
 
 

“Πρέπει να πούµε στους εργα-

ζόµενους, στις µάζες: φτιάξ-

τε το κόµµα σας” 
(Λ. Τρότσκι,  

«Το Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938) 
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Ι. Εισαγωγικά 
 

Όπως γράφαµε σε άλλη ευκαιρία: 

 

«Ειδικά για την αντικαπιταλιστική, ριζοσπαστική ή επαναστατική αριστερά: Το ζήτηµα 

της ενότητας της αριστεράς επανέρχεται συχνά µε διάφορες µορφές και τελευταία σαν 

αποτέλεσµα της ενισχυµένης παρουσίας της αριστεράς ή των εκτός Ν∆ αντιµνηµονια-

κών δυνάµεων. Φυσικά, το ζήτηµα της ενότητας στη δράση ή το ζήτηµα του ενιαίου µε-

τώπου της εργατικής τάξης δεν είναι το ίδιο µε την ενότητα της αριστεράς. Η ενότητα 

στη δράση υπάρχει και µπορεί να βελτιωθεί παραπέρα αλλά είναι η πολιτική ενότητα 

εκείνη που αποτελεί την προϋπόθεση για την κατάκτηση της εµπιστοσύνης των µαζών. 

Η εργατική τάξη ποτέ δεν πρόκειται να δώσει την εµπιστοσύνη της σε µειοψηφι-
κούς σχηµατισµούς που διασπώνται συνεχώς. Η εργατική τάξη θέλει ενιαιοµετωπικά 

πολιτικά σχήµατα µε συγκρότηση και πρόγραµµα, που να βρίσκονται σε σαφή διάκριση 

(προγραµµατική και πραχτική) από το ΚΚΕ ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν υπάρξουν τότε θα 

συνεχίσει να δίνει την υποστήριξή της στο ΚΚΕ ή σε διάφορα κεντροαριστερά σχήµατα 

που θα προκύψουν από τις αντιµνηµονιακές δυνάµεις και τους κόλπους του ΠΑΣΟΚ 

(∆ηµαράς, Μητρόπουλος, «∆ηµοκρατική Αριστερά» κ.ά.). Όσο αυτό δεν γίνεται κατα-

νοητό από τις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, η περιθωριοποίηση είναι 
αναπόφευκτη».
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Πόσο πιθανό και εφικτό είναι να υπάρξουν σήµερα ενιαιοµετωπικά πολιτικά σχήµατα 

µε συγκρότηση και πρόγραµµα, σε σαφή διάκριση από το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ; ∆εν 

είναι ιδιαίτερα πιθανό και εποµένως «η περιθωριοποίηση είναι αναπόφευκτη» όπως 

γράφαµε. Θα πρέπει επιπλέον να κατανοήσουµε τη φύση της σηµερινής συγκυρίας 

που έχει δυο χαρακτηριστικά: 

 

α) Ο αµερικάνικος καπιταλισµός φαίνεται να ανακάµπτει από την κρίση του 2008.
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Στην ΕΕ ο γερµανικός καπιταλισµός και η περιφέρειά του (Πολωνία, Ουγγαρία κλπ) 

µπορούν µαζί µε τις ΗΠΑ να µπουν σε τροχιά ανάπτυξης. 

 

β) Στην περιφέρεια της ΕΕ, ειδικά στην Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και πιθανότα-

τα στην Ιταλία, η υπερχρέωση και η µετατροπή του χρέους σε χρέος προς ιδιώτες κα-

πιταλιστές όπως έχει προτείνει η κ. Μέρκελ, σηµαίνουν ότι οι χώρες αυτές µπαίνουν 

σε µια µόνιµη ύφεση.  

 

Οι συνέπειες αυτής της µόνιµης ύφεσης θα πλήξουν ιδιαίτερα τους εργαζόµενους και 

τα λαϊκά στρώµατα αλλά δεν αναµένεται να πλήξουν το κεφάλαιο στον ίδιο βαθµό. 

Όπως αναλύουµε στο τµήµα ΙΙ, η κερδοφορία του Ελληνικού κεφαλαίου πηγαίνει ι-

κανοποιητικά, και είναι εξαιρετικά πιθανό να ανακάµψει στη διάρκεια του 2011 και 

2012. Για τις ΗΠΑ και τον κεντρικό τοµέα της ΕΕ ισχύουν τα ίδια.  

 

                                                 
1
 «Γιατί δεν υπάρχει κίνηµα;», Νοέµβριος 2010. 
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 «Η κρίση του 2008: Μια κλασσική κρίση υπερπαραγωγής», Νοέµβριος 2010 



 

ΙΙ. Το οικονοµικό περιβάλλον του Ελλη-

νικού καπιταλισµού 
 

Στην Ελλάδα η βιοµηχανική παραγωγή σηµείωσε πτώση 7% (Σεπτέµβριος 2010 σε 

σχέση µε Σεπτέµβριο 2009), η ανεργία είναι στο 12%, η οικοδοµική δραστηριότητα 

είναι µειωµένη κατά 25%, το λιανεµπόριο είναι µειωµένο κατά 9%, το ΑΕΠ σηµείω-

σε πτώση 4,5% το γ’ τρίµηνο του 2010, ενώ οι τιµές στη βιοµηχανία δεν δείχνουν 

σηµεία πτώσης (άνοδος 5,8% στον δείκτη τιµών παραγωγού).
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 Ο δανεισµός της Ελ-

λάδας από τον µηχανισµό στήριξης επαρκεί ακριβώς για την αποπληρωµή των χρεο-

λυσίων και εποµένως δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να πληρωθούν µισθοί ή συ-

ντάξεις, ενώ το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων δεν επαρκεί για να θέσει την ελ-

ληνική οικονοµία σε τροχιά ανάπτυξης. Το πρόβληµα της ανάπτυξης παρόλο που το-

νίζεται απ’ όλους δεν µπορεί να βρει τη λύση του στα πλαίσια µιας τέτοιας κατάστα-

σης.  

 

∆εν έχουµε στοιχεία για να υποστηρίξουµε την βέβαιη θέση ότι η κερδοφορία του 

ελληνικού κεφαλαίου θα βγει κερδισµένη από αυτή την κρίση, αλλά µια τέτοια θέση 

φαίνεται αδιαφιλονίκητη για µεγάλο µέρος του κεφαλαίου. Ειδικά οι τράπεζες δεν 

πρόκειται να είναι από τους χαµένους της κρίσης, αν προβούν όπως είναι πιθανό σε 

απολύσεις και αναδιαρθρώσεις µε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η στρατηγική του ελ-

ληνικού καπιταλισµού στο να προσελκύσει ξένες επενδύσεις δεν έχει σήµερα καµιά 

προοπτική µετά την ακύρωση της συµφωνίας του Αστακού και τους άγνωστους τρό-

πους µε τους οποίους θα προχωρήσει η επένδυση στο Ελληνικό. Παρόλα αυτά η κερ-

δοφορία δεν φαίνεται να έχει επηρεασθεί.  

 

Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις άδειες επέκτασης και λειτουργίας νέ-

ων µονάδων είναι εκείνα του 2007 και δείχνουν αύξηση της ιπποδύναµης (ΗΡ) κατά 

140.000 περίπου µε πρώτους τον κλάδο των τροφίµων (41.571), τα χηµικά (14.879), 

τα βασικά µέταλλα (13.013). η αύξηση της συνολικής ιπποδύναµης ήταν παρόµοια µ’ 

εκείνη του 2006 (130.000) και µεγαλύτερη από του 2004 (124.000).
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 Πριν την κρίση, 

εποµένως, το ελληνικό κεφάλαιο βρισκόταν σε επέκταση. Η υπερπαραγωγή βοήθησε 

την κρίση και την προκάλεσε τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ. Αλλά στις ΗΠΑ 

οι τιµές µειώθηκαν δραστικά στη διάρκεια του 2008 (οι τιµές των πρώτων υλών, των 

βασικών εµπορευµάτων που χρησιµοποιούνται στην µεταποίηση κλπ) ενώ στην Ελ-

λάδα συνέβη κι’ εξακολουθεί να συµβαίνει το αντίθετο.  

 

Ο δείκτης των νέων παραγγελιών στη µεταποίηση, που µειώθηκε δραµατικά στα µέ-

σα του 2008 (σε 80 µονάδες, 2005=100) σήµερα διακυµαίνεται κυκλικά αλλά από τις 

αρχές του 2010 είναι στα επίπεδα των 90 µε 100 µονάδες. Ο δείκτης τιµών των εισα-

γόµενων προϊόντων της µεταποίησης παρουσίασε αύξηση 6,3% έναντι µείωσης 3% 

το 2009. το 2008 η µέση αύξηση του δείκτη ήταν σχεδόν 8%! Σχετικά µε την κερδο-

φορία, Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ, το 91,5% των επιχειρήσεων του κλάδου µηχανη-

µάτων το 2008 ήταν κερδοφόρες, καθώς µόλις το 8,5%, έναντι 28,6% στο σύνολο της 

βιοµηχανίας ανεξαρτήτως κλάδου, παρουσιάζουν αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµα-

τα.  
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 Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 26/11/2010. 

4
 Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής / Χορηγήσεις αδειών 

λειτουργίας. 



 

Για το 2009 πληροφορούµαστε τα εξής: 

 

«Αισθητή ήταν η καθίζηση της κερδοφορίας της ελληνικής βιοµηχανίας κατά το 2008, 

αφού η σηµαντική αύξηση του κόστους - ιδιαίτερα του χρηµατοοικονοµικού - «ροκάνι-

σε» τα οικονοµικά της αποτελέσµατα µε αποτέλεσµα το 77,97% να εµφανίσει κέρδη, 

ενώ το 22,03% έκλεισε µε ζηµιές και οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 

10,4%. Αυτό προκύπτει από µεγάλη πανελλαδική έρευνα της Stat Bank που έγινε στις 

1.725 µεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας που δηµοσίευσαν ισολογισµό 

ως τις 3 Αυγούστου 2009. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας, οι συνολικές 

πωλήσεις των εν λόγω εταιρειών ήταν αυξηµένες κατά 10,4%, ενώ η συνολική τους 

κερδοφορία εµφάνισε µείωση της τάξεως του 56%».
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Παρόλα αυτά στη διάρκεια της κρίσης το 80% περίπου των µεγάλων επιχειρήσεων 

της βιοµηχανίας έχει κέρδη σύµφωνα µε τους ισολογισµούς και αύξηση των πωλή-

σεων κατά 10%. Πραγµατοποιήθηκε µια υποτίµηση του κεφαλαίου όπως θα απαι-

τούσε ο νόµος της αξίας στη διάρκεια µιας κρίσης; Όχι. Οι τιµές των εµπορευµάτων 

της βιοµηχανίας συνεχίζουν ν’ αυξάνονται κι’ εποµένως υπάρχει ζήτηση και –όπως 

είδαµε- υπάρχει συσσώρευση στη βιοµηχανία. Η κρίση είναι, εποµένως, ειδικά µια 

κρίση του κράτους και του δηµόσιου τοµέα και όχι τόσο πολύ µια κρίση του κεφα-
λαίου. Το κεφάλαιο φαίνεται ν’ ανακάµπτει από την κρίση τόσο στις ΗΠΑ όσο και 

στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το λιανικό εµπόριο έχει πληγεί ιδιαίτερα και συνεχίζει να 

δείχνει τ’ αρνητικά σηµάδια της κρίσης αλλά ο πληθωρισµός συνεχίζει να τρέχει µε 

ρυθµό 5,5%. Οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειµένες να µειώσουν τις τιµές είτε πρό-

κειται για τη µεγάλη βιοµηχανία και τη µεταποίηση είτε πρόκειται για το λιανικό ε-

µπόριο. 

 

Οι επιστήµονες του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ αναφέρουν
6
 πως η αύξηση των µέσων 

πραγµατικών αποδοχών ανά απασχολούµενο µέχρι το 2009, είχε ως αποτέλεσµα την 

σύγκλιση των αµοιβών στην Ελλάδα έναντι του αντίστοιχου µέσου όρου της Ε.Ε.-15 

κατά 0,7% ετησίως. Έτσι, από 70% την δεκαετία του 1990 έφθασε στο 82,5% κατά 

το 2009. Κατά το 2010 - 2011, η ανοδική πορεία της σύγκλισης των αποδοχών θα 

ανακοπεί και ο δείκτης αναµένεται να µειωθεί από το 82,5% του µέσου όρου της 

Ε.Ε.-15 στο 78%, οπισθοχωρώντας κατά µία πενταετία και φθάνοντας στο επίπεδο 

των ετών 2004 - 2007. Επιπλέον, έχουµε µια σωρευτική διαδικασία κύκλων µείωσης 

µισθών και τιµών και οδηγεί στην Ελλάδα για το 2010 σε µείωση κατά 4,4% των 
µέσων πραγµατικών αποδοχών ανά απασχολούµενο (το 2009 παρατηρήθηκε αύξη-

ση 4,2% και το 2008 1,1%). Το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ εκτιµά ότι εντός της προσεχούς διετίας 

θα αναιρεθεί το 1/4 της προόδου που σηµείωσε η αγοραστική δύναµη του µέσου µι-

σθωτού την τελευταία δεκαετία. 

 

Η ιδιοµορφία της κρίσης στην Ελλάδα είναι εποµένως ότι οι τιµές δεν είναι εύκολο 

κατά τα φαινόµενα να προσαρµοσθούν προς τα κάτω ώστε να πραγµατοποιηθεί η α-

ναγκαία υποτίµηση του σταθερού κεφαλαίου στη βάση της λειτουργίας του νόµου 

της αξίας. Οι µειώσεις των πραγµατικών  µισθών ασφαλώς µειώνουν το κόστος των 

επιχειρήσεων και αντίστοιχα αυξάνουν το ποσοστό κέρδος τους αλλά δεν αντανα-

κλώνται σε αντίστοιχες µειώσεις των τιµών. Αυτό το φαινοµενικό παράδοξο έχει µε-
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 Ναυτεµπορική, 5/8/2009. 

6
 Έκθεση ΙΝΕ / ΓΣΕΕ, 2010, βλ. και Καθηµερινή 26/10/2010. 



λετηθεί τόσο από τον Ρικάρντο όσο και τον Μαρξ. Για παράδειγµα, ο Μαρξ καταλή-

γει στο συµπέρασµα ότι οι αυξήσεις των µισθών δεν έχουν καµιά επίδραση στις τιµές 

αλλά µειώνουν απευθείας την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όπως έγραφε ο Μαρξ «. 

..η γενική αύξηση των µισθών, µετά από µια στιγµιαία διαταραχή στις τιµές, δεν θα ο-

δηγούσε παρά στην γενική πτώση του ποσοστού κέρδους χωρίς καµιά διαρκή αλλαγή 

στις τιµές των εµπορευµάτων».
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 Επίσης µια γενική αύξηση του µισθού προκαλεί κατά 

περίπτωση είτε µια αύξηση είτε µια µείωση της τιµής των παραγόµενων εµπορευµά-

των, ανάλογα µε την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου.
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Στη µαρξιστική πολιτική οικονοµία, αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό ο νόµος της 

αξίας: οι τιµές καθορίζονται από τη σχετική ποσότητα εργασίας µετρηµένη σε όρους 

σχετικού κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας, και δεν εξαρτώνται άµεσα από την 

αµοιβή της εργατικής δύναµης. Η κερδοφορία του κεφαλαίου, φυσικά, εξαρτάται ά-

µεσα από την αµοιβή της εργατικής δύναµης. Η αντίδραση του κεφαλαίου στους ερ-

γατικούς αγώνες και η στάση του απέναντι στα µέτρα του µνηµονίου, εποµένως, 
δεν καθορίζεται από τίποτε άλλο παρά από την κερδοφορία του, η οποία κάθε άλλο 

παρά δραµατική είναι. Είναι σε πολύ καλά επίπεδα και θα βελτιωθεί ακόµα περισσό-

τερο αν όπως εκτιµά η ΓΣΕΕ οι πραγµατικοί µισθοί υποχωρήσουν κατά ¼ .  

 

Το σύνολο των µεταποιητικών επιχειρήσεων Ανώνυµων Εταιριών (ΑΕ) και Εται-

ριών Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εί-

ναι καταχωρηµένες στο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) ανερχόταν 

το 2006 σε 6.228 επιχειρήσεις (Πίνακας 3). Το συνολικό ενεργητικό αυτών των επι-

χειρήσεων ανερχόταν σε € 62,3 δισ. (29,2% του ΑΕΠ) το 2006, έναντι € 60,3 δισ. το 

2005 (αύξηση κατά 3,3%). 

 

Ας δούµε την κερδοφορία της ελληνικής µεταποίησης στην περίοδο 1995-2006.
9
 Τα 

σχετικά στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 1 του πλήρους κειµένου. 
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 Καρλ Μαρξ, «Μισθός, τιµή και κέρδος».  
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 Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόµος Γ’, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, σελ. 253-266. 
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 ΣΕΒ, «Η Ελληνική Επιχείρηση το 2007». 



 

 
 

Αν τα στοιχεία είναι ακριβή τότε πριν την κρίση η βιοµηχανία αντιµετώπιζε φθίνον 

ποσοστό κέρδους. Φυσικά το περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων δεν έχει µεγά-

λη σχέση µε το ποσοστό κέρδους, αλλά θα µπορούσε να είναι ένας δείκτης του. Φυ-

σικά εφόσον Τα περιθώρια κέρδους κυµαίνονται σε επίπεδα χαµηλότερα από το επι-

τόκιο δανεισµού των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, τέτοια στοιχεία δεν πρέπει να 

θεωρούνται σοβαρά αλλά µάλλον προπαγανδιστικά. Αν πραγµατικά ωστόσο υπάρ-

χει φθίνουσα τάση στην κερδοφορία µετά το 2000, τότε η Ελληνική κρίση έχει τα 

αίτιά της ακριβώς στην τάση αυτή µαζί µε την υπερσυσσώρευση των τελευταίων 

ετών.  

 

Η συσσώρευση αυτή φαίνεται καθαρά στον επόµενο πίνακα. Σε κλάδους όπως τα 

τρόφιµα – ποτά, τα µεταλλικά προϊόντα, τη διύλιση πετρελαίου, τα βασικά µέταλλα, 

τα µηχανήµατα, τις ηλεκτρικές µηχανές κ.ά. η µέση ετήσια αύξηση στην περίοδο 

2001-2007 γινόταν µε θεαµατικούς ρυθµούς. Τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον 

Πίνακα 2 του πλήρους κειµένου. 

 

 



 

Η συσσώρευση φαίνεται πιο καθαρά στο επόµενο διάγραµµα, απ’ όπου φαίνεται ότι 

παρά τη µικρή µείωση ουσιαστικά σ’ ολόκληρη την περίοδο από το 2000 είχαµε µε-

γάλους ρυθµούς επένδυσης. Τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον Πίνακα 3 του 

πλήρους κειµένου. 

 

 

 



 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της συσσώρευσης αυτής
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 ήταν ότι ήταν βασικά «εντάσε-

ως κεφαλαίου» εφόσον παρατηρούµε διατήρηση του αριθµού των απασχολουµένων 

ανά κατάστηµα (και µείωση των καταστηµάτων) στην περίοδο 2000-2006 αλλά αύ-

ξηση των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο. Τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον Πί-

νακα 4 του πλήρους κειµένου. 

 

 

 

 

Εποµένως, ο ελληνικός καπιταλισµός αύξησε την οργανική του σύνθεση πριν την 

κρίση, και παρά την κρίση διατηρεί την κερδοφορία του σε πολύ ικανοποιητικά επί-

πεδα.  

 

Θα πρέπει να προσθέσουµε ότι τα κονδύλια του ΚΠΣ για την περίοδο 2007-2013 α-

νέρχονται, µαζί µε τους εθνικούς πόρους και τη συµµετοχή της αλιείας και γεωργίας 

στα 40 δις ευρώ. Η διαχείριση αυτών των κονδυλίων είναι ζωτικής σηµασίας για την 

οικονοµία αλλά δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος και διαφανής ο τρόπος µε τον οποίο θα 

διατεθούν ώστε να έχουν τη µέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και ν’ αποτελέσουν την 

απαρχή για την οικοδόµηση εκ νέου της παραγωγικής βάσης της οικονοµίας.  

 

Πριν την κρίση, το έλλειµµα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών χειροτέρεψε δρα-

µατικά από 5,8% του ΑΕΠ το 2004 σε 14,2% το 2007.
11

 Μαζί µε τη στενότητα της 

ελληνικής αγοράς ήταν φανερό ότι η κρίση υπερπαραγωγής ήταν πολύ πιθανό να ξε-

σπάσει ήδη το 2007. ταυτόχρονα, οι χώρες της ΕΕ µε τις µεγαλύτερες απώλειες διε-

θνούς ανταγωνιστικότητας ήταν η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, και η Σλοβακία.
12

 

Η επιδείνωση στο  Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών µπορεί ν’ αποδοθεί στην ένταξη 

στην ΟΝΕ και την απελευθέρωση της κίνησης χρηµατοπιστωτικών κεφαλαίων.
13

 

                                                 
10

 Υπερεπένδυση είχαµε επίσης και σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90.  
11

 Σελ. 82, Τράπεζα Ελλάδος, «Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες ανισορροπιών 

και προτάσεις πολιτικής», 2010. 
12

 Όπ.π., σελ. 126. 
13

 Όπ.π., σελ. 267. 



 

III. Η πολιτική της Αριστεράς 
 

Εφόσον η κερδοφορία του Ελληνικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα βασικά του µεγέθη 

πηγαίνουν ικανοποιητικά, είναι εξαιρετικά πιθανό να ανακάµψουν στη διάρκεια του 

2011 και 2012 όπως το ίδιο ισχύει για τις ΗΠΑ και τον κεντρικό τοµέα της ΕΕ. Επο-

µένως το κεφάλαιο θα είναι σε θέση να διαχειρισθεί τις κοινωνικές εντάσεις που θα 

προκύψουν, αν η εργατική τάξη δεν οργανωθεί, αν δεν αναδειχθεί µια νέα πρωτοπο-

ρία ενταγµένη στο επαναστατικό της κόµµα, και αν δεν προκύψει στην πορεία των 

αγώνων το αίτηµα των απεργιών, και ειδικά της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκεί-

ας. 

 

Οι δυνάµεις της αριστεράς θα µπορούσαν να διακριθούν σ’ εκείνες που σκέφτονται 

µε βάση το προγραµµατικό πλαίσιο της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας και σ’ 

εκείνες που δεν το κάνουν. Φυσικά, µια γενική πολιτική απεργία διαρκείας θέτει εκ 

των πραγµάτων το ζήτηµα της δυαδικής εξουσίας. Από την άποψη αυτή είναι ένα ε-

ξαιρετικά ώριµο αίτηµα που τίθεται αντικειµενικά µόνον τότε όταν η πρωτοπορία της 

εργατικής τάξης έχει καταστήσει σαφές στο σύνολο της τάξης ότι δεν υπάρχει άλλος 

δρόµος πέρα από την άµεση κατάκτηση της εξουσίας. Το αίτηµα δεν είναι η άµεση 

γενική πολιτική απεργία, αλλά η υιοθέτηση ενός προγραµµατικού πλαισίου αγώνων 

και ρήξεων που κλιµακώνεται διαδοχικά µέχρι τη στιγµή που  ωριµάζει η ίδια η απαί-

τηση της γενικής απεργίας και της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας.  

 

Οι δυνάµεις της αριστεράς που σκέφτονται µε τον τρόπο αυτό είναι, εκ των πραγµά-

των, ελάχιστες. Αλλά το καθήκον τους είναι να προτείνουν ακριβώς αυτό το προ-

γραµµατικό πλαίσιο ή το µεταβατικό πρόγραµµα πάλης και διεκδικήσεων που θα φέ-

ρουν την εργατική τάξη µπροστά στη γενική πολιτική απεργία. Αν ο πολιτικός σκο-

πός του προγράµµατος της αριστερής οργάνωσης ή του αριστερού κόµµατος δεν είναι 

δοµηµένος πάνω σ’ αυτή τη λογική, αλλά τη λογική του ρεφορµισµού και των συµβι-

βασµών τότε το κόµµα αυτό δεν έχει τη σωστή πολιτική γραµµή στη δεδοµένη συ-

γκυρία που απαιτεί την άµεση σύγκρουση µε τον καπιταλισµό και το κεφάλαιο στο 

πολιτικό επίπεδο.  

 

Η πολιτική σύγκρουση δεν µπορεί να είναι άµεσος στόχος των αγώνων και των διεκ-

δικήσεων. Οι διεκδικήσεις θα συνεχίσουν να είναι οικονοµικές µε στόχους τα µερο-

κάµατα, τις απολύσεις, την ανεργία. Πάνω στη βάση αυτή το σύνθηµα για κινητή κλί-

µακα µισθών και ωρών πρέπει να υιοθετηθεί µε κάθε θυσία προκειµένου να εκπαι-

δευθεί η εργατική τάξη στη σωστή προοπτική των αγώνων, και στον σωστό πολιτικό 

προσανατολισµό που πρέπει ν’ αποκτήσουν.  

 

Ποιες είναι οι αντικειµενικές βάσεις της οργάνωσης της εργατικής τάξης; 

 

α) Συνδικάτα – σωµατεία – οµοσπονδίες, ειδικά τα πρωτοβάθµια σωµατεία στα οποία 

πρέπει να γίνει το µεγάλο µέρος της δουλειάς. Το εργατικό κόµµα της αριστεράς πρέ-

πει να έχει στέρεες βάσεις στην εργατική τάξη. 

 

β) Απεργίες. Ειδικά στα πρωτοβάθµια σωµατεία, στις επιµέρους καπιταλιστικές επι-

χειρήσεις. Το άµεσο αίτηµα σήµερα είναι για τις επιχειρησιακές συµβάσεις ενάντια 

στις κλαδικές και τις ατοµικές συµβάσεις που διαλύουν το εργατικό κίνηµα. Στο ζή-

τηµα αυτό το εργατικό κόµµα πρέπει να είναι ασυµβίβαστο και πρέπει να οργανώσει 



τη συνείδηση των πρωτοπόρων εργατών όπου κι’ ανήκουν πολιτικά προς την κατεύ-

θυνση των απεργιών µε γνώµονα την κατάλυση των ατοµικών – επιχειρησιακών 

συµβάσεων στην πράξη.  

 

γ) Συντονισµός ανάµεσα στα σωµατεία των οµοειδών επαγγελµάτων. Συντονισµός 

των σωµατείων σε πολιτική βάση ανεξάρτητα από τον κλαδικό τους χαρακτήρα για 

τη διεκδίκηση των άµεσων αιτηµάτων (µεροκάµατα – απολύσεις). Κανένα κλείσιµο 

επιχείρησης αν δεν ανοίξουν τα βιβλία της στον εργατικό έλεγχο. 

 

δ) Το δηµόσιο και οι τράπεζες βρίσκονται σήµερα στο στόχαστρο της αναδιάρθρω-

σης µε σκοπό την ακόµα µεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο συνδικαλιστικός 

αγώνας και ο συντονισµός των αγώνων πρέπει να ενισχυθεί και να µην περάσει καµιά 

µείωση αποδοχών και καµιά απόλυση.  

 

ε) Συντονισµός των αγώνων και των σωµατείων στην πολιτική βάση, όπως αναδει-

κνύεται µέσα από τους επιµέρους αγώνες και τη σύνδεση – σύνθεση των αγώνων.  

 

στ) Πολιτική δουλειά στους ανέργους και απολυµένους µε ενιαία σωµατεία ή κλαδι-

κά σωµατεία ανάλογα µε την πορεία των αγώνων εν γένει.  

 

Το σύνθηµα για κινητή κλίµακα µισθών και ωρών είναι το βασικό αίτηµα που θα ε-

νώσει το εργατικό κίνηµα µε το κίνηµα των ανέργων. Κινητή κλίµακα µισθών σηµαί-

νει ΑΤΑ (αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τον πραγµατικό τιµά-

ριθµο των εµπορευµάτων που αγοράζει η µέση λαϊκή οικογένεια). Κινητή κλίµακα ω-

ρών σηµαίνει µείωση των ωρών δουλειάς ώστε να υπάρξει πλήρης απασχόληση χωρίς 

µείωση των µισθών. Ο πολιτικός – εκπαιδευτικός χαρακτήρας αυτού του αιτήµατος 

είναι τεράστιος. Μπορεί άραγε να επιτευχθεί; Η απάντηση είναι πως δεν µπορεί να 

επιτευχθεί στον καπιταλισµό αλλά µπορεί να επιβληθεί σαν αίτηµα παρόλα αυτά. 

 

«Είναι πιο εύκολο να ανατραπεί ο καπιταλισµός παρά να επιβληθεί πραγµα-

τικά η κινητή κλίµακα µισθών και ωρών εργασίας µέσα στα πλαίσια του κα-

πιταλιστικού συστήµατος. Καµιά από τις διεκδικήσεις µας δεν θα πραγµατω-

θεί µέσα σ' αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό και τις αποκαλούµε µεταβατικές διεκδι-

κήσεις: αυτές εγκαθιστούν µια γέφυρα που µας επιτρέπει να κερδίσουµε τους 

εργάτες, και µια πραγµατική γέφυρα για να πάµε στη Σοσιαλιστική Επανά-

σταση. Όλο το πρόβληµα είναι να ξέρουµε το πώς να κινητοποιήσουµε τις 

µάζες για τον αγώνα: το πρόβληµα της διάσπασης των εργατών σε εργαζόµε-

νους και άνεργους, λόγου χάρη, τίθεται µέσα σε αυτά τα πλαίσια. Πρέπει να 

βρούµε τα µέσα να ξεπεράσουµε αυτή τη διάσπαση. Η ιδέα µιας ξεχωριστής 

τάξης, της τάξης των ανέργων, που αποτελείται από καινούριους παρίες, εί-

ναι µια ιδέα που αποτελεί µέρος της ψυχολογικής προετοιµασίας για το φα-

σισµό. Αν η εργατική τάξη δεν καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη διάσπαση, 

προπαντός στο συνδικαλιστικό επίπεδο, ο φασισµός θα έχει κάνει τη δουλειά 

του».
14
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 Λ. Τρότσκι, «Η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού και τα καθήκοντα της 4
ης 

∆ιεθνούς. Το Μεταβα-

τικό Πρόγραµµα». Συζήτηση µε τον Τρότσκι [Κρουξ] πάνω στο Μεταβατικό Πρόγραµµα. 



Έχουµε εποµένως, ειδικά στο σύνθηµα της κινητής κλίµακας «µια πραγµατική γέφυρα 

για να πάµε στη Σοσιαλιστική Επανάσταση». Αν η σοσιαλιστική επανάσταση δεν µας 

ενδιαφέρει τότε δεν είµαστε κόµµα της εργατικής τάξης αλλά ρεφορµιστικό κόµµα.  

 

Όπως λέει ο Τρότσκι «όλο το πρόβληµα είναι να ξέρουµε το πώς να κινητοποιήσουµε 

τις µάζες για τον αγώνα». Όλο το πρόβληµα είναι να καταλάβουµε πως ένα κόµµα της 

εργατικής τάξης διαµορφώνει το πρόγραµµά του, την ταχτική του, την στρατηγική 

του, τις σχέσεις του µε τα συνδικάτα, τις σχέσεις του µε τον ρεφορµισµό, ολόκληρη 

την πολιτική και θεωρητική του δουλειά πάνω σ’ έναν άξονα και µόνον: Πώς να κι-

νητοποιήσουµε τις µάζες για τον αγώνα. Οτιδήποτε κινητοποιεί τις µάζες για τον αγώ-

να είναι σωστό και κάθε τι διαφορετικό είναι εκ των πραγµάτων λάθος. 

 

Αυτό µας δίνει τον τρόπο που πρέπει να σκέφτονται τα µέλη, τα στελέχη και οι αγω-

νιστές του αριστερού κόµµατος της εργατικής τάξης: Το κριτήριο είναι αν προωθού-

νται ή αν πισωγυρίζουν τα συµφέροντα των µαζών στην κινητοποίησή τους προς µια 

αγωνιστική κατεύθυνση (µε στόχο την κατάκτηση της εξουσίας). Το κριτήριο δεν εί-

ναι κάποια αφηρηµένη «ιδεολογική καθαρότητα» αλλά η συγκεκριµένη πράξη. Όλα 

κρίνονται τελικά στην πράξη και η πράξη είναι τα κριτήριο της θεωρίας, όπως έλεγε ο 

Λένιν. Το κριτήριο δεν είναι να κερδίσει το κόµµα αυτή ή την άλλη µάχη αλλά να 

οδεύει προς την νίκη, δηλαδή προς την κινητοποίηση των µαζών για τον αγώνα και 

τη γενική πολιτική απεργία διαρκείας σαν τελικό, προγραµµατικό στόχο.  

 

Όπως έλεγε ο Τρότσκι «καµιά από τις διεκδικήσεις µας δεν θα πραγµατωθεί µέσα σ' 

αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό και τις αποκαλούµε µεταβατικές διεκδικήσεις» -µε την εξαί-

ρεση ασφαλώς των άµεσων αιτηµάτων για τα µεροκάµατα, τις απολύσεις και το 

κλείσιµο επιχειρήσεων και οργανισµών. Γιατί µπαίνουν τότε; Για να διαµορφώσουν 

το πλαίσιο που χρειάζεται να έχουν οι άµεσοι αγώνες για τα άµεσα αιτήµατα, κι’ αυτό 

το πλαίσιο δεν είναι παρά ένα κατ’ αρχήν πολιτικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα είναι 

το πολιτικό πλαίσιο της κατάκτησης της εξουσίας από τους εργαζοµένους.  

 

Όπως είπαµε, το κριτήριο δεν είναι να κερδίσει το κόµµα αυτή ή την άλλη µάχη. Σε  

µια τέτοια παγίδα έχουν πέσει ορισµένες οργανώσεις µετά τον ∆εκέµβρη του 2008 

και άλλες οργανώσεις σε άλλες ευκαιρίες. Το µοναδικό κριτήριο όλης της πολιτικής 

του κόµµατος είναι η οργάνωση των µαζών µε στόχο τον αγώνα. «Πώς να κινητο-

ποιήσουµε τις µάζες για τον αγώνα», όπως έλεγε ο Τρότσκι.  

 

Για παράδειγµα, ποιο αίτηµα πρέπει να θέσουµε ώστε να κινητοποιήσουµε τις µάζες 

για τον αγώνα; Αναδιαπραγµάτευση του χρέους; Κατάργηση του χρέους; Έξω η τρό-

ικα; Όχι στο Μνηµόνιο ; Έξοδο από το ευρώ κι’ επιστροφή στο εθνικό νόµισµα; Τι 

απ’ όλα αυτά µπορεί να κινητοποιήσει τις µάζες; Μεγάλα τµήµατα της αριστεράς πα-

σχίζουν να γράψουν διατριβές πάνω στην πιο «σωστή» λύση, την πιο «συµφέρουσα 

λύση για τη χώρα» κλπ. Όλα αυτά είναι ιδεαλιστικές αυταπάτες του ρεφορµισµού που 

όχι µόνο δεν έχουν καµιά σχέση µε τον µαρξισµό και τον Λένιν αλλά είναι επιπλέον 

επικίνδυνες αυταπάτες ορισµένων αλλοπρόσαλλων διανοουµένων. Η απάντηση είναι:  

Πρέπει να διαλέξουµε εκείνο το σύνθηµα που κινητοποιεί τις µάζες. 

 

Τι σηµαίνει «Έξω η τρόικα»; Και ποιος αναλαµβάνει τα οικονοµικά του κράτους; Η 

«εθνική κυβέρνηση», πιθανώς οικουµενική, που θ’ αναλάβει να διασφαλίσει τα οι-

κουµενικά συµφέροντα των καπιταλιστών και των τραπεζών; Τι σηµαίνει «Όχι στο 

Μνηµόνιο»; Και ναι σε τι; Στην πρότερη κατάσταση, δηλαδή πριν το Μνηµόνιο; «Έ-



ξοδος από το ευρώ κι’ επιστροφή στο εθνικό νόµισµα»; Με το εθνικό νόµισµα οι 

πραγµατικοί µισθοί δεν διολίσθησαν κατά 1/5 στην περίοδο 1990-2005; «Αναδια-

πραγµάτευση του χρέους»: Από 150% του ΑΕΠ να γίνει 100%; Και τι θ’ αλλάξει µ’ 

αυτό; Όχι οι πραγµατικοί µισθοί που διολίσθαιναν και όταν το χρέος ήτνα 100% του 

ΑΕΠ πριν λίγα χρόνια.  

 

«Κατάργηση του χρέους»; Σίγουρα αυτό είναι ένα σωστό σύνθηµα αφού η εργατική 

τάξη δεν καρπώθηκε τίποτα από το χρέος, ούτε καν από τα ΚΠΣ. Οι «επενδύσεις» 

του ΚΠΣ είναι φανερό ότι δεν είχαν ποτέ καµιά απόδοση εφόσον δεν έχουν συνει-

σφέρει τίποτα στην ευηµερία του λαού και των εργαζοµένων. Που είναι τα «πολλα-

πλασιαστικά αποτελέσµατα» των δηµοσίων δαπανών και του ΚΠΣ; Που είναι η βελ-

τίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας µετά τις δραµατικές περικοπές των 

πραγµατικών µισθών σ’ ολόκληρη την περίοδο µετά το ’90;  

 

Αλλά «κατάργηση του χρέους» και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση Ν∆ ή οικουµε-

νική κυβέρνηση (που προοιωνίζεται) δεν πάνε ασφαλώς µαζί. Ούτε και το ΚΚΕ δεν 

θέλει µια τέτοια λύση αλλά να είναι αριστερό δεκανίκι σε µια «αριστερή» οικουµενι-

κή κυβέρνηση. Τότε ποια είναι η εναλλακτική; Ο αγώνας των εργαζοµένων για µια 

δική τους κυβέρνηση. Να πως προκύπτει η εξεύρεση του συνθήµατος, της πολιτικής 

γραµµής του εργατικού κόµµατος. 

 

Ας δούµε ένα διαφορετικό παράδειγµα. Πρέπει ή δεν πρέπει µια µικρή οργάνωση να 
κάνει συµµαχίες αυτή την περίοδο; Όλοι λένε ναι, αλλά τι είδους συµµαχίες πρέπει 

να κάνουµε; Οι εκλογικές συµµαχίες είναι βασικά, θεµελιώδη, χρήσιµα ενιαιοµετωπι-

κά εργαλεία. ∆εν είναι απορριπτέες αν το νόηµά τους είναι όχι η καταµέτρηση εκλο-

γικής δύναµης (για να εξαργυρωθεί αργότερα στα ταµεία των µεγαλύτερων κοµµά-

των) αλλά: α) Η εντατικοποίηση της πολιτικής δουλειάς στους τόπους εργασίας και 

τις γειτονιές, και β) η άµεση µετεκλογική πολιτική δουλειά στους τόπους εργασίας 

και τις γειτονιές     –που δεν την βλέπουµε να έχει διεξαχθεί ποτέ. Αναφερόµαστε σε 

πολιτικές συµµαχίες που ανεβάζουν το επίπεδο της κλασσικής ενιαιοµετωπικής πάλης.  

 

Τι είδους πολιτικές συµµαχίες πρέπει να κάνουµε, λοιπόν; Όσες ανεβάζουν το επί-

πεδο της εργατικής πρωτοπορίας και µπορούν να «κινητοποιήσουν τις µάζες για τον 

αγώνα». Είναι µια συµµαχία ΕΕΚ-∆ΕΑ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΚΚΕ-ΚΟΕ-ΚΚΕ(µ-λ)-

ΜΛ/ΚΚΕ µια τέτοια συµµαχία; Θα µπορούσε να είναι. Στο παρελθόν έχουµε δει α-

ξιόλογα σχήµατα όπως το ΜΕΡΑ πχ.  Σε τι εµπόδια προσκρούει; Σε πολλά και ποικί-

λα αλλά όχι πάντα σοβαρά και ποτέ σχεδόν προγραµµατικά και στρατηγικά.  

 

Αν ένα εµπόδιο δεν είναι προγραµµατικό ή στρατηγικό τότε δεν πρέπει να είναι ε-

µπόδιο. Φυσικά υπάρχουν προβλήµατα ανάµεσα σε προσωπικότητες, προβλήµατα 

που ανάγονται στον «δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό», προβλήµατα από την ανεπάρ-

κεια σύνδεσης και σύνθεσης µε τα µαζικά κινήµατα και την εργατική τάξη κ.ά. Για 

παράδειγµα από το ΣΕΚ διασπάστηκε κάποια στιγµή η ∆ΕΑ  και από την ∆ΕΑ έφυ-

γαν ορισµένοι σύντροφοι στη βάση προβληµάτων µε τον «δηµοκρατικό συγκεντρω-

τισµό» που δεν εφαρµοζόταν, τη συνεργασία µε τον ρεφορµισµό ex post, κ.ά. Είναι 

αυτά κατά την άποψή µας επαρκείς λόγοι για να εγκαταλείψει κάποιος µια οργάνωση; 

Πιστεύουµε πως όχι. Τόσο για την αποχώρηση συντρόφων από τη ∆ΕΑ όσο και για 

την αποχώρηση της ∆ΕΑ από το ΣΕΚ! Σε ποια προγραµµατική  βάση που διευκόλυ-
ναν τελικά τον αγώνα της εργατικής τάξης έγιναν οι διασπάσεις αυτές;  

 



Αυτό το ex post, «τελικό κριτήριο» δεν είναι πάντοτε καθοριστικό. Με την ίδια λογι-

κή δεν έπρεπε να είχε γίνει καµιά διάσπαση του ΚΚΕ και να µην είχε συγκροτηθεί 

ποτέ η «∆ιεθνής Αριστερή Αντιπολίτευση» του Τρότσκι και αργότερα η 4
η
 ∆ιεθνής. 

Στην ιστορία υπάρχουν καµπές αλλά οι καµπές αυτές είναι τότε µόνο ιστορικές ό-
ταν γίνονται για λόγους αρχών σε µαζικά κόµµατα της εργατικής τάξης. ∆ιασπά-

σεις και επανασυνθέσεις στο περιθώριο δεν είναι ποτέ ιστορικές και δεν έχουν ποτέ 

ιδιαίτερη σηµασία. Ορισµένοι φέρνουν σαν παράδειγµα τον Λένιν και το κόµµα των 

Μπολσεβίκων. Αλλά το ΡΣ∆ΕΚ ήταν ένα δυνατό κόµµα! Όποιος θέλει να συγκρίνει 

τον εαυτό του µε τον Λένιν και την οργάνωσή του µε το ΡΚΚ [b] είναι ελεύθερος να 

το κάνει αλλά η γενική εκτίµηση παραµένει ότι πάσχει από πολιτικό αυτισµό, µονο-

µανία και σεχταρισµό.  

 

Πάνω στις αρχές δεν µπορεί να υπάρξει καµιά διαπραγµάτευση. Για παράδειγµα µια 

πολιτική συµµαχία µε το ΚΚΕ είναι στα όρια του παραλόγου. Αυτό το κόµµα είναι 

αθεράπευτα σταλινικό, εκφυλισµένο γραφειοκρατικά, µε ξύλινο άκαµπτο λόγο που 

γίνεται αντικείµενο χλευασµού πια από τα αστικά κόµµατα και τα αστικά ΜΜΕ, δί-

χως ίχνος δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, δίχως ίχνος αξιοπρέπειας ν’ ανεβάσει το 

επίπεδο της εργατικής τάξης µέσα από τις στήλες του «Ριζοσπάστη». Η σκέψη του 

Μαρξ και του Λένιν στις στήλες αυτές δεν είναι παρά εύπεπτη συνθηµατολογία στις 

9.999 από τις 10.000 περιπτώσεις στον  «Ριζοσπάστη» της Κυριακής. 

 

Τι γίνεται όµως µε την πιο κρίσιµη περίπτωση της πολιτικής συµµαχίας µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ ή το Μέτωπο του Αλαβάνου; Εµείς από την αρχή είχαµε πει ότι το ΚΚΕ και 

ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν χαθεί για την εργατική τάξη. Ότι επιπλέον το ΣΕΚ είναι ένα κεντρι-

στικό κόµµα κι’ αποδείχτηκε τέτοιο µε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αλλά αυτά στηρίζονταν σε 

δικές µας εκτιµήσεις, σε όσα έγιναν στο «Σπόρτινγκ» και φυσικά σε άλλες σκέψεις. 

Το ερώτηµα δεν είναι αν η συµµετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να επηρεάσει ένα τµήµα 

του ΣΥΡΙΖΑ ή του Μετώπου Αλαβάνου και να συγκροτηθεί ένα νέο κόµµα της εργα-

τικής τάξης. Είναι κι’ αυτό ένα ερώτηµα αλλά δεν είναι το κυρίαρχο ερώτηµα. Το κυ-

ρίαρχο ερώτηµα είναι: Με τη συµµετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ ή το Μέτωπο του Αλαβάνου, 

αντικειµενικά πρόκειται «να κινητοποιήσουµε τις µάζες για τον αγώνα», όπως έλεγε ο 

Τρότσκι, ή όχι;  

 

A apriori κανείς µπορεί να υποστηρίξει µια τέτοια αντίληψη. Αλλά µπορεί να υπο-

στηρίξει και την αντίθετη αντίληψη. Είναι, εποµένως, αντικείµενο διαλόγου [που έγι-

νε το 2008]. Τώρα, ex post, και µε βάση την εµπειρία τι µαθήµατα βγήκαν από αυτή 

τη συµµετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ; Σίγουρα βγήκαν µαθήµατα πολιτικής ότι ο Α ή ο Β 

στον ΣΥΡΙΖΑ µας έκαναν ζηµιά, ότι προώθησαν αντιδηµοκρατικά την τάδε ή δείνα 

επιλογή κ.ά. Αυτά είναι [και, βασικά, έπρεπε να είναι] αναµενόµενα αλλά τι γίνεται 
µε τα βασικά προγραµµατικά µαθήµατα; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το Μέτωπο ή η «∆ηµο-

κρατική Αριστερά» Κουβέλη [σαν σχήµα λόγου] ένα κατάλληλο όχηµα για εισοδισµό 

ή συµµετοχή µε σκοπό «να κινητοποιήσουµε τις µάζες για τον αγώνα»; Όποιος δεν 

βγάλει µαθήµατα από µια τέτοιου είδους ανάλυση δεν έχει καταλάβει ούτε το Με-
ταβατικό Πρόγραµµα ούτε τον επαναστατικό µαρξισµό. ∆εν αναφερόµαστε στις 

ειδικά εισοδιστικές δυνάµεις όπως η ΚΟΕ και η ∆ΕΑ αλλά σε ολόκληρη την αριστε-

ρά.  

 

Από µια άποψη ο εισοδισµός ήταν σωστός εφόσον το κίνηµα πριν τη σηµερινή κρίση 

έβγαινε από µια µακρά περίοδο φθοράς και ηττών που ξεκίνησε στα τέλη του 1970 

και επιδεινώθηκε µε την κατάρρευση της Γραφειοκρατίας στην ΕΣΣ∆ στις αρχές του 



’90. αλλά είναι βασικό να επισηµάνουµε ότι οργανώσεις όπως το ΚΚΕ (µ-λ), ΜΛ-

ΚΚΕ, ΕΚΚΕ κ.ά., ουσιαστικά ξόφλησαν την ιστορική τους αποστολή από τα τέλη 

του ’70 κιόλας. Οι λόγοι ήταν η ανεπαρκής τους σύνδεση µε την εργατική τάξη, η 

ανεπάρκειά τους να εξηγήσουν σε τι διαφέρουν απ’ το ΚΚΕ ή το ΚΚΕ (εσ.) και η 
ανεπάρκειά τους ν’ αναπτύξουν παραπέρα τα θεωρητικά εργαλεία που τους δάνεισε 

η «Αναγέννηση» η οποία µε τη σειρά της τα πήρε κατευθείαν από το κινέζικο Κόµµα 

µέσω των πολιτικών προσφύγων της Τασκένδης και του ζαχαριαδισµού
15

.  

 

Φυσικά, και οι τροτσκιστικές οργανώσεις δεν τα πήγαν καλύτερα για να είµαστε α-

ντικειµενικοί, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οι τροτσκιστικές οργανώ-

σεις, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, έµειναν προσηλωµένες στον σεχταρισµό και δεν κα-
τανόησαν µε ποιον τρόπο έπρεπε να εφαρµόσουν τις αρχές του Μεταβατικού Προ-
γράµµατος. ∆εν έφταιγαν πάντοτε οι ίδιες αλλά τα «ξένα δάνεια», δηλαδή η πολιτι-
κή και προγραµµατική γραµµή των διαφόρων Επιτροπών και Γραµµατειών της 4

ης 

∆ιεθνούς. Κατά κάποιον τρόπο όπως οι λεγόµενες οργανώσεις του «µ-λ χώρου» πολ-

λαπλά εβλήθησαν από την απουσία παραδοσιακών και παλιών στελεχών όπως ο 

Γιάννης Χοντζέας, έτσι και οι τροτσκιστικές οργανώσεις αγνόησαν συστηµατικά και 

πολλές φορές πήγαν κόντρα στη γραµµή και τις υποδείξεις παλιών ιστορικών στελε-

χών της 4
ης 

∆ιεθνούς στην Ελλάδα (συχνά, είναι η αλήθεια, ανταγωνιστικών µεταξύ 

τους). Σήµερα, από τις τροτσκιστικές οργανώσεις, αξιόµαχες είναι το ΕΕΚ και η 

∆ΕΑ. Υπάρχουν επίσης οι δυο ΟΚ∆Ε.
16

 

 

Για το Μεταβατικό Πρόγραµµα δεν πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις, και αν γίνουν 

τότε αυτό θα είναι ζήτηµα παραβίασης των αρχών. Αλλά το Πρόγραµµα δεν είναι αι-

ώνιο. Όπως έλεγε ο Τρότσκι: 

 

«Αυτό το πρόγραµµα δεν είναι εφεύρεση ενός ανθρώπου. Απορρέει από τη 

µακριά εµπειρία των µπολσεβίκων. Το επαναλαµβάνω: το πρόγραµµα αυ-

τό είναι η συγκεκριµενοποίηση της συλλογικής πείρας των επαναστατών. 

Είναι η εφαρµογή των παλιών αρχών στη σηµερινή κατάσταση. ∆εν πρέπει 

να το θεωρούµε σαν να έχει χαραχτεί οριστικά πάνω σε µάρµαρο, αλλά 

πρέπει να το βλέπουµε σαν προσαρµόσιµο στην αντικειµενική κατάστα-

ση».
17

 

 

Το  Μεταβατικό Πρόγραµµα είναι η συγκεκριµενοποίηση της συλλογικής πείρας των 

επαναστατών µέχρι το ’40. Εκφράζει τα πιο προχωρηµένα αιτήµατα που µπορούν να 

γίνουν η γέφυρα µε το µέλλον της κυβέρνησης των εργαζοµένων. Αν κάποιο σηµείο 

του είναι απαρχαιωµένο ας το αλλάξουµε. Αν κάποιο σηµείο του είναι πολύ µπροστά 

σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα ας το τροποποιήσουµε σε κάποιο 

βαθµό. Ας προσθέσουµε ακόµη και νέα αιτήµατα που έχουν να κάνουν µε την σύγ-

χρονη εποχή. Για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ θα έχουν πολλά να µας προ-

τείνουν για το διαδίκτυο, και τον τρόπο να πληροφορούνται οι εργαζόµενοι άµεσα 

και αντικειµενικά όσα τους αφορούν. Η πολιτική δουλειά στην αστυνοµία, τον στρα-
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ΕΣΣ∆, παρόλη την ιστορική µάχη που έχει δώσει η 4
η
 ∆ιεθνής ενάντια σ’ αυτή την αντίληψη ακόµη 

και σ’ αυτή τη χώρα. 
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τό και τις σχολές τους [στις οποίες οι νέοι µας µπαίνουν µε πανελλαδικές εξετάσεις] 

είναι άλλο ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα. Αλλά όσες φορές κι’ αν διαβαστεί το Μεταβατι-

κό Πρόγραµµα της 4
ης 

∆ιεθνούς, άλλες τόσες θα διαπιστώσουµε ότι είναι πραγµατικά 

όχι µόνο η  γέφυρα µε το µέλλον της κυβέρνησης των εργαζοµένων αλλά η «συγκε-

κριµενοποίηση της συλλογικής πείρας των επαναστατών», όπως λέει ο Τρότσκι. Και η 

συγκεκριµενοποίηση είναι σήµερα επίκαιρη και ζωντανή. 

 

Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αριστερό πρέπει να προβληµατισθεί σοβαρά πάνω σε 

στοιχειώδη ζητήµατα. Ένα τέτοιο είναι το ζήτηµα των µεροκάµατων – απολύσεων 

και µε ποιον τρόπο να µεγεθυνθεί, να γίνει πανεργατικό αίτηµα και µε τον τρόπο αυτό 

πολιτικό αίτηµα. Ένα άλλο στοιχειώδες ζήτηµα είναι αυτό: 

 

«Η σηµερινή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Οι καπιταλιστές δεν έχουν 

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

δεδοµένου ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εργατών που ψάχνουν για 

δουλειά. Γι' αυτό και το πρόγραµµα πρέπει να προσπαθεί να ενώσει τα δυο 

µέρη της εργατικής τάξης, τους εργαζόµενους και τους άνεργους. Κι αυτό 

ακριβώς κάνει η κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας».
18

 

Μπροστά µας, στην Ελλάδα και την περιφέρεια της ΕΕ έρχεται µια µόνιµη ύ-

φεση και εποµένως κρίσεις (βλ. τµήµα ΙΙ). Τι πρέπει να κάνουµε; 

«Πρέπει να αλλάξουµε το πρόγραµµά µας, γιατί η αντικειµενική κατάσταση 

έχει πέρα για πέρα αλλάξει. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει µήπως πως εί-

µαστε σίγουροι ότι η εργατική τάξη και τα συνδικάτα θα υιοθετήσουν αυτή 

την προοπτική του εργατικού κόµµατος; Όχι, δεν είµαστε καθόλου σίγουροι. 

Αλλά, αρχίζοντας την πάλη δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι θα οδηγη-

θούµε στη νίκη. Απλώς µπορούµε να πούµε πως το σύνθηµά µας ανταπο-

κρίνεται στην αντικειµενική κατάσταση. Τα πιο προχωρηµένα στοιχεία θα 

το καταλάβουν, και τα πιο καθυστερηµένα στοιχεία δεν θα αντιταχθούν σ' 

αυτό, ακόµα κι αν δεν το καταλάβουν».
19

 

Τι σηµαίνει «πρέπει να αλλάξουµε το πρόγραµµά µας»; ∆εν σηµαίνει να συµβιβα-

σθούµε ως προς τις αρχές µας. ∆εν σηµαίνει ν’ αλλάξουµε το µεταβατικό µας πρό-

γραµµα [που εξακολουθεί να είναι το πιο πολύτιµο εργαλείο µας για να δώσουµε 

προοπτική στον αγώνα της εργατικής τάξης και να ξεκινήσουµε τον αγώνα αυτό]. 

Σηµαίνει ν’ αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε για το εργατικό κίνηµα, 

για την πρωτοπορία, και την οργάνωση της πρωτοπορίας. Σηµαίνει να είµαστε ευέλι-

κτοι στην ταχτική αλλά να µην ξεχνάµε ποτέ την στρατηγική και η «στρατηγική» του 

κόµµατος δεν είναι παρά µόνο µια, η κυβέρνηση των εργαζοµένων.  

 

«Απλώς µπορούµε να πούµε πως το σύνθηµά µας ανταποκρίνεται στην αντικειµενική 

κατάσταση». Απλώς µπορούµε να πούµε πως το µεταβατικό µας πρόγραµµα [όπως το 

εξειδικεύσαµε στην Ελλάδα πιο πάνω] είναι µια σωστή πολιτική. Είναι µια πολιτική 

που µπορεί να κερδίσει τις µάζες και πάνω στην πολιτική αυτή πρέπει να δουλέψου-

µε. Αν το ΚΚΕ µας έδινε µια θέση ή µια γενική πλατφόρµα συµµαχιών που θα µπο-

                                                 
18

 Τρότσκι, όπ.π. 
19

 Τρότσκι, όπ.π. 



ρούσε να ανεχτεί µια τέτοια πολιτική θα έπρεπε να το κάνουµε. Αν µας την έδινε ο 

ΣΥΡΙΖΑ και πάλι θα έπρεπε να το κάνουµε. Αλλά ο ρεφορµισµός πριν φτάσει στο 

προτελευταίο σκαλοπάτι της πάλης που συνεπάγεται το πρόγραµµά µας θα έκανε πί-

σω µε όλους τους τρόπους. Αυτό το ξέραµε από την αρχή. Άλλοι σύντροφοι το ανα-

καλύπτουν στην πράξη ή θα το ανακαλύψουν στην πράξη.  

 

Χωρίς συµµετοχή στην πράξη η θεωρία είναι καταδικασµένη στον ιδεαλισµό, τον 

σεχταρισµό και τον εκφυλισµό. Η συµµετοχή στην πράξη του κινήµατος είναι πολύ 

σηµαντική µε όποιον τρόπο και αν γίνεται, στο βαθµό που γίνεται πραγµατικά. 

 

«Η αναγκαιότητα για ένα πολιτικό κόµµα που θα είναι το κόµµα των εργα-

τών, υπάρχει µέσα στις αντικειµενικές συνθήκες, αλλά το δικό µας κόµµα 

είναι πολύ µικρό, έχει πολύ µικρό κύρος για να οργανώσει τους εργαζόµε-

νους στις γραµµές του. Γι' αυτό πρέπει να πούµε στους εργαζόµενους, στις 

µάζες: φτιάξτε το κόµµα σας. ∆εν µπορούµε όµως να απευθυνθούµε άµεσα 

στις µάζες, καλώντας τις να γίνουν µέλη του Κόµµατός µας. Αν µια συγκέ-

ντρωση 500 ατόµων εκδηλώσει τη συµφωνία της πάνω στη σκέψη πως εί-

ναι αναγκαίο ένα Εργατικό Κόµµα, τα 5 ίσως άτοµα θα είναι έτοιµα να γί-

νουν µέλη του Κόµµατός µας. Πράγµα που δείχνει πως το σύνθηµα για το 

Εργατικό Κόµµα είναι ένα σύνθηµα αγκιτάτσιας. Το δεύτερο σύνθηµα –

γίνετε µέλη στο Κόµµα µας– είναι για τα πιο προχωρηµένα στοιχεία».
20

 

Η αριστερά είναι πολύ µικρό κοµµάτι των εργαζοµένων. «Γι' αυτό πρέπει να 
πούµε στους εργαζόµενους, στις µάζες: φτιάξτε το κόµµα σας». Φτιάξτε ένα 

κόµµα που να απηχεί τις ανάγκες των αγώνων σας, να µεταφέρει τη φωνή σας 

και να σας καταστήσει πολιτικούς, από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο εργάτη 

ενός εργοστασίου. Φτιάξτε το κόµµα σας, ή φτιάξτε την οργάνωσή σας όπως 

εξυπηρετεί τους αγώνες σας και όχι όπως σας λέει ο Περισσός, η Ιπποκρά-
τους, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόµα κι’ εµείς. Φτιάξτε το κόµµα σας και κάνετε πολιτι-
κή όπως το βλέπετε σκόπιµο και χρήσιµο κι’ εµείς θα είµαστε δίπλα σας να 
σας βοηθήσουµε. Αυτός είναι ο τρόπος για να µιλήσουµε σήµερα στον κόσµο 

της εργασίας. Φτιάξτε µια πολιτική οργάνωση, ένα κύτταρο, ένα ξεκίνηµα πολι-

τικής δράσης που αντιτίθεται στην τρέχουσα «πολιτική» των σκανδάλων, των 

ΜΜΕ, των γραφειοκρατικών ηγεσιών και των άδειων υποσχέσεων. Φτιάξτε το 

κόµµα σας, ή φτιάξτε την οργάνωσή σας µε τις πολιτικές που εσείς θέλετε 
ενάντια στην «πολιτική» του καπιταλισµού. 

Όλοι ασχολούνται µε τον «ξύλινο πολιτικό λόγο», την «υλοποίηση των υπο-

σχέσεων», τις ίδιες τις υποσχέσεις κ.ά. είναι καιρός να πούµε στην εργατική τά-

ξη: Φτιάξτε το κόµµα σας. Όλα είναι πια στα χέρια σας και πρέπει να κάνετε 

κάτι τώρα που απαξιώσατε το πολιτικό σύστηµα και οι µισοί δεν πήγαµε στις 

εκλογές να ψηφίσουµε καν. Είδαµε τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την ανηθικότη-

τα και τη σήψη των πολιτικών. ∆εν υπάρχει πια καµιά επιλογή και κανένα πι-

σωγύρισµα. Όλα είναι στα χέρια σας. Ο κόσµος της εργασίας, η οικονοµία και 

η πολιτική της Ελλάδας είναι στα χέρια σας. Μπορείτε να κάνετε πια ό,τι θέλετε 

–να τη δώσετε σ’ έναν άλλο νέο ή παλιό ακόµα και «οικουµενικό» δυνάστη ή 
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να πάρετε την εξουσία και να χτίσετε την Ελλάδα απ’ την αρχή, σε µια Ευρώπη 

που θα είναι κι’ αυτή στα χέρια των εργαζοµένων.  

 

IV. Συµπεράσµατα 

 

«Οι τραγικές ήττες που έπαθε το παγκόσµιο προλεταριάτο στη διάρκεια µιας 

µακριάς σειράς χρόνων, έσπρωξαν τις επίσηµες οργανώσεις σ' ένα ακόµα 

πιο µεγάλο συντηρητισµό και παράλληλα οδήγησαν τους απογοητευµένους 

µικροαστούς «επαναστάτες», στην αναζήτηση, «νέων δρόµων». Όπως πά-

ντα, σε εποχές αντίδρασης και παρακµής, εµφανίζονται απ' όλες τις µεριές 

αγύρτες και τσαρλατάνοι, που θέλουν να αναθεωρήσουν ολόκληρη την πο-

ρεία της επαναστατικής σκέψης. Αντί να διδαχτούν από το παρελθόν, το 

«απορρίπτουν». Μερικοί ανακαλύπτουν την ανακολουθία του µαρξισµού, 

άλλοι διακηρύσσουν τη χρεοκοπία του Μπολσεβικισµού. Υπάρχουν εκείνοι 

που φορτώνουν πάνω στην επαναστατική θεωρία την ευθύνη για τα λάθη 

και τα εγκλήµατα εκείνων που την έχουν προδώσει. ’λλοι που αναθεµατί-

ζουν την ιατρική, γιατί δεν τους εγγυάται µια άµεση και θαυµατουργή θερα-

πεία. Οι πιο τολµηροί υπόσχονται να ανακαλύψουν µια πανάκεια και, στο 

µεταξύ, απαιτούν να σταµατήσει η πάλη των τάξεων. Πολυάριθµοι προφή-

τες της «νέας ηθικής» είναι έτοιµοι να ανανεώσουν το εργατικό κίνηµα µε 

τη βοήθεια µιας ηθικής οµοιοπαθητικής. Οι απόστολοι αυτοί, στην πλειο-

ψηφία τους κατορθώνουν να γίνουν οι ίδιοι ηθικά ανάπηροι πριν ακόµα 

κατεβούνε στο πεδίο της µάχης. Έτσι, κάτω από την άποψη των «νέων δρό-

µων», προσφέρουν στο προλεταριάτο παλιές ρετσέτες, θαµµένες από πολλά 

χρόνια στα αρχεία του προµαρξιστικού σοσιαλισµού».  

Αυτό το συµπέρασµα είναι σήµερα πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Γράφτηκε από τον Τρό-

τσκι το 1938 αλλά ακόµα και σήµερα διάφοροι διανοούµενοι και πολιτικοί δεν κά-

νουν τίποτε άλλο παρά το εξής: «κάτω από την άποψη των «νέων δρόµων», προσφέ-

ρουν στο προλεταριάτο παλιές ρετσέτες, θαµµένες από πολλά χρόνια στα αρχεία του 

προµαρξιστικού σοσιαλισµού». Στην θεωρητική και ιδεολογική τους φτώχεια αγνοούν 

ότι ο επαναστατικός µαρξισµός έχει ήδη ιστορία ενός αιώνα και επιµένουν σε µια 

«κουλτούρα» ανακάλυψης του τροχού, των κινηµάτων και των προγραµµάτων. Ορι-

σµένοι είναι ιδιαίτερα προκλητικοί µε την άγνοιά τους
21

, άλλοι πάλι είναι απλώς σχο-

λιαστές της επικαιρότητας ή απλοί δηµοσιογράφοι
22

 και συγχωρούνται για την άγνοιά 

τους.  

Οι ήττες των κινηµάτων είναι πολύ εύκολο να µας οδηγήσουν σε αναζήτηση νέων 

δρόµων χωρίς να έχουµε ταξιδέψει καν τους παλιούς, χωρίς να έχουµε καν γνωρίσει 

την σκέψη των Λένιν και Τρότσκι. Οι ήττες των κινηµάτων είναι πολύ εύκολο να µας 

                                                 
21

 Ι. Μηλιός, «Η αναγκαιότητα αλλαγής των ταξικών συσχετισµών και το αδιέξοδο του καθεστωτι-

κού µεταρρυθµισµού». Το κείµενο είναι πραγµατικά µνηµείο βλάκείας. 

 
22

 Πχ ο «Στάθης» του Αριστερού Βήµατος, http://www.aristerovima.gr/  



ρίξουν επίσης σε θεωρητικές αναλύσεις που αναφέρονται στον «συµβιβασµό» και τις 

«συµµαχίες» όπως πχ οι αναλύσεις του Πέτρου Παπακωνσταντίνου που πρώτος νοµί-

ζει πως ανακάλυψε τη σηµασία των συµβιβασµών και των συµµαχιών στον Λένιν.
23

  

Τέτοιες «ανακαλύψεις» δεν είναι µόνο καθυστερηµένες κατά έναν αιώνα αλλά και 

εντελώς άχρηστες σε µια εποχή που το αίτηµα δεν είναι το ερώτηµα των συµµαχιών 

και των συµβιβασµών (λυµένο κιόλας από το 1905) αλλά το ερώτηµα του Μεταβατι-

κού Προγράµµατος των διεκδικήσεων και των αγώνων της αριστεράς. Απέναντι στα 

ερωτήµατα αυτά υπάρχει α) το κράτος, β) η ρεφορµιστική αριστερά και γ) οι κονδυ-

λοφόροι σαν τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου που πρώτος νοµίζει πως ανακάλυψε τη 

σηµασία των συµβιβασµών και των συµµαχιών στον Λένιν! 

Λυπούµαστε που είµαστε τόσο αυστηροί απέναντι σε διανοούµενους της αριστεράς 

αλλά τα πράγµατα έχουν φτάσει σε ένα οριακό σηµείο πέρα από το οποίο η ποσότητα 

µετατρέπεται σε ποιότητα. 

«Ο προσανατολισµός των µαζών καθορίζεται πρώτα από τις αντικειµενικές συνθήκες 

του καταρρέοντος καπιταλισµού, και δεύτερο, από την προδοτική πολιτική των παλιών 

εργατικών οργανώσεων. Από τους δύο αυτούς παράγοντες, ο πρώτος, φυσικά, είναι ο 

αποφασιστικός: οι νόµοι της ιστορίας είναι πιο ισχυροί από τους γραφειοκρατικούς µη-

χανισµούς. Όποιες κι αν είναι οι µέθοδες των σοσιαλπροδοτών -από την «κοινωνική» 

νοµοθεσία του Μπλουµ µέχρι τις δικαστικές σκηνοθεσίες του Στάλιν- δεν θα κατορθώ-

σουν ποτέ να συντρίψουν την επαναστατική θέληση του προλεταριάτου. Κάθε µέρα που 

περνάει, οι απελπισµένες προσπάθειές τους να γυρίσουν προς τα πίσω τον τροχό της 

Ιστορίας θα αποδείχνουν ολοένα και πιο καθαρά στις µάζες πως η κρίση ηγεσίας του 

προλεταριάτου, έχοντας γίνει κρίση του ανθρώπινου πολιτισµού, δεν µπορεί να λυθεί 

παρά από την Τέταρτη ∆ιεθνή».
24

 

∆ιατηρούµε την ανάλυση του Τρότσκι, την ανάλυση του επαναστατικού µαρξισµού 

στην εποχή µας. Η «κρίση του ανθρώπινου πολιτισµού, δεν µπορεί να λυθεί παρά από 

την Τέταρτη ∆ιεθνή», το πρόγραµµα της επανάστασης και της Kυβέρνησης των Eργα-

ζοµένων στον πιο αδύναµο κρίκο του ανισόµερου και συνδυασµού προτσές, την ΝΑ 

Ευρώπη. 

 

                    

 

____________________________________________________________________ 

★ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ 
www.theorystudies.blogspot.com 
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