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“ The betrayal of the cause of the international revolution by the Soviet bureaucracy has thrust the 

world proletariat far back. The difficulties that face the revolutionary vanguard are incredible. 
Nevertheless, its position at the present time is incomparably more favourable than on the eve of 

the last war. At that time capitalism appeared to be all-powerful – almost invincible. The patriotic 
capitulation of the International came utterly as a surprise, even to Lenin. Everywhere the revolu-
tionary elements were caught unprepared. The first international conference – very small numeri-
cally and its majority indecisive – took place more than a year after the outbreak of the war. The 

formation of revolutionary cadres proceeded slowly. The possibility of proletarian revolution was 
rejected even by the majority of the “Zimmerwaldists.” Only the October victory in Russia in the 
fortieth month of the war produced a change in the situation, providing a mighty impulse for the 

formation of the Third International” (L. Trotsky, 1935, “Open Letter for the Fourth Inter-
national”)  
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
 
Η µαρξιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων και των προοπτικών του επαναστατικού 
κινήµατος έχει ορισµένα ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε µια επιφανειακή ή υπο-
κειµενιστική αντίληψη. Πρώτον, ξεκινά από το Όλον που είναι η παγκόσµια οικονοµία 
και η προηγούµενη ιστορική εµπειρία (το Όλον στο χρόνο). ∆εύτερο, αναλύει τα φαι-
νόµενα από τη σκοπιά του ανταγωνισµού των τάξεων. Τρίτον, πρέπει να είναι µια 
διαλεκτική ανάλυση που βλέπει τα φαινόµενα στη δυναµική της εξέλιξής τους, σαν 
προτσέσα. 
 
1. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση  
 
Η σηµερινή παγκόσµια κατάσταση χαρακτηρίζεται από την κρίση που ξεκίνησε το 
2008 και αποτελεί µια κρίση πιο βαθειά από εκείνη του 1929. Σε αυτή την κρίση, τα 
χαρακτηριστικά της είναι η ακόµα πιο απότοµη καθίζηση των χρηµαταγορών, η µαζι-
κή ανεργία και η αποβιοµηχάνιση των αδύνατων κρίκων της ιµπεριαλιστικής αλυσί-
δας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της κρίσης είναι η δηµοσιονοµική και νοµισµατική α-
σφυξία που έχουν επιβάλλει στις χώρες τους οι αστικές τάξεις της ευρωζώνης και 
αποδεικνύεται σήµερα µια τρέλα ανάλογη αν όχι µεγαλύτερη από εκείνη του καπιτα-
λισµού του «ελευθέρου συναγωνισµού» που επικρατούσε πριν κυριαρχήσουν στην 
οικονοµική ζωή τα µονοπώλια και ο ιµπεριαλισµός.  
 
Ο καπιταλισµός δεν θα µπορέσει να ανακάµψει εύκολα από τα αποτελέσµατα της 
κρίσης. Η υπερχρέωση των ΗΠΑ και η οικονοµική ασφυξία της ΕΕ δεν είναι γόνιµο 
έδαφος για κεϋνσιανές πολιτικές και «τόνωση της ενεργού ζήτησης». Η ανάκαµψη 
δεν είναι επίσης εύκολη γιατί η παραγωγική δοµή των καπιταλιστικών οικονοµιών 
έχει επηρεασθεί βαθειά από την κρίση –ακριβέστερα είναι ο λόγος για τον οποίο συ-
νέβη η κρίση. Ο άναρχος χαρακτήρας της παραγωγής, που επιτείνεται από τα µονο-
πώλια στην εποχή του ιµπεριαλισµού, συµπληρώνεται από την αναρχία στις αγορές 
χρήµατος και κεφαλαίου και τα µονοπώλια του χρηµατιστικού κεφαλαίου σε αυτόν 
τον τοµέα.  
 
2. Τα ιστορικά δεδοµένα 
 
Τα µεγάλα γεγονότα του 20ου αιώνα είναι σίγουρα η Οχτωβριανή επανάσταση του 
1917, η δηµιουργία των εργατικών κρατών µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι ιστορι-
κές ήττες της εργατικής τάξης στην µεταπολεµική περίοδο και η αποτυχία της να κα-
ταλάβει την εξουσία στις κύριες ιµπεριαλιστικές χώρες κυρίως της Ευρώπης, η Κινέ-
ζικη και η αποικιακή επανάσταση και ο Μάης του 1968, η κατάρρευση των εργατικών 
κρατών και της ΕΣΣ∆ µετά το 1991. 
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η εργατική τάξη βγαίνει ηττηµένη από τον 20ο αιώνα. Οι 
πολλαπλές αυτές ήττες δεν επιτρέπουν να ανακάµψει σύντοµα και να αποκτήσει µια 
νέα επαναστατική ορµή παρά µόνο σε συνδυασµό µε εξεγέρσεις της στους πιο αδύ-
ναµους κρίκους της ιµπεριαλιστικής οικονοµίας σαν αποτέλεσµα της σηµερινής κρί-
σης. Αν η κρίση βαθύνει, όπως είναι αναµενόµενο, οι αγώνες της εργατικής τάξης 
µπορούν να ανατρέψουν τα δεδοµένα στους πιο αδύναµους κρίκους, να βαθύνουν 
την διεθνή κρίση ακόµα περισσότερο και αν υπάρχει επαναστατική ηγεσία, µπορούν 
να οδηγήσουν ακόµη πιο µακριά, προς την κατεύθυνση της εργατικής εξουσίας ή τη 
θεµελίωση των αναγκαίων βάσεων για πολιτικούς αγώνες µε αυτή την κατεύθυνση.  
 
Τα µαθήµατα από τις ιστορικές ήττες της εργατικής τάξης είναι πολλαπλά. 
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1. Η οικοδόµηση του σοσιαλισµού είναι ένα προτσές και όπως σε κάθε προτσές 
η διαλεκτική του επιτρέπει ανατροπές, πισωγυρίσµατα, άλµατα προς τα 
µπρος ή προς τα πίσω. Οι σοβιετικές κοινωνίες ήταν κοινωνίες σε µετάβαση 
από τον καπιταλισµό προς τον σοσιαλισµό. Εκφυλίστηκαν γρήγορα προς τη 
γραφειοκρατικοποίηση σε τέτοιο βαθµό που ορισµένοι µιλούσαν για «κρατικό 
καπιταλισµό» ήδη από τη δεκαετία του ’30. Η γραφειοκρατικοποίηση των κοι-
νωνιών αυτών υπήρξε αποτέλεσµα α) της αδυναµίας να οικοδοµηθεί ο σοσι-
αλισµός σε µια µόνη χώρα εφόσον τα µεταβατικά καθεστώτα ήταν υποχρεω-
µένα να συνυπάρχουν µε µια πολύ ισχυρή παγκόσµια καπιταλιστική οικονο-
µία, β) της κούρασης των µαζών από τον πόλεµο, γ) της αποτυχίας της ευ-
ρωπαϊκής επανάστασης, δ) της ενσωµάτωσης της αποικιακής επανάστασης 
από τον παγκόσµιο καπιταλιστικό καταµερισµό της εργασίας, ε) της ανυπαρ-
ξίας µιας επαναστατικής ηγεσίας στην Ευρώπη και την Αµερική αλλά και τις 
χώρες του «τρίτου κόσµου». 

2.  Η διαλεκτική των φαινοµένων είναι τέτοια που τους δίνει µια «διάρκεια» µε 
την έννοια της διαρκούς επανάστασης. Αν ένα επαναστατικό, απεργιακό και 
αγωνιστικό προτσές δεν συνεχίσει αποφασιστικά προς µια σοσιαλιστική λύση, 
θα εκφυλισθεί και τελικά θα ανατραπεί προς την καπιταλιστική λύση. Αυτό 
σηµαίνει ότι οι µεσοβέζικες ή ενδιάµεσες καταστάσεις δεν µπορούν να διατη-
ρηθούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα όταν η παγκόσµια κατάσταση χαρα-
κτηρίζεται από πολώσεις. Για την εργατική τάξη, αυτό σηµαίνει ότι η λογική 
των συνδικαλιστικών αγώνων, η πάλη ενάντια στον ιµπεριαλισµό, τον ρατσι-
σµό και τον πόλεµο δεν έχουν προοπτική αν δεν εντάσσονται στην επανα-
στατική ανατροπή του καπιταλισµού και την εργατική εξουσία. Η αποικιακή 
επανάσταση και τα εργατικά κράτη εκφυλίσθηκαν στη βάση αυτής της διαλε-
κτικής. Ο Μάης του ’68 απορροφήθηκε από το σύστηµα όταν επικράτησε ο 
ρεφορµισµός και η µεσοβέζικη αντίληψη στα πλαίσια µιας εποχής που ήταν 
εξαιρετικά επαναστατική. Αλλά µε τη σειρά του ο ρεφορµισµός σαν κατεξοχήν 
µεσοβέζικη αντίληψη οφείλει να εκλείψει και αυτός µε τη σειρά του. Το φαινό-
µενο αυτό το είδαµε µε την επικράτηση του φασισµού και του ναζισµού στην 
Ευρώπη, την «νέο – φιλελεύθερη» επίθεση του Ρήγκαν και της Θάτσερ και θα 
το ξαναδούµε και στο µέλλον όταν βαθύνει η κρίση και η εργατική τάξη επα-
ναστατικοποιηθεί και πάλι από τα πράγµατα. 

3. Η έλλειψη επαναστατικής ηγεσίας αποτέλεσε τον αποφασιστικό παράγοντα 
που έκρινε την ιστορία και οδήγησε, σε τελευταία ανάλυση, στην επικράτηση 
του καπιταλισµού και τις ήττες της εργατικής τάξης. Η διαλεκτική είναι και δω 
αµείλικτη από πολλές απόψεις. Πρώτον, η έλλειψη µιας επαναστατικής ηγε-
σίας αφήνει ανοιχτό το πεδίο στον ρεφορµισµό κάθε είδους και οδηγεί την ερ-
γατική τάξη στον εγκλωβισµό και την ήττα. Οι ήττες και οι αποτυχίες οδηγούν 
σε µια παραπέρα κατάρρευση των βάσεων πάνω στις οποίες µπορεί να οικο-
δοµηθεί ένα επαναστατικό κόµµα και µια επαναστατική πρωτοπορία. ∆εύτε-
ρον, το όλο και τα µέρη του βρίσκονται σε µια αντιφατική σχέση, µια σχέση 
αλληλοδιείσδυσης. Οι επιµέρους ήττες της εργατικής τάξης οδήγησαν σε µια 
συνολική και παγκόσµια έλλειψη ηγεσίας. Αυτή η παγκοσµιοποίηση µε τη 
σειρά της επιτείνει τα προβλήµατα ηγεσίας σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, η δια-
λεκτική σχέση ανάµεσα στη µορφή και το περιεχόµενο σε ότι αφορά το κόµµα 
της εργατικής τάξης: Ο «µινιµαλισµός» οδήγησε κατευθείαν στον ρεφορµισµό 
και ο «µαξιµαλισµός» στον σεχταρισµό και την κοινωνική αποµόνωση. Η πο-
λυδιάσπαση της επαναστατικής αριστεράς σαν «µορφή» έχει ένα υλικό περι-
εχόµενο που αντανακλά την πολυµορφία της εργατικής τάξης και τη µεγάλη 
στρωµατοποίηση της αλλά το ίδιο ισχύει για τη µικροαστική και την αστική τά-
ξη χωρίς ανάλογη έκφραση στο πολιτικό εποικοδόµηµα. Σίγουρα το επανα-
στατικό κόµµα αντιµετωπίζει µεγαλύτερες δυσκολίες από τα αστικά και µικρο-
αστικά κόµµατα στο να βρει και να κρατήσει στελέχη στη διάρκεια µη επανα-
στατικών περιόδων (που εξάλλου είναι βραχύβιες) και εφόσον δεν έχει να 
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υποσχεθεί στα στελέχη του τίποτε άλλο παρά αγώνες και θυσίες. Αλλά αυτή 
είναι µόνο µια πλευρά του ζητήµατος. Η πολυδιάσπαση της επαναστατικής 
αριστεράς στη «µορφή» αντανακλά την απαραίτητη ύψωση της επαναστατι-
κής πρωτοπορίας πάνω από την τάξη. Αλλά όταν το κόµµα υψώνεται πάνω 
από την εργατική τάξη έρχεται πιο κοντά στην έλξη της µικροαστικής και της 
αστικής τάξης, όπως έλεγε ο Τρότσκυ. Κατά συνέπεια, η «µορφή» δεν είναι 
παρά αντανάκλαση, άµεση µάλιστα λίγο πολύ της αδυναµίας του κόµµατος 
να συνδεθεί µε την εργατική τάξη και να µην υψωθεί πάνω απ’ αυτήν πέρα 
από το µέτρο που είναι αναγκαίο (για τη διαµόρφωση των µεταβατικών αιτη-
µάτων, της στρατηγικής, την ανάπτυξη της θεωρίας και τη σύνδεσή της µε την 
πράξη). Αλλά µε τη σειρά της η «µορφή» έχει την επίδρασή της στο «περιε-
χόµενο» και την ίδια τη συνείδηση και την κατάσταση της εργατικής τάξης. 
∆εν είναι µόνο ότι η πολυδιάσπαση και ο σεχταρισµός έχουν µια άµεση υλική 
αντανάκλαση σαν τέτοιοι στην τάξη αλλά κυρίως ότι έχουν οδηγήσει σε µια εκ 
νέου ενσωµάτωση της εργατικής τάξης στον ρεφορµισµό κι’ έτσι κατευθείαν 
στην τροχιά έλξης της αστικής τάξης. 

 
3. Τα εργατικά κράτη 
 
Σε µεγάλο βαθµό, όπως είπαµε, οι ιστορικές ήττες της εργατικής τάξης οφείλονται 
στην έλλειψη µιας επαναστατικής ηγεσίας, δηλαδή µιας πρωτοπορίας της εργατικής 
τάξης οργανωµένης σε κόµµα που κατέχει και επεξεργάζεται παραπέρα τη µαρξιστι-
κή θεωρία. Οι ιστορικές ήττες της εργατικής τάξης είναι ασφαλώς πάµπολλες. Στη 
δεκαετία του ’30 ο σταλινισµός σαµποτάρισε τη Γερµανική και Ισπανική επανάσταση 
όπως επίσης και την Κινέζικη επανάσταση. Με τη συµφωνία της Γιάλτας θάφτηκε η 
Ευρωπαϊκή επανάσταση σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα –που άλ-
λωστε η τελευταία είχε όλα τα εχέγγυα για να βγει µε µια κυβέρνηση εργατών και α-
γροτών στα τέλη του 1944.  
 
Η αποικιακή επανάσταση παραδόθηκε από τη σοβιετική γραφειοκρατία στα χέρια 
πρώτα των βοναπαρτιστικών καθεστώτων και στη συνέχεια της ντόπιας αστικής τά-
ξης, ενός συνδυασµού της υπάρχουσας κοµπραδόρικης (εµποροµεσιτικής) και της 
εκκολαπτόµενης νέας αστικής τάξης. Παραδείγµατα αυτής της πολιτικής είχαµε στην 
Αίγυπτο, την Αλγερία, το Ιράκ κ.λπ όπως επίσης και στην Αφρικανική επανάσταση 
(Κογκό, Μοζαµβίκη κ.λπ). Η σοβιετική γραφειοκρατία επιλέγοντας την «ειρηνική συ-
νύπαρξη» µε τον καπιταλισµό και το δόγµα του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα (ή 
µπλοκ χωρών) είδε στην αποικιακή επανάσταση λαµπρό πεδίο δόξας για «διπλωµα-
τικούς χειρισµούς», «διεθνείς ισορροπίες» και έπαιξε το χαρτί της «ειρήνης» και των 
«ειρηνικών δρόµων» προς τον σοσιαλισµό. Η τελική απάντηση του καπιταλισµού ή-
ταν καταιγιστική: Η κλιµάκωση των εξοπλισµών από τον Ρήγκαν και τη Θάτσερ οδή-
γησαν την ΕΣΣ∆ µπροστά στον γκρεµό των οικονοµικών αδιεξόδων κάτω από τα 
οποία κατέρρευσαν.  
 
∆εν είναι, ασφαλώς, τα σχέδια του Ρήγκαν και της Θάτσερ εκείνα που οδήγησαν από 
µόνα τους στην κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και των δορυφόρων εργατικών κρατών. Τα 
σχέδια αυτά στηρίχτηκαν προσεχτικά πάνω στις αντιφάσεις και τις ανεπάρκειες αυ-
τών των καθεστώτων –και αυτές δεν ήταν λίγες. Πρωταρχικά, η έλλειψη εργατικής 
δηµοκρατίας ήταν αυτή που οδήγησε τα καθεστώτα της γραφειοκρατίας σε πτώση 
και απείλησε µε επιτυχία τους θεσµούς της κρατικής ιδιοκτησίας και της σχεδιασµέ-
νης οικονοµίας.  
 
Η αντίφαση ανάµεσα στο σχέδιο και την κοινωνία ήταν, µπορούµε να πούµε, η κυρί-
αρχη µορφή της αντίφασης στα εργατικά κράτη. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας δεν α-
ντιστοιχούσαν στον σχεδιασµό και τους στόχους του. Πίσω από την αντίφαση αυτή 
κρύβεται η αντίθεση ανάµεσα στα κρατικά συµφέροντα της γραφειοκρατίας και τα 
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συµφέροντα της (νοµικά κυρίαρχης) εργατικής τάξης. Με τη σειρά της, η αντίθεση 
αυτή αντανακλά τη βασικότερη αντίφαση ανάµεσα στον παγκόσµιο χαρακτήρα της 
αγοράς και της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και τον σχεδιασµό σε µια 
µόνη χώρα ή ένα µπλοκ χωρών. Ο παγκόσµιος καταµερισµός της εργασίας είναι, 
ασφαλώς, αµείλικτος από την άποψη αυτή.  
 
4. Το επαναστατικό κόµµα 
 
Χωρίς επαναστατικό κόµµα δεν µπορεί να υπάρξει επαναστατικό κίνηµα ή δράση, 
έλεγε ο Λένιν. Σπάνια οι µαρξιστές σκέφτονται αυτόν τον συλλογισµό και ακόµη πιο 
σπάνια τον οδηγούν στα λογικά του άκρα: Αν δεν υπάρχει µια πρωτοπορία της εργα-
τικής τάξης οργανωµένη σε κόµµα, τότε οι αγώνες και η «δράση» υπάρχουν µεν 
(στην έκταση που παρατηρούνται) αλλά δεν είναι επαναστατική δράση. Αφοµοιώνε-
ται γρήγορα από τον ρεφορµισµό, εκφυλίζεται, παραπαίει και διαλύεται. 
 
Η υλική βάση του εκφυλισµού ή της πραχτικής ανυπαρξίας του επαναστατικού κόµ-
µατος στη σηµερινή εποχή µε την πλατειά διάδοση των ιδεών του µαρξισµού στην 
εργατική τάξη, εντοπίζεται κυρίως στη σύνδεση του µαρξισµού µε τα συγκεκριµένα 
προβλήµατα της τάξης. Για παράδειγµα, το ΚΚΕ, που χωρίς αµφιβολία συγκεντρώνει 
στους κόλπους του τη µεγαλύτερη µερίδα της εργατικής τάξης µε εξαίρεση τα αστικά 
κόµµατα, εµµένει σε µια οικονοµικίστικη λογική διεσπαρµένων και ασύνδετων εργατι-
κών κινητοποιήσεων και αγώνων που δεν οδηγούν σε τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, µε 
επιείκεια, ένα κόµµα της εργατικής αριστοκρατίας. Η επαναστατική αριστερά είναι 
απλώς αποδιοργανωµένη και από πολλές απόψεις σε µετάβαση, στα πλαίσια άλλω-
στε µιας µεταβατικής εποχής όπως είναι η δική µας. 
 
Για το επαναστατικό κόµµα, η διαλεκτική της «µορφής» και του «περιεχοµένου» είναι 
θεµελιώδης. Στη µορφή έχουµε πολυδιάσπαση, σεχταρισµό και αντιδικίες πάνω σε 
ανούσιες αλλά και ουσιώδεις, πολλές φορές, του προγράµµατος. Αλλά, η «µορφή» 
δεν παύει να είναι όπως την περιγράψαµε. Από την άποψη του «περιεχοµένου», 
πολλές φορές δεν έχουµε περιεχόµενο. Για την εξέγερση του ∆εκέµβρη, τη σηµερινή 
παγκόσµια κρίση, την ενότητα των δυνάµεων της επαναστατικής αριστεράς και την 
εκπαίδευση της πρωτοπορίας, τη σύνδεση των εργατικών αγώνων µε τους αγώνες 
της νεολαίας, δεν έχουµε ν’ ακούσουµε, πολλές φορές, τίποτε απολύτως πέρα από 
προφανείς διαπιστώσεις για να µην πούµε αντιγραφές, ευχολόγια και πάνω απ’ όλα 
διακηρύξεις ανωτερότητας και «νοµιµοφροσύνης» προς την εργατική τάξη που συ-
ναγωνίζονται η µια την άλλη τόσο επάξια όσο επάξια είναι και η πραγµατική απουσία 
πολλών οργανώσεων από την πραγµατικότητα. 
 
Η σχέση ανάµεσα στο κόµµα και την τάξη είναι µια διαλεκτική σχέση και αυτό δεν ε-
πιτρέπεται να το ξεχνάµε. Ενώ αυτό ισχύει γενικά για κάθε κόµµα, ειδικά για το κόµµα 
της εργατικής τάξης τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα. Ας δούµε ορισµένες πλευρές 
του ζητήµατος. 
 
α) Ανάµεσα στο κόµµα και την  τάξη η διαλεκτική σχέση σηµαίνει την εφαρµογή της 
µαρξιστικής θεωρίας, µε συγκεκριµένο τρόπο µέσα από τα µεταβατικά αιτήµατα και 
το πρόγραµµα αφ’ ενός και τον εµπλουτισµό αυτού του προγράµµατος αφ’ ετέρου µε 
βάση τη κατάσταση, τα αιτήµατα, τις διεκδικήσεις και τους ίδιους τους αγώνες της ερ-
γατικής τάξης. 
β)  Η διαλεκτική της εσωτερικής λειτουργίας του κόµµατος συνοψίζεται και συµπυ-
κνώνεται στον δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό που σηµαίνει δηµοκρατική λειτουργία 
και συγκεντρωτική εφαρµογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί δηµοκρατικά. 
γ) Το κόµµα σαν πρωτοπορία της τάξης, αναγκαστικά υψώνεται πάνω από την τάξη 
(δηλαδή πάνω από το τρέχον γενικό ή µέσο επίπεδο της τάξης) σε ό, τι αφορά τη δι-
αµόρφωση του προγράµµατος, τη µαρξιστική εκπαίδευση, την στρατηγική και ταχτι-
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κή. Η ύψωση αυτή εγκυµονεί πάντοτε τον κίνδυνο των µικροαστικών και αστικών 
παρεκκλίσεων και επιδράσεων στο κόµµα, όταν αυτό υψώνεται πάνω από το τρέχον 
επίπεδο της τάξης και εποµένως έρχεται, αναγκαστικά, στο πεδίο έλξης των ιδεολο-
γιών ή αντιλήψεων άλλων τάξεων. Η εσωτερική δηµοκρατία και η σταθερή, εργατική 
βάση του κόµµατος είναι ο µόνος τρόπος για να έλθει διαλεκτικά το κόµµα στη σωστή 
γραµµή. 
δ) Για ν’ αποφύγει τον κεντρισµό ή τον ρεφορµισµό, το κόµµα µπορεί να πάει στο 
άλλο άκρο και να υιοθετήσει µια «γενικά σωστή» γραµµή που ενώ συµφωνεί µε το 
γράµµα του µαρξισµού αντιφάσκει µε το πνεύµα του και κατά συνέπεια µε το ίδιο του 
το γράµµα. Για παράδειγµα η διαρκο-επαναστατική αντίληψη είναι, χωρίς αµφιβολία, 
η εφαρµογή της  υλιστικής διαλεκτικής στην περίπτωση της επανάστασης και της α-
νατροπής. Αλλά το ζητούµενο είναι, πάντοτε, µε δεδοµένη τη διαρκο-επαναστατική 
αντίληψη να υλοποιηθούν οι µεταβατικές διεκδικήσεις και να δυναµώσουν οι εργατι-
κοί αγώνες µε τέτοιο τρόπο ώστε η εξέγερση να µετατραπεί σε επανάσταση και αυτή 
µε τη σειρά της σε ανατροπή µε στόχο τον σοσιαλισµό και την εξουσία των εργαζο-
µένων. 
ε) Η διαλεκτική σχέση διαποτίζει και διαπερνά όλα τα επίπεδα του κόµµατος, από τη 
σχέση του κόµµατος µε την εργατική τάξη µέχρι τη σχέση µεταξύ των µελών και τη 
σχέση των µελών µε τα «ανώτερα» κλιµάκια του κόµµατος: Η διαλεκτική αυτή σχέση 
φαίνεται να έχει ξεφύγει από την προσοχή των µελετητών της µαρξιστικής θεωρίας 
που έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στις «ευρύτερες» ενότητες όπως είναι το 
κράτος, η εξουσία, η γραφειοκρατία κ. λπ. Αλλά κι’ εδώ οι σχέσεις είναι εξίσου διαλε-
κτικές. Είναι γνωστό σε ποια έκταση η βάση αντανακλά την ηγεσία στα σεχταριστικά 
µορφώµατα αλλά και το αντίθετο είναι σωστό. Η διέξοδος δεν είναι παρά το  να α-
πευθυνθεί ενεργητικά και έµπρακτα το κόµµα προς τις µάζες και ιδιαίτερα προς τα 
πρωτοποριακά στοιχεία των εργαζοµένων. Το βασικό µάθηµα από την εµπειρία είναι 
ότι κατά κανόνα αυτό δεν µπορεί να γίνει έξω από τα συνδικάτα και σε καµιά περί-
πτωση δεν µπορεί να γίνει έξω από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις των εργαζο-
µένων  και της νεολαίας. 
 
5. Οι αγώνες της νεολαίας 
 
 
Στον Μάη του ’68, το Πολυτεχνείο του 1973 και τον ∆εκέµβρη, η νεολαία εξεγέρθηκε. 
Η αφορµή του ∆εκέµβρη ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου αλλά, στην 
πραγµατικότητα, η υλική βάση της έκρηξης ήταν πιο βαθειά. Μετά από λίγο η πα-
γκόσµια καπιταλιστική κρίση εκδηλώθηκε στην Ελλάδα. Ήδη από τα µέσα του 2008 η 
απόκλιση των ελληνικών από τα γερµανικά οµόλογα (spread) ήταν πρόδηλη και ση-
µατοδοτούσε µια κρίση των παραγωγικών δοµών που υπέβοσκε. Η κρίση έγινε προ-
φανής αργότερα αλλά οι συνέπειές της ήταν ήδη υπαρκτές στην ανεργία, τα Stage, 
την αποβιοµηχανοποίηση. Αυτά τα σηµάδια της έλλειψης µέλλοντος έγιναν αντιληπτά 
κι’ έτσι η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στάθηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι και οδήγησε στον ∆εκέµβρη του 2008. 
 
Το ΚΚΕ αποστασιοποιήθηκε από τον ∆εκέµβρη εφόσον  η βάση του, η εργατική αρι-
στοκρατία, δεν µπορεί να σηκώσει στις πλάτες της τέτοια βάρη και να οδηγήσει την 
εργατική τάξη στον δρόµο της εξέγερσης. Για το ΚΚΕ είναι «µια ακόµα» περίπτωση 
αστυνοµικής βίας που θα περάσει στα ψιλά γράµµατα του «Ριζοσπάστη» και θα α-
ποµονωθεί από τα γενικότερα καθήκοντα και συµφέροντα της εργατικής τάξης. Ο 
«πειραµατικός σταθµός» του ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε κι’ αυτός να µάθει το µάθηµα του 
ρεφορµιστικού κόµµατος που ήξερε ήδη το ΚΚΕ: «Μην ανακατεύεσαι για να µην 
καείς». Ο ΣΥΡΙΖΑ έµαθε το µάθηµά του από τις «δηµοσκοπήσεις» και πλέει σήµερα 
µ’ αυτό το δεδοµένο σχετικά καλά στη θάλασσα του ρεφορµισµού µέχρι να µάθει το 
επόµενο µάθηµα: «Όχι τάσεις και συνιστώσες, σταλινική µονολιθικότητα, καµιά σχέ-
ση µε την εξωκοινοβουλευτική αριστερά». 
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Ο ∆εκέµβρης έγινε πολύ γρήγορα πολωτικός. Μια προτοµή για την επαναστατική 
αριστερά και το απευκταίο για την σταλινική «αριστερά» του συστήµατος (ΚΚΕ και 
ΣΥΡΙΖΑ). ∆εν  θα ήταν πολωτικός αν δεν αποτελούσε µια κοινωνική πόλωση από 
µόνος του. Ο ∆εκέµβρης, για να είµαστε ακριβείς, υπήρξε µια εξέγερση της νεολαίας 
µέσα στην παγκόσµια κρίση. Όχι όταν αυτή ανακοινώθηκε επίσηµα αλλά όταν τα 
πραγµατικά της, απτά και υλικά αποτελέσµατα ήταν ήδη παρόντα. ∆εν ήταν, εποµέ-
νως, κεραυνός εν αιθρία. 
 
Είναι εξίσου σωστό να πούµε ότι ο ∆εκέµβρης του 2008 δεν «επαναλήφθηκε» το 
2009 όπως περίµεναν οι αστυνοµικές αρχές και µένει η δίκη για τη δολοφονία του 
Αλέξη Γρηγορόπουλου τον Γενάρη του 2010 για να δούµε αν οι δυνάµεις αυτού του 
κινήµατος είναι ακόµη ζωντανές και παρούσες. Σαν επαναστάτες µαρξιστές, θεω-
ρούµε πως το βάθεµα της παγκόσµιας κρίσης του καπιταλισµού και η ιδιαίτερη συ-
γκεκριµενοποίησή του στη δίκη θα είναι ένα εκρηκτικό µίγµα για τη νεολαία. Καθαυτό 
µπορεί να µην είναι τέτοιο για την ίδια την εργατική τάξη που βρίσκεται εγκλωβισµένη 
στα σταλινικά και ρεφορµιστικά σχήµατα, αλλά η νεολαία µπορεί ν’ αποτελέσει την 
πρωτοπόρα δύναµη. 
 
Σίγουρα πολλοί εργαζόµενοι σκέφτονται τον ∆εκέµβρη µε βάση τα συντηρητικά (και 
αντικειµενικά αστικά) σχήµατα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Για πολλούς εργαζόµενους, 
ο ∆εκέµβρης δεν ήταν παρά οι σπασµένες βιτρίνες και τα σπασµένα εµπορικά κατα-
στήµατα του κέντρου, η γενικευµένη εικόνα αναρχίας που για τα δικά τους συµφέρο-
ντα παρουσίασαν και προέβαλλαν τα ΜΜΕ κ. λπ. Απ’ την άλλη µεριά τα ΜΜΕ προ-
βάλλουν πρόσφατα εικόνες αστυνοµικής βίας από µεµονωµένους αστυνοµικούς (πι-
στόλια και στιλέτα για µια θέση στάθµευσης, αύριο κάτι άλλο κ. λπ). Αλίµονο αν κα-
νείς µείνει µε τη «µορφή» που διαµορφώνουν τα ΜΜΕ για τους εργαζόµενους! Θα 
νόµιζε ότι µέσα σε µια νύχτα, µε την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, µια χώρα που την 
απειλούσαν οι ξένοι µετανάστες, η εγκληµατικότητά τους και οι αλλοδαποί δολοφό-
νοι, ξαφνικά µετατράπηκε σε µια χώρα αστυνοµοκρατίας και αυθαιρεσίας των δυνά-
µεων καταστολής! 
 
Για τους µισθοσυντήρητους κοντυλοφόρους της αστικής τάξης, τους «δηµοσιογρά-
φους», τέτοια είναι η εικόνα που παλεύουν να προωθήσουν ώστε να συνεχίσουν να 
είναι µισθοσυντήρητοι, άλλοι µε φανταστικούς µισθούς και άλλοι µε µισθούς πείνας. 
Κι’ εδώ, όπως παντού, το Είναι διαµορφώνει τη συνείδηση, όπως έλεγε ο Μαρξ. Μια 
λαϊκή παροιµία λέει ότι η αλήθεια είναι στη µέση κι’ αυτό είναι σωστό όταν τα άκρα 
είναι τόσο απόµακρα εννοιολογικά αλλά και στην πραγµατική ζωή. Τόσο οι µετανά-
στες και τα προβλήµατά τους όσο και το αστικό κράτος µε τις πολλαπλές καθηµερι-
νές του εκδηλώσεις δεν έχουν πάψει να υφίστανται! Να ποια είναι η αλήθεια και η 
«µέση οδός» ή η «χρυσή τοµή» σ’ αυτή την περίπτωση.  
 
Σε σχέση µε τον ∆εκέµβρη, τα βασικά ερωτήµατα δεν µπορεί παρά να είναι τα ακό-
λουθα. 
 
α)  Ήταν σωστή η βία και οι καταστροφές;  
β) ∆ικαιώθηκε η εξέγερση του ∆εκέµβρη; 
γ) Ποιος είναι ο τρόπος µε τον  οποίο η ∆εκεµβριανή εξέγερση έχει σήµερα προοπτι-
κή; 
 
Αυτά είναι ερωτήµατα δύσκολα και σύνθετα. Μόνον η ιστορική εµπειρία θα µας επι-
τρέψει να δούµε την ανάπτυξή τους. Αλλά η ανάπτυξη δεν είναι ποτέ και πουθενά 
ανεξάρτητη από τη δράση των ανθρώπων. 
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α) Οι καταστροφές δεν ήταν, ασφαλώς, «σωστές» µε µια τυπική έννοια: Καταστρέ-
φοντας ένα εµπορικό κατάστηµα δεν περιµένεις να γκρεµίσεις τον καπιταλισµό αλλά 
µόνο, στην καλύτερη περίπτωση, να εξωτερικεύσεις το µίσος προς την καπιταλιστική 
εξουσία και καταπίεση άµεσα. Η άµεση έκφραση απευθύνεται στο άµεσο επίσης, δη-
λαδή τον επί τόπου αντιπρόσωπο της εµπορευµατικής παραγωγής εν γένει. Φυσικά 
µια εξέγερση δεν είναι ειρηνική πράξη και έτσι δεν περιµένει κανείς να δει µια αναπα-
ραγωγή της οµαλότητας αλλά, αντίθετα, εκρήξεις και διαλεκτικά άλµατα, καταστροφές 
και αντιδράσεις που δεν περιέχονται στα πλαίσια της «κανονικής» ζωής του καπιτα-
λισµού. Αλλά η «τυπική έννοια» του «σωστού» χάνει εντελώς τη σηµασία της στην 
εξέγερση που από µόνη της θέτει νέα όρια του «λάθους» ή του «σωστού». 
β) Αν η µικροαστική τάξη– και µέσω των ΜΜΕ και στοιχεία άλλων τάξεων- χάθηκαν 
για τους επαναστατικούς σκοπούς αυτό δεν  αφορά ούτε την εξέγερση του ∆εκέµβρη 
ούτε το κόµµα της εργατικής πρωτοπορίας. Για το γεγονός ότι η υλική βάση της εξέ-
γερσης υπήρξε η ίδια η κρίση του καπιταλισµού δεν µπορεί να υπάρξει καµιά αµφι-
βολία, εφόσον η κρίση ήταν παρούσα τα δε ΜΜΕ έκαναν τα πάντα για να την συγκα-
λύψουν από άγνοια ηλιθίων ή σκοπιµότητα.  
γ) Ο ∆εκέµβρης θέτει ένα παλιό πρόβληµα εκ νέου. Μια αυθόρµητη εξέγερση δεν 
µπορεί να οδηγηθεί σε µια ενεργητική σύµπραξη µε την εργατική τάξη και σε µια ορι-
στική νίκη µέσα από την οργανωµένη της πρωτοπορία, γιατί ακριβώς -µ’ άλλα λόγια- 
δεν υπάρχει ένα επαναστατικό κόµµα. Αυτή η ενεργητική σύµπραξη, ασφαλώς δεν 
εγκαθιδρύθηκε επειδή το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ αποµόνωσαν την εξέγερση του ∆εκέµ-
βρη και το ίδιο θα κάνουν και τώρα, µε τη δίκη του Γενάρη 2010 και τα µεθεόρτιά της. 
Ασφαλώς το πρόβληµα της οικοδόµησης του εργατικού κόµµατος, πέρα από τη γρα-
φειοκρατία του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τεράστιο αλλά δεν παύει να είναι το κυρί-
αρχο πρόβληµα, το πεδίο στο οποίο τελικά θα κριθεί η τύχη των αγώνων της νεολαί-
ας και της εργατικής τάξης από κοινού. 
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1. Εισαγωγικά  
 
Η κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού µια εικοσαετία µετά την κατάρρευση της 
ΕΣΣ∆ δεν έχει φέρει ακόµα το εργατικό κίνηµα στο προσκήνιο. Παρόλη την ανά-
πτυξη ενός αντικαπιταλιστικού ρεύµατος σε χώρες όπως η Γαλλία, η δυναµική 
του εργατικού κινήµατος δεν έχει φτάσει στο επίπεδο εκείνο ώστε να έχει ανα-
πτυχθεί µια επαναστατική οργάνωση της εργατικής τάξης ή ακόµη και ένα ενιαίο 
µέτωπο των εργατικών και σοσιαλιστικών οργανώσεων. Ως ένα βαθµό η κατάρ-
ρευση της ΕΣΣ∆ βοήθησε µια τέτοια εξέλιξη αλλά θα ήταν παράλογο να ισχυρι-
σθεί κανείς πως την προκάλεσε. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 η άνο-
δος της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας απορρόφησε πλήρως την αντικαπιταλι-
στική διάθεση των µαζών. Το προοίµιο της κατάρρευσης της ΕΣΣ∆, δηλαδή η 
Πολωνική «Αλληλεγγύη» και φυσικά η αντεπανάσταση µέσα στην ίδια την ΕΣΣ∆ 
(όπως εκπροσωπήθηκε από τη γραφειοκρατία του Γιέλτσιν, και εν µέρει του 
Γκορµπατσώφ)  οδήγησαν µε τη σειρά τους τις πραγµατικές δυνατότητες του ερ-
γατικού κινήµατος πολύ πίσω σε ιστορικούς όρους. 
 
Η Πολωνική «Αλληλεγγύη» θα πρέπει να κατέστησε σαφή τον διαρκο - επανα-
στατικό χαρακτήρα του παγκόσµιου ιστορικού προτσές. ∆εν είναι µόνο η δυνατό-
τητα του εσωτερικού εκφυλισµού της επανάστασης αλλά και η επέµβαση του ι-
µπεριαλισµού που απειλεί να ανατρέψει τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης και 
των συµµάχων της. Ο «σοσιαλισµός σε µια µόνη χώρα» απέτυχε γιατί ήταν ανέ-
φικτος κάτω από συνθήκες που δεν µπορούσαν να δώσουν επιτυχή έκβαση 
στην παγκόσµια επανάσταση ή τουλάχιστον την επανάσταση στα κυριότερα µη-
τροπολιτικά κέντρα του καπιταλισµού. Κάτω από τις συνθήκες αποµόνωσης της 
ΕΣΣ∆, έλλειψης της εργατικής δηµοκρατίας, απουσίας ορθολογικού σχεδιασµού 
και επαναστατικής πολιτικής, στη µεταπολεµική περίοδο το εργατικό κίνηµα άρ-
χισε να εκφυλίζεται σα φυσική συνέπεια λίγο πολύ του εκφυλισµού της ΕΣΣ∆.  
 
Εξαίρεση αποτέλεσαν φυσικά τα ευρωπαϊκά κινήµατα του ’68, η τσέχικη και ουγ-
γρική επανάσταση και οπωσδήποτε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα στην Α-
σία και την Αφρική. Παρόλο που οι επαναστάσεις στην Τσεχοσλοβακία και την 
Ουγγαρία δεν αµφισβήτησαν τον σοσιαλισµό αλλά αντίθετα άσκησαν αριστερή 
κριτική στο πολιτικό σύστηµα, στη ∆ύση τα αντικαπιταλιστικά κινήµατα δεν κα-
τόρθωσαν να ενοποιηθούν σε ένα γενικευµένο ρεύµα που κάτω από την καθο-
δήγηση της εργατικής τάξης να καταλάβει την εξουσία ή τουλάχιστον να οδηγήσει 
στην οικοδόµηση µαζικών επαναστατικών κοµµάτων. 
 
Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισε να διαλύεται ουσιαστικά και στην Ελ-
λάδα το αντικαπιταλιστικό κίνηµα. Οι λόγοι είναι κυρίως οι µικροαστικές του κα-
ταβολές αλλά και ένα σηµαντικό γεγονός: Στο επίπεδο της εργατικής τάξης, τα 
κόµµατα της επαναστατικής αριστεράς δεν είχαν ξεκάθαρο προσανατολισµό, 
συνθήµατα και προγράµµατα που να τα διαφοροποιούν επαρκώς από το ΚΚΕ. 
Παρόµοια είναι η κατάσταση και σήµερα.  
 
Στα µάτια της εργατικής τάξης, το ένα ή άλλο πρόγραµµα µιας αριστερής οργά-
νωσης, η συνθηµατολογία της και τα σχέδια προοπτικών της δεν διαφοροποιού-
νται από εκείνα του ΚΚΕ. Η εργατική τάξη δεν έχει πεισθεί πως το ΚΚΕ είναι ορι-
στικά χαµένο σε ότι αφορά την υπόθεση της επαναστατικής ανατροπής του καπι-
ταλισµού και την προοπτική του σοσιαλισµού. ∆εν έχει συνειδητοποιήσει πως 
πρόκειται για ένα κόµµα της σοσιαλδηµοκρατίας που θα υποστηρίξει θέσεις ανά-
λογες µε τα εκλογικά του ποσοστά και τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει µέσα 
στα πλαίσια του καπιταλισµού. Φυσικά από τη δεκαετία του ’80 τα εκλογικά πο-
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σοστά του ΚΚΕ έχουν µειωθεί κι’ αυτά µε τη σειρά τους, όπως και περισσότερο 
µακροχρόνια έχουν συνολικά µειωθεί τα εκλογικά ποσοστά της αριστεράς. 
 
Ο ρόλος της επαναστατικής αριστεράς υπήρξε και είναι ακόµη καθοριστικός πα-
ράγοντας. Αν η εργατική τάξη δεν έχει συνειδητοποιήσει πως το ΚΚΕ είναι κόµµα 
της σοσιαλδηµοκρατίας και δεν έχει καµιά πρόθεση να κινητοποιήσει την τάξη για 
µια νικηφόρα έκβαση των αντικαπιταλιστικών αγώνων, ασφαλώς ευθύνεται και η 
ίδια. Μέρος της ευθύνης της, ίσως το µεγαλύτερο, είναι ότι προγραµµατικά η ε-
παναστατική αριστερά δεν έχει καταδείξει τον ρεφορµισµό του ΚΚΕ και τον σοσι-
αλδηµοκρατικό του χαρακτήρα, ακριβώς γιατί και το ίδιο το πρόγραµµα της επα-
ναστατικής αριστεράς πιθανώς δεν ήταν µακριά από εκείνο του ΚΚΕ και περισ-
σότερο κοντά στην επαναστατική µαρξιστική πολιτική.  
 
Από πολλές απόψεις βρισκόµαστε σε µια ιστορική εποχή παράλληλη µ’ εκείνη 
της δεκαετίας του ’20 και του ’30 στη Γερµανία. Η σοσιαλδηµοκρατία ελέγχει µε-
γάλο µέρος της εργατικής τάξης, το ίδιο οι ναζί και το KPD. Η σεχταριστική πολι-
τική του KPD οδήγησε την εργατική τάξη στην ήττα και οι σοσιαλδηµοκράτες πα-
ρέδωσαν τη χώρα στον Χίτλερ. Η σηµερινή σοσιαλδηµοκρατία στην Ελλάδα είναι 
εκείνη που παίρνει τα σκληρότερα αντιλαϊκά µέτρα µε τη στήριξη της ∆εξιάς (Ν∆ 
και ΛΑΟΣ).  
 
Σε µια εποχή που θα έπρεπε το ΚΚΕ να έχει οργανώσει τη µαζική λαϊκή αντίστα-
ση, αρκείται στη ξύλινη γλώσσα και την επανάληψη των ίδιων συνθηµάτων λες 
και θέλει µε τέτοιες «τελετουργίες» ν’ αποκοιµίσει την εργατική τάξη. Για όποιον 
δεν κατανοεί ότι το ΚΚΕ αλλά και οι παραδοσιακές οργανώσεις της «επαναστατι-
κής αριστεράς» έχουν οριστικά χαθεί για την εργατική τάξη και το Λαϊκό Κίνηµα, 
τότε γι’ αυτόν δεν υπάρχει καµιά δυνατότητα να µάθει οτιδήποτε. 
 
Φυσικά, από την άποψη της επαναστατικής αριστεράς έχουµε µπροστά µας ένα 
αξιόλογο πείραµα που έγινε και του οποίου τ’ αποτελέσµατα µπορούµε ήδη να 
κρίνουµε. Ορισµένες οργανώσεις (∆ΕΑ, ΚΟΕ) αποτελούν συνιστώσες του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ορισµένες άλλες συµµετέχουν ή συµµετείχαν σε ενιαία σχήµατα 
(ΜΕΡΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και άλλες κατέβηκαν ανεξάρτητα στις εκλογές (Μ-Λ ΚΚΕ, 
ΚΚΕ (µ-λ), ΕΕΚ κλπ). Μπορεί κανείς να παρατηρήσει τ’ αποτελέσµατα αυτών 
των διαφορετικών ταχτικών και να βγάλει ορισµένα συµπεράσµατα τόσο σε σχέ-
ση µε τα ποσοτικά αποτελέσµατα των εκλογών αλλά κυρίως σε σχέση µε τη δια-
µόρφωση των σηµερινών τους προγραµµάτων.  
 
Η εκλογική πορεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ µε πάνω από 22.000 ψήφους είναι ασφαλώς 
καλή, αλλά ολόκληρη η επαναστατική αριστερά δεν ξεπέρασε τις 30.000 µε 
35.000 ψήφους όταν η ναζιστική ακροδεξιά είχε πάνω από 17.000 ψήφους. Φυ-
σικά τα εκλογικά αποτελέσµατα δεν αποτελούν µέτρο της αληθινής πολιτικής ε-
πιρροής αλλά µε µια έννοια διαφορετική από τη συνηθισµένη: Υπάρχουν τµήµα-
τα που έχουν ριζοσπαστική πολιτική συνείδηση και ψηφίζουν την επαναστατική 
αριστερά χωρίς να συµµετέχουν ενεργά στους αγώνες και την πάλη της εργατι-
κής τάξης. Απ’ την άλλη, τµήµατα της εργατικής τάξης που συµµετέχουν ενεργά 
ανήκουν στο ΠΑΜΕ και όχι στην επαναστατική αριστερά.  
 
Ας σταθούµε στις Πολιτικές Θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (2/5/2009):  
 
«Το κίνηµα του ∆εκέµβρη µε το δυναµισµό του άνοιξε νέους δρόµους για το λαϊκό 
κίνηµα. Με την πρωτοφανή µαζικότητα και επιµονή του, µε την άµεση και έµπρα-
κτη αµφισβήτηση των θεσµών του κράτους, της εξουσίας και του πλούτου, µε τη 
διάρκεια και τον παλµό του, µε την άρνησή του να µείνει στα όρια της «νοµιµότη-
τας», του καθωσπρεπισµού και τελικά της υποταγής στους θεσµούς, δείχνει το 
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δρόµο. Συµπύκνωσε την απαίτηση για µια συνολική και ριζική ανατροπή πολιτι-
κής. Τέτοια κινήµατα χρειαζόµαστε: που να εκφράζουν τον πλούτο των κοινωνι-
κών αναγκών και διεκδικήσεων και να έρχονται σε σύγκρουση µε τις βασικές επι-
λογές του συστήµατος, τους νόµους του κέρδους, της εκµετάλλευσης και της αγο-
ράς».  
 
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι το κίνηµα του ∆εκέµβρη άνοιξε ορισµένες προοπτικές, 
ότι υπήρξε σε µεγάλο βαθµό αυθόρµητο, όπως υπήρξε και σε µεγάλο βαθµό ε-
τερογενές από την άποψη των ταξικών του δυνάµεων, µε καθοριστικό τον ρόλο 
της νεολαίας. Απέχει όµως πολύ µια τέτοια διαπίστωση από το να λέει κανείς 
πως ένα τέτοιο κίνηµα «συµπύκνωσε την απαίτηση για µια συνολική και ριζική 
ανατροπή πολιτικής.»  
 
Αν το κίνηµα του ∆εκέµβρη «συµπύκνωσε» µια τέτοια απαίτηση µε το ξετύλιγµά 
του τότε θα έπρεπε η συµπύκνωση αυτή να είχε λάβει και πιο συγκεκριµένη, δη-
λαδή οργανωτική µορφή και πάνω απ’ όλα θα έπρεπε να είχε µια συνέχεια και 
µια άµεση ή έµµεση αντανάκλαση στις οργανώσεις της εργατικής τάξης και α-
σφαλώς την ίδια την επαναστατική αριστερά. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο λό-
γος βρίσκεται τόσο στη ταξική συγκρότηση του κινήµατος όσο και στην αντικειµε-
νική αδυναµία των οργανώσεων να συνεχίσουν τη δυναµική του κινήµατος. Ούτε 
είναι σωστό να λέµε ότι χρειαζόµαστε κινήµατα «που να εκφράζουν τον πλούτο 
των κοινωνικών αναγκών και διεκδικήσεων», δηλαδή σε τελική ανάλυση την ίδια 
την ταξική τους ετερογένεια και τον αυθορµητισµό.  
 
Η ίδια η λέξη «χρειαζόµαστε» είναι εντελώς λανθασµένη εδώ. Το «αυθόρµητο» 
είναι αναπόφευκτο. ∆εν είναι το θέµα αν το χρειαζόµαστε ή όχι ή ποιες µορφές 
θα λάβει. Τις µορφές που θα λάβει µπορεί κανείς να τις προβλέψει προσεγγιστι-
κά. Το πραγµατικό θέµα είναι ο µετασχηµατισµός του αυθόρµητου σε συνειδητό. 
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2. Ο «∆εκέµβρης» και το Αυθόρµητο 
 
Κι’ εδώ ερχόµαστε στην καρδιά του ζητήµατος. «Χρειαζόµαστε» το αυθόρµητο 
(µε όλη την ταξική ετερογένεια και τον ταξικό «πλούτο» που αναπόφευκτα θα 
έχει) για να συγκροτηθεί η επαναστατική οργάνωση ή είναι αντίθετα η επαναστα-
τική οργάνωση αυτή που θα µαζικοποιηθεί και θα καθορίσει τις εξελίξεις στην 
εργατική τάξη και τη νεολαία, µε αφορµή και βάση πιθανότατα την εργατική νεο-
λαία; Η σχέση ανάµεσα στα δυο είναι µια σχέση διαλεκτική. Το κίνηµα του ∆ε-
κέµβρη και η σηµερινή «κρίση του χρέους» στην Ελλάδα είναι µοναδικές ευκαιρί-
ες για την παρέµβαση µιας επαναστατικής µαρξιστικής οργάνωσης αλλά η πα-
ρέµβαση αυτή είναι ελάχιστη. Το ίδιο το κίνηµα του ∆εκέµβρη αφέθηκε να επι-
στρέψει στην άµπωτη ενώ σε σχέση µε τον «Μηχανισµό Στήριξης», τα αντιλαϊκά 
µέτρα και την επίθεση του κεφαλαίου δεν υπάρχει καµιά παρέµβαση στο επίπεδο 
των αγώνων ή των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων.  
 
Σε κάθε περίπτωση, ο κατακερµατισµός της εργατικής τάξης, και η απορρόφησή 
της σε σηµαντικό βαθµό από τη παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία και το ΚΚΕ α-
ντανακλώνται στον κατακερµατισµό και την αδυναµία των εργατικών οργανώσε-
ων. Αλλά αυτό το επιχείρηµα δεν αφορά µόνο το 2010 εφόσον και την εποχή της 
επαναστατικής πληµµυρίδας οι οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς δεν 
κατάφεραν να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα.  
 
Λέγοντας ότι η σχέση ανάµεσα στο κίνηµα και την οργάνωση είναι διαλεκτική ση-
µαίνει πρώτα απ’ όλα ότι έχουµε µια οργάνωση σε στοιχειώδη µορφή που µπο-
ρεί να συµµετέχει στο κίνηµα, να κατανοεί τις ανάγκες και να υψώνεται πάνω απ’ 
αυτό βλέποντας τη δυναµική του, και καθοδηγώντας την ταξική πρωτοπορία. Η 
συµµετοχή µιας τέτοιας οργάνωσης στο κίνηµα είναι που µπορεί να επηρεάσει 
τις εξελίξεις και να έχει µια βαρύνουσα σηµασία. ∆εν είναι διαλεκτική σχέση να 
περιµένουµε τις εξελίξεις και µετά να προσπαθούµε να «αξιοποιήσουµε» τον 
«πλούτο» δήθεν των κοινωνικών αναγκών και διεκδικήσεων.   
 
Σε καθηµερινή γλώσσα αυτό σηµαίνει απλώς να προσπαθήσουµε να εντάξουµε 
(µάλλον να προσθέσουµε) στην οργάνωση τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία του κινή-
µατος και να µεγιστοποιήσουµε το φάσµα της οργάνωσης από την άποψη του 
πεδίου στο οποίο απευθύνεται. Αλλά ο ρόλος της οργάνωσης είναι να επεξεργά-
ζεται τα συµπεράσµατα και να διαµορφώνει τις διεκδικήσεις γιατί εκτός κι’ αν κά-
νουµε λάθος το κίνηµα του ∆εκέµβρη δεν παρήγαγε καµιά πρωτότυπη διεκδίκη-
ση.  
 
Τι έκανε η επαναστατική αριστερά; Χωρίς να µελετήσει το κίνηµα και την κατά-
σταση της εργατικής τάξης, «Η επαναστατική και η αντικαπιταλιστική Αριστε-
ρά έδωσε από την πρώτη στιγµή την µάχη για να αναπτυχθεί αυτό το µεγά-
λο ρεύµα, προβάλλοντας τον προσανατολισµό «να πέσει η κυβέρνηση των 
δολοφόνων και η πολιτική της» και στηρίζοντας χωρίς όρους τη νεολαιίστικη 
εξέγερση. Με τις µαζικές διαδηλώσεις από το πρώτο βράδυ του φόνου, τα καλέ-
σµατα για συνέχιση των µαζικών διαδηλώσεων, µε τη στήριξη των φοιτητικών κα-
ταλήψεων, µε την επιλογή της να µην επιτρέψει στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
της ΓΣΕΕ να µαταιώσει την πορεία της πανεργατικής απεργίας στις 10 του ∆ε-
κέµβρη.» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπ.π.)  
  
Μα το κίνηµα του ∆εκέµβρη δεν έβαλε κανένα αίτηµα για ανατροπή της κυβέρνη-
σης ούτε και η επαναστατική αριστερά διευκρίνισε µε τι θα πρέπει ν’ αντικαταστα-
θεί η κυβέρνηση την οποία θα ρίξει µε τα παχιά λόγια. Ασφαλώς η κυβέρνηση 
ήταν προσχεδιασµένο να πέσει εκλογικά και ν’ αντικατασταθεί από τη κυβέρνηση 
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Παπανδρέου που θα ερχόταν για να περάσει τα αντιλαϊκά µέτρα και ν’ «αντιµε-
τωπίσει την κρίση του χρέους και τη βαθειά κρίση του Ελληνικού καπιταλισµού.  
 
Αλλά απέναντι σ’ όλα αυτά η επαναστατική αριστερά επέδειξε µια πρωτοφανή 
αφέλεια. Ενώ τα καλέσµατα για συνέχιση των διαδηλώσεων ήταν σωστά όσο και 
η επιλογή της για τη 10η του ∆εκέµβρη το ερώτηµα είναι ποια ρεαλιστική θέση 
έχει το αίτηµα να πέσει η κυβέρνηση όταν η κατάσταση δεν είναι καν επαναστα-
τική και όταν το κίνηµα δεν έχει συντονισθεί µε τα ∆εκεµβριανά.  
 
Αν οι εργατικοί και αγροτικοί αγώνες είχαν συντονισθεί προηγούµενα, αν υπήρχε 
το υπόβαθρο για απεργιακές εξεγέρσεις και το κίνηµα είχε κατορθώσει µερικά ν’ 
αποσπασθεί από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, τότε το κίνηµα του ∆εκέµβρη 
θα µπορούσε να ήταν η αιτία µιας γενικότερης εξέγερσης που θα δικαιολογούσε 
το αίτηµα της ανατροπής της κυβέρνησης (πχ προκήρυξη της ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος, 
18/12/2008). ∆ιαφορετικά, κάτω από τις σηµερινές συνθήκες ένα τέτοιο αίτηµα 
είναι γελοίο και αφελές και δεν λαµβάνεται στα σοβαρά από κανέναν.  
 
Οι ονειροφαντασίες συνεχίζονται όταν γράφονται πράγµατα όπως τα εξής: «Ό-
µως, καθόλου δεδοµένο δεν είναι ότι ο καπιταλισµός θα ξεπεράσει σχετικά σύ-
ντοµα τη βαθιά κρίση, ειδικά από τη στιγµή που είναι ολοφάνερο ότι έχουµε µπει 
σε µια περίοδο πραγµατικών κοινωνικών εκρήξεων. Από τους δρόµους της Αθή-
νας µέχρι τη Βαλτική, οι δρόµοι γεµίζουν από την οργή των εργαζοµένων και της 
νεολαίας» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπ.π.).  
 
Άλλο πράγµα είναι οι εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισµού και άλλο πράγµα 
είναι οι κοινωνικές εκρήξεις που θα ρίξουν µάλιστα τον καπιταλισµό «σχετικά σύ-
ντοµα». Η ταύτιση των δυο είναι ασφαλώς µια ιεχωβίτικη αντίληψη που διαψεύ-
δεται από τον ίδιο της τον εαυτό: «Εάν δεν βγει αποφασιστικά στο προσκήνιο το 
εργατικό κίνηµα µε ταξική αντικαπιταλιστική γραµµή, οι συνέπειες θα είναι δραµα-
τικές πάνω στους εργαζόµενους και τη νεολαία, που θα κληθούν να πληρώσουν 
τον βαρύ λογαριασµό της κρίσης» διαβάζουµε στην επόµενη κιόλας γραµµή του 
κειµένου. Μα αν το εργατικό κίνηµα δεν έχει βγει στο προσκήνιο, τότε δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να µιλάµε για πραγµατικές κοινωνικές εκρήξεις!  
 
Μπορεί να υπάρχουν κινήµατα, αυθόρµητα ή όχι, αλλά τα κινήµατα αυτά δεν έ-
χουν άµεση συσχέτιση µε την εργατική τάξη και την πρωτοπορία της και µε την 
έννοια αυτή είµαστε σε µια εποχή βαθιάς κρίσης του καπιταλισµού αλλά και βα-
θιάς κρίσης του ίδιου του εργατικού κινήµατος. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσει 
η Αριστερά, τότε πραγµατικά δεν υπάρχει καµιά ελπίδα για τη συγκρότηση µιας 
οργάνωσης της εργατικής τάξης ή για τη συνέχεια των κινηµάτων και την ποιοτι-
κή τους µεταµόρφωση σε κινήµατα µε αντικαπιταλιστικό προσανατολισµό στο 
πλευρό των κινηµάτων της εργατικής τάξης και της αγροτιάς.  
 
Συµφωνούµε πως  
 
«[η] πραγµατική διέξοδος βρίσκεται µέσα από την πάλη των εργαζοµένων, της νεολαίας, 
των αγροτών, για την ανατροπή της επίθεσης του κεφαλαίου και της προσπάθειας καπιτα-
λιστικής εξόδου από την κρίση, της κυβέρνησης της Ν∆ αλλά και συνολικά της πολιτικής 
που σήµερα προωθούν η Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΕ» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπ.π.) αλλά το 
πραγµατικό ζήτηµα είναι µε ποιους συγκεκριµένους τρόπους υλοποιείται η διέξο-
δος αυτή. ∆ιερωτάται κανείς αν οι προθέσεις είναι ειλικρινείς. Για παράδειγµα, 
σωστά κριτικάρεται η συντηρητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά το ενδεχόµενο µιας 
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται κεντρο-αριστερή λύση, χωρίς καν 
εισαγωγικά. Από την άλλη προτείνονται τα εξής µέτρα: 
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«Ενίσχυση της αυτοοργάνωσης των εργαζοµένων: Κέντρο λήψης των αποφάσεων πρέπει 
να είναι η βάση, οι συνελεύσεις, έτσι ώστε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι να έχουν στα χέρια τους 
τον έλεγχο των αγώνων και των κινητοποιήσεων. Να αξιοποιήσουµε µορφές όπως τα συ-
ντονιστικά και οι επιτροπές αγώνα µε πραγµατικά δηµοκρατική λειτουργία για να ενισχύε-
ται η ενεργή συµµετοχή και δραστηριοποίηση των ίδιων των εργαζοµένων, µε βάση το επί-
πεδο συνείδησής τους. Να οργανωθούν λαϊκές συνελεύσεις και πρωτοβουλίες συσπείρωσης 
στις γειτονιές και τους κοινωνικούς χώρους για την ενοποίηση των πολλών διαφορετικών 
ρευµάτων αντίστασης (…) Να απευθυνθούµε επίµονα, συστηµατικά και ενωτικά στη βάση 
των εργαζοµένων, για την άνοδο της αυτοπεποίθησής τους, ενάντια στη διαίρεση και ηττο-
πάθεια που καλλιεργούν τόσο οι εκπρόσωποι του υποταγµένου συνδικαλισµού όσο και τα 
κόµµατα της ρεφορµιστικής αριστεράς. Να οικοδοµήσουµε ενωτικές ταξικές αντικαπιταλι-
στικές συσπειρώσεις σε κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής µε την κυρίαρχη πολιτική» 
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπ.π).  
 
Εδώ ασφαλώς έχουµε δυο διαφορετικές λογικές. Από τη µια η λογική των συνι-
στωσών του ΣΥΡΙΖΑ είναι να απευθυνθούν στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη 
λογική, αυτή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είναι σωστή στην αρχή της. Απευθύνεται στην ίδια 
τη βάση του εργατικού και λαϊκού κινήµατος και προσπαθεί να ενοποιήσει τα δι-
αφορετικά ρεύµατα αντίστασης «µε βάση το επίπεδο συνείδησής τους». Είναι η 
πολιτική µε βάση «ενωτικές ταξικές αντικαπιταλιστικές συσπειρώσεις» που ασφα-
λώς εφαρµόστηκε ευρύτατα από τα µέσα ή τα τέλη της δεκαετίας του ’80, δηλαδή 
εδώ και τριάντα χρόνια. Στην πράξη αποδείχτηκε επιτυχής σ’ αυτή ή στην άλλη 
περίπτωση αλλά ποτέ δεν οδήγησε σε µια ενοποίηση αυτών των «συσπει-
ρώσεων». Το πεδίο δράσης µιας «συσπείρωσης» είναι περιορισµένο από τη 
φύση της και αναγκαστικά έχει χρονικό ορίζοντα. Όταν εξαντλείται ο χρονικός 
ορίζοντας της µιας «συσπείρωσης» µπορεί να ξεκινά ή να βρίσκεται στο µέσο 
του ο χρονικός ορίζοντας µιας άλλης, µε αποτέλεσµα ο συντονισµός και η ενο-
ποίηση να είναι αδύνατη.  
 
∆εν είναι στις προθέσεις µας να διαφωνήσουµε ότι χρειάζεται «πραγµατικά δηµο-
κρατική λειτουργία για να ενισχύεται η ενεργή συµµετοχή και δραστηριοποίηση 
των ίδιων των εργαζοµένων, µε βάση το επίπεδο συνείδησής τους» ούτε και να 
διαφωνήσουµε για τον σχετικό ρόλο των «συσπειρώσεων». Αλλά αν η συµµετο-
χή και η δράση των εργαζοµένων γίνει «µε βάση το επίπεδο συνείδησής τους» 
δεν θα έχουµε επιτύχει τίποτε αν συµφωνούµε πως η εργατική τάξη και το κίνηµά 
της είναι κατακερµατισµένα, το δε τρέχον επίπεδο της εργατικής τάξης κατά µέ-
σον όρο δεν ξεφεύγει από τα όρια της περιορισµένης συνδικαλιστικής διεκδίκη-
σης και του οικονοµισµού.  
 
Ο κατακερµατισµός και η κατάσταση του εργατικού κινήµατος στη χώρα µας αλ-
λά και σχεδόν σε διεθνές επίπεδο σηµαίνουν µόνο ότι η εργατική τάξη δεν έχει 
ξεφύγει από τις αυταπάτες της σχετικά µε το καπιταλιστικό σύστηµα, τις αυταπά-
τες της σχετικά µε τη σοσιαλδηµοκρατία ή τη λεγόµενη «κεντροαριστερά» και τις 
αυταπάτες της για τον ρόλο του κράτους.  
 

Για τον ρόλο της νεολαίας ο Τρότσκυ έγραφε το 1932:  

«Πρώτα και κύρια πρέπει να καταλάβετε ότι οι φοιτητές δεν αποτελούν µια ξεχωριστή και 
ενοποιηµένη οµάδα µέσα στην κοινωνία. Ανήκουν σε διάφορες οµάδες και η πολιτική τους 
συµπεριφορά ανταποκρίνεται πλήρως στην επικρατέστερη από τις διάφορες αυτές οµάδες 
στην κοινωνία. Μερικοί φοιτητές είναι ριζοσπαστικά προσανατολισµένοι. Αλλά από αυτούς 
µόνο ένας πολύ µικρός αριθµός µπορεί να κερδηθεί στο επαναστατικό κόµµα. Το γεγονός 
είναι ότι πολύ συχνά ο ριζοσπαστισµός είναι µια νεανική αρρώστια ανάµεσα σ’ αυτούς που 
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στην πραγµατικότητα είναι µικροαστοί φοιτητές. Υπάρχει µια γαλλική παροιµία: "Πριν τα 
τριάντα επαναστάτης, µετά τα τριάντα αχρείος". (…)  

»Το νεαρό άτοµο νιώθει πάντα ανικανοποίητο στην κοινωνία που ζει -πάντα νοµίζει ότι 
µπορεί να τακτοποιήσει τα πράγµατα καλύτερα απ' ότι οι µεγαλύτεροί του. Έτσι η νεολαία 
αισθάνεται πάντα ότι είναι προοδευτική- αλλά το τι καταλαβαίνει µε την πρόοδο διαφέρει 
λιγάκι. (…) Εδώ έχουµε την πραγµατική ψυχολογική κινητήρια δύναµη. Οι νέοι 
αισθάνονται αποκλεισµένοι. Οι µεγαλύτεροι έχουν καταλάβει όλο το χώρο, και οι νέοι δεν 
µπορούν να βρουν ένα διέξοδο για τις ικανότητες τους. Είναι πολύ δυσαρεστηµένοι απλά 
γιατί δεν κάθονται οι ίδιοι στη θέση του οδηγού. Αλλά µόλις καθήσουν εκεί, τελειώνει και ο 
ριζοσπαστισµός τους» (Λ. Τρότσκυ, «Νέοι µελετήστε πολιτική», έκδ. «Νέων Σοσια-
λιστών», Αθήνα 1986).  

Χωρίς τη µελέτη του µαρξισµού και της επαναστατικής θεωρίας, η ανάδειξη ενός 
επαναστατικού κινήµατος από τις πρόσκαιρες εξεγέρσεις της νεολαίας και άλλων 
στοιχείων δεν µπορεί να έχει διάρκεια και συνέχεια. Ούτε και έχει νόηµα να µην 
αναλύουµε µε ακρίβεια τη ταξική συγκρότηση των στοιχείων κάθε εξέγερσης, 
όπως για παράδειγµα του ∆εκέµβρη. Το γεγονός ότι «πολύ συχνά ο ριζοσπαστισµός 
είναι µια νεανική αρρώστια ανάµεσα σ’ αυτούς που στην πραγµατικότητα είναι µικροαστοί 
φοιτητές», και ότι µικροαστικά στοιχεία µπορεί να συµµετέχουν ή ακόµα και να 
δίνουν τον γενικό τόνο δεν µας επιτρέπεται να το παραβλέπουµε αν θέλουµε να 
έχουµε επαφή µε την πραγµατικότητα.  
 
Η γενική κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού δεν είναι ένα νέο φαινόµενο. Αυτό 
το ήξεραν οι Μαρξ και Έγκελς στην εποχή τους και το ξέρουµε κι’ εµείς σήµερα. 
Οι επιµέρους και συγκεκριµένες εκδηλώσεις της γενικής αυτής κρίσης είναι που 
µας ενδιαφέρουν άµεσα. Σαφέστατα η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου 
συµπύκνωσε ένα κύµα αντίδρασης που οφείλεται στον αποκλεισµό της νεολαίας, 
το γεγονός ότι «οι νέοι δεν µπορούν να βρουν ένα διέξοδο για τις ικανότητες τους», την 
πρωτοφανή ανεργία, και το χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο της µεταπολεµικής επο-
χής όπως υλοποιείται στο φαινόµενο της γενιάς των 700 ευρώ, των συνταξιού-
χων των 500 ευρώ, την ελαστική απασχόληση που ανεβάζει κατακόρυφα τα πο-
σοστά υπεραξίας και την απόλυτη και σχετική εκµετάλλευση των εργαζοµένων.  
 
Αυτή είναι η αντικειµενική κατάσταση. Αλλά απέναντι στην κατάσταση αυτή ούτε 
η εργατική τάξη έχει δώσει µέχρι στιγµής µια σοβαρή και αγωνιστική απάντηση. 
Το ΚΚΕ για παράδειγµα λέει ότι µε τα αντιλαϊκά µέτρα ο κόσµος έπρεπε να έχει 
βγει στους δρόµους, αλλά το ΚΚΕ δεν έχει κάνει τίποτα, συνειδητά, για να µην 
κατέβει ο κόσµος στους δρόµους. Κατέβηκε λοιπόν η νεολαία µε αφορµή τη δο-
λοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Το ΚΚΕ, ασφαλώς, στάθηκε αρνητικά απέ-
ναντι στην εξέγερση αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδιπλώθηκε γρήγορα.  
 
Μέχρι τον Απρίλη του 2010, που συνεχίζεται η δίκη Κορκονέα, η υπόθεση έχει 
πρακτικά ξεχαστεί και δεν αξιοποιείται ούτε από την επαναστατική αριστερά. Η 
επαναστατική αριστερά δεν αξιοποιεί παραπέρα την υπόθεση της ∆εκεµβριανής 
εξέγερσης ακριβώς γιατί δεν µπόρεσε να έχει άµεσα οφέλη από την εξέγερση. 
∆εν είχε µπροστά της µια εξέγερση που να µπορεί ν’ απορροφηθεί µε σχετική 
ευκολία ούτε από τις ιδεολογικές της οριοθετήσεις ούτε από τα οργανωτικά της 
σχήµατα, ούτε και από τις ταχτικές και στρατηγικές της προτάσεις. Αυτό δεν ση-
µαίνει ότι η ∆εκεµβριανή εξέγερση ξεπέρασε τον Μαρξισµό, αλλά ότι δεν τον άγ-
γιξε καν, ούτε στις προγραµµατικές του θέσεις ούτε ασφαλώς και στην ουσία του. 
 
Έχει καταντήσει κοινοτοπία ν’ ακούει κάποιος ότι πρέπει να ενσωµατώσουµε ή 
να «λάβουµε υπόψη» τα «νέα κινήµατα» (γυναίκες, οικολογία, κλπ). ∆εν υπάρχει 
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αντίρρηση πάνω σ’ αυτό. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτό σηµαίνει να υποτά-
ξουµε το µαρξιστικό πρόγραµµα στα νέα κινήµατα, που γεννούν οι βαθιές αντι-
φάσεις του καπιταλισµού. Μια  «αριστερά των κινηµάτων» πχ όπως την προτεί-
νει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά µια αριθµητική λογική αθροίσµατος όλων των δυνά-
µεων που είναι στο κέντρο ή λίγο πιο αριστερά απ’ το ΠΑΣΟΚ. Αλλά µε τέτοιους 
όρους δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια οργάνωση της Αριστεράς. Όλα τα 
«νέα κινήµατα» ανάγονται στις αντιφάσεις του καπιταλισµού. Αν δεν υπάρξει µια 
προγραµµατική απάντηση στην ανατροπή του καπιταλισµού (ταχτικά και στρατη-
γικά) κανένα απ’ αυτά τα κινήµατα δεν θα είναι βιώσιµο από µόνο του και φυσικά 
κανένα απ’ αυτά δεν πρόκειται και δεν µπορεί να ενταχθεί στη λογική της οργά-
νωσης της Αριστεράς. 
 
Φυσικά δεν εννοούµε ν’ αποκλείσουµε τα νέα κινήµατα, στον βαθµό που είναι 
καν τέτοια. Για να κάνουµε τη διατύπωσή µας κάπως πιο εύπεπτη, δεν εννοούµε 
ούτε καν να αποκλείσουµε τα ζητήµατα που θέτουν αυτά τα κινήµατα, όλα τα ζη-
τήµατα. Αλλά πρέπει να τα εντάξουµε στο ενιαίο πλαίσιο της θεωρίας του Μαρξ 
και του Λένιν. Στην εποχή µας ακούσαµε συχνά ότι πρέπει ν’ «αναθεωρήσουµε» 
τον Τρότσκυ, τον Λένιν, τον Στάλιν, τον Μάο Τσε-Τούνγκ κλπ. Ως ποιο βαθµό; 
 

«Υπάρχουν άλλοι, λιγότερο συνεπείς, αλλά πιο πολλοί, που, αντίθετα, λένε: «πρέπει να 
επιστρέψουµε από τον Μπολσεβικισµό στο Μαρξισµό». Πώς; Σε ποιόν Μαρξισµό; Πριν ο 
Μαρξισµός «χρεοκοπήσει» µε την µορφή του Μπολσεβικισµού, είχε ήδη καταρρεύσει µε τη 
µορφή της Σοσιαλδηµοκρατίας. Τότε το σύνθηµα «Πίσω στο Μαρξισµό» σηµαίνει ένα 
πήδηµα πάνω από τις περίοδες της ∆εύτερης και της Τρίτης ∆ιεθνούς... στην Πρώτη 
∆ιεθνή; Αλλά και αυτή χρεοκόπησε στον καιρό της. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, µπαίνει 
ζήτηµα επιστροφής... στα «Άπαντα» των Μαρξ και Έγκελς.  

» Μπορεί κανείς να κάνει το ηρωικό αυτό πήδηµα χωρίς να αφήσει το γραφείο του και 
ακόµα δίχως να βγάλει τις παντούφλες του. Αλλά πώς µπορούµε να πάµε από τους κλασι-
κούς µας (ο Μαρξ πέθανε το 1883, ο Έγκελς το 1895) στα καθήκοντα της νέας εποχής, 
παραλείποντας αρκετές δεκαετίες θεωρητικών και πολιτικών αγώνων, και ανάµεσά τους 
τον Μπολσεβικισµό και την Οχτωβριανή Επανάσταση; Κανείς απ’ αυτούς που προτείνουν 
να απαρνηθούµε τον Μπολσεβικισµό, σαν µια ιστορικά «χρεοκοπηµένη» τάση, δεν µας 
υπόδειξε κάποιον άλλο δρόµο. Έτσι, το ζήτηµα περιορίζεται σε µια απλή σύσταση για 
µελέτη του Κεφαλαίου. ∆εν έχουµε καµιά αντίρρηση γι’ αυτό. Αλλά και οι Μπολσεβίκοι 
µελέτησαν το Κεφάλαιο και µάλιστα όχι πρόχειρα. Όµως, αυτό δεν εµπόδισε τον εκφυλισµό 
του σοβιετικού κράτους και το στήσιµο των ∆ικών της Μόσχας. Τότε τι πρέπει να κάνου-
µε;» (Λ. Τρότσκυ, «Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός», εκδ. «Αλλαγή», Αθήνα 
1985).  

Η απάντηση στο «τι πρέπει να κάνουµε» του Τρότσκυ δεν έχει δοθεί µε σαφή και 
συνεπή τρόπο από κανέναν και το ίδιο το ερώτηµα δεν σταµατά να επανέρχεται. 
Την απάντηση µας τη δίνει ο ίδιος ο Τρότσκυ το 1937: 
 
«[Τ]ο Μπολσεβίκικο Κόµµα στάθηκε ικανό να κατευθύνει την µεγαλειώδη «πρακτική» 
δουλειά του µόνο γιατί φωτίζονταν όλα του τα βήµατα από τη θεωρία. Ο Μπολσεβικισµός 
δεν δηµιούργησε αυτή τη θεωρία: του την πρόσφερε ο Μαρξισµός. Αλλά ο Μαρξισµός είναι 
η θεωρία της κίνησης, κι όχι της στασιµότητας. Μόνο γεγονότα τροµακτικής ιστορικής κλί-
µακας µπορούν να εµπλουτίσουν την ίδια τη θεωρία. Ο Μπολσεβικισµός έκανε µια ανεκτί-
µητη συνεισφορά στο Μαρξισµό, µε τις αναλύσεις του για την ιµπεριαλιστική εποχή σαν 
µια εποχή των πολέµων και των επαναστάσεων, για την αστική δηµοκρατία στην εποχή της 
παρακµής του καπιταλισµού, για τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην γενική απεργία και 
την εξέγερση, για το ρόλο του Κόµµατος, των Σοβιέτ και των συνδικάτων στην περίοδο της 
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προλεταριακής επανάστασης, µε την θεωρία του τού σοβιετικού κράτους, της µεταβατικής 
οικονοµίας, του φασισµού και του βοναπαρτισµού στην εποχή της καπιταλιστικής παρακ-
µής και, τέλος, µε την ανάλυσή του τού εκφυλισµού του ίδιου του Μπολσεβίκικου Κόµµα-
τος και του σοβιετικού κράτους» («Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός», όπ.π). 
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3. Η ∆ράση της Αριστεράς 
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στο επίκεντρο της δράσης της Αριστεράς πρέπει να 
βρίσκονται οι εργατικές οργανώσεις και τα σωµατεία. Αυτός είναι ο πραγµατικός 
πυρήνας απ’ τον οποίο πρέπει να ξεκινήσει κάθε σοβαρή δραστηριότητα. Αλλά 
µια οργάνωση της Αριστεράς χρειάζεται µια εργατική βάση, ενώ η εργατική βάση 
είναι ασταθής και κατακερµατισµένη και µπορεί να συγκροτηθεί µόνο σε συνάρ-
τηση µε µια επαναστατική, ταξική οργάνωση. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος στον 
οποίο φαίνεται να έχει περιπέσει µεγάλο µέρος της συλλογιστικής της επαναστα-
τικής αριστεράς. Χωρίς αµφιβολία το κίνηµα του ∆εκέµβρη θα µπορούσε να είχε 
σταθεί αφορµή µιας γενικότερης ανασυγκρότησης. ∆εν αρνούµαστε ότι µια τέτοια 
ανασυγκρότηση της επαναστατικής αριστεράς έγινε εν µέρει,  αλλά προφανώς 
δεν ήταν επαρκής. Στη δίκη για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου που 
προκάλεσε το κίνηµα του ∆εκέµβρη (και όλοι έτρεξαν να δουν τη συµπύκνωση 
των αντιφάσεων του παγκόσµιου καπιταλισµού) και γίνεται στην Άµφισσα τούτες 
τις µέρες, η επαναστατική αριστερά δεν έχει λόγο ή παρουσία –ίσα ίσα η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ετοιµάζεται το Μάη για τη συνδιάσκεψή της, τις «µέρες Μαρξισµού» 
στην ΑΣΟΕΕ κλπ.  
 
Η ίδια η ∆ίκη θα έπρεπε και θα µπορούσε να γίνει µια νέα αφετηρία αγώνων που 
σε συνδυασµό µε την αντικαπιταλιστική πάλη ενάντια στον «Μηχανισµό Στήρι-
ξης» της ΕΕ και τα αντιλαϊκά µέτρα να οδηγήσουν σε µια επανασυγκρότηση της 
Αριστεράς πάνω σε µια επαναστατική µαρξιστική κατεύθυνση. Αντί αυτού το κί-
νηµα του ∆εκέµβρη αφήνεται να εκπνεύσει (πράγµα που έχει ήδη γίνει αντικειµε-
νικά) χωρίς παραπέρα εκµετάλλευση, χωρίς ν’ αποτελέσει βάση για παραπέρα 
οργάνωση και επαναδιαµόρφωση των αντιλήψεων. Απ’ την άποψη αυτή έγινε 
φανερό πόσο κούφια και ανόητα ήταν τα συνθήµατα «να πέσει η κυβέρνηση των 
δολοφόνων» κλπ.  
 
Αντίθετα συνθήµατα όπως «φορολογήστε τους πλούσιους» είναι σε µεγαλύτερη 
αρµονία µε την τρέχουσα πραγµατικότητα του κινήµατος. Ακόµη και συνθήµατα 
όπως «φέρτε πίσω τα κλεµµένα» ή «δίκες και καταδίκες για όλους τους κλέφτες 
και καταχραστές» είναι πολύ πιο λογικά. Αν δεν ξεκινήσει κανείς από τέτοια συν-
θήµατα για να καταλήξει στην αναγκαιότητα της ταξικής αντικαπιταλιστικής πάλης 
και κάνει το αντίστροφο, είναι καταδικασµένος σε αποτυχία και δεν θα θεωρηθεί 
παρά γραφικός, φαντασιόπληκτος και ονειροπαρµένος. Εξίσου γραφικά είναι και 
συνθήµατα του τύπου «διαγράψτε το χρέος».  
 
Ο απλός πολίτης είναι λογικό να ρωτήσει: «Αν το κάνει αυτό µια αστική κυβέρνη-
ση δεν θα βυθίσουµε τη χώρα στη φτώχεια οριστικά; ∆εν θ’ αναγκαστούµε να 
πουλήσουµε όχι µόνο το χρυσό µας αλλά και τα µαχαιροπήρουνα µας για να 
µπορέσουµε να επιβιώσουµε; ∆εν θα γυρίζαµε πάλι στη δραχµή µε ισοτιµία 1 ευ-
ρώ προς 1.000 ή 10.000 δραχµές;» Τι θα είχε ν’ απαντήσει σ’ αυτό το λογικό ε-
ρώτηµα ο ευφάνταστος και ονειροπαρµένος «υπερεπαναστάτης» µας, µας είναι 
εντελώς άγνωστο γιατί δεν υπάρχει καµιά απάντηση.  
 
Ο Μαρξ έγραφε σχετικά: «Το δηµόσιο χρέος γίνεται ένας από τους πιο δραστικούς µο-
χλούς της πρωταρχικής συσσώρευσης. Σαν µε µαγικό ραβδί προικίζει το µη παραγωγικό 
χρήµα µε παραγωγική δύναµη και το µετατρέπει έτσι σε κεφάλαιο, χωρίς νάναι υποχρεω-
µένο να εκτεθεί στους κόπους και στους κινδύνους που είναι αχώριστοι από τη βιοµηχανι-
κή µα ακόµα κι από την τοκογλυφική τοποθέτηση. Οι πιστωτές του δηµοσίου στην πραγµα-
τικότητα δεν δίνουν τίποτα, γιατί το ποσό που δανείζουν µετατρέπεται σε κρατικά ευκολο-
µεταβιβάσιµα χρεώγραφα, που στα χέρια τους εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως θα λει-
τουργούσαν αν ήταν ισόποσο µετρητό χρήµα. Άσχετα όµως και από την τάξη των αργόσχο-
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λων εισοδηµατιών που δηµιουργείται µ’ αυτό τον τρόπο και τον αυτοσχέδιο πλούτο των 
χρηµατιστών που παίζουν το ρόλο του µεσίτη ανάµεσα στην κυβέρνηση και το έθνος –
καθώς και των φοροενοικιαστών, των εµπόρων, των ιδιωτών εργοστασιαρχών, που µια 
καλή µερίδα κάθε κρατικού δανείου τους προσφέρει την υπηρεσία ενός κεφαλαίου πεσµέ-
νου από τον ουρανό– το δηµόσιο χρέος έχει δηµιουργήσει τις µετοχικές εταιρείες, το εµπό-
ριο µε συναλλάξιµες αξίες όλων των ειδών, την επικαταλλαγή, µε δυο λόγια: το παιχνίδι 
στο χρηµατιστήριο και τη σύγχρονη τραπεζοκρατία». (Κ. Μαρξ, «Το Κεφάλαιο», Τόµος 
Α, σ. 779, εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1978). 
 
Έτσι λοιπόν «το δηµόσιο χρέος έχει δηµιουργήσει τις µετοχικές εταιρείες, το εµπόριο µε 
συναλλάξιµες αξίες όλων των ειδών (…) το παιχνίδι στο χρηµατιστήριο και τη σύγχρονη 
τραπεζοκρατία ». Αλλά, θα συµπληρώναµε, οι χρηµαταγορές και το τραπεζιτικό  
κεφάλαιο έδωσαν νέα ώθηση στο δηµόσιο χρέος µαζί µε τις ανάγκες του κρά-
τους. Στη εποχή του ιµπεριαλισµού αυτό είναι αναπόφευκτοι και πραγµατικά η 
µόνη «πίστη» που έχει το κεφάλαιο είναι η εµπορική και τραπεζική πίστη όπως 
έλεγε ο Μαρξ.  
  

Ωστόσο ο φαύλος κύκλος στον οποίο φαίνεται να έχει περιπέσει µεγάλο µέρος 
της συλλογιστικής της επαναστατικής αριστεράς (κίνηµα και οργάνωση) µπορεί 
να σπάσει µόνο µε ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα και µε συνειδητή δουλειά στην 
εργατική τάξη, την αγροτιά και τη νεολαία. Αυτή φαίνεται σαν µια αυτονόητη πρα-
κτική αλλά αν το πρόγραµµα της επαναστατικής αριστεράς δεν αντιµετωπίζεται 
απ’ την εργατική τάξη σαν διαφορετικό από εκείνο του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, τότε 
αυτό σηµαίνει πως δεν είναι και δεν έχει καµιά πιθανότητα επιτυχίας. Η επανα-
στατική αριστερά δεν µπορεί να έχει την ίδια πολιτική και το ίδιο πρόγραµµα µ’ 
εκείνο του ΚΚΕ.  

Το πρόγραµµά της πρέπει να αναδιαµορφωθεί πάνω στις αρχές του επαναστα-
τικού µαρξισµού, ν’ αποτελέσει ένα Μεταβατικό Πρόγραµµα ∆ιεκδικήσεων µε κα-
τεύθυνση τον σοσιαλισµό και να πείσει ότι τόσο το πρόγραµµα όσο και οι πολιτι-
κές υλοποίησής του δεν έχουν καµιά σχέση µε το πρόγραµµα και τις πολιτικές 
του ΚΚΕ. Ας πάρουµε για παράδειγµα την πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για «µόνιµη 
και σταθερή δουλειά για όλους και σταθερό 5ηµερο-7ωρο-35ωρο» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
όπ.π.). Σε τι διαφοροποιείται από την πρόταση του ΚΚΕ; Η αντίστοιχη µεταβατι-
κή διατύπωση θα έπρεπε να είναι «µείωση των ωρών δουλειάς χωρίς µείωση 
των πραγµατικών αµοιβών και δουλειά για όλους».  

Πως γίνεται «µόνιµη δουλειά για όλους» διατηρώντας το «5-7-35» ή ακόµα και το 
«5-8-40» ή «6-8-48»; Ασφαλώς είναι δουλειά του καπιταλισµού να διατηρεί τον 
εφεδρικό στρατό εργασίας για να µπορεί σε εποχές όπως η σηµερινή να µειώνει 
τις ονοµαστικές αµοιβές, και όχι απλά τις πραγµατικές όπως γινόταν παραδοσια-
κά, αλλά αυτό ίσα - ίσα σηµαίνει πως µια διεκδίκηση του τύπου «µόνιµη και στα-
θερή δουλειά για όλους και σταθερό 5ηµερο-7ωρο-35ωρο» δεν µπορεί να είναι 
µεταβατική!  

Σαν ένα άλλο παράδειγµα έχουµε: «Ενιαίο 12χρονο Σχολείο χωρίς διαχωρισµούς 
και σε γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Πάλη ενάντια στο σχολείο της αγο-
ράς, των ταξικών φραγµών, της απόρριψης και της λεηλασίας του ελευθέρου 
χρόνου των µαθητών. Κατάργηση της βάσης του 10». Φυσικά, δεν γίνεται λόγος 
για κατάργηση των εξετάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήµια, δεν γίνεται λόγος 
για το ότι φτωχοί και πλούσιοι διεκδικούµε να έχουν «δωρεάν παιδεία» και ότι 
διεκδικούµε «δηµόσια παιδεία» αλλά παρόλα αυτά παλεύουµε ενάντια στο σχο-
λείο της αγοράς! Με τέτοιες ανοησίες δεν είναι δυνατόν να σταθεί κανένα επανα-
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στατικό πρόγραµµα και δεν πρόκειται να πείσει κανέναν λογικό άνθρωπο ότι εδώ 
υπάρχει όχι επαναστατικός µαρξισµός αλλά ούτε καν συγκροτηµένη σκέψη.  

Άλλοι πάλι προτείνουν σαν «πλαίσιο συζήτησης» προτάσεις όπως «την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας µε βάση τις ανάγκες του εργαζόµενου 
λαού και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας» (Κοµµουνιστική Ανανέωση, 
Θέσεις ενόψει της Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 27-28/3/2010) συνεχίζοντας 
τις καλύτερες παραδόσεις της «λαϊκής δηµοκρατίας», της «θεωρίας των σταδί-
ων» και άλλων τέτοιων µεγαλοφυών προγραµµατικών κατασκευών του σταλινι-
σµού.   

Επίσης, δεν µπορεί πχ να διεκδικεί κανείς ταυτόχρονα µεγαλύτερη φορολογία 
των τραπεζιτών και απαλλοτρίωση του τραπεζικού συστήµατος χωρίς αποζηµί-
ωση. Όποιος διεκδικεί και τα δυο ή δεν ξέρει τι του γίνεται ή συνειδητά παραθέτει 
αποσπάσµατα και συνθήµατα που έχει αντιγράψει δεξιά κι’ αριστερά χωρίς και 
πάλι να καταλαβαίνει τι του γίνεται.  
 
Το 1939 ο Τρότσκυ έγραφε:  
 
«Ο Έγκελς έγραφε κάποτε ότι ο Μαρξ και αυτός έµειναν όλη τους τη ζωή στη µειοψηφία 
και «ένιωθαν περίφηµα» έτσι. Οι περίοδες όπου το κίνηµα της καταπιεζόµενης τάξης υψώ-
νεται στο επίπεδο των γενικών καθηκόντων της επανάστασης, αποτελούν τις σπανιότερες 
εξαιρέσεις στην ιστορία. Πολύ πιο συχνές από τις νίκες είναι οι ήττες των καταπιεζοµένων. 
Ύστερα από κάθε ήττα έρχεται µια µακριά περίοδος αντίδρασης που ρίχνει τους επαναστά-
τες πίσω σε µια κατάσταση σκληρής αποµόνωσης. Σε τέτοιες περίοδες, οι ψευτοεπαναστά-
τες, οι «ιππότες της µιας ώρας», όπως λέει ένας ρώσος ποιητής, ή προδίνουν ανοιχτά την 
υπόθεση των καταπιεζοµένων ή ψάχνουν να βρουν µια φόρµουλα σωτηρίας που θα τους ε-
πιτρέψει να αποφύγουν τη ρήξη µε κάποιο από τα στρατόπεδα. Στην εποχή µας είναι αδια-
νόητο να βρεις µια συµφιλιωτική φόρµουλα στη σφαίρα της πολιτικής οικονοµίας ή της 
κοινωνιολογίας –οι ταξικές αντιφάσεις έχουν οριστικά ανατρέψει τη φόρµουλα «αρµονίας» 
των φιλελεύθερων και των δηµοκρατών ρεφορµιστών» (Λ. Τρότσκυ, «Η ηθική τους και 
η ηθική µας», εκδ. «Παρασκήνιο», Αθήνα 2000). 
 
Στη σηµερινή εποχή όπου η κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού είναι βαθιά και 
προφανής, δεν υπάρχουν ούτε φόρµουλες σωτηρίας, ούτε εύκολες νίκες, ούτε 
φυσικά κάποια «αρµονία» ανάµεσα στους επαναστάτες µαρξιστές και τους κε-
ντριστές ή ρεφορµιστές όλων των αποχρώσεων. Ο Τσε Γκεβάρα έγραφε τα’ ακό-
λουθα σχετικά µε τη Γιουγκοσλαβία: 
 
«Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε να ειπωθεί, ως µια γενική σκιαγράφηση, ότι η Γιου-
γκοσλαβία εφαρµόζει ένα ανταγωνιστικό καπιταλισµό µε σοσιαλιστική διανοµή των κερ-
δών, δηλαδή, θεωρώντας κάθε επιχείρηση, όχι σαν ένα σύνολο από εργάτες αλλά σαν µια 
µονάδα, αυτή η επιχείρηση λειτουργεί περίπου όπως θα λειτουργούσε αντίστοιχα σε ένα 
καπιταλιστικό σύστηµα, υπακούοντας στους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης και 
υπεισερχόµενη σε µια άγρια διαµάχη για τις τιµές και την ποιότητα µε τις άλλες επιχειρή-
σεις, εφαρµόζοντας αυτό που στην οικονοµική επιστήµη αποκαλείται ελεύθερος ανταγωνι-
σµός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε πως τα κέρδη αυτής της επιχείρησης κατανέµονται όχι 
µε δυσανάλογο τρόπο, όπως σε µια καπιταλιστική επιχείρηση, αλλά µεταξύ των υπαλλήλων 
και των εργατών σε µια µονάδα παραγωγής» («Για τη Γιουγκοσλαβία», 26/11/1959, 
περιοδικό «Πράσινη Ελιά»).  
 
Έχει ενδεχόµενα µια σηµασία να επισηµάνει κανείς την εµπειρία του Τσε Γκεβά-
ρα: «εφαρµόζοντας αυτό που στην οικονοµική επιστήµη αποκαλείται ελεύθερος αντα-
γωνισµός  [α]λλά (…) τα κέρδη της επιχείρησης κατανέµονται όχι µε δυσανάλογο 
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τρόπο, όπως σε µια καπιταλιστική επιχείρηση, αλλά µεταξύ των υπαλλήλων και των 
εργατών σε µια µονάδα παραγωγής». Η έννοια του «µεταξύ των υπαλλήλων και των 
εργατών σε µια µονάδα παραγωγής» είναι φυσικά πολύ σχετική και στα πλαίσια 
µιας εθνικής οικονοµίας έχει την αξία της αλλά δεν παύει να είναι σχετική. Αξίζει 
ασφαλώς να λάβουµε υπόψη τη δήλωσή του ότι «[η] Γιουγκοσλαβία, η µόνη κοµ-
µουνιστική χώρα που γνωρίζουµε, απολαµβάνει µεγάλη ελευθερία λόγου, µολονότι υπάρχει 
ένα µόνο κόµµα, το Κοµµουνιστικό, και οι εφηµερίδες, λογικά, ακολουθούν τις κατευθυ-
ντήριες γραµµές της κυβέρνησης εντός συγκεκριµένων περιθωρίων συζήτησης και αντιπα-
ράθεσης απόψεων».  
 
Παρόλο που για τον Τσε Γκεβάρα η Γιουγκοσλαβία ήταν η µοναδική κοµµουνι-
στική χώρα, πιθανό πρότυπο και υπόδειγµα και για την ίδια την Κούβα, διαβά-
ζουµε: 
 
«Τα κέρδη µιας συνεταιριστικής επιχείρησης διανέµονται προς διάφορες κατευθύνσεις: ένα 
µέρος πηγαίνει στην πληρωµή των έξτρα αµοιβών, επιδοµάτων και πριµ προς τους εργάτες, 
ένα άλλο στην κοινωνική πρόνοια, ένα τρίτο στην αποπληρωµή των δανείων που έχει δώ-
σει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη της επιχείρησης και ένα ακόµα σε φόρους γενικά. Οι 
Γιουγκοσλάβοι εργάτες είναι επικαρπωτές της επιχείρησης στην οποία εργάζονται αλλά όχι 
ιδιοκτήτες της, αν και αναλαµβάνουν οι ίδιοι την πληρωµή των οφειλών της επιχείρησης 
προς το κράτος, ή την κοινωνία όπως λένε.  
 
» Το σύστηµα αυτό, που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό µε τη µία, είναι καλά συντονι-
σµένο και δίνει άψογα αποτελέσµατα όσον αφορά την εξασφάλιση µικρών ανέσεων για τον 
λαό, όπως ποικιλία ρούχων, τροφίµων και απολαύσεων, αν και δεν δείχνει, κατά τη γνώµη 
µου, την απαραίτητη επιµονή στην επίτευξη του µείζονος στόχου της εκβιοµηχάνισης, ο 
οποίος, σε µια φτωχή χώρα σαν τη Γιουγκοσλαβία θα επιτυγχανόταν µέσω µεγαλύτερων 
θυσιών εκ µέρους του λαού, στερώντας του όλες αυτές τις µικρές ανέσεις που ανέφερα». 
 
Φυσικά, το «σύστηµα αυτό, που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό µε τη µία» δεν είναι 
και ιδιαίτερα δύσκολο να το καταλάβει κανείς αν ξέρει πως µια επιχείρηση πρέπει 
να καλύπτει το κόστος της και να έχει ένα πλεόνασµα το οποίο θα κατανεµηθεί 
συνολικά από την άποψη της κοινωνίας, γιατί δεν αποτελεί παρά τη συνολικά 
διαθέσιµη υπεραξία. Φυσικά, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει ότι «οι εργάτες είναι 
επικαρπωτές της επιχείρησης στην οποία εργάζονται αλλά όχι ιδιοκτήτες της, αν και ανα-
λαµβάνουν οι ίδιοι την πληρωµή των οφειλών της επιχείρησης προς το κράτος, ή την κοι-
νωνία όπως λένε», τότε δεν έχει καµιά ελπίδα να καταλάβει τίποτα από τον σοσια-
λισµό. Αυτός µπορεί ελεύθερα να λέει ότι «δεν δείχνει, κατά τη γνώµη µου, την απα-
ραίτητη επιµονή στην επίτευξη του µείζονος στόχου της εκβιοµηχάνισης, ο οποίος, σε µια 
φτωχή χώρα σαν τη Γιουγκοσλαβία θα επιτυγχανόταν µέσω µεγαλύτερων θυσιών εκ µέ-
ρους του λαού, στερώντας του όλες αυτές τις µικρές ανέσεις που ανέφερα», αλλά η άπο-
ψή του δεν σηµαίνει αναγκαστικά πως ο «µείζων στόχος» είναι αναγκαστικά αυ-
τός, και όχι κάποιος άλλος.  
 
Με άλλα λόγια, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, το λεγόµενο «Γιουγκοσλαβικό 
µοντέλο», παρά τις σταλινικές επιρροές και καταβολές του είχε ξεπεράσει ακόµη 
και τον Τσε Γκεβάρα, που προφανώς ακόµη αναζητούσε τις θεµελιώδεις αρχές 
της οικοδόµησης του σοσιαλισµού! Φυσικά τέτοιες συζητήσεις είχαν ήδη γίνει 
στην ΕΣΣ∆ µε την ευκαιρία της εφαρµογής της ΝΕΠ, µε πρωτεργάτη τον ίδιο τον 
Τρότσκυ. 
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4. Ρεαλισµός και Μεταβατικότητα στο Πρόγραµµα της Αριστεράς 
 
Από πολλές απόψεις, λοιπόν, ο µεταβατικός χαρακτήρας, ο ρεαλισµός, η σκοπι-
µότητα και ο επαναστατικός µαρξισµός έχουν χαθεί από τα προγράµµατα της 
επαναστατικής αριστεράς. Κάθε σύνθηµα, κάθε διεκδίκηση και κάθε παρέµβαση 
έχουν µια σκοπιµότητα για το επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης και των 
συµµάχων της και τη µαζικοποίηση της εργατικής πρωτοπορίας οργανωµένης σε 
ένα επαναστατικό κόµµα. Οι σκοπιµότητες του ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αντανα-
κλούν σχεδόν ποτέ τις σκοπιµότητες και τις ανάγκες ούτε του εργατικού κινήµα-
τος ούτε της επαναστατικής αριστεράς και αυτό πρέπει να γίνει σαφές µε τη µε-
γαλύτερη δυνατή καθαρότητα.  
  
Αναγκαία συνθήκη για το πρόγραµµα της επαναστατικής αριστεράς είναι να 
έχει πρώτα συγκροτηµένη σκέψη και ρεαλισµό από τη σκοπιά των διεκδικήσεων 
και της ανόδου του επιπέδου συνείδησης της εργατικής τάξης.  Ικανή συνθήκη 
είναι να έχει έναν πραγµατικά µεταβατικό χαρακτήρα, να αποτελεί δηλαδή πραγ-
µατικά ένα Μεταβατικό Πρόγραµµα διεκδικήσεων της εργατικής τάξης, της αγρο-
τιάς, της νεολαίας και των συµµάχων τους.  
 

Ο Λ. Τρότσκυ έγραφε:  

«Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ι-
στορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου. Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προ-
λεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπο-
ρούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας 
λιµνάζουν. Ήδη οι καινούριες εφευρέσεις και βελτιώσεις αδυνατούν να υψώσουν το επίπε-
δο του υλικού πλούτου. Οι συγκυριακές κρίσεις, µέσα στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης 
ολόκληρου του καπιταλιστικού συστήµατος, φορτώνουν όλο και πιο µεγάλες στερήσεις και 
βάσανα πάνω στις µάζες. Η αύξηση της ανεργίας, βαθαίνει, µε τη σειρά της, την οικονοµι-
κή κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα νοµισµατικά συστήµατα. Τα δηµοκρα-
τικά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη» («Με-
ταβατικό Πρόγραµµα: Η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού και τα καθήκοντα της 
Τέταρτης ∆ιεθνούς», εκδ. «Αλλαγή», Αθήνα 1985). ∆εν υπάρχει ίσως καλύτερη 
περιγραφή της σηµερινής παγκόσµιας κατάστασης σε γενικούς όρους mutatis 
mutandis.  

Αλλά «η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, 
από την ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου» και αυτό έχει µια εξέχουσα 
σηµασία. Η διαλεκτική της καπιταλιστικής κρίσης µπορεί να αναδείξει έναν αριθ-
µό κινηµάτων, όπως τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα των πρώην αποικιών, 
τα κινήµατα της νεολαίας, οι διάφορες µορφές του αυθόρµητου και τα ρεύµατα 
αντιπαράθεσης στις επιπτώσεις του καπιταλισµού στο περιβάλλον, τον ρατσι-
σµό, τον σεξισµό κλπ.  

Φυσικά το κυρίαρχο στοιχείο είναι το εξής: Αν αυτά τα κινήµατα δεν ενοποιηθούν 
και δεν ενταχθούν στο ενιαίο προγραµµατικό πλαίσιο της διαρκούς επανάστασης, 
δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουν συνέχεια και εποµένως να έχουν οποιαδήποτε 
επιτυχία. Πάνω απ’ όλα η ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου έχει µε-
τατραπεί σήµερα σε ιστορική κρίση της εργατικής τάξης και µάλιστα αυτό είναι 
κάτι που η θεωρία της διαρκούς επανάστασης µπορούσε να προβλέψει. Ο ίδιος 
ο Τρότσκυ έγραφε ότι αν µετά τον Β’ ιµπεριαλιστικό πόλεµο το προλεταριάτο δεν 
κατορθώσει να βγει νικηφόρο, το εργατικό κίνηµα θα οπισθοχωρήσει αποφασι-
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στικά και ίσως ακόµη θα πρέπει ν’ αναθεωρήσουµε τις βασικές µας θέσεις για 
την επικαιρότητα του σοσιαλισµού.  

Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί στις πραγµατικές του διαστάσεις. ∆ηλαδή, χωρίς την 
παγκόσµια επανάσταση ή τουλάχιστον την επανάσταση στα µητροπολιτικά κέ-
ντρα του καπιταλισµού, ο σταλινικός εκφυλισµός του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆ 
δεν µπορεί παρά να σηµαίνει νέα τυραννικά καθεστώτα, µεγαλύτερο εκφυλισµό 
της ΕΣΣ∆ και πορεία της προς τον καπιταλισµό, χωρίς να υπάρχει µια πραγµατι-
κή επαναστατική δύναµη που να εµποδίσει τέτοιες εξελίξεις.  

Η αναγκαιότητα και επικαιρότητα του σοσιαλισµού δεν είναι ένα ιστορικό 
ζήτηµα αλλά ένα αντικειµενικό και πολιτικό ζήτηµα. Οι παγκόσµιες παραγω-
γικές δυνάµεις στο σύνολό τους ήταν και είναι έτοιµες για τον σοσιαλισµό, αλλά ο 
χαρακτηρισµός της πολιτικής κατάστασης εξακολουθεί να είναι η ιστορική κρίση 
του επαναστατικού κόµµατος. Όχι απλά η κρίση του, αλλά η ιστορική κρίση του, 
πράγµα που σηµαίνει ότι η δράση στο παρόν δεσµεύεται από τις ιστορικές συν-
θήκες που κληρονοµήσαµε από το παρελθόν.  

Ακόµη κι’ αν σήµερα είχαµε άλλη µια επανάληψη του «σοσιαλισµού σε µια µόνη 
χώρα», το µέλλον του σοσιαλισµού θα ήταν καταδικασµένο χωρίς µια επαναστα-
τική διεθνή πρωτοπορία που ν’ αναλάβει την παγκόσµια επανάσταση. Το γεγο-
νός ότι η θεωρία του αδύνατου κρίκου έχει ισχύ, επιβάλλεται από τα ίδια τα δε-
δοµένα της πραγµατικότητας και είναι τόσο αυτονόητο όσο είναι και ο νόµος της 
βαρύτητας. Αλλά χωρίς µια επέκταση της επανάστασης στις πιο ανεπτυγµένες 
καπιταλιστικές χώρες στα πλαίσια του διαρκο-επαναστατικού προτσές, ο σοσια-
λισµός του Μαρξ και του Λένιν είναι καταδικασµένος σε αποτυχία.  

Αναφερόµενοι στον µεταβατικό χαρακτήρα του επαναστατικού προγράµµατος 
εννοούµε ότι «[ο] πολιτικός στόχος (…) είναι η κατάκτηση της εξουσίας από το προλετα-
ριάτο για να απαλλοτριώσει την µπουρζουαζία. Η εκπλήρωση, όµως, του στρατηγικού αυ-
τού καθήκοντος είναι ακατανόητη χωρίς τη µεγαλύτερη προσοχή απέναντι σ' όλα, ακόµα 
και στα πιο µικρά και επιµέρους ζητήµατα της τακτικής» (Μεταβατικό Πρόγραµµα», 
όπ.π). Ανάµεσα στον πολιτικό στόχο που είναι η ανατροπή της αστικής τάξης και 
τη καθηµερινότητα µεσολαβούν µια σειρά «ζητήµατα τακτικής» που πρέπει να 
λυθούν. Στο βαθµό που «[η] ιστορική κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί σε κρίση 
της επαναστατικής ηγεσίας» ο ρόλος του προγράµµατος της Αριστεράς και της συ-
γκρότησης της επαναστατικής πρωτοπορίας σε ηγεσία, περιλαµβάνει µια σειρά 
από καθήκοντα και µια ολόκληρη σειρά ζητηµάτων πολιτικής δράσης.  

Ο µεταβατικός χαρακτήρας του επαναστατικού προγράµµατος είναι µεταβατικός 
ως προς ότι αφορά τη διαλεκτική της πάλης της εργατικής από το σήµερα στην 
ανατροπή του καπιταλισµού: «Είναι ανάγκη να βοηθήσουµε τις µάζες, στο προτσές της 
καθηµερινής πάλης, να βρουν τη γέφυρα που ενώνει τις σηµερινές διεκδικήσεις τους µε το 
σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης. Η γέφυρα αυτή πρέπει να περιλαβαίνει ένα σύ-
στηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, που θα ξεκινούν από τις σηµερινές συνθήκες κι από 
τη σηµερινή συνείδηση των πλατιών στρωµάτων της εργατικής τάξης και θα οδηγούν αµε-
τάκλητα σε ένα και µόνο τελικό συµπέρασµα: την κατάκτηση της εξουσίας από το προλετα-
ριάτο» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Εποµένως το Πρόγραµµα περιγράφει τη διαλεκτική πορεία από τις τρέχουσες 
διεκδικήσεις στις διεκδικήσεις του «σοσιαλιστικού προγράµµατος της επανάστα-
σης». Αυτή η διαλεκτική πορεία καθοδηγείται από τις µεταβατικές διεκδικήσεις και 
σ’ αυτές έγκειται η ουσία του Μεταβατικού Προγράµµατος. Το Μεταβατικό Πρό-
γραµµα σαν τελικό συµπέρασµα πρέπει να έχει µορφές διεκδίκησης και πάλης 
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που καταλήγουν στην ανατροπή της αστικής τάξης και την κατάκτηση της εξου-
σίας από την εργατική τάξη και τους συµµάχους της.  

Σε ότι αφορά το πρόγραµµα δεν µας επιτρέπεται να ξεχνάµε τον ρόλο του επα-
ναστατικού κόµµατος ή της επαναστατικής οργάνωσης της εργατικής τάξης. Ούτε 
θεωρητικά ούτε πρακτικά εξήγησε ποτέ κανείς πως θα γίνει η ανατροπή του κα-
πιταλισµού χωρίς την οργάνωση της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης σ’ ένα 
κόµµα οργανωµένο στη βάση του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού από τότε που 
ο Λένιν έγραψε το «Τι να κάνουµε»: 

«Το προλεταριάτο µπορεί να πάρει την εξουσία µόνο διαµέσου της πρωτοπορίας του. Η 
ίδια η ανάγκη για κρατική εξουσία απορρέει από το ανεπαρκές πολιτιστικό επίπεδο των 
µαζών και την ανοµοιογένειά τους. Στην επαναστατική πρωτοπορία, την οργανωµένη σε 
ένα κόµµα, αποκρυσταλλώνεται η επιθυµία των µαζών να αποκτήσουν την ελευθερία τους. 
Χωρίς την εµπιστοσύνη της τάξης στην πρωτοπορία, χωρίς την υποστήριξη της πρωτοπο-
ρίας από την τάξη, δεν µπορείς να συζητάς για την κατάκτηση της εξουσίας. Μ’ αυτή την 
έννοια, η προλεταριακή επανάσταση και η δικτατορία είναι έργο ολόκληρης της τάξης, αλ-
λά µόνο κάτω από την ηγεσία της πρωτοπορίας. Τα Σοβιέτ δεν είναι παρά η οργανωµένη 
µορφή του δεσµού ανάµεσα στην πρωτοπορία και την τάξη. Ένα επαναστατικό περιεχόµενο 
µπορεί να δοθεί σε αυτή τη µορφή µόνο από το Κόµµα.  

» Αυτό αποδείχνεται τόσο από τη θετική εµπειρία της Οχτωβριανής Επανάστασης, όσο και 
από την αρνητική εµπειρία των άλλων χωρών (Γερµανία, Αυστρία και τελικά Ισπανία). 
Κανείς δεν έχει δείξει στην πράξη ούτε προσπάθησε να εξηγήσει µε σαφήνεια στο χαρτί το 
πώς το προλεταριάτο µπορεί να πάρει την εξουσία δίχως την πολιτική ηγεσία του Κόµµα-
τος που ξέρει τι θέλει. Το γεγονός ότι το Κόµµα αυτό έχει υποτάξει πολιτικά τα Σοβιέτ στην 
ηγεσία του, έχει, αυτό καθεαυτό, καταργήσει το σοβιετικό σύστηµα τόσο, όσο η κυριαρχία 
της συντηρητικής πλειοψηφίας έχει καταργήσει το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστηµα» 
(Λ. Τρότσκυ, «Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός», όπ.π).  

Το «σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης» είναι κι’ αυτό ένα ζητούµενο και 
όχι ένα δεδοµένο. Πρέπει να αξιοποιεί την ιστορική πείρα της ΕΣΣ∆ και των άλ-
λων «Λαϊκών ∆ηµοκρατιών», τις αποτυχίες και τις επιτυχίες τους, τους αγώνες 
της εργατικής τάξης στον 20ο αιώνα, τα προβλήµατα του οικονοµικού σχεδια-
σµού και της εργατικής δηµοκρατίας κλπ. Το «σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επα-
νάστασης» δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά ένα περιγραφικό πλαίσιο όπως ή-
ταν παραδοσιακά (πχ κεντρική τράπεζα, µονοπώλιο του εξωτερικού εµπορίου, 
κεντρικός σχεδιασµός κλπ).  

Πρέπει να περιλαµβάνει ρεαλιστικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να 
διασφαλισθεί αυτόµατα ο άµεσος εργατικός και σοβιετικός έλεγχος και µε 
τους οποίους θ’ αποφευχθεί ο καριερισµός, η κυριαρχία και η υποκατά-
σταση του κράτους από τη γραφειοκρατία και ο εκφυλισµός του εργατικού 
ελέγχου. Στην ουσία το «σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης» δεν είναι 
παρά η δηµιουργική εφαρµογή του µαρξισµού στην εποχή µας µετά τα πειράµα-
τα του γραφειοκρατικού εκφυλισµού στην ΕΣΣ∆, την Κίνα και τις υπόλοιπες Λαϊ-
κές ∆ηµοκρατίες».  

Αυτά τα πειράµατα, οι υβριδικές µορφές της προλεταριακής επανάστασης και του 
εργατικού κράτους ανέδειξαν την ουσιαστικότερη παράµετρο που έχει να κάνει 
µε την πειστικότητα των επαναστατικών ιδεών και εποµένως την τελική κρίση της 
ηγεσίας του προλεταριάτου: ∆ηλαδή την µελέτη και ανάδειξη αυτοµατισµών που 
θα αποτρέψουν τον γραφειοκρατικό εκφυλισµό και εποµένως, στη συνείδηση 
των µαζών, τη σύγκριση του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισµού» µε τον σοσιαλισµό 
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που είναι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης και µαζί ολόκληρης της ανθρω-
πότητας από τα δεσµά της ανέχειας και της κάθε είδους καταπίεσης. 

Μ’ αυτό το «σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης», που θα ήταν σ’ ένα 
σηµαντικό βαθµό ο µαρξισµός της εποχής µας, συνδέεται αναπόσπαστα το Με-
ταβατικό Πρόγραµµα, δηλαδή το πρόγραµµα της επαναστατικής αριστεράς. ∆εν 
εννοούµε αναγκαστικά το «Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς» του 1938 
εφόσον δεν έχει κανένα νόηµα να εµµένουµε δογµατικά σε κείµενα που γράφη-
καν πριν 70 χρόνια σαν οδηγός και όχι σαν δόγµα. Εννοούµε παρόλα αυτά ένα 
πρόγραµµα ρεαλιστικό και χρήσιµο που ν’ αποτελεί αποδεδειγµένα «τη γέφυρα 
που ενώνει τις σηµερινές διεκδικήσεις τους µε το σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστα-
σης» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π). 

Ως προς το δεύτερο σκέλος του «σοσιαλιστικού προγράµµατος της επανάστα-
σης», είπαµε ήδη ότι είναι ανοιχτό για διερεύνηση αλλά σε κάθε περίπτωση οι 
βασικές, οι θεµελιώδεις του συνιστώσες είναι δεδοµένες για ολόκληρη την επα-
ναστατική αριστερά και ενδεχοµένως ευρύτερα (τουλάχιστον σε καθαρά θεωρητι-
κό ή καθαρά προγραµµατικό επίπεδο). Ως προς το πρώτο σκέλος των σηµερι-
νών διεκδικήσεων, είπαµε παραπάνω ότι δεν είναι όλες οι προτεινόµενες διεκδι-
κήσεις σωστές και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ούτε καν σε συµφωνία µε την 
τυπική και την κοινή λογική –πόσο µάλλον µε τη διαλεκτική λογική που απαιτείται 
για να µπορέσουν να γεφυρωθούν µε το σοσιαλιστικό επαναστατικό πρόγραµµα. 
Σύµφωνα µε τον Τρότσκυ: 

«Η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία, που υπήρξε σε µια εποχή προοδευτικού καπιταλι-
σµού, χώριζε το πρόγραµµά της σε δύο µέρη, που το ένα ήταν ανεξάρτητο από το άλλο: το 
µίνιµουµ πρόγραµµα, που περιοριζόταν σε µεταρρυθµίσεις µέσα στα πλαίσια της αστικής 
κοινωνίας, και το µάξιµουµ πρόγραµµα, που υποσχόταν την αντικατάσταση του καπιταλι-
σµού από το σοσιαλισµό σ' ένα απροσδιόριστο µέλλον. Ανάµεσα στο µίνιµουµ και το µάξι-
µουµ πρόγραµµα δεν υπήρχε καµιά γέφυρα. Και πραγµατικά, η σοσιαλδηµοκρατία δεν είχε 
ανάγκη από µια τέτοια γέφυρα, µια και η λέξη σοσιαλισµός, δεν χρησιµοποιούνταν παρά 
στις κυριακάτικες αγορεύσεις της» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Έτσι και σήµερα η σοσιαλδηµοκρατία και η καθεστωτική αριστερά δεν έχουν κα-
µιά ανάγκη από ένα Μεταβατικό Πρόγραµµα, µε την έννοια που δώσαµε παρα-
πάνω. Αρκούνται σε ένα «µίνιµουµ πρόγραµµα» που έχει τις παραλλαγές του 
ανάµεσα στο ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά στην ουσία δεν επιθυµεί να γεφυρώσει 
διαλεκτικά αυτό το µίνιµουµ πρόγραµµα µε το επαναστατικό σοσιαλιστικό πρό-
γραµµα. Αλλά ακόµη και το µίνιµουµ πρόγραµµα έχει τη σηµασία του γιατί 
είναι το πρώτο σκέλος της µετάβασης στο δεύτερο σκέλος, που είναι οι προ-
γραµµατικές αρχές, οι στόχοι και τα εργαλεία τόσο της επαναστατικής ανατροπής 
του καπιταλισµού όσο και του ίδιου του σοσιαλισµού (κάτι που ακόµα και σε 
προγραµµατικό επίπεδο δείξαµε ότι δεν είναι καθόλου ένα τετριµµένο ζήτηµα). 
Ξεκινώντας απ’ το λάθος µίνιµουµ πρόγραµµα δεν πρόκειται να γεφυρώσουµε 
σωστά τη σηµερινή κατάσταση µε το πρόγραµµα της σοσιαλιστικής επανάστα-
σης.  

Φυσικά τα πράγµατα δεν είναι τόσο οριστικά όσο είναι όταν κανείς χτίζει τους 
πυλώνες µιας γέφυρας στο αρχικό και το τελικό της άκρο. Ένα µικρό λάθος στην 
αρχή µπορεί να έχει δραµατικές συνέπειες για το τελικό αποτέλεσµα. Το µίνιµουµ 
πρόγραµµα µπορεί να είναι ευέλικτο, να υπόκειται σε αλλαγές και προσαρµογές 
ανάλογα µε τη διαλεκτική της ταξικής πάλης, ν’ αλλάζει ανταποκρινόµενο στις 
ανάγκες της τρέχουσας κατάστασης. Αλλά ο προσανατολισµός του δεν µπορεί ν’ 
αλλάξει και αυτός είναι τα γεφύρωµα του µε το λεγόµενο «µάξιµουµ πρόγραµ-
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µα», δηλαδή το επαναστατικό σοσιαλιστικό πρόγραµµα. Παρόλα αυτά το µίνι-
µουµ πρόγραµµα πρέπει να υπάρχει: 

«Η Τέταρτη ∆ιεθνής δεν απορρίπτει το πρόγραµµα των παλιών «µίνιµουµ» διεκδικήσεων, 
στο βαθµό που αυτές έχουν διατηρήσει τουλάχιστο ένα µέρος της ζωτικότητας τους. Ακού-
ραστα, υπερασπίζει τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις κοινωνικές κατακτήσεις των εργα-
τών. ∆ιεξάγει, όµως, την καθηµερινή αυτή δουλειά µέσα στα πλαίσια µιας σωστής, πραγ-
µατικής, δηλαδή επαναστατικής προοπτικής. Στο µέτρο που οι παλιές επιµέρους, «µίνι-
µουµ» διεκδικήσεις των µαζών έρχονται σε σύγκρουση µε τις καταστροφικές και αποσυν-
θετικές τάσεις του καταρρέοντος καπιταλισµού -κι αυτό γίνεται σε κάθε βήµα- η Τέταρτη 
∆ιεθνής προωθεί ένα σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, που η ουσία τους βρίσκεται 
στο γεγονός ότι κατευθύνονται όλο και πιο ανοιχτά, όλο και πιο αποφασιστικά, ενάντια 
στις ίδιες τις βάσεις του αστικού καθεστώτος. Το παλιό «µίνιµουµ πρόγραµµα» έχει ξεπε-
ραστεί από το Μεταβατικό Πρόγραµµα, που έχει για στόχο του τη συστηµατική κινητο-
ποίηση των µαζών για την προλεταριακή επανάσταση» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», 
όπ.π).  

Αυτή η λογική µας δίνει µια νέα οπτική γωνία σε ότι αφορά το Μεταβατικό Πρό-
γραµµα της επαναστατικής αριστεράς. Οι µίνιµουµ διεκδικήσεις, όπως σωστά 
προέβλεπε η 4η ∆ιεθνής το 1938, θα έρχονται όλο και σε µεγαλύτερη αντίθεση µε 
τη βαθειά κρίση του καπιταλισµού. Η µίνιµουµ και ρεφορµιστική συνθηµατολογία 
για «σταθερό βιοτικό επίπεδο» έρχεται σε άµεση αντίθεση µε τον «Μηχανισµό 
Στήριξης» και τη δηµοσιονοµική κρίση του Ελληνικού καπιταλισµού (κορύφωση 
της βαθειάς κρίσης παραγωγικότητας στην ΕΕ). Πόσο µάλλον το αίτηµα για «αυ-
τόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή». Ιστορικά η ΑΤΑ προτάθηκε για πρώτη φο-
ρά από την 4η ∆ιεθνή το 1938 (µε τον όρο «κινητή κλίµακα µισθών») αν και έγινε 
καραµέλα και κοινοτυπία από το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 (χωρίς φυσικά να 
αποδώσει ποτέ αποτελέσµατα στην πράξη, δηλαδή να στηρίξει τις πραγµατικές 
αµοιβές).  

Σε εποχές βαθειάς κρίσης του καπιταλισµού, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχει 
ένα καταρχήν µίνιµουµ πρόγραµµα διεκδικήσεων που µπορεί να µετατραπεί σ’ 
ένα πρόγραµµα µεταβατικών διεκδικήσεων που να δίνει, όπως είπαµε, ένα επα-
ναστατικό περιεχόµενο στις µεταβατικές διεκδικήσεις και να βαθαίνει την επανα-
στατική συνείδηση της εργατικής τάξης, να συντείνει αποφασιστικά στην οικοδό-
µηση της επαναστατικής της πρωτοπορίας σε µια ενιαία οργάνωση και να γεφυ-
ρώνει τις διεκδικήσεις αυτές µε τον στρατηγικό στόχο της επαναστατικής ανα-
τροπής του καπιταλισµού.  

Ο στόχος των µεταβατικών διεκδικήσεων πρέπει να είναι σαφής: «[Η] ουσία τους 
βρίσκεται στο γεγονός ότι κατευθύνονται όλο και πιο ανοιχτά, όλο και πιο αποφασιστικά, 
ενάντια στις ίδιες τις βάσεις του αστικού καθεστώτος». Αυτή η ιδέα, που είναι πρωτό-
τυπη και πολύτιµη για την επαναστατική µαρξιστική ταχτική, σηµαίνει ότι η δια-
µόρφωση των µεταβατικών διεκδικήσεων έχει τη δική της διαλεκτική, έχει τη δική 
της στόχευση. Η στόχευση είναι ν’ ανέβει το επίπεδο της εργατικής τάξης και η 
οργάνωση των αγώνων της να γίνει µε επίκεντρο αγώνες που έχουν σαν βα-
σικά αιτήµατα την αυξανόµενη αντίδραση στον καπιταλισµό. Αλλά αυτή η 
αυξανόµενη αντίδραση, η όλο και πιο ανοιχτή και αποφασιστική ρήξη µε τον κα-
πιταλισµό προϋποθέτει τη δουλειά της επαναστατικής οργάνωσης, την οργάνω-
ση της εργατικής πρωτοπορίας και τη µετατροπή της εργατικής τάξης από τάξη 
καθαυτή σε τάξη για τον εαυτό της. Μιλήσαµε και προηγούµενα για τον οιωνεί 
φαύλο κύκλο που περιλαµβάνει µια τέτοια επιχειρηµατολογία.  
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Αλλά η διάρρηξη του φαύλου κύκλου περιλαµβάνει πρακτικά δυο συνθήκες. 
Πρώτον, την ύπαρξη ενός πυρήνα της εργατικής τάξης οργανωµένου στο επα-
ναστατικό κόµµα. ∆εύτερον, την ταχτική του επαναστατικού κόµµατος στα συνδι-
κάτα, την εργατική τάξη, τους συµµάχους της και το λαϊκό κίνηµα µε βάση το 
σωστό Μεταβατικό Πρόγραµµα ∆ιεκδικήσεων. 

Στο Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς αναφέρεται ότι «[ τ]ο παλιό «µίνιµουµ 
πρόγραµµα» έχει ξεπεραστεί από το Μεταβατικό Πρόγραµµα, που έχει για στόχο του τη 
συστηµατική κινητοποίηση των µαζών για την προλεταριακή επανάσταση» («Μεταβατικό 
Πρόγραµµα», όπ.π). Αυτό είναι φυσικά σωστό αν διαβάσει κανείς τις µεταβατικές 
διεκδικήσεις του 1938. Αυτές τις µεταβατικές διεκδικήσεις θα τις αναφέρουµε επι-
γραµµατικά παρακάτω. Αλλά έχει σηµασία να κατανοήσουµε ότι οι ιστορικές 
συνθήκες δεν είναι οι ίδιες και ότι οι µεταβατικές διεκδικήσεις αποτελούν ποιοτική 
αναβάθµιση των διεκδικήσεων του «µίνιµουµ προγράµµατος» και µε αυτή ακρι-
βώς την έννοια έχουν ξεπεραστεί. Σήµερα, κάθε διεκδίκηση ακόµη και του «µίνι-
µουµ προγράµµατος» είναι σε κατευθείαν αντιπαράθεση µε τον καπιταλισµό και 
τα επιτελεία της ΕΕ, του ∆ΝΤ και φυσικά των ΗΠΑ.  

Κάθε «µίνιµουµ» διεκδίκηση είναι οιωνεί επαναστατική, πόσο µάλλον η επανα-
στατική της έκφραση που (πρέπει να) γίνεται στο Μεταβατικό Πρόγραµµα της 
επαναστατικής αριστεράς. Με αυτή τη έννοια, η κατανόηση του Μεταβατικού 
Προγράµµατος της 4ης ∆ιεθνούς του 1938 πρέπει να γίνει µε δηµιουργικό τρόπο 
που ανταποκρίνεται στην εποχή µας. Για παράδειγµα, όχι µόνο η ΑΤΑ, δηλαδή 
η «κινητή κλίµακα µισθών» αλλά και το αίτηµα της «σταθεροποίησης των 
πραγµατικών µισθών» αποτελεί ένα µεταβατικό αίτηµα. Ο λόγος είναι ότι ο 
«Μηχανισµός Στήριξης» και τα αντιλαϊκά µέτρα στοχεύουν σε µια µείωση του λα-
ϊκού εισοδήµατος 30% και παραπάνω. Είναι αυτονόητο ότι η «σταθεροποίηση» 
είναι ένα αίτηµα που µπορεί να κινητοποιήσει την εργατική τάξη και να βαθύνει 
την αντίθεσή της µε τον καπιταλισµό.  

Σχετικά µε την κινητή κλίµακα, στο Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς δια-
βάζουµε: 

 «Ούτε ο πληθωρισµός ούτε η σταθεροποίηση µπορούν να χρησιµέψουν σαν συνθήµατα για 
το προλεταριάτο, γιατί αυτά δεν είναι παρά οι δυο άκρες ενός και του ίδιου ραβδιού. Ενά-
ντια στα άλµατα των τιµών, που όσο θα πλησιάζει ο πόλεµος θα αποκτούν ένα ολοένα και 
πιο αχαλίνωτο χαρακτήρα, δεν µπορεί να παλέψει κανείς παρά µε το σύνθηµα της κινητής 
κλίµακας των µισθών. Αυτό σηµαίνει ότι οι συλλογικές συµβάσεις θα πρέπει να εξασφα-
λίζουν µια αυτόµατη αύξηση των µισθών ανάλογη µε την άνοδο των τιµών στα είδη κατα-
νάλωσης» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Ασφαλώς, αυτές οι διαπιστώσεις είναι εντελώς σωστές ακόµα και σήµερα µετά 
από 70 χρόνια. Αλλά σήµερα ο «Μηχανισµός Στήριξης» και τα αντιλαϊκά µέτρα 
στοχεύουν σε αποφασιστικές µειώσεις στο ονοµαστικό εισόδηµα. Μαζί µε τον 
πληθωρισµό που θεωρητικά και ψευδεπίγραφα είναι δήθεν 3,5% (ενώ στην πρά-
ξη κανείς δεν αµφιβάλλει ότι είναι πάνω από 10%) το πραγµατικό εισόδηµα των 
εργαζοµένων δέχεται αποφασιστικά πλήγµατα.  

Το σύνθηµα της κινητής κλίµακας µισθών, της ΑΤΑ, είχε σαν σκοπό να εισάγει 
για πρώτη φορά ένα επαναστατικό σύνθηµα, δηλαδή τη σταθεροποίηση του 
πραγµατικού εισοδήµατος. Ανάλογα επαναστατικό είναι και σήµερα το ίδιο αίτη-
µα. Αλλά το αντίστοιχο µεταβατικό αίτηµα είναι να µην υποστεί καταρχήν καµιά 
µείωση το ονοµαστικό εισόδηµα και οι ονοµαστικές αµοιβές των εργαζοµένων 
που απειλούνται άµεσα:   
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«Μονάχα όταν το µαρξιστικό κόµµα ξεκινάει από το ζωντανό παρόν, τη µεταβαλλόµενη 
αντικειµενική πραγµατικότητα της παγκόσµιας οικονοµικής και πολιτικής κρίσης του καπι-
ταλισµού, ζωντανεύει κι όλες τις θεωρητικές κατακτήσεις του παρελθόντος, µαζί και το 
Μεταβατικό Πρόγραµµα. Ένα Πρόγραµµα, που, όπως το ίδιο το όνοµα λέει στηρίζεται στη 
µετάβαση, δεν µπορεί να είναι οδηγός στη δράση, χωρίς τη διαρκή διαλεκτική µελέτη των 
µεταβάσεων, των αλληλοσυνδέσεων, των αντιφάσεων της εκρηκτικής µας εποχής» (Σ. 
Μιχαήλ, πρόλογος στην ελληνική έκδοση, «Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Μια αντίφαση της εποχής µας είναι ότι η παραδοσιακή κεϋνσιανή πολιτική έχει 
αναιρεθεί σε µια της τουλάχιστον διάσταση. Ο Κέϋνς, γνωρίζοντας ότι η απασχό-
ληση δεν εξαρτάται από τον ονοµαστικό αλλά από τον πραγµατικό µισθό, πρό-
τεινε επεκτατικές δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές που όχι µόνο αυξά-
νουν την παραγωγή και την απασχόληση απευθείας αλλά και έµµεσα µέσω της 
µείωσης των πραγµατικών µισθών που αναγκαστικά προκαλούν τέτοιες πληθω-
ριστικές πολιτικές.  

Όταν ο Κέϋνς έγραφε τη «Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του 
Χρήµατος» (1935) ήξερε πολύ καλά ότι τα συνδικάτα αντιδρούν µόνο σε µειώσεις 
των ονοµαστικών µισθών και µια παρόµοια εντύπωση προφανώς διατηρήθηκε 
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70 και ενδεχόµενα και µεταγενέστερα, µε συνέ-
πεια οι επεκτατικές πληθωριστικές πολιτικές να µειώνουν τους πραγµατικούς µι-
σθούς. Αλλά σήµερα δεν είµαστε σε µια τέτοια εποχή.  

Η Ελληνική περίπτωση της «κρίσης του χρέους» στα πλαίσια του «Μηχανι-
σµού Στήριξης» θα έχει επιπτώσεις πολύ πιο ουσιαστικές από τις δυστρο-
πίες της καγκελαρίου Μέρκελ ή τη λήψη των 45 δις από τον Μηχανισµό. Θα 
σηµάνει την έναρξη µιας γενικευµένης «δηµοσιονοµικής πειθαρχίας» που θα ε-
πιβάλλει άµεσες και κατευθείαν µειώσεις των ονοµαστικών µισθών. Όταν ο Κέϋνς 
έγραφε τη «Γενική Θεωρία» στα 1935, είχε κυρίως υπόψη την ανυπαρξία µιας 
νεοκλασικής θεωρίας της ανεργίας παρόλο που υπήρχε ήδη το κλασικό σύγ-
γραµµα του A. C. Pigou, “The theory of unemployment” [«Η Θεωρία της Ανεργί-
ας»] (1933). O Κέϋνς στη «Γενική Θεωρία» απάντησε σωστά ότι η θεωρία αυτή 
είναι µάλλον µια θεωρία της απασχόλησης παρά µια θεωρία της ανεργίας εφό-
σον δεν επέτρεπε ευελιξία των πραγµατικών µισθών (µε την απουσία πολιτικών 
που επηρεάζουν το γενικό επίπεδο των τιµών).  

Όταν ήδη από το 1938 η 4η ∆ιεθνής είχε ανταπαντήσει µε το αίτηµα της κινητής 
κλίµακας των µισθών, είναι σαφές ότι αυτό αποτελούσε µια άµεση και κατευθείαν 
απάντηση στα σχέδια του κεφαλαίου. Ήταν ένα αίτηµα που κινητοποιούσε την 
εργατική τάξη και µπορούσε να την συσπειρώσει γύρω από τους προγραµµατι-
κούς στόχους της πάλης, της διεκδίκησης και της σοσιαλιστικής ανατροπής.  

Σήµερα η ευελιξία των ονοµαστικών µισθών και της απασχόλησης είναι τό-
σο µεγάλη και πρόκειται να γίνει τόσο ακόµη µεγαλύτερη που το µεταβατι-
κό πρόγραµµα της αριστεράς  οφείλει ν’ απαντήσει και ν’ ανταποκριθεί µε 
τον πιο ηχηρό τρόπο, τόσο στις δράσεις µέσα στο κίνηµα της εργατικής τά-
ξης όσο και στο επίπεδο των µεταβατικών διεκδικήσεων, δηλαδή του προ-
γράµµατος της Αριστεράς. 
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5. Προγραµµατικές Αρχές και Θέσεις της  Αριστεράς 

 

Από τη µεριά του ΕΕΚ (Τροτσκιστές), διαβάζουµε στο φύλλο 474 (27/3/2010) της 
«Νέας Προοπτικής» για «άµεση εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζηµίωση 
στους µεγαλοµετόχους και κάτω από εργατικό έλεγχο», «κατάργηση του εξωτερι-
κού χρέους», «αναδιοργάνωση των σχέσεων παραγωγής σε σοσιαλιστικές βά-
σεις», όπως και ότι πρέπει «πρέπει άµεσα να οργανωθεί από όλο το εργατικό 
κίνηµα και τις οργανώσεις του Απεργία Γενική και ∆ιαρκείας για να αποτρα-
πούν τα καταστροφικά µέτρα».  

Κατά την εκτίµησή µας οι προτάσεις αυτές αφορούν άµεσα το Μεταβατικό Πρό-
γραµµα της σηµερινής εποχής και το γεφύρωµα των άµεσων διεκδικήσεων µε το 
επαναστατικό σοσιαλιστικό πρόγραµµα. «Απαιτείται άµεσα ένα επαναστατικό 
πρόγραµµα αντιµετώπισης της κρίσης», διαβάζουµε επίσης στο πρωτοσέλιδο της 
«Νέας Προοπτικής». Μια ενδιάµεση, µεταβατική γεφύρωση µε τον στρατηγικό 
στόχο του επαναστατικού σοσιαλιστικού προγράµµατος δεν µπορεί παρά να εί-
ναι σ’ αυτές τις γενικές γραµµές.  

Ασφαλώς για να γίνει µια Γενική Απεργία διαρκείας αυτό το εξασφαλίζει µόνο η 
ήδη υπάρχουσα οργάνωση της εργατικής πρωτοπορίας στο επαναστατικό της 
κόµµα. Αν πραγµατικά γίνει µια γενική απεργία διαρκείας τότε θα «αποτραπούν 
τα καταστροφικά µέτρα» αλλά η Γενική Απεργία είναι προφανώς ένα σωστό κά-
λεσµα, µια πολιτική που πρέπει και αποµένει να υλοποιηθεί. Για µας µια τέτοια 
πολιτική είναι απόλυτα συνεπής µε το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς 
και είναι επίσης  απόλυτα συνεπής µε τους στόχους της επαναστατικής πρωτο-
πορίας γενικά.  

Οργανώσεις της 4ης ∆ιεθνούς όπως η ∆ΕΑ κατάλαβαν σωστά τον «Μηχανισµό 
Στήριξης» :  

«οι αποφάσεις της ευρωπαϊκής ηγεσίας επιµένουν στην απόλυτη προσήλωση στις νεοφιλε-
λεύθερες αξίες. Ο «µηχανισµός δανεισµού» που αποφασίστηκε έχει στόχο «να θέτει κίνη-
τρα για επιστροφή στη χρηµατοδότηση από τις αγορές το συντοµότερο δυνατό». Αποφάσι-
σαν δηλαδή να συνεχίσουν να στηρίζουν σκανδαλωδώς τις τράπεζες και αµέσως µετά έλη-
ξαν την τελετή» (30/3/2010, «Όλα για το χρέος», ιστοσελίδα ∆ΕΑ, 
http://www.dea.org.gr/)  

 Φυσικά, το όλο θέµα δεν είναι να στηριχθούν οι τράπεζες που δεν έχουν καµιά 
ανάγκη από στήριξη αφού δανείζονται µε επιτόκια της τάξης του 1-2% από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ήδη στα χαρτοφυλάκια τους πάνω από 15 δις 
κρατικού χρήµατος. Ίσα – ίσα ο «µηχανισµός δανεισµού» αποσκοπούσε σε ευ-
ρύτερες πολιτικές τις οποίες στις 30/3 όλοι πίστευαν (και σωστά) ότι θα συµπερι-
λαµβάνει και το ∆ΝΤ! Αυτές οι ευρύτερες πολιτικές είναι ξεκάθαρο σήµερα, µετά 
την ανακοίνωση του «Μηχανισµού Στήριξης» ότι αποκοπούν στη σταθεροποίηση 
του ευρώ, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού καπιταλισµού, 
την αποφασιστική µείωση στους ονοµαστικούς µισθούς και την όποια σταθερότη-
τα στην απασχόληση του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και την επιστροφή, µε λίγα 
λόγια, στις οικονοµίες του laissez faire των αρχών του 20ου αιώνα.  

Στις 4/3/2010 διαβάζουµε τα εξής από τη ∆ΕΑ:  
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«Η κυβέρνηση δεν παίρνει, ούτε καν συζητά, οποιοδήποτε µέτρο έστω για τήρηση ακόµα 
και των νόµιµων υποχρεώσεων των βιοµηχάνων και των τραπεζιτών: Η φοροδιαφυγή, η 
παρακράτηση του ΦΠΑ, η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροκλοπή απουσιάζουν εντυπωσιακά 
από τη δηµόσια συζήτηση και από την κυβερνητική πολιτική. ∆εν συζητά καν την µείωση 
των εξοπλισµών, φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση της φορολογίας 
στις τράπεζες και τις µεγάλες επιχειρήσεις» (∆ΕΑ, όπ.π).  

Αυτά είναι απόλυτα σωστά. Ωστόσο το πρόβληµα είναι ότι έστω και στα λόγια η 
κυβέρνηση προτίθεται να αντιµετωπίσει τη φοροκλοπή και τη φοροδιαφυγή και ο 
τελευταίος πολίτης ακόµα φωνάζει «φορολογήστε τους πλούσιους» και «φέρτε 
πίσω τα κλεµµένα». Το πραγµατικό ζήτηµα δεν είναι να επαναλαµβάνουµε αυτά 
που λέει ο καθένας, αλλά να τα αναδείχνουµε στην πραγµατική τους διάσταση, να 
τα µετατρέπουµε σε µεταβατικά αιτήµατα και να προσπαθούµε να οργανώσουµε 
τον αγώνα του λαού και της εργατικής τάξης γύρω από τα µεταβατικά αιτήµατα, τα 
οποία σε τελική ανάλυση οδηγούν στο επαναστατικό σοσιαλιστικό πρόγραµµα.  

Από τη µεριά του ΚΚΕ (µ-λ) µετά την 7η Συνδιάσκεψή του (26-28/3/2010) βλέ-
πουµε ορισµένα λογικά αλλά εξαιρετικά αφηρηµένα συµπεράσµατα στα πλαίσια 
της «έκθεσης ιδεών» που βαθµολογείται καλά µεν αλλά χωρίς κάποιο συγκεκρι-
µένο πρακτικό περιεχόµενο: 

«Το δικό µας συµφέρον βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση: στην υπεράσπιση 
των δικαιωµάτων µας, στο δυνάµωµα των αντιστάσεων, στην ενίσχυση των αγώνων µας 
για την ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ» και της πολιτικής 
που το υπαγορεύει. Πολιτική που για το λαό φέρνει φτώχεια, εξαθλίωση και ανεργία, ενώ 
για το κεφάλαιο φέρνει περισσότερα κέρδη και προνόµια. Το δικό µας συµφέρον βρίσκεται 
στη σύγκρουση µε τη γραµµή της συναίνεσης και της υποταγής που θέλουν να επιβάλουν οι 
συµβιβασµένες ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ. Ο δρόµος του αγώνα είναι µονόδροµος για 
το λαό και τη νεολαία και ο µοναδικός που πρέπει να αποδεχτούν. Είναι ο δρόµος που α-
κολουθεί η φτωχοµεσαία αγροτιά που αγωνίζεται στα µπλόκα, είναι ο δρόµος της απεργίας 
και της µαζικής διεκδίκησης, της οικοδόµησης εστιών αντίστασης παντού. Και είναι η µο-
ναδική διέξοδος!»   (κείµενο του ΚΚΕ (µ-λ): «Να ανατρέψουµε το «Πρόγραµµα Σταθε-
ρότητας, Να σπάσουµε τις αλυσίδες της ΕΕ») 

Ασφαλώς το Μ-Λ ΚΚΕ δεν παρέλειψε να υπερθεµατίσει στα γνωστά «δηµοσιο-
γραφικά κεκτηµένα» και να τονίσει σε κεντρικό άρθρο του ότι:  

«Παράλληλα, ο πρωτοφανής εξευτελισµός και διασυρµός της χώρας και του λαού µας συ-
νεχίζεται, µε αυξανόµενη ένταση. Oι κυνικές, απαξιωτικές δηλώσεις υψηλόβαθµων οικο-
νοµικών και πολιτικών παραγόντων της EE και των HΠA, καθώς και οι κατευθυνόµενες, 
χλευαστικές αναλύσεις και ρεπορτάζ των MME τους, είναι καταιγιστικές (…)».  

Τέτοιες δηλώσεις είναι απαράδεκτες από οργανώσεις και κόµµατα της Αρι-
στεράς. Οι κατευθυνόµενες χλευαστικές και άλλες δηλώσεις της αστικής τάξης 
λίγο ενδιαφέρουν το επαναστατικό κίνηµα της εργατικής τάξης. Αντιµετωπίζονται 
ασφαλώς µε θυµηδία για τα µέσα στα οποία πρέπει να καταφύγει η καγκελάριος 
Μέρκελ που βρίσκεται «επί ξύλου κρεµάµενη» καθώς και η υπόλοιπη γερµανική 
βιοµηχανία και οι γερµανικές εξαγωγές µε τις τρέχουσες ισοτιµίες ευρώ – δολαρί-
ου. Αυτό που είναι απαράδεκτο και κατακριτέο για µια οργάνωση όπως το Μ-Λ 
ΚΚΕ είναι να εξισώνει κανείς τα τεχνάσµατα των καπιταλιστών και των µέσων 
ενηµέρωσής τους µε τον «πρωτοφανή εξευτελισµό και διασυρµό της χώρας και του 
λαού µας». Αυτή η πρακτική είναι σοσιαλ-πατριωτική και εθνικιστική και 
πρέπει να καταγγελθεί σαν τέτοια, όχι µε διάθεση εχθρική αλλά µε την προο-
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πτική της αυτοκριτικής και της αλλαγής των σχετικών πρακτικών του  Μ-Λ ΚΚΕ 
βραχυπρόθεσµα.  

Και µόνο το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος που βλέπει σήµερα «ανεκπλήρωτα αστι-
κοδηµοκρατικά καθήκοντα, σε σχέση µε τις προ -καπιταλιστικές παραγωγικές, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις» σ’ αυτόν τον κόσµο πρέπει ν’ αποτελεί γεγονός µοναδικής 
σηµασίας από µόνο του. Όποιος βλέπει ήδη «προκαπιταλιστικές παραγωγικές, κοι-
νωνικές και πολιτικές σχέσεις» είναι ονειροπαρµένος του προηγούµενου αιώνα. Αλ-
λά όποιος βλέπει επιπλέον σ’ έναν τέτοιο φασµατικό κόσµο «ανεκπλήρωτα αστικο-
δηµοκρατικά καθήκοντα» αυτός είτε είναι εντελώς φαντασιόπληκτος είτε δεν έχει 
ιδέα από τα στοιχειώδη γραφτά του Λένιν, πχ τον «Ιµπεριαλισµό».  
 
Ας δούµε και την πολιτική άλλων οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς.  
 
Από την πλευρά του, το  ΕΚΚΕ δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει µετάσχει στη 
συζήτηση της σηµερινής κρίσης και των καθηκόντων της εργατικής τάξης µε 
πρωτότυπο και δηµιουργικό τρόπο (βλ. πχ ιστοσελίδα της 12/4/2010, 
http://www.ekke.net.gr/) Παρόλα αυτά υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον και µάλλον 
«εκ βαθέων» κείµενο της σ. Γαρυφαλλιάς  Καπετανάκη, µε τίτλο «Για τη σηµερινή 
κατάσταση και τα καθήκοντα της επαναστατικής αριστεράς». Ολόκληρο το κείµενο έχει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον και αξίζει να διαβασθεί κι’ έτσι δεν παραθέτουµε αποσπά-
σµατα απ’ αυτό µε µια µοναδική εξαίρεση που νοµίζουµε πως απηχεί µια ολό-
κληρη ιστορική κληρονοµιά και ιστορικά εποχή: 
  
 «[Η] αυθόρµητη εξέλιξη του εργατικού κινήµατος το τραβάει στην υποταγή του στην αστι-
κή ιδεολογία και στη γραµµή της µικρότερης αντίστασης. Όταν το αυθόρµητο δεν γίνεται 
συνειδητό και µάλιστα στην κατεύθυνση της κοµµουνιστικής συνείδησης, λειτουργεί σα µια 
έκρηξη της δυσαρέσκειας που ισοδυναµεί µε εκτόνωση και η εκτόνωση αυτή πάντα τελειώ-
νει γρήγορα και οι περισσότεροι πάνε σπίτι τους. Με λίγα λόγια, τα αυθόρµητα ξεσπάσµατα 
όπου και να συµβαίνουν είναι ενσωµατώσιµα κι έχουν ηµεροµηνία λήξης». 
 
Η διαπίστωση αυτή, που εκτιµούµε πως γίνεται «εκ βαθέων», αντανακλά µια 
πραγµατική, ιστορική αλήθεια του εργατικού και επαναστατικού κινήµατος στην 
Ελλάδα. Μια τέτοια διαπίστωση, όταν προέρχεται από σ. του ΕΚΚΕ έχει µια ιδιαί-
τερη σηµασία σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες που καθόρισαν το πλαίσιο δράσης 
και αγώνα του ΕΚΚΕ στη µεταπολίτευση. Χωρίς καµιά αµφιβολία αφορά άµεσα 
και καθοριστικά την αριστερά και ιδιαίτερα την επαναστατική αριστερά στο σύνο-
λό της.  
 
Σε κάθε περίπτωση το κείµενο της σ. Καπετανάκη πρέπει να διαβασθεί ξανά και 
ξανά και ν’ αντληθούν τα κατάλληλα συµπεράσµατα σε σχέση τόσο µε τις ιστορι-
κές συνθήκες της επαναστατικής αριστεράς όσο και τα σηµερινά της καθήκοντα. 
Αυτά τα καθήκοντα είναι πολύ συγκεκριµένα και αφορούν τις µεταβατικές διεκδι-
κήσεις µε σκοπό το γεφύρωµα της σηµερινής πραγµατικότητας µε το σοσιαλιστι-
κό επαναστατικό πρόγραµµα.  
 
Κείµενα όπως της σ. Καπετανάκη είναι πραγµατικά σπάνια και το πραγµατικό 
τους ερώτηµα δεν είναι παρά αυτό που προσπαθούµε να λύσουµε κι εδώ, δηλ. 
πως γεφυρώνεται η σηµερινή πραγµατικότητα και η σηµερινή µας στάση και τα-
χτική µε τον προγραµµατικό στόχο του επαναστατικού σοσιαλιστικού προγράµµα-
τος. Η απάντηση βρίσκεται σε δυο άκρα που είναι εξίσου σταθερά όσο και α-
προσδιόριστα. Το τελικό άκρο του σοσιαλιστικού προγράµµατος χρειάζεται νέες 
συνεισφορές από τη σκοπιά του µαρξισµού, όπως έχουµε ήδη αναφέρει. Το αρ-
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χικό άκρο του, οι σηµερινές, «µίνιµουµ» διεκδικήσεις αποτελούν κι’ αυτές ένα ζη-
τούµενο.  
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6. Οι Μεταβατικές ∆ιεκδικήσεις της  Αριστεράς  
 
 
Ας δούµε πιο αναλυτικά, όπως είπαµε, τις διεκδικήσεις του Μεταβατικού Προ-
γράµµατος της 4ης ∆ιεθνούς στα 1938, επιγραµµατικά: 
 
1. Κινητή Κλίµακα Μισθών και Κινητή Κλίµακα Ωρών Εργασίας. 
 
2. «Είναι αναγκαία η δηµιουργία οργανώσεων ad hoc (κατάλληλες για την περίπτωση), 
που να αγκαλιάζουν ολόκληρη τη µαχόµενη µάζα: απεργιακές επιτροπές, επιτροπές εργο-
στασίων και, τέλος, Σοβιέτ». 

3. «Οι απεργίες µε κατάληψη των εργοστασίων, µια από τις τελευταίες εκδηλώσεις αυτού 
του είδους της πρωτοβουλίας, πάνε πέρα από τα όρια του «οµαλού» καπιταλιστικού καθε-
στώτος. (…)  Κάθε απεργία µε κατάληψη του εργοστασίου θέτει µε έναν πρακτικό τρόπο το 
ερώτηµα ποιος είναι ο κύριος του εργοστασίου: ο καπιταλιστής ή οι εργάτες»;  

4. Το «Εµπορικό Μυστικό» και ο Εργατικός Έλεγχος στη Βιοµηχανία. 

5. «∆ιεκδικούµε την απαλλοτρίωση των µονοπωλιακών εταιριών της βιοµηχανίας πολέ-
µου, των σιδηροδρόµων, των πιο σηµαντικών πηγών πρώτων υλών, κλπ». 
 
6. «Απαλλοτρίωση των Ιδιωτικών Τραπεζών και Κρατικοποίηση του Πιστωτικού Συστήµα-
τος» (χωρίς αποζηµιώσεις και µε πλήρη εγγύηση των καταθέσεων της εργατικής τάξης 
και των λαϊκών στρωµάτων) . 

7. «Απεργιακές Φρουρές, Οµάδες Αυτοάµυνας, Εργατική Πολιτοφυλακή, και  Εξοπλισµός 
του Προλεταριάτου». 

8. «Συµµαχία των Εργατών και των Χωρικών» µε τελικό στρατηγικό σκοπό την Κυβέρ-
νηση Εργατών και Αγροτών. 

Αυτό είναι, στις γενικές του γραµµές το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς 
του 1938. Όπως καταληκτικά αναφέρεται, «[η] τωρινή κρίση του ανθρώπινου πολιτι-
σµού είναι κρίση της προλεταριακής ηγεσίας. Οι προχωρηµένοι εργάτες, ενωµένοι στην 
Τέταρτη ∆ιεθνή, δείχνουν στην τάξη τους το δρόµο για να βγει από την κρίση. Της προσφέ-
ρουν ένα πρόγραµµα που βασίζεται πάνω στη διεθνή εµπειρία του αγώνα του προλεταριά-
του κι όλων των καταπιεζοµένων του κόσµου για την απελευθέρωσή τους. Της προσφέρουν 
µιαν ακηλίδωτη σηµαία» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π.).  

Τα παραπάνω οκτώ σηµεία αποτελούν την καρδιά του Μεταβατικού Προγράµµα-
τος της 4ης ∆ιεθνούς (1938). Θα πρέπει να είναι προφανές ότι αποτελούν µια 
επαρκή βάση συζήτησης για τη συγκρότηση του σηµερινού προγράµµατος 
της Αριστεράς.  

Τονίσαµε ήδη ότι το Μεταβατικό Πρόγραµµα του 1938 δεν µπορεί ν’ αποτελεί 
υπεριστορική αλήθεια. Τέτοιοι κίνδυνοι δεν έλειψαν από την 4η ∆ιεθνή:  

«Οµάδες, όπως η γαλλική ΟCΙ (Οrganisatiοn Communiste Ιnternatiοnalist –
Κοµµουνιστική ∆ιεθνιστική Οργάνωση), µετατρέψανε το Μεταβατικό Πρόγραµµα σε φετίχ 
κι ασάλευτο δόγµα. Κόβοντας το από τις υλικές-ιστορικές συνδέσεις, µε την περίοδο που το 
διαµόρφωσαν, το µετατρέψανε στο τελικό όριο του Μαρξισµού, έναν υπεριστορικό τυφλο-
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σούρτη, από τον οποίο τελετουργικά επαναλαµβάνονται φόρµουλες για την κάθε περίπτω-
ση» (Σ. Μιχαήλ, πρόλογος στην Ελληνική έκδοση, «Μεταβατικό Πρόγραµµα», 
όπ.π.).  

Με εξαίρεση την παρ. 7 και συγκεκριµένα τον εξοπλισµό του προλεταριάτου, πι-
στεύουµε πως τα παραπάνω σηµεία του Μεταβατικού Προγράµµατος της 4ης 
∆ιεθνούς µπορούν ν’ αποτελέσουν χωρίς καµιά αµφιβολία την αντικειµενι-
κή βάση πάνω στην οποία το εργατικό κίνηµα και οι οργανώσεις του µπο-
ρούν να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα Πρόγραµµα Μεταβατικών 
∆ιεκδικήσεων της Αριστεράς.  

Ωστόσο, από το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς του 1938 λείπουν ορι-
σµένα σηµεία που έχουν σήµερα µια σηµασία και είναι, όπως προτείνουµε τα 
εξής: 

α) Παιδεία ελεύθερη και δωρεάν για τα λαϊκά στρώµατα µε εισόδηµα κάτω από 
ένα ορισµένο ανώτατο όριο (πχ 25.000 ευρώ τον χρόνο). Ελεύθερη πρόσβαση 
χωρίς εξετάσεις στα Πανεπιστήµια. Οικονοµική επιβάρυνση µόνο για εισοδήµατα 
πάνω από ένα ορισµένο ανώτατο όριο (πχ 25.000 ευρώ). Εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα που διαµορφώνονται από τους εκπαιδευτικούς, τον λαό τα παιδιά του. 

β)  Υγεία, Περίθαλψη και Ασφάλιση για όλους κάτω από ένα ορισµένο ανώτα-
το όριο (πχ 25.000 ευρώ τον χρόνο 

γ) Άµεση περιστολή των στρατιωτικών δαπανών που είναι το καρκίνωµα της 
χώρας µας. Καµιά µυστική διπλωµατία µε την Τουρκία. Αντίθετα, να έρθουν όλα 
τα ζητήµατα στο φως. Οι εργατικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας που δεν 
έχουν να χωρίσουν τίποτα, να µειώσουν και τελικά να µηδενίσουν τις στρατιωτι-
κές δαπάνες που καταδικάζουν επιπρόσθετα και τις δυο χώρες στη φτώχεια, τη 
εξάρτηση και την υπανάπτυξη. 

δ) ∆ουλειά για όλους, εργαζόµενους και άνεργους, µε µισθό που να καλύπτει τις 
βασικές ανάγκες και να µοιράζει τις συνολικά απαιτούµενες ώρες δουλειάς.  

ε) Κάθε οργανισµός και επιχείρηση δηµόσιου ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανο-
µένων των Τραπεζών,  να περάσει κάτω από τον Εργατικό Έλεγχο, τη δηµόσια 
διαφάνεια και τη λειτουργία της µε βάση τα ευρύτερα συµφέροντα των Εργαζο-
µένων. Αυτή θα είναι η πρακτική του Σοσιαλισµού και της Εργατικής ∆ηµοκρατί-
ας, χωρίς αποκλεισµούς και «εργατικές αριστοκρατίες», µε Συµβούλια άµεσα αι-
ρετά, ανά πάσα στιγµή ανακλητά και χωρίς πρόσθετες αµοιβές 

Σε αντίθεση µε πολλές µη ρεαλιστικές συνθηµατολογίες που αντανακλούν συ-
γκεκριµένες πρακτικές, τα παραπάνω «διορθωτικά σηµεία» µαζί µε το Μεταβατι-
κό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς του 1938, πιστεύουµε πως αποτελούν µια ειλι-
κρινή, αµερόληπτη και στερεή αφετηρία σχετικά µε τη συζήτηση συγκρότη-
σης του µεταβατικού προγράµµατος διεκδικήσεων της εργατικής τάξης από 
την οπτική γωνία της Αιστεράς.  

Για την ΚΟΕ (Κοµµουνιστική Οργάνωση Ελλάδας) ισχύουν πολλά απ’ όσα προ-
αναφέραµε. Καταρχήν πρόβλεψε σωστά (26/3/2010) πως «[ τ]ο ∆ΝΤ µπαίνει κανο-
νικά στον σχεδιασµό και στην εκτέλεση των προϋπολογισµών, µε την έµπνευση του «ιδανι-
κού και πρόθυµου αυτόχειρα» Γ. Παπανδρέου, αλλά –το σοβαρότερο- επιβάλλοντας νέα 
βάρβαρα µέτρα στον ελληνικό λαό» (βλ. «∆ελτίο τύπου της ΚΟΕ για τη Σύνοδο Κορυφής 
της ΕΕ», 26/3/2010).  
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Θα πρέπει ασφαλώς να της αναγνωρίσουµε εξαιρετική οξυδέρκεια όταν προβλέ-
πει τα εξής: 

«Ο µηχανισµός της ευρωζώνης που «θα» δηµιουργηθεί, είναι δανεισµός µε απαράδεκτους 
και τοκογλυφικούς όρους, και µε «εγγυητή» την παρέα ∆ΝΤ – Wall Street – Goldman 
Sachs. Όσο για την εξαγγελία Τρισέ για αποδοχή των ελληνικών οµολόγων (προς χρηµα-
τοδότηση φυσικά των τραπεζών), δεν σηµαίνει τίποτα για την ελληνική οικονοµία: ∆ιαιω-
νίζει απλά το κερδοσκοπικό καθεστώς του δανεισµού των ελληνικών τραπεζών (µε εγγύηση 
τα ελληνικά οµόλογα) για να µεταδανείζουν το ελληνικό κράτος µε 4 και 5% µεγαλύτερο 
επιτόκιο.  Για ακόµη µια φορά η προτεραιότητα της ευρωζώνης είναι η απρόσκοπτη κερ-
δοφορία των τραπεζών. Η «ρευστότητα στην αγορά» που θα προέκυπτε αναζητείται, όπως 
αναζητούνται και τα 28 δις που χάρισαν τα δύο κόµµατα εξουσίας στις τράπεζες…» 
(όπ.π).  

Η πρόβλεψη για διαφορικά επιτόκια (spreads) στο εύρος 4 και 5% ήταν ασφαλώς 
σωστή κι’ αυτή παρά τη λειτουργία του «Μηχανισµού Στήριξης». Ασφαλώς το «το 
επί µήνες διαπραγµατευτικό ατού προς την Ευρωζώνη «βοηθήστε εσείς γιατί θα πάµε στο 
∆ΝΤ»» δεν ήταν πραγµατικό. Για την ΕΕ, η παρέµβαση του ∆ΝΤ και των ΗΠΑ 
ήταν αναγκαία και µόνο ένας τυφλός δεν θα έβλεπε µια τέτοια πραγµατικότητα. 
Επίσης διαβάζουµε σχετικά: 

«Η Σύνοδος Κορυφής απέδειξε επίσης ότι η ευρωζώνη δεν έχει το παραµικρό ίχνος συνο-
χής, αλληλεγγύης, ενότητας. Όχι µόνο σήµερα, στην εποχή της κρίσης. Σήµερα όµως κα-
ταρρίπτονται οριστικά οι µύθοι της «Ελλάδας που κερδίζει από το ευρώ» και της «ευρωπα-
ϊκής αλληλεγγύης». Η Ευρωζώνη αποφασίζει για όλους, αλλά µε κριτήριο τα συµφέροντα 
του Βερολίνου και της Φραγκφούρτης» (ΚΟΕ, όπ.π).  

Αποδείχτηκε ότι η ευρωζώνη δεν έχει τη συνοχή, την αλληλεγγύη, και  την ενότη-
τα που επιβάλλει τη νοµισµατική πειθαρχία του καπιταλισµού. Αν υπήρχε µια τέ-
τοια πειθαρχία, τα καπιταλιστικά «συµφέροντα του Βερολίνου και της Φραγκφούρτης» 
θα ήταν απλώς ανύπαρκτα στη σηµερινή εποχή. Κατά συνέπεια έχουµε α) µια 
ουσιαστική και πραγµατιστική ανάλυση της σηµερινής κρίσης («κρίσης του χρέ-
ους» ή «δηµοσιονοµικής κρίσης» του ελληνικού καπιταλισµού), και β) ένα πραγ-
µατιστικό και ρεαλιστικό πρόγραµµα µεταβατικών διεκδικήσεων από τις σηµερι-
νές προφανείς απαιτήσεις και διεκδικήσεις του εργατικού κινήµατος στο επανα-
στατικό σοσιαλιστικό πρόγραµµα. 
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7. Η Απόφαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ της 15/3/2010 

Στις 15/3/2010 η Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε µια ουσιαστική απόφαση. 
Ως προς τα κύρια σηµεία της πρέπει να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: 

«Η Γραµµατεία  προτείνει ως συζήτηση το εξής «πλαίσιο» για τοπικές παρεµβάσεις, συ-
γκρότηση των Επιτροπών και συµφωνίες για ενότητα δράσης µε άλλες δυνάµεις:  

Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που τη δηµιούργησαν. Τα υψηλά εισοδήµατα. Τα κέρδη 
των µεγάλων επιχειρήσεων. Οι τράπεζες. Οι κερδοσκόποι. Αυτό θα υλοποιηθεί εάν προβά-
λουµε συνολικά, αποκαλυπτικά αλλά και διεκδικητικά τις παρακάτω πολιτικές αιχµές: 

Α. Αύξηση φορολόγησης µε συντελεστή 45% στο µεγάλο κεφάλαιο, αύξηση της φορολόγη-
σης στη µεγάλη ακίνητη περιουσία και τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Φορολόγηση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας. Αύξηση του ΦΠΑ στα προϊόντα-υπηρεσίες πολυτελείας και 
µείωσή του στα είδη πρώτης ανάγκης. 

Β. ∆ραστική µείωση των στρατιωτικών δαπανών στο 50%. 

Γ. ∆ηµόσιος και κοινωνικός έλεγχος στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε προοπτική την 
εθνικοποίηση των τραπεζών. 

∆. Επανάκτηση και εθνικοποίηση των στρατηγικής σηµασίας Επιχειρήσεων και Οργανι-
σµών Κοινής Ωφέλειας µε δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο. 

Ε. Αύξηση των δαπανών υγείας, παιδείας, επιδοµάτων ανεργίας και κοινωνικών υποδο-
µών. Εξαίρεση της Παιδείας και της Υγείας από τις διαδικασίες της εµπορευµατοποίησης 
και της αγοράς. 

ΣΤ. Αύξηση µισθών και συντάξεων. Όχι στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Αύξηση 
των προσλήψεων και πάγωµα απολύσεων. ∆ιατήρηση του καθολικού αναδιανεµητικού 
χαρακτήρα της ασφάλισης. 

Ζ. Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει επειγόντως να βαθύνει τη συζήτηση για µια αριστερή 
– ριζοσπαστική απάντηση στο θεµελιώδες ζήτηµα της αντιµετώπισης του χρέους. Η Γραµ-
µατεία – κατ’ αρχήν – διατυπώνει το αίτηµα «επαναδιαπραγµάτευση του χρέους» , ανα-
γνωρίζοντας όµως την ανάγκη συνέχειας της συζήτησης για τη διαµόρφωση ολοκληρωµέ-
νης άποψης.»  

Θα πρέπει ωστόσο, ορισµένα πράγµατα να τεθούν στην πραγµατική τους διά-
σταση. Όταν η Γραµµατεία αναφέρει πως πρέπει «[ τ]ην κρίση να πληρώσουν αυτοί 
που τη δηµιούργησαν. Τα υψηλά εισοδήµατα. Τα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων. Οι 
τράπεζες. Οι κερδοσκόποι» προφανώς αγνοεί τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης που 
είναι σε τελική ανάλυση η ίδια η Παραγωγή παρά η αντανάκλασή της στις Αγορές 
Χρήµατος και Κεφαλαίου και τους «κερδοσκόπους». ∆εν µπορούµε να αγνοή-
σουµε και δεν µας επιτρέπεται να αγνοήσουµε την εξής θεµελιώδη οικονοµική 
πραγµατικότητα. Τα γεγονός ότι τα ελληνικά οµόλογα εκτοξεύθηκαν σε επιτόκια 
της τάξης του 10% είναι αποτέλεσµα της χαµηλής τους ζήτησης από τη διεθνή 
αγορά και εποµένως απ’ τους ίδιους τους «κερδοσκόπους». Αν υπήρχε ζήτηση 
από τους «κερδοσκόπους» για τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, αναµφίβολα 
το αγοραίο τους επιτόκιο θα ήταν πολύ κοντά στο 3% µε 3,5% των Γερµανικών 



 - 38 -

οµολόγων. Το γεγονός ότι ο «Μηχανισµός Στήριξης» της ΕΕ που εξασφάλισε 45 
δις ευρώ στην ελληνική οικονοµία µε κυµαινόµενο επιτόκιο ελάχιστα πάνω από 
3,5% (και σταθερό επιτόκιο 5% που αποτελεί το σταθερό επιτόκιο της Ελλάδας 
από την ένταξή της στην ΟΝΕ) αποδείχνει ότι τα περί «κερδοσκόπων» και «αν-
θελληνικών σχεδίων» δεν είναι παρά ανυπόστατες δικαιολογίες. 

Φυσικά, σε περισσότερες από µια διαστάσεις η επαναστατική αριστερά έχει απο-
τύχει α) να εισχωρήσει στο εργατικό κίνηµα, β) να δώσει το δικό της διακριτό 
στίγµα σε ό, τι αφορά την πάλη για ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό πρόγραµµα 
και γ) να διαµορφώσει ένα πραγµατικό Μεταβατικό Πρόγραµµα που να γεφυρώ-
νει τις σηµερινές συνθήκες και διεκδικήσεις µε το (ζητούµενο) επαναστατικό σο-
σιαλιστικό πρόγραµµα.  

Έχουµε σηµαντικές επιφυλάξεις επί της αρχής στα εξής σηµεία της Απόφασης 
της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ της 15ης Μάρτη 2010: 

(Γ) Χρειάζεται παραπέρα εξειδίκευσή του. 

(∆) «∆ηµόσιος και κοινωνικός έλεγχος» σηµαίνει και πρέπει να σηµαίνει «εργατι-
κός έλεγχος» και εφαρµογή των αρχών της εργατικής δηµοκρατίας στην πράξη 
της οικονοµικής διαχείρισης. 

(Ε) Οι θέσεις είναι γενικά αποδεκτές αλλά από τη σκοπιά του µαρξισµού και της 
παραπέρα αγκιτάτσιας χρειάζονται σηµαντική εκλέπτυνση σύµφωνα µε όσα έ-
χουµε αναφέρει στα προηγούµενα. 

(ΣΤ) Θεωρούµε βασική τη προσθήκη του αιτήµατος για µοίρασµα της δουλειάς 
σε ολόκληρη τη διαθέσιµη εργατική δύναµη.  

(Ζ) «Η Γραµµατεία – κατ’ αρχήν – διατυπώνει το αίτηµα «επαναδιαπραγµάτευση του χρέ-
ους» , αναγνωρίζοντας όµως την ανάγκη συνέχειας της συζήτησης για τη διαµόρφωση ο-
λοκληρωµένης άποψης». Αυτή είναι µια σωστή άποψη. Η συµµετοχή του κινήµατος 
σε µια τέτοια συζήτηση είναι θεµελιώδης για το ίδιο το κίνηµα και το επίπεδο της 
συνείδησής του.  

Για µας, η «επαναδιαπραγµάτευση του χρέους» µε τον ιµπεριαλισµό είναι αυτο-
νόητη. Το ίδιο το χρέος µιας χώρας δεν είναι παρά υπεραξία της παγκόσµι-
ας εργατικής τάξης,  υλοποιηµένη σε κάποια συγκεκριµένη χώρα σε µια 
ορισµένη χρονική συγκυρία, µε δεδοµένο τον παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό 
συσχετισµό των δυνάµεων. Η Απόφαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέ-
ρεται στη δυνατότητα επαναδιαπραγµάτευσης του ∆ηµόσιου Χρέους. Από τη 
σκοπιά των Μεταβατικών ∆ιεκδικήσεων, µια τέτοια δυνατότητα παρέχει προοπτι-
κές στο εργατικό κίνηµα. Από την άλλη µεριά, στην πράξη και στα ΜΜΕ ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές 
και ν’ αρνείται την επαναδιαπραγµάτευση ή τη διαγραφή του χρέους. Αυτή 
η διγλωσσία και ο δεξιός οππορτουνισµός του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορούν να πε-
ράσουν απαρατήρητα.  

Ποιες είναι οι πραγµατικές δυνατότητες επαναδιαπραγµάτευσης του ∆ηµόσιου 
Χρέους στα πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµίας; Οι δυνατότητες αυτές µε βάση 
τα οµόλογα που έχει ήδη συνάψει το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι πολύ µικρές και κυ-
µαίνονται στην καλύτερη περίπτωση στα όρια των κυµαινόµενων επιτοκίων που 
θα λάβει το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε βάση τη Συµφωνία του «Μηχανισµού Στήρι-
ξης», δηλ. κοντά στο (κατώτερο όριο του) 3,75%.  
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Προφανώς το Ελληνικό ∆ηµόσιο πρέπει να ρευστοποιήσει σύντοµα εκείνα τα 
Οµόλογα που έχουν συναφθεί µε επιτόκια µεγαλύτερα του 6% µέσα στο 2010 και 
κυρίως στη διάρκεια του 2011. Με βάση τον «Μηχανισµό Στήριξης» που θα α-
ποδώσει 45 δις ευρώ στη διάρκεια του 2011-13, η αποπληρωµή των τοκοχρεο-
λυσίων των Οµολογιακών ∆ανείων που έγιναν µε επιτόκια άνω του 6% είναι κα-
ταρχήν εφικτή. Η άλλη εφικτή λύση είναι η «έµµεση επαναδιαπραγµάτευση του 
∆ηµόσιου Χρέους» στις Αγορές µε τη µόχλευση παραγώγων (derivatives) πάνω 
στη παραγωγική δυνατότητα της Ελληνικής οικονοµίας. Αυτή η µόχλευση που 
αποτελεί τυπικό εργαλείο των καπιταλιστικών αγορών µπορεί να κατεβάσει τα 
οµολογιακά επιτόκια (στις αγορές παραγώγων) κατά τον πραγµατικό ρυθµό α-
νάπτυξης της οικονοµίας.  

Η πραγµατικότητα είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, και ο ελληνικός καπιταλι-
σµός έχουν κατά καιρούς δανεισθεί διάφορα ποσά, των οποίων τους τόκους και 
το κεφάλαιο οφείλουµε να πληρώνουµε τακτικά, δηµιουργώντας έτσι το ∆ηµόσιο 
Χρέος. Αν θεωρήσουµε την Ολυµπιάδα του 2004 της οποίας τα έργα και οι υπο-
δοµές απλά αφήνονται στην τύχη τους να αποσβένονται µε ταχείς ρυθµούς,  οι 
σχετικές εκτιµήσεις είναι ότι κόστισαν από 9,5 µέχρι 11,3 δις ευρώ (ΒΗΜΑ, 
21/11/2004) παραµένοντας ακόµα και σήµερα άγνωστο το ακριβές κόστος! Αν 
υποθέσουµε ότι κόστισαν 10 δις ευρώ το 2004, µε ένα επιτόκιο 3,5% αυτό ση-
µαίνει 12,3 δις ευρώ του 2010.  

Με επιτόκιο 6%, κοντά στο αγοραίο επιτόκιο δανεισµού της χώρας πριν τον 
«Μηχανισµό στήριξης» θα σήµαινε 14,6 δις ευρώ. Τα ελλείµµατα από οφειλές 
του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ είναι αντίστοιχα 5και 1,8 δις ευρώ ενώ σε 12 δις υπολογί-
ζονται τα συνολικά χρέη / ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων (βλ. «Ηµερησί-
α», 26/3/2010).  

Ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε: «Λέµε όχι στο νοµοσχέδιο των 28 δις ευρώ, 
διότι δίνει στις τράπεζες µια µοναδική ευκαιρία να φορτώσουν στο ∆ηµόσιο ό,τι θεωρούν 
προβληµατικό. Ακόµα και πιθανά τοξικά στοιχεία του ενεργητικού τους. Επιλέξατε λοιπόν, 
κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, την πιο νεοσυντηρητική επιλογή, αυτήν που είχε προτείνει 
και ο Μπους. Αυτήν, όµως, που και ο ίδιος ο Πόλσον σήµερα αναιρεί. ∆ιότι βλέπει ότι δεν 
έχει παρά αρνητικά αποτελέσµατα. Οι τράπεζες εισπράττουν και οι πολίτες καλούνται να 
πληρώσουν τον λογαριασµό, χωρίς να τους εξασφαλίζετε αυτά που χρειάζονται: ∆άνεια µε 
χαµηλά επιτόκια, για να υπάρξει ανάπτυξη και ζήτηση, για να µην χαθούν και θέσεις εργα-
σίας» (Βουλή, 20/11/2008).  

Τα 28 δις ευρώ δεν αποφασίστηκε να δοθούν τυχαία στις τράπεζες το 2008. 
Ήδη από τα µέσα του 2008 τα spreads των Ελληνικών οµολόγων άρχισαν 
να αποκλίνουν από τα αντίστοιχα Γερµανικά. Παρόλο που αυτό δεν έγινε ευ-
ρύτερα γνωστό, φαίνεται καθαρά από τα οικονοµικά στοιχεία. Όπως γράφτηκε 
σχετικά: «Μέχρι τα τέλη του 2007, µέχρι δηλαδή τα πρώτα σηµάδια της κατάρρευσης της 
χρηµατοπιστωτικής φούσκας, το δηµόσιο χρέος, η εξυπηρέτησή του και τα περίφηµα 
spreads δεν αποτελούσαν ιδιαίτερο αντικείµενο των χρηµαταγορών. Οι χώρες µε µεγάλο ή 
µικρό χρέος δανείζονταν µε χαµηλά επιτόκια και χωρίς να υπόκεινται σε διαδικασίες ιδιαί-
τερης αξιολόγησης» (Γ. Σταθάκης, «Αυγή», 14/3/2010).  

Ασφαλώς οι «αγορές» δεν καθορίζονται βραχυχρόνια από κανενός είδους πολι-
τικό έλεγχο παρά από τους ίδιους τους νόµους, σε τελική ανάλυση, της καπιταλι-
στικής παραγωγής. Αν ξεχάσουµε αυτή τη στοιχειώδη πραγµατικότητα της  πα-
ραγωγής θα έχουµε χάσει κάθε σχέση µε τον Μαρξισµό . Όπως έγραφε ο Έ-
γκελς: 
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«Ο άνθρωπος της χρηµαταγοράς βλέπει την κίνηση της βιοµηχανίας και της παγκόσµιας 
αγοράς ακριβώς µόνο στο αντιστραµµένο αντικαθρέφτισµα της χρηµαταγοράς και της αγο-
ράς αξιών και έτσι γι’ αυτόν το αποτέλεσµα γίνεται αιτία … ακόµα είναι γεγονός ότι η χρη-
µαταγορά µπορεί να έχει τις δικές της κρίσεις, όπου οι άµεσες διαταραχές της βιοµηχανίας 
παίζουν µόνο δευτερεύοντα ή κανένα ρόλο … Εκεί όπου υπάρχει καταµερισµός της εργα-
σίας σε κοινωνική κλίµακα, εκεί όπου οι επιµέρους εργασίες απαιτούν αυτονοµία η µια 
απέναντι στην άλλη. Η παραγωγή είναι σε τελευταία ανάλυση ο αποφασιστικός παρά-
γοντας» (Φ. Έγκελς, «Επιστολή στον Κ. Σµιτ», 27 Οκτώβρη 1890, “Marx and En-
gels Correspondence”, International Publishers, 1968). 

Ασφαλώς «µόλις εµφανίστηκαν τα προβλήµατα και εντός της ευρωζώνης» η λύση επι-
λέχτηκε τελικά να είναι ένας «Μηχανισµός Στήριξης» της ίδιας της ευρωζώνης, 
και αυτό δεν µπορούµε να το παραβλέψουµε. Η παράκαµψη του ∆ΝΤ έχει ασφα-
λώς τη σηµασία του. Φυσικά, µέρος του προβλήµατος ήταν τόσο η «Ρωµαϊκή» 
πολιτική των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 µε κόστος πάνω από 11,2 δις ευ-
ρώ, όσο και τα ελλείµµατα των Ασφαλιστικών Ταµείων µε πολλαπλές αιτίες, µια 
εκ των οποίων υπήρξε και η κατάρρευση της Ελληνικής Χρηµαταγοράς. Μια 
«λογική» πρόταση θα ήταν µέρος του πακέτου των 28 δις που έχει αποµείνει 
(περίπου 15 δις) να χρησιµοποιηθεί από τις Ελληνικές τράπεζες για ν’ αγορά-
σουν οµόλογα (του δηµοσίου χρέους) µε επιτόκια 1-2%, δηλ. όσο δανείζονται οι 
Ελληνικές εµπορικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB). 
Φυσικά, ούτε καν ν’ ακούσει δεν θέλει για ένα τέτοιο ενδεχόµενο το Ελληνικό 
χρηµατιστικό κεφάλαιο.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό του τραπεζικού 
τοµέα στην Ελλάδα ήταν στα τέλη του 2000 περίπου 233 δισ. ευρώ. Στα τέλη του 
2009 ήταν 580 δις. αυτά τα ποσά υπερβαίνουν το δηµόσιο χρέος και ασφαλώς το 
ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, εκτιµήσεις του Σ∆ΟΕ (ΝΕΑ, 11/5/2009), αναφέρουν 
ότι Ελληνικών συµφερόντων off shore εταιρείες που είναι πάνω από 10.000 και 
διακινούν περίπου 500 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Εποµένως σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Σ∆ΟΕ, µια φορολόγηση µε συντελε-
στή 2% θα απέφερε 21,6 δις τον χρόνο κάνοντας περιττό κάθε αντιλαϊκό και πε-
ριοριστικό µέτρο όπως και την προσφυγή στον «Μηχανισµό Στήριξης» της ΕΕ. 
Προφανώς «κανείς» δεν θέλει ν’ ασχοληθεί µε το ενεργητικό του τραπεζικού το-
µέα ή τις πλείστες όσες «Ελληνικών συµφερόντων» off shore εταιρείες.  

Ποιο είναι σε τελική ανάλυση το πραγµατικό πρόβληµα; Είναι ότι το δηµόσιο 
χρέος (χωρίς καν ν’ αφαιρέσει κανείς τους τόκους!) δεν είναι παρά υλοποι-
ηµένη υπεραξία που έχει υλοποιηθεί σε χρηµατικό κεφάλαιο, έχει περάσει 
στα χέρια των καπιταλιστών και έχει µετατραπεί σε δάνεια, ή το ίδιο πράγµα, 
σε κρατικά οµόλογα. Μπορεί να φαίνεται αξιοπερίεργο και σχεδόν γελοίο, αλλά 
αν δανείστηκε κάποιος 1 ευρώ το 1940, µε επιτόκιο 10%, τότε το 2010 θα χρω-
στάει ακριβώς 789 ευρώ και 74 λεπτά! Όπως έγραφε ο Μαρξ:  

«Τα δάνεια δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση ν’ αντεπεξέρχεται σε έκτακτα έξοδα, 
χωρίς να γίνεται αυτό αµέσως αισθητό στον φορολογούµενο, µετά όµως απαιτούν αυξηµέ-
νους φόρους. Από την άλλη µεριά, η αύξηση των φόρων, που προκλήθηκε µε τη συσσώ-
ρευση απανωτών δανείων, αναγκάζει την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση καινούργιων έ-
κτακτων εξόδων να καταφεύγει διαρκώς σε καινούργια δάνεια. Έτσι, το σύγχρονο φορολο-
γικό σύστηµα, που άξονάς του είναι οι φόροι στα πιο αναγκαία µέσα συντήρησης (εποµέ-
νως και το ακρίβαιµά τους), κρύβει µέσα του το σπέρµα της αυτόµατης προοδευτικής αύ-
ξησης» («Κεφάλαιο», τόµος Α, σελ. 780-781, εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 
1978).  
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Με τέτοιους τρόπους είναι  που η ιδιοποιηµένη υπεραξία µετατρέπεται σε το-
κογλυφική υποδούλωση κυβερνήσεων και φυσικά των λαών τους. Από την 
άποψη αυτή, ο διακανονισµός των «χρεών» είναι σε τελική ανάλυση, δουλειά της 
εργατικής τάξης και όχι των καπιταλιστών. 
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8. Το Πολιτικό Πλαίσιο και το Εργατικό Κίνηµα  

 

Οι Προτάσεις της Απόφασης της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ της 15ης Μάρτη 2010, 
συντείνουν σε µια πρόταση γενικής αναδιάρθρωσης της οικονοµίας µέσα στα 
πλαίσια της µεταβατικής περιόδου που διανύει η εργατική τάξη και το λαϊκό κίνη-
µα. Η υλοποίηση και υιοθέτηση των Προτάσεων της Γραµµατείας έστω εν µέρει 
(πχ. σηµεία Α, Β, Γ και ΣΤ) θα σήµαιναν άραγε µια ουσιαστική αναδόµηση του 
παραγωγικού ιστού της οικονοµίας και µια ανασυγκρότηση της εργατικής τάξης 
της ίδιας –και κατά συνέπεια τόσο του κινήµατός της όσο και των υπόλοιπων 
παραγωγικών συντελεστών- στη κατεύθυνση της ανάπτυξης και της προόδου 
που αποτελεί σήµερα ένα πραγµατικό µεταβατικό και επαναστατικό αίτηµα των 
εργαζοµένων;  

Σήµερα η εργατική τάξη χρειάζεται, ένα πρόγραµµα µεταβατικών διεκδικήσε-
ων που µπορεί να συντείνει αποφασιστικά στο γεφύρωµα των άµεσων δι-
εκδικήσεων (που εξειδικεύονται αναλυτικά) µε τον στρατηγικό στόχο της 
επαναστατικής ανατροπής του καπιταλισµού. Το κρίσιµο και κυρίαρχο ζήτηµα 
είναι α) αν εξειδικεύεται ένα «µίνιµουµ πρόγραµµα» σε άµεση, διαλεκτική συνάρ-
τηση µε τον ενδιάµεσο στόχο της αντικαπιταλιστικής προοπτικής, και β) να ορι-
σθεί το στρατηγικό πρόγραµµα του σοσιαλισµού. Οι απαιτήσεις ενός Μεταβατι-
κού Προγράµµατος στη σηµερινή συγκυρία, δεν αφορούν µόνο τη µετάβαση 
στον σοσιαλισµό. Αυτό το έχουµε ήδη ξεκαθαρίσει στα προηγούµενα µε τη µεγα-
λύτερη δυνατή πληρότητα.  

Στις σηµερινές συνθήκες του κατακερµατισµού της εργατικής τάξης και του κινή-
µατός της, υπάρχει µια αντικειµενική ανάγκη για ένα «Ενδιάµεσο Πρόγραµ-
µα» που να συνδέει τις άµεσες διεκδικήσεις (ενάντια στα αντιλαϊκά µέτρα 
και τη µείωση στα ονοµαστικά εισοδήµατα) µε την ίδια την Αριστερά. Η Αρι-
στερά είναι καταρχήν η παράταξη των διεκδικήσεων, των αιτηµάτων και των α-
γώνων των εργαζοµένων. Αλλά αυτό δεν είναι δεδοµένο. Θα πρέπει να αναδει-
κνύεται στην πράξη και στο σωστό πλαίσιο. 

Ασφαλώς το «σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης» δεν είναι παρά η δη-
µιουργική εφαρµογή του µαρξισµού στην εποχή µας µετά τα πειράµατα του γρα-
φειοκρατικού εκφυλισµού στην ΕΣΣ∆, την Κίνα και τις υπόλοιπες Λαϊκές ∆ηµο-
κρατίες». Το «σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης» αποµένει να ορισθεί 
εκ νέου και να εφαρµοσθούν δηµιουργικά οι ιδέες των Κ. Μαρξ, Φ. Έγκελς, Β. Ι. 
Λένιν, Ρ. Λούξεµπουργκ, και Λ. Τρότσκυ στην εποχή µας. Αλλά στη σηµερινή 
εποχή της βαθειάς κρίσης του καπιταλισµού, πέρα από το σοσιαλιστικό πρό-
γραµµα (που αποτελεί ζητούµενο σαν δηµιουργική εφαρµογή του µαρξισµού) οι 
αντιφάσεις του καπιταλισµού σχεδόν µας υπαγορεύουν ένα ενδιάµεσο και ένα 
µεταβατικό πρόγραµµα της Αριστεράς, στην Ευρώπη.  

Το «Ενδιάµεσο Πρόγραµµα» αφορά την απαγκίστρωση του λαϊκού και εργατι-
κού κινήµατος από τη σοσιαλδηµοκρατία και την καθεστωτική αριστερά. Αυτό δεν 
µπορεί να γίνει αυτόµατα ή µε ευχολόγια. Το «Μεταβατικό Πρόγραµµα» αφορά 
τη σύνδεση του λαϊκού και εργατικού κινήµατος όλο και πιο βαθειά, όλο και πιο 
προχωρηµένα µε την αντικαπιταλιστική προοπτική και τον σοσιαλισµό. Η διάκρι-
ση ανάµεσα στο «Ενδιάµεσο Πρόγραµµα» και το «Μεταβατικό Πρόγραµµα» α-
φορά πάνω απ’ όλα την ιστορική κρίση ηγεσίας της εργατικής τάξης. Με δεδοµέ-
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νο το κάλεσµα συµµετοχής στις διαδικασίες και δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ, και 
την απόρριψη καταρχήν τέτοιων πρακτικών, χρειαζόµαστε: α) µια ρεαλιστική µε-
τάβαση από το Ενδιάµεσο στο Μεταβατικό στάδιο και Πρόγραµµα,  β) ένα ρεαλι-
στικό Μεταβατικό Πρόγραµµα της Αριστεράς στη σηµερινή εποχή, και γ) ένα 
πλαίσιο δράσης της Αριστεράς και ειδικά της 4ης ∆ιεθνούς και των αγωνιστών της 
στη συγκυρία που ανοίγεται µπροστά µας.  

Το γενικό πλαίσιο θεωρούµε πως είναι, σε τελική ανάλυση, η εφαρµογή ενός Με-
ταβατικού Προγράµµατος ∆ιεκδικήσεων των Εργαζοµένων στη σηµερινή εποχή. 
Η Απόφαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ µε δεδοµένο ότι έχουµε ασκήσει κριτι-
κή στο προεκλογικό του πρόγραµµα, είναι θετική. Πχ αναφέρεται σε «αύξηση του 
ΦΠΑ στα προϊόντα-υπηρεσίες πολυτελείας και µείωσή του στα είδη πρώτης ανάγκης» αυ-
τό είναι θετικό µεν αλλά δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα όρια µέσα στα οποία θα 
κινηθούν οι αντίστοιχοι φορολογικοί συντελεστές ενώ δεν έχει αντίρρηση να θέτει 
το 45% σαν φορολογία στο «µεγάλο κεφάλαιο».  

Πιστεύουµε ότι χρειάζονται ρεαλιστικές θέσεις για να ξεπερασθεί η κρίση του ερ-
γατικού κινήµατος, της αριστεράς και του επαναστατικού σοσιαλιστικού προ-
γράµµατος σε ότι αφορά την ευρύτερη απήχησή του στις µάζες. Μια απόφαση 
της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ δεν σηµαίνει πολλά πράγµατα όταν είναι 
γνωστό ότι διαδραµατίζονται στα πλαίσιά τους εσωκοµµατικοί ανταγωνισµοί φα-
τριών και ιδιαίτερα όταν πολλά πράγµατα όπως πχ οι φορολογικοί συντελεστές 
δεν εξειδικεύονται. Πχ στη θέση (ΣΤ) αναφέρεται η «[δ] ιατήρηση του καθολικού α-
ναδιανεµητικού χαρακτήρα της ασφάλισης» αλλά που βρίσκεται αυτός ο καθολικός 
αναδιανεµητικός χαρακτήρας ακόµα και χωρίς να λάβουµε υπόψη τη χρεοκοπία 
των ασφαλιστικών ταµείων; Εδώ χρειάζεται εκ βάθρων αλλαγή του ασφαλιστικού 
συστήµατος. Ακόµη και τα όρια συνταξιοδότησης πρέπει να µειωθούν και όχι να 
παραµείνουν σταθερά (θέση (ΣΤ)) οι δε µισθοί πρέπει ν’ αυξηθούν πάνω απ’ τον 
πραγµατικό πληθωρισµό (ίδια θέση).  

Σε τέτοια ζητήµατα δεν υπάρχει αντίρρηση αλλά υπάρχει µια θεµελιώδης παρα-
τήρηση που πρέπει να γίνει: Η  διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και των δι-
καιωµάτων των εργαζοµένων αποτελεί ένα µεταβατικό αίτηµα όταν αυτά 
απειλούνται άµεσα και σε τόσο µεγάλη έκταση όσο σήµερα. Υπενθυµίζουµε 
ότι ποτέ και πουθενά στη µεταπολεµική Ευρώπη δεν έγινε µείωση των ονοµαστι-
κών µισθών και δεν προωθήθηκε η ελαστική απασχόληση τόσο έντονα όσο στη 
σηµερινή Ελλάδα. Το να διεκδικούµε αύξηση των ονοµαστικών µισθών σε επί-
πεδο πάνω από τον πληθωρισµό και τις µειώσεις που υπέστησαν (σε ονοµαστι-
κό επίπεδο), µείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 55 κλπ είναι µεν «προο-
δευτικό» αλλά δεν είναι µεταβατικό αίτηµα.  

Ακόµα και η κινητή κλίµακα ωρών δεν είναι σήµερα ένα ενδιάµεσο αίτηµα, παρό-
λο που είναι ξεκάθαρα ένα µεταβατικό / επαναστατικό αίτηµα: Ο καπιταλισµός 
απ’ τη µεριά του προωθεί την ελαστική απασχόληση που είναι στα πλαίσια της 
κινητής κλίµακας ωρών, αλλά το κάνει µε αντίστοιχη µείωση των αποδοχών (δηλ. 
αν το µεροκάµατο είναι 35 ευρώ, όποιος εργάζεται 4 ώρες θα πάρει 17,5 ευρώ). 
Εποµένως δεν είναι στα πλαίσια του αιτήµατος του Μεταβατικού Προγράµµατος 
της 4ης ∆ιεθνούς (που θα δεχόταν 4 ώρες δουλειάς για όλους µε µεροκάµατο 35 
ευρώ και αυτόµατες τιµαριθµικές αναπροσαρµογές).  Το µεταβατικό αίτηµα συ-
νεχίζει να παραµένει η κινητή κλίµακα ωρών και µισθών όπως στα πλαίσια του 
Μεταβατικού Προγράµµατος της 4ης ∆ιεθνούς, αλλά το αντίστοιχο ενδιάµεσο αί-
τηµα είναι όχι στην ελαστική απασχόληση, όχι στις απολύσεις και όχι στις µειώ-
σεις των ονοµαστικών µισθών. Ποια οργάνωση της αριστεράς θα µπορούσε να 
είχε αντίρρηση σε τέτοιες διεκδικήσεις;  
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Ας δούµε σχετικά την Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ της 10ης Μάρτη 2010: 

«[Τ]ο ΕΕΚ προτείνει να παλέψουµε για  κατάργηση του εξωτερικού χρέους στους διεθνείς 
τοκογλύφους και κερδοσκόπους που µας ξεζουµίζουν, αναπαράγοντας την χρεοκοπία. Ας 
ακολουθήσουµε το δρόµο που έδειξε ο λαός της Ισλανδίας, αλλά µε συνέπεια. Κατάργηση 
του εξωτερικού χρέους και αντιµετώπιση του µποϋκοτάζ των τραπεζών και του κεφαλαίου 
που θα ακολουθήσει σηµαίνει απαραίτητα και ριζική, αναδιοργάνωση όλων των κοινωνι-
κών σχέσεων σε νέες, σοσιαλιστικές βάσεις: εθνικοποίηση χωρίς αποζηµίωση των τραπε-
ζών, κάτω από εργατικό έλεγχο, απαγόρευση των απολύσεων, εθνικοποίηση χωρίς απο-
ζηµίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων που κλείνουν, µεταφέρο-
νται ή απολύουν. Να παρθούν τα αναγκαία λεφτά µε την απαλλοτρίωση του µεγάλου κεφα-
λαίου, από  τα αµύθητα κέρδη των τραπεζών, των κερδοσκόπων του χρηµατιστηρίου και 
των µεγαλοβιοµηχάνων, από τη  γιγάντια περιουσία των Βατοπεδινών και της Εκκλησίας.  

» Να περικοπούν οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες και να φύγουµε από το ΝΑΤΟ που τις 
επιβάλλει για τους δικούς του πολεµικούς τυχοδιωκτισµούς. ∆ιάλυση όλων των πολυδάπα-
νων και λαοκτόνων κατασταλτικών µηχανισµών του αστικού κράτους, για την εργατική 
εξουσία των Συµβουλίων. Να υπάρξει ένας δηµοκρατικός σχεδιασµός σύµφωνα µε τις 
κοινωνικές ανάγκες, και παρέµβαση στην οικονοµία µέσω µιας κεντρικής κρατικής 
τράπεζας για νέα εκβιοµηχάνιση χωρίς αφεντικά και δηµόσια έργα χωρίς λαµόγια, κάτω 
από εργατική διαχείριση, για δωρεάν και υψηλή δηµόσια Υγεία και Παιδεία για όλο το 
λαό» (έντονη γραφή δική µας). 

Φυσικά, η Ανακοίνωση του ΠΓ επίσης αναφέρεται σε «εξάπλωση της εργατικής επα-
ναστατικής αναταραχής, από την Ελλάδα του ∆εκέµβρη της εξεγερµένης νεολαίας και της 
τωρινής εργατικής άνοιξης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες – για την σοσιαλιστική ενοποίη-
ση της ηπείρου στις Ενωµένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης». Πιστεύουµε πως 
εδώ υφίσταται µια απίστευτη σύγχυση.  

Ας µείνουµε στο πρώτο απόσπασµα που αποτελεί (ενδεχοµένως σωστά) ένα 
µίγµα ενδιάµεσων και µεταβατικών αιτηµάτων, το οποίο µάλιστα χαρακτηρίζεται 
ως «ριζική, αναδιοργάνωση όλων των κοινωνικών σχέσεων σε νέες, σοσιαλιστι-
κές  βάσεις». Ωστόσο αναδιοργάνωση σε σοσιαλιστικές βάσεις σηµαίνει κρατικο-
ποίηση και εργατικό έλεγχο σε όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν κά-
νουν απολύσεις ή όχι. 

Επίσης «δηµοκρατικό σχεδιασµό σύµφωνα µε τις κοινωνικές ανάγκες» προτείνει και η 
Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικά σοσιαλιστικός σχεδια-
σµός. Η «απαγόρευση των απολύσεων» είναι αποδεκτή αλλά δεν είναι ένα µετα-
βατικό, αλλά ενδιάµεσο αίτηµα. Το αίτηµα για «κεντρική κρατική τράπεζα για νέα 
εκβιοµηχάνιση χωρίς αφεντικά και δηµόσια έργα χωρίς λαµόγια» είναι µεταβατικό, αλλά 
τα «δηµόσια έργα χωρίς λαµόγια» είναι µάλλον ενδιάµεσο όπως και το αίτηµα για 
«δωρεάν και υψηλή δηµόσια Υγεία και Παιδεία για όλο το λαό» (βλ. ωστόσο Μαρξ,  
«Κριτική του Προγράµµατος της Γκόττα»).  

Τέλος, το αίτηµα για «[δ] ιάλυση όλων των πολυδάπανων και λαοκτόνων κατασταλτικών 
µηχανισµών του αστικού κράτους, για την εργατική εξουσία των Συµβουλίων» δεν είναι 
µεταβατικό, αλλά µέρος του επαναστατικού σοσιαλιστικού προγράµµατος, δηλα-
δή της κατάργησης του αστικού κρατικού µηχανισµού.  

Στο Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς διαβάζουµε:  

«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 περιε-
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κτική του όψη, απορρέει από το γεγονός ότι οι διάφοροι κλάδοι της βιοµηχανίας βρίσκο-
νται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, κατέχουν διαφορετικές θέσεις στην ζωή της κοι-
νωνίας και περνούνε από διάφορα στάδια της πάλης των τάξεων. Μονάχα η γενική επανα-
στατική άνοδος του προλεταριάτου µπορεί να θέσει την ολοκληρωµένη απαλλοτρίωση της 
µπουρζουαζίας στην ηµερήσια διάταξη. Το καθήκον των µεταβατικών διεκδικήσεων είναι 
να προετοιµάσουν το προλεταριάτο να λύσει αυτό το πρόβληµα» («Μεταβατικό Πρό-
γραµµα», όπ.π).  

Όταν εποµένως αναφερόµαστε σε «νέα εκβιοµηχάνιση χωρίς αφεντικά» κάνουµε 
ένα λογικό άλµα. Πρέπει να εξειδικεύσουµε σε ποιους κλάδους πρέπει να γίνει η 
απαλλοτρίωση, όταν η «γενική επαναστατική άνοδος του προλεταριάτου» δεν είναι 
ακόµη στην ηµερήσια διάταξη. Για παράδειγµα, είναι σαφές ότι «[ τ]ο σοσιαλιστικό 
πρόγραµµα της απαλλοτρίωσης, δηλαδή της πολιτικής ανατροπής της µπουρζουαζίας και 
της συντριβής της οικονοµικής κυριαρχίας της, δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση, στη σηµε-
ρινή µεταβατική περίοδο, να µας εµποδίζει να προωθούµε, όταν οι συνθήκες το επιτρέ-
πουν, το αίτηµα για την απαλλοτρίωση ορισµένων κλάδων-κλειδιά της βιοµηχανίας, ζωτι-
κών για την εθνική ύπαρξη, ή των πιο παρασιτικών οµάδων της µπουρζουαζίας» («Μετα-
βατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Η κρατικοποίηση των τραπεζών αναφέρεται ξεκάθαρα στο Μεταβατικό Πρό-
γραµµα της 4ης ∆ιεθνούς σε ιδιαίτερη παράγραφο. «Οπωσδήποτε, η κρατικοποίηση 
των τραπεζών δεν θα δόση τα ευνοϊκά αυτά αποτελέσµατα παρά αν η ίδια η κρατική ε-
ξουσία περάσει ολόκληρη από τα χέρια των εκµεταλλευτών στα χέρια των εργαζοµένων». 
Εποµένως το ζητούµενο δεν είναι η κρατικοποίηση των τραπεζών (χωρίς αποζη-
µίωση) αλλά η παραπέρα εξειδίκευση εκείνων των κλάδων στους οποίους η κρα-
τικοποίηση είναι επίσης απαραίτητη. Το Μεταβατικό Πρόγραµµα κάνει κι’ εδώ 
ορισµένες προτάσεις:  

«Έτσι, σε απάντηση στην παθιασµένη θρηνολογία των κύριων δηµοκρατών για τη δικτατο-
ρία των «60 οικογενειών» στις Ενωµένες Πολιτείες ή των «200 οικογενειών» στη Γαλλία, 
αντιτάσσουµε τη διεκδίκηση της απαλλοτρίωσης αυτών των 60 ή 200 φεουδαρχών καπιτα-
λιστών Υπερλόρδων. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο διεκδικούµε την απαλλοτρίωση των 
µονοπωλιακών εταιριών της βιοµηχανίας πολέµου, των σιδηροδρόµων, των πιο ση-
µαντικών πηγών πρώτων υλών, κλπ. Η διαφορά ανάµεσα σ' αυτά τα αιτήµατα και το 
σύνθηµα της «εθνικοποίησης» των ρεφορµιστών χοντροκέφαλων βρίσκεται στα εξής: 1) 
Εµείς απορρίπτουµε την αποζηµίωση. 2) Προειδοποιούµε τις µάζες ενάντια στους δηµαγω-
γούς του Λαϊκού Μετώπου, που, ενώ µιλάνε µε την άκρη των χειλιών τους για εθνικοποίη-
ση, στην πραγµατικότητα παραµένουν οι πράκτορες του κεφαλαίου. 3) Καλούµε τις µάζες 
να µην υπολογίζουν παρά µόνο στη δική τους επαναστατική δύναµη. 4) Συνδέουµε το ζή-
τηµα της απαλλοτρίωσης µε το ζήτηµα της κατάληψης της εξουσίας από τους εργά-
τες και τους αγρότες» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π, έντονη γραφή δική µας).  

Με την έννοια αυτή, η απαλλοτρίωση στον τοµέα των µεταφορών πχ είναι ανα-
γκαία ενώ η απαλλοτρίωση των επιχειρήσεων που απολύουν (παρόλη την απα-
γόρευση των απολύσεων) µπορεί να µην είναι αναγκαία. Υπογραµµίσαµε το ση-
µείο (4) (αλλά και το σηµείο (3) έχει µέγιστη σηµασία, ενώ τα (1) και (2) είναι 
προφανούς σηµασίας) για να δείξουµε ότι τα ενδιάµεσα και τα µεταβατικά αιτή-
µατα δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητα και πρέπει να συνδεθούν µεταξύ τους µε 
κάποιον τρόπο. 

 Ο τρόπος αυτός δεν είναι παρά το ζήτηµα της «κατάληψης της εξουσίας από 
τους εργάτες και τους αγρότες». Αλλά αυτό δεν είναι ένα ενδιάµεσο αίτηµα και 
δεν είναι καν ένα µεταβατικό αίτηµα. Είναι σαφές ότι «[ τ]ο καθήκον των µεταβατι-
κών διεκδικήσεων είναι να προετοιµάσουν το προλεταριάτο να λύσει αυτό το πρόβληµα» 
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(«Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π) δηλαδή την απαλλοτρίωση της αστικής τάξης 
αλλά αυτός είναι ο τελικός στρατηγικός στόχος. Όσο σαφές είναι αυτό, άλλο τόσο 
σαφές είναι ότι «[µ]ονάχα η γενική επαναστατική άνοδος του προλεταριάτου µπορεί να 
θέσει την ολοκληρωµένη απαλλοτρίωση της µπουρζουαζίας στην ηµερήσια διάταξη» 
(«Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π). 

Όταν δεν υπάρχει γενική επαναστατική άνοδος του κινήµατος, είναι φυσικά ανε-
πίκαιρο να θέτουµε την απαλλοτρίωση της αστικής τάξης στην ηµερήσια διάτα-
ξη. Άλλο τόσο ανεπίκαιρο είναι να θέτουµε στην ηµερήσια διάταξη στόχους που 
σχετίζονται και µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο όταν πραγµατοποιηθεί η 
απαλλοτρίωση της αστικής τάξης. Πχ ο σχεδιασµός σύµφωνα µε τις κοινωνικές 
ανάγκες µπορεί να γίνει αν και µόνο αν απαλλοτριωθεί η αστική τάξη. Επίσης η 
ύπαρξη µιας κεντρικής κρατικής τράπεζας δεν συνεπάγεται «νέα εκβιοµηχάνιση 
χωρίς αφεντικά» παρά µόνο αν (και µόνο αν) απαλλοτριωθεί η αστική τάξη. Τέ-
λος όλα αυτά δεν γίνονται µόνο «για δωρεάν και υψηλή δηµόσια Υγεία και Παι-
δεία για όλο το λαό». Γίνονται και γι’ αυτό. Αλλά όχι µόνο γι’ αυτό φυσικά. Ενώ 
το τελευταίο είναι ενδιάµεσο αίτηµα, τα προηγούµενα δεν είναι µεταβατικά (παρά 
µόνο στη φάση της επαναστατικής ανόδου). 

Ο Τρότσκυ και η 4η ∆ιεθνής ανέλυσαν πολύ καλά τα µεταβατικά αλλά και τα εν-
διάµεσα αιτήµατα όταν µίλησαν για θέµατα της «ηµερήσιας διάταξης». Τέτοια 
είναι ακριβώς τα ενδιάµεσα ζητήµατα. Αν εδώ θέσαµε τα Ενδιάµεσα και Μεταβα-
τικά αιτήµατα σε διάκριση, δεν είναι γιατί αυτά τα αιτήµατα είναι πραγµατικά δια-
κριτά, αλλά µόνο γιατί έχει µεγάλη σηµασία να κατανοηθεί ποια θέµατα τίθενται ή 
όχι στην «ηµερήσια διάταξη». Αν για παράδειγµα µόνο «η γενική επαναστατική 
άνοδος του προλεταριάτου µπορεί να θέσει την ολοκληρωµένη απαλλοτρίωση της µπουρ-
ζουαζίας στην ηµερήσια διάταξη», δεν έχει νόηµα µια ανακοίνωση του ΠΓ να ανα-
φέρεται σε τέτοια ζητήµατα, και πολύ περισσότερα σε ευρύτερα ζητήµατα όπως 
οι «Ενωµένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης». 

 Ούτε να αναφέρεται σε «ριζική, αναδιοργάνωση όλων των κοινωνικών σχέσεων 
σε νέες, σοσιαλιστικές βάσεις». Αυτή είναι µεν µια αναγκαιότητα, αλλά δεν είναι 
ένα µεταβατικό αίτηµα και σίγουρα σήµερα δεν ανήκει στην «ηµερήσια διάταξη», 
εποµένως δεν είναι αυτό που αποκαλέσαµε ενδιάµεσο αίτηµα. 

Η 4η ∆ιεθνής αναφέρει ξεκάθαρα ότι «η κρατικοποίηση των τραπεζών δεν θα δόση 
τα ευνοϊκά αυτά αποτελέσµατα παρά αν η ίδια η κρατική εξουσία περάσει ολόκληρη από τα 
χέρια των εκµεταλλευτών στα χέρια των εργαζοµένων» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», 
όπ.π). Σηµαίνει αυτό ότι για να έχει τέτοια ευνοϊκά αποτελέσµατα η µεταβατική 
µας πρόταση, πρέπει άραγε να διεκδικήσουµε την κυβέρνηση των εργατών και 
αγροτών άµεσα και να τη βάλουµε στην ηµερήσια διάταξη, ανεξάρτητα αν το κί-
νηµα είναι σε «γενική επαναστατική άνοδο» ή αν είναι σε θέση κατακερµατισµού;  

Ασφαλώς όχι. Αυτή είναι ίσα – ίσα η σηµασία του Μεταβατικού Προγράµµατος, 
ότι εκπαιδεύει και προετοιµάζει τους εργαζόµενους για τον τελικό, στρατηγικό 
στόχο της κυβέρνησης των εργατών – αγροτών και την απαλλοτρίωση της αστι-
κής τάξης, όχι σε µια ακαθόριστη ηµεροµηνία στο απώτατο µέλλον, αλλά όταν µε 
τις δικές τους προσπάθειες και τους δικούς τους αγώνες και προετοιµασίες, έρθει 
η «γενική επαναστατική άνοδος» στην οποία αναφέρεται το Μεταβατικό Πρό-
γραµµα της 4ης ∆ιεθνούς.  

Πρέπει να προσέξουµε εδώ τη διάκριση. Το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιε-
θνούς µιλά για «κρατικοποίηση των τραπεζών» και µια ενιαία κεντρική, κρατική 
τράπεζα. ∆εν αναφέρεται στον εργατικό έλεγχο σαν µεταβατικό στόχο του εργα-
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τικού κινήµατος και των κοµµάτων ή οργανώσεων της 4ης ∆ιεθνούς. Αυτό το κάνει 
για έναν πολύ καλό λόγο. Στον καπιταλισµό η κυριαρχία του τραπεζιτικού και 
χρηµατιστικού κεφαλαίου εκφράζεται µέσα από τις ιδιωτικές τράπεζες, και τις 
συγχωνεύσεις ή τις εξαγορές τους που είναι η κορύφωση του ενδο-
καπιταλιστικού ανταγωνισµού και αποτελεί αναγκαστικό χαρακτηριστικό του κα-
πιταλισµού και της κυριαρχίας του χρηµατιστικού κεφαλαίου.  

Θέτοντας σαν µεταβατικό αίτηµα την κατάργηση τέτοιων µορφών, ο καπιταλι-
σµός δέχεται ένα ισχυρότατο πλήγµα. Στη συνέχεια, δηλαδή στην πράξη, η ερ-
γατική τάξη µπορεί να δει πιο εύκολα ότι µόνο το πέρασµα της κεντρικής τράπε-
ζας στα χέρια της µπορεί να εξυπηρετήσει πραγµατικά τους στόχους για τους 
οποίους το τραπεζιτικό κεφάλαιο απαλλοτριώθηκε. Όταν αυτό γίνει συνειδητό, 
τότε είναι επόµενο πως η συνολική απαλλοτρίωση της αστικής τάξης πρέπει να 
γίνει ταυτόχρονα και να επεκταθεί ο εργατικός έλεγχος σ’ ολόκληρο το φάσµα της 
κοινωνίας. 

Να τι αναφέρει το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς:  

«Για να δηµιουργήσουµε ένα ενιαίο σύστηµα επένδυσης και πίστης, σύµφωνα µ' ένα ορθο-
λογικό σχέδιο που να ανταποκρίνεται στα συµφέροντα ολόκληρου του λαού, είναι αναγκαίο 
να συγχωνέψουµε όλες τις τράπεζες σ' ένα και µόνο ενιαίο εθνικό ίδρυµα. Μονάχα η α-
παλλοτρίωση των ιδιωτικών τραπεζών και η συγκέντρωση ολόκληρου του πιστωτικού συ-
στήµατος στα χέρια του κράτους θα προµηθεύσουν το τελευταίο µε τα πραγµατικά ανα-
γκαία µέσα, δηλαδή µε τους υλικούς πόρους -και όχι µονάχα µε χαρτιά και γραφειοκρατικά 
µέσα- για την οικονοµική σχεδιοποίηση» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π). 

∆εν είναι δύσκολο να το καταλάβει αυτό κανείς. Πραγµατικά, οι τράπεζες 
«[ο]ργανώνουν θαύµατα της τεχνολογίας, γιγαντιαίες επιχειρήσεις, παντοδύναµα τραστ, 
αλλά επίσης οργανώνουν τις υψηλές τιµές, τις κρίσεις και την ανεργία. Είναι αδύνατο να 
κάνει κανείς έστω κι ένα κάπως σοβαρό βήµα στην πάλη ενάντια στο δεσποτισµό των µο-
νοπωλίων και την καπιταλιστική αναρχία -που αλληλοσυµπληρώνονται στο καταστροφικό 
τους έργο- αν αφήσει τα κατευθυντήρια πόστα των τραπεζών στα χέρια των αρπαχτικών 
που λέγονται καπιταλιστές» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Για τον λόγο αυτό η απαλλοτρίωση χωρίς αποζηµίωση των ιδιωτικών τραπεζών 
(χωρίς, φυσικά, απαλλοτρίωση των µικροµεσαίων καταθέσεων, αλλά ίσα – ίσα 
καλύτερα επιτόκια) και η συγχώνευσή τους σε µια ενιαία Κρατική Κεντρική Τρά-
πεζα είναι (ενδιάµεσο και) µεταβατικό αίτηµα. Αυτό είναι ένα βήµα κι’ ένα αίτηµα 
που µπορεί να µπει στην ηµερήσια διάταξη και τα µεταβατικά αιτήµατα. Αλλά δεν 
θα αποδώσει τα ευνοϊκά του αποτελέσµατα παρά µόνο αν η ενιαία Κρατική Κε-
ντρική Τράπεζα περάσει κάτω από εργατικό έλεγχο. Πως θα γίνουν όλα αυτά 
χωρίς µια συνολική σύγκρουση µε το κεφάλαιο; Όχι µόνο το τραπεζιτικό και χρη-
µατιστικό κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο στο σύνολό του. Η απάντηση είναι ότι δεν 
µπορεί η ενιαία Κρατική Κεντρική Τράπεζα να περάσει κάτω από εργατικό έλεγχο 
(και εποµένως να έχει τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην οικονοµία) παρά µόνο 
αν (και µόνο αν) η εργατική τάξη συγκρουσθεί συνολικά µε το κεφάλαιο και αυτό 
µε τη σειρά του απαιτεί µια «γενική επαναστατική άνοδο».  

Τι απαιτείται για µια «γενική επαναστατική άνοδο»; Συστηµατική δουλειά του 
επαναστατικού κόµµατος µέσα στην εργατική τάξη, συστηµατική αγωνιστική 
δράση όλων των τµηµάτων της εργατικής τάξης και των συµµάχων της, συστη-
µατική προώθηση των θεµάτων της «ηµερήσιας διάταξης» σε γεφύρωση µε τα 
αιτήµατα του Μεταβατικού Προγράµµατος (όπως εφαρµόζονται σήµερα) και συ-
στηµατική γεφύρωση των αιτηµάτων του Μεταβατικού Προγράµµατος µε τον τε-
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λικό, στρατηγικό στόχο του προγράµµατος της σοσιαλιστικής ανατροπής. Κάθε 
κρίκος σ’ αυτή την αλυσίδα είναι µια διαλεκτική και όχι ένα στάδιο. Τα ενδιάµεσα 
αιτήµατα, ή όπως λέει το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς, τα αιτήµατα 
της «ηµερήσιας διάταξης» χρησιµεύουν για να εξηγήσει κανείς στην εργατική τά-
ξη τη χρησιµότητα των γενικότερων αιτηµάτων. 

Απαιτείται µια διαλεκτική άρνηση της σηµερινής «κατάστασης». Όχι µια τυπική 
άρνηση που δεν οδηγεί σε τίποτε, αλλά «η άρνηση ως στιγµή σύνδεσης, ως στιγµή 
ανάπτυξης» (Λένιν, “Philosophical Notebooks”, Collected Works vol. 38 , Progress 
Publ., Moscow, 1980 σελ.  225). Η διαλεκτική αυτή άρνηση συµβαίνει ήδη, απο-
µένει απλά στο επαναστατικό κόµµα να την κατανοήσει και να την εκφράσει σε 
µια  προγραµµατική µορφή που να αντανακλά τις σηµερινές συνθήκες. 

 Συµφωνούµε µε την ενιαία Κρατική Κεντρική Τράπεζα και την απαλλοτρίωση 
χωρίς αποζηµίωση των ιδιωτικών τραπεζών; Ωραία, αυτό είναι το µεταβατικό 
αίτηµα. Αλλά αυτό γίνεται µε σκοπό ένα ενιαίο οικονοµικό σχέδιο. Αυτό δεν µπο-
ρεί να γίνει χωρίς να επιβληθεί ο έλεγχος της εργατικής τάξης πάνω στην Κρατι-
κή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί τον έλεγχο της εργατικής τά-
ξης πάνω στο σύνολο της οικονοµίας, διαφορετικά οι ατοµικοί καπιταλιστές θα 
κάνουν ότι θέλουν. Όποιος συµφωνεί µ’ αυτά έχει φτάσει να συµφωνεί µε τον 
στρατηγικό στόχο µιας κυβέρνησης εργατών και αγροτών και τη συνολική απαλ-
λοτρίωση της αστικής τάξης. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος.  

Το ενδιάµεσο αίτηµα σε εποχές που αντιµετωπίζουµε γενική υποχώρηση και 
κατακερµατισµό της εργατικής τάξης, του εργατικού κινήµατος και των επαναστα-
τικών οργανώσεων, ποιο θα πρέπει να είναι; ∆εν θα πρέπει να είναι διαφορε-
τικό από το µεταβατικό αίτηµα, γιατί αυτό µπορεί να συσπειρώσει την εργατική 
τάξη, ν’ αναδείξει τα αιτήµατα της αποφασιστικής ελάφρυνσης των χρεών των 
στεγαστικών και άλλων δανείων των µικροµεσαίων νοικοκυριών και της αποφα-
σιστικής αύξησης του εισοδήµατός τους µέσα στις συνθήκες της κρίσης, και να 
συσπειρώσει σε µια αντικαπιταλιστική βάση τα διάχυτα αισθήµατα των µαζών 
ενάντια στις τράπεζες και τη ληστρική τους πολιτική. 

Αντίθετα το αίτηµα για κινητή κλίµακα ωρών και µισθών (µε την έννοια που δίνει 
το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς) είναι ένα µεταβατικό αίτηµα, αλλά 
δεν είναι ένα ενδιάµεσο αίτηµα. Σε µια εποχή αυξανόµενης ελαστικοποίησης της 
απασχόλησης και µείωσης των ονοµαστικών αποδοχών, το άµεσο αίτηµα, το 
αίτηµα της ηµερήσιας διάταξης ή το «ενδιάµεσο αίτηµα» είναι η απαγόρευση 
των απολύσεων και η συγκράτηση (σταθερότητα) τόσο στην απασχόληση 
όσο και στα ονοµαστικά και πραγµατικά εισοδήµατα.  

Νοµίζουµε ότι πρακτικά (δηλ. µε βάση τα προγράµµατά τους) οι περισσότερες 
οργανώσεις της Αριστεράς, συµφωνούν  µε µια τέτοια ταχτική. Πχ αν µιλήσουµε 
σήµερα για πλήρη απασχόληση (που είναι το µεταβατικό αίτηµα) µε ανάλογο κα-
ταµερισµό των ωρών εργασίας σε όλο το διαθέσιµο εργατικό δυναµικό χωρίς κα-
µιά µείωση στον ονοµαστικό µισθό ανεξάρτητα από τις ώρες δουλειάς, θα είναι 
σαν να ν’ ανοίγουµε µια τρύπα στο νερό. Είναι σαφές ότι στο καπιταλιστικό 
πλαίσιο το αίτηµα είναι ανέφικτο αλλά µ’ αυτή ακριβώς την έννοια είναι ένα µετα-
βατικό αίτηµα που προετοιµάζει την εργατική τάξη για τον σοσιαλισµό.  

Αλλά πριν αναφερθεί κανείς εκεί, χρειάζονται ενδιάµεσα συνθήµατα πάλης 
και αυτά δεν είναι παρά τα αιτήµατα της «ηµερήσιας διάταξης», τα ενδιάµε-
σα αιτήµατα, που µπορούν να συσπειρώσουν την εργατική τάξη και να την 
προετοιµάσουν για τα µεταβατικά αιτήµατα που ανοίγουν τον δρόµο προς 
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τον σοσιαλισµό. Μ’ αυτή ακριβώς την έννοια αναφέρεται στο Μεταβατικό Πρό-
γραµµα της 4ης ∆ιεθνούς: 

«Η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία, που υπήρξε σε µια εποχή προοδευτικού καπιταλι-
σµού, χώριζε το πρόγραµµά της σε δύο µέρη, που το ένα ήταν ανεξάρτητο από το άλλο: το 
µίνιµουµ πρόγραµµα, που περιοριζόταν σε µεταρρυθµίσεις µέσα στα πλαίσια της αστικής 
κοινωνίας, και το µάξιµουµ πρόγραµµα, που υποσχόταν την αντικατάσταση του καπιταλι-
σµού από το σοσιαλισµό σ' ένα απροσδιόριστο µέλλον. Ανάµεσα στο µίνιµουµ και το µάξι-
µουµ πρόγραµµα δεν υπήρχε καµιά γέφυρα. Και πραγµατικά, η σοσιαλδηµοκρατία δεν είχε 
ανάγκη από µια τέτοια γέφυρα, µια και η λέξη σοσιαλισµός, δεν χρησιµοποιούνταν παρά 
στις κυριακάτικες αγορεύσεις της.  

»Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής µπήκε στο µονοπάτι της σοσιαλδηµοκρατίας, σε µια εποχή που 
ο καπιταλισµός καταρρέει: τότε που, γενικά, δεν υπάρχει πια ζήτηµα για συστηµατικές κοι-
νωνικές µεταρρυθµίσεις και για ύψωση του βιοτικού επιπέδου των µαζών, τότε που η 
µπουρζουαζία παίρνει πάντα πίσω µε το δεξί χέρι αυτό που παραχωρεί µε το αριστερό χέρι 
(φόροι, δασµοί, πληθωρισµός, «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 καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας και του αστικού κράτους.  

»Το στρατηγικό καθήκον της Τέταρτης ∆ιεθνούς δεν είναι να µεταρρυθµίσει τον καπιταλι-
σµό, αλλά να τον ανατρέψει. Ο πολιτικός της στόχος είναι η κατάκτηση της εξουσίας από 
το προλεταριάτο για να απαλλοτριώσει την µπουρζουαζία. Η εκπλήρωση, όµως, του στρα-
τηγικού αυτού καθήκοντος είναι ακατανόητη χωρίς τη µεγαλύτερη προσοχή απέναντι σ' 
όλα, ακόµα και στα πιο µικρά και επιµέρους ζητήµατα της τακτικής» («Μεταβατικό Πρό-
γραµµα», όπ.π, υπογραµµίσεις δικές µας και έντονη γραφή στο πρωτότυπο).  

Το συµπέρασµα ότι «δεν υπάρχει πια ζήτηµα για συστηµατικές κοινωνικές µεταρρυθµί-
σεις και για ύψωση του βιοτικού επιπέδου των µαζών» είναι σήµερα περισσότερο επί-
καιρο παρά ποτέ. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι µάζες δεν έχουν τις αυταπάτες 
τους και ότι τα παραδοσιακά σοσιαλδηµοκρατικά και σταλινικά κόµµατα δεν 
µπορούν να έχουν επιτυχίες µε τα µισόλογα, τις «Αποφάσεις» τους κλπ. Ίσα – 
ίσα είναι ακριβώς σε καιρούς κρίσης που πρέπει να περιµένουµε τέτοια µισόλογα 
και Αποφάσεις Γραµµατειών ή Κεντρικών Επιτροπών. 

∆εν ευνοούµε µε κανέναν τρόπο έναν διαχωρισµό της ουσίας του Μεταβατικού 
Προγράµµατος της 4ης ∆ιεθνούς πέρα από το διαχωρισµό που θέτει η ίδια η κοι-
νή λογική αλλά και το Μεταβατικό Πρόγραµµα όταν λέει:  

«Στο µέτρο που οι παλιές επιµέρους, «µίνιµουµ» διεκδικήσεις των µαζών έρχονται σε σύ-
γκρουση µε τις καταστροφικές και αποσυνθετικές τάσεις του καταρρέοντος καπιταλισµού -
κι αυτό γίνεται σε κάθε βήµα- η Τέταρτη ∆ιεθνής προωθεί ένα σύστηµα µεταβατικών δι-
εκδικήσεων, που η ουσία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι κατευθύνονται όλο και πιο ανοι-
χτά, όλο και πιο αποφασιστικά, ενάντια στις ίδιες τις βάσεις του αστικού καθεστώτος. Το 
παλιό «µίνιµουµ πρόγραµµα» έχει ξεπεραστεί από το Μεταβατικό Πρόγραµµα, που έχει 
για στόχο του τη συστηµατική κινητοποίηση των µαζών για την προλεταριακή επανάσταση 
(…)  

» Ο πολιτικός στόχος (…) είναι η κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο για να α-
παλλοτριώσει την µπουρζουαζία. Η εκπλήρωση, όµως, του στρατηγικού αυτού καθήκοντος 
είναι ακατανόητη χωρίς τη µεγαλύτερη προσοχή απέναντι σ' όλα, ακόµα και στα πιο µικρά 
και επιµέρους ζητήµατα της τακτικής» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π). 
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Κανείς µπορεί να το διαβάσει όπως θέλει. Πχ εφόσον «το παλιό «µίνιµουµ πρό-
γραµµα» έχει ξεπεραστεί από το Μεταβατικό Πρόγραµµα», τότε µπορούµε ν’ ανεµίζου-
µε το Μεταβατικό Πρόγραµµα στα µούτρα κάθε απλού εργάτη και κάθε µέλους 
του ΠΓ οποιασδήποτε οργάνωσης. Φυσικά, τέτοιοι «υπερεπαναστάτες» που λένε 
ότι «το παλιό «µίνιµουµ πρόγραµµα» έχει ξεπεραστεί από το Μεταβατικό Πρόγραµµα», 
θα θεωρήσουν την απαίτηση για «δηµόσια και δωρεάν παιδεία» εντελώς αυτο-
νόητη, χωρίς να περάσει από το ξερό τους κεφάλι ότι αυτό είναι ένα αντιδραστι-
κό σύνθηµα στη σηµερινή εποχή!  

Τέτοιοι «υπερεπαναστάτες» θα µείνουν στο συµπέρασµα ότι «ο πολιτικός στόχος 
είναι η κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο για να απαλλοτριώσει την µπουρζου-
αζία» και θα κολλάνε ένα τέτοιο συµπέρασµα σε κάθε τους ρεκλάµα και κάθε µε-
γαλοστοµία, µέχρι να τους αποστοµώσει κανένας εργάτης µε καµιά σφαλιάρα. 
Απλά θα έχουν εντελώς ξεχάσει το στοιχειώδες για κάθε επαναστάτη, ότι δηλαδή 
«η εκπλήρωση του στρατηγικού καθήκοντος είναι ακατανόητη χωρίς τη µεγαλύτερη 
προσοχή απέναντι σ' όλα, ακόµα και στα πιο µικρά και επιµέρους ζητήµατα της τα-
κτικής». 

Τι σηµαίνει «µεγαλύτερη προσοχή»; ∆εν σηµαίνει να κοιτάξουµε και να ξανακοιτά-
ξουµε τα «πιο µικρά και επιµέρους ζητήµατα της τακτικής» µέχρι να πέσουµε κά-
τω από τη βαρεµάρα και τη νύστα. Σηµαίνει, να τα εντάξουµε οργανικά και συ-
στηµατικά στο πρόγραµµα της πολιτικής µας ταχτικής. Πολιτική ταχτική σηµαίνει 
τι κάνουµε στα συνδικάτα, τις οργανώσεις της οργανώσεις της εργατικής τάξης 
και της νεολαίας, τα πανεπιστηµιακά αµφιθέατρα, τους χώρους δουλειάς και τις 
γειτονιές. Να τι σηµαίνει ταχτική! ∆εν είναι ταχτική σε µια περίοδο που δεν είναι 
«γενικής επαναστατικής ανόδου» να βγαίνουν ανακοινώσεις που λένε «όλη η 
εξουσία στα Συµβούλια» όταν ο κόσµος όχι µόνο δεν έχει σχηµατίσει Συµβούλια, 
αλλά και δεν ξέρει τι είναι τα Συµβούλια και η πραγµατική τους λειτουργία! 

Στο «Μεταβατικό Πρόγραµµα» διαβάζουµε:  

«Οι απεργίες µε κατάληψη των εργοστάσιων είναι µια πολύ σοβαρή προειδοποίηση από 
µέρους των µαζών προς την κατεύθυνση, όχι µονάχα της µπουρζουαζίας, αλλά και των 
οργανώσεων των εργατών, κι εδώ περιλαµβάνεται και η Τέταρτη ∆ιεθνής. Το 1919-20, οι 
Ιταλοί εργάτες καταλάβανε µε δική τους πρωτοβουλία τις επιχειρήσεις, προειδοποιώντας 
έτσι τους ίδιους τους «αρχηγούς» τους, πως ήρθε η ώρα της κοινωνικής επανάστασης. Οι 
«αρχηγοί» δεν λάβανε υπόψη τους την προειδοποίηση. Το αποτέλεσµα ήταν η νίκη του φα-
σισµού» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π).  

Αν και σήµερα οι «αρχηγοί» δεν λάβουν υπόψη τις αντικειµενικές συνθήκες του 
κατακερµατισµού του εργατικού κινήµατος και των επαναστατικών οργανώσεων 
και δεν µελετήσουν το Μεταβατικό Πρόγραµµα µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, το 
αποτέλεσµα µπορεί να είναι το ίδιο και χειρότερο, γιατί θα βρει την εργατική τάξη 
τελείως απροετοίµαστη µπροστά στην επίθεση του κεφαλαίου.  

Απέναντι σε πολλές προκλήσεις του νεοναζισµού, πρέπει ν’ αντιπροτείνουµε το 
µεταβατικό αίτηµα: 

«Είναι ανάγκη να προωθήσουµε το σύνθηµα της εργατικής πολιτοφυλακής, σαν τη µόνη 
σοβαρή εγγύηση για το απαραβίαστο των εργατικών οργανώσεων, των εργατικών συγκε-
ντρώσεων και του εργατικού Τύπου» («Μεταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π). 

Πολλοί «υπερεπαναστάτες» που θα τρέξουν να µας κατηγορήσουν για «σταδιο-
ποίηση» του Μεταβατικού Προγράµµατος της 4ης ∆ιεθνούς, «ξέχασαν» το ζήτηµα 
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της αυτοάµυνας της εργατικής τάξης και των οργανώσεών της απέναντι στο Κε-
φάλαιο και τον Νεοναζισµό. Οφείλουµε να ρωτήσουµε γιατί ένα τέτοιο κεφαλαιώ-
δες πρακτικό ζήτηµα ξεφεύγει από ανακοινώσεις και προκηρύξεις και έχει «ξεχα-
στεί» ενώ έχει µια προφανή σηµασία.  

Η απάντηση είναι ότι ένα τέτοιο αίτηµα δεν αφορά κανένα «Πολιτικό Γραφείο» και 
καµιά «Κεντρική Επιτροπή». Η άµεση πάλη ενάντια στον Νεοναζισµό και τον Ρα-
τσισµό δεν περνά άµεσα από το «Πολιτικό Γραφείο» και την «Κεντρική Επιτρο-
πή» και η συµµαχία µε τους Μετανάστες, αν και παραµένει πάγιο σύνθηµα, δεν 
αποτελεί πραγµατική πολιτική πρακτική. Ωστόσο αν το εργατικό κίνηµα δεν συ-
µπεριλάβει τους Μετανάστες και δεν τους εκπαιδεύσει στη σωστή κατεύθυνση, 
δεν έχει καµιά ελπίδα να είναι ένα πραγµατικό κίνηµα της εργατικής τάξης. 

Σ’ αυτό το κείµενο, η πρόθεσή µας ήταν να διαβάσουµε ξανά το Μεταβατικό 
Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς του 1938. Στο Μεταβατικό Πρόγραµµα βρίσκουµε 
την ουσιαστική σύνδεση του κινήµατος της πάλης της εργατικής τάξης για τα ά-
µεσα καθήκοντά της µε τον στόχο της νέας κοινωνίας και της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης. Αλλά στο Μεταβατικό Πρόγραµµα βρίσκουµε επίσης ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την τακτική της εργατικής τάξης στον αγώνα της για τον σοσιαλι-
σµό. φυσικά, το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς του 1938 γεφυρώνει σε 
επίπεδο προγράµµατος τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης και της πρωτοπορί-
ας της µε τον στρατηγικό στόχο της σοσιαλιστικής επανάστασης, αλλά και της 
ίδιας της οντότητας της σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

Η οντότητα της σοσιαλιστικής κοινωνίας στον 21ο αιώνα δεν µπορεί παρά να εί-
ναι αυτό που κοινά αποκαλείται «ελευθεριακός κοµµουνισµός» -σάµπως ο κοµ-
µουνισµός θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο παρά ελευθεριακός! Σε κάθε 
περίπτωση, κατανοούµε ότι αυτός ο όρος αποτελεί µια αντιδιαστολή σε σχέση µε 
τα καθεστώτα της ΕΣΣ∆ και των άλλων «Λαϊκών ∆ηµοκρατιών» και δεχόµαστε 
τον όρο κάτω από τη συνθήκη αυτή. 

Το «στρατηγικό πρόγραµµα» του  «ελευθεριακού κοµµουνισµού» και του ίδιου 
του σοσιαλισµού, εποµένως, χρειάζεται παραπέρα ανάλυση και µελέτη σε σχέση 
µε την αρνητική εµπειρία του «υπαρκτού σοσιαλισµού» και τους µηχανισµούς 
του εργατικού ελέγχου. Πέρα από τις αναλύσεις αυτές που αποµένουν να γίνουν 
και όπως είπαµε αποτελούν τη δηµιουργική εφαρµογή του µαρξισµού στην επο-
χή µας, αποµένει ένα σχέδιο µετάβασης από τις σηµερινές συνθήκες στη 
σοσιαλιστική επανάσταση.  

Αυτό το σχέδιο δεν είναι χονδρικά παρά το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιε-
θνούς µε τις τροποποιήσεις εκείνες που αντανακλούν τις σηµερινές συνθήκες και 
ανάγκες.  Η εισαγωγική διατύπωση του Μεταβατικού Προγράµµατος του 1938 
διατηρεί και σήµερα τη σηµασία της: 

«Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ι-
στορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου. Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προ-
λεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπο-
ρούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας 
λιµνάζουν. Ήδη οι καινούριες εφευρέσεις και βελτιώσεις αδυνατούν να υψώσουν το επίπε-
δο του υλικού πλούτου. Οι συγκυριακές κρίσεις, µέσα στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης 
ολόκληρου του καπιταλιστικού συστήµατος, φορτώνουν όλο και πιο µεγάλες στερήσεις και 
βάσανα πάνω στις µάζες. Η αύξηση της ανεργίας, βαθαίνει, µε τη σειρά της, την οικονοµι-
κή κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα νοµισµατικά συστήµατα. Τα δηµοκρα-
τικά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη». 
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Αυτή η πρόβλεψη της 4ης ∆ιεθνούς στηρίχτηκε σε µια γενική αξιολόγηση του κα-
πιταλισµού στην εποχή του ιµπεριαλισµού, και δεν µπορεί παρά να είναι σωστή 
ακόµη και σήµερα (πράγµα προφανές) και για όσο ο καπιταλισµός θα προσπα-
θεί να επιβιώσει. Φυσικά, «τα κλονισµένα νοµισµατικά συστήµατα» θα συνεχίσουν να 
είναι ακόµη πιο κλονισµένα (πράγµα εξίσου προφανές µε βάση τα σύγχρονα δε-
δοµένα) όσο επιτείνεται η επιθανάτια αγωνία του καπιταλισµού  που έχει εισέλθει 
στην τελική του φάση µε την επικράτηση του ιµπεριαλισµού, όπως ανέλυσε ο 
Λένιν.  

Αλλά ανάµεσα στη κρίση και σήψη του καπιταλισµού και την επαναστατική άνο-
δο δεν υπάρχει µια µονοσήµαντη σχέση. Στη σηµερινή συγκυρία το εργατικό κί-
νηµα βρίσκεται σ’ ένα ιστορικό µίνιµουµ. Στα µέσα της δεκαετίας του ’60, µια ε-
ποχή «καπιταλιστικής ανάπτυξης» άνθισαν ορισµένα πρωτοπόρα κινήµατα της 
νεολαίας και της εργατικής τάξης όπως ο Γαλλικός Μάης του ’68, το Ελληνικό 
Πολυτεχνείο και η Πορτογαλική επανάσταση του ’73 κλπ. Αν ανάµεσα στη κρίση 
και σήψη του καπιταλισµού και την επαναστατική άνοδο υπήρχε µια µονοσήµα-
ντη σχέση, ο καπιταλισµός θα έπρεπε να είναι παρελθόν από την πρώτη εικοσα-
ετία του 20ου αιώνα, αλλά προφανώς η διαλεκτική των πραγµάτων είναι πιο πο-
λύπλοκη.  

Σήµερα διανύουµε µια φάση κατακερµατισµού των δυνάµεων του αριστερού κι’ 
εργατικού  κινήµατος. Πιλοτικά, και µε πρόλογο την Ελλάδα προβλέπουµε πως  
η επίθεση του Κεφαλαίου στα εργασιακά δικαιώµατα και τους ονοµαστικούς µι-
σθούς (δηλαδή απευθείας στο βιοτικό επίπεδο της εργατικής τάξης) θα επιβληθεί 
σε ολόκληρη την ΕΕ και κατά συνέπεια παγκόσµια, και οπωσδήποτε στα µητρο-
πολιτικά κέντρα του ιµπεριαλισµού. Για µια σειρά λόγων (οι ιστορικοί λόγοι από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ασφαλώς συµπεριλαµβάνονται) ο αδύνατος κρί-
κος του ευρώ και του Ευρωπαϊκού καπιταλισµού αποδείχτηκε να είναι η Ελλάδα. 
Παρόλα αυτά το εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα βρίσκεται σε σχετική υποχώρηση 
και ανοχή της σοσιαλδηµοκρατίας του ΠΑΣΟΚ που προωθεί τα µέτρα «εξυγίαν-
σης» των δηµόσιων οικονοµικών και της «κρίσης του χρέους». 
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9. Οι Προγραµµατικές θέσεις της Αριστεράς 

Για την Αριστερά πρέπει να είναι σαφές ότι «[κ]ανείς δεν έχει δείξει στην πράξη ούτε 
προσπάθησε να εξηγήσει µε σαφήνεια στο χαρτί το πώς το προλεταριάτο µπορεί να πάρει 
την εξουσία δίχως την πολιτική ηγεσία του Κόµµατος που ξέρει τι θέλει. Το γεγονός ότι το 
Κόµµα αυτό έχει υποτάξει πολιτικά τα Σοβιέτ στην ηγεσία του, έχει, αυτό καθεαυτό, καταρ-
γήσει το σοβιετικό σύστηµα τόσο, όσο η κυριαρχία της συντηρητικής πλειοψηφίας έχει κα-
ταργήσει το βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστηµα» (Λ. Τρότσκυ, «Σταλινισµός και 
Μπολσεβικισµός», όπ.π).  

∆εν επιτρέπεται να συγχέουµε τις αρχές του Λένιν και του Τρότσκυ µε τη σταλινι-
κή διαστρέβλωση του σοσιαλισµού και του συστήµατος των σοβιέτ. Ο ίδιος ο 
Τρότσκυ έχει δείξει ότι η σταλινική διαστρέβλωση έγινε δυνατή µόνο όταν η πα-
γκόσµια επανάσταση άρχισε να εξαφανίζεται από τον ορίζοντα και προκρίθηκε η 
φόρµουλα του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα».  

«Επιπλέον, η νίκη δεν πρέπει να νοηθεί σαν ένα απλό γεγονός. Πρέπει να ειδωθεί στην 
προοπτική µιας ιστορικής εποχής. Το εργατικό κράτος –σε µια χαµηλότερη οικονοµική βά-
ση και περικυκλωµένο από τον ιµπεριαλισµό– µεταµορφώθηκε σε χωροφύλακα του σταλι-
νισµού» (Λ. Τρότσκυ, «Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός», όπ.π).  

Η ιµπεριαλιστική περικύκλωση, το χαµηλό επίπεδο των παραγωγικών δυνάµε-
ων, η ανάγκη για πρωταρχική συσσώρευση µε βάση το προϊόν της γεωργίας, οι 
συνακόλουθες ανισότητες ανάµεσα στην πόλη και το χωριό κλπ, όλα αυτά α-
σφαλώς δεν ήταν οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της σοβιετικής δηµο-
κρατίας και του σοσιαλισµού.  

«Πραγµατικά, ένας κλάδος του «κρατικού» Μαρξισµού, η σοσιαλδηµοκρατία, αφού ήρθε 
στην εξουσία έγινε το ανοιχτό πρακτορείο του ιµπεριαλισµού. Ο άλλος κλάδος γέννησε µια 
νέα προνοµιούχα κάστα. Είναι φανερό ότι η πηγή του κακού βρίσκεται στο κράτος. Από 
µια πλατιά ιστορική άποψη, υπάρχει ένας κόκκος αλήθειας σ’ αυτόν το συλλογισµό. Το 
κράτος, σαν καταπιεστικός µηχανισµός είναι αναµφίβολα µια πηγή πολιτικής και ηθικής 
µόλυνσης. Αυτό ισχύει, επίσης, όπως µας έδειξε η πείρα και για το εργατικό κράτος. Κατά 
συνέπεια, µπορεί να πει κανείς ότι ο σταλινισµός είναι ένα προϊόν µιας κοινωνικής κατά-
στασης, στην οποία η κοινωνία δεν είναι ακόµα ικανή να απαλλαγεί από τον ζουρλοµαν-
δύα του κράτους. Αλλά αυτή η θέση, που δεν συνεισφέρει τίποτε στην αξιολόγηση του 
Μπολσεβικισµού ή του Μαρξισµού, χαρακτηρίζει µόνο το γενικό επίπεδο πολιτισµού της 
ανθρωπότητας, και, πάνω απ’ όλα, το συσχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριά-
το και την µπουρζουαζία» (Λ. Τρότσκυ, «Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός», όπ.π).  

Κατά την άποψή µας, εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία του προβλήµατος σε 
σχέση µε τον σύγχρονο Μαρξισµό. Ασφαλώς το «κράτος» είναι εκείνο που ευ-
θύνεται για τον σταλινικό εκφυλισµό όπως και τη µετατροπή της σοσιαλδηµοκρα-
τίας σε δεκανίκι του καπιταλισµού. Οι Μαρξ και Έγκελς µπορεί να µην πρόβλε-
ψαν τον εκφυλισµό του εργατικού κράτους, αλλά η ανάλυσή τους για το κράτος 
όπως και η ανάλυση του Λένιν στο «Κράτος και Επανάσταση» του 1917, παρέχει 
όλα τα αναγκαία θεωρητικά εργαλεία για να κατανοήσει κάποιος το σταλινικό 
φαινόµενο σε συνδυασµό µε την ιµπεριαλιστική περικύκλωση και το χαµηλό επί-
πεδο των παραγωγικών δυνάµεων στην ΕΣΣ∆ του 1917 – 1923. ∆εν είναι ε-
µπλουτισµός του Μαρξισµού να γράφονται δακρύβρεχτοι τόµοι για τον σταλινι-
σµό ή περισσότεροι τόµοι ακόµη για να συσχετισθεί το σταλινικό εκφυλιστικό 
φαινόµενο µε τον Λενινισµό και αυτός µε τον Μαρξισµό. Η ανάλυση θα µπορού-
σε να πάει πίσω στον Επίκουρο, τον ∆ηµόκριτο και τον Αριστοτέλη, αλλά ποιος 
θα έπαιρνε µια τέτοια αναγωγή στα σοβαρά;  
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Ο Τρότσκυ επικαλείται ένα ακόµη επιχείρηµα:  

«Κάθε στάδιο της εξέλιξης, ακόµα και ένα τέτοιο καταστροφικό στάδιο όπως η επανάστα-
ση και η αντεπανάσταση, πηγάζει από το προηγούµενο στάδιο, είναι ριζωµένο σ’ αυτό και 
φέρνει µερικά από τα χαρακτηριστικά του. Οι Φιλελεύθεροι, κι εδώ περιλαβαίνονται και οι 
Γουέµπς, υποστήριζαν πάντα ότι η µπολσεβίκικη δικτατορία δεν αντιπροσώπευε παρά µια 
νέα έκδοση του Τσαρισµού. Κλείνουν τα µάτια τους µπροστά σε τέτοιες «λεπτοµέρειες» 
όπως είναι η κατάργηση της µοναρχίας και των ευγενών, η παράδοση της γης στους αγρό-
τες, η απαλλοτρίωση του κεφαλαίου, η εισαγωγή της σχεδιασµένης οικονοµίας, η αθεϊστική 
εκπαίδευση, κλπ.  

» Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η αναρχοφιλελεύθερη σκέψη κλείνει τα µάτια της στο γεγο-
νός ότι η Μπολσεβίκικη Επανάσταση, µε όλες τις καταπιέσεις της, σήµαινε µια άνοδο των 
κοινωνικών σχέσεων προς το συµφέρον των µαζών, ενώ η άνοδος του σταλινικού Θερµι-
δώρ συνοδεύει την αναµόρφωση της σοβιετικής κοινωνίας για το συµφέρον µιας προνο-
µιούχας µειοψηφίας. Είναι καθαρό ότι στην ταύτιση του σταλινισµού µε τον Μπολσεβικι-
σµό δεν υπάρχει ίχνος σοσιαλιστικού κριτηρίου» (Λ. Τρότσκυ, «Σταλινισµός και 
Μπολσεβικισµός», όπ.π).  

Εδώ εισάγεται, και σωστά, η έννοια των κριτηρίων. Με την έννοια της πλήρους, 
παρθένας και αµόλυντης σοβιετικής δηµοκρατίας, ο σοσιαλισµός δεν εφαρµό-
σθηκε πουθενά στον κόσµο και παραµένει στα γραφτά των Μαρξ και Έγκελς όσο 
και ο χριστιανισµός του Ιησού στη Βίβλο. Το κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι η «Μπολσε-
βίκικη Επανάσταση, µε όλες τις καταπιέσεις της, σήµαινε µια άνοδο των κοινωνικών σχέ-
σεων» και όχι µια πτώση τους. Ακόµη και οι επαναστάσεις στην Ουγγαρία και την 
Τσεχοσλοβακία έγιναν µε σκοπό να ανέβουν και να εξυγιανθούν αυτές ακριβώς 
οι κοινωνικές σχέσεις ακόµη περισσότερο και όχι ν’ αντικατασταθούν από τον 
καπιταλισµό. Αν η αυθαίρετη εξίσωση «σταλινισµός = σοβιετικό σύστηµα = δικτα-
τορία» ήταν αληθινή, το επαναστατικό – σοβιετικό περιεχόµενο των εξεγέρσεων 
στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, είναι ένα άλυτο ιστορικό αίνιγµα. Αλλά εισά-
γεται και η έννοια της ∆ιαλεκτικής σκέψης.  

Πιο συγκεκριµένα,  
 
«[ό]σο ο µηχανισµός αποµακρυνόταν από την κριτική κι από τον έλεγχο του ίδιου του 
Κόµµατός του, τόσο η ηγεσία γινόταν ευαίσθητη και συµβιβαστική απέναντι στις επιθυµίες 
και στις κρυφές επιδιώξεις µη προλεταριακών τάξεων που µεταβιβάζονταν διαµέσου του 
µηχανισµού. Αυτό µετατόπιζε ακόµα περισσότερο την πολιτική γραµµή προς τα δεξιά και 
κατά συνέπεια απαιτούσε ακόµα πιο αυστηρά γραφειοκρατικά µέτρα για να επιβληθεί στην 
επαναστατική πρωτοπορία» («Γράµµα στο 6ο Συνέδριο της Κοµουνιστικής ∆ιεθνούς», Λ. 
Τρότσκυ, «Η Τρίτη ∆ιεθνής µετά τον Λένιν», τόµος 2ος, εκδόσεις «Αλλαγή», Αθήνα 1979, 
σελ. 22).»  
 
Εποµένως, η αλληλεπίδραση ανάµεσα στον κοµµατικό µηχανισµό και τις «κρυφές 
επιδιώξεις µη προλεταριακών τάξεων που µεταβιβάζονταν διαµέσου του µηχανισµού» ή-
ταν µια υπαρκτή πραγµατικότητα που πρέπει κανείς να λάβει σοβαρά υπόψη. 
Τόσο η ηγεσία όσο και οι «µη προλεταριακές τάξεις» επιδίωκαν τη διατήρησή 
τους στην ύπαρξη καταρχήν και ασφαλώς στην εξουσία. Αυτό θα ήταν αδύνατο 
χωρίς τη «θεωρία» αλλά κυρίως τη πρακτική του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώ-
ρα» που εξασφάλιζε την ειρήνη µε τους ιµπεριαλιστές και την κυριαρχία του Στά-
λιν στη ΕΣΣ∆. 
 



 - 55 -

Η ΕΣΣ∆ και η Οκτωβριανή επανάσταση δεν υπήρξαν µεµονωµένα γεγονότα έξω 
από το ιστορικό πλαίσιο. «Κάθε στάδιο της εξέλιξης, ακόµα και ένα τέτοιο καταστροφι-
κό στάδιο όπως η επανάσταση και η αντεπανάσταση, πηγάζει από το προηγούµενο στάδιο, 
είναι ριζωµένο σ’ αυτό και φέρνει µερικά από τα χαρακτηριστικά του». Τι σηµαίνει αυτό; 
Ότι η Οκτωβριανή επανάσταση αναγκαστικά φέρει µέσα της τα σπέρµατα του 
Τσαρισµού, του προηγούµενου απολυταρχικού καθεστώτος, της ιµπεριαλιστικής 
περικύκλωσης, του χαµηλού επιπέδου των παραγωγικών δυνάµεων, την υπο-
χώρηση της Γερµανικής επανάστασης, και τη συµβολή του σταλινισµού στην 
αποτυχία της επανάστασης στην Ισπανία, τη Βουλγαρία κλπ. επίσης δεν µπο-
ρούµε µε κανέναν τρόπο να ξεχνάµε «το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότη-
τας, και, πάνω απ’ όλα, το συσχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την 
µπουρζουαζία».  

Το γεγονός ότι «η κοινωνία δεν είναι ακόµα ικανή να απαλλαγεί από τον ζουρλοµανδύα 
του κράτους» δεν έχει να κάνει µε τον Μαρξισµό ή τον Μπολσεβικισµό αλλά το 
γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας και τον συσχετισµό των δυνάµε-
ων. Αυτή είναι µια εξαιρετικά σηµαντική και παραγνωρισµένη θέση του Τρότσκυ. 
Θα πρέπει να κατανοηθεί στη σωστή της διάσταση σε σχέση µε άλλα κείµενα του 
Τρότσκυ. Για παράδειγµα, το 1939 έγραφε: 

«Όταν η Οκτωβριανή Επανάσταση αµυνόταν ενάντια στις ενωµένες δυνάµεις του ιµπερια-
λισµού σε µέτωπο πέντε χιλιάδων µιλίων, οι εργάτες όλου του κόσµου παρακολουθούσαν 
την πορεία της πάλης µε τόση φλογερή συµπάθεια ώστε στις συγκεντρώσεις τους ήταν εξαι-
ρετικά επικίνδυνο να κατηγορήσει κανείς το θεσµό των οµήρων για «αηδιαστική βαρβαρό-
τητα». Χρειάστηκε ο πλήρης εκφυλισµός του σοβιετικού κράτους και ο θρίαµβος της αντί-
δρασης σε µια σειρά χώρες για να βγουν έρποντας από τις τρύπες τους οι ηθικολόγοι ...για 
να βοηθήσουν τον Στάλιν. Αν είναι αλήθεια ότι τα καταπιεστικά µέτρα για την προστασία 
των προνοµίων της νέας αριστοκρατίας έχουν την ίδια ηθική αξία µε τα επαναστατικά µέ-
τρα του απελευθερωτικού αγώνα, τότε ο Στάλιν δικαιώνεται πλήρως, αν ... αν δεν καταδι-
κάζεται πέρα για πέρα η προλεταριακή επανάσταση» (Λ. Τρότσκυ, «Η ηθική τους και η 
ηθική µας», όπ.). 

∆εν πρόκειται να δυσκολευτούν οι µικροαστοί φιλισταίοι να βρουν φαινόµενα 
στην Οχτωβριανή επανάσταση που «έθεσαν τις βάσεις» για τον σταλινισµό και 
τον εκφυλισµό του εργατικού κράτους, αλλά το παραπάνω είναι ήδη µια απάντη-
ση. Αν αυτό δεν αρκεί να µια απάντηση του Μαρξ: 

«...Η Κοµµούνα για να προστατέψει τη ζωή τους (των αιχµαλώτων) ήταν υποχρεωµένη να 
καταφύγει στην πρωσική πρακτική της σύλληψης οµήρων. Η ζωή των οµήρων πληρώθηκε 
ξανά και ξανά µε το συνεχιζόµενο τουφεκισµό αιχµαλώτων αποµέρους των Βερσαγιέζων. 
Πώς θα µπορούσαν να τους κρατήσουν στη ζωή ύστερα από τη σφαγή µε την οποία οι 
πραιτοριανοί του Μακ-Μαόν γιόρτασαν την είσοδό τους στο Παρίσι; Η ύστατη εγγύηση ε-
νάντια στην ανενδοίαστη θηριωδία των αστικών κυβερνήσεων –η σύλληψη οµήρων– έπρε-
πε να αποδειχτεί ένα φιάσκο;» (όπ.π). 

Μ’ άλλα λόγια είναι παράλογο έκτακτες πρακτικές να χρησιµοποιούνται σαν δι-
καιολογία ώστε να βρεθούν οι «ρίζες» του σταλινικού εκφυλισµού στον Λένιν, την 
Οχτωβριανή επανάσταση ή ακόµη και τον Μαρξ (και γιατί, όπως είπαµε, όχι στον 
Αριστοτέλη, τον ∆ηµόκριτο, τον Επίκουρο, ή τον Πλάτωνα;) Η όλη «βιοτεχνία» 
της αναγωγής των πρακτικών σε µια προηγούµενη έχει, ασφαλώς τη λογική της, 
αλλά αυτό είναι αυτονόητο. Κάθε ιστορική εποχή προκύπτει από την προηγού-
µενη και φέρει µέσα τα σπέρµατά της, δηλαδή αναπτύσσεται διαλεκτικά.  
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Η διαλεκτική λογική θα µας επιτρέψει να διαπιστώσουµε τις γενικές τάσεις της 
εξέλιξης ή όπως έγραψε ο Τρότσκυ δεν µπορούµε να ξεχνάµε την άνοδο των 
κοινωνικών σχέσεων που έγινε δυνατή µε την Οχτωβριανή επανάσταση. Η δια-
λεκτική λογική θα µας επιτρέψει να περιγράψουµε τον τρόπο µε τον οποίο µια 
κάµπια γίνεται πεταλούδα, αλλά πολλές κάµπιες πεθαίνουν πριν γίνουν πετα-
λούδες και όλες οι πεταλούδες δεν «συµπεριφέρονται» µε τον ίδιο ακριβώς τρό-
πο. ∆εν είναι συνεισφορά στην επιστήµη της βιολογίας να πούµε ότι µια συγκε-
κριµένη κάµπια δεν έγινε πεταλούδα γιατί πέθανε ή ότι έγινε µεν αλλά πέθανε 
µετά από ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Αυτό «δεν συνεισφέρει τίποτε στην αξιολόγη-
ση του Μπολσεβικισµού ή του Μαρξισµού, χαρακτηρίζει µόνο το γενικό επίπεδο πολιτι-
σµού της ανθρωπότητας, και, πάνω απ’ όλα, το συσχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στο 
προλεταριάτο και την µπουρζουαζία». ∆ηλαδή δεν συνεισφέρει τίποτε στην αξιολό-
γηση της κατάστασης της επιστήµης της βιολογίας.  

Τι σηµαίνει ότι «χαρακτηρίζει µόνο το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας, και, 
πάνω απ’ όλα, το συσχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την µπουρ-
ζουαζία»; Ο συσχετισµός των δυνάµεων, σε παγκόσµιο επίπεδο θα κρίνει και την 
έκβαση της επανάστασης σε µια συγκεκριµένη χώρα. Αν ο σταλινισµός επικρά-
τησε αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: α) Την ιµπεριαλιστική περικύκλωση και 
το χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης στην ΕΣΣ∆, β) τη γενική πτώση της 
παγκόσµιας επανάστασης στην οποία συνεισέφερε και το Κρεµλίνο για να κα-
τορθώσει µια συµφωνία µε τους ιµπεριαλιστές και να κατοχυρώσει τη µονοκρα-
τορία του στην ΕΣΣ∆, γ) την κόπωση της εργατικής τάξης µετά τον µακροχρόνιο 
εµφύλιο πόλεµο και τον πόλεµο µε τους ιµπεριαλιστές, δ) την εξάρτηση της επι-
βίωσης του κουρασµένου προλεταριάτου από τη συµφωνία του µε τον κοµµατικό 
µηχανισµό τον οποίο ο Στάλιν είχε ήδη πλήρως κατακτήσει. 

Το τυπικό επιχείρηµα είναι ότι ο Στάλιν δεν θα είχε πραγµατικά καταφέρει να κυ-
ριαρχήσει στον κοµµατικό µηχανισµό αν αυτός ο κοµµατικός µηχανισµός δεν ή-
ταν ήδη στα χέρια µιας «ολιγαρχίας». Όσο ζούσε ο Λένιν ήταν στα χέρια του Λέ-
νιν και του Τρότσκυ. Μετά τον θάνατο του Λένιν πέρασε εύκολα στα χέρια του 
Στάλιν, όπως περνά µια βαλίτσα από το ένα χέρι στο άλλο. Ένα τέτοιο επιχείρη-
µα θα µπορούσε ν’ ακούσει κανείς εύκολα σε κάθε καφενείο αλλά δεν είναι ένα 
σοβαρό επιχείρηµα. Για παράδειγµα, η απουσία του Τρότσκυ από την κηδεία του 
Λένιν (για λόγους υγείας) θεωρήθηκε καθοριστικός λόγος της µεταβίβασης του 
µηχανισµού – «βαλίτσα» από τον Τρότσκυ (που θεωρούνταν ο φυσικός «διάδο-
χος» στην ηγεσία του Κόµµατος) στον Στάλιν. Ακόµη και σήµερα ακούµε ότι στα 
1923-24 ο Τρότσκυ θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιήσει προς όφελός του «τον 
Στρατό» (πχ «Ξεκίνηµα»). Τέτοια επιχειρήµατα είναι ανιστόρητα και παντελώς 
ανέφικτα, ακόµη και για να τ’ αναφέρει κανείς (παρόλο που µπορεί να τα αρνεί-
ται). Απλώς δεν ήταν αυτή η δυναµική της σοβιετικής κοινωνίας στα µέσα της 
δεκαετίας του ’20.  

Με λίγα λόγια, στα χρόνια του Λένιν (1917-1923) έγινε ο απαραίτητος «µετασχη-
µατισµός» της τσαρικής Ρωσίας σε «σοβιετικό σύστηµα» µε κύρια χαρακτηριστι-
κά τον συγκεντρωτισµό και τον έλεγχο των πάντων από το Κόµµα. Με τον θάνα-
το του Λένιν, λοιπόν, η µεταβίβαση της εξουσίας στον Στάλιν (ή οποιονδήποτε 
άλλον είχε την «τόλµη») ήταν µια φυσιολογική και εύκολη υπόθεση. Ασφαλώς, τα 
επιχειρήµατα (α) ως (δ) που δώσαµε παραπάνω µπορούν τώρα να χρησιµοποι-
ηθούν για να στηρίξουν µια τέτοια θέση! 

Κανένας µαρξιστής δεν µπορεί να έχει το παραµικρό ενδιαφέρον για µια τέτοια 
«ανάλυση» από την οποία απουσιάζει πλήρως η διαλεκτική. Το να αναχθεί µια 
ολόκληρη ιστορική πορεία στα πρόσωπα του Λένιν, του Τρότσκυ, και του Στάλιν 
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θα ήταν το τελευταίο πράγµα που θα επιχειρούσε κάθε µαρξιστής, ο οποίος θα 
φρόντιζε µε επιµέλεια ν’ αναλύσει τις αντικειµενικές συνθήκες και τις πραγµατικές 
δυνάµεις που βρίσκονται πίσω από τέτοιες µεγάλες εξελίξεις.  

Όπως είπαµε, το κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι η «Μπολσεβίκικη Επανάσταση, µε όλες τις 
καταπιέσεις της, σήµαινε µια άνοδο των κοινωνικών σχέσεων» και όχι µια πτώση τους. 
Αυτή η άνοδος των κοινωνικών σχέσεων δεν µπορεί να ξεχαστεί όταν αναλύουµε 
τον σταλινικό εκφυλισµό της ΕΣΣ∆. Αναφέραµε ήδη τη θέση του Τρότσκυ, που 
είναι γενικά η θέση του Μαρξισµού, πως  

«κάθε στάδιο της εξέλιξης, ακόµα και ένα τέτοιο καταστροφικό στάδιο όπως η επανάσταση 
και η αντεπανάσταση, πηγάζει από το προηγούµενο στάδιο, είναι ριζωµένο σ’ αυτό και 
φέρνει µερικά από τα χαρακτηριστικά του».  

Το 1940 ο Τρότσκυ εξήγησε την άνοδο του Στάλιν ως εξής:  

«Lenin proposed in his “Testament” (January 1923) to remove Stalin from the post of 
General Secretary of the Party, giving as his reasons Stalin’s rudeness, disloyalty and 
tendency to abuse power. Two years earlier Lenin warned: “This cook will prepare only 
peppery dishes.” No one in the party liked or respected Stalin. But when the bureaucracy 
began to sense acutely the danger threatening it from the people, it required precisely a 
rude and disloyal leader, ready to abuse power in its interests. That is why the cook of 
peppery dishes became the leader of the totalitarian bureaucracy.» (L. Trotsky, “The 
Comintern and the GPU”, Fourth International, vol. 1, no. 6, November 1940, 
σελ. 148-163). 

Η Οχτωβριανή επανάσταση έγινε σε µια καθυστερηµένη αγροτική χώρα. ∆εν έγι-
νε στην Αγγλία ή τη Γερµανία. Η θέση του Λένιν και του Τρότσκυ ήταν η αρχή της 
∆ιαρκούς επανάστασης, δηλαδή ότι η σοσιαλιστική επανάσταση στην πορεία της 
θα επιλύσει όλα τα αστικοδηµοκρατικά καθήκοντα. Τέτοια αστικοδηµοκρατικά 
καθήκοντα ήταν οι δηµοκρατικές ελευθερίες (όπως στις χώρες της ∆ύσης, πχ 
στην Αγγλία), ο αναδασµός της γης, η κατάργηση της απολυταρχίας κλπ. Στη 
∆ύση αυτά τα προβλήµατα ανέλαβε να τα λύσει µια ξεχωριστή αστικοδηµοκρατι-
κή επανάσταση που έφερε στην εξουσία την αστική τάξη, την κυριαρχία των ιδιο-
κτητών κεφαλαίου, την επικράτηση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας κοκ.  

Στη Ρωσία ήταν καθήκον της σοσιαλιστικής επανάστασης να λύσει στο διάβα της 
αυτά τα αστικοδηµοκρατικά προβλήµατα. Η θεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης 
ανάµεσα σ’ άλλα, προβλέπει ότι τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν από το 
προλεταριάτο σε συµµαχία µε την αγροτιά στα πλαίσια της σοσιαλιστικής επανά-
στασης που συνεχίζεται διαλεκτικά και αδιάλειπτα µέχρι τη δικτατορία του προλε-
ταριάτου, δηλ. την κυβέρνηση εργατών και αγροτών.  

Τα ρώσικα αστικοδηµοκρατικά προβλήµατα λύθηκαν πραγµατικά από τη κυβέρ-
νηση των Σοβιέτ, µε τον τρόπο που ήταν δυνατό να λυθούν στα πλαίσια του εµ-
φυλίου πολέµου, της ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης και της γενικής οικονοµικής 
καθυστέρησης αλλά και της γενικής οικονοµικής και κοινωνικής καταστροφής της 
Ρωσίας µε τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο τρόπος που λύθηκαν αυτά τα αστικοδη-
µοκρατικά προβλήµατα στο γενικό προτσές της σοσιαλιστικής επανάστασης κα-
θόρισε ασφαλώς τόσο την επόµενη φάση της επανάστασης όσο και την ποιότητα 
της σοβιετικής δηµοκρατίας που επικράτησε. Αυτό το ζήτηµα οι ερευνητές το ξε-
χνάνε πολύ συχνά. Από τον Οχτώβρη του 1917 κάνουν ένα λογικό άλµα στον 
«πολεµικό κοµµουνισµό» και τη ΝΕΠ και από εκεί στον σταλινισµό.  
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Κατά µια έννοια είναι συνεπείς µε τη θεωρία της ∆ιαρκούς Επανάστασης, αλλά 
ξεχνούν τις βάσεις της! Ο τρόπος που λύθηκαν τα αστικοδηµοκρατικά προβλή-
µατα και ο τρόπος που θεµελιώθηκαν οι θεσµοί της σοβιετικής δηµοκρατίας, είναι 
σε άµεση συνάρτηση τόσο µε την ιµπεριαλιστική περικύκλωση όσο και µε τη γε-
νική οικονοµική καθυστέρηση στη Ρωσία. Οι «ιδιορρυθµίες» αυτές είναι πολύ 
σηµαντικές για την κατανόηση της φύσης του κράτους µε την εξής συνέπεια:  

Ασφαλώς «ο σταλινισµός είναι ένα προϊόν µιας κοινωνικής κατάστασης, στην οποία η 
κοινωνία δεν είναι ακόµα ικανή να απαλλαγεί από τον ζουρλοµανδύα του κράτους. Αλλά 
αυτή η θέση […] χαρακτηρίζει µόνο το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας, και, 
πάνω απ’ όλα, το συσχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την µπουρ-
ζουαζία». 

Νοµίζουµε ότι µια τέτοια θέση είναι πολύ σηµαντική και εξαιρετικά πρωτότυπη. 
Τόσο (α) «το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας» όσο και (β) ο «συσχετισµός 
των δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την µπουρζουαζία» είναι οι παράγοντες 
που καθόρισαν τον ρόλο του κράτους στην κοινωνία της ΕΣΣ∆ και τον εκφυλισµό 
της επανάστασης του 1917 µαζί µε τις αρχές των Μαρξ και Λένιν. Ανάµεσα 
στους παράγοντες (α) και (β) υπάρχει µια διαλεκτική σχέση. 

 Ο συσχετισµός των ταξικών δυνάµεων δεν ήταν ευνοϊκός εκείνη την εποχή (βλ. 
πχ την αποτυχία της Γερµανικής επανάστασης το 1919). Μια επιτυχία της Γερ-
µανικής επανάστασης θ’ άνοιγε νέες προοπτικές στην ευρωπαϊκή εργατική τάξη 
και θα συµπαρέσυρε στο κύµα της επαναστατικής ανόδου πολλές χώρες της Ευ-
ρώπης τη δεκαετία του ’20 ή του ’30.  

Φυσικά µε τη σταλινική πολιτική του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα» (που σή-
µαινε πρακτικά πτώση του επαναστατικού θερµοµέτρου σ’ ολόκληρη την Ευρώ-
πη) αυτή η προοπτική µηδενίσθηκε εντελώς. Αν σαν αποτέλεσµα της ενίσχυσης 
της Γερµανικής και Ισπανικής επανάστασης, η πληµµυρίδα είχε εµφανισθεί, τότε 
αναµφίβολα «το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας» θα ήταν διαφορετικό. 
Η εργατική τάξη δεν θα είχε βγει από τη δεκαετία του ’30 µε τεράστιες ήττες και 
έτσι ο Β’ Πόλεµος δεν θα ήταν καν εφικτός ή σε κάθε περίπτωση (αν η Γερµανική 
επανάσταση είχε αποτύχει) τ’ αποτελέσµατα για την ευρωπαϊκή εργατική τάξη θα 
ήταν πολύ διαφορετικά.  

∆εν είναι παράξενο που οι παράγοντες (α) και (β) συµπλέκονται στην ανάλυση 
του Τρότσκυ. Φυσικά, αν ξεχάσουµε τον παράγοντα (β), τότε «το γενικό επίπεδο 
πολιτισµού της ανθρωπότητας» προσδιορίζει τη δυνατότητα του σοσιαλισµού και 
εποµένως είναι εύκολο ν’ αναβάλλει κανείς µια τέτοια προοπτική για τα επόµενα 
χρόνια ή τους επόµενους αιώνες.  

Απέναντι σε µια τέτοια «προοπτική» η θέση του Μεταβατικού Προγράµµατος της 
4ης ∆ιεθνούς είναι ότι κάθε καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κρίση 
της ίδιας της επαναστατικής ηγεσίας του προλεταριάτου και σε καµιά αντικειµενι-
κή προϋπόθεση αναφορικά µε την ιστορική επικαιρότητα και αναγκαιότητα του 
σοσιαλισµού. «Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρί-
ως, από την ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου. Οι οικονοµικές προϋποθέσεις 
για την προλεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο 
που µπορούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό». Αυτή είναι µια διαπίστωση που 
δεν αλλάζει και δεν µπορεί ν’ αλλάξει. Είναι µε δεδοµένη την ισχύ αυτής της δια-
πίστωσης που πρέπει ν’ αναλύσουµε το σοσιαλιστικό πρόγραµµα στη σηµερινή 
εποχή. Εξειδικεύσαµε ήδη αυτή τη διατύπωση αρκετές φορές.  
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Το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς αναφέρει ξεκάθαρα:  

«Τα λόγια ότι οι ιστορικές συνθήκες δεν είναι ακόµα «ώριµες» για το σοσιαλισµό είναι το 
προϊόν της άγνοιας ή µιας συνειδητής απάτης. Οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για την 
προλεταριακή επανάσταση όχι µονάχα είναι «ώριµες», αλλά κι έχουν αρχίσει να σαπίζουν. 
Χωρίς τη σοσιαλιστική επανάσταση, κι αυτό στην ερχόµενη ιστορική περίοδο, µια κατα-
στροφή απειλεί ολόκληρο τον πολιτισµό της ανθρωπότητας. Τώρα είναι η σειρά του προλε-
ταριάτου, δηλαδή κυρίως της επαναστατικής πρωτοπορίας του. Η ιστορική κρίση της αν-
θρωπότητας έχει αναχθεί σε κρίση της επαναστατικής ηγεσίας». 

Μα σε µια τέτοια περίπτωση τι νόηµα έχει όταν ο Τρότσκυ γράφει στα 1939 για 
«το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας»; Η παραγνωρισµένη πλευρά της 
σκέψης του Τρότσκυ είναι η εξής. Ασφαλώς το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης 

∆ιεθνούς αναφέρεται σε «οικονοµικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάστα-
ση» και επίσης σε «αντικειµενικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάσταση» 
αλλά αποµένουν οι λεγόµενες υποκειµενικές προϋποθέσεις. Στο Μεταβατικό 
Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς, αυτές αφορούν ασφαλώς το γεγονός ότι η «ιστορική 
κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί σε κρίση της επαναστατικής ηγεσίας», δηλαδή στη 
διαµόρφωση ενός επαναστατικού κόµµατος που ν’ αποτελέσει την οργάνωση της 
πρωτοπορίας της εργατικής τάξης µε σκοπό τη σοσιαλιστική, επαναστατική ανα-
τροπή του καπιταλισµού.  

Αυτή είναι εν πολλοίς µια παραδοσιακή µαρξιστική ανάλυση, αλλά ο Τρότσκυ 
αναφέρεται συγκεκριµένα στο «γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας» (µαζί 
µε τον «συσχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στο προλεταριάτο και την µπουρζουαζία») 
στο έργο του «Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός» του 1939.  

Πιστεύουµε ότι εδώ βρίσκεται µια ανάλυση πιο διεισδυτική σε σχέση µε το Μετα-
βατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς που πρέπει να γίνει κατανοητή µέσα σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο. Το 1923 στο άρθρο του µε τίτλο “Theses on Industry” έγρα-
φε: 

“Hence we can perceive quite clearly two dangers accompanying the application of State 
methods of planned industry during the present epoch, viz., (a) If we try to outstrip eco-
nomic development by means of our planned interference, and to replace the regulating 
function of the market by administrative measures which have no basis in actual experi-
ence, then partial or general economic crises are inevitable, such as occurred in the 
epoch of military communism; (b) If centralised regulation lags behind the clearly ma-
tured need for it, we shall have to solve economic questions by the wasteful methods of 
the market in cases where timely economic-administrative interference could obtain the 
same results in a shorter space of time and with a smaller expenditure of effort and re-
sources.” (L. Trotsky, “Theses on Industry” (1923), The Labour Monthly, July 1923, 
Vol.5, No.1). 

Εδώ µπορεί να δει κανείς την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στις «δυνάµεις της αγο-
ράς» και τον οικονοµικό σχεδιασµό, σε µια εποχή που τέτοιες αλληλεξαρτήσεις 
δεν αποτελούσαν αντικείµενο συζήτησης στο Κόµµα και ενδεχοµένως δεν είχαν 
καν συνειδητοποιηθεί. Η συζήτηση αυτή του Τρότσκυ, την οποία απλώς αναφέ-
ρουµε ενδεικτικά αλλά έχουµε αναλύσει αλλού σε µεγαλύτερη έκταση, µας δείχνει 
ότι στην πράξη έχει νόηµα να θεωρούµε «ενδιάµεσες» και «µεταβατικές πολιτι-
κές» στην πορεία της γενικής θεωρίας της ∆ιαρκούς Επανάστασης. Οι «µεταβα-
τικές πολιτικές» γεφυρώνουν τις σηµερινές συνθήκες µε τις απαιτήσεις του σοσι-
αλισµού. 
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Οι «ενδιάµεσες πολιτικές», αν και όπου είναι απαραίτητες, αφορούν το γεφύρωµα 
µε τις σοσιαλιστικές πολιτικές. Η σχέση ανάµεσα στον σοσιαλισµό και τον «νόµο 
της αξίας» ή ανάµεσα στις σοσιαλιστικές σχέσεις και τις σχέσεις της αγοράς δεν 
είναι µια απλή σχέση. ∆εν µπορούµε σε κάθε στιγµή και στα πλαίσια µιας «ηµε-
ρήσιας διάταξης» να λέµε ότι «δεν θέλουµε» τις σχέσεις της αγοράς αλλά «προ-
τιµάµε» τις σοσιαλιστικές σχέσεις. Αυτό ισχύει στα πλαίσια της µετάβασης. Αλλά 
δεν ισχύει στα πλαίσια µιας «ηµερήσιας διάταξης» γιατί τότε είτε θα έχουµε οικο-
νοµικές κρίσεις είτε θα έχουµε αντικαταστήσει τον σοσιαλιστικό οικονοµικό σχεδι-
ασµό µε τις σχέσεις της αγοράς προκαλώντας σπατάλες και καθυστερήσεις χω-
ρίς λόγο.  

Η ανάλυση αυτή του Τρότσκυ είναι οξυδερκής και πρωτότυπη κι’ ελπίζουµε στα 
πλαίσια αυτά να προσφέραµε µια ικανοποιητική προσέγγιση στο ζήτηµα της 
σχέσης ανάµεσα στον σοσιαλισµό και τον «Νόµο της Αξίας» που έχει απασχο-
λήσει αρκετά τη θεωρία και πρακτική του σοσιαλισµού.  

Φυσικά το ερώτηµα είναι τι ξεχωρίζει πραγµατικά την «ηµερήσια διάταξη» από τη 
µεταβατική περίοδο. ∆εν υπάρχει άραγε πάντοτε µια «ηµερήσια διάταξη» ακόµη 
και στα πλαίσια της µεταβατικής περιόδου; Ασφαλώς ναι. Αλλά µια «ηµερήσια 
διάταξη» που αντιστρατεύεται τα πρόγραµµα της «µεταβατικής περιόδου» µετά 
από µια ορισµένη βραχυχρόνια περίοδο, δεν είναι πλέον «ηµερήσια διάταξη» της 
σοσιαλιστικής µετάβασης αλλά «ηµερήσια διάταξη» της καπιταλιστικής «παλι-
νόρθωσης» µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Εποµένως, η διαχωριστική γραµµή 
είναι όπως πάντα, πολιτική. Το γεγονός ότι το ζήτηµα µε αυτόν τον ίδιο ποιοτικό 
τρόπο από τον Τρότσκυ, είναι ξεκάθαρο στο ίδιο κείµενό του 1923: 

“The mutual relations which exist in our country between the working class and the 
peasantry rest in the last analysis on the mutual relations between industry and agricul-
ture. In the last resort the working class can retain and strengthen its rôle as leader not 
through the State apparatus or the army, but by means of the industry which gives rise to 
the proletariat. The Party, the trade unions, the youth associations, our schools, &c., 
have for their task the education and preparation of new generations of the working 
class. But all this work would prove as if built on sand did it not have for its basis a con-
tinually expanding industry. Only the development of industry creates the unshakable 
basis for the dictatorship of the proletariat. At present agriculture is of primary im-
portance in the economic life of Soviet Russia, although the technical level on which it 
stands is still very low” (L. Trotsky, “Theses on Industry” (1923), The Labour Month-
ly, όπ.π). 

Οι ιδέες του Τρότσκυ µπορούν να γίνουν πιο σαφείς και κατανοητές αν λάβουµε 
υπόψη µας τα ακόλουθα. Στις 22 Οκτώβρη του 1932, ο Τρότσκυ γράφει στο άρ-
θρο του «Η σοβιετική οικονοµία σε κίνδυνο»:  
 

«Εάν υπήρχε ο καθολικός νους, όπως τον περιέγραψε η επιστηµονική φαντασία του Λα-
πλάς, ένας εγκέφαλος που να κατέγραφε ταυτόχρονα όλες τις διαδικασίες στη φύση και 
στην κοινωνία, που να µετράει τη δυναµική των κινήσεών τους, που να προβλέπει το απο-
τέλεσµα της δράσης τους, ένας τέτοιος εγκέφαλος θα µπορούσε προφανώς να κατα-
στρώσει εκ των προτέρων ένα αλάθητο και εξαντλητικό σχέδιο, αρχίζοντας µε τις α-
κριβείς εκτάσεις που χρειάζονται για ζωοτροφές και φθάνοντας µέχρι το τελευταίο κουµπί 
για τα σακάκια.  
 
»Στην πραγµατικότητα, η γραφειοκρατία συχνά φαντάζεται ότι διαθέτει έναν τέτοιον 
εγκέφαλο: Για αυτό και αποδεσµεύεται τόσο εύκολα από τον έλεγχο της αγοράς και 
της σοβιετικής δηµοκρατίας. Αλλά στην πραγµατικότητα, η γραφειοκρατία σφάλλει τρο-
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µερά στην εκτίµηση των διανοητικών της ικανοτήτων (...). Οι αναρίθµητοι συµµετέχοντες 
στην κρατική οικονοµία -συλλογικοί, ιδιωτικοί, ατοµικοί- εκδηλώνουν τις απαιτήσεις τους 
και τους συσχετισµούς δύναµης αναµεταξύ τους όχι µόνο µέσα από τις στατιστικές εκθέσεις 
των επιτροπών του σχεδίου, αλλά και µέσα από την αναπόφευκτη επίδραση της προσφο-
ράς και ζήτησης. Το σχέδιο ελέγχεται και, ως ένα σηµαντικό βαθµό, πραγµατώνεται 
δια µέσου της αγοράς. Η ρύθµιση της ίδιας της αγοράς πρέπει να βασίζεται στις τάσεις 
που αναδύονται».  

 

Πιο µεγάλη σηµασία έχουν ορισµένες πολιτικές εκτιµήσεις γενικότερης σηµασίας 
του Τρότσκυ, σχετικά µε τη θέση της εργατικής τάξης µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πό-
λεµο. Αυτές οι γενικότερες πολιτικές εκτιµήσεις θεωρούµε πως έχουν σχέση µε 
«το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας» σε σχέση τόσο µε τους αντικειµενι-
κούς όσο και τους υποκειµενικούς παράγοντες της επανάστασης. Η σχετική 
πρόγνωση είναι ότι αν η εργατική τάξη έβγαινε πλήρως ηττηµένη από Β΄ Παγκό-
σµιο Πόλεµο, αυτό θα έπρεπε να µας κάνει να αναθεωρήσουµε τις εκτιµήσεις 
µας σχετικά µε την επικαιρότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης.  

Πριν τη δολοφονία του στα 1940, ο Τρότσκυ είχε ξεκάθαρα δει τη φύση του Πα-
γκόσµιου Πολέµου που έρχεται, την ανάµιξη της Σοβιετικής Ένωσης και τον κα-
θοριστικό χαρακτήρα που θα είχε ο Πόλεµος για τις µετέπειτα παγκόσµιες εξελί-
ξεις. Έγραφε χαρακτηριστικά: 

 

«Αν όµως παραδεχτούµε ότι ο σηµερινός πόλεµος δεν θα προκαλέσει µια επανάσταση, 
αλλά την παρακµή τον προλεταριάτου, τότε µένει µια άλλη παραλλαγή. Ο παραπέρα µαρα-
σµός του µονοπωλιακού καπιταλισµού, η παραπέρα συγχώνευση του µε το κράτος και η 
αντικατάσταση της δηµοκρατίας όπου αυτή ακόµα παραµένει από ένα ολοκληρωτικό καθε-
στώς. Η ανικανότητα του προλεταριάτου να πάρει στα χέρια του την ηγεσία της κοινωνίας, 
θα µπορούσε πραγµατικά να οδηγήσει κάτω απ' αυτές τις συνθήκες στη δηµιουργία µιας 
νέας εκµεταλλεύτριας τάξης από τη βοναπαρτιστική φασιστική γραφειοκρατία. Αυτό 
θα ήταν σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις ένα καθεστώς παρακµής πού θα επεσήµαινε την 
έκλειψη του πολιτισµού. 

»Ένα ανάλογο αποτέλεσµα µπορεί να συµβεί και στην περίπτωση που το προλεταριάτο των 
προχωρηµένων χωρών, αφού έπαιρνε την εξουσία θα αποδεικνύονταν ανίκανο να την κρα-
τήσει και θα την παρέδιδε όπως στην ΕΣΣ∆ σε µια νέα προνοµιούχα γραφειοκρατία. Τότε 
θα είµαστε υποχρεωµένοι να αναγνωρίσουµε ότι η αιτία της γραφειοκρατικής υποτροπής 
δεν βρίσκεται στην καθυστέρηση της χώρας και την ιµπεριαλιστική περικύκλωση αλλά στην 
ενδογενή ανικανότητα του προλεταριάτου να γίνει κυρίαρχη τάξη. Τότε θα ήταν αναγκαίο 
να παραδεχτούµε ότι στα θεµελιακά της χαρακτηριστικά η ΕΣΣ∆ ήταν ο πρόδροµος 
ενός νέου εκµεταλλευτικού καθεστώτος σε παγκόσµια κλίµακα [...]  

»[...] Ο δεύτερος ιµπεριαλιστικός πόλεµος [...] δοκιµάζει εκ νέου όχι µόνον τη σταθερότη-
τα των υπαρχόντων καθεστώτων, άλλα επίσης και την ικανότητα του προλεταριάτου να τα 
αντικαταστήσει. Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµασίας θα έχουν αναµφίβολα αποφασι-
στική σηµασία για την εκτίµηση µας της σύγχρονης εποχής σαν εποχής της προλεταριακής 
επανάστασης. Αν αντίθετα από όλες τις πιθανότητες η Οκτωβριανή επανάσταση δεν βρει 
κατά τη διάρκεια αυτού του πολέµου ή αµέσως ύστερα απ' αυτόν τη συνέχεια της σε µια 
από τις προχωρηµένες χώρες και αν τουναντίον το προλεταριάτο οπισθοδροµήσει παντού 
και σε όλα τα µέτωπα - τότε αναµφίβολα θα έχουµε να θέσουµε το ζήτηµα της αναθεώ-
ρησης της άποψης µας για την παρούσα εποχή και τις κινητήριες δυνάµεις της. Σ' 
αυτήν την περίπτωση δεν θα ήταν το ζήτηµα να κολλήσουµε µια ετικέτα στην ΕΣΣ∆ και στη 
σταλινική συµµορία, αλλά να επανεκτιµήσουµε την παγκόσµια ιστορική προοπτική για 
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τις επόµενες δεκαετίες εάν όχι εκατονταετίες [...]» (L. Trotsky, “In Defense of Marx-
ism”, σελ. 14 - 15, Pioneer Publishers)». 

Αναµφίβολα, αυτές οι εκτιµήσεις του Τρότσκυ αναφέρονται µε τον πιο δραµατικό 
τρόπο στην εποχή µας. Φυσικά, ο πόλεµος δεν προκάλεσε ούτε την επανάσταση 
αλλά ούτε και  την παρακµή του προλεταριάτου. Αυτή φυσικά, στα 1940 που έ-
γραφε ο Τρότσκυ, ήταν µια εντελώς λογική προοπτική.  

Ο δεύτερος ιµπεριαλιστικός πόλεµος οδήγησε στην ήττα του Χίτλερ, αλλά αυτό 
έγινε δυνατό µόνο χάρη στη συµµετοχή της ΕΣΣ∆ στον πόλεµο αυτό και την µε-
τατροπή όλων των λαϊκών κινηµάτων σε πρακτορεία των αγγλοσαξόνων «συµ-
µάχων». Ο Στάλιν και η ΕΣΣ∆ έπαιξαν τον ρόλο που πρόβλεψε ο Τρότσκυ, δηλ. 
του πρακτορείου του ιµπεριαλισµού και σαν συνέπεια προέκυψε µια νέα διεθνής 
κατάσταση στα µέσα του ’40 αλλά και πρωτύτερα µε τις συµφωνίες της Τεχερά-
νης και της Γιάλτας, στις οποίες η ΕΣΣ∆, ξεχνώντας κάθε παράδοση προλεταρι-
ακού διεθνισµού πήρε µέρος σ’ ένα ξεκάθαρο µοίρασµα του κόσµου σε παλιο-
µοδίτικες «σφαίρες επιρροής». 
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10. Για ορισµένες θέσεις του ΚΚΕ 

Όσο για το ΚΚΕ δικαιούµαστε πλήρως να λέµε ότι αυτό δεν είναι παρά ένα καθε-
στωτικό κόµµα που έχει πλήρως χαθεί για την εργατική τάξη και τον λαό µας. 
Αρκεί να επισηµάνουµε πως ξεκίνησε και πως τέλειωσε, µε ξύλινη γλώσσα, την 
οµιλία της στη Βουλή η ΓΓ της ΚΕ (14/4/2010). Να η εισαγωγή της: 

«Επιτρέψτε µου να τσιγκουνευτώ να χρησιµοποιήσω κάποιον επιθετικό προσδιορισµό γι' 
αυτό το νοµοσχέδιο. Όσο οξυµένος και να είναι ο επιθετικός προσδιορισµός, θα είναι κα-
τώτερος των απαιτήσεων και των αναγκών. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάνει αυτό το 
νοµοσχέδιο ανάµεσα στα άλλα γιατί θέλει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Και πολύς λόγος 
γίνεται για φορολογική συνείδηση και το χτύπηµα της φοροδιαφυγής. Χτυπάει - όπως λέει - 
και την "κοινωνική ανισότητα". Έχει κατατεθεί στη Βουλή ένα έγγραφο, που αφορά το υ-
πουργείο Οικονοµίας, µε ηµεροµηνία 31 Μάρτη του 2007, απ' τα τελευταία στοιχεία που 
έχουµε και τα έχουµε δηµοσιεύσει ως Κόµµα. Αναφέρεται στο σύνολο των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, ύψους 17,7 δισ. ευρώ.  

»Πάνω από 15 δισ. ευρώ, δηλαδή το 85,2% στο σύνολο των ληξιπρόθεσµων, ήταν επιβε-
βαιωµένες οφειλές από 6.274 µεγαλοοφειλέτες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, µε ποσά 
που ξεκινούν τουλάχιστον από 200.000 ευρώ για τον καθένα απ' αυτούς. Κατά µέσον όρο, 
ο καθένας απ' αυτούς φέσωσε την εφορία µε περίπου 2,4 εκατοµµύρια ευρώ. Τι είναι αυ-
τοί, η µαρίδα; Τι είναι, οι µικροί; Οι βιοπαλαιστές; Αυτοί ενδεχοµένως, οι αυτοαπασχο-
λούµενοι βιοπαλαιστές, που δεν εκδίδουν πάντα τιµολόγια για να κερδίσουν κάτι; Ακόµα 
513,7 εκατοµµύρια ευρώ ήταν οι οφειλές για ποσά από 100 µέχρι 200 χιλιάδες ευρώ, που 
αφορούσαν σε 3.649 οφειλέτες. Και 23.937 οφειλέτες όφειλαν 976 εκατοµµύρια ευρώ». 

Όλα αυτά φυσικά είναι άγνωστα και αποτελούν πραγµατική αποκάλυψη για την 
εργατική τάξη! Αλλά ας δούµε τουλάχιστον πως έκλεισε την οµιλία της η ΓΓ της 
ΚΕ του ΚΚΕ: 

«Και, τέλος, για πρώτη ίσως φορά - εδώ το λέω και µε ένα ερωτηµατικό - από το 2000 έως 
το 2009 ανέβαιναν κυρίως οι έµµεσοι φόροι και όχι τόσο οι άµεσοι. Σήµερα ανεβαίνουν 
δραµατικά και οι άµεσοι φόροι, συν οι έµµεσοι, ΦΠΑ και τα λοιπά, δεν το συζητάµε. Και 
δεν ξέρω, εγώ θα πω στις αρµόδιες υπηρεσίες, γιατί αν µελετηθεί φοβάµαι ότι µε µεγαλύτε-
ρο ρυθµό ανεβαίνουν οι άµεσοι φόροι. ∆ιότι, αφού πέφτει η αγοραστική ικανότητα των 
εργαζοµένων, γι' αυτό µου βάζεις τους άµεσους φόρους.  

»∆ιότι σου λέει, δεν µπορούµε να πάρουµε από τους έµµεσους, άρα θα ανεβάσω τους άµε-
σους φόρους. Αυτό είναι µία στροφή που δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει µια στρατηγική, στα-
θερή απαρέγκλιτη. Και τέλος να πω ότι η Ν∆ δε δικαιούται να θυµάται τα λαϊκά στρώµατα 
σήµερα. Σας απέδειξα ότι τέτοιες ιδέες τις είχατε και το 2004, προ κρίσης και τα λοιπά. 
∆εν δικαιούστε - δικαιούστε να µιλάτε δεν το λέω µε αυτή την έννοια - αλλά µε συγχωρείτε 
είναι κροκοδείλια δάκρυα και µία αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση». 

∆ηλαδή λέµε ότι «[δ] ιότι σου λέει, δεν µπορούµε να πάρουµε από τους έµµεσους, άρα θα 
ανεβάσω τους άµεσους φόρους», σαν να µιλάµε στο καφενείο και να απευθυνόµαστε 
µε «ξύλινη γλώσσα» σε ηλίθιους, γιατί δεν µπορούµε ελλείψει επιχειρηµάτων να 
χρησιµοποιήσουµε κάποια άλλη γλώσσα. Και πως καταλήγει το ΚΚΕ; Καταλήγει 
ότι η Ν∆ «[δ] εν δικαιούστε - δικαιούστε να µιλάτε δεν το λέω µε αυτή την έννοια - αλλά 
µε συγχωρείτε είναι κροκοδείλια δάκρυα και µία αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση»! 
∆εν λέει το «δικαιούστε» µε αυτή την έννοια αλλά µε άλλη! Και φυσικά κάνει «αντι-
πολίτευση για την αντιπολίτευση». Αλλά το ερώτηµα είναι το ΚΚΕ τι κάνει; Το ΚΚΕ 
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δεν κάνει καν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, απλώς κάνει «κριτική» µε 
«ξύλινη γλώσσα» και γενικόλογες ανοησίες σαν να µιλάµε στο καφενείο και να 
απευθυνόµαστε σε ηλίθιους τους οποίους έχουµε υποβάλλει σε λοβοτοµή. Τέ-
τοια είναι τα «επιχειρήµατα» του ΚΚΕ στη Βουλή και µάλιστα στις 10/4/2010.  

Πάµε όµως στις 13/4/2010 όταν η ΓΓ παρενέβη στη Βουλή σχετικά µε το ΕΣΥ. Τι 
µας είπε; ∆ιαβάστε ασυναρτησίες και ανοησίες: 

«Η Υγεία είναι εµπόρευµα. Όχι ότι πρέπει να είναι εµπόρευµα, αλλά είναι. Αντικειµενικά 
σήµερα έτσι είναι. Και αναφέρω το εξής παράδειγµα: Πληρώνει ο εργαζόµενος εισφορά; 
Κρατιέται από το µισθό του; […]∆εύτερον, οι εταιρείες οι οποίες προµηθεύουν τα φάρµα-
κα, το υγειονοµικό υλικό, τον µηχανολογικό εξοπλισµό, εισπράττουν χρήµατα, πουλάνε, 
δεν κάνουν εµπόριο µε τα νοσοκοµεία, µε την Πρόνοια, µε το ΙΚΑ, µε όλα τα ασφαλιστικά 
Ταµεία; […] Άλλο παράδειγµα, το περίφηµο τσεκ απ […] Αυτό δε δείχνει την εµπορευµα-
τοποίηση; Θα σας πω ένα παράδειγµα:  

» Είχα πάει στην Τσεχία και βλέπω στο αεροδρόµιο καµιά 70αριά γυναίκες περασµένης 
ηλικίας 50άρες, 60άρες, 65άρες εκεί, όλες µαζεµένες και συζητούσαν. Μου λένε "κυρία 
Παπαρήγα χαίρετε" κ.λπ. "Τι είστε - λέω - εσείς"; "Νοσηλεύτριες απ' όλα τα νοσοκοµεία". 
Αυτό έγινε το 2003 και το θυµάµαι ακόµα, έτυχε να το δω. Λέω "τι κάνετε εδώ;" "Είµαστε 
σε παγκόσµιο συνέδριο νοσηλευτριών". "Τι κάνετε εδώ, λέω, στο παγκόσµιο συνέδριο νο-
σηλευτριών". "Πήγαµε στο Κάρλο Βιβάρι, πήγαµε από 'δω πήγαµε από 'κει". Τι παγκόσµιο 
συνέδριο; Μια εταιρεία το είχε κάνει. "Κυρία Παπαρήγα πρώτη φορά πήγαµε στη ζωή µας 
κι εµείς µια εκδροµούλα". Γυναίκες δουλεµένες, νοσηλεύτριες µου λένε "καλά δεν κάναµε" 
- "καλά κάνατε". » 

Εµείς δεν ξέρουµε από αγορεύσεις στη Βουλή και τέτοια. Αλλά πως φαίνεται στο 
εργατικό κίνηµα να λέει η ΓΓ της ΚΕ ενός Κοµµουνιστικού Κόµµατος ότι: «Ξέρετε, 
είχα πάει στην Τσεχία και είδα και µου είπανε. Καλά κάναµε µε ρωτήσανε; Καλά 
κάνατε είπα». 

Τα λέει αυτά τα πράγµατα µια ΓΓ ενός KK στη Βουλή; Τα λέει ακόµα και στην Κε-
ντρική Επιτροπή ή στο Πολιτικό Γραφείο του Κόµµατός του; Τα λέει κανείς έστω 
και στο καφενείο; Και όµως λέγονται στη Βουλή όχι από κανέναν µεθυσµένο της 
παρακµασµένης ∆εξιάς αλλά από την ίδια την ΓΓ του ΚΚΕ!  Ποια είναι η πολιτική 
και προγραµµατική ουσία σ’ αυτά τα πράγµατα; Ποιες είναι οι ταχτικές και προ-
γραµµατικές θέσεις; Φυσικά, µετά απ’ αυτές τις σοφίες η ΓΓ πέταξε στη Βουλή κι’ 
ένα χαρτί µε τις θέσεις του ΚΚΕ, που είναι οι εξής: 

«1. Την πλήρη κάλυψη των νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας µε πρόσληψη όλου του 
αναγκαίου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων µε σχέση εργασίας µόνιµης, 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε 5ήµερο, 6ωρο, 30ωρο και 1 εφηµερία τη 
βδοµάδα στους γιατρούς, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες.  

2. Άµεση και χωρίς όρους και προϋποθέσεις µονιµοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών 
και νοσηλευτών, των εργαζοµένων µε µπλοκάκια και των συµβασιούχων.  

3. Πρόσληψη όλων των άνεργων γιατρών και νοσηλευτών. Μονιµοποίηση όλων των εργα-
ζοµένων των ιδιωτικών συνεργείων.  

4. Ένταξη των αυτοαπασχολούµενων υγειονοµικών στο δηµόσιο σύστηµα Υγείας.  

5. Ανάπτυξη δηµόσιων δωρεάν Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα, στις πόλεις και την περι-
φέρεια, µε κριτήρια πληθυσµιακά, επιδηµιολογικά, γεωγραφικά, µε κατεύθυνση την πρόλη-
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ψη, τη σύνδεσή τους µε την οικογένεια, τους τόπους δουλειάς, εκπαίδευσης και άθλησης, τη 
µητέρα, το παιδί.  

6. Να καλυφθούν όλα τα νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας µε επαρκή σε αριθµό και σύγ-
χρονο ιατροµηχανολογικό εξοπλισµό.  

7. Κάλυψη των χρεών των δηµόσιων νοσοκοµείων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Κά-
λυψη των ελλειµµάτων των ασφαλιστικών ταµείων από το κράτος και τους επιχειρηµατίες. 
Φορολόγηση του κεφαλαίου µε 45%.  

8. Απαγόρευση των συµβάσεων των ασφαλιστικών ταµείων µε τον ιδιωτικό επιχειρηµατικό 
τοµέα στην Υγεία.  

9. Σε όλο τον πληθυσµό βιβλιάριο Υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καµιά πληρωµή 
ή συµµετοχή στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια και 
θεραπείες. Κατάργηση των εισφορών των εργαζοµένων, αυτοαπασχολούµενων, αγροτών 
και των συνταξιούχων στον κλάδο Υγείας.  

10. Απαγόρευση της νυχτερινής βάρδιας στις εγκύους µέχρι την προσχολική ηλικία των 
παιδιών τους και στους εργαζόµενους των µονογονεϊκών οικογενειών, µέχρι την ηλικία 
των 10 χρόνων των παιδιών τους.  

11. ∆ηµόσιο καθολικό, υποχρεωτικό ασφαλιστικό σύστηµα. Σύνταξη στα 60 χρόνια στους 
άντρες, 55 στις γυναίκες και 55 - 50, αντίστοιχα, στα Βαρέα Ανθυγιεινά.  

12. Εξασφάλιση µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας µε συγκρότηση κρατικού Σώµατος για-
τρών Εργασίας και τεχνικών Ασφαλείας και λειτουργίας τους στα Κέντρα Υγείας.  

13. 1.400 ευρώ βασικό µισθό, 1.700 ευρώ καθαρά στους νεοεισερχόµενους ειδικευόµε-
νους. Έγκαιρη πληρωµή των εφηµεριών ως υπερωριακής απασχόλησης». 

∆εν έχει τόση µεγάλη σηµασία τι λέει το πρόγραµµα του ΚΚΕ που θα τρέξουν ν’ 
αντιγράψουν µε τον ένα ή άλλον τρόπο οι διάφορες οργανώσεις αλλά τι συγκε-
κριµένα δεν λέει πίσω απ’ τα µισόλογά του. Για παράδειγµα µας λέει για 
«[α] νάπτυξη δηµόσιων δωρεάν Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα, στις πόλεις και την περι-
φέρεια, µε κριτήρια πληθυσµιακά, επιδηµιολογικά, γεωγραφικά», αλλά για την απελπι-
στική και τραγική κατάσταση των υπαρχόντων δεν µας λέει τίποτα! Μας λέει για 
«5ήµερο, 6ωρο, 30ωρο και 1 εφηµερία τη βδοµάδα στους γιατρούς, ώστε να καλύπτονται 
πλήρως όλες οι ανάγκες» αλλά δεν έκανε τους πολλαπλασιασµούς και τις προσθέ-
σεις για να δούµε αν καλύπτονται έστω και κατά 10% οι ανάγκες του ελληνικού 
λαού ειδικά στην περιφέρεια!  

Μας λέει µεν για «καµιά πληρωµή ή συµµετοχή στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ερ-
γαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες» αλλά για τα τεράστια ελλείµµατα των 
Ταµείων δεν µας λέει τίποτα. Ναι µεν µας λέει για «συγκρότηση κρατικού Σώµατος 
γιατρών Εργασίας» αλλά ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι αυτά είναι φυσήµατα του 
αέρα! Τέλος ακούµε για «1.400 ευρώ βασικό µισθό, 1.700 ευρώ καθαρά στους νεοει-
σερχόµενους ειδικευόµενους». ∆εν διαφωνούµε µε τέτοιες «προτάσεις», που είναι 
φυσήµατα του αέρα, αλλά η κατάργηση χειρωνακτικής και πνευµατικής εργασίας 
υπάρχει κάπου έστω και σαν προοπτική στο Πρόγραµµα του ΚΚΕ; 

Είναι σαφές ότι εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µ’ ένα κόµµα της εργατικής τάξης 
αλλά µε µια συµµορία αµόρφωτων και αδιόρθωτων µισονηφάλιων καφενόβιων 
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που λέγονται «Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ», αν κρίνει κανείς από τη ΓΓ κ. Αλέκα 
Παπαρήγα. Αν πάµε στην ιστοσελίδα του ΚΚΕ στις 16/4/2010 θα βρούµε τρία 
κεντρικά θέµατα: 

α) Μήνυµα της ΚΕ του ΚΚΕ προς το ΚΚ Κούβας. 

β) Παρέµβαση της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για το φορολογικό (δώσαµε ήδη αποσπά-
σµατα). 

γ) Παρέµβαση της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για το σύστηµα Υγείας (δώσαµε ήδη απο-
σπάσµατα). 

Που θα δει η εργατική τάξη ότι πρέπει να ξεσηκωθεί και να κατεβεί στον δρόµο; 
Φυσικά υπάρχει «Σχόλιο του Γραφείου Τύπου για το Υπουργικό Συµβούλιο για 
το ασφαλιστικό 15/4/2010». Ολόκληρο το «Σχόλιο» είναι τούτο δω: 

«Τώρα πρέπει να σηµάνει συναγερµός παντού. Σήµερα το υπουργικό συµβούλιο άναψε το 
πράσινο φως ώστε να διαπραχθεί ένα έγκληµα σε βάρος όλων των εργαζοµένων και των 
συνταξιούχων, που δεν έχει προηγούµενο. Αποφάσισε να προωθήσει το νοµοσχέδιο καρ-
µανιόλα που ξεθεµελιώνει και ενταφιάζει ό,τι έχει αποµείνει στην κοινωνική ασφάλιση και 
τις συντάξεις. Πανεργατική - παλλαϊκή δράση τώρα µε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ». 

Τούτες είναι όλες οι προτάσεις του ΚΚΕ, ότι πρέπει να προσχωρήσουµε σε «πα-
νεργατική - παλλαϊκή δράση τώρα µε το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ». Σε ποια δράση; Με ποιο 
πρόγραµµα και ποιο χρονοδιάγραµµα πάλης; Με ποιες προοπτικές; Και να θέ-
λαµε να συµµετάσχουµε σε µια «πανεργατική - παλλαϊκή δράση τώρα µε το ΚΚΕ και 
το ΠΑΜΕ», ποια θα ήταν ακριβώς αυτή; Με ποιο χρονοδιάγραµµα; Ποιους στό-
χους; Φυσικά τόσο οι στόχοι όσο και το χρονοδιάγραµµα είναι «ανοιχτά», είναι 
«στο τραπέζι» για διαπραγµάτευση από «το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ». Και σε τέτοιες 
«προτάσεις», οι εργαζόµενοι πρέπει να πάνε άνευ όρων και χωρίς προϋποθέ-
σεις! 

Επίσης στις 15/4/2010 έγινε συνάντηση της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ µε αντιπροσω-
πεία της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου. Η ΓΓ δήλωσε ανάµεσα 
σε άλλα ότι: «Κάθε µικροεπιχείρηση να φορολογείται ανάλογα µε τα έσοδα και έξοδα της, 
όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία, που αποτε-
λούν την µοναδική πηγή προσδιορισµού των κερδών της. Κατάργηση κάθε είδους αντικει-
µενικών κριτηρίων». Τώρα βέβαια κάθε «µικροεπιχείρηση» έχει κέρδη και τα κέρδη 
αυτά προκύπτουν µόνο «από τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία». ∆εν 
πρέπει εδώ να έχουµε «αντικειµενικά κριτήρια».  

Ένα πρώτο θέµα είναι ότι για οι αυτοκινητιστές (δηλαδή ταξί) προτιµούν τα «αντι-
κειµενικά κριτήρια». Από την άλλη µεριά, το ΚΚΕ δεν έχει ακούσει για φοροδια-
φυγή και εποµένως προκρίνει «τα λογιστικά βιβλία και τα παραστατικά στοιχεία» και 
όχι τα «αντικειµενικά κριτήρια» για τη «µικροεπιχείρηση». Η φοροδιαφυγή µάλλον 
αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο των µονοπωλίων και η «µικροεπιχείρηση» δεν 
είδε και δεν άκουσε για τέτοιο φαινόµενο! ∆εν είναι πιο σωστό να διεκδικήσει κα-
νείς µεν «λογιστικά βιβλία και παραστατικά στοιχεία» που να είναι επιβεβαιωµένα 
από τους εργαζόµενους της επιχείρησης;  
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11. Γενικές εκτιµήσεις 

Η πρόβλεψη του Τρότσκυ ήταν ότι «[η] ανικανότητα του προλεταριάτου να πάρει στα 
χέρια του την ηγεσία της κοινωνίας, θα µπορούσε πραγµατικά να οδηγήσει κάτω απ' αυτές 
τις συνθήκες στη δηµιουργία µιας νέας εκµεταλλεύτριας τάξης από τη βοναπαρτιστική 
φασιστική γραφειοκρατία. Αυτό θα ήταν σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις ένα καθεστώς 
παρακµής πού θα επεσήµαινε την έκλειψη του πολιτισµού».  

Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Κίνα δεν είδαµε, ασφαλώς, τίποτε 
λιγότερο. Ο καπιταλισµός µε τη σειρά του έδειξε ότι µπορεί ν’ αναπτύξει τις πα-
ραγωγικές δυνάµεις του ακόµη παραπέρα µε εκπληκτικά αποτελέσµατα (πυρηνι-
κή εποχή, νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις, προσσελήνωση, διαστηµικές πτήσεις 
κλπ). Αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη (που ορισµένοι σαν τον Ε. Μαντέλ βιάστη-
καν να χαρακτηρίσουν σαν νέα εποχή του καπιταλισµού ή «ύστερο καπιταλι-
σµό») συνοδεύτηκαν µε παραπέρα ισχυροποίηση του κράτους και της αστικής 
τάξης κατά τα Οργουελλιανά πρότυπα.  

Όπως έλεγε ο Τρότσκυ η «δηµιουργία µιας νέας εκµεταλλεύτριας τάξης από τη βονα-
παρτιστική φασιστική γραφειοκρατία» στην ΕΣΣ∆ και τις «λαϊκές δηµοκρατίες» και 
«αντικατάσταση της δηµοκρατίας όπου αυτή ακόµα παραµένει από ένα ολοκληρωτικό κα-
θεστώς». Λόγω του στρατιωτικού ανταγωνισµού ΗΠΑ – ΕΣΣ∆ µεταπολεµικά, αυ-
τή η «αντικατάσταση της δηµοκρατίας όπου αυτή ακόµα παραµένει από ένα ολοκληρωτικό 
καθεστώς» αποφεύχθηκε αλλά προωθείται σήµερα συστηµατικά σε πλανητικό 
επίπεδο και αποτελεί µια ζοφερή προοπτική.  

Με βάση την πρόγνωση του Τρότσκυ, η «εκτίµηση µας της σύγχρονης εποχής σαν 
εποχής της προλεταριακής επανάστασης» όφειλε να αναθεωρηθεί στην ιστορική περί-
οδο 1945 – 1991. Η εργατική τάξη δεν κατέλαβε πουθενά την εξουσία, η σταλινι-
κή γραφειοκρατία σύµφωνα µε όλα τα δεδοµένα µετατράπηκε σε µια νέα «νέας 
εκµεταλλεύτρια τάξης από τη βοναπαρτιστική φασιστική γραφειοκρατία» (αν και το ζήτη-
µα της τάξης ή «στρώµατος» δεν είναι το κυρίαρχο), ο καπιταλισµός συνέχισε να 
αναπτύσσεται υποκείµενος σε κρίσεις και υφέσεις, η «αντικατάσταση της δηµοκρα-
τίας όπου αυτή ακόµα παραµένει από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς» φαίνεται ν’ αποτελεί 
τελικά σήµερα, σαν διαλεκτικό αποτέλεσµα της περιόδου 1945 – 1991 µια σαφή 
ιστορική προοπτική, και το πραγµατικό προγραµµατικό ζήτηµα φαίνεται να είναι, 
όπως έλεγε ο Τρότσκυ, «το ζήτηµα της αναθεώρησης της άποψης µας για την παρούσα 
εποχή και τις κινητήριες δυνάµεις της». 

Ένα τέτοιο ζήτηµα πρέπει πραγµατικά να τεθεί εφόσον  

«[α] ν αντίθετα από όλες τις πιθανότητες η Οκτωβριανή επανάσταση δεν βρει κατά τη 
διάρκεια αυτού του πολέµου ή αµέσως ύστερα απ' αυτόν τη συνέχεια της σε µια από τις 
προχωρηµένες χώρες και αν τουναντίον το προλεταριάτο οπισθοδροµήσει παντού και σε 
όλα τα µέτωπα - τότε αναµφίβολα θα έχουµε να θέσουµε το ζήτηµα της αναθεώρησης της 
άποψης µας για την παρούσα εποχή και τις κινητήριες δυνάµεις της. Σ' αυτήν την περίπτω-
ση δεν θα ήταν το ζήτηµα να κολλήσουµε µια ετικέτα στην ΕΣΣ∆ και στη σταλινική συµµο-
ρία, αλλά να επανεκτιµήσουµε την παγκόσµια ιστορική προοπτική για τις επόµενες δεκαετί-
ες εάν όχι εκατονταετίες». 

Ασφαλώς στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες το προλεταριάτο δεν πραγµατο-
ποίησε τη σοσιαλιστική επανάσταση σε αναλογία µε την Οκτωβριανή επανάστα-
ση. Το ζήτηµα είναι αν πραγµατικά το προλεταριάτο οπισθοδρόµησε «παντού και 
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σε όλα τα µέτωπα» ώστε «να επανεκτιµήσουµε την παγκόσµια ιστορική προοπτική για τις 
επόµενες δεκαετίες εάν όχι εκατονταετίες». Αυτό αποτελεί ζήτηµα εκτίµησης. Μετά 
τον δεύτερο ιµπεριαλιστικό πόλεµο και στις δεκαετίες του ’50 και ’60 είχαµε τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα στην Αφρική, την Κινέζικη Επανάσταση και τις 
εξεγέρσεις στη Λατινική Αµερική. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα εθνικοαπε-
λευθερωτικά κινήµατα αποτέλεσαν λογική συνέπεια του δεύτερου ιµπεριαλιστι-
κού πολέµου και µόνο τυφλοί και κουφοί θα έπρεπε να εκπλαγούν απ’ αυτά.  

Η Κινέζικη Επανάσταση έδωσε νέες προοπτικές τόσο στις θεωρητικές βάσεις της 
επανάστασης γενικά (παρά τις Σταλινικές της καταβολές και εµµονές) όσο και 
στην επανάσταση στην Ασία και τη Λατινική Αµερική. Οι «αδύναµοι κρίκοι» ενερ-
γοποιήθηκαν µετά τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και έδωσαν µια νέα δυναµική ακό-
µη και στα σχετικά αδύναµα ευρωπαϊκά κινήµατα όπως ο Μάης του ’68. Όπως 
αναφέραµε ήδη, η θεωρία του αδύναµου κρίκου είναι ιστορικά αδιάψευστη. Το 
µόνο ζήτηµα είναι πως αποκτά ένα διαρκο – επαναστατικό περιεχόµενο και πως 
διαχέεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτή η διάχυση είναι ένα δύσκολο πρόβληµα 
όπως αποδείχτηκε.  

Το «να επανεκτιµήσουµε την παγκόσµια ιστορική προοπτική για τις επόµενες δεκαετίες 
εάν όχι εκατονταετίες» µας φαίνεται σαν µια ιστορική παρακαταθήκη του Τρότσκυ, 
τόσο µεγάλη όσο είναι και η εισαγωγική παρατήρηση στο Μεταβατικό Πρόγραµ-
µα της 4ης ∆ιεθνούς, ότι δηλαδή «η ιστορική κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί σε 
κρίση της επαναστατικής ηγεσίας». Οι διαπιστώσεις του Τρότσκυ σχετικά µε τον συ-
σχετισµό των δυνάµεων ανάµεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο, αλλά 
επίσης και σχετικά µε «το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας» (µε δοσµέ-
νους τους αντικειµενικούς όσο και τους υποκειµενικούς παράγοντες της επανά-
στασης) µας φαίνονται εξαιρετικά σηµαντικές. 

Αναζητώντας ένα πρόγραµµα του επαναστατικού σοσιαλισµού, στην ουσία ανα-
ζητούµε όχι ένα πρόγραµµα µετάβασης στον σοσιαλισµό αλλά ένα πρόγραµµα 
λειτουργίας του ίδιου του σοσιαλισµού. Πως θ’ αποφευχθεί ο εκφυλισµός της ∆η-
µοκρατίας των Συµβουλίων; Πως θα διασφαλισθεί η Εργατική ∆ηµοκρατία; Πως 
θα διασφαλισθεί ένας δηµοκρατικός οικονοµικός σχεδιασµός ο οποίος αν και 
µπορεί να στηρίζεται µεταβατικά στον «νόµο της αξίας», θα τείνει να τον καταρ-
γήσει και να εξασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της σοσιαλι-
στικής οικονοµίας, την εξάλειψη της διάκρισης ανάµεσα στην πόλη και το χωριό, 
την εξάλειψη της διάκρισης ανάµεσα στη βιοµηχανία και την αγροτική παραγωγή, 
και την εθελοντική συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στο γενικό οικονοµικό 
σχέδιο; Το πραγµατικό ερώτηµα του Τρότσκυ είναι αν «η ιστορική κρίση της αν-
θρωπότητας [που] έχει αναχθεί σε κρίση της επαναστατικής ηγεσίας» µπορεί να γεφυ-
ρωθεί αποτελεσµατικά και πρακτικά µε «το γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπό-
τητας». Αυτό είναι ένα µεγάλο και κρίσιµο ερώτηµα.  

Σ’ ένα τέτοιο µεγάλο και κρίσιµο ερώτηµα δεν αρκεί ν’ απαντήσει κανείς µονολε-
κτικά αλλά πρέπει να εκθέσει επιχειρήµατα. Πάνω απ’ όλα πιστεύουµε ότι πρέπει 
ν’ αναλυθούν αυτοµατισµοί, δηλαδή αυτόµατοι µηχανισµοί (εργατικής συµµετο-
χής και εργατικής – συµβουλιακής δηµοκρατίας) µε τους οποίους ο γενικός, δη-
µοκρατικός οικονοµικός σχεδιασµός µπορεί να υλοποιηθεί και να είναι πλήρως 
αποτελεσµατικός.  

Οι αυτοµατισµοί στο οικονοµικό και κοινωνικό και κοινωνικό σύστηµα έχουν µια 
βαρύνουσα σηµασία γιατί δεν χρειάζεται καµιά «άνωθεν παρέµβαση» ώστε να 
υλοποιηθούν. Ο νόµος της αξίας και ο µηχανισµός της αγοράς έχουν έναν αυτο-
µατισµό που λειτουργεί, ως έναν ορισµένο βαθµό, και εποµένως δεν µπορούµε 
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απλώς να αγνοήσουµε τον «νόµο της αξίας» στη µετάβαση προς τον σοσιαλι-
σµό.  

Αν για παράδειγµα η ζήτηση για ψωµί υπερβαίνει την προσφορά του αυτό ση-
µαίνει πιθανότατα ότι η τιµή του ψωµιού είναι πολύ χαµηλή. Οι αρτοποιοί θα αύ-
ξαναν αυτόµατα την τιµή του ψωµιού περιορίζοντας τη ζήτησή του και αποκαθι-
στώντας µ’ αυτόν τον τρόπο µια ισορροπία του «νόµου της αξίας» στην αγορά 
του ψωµιού. Αλλά αν οι τιµές πρέπει να καθορισθούν κεντρικά και διοικητικά, αυ-
τό θ’ απαιτήσει αρκετούς µήνες και στο µεταξύ οι συνθήκες µπορεί να έχουν αλ-
λάξει εντελώς, πχ µπορεί η ζήτηση του ψωµιού να έχει πέσει κάτω από την προ-
σφορά του. 

Τέτοιες προφανείς ελλείψεις του Κεντρικού Σχεδιασµού πρέπει να ληφθούν υ-
πόψη στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου. Αν ταυτίσουµε τον Κεντρικό Οικο-
νοµικό Σχεδιασµό µε µια διαδικασία στην οποία ορισµένη πληροφόρηση στέλνε-
ται σε ένα «Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασµού» και αυτό µε τη σειρά του ανταποκρί-
νεται µε προτάσεις τιµών, µετά από καθυστέρηση ορισµένων µηνών, τότε είναι 
εντελώς σαφές ότι ο Νόµος της Αξίας θα έχει υποσκάψει πλήρως τόσο τα θεµέ-
λια του Σχεδιασµού όσο και του ίδιου του Σοσιαλισµού.  

∆εν ισχυριζόµαστε ότι ο αυτοµατισµός του «Νόµου της Αξίας» έχει γενική εφαρ-
µογή, γιατί απλώς δεν έχει. Η λειτουργία του φούρνου που παράγει ψωµί (αλλά 
και διοξείδιο του άνθρακα) µπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της πα-
ρακείµενης αγροτικής µονάδας. Πρακτικά, η αγορά και ο «Νόµος της Αξίας» δεν 
µπορούν να λύσουν αποτελεσµατικά τέτοια προβλήµατα και αποµένει στον Κε-
ντρικό Οικονοµικό Σχεδιασµό της µεταβατικής περιόδου προς τον Σοσιαλισµό να 
τα λύσει.  

∆υο πράγµατα είναι εδώ αυτονόητα. α) Αν οι τιµές δεν είναι τέτοιες που να εξι-
σορροπούν τη ζήτηση και την προσφορά των αγαθών και β) αν τα Εργατικά 
Συµβούλια δεν καθορίζουν πλήρως τις αρχές και τις πρακτικές της Εργατικής 
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Εργατών – Αγροτών, τότε µπορούµε να ξεχά-
σουµε ολότελα πως έχουµε µια κοινωνία σε µετάβαση από τον καπιταλισµό στον 
σοσιαλισµό. Χρειάζονται λοιπόν αυτοµατισµοί σε δυο επίπεδα. Πρώτον, στον 
«Νόµο της Αξίας» και τον µηχανισµό των τιµών  (που δεν κάνει τίποτε άλλο πα-
ρά να ρυθµίζει την κατανοµή των πόρων). ∆εύτερον, στην Εργατική και Συµβου-
λιακή ∆ηµοκρατία: Οι αποφάσεις των Συµβουλίων σε όλα τα επίπεδα (όπως α-
ποφασίζονται δηµοκρατικά και µε βάση τις αρχές της άµεσης ανακλητότητας και 
της αµοιβής σύµφωνα µε τον µέσο εργατικό µισθό) να µεταφέρονται και να µετα-
φράζονται άµεσα σε αποφάσεις σε επίπεδο εθνικό. Χωρίς τις αρχές αυτές, µε 
βάση όσα ξέρουµε σήµερα, δεν µπορεί να υπάρξει καµιά οικονοµικά αποτελε-
σµατική, Εργατική και Συµβουλιακή ∆ηµοκρατία. 

∆εν αναφερόµαστε εδώ σε µια νοµική κατοχύρωση των σχετικών αρχών πράγµα 
που αυτονόητα πρέπει να γίνει στα πλαίσια των προγραµµατικών θέσεων για τη 
µετάβαση στη σοσιαλιστική κοινωνία. Η νοµική κατοχύρωση δεν αποτελεί ούτε 
αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη για την εφαρµογή των αυτοδιαχειριστικών και συµ-
βουλιακών αρχών. Χρειάζονται αυτοµατισµοί σε επίπεδο διοικητικών και οικονο-
µικών µηχανισµών. Η λειτουργία του «Νόµου της Αξίας» έχει τον δικό της αυτο-
µατισµό αλλά δεν λαµβάνει υπόψη της τις παράπλευρες συνέπειες σε άλλες οι-
κονοµικές δραστηριότητες (πχ φούρνος – χωράφι όπως παραπάνω, περιβαλλο-
ντικές συνέπειες, άλλες έµµεσες αρνητικές αλλά και θετικές συνέπειες στην πα-
ραγωγή άλλων κλάδων κοκ). Ούτε ασφαλώς η λειτουργία του «Νόµου της Αξίας» 
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λαµβάνει υπόψη της τις κοινωνικές συνέπειες (πχ σχετικά µε την εφαρµογή των 
αυτοδιαχειριστικών και συµβουλιακών αρχών).  

Εποµένως, η λειτουργία του «Νόµου της Αξίας» έχει τον δικό της αυτοµατισµό 
που µόνο εν µέρει λύνει το πρόβληµα του γενικού οικονοµικού αυτοµατισµού, ο 
οποίος µε τη σειρά του απαιτεί γενικευµένο και αποτελεσµατικό, άµεσο και έγκαι-
ρο σχεδιασµό. Οι αυτοµατισµοί σε επίπεδο διοικητικών και συµβουλιακών µηχα-
νισµών, είναι ένα διαφορετικό ζήτηµα και απατούν ένα «γενικό επίπεδο πολιτισµού 
της ανθρωπότητας» µεγαλύτερο από αυτό που έχουµε κατακτήσει.  

Ο µόνος λόγος για τον οποίο, όµως, απαιτείται ένα επίπεδο πολιτισµού µεγαλύ-
τερο από αυτό που έχουµε κατακτήσει έχει να κάνει µε τους αγώνες και την πρά-
ξη των αγώνων της εργατικής τάξης, όπως θα εκφρασθούν στον 21ο αιώνα. Πι-
στεύουµε στον δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό του κόµµατος της επαναστατικής 
πρωτοπορίας της εργατικής τάξης. Αυτό σηµαίνει ότι πιστεύουµε στη δηµοκρατι-
κή έκφραση των απόψεων µέσα στην επαναστατική οργάνωση, τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες (πχ ψηφοφορίες) και την απόλυτη ενότητα σε ότι αφορά την επιλογή 
της τελικής άποψης στην πράξη, µέσα στο εργατικό κίνηµα, το φοιτητικό κίνηµα ή 
το κίνηµα της νεολαίας. Ο ∆ηµοκρατικός Συγκεντρωτισµός δεν είναι παρά δηµο-
κρατία στη λήψη αποφάσεων και συγκεντρωτισµός (δηλαδή ενότητα) σε ότι αφο-
ρά την εφαρµογή τους. 

Η αρχή του ∆ηµοκρατικού Συγκεντρωτισµού είναι µια πρώτη, βασική και θεµελιώ-
δης αρχή της ∆ηµοκρατίας γενικά και ιδιαίτερα κάθε ∆ηµοκρατίας των Συµβουλί-
ων. Χωρίς δηµοκρατική λήψη αποφάσεων κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων 
είναι απαράδεκτη και διαβλητή. Χωρίς συγκεντρωτισµό στην εφαρµογή της ∆η-
µοκρατίας, η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων είναι κενό γράµµα.  

Από τι κινδυνεύει κατεξοχήν ο ∆ηµοκρατικός Συγκεντρωτισµός; Από την προ-
σωπολατρία, και την έµµεση επιβολή απόψεων που δεν στηρίζονται στα επιχει-
ρήµατα αλλά στην προσωπική «πειθώ». Τέτοιες πρακτικές πρέπει να καταπολε-
µηθούν από το πιο µικρό µέχρι το πιο συλλογικό επίπεδο των κινηµάτων και των 
οργανώσεων της Αριστεράς. Αν τέτοιες πρακτικές γίνει εφικτό να καταπολεµη-
θούν αποτελεσµατικά, τότε το ανέβασµα στο «γενικό επίπεδο πολιτισµού της ανθρω-
πότητας» θα είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που έχουµε κατακτήσει και από ότι 
έχουµε ήδη φανταστεί στις συνδικαλιστικές και κοµµατικές οργανώσεις της Αρι-
στεράς. Σε τελική ανάλυση, αυτό ακριβώς απαιτείται για µια αποτελεσµατική 
δράση της Αριστεράς και έναν νέο «πολιτισµό» που θέλει να φέρει στο κίνηµα 
της εργατικής τάξης του 21ου αιώνα. 

Από την άποψη των αντικειµενικών και οικονοµικών συνθηκών δεν υπάρχει αµ-
φιβολία ότι «[ο] ι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάσταση έχουν, 
γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπορούν να φτάσουν κάτω από τον 
καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας λιµνάζουν. […]  Τα δηµοκρατι-
κά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη» («Με-
ταβατικό Πρόγραµµα», όπ.π). Η κρίση της επαναστατικής ηγεσίας της εργατικής 
τάξης είναι η κρίση της εποχής µας! Αυτή η κρίση της επαναστατικής ηγεσίας µε-
ταφράζεται σε κρίση όλων των οργανώσεων της επαναστατικής Αριστεράς. Η 
κρίση των οργανώσεων ήταν και είναι αντικειµενική και υποκειµενική µε τις εξής 
έννοιες: 

α) Η κρίση των οργανώσεων της επαναστατικής Αριστεράς ήταν και είναι υπο-
κειµενική γιατί συνδέεται µε µια µακρόχρονη περίοδο ηττών της εργατικής τάξης 
και λανθασµένων επιλογών των οργανώσεων σε σχέση µε τα εθνικά - απελευθε-
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ρωτικά κινήµατα, τη συστηµατική αγνόηση των αρχών του επαναστατικού µαρξι-
σµού και κυρίαρχα την αδιαφορία των οργανώσεων να συγκεντρώσουν τη δου-
λειά τους στο συνδικαλιστικό κίνηµα και το κίνηµα της εργατικής τάξης γύρω από 
ενδιάµεσες, µεταβατικές και προγραµµατικές διεκδικήσεις τέτοιες που να αποτε-
λούν έκφραση του επαναστατικού µαρξισµού στην εποχή µας και εποµένως να 
διαφοροποιούνται από τις ταχτικές ή προγραµµατικές θέσεις του κεντρισµού και 
του ρεφορµισµού (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, κλπ). 

β) Η κρίση των οργανώσεων της επαναστατικής Αριστεράς ήταν και είναι αντι-
κειµενική γιατί θεωρητικά και πρακτικά, όπως είπαµε, το ανέβασµα στο «γενικό 
επίπεδο πολιτισµού της ανθρωπότητας» δεν αποτέλεσε πραγµατικό τους στόχο, εφό-
σον ξεπερνούσε κατά πολύ τις πραγµατικές τους ιδεολογικές και οργανωτικές 
δυνατότητες. Αλλά από µια οργάνωση της εργατικής τάξης πιστή στις αρχές των 
Μπολσεβίκων – Λενινιστών δεν µπορεί κάποιος να περιµένει οτιδήποτε λιγότερο. 

Εµείς δεν ασκούµε την κριτική µας µε αρνητικό τρόπο. Οι ίδιες οι οργανώσεις της 
επαναστατικής Αριστεράς ξέρουν καλύτερα από µας ότι δεν εφάρµοσαν τα ση-
µεία (α) και (β) για τα οποία, εντούτοις, όλοι συµφωνούµε ότι έχουν θεµελιώδη 
σηµασία. Η κριτική µας δεν γίνεται για να στιγµατίσουµε κάποια συγκεκριµένη 
οργάνωση γιατί όλες οι οργανώσεις της επαναστατικής Αριστεράς έχουν µια µα-
κρόχρονη ιστορία και µια σηµαντική συνεισφορά, σε επίπεδο ιδεολογικό και σε 
αγωνιστικό επίπεδο. 

Όταν λέµε ότι «[η] παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυ-
ρίως, από την ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου», όπως στο Μεταβατικό 
Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς του 1938, δεν αποκλείουµε καµιά οργάνωση από 
την ηγεσία του προλεταριάτου. Αντίθετα, οι οργανώσεις της επαναστατικής Αρι-
στεράς αναµφίβολα περιέχουν ένα τµήµα της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης 
που είναι ανεκτίµητο και πολύτιµο, τόσο ως προς το παρελθόν του όσο κυρίως 
ως προς το αγωνιστικό του παρόν. Με άλλα λόγια, η «ηγεσία του προλεταριά-
του» δεν µπορεί παρά ν’ αναζητηθεί στις ίδιες τις υπάρχουσες οργανώσεις της 
επαναστατικής Αριστεράς, και φυσικά στα πιο πρωτοπόρα ταξικά στοιχεία που 
έχουν επιλέξει να είναι εκτός τω οργανώσεων. Αλλά στις ίδιες τις οργανώσεις της 
επαναστατικής Αριστεράς είναι που πρέπει, καταρχήν, να ταυτοποιήσουµε εξ’ 
ορισµού τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία της εργατικής τάξης ή ένα σηµαντικό τους 
υποσύνολο. 

Εδώ προσπαθήσαµε ν’ αναλύσουµε ορισµένα ταχτικά ζητήµατα της επαναστατι-
κής Αριστεράς και ορισµένα ευρύτερα στρατηγικά ζητήµατα που σχετίζονται µε 
το σοσιαλιστικό επαναστατικό πρόγραµµα. Στο δεύτερο σκέλος δεν αναλύσαµε 
διεξοδικά τα σχετικά ζητήµατα µιας κι’ αυτό µπορεί να γίνει σε µια διαφορετική 
ευκαιρία. Η ανάλυση των ταχτικών ζητηµάτων είναι σήµερα πιο σηµαντική κι’ απ’ 
ότι προβλέπουµε θα συνεχίσει να είναι στα επόµενα λίγα χρόνια. ∆ηλαδή η δια-
µόρφωση µιας  «ηµερήσιας διάταξης» (που αποκαλέσαµε Ενδιάµεσο Πρόγραµ-
µα) κι’ ενός Προγράµµατος Μεταβατικών ∆ιεκδικήσεων της επαναστατικής Αρι-
στεράς και της εργατικής τάξης θα συνεχίσει ν’ αποτελεί δυστυχώς ένα ζητούµε-
νο για το κίνηµά µας.  

Τόσο η ∆εκεµβριανή εξέγερση όσο και τα µετωπικά σχήµατα ΜΕΡΑ, ΕΝΑΝΤΙΑ 
και ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτα επί της αρχής τους. Η σύγκλιση 
στην αγωνιστική πρακτική δεν είναι παρά αυτονόητη πρακτική για τις οργανώσεις 
της επαναστατικής Αριστεράς. Ορισµένα από τα σχήµατα αυτά έχουν αρχίσει να 
διαλύονται, και ορισµένα άλλα προβλέψαµε πριν ήδη συγκροτηθούν ότι είναι κε-
ντριστικά και αποκοπούν σε µια σύγκλιση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλες οργανώσεις της 
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επαναστατικής Αριστεράς αποτελούν ήδη συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ΚΟΕ 
και η ∆ΕΑ. 

Η πολιτική µας εκτίµηση δεν αποτελεί απαξίωση, ούτε στο ελάχιστο, καµιάς ορ-
γάνωσης και κανενός µετωπικού σχήµατος της επαναστατικής Αριστεράς. Α-
πλούστατα διατηρούµε το δικαίωµα στην πολιτική µας εκτίµηση και πρόγνωση 
χωρίς καµιά άλλη απαίτηση. 

Από πολλές απόψεις η πολιτική µας εκτίµηση είναι ότι η ελληνική επαναστατι-
κή Αριστερά έχει εξαντλήσει, κατά µεγάλο µέρος, τις ιδεολογικές και πολιτι-
κές της δυνατότητες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα ο πυρή-
νας µιας επαναστατικής οργάνωσης της εργατικής τάξης που να έχει τα πολιτικά, 
ιδεολογικά, και οργανωτικά εχέγγυα για ν’ αποτελέσει το «επαναστατικό κόµµα 
της εργατικής τάξης» µε την έννοια που έδινε στον όρο ο Λένιν στο «Τι να κά-
νουµε». Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλά αξιόλογα στελέχη διεσπαρµένα στις ορ-
γανώσεις της ελληνικής επαναστατικής Αριστεράς αλλά ο καρεκλοκενταυρισµός, 
η αρχοµανία, οι εγωµανίες και άλλα παρόµοια προβλήµατα δεν επιτρέπουν την 
ύπαρξη και συγκρότηση µετωπικών σχηµάτων µε διάρκεια και συνέχεια (πχ 
ΜΕΡΑ) των στελεχών, των µελών και των φίλων των οργανώσεων της επανα-
στατικής Αριστεράς.  

Αν στο επίπεδο των οργανώσεων της Αριστεράς δεν µπορεί να υπάρξει µια µε-
τωπική δράση (µε διάφορες αφορµές) πόσο µάλλον λιγότερο πιθανό είναι να 
πραγµατοποιηθεί το πραγµατικό ζητούµενο που είναι ένα Ενιαίο Μέτωπο της 
εργατικής τάξης ενάντια στα αντιλαϊκά µέτρα, την επίθεση του κεφαλαίου, τον 
πόλεµο και τον ρατσισµό! Ορθά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ οικοδοµούν ένα Μέ-
τωπο σ’ αυτή την κατεύθυνση, αλλά που είναι οι υπόλοιπες οργανώσεις του 
ΜΕΡΑ, του ΕΝΑΝΤΙΑ κλπ; Σε τέτοια ερωτήµατα το εργατικό κίνηµα και οι οργα-
νώσεις της Αριστεράς είναι που πρέπει ν’ απαντήσουν σήµερα. Πραχτικά, απο-
µένει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και συνιστώσες του όπως η ΚΟΕ και η ∆ΕΑ.    
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12. Ο «Παµπλικός Ρεβιζιονισµός» και τα καθήκοντα της 4ης ∆ιεθνούς  

Η περιθωριοποίηση της Αριστεράς και ειδικά των επαναστατικών κοµµάτων και 
οργανώσεων δεν είναι φυσικά ένα νέο φαινόµενο. Ήδη από τη δεκαετία του ’80 
αλλά και του ’70 άρχισαν να παρατηρούνται οι ρίζες και τα βασικά χαρακτηριστι-
κά του φαινοµένου που παρατηρούµε σήµερα µε τη µεγαλύτερη σφοδρότητα.  
Χωρίς µια συστηµατική ανάλυση αυτής της περιθωριοποίησης της Αριστεράς και 
των κοινωνικών της βάσεων δεν είναι δυνατόν το επαναστατικό κίνηµα να κάνει 
καµιά πραγµατική πρόοδο. Η άνοδος της αριστεράς µεταπολεµικά συνέπεσε µε 
την «ανάπτυξη» του καπιταλισµού, παρά τις κρίσεις που γνώρισε. Αυτές οι κρί-
σεις είναι αναπόσπαστο τµήµα του καπιταλισµού και καµιά περίοδος συστηµατι-
κής και απρόσκοπτης ανάπτυξης δεν ήταν και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει µετά 
το πέρασµα του καπιταλισµού στο ιµπεριαλιστικό του στάδιο. Τόσο οι βαθιές κοι-
νωνικές αντιφάσεις που ανέδειξε ο πόλεµος όσο και η άνοδος της ΕΣΣ∆ και των 
εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων έδωσαν µια ισχυρή άνοδο στην Αριστερά. 
∆ηλαδή υπήρξαν αρκετά «ξένα δάνεια», όπως πχ ο µαοϊσµός, που εξάντλησαν 
σε κάποια χρονική στιγµή την επίδρασή τους µε αποτέλεσµα να περιθωριοποιη-
θεί ένα τµήµα της Αριστεράς.  
 
Από την άλλη, τέτοιου είδους δάνεια δεν βρήκαν ποτέ ισχυρές βάσεις στην ίδια 
την εργατική τάξη. Είναι προφανές ότι το ίδιο ισχύει και για τις οργανώσεις της 4ης 

∆ιεθνούς. Αλλά η  περιθωριοποίηση της Αριστεράς δεν ήρθε µόνη της. Από τη 
µια υπάρχουν κοινωνικές της αίτιες αλλά από την άλλη, και συµπλεκόµενη µ’ αυ-
τές είναι η πολυδιάσπασή της. Είναι αδύνατον να κατανοήσουµε την πολυδιά-
σπαση αν δεν κατανοήσουµε την περιθωριοποίηση και αντίστροφα.  
 
Η πρώτη βασική κοινωνική αιτία πρέπει ν’ αναζητηθεί στη βασική κρίση της επο-
χής µας που έχει αναχθεί σε κρίση της επαναστατικής ηγεσίας. Αναφερθήκαµε σ’ 
αυτή τη διάσταση αρκετά. Από την άλλη µεριά, η περιθωριοποίηση οφείλεται 
στην άνοδο της σοσιαλδηµοκρατίας που µπόρεσε να ενσωµατώσει τα εργατικά 
και µικροµεσαία στρώµατα µε µεγάλη ευκολία και να προβάλλει «δηµοκρατικά» 
και «κοινωνικά» αιτήµατα που ήταν εκ πρώτης όψεως επίκαιρα και είχαν απήχη-
ση στις µάζες στα πλαίσια ενός φαινοµενικά «αναπτυσσόµενου καπιταλισµού». 
Η  σοσιαλδηµοκρατία λειτούργησε ακόµη µια φορά σαν το φυσικό ανάχωµα της 
αστικής τάξης απέναντι στους εργάτες, τους αγρότες και τα µεσοβέζικα µικροα-
στικά στρώµατα (αυτά τα τελευταία κρίνουν όπως είναι γνωστό πάντοτε την έ-
κβαση των ταξικών αγώνων). Αλλά ακόµη και όταν η αστική τάξη έκανε πλήρως 
αποδεκτή την κεϋνσιανή θεωρία (για να την απορρίψει στα µέσα της δεκαετίας 
του ’70) µόνο η σοσιαλδηµοκρατία µπόρεσε να πιάσει τον παλµό της εποχής και 
ν’ αναζητήσει την ιδεολογική της φυσιογνωµία στον «αριστερό κεϋνσιανισµό», 
δηλαδή µια επεκτατική δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική, αριστερή φρα-
σεολογία και αοριστίες για «κοινωνική δικαιοσύνη».  
 
Αν η σταλινική Αριστερά δεν είχε ταχθεί απόλυτα στην υπηρεσία του Κρεµλίνου, 
λειτουργώντας σε κάθε χώρα για τα συµφέροντα της σοβιετικής γραφειοκρατίας, 
και αν εποµένως είχε εξηγήσει στις µάζες την αληθινή φύση και φυσιογνωµία της 
σοσιαλδηµοκρατίας, σήµερα η Αριστερά δεν θα µπορούσε αντικειµενικά να είναι 
στο περιθώριο. Όπου το επέβαλλαν τα συµφέροντα του Κρεµλίνου, τα εθνικά 
σταλινικά κόµµατα στήριζαν κυβερνήσεις που τις βάφτιζαν «προοδευτικές» κι’ 
ενώ οι µάζες είχαν την εντύπωση ότι κάνουν εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, στην 
πραγµατικότητα ένα ακόµη πιόνι κινούνταν στη σκακιέρα του Κρεµλίνου. Ωστόσο 
η ανάλυση του Τρότσκυ ήταν ξεκάθαρη: 
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«It is a lie and a triple lie to allege that socialism has been realized in the USSR. The 
flowering of bureaucratism is barbaric proof that socialism is still far removed. So long 
as the productivity of labour in the USSR is several times below that of the advanced 
capitalist countries; so long as the people have not emerged from want; so long as a cru-
el struggle continues to be waged for articles of consumption; so long as the individualis-
tic bureaucracy can strum with impunity upon social antagonisms – just so long will the 
danger of bourgeois restoration retain its full force. At the present time, with the growth 
of inequality on the basis of economic successes, the danger has even been increased. 
In this and in this alone lies the justification for the need of state power. But the bu-
reaucratically degenerated state has itself become the chief danger to the socialist future. 
Inequality can be reduced to its economically inevitable limits at the given stage, and a 
road can be cut to socialist equality, only by the active political control of the toilers, 
beginning with their vanguard. The regeneration of the party of the Bolsheviks in coun-
terposition to the party of the Bonapartists is the key to all other difficulties and tasks» 
(L. Trotsky, “The new constitution of the USSR”, 1936, έντονη γραφή δική µας). 
 
 Ο µοναδικός λόγος για την ύπαρξη του κράτους και της σοβιετικής γραφειοκρα-
τίας δεν ήταν παρά οι έντονες ανισότητες που οξύνθηκαν και αναδείχτηκαν µε 
την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων στην ΕΣΣ∆. Ο εργατικός έλεγχος και 
η εργατική δηµοκρατία, οι αρχές της 4ης ∆ιεθνούς, θα είχαν ελαχιστοποιήσει τέ-
τοιες ανισότητες, αλλά ο γραφειοκρατικός εκφυλισµός αποδείχτηκε το πιο σηµα-
ντικό εµπόδιο προς τον σοσιαλισµό. Όταν ο Τρότσκυ κατέληγε σε τέτοιες διαπι-
στώσεις στα 1936, σχετικά µε το Σύνταγµα της ΕΣΣ∆, µετά τον πόλεµο ο «πα-
µπλικός ρεβιζιονισµός» είχε την αυταπάτη ότι η σοβιετική  γραφειοκρατία απλώς 
θα µεταµορφωθεί ή θα µετεξελιχθεί σε κάτι πιο προοδευτικό. Αλλά ο «παµπλικός 
ρεβιζιονισµός» δεν είχε την πρόνοια να θέσει στον εαυτό του το εξής απλό ερώ-
τηµα: Για ποιον λόγο πρέπει να επισκευάσουµε κάτι που δεν έχει χαλάσει όπως 
λένε οι αγγλοσάξονες φίλοι µας; Για ποιον λόγο θα πρέπει ο νεαρός δικηγόρος 
να «κλείσει» τις προσοδοφόρες υποθέσεις του θανόντος πατρός του από τον 
οποίο τις κληρονόµησε;  
 
Μ’ άλλα λόγια: Το έργο της γραφειοκρατίας είναι να «µπαλώσει» όπως- όπως το 
σακάκι ή να προωθήσει τον εργατικό έλεγχο και την εργατική δηµοκρατία; Από το 
ταπεινό καθήκον του µπαλώµατος, ο «παµπλικός ρεβιζιονισµός» κατόρθωσε να 
βρει τη θεωρητική διεκπεραίωση µέχρι τον σοσιαλισµό και τη δηµοκρατία των 
σοβιέτ! Κανονικά, η σοβιετική γραφειοκρατία έπρεπε να είχε αναδείξει τέτοιους 
«θεωρητικούς» σε ήρωες και στρατάρχες της ΕΣΣ∆, αλλά η γραφειοκρατία απο-
δείχθηκε πολύ φειδωλή σε τέτοιες ενέργειες –κακώς ίσως. Μ’ άλλα λόγια, ο «πα-
µπλικός ρεβιζιονισµός» ξεπέρασε την ίδια τη σοβιετική γραφειοκρατία σε επανα-
στατική νωχελικότητα και υποκατάστασή της µε «διπλωµατία». 
 
Παρότι η Γ’ ∆ιεθνής είχε διαλυθεί, το Κρεµλίνο διατήρησε όλη του την επιρροή 
πάνω στα σταλινικά ΚΚ όλου του κόσµου και διαµόρφωνε την πολιτική του ανά-
λογα µε τα συµφέροντά του. Ακόµη και η «φιλειρηνική» πολιτική του Κρεµλίνου 
είχε τον σκοπό της, δηλ. την «ειρηνική συνύπαρξη» µε τον καπιταλισµό, αλλά 
φυσικά ο καπιταλισµός καµιά εµπιστοσύνη δεν έδειξε στις «φιλειρηνικές» προθέ-
σεις της σοβιετικής γραφειοκρατίας. Η επιθετική του πολιτική φάνηκε στην «κρίση 
των πυραύλων» της Κούβας, τον πόλεµο του Βιετνάµ κλπ. Αντίστοιχα η σοβιετι-
κή γραφειοκρατία ξεκίνησε  τον πόλεµο στο Αφγανιστάν και µε τη βοήθεια της 
Κούβας εκµεταλλεύθηκε τις απελευθερωτικές διαθέσεις των αφρικανικών µαζών. 
Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος δεν µπορούσε παρά να δει σε τέτοιες εξελίξεις 
τον ανταγωνισµό των υπερδυνάµεων και δεν ήταν δύσκολο να κατανοήσει τον 
ρόλο πρακτορείου που έπαιζαν τα σταλινικά ΚΚ. Το Πεκίνο έκανε µε τη σειρά του 
ίδια και χειρότερα αλλά όχι σε παγκόσµια έκταση, µέχρι που ο Μάο έκανε τη 
«λυκοφιλία» του µε τον Νίξον και τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό. Από τη µεριά 
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του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού επρόκειτο απλώς για Κισσινγκεριανή «τριγωνική 
διπλωµατία» µε το Κρεµλίνο µέσω Πεκίνου.  
  
Η πολιτική πρακτορείου του Κρεµλίνου υποχρεώνει φυσικά τα σταλινικά ΚΚ για 
«µέτριες αντιδράσεις» στο επίπεδο των εργατικών και συνδικαλιστικών αγώνων 
σε µια εποχή που το κυρίαρχο είναι η αποφυγή ενός πυρηνικού πολέµου, οι «φι-
λειρηνικές», και η «ειρηνική συνύπαρξη». ∆εν ήταν το χαµηλό αγωνιστικό επίπε-
δο της εργατικής τάξης εκείνο που περιθωριοποίησε στα σταλινικά κόµµατα, αλ-
λά αντίθετα η περιθωριοποίηση που επέλεξαν σαν εντολοδόχοι του Κρεµλίνου 
που περιθωριοποίησαν τις ιδέες της Αριστεράς στο εργατικό κίνηµα, και στη συ-
νέχεια σ’ ευρύτερα στρώµατα. Αυτή η στάση των σταλινικών κοµµάτων εξηγήθη-
κε και αναλύθηκε πολλές φορές στους εργαζόµενους από αρκετά τµήµατα της 
επαναστατικής Αριστεράς.  
 
Αλλά εκεί που ενδιέφερε άµεσα την εργατική τάξη, δηλαδή στους συνδικαλιστι-
κούς αγώνες, η επαναστατική Αριστερά ήταν δεν ήταν παρούσα, είτε δεν έχει να 
προτείνει τίποτε διαφορετικό σε σχέση µε τα σταλινικά κόµµατα. Επιπρόσθετα η 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία της σοσιαλδηµοκρατίας ήταν πολύ δυνατή και µε 
ισχυρές παραδόσεις και δεσµούς µε το εργατικό κίνηµα, τόσους αν όχι περισσό-
τερους, ανάλογα µε την περίπτωση, από εκείνους της σταλινικής κοµµατικής 
γραφειοκρατίας.  
 
Για τους εργαζόµενους είναι εύκολο ν’ ακολουθούν τη σοσιαλδηµοκρατία και τα 
σταλινικά ΚΚ καθώς και τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές τους γραφειοκρατίες στις 
«κυριακάτικες αγορεύσεις», τις επεισοδιακές απεργιακές κινητοποιήσεις και τα 
προεκλογικά προγράµµατα που δεν αξίζουν παραπάνω απ’ το χαρτί στο οποίο 
είναι τυπωµένα. Για τους εργαζόµενους δεν είναι εύκολο ν’ ακολουθήσουν το ε-
παναστατικό κόµµα στην καθηµερινή του ταχτική – διαφορετικά δεν θα µιλούσα-
µε για το επαναστατικό κόµµα σαν οργάνωση της πρωτοπορίας της εργατικής 
τάξης. Αλλά ακόµη και η οργάνωση αυτής της πρωτοπορίας έχει καταστεί δύ-
σκολη µε την περιθωριοποίηση της Αριστεράς που όπως είδαµε είναι ένα εξαιρε-
τικά σύνθετο προτσές. Παρόλα αυτά η οργάνωση της επαναστατικής πρωτοπο-
ρίας είναι το πιο ζωτικό καθήκον. Η διαλεκτική των ταξικών συγκρούσεων και της 
κρίσης του καπιταλισµού είναι τέτοια που η αµοιβαία µετατροπή της ποσότητας 
σε ποιότητα δεν µπορεί να προβλεφθεί και γίνεται µ’ εκρηκτικό τρόπο. Αν το ε-
παναστατικό κόµµα δεν έχει προετοιµάσει και δεν έχει προετοιµασθεί τότε 
αναγκαστικά θα συρθεί πίσω από τις συγκρούσεις και τις επαναστατικές 
ευκαιρίες και αναγκαστικά θα περιθωριοποιηθεί.  
 
Εφόσον για τους εργαζόµενους δεν είναι εύκολο ν’ ακολουθήσουν το επαναστα-
τικό κόµµα, και εφόσον η καθηµερινή πρακτική της αριστερής οργάνωσης απαιτεί 
δουλειά και αφοσίωση, πολλοί έχουν σκεφτεί πως άλλες πρακτικές είναι ίσως 
αναγκαίες. Μια τέτοια σκέψη έχει ενισχυθεί επίσης από την περιθωριοποίηση της 
Αριστεράς, την έλλειψη επαναστατικής ηγεσίας και την άµπωτη που χαρακτήριζε 
(σε ορισµένες ιστορικές φάσεις) ή χαρακτηρίζει το εργατικό κίνηµα. Από τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο το εργατικό κίνηµα βγήκε ηττηµένο στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
παρά την άνοδο των κοινωνικών σχέσεων στην Ανατολική Ευρώπη που επέ-
βαλλε µε τα όπλα η σοβιετική γραφειοκρατία. Ασφαλώς δεν έλειψαν οι εργατικοί 
και κοινωνικοί αγώνες, αλλά το ευρωπαϊκό εργατικό κίνηµα δεν βγήκε νικηφόρο 
από τον πόλεµο και δεν µπόρεσε να κατακτήσει νέες ανώτερες ιστορικές θέσεις.  
 
Η ευθύνη της σταλινικής γραφειοκρατίας είναι τεράστια, όπως µεγάλη αποδεί-
χτηκε επίσης η ιστορική αδυναµία της 4ης ∆ιεθνούς που οφείλεται σε πολλούς 
λόγους, ο κυριότερος από τους οποίους είναι οι ανελέητες διώξεις της αστικής 
τάξης και του σταλινισµού. Η 4η ∆ιεθνής συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε σε µια 
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περίοδο γενικής επαναστατικής ανόδου των µαζών  και γενικευµένης επικράτη-
σης της σταλινικής γραφειοκρατίας στην αριστερά, παράλληλα µε τη σοσιαλδη-
µοκρατία. Η ήττα της γερµανικής και της ισπανικής επανάστασης υπήρξαν καθο-
ριστικές στιγµές όχι µόνο για το εργατικό κίνηµα αλλά και την µετέπειτα περιθω-
ριοποίηση της αριστεράς µέσα στα πλαίσια της «ανάπτυξης» του καπιταλισµού.  
 
Αυτή η «ανάπτυξη» του καπιταλισµού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις ιστορικές 
προδοσίες της σταλινικής γραφειοκρατίας. Ακόµη και µε δεδοµένες τις ήττες αυ-
τές, ο µεταπολεµικός καπιταλισµός θα ήταν εντελώς διαφορετικός χωρίς τη θεω-
ρία της «ειρηνικής συνύπαρξης», τη «θεωρία των τριών κόσµων» και την ολο-
κληρωτική ή προφανή ενσωµάτωση της σοβιετικής γραφειοκρατίας στο διεθνές 
πολιτικό σκηνικό. Σε όλους τους θεωρητικούς της αριστεράς έκανε τεράστια ε-
ντύπωση η µεταπολεµική «καπιταλιστική ανάπτυξη» αλλά κανείς δεν σκέφτηκε 
στα σοβαρά ν’ αναζητήσει έναν από τους καθοριστικούς της παράγοντες στην 
ίδια την κρίση της ηγεσίας της εργατικής τάξης –όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, 
δηλαδή στις προπολεµικές και µεταπολεµικές επιλογές της σοβιετικής γραφειο-
κρατίας, και των σταλινικών κοµµάτων. Μ’ άλλα λόγια κανείς δεν έλαβε σοβαρά 
υπόψη το γεγονός ότι ο καπιταλισµός δεν πρόκειται να καταρρεύσει από µόνος 
του αλλά χρειάζεται η παγκόσµια ανάπτυξη του επαναστατικού κινήµατος.  
 
Με «δεδοµένη» λοιπόν την µεταπολεµική «καπιταλιστική ανάπτυξη», οι θεωρητι-
κοί άρχισαν ν’ αναζητούν νέες πολιτικές και νέες «λύσεις». Αλλά η βάση από την 
οποία ξεκινούσαν τον συλλογισµό τους ήταν ήδη λανθασµένη. ∆εν ήταν καθόλου 
δεδοµένη» η µεταπολεµική «καπιταλιστική ανάπτυξη», αλλά ήταν εν µέρει (σ’ ένα 
πολύ σηµαντικό της µέρος) ενδογενές αποτέλεσµα της συµπεριφοράς και των 
επιλογών της γενικότερης ηγεσίας της εργατικής τάξης και των µεσαίων στρωµά-
των σε παγκόσµιο επίπεδο.  
 
Αφού ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος, ένα τεράστιο και δραµατικό γεγονός δεν κατά-
φερε να οδηγήσει στην επανάσταση στις καπιταλιστικές µητροπόλεις, τότε τίποτε 
δεν µπορούσε να τα καταφέρει, σκέφτηκαν πολλοί θεωρητικοί. Ενδεχόµενα µόνο 
ένας τρίτος Παγκόσµιος Πόλεµος θα µπορούσε ν’ αποδειχθεί πιο αποτελεσµατι-
κός, ασφαλώς πάνω στα ερείπια και τις στάχτες του ανθρώπινου πολιτισµού. 
Ενώ τέτοιες σκέψεις δεν έλειψαν, οι περισσότεροι θεωρητικοί προσανατολίσθη-
καν ευτυχώς σε άλλες «λύσεις». Τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα στην Αφρική 
και τη Λατινική Αµερική, η Γιουγκοσλαβική αντίδραση στον Στάλιν, τ’ αντάρτικα 
κινήµατα, αργότερα η Περεστρόικα, και ο «εισοδισµός sui generis» προβλήθηκαν 
σαν εναλλακτικές λύσεις στο πρόβληµα της κρίσης ηγεσίας του εργατικού κινή-
µατος.  
 
Είναι αλήθεια ότι η 4η ∆ιεθνής αντιµετώπισε µια σειρά από «νέα ζητήµατα» στη 
µεταπολεµική περίοδο, στα οποία δεν υπήρχαν έτοιµες απαντήσεις από τα πριν. 
Αλλά το ίδιο ισχύει σε κάθε ιστορική εποχή. Το πρόβληµα του εκφυλισµού των 
εργατικών κρατών δεν είχε αντιµετωπισθεί από τους Μαρξ και Έγκελς, και για 
τον Λένιν ήταν το πολύ ένα προσωρινό φαινόµενο που οφείλονταν στην καθυ-
στέρηση της παγκόσµιας επανάστασης και την πληθώρα των µέτρων στα οποία 
αναγκάστηκε να καταφύγει η κυβέρνηση των µπολσεβίκων σαν συνέπεια του 
εµφυλίου πολέµου, της ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης και της καθυστέρησης της 
παγκόσµιας επανάστασης. Τα «νέα ζητήµατα» για την 4η ∆ιεθνή αφορούσαν τη 
φύση της ΕΣΣ∆ µετά τον πόλεµο και τη φύση των κρατών που δηµιουργήθηκαν 
στην Α. Ευρώπη µε την ένοπλη παρέµβαση του σοβιετικού στρατού. Χωρίς να 
έχει προηγηθεί επανάσταση, η σοβιετική γραφειοκρατία επέβαλλαν µορφές κοι-
νωνικής ιδιοκτησίας παρόµοιες µ’ εκείνες στην ΕΣΣ∆, όπως άλλωστε είχε προ-
βλέψει ο Τρότσκυ στην περίπτωση της Φινλανδίας. 
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Το ζήτηµα ήταν αν αυτά τα κράτη, και η ίδια η ΕΣΣ∆ ή η Κίνα, θα µπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν σαν κρατικο – καπιταλιστικά και αν η σοβιετική κάστα είχε µετα-
βληθεί σε κυρίαρχη τάξη. Η 4η ∆ιεθνής κατέληξε ότι αυτά τα κράτη είναι όχι εκφυ-
λισµένα αλλά παραµορφωµένα εργατικά κράτη για να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν είχε 
προηγηθεί επανάσταση της εργατικής τάξης πριν την εγκαθίδρυσή τους. Σε ανα-
λογία µε την περίπτωση της Φινλανδίας, ήταν λογικό να επεκτείνει κανείς την α-
νάλυση του Τρότσκυ και να καταλήξει σε µια τέτοια κοινωνική διάγνωση. Από την 
άποψη αυτή όµως, τα ζητήµατα δεν ήταν καθόλου νέα. Απλά η έκταση στην ο-
ποία υλοποιήθηκαν γιγαντώθηκε στη µεταπολεµική περίοδο.  
 
Ακόµη και στην περίπτωση των εξεγέρσεων στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, 
η πρόβλεψη της πολιτικής επανάστασης διατήρησε αµείωτη τη σηµασία της. Ένα 
άλλο «νέο ζήτηµα» ήταν η Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα. ορισµένα τµήµατα 
της 4ης ∆ιεθνούς παρασύρθηκαν σε µια φιλοµαοϊκή στάση, ξεχνώντας πως σε 
µεγάλο βαθµό επρόκειτο για ξεκαθάρισµα λογαριασµών στα πλαίσια της κινέζι-
κης γραφειοκρατίας. Φυσικά δεν µπορούσε να υποτιµήσει κανείς την κινητοποί-
ηση των µαζών, και µπορούσε ακόµη και να ξεγελασθεί ότι επρόκειτο για πολιτι-
κή επανάσταση. Αλλά το γεγονός και µόνο ότι ξεκίνησε από τα πάνω, έπρεπε να 
προβληµατίσει πολύ και ενώ η κινητοποίηση έπρεπε να υποστηριχθεί, έπρεπε 
επίσης ξεκάθαρα να γίνει σαφές ποιο είναι το πρόγραµµα της πολιτικής επανά-
στασης.  
 
Αντί γι’ αυτό,  ορισµένοι περίµεναν από τη µαοϊκή γραφειοκρατία να ολοκληρώ-
σει την πολιτική επανάσταση για λογαριασµό της εργατικής τάξης. Έτσι, η φιλο-
µαοϊκή στάση ήταν επικίνδυνη και ασφαλώς πολιτικό σφάλµα. Θα πρέπει να ξε-
καθαρίσουµε ότι η στάση του Πεκίνου στη σινο – σοβιετική διαµάχη, ενώ τυπικά 
έπαιρνε το µέρος του Στάλιν ήταν σαφές ότι αυτό γινόταν για πολιτικούς λόγους.  
 
Στην πράξη, οι Κινέζοι άσκησαν κριτική σε πολλές πλευρές της σοβιετικής γρα-
φειοκρατίας και του κεντρικού της σχεδιασµού. Η θέση απέναντι στον Στάλιν ή-
ταν απλώς µια πολιτική έκφραση αυτής της κριτικής που την έκανε να φαίνεται 
οξύτερη και είχε πιθανότατα σαν σκοπό να γίνει το Πεκίνο πιο εύκολα ένας νέος 
πόλος της παγκόσµιας σοσιαλιστικής επανάστασης. Ασφαλώς,  η µορφή και το 
περιεχόµενο δεν είναι ποτέ άσχετα µεταξύ τους αλλά βρίσκονται σε µια διαλεκτι-
κή σχέση. Πίσω από την υπεράσπιση του Στάλιν και του έργου του βρισκόταν η 
ίδια η πρακτική της κινέζικης γραφειοκρατίας. Ο τρόπος µε τον οποίο  η υπερά-
σπιση του Στάλιν, η Πολιτιστική Επανάσταση και η προσέγγιση Κίνας – ΗΠΑ αλ-
ληλοδιαδέχθηκαν η µια την άλλη είναι µια καλή εφαρµογή της µετατροπής της 
ποσότητας σε ποιότητα και της αλληλοσύνδεσης της µορφής και του περιεχοµέ-
νου.  
 
Ένα άλλο «νέο ζήτηµα» ήταν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα στην Αφρική 
(πχ Αλγερία), η επανάσταση της Κούβας και ο τρόπος µε τον οποίο η Κούβα µε-
ταµορφώθηκε σ’ εργατικό κράτος και η κουβανέζικη επανάσταση από αστικοδη-
µοκρατική σε σοσιαλιστική. Σε σχέση µε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα το 
ζήτηµα ήταν ο χαρακτήρας τους και επίσης ο ρόλος του αντάρτικου. Σε σχέση µε 
τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, η περιθωριοποίηση της αριστεράς σε διε-
θνές επίπεδο, αναδείχθηκε η άποψη ότι αποτελούν όψη της διαρκούς επανά-
στασης. Ο Πάµπλο έγινε υπουργός στη κυβέρνηση του Μπεν Μπέλα στην Αλγε-
ρία και έγινε θεωρητικοποίηση της θέσης ότι οι ηγεσίες αυτών των κινηµάτων 
µπορούν να µετατραπούν σε σοσιαλιστικές λόγω της δυναµικής της παγκόσµιας 
επανάστασης ή της δυναµικής της επαναστατικής κινητοποίησης των µαζών.  
 
Ασφαλώς πολλά τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς δεν συµφώνησαν µε µια τέτοια στάση 
και επέµειναν στην άποψη ότι ο µόνος τρόµος για την πλήρη υλοποίηση της ε-
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θνικής απελευθέρωσης και της λύσης των αστικοδηµοκρατικών προβληµάτων 
είναι η διαρκής επανάσταση: η µετατροπή και η συνέχεια της αστικοδηµοκρατι-
κής – εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης σε σοσιαλιστική κάτω από την ηγε-
σία της εργατικής τάξης σε συµµαχία µε την αγροτιά.  
 
Αντίθετα, η ουσία του παµπλικού ρεβιζιονισµού στηρίζεται στην άκριτη υποστή-
ριξη των ηγεσιών της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης που δεν είχαν καµιά 
πρόθεση ούτε ν’ αλλάξουν χαρακτήρα οι ίδιες ούτε ασφαλώς να κινητοποιήσουν 
τις µάζες στην κατεύθυνση της σοσιαλιστικής επανάστασης.  η άκριτη υποστήρι-
ξη των ηγεσιών δεν λάµβανε υπόψη της ότι µετά τη νίκη της εθνικοαπελευθερω-
τικής επανάστασης υπήρχε ένας πολύ πιο εύκολος δρόµος για τις ηγεσίες από 
εκείνον της διαρκούς επανάστασης: Ο ασφαλής δρόµος της συµπόρευσης µε τη 
Μόσχα, η διασφάλιση της θέσης της νέας γραφειοκρατίας που ανέδειξε η εθνικο-
απελευθερωτική επανάσταση και ο µετασχηµατισµός της σε αστική τάξη.  
 
Η ουσία του «παµπλικού ρεβιζιονισµού» βρίσκεται στην υποτίµηση του α-
νεξάρτητου χαρακτήρα που πρέπει να έχει το κίνηµα της εργατικής τάξης 
και η ανεξαρτησία της πολιτικής του οργάνωσης, και ασφαλώς στην συνα-
κόλουθη περιθωριοποίηση του ίδιου του αριστερού και επαναστατικού  κι-
νήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο. Και πάλι η ουσία βρίσκεται στην κρίση της 
ηγεσίας της εργατικής τάξης και τη δυνατότητα να υπάρξει ένας «εύκολος δρό-
µος» δήθεν για το σοσιαλισµό. Ο µόνος εύκολος δρόµος αποδείχτηκε να είναι ότι 
τέτοια «προοδευτικά καθεστώτα» στράφηκαν προς το πλευρό της Μόσχας σε 
επίπεδο διεθνών σχέσεων και ενάντια στο λαϊκό και εργατικό κίνηµα που τα ανέ-
δειξε.  
 
Στη Λιβύη, τη Συρία, το Ιράκ, και στο Ιράν φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει µέ-
ση λύση ανάµεσα στη σοσιαλιστική επανάσταση που λύνει τα αστικοδηµοκρατικά 
και εθνικοαπελευθερωτικά προβλήµατα και την αντίδραση. Τέτοια «προοδευτικά 
καθεστώτα» παλινδροµούσαν ανάµεσα στις δυο υπερδυνάµεις µε προτίµηση στη 
Μόσχα και ανέδειξαν µια νέα αστική τάξη, ολιγάριθµη και αυταρχική που έφτασε 
να κατέχει την εξουσία όλων των µέσων παραγωγής, µε πιο κραυγαλέα περί-
πτωση εκείνη του Ιράν. Αυτά τα «προοδευτικά καθεστώτα» του λεγόµενου αρα-
βικού σοσιαλισµού, αφού αρχικά ερωτοτρόπησαν µε τη Μόσχα, στράφηκαν τελι-
κά όπως ο Σαντάµ Χουσεΐν στις ΗΠΑ, για ν’ ανατραπούν τελικά από την υπερ-
δύναµη.  
 
Σε κάθε πρόβληµα η λύση φαίνεται απλή και προφανής όταν την έχει ήδη πει 
κάποιος άλλος και σήµερα φαίνεται αδύνατον πως έγινε ποτέ δυνατόν στα πλαί-
σια της 4ης ∆ιεθνούς ν’ αναπτυχθεί ο «παµπλικός ρεβιζιονισµός». Αλλά και σήµε-
ρα ακόµα υπάρχουν τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς που υποστηρίζουν ανοιχτά το κα-
θεστώς του Τσάβεζ στη Βενεζουέλα και θεωρούν τιµή τους που τους προβάλλει 
ο ίδιος από την τηλεόραση! Κι’ εδώ έχουµε ένα «προοδευτικό καθεστώς» µε α-
ντιαµερικανική και λαϊκιστική ρητορεία, αλλά οφείλουµε να προειδοποιήσουµε 
πως το καθεστώς δεν θα διστάσει να στραφεί ενάντια στο εργατικό κίνηµα όταν 
αυτό ξεσπάσει και απαιτήσει βάθεµα των «προοδευτικών» µέτρων στη κατεύ-
θυνση της σοσιαλιστικής επανάστασης.  
 
Αν ο Τσάβεζ ήθελε πραγµατικά ν’ αλλάξει τις σχέσεις ιδιοκτησίας και να φέρει την 
εργατική τάξη στο προσκήνιο, θα µπορούσε απλώς να καλέσει για κάτι τέτοιο. 
Αλλά δεν είναι τέτοιες οι προθέσεις του. 
 
«Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και σύγχυση, τόσο στη ∆εξιά όσο και στην Αριστερά, σχε-
τικά µε τη φύση των συγκρούσεων µεταξύ των λατινοαµερικάνων εθνικιστών και των 
ΗΠΑ/ΕΕ και των πολυεθνικών αυτών των χωρών. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαριστεί 
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είναι ο χαρακτήρας των εθνικιστικών µέτρων που υιοθετήθηκαν από τον Πρόεδρο Τσάβεζ 
της Βενεζουέλας και τον Πρόεδρο Μοράλες της Βολιβίας. Και τα δυο καθεστώτα δεν έχουν 
καταργήσει τα περισσότερα από τα βασικά στοιχεία της καπιταλιστικής παραγωγής, δηλαδή 
τα ιδιωτικά κέρδη, την ξένη ιδιοκτησία, τον επαναπατρισµό των κερδών, την πρόσβαση 
στην αγορά ή την παροχή αερίου, ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών, ούτε έχουν απα-
γορεύσει µελλοντικές ξένες επενδύσεις. Στην πραγµατικότητα τα τεράστια πετρελαϊκά κοι-
τάσµατα του Ορινόκο, τα πλουσιότερα αποθέµατα πετρελαίου στον κόσµο, ανήκουν ακόµη 
στο ξένο κεφάλαιο. 
 
» Η διαφωνία για τα ριζοσπαστικά µέτρα του Προέδρου Τσάβεζ περιστρέφεται γύρω από 
µια αύξηση φόρων και µερισµάτων από το 15% στο 33%, ένα ποσοστό που είναι πολύ χα-
µηλότερο από αυτά που πληρώνουν οι πετρελαϊκές εταιρίες στον Καναδά, τη Μ. Ανατολή 
και την Αφρική. Αυτό που προκάλεσε τις βιτριολικές επιθέσεις από τα ΜΜΕ ΗΠΑ και Βρε-
τανίας (Wall Street Journal, Financial Times, κλπ) δεν ήταν µια συγκριτική ανάλυση των 
τωρινών τιµών των φόρων και των µερισµάτων, αλλά µια τωρινή σύγκριση µε το σχεδόν 
αφορολόγητο παρελθόν. Στην πράξη ο Τσάβεζ και ο Μοράλες απλά εκσυγχρονίζουν και 
αναβαθµίζουν τις σχέσεις του πετρελαϊκού κράτους τους µε τα τωρινά διεθνή στάνταρντ. 
Με µια έννοια κανονικοποιούν τις ρυθµιστικές σχέσεις όσον αφορά τα µεγάλα ή και παρά-
λογα κέρδη που προέκυψαν µετά από συµφωνίες µε διεφθαρµένους κρατικούς παράγοντες» 
(James Petras, 4/6/2006).  
 
Αλλά αν ολόκληρη η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από το αν οι ξένες εταιρείες 
θα φορολογούνται µε 15% ή 33% τότε δεν µιλάµε για επανάσταση στη Βενεζουέ-
λα αλλά για απλή εθνικιστική πολιτική. ∆εν διαφωνούµε µε τη φορολόγηση των 
ξένων εταιρειών, αλλά για τη Βενεζουέλα δεν µπορεί να είναι αυτό το µεταβατικό 
αίτηµα. Αντίθετα πρέπει να είναι εθνικοποίηση χωρίς αποζηµίωση, εργατικός έ-
λεγχος και επέκταση του εργατικού ελέγχου στους πιο σηµαντικούς κλάδους της 
οικονοµίας. Τα ίδια ισχύουν και για το καθεστώς Μοράλες στη Βολιβία, Λούλα 
στη Βραζιλία κλπ. Τα ίδια ήταν τα µεταβατικά αιτήµατα και στην Αλγερία, τη Λι-
βύη ή το Ιράν.  
 
Ο παµπλικός ρεβιζιονισµός δεν συνίσταται σε τίποτε άλλο παρά στην αδυναµία 
να κατανοηθούν τα πραγµατικά κίνητρα των «προοδευτικών» ηγεσιών και η συ-
νακόλουθη άκριτη υποστήριξή τους σε περιόδους περιθωριοποίησης της αριστε-
ράς. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας πχ, δεν διαφωνούµε µε την εθνικοποίηση 
της γης (τα «λατιφούντια») και την άνοδο στο επίπεδο της συνείδησης της εργα-
τικής τάξης. Σε σχέση µε τις εθνικοποιήσεις των πετρελαίων που έκανε η µεξικά-
νικη κυβέρνηση, ο Τρότσκυ έγραφε το 1938:  
 
«A small clique of foreign magnates, in the full sense of the word, pumps out the living 
sap of Mexico as well as of a series of other backward or weak countries. The solemn 
speeches about foreign capital contributing “civilization,” about its assisting in the de-
velopment of national economy, and so forth, are the sheerest Pharisaism. The question, 
in actuality, concerns plunder-ing the natural wealth of the country. Nature required 
many millions of years in order to deposit gold, silver, and oil in the subsoil of Mexico. 
The foreign imperialists wish to plunder these riches in the shortest possible time, mak-
ing use of cheap labor power and the protection of their diplomacy and their fleet» (L. 
Trotsky, “The Mexican oil expropriations, a challenge to the British Labour Party”, 
επιστολή στην Herald Tribune, Απρίλης 1938). 
 
Η διαφωνία µας, βρίσκεται τόσο στον κοινωνικό προσδιορισµό της ηγεσίας Τσά-
βεζ, όσο και στα οικονοµικά µέτρα που αναγκάζεται να πάρει ενώ αντιµετωπίζει 
ύφεση περίπου 6,2%, φτώχεια και πληθωρισµό 20-30% (βλ. Latin American 
Herald Tribune, 19/4/2010). Αυτό που είναι απαραίτητο δεν είναι «οικονοµικά µέ-
τρα» αλλά προώθηση των µεταβατικών αιτηµάτων στις µάζες της Βενεζουέλας, 
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της Βολιβίας και της Βραζιλίας. Το καθεστώς Τσάβεζ διαµαρτύρεται ότι η µπουρ-
ζουαζία δεν επιτρέπουν ν’ ανακάµψει η οικονοµία. Αλλά η απάντηση δεν βρίσκε-
ται σε «οικονοµικά µέτρα» καπιταλιστικού τύπου, αλλά ριζική αναδιάρθρωση της 
οικονοµίας σε σοσιαλιστική βάση χωρίς τη µπουρζουαζία. Αυτό είναι κάτι που τα 
τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς στη Βενεζουέλα και τη Λατινική Αµερική θα έπρεπε να 
κάνουν σαφές µε τη µεγαλύτερη δυνατή ένταση. Αν το κάνουν, το πιθανότερο 
είναι να χαρακτηρισθούν υπεραριστεροί στα λόγια πράκτορες της µπουρζουαζίας 
και του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού και να σταλούν στις φυλακές, αλλά δεν υ-
πάρχει άλλος δρόµος για το εργατικό κίνηµα της Λατινικής Αµερικής.  
 
Ο «εύκολος δρόµος» είναι η ενσωµάτωση των τµηµάτων της 4ης ∆ιεθνούς και 
ολόκληρης της αριστεράς στο κίνηµα του Τσάβεζ, αλλά αυτός ο δρόµος πηγαίνει 
µε µαθηµατική ακρίβεια στην αποτυχία και την ήττα του εργατικού κινήµατος. Ό-
ταν αύριο ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός διαπιστώσει ότι ο Τσάβεζ το έχει παρα-
κάνει µε τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών πετρελαίου, θα τον ανατρέ-
ψουν µ’ ένα αιµατηρό πραξικόπηµα ή έναν ακόµη πιο αιµατηρό πόλεµο. Τα χει-
ρότερο για την εργατική τάξη θα είναι ότι δεν θα έχει µείνει στη Βενεζουέλα καµιά 
κοµµουνιστική πρωτοπορία για να οργανώσει τον αγώνα της ενάντια στον ιµπε-
ριαλισµό και την αστική τάξη. Ενδεχόµενα ο Τσάβεζ να είναι έξυπνος άνθρωπος 
και να έχει διδαχθεί κάτι από τον Σαντάµ Χουσεΐν, τον Καντάφι ή παλιότερα τον 
Μπέν Μπέλλα και να µην επιδιώξει να τραβήξει τα πράγµατα «στα άκρα».  
 
Εξάλλου δεν είναι πολλοί οι ηγέτες εκείνοι που επανήλθαν µετά από ένα πραξι-
κόπηµα εναντίον τους και ο Τσάβεζ είναι ένας απ’ αυτούς. Αλλά τότε µένει ανοι-
χτό το ερώτηµα της «οικονοµικής κρίσης» και τι θα κάνει το καθεστώς Τσάβεζ 
όταν βρεθεί αντιµέτωπο µε τον λαό και το εργατικό κίνηµα στο οποίο απευθύνε-
ται ανοιχτά για «σοσιαλισµό, και όχι ρεφορµισµό». Ορισµένα τµήµατα της αρι-
στεράς και της 4ης ∆ιεθνούς µπορεί να πιστεύουν ότι τότε ο Τσάβεζ θ’ «αναγκα-
σθεί» να πάρει τον σοσιαλιστικό δρόµο, αλλά τέτοια ήταν και τα επιχειρήµατα του 
«παµπλικού ρεβιζιονισµού» πριν από 50 χρόνια.  
 
Ο πρόεδρος Τσάβεζ κάνει πολύ καλά όταν απευθύνεται στην εργατική τάξη και 
τον λαό ολόκληρης της Λατ. Αµερικής και όταν ακόµη καλεί σε µια «νέα σοσιαλι-
στική διεθνή». Πραγµατικά, τα συµφέροντα του λαού και της εργατικής τάξης της 
Βενεζουέλας είναι εντελώς επισφαλή χωρίς τη στήριξη της παγκόσµιας επανά-
στασης. Ότι κι’ αν θέλει να κάνει ο Τσάβεζ (µε την εξαίρεση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών) δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο στα πλαίσια µιας συµµα-
χίας των µεγαλύτερων κρατών της Λατ. Αµερικής, και αυτό απαιτεί τη συναίνεση 
της εργατικής τάξης σ’ ένα επίπεδο που ξεπερνά τα στενά εθνικά σύνορα της 
Βενεζουέλας, και της ίδιας της Λατ. Αµερικής.  
 
Αν κανείς θέλει ν’ αναφέρεται σ’ αυτή τη συµµαχία σαν «νέα σοσιαλιστική διε-
θνή», έχει απόλυτο δίκιο. Μια «νέα σοσιαλιστική διεθνής» είναι το ζητούµενο, έ-
στω και στα όρια της Λατ. Αµερικής. Το πραγµατικό ζητούµενο δεν είναι, φυσικά, 
ότι αυτή η «νέα σοσιαλιστική διεθνή», που δεν φαίνεται πουθενά στον µακρινό 
ορίζοντα, «ανταγωνίζεται» την 4η ∆ιεθνή, αλλά ποιες είναι οι προγραµµατικές της 
αρχές και κυρίως ποιες είναι οι µεταβατικές της διεκδικήσεις.  
 
Σήµερα στη Βενεζουέλα, είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε αριστερό να εµµέ-
νει στις θέσεις της εθνικοποίησης ή της κρατικοποίησης των λατιφούντιων. Η 
πραγµατική συνείδηση των εργαζοµένων έχει προωθηθεί, οι απαιτήσεις τους εί-
ναι µεγαλύτερες, και η κατάστασή τους δεν µπορεί να συγκριθεί µε την κατάστα-
ση της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης. Το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιε-
θνούς είναι πραγµατικά στην ηµερήσια διάταξη στη Βενεζουέλα - ή στη Βο-
λιβία και τη Βραζιλία ως ένα βαθµό. Είναι στα πλαίσια της λατινοαµερικάνικης 
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«νέας σοσιαλιστικής διεθνούς» που πρότεινε ο Τσάβεζ, άσχετα αν πιστεύει ή όχι 
σ’ αυτά που λέει.  

«The annihilation of the Austrian proletariat has demonstrated that victory can-
not be gained by issuing a last-minute call for insurrection to the masses, disori-
ented and drained by opportunism, after the party had been driven into a blind 
alley. It is necessary to prepare systematically for victory by means of revolution-
ary policies in every sphere of the working class movement» (L.Trotsky,  “Open 
Letter for the Fourth International”, 1935).  

Θα πρέπει να επισηµάνουµε µια σηµαντική πλευρά του «παµπλικού ρεβιζιο-
νισµού» σε σχέση µε τα παραπάνω ζητήµατα. Θα µπορούσε να δεχθεί κανείς 
ότι τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα της Αλγερίας ή του Ιράκ και Ιράν, η επα-
νάσταση στην Αγκόλα, τα «προοδευτικά καθεστώτα» αποτέλεσαν «νέα ζητήµα-
τα» την εποχή που τέθηκαν, δηλαδή µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’60. Ας α-
γνοήσουµε ακόµη και την ξεκάθαρη ανάλυση του Λένιν στο «Ιµπεριαλισµός: Α-
νώτατο στάδιο του καπιταλισµού» σε σχέση µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα και κυρίως οι ηγεσίες τους είναι προοδευτικά 
ή όχι. Παρόλη την κατακλυσµική συµµετοχή της αγροτιάς στην Κινέζικη Πολιτι-
στική Επανάσταση ας υποθέσουµε ότι ήταν φυσιολογικό ορισµένα τµήµατα της 
4ης ∆ιεθνούς να πέσουν σε σφάλµατα (παρόλο που οι πραγµατικοί λόγοι της σι-
νο-σοβιετικής διαµάχης και των «ανοιχτών λογαριασµών» στο κινέζικο ΚΚ έπρε-
πε να έχουν γίνει αντιληπτοί).  
 
Ακόµη κι’ αν δεχθεί κανείς ότι τέτοιες «δεξιές» τάσεις και αποκλίσεις είναι φυσιο-
λογικές έστω κι’ αν γίνονται η µια µετά την άλλη στη σειρά και κατ’ εξακολούθη-
ση, γιατί δεν σκέφτηκε κανείς το εξής: Στην ακραία και απίθανη περίπτωση 
που οι ηγεσίες των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων και των «προοδευ-
τικών καθεστώτων» αποφασίσουν να στραφούν στον καπιταλισµό, ποιος 
θα βρίσκεται σ’ αυτές τις χώρες για να αποτρέψει την ολοκληρωτική υπο-
δούλωση της εργατικής τάξης αν όχι σ’ αυτά τα καθεστώτα, τουλάχιστον 
στον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό;  
 
Ο καθένας έχει ένα δεύτερο σχέδιο σε περίπτωση που αποτύχει το πρώτο. Ο 
καθένας σκέφτεται «τι θα γίνει αν …». Γιατί τα τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς έβαλαν 
όλα τ’ αυγά στο ίδιο καλάθι κι’ έδειξαν απόλυτη εµπιστοσύνη στα «προοδευτικά 
καθεστώτα» όπως κάνουν σήµερα µε τον Τσάβεζ; Κατά την εκτίµησή µας υπάρ-
χουν τρεις αλληλένδετοι λόγοι:  
 
Πρώτον, µη έχοντας κατακτήσει την υλιστική διαλεκτική, τα τµήµατα της 4ης ∆ιε-
θνούς (αλλά και άλλες δυνάµεις της αριστεράς) δεν µπορούσαν να δουν τη 
δυναµική εξέλιξη των καθεστώτων αυτών ή τη δυναµική της παγκόσµιας εξέλι-
ξης. Μ’ άλλα λόγια, σκέφτηκαν ότι το (ασφαλώς αποφασιστικό) γεγονός της εθνι-
κοαπελευθερωτικής επανάστασης ή της εξέγερσης της αγροτιάς µε αστικοδηµο-
κρατικά αιτήµατα είναι το σηµαντικότερο µετά τον τελευταίο ιµπεριαλιστικό πόλε-
µο. ∆εν αποκλείεται να πυροδοτήσει την επί µακρόν αναµενόµενη ευρωπαϊκή 
επανάσταση ή άλλα «σηµαντικά γεγονότα». Όποιος σκέφτεται µε βάση την τυπι-
κή λογική φτάνει µέχρι εκεί. Περιµένει να φυσήξει ούριος άνεµος για να φουσκώ-
σουν τα πανιά του και αντί να υπολογίζει στις µηχανές του, κάνει επικλήσεις 
στους θεούς της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης.  
 
∆εύτερον, οι «παµπλικοί ρεβιζιονιστές» σκεπτόµενοι «διπλωµατικά» υπολόγι-
ζαν στη συνδροµή της Μόσχας, ιδίως µετά το 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ (1956) 
στο οποίο αποκηρύχθηκε ο Στάλιν και ένιωσαν να φυσάει νέος αέρας από τη 
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Μόσχα. Για το γεγονός αυτό δεν µπορεί να κατηγορήσει κανείς κανέναν. Η απο-
κήρυξη του Στάλιν στο 20ο Συνέδριο υπήρξε µια εξαιρετικά σηµαντική απόφαση, 
αλλά µόνο όσοι σκέφτονται πολύ και µιλάνε λίγο φαντάστηκαν ότι απλώς πρόκει-
ται για αλλαγή φρουράς στη σοβιετική γραφειοκρατία. Η αποκήρυξη του Στάλιν 
δεν µπορούσε να είναι αναµενόµενη. Αλλά η συνδροµή της Μόσχας στην εθνι-
κοαπελευθερωτική επανάσταση, ήταν δεδοµένη µε κάποιον τρόπο. Με δεδοµένη 
την αιωνιότητα της σοβιετικής γραφειοκρατίας που φαντάζονταν όλοι οι αντιδια-
λεκτικοί, το ίδιο αιώνια θα παρέµεναν και τα «προοδευτικά καθεστώτα» και µάλι-
στα µπορούσαν µόνο να γίνονταν «καλύτερα» και «περισσότερο σοσιαλιστικά» 
εφόσον και το Κρεµλίνο θ’ άρχιζε να παίρνει µια «προοδευτική» κατεύθυνση, για 
να µην αναφέρει κανείς τις θετικές εξελίξεις της «πολιτικής επανάστασης» στην 
Κίνα, την περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, τη σινο – σοβιετική ρήξη κλπ.  
 
Τρίτον, οι «παµπλικοί ρεβιζιονιστές» σκέφτηκαν ότι είναι πιο εύκολο να επηρεά-
σει κανείς το «κεφάλι» για να κινηθεί το «σώµα» όπως θέλουν. Είναι πιο εύκολο 
ν’ αλλάξει νοοτροπία και σχεδιασµό µια ηγεσία παρά ολόκληρη η εργατική τάξη, 
και η αγροτιά, ο φυσικός της σύµµαχος. Στα όνειρά τους, σίγουρα θα έβλεπαν 
την αλγερινή ή ιρακινή επανάσταση, κάτω από τη φωτισµένη ηγεσία του Μπεν 
Μπέλλα ή του Σαντάµ Χουσεΐν, να µετεξελίσσεται σε σοσιαλιστική και να απειλεί 
ν’ απλωθεί σ’ ολόκληρο τον κόσµο ερχόµενη σε απευθείας διαπραγµατεύσεις µε 
το Κρεµλίνο, όντας «στα παρασκήνια» οι επαναστάτες της 4ης ∆ιεθνούς. Το γε-
γονός ότι ο Σαντάµ Χουσεΐν, ο Μ. Καντάφι, οι µουλάδες του Ιράν κλπ µπορεί κά-
ποια στιγµή να στραφούν ενάντια στον λαό, αυτό υπερβαίνει τη λογική τέτοιων 
«διπλωµατών» όπως οι «παµπλικοί ρεβιζιονιστές». Ο λόγος που υπερβαίνει τη 
λογική τους, είναι η πολιτική αδυναµία που οφείλεται στην έλλειψη διαλε-
κτικής σκέψης, όπως είδαµε. 
  
Τέταρτον, οι «παµπλικοί ρεβιζιονιστές» έδρασαν σε µια ιστορική περίοδο ενδε-
χοµένως χειρότερη από τη δική µας. Βγαίνοντας η ανθρωπότητα από τον ιµπε-
ριαλιστικό πόλεµο, τους ήταν αδιανόητο να δεχθούν την προοπτική µιας αντεπα-
ναστατικής κατάστασης στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, ωστόσο, 
και λίγο µετά, αυτό δεν τους εµπόδισε να είναι σε αντίθεση µ’ εκείνες τις δυνάµεις 
της 4ης ∆ιεθνούς οι οποίες, στην Ελλάδα για παράδειγµα, εξέφρασαν σοβαρότα-
τες αµφιβολίες σχετικά µε το αντάρτικο του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και τον προσανατολι-
σµό του προς την «εθνική ενότητα» και το συµµαχικό Στρατηγείο στη Μέση Ανα-
τολή. Τέτοιες θέσεις καταδικάστηκαν ως «σεχταριστικές». ∆εν είναι εδώ η πρό-
θεσή µας ν’ αναλύσουµε αυτό το θέµα, αλλά είναι αξιοπερίεργο που µια συνεπής 
στάση καταδικάστηκε µε σκληρότητα, σαν να ήταν δεδοµένη από το 1946 κιόλας  
η θέση των «παµπλικών ρεβιζιονιστών» ότι οι αγωνιστές της 4ης ∆ιεθνούς πρέπει 
να δρουν στα πλαίσια των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων. Μια τέτοια στάση 
είναι πραγµατικά εντυπωσιακή. Παρά την «εθνική ενότητα» και «λαϊκή δηµοκρα-
τία» των ΚΚΕ-ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, παρά το ανελέητο κυνηγητό των τροτσκιστών από την 
ΟΠΛΑ και τον ΕΛΑΣ, παρά τις εκτελέσεις και δολοφονίες των τροτσκιστών από 
τους σταλινικούς, παρά την κατακλυσµιαία συµµετοχή της αγροτιάς στο αντάρτι-
κο και τον πρακτικό αποκλεισµό του προλεταριάτου, παρόλα αυτά οι Έλληνες 
τροτσκιστές έπρεπε να επιµείνουν στην υποστήριξη του ΕΑΜ;  
 
Τέτοια ζητήµατα δεν ανήκουν στη διαπραγµάτευση που κάνουµε εδώ αλλά δεν 
παύει να προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι ο προσανατολισµός των «παµπλικών 
ρεβιζιονιστών» στις «προοδευτικές ηγεσίες» και τα «µαζικά κινήµατα» χρονολο-
γείται από το 1946 κιόλας, όταν η 4η ∆ιεθνής (κάτω απ’ τη δική τους ηγεσία) εξέ-
διδε τέτοιες αποφάσεις. Σωστές ή όχι δεν θα το κρίνουµε εδώ, αλλά τέτοιες σε 
κάθε περίπτωση και σίγουρα σε αρµονία µε τη µετέπειτα θέση των «παµπλικών 
ρεβιζιονιστών» για τα προοδευτικά καθεστώτα κλπ. 
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Αντικειµενικά, η θέση της 4ης ∆ιεθνούς στην Ελλάδα επιβαρύνθηκε από πολλούς 
παράγοντες. Καταρχήν, η 4η ∆ιεθνής ιδρύθηκε το 1938 όταν η δικτατορία Μεταξά 
είχε στείλει στα ξερονήσια όχι µόνο τους αριστερούς αλλά και τους κοινούς κλε-
φτοκοτάδες. ∆εν ήταν σίγουρα µια ευνοϊκή περίοδος για το ελληνικό εργατικό κί-
νηµα. Απ’ την άλλη µεριά, οι αντιθέσεις ανάµεσα σε προσωπικότητες και τάσεις 
δεν έλειψαν από τη στιγµή που συγκροτήθηκε η αριστερή αντιπολίτευση στην 
ΕΣΣ∆ και η ∆ιεθνής Αριστερή Αντιπολίτευση. Ακόµη και σήµερα η οργάνωση 
«Αρχείο του Μαρξισµού» και η σχέση της µε το ελληνικό τροτσκιστικό κίνηµα 
αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης.  
 
Κατά την άποψή µας, ο «Παµπλικός Ρεβιζιονισµός» δεν αποτελεί ένα φαι-
νόµενο αυστηρά προσωπικό (που συνδέεται µε τον Πάµπλο ή Μιχάλη Ρά-
πτη) ούτε ένα φαινόµενο που εµφανίσθηκε στην 4η ∆ιεθνή εν αιθρία. Το 
φαινόµενο αυτό έχει τις ρίζες του στα όσα έγιναν στο ηγετικό επίπεδο της 
4ης ∆ιεθνούς µετά τη δολοφονία του Τρότσκυ (1940) και κυρίως στη διάρ-
κεια του Β’ παγκόσµιου Πολέµου. Μια συστηµατική ανάλυση, το δίχως άλλο θ’ 
αποκαλύψει τις συµφιλιωτικές και «µετωπικές» πολιτικές που προωθούνταν στη 
ηγεσία της 4η ∆ιεθνούς. Αυτές οι «µετωπικές» πολιτικές, τόσο του Πάµπλο όσο 
και του Μαντέλ, επί της ουσίας στηρίζονταν στην αντίληψη ότι η 4η ∆ιεθνής πρέ-
πει ν’ ακολουθήσει το «ρεύµα της εποχής», είτε µε το 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ, 
είτε µε την Πολιτιστική Επανάσταση της Κίνας, είτε µε τα εθνικοαπελευθερωτικά 
κινήµατα και τις «προοδευτικές» τους ηγεσίες είτε µε οτιδήποτε άλλο, φαίνεται να 
είναι «σύγχρονο», «προοδευτικό» και γυαλιστερό. Αλλά αυτά δεν είχαν και δεν 
έχουν καµιά σχέση ούτε µε το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς, ούτε µε 
τους τρόπους που θα προωθηθεί το Πρόγραµµα αυτό σε κάθε περίπτωση, ούτε 
µε την ίδια την 4η ∆ιεθνή σε τελική ανάλυση.  
 
Το πραγµατικό ερώτηµα δεν είναι αν τα τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς, πρέπει ν’ ακο-
λουθήσουν αυτή ή την άλλη ταχτική. Σε τελική ανάλυση, η πράξη είναι που θα 
κρίνει τη θεωρία και όχι το αντίστροφο. Ωστόσο, σήµερα βλέπουµε τµήµατα της 
4ης ∆ιεθνούς, να προσχωρούν στον Τσαβισµό, τον ΣΥΡΙΖΑ και αύριο στο ΚΚΕ ή 
σε κάποιο άλλο σχήµα ανάµεσα στην τριάδα ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά γί-
νονται µε δεδοµένη ολόκληρη την ιστορική εµπειρία του «παµπλικού ρεβιζιονι-
σµού» που µας δείχνει ότι ο «εισοδισµός sui generis» ή o «εντρισµός» δεν έχει 
κανένα πραγµατικό αποτέλεσµα. Το πραγµατικό ερώτηµα, λοιπόν, είναι, µε ποι-
ον τρόπο διασφαλίζεται η πολιτική αυτονοµία της εργατικής τάξης µετά τις προ-
σχωρήσεις κάθε είδους σε «προοδευτικές ηγεσίες», «προοδευτικά κόµµατα», 
«αριστερά» κόµµατα κλπ. Η φυσική απάντηση είναι ότι η πολιτική αυτονοµία της 
εργατικής τάξης διασφαλίζεται µε την πολιτική ανεξαρτησία της πρωτοπορίας 
της, η οποία είτε είναι οργανωµένη στο κόµµα που προσχωρεί είτε αυτό το κόµ-
µα ή οργάνωση αποτελεί µια βάση για την οργάνωση της πρωτοπορίας. 
 
Αλλά αυτό το επιχείρηµα είναι λανθασµένο. Ακόµη κι’ αν υπήρχε ένα επαναστα-
τικό κόµµα στο οποίο ήταν ήδη οργανωµένο ένα µέρος της πρωτοπορίας της 
εργατικής τάξης, η πολιτική του ανεξαρτησία θα είχε χαθεί de facto µε τη συµµε-
τοχή του ή την προσχώρησή του σ’ ένα κόµµα της σοσιαλδηµοκρατίας όπως ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Οι λόγοι έχουν αναλυθεί στα παραπάνω. Σε κανονικές περιόδους, η 
συµµετοχή ή η ενσωµάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν µικρή σηµασία. Σε περιόδους 
κρίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να πάρει θέσεις, να διακηρύξει αρχές όχι από καθέ-
δρας αλλά στην πράξη, και είτε να δείξει έναν νέο δρόµο στην εργατική τάξη είτε 
να κηρύξει άτακτη υποχώρηση προς τις θέσεις της αστικής τάξης, της σοσιαλδη-
µοκρατίας, ή για να το πούµε πιο καθαρά του ΚΚΕ (εσωτερικού). Η επαναστατι-
κή αριστερά, είχε µε την ευκαιρία του ∆εκέµβρη του 2008 µια ανεκτίµητη ευ-
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καιρία και µια µοναδική φόρµουλα: Να κρίνει και ν’ αξιολογήσει τις θέσεις και 
τις αρχές όλων των κοµµάτων. 
 
Αν αφήσει αυτή τη φόρµουλα στην άκρη και την ξεχάσει βολικά, τότε η επανα-
στατική αριστερά, την επόµενη φορά θα βρεθεί ξεκρέµαστη, έκπληκτη και χωρίς 
δικαιολογίες ούτε για τις ήττες που θα έχει υποστεί ούτε για τη στάση και τη συ-
µπεριφορά της. Η φόρµουλα του ∆εκέµβρη του 2008 είναι ανεκτίµητη τόσο από 
την άποψη της ταχτικής της επαναστατικής αριστεράς, όσο και από την άποψη 
της επαναστατικής θεωρίας. Η κατανόηση του ∆εκέµβρη, το γεγονός ότι δεν είναι 
συµβατός αλλά ούτε και ασύµβατος µε τα αιτήµατα της επαναστατικής αριστεράς 
(ακριβώς επειδή δεν ήταν µια συµβατική εξέλιξη) είναι sine qua non.  
 
Ένα άλλο «νέο ζήτηµα» που έθεσε η δεκαετία του ’60 ήταν τα αντάρτικα κινήµα-
τα της Λατ. Αµερικής, ο «γκεβαρισµός» και οι απηχήσεις του στην ελληνική κοι-
νωνία. Στην Ελλάδα, ο «γκεβαρισµός» συµπλέχτηκε µε το ζήτηµα που έβαλαν 
ορισµένοι νεολαίοι σχετικά µε αυτό που αποκάλεσαν «λενινιστικό ρεύµα» και 
αποκρυσταλλώθηκε οργανωτικά πρώτα στο ΕΛΕΚ και αργότερα στην ΚΟ «Μα-
χητής». Για το λεγόµενο «λενινιστικό ρεύµα», ο µεν σταλινισµός έπρεπε ν’ απορ-
ριφθεί, αλλά δεν έπρεπε να πάρει κανείς και τον δρόµο του «τροτσκισµού». Η 
«ανακάλυψη» του λενινισµού, χωρίς µάλιστα κάποιος ν’ αναγκαστεί να πάρει έ-
ναν από τους δυο δρόµους, αποδείχτηκε µάταιη και οι οργανώσεις αυτές, όπως 
και πολλές άλλες διαλύθηκαν.  
 
Φυσικά, ο «γκεβαρισµός» είναι λογικό να ασκεί µια γοητεία. Ο ίδιος ο Τσε Γκεβά-
ρα είναι ένας ήρωας του εργατικού και επαναστατικού κινήµατος και συµφωνού-
µε απόλυτα. ∆εν είναι βέβαια σαφές τι είναι «γκεβαρισµός» πέρα από τις ροµα-
ντικές διαστάσεις που αναµφίβολα έχει κάθε επαναστατική πράξη όταν την βλέ-
πει κανείς σαν παρελθόν.  
 
Όπως διαβάζουµε, «πολλοί αγωνιστές της Αριστεράς θαύµαζαν στη δεκαετία του '60 και 
του '70 την προσωπικότητα του Γκεβάρα, ελάχιστοι όµως επιχείρησαν να ακολουθήσουν το 
παράδειγµά του. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο Στέργιος Κατσαρός, που έφτασε µέχρι την 
Κούβα, µόνος του, για να ανακαλύψει τα χνάρια του κοµαντάντε, και επέστρεψε στην Ελ-
λάδα της χούντας για να στήσει το δικό του αντάρτικο, πριν καταλήξει στη φυλακή, µε κα-
ταδίκη σε ισόβια». Η εµπειρία του Στέργιου Κατσαρού καταγράφηκε στο βιβλίο του 
«Εγώ ο προβοκάτορας, ο τροµοκράτης» (εκδ. «Μαύρη Λίστα», Αθήνα 1999). Για 
παράδειγµα, γράφει: «Πίστευα όµως -κι αυτό είναι ένα στοιχείο του βολονταρισµού του 
Τσε- ότι ένα άτοµο µπορεί να υποκαταστήσει σηµαντικές υλικές δυνάµεις. Ήταν µια υπερε-
κτίµηση. Θα 'πρεπε να παντρευτεί ο γκεβαρισµός µε τον Χο, ο οποίος λέει ότι πρέπει να 
αρχίζεις από µικρές µάχες για σίγουρες νίκες." Μήπως αυτή η εµµονή του σε εντυπωσιακές 
ενέργειες οφειλόταν και στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει από τις απλές κροτίδες άλλων 
οργανώσεων; "∆εν µας αφορούσε η τακτική της ∆ηµοκρατικής Άµυνας και του Σηµίτη. 
Ένα χαρακτηριστικό του γκεβαρισµού είναι ότι χτυπάµε πάντα στρατιωτικούς στόχους, 
δηλαδή ένοπλες εστίες της αντίδρασης."» 

 

Ο βολονταρισµός δεν έχει µεγάλη διαφορά αν είναι γκεβαρικός ή παµπλικός βο-
λονταρισµός. Αν είναι γκεβαρικός, τότε πιστεύει ότι µπορεί να υποκαταστήσει 
ολόκληρες τάξεις και να δρασκελίσει πάνω απ’ ολόκληρες ιστορικές περιόδους –
αν και στις αρχές του ’60 όπως είδαµε ο Τσε Γκεβάρα δεν είχε ιδέα για την οικο-
δόµηση του σοσιαλισµού. Αν είναι παµπλικός βολονταρισµός, τότε µπορεί ν’ αλ-
λάξει νοοτροπία σε ηγεσίες ή «κάτω από τη δυναµική των γεγονότων» να προ-
καλέσει την παγκόσµια επανάσταση. Ο βολονταρισµός τη δεκαετία του ’80 µπο-
ρεί να έλεγε ότι πάµε στο ΠΑΣΟΚ, τη δεκαετία του ’90 στο ΚΚΕ, το 2010 στον 
ΣΥΡΙΖΑ και αύριο «βλέποντας και κάνοντας». Πάει µε το ρεύµα αλλά ποτέ δεν 
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σκέφτεται ότι το ρεύµα µπορεί να φτάσει σε µια ήσυχη παραλία και στο µεταξύ ο 
βολονταριστής να έχει πνιγεί.  
 
Η θεµελιώδης διαφορά της 4ης ∆ιεθνούς µε τα αντάρτικα είναι αυτή εδώ: Κατά 
κανόνα τα αντάρτικα κινήµατα κινητοποιούν την αγροτιά που δέχεται εύκολα τα 
εθνικά και εθνικιστικά κινήµατα, και είναι µακριά από τις πόλεις στις οποίες βρί-
σκεται το προλεταριάτο. Εποµένως ενώ το ζητούµενο είναι η εξέγερση της εργα-
τικής τάξης, τα αντάρτικα εστιάζουν µακριά απ’ αυτήν και δεν µπορούν παρά να 
αποτύχουν. Αυτή είναι η θεωρητική υπόσταση που βρίσκεται γενικά πίσω από 
την αρνητική σχέση που έχει ο επαναστατικός µαρξισµός µε τα αντάρτικα. Ανά-
λογη ήταν και η ιδεολογική θέση πολλών ελλήνων τροτσκιστών απέναντι στο α-
ντάρτικο του ΕΛΑΣ (και γι’ αυτόν τον λόγο καταδικάστηκε µε Απόφαση της 4ης 
∆ιεθνούς το 1946, όπως είπαµε παραπάνω).  
 
Για το θέµα αυτό έχουν γραφτεί πολλά κι’ έχουµε γράψει κι’ εµείς. Σε ότι αφορά 
την περίπτωση του αντάρτικου του ΕΛΑΣ θα πρέπει να πούµε τα εξής. Η γραµµή 
«εθνικής ενότητας» και υπαγωγής του ΕΛΑΣ στο Συµµαχικό Στρατηγείο Μέσης 
Ανατολής ήταν εντελώς προδοτική και οδήγησε µε µαθηµατική ακρίβεια στις 
συµφωνίες Λιβάνου, Βάρκιζας και Καζέρτας. Πολλοί τροτσκιστές αποφάσισαν να 
πάρουν µέρος στο αντάρτικο και οργάνωσαν µάλιστα δικά τους ένοπλα τµήµατα, 
αλλά εκτελέστηκαν από τις δυνάµεις του ΕΛΑΣ.  
 
Ορισµένοι άλλοι τροτσκιστές επέµειναν σε µια «καθαρή γραµµή», ότι δηλαδή ο 
εχθρός βρίσκεται στη δική µας χώρα και η ήττα είναι το µικρότερο κακό ενώ το 
επαναστατικό µας καθήκον είναι η οργάνωση του προλεταριάτου στις πόλεις και 
τα εργοστάσια, η συναδέλφωση µε τους απλούς Γερµανούς και Ιταλούς φαντά-
ρους, η αποφυγή των σαµποτάζ που ενώ δεν βοηθούν σε τίποτα ίσα – ίσα µεγα-
λώνουν το χάσµα ανάµεσα στους Έλληνες και Γερµανούς και Ιταλούς φαντά-
ρους. Ακόµα και σήµερα τέτοιες ιδεολογικές θέσεις µπορεί να φαίνονται ουτοπι-
κές αλλά κάτω από τη σηµαία τέτοιων αρχών είναι που πολλοί αγωνιστές της 4ης 
∆ιεθνούς στην Ελλάδα, όπως ο Παντελής Πουλιόπουλος (πρώην ΓΓ του ΚΚΕ) 
στάθηκαν µπροστά στο εκτελεστικό απόσπασµα. Από ορισµένους µια τέτοια πο-
λιτική γραµµή χαρακτηρίστηκε σαν «σεχταριστική», ενώ επί της ουσίας ήταν µια 
ορθή γραµµή που θα µπορούσε σε συνδυασµό µε το αντάρτικο να γίνει ακόµη 
ορθότερη, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις αποδοχής της από τη µεριά του ΚΚΕ. 
  
Για τα ζητήµατα αυτά έχουµε γράψει αλλού, ωστόσο µας φαίνεται αναγκαίο να 
κάνουµε ορισµένες διευκρινιστικές παρατηρήσεις ώστε να κατανοηθεί το «νέο 
ζήτηµα» του αντάρτικου όπως προέκυψε για την 4η ∆ιεθνή τη δεκαετία του ’60 
ενώ δεν ήταν καθόλου νέο. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει µια πολλαπλότητα α-
πόψεων της 4ης ∆ιεθνούς στην Ελλάδα σχετικά µε το θέµα του αντάρτικου 1941-
1944 (για την περίοδο 1944-1949 υπάρχει σχεδόν οµοφωνία ως προς την έστω 
κριτική υποστήριξη του ∆ΣΕ). Σύµφωνα µε µια άποψη στην περίοδο 1941-1944 
είχαµε έναν «Πόλεµο των Χωρικών», άνοδο των κοινωνικών σχέσεων στο χω-
ριό, άνοδο της συνειδητότητας της εργατικής τάξης κλπ. Σύµφωνα µε µια άλλη 
άποψη η πραγµατική θέση της 4ης ∆ιεθνούς έπρεπε να είναι η προλεταριακή – 
διεθνιστική θέση όπως την περιγράψαµε παραπάνω και η έµφαση έπρεπε να 
είναι στην πολιτική δουλειά µέσα στις πόλεις και το προλεταριάτο.  
 
Μια πρόσφατη άποψη είναι ενδιάµεση:  
 
«Ωστόσο, η σωστή τοποθέτηση και η κριτική απέναντι στη σταλινική ηγεσία του ΚΚΕ, οδή-
γησε ένα µεγάλο τµήµα των τροτσκιστών σε µια σεχταριστική πολιτική απέναντι στο αντάρ-
τικο και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αφού ταύτιζε ολόκληρο το κίνηµα µε την σταλινική του ηγεσία και 
δεν διέκρινε την αντικαπιταλιστική του δυναµική. Τέτοιες αντιλήψεις διαµορφώθηκαν κυ-
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ρίως γύρω από την οµάδα του «Εργατικού Μετώπου» και εκφράστηκαν µε τον πιο καθαρό 
τρόπο από τον Στίνα. Αντίθετα, ένα άλλο τµήµα, αυτό που ταυτιζόταν και µε τις θέσεις της 
Τέταρτης ∆ιεθνούς, χωρίς να υποστείλει την κριτική του στο σταλινισµό, προσπαθούσε να 
συµµετέχει µέσα στο ΕΑΜ και τις οργανώσεις του. Το κεντρικό ερώτηµα, λοιπόν, για τον 
ελληνικό τροτσκισµό συνοψιζόταν πρακτικά στη συµµετοχή του ή όχι στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Αλ-
λά η απάντηση σ’ αυτό γινόταν τελικά σε µεγάλο βαθµό φιλολογική συζήτηση, αφού η πρά-
ξη έδειξε ότι ο σταλινισµός άφηνε ελάχιστα, ή και καθόλου περιθώρια συνεργασίας, ακόµη 
και σε όσους επεδίωκαν µε κάθε τρόπο τη συνεργασία»  («Οι τροτσκιστές στα ∆εκεµ-
βριανά», εφηµ. «Εργατική Εξουσία», 2008).  
  
Ενδεχόµενα, η άποψη αυτή είναι, σε γενικές γραµµές, και η πιο σωστή. Το ΕΑΜ 
και ο ΕΛΑΣ κάτω από την επίσηµη συµµετοχή τους στο Συµµαχικό Στρατηγείο 
Μέσης Ανατολής δεν είχαν καµιά ελπίδα ν’ αποτελέσουν βοήθεια για την ΕΣΣ∆. 
Από την άλλη µεριά, η «αντικαπιταλιστική δυναµική» του κινήµατος δεν µπορούσε 
ν’ αφήσει ασυγκίνητο κανέναν πραγµατικό επαναστάτη. Αλλά ποια ήταν πραγµα-
τικά η «αντικαπιταλιστική δυναµική» του κινήµατος; Αυτή δεν βρισκόταν στις αόρι-
στες Εαµικές υποσχέσεις αλλά σε συγκεκριµένα πράγµατα.  
 
Πρώτον, τον Εφεδρικό ΕΛΑΣ της Αθήνας, το λεγόµενο Α’ Σώµα Στρατού του 
ΕΛΑΣ που αποτελούνταν από το προλεταριάτο της Αθήνας και παρέµεινε πρα-
κτικά άοπλο µέχρι και τον ∆εκέµβρη του 1944!  
 
∆εύτερον, τις εξεγέρσεις των φαντάρων στη Μέση Ανατολή που κατέστειλε ο βα-
σιλιάς και η αστική τάξη µαζί µε τους Άγγλους µε βάρβαρο τρόπο, οδηγώντας µια 
ολόκληρη στρατιά σε πορεία θανάτου µέσα στην έρηµο. 
 
Τρίτον, τις µεγαλειώδεις απεργίες της εργατικής τάξης µέσα στην ίδια την Αθήνα 
και στη διάρκεια, φυσικά, της Κατοχής µε κορύφωµα την απεργία της 14ης Απρί-
λη 1942 που διήρκεσε µέχρι τις 22 Απρίλη και ξεκίνησε από τους υπαλλήλους 
των ΤΤΤ (τηλεφωνία, τηλέγραφος, ταχυδροµεία). Αυτή ήταν και η πρώτη απεργία 
σ’ ολόκληρη την κατεχόµενη Ευρώπη και παρά την Κατοχή και τα µέτρα της δω-
σιλογικής κυβέρνησης Τσολάκογλου είχε απόλυτη επιτυχία. 
 
Πρακτικά, η συµµετοχή στον ΕΛΑΣ για τους Έλληνες τροτσκιστές (θα) σήµαινε 
δυο πράγµατα.  
 
Πρώτον, αποφασιστική ενίσχυση της εργατικής τάξης των πόλεων στον απεργια-
κό της αγώνα που ήταν ιδιαίτερα έντονος στη διάρκεια της Κατοχής και ιστορικά 
τεκµηριωµένος.  
 
∆εύτερον, ενίσχυση, εξοπλισµό και αποφασιστική συµµετοχή του Α’ Σώµατος 
Στρατού ή Εφεδρικού ΕΛΑΣ στους αγώνες της εργατικής τάξης. Αν υπήρχαν τέ-
τοιες συνθήκες, οι τροτσκιστές θα έπρεπε να συµµετάσχουν στον ΕΛΑΣ.  
 
Φυσικά, «η απάντηση σ’ αυτό γινόταν τελικά σε µεγάλο βαθµό φιλολογική συζήτηση, α-
φού η πράξη έδειξε ότι ο σταλινισµός άφηνε ελάχιστα, ή και καθόλου περιθώρια συνεργα-
σίας, ακόµη και σε όσους επεδίωκαν µε κάθε τρόπο τη συνεργασία». Ο λόγος είναι ότι οι 
δυνάµεις των ελλήνων τροτσκιστών ήταν µικρές και ο σταλινισµός έκανε ότι περ-
νούσε από το χέρι του για να τις κάνει ακόµη µικρότερες.   
 
Συµπληρωµατικά, η συµµετοχή στον ΕΛΑΣ για τους Έλληνες τροτσκιστές σήµαι-
νε και δυο επιπλέον, λιγότερο θεµελιώδη πράγµατα. Πρώτον, δράση του ΕΑΜ 
στην αγροτιά µε σκοπό τη συµµαχία της µε τον αγώνα της εργατικής τάξης στις 
πόλεις. ∆εύτερον, καµιά συνεννόηση µε τους Άγγλους «συµµάχους» ή το «Συµ-
µαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής» εφόσον δεν αποκηρύσσουν τον βασιλιά. 



 - 87 -

Αυτό το «µετριοπαθές» αίτηµα θ’ αρκούσε για να ταράξει τα λιµνάζοντα νερά της 
συµµαχίας ΕΑΜ – Άγγλων που οδήγησε στην οριστική καταδίκη του ΕΛΑΣ τον 
∆εκέµβρη του 1944. Αυτά τα ζητήµατα είναι λιγότερο θεµελιώδη σε σχέση µε όσα 
εκθέσαµε ήδη αλλά και τη «φιλολογική συζήτηση» την οποία αφορά τελικά το όλο 
θέµα. 
 
Ούτε οι καλύτερες ούτε οι χειρότερες προθέσεις των ελλήνων τροτσκιστών θα 
µπορούσαν να τους έχουν εξασφαλίσει καλύτερη µοίρα. Αναδροµικά, και ίσως 
σκεφτόµενοι για το µέλλον, το στρατηγικό καθήκον των επαναστατών µαρ-
ξιστών και της 4ης ∆ιεθνούς είναι να διατηρήσει τις δυνάµεις της µε κάθε 
τρόπο. Να εξασφαλίσει την πολιτική της ανεξαρτησία και την ιδεολογική φυσιο-
γνωµία της µε κάθε τρόπο. Ν’ αποκτήσει τους πιο ισχυρούς δεσµούς µε την ερ-
γατική τάξη, την αγροτιά και τους συµµάχους τους. Να µην παραµείνει άοπλη 
όταν το πνεύµα της εποχής είναι ο εξοπλισµός των τάξεων. Να επιβάλλει την 
πολιτική της παρουσία και να µην επιτρέψει τη θυσία των αγωνιστών της. 
 
Ανάλογες διαπιστώσεις µπορούν, µε δεδοµένη αυτή την ιστορική και θεωρητική 
εµπειρία, να γίνουν και για το Αντάρτικο γενικά. Αντάρτικο χωρίς οργάνωση του 
προλεταριάτου στις πόλεις και εφεδρείες στην αγροτιά, δεν µπορεί να γίνει. Η 
οργάνωση του προλεταριάτου στις πόλεις είναι ο στόχος, ο σκοπός και ταυτό-
χρονα το µέσο της επανάστασης. Αυτή είναι η κοινή λογική του επαναστατικού 
µαρξισµού. Οι εφεδρείες στην αγροτιά, είναι κοινή λογική απλώς αν το προλετα-
ριάτο σε συµµαχία µε τη αγροτιά πρόκειται ν’ ανατρέψουν τον καπιταλισµό και να 
βαδίσουν προς τη σοσιαλιστική επανάσταση και το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό 
της κοινωνίας. 
 
Η Ελλάδα βρέθηκε στα πρόθυρα µιας τέτοιας συµµαχίας της εργατικής τάξης µε 
την αγροτιά σε όλη την περίοδο 1941-1944. Πριν τον πόλεµο, η πολιτική του 
ΚΚΕ ήταν η γραµµή των «λαϊκών µετώπων» και παρόµοια ήταν η γραµµή όλων 
των άλλων κοµµουνιστικών κοµµάτων. Ο πόλεµος, οµολογουµένως, διέκοψε 
πολλές από τις γραµµές επικοινωνίας ανάµεσα στα ΚΚ και το Κρεµλίνο. Το Ελ-
ληνικό ΚΚ πάντως είχε µάθει καλά το µάθηµα των «λαϊκών µετώπων» µαζί µ’ 
αυτό της «ψωροκώσταινας» και παρόλο που απ’ ότι φαίνεται δεν είχε επαφή µε 
το Κρεµλίνο στη διάρκεια της Κατοχής, εφάρµοσε αυτά που είχε διδαχθεί, µε τη 
µορφή της «εθνικής ενότητας» και της υπαγωγής στο «Συµµαχικό Στρατηγείο 
Μέσης Ανατολής», άριστα.  
 
Ωστόσο, αν υπάρχουν «εφεδρείες στην αγροτιά» και «οργάνωση του προλετα-
ριάτου στις πόλεις» τότε έχουµε επαναστατική κατάσταση και αντίστροφα. Καµιά 
επαναστατική κατάσταση δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει χωρίς το 
προλεταριάτο των πόλεων σε ετοιµότητα και την αγροτιά σε συµµαχία. Εδώ δεν 
χωράει κανένας βολονταρισµός «γκεβαρικού» ή «παµπλικού» τύπου και καµιά 
συνταύτιση ή παράλληλη πορεία µε «προοδευτικά», «εθνικιστικά», «ιδιόµορφα 
σοσιαλιστικά» καθεστώτα κλπ. Η ιστορική εµπειρία 70 χρόνων µας έχει δείξει 
αδιάψευστα πως η πολιτική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης και του κόµµατός 
της, είναι σε τελευταία ανάλυση τόσο η αναγκαία όσο και η ικανή συνθήκη για την 
επαναστατική ανατροπή του καπιταλισµού, και οι µέσες λύσεις απλώς δεν υπάρ-
χουν ακόµη κι’ αν φαντάζεται κανένας πως υπάρχουν.  
 
Αυτές οι «µέσες λύσεις» είναι ανύπαρκτες όχι γιατί είµαστε σεχταριστές και τις 
αποκλείουµε, αλλά γιατί στην εποχή του ιµπεριαλισµού, δηλ. της πιο οξείας κρί-
σης του καπιταλισµού, ο ανταγωνισµός των τάξεων θα πάρει αναγκαστικά ακραί-
ες µορφές και κατά συνέπεια καµιάς µορφής µέση λύση δεν µπορεί να είναι εφι-
κτή.  
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Πολλές φορές, τόσο σε σχέση µε την περίοδο 1941-1944 στην Ελλάδα, ή την 
περίπτωση της Βενεζουέλας του 2008 µε 2010, το επιχείρηµα είναι: «∆ηλαδή για 
σας, δεν έπρεπε να παρθεί το τάδε ή δείνα προοδευτικό µέτρο;» Το πρώτο ζή-
τηµα είναι ότι ένα «µέτρο» είναι προοδευτικό µόνο στο βαθµό που βοηθά τον 
παραπέρα αγώνα της εργατικής τάξης και φυσικά την παγκόσµια επανάσταση. 
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι αν πρέπει να µείνουµε σε «προοδευτικά µέτρα», 
τότε θα έπρεπε ν’ απαρνηθούµε µε ειλικρίνεια ολόκληρη την επαναστατική κλη-
ρονοµιά του Μαρξ και του Λένιν και ν’ αγιοποιήσουµε κυριολεκτικά το «Συµβό-
λαιο του ΠΑΣΟΚ µε τον Λαό» του 1981 καθώς και τα πρώτα δυο – τρία χρόνια 
της διακυβέρνησής του. Τόσα «προοδευτικά µέτρα» µαζεµένα στο ίδιο µέρος δεν 
θα βρει κανείς όσο κι’ αν ψάξει ολόκληρη τη γη!  
 
Μ’ άλλα λόγια, εξαρτάται από ποια σκοπιά µιλά κανείς. Από τη σκοπιά της σοσι-
αλδηµοκρατίας (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) το ζήτηµα έχει κλείσει οριστικά µε το 
«Συµβόλαιο του ΠΑΣΟΚ µε τον Λαό» του 1981. Όλες θεωρητικές αναζητήσεις 
στον Μαρξισµό είναι απλώς άχρηστες. Αν µεταφερθούµε στη Βενεζουέλα, τα πα-
χιά λόγια του Τσάβεζ ζυγίζουν το ίδιο σε µια τέτοια «σοσιαλιστική» ζυγαριά. Πα-
λιότερα, ο «αραβικός σοσιαλισµός» ζύγιζε το ίδιο αν όχι περισσότερο. Από τη 
σκοπιά του επαναστατικού Μαρξισµού, ασφαλώς το επαναστατικό πρόβληµα της 
εποχής µας παραµένει άλυτο εφόσον οι µάζες δεν έχουν βγει στο προσκήνιο και 
κυρίως εφόσον συνεχίζεται η κρίση της επαναστατικής ηγεσίας, δηλαδή εφόσον 
τα αιτήµατα του Μεταβατικού Προγράµµατος δεν τίθενται στις χώρες που πρέπει 
και ενδιάµεσα προγραµµατικά αιτήµατα δεν τίθενται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ µε 
σκοπό το γεφύρωµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης (αναγκαστικά προσωρινής) µε τα 
αιτήµατα του «Μεταβατικού Προγράµµατος» της 4ης ∆ιεθνούς.  
 
Από πολλές απόψεις θα πρέπει να έγινε σαφές ότι ο «παµπλικός ρεβιζιονισµός» 
δεν είχε, στην πραγµατικότητα, ν’ αντιµετωπίσει πολλά «νέα ζητήµατα» µετά τον 
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Με τον όρο «παµπλικός ρεβιζιονισµός» πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο ότι δεν αναφερόµαστε αποκλειστικά και µόνο στον Πάµπλο ή Μιχ. Ρά-
πτη. Ο Έρνεστ Μαντέλ, ηγετικό στέλεχος για µεγάλο διάστηµα της Ενιαίας Γραµ-
µατείας της 4ης ∆ιεθνούς, έπεσε στα ίδια σφάλµατα µε τον Πάµπλο. Φυσικά, οι 
απόψεις σχετικά µε τους ρόλους τους δεν µπορεί παρά να είναι διαφορετικές. Για 
τον Έρνεστ Μαντέλ, το έργο του «Ύστερος Καπιταλισµός» (“Late Capitalism”, 
1981, εκδ. “Gutenberg” και «Εργατική Πάλη», Σεπτ. 2004) είναι ίσως το έργο 
ζωής και το αριστούργηµά του. Σύµφωνα µε τον πρόλογο της «Εργατικής Πά-
λης» (του Ηρακλή Χριστοφορίδη):  
 
«Ο «Ύστερος Καπιταλισµός» γράφτηκε το 1970-72 λίγο πριν την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση του 1973-74 που αποτέλεσε το ορόσηµο για τη µεταστροφή του µακρού κύµατος α-
νάπτυξης στο µακρύ κύµα κάµψης. Σήµερα το να διαπιστώσει κανείς ότι µετά το 1973 το 
καπιταλιστικό σύστηµα έχει εισέλθει σε µια περίοδο κρίσης αποτελεί µια κοινοτυπία. Την ε-
ποχή όµως εκείνη δεν υπήρχε ούτε ένας οικονοµολόγος πέρα από τον Μαντέλ που να πι-
στεύει, και πολύ περισσότερο να αποδεικνύει, ότι το µεταπολεµικό παγκόσµιο καπιταλιστι-
κό σύστηµα δεν έχει κατορθώσει να εξαφανίσει τις βασικές αντιφάσεις του. Αντίθετα, όλοι 
οι µαρξιστές και αστοί οικονοµολόγοι θεωρούσαν ότι ο καπιταλισµός µε την εµφάνιση των 
πολυεθνικών και κυρίως µε τις κρατικές παρεµβάσεις στην οικονοµία είχε αµβλύνει τις α-
ντιφάσεις που τον διαπερνούν, τουλάχιστον στις ιµπεριαλιστικές χώρες. Η πολιτική συνέ-
πεια αυτής της άποψης ήταν η πεποίθηση για την ενσωµάτωση της εργατικής τάξης στον 
καπιταλισµό και συνεπώς ότι  η σοσιαλιστική επανάσταση ήταν αδύνατη στις ιµπεριαλιστι-
κές χώρες.» 
 
Αντίθετα ήταν ο Πάµπλο και ο Μαντέλ που µε βάση τον «ύστερο καπιταλισµό» 
κατέληξαν σε µια λογική ενσωµάτωσης της εργατικής τάξης, πολύ πριν αυτή η 
δυνατότητα εµφανισθεί καν, σαν συνέπεια για παράδειγµα της ΕΣΣ∆. Οι πολυε-
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θνικές και οι κρατικές παρεµβάσεις δεν ανησύχησαν ποτέ κανέναν µαρξιστή, ού-
τε οδήγησαν κανέναν επαναστάτη να πιστέψει ότι «η σοσιαλιστική επανάσταση ήταν 
αδύνατη στις ιµπεριαλιστικές χώρες». Αυτό που έπεισε ορισµένους επαναστάτες να 
το πιστέψουν ήταν ο Πάµπλο και ο Μαντέλ! Γι’ αυτούς «ύστερος καπιταλισµός» 
(ή σε πιο ακριβή µετάφραση, «ο καπιταλισµός στα τελευταία του») δεν είναι ο 
ιµπεριαλισµός του Λένιν, που ονοµάζουν «κλασικό ιµπεριαλισµό» αλλά ένας ι-
µπεριαλισµός «νέου τύπου», ή «ύστερος» ή «στα τελευταία του» κοκ.  
 
Ο τρόπος ονοµασίας δεν είναι σηµαντικός. Σηµαντικά είναι τα πολιτικά συµπε-
ράσµατα από τη δράση των Πάµπλο και Μαντέλ. Χωρίς αυτά δεν µπορεί κανείς 
να κατανοήσει πραγµατικά το έργο του Μαντέλ «Ύστερος Καπιταλισµός», και το 
γεγονός ότι ο Μαντέλ επί της ουσίας δεν ξέφυγε ποτέ από τη γραµµή του «πα-
µπλικού ρεβιζιονισµού».  
 
Με την έννοια αυτή, τα τµήµατα της Ενιαίας Γραµµατείας της 4ης ∆ιεθνούς δεν 
ξέφυγαν ποτέ και τα ίδια από τη γραµµή του «παµπλικού ρεβιζιονισµού» και δεν 
µπορούµε σήµερα να πάρουµε τις αναλύσεις τους στα σοβαρά: όχι γιατί είναι 
καταφρονητέες (το αντίθετο µάλιστα) αλλά ακριβώς γιατί είναι στα πλαίσια µιας 
ευρύτερης και γενικότερης «µετωπικής» λογικής που ξεκινά από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’40, όπως υποθέσαµε, και καταλήγει de facto σε παράδοση άνευ 
όρων της εργατικής τάξης και των συµµάχων της στο παγκόσµιο κεφάλαιο, όπως 
αναλύσαµε διεξοδικά στα προηγούµενα.  



 - 90 -

 
13. Ο ρόλος της 4ης ∆ιεθνούς 
 
Η ενότητα των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς είναι το πρωταρχικό καθήκον. Η πο-
λυδιάσπαση της ∆ιεθνούς δεν ωφελεί το εργατικό κίνηµα και την υπόθεση του 
επαναστατικού Μαρξισµού στην εποχή µας. Θα λέγαµε ότι η ενότητα των δυνά-
µεων της ∆ιεθνούς είναι το πρωταρχικό καθήκον και το πρωταρχικό ζητούµενο 
πέρα κι’ έξω από κάθε είδους διαφωνίες, στη βάση του Μεταβατικού Προγράµµα-
τος του 1938. Αν είναι εφικτή η ύπαρξη τροτσκιστικών και σταλινικών κοµµάτων 
στο ίδιο µετωπικό σχήµα, η συνύπαρξη όλων των τροτσκιστικών οργανώσεων 
σε µια ενιαία 4η ∆ιεθνή θα έπρεπε να είναι περισσότερο από δυνατή, µε επιτρε-
πτές τις τάσεις, τις ενστάσεις και τις διαφωνίες. Αλλά οι δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς 
πρέπει να ενοποιηθούν και να βρουν µια ενιαία έκφραση η οποία να έχει σαν α-
φετηρία το Μεταβατικό Πρόγραµµα. Μια τέτοια πρόταση φαίνεται ίσως τετριµµέ-
νη. Έχουν υπάρξει τόσες «τριβές» τα τελευταία 70 χρόνια που ορισµένα ουσια-
στικά ζητήµατα φαίνονται να είναι τετριµµένα, ενώ άλλα πραγµατικά τετριµµένα 
ζητήµατα φαντάζουν σαν ζητήµατα περιεχοµένου. 
 
Για παράδειγµα το ζήτηµα του «παµπλικού ρεβιζιονισµού» είναι ένα αντικείµενο 
πάνω στο οποίο τα περισσότερα τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς έχουν δώσει σηµαντι-
κούς θεωρητικούς και οργανωτικούς αγώνες. Παρόλα αυτά, το βασικό µας ζήτη-
µα, «η περιθωριοποίηση της Αριστεράς και ειδικά των επαναστατικών κοµµάτων 
και οργανώσεων» έχει ακόµη και σήµερα άµεση σχέση µε τον «Παµπλικό Ρεβιζι-
ονισµό». Με τα εισαγωγικά, δεν εννοούµε να ελαχιστοποιήσουµε το φαινόµενο, 
ίσα - ίσα που είναι αδύνατον κανείς να το µεγιστοποιήσει σήµερα, παρόλο που 
αυτό φαίνεται εντελώς παράδοξο. Ωστόσο, ο µόνος λόγος για τον οποίο φαίνεται 
παράδοξο, είναι ακριβώς επειδή συνόδευε την 4η ∆ιεθνή και την ηγεσία της σε 
όλη τη διάρκεια του πολέµου από το 1940 και µέχρι τα µέσα του ’70 (οπότε α-
πλώς βρέθηκαν νέες αφορµές για εφαρµογές του «παµπλικού ρεβιζιονισµού» και 
νέα «προοδευτικά καθεστώτα»).  
 
Ασφαλώς, πολλές πολιτικές επιλογές διάφορων τµηµάτων της 4ης ∆ιεθνούς υ-
πήρξαν λαθεµένες. ∆εν είναι σκοπός µας εδώ να τις απαριθµήσουµε και να τις 
κρίνουµε. Ωστόσο απέναντι στον «παµπλικό ρεβιζιονισµό» η 4η ∆ιεθνής είναι α-
διαµφισβήτητο ότι έχει δώσει επιτυχείς θεωρητικούς και οργανωτικούς αγώνες. 
Όσο κι’ αν φαίνεται τετριµµένο, πιστεύουµε ότι αναδροµικά οι οργανώσεις της 4ης 

∆ιεθνούς µπορούν να µάθουν πολλά πράγµατα από την πάλη ενάντια στον 
«παµπλικό ρεβιζιονισµό» και όλες του τις εκδηλώσεις µέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ’70.  
 
Το πραγµατικό ζήτηµα δεν είναι βέβαια ιστοριογραφικό. ∆εν αναφερόµαστε στον 
«παµπλικό ρεβιζιονισµό» στα 2010 για να γίνουµε γραφικοί χρησιµοποιώντας 
έναν όρο που έχει καταργηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ούτε γράψαµε 
αυτές τις γραµµές για να υποδείξουµε σε κάποιον τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να 
κάνει. Οι οργανώσεις της αριστεράς και ειδικά της 4ης ∆ιεθνούς έχουν επαρκή 
πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση και αρκετό έργο που τους επιτρέπει δίκαια 
να φέρουν τον τίτλο της οργάνωσης της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, µπο-
ρούν να φέρουν ακέραιη την ευθύνη για ότι κάνουν ή για ότι δεν κάνουν.  
 
Το πραγµατικό ζήτηµα είναι η ενότητα της 4ης ∆ιεθνούς. ∆εν είναι σαφές αν η ενό-
τητα αυτή είναι ευκολότερο να πραγµατοποιηθεί πρώτα σε εθνικό ή πρώτα σε 
διεθνές επίπεδο. Ενδεχοµένως, θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσει µια προσπάθεια 
ενοποίησης σε διεθνές επίπεδο, να εξετάσει τα βασικά ζητήµατα (µε την αυτονό-
ητη, δηµοκρατική συµµετοχή των εθνικών τµηµάτων) και να χωριστούν τα ζητή-
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µατα διαφορών σε ταχτικά, στρατηγικά, και ίσως ιδεολογικά. Λέγοντας ότι το 
πραγµατικό ζήτηµα είναι η ενότητα της 4ης ∆ιεθνούς, εννοούµε ότι δεν πρόκειται 
να υπάρξει µια ενότητα ταχτική ή στρατηγική στη βάση του προγράµµατος της 
σοσιαλιστικής επανάστασης και του Μεταβατικού Προγράµµατος, διαφορετική 
από την ενότητα της 4ης ∆ιεθνούς, ορισµένης σαν το Παγκόσµιο Κόµµα της Σοσι-
αλιστικής Επανάστασης. Αν δεν υποχωρούµε από τη θέση αυτή, τότε δεν επι-
τρέπεται να υποχωρήσουµε και  από τη θέση της ενότητας της 4ης ∆ιεθνούς. 
 
Είναι ξεκάθαρο ότι διαφορετικά τµήµατα της ∆ιεθνούς έχουν πολύ διαφορετικές 
αντιλήψεις. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα, ένα τµήµα θεωρεί αναγκαιότητα «την 
οικοδόµηση της ενότητας ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ ενάντια στην ολοµέτωπη επίθεση του κεφαλαίου, 
παρά την υστερική εναντίωση της σταλινικής ηγεσίας του ΚΚΕ, αλλά και την υποτίµηση 
αυτής της ζωτικής υπόθεσης από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ» (∆ΕΑ, 23/1/2010) και τη 
συµµετοχή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα τµήµατα όπως η ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος συµµετέ-
χουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και έχουν τις δικές τους οργανωτικές προτάσεις (πχ. Θέ-
σεις ΟΚ∆Ε-Σπάρτακος, «Πολιτική Εισήγηση για την Συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ», 
27-28/3/2010).  
  
Η ΟΚ∆Ε στο φύλο 341 της «Εργατικής Πάλης» (10/4/2010) προτείνει «διαγραφή 
του χρέους», και υπάρχει ένα ενδιαφέρον κείµενο µε τίτλο «Αγώνας ∆ιαρκείας» 
(16/4/2010) στο οποίο τονίζει:  
 
«Η συγκεκριµένη κυβέρνηση προεκλογικά µε µεγάλα ψέµατα υφάρπαξε την ψήφο του ελ-
ληνικού λαού, µετεκλογικά άρχισε µια επίθεση απίστευτης σκληρότητας ενάντια στους ερ-
γαζόµενους, που καταστρέφει τις ζωές µας και την οικονοµία-που παρά τους ψεύτικους 
ισχυρισµούς της- την βυθίζει σε ύφεση χωρίς επιστροφή. Η πραγµατικότητα είναι τελείως 
διαφορετική από την εικόνα που επιχειρεί να πλασάρει η κυβέρνηση. Έτσι µε βάση τον 
προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα Σταθερότητας τα δάνεια που πρόκειται να πάρει το ελ-
ληνικό κράτος το 2010 είναι 55 δις. Με τα σηµερινά υπέρογκα επιτόκια για τα παραπάνω 
δάνεια θα πληρωθούν επιπλέον 13 δις ευρώ τόκοι (σε σχέση µε τα επιτόκια του 2009), δη-
λαδή ότι υπολογίζει να “ µαζέψει” η κυβέρνηση µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και τα 
µέτρα σοκ του 2010». 
 
Σε Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΕΕΚ διαβάζουµε τον παραλογισµό ότι «ο λαός 
πρέπει µόνος του, µε τους αγώνες του και την αυτο-οργάνωση της µαζικής πάλης του, µε 
ένα πρόγραµµα σοσιαλιστικής διεξόδου από την κρίση να σωθεί από τους «σωτήρες» του 
». Σύµφωνα µε τη ∆ΕΑ: 
 
 «[ τ]α µέτρα της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ οδηγούν σε µια πρωτοφανή µεταφορά εισοδήµατος 
από τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους προς τις επιχειρήσεις και τα κρατικά τα-
µεία. Ως άλλοθι γι’ αυτήν την επίθεση ο Γ. Παπανδρέου επικαλείται την ανάγκη να συγκε-
ντρώσει 5 δισ. ευρώ για να µειώσει το έλλειµµα κατά 4% µέσα στο χρόνο. Το επιχείρηµα 
είναι διάτρητο. Η κυβέρνηση δεν παίρνει, ούτε καν συζητά, οποιοδήποτε µέτρο έστω για 
τήρηση ακόµα και των νόµιµων υποχρεώσεων των βιοµηχάνων και των τραπεζιτών:  
 
» Η φοροδιαφυγή, η παρακράτηση του ΦΠΑ, η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροκλοπή απου-
σιάζουν εντυπωσιακά από τη δηµόσια συζήτηση και από την κυβερνητική πολιτική. ∆εν 
συζητά καν την µείωση των εξοπλισµών, φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την 
αύξηση της φορολογίας στις τράπεζες και τις µεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι τα µέτρα αυτά είναι µόνο η πρώτη δόση. Ακολουθεί το φορολογικό, η αντιµεταρρύθµιση 
του ασφαλιστικού και η δεύτερη δόση «δραστικών αντιµεταρρυθµίσεων» που ήδη εξήγγειλε 
ο Όλι Ρεν για τον ερχόµενο Μάιο»  (14/4/2010). 
 
Οπωσδήποτε, από ταχτική άποψη, η πολιτική του «ενιαίου µετώπου» είναι σω-
στή και επιβεβληµένη, πράγµα που στο παρελθόν οδήγησε σε σχήµατα όπως το 
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ΜΕΡΑ, το ΕΝΑΝΤΙΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Τέτοια σχήµατα µας δείχνουν ότι η κα-
ταρχήν ενότητα στη δράση της Επαναστατικής Αριστεράς είναι εφικτή. Οι λόγοι 
για την αδράνεια των σχηµάτων ή τη διάλυσή τους, πρέπει φυσικά ν’ αναλυθούν 
διεξοδικά. Για παράδειγµα, η Συνέλευση του Σπόρτινγκ που οδήγησε τελικά στη 
συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έγινε πάνω σε βάσεις που θα µπορούσε κανείς εκ 
των προτέρων να θεωρήσει κεντριστικές, πάνω σε ταχτικές ή ακόµα χειρότερα 
σε προγραµµατικές βάσεις. Η εκτίµησή µας είναι πως σε µεγάλο βαθµό τέτοιες 
εξελίξεις έχουν να κάνουν α) µε την περιθωριοποίηση της Αριστεράς και ειδικά 
των επαναστατικών κοµµάτων και οργανώσεων, β) την αγωνία τους να εκφρά-
σουν προγραµµατικές αρχές και ταχτικές αρχές µέσα στα πλαίσια αυτά, γ) της 
δυνατότητας των τάσεων που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δ) της επί µακρόν αποµόνω-
σης της επαναστατικής αριστεράς από το µαζικό και συνδικαλιστικό κίνηµα. 
 
Στα πλαίσια της εκτίµησης αυτής πιστεύουµε ότι µια καταρχήν συζήτηση µε στό-
χο την ενότητα των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς και των συµµάχων της είναι πε-
ρισσότερο από εφικτή σήµερα. Είναι δεδοµένο ότι ανεξάρτητα από την πολιτική 
των επιµέρους συνιστωσών, η  ενότητα των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς στην Ελ-
λάδα (στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό) θα λειτουργήσει θετικά τόσο για την ελ-
ληνική επαναστατική αριστερά όσο και για την ενότητα της 4ης ∆ιεθνούς σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Η 4η ∆ιεθνής µπορεί να λειτουργήσει σαν Παγκόσµιο Κόµµα 
της Σοσιαλιστικής Επανάστασης µόνο στη βάση της ενότητας όλων της των δυ-
νάµεων και µόνο αν ενσωµατώσει και προβάλει εκ νέου το Μαρξιστικό πρόγραµ-
µα στην εποχή µας. 
 
 Το πρόγραµµα είναι, χωρίς αµφιβολία, το Μεταβατικό Πρόγραµµα. Πάνω απ’ 
όλα είναι η δηµοκρατία και η πειθαρχία του κόµµατος. Με όλες τις ιδεολογικές 
απόψεις, τάσεις και γνώµες ανοιχτές, το Μπολσεβίκικο κόµµα οργάνωσε στις τά-
ξεις του την πρωτοπορία της εργατικής τάξης της Ρωσίας και αναδείχθηκε στην 
ηγεσία της Οχτωβριανής επανάστασης. Η 4η ∆ιεθνής είναι το µόνο εργατικό κόµ-
µα στον κόσµο που έχει σαν στόχο του την παγκόσµια επανάσταση, την ολοκλή-
ρωση του έργου που ξεκίνησε το Μπολσεβίκικο κόµµα, κάτω από την ηγεσία του 
Λένιν και του Τρότσκυ.  
 
Φυσικά οι επιµέρους διαφορές υπήρχαν πάντοτε. Υπήρξε ακόµη και το καρκίνω-
µα του «παµπλικού ρεβιζιονισµού». Στη σηµερινή εποχή, πιστεύουµε ότι µια συ-
ζήτηση µε στόχο την ενότητα όλων των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς και των συµ-
µάχων της είναι εφικτή και το έδαφος είναι γόνιµο, παρόλη την περιθωριοποίηση 
της αριστεράς και ειδικά των επαναστατικών οργανώσεων και µάλιστα σε πείσµα 
της πολιτικής και ιδεολογικής αυτής περιθωριοποίησης, µε στόχο να ξεπερασθεί.  
 
Θα πρέπει να είµαστε σαφείς. Ήδη από τον καιρό της Γ’ ∆ιεθνούς, η επανάσταση 
δεν µπορούσε να είναι παρά παγκόσµια επανάσταση και η οργάνωση της πα-
γκόσµιας πρωτοπορίας της εργατικής τάξης και των συµµάχων της δεν θα µπο-
ρούσε παρά να πραγµατοποιηθεί από ένα ∆ιεθνές Κόµµα. Μετά τη διάλυση της 
Γ’ ∆ιεθνούς από τον Στάλιν, το 1943, ήδη από το 1938 µόνο η 4η ∆ιεθνής παρέ-
µεινε ιδεολογικά και πολιτικά συνεπής στην Οχτωβριανή επανάσταση και τη θε-
ωρητική παράδοση των Μαρξ και Λένιν. Το πρόγραµµα της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης στη σύγχρονη εποχή διατηρείται µόνο στο Μεταβατικό Πρόγραµµα της 
4ης ∆ιεθνούς, και αυτό πρέπει και µπορεί να αποτελέσει την αντικειµενική βάση 
για την ενότητα των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς σε παγκόσµιο επίπεδο.  
 
Πριν ακόµη την επίσηµη ίδρυση της 4ης ∆ιεθνούς το 1938, ο Τρότσκυ έγραφε το 
1935:  
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«The new parties and the new International must be built upon a new foundation: that is 
the key with which to solve all other tasks. The tempo and the time of the new revolution-
ary construction and its consummation depend, obviously, upon the general course of the 
class struggle, the future victories and defeats of the proletariat. Marxists, however, are 
not fatalists. They do not unload upon the historical process those very tasks which the 
historical process has posed before them.  
 
» The initiative of a conscious minority, a scientific program, bold and ceaseless agita-
tion in the name of clearly formulated aims, merciless criticism of all ambiguity those are 
some of the most important factors for the victory of the proletariat. Without a fused and 
steeled revolutionary party a socialist revolution is inconceivable. The conditions are 
difficult; the obstacles are great; the tasks are colossal; but there is no reason whatever 
to become pessimistic or to lose courage. Despite all the defeats of the proletariat, the 
position of the class enemy remains a hopeless one. Capitalism is doomed. Only in the 
socialist revolution is there salvation for mankind» (L. Trotsky, 1935, “Open Letter for 
the Fourth International”).  
 
O Τρότσκυ είχε επίσης σαφή επίγνωση της διαλεκτικής της ιστορίας και του ιδιαί-
τερου βάρους που έχει µια ∆ιεθνής στη λογική της ιστορίας: 
 
«The very sequence of the Internationals has its own internal logic, which coincides with 
the historic rise of the proletariat. The First International advanced the scientific pro-
gram of the proletarian revolution, but it fell because it lacked a mass base. The Second 
International dragged from the darkness, educated, and mobilized millions of workers, 
but in the decisive hour it found itself betrayed by the parliamentary and the trade union 
bureaucracy corrupted by rising capitalism. The Third International set for the first time 
the example of the victorious proletarian revolution, but it found itself ground between 
the millstones of the bureaucracy in the isolated Soviet state and the reformist bureau-
cracy of the West. 
 
» Today, under the conditions of decisive capitalist collapse, the Fourth International, 
standing upon the shoulders of its predecessors, enriched by the experience of their vic-
tories and defeats, will mobilize the toilers of the Occident and the Orient for the victori-
ous assault upon the strongholds of world capital» (L. Trotsky, 1935, “Open Letter for 
the Fourth International”).  
 
Στην εποχή της κατάρρευσης του καπιταλισµού, που είναι η δική µας εποχή, εί-
ναι που ο Τρότσκυ στα 1935 ζητά την ίδρυση µιας νέας ∆ιεθνούς. Το πραγµατικό 
αίτηµα της 4ης ∆ιεθνούς ήταν και εξακολουθεί να είναι η οικοδόµηση του σοσιαλι-
σµού σε παγκόσµιο επίπεδο, χρησιµοποιώντας όλες τις δυνάµεις της ανθρωπό-
τητας. Η νέα ∆ιεθνής, δεν πρέπει να κάνει κανένα από τα λάθη των προηγούµε-
νων. Η Α’ ∆ιεθνής δεν είχε µια βάση στις µάζες. Η Β’ προδόθηκε από τις κοινο-
βουλευτικές και συνδικαλιστικές αυταπάτες ενώ :  
 
«Η Τρίτη ∆ιεθνής έθεσε για πρώτη φορά το παράδειγµα µιας νικηφόρας προλε-
ταριακής επανάστασης, αλλά παγιδεύτηκε ανάµεσα στις Συµπληγάδες της γρα-
φειοκρατίας στο αποµονωµένο Σοβιετικό κράτος και τη ρεφορµιστική γραφειοκρα-
τία της ∆ύσης».  
 
Θα πρέπει να είµαστε σαφείς και σε σχέση µε ένα άλλο ζήτηµα. Οι απόψεις που 
εκφράζουµε σήµερα και των οποίων διεκδικούµε την πατρότητα, πιθανότατα εκ-
φράστηκαν πριν από µας µέσα στο Μπολσεβίκικο κόµµα, στη διάρκεια της Ο-
χτωβριανής επανάστασης και µέσα στα Σοβιέτ, δηλ. τα Εργατικά Συµβούλια. 
Παρόµοιες απόψεις µπορεί να εκφράστηκαν στις Αγροτικές Κοµµούνες ή στις 
εφηµερίδες τοίχου στη διάρκεια της Κινέζικης Πολιτιστικής Επανάστασης.  
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Οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι γνώµες, οι ταχτικές, δεν µπορούν παρά να υπάρ-
ξουν κατά δισεκατοµµύρια, ειδικά στη σύγχρονη εποχή του ∆ιαδικτύου. Σ’ αυτή 
τη «Σύγχρονη Εποχή του ∆ιαδικτύου» δεν θα µπορούσε άραγε να υπάρξει ένα 
όργανο της 4ης ∆ιεθνούς, µε όλες τις τάσεις και κατευθύνσεις της; Αλλά µε µια 
βασική γραµµή, εκείνη του Μεταβατικού Προγράµµατος, τόσο σε παγκόσµιο όσο 
και εξειδικευµένα σε εθνικό επίπεδο. 
 
Οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι γνώµες, οι ταχτικές, µπορούν να συνυπάρξουν και 
πάλι σε µια ενιαία Τέταρτη ∆ιεθνή, το Παγκόσµιο Κόµµα της Σοσιαλιστικής Επα-
νάστασης, µ’ εκείνες τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και της απελευθέρω-
σης της εργατικής τάξης στην εποχή µας.  Η 4η ∆ιεθνής δεν φιλοδοξεί να φυλακί-
σει, να καταστείλει ή να περιθωριοποιήσει απόψεις. Στα πλαίσια της οι απόψεις 
εκφράζονταν πάντα ελεύθερα. Ο ίδιος ο Λ. Τρότσκυ απάντησε δηµόσια σε καίρια 
ζητήµατα όπως εκείνα που εκφράστηκαν σε σχέση µε τη φύση της ΕΣΣ∆ και τον 
κρατικό καπιταλισµό στην «Υπεράσπιση του Μαρξισµού». Αν και η 4η ∆ιεθνής 
ιδρύθηκε το 1938, ήδη ο Τρότσκυ έγραφε το 1935: 
 
«We call upon all parties, organizations, factions, both within the old parties and within 
the trade unions, all revolutionary working class associations and groupings who are in 
agreement with us upon the fundamental principles and upon the great task we have 
posed – the preparation for and building of the Fourth International – to send us their 
signatures to the present Open Letter, together with any proposal or criticisms they may 
have. Individual comrades who have not been connected with our work up to now, if they 
seriously intend to henceforth join the common ranks, should get in touch with us» (L. 
Trotsky, “Open Letter for the Fourth International”, 1935).  
 
Η ίδρυση της 4η ∆ιεθνούς δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός και ήταν πάνω απ’ όλα 
ένα κάλεσµα προς τη διεθνή εργατική τάξη και (στα 1938 µε την ίδρυσή της) η 
προσφορά ενός ανεκτίµητου εργαλείου για σκέψη, επεξεργασία και δοκιµή στην 
πράξη, του Μεταβατικού Προγράµµατος. Όπως κάθε εργαλείο, έτσι και το Μετα-
βατικό Πρόγραµµα δεν υπήρξε ποτέ ολοκληρωµένο, εξειδικευµένο, αφηρηµένο, 
υπεριστορικό ή δογµατικό κείµενο. Ποτέ οι τροτσκιστές, όσοι τουλάχιστον έπαιρ-
ναν στα σοβαρά αυτό τον χαρακτηρισµό, δεν θεώρησαν το Μεταβατικό Πρό-
γραµµα τελειωµένο και οριστικό. Το Μεταβατικό Πρόγραµµα είναι ένα εργαλείο 
για δράση από τη µεριά του επαναστατικού κόµµατος αλλά και ένα εργαλείο για 
τη µετάβαση στον σοσιαλισµό πάνω απ’ όλα. Αν η εργατική τάξη δεν εκπαιδευθεί 
στο Μεταβατικό Πρόγραµµα, τότε το επαναστατικό κόµµα θα έχει µείνει χωρίς το 
πιο αποφασιστικό του εργαλείο στην πάλη για την οργάνωση της πρωτοπορίας 
και τη σοσιαλιστική ανατροπή του καπιταλισµού. 
 
Η ίδρυση της 4η ∆ιεθνούς υπήρξε ένα ιστορικό γεγονός για απλούς λόγους, τους 
οποίους το επαναστατικό µαρξιστικό κίνηµα φαίνεται να ξεχνά. Η ίδια η 4η ∆ιε-
θνής, υπήρξε ασυµβίβαστη τόσο µε την αστική τάξη όσο και τη σταλινική 
γραφειοκρατία. Για τον Τρότσκυ, η αντιδραστικότητα της µιας ήταν η ίδια µε την 
αντιδραστικότητα της άλλης και καµιά παραχώρηση δεν µπορούσε να γίνει εκα-
τέρωθεν. Το ίδιο ισχύει για α) την υπό διαµόρφωση αστική τάξη που ηγήθηκε στα 
διάφορα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα, και β) τα εθνικιστικά καθεστώτα τύπου 
Τσάβεζ στη Βενεζουέλα, Λούλα στη Βραζιλία, Μοράλες στη Βολιβία, Σαντινίστας 
στη Νικαράγουα κλπ.  Αυτά τα εθνικιστικά καθεστώτα, ορισµένες δυνάµεις της 
αριστεράς τα χαρακτήρισαν «προοδευτικά» σύµφωνα µε τα ειωθότα (ΚΚΕ, και 
ΣΥΡΙΖΑ).  
 
Ορισµένα τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς βιάστηκαν να τα χαρακτηρίσουν ως «βονα-
παρτιστικά» (όπως η «Εργατική Εξουσία») και άλλα τµήµατα της 4ης ∆ιεθνούς 
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συµπλέουν ήδη µαζί τους. Για µας τέτοια καθεστώτα είναι απλά εθνικιστικά και 
δεν περιµένουµε απ’ αυτά τίποτε λιγότερο από τα καθιερωµένα της ιστορικής 
εµπειρίας. Ωστόσο, δεν πιστεύουµε ότι τέτοιες εκτιµήσεις, διαφωνίες ή ακόµη και 
διαφορετικές πρακτικές είναι αρκετές για να εµποδίσουν την ενότητα της 4η ∆ιε-
θνούς.  
 
Πιστεύουµε ότι οι «φιλολογικές διενέξεις» δεν έχουν πραγµατικό νόηµα αν δεν 
έχουν πραγµατική βάση. Για παράδειγµα, οι επαναστάτες µαρξιστές µπορούν να 
φιλονικούν όσο θέλουν για τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν (1979) ή την 
εξέγερση στην Κιργιζία της Κεντρικής Ασίας, τουλάχιστον φαινοµενικά. Οι «θέ-
σεις» µας ενώ αποτελούν πάντα µια ενδιαφέρουσα εφαρµογή του Μαρξισµού 
στην εποχή µας, χωρίς µια πραγµατική βάση στην Κιργιζία ή το Αφγανιστάν, δεν 
επιβεβαιώνονται εµπειρικά παρά µόνο στο επίπεδο των συλλογισµών και των 
υποθέσεων. Πχ η Τζίνα Παλαιολόγου καταλήγει στα εξής σε άρθρο της σχετικά 
µε την Κιργιζία:  
 
«Μπροστά στην απειλή της αντεπανάστασης, η κυβέρνηση έχει χρέος να αντιπαρατάξει τον 
ένοπλο λαό και την εργατική εξουσία. Ο λαός του Κιργιστάν δεν θέλει άλλες υποσχέσεις. 
Αν η κυβέρνηση της αντιπολίτευσης ενδώσει στις πιέσεις, ο λαός θα την ξεπεράσει και θα 
την αντικαταστήσει. Το επαναστατικό παράδειγµα του Κιργιστάν µπορεί να γίνει σπίθα που 
θα ανάψει φωτιά σε όλον τον Καύκασο» (16/4/2010).  
 
∆ιαβάζουµε στο ίδιο ενδιαφέρον άρθρο τα εξής:  
 
«Με φόντο την αφύπνιση των µαζών και την πολιτικοοικονοµική κρίση του Κιργιστάν, το 
Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα της Roza Otunbaeva έγινε σηµείο αναφοράς. Στο παρελθόν το 
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα προέβαλλε ενάντια στα µέτρα, φιλολαϊκά αιτήµατα όπως, την 
εθνικοποίηση ιδιωτικών εργοστασίων, την αποφυλάκιση αντιφρονούντων, τη µείωση των 
τιµών κτλ. Προέβαλλε επίσης ως µορφή αντίδρασης και πάλης τα “kurultais” ( συµβούλια), 
που µετεξελίχθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα σε όργανα αυτό-οργάνωσης  της εργατικής 
τάξης, σε µια µορφή εµβρυακών σοβιέτ».  
 
∆εν έχουµε λόγο ν’ αµφισβητήσουµε τα όσα γράφονται, ειδικά αν «τα “kurultais” 
(συµβούλια), που µετεξελίχθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα σε όργανα αυτό-οργάνωσης  
της εργατικής τάξης, σε µια µορφή εµβρυακών σοβιέτ» αποτελούν πραγµατικά τη µορ-
φή αντίδρασης του λαού της Κιργιζίας στην απελπιστική κατάσταση που του έχει 
επιβληθεί µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και τα αιτήµατα του «Σοσιαλδηµοκρα-
τικού Κόµµατος» που φαίνονται µάλλον εθνικιστικά παρά «σοβιετικά». Τέτοια 
συµβούλια φαίνεται να συγκαλούνται σε καιρούς κρίσης και δυνητικά µπορούν ν’ 
αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες της κατάστασης χωρίς να έχουν κάποια 
σχέση µε «µορφή εµβρυακών σοβιέτ» (βλ. Asel Murzakulova, “Opposing Kurultais 
held in Kyrgyzstan”, Central-Asia Caucasus Institute, “Analyst”, 31/3/2010).  
 
Στο άρθρο αυτό διαβάζουµε: “The call for Kurultai is not a new phenomenon in Kyr-
gyzstan, president Akaev frequently called Kurultais during political and economic cri-
ses. The Kurultai is thus a rather functional instrument in Kyrgyzstan’s politics, the main 
purpose of which is the forum itself, rather than the result. The call for a Kurultai 
demonstrates both the lack of legitimacy for the parliament as a representative body and 
the inefficiency of the proportional electoral system under which the current parliament 
was formed. Obviously, the lack of communication between parliamentarians and local 
communities also contribute to the lack of legitimacy for the parliament” 
 
Η πραγµατική κατάσταση επιχειρείται να αναλυθεί από την ΙΜΤ («∆ιεθνής Μαρ-
ξιστική Τάση»): “It is very important not to allow the revolution simply to be side-
tracked onto the Russian-American conflict over the fate of the “Mana” air base used by 
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the USA for its operations in Afghanistan. The USA should get out of Kirgizia, of course, 
but Russia also should leave its bases. New Kirgizia does not need Russian and American 
puppets; it needs genuine people’s rule, with the workers in control of politics and the 
economy. And the only guarantee of the survival of the revolution is that it spreads to the 
whole of Central Asia and the CIS, and beyond” (του A. Petrov, Ρωσία, 9/4/2010, 
«Where to now with the kurultai movement in Kyrgyzstan?” “In Defense of Marx-
ism”).  
 
Αν πραγµατικά όπως είναι πολύ πιθανό, τέτοιες εξεγέρσεις στην Κεντρική Ασία 
δεν γίνονται παρά για τις στρατιωτικές βάσεις (ή τα πετρέλαια) του Καυκάσου, 
τότε οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν ασφαλώς να µοιράσουν αρκετά στην πρώην 
ΕΣΣ∆ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Με την έννοια αυτή, η ιµπεριαλιστική 
αναδιανοµή είναι ξανά στην ηµερήσια διάταξη και οι δυνάµεις της διεθνούς εργα-
τικής τάξης και της 4η ∆ιεθνούς οφείλουν να το λάβουν υπόψη τους στη «νέα ε-
ποχή». Οπωσδήποτε η πρώην ΕΣΣ∆ θ’ αποτελέσει έδαφος για ξαναµοίρασµα 
ανάµεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Από τη σκοπιά της 4ης ∆ιεθνούς, αυτό το βασι-
κό γεγονός δεν πρέπει να µας διαφεύγει εφόσον αποτελεί τον θεµελιώδη παρά-
γοντα διαµόρφωσης της «νέας τάξης». ∆εν πρέπει, ασφαλώς, να παραγνωρί-
σουµε τα κινήµατα όπως της Κιργιζίας, τα οποία σε κάποιο βαθµό διατηρούν τις 
σοβιετικές και συµβουλιακές παραδόσεις.  
 
Φυσικά, οι παράγοντες της «νέας τάξης» δεν µπορεί παρά να είναι αναπόφευκτα 
οι πλέον καθοριστικοί. Ενώ η εξέγερση των µαζών είναι αποφασιστικής σηµασί-
ας, οι µάζες βρίσκονται κάτω από την καθοδήγηση εθνικιστικών ηγεσιών που 
έχουν τους δικούς τους σκοπούς, µετά τη διάλυση της πρώην ΕΣΣ∆. Η διάλυση 
της Γιουγκοσλαβίας και της ΕΣΣ∆ δεν ακολουθούν εντελώς διαφορετικούς δρό-
µους, και αυτό το γεγονός χρειάζεται µεγάλη προσοχή από την εργατική τάξη.  
 
Η εργατική τάξη, οργανωµένη στην επαναστατική πρωτοπορία της, σήµερα πα-
ρά ποτέ, χρειάζεται ένα Παγκόσµιο Κόµµα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης και 
αυτό δε µπορεί παρά να είναι µια ενιαία 4η ∆ιεθνής, ενοποιηµένη µε βάση το Με-
ταβατικό Πρόγραµµα, που είναι επίκαιρο σήµερα παρά ποτέ. Η θεµελιώδης 
πρόβλεψη του Τρότσκυ και της 4ης ∆ιεθνούς ήταν σωστή: είτε η σοβιετική γρα-
φειοκρατία θα οδηγήσει την  ΕΣΣ∆ να οπισθοδροµήσει προς τον καπιταλισµό και 
να καταρρεύσει, είτε η εργατική τάξη θ’ αναλάβει το έργο της σοσιαλιστικής ανα-
γέννησης µέσω της πολιτικής της επανάστασης. Ασφαλώς η πρώτη επιλογή α-
ποδείχτηκε ιστορικά η εφικτή. Για την 4η ∆ιεθνή, το ερώτηµα (ίσως «φιλολογικό») 
είναι πότε ακριβώς πριν την διάλυση της ΕΣΣ∆ (στα 1991) η κάστα της σοβιετι-
κής γραφειοκρατίας µετατράπηκε σε «κυρίαρχη τάξη».  
 
Για την 4η ∆ιεθνή, το ερώτηµα δεν είχε ποτέ µια τέτοια διατύπωση και δεν ήταν 
καν να βάλει κανείς µια ετικέτα στη σταλινική γραφειοκρατία ή την ΕΣΣ∆. Η σοβι-
ετική γραφειοκρατία παρέµεινε τέτοια µέχρι το τέλος της το 1991, και επιβιώνει 
ακόµη και σήµερα στην αστική τάξη της ΕΣΣ∆ και των υπόλοιπων Λ∆. Η σοβιετι-
κή γραφειοκρατία δεν κατέρρευσε σε µια µέρα, και ασφαλώς δεν έλυσε ούτε τα 
οικονοµικά ούτε τα εθνικά προβλήµατα της ΕΣΣ∆, πάνω στα οποία ο αµερικάνι-
κος ιµπεριαλισµός µπορεί να «σπεκουλάρει» όπως στην βαλκανική περίπτωση 
της Γιουγκοσλαβίας. Στην περίπτωση της πρώην ΕΣΣ∆, τα γεωστρατηγικά και 
οικονοµικά συµφέροντα είναι αναµφισβήτητα πολύ µεγαλύτερα.  
 
Ήδη το 1935 ο Τρότσκυ έγραφε: 
 

“In a number of previous writings, we established the fact that despite its economic suc-
cesses, which were determined by the nationalization of the means of production, Soviet 
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society completely preserves a contradictory transitional character, and, measured by 
the inequality of living conditions and the privileges of the bureaucracy, it still stands 
much closer to the regime of capitalism than to future communism. At the same time, we 
established the fact that despite monstrous bureaucratic degeneration, the Soviet state 
still remains the historical instrument of the working class insofar as it assures the de-
velopment of economy and culture on the basis of nationalized means of production and, 
by virtue of this, prepares the conditions for a genuine emancipation of the toilers 
through the liquidation of the bureaucracy and of social inequality.” (L. Trotsky, “The 
workers’ state, Thermidor, and Bonapartism”, 1935).  

Η κοινωνία και το κράτος, σε µια µαρξιστική ανάλυση είναι πάντοτε διαφορετικά 
πράγµατα. Ενώ η κοινωνία της ΕΣΣ∆ είχε πάντοτε τεράστιες ανισότητες και έ-
µοιαζε µε τον καπιταλισµό, το κράτος παρέµενε ένα όργανο της ιστορίας σε ότι 
αφορά τις ανώτερες κοινωνικές σχέσεις που εγκαθίδρυσε (και εγγυήθηκε µε την 
εθνικοποίηση των µέσων παραγωγής) που θα οδηγήσουν τελικά στην κατάρ-
ρευση της γραφειοκρατίας, την κατάρρευση της κοινωνικής ανισότητας και την 
προετοιµασία των συνθηκών για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης.  

Ο Τρότσκυ, σαν µαρξιστής και διαλεκτικός, αντιλαµβανόταν ότι η εθνικοποίηση 
των µέσων παραγωγής µπορεί µεν να οδηγήσει την ΕΣΣ∆ στον δρόµο της ταχεί-
ας ανάπτυξης, όπως και έγινε, χωρίς όµως να περιορισθούν οι κοινωνικές ανισό-
τητες και εποµένως οι «καπιταλιστικές» πλευρές της σοβιετικής κοινωνίας. Το 
ζήτηµα ήταν, σε τελική ανάλυση πολιτικό όπως είναι σε κάθε περίπτωση. Είτε η 
πολιτική επανάσταση της εργατικής τάξης θα οδηγούσε την επανάσταση στο λο-
γικό της «τέρµα», είτε αντίθετα η γραφειοκρατία θα εκφύλιζε πλήρως την επανά-
σταση και θα την οδηγούσε στην καπιταλιστική παλινόρθωση, όπως και έγινε.  

Στη σηµερινή εποχή η «εθνικοποίηση των µέσων παραγωγής» δεν φαίνεται ν’ 
αποτελεί ένα ουσιαστικό µέτρο. Ωστόσο ήταν πάντοτε και εξακολουθεί ν’ αποτε-
λεί ένα αποφασιστικό «µέτρο». Ποια κυβέρνηση σήµερα ή πριν από 100 χρόνια 
(στην εποχή της Οχτωβριανής επανάστασης) θα προέβαινε σε «εθνικοποίηση 
των µέσων παραγωγής» ολόκληρης της εθνικής οικονοµίας και µάλιστα κάτω 
από εργατικό έλεγχο µε βάση τα «σοβιέτ», δηλαδή τα Συµβούλια των Εργαζοµέ-
νων; Αυτές ήταν οι αρχές και οι ανώτερες κοινωνικές σχέσεις που υπεράσπισε 
απαρέγκλιτα ο Τρότσκυ, και ασφαλώς αυτές ήταν και εξακολουθούν να είναι οι 
αρχές της 4ης ∆ιεθνούς.  

Είναι σαφές ότι η ενότητα των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς είναι το πρωταρχικό 
καθήκον, και η πολυδιάσπαση της ∆ιεθνούς δεν ωφελεί ούτε το εργατικό κίνηµα 
ούτε και την υπόθεση του επαναστατικού Μαρξισµού στην εποχή µας. Η διαπί-
στωση αυτή είναι µεν κοινότυπη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί πέρα από κάθε αµ-
φιβολία το ζητούµενο για τις δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς. Τα περισσότερα τµήµατα 
της ∆ιεθνούς, είναι βέβαιο πως θα επιµείνουν είτε στην ενότητα «µε βάση αρ-
χές», είτε στην ενότητα «µε βάση το κίνηµα». Προσεγγιστικά, αυτή είναι η σηµε-
ρινή κατάσταση. Κατά την άποψή µας, οι δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς εξακολου-
θούν ν’ αποτελούν τη µοναδική απάντηση στο ερώτηµα της κρίσης της επανα-
στατικής ηγεσίας στη σύγχρονη εποχή.  

Τα τµήµατα και οι δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς δεν έχουν πανοµοιότυπες αντιλή-
ψεις. Ωστόσο έχουν δοθεί πολύ σηµαντικές µάχες ενάντια στον «παµπλικό ρε-
βιζιονισµό» και τις ιδεολογικές του βάσεις και αφετηρίες: αυτό αποτελεί ακόµη και 
σήµερα, όπως είπαµε, ένα σηµαντικό σηµείο ενότητας των δυνάµεων της 4ης ∆ιε-
θνούς. Αυτό το σηµαντικό, κατά την άποψή µας, σηµείο είναι αρκετό για να απο-
τελέσει βάση της συζήτησης µε στόχο την ενότητα της 4ης ∆ιεθνούς και την ανα-
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διοργάνωσή της. Χωρίς να αγνοούµε τις ιδεολογικές διαφορές, είναι πεποίθησή 
µας πως αν λειτούργησαν άλλα µετωπικά σχήµατα, το Μεταβατικό Πρόγραµµα 
και η συζήτησή του µπορούν να λειτουργήσουν ενωτικά και για τις οργανώσεις 
της 4ης ∆ιεθνούς, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο χωρίς εξαίρεση. 

Η πολυδιάσπαση θεωρούµε πως είναι ένα φαινόµενο της ίδιας της κρίσης του 
παγκόσµιου καπιταλισµού και του πολυσύνθετου προτσές της περιθωριοποίη-
σης της αριστεράς. Προσπαθήσαµε ν’ αναλύσουµε τις περισσότερες ιστορικές, 
κοινωνικές και οικονοµικές συνιστώσες αυτού του προτσές και ν’ αναδείξουµε τις 
αντικειµενικές δυνατότητες που ανοίγονται σήµερα για µια ενιαία 4η ∆ιεθνή – το 
Παγκόσµιο Κόµµα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης.  

«Χωρίς εσωτερική δηµοκρατία, δεν υπάρχει επαναστατική διαπαιδαγώγηση. Χωρίς πει-
θαρχία, δεν υπάρχει επαναστατική δράση. Το εσωτερικό καθεστώς της Τέταρτης ∆ιεθνούς 
βασίζεται πάνω στις αρχές του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού: πλήρη ελευθερία στη 
συζήτηση, πλήρη ενότητα στη δράση. Η τωρινή κρίση του ανθρώπινου πολιτισµού είναι 
κρίση της προλεταριακής ηγεσίας. Οι προχωρηµένοι εργάτες, ενωµένοι στην Τέταρτη ∆ιε-
θνή, 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. Εργάτες –γυναίκες και άνδρες– όλων των χωρών: 
Ενταχτείτε κάτω από τη σηµαία της Τέταρτης ∆ιεθνούς! Είναι η σηµαία της νίκης σας που 
πλησιάζει!» 
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14. Η Εξουσία και τα Συµβούλια 

Για την επαναστατική αριστερά, το αποφασιστικό ζήτηµα είναι αν θα πρέπει να 
θέσει το Μεταβατικό Πρόγραµµα ή το λεγόµενο «µάξιµουµ πρόγραµµα» στο 
προσκήνιο. Ένα ενδιαφέρον άρθρο που πρέπει να δούµε µε µεγάλη προσοχή 
είναι εκείνο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου, «Οι συµβουλές του Λένιν και η κρίση 
του 2010» («Πριν», 18/4/2010). Στο άρθρο αυτό συγχέονται θέσεις, έννοιες και 
γενικές διατυπώσεις µε απίστευτο τρόπο. Που καταλήγει η ανάλυση αυτή; Κατα-
λήγει σ’ έναν πρωτοφανή ρεφορµισµό: 

«Το ΝΑΡ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν έγκαιρα διατυπώσει προγραµµατικές θέσεις για την α-
ντιµετώπιση της βαθιάς οικονοµικής κρίσης από τη σκοπιά των άµεσων και µακροπρόθε-
σµων εργατικών συµφερόντων. Η φιλοσοφία αυτών των θέσεων διαχωρίζεται από τις νεο-
κεϋνσιανές λογικές (…)  Εξίσου αποφασιστικά διαχωρίζεται από τον ιδεοληπτικό βολοντα-
ρισµό, που υπερπηδά το συσχετισµό δυνάµεων και τις άµεσες λαϊκές αγωνίες (π.χ. στην 
περίπτωση του ΚΚΕ, που θέτει ως άµεσο πολιτικό δίληµµα «αστική ή εργατική εξουσία») 
και χαράσσει µε γραφειοκρατικό υποκειµενισµό σκληρές διαχωριστικές γραµµές µε κριτή-
ριο όχι την οικοδόµηση ενός νικηφόρου, µαζικού κινήµατος, αλλά την «ιδεολογική αποκά-
λυψη» των άλλων αριστερών δυνάµεων». 

Το γεγονός ότι το ΚΚΕ «θέτει ως άµεσο πολιτικό δίληµµα «αστική ή εργατική εξουσί-
α»)» είναι αποκλειστικά στη φαντασία του συγγραφέα και δεν προκύπτει ούτε 
από την ταχτική, ούτε από την στρατηγική ούτε και από τις προγραµµατικές θέ-
σεις του ΚΚΕ. Εποµένως, ο συγγραφέας, προφανώς ψάχνει για µια «ρεαλιστική 
λύση» εφόσον το «ΝΑΡ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν έγκαιρα διατυπώσει προγραµµατικές 
θέσεις για την αντιµετώπιση της βαθιάς οικονοµικής κρίσης από τη σκοπιά των άµεσων 
και µακροπρόθεσµων εργατικών συµφερόντων».  

Εµείς συµφωνούµε µε τη «γενική λογική ενός άµεσου προγράµµατος εκτάκτου ανάγκης 
απέναντι στην κρίση[που] οφείλει να απαντά στις άµεσες αγωνίες πρωτίστως των εργατι-
κών και, στη συνέχεια, των µικροαστικών µαζών χωρίς αυθαίρετα ιδεολογικά «προαπαι-
τούµενα», ποντάροντας στη δυνατότητα να οδηγηθούν οι µάζες αυτές σε µια συνολική, α-
ντικαπιταλιστική λογική µέσα από την πείρα των ίδιων των αγώνων τους και τη διαλεκτική 
της κλιµάκωσης της ταξικής πάλης, όπου το ένα φέρνει το άλλο και ο κάθε κρίκος προετοι-
µάζει τον επόµενο». Με αυτό εννοούµε το «ενδιάµεσο πρόγραµµα» σε σύνδεση µε 
το Μεταβατικό Πρόγραµµα. Μόνο µια τέτοια σύνδεση µπορεί να έχει ένα υλικό 
αντίστοιχο σε µια «διαλεκτική κλιµάκωσης της ταξικής πάλης, όπου το ένα φέρνει το 
άλλο και ο κάθε κρίκος προετοιµάζει τον επόµενο». Ενδεχόµενα, διαφορετικοί συγ-
γραφείς να εννοούν διαφορετικά πράγµατα σε σχέση µ’ αυτή τη δυνατότητα, αλ-
λά η «διαλεκτική της κλιµάκωσης» δεν µπορεί παρά να είναι σε γενική συµφωνία µε 
την αντίληψη µιας «ηµερήσιας διάταξης» ή ενός «ενδιάµεσου προγράµµατος» σε 
διαλεκτική σύνδεση µε το Μεταβατικό Πρόγραµµα των διεκδικήσεων της εργατι-
κής τάξης.  

Στο άρθρο του Π. Παπακωνσταντίνου πραγµατοποιούνται απίθανες ερµηνείες 
και άλµατα σε σχέση µε όσα γράφει ο Λένιν στο «σύνολο των άρθρων και υλικών 
που περιέχονται στον Τόµο 34, στα Άπαντα (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή). Το σύνολο αυτών 
των κειµένων γράφτηκαν από τις 23 Ιουλίου µέχρι τις 6 Νοεµβρίου του 1917, δηλαδή από 
το αποτυχηµένο πραξικόπηµα του Κορνίλοφ µέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση».  

Αν διαβάσει κανείς αυτά τα κείµενα χωρίς µια λογική συνέχεια και ιδιαίτερα σε 
αποµόνωση από τις «Θέσεις του Απρίλη» (που γράφτηκαν στις αρχές του Απρί-
λη 1917) δεν πρόκειται να έχει καταλάβει τίποτα από την ταχτική και την στρατη-
γική του Λένιν στην Οχτωβριανή επανάσταση, και τον ρόλο των εργατικών συµ-
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βουλίων (σοβιέτ). Όπως είναι γνωστό, τον Φλεβάρη 1917 ξέσπασε στη Ρωσία η 
επανάσταση που ανάτρεψε τον τσάρο και έδωσε την εξουσία στην αστική τάξη. 
Η επανάσταση βρήκε τον Λένιν στην Ελβετία. Μετά από εξορία πολλών ετών 
είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στη Ρωσία στις αρχές του Απρίλη.  

Ήδη από την πρώτη στιγµή ο Λένιν κάνει ξεκάθαρη την ακόλουθη θέση: «Στο ζή-
τηµα του πολέµου, που για τη Ρωσία διαρκεί ακόµα και υπό τη νέα κυβέρνηση Λβωφ και 
Σία λόγω του καπιταλιστικού χαρακτήρα της κυβέρνησης αυτής, και που τον χαρακτηρί-
ζουµε σαν ληστρικό ιµπεριαλιστικό πόλεµο, δεν πρέπει να κάνουµε   εποµένως ο πόλε-
µος διαρκεί ακόµα (µιλάµε για τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο) στον οποίο η Ρωσία 
συµµετείχε σαν ιµπεριαλιστική και εποµένως ληστρική δύναµη.  

Πραγµατικά, ο Λένιν ξεκαθαρίζει πως λόγω αυτού του γεγονότος «χωρίς την ανα-
τροπή του κεφαλαίου είναι αδύνατος ο τερµατισµός του πολέµου µε µια ειρήνη πραγµατικά 
δηµοκρατική, κι όχι καταπιεστική». ασφαλώς η Ρωσία είχε µια «δηµοκρατική κυβέρ-
νηση», αλλά τέτοιες αυταπάτες δεν ήταν ούτε στο ελάχιστο δυνατόν ν’ αναθεω-
ρήσουν τις θέσεις του Λένιν. «Καµιά υποστήριξη στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Ξεσκέ-
πασµα όλων των ψεύτικων υποσχέσεων της, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στην πα-
ραίτηση της κι από προσαρτήσεις. Ξεσκέπασµα της κυβέρνησης, κι όχι η ασυγχώρητη που 
γεννά αυταπάτες "απαίτηση" πως η κυβέρνηση αυτή, κυβέρνηση των καπιταλιστών, πρέπει 
να πάψει νά 'ναι ιµπεριαλιστική».  

Στη δεδοµένη κατάσταση οι µπολσεβίκοι µειοψηφούσαν και ο Λένιν αναγνώρισε 
ξεκάθαρα µια τέτοια πραγµατικότητα. «Αναγνώριση του γεγονότος ότι στα περισσότε-
ρα συµβούλια των αντιπροσώπων των εργατών το Κόµµα µας µειοψηφεί. Και µάλιστα µει-
οψηφεί πολύ, απέναντι στο συνασπισµό όλων των µικροαστικών οππορτουνιστικών στοι-
χείων (…) ».  

Ποια ήταν η πρότασή του σχετικά µε την ταχτική; Ασφαλώς, πρώτα απ’ όλα ό-
πως είδαµε αναγνώρισε και δεν έκλεισε τα µάτια µπροστά στην αποφασιστική 
µειοψηφία του µπολσεβίκικου κόµµατος, ειδικά κάτω από συνθήκες ποµέλου 
που τείνουν να συσπειρώνουν τα µικροαστικά και µεσοαστικά στρώµατα. Η συµ-
βουλή και η συµβολή του Λένιν ήταν αυτή:  

«∆ιαφώτιση των µαζών για το γεγονός ότι τα συµβούλια των εργατών αντιπροσώπων απο-
τελούνε τη µόνη δυνατή µορφή µιας επαναστατικής κυβέρνησης και συνεπώς όσο η κυβέρ-
νηση αυτή δέχεται την επιρροή της αστικής τάξης, το καθήκον µας είναι η υποµονετική, 
συστηµατική, επίµονη και προσαρµοσµένη στις πρακτικές ανάγκες των µαζών εξήγηση των 
σφαλµάτων και της τακτικής του». Οι Θέσεις 5, 6, και 7 δεν ήταν παρά Μεταβατικές. 
Στη Θέση 8, ο Λένιν γράφει: «Το άµεσο καθήκον µας δεν είναι η εισαγωγή του σοσιαλι-
σµού, αλλά µόνον η άµεση ανάληψη του ελέγχου στην κοινωνική παραγωγή και διανοµή 
όλων των προϊόντων από τα συµβούλια των αντιπροσώπων των εργατών». Αν αυτό δεν 
είναι επίσης Μεταβατικό αίτηµα, τότε κανένα άλλο αίτηµα δεν έχει πιθανότητα να 
είναι Μεταβατικό! 

Στη Θέση 9 διαβάζουµε: «Κοµµατικά καθήκοντα: α) Άµεση σύγκληση συνεδρίου του 
Κόµµατος. β) Αλλαγές στο κοµµατικό πρόγραµµα και προπάντων: 
1) για τον ιµπεριαλισµό και τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, 2) για τη στάση µας απέναντι στο 
κράτος και το αίτηµα µ α ς για ένα "κράτος κοµµούνας", (δηλαδή ένα κράτος που έχει σαν 
πρότυπο του την Παρισινή Κοµµούνα. Ν. Λένιν) 3) βελτίωση του απαρχαιωµένου µίνιµουµ 
προγράµµατος µας».  

Ο Λένιν κλείνει τις Θέσεις του Απρίλη ως εξής: «Γράφω, διακηρύττω και επεξηγώ:" 
Τα συµβούλια των εργατών αντιπροσώπων αποτελούν τη µόνη δυνατή µορφή µιας επανα-
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στατικής κυβέρνησης και συνεπώς το καθήκον µας είναι η υποµονετική, συστηµατική, επί-
µονη και προσαρµοσµένη στις πρακτικές ανάγκες των µαζών εξήγηση των λαθών και της 
τακτικής τους".». Όποιος βρει εδώ κάτι λιγότερο από τα αιτήµατα της 4ης ∆ιεθνούς 
στο Μεταβατικό της Πρόγραµµα, θα είναι ένας άριστος φυσιοδίφης! 

 

Κεντρική θέση του Π. Παπακωνσταντίνου είναι η εξής:  

«Χαρακτηριστικό του αδογµάτιστου, επαναστατικού ρεαλισµού του Λένιν είναι το γεγονός 
ότι στο διάστηµα των τριών µηνών που καλύπτει ο συγκεκριµένος τόµος [23 Ιουλίου µέχρι 
6 Νοεµβρίου 1917], άλλαξε ισάριθµες φορές θέσεις αναφορικά µε το κατά πόσον τα σο-
βιέτ ήταν ή όχι ξεπερασµένα κι αν έµπαινε ή όχι ζήτηµα ειρηνικής εξέλιξης της επανάστα-
σης – ένα µάθηµα για την ευελιξία που πρέπει να έχει η επαναστατική τακτική σε συνθήκες 
ασυνήθιστης ρευστότητας στο συσχετισµό των δυνάµεων και στην αλλαγή των πολιτικών 
συνθηκών». 

Ας δούµε ένα άλλο απόσπασµα του Πέτρου Παπακωνσταντίνου:  

«Στο άρθρο του «Σχετικά µε τα συνθήµατα», ο Λένιν υπερασπίζεται τη θέση ότι το σύνθη-
µα «όλη η εξουσία στα σοβιέτ», που ήταν σωστό από τη δηµοκρατική επανάσταση του 
Φλεβάρη µέχρι τα αντεπαναστατικά γεγονότα του Ιούλη, «ήταν σύνθηµα ειρηνικής εξέλιξης 
της επανάστασης προς τα εµπρός». Προσθέτει δε ότι «αυτό θα ήταν το πιο εύκολο, το πιο 
σύµφορο για το λαό. Ένας τέτοιος δρόµος θα ήταν ο πιο ανώδυνος, και γι’ αυτό ακριβώς 
έπρεπε να αγωνιστούµε για το δρόµο αυτό µε τον πιο δραστήριο τρόπο. Τώρα όµως ο αγώ-
νας αυτός, ο αγώνας για το έγκαιρο πέρασµα της εξουσίας στα σοβιέτ έχει τελειώσει.  

» Ο ειρηνικός δρόµος έχει γίνει ανέφικτος. Άρχισε ο µη ειρηνικός, ο πιο επίµονος δρόµος». 
Αργότερα, στο άρθρο «Ένα από τα θεµελιακά ζητήµατα της επανάστασης», θα επέστρεφε 
στην ίδια προβληµατική: «Η εξουσία στα σοβιέτ είναι το µόνο πράγµα που θα µπορούσε να 
κάνει την παραπέρα εξέλιξη βαθµιαία, ειρηνική, ήσυχη, τέτοια που να ανταποκρίνεται α-
πόλυτα στο επίπεδο της συνείδησης και της απόφασης της πλειοψηφίας των λαϊκών µαζών, 
στο επίπεδο της ίδιας τους της πείρας». 

∆εν είναι βέβαιο ότι ο συγγραφέας έχει αποδώσει τις θέσεις του Λένιν µε ακρίβει-
α. Με δεδοµένη τη µειοψηφία των µπολσεβίκων, στις Θέσεις του Απρίλη ο Λένιν 
γράφει για «το αίτηµα µ α ς για ένα "κράτος κοµµούνας", (δηλαδή ένα κράτος που έχει 
σαν πρότυπο του την Παρισινή Κοµµούνα» ή «ούτε την παραµικρή παραχώρηση στη λεγό-
µενη "επαναστατική υπεράσπιση της χώρας"». Επίσης γράφει ότι «[ τ]α συµβούλια των 
εργατών αντιπροσώπων αποτελούν τη µόνη δυνατή µορφή µιας επαναστατικής κυβέρνησης 
και συνεπώς το καθήκον µας είναι η υποµονετική, συστηµατική, επίµονη και προσαρµο-
σµένη στις πρακτικές ανάγκες των µαζών εξήγηση των λαθών και της τακτικής τους». Αυ-
τή του τη θέση ο Λένιν την εξηγεί σε σχέση µε τις κατηγορίες που του απέδιδαν 
διάφοροι «δηµοκράτες» και έχει ιδιαίτερη σηµασία να κατανοηθεί αυτό: 

«Κι όµως οι αντίπαλοι ενός ορισµένου είδους παρασταίνουν αντίθετα τις απόψεις µου σαν 
µια έκκληση εµφυλίου πολέµου µέσα στους κόλπους της επαναστατικής δηµοκρατίας". 
Χτύπησα την Προσωρινή Κυβέρνηση γιατί δεν καθόρισε ούτε µια σύντοµη, ούτε µια οποια-
δήποτε προθεσµία για τη σύγκληση της Συντακτικής Συνέλευσης, αλλά περιορίστηκε σε 
αόριστες υποσχέσεις. Απέδειξα ότι χωρίς τα συµβούλια των αντιπροσώπων των εργατών η 
σύγκληση της Συντακτικής είναι αβέβαιη και η επιτυχία της αδύνατη. Κι ωστόσο µου απο-
δίδουνε τη γνώµη ότι είµαι δήθεν ενάντια στη γρήγορη σύγκληση της Συντακτικής Συνέλευ-
σης.!!!». 
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Ο Λένιν απλώς απέδειξε ότι «χωρίς τα συµβούλια των αντιπροσώπων των εργατών η 
σύγκληση της Συντακτικής είναι αβέβαιη και η επιτυχία της αδύνατη» και οποιαδήποτε 
ακύρωση εκ µέρους του αυτής της θέσης µέχρι τον Οχτώβρη θα ήταν οππορ-
τουνισµός. Μια τέτοια ακύρωση δεν υπήρξε φυσικά ποτέ αν και όπως είναι εντε-
λώς φυσικό η «σύγκληση της Συντακτικής», οι θέσεις της και οι σχετικές ισορροπίες 
άλλαξαν άρδην µέχρι τον Οχτώβρη του 1917. Ωστόσο ο Πέτρος Παπακωνστα-
ντίνου θέλει να µας οδηγήσει αλλού. Να ποια είναι η ουσία της κριτικής του Πέ-
τρος Παπακωνσταντίνου. 

«Λίγο νωρίτερα, στο άρθρο του «Για τους συµβιβασµούς», ο Λένιν, αφού υπενθύµισε τη 
βιτριολική κριτική του Ένγκελς στους «ασυµβίβαστους» οπαδούς του ανόθευτου κοµµουνι-
σµού εδώ και τώρα, επανέφερε την πρόταση για ένα συµβιβασµό των µπολσεβίκων µε 
τα µικροαστικά κόµµατα των µενσεβίκων και των εσσέρων στην εξής βάση: «Όλη η 
εξουσία στα σοβιέτ, κυβέρνηση από εσσέρους και µενσεβίκους υπόλογη απέναντι στα σο-
βιέτ». «Μόνο στο όνοµα της ειρηνικής αυτής εξέλιξης της επανάστασης, δυνατότητας πολύ 
σπάνιας στην ιστορία και εξαιρετικά πολύτιµης», έγραφε ο Λένιν, είναι δυνατό κάτι τέτοιο. 
«Ο συµβιβασµός θα συνίστατο στο ότι οι µπολσεβίκοι, χωρίς να έχουν την αξίωση συµµε-
τοχής στην κυβέρνηση (πράγµα αδύνατο για ένα διεθνιστή χωρίς ουσιαστική πραγµατοποί-
ηση των όρων της δικτατορίας του προλεταριάτου και της φτωχής αγροτιάς), θα παραιτού-
νταν από το να προβάλουν αµέσως τη διεκδίκηση για πέρασµα της εξουσίας στο προλετα-
ριάτο και τους φτωχούς αγρότες, θα παραιτούνταν από τις επαναστατικές µεθόδους πάλης 
για τη διεκδίκηση αυτή»» (έντονη γραφή δική µας).   

Το γεγονός ότι ο Λένιν έφερε µια πρόταση για συνεργασία όλων των αριστερών 
κοµµάτων στη βάση των σοβιέτ, δηλαδή των συµβουλίων, προβάλλεται από τον 
Πέτρο Παπακωνσταντίνου ως περίπου καινοφανές και µάλιστα λίγο πριν την ε-
πανάσταση του Οχτώβρη! Η µεν πρόταση για «συνεργασία όλων των αριστερών 
κοµµάτων στη βάση των σοβιέτ», όταν τα σοβιέτ υπάρχουν ήδη, εµάς µας φαίνε-
ται εντελώς αυτονόητη! Και µάλιστα είτε οι µπολσεβίκοι έχουν ή δεν έχουν (όπως 
και δεν είχαν) ούτε καν τη σχετική πλειοψηφία. Η µεν πρόταση για συνεργασία 
«στη βάση των Συµβουλίων» µάλλον έπρεπε ν’ αποτελεί αυτονόητη πρακτική για 
κάθε αριστερό. Το πραγµατικό ζήτηµα είναι η θέση 9 των «Θέσεων του Απρίλη» 
σχετικά µε την πολιτική των κοµµουνιστών και ειδικά την πολιτική τους στα Συµ-
βούλια.  Ο Λένιν πρότεινε ακόµη και την αλλαγή της ονοµασίας του κόµµατος, 
χώρια από τη θέση του για «τη στάση µας απέναντι στο κράτος και το αίτηµα µ α ς για 
ένα "κράτος κοµµούνας"».  

Καλώς αναφέρει ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου ότι ο Λένιν έγραφε: « «τη Ρωσία 
την απειλεί αναπότρεπτη καταστροφή» και χρεώνει στην αστική τάξη και στους µικροα-
στούς πολιτικούς την ανικανότητα να αντιµετωπίσουν το γενικό ξεχαρβάλωµα της παραγω-
γής, που έφερε ο πόλεµος. Προτείνει, εξ ονόµατος των µπολσεβίκων ένα άµεσο πρόγραµµα 
πέντε σηµείων για την αντιµετώπιση της κρίσης, µε αιχµές τις εθνικοποιήσεις των τραπε-
ζών και των µεγάλων µονοπωλιακών ενώσεων, τον εργατικό έλεγχο και την κατάργηση 
του εµπορικού απορρήτου. ∆ιευκρινίζει µάλιστα ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών «δεν 
αφαιρεί ούτε ένα απολύτως καπίκι από κανέναν ιδιοκτήτη», καθώς δεν απαλλοτριώνει κα-
νέναν από τους τίτλους ιδιοκτησίας των κεφαλαιούχων και των καταθετών (µετοχές, οµό-
λογα, καταθέσεις κ.ά.). Επιπλέον, τονίζει ότι αυτά τα µέτρα θα ωφελούσαν όχι τόσο τους 
εργάτες, «που δεν έχουν πολλές δοσοληψίες µε τις τράπεζες», όσο «τη µάζα των αγροτών 
και των µικροεπιχειρηµατιών»».  

Ούτε το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς λέει κάτι περισσότερο! Ας βρε-
θεί σήµερα ένα πρόγραµµα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που µε δεδοµένο τον εργα-
τικό έλεγχο λέει το 1/10 σε σχέση µ’ αυτές τις «µινιµαλιστικές» θέσεις του Λένιν. 
Όσο βέβαια για «τις εθνικοποιήσεις των τραπεζών και των µεγάλων µονοπωλιακών ε-
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νώσεων» οφείλουµε στα 2010 να πάµε πιο µπροστά και ν’ αναφερθούµε σε εργα-
τικό έλεγχο των κλάδων – κλειδιών της ελληνικής οικονοµίας. 

Στις Θέσεις του Απρίλη, αλλά πολύ πριν και πολύ µετά το 1917 ο Λένιν τόνιζε: 
«Είναι βέβαια πολύ ευκολότερο να φωνάζει, να βρίζει και να ουρλιάζει κανένας αντί να 
δοκιµάσει να αναφέρει, να εξηγήσει, να υπενθυµίσει τι είπαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς στα 
1871,1872 κια 1875 για την πείρα της Παρισινής Κοµµούνας και για το είδος του κράτους 
που χρειάζεται το προλεταριάτο» (Λένιν, «Θέσεις του Απρίλη»). Αυτό δεν αλλάζει και 
αποτελεί την απαρέγκλιτα τη στρατηγική που καθόρισε τις ταχτικές των µπολσε-
βίκων κατά τη διάρκεια του 1917.  

Ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, µεταπηδώντας στη ΝΕΠ των µπολσεβίκων γρά-
φει: «Αργότερα, την περίοδο της Νέας Οικονοµικής Πολιτικής, έναν αναγκαστικό συµβι-
βασµό της εργατικής εξουσίας µε το διεθνή καπιταλισµό που παρέµενε κυρίαρχος, ο Λένιν 
θα υπερασπιζόταν και πάλι την ανάγκη µιας σοσιαλιστικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, µε 
µέτρα καταπολέµησης του πληθωρισµού και ανόρθωσης του νοµίσµατος». Με αυτά επι-
χειρείται να οικοδοµηθεί ένα επιχείρηµα «δηµοσιονοµικής πειθαρχίας» πέρα κι’ έξω 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες και να το εφαρµόσει κανείς το 2010 όπως θέλει.  

Ωστόσο, η πολιτική των µπολσεβίκων στη λεγόµενη περίοδο του «πολεµικού 
κοµµουνισµού» κατάργησε κατ’ αρχήν το δηµόσιο χρέος της Ρωσίας στις ιµπερι-
αλιστικές χώρες. Αυτό είχε τις συνέπειές του. Ωστόσο διαφωνούµε απόλυτα µε τη 
δήλωση πως η  ΝΕΠ ήταν «αναγκαστικός συµβιβασµό της εργατικής εξουσίας µε το 
διεθνή καπιταλισµό που παρέµενε κυρίαρχος». Ο καπιταλισµός ασφαλώς παρέµεινε 
κυρίαρχος σαν συνέπεια των αποτυχιών στη γερµανική επανάσταση και του ι-
µπεριαλιστικού αποκλεισµού της ΕΣΣ∆. Αλλά η ΝΕΠ δεν ήταν αποτέλεσµα συµ-
βιβασµού «της εργατικής εξουσίας µε το διεθνή καπιταλισµό» όσο τις δυνάµεις της 
αγοράς στην ίδια την ΕΣΣ∆.  

Αυτή η διάκριση είναι καθοριστική. Ούτε είναι σωστό πως «ο Λένιν θα υπερασπιζό-
ταν και πάλι την ανάγκη µιας σοσιαλιστικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, µε µέτρα καταπο-
λέµησης του πληθωρισµού και ανόρθωσης του νοµίσµατος». Η δηµοσιονοµική πειθαρ-
χία και η καταπολέµηση του πληθωρισµού έγιναν δυνατές µε άλλα µέσα, όπως η 
πώληση των αποθεµάτων χρυσού στη διεθνή αγορά κλπ. Αλλά η ΝΕΠ αφορού-
σε εντελώς διαφορετικά προβλήµατα που είχαν να κάνουν µε τον αποτελεσµατι-
κό κεντρικό σχεδιασµό και παραµένουν άλυτα ακόµη και σήµερα, αλλά δεν αφο-
ρούν κατά κανέναν τρόπο µια δήθεν «σοσιαλιστική δηµοσιονοµική πειθαρχία». 

∆εν θα κρίνουµε εδώ τις συγκεκριµένες προτάσεις του Πέτρου Παπακωνσταντί-
νου αλλά τις θέσεις του σχετικά µε τον Λένιν και την «ευελιξία» του ως προς το 
αίτηµα των Συµβουλίων. Ως προς το «αίτηµα των Συµβουλίων» δεν µπορεί κα-
νείς να είναι ευέλικτος από τη στιγµή που έχουν σχηµατισθεί και (κατά συνέπεια, 
εν δυνάµει) διεκδικούν άµεσα την εξουσία. Ο Λένιν δεν ήταν «ευέλικτος» στο αί-
τηµα των Συµβουλίων, αλλά µόνο ως προς το αίτηµα της προσαρµογής του 
Κόµµατος στη δεδοµένη κατάσταση των Συµβουλίων, όπως είδαµε. 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές οι «Θέσεις του Απρίλη» του Λένιν αποτελούν το 
προοίµιο στην ίδια την επανάσταση του Οχτώβρη. Ο Πέτρος Παπακωνσταντί-
νου, µεταπηδώντας στη ΝΕΠ των µπολσεβίκων και του Λένιν κάνει ένα λογικό 
άλµα που θα έπρεπε να είχε γίνει µετά από αρκετή περίσκεψη και ασφαλώς µετά 
τον λεγόµενο «πολεµικό κοµµουνισµό» και τις οικονοµικές του πολιτικές. Σε κάθε 
περίπτωση µας φαίνεται εντελώς απερίσκεπτο να συνδέει κανείς τον «πολεµικό 
κοµµουνισµό» και τις οικονοµικές πολιτικές της ΝΕΠ µε τη σηµερινή µας «δηµο-
σιονοµική πραγµατικότητα» και να καταλήγει σε συµπεράσµατα. Τα µόνα δυνατά 
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συµπεράσµατα δεν είναι παρά οι λενινιστικές «Θέσεις του Απρίλη» που οδήγη-
σαν στην ισχυροποίηση του κόµµατος των µπολσεβίκων και την ίδια τη µεγα-
λειώδη επανάσταση του Οχτώβρη. 

Αυτό δεν έγινε µε παλινωδίες και ταχτικίστικες επιλογές του Λένιν αλλά την επι-
µονή του κόµµατος των Μπολσεβίκων στην σαφή επαναστατική γραµµή των 
«Θέσεων του Απρίλη» του Λένιν. Οι «Θέσεις» του Λένιν δεν είναι παρά η σύνοψη 
του Μεταβατικού Προγράµµατος που υιοθέτησε η 4η ∆ιεθνής το 1938. Προφανώς 
για τον Πέτρο Παπακωνσταντίνου, ο κοµµουνισµός αποτελεί µια γραµµή του ορί-
ζοντα που αποµακρύνεται όσο την προσεγγίζει κανείς. 

Για τις λενινιστικές «Θέσεις του Απρίλη», το «Κράτος και Επανάσταση», τη λενι-
νιστική θέση ότι «το αίτηµα µ α ς για ένα "κράτος κοµµούνας", (δηλαδή ένα κράτος που 
έχει σαν πρότυπο του την Παρισινή Κοµµούνα»» δεν µας επιτρέπεται να τη ξεχνάµε 
ούτε για µια στιγµή στους αγώνες της εργατικής τάξης. Ούτε µπορούµε να ξε-
χνάµε τη θέση του Λένιν ότι  «[ τ]α συµβούλια των εργατών αντιπροσώπων αποτελούν 
τη µόνη δυνατή µορφή µιας επαναστατικής κυβέρνησης». Από τις θέσεις αυτές ο Λένιν 
δεν ξέφυγε ποτέ µετά τις αρχές του Απρίλη του 1917 αλλά και ποτέ µέχρι τον θά-
νατό του. Η δήθεν «σοσιαλιστική δηµοσιονοµική πειθαρχία» αποτελεί µια διαστρέ-
βλωση της οικονοµικής πολιτικής των Μπολσεβίκων που περιείχε µεν συµβιβα-
σµούς  (ακόµη και σε σχέση µε την ΝΕΠ) αλλά σαν βασική της προσδοκία πε-
ριείχε µια βασική συνθήκη που ξεχνά ο σ. Πέτρος Παπακωνσταντίνου:  Την πα-
γκόσµια επανάσταση µε αφετηρία τη Γερµανική επανάσταση. Για τον Λένιν και 
τους Μπολσεβίκους µια «ρώσικη επανάσταση» αποµονωµένη και περικυκλωµέ-
νη από τον παγκόσµιο ιµπεριαλισµό ήταν, απλούστατα, αδύνατη.  

Η πρόβλεψη αυτή ασφαλώς δεν επιβεβαιώθηκε. Η «ρώσικη επανάσταση» απο-
µονωµένη και περικυκλωµένη από τον ιµπεριαλισµό επιβίωσε προσωρινά. Η εκ-
φυλισµένη επανάσταση κατέρρευσε στις αρχές του ’90 κάτω από τα πλήγµατα 
και την περικύκλωση του καπιταλισµού αλλά και τον εκφυλισµό της σταλινικής 
γραφειοκρατίας. Στην πραγµατικότητα οι θέσεις του Λένιν «Για τους Συµβι-
βασµούς» είναι γραµµένες στα 1920 και ευρύτατα γνωστό βιβλίο του «Ο 
Αριστερισµός, Παιδική Αρρώστια του Κοµµουνισµού». 

Το άρθρο του Λένιν «Για τους Συµβιβασµούς» γραµµένο τον Σεπτέµβρη του 
1917 είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό. Αλλά η ουσία του άρθρου του Λένιν είναι 
ότι παρόλο που το κόµµα των µπολσεβίκων προχωρά σ’ έναν εθελοντικό συµβι-
βασµό, αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η επανάσταση, και γίνεται πάνω σε µια 
ταχτική βάση: 

«The Russian revolution is experiencing so abrupt and original a turn that we, as a par-
ty, may offer a voluntary compromise—true, not to our direct and main class enemy, the 
bourgeoisie, but to our nearest adversaries, the “ruling” petty-bourgeois-democratic 
parties, the Socialist-Revolutionaries and Mensheviks. We may offer a compromise to 
these parties only by way of exception, and only by virtue of the particular situation, 
which will obviously last only a very short time. And I think we should do so. The com-
promise on our part is our return to the pre-July demand of all power to the Soviets and 
a government of S.R.s and Mensheviks responsible to the Soviets. Now, and only now, 
perhaps during only a few days or a week or two, such a government could be set up and 
consolidated in a perfectly peaceful way. In all probability it could secure the peaceful 
advance of the whole Russian revolution, and provide exceptionally good chances for 
great strides in the world movement towards peace and the victory of socialism» (Lenin, 
“On compromises”, Collected Works, Progress Publishers, Moscow, 1977, vol. 
25, pp. 309-314, υπογραµµίσεις στο πρωτότυπο). 
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Ο συµβιβασµός έγκειται στο να γυρίσουν οι µπολσεβίκοι στο προ-Ιουλιανό αίτη-
µα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ» και µια κυβέρνηση Σοσιαλεπαναστατών και Μεν-
σεβίκων που να είναι υπόλογη στα Σοβιέτ. Για τον Λένιν δεν υπήρχε σοβαρή πε-
ρίπτωση µια τέτοια κυβέρνηση να διαρκέσει πάνω από µερικές µέρες, και όλοι οι 
λόγοι για τους οποίους θα µπορούσε να υποστηριχθεί ένας τέτοιος συµβιβασµός 
δεν ήταν παρά η «ειρηνική πρόοδος της Ρώσικης επανάστασης» και η δηµιουρ-
γία εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών για το παγκόσµιο κίνηµα «µε σκοπό την ειρή-
νη και την πρόοδο του σοσιαλισµού».  

Μια ειρηνική εξέλιξη της Ρώσικης επανάστασης δεν ήταν αδύνατη για τον Λένιν, 
αλλά δεν έπαυε να είναι ένα γεγονός µε απειροελάχιστα µικρή πιθανότητα. Αλλά 
κι’ αυτή η απειροελάχιστα µικρή πιθανότητα δεν ήταν ορθό ν’ αγνοηθεί: «In my 
opinion, the Bolsheviks, who are partisans of world revolution and revolutionary meth-
ods, may and should consent to this compromise only for the sake of the revolution’s 
peaceful development—an opportunity that is   extremely rare in history and extremely 
valuable, an opportunity that only occurs once in a while». Σπάνια γεγονότα, δηλαδή 
γεγονότα µε απειροελάχιστα µικρή πιθανότητα, ασφαλώς µπορούν να συµβούν, 
αλλά στην περίπτωση αυτή τα οφέλη µπορεί να είναι απείρως µεγάλα. ∆εν 
χρειάζεται να είναι κανείς Λένιν για να το δει αυτό.  

Ποιο ήταν το νέο στοιχείο που έφερνε η πρόταση του Λένιν για συµβιβασµό; Ή-
ταν ότι η επιστροφή στο σύνθηµα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ» και µια κυβέρνηση 
Σοσιαλεπαναστατών και Μενσεβίκων, θα έπρεπε να περιλαµβάνει «όλη την ε-
ξουσία στα Σοβιέτ» και σε τοπικό επίπεδο –αυτό ήταν το πραγµατικό νέο στοι-
χείο του συµβιβασµού: 

«The Mensheviks and S.R.s, being the government bloc, would then agree (assuming that 
the compromise had been reached) to form a government wholly and exclusively respon-
sible to the Soviets, the latter taking over all power locally as well. This would constitute 
the “new” condition. I think the Bolsheviks would advance no other conditions, trusting 
that the revolution would proceed peacefully and party strife in the Soviets would be 
peacefully overcome thanks to really complete freedom of propaganda and to the imme-
diate establishment of a new democracy in the composition of the Soviets (new elections) 
and in their functioning». 

Με νέες εκλογές και δηµοκρατική λειτουργία των Σοβιέτ µε ελεύθερη προπαγάν-
δα, το γεγονός ότι οι Μπολσεβίκοι θα στήριζαν µια κυβέρνηση που δεν τους συ-
µπεριλάµβανε, δεν θα σήµαινε απολύτως τίποτα αν η κυβέρνηση υποχωρούσε 
µπροστά στα αιτήµατα των µαζών για τερµατισµό του πολέµου και την αυξανό-
µενη ριζοσπαστικοποίηση που ήταν ο αποφασιστικός και καθοριστικός παράγο-
ντας της επανάστασης. ο Λένιν υπολόγιζε ακόµη στην ριζοσπαστικοποίηση των 
Εσσέρων και Μενσεβίκων που είχαν αρνηθεί να συµµετάσχουν σε κοινή κυβέρ-
νηση µε τους Καντέ, µετά το πραξικόπηµα του Κορνίλωφ.  

Αλλά την ίδια ώρα που ο Λένιν έγραφε αυτό το άρθρο, στις 1 (14) Σεπτέµβρη, οι 
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των Εσσέρων και Μενσεβίκων µε τους Καντέ ο-
δήγησαν σε αποτέλεσµα και κατά συνέπεια οι πρώτοι τάχθηκαν αντικειµενικά µε 
το µέρος της αστικής τάξης και των γαιοκτηµόνων, κάτι που Λένιν προέβλεπε 
στο ίδιο άρθρο όταν έγραφε: «After reading Saturday’s and today’s (Sunday’s) 
papers, I say to myself: perhaps it is already too late to offer a compromise. Perhaps the 
few days in which a peaceful development was still possible have passed too. Yes, to all 
appearances, they have already passed».  
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Φυσικά η ταχτική των Μπολσεβίκων άλλαξε στο διάστηµα από τον Μάη µέχρι 
τον Αύγουστο του 1917, αλλά η πολιτική τους γραµµή δεν άλλαξε σε τίποτε και 
αυτό ο Λένιν το εξηγεί πολύ καλά: 

«Now a Commune is inevitable in Russia if we do not take power into our own hands, if 
things remain in as grave a state as they were between May 6 and August 31. Every revo-
lutionary worker and soldier will inevitably think about the Commune and believe in it; 
he will inevitably attempt to bring it about, for he will argue: “The people are perishing; 
war, famine and ruin are spreading. Only the Commune can save us. So let us all perish, 
let us die, but let us set up the Commune.” Such thoughts are inevitable with the workers, 
and it will not be as easy to crush the Commune now as it was in 1871. The Russian 
Commune will have allies throughout the world, allies a hundred times stronger than 
those the Commune had in 1871.... Is it wise for us to risk a Commune? I cannot agree, 
either, that the Bolsheviks virtually cede us nothing by their compromise. For, in all civi-
lised countries, civilised ministers value highly every agreement with the proletariat in 
war-time, however small. They value it very, very highly. And these are men of action, 
real ministers. The Bolsheviks are rapidly becoming stronger, in spite of repression, and 
the weakness of their press.... Is it wise for us to risk a Commune?». 

Είναι πολύ διδακτικό να δούµε επίσης άλλη µια φορά την ουσία της επιχειρηµα-
τολογίας του Λένιν: 

«The Bolsheviks would gain the opportunity of quite freely advocating their views and of 
trying to win influence   in the Soviets under a really complete democracy. In words, 
“everybody” now concedes the Bolsheviks this freedom. In reality, this freedom is im-
possible under a bourgeois government or a government in which the bourgeoisie partic-
ipate, or under any government, in fact, other than the Soviets. Under a Soviet govern-
ment, such freedom would be possible (we do not say it would be a certainty, but still it 
would be possible). For the sake of such a possibility at such a difficult time, it would be 
worth compromising with the present majority in the Soviets. We have nothing to fear 
from real democracy, for reality is on our side, and even the course of development of 
trends within the S.R. and Menshevik parties, which are hostile to us, proves us right». 

Σε µια αληθινή δηµοκρατία, οι Μπολσεβίκοι θα είχαν όλες τις ευκαιρίες να προω-
θήσουν τις θέσεις τους, και ο Λένιν δεν είχε καµιά αυταπάτη για τα επαναστατικά 
συνθήµατα των Εσσέρων και των Μενσεβίκων. Μόνο µε µια Σοβιετική κυβέρνη-
ση θα ήταν πιθανή µια αληθινή δηµοκρατία, αλλά αυτό προϋπέθετε τη ρήξη των 
σχέσεων µε την αστική τάξη, τους γαιοκτήµονες και τους πολιτικούς της εκφρα-
στές. Ο Λένιν λέει ότι µόνο στα πλαίσια µιας κυβέρνησης των Σοβιέτ θα ήταν πι-
θανή µια αληθινή δηµοκρατία, αλλά όχι µε βεβαιότητα. Για χάρη αυτής της πι-
θανότητας, ο συµβιβασµός του Λένιν είναι απόλυτα λογικός γιατί οι Μπολσεβίκοι 
(σε αντίθεση προφανώς µε τους Εσσέρους και Μενσεβίκους) δεν είχαν να φοβη-
θούν τίποτα από την αληθινή δηµοκρατία και την κυριαρχία των Σοβιέτ σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο, ενώ ήξερε καλά ποια είναι η «ανάπτυξη των τάσεων µέσα στα 
εχθρικά κόµµατα των Εσσέρων και των Μενσεβίκων».  

Την ίδια περίοδο (1-3 Σεπτέµβρη) που ο Λένιν έγραφε «Για τους Συµβιβα-
σµούς», την ίδια ακριβώς περίοδο έγραφε και το «Σχέδιο Απόφασης για τη Σηµε-
ρινή Κατάσταση» (Collected Works, op. cit., vol. 25, pp. 315-322, Progress Pub-
lishers, Moscow, 1977, “Draft Resolution on the Present Political Situation”). Στη 
θέση 7, ο Λένιν ξεκαθαρίζει ορισµένα πράγµατα σχετικά µε την πολιτική των 
Μπολσεβίκων τον Ιούλη: 
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«It would have been wrong if the Bolsheviks had aimed to seize power on July 3-4, since 
neither the majority of the people nor even the majority of the workers at that time had 
yet actually experienced the counter-revolutionary policies of generals in the army, of the 
landowners in the countryside, and of the capitalists in the town. These policies were on-
ly revealed to the masses after July 5, and stemmed from a compromise between the So-
cialist-Revolutionaries and Mensheviks, on the one hand, and the bourgeoisie, on the 
other. None of our Party organisations, either central or local, advocated, either in writ-
ing or by word of mouth, the slogan of seizing power on July 3-4; none of them even dis-
cussed this question». 

Τον Ιούλη ο Λένιν είχε σαφή εικόνα της πολιτικής κατάστασης όπως επίσης και 
για τον συνασπισµό των Εσσέρων και των Μενσεβίκων µε τους στρατηγούς, 
τους γαιοκτήµονες και τους καπιταλιστές. Στην κατάσταση αυτή ούτε η πλειοψη-
φία των εργατών είχε δει την αντιδραστική πολιτική αυτού του µπλοκ ούτε οι 
Μπολσεβίκοι αποτελούσαν ένα πλειοψηφικό ή έστω σηµαντικό ρεύµα στην εργα-
τική τάξη και σαν συνέπεια το κόµµα των Μπολσεβίκων δεν έθετε το σύνθηµα 
της εξουσίας. Τι συµπέρασµα θα έβγαινε από µια τέτοια στάση; Ότι οι Μπολσεβί-
κοι ψάχνουν για συµµαχίες εκεί που δεν υπάρχουν ή ότι προσπαθούν να δηµι-
ουργήσουν µια «επαναστατική κατάσταση» εκεί που δεν υπάρχει; 

«The real mistake of our Party on July 3-4, as events now reveal, was merely that the 
Party considered the general situation in the country less revolutionary than it proved to 
be, that the Party still considered a peaceful development of political changes possible 
through an alteration in the Soviets’ policies, whereas in reality the Mensheviks and 
S.R.s had become so much entangled and bound by compromising with the bourgeoisie, 
and the bourgeoisie had become so counter-revolutionary, that peaceful development 
was no longer possible. This erroneous view, however, which was sustained only by the 
hope that events would not develop too fast, our Party could not have got over other than 
by participating in the popular movement of July 3-4 with the slogan “All power to the 
Soviets” and with the aim of making the movement peaceful and organised». 

Τον Σεπτέµβρη, όταν ο Λένιν έγραφε το άρθρο του «Για τους Συµβιβασµούς», 
την ίδια στιγµή έγραφε στις 3-4 Ιούλη «στην πραγµατικότητα οι Μενσεβίκοι και οι 
Εσσέροι ασχολούνταν µόνο να συµβιβαστούν µε τη µπουρζουαζία, και η µπουρ-
ζουαζία είχε γίνει τόσο αντεπαναστατική που η ειρηνική εξέλιξη δεν ήταν πια δυ-
νατή (…) Το κόµµα µας δεν µπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να συµµετάσχει 
στο λαϊκό κίνηµα της 3ης – 4ης Ιούλη µε το σύνθηµα ‘Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ’ και 
µε το σκοπό να κάνει το κίνηµα ειρηνικό κι’ οργανωµένο». Αυτά είναι µαθήµατα 
ταχτικής και στρατηγικής για ολόκληρη την αριστερά, είτε αυτή είναι καθεστωτική 
είτε φαντάζεται πως είναι ριζοσπαστική, ανανεωτική ή επαναστατική, αλλά η ο-
ποία στην πραγµατικότητα δεν έχει ιδέα τι της γίνεται εκτός κι’ αν ήδη ξέρει πολύ 
καλά σε τι είδους συµβιβασµούς και παραχωρήσεις προχωρεί. 

Για τον Λένιν, το πραξικόπηµα του Κορνίλωφ άνοιξε τα µάτια όλης της εργατικής 
τάξης µπροστά στην πραγµατικότητα: «Only the working class, when it has gained 
power, will be able to pursue a peace policy, not merely in words, like the Mensheviks 
and S.R.s, who in practice support the bourgeoisie and their secret treaties, but in 
deeds». Ενώ οι Μενσεβίκοι και οι Εσσέροι απέκρυβαν από τον εαυτό τους και τον 
λαό ότι η αστική τάξη και οι γαιοκτήµονες οργανώνονται, πράγµα που αποδεί-
χτηκε µε το Κορνιλωφικό πραξικόπηµα, η θέση του Λένιν ήταν σαφής: «Only the 
working class, when it has gained power, will be able to guarantee the immediate trans-
fer of all landed estates to the peasants without compensation. This must not be put off. 
The Constituent Assembly will legalise the transfer, but it is not the peasants’ fault that 
the Constituent Assembly is being delayed. The peasants daily become more convinced 
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that it is impossible to get the land by agreement with the landowners and the capitalists. 
The land can only be obtained through a very close, brotherly alliance of the poor peas-
ants and the workers». 

Μόλις τρεις µέρες µετά, ο Λένιν εξηγεί ολόκληρη την ιστορική κατάσταση από τον 
Φλεβάρη µε ξεκάθαρο τρόπο που δεν αφήνει καµιά αµφιβολία: 

«It goes without saying that the Soviets could and should have taken over state power in 
full. Pending the convocation of the Constituent Assembly there should have been no oth-
er power in the state but the Soviets. Only then would our revolution have become a truly 
popular and truly democratic revolution. Only then could the working people, who are 
really striving for peace, and who really have no interest in a war of conquest, have be-
gun firmly and resolutely to carry out a policy which would have ended the war of con-
quest and led to peace. Only then could the workers and peasants have curbed the capi-
talists, who are making fabulous profits “from the war" and who have reduced the   
country to a state of ruin and starvation. But in the Soviets only a minority of the deputies 
were on the side of the revolutionary workers’ party, the Bolshevik Social Democrats, 
who demanded that all state power should be transferred to the Soviets.  

» The majority of the deputies to the Soviets were on the side of the parties of the Men-
shevik Social-Democrats and the Socialist-Revolutionaries, who were opposed to the 
transfer of power to the Soviets. Instead of removing the bourgeois government and re-
placing it by a government of the Soviets, these parties insisted on supporting the bour-
geois government, compromising with it and forming a coalition government with it. This 
policy of compromise with the bourgeoisie pursued by the Socialist-Revolutionary and 
Menshevik parties, who enjoyed the confidence of the majority of the people, is the main 
content of the entire course of development of the revolution during the five months since 
it began» (“Lessons of the Revolution”, vol. 25, pp. 227-243).  

Η βασική αντίφαση, εποµένως, ήταν ότι από τη µια χωρίς αµφιβολία  η εξουσία 
έπρεπε να περάσει στα χέρια των νέων θεσµών, δηλαδή των δηµοκρατικά ε-
κλεγµένων Συµβουλίων, αλλά από την άλλη µεριά η πλειοψηφία στα Συµβούλια 
ανήκε στα κόµµατα που ήταν συµβιβαστικά απέναντι στην αστική εξουσία, όπως 
τα κόµµατα των Εσσέρων και των Μενσεβίκων. Όπως συµπληρώνει ο Λένιν: 

«Revolution enlightens all classes with a rapidity and thoroughness unknown in normal, 
peaceful times. The capitalists, better organised and more experienced than anybody else 
in matters of class struggle and politics, learnt their lesson quicker than the others. Real-
ising that the government’s position was hopeless, they resorted to a method which for 
many decades, ever since 1848, has been practised   by the capitalists of other countries 
in order to fool, divide and weaken the workers. This method is known as a “coalition” 
government, i.e., a joint cabinet formed of members of the bourgeoisie and turncoats 
from socialism. In countries where freedom and democracy have long existed side by 
side with a revolutionary labour movement, in Britain and France, the capitalists have 
repeatedly and very successfully resorted to this method. When the “socialist” leaders 
entered a bourgeois cabinet, they invariably proved to be figureheads, puppets, screens 
for the capitalists, instruments for deceiving the workers. The "democratic and republi-
can" capitalists of Russia resorted to this very method. The Socialist-Revolutionaries and 
Mensheviks let themselves be fooled at once, and the “coalition” cabinet, joined by 
Chernov, Tsereteli and Co., became a fact on May 6». 

Μπορεί ασφαλώς κανείς να διαβάσει τα κείµενα του Λένιν σύµφωνα µε τις προ-
σωπικές του προτιµήσεις και να δώσει την έµφαση είτε στους συµβιβασµούς είτε 
στην επαναστατική πολιτική του κόµµατος των Μπολσεβίκων. Η πραγµατικότητα 
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είναι ότι για τον Λένιν και το κόµµα των Μπολσεβίκων, µια  εξέγερση της εργατι-
κής τάξης δεν µπορεί να προκληθεί µε τεχνητά ή πραξικοπηµατικά µέσα, ούτε 
µπορεί ν’ αποφευχθεί από τη στιγµή που µέρος των εργατικών κοµµάτων έχουν 
αρχίσει να υπεισέρχονται σε συµβιβασµούς µε την αστική τάξη.  

Όλη η πολιτική των συµβιβασµών του Λένιν αποσκοπούσε στην έκθεση 
της πολιτικής των πραγµατικών συµβιβασµών που είχαν ήδη κάνει από 
καιρό τα εργατικά κόµµατα των Εσσέρων και των Μενσεβίκων! Αν δεν γίνει 
κατανοητή η ουσία της πολιτικής αυτής, τότε δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί η 
Ρώσικη επανάσταση ούτε καν στις γενικές γραµµές της. Η πολιτική των συµβι-
βασµών του Λένιν, δηλαδή η ταχτική, είναι αξεδιάλυτη δεµένη µε την επαναστα-
τική στρατηγική: Ο σκοπός της ταχτικής είναι ν’ ανέβει το επίπεδο συνείδησης 
των µαζών και να κατανοηθούν τα πραγµατικά τους συµφέροντα στην τρέχουσα 
πολιτική κατάσταση, και να γίνει σαφές ποια πολιτικά κόµµατα είναι µε το µέρος 
της εργατικής τάξης και των συµµάχων της και ποια δεν είναι αντικειµενικά.  

∆ηλαδή ποια κόµµατα από την άποψη των συνθηµάτων και της πολιτικής τους 
έχουν περάσει µε το µέρος της αστικής τάξης και του καπιταλισµού. Η ταχτική 
της αστικής τάξης δεν είναι ποτέ ανεξάρτητη από τον στρατηγικό της ρόλο που 
είναι η διατήρηση της εξουσίας µε κάθε τρόπο, έστω κι’ αν αυτό περιλαµβάνει 
ευκαιριακές συµµαχίες µε κάθε είδους εργατικά, σοσιαλιστικά ή κοµµουνιστικά 
κόµµατα. Η ταχτική της εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας της, εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ανατροπής του καπιταλισµού.  

Αν αυτό απαιτεί «συµβιβασµούς» µε µια κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µέσα 
από δηµοκρατικά εκλεγµένα συµβούλια ή άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα, τότε 
το αίτηµα της πρωτοπορίας είναι να βαθύνουν οι θεσµοί αυτοί και να επεκταθούν 
ακόµη παραπέρα, έστω κι’ αν πρέπει σε µια δεδοµένη στιγµή να υποστηριχθεί 
αυτή ή η άλλη «λαϊκή κυβέρνηση» που έχει έλθει στην εξουσία σαν αποτέλεσµα 
του αγώνα των εργαζοµένων και του λαού. Η επέκταση και το βάθεµα αυτών των 
θεσµών, αντικειµενικά, δεν µπορεί παρά να υποσκάψει τους θεσµούς της αστι-
κής εξουσίας και της όποιας «λαϊκής κυβέρνησης».  

Μετά από λίγες ακόµη µέρες ο Λένιν έγραφε, όταν η κατάσταση είχε διαµορφω-
θεί υπέρ των Μπολσεβίκων:  

«The Bolsheviks, having obtained a majority in the Soviets of Workers’ and Soldiers’ 
Deputies of both capitals, can and must take state power into their own hands. They can 
because the active majority of revolutionary elements in the two chief cities is large 
enough to carry the people with it, to overcome the opponent’s resistance, to smash him, 
and to gain and retain power. For the Bolsheviks, by immediately proposing a democrat-
ic peace, by immediately giving the land to the peasants and by reestablishing the demo-
cratic institutions and liberties which have been mangled and shattered by Kerensky, will 
form a government which nobody will be able to overthrow» (“The Bolsheviks must 
assume power”, Collected Works, vol. 26, pp. 19-21, Progress Publishers, Mos-
cow, 1972). 

Ο Τρότσκυ το έλεγε ακόµη πιο καθαρά την ίδια εποχή: 

«At present, face to face with the encroachments of the counterrevolution, these politi-
cians talk of re-establishing the authority and the significance of the Soviets. As a catch-
word of the moment, they prate of organizing the masses around the Soviets. Yet putting 
the question in this empty fashion is a profoundly reactionary procedure. Under an os-
tensible call for organization it attempts to circumvent the question as to the political 
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aims and methods of the struggle. To organize the masses in the name of “elevating the 
authority” of the Soviets is a wretched and useless undertaking. The masses had faith in 
the Soviets, followed them, and elevated them to an immense height. As a result they wit-
nessed the surrender of the Soviets to the worst enemies of the masses. It would be child-
ish to suppose that the masses could or would repeat for the second time an historical 
experiment already disposed of. In order that the masses, having lost their confidence in 
the present dominant centre of democracy, should not also lose their confidence in the 
Revolution itself, they must be supplied with a critical estimate of all the political work 
previously accomplished in the Revolution, and this is tantamount to a merciless con-
demnation of all the labours of the Social-Revolutionary and Menshevik leaders» (L. 
Trotsky, “After the July Dates”, 1917, part IV). 

Το να µιλά κανείς για τα Σοβιέτ ήταν ήδη ξεπερασµένο πολιτικά! Οι µάζες ακο-
λούθησαν «τα Σοβιέτ» µια φορά που είχαν πέσει στα χέρια των Μενσεβίκων και 
των Εσσέρων και δεν θα το επιχειρούσαν ξανά. Για τον Τρότσκυ, η ανανέωση 
της επανάστασης δεν απαιτούσε, όπως άλλωστε και για τον Λένιν, τίποτε λιγότε-
ρο από µια «ανελέητη καταδίκη όλων των έργων των Εσσέρων και των Μενσεβί-
κων ηγετών» σαν µέρος της κριτικής εκτίµησης της πολιτικής δουλειάς που έγινε 
µέχρι τον Ιούλη.  

Ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου αισθάνεται άνετα όταν ο Λένιν οµολογεί ότι το 
κόµµα των Μπολσεβίκων προχωρεί σε «εθελοντικούς συµβιβασµούς». ∆εν κάνει 
τον κόπο να διαπιστώσει πως τελικά αυτοί οι «εθελοντικοί συµβιβασµοί» δεν εί-
ναι καν συµβιβασµοί, µε βάση κείµενα του Λένιν που γράφτηκαν την ίδια µέρα! 
Αλλά αυτό δεν είναι καν το πιο σηµαντικό. Το σηµαντικό είναι το «επιχείρηµα» 
που ακουγόταν κατά κόρον κι’ έλεγε ότι χωρίς αστική τάξη δεν µπορεί να γίνει 
αστική επανάσταση στη Ρωσία! Μα και σήµερα ακούγονται παρόµοια επιχειρή-
µατα. Χωρίς εργατική τάξη δεν µπορεί να γίνει εργατική επανάσταση, σάµπως να 
έλειψε η εργατική τάξη απ’ την Ελλάδα!  Ο Τρότσκυ στην εποχή του το εξέφρασε 
πολύ καλά: 

«No matter how contradictory may be the opinions of the Mensheviks and their leader, 
Plekhanov, when you compare their statements before the Revolution with their state-
ments of today, one thought does dominate both expressions, and that is, that you cannot 
carry out a bourgeois revolution “without the bourgeoisie”. At first blush this idea would 
appear to be axiomatic. But it is merely idiotic» (op. cit., part V).  

Ήδη από την επανάσταση του 1848 στη Γαλλία το προλεταριάτο κάνει την εµφά-
νισή του, αλλά µετά από εβδοµήντα χρόνια αυτό δεν σηµαίνει τίποτε για τον Πλε-
χάνωφ και τους υπόλοιπους γραφειοκράτες θεωρητικούς, των οποίων τα επιχει-
ρήµατα, µε βάση αυτή την ιστορική προοπτική και την εξέλιξή της είναι απλώς 
ανόητα όπως εξηγεί ο Τρότσκυ. Άραγε η εµφάνιση και µόνο του προλεταριάτου, 
παρόλη την έλλειψη προγράµµατος, θα έπρεπε να σηµαίνει κάτι; Κατά την άπο-
ψη των Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν και Τρότσκυ η απάντηση είναι θετική, και σήµερα 
ασφαλώς είναι µια αυτονόητη πραγµατικότητα για την Αριστερά. Αλλά όσο αυτο-
νόητη πραγµατικότητα ήταν για την επανάσταση η εµφάνιση του προλεταριάτου, 
άλλο τόσο είναι και σήµερα.  

Απλά και µόνο επειδή η Αριστερά έχει περιθωριοποιηθεί, µε δική της επιλογή εν 
πολλοίς, αυτό δεν σηµαίνει κατά κανένα τρόπο ότι η αντίθεση ανάµεσα στο κε-
φάλαιο και την εργασία έχει επίσης περιθωριοποιηθεί. Η βασική αντίθεση του 
καπιταλισµού «ζει και βασιλεύει» κι’ αυτό επαληθεύεται καθηµερινά. Αν η Αρι-
στερά δεν µπορεί ή δεν θέλει να το αναδείξει, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό 
ζήτηµα (που έχει να κάνει µε τις ταχτικές και τις στρατηγικές της επιλογές). 
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Για τον Τρότσκυ, το πραγµατικό πλαίσιο της επανάστασης δεν ήταν εκείνο της 
Ρωσίας αλλά της παγκόσµιας επανάστασης: 

«a mere empty reference to the bourgeois character of the Russian Revolution tells us 
absolutely nothing about the international character of its milieu. And this is a prime 
factor. The great Jacobin revolution found opposed to it a backward, feudal, monarchist 
Europe. The Jacobin regime fell and gave way to the Bonapartist regime, under the bur-
den of the superhuman effort which it was obliged to put forth in order to maintain itself 
against the united forces of the middle ages. The Russian Revolution, on the contrary, 
has before it a Europe that has far outdistanced it, having reached the highest degree of 
capitalist development. The present slaughter shows that Europe has reached the point of 
capitalist saturation, that it can no longer live and grow on the basis of the private own-
ership of the means of production (…) All the evolution of the past, the thousands of 
years of human history, of class struggle, of cultural accumulations, are concentrated 
now in the sole problem of the proletarian revolution» (Trotsky, op. cit, part V). 

Ενδεχοµένως η πρόβλεψη να είναι λανθασµένη –η παγκόσµια επανάσταση δεν 
ήρθε σε βοήθεια της Ρώσικης επανάστασης. Για τη Γερµανική επανάσταση αυτή 
ήταν η διαλεκτική της ιστορίας, αλλά για τις επόµενες επαναστάσεις ήταν απλώς 
υπεύθυνη η πολιτική του Στάλιν. ∆εν µπορούµε στα σοβαρά να πούµε ότι «η δι-
αλεκτική της ιστορίας στάθηκε σκληρή µε τη Ρώσικη επανάσταση». Μια τέτοια 
διατύπωση θα ήταν απλούστατα ανόητη κι’ εξωπραγµατική. Η διαλεκτική της ι-
στορίας εξελίσσεται µπροστά µας, έχει σαν πρωταγωνιστές της τις τάξεις και µας 
τους ίδιους µε τις θέσεις, τις ταχτικές, και τις επιλογές µας.  

∆εν «στάθηκε σκληρή µε τη Ρώσικη επανάσταση» γιατί απλούστατα η επανά-
σταση δεν πληρούσε τους όρους της επιτυχίας της πέρα από συνθήκες, όρους 
και προϋποθέσεις, πράγµα που έγινε φανερό στη διάρκεια της Σταλινικής «οικο-
δόµησης του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα». Σκεπτόµενοι στα ίδια εθνικά 
πλαίσια δεν µπορεί παρά να οδηγηθούµε στις ίδιες αποτυχίες –αυτό θα ήταν ένα 
µάθηµα από τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας µπορεί ν’ αναλογισθεί τα δικά του σφάλµατα ή τις 
δικές του ορθές επιλογές τα τελευταία σαράντα χρόνια. Οι «συµβιβασµοί» που 
πρότεινε ο Λένιν, αντικειµενικά δεν ήταν καθόλου συµβιβασµοί, σε σχέση µε όσα 
ο ίδιος ο Λένιν γράφει είτε την ίδια µέρα ή δυο – τρεις µέρες αργότερα, σε αντίθε-
ση µε όσα γράφει ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου. Το να βαθύνουν οι συµβουλια-
κοί θεσµοί και να επεκταθούν περισσότερο, αυτό είναι το βασικό στρατηγικό κα-
θήκον της Αριστεράς.  

Οι «συµβιβασµοί» που πρέπει να γίνουν ενόψει αυτού του γενικού στρατηγικού 
στόχου, είναι πραγµατικοί µικρότεροι απ’ ότι θα περίµενε κανείς, κι’ αυτό προ-
σφέρει µια αντικειµενική βάση πάνω στην οποία θα κριθούν οι συνιστώσες της 
ίδιας της Αριστεράς. Αυτό πίστευε ο Λένιν και δεν είχε άδικο και το ίδιο είναι σω-
στό και σήµερα. Όχι ασφαλώς γιατί υπάρχουν υπεριστορικές αλήθειες αλλά γιατί, 
απλούστατα, σε στιγµές κρίσης οι επιλογές της αστικής τάξης είναι ξεκάθαρες και 
γίνονται ξεκάθαρες και στον λαό, ενώ εξίσου ξεκάθαρες γίνονται και οι συµβιβα-
στικές ή αντίθετα οι ταχτικές και στρατηγικές επιλογές της Αριστεράς. 

Σκοπός της ταχτικής είναι να µην οδηγεί την εργατική τάξη σε αγώνες που θα 
χάσει αλλά αντίθετα σε αγώνες που µπορεί να κερδίσει. Η διαµόρφωση της επα-
ναστατικής ταχτικής, αξεδιάλυτα και διαλεκτικά συνδεδεµένης µε τη στρατηγική 
της εργατικής δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού, σχεδόν ποτέ δεν απαιτεί µεγά-
λους ή «ιστορικούς» συµβιβασµούς. Πάντοτε ωστόσο απαιτεί µια ορθή ανάγνω-
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ση του συσχετισµού των ταξικών και πολιτικών δυνάµεων, και της αντιστοίχησής 
τους. Πολλές φορές, και σωστά, η ταχτική κρίνεται µε βάση τις προγραµµατικές 
διακηρύξεις, κι’ αναφερόµαστε εδώ στο ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ή παλιότερα το 
ΠΑΣΟΚ στα µέσα της δεκαετίας του ’70 ή στις αρχές της δεκαετίας του ’80.  

Από τη σκοπιά της επαναστατικής αριστεράς, δεν υπήρχαν ποτέ σοβαρές αµφι-
βολίες για τη φυσιογνωµία αυτών των κοµµάτων, και οι σχετικές εκτιµήσεις δι-
καιώνονταν και συνεχίζουν να δικαιώνονται ακόµη και σε προγραµµατικό επίπε-
δο. Μ’ άλλα λόγια δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν αµφιβολίες για τη φυσιογνωµία 
του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ σαν καθεστωτικών κοµµάτων που θα προστρέξουν στη 
βοήθεια της αστικής τάξης σε στιγµές κρίσης, όπως άλλωστε έχει γίνει και στο 
παρελθόν. Τέτοια κόµµατα δεν είναι καλύτερα ή χειρότερα από τους Μενσεβί-
κους και την πολιτική τους όπως την έχει αναλύσει ο Λένιν, και στην οποία στα-
θήκαµε στα προηγούµενα µε αφορµή το άρθρο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου.  

Πάνω απ’ όλα οι «συµβιβασµοί» και οι ταχτικές δεν µπορούν να αγνοούν τις θε-
µελιώδεις ταξικές πραγµατικότητες. Συµµαχίες, συνασπισµοί και συµφωνίες είναι 
δυνατές µόνο ανάµεσα στη εργατική τάξη και τους φυσικούς της συµµάχους, δη-
λαδή τους µικροµεσαίους αγρότες, τη µικροαστική τάξη, τα στρώµατα που εκµε-
ταλλεύεται ο καπιταλισµός: 

«Touching on the question of an alliance between the Bolshevik workers and the Left 
Socialist-Revolutionaries, whom many peasants at present trust, I argued in my speech 
that this alliance can be an "honest coalition", an honest alliance, for there is no radical 
divergence of interests between the wage-workers and the working and exploited peas-
ants. Socialism is fully  able to meet the interests of both. Only socialism can meet their 
interests. Hence the possibility and necessity for an "honest coalition" between the prole-
tarians and the working and exploited peasantry. On the contrary, a "coalition" (alli-
ance) between the working and exploited classes, on the one hand, and the bourgeoisie, 
on the other, cannot be an "honest coalition" because of the radical divergence of inter-
ests between these classes» (Λένιν, 18 Νοέµβρη 1917, «Γράµµα στην Πράβντα», 
vol. 26, op. cit.) 

Ο Λένιν ήξερε πολύ καλά τη φυσιογνωµία και τις ταλαντεύσεις των Μενσεβίκων, 
όπως άλλωστε οι ταχτικές και τα προγράµµατα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
γνωστά σήµερα στην επαναστατική αριστερά. Αλλά και στα πλαίσια της επανα-
στατικής αριστεράς δεν λείπει σήµερα ο κεντρισµός και η αµφιταλάντευση, ιδιαί-
τερα σε σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο µπορεί να εκφρασθεί σε σχέση µε το ΚΚΕ 
επίσης ή να µεγαλώσει σε σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε µεγάλο βαθµό ο κεντρισµός 
και η αµφιταλάντευση είναι αποτέλεσµα της απογοήτευσης και της περιθωριο-
ποίησης της Αριστεράς σε διεθνές επίπεδο, και µ’ αυτή την έννοια πρέπει να κα-
τανοηθούν οι στάσεις αυτές.  

Το πραγµατικό ζήτηµα δεν είναι να τις καταδικάσει κανείς σε όρους της µαρξιστι-
κής θεωρίας, γιατί αυτό είναι δεδοµένο. Αποµένει να δούµε αν είναι σωστές από 
ταχτική άποψη. Αν δεν εκφρασθούν καινοτόµες και συµβουλιακές πραχτικές από 
τα κόµµατα αυτά, δεν νοµίζουµε πως η ταχτική του εισοδισµού ή της κριτικής 
τους υποστήριξης είναι σωστή. Απλά συνεισφέρει στις αυταπάτες που καλλιερ-
γούνται στους εργαζόµενους και στον λαό χωρίς να προωθούν το λαϊκό κίνηµα 
ούτε κατά έναν πόντο!  

Αν πάλι έστω µερικά και σε ατελή ή «υβριδική» µορφή προωθηθούν τέτοιες 
πραχτικές (ή και συνθήµατα) η επαναστατική αριστερά πρέπει να κάνει τον 
«συµβιβασµό» να τα στηρίξει απόλυτα και µε όλες τις δυνάµεις της, γνωρίζοντας 
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ότι θα οδηγήσουν τα κόµµατα αυτά έξω από τα πλαίσια που τα ίδια έθεσαν για 
τον εαυτό τους. Η στήριξή τους σε µια τέτοια περίπτωση είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να στραφεί κανείς εναντίον τους και να δείξει τα αληθινά τους όρια και τις 
περιορισµένες τους δυνατότητες στον λαό και την εργατική τάξη.  

Φυσικά, ακούγονται και άλλες φωνές όπως του ΝΑΡ (της ΑΝΤΑΡΣΥΑ): «Όπως 
τονίζει το ΝΑΡ "Η τοποθέτηση από µεριάς της αριστεράς και του εργατικού κινήµατος σε 
πρώτο πλάνο, ξανά της επαναστατικής αντικαπιταλιστικής προοπτικής, όχι µόνο είναι 
στρατηγικά αναγκαία, αλλά και αποτελεί στοιχειώδη όρο για να αποτελέσουν πραγµατική 
πολιτική απειλή οι κοινωνικοί αγώνες που ωριµάζουν και πρέπει να ξεσπάσουν άµεσα."» 
(Ανακοίνωση ΝΑΡ και «νΚΑ», 24/4/2010). Μα αν οι κοινωνικοί αγώνες που µάλι-
στα ωριµάζουν αποτελούν «στοιχειώδη όρο» και «στρατηγική αναγκαιότητα», 
τότε πιθανότατα το ΝΑΡ έχει ξεχάσει εντελώς τη διάκριση ανάµεσα στη ταχτική 
και την στρατηγική της πάλης και των κοινωνικών αγώνων.  

Το ζητούµενο είναι ακριβώς να προωθηθούν και να συγκροτηθούν κοινωνικοί 
αγώνες. ∆εν αποτελεί αυτό τον «στοιχειώδη όρο» για το λαϊκό κίνηµα και την ε-
παναστατική Αριστερά, αλλά εδώ είναι προφανές ότι η ταχτική, η στρατηγική και 
τα υπόλοιπα έχουν αξεδιάλυτα µπλεχτεί σ’ ένα κουβάρι που για την «επαναστα-
τική Αριστερά» δεν υπάρχει καµιά ελπίδα να το ξεµπλέξει κανείς. 

Είναι σωστό ότι η περιθωριοποίηση της Αριστεράς σε διεθνές επίπεδο θα προέ-
κυπτε µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τη στιγµή που η παραδοσιακή σοσιαλ-
δηµοκρατία υιοθέτησε πολλά από τα αιτήµατά της στη δεκαετία του ’70, ειδικά 
µετά τη συµφωνία του Bretton – Woods για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και την 
πρώτη κρίση του πετρελαίου.  Εξηγήσαµε ότι γι’ αυτό ευθύνεται και η ίδια η Αρι-
στερά. Ωστόσο, σε µια εποχή µεγάλης κρίσης του καπιταλισµού όπως είναι η 
σηµερινή, τα περιθώρια αντικειµενικά στενεύουν. Η σοσιαλδηµοκρατία αναγκάζε-
ται να πάρει επώδυνα µέτρα, όπως στην Ελλάδα, δηλαδή να δέχεται τους όρους 
που υπαγορεύει η διεθνής αστική τάξη µέσω του ∆ΝΤ και της ΕΕ.  

Η επαναστατική αριστερά πρέπει να είναι διατεθειµένη ν’ ακούσει τις προτάσεις 
της Αριστεράς γενικά, και να συµµετάσχει στους αγώνες και τη διαµόρφωση αυ-
τών των προτάσεων όπου αυτό είναι εφικτό. Αλλά η διαµόρφωση ενός αριστερού 
προγράµµατος αντιµετώπισης της κρίσης στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να είναι στις 
προτεραιότητες της Αριστεράς γενικά, δηλαδή του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.  

Αυτό που προέχει είναι α) η διαµόρφωση ενός προγράµµατος πάλης, και β) η 
προώθηση αυτού του προγράµµατος πάλης σε καθηµερινή βάση. Αν πραγµατι-
κά γίνει κάτι τέτοιο, η όξυνση των ταξικών αγώνων θα είναι αναπόδραστη. Ποιος 
τη θέλει και ποιος όχι, αυτό θα γίνει άµεσα φανερό στους εργαζόµενους και τον 
λαό. Μέσα από το ίδιο αυτό πρόγραµµα πάλης είναι που θα διαµορφωθεί µια νέα 
επαναστατική αριστερά µε σταθερές βάσεις στο εργατικό και λαϊκό κίνηµα και µε 
«ενδιάµεσες προγραµµατικές θέσεις» που θα συσπειρώνουν πραγµατικά αυτό 
το κίνηµα και την πρωτοπορία του.  

∆ιαβάσαµε µε χαρά το άρθρο «Λέον Τρότσκι, 60 χρόνια από τη δολοφονία του» 
που δηµοσίευσε η εφηµερίδα «Ξεκίνηµα». Στο άρθρο αναφέρεται σωστά πως  

«[µ] ετά το τέλος του πολέµου, επαναστατικές συνθήκες επικρατούσαν σ' ολόκληρη 
την Ευρώπη, σε πολλές χώρες µάλιστα, όπως στην Ελλάδα, η εξουσία ουσιαστικά 
είχε περάσει στα χέρια του εργατικού κινήµατος. Για άλλη µια φορά όµως ο Στάλιν, 
έχοντας εξασφαλίσει κάτω από σοβιετική κυριαρχία µια σειρά χώρες της Ανατολι-
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κής Ευρώπης, εγκατέλειψε την επανάσταση στη ∆υτική Ευρώπη, ανάγκασε τα ΚΚ 
να παραδώσουν την εξουσία στους αστούς σώζοντας έτσι το καπιταλιστικό σύστη-
µα». 

 Αποδείχτηκε πως ακόµη κι’ αν «η εξουσία ουσιαστικά είχε περάσει στα χέρια του 
εργατικού κινήµατος», το «ουσιαστικά» πολύ απέχει από την πραγµατοποίησή 
του στην πράξη. Φυσικά, για κάτι τέτοιο οι τροτσκιστές και η 4η ∆ιεθνής προειδο-
ποιούσαν πριν ακόµη το ξέσπασµα του πολέµου και κατά την ίδια τη διάρκειά 
του. Ωστόσο, δεν ήταν ο Στάλιν που «έχοντας εξασφαλίσει κάτω από σοβιετική 
κυριαρχία µια σειρά χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εγκατέλειψε την επανάσταση 
στη ∆υτική Ευρώπη, [και] ανάγκασε τα ΚΚ να παραδώσουν την εξουσία στους α-
στούς σώζοντας έτσι το καπιταλιστικό σύστηµα». Ο Στάλιν δεν παρενέβη σε κάθε 
µια ξεχωριστή περίπτωση και ειδικά, αυτό το ξέρουµε σήµερα, δεν παρενέβη 
στην περίπτωση της Ελλάδας. 

∆εν είναι εποµένως εντελώς αλήθεια ότι «η εξουσία ουσιαστικά είχε περάσει στα 
χέρια του εργατικού κινήµατος» και ο Στάλιν παρενέβη άµεσα για να χαθεί πχ ο 
∆εκέµβρης του 1944, ή να οδηγηθεί σε νίκη το κίνηµα στην Αλβανία και τη Γιου-
γκοσλαβία ή ακόµα στο να οδηγηθεί στην ήττα ο αγώνας του ∆ΣΕ (1946-1949). 
Συµφωνώντας µε το «Ξεκίνηµα» ότι  

«[ό] ταν ένα ερώτηµα µπαίνει µε λάθος τρόπο, είναι σίγουρο ότι θα είναι λάθος και 
η απάντηση. Το ζήτηµα δεν ήταν η προσωπική επικράτηση του ενός ή του άλλου 
ηγέτη, αλλά το κατά πόσο η επανάσταση θα µπορούσε να ανανεωθεί, κατά πόσο η 
συνείδηση των µεγάλων µαζών θα µπορούσε να ξαναβρεί τη χαµένη της φρεσκάδα 
και δύναµη. Κι αυτό ήταν έργο, όχι κάποιου ηγέτη, όσο "µεγαλοφυής" κι αν ήταν, 
αλλά των τεράστιων απρόσωπων δυνάµεων της Ιστορίας»,  

Οφείλουµε να πούµε πως η ήττα της Ελληνικής εργατικής τάξης ήταν ήδη σχεδι-
ασµένη από το 1941 µε τη γραµµή της «εθνικής ενότητας» του ΚΚΕ, την Εαµική 
πολιτική της ενότητας πέρα και πάνω από ταξικές δυνάµεις που όπως είδαµε 
αποτελούσαν την πρώτη και βασική συνθήκη στη σκέψη του Λένιν, και φυσικά 
την υπαγωγή του ΕΛΑΣ (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) στο Στρατηγείο Μέσης 
Ανατολής). 

Είδαµε συνοπτικά αλλά µε λογική συνέπεια τη σειρά των γεγονότων που οδήγη-
σαν στη Ρώσικη επανάσταση, µέσα από τους «συµβιβασµούς» του Λένιν (στα 
ίδια τα κείµενά του), το πραξικόπηµα του Κορνίλωφ, και τις παραχωρήσεις των 
Μενσεβίκων και Εσσέρων στους Καντέ. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Τρότσκυ 
ήταν ο συναρχηγός του Λένιν σ’ αυτή τη τεράστια, κοσµοϊστορική προσπάθεια, 
και ο πρώτος αρχηγός του Κόκκινου Στρατού. Είναι σίγουρα θετικό όταν το «Ξε-
κίνηµα» γράφει:  

«Εν τω µεταξύ, οι Μπολσεβίκοι, κάτω απ' την ακούραστη επιµονή του Λένιν και 
την πλήρη συµφωνία του [Τρότσκυ], µποϋκοτάρουν το Προκοινοβούλιο, που ανοί-
γει τις εργασίες του στις 7 του Οκτώβρη, έχοντας σαν στόχο τη µείωση της δύναµης 
των σοβιέτ. Τα κοινοβουλευτικά όργανα δεν έχουν πια σηµασία: τώρα αποφασί-
ζουν τα όπλα. Αποχωρώντας από την πρώτη συνεδρίαση, ο [Τρότσκυ] στην ουσία 
ανακοινώνει και επισήµως την έναρξη της πάλης για την εξουσία: "Εµείς, η φράξια 
των Μπολσεβίκων, δηλώνουµε: µ' αυτή την κυβέρνηση που προδίνει το λαό και µ' 
αυτό το κοινοβούλιο που λιγοψυχάει µπροστά στην αντεπανάσταση, δεν έχουµε τί-
ποτε το κοινό. Εγκαταλείποντας το Προκοινοβούλιο, κάνουµε έκκληση στην επα-
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γρύπνηση και το θάρρος των εργατών, των στρατιωτών και των αγροτών ολόκλη-
ρης της Ρωσίας. Απευθυνόµαστε στο λαό. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!"».  

Αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ακουγόταν το σύνθηµα αυτό, ούτε α-
σφαλώς το ανακάλυψαν ο Τρότσκυ ή ο Λένιν. Το σύνθηµα υπήρχε ήδη από τον 
Φλεβάρη του 1917 και φυσικά από το 1905 όταν ο Τρότσκυ ανέλαβε γενικός επί-
τροπου του Σοβιέτ της Πετρούπολης. 

Ο ηγετικός ρόλος του Λένιν στην επανάσταση του Οχτώβρη είναι γνωστός και 
αδιαµφισβήτητος. Ο ρόλος του Τρότσκυ δεν είναι δυστυχώς ακόµη, τόσο γνω-
στός, εκατό σχεδόν χρόνια µετά τη µεγαλύτερη επανάσταση του 20ου αιώνα και 
τη µεγαλύτερη επανάσταση της εργατικής τάξης µετά την Παρισινή Κοµµούνα.  

Αφιερώµατα όπως αυτά της εφηµερίδας «Ξεκίνηµα» είναι πολύ σηµαντικά αλλά 
δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία αν δεν συνοδεύονται µε ένα επαναστατικό πρό-
γραµµα για την εποχή µας. Φυσικά το «Ξεκίνηµα» αναφέρεται στο Μεταβατικό 
Πρόγραµµα, και αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι  

«[ε] ίναι απαραίτητη η προώθηση ενός µεταβατικού προγράµµατος διεκδικήσεων, 
που θα συνδέει άµεσα τους αγώνες του σήµερα, τους αγώνες για τη διατήρηση των 
κεκτηµένων και για την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου µε το χτίσιµο ενός κι-
νήµατος που θα ανατρέψει οριστικά τον καπιταλισµό».  

∆υστυχώς µια τέτοια άποψη για το «Μεταβατικό Πρόγραµµα» είναι εντελώς λαν-
θασµένη όπως εξηγήσαµε αναλυτικά. Αυτό αφορά τα ζητήµατα ενός «ενδιάµε-
σου προγράµµατος» πάνω στο οποίο θα πρέπει να γεφυρωθεί το ίδιο το «Μετα-
βατικό Πρόγραµµα». Από την άποψη αυτή αποτελεί δυστύχηµα που το ίδιο το 
«Μεταβατικό Πρόγραµµα» δεν έχει κατανοηθεί. Ακόµα µεγαλύτερο δυστύχηµα 
είναι ίσως το γεγονός ότι η ταχτική του Λένιν στα 1917 δεν έχει κατανοηθεί 
επαρκώς σε σχέση µε τους στόχους της προλεταριακής επανάστασης.  

Σε ότι αφορά «το χτίσιµο ενός κινήµατος που θα ανατρέψει οριστικά τον καπιταλι-
σµό», αυτό φαντάζει ακόµη στρατηγικό. Αλλά ανάµεσα στη στρατηγική και την 
ταχτική οι γραµµές δεν είναι σαφείς απλώς διότι εµπλέκονται στα πλαίσια της ί-
διας διαλεκτικής εξέλιξης των πραγµάτων. Στα 1917, στα πρόθυρα της επανά-
στασης ο Λένιν έγραφε το «Κράτος και Επανάσταση», τα «Φιλοσοφικά Τετράδια» 
µε παρατηρήσεις πάνω στον Χέγκελ, και άρθρα πάνω σε ζητήµατα ταχτικής για 
τα συµβούλια και τη στάση των Μενσεβίκων και των Εσσέρων.  

Τώρα, στα 2010, που ξαφνικά θυµήθηκαν ορισµένοι «το χτίσιµο ενός κινήµατος 
που θα ανατρέψει οριστικά τον καπιταλισµό», πέρα από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, τη 
Ν∆ ή τον ΣΥΡΙΖΑ, οι εµπειρίες της επαναστατικής αριστεράς έχουν συσσωρευτεί 
σε µια ποσότητα που έχει λάβει µια ποιοτική διάσταση. Είναι µαθηµατικά βέβαιο 
πως µετά τις απορρίψεις από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, κλπ διάφορα ρεύµατα θα 
«θυµηθούν» την επαναστατική αριστερά και πάλι. Αυτή είναι µια φυσιολογική 
πορεία του ίδιου του καπιταλισµού. Η 4η ∆ιεθνής δεν απορρίπτει τέτοια ρεύµατα 
στην εποχή της γενικευµένης και πιο µεγάλης κρίσης του καπιταλισµού µετά τη 
δεκαετία του ’20.  

Ωστόσο οφείλει να προχωρήσει γνωρίζοντας τη στρατηγική του «Μεταβατικού 
Προγράµµατος» και τη λενινιστική ταχτική µετά τις «Θέσεις του Απρίλη», µαζί µε 
τις συνεισφορές του Λένιν εκείνης ακριβώς της εποχής, το «Κράτος και Επανά-
σταση», και τα «Φιλοσοφικά Τετράδια».  
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Σίγουρα είναι θετικό όταν γράφει το «Ξεκίνηµα» πως:  

«Ο "ανανεωτής" Γκορµπατσόφ µέχρι το τέλος χαρακτήριζε τον [Τρότσκυ]  " έναν πανούρ-
γο πολιτικό, που οι θέσεις του ουσιαστικά ταυτίζονταν µε τα συµφέροντα των αστών", ενώ 
την ίδια στιγµή δεχόταν την άποψη πως "το πολιτικό κέντρο του Κόµµατος, µ' επικεφαλής 
τον Στάλιν, κατάφερε να υπερασπιστεί τον Λενινισµό, διεξάγοντας αµείλικτο ιδεολογικό 
πόλεµο ενάντια στην Τροτσκιστική Αντιπολίτευση!! Η Πράβδα, επίσηµη εφηµερίδα του 
ΚΚΣΕ, προχωρούσε ακόµη παρά πέρα: το 1988, σ' ένα άρθρο µε τίτλο "Τρότσκι, ο δαίµο-
νας της επανάστασης", έφτανε στο σηµείο να υποστηρίξει πως "ο Τρότσκι ευθυνόταν για το 
κύµα πολιτικής τροµοκρατίας στο εσωτερικό της ΕΣΣ∆, την δεκαετία του '30, εξαιτίας της 
προπαγανδιστικής του δράσης στην εξορία"!! Σ' αυτά τα αποσπάσµατα µπορεί να διακρίνει 
κανείς σε τελική ανάλυση την οριστική επιβεβαίωση του έργου του [Τρότσκυ], που πέθανε 
όπως ακριβώς έζησε: σαν αµετανόητος επαναστάτης». 

Το ερώτηµα είναι ποια πολιτική υπέρ του «Μεταβατικού Προγράµµατος» άσκησε 
µέχρι το 2010 το «Ξεκίνηµα» από το 1985 και µετά. Και φυσικά όλα όσα γράφο-
νται παραπάνω σταθµίζονται µε τη σοβαρότητα των παρακάτω: 

«[ο] ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται βέβαια, να εµπλακεί βαθιά στους αγώνες του µαζικού και ιδιαίτε-
ρα του εργατικού κινήµατος και ταυτόχρονα να δώσει στην κοινωνία τη δική του πρόταση 
εξουσίας, µε τρόπο σαφή και κατανοητό στα πλατιά εργατικά και λαϊκά στρώµατα. Τέλος 
πρέπει να προσαρµόσει τις οργανωτικές του δοµές ώστε να δώσει «χώρο», συµµετοχής και 
παρέµβασης στις δεκάδες χιλιάδες των ανένταχτων αγωνιστών που προσβλέπουν σ’ αυ-
τόν». 

∆εν υπήρχε φυσικά αµφιβολία πως το «Ξεκίνηµα» θα έτρεχε στον ΣΥΡΙΖΑ µαζί 
µε άλλους κεντριστές και οππορτουνιστές, οι οποίοι στην αποµόνωση και την 
περιθωριοποίηση της αριστεράς δεν βλέπουν αντικειµενικές συνθήκες αλλά µόνο 
τη δική τους υποκειµενική αποµόνωση και περιθωριοποίηση ποου φείλεται στις 
προγραµµατικές τους θέσεις. Τι περιµένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι οππορτουνιστές 
είναι πραγµατικά ακατανόητο. Περιµένουν αφ’ ενός ο ΣΥΡΙΖΑ «να εµπλακεί βαθιά 
στους αγώνες του µαζικού και ιδιαίτερα του εργατικού κινήµατος» και αφ’ ετέρου περι-
µένουν να τους παραχωρήσει θέσεις εξουσίας, δηλαδή ««χώρο», συµµετοχής και 
παρέµβασης στις δεκάδες χιλιάδες των ανένταχτων αγωνιστών».  

Τέτοιοι «ανένταχτοι αγωνιστές» είναι πραγµατικά «ανένταχτοι» µε όλη τη σηµα-
σία του όρου! Προσβλέπουν µε παρακάλια και προσκυνήµατα να τους δώσουν 
καµιά θεσούλα µήπως ξεφύγουν από την απόλυτη αφάνεια στην οποία είναι κα-
ταδικασµένοι εδώ και τριάντα χρόνια. Ωστόσο µπροστά µας είναι η καπιταλιστική 
κρίση και η παραπέρα όξυνση που αναπόφευκτα να πάρει µε τα µέτρα της ΕΕ-
∆ΝΤ-κυβέρνησης µέχρι το 2012. Στο διάστηµα αυτό οι κοινωνικοί αγώνες θα ο-
ξυνθούν και δεν θα υπάρξει αντικειµενικά έδαφος για τον κεντρισµό και τον οπ-
πορτουνισµό να βγει ψαρεύοντας σε θολά νερά. Για τις περισσότερες οργανώ-
σεις, η κρίση θα είναι το αντικειµενικό τους τέλος. 

Στις «Θέσεις του Απρίλη» του 1917, ο Λένιν γράφει: «Ο σ. Κάµενεφ δεν βάθυνε στο 
γεγονός, στη σηµασία των Σοβιέτ που υπάρχουν, στο ότι σύµφωνα µε τον τύπο τους, σύµ-
φωνα µε τον κοινωνικοπολιτικό τους χαρακτήρα είναι ταυτόσηµα µε το κράτος της Κοµ-
µούνας, και αντί να µελετήσει το γεγονός, άρχισε να µιλάει για ένα ζήτηµα, που εγώ το 
«θεωρώ» τάχα σαν ζήτηµα του άµεσου µέλλοντος. Το αποτέλεσµα, δυστυχώς, ήταν να επα-
ναληφθεί η µέθοδος πολλών αστών: αποσπούν την προσοχή από το ζήτηµα τί είναι τα Σο-
βιέτ των Εργατών και Στρατιωτών Βουλευτών, είναι άραγε ανώτερος τύπος από την κοι-
νοβουλευτική δηµοκρατία, χρησιµότερα για το λαό, δηµοκρατικότερα, καταλληλότερα 
για την αντιµετώπιση, λ.χ., της έλλειψης ψωµιού κτλ., αποσπούν την προσοχή απ’ αυτό το 
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φλέγον, το ουσιαστικό ζήτηµα, που τό ’βαλε στην ηµερήσια διάταξη η ζωή, και τη στρέφουν 
στο κούφιο, δήθεν επιστηµονικό, µα στην πραγµατικότητα χωρίς περιεχόµενο και δασκαλί-
στικα νεκρό ζήτηµα του «υπολογισµού µιας άµεσης µετεξέλιξης»» (υπογραµµίσεις στο 
πρωτότυπο, Λένιν: «Άπαντα», τόµος 31, σελ. 113-148).  

Πιστεύουµε πως πέρα από τις θέσεις για δουλειά, υγεία, και παιδεία το πραγµα-
τικό αίτηµα που στέκεται σήµερα στην αγωνιστική διεκδίκηση αυτών των θέσεων 
είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για οργάνωση των εργαζοµένων µε βάση τα δι-
κά τους µέσα και µε βάση τους δικούς τους τρόπους είναι η ασφαλέστερη αγωνι-
στική διεκδίκηση. Αν από την κρίση του 1929-30 ο καπιταλισµός βγήκε µε τα Κε-
ϋνσιανά µέσα, σήµερα έχει εκλείψει παντελώς και αυτή η δυνατότητα. Αποµένει 
στους εργαζοµένους να δώσουν απαντήσεις «[σ]το φλέγον, το ουσιαστικό ζήτη-
µα, που τό ’βαλε στην ηµερήσια διάταξη η ζωή», και δεν είναι παρά η δική τους 
εξουσία πάνω στην οικονοµία και την κοινωνία.  

Η οργάνωση των εργαζοµένων κατά τόπους και η συλλογική οργάνωση που θ’ 
αποτελέσει την εργατική δηµοκρατία, αποτελεί τη µοναδική λύση της εποχής µας 
πριν την απόλυτη καταστροφή του πολιτισµού που θα γίνει σαν ντόµινο, µε τη 
µια κοινωνία ν’ ακολουθεί την άλλη.  

Η συλλογική οργάνωση των εργαζοµένων είναι η µοναδική επιλογή προτού κα-
ταρρεύσει ο καπιταλισµός σε µια παγκόσµια δικτατορία, στην οποία δεν θα υ-
πάρχουν δικαιώµατα και ο ανθρώπινος πολιτισµός θα γυρίσει αιώνες πίσω στη 
δουλοκτητική βαρβαρότητα. Μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι στο απώτατο µέλλον, 
αλλά στο άµεσο παρόν. Αυτή είναι η διαλεκτική της ιστορίας και σ’ αυτήν έχουµε 
απόλυτη εµπιστοσύνη. 

 

15. Προοπτικές του Εργατικού Κινήµατος 

∆ιαβάζουµε σε µια σχετική δηµοσίευση της «Πρωτοβουλίας για την Αντι-
συστηµική Αριστερά, ΠΑΣΑ» (20/1/2010) που επικυρώνεται από την ΑΚΟΑ :  

«Η πραγµατική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσµα του γεγονότος ότι η πολιτική σύ-
γκρουση για την πολιτική φυσιογνωµία και τον πολιτικό προσανατολισµό του ΣΥΡΙΖΑ διε-
ξάγεται µε όρους σύγκρουσης µηχανισµών, µε µέσα την χειραγώγηση και την αξιοποίηση 
των προσβάσεων στα καρτέλ των ΜΜΕ από τη µία, ή περιορίζεται από την άλλη στις συ-
γκρούσεις στελεχών, παρακάµπτοντας την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν είναι δυνατόν 
η “ γνώµη” των στελεχών των µηχανισµών να θεωρείται ιερή, ενώ να αγνοείται επιδεικτι-
κά η γνώµη των µελών και του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή η “ κατεστηµένη νοοτρο-
πία” που πρέπει να ανατρέψουµε και καµµιά άλλη». 

Αν ωστόσο πρέπει η αριστερά να καταλήξει σε µια συζήτηση αναφορικά µε τη 
«χειραγώγηση και την αξιοποίηση των προσβάσεων στα καρτέλ των ΜΜΕ», τότε ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι οριστικά χαµένος για την εργατική τάξη. Ασφαλώς δεν αγνοούµε 
«την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά είναι φανερό ότι «αγνοείται επιδεικτικά η 
γνώµη των µελών και του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ» και προβάλλονται εκείνα τα στε-
λέχη που έχουν πρόσβαση στα καρτέλ των ΜΜΕ! Με τέτοιους όρους είναι ξεκά-
θαρο ότι για την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, οι ιδέες του, και οι αποφάσεις του 
δεν έχουν κανένα πραγµατικό νόηµα και καµιά επίδραση στην µεταβολή της  
«κατεστηµένης νοοτροπίας»  που αποτελεί πραγµατικά ένα από τα κυρίαρχα ε-
σωτερικά / οργανωτικά εµπόδια της Αριστεράς. 
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Πέρα από αυτά τα εσωτερικά προβλήµατα, υπάρχουν ορισµένες συνιστώσες 
όπως η Κοµµουνιστική Οργάνωση Ελλάδας (ΚΟΕ) που έχουν τις εξής προτά-
σεις: 

«Η έξοδος της Ελλάδας από την ΟΝΕ, η ανάκτηση της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 
πολιτικής, η ανάκτηση της δυνατότητας σχεδιασµού και εκτέλεσης εθνικών προϋπολογι-
σµών, είναι απαραίτητο βήµα για το εγχείρηµα της οποιασδήποτε παραγωγικής, κοινωνι-
κής, οικονοµικής ανασυγκρότησης, κάτω από ριζικά διαφορετικές προτεραιότητες. (…) 

» Η σηµερινή οικονοµική και κοινωνική ασφυξία έρχεται από παραγωγικά και οικονοµικά 
αδιέξοδα που συσσωρεύονται τρεις δεκαετίες. Η εξυπηρέτηση του χρέους µε αυτή τη δηµο-
σιονοµική κατάσταση, γίνεται µαθηµατικά αδύνατη. (…) Η αναδιαπραγµάτευση του χρέους 
µπορεί να διασώσει ασύλληπτους πόρους που φουσκώνουν κάθε βδοµάδα τα χαρτοφυλά-
κια του διεθνούς χρηµατιστικού κεφαλαίου. Μια τέτοια στάση είναι η ασφαλέστερη ασπίδα 
έναντι της χρεοκοπίας (που επί της ουσίας έχει υπάρξει χωρίς να εξαγγελθεί, για να εξα-
σφαλιστεί ο διαρκής φόρος αίµατος του δηµόσιου ταµείου στις χρηµαταγορές). Παράλληλα 
µια τέτοια επαναδιαπραγµάτευση του χρέους οφείλει να συνοδευτεί από εθνικοποίηση του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, δραστικό έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων, και πάνω από όλα 
µακροπρόθεσµο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης» (Ανακοίνωση του ΚΟ της ΚΟΕ, 
16/4/2010).  

Οι προτάσεις του ΚΟ της ΚΟΕ είναι, σε γενικές γραµµές, αποδεκτές προϋποθέ-
σεις όχι µόνο µιας «ρεαλιστικής πρότασης» της Αριστεράς αλλά κι’ ενός ενδιάµε-
σου προγράµµατος διεκδικήσεων των εργαζοµένων µε στόχο το γεφύρωµά του 
µ’ ένα «µεταβατικό πρόγραµµα». Πρέπει να συµφωνήσουµε ότι «µια τέτοια επανα-
διαπραγµάτευση του χρέους οφείλει να συνοδευτεί από εθνικοποίηση του χρηµατοπιστωτι-
κού τοµέα, δραστικό έλεγχο στην κίνηση κεφαλαίων, και πάνω από όλα µακροπρόθεσµο 
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης» σαν ένα ενδιάµεσο αίτηµα. Αυτό το αίτηµα θα 
πρέπει µε τη σειρά του να κινητοποιήσει την ίδια την εργατική τάξη σε µια πιο 
µακροπρόθεσµη κατεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών, συλλογικοτήτων και 
δράσεων µε σκοπό τον εργατικό έλεγχο και τη λειτουργία ενός γενικού «σχεδίου 
παραγωγικής ανασυγκρότησης» κάτω από τον έλεγχο της εργατικής τάξης και των 
οργάνων της.  

Ασφαλώς δεν είναι ίδιες και οι βασικές διαπιστώσεις της ∆ιεθνιστικής Εργατικής 
Αριστεράς (∆ΕΑ): «Για να υπερασπίσουµε τα στοιχειώδη εργατικά και κοινωνικά δι-
καιώµατα οφείλουµε να ανατρέψουµε τον πολιτικό συσχετισµό, να φέρουµε «τα πάνω κά-
τω». Το καθήκον αυτό πέφτει στις πλάτες της Αριστεράς και των αγωνιστών της βάσης του 
µαζικού κινήµατος. ∆ιαγραφή χρεών. Στην προσπάθεια για την επιτυχία του στόχου αυ-
τού, θα έρθουµε αντιµέτωποι µε τα ζητήµατα του χρέους και των «δανείων» του Γ. Πα-
πανδρέου. Η Αριστερά και κάθε κυβέρνηση που θα σεβόταν τον ιδρώτα και το αίµα των 
εργαζοµένων, δεν έχει κανένα λόγο να σεβαστεί αυτά τα δάνεια και τις συµφωνίες που τα 
συνδέουν. Είναι αποτελέσµατα ληστρικών συµβιβασµών και σαν τέτοια µπορεί και πρέπει 
να αποκηρυχθούν και να διαγραφούν. Τέτοιες «µονοµερείς» αποφάσεις δεν είναι άγνωστες 
στην ιστορία των κινηµάτων και των χωρών. Προϋποθέτουν όµως την ανάπτυξη ισχυρού 
κινήµατος αλλά και πολιτικού «υποκειµένου» ικανού να στηρίξει τέτοιες αποφάσεις» 
(∆ΕΑ, «Στη θηλιά του ∆ΝΤ και της ΕΕ», 14/4/2010). 

Είναι µια θετική και ρεαλιστική διαπίστωση ότι η ∆ιαγραφή του Χρέους και η έξο-
δος από την ΕΕ και την ευρωζώνη, «προϋποθέτει την ανάπτυξη ισχυρού κινήµατος 
αλλά και πολιτικού «υποκειµένου» ικανού να στηρίξει τέτοιες αποφάσεις». Μια τέτοια  
πολιτική θέση δεν αποτελεί µια υπεύθυνη στάση απέναντι στην εργατική τάξη και 
το κίνηµά της, χωρίς να στηρίζει το καπιταλιστικό σύστηµα και τις επιλογές του. 
Πιστεύουµε ότι τα συνθήµατα της «επαναστατικής Αριστεράς» πρέπει να είναι ρεα-
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λιστικά. «Ρεαλιστικά» σηµαίνει ότι περιλαµβάνουν την ανατροπή της σηµερινής 
πολιτικής προς όφελος µιας πολιτικής που στρέφεται ενάντια στον καπιταλισµό 
και ανοίγει προοπτικές για τον λαό και την εργατική τάξη σε µια κατεύθυνση σο-
σιαλιστικής ανατροπής, µε τρόπο που είναι σύγχρονος και επίκαιρος.  

Αλλά µια τέτοια πρόταση όπως η διαγραφή του χρέους, όταν «προϋποθέτει την 
ανάπτυξη ισχυρού κινήµατος αλλά και πολιτικού «υποκειµένου» ικανού να στηρίξει τέτοιες 
αποφάσεις» µπορεί να έχει και µια εντελώς διαφορετική ανάγνωση, δηλαδή ότι 
είναι σήµερα ανέφικτη κι’ εποµένως πρέπει να περιορισθούµε στη διατύπωσή 
του αλλά σε τίποτε περισσότερο, όπως πχ η συστηµατική του προβολή και η 
µετατροπή του σε λυδία λίθο για όλες τις τάσεις και συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ 
και το ίδιο το ΚΚΕ. Τέτοια είναι η σηµασία του συνθήµατος της διαγραφής του 
χρέους ή ακόµη και της επαναδιαπραγµάτευσής του, δηλαδή παιδαγωγική για 
την εργατική τάξη και τον λαό, µια ενδιάµεση πρόταση που συνδέει τη σηµερινή 
κατάσταση µε το µεταβατικό πρόγραµµα των διεκδικήσεων.  

Η διαγραφή ή επαναδιαπραγµάτευση του Χρέους µπορεί να γίνει η αφορµή για 
τη συγκρότηση κι’ ενότητα του πολιτικού υποκειµένου ακριβώς πάνω στη βάση 
αυτή. Αυτό θα ήταν ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα της αριστεράς. Ένα πρόγραµµα 
δεν είναι ρεαλιστικό επειδή µπορεί ή προσπαθεί να ισοφαρίσει το ενεργητικό και 
το παθητικό των προτάσεών του.  

Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν εντελώς καταγέλαστη. Ούτε ένα πρόγραµµα είναι 
ρεαλιστικό επειδή θέτει µπροστά στην εργατική τάξη µόνο εκείνα τα καθήκοντα 
που µπορεί να πραγµατοποιήσει σήµερα. Ο ρεαλισµός του επαναστατικού 
προγράµµατος κρίνεται πάνω σε µια εντελώς διαφορετική βάση, δηλαδή 
αν µπορεί να συσπειρώσει την εργατική τάξη και τα συµµαχικά της στρώ-
µατα που πλήττονται σήµερα από την οικονοµική κρίση και να δώσει µια 
προοπτική στους αγώνες µε βάση το Μεταβατικό Πρόγραµµα και τον τελικό 
στρατηγικό στόχο που δεν είναι παρά η δηµοκρατική εξουσία των εργαζο-
µένων.  

Αναµφίβολα υπάρχει µια λογική «θεωρίας των σταδίων» στην απόφαση του ΚΟ 
της ΚΟΕ ειδικά όταν αναφέρεται στο γεγονός ότι η «έξοδος της Ελλάδας από την 
ΟΝΕ, η ανάκτηση της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, η ανάκτηση της δυνα-
τότητας σχεδιασµού και εκτέλεσης εθνικών προϋπολογισµών, είναι απαραίτητο βήµα για το 
εγχείρηµα της οποιασδήποτε παραγωγικής, κοινωνικής, οικονοµικής ανασυγκρότησης, κά-
τω από ριζικά διαφορετικές προτεραιότητες». Για την εργατική τάξη το ζήτηµα δεν 
είναι µια οποιαδήποτε ανασυγκρότηση, αλλά µια ανασυγκρότηση σε σοσιαλιστι-
κές βάσεις κι’ εργατικό έλεγχο. Αν αυτός ο στρατηγικός στόχος δεν υπάρχει, τότε 
η «οποιαδήποτε παραγωγική, κοινωνική, οικονοµική ανασυγκρότηση» είναι στην πραγ-
µατικότητα αδύνατη.  

Βέβαια δεν υπάρχουν σήµερα τµήµατα της αστικής τάξης που να ευνοούν την 
έξοδο από την ΟΝΕ ή την επαναδιαπραγµάτευση του χρέους την οποία η ΚΟΕ 
θεωρεί απλά ως αποτελεσµατικό οικονοµικό µέτρο και όχι ως κατά βάση επανα-
στατικό µέτρο, όπως πραγµατικά είναι. Οι αντιφάσεις του συστήµατος και η συ-
νάφεια της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή και παγκόσµια αστική τάξη είναι τέτοια 
που καθιστούν την εργατική τάξη ως τον αποκλειστικό φορέα που µπορεί να θέσει 
τέτοια ζητήµατα στην κοινωνία, ξεκινώντας από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
και καταλήγοντας στην επαναδιαπραγµάτευση του χρέους ή τη διαγραφή του.  

Όσο θα οξύνονται οι κοινωνικοί αγώνες τόσο η διαφορά ανάµεσα σ’ ένα ρεαλι-
στικό ενδιάµεσο και σ’ ένα µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων θ’ αµβλύνονται. 
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Για την αριστερά, το πραγµατικό ζητούµενο είναι να οικοδοµήσει την επαναστατι-
κή οργάνωση πάνω στα δεδοµένα αυτής της άµβλυνσης, της όξυνσης των κοι-
νωνικών συγκρούσεων και τη θεµελίωση ανεξάρτητων ταξικών οργανώσεων 
στην εργατική τάξη, την αγροτιά αλλά και τα µικροµεσαία στρώµατα.  

 «Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ι-
στορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου. Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προ-
λεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπο-
ρούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας 
λιµνάζουν. Ήδη οι καινούριες εφευρέσεις και βελτιώσεις αδυνατούν να υψώσουν το επίπε-
δο του υλικού πλούτου. Οι συγκυριακές κρίσεις, µέσα στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης 
ολόκληρου του καπιταλιστικού συστήµατος, φορτώνουν όλο και πιο µεγάλες στερήσεις και 
βάσανα πάνω στις µάζες. Η αύξηση της ανεργίας, βαθαίνει, µε τη σειρά της, την οικονοµι-
κή κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα νοµισµατικά συστήµατα. Τα δηµοκρα-
τικά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη» («Με-
ταβατικό Πρόγραµµα: Η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού και τα καθήκοντα της 
Τέταρτης ∆ιεθνούς», εκδ. «Αλλαγή», Αθήνα 1985).  

∆εν υπάρχει καλύτερη περιγραφή της σηµερινής παγκόσµιας κατάστασης σε γε-
νικούς όρους. Αλλά η «ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου» επιβάλλει µια 
ανασυγκρότηση των δυνάµεων της εργατικής τάξης µέσα από την ίδια και όχι 
έξω από αυτή και η ίδια η κρίση του καπιταλισµού έχει αναχθεί σε κρίση της ηγε-
σίας των εργαζοµένων. Μέσα στα όργανα της εργατικής τάξης, η κρίση του καπι-
ταλισµού δεν µπορεί παρά να λάβει µια µορφή ακραία και αντι –συστηµική.  

Ασφαλώς οι θέσεις µας ενδέχεται να ξενίσουν όσους θεωρούν τον εαυτό τους 
µακριά από την 4η ∆ιεθνή. Παρόλα αυτά δεν παύει να είναι απόλυτα σωστό ότι 
«η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ιστο-
ρική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου [και οι] οικονοµικές προϋποθέσεις για την προ-
λεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπο-
ρούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό». Σ’ ένα τέτοιο γενικό συµπέρασµα θεω-
ρούµε πως καταλήγουν όλες οι δυνάµεις της αριστεράς και πρωταρχικά της «ε-
παναστατικής αριστεράς». Με τη σειρά της η Αριστερά γενικά, αποµένει να έχει 
τη δική της συµβολή. 

Η επιβολή των µέτρων ΕΕ – ∆ΝΤ σίγουρα θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγµατα στο 
τοπίο της Αριστεράς και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ. Η όξυνση των κοινωνικών συγκρού-
σεων αναπόφευκτα θα οξύνει τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει σαφείς τις 
διαχωριστικές γραµµές των διάφορων συνιστωσών. Η ΚΟΕ προτείνοντας έξοδο 
από την ΟΝΕ αλλά όχι την ΕΕ, προσπαθεί να ευθυγραµµισθεί µε τη γενική ευ-
ρωπαϊκή γραµµή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γι’ αυτήν δεν υπάρχουν διλήµ-
µατα όπως ΕΕ χωρίς ΟΝΕ και ο πραγµατικός της σκοπός είναι η απορρόφηση 
των ριζοσπαστικών στοιχείων του ΠΑΣΟΚ και τίποτε άλλο. Σταθερή σ’ αυτόν τον 
στόχο θα επενδύσει στον κεντρισµό και τον οππορτουνισµό όπως συνήθως.  

Αλλά τα πραγµατικά ζητήµατα δεν µπορούν να λυθούν µε συνθήµατα, ούτε µε 
προγράµµατα στα χαρτιά. Μπορούν να λυθούν από τη στάση απέναντι στους 
κοινωνικούς αγώνες, τη συµµετοχή ή µη σ’ αυτούς και τον ρόλο απέναντι στην 
εργατική τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει µέρος στους κοινωνικούς αγώνες του 2010 – 
2013 είτε σαν θεατής είτε σαν τυπικός παριστάµενος χωρίς καµιά διάθεση να ρι-
ζοσπαστικοποιήσει τον λαό και να του δώσει ένα έστω και µέτρια αριστερό εν-
διάµεσο πρόγραµµα αγώνα και διεκδικήσεων. Αν οι συνιστώσες του παραµεί-
νουν σ’ αυτόν θ’ αποκλεισθούν από τη γενική γραµµή και το πιο έντιµο θα είναι ν’ 
αποχωρήσουν από τώρα κιόλας ενόψει των προδιαγεγραµµένων εξελίξεων που 



 - 121 -

αναπόφευκτα έρχονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναµένει µεγάλα οφέλη από την απογοήτευση 
των µαζών µε το ΠΑΣΟΚ, τόσο µεγάλα που δεν µπορούν ν’ αναιρέσουν µε κανέ-
να τρόπο την δεξιά γραµµή του, που άρχισε να διαφαίνεται µε τη κατάρρευση του 
οππορτουνισµού στην εξέγερση του ∆εκέµβρη και την αντικατάστασή του µε τον 
«δεξιό κεντρισµό».  

Από το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, στη γραµµή του «ξεσηκωµού» χωρίς αιτήµατα δια-
γραφή του χρέους, επίσης δεν µπορούµε να περιµένουµε πολλά πράγµατα. Ω-
στόσο ο «ξεσηκωµός» και η συστηµατική δουλειά στους εργαζόµενους του 
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα ενιαιοµετωπικά πλαίσια, έχει την ίδια σηµασία και αξία 
όπως πάντα. Είναι σαφές ότι η επαναστατική αριστερά δεν µπορεί να προτείνει 
«επανάσταση τώρα» σ’ ένα κίνηµα που µόλις αρχίζει να συγκροτείται και του 
οποίου τον χαρακτήρα και τη δυναµικότητα αποµένει ακόµη να δούµε αλλά α-
σφαλώς και να επηρεάσουµε στο µέτρο του δυνατού. Τα συνθήµατα και το πρό-
γραµµα της επαναστατικής Αριστεράς πρέπει να είναι τέτοια που να εκπαιδεύουν 
και να χαράζουν νέες προοπτικές µε βάση τον ρεαλισµό που επιβάλλει η σηµερι-
νή κατάσταση.  

Πέρα από την επαναδιαπραγµάτευση ή τη διαγραφή του χρέους, την εθνικοποί-
ηση του τραπεζικού συστήµατος κλπ, σήµερα η επαναστατική αριστερά µπορεί 
να προτείνει ή να στηρίξει ακόµη και µια νέα κυβέρνηση από στοιχεία των κοµµά-
των που ευνοούν την ακύρωση των µέτρων ΕΕ-∆ΝΤ, ανεξάρτητα από τον γενι-
κότερο χαρακτήρα της, πάνω στη βάση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τη δεδηλωµένη 
υποστήριξη του λαού, εφόσον εξελέγη µε βάση ένα εντελώς διαφορετικό πρό-
γραµµα. Η επαναστατική Αριστερά σαφώς θα µπορούσε να προτείνει δηµοψήφι-
σµα για την ακύρωση των µέτρων ΕΕ-∆ΝΤ, και να χρησιµοποιήσει το σύνθηµα 
αυτό στην κατεύθυνση της ριζοσπαστικοποίησης των εργατικών και µικροµεσαί-
ων στρωµάτων.  

Χωρίς την ενιαία δράση των δυνάµεων της επαναστατικής Αριστεράς ή τουλάχι-
στον της 4ης ∆ιεθνούς, είναι φανερό ότι κανένα προγραµµατικό πλαίσιο δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία και καµιά ταχτική ή στρατηγική δεν έχει αντίκρισµα εφόσον 
παραµένει στα χαρτιά. Το προγραµµατικό πλαίσιο αποκτά µια σηµασία όταν ε-
λέγχεται στην πράξη, όταν βγαίνουν πρακτικά συµπεράσµατα και η ταχτική εξε-
λίσσεται µε διαλεκτικό τρόπο και όχι ad hoc ή σύµφωνα µε τις ιδιοτροπίες ή τους 
µεµονωµένους υπολογισµούς της µιας ή της άλλης οργάνωσης.  

Ακόµη και η γενικότερη ενιαιοµετωπική δράση αρχίζει να έχει αµφίβολη πραχτική 
σηµασία από τη στιγµή που η ενότητα της επαναστατικής Αριστεράς αντιµετωπί-
ζεται σαν παράγοντας δευτερεύουσας αξίας. Με δεδοµένη την πολυετή διάσπα-
ση της Αριστεράς, ο παράγοντας αυτός δεν είναι δευτερεύων, αλλά παράγοντας 
πρώτης και κυρίαρχης σηµασίας, εφόσον ο αναπόφευκτος σεχταρισµός έχει υ-
ποσκάψει την ταχτική και τη δράση των περισσότερων οργανώσεων. Η πλέον 
«σωστή» επαναστατική οργάνωση, αν υπάρχει τέτοιο πράγµα, όµντας µακρο-
χρόνια αποµονωµένη από το εργατικό κίνηµα και τις άλλες οργανώσεις και την 
κριτική τους, αναπόφευκτα θα πέσει στον σεχταρισµό µέσα σε λίγους µήνες. Σε 
µια περίοδο 50 ετών πολυδιάσπασης τ’ αποτελέσµατα είναι φυσικά πολύ πιο έ-
ντονα.  

Προτείνεται εδώ µια ενότητα χωρίς αρχές; Η απάντηση είναι αρνητική. Καµιά ε-
νότητα δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο πάνω σε αρχές, αλλά το πραγµατικό 
ζήτηµα είναι πάνω σε ποιες αρχές είναι δυνατή κατ’ αρχήν µια ενότητα. Οι αρχές 
αυτές δεν µπορεί να είναι άλλες παρά προγραµµατικές και ταχτικές, µε σκοπό τη 
σωστή κατεύθυνση των ταξικών αγώνων και το ενιαίο µέτωπο των εργαζοµένων 
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και των συµµαχικών στρωµάτων ενάντια στην τεράστια κοινωνική καταστροφή 
που προωθούν ο «Μηχανισµός Στήριξης» και τα µέτρα ΕΕ και ∆ΝΤ.  

Η εργατική τάξη, κατακερµατισµένη και αποδεκατισµένη, περιµένει ρεαλιστικές 
προτάσεις από την επαναστατική Αριστερά. «Ρεαλιστικές» προτάσεις είναι ε-
κείνες που συσπειρώνουν τα πρωτοπόρα στοιχεία των εργαζοµένων κι’ έ-
χουν απήχηση στα ευρύτερα τµήµατα της εργατικής τάξης. Τέτοιες προτάσεις 
είναι οι λεγόµενες «ενδιάµεσες». Σκοπός τους είναι το γεφύρωµα της σηµερινής 
κατάστασης του εργατικού κινήµατος (που έχει σαν κληρονοµιά του ένα αρνητικό 
ισοζύγιο) µε τα Μεταβατικά αιτήµατα πάλης και διεκδίκησης και τον τελικό, στρα-
τηγικό σκοπό που είναι η δηµοκρατική εξουσία των εργαζοµένων.  

 

3η  Μάη, 2010 
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16. Για τη Γενική Απεργία της 5ης Μάη 

Περίπου 150.000 άτοµα συµµετείχαν στη Γενική Απεργία της 5ης Μάη. Μια τραγι-
κή πλευρά ήταν η δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων (τριών υπαλλήλων της τρά-
πεζας MARFIN, ανάµεσά τους και µια έγκυος) από άτοµα του «αντιεξουσιαστικού 
χώρου», τα οποία ωστόσο δεν έκαναν ξανά την εµφάνισή τους στη διαδήλωση 
της επόµενης µέρας που έγινε στις 6 µµ και πραγµατοποιήθηκε από τη ΓΣΕΕ, 
την Α∆Ε∆Υ, και το ΠΑΜΕ. Με τη Γενική Απεργία συνδέθηκε και η προσπάθεια 
ορισµένων ατόµων να εισβάλλουν στη Βουλή αλλά αποκρούσθηκαν από τα 
ΜΑΤ.  

Αρχίζοντας από το τέλος είναι σαφές ότι ανάµεσα στα άτοµα που προσπάθησαν 
να εισβάλλουν στη Βουλή ήταν ακροδεξιοί και άλλα παρόµοια στοιχεία, τα οποία 
καταδικάσθηκαν από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή. ∆εν αποκλείε-
ται ανάµεσά τους να υπήρχαν και άνθρωποι που απλώς παρασύρθηκαν από τη 
«ριζοσπαστική» τους συνθηµατολογία αλλά ο γενικός τόνος δόθηκε από τα φα-
σιστικά στοιχεία. Η «Χρυσή Αυγή» έγραφε πως «οι Κοζάκοι του ΚΚΕ έσωσαν τα 
Χειµερινά Ανάκτορα» (7/5/2010), και ότι συνελήφθη µαζί µε άλλα έξη άτοµα ο 
δηµοσιογράφος Σπύρος Χατζάρας, γνωστός για τις εθνικιστικές και αντικοµµου-
νιστικές του θέσεις (6/5/2010). 

Οι «αντιεξουσιαστές» αφού πυρπόλησαν τα γραφεία της MARFIN και δολοφόνη-
σαν τέσσερεις ανθρώπους δεν εµφανίστηκαν την επόµενη µέρα, αντιλαµβανόµε-
νοι προφανώς τις συνέπειες της ενέργειάς τους για το µαζικό κίνηµα και την ίδια 
τη Γενική Απεργία. Ενδεχοµένως να περάσει αρκετός καιρός προτού προβούν 
σε παρόµοιες δυναµικές ενέργειες αλλά είναι σαφές ότι λειτούργησαν αντικειµενι-
κά σε µια προβοκατόρικη κατεύθυνση που δεν έχει σχέση µε την πολιτική εξέλιξη 
που πρέπει να πάρει το εργατικό και λαϊκό κίνηµα µετά τη Γενική Απεργία. 

Θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί ότι οι δυναµικές ενέργειες και οι συγκρούσεις στα 
πλαίσια µιας διαδήλωσης και πολύ περισσότερο µιας Γενικής Απεργίας, δεν είναι 
έξω από τη λογική και την πολιτική της Αριστεράς, αρκεί να εντάσσονται στο γε-
νικότερο προγραµµατικό και ταχτικό της πλαίσιο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 
είναι αναπόφευκτες στην πορεία της πάλης, και ότι συνεισφέρουν στο ανέβασµα 
της συνείδησης των εργαζοµένων και τη συγκρότηση του πολιτικού υποκειµένου. 
Οι όροι αυτοί δεν ικανοποιούνται στα αρχικά στάδια των αγώνων στα οποία χτί-
ζεται η συνείδηση της εργατικής τάξης και διαµορφώνεται η διαλεχτική της ταξι-
κής πάλης σε συνάρτηση µε τη διαµόρφωση της πρωτοπορίας. 

Το µεγάλο ζητούµενο είναι σε ποιο προγραµµατικό πλαίσιο γίνεται η πάλη που 
συνοδεύεται µε τη Γενική Απεργία ειδικά όταν για τις 15 Μάη είναι σχεδιασµένο 
πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΚΚΕ.  

«Η υπεράσπιση και διεύρυνση των λαϊκών κατακτήσεων απαιτεί ενίσχυση της λαϊ-
κής πάλης, σε αντιµονοπωλιακή, αντιιµπεριαλιστική κατεύθυνση. Απαιτεί την ενερ-
γό, αποφασιστική και υπεύθυνη συµµετοχή στην οργάνωση νέων, ακόµα πιο µαζι-
κών, σταθερών αγώνων. Των αγώνων εκείνων που στοχοπροσηλωµένα και κόντρα 
σε κάθε δυσκολία θα ανοίγουν το δρόµο για την οριστική ανατροπή της πολιτικής 
που υπηρετεί τα µονοπώλια.» («Ριζοσπάστης», 7/5/2010). 

Για την επαναστατική αριστερά, η «αντιµονοπωλιακή, αντιιµπεριαλιστική κατεύ-
θυνση» δεν είναι αρκετή. Η όξυνση της κρίσης επιβάλλει να τεθούν τα Ενδιάµεσα 
αιτήµατα µε στόχο τα αιτήµατα του Μεταβατικού Προγράµµατος και να κλιµακω-
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θεί ο απεργιακός αγώνας µέχρι ν’ ανακληθούν τα µέτρα που επέβαλλαν η κυβέρ-
νηση, η ΕΕ και το ∆ΝΤ. Εµείς δεν κατανοούµε για ποιον λόγο πρέπει να γίνει α-
ναφορά σε «ανατροπή της πολιτικής που υπηρετεί τα µονοπώλια». Η πολιτική αυ-
τή υπηρετεί λιγότερο τα ολιγοπώλια, τα καρτέλ, και την αστική τάξη στο σύνολό 
της; Υπηρετεί λιγότερο το κεφάλαιο σαν σύνολο απ’ ότι αποκλειστικά το «µεγάλο 
κεφάλαιο» όπως υπογραµµίζει διαρκώς το ΚΚΕ;  

Αναµφίβολα υπάρχουν Ενδιάµεσα και Μεταβατικά αιτήµατα, όπως επιχειρήσαµε 
ν’ αποδείξουµε σ’ αυτή την ανάλυση. Αλλά ανάµεσά τους δεν υπάρχει κάποιο 
διαχωριστικό τείχος ούτε στάδια. Υπάρχει απλώς η διαλεχτική µετάβαση από τα 
πρώτα στα δεύτερα όπως διαµορφώνεται από την απεργιακή πάλη των εργαζο-
µένων και τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Η κλιµάκωση των κινητοποιήσεων µπορεί 
να οδηγήσει στο να τεθούν ξεκάθαρα τα αιτήµατα του Μεταβατικού Προγράµµα-
τος κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις που αφορούν τη συγκρότηση της εργατι-
κής τάξης, το ανέβασµα της συνείδησης και του αγώνα της, την οργάνωσή της σε 
Συµβούλια και θεσµούς ικανούς ν’ αποτελέσουν εναλλακτική λύση στην αστική 
κυβέρνηση µέσω της δυαδικής εξουσίας.  

Όσο η «επίθεση στα Χειµερινά Ανάκτορα» αποτελεί περιθωριακό έργο µιας µι-
κρής οµάδας εθνικιστών και νεοναζιστών, και όσο δεν υπάρχει διαρκής κλιµάκω-
ση των απεργιακών αγώνων, η εναλλακτική λύση δεν µπορεί να υλοποιηθεί ε-
φόσον η εργατική εξουσία δεν εµφανίζεται σε στοιχειώδη µορφή στην ίδια την 
οργάνωση της εργατικής τάξης. Φυσικά, εφόσον το ΛΑΟΣ συντάχθηκε µε τα µέ-
τρα της κυβέρνησης Παπανδρέου, ο φασιστικός κίνδυνος είναι ακόµη σχετικά 
µακριά, αλλά ενυπάρχει δυνητικά τόσο όσο υπάρχει και η δυαδική εξουσία των 
εργαζοµένων. 

Απ’ το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε φανερό ότι δεν έχει να περιµένει πολλά η εργα-
τική τάξη. Η υποτονικότητα των κινητοποιήσεων της 6ης Μάη και η απουσία από 
την κηδεία των τριών εργαζοµένων της MARFIN (7η Μάη) µας δείχνει ότι τα κοι-
νοβουλευτικά κόµµατα της Αριστεράς δεν επιθυµούν τη ρήξη µε το πολιτικό σύ-
στηµα –και βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για τον καπιταλισµό ή έστω την «πολιτι-
κή που υπηρετεί τα µονοπώλια». Οι νεκροί της MARFIN δεν είναι µόνο συνέπεια 
της δολοφονικής βίας των κουκουλοφόρων αλλά και της νεο-µπερλουσκονικής 
εργοδοσίας Βγενόπουλου της MARFIN. 

 Για την έλλειψη µέτρων ασφαλείας και τους εκβιασµούς προς τους εργαζόµε-
νους να µη µετάσχουν στη Γενική Απεργία, το ΚΚΕ προτίµησε να µην πει κουβέ-
ντα, ούτε στη Βουλή ούτε µέσω του «Ριζοσπάστη». Αν το έκανε, τότε η παλλαϊκή 
συµµετοχή στην κηδεία των αθώων θυµάτων θα έπρεπε να είναι το επόµενο λο-
γικό βήµα, πράγµα ωστόσο που δεν συµπίπτει µε τις επιθυµίες και την ταχτική 
του ΚΚΕ. Η κατάληψη της ΕΡΤ από τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς ξεχάστηκε 
επίσης πολύ γρήγορα από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν ανέφερε τίποτε γι’ αυτό το ζήτη-
µα, θεωρώντας το προφανώς σαν «πυροτέχνηµα» που πρέπει να ξεχαστεί και 
να µην έχει καµιά συνέχεια. Για την κηδεία των θυµάτων της MARFIN, ίσχυσε 
ακριβώς το ίδιο.  

Ωστόσο µε τα πυροτεχνήµατα και τις σποραδικές απεργιακές κινητοποιήσεις 
µπορεί να διασώζεται η εκλογική τιµή των όπλων της κοινοβουλευτικής αριστε-
ράς, αλλά ταυτόχρονα αποδυναµώνεται στη γέννησή του το µεγαλύτερο απεργι-
ακό κίνηµα που έχει ξεσπάσει µετά τη µεταπολίτευση. Αυτό το απεργιακό κίνηµα 
µε τα αιτήµατά του έχει βαθιές ρίζες στην εργατική τάξη και τον λαό, και η κλιµά-
κωσή του δεν µπορεί παρά ν’ αποδειχθεί ο καθοριστικός παράγοντας για την 
αµφισβήτηση της πολιτικής εξουσίας και τη ρήξη µε τον καπιταλισµό, σε µια κα-
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τεύθυνση µεταβατική (από προγραµµατική άποψη) προς µια κυβέρνηση των ερ-
γαζοµένων. 

Από την ΚΟΕ σε ανακοίνωσή της 5ης Μάη διαβάζουµε: 

 «Η Αθήνα και όλες οι πόλεις βούλιαξαν από το λαό που δεν αντέχει άλλο. Ο λαός 
ζητά να λογοδοτήσει ο Παπανδρέου και όσοι θα ψηφίσουν την µετατροπή της κοι-
νωνίας σε ανθρώπινη χωµατερή. Να λογοδοτήσουν όσοι παρέδωσαν τη χώρα και 
τον λαό της στις ύαινες του κεφαλαίου και των αγορών. Να λογοδοτήσουν όσοι ε-
ξαπάτησαν ανοικτά τον λαό. Να λογοδοτήσουν όσοι τη µια ώρα λένε ότι συµπά-
σχουν µε τον λαό, και την άλλη ώρα τον καταδικάζουν στην εξόντωση. Να λογοδο-
τήσει ο Υπουργός Καταστολής που µετέτρεψε την Αθήνα σε θάλαµο αερίων και 
χτύπησε αναίτια διαδηλωτές µαζικών µπλοκ στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Η 
αστυνοµία έκανε τα πάντα για να διαλύσει µια από τις µεγαλύτερες πορείες της µε-
ταπολίτευσης». Και καταλήγει, σχεδόν, αναφέροντας: «Η οργή και η απόγνωση 
της κοινωνίας θα στείλει στον αγύριστο τους φοβισµένους πρωθυπουργεύοντες και 
τον κάθε βουλευτή που θα ψηφίσει αύριο βράδυ τον αργό θάνατο του ελληνικού 
λαού», αναφερόµενη στη ψηφοφορία της Βουλής της 6ης Μάη.  

Οφείλει κανείς ν’ αναρωτηθεί για την ακρίβεια του αιτήµατος «να λογοδοτήσει ο 
Παπανδρέου και όσοι θα ψηφίσουν την µετατροπή της κοινωνίας σε ανθρώπινη 
χωµατερή», δεδοµένου ότι ο Παπανδρέου έχει µόνο επτά µήνες στην κυβέρνηση, 
ενώ ο Καραµανλής είναι αδύνατο να βρεθεί κι’ ακόµα περισσότερο ο Σηµίτης! 
∆εν είναι δουλειά της επαναστατικής Αριστεράς να θέτει συνθήµατα που θα µπο-
ρούσε κάλλιστα να είχε θέσει η Ν∆ ή ο ΛΑΟΣ.  

Η δουλειά της επαναστατικής Αριστεράς είναι εντελώς διαφορετική και αφορά τη 
συγκρότηση της επαναστατικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, την ορθή τα-
χτική της κατεύθυνση και τον συντονισµό της µε τα προγραµµατικά – Μεταβατικά 
της αιτήµατα. Σ’ αντίθεση µ’ αυτό βλέπουµε αιτήµατα του τύπου «να λογοδοτήσει 
ο Υπουργός Καταστολής», τα οποία δεν προκύπτουν από πουθενά αλλού παρά 
µόνο από τον θερµό αέρα που υπάρχει στα κεφάλια των συντακτών αυτής της 
Ανακοίνωσης, που είναι εκτός τόπου και χρόνου παρόλο που η ΚΟΕ αποτελεί 
συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο λαός και η εργατική τάξη απαιτούν να λογοδοτήσουν όλοι. «Να λογοδοτήσουν 
όσοι εξαπάτησαν ανοικτά τον λαό» δηλαδή, αλλά και όσοι τον εξαπάτησαν «στα 
κρυφά» και όχι µόνο «ανοικτά», διαφορετικά οι θερµοκέφαλοι συντάκτες της Α-
νακοίνωσης της ΚΟΕ (5/5/2010) θα είχαν αντιληφθεί ότι µια Ανακοίνωση της ε-
παναστατικής Αριστεράς οφείλει να έχει ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση µε 
µια Ανακοίνωση της άκρας ή φασιστικής και νεοναζιστικής ∆εξιάς.  

Με τη σειρά της η ∆ΕΑ καταφεύγει επίσης σε υπερβολές: «Χτες, µε τη µεγαλειώ-
δη πανεργατική απεργία και τα ποτάµια του κόσµου (πάνω από 200 χιλιάδες στην 
Αθήνα) που ξεχύθηκαν στους δρόµους όχι µόνο της Αθήνας, αλλά και πολλών άλ-
λων πόλεων (Ηράκλειο, Χανιά, Βόλο, Γιάννενα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη) έσπασε η 
οικονοµική τροµοκρατία της κυβέρνησης και των ΜΜΕ, που τόσον καιρό επιχει-
ρούν να µας πείσουν ότι οι εργαζόµενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και φτωχή νεολαία 
οφείλουµε να πληρώσουµε την κρίση των «αγορών».  » (6/5/2010).  
 
Μα αν έσπασε η «οικονοµική τροµοκρατία» και εποµένως η πολιτική ηγεµονία, 
τότε το κίνηµα είναι πλέον ασυγκράτητο και µπορεί να ξεσπάσει στην κατεύθυν-
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ση της άµεσης διεκδίκησης της πολιτικής εξουσίας. Με τέτοιες υπερβολές, οι συ-
νιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελούν τµήµα της επαναστατικής Αριστεράς, µας 
δείχνουν απλώς ότι επικρατεί η προηγούµενη ταχτική και προγραµµατική ανωρι-
µότητα που κληροδότησαν οι ήττες της δεκαετίας του ’90, µε συνέπεια η επανα-
στατική πρωτοπορία να µην έχει κατανοήσει τη νέα δυναµική του εργατικού και 
λαϊκού κινήµατος που ανέδειξε η Γενική Απεργία της 5ης Μάη. Συνοπτικά, µπρο-
στά µας έχουµε ένα κίνηµα που βρίσκεται ακόµα στη διαµόρφωση του, που δεν 
έχει απαλλαγεί ούτε εν µέρει από τις αστικές και ρεφορµιστικές αυταπάτες και 
µπορεί εύκολα να χαλιναγωγηθεί και να χειραγωγηθεί. Για το κίνηµα αυτό, ο 
προσανατολισµός σε µια αριστερή και ριζοσπαστική πολιτική είναι το ζη-
τούµενο και όχι το δεδοµένο.  

Ωστόσο τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυµούν παρά να κάνει µια µερίδα 
της αστικής τάξης η ίδια το πρώτο βήµα και να συµµετάσχουν το πολύ – πολύ σε 
µια Κερενσκική – Λαφοντενική κυβέρνηση που να διατηρεί τα πάντα στη θέση 
τους και µόνο στη µορφή να είναι διαφορετικά. Μόλις τεθούν τα πραγµατικά ζη-
τήµατα, που σήµερα δεν είναι άλλα από εκείνα της οργάνωσης του λαού µετά τη 
Γενική Απεργία, καταφεύγουν στις παλιές φόρµουλες και την υπονόµευση των 
αγώνων.  

Τόσο στα Ιουλιανά του ’65 όσο και στη «συγκυβέρνηση» η κοινοβουλευτική αρι-
στερά προσέτρεξε να δώσει διέξοδο στο αστικό πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα, 
στη δεύτερη περίπτωση µάλιστα µε επίσηµο τρόπο συµµετέχοντας στην κυβέρ-
νηση Τζανετάκη, αντί να έλθει σε συνολική ρήξη µε το ανυπόφορο και διεφθαρ-
µένο πολιτικό σύστηµα. Σήµερα το σύστηµα αυτό είναι ακόµη πιο ανυπόφορο και 
διεφθαρµένο και το ΚΚΕ καταφεύγει πραχτικά σε ταχτικές συγκράτησης και εκτό-
νωσης των µαζικών αγώνων αντί να συµβάλλει στην παραπέρα τους εξέλιξη. 
Φυσικά, δεν ζητά κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ µε «µαγικό τρόπο» να «δηµι-
ουργήσουν» το κίνηµα, ή το πολιτικό υποκείµενο. Αυτό που ζητά κανείς, ωστόσο, 
είναι η συµβολή τους στην οργάνωση των εργαζοµένων, στη συνέχιση των α-
περγιακών κινητοποιήσεων (µερικά µε κορύφωση σε Γενικές Απεργίες, διαρκείας 
όπως αναµφίβολα θα χρειαστεί) και στη ρήξη των εργαζοµένων µε το πολιτικό 
σύστηµα και το µπλοκ ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ-µέρους της Ν∆ που έχει διαµορφωθεί στην 
πράξη για να επιβληθούν τα οικονοµικά µέτρα λιτότητας της ΕΕ και του ∆ΝΤ. 

Η ρήξη µε το πολιτικό σύστηµα είναι σήµερα ένα αναγκαίο αίτηµα και το πραγµα-
τικό ζητούµενο των αγώνων της εργατικής τάξης. Είναι πλέον σαφές ότι για να 
µην υλοποιηθούν τα µέτρα η ρήξη µε το πολιτικό σύστηµα είναι επιβεβληµένη. Η 
ρήξη αυτή προϋποθέτει ότι µια διάδοχη, εναλλακτική κατάσταση υπάρχει ή του-
λάχιστον εκκολάπτεται. Αν η εναλλακτική λύση είναι µια κυβέρνηση µέρους του 
«αριστερού» ΠΑΣΟΚ µε το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνοι! Ας αγωνιστεί το λαϊ-
κό κίνηµα στα πλαίσια µιας τέτοιας προγραµµατικής πρότασης! Αλλά µια προ-
γραµµατική πρόταση πρέπει να υπάρχει και να έχει κατατεθεί στο λαϊκό κίνηµα 
µε συγκεκριµένη µορφή, και όχι µε αοριστίες του τύπου «αντιµονοπωλιακή, αντιι-
µπεριαλιστική πολιτική» κλπ. Ακόµα περισσότερες αοριστίες συναντάµε στη λε-
γόµενη επαναστατική Αριστερά, µ’ ελάχιστες εξαιρέσεις.  

Η όξυνση της κρίσης, αναπόφευκτα θα οδηγήσει ακόµη περισσότερα στρώµατα 
να κατέβουν στους δρόµους και να διεκδικήσουν την ουσιαστική αντιπαράθεση 
µε την πολιτική λιτότητας που θα επιβληθεί στη χώρα µέσα στην επόµενη εικο-
σαετία. Η κρίση, η ύφεση, και τα µέτρα ΕΕ-∆ΝΤ ήρθαν για να µείνουν και δεν εί-
ναι πρόσκαιρα. Αναπόφευκτα, στον χρονικό ορίζοντα που µπορούµε να προ-
βλέψουµε, ευρύτερα λαϊκά στρώµατα θα βρεθούν στο πλευρό της εργατικής τά-
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ξης στις διεκδικήσεις της, αν δεν την έχουν ήδη ξεπεράσει κιόλας σε όρους συ-
νειδητοποίησης και ταχτικής σκέψης.  

Η διαµόρφωση του πολιτικού υποκειµένου βρίσκεται στη γέννησή του µε την πιο 
οξεία µορφή στην περίοδο της µεταπολίτευσης, και σηµατοδοτεί µε τον τρόπο 
αυτό το ιστορικό της τέλος. Η οργάνωση της εργατικής τάξης και των µικροµε-
σαίων στρωµάτων είναι σήµερα πιο σηµαντική παρά ποτέ στον αγώνα για µια 
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας πάνω σε σοσιαλιστικές 
βάσεις, ακόµη και πάνω σε δηµοκρατικές βάσεις. Η οργάνωση αυτή πρέπει να 
γίνει µε την παρέµβαση της επαναστατικής αριστεράς, που βγαίνει ηττηµένη και 
κατακερµατισµένη από τη δεκαετία του ’80 κιόλας στη χώρα µας, αλλά έχει σή-
µερα µια νέα ιστορική ευκαιρία. Οι αντιφάσεις και τ’ αδιέξοδα της πολιτικής των 
αστικών κοµµάτων και των κοµµάτων της κοινοβουλευτικής Αριστεράς, θα γίνουν 
φανερά στους αγώνες και στην ίδια την πράξη του εργατικού και λαϊκού κινήµα-
τος.  

Η µοναδική διέξοδος θα είναι είτε η συµπαράταξη µε µια ανασυγκροτηµένη επα-
ναστατική Αριστερά, είτε µε τις καθεστωτικές δυνάµεις που δεν έχουν καµιά 
στρατηγική ριζικής αλλαγής της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, και στις ο-
ποίες αναπόφευκτα λόγω της όξυνσης της κρίσης τόσο το ΚΚΕ όσο και ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα διαβούν τον Ρουβίκωνα µε την πολυδιαφηµισµένη αλλά ψευδεπί-
γραφη «πολυτασική» του συγκρότηση. Οι δυνάµεις της επαναστατικής Αριστε-
ράς πρέπει να επιµείνουν µε τη µέγιστη δυνατή ένταση στα συνδικάτα και τις µα-
ζικές οργανώσεις κάθε είδους των εργαζοµένων, σε καθηµερινή βάση, ακούρα-
στα και αταλάντευτα σε ότι αφορά την ρήξη µε το υπάρχον πολιτικό σύστηµα, την 
αντικατάστασή του άµεσα προκειµένου να σωθεί η χώρα και ο λαός από την κα-
ταστροφική πολιτική ΕΕ – ∆ΝΤ, και την προοπτική της ουσιαστικής λύσης που 
βρίσκεται σε µια δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζοµένων, στηριγµένη στην 
ανασυγκρότηση της οργάνωσης της εργατικής τάξης και του λαού µε βάση τα 
δηµοκρατικά τους Συµβούλια και τις Επιτροπές Αγώνα. 

Σε άρθρο του στους «New York Times» (6/5/2010) ο νοµπελίστας οικονοµολό-
γος Paul Krugman αναφέρει πως η Ελλάδα θα καταλήξει σε αναδιάρθρωση (δη-
λαδή επαναδιαπραγµάτευση) του χρέους της, σε στάση πληρωµών, αλλά επίσης 
και σε έξοδο από τη ζώνη του ευρώ εφόσον πρέπει να επιβληθούν σκληρά µέτρα 
λιτότητας -προκαλώντας βαθιά ύφεση- µόνο για να κλείσει το τρέχον δηµοσιονο-
µικό έλλειµµα.  

Προφανώς, αυτή την περίοδο οι διάφορες «αναλύσεις» δεν είναι αθώες, εφόσον 
οι ΗΠΑ θα επιθυµούσαν ισχυρά να αποτύχει το πείραµα του ευρώ που ξεκίνησε 
το 2002. Τα τρέχοντα µέτρα µπορούν να καλύψουν τους τόκους του δηµόσιου 
χρέους (µαζί µε τον πρόσφατο δανεισµό που έγινε στη βάση πολύ υψηλών 
spreads) και την πληρωµή µισθών και συντάξεων για το 2010 ή τουλάχιστον µέ-
ρος του, αλλά χωρίς πρόσθετα περιοριστικά µέτρα δεν είναι δυνατόν να εξασφα-
λισθεί η παραπέρα χρηµατοδότηση από τον «Μηχανισµό Στήριξης» της ΕΕ – 
∆ΝΤ.  

Είναι φανερό ότι η ΕΕ επιθυµεί τη «διάσωση» της ελληνικής οικονοµίας, εφόσον 
ήδη διαφαίνεται η βεβαιότητα της διάχυσης της κρίσης στον ευρωπαϊκό νότο, µα-
ζί µε άνευ προηγουµένου κοινωνικές εκρήξεις. Μια τέτοια διάσωση θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει «δηµιουργική λογιστική» σε ότι αφορά το έλλειµµα του προϋ-
πολογισµού, µαζί ασφαλώς µε τα σκληρότερα δυνατά µέτρα δηµοσιονοµικής πο-
λιτικής και περιορισµό των δαπανών στο µέγιστο δυνατό. Ασφαλώς η ελληνική 
οικονοµία θα εισέλθει στην πιο βαθιά ύφεση που γνώρισε µεταπολεµικά, αλλά 
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αυτό είναι αναπόφευκτο αν πρέπει να διασωθεί η αξιοπιστία της ευρωζώνης, 
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια καπιταλιστική φαντασίωση στενά περιορι-
σµένη στο πιο κατάλληλο ένδυµα, έναν ζουρλοµανδύα νοµισµατικού και δηµοσι-
ονοµικού περιορισµού άνευ προηγουµένου. Τα «καλά» αριθµητικά δεδοµένα της 
«δηµιουργικής λογιστικής» θα «παραχωρηθούν» ενδεχοµένως στην ελληνική 
οικονοµία αλλά µόνο κάτω από την πίεση και τα βάρος πρόσθετων και πιο 
σκληρών µέτρων. 

Για την ελληνική οικονοµία είναι αυταπόδεικτο πως η µόνη προσωρινή, συµβατι-
κή λύση θα ήταν η επιλογή της επεκτατικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής 
πολιτικής ταυτόχρονα µε µέτρα µείωσης του ΦΠΑ και άλλων έµµεσων φόρων 
ώστε να ενισχυθούν τα πραγµατικά εισοδήµατα. Αλλά µια τέτοια πολιτική απαιτεί 
έναν χρονικό ορίζοντα εξαµήνου και παραπάνω, προκειµένου να κινητοποιηθεί 
οι δυσκίνητος κλάδος της οικοδοµικής δραστηριότητας και οι πιο ευέλικτοι κλάδοι 
του εµπορίου και του τουρισµού.  

Μια τέτοια επέκταση θα υποτιµούσε στην ουσία το εθνικό νόµισµα (αν υπήρχε) 
και αν η υποτίµηση ήταν δραστική αυτό θα κινητοποιούσε τον τουρισµό (ενόψει 
της θερινής περιόδου του 2010) µαζί µε πρόσθετα µέτρα παροχών προς τα διε-
θνή τουριστικά γραφεία. Προφανώς οι πληθωριστικές συνέπειες, στον χρονικό 
ορίζοντα εξαµήνου και παραπάνω θα ήταν σηµαντικές, αλλά παράλληλα ένα «α-
ποτελεσµατικό» κράτος θα µπορούσε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, την απο-
φυγή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ τα πραγµατικά εισοδήµατα 
και η ζήτηση θα είχαν αυξηθεί επαρκώς ώστε ν’ αποδώσουν περισσότερα έσοδα 
από τους έµµεσους φόρους (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε µειωµένους 
συντελεστές). 

Αλλά µια τέτοια παραδοσιακή Κεϋνσιανή πολιτική δεν είναι εφικτή όταν πρέπει 
άµεσα ν’ αποπληρωθούν δάνεια που έχουν συναφθεί προ τριακονταετίας (προ-
σανατολισµένα προς αυτή την ίδια λογική) κι’ επίσης µισθοί και συντάξεις. Η πε-
ρίοδος της διακυβέρνησης Καραµανλή άφησε πολύτιµο χρόνο να κυλήσει άσκο-
πα και το ίδιο έκανε και η κυβέρνηση Παπανδρέου, αν και η δεύτερη δεν έχει πα-
ρά επτά µήνες στην εξουσία. Αλλά πριν την κυβέρνηση Καραµανλή την ίδια αδι-
αφορία επέδειξαν και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, χωρίς να µπορεί κανείς να ξε-
χάσει την εντελώς ανεδαφική και παράλογη ανάληψη των Ολυµπιακών αγώνων 
του 2004 που όχι µόνο επέβαλλαν στον ελληνικό λαό ένα βάρος που δεν µπο-
ρούσε να σηκώσει µε κανέναν τρόπο, αλλά επιπλέον του επέβαλλαν «µίζες», 
προσόδους και προµήθειες όλων των ειδών προς τα πλέον µεταπρατικά και πα-
ρασιτικά στοιχεία της ελληνικής αστικής τάξης.   

Το κόστος αυτό ακόµη και σήµερα δεν είναι επακριβώς γνωστό αλλά υπολογίζε-
ται σε 11,2 δις ευρώ («Ελευθεροτυπία», 20/2/2010) ενώ στις 14/11/2004 υπολο-
γιζόταν σε 9 δις ευρώ («Βήµα», 14/11/2004). Ακόµη και για 2 δις ευρώ έγινε λό-
γος «από ανεπίσηµες κυβερνητικές πηγές» («Ελευθεροτυπία», 20/2/2010). Αν 20 
δις ευρώ είχαν επενδυθεί το 2004 µε απόδοση 5%, σήµερα το συνολικό κεφά-
λαιο θα ήταν 28,1 δις ευρώ.  

Επίσης, επικαλούµενος έρευνα του Brookings Institution των ΗΠΑ, ο Γ. Παπαν-
δρέου υπολόγισε το ετήσιο κόστος της διαφθοράς στην Ελλάδα στα 20 δις, δη-
λαδή 8% του ΑΕΠ, τον Απρίλη του 2010. Επίσης, «[υ] πολογίζεται µάλιστα ότι το 
30% των συνολικών δαπανών στον χώρο της υγείας είναι σπατάλες που οφείλονται 
στην κακοδιοίκηση, στην αναχρονιστική διαχείριση, τη διαφθορά και την κακή ια-
τρική, ενώ µόνο οι µίζες στις αγορές ειδικού υλικού εκτιµώνται ότι φθάνουν επίσης 
στο 30%. Οι υπερτιµολογήσεις σε ιατρικές συσκευές αγγίζουν και το 500%.» («Ε-
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λευθεροτυπία», 7/3/2010, άρθρο της ∆ήµητρας Ευθυµιάδου). Τα νοσοκοµεία έ-
χουν σήµερα συνολικό χρέος 6,2 δις ευρώ.  

Σχετικά µε τους ΟΤΑ η εικόνα είναι πιο θολή αλλά έχουµε το εξής στοιχείο: «Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής, έκανε λόγο για πολύ µεγάλο άλµα 
για την ανασυγκρότηση του κράτους και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και 
επεσήµανε ότι η εξοικονόµηση πόρων ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 
εγκαθιστά πρωτοφανή διαφάνεια στις προµήθειες και τα έργα» (30/4/2010). Τα 
χρέη του ΟΣΕ και των αστικών συγκοινωνιών είναι πάνω από 12 δις («Ηµερησί-
α», 19/12/2009). 

Εποµένως µε µια πρόχειρη µατιά στον δηµόσιο τοµέα τα χρέη ξεπερνούν τα 40 
δις ευρώ σε δαπάνες άσκοπες και αναίτιες. Κι’ αυτό µε µια πρώτη µατιά και µόνο 
στις πιο προφανείς πηγές σπατάλης και διασπάθισης. Αν η ελληνική αστική τάξη 
επιθυµούσε να βάλει σε τάξη τα του οίκου της, θα µπορούσε να είχε ξεκινήσει µια 
τέτοια προσπάθεια πριν ακόµα τους Αγώνες του 2004. Ωστόσο δεν έδειξε κανένα 
ενδιαφέρον σε µια τέτοια κατεύθυνση, εφόσον η ίδια είναι κρατικοδίαιτη και σε 
πλήρη σύµφυση µε το κράτος και τον λεγόµενο «δηµόσιο τοµέα». Λουκέτα σε 
µεγάλες βιοµηχανίες όπως πχ του Λαναρά στη Νάουσα το 2004 δεν ήταν τυχαία.  

Τέτοιες επιχειρήσεις έκλεισαν αφού αποµύζησαν ότι µπορούσαν από τους επεν-
δυτές στο Χρηµατιστήριο στην προηγούµενη τετραετία που υπήρξε το θεµέλιο 
της στρεβλής ανόδου της ελληνικής χρηµαταγοράς, µε τις πασίγνωστες κατα-
στροφικές συνέπειες.  

Τέτοιες «δραστηριότητες» δεν µπορούν να γίνουν χωρίς τη συµµετοχή του κρά-
τους και των παραγόντων του, µε προεξάρχοντες τους υπεύθυνους της οικονο-
µικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Παπαντωνίου, Στουρνάρα, Προβόπουλου κλπ.  

Αν δεν γίνουν φανερές όλες οι πλευρές του σκανδάλου του Χρηµατιστηρίου, οι 
εργαζόµενοι δεν πρόκειται να καταλάβουν ποτέ την απόλυτη σύµφυση που υ-
πάρχει ανάµεσα στο κράτος και την ελληνική αστική τάξη, δεν πρόκειται να κατα-
λάβουν ποτέ ότι η ανατροπή του ενός προϋποθέτει την ταυτόχρονη ανατροπή 
του άλλου. Αυτό κρύβεται πίσω από τη σιωπή του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά 
µε το Χρηµατιστήριο, το Βατοπαίδι, τα σκάνδαλα της Siemens, τις εξοπλιστικές 
προµήθειες κλπ. Χωρίς τη διαλεύκανση αυτών των σκανδάλων δεν µπορεί να 
υπάρχει καµιά αληθινή προοπτική για το εργατικό και το λαϊκό κίνηµα. ∆εν εν-
νοούµε, ασφαλώς, µια «διαλεύκανση» µέσω της αστικής δικαιοσύνης αλλά την 
ουσιαστική διερεύνηση αυτών των σκανδάλων από την εργατική τάξη και την 
πρωτοπορία της, µε στοιχεία και αδιάσειστα δεδοµένα.  

Ωστόσο το ΚΚΕ κι’ ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ονόµατα δεν τολµούν ν’ αναφέρουν, πόσο 
µάλλον να διερευνήσουν σε βάθος τέτοιες υποθέσεις που συνιστούν την ουσία 
του σύγχρονου ελληνικού καπιταλισµού. Ο λόγος είναι απλός: ∆εν επιθυµούσαν 
καµιά απευθείας σύγκρουση µε τον καπιταλισµό, το κράτος ή την σύµφυτη πολι-
τική εξουσία, διαφορετικά θα υπήρχαν ονοµατεπώνυµα στα πανώ και στα συν-
θήµατα στο Σύνταγµα στις απεργίες της 5ης και της  6ης Μάη 2010.  

Ασφαλώς τα ονοµατεπώνυµα είναι δευτερεύοντα και το αστικό σύστηµα είναι το 
πρωτεύον. Αλλά το σύστηµα ξεµπροστιάζεται στις ιδιαίτερες περιπτώσεις του 
που έχουν όνοµα κι’ επώνυµο και όχι στις γενικότητες ή στις καφενοκουβέντες 
της κ. Παπαρήγα στη Βουλή. Σ’ αυτές τις καφενοκουβέντες της κρίσιµης περιό-
δου της 5ης και 6ης Μάη την ακούσαµε να καταδικάζει τη βία γενικά, αλλά ξέχασε 
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η κ. Παπαρήγα να κάνει µια στοιχειώδη αναφορά στην επαναστατική βία 
της εργατικής τάξης.  

Είπε ότι:  «Τέλος, θέλω να υπογραµµίσω το εξής: Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξε-
µπερδέψει απ' όσα ακούει για το χρέος, για τα ελλείµµατα και να σκεφτεί το µεγάλο 
χρέος που έχουν οι κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ στις τσέπες του ελληνικού 
λαού. Κυριολεκτικά έχουν αδειάσει τις τσέπες µε την πολιτική παροχών προς τα 
µονοπώλια και εν πάση περιπτώσει πρέπει και ο λαός να µιλήσει για ό,τι του χρω-
στάνε και δεν µπορεί να σκύψει το κεφάλι και να δουλεύει απ' το πρωί µέχρι το 
βράδυ και για όλη του τη ζωή µέχρι να πεθάνει, µόνο και µόνο για να εξασφαλί-
σουν τα µονοπώλια και οι λεγόµενοι πιστωτές να πάρουν τα λεφτά πίσω, και, µάλι-
στα, για µια ακόµα φορά µε πρόσθετη ληστεία του µόχθου του λαού»» (6/5/2010, 
«Ριζοσπάστης»).  

Και µ’ αυτή τη δήλωση κλείνεις ξαφνικά µια οµιλία στη Βουλή που απευθύνεται σ’ 
ολόκληρη την εργατική τάξη και τον λαό; Ποια είναι η προοπτική και η εναλλακτι-
κή λύση που προσφέρεις; Τι πρέπει να κάνουν άµεσα οι εργαζόµενοι και τα µι-
κροµεσαία στρώµατα; Φυσικά και η ληστεία των εργαζοµένων δεν µπορεί να συ-
νεχισθεί, αλλά ποια είναι η διέξοδος; Ποιες είναι οι προτάσεις; Ποιο είναι το προ-
γραµµατικό πλαίσιο των αγώνων και της ταξικής πάλης για την επόµενη περίοδο; 
Σε τέτοια βασικά ερωτήµατα δεν πρόκειται να πάρουµε καµιά απάντηση.  

Ωστόσο σε άλλη της δήλωση η κ. Παπαρήγα υπογραµµίζει: «Εµείς, ανεξαρτήτως 
της συγκεκριµένης στάσης για τη σύσκεψη, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν επι-
τρέπουµε σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιούνται τέτοιες συναντήσεις, προκειµέ-
νου να κλείσουν το στόµα του λαού. Από αυτήν την άποψη, το θέµα δεν είναι αν θα 
πάµε, µπορεί να πάµε, δεν είναι εκεί πέρα το θέµα, δεν έχει γίνει ακόµα επίσηµη 
πρόσκληση. Το ζήτηµα είναι ότι για εµάς θα είναι ένα παραπέρα βήµα αποκα-
λύψεων που θα βοηθήσουν το λαό να καταλάβει ότι πρέπει να χειραφετηθεί 
από τα υποκριτικά συνθήµατα της ησυχίας, της οµαλότητας, της σταθερότη-
τας, διότι αυτός µπορεί να εγγυηθεί κάθε δηµοκρατική εξέλιξη του αγώνα. Ο λαός, 
δηλαδή» (6/5/2010, «Ριζοσπάστης», έντονη γραφή δική µας).  

Που είναι οι αποκαλύψεις του ΚΚΕ που εκθέτουν άραγε το σύστηµα στα µάτια 
των εργαζοµένων µε ονοµατεπώνυµα; Πότε το ΚΚΕ έβαλε ένα όνοµα στη χώρα 
µας πίσω από τη σκιά των «µονοπωλίων» και της «αστικής τάξης» για να δια-
παιδαγωγήσει την εργατική τάξη και να την στρέψει σε µια θετική κατεύθυνση 
αντί να της κλείνει τα µάτια µε γενικόλογες αναφορές και συνθήµατα που ούτε 
καν επαναστατικά και σοσιαλιστικά δεν είναι;  

Τι σηµαίνει «δηµοκρατική εξέλιξη του αγώνα» σε µια συγκεκριµένη και προγραµ-
µατική βάση; Είναι «δηµοκρατική εξέλιξη του αγώνα» µια κυβέρνηση του «αρι-
στερού» ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ; Είναι «δηµοκρατική εξέλιξη του αγώνα» µια κυ-
βέρνηση του «αριστερού» ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως είναι ένας συνδυα-
σµός και των δυο ή  κάτι εντελώς διαφορετικό; Σκόπιµα το ΚΚΕ δεν απαντά σε 
τέτοια κρίσιµα ερωτήµατα για ν’ αφήσει ανοιχτές τις «επιλογές» του όπως µε την 
Τζανετακειάδα. Αλλά οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές και η οξύτητα της κρί-
σης σύντοµα θα θέσει τα ερωτήµατα µε σαφή τρόπο: Είτε µε τους εργάτες είτε µε 
την αστική τάξη και τον καπιταλισµό. 

Σωστά κατέληξε η κ. Παπαρήγα στην οµιλία της στη Βουλή στις 7 Μάη: «Περά-
σαµε από πολλές συµπληγάδες, παραλίγο να γλιστρήσουµε, παραλίγο δεν ξέρω τι. 
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Να σας πω κάτι; Τώρα δε θα µας το συγχωρήσει κανένας, να υποκύψουµε σε εκβι-
ασµούς. Πριν τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια ήσουν πιο άπειρος, µπορούσες να 
κάνεις και λάθη από απειρία. Σήµερα, είτε από απειρία είτε από δειλία, δε θα µας 
τα συγχωρήσει κανείς».  

Με τον όρο «παραλίγο δεν ξέρω τι» προσπάθησε να συγκαλύψει την εξής έκ-
φραση: «Παραλίγο να καταστραφούµε κι εµείς και µαζί το λαϊκό κίνηµα που πή-
ραµε στο λαιµό µας, και τα καταφέραµε». Το γεγονός πως πριν «τριάντα, σαρά-
ντα, πενήντα χρόνια ήσουν πιο άπειρος», αυτό είναι σαφές. Φυσικά αυτή η περίο-
δος δεν καλύπτει τον ∆εκέµβρη του ’44 ή τον αγώνα του ∆ΣΕ µέχρι το ’49 και 
δείχνει να ξεκινά από τη δεκαετία του ’60. Καλύπτει τόσο τα Ιουλιανά του ’65 όσο 
και το Πολυτεχνείο το ’73, την Τζανετακειάδα κλπ.  

 Φυσικά δεν λαµβάνει υπόψη της πως δεν επρόκειτο για απειρία ή δειλία αλλά 
για πλήρη και συνειδητή εφαρµογή των αποφάσεων της Σταλινικής Γ΄ ∆ιεθνούς 
(µέχρι που διαλύθηκε στα 1943) κι’ έκτοτε γενική εφαρµογή της υπάρχουσας 
Σταλινικής γραµµής του ΚΚΣΕ άκριτα, δογµατικά κι’ έξω από κάθε ανάλυση της 
ελληνικής πραγµατικότητας.  

Σε κάθε περίπτωση αυτά τα λεγόµενα είναι σωστά. Σήµερα, τα λάθη από δειλία, 
απειρία ή συνειδητή προδοσία δεν θα τα συγχωρήσει απολύτως κανείς ούτε στο 
ΚΚΕ ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η εργατική τάξη και το λαϊκό κίνηµα της Γενικής Απεργί-
ας της 5ης Μάη 2010, απαιτούν λύσεις και προοπτικές που περιλαµβάνουν την 
άµεση ανατροπή των µέτρων ΕΕ – ∆ΝΤ – Κυβέρνησης.  

Η απάντηση στην άµεση ανατροπή των µέτρων είναι Γενική Απεργία ∆ιαρκείας ή 
Γενικές Απεργίες σε προκαθορισµένη τακτή χρονική βάση µε σκοπό την ανα-
τροπή της Κυβέρνησης και του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού µε άµεσο σκοπό 
µια Κυβέρνηση που να ακυρώσει τα µέτρα και να χαράξει µια νέα οικονοµι-
κή πολιτική µε σκοπό την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού και την 
ενίσχυση των λαϊκών εισοδηµάτων.  

Αν µ’ αυτό το µίνιµουµ, ενδιάµεσο αίτηµα δεν µπορούν να συµπλεύσουν το ΚΚΕ 
και ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε έχει έρθει η ώρα ν’ αµφισβητηθούν µια για πάντα και να ξε-
γραφτούν απ’ την εργατική τάξη και τους συµµάχους της. Αν µε βάση αυτό το 
στοιχειώδες αίτηµα δεν µπορούν να θεµελιωθούν οι νέες προοπτικές του εργατι-
κού και λαϊκού κινήµατος µετά τη Γενική Απεργία της 5ης Μάη, τότε έχει αναπό-
φευκτα έρθει η ώρα για την οργάνωση του εργατικού κινήµατος έξω από το 
ΠΑΜΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ σε µια ριζοσπαστική και πραγµατικά αριστερή, δηµοκρα-
τική και προοδευτική κατεύθυνση, την οποία µπορεί ν’ αναλάβει σαν πρωτοπο-
ρία του κινήµατος µόνο η επαναστατική Αριστερά, παρά τις ελλείψεις της σε 
προγραµµατικούς, οργανωτικούς και ταχτικούς όρους.  

Οι οργανωτικές ελλείψεις αντιµετωπίζονται µπροστά στη διαλεχτική του κινήµα-
τος, όταν η επαναστατική διάθεση υπάρχει και τα περιθώρια για την ανάπτυξη 
της διαλεχτικής αυτής είναι υπαρκτά. Αντίθετα, ένα κόµµα χωρίς οργανωτικές 
ελλείψεις αλλά µε σαφή πρόθεση να εµποδίσει τα αιτήµατα που προβάλλει το 
ίδιο το λαϊκό κίνηµα στη δεδοµένη φάση της ανάπτυξής του, είναι καταδικασµένο 
ν’ αποτύχει και να συντριβεί όταν η διαλεχτική της ταξικής πάλης έχει αρχίσει να 
ξεδιπλώνεται. 

Αν αυτό το µίνιµουµ, ενδιάµεσο αίτηµα δεν µπορεί ν’ αποτελέσει σηµαία των ερ-
γατικών και λαϊκών αγώνων τότε πραγµατικά τα λάθη του ΚΚΕ δεν πρόκειται να 
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τα συγχωρήσει κανείς εργαζόµενος, και θα έχει διαπιστώσει πως αυτά τα «λάθη» 
δεν είναι «από απειρία ή από δειλία» αλλά αντίθετα από καθαρή προδοσία και 
σύµπλευση µε τις δυνάµεις της αστικής τάξης στην πράξη, ό, τι κι’ αν ακούγεται 
στα λόγια.  

Ήδη στα 1908 ο Λένιν έγραφε σε σχέση µε την Παρισινή Κοµµούνα:  

«Το θανάσιµο σφάλµα των σοσιαλιστών βρισκόταν στην ένωση δύο αντίθετων 
σκοπών: του σοσιαλισµού και του πατριωτισµού. Το Σεπτέµβρη του 1870 κιόλας, 
στο Μανιφέστο της ∆ιεθνούς ο Μαρξ τράβηξε την προσοχή του προλεταριάτου κα-
τά της ψεύτικης εθνικής ιδέας. Συντελέσθηκαν µεγάλες αλλαγές από τη Μεγάλη 
Επανάσταση και δώθε, οι ταξικοί ανταγωνισµοί οξύνθηκαν, και η πάλη τότε κατά 
της αντίδρασης σ’ ολόκληρη την Ευρώπη αγκάλιαζε όλο το επαναστατικό έθνος, 
ενώ τώρα το προλεταριάτο δεν µπορεί πια να ενώσει τα συµφέροντά του µε τα συµ-
φέροντα των άλλων εχθρικών του τάξεων. Ας πάρει η µπουρζουαζία τις ευθύνες 
για την ταπείνωση του έθνους —το έργο του προλεταριάτου είναι να παλέψει για τη 
σοσιαλιστική απελευθέρωση της δουλειάς από το ζυγό της µπουρζουαζίας» (Λένιν,  
«Τα διδάγµατα της Κοµµούνας», «Σπάρτακος, κείµενα 1930-1932», ∆εκέµβρης 
1986, εκδόσεις «Ουτοπία», Αθήνα).  

∆εν µπορούµε να ξεχάσουµε ότι το έργο της εργατικής τάξης παραµένει και σή-
µερα «να παλέψει για τη σοσιαλιστική απελευθέρωση της δουλειάς από το ζυγό της 
µπουρζουαζίας». ∆εν µπορούµε να υποτάξουµε αυτόν τον προγραµµατικό και 
µεταβατικό στόχο σε διαπραγµατεύσιµο στόχο του προγράµµατος των οργανώ-
σεων της εργατικής τάξης. Στην πραγµατικότητα, αυτό αποτελεί ακριβώς τη λυ-
δία λίθο για τη διάκριση των επαναστατικών από τις ρεφορµιστικές κι’ αστικές 
οργανώσεις ή τα αστικά κόµµατα. Η πραχτική εφαρµογή αυτής της αρχής στην 
ταχτική και µεταβατική πολιτική της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, αποτελεί 
το πραγµατικό ζητούµενο της εποχής µας. 

Ανεξάρτητα από τη στάση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, η επαναστατική Αριστερά 
έχει µπροστά της µια εργατική τάξη συγχυσµένη, κατακερµατισµένη, και ηττηµέ-
νη µε βάση τα δεδοµένα των δεκαετιών του ’80 και ιδιαίτερα του ’90. Η Γενική 
Απεργία της 5ης Μάη υπήρξε ένα κορυφαίο γεγονός που δεν µπορεί παρά να έχει 
καταγραφεί στη συνείδηση των εργαζοµένων ως ένα κοµβικό σηµείο. Το ζητού-
µενο ωστόσο είναι η ανατροπή των µέτρων ΕΕ – ∆ΝΤ – Κυβέρνησης κι’ αυτό 
προϋποθέτει, όπως έγινε φανερό, την πάλη των εργαζοµένων απέναντι 
στις πολιτικές δυνάµεις του συστήµατος (ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, και µέρος της Ν∆ 
αλλά πραχτικά ολόκληρης της Ν∆).  

Αυτή δεν είναι µια εύκολη πάλη. Αντίθετα, η όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης 
έφερε τους εργαζόµενους σε συνολική αντιπαράθεση κι’ αντίθεση µε το πολιτικό 
σύστηµα στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τη στάση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ 
που αποµένει να καταγραφεί µε µεγαλύτερη σαφήνεια στην πράξη. Αυτή η στάση 
είναι, ασφαλώς, απόλυτα ρεφορµιστική και συµβιβαστική. Ο λόγος είναι ότι κανέ-
να από τα δυο αυτά κόµµατα, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έβαλαν την προοπτι-
κή της συνέχισης της Γενικής Απεργίας σε διαρκή ή ταχτική βάση µε στόχο 
την ουσιαστική ανατροπή των µέτρων και µια νέα κυβέρνηση που να µπο-
ρεί να διασφαλίσει αυτή τη διεκδίκηση.  

Η εκτίµησή µας είναι πως όσο οξύνεται η κρίση και όσο περισσότερο εντείνεται η 
εύλογη απαίτηση του λαού γι’ ανατροπή των µέτρων και της Κυβέρνησης, τόσο 
περισσότερο το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ θ’ αγνοούν τη θεµελιώδη πραγµατικότητα 
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πως τέτοιες ανατροπές γίνονται µόνο στην πράξη και προϋποθέτουν την οργά-
νωση της εργατικής τάξης και των µικροµεσαίων στρωµάτων της κοινωνίας µε 
βάση δηµοκρατικούς θεσµούς οργάνωσης όπως τα Συµβούλια και οι Επιτροπές 
Αγώνα, που µπορούν ν’ αποτελέσουν τη µοναδική εναλλακτική λύση στ’ αδιέξο-
δα της πολιτικής και οικονοµικής κρίσης του ελληνικού καπιταλισµού.  

Η σηµερινή κρίση είναι εύκολο να οδηγήσει στον «οικονοµισµό» και µια µάχη χα-
ρακωµάτων χωρίς ευρύτερη προοπτική. Όπως έγραφε ο Λένιν:  

«Αποσπασµένο από τη σοσιαλδηµοκρατία [δηλ. το κοµµουνιστικό κόµµα, σηµ. 
δική µας], το εργατικό κίνηµα εκφυλίζεται κι αναπόφευχτα πέφτει στον αστισµό: 
διεξάγοντας µόνο οικονοµική πάλη, η εργατική τάξη χάνει την πολιτική της αυτοτέ-
λεια, γίνεται ουρά άλλων κοµµάτων, προδίνει τη µεγάλη υποθήκη: «η απελευθέρω-
ση των εργατών πρέπει να είναι έργο των ίδιων των εργατών».» (Β. Ι. Λένιν, «Για 
το Προλεταριακό Κόµµα Νέου Τύπου», εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα, 
2004).  

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος απ’ αυτή την άποψη είναι σήµερα ο περιορισµός στην 
οικονοµική πάλη και σε συγκεκριµένες βελτιώσεις του προγράµµατος λιτότητας 
του «Μηχανισµού Στήριξης». Αν το εργατικό κίνηµα υιοθετήσει µια τέτοια λογική 
µετά τις παλλαϊκές εκδηλώσεις της 5ης Μάη θα έχει χάσει οριστικά την ουσία της 
υπόθεσής του: Αντί να θέσει το ζήτηµα της αµφισβήτησης συνολικά της πολιτικής 
εξουσίας θα εκφυλισθεί στον «οικονοµισµό» και στη διεκδίκηση της µιας ή της 
άλλης βελτίωσης σε σχέση µε το πρόγραµµα λιτότητας που επέβαλλαν η Κυβέρ-
νηση, η ΕΕ και το ∆ΝΤ. Αντίθετα, το λαϊκό κίνηµα πρέπει µε κάθε θυσία ν’ ακο-
λουθήσει το σωστό πολιτικό του αισθητήριο που οδηγεί κατευθείαν στην οργά-
νωση µε σκοπό την ανατροπή του πολιτικού συστήµατος, σε µια κατεύθυνση ρι-
ζικής και αµετάκλητης αντίθεσης µε τα αντιλαϊκά µέτρα, ότι κι’ αν συνεπάγεται 
αυτό.  

Έχουµε συναίσθηση του γεγονότος ότι οι κορυφώσεις της ταξικής πάλης στη 
χώρα µας πάντοτε συνοδεύτηκαν µε συµβιβασµούς και προδοσίες της σηµερινής 
«κοινοβουλευτικής Αριστεράς». Το ΚΚΕ δεν δίστασε να χρησιµοποιήσει το Σύ-
νταγµα σαν τον σαλτιµπάγκο, που χοροπηδά τη µια εδώ και την άλλη παραπέ-
ρα, όπως τον βολεύει στη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων της 5ης και 
6ης Μάη, όπως εξάλλου έκαναν όλα τα αστικά κόµµατα.  

Για το ΚΚΕ το Σύνταγµα µπορεί µεν ν’ αλλάξει µε τη «θέληση του λαού», αλλά 
προσωρινά είναι αποδεκτό προφανώς. Τη µια µπορεί να χρειάζονται 180 βου-
λευτές για να περάσει το νοµοσχέδιο των αντιλαϊκών µέτρων, αλλά την επόµενη 
µπορούµε να το ξεχνάµε, και να δεχόµαστε πως µπορεί να περάσει µε 150 ψή-
φους και µας είναι αδιάφορα τα δυο ζητήµατα. Αλλά εδώ υπάρχουν δυο θεµε-
λιώδεις αρχές της ταχτικής και της στρατηγικής. 

Πρώτον, ότι η επιµονή σε 180 ψήφους δεν θ’ άφηνε το  νοµοσχέδιο των αντιλαϊ-
κών µέτρων να περάσει κατ’ αρχήν. ∆εύτερον, ότι οι εργαζόµενοι και ο λαός δεν 
έχουν κανέναν σεβασµό στο αστικό Σύνταγµα. Με την έννοια αυτή και σε συνέ-
χεια της Γενικής Απεργίας της 5ης Μάη και της κινητοποίησης της 6ης Μάη ακόµη 
και η απλή επιµονή σε 180 ψήφους δεν θ’ άφηνε το  νοµοσχέδιο των αντι-
λαϊκών µέτρων να περάσει κατ’ αρχήν και θα έδινε µια νέα αριστερή και 
δηµοκρατική προοπτική στους λαϊκούς αγώνες που µένουν εφεξής στον 
αέρα.  
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Με τέτοιες προτάσεις, ο αγώνας θα κλιµακωνόταν αντί ν’ αδρανεί και η εργατική 
τάξη θα οργανωνόταν όλο και πιο στενά γύρω από τα κόµµατα και τις οργανώ-
σεις µε τη σωστή πολιτική. Αντίθετα, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να ε-
γκλωβίσουν το παλλαϊκό κίνηµα σε µια «οικονοµίστικη» λογική µε κατά παραγγε-
λία απεργιακές κινητοποιήσεις χωρίς διάρκεια και συνάφεια µεταξύ τους.  

Ο Λένιν έγραφε: «Το κύριο και βασικό καθήκον µας είναι να βοηθάµε την πολιτική 
ανάπτυξη και την πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης. Όποιος βάζει αυτό το 
καθήκον σε δεύτερη µοίρα και δεν υποτάσσει σ' αυτό όλα τα µερικότερα καθήκοντα 
και τις διάφορες µορφές πάλης, ακολουθεί στραβό δρόµο και προξενεί σοβαρή ζη-
µιά στο κίνηµα. Και το καθήκον αυτό το βάζουν σε δεύτερη µοίρα, πρώτο, όσοι κα-
λούν τους επαναστάτες ν' αγωνιστούν ενάντια στην κυβέρνηση µε τις δυνάµεις χω-
ριστών οµίλων συνωµοτών, αποσπασµένων από το εργατικό κίνηµα. ∆εύτερο, το 
καθήκον αυτό το βάζουν σε δεύτερη µοίρα όσοι στενεύουν το περιεχόµενο και την 
ευρύτητα της πολιτικής προπαγάνδας, ζύµωσης και οργάνωσης, όσοι θεωρούν δυ-
νατό και πρέπον να φιλεύουν τους εργάτες µε «πολιτική» µόνο σε εξαιρετικές στιγ-
µές της ζωής τους, µόνο σε επίσηµες ευκαιρίες, όσοι µε πολλή φροντίδα στη θέση 
της πολιτικής πάλης ενάντια στην απολυταρχία βάζουν τις διεκδικήσεις για επιµέ-
ρους παραχωρήσεις από την πλευρά της απολυταρχίας και δε φροντίζουν αρκετά 
ώστε τις διεκδικήσεις αυτές για επιµέρους παραχωρήσεις να τις ανεβάσουν στο επί-
πεδο µιας συστηµατικής και αποφασιστικής πάλης του επαναστατικού εργατικού 
κόµµατος ενάντια στην απολυταρχία» (Β. Ι. Λένιν, «Για το Προλεταριακό Κόµµα 
Νέου Τύπου», εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή», Αθήνα 2004).  

Τέτοια είναι η πολιτική του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα όπως την περιγράφει ο 
Λένιν, δηλαδή κόµµατα που  

«µε πολλή φροντίδα στη θέση της πολιτικής πάλης ενάντια στην απολυταρχία βά-
ζουν τις διεκδικήσεις για επιµέρους παραχωρήσεις (…)  και δε φροντίζουν αρκετά 
ώστε τις διεκδικήσεις αυτές για επιµέρους παραχωρήσεις να τις ανεβάσουν στο επί-
πεδο µιας συστηµατικής και αποφασιστικής πάλης του επαναστατικού εργατικού 
κόµµατος ενάντια στην απολυταρχία». Είδαµε άραγε µια συνολική, προγραµµατι-
κή αντιπαράθεση του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ µε την αστική τάξη πάνω στο ζήτηµα 
της κρίσης;  

Ακούσαµε στη Βουλή καµιά συγκεκριµένη διεκδίκηση από την κ. Α. Παπαρήγα; 
Ούτε καν αυτό δεν ακούσαµε. Ακούσαµε µεν για προβοκάτσιες κατά της Γενικής 
Απεργίας και «διαβεβαιώσεις» ότι το ΚΚΕ δεν υποχωρεί, κι’ όλα αυτά είναι σω-
στά, αλλά δεν ακούσαµε τις θέσεις εκείνες από τις οποίες δεν υποχωρεί το ΚΚΕ 
ή το ΠΑΜΕ, και πολύ περισσότερο δεν ακούσαµε τις προγραµµατικές και ταχτι-
κές που ένα κοµµουνιστικό κόµµα θα έπρεπε να είχε θέσει µπροστά στην εργατι-
κή τάξη, από το βήµα του Κοινοβουλίου, ενόψει της Γενικής Απεργίας της 5ης 
Μάη.  

Ούτε µας φάνηκε σωστές οι αναφορές της κ. Α. Παπαρήγα σε υποθετικές συνο-
µιλίες της µε τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ κ. Μπέρνς, σχετικά µε την αποµά-
κρυνση των βάσεων. Την 6η Μάη έλεγε στη Βουλή, όπως πάντα εκτός γραπτού 
κειµένου:  

«Η δηµοκρατική οµαλότητα, όπως λένε τα άλλα κόµµατα, στη χώρα είναι στο χέρι του 
λαού και η δηµοκρατική οµαλότητα σήµερα πρέπει να πηγαίνει αντάµα µε την άνοδο της 
ταξικής πάλης, µε τη λαϊκή συσπείρωση και συµµαχία, µε τη συγκέντρωση όσο γίνεται πε-
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ρισσότερων ριζοσπαστικών δυνάµεων που ξεπερνάνε φόβους, δισταγµούς, που, αν θέλετε, 
δικαιολογηµένα υπάρχουν όταν πάνω απ' το κεφάλι σου κρέµεται η απόλυση, αλλά, εν πά-
ση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγµατα πρέπει να ξεσκεπαστούν και µόνο ο αγωνιζόµενος 
λαός, ο οργανωµένος λαός είναι ικανός να επιβάλει την πραγµατική δηµοκρατία». 

Αλλά ποια είναι αυτή η «πραγµατική δηµοκρατία» είναι πολύ πιθανόν να µην το 
µάθει ποτέ κανείς, όπως και κανείς δεν είδε ποτέ στην πράξη την «Λαοκρατία» 
της δεκαετίας του ’40. Είναι, µ’ άλλα λόγια, ότι θέλει ο καθένας χωρίς ιδιαίτεροι 
και συγκεκριµένο ορισµό, που ανήκει σ’ ένα στρατόπεδο ή σε µια συµπαράταξη 
«δηµοκρατικών δυνάµεων» που δεν κρίνεται µε βάση τους όρους της ταξικής 
πάλης αλλά τους όρους της κάθε  φορά «συµφέρουσας» ταχτικής. ∆εν υπάρχει, 
ασφαλώς, καλύτερος δρόµος για τον γκρεµό για όποιον δεν ξέρει που πηγαίνει 
αλλά πηγαίνει γενικά κι’ αόριστα σε µια «δηµοκρατική», «λαοκρατική», «προο-
δευτική» ή «αντιµονοπωλιακή» κατεύθυνση.  

Τέτοιες κατευθύνσεις απλώς δεν υπάρχουν κι’ οδηγούν, όπως έδειξε η ι-
στορία, στον γκρεµό και στην καταστροφή. Οι δυο εναλλακτικές κατευθύν-
σεις είναι ο καπιταλισµός και ο σοσιαλισµός, από τότε τουλάχιστον που ο 
Λένιν έγραψε το έργο του « Ο Ιµπεριαλισµός, Ανώτατο Στάδιο του Καπιτα-
λισµού», το 1916. Από τότε ήδη ο Λένιν µίλησε για «τη συγχώνευση του τραπε-
ζιτικού κεφαλαίου µε το βιοµηχανικό κεφάλαιο και τη δηµιουργία µιας χρηµατιστι-
κής ολιγαρχίας πάνω στη βάση αυτού του «χρηµατιστικού κεφαλαίου»».  

Στη βάση αυτής της θεµελιώδους συγχώνευσης, και του «χρηµατιστικού κεφα-
λαίου» είναι που θα πρέπει να κατανοήσουµε τη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµι-
κή κρίση του καπιταλισµού, µε τις τραγικές συνέπειες που έχει πάνω στην ελλη-
νική οικονοµία και αύριο σ’ ολόκληρο τον ευρωπαϊκό νότο και την ίδια την ΕΕ, 
που θα καταλήξει στην κατάργηση του «Συµφώνου Σταθερότητας» όπως ακρι-
βώς καταργήθηκε στο Bretton Woods η νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική 
της διεθνούς οικονοµίας στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Αυτό θα σηµαίνει την 
πολιτική παραδοχή της αδυναµίας να στηριχθεί το ευρωπαϊκό νόµισµα στα πλαί-
σια του καπιταλισµού, κι’ εποµένως δεν πρέπει να περιµένουµε σε µια τέτοια ξε-
κάθαρη µορφή αυτό το γεγονός.  

Ωστόσο, η «χαλάρωση» του «Συµφώνου Σταθερότητας» µπορεί να γίνει µε πολ-
λούς τρόπους, ένας από τους οποίους µπορεί να είναι η θεσµοθέτηση της δυνα-
τότητας των κυβερνήσεων να δανείζονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα µε χαµηλά επιτόκια της τάξης του 1% µε 2% (σε πρώτη φάση) όπως 
έχουν σήµερα δικαίωµα να κάνουν οι εθνικές εµπορικές τράπεζες. Αργότερα η 
παραπέρα «χαλάρωση» µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε παραλλαγές αυτού 
του «νοµισµατικού» συστήµατος είτε µε δηµοσιονοµική χαλάρωση στο ευρύτερο 
πεδίο της ΕΕ και διανοµή της στις επιµέρους κυβερνήσεις ανάλογα µε τις ανά-
γκες που προκαλεί η υπερσυσσώρευση του φυσικού ή χρηµατιστικού (χρεωστι-
κού) κεφαλαίου.  

Πέρα από τη συνθηµατολογία (που αποτελεί πρελούδιο στη διαµόρφωση µιας 
ταχτικής, αλλά όχι πραγµατική διαµόρφωση της ταχτικής και πολύ περισσότερο 
της στρατηγικής και του προγράµµατος) η επαναστατική Αριστερά οφείλει να 
σκεφτεί τόσο την ενιαία στάση της, όσο και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν γι’ 
αυτήν στην καθοδήγηση κι’ εκπαίδευση της πρωτοπορίας των αγώνων που 
προκύπτουν από τη Γενική Απεργία της 5ης Μάη. Προφανώς το ΠΑΜΕ / ΚΚΕ και 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να είναι παρόντες στη διαµόρφωση των δυνάµεων που 
έρχονται σε ρήξη µε τον καπιταλισµό, την αστική τάξη, και τις πολιτικές τους εκ-
φράσεις στ’ αστικά ή καθεστωτικά πολιτικά ρεύµατα. 
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Αυτή είναι η εκτίµησή µας. Αν οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ ή των συνιστωσών του 
ΣΥΡΙΖΑ ξεφύγουν από την πολιτική γραµµή, αυτό θα δώσει µια νέα δυναµική στο 
εργατικό και λαϊκό κίνηµα, αλλά δεν µπορούµε να υπολογίζουµε σε γεγονότα 
που µπορούν να συµβούν µ’ ελάχιστη πιθανότητα. Η επαναστατική Αριστερά 
οφείλει να έχει το δικό της πρόγραµµα και τη δική της πολιτική παρουσία µε 
σκοπό τη συγκρότηση ενός Ενιαίου Μετώπου των εργαζοµένων για την αντιµε-
τώπιση της επίθεσης της Κυβέρνησης - ΕΕ – ∆ΝΤ. Στο ενιαίο µπλοκ των αστι-
κών δυνάµεων πρέπει να συγκροτηθεί και ν’ αντιπαρατεθεί το Ενιαίο Μέ-
τωπο της εργατικής τάξης και των συµµάχων της και να προταθεί σαν εφικτή ά-
µεση λύση η Κυβέρνηση του Ενιαίου Μετώπου µε στόχο α) την κατάργηση των 
µέτρων λιτότητας και φτώχειας, β) την προβολή της πρότασης για την ανασυ-
γκρότηση της οικονοµίας πάνω σε λαϊκή και σοσιαλιστική κατεύθυνση, και γ) την 
πανευρωπαϊκή προοπτική αυτής της πρότασης εφόσον όλες οι χώρες της ΕΕ µε 
πρώτες εκείνες του «αδύναµου κρίκου» του Νότου απειλούνται άµεσα από την 
«ελεύθερη κίνηση» των χρηµατιστικών κεφαλαίων, την ανεργία, τα µεγάλα δηµο-
σιονοµικά ελλείµµατα και τον υποβόσκοντα πληθωρισµό. 

Πάνω απ’ όλα χρειάζεται σήµερα η συγκρότηση ενός Πανευρωπαϊκού Ενιαίου 
Μετώπου των εργαζοµένων µε άµεσο στόχο την αµφισβήτηση της πολιτικής και 
οικονοµικής εξουσίας της αστικής τάξης, την οποία το ίδιο το σύστηµα θέτει εν 
αµφιβόλω σήµερα στον ευρωπαϊκό Νότο και αύριο σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.  

Η Ευρωπαϊκή εργατική τάξη πρέπει να προετοιµασθεί απέναντι στα ιστορικά κα-
θήκοντα που θέτει µπροστά της η κρίση του καπιταλισµού µε τον πιο οδυνηρό 
τρόπο, σήµερα στην Ελλάδα αλλά σύντοµα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 
είναι αναπόφευκτο. Η συγκρότηση της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης στην 
Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό Νότο είναι καταρχήν µια επιτακτική ανάγκη. Αλλά η 
ευρύτερη προοπτική και η πραγµατική αλληλεγγύη της εργατικής τάξης, µπορεί 
να εκφρασθεί µόνο µε τη συγκρότηση ενός πανευρωπαϊκού Ενιαίου Μετώπου 
των εργαζοµένων και τη συγκρότηση της πρωτοπορίας σ’ ένα Ευρωπαϊκό σοσι-
αλιστικό επαναστατικό κόµµα των εργαζοµένων.  

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Οι εργαζόµενοι έδειξαν ότι έχουν όχι 
µόνο τη θέληση αλλά και τη δύναµη να ανατρέψουν την κυρίαρχη πολιτική. Έξι µή-
νες ιδεολογικής τροµοκρατίας από τις δυνάµεις του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και 
των ΜΜΕ καταρρέουν µπροστά στο κύµα της οργής των εκατοµµυρίων που δηλώ-
νουν µε τον πιο βροντερό τρόπο: δεν θα πληρώσουµε εµείς την κρίση. Την κρίση να 
πληρώσουν οι τραπεζίτες και οι βιοµήχανοι, οι κλέφτες των θυσιών και των ελπί-
δων του λαού µας» (6/5/2010).  

Οπωσδήποτε υπάρχει σε πρωτογενή µορφή η «θέληση [και]  η δύναµη να ανα-
τρέψουν την κυρίαρχη πολιτική» τα λαϊκά στρώµατα, αν και δεν είναι ένα πλήθος 
«εκατοµµυρίων που δηλώνουν µε τον πιο βροντερό τρόπο: δεν θα πληρώσουµε ε-
µείς την κρίση», αλλά είναι σίγουρα η πλειοψηφία της πρωτοπορίας της  ελληνι-
κής εργατικής τάξης. Το αίτηµα ότι «δεν θα πληρώσουµε εµείς την κρίση» είναι 
σωστό µεν αλλά κενό πολιτικού περιεχοµένου µπροστά στα συγκεκριµένα καθή-
κοντα του εργατικού και λαϊκού κινήµατος.  

Πραγµατικά, ο αγώνας της ελληνικής εργατικής τάξης θα είναι ανολοκλήρωτος 
και δίχως προοπτική, χωρίς µια ευρύτερη υποστήριξή του στα πλαίσια της ταξι-
κής πάλης της Ευρωπαϊκής εργατικής τάξης σε µια συγκεκριµένη και θετική κα-
τεύθυνση, µε στόχο την ανατροπή των σχεδίων των καπιταλιστικών κυβερνήσε-
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ων σ’ Ευρωπαϊκό επίπεδο και τη ρήξη µε την πολιτική εξουσία σε κάθε χώρα, ή 
τουλάχιστον στις µητροπόλεις του καπιταλιστικού συστήµατος στην ΕΕ.  

Όπως τονίζει το Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα:  

«Είτε θα συνεχίσει να εξουσιάζει τη ζωή µας το κεφάλαιο και το παρακµασµένο 
σύστηµα του, σκορπώντας τον όλεθρο παντού, είτε θα απαλλοτριώσουµε το κεφά-
λαιο, θα συντρίψουµε το κράτος του και θα αναλάβουν “ της γης οι κολασµένοι” 
την εξουσία αναδιοργανώνοντας την κοινωνία σε νέες, σοσιαλιστικές βάσεις!  Τον 
αγώνα αυτόν δεν µπορούν να δώσουν οι καρεκλοκένταυροι συνδικαλιστές γραφειο-
κράτες –συνέταιροι της κυβέρνησης των διεθνών τοκογλύφων, των Τραπεζιτών, 
των Βιοµηχάνων και των µεγαλεµπόρων, αλλά µια νέα επαναστατική ηγεσία στο 
πολιτικό, συνδικαλιστικό και ευρύτερο διεκδικητικό κίνηµα της εργατικής τά-
ξης -ένα κίνηµα ανασυγκροτηµένο στη βάση των συνελεύσεων και της άµεσης 
δράσης των εργαζόµενων και ανέργων εργατών.  Ανοιχτές επιτροπές αγώνα 
πρέπει να συσταθούν σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και σχολή και σε 
κάθε συνοικία και να συντονιστούν πανελλαδικά µε κάθε µαχόµενο σωµατείο, σύλ-
λογο και οργάνωση για τη συνεχή µαζική και µαχητική παλλαϊκή κινητοποίηση 
- για µια γενική πολιτική απεργία διαρκείας» (5η Μάη 2010, έντονη γραφή δική 
µας).  

Πραγµατικά, τα κλειδί της επιτυχίας της παλλαϊκής κινητοποίησης που έγινε στη 
Γενική Απεργία της 5ης Μάη, δεν είναι παρά η οικοδόµηση των όρων και των 
προϋποθέσεων για µια «Γενική Πολιτική Απεργία ∆ιαρκείας». Κάθε λέξη στο 
σύνθηµα αυτό έχει τη σηµασία της. Η διάρκεια µιας Γενικής Απεργίας είναι ο α-
ναγκαίος και ικανός όρος για την ανατροπή των µέτρων ΕΕ-Κυβέρνησης-∆ΝΤ 
στην κατεύθυνση µιας πολιτικής ανατροπής και πολιτικής ρήξης µε το σύστηµα. 
Με τη σειρά της µια τέτοια πολιτική ρήξη µε διάρκεια δεν µπορεί παρά να οδηγή-
σει µε τη σειρά της σε «ένα κίνηµα ανασυγκροτηµένο στη βάση των συνελεύσεων 
και της άµεσης δράσης των εργαζόµενων και ανέργων εργατών» θεµελιωµένο 
στις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις, τα Συµβούλια και τις Επιτροπές των εργαζοµέ-
νων.  

Η πρόταση για «Γενική Πολιτική Απεργία ∆ιαρκείας» αποτελεί τη συµπύκνω-
ση και το πιο προωθηµένο, αντικειµενικά, σύνθηµα, που προκύπτει από τις µαζι-
κές διαδηλώσεις της 5ης και 6ης Μάη. Μ’ αυτή την έννοια, το καθήκον της εργατι-
κής τάξης και των αγωνιστών της πρωτοπορίας είναι η πάλη για Συνελεύσεις και 
Συµβούλια στους χώρους δουλειάς, στους δηµόσιους χώρους και στα πανεπι-
στήµια, µε στόχο την παραπέρα προετοιµασία της πρωτοπορίας και του κινήµα-
τος για τα κοινωνικά και πολιτικά καθήκοντα που βρίσκονται αντικειµενικά µπρο-
στά του, και υπερβαίνουν ήδη από προγραµµατική και ταχτική άποψη τόσο τον 
ρεφορµισµό όσο και τον «κεντρισµό».  

Σήµερα, το πιο καίριο και φλέγον ζήτηµα είναι η άµεση ανατροπή των µέτρων 
λιτότητας της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΕΕ – ∆ΝΤ. Μπροστά στον άµεσο αυτό στό-
χο δεν χωρά καµιά υποχώρηση µε δεδοµένη τη Γενική Απεργία της 5ης Μάη και 
τη συναίνεση στην αστική Βουλή, τόσο µε τα «ναι» του ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ όσο και µε 
τα «όχι» των Ν∆, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο άµεσος στόχος είναι η ανατροπή των 
αντιλαϊκών µέτρων και µια νέα κυβέρνηση που θα υλοποιήσει αυτό τον εν-
διάµεσο στόχο, µε προοπτική την λαϊκή εξουσία και τον σοσιαλισµό. Ο πολιτι-
κός στόχος µιας νέας κυβέρνησης είναι άρρηκτα δεµένος µε τον στόχο της ανα-
τροπής του φθαρµένου και διεφθαρµένου πολιτικού σκηνικού, που δεν είναι πα-
ρά η έκφραση της κυρίαρχης τάξης στην ιδιαίτερη έκφραση της σε µια χώρα του 
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ευρωπαϊκού Νότου, στην εποχή της οριστικής και αµετάκλητης ιµπεριαλιστικής 
αποσύνθεσης –σε µια εποχή στην οποία δεν νοείται καν να υπάρχει «καπιταλι-
στική ανάπτυξη» ή «καπιταλιστική άνθιση».  

Σε µια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να στραφούν οι κινητοποιήσεις του λαού και 
των εργαζοµένων, στα πλαίσια µιας Γενικής Πολιτικής Απεργίας ∆ιαρκείας. Ο 
στόχος αυτός και τα αιτήµατα που συνδέονται µε την πάλη των εργαζοµένων γύ-
ρω από τον άξονα αυτό, αποτελούν σήµερα την αναγκαστική και ικανή συνθήκη 
για ένα κίνηµα του λαού µε στόχο την πολιτική ανατροπή, και εποµένως τη ρήξη 
µε τον καπιταλισµό στην προοπτική µιας σοσιαλιστικής ανατροπής στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη.  

Όπως αναφέραµε ωστόσο, σήµερα το καθήκον είναι η οικοδόµηση των όρων και 
των προϋποθέσεων για µια «Γενική Πολιτική Απεργία ∆ιαρκείας». Οι προϋποθέ-
σεις αυτές περιλαµβάνουν την οργάνωση των πρωτοπόρων τµηµάτων της εργα-
τικής τάξης, καθώς και την οργάνωση µέσα κι’ έξω από τα συνδικάτα στην κα-
τεύθυνση µιας ριζοσπαστικής πολιτικής. Η οργάνωση αυτή περιλαµβάνει τις 
συµβουλιακές πρακτικές και τη συγκρότηση του επαναστατικού κόµµατος. 

Χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις µια Γενική Απεργία διαρκείας δεν έχει καµιά 
προοπτική επιτυχίας, αλλά αντίθετα θα σαµποταριστεί συστηµατικά από τις δυ-
νάµεις της καθεστωτικής Αριστεράς. Σαν σύνθηµα λειτουργεί εποικοδοµητικά για 
την άνοδο του επιπέδου του κινήµατος και το κέρδισµά του µε το µέρος της επα-
ναστατικής αριστεράς, τον σωστό του προσανατολισµό. Η οργάνωση µιας  Γενι-
κής Απεργίας διαρκείας προϋποθέτει ότι είναι ώριµη µια διάδοχη λύση εξουσίας 
έξω από το αστικά πολιτικά κόµµατα, και αυτό µε τη σειρά του προϋποθέτει έναν 
υψηλό βαθµό οργάνωσης της εργατικής τάξης και του κινήµατός της. Η Γενική 
Απεργία διαρκείας είναι σήµερα µια ρεαλιστική προοπτική, µετά τις συγκεντρώ-
σεις της 5ης και 6ης Μάη, αλλά δεν είναι τίποτε περισσότερο από µια προοπτι-
κή. Χωρίς την παραπέρα οργάνωση της εργατικής τάξης σε Συµβούλια, και χω-
ρίς τη ριζοσπαστικοποίηση των διεκδικήσεων, η προοπτική αυτή είναι ανέφικτη 
εφόσον δεν γεφυρώνεται αντικειµενικά µε τη σηµερινή κατάσταση η οποία είναι 
µεν εκρηκτική δυνάµει, αλλά οι πιθανότητες εκφυλισµού του κινήµατος παραµέ-
νουν ακόµη µεγάλες.  

Η εργατική τάξη βγαίνει από µια περίοδο ηττών στη διάρκεια της µεταπολίτευσης 
και περιθωριοποίησης της Αριστεράς. Ασφαλώς, η κινηµατική δράση µπορεί σή-
µερα για πρώτη φορά ν’ ανατρέψει αυτά τα δεδοµένα. Ωστόσο η καθεστωτική 
Αριστερά έχει γερές βάσεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνηµα, και η δυνατό-
τητα του πολιτικού συστήµατος ν’ απορροφήσει τις εκρήξεις και τους κλυδωνι-
σµούς εξαρτάται από την κλιµάκωση των αγώνων, και την ανάδειξη µιας νέας 
επαναστατικής ηγεσίας του κινήµατος.  

Η ανάδειξη µιας νέας ηγεσίας είναι ακόµη σήµερα το ζητούµενο, και δεν µπορεί 
να τίθεται σαν δεδοµένη. Με την ίδια έννοια µια Γενική Απεργία διαρκείας ή µια 
σειρά Γενικών Απεργιών αποτελεί επίσης το ζητούµενο ενός Ενδιάµεσου προ-
γράµµατος από την άποψη της ταχτικής που συµπλέκεται µε τη στρατηγική της 
µεταβατικής περιόδου προς τη ρήξη µε το οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα. Η 
επεξεργασία ενός Ενδιάµεσου προγράµµατος δράσης αποτελεί, κατά συνέπεια, 
το κορυφαίο καθήκον της περιόδου, µε κορυφαίο του στόχο την ανάδειξη της 
νέας επαναστατικής ηγεσίας. Τα πολιτικά αιτήµατα του προγράµµατος αυτού τα 
ξεκαθαρίσαµε ήδη στα προηγούµενα. Αφορούν αιτήµατα που µπορούν ν’ ανε-
βάσουν το επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας της και 
θέτουν το ζήτηµα της εργατικής εξουσίας σαν τη µοναδική εναλλακτική λύση στη 
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σηµερινή παγκόσµια κρίση του καπιταλισµού µε τις επιµέρους εκδηλώσεις της 
στην Ελλάδα και αύριο, πιθανότατα στον ευρωπαϊκό Νότο. 

 Το ανέβασµα του επιπέδου συνειδητότητας συνδέεται κατευθείαν µε τη ριζο-
σπαστικοποίηση ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων. Το µεγαλειώδες κίνηµα της 5ης 
Μάη, κινητοποίησε ευρύτερα στρώµατα και έχει επιφέρει, ή µάλλον βρήκε σχε-
δόν έτοιµο το έδαφος, για την αποστασιοποίηση από το υπάρχον αστικό πολιτικό 
σκηνικό, χωρίς ασφαλώς να έχει δηµιουργήσει ρήξη µε τον ρεφορµισµό ή τον 
κεντρισµό. Η µάχη µε τον ρεφορµισµό θα είναι η σκληρότερη µέσα στο εργατικό 
και συνδικαλιστικό κίνηµα, γι’ αυτό η συστηµατική δουλειά στα συνδικάτα είναι 
θεµελιώδους σηµασίας. Αλλά η ριζοσπαστικοποίηση ευρύτερων στρωµάτων εί-
ναι ένα θετικό γεγονός. Τα στρώµατα αυτά φυσικά δεν είναι ταξικά συνειδητοποι-
ηµένα ακόµη και δεν είναι καθόλου ευσταθή από την άποψη των επιλογών που 
θα κάνουν στο µέλλον σχετικά µε τον πολιτικό τους προσανατολισµό.  

Ωστόσο δεν ελέγχονται άµεσα από τον ρεφορµισµό και µπορούν να συµβάλλουν 
αποφασιστικά σ’ ένα «άνοιγµα» του κινήµατος σε σχέση µε τον προσανατολισµό 
του. Απ’ την άλλη µεριά, δεν είναι ασφαλώς κοντά στην επαναστατική αριστερά. 
Το αν θα προσεγγίσουν ή όχι, εξαρτάται από τις ίδιες τις ταχτικές και στρατηγικές 
επιλογές της επαναστατικής αριστεράς, τις προτάσεις και θέσεις της, τη δουλειά 
της στο µαζικό κίνηµα, τη συχνότητα και ένταση αυτής της δουλειάς, όπως επί-
σης και την κατάδειξη των αδιεξόδων τόσο των αστικών κοµµάτων όσο και του 
ρεφορµισµού. 

Η πραγµατικότητα της κρίσης, όπως υλοποιείται και όπως θα συνεχίσει να υλο-
ποιείται στην καθηµερινή ζωή, αναπόφευκτα θα ριζοσπαστικοποιήσει ευρύτερα 
λαϊκά στρώµατα. Στα πλαίσια των αστικών κοµµάτων γίνονται ήδη διεργασίες µε 
σκοπό ν’ απορροφηθούν οι κραδασµοί όπως είναι η προοπτική δηµιουργίας νέ-
ου κόµµατος από την Μπακογιάννη, η ενεργοποίηση της «Αριστερής Πρωτοβου-
λίας» του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες διεργασίες όπως η τελευταία µπορούν να έχουν µελ-
λοντικές στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι διεργασίες από µόνες τους δεν µπορούν να δώ-
σουν µια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στην κρίση του πολιτικού συστήµατος ε-
φόσον αντιµετωπίζουν την κατάσταση στα εθνικά πλαίσια της Ελλάδας ξεχνώ-
ντας την πραγµατικότητα της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, τις συνέπειες της 
οποίας µόνο από το 2008 έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τα λαϊκά στρώµατα 
και οι εργαζόµενοι.  

Σύµφωνα µε το ΕΕΚ: «Mόνο η εργατική τάξη, µε πρωτοπορία τη νεολαία, ενσω-
µατώνοντας κι όλα τα εκµεταλλευόµενα νέα προλεταριακά στρώµατα των µετανα-
στών, µπορεί να φέρει την κάθαρση οικοδοµώντας την κοινωνία σε άλλες, σοσιαλι-
στικές βάσεις, χωρίς λαµόγια, τραπεζίτες, καπιταλιστές και γραφειοκράτες» («Νέα 
Προοπτική», 8/5/2010). 

∆εν είναι σαφές για ποιους λόγους «µε πρωτοπορία τη νεολαία» µπορεί ν’ απα-
ντήσει η εργατική τάξη αποφασιστικά στα αντιλαϊκά µέτρα και να διασφαλίσει την 
νέα ενότητα κι’ οργάνωση της. Η «νεολαία» γενικά δεν έχει κάποιον ταξικό 
προσδιορισµό. Υπάρχει η εργαζόµενη νεολαία, η πλειοψηφία της οποίας ανήκει 
στη γενιά των 500 ευρώ, η άνεργη νεολαία, οι σπουδαστές – φοιτητές – µαθητές, 
υπάρχουν ακόµη οι «αντιεξουσιαστές» κλπ. Αναµφίβολα η εργαζόµενη νεολαία 
µπορεί ν’ αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα διάφορα κινήµατα της 
νεολαίας και το ίδιο το εργατικό κίνηµα, αλλά δεν µπορεί να υπάρξει µια «νεολαί-
α» διαφοροποιηµένη απ’ το εργατικό κίνηµα που να µπορεί αντικειµενικά να 
βρεθεί στην πρωτοπορία των ταξικών αγώνων. Κανείς δεν αποκλείει ότι το φοι-
τητικό κίνηµα για παράδειγµα, µπορεί να βρεθεί στην πρωτοπορία των αγώνων, 
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και η συγκυρία ίσα – ίσα δεν αποκλείει καθόλου µια τέτοια εξέλιξη, αλλά α) η ο-
λοκλήρωση των αγώνων δεν µπορεί παρά να γίνει µε τη συµµετοχή της ίδιας της 
εργατικής τάξης, και β) το πρωταρχικό ζητούµενο είναι η οργάνωση της ίδιας της 
εργατικής τάξης που έχει ήδη αναδυθεί στο προσκήνιο µετά την 5η Μάη.  

Αν πάλι κανείς αναφερόµενος σε «πρωτοπορία της νεολαίας» αναφέρεται σε 
µέρος εκείνο της νεολαίας που προτιµά να τα σπάει και να καίει όλα, πέρα κι’ α-
νεξάρτητα από τη συγκυρία, κι’ αν κανείς αναφέρεται σ’ ένα τέτοιο «κίνηµα» της 
νεολαίας, τότε διαπράττει µεγάλο πολιτικό σφάλµα και στηρίζει τις προοπτικές 
του σε σαθρές βάσεις. Το ζητούµενο είναι η πάλη µε τα πολιτικά µέσα της εργα-
τικής τάξης κι’ όχι οι άσκοπες καταστροφές στους δρόµους, άσχετα µάλιστα µε τη 
συγκυρία και τα αιτήµατα του εργατικού κινήµατος, όπως θα πρέπει να διαµορ-
φωθούν.  

Είναι φανερό ότι «[ε] ίναι απολύτως αναγκαίο η εργατική τάξη να απαλλαγεί από 
τις πολιτικές και συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες, απ’ όλους αυτούς που έχουν µά-
θει µια ζωή να εξαργυρώνουν τους αγώνες και τις θυσίες των εργατικών και λαϊ-
κών κινηµάτων µε βουλευτικές και υπουργικές θέσεις σε συγ-κυβερνήσεις ταξικής 
συνεργασίας. Mια νέα επαναστατική πολιτική ηγεσία – το Κόµµα της επερχόµενης 
κοινωνικής επανάστασης - πρέπει να αναπτυχθεί, µέσα από τους µαζικούς αγώνες 
και την αυτοοργάνωση της εργατικής τάξης» («Νέα Προοπτική», 8/5/2010). Κανείς 
δεν έχει σήµερα αµφιβολία γι’ αυτό µ’ εξαίρεση ίσως το ΚΚΕ που θεωρεί ότι το 
ζήτηµα της ηγεσίας έχει λυθεί. Ωστόσο είναι ένα πράγµα να θέτει κανείς το πρό-
βληµα και τη λύση του στο σωστό πλαίσιο κι’ ένα διαφορετικό πράγµα να δείχνει 
µε ποιους τρόπους υλοποιείται αυτή η λύση. Μέσα από τους αγώνες και την 
αυτο-οργάνωση των εργαζοµένων, ασφαλώς µπορεί να προκύψει µια νέα 
επαναστατική ηγεσία, αλλά αυτή δεν είναι ούτε η µοναδική ούτε η πιθανό-
τερη προοπτική. 

Οι αγώνες και η αυτό-οργάνωση προϋποθέτουν ήδη την ύπαρξη µιας πρωτοπο-
ρίας µε σαφή ταχτική και προγραµµατικές θέσεις, αλλά και επαρκή δύναµη στο 
εργατικό και γενικότερα στο µαζικό κίνηµα. Η επαναστατική Αριστερά αποτελεί 
ασφαλώς έναν εµβρυακό οργανισµό που µπορεί να επηρεάσει και να συντονίσει 
τις δράσεις της εργατικής τάξης σε διάφορους µαζικούς χώρους, αλλά και πάλι 
αυτή είναι µια δυνατότητα, και όχι µια βεβαιότητα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Η 
κατάσταση µπορεί ν’ αλλάξει αλλά αυτό απαιτεί διεργασίες στην ίδια την επανα-
στατική Αριστερά (ενωτικές πρωτοβουλίες, παρεµβάσεις στα µαζικά κινήµατα σε 
µόνιµη και σταθερή βάση, κλπ). Η περιθωριοποίηση της Αριστεράς έχει πλήξει 
µε ιδιαίτερη σφοδρότητα την επαναστατική Αριστερά µε αποτέλεσµα να βρίσκεται 
σήµερα µπροστά στην αναγκαιότητα της ανασυγκρότησής της τόσο ταχτικά όσο 
και προγραµµατικά. Μεγαλύτερη σηµασία από την απόλυτη σύµπτωση πάνω 
στα ιδεολογικά ζητήµατα, έχει η σύµπτωση πάνω στα ταχτικά και γενικά καθήκο-
ντα της Αριστεράς, και τη διαµόρφωση µιας κοινής πλατφόρµας µε βάση τα Εν-
διάµεσα και τα Μεταβατικά αιτήµατα. Μια τέτοια πλατφόρµα µπορεί να επιτευχθεί 
αν λάβει κανείς υπόψη τη συγκρότηση σχηµάτων όπως το ΜΕΡΑ και η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. ∆εν µπορούµε ασφαλώς ν’ αποκλείσουµε τις αυταπάτες ορισµένων 
σχηµάτων σε σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ, αλλά η γενική τάση ήταν και είναι 
η διεύρυνση των µετωπικών σχηµάτων της επαναστατικής Αριστεράς. 

Το θεµελιώδες πρόβληµα των µετωπικών σχηµάτων δεν είναι τόσο η εξεύρεση 
µιας κοινής πλατφόρµας όσο η αδυναµία της επαναστατικής Αριστεράς να συν-
δεθεί στενά µε το εργατικό και µαζικό κίνηµα, ν’ αναπτύξει προτάσεις και πρωτο-
βουλίες που να είναι ρεαλιστικές (κι’ εποµένως κινητοποιούν τους εργαζόµενους) 
και ταυτόχρονα να διαφοροποιούνται, στα µάτια των εργαζοµένων, από τις προ-
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τάσεις και τις πραχτικές του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρητικά, η επαναστατική 
Αριστερά µπορεί να έχει πετύχει για τον εαυτό της µια τέτοια διαφοροποίηση αλλά 
το πραγµατικό ζητούµενο είναι η διαφοροποίηση αυτή να γίνει κατανοητή σ’ ευρύ-
τερα λαϊκά στρώµατα. Χωρίς Ενδιάµεσους στόχους και χωρίς ένα ξεκάθαρο Με-
ταβατικό πρόγραµµα, η επαναστατική Αριστερά δεν µπορεί να πάει µακριά. Ακό-
µη δεν πρόλαβε να τελειώσει η 5η Μάη και να βγουν µαθήµατα και συµπεράσµα-
τα κι’ αρκετοί έτρεξαν βιαστικά να θέσουν το ζήτηµα της σοσιαλιστικής επανά-
στασης στην ηµερήσια διάταξη και γενικά να θέτουν σαν προϋποθέσεις όλα όσα 
ενόψει της 5ης Μάη αποτελούν τα πραγµατικά ζητούµενα του κινήµατος στην ε-
πόµενη περίοδο. Αλλά βάζοντας το κάρο µπροστά από το άλογο, κανείς δεν 
κερδίζει τίποτε άλλο παρά την περιθωριοποίησή του. Οι δυνάµεις της επαναστα-
τικής Αριστεράς είναι αντικειµενικά οι πιο προωθηµένες πολιτικές δυνάµεις σή-
µερα, αλλά δεν έχουν ευρύτερη απήχηση. Για να κερδηθεί η απήχηση στο κίνη-
µα, θα πρέπει να γίνει σκληρή δουλειά µέσα στο κίνηµα, σ’ επίπεδο συνδικάτων 
και οµοσπονδιών, πολλές φορές µε οικονοµικά αιτήµατα, αλλά αιτήµατα που έ-
χουν έναν σαφή πολιτικό προσανατολισµό.  

Ακόµη και σύµφωνα µε τις αστικές δηµοσκοπήσεις ο δικοµµατισµός δεν έχει σή-
µερα παραπάνω από 50% και «το 51,3% όσων συµµετείχαν την έρευνα δηλώνουν 
ότι σε περίπτωση που επιβληθούν νέα µέτρα θα κατεβεί στους δρόµους και το 
33,1% ότι θα τα αποδεχτεί» (ALCO, «Πρώτο Θέµα», 9/5/2010). Η οριστική ρήξη 
µε τον καπιταλισµό είναι σαφές ότι δεν βρίσκεται στις άµεσες επιδιώξεις των µα-
ζών, οι οποίες είναι ήδη αποστασιοποιηµένες από τα αστικά κόµµατα αλλά δεν 
έχουν συνειδητοποιήσει ότι η πραγµατική διέξοδος είναι η συνολική ανατροπή 
του πολιτικού συστήµατος που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το Κράτος ως προ-
στάτιδα δύναµη του καπιταλισµού. 

Είναι ένα πράγµα να διαγνώσουµε την αιτία των δεινών, που είναι η παγκόσµια 
καπιταλιστική κρίση, κι’ ένα διαφορετικό να φτάσουµε στη λυσιτελή διέξοδο που 
παρέχει σήµερα µόνο η επαναστατική Αριστερά. Η  επαναστατική Αριστερά 
πρέπει να οικοδοµήσει προσεκτικά την παρέµβασή της στο εργατικό κίνηµα µε 
σκοπό η παρουσία της να έχει διάρκεια και στέρεες ταξικές βάσεις. ∆ιαφορετικά 
θα πρέπει να µιλήσει στα µέλη και στελέχη του ΚΚΕ ή ΣΥΡΙΖΑ και διαφορετικά 
στους εργαζόµενους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆. Η συνολική 
πρόταση πρέπει φυσικά να είναι ενιαία αλλά να εξειδικεύεται µε διαφορετικό 
τρόπο, ανάλογα µε το επίπεδο της πολιτικής και ιδεολογικής ωριµότητας. Η κοινή 
συνισταµένη δεν µπορεί παρά να είναι η αποστασιοποίηση από πολιτικό σύστη-
µα των αστικών κοµµάτων σε πρώτη φάση. Αυτό το ζήτηµα είναι καθαρά πολιτι-
κό και µας φέρνει στο επίκεντρο της διεξόδου από τη σηµερινή κρίση που πρέπει 
να είναι επίσης πολιτική, δηλαδή να περιλαµβάνει την ανατροπή της κυβέρνησης 
όπως και κάθε κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» που µ’ άλλο µανδύα ή άλλη λεο-
ντή θα επιχειρήσει να περάσει τα ίδια µέτρα. Αυτό δεν είναι ένα αυτονόητο ζήτη-
µα, µε την έννοια ότι το κίνηµα δεν έχει ξεπεράσει τις αυταπάτες του. Πχ στη δη-
µοσκόπηση της ALCO, διαβάζουµε ότι «48,7% θέλει κυβέρνηση όλων των κοµ-
µάτων». Αυτό το δεδοµένο δεν µπορούµε να το λάβουµε της µετρητοίς. Πως είναι 
δυνατόν το φθαρµένο πολιτικό σύστηµα και τα κόµµατα που έχουν εξαντλήσει 
όλη τη προωθητική τους δύναµη σαν τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, να είναι ακόµη δηµο-
φιλή στα πλαίσια µιας κυβέρνησης «εθνικής ενότητας»; Είτε η δηµοσκόπηση δεν 
είναι παρά «δηµιουργική λογιστική» οπότε την αφήνουµε στην άκρη, είτε αν έχει 
κάτι αντικειµενικό να πει τότε αυτό είναι ότι η συνεργασία όλων των φθαρµένων 
κοµµάτων έχει κάτι παραπάνω να δώσει από την ίδια τη φθορά τους (πράγµα 
αδύνατο), είτε µια µεγάλη µερίδα έχει την αυταπάτη ότι η συµµετοχή των ΚΚΕ και 
ΣΥΡΙΖΑ στα ελεγχόµενα πλαίσια µιας κυβέρνησης «εθνικής σωτηρίας» έχει να 
προσφέρει θετικά αποτελέσµατα. 
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∆εν είναι σαφές για ποιους λόγους το 50% περίπου θα κατέβαινε στους δρόµους 
όταν ταυτόχρονα το 50% πιστεύει σε µια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». προ-
φανώς δεν πρόκειται για το ίδιο 50% αλλά οι αστικές δηµοσκοπήσεις δεν πρόκει-
ται να µας βοηθήσουν να υποκαταστήσουµε την πολιτική σκέψη και τη στρατηγι-
κή µας µε µια ακριβή περιγραφή των απόψεων των µαζών στην τρέχουσα περί-
οδο. Ούτε και είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Οι µάζες, σαφώς έχουν αποστασιοποιη-
θεί από το πολιτικό σύστηµα. Οι µάζες σαφώς είναι σ’ αντίθεση µε τα µέτρα Κυ-
βέρνησης – ΕΕ – ∆ΝΤ και είναι διατεθειµένες ν’ αγωνισθούν για µια διαφορετική 
κυβέρνηση και µια διαφορετική πολιτική, αλλά θα ήταν παράλογο να ρωτήσουµε 
ποια πρέπει να είναι αυτή η κυβέρνηση κι’ αυτή η πολιτική. Η επαναστατική Α-
ριστερά θα πρέπει να ξέρει αυτή την πολιτική και θα πρέπει επίσης να έχει 
χαράξει την ταχτική µε την οποία θα παλέψει για να επικρατήσει αυτή η πο-
λιτική στο εργατικό κίνηµα. Με βάση αυτήν ακριβώς την ταχτική είναι που θα 
πρέπει ν’ αποκτήσει σταθερές θέσεις στο µαζικό κίνηµα, που θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στο µέλλον αντί ν’ αρχίζει πάντοτε από το µηδέν. 

Χωρίς µια τέτοια προοπτική οι πλατφόρµες ενιαίας δράσης θα είναι καταδικα-
σµένες σε αποτυχία γιατί απλούστατα δεν θα έχουν ταξικές βάσεις. Η ενωτική 
πλατφόρµα πρέπει να εφαρµοσθεί στην πράξη και να έχει υλικά αποτελέσµατα, 
διαφορετικά είναι αναπόφευκτο η ενωτική πρωτοβουλία να διαλυθεί στις συνι-
στώσες από τις οποίες συγκροτήθηκε. Πάνω απ’ όλα µια ενωτική πλατφόρµα 
θα έχει µέλλον αν, και µόνο αν, διαφοροποιείται στα µάτια των εργαζοµέ-
νων, από τις θέσεις και τις πραχτικές του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.  

Επίσης θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, δηλαδή να δίνει µια διέξοδο στους αγώνες 
µε βάση τα δεδοµένα που έχουµε σήµερα ή όπως θα διαµορφωθούν αύριο, µε 
πολιτικές προτάσεις που είναι συγκροτηµένες, ρεαλιστικές, και βρίσκονται πάνω 
µεν από το τρέχον επίπεδο του κινήµατος αλλά όχι πολύ παραπάνω –
διαφορετικά θα είναι σαν να παίρνουµε τις στρατηγικές και Μεταβατικές θέσεις 
ως ταχτικές και να συγχέουµε την ταχτική µε τη στρατηγική. Να προετοιµάσουµε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για Γενική Απεργία διαρκείας (ή επαναλαµβα-
νόµενες 48ωρες Γενικές Απεργίες) σηµαίνει ότι το αίτηµα της Γενικής Απεργίας 
είναι αίτηµα, και ότι µπορεί να γίνει πράξη όχι αν απλώς το θέσουµε σαν σύνθη-
µα αλλά αν δουλέψουµε ενεργητικά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν θέσει κανείς 
το αίτηµα τότε δεν είναι παρά ρεφορµιστής. Αν το θέτει καθηµερινά σαν σύνθηµα 
και µόνο, τότε πέφτει στο άλλο άκρο, του σεχταρισµού. Ανάµεσα στα δυο βρίσκε-
ται η ταχτική του επαναστατικού κόµµατος που πρέπει να θέτει τα συνθήµατα µε 
τον σωστό τρόπο και µε την κατάλληλη χρονική διάταξη.  

Ρωτήστε τον οποιονδήποτε αν θέλει µια «σοσιαλιστική επανάσταση». Το πιθανό-
τερο είναι να σας απαντήσει αρνητικά. Ρωτήστε τον αν θα ήταν διατεθειµένος να 
παλέψει για την κρατικοποίηση των ληστρικών τραπεζών, µια νέα κυβέρνηση 
που θα καταργήσει τα µέτρα ΕΕ-∆ΝΤ, και θα έθετε τις βάσεις της ανάπτυξης της 
χώρας πάνω στα θεµέλια ενός ενιαίου σχεδίου µε στόχο την ευηµερία των εργα-
ζοµένων. Ποιος θ’ απαντήσει αρνητικά; Κι’ όµως τα δυο είναι άρρηκτα δεµένα 
µεταξύ τους. Το δεύτερο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς το πρώτο, και 
σκοπός του πρώτου δεν είναι παρά η υλοποίηση του δεύτερου. Αλλά αυτό πρέ-
πει να εξηγηθεί, ν’ αναλυθεί µέχρι να γίνει κτήµα του µαζικού κινήµατος που έχει 
ακόµη αυταπάτες σε σχέση µε το αστικό πολιτικό σύστηµα. Πχ το ΚΚΕ κι’ ο 
ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στον δικοµµατισµό σαν την πηγή κι’ αιτία όλων των δεινών. 
Φυσικά από καιρού σε καιρό λένε ότι «φταίει το σύστηµα» αλλά δεν εξηγούν πως 
ανατρέπεται αυτό το «σύστηµα» -που δεν είναι πάντοτε το καπιταλιστικό σύστη-
µα, αλλά ενίοτε είναι τα «µονοπώλια» κλπ.  
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Το σύστηµα ανατρέπεται µόνο µε τη συλλογική, επαναστατική δράση των εργα-
ζοµένων, µέρος της οποίας ήταν η 5η Μάη. Η συλλογική, επαναστατική δράση 
προϋποθέτει µια ταχτική ανατροπής του καπιταλιστικού συστήµατος, δηλαδή τι 
πρέπει να γίνει βραχυπρόθεσµα σε όρους οργάνωσης της εργατικής τάξης, και 
οικοδόµησης µιας νέας πρωτοπορίας. Πως γίνεται αυτό; Καταρχήν οι υπάρχου-
σες δυνάµεις της επαναστατικής Αριστεράς πρέπει να ενωθούν στον µέγιστο δυ-
νατό βαθµό, στη βάση µιας πολιτικής πλατφόρµας. Στη συνέχεια, ο νέος φορέας 
πρέπει να παλέψει στα συνδικάτα, στις οµοσπονδίες, σε κάθε µικρή οµάδα εργα-
ζοµένων µε σκοπό να τους κερδίσει στην πολιτική υπόθεση της ανατροπής της 
κυβέρνησης και στη συνέχεια στους στόχους της σοσιαλιστικής ανατροπής.  

Η πολιτική πλατφόρµα της επαναστατικής Αριστεράς από την άποψη των βρα-
χυπρόθεσµων ή Ενδιάµεσων στόχων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια πλατφόρ-
µα ενιαίου µετώπου της εργατικής τάξης απέναντι στο κεφάλαιο και την Κυβέρ-
νησή του. Αν µια τέτοια πλατφόρµα έχει επιτυχία, τότε η επαναστατική Αριστερά 
µπορεί να προχωρήσει παραπέρα και να κλιµακώσει τη δράση και τις παρεµβά-
σεις της. Σε µια ρώσικη ιστορία, κάποιος έλεγε πένθιµα τραγούδια στους γάµους 
κι’ ευχάριστα στις κηδείες και δικαιολογηµένα τις έτρωγε απ’ όλους. Αν κάποιος 
διαλέξει να λέει πάντα ευχάριστα τραγούδια σαν τον σεχταριστή ή να λέει συνέ-
χεια πένθιµα τραγούδια σαν τον ρεφορµιστή θα τις τρώει από τους µισούς µόνο. 
Το ζητούµενο είναι να ξέρει τι να λέει και πότε να το λέει ανάλογα µε την περίστα-
ση. Αυτό το µάθηµα ταχτικής δεν µπορεί να ξεπεραστεί µε κανέναν τρόπο.  

Ο σκοπός της επαναστατικής Αριστεράς στην επόµενη περίοδο δεν είναι καθό-
λου περιθωριακός όπως φαίνεται να πιστεύουν ορισµένοι ή άλλοι που το έχουν 
πάρει απόφαση να είναι η σεχταριστική ουρά του κινήµατος. Η επαναστατική Α-
ριστερά είναι η µόνη που µπορεί ν’ αναδείξει την κρίση του παγκόσµιου καπιτα-
λισµού σαν πραγµατική αιτία της ιδιαίτερης εκδήλωσής του, την κρίση στην Ελ-
λάδα. Επί της ουσίας, η καθεστωτική αριστερά δεν είναι διατεθειµένη ή δεν µπο-
ρεί ν’ αναδείξει αυτή την πραγµατικότητα. Ο «σοσιαλισµός σε µια µόνη χώρα» 
έχει διαποτίσει βαθιά τα κοµµουνιστικά κόµµατα µ’ αποτέλεσµα να µην έχουν 
σήµερα τα θεωρητικά και ιδεολογικά εργαλεία ώστε να ερµηνεύσουν αποτελε-
σµατικά την καπιταλιστική κρίση. Το ΚΚΕ αναφέρεται στα «µονοπώλια» και το 
«µεγάλο κεφάλαιο» -το µεγάλο είναι εκ πρώτης όψεως σε αντιδιαστολή µε το «µι-
κρό» (αφήνοντας το «µεσαίο κεφάλαιο» απέξω) αλλά εδώ δεν παρέχεται κανένα 
µέτρο σύγκρισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ µιλά για µια «άλλη διέξοδο» µε οτιδήποτε θέλουν ν’ 
ακούσουν τα εργατικά και µικροµεσαία στρώµατα, αλλά στην ουσία δεν είναι πα-
ρά µια αριστερή στα λόγια εκδοχή του ΠΑΣΟΚ στα τέλη του ’80. Ωστόσο οι εργα-
ζόµενοι δεν έχουν χάσει την εµπιστοσύνη τους στο ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ αν και 
µε τα σηµερινά δεδοµένα τα δυο αυτά κόµµατα δεν έχουν πάνω από 10% του 
λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ  έχει ήδη υπερφαλαγγιστεί από τον ΛΑΟΣ. Αυτή δεν είναι µια 
ευοίωνη προοπτική αλλά δεν ευθύνεται ο λαός. Αντίθετα ευθύνονται οι ηγεσίες 
των δυο αυτών κοµµάτων. Ακόµη και το 10% είναι ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό 
για την Αριστερά, που θα µπορούσε ασφαλώς να ήταν ακόµα µεγαλύτερο. Αλλά 
αυτό το 10% είναι µια τεράστια δύναµη στο εργατικό κίνηµα που αποτελεί την 
πραγµατική και πιο σταθερή βάση των ταξικών αγώνων. Εξάλλου η παρουσία 
του ΠΑΜΕ την 5η Μάη ήταν εντυπωσιακή και αποµένει να δούµε τ’ αποτελέσµα-
τα του πανελλήνιου συλλαλητηρίου του ΚΚΕ στις 12 Μάη.  
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16. Καταληκτικές Παρατηρήσεις για την Κρίση και το Εργατικό Κίνηµα 

 
Η κρίση του χρέους της Ελλάδας έχει αναπόφευκτες συνέπειες για ολόκληρη την ευ-
ρωζώνη. Αυτό δεν ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτό από την αρχή και ιδιαίτερα από 
τα µέσα του 2008 όταν τα spreads των ελληνικών οµολόγων άρχισαν ν’ αποκλίνουν 
σηµαντικά από τα γερµανικά. Το επιχείρηµα ότι η «ελληνική περίπτωση» ήταν εξαι-
ρετική ή ιδιάζουσα και ότι δεν θα µπορούσε να διαχυθεί ήταν εξαιρετικά ευάλωτο. 
Προς υποστήριξή του, είχε το πραγµατικό αλλά άσχετο γεγονός ότι η ελληνική οικο-
νοµία δεν αντιπροσωπεύει παρά λιγότερο από το 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ήδη 
όµως από τις αρχές του 2010, ήταν σαφές το εξής:  
 
««Οι γερµανικές τράπεζες έχουν δανείσει 38 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και 
κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας» γράφει η εφηµερίδα [Die Zeit]. Αν σε αυτά προστε-
θούν τα δάνεια στις άλλες απειλούµενες από τη χρεοκοπία χώρες της ευρωζώνης, ήτοι 
την Ισπανία (191 δισ. ευρώ) και την Ιταλία (202 δισ. ευρώ), γίνεται φανερό ότι το πρό-
βληµα δεν το έχουν µόνο οι δανειολήπτες. «Αν η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν ξεπληρώσουν 
τα χρέη τους, η Deutsche Βank, η Commerzbank και η Αllianz θα έχουν µεγάλες απώ-
λειες. Τότε θα πρέπει να παρέµβει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση µε χρήµατα των φορολο-
γουµένων, διότι διαφορετικά τα ιδρύµατα αυτά θα καταρρεύσουν»» («Βήµα», 
16/1/2010).  
 
Ήταν από την αρχή του 2010, αν όχι και προηγούµενα, σαφές ότι µε βάση τα δηµο-
σιονοµικά και αναπτυξιακά δεδοµένα του ευρωπαϊκού Νότου, υπάρχουν προβλήµατα 
αποπληρωµής του χρέους.  
 
Οι «αγορές» δοκίµασαν τη διάθεση της ΕΕ να στηρίξει το ευρώ µέσω των συντονι-
σµένων «αντιδράσεων» / επιθέσεών τους στην Ελλάδα σαν αρχή, και αργότερα στον 
υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο. Το Ecofin αποφάσισε πρόσφατα τη δηµιουργία ενός 
«Μηχανισµού Στήριξης» µε βάση το ποσόν των 720 δις ευρώ και µε στήριξη του ∆ΝΤ 
µε σκοπό την αποφυγή της χρεοκοπίας στις χώρες της ευρωζώνης. Αλλά ο κίνδυνος 
ήταν σαφής από την αρχή: ∆εν αφορούσε ασφαλώς µόνο τα ελληνικά χρέη των 38 
δις στις γερµανικές τράπεζες, αλλά τα χρέη των 400 περίπου δις ευρώ της Ισπανίας 
και της Ιταλίας.  
 
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης δεν είναι καταρχήν καθόλου ευρωπαϊκός, εφό-
σον το ∆ΝΤ συµµετέχει σαν επόπτης µε σκοπό τη διασφάλιση της αποπληρωµής µε 
κάθε τρόπο (σκληρές πολιτικές λιτότητας, επίβλεψη εκτέλεσης των προϋπολογισµών 
κλπ). Η θέσπιση της ευρωζώνης δεν προέβλεψε τη δηµιουργία ενός «Μηχανισµού 
Στήριξης». Η ίδια η σύσταση της ευρωζώνης έγινε µε βάση χαλαρά πολιτικά κριτήρια 
και δεν ήταν σκόπιµο να εξειδικευθεί ένας µηχανισµός αντίδρασης που θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση αποτυχίας του ευρώ. Αυτό θα έδινε αρνητικά µη-
νύµατα στις «αγορές» και στους «επενδυτές» σε µια ζώνη που είχε καταργήσει τη 
∆ηµοσιονοµική και Νοµισµατική πολιτική. 
 
Η ανυπαρξία µηχανισµών επιβολής µέτρων λιτότητας και περιοριστικής πολιτικής 
που αµέλησε να θεµελιώσει συνειδητά η ευρωζώνη, αντικαθίσταται από τους µηχα-
νισµούς του ∆ΝΤ, το οποίο µπορεί να επιβάλλει όρους προκειµένου να προβεί σε 
δανεισµό. Ασφαλώς η «µειοψηφική συµµετοχή» του ∆ΝΤ στον «Ευρωπαϊκός Μηχα-
νισµό Στήριξης» µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα πολιτικό επιχείρηµα αλλά όλοι 
γνωρίζουν τον πραγµατικό λόγο συµµετοχής του ∆ΝΤ: Ο ρόλος του είναι να επιβάλ-
λει το θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο στις προβληµατικές χώρες της ευρωζώνης, που 
δεν θα µπορούσαν να επιβληθούν τυπικά µε βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. 
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Τα πραγµατικά αποτελέσµατα της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας γίνονται σαφέ-
στατα µε την τρέχουσα κρίση στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2008 στις ΗΠΑ µε την 
Lehmann Brothers και τις φούσκες των στεγαστικών δανείων. Ο εθνικός καπιταλι-
σµός έχει ήδη πεθάνει πριν το 1916 όταν ο Λένιν έγραψε το έργο του «Ιµπεριαλι-
σµός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού». Ο Λένιν προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά 
του ιµπεριαλισµού και του τέλους του καπιταλισµού του «ελεύθερου ανταγωνισµού» 
του 19ου αιώνα µε εξαιρετική ακρίβεια: 

1. Η συγκέντρωση του κεφαλαίου και της παραγωγής έχει φτάσει σε τέτοια 
υψηλή βαθµίδα ανάπτυξης, ώστε να δηµιουργεί µονοπώλια, που παίζουν 
αποφασιστικό ρόλο στην οικονοµική ζωή. 

2. Συγχώνευση του τραπεζιτικού κεφαλαίου µε το βιοµηχανικό και δηµιουργία 
µιας χρηµατιστικής ολιγαρχίας πάνω στη βάση αυτού του «χρηµατιστικού κε-
φαλαίου». 

3. Εξαιρετικά σπουδαία σηµασία αποκτά η εξαγωγή κεφαλαίου σε διάκριση µε 
την εξαγωγή εµπορευµάτων. 

4. Συγκροτούνται διεθνείς ενώσεις των καπιταλιστών, που µοιράζουν τον κό-
σµο. 

5. Τελείωσε το εδαφικό µοίρασµα της γης ανάµεσα στις ισχυρές καπιταλιστι-
κές ∆υνάµεις. 

Η παγκόσµια ροή κεφαλαίων, η παραπέρα οργάνωση του χρηµατιστικού κεφαλαίου 
(σαν συγχώνευση του βιοµηχανικού και τραπεζιτικού κεφαλαίου), οι διεθνείς συµφω-
νίες των καπιταλιστών και η παραπέρα µονοπωλιακή συγκέντρωση είναι χαρακτηρι-
στικά της εποχής µας. Ως προς το «τέλος» του εδαφικού µοιράσµατος ανάµεσα στις 
ισχυρές καπιταλιστικές µητροπόλεις, αυτό έχει ασφαλώς τελειώσει µε την τυπική έν-
νοια των αποικιών αλλά µια τέτοια έννοια µοιράσµατος είναι αδιάφορη στον σύγχρο-
νο καπιταλισµό. ∆εν µπορεί ν’ αποκλείσει κανείς τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους 
αλλά µε την ολοκλήρωση της «παγκοσµιοποίησης» του χρηµατιστικού κεφαλαίου, 
που αρχίζει χονδρικά µετά τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας, το παγκόσµιο χρηµατι-
στικό κεφάλαιο εισέρχεται σε µια «νέα φάση», ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται εκ πρώτης 
όψεως. 
Η «παγκοσµιοποίηση» του χρηµατιστικού κεφαλαίου δεν είναι ένα νέο φαινόµενο. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε η ίδια εντύπωση πριν διαψευσθεί οικτρά µε τον Α΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο, τη «µεγάλη ύφεση» του 1929-1932 στις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες 
καπιταλιστικές µητροπόλεις, καθώς και την άνοδο του φασισµού και του ναζισµού 
που θεµελίωσε την κεϋνσιανή οικονοµική πολιτική πριν καν την ανακοινώσει επίσηµα 
ο Κέϋνς στα 1935, ενδεχοµένως σαν συνέπεια των προσπαθειών του ναζισµού να 
στηριχθεί στον κρατισµό και κάτω από την σκέπη της µεγάλης οικονοµικής ανάπτυ-
ξης της ΕΣΣ∆ µε βάση τη σχεδιασµένη οικονοµία. 
Η κεϋνσιανή οικονοµική πολιτική δεν είναι, ουσιαστικά, τίποτε άλλο παρά η ενεργητι-
κή παρέµβαση του Κράτους στην άσκηση δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτι-
κής. Οι ιδέες του Κέϋνς έγιναν δεκτές µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η ενεργητική 
νοµισµατική πολιτική αφορά την έκδοση νέου χρήµατος, ενώ η ενεργητική δηµοσιο-
νοµική πολιτική αφορά την αύξηση των κρατικών δαπανών, σ’ επιλεγµένους τοµείς 
της οικονοµίας ενδεχοµένως. Τέτοιες πολιτικές είναι πληθωριστικές αφού συνεισφέ-
ρουν στην άνοδο του γενικού επιπέδου των τιµών και πέρα από ένα ορισµένο σηµείο 
είναι αδιέξοδες οδηγώντας στο φαινόµενο που έγινε γνωστό σαν στασιµοπληθωρι-
σµός (δηλαδή παρατεταµένη ύφεση παρά την άσκηση ενεργητικής δηµοσιονοµικής 
και νοµισµατικής πολιτικής, µε ταυτόχρονη ύπαρξη πληθωρισµού).  
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Ο ίδιος ο στασιµοπληθωρισµός δεν µπορεί καταρχήν να εξηγηθεί από την αστική οι-
κονοµική θεωρία. Η Μαρξιστική θεωρία διευκρινίζει φυσικά ότι πέρα από ένα ορισµέ-
νο όριο η συσσώρευση κεφαλαίου δεν µπορεί να «πραγµατοποιηθεί» στην υλική πα-
ραγωγή, εφόσον δεν υπάρχει καµιά προγραµµατισµένη αντιστοιχία ανάµεσα στην 
προσφορά και τη ζήτηση των κεφαλαιακών ή άλλων αγαθών. Αλλά η  προσφορά και 
ζήτηση των κεφαλαιακών έχει µιαν ουσιαστική διαφορά από τα καταναλωτικά αγαθά: 
Από τη στιγµή που θα πραγµατοποιηθεί έχει µια ορισµένη διάρκεια. Αν στην πορεία 
της κρίσης (που είναι αναπόφευκτη λόγω της υπερβολικής συσσώρευσης) ένα τµήµα 
του κεφαλαίου αποδειχθεί πως δεν χρειαζόταν, τότε πρέπει να υποτιµηθεί, δηλαδή 
να πέσει η τιµή του –και αν δεν είναι εµπορεύσιµο απλώς ν’ αφεθεί στην απόσβεση 
και τη συνεπαγόµενη σπατάλη του καπιταλιστικού συστήµατος. 
 
Στην ελληνική οικονοµία, η υπερσυσσώρευση έγινε στον τοµέα της οικοδοµής (που 
έχει µια ορισµένη συσχέτιση µε τις θετικές προσδοκίες για τον τουρισµό και τις υπό-
λοιπες υπηρεσίες που αποτελούν όπως είναι γνωστό τους βασικούς παράγοντες 
προστιθέµενης αξίας του ελληνικού καπιταλισµού). Σήµερα µεγάλο µέρος αυτού του 
κεφαλαίου παραµένει αδιάθετο και απούλητο µ’ αποτέλεσµα να έχει βαλτώσει ο το-
µέας της οικοδοµικής δραστηριότητας. Παρά τις µέχρι τώρα αντιστάσεις, ο τοµέας 
αυτός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να υποτιµήσει το κεφάλαιό του, δηλαδή να µειω-
θούν οι τιµές. Αν ο ανταγωνισµός, δηλαδή οι δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης 
λειτουργούσαν µε ευχέρεια και οι καπιταλιστές της οικοδοµικής δραστηριότητας είχαν 
απόλυτη έλλειψη κυκλοφοριακού κεφαλαίου µια τέτοια τάση θα είχε ήδη διαφανεί. Για 
πολλούς λόγους, που έχουν άµεση σχέση µε τη στρεβλή ανάπτυξη του ελληνικού 
καπιταλισµού, και τη σχετική επάρκεια των καπιταλιστών σε κυκλοφοριακό κεφάλαιο 
που διευκολύνθηκε από τη «δανειακή φρενίτιδα» της δεκαετίας του 2000, η υποτίµη-
ση αυτή του οικοδοµικού κεφαλαίου είναι µεν αναπόδραστη νοµοτελειακά αλλά θ’ 
αρχίσει να φαίνεται στην πράξη όσο εντείνεται η οικονοµική κρίση και µειώνεται η α-
γοραστική δύναµη των νοικοκυριών. 
 
Στις ΗΠΑ η αντίστοιχη κατάσταση οδήγησε σε µια πρωτοφανή κρίση το 2008 που 
οφείλονταν στο γεγονός ότι στα στεγαστικά χρέη – δάνεια των νοικοκυριών αποτέλε-
σαν αντικείµενο αγοραπωλησίας τίτλων πάνω στα χρέη αυτά. Με τη µεταπώληση 
αυτών των τίτλων στην τρέχουσα αγορά τους και µε βάση τις (υπερβολικά θετικές) 
προσδοκίες που είχαν διαµορφωθεί από τους αγοραστές και τους πωλητές αυτών 
των τίτλων, η κατάσταση δεν άργησε να φτάσει εκτός ελέγχου και να υποτιµηθούν οι 
«τίτλοι» αυτοί µε συνέπεια τη γενικευµένη κατάρρευση της οικοδοµικής δραστηριότη-
τας στις ΗΠΑ, που αποτελεί το πρελούδιο για τις προβλέψεις της βιοµηχανικής δρα-
στηριότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης µαζί ασφαλώς µε τη γενική κατά-
σταση των χρηµαταγορών και τη συνακόλουθη πτώση τους που µεταφέρθηκε στην 
Ευρώπη και την Ιαπωνία. 
 
Για κάθε καπιταλιστική επιχείρηση που αντλεί κεφάλαια από το Χρηµατιστήριο σε µια 
µόνιµη βάση (και όχι σε µια ευκαιριακή και ληστρική βάση, βλ. πχ περίπτωση Υφα-
ντουργιών Λαναρά) η γενική κατάρρευση των αγορών χρήµατος (που είναι αυτό α-
κριβώς που λέει ο όρος, δηλαδή αγορές δανειακών κεφαλαίων για τις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις) δεν σηµαίνει παρά στένεµα των δυνατοτήτων τους ν’ αντλήσουν κυ-
κλοφοριακό κεφάλαιο για τη λειτουργία τους, όπως πληρωµή µισθών, πληρωµή 
προµηθευτών που δεν δέχονται πίστωση ή δέχονται πίστωση µ’ επιταγές µικρής 
διάρκειας (όπως είναι ο κανόνας) κλπ. 
 
Αν κανείς καπιταλιστής δεν µπορεί να πληρώσει τον άλλον για τις αµοιβαίες τους 
υποχρεώσεις, τότε υπάρχει ένα πραγµατικό πρόβληµα. Στην εποχή της άνθισης, οι 
πωλήσεις είναι επαρκείς για να καλύψουν τόσο το κόστος και τις πιστωτικές υπο-
χρεώσεις όσο και για να εξασφαλίσουν το µέσο ποσοστό κέρδους. Αλλά στην εποχή 
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της κρίσης παρόλο που το ποσοστό εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης δεν έχει 
µειωθεί καθόλου, την υπεραξία αυτή δεν µπορεί να την καρπωθεί ο καπιταλιστής α-
πλούστατα γιατί φαινοµενικά δεν µπορεί να πουλήσει τα εµπορεύµατά του. Αλλά αυ-
τά τα εµπορεύµατα έχουν παραχθεί µε τη θετική προσδοκία ότι η «οικονοµία» θα πά-
ει καλά και το «αίσθηµα των καταναλωτών» είναι σ’ ανοδική πορεία.  
 
Με βάση αυτές τις προσδοκίες ο καπιταλιστής δανείστηκε από το χρηµατιστήριο ή τις 
τράπεζες για ν’ αποκτήσει κυκλοφοριακό κεφάλαιο, αλλά οι προσδοκίες αυτές έχουν 
διαψευστεί. Ο καπιταλιστής δεν πρόκειται να επενδύσει από το «ατοµικό» του κεφά-
λαιο που είναι η συσσωρευµένη υπεραξία και του εξασφαλίζει ένα επίπεδο ζωής α-
νάλογο µε των αστέρων του Χόλυγουντ ή των πασάδων της Ανατολής. Αντίθετα, το 
βρίσκει προτιµότερο να κλείσει την επιχείρησή όταν δεν έχει πια κυκλοφοριακό κεφά-
λαιο (έστω κι’ αν αυτό αντλήθηκε από τις τράπεζες µε βάση τις εγγυήσεις του Κρά-
τους) κι’ απλά ν αποσυρθεί για λίγο, µη οφείλοντας τίποτε σαν αντάλλαγµα των δα-
νείων που πήρε «µε βάση τις εγγυήσεις του Κράτους». Εδώ το Κράτος µετατρέπεται 
σ’ ένα κουρελόχαρτο στα χαρτιά του καπιταλιστή που µπορεί να το χρησιµοποιεί για ‘ 
αντλήσει κεφάλαια σε προνοµιακούς όρους από τις Τράπεζες και το Χρηµατιστήριο, 
και να το πετά στο καλάθι των αχρήστων όταν έχει πια υπερχρεωθεί.  
 
Αλλά αυτό που µπορεί να ανεχθεί το εθνικό κράτος, δηλαδή τη χρεοκοπία των καπι-
ταλιστών του, δεν είναι δυνατόν να το ανεχθεί ο παγκόσµιος καπιταλισµός. Όπως σε 
µια οικογένεια οι ατασθαλίες του ενός ή του άλλου άσωτου µέλους µπορούν να γί-
νουν δεκτές µέχρι ενός ορισµένου ορίου (που προσδιορίζεται από τις δανειακές δυ-
νατότητες και το διαθέσιµο εισόδηµα) αλλά οι γενικευµένες ατασθαλίες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου, έτσι έρχεται µια στιγµή που ο παγκόσµιος καπιταλισµός θα 
πρέπει να συνετίσει τα «άσωτα» µέλη του αν θέλει ν’ αποφύγει τον κίνδυνο µιας γενι-
κευµένης χρεοκοπίας.  
 
Από τη στιγµή που το ένα µέλος της «οικογένειας» αρχίζει να χρωστά υπέρογκα πο-
σά σε κάποιο άλλο µέλος της ίδιας «οικογένειας», γίνεται φανερό ότι η «οικογένεια» 
δεν µπορεί να ξεπληρώσει τα χρέη της και να πάει µπροστά. Τέτοια είναι η σηµερινή 
περίπτωση της ΕΕ, στην οποία η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι χρεωµένες µε 
πάνω από 440 δις ευρώ στις Γερµανικές τράπεζες. Απ’ αυτά, τα 30 δις περίπου είναι 
της Ελλάδας και τα υπόλοιπα 400 δις µοιράζονται τα µισά στην Ισπανία και τα υπό-
λοιπα στην Ιταλία). Ασφαλώς η Ελλάδα δεν είναι ούτε το 3% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ 
και δεν έχει παρά το 8% του Γερµανικού χρέους, αλλά το 8% δεν είναι καθόλου µικρό 
και η διάχυση της κρίσης στην Ισπανία και Ιταλία έχει πολύ µεγάλη πιθανότητα. 
 
Ένα κανάλι διάχυσης της κρίσης από την Ελλάδα στις υπόλοιπες χώρες του Νότου 
είναι οι «κερδοσκοπικές επιθέσεις» οι οποίες δεν είναι αποτέλεσµα κάποιας οργανω-
µένης διεθνούς «µαφίας» αποφασισµένης να χτυπήσει και να καταποντίσει χώρες. 
∆εν πρόκειται εδώ για µια ναυµαχία στην οποία πολεµικά πλοία χτυπούν τα «εχθρι-
κά» ανάλογα µε τη σηµαία τους. Αντίθετα, οι εθνικές σηµαίες των πλοίων ανεβαίνουν 
και κατεβαίνουν ανάλογα µε το χρέος, τη δηµοσιονοµική κατάσταση και τις οικονοµι-
κές τους προοπτικές. Έτσι, οι οικονοµίες και οι χώρες αποτελούν αντικείµενο κερδο-
σκοπίας ανάλογα µ’ έναν αντικειµενικό (για τους καπιταλιστές) δείκτη οικονοµικής 
δύναµης, κι’ όποιος είναι σχετικά αδύναµος δεν έχει παρά να περιµένει τα πυρά και 
τελικά το ρεσάλτο των «φίλιων» ή «εχθρικών» σκαφών.  
Φυσικά, στην Ελλάδα από το 1981 η «κοινωνική πολιτική» του ΠΑΣΟΚ (εξόχως ταξι-
κή και µε σκοπό να δηµιουργήσει πολιτικά ερείσµατα στο αστικό κράτος) δεν έκανε 
τίποτε άλλο παρά να στηριχθεί σε δάνεια και διεύρυνση του χρέους. Για ορισµένους, 
ενδεχοµένως πολλούς, αυτή ήταν µια «πολιτική που έπρεπε να γίνει». Βγαίνοντας 
από τη µεταπολίτευση της περιόδου 1974 – 1981, η ∆εξιά δεν εξασφάλισε ούτε την 
κοινωνική οµαλότητα ούτε την «εύρυθµη λειτουργία του κράτους». Η Καραµανλική 
∆εξιά χρησιµοποίησε το Κράτος για να πετύχει τους δικούς της σκοπούς, κι’ ασφα-
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λώς το µαζικό κίνηµα δεν µπορεί να ξεχάσει την καταστολή και τους ταξικούς αγώνες 
που δόθηκαν ενάντια στην  Καραµανλική ∆εξιά µε αποκορύφωµα τις µεγαλειώδεις 
διαδηλώσεις ενάντια στον νόµο 815 (1978) για την Παιδεία. Σ’ αυτές τις κινητοποιή-
σεις ο ρόλος της επαναστατικής νεολαίας (ΠΠΣΠ, ΑΑΣΠΕ κλπ) υπήρξε πολύτιµος.  
 
Ωστόσο η πασοκική «πολιτική που έπρεπε να γίνει» (και ανέκρουσε υποχώρηση στα 
µέσα του ’80 µε τις πολιτικές λιτότητας) έγινε µε δανεικά από τον διεθνή ιµπεριαλισµό, 
δηλαδή µε τριακονταετή δάνεια που συνάφθηκαν  τότε και πρέπει να πληρωθούν 
σήµερα. Ήδη από τότε η επαναστατική Αριστερά προειδοποιούσε ότι οι παπανδρεϊ-
κές πολιτικές δεν είναι παρά µισο – βοναπαρτιστικές λύσεις στο πρόβληµα της χώ-
ρας κι’ ότι η πραγµατική λύση βρίσκεται στη σοσιαλιστική ανάπτυξη της Ελλάδας κά-
τω από την ηγεσία την εργατών, των αγροτών και των µικροµεσαίων στρωµάτων. 
Παρά τις αδυναµίες της και την περιθωριοποίησή της, από τη δεκαετία του ’80 κιόλας 
µετά τη σαρωτική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ, η επαναστατική Αριστερά προειδοποιού-
σε και προέβαλλες τις δικές της προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές ήταν δύσκολο ν’ α-
κουστούν µέχρι τα µέσα του ’80 αλλά και πιο µετά (στα µέσα του ’80 το ΠΑΣΟΚ έριξε 
εντελώς τη «σοσιαλιστική λεοντή» και η λιτότητα του καπιταλισµού έγινε σαφής και 
ξεκάθαρη, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεπεραστεί οι πολιτικές αυταπάτες ενός δηµοκρα-
τικού και σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, µε αντιιµπεριαλιστικό προσανατολισµό, δηµοκρατι-
κές αρχές οργάνωσης της κοινωνίας µε σοσιαλιστική προοπτική κλπ. Για την επανα-
στατική Αριστερά η «σοσιαλιστική λεοντή» του ΠΑΣΟΚ είχε ήδη καταπέσει από τα 
τέλη της δεκαετίας του ’70 αν όχι από την ίδια του την ίδρυση.  
 
Το µαζικό κι’ εργατικό κίνηµα άργησε να κατανοήσει τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και τα 
ψευδοδιλλήµατα που έθετε κατά καιρούς σε σχέση µε τη «∆εξιά», όταν ήταν ξεκάθα-
ρο πως και το ίδιο δεν είναι παρά µια νέα δεξιά. Ενδεχοµένως ιστορικοί και άλλοι λό-
γοι να συνετέλεσαν στη µακρά διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής σοσιαλ-
δηµοκρατίας που σήµερα δεν αποτελεί τίποτε παραπάνω από µια ∆εξιά χωρίς καν 
ένα διαφορετικό προσωπείο.  
 
Οπωσδήποτε η επαναστατική Αριστερά προειδοποιούσε και προέβαλλε αυτή τη θέ-
ση µε τη µέγιστη δυνατή σφοδρότητα. Ωστόσο δεν είχε την απήχηση, την ταξική βά-
ση και το αναγκαίο Μεταβατικό Πρόγραµµα για να µετεξελιχθεί σε ηγετική δύναµη του 
κινήµατος. Ο κυριότερος λόγος υπήρξε η µικροαστική προέλευση των στελεχών και 
της οργάνωσής της εν γένει, η απουσία σταθερών ταξικών βάσεων στο εργατικό και 
συνδικαλιστικό κίνηµα και σαν συνέπεια η απουσία θέσεων σε ταχτικό ή προγραµµα-
τικό επίπεδο που να διαφοροποιούνται στα µάτια των εργαζοµένων από τις θέσεις 
της κοινοβουλευτικής Αριστεράς. 
 
Το ΠΑΣΟΚ εξελέγη γι’ ακόµη µια φορά στα τέλη του 2009 µε το νέο προσωπείο του 
Γ. Παπανδρέου και µια «ανανεωµένη φυσιογνωµία». Εξελέγη µε πολύ µεγάλη δια-
φορά σε σχέση µε την εντελώς αποτυχηµένη και διεφθαρµένη κυβέρνηση Καραµαν-
λή – Ν∆. Σήµερα, ο  πρώην πρωθυπουργός Καραµανλής και τα στελέχη της «διαφά-
νειας» Αλογοσκούφης, Ρουσσόπουλος, Πάλλη – Πετραλιά, Σπηλιωτόπουλος κλπ 
κρύβονται κάτω από την λαϊκή οργή και κατακραυγή. Στελέχη στην ίδια κυβέρνηση 
υπήρξαν τόσο ο Σαµαράς όσο και η Μπακογιάννη, αλλά αυτό δεν τους εµποδίζει σε 
τίποτε ν’ ανεµίζουν τη σηµαία της «διαφάνειας» της Ν∆ ή κάποιου εναλλακτικού κόµ-
µατος γι’ ακόµη µια φορά.  
 
Η ελπίδα τους είναι ότι η βαθιά κρίση του καπιταλισµού θα περάσει απαρατήρητη 
από τις λαϊκές µάζες και τους εργαζόµενους, πως η απόλυτη σήψη και διαφθορά του 
πολιτικού συστήµατος θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα περιστασιακό φαινόµενο. Μετά 
την 5η Μάη µια τέτοια ελπίδα δεν είναι καθόλου δικαιολογηµένη εφόσον η εργατική 
τάξη έχει βγει αποφασιστικά στο προσκήνιο. Ωστόσο η ελπίδα του αστικού πολιτικού 
κόσµου στρέφεται µάλλον προς την κ. Μπακογιάννη παρά προς τον κ. Σαµαρά. Με 
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την αρνητική ψήφο της µεγάλης πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής οµάδας της Ν∆, 
φάνηκε σαν η παράταξη αυτή να σέρνεται de facto «πίσω από το ΚΚΕ». ∆εν είναι 
τυχαίο που 40 περίπου βουλευτές της Ν∆ ήθελαν να ψηφίσουν «ναι» αναγνωρίζο-
ντας στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ τη µόνη δυνατή αστική διέξοδο από την κρίση. Αντί-
στοιχα, άλλοι 40 ή περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα επιθυµούσαν να ψηφί-
σουν «όχι». Υπάρχει ωστόσο µια διαφορά. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ψήφιζαν µε 
βάση τα «παπανδρεϊκά» δεδοµένα της δεκαετίας του ’80 που δεν υφίστανται πλέον, 
εφόσον η παγκοσµιοποίηση του χρηµατιστικού κεφαλαίου εξάλειψε κάθε αντικειµενι-
κή δυνατότητα αναφοράς ή άσκησης πολιτικής µε βάση τα «Βοναπαρτιστικά» και 
«Περονικά» δεδοµένα κάθε είδους και απόχρωσης πάνω στα οποία επένδυσε κατά 
κόρον το ΠΑΣΟΚ έστω κι’ αν δεν έχει γίνει απόλυτα αντιληπτό και συνειδητό µέχρι 
σήµερα, ή πολύ περισσότερο στη εποχή της Παπανδρεϊκής κυριαρχίας. Αντίθετα, οι 
βουλευτές της Ν∆ ήξεραν επακριβώς σε ποια πολιτική θα ήθελαν να ψηφίσουν «υ-
πέρ» και γιατί απαιτείται σήµερα, παρά ποτέ και ιδιαίτερα σήµερα σε σχέση µε ολό-
κληρη τη µεταπολιτευτική περίοδο µια µασκαράτα κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» ή 
«εθνικής σωτηρίας» και τα παρόµοια.  
 
Αν δεν ψήφισαν «υπέρ» µε εξαίρεση την κ. Μπακογιάννη, οι λόγοι είναι σαφείς. Στο 
µέλλον η καλύτερη υποστήριξη του αστικού πολιτικού συστήµατος δεν µπορεί παρά 
να προέλθει από τα στελέχη αυτά µαζί µε το ΛΑΟΣ και την κ. Μπακογιάννη, γνήσιους 
ιδεολογικούς εκπροσώπους του Κεφαλαίου µέχρι να ξεκαθαρίσει ο κ. Σαµαράς τι α-
κριβώς θέλει και τι ακριβώς δεν θέλει, για λογαριασµό του Κεφαλαίου. 
 
Η ελληνική κρίση του Χρέους δεν υπήρξε µια απρόβλεπτη προοπτική ή κεραυνός εν 
αιθρία στον ορίζοντα του παγκόσµιου καπιταλισµού. Αντίθετα, από τα µέσα του 2008 
ήδη τα οικονοµικά δεδοµένα των spreads έδειχναν ότι αρχίζουν να υφίστανται σοβα-
ρές αποκλίσεις από τα γερµανικά spreads. Όποιος έκλεινε τα µάτια σ’ αυτή τη θεµε-
λιώδη πραγµατικότητα των καπιταλιστικών αγορών, θα πρέπει να βρίσκεται έκπλη-
κτος µπροστά στις σηµερινές εξελίξεις µετά την 5η Μάη. Φυσικά, η υλική βάση της 
µεγάλης εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται ακριβώς οικονοµικά δεδοµένα των 
spreads από τα µέσα του 2008 που έδειχναν την καθοδική πορεία της ελληνικής οι-
κονοµίας.  
 
Ο λαός αισθάνθηκε αυτή την κρίση στο πετσί του, µε την διογκούµενη ακρίβεια, την 
ανεργία και τα υπόλοιπα αδιέξοδα της καπιταλιστικής οικονοµίας. Έδωσε µε βάση 
αυτά τα δεδοµένα µια µεγάλη εκλογική νίκη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ο σκοπός ήταν αυτή η 
«δεδηλωµένη» να χρησιµοποιηθεί για να εφαρµοσθεί, πειραµατικά, µια κλασσική πο-
λιτική λιτότητας α λα ∆ΝΤ σε µια χώρα όχι µόνο της ΕΕ αλλά και της ίδιας της Ευρω-
ζώνης δηλαδή µιας καπιταλιστικής µητρόπολης. Αυτή η κλασσική πολιτική λιτότητας 
συνοδεύεται µε έναν υποστηρικτικό δανειακό µηχανισµό της τάξης των 720 δις ευρώ.  
 
Το µέγεθος αυτού του µηχανισµού µπορεί ν’ αξιολογηθεί αν λάβει κανείς υπόψη ότι 
το ∆ηµόσιο Χρέος της Ιταλίας και της Ισπανίας ανέρχεται σε πάνω από 400 δις ευρώ, 
δηλαδή αντιστοιχεί στο µισό περίπου των διαθεσίµων του «Μηχανισµού». Φυσικά, η 
πραγµατική κατάσταση σχετικά µε το Χρέος είναι πολύ διαφορετική απ’ ότι ακούµε. 
Το µεν ∆ηµόσιο Χρέος (δηλαδή τα χρωστούµενα του Κράτους διαχρονικά µαζί µε 
τους συµφωνηµένους τόκους) είναι ένα πράγµα αλλά το συνολικό χρέος του δηµόσι-
ου και του ιδιωτικού τοµέα µαζί (δηλ. το κρατικό χρέος µαζί µε τα χρέη των πολιτών 
σε δάνεια, κάρτες, άλλες πιστώσεις κλπ). αν καταρρεύσει ή «αναδιαρθρωθεί» το ∆η-
µόσιο Χρέος τότε η καπιταλιστική οικονοµία θα βρεθεί στη µέγγενη του δεύτερου. 
 
«Για την Ολλανδία, µε ΑΕΠ 675 δισ. δολάρια και εξωτερικό χρέος 2,580 τρισ. δολάρι-
α, η σχέση διαµορφώνεται στο 380%, ενώ για την Αγγλία το συνολικό εξωτερικό χρέος 
ξεπερνά το 370% του ΑΕΠ, µολονότι το δηµόσιο χρέος της χώρας υπολογίζεται στο 
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80% του ΑΕΠ. Σε κάθε κάτοικο της Αγγλίας αντιστοιχεί εξωτερικό χρέος 150 χιλιάδων 
ευρώ. Πολύ υψηλό εξωτερικό χρέος, σε σχέση µε το ΑΕΠ, εµφανίζουν επίσης το Βέλγιο 
(350%), η ∆ανία (310%), η Αυστρία (275%), η Γαλλία (246%), αλλά και η Πορτογαλία 
(217%), η Νορβηγία (207%) και η Φινλανδία (197%). Πάνω από την Ελλάδα κατα-
τάσσεται και η Γερµανία, µε εξωτερικό χρέος στο 189% του ΑΕΠ» (του Βασ. Γεωργά, 
«Ελευθεροτυπία», 21/2/2010). Όπως αναφέρει στην εισαγωγή του άρθρου του ο κ. 
Γεωργάς,  «[α] ν το πρόβληµα της Ελλάδας είναι το δυσβάσταχτο δηµόσιο χρέος, που 
για το 2010 εκτιµάται ότι θα υπερβεί το 120% του ΑΕΠ (έναντι 84% του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου), η νάρκη, στην οποία πατούν κυρίως οι αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά και 
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κερδοσκοπούν ασύστολα µε το ελληνικό 
δηµοσιονοµικό πρόβληµα, είναι το συνολικό τους εξωτερικό χρέος, που σε περιπτώ-
σεις χωρών, όπως η Αγγλία, η ∆ανία, η Ολλανδία, ξεπερνά το 300% και φτάνει α-
κόµη και το 400% του ΑΕΠ τους» (έντονη γραφή δική µας).  
 
Στις ΗΠΑ σήµερα το Χρέος είναι 11,4 τρις δολάρια (που αντιστοιχεί σε 37.000 δολά-
ρια κατά κεφαλή) και αυξάνεται µε ρυθµό πάνω από 1 τρις δολάρια τον χρόνο. Που 
οφείλεται αυτό το χρέος; Κατά κύριο λόγο στη δυνατότητα της αµερικάνικης κυβέρ-
νησης να εκδίδει οµόλογα που αγοράζονται από τον υπόλοιπο «κόσµο», δηλαδή 
τους καπιταλιστές των άλλων χωρών. Φυσικά αν αποφασίσουν οι καπιταλιστές του 
χρηµατιστηριακού κεφαλαίου πως ανέλαβαν ήδη αρκετό κίνδυνο, τότε µια απόφαση 
των µεγάλων κατόχων των αµερικανικών χρεογράφων να τα πουλήσουν µαζικά, θα 
µπορούσε να κλονίσει την παγκόσµια οικονοµία και να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση 
των αµερικανικών επιτοκίων, µε συνέπεια να πέσει σε ύφεση η Αµερικάνικη και η 
Παγκόσµια Οικονοµία (µε µια ορισµένη χρονική υστέρηση που δικαιολογείται από τα 
προτσές του διεθνούς εµπορίου).  
 
Είναι σαφές ότι πολλοί αναλυτές του καπιταλισµού έπεσαν έξω ή σκόπιµα παραπλα-
νούσαν όταν έγραφαν το 2009 ότι:  
 
«Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο πρωθυπουργός προσωπικά, µε την αρωγή του υπουργού 
Οικονοµικών, επιδιώκει να κλείσει ένα σηµαντικό deal για την εξυπηρέτηση του χρέ-
ους, που ήδη αγγίζει τα 300 δισ. ευρώ και θα ξεπεράσει του χρόνου τα 330, µε κινεζικές 
τράπεζες (Bank of China και δύο άλλες ακόµα) …» («Αξία», 24/11/2009).  
 
Όλες αυτές οι δήθεν «πληροφορίες» δεν ήταν παρά άσφαιρα πυρά ενόψει µιας δήθεν 
«διαπραγµάτευσης» που θα «επιτύγχανε» η Ελλάδα µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ! Αυτά τα 
παραµύθια φυσικά εξανεµίστηκαν σήµερα µε δεδοµένα τα µέτρα ΕΕ-∆ΝΤ για την Ελ-
λάδα ειδικά, και τον λεγόµενο «Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης» των 720 δις ευρώ.  
 
Στο ∆ΝΤ η Κίνα αποδείχτηκε ο πιο σκληρός παίχτης δεδοµένου ότι έχει συσσωρεύσει 
ένα τεράστιο ποσοστό του παγκόσµιου χρέους. Για τέτοιους «σκληρούς» παίκτες οι  
καπιταλιστικές αγορές έχουν µια πολύ καλή απάντηση µέσω του «µηχανισµού των 
αγορών»: Κανείς ασφαλώς δεν πρόκειται να κηρύξει «στάση πληρωµών» απέναντι 
στην «σοσιαλιστική» Κίνα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Για παράδειγµα µια µεγάλη 
υποτίµηση του δολαρίου θα «αναδιάρθρωνε» αυτόµατα το αµερικάνικο χρέος προς 
την Κίνα την ίδια στιγµή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα ήταν µέγιστος παραλογισµός 
για την Κίνα να ενισχύσει συνειδητά το ευρώ κι’ όποιος περίµενε κάτι τέτοιο ήταν ε-
ντελώς ανόητος κι’ εντελώς απροετοίµαστος για τις σύγχρονες εξελίξεις. 
 
Η παγκόσµια πραγµατικότητα της κρίσης δεν είναι σήµερα µια αυθαίρετη θεωρητική  
διατύπωση αλλά µια απτή υλική πραγµατικότητα µε άµεση έκφραση στα 450 δις ευ-
ρώ που χρωστά ο νότος της Ευρώπης στις Γερµανικές τράπεζες. Φυσικά ο καπιταλι-
σµός δεν µπορούσε ποτέ και δεν µπορεί και σήµερα να περιορισθεί στα στενά εθνικά 
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σύνορα µιας και µόνης χώρας, έστω κι’ αν αυτή είναι η Γερµανία. Η παρουσία του 
∆ΝΤ στα ευρωπαϊκά πράγµατα, αποτελεί σίγουρα την έξωθεν επιβολή ενός ορισµέ-
νου µηχανισµού πειθαρχίας -σάµπως και η ΕΕ δεν θα µπορούσε να είχε υιοθετήσει 
έστω και κατά στάδια έναν παρόµοιο µηχανισµό, αν είχε την πρόθεση να κάνει κάτι 
τέτοιο!  
Αλλά είναι τέτοιες οι λειτουργίες και οι εξαρτήσεις της παγκόσµιας οικονοµίας που 
απαιτούν έναν πραγµατικά παγκόσµιο µηχανισµό «χειρισµού» του εθνικού Χρέους. 
Ο καπιταλισµός είναι πια αδύνατος στα εθνικά πλαίσια ή στα πλαίσια  µιας και µόνης 
χώρας. Αλλά αν αυτό ισχύει για το καπιταλισµό, ισχύει επίσης και για τον σοσιαλισµό, 
σαν εµπειρική και ιστορική επιβεβαίωση της πολιτικής της ∆ιαρκούς Επανάστασης 
του Τρότσκυ και του Λένιν. 
Πριν τα τέλη ήδη του 2010, η Merrill Lynch δεν έβλεπε ιδιαίτερα προβλήµατα στην 
ελληηνική οικονοµία πέρα ίσως από τα δυσµενή µακροοικονοµικά της µεγέθη, αλλά 
προέβλεπε ανάκαµψη µέσα στο 2010! «Επίσης, σε άλλη έκθεσή του, ο οίκος αναφέρει ότι 
η ανησυχία για την ελληνική οικονοµία είναι σε κάποιο βαθµό υπερβολική και ότι, όπως και οι 
άλλες οικονοµίες, έτσι και η ελληνική αναµένεται να ανακάµψει τo 2010. Ειδικότερα, η Merrill 
Lynch σηµειώνει ότι, το τελευταίο διάστηµα, οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν στα «ραντάρ» των 
επενδυτών, όµως διαπιστώνει πως, λόγω της διεύρυνσης των spreads, τα τραπεζικά οµόλογα 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικά» («Ναυτεµπορική», 24/11/2009). Φυσικά, σηµείωνε και τα α-
κόλουθα αφήνοντας ανοιχτές και τις αρνητικές δυνατότητες:  
«Η Ελλάδα µάλλον δεν θα αποφύγει την υποβάθµιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από 
τους ξένους οίκους αξιολόγησης, καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αυτοί ενδιαφέρο-
νται περισσότερο για την εφαρµογή δηµοσιονοµικών πολιτικών, παρά για τις υποσχέσεις. Παρά 
τις δεσµεύσεις της κυβέρνησης προς τη σωστή κατεύθυνση, µάλλον είναι πολύ αργά για να απο-
φευχθεί ένας νέος κύκλος υποβαθµίσεων, εκτιµούν οι αναλυτές. Οι υποβαθµίσεις θα καταστή-
σουν δυσκολότερο το έργο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αφού, την άνοιξη του 2010, η 
κυβέρνηση θα πρέπει να µετακυλίσει 16,6 δισ. ευρώ κρατικών οµολόγων. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, ο οίκος καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα spreads των οµολόγων θα διευρυνθούν 
περαιτέρω, καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι η αντίδραση της αγοράς ξεπερνά -πρόσκαιρα- κατά 
πολύ αυτά που δικαιολογούν τα οικονοµικά θεµελιώδη» (όπ.π, υπογράµµιση δική µας).  
Οι υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας που έγιναν 
στα µέσα του ∆εκέµβρη 2010 (πχ από τον οίκο Fitch) θα έπρεπε να δείχνουν µε σα-
φήνεια που βαδίζει η οικονοµία. Ήδη στις 3/11/2009 η Κοµισιόν είχε δηµοσιεύσει έκ-
θεση – κόλαφο στην οποία υπογράµµιζε ότι η ελληνική οικονοµία βυθίζεται στην κρί-
ση. ∆εν ήταν επίσης µυστικό ότι η Κοµισιόν επρόκειτο να εισηγηθεί στο ΕΚΟΦΙΝ γύ-
ρω στο Μάρτιο την υπαγωγή της Ελλάδας στην παράγραφο 9 του άρθρου 104   που 
σηµαίνει αυστηρή δηµοσιονοµική επιτήρηση µε την υποχρέωση της  «να υποβάλει 
στις Βρυξέλλες ανά τρίµηνο η ανά εξάµηνο εκθέσεις», στις οποίες θα παρουσιάζει 
την εξέλιξη της οικονοµίας, τα µέτρα που εφαρµόζει και την απόδοση τους. Αυτό θα 
ήταν το επόµενο λογικό βήµα εφόσον η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε λάβει µέτρα κι’ 
εποµένως δεν είχε συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των Βρυξελλών (άρθρο 104.8).  
Παρόλα αυτά στα µέσα του Φλεβάρη, η JP Morgan εκτιµούσε ως απίθανη τη χρεο-
κοπία! Στηριζόταν στην εκτίµηση αυτή µε βάση το γεγονός ότι «η Ελλάδα ίσως να µην 
είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Αγγλία και την Πορτο-
γαλία, ενώ σε όρους κερδοφορίας η σύγκριση σε σχέση µε τις περισσότερες οικονοµίες της Ε.Ε. 
είναι ευνοϊκή» («Αυγή», 17/2/2010). 
Αν διάβαζε κανείς αυτά τα δεδοµένα µε προσοχή θα κατέληγε σε ορισµένα ασφαλή 
συµπεράσµατα. Πρώτον, τα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας ήταν σε τραγική κατά-
σταση. ∆εύτερον, τα spreads δεν µπορούσαν ν’ αυξηθούν σαν συνέπεια αυτών των 
δεδοµένων, πράγµα που άλλωστε επεσήµαιναν και πολλοί ξένοι οίκοι. Τρίτον, η πα-
γκόσµια οικονοµία βρισκόταν σε ύφεση ενώ η κυβέρνηση σαφώς προχωρούσε σε 
περιοριστικά δηµοσιονοµικά µέτρα και αυξήσεις των έµµεσων φόρων. Τέταρτον, η 
Merrill Lynch είχε αναφερθεί (µε αρκετά «αθώα» γλώσσα) στο γεγονός ότι «την άνοιξη 
του 2010, η κυβέρνηση θα πρέπει να µετακυλίσει 16,6 δισ. ευρώ κρατικών οµολόγων», πράγ-
µα που έπρεπε να γίνει για την επικείµενη εξόφληση του τριακονταετούς δανείου (στο 
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οποίο, πολύ βολικά, δεν αναφέρθηκε κανείς) και που ήταν ωστόσο αδύνατο, ή του-
λάχιστον υπερβολικά δύσκολο, µε την προβλεπόµενη άνοδο των spreads. 
Εποµένως, η κρίση του χρέους δεν ήταν απρόβλεπτη και ασφαλώς µέρος του πολιτι-
κού συστήµατος γνώριζε πολύ καλά αυτή την πρόβλεψη. Αυτό που δεν εξηγήθηκε 
ήταν για ποιον λόγο η απειλή της προσφυγής στο ∆ΝΤ ήταν πραγµατικά µια απειλή. 
Ήδη από τον Φλεβάρη του 2010 ο Ρώσος πρόεδρος είχε επισηµάνει αυτή τη λύση 
σαν  µοναδική δυνατότητα, ενώ έγινε σαφές ότι η ΕΕ ήθελε την εµπλοκή του ∆ΝΤ 
εφόσον η ίδια δεν είχε τους απαραίτητους µηχανισµούς ελέγχου. Ενδεχοµένως η κυ-
βέρνηση να υπολόγιζε στο άρθρο 104.9, που αναφέρεται σε αυστηρή δηµοσιονοµική 
επιτήρηση µε την υποχρέωση της  Ελλάδας να υποβάλει στις Βρυξέλλες ανά τρίµηνο 
εκθέσεις προόδου. Το πρόβληµα ήταν ότι η ΕΕ δεν θα µπορούσε ν’ αρκεσθεί στην 
υποβολή τέτοιων «εκθέσεων» µε αµφισβητούµενη εγκυρότητα, και θα προτιµούσε 
κάτι πλησιέστερο προς τον διεθνή οικονοµικό έλεγχο, που δεν θα µπορούσε να γίνει 
χωρίς το ∆ΝΤ, εφόσον η αυστηρή δηµοσιονοµική επιτήρηση των Βρυξελλών δεν εί-
ναι όσο θα έπρεπε «αυστηρή», δηλαδή άµεση, µε βάση τις επιθυµίες των ίδιων των 
Βρυξελλών. 
Η κρίση της Ελλάδας υπήρξε αποτέλεσµα της παγκόσµιας κρίσης αλλά και συνέπεια 
της παραπέρα διεύρυνσής της στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που έρχεται µε 
βεβαιότητα. Η χώρα έφτασε ουσιαστικά στην χρεοκοπία χωρίς να έχει κηρύξει στάση 
πληρωµών, και βρίσκεται σήµερα µπροστά σ’ ένα µεγάλο αδιέξοδο εφόσον ακόµη 
και µε τη χρηµατοδότηση των 120 δις ευρώ από τον «Μηχανισµό Στήριξης» δεν θα 
είναι σε θέση ούτε να µειώσει δραστικά το δηµόσιο χρέος, ούτε να περιορίσει απο-
φασιστικά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στην επόµενη δεκαετία. Καταρχήν η συσσώ-
ρευση ενός πρόσθετου χρέους 120 δις θα είναι δυσβάστακτη και µακροπρόθεσµα 
δεν αντιστρέφει τη δυναµική του χρέους. Επίσης, η δραστική µείωση των εισοδηµά-
των δεν πρόκειται παρά να εντείνει την ύφεση στην Ελληνική οικονοµία η οποία στα 
τέλη του 2010 και τις αρχές του 2011 προβλέπεται να ακόµη και κοντά στο 10%. 
Είναι κοινό µυστικό ότι ο παραγωγικός ιστός της χώρας έχει πλήρως αποδιαρθρωθεί 
και δεν προβλέπεται καµιά ανάπτυξη. Χρειάζεται µια αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας 
και της γεωργίας, αλλά αυτή δεν µπορεί να γίνει µε τα µέτρα της κυβέρνησης, της ΕΕ 
και του ∆ΝΤ. Η κυβέρνηση θ’ αγωνίζεται να πληρώσει µισθούς και συντάξεις που έ-
χουν ήδη περικοπεί χωρίς να µένει κανένα περιθώριο γι’ αναπτυξιακά µέτρα. ∆εν εί-
ναι άλλωστε τυχαία η ακόλουθη εκτίµηση της πρόβλεψης: «Σταδιακή υποχώρηση του 
ελληνικού δηµόσιου χρέους στο 120% το 2020 εκτιµά σε έκθεσή του το ∆ΝΤ, που θε-
ωρεί ότι αυτό είναι µεσοπρόθεσµα «διαχειρίσιµο», αλλά η χαµηλή ανάπτυξη θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει στο µέλλον σε αύξηση του χρέους έως και 149% το 2013» («Ε-
λευθεροτυπία», 12/10/2010) και τονίζει ότι σε τελική ανάλυση το χρέος είναι συνάρ-
τηση της ανάπτυξης. Μ’ αυτή την έννοια, το πακέτο των 120 δις θα επιβαρύνει µεσο-
πρόθεσµα και µακροπρόθεσµα την ελληνική οικονοµία, εφόσον η δυνατότητα της 
ανάπτυξης είναι µηδενική. Ειδικά στην Ελλάδα στην οποία το 70% του ΑΕΠ είναι κα-
τανάλωση, χρειάζονται µεγάλες δηµοσιονοµικές υπερβάσεις για να επιτευχθεί ανά-
πτυξη, αλλά αυτό µε τη σειρά του θ’ ανέτρεπε όλους τους όρους µε τους οποίους δό-
θηκαν ως δάνειο τα 120 δις ευρώ. Επίσης, φαίνεται βολικό για πολλούς αναλυτές 
να ξεχνούν ότι αυτά τα 120 δις ευρώ αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 του ΑΕΠ 
της Ελλάδας! Αυτό το τεράστιο χρέος υποθηκεύει µια για πάντα την ελληνική 
οικονοµία τουλάχιστον για τα επόµενα πενήντα χρόνια. 

 
Όπως είναι λογικό, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι το πρόγραµµα σταθερότητας µπορεί να τεθεί 
σε κίνδυνο από τα χαµηλά έσοδα του κράτους, τη χαµηλή ανάπτυξη και από «πρό-
σθετα δηµοσιονοµικά χρέη», µέρος των οποίων είναι ασφαλώς και η αποπληρωµή 
της πρώτης δόσης του δανείου που πρέπει να γίνει τον Αύγουστο του 2013.  
Η «ανταγωνιστικότητα» της οικονοµίας είναι ασφαλώς ένας παράγοντας ανησυχίας 
για το ∆ΝΤ. «Για τον ιδιωτικό τοµέα, αν και σηµειώνεται πως δεν κόπηκαν ο 13ος και ο 14ος 
µισθός, γιατί θα υλοποιηθούν άλλες µεταρρυθµίσεις προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
τονίζεται ότι το ∆ΝΤ κρίνει ως απαραίτητη προϋπόθεση και τη µείωση του εργατικού κόστους 
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προς την κατεύθυνση αυτή» («Καθηµερινή», 12/10/2010). Κατά συνέπεια πρέπει ν’ ανα-
µένεται περικοπή του 13ου και 14ου µισθού και στον ιδιωτικό τοµέα, όπως και πρό-
σθετα µέτρα λιτότητας εφόσον σύµφωνα µε τη χειρότερη εκτίµηση το χρέος µπορεί 
να φτάσει στο 176% του ΑΕΠ το 2013. Αξίζει να δούµε αναλυτικότερα τους λόγους 
για τους οποίους το ∆ΝΤ εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε την κατάσταση στην Ελλά-
δα. Αυτές τις «ανησυχίες» θα πρέπει κανείς να τις θεωρήσει ως βεβαιότητες παρά ως 
απλές ανησυχίες: 

1. Την πιθανότητα η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας να µην είναι 
η προβλεπόµενη, αλλά ασθενέστερη. 

2. Το ενδεχόµενο να µην υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση από την 
κυβέρνηση και στήριξη από την κοινωνία στην εφαρµογή των µέτρων. 

3. Το να µην επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσµατα µετά την ολοκλή-
ρωση του προγράµµατος, όπως έχει προβλεφθεί. 

4. Το ότι µπορεί η επάνοδος της Ελλάδας στις αγορές από το 2012 
και µετά να µην είναι τόσο οµαλή όσο έχει εκτιµηθεί. 

5. Την έλλειψη της δυνατότητας υποτίµησης του νοµίσµατος για να 
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. 

6. Το ενδεχόµενο να επηρεαστούν αρνητικά τα έσοδα από τη µείωση 
των µισθών και από την ύφεση. 

7. Την πιθανότητα οι τράπεζες να χρειαστούν περισσότερη στήριξη, 
που θα οδηγήσει σε νέα αύξηση του δηµόσιου χρέους. 

8. Τα προβληµατικά στατιστικά στοιχεία, για τα οποία παρά τις προ-
σπάθειες βελτίωσής τους παραµένει αµφίβολη η αξιοπιστία τους. 

9. Το ότι η συνεργασία ∆ΝΤ µε Ε. Ε. - ΕΚΤ µπορεί να φέρει κάποιες 
περιπλοκές. 

Η ανάπτυξη της οικονοµίας (βλ. 1) είναι ασφαλώς η βάση πολλών από τα υπόλοιπα 
σηµεία.  Φυσικά τα σηµεία 3,4,6, και 7 είναι περίπου αυταπόδεικτο ότι εµπεριέχουν 
µεγάλο βαθµό αλήθειας. Αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση (στο 9) ότι η συνερ-
γασία ΕΕ και ∆ΝΤ µπορεί να µην αποβεί τόσο αρµονική όσο θα ήθελε να πι-
στεύει κανείς εκ των προτέρων. Το γεγονός ότι η ΕΕ εξασφάλισε µε την παρουσία 
του ∆ΝΤ έναν µηχανισµό ελέγχου ο οποίος όµως στην πραγµατικότητα θα υποσκά-
ψει το ευρώ, αυτό αποτελεί αντικείµενο παραπέρα ανάλυσης. Το ότι όµως τα πράγ-
µατα βρίσκονται αντικειµενικά σ’ έναν τέτοιο δρόµο, είναι περισσότερο από σωστό, 
µε βάση τις οικονοµικές πολιτικές που εφαρµόζονται. Φυσικά, θα ήταν αυταπάτη να 
πιστέψει κανείς ότι οι ενδοιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί έχουν εξαλειφθεί. Αυτοί οι 
ανταγωνισµοί όχι µόνο δεν έχουν εξαλειφθεί αλλά έχουν κορυφωθεί µετά το 2002 και 
την εισαγωγή του ευρώ. Για τις ΗΠΑ θα ήταν προτιµότερο η ευρωζώνη να διαλυθεί. 
Η επόµενη καλύτερη λύση θα ήταν να περιορισθεί σ’ έναν µικρό αριθµό ευρωπαϊκών 
χωρών, δηλαδή σ’ έναν «πυρήνα» που θα είχε «ισχυρές οικονοµίες», καλά δηµοσιο-
νοµικά δεδοµένα κλπ.  

«Το ευρώ θα µετατραπεί σε νόµισµα για λιγότερες χώρες, οι οποίες, όµως, θα 
έχουν ισχυρότερα οικονοµικά και δηµοσιονοµικά θεµελιώδη δεδοµένα», δή-
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λωσε ο οικονοµολόγος Ντανιέλ Ρουµπινί στη τηλεόραση του Bloomberg. Ο 
ίδιος είχε προβλέψει χρεοκοπία της Ελλάδας από τις 27/1/2010. Το πλεονέ-
κτηµα της εξόδου από την ευρωζώνη είναι η άµεση αποκατάσταση της δυνα-
τότητας άσκησης νοµισµατικής πολιτικής, που θα οδηγήσει σε υποτίµηση, 
αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισµό. Παράλληλα, βάσει των αποφάσεων που 
έλαβαν στις αρχές του Μάη 2010 οι ηγέτες των χωρών του ευρώ, η Κοµισιόν 
προτείνει στις 12 Μάη την αυστηρότερη τήρηση των κανόνων του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και την «καθιέρωση µιας νέας οικονοµι-
κής διακυβέρνησης», υπό την έννοια ότι οι εθνικοί προϋπολογισµοί των χω-
ρών του ευρώ θα πρέπει πριν ψηφιστούν από τα εθνικά κοινοβούλια, να έ-
χουν την έγκριση και του Συµβουλίου της ευρωζώνης! 

«Σε αυτήν την κρίση διαπιστώσαµε ότι οι αποφάσεις µιας χώρας, ακόµα 
και αν αυτή εκπροσωπεί µόλις το 2% του ΑΕΠ της ευρωζώνης, έχουν 
τεράστιες επιπτώσεις και στα άλλα κράτη του ευρώ» ανέφερε ο κ. Μπα-
ρόζο. ∆εν υπάρχει καλύτερη διατύπωση του γεγονότος ότι ο καπιταλισµός σε 
µια µόνη χώρα είναι αδύνατος σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Αλλά ο 
κ. Μπαρόζο λέει τη µισή αλήθεια. Η υπόλοιπη αλήθεια είναι ότι θα προτιµού-
σε οι χώρες µε δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και µεγάλο δηµόσιο χρέος να µην 
αποτελούν καν µέρος της ευρωζώνης. Με την «καθιέρωση µιας νέας οικονο-
µικής διακυβέρνησης» οι ιµπεριαλιστές εννοούν έναν σκληρό πυρήνα της ΕΕ, 
που θα έχει σαν δορυφόρους τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και θα µπορεί 
ν’ ανταγωνιστεί µε επιτυχία τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Μας είναι δύσκολο να 
σκεφτούµε ότι οι πρωτεργάτες του ευρώ δεν είχαν υπόψη τους αυτή την τελι-
κή του ευρώ, όταν είχαν µπροστά τους τα ιστορικά παραδείγµατα του βορρά 
και νότου στην Ιταλία και αλλού. Πολλοί οικονοµολόγοι προέβλεψαν το 2002 
ότι το ευρώ δεν πρόκειται να έχει επιτυχία λόγω της ύπαρξης των λεγόµενων 
«ασύµµετρων διαταραχών», αλλά δεν χρειαζόταν να έχει κανείς νόµπελ στα 
οικονοµικά για να καταλάβει ότι ένα κοινό νόµισµα και σφιχτή δηµοσιονοµική 
– νοµισµατική πολιτική σε τόσο διαφορετικές χώρες όσο οι χώρες της ευρω-
ζώνης, ήταν µια ουτοπία που θα κατέληγε σε χρεοκοπίες, όξυνση των κρίσε-
ων και τεράστια προβλήµατα στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής. 

Το πρωταρχικό είναι να διασφαλισθούν οι τεράστιες οφειλές της Ισπανίας και 
της Ιταλίας (πάνω από 450 δις ευρώ µαζί µε την Ελλάδα) στις γερµανικές 
τράπεζες. Όταν διασφαλισθεί η πληρωµή αυτών των οφειλών, ο ευρω-
παϊκός Μηχανισµός Στήριξης των 720 δις ευρώ είναι πιθανό να δώσει τη 
θέση του σ’ έναν στενό πυρήνα του ευρώ. Αυτό θα πρέπει να το θεωρούµε 
περισσότερο από βέβαιο, µαζί φυσικά µε την οικονοµική καταστροφή στην 
Ισπανία και της Ιταλία, τις κοινωνικές εκρήξεις και την έξοδο της εργατικής 
τάξης στο προσκήνιο, µε αποφασιστικό και πρωτόγνωρο τρόπο στα χρόνια 
που έρχονται. 

Ακούει κανείς συχνά πλέον ότι µια κρίση είναι επίσης και η µήτρα απ’ την ο-
ποία γεννιούνται νέες ευκαιρίες. Για τα άτοµα αυτό µπορεί να είναι σωστό. 
Είναι επίσης µε µια έννοια σωστό και για τον ίδιο τον καπιταλισµό ο οποίος 
αφού πέρασε στο ιµπεριαλιστικό του στάδιο, κατόρθωσε να ξεπεράσει πολ-
λές κρίσεις. Αλλά αυτό που έχει αποφασιστική σηµασία είναι ότι αυτές τις πά-
µπολλες κρίσεις τις γέννησε ο ίδιος και µάλιστα µε το πέρασµα στον ιµπερια-
λισµό οι κρίσεις έγιναν περισσότερες, συχνότερες και µε µεγαλύτερη ένταση η 
µια απ’ την άλλη και όλες µαζί σε σχέση µε τον καπιταλισµό του «ελεύθερου 
συναγωνισµού». Όποιος βλέπει σ’ αυτά τα µακροχρόνια ιστορικά δεδοµένα 
τη δυνατότητα της «διαρκούς αναγέννησης» του καπιταλισµού και των «οικο-
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νοµικών κύκλων» µοιάζει µε τον τυφλό που συγκρίνει τις βροχές µε τους τυ-
φώνες και κλείνει τα µάτια ακόµα περισσότερο µπροστά στους δεύτερους. 

Ασφαλώς ο ιµπεριαλισµός πειραµατίζεται και δοκιµάζει διάφορες λύσεις, ό-
πως πχ το ευρώ. Σε λίγο καιρό θα έχουµε στην παγκόσµια οικονοµία το ευρώ 
(περιορισµένο σ’ έναν στενό πυρήνα χωρών της σηµερινής ευρωζώνης) και 
το δολάριο σε µια ισοτιµία 1:1 χονδρικά. Ας υποθέσουµε επιπλέον ότι ο στε-
νός πυρήνας της ευρωζώνης και οι ΗΠΑ περιορίζουν τις δυνατότητες άσκη-
σης δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής για λόγους «υγείας» των οι-
κονοµιών τους. Τι θα έχουµε πρακτικά; Θα έχουµε ένα και µόνο παγκόσµιο 
νόµισµα (µαζί µε ένα πλήθος εθνικών νοµισµάτων που θα παραδέρνουν από 
υποτίµηση σε υποτίµηση και από χρέη σε ακόµα µεγαλύτερα χρέη) πράγµα 
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια ουσιαστική επιστροφή στον λεγόµενο 
«κανόνα του χρυσού» που έθαψε πανηγυρικά το 1973 η συµφωνία του Bret-
ton Woods! Όποιος περιµένει να γιατρευτεί ο καπιταλισµός µε τέτοιες «καινο-
τόµες» συνταγές δεν έχει καταλάβει τίποτε ούτε από την οικονοµική πραγµα-
τικότητα ούτε κι’ από την οικονοµική ιστορία. 

Ωστόσο ο ιµπεριαλισµός βαδίζει ακριβώς προς τέτοιες επιλογές, όσο κι’ αν φαί-
νεται παράξενο! Από την άποψη αυτή οι αντικειµενικές συνθήκες για την ανα-
τροπή του δεν έχουν απλώς σαπίσει, αλλά έχουν γίνει πραχτικά σκόνη. Ο Λ. 
Τρότσκυ έγραφε το 1938:  

«Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την ι-
στορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριάτου. Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προ-
λεταριακή επανάσταση έχουν, γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπο-
ρούν να φτάσουν κάτω από τον καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας 
λιµνάζουν. Ήδη οι καινούριες εφευρέσεις και βελτιώσεις αδυνατούν να υψώσουν το επίπε-
δο του υλικού πλούτου. Οι συγκυριακές κρίσεις, µέσα στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης 
ολόκληρου του καπιταλιστικού συστήµατος, φορτώνουν όλο και πιο µεγάλες στερήσεις και 
βάσανα πάνω στις µάζες. Η αύξηση της ανεργίας, βαθαίνει, µε τη σειρά της, την οικονοµι-
κή κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα νοµισµατικά συστήµατα. Τα δηµοκρα-
τικά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, πέφτουν από τη µια χρεοκοπία στην άλλη» («Με-
ταβατικό Πρόγραµµα: Η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού και τα καθήκοντα της 
Τέταρτης ∆ιεθνούς», εκδ. «Αλλαγή», Αθήνα 1985).  

∆εν υπάρχει ακόµη και σήµερα καλύτερη περιγραφή της σηµερινής παγκόσµιας 
κατάστασης. Πάνω απ’ όλα η πραγµατική κρίση έγκειται στην «ιστορική κρίση της 
ηγεσίας του προλεταριάτου». Αυτό είναι το θεµελιώδες πρόβληµα τόσο της συγκυ-
ρίας όσο και της ιστορικής εποχής που διανύουµε.  

12η Μάη, 2010 
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