
 
 
 

Ξανά για το ζήτηµα του Ενιαίου Μετώπου 
 
 
Ι. Σεχταρισµός και επαναστατικός µαρξισµός 
 
Όπως έχουµε πει1, η συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου περνά µέσα από δυο 
δρόµους. 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 συµφέροντα από την εργατική τάξη και τις οργανώσεις της, ενώ η 
προγραµµατική συµφωνία είναι η αναγκαία µέθοδος για την εκπαίδευση των µαζών 
στο επαναστατικό πρόγραµµα, ειδικά σε µια εποχή που οι οξύτατες αντιφάσεις και η 
κρίση του καπιταλισµού δεν έχουν ακόµη ριζοσπαστικοποιήσει την εργατική τάξη.  
 
Η όξυνση της κρίσης του καπιταλισµού έχει αντικειµενικά ωθήσει τις µαζικές 
εργατικές 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 µεσοβέζικη 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.2 Και µε «συµβιβασµούς» εννοούν την αναδιαπραγµάτευση του 
χρέους, ακόµη και την προσφυγή σε διεθνείς εταιρείες “κύρους” όπως η CADTM.3 
 
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 
ξεπεράσουν τις συντηρητικές, τις κεντριστικές και τις ρεφορµιστικές ηγεσίες. Η 

                                                 
1 Βλ. «Η πολιτική και το πρόγραµµα του Ενιαίου Μετώπου σήµερα», ∆εκέµβριος 2010. 
2 Π. Παπακωνσταντίνου, «Ο Μίκης, η κρίση και η δηµοκρατία», Καθηµερινή 4/12/2010. Επίσης 
«Αναδιαπραγµάτευση του χρέους», Επίκαιρα 8/4/2010, καθώς και «Οι συµβουλές του Λένιν και η 
κρίση του 2010», Πριν 25/4/2010. 
3 Π. Παπακωνσταντίνου, «Να ανοίξει ο φάκελος του δηµοσίου χρέους», Αριστερό Βήµα 29/11/2010. 
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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 
αποφασίσει τι θα κάνει µ’ αυτό –να ποια είναι η πραγµατικά αριστερή πολιτική πάνω 
στο ζήτηµα. 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 καλύτερη ευκαιρία προκειµένου να οργανωθεί και ν’ ανεβάσει το επίπεδο 
της συνειδητότητάς 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 
προκύψει; 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 
νεοφιλελευθερισµού 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 σηµερινά αποτελέσµατα της κρίσης του 2008. Στην Ελλάδα τα 
συνθήµατα και οι προσπάθειες 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’ αξιολογηθούν και να καταλήξουµε ότι είχαν σαν αποτέλεσµα 
την περιθωριοποίηση και την πολυδιάσπαση όλων ανεξαίρετα των φορέων που 
ευαγγελίζονταν το επαναστατικό κόµµα (έξω και πέρα από τις µάζες, χωρίς σύνδεση 
µε τα άµεσα καθήκοντα, σεχταριστικά 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 προσπάθειες είναι αξιόλογες κι’ αποµένει να κριθούν, 
αλλά απαιτούν επίσης τη συµµετοχή 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 
πτέρυγα των Μενσεβίκων κι ανάλογα µε την περίπτωση, κατέβαζε ακόµα 
και κοινά ψηφοδέλτια µε τους Αριστερούς Μενσεβίκους (οµάδα Λάριν) στις 
δηµοτικές εκλογές της Πετρούπολης. Ταυτόχρονα, παρέµενα -σε συµφωνία 
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µε το Λένιν- στην οργάνωση των ∆ιεθνιστών για να τους φέρω σαν σύνολο 
προς τη συγχώνευση µε το Μπολσεβίκικο Κόµµα. Τον Ιούλη του 1917 
συγκλήθηκε ένα ενωτικό συνέδριο. Τον Απρίλη, ο Λένιν µίλησε στη 
Μενσεβίκικη συνδιάσκεψη. Στο ενωτικό συνέδριο του Ιούλη, ένας 
αντιπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας της Μενσεβίκικης συνδιάσκεψης 
έκανε ένα συγχαρητήριο λόγο, κ.λπ. Η Μπολσεβίκικη αδιαλλαξία είναι 
αδιάσπαστα δεµένη µε την κατανόηση του πραγµατικού προτσές στις 
εργατικές οργανώσεις, µε την ικανότητα επηρεασµού αυτού του προτσές, µε 
την ευελιξία στο χειρισµό των οµαδοποιήσεων, ακόµα κι ατόµων. Αντίθετα, 
κάθε σεχταριστής θέλει νάχει το δικό του εργατικό κίνηµα. Πιστεύει πως µε 
την επανάληψη µαγικών τσιτάτων 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».4 

 

Το κρίσιµο ζήτηµα δεν είναι η αφηρηµένη «ιδεολογική καθαρότητα». Αυτή δεν 
διακυβεύεται 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 
αριθµητικά.  

 

«Το ζήτηµα του Συµβουλίου Ειρήνης έχει µια κάποια οµοιότητα µε το 
ζήτηµα 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 
Λαϊκού Μετώπου. ∆εν φωνάζουµε: “ Κάτω το Λαϊκό Μέτωπο”, προς το 
παρόν, γιατί δεν έχουµε ακόµα τίποτα να βάλουµε στην θέση του. Με τον 
ίδιο τρόπο, 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 διαφορά. 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 συνεπώς αναγκαίο να στείλουµε αντιπροσώπους στα 
Συµβούλια Ειρήνης, όπου 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 τελείως 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 ενάντια στις ιδιωτικές προσκλήσεις, που 
γίνονται απ’ τους γραφειοκράτες του Κ.Κ. στους δήθεν προοδευτικούς 

                                                 
4 Λ.Τρότσκι, «Ένα καρκίνωµα στο Εργατικό Κόµµα. Προς την Εθνική Επιτροπή Εργατικού Κόµµατος 
των ΗΠΑ», 12/8/1935. 
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αστούς. Επιτιθέµενοι στους αστούς πατσιφιστές ηγέτες και στη συνέχεια στη 
συµµετοχή όλων των αστικών στοιχείων, θα καταλήξουµε στη σύγκρουση µε 
την πολιτική ταξικής συνεργασίας των γραφειοκρατών του Ε.Κ. και του 
Κ.Κ».5 

 

Το κρίσιµο για τους µαρξιστές είναι τα συνθήµατά τους να δίνουν µια πραγµατική 
και υπαρκτή προοπτική. Να συνοψίζουν την ιστορική εµπειρία και να υψώνονται 
πάνω 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 
βαρύτητα, 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 
ανεξαρτησία του κάθε στιγµή, µια επαναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων 
συντρόφων δεν είναι επαναστατικό κόµµα και προς το παρόν µπορεί να 
δουλέψει αποτελεσµατικά αντιτιθέµενη στους σοσιαλπατριώτες µέσα στα 
µαζικά κόµµατα. Απ’ την άποψη της αυξανόµενης οξύτητας της διεθνούς 
κατάστασης είναι απόλυτα ουσιαστικό να βρίσκεται µέσα στις µαζικές 
οργανώσεις, αφού υπάρχει η δυνατότητα να κάνει επαναστατική δουλειά 
µέσα τους. Κάθε είδους σεχταριστική, στείρα και φορµαλιστική ερµηνεία 
του Μαρξισµού στη σηµερινή κατάσταση θα υποτιµούσε ακόµα και τη 
νοηµοσύνη ενός δεκάχρονου παιδιού».6 

 

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 
ανεξαρτησία του κάθε στιγµή, µια επαναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων συντρόφων 
δεν είναι επαναστατικό κόµµα». Το επαναστατικό κόµµα δεν µπορεί να είναι µια 
µικρή οµάδα 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 καθηµερινά 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 υπόθεση 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 περίπτωση 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 
οργανώσεις µπορούν να ισχυροποιηθούν : 

 

                                                 
5 Λ. Τρότσκι, «Συνέντευξη µε τον Κόλλινς», καλοκαίρι του 1936. 
6 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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«Η πείρα του Βελγικού και του Γαλλικού τµήµατος δείχνει, 
συµπερασµατικά, τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν µέσα στις µαζικές 
ρεφορµιστικές οργανώσεις. Εκτός βέβαια αν δεχτούµε πως δε µπορούµε να 
παίζουµε κανένα ρόλο επαναστατικής σηµασίας στην ιστορία της Μεγάλης 
Βρετανίας».7 

 

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

 

«Η λενινιστική ταχτική του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου κι η πολιτική 
συναδέλφωσης µε τους ρεφορµιστές, αλληλοαποκλείονται. Συγκυριακές 
πραχτικές 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 συγκεκριµένες υποχρεώσεις, χωρίς τη συµµετοχή των µαζών σε 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αποτελούν το χειρότερο τύπο 
οππορτουνισµού».8 

 

Οφείλουµε σήµερα να ρωτήσουµε που είναι το καθορισµένο πρόγραµµα, 
που είναι οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις, που είναι η συµµετοχή των µαζών σε 
αγωνιστικές 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 
µαζικότητα; Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσµατα από συγκυριακές πραχτικές 
συµφωνίες πάλης µε µαζικές οργανώσεις; Αλλά και αντίθετα ποιο είναι το ισοζύγιο 
όσων δεν ήρθαν σε τέτοιες συµφωνίες και προτίµησαν να µείνουν έξω από διεργασίες 
και συζητήσεις; Ποια ακριβώς είναι η οργανωτική πρόοδος και πως φαίνονται στα 
µαζικά κινήµατα; Χωρίς απαντήσεις σε τέτοια ζητήµατα δεν είναι δυνατόν να 
συνεχιστεί η συζήτηση για το Ενιαίο Μέτωπο ούτε η συζήτηση για την οικοδόµηση 
του επαναστατικού 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 
τρόπος 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’ 
αξιολογηθεί ακριβώς πάνω στη βάση αυτή. Προετοιµάζοντας την 4η ∆ιεθνή ο 
Τρότσκι έγραφε: 
                                                 
7 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
8 Λ. Τρότσκι, «Θεµελιώδη προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ΑΕΚ», 5/1/1934. 
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“The new parties and the new International must be built upon a new 
foundation: that is the key with which to solve all other tasks. The tempo 
and the time of the new revolutionary construction and its consummation 
depend, obviously, upon the general course of the class struggle, the 
future victories and defeats of the proletariat. Marxists, however, are not 
fatalists. They do not unload upon the historical process those very tasks 
which the historical process has posed before them. The initiative of a 
conscious minority, a scientific program, bold and ceaseless 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 
proletariat. Without a fused and steeled revolutionary party a socialist 
revolution is inconceivable. The conditions are difficult; the obstacles are 
great; the tasks are colossal; but there is no reason whatever to become 
pessimistic or to lose courage. Despite all the defeats of the proletariat, 
the position of the class enemy remains a hopeless one. Capitalism is 
doomed. Only in the socialist revolution is there salvation for mankind”.9 

 

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 
situation 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 elements we can make a tremendous leap forward”.10 

 

Αν, στη βάση του προγράµµατος του επαναστατικού µαρξισµού, µπορούν να 
κερδηθούν 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 προβλήµατα, 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 ∆ιεθνούς, 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 καπιταλισµού. 

 
                                                 
9 L. Trotsky, “Open Letter for the Fourth International”, Spring 1935. 
10 L. Trotsky, “Fighting against the stream”, April 1939. PSOP: Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, 
Σοσιαλιστικό Κόµµα Εργατών και Αγροτών της Γαλλίας. ∆ηµιουργήθηκε το 1938 µετά από διάσπαση 
του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. 
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Όπως γράφει το Μεταβατικό Πρόγραµµα : 

«Απ' όλα τα κόµµατα και τις οργανώσεις, που βασίζονται πάνω στους 
εργάτες και τους αγρότες και µιλούν στο όνοµά τους, απαιτούµε να σπάσουν 
τους πολιτικούς τους δεσµούς µε την µπουρζουαζία και να µπούνε στο 
δρόµο της πάλης για µια κυβέρνηση εργατών και αγροτών. Σ' αυτό το 
δρόµο, τους υποσχόµαστε πλήρη υποστήριξη ενάντια στην καπιταλιστική 
αντίδραση. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουµε ακούραστα µια ζύµωση γύρω από 
τις µεταβατικές διεκδικήσεις που θα πρέπει κατά τη γνώµη µας, να 
αποτελούν το πρόγραµµα της “ Κυβέρνησης Εργατών και Αγροτών”. Είναι 
δυνατή η δηµιουργία µιας τέτοιας κυβέρνησης από τις παραδοσιακές 
εργατικές οργανώσεις; Η προηγούµενη εµπειρία δείχνει, όπως το έχουµε 
κιόλας πει, πως κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστο πάρα πολύ απίθανο. Είναι, 
ωστόσο, αδύνατο ν’ αρνηθούµε κατηγορηµατικά από τα πριν τη θεωρητική 
δυνατότητα ότι, κάτω οπό την επίδραση ενός συνδυασµού εντελώς 
εξωτερικών περιστάσεων (πόλεµος, ήττα, οικονοµικό κραχ, επαναστατική 
πίεση των µαζών, κλπ.), τα µικροαστικά κόµµατα, κι εδώ περιλαµβάνονται 
και οι σταλινικοί, µπορούν να πάνε πιο µακριά απ' ότι τα ίδια θέλουν στο 
δρόµο του σπασίµατος των δεσµών τους µε την µπουρζουαζία. Όπως και να 
'χει, ένα πράγµα είναι πέρα από κάθε αµφιβολία: ακόµα κι αν αυτό το 
ενδεχόµενο, το πάρα πολύ απίθανο, γινόταν µια µέρα κάπου 
πραγµατικότητα, και µια “ κυβέρνηση εργατών και αγροτών” µε την έννοια 
που αναφέραµε πιο πάνω, εγκαθιδρυόταν στην πραγµατικότητα, αυτή δεν 
θα αντιπροσώπευε παρά ένα σύντοµο επεισόδιο στο δρόµο της αληθινής 
δικτατορίας του προλεταριάτου».11 

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 
επηρεάσει 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 άµεση 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 µαζών, 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.  

                                                 
11 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 
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Η στρατηγική, η ταχτική, η 
πολιτική 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 
ίδιο πάντα πολιτικό συµπέρασµα: οι εργάτες πρέπει να σπάσουν τους 
δεσµούς τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας µε στόχο 
να ενωθούν µε τους αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξουσία».12 

Αν ο στόχος αυτός δεν µετατραπεί στη λυδία λίθο και το αλάνθαστο κριτήριο 
σύµφωνα µε το οποίο κρίνονται όλα τα πολιτικά ζητήµατα, όλα τα 
προγράµµατα, 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 εποχή του Τρότσκι ο σεχταρισµός εκδηλωνόταν µε την 
άρνηση ορισµένων δυνάµεων µε αναφορά στην 4η ∆ιεθνή να δουλέψουν στα 
ρεφορµιστικά συνδικάτα, «παραµένουν αδιάφοροι σε ότι αφορά την εσωτερική 
σύγκρουση που διεξάγεται 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»13. 

«Οι στείροι αυτοί πολιτικοί, γενικά δεν έχουν ανάγκη από µια γέφυρα µε τη 
µορφή των µεταβατικών διεκδικήσεων, αφού δεν είναι καθόλου 
διατεθειµένοι να περάσουν στην απέναντι όχθη. Αλλά χαζεύουν στο ίδιο 
πάντα µέρος, ικανοποιηµένοι µε την επανάληψη των ίδιων ισχνών 
αφαιρέσεων. Τα πολιτικά γεγονότα είναι γι' αυτούς µια ευκαιρία για σχόλια, 
αλλά όχι για δράση. Καθώς οι σεχταριστές, όπως γενικά κάθε είδους 
κοµφουζιονιστές και θαυµατοποιοί, τρώνε σε κάθε τους βήµα κατακεφαλιές 
από µέρους της πραγµατικότητας, 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 σεχταρισµού χρησιµεύει στο να συµπληρώνει, σαν σκιά, την 
κατάπτωση του οππορτουνισµού χωρίς να ανοίγει επαναστατικές 
προοπτικές. Στην πολιτική πράξη, οι σεχταριστές ενώνονται µε τους 

                                                 
12 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
13 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 



 - 9 -

οπορτουνιστές, ιδιαίτερα µε τους κεντριστές, κάθε στιγµή στην πάλη ενάντια 
στο µαρξισµό. 

» Οι περισσότερες σεχταριστικές οµάδες και κλίκες που συµπτωµατικά 
τρέφονται 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 ορισµένων τµηµάτων. Είναι αδύνατο να 
κάνουµε οποιοδήποτε συµβιβασµό µαζί τους, έστω και για µια µόνο µέρα. 
Μια σωστή πολιτική απέναντι στα συνδικάτα είναι ο απαραίτητος όρος για 
να ανήκει κανείς στην Τέταρτη ∆ιεθνή. Εκείνος που δεν ψάχνει ή δεν 
βρίσκει το δρόµο του µαζικού κινήµατος, αυτός δεν είναι µαχητής, αλλά ένα 
νεκρό βάρος για το Κόµµα. Ένα πρόγραµµα δεν διατυπώνεται για το 
δηµοσιογραφικό γραφείο, ή για τους ηγέτες των συζητητικών κλαµπ, αλλά 
για την επαναστατική δράση εκατοµµυρίων ανθρώπων. Το ξεκαθάρισµα 
των γραµµών της Τέταρτης ∆ιεθνούς από το σεχταρισµό και τους 
αγιάτρευτους σεχταριστές, είναι ο πιο σηµαντικός όρος για επαναστατικές 
επιτυχίες».14 

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 
Προγράµµατος, και αξίζει να την επαναλάβουµε: 

«Η πολιτική κατάπτωση του σεχταρισµού χρησιµεύει στο να συµπληρώνει, 
σαν σκιά, την κατάπτωση του οππορτουνισµού χωρίς να ανοίγει 
επαναστατικές 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 
εργαζοµένων που συµπληρώνεται από τη γελοιοποίηση του ίδιου του σεχταρισµού 
που συχνά διεκδικεί για τον εαυτό του τα «ιερά και τα όσια» του επαναστατικού 
µαρξισµού 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 µοναδικός : 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 

                                                 
14 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξουσία». Οτιδήποτε βοηθά στην 
κατεύθυνση αυτής της προοπτικής είναι θετικό και πρέπει να εξετασθεί, καθώς 
επίσης και 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 
περιγραφή του συστήµατος οργάνωσης της δουλειάς µέσα στη σοσιαλιστική 
κοινωνία. Είναι ο συνολικός αριθµός των ωρών εργασίας που χρειάζονται, 
διαιρεµένος µε το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων. Αλλά, αν 
παρουσιάζαµε από την αρχή το σοσιαλιστικό σύστηµα, θα 
χαρακτηριζόµασταν σαν ουτοπιστές 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 όρους: είναι το ίδιο το σοσιαλιστικό 
πρόγραµµα, αλλά στην πιο απλή του µορφή, την πιο κοντινή στις µάζες».15 

II. Σχετικά µε τη συγκρότηση των οργανώσεων 

 

 «Κάθε κόµµα της εργατικής τάξης, κάθε 
φράξια, στη διάρκεια των αρχικών της σταδίων, περνούν µια περίοδο 
καθαρής προπαγάνδας, δηλαδή εκπαίδευσης στελεχών. Η περίοδος ύπαρξής 
τους σαν µαρξιστικού κύκλου, αναπόφευκτα δηµιουργεί συνθήκες µιας 
αφηρηµένης προσέγγισης στα προβλήµατα του εργατικού κινήµατος. Όποιος 
είναι ανίκανος να ξεπεράσει έγκαιρα τα όρια αυτής της περιορισµένης 
ύπαρξης µετατρέπεται σε ένα συντηρητικό σεχταριστή. Ο σεχταριστής 
αντιµετωπίζει 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 αποφασιστικά γύρω από το βήµα του. Τότε θα 
εκπληρώνονταν η αποστολή του».16 

 

                                                 
15 «Συζήτηση µε τον Τρότσκι (Κρουξ) πάνω στο Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 
16 Λ. Τρότσκι, «Σεχταρισµός, κεντρισµός και η 4η ∆ιεθνής», 22/10/1935. 
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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 
κοινωνία και τις εργατικές οργανώσεις. Αλλά «µια δραστήρια συµµετοχή στο εργατικό 
κίνηµα απαιτεί συνεχή µελέτη των αντικειµενικών συνθηκών, κι όχι υπεροπτική 
ισοπέδωση 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 φύση. Μπορεί, φυσικά, να έχει στη διάθεσή του την επαναστατική θεωρία και 
το πρόγραµµα του µαρξισµού, αλλά το πρόγραµµα χρειάζεται εξειδίκευση, δηλαδή 
µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη.  
 
Το ζητούµενο δεν είναι να διατηρηθεί η «καθαρότητα» της θεωρίας που παύει να 
υπάρχει 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 
δηµιουργήσουν το δικό τους κόµµα, έχουν τις δικές τους µεθόδους για τον 
αγώνα ενάντια στους κινδύνους της ρεφορµιστικής αιχµαλωσίας: Ένα 
πεντακάθαρο πρόγραµµα, συνεχείς φραξιονιστικούς δεσµούς, διεθνή 
κριτική, κλπ. Η δραστηριότητα µιας επαναστατικής πτέρυγας σε ένα 
ρεφορµιστικό κόµµα µπορεί να κριθεί σωστά µόνο µε την εκτίµηση της 
δυναµικής της ανάπτυξης».17 

 
Χρειάζεται, λοιπόν, ένας απολογισµός της δραστηριότητας από την πολιτική της 
σύµπραξης. Ένα θεµελιώδες ερώτηµα είναι το εξής: Εφόσον τελικά ο Τρότσκι 
προχώρησε στην ίδρυση της 4ης ∆ιεθνούς κι’ αυτή έχει µια µακρόχρονη ιστορική 
παράδοση, είναι δικαιολογηµένη σήµερα η κατάργηση της πολιτικής ανεξαρτησίας 
των οργανώσεων 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 

                                                 
17  Όπ.π. 



 - 12 -

εργατικό κίνηµα», έχοντας ωστόσο τις αρχές του Μεταβατικού Προγράµµατος σαν 
οδηγό για πραχτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εµπόδισε αντικειµενικά την προπαγάνδα 
των θέσεων και των ταχτικών των συνιστωσών του κι’ εποµένως αποτέλεσε στη 
βάση αυτή µια πολύτιµη εµπειρία. Αλλά από την εµπειρία αυτή χρειαζόµαστε έναν 
κριτικό απολογισµό και προτάσεις ώστε η συµµετοχή στο µαζικό κίνηµα να γίνει πιο 
αποτελεσµατική και πιο ενεργητική. Πάνω απ’ όλα σε κάθε παρέµβαση της 
επαναστατικής 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 
εργατικής 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 οργάνωσης 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 
επαναστατικό πρόγραµµα και να εξειδικευθεί παραπέρα η ταχτική των 
επαναστατικών οργανώσεων. 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 
υπερασπίσουµε τα δικαιώµατα της εργαζόµενης πλειοψηφίας όχι µόνο στην 
Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Το συµφέρον των 
εργαζοµένων 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».18 

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 

                                                 
18 Μ. Γκορίτσα, «Εργατική απάντηση απέναντι στην κρίση», ∆ιεθνιστική Εργατική Αριστερά 
27/9/2010. 
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αλλά ένα πραγµατικό πρόβληµα που ζητά απάντηση και λύση. ∆εν µπορούµε ν’ 
αδιαφορούµε για το πρόβληµα και να κάνουµε πως δεν υπάρχει. Για παράδειγµα, η 
έξοδος από την ευρωζώνη θα έδινε σε µια κυβέρνηση των εργαζοµένων τη 
δυνατότητα ν’ ασκήσει νοµισµατική πολιτική συµβατή µε την πολιτική εισοδηµάτων 
και τον αναπτυξιακό της σχεδιασµό. Αυτό δεν µπορεί να παραµερισθεί γιατί έχει 
τεράστιο εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την εργατική τάξη και τους αγώνες της. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει, φυσικά, µεγάλες ενστάσεις στο συγκεκριµένο ζήτηµα αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι οι 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 
κρατικοποιήσεων; Η απάντηση είναι απλή. ∆εν χρειάζονται λεφτά, δεν 
οφείλουµε να δώσουµε ούτε ευρώ αποζηµίωση στους τραπεζίτες και στους 
άλλους καπιταλιστές».19 

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 
σχεδιασµού. ∆εν είναι, για παράδειγµα,  ακριβές ότι η παρακάτω πολιτική µπορεί ν’ 
αποτελέσει 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 
τραπεζικό σύστηµα να διαγράψει τα χρέη των οικονοµικά ασθενέστερων 
(π.χ. τα δάνεια πρώτης κατοικίας, τα καταναλωτικά δάνεια υπερχρεωµένων 
νοικοκυριών) και να διοχετεύει τους πόρους, που συγκεντρώνει, στην 
πραγµατική οικονοµία και όχι στον τζόγο του χρηµατιστηρίου και στην 
επέκταση των τραπεζών στο εξωτερικό».20 

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 
κατοικίας. Γι’ αυτό και η κρίση είχε όλα τα χαρακτηριστικά µιας κρίσης 
υπερσυσσώρευσης. Η υπερσυσσώρευση στις ΗΠΑ για παράδειγµα συνεχιζόταν για 
πάνω από µια δεκαετία. Η κρίση ασφαλώς εκφράστηκε στις χρηµαταγορές όπως είναι 
εντελώς αναµενόµενο για κάθε κρίση. Αντί να καλλιεργήσουµε την αυταπάτη ότι το 
ελληνικό κεφάλαιο 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 

                                                 
19 Όπ.π. 
20 Όπ.π. 
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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 
κερδοφορία» 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 τραπεζών χωρίς αποζηµίωση και της υπαγωγής τους κάτω από µια κεντρική 
τραπεζική αρχή µ’ εργατικό έλεγχο. Αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα µπορούν και πρέπει 
να τεθούν άµεσα στους εργαζόµενους για την οργάνωσή τους και την παράλληλη 
οικοδόµηση 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 
τεθούν 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 πρέπει να υποτιµάµε αυτό το σύνθηµα δεδοµένου ότι : 

«Οι καπιταλιστές δεν έχουν µπροστά τους µια εποχή ευηµερίας. ∆εν 
φοβούνται καθόλου τις απεργίες, δεδοµένου ότι υπάρχει ένας µεγάλος 
αριθµός εργατών που ψάχνουν για δουλειά. Γι' αυτό και το πρόγραµµα 
πρέπει να προσπαθεί να ενώσει τα δυο µέρη της εργατικής τάξης, τους 
εργαζόµενους και τους άνεργους. Κι αυτό ακριβώς κάνει η κινητή κλίµακα 
των µισθών και των ωρών εργασίας».21 

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. 
Απευθύνεται στα πιο χαµηλά στρώµατα της τάξης χωρίς να εξηγεί ότι µια µείωση 
των µισθών απλώς και µόνο αυξάνει τα κέρδη χωρίς να επηρεάζει ούτε την 
ανταγωνιστικότητα ούτε τη «βιωσιµότητα». Έχει ξεχάσει τον τρόπο µε τον οποίο ο 
Μαρξ χειρίστηκε το ζήτηµα στην Α’ ∆ιεθνή απαντώντας στον πολίτη Ουέστον. Τα 
                                                 
21 Όπ.π. 
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πρωτοσέλιδα του «Ριζοσπάστη» απευθύνονται πάντα στην ηθική και το θυµικό των 
εργαζοµένων ενώ θα έπρεπε να τους δίνουν µια προγραµµατική διέξοδο, εκείνη της 
σοσιαλιστικής επανάστασης 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 συµπαράταξη µε το αστικό σύστηµα στις κρίσιµες στιγµές. 
Ακολουθεί το παράδειγµα του ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Σε τι διαφέρει το ΑΚΕΛ και το 
ΚΚΕ απ’ οποιοδήποτε σοσιαλδηµοκρατικό 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 
συνεργασία 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’ αυτό 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 
αίτηµα 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 
πολιτικού συστήµατος, που το ΚΚΕ είναι αποφασισµένο να διατηρήσει µε κάθε 
τρόπο. “Κάποτε ήταν το ΠΑΣΟΚ, στο µέλλον εµείς”, σκέφτεται η ανόητη ηγεσία του 
Περισσού. 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, 
φυσικά, 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 
εκδόσεων (όπως η «∆ιεθνής ΚΟΜΕΠ»), ο ιδεολογικός πρωτογονισµός µε τον οποίο 
αντιµετωπίστηκε η ερµηνεία της κατάρρευσης της ΕΣΣ∆ (ή της παλινόρθωσης στην 
ΕΣΣ∆) και η επιστροφή στα παλιά, καλά και σίγουρα κεκτηµένα του Στάλιν και του 
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σταλινισµού. 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’ αυτή 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 
εξουσία, είναι κρίσιµο ζήτηµα. Το θέµα του σχεδιασµού, κρίσιµο ζήτηµα. Το 
θέµα του εργατικού ελέγχου, κρίσιµο ζήτηµα. Βεβαίως, δεν είναι κάτι που 
άµεσα σήµερα µπορεί να περπατήσει, γιατί δεν υπάρχει ένας τέτοιος 
συσχετισµός. Αλλά από τα ίδια τα πράγµατα δεν µπορείς να αντιπαραθέσεις 
και να προσφέρεις λύσεις µέσα στο ίδιο το σύστηµα που αφορούν όχι µόνο 
τη διέξοδο από την κρίση υπέρ των εργαζοµένων, αλλά και την κατάργηση 
της ίδιας της κρίσης».22 

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 
καπιταλισµού; ∆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 ελεύθερα σ’ αυτό το κόµµα : 
 

«Η αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης, της ανατροπής του 
καπιταλισµού και της οικοδόµησης του νέου κοµµουνιστικού 
κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού δεν καθορίζεται από το συσχετισµό 
δύναµης που διαµορφώνεται 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».23

 

Αλλά αυτό δεν είναι παρά το κυριακάτικο κοστούµι του ΚΚΕ που το φορά στα 
διεθνή 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 
αναπροσανατολισµό του ∆' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να γίνουν 
κοινωνικά δηµόσια έργα».24 

Αλλά αν προπαγανδίζουµε στην εργατική τάξη ότι είναι αρκετό να γίνει ένας 
«αναπροσανατολισµός του ∆' ΚΠΣ» για να λυθεί το πρόβληµα της ανεργίας, τότε πάνε 
χαµένα όλα τα θεµέλια του επαναστατικού µαρξισµού: Ότι η ανεργία είναι δοµικό 
χαρακτηριστικό του συστήµατος και ότι σκοπός των κοµµουνιστών δεν είναι να 
«συµβουλέψουν» την αστική τάξη πώς να ξεπεράσει την κρίση και να τα πάει 

                                                 
22 Οµιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή, Ριζοσπάστης 13/2/2009. 
23 Οµιλία του Γιώργου Μαρίνου, µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στη 12η ∆ιεθνή Συνάντηση 
Κοµµουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων στη Νότια Αφρική, Ριζοσπάστης 5/12/2010. 
24 Όπ.π. 
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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 συγκεκριµένο 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 κοινωνικό 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 
διεξόδου. 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 
πεδίο. Αυτό πρέπει να εκφραστεί µε καταδίκη στις εκλογές, καταρχήν των 
δύο κοµµάτων που κυβέρνησαν».25 

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, 
όµως, 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 
συµφωνήσουµε σε µια άλλη κοινωνία - γιατί δεν µπορούµε να 
περιοριζόµαστε εντός των τειχών πάλι - που πρέπει να έχει ορισµένα βασικά 
χαρακτηριστικά, αυτό που λέµε λαϊκή εξουσία - λαϊκή οικονοµία και 
πρέπει να περιλαµβάνει την κοινωνικοποίηση των βασικών µέσων 
παραγωγής, τη συνεταιριστικοποίηση εκεί που δεν µπορεί να γίνει, τον 
πανεθνικό σχεδιασµό, τον εργατικό - λαϊκό έλεγχο. Και ξεκινάµε από το ότι 
η Ελλάδα έχει αναπτυξιακές δυνατότητες».26 

 
Αυτή είναι η λογική που οδηγεί µαθηµατικά στους συµβιβασµούς, τη λεγόµενη 
«επαναστατική 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 
πλειοψηφία, που παλεύει να δηµιουργήσει τριγµούς στο αστικό πολιτικό 
σύστηµα, να αλλάξει συσχετισµούς, που σηµαίνει κάθε µέρα, εκλογές 

                                                 
25 Όπ.π. 
26 Οµιλία Παπαρήγα σε εκδήλωση της Σπουδάζουσας Θες/νίκης της ΚΝΕ, Ριζοσπάστης 13/5/2010. 
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στον φοιτητικό σύλλογο, εκλογές στο τάδε σωµατείο, αλλάζει ο συσχετισµός. 
Απ' τα κάτω θα αλλάξει πρώτα ο συσχετισµός στο κοινωνικό επίπεδο για να 
αλλάξει και πάνω. Και, τέλος, να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις µιας 
άλλης εξουσίας, να µην αλλάξει ένα κόµµα, αλλά να αλλάξει η τάξη».27 

 
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 
αύξησε 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 µπορούµε να µιλάµε µε όρους, ούτε γενικά διεθνείς, όπως κάνει η 
Νέα ∆ηµοκρατία 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 έτσι».28 

 
Η κρίση είναι φυσικά αποτέλεσµα υπερσυσσώρευσης. ∆ιαλύοντας, ωστόσο, το 
µερικό 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 καµιά 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 τέτοια 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 
κερδοσκοπίας 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 
δάνειο. Και κάθε νέο δάνειο πρόσφερε στη χρηµατική αριστοκρατία µία 
καινούργια ευκαιρία να κατακλέβει το κράτος, που κρατιόταν τεχνικά στο 
χείλος 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 
επιχειρήσεις το κοινό που τοποθετούσε τα κεφάλαια του σε κρατικά 
οµόλογα και που στα µυστικά τους ήταν µπασµένες η κυβέρνηση και η 
πλειοψηφία της Βουλής».29 

 
Εδώ ο Μαρξ γράφει ότι «το κρατικό έλλειµµα, αυτό ήταν ίσα - ίσα το καθαυτό 
αντικείµενο της κερδοσκοπίας της και η κύρια πηγή του πλουτισµού της» αστικής τάξης 

                                                 
27 Όπ.π. 
28 Ριζοσπάστης 13/2/2009. 
29 Κ. Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία». 
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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: 
 

 «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 
µετατρέπεται σε κρατικά ευκολοµεταβιβάσιµα χρεώγραφα, που στα χέρια 
τους εξακολουθούν 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 χρηµατιστών που παίζουν το ρόλο του µεσίτη ανάµεσα στην 
κυβέρνηση και το έθνος –καθώς και των φοροενοικιαστών, των εµπόρων, 
των ιδιωτών εργοστασιαρχών, που µια καλή µερίδα κάθε κρατικού δανείου 
τούς προσφέρει την υπηρεσία ενός κεφαλαίου πεσµένου από τον ουρανό– το 
δηµόσιο χρέος έχει δηµιουργήσει τις µετοχικές εταιρείες, το εµπόριο µε 
συναλλάξιµες αξίες όλων των ειδών, την επικαταλλαγή, µε δυο λόγια: το 
παιχνίδι στο χρηµατιστήριο και τη σύγχρονη τραπεζοκρατία».30 

 
Αν δεν καταδικάσουµε ακριβώς τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ για τα 
ελλείµµατα και το χρέος αλλά αντίθετα υιοθετήσουµε την άποψη ότι η κρίση είναι 
γενικό φαινόµενο του καπιταλισµού κι’ αυτό είναι όλο, χωρίς να εξειδικεύσουµε 
παραπέρα 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 είναι µια αφηρηµένη έννοια αλλά λειτουργεί µέσα από 
χρηµατιστήρια, αγορές οµολόγων 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 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, της απελευθέρωσης της αγοράς και όλα αυτά τα 

                                                 
30 Κ. Μαρξ, «Κεφάλαιο», τόµος Ι, σελ. 780. 
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περί «καταργούµε τον προστατευτισµό και όλοι µαζί αγαπηµένοι και 
ενωµένοι αντιµετωπίζουµε την κρίση»... Όλη αυτή η προπαγάνδα που έχει 
γίνει απέναντι στο ΚΚΕ ότι, όταν λέει «αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση», είναι υπέρ του αποµονωτισµού, όταν λέµε να καταργηθούν οι 
εισαγωγές σε προϊόντα τα οποία µπορούµε να τα παράγουµε, είµαστε υπέρ 
του ξεπερασµένου 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 συνεργασία; Βεβαίως δηµιουργεί δυσκολίες στα διεθνή µονοπώλια, 
στα διακρατικά µονοπώλια και στις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις που θέλουν να 
ελέγχουν την αγορά για οικονοµικούς και για πολιτικούς λόγους. Ναι, αλλά 
εµείς έτσι τη βλέπουµε την ανάπτυξη, σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε 
σύγκρουση δηλαδή µε τα µονοπώλια και µε τον ιµπεριαλισµό. Τι να 
κάνουµε; Έχουµε άλλη άποψη».31 

 
∆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 
οικονοµίας» 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 
«λαϊκής οικονοµίας» σε εθνικά πλαίσια αγνοώντας τον παγκόσµιο χαρακτήρα του 
καπιταλισµού. Σηµαίνει να γυρνάς στη θεωρία της οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε 
µια µόνο χώρα, αντί να έχεις την πολιτική προοπτική της Ευρωπαϊκής επανάστασης. 
Σηµαίνει 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 
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, ο εργατικός έλεγχος, ο σχεδιασµός και τα πολιτικά 
µέτρα της Παρισινής Κοµµούνας (άµεση εκλογή των αντιπροσώπων, ανακλητότητα, 
παραµονή στο αξίωµα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αµοιβή σύµφωνα µε τον µέσο 
εργατικό µισθό κλπ). αλλά ο ίδιος ο σοσιαλισµός σε µια µικρή χώρα δεν µπορεί να 
χτιστεί χωρίς να εκφυλιστεί, χωρίς να οδηγήσει στη γραφειοκρατικοποίηση, την 
παρακµή και την παλινόρθωση αν δεν προχωρήσει η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια 
επανάσταση. Γι’ αυτό ο Μαρξ έλεγε ότι η επανάσταση αναγκαστικά ξεκινά από τα 
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εθνικά πλαίσια αλλά ολοκληρώνεται µόνο στο παγκόσµιο επίπεδο ή τουλάχιστον στο 
επίπεδο των κυριότερων µητροπολιτικών κέντρων του καπιταλισµού. 
 
Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν διαφωνούν ότι χρειάζεται ο έλεγχος του εξωτερικού 
εµπορίου αλλά δεν έχουν αυταπάτες ότι µπορούν να χτίσουν έναν σοσιαλιστικό 
παράδεισο στην ΝΑ Ευρώπη, ή στ’ ανοιχτά των ΗΠΑ όπως ο Κάστρο. Μπορούν να 
γίνουν 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, 
πολιτική 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 
ελεηµοσύνης, 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.»32 

Με µια τέτοια λογική έχεις παραδώσει τα όπλα πριν καν ξεκινήσεις τη µάχη και 
αναπτύσσεις µια αδικαιολόγητη ηττοπάθεια. Αν δεν υπάρχουν ήδη «χειροπιαστές 
εναλλακτικές λύσεις» τότε η αριστερά δεν έχει να πει τίποτε για τη συνολική κρίση 
του καπιταλισµού και βρίσκεται κι’ η ίδια έκπληκτη µπροστά στα γεγονότα. Αυτό 
είναι, φυσικά, αλήθεια εφόσον βγαίνει από µια µακρόχρονη περίοδο ηττών και την 
κατάρρευση των σταλινικών γραφειοκρατιών στην ανατολική Ευρώπη. Στην πολιτική 
δεν υπάρχουν «εξεγερσιακά αποθέµατα» αν δεν ξέρεις να χειρισθείς σωστά τις 
προγραµµατικές 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 
κοινωνίας, έτσι µπορούµε να κατευθύνουµε παραγωγικές επενδύσεις για το 
καλό της κοινωνίας, έτσι µπορούµε να εξασφαλίσουµε τις συντάξεις, 
µπορούµε να φτιάξουµε κοινωνικές υπηρεσίες και να επαναφέρουµε 

                                                 
32 Άρθρο του Ν. Φίλη, Αυγή 5/12/2010. 
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χιλιάδες εργαζόµενους που έχουν χάσει τη δουλειάς τους σε θέσεις 
εργασίες». 

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

«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. 
Μετά 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 Πορτογαλία κυµάνθηκαν γύρω στο 10%. Τα ελλείµµατα 
προήλθαν από την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, σε σχέση κυρίως µε 
τη Γερµανία, που εµφάνισε 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 εργασία σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το 
γερµανικό κεφάλαιο αποδείχτηκε ικανότερο των άλλων στο επωφελές αυτό 
έργο. Απόκτησε έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, που δεν µπορούσαν οι 
περιφερειακές χώρες να αντισταθµίσουν µέσω υποτίµησης, δεδοµένης της 
ΟΝΕ.».33 

Αλλά αυτά τα ξέρει και ο τελευταίος φοιτητής των οικονοµικών σχολών, δεν 
χρειάζεται να τα παρουσιάζουµε εδώ ως µεγάλες αλήθειες. Αλλά υπάρχουν και 
ανακρίβειες. «Μετά την είσοδο στην ΟΝΕ, οι περιφερειακές χώρες εµφάνισαν 
συστηµατικά ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών». Ενώ πριν είχαν τεράστια 
πλεονάσµατα; Βεβαίως αυξήθηκαν τα ελλείµµατά τους λόγω του ευρώ αλλά ποτέ δεν 
είχαν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα –τέτοιος ήταν ο ευρωπαϊκός καταµερισµός 
εργασίας. «Ο ανταγωνιστικός θρίαµβος του γερµανικού κεφαλαίου βασίστηκε στο 
πάγωµα των γερµανικών µισθών». Ενώ στις άλλες χώρες της ευρωζώνης είχαµε 
δραµατικές αυξήσεις των πραγµατικών µισθών; Αφήνουµε δε κατά µέρος τη 
διαπίστωση του Μαρξ ότι οι µειώσεις των µισθών έχουν ένα αποτέλεσµα 
αποκλειστικά και µόνο στη κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι στην 
ανταγωνιστικότητα που ρυθµίζεται, όπως ήξερε ήδη ο Ρικάρντο, 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. 
Λαπαβίτσας συµπληρώνει:  

«Παραγραφή εντός της ΟΝΕ, αν γίνει, θα συµβεί υπό την αιγίδα των 
τραπεζών, εξουδετερώνοντας το ισχυρότερο όπλο της Ελλάδας. Στην 

                                                 
33 Κ. Λαπαβίτσα, «Το χρέος, το ευρώ και οι θέσεις της Αριστεράς», Αυγή 11/7 και 13/7/2010. 



 - 23 -

καλύτερη περίπτωση θα σηµάνει ένα ελαφρό 'κούρεµα', µε επιµήκυνση του 
χρόνου αποπληρωµής και ίσως µείωση επιτοκίων. Τα επιτόκια δανεισµού 
του ελληνικού ∆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: 

 «Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος, η υποτίµηση θα 
δηµιουργήσει πεδίο κερδοσκοπίας για τους κάτοχους του ευρώ. Θα 
χρειαστούν, λοιπόν, άµεσος έλεγχος των κεφαλαιακών ροών και συνεχής 
παρέµβαση 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 ανταγωνιστικότητα 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. 
Είναι 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 
πρόσκαιρα, 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 κρίσης του καπιταλισµού, ο κ. Λαπαβίτσας να µας λέει: Σας λείπει ένα 
εργαλείο, η νοµισµατική πολιτική. Αποκτήστε το κι’ όλα τότε θα πάνε µια χαρά! 
Αυτό δεν είναι τρόπος σκέψης της αριστεράς ούτε µια «ριζοσπαστική κοινωνική 
τοµή» αλλά µια ξεκάθαρη ανοησία που βασίζεται στα κεϋνσιανά οικονοµικά των 
εγχειριδίων των πρωτοετών φοιτητών.  
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Από τη σκοπιά του µαρξισµού το 
ζητούµενο είναι µια κυβέρνηση των εργαζοµένων αλλά και η εξειδίκευση των 
τρόπων 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 τέτοια 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 προτείνει 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 
ζήτηµα. Οι σκοποί της αριστεράς είναι α) να εκπαιδεύσει την εργατική τάξη στην 
κατεύθυνση 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 
αστικά κόµµατα λένε για κοινωνική δικαιοσύνη και βοηθούν να αποκαλύπτεται η 
προπαγάνδα τύπου και αστικών κοµµάτων ως υποκριτική».34 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 
διεξόδου από την κρίση. Πρόγραµµα όµως που δεν µπορεί να γίνει 
αντικείµενο 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 ανατρέπει τον «συστηµικό» του χαρακτήρα. Οποιαδήποτε αλλαγή 

                                                 
34 Θ. Παρασκευόπουλου, «Έχει η Αριστερά πρόταση;», Εποχή 5/12/2010. 
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πολιτικής όµως έχει για προϋπόθεση να αποδειχτεί ότι η προηγούµενη 
πολιτική δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Όχι απλώς ότι δεν µπορεί να πετύχει 
τους προβαλλόµενους στόχους, γιατί αυτοί οι στόχοι συχνά είναι ψευδείς – 
π.χ. οι αλλαγές 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 ένταση ώστε οι κυβερνώντες να µην µπορούν 
πια να την εφαρµόσουν. Προϋπόθεση µε άλλα λόγια για να γίνουν άλλες 
προτάσεις, π.χ. σαν του ΣΥΡΙΖΑ, ρεαλιστικές και συζητήσιµες, είναι να µην 
µπορεί η κυβέρνηση να εφαρµόσει την πολιτική του Μνηµονίου. Τότε όλοι 
θα αρχίσουν να αναζητούν άλλες λύσεις. Ακριβώς αυτό το σηµείο έχουν 
κοινό οι δύο διαφορετικές προτάσεις της αριστεράς. Και σε αυτό το σηµείο 
θα µπορούσαν µε αίσθηµα ευθύνης να συγκλίνουν».35 

 

Αλλά εδώ η πραγµατικότητα αντιστρέφεται. 
Αντί να διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων µε στόχο «να απορρίπτεται η 
κυβερνητική 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’ 
απευθύνονται 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 αµφισβήτησης 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 
αποφασιστικού 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 

                                                 
35 Όπ.π. 
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κυρίαρχης πολιτικής. […] Ο διαχωρισµός από την αστικά µεταλλαγµένη 
ΓΣΕΕ έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Σήµερα χωρίς αυτόν δεν µπορεί 
να υπάρχει ταξική γραµµή και νικηφόρα πρόταση µέσα στο κίνηµα. Ειδικά 
οι δυνάµεις της Αριστεράς επιφορτίζονται σήµερα µεγάλες ευθύνες. Πρέπει 
επιτέλους 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 
διαχειριστική πολιτική λογική στα όρια του ευρωµονόδροµου».36

 

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 
λειτουργούν σωστά σ’ αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν δεν καταδειχθεί τόσο ο 
εκφυλισµός 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 
νοµιµοποίησης της ηγεσίας της ΓΣΕΕ όταν συζητά σαν «κοινωνικός εταίρος» µε την 
κυβέρνηση, 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 σωµατεία 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 
παραπέρα επεξεργασία. ∆εν είναι όπως θεωρεί το ΚΚΕ: 

 «Το Πρόγραµµα ενός 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα κριθεί από το αν κάνει σωστή εκτίµηση του 
χαρακτήρα 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 

                                                 
36 Γ. Ελαφρού, «Ρεύµα νικηφόρου εργατικού αγώνα, σε ρήξη µε τη ΓΣΕΕ», Πριν 5/12/2010. 
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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 
καθορισµό της σχέσης αυτών των δυνάµεων µε την επικείµενη επανάσταση 
µε αντικειµενικά κριτήρια, δηλαδή τον προσδιορισµό των κινητήριων 
δυνάµεων της σοσιαλιστικής επανάστασης µε βάση το ποιες κοινωνικές 
δυνάµεις έχουν αντικειµενικό συµφέρον από την ανατροπή των 
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, την ανάδειξη του ηγετικού ρόλου της 
εργατικής τάξης σε αυτή τη διαδικασία. Τη σωστή µελέτη του πλέγµατος των 
εσωτερικών αντιθέσεων και την επίδραση του συσχετισµού δυνάµεων στο 
ιµπεριαλιστικό σύστηµα για τον προσδιορισµό της γραµµής συσπείρωσης 
για τη συγκέντρωση δυνάµεων, του δρόµου µέσα από τον οποίο µπορεί να 
διαµορφωθούν οι υποκειµενικές προϋποθέσεις για τη σοσιαλιστική 
επανάσταση».37 

 
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 
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής» αλλά τα αφήνει σαν ζητήµατα ανοιχτά σε 
οππορτουνιστικές συµµαχίες τότε δεν υπάρχει καµιά ελπίδα η ηγεσία αυτού του 
κόµµατος ν’ αναγκαστεί έστω και την κρίσιµη στιγµή να στραφεί προς τ’ αριστερά. 
 

V. Επίλογος 
 
Οι δυνάµεις του επαναστατικού µαρξισµού είναι σήµερα µικρές, µετά από µια 
µακρόχρονη περίοδο ηττών της εργατικής τάξης και την κατάρρευση των σταλινικών 
γραφειοκρατιών. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου το ΚΚΕ κλείστηκε πάλι στο 
βολικό καβούκι του σταλινισµού ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει µια δική του ιδεολογική 
αναφορά. Σήµερα, τα άµεσα καθήκοντα επιβάλλουν στις δυνάµεις του επαναστατικού 
µαρξισµού 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 
χαρακτήρας του εργατικού κινήµατος στη βάση του Μεταβατικού Προγράµµατος 
διεκδικήσεων 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 
δεκαετίες. Τα άµεσα καθήκοντα των επαναστατών µαρξιστών είναι ν’ αναδείξουν την 
αναγκαιότητα 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 

                                                 
37 90 χρόνια ΚΚΕ, Πρόλογος στην έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ «Προγραµµατικά Ντοκουµέντα», 
Ριζοσπάστης 16/11/2008. 
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σταµατήσουν να δουλεύουν ενεργά πάνω στο καθήκον του ενιαίου µετώπου µε όλες 
τις οργανώσεις της αριστεράς. Θα πρέπει να πουν: Ήλθε η στιγµή το ΚΚΕ και ο 
ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάµεις της αριστεράς, 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 
κυβέρνησης των εργαζοµένων, θα έχουν στιγµατισθεί µε τον χειρότερο τρόπο στα 
µάτια της εργατικής τάξης. Προετοιµαζόµενοι για το ενδεχόµενο αυτό, ή µάλλον τη 
βεβαιότητα, 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 υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές και 
λογικές προτάσεις. Το Ενιαίο Μέτωπο και το Μεταβατικό Πρόγραµµα είναι οι 
ιστορικά δοκιµασµένες λύσεις που έχει επεξεργασθεί και προσφέρει ο επαναστατικός 
µαρξισµός.  
 
Το Ενιαίο Μέτωπο πρέπει να εξειδικευθεί παραπέρα. Μπορεί να συνίσταται στη 
δηµιουργία Επιτροπών των εργαζοµένων στους τόπους δουλειάς ή τις γειτονιές που 
συγκροτείται σιγά – σιγά προς τα πάνω. ∆εν µπορεί ν’ αποκλείει τη δουλειά στα 
συνδικάτα, 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 επαναστατικού 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 
οργανώθηκαν επιτροπές επαναστατικής άµυνας, µέσα στις οποίες οι 
µπολσεβίκοι µπήκαν σαν µειοψηφία. Αυτό δεν εµπόδισε τους µπολσεβίκους 
να αναλάβουν ηγετικό ρόλο: στις συµφωνίες που γίνονται για µαζικές 
επαναστατικές δραστηριότητες κερδίζει πάντα το πιο συνεπές και το πιο 
τολµηρό επαναστατικό κόµµα. Οι µπολσεβίκοι βρέθηκαν στις πρώτες 
γραµµές, έσπασαν τα φράγµατα που τους χώριζαν από τους µενσεβίκους 
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εργάτες και προπαντός από τους σοσιαλεπαναστάτες στρατιώτες, και τους 
τράβηξαν πίσω τους».38 

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 
επαναστατικού 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, παρασυρόµαστε από το αυθόρµητο ή την απαισιοδοξία, αν δίνουµε 
την έµφαση µόνο στον κινηµατισµό 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. 

 «Πρέπει να προετοιµάζουµε τις εργατικές 
µάζες για τους αγώνες που πρόκειται να ξεσπάσουν, µε αδιάκοπη, 
καθηµερινή, 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 γραµµών 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 συµφέροντά 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 …».39 

                                                 
38 Λ. Τρότσκι, «Για το ενιαίο µέτωπο», 1932. 
39 Λ.Τρότσκι, «Οµιλία στο ΙΙΙ Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς», 1922. 
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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 
βάση του πάνω στα σηµερινά αιτήµατα των µαζών, κι’ από εκεί στα µεταβατικά 
αιτήµατα προς την εργατική εξουσία. Αν η πρωτοπορία είναι αριθµητικά µικρή καµιά 
πολιτική 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 
ρόλο 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 
τακτικής σε εποχή επανάστασης».40 

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 
µπορεί 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 
εργατική τάξη να µην ξεσηκωθεί και να µην οργανωθεί µε στόχο την ανατροπή των 
αστικών κυβερνήσεων. Αλλά ο µοναδικός λόγος για τον οποίο µπορεί να συµβεί αυτό 
είναι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης 
συγκροτηµένη σε ενιαίο κόµµα µε σαφές µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων. δεν 
χρειάζεται να πάρουµε την πιο απαισιόδοξη προοπτική αλλά πρέπει να πούµε 
ξεκάθαρα στους εργαζόµενους: Απευθυνθείτε στο ΚΚΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ και 
διεκδικήστε ένα πρόγραµµα εργατικής εξουσίας. Αν το αρνηθούν τότε φτιάξτε το 
δικό σας κόµµα. 

Τα πράγµατα δεν µπορούν να εκφραστούν µε µεγαλύτερη καθαρότητα και 
µεγαλύτερη 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 : 

                                                 
40 Β. Ι. Λένιν, «∆υο ταχτικές της σοσιαλδηµοκρατίας στη δηµοκρατική επανάσταση», πρόλογος, 1905. 
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 « “Οργανωθείτε!” Η Rabochaya Mysl 
συνεχίζει 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 οργανώσεις, 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 κοινωνίας. Χωρίς τέτοια οργάνωση το 
προλεταριάτο ποτέ δεν θα ανέβει στον µε ταξική συνείδηση αγώνα' χωρίς 
τέτοια οργάνωση το κίνηµα της εργατικής τάξεως είναι καταδικασµένο σε 
ανικανότητα. Με την βοήθεια παρά µόνο ταµείων και κύκλων µελέτης και 
αµοιβαία οφελών οργανώσεων η εργατική 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 αρχηγούς της, τους σηµαντικούς 
εκπροσώπους της ικανούς να οργανώσουν ένα κίνηµα και να το 
οδηγήσουν».41 

Ποια είναι η οργάνωση για την οποία µιλά ο Λένιν; είναι η οργάνωση σ’ ένα 
σωµατείο, 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 εξουσίας 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 
κόµµα 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 απέτυχαν όλα τ’ άλλα κόµµατα κι’ επίσης τα περισσότερα κόµµατα της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς στη µεταπολεµική περίοδο. Ο ίδιος ο Λένιν έδωσε την 
απάντηση το 1907: 

                                                 
41 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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 «Και τώρα µπαίνει το ερώτηµα : ποιος 
πραγµατοποίησε, ποιος ενσάρκωσε στη ζωή τη µεγάλη αυτή συνοχή, 
στερεότητα και σταθερότητα του κόµµατος µας; Αυτό το έκανε η οργάνωση 
των εξ επαγγέλµατος 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, τυχοδιωκτισµός, απλή ταµπέλα, και γι' 
αυτό η µπροσούρα "Τι να κάνουµε;" υπογραµµίζει 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 ικανότητα του προλεταριάτου 
να ενώνεται σε τάξη, ικανότητα που υπάρχει αντικειµενικά 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 επαναστάτης έκανε τη 
δουλειά του στην ιστορία του ρωσικού προλεταριακού σοσιαλισµού. Και 
καµιά δύναµη στον κόσµο δε µπορεί σήµερα να καταστρέψει 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».42 

                                                 
42 Β. Ι. Λένιν, «Μέσα σε δώδεκα χρόνια», πρόλογος. 
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Για τον Λένιν, εποµένως, «η ικανότητα του 
προλεταριάτου να ενώνεται σε τάξη, ικανότητα που υπάρχει αντικειµενικά στον 
ανώτατο 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 
ανάθρεψε 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 «Ίσκρα» 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 
ολοκλήρωσε τον ιστορικό κύκλο των «επαναστατικών οµίλων» -ένας κύκλος 
στον οποίο βρίσκεται σήµερα η ελληνική επαναστατική ή αντικαπιταλιστική 
αριστερά. 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 
περίπτωση, στο επίπεδο της «Ίσκρα». Η ενότητα στο επίπεδο της «Ίσκρα» είναι 
κι’ αυτή ένα άµεσο καθήκον του κινήµατός µας στην κατεύθυνση προς την 
οικοδόµηση του επαναστατικού κόµµατος ή την ανασύνταξη ορισµένων 
τουλάχιστον από τις ελληνικές δυνάµεις της επαναστατικής ή 
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, όπως πχ οι οργανώσεις της 4ης ∆ιεθνούς. 

Ο Λένιν αναφέρει µε νόηµα ότι: «[Η] µπροσούρα "Τι να κάνουµε;" 
υπογραµµίζει 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 µπλανκισµό που από καιρό έχει πάψει ν’ αποτελεί πρόβληµα για 
τις εργατικές οργανώσεις. Αλλά απ’ την άλλη µεριά µας δείχνει ότι µια 
οργάνωση σαν την «Ίσκρα» δεν µπορεί να υπάρξει, δεν έχει το έδαφος να 
υπάρξει σε συνθήκες γενικευµένης 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 Κορνίλοφ µε τους δεσµοφύλακές του –τους Κερένσκι, 
Τσερετέλι, Νταν κτλ» όπως έγραφε ο Τρότσκι].  
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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 
είναι ωστόσο ζητήµατα άλλης τάξης, δηλαδή του άµεσου προσδιορισµού του 
προγράµµατος 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 
συνδικάτα, 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 σήµερα ένα από τα πιο ζωτικά καθήκοντα του κινήµατός µας. 

Στις απολύσεις, το εργατικό κίνηµα πρέπει ν’ απαντήσει µε µαζικές και 
συντονισµένες απεργίες. Να θέσει το αίτηµα του ανοίγµατος των βιβλίων για να 
εξεταστούν 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 
λογαριάζουν να γίνουν «ανταγωνιστικοί» και να πουλάνε 10% περισσότερο αν 
περικόψουν 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 
κινήµατος. Απεργίες διαρκείας και καταλήψεις, Εργοστασιακές επιτροπές και 
επιτροπές 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 επαναστατικής µαρξιστικής οργάνωσης σ’ αλληλέγγυα σχέση 
µε όλες τις εργατικές οργανώσεις και τα εργατικά κόµµατα που πρέπει να 
πάρουν θέση και ν’ αναλάβουν συγκεκριµένες ευθύνες απέναντι σε µια τέτοια 
ταχτική. 

 

 


