτηρίας 
της χώρας, της ανόρθωσης του έθνους, της κατάχτησης της εθνικής ανεξαρ-
τησίας” και ότι αν δεν το κάνει αυτό τότε δεν µπορεί “ να ανοίξει το δρόµο για 
την δική της εξουσία ” ; 
 
Το ερώτηµα είναι σε ποιους απευθύνεται. Αν απευθύνεται στο ΚΚΕ έχει δίκιο 
ως προς το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν θέτει κανένα απολύτως µεταβατικό αίτηµα 
αλλά µιλά αφηρηµένα για ένταση της ταξικής πάλης, λαϊκή εξουσία και λαϊκή 
οικονοµία. Τα µεταβατικά αιτήµατα είναι απαραίτητα αν κανείς παίρνει στα 
σοβαρά τον χαρακτήρα τους σαν µεταβατικά αιτήµατα προς τον σοσιαλι-
σµό  στη σύγχρονη εποχή. Αλλά σε µια χώρα που δεν είναι αποικία το να βάζει 
κανείς σαν τάχα “µεταβατικά αιτήµατα” εκείνα της “εθνικής απελευθέρωσης” 
είναι καθαρή ανοησία.  
 
Αν απευθύνεται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΝΑΡ και άλλες τέτοιες δυνάµεις, η ουσία 
της κριτικής του είναι: “Βάλτε ζητήµατα εθνικής απελευθέρωσης µε στόχο τη 
µαζικοποίησή σας”. Και πάλι αυτό είναι καθαρή οπορτουνιστική ανοησία. 
 
Το ζήτηµα δεν είναι να βάλει κανείς όποια µεταβατικά αι-
τήµατα θέλει αλλά να βάλει τα σωστά, συγκεκριµένα µετα-
βατικά αιτήµατα που ανταποκρίνονται στην εποχή µας και 
τις ανάγκες του εργατικού κινήµατος.  
 
 
Τα προβλήµατα στην Ελλάδα δεν είναι εθνικά αλλά ταξικά και το ζητούµενο 
είναι ποια πολιτική δύναµη της Αριστεράς θα θέσει τα σωστά µεταβατικά αι-
τήµατα ώστε να συσπειρώσει την πρωτοπορία της εργατικής τάξης σ’ ένα Ε-
νιαίο Μέτωπο, όπως αυτό εκφράζεται συνολικά µέσα από 



τις πολιτικές οργανώσεις, τα κόµµατα και τα συνδικάτα της 
εργατικής τάξης. 
  
Αν πρέπει να µιλάµε ακόµα και σήµερα για εθνική ανεξαρτησία σαν καθήκον 
που η εργατική τάξη πρέπει να εκπληρώσει, αυτό σηµαίνει ότι είµαστε απί-
στευτα µπερδεµένοι σχετικά µε την ίδια τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης 
που υποτίθεται ότι υπερασπιζόµαστε. Στην Αργεντινή µπήκε ποτέ κανένα ζή-
τηµα “εθνικής ανεξαρτησίας” από το ∆ΝΤ; Μπήκε ποτέ τέτοιο ζήτηµα στις 
πρώην αποικιακές χώρες της Αφρικής, ή στην Βολιβία και την Βενεζουέλα; 
Πρέπει να αγνοούµε τα ίδια τα κινήµατα σε τέτοιες χώρες και να 
αγνοούµε ότι ακόµα κι’  εκεί ποτέ δεν τέθηκε καν θέµα “εθνικής 
ανεξαρτησίας” και “εθνικής κυριαρχίας”;  
 
Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ένα άλλο απόσπασµα του Τρότσκι σχετικά µε 
την Ναζιστική εισβολή και κατοχή της Γαλλίας, µιας ιµπεριαλιστικής χώρας. 
Στις 30/6/1940 ο Λ. Τρότσκι έγραψε ένα άρθρο µε αφορµή που τα Γερµανικά 
στρατεύµατα κατέλαβαν όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο ίσαµε τις όχθες του Ατ-
λαντικού. Σ’ αυτό ο Τρότσκυ διακήρυξε το σύνθηµα που έβαλε και στον τίτλο 
του άρθρου του: «Ο δρόµος µας µένει ο ίδιος». 

  

 «Στο αυλάκι πολλών άλλων µικρότερων ευρωπα-
ϊκών εθνών η Γαλλία πάει να γίνει ένα καταπιεζόµενο έθνος (…) [Η 
ιµπεριαλιστική δηµοκρατία] δεν µπορεί να “διασωθεί” απ’ το φασι-
σµό. Μπορεί ν’ αντικατασταθεί µονάχα απ’ την προλεταριακή δη-
µοκρατία. Αν η εργατική τάξη συνδέσει την τύχη της µέσα στο ση-
µερινό πόλεµο µε την τύχη της ιµπεριαλιστικής “δηµοκρατίας” αυτό 
θα έχει σαν επακόλουθο µια σειρά από ήττες […]. Είναι βέβαια α-
λήθεια ότι ο Χίτλερ υποσχέθηκε µε κοµπασµό να επιβάλλει την κυ-
ριαρχία του Γερµανικού λαού πάνω σ’ ολόκληρη την Ευρώπη κι’ 
ακόµη σ’ ολόκληρο τον κόσµο για «χίλια χρόνια». Μα όπως και να 
έχει, αυτή η θαυµάσια προοπτική δεν πρόκειται να κρατήσει ούτε 
δέκα χρόνια […]. Το καθήκον του επαναστατικού προλεταριάτου 
δεν είναι να βοηθήσει τους ιµπεριαλιστικούς στρατούς να δηµιουρ-
γήσουν µια “επαναστατική κατάσταση”, αλλά να προετοιµάσει, να 
σφυρηλατήσει, και να οργανώσει τις διεθνείς γραµµές του για επα-
ναστατικές καταστάσεις που αναπόφευχτα θα παρουσιαστούν. Ο 
νέος στρατιωτικός χάρτης της Ευρώπης δεν ακυρώνει τις επανα-
στατικές αρχές της πάλης των τάξεων. Η 4η ∆ιεθνής δεν παραµερί-
ζει απ’ το δρόµο της».4  

 

                                                 
4 Τρότσκι, “We do not change our course!”, 30/6/1940. 



 
Παρόµοια, ο νέος παγκόσµιος καταµερισµός που διαφαίνεται µέσα από το 
χρέος “ δεν ακυρώνει τις επαναστατικές αρχές της πάλης των τάξεων. Η 4η 
∆ιεθνής δεν παραµερίζει απ’ το δρόµο της ”. 


