
 

 
Π ρ ω τ ο β ά θ µ ι ο ς  Σ υ ν δ ι κ α λ ι σ µ ό ς  

κ α ι  Μ α ρ ξ ι σ µ ό ς  
 

1. 
 
 
Είναι γεγονός ότι το ΠΑΜΕ έχει αναπτύξει µια αξιόλογη δραστηριότητα σε 
χώρους όπως του “Κατσέλη”, τα Lidl, τη Wind κ.ά. Είναι φυσικά ανώφελο να 
συζητάµε αν οι αποφάσεις του ΠΑΜΕ περνούν από την ΚΕ του ΚΚΕ, είναι 
γεγονός ότι έτσι έχουν τα πράγµατα, αλλά το να µένει κανείς σ’ αυτή την απλή 
διαπίστωση δεν σηµαίνει τίποτα. Η σχέση ανάµεσα στο Κόµµα – γενικά και 
στα συνδικάτα υπάρχει πάντα και θεωρητικά πρέπει να είναι µια ζωντανή και 
διαλεχτική σχέση. Είναι λοιπόν αναπόφευκτη µια σχέση ανάµεσα στο ΠΑΜΕ 
και στο ΚΚΕ. Αλλά το ίδιο ισχύει για τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές 
παρατάξεις καθώς και τα συνδικαλιστικά σχήµατα στα οποία έχουν παρουσία 
το ΝΑΡ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.λπ.  
 
Είναι σωστό ότι η µεταφορά της λογικής των ΕΑΑΚ στο συνδικαλιστικό 
κίνηµα ήταν που παρήγαγε µεταξύ άλλων τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία; Αυτό 
δεν είναι σωστό, γιατί θα ήταν σαν να λέγαµε ότι η αρνητική εµπειρία της 
ΚΝΕ στην περίοδο 2006 – 2007 παρήγαγε το ΜΑΣ και το ΠΑΜΕ, ενώ 
υπήρχαν και άλλες διεργασίες.  

Ο συνδικαλισµός της δεκαετίας του ΄80, που παρήγαγε για παράδειγµα την 

ΟΒΕΣ (Οµοσπονδία Βιοµηχανικών Εργατοϋπαλληλικών  Σωµατείων) δεν 
µπόρεσε να βρει συνέχεια για έναν απλό λόγο: ∆εν υπήρχε η πολιτική 
οργάνωση που θα αναλάµβανε τη συνέχιση και τη µεταφορά των εµπειριών 
σε νεότερες γενιές, δεν υπήρχε δηλαδή το κόµµα. Ότι υπήρχε “άνοδος του 
κινήµατος και άλλοι συσχετισµοί” είναι βέβαια γενικά κι’ αφηρηµένα σωστός, 
αλλά αυτοί οι όροι καθορίστηκαν και συνδιαµορφώθηκαν και από τον 
εργοστασιακό συνδικαλισµό της δεκαετίας του ΄80, στον οποίο πολλά έχει να 
πει κανείς για τον απεργοσπαστικό και ρεφορµιστικό ρόλο του ΚΚΕ.  

∆εν µπορεί κανείς ν’ αρνηθεί ωστόσο στα σοβαρά, αν έχει στοιχειώδη γνώση 
των γεγονότων ότι η ΟΒΕΣ ανταποκρινόταν πλήρως στην ανάπτυξη τόσο του 



καπιταλισµού στην Ελλάδα όσο και στην ανάπτυξη του πολιτικού κινήµατος 
της εργατικής τάξης. Η συζήτηση για την καταλληλότητα του κλαδικού, 
επαγγελµατικού ή εργοστασιακού συνδικαλισµού σήµερα, δείχνει µια 
τεράστια σύγχυση για τα ιστορικά και κοινωνικά δεδοµένα, τόσο της 
ανάπτυξης του καπιταλισµού στην Ελλάδα όσο και τη συνακόλουθη ανάπτυξη 
του εργατικού κινήµατος πάνω σε βάση οµοιοεπαγγελµατική 
(χαρακτηριστικό της εποχής της χειροτεχνίας) ή εργοστασιακή 
(χαρακτηριστικό της µανουφακτούρας). 

«Το κίνηµα των προβληµατικών δηµιούργησε την ΟΒΕΣ.  Στο 
καταστατικό της η ΟΒΕΣ δεν περιορίζονταν µόνο στα βασικά 
αιτήµατα, αλλά υποστήριζε ότι το µέλλον των εργατών είναι η 
αυτοδιαχείριση των εργοστασίων. Τα κείµενα του δεύτερου 
συνεδρίου της ΟΒΕΣ αναφέρουν: “…πραγµατικά αγωνιστικός, 
πραγµατικά ταξικός συνδικαλισµός είναι αυτός που συνδυάζει τον 
αγώνα για τα άµεσα προβλήµατα µε τον ευρύτερο αγώνα για την 
επαναστατική µετατροπή της κοινωνίας, για την κατάργηση του 
συστήµατος που δηµιουργεί και αναπαράγει τα προβλήµατα... 
Στόχος µας δεν είναι να εξωραΐσουµε το καπιταλιστικό σύστηµα. 
Αλλά αναπτύσσοντας ένα πλατύ κίνηµα εργατικού ελέγχου βάζουµε 
τις κατευθύνσεις για µία διέξοδο από την κρίση προς όφελος του 
εργαζόµενου λαού, για µία νέα κοινωνία” (Το εργοστασιακό 
κίνηµα-αφιέρωµα στα 5 χρόνια δράση της ΟΒΕΣ 1979-1984). Αυτές 
οι µάχες κατέκτησαν νίκες. Ανάγκασαν την κυβέρνηση του ΠAΣOK 
να κρατήσει ανοιχτά τα εργοστάσια. Η νεοεκλεγµένη κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ το 1981 είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε «ριζική λύση» στο 
θέµα των προβληµατικών επιχειρήσεων. Kάτω από την πίεση 
τέτοιων αγώνων το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το νόµο 1386 του 1983 και 
ίδρυσε τον Οργανισµό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Στον ΟΑΕ 
εντάχθηκαν δεκάδες επιχειρήσεις που κινδύνευαν να κλείσουν και 
οι εργαζόµενοι να πεταχτούν στο δρόµο. Aν σήµερα ο 
Σκαραµαγκάς, η ΠYPKAΛ ή η AΓET λειτουργούν αυτό οφείλεται 
στους αγώνες που έχουν δώσει οι εργαζόµενοι εκείνα τα χρόνια».1

 

Βέβαια το αντεπιχείρηµα είναι ότι “το ΚΚΕ είναι το κόµµα της εργατικής 
τάξης” και έτσι κάθε µορφή συνδικαλιστικής οργάνωσης που προτείνει το 
ΚΚΕ είναι πάντα η ενδεδειγµένη. Αυτό το επιχείρηµα έχει µια σωστή και µια 
λαθεµένη πλευρά.  

 

Η σωστή πλευρά είναι ότι το ΚΚΕ είναι ένα εργατικό κόµµα, συσπειρώνει ένα 
µέρος της εργατικής τάξης και οι εργαζόµενοι όταν πρόκειται να 
κινητοποιηθούν θα πάνε µε το µέρος των εργατικών κοµµάτων που τους είναι 
γνώριµα από το χώρο δουλειάς τους και ευρύτερα απ’ την πολιτική ζωή.  

 

                                                 
1  Κ. Θωµαίδη, «Το κίνηµα των προβληµατικών», 21/12/2010. 



Η λαθεµένη πλευρά είναι ότι το ΚΚΕ δεν έχει ένα µεταβατικό πρόγραµµα για 
τη “λαϊκή εξουσία” και τη “λαϊκή οικονοµία”. Το να µπαίνουν οι στόχοι 
αυτοί είναι σωστό, το να µην υπάρχει ένα µεταβατικό πρόγραµµα 
σαφές και καθαρό που να δείχνει µε ποιον τρόπο θα γεφυρωθεί η 
σηµερινή κατάσταση µε το αύριο της σοσιαλιστικής προοπτικής ή 
έστω της “λαϊκής εξουσίας” και “λαϊκής οικονοµίας” αυτό είναι 
ισοδύναµο µε το να µην µπαίνουν καν οι στόχοι αυτοί . 

Το ΠΑΜΕ λέει οτι ότι ο αγώνας δεν είναι για να κερδίσουν οι εργαζόµενοι δυο 
ευρώ παραπάνω αλλά για να µπουν ευρύτερα πολιτικά ζητήµατα , έχουν 
απόλυτο δίκιο. Ποια είναι τα πολιτικά ζητήµατα; Η εξουσία των εργαζοµένων 
ή έστω αυτό που το ΚΚΕ αποκαλεί “λαϊκή εξουσία” (και το οποίο υπέστη 
κάποια διαφοροποίηση προς τα αριστερά σε σχέση µε το 18ο Συνέδριο µε 
συνεντεύξεις της Α. Παπαρήγα). 

Αλλά πως θα τεθούν αυτά τα ευρύτερα ζητήµατα, πως θα τεθεί ο τελικός 
στόχος που είναι ο σοσιαλισµός αν δεν τεθούν ενδιάµεσα ζητήµατα; Γιατί να 
τεθούν ενδιάµεσα ζητήµατα;  

Πρώτον, γιατί αυτά λειτουργούν διαπαιδαγωγητικά για την εργατική τάξη.  

∆εύτερον, γιατί διαµορφώνουν τους πραγµατικούς στόχους της πάλης των 
εργαζοµένων (σε αντίθεση µε τη διεκδίκηση των δυο – τριών ευρώ).  

Τρίτον, γιατί ο στόχος της πάλης των συνδικάτων δεν µπορεί να είναι 
αφηρηµένα ο σοσιαλισµός αλλά απαιτήσεις που οδηγούν λογικά και 
αναπόφευκτα στον σοσιαλισµό .  

Πάνω στο ζήτηµα αυτό υπάρχει 
σύγχυση. Ένα µεταβατικό αίτηµα είναι η κινητή κλίµακα ωρών, που σηµαίνει 
την απαίτηση να δουλεύουµε όλοι και να δουλεύουµε λιγότερο από το 
οκτάωρο, χωρίς µείωση των αποδοχών του οκτάωρου. Αυτό το αίτηµα είναι 
το µόνο που µπορεί να ενώσει το κίνηµα των εργαζόµενων και των 
ανέργων. Είναι ένα αίτηµα το οποίο προφανώς είναι αδύνατο στον 
καπιταλισµό, αλλά θα έχει µια τεράστια απήχηση, ενώ ταυτόχρονα υψώνει τη 
συνείδηση των εργαζοµένων και λογικά και αναπόφευκτα οδηγεί στον 
σοσιαλισµό. Το ΚΚΕ από καιρού σε καιρό πετάει το σύνθηµα για “δηµόσια 
έργα ώστε να µειωθεί η ανεργία”. Ακόµα κι’  αυτό µπορεί να γίνει ένα 



µεταβατικό αίτηµα στις σηµερινές συνθήκες αν το ΚΚΕ και το 
ΠΑΜΕ επιµείνουν πάνω στο σύνθηµα αυτό και το κάνουν σηµαία 
τους. Αλλά δεν το κάνει, το ακούµε αραιά και που, δεν αποτελεί σύνθηµα 
οργάνωσης της εργατικής τάξης αλλά µια απλή “θέση” χαµένη γενικά κι’ 
αόριστα µέσα στο πρόγραµµα. Και βέβαια δεν είναι µια σωστή 
µεταβατική θέση .  

Ας διαβάσουµε το “∆ιεκδικητικό 
Πλαίσιο του ΠΑΜΕ 2009-10”.2 Ποιες είναι οι συγκεκριµένες διεκδικήσεις για 
την ανεργία (παράγραφος 7); Μόνο διαπιστώσεις για το µέγεθος της 
ανεργίας, τους µετανάστες κ.ά. Συνιστούν αυτά ένα διεκδικητικό πλαίσιο; 
Όχι. Αυτά είναι απλή καταγραφή. 

Ας πάρουµε ένα δεύτερο µεταβατικό αίτηµα. ∆ιαγραφή του δηµόσιου χρέους, 
διαγραφή του ιδιωτικού χρέους των φτωχών νοικοκυριών, έξοδος από 
ευρωζώνη – Ευρωπαϊκή Ένωση – ΝΑΤΟ, κρατικοποίηση των τραπεζών και 
των στρατηγικών κλάδων κάτω από εργατικό έλεγχο. Πολλά µέλη του ΚΚΕ 
διαβάζοντας τις αναλύσεις της ΚΕ έχουν την εντύπωση πως αυτό το αίτηµα 
είναι ρεφορµιστικό.  

Λένε ότι η διαγραφή του δηµόσιου χρέους, αν γίνει από µια καπιταλιστική 
κυβέρνηση δεν µπορεί ν’ αλλάξει τους ταξικούς συσχετισµούς αλλά µόνον η 
“λαϊκή εξουσία” µπορεί να διευθετήσει αυτό το ζήτηµα. Ακριβώς! Γι’  αυτόν 
τον λόγο είναι ένα µεταβατικό αίτηµα  που είναι αδύνατον να 
υλοποιήσει µια καπιταλιστική κυβέρνηση. Είναι ένα αίτηµα που αν τεθεί, θα 
φέρει όλο το αστικό πολιτικό σύστηµα στη γωνία και θα δηµιουργήσει τις 
συνθήκες της ρήξης, της ανατροπής, της ανυπακοής και του ξεσηκωµού.  

                                                 

2 Βλ. σχετικά http://www.pamehellas.gr/fullstory.php?lang=1&wid=93 



Είναι ακριβώς το ίδιο µε το 
αίτηµα της κινητής κλίµακας ωρών. Στον καπιταλισµό είναι αδύνατο και µόνο 
ο σοσιαλισµός µπορεί να καταργήσει την ανεργία. Είναι αυτό λόγος ωστόσο 
για να µην µπαίνει από φόβο µήπως το πραγµατοποιήσει κάποια 
καπιταλιστική κυβέρνηση; Τόσο το αίτηµα της κινητής κλίµακας ωρών 
όσο και αυτό της διαγραφής του δηµόσιου χρέους δεν µπορεί να 
το πραγµατοποιήσει καµιά αστική κυβέρνηση .  

Αν τεθεί φυσικά από µόνο του και χωρίς το πολιτικό πλαίσιο της εργατικής 
εξουσίας, δεν σηµαίνει τίποτε για την εργατική τάξη, αλλά το ζητούµενο εδώ 
είναι αυτό: Ένα εργατικό κόµµα να θέσει τέτοια µεταβατικά αιτήµατα, να τα 
κάνει σηµαία του, ώστε να πάρει συγκεκριµένη µορφή η πάλη για τον 
σοσιαλισµό. Αν µου δείξεις την κορφή στην οποία πρέπει να φτάσω αλλά δεν 
µου δίνεις τη σκάλα για ν’ ανέβω ως εκεί τότε αυτό είναι απλή δηµαγωγία. 

“Μα η σκάλα  υπάρχει, είναι η ένταση του ταξικού αγώνα”, λέει το ΚΚΕ. 
Σωστά, αλλά ο ταξικός αγώνας εντείνεται µόνο όταν οργανώνεις και 
συνθέτεις µε τα σωστά µεταβατικά αιτήµατα. ∆εν φτάνει ο σοσιαλισµός στα 
λόγια και ο ρεφορµισµός στην πράξη όπως έκανε η παλιά σοσιαλδηµοκρατία. 

2. 
Ας περάσουµε στο ζήτηµα περί επιχειρησιακού συνδικαλισµού σε 
αντιπαράθεση  µε τον κλαδικό ή οµοιοεπαγγελµατικό. Αυτό το ζήτηµα 
υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του ΄20 και προβληµάτισε πάρα πολύ τους 
κοµµουνιστές. Τα οµοιοεπαγγελµατικά σωµατεία ανταποκρίνονταν σε µια 
εποχή χαµηλής ανάπτυξης της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου (χειροτεχνία 
που επιβίωνε ακόµα στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα). Τα κλαδικά 
σωµατεία άρχισαν να εµφανίζονται µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού σε 
πλήρη κλίµακα, µε τα µεγάλα εργοστάσια κ.λπ.3  

Το ζητούµενο ήταν πάντοτε να σπάσει ο κατακερµατισµός της εργατικής 
τάξης σε επαγγέλµατα και να στηθούν τα κλαδικά σωµατεία που ενοποιούν 

                                                 
3 Παρά τις ελλείψεις της, βλ. την εξαιρετική µελέτη του Κώστα Παλούκη: «Η οργάνωση “Αρχείο του 
Μαρξισµού”. Όψεις και τάσεις της ιδεολογίας, της πολιτικής και των δοµών χειραφέτησης της 
ελληνικής εργατικής τάξης στο µεσοπόλεµο», Πανεπιστήµιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα 
Ιστορίας Αρχαιολογίας, Ζωγράφου 2004, (µεταπτυχιακή διπλωµατική διατριβή), ειδικά κεφ. 2, 
ενότητα 3. 



την τάξη. Αλλά αυτό είναι φυσικά αντιφατικό στην πράξη. Ο καταµερισµός 
της εργασίας στον καπιταλισµό δεν επιτρέπει να φτιαχτούν συνδικάτα 
“καθαρά” που θα ενώνουν όλη την εργατική τάξη. Οι λογιστές, οι οικοδόµοι 
κ.λπ., ανήκουν αντικειµενικά σε διαφορετικά στρώµατα της εργατικής τάξης. 
Αυτή δεν είναι µια αντίφαση που αντιµετωπίζει µόνο το ΚΚΕ/ΠΑΜΕ αλλά 
κάθε παράταξη και κάθε πολιτική οργάνωση.  

Το πρόβληµα όπως είπαµε υπάρχει από τη δεκαετία του ΄20 κιόλας και δεν 
έχει µια λύση, αλλά πολλές ad hoc λύσεις, δηλ. ανάλογα µε την περίπτωση. Η 
ιδέα, ωστόσο, είναι ότι το ΠΑΜΕ γενικά ή µια άλλη 
συνδικαλιστική παράταξη µπορεί να λειτουργήσει ενοποιητικά 
στη συνείδηση της εργατικής τάξης γιατί φέρνει διαφορετικά 
επαγγέλµατα µαζί αλλά προσπαθεί να χτίσει µια κοινή ταξική 
συνείδηση .  

Από κει και πέρα ανάλογα µε τις ανάγκες της ταξικής πάλης έρχεται και η 
ιδιαίτερη οργάνωση της τάξης τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασµό µε την 
πρωτοπορία της που είναι κι’ αυτή κατακερµατισµένη σε διάφορα κόµµατα 
και οργανώσεις της αριστεράς.  

Μέχρι τώρα ο ταξικός συνδικαλισµός δεν έχει πείσει πλατιά στρώµατα της 
εργατικής τάξης, δεν έχει αγκαλιάσει ολόκληρη την εργατική τάξη. 

Γιατί δεν ρωτάµε τότε τους εργαζόµενους ποια θα ήταν µια “δύναµη 
ανατροπής της επίθεσης και υπεράσπισης των ταξικών συµφερόντων ”; Γιατί 
δεν τους λέµε να προχωρήσουν αυτοί στη συγκρότηση µιας πολιτικής 
οργάνωσης όπου θα “συνδέουµε την πάλη για τα οικονοµικά αιτήµατα, µε τις 
γενικότερες πολιτικές επιλογές του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της ΕΕ ” 
πιο αποτελεσµατικά και πιο καθαρά;  

Το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ θεωρούν ότι έχουν ήδη αυτή την πολιτική οργάνωση, 
αλλά είναι αυτό αλήθεια; Μήπως επειδή ακριβώς δεν είναι αλήθεια, οι 
περισσότεροι εργαζόµενοι δεν θεωρούν τον ταξικό συνδικαλισµό 
σαν αποφασιστική δύναµη ανατροπής; Η πολιτική συνείδηση θα έρθει 
φυσικά σε κάποιο βαθµό “απ’ έξω” στην εργατική τάξη όπως έλεγε ο Λένιν σ’ 
ένα αρκετά ταλαιπωρηµένο απόσπασµα του “Τι να κάνουµε;” Αλλά απ’ τη 
στιγµή που έχει έλθει, το κόµµα δεν είναι πια “απ’ έξω” αλλά µέσα στην τάξη 
και αλληλεπιδρά µ’ αυτήν, δεν της στέλνει τελεσίγραφα της ΚΕ και δεν 
στηρίζεται στον γραφειοκρατισµό.  

Μια κριτική που ασκείται συχνά στον Συντονισµό 
των Πρωτοβάθµιων Σωµατείων είναι η εξής: Στο σωµατείο βιβλίου-χάρτου, η 
εργατική τάξη που συσπειρώνεται εκεί, έχει κάποια ιδιαίτερη διαστρωµάτωση 



και πρέπει οικονοµικά να οργανώνεται χώρια από τους υπόλοιπους εργάτες 
του εµπορίου; Tο σωµατείο των υπαλλήλων στα καταστήµατα του 
αεροδροµίου είναι και αυτό διαστρωµατωµένο ή µήπως ο Σύλλογος 
Εµποροϋπαλλήλων είναι του ΚΚΕ και τελικά αυτό βαρύνει; Επίσης, Το 
στήσιµο σωµατείων όπως ελαστικά απασχολούµενων καθηγητών ή των 
αδιόριστων εκπαιδευτικών ποιό ακριβώς κοµµάτι τηςτάξης. πάνε να 
συσπειρώσουν; 

Το όλο ζήτηµα δεν είναι αν οι εργαζόµενοι σ’ ένα σωµατείο έχουν κάποια 
ιδιαίτερη διαστρωµάτωση και πρέπει οικονοµικά να οργανώνεται χώρια από 
τους υπόλοιπους εργάτες του εµπορίου. Ούτε και οι εργάτες του εµπορίου 
έχουν ξεχωριστά συµφέροντα από τους άλλους εργάτες αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν µια ξεχωριστή οργάνωση αν αυτό 
αποδεικνύεται αποτελεσµατικότερο. Μήπως και το ΠΑΜΕ δεν έχει τη 
δική του “Οµοσπονδία Τύπου και Χάρτου”; ∆εν έχει την 
“Οµοσπονδία Φαρµάκου”; 

Αυτά είναι ζητήµατα της πραγµατικότητας και όχι της θεωρίας. Θέλουµε να 
φτιάξουµε ένα κλαδικό σωµατείο κατασκευών που θα περιλαµβάνει 
οικοδόµους, λογιστές, αρχιτέκτονες και µηχανικούς; Ας γίνει. Θέλουµε ένα 
επαγγελµατικό που περιλαµβάνει µόνο οικοδόµους κι’ ένα άλλο που 
περιλαµβάνει µόνο λογιστές. Ας γίνει κι’ αυτό. Η ιστορική πείρα έχει δείξει 
ποιο είναι το πιο αποτελεσµατικό µέσο της ταξικής πάλης. Αν το Σωµατείο 
Βιβλίου-Χάρτου δεν έχει πετύχει τίποτε κι’  εποµένως λειτουργεί 
διασπαστικά τότε δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά είναι αυτή η 
πραγµατικότητα; Ασφαλώς όχι.  

Η έννοια του διασπαστικού σωµατείου ποια είναι; Είναι ένα σωµατείο 
που δεν έχει διεκδικήσεις, που δεν είναι ταξικό, που δεν πετυχαίνει στόχους σ’ 
ότι αφορά τις απολύσεις και τα µεροκάµατα και δεν κατορθώνει τελικά να 
συγκεντρώσει γύρω του ένα σηµαντικό κοµµάτι της εργατικής τάξης. Αυτό 
είναι το διασπαστικό σωµατείο. ∆εν είναι κάθε σωµατείο που ξεφεύγει από το 
κλαδικό ή το επαγγελµατικό επειδή θεωρεί ότι δεν είναι λειτουργικά. Το 
κριτήριο λοιπόν του διασπαστικού σωµατείου πρέπει να 
αναζητηθεί στην πράξη . 

Πάµε τώρα στα Πρωτοβάθµια Σωµατεία. Για ορισµένους, και ειδικά το ΚΚΕ 
και το ΠΑΜΕ ο Συντονισµός είναι βασικά των δηµοσίων υπαλλήλων, της 
µικροαστικής τάξης κ.λπ. Ας µην ξεχνάµε ότι υπάρχουν επίσης το Σωµατείο 
Εργαζοµένων ∆ήµου Βύρωνα, Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 
Σωµατείο Εργαζοµένων ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ Αιγίου, Σωµατείο Εργαζοµένων 
Φαρµάκου Βοιωτίας, Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών, και παρατηρητές από 
Ένωση Τεχνικών ∆ήµου Αθηναίων και την Παναττική Ένωση Καθαριστριών 
και Οικιακού Προσωπικού. Όσο για τα πρωτοβάθµια σωµατεία που ανήκουν 
στο ΠΑΜΕ δεν αποτελούν παρά τη µειοψηφία (60 στην Αθήνα, 12 στον 
Πειραιά κ.λπ, βλ. και παρακάτω). 

∆εν είναι άραγε σαφές ότι το εργατικό κίνηµα συνολικά δεν έχει κατορθώσει 
να ενσωµατώσει µαζικά τους ανέργους; Ούτε τους ελαστικά 
απασχολούµενους; Η εργατική τάξη στο σύνολό της έχει κοινά ταξικά και 
πολιτικά συµφέροντα. Απ’ αυτό ωστόσο καθόλου δεν βγαίνει ότι στον 



καπιταλισµό ή ύπαρξη ή όχι ενός σωµατείου ή µιας παράταξης 
(όπως του ΠΑΜΕ και του Συντονισµού Πρωτοβάθµιων) ακολουθεί 
αυτό τον νόµο. Αυτό πρέπει να γίνει στην πράξη και είναι πάνω 
απ’ όλα πολιτικό ζήτηµα, δηλαδή ζήτηµα των πολιτικών 
οργανώσεων της εργατικής τάξης . 

 Εδώ πρέπει να έχουµε ένα κριτήριο σχετικά µε το στήσιµο 
σωµατείων και αντί να ρωτάµε γιατί υπάρχουν να ρωτάµε αν 
εξυπηρετούν αποτελεσµατικά τους αγώνες της τάξης σαν σύνολο . 
Τα σωµατεία, οι συντονισµοί, οι παρατάξεις θα κριθούν στους αγώνες και από 
τη συνολική πολιτική γραµµή που έχουν, µ’ άλλα λόγια εδώ διεξάγεται ένας 
ανταγωνισµός για το ποια οργάνωση είναι πρωτοπόρα και ποια δεν είναι. 
Ποια θα καταφέρει να εµπνεύσει εµπιστοσύνη και ποια όχι. Θα ήταν 
σκόπιµο αυτό να γίνει στα πλαίσια ενός ενιαίου ταξικού µετώπου, 
στο οποίο να λειτουργούν και να ακούγονται όλες οι τάσεις.  

 

Το πρόβληµα είναι ότι το ΚΚΕ εδώ και 
πολλές δεκαετίες έχει εγκαταλείψει την πολιτική της πάλης των ιδεών και έχει 
περάσει στην ιδέα της πάλης γενικά ενάντια σε κάθε άλλη αριστερή 
οργάνωση.  

 

3. 
Για παράδειγµα στην ΚΝΕ δεν άρεσε η ταχτική των ΕΑΑΚ στην περίοδο 
2006-2007, έφυγε κι’ έφτιαξε το ΜΑΣ Τι είναι το ΜΑΣ; Ένα “ταξικό” µέτωπο 
των σπουδαστών. Ήταν αυτή µια διασπαστική ενέργεια; Αν το ΜΑΣ πάει 
καλά τότε θ’ αποδειχτεί πως δεν ήταν. Πως λειτουργεί στις γενικές 
συνελεύσεις; Τι πρόγραµµα έχει ώστε να ενώσει τους φοιτητές µε τους 
εργαζόµενους και άνεργους νέους ώστε να υπάρξει συνολικά ένα µέτωπο της 
νεολαίας; Τα ίδια ισχύουν και στον υπόλοιπο συνδικαλισµό. ∆εν µπορεί πχ να 
“µεταφέρουµε” πραχτικές από το φοιτητικό στο εργατικό κίνηµα (και δεν 
αναφερόµαστε στο ΠΑΜΕ).  

Πάνω απ’ όλα συµµετέχουµε στα ίδια µαζικά  σωµατεία, στα σωµατεία που 
αποδειγµένα  είναι ταξικά (στην πράξη κι’ όχι στα λόγια) κι’ εκεί ο καθένας 
εκθέτει και συζητά την άποψή του. Αν το ΠΑΜΕ θέλει να επιβάλλει τα δικά 
του σχέδια µε την πολιτική του γραφειοκρατικού τελεσιγραφισµού, δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή απ’ το να καταγγελθεί αυτό στους εργαζόµενους και να 
παλέψουµε για µια διαφορετική γραµµή. Α η γραµµή του ΠΑΜΕ είναι σωστή 
δεν υπάρχει λόγος να πάει κανείς ενάντια µόνο για να κάνει αντιπολίτευση.  



Ωστόσο το ΠΑΜΕ έφυγε από το Προεδρείο αλλά όχι από τη ΓΣ της 
ΓΣΕΕ.  Ήταν αυτή µια σωστή ταχτική επί της αρχής; Αφού το ίδιο το ΠΑΜΕ 
δεν αποχώρησε από τη ΓΣ της ΓΣΕΕ, το ίδιο αναγνωρίζει ότι η τεράστια 
πλειοψηφία των µαζικών σωµατείων δεν είναι ακόµη κάτω από την επιροοή 
του, κι’ έτσι κινείται µεν χωριστά αλλά εξακολουθεί να παραµένει εκεί που 
είναι συγκεντρωµένη η εργατική τάξη, δηλ. στα σωµατεία της ΓΣΕΕ. Η 
ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι ασφαλώς ρεφορµιστική, συµβιβασµένη, πίσω από 
τις πλάτες των εργαζοµένων κάνει συµφωνίες µε τη κυβέρνηση και τον ΣΕΒ, 
συνδιαµορφώνει το νέο εργασιακό τοπίο. Αλλά στα σωµατεία της ΓΣΕΕ 
υπάρχει ακόµη η µεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης, εγκλωβισµένη 
στην ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. 

Αλλά δεν αρκεί να είναι η ηγεσία ρεφορµιστική και συµβιβασµένη για να 
παρατάς τη ΓΣΕΕ και να στήνεις τα δικά σου “ταξικά” σωµατεία. Αν η πάλη 
δεν διεξαχθεί µέσα στα ρεφορµιστικά και αντιδραστικά συνδικάτα, σε όλα τα 
επίπεδα, το σύνολο της εργατικής τάξης δεν µπορεί να κερδηθεί ποτέ από ένα 
κοµµουνιστικό κόµµα. 

 Από τη στιγµή που δεν µπορεί να γίνει πάλη στα πλαίσια της ΓΣΕΕ, οφείλεις 
ν’ αποχωρήσεις και µε τις διεκδικήσεις σου να πετύχεις κατακτήσεις και 
µαζικότητα, αλλά να κάνεις κι’  απολογισµό αντικειµενικό και να µας 
πεις τι  πέτυχες και σε τι  καθυστερείς ακόµα . Για παράδειγµα, µπορεί 
ή δεν µπορεί το εργατικό κίνηµα να παλέψει για έξοδο από το ευρώ – ΕΕ - 
ΝΑΤΟ, κατάργηση του δηµόσιου χρέους και του ιδιωτικού χρέους των 
φτωχών νοικοκυριών;  

Μπορεί να κερδίσει θέσεις και καταχτήσεις µ’ αυτά τα µεταβατικά αιτήµατα ή 
δεν µπορεί; Αν λες ότι δεν µπορεί, τότε οφείλεις να πεις ποια µεταβατικά και 
ενδιάµεσα αιτήµατα θέτεις εναλλακτικά και να κριθεί ποια είναι πραγµατικά 
αντικαπιταλιστικά, ποια οδηγούν στον στόχο της “λαϊκής εξουσίας και 
οικονοµίας” και ποια όχι. Εδώ δεν πρόκειται για ιδεολογικά ζητήµατα (για την 
ακρίβεια δεν πρόκειται µόνο  για ιδεολογικά ζητήµατα) αλλά για 
συγκεκριµένη ανάλυση της συγκεκριµένης κατάστασης: Είναι δυνατόν να 
λέµε ότι τα αιτήµατα για έξοδο από το ευρώ – ΕΕ - ΝΑΤΟ, 
κατάργηση του δηµόσιου χρέους και του ιδιωτικού χρέους των 
φτωχών νοικοκυριών, µπορεί τάχα να πραγµατοποιηθούν και από 
µια … αστική κυβέρνηση και έτσι δεν έχουν αντικαπιταλιστικό 
προσανατολισµό;  

Άλλος είναι ο στόχος. Να µην τεθούν τα µεταβατικά αιτήµατα ακριβώς 
για να µην δώσουµε µια σκάλα στην εργατική τάξη να προχωρήσει 
προς την προοπτική της “λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας”   ή τουλάχιστον έτσι 
φαίνεται.  

∆εν έχουν όλοι οι πολιτικοί χώροι τους ίδιους σκοπούς, πχ το Ενιαίο Μέτωπο. 
Αυτό είναι ένα πρόβληµα αλλά αν πραγµατικά η συσπείρωση και η ίδια η 
λογική επιτάσσει έστω και αναγκαστική συµπόρευση µε το ΠΑΜΕ τότε οι πιο 
πρωτοπόροι εργάτες όλων των πολιτικών χώρων θα το καταλάβουν και θα το 
επιβάλλουν στην πράξη έστω κι’ ενάντια στις ηγεσίες τους. ∆εν το κάνουν 
γιατί ασφαλώς είναι πεπεισµένοι ότι η συµπόρευση µε το ΠΑΜΕ δεν θα 
οδηγήσει πουθενά. Σαν παράδειγµα ας πάρουµε τη ΣΕΤΗΠ. Η συµµετοχή στη 



ΣΕΤΗΠ είναι αναγκαία, όπου υπάρχει αυθεντική εργατική τάξη εκεί η 
συµµετοχή είναι αναγκαία. Αλλά κανείς δεν µπορεί ν’ αρνηθεί στον άλλον 
επιµέρους πρωτοβουλίες. Η ωριµότητα των πρωτοβουλιών του ΝΑΡ ή της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ µένει να κριθεί στην πράξη αλλά και η πολιτική του ΠΑΜΕ στην 
ΣΕΤΗΠ, δηλ. τι θα πετύχει και πως θα πολιτικοποιήσει τους αγώνες κι’ αυτή 
µένει να κριθεί στην πράξη. 

Το ΠΑΜΕ θέλει µια ενιαία γραµµή επιβεβληµένη από τα πάνω, όποιος πάει 
ενάντια ή επιµείνει να εισηγείται διαφορετικές προτάσεις δεν έχει κανένα 
µέλλον στο ΠΑΜΕ, και δεν εννοούµε ρεφορµιστικές αλλά ριζοσπαστικές 
προτάσεις. Από την άλλη η υπόλοιπη αριστερά αναγνωρίζει ότι το ΠΑΜΕ έχει 
µια µαζικότητα αλλά ότι υπάρχουν και ζητήµατα αρχών που τα 
υπερασπίζεται. Κυρίως αυτό είναι το ζήτηµά τους γι’ αυτό και θέλουν να 
συµµετέχου και  να συνδιαµορφώνουν µέσα στο ΠΑΜΕ ή σ’ ένα µέτωπο µε το 
ΠΑΜΕ. Πολλές φορές τα “ζητήµατα αρχών” δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει 
και µια γνήσια διάθεση του ΠΑΜΕ ν’ αποτελέσει ευρύτερο µέτωπο.  

Το ίδιο το εγχείρηµα του ΠΑΜΕ στηρίχτηκε πάνω στο εγχείρηµα ΜΑΣ και τις 
“αρνητικές” εµπειρίες της ΠΚΣ και της ΚΝΕ στο φοιτητικό κίνηµα. Λίγο – 
πολύ το ΜΑΣ δεν ενδιαφέρεται για τις γενικές συνελεύσεις και το ίδιο κάνει 
τώρα το ΠΑΜΕ αποµακρυνόµενο από τα σωµατεία και από τη ΓΣΕΕ. 

∆εν υπάρχει άλλος δρόµος πέρα από την πάλη όλων των γραµµών και τη νίκη 
της σωστής γραµµής σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Από κει και πέρα ο πολιτικός 
χαρακτήρας της πάλης επιβάλλει συντονισµό σ’ ανώτερα επίπεδα κι’ εκεί 
ξεκινούν τα προβλήµατα. Αν το ΠΑΜΕ έχει τα δικά του σωµατεία κι’  
αν άλλες “ταξικές” δυνάµεις δεν θέλουν να συµµετέχουν στα 
πρωτοβάθµια σωµατεία που σήµερα έχει την πλειοψηφία το 
ΠΑΜΕ, δεν µας φαίνεται ξεκάθαρο από που θα προκύψει µια νέα, 
εναλλακτική γραµµή στο εργατικό κίνηµα. Το να έχει ο καθένας 
τα δικά του πρωτοβάθµια σωµατεία δεν είναι καθόλου µια 
πραγµατική λύση .  

 

4. 
Εκτός απ’ τα 9 Εργατικά Κέντρα που έχει το ΠΑΜΕ, σήµερα έχει 60 σωµατεία 
στην Αθήνα, 12 στον Πειραιά, 6 στα Γιάννενα, 4 στα Τρίκαλα, 7 στον ∆ηµόσιο 
Τοµέα, 24 στους ΟΤΑ. Το ερώτηµα είναι τι γίνεται µε τα υπόλοιπα σωµατεία 
που ασφαλώς δεν είναι 60 στην Αθήνα και 7 στον ∆ηµόσιο τοµέα! Είναι αυτή 
µια πραγµατική πλειοψηφία της εργατικής τάξης; Είναι µια 
συγκροτηµένη δύναµη, γι’ αυτό δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία, αλλά σήµερα 
όποιος πάει να φτιάξει κοµµατικά πρωτοβάθµια συνδικάτα και να 
στηρίξει πάνω σ’ αυτά µια “ταξική” παράταξη θα έχει χάσει την 
υπόλοιπη εργατική τάξη προς την οποία το κόµµα απευθύνεται.  

Όταν µιλάµε σήµερα για το ΠΑΜΕ µιλάµε για 60 σωµατεία στην Αθήνα και 
12 στον Πειραιά κ.λπ. ∆εν µιλάµε για πάλη των ιδεών και των γραµµών µέσα 



στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Το ίδιο ισχύει και για τον Συντονισµό των 
Πρωτοβάθµιων. Ο Λένιν έχει γράψει ένα κεφάλαιο στον “Αριστερισµό” µε 
τίτλο “πρέπει να δουλεύουµε στα αντιδραστικά συνδικάτα;”.  Να πως 
εκφράζεται για το ζήτηµα αυτό: 

 «Οι γερµανοί “αριστεροί” θεωρούν 
πως γι' αυτούς το ζήτηµα είναι λυµένο και ότι η απάντηση σ' αυτό 
το ερώτηµα είναι κατηγορηµατικά αρνητική. Κατά τη γνώµη τους, 
είναι αρκετό να βγάζει κανείς λόγους και θυµωµένες κραυγές 
ενάντια στα “αντιδραστικά” και τα “αντεπαναστατικά” συνδικάτα 
για “να αποδείξει” (ο Κ. Χόρνερ το βεβαιώνει αυτό µε ιδιαίτερη 
“σοβαρότητα” και πολύ ανόητα” πως είναι ανώφελο και µάλιστα 
απαράδεκτο για τους επαναστάτες, τους κοµµουνιστές να 
δουλεύουν στα κίτρινα, σοσιαλσωβινιστικά, συµφιλιωτικά 
συνδικάτα, στα συνδικάτα του Λεγκίν, στα αντεπαναστατικά 
συνδικάτα. Όσο όµως κι αν έχουν πειστεί οι γερµανοί “αριστεροί” 
ότι η τέτοια τακτική έχει επαναστατικό χαρακτήρα, στην 
πραγµατικότητα είναι ριζικά λαθεµένη και δεν περιέχει τίποτε άλλο 
από κούφιες φράσεις».4 

Το µάθηµα είναι ότι συµµετέχουµε στα υπάρχοντα µαζικά και ενιαία 
πρωτοβάθµια συνδικάτα και δεν ακολουθούµε διασπαστική πολιτική στη 
δουλειά που πρέπει όλες οι οργανώσεις της εργατικής τάξης να κάνουν εκεί 
µέσα. Όποιος δεν το κάνει είναι γιατί φοβάται την κριτική και γιατί 
δεν µπορεί να πείσει για την ορθότητα της γραµµής του. Τότε όµως 
κάτι είναι λάθος µε τη γραµµή του και όχι µε τα συνδικάτα. Για να 
“διορθώσει” τα λάθη φτιάχνει τα δικά του επαναστατικά και ταξικά 
συνδικάτα, αλλά στο πρωτοβάθµιο επίπεδο αυτό δεν έχει απολύτως καµιά 
προοπτική, είναι διασπαστική πολιτική από τη γέννησή της και είναι πολιτική 
καταδικασµένη. Αλλά για να “διορθώσει” κανείς τα λάθη µε τέτοιον τρόπο µια 

                                                 
4 Β. Ι. Λένιν, « “Αριστερισµός” παιδική αρρώστια του κοµµουνισµού», 1920, κεφ. ΙΙ., 
 παρ. VI. 



λύση του αποµένει: Ο γραφειοκρατικός τελεσιγραφισµός. Αυτό θα κάνετε, το 
άλλο δεν θα κάνετε κ.λπ. 

Η δουλειά που έχει πραγµατική σηµασία είναι αυτή που γίνεται στα 
συνδικάτα. Από κει βγαίνει και η δουλειά των οµοσπονδιών και των 
διάφορων µετώπων η συνοµοσπονδιών. “Εµείς δεν δουλεύουµε στα σωµατεία 
της ΓΣΕΕ” ή  “εµείς δεν δουλεύουµε στα σωµατεία του ΠΑΜΕ” ή της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΝΑΡ είναι ολόκληρος ο πρωτόγονος κοµµατικός 
γραφειοκρατισµός µεταφερµένος στο εργατικό κίνηµα. Είναι το πρώτο, το πιο 
βασικό λάθος αρχής ενάντια στο οποίο προειδοποιούσε ο Λένιν όχι το 1905 ή 
το 1917 αλλά το 1920 στο 2ο Συνέδριο της Κοµιντέρν όταν γράφτηκε ο 
“Αριστερισµός”. 

Λέγοντας ότι η δουλειά που έχει πραγµατική σηµασία είναι αυτή που γίνεται 
στα συνδικάτα, εννοείται ασφαλώς ότι οι χωριστές πορείες και συγκεντρώσεις 
είναι ενάντια σε µια τέτοια κοινή δουλειά. Ορισµένοι λένε ότι οι 
“αριστεριστές” µπερδεύουν τους εργάτες, δεν τους αφήνουν ήσυχους να τους 
πάρει κάτω από τη σηµαία του το ΚΚΕ και δεν πιστεύουν ούτε στο λενινιστικό 
“ βαδίζουµε χώρια, χτυπάµε µαζί ”. Ο Γόντικας από τις στήλες του 
Ριζοσπάστην αναθεµατίζει το ΝΑΡ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για “ύποπτο ρόλο” κ.ά. 
κλείνει την πόρτα του Ενιαίου Μετώπου γιατί οι “αριστεριστές” µπερδεύουν 
τάχα τους εργάτες. Έτσι “µπέρδευαν” τους εργάτες και οι Μπολσεβίκοι µε τη 
δράση τους τους εργαζόµενους αφού δεν τους άφηναν στην επιρροή των 
Εσέρων και των Μενσεβίκων.  

∆ηλαδή ούτε το Ενιαίο Μέτωπο θέλουµε εφόσον έχουµε  το ΠΑΜΕ κι’ αυτό 
ακριβώς είναι το Ενιαίο Μέτωπο! ∆εν είναι έτσι όµως. Τι πάει να πει “ 
µπερδεύετε τους εργάτες”; Πάει να πει πως σε µια ορισµένη πάλη των ιδεών 
µπορώ να κερδίσω εγώ και να χάσεις εσύ, και αυτό είναι λόγος να πάς να 
φτιάξεις δικά σου “ταξικά” συνδικάτα όπως τα 60 της Αθήνας και τα 12 του 
Πειραιά. Και µε την πάλη µέσα στα υπόλοιπα τι γίνεται; Τους εργαζόµενους, 
για παράδειγµα, που είναι ακόµα εγκλωβισµένοι στο ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΚΕ 
πως θα τους κερδίσεις; Θα τους πεις: “Ελάτε σε µας. Εµείς είµαστε το ταξικό 
συνδικάτο”; Κι’ αυτοί απλώς θα σε ακολουθήσουν; Χρειάζεται πάλη αλλά 
η πάλη πρέπει να γίνει µέσα σε ενιαία συνδικάτα γιατί η εργατική 
τάξη πρέπει να είναι ενιαία , αυτό είναι που καταλάβαινε πολύ καλά ο 
Λένιν και σήµερα καµώνονται πως δεν το καταλαβαίνει κανένας. 

Έχουµε τη δικαίωση της κριτικής του ΠΑΜΕ ως προς το ότι οι ηγεσίες της 
ΓΣΕΕ / Α∆Ε∆Υ είναι ρεφορµιστικές αλλά την έχουµε έξω από τα συνδικάτα, 
στον χώρο του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ! ∆εν την έχουµε σ’ όλα τα σωµατεία και 
όλες τις οργανώσεις της εργατικής τάξης. Αλλά για µισό λεπτό: Επειδή 
υπάρχουν οι “ξεπουληµένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήµατος” που 
υπήρχαν πάντα, πρέπει η δουλειά σ’ όλα τα άλλα σωµατεία να σταµατήσει και 
να πάµε στα “ταξικά” συνδικάτα του ΠΑΜΕ ή στα  “ταξικά” συνδικάτα του 
Συντονισµού των Πρωτοβάθµιων κι’ από κει στα Εργατικά Κέντρα και τον 
δευτεροβάθµιο συνδικαλισµό του ΠΑΜΕ; Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι 
κάλεσµα σε θρησκευτική παρασυναγωγή µιας αίρεσης βαπτιστών ενάντια σ’ 
όλα τ’ άλλα δόγµατα των χριστιανών! 

 



5. 
Εδώ πρέπει να τα πούµε καθαρά. “Χτυπάµε µαζί και βαδίζουµε χώρια” αλλά 
είναι φυσιολογικό πως µόνο µε την πάλη των ιδεών µέσα στο εργατικό κίνηµα 
θα νικήσει η σωστή γραµµή. Με το ΠΑΜΕ εδώ, τον Συντονισµό παρακάτω κι’ 
όλα τα άλλα εκτός από τα 60 σωµατεία της Αθήνας που είναι στο ΠΑΜΕ, 
χωριό δεν γίνεται. Και το χωριό θα γίνει µόνο µε το πραγµατικό Ενιαίο 
Μέτωπο, όχι τη λογική ότι όποιος δεν είναι µε το ΠΑΜΕ σ’ αυτή τη 
συγκυρία είναι οπορτουνιστής και σεχταριστής και προδότης. Αλλά 
Ενιαίο Μέτωπο στο οποίο δεν υπάρχει ανταλλαγή των απόψεων και πάλη των 
ιδεών δεν είναι Ενιαίο Μέτωπο αλλά κοµµατικό άθροισµα των δικών µου 
δυνάµεων µου στο εργατικό κίνηµα.  

∆εν µπορεί να υπάρξει κανένα ενιαίο µέτωπο µε τους “αριστεριστές” λένε 
µέλη και στελέχη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ γιατί τελικά “θα πάµε σε 
σύγκρουση”. Αν η σύγκρουση γίνεται µπροστά στο κάθε σωµατείο και στα 
µάτια όλης της εργατικής τάξης δεν µπορεί να είναι µια γραφική σύγκρουση 
αλλά µια πάλη των προτάσεων και των ιδεών. Κάποιες φορές θα χάσει το 
ΠΑΜΕ και κάποιες θα κερδίσει. Η λύση έγκειται στο να πείσεις το µεγάλο 
τµήµα  της εργατικής τάξης, όχι στο ν’ αποµονωθείς και να βαδίζεις µόνος 
σου, χωρίς (ειρήσθω εν παρόδω) να χτυπάς κανέναν επί της ουσίας. 

∆εν µπορεί να υπάρξει κανένα Ενιαίο Μέτωπο µε τους “ρεφορµιστές” λένε οι 
“αριστεριστές”. Όσοι τα λένε αυτά δεν έχουν καταλάβει το άλφα του Ενιαίου 
Μετώπου, τόσο ιστορικά όσο και σήµερα. Για παράδειγµα στο Ενιαίο Μέτωπο 
της Γερµανίας ορισµένοι έβλεπαν τη σοσιαλδηµοκρατία σαν χειρότερο 
κίνδυνο από τον Χίτλερ! “∆ιαφορετικές µερίδες της αστικής τάξης” 
έλεγαν! Όπως πάνω – κάτω και σήµερα πάνω στα ζωτικά καθήκοντα, πάνω 
στα µεταβατικά αιτήµατα. 

“Εδώ είναι το ταξικό ΠΑΜΕ, ελάτε να παλέψουµε µαζί”. Με βάση ποιο 
πρόγραµµα, ποια άµεσα καθήκοντα; Με βάση ποια πολιτική γραµµή που να 
µας πάει στη “λαϊκή εξουσία - οικονοµία”; Απ’ τη στιγµή που δεν υπάρχει ένα 
µεταβατικό πρόγραµµα διεκδικήσεων και πάλης που θα συνδέσει το σήµερα 
µε το αύριο θα συνεχίσουµε να έχουµε σοσιαλισµό στα λόγια και 
ρεφορµισµό στην πράξη. Τα ίδια ισχύουν και για την 
“εξωκοινοβουλευτική” αριστερά αλλά το πρόβληµα εδώ είναι διαφορετικό.  

Πολλά στοιχεία της είναι κεντριστικά και µεσοβέζικα, έχει ένα ορισµένο 
µεταβατικό πρόγραµµα αλλά οι δυνάµεις της είναι µικρές. Στα πλαίσια αυτά 
όλα είναι αντικειµενικά γι’ αυτήν, δεν είναι το “επαναστατικό υποκείµενο”. 
Αλλά αυτό δεν πρέπει να την εµποδίσει, όπως και το ΠΑΜΕ, ν’ απευθυνθούν 
στην εργατική τάξη µε το σωστό σύνθηµα: “Φτιάξτε το κόµµα σας” αν όλα 
σας φαίνονται ξεπερασµένα, γνωστά και συνηθισµένα. Πάρτε τις δικές σας 
πρωτοβουλίες. Φυσικά, για το ΠΑΜΕ το αντίστοιχο σύνθηµα είναι “ελάτε στο 
Κόµµα”, αυτό είναι το Κόµµα σας, το ΚΚΕ, πάει και τέλειωσε. Άραγε σ’ αυτό 
το κόµµα δεν υπάρχουν διαφωνίες, δεν υπάρχουν ενστάσεις για την πολιτική 
γραµµή, σ’ όλα επικρατεί η συµφωνία; Φυσικά όχι αλλά µε το βάθεµα της 
κρίσης θ’ αναδειχτούν κι’ αυτές περισσότερο απ’ ότι έγινε ήδη και γίνεται. 



Μέχρι τότε ο κόσµος έχει εµπιστοσύνη στα κόµµατα που ξέρει και όχι στα 
κόµµατα που δεν του είναι γνώριµα, αυτό λέει η λογική.  

Ο Συντονισµός των Πρωτοβάθµιων Σωµατείων είναι µια αξιόλογη 
πρωτοβουλία που µένει να κριθεί στην πράξη. Αλλά σαν ζήτηµα αρχής κι’ 
αυτός ο Συντονισµός αναπτύσσεται έξω από την υπόλοιπη εργατική τάξη. 
Μπορεί µε τις πραχτικές του να κινητοποιήσει κι’ άλλα σωµατεία αλλά αυτό 
δεν θα είναι αναγκαστικά προς όφελος του Συντονισµού, µπορεί κάλλιστα να 
είναι προς όφελος του ΠΑΜΕ ή και άλλων παρατάξεων.  

6. 
Η συνδικαλιστική δουλειά δεν γίνεται στο κενό. Πάνω απ’ όλα η ταξική 
συνδικαλιστική δουλειά δεν γίνεται για αυξήσεις δυο – τριών ευρώ στα 
µεροκάµατα που ακόµα κι’ αυτές ο καπιταλισµός σήµερα αρνείται πεισµατικά 
να δώσει και δεν θα δώσει. Ξεκινώντας απ’ αυτή την απλή διαπίστωση που οι 
εργάτες πρέπει να δουν στην πράξη, ο σκοπός της ταξικής συνδικαλιστικής 
δουλειάς είναι η ίδια η πολιτικοποίηση των αγώνων της εργατικής τάξης, 
τοπικά, οµοιοεπαγγελµατικά, κλαδικά και συνολικά. Φυσικά τόσο το ΠΑΜΕ 
όσο και πολλές συνδικαλιστικές παρατάξεις της αριστεράς έχουν ένα 
“πολιτικό πρόγραµµα” στα λόγια. Ένα πολιτικό πρόγραµµα στην πράξη 
δεν είναι παρά ένα Μεταβατικό Πρόγραµµα προς την κατάκτηση της 
εξουσίας από την εργατική τάξη και τους συµµάχους της. Κορύφωση του 
Μεταβατικού Προγράµµατος είναι το αίτηµα για µια ∆ηµοκρατική 
Κυβέρνηση των Εργαζοµένων µε άµεσους στόχους πάλης και διεκδίκησης:  

Τη διαγραφή του δηµόσιου χρέους, τη διαγραφή του ιδιωτικού 
χρέους των φτωχών νοικοκυριών, την έξοδο από την ευρωζώνη 
(ΟΝΕ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, την κρατικοποίηση 
του τραπεζικού τοµέα και των στρατηγικών κλάδων της 
οικονοµίας κάτω από εργατικό έλεγχο και κεντρικό σχεδιασµό. 

Χωρίς τέτοιους µεταβατικούς -ή ορισµένους άλλους έστω ενδιάµεσους 
στόχους- η κινητοποίηση και η εκπαίδευση της εργατικής τάξης είναι 
αδύνατη. Η ταξική συνδικαλιστική δουλειά και εποµένως και η πολιτική 
δουλειά σε όλα χωρίς καµιά εξαίρεση τα συνδικάτα, γίνεται αδιανόητη 
και µετατρέπεται σε δηµαγωγία και σε τελική ανάλυση σε εξοστρακισµό της 
“λαϊκής εξουσίας” από τον ορίζοντα. 

Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 
 



 «Στους πρώτους µήνες του 1917, 
το Μπολσεβίκικο Κόµµα αντιπροσώπευε πολύ πιο σηµαντικές 
δυνάµεις, απ’ ότι το Εργατικό Κόµµα τώρα. Εν τούτοις το 
Μπολσεβίκικο Κόµµα διατηρούσε στενές σχέσεις µε την αριστερή 
πτέρυγα των Μενσεβίκων κι ανάλογα µε την περίπτωση, κατέβαζε 
ακόµα και κοινά ψηφοδέλτια µε τους Αριστερούς Μενσεβίκους 
(οµάδα Λάριν) στις δηµοτικές εκλογές της Πετρούπολης. 
Ταυτόχρονα, παρέµενα -σε συµφωνία µε το Λένιν- στην οργάνωση 
των ∆ιεθνιστών για να τους φέρω σαν σύνολο προς τη συγχώνευση 
µε το Μπολσεβίκικο Κόµµα. Τον Ιούλη του 1917 συγκλήθηκε ένα 
ενωτικό συνέδριο. Τον Απρίλη, ο Λένιν µίλησε στη Μενσεβίκικη 
συνδιάσκεψη. Στο ενωτικό συνέδριο του Ιούλη, ένας αντιπρόσωπος 
της αριστερής πτέρυγας της Μενσεβίκικης συνδιάσκεψης έκανε ένα 
συγχαρητήριο λόγο, κ.λπ. Η Μπολσεβίκικη αδιαλλαξία είναι 
αδιάσπαστα δεµένη µε την κατανόηση του πραγµατικού προτσές 
στις εργατικές οργανώσεις, µε την ικανότητα επηρεασµού αυτού 
του προτσές, µε την ευελιξία στο χειρισµό των οµαδοποιήσεων, 
ακόµα κι ατόµων. Αντίθετα, κάθε σεχταριστής θέλει να ΄χει το δικό 
του εργατικό κίνηµα. Πιστεύει πως µε την επανάληψη µαγικών 
τσιτάτων µπορεί να εξαναγκάσει µια ολόκληρη τάξη να 
συσπειρωθεί γύρω του. Αλλά στο τέλος, αντί να µαζέψει το 
προλεταριάτο γύρω του καταλήγει στον εκφυλισµό και στη διάλυση 
της ίδιας του της µικρής σέχτας».5 

Εµείς, το βλέπουµε στην πράξη σήµερα πως “κάθε σεχταριστής θέλει να ‘χει 
το δικό του εργατικό κίνηµα” αλλά αυτή είναι λύση για τη διάλυση και την 
καταστροφή. Καθένας µπορεί να ‘χει τις δικές του απόψεις, τις δικές του 
αρχές και ιδέες αλλά δεν µπορεί ν’ απευθύνεται στο “ δικό του εργατικό 
κίνηµα ” τάχα. Το εργατικό κίνηµα είναι ενιαίο και σ’ αυτό πρέπει ν’ 
απευθύνονται όσοι έχουν τη σωστή λενινιστική ταχτική και τις ιδέες του 
επαναστατικού µαρξισµού –ανεξάρτητα απ’ το τι κάνει το ΠΑΜΕ ή ο 

                                                 
5 Λ.Τρότσκι, «Ένα καρκίνωµα στο Εργατικό Κόµµα. Προς την Εθνική Επιτροπή Εργατικού Κόµµατος 
των ΗΠΑ», 12/8/1935. 



Συντονισµός των Πρωτοβάθµιων Σωµατείων αλλά οπωσδήποτε ενεργητικά 
και µε συνέπεια σε κάθε εργατικό σωµατείο, φροντίζοντας να διατηρείται 
η συνέχεια των αγώνων, κάτι που µπορεί να διασφαλίσει µόνο το εργατικό 
κόµµα.  

“Η Μπολσεβίκικη αδιαλλαξία είναι αδιάσπαστα δεµένη µε την […] ευελιξία 
στο χειρισµό των οµαδοποιήσεων, ακόµα κι ατόµων” γράφει ο Τρότσκι. Η 
Μπολσεβίκικη αδιαλλαξία είναι αδιαλλαξία πάνω στις αρχές, όχι αδιαλλαξία 
πάνω στις συµµαχίες µε τις άλλες εργατικές οργανώσεις. ∆εν είναι τυχαίο, για 
παράδειγµα ότι “το Μπολσεβίκικο Κόµµα διατηρούσε στενές σχέσεις µε την 
αριστερή πτέρυγα των Μενσεβίκων κι ανάλογα µε την περίπτωση, κατέβαζε 
ακόµα και κοινά ψηφοδέλτια ” γιατί το Ενιαίο Μέτωπο της εργατικής τάξης 
δεν είναι ένα µέτωπο µόνο στη βάση αλλά και σ’ όλα τα επίπεδα των 
πολιτικών της οργανώσεων.  

Σχετικά µε τον σεχταρισµό πρέπει να µάθουµε από τον Τρότσκι που µας δίνει 
ένα σηµαντικό µάθηµα: 

«Το γεγονός πως ο Λένιν δε φοβήθηκε να σπάσει απ’ τον Πλεχάνωφ 
το 1905 και να µείνει µια µικρή και αποµονωµένη οµάδα, δεν έχει 
καµιά βαρύτητα, γιατί ο ίδιος ο Λένιν παρέµεινε µέσα στη 
Σοσιαλδηµοκρατία ως το 1912 και στα 1920 εισηγήθηκε την 
προσχώρηση του Βρετανικού Κ.Κ. στο Ε.Κ. Ενώ είναι αναγκαίο για 
το επαναστατικό κόµµα να διατηρεί την ανεξαρτησία του κάθε 
στιγµή, µια επαναστατική οµάδα λίγων εκατοντάδων συντρόφων 
δεν είναι επαναστατικό κόµµα και προς το παρόν µπορεί να 
δουλέψει αποτελεσµατικά αντιτιθέµενη στους σοσιαλπατριώτες 
µέσα στα µαζικά κόµµατα. Απ’ την άποψη της αυξανόµενης 
οξύτητας της διεθνούς κατάστασης είναι απόλυτα ουσιαστικό να 
βρίσκεται µέσα στις µαζικές οργανώσεις, αφού υπάρχει η 
δυνατότητα να κάνει επαναστατική δουλειά µέσα τους. Κάθε είδους 
σεχταριστική, στείρα και φορµαλιστική ερµηνεία του Μαρξισµού 
στη σηµερινή κατάσταση θα υποτιµούσε ακόµα και τη νοηµοσύνη 
ενός δεκάχρονου παιδιού».6 [υπογραµµίσεις δικές µας]. 

Η στρατηγική, η ταχτική, η πολιτική της επαναστατικής οργάνωσης, τα 
συνθήµατά της, οι συγκεκριµένες µορφές που παίρνει η πάλη της 
καθοδηγούνται από ένα και µοναδικό στόχο:  

«Κάθε µεταβατική διεκδίκηση, εποµένως, πρέπει να 
οδηγεί σ'  ένα και το ίδιο πάντα πολιτικό συµπέρασµα: οι 
εργάτες πρέπει να σπάσουν τους δεσµούς τους µε όλα τα 
παραδοσιακά κόµµατα της µπουρζουαζίας µε στόχο να 
ενωθούν µε τους αγρότες, για να εγκαθιδρύσουν τη δική 
τους εξουσία».7 

Αυτή είναι η πραγµατική σηµασία των µεταβατικών αιτηµάτων. ∆εν 
είναι καθόλου να προσφέρουν µια διέξοδο στην αστική τάξη γιατί τα 

                                                 
6 Λ. Τρότσκι, «Συνέντευξη µε τον Κόλλινς», καλοκαίρι του 1936. 
7 Λ. Τρότσκι, «Το Μεταβατικό Πρόγραµµα», 1938. 



µεταβατικά αιτήµατα, ακόµα και τα πιο απλά, είναι εντελώς 
αδύνατο να γίνουν πραγµατικότητα στον καπιταλισµό. Αλλά τα 
µεταβατικά αιτήµατα είναι εκείνα που αποτελούν τη λυδία λίθο και το 
αλάνθαστο κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο κρίνονται όλα τα πολιτικά 
ζητήµατα, όλα τα προγράµµατα, όλα τα συνθήµατα, όλες οι πραχτικές.  

Στην εποχή του Τρότσκι, ο σεχταρισµός εκδηλωνόταν µε την άρνηση 
ορισµένων δυνάµεων µε αναφορά στην 4η ∆ιεθνή να δουλέψουν στα 
ρεφορµιστικά συνδικάτα, “παραµένουν αδιάφοροι σε ότι αφορά την 
εσωτερική σύγκρουση που διεξάγεται στις ρεφορµιστικές οργανώσεις”, 
“προτείνουν να γυρίσουν την πλάτη στα «παλιά» συνδικάτα, σε δεκάδες, 
δηλ. εκατοµµύρια οργανωµένους εργάτες”»8.  

Σ’ αυτά τα εκατοµµύρια οργανωµένους εργάτες είναι που πρέπει να 
απευθύνεται το εργατικό κόµµα και όχι απλά στα συνδικαλιστικά του 
µέλη και στελέχη. Ο ρεφορµισµός και η σοσιαλδηµοκρατία στην εποχή 
του Τρότσκι δεν ήταν θεµελιακά διαφορετικές σε σχέση µε σήµερα. Το 
εκπληκτικό δεν είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι ο σεχταρισµός 
εκδηλώνεται µε την ίδια να δουλέψουν οι κοµµουνιστές στα 
ρεφορµιστικά συνδικάτα! 

7. 
Το ΠΑΜΕ έχει µια περίεργη αντίληψη της ταχτικής αν όχι και της “ηθικής” 
ακόµα (και δεν αναφερόµαστε, ασφαλώς, στην αστική ηθική). Όπως έγραφε ο 
Τρότσκι: 

 «Ο Λένιν έλεγε: “Eίναι ανα-
γκαίο να είµαστε ικανοί... να καταφεύγουµε σε κάθε είδους τεχνά-
σµατα, µανούβρες και παράνοµες µέθοδες, στην υπεκφυγή και 
στην πρόφαση για να διεισδύσουµε στα εργατικά συνδικάτα, 
να παραµείνουµε σ’ αυτά και να αναπτύξουµε σ’ αυτά κοµ-

                                                 
8 Λ. Τρότσκι, όπ.π. 



µουνιστική δράση µε κάθε θυσία”. Η ανάγκη για υπεκφυγές 
και µανούβρες, σύµφωνα µε την εξήγηση του Λένιν, επιβάλλεται α-
πό το γεγονός ότι η ρεφορµιστική γραφειοκρατία, προδίνοντας 
τους εργάτες στο κεφάλαιο, δελεάζει τους επαναστάτες, τους κατα-
διώκει και ακόµα στρέφει ενάντιά τους την αστική αστυνοµία. 
Οι “µανούβρες” και οι “υπεκφυγές” δεν είναι σε αυτή την περίπτω-
ση παρά οι µέθοδες νόµιµης αυτοάµυνας ενάντια στη δόλια ρεφορ-
µιστική γραφειοκρατία».9 

                                                 
9 Λ. Τρότσκι, «Η ηθική τους και η ηθική µας», 16/2/1938. Η έντονη γραφή είναι του Τρότσκι. 



Αντίθετα, η σηµερινή αριστερά φεύγει από τα ρεφορµιστικά συνδικάτα έστω 
κι’ αν σε αυτά είναι οργανωµένοι χιλιάδες εργαζόµενοι –παραπλανηµένοι, 
εγκλωβισµένοι, αιχµάλωτοι της οικογενειακής παράδοσης κ.ά. Ο στόχος του 
Λένιν ήταν ακριβώς µε κάθε τρόπο να διεισδύσει στα αντιδραστικά και 
ρεφορµιστικά συνδικάτα, ακόµη και να κοροϊδέψει τις ρεφορµιστικές ηγεσίες. 

Η  σηµερινή αριστερά εγκαταλείπει τον δύσκολο αγώνα να κερδίσει την 
εργατική τάξη και φέρεται αυτιστικά, κλείνεται στο καβούκι της κι’ 
απευθυνόµενη στον εαυτό της λέει: “Όσοι πιστοί προσέλθετε”. Το υπόλοιπο 
80% ή 90% των εργατών πρέπει να έρθετε σε µας, όχι να έρθουµε εµείς σε 
σας. Αυτή είναι η λογική του ΠΑΜΕ. ∆εν είναι η λογική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που 
είναι µια ανερχόµενη δύναµη κατά τα φαινόµενα, αλλά κι’ αυτό µένει ν’ 
αποδειχτεί στην πράξη. ∆ηλαδή στο εργατικό κίνηµα, στο πολιτικό της 
πρόγραµµα και τη δραστηριοποίησή της στα εργατικά σωµατεία όπως είναι.  

Όπως έγραφε ο Τρότσκι: 

«Υπάρχει ένα κοινό γνώρισµα στην ανάπτυξη, ή πιο σωστά στον 
εκφυλισµό των σύγχρονων συνδικαλιστικών οργανώσεων όλου του 
κόσµου: Το πλησίασµα και η συγχώνευσή τους µε την κρατική 
εξουσία. Το προτσές αυτό είναι εξίσου χαρακτηριστικό για τα 
ουδέτερα, τα σοσιαλδηµοκρατικά, τα σταλινικά και τα “αναρχικά” 
συνδικάτα. Αυτό και µόνο το γεγονός δείχνει ότι η τάση για 
“συγχώνευση” µε το κράτος δεν είναι συνυφασµένη µε τούτη ή 
εκείνη τη θεωρία, αλλά απορρέει από κοινωνικές συνθήκες κοινές 
για όλα τα συνδικάτα».10 

Ο Τρότσκι αναγνώρισε αυτή την τάση των συνδικάτων για “συγχώνευση” µε 
το κράτος σαν τάση συνυφασµένη µε την εξέλιξη του µονοπωλιακού 
καπιταλισµού και φυσικά του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού. Γι’ αυτό 
και επέµεινε πάνω στην ανεξαρτησία των συνδικάτων από το αστικό κράτος 
και τη δηµοκρατία στα συνδικάτα. Αυτά είναι ταυτόχρονα τα καθήκοντα των 
επαναστατών µαρξιστών στη συνδικαλιστική δράση αλλά και η απαίτηση να 
δουλεύουν σ’ όλα τα µαζικά συνδικάτα ανεξάρτητα αν είναι “αντιδραστικά” ή 
όχι. Στην εποχή του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού δεν µπορούν να 
υπάρξουν συνδικάτα που δεν θα έχουν την τάση να “συγχωνευθούν” µε το 
κράτος. Αυτό έκανε άµεσα και ξεκάθαρα η ηγεσία της ΓΣΕΕ, αυτό κάνει 
έµµεσα και πιο ύπουλα, σαν “οµάδα πίεσης” του ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ.  

                                                 
10 Λ. Τρότσκι, «Μαρξισµός και συνδικάτα», εκδ. Αλλαγή. Αθήνα 1983. 



Απ’ τα συνθήµατα “Αλλαγή µε 
κατεύθυνση τον σοσιαλισµό” και “Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ” της 
δεκαετίας του ΄80 περάσαµε στα “ταξικά” συνδικάτα που είναι µέλη του 
ΠΑΜΕ (60 στην Αθήνα, 4 στα Γιάννενα κοκ). Η “συγχώνευση” µε το κράτος 
υπάρχει και αναπτύσσεται πάνω στην ίδια κατεύθυνση µ’ αφηρηµένα 
συνθήµατα ικανά να συναρπάσουν µικρά παιδιά αλλά όχι την ώριµη εργατική 
τάξη: “Ξεσηκωµός”, “αντεπίθεση”, “ανυπακοή”, “αντίσταση” και το 
επιστέγασµα της “λαϊκής εξουσίας - οικονοµίας”, δηλ. της προπολεµικής “ 
λαϊκής δηµοκρατίας” –κάπως σαφέστερα ορισµένης από το 18ο Συνέδριο αλλά 
κυρίως δηλώσεις της κ. Παπαρήγα, που δεν έχουν την ίδια βαρύτητα φυσικά 
µε αποφάσεις ενός Συνέδριου.  

Τι µεσολάβησε από το 18ο Συνέδριο στις πιο “αποφασιστικές” δηλώσεις της κ. 
Παπαρήγα; Οι εσωτερικές έριδες και διαφωνίες για την ίδια την Απόφαση του 
18ου  Συνεδρίου αλλά και την ταχτική που ακολουθεί το ΚΚΕ στους εργατικούς 
αγώνες. Αυτές οι εσωτερικές έριδες και διαφωνίες µόνο ως ένα µικρό βαθµό 
µπορεί να αφορούν τον ρεφορµιστικό / σοσιαλδηµοκρατικό ΣΥΡΙΖΑ ή τις 
µικρές δυνάµεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αφορούν περισσότερο τον προβληµατισµό 
των µελών και στελεχών του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ για την πολιτική γραµµή που 
ακολουθεί το ΚΚΕ: 

 Από τη γραµµή της συνεργασίας µε το ΠΑΣΟΚ (“Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το 
ΚΚΕ” της δεκαετίας του ΄80) περάσαµε στις παλινωδίες των µέσων προς τα 
τέλη της δεκαετίας του 2000. Τέτοιες παλινωδίες αν δεν είναι προδοσία τότε 
είναι καθαρή βλακεία και µ’ αυτόν τον τρόπο σκέφτονται πολλά µέλη και 
συµπαθούντες του ΚΚΕ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει µια αποφασιστική γραµµή 
προς τ’ αριστερά πέρα από τον ρεφορµιστικό / σοσιαλδηµοκρατικό δρόµο ή 
αν οι δυνάµεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξελιχθούν σ’ έναν µαζικό πόλο στο εργατικό 
κίνηµα, τότε οι διεργασίες στο εσωτερικό του ΚΚΕ θα είναι καταλυτικές.  

Σήµερα το ΚΚΕ δεν είναι παρά ο ορισµός του σεχταρισµού στο εργατικό 
κίνηµα (όχι γιατί ξέκοψε από το Προεδρείο της ΓΣΕΕ αλλά γιατί ξέκοψε από 
τα σωµατεία που δεν ελέγχει). Η πολιτική του γραµµή είναι θολή, ασαφής, 
δεν θέτει κανένα µεταβατικό αίτηµα στην εργατική τάξη ώστε ν’ ανεβάσει 
ποιοτικά την ταξική πάλη. Αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ / ΝΑΡ το κάνουν µ’ έναν συνεπή 
και συστηµατικό τρόπο είναι αναπόφευκτο να κερδίσουν θέσεις και να 
εξελιχθούν παραπέρα –ενδεχόµενα αντίθετα µε τον κεντρισµό των ηγεσιών 
και τις τάσεις “συγχώνευσης” µε το κράτος ή ενσωµάτωσης σε λογικές 
συµµετοχής, οικονοµισµού, “στενής” πολιτικής δράσης κ.λπ. 



8. 
Το µεγάλο ζητούµενο δεν είναι παρά το Ενιαίο Μέτωπο. Αλλά Ενιαίο Μέτωπο 
χωρίς συµµετοχή και πάλη των ιδεών στα ίδια, µαζικά συνδικάτα είναι 
αδιανόητο. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Λένιν: 

 «Τον αγώνα ενάντια στους οπορτουνιστές 
και σοσιαλσωβινιστές αρχηγούς τον διεξάγουµε για να τραβήξουµε 
την εργατική τάξη µε το µέρος µας. Θα ήταν ανοησία να ξεχνά 
κανείς αυτή τη στοιχειώδη και εξόφθαλµη αλήθεια. Και ακριβώς 
τέτοια ανοησία κάνουν οι «αριστεροί» γερµανοί κοµµουνιστές, που 
από τον αντιδραστικό και αντεπαναστατικό χαρακτήρα των 
ηγετικών κύκλων των συνδικάτων βγάζουν το συµπέρασµα ότι... οι 
κοµµουνιστές πρέπει να βγουν από τα συνδικάτα!! Να αρνούνται να 
δουλέψουν µέσα σ’ αυτά!! Να δηµιουργήσουν νέες, επινοηµένες 
µορφές εργατικής οργάνωσης!! Αυτό είναι ασυγχώρητη βλακεία, 
που ισοδυναµεί µε την πιο µεγάλη υπηρεσία που µπορούν να 
προσφέρουν οι κοµµουνιστές στην αστική τάξη. Γιατί οι µενσεβίκοι 
µας, όπως και όλοι οι οπορτουνιστές, σοσιαλσωβινιστές, 
καουτσκιστές ηγέτες των συνδικάτων δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
«πράκτορες της αστικής τάξης µέσα στο εργατικό κίνηµα» (αυτό 
που λέγαµε πάντα για τους µενσεβίκους) ή «εργατικοί εντολοδόχοι 
της τάξης των καπιταλιστών» (labor lieutenants of the capitalist 
class), σύµφωνα µε τη θαυµάσια και πολύ σωστή έκφραση των 
οπαδών του Ντανιέλ Ντε Λέον στην Αµερική. Να µη δουλεύεις 
µέσα στα αντιδραστικά συνδικάτα σηµαίνει να 
εγκαταλείπεις τις λειψά αναπτυγµένες ή καθυστερηµένες 
εργατικές µάζες στην επιρροή των αντιδραστικών ηγετών, 
των πρακτόρων της αστικής τάξης, των αριστοκρατών εργατών ή 
των «αστοποιηµένων εργατών» (διαβάστε σχετικά το γράµµα του 
Έγκελς στον Μαρξ για τους Άγγλους εργάτες το 1858».11 

Θεωρείς µε βάση τις αρχές σου τον ένα σαν ρεφορµιστή και τον άλλο σαν 
οπορτουνιστή; Ωραία! Ας το θέσεις στην εργατική τάξη, µέσα στα µαζικά κι’ 
ενιαία της σωµατεία, ας δώσεις τον αγώνα ενάντια στον ρεφορµισµό και τον 
οπορτουνισµό όχι για “λόγους αρχών” αλλά “ για να τραβήξουµε την εργατική 
τάξη µε το µέρος µας. Θα ήταν ανοησία να ξεχνά κανείς αυτή τη στοιχειώδη 
και εξόφθαλµη αλήθεια ”. Έξω από τα ρεφορµιστικά, αντιδραστικά, 

                                                 
11 Β. Ι. Λένιν, « “Αριστερισµός” παιδική αρρώστια του κοµµουνισµού», 1920, κεφ. V. Η υπογράµµιση 
είναι δικιά µας. 



οπορτουνιστικά, κλπ συνδικάτα δεν κάνεις έναν αγώνα ενάντια στον 
ρεφορµισµό και τον οπορτουνισµό αλλά έναν αγώνα δρόµου µε τον 
εαυτό σου, στον οποίο φυσικά πάντοτε κερδίζεις.  

Πόσο πια πρέπει να τονίσουµε αυτή την “στοιχειώδη και εξόφθαλµη 
αλήθεια”; Με βάση τα δεδοµένα του ΠΑΜΕ µάλλον συνεχώς και χωρίς 
διάλειµµα! Οι δυνάµεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ / ΝΑΡ έχουν µια δικαιολογία στη 
µαζικότητα, αλλά για το ΠΑΜΕ / ΚΚΕ δεν υπάρχει απολύτως καµιά 
δικαιολογία.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


