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1. Η πολιτική και τα άµεσα 
καθήκοντα του εργατικού κι-
νήµατος 

 

I. Το Ενιαίο Μέτωπο και η λενινιστική γραµµή 

 

Για παράδειγµα, στο ζήτηµα του ∆ηµόσιου Χρέους, το ΚΚΕ έχει υιοθετήσει 
µια αφ’ υψηλού στάση αρνούµενο να πάρει θέση στο ζήτηµα της διαγραφής 
του χρέους ή της εξόδου από την ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο έχει ταυτισθεί στην πράξη µε τους «αναθεωρητές» του 
ΣΥΡΙΖΑ (που βέβαια προτείνουν τη µερική διαγραφή του χρέους). Όπως 
γράφει ο Λένιν : 

«Είναι ιδιαίτερα σε σχέση µε τον πολιτικό αγώνα ότι η «ταξική ά-
ποψη» απαιτεί ότι το προλεταριάτο να δώσει ώθηση σε κάθε δηµο-
κρατικό κίνηµα. Οι πολιτικές απαιτήσεις της εργατικής τάξης της 
δηµοκρατίας δεν διαφέρουν, κατ 'αρχήν από εκείνες της αστικής 
δηµοκρατίας, διαφέρουν µόνο στο βαθµό. Στον αγώνα για την οικο-
νοµική χειραφέτηση, για τη σοσιαλιστική επανάσταση, το προλετα-
ριάτο βρίσκεται σε διαφορετική βάση, και κατ 'αρχήν στέκεται µό-
νο του (ο µικρός παραγωγός θα έρθει σε βοήθειά της µόνο στο βαθ-
µό που αυτός εισέρχεται, ή ετοιµάζεται να εισέλθει στις τάξεις του ).  
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Στον αγώνα για την πολιτική απελευθέρωση, όµως, έχουµε πολλούς 
συµµάχους, έναντι των οποίων δεν πρέπει να µείνουµε αδιάφοροι.  

Αλλά ενώ οι σύµµαχοί µας στο αστικοδηµοκρατικό στρατόπεδο, 
στον αγώνα για φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις, θα ρίχνουν πάντα 
µια µατιά πίσω και θα προσπαθήσουν να προσαρµόσουν τα θέµατα, 
έτσι ώστε να µπορέσουν, όπως και πριν, «να τρώνε καλά, να κοι-
µούνται ήσυχα, και να ζουν χαρούµενα» εις βάρος άλλων ανθρώ-
πων, το προλεταριάτο θα προχωρήσει µέχρι το τέλος προς τα ε-
µπρός, χωρίς να ξανακοιτάξει πίσω».1

 

Οι επαναστάτες µαρξιστές ασφαλώς δεν έχουν υποχωρήσει από την «ταξική 
άποψη», δηλαδή δεν θεωρούν το χρέος σαν πηγή του προβλήµατος της σηµε-
ρινής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νότο, την Ελλάδα ή πολύ περισσότερο στις 
ΗΠΑ και τις άλλες ιµπεριαλιστικές χώρες. Αλλά στο ζήτηµα του χρέους, µε 
την υιοθέτηση των κατάλληλων συνθηµάτων και της κατάλληλης ταχτικής εί-
ναι που µπορεί να γίνει η εκπαίδευση της εργατικής τάξης στην ίδια την  «τα-
ξική άποψη» των σχετικών ζητηµάτων και εποµένως στην αναγκαιότητα της 
παραπέρα οργάνωσής της. Αυτό απαιτεί µε τη σειρά του την οικοδόµηση ενός 
Ενιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης και των οργανώσεών της –πολύ πε-
ρισσότερο όταν ο Λένιν, όπως είδαµε δεν ήταν έγραφε ότι «έχουµε πολλούς 
συµµάχους, έναντι των οποίων δεν πρέπει να µείνουµε αδιάφοροι». Η ταξική 
άποψη συνίσταται στο πως ένα ορισµένο µέτωπο (ειδικά όταν είναι το Ενιαίο 
Μέτωπο της εργατικής τάξης) µπορεί να οδηγήσει την εργατική τάξη στον 
στόχο της Κυβέρνησης των Εργαζοµένων, στη διαµόρφωση της ταχτικής για 
την σοσιαλιστική προοπτική σαν άµεσο καθήκον των κοµµουνιστών.  

Όπως γράφει ο Λένιν στο ίδιο άρθρο του : 

«Εκείνοι που περιφρονητικά σηκώνουν τη µύτη τους στη µικρή ση-
µασία ορισµένων από αυτές τις συγκρούσεις, ή, στο «απέλπιδο» 
των προσπαθειών να τις αναζωπυρώσει κανείς σε µια γενική πυρ-
καγιά, δεν συνειδητοποιούν ότι η ολόπλευρη πολιτική αγκιτάτσια 
είναι ένα σηµείο στο οποίο τα ζωτικά συµφέροντα των πολιτικών 
εκπαίδευσης του προλεταριάτου συµπίπτουν µε τα ζωτικά συµφέ-
ροντα της κοινωνικής ανάπτυξης στο σύνολό της, από το σύνολο 
του λαού, δηλαδή όλων των δηµοκρατικών στοιχείων της. Είναι ά-
µεσο καθήκον µας να ασχοληθούµε µε κάθε φιλελεύθερη ερώτηση, 
για τον καθορισµό της στάση των Σοσιαλδηµοκρατών προς την κα-
τεύθυνση αυτή, για να βοηθήσει το προλεταριάτο να συµµετάσχει 
ενεργά στη λύση του και να επιτύχει τη λύση στο δικό του, προλε-
ταριακό δρόµο. Εκείνοι που απέχουν από το αν ασχοληθούν οι ίδιοι 
µε αυτόν τον τρόπο (ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους) στην 
πραγµατικότητα αφήνουν τους φιλελεύθερους την εντολή, να βά-
λουν στα χέρια τους την πολιτική εκπαίδευση των εργαζοµένων, και 
να παραχωρήσουν την ηγεµονία στον πολιτικό αγώνα σε στοιχεία 
τα οποία, σε τελική ανάλυση, είναι ηγέτες της αστικής δηµοκρατί-
ας».2 

                                                 
1 V. I. Lenin, “Political agitation and the “class point of view””, Lenin Collected Works, Foreign Lan-
guages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, pages 337-343.  
2 Lenin, όπ.π. 
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Για τον Λένιν κανένα στοιχείο της καθηµερινότητας δεν µπορούσε να υποτι-
µηθεί αν πρόκειται για την εκπαίδευση της εργατικής τάξης. Κανένα ζήτηµα 
δεν µπορεί να µείνει ανεκµετάλλευτο και κανένα ζήτηµα δεν µπορεί να παρα-
πεµφθεί για λύση στις καλένδες του σοσιαλισµού. Η ολόπλευρη πολιτική α-
γκιτάτσια απαιτεί να αναδεικνύεται και να γίνεται σαφής και κατανοητή η 
θέση ότι «τα ζωτικά συµφέροντα των πολιτικών εκπαίδευσης του προλετα-
ριάτου [που] συµπίπτουν µε τα ζωτικά συµφέροντα της κοινωνικής ανάπτυξης 
στο σύνολό της» χρειάζονται εξειδίκευση, ερµηνεία, συγκεκριµενοποίηση. 

 Το ΚΚΕ λέει ότι δεν µας ενδιαφέρει αν τα κέρδη και οι µισθοί µετρώνται σε 
ευρώ, σε δραχµές ή σε άλλο νόµισµα. Σωστά. Αλλά το γεγονός ότι δεν µας εν-
διαφέρει είναι κατανοητό από την εργατική τάξη; ∆εν θ’ απαιτούσε άραγε η 
ολόπλευρη πολιτική αγκιτάτσια µια εξειδικευµένη, συγκεκριµενοποιηµένη 
θέση σχετικά µε τη συµµετοχή στην ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΝΑΤΟ κλπ; «Στον καπιταλισµό δεν υπάρχει λύση και στον σοσιαλισµό θα λυ-
θεί αυτόµατα». Σε πολλά ζητήµατα ορισµένοι κοµµουνιστές, ακόµη και επα-
ναστάτες µαρξιστές έχουν µια παρόµοια θέση. Ωστόσο αυτή δεν είναι πολιτι-
κή θέση, είναι µεσσιανισµός και στρουθοκαµηλισµός απέναντι στα συγκεκρι-
µένα προβλήµατα, που πάντοτε απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις. Απα-
ντήσεις όχι µε σκοπό το επαναστατικό κίνηµα να µετατραπεί σε αρι-
στερό σύµβουλο των αστικών κυβερνήσεων, αλλά µε αποκλειστικό 
σκοπό την εκπαίδευση της εργατικής τάξης και τη συγκρότηση της 
πρωτοπορίας της. Όποιος δεν το κατανοεί αυτό δεν έχει κατανοήσει ούτε 
στο ελάχιστο την ταχτική και στρατηγική του επαναστατικού µαρξισµού.  

Αρκετοί νοµίζουν ότι τα προγράµµατα είναι για να µένουν στα χαρτιά ή ακό-
µη χειρότερα ότι µπορούν να εφαρµοσθούν άµεσα και καθαρά, στην ίδια «ά-
µεση» και «καθαρή» µορφή µε την οποία φαντάζονται ότι µπορεί να υπάρξει 
ποτέ εργατικό κίνηµα, πρωτοπορία ή σοσιαλισµός. ∆εν κατανοούν τη βασικό-
τερη σηµασία του Προγράµµατος, που είναι αφ’ ενός η εκπαίδευση της ερ-
γατικής τάξης και αφ’ ετέρου η κινητοποίηση των δυνάµεων της ερ-
γατικής τάξης, σαν άµεσο καθήκον, µε σκοπό την επαναστατική πά-
λη για τη ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση των Εργαζοµένων. Οι µεταβατικοί 
στόχοι, παρόλο που είναι σαφές ότι δεν µπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια 
του καπιταλισµού και δεν µπορούν παρά να οδηγούν στην ανατροπή της α-
στικής τάξης, έχουν µια τεράστια σηµασία από τη σκοπιά της ολόπλευρης πο-
λιτικής αγκιτάτσιας, στην οποία ο Λένιν έδινε τεράστια σηµασία. Ας δούµε 
ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, τη δήµευση της µοναστηριακής περιουσίας στη 
Ρωσία το 1903, που αποτελούσε σηµείο του προγράµµατος : 
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 «Ενάντια στο τρίτο 
σηµείο, ο σύντροφος Χ προκαταβολικά βάζει  την ένσταση ότι η 
δήµευση των µοναστηριακών (και θα προσθέσω πρόθυµα: εκκλη-
σιαστικών) κτηµάτων και βασιλικών κτηµάτων, όπως προτείνεται 
από εµάς θα σηµαίνει ότι οι καπιταλιστές θα αρπάξουν τη διπλανή 
γη χωρίς κανένα κόστος. Θα ήταν ακριβώς εκείνοι που λεηλατούν 
τους αγρότες, λέει, που θα αγοράσουν αυτά τα εδάφη για τα χρήµα-
τα που είχαν λεηλατηθεί. Για το σκοπό αυτό πρέπει να επισηµάνου-
µε ότι, µιλώντας για την πώληση των δηµευθέντων ακινήτων, ο σύ-
ντροφος X αντλεί ένα αυθαίρετο συµπέρασµα που το πρόγραµµά 
µας δεν περιλαµβάνει. Κατάσχεση σηµαίνει εκποίηση περιουσίας 
χωρίς αποζηµίωση. Είναι µόνο γι’ αυτή την απαλλοτρίωση που το 
Σχέδιο µας µιλάει. Το Σχέδιο Προγράµµατος µας, δεν λέει τίποτα ως 
προς το αν αυτά τα εδάφη πρόκειται να πωληθούν, και αν ναι σε 
ποιον και πώς, µε ποιο τρόπο και µε ποιους όρους. ∆εν δεσµεύουµε 
τον εαυτό µας, αλλά και επιφυλασσόµαστε ως προς την πιο πρό-
σφορη µορφή µε την οποία να διατεθούν τα κατασχεθέντα ακίνητα, 
όταν όλες οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εν λόγω κατά-
σχεσης είναι σαφείς. Από την άποψη αυτή το σχέδιο του συντρόφου 
Χ διαφέρει από το Σχέδιο µας στην απαιτητική, όχι µόνο στη δή-
µευση, αλλά και στη µεταφορά των κατασχεµένων γαιών "στο δη-
µοκρατικό κράτος για την πλέον συµφέρουσα χρησιµοποίησή τους 
από τον πληθυσµό".  Έτσι, ο σύντροφος X αποκλείει µία από τις 
µορφές διάθεσης του ό, τι έχει κατασχεθεί (πώληση) και δεν προ-
τείνει καµία».3  

Ο Λένιν εδώ δεν δέχεται να δεσµευθεί προγραµµατικά σχετικά µε τη µελλο-
ντική χρήση των κατασχεµένων γαιών, όχι γιατί δεν θα µπορούσε να προτεί-
νει την εθνικοποίηση της γης από µια κυβέρνηση εργατών και αγροτών, αλλά 
γιατί το σύνθηµα αυτό στα 1903 δεν θα σήµαινε απολύτως τίποτα, θα έκανε 
ένα τεράστιο άλµα πάνω από τη συνείδηση των µαζών, αλλά κυρίως γιατί η 
δήµευση των γαιών από µόνη της µπορούσε να προκαλέσει µια αγροτική εξέ-
γερση και µια µοναδική ευκαιρία για την κινητοποίηση της αγροτιάς. 

Σήµερα, ορισµένες δυνάµεις αναφέρονται στο αίτηµα του «δηµόσιου πυλώνα 
του τραπεζικού συστήµατος», τον φόρο στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
κ.ά. Πως αντιµετωπίζουµε αυτά τα αιτήµατα; Αν δεν έχουµε µια πολιτική σύ-

                                                 
3 V. I. Lenin, “Reply to criticism of our Draft Programme”, Lenin Collected Works, Progress Publish-
ers, 1964, Moscow, Volume 6, pages 438-453.  
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µπραξη δεν έχει καµιά σηµασία πως τ’ αντιµετωπίζουµε –εµείς έχουµε τα δικά 
µας µεταβατικά αιτήµατα. Αν όµως έχουµε ή πρέπει να έχουµε µια πολιτική 
σύµπραξη, τότε αυτά τα αιτήµατα δεν µας αφήνουν αδιάφορους. Τα προω-
θούµε και τα συζητάµε ανάλογα µε την περίπτωση, καθώς κι’ ανάλογα µε την 
απήχηση που ήδη έχουν διαµορφώσει.  

Αλλά δεν ξεχνάµε σε καµιά περίπτωση πως τέτοια αιτήµατα, για να µη λει-
τουργήσουν σε όφελος της κυρίαρχης τάξης µέσω µιας νεοκεϋνσιανής πολιτι-
κής, πρέπει να υπόκεινται στην ολόπλευρη πολιτική αγκιτάτσια, το άµεσο κα-
θήκον της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, που δεν είναι άλλο 
από µια Κυβέρνηση των Εργαζοµένων, χωρίς αναβολή, χωρίς δικαιολογίες 
σχετικά µε την ωρίµανση της συνείδησης των µαζών, των «αντικειµενικών» 
συνθηκών κλπ. 

Η πάλη της εργατικής τάξης είναι πάντοτε συγκεκριµένη, µε συγκεκριµένα 
αιτήµατα που µπορούν να κινητοποιήσουν ολόκληρη την τάξη και να την φέ-
ρουν στο προσκήνιο των ταξικών αγώνων. Χρειάζεται, λοιπόν, η συγκεκριµέ-
νη ανάλυση της συγκεκριµένης κατάστασης και επίσης η εξειδίκευση των αι-
τηµάτων και των συνθηµάτων, η εξειδίκευση ολόκληρης της ταχτικής του ερ-
γατικού κόµµατος µε στόχο την οργάνωση της εργατικής τάξης και της πρω-
τοπορίας της.  

Το ΚΚΕ θεωρεί «ρεφορµιστικό» το αίτηµα για την κατάργηση του χρέους και 
την έξοδο απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη και λέει πως µας εν-
διαφέρει µόνον η πάλη ενάντια στα µονοπώλια και το κυρίαρχο είναι ποια τά-
ξη κατέχει την εξουσία. Σωστά, αλλά µε τη διαφορά πως σήµερα την εξουσία 
την κατέχει η αστική κι’ όχι η εργατική τάξη. Για παράδειγµα, λέει το ΚΚΕ : 

«Η συγκεκριµένη πρόταση αφήνει στο απυρόβλητο την καπιταλι-
στική ιδιοκτησία των µονοπωλιακών οµίλων και τη συµµετοχή της 
χώρας στην ΕΕ. Παρά τις αντικαπιταλιστικές κορόνες µε τις οποίες 
επενδύεται από ορισµένους αρθρογράφους, στην πράξη οδηγεί στη 
διαπραγµάτευση του χρόνου και του τρόπου που θα πληρώσει ξανά 
η εργατική τάξη για να τονωθεί ο ρυθµός της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης, µε επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική και µοχλό τις κρατι-
κές επενδύσεις, για να συνεχιστούν οι θυσίες των εργαζοµένων στο 
βωµό της ανταγωνιστικότητας. Προτείνει διαφορετική ιεράρχηση 
στις συµµαχίες της άρχουσας τάξης µε τα ιµπεριαλιστικά κέντρα και 
καλεί το λαϊκό κίνηµα να στηρίξει αυτή την επιλογή».4 

                                                 
4 Ριζοσπάστης, 31/5/2010. 
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Αντί λοιπόν το ΚΚΕ να δεχθεί το 
«ρεφορµιστικό» αίτηµα της διαγραφής του χρέους, ώστε να µην υποχρεωθεί 
να «προτείνει διαφορετική ιεράρχηση στις συµµαχίες της άρχουσας τάξης µε 
τα ιµπεριαλιστικά κέντρα, [ που] καλεί το λαϊκό κίνηµα να στηρίξει αυτή την 
επιλογή» παραπέµπει το ζήτηµα στις καλένδες και ασχολείται µε «την καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία των µονοπωλιακών οµίλων και τη συµµετοχή της χώρας 
στην ΕΕ». Ποιο είναι το εµπόδιο να συνδυάσει κανείς τα δυο αιτήµατα και να 
καταλήξει έτσι µε ένα συγκεκριµένο µεταβατικό πρόγραµµα δράσης και διεκ-
δικήσεων που ν’ απευθύνεται στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά 
στρώµατα που υποφέρουν από τη σηµερινή κρίση;  

Αν συνδυάσει κανείς τα δυο αιτήµατα (διαγραφή του χρέους και έ-
ξοδος από την ΕΕ και την ΟΝΕ) τότε καταλήγει σ’ ένα µεταβατικό 
πρόγραµµα που αφ’ ενός καταστρέφει τα θεµέλια της αστικής εξουσίας, κα-
θιστά αδύνατη τη συνέχισή της και αφ’ ετέρου κινητοποιεί και εκπαιδεύει την 
εργατική τάξη στον δρόµο των άµεσων διεκδικήσεων που έρχονται σε σύ-
γκρουση µε τον καπιταλισµό και την κυρίαρχη τάξη. Η εξειδίκευση των µετα-
βατικών διεκδικήσεων δεν είναι παρά η ταχτική του εργατικού κόµµατος, η 
ολόπλευρη πολιτική αγκιτάτσια στην οποία αναφερόταν ο Λένιν µε τόση έµ-
φαση. Αλλά οι µεταβατικές διεκδικήσεις πρέπει να οδηγούν αναπόφευκτα και 
αναπόδραστα στον στόχο της ∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων: 
∆εν πρέπει ούτε να προϋποθέτουν αυτή την κυβέρνηση σαν άµεσο δεδοµένο 
ούτε να την παραπέµπουν στις καλένδες και ν’ ασχολούνται αποκλειστικά µε 
τα «καθηµερινά» ζητήµατα.  

Όπως γράφει ο Τρότσκι σχετικά µε τις µεταβατικές διεκδικήσεις : 

«Το στρατηγικό καθήκον για την ερχόµενη περίοδο -µια προεπα-
ναστατική περίοδος ζύµωσης, προπαγάνδας και οργάνωσης- είναι 
να ξεπεραστεί η αντίφαση ανάµεσα στην ωριµότητα των αντικειµε-
νικών επαναστατικών συνθηκών και την ανωριµότητα του προλε-
ταριάτου και της πρωτοπορίας του (η σύγχυση και η απογοήτευση 
της παλιάς γενιάς, η έλλειψη εµπειρίας της νέας γενιάς). Είναι ανά-
γκη να βοηθήσουµε τις µάζες, στο προτσές της καθηµερινής πάλης, 
να βρουν τη γέφυρα που ενώνει τις σηµερινές διεκδικήσεις τους µε 
το σοσιαλιστικό πρόγραµµα της επανάστασης. Η γέφυρα αυτή 
πρέπει να περιλαβαίνει ένα σύστηµα µεταβατικών διεκδικήσεων, 
που θα ξεκινούν από τις σηµερινές συνθήκες κι από τη σηµερινή 
συνείδηση των πλατιών στρωµάτων της εργατικής τάξης και θα ο-
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δηγούν αµετάκλητα σε ένα και µόνο τελικό συµπέρασµα: την κα-
τάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο».5 

Όπως γράφει ο Λένιν : 

«Η ιστορία όλου του ρωσικού σοσιαλισµού πρόβαλε σαν πιο επιτα-
κτικό του καθήκον την πάλη ενάντια στην απολυταρχική κυβέρνη-
ση, την κατάκτηση της πολιτικής ελευθερίας. Το σοσιαλιστικό µας 
κίνηµα συµπυκνωνόταν, µπορούµε να πούµε, στην πάλη ενάντια 
στην απολυταρχία. Από τη άλλη µεριά, η ιστορία έδειξε ότι στη Ρω-
σία η απόσπαση της σοσιαλιστικής σκέψης από τους πρωτοπόρους 
εκπροσώπους των εργαζόµενων τάξεων είναι πολύ µεγαλύτερη, 
παρά σ' άλλες χώρες, και ότι µε µια τέτοια απόσπαση το ρωσικό ε-
παναστατικό κίνηµα είναι καταδικασµένο σε αδυναµία. Από δω 
απορρέει µόνο του το καθήκον που καλείται να πραγµατοποιήσει η 
ρωσική σοσιαλδηµοκρατία: να µπάσει τις σοσιαλιστικές ιδέες και 
την πολιτική συνείδηση στη µάζα του προλεταριάτου και να οργα-
νώσει ένα επαναστατικό κόµµα, αδιάρρηκτα συνδεµένο µε το αυ-
θόρµητο εργατικό κίνηµα. Πολλά έχει κάνει κιόλας προς αυτή την 
κατεύθυνση η ρωσική σοσιαλδηµοκρατία· όµως µένει να γίνουν α-
κόµα πιο πολλά».6 

Σήµερα, οι σοσιαλιστικές ιδέες δεν είναι καθόλου ξένες στην πρωτοπορία της 
εργατικής τάξης κι’ εποµένως το πολιτικό κίνηµα της εργατικής τάξης δεν έχει 
ν’ αντιµετωπίσει τα προβλήµατα εκείνα που είχε ν’ αντιµετωπίσει την εποχή 
του Λένιν το 1900 όταν έγραφε το άρθρο του «Τα άµεσα καθήκοντα του κινή-
µατός µας». Η πρωτοπορία της εργατικής τάξης, στη σηµερινή εποχή, οργα-
νωµένη σε διάφορες εργατικές οργανώσεις είναι εξοικειωµένη µε τον µαρξι-
σµό και τις σοσιαλιστικές ιδέες αλλά δεν έχει το σωστό µεταβατικό πρό-
γραµµα, δεν έχει τη σωστή ταχτική για να συνδέσει τις σηµερινές διεκδική-
σεις µε το αύριο µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων. Για τον Τρότσκι ήταν 
ξεκάθαρο ότι οι µεταβατικές διεκδικήσεις «θα οδηγούν αµετάκλητα σε ένα 
και µόνο τελικό συµπέρασµα: την κατάκτηση της εξουσίας από το προλετα-
ριάτο». Εποµένως, οι µεταβατικές διεκδικήσεις πρέπει να έχουν σαν σκοπό 
αφ’ ενός να προστατέψουν το βιοτικό επίπεδο και να το βελτιώσουν σε βάρος 
του κεφαλαίου αλλά ταυτόχρονα να είναι τόσο ριζοσπαστικές, σε σχέση µε το 
επίπεδο συνείδησης των µαζών, που να οδηγούν αµετάκλητα στην εργατική 
εξουσία. 

Όταν ο Λένιν γράφει : «Από δω απορρέει µόνο του το καθήκον που καλείται 
να πραγµατοποιήσει η ρωσική σοσιαλδηµοκρατία: να µπάσει τις σοσιαλιστι-
κές ιδέες και την πολιτική συνείδηση στη µάζα του προλεταριάτου και να ορ-
γανώσει ένα επαναστατικό κόµµα», εννοεί α) την οργάνωση της εργατικής 
πρωτοπορίας στο επαναστατικό της κόµµα, β) την πολιτικοποίηση των αγώ-
νων του αυθόρµητου κινήµατος και την ενσωµάτωση του αυθόρµητου κινή-
µατος στον οργανωµένο πολιτικό αγώνα της εργατικής τάξης και γ) την ανά-
πτυξη της πολιτικής συνείδησης της µεγάλης µάζας της εργατικής τάξης.  

                                                 
5 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα». 
6 Β. Ι. Λένιν, «Τα άµεσα καθήκοντα του κινήµατος µας». Άπαντα, 4η Αγγλική Έκδοση, Εκδό-
τες Progress, Μόσχα, 1972, 3η Εκτύπωση, Αριθµ 4, Σελ. 366-71  
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Από όλες τις απόψεις οι παρατηρήσεις του Λένιν γραµµένες το 1900 διατη-
ρούν σήµερα την επικαιρότητά τους, αλλά δεν µπορούµε να πούµε ότι το ι-
στορικό επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης έχει παραµείνει το ίδιο µετά 
από 110 χρόνια. Η επανάσταση του Οκτώβρη, οι ιστορικές ήττες της εργατι-
κής τάξης στη δεκαετία του ’20 και του ’30, η αποικιακή επανάσταση στη δε-
καετία του ’60 και ο Μάης του ’68, κ.ά., έχουν αναπότρεπτα φέρει την εργατι-
κή τάξη σ’ ένα νέο ανώτερο επίπεδο της συνειδητότητας και της πάλης της, 
µαζί µε την ολόπλευρη κρίση του καπιταλισµού, και ακριβέστερα σαν αποτέ-
λεσµα αυτής της κρίσης που βαθαίνει µε διαλεκτικό τρόπο από τη δεκαετία 
του ’60. σήµερα, τα καθήκοντα του εργατικού κόµµατος είναι διαφορετικά 
και πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες της εποχής : 

 «Η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία, 
που υπήρξε σε µια εποχή προοδευτικού καπιταλισµού, χώριζε το 
πρόγραµµά της σε δύο µέρη, που το ένα ήταν ανεξάρτητο από το 
άλλο: το µίνιµουµ πρόγραµµα, που περιοριζόταν σε µεταρρυθµίσεις 
µέσα στα πλαίσια της αστικής κοινωνίας, και το µάξιµουµ πρό-
γραµµα, που υποσχόταν την αντικατάσταση του καπιταλισµού από 
το σοσιαλισµό σ' ένα απροσδιόριστο µέλλον. Ανάµεσα στο µίνιµουµ 
και το µάξιµουµ πρόγραµµα δεν υπήρχε καµιά γέφυρα. Και πραγ-
µατικά, η σοσιαλδηµοκρατία δεν είχε ανάγκη από µια τέτοια γέφυ-
ρα, µια και η λέξη σοσιαλισµός, δεν χρησιµοποιούνταν παρά στις 
κυριακάτικες αγορεύσεις της. Η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής µπήκε στο 
µονοπάτι της σοσιαλδηµοκρατίας, σε µια εποχή που ο καπιταλισµός 
καταρρέει: Τότε που, γενικά, δεν υπάρχει πια ζήτηµα για συστηµα-
τικές κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και για ύψωση του βιοτικού επι-
πέδου των µαζών, τότε που η µπουρζουαζία παίρνει πάντα πίσω µε 
το δεξί χέρι αυτό που παραχωρεί µε το αριστερό χέρι (φόροι, δα-
σµοί, πληθωρισµός, «αποπληθωρισµός», υψηλές τιµές, ανεργία, 
αστυνοµικές επεµβάσεις στις απεργίες, κλπ.), τότε που, κάθε σοβα-
ρή διεκδίκηση του προλεταριάτου κι ακόµα κάθε προοδευτική δι-
εκδίκηση των µικροαστών οδηγεί αναπόφευκτα πέρα από τα όρια 
των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας και του αστικού κρά-
τους».7 

Εποµένως, οι επαναστάτες µαρξιστές έχουν τη σωστή «ταξική σκοπιά», όπως 
έγραφε ο Λένιν, δηλαδή αναγνωρίζουν ότι από τη δεκαετία του ’30 κιόλας 
«γενικά, δεν υπάρχει πια ζήτηµα για συστηµατικές κοινωνικές µεταρρυθµί-
σεις και για ύψωση του βιοτικού επιπέδου των µαζών». Αλλά αυτό δεν σηµαί-
νει ότι η πολιτική αγκιτάτσια δεν µπορεί να χρησιµοποιεί τέτοια αιτήµατα και 

                                                 
7 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα». 
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παρόµοιες διεκδικήσεις. Η διαφορά είναι ότι στην εποχή του ιµπεριαλισµού 
κάθε τέτοια διεκδίκηση, αντικειµενικά, πλέον «οδηγεί αναπόφευκτα πέρα 
από τα όρια των καπιταλιστικών σχέσεων ιδιοκτησίας και του αστικού κρά-
τους». Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει ότι κατ’ αρχήν και σε εµβρυακή µορφή 
κάθε διεκδικητικός αγώνας είναι από τη φύση του πολιτικός αγώνας που οδη-
γεί λογικά και µε µαθηµατική ακρίβεια στην πολιτικοποίηση των αγώνων και 
τον πολιτικό στόχο της Κυβέρνησης των Εργαζοµένων. Στα πλαίσια του Ε-
νιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης και των εργατικών κοµµάτων 
κι’ οργανώσεων, οι επαναστάτες µαρξιστές λένε στις οργανώσεις αυ-
τές : Οδηγείστε τις διεκδικήσεις στο λογικό τους όριο και θέστε το 
ζήτηµα της ∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων.  

Μ’ αυτήν ακριβώς την έννοια πρέπει να κατανοήσουµε την εισαγωγική φράση 
του Μεταβατικού Προγράµµατος :  

«Η παγκόσµια πολιτική κατάσταση, στο σύνολό της, χαρακτηρίζε-
ται, κυρίως, από την ιστορική κρίση της ηγεσίας του προλεταριά-
του». 

Ενώ οι αντικειµενικές συνθήκες είναι σε παγκόσµιο επίπεδο ώριµες για τον 
σοσιαλισµό και την εργατική κυβέρνηση, οι ηγεσίες της εργατικής τάξης δεν 
είναι ώριµες για να θέσουν αυτούς τους στόχους, δεν είναι ώριµες να θέσουν 
τα σωστά προγραµµατικά αιτήµατα χωρίς πισωγυρίσµατα, χωρίς παλινωδίες 
και µε σταθερό, αδιάλλακτο τρόπο. ∆εν αναγνωρίζουν ότι το κόµµα δεν εί-
ναι παρά το ιστορικό εργαλείο της εργατικής τάξης στον δρόµο της 
προς την κατάκτηση της εξουσίας και συνδιαµορφώνει τις υποκει-
µενικές συνθήκες της πάλης στο µέτρο που έχει τη σωστή ταχτική και τα 
σωστά µεταβατικά αιτήµατα.  

Ο ίδιος ο Λένιν λίγα χρόνια αργότερα, το 1904, γράφει : 

«Στη βάση του παλιού χωρισµού σε οικονοµιστές και πολιτικούς 
βρισκόταν κυρίως η διαφωνία πάνω στα ζητήµατα ταχτικής. Όσο 
δεν είχαµε ενότητα στα βασικά ζητήµατα προγράµµατος και ταχτι-
κής, λέγαµε ορθά κοφτά ότι ζούµε σε εποχή διασποράς και πνεύµα-
τος στενών Οµίλων, διακηρύχναµε ορθά κοφτά ότι πριν ενωθούµε 
πρέπει να χαράξουµε µεταξύ µας διαχωριστική γραµµή. ∆ε θίγαµε 
καν το ζήτηµα των µορφών κοινής οργάνωσης, αλλά συζητούσαµε 
αποκλειστικά για τα νέα (τότε ήταν πραγµατικά νέα) προβλήµατα, 
πώς θα καταπολεµήσουµε τον οπορτουνισµό στα ζητήµατα του 
προγράµµατος και της ταχτικής.  

»Σήµερα η πάλη αυτή, κατά γενική οµολογία, έχει πια εξασφαλίσει 
αρκετή ενότητα που διατυπώνεται στο πρόγραµµα του κόµµατος 
και στις κοµµατικές αποφάσεις ταχτικής. Τώρα πρέπει να κάνουµε 
το επόµενο βήµα, το οποίο και κάναµε ύστερα από κοινή συµφωνί-
α: επεξεργαστήκαµε τις µορφές της ενιαίας οργάνωσης που συγχώ-
νευε όλους τους στενούς οµίλους σ' ένα ενιαίο σύνολο. Τώρα µας 
τράβηξαν προς τα πίσω και κατέστρεψαν τις µισές από τις µορφές 
αυτές, µας τράβηξαν προς την αναρχική συµπεριφορά, προς την 
αναρχική λογοκοπία, προς την παλινόρθωση του στενού Οµίλου στη 
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θέση της κοµµατικής συνταχτικής επιτροπής και τώρα δικαιολο-
γούν αυτό το βήµα προς τα πίσω, λέγοντας ότι το αλφάβητο συντε-
λεί περισσότερο στο να εκφράζεται κανείς γραµµατικά σωστά, πα-
ρά η γνώση του συνταχτικού».8 

Ο Λένιν δικαιολογεί τον διαχωρισµό µε βάση τα ζητήµατα της ταχτικής. Αν 
δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη πάνω στα ταχτικά ζητήµατα τότε, γενικά, δεν 
µπορεί να υπάρχει ενότητα. Αλλά η ενότητα αυτή µπορεί να επιτευχθεί όπως 
επιτεύχθηκε ανάµεσα στους «οικονοµιστές» και τους «πολιτικούς» της ρώσι-
κης Σοσιαλδηµοκρατίας. Η ενότητα αυτή µπορεί να σπάσει στη βάση του σε-
χταρισµού, στη βάση της «παλινόρθωσης του στενού οµίλου στη θέση της 
κοµµατικής συνταχτικής επιτροπής» κι’ εποµένως της κοµµατικής ενότητας.  

Όταν έχει κατακτηθεί µια ορισµένη ενότητα µε βάση τα µεταβατικά αιτήµατα 
πάλης, τότε είναι αντικειµενικό πισωγύρισµα να εγκαταλείπει κανείς τα ζητή-
µατα της ταχτικής και να επιστρέφει, όπως γράφει ο Λένιν, στην «αναρχική 
λογοκοπία», τον σεχταρισµό, τα µεγάλα λόγια που δεν στηρίζονται σε ταχτικά 
και µεταβατικά αιτήµατα, κι’ ακόµα χειρότερα στη µεταφορά του σεχταρι-
σµού µέσα στο εργατικό κίνηµα µε χωριστές, δήθεν «ταξικές» οργανώσεις 
που θέλουν να διατηρήσουν άσπιλη κι’ αµόλυντη την «ταξική σκοπιά» 
(ΠΑΜΕ, ΜΑΣ, ΟΓΕ, κ.ά.). Ωστόσο η «ταξική σκοπιά» αφορά ολόκληρη την 
εργατική τάξη και η εργατική τάξη οργανώνεται σε διάφορα σχήµατα. Αν επι-
κρατήσει ο σεχταρισµός τότε ο στόχος της ολόπλευρης πολιτικής αγκιτάτσιας 
απλώς δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Η ίδια η «ταξική σκοπιά» δεν είναι 
µια προϋπόθεση αλλά ένα ζητούµενο, όσο ακριβώς είναι και µέσον στον αγώ-
να της εργατικής τάξης. 

«Εκείνο που χαρακτηρίζει τους µικροαστούς δηµοκράτες είναι η 
αποστροφή προς την ταξική πάλη, τα ονειροπολήµατα να την απο-
φύγουν, η προσπάθεια να εξοµαλύνουν και να µετριάζουν, να αµ-
βλύνουν τις οξύτητες. Γι’ αυτό οι δηµοκράτες αυτοί είτε αρνούνται 
εντελώς να αναγνωρίσουν την ύπαρξη µιας ολόκληρης ιστορικής 
µεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισµό στον κοµµουνισµό, είτε 
θεωρούν καθήκον τους να επινοήσουν σχέδια συµφιλίωσης των δυο 
αντιµαχόµενων δυνάµεων, αντί να καθοδηγήσουν τον αγώνα της 
µιας απ’ αυτές τις δυνάµεις».9 

Αν στην εποχή του Λένιν ήταν οι µικροαστοί δηµοκράτες αυτοί που αποστρέ-
φονταν την ταξική πάλη, σήµερα ο ρόλος αυτός έχει χονδρεµπορικά ανατεθεί 
στα ρεφορµιστικά κόµµατα. «Αποφεύγουν», ή έτσι νοµίζουν, την ταξική πάλη 
σηµαίνει ότι δεν προωθούν εκείνα τα ταχτικά αιτήµατα που µπορούν να κινη-
τοποιήσουν την εργατική τάξη, να την ενώσουν πάνω σε ταξική βάση και από 
ταξική σκοπιά, να θέσουν άµεσα τον στόχο της εργατικής κυβέρνησης σαν 
µοναδική λύση στα προβλήµατα της βαθιάς και ολόπλευρης κρίσης του καπι-
ταλισµού. Στα λόγια οι ρεφορµιστές χτίζουν όλων των ειδών τα µέτωπα από 
τον «Συνασπισµό» ή το «Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής» ως το ΑΑ∆Μ 
του ΚΚΕ. Σε σχέση µε το ΑΑ∆Μ, το ΚΚΕ δεν µπήκε ποτέ στον κόπο να 

                                                 
8 Β. Ι. Λένιν, «Ένα βήµα µπρος, δυο βήµατα πίσω». 
9 Β. Ι. Λένιν, «Η οικονοµία και η πολιτική στην εποχή της δικτατορίας του προλεταριάτου», στο «Για 
τη σοσιαλιστική οικοδόµηση», Σύγχρονη Εποχή, σελ. 179-190. 
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κάνει έναν ιστορικό απολογισµό για ένα τόσο σηµαντικό σχήµα που 
έχει σαν τελικό στόχο του την «λαϊκή συµµαχία». Εποµένως, δεν πρό-
κειται παρά για κενή ρητορική και λογοκοπία χωρίς αρχές. 

Όπως γράφει ο Λένιν το 1920: 

«Αν συγκρίνουµε όλες τις βασικές δυνάµεις ή τάξεις και τις σχέσεις 
µεταξύ τους, που έχουν υποστεί αλλαγές από τη δικτατορία του 
προλεταριάτου, θα δούµε τι κολοσσιαία θεωρητική ανοησία, τι στε-
νοκεφαλιά αποτελεί η ξεφτισµένη, µικροαστική αντίληψη για το 
πέρασµα στο σοσιαλισµό «µέσω της δηµοκρατίας» γενικά, αντίλη-
ψη που τη βλέπουµε σε όλους τους εκπροσώπους της II ∆ιεθνούς. 
Στην πρόληψη που κληρονοµήθηκε από την αστική τάξη για το α-
πόλυτο, εξωταξικό περιεχόµενο της «δηµοκρατίας», να πού βρίσκε-
ται η βάση αυτού του λάθους. Ενώ στην πραγµατικότητα και η δη-
µοκρατία, στις συνθήκες της δικτατορίας του προλεταριάτου, περνά 
σε µια ολωσδιόλου νέα φάση, και η ταξική πάλη ανεβαίνει σε ψηλό-
τερη βαθµίδα, υποτάσσοντας όλες και τις κάθε λογής µορφές».10 

Στην εποχή του παρακµασµένου ιµπεριαλισµού δεν µπορεί να γίνεται λόγος 
για δηµοκρατία µε τον ίδιο τρόπο που γινόταν στην Ελλάδα την εποχή της δε-
καετίας του ’40 ή του ’60. Ακόµα και τότε, οι συνθήκες της δηµοκρατικής εξέ-
λιξης δεν καθορίζονταν από τις ειδικά Ελληνικές, αλλά αντίθετα από τις πα-
γκόσµιες συνθήκες και η πραγµατική δηµοκρατία, η δηµοκρατία της εργατι-
κής τάξης, ήταν στην ηµερήσια διάταξη τόσο λόγω της ολόπλευρης κρίσης του 
καπιταλισµού (που καθιστά κάθε δηµοκρατικό αίτηµα καθήκον της εργατικής 
τάξης να το πραγµατοποιήσει και να το θέσει σαν µεταβατικό αίτηµα) όσο και 
λόγω των νέων ιστορικών συνθηκών που δηµιούργησε σε παγκόσµιο επίπεδο 
η Οκτωβριανή επανάσταση και η ύπαρξη των εργατικών κρατών (γραφειο-
κρατικά παραµορφωµένων) στην Αν. Ευρώπη και την Ασία.  

                                                 
10 Λένιν, όπ.π. 
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Να µιλάµε σήµερα για «αντιιµπεριαλιστικό α-
ντιµονοπωλιακό δηµοκρατικό µέτωπο» (ΑΑ∆Μ) σηµαίνει να έχουµε µια λαν-
θασµένη ταχτική : ∆εν υπάρχουν δηµοκρατικές δυνάµεις έξω από την ερ-
γατική τάξη και τα εξαθλιωνόµενα µικροµεσαία στρώµατα που να µπορούν να 
συµµετέχουν σ’ αυτό το µέτωπο και το ίδιο το µέτωπο αυτό, αντικειµενι-
κά, δεν µπορεί να είναι διαφορετικό από το Ενιαίο Μέτωπο της ερ-
γατικής τάξης και των οργανώσεών της. Αλλά ο στόχος του Ενιαίου Με-
τώπου είναι καθαρά και ξάστερα η Κυβέρνηση των Εργαζοµένων, η εξουσία 
της εργατικής τάξης και των συµµάχων της στα µικροµεσαία στρώµατα της 
πόλης και της υπαίθρου.  

Για τους επαναστάτες µαρξιστές, τα ζητήµατα της ταχτικής είναι κυρίαρχα 
γιατί µόνο µε τον τρόπο αυτό µπορεί να ενωθεί η εργατική τάξη και να θέσει 
τα αιτήµατά της που αντικειµενικά προσκρούουν πάνω στην κυριαρχία της 
αστικής τάξης και του πολιτικού της συστήµατος. Στην «κρίση του πολιτικού 
συστήµατος», οι επαναστάτες µαρξιστές βλέπουν την ίδια την κρίση του καπι-
ταλισµού, αλλά βλέπουν επίσης ότι η κρίση αυτή είναι εν µέρει και κρίση της 
ηγεσίας των εργατικών κοµµάτων, σ’ ολόκληρο το φάσµα της αριστεράς. Γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο επιµένουν στα ζητήµατα της ταχτικής και ασκούν 
κριτική στο ΑΑ∆Μ ή τις µεσοβέζικες και κεντριστικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, α-
ναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι καµιά πρόοδος δεν µπορεί να γίνει στο εργα-
τικό κίνηµα χωρίς το Ενιαίο Μέτωπο, χωρίς την πολιτική συµπαράταξη µε τις 
οργανώσεις αυτές ακόµη και στη βάση του ΑΑ∆Μ, που οφείλουν να κριτικά-
ρουν και να καταδικάσουν από θέσεις αρχής ως πρωτογονισµό σε σχέση µε τα 
πολιτικά καθήκοντα της εποχής. 
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II. Ο Λένιν για την ταχτική 

Ο Λένιν έδινε τεράστια σηµασία στα ζητή-
µατα της ταχτικής, στα µέσα και τους στόχους του κινήµατος. Το 1906, ένα 
χρόνο µετά την επανάσταση του 1905, κριτικάρει τη θέση του Πλεχάνωφ ότι 
δεν είναι σωστό να µην πληρώνουν οι εργάτες τους φόρους (ένα σύνθηµα των 
Καντέ) και ότι το σωστό αίτηµα είναι η «προετοιµασία για τον αγώνα, γιατί 
έρχεται το πλήρωµα του χρόνου». Όπως γράφει ο Λένιν : 

«Ωστόσο, η άρνηση να πληρώσουµε τους φόρους, κλπ., είναι ένα 
µέσο για διεξαγωγή του αγώνα. Η σύγκληση της Συνταχτικής Συνέ-
λευσης είναι το άµεσο καθήκον του αγώνα. Όταν κατηγορείς τους 
Καντέ για την επιθυµία να περιορίζονται σε ένα µόνο µέσο, θα πρέ-
πει να έχουµε υποδείξει άλλα µέσα και να έχουµε αναλύσει τις συν-
θήκες υπό τις οποίες µπορούν να εφαρµοσθούν, τη σηµασία τους, 
κλπ. Το ν’ αποφεύγεις αυτό το ζήτηµα, όπως έκανε ο Πλεχάνωφ, µε 
την παρατήρηση οτι “αρκετή ζηµιά έγινε ως τα σήµερα”, είναι λά-
θος. Το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα πρέπει να καθοδηγεί το προλε-
ταριάτο όχι µόνο στην παρουσίαση των σωστών συνθηµάτων, αλλά 
επίσης και στην επιλογή των πιο αποτελεσµατικών και γρήγορων 
µέσων πάλης. Η ρωσική επανάσταση έχει ήδη δώσει πολλά στοιχεία 
που δείχνουν ότι όσο οι στόχοι του αγώνα πλαταίνουν και οι µάζες 
που συµµετέχουν στον αγώνα αυξάνονται, υπάρχει µια αντίστοιχη 
αλλαγή στα µέσα και τις µεθόδους πάλης, που γίνονται πιο δραστι-
κά και επιθετικά. Ιδιαίτερα σε µια στιγµή όπως η τωρινή, είναι κα-
θήκον µας να µην παραµείνουµε σιωπηλοί σ’ αυτό το ερώτηµα, αλ-
λά να κάνουµε µια προσεκτική µελέτη των διαφόρων µέσων του 
αγώνα, όπως: η πολιτική απεργία, η ένοπλη εξέγερση, κλπ. Αυτά 
είναι φλέγοντα ζητήµατα · και οι πιο προχωρηµένοι εργαζόµενοι 
απαιτούν δικαίως µια απάντηση στα ερωτήµατα αυτά από εµάς».11 

Η διάκριση ανάµεσα στα µέσα και τους στόχους, από πολλές απόψεις είναι 
µια στοιχειώδης και τετριµµένη διάκριση, αλλά ήταν µια διάκριση που ακόµη 
κι’ ένας µαρξιστής σαν τον Πλεχάνωφ αδυνατούσε να κάνει στην πράξη και 

                                                 
11 V. I. Lenin, “Vacillating tactics”, 29/8/1906,  Collected Works, Progress Publishers, 1965, 
Moscow, Volume 11, pp. 179-183.  
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πραγµατοποιούσε άλµατα προς τους στόχους πάνω από τα µέσα αφού πρώτα 
είχε υιοθετήσει µια «υπερδεξιά µενσεβίκικη στάση» όπως τονίζει ο Λένιν στο 
ίδιο άρθρο. Η κίνηση του εκκρεµούς από την υπερδεξιά στην «υπεραριστερή» 
στάση δεν είναι, φυσικά, καινούρια για όποιον ξέρει στοιχειωδώς την ιστορία 
της ρώσικης επανάστασης κι’ αργότερα τη στάση του Στάλιν απέναντι στη 
Γερµανική και την Κινέζικη επανάσταση. Αυτό που λέει ο Λένιν είναι ότι σω-
στά µπαίνει το ζήτηµα της Συνταχτικής Συνέλευσης, που είναι το άµεσο κα-
θήκον του αγώνα, αλλά χωρίς την εξειδίκευση των µέσων η ταχτική θα είναι 
λαθεµένη.  

Τα µέσα, φυσικά, θα πρέπει να είναι τα πιο αποτελεσµατικά και γρήγορα σε 
ό,τι αφορά την πραγµατοποίηση των καθηκόντων. Και τα µέσα δεν είναι πα-
ρά η εξειδίκευση της ταχτικής. Στο ίδιο άρθρο, ο Λένιν γράφει τα εξής : 

«Αποµένει µόνο να εκφράσουµε την ευχή ότι ο Πλεχάνωφ θ’ ακο-
λουθήσει µε συνέπεια αυτή την πολιτική. Και για να την ακολουθή-
σει µε συνέπεια σηµαίνει να κάνει τη µαχητική συµφωνία [µε τα α-
ριστερά επαναστατικά κόµµατα, ΣτΣ] να εξαρτάται όχι µόνο από 
την αναγνώριση του επαναστατικού-δηµοκρατικού συνθήµατος  
(τη Συνταχτική Συνέλευση) αλλά επίσης από την αναγνώριση των 
επαναστατικών µέσων του αγώνα εφόσον το κίνηµά µας έχει ήδη 
ωριµάσει, και το οποίο αναπόφευκτα θα πρέπει να εφαρµοσθεί 
στον αγώνα για τη Συνταχτική Συνέλευση, µε άλλα λόγια στην ανα-
γνώριση της λαϊκής εξέγερσης. Παραπέρα, για να κάνουµε το σύν-
θηµα της Συνταχτικής Συνέλευσης πραγµατικά καθαρό κι’ όχι απλά 
να το επαναλαµβάνουµε πρέπει να θέσουµε το ερώτηµα µιας προ-
σωρινής επαναστατικής κυβέρνησης. […] Παραλείποντας να θέσει 
το ερώτηµα αυτό, ο Πλεχάνωφ αφήνει ένα τεράστιο κενό στην 
προπαγάνδα και την αγκιτάτσιά µας, γιατί κάθε αγκιτάτορας θα 
ρωτηθεί : Ποιος, κατά την άποψη του εργατικού κόµµατος, θα κα-
λέσει τη Συνταχτική Συνέλευση;».12 

Φυσικά, δεν πρόκειται να υιοθετήσουµε µηχανιστικά τα συγκεκριµένα αιτή-
µατα στα οποία αναφέρεται ο Λένιν (Συνταχτική Συνέλευση, Προσωρινή Κυ-
βέρνηση κλπ) αλλά οφείλουµε να θέσουµε τον στόχο της Κυβέρνησης των 
Εργαζοµένων, κι’ αυτόν τον στόχο να τον συναρτήσουµε µε τα µέσα της 
πραγµάτωσής της. Ποια είναι αυτά τα µέσα; Και είναι καν ο στόχος της Κυ-
βέρνησης των Εργαζοµένων ένας πραγµατικός στόχος της αριστεράς; ∆εν εί-
ναι ένας στόχος της αριστεράς, σε αντίθεση µε το ΑΑ∆Μ του ΚΚΕ και τη γενι-
κόλογη «ενότητα» του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον δεν είναι ο στόχος της τότε και τα µέ-
σα που προτείνει δεν είναι µέσα προς µια σοσιαλιστική αλλά αστικοδηµοκρα-
τική κατεύθυνση.  

Τα µέσα, φυσικά, δεν µπορούν να εξειδικευθούν άµεσα στον στόχο µιας εξέ-
γερσης των λαϊκών στρωµάτων, αλλά στο να τεθούν τα κατάλληλα µεταβατι-
κά αιτήµατα που να αναδεικνύουν ακριβώς τη σηµασία του στόχου µιας Κυ-
βέρνησης των Εργαζοµένων. Αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα, αν τεθούν από τα 
κόµµατα και τις οργανώσεις των εργαζοµένων, πολύ σύντοµα θα οδηγήσουν 
στην όξυνση της ταξικής πάλης, την αποφασιστική άνοδο στο επίπεδο της συ-

                                                 
12 Lenin, όπ.π. 
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νείδησης των µαζών και εποµένως στο αίτηµα για µια νέα κυβέρνηση. Ότι το 
αίτηµα αυτό δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µε µια λαϊκή εξέγερ-
ση, αυτό είναι πέρα από κάθε αµφιβολία για όποιον είναι επαναστάτης µαρξι-
στής και όχι συµβιβασµένος ρεφορµιστής ή σοσιαλδηµοκράτης. 

Στην Ελλάδα, πληθαίνουν οι φωνές, σαν αποτέλεσµα της βαθιάς κρίσης ότι 
τίποτα δεν λειτουργεί, ότι κανένας θεσµός δεν είναι αποτελεσµατικός, ότι το 
κράτος είναι ανίκανο ακόµη και να συγκεντρώσει τους φόρους κ.ά. και σαν 
λύση σ’ αυτά τα «αντικειµενικά δεδοµένα» προκύπτει, για ορισµένους αστι-
κοδηµοκρατικούς κύκλους µε ευρύτερη επιρροή στην κοινωνία και τα µέσα 
ενηµέρωσης, ότι «κάτι πρέπει να γίνει», ότι πρέπει ν’ αρχίσουµε απ’ την αρχή 
(«να κάνουµε reset», όπως λένε), να επικρατήσει επιτέλους η αξιοκρατία, η 
διαφάνεια, οι αρχές της αποτελεσµατικότητας κοκ. Αλλά η κρίση της Ελλάδας 
είναι κρίση του Ελληνικού καπιταλισµού, κι’ αυτό είναι που δεν καταλαβαί-
νουν οι αστικοδηµοκρατικοί κύκλοι αλλά το κατανοεί πολύ καθαρά η εργατι-
κή τάξη που δεν βλέπει καµιά πραγµατική προοπτική σε τέτοιες παραινέσεις, 
συµβουλές και πολιτικές κι’ αρνείται να δεχθεί την πολιτική του Μνηµονίου 
σαν «εθνική σωτηρία».  

«Το πρόβληµα είναι ο καπιταλισµός» λέει το ΚΚΕ και µεγάλο µέρος της εξω-
κοινοβουλευτικής αριστεράς. Πολύ σωστά. Αλλά τι πρέπει να γίνει; Ποια πρέ-
πει να είναι η ταχτική της αριστεράς; Η απάντηση δεν βρίσκεται ούτε στην 
ισχυροποίηση του κινήµατος, ούτε στην παραπέρα οργάνωση της εργατικής 
τάξης ούτε στις νέες σχέσεις ιδιοκτησίας του σοσιαλισµού. Αυτά αποτελούν 
τους σκοπούς της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, και όχι τα µέσα. Τα µέσα 
πρέπει να εξειδικευθούν σε όρους ταχτικής, δηλαδή σε όρους των µεταβατι-
κών αιτηµάτων διεκδικήσεων και πάλης που πρέπει να προβάλλουν τα εργα-
τικά κόµµατα. Η ισχυροποίηση του κινήµατος όπως και η παραπέρα οργάνω-
ση της εργατικής τάξης δεν προέρχονται µόνο από τον αντικειµενικό παράγο-
ντα της όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά πρέπει ν’ αποτελεί άµεσο 
στόχο, άµεσο καθήκον του µεταβατικού προγράµµατος και του τρόπου µε τον 
οποίο προβάλλεται.  

Αυτά τα άµεσα καθήκοντα συνδιαµορφώνουν τον υποκειµενικό παράγοντα, 
την ωριµότητα της εργατικής τάξης και των συµµάχων της µε στόχο την επα-
ναστατική ανατροπή. Όπως είδαµε, ο Λένιν έγραφε : «[Γ]ια να κάνουµε το 
σύνθηµα της Συνταχτικής Συνέλευσης πραγµατικά καθαρό κι’ όχι απλά να το 
επαναλαµβάνουµε πρέπει να θέσουµε το ερώτηµα µιας προσωρινής επανα-
στατικής κυβέρνησης». Στις σηµερινές συνθήκες για να κάνουµε το σύνθηµα 
της «ανυπακοής» ή του «ξεσηκωµού» πραγµατικά καθαρό και όχι λογοκοπία, 
πρέπει να θέσουµε το ζήτηµα µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων. Αν δεν γί-
νει αυτό τότε δεν υπάρχει κανένας πραγµατικός τρόπος µε τον οποίο να γε-
φυρώσουµε τη σηµερινή κατάσταση µε την προοπτική της λαϊκής εξουσίας. 

Ας δούµε τι γράφει ο Λένιν για την ταχτική το 1905 : 

«Η τακτική πρέπει να συζητηθεί, αλλά σ’ αυτό πρέπει να δοθεί η 
µέγιστη σαφήνεια. Τα θέµατα της τακτικής είναι θέµατα της πολιτι-
κής συµπεριφοράς του Κόµµατος. Μια ορισµένη συµπεριφορά 
µπορεί και πρέπει να στηριχτεί θεωρητικά, στις ιστορικές αναφο-
ρές, σε µια ανάλυση ολόκληρης της πολιτικής κατάστασης, κ.λπ. 
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Αλλά σ’ όλες αυτές τις συζητήσεις το κόµµα µιας τάξης που αγωνίζε-
ται, δεν πρέπει ποτέ να χάσει από τα µάτια την ανάγκη για απολύ-
τως σαφή απάντηση -που δεν επιτρέπει  διπλή ερµηνεία- στα συ-
γκεκριµένα θέµατα της πολιτικής συµπεριφοράς µας: «Ναι» ή «ό-
χι»; Θα έπρεπε αυτό ή εκείνο να γίνει αµέσως, στη δεδοµένη στιγ-
µή, ή δεν θα έπρεπε να γίνει;».13 

Ο Λένιν προτείνει τη µέγιστη δυνατή καθαρότητα στα ζητήµατα της ταχτικής, 
όπως ακριβώς πολέµησε για τη µέγιστη δυνατή καθαρότητα στα θεωρητικά 
ζητήµατα του µαρξισµού και στα ζητήµατα του διαλεκτικού υλισµού, διότι α-
κριβώς κατανοούσε ότι τα λάθη στη µαρξιστική θεωρία ή στον διαλεκτικό υ-
λισµό δεν είναι ποτέ χωρίς πολιτικές επιπτώσεις για το κόµµα και την πάλη 
της εργατικής τάξης. Αλλά στα ζητήµατα της ταχτικής, µας δείχνει ότι το κόµ-
µα «δεν πρέπει ποτέ να χάσει από τα µάτια την ανάγκη για απολύτως σαφή 
απάντηση» σε όλα τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Κι’ αυτό σηµαίνει ότι το κόµµα 
πρέπει να έχει συγκεκριµένη θέση στα συγκεκριµένα ζητήµατα: Όταν πχ το 
ΚΚΕ προτείνει την µελλοντική αποδέσµευση από την ΕΕ, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
την προτείνει, αυτές  είναι δυο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος, από την άποψη 
της ταχτικής σε ότι αφορά τη σηµερινή κρίση.  

Αν προτείνεις την αποδέσµευση από την ΕΕ πρέπει να έχεις µια ταχτική που 
να σε οδηγεί σ’ αυτόν τον στόχο. Πως εξειδικεύεται αυτή η ταχτική µε τα συν-
θήµατα της «ανυπακοής» και του «ξεσηκωµού»; Ποιος θα οργανώσει τον ξε-
σηκωµό και σε ποιον πρέπει να δείξουµε ανυπακοή; Με ποια συγκεκριµένα 
µέτρα έχει πάρει ή προτείνει το ΚΚΕ ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα συνθήµα-
τα άµεσα, τώρα, στη δεδοµένη στιγµή; Εκτός φυσικά αν είναι κι’ αυτά για τον 
αόριστο µέλλοντα χρόνο, οπότε δεν είναι  καν συνθήµατα, εφόσον δεν αφο-
ρούν την ταχτική. Σ’ αυτά τα ερωτήµατα λοιπόν, τα κόµµατα πρέπει ν’ αφιε-
ρώνουν και να έχουν τη µέγιστη καθαρότητα και να έχουν απαντήσεις που 
δεν επιδέχονται καµιά αµφιβολία και καµιά διπλή ανάγνωση, να µην είναι δι-
φορούµενα, αλλά συγκεκριµένα.  

Πως εξειδικεύεται η «ανυπακοή»; Πως γίνεται ή ποιος κάνει τον «ξεσηκω-
µό»; Είναι σωστό, για παράδειγµα ή είναι λάθος να λέµε : Ανατρέψτε 
την κυβέρνηση του ∆ΝΤ και της ΕΕ, βαδίστε προς µια ∆ηµοκρατική 
Κυβέρνηση των Εργαζοµένων. Οι επαναστάτες µαρξιστές µ’ αυτήν ακρι-
βώς την προτροπή απευθύνονται στα κόµµατα και τις οργανώσεις των εργα-
ζοµένων, αναγνωρίζοντας οτι οι δικές τους ανεξάρτητες δυνάµεις είναι ακόµη 
ελάχιστες. 

Το γεγονός οτι αυτό το αίτηµα µπορεί να γεφυρώσει, µαζί φυσικά µε άλλα, τη 
σηµερινή κατάσταση µε τη σοσιαλιστική προοπτική, είναι αδιαµφισβήτητο. 
Ποια άλλα αιτήµατα είναι αυτά; Η απαλλοτρίωση χωρίς αποζηµίωση των µε-
γάλων επιχειρήσεων κάτω από εργατικό έλεγχο, η κοινωνικοποίηση και ο ερ-
γατικός έλεγχος των βασικών µέσων παραγωγής, η κρατικοποίηση του τραπε-
ζικού συστήµατος, το µονοπώλιο του εξωτερικού εµπορίου και ο σχεδιασµός 
της οικονοµίας. Είναι οι συνθήκες ώριµες, γενικά, για να τεθούν τέτοια ζητή-
µατα στην ηµερήσια διάταξη και όχι απλά στο Πρόγραµµα του εργατικού 

                                                 
13 V. I. Lenin, “Argue about tactics, but give clear slogans!”, 26/9/1905,  Lenin Collected Works, Pro-
gress Publishers, 1972, Moscow, Volume 9, pp. 262-264.  
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κόµµατος; Αν δεν τεθούν τέτοια ζητήµατα στην ηµερήσια διάταξη στις σηµε-
ρινές συνθήκες της βαθιάς κρίσης του καπιταλισµού, το ερώτηµα είναι πότε 
θα πρέπει να τα θέσει το εργατικό κόµµα;  

«∆εν είµαστε αρκετά ισχυροί για να ξεκινήσει µια εξέγερση. Εποµέ-
νως δεν θα πρέπει να τη συνδέσουµε µε τίποτα; Εποµένως το σύν-
θηµα δεν πρέπει να καλεί για µια ένοπλη εξέγερση, αλλά για µια 
Συντακτική Συνέλευση. 
 
»Είναι ακριβώς σαν να λέµε: “Γυµνοί και δυστυχείς, πεινασµένοι 
και βασανισµένοι, δεν είµαστε σε θέση να βγούµε απ’ το τέλµα στο 
οποίο βρισκόµαστε, και να ανέβουµε στην κορυφή του βουνού όπου 
υπάρχει φως και ήλιος, καθαρός αέρας και όλα τα καλά της γης. ∆εν 
έχουµε σκάλα, και χωρίς αυτήν δεν µπορούµε να ανέβουµε.  ∆εν εί-
µαστε σε θέση να αποκτήσουµε µια σκάλα. Εποµένως δεν θα πρέπει 
να συνδέσουµε τον αγώνα µας γι’ ανάβαση µε το σύνθηµα της από-
κτησης (αντίστοιχα, φτιάχνοντας) µια σκάλα. Συνεπώς, το σύνθηµά 
µας πρέπει να είναι “Προς την κορφή του βουνού, προς την κορφή 
του βουνού: εκεί είναι η ευτυχία και η λύτρωση, εκεί ο αέρας και το 
φως, εκεί το νέο πνεύµα και το σθένος µας περιµένουν”».14 

 
Μ’ αυτόν τον τρόπο ειρωνεύεται ο Λένιν τη φιλισταϊκή στάση των Μπουντι-
στών πάνω στο ζήτηµα των άµεσων καθηκόντων. Αυτή η σεχταριστική στάση 
µπορεί να είναι σε θέση να κοροϊδέψει αρκετούς εργαζόµενους γι’ αρκετό 
καιρό αλλά όχι για πάντα. Που είναι η ταχτική σας, τα συνθήµατά σας, η σκά-
λα σας; Αυτό θα ρωτήσουν σύντοµα τα πιο προχωρηµένα στοιχεία της εργατι-
κής τάξης. Πως συνδέετε τη σοσιαλιστική προοπτική µε τα σηµερινά συνθή-
µατα και τους σηµερινούς αγώνες; Πως συµβάλλετε στο να γίνουν οι αγώνες 
αυτοί πολιτικοί στον χαρακτήρα τους; Ο σεχταρισµός µπορεί ασφαλώς να νο-
µίζει πως έχει µια «ταξική σκοπιά», κι’ ότι ακόµα έχει τη σωστή καθαρή και 
άσπιλη «ταξική πολιτική». Μπορεί να φωνάζει : «Προς την κορφή του βου-
νού: εκεί είναι η ευτυχία και η λύτρωση», αλλά το κρίσιµο ερώτηµα είναι ποι-
ος φτιάχνει τη σκάλα για ν’ ανέβουµε ως εκεί. 
 
Να πως απαντά ο Λένιν στο ζήτηµα : 
 

«∆εν είµαστε αρκετά δυνατοί για να υλοποιήσουµε την ελευθερία 
.... Έχουµε µόνο αρκετή δύναµη για να σπρώχνουµε τον εχθρό, αλ-
λά να µην τον ανατρέψουµε, να τον σπρώχνουµε µε τέτοιο τρόπο 
ώστε ο Petrunkevich να µπορέσει να πάρει µια καρέκλα δίπλα του. 
Ως εκ τούτου, µακριά όσοι µιλούν για επανάσταση, για ελευθερία, 
και για λαϊκή αντιπροσώπευση. Όποιος µιλάει γι’ αυτά τα πράγµατα 
χωρίς στην πραγµατικότητα να εργάζεται για τη σκάλα που απαι-
τείται για την επίτευξη τους, για την εξέγερση που απαιτείται για να 
τα κερδίσουµε, αυτός είναι ψεύτης και απατεώνας, που απλώς σας 
εξαπατά».15

 

 

                                                 
14 V. I. Lenin, “No falsehood! Our strength lies in stating the truth!”, Sept. 1905, Collected Works, Pro-
gress Publishers, 1972, Moscow, Volume 9, pp. 295-299.  
15  V. I. Lenin, όπ.π. 
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Ο πιο απλός τρόπος άλλα να λέει ή να γράφει κανείς κι’ άλλα να κάνει στην 
πράξη ήταν πάντοτε η συγκεκριµένη ταχτική. Την ίδια στιγµή που κάνει 
συµβιβασµούς και αδικαιολόγητες υποχωρήσεις, την ίδια στιγµή να λέει ότι 
καµιά υποχώρηση δεν µπορεί να γίνει! Κάποιος λέει, για παράδειγµα, ότι η 
αιτία της κρίσης είναι ο καπιταλισµός, όχι το δηµόσιο χρέος που αποτελεί εκ-
δήλωσή του κι’ ότι πρέπει «σε ταξική κατεύθυνση» να οργανωθεί το λαϊκό κι’ 
εργατικό κίνηµα για ν’ ανατραπεί ο «συσχετισµός» των δυνάµεων.  
 

Την ίδια στιγµή δεν κάνει τί-
ποτα για να επιτευχθεί στην πράξη η ταξική ενότητα των εργαζοµέ-
νων, δεν βάζει σε καµιά περίπτωση τον στόχο µιας Κυβέρνησης των Εργαζο-
µένων, δεν καλεί σε γενική πολιτική απεργία, µη τυχόν και δεν κερδίσουµε 
την υπόθεση. Όπως έλεγε ο Λένιν αυτό είναι σαν να θέλουµε να καταλάβουµε 
το λιµάνι του Πόρτ Άρθουρ αλλά δεν θέλουµε να δώσουµε τη µάχη για το 
Πόρτ Άρθουρ! Είναι σαν να καλλιεργούµε την απαράδεκτη ηττοπάθεια –
απαράδεκτη τόσο από την άποψη της συνείδησης των λαϊκών στρωµάτων και 
της εργατικής τάξης ιδιαίτερα, όσο και της αντικειµενικής, βαθιάς και διαρ-
κώς οξυνόµενης κρίσης του καπιταλισµού. 
 
Μα πως είναι δυνατό να µην κάνει τίποτε το ΚΚΕ για την ταξική ενότητα όταν 
έχει δηµιουργήσει τα δικά του ταξικά συνδικάτα, τη δική του ταξική σπουδα-
στική παράταξη, τη δική του ταξική οργάνωση γυναικών κι’ επίσης την Τυπο-
εκδοτική, τη δική του (ταξική κι’ αυτή το δίχως άλλο!) εταιρεία! Αυτό ακριβώς 
είναι το θέµα : Όταν έχεις περιορισθεί στα δικά σου «ταξικά» όργανα και θε-
ωρείς πως εσύ µονάχα κατέχεις την αληθινή ταχτική και στρατηγική, όταν α-
διαφορείς για κάθε κριτική, όταν αγνοείς τα καλέσµατα των επαναστατών 
µαρξιστών για Ενιαίο Μέτωπο, τότε δεν έχεις ταξική αλλά σεχταριστική, 
αυτιστική και οππορτουνιστική γραµµή. Τότε παραπέµπεις στις καλέν-
δες τη σοσιαλιστική προοπτική και δεν κατασκευάζεις καµιά σκάλα, καµιά 
γέφυρα για να σε βοηθήσει να οργανώσεις και να εξοπλίσεις πολιτικά την ερ-
γατική τάξη και τους συµµάχους της. 
 
Αλλά ακόµη χειρότερα, όταν οι δικές σου ταξικές οργανώσεις µε τη «σωστή» 
ταξική γραµµή είναι ισχυρές, όταν έχεις τα µέσα για τη λαϊκή εξουσία και 
χρησιµοποιείς αυτά τα µέσα ως µοχλούς πίεσης στο αστικό πολιτικό σύστηµα, 
τότε έχεις συνειδητά περάσει µε το µέρος του οππορτουνισµού και του ρε-
φορµισµού.  
 
∆εν είναι άσκοπο να υπενθυµίσουµε εδώ την πολιτική γραµµή των δυο ΚΚΕ 
µετά την πτώση της Χούντας και το Πολυτεχνείο. Σε συνθήκες αντικειµενικά 
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ευνοϊκές για το λαϊκό κίνηµα, η θέση υπέρ της αστικής νοµιµότητας που στα-
θεροποίησε το µεταπολιτευτικό αστικό πολιτικό σύστηµα, ήταν µια µεγάλη 
ήττα για το εργατικό κίνηµα και µια ήττα που πρέπει να χρεωθεί στα ΚΚΕ και 
στην γραφειοκρατία της Μόσχας. Αλλά από την ήττα αυτή το ΚΚΕ δεν έµαθε 
τίποτε, ενώ το ΚΚΕ (εσωτερικού) πήγε ακόµη πιο δεξιά στη γραµµή του λεγό-
µενου «ευρωκοµµουνισµού». Στη συνέχεια, σε συνθήκες ήττας και ανόδου 
του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ καλούσε σε ενίσχυση των γραµµών του χωρίς καµιά αυ-
τοκριτική και χωρίς να έχει βγει κανένα µάθηµα από τη λαθεµένη τακτική 
του. Αυτές οι  συνθήκες ήττας σηµαδεύουν τη σηµερινή περίοδο παρόλο που 
έχουν περάσει 36 χρόνια από το ’74 και 21 χρόνια απ’ τον εκ νέου ρεφορµιστι-
κό συµβιβασµό µε το αστικό σύστηµα το ’89 στ’ όνοµα της αστικής «κάθαρ-
σης». 
 
Τότε, µπορούσε να υπάρχει «κάθαρση» στα πλαίσια του αστικού συστήµατος, 
αλλά σήµερα δεν µπορεί να υπάρχει ένα επαναστατικό αίτηµα και σύνθηµα 
παραγραφής του χρέους κι’ εξόδου απ’ την ευρωζώνη που αντικειµενικά θα 
φέρει στο προσκήνιο όχι τα αστικά κόµµατα ή κάποιον συνασπισµό τους στ’ 
όνοµα της «εθνικής σωτηρίας» αλλά την ίδια την αριστερά. Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο οι επαναστάτες µαρξιστές επιµένουν σ’ όλους τους τόνους να προτα-
θούν τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα που θα καταστήσουν άµεσα εφικτή µια 
Κυβέρνηση των Εργαζοµένων. 
 
Γιατί οι επαναστάτες µαρξιστές εµµένουν σε µια κριτική της ταχτικής (όσο και 
της στρατηγικής και του ίδιου του Προγράµµατος) των εργατικών κοµµάτων; 
Είναι σεχταριστική µια τέτοια πραχτική που αντί να επικεντρώνεται στα «ζω-
τικά ζητήµατα» δίνει όλη τη σηµασία σε «λεπτοµέρειες» όπως η ταχτική; Αλ-
λά η ταχτική δεν είναι καθόλου µια λεπτοµέρεια αλλά ένα ζωτικό ζήτηµα σε 
ότι αφορά το γεφύρωµα της σηµερινής κατάστασης αγώνων και πάλης µε τον 
στόχο της εργατικής εξουσίας. Ούτε επίσης άλλα προγραµµατικά ζητήµατα 
είναι λεπτοµέρειες. Όπως έγραφε ο Λένιν το 1907 κάνοντας έναν απολογισµό 
του «Τι να κάνουµε;» και του «Ένα βήµα µπρος, δυο βήµατα πίσω» : 
 

«Σχολίασα τότε (στο “Τι να κάνουµε;”) ότι αυτές οι φαινοµενικά µι-
κρές διαφορές ήταν στην πραγµατικότητα πολύ µεγάλης σηµασίας, 
δεδοµένου ότι κατά την έναρξη της νέας αυτής εργασίας, κατά την 
έναρξη της νέας δουλειάς, στην αρχή του σοσιαλδηµοκρατικού κι-
νήµατος, ο ορισµός του γενικού χαρακτήρα της δουλειάς και του κι-
νήµατος θα επηρέαζε ουσιαστικά την προπαγάνδα, την αγκιτάτσια 
και την οργάνωση. Όλες οι επόµενες διαφορές µεταξύ των σοσιαλ-
δηµοκρατών αφορούσαν την κατεύθυνση της πολιτικής δραστηριό-
τητας του Κόµµατος σε συγκεκριµένα θέµατα. Αλλά εκείνη την ε-
ποχή η διαµάχη ήταν πάνω στις γενικότερες αρχές και τους βασι-
κούς στόχους της σοσιαλδηµοκρατικής πολιτικής γενικά».16 

 
Βρισκόµαστε σήµερα στην αρχή του εργατικού ή του κοµµουνιστικού κινήµα-
τος; Ασφαλώς όχι. Τότε γιατί πρέπει να µας ενδιαφέρουν οι «διαφορές» ή οι 
«λεπτοµέρειες» και όχι οι γενικότεροι στόχοι και η γενικότερη κατεύθυνση 
και πορεία του κινήµατος; Τέτοιες διαφορές ενδιαφέρουν τους επαναστάτες 

                                                 
16 V. I. Lenin, “Preface to the collection Twelve Years”, Σεπτ. 1907, Collected Works, Progress Pub-
lishers, 1972, Moscow, Volume 13, pp. 94-113.  
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µαρξιστές, διότι ακριβώς επηρεάζουν ουσιαστικά «την προπαγάνδα, την α-
γκιτάτσια και την οργάνωση» όπως γράφει ο Λένιν. Σ’ ό,τι αφορά την οργά-
νωση οι επαναστάτες µαρξιστές εµµένουν στο ζήτηµα του Ενιαίου Μετώπου 
της εργατικής τάξης ως µιας πλατειάς οργάνωσης της εργατικής τάξης, στη 
βάση αλλά και στην κορυφή. Στο θέµα της προπαγάνδας, οι επαναστάτες 
µαρξιστές εµµένουν στα µεταβατικά αιτήµατα διεκδικήσεων και πάλης, που 
καθιστούν αδύνατη την αστική διακυβέρνηση και προβάλλουν µε φυσιολογι-
κό τρόπο την Κυβέρνηση των Εργαζοµένων σαν τη µοναδική εναλλακτική λύ-
ση. Στο ζήτηµα της αγκιτάτσιας, οι επαναστάτες µαρξιστές εµµένουν στην 
προβολή του άµεσου καθήκοντος της Κυβέρνηση των Εργαζοµένων και στους 
τρόπους µε τους οποίους η εργατική τάξη µπορεί να καταχτήσει αυτό τον στό-
χο. Κι’ εδώ, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος πέρα απ’ το ίδιο το Ενιαίο Μέτωπο. 
 
Οι επαναστάτες µαρξιστές πιστεύουν ότι τα µεγάλα κόµµατα της αριστεράς, 
επιφυλάσσουν στην εργατική τάξη τον ρόλο της «αριστερής αντιπολίτευσης» 
µέσα στα πλαίσια του αστικού πολιτικού συστήµατος. Πιστεύουν µε βάση τα 
γεγονότα, κι’ όχι επειδή αυτή είναι η πρόθεσή τους ή η ιδεαλιστική τους αντί-
ληψη, ότι η ταξική ανεξαρτησία της εργατικής τάξης έχει συµβιβασθεί εδώ και 
πολλές δεκαετίες στο βωµό της αστικής νοµιµότητας και της µετατροπής των 
µεγάλων κοµµάτων της αριστεράς (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) σε σοσιαλδηµοκρατικές 
παρατάξεις που περιµένουν τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ για να ενισχυθούν εκλο-
γικά και να µετατραπούν στη νέα Ελληνική σοσιαλδηµοκρατία. ∆εν µπορούµε 
να εξηγήσουµε διαφορετικά τις παλινωδίες και κυρίως τις καθυστερήσεις πά-
νω στο βασικό ζήτηµα της Κυβέρνησης των Εργαζοµένων και του προγράµ-
µατός της σαν καθήκον της επερχόµενης περιόδου, κι’ εποµένως σαν άµεσο, 
συγκεκριµένο αίτηµα στις συγκεκριµένες συνθήκες, και όχι σαν αφηρηµένο 
και γενικό σκοπό του προγράµµατος της αριστεράς. 
 
Όπως έγραφε ο Λένιν σχετικά µε τη βασική διαφορά των µπολσεβίκων και 
των µενσεβίκων, ήδη από το 1907 : 
 

«Οι Μπολσεβίκοι διεκδικούσαν για το προλεταριάτο το ρόλο του 
ηγέτη στη δηµοκρατική επανάσταση. Οι Μενσεβίκοι τον περιορι-
σµένο ρόλο του σαν µια “ακραία αντιπολίτευση”. Οι Μπολσεβίκοι 
έδωσαν έναν θετικό ορισµό του ταξικού χαρακτήρα και της τάξης, 
τη σηµασία της επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι µια νικηφόρα 
επανάσταση, συνεπαγόταν µια “επαναστατική δηµοκρατική δικτα-
τορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς”. Οι µενσεβίκοι ερµή-
νευαν πάντα την αστική επανάσταση τόσο εσφαλµένα ώστε να έχει 
σαν αποτέλεσµα την αποδοχή τους της θέσης οτι ο ρόλος του προ-
λεταριάτου θα είναι υποταγµένος κι’ εξαρτηµένος απ’ τη µπουρζου-
αζία».17 

 
Αν ρωτήσουµε το ΚΚΕ, αυτό είναι που θέλει το κόµµα σας για την εργατική 
τάξη; Θέλετε να είναι µια «αριστερή αντιπολίτευση» και ο ρόλος του προλε-
ταριάτου να είναι υποταγµένος κι’ εξαρτηµένος απ’ τη µπουρζουαζία; Φυσικά, 
θα µας απαντήσουν αρνητικά! Τότε τι ήταν το ’89; Για το ’89 το ίδιο το ΚΚΕ 
αναφέρεται σε «λάθος». Εµείς θα προσθέταµε και το «λάθος» του Πολυτε-
χνείου το ’73, καθώς και τα «λάθη» του ’65 ή του ’44 και ’46. Ας τ’ αποδώσου-

                                                 
17 Lenin, όπ.π. 
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µε σύµφωνα µε τη γραµµή του ΚΚΕ στην «ανωριµότητα» του κόµµατος στη 
δεκαετία του ’30 και ’40 (και τις σκληρές διώξεις που υπέστη) κι’ ότι το ΚΚΕ 
έκανε λάθη αλλά δεν έκανε ποτέ προδοσίες, όπως είπε η Α. Παπαρήγα. Αλλά 
από τα «λάθη» κανείς οφείλει να µαθαίνει και πάνω απ’ όλα ν’ απαντά αυτο-
κριτικά στο ερώτηµα : Αυτά τα λάθη ήταν αριστερά ή δεξιά;  
 
Ξεκάθαρα όλα τα «λάθη» στα οποία αναφερθήκαµε είναι δεξιά λάθη κι’ επο-
µένως η ταχτική και η στρατηγική χρειάζονται µια διόρθωση προς τ’ αριστερά 
κι’ όχι προς τα δεξιά. Γιατί το δεύτερο σηµαντικό ερώτηµα είναι το εξής : ∆ι-
ορθώθηκαν αυτά τα λάθη ή απλώς αναφέρονται σαν κακέκτυπο αυ-
τοκριτικής διάθεσης; Η αναφορά στα λάθη επιβάλλει τη διόρθωση των λα-
θών στην ταχτική και στο πρόγραµµα και πάνω απ’ όλα απαιτεί µια ξεκάθαρη 
απάντηση στο τρίτο ερώτηµα : Με δεδοµένα τα λάθη, και τον χαρακτή-
ρα των λαθών, σε ποια συγκεκριµένα σηµεία του προγράµµατος του 
18ου Συνεδρίου ή σε ποιες πρόσφατες οµιλίες γίνεται διόρθωσή τους  
µε κρυστάλλινο τρόπο; ∆ηλαδή : Αυτό ήταν το λάθος και αυτή η συγκεκρι-
µένη αλλαγή στη ταχτική και στρατηγική µας είναι σήµερα απαραίτητη. 
 

∆εν αναφερόµαστε φυσικά στα 
«λάθη» του ’44, του ’65, ή του ’73 αλλά ειδικά στο «λάθος» του ’89 γιατί πι-
στεύουµε ότι καµιά διόρθωση δεν έχει γίνει. Αν έχει γίνει, το ΚΚΕ θα πρέπει 
να την επισηµάνει στην εργατική τάξη µε ξεκάθαρο τρόπο. ∆εν µπορεί κανείς 
ν’ αλλάξει το παρελθόν αλλά µπορεί να διαµορφώσει το µέλλον. Η εκτίµηση 
των επαναστατών µαρξιστών είναι ότι, παρά τα θετικά σηµάδια που βλέπουν 
στην πολιτική του ΚΚΕ, οι θέσεις του αναφορικά µε την ταχτική δεν είναι α-
κόµη τόσο κρυστάλλινες και τόσο ξεκάθαρες όσο θα έπρεπε. Για παράδειγµα, 
στο ζήτηµα του ΑΑ∆Μ σε αντίθεση µε µια Κυβέρνηση των Εργαζοµένων (δη-
λαδή της δικτατορίας του προλεταριάτου) ή στο ζήτηµα των «µονοπωλίων» 
σε αντίθεση µε τις µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις γενικά. Και πάνω απ’ 
όλα γιατί δεν τίθεται το ζήτηµα της ανατροπής της κυβέρνησης και της αντι-
κατάστασής της από την Κυβέρνηση των Εργαζοµένων, ειδικά σε µια εποχή 
όπως η σηµερινή στην οποία όλες οι εναλλακτικές πολιτικές επιλογές έχουν 
εξαντλήσει την αξιοπιστία τους στα µάτια του λαού. 
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III.  Ποια πρέπει να είναι η ταχτική σήµερα; 

 
Σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο, οφείλουµε να κατανοήσουµε τη διαλεκτική της επα-
νάστασης και της αντεπανάστασης στην Ελλάδα, κι’ αυτή είναι άρρηκτα δε-
µένη, ανάγεται ολοκληρωτικά στην κρίση ηγεσίας της εργατικής τάξης. Αυτή 
είναι η λενινιστική γραµµή : 
 

 «Έχουµε εδώ τον Μιλιούκωφ, που παρά 
τους σκληρούς τρόπους και τον  ιησουιτισµό του, αναγκάστηκε από 
τα γεγονότα να καταλήξει σε µια σαφή, ακριβή και -πάνω απ’ όλα- 
αληθινή δήλωση: “Οι εχθροί είναι στα αριστερά”. Έχουµε εδώ αρ-
θρογράφους στο ύφος του “Tovarishch”, όπως οι Kούσκοβα, Σµιρ-
νώφ, ο Πλεχάνωφ, Γκορν, Γιορντάνσκι, Τσερεβάνιν, και άλλοι που 
καταγγέλλουν τον αγώνα του Οκτώβρη-∆εκέµβρη ως τρέλα, και λι-
γότερο ή περισσότερο είναι ανοιχτά υπέρ ενός «δηµοκρατικής» συ-
νασπισµού µε τους Καντέ . Τα πραγµατικά στοιχεία των Καντέ σ’ 
αυτό το θολό ρεύµα εκφράζουν τ’ αντεπαναστατικά συµφέροντα 
της αστικής τάξης και την απέραντη δουλοπρέπεια του διανοουµε-
νίστικου φιλισταϊσµού. Όσο για τα στοιχεία που δεν έχουν ακόµη 
βουλιάξει αρκετά στο επίπεδο του Στρούβε, κυρίαρχο χαρακτηρι-
στικό τους είναι η αδυναµία να κατανοήσουν τη σχέση ανάµεσα 
στην επανάσταση και την αντεπανάσταση στη Ρωσία, µια ανικανό-
τητα να δούνε όλα όσα έχουµε ζήσει, σαν ένα ακέραιο κοινωνικό κί-
νηµα σε ανάπτυξη σύµφωνα µε τη δική του εσωτερική λογική».18

 

 
Αυτό το «κοινωνικό κίνηµα σε ανάπτυξη σύµφωνα µε τη δική του εσωτερική 
λογική», δηλαδή τη διαλεκτική λογική, είναι που αναλύουν οι επαναστάτες 
µαρξιστές στην ιστορική σχέση ανάµεσα στην επανάσταση και την αντεπανά-
σταση. Κάθε εργαζόµενος και κάθε αγωνιστής της αριστεράς πρέπει να κάνει 
αυτή την ανάλυση για λογαριασµό του και να βγάλει τα συµπεράσµατά του. 
Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του είναι ο µαρξισµός, η σκέψη του Λένιν 
και τα τρέχοντα καθήκοντα του κινήµατος όπως τ’ αντιλαµβάνεται σε συνάρ-
τηση µε τον στόχο της Κυβέρνησης των Εργαζοµένων. «Λαϊκή εξουσία» λέει 
το ΚΚΕ. Σωστά, αλλά µε ποιον τρόπο; Με ποια µέσα; Με ποια άµεση ταχτική; 
Όποιος δεν τα εξειδικεύει αυτά είναι περιττό να προβάλλει τον στόχο της «λα-
ϊκής εξουσίας» εφόσον, όπως έγραφε ο Λένιν, δεν είναι παρά ψεύτης κι’ απα-
τεώνας.  
 
                                                 
18 V. I. Lenin, “Revolution and counter – revolution”, 20/10/1907, Collected Works, Progress Publish-
ers, 1972, Moscow, Volume 13, pp. 114-122.  
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∆εν πρέπει φυσικά να ξεχνάµε έναν εξίσου ισχυρό αντίπαλο, τον ρεβιζιονισµό 
µέσα στα ρεφορµιστικά κόµµατα, τη συνεχή αναζήτηση για «νέα θεωρία», 
«νέα µεγάλη αφήγηση», «νέο επαναστατικό υποκείµενο» και την τάση να 
τρέχουν ξοπίσω απ’ τα διάφορα κινήµατα (οικολογία, γυναίκες κλπ) αντί να 
καταβάλλουν τη στοιχειώδη προσπάθεια να τα κατανοήσουν πρώτα στα 
πλαίσια του µαρξισµού. Αυτή δεν είναι φυσικά µια νέα τάση. Ήδη το 1908, ο 
Λένιν έγραφε : 
 

«Ο καπιταλισµός προέκυψε και συνεχώς προκύπτει από τη µικρή 
παραγωγή. Μια σειρά από νέα “µεσαία στρώµατα” εµφανίστηκαν 
αναπόφευκτα ξανά και ξανά από τον καπιταλισµό (βοηθοί στα ερ-
γοστάσια, δουλειά στο σπίτι, τα µικρά εργαστήρια διάσπαρτα σε 
όλη τη χώρα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των µεγάλων 
βιοµηχανιών, όπως είναι τα ποδήλατα και οι βιοµηχανίες αυτοκινή-
των , κ.λπ.). Αυτοί οι νέοι µικροί παραγωγοί είναι εξίσου αναπό-
φευκτο να ριχτούν και πάλι στις τάξεις του προλεταριάτου. Είναι 
απολύτως φυσικό ότι η µικροαστική κοσµοθεωρία θα πρέπει ξανά 
και ξανά να παρουσιάζεται στις τάξεις των κοµµάτων των εργαζο-
µένων. Είναι απολύτως φυσικό αυτό, θα έπρεπε έτσι να είναι και 
πάντα θα είναι έτσι, µέχρι που θα πραγµατοποιηθεί η προλεταρια-
κή επανάσταση. Γι’ αυτό θα ήταν µεγάλο λάθος να πιστέψουµε ότι η 
“πλήρης” προλεταριοποίηση της πλειοψηφίας του πληθυσµού, είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για την επίτευξη µιας τέτοιας επανάστα-
ση. Αυτό που τώρα αντιµετωπίζουµε µόνο στον τοµέα της ιδεολογί-
ας, δηλαδή διαφωνίες πάνω σε θεωρητικές τροποποιήσεις του 
Μαρξ, αυτό που τώρα καλλιεργείται στην πράξη µόνο πάνω σε επι-
µέρους ζητήµατα του εργατικού κινήµατος, όπως τακτικές διαφο-
ρές µε τους ρεβιζιονιστές και διασπάσεις σε αυτή τη βάση - εί-
ναι αναπόφευκτο να βιωθεί από την εργατική τάξη σε µια ασύγκρι-
τα µεγαλύτερη κλίµακα, όταν η προλεταριακή επανάσταση θα ε-
ντείνει όλα τα διαµφισβητούµενα ζητήµατα, θα επικεντρωθεί σε δι-
αφορές σχετικά µε σηµεία τα οποία έχουν την πιο άµεση σηµασία 
για τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς των µαζών, και θα κατα-
στήσει αναγκαία στη φωτιά του αγώνα τη διάκριση των εχθρών 
από τους φίλους, και να πεταχτούν έξω οι κακοί σύµµαχοι προκει-
µένου να καταφερθούν αποφασιστικά χτυπήµατα ενάντια στον ε-
χθρό».19 

 
Έτσι, οι ευρύτατες και εφ’ όλης της ύλης «θεωρητικές» αναζητήσεις του ρε-
φορµισµού, όπως και η επιστροφή στον Σταλινισµό σαν ιδεολογικό καταφύγιο 
και πανάκεια απέναντι στα σύγχρονα προβλήµατα του σοσιαλισµού, είναι για 
τους επαναστάτες µαρξιστές ζητήµατα που δεν µπορούν ν’ αγνοηθούν ή να 
µείνουν αναπάντητα. Αλλά η κριτική αυτή δεν µπορεί να είναι εµπόδιο στην 
οικοδόµηση του Ενιαίου Μετώπου, ούτε και στο ποια ζητήµατα είναι ταχτικά 
και ποια ζητήµατα είναι στρατηγικά : Στην εποχή της γενικευµένης κρίσης 
του καπιταλισµού και της ανόδου του ευρωπαϊκού κινήµατος δεν µπορεί να 
υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στις «µίνιµουµ» και «µάξιµουµ» διεκδική-
σεις. Οι µεταβατικές διεκδικήσεις πρέπει να γεφυρώνουν αυτούς του δυο τύ-

                                                 
19 V. I. Lenin, “Marxism and revisionism”, 16/4/1908, Collected Works, Progress Publishers, 1973, 
Moscow, Volume 15, pp. 29-39.  
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πους και να δείχνουν καθαρά την αναγκαιότητα της εργατικής εξουσίας, δια-
φορετικά είναι αναπόφευκτα στο στρατόπεδο του ρεφορµισµού και της σοσι-
αλδηµοκρατίας. 
 
“Αυτό το αίτηµα είναι ταχτικό, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί τώρα, δεν αλ-
λάζει την ταξική φύση του συστήµατος, αν γίνει δικτατορία του προλεταριά-
του τότε µπορεί να λυθεί”, ακούµε πολύ συχνά από τους ρεφορµιστές. Αλλά 
λέγοντάς το αυτό και δεν δείχνεις ταυτόχρονα α) ποιες αντικειµενικές δυνα-
τότητες έχει σήµερα το εργατικό κίνηµα, β) δεν δείχνεις µε ποιους συγκεκρι-
µένους τρόπους γεφυρώνονται τα δυο, και γ) παρόλο που δεν αλλάζει την τα-
ξική φύση του συστήµατος, µήπως ανεβαίνει το επίπεδο συνείδησης κι’ αγώνα 
των µαζών; Αυτά πρέπει ν’ απαντήσουν συγκεκριµένα όσοι ρεφορµιστές µε 
σεχταριστικό τρόπο δεν επιθυµούν να κάνουν τίποτε άλλο παρά να παραπέµ-
ψουν το ζήτηµα της  κυβέρνησης των εργαζοµένων και της ανατροπής αυτής 
της αστικής κυβέρνησης στις καλένδες. 
 
Ποιος είπε στους ρεφορµιστές ότι οι µαρξιστές βάζουν µόνο εκείνα τα αιτήµα-
τα και εκείνα τα καθήκοντα που µπορούν να «πραγµατοποιηθούν» σήµερα; 
Κανένα από τα αιτήµατα των επαναστατών µαρξιστών δεν µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί χωρίς να είναι πιθανότερο ν’ ανατραπεί πρώτα ο καπιταλισµός! 
Αυτή είναι η τάση του κρατικο – µονοπωλιακού καπιταλισµού, δηλαδή όλα τα 
αιτήµατα των εργαζοµένων, ακόµη και τα πιο στοιχειώδη, σταδιακά να προ-
σκρούουν πάνω στη βαθιά κρίση και τις ιδιοκτησιακές σχέσεις του καπιταλι-
σµού. Χωρίς την ανατροπή αυτών των σχέσεων κανένα πραγµατικά µεταβα-
τικό αίτηµα δεν είναι εφικτό. Αλλά ο σκοπός των µεταβατικών αιτηµάτων δεν 
είναι να πραγµατοποιηθούν και µ’ αυτόν τον τρόπο ν’ ανακάµψει ο καπιταλι-
σµός από την επιθανάτια αγωνία του. Ίσα – ίσα ο σκοπός των µεταβατικών 
αιτηµάτων είναι η εκπαίδευση και η οργάνωση της εργατικής τάξης για την 
ανατροπή του καπιταλισµού και την εγκαθίδρυση της Κυβέρνησης των Εργα-
ζοµένων, µε συγκεκριµένο µεταβατικό τρόπο που καθορίζεται και συγκεκρι-
µενοποιείται ακριβώς στη βάση των µεταβατικών προγραµµατικών αιτηµά-
των.  
 

Ούτε βοηθά ιδιαίτερα όταν οι 
ρεφορµιστές βάζουν γενικά συνθήµατα όπως «ανατροπή», «ανυπακοή», «λα-
ϊκή εξέγερση τώρα» κ.ά. Αυτά τα συνθήµατα είναι σήµερα ώριµα ή µπορούν 
να ωριµάσουν πολύ γρήγορα στη συνείδηση των εργαζοµένων αν συνοδευ-
τούν µε συγκεκριµένα µεταβατικά αιτήµατα από τη µεριά των κοµµάτων της 
αριστεράς: Τις επιτροπές στους χώρους δουλειάς ή τους κοινωνικούς χώρους 
γενικά, την πολιτικοποίηση των αιτηµάτων, τις απεργιακές κινητοποιήσεις µε 
στόχο τη γενική πολιτική απεργία διαρκείας για να πέσει η κυβέρνηση. Χωρίς 
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µια τέτοια συγκεκριµενοποίηση οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να προχωρήσουν 
στην οικοδόµηση των κατάλληλων οργάνων (πχ επιτροπές, συµβούλια κλπ) 
για να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά τον αγώνα τους, να «κατασκευάσουν τη 
σκάλα» όπως έγραφε ο Λένιν, που θα τους επιτρέψουν ν’ ανέβουν σταδιακά 
στον στόχο της εξουσίας τους. 
 
Για παράδειγµα, ο ∆ηµήτρης Στρατούλης20 έγραψε ένα άρθρο µε τίτλο «Λαϊ-
κή εξέγερση τώρα!». Σ’ αυτό καταλήγει ως εξής : 
 

«Έχουµε χρέος ν’ αντισταθούµε σ’ αυτές τις κατεδαφιστικές πολιτι-
κές. Μπορούµε και πρέπει να οικοδοµήσουµε ένα ενιαίο εργατικό 
µέτωπο που να µπορεί να προωθήσει τους στόχους της υπεράσπι-
σης των εργατικών δικαιωµάτων, της ακύρωσης του µνηµονίου και 
των εφαρµοζόµενων αντεργατικών πολιτικών καθώς και τη δηµι-
ουργία των κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων για µια άλλη 
προοδευτική σοσιαλιστική πορεία της χώρας µας προς όφελος των 
εργαζοµένων. Η µαζική και µαχητική συµµετοχή των εργαζοµένων 
στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία στις 15 ∆εκέµβρη µπορεί 
και πρέπει να δώσει το ισχυρότερο µέχρι τώρα µήνυµα αντίστασης 
στην κυβέρνηση, στην Τρόικα και στον ΣΕΒ». 

 
Όλα αυτά είναι σωστά επί της αρχής αλλά δεν είναι παρά γενικολογία και λο-
γοκοπία αν δεν συνοδεύονται µε συγκεκριµένα µέτρα που είτε χτίζουν το «ε-
νιαίο εργατικό µέτωπο», είτε από τη µεριά της πολιτικής παράταξης του κ. 
Στρατούλη δεν καλούν σε ανατροπή της κυβέρνησης ώστε να δηµιουργηθεί 
το πολιτικό και προγραµµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θ’ αναπτυχθεί το 
Ενιαίο Μέτωπο, ο αγώνας της εργατικής τάξης και των συµµάχων της στα λα-
ϊκά στρώµατα, και η πολιτικοποίηση της πανελλαδικής, πανεργατικής απερ-
γίας στις 15 ∆εκέµβρη και των υπόλοιπων κινητοποιήσεων µε στόχο την ανα-
τροπή των µέτρων που δεν οδηγεί λογικά και αναπόφευκτα παρά στην ανα-
τροπή της ίδιας της κυβέρνησης.  
 
Όπως γράφει ο Λένιν : 
 

«Γιατί ο αγώνας για το οκτάωρο είναι φυσική προϋπόθεση για την 
πραγµατοποίηση της ελευθερίας στη Ρωσία; Επειδή η εµπειρία έχει 
δείξει ότι η ελευθερία δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς µια ανιδιοτε-
λή προσπάθεια από την πλευρά του προλεταριάτου, και µια τέτοια 
προσπάθεια είναι άρρηκτα δεµένη µε την πάλη για τη βελτίωση των 
συνθηκών των εργαζοµένων. Το οκτάωρο είναι ένα παράδειγµα τέ-
τοιων βελτιώσεων και είναι το λάβαρο του αγώνα για αυτούς. 
 
»Γιατί ο αγώνας για την κατάσχεση όλων των γαιών είναι µια φυσι-
κή προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της ελευθερίας στη Ρωσί-
α; ∆ιότι, χωρίς ριζικά µέτρα για να βοηθήσει τα εκατοµµύρια των 
αγροτών που έχουν πέσει κατά τους Πουρίσκεβιτς, Ροµανώφ και 
Μαρκώφ, στην ανήκουστη καταστροφή, τον πόνο και τον θάνατο 
από πείνα, κάθε συζήτηση για δηµοκρατία και “ανθρώπινη ελευθε-
ρίας” είναι ανόητη και εντελώς υποκριτική . Και αν δεν κατασχε-

                                                 
20 Αριστερό Βήµα 12/12/2010. 
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θούν τα κτήµατα προς όφελος των αγροτών, δεν µπορεί να γίνει λό-
γος για σοβαρά µέτρα που θα βοηθήσουν τον µουζίκο, δεν µπορεί 
να γίνει λόγος για σοβαρή αποφασιστικότητα να µπει τέλος στον 
µουζίκο της Ρωσίας, δηλαδή στη φεουδαρχική Ρωσία , και να δηµι-
ουργηθεί µια Ρωσία της ελεύθερης καλλιέργειας της γης, µια δηµο-
κρατική αστική Ρωσία. 
 
»Γιατί ο αγώνας για µια δηµοκρατία είναι φυσική προϋπόθεση για 
την πραγµατοποίηση της ελευθερίας στη Ρωσία; Επειδή η εµπειρία, 
η µεγάλη και αξέχαστη εµπειρία της µία από τις µεγαλύτερες εδώ 
και δεκαετίες στην ιστορία της Ρωσίας -της πρώτης δεκαετίας του 
εικοστού αιώνα- έχει αποδείξει καθαρά, αποφασιστικά και αναµφι-
σβήτητα ότι η µοναρχία µας είναι ασυµβίβαστη και µε τις πιο στοι-
χειώδεις εγγυήσεις της πολιτικής ελευθερίας».21 

 
Αν «η εµπειρία έχει δείξει ότι η ελευθερία δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς µια 
ανιδιοτελή προσπάθεια από την πλευρά του προλεταριάτου», αν δεν σωθεί η 
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα από την «ανήκουστη καταστροφή, τον 
πόνο και τον θάνατο από πείνα», αν δεν παρθούν µέτρα που να εξασφαλίσουν 
το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών στρωµάτων, τότε όλη η συζήτηση για δηµο-
κρατία στην εποχή της κρίσης και του Μνηµονίου δεν είναι παρά λογοκοπία, 
άχρηστη φιλολογία και σχολαστικισµός ή σεχταρισµός. Το ίδιο ισχύει για τη 
σοσιαλιστική δηµοκρατία και την δηµοκρατία των εργαζοµένων. Αν δεν γίνει 
κατανοητό ότι το Ενιαίο Μέτωπο πρέπει να συγκροτηθεί πάνω στη βάση της 
πάλης για συγκεκριµένα οικονοµικά αιτήµατα που ταυτόχρονα εξασφαλίζουν 
την «ανιδιοτελή προσπάθεια από την πλευρά του προλεταριάτου» (µια πραγ-
µατικά τεράστια συνθήκη της πάλης της εργατικής τάξης στη διαδικασία της 
απελευθέρωσής της) τότε κανένα Ενιαίο Μέτωπο δεν θα είναι δυνατό παρά 
µόνο ένα µέτωπο µε σχολαστικούς, σεχταριστές και αργόσχολους µικροα-
στους. 
 
Για να το επαναλάβουµε :  Η συγκεκριµένη πάλη πάνω στα αιτήµατα της δια-
γραφής του δηµόσιου χρέους, της διαγραφής του ιδιωτικού χρέους των φτω-
χών νοικοκυριών, η έξοδος από την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
ΝΑΤΟ, αποτελεί µια πάλη πάνω σε µεταβατικά αιτήµατα που α) ανεβάζουν το 
επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης, β) δυναµώνουν την αλληλεγγύη της 
και εγγυώνται το βιοτικό της επίπεδο σ’ αντίθεση µ’ ένα µέλλον φτώχειας, α-
νεργίας κι’ εξαθλίωσης, γ) πολιτικοποιούν την πάλη για τα οικονοµικά αιτήµα-
τα και µε τον τρόπο αυτό τα µεταβατικά αιτήµατα γεφυρώνουν τη σηµερινή 
κατάσταση µε την προοπτική του σοσιαλισµού και δ) «αναγκάζουν» τα εργα-
τικά κόµµατα σε µια σωστή πολιτική γραµµή σε αντιστοιχία τόσο µε την οργή 
της εργατικής τάξης και τη διάθεσή της ν’ αγωνιστεί όσο και µε την αντικειµε-
νική κατάσταση της οξυνόµενης κρίσης του καπιταλισµού στον Ευρωπαϊκό 
νότο.  
 
Αυτή είναι η συγκεκριµένη ταχτική των επαναστατών µαρξιστών σε ότι αφο-
ρά το Ενιαίο Μέτωπο που είναι ένα µέτωπο της εργατικής τάξης τόσο στη βά-
ση όσο και στις «κορυφές» -αν φυσικά αυτό γίνει εφικτό.  

                                                 
21 V. I. Lenin, “The slogans and organization of social-democratic work inside and outside the Duma”, 
21/12/1911, Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 17, pp. 331-341. 



 30

 
Ο αγώνας για το οκτάωρο, η δήµευση της εκκλησιαστικής περιουσίας, η κα-
τάργηση του χρέους, η έξωση της τρόικας και η κατάργηση του Μνηµονίου 
είναι κλασσικά συνθήµατα που πολλές φορές τα ρίχνουν στο τραπέζι ορισµέ-
νοι δηµοσιογράφοι. Απ’ αυτό προκύπτει πως είναι συνθήµατα που στο όνοµα 
της «ταξικής καθαρότητας» δεν πρέπει να τα χρησιµοποιήσει το εργατικό 
κόµµα επειδή τάχα δεν ανατρέπουν την ταξική κυριαρχία; Αλλά όποιος επικα-
λείται την ταξική κυριαρχία και δεν προτείνει παράλληλα µια επαναστατική 
ταχτική µε κατεύθυνση την ανατροπή της, τότε αυτός δεν είναι µαρξιστής αλ-
λά είτε αθεράπευτος σεχταριστής είτε συνειδητός απατεώνας που δήθεν τον 
ενδιαφέρει η «σοσιαλιστική προοπτική» χωρίς ωστόσο να κάνει τίποτε σήµε-
ρα, χωρίς να χτίζει µια γέφυρα από τη σηµερινή κατάσταση του κινήµατος 
στην αυριανή προοπτική. Αυτή είναι η κατηγορία και η ένσταση, στα 
πλαίσια της πρότασης του Ενιαίου Μετώπου, που έχουν οι επανα-
στάτες µαρξιστές σε σχέση µε τα ρεφορµιστικά κόµµατα ή τα κόµ-
µατα της νέας σοσιαλδηµοκρατίας. 
 
Οι επαναστάτες µαρξιστές πιστεύουν ότι πρέπει να µελετηθεί σοβαρά το ερ-
γατικό κίνηµα από την ιστορική σκοπιά του κι’ από κει ν’ αντληθούν συµπε-
ράσµατα για τη σηµερινή κατάσταση. Ορισµένοι ρεφορµιστές δεν µαθαίνουν 
τίποτε από τα λάθη από του παρελθόντος, ορισµένοι άλλοι µιλούν για λάθη, 
δεν διορθώνουν σε τίποτα το πολιτικό τους πρόγραµµα και συνεχίζουν σαν να 
εξελισσόταν η ιστορία µε γραµµικό τρόπο από το χτες στο σήµερα. Αλλά αυτή 
δεν είναι διαλεκτική, είναι αστικός σχολαστικισµός και η χειρότερη µορφή της 
τυποκρατίας στη λογική. Όπως γράφει ο Λένιν : 
 

«Η ανθρώπινη γνώση δεν είναι (ή δεν ακολουθεί) µια ευθεία γραµ-
µή αλλά µια καµπύλη, η οποία προσεγγίζει ατελείωτα µια σειρά από 
κύκλους, µια σπείρα. Κάθε κοµµάτι, τµήµα, µέρος της καµπύλης 
αυτής µπορεί να µετατραπεί (να µεταµορφωθεί µονόπλευρα) σε µια 
ανεξάρτητη, πλήρη, ευθεία γραµµή, η οποία στη συνέχεια (αν κά-
ποιος δεν βλέπει το δάσος για τα δέντρα), οδηγεί στο τέλµα, στον 
παπαδίστικο σκοταδισµό ( όπου παγιδεύεται από τα ταξικά συµφέ-
ροντα των κυρίαρχων τάξεων)».22 

 
Οι µαρξιστές βλέπουν το κίνηµα στην εξέλιξή του, προσπαθούν να κατανοή-
σουν την εσωτερική του λογική, τη διαλεκτική του. Φυσικά η διαλεκτική δεν 
είναι συµπερασµατολογία, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κάνουµε α-
κριβείς προβλέψεις εφόσον από τη φύση της είναι ανατρεπτική αλλά µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για ν’ αντλήσουµε συµπεράσµατα για την εσωτερική λογι-
κή του κινήµατος και τις σηµερινές προγραµµατικές ανάγκες. Η διαλεκτική 
µας υποχρεώνει, για παράδειγµα, να κατανοήσουµε το εργατικό κίνηµα σε 
σχέση µε την εξέλιξη της κρίσης του καπιταλισµού. Η σηµερινή κρίση δεν εί-
ναι συνηθισµένη αλλά η χειρότερη µετά το 1929 και τις καταστροφές που έ-
φερε ο Β’ παγκόσµιος πόλεµος –αποτέλεσµα της κρίσης αυτής και της νίκης 
του φασισµού και ναζισµού που έγινε δυνατή εν µέρει λόγω της τεράστιας 
κρίσης της ηγεσίας του προλεταριάτου κάτω από τον Στάλιν.  
 

                                                 
22 V.I. Lenin, “Summary of Dialectics”, 1914,  Collected Works, 2nd English Edition, Progress Pub-
lishers, Moscow, 1965, Volume 38, pp. 220-222. 
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Η σηµερινή κρίση δεν µπορεί να φέρει τον φασισµό µε την ιστορική µορφή 
που πήρε στα µέσα του 20ου αιώνα αλλά µπορεί να φέρει άλλα πολιτικά σχή-
µατα στο προσκήνιο. «Η ιστορία γνωρίζει όλων των ειδών τις µεταµορφώ-
σεις», έλεγε ο Λένιν. Μπροστά στην αυξανόµενη δύναµη του εργατικού κινή-
µατος (στο µέτρο που τα εργατικά κόµµατα θέσουν το ζήτηµα της εξουσίας) η 
αστική τάξη δεν θα καθίσει µε σταυρωµένα χέρια. Θα εξαντλήσει τα κοινο-
βουλευτικά, κρατικά και παρακρατικά µέσα που έχει στη διάθεσή της για να 
σταµατήσει την ανάπτυξη του κινήµατος. Η εκτίµηση των µαρξιστών ε-
παναστατών είναι ότι τα εργατικά κόµµατα είναι ήδη τόσο εκφυλι-
σµένα που θα προστρέξουν µε τη µεριά της εργατικής τάξης πολύ 
γρήγορα σε µια τέτοια προσπάθειά της, αν παρά τις πραγµατικές τους προθέ-
σεις ορισµένα τµήµατά τους ριζοσπαστικοποιηθούν και πιστέψουν στα συν-
θήµατα της «ανυπακοής», της «ανυπακοής» και της «λαϊκής εξέγερσης τώ-
ρα».  
 

Η εκτίµηση αυτή δεν εµποδίζει 
τους επαναστάτες µαρξιστές να καλούν σε Ενιαίο Μέτωπο σε µια εποχή βα-
θιάς κρίσης στην οποία η κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη πα-
ρουσιάζεται ολοκάθαρα σαν µια µοναδική ιστορική ευκαιρία. Αν τα εργατι-
κά κόµµατα (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ κ.ά.) θέσουν ξεκάθαρα τον στόχο µιας 
κυβέρνησής τους σαν τη µόνη δυνατή εναλλακτική πρόταση σωτηρίας που 
θα καταργήσει το δηµόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος των φτωχών νοικοκυριών, 
που θα κρατικοποιήσει το τραπεζικό σύστηµα και τις µεγάλες επιχειρήσεις 
θέτοντάς τες κάτω από εργατικό έλεγχο, τότε µια τέτοια κυβέρνηση που 
θα πρέπει να βαδίσει προς τον σοσιαλισµό, οι επαναστάτες µαρξι-
στές δεν µπορούν παρά να τη στηρίξουν µε όλες τους τις δυνάµεις σε 
όλη τη διάρκεια της προπαρασκευής της. 
 
Η εύκολη απάντηση σε µια τέτοια πρόταση είναι ότι η αριστερά δεν έχει την 
εκλογική πλειοψηφία. Αλλά οι συσχετισµοί που θα διαµορφωθούν σήµερα, µε 
πρόταγµα τα µεταβατικά αιτήµατα, θα είναι εντελώς διαφορετικοί από τους 
σηµερινούς εκλογικούς συσχετισµούς και πάνω απ’ όλα θα είναι συσχετισµοί 
κοινωνικών και ταξικών δυνάµεων που αναπόφευκτα θα συγκρουσθούν µετα-
ξύ τους αν πραγµατικά τα κόµµατα της αριστεράς θέσουν τα αιτήµατα του 
µεταβατικού προγράµµατος. Αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα πάλης είναι 
ο µοναδικός τρόπος για ν’ ανατραπεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χω-
ρίς να τη διαδεχτεί µια κυβέρνηση Ν∆ ή µια οικουµενική κυβέρνηση 
«εθνικής σωτηρίας» που θ’ αναλάβει να εφαρµόσει κατά γράµµα το Μνη-
µόνιο σ’ αντιπαράθεση µε το εργατικό κίνηµα.  
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Μπορούν να υπάρξουν συµβιβασµοί στην πορεία αυτή; Μπορούν να γίνουν 
παραχωρήσεις προς τη σοσιαλδηµοκρατία ή τον ρεφορµισµό; Μπορούν να 
γίνουν τέτοιες παραχωρήσεις αν αυτό είναι αναγκαίο για να κατακτήσει νέες 
κυρίαρχες θέσεις το εργατικό κίνηµα, αν πρόκειται να σταθεροποιηθεί προ-
σωρινά σε κάποιες θέσεις ώστε να κερδίσει νέες. Φυσικά στο ζήτηµα της 
ανατροπής της κυβέρνησης του Μνηµονίου δεν µπορεί να γίνει κα-
µιά παραχώρηση και κανένας συµβιβασµός. Στην πορεία της πάλης αν 
προκύψει µια νέα κυβέρνηση της αριστεράς µε πρόγραµµα που θ’ αποτελεί 
υποσύνολο του µεταβατικού προγράµµατος διεκδικήσεων, µια τέτοια λύση 
µπορεί να υποστηριχθεί πλήρως ή κριτικά µε σκοπό να πάει προς τ’ αριστερά 
κάτω από την πίεση του κινήµατος και των µαζών, ώστε να ουδετεροποιηθούν 
τα ρεφορµιστικά ή κεντριστικά στοιχεία της. Τότε µπορούν να κερδηθούν νέ-
ες θέσεις για την εργατική τάξη που στο µεταξύ θα πρέπει να έχει αναδείξει 
τις επιτροπές και τα συµβούλιά της στους χώρους δουλειάς, του ανέργους, τις 
γειτονιές, τα σχολεία, τα πανεπιστήµια κλπ.  
 
Πραγµατικά, το βασικότερο, το κυριότερο, το πιο θεµελιώδες σύνθη-
µα για την αριστερά σήµερα είναι να πει στους εργαζόµενους: 
«Φτιάξτε τις επιτροπές και τα συµβούλιά σας παντού. Με συνελεύ-
σεις πάρτε αποφάσεις για το πώς θ’ αντιδράσετε στη βαθιά κρίση 
του καπιταλισµού και το Μνηµόνιο».  Χωρίς ένα τέτοιο σύνθηµα είναι 
κούφια λόγια όσα η αριστερά πετά µε τη µορφή της «ανυπακοής», της «ανα-
τροπής», του «ξεσηκωµού» κι’ ακόµη της «λαϊκής εξέγερσης τώρα!» που ο κ. 
Στρατούλης έβαλε σαν τίτλο σ’ ένα κατά τα άλλα άσχετο µε τον τίτλο του άρ-
θρο. Στη συνέχεια η αριστερά πρέπει να θέσει επιτακτικά το ζήτηµα 
της ανατροπής της κυβέρνησης του Μνηµονίου και της αντικατά-
στασής της από µια δηµοκρατική κυβέρνηση της πλειοψηφίας των 
εργαζοµένων.  
 
Έτσι αντιλαµβάνονται τη σηµερινή ταχτική και στρατηγική οι επαναστάτες 
µαρξιστές. ∆εν διυλίζουν τον κώνωπα µε τις αερολογίες περί «εκλογικών µει-
οψηφιών» αλλά στη συγκεκριµένη βάση των ταξικών πλειοψηφιών και της 
αλλαγής των συσχετισµών όχι παθητικά, αλλά ενεργητικά, µέσα από την α-
γκιτάτσια των µεταβατικών αιτηµάτων διεκδίκησης και πάλης. Όλα τ’ άλλα 
είναι λογοκοπία και απατεωνίστικη µικροπολιτική σε βάρος των εργαζοµένων 
και ασφαλώς σε βάρος της σηµερινής ιστορικής ευκαιρίας για µια δηµοκρατι-
κή κυβέρνηση των εργαζοµένων όπως διαµορφώνεται κάτω από τις καταιγι-
στικές εξελίξεις στο ταξικό µέτωπο πάλης. 
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IV. Η ∆ιαγραφή του χρέους και η κρατικοποίηση του τραπεζικού 

συστήµατος 
 

Είναι αλήθεια ότι τα συνθήµατα της διαγραφής του χρέους και της κρατικο-
ποίησης των τραπεζών είναι «αστικά» συνθήµατα, ότι δεν αλλάζουν τον καπι-
ταλιστικό χαρακτήρα του συστήµατος; Για τους επαναστάτες µαρξιστές, αν 
δεν συνοδεύονται από το αίτηµα του εργατικού ελέγχου πραγµατικά πρόκει-
ται για συνθήµατα που δεν ανατρέπουν την αστική κυριαρχία. Ας δούµε όµως 
πάνω σε ποια «παρανόηση» στηρίζεται η απροθυµία του ΚΚΕ σχετικά µε το 
Ενιαίο Μέτωπο: 

 

«Ποια είναι η βασική µας διαφορά µε εκείνους που όψιµα σηκώ-
νουν τη σηµαία της πάλης κατά της ΕΕ, ή του αντικαπιταλιστικού 
µετώπου; […] Όσον αφορά στο θέµα της ιδιοκτησίας, καµώνονται 
ότι προτείνουν και κάτι το διαφορετικό, όταν λένε να δηµιουργηθεί 
δηµόσιος πυλώνας τραπεζών, όταν ζητάνε να γίνει κοινωνική η ΕΚΤ 
για να δανείζει φθηνά τους επιχειρηµατίες, ή όταν υποστηρίζουν το 
ευρωοµόλογο. Λες και ο δηµόσιος πυλώνας τραπεζών δεν θα λει-
τουργεί ως καπιταλιστικός µόνο και µόνο γιατί θα είναι ιδιοκτήτης 
το κράτος. Προτάσεις κυριολεκτικά προς τα πίσω, που δείχνουν ότι 
η ανανέωση γυροφέρνει στην καπιταλιστική διαχείριση των πρώ-
των µεταπολεµικών χρόνων».23 

 
Φυσικά δεν µπορεί «να γίνει κοινωνική η ΕΚΤ» ούτε και ο «δηµόσιος πυλώ-
νας τραπεζών» αλλάζει τον ταξικό χαρακτήρα του συστήµατος. Απ’ αυτό ω-
στόσο το ΚΚΕ βγάζει δυο λαθεµένα συµπεράσµατα. Πρώτον, ότι τα αιτήµατα 
αυτά δεν πρέπει να τεθούν καθόλου και δεύτερον ότι τα αιτήµατα αυτά δεν 
πρέπει να τεθούν καθόλου στα πλαίσια του συνθήµατος της ∆ηµοκρατικής 
Κυβέρνησης των Εργαζοµένων.  
 
Αλλά τα συνθήµατα της παραγραφής του δηµόσιου χρέους, του ιδιωτικού 
χρέους των µικροµεσαίων φτωχών νοικοκυριών, της κρατικοποίησης του 
τραπεζικού συστήµατος, της εξόδου από την ευρωζώνη, έστω µόνον αυτά χω-
ρίς τα αιτήµατα της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, 
λειτουργούν εκπαιδευτικά για την εργατική τάξη, χτίζουν το ενιαίο της µέτω-
πο πάλης και διεκδικήσεων, θεµελιώνουν τις προϋποθέσεις για την εργατική 
εξουσία. Από την άποψη της ταχτικής αυτό έπρεπε να είναι σαφές στους ρε-
φορµιστές. Όπως έγραφε ο Λένιν : 
 

                                                 
23 Ριζοσπάστης, όπ.π. 
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 «Σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρεί το κόµµα του προλεταριάτου να θέσει ως στόχο την “καθιέρω-
ση” του σοσιαλισµού σε µια χώρα των µικρών αγροτών, εφόσον η 
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού δεν έχει συνειδητοποιήσει 
την ανάγκη για µια σοσιαλιστική επανάσταση. Αλλά µόνο αστοί 
σοφιστές, που κρύβονται πίσω από “σχεδόν µαρξιστικές” επανα-
λαµβανόµενες λέξεις / συνθήµατα, µπορεί να συνάγουν απ’ αυτή 
την αλήθεια την αιτιολόγηση της πολιτικής της αναβολής των άµε-
σα επαναστατικών µέτρων, την ώρα που είναι πλήρως ώριµα. Μέ-
τρα στα οποία έχουν καταφύγει στη διάρκεια του πολέµου πολλά  
αστικά κράτη, και που είναι απολύτως αναγκαίες για την καταπο-
λέµηση της επικείµενης συνολικής οικονοµικής αποδιοργάνωσης 
και την πείνα. 
 
»Τα µέτρα αυτά, όπως η εθνικοποίηση της γης, του συνόλου των 
τραπεζών και των καπιταλιστικών συνδικάτων, ή, τουλάχιστον, η 
άµεση εφαρµογή του ελέγχου των Σοβιέτ των εργατών βουλευτών, 
κλπ., από πάνω τους – σε µέτρα που δεν συνιστούν σε καµία περί-
πτωση την “εισαγωγή” του σοσιαλισµού- πρέπει να επιµείνουµε α-
πόλυτα, και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα πραγµατοποιήσουµε µε 
επαναστατικό τρόπο. Χωρίς τα εν λόγω µέτρα, τα οποία είναι µόλις 
µερικά βήµατα προς το σοσιαλισµό, και τα οποία είναι απόλυτα ε-
φικτά οικονοµικά, θα είναι αδύνατο να επουλωθούν οι πληγές που 
προκάλεσε ο πόλεµος και να αποτραπεί η επικείµενη κατάρρευση. 
Και το κόµµα του επαναστατικού προλεταριάτου δεν θα διστάσει να 
βάλει χέρι στα υπέρογκα κέρδη των καπιταλιστών και των τραπεζι-
τών, οι οποίοι είναι οι ίδιοι που πλουτίζουν απ’ τον πόλεµο µ’  έναν 
ιδιαίτερα σκανδαλώδη τρόπο».24 

 
Ο Λένιν είναι σαφής στο ζήτηµα αυτό: «Σε µέτρα που δεν συνιστούν σε καµία 
περίπτωση την “εισαγωγή” του σοσιαλισµού- πρέπει να επιµείνουµε απόλυτα, 
και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα πραγµατοποιήσουµε µε επαναστατικό τρό-
πο» προκειµένου ν’ αποφύγουµε την οικονοµική καταστροφή, την παραπέρα 
εξαθλίωση των εργαζοµένων, και την ισχυροποίηση του αγώνα και του ενιαί-

                                                 
24 V. I. Lenin, “The tasks of the proletariat in our revolution”, Σεπτ. 1917,  Collected Works, Progress 
Publishers, 1964, Moscow, Volume 24, pp. 55-92, ειδικά p. 73. 
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ου µετώπου της εργατικής τάξης. Για τον Λένιν, «τα εν λόγω µέτρα, είναι µό-
λις µερικά βήµατα προς το σοσιαλισµό, και είναι απόλυτα εφικτά οικονοµι-
κά», ενώ ταυτόχρονα το εργατικό κόµµα σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να 
διστάσει «να βάλει χέρι στα υπέρογκα κέρδη των καπιταλιστών και των τρα-
πεζιτών». 
 
“Μα όταν ο Λένιν πρότεινε αυτά τα µέτρα η επανάσταση του Οκτώβρη ήταν 
µόλις έναν µήνα µακριά”, θα αντιτείνουν οι ρεφορµιστές. “Υπήρχαν κιόλας 
σοβιέτ των εργατών και αγροτών”, θα πουν. Σκέφτηκαν άραγε ότι µε τέτοια 
συνθήµατα ακριβώς έγινε δυνατή η επανάσταση του Οκτώβρη και πάνω σε 
τέτοια µέτρα στηρίχτηκε η µπολσεβίκικη πλειοψηφία στα σοβιέτ; Σκέφτηκαν 
άραγε ότι είναι ακριβώς στα ζητήµατα της ταχτικής και των συνθηµάτων που 
αποκρυσταλλώθηκε η ταξικά ξεκάθαρη µπολσεβίκικη στρατηγική και το 
µπολσεβίκικο πρόγραµµα; Το µπολσεβίκικο πρόγραµµα δεν θα είχε καµιά ε-
πιρροή στις µάζες των εργατών και των αγροτών χωρίς τη συγκεκριµένη του 
έκφραση στα συνθήµατα και στα ζητήµατα της πολιτικής και της ταχτικής. Γι’ 
αυτό ακριβώς οι επαναστάτες µαρξιστές επιµένουν στα θέµατα της ταχτικής, 
όπως συµπυκνώνονται στα συνθήµατα και φυσικά στις αναλύσεις των εργατι-
κών κοµµάτων. Γι’ αυτό ακριβώς σήµερα τα εργατικά κόµµατα δεν πρέπει ν’ 
απορρίπτουν κανένα αίτηµα, κανένα σύνθηµα στ’ όνοµα δήθεν της «ταξικής 
καθαρότητας» και του ισχυρισµού ότι δεν αλλάζουν οι σχέσεις ιδιοκτησίας. 
Αλίµονο αν πρέπει ν’ ανατραπούν πρώτα οι σχέσεις ιδιοκτησίας για 
να τεθούν τα ζητήµατα της ταχτικής! 
 
Πρέπει επίσης να είµαστε ξεκάθαροι σ’ ένα άλλο ζήτηµα. ∆εν αγνοούµε το γε-
γονός ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού δεν έχει συνειδητοποιή-
σει την ανάγκη για µια σοσιαλιστική επανάσταση». Απ’ αυτή την άποψη οι 
µαρξιστές επαναστάτες δεν προσπαθούν να «καθιερώσουν» όπως έγραφε ο 
Λένιν τον σοσιαλισµό. Αλλά δεν ξεχνάµε επίσης ότι η αγκιτάτσια και η ταχτική 
πρέπει να είναι προσανατολισµένες στη δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζο-
µένων σαν άµεση απάντηση, σαν άµεση λύση στην καταστροφή που έχει ήδη 
έλθει και οξύνεται παραπέρα µε τα  µέτρα του Μνηµονίου της κυβέρνησης – 
∆ΝΤ – ΕΚΤ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στην καταστροφή αυτή τα 
εργατικά κόµµατα πρέπει ν’ αντιτάξουν τα συγκεκριµένα µέτρα που τονίσαµε 
παραπάνω –µέτρα που είναι οικονοµικά εφικτά και προετοιµάζουν «το κόµµα 
του επαναστατικού προλεταριάτου [να µην] διστάσει να βάλει χέρι στα υπέ-
ρογκα κέρδη των καπιταλιστών και των τραπεζιτών». 
 
Αρκετοί αναλυτές έχουν αρχίσει εµπειριστικά ν’ αποδέχονται αυτή την πραγ-
µατικότητα.  
 

«Καθώς η κρίση του χρέους και η διαχείρισή της από τις νεοφιλε-
λεύθερες ευρωπαϊκές ηγεσίες συµπυκνώνει όλες τις αντιθέσεις στη 
«µητέρα όλων των αντιθέσεων», αυτήν µεταξύ κεφαλαίου και ερ-
γασίας, η αριστερά οφείλει να συγκεντρώσει δυνάµεις και συµµαχί-
ες στην πλευρά υπέρ της οποίας υποτίθεται ότι υπάρχει. ∆εν υπάρ-
χει λόγος να ξαναγράψει το «Κεφάλαιο» ή τις «Ιστορίες του κ. Κόι-
νερ». Αρκεί να επικεντρώσει την κοινή δράση της σ’ αυτό που πριν 
από ένα χρόνο ήταν αδιανόητο και σήµερα το «διανοείται» σοβαρά 
η πλειοψηφία της κοινωνίας: την άρνηση ή αναδιαπραγµάτευση 
του επαχθούς χρέους. Οι ταξικές και πολιτικές ρήξεις που θα 
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φέρει η ωρίµανση του στόχου αυτού, στην Ελλάδα και την 
Ε.Ε., είναι αδύνατο να µη θίξουν και την τύχη του ευρώ. Το 
αν θα οδηγήσουν και σε έξοδο από αυτό θα κριθεί από µια αλλη-
λουχία αντιθέσεων που είναι αδύνατο να προβλέψουµε σήµερα».25 

 

Φυσικά, αυτό που αποµένει είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο η αριστερά θα εκµεταλλευθεί τις ταξικές και πολιτικές 
ρήξεις που θα προκύψουν από την παραγραφή του χρέους, την έξοδο από την 
ευρωζώνη κλπ. Χωρίς ένα µεταβατικό πρόγραµµα, χωρίς το πρόταγµα της 
∆ηµοκρατικής Κυβέρνησης των Εργαζοµένων, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει, 
αλλά δεν µπορεί να γίνει επίσης και το πρόταγµα τέτοιων µεταβατικών αιτη-
µάτων όπως η παραγραφή του χρέους. Πάντως είναι στιγµή τα εργατικά κόµ-
µατα να κατανοήσουν ότι συνδιαµορφώνουν την πολιτική πραγµατικότητα 
και την «ωρίµανση» των συνθηκών αντί να καλλιεργούν τη συνειδητή απάτη 
ή αυταπάτη ότι η πολιτική πραγµατικότητα είναι έξω κι’ ανεξάρτητη από την 
πολιτική δράση τους. 
 
Το ΚΚΕ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει τη στοιχειώδη αλήθεια ότι µεταβατι-
κά αιτήµατα µπορούν ν’ αξιοποιηθούν από το εργατικό κίνηµα για να παλέψει 
από νέες θέσεις : 
 

«Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί, π.χ., να γίνει γιατί 
σε έδιωξαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ποινή και τιµωρία. Ό-
µως, µπορεί να γίνει και από µία κυβέρνηση, η οποία είναι υπέρ του 
καπιταλιστικού συστήµατος, γιατί µέσα στα πλαίσια των ενδοϊµπε-
ριαλιστικών αντιθέσεων βρήκε και άλλους συµµάχους. Η Τουρκία, 
π.χ., δε δείχνει τώρα να πολυενδιαφέρεται να µπει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Άλλοτε έχει ενδιαφέρον, ανάλογα πώς εξελίσσεται ο ρόλος 
της. Αυτό που εµείς µπορούµε να πούµε σήµερα, είναι ότι αν συµβεί 
κάτι τέτοιο, το λαϊκό κίνηµα πρέπει να έχει ξεκάθαρο ότι αυτή η έ-
ξοδος δε σηµαίνει και απαλλαγή από τα προβλήµατα που έχει. Γιατί 
οι δυνάµεις που κυριαρχούν στην Ελλάδα, που έχουν την εξουσία, 
είναι ίδιες µε αυτές που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλο 
πράγµα να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή υπάρχουν 
κάποιες αντιθέσεις και άλλο να κοροϊδέψουν το λαό ότι η έξοδος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που σε σώζει».26 

 

                                                 
25 Γιάννη Κιµπουρόπουλου, «Η αριστερά, το ευρώ και το φύλο των αγγέλων», Αυγή 12/12/2010. Υπο-
γράµµιση δική µας. 
26 Συνέντευξη Αλ. Παπαρήγα, Ριζοσπάστης 10/12/2010. 
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Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να µη σώζει πλήρως την κατά-
σταση αλλά αυτός δεν είναι λόγος το εργατικό κίνηµα να µην προτάξει τον 
στόχο της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έξοδος από την ευρωζώνη 
για παράδειγµα σε συνδυασµό έστω µε µια κεϋνσιανή, αστική οικονοµική 
πολιτική µπορεί να βελτιώσει τα εργατικά εισοδήµατα. Αυτό δεν µπορεί να 
µην αποτελεί στόχο της αριστεράς, ταυτόχρονα µε τη θέση ότι η έξοδος από 
την ευρωζώνη και η νέα οικονοµική πολιτική πρέπει να µετεξελιχθεί σε πολι-
τική προς µια ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση των Εργαζοµένων. Ποιοι µπορούν ε-
ξάλλου «να κοροϊδέψουν το λαό ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
που σε σώζει»; Ο καθένας καταλαβαίνει ή πρέπει να καταλάβει ότι η συµµε-
τοχή της χώρας στην ΕΟΚ απ’ το 1981 και µετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την ΟΝΕ όχι µόνο δεν έσωσαν αλλά κατέστρεψαν τα εργατικά εισοδήµατα.  

 

Οι µαρξιστές επαναστάτες λένε καθαρά ότι δεν αρκεί η γενικολογία, η αορι-
στολογία και η λογοκοπία. Ο «ξεσηκωµός» πρέπει να µετατραπεί σε συγκε-
κριµένα µεταβατικά αιτήµατα που να πολιτικοποιούν την πάλη των εργαζοµέ-
νων. ∆εν αρκεί φυσικά να λέµε «5-7-35» και δεν αρκεί να λέµε ότι:  

 

«Ο πόλεµος θα είναι σκληρός, θα χρειαστούν µακρόχρονες θυσίες. 
∆ρόµος προς τα πίσω δεν υπάρχει. Να τους στείλουµε µήνυµα, ότι 
δεν ξεµπέρδεψαν και κάθε χώρος δουλειάς θα µετατραπεί σε οχυρό 
αντίστασης ενάντια στην υλοποίηση του πολυνοµοσχεδίου».27 

 

Πρέπει να δείξουµε ποιος είναι ο δρόµος προς τα µπρος όταν είναι σαφές ότι 
«δρόµος προς τα πίσω δεν υπάρχει». ∆εν αρκεί καν να λέµε γενικά κι’ αόριστα 
ότι «χρειάζεται η ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων» αλλά ότι χρειάζε-
ται συγκεκριµένα µια δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζοµένων µε σοσιαλι-
στικό πρόγραµµα, ότι προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθεί η πάλη του εργατι-
κού κινήµατος και η ταχτική των εργατικών κοµµάτων. Οι µαρξιστές επανα-
στάτες θα εργασθούν στην κατεύθυνση αυτή µε όλες τους τις δυνάµεις παρά 
τα µεγάλα εµπόδια που θέτει αντικειµενικά η κυβέρνηση, η αστική τάξη και ο 
ρεφορµισµός.  

                                                 
27 Ριζοσπάστης 12/12/2010. 
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V. Επαναστατική ταχτική και επαναστατικό πρόγραµµα 

 

Οι επαναστάτες µαρξιστές είναι ενάντια στη λογοκοπία και τον σχολαστικι-
σµό ή τα αφηρηµένα συνθήµατα που βάζουν το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ ακριβώς 
για να µην υποχρεωθούν να περάσουν στα συγκεκριµένα καθήκοντα αντί για 
κούφια λόγια.  

 «Όλες αυτές οι στοιχειώδεις αλήθειες, που από 
µόνες τους είναι ασυζήτητες, απλά και µόνο απαριθµούνται η µια 
ύστερα από την άλλη, δηλαδή παρουσιάζονται χωρίς να είναι δεµέ-
νες µε τον χαρακτήρα της ιστορικής εποχής µας. Με τη σχολική και 
αφηρηµένη µορφή που σήµερα παρουσιάζονται, θα µπορούσαν 
χωρίς δυσκολία να µπουν σε µια απόφαση της ∆εύτερης ∆ιεθνούς. 
Το θεµελιώδες πρόβληµα του Προγράµµατος, δηλαδή η στρατηγική 
της επαναστατικής κατάληψης της εξουσίας (οι όροι και οι µέθοδες 
για το φτάσιµο ως την εξέγερση, η ίδια η εξέγερση, η κατάκτηση 
της εξουσίας) εξετάζεται µε στείρο και φτωχό τρόπο σ’ ένα σχηµα-
τικό απόσπασµα, που πιάνει λιγότερο χώρο από το χώρο που είναι 
αφιερωµένος στον “εποικοδοµητικό” και “γκιλντιστικό” σοσιαλισµό. 
Η εξέταση αυτή γίνεται µ’ έναν τρόπο αφηρηµένο, σχολαστικό, χω-
ρίς καθόλου να ανατρέξει στη ζωντανή εµπειρία της εποχής µας».28 

Το ζητούµενο στην ταχτική όσο και την στρατηγική είναι η «ζωντανή εµπειρία 
της εποχής µας», η ανάλυση της ιστορικής κατάστασης, της σηµερινής κατά-
στασης και των άµεσων καθηκόντων του εργατικού κινήµατος. Όπως συνεχί-
ζει ο Τρότσκι: 

«∆εν µπορεί όµως κανείς να αντιµετωπίζει ένα πρόγραµµα επανα-
στατικής δράσης σαν µια συλλογή αφηρηµένων θέσεων, που είναι 
ανεξάρτητες απ’ αυτά, που συνέβηκαν στη διάρκεια των ιστορικών 
αυτών χρόνων. Είναι φανερό πως το Πρόγραµµα δεν µπορεί να εξι-
στορήσει όλα εκείνα που έγιναν, οφείλει όµως να τα πάρει σαν αφε-
τηρία του, να στηριχτεί πάνω τους, να αγκαλιάσει όλα αυτά, να α-
ναφερθεί σ’ αυτά. Πρέπει το Πρόγραµµα να επιτρέπει διαµέσου 
των θέσεών του να γίνουν κατανοητά όλα τα µεγάλα γεγονότα της 
πάλης του προλεταριάτου κι όλα τα σηµαντικά περιστατικά της πά-
λης των ιδεών στους κόλπους της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Αν αυ-
τό ισχύει για το σύνολο του Προγράµµατος, ισχύει ακόµα πιο πολύ 
για το µέρος εκείνο του Προγράµµατος που είναι ειδικά αφιερωµέ-
νο στα προβλήµατα της στρατηγικής και της τακτικής. Πρέπει εδώ, 
ακολουθώντας την έκφραση του Λένιν, να καταγράψουµε τόσο αυ-

                                                 
28 Λ. Τρότσκι, «Η Τρίτη ∆ιεθνής µετά τον Λένιν», 1928, Αλλαγή, 1979, κεφ. Β. 
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τό που κατακτήσαµε όσο κι αυτό που αφήσαµε να µας ξεφύγει. Και 
θα µπορέσει κανείς να το µετατρέψει σε «κατάκτηση», αν το κατα-
νοήσει και το αφοµοιώσει καλά. Η προλεταριακή πρωτοπορία 
χρειάζεται όχι έναν κατάλογο κοινοτοπιών, µα ένα εγχειρίδιο δρά-
σης».29 

Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί µια συστηµατική δουλειά µέσα στα υπάρχοντα 
εργατικά κόµµατα, όσο κι’ αν δεν µπορούν να το κατανοήσουν οι σεχταριστές. 
Το ζήτηµα της πολιτικής ανεξαρτησίας του µαρξιστικού επαναστατικού κόµ-
µατος δεν είναι ένα ζήτηµα πάνω στο οποίο µπορεί να υπάρξει ο παραµικρός 
συµβιβασµός αλλά και στο ζήτηµα του Ενιαίου Μετώπου επίσης δεν µπορεί 
να υπάρξει κανένας συµβιβασµός. Ταυτόχρονα, µια µικρή οµάδα δεν µπορεί 
να είναι το επαναστατικό κόµµα, όπως έλεγε ο Τρότσκι, κι’ εποµένως το ζήτη-
µα της πολιτικής ανεξαρτησίας σαν διαφορετικό από εκείνο του σεχταρισµού 
πρέπει να τεθεί στα σωστά πλαίσια. 

«Στη γερµανική αποτυχία του 1923 υπήρξαν προφανώς πολλές ε-
θνικές ιδιοµορφίες, µα υπήρξαν επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσµα-
τα ολότελα κλασικά που συµβόλιζαν έναν γενικό κίνδυνο. Θα µπο-
ρούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει κρίση της επαναστατικής ηγεσί-
ας την παραµονή του περάσµατος στην εξέγερση. Η βάση του προ-
λεταριακού κόµµατος, από την ίδια της τη φύση, είναι πολύ πιο λίγο 
επιρρεπής στο να υποταχτεί στην πίεση της αστικής κοινής γνώµης. 
Ορισµένα όµως στοιχεία των ανώτερων και µεσαίων στρωµάτων 
του κόµµατος αναπόφευκτα θα υποταχτούν σε µεγάλο µάλλον βαθ-
µό στην επίδραση της υλικής και πνευµατικής τροµοκρατίας που 
εξασκείται από την µπουρζουαζία την αποφασιστική στιγµή. ∆εν 
µπορεί να κλείνει κανείς τα µάτια για να µη βλέπει αυτό τον κίνδυ-
νο. Βέβαια δεν υπάρχει µια κάποια σωτήρια συνταγή καταπολέµη-
σής του, κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Το πρώτο όµως βήµα 
στην πάλη ενάντια σε έναν κίνδυνο είναι να κατανοήσουµε την πη-
γή και το χαρακτήρα του. Η αναπόφευκτη εµφάνιση και η επέκτα-
ση µιας δεξιάς οµάδας σε κάθε Κοµµουνιστικό Κόµµα ».30 

Η κρίση της επαναστατικής ηγεσίας για την οποία µιλά δέκα χρόνια αργότερα 
το «Μεταβατικό Πρόγραµµα» της 4ης ∆ιεθνούς, εξειδικεύεται εδώ στην «α-
ναπόφευκτη εµφάνιση και η επέκταση µιας δεξιάς οµάδας σε κάθε Κοµµουνι-
στικό Κόµµα » κάτω από την επίδραση των µεσαίων στρωµάτων και του κα-
θεστωτικού ρόλου του κόµµατος στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Η δεξιά στα 
εργατικά κόµµατα είναι εδώ και πολλά χρόνια η κυρίαρχη τάση στα κόµµατα 
αυτά λόγω της µακρόχρονης «ειρηνικής συνύπαρξης» µε τον καπιταλισµό και 
τα αστικά πολιτικά κόµµατα ακόµα και σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτή η µα-
κρόχρονη ιστορική παράδοση είναι πολύ δύσκολο ν’ ανατραπεί σήµερα κάτω 
από την επίδραση των επαναστατικών µαρξιστικών ιδεών, αλλά αυτό που 
φαίνεται αδύνατο σήµερα µπορεί να γίνει εφικτό αύριο. Σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο, ποτέ το µαρξιστικό πρόγραµµα δεν µπορεί να διαµορφώνεται µε βά-
ση υποθετικά δεδοµένα αλλά την πραγµατικότητα, και η πραγµατικότητα εί-
ναι ότι τα εργατικά κόµµατα ακολουθούν µια δεξιά γραµµή. 

                                                 
29 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
30 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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Για τον λόγο αυτό η ανεξάρτητη ανάπτυξη του επαναστατικού µαρξιστικού 
κόµµατος είναι µια ζωτική ανάγκη, αλλά η ανάγκη αυτή δεν µπορεί να γίνει 
στο κενό, µπορεί να γίνει µόνο σε σχέση µε την πολιτική των εργατικών κοµ-
µάτων, µε την καταγγελία της απροθυµίας του να πάρουν συγκεκριµένη θέση 
στα συγκεκριµένα ζητήµατα της παραγραφής του χρέους και της κρατικοποί-
ησης των τραπεζών µε δήθεν αριστερή φρασεολογία και δήθεν εµµονή σε µια 
«καθαρή» και «ταξική» γραµµή. Αλλά µια τέτοια καταγγελία δεν µπορεί να 
συνάδει µε την άρνηση του Ενιαίου Μετώπου που αναγκαστικά συνδέεται και 
µε την πολιτική συνεργασία, αν αυτή είναι εφικτή. Μόνο µια τέτοια ταχτική 
µπορεί να είναι συµβατή µε το άµεσο ζωτικό καθήκον της ανεξάρτητης ανά-
πτυξης του επαναστατικού µαρξιστικού κόµµατος και τον άµεσο στόχο µιας 
∆ηµοκρατικής Εργατικής Κυβέρνησης.  

Ο Τρότσκι έχει εκφράσει αυτό το σύνθετο ζήτηµα µε εξαιρετικό τρόπο : 

 «Να ο κανόνας ο πιο σπουδαίος, κανόνας 
αδιάσειστος και αναλλοίωτος, που πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε 
ελιγµό: µην επιτρέπεις ποτέ στον εαυτό σου να διαλύει, να ανακα-
τεύει ή να εξοµοιώνει την κοµµατική σου οργάνωση µε µια άλλη 
οργάνωση, όσο «φιλική» κι αν είναι αυτή σήµερα. Μην επιτρέπεις 
ποτέ στον εαυτό σου να καταφεύγει σε πράξεις που, άµεσα ή έµµε-
σα, ανοιχτά ή σκεπασµένα, υποτάσσουν το κόµµα σου σε άλλα 
κόµµατα, ή σε οργανώσεις άλλων τάξεων, που περιστέλλουν την ε-
λευθερία της αγκιτάτσιας σου ή που σε κάνουν υπεύθυνο, έστω και 
σ' ένα µέρος, για την πολιτική γραµµή άλλων κοµµάτων. Μη επι-
τρέπεις ποτέ στον εαυτό σου να µπερδεύει τα λάβαρά σου µε τα δι-
κά τους, και για ένα λόγο παραπάνω, πράγµα που βγαίνει από µόνο 
του, να γονατίζει µπροστά στη σηµαία άλλων. Εκείνο που είναι χει-
ρότερο και πιο επικίνδυνο, είναι όταν ένας ελιγµός οφείλεται στην 
ανυπόµονη και οπορτουνιστική ανάγκη να εκβιάσει κανείς την α-
νάπτυξη του ίδιου του κόµµατός του, να πηδήξει πάνω από τα ανα-
πόφευκτα στάδια της ανάπτυξής του (να η περίπτωση ακριβώς ό-
που δεν µπορεί κανείς να πηδήξει πάνω από τα στάδια) συνδέο-
ντας, συνδυάζοντας, ενώνοντας επιπόλαια, υποκριτικά, σαν διπλω-
µάτης, σαν κοµπιναδόρος, σαν λωποδύτης, οργανώσεις και στοιχεία 
που τραβούν από δω κι από κει».31 

Ο Τρότσκι δίνει εδώ την έµφαση στ’ αναγκαία στάδια της ανάπτυξης του επα-
ναστατικού κόµµατος, στην αναγκαιότητα να οικοδοµηθεί αυτό το κόµµα στις 
συνθήκες της πραγµατικής πάλης και όχι στα παρασκήνια οργανώσεων µε 
«στοιχεία που τραβούν από δω κι από κει». Αυτό προϋποθέτει φυσικά να υ-
πάρχει το επαναστατικό κόµµα και να µπαίνει το ζήτηµα της ανάπτυξής του, 
δεν αναφέρεται σε σέχτες που βολονταριστικά ισχυρίζονται πως είναι η πρω-

                                                 
31 Λ. Τρότσκι, όπ.π., Β.8. 
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τοπορία έξω από τα συνδικάτα και τις οργανώσεις της εργατικής τάξης. Ειδι-
κά στις συνθήκες της βαθιάς κρίσης, όταν είναι σαφές ότι βρισκόµαστε µπρο-
στά σε µια εποχή µε εκρηκτικές αντιθέσεις, η ανάπτυξη του επαναστατικού 
κόµµατος πρέπει να χρησιµοποιήσει όλα τα δυνατά µέσα και σ’ αυτά συµπε-
ριλαµβάνεται η πολιτική συνεργασία, χωρίς όµως «να µπερδεύεις τα λάβαρά 
σου µε τα δικά τους, και για ένα λόγο παραπάνω, πράγµα που βγαίνει από µό-
νο του, να γονατίζεις µπροστά στη σηµαία άλλων».  

Η σηµαία των επαναστατών µαρξιστών, οι θέσεις τους και το πρόγραµµά τους 
πρέπει να είναι φανερά σε όλους και πάνω απ’ όλα στην ίδια την εργατική τά-
ξη. Με τον τρόπο αυτό η καταγγελία του ρεφορµισµού µπορεί να γίνει πρα-
κτική κι’ αποτελεσµατική απέναντι στη λογοκοπία και τα κούφια συνθήµατα.  

Όπως έγραφε ο Τρότσκι : 

«Προτού δεχτούµε στα σοβαρά τα κεντριστικά λόγια για τη "δικτα-
τορία του προλεταριάτου", πρέπει να απαιτήσουµε µια σοβαρή ά-
µυνα απέναντι στο φασισµό, µια ολοκληρωτική ρήξη µε τη µπουρ-
ζουαζία, µια συστηµατική οικοδόµηση εργατικής πολιτοφυλακής, 
την εκπαίδευση της σε µαχητικό πνεύµα, τη δηµιουργία διακοµµα-
τικών κέντρων άµυνας, αντιφασιστικών επιτελείων από όπου θα 
αποκλείονται κοινοβουλευτικοί, συνδικαλιστές και άλλοι προδότες, 
λακέδες της µπουρζουαζίας καθώς και οι καριερίστες. Ακριβώς σε 
αυτό το επίπεδο πρέπει να διεξαχθούν οι βασικοί αγώνες ενάντια 
στον κεντρισµό. Για να συνεχίσουµε µε επιτυχία αυτόν τον αγώνα 
είναι αναγκαίο να έχουµε ελεύθερα τα χέρια, δηλαδή, να διατηρού-
µε όχι µόνο πλήρη οργανωτική ανεξαρτησία αλλά και κριτική αδι-
αλλαξία σε σχέση µε τις πιο "αριστερές" ποικιλίες του κεντρι-
σµού».32 

Αυτό είναι που πρέπει οι επαναστάτες µαρξιστές να πούνε στις µάζες. Πριν να 
πάρουµε στα σοβαρά τις λογοκοπίες του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει τα κόµµα-
τα αυτά να διαµορφώσουν µια σαφή και συγκεκριµένη ταχτική. Θέλουν σαν 
άµεσο στόχο «τη δηµιουργία διακοµµατικών κέντρων άµυνας» απέναντι στις 
πολιτικές του Μνηµονίου; Θέλουν τις ανεξάρτητες επιτροπές της εργατικής 
τάξης στις γειτονιές, τους χώρους δουλειάς και τα πανεπιστήµια; Θέλουν «µια 
ολοκληρωτική ρήξη µε τη µπουρζουαζία, µια συστηµατική οικοδόµηση εργα-
τικής πολιτοφυλακής, την εκπαίδευση της σε µαχητικό πνεύµα»; Θέλουν τη 
ρήξη µε τη σηµερινή κυβέρνηση, το σηµερινό Μνηµόνιο, τα σηµερινά µέτρα, 
τη σηµερινή αστυνοµία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δηµόσιο χρέος, το σηµερι-
νό τεράστιο ιδιωτικό χρέος των φτωχών νοικοκυριών, τη σηµερινή ευρωζώνη; 
Θέλουν την ανάπτυξη της πάλης πάνω σ’ αυτούς τους στόχους ή κρύβονται 
υποκριτικά πίσω από κούφια λόγια και ψευδεπίγραφες «ταξικές» και δια-
σπαστικές πολιτικές;  

Όπως έγραφε ο Τρότσκι για το σοβιέτ της Πετρούπολης του 1905 : 

«H βασική µέθοδος αγώνα που χρησιµοποιήθηκε από το Σοβιέτ 
ήταν η γενική πολιτική απεργία. H επαναστατική δύναµη αυτών 

                                                 
32 Λ. Τρότσκι, «Ο Κεντρισµός και η Τέταρτη ∆ιεθνής», Writings 1933-34. 
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των απεργιών συνίσταται στο γεγονός ότι, λειτουργώντας πάνω από 
το κεφάλι του κεφαλαίου, αποδιοργανώνουν την κρατική εξουσία. 
Όσο µεγαλύτερη, όσο πιο ολοκληρωτική γίνεται η “αναρχία” που 
γεννάει η απεργία, τόσο πιο κοντά πλησιάζει η απεργία στη νίκη. 
Με µια προϋπόθεση µόνο: Η αναρχία δεν πρέπει να προκαλείται µε 
άναρχα µέσα. H τάξη που, µε την ταυτόχρονη αποχή από την εργα-
σία της, παραλύει τον παραγωγικό µηχανισµό και µαζί του και τον 
µηχανισµό της κεντρικής εξουσίας, αποµονώνοντας τµήµατα της 
χώρας και προκαλώντας γενική σύγχυση, πρέπει να είναι επαρκώς 
οργανωµένη έτσι ώστε να µην γίνει η ίδια το πρώτο θύµα της αναρ-

χίας που έχει δηµιουργήσει».33 

Οι σηµερινές διαρκείς κινητοποιήσεις µε κορύφωση εκείνη στις 15 ∆εκέµβρη, 
πρέπει να έχουν επίσης µια διάρκεια, της οποίας λογικό συµπέρασµα θα πρέ-
πει να είναι, από την άποψη της ταχτικής, η γενική απεργία διαρκείας και το 
άµεσο καθήκον της εργατικής τάξης σε ταξικές, διακοµµατικές επιτροπές µε 
σκοπό την οργάνωση των εργαζοµένων και την πολιτικοποίηση του αγώνα για 
την ανατροπή των µέτρων του Μνηµονίου, της κυβέρνησης και της τρόικας µε 
κατεύθυνση µια εργατική κυβέρνηση. Χωρίς αυτές τις ανεξάρτητες επιτροπές, 
που θα προκύψουν φυσιολογικά από µια γενική απεργία διαρκείας, οι σηµε-
ρινοί αγώνες δεν µπορούν να έχουν καµιά πραγµατική προοπτική. Ο Τρότσκι 
µε την εµπειρία του 1905 δείχνει ότι η εργατική τάξη «πρέπει να είναι επαρ-
κώς οργανωµένη», πράγµα που αποτελεί σαφώς ένα από τα πιο πολύτιµα µα-
θήµατα του Οκτώβρη.  

Από τις επόµενες επαναστάσεις 
(στη Γερµανία, Κίνα, Ισπανία, Βουλγαρία, τη γενική απεργία στην Αγγλία 
κλπ) το µάθηµα ήταν ότι η εργατική τάξη δεν πρέπει να υπαναχωρήσει µπρο-
στά στη διπλωµατία, τον κεντρισµό ή τη συνειδητή προδοσία. Προϋπόθεση 
για να µη γίνει αυτό είναι η οργάνωση της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης 
µέσα από το ενιαίο Μέτωπο και η ανάδειξή της σε αυτόνοµη πολιτική δύναµη 
µέσα από τους ίδιους τους αγώνες της εργατικής τάξης. Παράλληλα και ταυ-
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τόχρονα η δεξιά γραµµή που είναι η κυρίαρχη στα εργατικά κόµµατα πρέπει 
να καταγγελθεί και να συντριβεί στην πράξη. Η ιστορική εµπειρία έχει δείξει 
ότι κανένα κίνηµα δεν είναι τόσο µεγάλο και καµιά κρίση δεν είναι τόσο βαθιά 
ώστε να µην µπορούν ο ρεφορµισµός και η σοσιαλδηµοκρατική σοφιστεία και 
προδοσία να επηρεάσουν και να εκφυλίσουν τους αγώνες της εργατικής τά-
ξης. Όλα θα κριθούν στην πράξη κι’ εκεί ο ρόλος της επαναστατικής αριστε-
ράς και των επαναστατών µαρξιστών θα είναι αποφασιστικός σε όλες τις φά-
σεις και σε όλα τα επίπεδα, από τη βάση µέχρι την κορυφή των εργατικών 
κοµµάτων. 

 «Οι µάζες δε ρίχνονται στην 
επανάσταση µε ένα πανέτοιµο σχέδιο κοινωνικής αλλαγής, µα µε το 
πικρό αίσθηµα ότι δε µπορούν πια να υποφέρουν άλλο το παλιό κα-
θεστώς. Μόνον ο διευθυντικός κύκλος της τάξης τους κατέχει ένα 
πολιτικό πρόγραµµα, που χρειάζεται ωστόσο να επαληθευτεί από 
τα γεγονότα και να επιδοκιµαστεί από τις µάζες. Το ουσιαστικό πο-
λιτικό προτσές µιας επανάστασης βρίσκεται ίσα-ίσα σε τούτο, ότι η 
τάξη αποχτάει συνείδηση των προβληµάτων που βάζει η κοινωνική 
κρίση, και ότι οι µάζες προσανατολίζονται ενεργά σύµφωνα µε τη 
µέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων. Οι διάφοροι σταθµοί του 
επαναστατικού προτσές, επισφραγισµένοι µε την προβολή κοµµά-
των ολοένα και πιο ριζοσπαστικών, εκφράζουν τη σταθερά ενισχυ-
µένη προώθηση των µαζών προς τα αριστερά όσο αυτή η ορµή δε 
σπάει πάνω σε αντικειµενικά εµπόδια. Τότε αρχίζει η αντίδραση: 
Απογοήτευση µέσα σε ορισµένους κύκλους της επαναστατικής τά-
ξης, πολλαπλασιασµός των αδιάφορων και, κατά συνέπεια, στερέ-
ωση των αντεπαναστατικών δυνάµεων. Αυτό είναι το σχήµα των 
παλιών επαναστάσεων. 

»Μονάχα µε τη µελέτη των πολιτικών προτσές µέσα στις µάζες 
µπορεί να κατανοήσει κανείς το ρόλο των κοµµάτων και των ηγε-
τών που δε θέλουµε καθόλου ν’ αγνοούµε. Αποτελούν στοιχείο του 
προτσές όχι αυτόνοµο µα πολύ σηµαντικό. Χωρίς διευθυντική ορ-
γάνωση η ενέργεια των µαζών θα διασκορπιζόταν όπως ο ατµός 
που δεν είναι κλεισµένος µέσα σ’ ένα κύλινδρο µε έµβολο. Ωστόσο η 
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κίνηση δεν προέρχεται ούτε από τον κύλινδρο ούτε από το έµβολο, 
µα από τον ατµό».34 

Πολλά από τα φαινόµενα αυτά που περιγράφει ο Τρότσκι στο σχήµα των πα-
λιών επαναστάσεων τα έχουµε δει. «Απογοήτευση µέσα σε ορισµένους κύ-
κλους της επαναστατικής τάξης, πολλαπλασιασµός των αδιάφορων και, κατά 
συνέπεια, στερέωση των αντεπαναστατικών δυνάµεων». Ταυτόχρονα, έχουµε 
δει και την αλλαγή των διαθέσεων των µαζών, την απροθυµία τους να ζουν 
όπως µέχρι σήµερα ζούσαν στη µακρά περίοδο της µεταπολίτευσης, την ανα-
γκαιότητα για νέα αριστερά σχήµατα, για νέες λύσεις ή τη χρήση αριστερής 
γλώσσας από τον ρεφορµισµό, χωρίς πρόγραµµα και χωρίς ταχτική. Ο ρε-
φορµισµός είναι από τη φύση του κεντριστικός και οπορτουνιστικός κι’ αυτό 
οι µαρξιστές επαναστάτες οφείλουν να µην το ξεχνούν ποτέ. Η καταγγελία 
του ρεφορµισµού από τους µαρξιστές επαναστάτες δεν έχει να κάνει 
µε την «αριστερή» γλώσσα που χρησιµοποιούν οι ρεφορµιστές ή τις 
λογοκοπίες στις κυριακάτικες εφηµερίδες τους, αλλά µε το συγκε-
κριµένο πρόγραµµα δράσης της εργατικής τάξης και το ενιαίο της 
µέτωπο.  

Ας δούµε πιο καθαρά το ζήτηµα της ταχτικής και συγκεκριµένα των συνθηµά-
των που πρέπει να χρησιµοποιήσουν τα εργατικά κόµµατα. Όπως έγραφε ο 
Τρότσκι σχετικά µε την κατάσταση στην Ισπανία το 1931 : 

«Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για τη δροµολόγηση των συνθη-
µάτων; Από τη  µια, η γενική κατεύθυνση της επαναστατικής ανά-
πτυξης, που καθορίζει τη στρατηγική γραµµή µας. Από την άλλη, το 
στάδιο της συνείδησης των µαζών. Ο κοµµουνιστής που δεν λαµβά-
νει τον τελευταίο παράγοντα υπόψη, θα σπάσει το κεφάλι του. Ας 
αναλογιστούµε λίγο για τον τρόπο µε τον οποίο οι Ισπανοί εργαζό-
µενοι µαζικά σκέφτονται σήµερα. Οι ηγέτες τους, οι σοσιαλιστές, 
έχουν την εξουσία. Αυτό αυξάνει τις απαιτήσεις και την επιµονή των 
εργαζοµένων. Κάθε απεργός θα υπολογίσει ότι τη κυβέρνηση όχι 
µόνο δεν πρέπει να τη φοβόµαστε, αλλά, αντιθέτως, αναµένεται 
βοήθεια από αυτήν. Οι κοµµουνιστές πρέπει να κατευθύνουµε τις 
σκέψεις των εργαζοµένων ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση: “Α-
παιτήστε από την κυβέρνηση. Είναι οι ηγέτες σας που βρίσκονται 
σε αυτή”. Οι σοσιαλιστές θα απευθυνθούν, σε απάντηση των αντι-
προσωπειών των εργαζοµένων, ότι δεν έχουν την πλειοψηφία ακό-
µα. Η απάντηση είναι σαφής: Με ένα πραγµατικά δηµοκρατικό ε-
κλογικό δικαίωµα και µε τη διάσπαση στον συνασπισµό µε την α-
στική τάξη, η πλειοψηφία είναι εξασφαλισµένη. Αλλά αυτό είναι 
που οι σοσιαλιστές δεν θέλουν. Η κατάσταση τους τοποθετεί σε α-
ντίθεση µε τα συνθήµατα της βαθιάς δηµοκρατίας. […]  Κάτω από 
το σύνθηµα της δηµοκρατίας και της διαίρεσης µεταξύ των σοσια-
λιστών και της µπουρζουαζίας, προωθούµε µια σφήνα µεταξύ των 
εργαζοµένων και των σοσιαλιστών για να προετοιµάσουµε την επό-
µενη φάση της επανάστασης».35 

 

                                                 
34 Λ. Τρότσκι, «Ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης», πρόλογος, 1930. 
35 L. Trotsky, “Spain: Tactics flowing from the election results”, 1/7/1931. 
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Η αναλογία είναι ότι οι εργαζόµενοι δεν µπορούν παρά να ελπίζουν και να 
περιµένουν βοήθεια από τα εργατικά κόµµατα. Οι επαναστάτες µαρξιστές λέ-
νε προς τους εργαζόµενους να απαιτήσουν από τις ηγεσίες αυτών των κοµµά-
των ριζικά µέτρα πάλης για την ανατροπή της κυβέρνησης. Οι ηγεσίες θ’ απα-
ντήσουν ότι «δεν έχουµε την πλειοψηφία». Αλλά µε µια ριζοσπαστική γραµµή 
πάλης οι αριστεροί εργαζόµενοι που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, η πλειοψηφία είναι 
δεδοµένη και µπορεί να διαµορφωθεί. Οι εργαζόµενοι αυτοί πρέπει να σπά-
σουν τους δεσµούς τους µε το ΠΑΣΟΚ, να προκληθεί ένα ρήγµα ανάµεσα 
στην αστική τάξη και την εργατική βάση του ΠΑΣΟΚ. Αν τα εργατικά κόµµα-
τα δεν δουλέψουν σε µια τέτοια κατεύθυνση τότε θα έχουν περάσει µε το µέ-
ρος της αστικής τάξης κι’ αυτό θα πρέπει να γίνει φανερό στους εργαζόµενους 
και την πρωτοπορία.  
 
Τα εργατικά κόµµατα πρέπει να δουλέψουν στην κατεύθυνση ότι «προωθού-
µε µια σφήνα µεταξύ των εργαζοµένων και των σοσιαλιστών» κάθε λογής, εί-
τε στα κιτρινισµένα χαρτιά της διακήρυξης της 3ης Σεπτέµβρη όπως του 
ΠΑΣΟΚ είτε των διαφόρων κεντριστών και λογοκόπων. Το πρώτο πράγµα ε-
ποµένως είναι το ρήγµα στην εργατική βάση του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι η 
αγκιτάτσια µε σκοπό τα εργατικά κόµµατα να προχωρήσουν αποφασιστικά 
στον δρόµο της «ανατροπής» και του «ξεσηκωµού» ή της «λαϊκής εξέγερσης» 
του κ. Στρατούλη.  
 
Για να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι αυτοί το κίνηµα πρέπει να έχει µεταβατι-
κά αιτήµατα για την παραγραφή του δηµόσιου χρέους, τη διαγραφή του ιδιω-
τικού χρέους των φτωχών νοικοκυριών, την ενοποίηση όλων των τραπεζών 
κάτω από ενιαίο κρατικό έλεγχο, την έξοδο από την ευρωζώνη και αποφασι-
στικά µέτρα για την αύξηση των εργατικών και των µικροµεσαίων εισοδηµά-
των. Χωρίς αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα, τα εργατικά κόµµατα δεν µπορούν 
να κερδίσουν τις µάζες, δηλαδή δεν µπορούν να προκαλέσουν ένα ρήγµα στη 
βάση του ΠΑΣΟΚ µε την ηγεσία του. Οι εργαζόµενοι που µένουν ακόµα προ-
σκολληµένοι στο ΠΑΣΟΚ έχουν όχι µόνο τη  ψευδαίσθηση ότι η κατάσταση θα 
βελτιωθεί µέσα στο 2011 ή το 2012 αλλά και τη βεβαιότητα ότι τ’ αριστερά 
κόµµατα δεν έχουν καµιά συγκεκριµένη εναλλακτική λύση για το σήµερα. Και 
πραγµατικά τ’ αριστερά κόµµατα δεν έχουν καµιά τέτοια λύση, κανένα άµεσο 
πρόγραµµα πάλης. ∆εν έχουν καν φροντίσει να πείσουν ότι το πρόγραµµα 
που έχουν (ενώ στην πραγµατικότητα δεν έχουν) είναι ρεαλιστικό. Για τους 
εργαζόµενους που είναι εγκλωβισµένοι στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, η ύ-
παρξη ρεαλιστικών αιτηµάτων είναι ζωτικής σηµασίας. 
 
Από τις γενικές απεργίες και τις κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται καθόλου και 
ίσα – ίσα είναι πολύ πιθανό να µετατοπισθεί η συνείδηση των µαζών προς τ’ 
αριστερά. Τα εργατικά κόµµατα δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό (αντίθετα επιβα-
ρύνουν τη θέση τους κι’ επαυξάνουν την αναξιοπιστία τους µε την ανυπαρξία 
κλιµάκωσης, ταχτικής και προγράµµατος) αλλά οι µάζες των εργαζοµένων 
µπορούν να κινηθούν προς τ’ αριστερά κάτω από την πίεση των περιστάσεων. 
Τότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να τεθούν επί τάπητος τα βασικά ζη-
τήµατα : Οι επιτροπές των εργαζοµένων, η γενική απεργία διαρκείας, ακόµη 
κι’ ένα νέο εργατικό κόµµα βασισµένο στα συνδικάτα και τις εργατικές οργα-
νώσεις κι’ επιτροπές. Τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία µπορούν και πρέπει να κερ-
δίσουν ευρύτερες δυνάµεις προς την κατεύθυνση αυτή.  
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∆εν µπορούµε ακόµη να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια τις συγκεκριµένες µορ-
φές που θα πάρει ο αγώνας των εργαζοµένων στην επόµενη περίοδο αλλά τα 
πιο αποτελεσµατικά όργανα αυτού του αγώνα είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν 
στην πορεία του. Ως τότε η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου και το σύνθηµα για 
µια δηµοκρατική κυβέρνηση των εργαζοµένων και των συµµάχων τους µαζί 
µε τα υπόλοιπα αιτήµατα του µεταβατικού προγράµµατος, διατηρούν ακέραια 
την επικαιρότητα και τη σηµασία τους. 



 47

 
 
 

2. Ξανά για το ζήτηµα 
του Ενιαίου Μετώπου 

 
 

Ι. Σεχταρισµός και επαναστατικός µαρξισµός 
 
Όπως έχουµε πει36, 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 προγραµ-
µατική 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 οργανώ-
σεις 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 απο-
τελεί 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 εφηµερί-
δες που εργάζονται και άλλες θέσεις έξω απ’ αυτές αγωνιζόµενοι να πείσουν 
πως ακόµη κι’ ο Λένιν µιλούσε για συµβιβασµούς.37 Και µε «συµβιβασµούς» 
εννοούν την αναδιαπραγµάτευση του χρέους, ακόµη και την προσφυγή σε δι-
εθνείς εταιρείες “κύρους” όπως η CADTM.38 
                                                 
36 Βλ. «Η πολιτική και το πρόγραµµα του Ενιαίου Μετώπου σήµερα», ∆εκέµβριος 2010. 
37 Π. Παπακωνσταντίνου, «Ο Μίκης, η κρίση και η δηµοκρατία», Καθηµερινή 4/12/2010. Επίσης «Α-
ναδιαπραγµάτευση του χρέους», Επίκαιρα 8/4/2010, καθώς και «Οι συµβουλές του Λένιν και η κρίση 
του 2010», Πριν 25/4/2010. 
38 Π. Παπακωνσταντίνου, «Να ανοίξει ο φάκελος του δηµοσίου χρέους», Αριστερό Βήµα 29/11/2010. 
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Κάθε αίτηµα και κάθε σύνθηµα πρέπει να κρίνεται από µια και µόνο σκοπιά: 
Πόσο βοηθά στην κινητοποίηση των µαζών, πόσο ανεβάζει το επίπεδο της συ-
νείδησής τους, πόσο τις κάνει πρόθυµες ν’ αγωνιστούν πάνω σε µια πολιτική 
βάση και να ξεπεράσουν τις συντηρητικές, τις κεντριστικές και τις ρεφορµι-
στικές ηγεσίες. Η µερική ή η ολική διαγραφή του χρέους, η αναδιαπραγµά-
τευση του χρέους και το άνοιγµα των βιβλίων, η απαίτηση να µάθει η εργατι-
κή τάξη τι είναι το χρέος προτού αποφασίσει τι θα κάνει µ’ αυτό –να ποια εί-
ναι 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 ωφελεί-
ται πολλαπλά) αλλά αποσκοπεί στο να δώσει στην εργατική τάξη την καλύτε-
ρη ευκαιρία προκειµένου να οργανωθεί και ν’ ανεβάσει το επίπεδο της συνει-
δητότητάς της. 
 
Ορισµένοι λένε «Κάτω η Κυβέρνηση». Ωραία. Και µε τι θα την αντικαταστή-
σουµε; Με µια κυβέρνηση εργατών και των συµµάχων τους. Που είναι οι προ-
οπτικές 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 ι-
δέα 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 δε-
καετία του ’60. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει ν’ αξιολογηθούν και να καταλή-
ξουµε 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, σεχτα-
ριστικά 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, αλ-
λά απαιτούν επίσης τη συµµετοχή µεγάλου µέρους της επαναστατικής αρι-
στεράς. 
 
Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
 

 «Στους πρώτους µήνες του 1917,το Μπολσεβίκικο Κόµ-
µα αντιπροσώπευε πολύ πιο σηµαντικές δυνάµεις, απ’ ότι το Εργα-
τικό Κόµµα τώρα. Εν τούτοις το Μπολσεβίκικο Κόµµα διατηρούσε 
στενές σχέσεις µε την αριστερή πτέρυγα των Μενσεβίκων κι ανάλο-
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γα µε την περίπτωση, κατέβαζε ακόµα και κοινά ψηφοδέλτια µε 
τους Αριστερούς Μενσεβίκους (οµάδα Λάριν) στις δηµοτικές εκλο-
γές της Πετρούπολης. Ταυτόχρονα, παρέµενα -σε συµφωνία µε το 
Λένιν- στην οργάνωση των ∆ιεθνιστών για να τους φέρω σαν σύνο-
λο 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 Μπολσεβίκι-
κη 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 θέ-
λει νάχει το δικό του εργατικό κίνηµα. Πιστεύει πως µε την επανά-
ληψη µαγικών τσιτάτων µπορεί να εξαναγκάσει µια ολόκληρη τάξη 
να συσπειρωθεί γύρω του. Αλλά στο τέλος, αντί να µαζέψει το προ-
λεταριάτο γύρω του καταλήγει στον εκφυλισµό και στη διάλυση της 
ίδιας του της µικρής σέχτας».39 

 

Το κρίσιµο ζήτηµα δεν είναι η αφηρηµένη «ιδεολογική καθαρότητα». Αυτή 
δεν διακυβεύεται τόσο πολύ από τη συµµετοχή σ’ ένα ρεφορµιστικό ή κεντρι-
στικό 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 θέ-
ση του. Με τον ίδιο τρόπο, δεν µπορούµε να γυρίσουµε την πλάτη 
µας στα Συµβούλια Ειρήνης και να πούµε “Κάτω τα Συµβούλια Ει-
ρήνης” 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 εί-
ναι ζήτηµα της κρατικής εξουσίας σ’ επαναστατική κατάσταση. Το 
άλλο είναι ζήτηµα χρησιµοποίησης επιτροπών που υπάρχουν, για 
όσο διάστηµα υποστηρίζονται απ’ τις µαζικές εργατικές οργανώ-
σεις. 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 ερ-

                                                 
39 Λ.Τρότσκι, «Ένα καρκίνωµα στο Εργατικό Κόµµα. Προς την Εθνική Επιτροπή Εργατικού Κόµµα-
τος των ΗΠΑ», 12/8/1935. 
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γατών στην προπαγάνδα µας). Είναι φυσικά τελείως κατανοητό 
πως το πρώτο καθήκον των επαναστατών σε κάθε µαζική οργάνω-
ση είναι ν’ απαιτούν να ελέγχεται δηµοκρατικά απ’ τους εργάτες. 
Αυτή η αγκιτάτσια θα µας δώσει την πρώτη ευκαιρία για να επιτε-
θούµε ενάντια στις ιδιωτικές προσκλήσεις, που γίνονται απ’ τους 
γραφειοκράτες του Κ.Κ. στους δήθεν προοδευτικούς αστούς. Επιτι-
θέµενοι στους αστούς πατσιφιστές ηγέτες και στη συνέχεια στη 
συµµετοχή όλων των αστικών στοιχείων, θα καταλήξουµε στη σύ-
γκρουση µε την πολιτική ταξικής συνεργασίας των γραφειοκρατών 
του Ε.Κ. και του Κ.Κ».40 

 

Το κρίσιµο για τους µαρξιστές είναι τα συνθήµατά τους να δίνουν µια πραγ-
µατική 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 Σοσιαλ-
δηµοκρατία ως το 1912 και στα 1920 εισηγήθηκε την προσχώρηση 
του Βρετανικού Κ.Κ. στο Ε.Κ. Ενώ είναι αναγκαίο για το επαναστα-
τικό κόµµα να διατηρεί την ανεξαρτησία του κάθε στιγµή, µια επα-
ναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων συντρόφων δεν είναι επανα-
στατικό κόµµα και προς το παρόν µπορεί να δουλέψει αποτελεσµα-
τικά αντιτιθέµενη στους σοσιαλπατριώτες µέσα στα µαζικά κόµµα-
τα. Απ’ την άποψη της αυξανόµενης οξύτητας της διεθνούς κατά-
στασης είναι απόλυτα ουσιαστικό να βρίσκεται µέσα στις µαζικές 
οργανώσεις, αφού υπάρχει η δυνατότητα να κάνει επαναστατική 
δουλειά µέσα τους. Κάθε είδους σεχταριστική, στείρα και φορµαλι-
στική ερµηνεία του Μαρξισµού στη σηµερινή κατάσταση θα υποτι-
µούσε ακόµα και τη νοηµοσύνη ενός δεκάχρονου παιδιού».41 

 

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 εκατοντά-
δων 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 βρί-
σκονται 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 υ-
πόθεση ατόµων ή µιας µικρής οµάδας αλλά όχι ενός επαναστατικού κόµµα-
τος. 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 µικροαστι-

                                                 
40 Λ. Τρότσκι, «Συνέντευξη µε τον Κόλλινς», καλοκαίρι του 1936. 
41 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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κή οµάδα που φαντάζεται πως κατέχει την απόλυτη αλήθεια του επαναστατι-
κού µαρξισµού, του «µαρξισµού – λενινισµού» κ.ά.  

 

Με την κατάλληλη πολιτική και τα κατάλληλα συνθήµατα, οι επαναστατικές 
οργανώσεις µπορούν να ισχυροποιηθούν : 

 

«Η πείρα του Βελγικού και του Γαλλικού τµήµατος δείχνει, συµπε-
ρασµατικά, τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν µέσα στις µα-
ζικές ρεφορµιστικές οργανώσεις. Εκτός βέβαια αν δεχτούµε πως δε 
µπορούµε να παίζουµε κανένα ρόλο επαναστατικής σηµασίας στην 
ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας».42 

 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η πολιτική ανεξαρτησία και η ιδεολογική σταθερό-
τητα µιας οργάνωσης είναι απαραίτητες αν θέλει να κερδίσει την εµπιστοσύ-
νη των εργαζοµένων.  

 

«Η λενινιστική ταχτική του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου κι η πολι-
τική συναδέλφωσης µε τους ρεφορµιστές, αλληλοαποκλείονται. Συ-
γκυριακές 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 υπο-
χρεώσεις, χωρίς τη συµµετοχή των µαζών σε αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις, αποτελούν το χειρότερο τύπο οππορτουνισµού».43 

 

Οφείλουµε σήµερα να ρωτήσουµε που είναι το καθορισµένο πρό-
γραµµα, που είναι οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις, που είναι η συµµετοχή των 
µαζών σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ποιος είναι ο απολογισµός της πολι-
τικής συνύπαρξης ή της πολιτικής συµφωνίας µε τα ρεφορµιστικά κόµµατα; 
Υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο και ποιες είναι οι συνιστώσες αυτού του ισοζυγί-
ου; Ποια είναι τα οφέλη σε µαζικότητα; Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσµα-
τα από συγκυριακές πραχτικές συµφωνίες πάλης µε µαζικές οργανώσεις; Αλ-
λά 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 επαναστατι-
κού κόµµατος. 

                                                 
42 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
43 Λ. Τρότσκι, «Θεµελιώδη προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ΑΕΚ», 5/1/1934. 
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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 Με-
τώπου δεν είναι αντίθετη στον στόχο της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός επανα-
στατικού κόµµατος, και πρέπει ν’ αξιολογηθεί ακριβώς πάνω στη βάση αυτή. 
Προετοιµάζοντας την 4η ∆ιεθνή ο Τρότσκι έγραφε: 

 

 «Τα νέα κόµµατα και η νέα ∆ιεθνής πρέπει να χτιστούν πάνω σε 
µια νέα βάση: Αυτό είναι το κλειδί µε το οποίο θα λύσουµε όλα τ’ 
άλλα καθήκοντα. Ο ρυθµός και ο χρόνος της νέας επαναστατικής 
κατασκευής και της ολοκλήρωσής της εξαρτώνται, προφανώς, από 
τη γενική πορεία της ταξικής πάλης, τις µελλοντικές νίκες και ήττες 
του προλεταριάτου. Οι Μαρξιστές, ωστόσο, δεν είναι µοιρολάτρες. 
∆εν φορτώνουν πάνω στο ιστορικό προτσές εκείνα τα καθήκοντα 
που το ιστορικό προτσές έχει βάλει µπροστά τους. Η πρωτοβουλία 
µιας συνειδητής µειοψηφίας, ένα επιστηµονικό πρόγραµµα, η 
σκληρή και ασταµάτητη αγκιτάτσια στο όνοµα καθαρά διαµορφω-
µένων στόχων, η ανελέητη κριτική κάθε αµφισηµίας αποτελούν 
τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για τη νίκη του προλεταριάτου. 
Χωρίς ένα ατσαλένιο επαναστατικό κόµµα η σοσιαλιστική επανά-
σταση είναι αδιανόητη. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, τα εµπόδια εί-
ναι µεγάλα, τα καθήκοντα είναι κολοσσιαία, αλλά δεν υπάρχει κα-
νένας απολύτως λόγος να γίνουµε απαισιόδοξοι ή να χάσουµε το 
κουράγιο. Παρά τις ήττες του προλεταριάτου, η θέση του ταξικού 
εχθρού παραµένει χωρίς ελπίδα. Ο καπιταλισµός είναι καταδικα-
σµένος. Μόνο στη σοσιαλιστική επανάσταση υπάρχει ελπίδα για 
την ανθρωπότητα».44 

 

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

 

«∆εν θέλω να πω ότι πρέπει να συµβιβαστούµε µε την ανικανότητα 
του γαλλικού µας τµήµατος. Πιστεύω ότι µε τη βοήθεια των αµερι-
κάνων συντρόφων µπορούµε να κερδίσουµε το PSOP και να κά-
νουµε ένα µεγάλο άλµα προς τα µπρος. Η κατάσταση είναι ώριµη 
και µας λέει, "Θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε αυτή την ευκαιρία." Κι 
αν οι σύντροφοί µας αλλάξουν ταχτική η κατάσταση θα αλλά-
ξει. Είναι απολύτως απαραίτητο οι αµερικάνοι σύντροφοι µας να 
πάνε στην Ευρώπη και να µη δώσουν απλώς συµβουλές, αλλά µαζί 
µε τη ∆ιεθνή Γραµµατεία να αποφασίσουν ότι το τµήµα µας θα 
πρέπει να µπει στο PSOP. Έχει µερικές χιλιάδες. Από τη σκοπιά της 
επανάστασης δεν κάνει µια µεγάλη διαφορά, αλλά από την άποψη 

                                                 
44 L. Trotsky, “Open Letter for the Fourth International”, Spring 1935. 
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της δουλειάς, είναι µια τεράστια διαφορά. Με νέα µέλη µπορούµε 
να κάνουµε ένα τεράστιο άλµα προς τα µπρος».45 

 

Αν, στη βάση του προγράµµατος του επαναστατικού µαρξισµού, µπορούν να 
κερδηθούν µαζικές οργανώσεις, όπως είναι τα πρωτοβάθµια σωµατεία ή άλ-
λες 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 κερ-
δίσει την εµπιστοσύνη των µαζών παρά την πειστικότητα και την σε γενικούς 
όρους αποδοχή του προγράµµατός της απ’ τις µάζες. Σήµερα το ζωτικό καθή-
κον 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 προοπτι-
κής στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης του καπι-
ταλισµού. 

 

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, απαι-
τούµε να σπάσουν τους πολιτικούς τους δεσµούς µε την µπουρζουα-
ζία και να µπούνε στο δρόµο της πάλης για µια κυβέρνηση εργατών 
και αγροτών. Σ' αυτό το δρόµο, τους υποσχόµαστε πλήρη υποστή-
ριξη ενάντια στην καπιταλιστική αντίδραση. Ταυτόχρονα, ανα-
πτύσσουµε ακούραστα µια ζύµωση γύρω από τις µεταβατικές διεκ-
δικήσεις που θα πρέπει κατά τη γνώµη µας, να αποτελούν το πρό-
γραµµα της “Κυβέρνησης Εργατών και Αγροτών”. Είναι δυνατή η 
δηµιουργία µιας τέτοιας κυβέρνησης από τις παραδοσιακές εργατι-
κές 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, οι-
κονοµικό κραχ, επαναστατική πίεση των µαζών, κλπ.), τα µικροα-
στικά κόµµατα, κι εδώ περιλαµβάνονται και οι σταλινικοί, µπορούν 
να πάνε πιο µακριά απ' ότι τα ίδια θέλουν στο δρόµο του σπασίµα-
τος των δεσµών τους µε την µπουρζουαζία. Όπως και να 'χει, ένα 
πράγµα είναι πέρα από κάθε αµφιβολία: ακόµα κι αν αυτό το ενδε-
χόµενο, το πάρα πολύ απίθανο, γινόταν µια µέρα κάπου πραγµατι-
κότητα, 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 δρό-
µο της αληθινής δικτατορίας του προλεταριάτου».46 

                                                 
45 L. Trotsky, “Fighting against the stream”, April 1939. PSOP: Parti Socialiste Ouvrier et Paysan, Σο-
σιαλιστικό Κόµµα Εργατών και Αγροτών της Γαλλίας. ∆ηµιουργήθηκε το 1938 µετά από διάσπαση 
του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. 
46 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 
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Αυτή η ταχτική αποτελεί την ουσία της πολιτικής που πρέπει να έχει η επανα-
στατική οργάνωση της εργατικής τάξης, όταν είναι ακόµη αριθµητικά αδύνα-
µη για να επηρεάσει αποφασιστικά τις εξελίξεις προς µια “κυβέρνηση εργα-
τών 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 επανα-
στατικής 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’ ορισµέ-
νους κρίσιµους εργατικούς αγώνες. Αλλά η καταγγελία αυτή πρέπει να γίνει 
σε µαζικά ακροατήρια, σ’ ολόκληρη την εργατική τάξη για να έχει επιτυχία.  

Η στρατηγική, η ταχτική, η πολι-
τική 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 σπά-
σουν τους δεσµούς τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της 
µπουρζουαζίας µε στόχο να ενωθούν µε τους αγρότες, για να εγκα-
θιδρύσουν τη δική τους εξουσία».47 

Αν ο στόχος αυτός δεν µετατραπεί στη λυδία λίθο και το αλάνθαστο κρι-
τήριο 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 επανα-
στατική 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 αδιά-
φοροι σε ότι αφορά την εσωτερική σύγκρουση που διεξάγεται στις ρε-
φορµιστικές οργανώσεις», «προτείνουν να γυρίσουν την πλάτη στα «πα-
λιά» συνδικάτα, σε δεκάδες, δηλ., εκατοµµύρια οργανωµένους εργάτες», 

                                                 
47 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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και τελικά «αρνούνται να εγκαθιδρύσουν µια οποιαδήποτε διάκριση α-
νάµεσα στην αστική δηµοκρατία και το φασισµό»48. 

«Οι στείροι αυτοί πολιτικοί, γενικά δεν έχουν ανάγκη από µια γέ-
φυρα µε τη µορφή των µεταβατικών διεκδικήσεων, αφού δεν είναι 
καθόλου διατεθειµένοι να περάσουν στην απέναντι όχθη. Αλλά χα-
ζεύουν στο ίδιο πάντα µέρος, ικανοποιηµένοι µε την επανάληψη 
των ίδιων ισχνών αφαιρέσεων. Τα πολιτικά γεγονότα είναι γι' αυ-
τούς µια ευκαιρία για σχόλια, αλλά όχι για δράση. Καθώς οι σεχτα-
ριστές, όπως γενικά κάθε είδους κοµφουζιονιστές και θαυµατοποι-
οί, τρώνε σε κάθε τους βήµα κατακεφαλιές από µέρους της πραγ-
µατικότητας, ζούνε σε µια κατάσταση διαρκούς απόγνωσης, κατη-
γορώντας ασταµάτητα το «καθεστώς» και τις «µέθοδες», βουτηγ-
µένοι µόνιµα µέχρι το λαιµό στις µικροµηχανορραφίες. Στους δι-
κούς τους κύκλους επιβάλλουν συνήθως ένα καθεστώς δεσποτι-
σµού. Η πολιτική κατάπτωση του σεχταρισµού χρησιµεύει στο να 
συµπληρώνει, σαν σκιά, την κατάπτωση του οππορτουνισµού χωρίς 
να ανοίγει επαναστατικές προοπτικές. Στην πολιτική πράξη, οι σε-
χταριστές ενώνονται µε τους οπορτουνιστές, ιδιαίτερα µε τους κε-
ντριστές, κάθε στιγµή στην πάλη ενάντια στο µαρξισµό. 

» Οι περισσότερες σεχταριστικές οµάδες και κλίκες που συµπτωµα-
τικά 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 επιτυ-
χίας. 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 τµη-
µάτων. 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 δη-
µοσιογραφικό γραφείο, ή για τους ηγέτες των συζητητικών κλαµπ, 
αλλά για την επαναστατική δράση εκατοµµυρίων ανθρώπων. Το 
ξεκαθάρισµα των γραµµών της Τέταρτης ∆ιεθνούς από το σεχταρι-
σµό και τους αγιάτρευτους σεχταριστές, είναι ο πιο σηµαντικός ό-
ρος για επαναστατικές επιτυχίες».49 

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

                                                 
48 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
49 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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«Η πολιτική κατάπτωση του σεχταρισµού χρησιµεύει στο να συ-
µπληρώνει, σαν σκιά, την κατάπτωση του οππορτουνισµού χωρίς 
να ανοίγει επαναστατικές προοπτικές. Στην πολιτική πράξη, οι σε-
χταριστές ενώνονται µε τους οπορτουνιστές, ιδιαίτερα µε τους κε-
ντριστές, 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 σεχτα-
ρισµού που συχνά διεκδικεί για τον εαυτό του τα «ιερά και τα όσια» του επα-
ναστατικού 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 παρέµ-
βει στα γεγονότα. Και ο τρόπος είναι ένας και µοναδικός : Να βρει τον δρόµο 
προς τις µάζες µέσα από τα συνδικάτα και τις υπάρχουσες πολιτικές οργανώ-
σεις της εργατικής τάξης.  

∆εν υποστηρίζουµε ότι αυτό πρέπει να γίνει άκριτα, ούτε ότι αποτελεί πανά-
κεια και γενική συνταγή. Αλλά όπως τονίσαµε, «οι εργάτες πρέπει να σπάσουν 
τους δεσµούς τους µε όλα τα παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας µε 
στόχο να ενωθούν µε τους αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εξου-
σία». 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 δεύ-
τερη συζήτηση.  

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

«Σκέφτοµαι πως στην αρχή, οι εργάτες θα υιοθετήσουν αυτή τη δι-
εκδίκηση για την κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργα-
σίας. Αλλά, στην ουσία, τι σηµαίνει αυτή η διεκδίκηση; Στην πραγ-
µατικότητα, είναι η περιγραφή του συστήµατος οργάνωσης της 
δουλειάς µέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία. Είναι ο συνολικός αριθ-
µός των ωρών εργασίας που χρειάζονται, διαιρεµένος µε το συνολι-
κό 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 πρόγραµ-
µα, αλλά στην πιο απλή του µορφή, την πιο κοντινή στις µάζες».50 

                                                 
50 «Συζήτηση µε τον Τρότσκι (Κρουξ) πάνω στο Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 
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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 δη-
µιουργεί συνθήκες µιας αφηρηµένης προσέγγισης στα προβλήµατα 
του εργατικού κινήµατος. Όποιος είναι ανίκανος να ξεπεράσει έ-
γκαιρα 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 συγκε-
ντρωθεί αποφασιστικά γύρω από το βήµα του. Τότε θα εκπληρώνο-
νταν η αποστολή του».51 

 
Αυτή η ανάλυση του Τρότσκι για τον σεχταρισµό είναι πραγµατικά αντικειµε-
νική και επίκαιρη, εφόσον αφορά τις περισσότερες οργανώσεις της αριστε-
ράς. 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 σεχταρι-
στικό 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, δη-
λαδή 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’ επα-
φή µε την πράξη. Τότε πολλά από τα συνθήµατα ή τις θέσεις µπορεί να συνα-
ντούν αντίσταση, να µην γίνονται αποδεκτά. Τότε, σωστά κατά τα άλλα προ-
γραµµατικά 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, χω-
ρίς να υποτιµάµε κανένα επίπεδο. 
 

                                                 
51 Λ. Τρότσκι, «Σεχταρισµός, κεντρισµός και η 4η ∆ιεθνής», 22/10/1935. 
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«Αλλά οι µαρξιστές που δεν είναι ακόµη αρκετά ισχυροί για να δη-
µιουργήσουν το δικό τους κόµµα, έχουν τις δικές τους µεθόδους για 
τον αγώνα ενάντια στους κινδύνους της ρεφορµιστικής αιχµαλωσί-
ας: Ένα πεντακάθαρο πρόγραµµα, συνεχείς φραξιονιστικούς δε-
σµούς, διεθνή κριτική, κλπ. Η δραστηριότητα µιας επαναστατικής 
πτέρυγας σε ένα ρεφορµιστικό κόµµα µπορεί να κριθεί σωστά µόνο 
µε την εκτίµηση της δυναµικής της ανάπτυξης».52 

 
Χρειάζεται, λοιπόν, ένας απολογισµός της δραστηριότητας από την πολιτική 
της σύµπραξης. Ένα θεµελιώδες ερώτηµα είναι το εξής: Εφόσον τελικά ο Τρό-
τσκι 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 σύ-
µπραξη 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 συµµε-
τοχή στο εργατικό κίνηµα», έχοντας ωστόσο τις αρχές του Μεταβατικού Προ-
γράµµατος σαν οδηγό για πραχτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εµπόδισε αντικει-
µενικά την προπαγάνδα των θέσεων και των ταχτικών των συνιστωσών του κι’ 
εποµένως αποτέλεσε στη βάση αυτή µια πολύτιµη εµπειρία. Αλλά από την ε-
µπειρία αυτή χρειαζόµαστε έναν κριτικό απολογισµό και προτάσεις ώστε η 
συµµετοχή στο µαζικό κίνηµα να γίνει πιο αποτελεσµατική και πιο ενεργητι-
κή. Πάνω απ’ όλα σε κάθε παρέµβαση της επαναστατικής οργάνωσης το ζή-
τηµα 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 απέ-
ναντι στο αστικό σύστηµα. Αν αυτό δεν γίνει από το ΚΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ στη 
σηµερινή εκρηκτική συγκυρία, τότε τα κόµµατα αυτά θα είναι οριστικά χαµέ-
να 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 Επι-

                                                 
52  Όπ.π. 
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τροπές να είναι λίγες ή να µη λειτουργήσουν πολύ καλά σε πρώτη φάση αλλά 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι διανύουµε την πρώτη περίοδο µιας µακρό-
χρονης 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 αποµονω-
θεί. 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; Σύµφω-
να 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 συµφέ-
ροντα των εργαζοµένων είναι να µπει χέρι στα κέρδη και στον 
πλούτο που έχουν συσσωρεύσει οι καπιταλιστές, σε όποιο νόµισµα 
κι αν αυτά εκφράζονται».53 

Το γεγονός ότι δεν µας ενδιαφέρει αν τα κέρδη και οι µισθοί εκφράζονται στο 
ένα ή το άλλο νόµισµα είναι γεγονός. Αλλά από την άποψη του µεταβατικού 
προγράµµατος και της εκπαίδευσης της εργατικής τάξης αυτό δεν είναι πια 
ένα λογιστικό ζήτηµα αλλά ένα πραγµατικό πρόβληµα που ζητά απάντηση και 
λύση. ∆εν µπορούµε ν’ αδιαφορούµε για το πρόβληµα και να κάνουµε πως δεν 
υπάρχει. Για παράδειγµα, η έξοδος από την ευρωζώνη θα έδινε σε µια κυβέρ-
νηση των εργαζοµένων τη δυνατότητα ν’ ασκήσει νοµισµατική πολιτική συµ-
βατή 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 εν-
στάσεις 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 τραπεζί-
τες και στους άλλους καπιταλιστές».54 

                                                 
53 Μ. Γκορίτσα, «Εργατική απάντηση απέναντι στην κρίση», ∆ιεθνιστική Εργατική Αριστερά 
27/9/2010. 
54 Όπ.π. 
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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 παρα-
κάτω 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 οι-
κονοµικά ασθενέστερων (π.χ. τα δάνεια πρώτης κατοικίας, τα κα-
ταναλωτικά 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».55 

Γενικά κι’ αφηρηµένα οι επενδύσεις στην «πραγµατική οικονοµία» δεν ση-
µαίνουν τίποτα. Ούτε είναι λιγότερο «πραγµατική» η οικονοµία των χρηµα-
ταγορών. Ίσα – ίσα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της αναπαραγωγής του κε-
φαλαίου στον καπιταλισµό. ∆εν υπάρχει «πραγµατική οικονοµία» χωρίς πρώ-
τα η πραγµατική εξουσία να περάσει στα χέρια µιας κυβέρνησης των εργαζο-
µένων. 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 εντε-
λώς αναµενόµενο για κάθε κρίση. Αντί να καλλιεργήσουµε την αυταπάτη ότι 
το ελληνικό κεφάλαιο είναι αποκλειστικά χρηµατιστικό, ότι «εξάγονται κεφά-
λαια και εισάγονται κέρδη», πρέπει να σταθούµε στον ρόλο που παίζει στην 
παραγωγή, και ο ρόλος αυτός είναι τεράστιος. Τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι 
της κρίσης στις ΗΠΑ προηγήθηκε η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους το 
οποίο ωστόσο ανακάµπτει προς τα µέσα του 2010 ενώ αντίθετα δεν έχουµε 
παρόµοια ανάκαµψη στην Ελλάδα. 

Επίσης, για «να πάψει άµεσα ο στόχος του τραπεζικού συστήµατος να είναι η 
κερδοφορία» πρέπει η κερδοφορία να πάψει να είναι ο στόχος του συστήµα-
τος γενικά και ο µόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι µια κυβέρνηση των ερ-
γαζοµένων. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι χάνει τη λειτουργική του αξία το σύν-
θηµα της κρατικοποίησης των τραπεζών χωρίς αποζηµίωση και της υπαγωγής 
τους κάτω από µια κεντρική τραπεζική αρχή µ’ εργατικό έλεγχο. Αυτά τα µε-
ταβατικά 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.  

                                                 
55 Όπ.π. 
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III. O ρεφορµισµός του ΚΚΕ 

Υπάρχει σήµερα η κινητή κλίµακα των ωρών ερ-
γασίας σαν διεκδίκηση από τις οργανώσεις της αριστεράς; ∆εν υπάρχει παρό-
λο που είναι ο µοναδικός τρόπος για να συνδεθεί το εργατικό κίνηµα µε το κί-
νηµα 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 επαναστατι-
κή 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 επι-
τευχθεί η ταξική ενότητα της εργατικής τάξης και ν’ αποκτήσουν µια νέα α-
κτινοβολία 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 εργα-
τικής τάξης, τους εργαζόµενους και τους άνεργους. Κι αυτό ακρι-
βώς κάνει η κινητή κλίµακα των µισθών και των ωρών εργασίας».56 

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 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 ταξι-
κής ενότητας. Με το ΠΑΜΕ έχει πραγµατοποιήσει το άκρον άωτον του σε-
χταρισµού, την αποχή από τα ρεφορµιστικά συνδικάτα. Το ΚΚΕ δεν ενδιαφέ-
ρεται καθόλου για ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων µε σκοπό µια κυβέρνηση των 
εργαζοµένων αλλά ενδιαφέρεται πολύ για την εκλογική του ενίσχυση, τη συ-
µπαράταξη µε το αστικό σύστηµα στις κρίσιµες στιγµές. Ακολουθεί το παρά-
δειγµα του ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Σε τι διαφέρει το ΑΚΕΛ και το ΚΚΕ απ’ οποιο-
δήποτε σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα; Μόνο σ’ ένα πράγµα. Ότι το σοσιαλδηµο-
κρατικό κόµµα θα είχε τουλάχιστον περισσότερη φαντασία και λιγότερη βα-
ρεµάρα στον πολιτικό του λόγο.  

                                                 
56 Όπ.π. 
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Το ΚΚΕ κρατά χειροπόδαρα δεµένους δεκάδες χιλιάδες ειλικρινείς αγωνιστές 
που φαντάζονται ότι το κόµµα αυτό είναι το κόµµα της σοσιαλιστικής επανά-
στασης και ότι σκοπός του είναι µια κυβέρνηση των εργαζοµένων. ∆είτε, ω-
στόσο, το πρόγραµµα του «αντιιµπεριαλιστικού αντιµονοπωλιακού δηµοκρα-
τικού µετώπου» (ΑΑ∆Μ). Τι είναι το ΑΑ∆Μ; Μια «δηµοκρατική» και «προο-
δευτική» 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 εργατι-
κής 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 ε-
ξέγερση 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 γελοιοποι-
είται και να χλευάζεται στο αστικό κοινοβούλιο για τον ξύλινο πολιτικό λόγο 
και τις ανοησίες περί πλουτοκρατίας και λαού που έχει ξεθάψει από τα σε-
ντούκια 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 (ό-
πως το ΑΑ∆Μ) ούτε από την πολιτική των συµβιβασµών µε την αστική τάξη. 
Σ’ αυτό βοηθά η έλλειψη της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, η ανυπαρξίας θε-
ωρητικής 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 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, 
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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».57 

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 συσχε-
τισµό δύναµης που διαµορφώνεται στη µια ή στην άλλη ιστορική 
στιγµή, αλλά από την ιστορική απαίτηση επίλυσης της βασικής α-
ντίθεσης ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, την κατάργηση 
της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, την κατάργηση των 
τάξεων».58

 

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 παρό-
µοια µέτρα στα πλαίσια του αστικού συστήµατος, να τι προτείνει: 

«Για να µειωθεί η ανεργία, να γίνουν δηµόσιες επενδύσεις µε ανα-
προσανατολισµό του ∆' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να γί-
νουν κοινωνικά δηµόσια έργα».59 

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 ανερ-
γία είναι δοµικό χαρακτηριστικό του συστήµατος και ότι σκοπός των κοµµου-
νιστών δεν είναι να «συµβουλέψουν» την αστική τάξη πώς να ξεπεράσει την 
κρίση και να τα πάει καλύτερα µε την ανεργία. Η αρχή του επαναστατικού 
µαρξισµού είναι ότι τα αιτήµατά µας πρέπει να εκπαιδεύουν, να ενώνουν και 
να οργανώνουν την εργατική τάξη, κι’ αυτό στο 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 βεβαί-
ως τα κόµµατα πρέπει να έχουµε τοποθέτηση απέναντι στην κρίση 
και πρόταση διεξόδου. Για µας η πρόταση διεξόδου είναι η ανά-

                                                 
57 Οµιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή, Ριζοσπάστης 13/2/2009. 
58 Οµιλία του Γιώργου Μαρίνου, µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στη 12η ∆ιεθνή Συνάντηση Κοµ-
µουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων στη Νότια Αφρική, Ριζοσπάστης 5/12/2010. 
59 Όπ.π. 
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καµψη του κινήµατος, γιατί έτσι όπως είναι σήµερα το λαϊκό κίνηµα 
δεν µπορεί να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα. Βεβαίως, δεν µπορού-
µε να µείνουµε µόνο στο κοινωνικό πεδίο. Αυτό πρέπει να εκφρα-
στεί µε καταδίκη στις εκλογές, καταρχήν των δύο κοµµάτων που 
κυβέρνησαν».60 

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

«Οι άλλοι δε θέλουν να φτάσουν, είναι µέσα στο καπιταλιστικό σύ-
στηµα, µέσα στο αστικό πολιτικό σύστηµα, θέλουν να το διασώ-
σουν. Εσύ θες κάπου να φτάσεις. Εµείς λέµε καθαρά: Στο σοσιαλι-
σµό. Στο σοσιαλισµό, που, όµως, έχει διδαχθεί ή, εµείς που παλεύ-
ουµε, έχουµε διδαχθεί και από τα λάθη που έγιναν και τα οποία ο-
δήγησαν στην καπιταλιστική παλινόρθωση. ∆ε συµφωνεί κά-
ποιος µε το σοσιαλισµό; Ωραία, µπορούµε να συµφωνή-
σουµε σε µια άλλη κοινωνία - γιατί δεν µπορούµε να περιοριζό-
µαστε εντός των τειχών πάλι - που πρέπει να έχει ορισµένα βασικά 
χαρακτηριστικά, αυτό που λέµε λαϊκή εξουσία - λαϊκή οικονο-
µία 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».61 

 

Αυτή είναι η λογική που οδηγεί µαθηµατικά στους συµβιβασµούς, τη λεγόµε-
νη «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 εί-
ναι η εξής: Θα φτιάξουµε αυτή τη λαϊκή πλειοψηφία, την ενωµένη, 
την αδιαίρετη µέσα στην εργατική τάξη και µε τα άλλα λαϊκά στρώ-
µατα. Λαϊκή πλειοψηφία, που παλεύει να δηµιουργήσει τριγµούς 
στο αστικό πολιτικό σύστηµα, να αλλάξει συσχετισµούς, 
που σηµαίνει κάθε µέρα, εκλογές στον φοιτητικό σύλλογο, ε-
κλογές 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 τά-
ξη».62 

                                                 
60 Όπ.π. 
61 Οµιλία Παπαρήγα σε εκδήλωση της Σπουδάζουσας Θες/νίκης της ΚΝΕ, Ριζοσπάστης 13/5/2010. 
62 Όπ.π. 
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Να ο τρόπος, λοιπόν, που αλλάζει ο συσχετισµός των ταξικών δυνάµεων : Κά-
θε 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».63 

 

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 αλ-
λά και πολιτικά επικίνδυνο. Είναι σαν να λέµε στους εργαζόµενους, ότι οι α-
στικές 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 κα-
µιά σχέση µε τον µαρξισµό.  

 

«Αντίθετα η οµάδα της αστικής τάξης που κυβερνούσε και νοµοθε-
τούσε µε τα κοινοβούλια, είχε άµεσο συµφέρον από την κατα-
χρέωση 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 ευ-
καιρία 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 κεφά-
λαια του σε κρατικά οµόλογα και που στα µυστικά τους ήταν µπα-
σµένες η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Βουλής».64 

 

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» α-
στικής τάξης που κυβερνά, νοµοθετεί και ζει παρασιτικά. Ούτε είναι άγνωστη 
στον Μαρξ η ιδέα ότι το χρέος βρίσκεται στην καρδιά της συσσώρευσης και 
έτσι των ίδιων των κρίσεων: 

                                                 
63 Ριζοσπάστης 13/2/2009. 
64 Κ. Μαρξ, «Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία». 
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 «Το δηµόσιο χρέος γίνεται ένας από 
τους πιο δραστικούς µοχλούς της πρωταρχικής συσσώρευσης. Σαν 
µε µαγικό ραβδί προικίζει το µη παραγωγικό χρήµα µε παραγωγική 
δύναµη και το µετατρέπει έτσι σε κεφάλαιο, χωρίς νάναι υποχρεω-
µένο να εκτεθεί στους κόπους και στους κινδύνους που είναι αχώρι-
στοι από τη βιοµηχανική µα ακόµα κι από την τοκογλυφική τοπο-
θέτηση. Οι πιστωτές του δηµοσίου στην πραγµατικότητα δεν δίνουν 
τίποτα, γιατί το ποσό που δανείζουν µετατρέπεται σε κρατικά ευκο-
λοµεταβιβάσιµα χρεώγραφα, που στα χέρια τους εξακολουθούν να 
λειτουργούν, όπως θα λειτουργούσαν αν ήταν ισόποσο µετρητό 
χρήµα. Άσχετα όµως και από την τάξη των αργόσχολων εισοδηµα-
τιών που δηµιουργείται µ’ αυτό τον τρόπο και τον αυτοσχέδιο πλού-
το των χρηµατιστών που παίζουν το ρόλο του µεσίτη ανάµεσα στην 
κυβέρνηση και το έθνος –καθώς και των φοροενοικιαστών, των ε-
µπόρων, 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 ει-
δών, την επικαταλλαγή, µε δυο λόγια: το παιχνίδι στο χρηµατιστή-
ριο και τη σύγχρονη τραπεζοκρατία».65 

 

Αν δεν καταδικάσουµε ακριβώς τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ για 
τα ελλείµµατα και το χρέος αλλά αντίθετα υιοθετήσουµε την άποψη ότι η κρί-
ση είναι γενικό φαινόµενο του καπιταλισµού κι’ αυτό είναι όλο, χωρίς να εξει-
δικεύσουµε 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 εκδη-
λώνονται µε ειδικό τρόπο, η δε αστική τάξη δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια 
αλλά λειτουργεί µέσα από χρηµατιστήρια, αγορές οµολόγων των κυβερνήσε-
ων, 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 εργα-
τικά 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 
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όλα αυτά τα 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 «α-
ποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», είναι υπέρ του αποµο-
νωτισµού, 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 ε-
ξουσία. Ας πιάσω όµως, τις λέξεις αυτοδυναµία, αυτάρκεια. Γιατί 
δηλαδή αυτό είναι αποµονωτισµός και γιατί αυτό εµποδίζει και βά-
ζει φραγµό στη διεθνή συνεργασία; Βεβαίως δηµιουργεί δυσκολίες 
στα διεθνή µονοπώλια, στα διακρατικά µονοπώλια και στις ιµπερι-
αλιστικές δυνάµεις που θέλουν να ελέγχουν την αγορά για οικονο-
µικούς 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 άλ-
λη άποψη».66 

 

∆εν έχει σηµασία αν «έχουµε άλλη άποψη» ή όχι, σηµασία έχει ότι αυτή η πο-
λιτική 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 οι-
κοδόµηση 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 οι-
κονοµικά εξαρτηµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν διαφωνούν ότι χρειά-
ζεται ένα πολιτικό πρόγραµµα σε «σύγκρουση µε τα µονοπώλια και µε τον ι-
µπεριαλισµό», αλλά δεν παραγνωρίζουν επίσης ότι ο σοσιαλισµός δεν µπορεί 
να οικοδοµηθεί σε µια µόνο χώρα. Μπορούν να τεθούν οι βάσεις του, που εί-
ναι η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής, ο εργατικός έλεγ-
χος, ο σχεδιασµός και τα πολιτικά µέτρα της Παρισινής Κοµµούνας (άµεση 
εκλογή των αντιπροσώπων, ανακλητότητα, παραµονή στο αξίωµα για ορισµέ-
νο χρονικό διάστηµα, αµοιβή σύµφωνα µε τον µέσο εργατικό µισθό κλπ). αλ-
λά ο ίδιος ο σοσιαλισµός σε µια µικρή χώρα δεν µπορεί να χτιστεί χωρίς να 
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εκφυλιστεί, χωρίς να οδηγήσει στη γραφειοκρατικοποίηση, την παρακµή και 
την παλινόρθωση αν δεν προχωρήσει η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια επανά-
σταση. Γι’ αυτό ο Μαρξ έλεγε ότι η επανάσταση αναγκαστικά ξεκινά από τα 
εθνικά πλαίσια αλλά ολοκληρώνεται µόνο στο παγκόσµιο επίπεδο ή τουλάχι-
στον στο επίπεδο των κυριότερων µητροπολιτικών κέντρων του καπιταλι-
σµού. 

 

Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν διαφωνούν ότι χρειάζεται ο έλεγχος του εξωτε-
ρικού εµπορίου αλλά δεν έχουν αυταπάτες ότι µπορούν να χτίσουν έναν σοσι-
αλιστικό παράδεισο στην ΝΑ Ευρώπη, ή στ’ ανοιχτά των ΗΠΑ όπως ο Κά-
στρο. Μπορούν να γίνουν πολλά στην κατεύθυνση της οικοδόµησης ενός ερ-
γατικού 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, πρέ-
πει 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 γευ-
θούν 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 ά-
νεργοι, 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.»67 

Με µια τέτοια λογική έχεις παραδώσει τα όπλα πριν καν ξεκινήσεις τη µάχη 
και αναπτύσσεις µια αδικαιολόγητη ηττοπάθεια. Αν δεν υπάρχουν ήδη «χει-
ροπιαστές 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 µακρό-
χρονη περίοδο ηττών και την κατάρρευση των σταλινικών γραφειοκρατιών 
στην ανατολική Ευρώπη. Στην πολιτική δεν υπάρχουν «εξεγερσιακά αποθέ-
µατα» αν δεν ξέρεις να χειρισθείς σωστά τις προγραµµατικές θέσεις, τους 
τρόπους πάλης και τις µεταβατικές διεκδικήσεις. 
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Όπως είπε ο Τζο Χίγκινς σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ (14/5/2010): 

«Πρέπει να σπάσουµε τη δικτατορία των αγορών, να επανεθνικο-
ποιήσουµε το τραπεζικό σύστηµα κάτω από τον έλεγχο των εργαζο-
µένων και της κοινωνίας, έτσι µπορούµε να κατευθύνουµε παραγω-
γικές επενδύσεις για το καλό της κοινωνίας, έτσι µπορούµε να εξα-
σφαλίσουµε τις συντάξεις, µπορούµε να φτιάξουµε κοινωνικές υπη-
ρεσίες και να επαναφέρουµε χιλιάδες εργαζόµενους που έχουν χά-
σει 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 αλληλένδε-
τα. 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 περιφερεια-
κές χώρες εµφάνισαν συστηµατικά ελλείµµατα τρεχουσών συναλ-
λαγών. Το 2008 η Ελλάδα σηµείωσε γιγαντιαίο έλλειµµα της τάξης 
του 15% του ΑΕΠ, αλλά και η Ισπανία και η Πορτογαλία κυµάνθη-
καν γύρω στο 10%. Τα ελλείµµατα προήλθαν από την υποχώρηση 
της ανταγωνιστικότητας, σε σχέση κυρίως µε τη Γερµανία, που εµ-
φάνισε αντίστοιχα πλεονάσµατα. Ο ανταγωνιστικός θρίαµβος του 
γερµανικού κεφαλαίου βασίστηκε στο πάγωµα των γερµανικών µι-
σθών. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ από τη φύση της επιφέρει τροµα-
κτικές πιέσεις στη µισθωτή εργασία σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το 
γερµανικό κεφάλαιο αποδείχτηκε ικανότερο των άλλων στο επω-
φελές αυτό έργο. Απόκτησε έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, που 
δεν µπορούσαν οι περιφερειακές χώρες να αντισταθµίσουν µέσω 
υποτίµησης, δεδοµένης της ΟΝΕ.».68 

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 εµφά-
νισαν συστηµατικά ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών». Ενώ πριν είχαν τε-
ράστια πλεονάσµατα; Βεβαίως αυξήθηκαν τα ελλείµµατά τους λόγω του ευρώ 
αλλά ποτέ δεν είχαν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα –τέτοιος ήταν ο ευρω-
παϊκός 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 επι-
δόσεις της Ελληνικής οικονοµίας. «Το γερµανικό κεφάλαιο αποδείχτηκε ικα-
νότερο των άλλων στο επωφελές αυτό έργο». Γιατί όµως αποδείχτηκε τέτοιο; 
Γιατί είναι πιο παραγωγικό. Αυτό δεν το λέει ο κ. Λαπαβίτσας, που προτείνει 
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παραγραφή του χρέους και έξοδο απ’ το ευρώ: Τα µέτρα του είναι σωστά, αλ-
λά 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. Λα-
παβίτσας συµπληρώνει:  

«Παραγραφή εντός της ΟΝΕ, αν γίνει, θα συµβεί υπό την αιγίδα 
των τραπεζών, εξουδετερώνοντας το ισχυρότερο όπλο της Ελλάδας. 
Στην καλύτερη περίπτωση θα σηµάνει ένα ελαφρό 'κούρεµα', µε ε-
πιµήκυνση 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 δι-
αιωνίσουν το ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του κέντρου. Το πρό-
βληµα του χρέους θα επανεµφανιστεί σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα». 

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

 «Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος, η υποτίµη-
ση θα δηµιουργήσει πεδίο κερδοσκοπίας για τους κάτοχους του ευ-
ρώ. Θα χρειαστούν, λοιπόν, άµεσος έλεγχος των κεφαλαιακών ροών 
και συνεχής παρέµβαση στην αγορά συναλλάγµατος για να ελεγ-
χθεί η κίνηση της ισοτιµίας και να µην αφεθεί στην τύχη της. Η υ-
ποτίµηση θα φέρει επίσης πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες θα πρέ-
πει 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 ει-
σοδήµατος και του πλούτου. Η υποτίµηση, όµως, θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής, θα τονώσει τις εξα-
γωγές 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 ιστορικότε-
ρες 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 ερ-
γαζόµενοι και να µην θέλουν ούτε να το ξέρουν. Είναι µαταιοπονία και ανοη-
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σία, 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 αρι-
στεράς ούτε µια «ριζοσπαστική κοινωνική τοµή» αλλά µια ξεκάθαρη 
ανοησία που βασίζεται στα κεϋνσιανά οικονοµικά των εγχειριδίων 
των πρωτοετών φοιτητών.  

Από τη σκοπιά του µαρξισµού το 
ζητούµενο είναι µια κυβέρνηση των εργαζοµένων αλλά και η εξειδίκευση των 
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 εµπορί-
ου και του χρήµατος, µια τέτοια κυβέρνηση δεν θα έχει τους τρόπους να πάρει 
κανένα αναπτυξιακό µέτρο και κανένα µέτρο παραπέρα οικοδόµησης της ερ-
γατικής εξουσίας. Αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση που θέλουν οι ρεφορµι-
στές. Οι ρεφορµιστές θέλουν την απάντηση σ’ ένα διαφορετικό ερώ-
τηµα: 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 ερ-
γατική τάξη στην κατεύθυνση των άµεσων καθηκόντων που είναι η οικοδόµη-
ση του κινήµατος και του κόµµατος, και β) τα µεταβατικά προγραµµατικά αι-
τήµατα 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 κατεύ-
θυνση 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 αν-
θρώπων, ακόµα και µε όσα τα αστικά κόµµατα λένε για κοινωνική δικαιοσύνη 
και βοηθούν να αποκαλύπτεται η προπαγάνδα τύπου και αστικών κοµµάτων 
ως υποκριτική».69 Φυσικά οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν κινούνται έξω από το 
πλαίσιο του συστήµατος και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ρεφορµιστικές, 

                                                 
69 Θ. Παρασκευόπουλου, «Έχει η Αριστερά πρόταση;», Εποχή 5/12/2010. 
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πχ µεγαλύτερη φορολογία στο κεφάλαιο, πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 
κ.ά. 
 

«Και όλες µαζί αυτές οι προτάσεις αποτελούν ένα συνεκτικό πρό-
γραµµα 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 πολιτικής όµως έχει για προ-
ϋπόθεση να αποδειχτεί ότι η προηγούµενη πολιτική δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί. Όχι απλώς ότι δεν µπορεί να πετύχει τους προβαλλό-
µενους στόχους, γιατί αυτοί οι στόχοι συχνά είναι ψευδείς – π.χ. οι 
αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στις αµοιβές του ιδιωτικού το-
µέα, όπως και η µείωση της φορολογίας των κερδών δεν έχουν σχέ-
ση 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 κυ-
βερνώντες 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».70 

 

Αλλά εδώ η πραγµατικότητα αντιστρέφεται. 
Αντί να διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα διεκδικήσεων µε στόχο «να απορρίπτε-
ται η κυβερνητική πολιτική από τον κόσµο τόσο κατηγορηµατικά και µε τέ-
τοια 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 κα-
νείς 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 ερ-
γατική 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 πρό-
γραµµα, τότε δεν πρόκειται να υπάρξει και το κίνηµα εκείνο που θα 
οδηγεί στη συνολική αµφισβήτηση του συστήµατος. Μπορεί να υπάρ-

                                                 
70 Όπ.π. 
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ξει ένα µετωπικό κίνηµα αµφισβήτησης του Μνηµονίου, αλλά αυτό δεν θα εί-
ναι 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 ταξι-
κή δύναµη αποφασιστικού νικηφόρου αγώνα, ένα άλλο κέντρο α-
γώνα 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 κυρίαρχης πολιτικής. […] Ο δια-
χωρισµός 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 ε-
πιτέλους να µετακινηθούν σε µια κατεύθυνση ανατρεπτικής κοινής 
δράσης µέσα στο µαζικό κίνηµα, που θα µπορούσε να συµβάλει στη 
δηµιουργία ενός εργατικού αντίπαλου δέους. Η Αυτόνοµη Παρέµ-
βαση του ΣΥΝ πρέπει όχι µόνο να αποχωρήσει από το προεδρείο 
της ΓΣΕΕ (επιτέλους!), αλλά και να αποδεσµευτεί από το σχεδια-
σµό, τη γραφειοκρατική αντίληψη και τη διαχειριστική πολιτική 
λογική στα όρια του ευρωµονόδροµου».71

 

Φυσικά, η µετατροπή του εργατικού κινήµατος σε µια «ταξική δύναµη απο-
φασιστικού νικηφόρου αγώνα» είναι ο στόχος των επαναστατών µαρξιστών. 
Αλλά ο νικηφόρος αγώνας απαιτεί ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα διεκδικήσε-
ων, θέσεων και πάλης. ∆εν συνδέεται ούτε µε την αποχώρηση από τη ΓΣΕΕ 
ούτε µε τα λόγια. Ασφαλώς πρέπει να υπάρξει µια ταξική πολιτική στο εργατι-
κό κίνηµα, και τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία λειτουργούν σωστά σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση, 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 µετα-
φέρει 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 βελ-
τίωση και παραπέρα επεξεργασία. ∆εν είναι όπως θεωρεί το ΚΚΕ: 

                                                 
71 Γ. Ελαφρού, «Ρεύµα νικηφόρου εργατικού αγώνα, σε ρήξη µε τη ΓΣΕΕ», Πριν 5/12/2010. 
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 «Το Πρόγραµµα ενός 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα κριθεί από το αν κάνει σωστή εκτί-
µηση του χαρακτήρα της επανάστασης µε βάση το χαρακτήρα της 
εποχής, δηλαδή της σοσιαλιστικής επανάστασης στην εποχή του 
ιµπεριαλισµού. Αν προσδιορίζει τον ταξικό χαρακτήρα της επανα-
στατικής εξουσίας, δηλαδή της δικτατορίας του προλεταριάτου και 
των καθηκόντων της, δηλαδή οικοδόµηση των νέων κοµµουνιστι-
κών - σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Αν αναλύει σωστά µε ε-
πιστηµονικά κριτήρια τον συσχετισµό των ταξικών δυνάµεων, τον 
καθορισµό της σχέσης αυτών των δυνάµεων µε την επικείµενη επα-
νάσταση 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 συγκέ-
ντρωση δυνάµεων, του δρόµου µέσα από τον οποίο µπορεί να δια-
µορφωθούν οι υποκειµενικές προϋποθέσεις για τη σοσιαλιστική ε-
πανάσταση».72 

 

Αυτά τα «κριτήρια» αν το πρόγραµµα είναι επιστηµονικό κλπ, είναι αντιµαρ-
ξιστικές 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 συγκέ-
ντρωση δυνάµεων» και «ποιες κοινωνικές δυνάµεις έχουν αντικειµενικό συµ-
φέρον από την ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής» αλλά τα 
αφήνει σαν ζητήµατα ανοιχτά σε οππορτουνιστικές συµµαχίες τότε δεν υπάρ-
χει καµιά ελπίδα η ηγεσία αυτού του κόµµατος ν’ αναγκαστεί έστω και την 
κρίσιµη στιγµή να στραφεί προς τ’ αριστερά. 

                                                 
72 90 χρόνια ΚΚΕ, Πρόλογος στην έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ «Προγραµµατικά Ντοκουµέντα», Ριζο-
σπάστης 16/11/2008. 
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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 κλεί-
στηκε 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 πά-
λης.  

 

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 αγώ-
νων σε πολιτικούς αγώνες, µε προοπτική την απεργιακή πάλη και τη γενική 
πολιτική απεργία διαρκείας. Η γενική απεργία ανοίγει τον δρόµο για την αµ-
φισβήτηση της εξουσίας της αστικής τάξης και την κυβέρνηση των εργαζοµέ-
νων. Στη  µακρόχρονη φάση αγώνων, οι επαναστάτες µαρξιστές πρέπει να 
χτίσουν την ενιαία τους οργάνωση, το επαναστατικό κόµµα, και να διατηρή-
σουν την πολιτική τους ανεξαρτησία χωρίς να σταµατήσουν να δουλεύουν ε-
νεργά πάνω στο καθήκον του ενιαίου µετώπου µε όλες τις οργανώσεις της α-
ριστεράς. 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, απα-
ντούµε 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 ε-
ξουσία αλλά οι ηγεσίες της. Αν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξουν γραµµή 
και δεν πάρουν θέση υπέρ της κυβέρνησης των εργαζοµένων, θα έχουν στιγ-
µατισθεί µε τον χειρότερο τρόπο στα µάτια της εργατικής τάξης. Προετοιµα-
ζόµενοι 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 λεί-
πουν. 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 ιστορι-
κά δοκιµασµένες λύσεις που έχει επεξεργασθεί και προσφέρει ο επαναστατι-
κός µαρξισµός.  

 

Το Ενιαίο Μέτωπο πρέπει να εξειδικευθεί παραπέρα. Μπορεί να συνίσταται 
στη δηµιουργία Επιτροπών των εργαζοµένων στους τόπους δουλειάς ή τις γει-
τονιές 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 
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να αποκλείει τη δουλειά στις οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτι-
κοποίηση της πάλης είναι σήµερα το πιο ζωτικό καθήκον του Ενιαίου Μετώ-
που. 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 ού-
τε 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 εργάτες και 
προπαντός από τους σοσιαλεπαναστάτες στρατιώτες, και τους τρά-
βηξαν πίσω τους».73 

Σ’ αυτό ακριβώς έγκειται η ιστορική συνεισφορά του κόµµατος των Μπολσε-
βίκων και του Λένιν ειδικά. Ο Λένιν είχε την αντίληψη και την συγκεκριµένη 
κατανόηση της αναγκαιότητας της εργατικής πρωτοπορίας, της οργάνωσής 

                                                 
73 Λ. Τρότσκι, «Για το ενιαίο µέτωπο», 1932. 
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της σε µια οργάνωση νέου τύπου στη βάση του δηµοκρατικού συγκεντρωτι-
σµού, 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 αυ-
θόρµητο ή την απαισιοδοξία, αν δίνουµε την έµφαση µόνο στον κινηµατισµό 
για χάρη του ίδιου, τότε δεν υπάρχει καµιά αντικειµενική δυνατότητα µια τέ-
τοια οργάνωση ν’ ανήκει στην πρωτοπορία κι’ αναγκαστικά θα ξεπερασθεί και 
θα περιθωριοποιηθεί από την εξέλιξη του κινήµατος ή τις µυλόπετρες του ρε-
φορµισµού. 

 «Πρέπει να προετοιµάζουµε τις εργα-
τικές µάζες για τους αγώνες που πρόκειται να ξεσπάσουν, µε αδιά-
κοπη, καθηµερινή, έντονη και πλατιά επαναστατική ζύµωση· πρέ-
πει 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 πρωτο-
πορίας, το θάρρος τους και η σταθερότητα τους δεν αρκούν. Ο α-
γώνας πρέπει να είναι προετοιµασµένος, οργανωµένος µε τρόπο 
που να φαίνεται στις εργαζόµενες µάζες σαν αγώνας για τα πιο ου-
σιαστικά 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 
…».74 

Με βάση αυτή την ανάλυση, ο αγώνας της πρωτοπορίας πρέπει να είναι «α-
γώνας 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 

                                                 
74 Λ.Τρότσκι, «Οµιλία στο ΙΙΙ Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς», 1922. 
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πολυτέλεια, αλλά άµεσο καθήκον. Κάθε άλλη σκέψη είναι σεχταρισµός. Μόνο 
πάνω σ’ αυτή τη βάση η επαναστατική µαρξιστική οργάνωση µπορεί να κερ-
δίσει σε µαζικότητα και επιρροή στο εργατικό κίνηµα, µακριά από µικροαστι-
κές 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, πολιτι-
κά όµως ανίσχυρου, ή το ρόλο ηγέτη της λαϊκής επανάστασης. Οι 
συνειδητοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης το νιώθουν αυτό θαυµά-
σια ... ∆εν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τη µείωση της σηµα-
σίας των συνεπών από άποψη αρχών συνθηµάτων τακτικής σε επο-
χή επανάστασης».75 

Σήµερα η εργατική τάξη µπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνοµα και να διεκδι-
κήσει 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 Μνη-
µονίου µε τη µέγιστη δυνατή ανοχή. Η Αργεντινή και η Γουατεµάλα µας δεί-
χνουν ότι είναι πολύ πιθανόν η εργατική τάξη να µην ξεσηκωθεί και να µην 
οργανωθεί µε στόχο την ανατροπή των αστικών κυβερνήσεων. Αλλά ο µονα-
δικός 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 δι-
εκδικήστε 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 εργατι-
κής εξουσίας, η πρωτοπορία πρέπει να βοηθήσει την εργατική τάξη µε συνθή-
µατα που απαντούν στα σηµερινά αδιέξοδα της κρίσης και ταυτόχρονα ανοί-
γουν µια µόνο δυνατότητα, την εργατική εξουσία. Όπως γράφει ο Λένιν : 

                                                 
75 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 επανα-
λαµβάνουν 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 ε-
νάντια στην αυταρχική κυβέρνηση και ενάντια στο σύνολο της κα-
πιταλιστικής 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 µελέ-
της 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 ιστο-
ρία δεν έχει κατορθώσει την δύναµη χωρίς να παράγει τους πολιτι-
κούς αρχηγούς της, τους σηµαντικούς εκπροσώπους της ικανούς να 
οργανώσουν ένα κίνηµα και να το οδηγήσουν».76 

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 γενι-
κεύεται σε µια περιοχή, δηµιουργούνται πιθανώς επιτροπές δράσης. Κερδίζε-
ται 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 

                                                 
76 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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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 στοι-
χεία θα κερδηθούν από το πιο αποφασιστικό και συγκροτηµένο κόµµα ή ορ-
γάνωση –αυτό είναι εντελώς φυσικό. ακόµα και σήµερα διερωτώνται αρκετοί 
γιατί πέτυχε ο Λένιν εκεί που απέτυχαν όλα τ’ άλλα κόµµατα κι’ επίσης τα πε-
ρισσότερα κόµµατα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στη µεταπολεµική περίοδο. Ο 
ίδιος ο Λένιν έδωσε την απάντηση το 1907: 

 «Και τώρα µπαίνει το ερώτηµα : ποιος 
πραγµατοποίησε, ποιος ενσάρκωσε στη ζωή τη µεγάλη αυτή συνο-
χή, στερεότητα και σταθερότητα του κόµµατος µας; Αυτό το έκανε 
η οργάνωση των εξ επαγγέλµατος επαναστατών που δηµιουργήθη-
κε κυρίως µε τη συµµετοχή της "Ίσκρα". Όποιος ξέρει καλά την ι-
στορία του κόµµατος µας, όποιος έζησε ο ίδιος την περίοδο ανοικο-
δόµησης του κόµµατος µας, του φτάνει να ρίξει µια µατιά στη σύν-
θεση 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 µεγα-
λύτερο ζήλο φρόντιζε για το κόµµα και ανάθρεψε το κόµµα. Βασι-
κός όρος γι' αυτή την επιτυχία ήταν βέβαια το γεγονός ότι η εργατι-
κή τάξη που ο ανθός της δηµιούργησε τη σοσιαλδηµοκρατία, ξεχω-
ρίζει 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, τυχοδιωκτι-
σµός, 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, ικα-
νότητα που υπάρχει αντικειµενικά στον ανώτατο βαθµό, πραγµα-
τοποιείται 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, 
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σαν κι αυτό που έχει δηµιουργηθεί σήµερα. Ο εξ επαγγέλµατος ε-
παναστάτης έκανε τη δουλειά του στην ιστορία του ρωσικού προλε-
ταριακού 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 εκεί-
νοι που στον καιρό τους µόνο στον αγώνα µπορούσαν να εξασφαλί-
σουν το σωστό ξεκίνηµα για την εκπλήρωση αυτών των καθηκό-
ντων, καµιά τέτοια µορφή δεν µπορεί να µειώσει τη σηµασία των 
κατακτήσεων που ήδη πραγµατοποιήθηκαν».77 

Για τον Λένιν, εποµένως, «η ικανότητα του 
προλεταριάτου να ενώνεται σε τάξη, ικανότητα που υπάρχει αντικειµε-
νικά 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 επα-
ναστατών», βασισµένη πάνω στον «παλιό, τον βασικό πυρήνα, που µε το 
µεγαλύτερο ζήλο φρόντιζε για το κόµµα και ανάθρεψε το κόµµα». Ο Λέ-
νιν 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 δηµοκρα-
τίας.  

Με την οικοδόµηση του κόµµατος, «ο εξ επαγγέλµατος επαναστάτης έ-
κανε τη δουλειά του στην ιστορία του ρωσικού προλεταριακού σοσιαλι-
σµού» και ολοκλήρωσε τον ιστορικό κύκλο των «επαναστατικών οµί-
λων» -ένας κύκλος στον οποίο βρίσκεται σήµερα η ελληνική επαναστα-
τική ή αντικαπιταλιστική αριστερά. Το άµεσο καθήκον της είναι να πε-
ράσει 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 επίπε-
δο της «Ίσκρα». Η ενότητα στο επίπεδο της «Ίσκρα» είναι κι’ αυτή ένα 
άµεσο καθήκον του κινήµατός µας στην κατεύθυνση προς την οικοδόµη-
ση του επαναστατικού κόµµατος ή την ανασύνταξη ορισµένων τουλάχι-
στον από τις ελληνικές δυνάµεις της επαναστατικής ή αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς, όπως πχ οι οργανώσεις της 4ης ∆ιεθνούς. 

Ο Λένιν αναφέρει µε νόηµα ότι: «[Η] µπροσούρα "Τι να κάνουµε;" υπο-
γραµµίζει πολλές φορές ότι η οργάνωση που υποστηρίζεται σ' αυτή τη 
µπροσούρα έχει νόηµα σε σχέση µε το γεγονός ότι υπάρχει µια "πραγµα-

                                                 
77 Β. Ι. Λένιν, «Μέσα σε δώδεκα χρόνια», πρόλογος. 
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τικά επαναστατική τάξη που ξεσηκώνεται αυθόρµητα στην πάλη"». Ξε-
κάθαρα αυτό αποκλείει τον µπλανκισµό που από καιρό έχει πάψει ν’ α-
ποτελεί πρόβληµα για τις εργατικές οργανώσεις. Αλλά απ’ την άλλη µε-
ριά µας δείχνει ότι µια οργάνωση σαν την «Ίσκρα» δεν µπορεί να υπάρ-
ξει, δεν έχει το έδαφος να υπάρξει σε συνθήκες γενικευµένης υποχώρη-
σης του κινήµατος. Φυσικά µπορεί να υπάρξει µέσα στα όρια του 
σεχταρισµού αλλά όχι µέσα στα λενινιστικά πλαίσια που απαι-
τούν τη µετεξέλιξη της  «Ίσκρα» σε µαζικό, επαναστατικό κόµ-
µα, που ασφαλώς συνεργάζεται στενά µε τα υπόλοιπα εργατικά κόµµα-
τα [καθώς και τ’ αστικά κόµµατα, ad hoc, δηλαδή µε «µια πρακτική συµ-
µαχία πάλης ενάντια στον Κορνίλοφ µε τους δεσµοφύλακές του –τους 
Κερένσκι, Τσερετέλι, Νταν κτλ» όπως έγραφε ο Τρότσκι].  

Η εποχή µας δεν είναι και 
δεν πρόκειται να είναι µια περίοδο νηνεµίας του εργατικού κινήµατος. Η 
κρίση του ευρωπαϊκού καπιταλισµού στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, µεθαύριο η 
Σλοβενία κ.ά.) µας δείχνουν ότι ο αδύναµος κρίκος του νότου της Ευρώ-
πης είναι η πιθανότερη πηγή όπου θα ξεσπάσουν απεργίες και εξεγέρ-
σεις. 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 ωστό-
σο ζητήµατα άλλης τάξης, δηλαδή του άµεσου προσδιορισµού του προ-
γράµµατος µιας κυβέρνησης των εργαζοµένων. ∆εν έχουµε αυταπάτες 
ότι αυτό το ενδεχόµενο έχει πιθανότητα µια στο δισεκατοµµύριο, αλλά 
το σύνθηµα είναι αυτονόητο για τις µάζες και πρέπει να τεθεί µε αποφα-
σιστικό τρόπο. 

Ταυτόχρονα οι ενοποιηµένοι όµιλοι πρέπει να δουλέψουν πάνω στα ζη-
τήµατα της ταχτικής, του µεταβατικού προγράµµατος, και της πάλης 
τους στα συνδικάτα, στο εργατικό κίνηµα και στα ρεφορµιστικά κόµµα-
τα. Το σωστό και συνεπές πρόγραµµα είναι αυτό που στο τέλος θα κερ-
δίσει, αν δεν ξεχνάµε ότι στα µάτια των µαζών τα στελέχη του επανα-
στατικού 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 βιβλί-
ων για να εξεταστούν τα κέρδη και οι ρεµούλες των καπιταλιστών, οι µι-
σθοί των στελεχών, όλες οι δαπάνες και τα έσοδα. 
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Στις επιχειρησιακές συµβάσεις, πάλι πρέπει ν’ ανοίξουν τα βιβλία µπρο-
στά στους εργαζόµενους και να εξηγήσουν οι καπιταλιστές µε ποιον τρό-
πο λογαριάζουν να γίνουν «ανταγωνιστικοί» και να πουλάνε 10% περισ-
σότερο αν περικόψουν τους µισθούς κατά 30%. Ας το εξηγήσουν αυτό µε 
δεδοµένα και στοιχεία µπροστά στους εργάτες. 

Απεργίες, καταλήψεις και 
σύνδεση µε το κίνηµα των ανέργων και του χτυπήµατος της µαύρης ερ-
γασίας όλων των µορφών είναι ένα άλλο θεµελιώδες στοιχείο της ανά-
πτυξης του κινήµατος. Απεργίες διαρκείας και καταλήψεις, Εργοστασια-
κές επιτροπές και επιτροπές στήριξης απ’ τον λαό της περιοχής είναι τα 
µέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζόµενοι για ν’ ανατρέψουν επι-
θετικές 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 ορ-
γάνωσης σ’ αλληλέγγυα σχέση µε όλες τις εργατικές οργανώσεις και τα 
εργατικά κόµµατα που πρέπει να πάρουν θέση και ν’ αναλάβουν συγκε-
κριµένες ευθύνες απέναντι σε µια τέτοια ταχτική. 



 84

 

3. KKE και η συνδια-
χείριση του συστήµα-

τος 
 
Όπως έγραφε ο Τρότσκι : 

«Τον περασµένο χρόνο υποστήκαµε δυο σκληρές ήττες στη Βουλ-
γαρία: αρχικά το ΚΚ Βουλγαρίας, στη βάση φαταλιστικών δογµατι-
κών αντιλήψεων, άφησε να περάσει µια εξαιρετικά ευνοϊκή στιγµή 
για επαναστατική δράση (το ξεσήκωµα των χωρικών µετά 
το πραξικόπηµα του Τσανκόφ, τον Ιούνη). Στη συνέχεια, πασχίζο-
ντας να επανορθώσει το λάθος του, ρίχτηκε στην εξέγερση του Σε-
πτέµβρη χωρίς να έχει προετοιµάσει τους αναγκαίους πολιτικούς 
και οργανωτικούς όρους. Η βουλγάρικη επανάσταση έπρεπε να εί-
ναι ο πρόλογος της γερµανικής επανάστασης. Όµως, ο ελεεινός αυ-
τός πρόλογος είχε, δυστυχώς, µια συνέχεια ακόµα πιο ελεεινή στην 
ίδια τη Γερµανία. Το δεύτερο εξάµηνο του περασµένου χρόνου, πα-
ρακολουθήσαµε σ’ αυτή τη χώρα µια κλασική επίδειξη του τρόπου 
µε τον οποίο µπορεί κανείς να αφήσει να περάσει µια εξαιρετική 
επαναστατική κατάσταση παγκόσµιας ιστορικής σηµασίας. Η 
βουλγάρικη και η γερµανική εµπειρία δεν έγινε, επίσης, το αντικεί-
µενο µιας αρκετά ολοκληρωµένης και συγκεκριµένης µελέτης. […] 
Χρειαζόµαστε µια ολοκληρωµένη εικόνα, µε όλα τα στοιχεία της ε-
ξέλιξης των γεγονότων του περασµένου χρόνου στη Γερµανία –µια 
εικόνα που να φωτίζει τις αιτίες της φοβερής αυτής ιστορικής ήτ-
τας».78 

Το ΚΚΕ εδώ και καιρό έχει αφήσει να φύγει από τα χέρια του η ευκαιρία να 
κινητοποιήσει την εργατική τάξη στη βάση συγκεκριµένων αιτηµάτων για το 
χρέος. Σωστά, µπορεί να πει κανείς, διαφωνεί µε την πρόταση αναδιαπραγ-
µάτευσης ή µερικής διαγραφής του χρέους του κ. Τσίπρα, αλλά απορρίπτει 
εξίσου και την πρόταση για έξοδο από το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
την παραγραφή του χρέους σαν ένα µεταβατικό αίτηµα προς µια κυβέρνηση 
των εργαζοµένων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, σε µια κρίσιµη στιγµή, αρνείται να ορ-
γανώσει την εργατική τάξη και να οδηγήσει τη βαθιά δυσαρέσκεια του λαού 
στη φυσική της κατάληξη, τη σύγκρουση µε το σύστηµα και την κυβέρνηση 

                                                 
78 Λ. Τρότσκι, «Τα Μαθήµατα του Οχτώβρη», κεφ. 1. 
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των εργαζοµένων. Για το ΚΚΕ, εδώ και καιρό η «ανυπακοή» και ο «ξεσηκω-
µός» δεν είναι παρά κούφια λόγια. 

Χωρίς µεταβατικά αιτήµατα και πάλης δεν µπορεί να οργανωθεί η πολιτική 
ενός εργατικού κόµµατος, δεν µπορεί να κινητοποιηθεί η εργατική τάξη και 
να πάρει πολιτικό χαρακτήρα η αντίδραση προς τα µέτρα που έχουν λάβει η 
κυβέρνηση, το ∆ΝΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Το ΚΚΕ θέλει µια αφηρηµένη σύγκρουση µε τα µονοπώλια αλλά δεν δίνει 
σ’ αυτή την αφηρηµένη σύγκρουση, που µπορεί να είναι ένα σωστό µεταβατι-
κό αίτηµα, έναν συγκεκριµένο χαρακτήρα. Αρνείται να πάρει θέση πάνω στο 
δηµόσιο χρέος, έχει συµβιβαστεί µε το ευρώ και εποµένως µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση παρά τα όσα λέει στα λόγια. Θεωρεί «ρεφορµιστικό» το αίτηµα για 
την κατάργηση του χρέους και την έξοδο απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
ευρωζώνη και λέει πως µας ενδιαφέρει µόνον η πάλη ενάντια στα µονοπώλια 
και το κυρίαρχο είναι ποια τάξη κατέχει την εξουσία. Σωστά, αλλά µε τη δια-
φορά πως σήµερα την εξουσία την κατέχει η αστική κι’ όχι η εργατική τάξη.  

Το ΚΚΕ, συµβιβασµένο µε την αστική νοµιµότητα, έχει ανάγει την πάλη σε 
αφηρηµένο ζήτηµα. Αλλά η πάλη της εργατικής τάξης είναι πάντοτε συγκε-
κριµένη, µε συγκεκριµένα αιτήµατα που µπορούν να κινητοποιήσουν ολόκλη-
ρη την τάξη και να την φέρουν στο προσκήνιο των ταξικών αγώνων. Πως α-
ποδεικνύεται ότι το ΚΚΕ είναι στην πραγµατικότητα αποκοµµένο από τα λαϊ-
κά αιτήµατα; Από τον τρόπο µε τον οποίο η ΓΓ της ΚΕ απαντά στο ερώτηµα 
«που θα βρούµε τα λεφτά»: 

«Αυτά τα χρήµατα, όταν θα τα δανειστεί η ελληνική κυβέρνηση, 
ποιος θα επωφεληθεί; Θα βρεθούν τα λεφτά, εγώ σας λέω και µε 
επιτόκιο 1% […] Απ’ το Νοµισµατικό Ταµείο, ή την ευρωζώνη. Η 
κυβέρνηση – κι εδώ είναι η υποκρισία της Ν∆ και των άλλων κοµ-
µάτων – δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να δανειστεί χρήµατα, για να 
τα επιστρέψει σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να ανεβάσουν την κερ-
δοφορία και την ίδια στιγµή να απελευθερωθεί το όριο απολύσεων, 
να δουλεύουµε µέχρι τα 70. Η κυβέρνηση, απ’ την πλευρά της, καλά 
κάνει. Ο λαός όµως δεν µπορεί να δεχτεί ότι καλά κάνει η κυβέρνη-
ση».79 

Να τι έλεγε ο Λένιν στο 2ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς για το ίδιο 
ζήτηµα της παραγραφής των χρεών: 

                                                 
79 Ριζοσπάστης, 22/4/2010. 
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 «Η ιδέα αυτή δεν είναι µόνο ιδέα 
του οικονοµολόγου επιστήµονα Κέυνς. Στην ιδέα αυτή κατέληξαν 
και θα καταλήξουν εκατοµµύρια. Και εκατοµµύρια άνθρωποι ακούν 
τους αστούς οικονοµολόγους να λένε πώς δεν υπάρχει άλλη διέξο-
δος εκτός από την ακύρωση των χρεών, και γι’ αυτό ‘ας είναι κατα-
ραµένοι οι µπολσεβίκοι’ (που ακύρωσαν τα χρέη) και ελάτε να α-
πευθυνθούµε στη ‘γενναιοψυχία’ της Αµερικής!! – Νοµίζω πώς θα 
έπρεπε εξ’ ονόµατος του συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς 
να στείλουµε ένα ευχαριστήριο σ’ αυτούς τους οικονοµολόγους-
προπαγανδιστές υπέρ του µπολσεβικισµού».80 

Αν δεν µπορεί το εργατικό κόµµα µε τα σωστά αιτήµατα να κινητοποιήσει τις 
µάζες αλλά προτάσσει αφηρηµένα το καθήκον της αντιµονοπωλιακής πάλης 
και των «συµφερόντων» του λαού, χωρίς να µας ενδιαφέρει καν το χρέος, ό-
ταν δεν έχει καν σαν στόχο και σαν αίτηµα την κατάργηση της ανεργίας αλλά 
το «5-7-35», τότε δεν είναι απορίας άξιο που ο συσχετισµός των δυνάµεων 
δεν έχει αλλάξει. Ο ταξικός συσχετισµός των δυνάµεων δεν έχει αλλάξει γιατί 
τα εργατικά κόµµατα, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον αφήνουν ν’ αλλάξει. Πα-
ρά την κριτική τους σ’ αυτά τα κόµµατα, οι επαναστάτες µαρξιστές δεν υποτι-
µούν τη σηµασία του Ενιαίου Μετώπου και λένε σ’ αυτά τα κόµµατα: Ορίστε, 
ήρθε η ώρα να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Να προβάλλετε 
τις προτάσεις σας για την κυβέρνηση των εργαζοµένων που θ’ ανα-
τρέψει την κυβέρνηση του ∆ΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλτε 
το ζήτηµα της κυβέρνησης των εργαζοµένων τώρα. Γιατί δεν το κά-
νετε;  

Φυσικά, δεν το κάνουν και µε τον τρόπο αυτό ξεσκεπάζονται στα µάτια του 
λαού σαν αισχροί ρεφορµιστές και σοσιαλδηµοκράτες που έχουν αναλάβει τη 
συνδιαχείριση του συστήµατος. Η πολιτική τους δεν είναι οργανωµένη γύρω 
από το αίτηµα της κυβέρνησης των εργαζοµένων αλλά των ακίνδυνων κινητο-
ποιήσεων και των αφηρηµένων διεκδικήσεων µακριά από κάθε πραγµατική 

                                                 
80 Β. Ι. Λένιν, Εισήγηση για τη ∆ιεθνή Κατάσταση και τα Βασικά Καθήκοντα της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς, Άπαντα, τ. 41, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, 1983, σ. 225 
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λαϊκή ανάγκη. Πως θα µειωθεί η ανεργία; Με ανακατανοµή των πό-
ρων του ∆΄ ΚΠΣ όπως είπε η κ. Παπαρήγα; Ή µε το αίτηµα της κινη-
τής κλίµακας των ωρών και των µισθών; 

Η ταχτική του εργατικού κόµµατος πρέπει να είναι σαφής. Το εργατικό κόµµα 
βάζει εκείνα τα µεταβατικά αιτήµατα που καθιστούν αδύνατη την ύπαρξη του 
κεφαλαίου και παράλληλα ανεβάζουν το επίπεδο συνείδησης και πάλης της 
εργατικής τάξης. Στην συγκυρία αυτή έχουµε πάρει θέση υπέρ του Ενιαίου 
Μετώπου.81 Η ενιαία δράση των εργατικών κοµµάτων και οργανώσεων είναι 
απαραίτητη όσο οι δυνάµεις των επαναστατών µαρξιστών είναι ακόµη σχετι-
κά µικρές. Αλλά δεν υπάρχει καµιά αυταπάτη σχετικά µε το ποιος είναι πραγ-
µατικά υπεύθυνος για το γεγονός ότι ο συσχετισµός των ταξικών δυνάµεων 
δεν έχει ακόµη αλλάξει: Είναι τα ρεφορµιστικά κόµµατα, το ΚΚΕ και ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Επιβάλλεται ν’ αλλάξουν πορεία άµεσα, να υιοθετήσουν µεταβατικά 
αιτήµατα διεκδικήσεων µε στόχο την κυβέρνηση των εργαζοµένων. 

Πίσω απ’ την «αδράνεια του λαού», το ότι «δεν κουνιέται φύλο» κι’ όλα αυτά 
τα επιφανειακά και ιδεαλιστικά, η πραγµατικότητα είναι ότι το κίνηµα της 
εργατικής τάξης δεν το αφήνουν ν’ αναπτυχθεί γιατί γνωρίζουν ότι η οργή εί-
ναι τόση που το κίνηµα θα ξεφύγει απ’ τον έλεγχό τους. Γι’ αυτό τους λέµε: 
Βάλτε το ζήτηµα της κυβέρνησης των εργαζοµένων καθαρά και ξάστερα, χω-
ρίς περιστροφές. Μη µας λέτε για «µια άλλη πολιτική», χωρίς να έχετε ιδέα 
ποια είναι αυτή ή όταν ξέρετε πολύ καλά πως δεν είναι άλλη από τη συνέχιση 
της πολιτικής «δανεισµού µε 1% απ’ την ευρωζώνη». Έχετε την ίδια πολιτική 
µε τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ κι’ αυτό σας τοποθετεί στο στρατόπεδο της σοσιαλ-
δηµοκρατίας, όσα παραµύθια κι’ αν λέτε από το βήµα της Βουλής, από τον 
«Ριζοσπάστη» ή καλυµµένοι πίσω από το ΑΑ∆Μ. 

«Αυτά τα χρήµατα, όταν θα τα δανειστεί η ελληνική κυβέρνηση, ποιος θα ε-
πωφεληθεί;» λέει η ΓΓ του ΚΚΕ. Κι’ έχει δίκιο που το ρωτά. Η αστική τάξη θα 
ωφεληθεί απ’ αυτά τα δάνεια. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβληµα να ζητήσετε την 
κατάργηση του χρέους, την έξοδο από την ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το ΝΑΤΟ; ∆εν το κάνετε κι’ έτσι ακολουθείτε τη γραµµή της σοσιαλδηµοκρα-
τίας µε συνειδητό και προδοτικό τρόπο. Είστε σεις οι ίδιοι που δεν αφήνετε 
την εργατική τάξη και τους συµµάχους της να ξεσηκωθούν αλλά περιορίζετε 
τους αγώνες, τους κάνετε αποσπασµατικούς, τους µετατρέπετε σε γυµναστική 
«για ν’ ακουγόµαστε». Κύριοι και κυρίες του ΚΚΕ, είναι σαφές: ∆εν θέλετε 
την κλιµάκωση των αγώνων και των κινητοποιήσεων µε τελικό σκοπό µια γε-
νική πολιτική απεργία διαρκείας που ρίξει αυτή την κυβέρνηση. ∆εν έχετε το 
πρόγραµµα για µια κυβέρνηση των εργαζοµένων, µε κρατικοποιηµένα τα κυ-
ριότερα µέσα παραγωγής, σχεδιασµό, κεντρικό τραπεζικό σύστηµα, απαλλο-
τριώσεις χωρίς αποζηµίωση στους τραπεζίτες και τους καπιταλιστές, έλεγχο 
του νοµίσµατος και του εξωτερικού εµπορίου. 

Γράφει το ΚΚΕ : 

«Η συγκεκριµένη πρόταση αφήνει στο απυρόβλητο την καπιταλι-
στική ιδιοκτησία των µονοπωλιακών οµίλων και τη συµµετοχή της 

                                                 
81 Βλ. «Το πρόγραµµα και η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου σήµερα», Μαρξιστική Θεωρία και Πράξη, 
2010. 
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χώρας στην ΕΕ. Παρά τις αντικαπιταλιστικές κορόνες µε τις οποίες 
επενδύεται από ορισµένους αρθρογράφους, στην πράξη οδηγεί στη 
διαπραγµάτευση του χρόνου και του τρόπου που θα πληρώσει ξανά 
η εργατική τάξη για να τονωθεί ο ρυθµός της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης, µε επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική και µοχλό τις κρατι-
κές επενδύσεις, για να συνεχιστούν οι θυσίες των εργαζοµένων στο 
βωµό της ανταγωνιστικότητας. Προτείνει διαφορετική ιεράρχηση 
στις συµµαχίες της άρχουσας τάξης µε τα ιµπεριαλιστικά κέντρα και 
καλεί το λαϊκό κίνηµα να στηρίξει αυτή την επιλογή».82 

Η διαφορά είναι ότι οι επαναστάτες µαρξιστές προτείνουν 
και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εργατική εξουσία, εποµένως 
δεν αφήνουν «στο απυρόβλητο την καπιταλιστική ιδιοκτησία των µονοπωλια-
κών οµίλων» µόνο, αλλά και την καπιταλιστική ιδιοκτησία όλων των µεγάλων 
επιχειρήσεων γενικά, ανεξάρτητα αν είναι µονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές ή 
«ανταγωνιστικές». ∆εν προτείνουν «διαφορετική ιεράρχηση στις συµµαχίες 
της άρχουσας τάξης µε τα ιµπεριαλιστικά κέντρα» αλλά τη σύγκρουση µε την 
άρχουσα τάξη. Αλλά η σύγκρουση αυτή πρέπει να γίνει µε βάση τα µεταβατι-
κά αιτήµατα. ∆εν µπορεί να γίνει αόριστα, γενικά και αφηρηµένα κι’ εποµέ-
νως να παραπεµφθεί στις ρωµαϊκές καλένδες. 

«Εµφανίζει σαν κεντρικό ζήτηµα το ύψος του δηµόσιου χρέους, α-
ποµονωµένο απ' τον ταξικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, τους παρά-
γοντες που διαµορφώνουν την ανισόµετρη θέση µιας οικονοµίας 
στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα και την αιτία της καπιταλιστι-
κής κρίσης». 

Ωστόσο το ύψος του δηµοσίου χρέους είναι ένα κεντρικό ζήτηµα, έχει µετα-
τραπεί σε τέτοιο από την αδυναµία της αστικής τάξης να το χειριστεί στο διε-
θνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα, και συνεπάγεται τη σηµερινή πολιτική λιτότη-
τας που απειλεί µε καταστροφή και φτώχεια τα λαϊκά στρώµατα. Αν δεν αντι-
µετωπισθεί το ζήτηµα του χρέους από την εργατική τάξη, είναι δυνατόν να 
ορθοποδήσει ποτέ η εργατική εξουσία στη χώρα; Είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθεί 
ποτέ αν δεν παραγράψει το χρέος µια κυβέρνηση των εργαζοµένων; Επίσης, 
είναι ποτέ δυνατόν ν’ αναπτυχθεί ένα εργατικό και λαϊκό κίνηµα αντίστασης 
αν δεν τεθούν τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα; Ποιος δεν γνωρίζει ότι το σω-
στό µεταβατικό αίτηµα της περιόδου είναι να παραγραφούν όλα τα χρέη των 
δανείων που έχουν συνάψει οι καπιταλιστές;  

Οι επαναστάτες µαρξιστές δεν λένε ότι το δηµόσιο χρέος είναι η πηγή όλων 
των δεινών της εργατικής τάξης. Ίσα – ίσα το δηµόσιο χρέος είναι εκδήλωση 
της κρίσης του καπιταλισµού, και όχι το αίτιό του. Αλλά από δω δεν προκύπτει 
καθόλου ότι οι επαναστάτες µαρξιστές δεν πρέπει να έχουν µεταβατικά αιτή-
µατα σχετικά µε το χρέος, όπως ακριβώς έχουν µεταβατικά αιτήµατα σε σχέ-

                                                 
82 Ριζοσπάστης, 31/5/2010. 
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ση µε την κινητή κλίµακα ωρών και µισθών, το άνοιγµα των βιβλίων των κα-
πιταλιστών και του Γενικού Λογιστηρίου, τις εργοστασιακές επιτροπές κ.ά.  

Ποτέ οι επαναστάτες µαρξιστές δεν αντιµετώπισαν το χρέος σαν πηγή των 
προβληµάτων, αλλά σαν ευκαιρία για την κινητοποίηση της εργατικής τάξης 
και τη γεφύρωση της σηµερινής περιόδου µε το αίτηµα για µια κυβέρνηση 
των εργαζοµένων. Γι’ αυτό µακριά από τους επαναστάτες µαρξιστές η καρα-
µέλα: «Αρκεί να θυµηθούµε την κριτική του Μαρξ στον Κόµπετ και στον 
Νταµπλντέι και τις επισηµάνσεις του για το ρόλο του δηµόσιου χρέους στην 
πρωταρχική συσσώρευση του κεφαλαίου, στην κεφαλαιοποίηση του πλού-
του». Ο ρόλος του χρέους είναι σαφής. Η θέση του στην ταχτική είναι που 
λείπει από την πολιτική του ΚΚΕ. 

Όπως γράφει ένας αναλυτής: 

«Αν ξεχάσουµε τα κρυφά χρέη και µελετήσουµε µόνο αυτά που 
προκύπτουν από τα επίσηµα στοιχεία των κρατών, διαπιστώνουµε 
πως το 1999 το παγκόσµιο χρέος ανερχόταν στα 19 τρις δολάρια και 
σήµερα έχει αυξηθεί στα 41 τρις. Αν συµπεριλάβουµε τα κρυφά 
χρέη το ύψος του παγκόσµιου χρέους σήµερα ξεπερνά κατά πολύ 
τα 150 τρις δολάρια (αυτό συµπεριλαµβάνει το παγκόσµιο κρατικό 
και όχι και το ιδιωτικό και το χρηµατοοικονοµικό χρέος). Και η α-
λήθεια είναι ότι αυτό το χρέος δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. 
Ένα τµήµα αυτού θα διαγραφεί και ένα άλλο θα αναχρηµατοδοτεί-
ται αιώνια δηµιουργώντας την εξάρτηση δανειστών – δανειολη-
πτών η οποία κινεί τον κόσµο».83 

 
Είναι δυνατόν τα εργατικά κόµµατα να µην έχουν µεταβατικά αιτήµατα πάνω 
στο ζήτηµα του χρέους αυτού; Είναι δυνατόν, σαν µεταβατικό αίτηµα, να 
µη ζητήσουν την παραγραφή των χρεών προς τις ιµπεριαλιστικές χώρες κα-
θώς επίσης και την παραγραφή των ιδιωτικών χρεών των µικροµεσαίων νοι-
κοκυριών; Αν δεν γίνει αυτό τότε δεν υπάρχει κανένας τρόπος το αίτηµα της 
κυβέρνησης των εργαζοµένων να συνδεθεί µε την οργή του λαού και τον ξε-
σηκωµό του. Ο σοσιαλισµός πρέπει να συνδεθεί µ’ αυτό το “κίνηµα” που είναι 
ακόµη δυνάµει αλλά αναπόφευκτα θα εµφανισθεί στα επόµενα χρόνια.  
 
Όπως γράφει ο Λένιν : 
 

«Σοσιαλδηµοκρατία είναι η συνένωση του εργατικού κινήµατος µε 
το σοσιαλισµό και καθήκον της είναι όχι να υπηρετεί παθητικά το 
εργατικό κίνηµα σε κάθε ξεχωριστό στάδιό του, αλλά να εκπροσω-
πεί τα συµφέροντα όλου του κινήµατος στο σύνολό του, να υπο-
δείχνει σ' αυτό το κίνηµα τον τελικό του σκοπό, τα πολιτικά 
του καθήκοντα, να περιφρουρεί την πολιτική και ιδεολογική του 
αυτοτέλεια. Αποσπασµένο από τη σοσιαλδηµοκρατία, το εργατικό 
κίνηµα εκφυλίζεται κι αναπόφευχτα πέφτει στον αστισµό: διεξάγο-
ντας µόνο οικονοµική πάλη, η εργατική τάξη χάνει την πολιτική της 
αυτοτέλεια, γίνεται ουρά άλλων κοµµάτων, προδίνει τη µεγάλη υ-

                                                 
83 Πάνος Παναγιώτου, «Τι αποκαλύπτουν τα κρυφά στατιστικά στοιχεία για το παγκόσµιο χρέος», 
12/11/2010, www.sofokleous10.gr.  
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ποθήκη: “η απελευθέρωση των εργατών πρέπει να είναι έργο των 
ίδιων των εργατών” ».84

 

Η ιδέα ότι η ταχτική πρέπει να εξυπηρετεί ένα και µόνο στόχο –την εργατική 
εξουσία- είναι άγνωστη στο ΚΚΕ, ακριβέστερα του είναι πολύ γνωστή αλλά 
δεν θέλει να συγκρουσθεί µε το σύστηµα στη βάση µιας τέτοιας ταχτικής. Αν 
δεν εφαρµοσθεί µια τέτοια ταχτική τώρα, στη µακρόχρονη περίοδο που ανοί-
γεται µπροστά µας µε σκληρότερα µέτρα λιτότητας και «απελευθέρωσης» 
των αγορών, δηλαδή του κεφαλαίου, αυτή θα είναι µια απ’ τις µεγαλύτερες 
προδοσίες, µεγαλύτερη απ’ την προδοσία της Βάρκιζας και τις «συνεργασίες» 
του 1989. Αν δεν υιοθετηθούν τα µεταβατικά αιτήµατα για την εργατική ε-
ξουσία, τότε δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα να ξεσηκωθούν οι µάζες γιατί 
βλέπουν ότι τα ρεφορµιστικά κόµµατα δεν έχουν στην πραγµατικότητα µια 
άλλη πολιτική. Έχουν πολλά λόγια αλλά δεν έχουν καµιά πράξη, και καµιά 
διάθεση να συγκρουσθούν µε το αστικό σύστηµα που οδηγεί τη χώρα και τον 
λαό της στην καταστροφή.  

 

 

 

                                                 
84 Β.Ι. Λένιν, «Για το προλεταριακό κόµµα νέου τύπου», κεφ. Α. Υπογράµµιση δική µας. 
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4. Η λαϊκή εξουσία και 
το ΚΚΕ 

 
 
Ένα εργατικό κόµµα δεν µπορεί ν’ ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, και δεν 
µπορεί πραγµατικά να είναι ένα κόµµα της εργατικής τάξης, αν δεν έχει το 
αναγκαίο Πρόγραµµα που όχι µόνο θέτει σωστά τα άµεσα καθήκοντα αλλά 
επίσης συνοψίζει σωστά την στρατηγική εµπειρία. Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
 

«∆εν µπορεί όµως κανείς να αντιµετωπίζει ένα πρόγραµµα επανα-
στατικής δράσης σαν µια συλλογή αφηρηµένων θέσεων, που είναι 
ανεξάρτητες απ’ αυτά, που συνέβηκαν στη διάρκεια των ιστορικών 
αυτών χρόνων. Είναι φανερό πως το Πρόγραµµα δεν µπορεί να εξι-
στορήσει όλα εκείνα που έγιναν, οφείλει όµως να τα πάρει σαν αφε-
τηρία του, να στηριχτεί πάνω τους, να αγκαλιάσει όλα αυτά, να α-
ναφερθεί σ’ αυτά. Πρέπει το Πρόγραµµα να επιτρέπει διαµέσου 
των θέσεών του να γίνουν κατανοητά όλα τα µεγάλα γεγονότα της 
πάλης του προλεταριάτου κι όλα τα σηµαντικά περιστατικά της πά-
λης των ιδεών στους κόλπους της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Αν αυ-
τό ισχύει για το σύνολο του Προγράµµατος, ισχύει ακόµα πιο πολύ 
για το µέρος εκείνο του Προγράµµατος που είναι ειδικά αφιερωµέ-
νο στα προβλήµατα της στρατηγικής και της τακτικής. Πρέπει εδώ, 
ακολουθώντας την έκφραση του Λένιν, να καταγράψουµε τόσο αυ-
τό που κατακτήσαµε όσο κι αυτό που αφήσαµε να µας ξεφύγει. Και 
θα µπορέσει κανείς να το µετατρέψει σε «κατάκτηση», αν το κατα-
νοήσει και το αφοµοιώσει καλά. Η προλεταριακή πρωτοπορία 
χρειάζεται όχι έναν κατάλογο κοινοτοπιών, µα ένα εγχειρίδιο δρά-
σης».85 

∆εν είναι αρκετές οι αφηρηµένες, γενικές θέσεις, όπως εκείνες που εµφανίζο-
νται συνήθως στα προγράµµατα και τις οµιλίες του ΚΚΕ, αλλά είναι εντελώς 
αναγκαίο να εξειδικευθούν στο φως της ιστορικής εµπειρίας τα προβλήµατα 
της στρατηγικής και της τακτικής. Από την άποψη της στρατηγικής, οι επανα-
στάτες µαρξιστές τονίζουν τη σηµασία του συνθήµατος  και της αντίστοιχης 
πρακτικής δουλειάς που συνδέεται µε αυτό, της κυβέρνησης των εργαζοµέ-
νων. Από την άποψη της ταχτικής, έχουν σαν βάση τους τις µεταβατικές διεκ-
δικήσεις, δηλαδή τις ειδικά εξειδικευµένες στις σηµερινές συνθήκες διεκδική-
σεις και τα πραχτικά καθήκοντα του µεταβατικού προγράµµατος. 

                                                 
85 Λ. Τρότσκι, «Η Τρίτη ∆ιεθνής µετά τον Λένιν», κεφ. Β, §2. 
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Το ΚΚΕ έχει, σήµερα, ν’ αντιµετωπίσει προβλήµατα που απορρέουν από τρία 
γεγονότα στην πρόσφατη ιστορία. Πρώτον, την ολόπλευρη στήριξη που έδω-
σε στο αστικό σύστηµα το 1989. ∆εύτερον, τη λανθασµένη ανάλυσή του για 
την παλινόρθωση του καπιταλισµού στην ΕΣΣ∆ και την επιστροφή στις θεω-
ρητικές και πραχτικές πλευρές του Σταλινισµού. Και τρίτον, αλλά όχι λιγότερο 
σηµαντικό, την απροθυµία του να θέσει σήµερα το ζήτηµα της εργατικής ε-
ξουσίας και µιας κυβέρνησης των εργαζοµένων, σε µια εποχή ολόπλευρης και 
καταστροφικής κρίσης του καπιταλισµού, ειδικά στην νότια Ευρώπη, επικα-
λούµενο αφηρηµένα και ιδεαλιστικά τον «συσχετισµό» των δυνάµεων. 

Αλλά ο συσχετισµός των δυνάµεων δεν είναι ποτέ ανεξάρτητος από το εργατι-
κό κόµµα, δεν είναι αντικειµενικά δεδοµένος και αναλλοίωτος αλλά επηρεάζε-
ται αποφασιστικά από το Πρόγραµµα και την πραχτική δράση του κόµµατος 
για να υλοποιήσει αυτό το Πρόγραµµα. Αν το εργατικό κόµµα, στη διάρκεια 
της πιο καταστροφικής κρίσης του καπιταλισµού στη µεταπολεµική περίοδο, 
και πραγµατικά από την µεγάλη κρίση του 1929, δεν θέσει σαν προγραµµατι-
κό του στόχο την κυβέρνηση των εργαζοµένων και σαν πραχτικό καθήκον της 
επόµενης περιόδου τον στόχο της γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας, τότε 
ο συσχετισµός των δυνάµεων δεν πρόκειται ν’ αλλάξει παρά µόνο προς όφε-
λος της αστικής τάξης και του κεφαλαίου. 

 «Σήµερα 
κάθε νέα απότοµη µεταβολή της πολιτικής κατάστασης προς τα α-
ριστερά θέτει ξανά τη λύση στα χέρια του επαναστατικού κόµµα-
τος. Αν το κόµµα αφήσει να περάσει το κρίσιµο σηµείο από όπου η 
κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, αυτή µεταβάλλεται στο αντίθετό της. 
Σε παρόµοιες συνθήκες ο ρόλος της ηγεσίας του κόµµατος αποκτά 
µια εξαιρετική σπουδαιότητα. Τα λόγια του Λένιν που βεβαιώνουν 
ότι δυο ή τρεις µέρες µπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της 
παγκόσµιας επανάστασης δεν θα µπορούσαν να γίνουν κατανοητά 
την εποχή της ∆εύτερης ∆ιεθνούς. Αντίθετα στην εποχή µας επιβε-
βαιώθηκαν πάρα πολλές φορές και πάντα µε την αρνητική τους έν-
νοια αν εξαιρέσουµε τον Οκτώβρη».86 

Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ από την απαρχή της µεταπολίτευσης, είναι 
σαφές ότι οι µάζες µετακινούνται προς τ’ αριστερά. ∆εν µετακινούνται ενερ-
                                                 
86 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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γά, ή τουλάχιστον τόσο δραστήρια όσο θα ήθελαν ορισµένοι µικροαστοί επα-
ναστάτες, αλλά η συνείδηση των µαζών έχει µετατοπισθεί προς τ’ αριστερά 
γιατί το Είναι, η κοινωνική τους κατάσταση αλλάζει δραµατικά προς το χειρό-
τερο και θα συνεχίζει ν’ αλλάζει προς το χειρότερο σε βάθος δεκαετίας. Όπως 
γράφει ο Τρότσκι, «αν το κόµµα αφήσει να περάσει το κρίσιµο σηµείο από 
όπου η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, αυτή µεταβάλλεται στο αντίθετό της» 
κι’ αυτό τείνει σήµερα να συµβεί µε τη στάση του ΚΚΕ, που έχει µεταβληθεί 
σε σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα νέου τύπου αλλά και µε τον κεντρισµό του 
ΣΥΡΙΖΑ. Λιγότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ περισσότερο για το ΚΚΕ, αυτά 
τα κόµµατα δεν θέλουν ν’ αλλάξουν τον συσχετισµό των δυνάµεων κι’ αυτό το 
γεγονός το αποκρύπτουν συστηµατικά και το κρατάνε εφτασφράγιστο µυστι-
κό από τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα που νιώθουν ολοένα και 
περισσότερο τις συνέπειες της κρίσης και της «θεραπείας» που εφαρµόζουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωζώνη και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µαζί µε 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Απ’ όλα αυτά ορισµένοι δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα και τους φαίνεται 
ότι έχουµε µια «αποικιοποίηση» της χώρας, ότι έχουµε «ξένη κατοχή» κ.ά., κι’ 
εποµένως δεν απέχουν πολύ απ’ το να προτείνουν ένα νέο ΕΑΜ. ∆εν το λένε 
ανοιχτά, τουλάχιστον ακόµα, αλλά αυτό είναι σαφές από τις αναλύσεις και τις 
προτάσεις τους. Όποιος δεν κατάλαβε ότι εδώ έχουµε την ολόπλευρη, παγκό-
σµια κρίση του καπιταλισµού και ειδικά του Ευρωπαϊκού καπιταλισµού εξει-
δικευµένη στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, 
ότι δηλαδή έχουµε τη συνολική κρίση του συστήµατος, τότε δεν έχει καταλά-
βει τίποτα. Το Μνηµόνιο δεν αφορά ένα εθνικό φαινόµενο αλλά για την πρα-
κτική εφαρµογή της πρότασης της αστικής τάξης να ξεπεράσει την κρίση της 
θυσιάζοντας τους εργαζόµενους κι’ εξαφανίζοντας τα µικρά και µεσαία αστικά 
στρώµατα. Το παλιό µοτίφ της «κοινωνίας των πολιτών» που µετατράπηκε σε 
«κοινωνία των 2/3» σήµερα αντικαθίσταται από το µοτίφ της κοινωνίας του 
1/10. πίσω απ’ το µοτίφ αυτό υπάρχουν πραγµατικές, οικονοµικές διαδικασί-
ες:  

Ο Ευρωπαϊκός καπιταλισµός έχει ανάγκη από µια συνολική αναδιάρθρωση 
που αντανακλά τη βασική αντίθεση του καπιταλισµού. Αυτή η αναδιάρθρωση 
αφορά νέες θέσεις στον καταµερισµό εργασίας των χωρών του νότου µε τη 
βιοµηχανική πρωτοκαθεδρία της Γερµανίας, που υπήρξε και η κύρια ωφελη-
µένη από τη δηµιουργία της ευρωζώνης. Η κρίση αποτελεί εκδήλωση αυτής 
της απαραίτητης αναδιάρθρωσης και δηµιουργείται από τους σπασµούς της 
αγωνίας του καπιταλισµού να ξεπεράσει τις αντιφάσεις του. Από αντικειµενι-
κή άποψη έχουµε µια επαναστατική κατάσταση στη γέννησή της. Το αν θα 
εξελιχθεί ή όχι εξαρτάται από την πρωτοπορία της εργατικής τάξης που είναι 
οργανωµένη στα υπάρχοντα κόµµατα. Αν αυτά δεν θέσουν άµεσα το ζήτηµα 
µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων αυτή η ιστορική ευκαιρία θα έχει χαθεί. 
Όχι µόνο για την Ελλάδα αλλά και για την υπόθεση, πολύ περισσότερο, της 
Ευρωπαϊκής επανάστασης στους αδύναµους κρίκους του Νότου. Όπως έγρα-
φε ο Λένιν : 

«Η άνιση οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη είναι ένας απόλυτος 
νόµος του καπιταλισµού. Ως εκ τούτου, η νίκη του σοσιαλισµού εί-
ναι πιθανή πρώτα στις διάφορες ή ακόµα και σε µια καπιταλιστική 
χώρα µόνο.Αφού έχει απαλλοτριώσει τους καπιταλιστές και έχει 
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οργανώσει τη δική του σοσιαλιστική παραγωγή, το νικηφόρο προ-
λεταριάτο εκείνης της χώρας θα εγερθεί ενάντια στον υπόλοιπο κό-
σµο-τον καπιταλιστικό κόσµο-ελκύοντας στον αγώνα του τις κατα-
πιεσµένες τάξεις άλλων χωρών, προκαλώντας εξεγέρσεις σε εκείνες 
τις χώρες ενάντια στους καπιταλιστές, και σε περίπτωση ανάγκης 
χρησιµοποιώντας ακόµα και ένοπλη δύναµη ενάντια στις εκµεταλ-
λεύτριες τάξεις και τα κράτη τους. Η πολιτική µορφή µιας κοινωνί-
ας όπου το προλεταριάτο είναι νικηφόρο στην ανατροπή της αστι-
κής τάξης θα είναι ένα δηµοκρατικό πολίτευµα, το οποίο όλο και 
περισσότερο θα συγκεντρώνει τις δυνάµεις του προλεταριάτου ενός 
ορισµένου έθνους ή εθνών, στον αγώνα ενάντια στα κράτη που δεν 
έχουν µεταπηδήσει ακόµα στον σοσιαλισµό. Η κατάργηση των τά-
ξεων είναι αδύνατη χωρίς µια δικτατορία της καταπιεσµένης τάξης, 
του προλεταριάτου. Μια ελεύθερη ένωση των εθνών του σοσιαλι-
σµού είναι αδύνατη χωρίς ένα λίγο πολύ παρατεταµένο και επίµονο 
αγώνα των σοσιαλιστικών δηµοκρατιών ενάντια των οπισθοδροµι-
κών κρατών».87 

Πως αντέδρασε η κοινοβουλευ-
τική οµάδα του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ στην επίσκεψη του κ. Στρως Καν στην Ελ-
ληνική Βουλή; Σηκώθηκαν µήπως να του πουν ότι µια µελλοντική κυβέρνηση 
της εργατικής τάξης δεν πρόκειται ν’ αναγνωρίσει ούτε ένα ευρώ από τα χρέη 
που σύναψαν οι καπιταλιστές µεταξύ τους; Σηκώθηκαν να του πουν ότι έχει ν’ 
αντιµετωπίσει πολύ σοβαρότερα προβλήµατα από τη νοµισµατική ισορροπία 
και την κρίση του χρέους, όπως για παράδειγµα η κοινωνική εξέγερση στις 
ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις; Τίποτα απ’ αυτά. Προτίµησαν ν’ απέχουν για να 
µη βγάλουν κουβέντα.  

Είναι αλήθεια όµως ότι το ΚΚΕ δεν βάζει το ζήτηµα της ανατροπής; Σε συνέ-
ντευξή της η Α. Παπαρήγα είπε: 

                                                 
87 Β. Ι. Λένιν, «To σύνθηµα των Ενωµένων Πολιτειών της Ευρώπης», Συλλεγµένα Έργα, 44η Αγγλική 
Έκδοση, ∆εύτερη Εκτύπωση, Εκδότες Progress, Μόσχα, 1974,Αριθµ. 21 , σελίδες 339-343. 
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 «Τώρα ήλθε η στιγµή 
να πάρει σάρκα και οστά, να διαµορφωθεί διακριτά ένα κοινωνικο-
λαϊκό µέτωπο πολιτικής και µαζικής δράσης από τις ριζοσπαστικές 
δυνάµεις που είναι υπαρκτές και πρέπει να πολλαπλασιαστούν, δη-
λαδή τις ριζοσπαστικές δυνάµεις των εργατοϋπαλλήλων ιδιωτικού 
και δηµόσιου τοµέα, των φτωχών αυτοαπασχολούµενων µικρών ε-
πιχειρηµατιών, της φτωχής αγροτιάς, µε ενδυνάµωση της συµµετο-
χής νέων ηλικιών, παιδιών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, ι-
διαίτερα αυτών που σπουδάζουν και δουλεύουν, που είναι στην κα-
τάρτιση, γυναικών και µεταναστών, αγωνιστών στο χώρο της επι-
στήµης, της τέχνης και του πολιτισµού».88 

 

Φυσικά ένα «κοινωνικολαϊκό (;) µέτωπο πολιτικής και µαζικής δράσης» είναι 
απαραίτητο αν πρόκειται να τεθεί προγραµµατικά ο στόχος µιας κυβέρνησης 
των εργαζοµένων. Αλλά το ΚΚΕ δεν µιλά γι’ αυτό τον στόχο. Αναφέρεται στο 
ότι «µόνη λύση για τον λαό είναι η ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων» 
και ότι « η Ελλάδα, παρά τα σοβαρά έως και καταστροφικά πλήγµατα που έ-
χει δεχτεί σε ορισµένους τοµείς, εξαιτίας της κυριαρχίας του κεφαλαίου, του 
µονοπωλιακού ανταγωνισµού, έχει τις προϋποθέσεις να διαµορφώσει και να 
αναπτύξει µια όσο γίνεται αυτοδύναµη λαϊκή οικονοµία». 

 

∆ηλαδή πισωγύρισµα στη θεωρία του σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα, αυτο-
δύναµα, αδιαφορώντας για τη θέση της χώρας στον παγκόσµιο ιµπεριαλιστι-
κό καταµερισµό. Αν φυσικά η «λαϊκή οικονοµία» αντιστοιχεί στον σοσιαλισµό 
και δεν έχει να κάνει µε µια µη – µονοπωλιακή καπιταλιστική οικονοµία, που 
είναι µια ακόµη χειρότερη φαντασίωση. Ας δούµε όµως πάνω σε ποια «παρα-
νόηση» στηρίζεται η απροθυµία του ΚΚΕ σχετικά µε το Ενιαίο Μέτωπο: 

 

«Ποια είναι η βασική µας διαφορά µε εκείνους που όψιµα σηκώ-
νουν τη σηµαία της πάλης κατά της ΕΕ, ή του αντικαπιταλιστικού 
µετώπου; […] Όσον αφορά στο θέµα της ιδιοκτησίας, καµώνονται 
ότι προτείνουν και κάτι το διαφορετικό, όταν λένε να δηµιουργηθεί 
δηµόσιος πυλώνας τραπεζών, όταν ζητάνε να γίνει κοινωνική η ΕΚΤ 
για να δανείζει φθηνά τους επιχειρηµατίες, ή όταν υποστηρίζουν το 
ευρωοµόλογο. Λες και ο δηµόσιος πυλώνας τραπεζών δεν θα λει-
τουργεί ως καπιταλιστικός µόνο και µόνο γιατί θα είναι ιδιοκτήτης 
το κράτος. Προτάσεις κυριολεκτικά προς τα πίσω, που δείχνουν ότι 

                                                 
88 9/12/2010, Ριζοσπάστης 10/12/2010. 
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η ανανέωση γυροφέρνει στην καπιταλιστική διαχείριση των πρώ-
των µεταπολεµικών χρόνων».89 

 

Για να λύσουµε αυτή την «παρανόηση» να τονίσουµε ότι οι επαναστάτες µαρ-
ξιστές δεν ζητάνε ούτε ευρωοµόλογο, ούτε «να γίνει κοινωνική η ΕΚΤ», αλλά 
ζητάνε φυσικά έναν δηµόσιο πυλώνα τραπεζών µε κρατική ιδιοκτησία αλλά 
ταυτόχρονα και εργατικό έλεγχο στα πλαίσια µιας κυβέρνησης των εργαζοµέ-
νων. Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να καθυστερεί σχετικά µ’ αυτό το άµεσο καθήκον, αλ-
λά µπορούµε να υποθέσουµε ότι και ο ίδιος βρίσκεται σε µια «µεταβατική πε-
ρίοδο». Το ΚΚΕ, το οποίο έχει διαφορετικές, αλλά µε κανέναν τρόπο πιο προ-
ωθηµένες θέσεις, τι κάνει για να διαφοροποιηθεί από προτάσεις που έχουν να 
κάνουν µε την «καπιταλιστική διαχείριση των πρώτων µεταπολεµικών χρό-
νων»; Προτείνει ένα ορισµένο µέτωπο φυσικά, το λεγόµενο «κοινωνικολαϊκό 
(;) µέτωπο πολιτικής και µαζικής δράσης». Τι είναι αυτό όµως; 

 

«Υπάρχουν σήµερα φύτρα αυτού του µετώπου, όπως είναι το 
ΠΑΜΕ, η ΠΑΣΥ, η ΠΑΣΕΒΕ, η ΟΓΕ, το ΜΑΣ και άλλες µορφές συ-
σπείρωσης που οι εργαζόµενοι διαµορφώνουν, άλλες που θα προ-
κύψουν στην πορεία, αλλά και µορφές συσπείρωσης σε µαζικά κι-
νήµατα κατά του ιµπεριαλιστικού πολέµου, για τις ατοµικές και 
συλλογικές δηµοκρατικές, συνδικαλιστικές ελευθερίες, συσπειρώ-
σεις που δρουν στο χώρο της Τοπικής ∆ιοίκησης […] Αυτό το µέτω-
πο µία επιλογή έχει, δηµιουργική και ρεαλιστική: Να δώσει δύναµη 
στην εναλλακτική πρόταση της λαϊκής εξουσίας - οικονοµίας, µε 
κεντρικό σύνθηµα την κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων, τη δια-
µόρφωση του λαϊκού συνεταιρισµού εκεί που δεν είναι δυνατόν να 
γίνει κοινωνικοποίηση, του πανεθνικού σχεδιασµού µε εργατικό λα-
ϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα επάνω».90 

 

Αλλά αν το «µέτωπο» αποτελείται από κοµµατικές οργανώσεις αποκλειστικά, 
δηλαδή από οργανώσεις που το ΚΚΕ άµεσα µπορεί να ελέγχει γραφειοκρατι-
κά και κεντρικά, τότε εξ’ ορισµού δεν είναι «µέτωπο» αλλά µια τελεσιγραφική 
επέκταση του κόµµατος στα συνδικάτα και στο µαζικό κίνηµα. Τι σηµαίνει 
όµως να έχει το ΚΚΕ σαν «κεντρικό σύνθηµα την κοινωνικοποίηση των µονο-
πωλίων, τη διαµόρφωση του λαϊκού συνεταιρισµού εκεί που δεν είναι δυνατόν 
να γίνει κοινωνικοποίηση». Σηµαίνει ότι η «λαϊκή εξουσία - οικονοµία» εξα-
ντλείται στην κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων και όχι στην κοινωνικοποίη-
ση των πιο σηµαντικών µέσων παραγωγής. Αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις 
που δεν κατονοµάζονται, ακόµα και η «κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων» 
δεν είναι δυνατή κι’ έτσι πρέπει να καταφύγουµε στη λύση της κοοπερατίβας 
(που δεν είναι, φυσικά, µια σοσιαλιστική µορφή ιδιοκτησίας). Με λίγα λόγια, 
το πρόγραµµα του ΚΚΕ δεν είναι ένα πρόγραµµα µιας Κυβέρνησης 
των Εργαζοµένων, δεν είναι το πρόγραµµα του Εργατικού Κράτους, 
και ασφαλώς δεν είναι το πρόγραµµα µιας λαϊκής συµµαχίας µε την 
πρωτοπορία της εργατικής τάξης που σαν στόχο του θα είχε τον σο-
σιαλισµό και την Ευρωπαϊκή προοπτική του σοσιαλισµού, τουλάχι-
στον στους αδύναµους κρίκους του Νότου σε πρώτη φάση. 

                                                 
89 Ριζοσπάστης, όπ.π. 
90 Ριζοσπάστης, όπ.π. 
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Από την άποψη των αναγκών και των άµεσων καθηκόντων, το πρόγραµµα 
αυτό είναι κατώτερο των περιστάσεων. ∆εν αντανακλά την άµεση µεταστρο-
φή που έχει γίνει στη συνείδηση των µαζών και δεν προσφέρει εναλλακτικές 
λύσεις σ’ αυτά τα στρώµατα που πλήττονται άµεσα από την κρίση και την ε-
πίθεση του κεφαλαίου, και είναι έτοιµα να συµπράξουν µε τα εργατικά κόµ-
µατα αν αυτά εκφράσουν µε τον σωστό προγραµµατικό τρόπο τις ανησυχίες, 
τα ερωτήµατα και την οργή τους. Ας δούµε πιο αναλυτικά την εξειδίκευση των 
θέσεων του ΚΚΕ : 

 

«Η επιλογή είναι µία: Η αλλαγή των ξεπερασµένων ιστορικά κοι-
νωνικών σχέσεων ιδιοκτησίας που καθορίζουν και το πολιτικό σύ-
στηµα, αφορούν στα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής 
στους παρακάτω τοµείς: Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ορυκτός πλού-
τος, ορυχεία, βιοµηχανίες, ύδρευση, µεταφορές. Κρατικοποίηση του 
τραπεζικού συστήµατος, του συστήµατος συγκέντρωσης, διοχέτευ-
σης και διαχείρισης υλικών πόρων. Του εξωτερικού εµπορίου, του 
συγκεντρωµένου δικτύου του εσωτερικού εµπορίου. Του τοµέα της 
λαϊκής στέγης. Της έρευνας και της δηµοκρατικής πληροφόρησης 
του λαού. Απαιτείται αποκλειστικά δηµόσιο, ενιαίο και δωρεάν σύ-
στηµα Εκπαίδευσης, Υγείας, Πρόνοιας, Ασφάλισης. […] 

»Τόσο ο κοινωνικοποιηµένος, όσο και ο συνεταιριστικός τοµέας, 
γενικότερα η παραγωγή και κατανοµή, πρέπει να ενταχθούν σε έ-
ναν κεντρικό πανεθνικό οικονοµικό µηχανισµό σχεδιασµού και 
διεύθυνσης, ώστε να κινητοποιούνται όλα τα µέσα παραγωγής και 
το εργατικό δυναµικό, να αξιοποιείται κάθε δυνατή οικονοµική διε-
θνής συνεργασία, στη βάση του αµοιβαίου οφέλους. Θα προστατεύ-
εται η εγχώρια παραγωγή και τα συµφέροντα των εργαζοµένων 
από τις όποιες συνέπειες προκύπτουν από τις ανάγκες του εξωτερι-
κού εµπορίου. 

»Κεντρικός σχεδιασµός χρειάζεται για να διαµορφώνει στρατηγι-
κούς στόχους και επιλογές, να ιεραρχεί κλάδους και τοµείς, να κα-
θορίζει πού θα συγκεντρώσει περισσότερες δυνάµεις και µέσα. Η 
υλοποίηση του προγραµµατισµού απαιτεί και καταµερισµό κατά 
κλάδο και περιοχή, και πρώτα απ' όλα εργατικό έλεγχο στη διεύ-
θυνση της κάθε παραγωγικής µονάδας και υπηρεσίας, σε κάθε όρ-
γανο διοίκησης».91 

  

Θεωρητικά, αυτό είναι το πρόγραµµα της «λαϊκής οικονοµίας». Το γεγονός 
ότι δίνει έµφαση στην κρατικοποίηση των βασικών µέσων παραγωγής στην 
κοινή ωφέλεια κυρίως, στην κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και 
του εξωτερικού εµπορίου καθώς και στον κεντρικό σχεδιασµό µε «εργατικό 
έλεγχο στη διεύθυνση της κάθε παραγωγικής µονάδας και υπηρεσίας, σε κάθε 
όργανο διοίκησης» πρέπει κατ’ αρχήν να θεωρηθεί θετικό. Αλλά στις Αποφά-
σεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 18ο Συνέδριο δεν υπάρχει αναφορά στην επέκτα-
ση του κεντρικού σχεδιασµού «στις βιοµηχανίες» όπως αναφέρει στη συνέ-
ντευξη της η Α. Παπαρήγα. Το ερώτηµα είναι ποιες βιοµηχανίες είναι αυτές 
και αν αφορά συνολικά τη µεταποίηση, πράγµα που δεν αναφέρεται καν στις 

                                                 
91 Ριζοσπάστης, όπ.π. 
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Αποφάσεις του 18ου Συνεδρίου, το οποίο αναπτύσσει τον σχεδιασµό αποκλει-
στικά σε σχέση µε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την παιδεία, υγεία κλπ.92 

 

Σε σχέση µε το 18ο Συνέδριο και την Απόφαση, καθώς και τις Θέσεις της ΚΕ, η 
διατύπωση της Α. Παπαρήγα παραπάνω είναι περισσότερο εξειδικευµένη και 
µας αφήνει το περιθώριο να υποθέσουµε ότι υπάρχει µια ανάλογη δουλειά 
στο ΚΚΕ σχετικά µε την εξειδίκευση του χαρακτήρα της «λαϊκής εξουσίας» 
και τους τοµείς της οικονοµίας που πρέπει να συµπεριλάβει. Ενώ αφήνει ακό-
µα ανοιχτό το ζήτηµα της κοινωνικοποίησης των µέσων παραγωγής στη βιο-
µηχανία (σε αντιδιαστολή µε το ζήτηµα της κοινωνικοποίησης των δηµόσιων 
υπηρεσιών, που είναι σχετικά απλό) θέτει το ζήτηµα για «εργατικό έλεγχο στη 
διεύθυνση της κάθε παραγωγικής µονάδας και υπηρεσίας, σε κάθε όργανο 
διοίκησης» καθώς επίσης και τα ζητήµατα του µονοπωλίου στο εξωτερικό ε-
µπόριο, του τραπεζικού τοµέα και των βασικών υποδοµών (και όχι µόνο των 
δηµόσιων υπηρεσιών). Κατά πόσο αυτά είναι πυροτεχνήµατα που µε τον ένα 
ή άλλο τρόπο θ’ αντικατασταθούν στην πορεία από άλλες κεντριστικές ή µε-
σοβέζικες θέσεις, γι’ αυτό δεν έχουµε καµιά αµφιβολία αλλά, φυσικά, αυτό 
αποµένει να το δούµε στην πράξη. 

 

Το κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι στην πορεία προς την «λαϊκή εξουσία», το ΚΚΕ 
δεν αντιλαµβάνεται τον ρόλο των συµµαχιών στα πλαίσια του Ενιαίου Μετώ-
που της εργατικής τάξης, των συµµάχων της και των οργανώσεών τους αλλά 
αντίθετα προωθεί την αυτιστική και αποµονωτική στάση του ΑΑ∆Μ όπως ε-
ξειδικεύεται στα δικά του «µέτωπα» (ΠΑΜΕ, ΜΑΣ κ.ά.). Αυτό, ασφαλώς, εί-
ναι πολιτική του επιλογή εφόσον θεωρεί τον εαυτό του το µοναδικό εργατικό 
κόµµα στην πράξη. Αλλά αν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε πρέπει να θέσει 
σαν άµεσο καθήκον του µαζικού κινήµατος την πάλη για την υλοποίηση των 
δικών του προτάσεων, δηλαδή βασικά των θέσεων του 18ου Συνεδρίου και την 
περαιτέρω εξειδίκευσή τους (αν πραγµατικά πρόκειται για τέτοια) από την Α. 
Παπαρήγα στη συνέντευξη της 9ης ∆εκέµβρη 2010. Αντικειµενικά, οι θέ-
σεις που εκφράζονται στη συνέντευξη της ΓΓ, πηγαίνουν πέρα από 
την Απόφαση του 18ου Συνεδρίου και είναι, γενικά, στη σωστή κατεύθυν-
ση που αναλογεί στην άνοδο της συνείδησης ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων.  

 

Αλλά ο ρεφορµισµός ποτέ δεν έχει πάψει να µας επιφυλάσσει πισωγυρίσµατα 
και «ελιγµούς» όταν το κίνηµα τείνει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της 
καθεστωτικής αντιπολίτευσης και να µετατραπεί σε ανεξάρτητο, πολιτικό πα-
ράγοντα. Τότε η ενστικτώδης αντίδραση του ρεφορµισµού είναι να µιλά για 
προβοκάτορες και στη συνέχεια να προσπαθεί ν’ αγκαλιάσει ασφυκτικά το 
κίνηµα οδηγώντας το σε καθεστωτικές και αποδεκτές λύσεις, στο υπάρχον 
πολιτικό σύστηµα. Για παράδειγµα, δεν θα ήταν καθόλου αναντίστοιχο µε το 
σηµερινό επίπεδο συνείδησης των εργαζοµένων και των µικροµεσαίων στρω-
µάτων, το ΚΚΕ να παραστεί στην οµιλία του κ. Στρως – Καν στη Βουλή, και 
να καταγγείλει ανοιχτά την κυβέρνηση και τα όργανα του παγκόσµιου ιµπε-

                                                 
92 Βλ. σχετικά σελ. 17, θέσεις 35 και 36, 18-22 Φλεβάρη 2009. Σε σχέση µε τις Θέσεις της ΚΕ η τελική 
Απόφαση του Συνεδρίου είναι πιο εξειδικευµένη αλλά αφήνει εκτός την κοινωνικοποίηση των βασι-
κών µέσων παραγωγής και δίνει την έµφαση στην κοινωνικοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών. Αυτό 
είναι φυσικά δώρο άδωρο. 
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ριαλισµού. Μια τέτοια καταγγελία θα ισοδυναµούσε µε εκατό απεργί-
ες και συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας. 

 

∆εν είναι επιθυµία µας, φυσικά, να υποβαθµίσουµε τον ρόλο του εργατικού 
κινήµατος. Ίσα – ίσα αυτό που θέλουµε ν’ αναδείξουµε είναι ότι µια ανοιχτή 
καταγγελία του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ στη  Βουλή, θα άνοιγε τον δρόµο για το 
κίνηµα των εργαζοµένων και θα έκανε ξεκάθαρο ότι τα κόµµατα αυτά επιθυ-
µούν την ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος µε άµεσο καθήκον την ανατροπή 
της κυβέρνησης, και τη συγκρότηση µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων µε 
σοσιαλιστικό Πρόγραµµα. 

 

Όπως έγραφε ο Τρότσκι : 

 

«Ο επαναστατικός χαρακτήρας της εποχής δεν συνίσταται στο γε-
γονός ότι επιτρέπει να πραγµατοποιήσουµε την επανάσταση, δηλα-
δή να καταλάβουµε την εξουσία, σε κάθε δοσµένη στιγµή. Μα απο-
τελείται από βαθιές και απότοµες µεταβολές, από συχνές και βίαιες 
µεταβάσεις, περνώντας από µια άµεσα επαναστατική κατάσταση  
[…] σε ένα προσωρινό µεσοβέζικο καθεστώς («συνασπισµό της α-
ριστεράς», µπάσιµο της σοσιαλδηµοκρατίας στη συµµαχία, άνοδο 
στην εξουσία του Κόµµατος του Μακ Ντόναλντ, κλπ.) για να ξανα-
κάνει στη συνέχεια τις αντιφάσεις κοφτερές σαν το ξυράφι και να 
θέσει πάλι καθαρά το πρόβληµα της εξουσίας».93 

Λέγοντας ότι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι κύριοι 
υπάιτιοι για το γεγονός ότι η εργατική τάξη κι’ ευρύτερα λαϊκά στρώµατα 
φαίνονται να είναι αδρανή, εννοούµε ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική, οιωνεί 
επαναστατική αλλά τα κόµµατα αυτά δεν επιθυµούν να προτάξουν το Πρό-
γραµµα µιας Κυβέρνησης των Εργαζοµένων άµεσα και καθαρά. Είναι εντελώς 
σαφές ότι το εργατικό Κόµµα µπορεί να κάνει «τις αντιφάσεις κοφτερές σαν 
το ξυράφι και να θέσει καθαρά το πρόβληµα της εξουσίας», ως ένα µεγάλο 
βαθµό εξαρτάται από το ίδιο. Το Κόµµα είναι το ιστορικό εργαλείο που η ερ-
γατική τάξη έχει στα χέρια της για να πάρει την εξουσία και να χτίσει την κοι-
νωνία πάνω σε νέες, σοσιαλιστικές βάσεις. Το εργαλείο αυτό µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για ν’ αλλάξει την κατάσταση, να επηρεάσει τις αντιφάσεις, ν’ αλ-
λάξει τους συσχετισµούς. Αν δεν µπορούσε να το κάνει αυτό αλλά έπρεπε να 

                                                 
93 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
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περιµένει παθητικά ν’ αλλάξει ο συσχετισµός των δυνάµεων, τότε θα ήταν ά-
χρηστο, εφόσον θα έπρεπε να περιµένει στο διηνεκές.  

Όπως γράφει ο Τρότσκι : 

«Γενικά λοιπόν δεν µπορεί να υπάρξει πιο απότοµη µεταβολή απ’ 
αυτήν που δηµιουργεί η αναγκαιότητα της εξέγερσης του προλετα-
ριάτου. Εδώ ακριβώς εµφανίζεται ο κίνδυνος να µην ανταποκρίνε-
ται η ηγεσία του κόµµατος, η πολιτική του κόµµατος στο σύνολό 
της, στη συµπεριφορά της τάξης και στις απαιτήσεις της κατάστα-
σης. Όταν η πολιτική ζωή εκτυλίσσεται σχετικά αργά, παρόµοιες 
ασυµφωνίες αφοµοιώνονται τελικά, προξενώντας βέβαια ζηµιές, 
αλλά χωρίς να προκαλούν καταστροφές. Ενώ σε περίοδες οξυµένων 
επαναστατικών κρίσεων, λείπει ακριβώς ο χρόνος για να εξαλειφθεί 
η ανισορροπία και κατά κάποιο τρόπο να διορθωθεί το µέτωπο µέ-
σα στη φωτιά. Οι περίοδες που στη διάρκειά τους η επαναστατική 
κρίση ανεβαίνει στο µάξιµουµ της όξυνσής της έχουν, από την ίδια 
τους τη φύση, ένα γοργό ρυθµό. Η ασυµφωνία ανάµεσα στην επα-
ναστατική ηγεσία (δισταγµοί, ταλαντεύσεις, ελπίδες, τη στιγµή που 
η αστική τάξη εξασκεί µια λυσσασµένη πίεση) και τα αντικειµενικά 
καθήκοντα, µπορεί µέσα σε λίγες βδοµάδες κι ακόµα µέσα σε λίγες 
µέρες να στοιχίσει µια καταστροφή, κάνοντας έτσι να χαθεί το κέρ-
δος πολλών χρόνων εργασίας».94 

Εδώ, δεν είναι αρκετό να έχουµε ένα πιο σωστό Πρόγραµµα σε σχέση µ’ αυτό 
του 18ου Συνεδρίου, ώστε ν’ ανταποκριθούµε στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της 
εποχής. Πρέπει, πάνω απ’ όλα, να έχουµε τη σωστή ταχτική κι’ αυτή δεν είναι 
άλλη από την εξειδίκευση των συνθηµάτων της «ανυπακοής» και της 
«ανατροπής». Η εξειδίκευση των συνθηµάτων αυτών µπορεί να γίνει µόνο 
σε σχέση µε τα άµεσα καθήκοντα της πάλης για την Κυβέρνηση των Εργαζο-
µένων, για την προετοιµασία της και το χτίσιµο των προϋποθέσεών της µέσα 
σ’ ένα ήδη ώριµο λαϊκό κίνηµα. 

Ποια είναι η υλική βάση της κρίσης του 2008 που συνεχίζεται και οξύνεται 
ακόµη περισσότερο σήµερα;95 Όπως γράφει ο Τρότσκι : 

«Μια απόπειρα για το ξεπέρασµα της αντίφασης ανάµεσα στη νέα, 
τη σύγχρονη τεχνική, των παραγωγικών δυνάµεων µέσα στα περιο-
ρισµένα σύνορα του εθνικού κράτους. Η νέα αυτή τεχνική δεν µπο-
ρεί να περιοριστεί µέσα στα σύνορα του παλιού εθνικού κράτους, 
και ο φασισµός προσπαθεί να ξεπεράσει αυτή την αντίφαση. Το 
αποτέλεσµα είναι ο πόλεµος. Έχουµε ήδη αναλύσει όλα αυτά τα 
στοιχεία».96 

Παλιότερα ο φασισµός προσπάθησε να ξεπεράσει την αντίφαση αυτή µέσα 
στα πλαίσια του καπιταλισµού και πέρα από τα περιορισµένα σύνορα του ε-

                                                 
94 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 
95 Βλ. «Η κρίση του 2008: Μια κλασσική κρίση υπερπαραγωγής», Μαρξιστική Θεωρία και Πράξη, 
Αθήνα 2010. 
96 Λ. Τρότσκι, «Στην υπεράσπιση του Μαρξισµού», «Για το “Εργατικό Κόµµα”», 7/8/1940. 
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θνικού κράτους, πράγµα που αναπόφευκτα οδήγησε στον παγκόσµιο πόλεµο 
και τη βίαιη ανακατανοµή των κερδών. Σήµερα, δεν είναι ο φασισµός που 
προκρίνεται σαν το ιστορικό εργαλείο της αστικής τάξης αλλά αντίθετα η α-
ποµάκρυνση από τον «κεντρικό σχεδιασµό» του φασισµού στην ιµπεριαλιστι-
κή εποχή, και η «κυριαρχία των αγορών» όπως στην εποχή του καπιταλισµού 
του laissez faire, αλλά σε υπερεθνικά πλαίσια, όπως αυτά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η αποτυχία τέτοιων ιστορικών εργαλείων, που συνοπτικά και κατα-
χρηστικά αποκαλούνται «παγκοσµιοποίηση», είναι ασφαλώς έκδηλη. ∆εν κά-
νει τίποτε άλλο παρά να ωριµάζει στη συνείδηση των µαζών την ανα-
γκαιότητα µιας εναλλακτικής λύσης.  

Από µόνες τους οι µάζες δεν µπορούν να διαµορφώσουν αυτή την εναλλακτι-
κή λύση –αυτό είναι το ιστορικό καθήκον της πρωτοπορίας της εργατικής τά-
ξης που είναι οργανωµένη σήµερα σε διάφορα εργατικά κόµµατα. Αλλά το ι-
στορικό καθήκον είναι σήµερα ένα άµεσο καθήκον, όχι ένα καθήκον για το 
απροσδιόριστο µέλλον. Αν δεν κατανοηθεί αυτή η αλήθεια τότε θα έχει χαθεί 
µια ιστορική ευκαιρία ν’ ανατραπεί ο καπιταλισµός στον Ευρωπαϊκό Νότο, 
τον αδύναµο κρίκο της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας.  

Ο ρεφορµισµός θα µας κατηγορήσει ότι αυτά είναι «αριστερισµός», ότι οι 
συνθήκες δεν είναι ώριµες, ότι προτρέχουµε και πηδάµε πάνω από τη συνεί-
δηση των µαζών. Ο ρεφορµισµός ξεχνά, ωστόσο, ότι όλα αυτά συνδιαµορφώ-
νονται από το ιστορικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η εργατική τάξη, 
δηλαδή τα κόµµατα και τις οργανώσεις της. Αν τα κόµµατα αυτά δεν θέσουν 
το ζήτηµα της Κυβέρνησης των Εργαζοµένων, οι µάζες δεν πρόκειται να το 
θέσουν ποτέ από µόνες τους, όχι γιατί δεν είναι ώριµες για ένα τέτοιο αίτηµα, 
αλλά γιατί το ζήτηµα πρέπει να τεθεί κεντρικά, ταχτικά και προγραµµατικά κι’ 
αυτό µπορεί να το κάνει µόνο µια οργανωµένη πρωτοπορία.  

Στη συνέντευξη της Αλ. Παπαρήγα της 9ης ∆εκέµβρη, είδαµε 
µια παραπέρα εξειδίκευση της Απόφασης του 18ου Συνεδρίου. Έτσι πρέπει να 
κατανοήσουµε αυτή τη συνέντευξη, δηλαδή σαν θέσεις της Κεντρικής Επι-
τροπής σε µια δηµόσια συνέντευξη. Αλλά µια συνέντευξη δεν είναι καθόλου το 
σωστό βήµα για να τεθούν τέτοια σοβαρά ζητήµατα. Το σωστό βήµα είναι το 
ίδιο το Συνέδριο. Στην ίδια συνέντευξη δεν εξειδικεύονται καθόλου τα ζητή-
µατα της ταχτικής ενώ τα άµεσα καθήκοντα τίθενται µ’ έναν πρωτογονισµό 
που είναι αναντίστοιχος τόσο µε το επίπεδο συνείδησης των µαζών όσο και µε 
τον χαρακτήρα και το βάθος της σηµερινής κρίσης. Για τα ζητήµατα της τα-
χτικής, η ΓΓ του ΚΚΕ µας παραπέµπει χονδρεµπορικά στο ΠΑΜΕ, το ΜΑΣ και 
τα υπόλοιπα «µέτωπα» του ίδιου του ΚΚΕ. Μας λέει «να δυναµώσει η λαϊκή 
πάλη» αλλά αδιαφορεί για το γεγονός ότι η λαϊκή πάλη θα δυναµώσει 
εκατό φορές αν το ίδιο το ΚΚΕ θέσει άµεσα το καθήκον της πάλης 
για µια Κυβέρνηση των Εργαζοµένων ή αν είχε καταγγείλει ανοιχτά στη 
Βουλή τους κκ. Στρως – Καν και Ρεν.  
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