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Α. Για το Ενιαίο Μέτωπο σήµερα 
 

Ι. Εισαγωγικά  
 
Όπως γράφει ένας σχολιαστής: 
 
 

«Πριν λοιπόν µας πιάσει ο πεσιµισµός που οι απεργίες δεν πάνε καλά, πριν 
επαναλάβουµε τα τετριµµένα περί συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που δεν 
κηρύσσει 3 γενικές απεργίες τη βδοµάδα και µια διαρκείας µέχρι θανάτου, 
πριν κατηγορήσουµε το ΚΚΕ για σεχταρισµό, πριν αξιολογήσουµε την επα-
ναστατικότητα του καθενός αναλόγως µε το που προσυγκεντρώνεται, θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουµε µια και καλή ότι βρισκόµαστε σε άλλη επο-
χή. Η εποχή του µεταπολέµου όσον αφορά ένα ορισµένο κοινωνικό status 
quo και η εποχή της ελληνικής µεταπολίτευσης όσον αφορά τις υπαρκτές 
πολιτικές ισορροπίες έχουν οριστικά λάβει τέλος. Όσοι δεν το καταλαβαί-
νουν απλώς θα πάνε στον πάτο µαζί µε την εποχή αυτή και τα “ κεκτηµένα” 
της».1 

  

Τι χρειάζεται λοιπόν; Η πολιτικοποίη-
ση των συνδικαλιστικών αγώνων και η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το εργα-
τικό κίνηµα δεν αφορά τόσο πολύ τα κεκτηµένα µιας άλλης εποχής όσο την ίδια την 
αλλαγή της εποχής που είναι κεκτηµένη. Η µετατροπή των αγώνων σε πολιτικούς 
αγώνες είναι το κλειδί. Ασφαλώς «θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε µια και καλή ότι 

                                                 
1 ciaoant1.blogpsot.com  
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βρισκόµαστε σε άλλη εποχή» αλλά πότε άρχισε η εποχή αυτή; Κρίνοντας ex post η 
εποχή αυτή άρχισε µε τον Σηµιτικό εκσυγχρονισµό και την ΟΝΕ, όταν ο ελληνικός 
καπιταλισµός βιάστηκε ν’ αποτελέσει µέρος του κέντρου του ευρωπαϊκού κι’ εποµέ-
νως του παγκόσµιου καπιταλισµού µε την υιοθέτηση του ευρώ και την εφαρµογή του 
«Συµφώνου Σταθερότητας». Τότε, δεν ήταν ακόµη προφανές ότι οικονοµίες του νό-
του της Ευρώπης µε προβλήµατα παραγωγικής δοµής και διεθνούς ανταγωνιστικότη-
τας δεν µπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του οικονοµικού κύκλου χωρίς τη 
δυνατότητα ανεξάρτητης οικονοµικής πολιτικής χρήµατος, επιτοκίων και υποτίµη-
σης. Σήµερα, µετά την κρίση του 2008 που συνεχίζεται, αυτό είναι περισσότερο από 
προφανές, αλλά και πάλι η γενική εικόνα ξεφεύγει από την αριστερά. 
 
Το γενικό σχέδιο ήταν ο σκληρός πυρήνας ή το κέντρο της ΕΕ ν’ αναδιαρθρώσει 
προς όφελός του την κατανοµή της υπεραξίας και των κερδών. Ο σκληρός πυρήνας 
υπερτίµηση τη σηµασία της νοµισµατικής σταθερότητας και του ενιαίου νοµίσµατος 
και σήµερα συνειδητοποιεί στην πράξη πως το κοινό νόµισµα µπορεί να είναι αποτε-
λεσµατικό µόνο για οµογενείς οικονοµίες που δέχονται παρόµοιες εξωτερικές διατα-
ραχές και αντιδρούν µε τον ίδιο περίπου τρόπο σ’ αυτές. Η καπιταλιστική παγκοσµι-
οποίηση, µεγάλο µέρος της οποίας υπήρξε το ευρώ και η ΟΝΕ, αναγκαστικά θ’ αντι-
στραφούν. Η ελευθερία του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου µπορεί να ήταν κατάλλη-
λη για την εποχή του καπιταλισµού του «ελεύθερου συναγωνισµού» και του laissez 
faire, αλλά δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική στη σηµερινή εποχή. Μετά από µια 
εικοσαετία περίπου, η καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση έχει αποτύχει να παράγει α-
ναπτυξιακά αποτελέσµατα, έχει οδηγήσει τη νότια Ευρώπη στην κρίση και την κατα-
στροφή, έχει γκρεµίσει το βιοτικό επίπεδο ενώ έχει εκτινάξει στα ύψη τη φτώχεια και 
την ανεργία.  
 
Σε οικονοµίες χωρίς εξαγωγικό προσανατολισµό, όπως οι οικονοµίες της νότιας Ευ-
ρώπης, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την κερδοφορία του κεφαλαίου παρά να συ-
µπιέσει τους µισθούς προς τα κάτω. Αλλά αυτή η συµπίεση των µισθών ήρθε σε µια 
εποχή που υπήρχε υπερπαραγωγή και υπερσυσσώρευση όχι µόνο στις ΗΠΑ αλλά και 
στην ίδια την Ελλάδα.2 Η κρίση εκδηλώθηκε σαν αποτέλεσµα της  υπερσυσσώρευσης 
και της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Μπορεί να είχε σαν αφορµή τη χρη-
µατοπιστωτική κρίση των τοξικών οµολόγων στις ΗΠΑ, αλλά η αντικειµενική, η υλι-
κή της βάση ήταν η υπερπαραγωγή. Αλλά υπερπαραγωγή και πτωτική τάση του πο-
σοστού κέρδους σε µια εποχή όπου φαινοµενικά υπάρχουν πιο επικερδείς τοποθετή-
σεις για το κεφάλαιο όπως τα τοξικά οµόλογα, είναι ένας καταστροφικός συνδυα-
σµός. Μετά το 2008, τα κεφάλαια αναγκάζονται να επανέλθουν στο πεδίο της υλικής 
παραγωγής. Φυσικά, αυτό δεν µπορεί να γίνει χωρίς τη συµπίεση των µισθών προς τα 
κάτω, την ελαστική απασχόληση, και την εισαγωγή καινοτόµων πρακτικών και τε-
χνολογιών.  
 
Η περίοδος των µακρών κυµάτων ανάπτυξης έχει οριστικά τελειώσει όταν τέλειωσε ο 
καπιταλισµός του «ελεύθερου συναγωνισµού». Μπορεί να υπάρξει ανάκαµψη αλλά 
αυτή θα είναι αναγκαστικά προσωρινή και βραχείας διάρκειας. ∆εν θα έχει κανένα 
πραγµατικό αποτέλεσµα στην ευηµερία των εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµά-
των (ίσα- ίσα το αντίθετο) ούτε µπορεί να συντηρήσει τη µακρόχρονη κερδοφορία 
του κεφαλαίου. Όσο δεν υπάρχει µαζικό εργατικό κίνηµα που να δρα συντονισµένα, 

                                                 
2 Βλ. το κείµενό µας «Πρέπει να πούµε στους εργαζόµενους, στις µάζες: φτιάξτε το κόµµα σας», αι 
επίσης «Η κρίση του 2008: µια κλασσική κρίση υπερπαραγωγής», Νοέµβριος 2010. 
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η κερδοφορία του κεφαλαίου σε τελική ανάλυση δεν µπορεί παρά να συντηρηθεί µε 
τη µείωση των µισθών και την κατάργηση των κεκτηµένων, όποια κι’ αν αυτά µαζί 
µε τη δωρεάν εκπαίδευση, τη δωρεάν υγεία και περίθαλψη, τα ασφαλιστικά δικαιώ-
µατα, και τις σχέσεις απασχόλησης. 
 
Η επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα ξεκίνησε ήδη µε τις επιχειρησιακές και ατοµι-
κές συµβάσεις σε βάρος των κλαδικών και εθνικών συµβάσεων. Σε πολλούς τοµείς οι 
υπερωρίες δεν πληρώνονται εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούνται τµήµατα ενός «ο-
κτάωρου» το οποίο στην πραγµατικότητα µπορεί ν’ αποτελείται από δέκα και δώδεκα 
ώρες. Όσο θα γενικεύεται αυτή η πρακτική, τόσο θα γίνεται πιθανότερο ν’ αναπτυ-
χθεί ένα νέο µαζικό εργατικό κίνηµα. 
 
Στο σχόλιο που διαβάσαµε παραπάνω η πραγµατικότητα εµφανίζεται αντεστραµµένη. 
Πριν «κατηγορήσουµε το ΚΚΕ για σεχταρισµό, πριν αξιολογήσουµε την επαναστατικό-
τητα του καθενός αναλόγως µε το που προσυγκεντρώνεται», θα πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουµε ότι βρισκόµαστε σε άλλη εποχή. Όπως διαβάζουµε στο ίδιο σχόλιο: 
 

«Τώρα η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν έχει καµία ουσιαστική επιρροή 
στην εργατική τάξη. Είναι η σκιά του παρελθόντος. Κάποτε πράγµατι ήταν 
πανίσχυρη. Τα συνδικάτα είχαν ενεργό κόσµο. Η συνδικαλιστική γραφειο-
κρατία τότε προσπαθούσε να συγκρατήσει τον κόσµο, φοβόταν να κηρύξει 
απεργίες γιατί µετά δεν θα µπορούσε να τις σταµατήσει. Ο κόσµος που συµ-
µετείχε στα συνδικάτα και που ψήφιζε ενεργητικά αυτές τις ηγεσίες είχε αυ-
ταπάτες αλλά ταυτόχρονα και απαιτήσεις από τους συνδικαλιστές ηγέτες». 

 
Γιατί η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν έχει σήµερα καµία ουσιαστική επιρροή 
στην εργατική τάξη; Γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Πριν 30 χρόνια υπήρχε µια τέτοια 
επιρροή γιατί ο καπιταλισµός βρισκόταν σε άνθιση και µια απεργία µπορούσε να ση-
µαίνει πραγµατική καταστροφή για το κεφάλαιο, ενώ σήµερα µε την κρίση δεν ση-
µαίνει τίποτε. Πριν 30 χρόνια υπήρχε ακόµη η προσµονή µιας «σοσιαλιστικής» κοι-
νωνίας κάτω από την επιρροή των συνθηµάτων του ΠΑΣΟΚ και της ρώσικης επανά-
στασης ή του µεταπολεµικού συσχετισµού των ταξικών δυνάµεων, ενώ σήµερα δεν 
υπάρχει. Πριν 30 χρόνια υπήρχε η συλλογική διαιτησία και η πραγµατικότητα ότι το 
κίνηµα µπορεί να πετύχει τα µισά απ’ όσα διεκδικεί ενώ σήµερα δεν υπάρχει καν δι-
αιτησία, µονιµότητα στο δηµόσιο, ασφαλιστικά κι’ εργασιακά δικαιώµατα κλπ.  
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Αλλά αυτή είναι η 
αντιστροφή της πραγµατικότητας. Αν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν ήταν ρεφορµι-
στικές και αν το ΚΚΕ δεν λειτουργούσε πυροσβεστικά ώστε να µην ξεσπάσουν απερ-
γίες που δεν µπορούσε να ελέγξει στη συνέχεια, τότε δεν πρόκειται να φτάναµε και 
στη σηµερινή εποχή! Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία µόνη της υπέσκαψε το έδαφος 
στο οποίο στεκόταν κι’ έχασε την εµπιστοσύνη των µαζών, µόνη της καλλιέργησε 
την αυταπάτη ότι ο καπιταλισµός βρίσκεται σε φάση ανόδου κι’ εποµένως είναι δυ-
νατόν οι εργαζόµενοι ν’ αποσπάσουν αυτή ή την άλλη διεκδίκηση. Μόνο του διάλεξε 
το ΚΚΕ να γίνει η πρωτοπορία αυτής της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και να µα-
ζικοποιείται στη βάση των µερικότερων διεκδικήσεων που διασφαλίζουν τα «δικαιώ-
µατα» της εργατικής τάξης σε αγαστή συνεργασία µε το κεφάλαιο και τις κυβερνή-
σεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆. Μόνο του διάλεξε το ΚΚΕ να συνεργασθεί µε το πολι-
τικό σκηνικό του µεταπολιτευτικού καπιταλισµού το 1989, αντί να το γκρεµίσει. Σή-
µερα ακούµε πως αυτό ήταν «λάθος». ∆εν ήταν καθόλου λάθος, αλλά αποτέλεσµα 
της συνειδητής επιλογής του ΚΚΕ και των συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών να συ-
νυπάρξουν µ’ αυτό που θεωρούσαν ως καπιταλισµό σε άνθιση ή τουλάχιστον σε µη – 
ύφεση.  
 
Αυτή η πολιτική συναίνεσης, µια µακρόχρονη συµφωνία της Βάρκιζας µε τον καπιτα-
λισµό, αποµαζικοποίησε τα κινήµατα κι’ έστειλε φυσικά ένα σωρό αγωνιστές στην 
ιδιώτευση. Το ίδιο ισχύει ασφαλώς όχι µόνο για το ΚΚΕ αλλά και για την εκτός ΚΚΕ 
αριστερά: Κινούµενη ελεύθερα σ’ ολόκληρο το φάσµα από τον ρεφορµισµό ως τον 
άκρατο σεχταρισµό δεν µπόρεσε να διαφοροποιηθεί από το ΚΚΕ σε οτι αφορά τις 
πρακτικές προτάσεις. Η αριστερά έπρεπε να είναι επαναστατική χωρίς να είναι σεχτα-
ριστική, έπρεπε να είναι διεκδικητική χωρίς να διαλύει την πολιτική στο άµεσο διεκδι-
κητικό, χωρίς να διαλύει το Όλο στο Μέρος, και σ’ αυτό απέτυχε είτε από συνειδητή 
επιλογή (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) είτε από αντικειµενική αδυναµία (η λεγόµενη άκρα ή 
αντικαπιταλιστική, επαναστατική αριστερά).  
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Η αριστερά µε άλλα λόγια δεν είχε ένα µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων που να 
οδηγούν από τους σηµερινούς αγώνες στην κατάκτηση της εξουσίας, δεν είχε τη θέληση 
ή τη δυνατότητα να δώσει πολιτικό χαρακτήρα στους επιµέρους αγώνες, να τους συ-
ντονίσει και να τους γενικεύσει ή κλιµακώσει σ’ ανώτερο επίπεδο. Αυτή είναι σήµερα 
η κρίση της αριστεράς, που είναι για την ακρίβεια κρίση ενός ορισµένου µοντέλου της 
ρεφορµιστικής αριστεράς, της αριστεράς που δεν ήταν πολιτική αλλά αυστηρά συνδι-
καλιστική και διεκδικητική. Αν η αριστερά δεν µπορεί να υψωθεί πάνω απ’ το τρέχον 
επίπεδο των µαζών, να τις καθοδηγήσει και να δώσει µια πολιτική έκφραση στις αγω-
νίες τους, αλλά παραµένει στο επίπεδο αυτό και το συντηρεί, τότε δεν µπορούσε να 
είναι και αποδείχτηκε τελικά οτι δεν είναι το κόµµα της εργατικής τάξης. 
 
Απορρίπτουµε άραγε τις διεκδικήσεις, τις µεταρρυθµίσεις και την «αναχαίτιση της 
νεοφιλελεύθερης επίθεσης»; Ασφαλώς όχι! 
 

«Θα µπορούσε όµως κανείς να φέρει µια αντίρρηση: το επαναστατικό κόµ-
µα πρέπει να αρνείται να «εξασκεί πίεση» στην µπουρζουαζία και στην κυ-
βέρνηση της; Όχι βέβαια. Η εξάσκηση πίεσης πάνω σε µια αστική κυβέρνη-
ση είναι ο δρόµος για τη µεταρρύθµιση. Ένα επαναστατικό µαρξιστικό κόµ-
µα δεν απορρίπτει τις µεταρρυθµίσεις. Αλλά ο δρόµος της µεταρρύθµισης 
εξυπηρετεί ένα χρήσιµο σκοπό σε δευτερεύοντα κι όχι ουσιαστικά ζητήµατα. 
Η «πίεση» δεν µπορεί ποτέ να οδηγήσει την αστική τάξη να αλλάξει την πο-
λιτική της σ’ ένα θέµα απ’ όπου εξαρτάται η τύχη της».3 

 
Οι διεκδικήσεις λειτουργούν εκπαιδευτικά για την εργατική τάξη. Ορισµένες µπορεί 
να υλοποιηθούν και άλλες όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση το κυρίαρχο ζήτηµα είναι το 
πολιτικό ζήτηµα της εξουσίας. Τα άµεσα ζητήµατα πρέπει να είναι τέτοια και πρέπει 
να τίθενται µε τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγούν λογικά στο πολιτικό ζήτηµα. 
 

 «∆εν είναι αλήθεια ότι 
πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια από την αστική στην προλεταριακή επα-
νάσταση. ∆εν είναι αλήθεια ότι το σχολειό του κοινοβουλευτισµού είναι το 
µοναδικό ή το κυριότερο ή το αναγκαίο εκπαιδευτικό σχολειό για την κατά-
ληψη της εξουσίας. ∆εν είναι αλήθεια ότι ο δρόµος προς την εξουσία περ-
νάει αναγκαστικά από την αστική δηµοκρατία. Όλες αυτές είναι νεκρές α-

                                                 
3 Λ. Τρότσκι, «Τα µαθήµατα του Οχτώβρη», µέρος Ι. 
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φαιρέσεις, δογµατικά πρότυπα και έχουν ένα και µόνο συγκεκριµένο πολιτι-
κό ρόλο, να δέσουν την προλεταριακή πρωτοπορία χειροπόδαρα και µέσα 
από «δηµοκρατικούς» κρατικούς µηχανισµούς να την µεταβάλουν σε µια 
αντιπολιτευόµενη πολιτική σκιά της µπουρζουαζίας µε το όνοµα Σοσιαλδη-
µοκρατία. Η πολιτική του προλεταριάτου δεν πρέπει να καθοδηγείται από 
µαθητικά πρότυπα αλλά σύµφωνα µε την πραγµατική ροή της ταξικής πά-
λης. Το καθήκον µας […είναι] να οργανώσουµε την εξέγερση και να κατα-
λάβουµε την εξουσία. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ο Λένιν πρότεινε 
ακόµα να συγκληθεί ένα έκτακτο Συνέδριο του Κόµµατος, προτείνοντας σαν 
πλατφόρµα το µποϊκοτάρισµα του Προ-Κοινοβούλιου. Από κει και ύστερα, 
όλα τα γράµµατα και τα άρθρα του χτυπούν σ’ ένα σηµείο: δεν πρέπει να 
πάµε στο Προ-Κοινοβούλιο και να γίνουµε «επαναστατική» ουρά των Συµ-
φιλιωτών. Πρέπει να βγούµε στους δρόµους –να πολεµήσουµε για εξουσί-
α!».4 

Και τι είναι άραγε αυτή η «αναχαίτιση της νεοφιλελεύθερης επίθεσης» που προπαγαν-
δίζουν ορισµένοι κύκλοι της αριστεράς; Σε µια εποχή που η εργατική τάξη οφείλει να 
βγει επιθετικά στο προσκήνιο ορισµένοι της ζητάνε να υιοθετήσει µια αµυντική στά-
ση και να «αναχαιτίσει» την επίθεση, όταν η µόνη πραγµατική άµυνα είναι η επίθεση, 
όπως λέει ένα παλιό στρατιωτικό ρητό. Η αµυντική στάση της εργατικής τάξης θα 
είναι πραγµατική καταστροφή εφόσον ο αντίπαλος είναι πιο ισχυρός, και οι µεµονω-
µένες απεργίες, όσο δύσκολο κι’ αν είναι να γίνουν µαζικές, όσο δύσκολο κι’ αν είναι 
να πραγµατοποιηθούν, στην πραγµατικότητα είναι άµυνα, δεν είναι επίθεση.  

Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν αγωνιστές της αριστεράς που είναι ικανοί και πρόθυ-
µοι να δουλέψουν παρόλο που σήµερα ιδιωτεύουν. Αναδεικνύονται νέοι αγωνιστές 
από τις απεργίες και τα κινήµατα, ακόµη και µια νεολαία µε µικροαστικές ή µεσοα-
στικές καταβολές που θέλει την «άµεση ρήξη». Το πραγµατικό ζήτηµα είναι, παρόλα 
αυτά, το κίνηµα ν’ απλωθεί στα εργοστάσια, στα πανεπιστήµια, στον δηµόσιο τοµέα, 
στα ολιγοπώλια του λιανικού εµπορίου κι’ εκεί που βρίσκεται η εργατική τάξη. Το 
ζήτηµα της αγροτιάς είναι ένα µεγάλο ζήτηµα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει άλλη 
σοβαρή επιλογή πέρα από την οργάνωση της ίδιας της εργατικής τάξης οριζόντια, δια-
περνώντας τα κόµµατα, και λέγοντας στην τάξη αυτή: φτιάξτε το κόµµα σας, την οργά-
νωσή σας, βρείτε σεις οι ίδιοι τον τρόπο µε τον οποίο η οργάνωση των αγώνων σας 
θα γίνει αποτελεσµατική. Εκεί βρίσκεται και το καθήκον του εργατικού κόµµατος 
σήµερα: Να προτείνει αυτή την προοπτική και να την υποστηρίξει, βάζοντας την προ-
τεραιότητα στον πολιτικό χαρακτήρα της οργάνωσης και  στον πολιτικό χαρακτήρα 
των αγώνων της εργατικής τάξης. 

Επιπλέον ο διεθνισµός της εργατικής τάξης δεν µπορεί να είναι αφηρηµένος, αλλά 
συγκεκριµένος. Η καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση επέτρεψε την ελεύθερη διακίνηση 
των κεφαλαίων αλλά όχι των αγώνων της εργατικής τάξης. 

«Ο διεθνής χαρακτήρας της σοσιαλιστικής επανάστασης, που αποτελεί την 
τρίτη όψη της θεωρίας της διαρκούς επανάστασης, πηγάζει από τη σηµερινή 
κατάσταση της οικονοµίας και την κοινωνική δοµή της ανθρωπότητας. Ο 
διεθνισµός δεν είναι µια αφηρηµένη αρχή, αλλά µια θεωρητική και πολιτική 

                                                 
4 Λ. Τρότσκι, όπ.π. Η συµµετοχή στο Προ-κοινοβούλιο δεν πρέπει να συγχέεται µε τη συµµετοχή στο 
αστικό κοινοβούλιο γενικά. Το Προ-κοινοβούλιο υπήρξε µια ιδιοµορφία της επανάστασης του Φλεβά-
ρη στη Ρωσία. 
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αντανάκλαση του χαρακτήρα της παγκόσµιας οικονοµίας, της παγκόσµιας 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και του παγκόσµιου χαρακτήρα της 
ταξικής πάλης. Η σοσιαλιστική επανάσταση αρχίζει σε εθνική βάση –αλλά 
δεν µπορεί να ολοκληρωθεί σ’ αυτή τη βάση. Η διατήρηση της προλεταρια-
κής επανάστασης µέσα σε εθνικά πλαίσια δεν µπορεί να είναι παρά µια 
προσωρινή κατάσταση, αν και, όπως µας δείχνει η εµπειρία της Σοβιετικής 
Ένωσης, µεγάλης διάρκειας. Σε µια αποµονωµένη προλεταριακή δικτατορί-
α, οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιφάσεις αναπτύσσονται αναπόφευκτα 
µαζί µε τα επιτεύγµατά της. Αν παραµείνει αποµονωµένο, το προλεταριακό 
κράτος πρέπει τελικά να πέσει θύµα αυτών των αντιφάσεων. Η διέξοδος σ’ 
αυτό βρίσκεται µόνο στη νίκη του προλεταριάτου στις αναπτυγµένες χώρες. 
Αν την δούµε απ’ αυτήν τη σκοπιά, µια εθνική επανάσταση δεν αποτελεί ένα 
αύταρκες όλο. ∆εν είναι παρά ένας κρίκος στη διεθνή αλυσίδα. Η διεθνής 
επανάσταση αποτελεί ένα διαρκές προτσές, παρόλες τις προσωρινές υφέσεις 
και αµπώτιδες».5 

Όπως ακριβώς «µια εθνική επανάσταση δεν αποτελεί ένα αύταρκες όλο. ∆εν είναι παρά 
ένας κρίκος στη διεθνή αλυσίδα» έτσι και µια εξέγερση, µια γενική απεργία δεν είναι 
κι’ αυτή µε τη σειρά της µέρος του ευρωπαϊκού και του παγκόσµιου προτσές. Σήµερα 
ειδικά, παρά ποτέ,  µια ∆ιεθνής των εργατικών κοµµάτων είναι απαραίτητη για τον 
συντονισµό των αγώνων της εργατικής τάξης, ειδικά στην Ευρώπη και πιο συγκεκρι-
µένα στον ευρωπαϊκό νότο. Το επαναστατικό προτσές υπάρχει και εξελίσσεται στην 
Πορτογαλία, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, και την Ελλάδα. Αναµφισβήτητα 
«αποτελεί ένα διαρκές προτσές, παρόλες τις προσωρινές υφέσεις και αµπώτιδες», όπως 
έγραφε ο Τρότσκι και αυτό καθορίζει τα άµεσα καθήκοντα του κινήµατός µας και 
των αγωνιστών των εργατικών κοµµάτων.  

Τα καθήκοντά µας δεν καθορίζονται βολονταριστικά και υποκειµενικά, σύµφωνα µε 
τις παραστάσεις και τις αντιλήψεις που έχουµε για το προτσές αυτό, αλλά από το ίδιο 
το προτσές. Πχ η γενική απεργία της 5ης Μάη φαινόταν αδιανόητη ένα χρόνο πριν, 
αλλά πραγµατοποιήθηκε. Η έλλειψη συνέχειας και δυναµικής δεν ήταν αποτέλεσµα 
της χαµηλής συνείδησης των µαζών. Οι µάζες έχουν τις αυταπάτες τους αλλά τότε, 
κι’ ακόµη περισσότερο σήµερα, δεν έχουν καµιά αυταπάτη ότι πρέπει να πέσει η κυ-
βέρνηση, να καταργηθεί το χρέος (ή µέρος του), να φύγει η χώρα από την ΕΕ και το 
ευρώ. Το παράδειγµα της Αργεντινής εµφανίζεται ξεκάθαρα µπροστά στις µάζες και 
δεν ωφελεί να κάνουµε πως δεν το βλέπουµε. Χρειάζεται αυτά που βλέπει και κατα-
νοεί η εργατική τάξη, το κόµµα της να τους δώσει έναν ευρύτερο πολιτικό χαρακτή-
ρα, να προετοιµάσει την εργατική τάξη για κινητοποιήσεις που δεν µπορεί παρά να 
είναι πολιτικές, δηλαδή όχι µε αίτηµα αυτό ή το άλλο µεµονωµένο αίτηµα αλλά συ-
νολικά τη διεκδίκηση µιας νέας προοπτικής που δεν θα είναι άλλη από µια κυβέρνηση 
των εργαζοµένων.  

Εδώ είναι που χρειάζεται µε συγκεκριµένο και όχι αφηρηµένο τρόπο το Ενιαίο Μέ-
τωπο. Παραδοσιακά το Ενιαίο Μέτωπο σηµαίνει «χτυπάµε µαζί, βαδίζουµε χώρια». 
Εδώ δεν πρόκειται γι’ αυτό αλλά για µια ποιοτική αλλαγή στον χαρακτήρα του Ενιαίου 
Μετώπου. Πολιτικές δυνάµεις που θα έχουν ξεπηδήσει από την οριζόντια διάταξη της 
εργατικής τάξης, ανεξάρτητα από κόµµατα, µαζί µε όσα κόµµατα το επιθυµούν ή θα 
σπρωχτούν από τα πράγµατα να το θέλουν, να τεθεί το προγραµµατικό πλαίσιο, το µε-

                                                 
5 Λ. Τρότσκι, «Η ∆ιαρκής Επανάσταση», εισαγωγή στην πρώτη ρώσικη έκδοση. 
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ταβατικό πρόγραµµα προς µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. Πολλοί, ασφαλώς, ανα-
καλύπτουν καθηµερινά τον τροχό και καταλήγουν µε «προτάσεις» και «επισηµάν-
σεις» ή «αναλύσεις». Η πραγµατικότητα είναι πως σκέφτονται στο κενό, µακριά από 
τη ζωντανή πραγµατικότητα, µιλάνε για «ενότητα» σαν να είναι ο απόλυτος αυτο-
σκοπός αλλά δεν καταλαβαίνουν την έννοια της ενότητας για την εργατική τάξη: Για 
την εργατική τάξη, ενότητα σηµαίνει ένα µεταβατικό πρόγραµµα προς την εργατική ε-
ξουσία. 

∆εν θα πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι τα ρεφορµιστικά κόµµατα είναι διατεθει-
µένα να θέσουν το πρόγραµµα της εργατικής εξουσίας. Τα κόµµατα αυτά είναι απο-
φασισµένα να σταθούν στο πλευρό της αστικής τάξης και έχουν κάθε συµφέρον να 
µην αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό παρά µόνον οριακά και στο βαθµό που τα 
συµφέρει. Ωστόσο, το προγραµµατικό πλαίσιο, το µεταβατικό πρόγραµµα προς µια 
κυβέρνηση των εργαζοµένων, αν αναπτυχθεί από τα κάτω µπορεί να συµπαρασύρει 
πολλές δυνάµεις του ρεφορµισµού και να προκαλέσει αυτό ακριβώς που είναι το ζη-
τούµενο της σηµερινής κρίσης για την αριστερά: όχι ενότητα της αριστεράς γενικά, 
αλλά διάσπαση του ρεφορµισµού, πάνω στη βάση της αντίθεσης ανάµεσα στη ρεφορ-
µιστική γραµµή της ειρηνικής συνύπαρξης µε τον καπιταλισµό και τις πολιτικές του 
δυνάµεις από τη µια, και την επαναστατική γραµµή του µεταβατικού προγράµµατος 
από την άλλη.  

Η πολιτική ενότητας µε τα ρεφορµιστικά κόµµατα α-
πευθύνεται τόσο στις ηγεσίες τους όσο και στη βάση τους. Απευθύνεται στη διαµόρφω-
ση ενός µεταβατικού προγράµµατος διεκδικήσεων από τα κάτω, στο πλαίσιο του ε-
παναστατικού µαρξισµού. Οι πολιτικές κορυφής και η «µυστική διπλωµατία» στο 
επίπεδο των ηγεσιών, έχουν οριστικά χρεοκοπήσει. ∆εν θ’ αργήσει ο καιρός, για πα-
ράδειγµα, που ο ΣΥΡΙΖΑ θ’ απαλλαγούν απ’ όλες τις οργανώσεις που πίστεψαν σε 
µια πολιτική ενότητα µαζί του σε µια «συνοµοσπονδιακή» βάση. Ο ρόλος και ο χα-
ρακτήρας του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδοµένοι και αδιαπραγµάτευτοι, καθορίζο-
νται από το είναι και όχι από τη συνείδηση –πολύ περισσότερο από τη «συνείδηση» 
που άλλοι έχουν γι’ αυτά τα κόµµατα. Η µισο-συνειδητή έκφραση αυτού του γεγονό-
τος είναι η µεγάλη εκλογική αποχή, η οριακή άνοδος του ΚΚΕ, και η απροθυµία της 



 - 11 -

εργατικής τάξης να συµπαραταχθεί µε τις ανεξάντλητες «ανανεώσεις» από την εποχή 
κιόλας του ΚΚΕ (εσωτερικού).  

Η αριστερά συνειδητά δεν άδραξε τις ιστορικές ευκαιρίες του ’65, του ’73 και του 
’89. Ο ρόλος και ο χαρακτήρας της διαµορφώθηκαν από αυτό το αντικειµενικό «εί-
ναι» και δεν µπορεί ν’ αλλάξει τώρα. Ο ρεφορµισµός είναι συνειδητός, δεν είναι απο-
τέλεσµα αντικειµενικής αδυναµίας των ηγετικών γραφειοκρατιών να κατανοήσουν 
ποιο είναι το επαναστατικό πρόγραµµα. Εποµένως, ο εισοδισµός έχει πολύ στενά πε-
ριθώρια, ειδικά στον βαθµό που δεν αναπτύσσει την πολιτική του δουλειά στη βάση 
του ρεφορµισµού, τα πρωτοβάθµια σωµατεία και την ίδια την εργατική τάξη ανάλογα 
µε την περίπτωση.  

Πολύ στενά είναι επίσης και τα περιθώρια των παραδοσιακών οργανώσεων της επανα-
στατικής αριστεράς. Αν υπάρχει το πρόγραµµα αλλά δεν υπάρχει η σύνδεση µε τις 
µάζες και η διαλεκτική σχέση ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, τότε δεν έχει µε-
γάλη σηµασία αν κανείς έχει ή δεν έχει το σωστό προγραµµατικό πλαίσιο ή το κα-
τάλληλο µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων. Οι οργανώσεις της επαναστατικής 
αριστεράς είναι διαβρωµένες σε µεγάλο βαθµό από τον γραφειοκρατισµό, τον σεχτα-
ρισµό, την πολιτική χωρίς αρχές, τον σεχταρισµό. ∆ιαφορετικές οργανώσεις έχουν, 
φυσικά, σε διαφορετικό βαθµό αυτά ή παρόµοια χαρακτηριστικά. Ο λόγος τους έχει 
γίνει συνηθισµένος, επαναλαµβανόµενος και «κατεστηµένος» µε αποτέλεσµα να µην 
λαµβάνονται υπόψη στα σοβαρά. Το πρόβληµα εδώ είναι η σύνδεση µε την πραγµατι-
κότητα του κινήµατος, µε την πράξη, και η καθοδήγηση αυτής της πράξης. Αντίθετα, 
ο σεχταρισµός της επαναστατικής αριστεράς εκδηλώνεται στις προσωποπαγείς οργα-
νώσεις και την αδυναµία ή το ανεπιθύµητο της µαζικοποίησης µη τυχόν και χαθούν 
οι καρέκλες: Πίσω από τις προγραµµατικές και ιδεολογικές διαφορές συχνά (αν όχι 
πάντοτε) βρίσκεται ο καρεκλοκενταυρισµός και ο γραφειοκρατικός εκφυλισµός, και όχι 
διαφωνίες πάνω σε ζητήµατα ταχτικής ή στρατηγικής. 

Το χαρακτηριστικό του Ενιαίου Μετώπου ήταν πάντα η συµφωνία στη δράση πάνω 
σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Σήµερα, το χαρακτηριστικό του Ενιαίου Μετώπου αφορά 
την αντικαπιταλιστική πάλη πάνω σε µια πολιτική βάση µέσα στο πλαίσιο ενός µε-
ταβατικού προγράµµατος προς την κυβέρνηση των εργαζοµένων. Αυτό είναι το νέο, 
ποιοτικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί σήµερα το Ενιαίο Μέτωπο σε σχέση µε 
το παρελθόν. ∆εν έχουµε ν’ αντιµετωπίσουµε ένα ζήτηµα που ενώνει όλες τις οργα-
νώσεις της αριστεράς (πχ φασισµός, πυρηνικά κ.ά.) αλλά το συνολικό πολιτικό και 
κοινωνικό πρόβληµα που είναι το µεταβατικό πρόγραµµα για την ανατροπή του καπιτα-
λισµού και την αντικατάστασή του από την κυβέρνηση των εργαζοµένων. Αυτό αποτε-
λεί και το κριτήριο για τη διαµόρφωση των συµµαχιών και των συνεργασιών στα 
πλαίσια του Ενιαίου Μετώπου: ∆εν µπορεί να είναι εκλογικό ή εστιασµένο σε επιµέ-
ρους ζητήµατα αλλά συνολικό και πολιτικό στον χαρακτήρα του.  
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ΙΙ. Η πραγµατική φύση του µεταβατικού προγράµµατος 

 

Είναι διαχειρίσιµη για την αστική τάξη η σηµερινή οικονοµική κα-
τάσταση στην Ελλάδα; Όπως φαίνεται, η Ελλάδα βαδίζει γοργά προς επιµήκυνση του 
χρόνου αποπληρωµής του χρέους. Όπως είπε ο κ. Βενιζέλος πρέπει «να τεθεί το ταχύ-
τερο επί τάπητος, σε συνεννόηση µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ζήτηµα επιµήκυνσης της εξόφλησης 
του δανείου των 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ», το οποίο, όπως είπε, θα αποτελέσει 
«αρχικό βήµα για την διαµόρφωση µιας δηµοσιονοµικής εικόνας η οποία να είναι δια-
χειρίσιµη, όπως όλοι θέλουµε».6 Παρόµοιες φωνές ακούγονται και από πολλούς ξέ-
νους όπως ο ίδιος ο κ. Ρεν. 

Αλλά η ελληνική αστική τάξη έχει µια δεδοµένη θέση στον παγκόσµιο καταµερισµό 
εργασίας, µε µια υποτονική οικονοµία χωρίς µεγάλες παραγωγικές δοµές, και χωρίς 
εξαγωγικό προσανατολισµό. Το µόνο που θα πετύχει η παράταση του χρόνου απο-
πληρωµής σε 11 χρόνια θα είναι η παράταση της παρουσίας του ∆ΝΤ στην Ελλάδα 
και η παράταση της ιδιότυπης περιόδου λιτότητας που έχει επιβάλλει από κοινού µε 
την ΕΕ. Το δάνειο των 110 δις ευρώ δεν έχει σαν σκοπό του την αναδιάρθρωση της 
παραγωγικής δοµής της χώρας αλλά την «εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών». 
Σκοπός του ήταν και είναι ν’ αποτελέσει µια σανίδα σωτηρίας για την αποπληρωµή 
των τοκοχρεολυσίων προς τις Τράπεζες. Από κει και πέρα η επιµήκυνση του χρόνου 
πληρωµής (γνωστή και σαν «αναδιαπραγµάτευση») δεν µπορεί να κάνει τίποτε άλλο 
παρά να παρατείνει την περίοδο ριζικής αναδιάρθρωσης των κεκτηµένων δοµών ειδι-
κά στο δηµόσιο, τις ∆ΕΚΟ και την αγορά εργασίας. 

Η κερδοφορία του ελληνικού καπιταλισµού εξαρτάται αποκλειστικά από τη µείωση 
των πραγµατικών µισθών (δηλαδή µετά τον πληθωρισµό και συµπεριλαµβανοµένων 
των εργοδοτικών εισφορών και άλλων δαπανών του κεφαλαίου). Η εντεκάχρονη πα-
ραµονή του ∆ΝΤ στην Ελλάδα ανοίγει την προοπτική για να γίνει Αργεντινή ή Γουα-
τεµάλα και να χτυπηθεί αποτελεσµατικά η αγορά εργασίας. Εποµένως το ζήτηµα του 
εργατικού κινήµατος τίθεται µε διαφορετικό τρόπο: Θ’ ανεχτεί το κίνηµα αυτή την ε-
ντεκάχρονη σκληρή λιτότητα και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα ή θα αντιδρά-
σει αποτελεσµατικά µέσα από την πολιτική του µεταβατικού προγράµµατος και του Ε-
νιαίου Μετώπου; 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε δυο πράγµατα που έχουν µεγάλη σηµασία: 

                                                 
6 Καθηµερινή, 28/11/2010. 
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α) Το µεταβατικό πρόγραµµα, όρος που έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται και ευρύτε-
ρα, δεν είναι µεταβατικό προς µια οποιαδήποτε κατάσταση αλλά προς την κυβέρνηση 
των εργαζοµένων, ειδικά. Εποµένως δεν αποτελείται από µέτρα που σκοπό τους έ-
χουν να εξοµαλύνουν την κατάσταση προς την κατεύθυνση της αστικής διαχείρισης, 
αλλά προς την κατεύθυνση της ανατροπής της. 

β) Το µεταβατικό πρόγραµµα συνδέεται µε την ύπαρξη ενός ισχυρού εργατικού κόµ-
µατος, που σήµερα µπορεί να προκύψει µόνον από τα κάτω και στη βάση της οριζό-
ντιας συγκατάθεσης των εργαζοµένων.  

Παλιότερα, το Εργατικό Κόµµα στην Αγγλία ή τις ΗΠΑ προέκυψε από τους ίδιους 
τους κόλπους των συνδικάτων. Σήµερα, µπορεί να γίνει το ίδιο, αλλά θα πρέπει να 
πούµε µε τη µεγαλύτερη έµφαση ότι το εργατικό κόµµα της αριστεράς δεν µπορεί να 
είναι στενά δεµένο µε τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. Θέτοντάς τες στο προσκήνιο, 
θα πρέπει να τις ενοποιήσει, να τις συνθέσει και να τους δώσει έναν πολιτικό, µεταβα-
τικό χαρακτήρα.  

Τα οικονοµικά αιτήµατα µπορούν να γίνουν µεταβατικά αιτήµατα µε τον κατάλληλο 
τρόπο. Αλλά η αριστερά έχει ξεχάσει να το κάνει αυτό. Στο επιχείρηµα ότι οι υψηλοί 
µισθοί επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα έχουν ξεχάσει τον ίδιο τον Μαρξ: 

 «Και αυτοί ακόµη που δεν έχουν καµιά 
γνώση πολιτικής οικονοµίας και αγνοούν ότι ο µεγάλος αστός οικονοµολό-
γος Ricardo αντέκρουσε οριστικά αυτό το παραδοσιακό λάθος στο βιβλίο 
του Αρχές της πολιτικής οικονοµίας που εκδόθηκε το 1817, γνωρίζουν το 
τόσο αξιοσηµείωτο παράδειγµα της αγγλικής βιοµηχανίας, η οποία µπορεί 
να πουλά τα προϊόντα της σε τιµές αρκετά χαµηλότερες από εκείνες οποιασ-
δήποτε άλλης χώρας, ενώ οι µισθοί είναι στην Αγγλία συγκριτικά υψηλότε-
ροι απ' ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης».7 

Μαζί µε τη διαγραφή του χρέους οι εργαζόµενοι απαιτούν επίσης τη βελτίωση του 
επιπέδου της ζωής τους. Γι’ αυτό το Μεταβατικό Πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς έδωσε 
ιδιαίτερη έµφαση στην κινητή κλίµακα µισθών και ωρών, ώστε να δουλεύουν όλοι. 
Μόνο µε τον τρόπο αυτό µπορούν να κερδηθούν πολιτικά οι άνεργοι, οι οποίοι στη 

                                                 
7 Καρλ Μαρξ, «Η αδιαφορία για την πολιτική», µτφ. ∆ηµ. ∆ηµούλη. 
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χώρα µας αναµένεται να φτάσουν το ένα εκατοµµύριο µέσα στο 2011 όπως προκύ-
πτει από µελέτη του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ. Σ’ αυτό το κίνηµα πρέπει να κερδηθούν επίσης οι 
νέοι, που το µέλλον τους διαγράφεται ζοφερό και γεµάτο αβεβαιότητα, και οι αγρότες 
που θα καταστραφούν από τη νέα ΚΑΠ. Η παρουσία του ∆ΝΤ και η νέα ΚΑΠ θα δη-
µιουργήσουν στην Ελλάδα ένα εκρηκτικό µίγµα που δεν θα µπορεί να διαχειρισθεί 
καµιά κυβέρνηση, παρά µόνο ίσως µια οικουµενική κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας» 
που προοιωνίζεται και βρίσκεται στα σκαριά για κάθε ενδεχόµενο. Εµείς πρέπει να 
προειδοποιήσουµε για τα ενδεχόµενα αυτά καθώς επίσης και για τη βεβαιότητα της 
οικονοµικής καταστροφής που επίκειται.  

Είναι γεγονός ότι ο πολιτικός λόγος της αριστεράς βρίσκεται σε κρίση. Είναι ξύλινος, 
τυποποιηµένος, «παντός καιρού», συνηθισµένος και επαναλαµβανόµενος. Γιατί έγινε 
δυνατή µια τέτοια εξέλιξη; Γιατί η αριστερά του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν εξή-
γησε στους εργαζόµενους αυτά που λέει αλλά τα έπαιρνε πάντα ως δεδοµένα. Για 
τους µισθούς, δεν εξήγησε ποτέ ότι δεν φταίνε οι µισθοί για την ανταγωνιστικότητα 
αλλά αρκέστηκε να πει ότι δεν επαρκούν για τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Ο 
Μαρξ στη ∆ιεθνή των Εργατών δεν µίλησε για τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, 
αλλά για την επιστηµονική πολιτική οικονοµία και απέδειξε πως οι µισθοί έχουν να 
κάνουν αποκλειστικά και µόνο µε την κερδοφορία του κεφαλαίου αλλά όχι την αντα-
γωνιστικότητα, το κόστος των προϊόντων κλπ. Ο Μαρξ ήξερε ότι η απελευθέρωση της 
εργατικής τάξης είναι ένα επιστηµονικό ζήτηµα και σαν τέτοιο πρέπει να το µεταχειρι-
σθούµε στην πολιτική, αλλά η αριστερά του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς προτιµά 
να το αγνοεί.  

«Τι προτείνει η αριστερά για το που θα βρούµε τα λεφτά;» Αυτό είναι το ερώτηµα που 
οι δηµοσιογράφοι των ΜΜΕ, αλλά και πολλοί εργαζόµενοι και άνεργοι, απευθύνουν 
κοροϊδευτικά στην αριστερά του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι ότι η αρι-
στερά δεν έχει ιδέα γιατί δεν έχει ασχοληθεί µε τέτοια ζητήµατα. Ούτε µε τη διάρθρωση 
του χρέους έχει ασχοληθεί, ούτε µε το «που θα βρούµε τα λεφτά», ούτε αν το ευρώ 
είχε συνέπειες στην ελληνική οικονοµία, ούτε τίποτε απ’ όλα αυτά. Αντί να υψώνει 
το επίπεδο και τη συνείδηση των µαζών προσαρµόζεται βολικά στο επίπεδο αυτό 
χαϊδεύοντας αυτιά κι’ ελπίζοντας να διατηρήσει τις θέσεις της σε µια εποχή κρίσης, 
όταν έπρεπε να είχε περάσει στην επίθεση. Η αριστερά έχει ξεχάσει ότι ο πλούτος των 
εθνών είναι η εργασία και όταν η διαχείριση περάσει στα χέρια των εργαζοµένων, των 
αγροτών και των ανέργων θ’ αρχίσουν να δηµιουργούνται «λεφτά» αµέσως από την 
παραγωγική εργασία στους τοµείς που θα προκρίνει ο σχεδιασµός των συµβουλίων. 
Το µεταβατικό πρόγραµµα της αριστεράς πρέπει να είναι ακριβώς ένα πρόγραµµα µε-
τάβασης προς µια τέτοια κυβέρνηση.  

Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
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 «Τα λόγια ότι οι ιστορικές συνθήκες δεν είναι 
ακόµα «ώριµες» για το σοσιαλισµό είναι το προϊόν της άγνοιας ή µιας συ-
νειδητής απάτης. Οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή ε-
πανάσταση όχι µονάχα είναι «ώριµες», αλλά κι έχουν αρχίσει να σαπίζουν. 
Χωρίς τη σοσιαλιστική επανάσταση, κι αυτό στην ερχόµενη ιστορική περίο-
δο, µια καταστροφή απειλεί ολόκληρο τον πολιτισµό της ανθρωπότητας. 
Τώρα είναι η σειρά του προλεταριάτου, δηλαδή κυρίως της επαναστατικής 
πρωτοπορίας του. Η ιστορική κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί σε κρί-
ση της επαναστατικής ηγεσίας».8 

Η «επαναστατική πρωτοπορία» είναι µια συνθήκη, δεν είναι µια δεδοµένη πραγµατι-
κότητα. Κρίνεται από το πρόγραµµά της, από τη συµµετοχή της στους αγώνες της 
εργατικής τάξης, από τον βαθµό στον οποίο ανεβάζει τη συνειδητότητα της τάξης α-
ντί να συµβιβάζεται µε την τρέχουσα κατάστασή της. Η επαναστατική πρωτοπορία 
είναι, εποµένως, ένα αίτηµα και όχι µια διαµορφωµένη πραγµατικότητα. Στη σηµερινή 
πραγµατικότητα της κρίσης του εργατικού κινήµατος, αυτό είναι ήδη προφανές. Ειδι-
κά για το αναγκαίο µεταβατικό πρόγραµµα ο Τρότσκι εκφράζεται µε τον ακόλουθο 
ξεκάθαρο τρόπο: 

«Το στρατηγικό καθήκον για την ερχόµενη περίοδο -µια προεπαναστατική 
περίοδος ζύµωσης, προπαγάνδας και οργάνωσης- είναι να ξεπεραστεί η α-
ντίφαση ανάµεσα στην ωριµότητα των αντικειµενικών επαναστατικών συν-
θηκών και την ανωριµότητα του προλεταριάτου και της πρωτοπορίας του (η 
σύγχυση και η απογοήτευση της παλιάς γενιάς, η έλλειψη εµπειρίας της νέας 
γενιάς). Είναι ανάγκη να βοηθήσουµε τις µάζες, στο προτσές της καθηµερι-
νής πάλης, να βρουν τη γέφυρα που ενώνει τις σηµερινές διεκδικήσεις τους 
µε το σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης. Η γέφυρα αυτή πρέπει να 
περιλαβαίνει ένα σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, που θα ξεκινούν 
από τις σηµερινές συνθήκες κι από τη σηµερινή συνείδηση των πλατιών 
στρωµάτων της εργατικής τάξης και θα οδηγούν αµετάκλητα σε ένα και µό-
νο τελικό συµπέρασµα: την κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο. 
Η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία, που υπήρξε σε µια εποχή προοδευτικού 
καπιταλισµού, χώριζε το πρόγραµµά της σε δύο µέρη, που το ένα ήταν ανε-
ξάρτητο από το άλλο: το µίνιµουµ πρόγραµµα, που περιοριζόταν σε µεταρ-
ρυθµίσεις µέσα στα πλαίσια της αστικής κοινωνίας, και το µάξιµουµ πρό-
γραµµα, που υποσχόταν την αντικατάσταση του καπιταλισµού από το σοσι-
αλισµό σ' ένα απροσδιόριστο µέλλον. Ανάµεσα στο µίνιµουµ και το µάξι-
µουµ πρόγραµµα δεν υπήρχε καµιά γέφυρα. Και πραγµατικά, η σοσιαλδη-
µοκρατία δεν είχε ανάγκη από µια τέτοια γέφυρα, µια και η λέξη σοσιαλι-

                                                 
8 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα», κεφ. Ι. 
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σµός, 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 ζή-
τηµα για συστηµατικές κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και για ύψωση του βιοτι-
κού επιπέδου των µαζών, τότε που η µπουρζουαζία παίρνει πάντα πίσω µε 
το δεξί χέρι αυτό που παραχωρεί µε το αριστερό χέρι (φόροι, δασµοί, πλη-
θωρισµός, «αποπληθωρισµός», υψηλές τιµές, ανεργία, αστυνοµικές επεµ-
βάσεις στις απεργίες, κλπ.), τότε που, κάθε σοβαρή διεκδίκηση του προλε-
ταριάτου κι ακόµα κάθε προοδευτική διεκδίκηση των µικροαστών οδηγεί 
αναπόφευκτα πέρα από τα όρια των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας 
και του αστικού κράτους».9 

Εποµένως, το πραγµατικό µεταβατικό πρόγραµµα δεν είναι παρά η «γέφυρα που ενώ-
νει τις σηµερινές διεκδικήσεις  µε το σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης» σε µια 
εποχή που «δεν υπάρχει πια ζήτηµα για συστηµατικές κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και 
για ύψωση του βιοτικού επιπέδου των µαζών». Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι µεταρρυθµί-
σεις χάνουν τη σηµασία τους: Εξακολουθούν να έχουν µια µεγάλη πολιτική σηµασία 
από την άποψη της ταχτικής του εργατικού κόµµατος και της εκπαίδευσης των µα-
ζών, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες και η αριστερά δεν πρέπει να τις καλλι-
εργεί. Κάθε διεκδίκηση σήµερα «οδηγεί αναπόφευκτα πέρα από τα όρια των καπιταλι-
στικών σχέσεων ιδιοκτησίας και του αστικού κράτους» κι’ αυτό είναι που κάνει το Με-
ταβατικό Πρόγραµµα ένα πολιτικό πρόγραµµα σ’ αντίθεση µε τις πραχτικές της σο-
σιαλδηµοκρατίας ή του ρεφορµισµού.  

Με την εντεκάχρονη παραµονή του ∆ΝΤ στη χώρα, που ξεκίνησε αντικειµενικά στα 
µέσα του ’90 µε τον καπιταλιστικό «εκσυγχρονισµό», η Ελλάδα εισέρχεται, ακριβώς, 
σε µια περίοδο που και η παραµικρή διεκδίκηση θα είναι εκτός των ορίων του κρά-
τους και των καπιταλιστικών σχέσεων, κι’ εποµένως θ’ αντιµετωπίζεται µε τη µέγι-
στη σκληρότητα και καταστολή. Εποµένως, κάθε αίτηµα και κάθε διεκδίκηση µπορεί 
να γίνει αφορµή για την πολιτική δουλειά του εργατικού κόµµατος:  

«Η σηµερινή εποχή διακρίνεται όχι από το γεγονός ότι απαλλάσσει το επα-
ναστατικό κόµµα από την καθηµερινή δουλειά, αλλά από το γεγονός ότι του 
επιτρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά σε αδιάλυτη σύνδεση µε τα σηµερινά κα-
θήκοντα της επανάστασης».10 

Το Μεταβατικό Πρόγραµµα θέτει ρεαλιστικά τα καθήκοντα της νέας εποχής από τη 
σκοπιά της εργατικής τάξης, ειδικά της πρωτοπορίας της. Τα µεταβατικά προγραµµα-
τικά αιτήµατα είναι σαφώς αιτήµατα που δεν αποσκοπούν στη µεταρρύθµιση αλλά τη 
ρήξη και την άνοδο του επιπέδου της συνείδησης των µαζών. Ας δούµε ένα παρά-
δειγµα: 

«Επικαλούµενη ψεύτικα τις «υπερβολικές» απαιτήσεις των εργατών, η µε-
γάλη µπουρζουαζία µεταµορφώνει επιδέξια το ζήτηµα των τιµών των ε-
µπορευµάτων σε µια σφήνα που τη χώνει ανάµεσα στους εργάτες και τους 
χωρικούς, όπως κι ανάµεσα στους εργάτες και τη µικρο-µπουρζουαζία των 
πόλεων. Ο χωρικός, ο βιοτέχνης, ο µικρός έµπορος, δεν µπορεί, όπως ο βι-

                                                 
9 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
10 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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οµηχανικός εργάτης, ο υπάλληλος, ο υπάλληλος στις δηµόσιες υπηρεσίες, να 
διεκδικήσει µια αύξηση του µισθού του παράλληλη µε την αύξηση των τι-
µών. Η επίσηµη πάλη της κυβέρνησης µε τις υψηλές τιµές, δεν είναι παρά 
µια εξαπάτηση των µαζών. Όµως, οι χωρικοί, οι βιοτέχνες, οι έµποροι, 
πρέπει, σαν καταναλωτές, να επέµβουν δραστήρια πιασµένοι χέρι - χέρι µε 
τους εργάτες, σ' αυτό που αφορά την πολιτική των τιµών. Στα κλαψουρί-
σµατα των καπιταλιστών για το κόστος παραγωγής, µεταφοράς και εµπορί-
ου, οι καταναλωτές απαντούν: «∆είξτε µας τα βιβλία σας. Απαιτούµε έλεγχο 
πάνω στην πολιτική των τιµών» Τα όργανα γι' αυτόν τον έλεγχο πρέπει να 
είναι οι επιτροπές για τις τιµές, που θα αποτελούνται από εκπροσώπους 
των εργοστασίων, των συνδικάτων, των συνεταιρισµών, των οργανώσεων 
των κτηµατιών, των «απλών ανθρώπων» της πόλης, των νοικοκυρών κλπ. 
Μ' αυτόν τον τρόπο, οι εργάτες θα µπορέσουν να δείξουν στους χωρικούς 
ότι η πραγµατική αιτία για τις υψηλές τιµές δεν βρίσκεται στα µεγάλα µερο-
κάµατα, αλλά στα υπερβολικά κέρδη των καπιταλιστών και στα απρόβλεπτα 
έξοδα της καπιταλιστικής αναρχίας».11 

Το σύνθηµα των Επιτροπών για τις 
Τιµές µπορεί να κινητοποιήσει τις µάζες και να τους διδάξει Πολιτική Οικονοµία 
στην πράξη κι’ από πρώτο χέρι, στις µεγάλες βιοµηχανίες, το µεγάλο χονδρεµπόριο, 
τα σούπερ µάρκετ, κ.ά. Μόνο µε τον τρόπο αυτό, οι µάζες θα κατανοήσουν βαθιά ότι 
«η πραγµατική αιτία για τις υψηλές τιµές δεν βρίσκεται στα µεγάλα µεροκάµατα, αλλά 
στα υπερβολικά κέρδη των καπιταλιστών και στα απρόβλεπτα έξοδα της καπιταλιστικής 
αναρχίας». Η χρηµατοπιστωτική κρίση ασφαλώς συνέβαλλε καθοριστικά σ’ αυτά τα 
απρόβλεπτα έξοδα. Μπορεί, εποµένως, να διδάξει στις µάζες ποιο είναι το καθήκον 
τους: Η σχεδιασµένη παραγωγή και η κρατικοποίηση των κυριότερων µέσων παρα-
γωγής, δηλαδή η µοναδική πραγµατική αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού που 
µπορεί να υπάρξει στη σηµερινή εποχή, και εκ των πραγµάτων είναι έξω από τα όρια 
του αστικού κράτους και των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. 

                                                 
11 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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Ένα 
άλλο αίτηµα στη σηµερινή εποχή αφορά την Επιτροπή του ∆ηµοσίου Χρέους, που 
πρέπει ν’ αποτελείται από τους ίδιους τους εργαζόµενους όχι δήθεν ανεξάρτητες αρ-
χές όπως η CADTM12. Ο σκοπός της Επιτροπής του ∆ηµοσίου Χρέους είναι να ε-
µπλέξει τους ίδιους τους εργαζόµενους στην εξέταση της οικονοµικής πραγµατικότη-
τας της χώρας, να τους δείξει ότι το χρέος στη µεγάλη του πλειοψηφία δεν είναι παρά 
ληστρική εκµετάλλευση και παρασιτικές «µίζες», υπερτιµολογήσεις και δάνεια που 
δεν επενδύθηκαν ποτέ παραγωγικά αλλά πήγαν κατευθείαν µε διάφορες µορφές στο 
καπιταλιστικό κέρδος. Το αίτηµα για µια Επιτροπή του ∆ηµοσίου Χρέους είναι ζωτικής 
σηµασίας σήµερα.  

Αν η ευκαιρία χαθεί, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα οι µάζες να επιστρέψουν στην πο-
λιτική και την αριστερά. Το ίδιο ισχύει για το έλλειµµα και τα κονδύλια του Προϋπο-
λογισµού, τη φορολόγηση του κεφαλαίου και της εργασίας, την υποστήριξη των τρα-
πεζών και τα κέρδη τους, τον ύποπτο και παρασκηνιακό ρόλο που έχει παίξει η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, που συν τοις άλλοις κρατά στα χέρια της κι’ ένα µεγάλο µέρος του 
χρέους, σε αγαστή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Εξεταστική 
Επιτροπή για την Οικονοµία, εποµένως, δεν είναι δουλειά του αστικού κοινοβουλίου 
αλλά των ίδιων των πολιτών: Απ’ αυτούς πρέπει να πραγµατοποιηθεί και σ’ αυτούς 
πρέπει να απευθυνθούµε. 

                                                 
12 Βλ. Πέτρου Παπακωνσταντίνου, «Να ανοίξει ο φάκελος του δηµοσίου χρέους!», Καθηµερινή, 
28/11/2010. Φυσικά γράφοντας στην «Καθηµερινή» ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν αναφέρεται στον 
εργατικό έλεγχο αλλά σε έλεγχο από «διεθνώς αναγνωρισµένες» εταιρείες! 
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III. Τι είναι σήµερα το Ενιαίο Μέτωπο; 

«Η πρόοδος µιας τάξης προς την ταξική συνείδησή της, η οικοδόµηση δη-
λαδή ενός επαναστατικού κόµµατος που ηγείται του προλεταριάτου, είναι 
ένα σύνθετο και αντιφατικό προτσές. Η ίδια η τάξη δεν είναι οµοιογενής. 
Τα διάφορα τµήµατά της φτάνουν στην ταξική συνείδηση από διαφορετι-
κούς δρόµους και σε διαφορετικούς χρόνους. Η µπουρζουαζία συµµετέχει 
ενεργητικά σ’ αυτό το προτσές. ∆ηµιουργεί τους δικούς της θεσµούς µέσα 
στην εργατική τάξη ή χρησιµοποιεί τους θεσµούς που ήδη υπάρχουν, αντι-
τάσσοντας ορισµένα στρώµατα εργατών σε άλλα. Μέσα στο προλεταριάτο 
δρουν ταυτόχρονα διάφορα κόµµατα. Γι’ αυτό παραµένει πολιτικά διασπα-
σµένο κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου µέρους της ιστορικής του πορείας. 
Το πρόβληµα του ενιαίου µετώπου –που γεννιέται σε ορισµένες περίοδες 
µεγάλης οξύτητας– έχει εδώ την πηγή του».13 

Εποµένως το ζήτηµα της πολιτικής α-
νεξαρτησίας του εργατικού κόµµατος είναι θεµελιώδες σε µια επαναστατική περίοδο. 
Αλλά δεν µπορεί να γίνει θεµελιώδες αν αγνοηθεί συστηµατικά στη διάρκεια της προ-
επαναστατικής περιόδου και αν υποταχθεί σε συµµαχίες και συνασπισµούς µε τα α-
στικά ή τα ρεφορµιστικά κόµµατα, όπως έγινε πχ το ’89 και το ’65 ή έµµεσα το ’74. 
Το ζήτηµα των συµµαχιών δεν είναι ένα στιγµιαίο ζήτηµα αλλά υποχρεωτικά έχει 
διάρκεια και βάθος και καθορίζεται, όπως και καθορίζει, τον χαρακτήρα του εργατι-
κού κόµµατος. Το γεγονός ότι η εργατική τάξη είναι κατακερµατισµένη, από οικονο-
µική και πολιτική άποψη, είναι αδιαµφισβήτητο αλλά αυτό είναι ένα ιστορικό γεγο-
νός και όχι ένα σύγχρονο φαινόµενο. Το γενικό αίτηµα της ενότητας της αριστεράς εί-
ναι, εποµένως, ανέφικτο γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Απ’ την άλλη µεριά η αντιφατι-
κότητα του προτσές κάνει αναγκαία την ενιαία δράση του προλεταριάτου. ∆ηλαδή,  

«… η τακτική του ενιαίου µετώπου δεν είναι κάτι το συµπτωµατικό, δεν εί-
ναι κάτι το τεχνητό –µια δόλια µανούβρα– καθόλου, βγαίνει ολοκληρωτικά 
και ολόκληρη από τις αντικειµενικές συνθήκες που διέπουν την ανάπτυξη 
του προλεταριάτου. Τα λόγια του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου που βεβαιώ-
νουν ότι οι κοµµουνιστές δεν αντιτίθενται στο προλεταριάτο, ότι δεν έχουν 
άλλα, ξέχωρα συµφέροντα από τα συµφέροντα του προλεταριάτου σαν όλο, 

                                                 
13 Λ. Τρότσκι, «Για το ενιαίο µέτωπο». 
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σηµαίνουν ότι η πάλη του κόµµατος να κερδίσει την πλειοψηφία της τάξης 
σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε την ανάγκη των 
εργατών να διατηρήσουν την ενότητα των γραµµών τους µέσα στη µάχη» 
(Λ. Τρότσκι, όπ.π.).  

Από τη µια, εποµένως, έχουµε την ανεξάρτητη πάλη του εργατικού κόµµατος να κερ-
δίσει την εργατική τάξη στο πλευρό του, αλλά απ’ την άλλη «οι κοµµουνιστές δεν α-
ντιτίθενται στο προλεταριάτο, ότι δεν έχουν άλλα, ξέχωρα συµφέροντα από τα συµφέ-
ροντα του προλεταριάτου σαν όλο». Η πολιτική ανάπτυξη του κόµµατος και η πολι-
τική ανάπτυξη των µαζών είναι δυο διαφορετικά προτσές, τα οποία στην καλύτερη 
περίπτωση είναι διαλεκτικά δεµένα µεταξύ τους. Η πολιτική ηγεµονία του κόµµατος, 
για παράδειγµα, πρέπει να κερδηθεί στην πράξη, πρέπει το κόµµα να υποδείξει και να 
καταθέσει ένα πρόγραµµα ενιαίας δράσης και συµφωνιών µε άλλες πολιτικές οργα-
νώσεις αλλά το κόµµα δεν µπορεί να υπερπηδά τα αναγκαία στάδια που υπάρχουν 
στην ωρίµανση των µαζών. Η ωρίµανση αυτή γίνεται επίσης στην πράξη και στην 
καλύτερη περίπτωση µε άξονα το ίδιο το εργατικό κόµµα όταν έχει κερδίσει την ε-
µπιστοσύνη των µαζών.  

Αλλά η εµπιστοσύνη των µαζών δεν µπορεί να κερδηθεί απλά και εύκολα από τη σο-
σιαλδηµοκρατία και τον ρεφορµισµό που έχουν µια µακρά παράδοση και µεγάλη ε-
µπειρία στη διαχείριση των υποθέσεων της εργατικής τάξης για λογαριασµό του κα-
πιταλισµού. Ο νόµος της αδράνειας σπρώχνει τους εργαζόµενους προς τα προγράµ-
µατα της σοσιαλδηµοκρατίας και του ρεφορµισµού κι’ αυτό είναι εντελώς φυσικό σε 
οµαλές περιόδους και σ’ ένα µέρος της περιόδου των κρίσεων του καπιταλισµού και 
της όξυνσης της πάλης των τάξεων. Αν στο διαδικασία της όξυνσης της πάλης των 
τάξεων δεν διαµορφωθεί ένα νέο εργατικό πρόγραµµα αντίθετο προς τη σοσιαλδηµο-
κρατία και τον ρεφορµισµό, δηλαδή αν δεν διαµορφωθεί µια νέα εργατική πρωτοπο-
ρία τότε η κρίση της επαναστατικής ηγεσίας δεν θα λυθεί προς όφελος της εργατικής 
τάξης. Αλλά η λύση αυτής της κρίσης συνδέεται µε την ωρίµανση των µαζών κι’ ε-
ποµένως την ενεργητική παρέµβαση της πρωτοπορίας, οργανωµένης στο ανεξάρτητο 
κόµµα της. 

Φυσικά, το γεγονός ότι η πρωτοπορία σε πολλές περιπτώσεις είναι αριθµητικά µικρή 
υπήρξε σχεδόν πάντοτε ο κανόνας, ειδικά στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές µητρο-
πόλεις. Στην Ελλάδα, αναλογικά, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν µια πολύ µεγάλη δύ-
ναµη σε σχέση µε τα κοµµουνιστικά κόµµατα σε χώρες όπως η Αγγλία, οι ΗΠΑ ή η 
Γερµανία. Αλλά αυτό το ανεκτίµητο κεφάλαιο της Ελλάδας, προϊόν της µακρόχρονης 
ταξικής πάλης του Ελληνικού προλεταριάτου, παραµένει ανεκµετάλλευτο µετά τις 
ιστορικές ήττες της αριστεράς το ’44, το ’49, το ’65, το ’74 και το ’89. 

«Ας µεταφέρουµε για µια στιγµή το πρόβληµα στη Βρετανία, όπου το Κοµ-
µουνιστικό Κόµµα (ύστερα από τα ολέθρια σφάλµατα της σταλινικής γρα-
φειοκρατίας) εξακολουθεί να είναι ένα ασήµαντο τµήµα του προλεταριάτου. 
Αν δεχτεί κανείς τη θεωρία ότι κάθε τύπος ενιαίου µετώπου, πέρα από τον 
κοµµουνιστικό, είναι «αντεπαναστατικός», είναι τότε ολοφάνερο ότι το βρε-
τανικό προλεταριάτο πρέπει να αναβάλει την επαναστατική του πάλη µέχρι 
τη στιγµή που το Κοµµουνιστικό Κόµµα θα είναι ικανό να µπει επικεφαλής 
του. Αλλά το Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν µπορεί να µπει επικεφαλής της τά-
ξης παρά µονάχα στη βάση της δικιάς του επαναστατικής εµπειρίας. Η πεί-
ρα του, όµως, µπορεί να πάρει επαναστατικό χαρακτήρα µόνο µε έναν τρό-
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πο: µε το τράβηγµα στην πάλη εκατοµµυρίων. Και δεν µπορούµε να τραβή-
ξουµε στην πάλη τις µη κοµµουνιστικές µάζες, και προπαντός τις οργανω-
µένες µάζες, παρά µονάχα πάνω στη βάση της πολιτικής του ενιαίου µετώ-
που. Θα πέσουµε σ’ έναν φαύλο κύκλο, από τον οποίο δεν υπάρχει διέξοδος, 
αν ακολουθήσουµε το δρόµο του γραφειοκρατικού τελεσιγραφισµού. Αλλά η 
επαναστατική διαλεκτική έχει από πολύ πριν δείξει τη διέξοδο και την έχει 
εξηγήσει µε αναρίθµητα παραδείγµατα στους πιο διαφορετικούς τοµείς: 
συνδυασµός της πάλης για εξουσία µε την πάλη για µεταρρυθµίσεις, µε τη 
διατήρηση της πλήρους ανεξαρτησίας του Κόµµατος και τη διαφύλαξη της 
συνδικαλιστικής ενότητας, µε τον αγώνα εναντίον του αστικού καθεστώτος 
και την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των ίδιων του των θεσµών, µε την ανε-
λέητη κριτική του κοινοβουλευτισµού από το ύψος του κοινοβουλευτικού 
βήµατος, µε την εξαπόλυση ενός αµείλικτου πολέµου ενάντια στο ρεφορµι-
σµό και τις ταυτόχρονες πρακτικές συµφωνίες µε τους ρεφορµιστές στους 
επιµέρους αγώνες» (Τρότσκι, όπ.π.). 

Πως γίνεται όµως στην πράξη η «εξαπόλυση ενός αµείλικτου πολέµου ενάντια στο ρε-
φορµισµό και τις ταυτόχρονες πρακτικές συµφωνίες µε τους ρεφορµιστές στους επιµέ-
ρους αγώνες». Ποιο ρεφορµιστικό κόµµα θα δεχτεί την ανελέητη κριτική µας και στη 
συνέχεια θα εξετάσει συµφωνίες πάνω στους πρακτικούς αγώνες; Η ίδια η κρίση του 
ρεφορµισµού δεν κάνει καθόλου αδύνατη µια τέτοια προοπτική και στην πραγµατι-
κότητα η πιθανότητα γίνεται βεβαιότητα αν εξετάσουµε την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Το ΚΚΕ, φυσικά, επιµένει σε µια πολιτική γραφειοκρατικού τελεσιγραφισµού: Ό-
ποιος δεν είναι µαζί µας είναι εναντίον µας. Σ’ αντίθεση µε την πολιτική της συνδι-
καλιστικής ενότητας (από την οποία αντικειµενικά η γραφειοκρατία του ΚΚΕ έχει 
µόνον να χάσει) επιλέγει την ταχτική και στρατηγική του αποµονωτισµού µε το 
ΠΑΜΕ. Ο κοµµουνιστικός συνδικαλισµός α λα ΠΑΜΕ και ΚΚΕ είναι ο µόνος δυνα-
τός συνδικαλισµός και τα τµήµατα των εργαζοµένων που είναι οργανωµένα στο 
ΠΑΣΟΚ ή τον ΣΥΡΙΖΑ µας είναι τµήµατα αδιάφορα ! αλλά πάνω απ’ όλα είναι η 
ενότητα της εργατικής τάξης και όχι ο πολιτικός αυτισµός της σταλινικής γραφειο-
κρατίας του ΚΚΕ. 

Το άνοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ σε άλ-
λες οργανώσεις είναι απόδειξη της κρίσης του ρεφορµισµού που σήµερα δεν έχει καν 
µια συγκροτηµένη ιδεολογία ή ένα καθορισµένο πρόγραµµα. Η κριτική του ρεφορµι-
σµού αλλά και η ενιαία δράση µαζί του στους επιµέρους αγώνες είναι η αναγκαία πο-
λιτική για το αριθµητικά µικρό εργατικό κόµµα. ∆εν µπορούµε ν’ αποκλείσουµε την 
επιλογή του «εισοδισµού» ή ακριβέστερα της πολιτικής συνεργασίας σε µια τέτοια 
περίπτωση, που επιβάλλεται από την ίδια τη λογική του Ενιαίου Μετώπου  δράσης 
πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Τα συγκεκριµένα ζητήµατα έχει φτάσει η ώρα να τα 
συνθέσουµε σε µια ενιαία πολιτική που να έχει τη βάση της στη λογική του Μεταβατικού 
Προγράµµατος και για ένα µικρό κόµµα αυτό απαιτεί µια µεγάλη πολιτική πλατφόρµα. 

Ο πολιτικός αυτισµός έχει οδηγηθεί, φυσικά, στο απόλυτο άκρο µέσα σε συνθήκες 
που τα τελευταία τριάντα χρόνια ευνόησαν τόσο τον ρεφορµισµό όσο και το βάθεµα 
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του σεχταρισµού σε πολλές οργανώσεις. Στα λόγια οι οργανώσεις ήταν πάντα υπέρ 
του Ενιαίου Μετώπου αλλά προφανώς δεν κατανόησαν καλά τη φύση και τον χαρα-
κτήρα του, διαφορετικά θα είχαν κάνει πολύ περισσότερα από το τίποτα που επιτεύ-
χθηκε για την οικοδόµησή του. Όπως έλεγε ο Τρότσκι: «Το να προωθείς πολιτικά 
συνθήµατα, που κλείνουν µέσα τους την ιδέα του ενιαίου µετώπου µε τη Σοσιαλ-
δηµοκρατία και να απορρίπτεις πρακτικές συµφωνίες µαζί της για να παλέψεις γι’ 
αυτά τα συνθήµατα –αυτό είναι το άκρον άωτον του παραλογισµού». Σ’ ένα τέτοιο 
άκρον άωτον έχουµε φτάσει και σήµερα. 

Αλλά, θα αντιτείνει κανείς, είναι διαφορετικό πράγµα η οικοδόµηση του Ενιαίου Με-
τώπου από τα κάτω και διαφορετικό πράγµα η πολιτική σε επίπεδο ηγεσιών. Αυτό 
είναι απόλυτα σωστό και θα ήταν πραγµατικά το λογικό τέλος της συζήτησης αν οι 
µάζες δεν ήταν οργανωµένες σε κόµµατα και η ανάπτυξη της συνείδησης της εργατι-
κής τάξης δεν ήταν ένα προτσές, δηλαδή µια αντιφατική διαδικασία. Να πως εκφρά-
ζεται σχετικά ο Τρότσκι: 

«Η πρώην σοσιαλδηµοκράτισσα Τόρσορς (από το Ντίσελντορφ) που πέρασε 
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα, µίλησε εκ µέρους του Κόµµατος, στα µέσα του 
Γενάρη, στη Φρανκφούρτη. Στην επίσηµη έκθεσή της είπε: «Οι σοσιαλδη-
µοκράτες ηγέτες έχουν αποκαλυφθεί αρκετά, και είναι χαµένος κόπος να 
συνεχίζουµε τις προσπάθειες µας προς αυτήν την κατεύθυνση για την ενότη-
τα από τα πάνω». Παραθέτουµε από την κοµµουνιστική εφηµερίδα της 
Φρανκφούρτης που επαινεί πολύ αυτή την έκθεση. «Οι σοσιαλδηµοκράτες 
ηγέτες έχουν αποκαλυφθεί αρκετά». «Αρκετά» για την ίδια την οµιλήτρια, 
που πέρασε από τη Σοσιαλδηµοκρατία στον Κοµµουνισµό (πράγµα, βέβαια, 
που είναι προς τιµήν της), αλλά καθόλου «αρκετά» για τα εκατοµµύρια ε-
κείνα των εργατών που ψηφίζουν τη Σοσιαλδηµοκρατία και στηρίζουν τη 
ρεφορµιστική γραφειοκρατία των συνδικάτων». 

Κατ’ αρχήν, λοιπόν, ποτέ δεν «είναι χαµένος κόπος να συνεχίζουµε τις προσπάθειες 
µας προς αυτήν την κατεύθυνση για την ενότητα από τα πάνω» ή από τα κάτω ή να 
προσπαθούµε να κάνουµε συµµαχίες κάθε είδους που προάγουν την ενότητα της τά-
ξης σαν σύνολο. Φυσικά, δεν µπορούµε να έχουµε αυταπάτες για τον ρεφορµισµό 
αλλά και ο ρεφορµισµός έχει τις δικές του αντιφάσεις που το εργατικό κόµµα πρέπει 
να µπορεί να τις εκµεταλλευθεί. Εµείς λέµε στους εργαζόµενους:  

«Αφού, από τη µια µεριά, θέλετε να παλέψετε µαζί µας, και, από την άλλη, 
δεν θέλετε ακόµα να σπάσετε τους δεσµούς µε τους ηγέτες σας, ορίστε τι σας 
προτείνουµε: Υποχρεώστε τους ηγέτες σας να ενωθούν µαζί µας σ’ έναν 
κοινό αγώνα γι’ αυτόν και για τον άλλο πρακτικό σκοπό, µ’ αυτόν ή µε κεί-
νον τον τρόπο» (Λ. Τρότσκι, όπ.π.).  

Αλλά, για ένα µικρό κόµµα που δεν έχει ακόµη αποκτήσει τη σωστή πολιτική σχέση 
µε τους εργαζόµενους ακόµη και η «κατεύθυνση για την ενότητα από τα πάνω» δεν 
είναι µια υπόθεση που είναι οριστικά χαµένη έστω κι’ αν ο ρεφορµισµός είναι οριστι-
κά χαµένος από τη φύση του για την υπόθεση της εργατικής τάξης. Αλλά εµάς δεν 
µας ενδιαφέρει να σώσουµε τον ρεφορµισµό ή τη σοσιαλδηµοκρατία και τον σεχτα-
ρισµό ή τον τελεσιγραφισµό, αλλά την πολιτική ενότητα της εργατικής τάξης. 

Ο ίδιος ο Λένιν έγραφε:  
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 «Η απόλυτη ανάγκη για την πρωτοπορία του προλετα-
ριάτου, για το συνειδητό του κοµµάτι, για το Κοµµουνιστικό του Κόµµα, να 
καταφεύγει σε ελιγµούς, σε συµφωνίες, σε συµβιβασµούς µε τις διάφορες 
οµάδες των προλετάριων, µε τα διάφορα κόµµατα των εργατών και των µι-
κρονοικοκυραίων. Όλο το πρόβληµα είναι να ξέρεις να εφαρµόζεις αυτή 
την τακτική έτσι που να ανεβάζεις και όχι να χαµηλώνεις το γενικό επίπεδο 
της προλεταριακής συνειδητότητας, της επαναστατικότητας και της ικανότη-
τας για τον αγώνα και τη νίκη».14 

Πως γίνονται ελιγµοί, συµφωνίες, και συµβιβασµοί; ∆εν γίνονται αποκλειστικά µε τη 
βάση των µελών των κοµµάτων. Να πως εξειδικεύει στην πράξη ο Τρότσκι τη θεµε-
λιώδη θέση του Λένιν: 

«∆εν είναι φανερό πως θα έπρεπε να έχουµε αρπάξει και µε τα δυο χέρια τη 
διπλωµατική και διφορούµενη προσφορά του Μπράιτσαϊντ, και ότι από τη 
δική µας πλευρά θα έπρεπε να έχουµε υποβάλλει ένα συγκεκριµένο και κα-
λοµελετηµένο λεπτοµερειακό πρακτικό πρόγραµµα για µια ενωµένη πάλη 
ενάντια στο φασισµό και να έχουµε ζητήσει µια κοινή σύνοδο των Εκτελε-
στικών Επιτροπών των δυο Κοµµάτων µε τη συµµετοχή της Εκτελεστικής 
Επιτροπής των ανεξάρτητων συνδικάτων; Ταυτόχρονα θα έπρεπε να έχουµε 
ενεργήσει δραστήρια για να διεισδύσει το ίδιο αυτό πρόγραµµα στη βάση, σε 
όλα τα στρώµατα των δυο κοµµάτων και στις µάζες. Οι διαπραγµατεύσεις 
θα έπρεπε να γίνονται ανοικτά, µπροστά στα µάτια όλου του έθνους: Τα κα-
θηµερινά πρακτικά αυτών των διαπραγµατεύσεων, θα έπρεπε να δηµοσιεύ-
ονται στον Τύπο χωρίς διαστρεβλώσεις και παράλογα κατασκευάσµατα. 
Μια τέτοια αγκιτάτσια, µε την οξύτητα και την ευθύτητά της θα µιλούσε 
στους εργάτες πολύ πιο αποτελεσµατικά από τους ασταµάτητους θορύβους 
για τον “ σοσιαλφασισµό”. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η Σοσιαλδηµοκρα-
τία δεν θα µπορούσε να κρυφτεί ούτε µια µόνο µέρα πίσω από τη χάρτινη 
ποµπή του “ Σιδερένιου Μετώπου”».15 

Η διαφορά είναι ότι οι διαπραγµατεύσεις γίνονται µπροστά στα µάτια των εργαζοµέ-
νων χωρίς «µυστική διπλωµατία» και άλλα τρικ, αλλά απαιτούν συνεργασία ανάµεσα 
στα εργατικά κόµµατα. Υπάρχουν όµως συνεργασίες και συνεργασίες. Η συνεργασία 
ανάµεσα σε δυο κόµµατα που είναι δυσανάλογα ως προς την αριθµητική τους δύναµη 
δεν µπορούν να ευνοούν το αριθµητικά µικρότερο κόµµα, αλλά αυτό πρόκειται κερ-
δίσει σε πολιτικούς όρους της σχέσης του µε την εργατική τάξη αν πραγµατικά έχει 
το σωστό πρόγραµµα και τη σωστή πολιτική. Βάλτε τη λέξη «σηµερινή κρίση του 
καπιταλισµού» αντί για τη λέξη «σοσιαλφασισµός» στο παραπάνω κείµενο του Τρό-
τσκι, κι’ έχετε µε τον τρόπο αυτό την εφαρµογή στην πράξη της πολιτικής του Ενιαίου 
Μετώπου. 

                                                 
14 Β. Ι. Λένιν, «Ο αριστερισµός». 
15 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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Υποβαθµίζοντας την πολιτική του Ενιαίου Μετώπου σε µια πολιτική κοινής συµµε-
τοχής σε απεργίες ή ακόµη και σ’ εκλογές δείχνουµε ότι δεν έχουµε κατανοήσει σε 
βάθος την πολιτική του Ενιαίου Μετώπου που δεν είναι άλλη από την ενιαία πολιτική 
πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στην αστική τάξη. Όπως έγραφε ο Τρότσκι ξεκά-
θαρα: 

«Το Κοµµουνιστικό Κόµµα αποδείχνει στις µάζες και τις οργανώσεις τους 
ότι είναι έτοιµο να αγωνιστεί µαζί τους, ακόµα και για τα πιο µέτρια αιτή-
µατα, αν τα αιτήµατα αυτά βρίσκονται στο δρόµο της ιστορικής εξέλιξης του 
προλεταριάτου. Σ’ αυτή την πάλη το Κοµµουνιστικό Κόµµα υπολογίζει την 
πραγµατική κατάσταση της εργατικής τάξης σε κάθε δοσµένη στιγµή. ∆εν 
απευθύνεται µονάχα στις µάζες, αλλά και στις οργανώσεις που η ηγεσία 
τους είναι αναγνωρισµένη από τις µάζες. Μπροστά στα µάτια των µαζών, 
φέρνει σε αντιπαράθεση τις ρεφορµιστικές οργανώσεις µε τα πραγµατικά 
προβλήµατα της ταξικής πάλης. Αποκαλύπτοντας καθαρά ότι δεν είναι ο 
σεκταρισµός του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αλλά το συνειδητό σαµποτάζ 
των ηγετών της Σοσιαλδηµοκρατίας που υποσκάπτει την κοινή πάλη, η πο-
λιτική του ενιαίου µετώπου επιταχύνει την επαναστατική ανάπτυξη της τά-
ξης. Είναι απόλυτα καθαρό ότι αυτές οι αντιλήψεις δεν µπορούν µε κανένα 
τρόπο να παλιώσουν» (Τρότσκι, όπ.π., υπογράµµιση δική µας). 

Μπορεί άραγε να υπάρξει πιο ξεκάθαρη διατύπωση; Ας δούµε όµως και µια άλλη 
πλευρά του ζητήµατος του Ενιαίου Μετώπου µε τις «κεντριστικές» οργανώσεις. ∆εν 
συµµετέχουµε στον διάλογο µαζί τους γιατί είναι χαµένος κόπος, δεν πρόκειται να 
κατέβουν ποτέ από τον φράχτη και καιροφυλακτούν να δουν αν αξίζει να πάνε µε τον 
ρεφορµισµό ή όχι. Αυτό είναι απόλυτα σωστό.  Η ανακάλυψη ότι µια οργάνωση είναι 
κεντριστική είναι αξιόλογη αλλά τι πολιτικά συµπεράσµατα µπορεί να βγάλει το επα-
ναστατικό κόµµα από µια τέτοια ανακάλυψη;  

«Ένα από τα καθήκοντα του κοµµουνισµού είναι ακριβώς να σπρώχνει τον 
κεντρισµό µπροστά, κριτικάροντας τη διπλή φύση του. Αλλά από µόνη της 
αυτή η κριτική είναι ανεπαρκής: πρέπει να χρησιµοποιήσουµε πολιτικά τους 
καρπούς της κριτικής αυτής, προτείνοντας στο ΣΕΚ16 να περάσει από τα λό-
για στην πράξη. Πρέπει να υποβάλουµε το ΣΕΚ σε µια δηµόσια και συγκε-
κριµένη δοκιµασία: όχι µε την ανάλυση αποµονωµένων τσιτάτων –αυτό δεν 
είναι αρκετό– αλλά προτείνοντάς του µια συµφωνία πάνω σε συγκεκριµένα 
πρακτικά βήµατα ενάντια στον εχθρό. Αν το ΣΕΚ αποκαλύψει τη γύµνια και 
την ανικανότητά του, το κύρος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα ανέβει 
περισσότερο και το ενδιάµεσο κόµµα θα διαλυθεί γρηγορότερα. Τι έχει να 
φοβηθεί το Κοµµουνιστικό Κόµµα;» (Τρότσκι, όπ.π.). 

Απέναντι στον κεντρισµό το επαναστατικό κόµµα δεν µπορεί να σταθεί µε αδιαφορί-
α. Ίσα – ίσα πρέπει να σπρώξει τον κεντρισµό στο λογικό του άκρο που είναι η διπλή 
του φύση, η αναποφασιστικότητα, η πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας» χωρίς 
αρχές. Από την κριτική αυτή, που για να είναι πρακτική προϋποθέτει µια συνύπαρξη 
στα πλαίσια του Ενιαίου Μετώπου, το επαναστατικό κόµµα έχει µόνο να ωφεληθεί.  

                                                 
16 Πρόκειται για το Γερµανικό SAP, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα. 
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Όλοι ξέρουν τι είναι τα συνδικάτα. Είναι οι οργανώσεις που δίνουν τον αγώνα των 
διεκδικήσεων της εργατικής τάξης, µε ενιαίο τρόπο. Φυσικά, σήµερα ακόµη κι’ αυτή 
η γενική αρχή έχει καταργηθεί από το ΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουµε τονί-
σει, η αναγκαιότητα της πάλης σήµερα είναι τέτοια που επιβάλλει οι διεκδικήσεις αυ-
τές να πάρουν άµεσα έναν πολιτικό χαρακτήρα. Για την ακρίβεια, όλες οι διεκδική-
σεις θα πρέπει να συντεθούν και να εκφρασθούν µε πολιτικό τρόπο. Αλλά τα συνδι-
κάτα δεν µπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, η δε εργατική τάξη δεν είναι οργανωµένη 
σ’ ένα και µόνο κόµµα που θα µπορούσε να διασφαλίσει αυτή την ενιαία πολιτική 
έκφραση. Ποια είναι η εναλλακτική; Η συνηθισµένη φόρµουλα και οι διάφορες ανα-
λύσεις (πολλές φορές δακρύβρεκτες) της «ενότητας της αριστεράς» παύουν να λει-
τουργεί όταν κλείνει κανείς την εφηµερίδα και βγαίνει στον δρόµο.  

«Η πολιτική συνείδηση της τάξης δεν ωριµάζει τόσο µεθοδικά και τόσο ο-
µοιόµορφα. Βαθιές εσωτερικές διαφορές παραµένουν ακόµα και στην επα-
ναστατική εποχή, όπου όλα τα προτσές αναπτύσσονται µε άλµατα και τρα-
ντάγµατα. Αλλά, την ίδια στιγµή, η ανάγκη για µια οργάνωση πάνω από 
κόµµατα, που θα αγκαλιάζει ολόκληρη την τάξη, γίνεται κατεπείγουσα ανά-
γκη. Η αποκρυστάλλωση και η µορφοποίηση αυτής της ανάγκης –να ποιος 
είναι ο ιστορικός προορισµός των Σοβιέτ. Αυτός είναι ο µεγάλος τους ρό-
λος. Μέσα στις συνθήκες µιας επαναστατικής κατάστασης, τα Σοβιέτ ανα-
δύονται σαν η πιο υψηλή οργανωτική έκφραση της προλεταριακής ενότητας. 
Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν έχει καταλάβει τίποτα σ’ ότι αφορά 
το πρόβληµα των Σοβιέτ» (Τρότσκι, όπ.π.). 

Γι’ αυτό απευθυνόµαστε στους εργαζόµενους και λέµε: Φτιάξτε τις οργανώσεις σας! 
Εδώ, «η ανάγκη για µια οργάνωση πάνω από κόµµατα, που θα αγκαλιάζει ολόκληρη 
την τάξη» αντανακλάται στα Συµβούλια των εργαζοµένων, πάνω απ’ τα συνδικάτα 
και πέρα απ’ τα κόµµατα. Φυσικά τα Συµβούλια δεν µπορούν να δηµιουργηθούν πα-
ρά µέσα στις συνθήκες µιας επαναστατικής κατάστασης που δεν προσδιορίζεται χρο-
νικά αλλά ποιοτικά. Είναι απόλυτα λογικό ότι όταν µια εξέγερση βρίσκεται στην κο-
ρύφωσή της είναι σχετικά αργά για να δηµιουργηθούν Συµβούλια ενώ στην προη-
γούµενη, την προ-εξεγερσιακή, ας πούµε, φάση είναι σχετικά δύσκολο να δηµιουρ-
γηθούν. Αλλά τέτοια είναι η φύση του προτσές κι’ εκεί έγκειται ο ρόλος της πρωτο-
πορίας αλλά και του Ενιαίου Μετώπου. Όταν δηµιουργηθούν πια τα Συµβούλια έχου-
µε περάσει σε µια φάση δυαδικής εξουσίας όπου τα Συµβούλια δεν έχουν ακόµη την 
εξουσία στα χέρια τους και η αστική τάξη δεν έχει πάψει να κυβερνά. Το µόνο λογικό 
αίτηµα σε µια τέτοια περίπτωση είναι: «Όλη η εξουσία στα Συµβούλια των Εργαζοµέ-
νων»!  

Τα Συµβούλια δεν είναι παρά η οιωνεί δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζοµένων, η 
εµβρυακή µορφή της εξουσίας της εργατικής τάξης. Η συγκρότησή τους δείχνει ότι η 
εργατική τάξη είναι ώριµη πολιτικά και οργανωτικά για την κατάκτηση της εξουσίας. 
Αλλά µια οιωνεί δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζοµένων δεν αποτελείται από ένα 
κόµµα ή µια µόνον οργάνωση. Ούτε τα Συµβούλια οργανώνονται από τη µια µέρα 
στην άλλη. Γι’ αυτό, στα πλαίσια του Μεταβατικού Προγράµµατος, δίνουµε τόσο 
µεγάλη σηµασία στις Εργοστασιακές Επιτροπές, τις Απεργιακές Επιτροπές, τις Επι-
τροπές των Τιµών και του Χρέους, τις Επιτροπές ενάντια στον φασισµό. Οι Επιτρο-
πές είναι τα έµβρυα των Συµβουλίων και το πέρασµα από την πρώτη µορφή στην 
δεύτερη συνδέεται µε την ωρίµανση της συνείδησης της εργατικής τάξης για µια νέα 
κυβέρνηση, τη δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζοµένων. 
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Ο σεχταρισµός περιµένει να δηµιουργηθούν τα Συµβούλια από µόνα τους για να βρο-
ντοφωνάξει µετά «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!». Ο ρεφορµισµός θα κάνει τα πάντα 
για να µην δηµιουργηθούν ποτέ  οι Επιτροπές και τα Συµβούλια. Όταν αρχίσουν να 
εµφανίζονται σε εµβρυακή µορφή θα προσπαθήσει να τα ελέγξει, να τα καταστρέψει 
ή να τα προβοκάρει. Ο ρεφορµισµός έχει και την ιστορική εµπειρία και την πολιτική 
ικανότητα να το κάνει. Γι’ αυτό και στο ζήτηµα των Επιτροπών της εργατικής τάξης, 
η πρωτοπορία πρέπει να είναι σαφής: Οι Επιτροπές και το Ενιαίο Μέτωπο είναι η µό-
νη λύση για την ενότητα της εργατικής τάξης σαν σύνολο, και ο µόνος τρόπος για να 
επιτευχτεί η µόνη ενότητα που είναι εφικτή κι’ επιθυµητή: Εκείνη της εργατικής τά-
ξης πάνω στις διεκδικήσεις της που πρέπει να λάβουν άµεσα έναν συνολικό και πολι-
τικό χαρακτήρα.  

Οργανωτικά τα πράγµατα εκτίθενται µε τη µέγιστη σαφήνεια από τον Τρότσκι: 

«Η δηµιουργία των Σοβιέτ προϋποθέτει τα διάφορα κόµµατα και οι οργα-
νώσεις µέσα στην εργατική τάξη, αρχίζοντας από το επίπεδο των εργοστα-
σίων, να κάνουν µια συµφωνία που θα αφορά τόσο την ίδια την αναγκαιό-
τητα των Σοβιέτ, όσο και το χρόνο και τις µέθοδες του σχηµατισµού τους. 
Πράγµα που σηµαίνει: Μια και τα Σοβιέτ, αυτά καθαυτά, αντιπροσωπεύουν 
την πιο υψηλή µορφή του Ενιαίου Μετώπου στην επαναστατική εποχή, πρέ-
πει να προηγηθεί της δηµιουργίας τους, στη διάρκεια της προπαρασκευαστι-
κής περιόδου, µια πολιτική Ενιαίου Μετώπου» (Τρότσκι, όπ.π.). 

Αυτός είναι ο λόγος που το Ενιαίο Μέτωπο είναι αναγκαίο. ∆εν είναι αναγκαίο για να 
ικανοποιήσουµε τον δακρύβρεκτο στόχο της «ενότητας της αριστεράς» αλλά για να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα καταστήσουν δυνατή τη συγκρότηση 
των Επιτροπών και των Συµβουλίων, µε όσες οργανώσεις και όποια κόµµατα της ερ-
γατικής τάξης αυτό µπορεί να επιτευχθεί σε µια πρακτική και µαζική βάση. Ορισµέ-
νοι επιµένουν στην «οργάνωση από τα κάτω». Για ένα µαζικό κόµµα, η συγκρότηση 
των Συµβουλίων από τα κάτω δεν είναι µια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, αλλά για τα 
µικρά κόµµατα αυτό είναι αδύνατο. Τα κόµµατα δεν µπορούν ν’ αποκλεισθούν απ’ τα 
Συµβούλια αλλά αντίθετα προϋποτίθεται η ύπαρξή τους σ’ αυτά και η µέσω αυτών 
εκπροσώπηση των εργαζοµένων. Αυτό δεν το θέτουµε σαν προγραµµατικό όρο. 
Προφανώς, όχι. Αλλά είναι µια αναγκαιότητα που προέρχεται από τον κατακερµατι-
σµό της ίδιας της εργατικής τάξης, και δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Όποιος δεν 
το κατανοεί αυτό εφαρµόζει στην πράξη τον σεχταρισµό, είτε σε καθαρή µορφή είτε 
σαν επίφαση στον κεντρισµό του. 

Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 

«Αν το Κοµµουνιστικό Κόµµα θεωρεί απαράδεκτη κάθε συµφωνία πάνω σ’ 
ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων πρακτικών καθηκόντων µε τις σοσιαλδηµο-
κρατικές, τις συνδικαλιστικές και τις άλλες οργανώσεις, αυτό δε σηµαίνει 
παρά ότι θεωρεί απαράδεκτη τη δηµιουργία Σοβιέτ µαζί µε τη Σοσιαλδηµο-
κρατία. Και καθώς δεν µπορούν να υπάρξουν καθαρά κοµµουνιστικά Σο-
βιέτ γιατί, πραγµατικά, σ’ αυτήν την περίπτωση δε θα χρησίµευαν σε τίποτα, 
τότε η  ά ρ ν η σ η  τ ο υ  Κο µ µ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ  Κό µ µ α τ ο ς  ν α  κ ά ν ε ι  
σ υ µ φω ν ί ε ς  κ α ι  ν α  α ν α λ ά β ε ι  κ ο ι ν έ ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  µ ε  
τ α  ά λ λ α  κ ό µ µ α τ α  µ έ σ α  σ τ η ν  ε ρ γ α τ ι κ ή  τ ά ξ η  δ ε  σ η µ α ί ν ε ι  
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τ ί π ο τ ε  λ ι γ ό τ ε ρ ο  α π ό  τ η ν  ά ρ ν η σ η  τ ο υ  ν α  δ η µ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  
Σ ο β ι έ τ » (Τρότσκι, όπ.π.). 

Αν τώρα το επαναστατικό κόµµα θεωρεί κατ’ αρχήν αποδεκτή µια ορισµένη συµφω-
νία «πάνω σ’ ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων πρακτικών καθηκόντων», αυτό είναι θε-
τικό. Αλλά αν εκ των πραγµάτων δεν έχει κάνει τέτοιες συµφωνίες στη σηµερινή ε-
ποχή ή δεν πρόκειται να κάνει τέτοιες (µε δική του πρωτοβουλία αλλά και να εξετά-
σει άλλες προτάσεις) τότε αυτή είναι η πιο καθαρή µορφή σεχταρισµού. Αυτή η επι-
λογή είναι απαράδεκτη για ένα κόµµα της αριστεράς σήµερα, και είναι ασφαλώς µια 
απαράδεκτη και σεχταριστική πολιτική για το ΚΚΕ. Ο σχολιαστής του οποίου ένα 
απόσπασµα παραθέσαµε στην αρχή του κειµένου αυτού, µας λέει ότι δεν φταίει ο σε-
χταρισµός του ΚΚΕ, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουµε καταλάβει σε µια νέα, διαφορε-
τική ιστορική φάση όπου δεν θα υπάρχουν πια κεκτηµένα, ο συνδικαλιστικός αγώνας 
θα είναι δύσκολος γιατί η συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι παντοδύναµη, γιατί η 
εργατική τάξη δείχνει αδιαφορία για την πολιτική και άλλα τέτοια πρωτότυπα (τόσο 
πρωτότυπα που τα έλεγαν ακόµη κι’ οι Εσσέροι και οι µενσεβίκοι). 

Αλλά γι’ αυτούς τους λόγους είναι που προτείνουµε το Ενιαίο Μέτωπο, τις Επιτροπές 
και τα Συµβούλια µε τον ειδικά πολιτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν σύµφωνα µε 
τη συσσωρευµένη ιστορική εµπειρία του µαρξισµού. Όποιος µένει στο πρώτο βήµα, 
στις διαπιστώσεις και δεν πάει στο δεύτερο, στο Ενιαίο Μέτωπο δεν έχει κάνει κανέ-
να βήµα στην πράξη. Κι’ όποιος µιλά αποκλειστικά για ενότητα από τα κάτω χωρίς 
να λαµβάνει υπόψη του τον κατακερµατισµό της εργατικής τάξης και της συµµετοχής 
της σε πολιτικά κόµµατα της αριστεράς, τότε δεν έχει κατανοήσει τη φύση του Ενιαί-
ου Μετώπου. Η οριζόντια οργάνωση είναι απαραίτητη, κανείς δεν διαφωνεί πάνω σ’ 
αυτό. Αλλά θα είναι αυτή µια αποτελεσµατική πολιτική που θα εξασφαλίσει την πο-
λιτική ενότητα της εργατικής τάξης σαν σύνολο; Αυτό είναι το κρίσιµο πολιτικό ερώ-
τηµα και η απάντηση σ’ αυτό είναι εµφατικά αρνητική. Από την οριζόντια οργάνωση 
µπορούν ν’ αναδειχθούν νέα στελέχη και νέοι αγωνιστές, και µπορούν ακόµα να συ-
σταθούν Επιτροπές αλλά σε κάθε περίπτωση η ενότητα της εργατικής τάξης σαν σύνο-
λο απαιτεί ένα µεγάλο άλµα προς τα µπρος, κι’ αυτό είναι η πολιτική του Ενιαίου Με-
τώπου µε στόχο τις Επιτροπές και, τελικά, σαν αποκορύφωµα τα Συµβούλια. Τέτοια 
είναι η λογική του Ενιαίου Μετώπου πέρα και πάνω από τις γλυκανάλατες αναλύσεις 
περί της αφηρηµένης «ενότητας της αριστεράς», «κοινής δράσης» και άλλα παρόµοι-
α. 

Μπορεί να υπάρξει καµιά αµφιβολία ότι η πολιτική του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ είναι 
διασπαστική και σεχταριστική; Καµιά τέτοια αµφιβολία δεν µπορεί να υπάρξει όσο 
αντιδραστική κι’ αν είναι η ΓΣΕΕ, όσο αντιδραστικά κι’ αν είναι ορισµένα συνδικλα-
τα και ενώσεις που δεν ακολουθούν τη γραµµή του ΠΑΜΕ. Όπως έγραφε ο Λένιν: 

«Το ίδιο παιδιακίστικες και γελοίες ανοησίες δεν µπορεί παρά να φαίνονται 
και σε µας οι σπουδαίες, πολύ σοφές και τροµερά επαναστατικές συζητήσεις 
των γερµανών αριστερών πάνω στο θέµα ότι οι κοµµουνιστές δεν µπορούν 
και δεν πρέπει να δουλεύουν στα αντιδραστικά συνδικάτα, ότι επιτρέπεται 
να παρατήσουν αυτή τη δουλειά, ότι πρέπει να βγουν από τα συνδικάτα και 
να δηµιουργήσουν υποχρεωτικά την εντελώς καινουργιούτσικη, την εντελώς 
καθαρούτσικη “ εργατική ένωση” κτλ κτλ που τη σοφίστηκαν οι καλοί µας 



 - 28 -

(και ασφαλώς στο µεγαλύτερο µέρος τους πολύ νεαροί) κοµµουνιστές 
κτλ».17 

Αυτή η καθαρή “ εργατική ένωση” δεν είναι παρά µια σεχταριστική και διασπαστική 
πολιτική που αγνοεί τον πολιτικό και τον επαγγελµατικό κατακερµατισµό της εργατι-
κής τάξης, κι’ αντί να συντείνει στο ξεπέρασµα του κατακερµατισµού και την πολιτι-
κή ενότητα της εργατικής τάξης σαν σύνολο, χωρίζει την τάξη σε «δικούς µας» εργά-
τες και στους «άλλους». Η καθαρή “ εργατική ένωση” φοβάται τον ρεφορµισµό και τη 
σοσιαλδηµοκρατία, φοβάται να είναι µειοψηφική και να δώσει τον απαραίτητο αγώνα 
για να γίνει πλειοψηφία των εργαζοµένων, θέλει να ελέγχει τα πάντα και εκ των προ-
τέρων, θέλει δηλαδή να διατάζει τα συνδικάτα «της» σύµφωνα µε τις αποφάσεις και 
τα τελεσίγραφα της ηγετικής γραφειοκρατίας. Ο σεχταρισµός του ΚΚΕ έγκειται σ’ 
αυτό : Ότι δεν είναι δυνατόν να επηρεάσει αποφασιστικά τη µεγάλη µάζα των εργα-
ζοµένων που είναι συνδικαλιστικά ανένταχτοι ή που είναι πολιτικά ενταγµένοι στο 
ΠΑΣΟΚ. Σ’ αυτή την επιλογή είναι ξεκάθαρο ότι το ΚΚΕ δεν ακολουθεί µια πολιτι-
κή Ενιαίου Μετώπου γιατί δεν θα είναι πλειοψηφικό στα πλαίσια ενός τέτοιου µετώ-
που. Αλλά αυτό πρέπει να ειπωθεί µε τον πιο αποφασιστικό τρόπο σ’ ολόκληρη την 
εργατική τάξη. Πάνω στο ζήτηµα αυτό ο Λένιν ήταν ξεκάθαρος και κάθετος: 

«Τον αγώνα όµως ενάντια στην “ εργατική αριστοκρατία” τον διεξάγουµε 
εξ’ ονόµατος της εργατικής µάζας και για να την τραβήξουµε µε το µέρος 
µας. Τον αγώνα ενάντια στους οπορτουνιστές και σοσιαλσωβινιστές αρχη-
γούς τον διεξάγουµε για να τραβήξουµε την εργατική τάξη µε το µέρος µας. 
Θα ήταν ανοησία να ξεχνά κανείς αυτή τη στοιχειώδη και εξόφθαλµη αλή-
θεια. Και ακριβώς τέτοια ανοησία κάνουν οι “ αριστεροί” γερµανοί κοµ-
µουνιστές, που από τον αντιδραστικό και αντεπαναστατικό χαρακτήρα των 
ηγετικών κύκλων των συνδικάτων βγάζουν το συµπέρασµα ότι ... οι κοµ-
µουνιστές πρέπει να βγουν από τα συνδικάτα!! Nα αρνούνται να δουλέψουν 
µέσα σ' αυτά!! Nα δηµιουργήσουν νέες επινοηµένες µορφές εργατικής οργά-
νωσης!!».18 

Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα της οριζόντιας οργάνω-
σης της τάξης, αν δεν γίνει σε µαζική κλίµακα. Και δεν πρόκειται να γίνει σε µαζική 
κλίµακα αν πρώτα η αριστερά δεν δουλέψει µέσα στα συνδικάτα και τις εργατικές 
οργανώσεις όπως αυτές υπάρχουν και όχι όπως οι ίδιοι θα ήθελαν να υπάρχουν. Είναι 
ακριβώς η δουλειά µέσα σε διαφορετικά συνδικάτα που θα καταστήσει δυνατή τη συ-
γκρότηση των Επιτροπών κι’ από κει των Συµβουλίων. Ας δούµε την ακόλουθη άπο-
ψη : 

«Υπάρχει, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου, ζήτηµα εναλλακτικής συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης και δράσης. Όπως υπάρχει ζήτηµα εναλλακτικής πολιτικής 
(«ηγεµονικής») καθοδήγησης του εργατικού κινήµατος, του κόσµου της ερ-
γασίας στην σύγχρονη, πιο πλατειά του διάσταση. Ένα κόµµα κι ένα συνδι-
κάτο που δεν θα στηρίζεται, όπως υποστηρίζει ο γνωστός Ιταλός θεωρητι-
κός Ουµπέρτο Τσερόνι, στην πολιτική συµβολογία, την προπαγάνδα, τη δη-
µαγωγία, τον πολιτικό µακιαβελισµό, τη ρουσφετολογία, την αρπαγή και την 
εξαγορά ψήφων. Γι αυτό χρειάζεται µια νέα συζήτηση, µια νέα θεωρία για 

                                                 
17 Β. Ι. Λένιν, «Ο αριστερισµός», κεφ. V.  
18 Β. Ι. Λένιν, όπ.π., κεφ. VI. 
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τα κοινωνικά υποκείµενα της Αριστεράς. Μια νέα θεωρία για το πολιτικό 
κόµµα και το συνδικάτο της Αριστεράς».19 

Εδώ οι έννοιες της τάξης, του κόµµατος και του συνδικάτου έχουν µπλεχτεί µε τρό-
πο απαράδεκτο και σχεδόν πρωτόλειο. Πέρα απ’ τα «κοινωνικά υποκείµενα της Αρι-
στεράς», µια συζήτηση που επιµένει εδώ και 150 χρόνια ν’ ανακαλύπτει τον τροχό, 
εδώ βρίσκουµε και την ιδέα για «το συνδικάτο της Αριστεράς» σε συνδυασµό και πα-
ράλληλα µε µια «νέα θεωρία για το πολιτικό κόµµα» εφόσον υπάρχει «ζήτηµα εναλ-
λακτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης». Η συζήτηση αυτή αγνοεί ότι τα 
συνδικάτα είναι αυτά που είναι και µέσα σ’ αυτά αρχικά πρέπει να δουλέψει η αρι-
στερά όχι για ν’ ανακαλύψει νέες µορφές οργάνωσης του συνδικαλιστικού αγώνα 
αλλά για ν’ αναβαθµίσει τον αγώνα αυτό σε πολιτικό και να ξεπεράσει τον πολιτικό 
και κοινωνικό κατεκερµατισµό της τάξης κι’ εποµένως των συνδικάτων της σαν σύ-
νολο.  

Όπως έγραφε ο Πουλιόπουλος: 

«Όπως είναι τα πράγµατα σήµερα στην Ελλάδα (και στις άλλες αστικές χώ-
ρες) µονάχα ένα κόµµα, οι κοµµουνιστές είναι αποφασισµένοι να παλέψουν 
και να πραγµατοποιήσουν όλες εκείνες τις ριζικές µεταβολές που θα βγά-
λουν αµέσως τους εργαζόµενους, µισθωτούς και µη, από την αθλιότητα. Αυ-
τά τα µέτρα δεν τα θέλουν µόνο οι εργάτες που είναι µε τη σοσιαλιστική ε-
πανάσταση. Τα θέλει και τα βλέπει ότι είναι σωστά και αναγκαία, ακόµα 
και κάθε φτωχός βιοπαλαιστής, χωρικός και µικροεπαγγελµατίας. ∆ηλαδή 
όλη η µικροαστική µάζα που υποφέρει, βρίσκεται σε απελπισία, µα δεν είναι 
κοµµουνιστική στο φρόνηµα. Η µάζα αυτή όµως ούτε δικό της ανεξάρτητο 
κόµµα έχει, ούτε µπορεί µονάχη της να αγωνιστεί αποτελεσµατικά, ούτε πο-
τέ θα τα επιβάλει τέτοια µέτρα στην Αστική ∆ηµοκρατία και στο Αστικό 
Κοινοβούλιο, αφού αυτό είναι παιγνίδι στα χέρια των Χρηµατιστών και των 
µεγάλων Βιοµηχάνων και Εµπόρων. Με ποιους πραχτικούς τρόπους σήµε-
ρα, µε ποια ταχτική θα τραβηχτεί αυτή η διασκορπισµένη φτωχολογιά σε 
µια συµµαχία πολιτική µε τη συµπαγή και οµοιογενή εργατική τάξη; Ένα 
µέσο µόνο υπάρχει: Α ν  π ρώ τ α  η  ί δ ι α  η  ε ρ γ α τ ι κ ή  τ ά ξ η , πού ’ναι 
χωρισµένη σε χίλια κοµµάτια και προδοµένη από τους πράκτορες των αστι-
κών κοµµάτων, αν αυτή πρώτα κάνει το δικό της Ε ν ι α ί ο  Ε ρ γ α τ ι κ ό  
Μέ τω π ο . Αν δείξει στους άλλους φτωχούς εργαζόµενους, ότι είναι µι-
α γ ε ρ ή  δ ύ ν α µ η  στα µεγάλα κέντρα. Γιατί ποτές οι δισταχτικοί, οι δύσπι-
στοι και οι ταλαντευόµενοι µικροαστοί δεν θα πάνε µε την εργατική τά-
ξη, α ν  δ ε ν  π ε ι σ θ ο ύ ν ε  µ ο ν ά χ ο ι  τ ο υ ς  ότι αυτή είναι µια παράταξη 
ισχυρή, που µπορεί µε τη δύναµή της να επιβάλει τα παραπάνω ριζικά µέτρα 
για όλους τους εργαζόµενους».20 

                                                 
19 Αλέξη Μητρόπουλου, «Το µέλλον του συνδικαλιστικού κινήµατος», Θέσεις, αρ. 19,  Απρίλιος - Ιού-
νιος 1987. 
20 Π. Πουλιόπουλος, «Βασιλεία, ∆ηµοκρατία, Κοµµουνισµός», 1935, έκδ. Εργατική Πρωτοπορία, 
1976. 
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IV. Ο µαρξισµός σαν «µεγάλη αφήγηση» 

Είναι ένα κατάλληλο «όραµα», είναι η «µεγάλη 
αφήγηση» που έχουν «ανάγκη» οι µάζες στην εποχή µας µετά την «κρίση του µαρξι-
σµού», το «τέλος της ιστορίας» και την κατάρρευση των γραφειοκρατιών του «υπαρ-
κτού σοσιαλισµού»; Αν ορίσουµε τη στρατηγική σαν τις «µεγάλες αφηγήσεις» όπως 
πχ ο µαρξισµός και η σοσιαλιστική επανάσταση και την ταχτική σαν την καθηµερινή 
πάλη των µαζών και της αριστεράς, πολλοί συγγραφείς έχουν αναλύσει τη µια ή την 
άλλη πλευρά αλλά κανείς δεν στάθηκε σε µια απλή διαπίστωση που αποτελεί γενί-
κευση της ιστορικής εµπειρίας του µαρξισµού: 

«Οι µεγάλες πολιτικές ήττες προκαλούν µια αναθεώρηση των αξιών, που 
γενικά εκδηλώνεται προς δυο κατευθύνσεις. Από τη µια µεριά, η πραγµατική 
πρωτοπορία, εµπλουτισµένη από την εµπειρία της ήττας, υπερασπίζει µε νύ-
χια και µε δόντια την κληρονοµιά της επαναστατικής σκέψης, και πάνω σε 
αυτήν τη βάση παλεύει να εκπαιδεύσει νέα στελέχη για τους επερχόµενους 
µαζικούς αγώνες. Από την άλλη, οι ρουτινιάριδες, οι κεντριστές και οι ερα-
σιτέχνες, τροµαγµένοι από την ήττα, κάνουν ό,τι µπορούν για να καταστρέ-
ψουν το κύρος της επαναστατικής παράδοσης και γυρνάνε πίσω, ψάχνοντας 
για µια “Νέα Θεωρία”».21 

Βγαίνοντας από µια περίοδο ηττών ή χαµένων ευκαιριών και συµβιβασµών του ΚΚΕ 
καθώς και την αποµυθοποίηση της σοσιαλδηµοκρατίας, που αναλαµβάνει σήµερα τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων της αστικής τάξης και του «νεοφιλελευθερισµού», εί-
ναι διάχυτο το ερώτηµα αν χρειάζεται µια νέα «µεγάλη αφήγηση». Αλλά αυτό µε την 
σειρά του προκαλεί το ερώτηµα αν ο µαρξισµός ήταν καν µια νέα «µεγάλη αφήγηση» 
στην εποχή του και στην εποχή του Λένιν και του Τρότσκι. Ο µαρξισµός δεν αποτέ-
λεσε µια «αφήγηση», δεν πρόσφερε µια ουτοπία αλλά έδειξε µε επιστηµονικό τρόπο 
τις νοµοτέλειες της κοινωνικής εξέλιξης και την αναγκαιότητα του σοσιαλισµού όπως 
προβάλλει από το καπιταλιστικό σύστηµα. Ο µαρξισµός ήταν και εξακολουθεί να εί-
ναι η διαλεκτική, η πολιτική οικονοµία και η επαναστατική θεωρία της εργατικής τά-
ξης σαν της τάξης εκείνης που δεν µπορεί παρά να ηγηθεί στην ανατροπή του καπι-
ταλισµού και την οικοδόµηση της νέας, σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

                                                 
21 Λ. Τρότσκι, «Σταλινισµός και Μπολσεβικισµός», εκδ. Αλλαγή, 1985. 
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Ο µαρξισµός ξέκοψε από την αρχή µε τις ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισµού, τις διά-
φορες ουτοπίες για τη µορφή της ιδανικής κοινωνίας. Οι ουτοπίες ήταν ηθικά συστή-
µατα που δεν µπορούσαν να παραχθούν από την ιστορική λογική της κοινωνικής εξέ-
λιξης σαν προτσές που εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στις παραγωγικές δυνάµεις και 
παραγωγικές σχέσεις κάθε εποχής. Ο µαρξισµός ασχολήθηκε µε τις νοµοτέλειες της 
εξέλιξης και εποµένως µε την επιστηµονική διερεύνηση των νόµων της οικονοµίας 
και της κοινωνίας. Ο µαρξισµός έθεσε το ζήτηµα της εκµετάλλευσης της εργατικής 
τάξης πάνω σε στέρεες βάσεις µε τις µεθόδους της πολιτικής οικονοµίας. Ο Μαρξ δεν 
ανακάλυψε για πρώτη φορά στην ιστορία την εκµετάλλευση ή την υπεραξία αλλά 
διερεύνησε συστηµατικά τον τρόπο µε τον οποίο τα εµπορεύµατα µπορούν ν’ ανταλ-
λάσσονται στις αξίες τους και παρόλα αυτά να υπάρχει κέρδος, θεµελιώνοντας έτσι 
την έννοια της υπεραξίας πάνω σε στέρεα βάση. Η υλιστική διαλεκτική αποδείχτηκε 
µε τη σειρά της ένα πολύτιµο εργαλείο τόσο στη φιλοσοφία όσο και στη µελέτη όλων 
των κοινωνικών φαινοµένων, µε τις βασικές αρχές της άρνησης – της – άρνησης και 
της αµοιβαίας µετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα, µαζί µ’ όλες τις υπόλοιπες έν-
νοιες και κατηγορίες της διαλεκτικής. Τέλος, ο µαρξισµός έθεσε το ζήτηµα της ηγε-
µονίας της εργατικής τάξης στην ανατροπή του καπιταλισµού, και της αναγκαιότητας 
για την οργάνωση της εργατικής πρωτοπορίας στο επαναστατικό της κόµµα. 

Η κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων στον καπιταλισµό σε αντίθεση µε 
την ιδιωτική ιδιοποίηση του κέρδους στάθηκε η βασική αντίθεση που δηµιουργεί τις 
κρίσεις και οδηγεί αναπόφευκτα στην αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων ώστε να 
υπάρξει η ιστορικά αναγκαία παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων. Η 
νοµοτελειακά αναγκαία µεταβολή στις παραγωγικές σχέσεις δεν µπορούσε να είναι 
άλλη από την σχεδιασµένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων κάτω από τον ερ-
γατικό έλεγχο και τη βαθµιαία απονέκρωση των καταπιεστικών µηχανισµών του κρά-
τους, οδηγώντας µ’ αυτόν τον τρόπο στον κοµµουνισµό.  

Αν ο κοµµουνισµός θεωρηθεί σαν µια «µεγάλη αφήγηση» τότε δεν είναι παρά µια 
άλλη ουτοπία σε πιο σύγχρονη µορφή από εκείνη του Φουριέ ή του Σεν-Σιµόν και 
του Όουεν. Ωστόσο, ο µαρξισµός δεν ήταν ποτέ µια ουτοπία και παρόλο που η αντί-
θετη άποψη είναι ευρύτατα διαδεδοµένη, ο Μαρξ και ο Ένγκελς κατανοούσαν πολύ 
καθαρά ορισµένα από τα προβλήµατα της νέας κοινωνίας. Παρότι δεν είχαν τον τρό-
πο να προβλέψουν εκ των προτέρων και µε ακρίβεια την πολιτική µορφή της µεταβα-
τικής κοινωνίας, βρήκαν αυτούς τους τρόπους στην Παρισινή Κοµµούνα. Η πολιτική 
αυτή µορφή δεν ήταν άλλη από τη δικτατορία του προλεταριάτου που χρησιµοποιεί το 
κράτος για να επιβάλλει τη δικτατορία των εργαζοµένων πάνω στην αστική τάξη. Με 
την έννοια αυτή η δικτατορία του προλεταριάτου δεν είναι πια εντελώς - κράτος και 
οδηγεί στη βαθµιαία απονέκρωση ή «αποκοίµιση» του κράτους.  

Μια ουτοπία ή µια «αφήγηση» πολύ περισσότερο δεν έχει ανάγκη να εξειδικεύσει τις 
πολιτικές µορφές της µεταβατικής περιόδου, ούτε έχει ασφαλώς την ανάγκη να θεµε-
λιώσει την ισχύ της σε τίποτε άλλο εκτός από την περιοχή του αστικού δικαίου περί 
ισότητας, ελευθερίας, αδελφότητας κλπ και µια ορισµένη άποψη σχετικά µε την αν-
θρώπινη δέουσα ηθική. Μια «αφήγηση» είναι λόγος και όχι επιστηµονική θεωρία, 
δεν στηρίζεται σε νοµοτέλειες και φυσικά δεν έχει ανάγκη ν’ ασχοληθεί µε λεπτοµέ-
ρειες στην εξειδίκευσή της. Μια ουτοπία ή µια «αφήγηση» στηρίζονται το πολύ – πο-
λύ στον µεσσιανισµό και την προσδοκία και τίποτε περισσότερο. Αντίθετα, ο µαρξι-
σµός από την πρώτη στιγµή προσπάθησε και πέτυχε να είναι µια πολυσύνθετη επι-
στήµη που εξειδίκευσε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να πραγµατοποιηθεί η 
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απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλων των καταπιεζόµενων στρωµάτων.  Ο 
µαρξισµός είχε πάντοτε ένα απελευθερωτικό περιεχόµενο αλλά δεν είχε ποτέ ένα µεσ-
σιανικό χαρακτήρα αν σαν µεσσιανικό ορίσουµε κάτι που δεν εξαρτάται από την αν-
θρώπινη δράση. Ούτε το απελευθερωτικό περιεχόµενο του µαρξισµού είχε ποτέ κα-
µιά σχέση µε την ουτοπία.  

Ακόµη και σήµερα η µετάβαση από τον σοσιαλισµό στον κοµµουνισµό (δηλαδή το 
πέρασµα από την κατώτερη στην ανώτερη βαθµίδα του κοµµουνισµού, κατά την έκ-
φραση των Μαρξ και Ένγκελς, είναι ένα πρόβληµα που δεν έχει λυθεί πλήρως και 
δεν πρόκειται να λυθεί πλήρως γιατί δεν είναι ένα θεωρητικό ζήτηµα. Τα ζητήµατα 
που σχετίζονται µε τον σοσιαλιστικό σχεδιασµό και τον συντονισµό στα πλαίσια των 
ελεύθερων συνεταιρισµών των άµεσων παραγωγών δεν είναι πλήρως λυµένα ούτε κι’ 
αυτά.  Σήµερα γνωρίζουµε πως απαιτείται η µέγιστη δυνατή συµµετοχή των άµεσων 
παραγωγών σ’ όλα τα επίπεδα συντονισµού και λήψης των αποφάσεων, και είναι επί-
σης σχετικά εύκολο ν’ αναπτυχθούν φαινόµενα γραφειοκρατικού εκφυλισµού και 
θερµιδωριανής αντίδρασης όπως στην πρώην ΕΣΣ∆. Αυτά δεν είναι προβλήµατα που 
ανέκυψαν ολοκληρωτικά µετά την εποχή των Μαρξ και Ένγκελς, εφόσον οι ίδιοι εί-
χαν ασχοληθεί µε τα ζητήµατα του τρόπου µε τον οποίο απονεκρώνεται το κράτος, τα 
ζητήµατα της πολιτικής εξουσίας στη µεταβατική περίοδο κ.ά. Οι «αφηγήσεις» δεν 
έχουν καµιά ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο εφόσον δεν είναι επιστηµονικές θεωρίες 
και δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον στις αποδείξεις, τα αντιπαραδείγµατα και τη 
συσσωρευµένη ιστορική εµπειρία. 

Στο ερώτηµα αν µπορούν να υπάρξουν άλλες «αφηγήσεις» εκτός από τον µαρξισµό 
και τον κοµµουνισµό, η απάντηση είναι ασφαλώς θετική! Ο λόγος είναι ότι ο µαρξι-
σµός και ο κοµµουνισµός του Μαρξ και του Ένγκελς ή του Λένιν και του Τρότσκι 
δεν ήταν ποτέ «αφηγήσεις». Ήταν συγκεκριµένη ανάλυση της συγκεκριµένης κατά-
στασης και διαλεκτική σχέση ανάµεσα στην πράξη και τη θεωρία –την επαναστατική 
πράξη και τη µαρξιστική θεωρία. Ο κοµµουνισµός στη µαρξιστική θεωρία δεν είναι 
µια ουτοπία, µια «κατάσταση των πραγµάτων» παρόµοια µε τη νιρβάνα άλλα ένα νο-
µοτελειακό στάδιο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας µετά την επαναστατική ανατροπή 
του καπιταλισµού και την εξουσία της εργατικής τάξης, την αλλαγή των παραγωγι-
κών σχέσεων και την παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων. Σε µια ουτο-
πική αφήγηση ο κοµµουνισµός είναι µια νιρβάνα, ένα τελικό στάδιο που έρχεται µετά 
τη µεσσιανική προσµονή. Στον µαρξισµό, ο κοµµουνισµός είναι το στάδιο εξέλιξης 
που προκύπτει από τη σοσιαλιστική κοινωνία, την κοινωνία εκείνη στην οποία το 
κράτος είναι στα χέρια της εργατικής τάξης. 

Στον µαρξισµό, ο κοµµουνισµός είναι «ανοιχτός» από την άποψη ότι δεν είναι εντε-
λώς απλό να προβλέψει κανείς τις συγκεκριµένες µορφές της µετάβασης από την κα-
τώτερη στην ανώτερη βαθµίδα του, ούτε το σύνολο των προβληµάτων που µπορούν 
να προκύψουν στα πρακτικά ζητήµατα του σχεδιασµού, της λειτουργίας του νόµου 
της αξίας, των αγορών, κ.ά. Ο κοµµουνισµός είναι καθορισµένος ως προς το γενικό 
χαρακτήρα και τη φύση του αλλά είναι «ανοιχτός» σαν στόχος, από την άποψη των 
µεταβατικών µορφών που είναι αναγκαίες, πέρα φυσικά από τις γενικές κατηγορίες 
όπως είναι η βαθµιαία απονέκρωση του κράτους, η εξάλειψη των διαφορών ανάµεσα 
στη χειρωνακτική και την πνευµατική εργασία ή την πόλη και την ύπαιθρο κλπ.  

Ο κοµµουνισµός του Μαρξ διαφοροποιείται σαφώς από την ουτοπία και την «αφήγη-
ση» γιατί για πρώτη φορά ο Μαρξ και ο Ένγκελς είδαν την προοπτική του κοµµουνι-
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σµού να πραγµατοποιείται µόνο σε παγκόσµιο επίπεδο µε µια παγκόσµια επανάσταση 
ή τουλάχιστον µια προλεταριακή επανάσταση στα κυριότερα µητροπολιτικά κέντρα 
του καπιταλισµού. Για τους αναρχικούς, όπως πχ ο Κροπότκιν (που γνώρισε και συ-
νοµίλησε πολλές φορές µε τον Λένιν, όταν ήταν σε µεγάλη ηλικία) το κύριο ζήτηµα 
ήταν η εφαρµογή των ουτοπιών τους σε τοπικό επίπεδο. Για τον Μαρξ και τον Λένιν 
ή τον Τρότσκι αυτό ήταν απλώς αδιανόητο µε δεδοµένο τον παγκόσµιο χαρακτήρα 
της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και των παραγωγικών σχέσεων.  

«H κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο δεν ολοκληρώνει την ε-
πανάσταση, αλλά µόνο την αρχίζει. Η σοσιαλιστική οικοδόµηση µπορεί να 
νοηθεί µόνο στη βάση της ταξικής πάλης, σε εθνική και διεθνή κλίµακα. Αυ-
τή η πάλη, στις συνθήκες της συντριπτικής κυριαρχίας των καπιταλιστικών 
σχέσεων στην παγκόσµια αρένα, πρέπει αναπόφευκτα να οδηγήσει σε εκρή-
ξεις, δηλαδή σε εµφύλιους πολέµους στο εσωτερικό και σε επαναστατικούς 
πολέµους στο εξωτερικό. Σ΄ αυτό βρίσκεται ο διαρκής χαρακτήρας της σο-
σιαλιστικής επανάστασης σαν τέτοιας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για 
µια καθυστερηµένη χώρα, που µόλις χτες πραγµατοποίησε τη δηµοκρατική 
της επανάσταση, ή για µια παλιά καπιταλιστική χώρα, που έχει ήδη πίσω 
της µια µακρόχρονη εποχή δηµοκρατίας και κοινοβουλευτισµού».22 

Τα πράγµατα ήταν ήδη ξεκάθαρα την εποχή του Μαρξ: 

«Με την εκµετάλλευση της παγκόσµιας αγοράς, η αστική τάξη διαµόρφωσε 
κοσµοπολίτικα την παραγωγή και την κατανάλωση όλων των χωρών. Προς 
µεγάλη λύπη των αντιδραστικών, αφαίρεσε το εθνικό έδαφος κάτω από τα 
πόδια της βιοµηχανίας. Εκµηδενίστηκαν κι εξακολουθούν ακόµα καθηµερι-
νά να εκµηδενίζονται οι παµπάλαιες εθνικές βιοµηχανίες. Εκτοπίζονται από 
νέες βιοµηχανίες που η εισαγωγή τους γίνεται ζωτικό ζήτηµα για όλα τα πο-
λιτισµένα έθνη, από βιοµηχανίες που δεν επεξεργάζονται πια ντόπιες πρώ-
τες ύλες, αλλά πρώτες ύλες που βρίσκονται στις πιο αποµακρυσµένες ζώνες 
και που τα προϊόντα τους δεν καταναλώνονται µονάχα στην ίδια τη χώρα, 
αλλά ταυτόχρονα σε όλα τα µέρη τον κόσµου. Στη θέση των παλιών ανα-
γκών, που ικανοποιούνταν από τα εθνικά προϊόντα, µπαίνουν καινούργιες 
ανάγκες που για να ικανοποιηθούν απαιτούν προϊόντα των πιο αποµακρυ-
σµένων χωρών και κλιµάτων. Στη θέση της παλιάς τοπικής και εθνικής αυ-
τάρκειας και αποκλειστικότητας, µπαίνει µια ολόπλευρη συναλλαγή, µια ο-
λόπλευρη αλληλεξάρτηση των εθνών. Κι αυτό που γίνεται στην υλική παρα-
γωγή γίνεται και στην πνευµατική παραγωγή. Τα πνευµατικά προϊόντα των 
µεµονωµένων εθνών γίνονται κοινό χτήµα. Η εθνική µονοµέρεια και ο ε-
θνικός περιορισµός γίνονται όλο και πιο αδύνατα και από τις πολλές εθνι-
κές και τoπικές φιλολογίες διαµορφώνεται µια παγκόσµια φιλολογία. Με τη 
γρήγορη βελτίωση όλων των εργαλείων παραγωγής, µε την απεριόριστη δι-
ευκόλυνση».23 

Όπως γράφει ο Μαρξ: « Ο κοµµουνισµός δεν είναι για µας µια κατάσταση πραγ-
µάτων που πρέπει να εγκαθιδρυθεί, ένα ιδεώδες που σ' αυτό θα πρέπει να προ-

                                                 
22 Λ. Τρότσκι, «Η ∆ιαρκής Επανάσταση», επίλογος, § 9.  
23 Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς, «Το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο».  
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σαρµοστεί η πραγµατικότητα. Ονοµάζουµε κοµµουνισµό την πραγµατική κίνη-
ση που καταργεί τη σηµερινή κατάσταση πραγµάτων».24 

Από πού ακριβώς ξεκινά η σηµερινή πραγµατική κίνηση; Ποιο είναι το αφετηριακό 
της σηµείο; «Η θεωρία των κοµµουνιστών µπορεί να συνοψιστεί στην εξής πρόταση: 
κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας».25 Από αυτό το αφετηριακό σηµείο η πάλη των 
κοµµουνιστών και της εργατικής τάξης οδηγεί σε µια διαλεκτική, σε µια πραγµατική 
κίνηση που καταργώντας το σηµερινό status quo, δηµιουργεί στην εξελικτική πορεία 
της τη νέα κοινωνία. Αλλά σ’ αυτή την πραγµατική κίνηση η ανθρωπότητα έχει πάρει 
τα πράγµατα στα χέρια της αντί αυτά να διαµορφώνονται από τη λογική του κεφα-
λαίου που εµφανίζεται εξωτερική και ξένη προς τους ανθρώπους, σαν Πράγµα και όχι 
σαν Σχέση.  

Η παρανόηση του κοµµουνισµού ως µιας ουτοπίας, µιας «µεγάλης αφήγησης» ή µιας 
«ιδεολογίας» γέννησε τα µεγαλύτερα παράδοξα στην ιστορία καθώς επίσης και την 
τρέχουσα µικροαστική απογοήτευση µε τον κοµµουνισµό και το εργατικό κίνηµα. Η 
«πραγµατική κίνηση που καταργεί τη σηµερινή κατάσταση πραγµάτων» είναι µια εξέλι-
ξη, που εγγράφεται στην ιστορία (που έχει την ιστορική της βαρύτητα, δηλαδή) και 
παρακολουθεί τις νοµοτέλειες του καπιταλισµού προς την κατάργησή του και την α-
ντικατάστασή του από την κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας. Ο κοµµουνισµός δεν 
είναι καν ένα «ιδεώδες», πολύ περισσότερο δεν είναι «ένα ιδεώδες που σ' αυτό θα 
πρέπει να προσαρµοστεί η πραγµατικότητα», αλλά είναι κίνηση, εξέλιξη µέσα από α-
ντιφατικές µορφές και τύπους, είναι η ίδια η κίνηση της πραγµατικότητας στο σύνολό 
της, δηλαδή τελικά το ίδιο το επαναστατικό προτσές. 

Ο Μαρξ θα γράψει στη «Γερµανική Ιδεολογία» ότι η ιδεολογία δεν έχει ιστορία. 
Πραγµατικά, αν η ιδεολογία δεν εγγραφεί στην ιστορία, αν δεν τη διαµορφώσει, τότε 
είναι αδιάφορη και περιττή. Η ιστορία των ιδεών δεν είναι αυτόνοµη και έτσι η ιδεο-
λογία δεν έχει µια αυτόνοµη ιστορία, αλλά µόνο την ιστορία εκείνων των πρακτικών 
δράσεων που συνδέονται µαζί της και την καθορίζουν. Ο κοµµουνισµός είναι η αντι-
κατάσταση µιας ιστορίας από µια άλλη, είναι –όπως έγραφε ο Μαρξ – το τέλος της 
προϊστορίας της ανθρωπότητας και η απαρχή της πραγµατικής της ιστορίας: Ενώ ό-
λες οι ταξικές κοινωνίες συνέβαλλαν αρχικά στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-
µεων κι’ εποµένως του πολιτισµού, η ανάπτυξη αυτή ήταν σχετική, και γρήγορα ανα-
κόπηκε από το φρένο των παραγωγικών σχέσεων. Η πραγµατική ιστορία της ανθρω-
πότητας και ο πραγµατικός ανθρώπινος πολιτισµός δεν µπορούν να καθορίζονται από 
τέτοιες σχετικότητες. Κανένας πολιτισµός δεν είναι πραγµατικά ανθρώπινος πολιτι-
σµός από τη στιγµή που υποτάσσει τον άνθρωπο στα πράγµατα και πραγµατο-ποιεί 
τις ανθρώπινες σχέσεις (τις ταξικές σχέσεις) αντί να τις καταργεί και να φέρνει στο 
προσκήνιο νέες σχέσεις (συνεργασίας).  

Ο κοµµουνισµός σαν όραµα της εργατικής τάξης, από-σχετικοποιεί την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου πολιτισµού και των ανθρώπινων δυνατοτήτων, αλλά δεν παύει να είναι 
κίνηση, που βρίσκεται σε αντίθεση µε τη σηµερινή κατάσταση στη βάση των συµφε-
ρόντων της εργατικής τάξης, που είναι η κατάργηση των τάξεων γενικά, και εποµέ-
νως της ταξικής κυριαρχίας. Αυτό το όραµα δεν µπορεί να επιβληθεί στην πραγµατι-
κότητα αλλά πρέπει να προκύψει απ’ αυτή στη βάση της κίνησής της που συµπερι-

                                                 
24 Κ. Μαρξ, «Η Γερµανική Ιδεολογία».  
25 Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς, «Το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο».  
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λαµβάνει την επαναστατική πράξη της εργατικής τάξης. Τα µέσα αυτής της κίνησης ο 
Μαρξ τα είδε στη δράση της Παρισινής Κοµµούνας κι’ εµείς τα βλέπουµε εµπλουτι-
σµένα και επεξεργασµένα παραπέρα στην εµπειρία της Οχτωβριανής επανάστασης. Ο 
Τρότσκι είδε παραπέρα τις ειδικές αποτυχίες της Οχτωβριανής επανάστασης και του 
γραφειοκρατικού της εκφυλισµού στην αποµόνωση της ΕΣΣ∆, το χαµηλό επίπεδο 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, την κόπωση της εργατικής τάξης από τον Α’ 
παγκόσµιο και τον εµφύλιο πόλεµο, την αποτυχία της Γερµανικής, της Κινέζικης και 
της Ισπανικής Επανάστασης, την άνοδο του σταλινισµού σαν συνέπεια αυτών των 
ιστορικών δεδοµένων.  

Αυτή η ιστορική εµπειρία µε τη σειρά της δεν ήταν παρά κίνηση που καταργούσε την 
υπάρχουσα τάξη πραγµάτων αλλά δεν παρήγαγε γραµµικά και απευθείας τον κοµµουνι-
σµό, αλλά τον εκφυλισµό της επανάστασης. Η κίνηση αυτή ήταν ελλιπής εφόσον δεν 
πήρε τις διαστάσεις της παγκόσµιας διαρκούς επανάστασης που αποτελεί και την 
πραγµατική κίνηση που παράγει το «ιδεώδες» του κοµµουνισµού –εκείνη την κίνηση 
που είναι συµβατή µε τον ίδιο τον κοµµουνισµό.  

Χωρίς να υπάρχει αναφορά σ’ ένα «όραµα», η αστική και µικροαστική «ιδεολογία» 
φαντάζεται πως η εποχή των µεγάλων αφηγήσεων έχει περάσει, πως χρειαζόµαστε 
µια νέα αφήγηση που να είναι σε θέση να κινητοποιήσει τις µάζες. Αλλά οι αφηγή-
σεις αφορούν ανθρώπους και ο «άνθρωπος» πέρα από το ν’ αποτελεί µια συµπύκνω-
ση των παραγωγικών σχέσεων, αποτελεί και µια µήτρα από την οποία παράγεται η 
«πραγµατική κίνηση που καταργεί τη σηµερινή κατάσταση πραγµάτων». Το  «όραµα» 
δεν µπορεί να µην έχει ταξικό προσδιορισµό, δεν µπορεί να µην έχει ιστορικό υπο-
κείµενο. Το υποκείµενο διαµορφώνεται κι’ αυτό µέσα στην «πραγµατική κίνηση» για 
την οποία γράφει ο Μαρξ, και είναι το «ιστορικό προλεταριάτο», το προλεταριάτο 
που έχει κατανοήσει τη λογική της ιστορίας του, έχει συνθέσει τις ιστορικές εµπειρίες 
και αναπτύσσει την επαναστατική πράξη. 

Η εξάντληση των µεγάλων αφηγήσεων (και ο κοµµουνισµός µόνο στρεβλωµένα και 
ενάντια στον Μαρξ µπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια) δεν είναι µια εξάντληση της ιδεο-
λογίας. Οι αφηγήσεις προκύπτουν κι’ αυτές από τη διαλεκτική της ιστορίας, δηλαδή 
τη διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων και των παραγωγικών δυνάµεων. Είναι η 
«πραγµατική κίνηση που καταργεί τη σηµερινή κατάσταση πραγµάτων» σαν επαναστα-
τική πράξη αυτή που ανοίγει τον δρόµο στην ίδια την ιδεολογία. Ο Μαρξ, ο Λένιν, ο 
Τρότσκι υπήρξαν προϊόντα της εποχής τους και συνέθεσαν την ιστορική εµπειρία µε 
απαράµιλλο τρόπο, όχι για να δηµιουργήσουν µια αφήγηση αλλά για να δώσουν µια 
πρακτική προοπτική στους επαναστατικούς αγώνες της εργατικής τάξης, δηλαδή για 
να διαµορφώσουν ένα πρόγραµµα. 

Ο Λένιν διαµόρφωσε τη θεωρία του κόµµατος και της οικοδόµησης του πρώτου ερ-
γατικού κράτους. Ο Τρότσκι ανέπτυξε τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης και του 
γραφειοκρατικού εκφυλισµού της ΕΣΣ∆ µαζί µε το Μεταβατικό Πρόγραµµα διεκδι-
κήσεων και πάλης της εργατικής τάξης. Ο ίδιος ο µαρξισµός είναι η πολιτική οικονο-
µία του «Κεφαλαίου», η υλιστική διαλεκτική και η εφαρµογή της στα προβλήµατα 
της ιστορίας. Ο σύγχρονος µαρξισµός, στη βάση της ανάπτυξής του από τον Λένιν 
και τον Τρότσκι, αποτελεί ένα επιστηµονικό πρόγραµµα για την απελευθέρωση της 
εργατικής τάξης και όχι ένα όραµα ή µια αφήγηση. ∆εν είναι η απελευθέρωση της 
εργατικής τάξης ένα µεγάλο όραµα; Με µια ορισµένη έννοια, ασφαλώς είναι, αλλά τα 
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οράµατα ορίζονται πάντοτε σχετικά, δηλαδή σε σχέση µε την εποχή τους και ειδικά 
τη διάταξη ανάµεσα στις παραγωγικές σχέσεις και τις παραγωγικές δυνάµεις. 
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Β. Ξανά για το ζήτηµα του Ενιαίου Μετώπου 
 
 
Ι. Σεχταρισµός και επαναστατικός µαρξισµός 
 
Όπως έχουµε πει26, η συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου περνά µέσα από δυο δρό-
µους. Ο ένας δρόµος είναι η κοινή πάλη µε τις οργανώσεις της εργατικής τάξης πάνω 
σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Ο δεύτερος δρόµος είναι η προγραµµατική συµφωνία σε 
κεντρικό επίπεδο. Οι δυο δρόµοι είναι αλληλένδετοι, και ο ένας δεν αποκλείει τον 
άλλο. Η κοινή δράση σηµαίνει ότι οι κοµµουνιστές δεν έχουν διαφορετικά συµφέρο-
ντα από την εργατική τάξη και τις οργανώσεις της, ενώ η προγραµµατική συµφωνία 
είναι η αναγκαία µέθοδος για την εκπαίδευση των µαζών στο επαναστατικό πρό-
γραµµα, ειδικά σε µια εποχή που οι οξύτατες αντιφάσεις και η κρίση του καπιταλι-
σµού δεν έχουν ακόµη ριζοσπαστικοποιήσει την εργατική τάξη.  
 
Η όξυνση της κρίσης του καπιταλισµού έχει αντικειµενικά ωθήσει τις µαζικές εργατι-
κές οργανώσεις σε µια κεντριστική πολιτική. Το ΚΚΕ καταγγέλλει και ασκεί κριτική 
χωρίς να προτείνει τίποτε συγκεκριµένο πέρα από την ταξική ενότητα της εργατικής 
τάξης. Πως επιτυγχάνεται η ταξική ενότητα, που αποτελεί ζητούµενο και όχι ταχτικό 
στόχο; Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει µερική διαγραφή του χρέους παίρνοντας έτσι µια µεσο-
βέζικη στάση απέναντι στο ζήτηµα του χρέους. Ορισµένοι δηµοσιογράφοι παίρνουν 
άλλη θέση στις αστικές εφηµερίδες που εργάζονται και άλλες θέσεις έξω απ’ αυτές 
αγωνιζόµενοι να πείσουν πως ακόµη κι’ ο Λένιν µιλούσε για συµβιβασµούς.27 Και µε 
«συµβιβασµούς» εννοούν την αναδιαπραγµάτευση του χρέους, ακόµη και την προ-
σφυγή σε διεθνείς εταιρείες “κύρους” όπως η CADTM.28 
 
Κάθε αίτηµα και κάθε σύνθηµα πρέπει να κρίνεται από µια και µόνο σκοπιά: Πόσο 
βοηθά στην κινητοποίηση των µαζών, πόσο ανεβάζει το επίπεδο της συνείδησής 
τους, πόσο τις κάνει πρόθυµες ν’ αγωνιστούν πάνω σε µια πολιτική βάση και να ξε-

                                                 
26 Βλ. «Η πολιτική και το πρόγραµµα του Ενιαίου Μετώπου σήµερα», ∆εκέµβριος 2010. 
27 Π. Παπακωνσταντίνου, «Ο Μίκης, η κρίση και η δηµοκρατία», Καθηµερινή 4/12/2010. Επίσης «Α-
ναδιαπραγµάτευση του χρέους», Επίκαιρα 8/4/2010, καθώς και «Οι συµβουλές του Λένιν και η κρίση 
του 2010», Πριν 25/4/2010. 
28 Π. Παπακωνσταντίνου, «Να ανοίξει ο φάκελος του δηµοσίου χρέους», Αριστερό Βήµα 29/11/2010. 
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περάσουν τις συντηρητικές, τις κεντριστικές και τις ρεφορµιστικές ηγεσίες. Η µερική 
ή η ολική διαγραφή του χρέους, η αναδιαπραγµάτευση του χρέους και το άνοιγµα 
των βιβλίων, η απαίτηση να µάθει η εργατική τάξη τι είναι το χρέος προτού αποφασί-
σει τι θα κάνει µ’ αυτό –να ποια είναι η πραγµατικά αριστερή πολιτική πάνω στο ζή-
τηµα. Η πολιτική αυτή δεν αποσκοπεί στο να δώσει στην αστική τάξη τις καλύτερες 
δυνατές τεχνικές συµβουλές για το πώς ν’ “ απαλλαγεί” απ’ το χρέος (απ’ το οποίο η 
ίδια ωφελείται πολλαπλά) αλλά αποσκοπεί στο να δώσει στην εργατική τάξη την κα-
λύτερη ευκαιρία προκειµένου να οργανωθεί και ν’ ανεβάσει το επίπεδο της συνειδη-
τότητάς της. 
 
Ορισµένοι λένε «Κάτω η Κυβέρνηση». Ωραία. Και µε τι θα την αντικαταστήσουµε; 
Με µια κυβέρνηση εργατών και των συµµάχων τους. Που είναι οι προοπτικές µιας 
τέτοιας κυβέρνησης; Υπάρχουν σήµερα οι εµβρυακές µορφές από την οποία θα προ-
κύψει; Έχει η εργατική τάξη τη στοιχειώδη ενότητα και την εµβρυακή οργάνωση που 
να έχει αντιπαρατεθεί σε πολιτικό επίπεδο µε την υπάρχουσα αστική κυβέρνηση ή τις 
αστικές «οικουµενικές» κυβερνήσεις εθνικής δήθεν σωτηρίας που προοιωνίζονται;  
 
Ορισµένοι άλλοι λένε να χτίσουµε το επαναστατικό κόµµα χωρίς να έχουν ιδέα για τι 
πράγµα µιλάνε. Από την επέλαση του θατσερικού και ρηγκανικού νεοφιλελευθερι-
σµού στα µέσα της δεκαετίας του ’80 και την κατάρρευση της ΕΣΣ∆,  εργατική τάξη 
βρίσκεται σε µια περίοδο υποχώρησης και ήττας που γίνεται πιο φανερή µε τα σηµε-
ρινά αποτελέσµατα της κρίσης του 2008. Στην Ελλάδα τα συνθήµατα και οι προσπά-
θειες για να χτίσουµε το επαναστατικό κόµµα της εργατικής τάξης δεν έλειψαν µετά 
το ’73 κι’ ακόµη πιο πριν, τη δεκαετία του ’60. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει ν’ αξιο-
λογηθούν και να καταλήξουµε ότι είχαν σαν αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση και 
την πολυδιάσπαση όλων ανεξαίρετα των φορέων που ευαγγελίζονταν το επαναστατι-
κό κόµµα (έξω και πέρα από τις µάζες, χωρίς σύνδεση µε τα άµεσα καθήκοντα, σε-
χταριστικά και µεσσιανικά χωρίς επαφή µε τις ανάγκες της εργατικής τάξης). Αυτές 
οι προσπάθειες ιστορικά απέτυχαν. Σήµερα έχουµε το εγχείρηµα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
κι’ επίσης τις διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να τρέφουµε αυταπάτες, τέτοιες προ-
σπάθειες είναι αξιόλογες κι’ αποµένει να κριθούν, αλλά απαιτούν επίσης τη συµµετο-
χή µεγάλου µέρους της επαναστατικής αριστεράς. 
 

Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
 

«Στους πρώτους µήνες του 1917,το Μπολσεβίκικο Κόµµα αντιπροσώπευε 
πολύ πιο σηµαντικές δυνάµεις, απ’ ότι το Εργατικό Κόµµα τώρα. Εν τούτοις 
το Μπολσεβίκικο Κόµµα διατηρούσε στενές σχέσεις µε την αριστερή πτέρυ-
γα των Μενσεβίκων κι ανάλογα µε την περίπτωση, κατέβαζε ακόµα και κοι-
νά ψηφοδέλτια µε τους Αριστερούς Μενσεβίκους (οµάδα Λάριν) στις δηµο-
τικές εκλογές της Πετρούπολης. Ταυτόχρονα, παρέµενα -σε συµφωνία µε το 
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Λένιν- στην οργάνωση των ∆ιεθνιστών για να τους φέρω σαν σύνολο προς 
τη συγχώνευση µε το Μπολσεβίκικο Κόµµα. Τον Ιούλη του 1917 συγκλήθη-
κε ένα ενωτικό συνέδριο. Τον Απρίλη, ο Λένιν µίλησε στη Μενσεβίκικη συν-
διάσκεψη. Στο ενωτικό συνέδριο του Ιούλη, ένας αντιπρόσωπος της αριστε-
ρής πτέρυγας της Μενσεβίκικης συνδιάσκεψης έκανε ένα συγχαρητήριο λό-
γο, κ.λπ. Η Μπολσεβίκικη αδιαλλαξία είναι αδιάσπαστα δεµένη µε την κα-
τανόηση του πραγµατικού προτσές στις εργατικές οργανώσεις, µε την ικανό-
τητα επηρεασµού αυτού του προτσές, µε την ευελιξία στο χειρισµό των οµα-
δοποιήσεων, ακόµα κι ατόµων. Αντίθετα, κάθε σεχταριστής θέλει νάχει το 
δικό του εργατικό κίνηµα. Πιστεύει πως µε την επανάληψη µαγικών τσιτά-
των µπορεί να εξαναγκάσει µια ολόκληρη τάξη να συσπειρωθεί γύρω του. 
Αλλά στο τέλος, αντί να µαζέψει το προλεταριάτο γύρω του καταλήγει στον 
εκφυλισµό και στη διάλυση της ίδιας του της µικρής σέχτας».29 

 

Το κρίσιµο ζήτηµα δεν είναι η αφηρηµένη «ιδεολογική καθαρότητα». Αυτή δεν δια-
κυβεύεται τόσο πολύ από τη συµµετοχή σ’ ένα ρεφορµιστικό ή κεντριστικό κόµµα 
αλλά από το τι κάνεις µ’ αυτή τη συµµετοχή. Και στη σηµερινή εποχή το ζητούµενο 
είναι οι επαναστατικές δυνάµεις ν’ αποκτήσουν επιρροή και να διευρυνθούν αριθµη-
τικά.  

 

«Το ζήτηµα του Συµβουλίου Ειρήνης έχει µια κάποια οµοιότητα µε το ζήτη-
µα του Λαϊκού Μετώπου. Στη Γαλλία, για παράδειγµα, λέµε στους εργάτες 
πως ξέρουµε πως το Λαϊκό Μέτωπο είναι εντελώς εσφαλµένο. Αφού όµως 
οι εργάτες το υποστηρίζουν, τους λέµε πως θέλουµε να συνεργαστούµε πιστά 
µε τις οργανώσεις της εργατικής τάξης, το Κ.Κ και το Σ.Κ, αλλά σε καµία 
απολύτως περίπτωση δεν θέλουµε να 
χουµε έστω και την παραµικρή σχέση µε τους αστούς συνεταίρους του Λαϊ-
κού Μετώπου. ∆εν φωνάζουµε: “ Κάτω το Λαϊκό Μέτωπο”, προς το παρόν, 
γιατί δεν έχουµε ακόµα τίποτα να βάλουµε στην θέση του. Με τον ίδιο τρό-
πο, δεν µπορούµε να γυρίσουµε την πλάτη µας στα Συµβούλια Ειρήνης και 
να πούµε “Κάτω τα Συµβούλια Ειρήνης” γιατί δεν υπάρχει ακόµα κανένα 
επαναστατικό κόµµα που να δίνει µια ξεκάθαρη καθοδήγηση στο ζήτηµα 
του πολέµου και της ειρήνης. Αναλογικά υπάρχει αυτή η θεµελιακή διαφο-
ρά. Το ένα είναι ζήτηµα της κρατικής εξουσίας σ’ επαναστατική κατάσταση. 
Το άλλο είναι ζήτηµα χρησιµοποίησης επιτροπών που υπάρχουν, για όσο 
διάστηµα υποστηρίζονται απ’ τις µαζικές εργατικές οργανώσεις. Είναι συ-
νεπώς αναγκαίο να στείλουµε αντιπροσώπους στα Συµβούλια Ειρήνης, ό-
που βέβαια µπορούµε και να κατευθύνουµε απ’ την αρχή τις επιθέσεις µας 
εναντίον µερικών απ’ τους αστούς συνεταίρους (πράγµα που θα εξαρτηθεί 
απ’ τις αντιδράσεις των εργατών στην προπαγάνδα µας). Είναι φυσικά τε-
λείως κατανοητό πως το πρώτο καθήκον των επαναστατών σε κάθε µαζική 
οργάνωση είναι ν’ απαιτούν να ελέγχεται δηµοκρατικά απ’ τους εργάτες. 
Αυτή η αγκιτάτσια θα µας δώσει την πρώτη ευκαιρία για να επιτεθούµε ενά-
ντια στις ιδιωτικές προσκλήσεις, που γίνονται απ’ τους γραφειοκράτες του 
Κ.Κ. στους δήθεν προοδευτικούς αστούς. Επιτιθέµενοι στους αστούς πατσι-
φιστές ηγέτες και στη συνέχεια στη συµµετοχή όλων των αστικών στοιχείων, 

                                                 
29 Λ.Τρότσκι, «Ένα καρκίνωµα στο Εργατικό Κόµµα. Προς την Εθνική Επιτροπή Εργατικού Κόµµα-
τος των ΗΠΑ», 12/8/1935. 
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θα καταλήξουµε στη σύγκρουση µε την πολιτική ταξικής συνεργασίας των 
γραφειοκρατών του Ε.Κ. και του Κ.Κ».30 

 

Το κρίσιµο για τους µαρξιστές είναι τα συνθήµατά τους να δίνουν µια πραγµατική 
και υπαρκτή προοπτική. Να συνοψίζουν την ιστορική εµπειρία και να υψώνονται πά-
νω απόν τρέχουσα συνείδηση της εργατικής τάξης αλλά να µην πετάνε στον ουρανό.  

 

«Το γεγονός πως ο Λένιν δε φοβήθηκε να σπάσει απ’ τον Πλεχάνωφ το 
1905 και να µείνει µια µικρή και αποµονωµένη οµάδα, δεν έχει καµιά βα-
ρύτητα, γιατί ο ίδιος ο Λένιν παρέµεινε µέσα στη Σοσιαλδηµοκρατία ως το 
1912 και στα 1920 εισηγήθηκε την προσχώρηση του Βρετανικού Κ.Κ. στο 
Ε.Κ. Ενώ είναι αναγκαίο για το επαναστατικό κόµµα να διατηρεί την ανε-
ξαρτησία του κάθε στιγµή, µια επαναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων συ-
ντρόφων δεν είναι επαναστατικό κόµµα και προς το παρόν µπορεί να δου-
λέψει αποτελεσµατικά αντιτιθέµενη στους σοσιαλπατριώτες µέσα στα µαζι-
κά κόµµατα. Απ’ την άποψη της αυξανόµενης οξύτητας της διεθνούς κατά-
στασης είναι απόλυτα ουσιαστικό να βρίσκεται µέσα στις µαζικές οργανώ-
σεις, αφού υπάρχει η δυνατότητα να κάνει επαναστατική δουλειά µέσα τους. 
Κάθε είδους σεχταριστική, στείρα και φορµαλιστική ερµηνεία του Μαρξι-
σµού στη σηµερινή κατάσταση θα υποτιµούσε ακόµα και τη νοηµοσύνη ενός 
δεκάχρονου παιδιού».31 

 

Είναι αναγκαίο να µην ξεχνάµε τα µαθήµατα του Τρότσκι πριν την ίδρυση της 4ης 
∆ιεθνούς: «Ενώ είναι αναγκαίο για το επαναστατικό κόµµα να διατηρεί την ανεξαρτη-
σία του κάθε στιγµή, µια επαναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων συντρόφων δεν είναι 
επαναστατικό κόµµα». Το επαναστατικό κόµµα δεν µπορεί να είναι µια µικρή οµά-
δα κι’ αυτό οι σεχταριστές όλων των ειδών τείνουν πολύ συχνά να το ξεχνούν. Αν 
οι µαρξιστές δεν βρίσκονται µέσα στις µαζικές οργανώσεις, αν δεν δίνουν καθηµερι-
νά τον αγώνα και δεν προσπαθούν να κερδίσουν την εργατική τάξη µε όλα τα µέσα, 
τότε η «επαναστατική καθαρότητα» δεν έχει την παραµικρή αξία γιατί είναι µια υπό-
θεση ατόµων ή µιας µικρής οµάδας αλλά όχι ενός επαναστατικού κόµµατος. Αλλά 
αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι σεχταριστές, η εργατική τάξη το καταλαβαίνει πολύ 
καλά. Σε µια εποχή κρίσης και µετά από περιόδους ήττας δεν πρόκειται σε καµιά πε-
ρίπτωση να δώσει την υποστήριξή της άγνωστα κόµµατα χωρίς ιστορική παρουσία, 
και οπωσδήποτε όχι στην κάθε µικροαστική οµάδα που φαντάζεται πως κατέχει την 
απόλυτη αλήθεια του επαναστατικού µαρξισµού, του «µαρξισµού – λενινισµού» κ.ά.  

 

Με την κατάλληλη πολιτική και τα κατάλληλα συνθήµατα, οι επαναστατικές οργα-
νώσεις µπορούν να ισχυροποιηθούν : 

 

«Η πείρα του Βελγικού και του Γαλλικού τµήµατος δείχνει, συµπερασµατι-
κά, τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν µέσα στις µαζικές ρεφορµιστι-
κές οργανώσεις. Εκτός βέβαια αν δεχτούµε πως δε µπορούµε να παίζουµε 

                                                 
30 Λ. Τρότσκι, «Συνέντευξη µε τον Κόλλινς», καλοκαίρι του 1936. 
31 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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κανένα ρόλο επαναστατικής σηµασίας στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανί-
ας».32 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η πολιτική ανεξαρτησία και η ιδεολογική σταθερότητα 
µιας οργάνωσης είναι απαραίτητες αν θέλει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των εργα-
ζοµένων.  

 

«Η λενινιστική ταχτική του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου κι η πολιτική συ-
ναδέλφωσης µε τους ρεφορµιστές, αλληλοαποκλείονται. Συγκυριακές πρα-
χτικές συµφωνίες πάλης µε µαζικές οργανώσεις που καθοδηγούνται ακόµα 
κι απ’ τους χειρότερους ρεφορµιστές είναι αναπόφευκτες και υποχρεωτικές 
για ένα επαναστατικό κόµµα. Μακρόχρονες πολιτικές συµφωνίες µε τους 
ρεφορµιστές ηγέτες χωρίς ένα καθορισµένο πρόγραµµα, χωρίς συγκεκριµέ-
νες υποχρεώσεις, χωρίς τη συµµετοχή των µαζών σε αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις, αποτελούν το χειρότερο τύπο οππορτουνισµού».33 

 

Οφείλουµε σήµερα να ρωτήσουµε που είναι το καθορισµένο πρόγραµµα, 
που είναι οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις, που είναι η συµµετοχή των µαζών σε αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις και ποιος είναι ο απολογισµός της πολιτικής συνύπαρξης ή 
της πολιτικής συµφωνίας µε τα ρεφορµιστικά κόµµατα; Υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο 
και ποιες είναι οι συνιστώσες αυτού του ισοζυγίου; Ποια είναι τα οφέλη σε µαζικότη-
τα; Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσµατα από συγκυριακές πραχτικές συµφωνίες πά-
λης µε µαζικές οργανώσεις; Αλλά και αντίθετα ποιο είναι το ισοζύγιο όσων δεν ήρ-
θαν σε τέτοιες συµφωνίες και προτίµησαν να µείνουν έξω από διεργασίες και συζη-
τήσεις; Ποια ακριβώς είναι η οργανωτική πρόοδος και πως φαίνονται στα µαζικά κι-
νήµατα; Χωρίς απαντήσεις σε τέτοια ζητήµατα δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η συ-
ζήτηση για το Ενιαίο Μέτωπο ούτε η συζήτηση για την οικοδόµηση του επαναστατι-
κού κόµµατος. 

 

Η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου δεν µπορεί να είναι µια πολιτική αντίθετη µε την 
οικοδόµηση του επαναστατικού κόµµατος. Ίσα – ίσα είναι σήµερα ο µοναδικός τρό-
πος για να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µαζών µε τα πολιτικά του συνθήµατα και το 
πολιτικό του πρόγραµµα. Η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου δεν είναι αντίθετη στον 
στόχο της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός επαναστατικού κόµµατος, και πρέπει ν’ αξιο-
λογηθεί ακριβώς πάνω στη βάση αυτή. Προετοιµάζοντας την 4η ∆ιεθνή ο Τρότσκι 
έγραφε: 

 

“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 
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33 Λ. Τρότσκι, «Θεµελιώδη προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ΑΕΚ», 5/1/1934. 
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and the time of the new revolutionary construction and its consummation 
depend, obviously, upon the general course of the class struggle, the fu-
ture victories and defeats of the proletariat. Marxists, however, are not fa-
talists. 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 agitation 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 prole-
tariat. Without a fused and steeled revolutionary party a socialist revolu-
tion is inconceivable. The conditions are difficult; the obstacles are great; 
the tasks are colossal; but there is no reason whatever to become pessi-
mistic or to lose courage. Despite all the defeats of the proletariat, the po-
sition of the class enemy remains a hopeless one. Capitalism is doomed. 
Only in the socialist revolution is there salvation for mankind”.34 

 

Ακόµη και µετά την ίδρυση της 4ης ∆ιεθνούς ο Τρότσκι θα γράψει : 

 

“ I do not wish to say that we must reconcile ourselves with the impotence 
of our French organization. I believe that with the help of the American 
comrades we can win the PSOP and make a great leap forward. The situa-
tion is ripening and it says to us, “You must utilize this opportunity.” And 
if our comrades turn their backs the situation will change. It is absolutely 
necessary that your American comrades go to Europe again and that they 
do not simply give advice, but together with the International Secretariat 
decide that our section should enter the PSOP. It has some thousands. 
From the point of view of a revolution it is not a big difference, but from 
the point of view of working it is a tremendous difference. With fresh ele-
ments we can make a tremendous leap forward”.35 

 

Αν, στη βάση του προγράµµατος του επαναστατικού µαρξισµού, µπορούν να κερδη-
θούν µαζικές οργανώσεις, όπως είναι τα πρωτοβάθµια σωµατεία ή άλλες πολιτικές 
οργανώσεις της αριστεράς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να µη γίνει κάτι τέτοιο σε µια 
περίοδο στην οποία η οικοδόµηση της 4ης ∆ιεθνούς αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµα-
τα, και ιστορικά δεν έχει κατορθώσει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µαζών παρά 
την πειστικότητα και την σε γενικούς όρους αποδοχή του προγράµµατός της απ’ τις 
µάζες. Σήµερα το ζωτικό καθήκον είναι η µαζικοποίηση των οργανώσεων της 4ης ∆ι-
εθνούς, η αποφασιστική σύνδεσή της µε τις µάζες και η ευρύτερη αγκιτάτσια της για 
το Μεταβατικό Πρόγραµµα και την οικοδόµηση µιας επαναστατικής, σοσιαλιστικής 
προοπτικής στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης του κα-
πιταλισµού. 

 

Όπως γράφει o Τρότσκι στο Μεταβατικό Πρόγραµµα : 

 

                                                 
34 L. Trotsky, “Open Letter for the Fourth International”, Spring 1935. 
35 L. Trotsky, “Fighting against the stream”, April 1939. PSOP: Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, Σο-
σιαλιστικό Κόµµα Εργατών και Αγροτών της Γαλλίας. ∆ηµιουργήθηκε το 1938 µετά από διάσπαση 
του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. 
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«Απ' όλα τα κόµµατα και τις οργανώσεις, που βασίζονται πάνω στους εργά-
τες και τους αγρότες και µιλούν στο όνοµά τους, απαιτούµε να σπάσουν 
τους πολιτικούς τους δεσµούς µε την µπουρζουαζία και να µπούνε στο δρό-
µο της πάλης για µια κυβέρνηση εργατών και αγροτών. Σ' αυτό το δρόµο, 
τους υποσχόµαστε πλήρη υποστήριξη ενάντια στην καπιταλιστική αντίδρα-
ση. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουµε ακούραστα µια ζύµωση γύρω από τις µετα-
βατικές διεκδικήσεις που θα πρέπει κατά τη γνώµη µας, να αποτελούν το 
πρόγραµµα της “Κυβέρνησης Εργατών και Αγροτών”. Είναι δυνατή η δη-
µιουργία µιας τέτοιας κυβέρνησης από τις παραδοσιακές εργατικές οργανώ-
σεις; Η προηγούµενη εµπειρία δείχνει, όπως το έχουµε κιόλας πει, πως κάτι 
τέτοιο είναι τουλάχιστο πάρα πολύ απίθανο. Είναι, ωστόσο, αδύνατο ν’ αρ-
νηθούµε κατηγορηµατικά από τα πριν τη θεωρητική δυνατότητα ότι, κάτω 
οπό την επίδραση ενός συνδυασµού εντελώς εξωτερικών περιστάσεων (πό-
λεµος, ήττα, οικονοµικό κραχ, επαναστατική πίεση των µαζών, κλπ.), τα µι-
κροαστικά κόµµατα, κι εδώ περιλαµβάνονται και οι σταλινικοί, µπορούν να 
πάνε πιο µακριά απ' ότι τα ίδια θέλουν στο δρόµο του σπασίµατος των δε-
σµών τους µε την µπουρζουαζία. Όπως και να 'χει, ένα πράγµα είναι πέρα 
από κάθε αµφιβολία: ακόµα κι αν αυτό το ενδεχόµενο, το πάρα πολύ απί-
θανο, γινόταν µια µέρα κάπου πραγµατικότητα, και µια “ κυβέρνηση εργα-
τών και αγροτών” µε την έννοια που αναφέραµε πιο πάνω, εγκαθιδρυόταν 
στην πραγµατικότητα, αυτή δεν θα αντιπροσώπευε παρά ένα σύντοµο επει-
σόδιο στο δρόµο της αληθινής δικτατορίας του προλεταριάτου».36 

Αυτή η ταχτική αποτελεί την ουσία της πολιτικής που πρέπει να έχει η επαναστατική 
οργάνωση της εργατικής τάξης, όταν είναι ακόµη αριθµητικά αδύναµη για να επη-
ρεάσει αποφασιστικά τις εξελίξεις προς µια “ κυβέρνηση εργατών και αγροτών”, µια 
κυβέρνηση των εργαζοµένων και των συµµάχων τους. Η ιστορική εµπειρία µας δείχνει 
ότι ο σταλινισµός και ο ρεφορµισµός δεν µπορούν ν’ αναγκαστούν να πάνε προς τ’ 
αριστερά κάτω από την πίεση της κρίσης. Τέτοια κόµµατα δεν µπαίνουν εύκολα «στο 
δρόµο του σπασίµατος των δεσµών τους µε την µπουρζουαζία» και προτιµούν την ά-
µεση συνεργασία µαζί της (όπως έµµεσα το ’74 και άµεσα το ’89) παρά τον δρόµο 
της επαναστατικής ρήξης. Από την καταγγελία αυτών των πρακτικών η επαναστατική 
οργάνωση µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη στο να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µα-
ζών, να µαζικοποιήσει τις τάξεις της και να τεθεί µπροστά σ’ ορισµένους κρίσιµους 
εργατικούς αγώνες. Αλλά η καταγγελία αυτή πρέπει να γίνει σε µαζικά ακροατήρια, 
σ’ ολόκληρη την εργατική τάξη για να έχει επιτυχία.  

                                                 
36 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 
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Η στρατηγική, η ταχτική, η πολιτι-
κή της επαναστατικής οργάνωσης, τα συνθήµατά της, οι συγκεκριµένες µορφές που 
παίρνει η πάλη της καθοδηγούνται από ένα και µοναδικό στόχο:  

«Κάθε µεταβατική διεκδίκηση, εποµένως, πρέπει να οδηγεί σ' ένα και το ί-
διο πάντα πολιτικό συµπέρασµα: οι εργάτες πρέπει να σπάσουν τους δε-
σµούς τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας µε στόχο 
να ενωθούν µε τους αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξουσία».37 

Αν ο στόχος αυτός δεν µετατραπεί στη λυδία λίθο και το αλάνθαστο κριτήριο 
σύµφωνα µε το οποίο κρίνονται όλα τα πολιτικά ζητήµατα, όλα τα προγράµµα-
τα, όλα τα συνθήµατα, όλες οι πραχτικές, η επαναστατική οργάνωση δεν θα έχει 
καµιά πιθανότητα να πείσει τις µάζες. Η επαναστατική οργάνωση απορρίπτει 
τον ρεφορµισµό, αλλά στον ίδιο βαθµό απορρίπτει και τον σεχταρισµό. Την ε-
ποχή του Τρότσκι ο σεχταρισµός εκδηλωνόταν µε την άρνηση ορισµένων δυ-
νάµεων µε αναφορά στην 4η ∆ιεθνή να δουλέψουν στα ρεφορµιστικά συνδικά-
τα, «παραµένουν αδιάφοροι σε ότι αφορά την εσωτερική σύγκρουση που διεξάγε-
ται στις ρεφορµιστικές οργανώσεις», «προτείνουν να γυρίσουν την πλάτη στα 
«παλιά» συνδικάτα, σε δεκάδες, δηλ., εκατοµµύρια οργανωµένους εργάτες», και 
τελικά «αρνούνται να εγκαθιδρύσουν µια οποιαδήποτε διάκριση ανάµεσα στην 
αστική δηµοκρατία και το φασισµό»38. 

«Οι στείροι αυτοί πολιτικοί, γενικά δεν έχουν ανάγκη από µια γέφυρα µε τη 
µορφή των µεταβατικών διεκδικήσεων, αφού δεν είναι καθόλου διατεθειµέ-
νοι να περάσουν στην απέναντι όχθη. Αλλά χαζεύουν στο ίδιο πάντα µέρος, 
ικανοποιηµένοι µε την επανάληψη των ίδιων ισχνών αφαιρέσεων. Τα πολι-
τικά γεγονότα είναι γι' αυτούς µια ευκαιρία για σχόλια, αλλά όχι για δράση. 
Καθώς οι σεχταριστές, όπως γενικά κάθε είδους κοµφουζιονιστές και θαυ-
µατοποιοί, τρώνε σε κάθε τους βήµα κατακεφαλιές από µέρους της πραγµα-
τικότητας, ζούνε σε µια κατάσταση διαρκούς απόγνωσης, κατηγορώντας 
ασταµάτητα το «καθεστώς» και τις «µέθοδες», βουτηγµένοι µόνιµα µέχρι το 
λαιµό στις µικροµηχανορραφίες. Στους δικούς τους κύκλους επιβάλλουν 
συνήθως ένα καθεστώς δεσποτισµού. Η πολιτική κατάπτωση του σεχταρι-
σµού χρησιµεύει στο να συµπληρώνει, σαν σκιά, την κατάπτωση του οππορ-
τουνισµού χωρίς να ανοίγει επαναστατικές προοπτικές. Στην πολιτική πρά-
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ξη, οι σεχταριστές ενώνονται µε τους οπορτουνιστές, ιδιαίτερα µε τους κε-
ντριστές, κάθε στιγµή στην πάλη ενάντια στο µαρξισµό. 

» Οι περισσότερες σεχταριστικές οµάδες και κλίκες που συµπτωµατικά τρέ-
φονται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι της Τέταρτης ∆ιεθνούς, 
έχουν µια «ανεξάρτητη» οργανωτική ύπαρξη, µε µεγάλες αξιώσεις, αλλά 
χωρίς την παραµικρή δυνατότητα επιτυχίας. Οι Μπολσεβίκοι-Λενινιστές δεν 
πρέπει να σπαταλούν το χρόνο τους, ήρεµα αφήνουν αυτές τις οµάδες στη 
δική τους τύχη. Ωστόσο, σεχταριστικές τάσεις υπάρχουν και µέσα στις δικές 
µας γραµµές και εξασκούν µια ολέθρια επίδραση πάνω στη δουλειά ορισµέ-
νων τµηµάτων. Είναι αδύνατο να κάνουµε οποιοδήποτε συµβιβασµό µαζί 
τους, έστω και για µια µόνο µέρα. Μια σωστή πολιτική απέναντι στα συνδι-
κάτα είναι ο απαραίτητος όρος για να ανήκει κανείς στην Τέταρτη ∆ιεθνή. 
Εκείνος που δεν ψάχνει ή δεν βρίσκει το δρόµο του µαζικού κινήµατος, αυ-
τός δεν είναι µαχητής, αλλά ένα νεκρό βάρος για το Κόµµα. Ένα πρόγραµ-
µα δεν διατυπώνεται για το δηµοσιογραφικό γραφείο, ή για τους ηγέτες των 
συζητητικών κλαµπ, αλλά για την επαναστατική δράση εκατοµµυρίων αν-
θρώπων. Το ξεκαθάρισµα των γραµµών της Τέταρτης ∆ιεθνούς από το σε-
χταρισµό και τους αγιάτρευτους σεχταριστές, είναι ο πιο σηµαντικός όρος 
για επαναστατικές επιτυχίες».39 

Το πραγµατικό κίνητρο της επαναστατικής οργάνωσης είναι να ψάχνει τον δρόµο του 
µαζικού κινήµατος της εργατικής τάξης. Όχι τον δρόµο των «κινηµάτων» γενικά, µε 
όλες τις µικροαστικές τους καταβολές και αυταπάτες όπως είναι η αναρχο-αυτονοµία 
και ο γραφειοκρατικός τελεσιγραφισµός των ρεφορµιστών ή των σταλινικών. Έχει, 
ειδικά σήµερα, να κατανοήσουµε την προειδοποίηση του Μεταβατικού Προγράµµα-
τος, και αξίζει να την επαναλάβουµε: 

«Η πολιτική κατάπτωση του σεχταρισµού χρησιµεύει στο να συµπληρώνει, 
σαν σκιά, την κατάπτωση του οππορτουνισµού χωρίς να ανοίγει επαναστα-
τικές προοπτικές. Στην πολιτική πράξη, οι σεχταριστές ενώνονται µε τους 
οπορτουνιστές, ιδιαίτερα µε τους κεντριστές, κάθε στιγµή στην πάλη ενάντια 
στο µαρξισµό». 

Στην πράξη έχουµε την µερική γελοιοποίηση του ρεφορµισµού στις µάζες των εργα-
ζοµένων που συµπληρώνεται από τη γελοιοποίηση του ίδιου του σεχταρισµού που 
συχνά διεκδικεί για τον εαυτό του τα «ιερά και τα όσια» του επαναστατικού µαρξι-
σµού χωρίς να έχει ιδέα από τη λενινιστική ταχτική και στρατηγική στα ζητήµατα 
των µαζών. Ο σεχταρισµός είναι ικανός µόνο για σχόλια πάνω στα γεγονότα αλλά δεν 
έχει καµιά συµµετοχή στα γεγονότα, και το χειρότερο είναι ότι δεν σκέφτεται καν µε 
ποιους τρόπους µπορεί να παρέµβει στα γεγονότα. Και ο τρόπος είναι ένας και µονα-
δικός : Να βρει τον δρόµο προς τις µάζες µέσα από τα συνδικάτα και τις υπάρχουσες 
πολιτικές οργανώσεις της εργατικής τάξης.  

∆εν υποστηρίζουµε ότι αυτό πρέπει να γίνει άκριτα, ούτε ότι αποτελεί πανάκεια και 
γενική συνταγή. Αλλά όπως τονίσαµε, «οι εργάτες πρέπει να σπάσουν τους δεσµούς 
τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας µε στόχο να ενωθούν µε τους 
αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξουσία». Οτιδήποτε βοηθά στην κατεύ-
θυνση αυτής της προοπτικής είναι θετικό και πρέπει να εξετασθεί, καθώς επίσης και 
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να συµπληρωθεί µε προσεχτικό απολογισµό. Οτιδήποτε δεν βοηθά στην κατεύθυνση 
αυτή αλλά είναι συνεπές µόνο µε το «γράµµα» του επαναστατικού µαρξισµού αλλά 
περιθωριοποιεί τις ιδέες του επαναστατικού µαρξισµού, αυτό πρέπει ν’ απορρίπτεται 
χωρίς δεύτερη συζήτηση.  

Στους εργαζόµενους, ειδικά στις συνθήκες της κρίσης, ο τρόπος που απευθύνεται η 
επαναστατική οργάνωση είναι κρίσιµος.  

«Σκέφτοµαι πως στην αρχή, οι εργάτες θα υιοθετήσουν αυτή τη διεκδίκηση 
για την κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας. Αλλά, στην 
ουσία, τι σηµαίνει αυτή η διεκδίκηση; Στην πραγµατικότητα, είναι η περι-
γραφή του συστήµατος οργάνωσης της δουλειάς µέσα στη σοσιαλιστική κοι-
νωνία. Είναι ο συνολικός αριθµός των ωρών εργασίας που χρειάζονται, δι-
αιρεµένος µε το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων. Αλλά, αν παρουσιάζα-
µε από την αρχή το σοσιαλιστικό σύστηµα, θα χαρακτηριζόµασταν σαν ου-
τοπιστές από τον µέσο αµερικανό, που θα µας έλεγε πως αυτές είναι ιδέες 
που εισάγουµε από την Ευρώπη. Παρουσιάζουµε λοιπόν αυτό το σύστηµα 
σαν την λύση της κρίσης, που θα εγγυηθεί στους εργάτες το δικαίωµά τους 
να τραφούν, να ζήσουν σε ευπρεπή διαµερίσµατα, κάτω από ευπρεπείς ό-
ρους: είναι το ίδιο το σοσιαλιστικό πρόγραµµα, αλλά στην πιο απλή του 
µορφή, την πιο κοντινή στις µάζες».40 

II. Σχετικά µε τη συγκρότηση των οργανώσεων 

 

 «Κάθε κόµµα της εργατικής τάξης, κάθε 
φράξια, στη διάρκεια των αρχικών της σταδίων, περνούν µια περίοδο κα-
θαρής προπαγάνδας, δηλαδή εκπαίδευσης στελεχών. Η περίοδος ύπαρξής 
τους σαν µαρξιστικού κύκλου, αναπόφευκτα δηµιουργεί συνθήκες µιας αφη-
ρηµένης προσέγγισης στα προβλήµατα του εργατικού κινήµατος. Όποιος εί-
ναι ανίκανος να ξεπεράσει έγκαιρα τα όρια αυτής της περιορισµένης ύπαρ-
ξης µετατρέπεται σε ένα συντηρητικό σεχταριστή. Ο σεχταριστής αντιµετω-
πίζει τη ζωή της κοινωνίας σαν ένα  µεγάλο σχολείο, και τον εαυτό του σαν 
ένα δάσκαλο εκεί µέσα. Κατά τη γνώµη του, η εργατική τάξη θα πρέπει να 
παραµερίσει τα λιγότερα σηµαντικά ζητήµατα και να συγκεντρωθεί αποφα-
σιστικά γύρω από το βήµα του. Τότε θα εκπληρώνονταν η αποστολή του».41 

 
Αυτή η ανάλυση του Τρότσκι για τον σεχταρισµό είναι πραγµατικά αντικειµενική και 
επίκαιρη, εφόσον αφορά τις περισσότερες οργανώσεις της αριστεράς. Επιπλέον σε 
καµιά περίπτωση όπως έλεγε ο Τρότσκι, µια οµάδα λίγων εκατοντάδων δεν µπορεί να 
είναι το «επαναστατικό κόµµα». Η δουλειά της είναι να έρθει σε άµεση επαφή µε την 

                                                 
40 «Συζήτηση µε τον Τρότσκι (Κρουξ) πάνω στο Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 
41 Λ. Τρότσκι, «Σεχταρισµός, κεντρισµός και η 4η ∆ιεθνής», 22/10/1935. 



 - 47 -

κοινωνία και τις εργατικές οργανώσεις. Αλλά «µια δραστήρια συµµετοχή στο εργατικό 
κίνηµα απαιτεί συνεχή µελέτη των αντικειµενικών συνθηκών, κι όχι υπεροπτική ισοπέ-
δωση από το σεχταριστικό βήµα». Αναπόφευκτα, στα πρώτα βήµατα ένας µαρξιστικός 
όµιλος δεν µπορεί να ξεφύγει από τα όρια του σεχταρισµού, από την ίδια του τη φύ-
ση. Μπορεί, φυσικά, να έχει στη διάθεσή του την επαναστατική θεωρία και το πρό-
γραµµα του µαρξισµού, αλλά το πρόγραµµα χρειάζεται εξειδίκευση, δηλαδή µια δια-
λεκτική σχέση ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη.  
 
Το ζητούµενο δεν είναι να διατηρηθεί η «καθαρότητα» της θεωρίας που παύει να υ-
πάρχει αµέσως µόλις ένας όµιλος ή µια µικρή οργάνωση έρχονται σ’ επαφή µε την 
πράξη. Τότε πολλά από τα συνθήµατα ή τις θέσεις µπορεί να συναντούν αντίσταση, 
να µην γίνονται αποδεκτά. Τότε, σωστά κατά τα άλλα προγραµµατικά αιτήµατα και 
θέσεις ταχτικής πρέπει να εξειδικευθούν και να προπαγανδισθούν µε διαφορετικό 
τρόπο. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι, φυσικά, η σύµπραξη µε τις ρεφορµιστικές 
οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να υποτιµάµε κανένα επίπεδο. 
 

«Αλλά οι µαρξιστές που δεν είναι ακόµη αρκετά ισχυροί για να δηµιουργή-
σουν το δικό τους κόµµα, έχουν τις δικές τους µεθόδους για τον αγώνα ενά-
ντια στους κινδύνους της ρεφορµιστικής αιχµαλωσίας: Ένα πεντακάθαρο 
πρόγραµµα, συνεχείς φραξιονιστικούς δεσµούς, διεθνή κριτική, κλπ. Η δρα-
στηριότητα µιας επαναστατικής πτέρυγας σε ένα ρεφορµιστικό κόµµα µπο-
ρεί να κριθεί σωστά µόνο µε την εκτίµηση της δυναµικής της ανάπτυξης».42 

 
Χρειάζεται, λοιπόν, ένας απολογισµός της δραστηριότητας από την πολιτική της σύ-
µπραξης. Ένα θεµελιώδες ερώτηµα είναι το εξής: Εφόσον τελικά ο Τρότσκι προχώ-
ρησε στην ίδρυση της 4ης ∆ιεθνούς κι’ αυτή έχει µια µακρόχρονη ιστορική παράδοση, 
είναι δικαιολογηµένη σήµερα η κατάργηση της πολιτικής ανεξαρτησίας των οργανώ-
σεων της 4ης ∆ιεθνούς και η συνεργασία ή η σύµπραξη µε τα ρεφορµιστικά κόµµατα; 
 

Το ερώτηµα τίθεται µε λάθος τρόπο 
διότι η πολιτική ανεξαρτησία των οργανώσεων του επαναστατικού µαρξισµού είναι 
αδιαπραγµάτευτη. Ολόκληρο το ζήτηµα αφορά «µια δραστήρια συµµετοχή στο εργατι-
κό κίνηµα», έχοντας ωστόσο τις αρχές του Μεταβατικού Προγράµµατος σαν οδηγό 
για πραχτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εµπόδισε αντικειµενικά την προπαγάνδα των θέ-
σεων και των ταχτικών των συνιστωσών του κι’ εποµένως αποτέλεσε στη βάση αυτή 
µια πολύτιµη εµπειρία. Αλλά από την εµπειρία αυτή χρειαζόµαστε έναν κριτικό απο-
λογισµό και προτάσεις ώστε η συµµετοχή στο µαζικό κίνηµα να γίνει πιο αποτελε-
σµατική και πιο ενεργητική. Πάνω απ’ όλα σε κάθε παρέµβαση της επαναστατικής 
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οργάνωσης το ζήτηµα πρέπει να είναι: Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους το 
ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να προωθηθεί το πρόγραµµα του Ενιαίου Μετώπου µε στόχο 
µια κυβέρνηση των εργαζοµένων σαν µοναδική εναλλακτική λύση στην κρίση του 
καπιταλισµού και τα µέτρα του Μνηµονίου. Να παραγραφεί το χρέος µε έξοδο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την ΟΝΕ. 
 
Αυτά είναι τα συνθήµατα µε βάση τα οποία πρέπει να γίνει η εκπαίδευση της εργατι-
κής πρωτοπορίας ώστε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στο αστικό 
σύστηµα. Αν αυτό δεν γίνει από το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ στη σηµερινή εκρηκτική 
συγκυρία, τότε τα κόµµατα αυτά θα είναι οριστικά χαµένα για την εργατική τάξη, όχι 
µόνο στην πράξη αλλά ακόµη και στα χαρτιά. Η παρέµβαση της επαναστατικής ορ-
γάνωσης πρέπει να έχει στο επίκεντρό της αυτό το αίτηµα µαζί µε την οργάνωση της 
εργατικής τάξης σε Επιτροπές όλων των µορφών και τον συντονισµό µεταξύ τους. 
Είναι ενδεχόµενο τέτοιες Επιτροπές να είναι λίγες ή να µη λειτουργήσουν πολύ καλά 
σε πρώτη φάση αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι διανύουµε την πρώτη περίοδο µιας 
µακρόχρονης ανάπτυξης του κινήµατος της εργατικής τάξης σαν αντίσταση στην 
επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων.  
 
Σε αυτή τη µακρόχρονη περίοδο η ήρα θα ξεχωρίσει απ’ το στάρι. Ότι είναι ζωτικό 
για την πρωτοπορία θα δυναµώσει και ότι είναι περιττό θα αποµονωθεί. Είναι από 
την άποψη αυτή µια µοναδική ευκαιρία για να δοκιµαστεί στην πράξη το επαναστα-
τικό πρόγραµµα και να εξειδικευθεί παραπέρα η ταχτική των επαναστατικών οργα-
νώσεων. Αλλά ένα πρόγραµµα δεν µπορεί να είναι αµφίσηµο, πρέπει να παίρνει θέση 
σε όλα τα ζητήµατα. Για παράδειγµα, συµφωνούµε στην παραγραφή του χρέους. Τι 
γίνεται µε τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι γίνεται µε την έξοδο από 
την ευρωζώνη; Σύµφωνα µε µια άποψη: 
 

«Η ρήξη µε τις πολιτικές της Ε.Ε. είναι αναγκαία προϋπόθεση για να υπε-
ρασπίσουµε τα δικαιώµατα της εργαζόµενης πλειοψηφίας όχι µόνο στην Ελ-
λάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το συµφέρον των εργα-
ζοµένων επιτάσσει λοιπόν καµιά θυσία για το ευρώ (ή για τη δραχµή ή για 
οποιοδήποτε άλλο νόµισµα). Είτε µέσα στην Ε.Ε. είτε έξω, αυτό που είναι 
καθοριστικό για τα συµφέροντα των εργαζοµένων είναι να µπει χέρι στα 
κέρδη και στον πλούτο που έχουν συσσωρεύσει οι καπιταλιστές, σε όποιο 
νόµισµα κι αν αυτά εκφράζονται».43 

Το γεγονός ότι δεν µας ενδιαφέρει αν τα κέρδη και οι µισθοί εκφράζονται στο ένα ή 
το άλλο νόµισµα είναι γεγονός. Αλλά από την άποψη του µεταβατικού προγράµµατος 
και της εκπαίδευσης της εργατικής τάξης αυτό δεν είναι πια ένα λογιστικό ζήτηµα 
αλλά ένα πραγµατικό πρόβληµα που ζητά απάντηση και λύση. ∆εν µπορούµε ν’ αδι-
αφορούµε για το πρόβληµα και να κάνουµε πως δεν υπάρχει. Για παράδειγµα, η έξο-
δος από την ευρωζώνη θα έδινε σε µια κυβέρνηση των εργαζοµένων τη δυνατότητα 
ν’ ασκήσει νοµισµατική πολιτική συµβατή µε την πολιτική εισοδηµάτων και τον α-
ναπτυξιακό της σχεδιασµό. Αυτό δεν µπορεί να παραµερισθεί γιατί έχει τεράστιο εκ-
παιδευτικό χαρακτήρα για την εργατική τάξη και τους αγώνες της. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, 
φυσικά, µεγάλες ενστάσεις στο συγκεκριµένο ζήτηµα αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι 
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επαναστάτες µαρξιστές δεν πρέπει να πάρουν θέση. Πρέπει ίσα – ίσα να πάρουν τη 
σωστή θέση από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης.  

Ας πάρουµε µια άλλη θέση, σχετικά µε τις κρατικοποιήσεις: 

« “ Πού θα βρεθούν τα λεφτά” για µια τέτοια εκτεταµένη πολιτική κρατικο-
ποιήσεων; Η απάντηση είναι απλή. ∆εν χρειάζονται λεφτά, δεν οφείλουµε 
να δώσουµε ούτε ευρώ αποζηµίωση στους τραπεζίτες και στους άλλους κα-
πιταλιστές».44 

Αυτό είναι σαφές αλλά το ερώτηµα είναι διαφορετικό: “ Πού θα βρεθούν τα λεφτά” 
γενικά. Η απάντηση βρίσκεται στην αναδιάρθρωση της οικονοµίας πάνω στη βάση 
της κρατικοποίησης των µέσων παραγωγής, του εργατικού ελέγχου και του σχεδια-
σµού. ∆εν είναι, για παράδειγµα,  ακριβές ότι η παρακάτω πολιτική µπορεί ν’ αποτε-
λέσει από µόνη της µεταβατικό αίτηµα: 

«Πρέπει να πάψει άµεσα ο στόχος του τραπεζικού συστήµατος να είναι η 
κερδοφορία και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε έναν τρόπο. Με την πλήρη 
κρατικοποίηση όλων των τραπεζών, µε την απαίτηση από ένα κρατικό τρα-
πεζικό σύστηµα να διαγράψει τα χρέη των οικονοµικά ασθενέστερων (π.χ. 
τα δάνεια πρώτης κατοικίας, τα καταναλωτικά δάνεια υπερχρεωµένων νοι-
κοκυριών) και να διοχετεύει τους πόρους, που συγκεντρώνει, στην πραγµα-
τική οικονοµία και όχι στον τζόγο του χρηµατιστηρίου και στην επέκταση 
των τραπεζών στο εξωτερικό».45 

Γενικά κι’ αφηρηµένα οι επενδύσεις στην «πραγµατική οικονοµία» δεν σηµαίνουν 
τίποτα. Ούτε είναι λιγότερο «πραγµατική» η οικονοµία των χρηµαταγορών. Ίσα – ίσα 
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της αναπαραγωγής του κεφαλαίου στον καπιταλισµό. 
∆εν υπάρχει «πραγµατική οικονοµία» χωρίς πρώτα η πραγµατική εξουσία να περάσει 
στα χέρια µιας κυβέρνησης των εργαζοµένων. Αν θέλουµε να είµαστε ακριβείς, η 
κρίση των Ελληνικών spreads που ξεκίνησε στα µέσα του 2008, ακολούθησε µια 
προηγούµενη υπερσυσσώρευση στη βιοµηχανία. Το ίδιο έγινε και στις ΗΠΑ πέρα κι’ 
ανεξάρτητα από τη «φούσκα» των τοξικών λεγόµενων οµολόγων της αγοράς κατοι-
κίας. Γι’ αυτό και η κρίση είχε όλα τα χαρακτηριστικά µιας κρίσης υπερσυσσώρευ-
σης. Η υπερσυσσώρευση στις ΗΠΑ για παράδειγµα συνεχιζόταν για πάνω από µια 
δεκαετία. Η κρίση ασφαλώς εκφράστηκε στις χρηµαταγορές όπως είναι εντελώς ανα-
µενόµενο για κάθε κρίση. Αντί να καλλιεργήσουµε την αυταπάτη ότι το ελληνικό κε-
φάλαιο είναι αποκλειστικά χρηµατιστικό, ότι «εξάγονται κεφάλαια και εισάγονται 
κέρδη», πρέπει να σταθούµε στον ρόλο που παίζει στην παραγωγή, και ο ρόλος αυτός 
είναι τεράστιος. Τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι της κρίσης στις ΗΠΑ προηγήθηκε η 
πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους το οποίο ωστόσο ανακάµπτει προς τα µέσα του 
2010 ενώ αντίθετα δεν έχουµε παρόµοια ανάκαµψη στην Ελλάδα. 

Επίσης, για «να πάψει άµεσα ο στόχος του τραπεζικού συστήµατος να είναι η κερδοφο-
ρία» πρέπει η κερδοφορία να πάψει να είναι ο στόχος του συστήµατος γενικά και ο 
µόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. Αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει ότι χάνει τη λειτουργική του αξία το σύνθηµα της κρατικοποίησης των 
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τραπεζών χωρίς αποζηµίωση και της υπαγωγής τους κάτω από µια κεντρική τραπεζι-
κή αρχή µ’ εργατικό έλεγχο. Αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα µπορούν και πρέπει να τε-
θούν άµεσα στους εργαζόµενους για την οργάνωσή τους και την παράλληλη οικοδό-
µηση της οργάνωσης του επαναστατικού µαρξισµού. Αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα 
συνιστούν ακριβώς την απάντηση της αριστεράς στη σηµερινή κρίση.  

III. O ρεφορµισµός του ΚΚΕ 

Υπάρχει σήµερα η κινητή κλίµακα των ωρών εργασίας 
σαν διεκδίκηση από τις οργανώσεις της αριστεράς; ∆εν υπάρχει παρόλο που είναι ο 
µοναδικός τρόπος για να συνδεθεί το εργατικό κίνηµα µε το κίνηµα των ανέργων, 
των λαϊκών Επιτροπών για τις Τιµές ή το ∆ηµόσιο Χρέος, των λαϊκών Επιτροπών για 
το άνοιγµα των βιβλίων και την κατάργηση του «εµπορικού µυστικού». Αν δεν τε-
θούν αυτά τα αιτήµατα από την επαναστατική οργάνωση στη βάση των οργανωµένων 
εργατών, αν δεν αναγκάσουν τις ρεφορµιστικές ηγεσίες να τα συζητήσουν και να τα 
προωθήσουν (πράγµα για το οποίο, φυσικά, δεν έχουµε καµιά αυταπάτη) τότε είναι 
αδύνατον να επιτευχθεί η ταξική ενότητα της εργατικής τάξης και ν’ αποκτήσουν µια 
νέα ακτινοβολία και επικαιρότητα οι ιδέες του επαναστατικού µαρξισµού. Ούτε πρέ-
πει να υποτιµάµε αυτό το σύνθηµα δεδοµένου ότι : 

«Οι καπιταλιστές δεν έχουν µπροστά τους µια εποχή ευηµερίας. ∆εν φοβού-
νται καθόλου τις απεργίες, δεδοµένου ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερ-
γατών που ψάχνουν για δουλειά. Γι' αυτό και το πρόγραµµα πρέπει να προ-
σπαθεί να ενώσει τα δυο µέρη της εργατικής τάξης, τους εργαζόµενους και 
τους άνεργους. Κι αυτό ακριβώς κάνει η κινητή κλίµακα των µισθών και 
των ωρών εργασίας».46 

Εκτός απ’ αυτό το ΚΚΕ έχει ανάγει τη νεοφιλελεύθερη επίθεση σε επίθεση κατά των 
εργατών (σωστά) χωρίς να εξηγεί τι επιχειρείται µε τη µείωση των µισθών. Απευθύ-
νεται στα πιο χαµηλά στρώµατα της τάξης χωρίς να εξηγεί ότι µια µείωση των µι-
σθών απλώς και µόνο αυξάνει τα κέρδη χωρίς να επηρεάζει ούτε την ανταγωνιστικό-
τητα ούτε τη «βιωσιµότητα». Έχει ξεχάσει τον τρόπο µε τον οποίο ο Μαρξ χειρίστηκε 
το ζήτηµα στην Α’ ∆ιεθνή απαντώντας στον πολίτη Ουέστον. Τα πρωτοσέλιδα του 
«Ριζοσπάστη» απευθύνονται πάντα στην ηθική και το θυµικό των εργαζοµένων ενώ 
θα έπρεπε να τους δίνουν µια προγραµµατική διέξοδο, εκείνη της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης και της ταξικής ενότητας. Με το ΠΑΜΕ έχει πραγµατοποιήσει το άκρον 
άωτον του σεχταρισµού, την αποχή από τα ρεφορµιστικά συνδικάτα. Το ΚΚΕ δεν 
ενδιαφέρεται καθόλου για ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων µε σκοπό µια κυβέρνηση 
των εργαζοµένων αλλά ενδιαφέρεται πολύ για την εκλογική του ενίσχυση, τη συµπα-
ράταξη µε το αστικό σύστηµα στις κρίσιµες στιγµές. Ακολουθεί το παράδειγµα του 
ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Σε τι διαφέρει το ΑΚΕΛ και το ΚΚΕ απ’ οποιοδήποτε σοσιαλ-
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δηµοκρατικό κόµµα; Μόνο σ’ ένα πράγµα. Ότι το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα θα είχε 
τουλάχιστον περισσότερη φαντασία και λιγότερη βαρεµάρα στον πολιτικό του λόγο.  

Το ΚΚΕ κρατά χειροπόδαρα δεµένους δεκάδες χιλιάδες ειλικρινείς αγωνιστές που 
φαντάζονται ότι το κόµµα αυτό είναι το κόµµα της σοσιαλιστικής επανάστασης και 
ότι σκοπός του είναι µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. ∆είτε, ωστόσο, το πρόγραµµα 
του «αντιιµπεριαλιστικού αντιµονοπωλιακού δηµοκρατικού µετώπου» (ΑΑ∆Μ). Τι 
είναι το ΑΑ∆Μ; Μια «δηµοκρατική» και «προοδευτική» διακυβέρνηση σε συνεργα-
σία µε κάθε λογής αστικά και µεσοαστικά στοιχεία, που δεν έχει καµιά σχέση µε το 
πρόγραµµα «ταξικής ενότητας» του ΠΑΜΕ. Είναι η σεχταριστική απάντηση του 
ΚΚΕ µε την οποία αποκοιµίζει τον λαό και την εργατική τάξη και του επιφυλάσσει 
νέες συµφωνίες της Βάρκιζας και νέα ’89. Αν το ΚΚΕ ήθελε πραγµατικά να εντείνει 
τους αγώνες της εργατικής τάξης µε σκοπό µια κυβέρνηση των εργαζοµένων (χωρίς 
περιστροφές και περικοκλάδες όπως το νεόκοπο ΑΑ∆Μ) είναι βέβαιο ότι θα το είχε 
κάνει. Έχει τη δύναµη να το κάνει όταν µιλά για «ανυπακοή» και «εξέγερση». Αλλά 
η εξέγερση θέλει το προγραµµατικό πλαίσιο της κυβέρνηση των εργαζοµένων κι’ αυ-
τό το ΚΚΕ δεν είναι διατεθειµένο να το θέσει καν.  

Το ΚΚΕ λέει «πάρτε πίσω τα µέτρα», «διώξτε την τρόϊκα» κ.ά. Αλλά δεν θέτει το αί-
τηµα για µια κυβέρνηση των εργαζοµένων, εδώ και τώρα, σε συνεργασία µε άλλες 
δυνάµεις που έχουν τον ίδιο στόχο. Ο στόχος του είναι να γελοιοποιείται και να 
χλευάζεται στο αστικό κοινοβούλιο για τον ξύλινο πολιτικό λόγο και τις ανοησίες 
περί πλουτοκρατίας και λαού που έχει ξεθάψει από τα σεντούκια της δεκαετίας του 
’30. Η αστική τάξη δεν φοβάται το ΚΚΕ, απλώς το αντιµετωπίζει ως γραφικό και το 
χλευάζει γιατί ξέρει ότι αποτελεί στήριγµα του καπιταλισµού και του αστικού πολιτι-
κού συστήµατος, που το ΚΚΕ είναι αποφασισµένο να διατηρήσει µε κάθε τρόπο. 
“Κάποτε ήταν το ΠΑΣΟΚ, στο µέλλον εµείς”, σκέφτεται η ανόητη ηγεσία του Πε-
ρισσού. Αλλά µε τέτοιες σκέψεις δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να θάβει το εργατικό 
κίνηµα, να κλείνει όλες τις προοπτικές για την ανάπτυξή του πάνω σ’ ένα πολιτικό 
πρόγραµµα µε στόχο την  κυβέρνηση των εργαζοµένων και µε τον τρόπο αυτό, φυσι-
κά, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υπογράφει και τη δική του θανατική καταδίκη. 

Ο σταλινισµός δεν έχει ακόµη απαλλαγεί ούτε από τη θεωρία των σταδίων (όπως το 
ΑΑ∆Μ) ούτε από την πολιτική των συµβιβασµών µε την αστική τάξη. Σ’ αυτό βοηθά 
η έλλειψη της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, η ανυπαρξίας θεωρητικής εκπαίδευσης 
των εργαζοµένων και των µελών από τις στήλες του «Ριζοσπάστη» ή άλλων εκδόσε-
ων (όπως η «∆ιεθνής ΚΟΜΕΠ»), ο ιδεολογικός πρωτογονισµός µε τον οποίο αντιµε-
τωπίστηκε η ερµηνεία της κατάρρευσης της ΕΣΣ∆ (ή της παλινόρθωσης στην ΕΣΣ∆) 
και η επιστροφή στα παλιά, καλά και σίγουρα κεκτηµένα του Στάλιν και του σταλινι-
σµού. Η ηγεσία του ΚΚΕ δεν κατάλαβε τίποτε απ’ αυτή την επιλογή της, απλά την 
βρήκε βολική: Αν οι µετά τον Στάλιν ηγεσίες έκαναν βήµατα προς την παλινόρθωση, 
γιατί το ΚΚΕ δεν άσκησε καµιά κριτική; Ποιες πολιτικές του ΚΚΕ ήταν λάθος σ’ αυ-
τή την µετα – σταλινική περίοδο;  

Ας δούµε την άποψη του ΚΚΕ : 

«Το ζήτηµα, παραδείγµατος χάρη, σε ποιανού τα χέρια βρίσκεται ο πλούτος 
που παράγεται στη χώρα, είναι κρίσιµο ζήτηµα. Ποια τάξη είναι στην εξου-
σία, είναι κρίσιµο ζήτηµα. Το θέµα του σχεδιασµού, κρίσιµο ζήτηµα. Το θέ-
µα του εργατικού ελέγχου, κρίσιµο ζήτηµα. Βεβαίως, δεν είναι κάτι που ά-
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µεσα σήµερα µπορεί να περπατήσει, γιατί δεν υπάρχει ένας τέτοιος συσχετι-
σµός. Αλλά από τα ίδια τα πράγµατα δεν µπορείς να αντιπαραθέσεις και να 
προσφέρεις λύσεις µέσα στο ίδιο το σύστηµα που αφορούν όχι µόνο τη διέ-
ξοδο από την κρίση υπέρ των εργαζοµένων, αλλά και την κατάργηση της ί-
διας της κρίσης».47 

Και πως θα κρίνουµε τον συσχετισµό; ∆εν πρέπει να τον κρίνουµε από το αν είναι 
αυτά τα αιτήµατα ώριµα ή όχι στην εποχή της γενικευµένης κρίσης του καπιταλι-
σµού; ∆εν πρέπει να τον κρίνουµε από τη µαζικότητα και την ένταση που έχει πάρει 
η ταξική πάλη στη συγκυρία; Ωστόσο οι απόψεις µπορούν να διαφοροποιούνται ε-
λεύθερα σ’ αυτό το κόµµα : 
 

«Η αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης, της ανατροπής του καπι-
ταλισµού και της οικοδόµησης του νέου κοµµουνιστικού κοινωνικοοικονο-
µικού σχηµατισµού δεν καθορίζεται από το συσχετισµό δύναµης που δια-
µορφώνεται στη µια ή στην άλλη ιστορική στιγµή, αλλά από την ιστορική 
απαίτηση επίλυσης της βασικής αντίθεσης ανάµεσα στο κεφάλαιο και την 
εργασία, την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, την 
κατάργηση των τάξεων».48

 

Αλλά αυτό δεν είναι παρά το κυριακάτικο κοστούµι του ΚΚΕ που το φορά στα διε-
θνή συνέδρια και δεν είναι για καθηµερινή χρήση στο Ελληνικό εργατικό κίνηµα. Kι’ 
ενώ το ΚΚΕ δεν ευνοεί σωστά τις κρατικοποιήσεις και άλλα παρόµοια µέτρα στα 
πλαίσια του αστικού συστήµατος, να τι προτείνει: 

«Για να µειωθεί η ανεργία, να γίνουν δηµόσιες επενδύσεις µε αναπροσανα-
τολισµό του ∆' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να γίνουν κοινωνικά δη-
µόσια έργα».49 

Αλλά αν προπαγανδίζουµε στην εργατική τάξη ότι είναι αρκετό να γίνει ένας «ανα-
προσανατολισµός του ∆' ΚΠΣ» για να λυθεί το πρόβληµα της ανεργίας, τότε πάνε χα-
µένα όλα τα θεµέλια του επαναστατικού µαρξισµού: Ότι η ανεργία είναι δοµικό χα-
ρακτηριστικό του συστήµατος και ότι σκοπός των κοµµουνιστών δεν είναι να «συµ-
βουλέψουν» την αστική τάξη πώς να ξεπεράσει την κρίση και να τα πάει καλύτερα µε 
την ανεργία. Η αρχή του επαναστατικού µαρξισµού είναι ότι τα αιτήµατά µας πρέπει να 
εκπαιδεύουν, να ενώνουν και να οργανώνουν την εργατική τάξη, κι’ αυτό στο συγκε-
κριµένο ζήτηµα µπορεί να γίνει αποκλειστικά και µόνο µε το µεταβατικό αίτηµα της 
κινητής κλίµακας των ωρών και µισθών. Αλλά οι στόχοι του ΚΚΕ δεν είναι στο κοι-
νωνικό πεδίο των αγώνων αλλά στο επίπεδο του αστικού πολιτικού συστήµατος και 
του κοινοβουλίου. Εκεί αισθάνεται στα νερά του : 

«Με αυτή την έννοια εµείς για άλλη µια φορά θα πούµε πως βεβαίως τα 
κόµµατα πρέπει να έχουµε τοποθέτηση απέναντι στην κρίση και πρόταση δι-
εξόδου. Για µας η πρόταση διεξόδου είναι η ανάκαµψη του κινήµατος, γιατί 
έτσι όπως είναι σήµερα το λαϊκό κίνηµα δεν µπορεί να αντιµετωπίζει τα 
προβλήµατα. Βεβαίως, δεν µπορούµε να µείνουµε µόνο στο κοινωνικό πε-

                                                 
47 Οµιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή, Ριζοσπάστης 13/2/2009. 
48 Οµιλία του Γιώργου Μαρίνου, µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στη 12η ∆ιεθνή Συνάντηση Κοµ-
µουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων στη Νότια Αφρική, Ριζοσπάστης 5/12/2010. 
49 Όπ.π. 
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δίο. Αυτό πρέπει να εκφραστεί µε καταδίκη στις εκλογές, καταρχήν των δύο 
κοµµάτων που κυβέρνησαν».50 

Και ποια θα είναι η προοπτική; Μπορεί να είναι ο σοσιαλισµός αλλά µπορεί και να 
‘ναι οτιδήποτε επιλέξει το µπλοκ εξουσίας των λεγόµενων «λαϊκών δυνάµεων»: 

«Οι άλλοι δε θέλουν να φτάσουν, είναι µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα, 
µέσα στο αστικό πολιτικό σύστηµα, θέλουν να το διασώσουν. Εσύ θες κάπου 
να φτάσεις. Εµείς λέµε καθαρά: Στο σοσιαλισµό. Στο σοσιαλισµό, που, ό-
µως, έχει διδαχθεί ή, εµείς που παλεύουµε, έχουµε διδαχθεί και από τα λάθη 
που έγιναν και τα οποία οδήγησαν στην καπιταλιστική παλινόρθωση. ∆ε 
συµφωνεί κάποιος µε το σοσιαλισµό; Ωραία, µπορούµε να συµφωνή-
σουµε σε µια άλλη κοινωνία - γιατί δεν µπορούµε να περιοριζόµαστε εντός 
των τειχών πάλι - που πρέπει να έχει ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά, αυ-
τό που λέµε λαϊκή εξουσία - λαϊκή οικονοµία και πρέπει να περιλαµβάνει 
την κοινωνικοποίηση των βασικών µέσων παραγωγής, τη συνεταιριστικο-
ποίηση εκεί που δεν µπορεί να γίνει, τον πανεθνικό σχεδιασµό, τον εργατικό 
- λαϊκό έλεγχο. Και ξεκινάµε από το ότι η Ελλάδα έχει αναπτυξιακές δυνα-
τότητες».51 

 
Αυτή είναι η λογική που οδηγεί µαθηµατικά στους συµβιβασµούς, τη λεγόµενη «επα-
ναστατική γυµναστική» για την οποία κατηγορούν το ΚΚΕ τα αστικά ΜΜΕ εφόσον 
έχουν κατανοήσει πολύ καλά τις προθέσεις του : 
 

 «Η απάντηση, λοιπόν, στην πολιτική πρόταση είναι η 
εξής: Θα φτιάξουµε αυτή τη λαϊκή πλειοψηφία, την ενωµένη, την αδιαίρετη 
µέσα στην εργατική τάξη και µε τα άλλα λαϊκά στρώµατα. Λαϊκή πλειοψη-
φία, που παλεύει να δηµιουργήσει τριγµούς στο αστικό πολιτικό σύστηµα, 
να αλλάξει συσχετισµούς, που σηµαίνει κάθε µέρα, εκλογές στον φοιτητι-
κό σύλλογο, εκλογές στο τάδε σωµατείο, αλλάζει ο συσχετισµός. Απ' τα κά-
τω θα αλλάξει πρώτα ο συσχετισµός στο κοινωνικό επίπεδο για να αλλάξει 
και πάνω. Και, τέλος, να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις µιας άλλης ε-
ξουσίας, να µην αλλάξει ένα κόµµα, αλλά να αλλάξει η τάξη».52 

 
Να ο τρόπος, λοιπόν, που αλλάζει ο συσχετισµός των ταξικών δυνάµεων : Κάθε µέρα 
εκλογές! Ας δούµε τι άλλο µας λέει το ΚΚΕ : 
 

«Εµείς δε θεωρούµε ότι την κρίση στην Ελλάδα, παραδείγµατος χάριν, τη 
γέννησαν τα ελλείµµατα του ΠΑΣΟΚ, που παρέλαβε η Νέα ∆ηµοκρατία. 
Όπως δε συµφωνούµε ότι την κρίση τη γέννησε η Νέα ∆ηµοκρατία, που αύ-

                                                 
50 Όπ.π. 
51 Οµιλία Παπαρήγα σε εκδήλωση της Σπουδάζουσας Θες/νίκης της ΚΝΕ, Ριζοσπάστης 13/5/2010. 
52 Όπ.π. 
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ξησε τα ελλείµµατα ακόµα περισσότερο σε σύγκριση µε αυτά που παρέλαβε. 
Όχι ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Όχι ότι δεν είναι προβληµατικά 
στοιχεία. Αλλά µιλάµε για τον κύκλο της οικονοµικής κρίσης. Και δεν µπο-
ρούµε να µιλάµε µε όρους, ούτε γενικά διεθνείς, όπως κάνει η Νέα ∆ηµο-
κρατία σαν µια εισαγόµενη κρίση, ούτε όµως µε όρους σαν να γεννήθηκε η 
κρίση στην Ελλάδα µε ευθύνη, άλλοι µεν λένε του ΠΑΣΟΚ και άλλοι της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα ήταν αρκετά απλά τα πράγµατα αν ήταν µόνον έ-
τσι».53 

 
Η κρίση είναι φυσικά αποτέλεσµα υπερσυσσώρευσης. ∆ιαλύοντας, ωστόσο, το µερι-
κό στο γενικό και χάνοντας όλο τον πλούτο αυτής ειδικά της κρίσης που ξεκίνησε 
στα µέσα του 2008 είναι σαν να λέµε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆ δεν έχουν ειδικά κα-
µιά ευθύνη για την κρίση. Αυτό δεν είναι µόνο πλαστό αλλά και πολιτικά επικίνδυνο. 
Είναι σαν να λέµε στους εργαζόµενους, ότι οι αστικές κυβερνήσεις δεν έχουν καµιά 
ευθύνη για την κρίση, και ότι ο ρόλος του κράτους στην κρίση είναι αµελητέος. «Όχι 
ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Όχι ότι δεν είναι προβληµατικά στοιχεία». Μια τέ-
τοια αντίληψη δεν έχει καµιά σχέση µε τον µαρξισµό.  
 

«Αντίθετα η οµάδα της αστικής τάξης που κυβερνούσε και νοµοθετούσε µε 
τα κοινοβούλια, είχε άµεσο συµφέρον από την καταχρέωση του κράτους. 
Το κρατικό έλλειµµα, αυτό ήταν ίσα - ίσα το καθαυτό αντικείµενο της κερ-
δοσκοπίας της και η κύρια πηγή του πλουτισµού της. Κάθε χρόνο κι από ένα 
νέο έλλειµµα. Ύστερα από κάθε τέσσερα - πέντε χρόνια κι από ένα νέο δά-
νειο. Και κάθε νέο δάνειο πρόσφερε στη χρηµατική αριστοκρατία µία και-
νούργια ευκαιρία να κατακλέβει το κράτος, που κρατιόταν τεχνικά στο χεί-
λος της χρεοκοπίας - και που ήταν υποχρεωµένο να διαπραγµατεύεται µε 
τους τραπεζίτες κάτω από τους ποιο δυσµενείς όρους. Κάθε νέο δάνειο της 
πρόσφερε µιαν ακόµη ευκαιρία να καταληστεύει µε χρηµατιστηριακές επι-
χειρήσεις το κοινό που τοποθετούσε τα κεφάλαια του σε κρατικά οµόλογα 
και που στα µυστικά τους ήταν µπασµένες η κυβέρνηση και η πλειοψηφία 
της Βουλής».54 

 
Εδώ ο Μαρξ γράφει ότι «το κρατικό έλλειµµα, αυτό ήταν ίσα - ίσα το καθαυτό αντικεί-
µενο της κερδοσκοπίας της και η κύρια πηγή του πλουτισµού της» αστικής τάξης που 
κυβερνά, νοµοθετεί και ζει παρασιτικά. Ούτε είναι άγνωστη στον Μαρξ η ιδέα ότι το 
χρέος βρίσκεται στην καρδιά της συσσώρευσης και έτσι των ίδιων των κρίσεων: 
 

                                                 
53 Ριζοσπάστης 13/2/2009. 
54 Κ. Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία». 
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«Το δηµόσιο χρέος γίνεται ένας 
από τους πιο δραστικούς µοχλούς της πρωταρχικής συσσώρευσης. Σαν µε 
µαγικό ραβδί προικίζει το µη παραγωγικό χρήµα µε παραγωγική δύναµη και 
το µετατρέπει έτσι σε κεφάλαιο, χωρίς νάναι υποχρεωµένο να εκτεθεί στους 
κόπους και στους κινδύνους που είναι αχώριστοι από τη βιοµηχανική µα 
ακόµα κι από την τοκογλυφική τοποθέτηση. Οι πιστωτές του δηµοσίου στην 
πραγµατικότητα δεν δίνουν τίποτα, γιατί το ποσό που δανείζουν µετατρέπε-
ται σε κρατικά ευκολοµεταβιβάσιµα χρεώγραφα, που στα χέρια τους εξακο-
λουθούν να λειτουργούν, όπως θα λειτουργούσαν αν ήταν ισόποσο µετρητό 
χρήµα. Άσχετα όµως και από την τάξη των αργόσχολων εισοδηµατιών που 
δηµιουργείται µ’ αυτό τον τρόπο και τον αυτοσχέδιο πλούτο των χρηµατι-
στών που παίζουν το ρόλο του µεσίτη ανάµεσα στην κυβέρνηση και το έθνος 
–καθώς και των φοροενοικιαστών, των εµπόρων, των ιδιωτών εργοστασι-
αρχών, που µια καλή µερίδα κάθε κρατικού δανείου τούς προσφέρει την υ-
πηρεσία ενός κεφαλαίου πεσµένου από τον ουρανό– το δηµόσιο χρέος έχει 
δηµιουργήσει τις µετοχικές εταιρείες, το εµπόριο µε συναλλάξιµες αξίες ό-
λων των ειδών, την επικαταλλαγή, µε δυο λόγια: το παιχνίδι στο χρηµατι-
στήριο και τη σύγχρονη τραπεζοκρατία».55 

 
Αν δεν καταδικάσουµε ακριβώς τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ για τα ελ-
λείµµατα και το χρέος αλλά αντίθετα υιοθετήσουµε την άποψη ότι η κρίση είναι γενι-
κό φαινόµενο του καπιταλισµού κι’ αυτό είναι όλο, χωρίς να εξειδικεύσουµε παραπέ-
ρα την εκδήλωση και τις συνέπειες της κρίσης, όχι µόνο δεν θα έχουµε καταλάβει 
τίποτα από τη µαρξιστική θεωρία των κρίσεων αλλά αντίθετα θα έχουµε πέσει στην 
πλάνη να θεωρούµε πως οι κρίσεις είναι µε κάποιον «µαγικό» τρόπο χαρακτηριστικό 
του συστήµατος. Οι κρίσεις εκδηλώνονται µε ειδικό τρόπο, η δε αστική τάξη δεν εί-
ναι µια αφηρηµένη έννοια αλλά λειτουργεί µέσα από χρηµατιστήρια, αγορές οµολό-
γων των κυβερνήσεων, κυβερνήσεις και κόµµατα. Το να λέµε, όπως το ΚΚΕ, στον 
λαό ότι δεν φταίνε οι κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ για το χρέος και την 
κρίση είναι τόσο σωστό πολιτικά, όσο το να διαλυθούν τα εργατικά σωµατεία. 
 
Και τι οικονοµικά µέτρα προτείνει το ΚΚΕ; Επιστροφή στον προστατευτισµό : 
 

«Ποιοι µύθοι σήµερα έχουν ξεσκεπαστεί; Της παγκοσµιοποίησης, της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης, της απελευθέρωσης της αγοράς και όλα αυτά τα περί 
«καταργούµε τον προστατευτισµό και όλοι µαζί αγαπηµένοι και ενωµένοι 
αντιµετωπίζουµε την κρίση»... Όλη αυτή η προπαγάνδα που έχει γίνει απέ-
ναντι στο ΚΚΕ ότι, όταν λέει «αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», 

                                                 
55 Κ. Μαρξ, «Κεφάλαιο», τόµος Ι, σελ. 780. 
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είναι υπέρ του αποµονωτισµού, όταν λέµε να καταργηθούν οι εισαγωγές σε 
προϊόντα τα οποία µπορούµε να τα παράγουµε, είµαστε υπέρ του ξεπερα-
σµένου προστατευτισµού ... Βεβαίως, δεν ενδιαφερόµαστε µόνο γι' αυτό. 
Ενδιαφερόµαστε και για ποιος κάνει κουµάντο, ποιος είναι στην εξουσία. 
Ας πιάσω όµως, τις λέξεις αυτοδυναµία, αυτάρκεια. Γιατί δηλαδή αυτό είναι 
αποµονωτισµός και γιατί αυτό εµποδίζει και βάζει φραγµό στη διεθνή συ-
νεργασία; Βεβαίως δηµιουργεί δυσκολίες στα διεθνή µονοπώλια, στα δια-
κρατικά µονοπώλια και στις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις που θέλουν να ελέγ-
χουν την αγορά για οικονοµικούς και για πολιτικούς λόγους. Ναι, αλλά ε-
µείς έτσι τη βλέπουµε την ανάπτυξη, σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε σύγκρου-
ση δηλαδή µε τα µονοπώλια και µε τον ιµπεριαλισµό. Τι να κάνουµε; Έχου-
µε άλλη άποψη».56 

 
∆εν έχει σηµασία αν «έχουµε άλλη άποψη» ή όχι, σηµασία έχει ότι αυτή η πολιτική 
του ΚΚΕ είναι αδιέξοδη. Στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά, όταν λες «να καταργηθούν 
οι εισαγωγές σε προϊόντα τα οποία µπορούµε να τα παράγουµε» σηµαίνει να λες ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξει καµιά ανάπτυξη. ∆εν έχει έννοια να λες ότι θα παράγουµε 
ότι µέχρι σήµερα το εισάγουµε αλλά µε τι κόστος, µε πόσους πόρους της «λαϊκής οι-
κονοµίας» θα το κάνεις αυτό σχεδιασµένα και συστηµατικά. Αλλά αυτό το κόστος 
είναι υπερβολικά µεγάλο για µια µικρή αγορά όπως η Ελληνική. Σηµαίνει όµως ότι 
καλλιεργείς αυταπάτες για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού ή µιας ορισµένης «λαϊ-
κής οικονοµίας» σε εθνικά πλαίσια αγνοώντας τον παγκόσµιο χαρακτήρα του καπι-
ταλισµού. Σηµαίνει να γυρνάς στη θεωρία της οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια 
µόνο χώρα, αντί να έχεις την πολιτική προοπτική της Ευρωπαϊκής επανάστασης. Ση-
µαίνει να λες «αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ενώ η χώρα είναι πλήρως 
οικονοµικά εξαρτηµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 

Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν διαφωνούν ότι χρειάζεται 
ένα πολιτικό πρόγραµµα σε «σύγκρουση µε τα µονοπώλια και µε τον ιµπεριαλισµό», 
αλλά δεν παραγνωρίζουν επίσης ότι ο σοσιαλισµός δεν µπορεί να οικοδοµηθεί σε µια 
µόνο χώρα. Μπορούν να τεθούν οι βάσεις του, που είναι η κρατικοποιηµένη ιδιοκτη-
σία των µέσων παραγωγής, ο εργατικός έλεγχος, ο σχεδιασµός και τα πολιτικά µέτρα 
της Παρισινής Κοµµούνας (άµεση εκλογή των αντιπροσώπων, ανακλητότητα, παρα-
µονή στο αξίωµα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αµοιβή σύµφωνα µε τον µέσο ερ-
γατικό µισθό κλπ). αλλά ο ίδιος ο σοσιαλισµός σε µια µικρή χώρα δεν µπορεί να χτι-
στεί χωρίς να εκφυλιστεί, χωρίς να οδηγήσει στη γραφειοκρατικοποίηση, την παρακ-
µή και την παλινόρθωση αν δεν προχωρήσει η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια επανά-
σταση. Γι’ αυτό ο Μαρξ έλεγε ότι η επανάσταση αναγκαστικά ξεκινά από τα εθνικά 
πλαίσια αλλά ολοκληρώνεται µόνο στο παγκόσµιο επίπεδο ή τουλάχιστον στο επίπε-
δο των κυριότερων µητροπολιτικών κέντρων του καπιταλισµού. 
 

                                                 
56 Όπ.π. 
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Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν διαφωνούν ότι χρειάζεται ο έλεγχος του εξωτερικού 
εµπορίου αλλά δεν έχουν αυταπάτες ότι µπορούν να χτίσουν έναν σοσιαλιστικό πα-
ράδεισο στην ΝΑ Ευρώπη, ή στ’ ανοιχτά των ΗΠΑ όπως ο Κάστρο. Μπορούν να γί-
νουν πολλά στην κατεύθυνση της οικοδόµησης ενός εργατικού κράτους, και πάνω σ’ 
αυτό δεν είχαν ποτέ την παραµικρή αµφιβολία, αλλά δεν καλλιεργούν αυταπάτες και 
δεν ξεστρατίζουν ποτέ από τον δρόµο της παγκόσµιας επανάστασης σαν γενική, πο-
λιτική αρχή που, ασφαλώς, πρέπει να υλοποιηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο στην πράξη.  
 

IV. Ο ρεφορµισµός του ΣΥΡΙΖΑ 
 

Όπως γράφει η «Αυγή» σχετικά µε 
την εξέγερση του ∆εκέµβρη του 2008: 
 

«Οι 15άρηδες που θα περιµένουν να γίνουν 30άρηδες για να γευθούν τους 
καρπούς µιας δύσκολης και άδικης προσπάθειας, κι αυτό υπό όρους, όπως 
προανήγγειλε ο σύµβουλος του πρωθυπουργού Τ. Σκιόπα, οι φοιτητές που 
βλέπουν το πανεπιστήµιο να παραδίδεται στα επιχειρηµατικά συµφέροντα, 
οι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνεργοι, οι εργαζόµενοι µε µισθούς ελεηµοσύ-
νης, συγκροτούν ένα εξεγερσιακό απόθεµα που, πριν ξεσπάσει, αναζητεί 
χειροπιαστές εναλλακτικές λύσεις, έναν ορίζοντα ζωής, αντιµέτωπο στον 
νέο βουλιµικό καπιταλισµό, που επέρχεται µε τη βούλα των υπάτων Στρος 
Καν και Όλι Ρεν την Τρίτη στη Βουλή.»57 

Με µια τέτοια λογική έχεις παραδώσει τα όπλα πριν καν ξεκινήσεις τη µάχη και ανα-
πτύσσεις µια αδικαιολόγητη ηττοπάθεια. Αν δεν υπάρχουν ήδη «χειροπιαστές εναλλα-
κτικές λύσεις» τότε η αριστερά δεν έχει να πει τίποτε για τη συνολική κρίση του καπι-
ταλισµού και βρίσκεται κι’ η ίδια έκπληκτη µπροστά στα γεγονότα. Αυτό είναι, φυσι-
κά, αλήθεια εφόσον βγαίνει από µια µακρόχρονη περίοδο ηττών και την κατάρρευση 
των σταλινικών γραφειοκρατιών στην ανατολική Ευρώπη. Στην πολιτική δεν υπάρ-
χουν «εξεγερσιακά αποθέµατα» αν δεν ξέρεις να χειρισθείς σωστά τις προγραµµατι-
κές θέσεις, τους τρόπους πάλης και τις µεταβατικές διεκδικήσεις. 

Όπως είπε ο Τζο Χίγκινς σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ (14/5/2010): 

«Πρέπει να σπάσουµε τη δικτατορία των αγορών, να επανεθνικοποιήσουµε 
το τραπεζικό σύστηµα κάτω από τον έλεγχο των εργαζοµένων και της κοι-
νωνίας, έτσι µπορούµε να κατευθύνουµε παραγωγικές επενδύσεις για το κα-
λό της κοινωνίας, έτσι µπορούµε να εξασφαλίσουµε τις συντάξεις, µπορούµε 
να φτιάξουµε κοινωνικές υπηρεσίες και να επαναφέρουµε χιλιάδες εργαζό-
µενους που έχουν χάσει τη δουλειάς τους σε θέσεις εργασίες». 

Αυτή ακριβώς είναι µια µεταβατική πρόταση διατυπωµένη µε σαφήνεια και µε καθα-
ρότητα. Ας δούµε τώρα και µια δεκαρολογία : 

                                                 
57 Άρθρο του Ν. Φίλη, Αυγή 5/12/2010. 
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«Τα ζητήµατα του ευρώ και του χρέους είναι απολύτως αλληλένδετα. Ή, για 
να γίνω ακριβέστερος, το βαθύτερο πρόβληµα είναι το ευρώ, που οδήγησε 
στον τεράστιο όγκο χρέους των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης. Με-
τά την είσοδο στην ΟΝΕ, οι περιφερειακές χώρες εµφάνισαν συστηµατικά 
ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών. Το 2008 η Ελλάδα σηµείωσε γιγαντιαίο 
έλλειµµα της τάξης του 15% του ΑΕΠ, αλλά και η Ισπανία και η Πορτογα-
λία κυµάνθηκαν γύρω στο 10%. Τα ελλείµµατα προήλθαν από την υποχώ-
ρηση της ανταγωνιστικότητας, σε σχέση κυρίως µε τη Γερµανία, που εµφά-
νισε αντίστοιχα πλεονάσµατα. Ο ανταγωνιστικός θρίαµβος του γερµανικού 
κεφαλαίου βασίστηκε στο πάγωµα των γερµανικών µισθών. Η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ από τη φύση της επιφέρει τροµακτικές πιέσεις στη µισθωτή ερ-
γασία σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το γερµανικό κεφάλαιο αποδείχτηκε ι-
κανότερο των άλλων στο επωφελές αυτό έργο. Απόκτησε έτσι ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτηµα, που δεν µπορούσαν οι περιφερειακές χώρες να αντισταθ-
µίσουν µέσω υποτίµησης, δεδοµένης της ΟΝΕ.».58 

Αλλά αυτά τα ξέρει και ο τελευταίος φοιτητής των οικονοµικών σχολών, δεν χρειάζε-
ται να τα παρουσιάζουµε εδώ ως µεγάλες αλήθειες. Αλλά υπάρχουν και ανακρίβειες. 
«Μετά την είσοδο στην ΟΝΕ, οι περιφερειακές χώρες εµφάνισαν συστηµατικά ελλείµ-
µατα τρεχουσών συναλλαγών». Ενώ πριν είχαν τεράστια πλεονάσµατα; Βεβαίως αυ-
ξήθηκαν τα ελλείµµατά τους λόγω του ευρώ αλλά ποτέ δεν είχαν ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα –τέτοιος ήταν ο ευρωπαϊκός καταµερισµός εργασίας. «Ο ανταγωνιστι-
κός θρίαµβος του γερµανικού κεφαλαίου βασίστηκε στο πάγωµα των γερµανικών µι-
σθών». Ενώ στις άλλες χώρες της ευρωζώνης είχαµε δραµατικές αυξήσεις των πραγ-
µατικών µισθών; Αφήνουµε δε κατά µέρος τη διαπίστωση του Μαρξ ότι οι µειώσεις 
των µισθών έχουν ένα αποτέλεσµα αποκλειστικά και µόνο στη κερδοφορία του κε-
φαλαίου και όχι στην ανταγωνιστικότητα που ρυθµίζεται, όπως ήξερε ήδη ο Ρικάρ-
ντο, από άλλους παράγοντες; Αλλά µε τον τρόπο αυτό καλλιεργούµε στην εργατική 
τάξη το αστικό δόγµα ότι είναι οι µισθοί που ευθύνονται για τις φτωχές επιδόσεις της 
Ελληνικής οικονοµίας. «Το γερµανικό κεφάλαιο αποδείχτηκε ικανότερο των άλλων 
στο επωφελές αυτό έργο». Γιατί όµως αποδείχτηκε τέτοιο; Γιατί είναι πιο παραγωγικό. 
Αυτό δεν το λέει ο κ. Λαπαβίτσας, που προτείνει παραγραφή του χρέους και έξοδο 
απ’ το ευρώ: Τα µέτρα του είναι σωστά, αλλά η λογική του ανάλυση είναι ολόκληρη 
λάθος απ’ την κορυφή ως τα νύχια. 

Είναι επιθυµητή η παραγραφή του χρέους και η έξοδος απ’ το ευρώ; Ο κ. Λαπαβί-
τσας συµπληρώνει:  

«Παραγραφή εντός της ΟΝΕ, αν γίνει, θα συµβεί υπό την αιγίδα των τραπε-
ζών, εξουδετερώνοντας το ισχυρότερο όπλο της Ελλάδας. Στην καλύτερη 
περίπτωση θα σηµάνει ένα ελαφρό 'κούρεµα', µε επιµήκυνση του χρόνου 
αποπληρωµής και ίσως µείωση επιτοκίων. Τα επιτόκια δανεισµού του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου θα παραµείνουν κατά πολύ υψηλότερα των γερµανικών. 
Πάνω απ" όλα, η αδυναµία υποτίµησης, αλλά και η λιτότητα που πνίγει την 
Ευρωζώνη, θα διαιωνίσουν το ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του κέντρου. 
Το πρόβληµα του χρέους θα επανεµφανιστεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα». 

Και συνεχίζει ως εξής αναλύοντας τις επιπτώσεις από µια επιστροφή στη δραχµή: 

                                                 
58 Κ. Λαπαβίτσα, «Το χρέος, το ευρώ και οι θέσεις της Αριστεράς», Αυγή 11/7 και 13/7/2010. 
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 «Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος, η υποτίµηση θα 
δηµιουργήσει πεδίο κερδοσκοπίας για τους κάτοχους του ευρώ. Θα χρεια-
στούν, λοιπόν, άµεσος έλεγχος των κεφαλαιακών ροών και συνεχής παρέµ-
βαση στην αγορά συναλλάγµατος για να ελεγχθεί η κίνηση της ισοτιµίας και 
να µην αφεθεί στην τύχη της. Η υποτίµηση θα φέρει επίσης πληθωριστικές 
πιέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε νοµισµατική πολιτική 
αλλά και έλεγχο τιµών. Ο πληθωρισµός, από την άλλη, θα ασκήσει πίεση 
στο λαϊκό εισόδηµα και άρα θα χρειαστεί άµεση πολιτική αναδιανοµής του 
εισοδήµατος και του πλούτου. Η υποτίµηση, όµως, θα βελτιώσει την αντα-
γωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής, θα τονώσει τις εξαγωγές και άρα 
θα προστατεύσει την απασχόληση». 

Κι’ αυτή η καθαρά αστική πολιτική τι είναι; 

 «Οι ιδέες της πρωτοβουλίας προωθούν ριζοσπαστική κοινωνική τοµή. Εί-
ναι βαθιά διεθνιστικές διότι πηγάζουν από τις ιστορικότερες παραδόσεις του 
εργατικού και σοσιαλιστικού κινήµατος. Αν οι Έλληνες εργαζόµενοι κάνουν 
το πρώτο βήµα σπάζοντας τη µέγγενη της ΟΝΕ, θα ανοίξουν τον δρόµο και 
για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης». 

Φυσικά, το πιθανότερο είναι η ανταγωνιστικότητα να µη βελτιωθεί παρά µόνο πρό-
σκαιρα, να µην έχουµε καµιά αναδιάρθρωση στον «παραγωγικό ιστό» της οικονοµίας 
και να µην υπάρξει κανένα πραγµατικό αποτέλεσµα έτσι που το «βαθιά διεθνιστικό» 
εγχείρηµα του κ. Λαπαβίτσα να το βλέπουν οι ξένοι εργαζόµενοι και να µην θέλουν 
ούτε να το ξέρουν. Είναι µαταιοπονία και ανοησία, στην εποχή της γενικευµένης κρί-
σης του καπιταλισµού, ο κ. Λαπαβίτσας να µας λέει: Σας λείπει ένα εργαλείο, η νοµι-
σµατική πολιτική. Αποκτήστε το κι’ όλα τότε θα πάνε µια χαρά! Αυτό δεν είναι τρό-
πος σκέψης της αριστεράς ούτε µια «ριζοσπαστική κοινωνική τοµή» αλλά µια 
ξεκάθαρη ανοησία που βασίζεται στα κεϋνσιανά οικονοµικά των εγχειριδίων των 
πρωτοετών φοιτητών.  

Από τη σκοπιά του µαρξισµού το 
ζητούµενο είναι µια κυβέρνηση των εργαζοµένων αλλά και η εξειδίκευση των τρό-
πων και των µεθόδων της πάλης µε τις οποίες µπορεί να επιτευχθεί. Μια κυβέρνηση 
των εργαζοµένων δεν µπορεί να κρατήσει τη χώρα στην ΕΕ και την ΟΝΕ, αυτό είναι 
αυτονόητο. Χωρίς το µονοπώλιο του εξωτερικού εµπορίου και του χρήµατος, µια τέ-
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τοια κυβέρνηση δεν θα έχει τους τρόπους να πάρει κανένα αναπτυξιακό µέτρο και 
κανένα µέτρο παραπέρα οικοδόµησης της εργατικής εξουσίας. Αλλά δεν είναι αυτή η 
απάντηση που θέλουν οι ρεφορµιστές. Οι ρεφορµιστές θέλουν την απάντηση σ’ ένα 
διαφορετικό ερώτηµα: Τι συµφέρει αυτή τη στιγµή τη χώρα και τι πρέπει να προ-
τείνει η αριστερά; 

Αλλά σ’ ένα τέτοιο ερώτηµα δεν υπάρχει απάντηση γιατί το ίδιο το ερώτηµα είναι 
λανθασµένο. Η «χώρα» και «αυτή η στιγµή» είναι ο λάθος τρόπος να θέσουµε το ζή-
τηµα. Οι σκοποί της αριστεράς είναι α) να εκπαιδεύσει την εργατική τάξη στην κα-
τεύθυνση των άµεσων καθηκόντων που είναι η οικοδόµηση του κινήµατος και του 
κόµµατος, και β) τα µεταβατικά προγραµµατικά αιτήµατα µε στόχο µια κυβέρνηση 
των εργαζοµένων. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούµε τα ζητήµατα του χρέους και 
της εξόδου απ’ την ΟΝΕ. Λειτουργεί η παραγραφή του χρέους και η επιστροφή στη 
δραχµή στην κατεύθυνση της ανόδου της συνειδητότητας των εργαζοµένων; Θέτει 
τις βάσεις για ένα ισχυρό κίνηµα; Φέρνει πιο κοντά ή αποµακρύνει τον στόχο µιας 
κυβέρνησης των εργαζοµένων; 

Μια διαφορετική άποψη είναι ότι «[α] πό τη µεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι όπως φαίνεται 
από την εξωκοινοβουλευτική και την κοινοβουλευτική του δράση, προβάλλει προτάσεις 
που συνδέονται περισσότερο µε την εµπειρία των ανθρώπων, ακόµα και µε όσα τα α-
στικά κόµµατα λένε για κοινωνική δικαιοσύνη και βοηθούν να αποκαλύπτεται η προπα-
γάνδα τύπου και αστικών κοµµάτων ως υποκριτική».59 Φυσικά οι προτάσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν κινούνται έξω από το πλαίσιο του συστήµατος και γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο είναι ρεφορµιστικές, πχ µεγαλύτερη φορολογία στο κεφάλαιο, πρόγραµµα 
δηµοσίων επενδύσεων κ.ά. 
 

«Και όλες µαζί αυτές οι προτάσεις αποτελούν ένα συνεκτικό πρόγραµµα δι-
εξόδου από την κρίση. Πρόγραµµα όµως που δεν µπορεί να γίνει αντικείµε-
νο διαπραγµάτευσης µε την κυβέρνηση. Γιατί η εφαρµογή του προϋποθέτει 
τη συνολική ρήξη µε την κυβερνητική πολιτική και πολύ µεγάλη αλλαγή των 
συσχετισµών στην ελληνική κοινωνία. Στροφή 180 µοιρών! Κι αυτό ανα-
τρέπει τον «συστηµικό» του χαρακτήρα. Οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής 
όµως έχει για προϋπόθεση να αποδειχτεί ότι η προηγούµενη πολιτική δεν 
µπορεί να εφαρµοστεί. Όχι απλώς ότι δεν µπορεί να πετύχει τους προβαλ-
λόµενους στόχους, γιατί αυτοί οι στόχοι συχνά είναι ψευδείς – π.χ. οι αλλα-
γές στις εργασιακές σχέσεις και στις αµοιβές του ιδιωτικού τοµέα, όπως και 
η µείωση της φορολογίας των κερδών δεν έχουν σχέση µε τη δηµοσιονοµική 
εξυγίανση, αντίθετα την υπονοµεύουν. Προϋπόθεση είναι να απορρίπτεται η 
κυβερνητική πολιτική από τον κόσµο τόσο κατηγορηµατικά και µε τέτοια έ-
νταση ώστε οι κυβερνώντες να µην µπορούν πια να την εφαρµόσουν. Προϋ-
πόθεση µε άλλα λόγια για να γίνουν άλλες προτάσεις, π.χ. σαν του ΣΥΡΙΖΑ, 
ρεαλιστικές και συζητήσιµες, είναι να µην µπορεί η κυβέρνηση να εφαρµό-
σει την πολιτική του Μνηµονίου. Τότε όλοι θα αρχίσουν να αναζητούν άλ-
λες λύσεις. Ακριβώς αυτό το σηµείο έχουν κοινό οι δύο διαφορετικές προ-
τάσεις της αριστεράς. Και σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαν µε αίσθηµα ευ-
θύνης να συγκλίνουν».60 

 

                                                 
59 Θ. Παρασκευόπουλου, «Έχει η Αριστερά πρόταση;», Εποχή 5/12/2010. 
60 Όπ.π. 
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Αλλά εδώ η πραγµατικότητα αντιστρέφεται. 
Αντί να διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων µε στόχο «να απορρίπτεται η κυ-
βερνητική πολιτική από τον κόσµο τόσο κατηγορηµατικά και µε τέτοια ένταση ώστε οι 
κυβερνώντες να µην µπορούν πια να την εφαρµόσουν», ζητείται αντίθετα πρώτα να 
απορρίπτεται συνεχώς η κυβερνητική πολιτική και µετά ν’ αρχίσουµε να ψάχνουµε 
για λύσεις! Ωστόσο για ν’ απορρίψει κανείς την κυβερνητική πολιτική, ειδικά όταν 
αυτή εµφανίζεται ως µονόδροµος, είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξει µια πρόταση 
ανατροπής της, δηλαδή ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων και προτάσεων που ν’ απευθύ-
νονται προς την εργατική εξουσία. Πως είναι δυνατόν να λέµε στους εργαζόµενους: 
“Κάντε την κυβέρνηση να µην µπορεί να εφαρµόσει την πολιτική του Μνηµονίου και 
µετά βλέπουµε τι πρόγραµµα θα σας προτείνουµε”; Αν δεν υπάρξει το πρόγραµµα, 
τότε δεν πρόκειται να υπάρξει και το κίνηµα εκείνο που θα οδηγεί στη συνολική 
αµφισβήτηση του συστήµατος. Μπορεί να υπάρξει ένα µετωπικό κίνηµα αµφισβή-
τησης του Μνηµονίου, αλλά αυτό δεν θα είναι ένα κίνηµα ανατροπής, και κυρίως δεν 
θα είναι ένα κίνηµα προς το οποίο θα µπορέσει ν’ απευθυνθεί η αριστερά. 
 
Σύµφωνα µε µια άλλη γνώµη: 
 

«Απαραίτητη και κρίσιµη προϋπόθεση και για το σήµερα και για το αύριο 
του εργατικού κινήµατος είναι να αναδειχθεί άµεσα µια ταξική δύναµη α-
ποφασιστικού νικηφόρου αγώνα, ένα άλλο κέντρο αγώνα σε ρήξη µε την 
υποταγµένη και ξεφτιλισµένη πλέον ΓΣΕΕ, που θα προωθήσει στην πράξη 
αγώνες για τα εργατικά δικαιώµατα και ανάγκες για την ανατροπή της κυρί-
αρχης πολιτικής. […] Ο διαχωρισµός από την αστικά µεταλλαγµένη ΓΣΕΕ 
έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Σήµερα χωρίς αυτόν δεν µπορεί να υ-
πάρχει ταξική γραµµή και νικηφόρα πρόταση µέσα στο κίνηµα. Ειδικά οι 
δυνάµεις της Αριστεράς επιφορτίζονται σήµερα µεγάλες ευθύνες. Πρέπει ε-
πιτέλους να µετακινηθούν σε µια κατεύθυνση ανατρεπτικής κοινής δράσης 
µέσα στο µαζικό κίνηµα, που θα µπορούσε να συµβάλει στη δηµιουργία ενός 
εργατικού αντίπαλου δέους. Η Αυτόνοµη Παρέµβαση του ΣΥΝ πρέπει όχι 
µόνο να αποχωρήσει από το προεδρείο της ΓΣΕΕ (επιτέλους!), αλλά και να 
αποδεσµευτεί από το σχεδιασµό, τη γραφειοκρατική αντίληψη και τη διαχει-
ριστική πολιτική λογική στα όρια του ευρωµονόδροµου».61

 

Φυσικά, η µετατροπή του εργατικού κινήµατος σε µια «ταξική δύναµη αποφασιστικού 
νικηφόρου αγώνα» είναι ο στόχος των επαναστατών µαρξιστών. Αλλά ο νικηφόρος 
αγώνας απαιτεί ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα διεκδικήσεων, θέσεων και πάλης. ∆εν 
συνδέεται ούτε µε την αποχώρηση από τη ΓΣΕΕ ούτε µε τα λόγια. Ασφαλώς πρέπει 
να υπάρξει µια ταξική πολιτική στο εργατικό κίνηµα, και τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία 

                                                 
61 Γ. Ελαφρού, «Ρεύµα νικηφόρου εργατικού αγώνα, σε ρήξη µε τη ΓΣΕΕ», Πριν 5/12/2010. 
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λειτουργούν σωστά σ’ αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν δεν καταδειχθεί τόσο ο εκφυ-
λισµός της ΓΣΕΕ όσο και ο γραφειοκρατικός τελεσιγραφισµός του ΚΚΕ στο ΠΑΜΕ, 
ένα τέτοιο κίνηµα δεν µπορεί ν’ αγκαλιάσει ολόκληρη την εργατική τάξη. Γι’ αυτόν 
τον λόγο η θέση των αγωνιστών είναι µέσα στα σωµατεία και µέσα στη ΓΣΕΕ όπως 
και µέσα στο ΠΑΜΕ, µέσα σε όλα τα όργανα των εργατικών οργανώσεων, τόσο στη 
βάση τους όσο και στην κορυφή τους. Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβληµα νοµιµοποί-
ησης της ηγεσίας της ΓΣΕΕ όταν συζητά σαν «κοινωνικός εταίρος» µε την κυβέρνη-
ση, τον ΣΕΒ, κλπ. Αλλά αν εγκαταλείψει κανείς το προεδρείο της ΓΣΕΕ στο οποίο 
τον εξέλεξαν οι εργαζόµενοι, θα είναι να σαν να δίνει την εντύπωση ότι έχασε κιόλας 
τη µάχη την ώρα που είναι ξεκάθαρο ότι ο ταξικός αγώνας του Ελληνικού κινήµατος 
µόλις τώρα αρχίζει. Θα είναι σαν να µεταφέρει τον κοµµατικό σεχταρισµό στα σωµα-
τεία και τη ΓΣΕΕ. 

Το πρόγραµµα διεκδικήσεων και πάλης θα κριθεί στην πράξη, κι’ από εκεί πρέπει να 
προκύψουν οι αδυναµίες του ή τα σηµεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση και παρα-
πέρα επεξεργασία. ∆εν είναι όπως θεωρεί το ΚΚΕ: 

 «Το Πρόγραµµα ενός Κοµ-
µουνιστικού Κόµµατος θα κριθεί από το αν κάνει σωστή εκτίµηση του χα-
ρακτήρα της επανάστασης µε βάση το χαρακτήρα της εποχής, δηλαδή της 
σοσιαλιστικής επανάστασης στην εποχή του ιµπεριαλισµού. Αν προσδιορίζει 
τον ταξικό χαρακτήρα της επαναστατικής εξουσίας, δηλαδή της δικτατορίας 
του προλεταριάτου και των καθηκόντων της, δηλαδή οικοδόµηση των νέων 
κοµµουνιστικών - σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Αν αναλύει σωστά 
µε επιστηµονικά κριτήρια τον συσχετισµό των ταξικών δυνάµεων, τον κα-
θορισµό της σχέσης αυτών των δυνάµεων µε την επικείµενη επανάσταση µε 
αντικειµενικά κριτήρια, δηλαδή τον προσδιορισµό των κινητήριων δυνάµε-
ων της σοσιαλιστικής επανάστασης µε βάση το ποιες κοινωνικές δυνάµεις 
έχουν αντικειµενικό συµφέρον από την ανατροπή των καπιταλιστικών σχέ-
σεων παραγωγής, την ανάδειξη του ηγετικού ρόλου της εργατικής τάξης σε 
αυτή τη διαδικασία. Τη σωστή µελέτη του πλέγµατος των εσωτερικών αντι-
θέσεων και την επίδραση του συσχετισµού δυνάµεων στο ιµπεριαλιστικό 
σύστηµα για τον προσδιορισµό της γραµµής συσπείρωσης για τη συγκέ-
ντρωση δυνάµεων, του δρόµου µέσα από τον οποίο µπορεί να διαµορφω-
θούν οι υποκειµενικές προϋποθέσεις για τη σοσιαλιστική επανάσταση».62 

 

                                                 
62 90 χρόνια ΚΚΕ, Πρόλογος στην έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ «Προγραµµατικά Ντοκουµέντα», Ριζο-
σπάστης 16/11/2008. 
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Αυτά τα «κριτήρια» αν το πρόγραµµα είναι επιστηµονικό κλπ, είναι αντιµαρξιστικές 
ανοησίες. Το πρόγραµµα πρέπει να κριθεί στην πράξη και διαλεκτικά σε σχέση µε 
την πράξη πρέπει ν’ αναπτύσσεται. Αν ακόµα και σήµερα το ΚΚΕ δεν έχει βρει τον 
«προσδιορισµό της γραµµής συσπείρωσης για τη συγκέντρωση δυνάµεων» και «ποιες 
κοινωνικές δυνάµεις έχουν αντικειµενικό συµφέρον από την ανατροπή των καπιταλι-
στικών σχέσεων παραγωγής» αλλά τα αφήνει σαν ζητήµατα ανοιχτά σε οππορτουνι-
στικές συµµαχίες τότε δεν υπάρχει καµιά ελπίδα η ηγεσία αυτού του κόµµατος ν’ α-
ναγκαστεί έστω και την κρίσιµη στιγµή να στραφεί προς τ’ αριστερά. 
 

V. Επίλογος 
 
Οι δυνάµεις του επαναστατικού µαρξισµού είναι σήµερα µικρές, µετά από µια µα-
κρόχρονη περίοδο ηττών της εργατικής τάξης και την κατάρρευση των σταλινικών 
γραφειοκρατιών. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου το ΚΚΕ κλείστηκε πάλι στο βολι-
κό καβούκι του σταλινισµού ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει µια δική του ιδεολογική αναφο-
ρά. Σήµερα, τα άµεσα καθήκοντα επιβάλλουν στις δυνάµεις του επαναστατικού µαρ-
ξισµού ν’ αγωνιστούν µέσα κι’ έξω από τα εργατικά κόµµατα, τόσο στη βάση τους 
όσο και στην κορυφή τους,  και να προωθήσουν αποφασιστικά τη δουλειά και την 
παρουσία τους στα σωµατεία. Πάνω απ’ όλα το άµεσο καθήκον είναι ο πολιτικός χα-
ρακτήρας του εργατικού κινήµατος στη βάση του Μεταβατικού Προγράµµατος διεκ-
δικήσεων και πάλης.  
 
Το εργατικό κίνηµα εισέρχεται σε µια µακρόχρονη φάση αγώνων στην οποία πρέπει 
ν’ αντιµετωπίσει την πιο σκληρή επίθεση της αστικής τάξης εδώ και πολλές δεκαετί-
ες. Τα άµεσα καθήκοντα των επαναστατών µαρξιστών είναι ν’ αναδείξουν την ανα-
γκαιότητα για την µετατροπή των συνδικαλιστικών αγώνων σε πολιτικούς αγώνες, µε 
προοπτική την απεργιακή πάλη και τη γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Η γενική 
απεργία ανοίγει τον δρόµο για την αµφισβήτηση της εξουσίας της αστικής τάξης και 
την κυβέρνηση των εργαζοµένων. Στη  µακρόχρονη φάση αγώνων, οι επαναστάτες 
µαρξιστές πρέπει να χτίσουν την ενιαία τους οργάνωση, το επαναστατικό κόµµα, και 
να διατηρήσουν την πολιτική τους ανεξαρτησία χωρίς να σταµατήσουν να δουλεύουν 
ενεργά πάνω στο καθήκον του ενιαίου µετώπου µε όλες τις οργανώσεις της αριστε-
ράς. Θα πρέπει να πουν: Ήλθε η στιγµή το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάµεις της α-
ριστεράς, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.  
 
Στις αντιρρήσεις ότι δεν έχουν ωριµάσει οι υποκειµενικές συνθήκες, απαντούµε ότι η 
παγκόσµια κρίση του καπιταλισµού έχει µετατραπεί σε κρίση της ηγεσίας του. ∆εν 
είναι η εργατική τάξη αυτή που δεν είναι ώριµη για την εξουσία αλλά οι ηγεσίες της. 
Αν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξουν γραµµή και δεν πάρουν θέση υπέρ της κυ-
βέρνησης των εργαζοµένων, θα έχουν στιγµατισθεί µε τον χειρότερο τρόπο στα µάτια 
της εργατικής τάξης. Προετοιµαζόµενοι για το ενδεχόµενο αυτό, ή µάλλον τη βεβαιό-
τητα, οι επαναστάτες µαρξιστές  πρέπει να δώσουν στους αγώνες της εργατικής τάξης 
την ηγεσία εκείνη που είναι απαραίτητη στις σηµερινές περιστάσεις. Οι µονόδροµοι 
και οι προτάσεις «σωτηρίας» του καπιταλισµού από τη βαθιά κρίση του δεν λείπουν. 
Όλοι οι κονδυλοφόροι των ΜΜΕ έχουν επιστρατευθεί για ν’ αποδείξουν ότι δεν υ-
πάρχει εναλλακτική λύση, ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές και λογικές προτάσεις. Το 
Ενιαίο Μέτωπο και το Μεταβατικό Πρόγραµµα είναι οι ιστορικά δοκιµασµένες λύ-
σεις που έχει επεξεργασθεί και προσφέρει ο επαναστατικός µαρξισµός.  
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Το Ενιαίο Μέτωπο πρέπει να εξειδικευθεί παραπέρα. Μπορεί να συνίσταται στη δη-
µιουργία Επιτροπών των εργαζοµένων στους τόπους δουλειάς ή τις γειτονιές που συ-
γκροτείται σιγά – σιγά προς τα πάνω. ∆εν µπορεί ν’ αποκλείει τη δουλειά στα συνδι-
κάτα, στο ΠΑΜΕ, και στην ίδια τη ΓΣΕΕ, όπως δεν µπορεί να αποκλείει τη δουλειά 
στις οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτικοποίηση της πάλης είναι σήµερα 
το πιο ζωτικό καθήκον του Ενιαίου Μετώπου. Στο έργο αυτό οι οργανώσεις του επα-
ναστατικού µαρξισµού πρέπει ν’ αφιερώσουν όλες τους τις δυνάµεις.  
 

Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 

«Ποιά ήταν η στάση του Μπολσεβίκικου Κόµµατος; ∆ε δίστασε ούτε στιγµή 
να συνάψει µια πρακτική συµµαχία πάλης ενάντια στον Κορνίλοφ µε τους 
δεσµοφύλακές του –τους Κερένσκι, Τσερετέλι, Νταν κτλ. Παντού οργανώ-
θηκαν επιτροπές επαναστατικής άµυνας, µέσα στις οποίες οι µπολσεβίκοι 
µπήκαν σαν µειοψηφία. Αυτό δεν εµπόδισε τους µπολσεβίκους να αναλά-
βουν ηγετικό ρόλο: στις συµφωνίες που γίνονται για µαζικές επαναστατικές 
δραστηριότητες κερδίζει πάντα το πιο συνεπές και το πιο τολµηρό επανα-
στατικό κόµµα. Οι µπολσεβίκοι βρέθηκαν στις πρώτες γραµµές, έσπασαν τα 
φράγµατα που τους χώριζαν από τους µενσεβίκους εργάτες και προπαντός 
από τους σοσιαλεπαναστάτες στρατιώτες, και τους τράβηξαν πίσω τους».63 

Σ’ αυτό ακριβώς έγκειται η ιστορική συνεισφορά του κόµµατος των Μπολσεβίκων 
και του Λένιν ειδικά. Ο Λένιν είχε την αντίληψη και την συγκεκριµένη κατανόηση 
της αναγκαιότητας της εργατικής πρωτοπορίας, της οργάνωσής της σε µια οργάνωση 
νέου τύπου στη βάση του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, των αρχών του επανα-
στατικού µαρξισµού και της διαλεκτικής µεθόδου στη φιλοσοφία σαν τον µοναδικό 
έγκυρο τρόπο µε τον οποίο πηγαίνουµε από τη θεωρία στην πράξη κι’ από εκεί πίσω 
στη θεωρία. Αν δεν έχουµε «το πιο συνεπές και το πιο τολµηρό επαναστατικό κόµµα», 
αλλά αντίθετα στο κίνηµα και στις πολιτικές συµπράξεις γινόµαστε ουρά, παρασυρό-
µαστε από το αυθόρµητο ή την απαισιοδοξία, αν δίνουµε την έµφαση µόνο στον κι-
νηµατισµό για χάρη του ίδιου, τότε δεν υπάρχει καµιά αντικειµενική δυνατότητα µια 
τέτοια οργάνωση ν’ ανήκει στην πρωτοπορία κι’ αναγκαστικά θα ξεπερασθεί και θα 
περιθωριοποιηθεί από την εξέλιξη του κινήµατος ή τις µυλόπετρες του ρεφορµισµού. 

                                                 
63 Λ. Τρότσκι, «Για το ενιαίο µέτωπο», 1932. 
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 «Πρέπει να προετοιµάζουµε τις εργατικές 
µάζες για τους αγώνες που πρόκειται να ξεσπάσουν, µε αδιάκοπη, καθηµε-
ρινή, έντονη και πλατιά επαναστατική ζύµωση· πρέπει να µπαίνουµε στη 
µάχη µε συνθήµατα καθαρά και κατανοητά από τις µεγάλες προλεταριακές 
µάζες. Στη στρατηγική του εχθρού πρέπει να αντιτάξουµε µια διορατική και 
µελετηµένη στρατηγική του προλεταριάτου. Η µαχητική διάθεση των γραµ-
µών της πρωτοπορίας, το θάρρος τους και η σταθερότητα τους δεν αρκούν. 
Ο αγώνας πρέπει να είναι προετοιµασµένος, οργανωµένος µε τρόπο που να 
φαίνεται στις εργαζόµενες µάζες σαν αγώνας για τα πιο ουσιαστικά συµφέ-
ροντά τους ώστε να τις κινητοποιεί αµέσως. Όσο περισσότερο το παγκόσµιο 
κεφάλαιο θα νιώθει ότι κινδυνεύει τόσο περισσότερο θα προσπαθήσει να 
κάνει αδύνατη τη µελλοντική νίκη …».64 

Με βάση αυτή την ανάλυση, ο αγώνας της πρωτοπορίας πρέπει να είναι «αγώνας για 
τα πιο ουσιαστικά συµφέροντα» των εργαζοµένων, δηλαδή αγώνας που να έχει τη βά-
ση του πάνω στα σηµερινά αιτήµατα των µαζών, κι’ από εκεί στα µεταβατικά αιτή-
µατα προς την εργατική εξουσία. Αν η πρωτοπορία είναι αριθµητικά µικρή καµιά πο-
λιτική σύµπραξη µε τα εργατικά κόµµατα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά άµεσο καθήκον. 
Κάθε άλλη σκέψη είναι σεχταρισµός. Μόνο πάνω σ’ αυτή τη βάση η επαναστατική 
µαρξιστική οργάνωση µπορεί να κερδίσει σε µαζικότητα και επιρροή στο εργατικό 
κίνηµα, µακριά από µικροαστικές επιρροές και ταλαντεύσεις. Όπως γράφει ο Λένιν : 

«Η έκβαση της επανάστασης εξαρτάται από το αν η εργατική τάξη θα παίξει 
το ρόλο βοηθού της αστικής τάξης, βοηθού πανίσχυρου ως προς τη δύναµη 
της πίεσής του πάνω στην απολυταρχία, πολιτικά όµως ανίσχυρου, ή το ρό-
λο ηγέτη της λαϊκής επανάστασης. Οι συνειδητοί εκπρόσωποι της αστικής 
τάξης το νιώθουν αυτό θαυµάσια ... ∆εν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από 
τη µείωση της σηµασίας των συνεπών από άποψη αρχών συνθηµάτων τα-
κτικής σε εποχή επανάστασης».65 

                                                 
64 Λ.Τρότσκι, «Οµιλία στο ΙΙΙ Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς», 1922. 
65 Β. Ι. Λένιν, «∆υο ταχτικές της σοσιαλδηµοκρατίας στη δηµοκρατική επανάσταση», πρόλογος, 1905. 
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Σήµερα η εργατική τάξη µπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνοµα και να διεκδικήσει 
την εξουσία στις πιο δύσκολες συνθήκες που έχει βρεθεί από τα µέσα του ’60 ή µπο-
ρεί ν’ ακολουθήσει µερίδες της αστικής τάξης µε προοδευτικό δήθεν λόγο, που δεν 
έχουν ωστόσο άλλο σκοπό παρά την εφαρµογή του Μνηµονίου µε τη µέγιστη δυνατή 
ανοχή. Η Αργεντινή και η Γουατεµάλα µας δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν η εργατι-
κή τάξη να µην ξεσηκωθεί και να µην οργανωθεί µε στόχο την ανατροπή των αστι-
κών κυβερνήσεων. Αλλά ο µοναδικός λόγος για τον οποίο µπορεί να συµβεί αυτό εί-
ναι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης συ-
γκροτηµένη σε ενιαίο κόµµα µε σαφές µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων. δεν 
χρειάζεται να πάρουµε την πιο απαισιόδοξη προοπτική αλλά πρέπει να πούµε ξεκά-
θαρα στους εργαζόµενους: Απευθυνθείτε στο ΚΚΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ και διεκδική-
στε ένα πρόγραµµα εργατικής εξουσίας. Αν το αρνηθούν τότε φτιάξτε το δικό σας 
κόµµα. 

Τα πράγµατα δεν µπορούν να εκφραστούν µε µεγαλύτερη καθαρότητα και µεγαλύτε-
ρη ειλικρίνεια. Στα άµεσα καθήκοντα του προγράµµατος της εργατικής εξουσίας, η 
πρωτοπορία πρέπει να βοηθήσει την εργατική τάξη µε συνθήµατα που απαντούν στα 
σηµερινά αδιέξοδα της κρίσης και ταυτόχρονα ανοίγουν µια µόνο δυνατότητα, την 
εργατική εξουσία. Όπως γράφει ο Λένιν : 

 « “Οργανωθείτε!” Η Rabochaya Mysl συνεχί-
ζει να επαναλαµβάνει στους εργάτες σε όλα τα κλειδιά, και όλοι οι οπαδοί 
της "οικονοµολογικής" τάσης επαναλαµβάνουν την κραυγή. Εµείς, φυσικά, 
επιδοκιµάζουµε απολύτως αυτή την έκκληση, αλλά xωρίς να παραλείψουµε 
να προσθέσουµε: οργανωθείτε, αλλά όχι µόνο σε αµοιβαίων οφελών οργα-
νώσεις, σε απεργιακά ταµεία, και σε κύκλους εργατών' οργανωθείτε επίσης 
σε ένα πολιτικό κόµµα' οργανωθείτε για τον αποφασιστικό αγώνα ενάντια 
στην αυταρχική κυβέρνηση και ενάντια στο σύνολο της καπιταλιστικής κοι-
νωνίας. Χωρίς τέτοια οργάνωση το προλεταριάτο ποτέ δεν θα ανέβει στον 
µε ταξική συνείδηση αγώνα' χωρίς τέτοια οργάνωση το κίνηµα της εργατι-
κής τάξεως είναι καταδικασµένο σε ανικανότητα. Με την βοήθεια παρά µό-
νο ταµείων και κύκλων µελέτης και αµοιβαία οφελών οργανώσεων η εργα-
τική τάξη δεν θα είναι ποτέ ικανή να πραγµατοποιήσει τη µεγάλη ιστορική 
αποστολή της --να απελευθερώσει τον εαυτό της και το σύνολο του Ρωσικού 
λαού από την πολιτική και οικονοµική σκλαβιά. Ούτε µια τάξη στην ιστορία 
δεν έχει κατορθώσει την δύναµη χωρίς να παράγει τους πολιτικούς αρχη-
γούς της, τους σηµαντικούς εκπροσώπους της ικανούς να οργανώσουν ένα 
κίνηµα και να το οδηγήσουν».66 

                                                 
66 B. I. Λένιν, «Τα άµεσα καθήκοντα του κινήµατός µας», γραµµένο στα 1900, ∆ιαλεχτά  Έργα του 
Λένιν, 4η Αγγλική Έκδοση, Εκδότες Progress, Μόσχα, 1972, 3η Εκτύπωση, αρ. 4, σελ. 366-71 . 
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Ποια είναι η οργάνωση για την οποία µιλά ο Λένιν; είναι η οργάνωση σ’ ένα σωµα-
τείο, σ’ έναν σύλλογο,  έναν όµιλο, µια περιοχή; Φυσικά είναι όλα αυτά. Η οργάνωση 
στο επίπεδο του σωµατείου οδηγεί στην απεργία, από κει γενικεύεται σε µια περιοχή, 
δηµιουργούνται πιθανώς επιτροπές δράσης. Κερδίζεται µ’ αυτόν τον τρόπο µια νίκη 
της εργατικής τάξης πάνω στην αστική τάξη, σπάει το µονοπώλιο της κρατικής εξου-
σίας στην πράξη. Από εκεί και πέρα ο αγώνας της εργατικής τάξης πρέπει να γίνει 
πολιτικός: «Οργανωθείτε επίσης σε ένα πολιτικό κόµµα», γράφει ο Λένιν.  

Η οργάνωση της εργατικής τάξης δεν σηµαίνει οργάνωσή της στη µια ή στην άλλη 
ιδιαίτερη οµάδα του επαναστατικού µαρξισµού αλλά στην οργάνωση σε κάποιο κόµ-
µα της εργατικής τάξης. Από κει και πέρα τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία θα κερδηθούν 
από το πιο αποφασιστικό και συγκροτηµένο κόµµα ή οργάνωση –αυτό είναι εντελώς 
φυσικό. ακόµα και σήµερα διερωτώνται αρκετοί γιατί πέτυχε ο Λένιν εκεί που απέτυ-
χαν όλα τ’ άλλα κόµµατα κι’ επίσης τα περισσότερα κόµµατα της Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς στη µεταπολεµική περίοδο. Ο ίδιος ο Λένιν έδωσε την απάντηση το 1907: 

 «Και τώρα µπαίνει το ερώτηµα : ποιος πραγ-
µατοποίησε, ποιος ενσάρκωσε στη ζωή τη µεγάλη αυτή συνοχή, στερεότητα 
και σταθερότητα του κόµµατος µας; Αυτό το έκανε η οργάνωση των εξ ε-
παγγέλµατος επαναστατών που δηµιουργήθηκε κυρίως µε τη συµµετοχή της 
"Ίσκρα". Όποιος ξέρει καλά την ιστορία του κόµµατος µας, όποιος έζησε ο 
ίδιος την περίοδο ανοικοδόµησης του κόµµατος µας, του φτάνει να ρίξει µια 
µατιά στη σύνθεση της αντιπροσωπείας µιας οποιασδήποτε οµάδας, ας 
πούµε του συνεδρίου του Λονδίνου, για να πειστεί ότι έτσι ακριβώς είναι, 
για να διακρίνει εκείνο τον παλιό, τον βασικό πυρήνα, που µε το µεγαλύτερο 
ζήλο φρόντιζε για το κόµµα και ανάθρεψε το κόµµα. Βασικός όρος γι' αυτή 
την επιτυχία ήταν βέβαια το γεγονός ότι η εργατική τάξη που ο ανθός της 
δηµιούργησε τη σοσιαλδηµοκρατία, ξεχωρίζει από µια σειρά αντικειµενικές 
οικονοµικές αιτίες, απ' όλες τις τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας όσον 
αφορά τη µεγαλύτερη ικανότητα της για οργάνωση. Χωρίς αυτόν τον όρο η 
οργάνωση των εξ επαγγέλµατος επαναστατών θα ήταν παιχνιδάκι, τυχοδιω-
κτισµός, απλή ταµπέλα, και γι' αυτό η µπροσούρα "Τι να κάνουµε;" υπο-
γραµµίζει πολλές φορές ότι η οργάνωση που υποστηρίζεται σ' αυτή τη 
µπροσούρα έχει νόηµα σε σχέση µε το γεγονός ότι υπάρχει µια "πραγµατικά 
επαναστατική τάξη που ξεσηκώνεται αυθόρµητα στην πάλη". Όµως η ικα-
νότητα του προλεταριάτου να ενώνεται σε τάξη, ικανότητα που υπάρχει α-
ντικειµενικά στον ανώτατο βαθµό, πραγµατοποιείται µόνο σε καθορισµένες 
µορφές οργάνωσης. Και καµιά άλλη οργάνωση, εκτός από την οργάνωση 
της "Ίσκρα", δεν θα µπορούσε µέσα στις ιστορικές συνθήκες της Ρωσίας 
του 1900 -1905 να δηµιουργήσει ένα τέτοιο σοσιαλδηµοκρατικό εργατικό 
κόµµα, σαν κι αυτό που έχει δηµιουργηθεί σήµερα. Ο εξ επαγγέλµατος επα-
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ναστάτης έκανε τη δουλειά του στην ιστορία του ρωσικού προλεταριακού 
σοσιαλισµού. Και καµιά δύναµη στον κόσµο δε µπορεί σήµερα να κατα-
στρέψει αυτό το έργο, που ήδη από καιρό ξεπέρασε τα στενά πλαίσια των 
"οµίλων" του 1902 -1905, καµιά στροφή εκ των υστέρων ότι υπερεκτίµησαν 
τα µαχητικά τους καθήκοντα εκείνοι που στον καιρό τους µόνο στον αγώνα 
µπορούσαν να εξασφαλίσουν το σωστό ξεκίνηµα για την εκπλήρωση αυτών 
των καθηκόντων, καµιά τέτοια µορφή δεν µπορεί να µειώσει τη σηµασία 
των κατακτήσεων που ήδη πραγµατοποιήθηκαν».67 

Για τον Λένιν, εποµένως, «η ικανότητα του προ-
λεταριάτου να ενώνεται σε τάξη, ικανότητα που υπάρχει αντικειµενικά στον ανώ-
τατο βαθµό, πραγµατοποιείται µόνο σε καθορισµένες µορφές οργάνωσης» και 
αυτές οι µορφές αναδείχθηκαν στη Ρωσία από την οργάνωση της «Ίσκρα», την 
«οργάνωση των εξ επαγγέλµατος επαναστατών», βασισµένη πάνω στον «παλιό, 
τον βασικό πυρήνα, που µε το µεγαλύτερο ζήλο φρόντιζε για το κόµµα και ανά-
θρεψε το κόµµα». Ο Λένιν έθεσε αυτό τον τύπο οργάνωσης «µέσα στις ιστορικές 
συνθήκες της Ρωσίας του 1900 -1905». ∆εν τον έθεσε σαν µια υπεριστορική 
φόρµουλα που ισχύει πάνω από τον χώρο και τον χρόνο. Η οργάνωση της «Ί-
σκρα» ήταν κι’ αυτή ένα ιστορικό εργαλείο που είχε τη συνεισφορά του στην 
οικοδόµηση του ΡΣ∆ΕΚ πάνω στις αρχές της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας.  

Με την οικοδόµηση του κόµµατος, «ο εξ επαγγέλµατος επαναστάτης έκανε τη 
δουλειά του στην ιστορία του ρωσικού προλεταριακού σοσιαλισµού» και ολοκλή-
ρωσε τον ιστορικό κύκλο των «επαναστατικών οµίλων» -ένας κύκλος στον ο-
ποίο βρίσκεται σήµερα η ελληνική επαναστατική ή αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά. Το άµεσο καθήκον της είναι να περάσει στην οικοδόµηση ενός µαζικού 
κόµµατος και βεβαίως µια οµάδα µερικών εκατοντάδων αγωνιστών δεν είναι 
ακόµη ένα επαναστατικό κόµµα αλλά οργανωτικά βρίσκεται, στην ιδανική πε-
ρίπτωση, στο επίπεδο της «Ίσκρα». Η ενότητα στο επίπεδο της «Ίσκρα» είναι 
κι’ αυτή ένα άµεσο καθήκον του κινήµατός µας στην κατεύθυνση προς την οι-
κοδόµηση του επαναστατικού κόµµατος ή την ανασύνταξη ορισµένων τουλάχι-
στον από τις ελληνικές δυνάµεις της επαναστατικής ή αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς, όπως πχ οι οργανώσεις της 4ης ∆ιεθνούς. 

Ο Λένιν αναφέρει µε νόηµα ότι: «[Η] µπροσούρα "Τι να κάνουµε;" υπογραµµί-
ζει πολλές φορές ότι η οργάνωση που υποστηρίζεται σ' αυτή τη µπροσούρα έχει 
νόηµα σε σχέση µε το γεγονός ότι υπάρχει µια "πραγµατικά επαναστατική τάξη 
που ξεσηκώνεται αυθόρµητα στην πάλη"». Ξεκάθαρα αυτό αποκλείει τον µπλαν-
κισµό που από καιρό έχει πάψει ν’ αποτελεί πρόβληµα για τις εργατικές οργα-
νώσεις. Αλλά απ’ την άλλη µεριά µας δείχνει ότι µια οργάνωση σαν την «Ί-
σκρα» δεν µπορεί να υπάρξει, δεν έχει το έδαφος να υπάρξει σε συνθήκες γενι-

                                                 
67 Β. Ι. Λένιν, «Μέσα σε δώδεκα χρόνια», πρόλογος. 
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κευµένης υποχώρησης του κινήµατος. Φυσικά µπορεί να υπάρξει µέσα στα 
όρια του σεχταρισµού αλλά όχι µέσα στα λενινιστικά πλαίσια που απαιτούν 
τη µετεξέλιξη της  «Ίσκρα» σε µαζικό, επαναστατικό κόµµα, που ασφαλώς 
συνεργάζεται στενά µε τα υπόλοιπα εργατικά κόµµατα [καθώς και τ’ αστικά 
κόµµατα, ad hoc, δηλαδή µε «µια πρακτική συµµαχία πάλης ενάντια στον Κορνί-
λοφ µε τους δεσµοφύλακές του –τους Κερένσκι, Τσερετέλι, Νταν κτλ» όπως έγρα-
φε ο Τρότσκι].  

Η εποχή µας δεν είναι και δεν 
πρόκειται να είναι µια περίοδο νηνεµίας του εργατικού κινήµατος. Η κρίση του 
ευρωπαϊκού καπιταλισµού στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, µεθαύριο η Σλοβενία κ.ά.) µας δείχνουν 
ότι ο αδύναµος κρίκος του νότου της Ευρώπης είναι η πιθανότερη πηγή όπου θα 
ξεσπάσουν απεργίες και εξεγέρσεις. Οι «επαναστατικοί µαρξιστικοί όµιλοι» και 
οι «λέσχες» είναι καιρός ν’ αναλάβουν τα καθήκοντά τους όπως καιρός είναι να 
πούµε στο ΚΚΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ ν’ αναλάβουν τα δικά τους καθήκοντα, που εί-
ναι ωστόσο ζητήµατα άλλης τάξης, δηλαδή του άµεσου προσδιορισµού του προ-
γράµµατος µιας κυβέρνησης των εργαζοµένων. ∆εν έχουµε αυταπάτες ότι αυτό 
το ενδεχόµενο έχει πιθανότητα µια στο δισεκατοµµύριο, αλλά το σύνθηµα είναι 
αυτονόητο για τις µάζες και πρέπει να τεθεί µε αποφασιστικό τρόπο. 

Ταυτόχρονα οι ενοποιηµένοι όµιλοι πρέπει να δουλέψουν πάνω στα ζητήµατα 
της ταχτικής, του µεταβατικού προγράµµατος, και της πάλης τους στα συνδικά-
τα, στο εργατικό κίνηµα και στα ρεφορµιστικά κόµµατα. Το σωστό και συνεπές 
πρόγραµµα είναι αυτό που στο τέλος θα κερδίσει, αν δεν ξεχνάµε ότι στα µάτια 
των µαζών τα στελέχη του επαναστατικού κόµµατος, αν υπάρχει, είναι αυτό το 
ίδιο το κόµµα. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση των πρωτοπόρων εργατών είναι σή-
µερα ένα από τα πιο ζωτικά καθήκοντα του κινήµατός µας. 

Στις απολύσεις, το εργατικό κίνηµα πρέπει ν’ απαντήσει µε µαζικές και συντο-
νισµένες απεργίες. Να θέσει το αίτηµα του ανοίγµατος των βιβλίων για να εξε-
ταστούν τα κέρδη και οι ρεµούλες των καπιταλιστών, οι µισθοί των στελεχών, 
όλες οι δαπάνες και τα έσοδα. 

Στις επιχειρησιακές συµβάσεις, πάλι πρέπει ν’ ανοίξουν τα βιβλία µπροστά 
στους εργαζόµενους και να εξηγήσουν οι καπιταλιστές µε ποιον τρόπο λογαριά-
ζουν να γίνουν «ανταγωνιστικοί» και να πουλάνε 10% περισσότερο αν περικό-
ψουν τους µισθούς κατά 30%. Ας το εξηγήσουν αυτό µε δεδοµένα και στοιχεία 
µπροστά στους εργάτες. 
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Απεργίες, καταλήψεις και 
σύνδεση µε το κίνηµα των ανέργων και του χτυπήµατος της µαύρης εργασίας 
όλων των µορφών είναι ένα άλλο θεµελιώδες στοιχείο της ανάπτυξης του κινή-
µατος. Απεργίες διαρκείας και καταλήψεις, Εργοστασιακές επιτροπές και επι-
τροπές στήριξης απ’ τον λαό της περιοχής είναι τα µέσα που έχουν στη διάθεσή 
τους οι εργαζόµενοι για ν’ ανατρέψουν επιθετικές πολιτικές που τους θίγουν 
άµεσα. Από κει θ’ αναδειχθεί µια νέα εργατική πρωτοπορία, µε «οριζόντια» 
µορφή που πρέπει ν’ αποτελέσει το βασικό υλικό για την οικοδόµηση της επα-
ναστατικής µαρξιστικής οργάνωσης σ’ αλληλέγγυα σχέση µε όλες τις εργατικές 
οργανώσεις και τα εργατικά κόµµατα που πρέπει να πάρουν θέση και ν’ αναλά-
βουν συγκεκριµένες ευθύνες απέναντι σε µια τέτοια ταχτική. 

 

 

 

 

 


