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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ά. Παγκόσμια Οικονομική και Πολιτική Κατάσταση

1. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει εδώ και δυο 
χρόνια-αρχίζοντας από την κατάρρευση της φούσκας των ενυπόθηκων 
δανείων των ακινήτων-συνεχίζεται. Το παγκόσμιο ΑΕΠ, το παγκόσμιο 
εμπόριο, το ΑΕΠ όλων των ιμπεριαλιστικών χωρών, κ.λπ., παρουσι-
άζουν αρνητικό πρόσημο το 2009 και κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο 
θα συμβεί και το 2010. Σημαντική πτώση στους οικονομικούς ρυθμούς 
παρουσιάζουν και οι αναδυόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, κ.λπ.), 
ενώ μια σειρά από χώρες είτε του πρώην ανατολικού μπλοκ είτε της 
Αφρικής κ.λπ., βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και της χρε-
οκοπίας.

Τα μέτρα που πήραν οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις όλου του κόσμου 
και κυρίως οι κυβερνήσεις των ιμπεριαλιστικών χωρών (διαθέτοντας τα 
μυθώδη ποσά των 10-15 τρις ευρώ, ασύλληπτη επέκταση της πίστης, 
των ελλειμμάτων και των χρεών, αύξηση της ανεργίας, συρρίκνωση του 
βιοτικού επιπέδου, διάλυση των εργασιακών σχέσεων, των κατακτήσε-
ων των εργαζομένων, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.), ίσως να επι-
βράδυναν κάπως την κρίση αλλά σε καμιά περίπτωση δε θεράπευσαν 
τις αιτίες της (πτώση του ποσοστού του κέρδους, υπερπαραγωγή εμπο-
ρευμάτων, υπερσυσσώρευση κεφαλαίων, κ.λπ.). Εκείνο που έκαναν τα 
μέτρα των καπιταλιστικών κυβερνήσεων είναι η όξυνση όλων των αιτι-
ών της κρίσης και μ’ αυτήν την έννοια αυτό που πρέπει να αναμένεται-
ακόμη και αν υποθέσουμε ότι θα έχουμε μια σύντομη σταθεροποίηση 
της ύφεσης-μια νέα σφοδρότατη και ενδεχόμενα καταστροφική όξυνσή 
της. Άλλωστε αυτά τα μέτρα σταδιακά τα έχουν χρησιμοποιήσει από την 
αρχή του μακρού κύματος κάμψης (τέλη της δεκαετίας του ’60 αρχές 
της δεκαετίας του ’70). 
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2. Ωστόσο η κρίση που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο καπιταλιστικό 
σύστημα δεν είναι μονάχα οικονομική ή στενά οικονομική, ούτε πρόκει-
ται για την κυκλική ή την κρίση του βιομηχανικού κύκλου. Είναι κρί-
ση δομική του παγκόσμιου καπιταλιστικού/ιμπεριαλιστικού συστήμα-
τος, που οξύνει τα αδιέξοδα και την ανισορροπία του (τα μεγαλύτερα 
στην ιστορία του και κατά πολύ μεγαλύτερα από την κρίση του ’29) σαν 
αποτέλεσμα της κρίσης ή και της αποτυχίας όλων των στρατηγικών επι-
λογών που υιοθετήθηκαν από την αρχή του μακρού κύματος κάμψης και 
διαμορφώθηκαν στην πορεία, ειδικά μετά τις διεθνείς εξελίξεις 1989-
90 (κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού», ιδεολογική και πολιτική 
διάλυση της σοσιαλδημοκρατίας, κ.λπ. που σήμαναν μια ήττα ιστορικής 
σημασίας και μια απότομη χειροτέρευση του συσχετισμού των ταξικών 
δυνάμεων σε βάρος του προλεταριάτου), καθώς επίσης και μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου 2001.

α) Ο νεοφιλελευθερισμός σε πλήρες αδιέξοδο

Η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού που υιοθετήθηκε σχεδόν ενιαία 
και σαν το μοναδικό «φάρμακο» απέναντι στην κρίση, από την παγκό-
σμια μπουρζουαζία, αφήνει πίσω της, μετά 35 χρόνια εφαρμογή της, 
ερείπια οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά και τερά-
στια αδιέξοδα για το παγκόσμιο καπιταλιστικό/ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Ο νεοφιλελευθερισμός ή οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές ουσιαστικά 
ποτέ δεν νομιμοποιήθηκαν από τις εργαζόμενες μάζες αν και για κάποια 
μικρή περίοδο είχαν την ανοχή τους λόγω κυρίως της σύγχυσης που 
προκάλεσε η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» ή και του σοσι-
αλδημοκρατικού «σοσιαλισμού» που στα μάτια τους θεωρήθηκαν σαν 
κατάρρευση ή αποτυχία του σοσιαλισμού ή γενικότερα της εναλλακτι-
κής λύσης απέναντι στον καπιταλισμό.

Τα αποτελέσματά του και η έντονη αμφισβήτησή του, όχι μόνο από 
τους εργαζόμενους αλλά και από μικροαστικά τμήματα ή και κομμάτια 
της μεσαίας αστικής τάξης έχουν προκαλέσει σοβαρά χτυπήματα στην 
άλλοτε αδιαμφισβήτητη ισχύ του. Ωστόσο θα ήταν λάθος να συμπερά-
νουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά στην εγκατάλειψή του ή στην επιστρο-
φή σ’ ένα είδος κεϊνσιανισμού. Κάτι τέτοιο εκτός τού ότι απαιτεί μια 
πολύ μεγαλύτερη πίεση από τις εργαζόμενες μάζες αποτελεί και ένα 
ερωτηματικό κατά πόσο είναι δυνατό με την σημερινή κατάσταση της 
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οικονομίας: βουνά από χρέη, ελλείμματα και πλασματικά κεφάλαια και 
κυρίως συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, υπερβολι-
κή διόγκωση του χρηματοπιστωτικού και εν πολλοίς παρασιτικού τομέα 
όλων-με κάποιες διαβαθμίσεις-των ιμπεριαλιστικών χωρών. Τα μέτρα 
που πάρθηκαν και παίρνονται από τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις και 
που σ’ αυτά περιλαμβάνονται και ορισμένες κρατικοποιήσεις-πρόκειται 
ουσιαστικά για κρατικοποίηση των χρεών/ζημιών και τεράστιες επιδο-
τήσεις του μεγάλου κεφαλαίου-βρίσκονται μέσα στη λογική των πιο 
ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, για να μην μιλήσουμε για την 
αντιμετώπιση της εργασίας και τις συστάσεις του ΔΝΤ και των άλλων 
ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ένα χτύ-
πημα στα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα περί «ελεύθερης οικονομίας», 
«αυτορύθμισης των αγορών» κλπ. Έτσι, αυτό που υπάρχει στον ορί-
ζοντα είναι μια ακόμη σκληρότερη νεοφιλελεύθερη επίθεση ενάντια 
στον σκληρό πυρήνα των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας.

β) Η παγκοσμιοποίηση σε περίοδο κρίσης 

Μετά την κατάρρευση των χωρών του λεγόμενου «υπαρκτού σοσια-
λισμού» αλλά και της οικονομικής και πολιτικής του περιφέρειας (διά-
φορα εθνικιστικά μικροαστικά αντιμπεριαλιστικά καθεστώτα), η παγκο-
σμιοποίηση αποτέλεσε το κατάλληλο όχημα πολιτικής για μια επανεν-
σωμάτωση (και εν μέρει για μια επανένωση), περίπου του 1/3 του πλα-
νήτη, στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά. Αυτή η τεράστια γεωγρα-
φική επέκταση της παγκόσμιας αγοράς όπως και οι δυνατότητες που 
ανοίχθηκαν-και ίσχυσαν για μια ορισμένη περίοδο-ακόμη μεγαλύτε-
ρης υπερεκμετάλλευσης και έλεγχου της οικονομίας των εξαρτημένων 
χωρών λόγω των αποκρατικοποιήσεων/ιδιωτικοποιήσεων, των εξευτε-
λιστικών τιμών των πρώτων υλών, του μονοπωλίου της διεθνούς πίστης 
κλπ, θεωρητικά δημιουργούσε βασικές προϋποθέσεις για μια ανάκαμ-
ψη της παγκόσμιας οικονομίας, αν όχι για μια διέξοδο από την κρίση, 
και σίγουρα πάντως μια πλήρη κυριαρχία και ανάκαμψη των οικονομι-
ών των ιμπεριαλιστικών χωρών και πρώτα απ’ όλα των ΗΠΑ (μιλούσαν 
για έναν νέο χρυσό αιώνα).

Στην πραγματικότητα εκείνο που συνέβη ήταν το ακριβώς αντίθετο. 
Πρώτον, όχι μόνο η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία δεν ανέκαμ-
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ψε-έστω αν για λίγο διάστημα είχαμε μια μικρή ανάκαμψη ή καλύτερα 
μετάθεση της κρίσης-παρά τις όποιες τεχνικές/μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
(ασύλληπτη επέκταση της πίστης, τεράστια συγχώνευση επιχειρήσεων, 
εισαγωγή νέων καινοτομιών στην παραγωγή, διόγκωση των πλασμα-
τικών κεφαλαίων και δημιουργία μια εικονικής οικονομίας/φούσκας, 
κ.λπ.)-δείχνοντας ταυτόχρονα πόσο βαθιά είναι η κρίση του συστήμα-
τος-αλλά είχαμε όλο και πιο συχνές χρηματιστηριακές κρίσεις και μια 
απότομη χειροτέρευσή της από τις αρχές του 2000 για να φτάσουμε στη 
σημερινή εκρηκτική κατάσταση. Δεύτερον, οι οικονομίες των ιμπερια-
λιστικών χωρών, των ΗΠΑ, της Ε.Ε. θα αδυνατίσουν ακόμη περισσότε-
ρο έναντι των νέων ανταγωνιστών τους, Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας, κ.λπ..

Τρίτον, όταν ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση οι ιμπεριαλιστικές χώρες 
είχαν το μονοπώλιο της πίστης, μια τεράστια πολιτική υπεροχή/πίστω-
ση και βέβαια ένα τεράστιο στρατιωτικό μηχανισμό που θεωρητικά και 
πρακτικά μπορούσε να τους εξασφαλίσει με την βία την παράκαμψη/
εξολόθρεψη οποιονδήποτε εμποδίων (Νέα Τάξη), την «ελευθερία των 
αγορών» και της λεγόμενης «ελεύθερης οικονομίας», δηλαδή την αύξη-
ση της ζήτησης των εμπορευμάτων τους και κατά συνέπεια την αύξη-
ση των κερδών και του ποσοστού του κέρδους. Σήμερα έχουμε και εδώ 
σημαντικές αλλαγές: Όσον αφορά την πίστη έχουμε σχεδόν μια αντι-
στροφή της κατάστασης, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν γίνει 
οι πιστώτριες δυνάμεις και να διαθέτουν τα μεγαλύτερα συναλλαγματι-
κά αποθέματα (με μακράν επικεφαλής την Κίνα), να έχει αδυνατίσει η 
πολιτική υπεροχή των ιμπεριαλιστών και να αμφισβητείται μόνιμα και 
βαθμιαία από τις ίδιες δυνάμεις και τη Ρωσία, ενώ και στον στρατιωτι-
κό τομέα μπορεί η κυριαρχία των ΗΠΑ να παραμένει αδιαμφισβήτη-
τη ωστόσο αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε περιφερειακό επίπε-
δο, ιδιαίτερα από Ρωσία, Κίνα και εν μέρει από Ινδία, Βραζιλία-με την 
Ρωσία να παραμένει πάντοτε, λόγω του τεράστιου πυρηνικού οπλοστα-
σίου της, η μοναδική δύναμη που μπορεί να πλήξει θανάσιμα τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό. 

Τέταρτον, όπως ήταν φυσικό το αδυνάτισμα της οικονομίας, κ.λπ., 
των ΗΠΑ, αργά η γρήγορα θα προκαλούσε γενικά και το αδυνάτισμα 
του δολαρίου και ειδικά της κυριαρχίας του πάνω στην παγκόσμια αγο-
ρά. Η κρίση και η όξυνση των ανταγωνισμών έφεραν με μεγαλύτερη 
σφοδρότητα στην επιφάνεια αυτή την κατάσταση. Μπορεί αυτή τη στιγ-
μή να μην υπάρχει στον ορίζοντα κανένα άλλο νόμισμα που να μπο-
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ρεί να παίξει το ρόλο του δολαρίου στην παγκόσμια αγορά, ωστόσο η 
αμφισβήτησή του έχει αρχίσει από πολλές πλευρές και πρώτα και κύρια 
από τις αναδυόμενες δυνάμεις. Βέβαια, ο ρόλος του δολαρίου δε συν-
δέεται μόνο με την οικονομική δύναμη των ΗΠΑ, σχετίζεται κυρίως με 
τον ρόλο τους σαν ηγέτιδα δύναμη του ιμπεριαλισμού και   παγκόσμιου 
χωροφύλακα, και εδώ τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα και γενικά και 
ειδικά για όλους τους αμφισβητίες.

γ) Η Νέα Τάξη έχει βαλτώσει

Ο καλύτερος καθρέπτης της δύναμης ή της αδυναμίας και γενικότε-
ρα της κρίσης του καπιταλισμού εμφανίζεται στις ιμπεριαλιστικές του 
δυνατότητες. Έτσι, η αναβάθμιση του καπιταλισμού λόγω της υποχώρη-
σης του εργατικού και επαναστατικού κινήματος, της κατάρρευσης των 
χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισμού», κ.λπ., αναβάθμισαν και τις δυνα-
τότητες και την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού γενικά και ειδικά  των 
ΗΠΑ. Αυτή ακριβώς η αναβάθμιση εκφράστηκε με την πολιτική της 
Νέας Τάξης, που σήμαινε την κατάργηση όλων των δικαιωμάτων λαών 
και κρατών απέναντι στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και τα συμφέρο-
ντα των ιμπεριαλιστικών μονοπωλίων.

Στη δεκαετία του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ανθρω-
πότητα θα γευτεί τη Νέα Τάξη με 4 περιφερειακούς πολέμους (Περσικός 
Κόλπος, Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ), με δεκάδες ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και μικρούς πολέμους, με απειλές εναντίον πλήθος χωρών 
και κυρίως εναντίον αυτών που ονομάσθηκαν «άξονας του κακού» 
(Συρία, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Λιβύη), με αλαζονικά δόγματα (αμφισβή-
τηση ή περιορισμένη ισχύ των διεθνών συνθηκών, του ΟΗΕ, για προ-
ληπτικούς πολέμους ακόμη και την χρήση πυρηνικών όπλων κ.λπ.), με 
την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων, των εκστρατευτικών ιμπερι-
αλιστικών αποστολών και την αύξηση των στρατιωτικών και πολεμι-
κών δαπανών. Αναμφισβήτητα η Νέα Τάξη επέφερε στους ιμπεριαλι-
στές, τουλάχιστον στην αρχή, ορισμένα κέρδη που ωστόσο περιορίζο-
νται στη Κεντρική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και σε ένα ή δύο άλλα σημεία 
του κόσμου. 

Ωστόσο, κάνοντας ένα απολογισμό αυτής της πολιτικής και της πιο 
επιθετικής έκφρασής της που επιχειρήθηκε από τους νεοσυντηρητι-
κούς και το επιτελείο Μπους, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσμα-
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τα είναι αρνητικά και σε κάθε περίπτωση πολύ κάτω από τις προσδοκίες 
και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Οι στρατιωτικές τους νίκες στο Ιράκ 
και το Αφγανιστάν τείνουν να εξελιχθούν σε στρατηγικές ήττες· ο έλεγ-
χος που ασκούσαν στην Λ. Αμερική δεν υπάρχει ή έχει περιοριστεί σε 
ένα-δυο καθεστώτα και επιπλέον έχουμε εξελίξεις σε αντιμπεριαλιστι-
κή και αριστερή κατεύθυνση (Βενεζουέλα, Βολιβία, Ισημερινός και εν 
μέρει Νικαράγουα) που ουσιαστικά έχουν αλλάξει το τοπίο στην άλλοτε 
«πίσω αυλή» των ΗΠΑ· τα κέρδη τους στις πρώην σοβιετικές δημοκρα-
τίες έχουν γίνει αμφιλεγόμενα· η Αφρική έχει πάψει να είναι το αποκλει-
στικό γήπεδο των ανταγωνισμών τους και συναντούν την ραγδαία αυξα-
νόμενη οικονομική (και στρατιωτική) διείσδυση της Κίνας και άλλων 
αναπτυσσόμενων χωρών. Και όχι μόνο αυτά, οδήγησαν τον αμερικάνι-
κο ιμπεριαλισμό σε ακόμη μεγαλύτερα χρέη και ελλείμματα (εμπορικό, 
δημοσιο-οικονομικό, κ.λπ.) και γενικότερα σε ένα οικονομικό αδυνάτι-
σμα που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει-προς το παρόν-αυτήν την πολι-
τική από την εποχή του Μπους ακόμη, και να αναζητήσει μια άλλη πολι-
τική στο πρόσωπο του Ομπάμα. Όμως, μέρα με την ημέρα η «άλλη πολι-
τική» του Ομπάμα αρχίζει να εγκαταλείπεται και μάλιστα σε εξαιρετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα.  

δ) Η κρίση της παγκόσμιας αστικής εξουσίας 

Η κρίση της παγκόσμιας αστικής εξουσίας είναι βέβαια πρώτα και 
κύρια αποτέλεσμα της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήμα-
τος και των ιδιαίτερα οξυμένων ανταγωνισμών που δημιουργεί, ωστό-
σο συνδέεται άμεσα και με το οικονομικό και πολιτικό αδυνάτισμα του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της κρίσης, 
η ανικανότητα επιβολής συνολικών λύσεων στο παγκόσμιο καπιταλιστι-
κό σύστημα, τώρα πια όχι μόνο από την ηγέτιδα δύναμη των ιμπερια-
λιστών αλλά και από τα τρία ιμπεριαλιστικά κέντρα (ουσιαστικά έχουν 
μείνει δύο, μια που η Ιαπωνία έχει βγει από το παιχνίδι), τους G7 ή 8 
και το διευρυμένο αντικαταστάτη τους G20, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια 
Τράπεζα και βέβαια τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) που 
τείνει να ξεχαστεί ακόμη και η ύπαρξή του.

Το ναυάγιο του ΠΟΕ, λόγω κυρίως της αδυναμίας των ιμπεριαλιστών 
να ανταγωνιστούν τις αναδυόμενες χώρες και όχι μόνο, δίνει σιγά σιγά 
τη θέση του από τη μια μεριά σε προστατευτικές πολιτικές, είτε άμεσα 
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(δασμοί) είτε έμμεσα (κρατικοποιήσεις ή επιδοτήσεις τραπεζών, βιομη-
χανιών ή και διαφόρων προγραμμάτων αύξησης της ζήτησης π.χ. αντι-
κατάσταση αυτοκινήτων, οικιακών συσκευών, κ.λπ.) και από την άλλη 
στην καταφυγή στο τυπογραφείο από τις ΗΠΑ ή στην εσκεμμένη και 
αυθαίρετη, ως ένα ορισμένο βαθμό, διολίσθηση του δολαρίου. Σήμερα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο, λόγω της τεράστιας διεθνοποίησης του κεφα-
λαίου, να έχουμε προστατευτικές πολιτικές ή ακόμη και λύσεις δολα-
ρίων του τυπογραφείου έστω και αν έχουν την εγγύηση της Κεντρικής 
Τράπεζας και του Ομοσπονδιακού Κράτους των ΗΠΑ. Μια τέτοια εξέ-
λιξη έρχεται σε ευθεία αντίθετη με την σημερινή κατάσταση της οικο-
νομίας, με τα συμφέροντα του πολυεθνικού και διεθνικού κεφαλαίου και 
θα οδηγούσε την παγκόσμια αγορά σ’ ένα θρυμματισμό. Ωστόσο, βρι-
σκόμαστε μακριά από την εποχή της πλήρους κατάργησης των δασμών, 
της απόλυτης ελευθερίας κεφαλαίων και εμπορευμάτων, του παγκοσμιο-
ποιημένου κεφαλαίου. Τα δείγματα του οικονομικού εθνικισμού πυκνώ-
νουν («αγοράστε αμερικανικά» ή «ευρωπαϊκά»), οι εμπορικοί πόλεμοι 
μεγαλώνουν, πράγμα που δημιουργεί μια πρώτη βάση για τον πολιτι-
κό εθνικισμό. Όσο δύσκολο είναι σήμερα η εφαρμογή προστατευτικών 
πολιτικών ακόμη περισσότερο δύσκολο είναι να φανταστεί κανένας ότι 
οι αντιθέσεις που έχουν αναπτυχθεί σήμερα στην παγκόσμια οικονομι-
κή και πολιτική σκηνή είναι δυνατόν να λυθούν μέσω συζητήσεων, συμ-
φωνιών κ.λπ.. Μια τέτοια υπόθεση εκτός τού ότι έχει τα όριά της, μπο-
ρεί να ανατραπεί εύκολα με την χειροτέρευση της κρίσης και στην ουσία 
της ακυρώνει την φύση του καπιταλισμού.

Η αποτυχία της πολιτικής Μπους δε σημαίνει ότι ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός δεν έχει την δυνατότητα για ακόμη σκληρότερες επιλο-
γές. Αν αυτή την περίοδο επέλεξε τον Ομπάμα για μια πιο ήπια πολιτι-
κή (όπως τουλάχιστον φαίνεται μέχρι σήμερα) διεξόδου από την κρί-
ση του, μια αποτυχία και αυτής της πολιτικής, που μάλλον είναι βέβαιη, 
το πιο πιθανό είναι να αναδείξει ακόμη συντηρητικότερες δυνάμεις από 
το επιτελείο Μπους. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο αμερικάνικος ιμπε-
ριαλισμός δε θα παρακολουθεί ατάραχος και άπραγος τη διαρκή υπο-
βάθμισή του. Ήδη η κυβέρνηση Ομπάμα έχει ξεκινήσει, μ’ ένα τερά-
στιο στρατιωτικό προϋπολογισμό 680 δις δολαρίων, νέους εξοπλισμούς 
που περιλαμβάνουν και νέα «ευέλικτα» πυρηνικά όπλα, εγκατάσταση 
νέων στρατιωτικών βάσεων και εκστρατευτικών αποστολών (Αφρική, 
Φιλιππίνες, Λ. Αμερική κ.α), ενίσχυση με νέα στρατεύματα και βάσεις 
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το λεγόμενο αφγανοπακιστανικό μέτωπο, «νέα» πιο φτηνή «αντιπυραυ-
λική ασπίδα» και «νέα» σχέδια για τον «πόλεμο των άστρων».  

3. Η σημερινή κρίση του καπιταλιστικού/ιμπεριαλιστικού συστή-
ματος είναι βαθιά και περίπλοκη. Μπορεί να μην έχει ακόμη το βάθος 
της κρίσης του ’29 (αυτό ισχύει για ορισμένα αριθμητικά δεδομένα αν 
και ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή), ωστόσο όλα τα ποιοτικά στοιχεία 
είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνη την κρίση και το επίπεδο ανάπτυξης 
του καπιταλισμού εκείνης της περιόδου. Ποτέ στην ιστορία του καπι-
ταλισμού/ιμπεριαλισμού, ιδιαίτερα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, δεν 
είχαμε τόσα και τέτοιου είδους  χρέη, ελλείμματα, επέκταση της πίστης, 
πλασματικά κεφάλαια-τοξικά ομόλογα και παράγωγα, φούσκες κ.λπ., 
όχι μόνο σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σε σχέση με το μέγεθος της 
οικονομίας ή καλύτερα ακόμη, με την παραγωγική βάση της οικονομίας.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος της σημερι-
νής κρίσης και όχι στον χρηματοπιστωτικό τομέα ή ακόμη σε κάποιες 
(απολογιστικές και παιδαριώδης στην ουσία του) υπερβολές του ή αλό-
γιστες ενέργειες των στελεχών του (golden boys). Η κρίση πηγάζει ακρι-
βώς από το ςσυνεχές αδυνάτισμα της παραγωγικής βάσης της οικονο-
μίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πλεονάζει και δεν υπάρχει υπερ-
συσσώρευση κεφαλαίου. Χρόνο με το χρόνο από την αρχή του μακρού 
κύματος ύφεσης, τέλη της δεκαετίας του ’60 αρχές της δεκαετίες του 
’70 η παραγωγική βάση της οικονομίας στις αναπτυγμένες καπιταλιστι-
κές χώρες (ΗΠΑ, Ε.Ε., Ιαπωνία κ.λπ.) φθίνει και θα σημειώσει μια από-
τομη κάμψη από το 2000. Καπιταλιστές και κυβερνήσεις για να αντιμε-
τωπίσουν αυτή την κατάσταση κατέφευγαν όλο και πιο πολύ στο δανει-
σμό, στα ελλείμματα, στα χαμηλά επιτόκια, στους επισφαλείς δανει-
σμούς σε νοικοκυριά και κερδοσκόπους, και τέλος στις χρηματιστηρια-
κές φούσκες, σε μια προσπάθεια να τονώσουν τη ζήτηση και επομένως 
να αυξήσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο όμως στά-
θηκε αδύνατο για δυο λόγους: Πρώτον, γιατί ο δανεισμός δεν μπορού-
σε να τονώνει διαρκώς τη ζήτηση την ίδια στιγμή που οι πραγματικοί 
μισθοί μειώνονταν και γενικά το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων έπεφτε, και δεύτερον, λόγω του αντα-
γωνισμού από τις αναδυόμενες δυνάμεις και κυρίως από την Κίνα που 
διέθεταν στην αγορά τα ίδια εμπορεύματα με φθηνότερες τιμές.

Τα μέτρα που χρησιμοποιούν σήμερα όλες οι καπιταλιστικές κυβερ-
νήσεις και κυρίως των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών δε διαφέ-
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ρουν σε τίποτα από αυτά που χρησιμοποίησαν συνολικά και αθροιστικά 
από την αρχή του μακρού κύματος ύφεσης απλά είναι πολύ πιο ενισχυ-
μένα ποσοτικά. Τα μυθικά ποσά που διατέθηκαν το πολύ πολύ που μπο-
ρούν να προκαλέσουν είναι μια σταθεροποίηση της κρίσης ή ακόμη και 
μια ελάχιστη χρονική μετάθεσή της για να ξεσπάσει αργότερα με πολύ 
μεγαλύτερη σφοδρότητα. Η παραγωγική βάση της οικονομίας δεν έχει 
την ικανότητα και τη δυναμική να αντέξει όλα αυτά τα χρέη που δημι-
ούργησε το καπιταλιστικό σύστημα και πολύ περισσότερο να τα «σβή-
σει» με οικονομικά μέτρα και τεχνικές, τόσο περισσότερο που φθίνει 
διαρκώς, που τα αποθέματα και οι μηχανισμοί αντίστασης του συστήμα-
τος έχουν εξαντληθεί και επιπλέον η παραγωγική βάση της οικονομίας 
μετακινείται σταθερά προς την Ν.Α. Ασία και απ’ ότι φαίνεται, με οικο-
νομικά μέσα, χωρίς επιστροφή.

Υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα για τη λειτουργία και την 
ισορροπία του παγκόσμιου καπιταλιστικού/ιμπεριαλιστικού συστήμα-
τος που στο άμεσο μέλλον μπορεί να αποδειχθεί πολύ κρίσιμο ιδιαίτερα 
για τις αναπτυγμένες ιμπεριαλιστικές χώρες. Σήμερα η μεταφορά υπε-
ραξίας που γινόταν από τις καθυστερημένες εξαρτημένες χώρες προς 
στις αναπτυγμένες ιμπεριαλιστικές χώρες βάσει της άνισης ανταλλαγής  
και των πιστώσεων όχι μόνο συναντάει σοβαρά προβλήματα, αλλά τεί-
νει να σταματήσει ή και να αντιστραφεί μερικώς. Οι εξαγωγές από τις 
αναδυόμενες οικονομίες ιδιαίτερα από την Κίνα προς τις αναπτυγμέ-
νες ιμπεριαλιστικές χώρες και σε προϊόντα κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 
αυξάνουν διαρκώς, ενώ οι πιστώσεις έχουν αντιστραφεί πλήρως.         

4. Η παρούσα κρίση που εκδηλώθηκε πρώτα στην χρηματοπιστωτι-
κή σφαίρα (Αύγουστος 2007) επεκτάθηκε γρήγορα, όπως ήταν φυσικό, 
στην παραγωγική βάση της οικονομίας. Η βιομηχανική παραγωγή της 
Ιαπωνίας το 2009 παρουσιάζει κάμψη –12% σχεδόν τόσο όσο και στις 
ΗΠΑ στην περίοδο της δεκαετίας του ’30. Στις ίδιες τις ΗΠΑ η κάμ-
ψη της βιομηχανικής παραγωγής είναι συγκρίσιμη με την κάμψη της 
Μεγάλης Ύφεσης. Η κάμψη της γερμανικής οικονομίας που προβλέ-
πεται για το 2009 στο –5,3% είναι συγκρίσιμη με την μεγαλύτερη κάμ-
ψη (-7,5%) που είχε ποτέ η γερμανική οικονομία στις περιόδους 1932 
και αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1945-48. Τα στοιχεία είναι 
το ίδιο καταστρεπτικά και για τις οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης 
και της Βρετανίας.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν και διαφωτίζουν το μέγεθος της 
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παρούσας κρίσης, ωστόσο η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος δεν 
καταδεικνύεται πλήρως και μόνο από αυτά. Η ασύλληπτη επέκταση της 
πίστης, η τρομακτική διόγκωση του πλασματικού κεφαλαίου, η διαρκής 
υποκατάσταση της πραγματικής οικονομίας από μια εικονική οικονομία 
(κάθε είδους παράγωγα, φούσκες, «τοξικά» ομόλογα κλπ), έχουν γίνει 
σχεδόν οι μοναδικοί τρόποι αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστή-
ματος, παραμερίζοντας το βασικό τρόπο αναπαραγωγής του, την άντλη-
ση υπεραξίας από την εκμετάλλευση της εργασίας. Αυτή η «αφύσικη» 
κατάσταση (φαινόμενο γενικά υπαρκτό ιδιαίτερα στον Ιμπεριαλισμό, 
δηλαδή στην εποχή της ιστορικής παρακμής του καπιταλισμού) κατα-
στρέφει διαρκώς το θεμελιώδη κανόνα ρύθμισης της καπιταλιστικής 
οικονομίας το νόμο της αξίας, με αποτέλεσμα η καπιταλιστική οικο-
νομία και γενικότερα το καπιταλιστικό σύστημα να απορυθμίζεται, να 
αποσυντίθεται διαρκώς και να ξεσπά από τη μια μεριά σε όλο και συχνό-
τερες, οξύτερες και μεγαλύτερης διάρκειας κρίσης και από την άλλη σε 
όλο και μικρότερες και μικρότερης έκτασης ανακάμψεις. Αδιάψευστος 
μάρτυρας αυτής της κατάστασης η ίδια η πραγματικότητα της τελευ-
ταίας 35ετίας με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, εκρήξεις και κραχ (1973-
74, 1981-82, 1984, 1987, 1989, 1991-92, 1997, 2001-03 και βέβαια τη 
σημερινή κολοσσιαία κρίση που ξέσπασε από το 2007, χωρίς να φαίνε-
ται το τέλος της, αν υπάρξει).

Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής πέφτει στην κρίση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια λόγω των 
αντιφάσεών του. Αυτή η κρίση (μακρό κύμα ύφεσης) είναι και ο μόνος 
μηχανισμός (καταστροφή κεφαλαίου, εργατικής δύναμης κλπ) που έχει 
το καπιταλιστικό σύστημα ώστε να δημιουργηθούν βασικές προϋποθέ-
σεις (αναγκαίες αλλά όχι ικανές) για την έξοδο από την κρίση. Όμως η 
διέξοδος είναι ακαθόριστη, απροσδιόριστη και κυρίως δεν εξασφαλίζε-
ται από εσωτερικούς νόμους του και πολύ περισσότερο από οικονομι-
κούς μηχανισμούς ή τεχνικές (όχι ότι δεν επηρεάζουν) που αυξάνουν 
το ποσοστό εκμετάλλευσης και την υπεραξία, παλαιές και νέες: μείω-
ση μισθών, ανεργία, διάλυση των εργασιακών σχέσεων και της κοινω-
νικής προστασίας της εργασίας (συστήματα υγείας, παιδείας, κοινωνι-
κής ασφάλισης, πρόνοια κλπ), ελαστικές μορφές εργασίας κλπ, δημοσι-
ονομικές πολιτικές, χαμηλά η υψηλά επιτόκια, πληθωριστική ή αντιπλη-
θωριστική πολιτική κλπ. Η κρίση ξεπερνιέται με πολιτικά μέσα όλων 
των ειδών (για να είμαστε πιο ακριβής, με αλλαγή όλου του περιβάλλο-
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ντος  που λειτουργούσε προηγούμενα, δηλαδή γεωπολιτικού, γεωοικο-
νομικού, εργασιακές σχέσεις-οργάνωση της εργασίας, καινοτομίες και 
ανακαλύψεις, κοινωνικές σχέσεις, ταξική πάλη, οργάνωση του κράτους 
κλπ. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή, είναι χαώδης, καταστροφική και 
αιματηρή, μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ιστορική περίοδο αλλά όχι 
αιώνια, στην οποία περιέχονται οξύτατοι ανταγωνισμοί και συγκρού-
σεις, τοπικοί, περιφερειακοί και παγκόσμιοι πόλεμοι, κοινωνικές εκρή-
ξεις, αντεπαναστάσεις και επαναστάσεις. Τελικά και σε τελευταία ανά-
λυση, υπάρχουν μόνο δυο αλληλοαποκλειόμενοι διέξοδοι: ή η αυτοκα-
ταστροφή του κεφαλαίου, καταστρέφοντας τον υλικό πλούτο  και την 
πηγή κάθε υλικού πλούτου, την ανθρώπινη εργασία, την φύση και το 
περιβάλλον ή η απαλλοτρίωση του από τους εργαζόμενους και η μετα-
τροπή του στην υλική βάση μιας νέας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση 
και καταπίεση που έχει στο κέντρο της τις ανάγκες του ανθρώπου, της 
φύσης και του περιβάλλοντος.  

5. Για πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλιστικού συστήματος 
έχουμε μαζί με την κρίση του και μια τεράστια οικολογική κρίση  και 
ακόμη μια διατροφική κρίση. Η αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών 
και οικονομικών πόρων, το διαρκές κυνήγι του κέρδους έχουν κατα-
στρέψει το περιβάλλον σε βαθμό εξαιρετικά επικίνδυνο για την επιβί-
ωση της ανθρωπότητας. Η μόλυνση και οι κλιματικές αλλαγές είναι οι 
βασικές αιτίες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ξεσπούν όλο και 
πιο συχνά σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας χιλιάδες θύματα κάθε χρό-
νο και τεράστιες καταστροφές στην παραγωγή.

Η ακρίβεια, η ανεργία και η υποαπασχόληση, η καταστροφή των 
παραδοσιακών καλλιεργειών από τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά συμφέρο-
ντα μαζί με τις οικολογικές καταστροφές έχουν επιτείνει το πρόβλημα 
του επισιτισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια σειρά 
από χώρες του Τρίτου Κόσμου και όχι μόνο.

Το δίλημμα Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, ή καλύτερα καταστροφή, 
ποτέ δεν ήταν πιο άμεσο και πιο επίκαιρο από σήμερα.
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Β. Εργατικό και επαναστατικό κίνημα 

6. Είναι επόμενο απέναντι σε μια τόσο βαθιά και περίπλοκη κρίση 
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος και των κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων που το εκπροσωπούν από τη μια μεριά και της  
βαθιάς κρίσης του εργατικού κινήματος σαν αποτέλεσμα της ιστορικής 
και όχι μόνο χρεοκοπίας της Σοσιαλδημοκρατίας, του Σταλινισμού, της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας αλλά και των αδυναμιών της άκρας 
και επαναστατικής αριστεράς από την άλλη, η συνείδηση των πλατειών 
εργαζόμενων μαζών και της νεολαίας να είναι αντιφατική, ρευστή, ένα 
διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στην παθητικότητα, την αδιαφορία και την 
παραίτηση, την αηδία και την οργή, την αντίσταση και την εξέγερση.

Δεν πρέπει να περιμένει κανένας θεαματικές αλλαγές στην κατάστα-
ση της συνείδησης των πλατειών εργαζόμενων μαζών και της νεολαί-
ας, όσο η διαλεκτική των αντικειμενικών και κυρίως των υποκειμενικών 
παραγόντων παραμένει η ίδια. Ωστόσο, η συνείδησή τους καθημερινά 
μαστιγώνεται από τη δομική κρίση του καπιταλιστικού/ιμπεριαλιστικού 
συστήματος και των αδιεξόδων του, την αναποτελεσματικότητα και την 
χρεοκοπία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, την κρίση την παγκόσμι-
ας αστικής εξουσίας, τις βάρβαρες επιθέσεις ενάντια στα κοινωνικά και 
πολιτικά δικαιώματα, τις ληστρικές ιμπεριαλιστικές επιθέσεις και πολέ-
μους, την καταστροφή του περιβάλλοντος, των ηθικών, πνευματικών 
και πολιτιστικών αξιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνείδηση κινείται ενι-
αία, ευθύγραμμα και πάντοτε προς μια κατεύθυνση, υπάρχουν και  τα 
μπρος και τα πίσω ή και τα δυο μαζί.

Όσο σημαντική είναι η κατάσταση των αντικειμενικών παραγόντων 
στην εξέλιξη της συνείδησης άλλο τόσο, και ίσως σημαντικότερη, είναι 
η κατάσταση των υποκειμενικών παραγόντων.

7. Η ιστορική και πολιτική χρεοκοπία των ρεφορμιστικών κομμάτων 
και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εξασθένησε την επιρροή και 
τον έλεγχο που ασκούσαν πάνω στην εργατική τάξη. Ωστόσο αυτό από 
μόνο του δεν αρκεί για να παράξει μια άλλη συνείδηση. Η άκρα και επα-
ναστατική αριστερά ή μεγάλα κομμάτια της φανέρωσαν, σ’ αυτήν την 
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Εργατικό και επαναστατικό κίνημα 13

περίοδο, όχι μόνο προγραμματικές και πολιτικές αδυναμίες αλλά ακόμη 
μεταλλάχθηκαν σε ρεφορμιστικά μορφώματα (η ιταλική Κομουνιστική 
Επανίδρυση, η γαλλική LCR, το πορτογαλικό Μπλόκο της Αριστεράς, 
ένα μέρος της ελλ. άκρας αριστεράς, κ.λπ.).

Η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι χωρίς την οικοδόμηση μια ισχυ-
ρής επαναστατικής τάσης μέσα στο κίνημα, η συνείδηση των εργαζο-
μένων δεν μπορεί να ξεπεράσει ορισμένα όρια όσο και σκληρές και αν 
είναι οι συνθήκες που δημιουργεί το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα 
και η κρίση του. Τόσο περισσότερο μάλιστα, όταν οι κοινωνικές και 
πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούν λίγο ως πολύ το εργατικό κίνημα, 
άλλες έχουν χρεοκοπήσει, άλλες βρίσκονται σε σύγχυση ή ακόμη έχουν 
αγκαλιάσει το ρεφορμισμό. 

Το τελευταίο επεισόδιο, και ασφαλώς το σημαντικότερο, σ’ αυτήν 
τη μετάλλαξη ορισμένων επαναστατικών δυνάμεων, είναι ο εκφυλισμός 
της ηγεσίας της Ενιαίας Γραμματείας της 4ης Διεθνούς που αφού τη διέ-
λυσε ουσιαστικά (ιδεολογικά, πολιτικά, πρακτικά και οργανωτικά) ετοι-
μάζεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να τη θάψει και τυπικά.

8. Η επισήμανση των παραπάνω αντικειμενικών και υποκειμενικών 
εξελίξεων δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλους αγώνες, 
εξεγέρσεις, αντιϊμπεριαλιστικούς και αντικαπιταλιστικούς αγώνες, επα-
ναστατικά γεγονότα. Είναι τόσο μεγάλη η κρίση του καπιταλιστικού/
ιμπεριαλιστικού συστήματος, η χρεοκοπία του νεοφιλελευθερισμού και 
του νεοφιλελεύθερου μοντέλου οργάνωσης και διαχείρισης της εργασί-
ας και κοινωνίας και έχει συσσωρεύσει τόση εκρηκτική ύλη στα θεμέ-
λιά του, που θα παραμερίζει την «γκρίνια» και τις απογοητεύσεις και θα 
επαναφέρει διαρκώς στην ημερήσια διάταξη το «αγώνας για να σωθούμε 
από αυτό». Υπάρχει ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας στην παρούσα 
κρίση που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός για το μέλλον του καπιτα-
λισμού ή και της ανθρωπότητας: η αυξανόμενη ανεργία και μισοανεργία 
(μερική απασχόληση, μαύρη εργασία κλπ) με ότι σημαίνουν αυτά για 
το βιοτικό επίπεδο και την επιβίωση των εργαζόμενων μαζών. Στην κρί-
ση της δεκαετίας του ’30, οι επιπτώσεις από την ανεργία και την υπο-
απασχόληση λίγο ως πολύ μπορούσαν να απορροφηθούν ή να αμβλυν-
θούν από τις σχέσεις με την ύπαιθρο και την αγροτική οικονομία (σχε-
δόν σ’ όλες τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες ο αγροτικός πλη-
θυσμός ήταν πάνω από 30%, στη χώρα μας 70%) και από τους οικογε-
νειακούς δεσμούς που ήταν ισχυροί. Σήμερα, δεν υπάρχουν και τα δύο, 
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14 17η Συνδιάσκεψη της Ο.Κ.Δ.Ε.

και οι μισθωτοί είναι πάνω από 90% και στη χώρα μας κοντά στο 65%  
και τα όποια αποθέματα ατομικά ή οικογενειακά σιγά-σιγά εξαντλού-
νται. Μπορεί να μην μπορεί κανένας να προσδιορίσει ακριβώς την αντί-
δραση των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεο-
λαίας σε μια επιδείνωση αυτής της κατάστασης που είναι βέβαιο ότι θα 
συμβεί στο άμεσο μέλλον, αλλά σίγουρα μπορεί να δει το σπάσιμο κάθε 
ισορροπίας, τους διαρκείς σπασμούς, τις άγριες καταστάσεις, τις κοινω-
νικές και πολιτικές μετατοπίσεις και αλλαγές, τις κοινωνικές εκρήξεις, 
εξεγέρσεις κλπ στις οποίες εισέρχεται η αστική κοινωνία. Αυτό είναι το 
υπόβαθρο των απότομων και ξαφνικών αλλαγών στην συνείδηση-που 
είναι βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου-των εργαζομένων, των φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας.

9. Το επαναστατικό σχέδιο στηρίζεται στις αντικειμενικές συνθήκες 
και στην αυθόρμητη κίνηση/συνείδηση των μαζών. Ωστόσο η εκπλήρω-
σή του σχετίζεται με την πορεία της ταξικής πάλης, με τους αγώνες και 
την ποιότητά τους, με την ηγεσία τους και την ποιότητά της. Επομένως, 
χωρίς μια επαναστατική ηγεσία των σκληρών αγώνων, των εξεγέρσεων, 
των επαναστατικών γεγονότων που έρχονται, δε θα έχουμε μια σημαντι-
κή αλλαγή στη συμπεριφορά της εργατικής τάξης-αυτό δείχνει η εμπει-
ρία των προηγούμενων 15 χρόνων. Εκτός αν έχουμε μια αλλαγή στο 
συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων όπως διαμορφώθηκε την τελευταία 
20, ο οποίος χωρίς αμφιβολία έχει υποστεί πολλές ρωγμές για διάφο-
ρους λόγους (κρίση, αγώνες και κινήματα, αντιστάσεις, αποτυχίες των 
ιμπεριαλιστών κλπ).  Μια επαναστατική ηγεσία διαμορφώνει τη συνεί-
δηση και τη συμπεριφορά της όχι από την πορεία της ταξικής πάλης και 
τις διακυμάνσεις της συνείδησης της εργατικής τάξης (αυτά καθορίζουν 
την τακτική) αλλά από τον στρατηγικό της σκοπό, τη σοσιαλιστική επα-
νάσταση και αυτή τη συνείδηση προσπαθεί να τη μεταφέρει μέσα στο 
προλεταριάτο.

10. Σ’ όλες τις χώρες του κόσμου έχουμε κατά καιρούς μεγάλους 
αγώνες, κοινωνικές εκρήξεις ακόμη και εξεγέρσεις. Όλα αυτά τα γεγο-
νότα δεν έχουν πάντοτε επιτυχία, αλλά σίγουρα οξύνουν την πολιτι-
κή κατάσταση και την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος από τη 
μια μεριά και από την άλλη διαμορφώνουν μια άλλη συνείδηση μέσα 
στους εργαζόμενους, στα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη νεολαία, κοι-
νωνικές και πολιτικές μετατοπίσεις και αλλαγές. Αυτό που πολλές φορές 
μπερδεύει και συσκοτίζει τα πράγματα είναι ότι αυτές οι μετατοπίσεις 
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και αλλαγές δεν είναι ευθύγραμμες, είναι συχνά αντιφατικές, με πολλά 
ζιγκ-ζαγκ και παλινδρομήσεις. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια απόρ-
ριψη της επικρατούσας πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατά-
στασης (που δεν περιορίζεται μόνο στα όρια του νεοφιλελευθερισμού) 
αυθόρμητα ή συνειδητά, μια αγωνιώδη αναζήτηση για κάτι καινούργιο 
και ριζικά διαφορετικό. Αυτή η γενικευμένη, λίγο ως πολύ, αναζήτηση 
του ριζικά διαφορετικού δεν είναι συγκεκριμένη, μορφοποιημένη ή ενι-
αία αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει ένα κοινό παρονομαστή: απορρίπτει την 
παρούσα κατάσταση πραγμάτων και πιθανότατα δε θέλει να κυβερνιέ-
ται όπως χθες. Κανένα παράξενο δεν υπάρχει σ’ αυτή την κατάσταση. Η 
συγκεκριμενοποίηση, η μορφοποίηση και η ενοποίηση των αναζητήσε-
ων των μαζών ανήκει στην πρωτοπορία τους και πιο συγκεκριμένα στο 
επαναστατικό κόμμα ειδικά σε περιόδους σαν τη σημερινή όπου η ιστο-
ρική σύγχυση γύρω από τη σοσιαλιστική λύση ακόμη επικρατεί.

Στην Ευρώπη είχαμε πολλούς αγώνες, ιδιαίτερα σε Γαλλία, 
Πορτογαλία, Γερμανία, Αγγλία κλπ, (πολλοί από αυτούς είχαν άγριο 
χαρακτήρα) με αποκορύφωμα την κοινωνική έκρηξη του Δεκέμβρη 
2008 στην χώρα μας, που μάλλον φαίνεται να είναι ο προπομπός ανάλο-
γων καταστάσεων στην Γηραιά Ήπειρο, όπως σωστά διαισθάνθηκαν τα 
επιτελεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς μπουρζουαζία.

Στη Λ. Αμερική, όπου τις τελευταίες δυο δεκαετίες είχαμε τις πιο 
θεαματικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές σ’ ολόκληρο τον κόσμο, 
συνεχίζεται: α) η συρρίκνωση της επιρροής και του ελέγχου που ασκού-
σε άλλοτε ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, β) η ριζοσπαστικοποίηση των 
μαζών και γ) η σύγκρουση με τα αστικά και ιμπεριαλιστικά συμφέροντα 
κυρίως στη Βενεζουέλα και δευτερευόντως σε Βολιβία και Ισημερινό. Ο 
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός αφού απέτυχε να ανατρέψει αυτές τις εξε-
λίξεις μέσω του Σχεδίου Κολόμπια, της ανακίνησης χωριστικών κινημά-
των και πραξικοπημάτων (περίπτωση Βενεζουέλας και Βολιβίας), τώρα 
φαίνεται να εγκαινιάζει μια νέα τακτική αναβαθμίζοντας την επέμβασή 
του με την ανασύσταση του 4ου αμερικανικού στόλου, την εγκατάστα-
ση νέων βάσεων στη Κολομβία την οποία έχει μετατρέψει σε αντεπα-
ναστατικό προπύργιο με κύριο στόχο τις δυο όμορες χώρες, Βενεζουέλα 
και Ισημερινό.

Στη Μ. Ανατολή το παλαιστινιακό αποτελεί πάντοτε ένα άλυτο πρό-
βλημα και μια μόνιμη εστία κινδύνων για τα συμφέροντα των ιμπερια-
λιστών και ιδιαίτερα των αμερικάνων, παρά το γεγονός ότι έχουν κατορ-
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θώσει να διαιρέσουν το παλαιστινιακό κίνημα και να αναδείξουν στην 
ηγεσία της λεγόμενης παλαιστινιακής αρχής τους πράκτορές τους. Η 
ανάδειξη στην εξουσία του Ισραήλ της πιο ακραίας σιωνιστικής κυβέρ-
νησης, που όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένη να κάνει την παραμικρή 
παραχώρηση αλλά αντίθετα ροκανίζει και τα εναπομείναντα παλαιστι-
νιακά εδάφη, τορπιλίζει τα σχέδια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού για 
τη δημιουργία ενός «παλαιστινιακού κράτους» Μπαντουστάν που θα 
μπορούσε να είναι το χάπι για την εξάλειψη του παλαιστινιακού προ-
βλήματος, τόσο αναγκαίας για τους ιμπεριαλιστές και για τα συντηρητι-
κά καθεστώτα της περιοχής.

Η κατάσταση στο Λίβανο παραμένει ασταθής με την Χεσπολάχ να 
ενισχύεται διαρκώς-παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να την σβή-
σουν από το χάρτη-και σε κάθε περίπτωση να αποτελεί ένα σημαντι-
κό εμπόδιο για τα σχέδια των ιμπεριαλιστών να περικυκλώσουν και να 
στραγγαλίσουν την παλαιστινιακή αντίσταση καθώς επίσης και να εξα-
λείψουν την ιρανο-συριακή επιρροή. Στην Αίγυπτο, οι πρόσφατοι μεγά-
λοι εργατικοί αγώνες δείχνουν ότι έχουμε μια αναγέννηση του εργατι-
κού κινήματος, σ’ αυτή τη σημαντικότερη χώρα, από κάθε άποψη, της 
Μ. Ανατολής.

Χωρίς αμφιβολία το βάλτωμα των ιμπεριαλιστών και ιδιαίτερα του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο Ιράκ και Αφγανιστάν και κατ’ επέκτα-
ση στην Κ. Ασία αποτελεί όχι μόνο την πιο τρανταχτεί αποτυχία της 
Νέας Τάξης αλλά και τη ματαίωση των σχεδίων τους-τουλάχιστον προς 
το παρόν-ελέγχου μιας περιοχής με τεράστια  στρατηγική και οικονομι-
κή (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες στρατηγικές πρώτες ύλες) σημα-
σία. Ακόμη, είναι βέβαιο ότι ματαίωσε τα σχέδιά τους επίθεσης στο Ιράν 
ή τουλάχιστον τα ανέβαλε μια που αυτός ο κίνδυνος υπάρχει πάντο-
τε έστω και αμυδρός και επιπλέον συνετέλεσε στην αποσταθεροποίη-
ση του Πακιστάν. Η σημασία αυτής της αποτυχίας τους είναι τεράστια: 
α) Καθήλωσε τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και ματαίωσε το στόχο του 
για μια πλήρη παντοδυναμία και μ’ αυτή την έννοια είναι μια αποτυχία 
στρατηγικής σημασίας, β) Συνετέλεσε στο παραπέρα αδυνάτισμα της 
αμερικανικής οικονομίας αλλά και των άλλων ιμπεριαλιστικών χωρών, 
γ) Προκάλεσε μια διαίρεση στα επιτελεία των ιμπεριαλιστικών χωρών 
και των αμερικανών σχετικά με τη δυνατότητα επιτυχίας και διαιώνισης 
του πολέμου στο Αφγανιστάν, πράγμα που αποτελεί ένα μεγάλο πονο-
κέφαλο για τις κυβερνήσεις και έχει οδηγήσει πολλές από αυτές να σκέ-
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πτονται να αποχωρήσουν ή να μειώσουν την επέμβασή τους και σε κάθε 
περίπτωση να μην εμπλακούν περισσότερο. 

Η κυβέρνηση Ομπάμα μπροστά στο ενδεχόμενο μιας καθαρής ήττας 
ακόμη και στο στρατιωτικό επίπεδο, προσπαθεί να αντιστρέψει την 
κατάσταση, εμπλεκόμενη ακόμη περισσότερο με την αποστολή νέων 
στρατευμάτων όπως ζητούν οι στρατηγοί του. Ωστόσο, όπως δείχνουν 
τα πράγματα είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν και τι θα μπορέσει να επιτύ-
χει η επιθετικότερη πολιτική του. Το βέβαιο είναι ότι θα εμπλακεί σ’ ένα 
μακροχρόνιο πόλεμο που θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο τη θέση 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

Η αφόρητη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο, η δυστυ-
χία και η πείνα δημιουργεί κοινωνικές εκρήξεις και εξεγέρσεις στις πιο 
εξαθλιωμένες και αδύνατες χώρες: Γουαδελούπη, Γουινέα είχε προηγη-
θεί η Αργεντινή. Στη χειρότερη κατάσταση από όλες τις περιοχές του 
κόσμου βρίσκεται η Μαύρη Αφρική όπου η οικονομική και κοινωνική 
καταστροφή είναι τεράστια και επιπλέον μαστίζεται από πολέμους και 
φυλετικές συγκρούσεις υποκινούμενες από τους ιμπεριαλιστές και από 
τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς.
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Γ. Οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

11. Η οξύτατη κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, 
που ξέσπασε από τον Αύγουστο του 2007, έφερε στην επιφάνεια τις αδυ-
ναμίες της ελλ. οικονομίας. Η αργόσυρτη αποδιάρθρωσή της των προ-
ηγούμενων ετών επιταχύνεται με ραγδαίους ρυθμούς, πράγμα που πρό-
κειται να έχει δραματικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο, στις εργασια-
κές σχέσεις (απασχόληση, μισθοί, ώρες εργασίας και εργάσιμος χρόνος, 
δικαιώματα, κατακτήσεις κ.λπ.), στην κοινωνική ασφάλιση, στις συντά-
ξεις, στην υγεία, στην παιδεία, στις ηθικές, πνευματικές και πολιτιστικές 
αξίες, στο περιβάλλον.

Μια γρήγορη ματιά στην εικόνα της ελλ. οικονομίας δείχνει-εν μέρει-
την κατάστασή της:

— Οι δυο, ήδη εξασθενημένοι και αδύνατοι, βασικοί παραγωγικοί 
τομείς (μεταποίηση, γεωργία) της οικονομίας, που συμμετέχουν όλο και 
λιγότερο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, δέχονται ακόμη ισχυρότερα πλήγ-
ματα. Η παραγωγή στην βιομηχανία σημειώνει μια δραματική πτώση, 
ένα μεγάλο μέρος είναι χρεοκοπημένο και ένα άλλο υπερχρεωμένο. Η 
γεωργία είναι ουσιαστικά διαλυμένη και κανένα σχεδόν από τα προϊό-
ντα που παράγει δεν μπορεί να σταθεί χωρίς επιδότηση. Αυτός ο άλλο-
τε πλεονασματικός τομέας της οικονομίας έχει γίνει ελλειμματικός και 
καλύπτει μόλις και μετά βίας το 1/3 των αναγκών της ελλ. κοινωνίας.

— Υπερχρέωση της ελλ. οικονομίας λόγω αύξησης όλων των ειδών 
ελλειμμάτων (εμπορικού ισοζυγίου, ισοζυγίου πληρωμών, δημόσιου, 
ασφαλιστικών ταμείων, επιχειρήσεων, νοικοκυριών κ.λπ.). Το χρέος του 
δημοσίου μαζί με το κρυφό χρέος ξεπερνάει το 150% του ΑΕΠ, άλλο 
ένα ΑΕΠ και παραπάνω είναι το χρέος των επιχειρήσεων και των νοι-
κοκυριών (60% και 40% αντίστοιχα) σημειώνοντας τα τελευταία χρό-
νια μεγαλύτερη αύξηση από το αντίστοιχο του δημοσίου, και άλλο περί-
που ένα ΑΕΠ είναι το αναλογιστικό χρέος των ασφαλιστικών ταμεί-
ων, που αυξάνεται ταχύτατα λόγω της κρίσης, των πολιτικών που ακο-
λουθούνται από τα αστικά κόμματα και της λεηλασίας που υφίστανται. 
Συνολικά το χρέος της ελλ. οικονομίας ξεπερνάει τα 900 δις ευρώ!
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— Τα τεράστια ελλείμματα και χρέη του δημοσίου συνιστούν μια 
πρωτοφανή δημοσιονομική κρίση ο έλεγχος της οποίας είναι εξαιρετι-
κά αμφίβολος  και σε κάθε περίπτωση θα είναι οδυνηρός για τις εργαζό-
μενες μάζες και επιπλέον αποτελούν μια πραγματική βόμβα στα θεμέ-
λια της οικονομίας. 

— Οι επενδύσεις έχουν μειωθεί δραματικά τόσο οι δημόσιες όσο και 
οι ιδιωτικές. Στην πραγματικότητα οι επενδύσεις  είναι ακόμη μικρότε-
ρες από αυτές που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία γιατί οι διάφο-
ρες αποκρατικοποιήσεις/ιδιωτικοποιήσεις εμφανίζονται σαν ιδιωτικές 
επενδύσεις ενώ πρόκειται ουσιαστικά-πέρα όλων των άλλων-για απο-
επενδύσεις. Οι όποιες επενδύσεις γίνονται-με μια δυο εξαιρέσεις, φυσι-
κό αέριο, πετρέλαιο και κάπως τηλεπικοινωνίες-αφορούν τις υπηρεσίες, 
και ειδικά το λιανικό εμπόριο, από μεγάλες πολυεθνικές που κατά κανό-
να διαθέτουν εισαγόμενα προϊόντα. Η φυγή ντόπιων και ξένων κεφαλαί-
ων, ειδικά από τους παραγωγικούς τομείς, συνεχίζεται με κύρια κατεύ-
θυνση τα Βαλκάνια.

— Αντίθετα από ότι πιστεύεται από ορισμένους, ο «επαρχιωτισμός» 
ή η περιθωριοποίηση του ελλ. καπιταλισμού (πρώτα και κύρια οικονο-
μικά) συνεχίζεται μια που έμεινε-και μένει-εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων 
(ενέργεια) έξω από τις μεγάλες συγχωνεύσεις και συμμαχίες του ευρω-
παϊκού και παγκόσμιου κεφαλαίου.

— Η συσσώρευση του κεφαλαίου εξαρτάται όλο και περισσότε-
ρο πρωτογενώς από τη μείωση του κόστους εργασίας πάνω από 25% 
κατά τα τελευταία 20-25 χρόνια παρά την αύξηση της παραγωγικότη-
τας κοντά στο 30% την ίδια περίοδο. Δευτερογενώς, από επιχορηγή-
σεις, λεηλασία της περιουσίας των άλλων (δημόσια, συλλογική, ατομι-
κή), φοροδιαφυγές και φοροκλοπές, εισφοροδιαφυγές και εισφοροκλο-
πές, φοροαπαλλαγές κλπ.

— Η οικονομική ζωή εξαρτάται όλο και περισσότερο «τρώγοντας το 
εσωτερικό της» (ιδιωτικοποιήσεις-ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν ξεπουλήσει 
δημόσια περιουσία πολλών δις. ευρώ-, συρρίκνωση του βιοτικού επι-
πέδου, περικοπές δαπανών από την υγεία, την παιδεία κλπ), τους δανει-
σμούς, τους κοινοτικούς πόρους κλπ. Το αποτέλεσμα αυτής της κατά-
στασης είναι το διαρκές αδυνάτισμα της οικονομίας και η συνεχής απο-
σάθρωσή της.

— Οι μισθοί έχουν κατρακυλήσει στην προτελευταία θέση της 
ΕΕ-15, αν και εργαζόμαστε τις περισσότερες ώρες (2055 το χρόνο) απ’ 
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όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (34 αναπτυγμένες χώρες), περισσότερες ακό-
μα και από την Τσεχία (2002 ώρες) και την Πολωνία (1994 ώρες). Η 
σύνταξη δίνεται κατά μέσο όρο στα 61,5 χρόνια –και κινείται προς τα 
επάνω, πάνω από το μέσο όρο συνταξιοδότησης όλων των λαών της ΕΕ. 
Για την παιδεία διατίθεται κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ, το μικρότερο 
ποσοστό της ΕΕ-27. Οι στρατιωτικές δαπάνες βρίσκονται στο 3,1% του 
ΑΕΠ-οι πραγματικές είναι ακόμη μεγαλύτερες-το μεγαλύτερο ποσοστό 
στην ΕΕ-27 και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Η ακρίβεια, ειδικά  
οι αυξήσεις τιμών στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες έως και 10% (πολύ 
πάνω από τον επίσημο πληθωρισμό), ροκανίζουν το εργατικό και λαϊ-
κό εισόδημα και ωθούν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά στο δανει-
σμό και διευρύνουν τη ζώνη της φτώχειας  και της εξαθλίωσης που ήδη 
αγκαλιάζει το 22% του πληθυσμού. Η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, που 
μαζί με την «κρυφή ανεργία» και την υποαπασχόληση ξεπερνάει το 20% 
του πληθυσμού. Οι ανασφάλιστοι είναι περίπου το 1/5 των εργαζομένων 
και το ποσοστό εκτοξεύεται στο 1/3 στους νέους ηλικίας 15-29 ετών. 
Το 70% περίπου των συνταξιούχων έχουν κύρια σύνταξη κάτω από 600 
ευρώ.               

12. Οι τρεις μεγαλύτερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ΗΠΑ, Ε.Ε. και 
Ιαπωνία είναι το κέντρο της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστικού 
συστήματος. Η δομική κρίση της Ε.Ε. κάνει ακόμη δυσκολότερα τα 
πράγματα για τον ελλ. καπιταλισμό. Ο ελλ. καπιταλισμός έχοντας χάσει 
την «αυτονομία» του, ακολουθεί αναγκαστικά την γενική πολιτική της 
Ε.Ε. που καθορίζεται σύμφωνα με τα συμφέροντα των κυρίαρχων δυνά-
μεών της (Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.). 

Η Γερμανία,  άλλοτε «ατμομηχανή της Ευρώπης», είδε το ΑΕΠ της 
να μειώνεται κατά –6%, τη βιομηχανική της παραγωγή κατά 12%, τις 
εξαγωγές της να βυθίζονται κατά 25% και την ανεργία να εκτινάσσεται 
σε ύψη προπολεμικά-σε απόλυτους αριθμούς (πάνω από 5 εκατ.). Αυτή 
η άσχημη οικονομική κατάστασή της έχει μεταβάλει την στάση της σε 
σχέση με την ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση. Αυτή που άλλο-
τε πρωταγωνιστούσε, τώρα προτάσσει το «εθνικό συμφέρον», πράγμα 
που φάνηκε καθαρά με την επίμονη άρνησή της σε οποιοδήποτε κοι-
νό ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Όχι βέβαια ότι και οι 
υπόλοιποι μπορούσαν να βρουν μια κοινή συνισταμένη, αλλά η στά-
ση της Γερμανίας έχει ιδιαίτερη σημασία μια που ήταν ο χρηματοδότης 
της ενοποίησης. Πρόσφατα η Μέρκελ διακήρυξε ότι η χώρα δε θυσιάζει 
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ούτε στο ελάχιστο το «κρατικό συμφέρον» της, προκειμένου να στηρί-
ξει εταίρους που βρίσκονται σε ανάγκη ή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
που θεωρείται πλέον ότι δημιουργεί στη Γερμανία περισσότερο κόστος 
από ότι όφελος. Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει σοβαρότατα ρήγ-
ματα στην ενότητα και την πορεία ενοποίησης της Ε.Ε..

Η αποτυχία-ήττα της ευρωπαϊκής μπουρζουαζίας και των επιτελείων 
της, δυο φορές το 2005 και το 2008, να περάσουν το «Ευρωσύνταγμα», 
ήταν μια ήττα στρατηγικού χαρακτήρα στην πολιτική ενοποίησή της και 
γενικά στην ολοκλήρωσή της σαν ένα ομοσπονδιακό μισοκράτος, τόσο 
αναγκαίο στον ανταγωνισμό με τους άλλους ιμπεριαλιστές και τις ανα-
δυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία) αλλά και για τις ιμπε-
ριαλιστικές της φιλοδοξίες. Το γεγονός ότι  με καθαρά πολιτικά πραξι-
κοπήματα (παράκαμψη της λαϊκής ψήφου) και κάθε είδους εκβιασμούς 
κατορθώνουν να «περάσουν» το «Σύνταγμά» τους όχι μόνο δεν αναι-
ρεί τα παραπάνω αλλά δείχνει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την κρίση 
τους, την τεράστια κρίση αντιπροσώπευσης και ακόμη τις ολοκληρωτι-
κές διαθέσεις τους. Αυτή η παρωδία δημοκρατίας την οποία δημιουρ-
γούν, αγνοώντας την λαϊκή ψήφο ή να την δέχονται μόνο όταν τους συμ-
φέρει δεν είναι απλά μια αντιδημοκρατική πράξη ή ακόμη και ολοκλη-
ρωτική ενέργεια αλλά δείχνει και την βαθύτατη κρίση αξιών που διέρ-
χεται το αστικοδημοκρατικό καθεστώς που στην ουσία της είναι ίσης 
σημασίας με την οικονομική κρίση.     

Τα θεμέλια της Ε.Ε. τρίζουν από παντού και το πιο ισχυρό της βάθρο, 
το κοινό της νόμισμα, το ευρώ, δεν στέκει καθόλου καλά. Η τύχη του 
δεν είναι καθόλου ευοίωνη σε μια νέα χειροτέρευση της κρίσης. Αυτή 
κατάσταση της ΕΕ, η δομική της κρίση, επηρεάζει τον ελλ. καπιταλισμό 
μια που είναι σχεδόν απόλυτα συνδεδεμένος μαζί της.

13. Το άμεσο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο ελλ. καπιτα-
λισμός δεν είναι καθόλου ευνοϊκό. Η κατάρρευση των οικονομιών των 
βαλκανικών χωρών αποστερεί από τον ελλ. καπιταλισμό την όποια διέ-
ξοδο είχε βρει τα τελευταία χρόνια και οι όποιες επιχειρήσεις, και ιδί-
ως οι τράπεζες, είχαν επενδύσει εκεί βρίσκονται αντιμέτωπες με χοντρά 
οικονομικά προβλήματα. Μια περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμι-
ας κρίσης θα ρίξει στην άβυσσο τις οικονομίες των βαλκανικών χωρών 
και θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στις ελλ. τράπεζες με τα μεγαλύτερα 
ανοίγματα (λίγο-πολύ έχουν όλες οι μεγάλες τράπεζες) και σε επιχειρή-
σεις που έχουν επενδύσεις.
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Το «Μακεδονικό» παραμένει ένα πρόβλημα, όπως και η αναγνώρι-
ση του Κοσσόβου, τα οποία καλείται η ελλ. αστική τάξη και η όποια 
κυβέρνησή της να «κλείσουν» σύντομα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αμερικάνων ιμπεριαλιστών και της ΕΕ, καταπίνοντας τους χθεσινούς 
εθνικιστικούς λεονταρισμούς τους. Το όλο πρόβλημα συνίσταται στην 
φόρμουλα που θα βρεθεί ώστε ο επώδυνος «συμβιβασμός» να περάσει 
εύκολα στην κοινή γνώμη.   

Ο ανταγωνισμός με την τούρκικη αστική τάξη συνεχίζεται αμείωτος 
παρά τις τεράστιες υποχωρήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια από την 
ελλ. αστική τάξη και τις κυβερνήσεις της. Οι φιλοδοξίες της τούρκικης 
αστικής τάξης να γίνει μια σημαντική περιφερειακή δύναμη στην ευρύ-
τερη περιοχή που περιβάλει την Τουρκία, σημαίνει στην πράξη-ανάμεσα 
σ’ άλλα-την επαναχάραξη του ελέγχου του Αιγαίου και τη «λύση» του 
Κυπριακού ακόμη ευνοϊκότερα για τα συμφέροντα της Τουρκίας από το 
σημερινό status quo. Η προσπάθεια της ελλ. μπουρζουαζία να «εξευμε-
νίσει» την τούρκικη αστική τάξη «προσφέροντας» την «ένταξή της στην 
Ε.Ε.» από τη μια μεριά αντανακλά την αδυναμία της και τη σύμπλευ-
σή της με τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών (υπάρχουν αντιθέσεις) και 
ιδιαίτερα των αμερικάνων και από την άλλη την αγωνιώδη προσπάθειά 
της να μην μείνει έξω από το παιχνίδι των μεγάλων γεωστρατηγικών και 
γεωοικονομικών αλλαγών που διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιο-
χή. Οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες της ελλ. αστικής τάξης (που προ-
σχηματικά λέγεται ότι οφείλονται «στον εξ ανατολών κίνδυνο») είναι 
προσανατολισμένες και ενταγμένες στα στρατηγικά σχέδια του ΝΑΤΟ, 
στα οποία τα τελευταία χρόνια ο ελλ. καπιταλισμός συμμετέχει όλο και 
πιο πολύ με εκστρατευτικά σώματα, πολεμικά πλοία, διευκολύνσεις κλπ.      

14. Η πολιτική κατάσταση αντανακλά την άθλια κατάσταση, τις αδυ-
ναμίες και αδιέξοδα του ελλ. καπιταλισμού και επιπλέον την αναποτε-
λεσματικότητα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των δυο αστικών κομ-
μάτων (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ). Η πολιτική αυτών των δυο κομμάτων είναι 
υπεύθυνη  όχι μόνο για τη βαθιά κρίση της ελλ. οικονομίας αλλά και για 
τη συνεχή υποβάθμισή της στην παγκόσμια αγορά, για τη συσσώρευση 
βουνών από χρέη και ελλείμματα (δημόσια και ιδιωτικά), για τη συρρί-
κνωση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας και την ενίσχυση των 
πιο παρασιτικών μορφών του κεφαλαίου, για την κρίση της υγείας, παι-
δείας, κοινωνικής ασφάλισης, των ηθικών, πνευματικών, πολιτιστικών 
αξιών κ.λπ..

17th Conference.indd   22 21/12/2010   9:26:47 μμ



Οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα 23

Μια πολιτική που όχι μόνο αποτυχαίνει να βγάλει την οικονομία από 
την κρίση αλλά και την χειροτερεύει και της αποστερεί από τις όποιες 
προοπτικές ανάπτυξης, και το μόνο που ουσιαστικά κάνει είναι να φορ-
τώνει την αποτυχία της και την κρίση του συστήματος στις πλάτες των 
εργαζόμενων μαζών, βρίσκεται σε κρίση, είναι άχρηστη και καταστρο-
φική. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και των δυο αστικών κομμάτων 
έχοντας αφήσει τη λύση όλων των προβλημάτων (οικονομικών, κοινω-
νικών, πολιτικών κ.λπ.) στον «αυτόματο πιλότο της αγοράς» αναπαρά-
γουν στο πολιτικό επίπεδο τη σήψη, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, το νεπο-
τισμό, τον ετσιθελισμό κ.λπ., δηλαδή όλα τα φαινόμενα της κρίσης της 
πολιτικής.

Οι εργαζόμενες μάζες μπορεί να μην έχουν μια συνολική, συνεκτι-
κή και συγκροτημένη εξήγηση των αιτιών της αποτυχίας της νεοφιλε-
λεύθερης πολιτικής των δυο κομμάτων, ωστόσο υφίστανται τα αποτε-
λέσματά της, την κρίνουν με πολύ σκληρούς όρους, αηδιάζουν, εξοργί-
ζονται, χαλαρώνουν τους δεσμούς μ’ αυτά τα κόμματα ακόμη και αν τα 
ψηφίζουν, και αμφισβητούν την πολιτική τους και συνολικά την πολι-
τική κατάσταση. Αυτό εκφράζεται σχεδόν μ’ έναν ισορροπημένο τρό-
πο, δεδομένου και των αδυναμιών του εργατικού κινήματος: από τη μια 
μεριά με μεγάλους και μικρούς αγώνες και αντιστάσεις (ασφαλιστικό, 
άρθρο 16 και νόμος πλαίσιο, εκπαιδευτικοί, λιμενεργάτες,  Κούνεβα, 
Δεκέμβρης, και αναρίθμητες μικρές αντιστάσεις στους χώρους δου-
λειάς) και από την άλλη με τη μείωση της επιρροής των αστικών κομ-
μάτων, την κρίση του δικομματισμού, την απαξίωση/περιφρόνηση του 
πολιτικού σκηνικού όπως εκφράζεται-κατά καιρούς-με την αποχή στις 
διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και με άλλους ποικιλόμορφους τρό-
πους. 

Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δεν έχουν μόνο το ίδιο πρόγραμμα («Στρατηγική 
της Λισσαβόνας» και συνολικά της Ε.Ε.) αλλά και γενικά την ίδια νεοφι-
λελεύθερη πολιτική και οι «διαφορές» τους είναι δευτερεύουσας σημα-
σίας. Τα δυο κόμματα σε γενικές γραμμές έχουν την ίδια σχέση με κοι-
νωνικά κομμάτια και με το κεφάλαιο. Υπάρχει μια διαφορά των σχέσε-
ων του ΠΑΣΟΚ με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, όπου δια-
τηρεί μια μεγάλη επιρροή. Ωστόσο οι άλλοτε σημαντικές διαφορές των 
συνδικαλιστικών παρατάξεων (ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ) έχουν σχεδόν εξα-
λειφθεί, με αποτέλεσμα να ασκούν και οι δύο, στον ίδιο περίπου βαθ-
μό, τον κυβερνητικό συνδικαλισμό ανάλογα με το πιο κόμμα βρίσκεται 
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στην εξουσία ή τον κρατικό. 
Όπως πάντοτε η κρίση του συστήματος, η κρίση της πολιτικής και οι 

αδυναμίες του εργατικού κινήματος, αφήνουν περιθώρια για λαϊκιστι-
κές πολιτικές. Η ανεργία, η γενικευμένη ανασφάλεια, η καταστροφή της 
ποιότητας ζωής, η απελπισία κ.λπ., δημιουργούν πρόσφορο έδαφος ειδι-
κά στα πιο καθυστερημένα, πληττόμενα και απογοητευμένα κομμάτια 
της κοινωνίας, για την ανάπτυξη ρατσιστικών, ξενοφοβικών και άλλων 
ψευδεπίγραφων αντιλήψεων, προκαταλήψεων και δεισιδαιμονιών. Αυτό 
είναι το γενικό υπόβαθρο της εμφάνισης και της κατά καιρούς ανάπτυξης 
των ακροδεξιών ρευμάτων στην Ευρώπη (η πολιτική της ιστορία είναι 
συνυφασμένη με αυτά) και στην χώρα μας με το ΛΑΟΣ. Αυτά τα ρεύ-
ματα και οι απόψεις τους πρέπει να χτυπιούνται αλύπητα από το εργα-
τικό κίνημα γιατί δηλητηριάζουν την πολιτική. Ωστόσο θα ήταν λάθος 
να διογκώσουμε τον κίνδυνο από το ΛΑΟΣ ή και τα άλλα ακροδεξιά 
ρεύματα που εκμεταλλεύονται την κρίση και κυρίως την μετανάστευ-
ση και την ανασφάλεια. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ε.Ε. στο κοινω-
νικό επίπεδο είναι μια φασιστική πολιτική (και εξελίσσεται σαν τέτοια 
και στο πολιτικό επίπεδο) και απέναντι σ’ αυτή πρέπει να είναι στραμ-
μένο το κύριο μέτωπο του εργατικού και επαναστατικού κινήματος. Και 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης των ακροδεξιών ρευ-
μάτων και όλων των ψευδεπίγραφων δοξασιών και όχι το αντίστροφο.

15. Η ελλ. οικονομία είναι χρεοκοπημένη και βρίσκεται στα όρια της 
πλήρους κατάρρευσης, έχει φτάσει στο κατώφλι της οικονομικής κατάρ-
ρευσης της Αργεντινής το 2001. Στην πραγματικότητα τα συνολικά χρέη 
της ελληνικής οικονομίας (δημόσια, ιδιωτικά, ασφαλιστικών ταμείων) 
είναι μεγαλύτερα από εκείνα της Αργεντινής εκείνης της περιόδου και 
έχουν φτάσει, αν δεν τα έχουν ξεπεράσει, στα 900 δις ευρώ και επιπλέ-
ον ο δανεισμός της συνεχίζει να αυξάνει με αλματώδεις ρυθμούς. Αυτός 
ο τεράστιος όγκος των χρεών είναι αδύνατο να μειωθεί ή ακόμη και να 
τιθασευτεί από μια παραγωγική βάση η οποία συνεχώς συρρικνώνεται, 
ζητάει διαρκώς την κρατική παρέμβαση ή δανείζεται για να μπορέσει να 
επιβιώσει. Πολλές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς της ελλ. οικονο-
μίας είναι έτοιμες να κλείσουν ή να μειώσουν δραματικά τις δραστηριό-
τητές τους: Στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών και των τραπεζών, 
στον κατασκευαστικό τομέα, στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, στην κλω-
στοϋφαντουργία, στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα με το πιθανό κλεί-
σιμο ή την περαιτέρω συρρίκνωση της άλλοτε σημαντικότατης μονά-
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δας των ναυπηγείων Σκαραμαγκά κλπ. Στο χώρο των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων η κατάσταση είναι δραματική και τα κλεισίματα ή η συρρί-
κνωση των δραστηριοτήτων τους είναι καθημερινά φαινόμενα. Πολλές 
από αυτές «επιζούν» χάρις στην μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων: μισθοί, φόροι, ΦΠΑ, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, 
χρέη (τράπεζες, επιταγές, συναλλαγματικές) κλπ. Κύρια πηγή των διο-
γκούμενων χρεών είναι τα ελλείμματα που παράγει η φθίνουσα και 
αποσαθρωμένη παραγωγική βάση της οικονομίας που διαχέεται σ’ όλη 
την οικονομική ζωή.

Ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας ότι είναι δυνατόν να αντιστραφεί 
αυτή η κατάσταση, να υπάρξει μια ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης 
της οικονομίας ή ακόμη και να σταθεροποιηθεί ή να πάψει να φθίνει και 
μάλιστα μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πολύ περισσό-
τερο αν έχουμε μια νέα επιδείνωση της, που είναι και το πιο πιθανό και 
που αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Επομένως τα ελλείμματα και τα χρέη θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν και να διογκώνονται. Όμως υπάρχουν όρια και 
στα χρέη και στα ελλείμματα και αυτά τα όρια η ελλ. οικονομία τα έχει 
φτάσει αν δεν τα έχει ξεπεράσει.

Αποτελεί καθαρή απάτη ότι αποτελεί διέξοδο ή άλλο «πρόγραμμα» 
η λεγόμενη «πράσινη οικονομία» για την οποία μιλάει το ΠΑΣΟΚ, όχι 
μόνο γιατί είναι ανεφάρμοστη αλλά γιατί αν μπορούσε να μπει σε εφαρ-
μογή θα μας οδηγούσε αιώνες πίσω. Γιατί: α) μια τέτοια «οικονομία» 
στηρίζεται κατά βάση στην εσωτερική αγορά και αλίμονο αν συνέβαι-
νε κάτι τέτοιο ειδικά στη σημερινή εποχή και β) απαιτούνται τεράστια 
κεφάλαια που αφενός δεν υπάρχουν και αφετέρου κανένας καπιταλι-
στής δε θα διέθετε ούτε ένα λεπτό αν δεν είχε σίγουρο κέρδος. Επίσης, 
αποτελεί ουτοπία αν όχι απάτη ότι η οικονομία μπορεί να αναθερμαν-
θεί με 2,5 δις. ευρώ που δήθεν θα «ενισχύσουν» το εισόδημα και επο-
μένως τη ζήτηση! Αν ήταν τόσο απλό το ζήτημα που αντιμετωπίζει το 
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα και ειδικά ο ελλ. καπιταλισμός δε 
θα χρειαζόταν ούτε συζήτηση. Την ίδια αξία έχουν και όσα λέγονται 
από τους φωστήρες του ΠΑΣΟΚ για αύξηση των εσόδων του δημοσί-
ου (σοσιαλδημοκρατική πολιτική!), σε αντίθεση-διαφορά με την συντη-
ρητική-νεοφιλελεύθερη πολιτική που μιλάει για περιορισμό των δαπα-
νών! Αυτές οι οικονομικές παραδοξολογίες το μόνο που τονίζουν είναι 
την έλλειψη εναλλακτικών πολιτικών από τη μεριά της αστικής τάξης 
και των επιτελείων της.
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Στο καπιταλιστικό σύστημα αυτές οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται 
με ένα και μοναδικό τρόπο: Από τη μια μεριά, με τη συρρίκνωση του 
βιοτικού επιπέδου και των στάνταρ ζωής στις δυνατότητες της οικονο-
μίας, από την άντληση εσόδων από κάθε είδους φορολογία, από τη λεη-
λασία της δημόσιας, συλλογικής (ασφαλιστικά ταμεία) και ατομικής 
περιουσίας, από τη μείωση των δαπανών για υγεία, παιδεία, κοινωνι-
κή ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια κλπ. Και από την άλλη με την ενί-
σχυση του κεφαλαίου και των καπιταλιστών με κάθε τρόπο (ενισχύσεις, 
φοροαπαλλαγές κλπ) για αύξηση των κερδών τους. Οι περίοδοι κρί-
σης είναι ταυτόχρονα και οι περίοδοι βιαίας ανακατανομής του παρα-
γόμενου πλούτου υπέρ κεφαλαίου και αύξησης των κοινωνικών ανισο-
τήτων. Αυτή η οικονομική και κοινωνική πολιτική της αστικής τάξης 
και των κυβερνήσεών της (δεξιών, σοσιαλδημοκρατικών, κεντροαρι-
στερών) πάει μαζί με τον περιορισμό ή και τον διαρκή ακρωτηριασμό 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, με τον ευτε-
λισμό όλων των αξιών, με τη διόγκωση της σήψης, της διαφθοράς κλπ.           

16. Το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική για τη σωτηρία 
του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτή η πολιτική ενάντια στους εργα-
ζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη νεολαία γρήγορα, πολύ γρή-
γορα, θα το οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κρίση, πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή που γνώρισε την περίοδο του Σημίτη ή από αυτή που γνωρίζει 
τώρα η ΝΔ. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν έχει τα χρονικά περιθώρια ούτε 
του Σημίτη ούτε του Καραμανλή, η ιδεολογική και πολιτική του συνο-
χή είναι πολύ πιο αδύνατη, η κατάσταση της οικονομίας, παγκόσμια 
και εθνικά, είναι πολύ ασθενέστερη και χειρότερη, τα ελλείμματα και 
τα χρέη έχουν ξεπεράσει τα όρια και ακόμη, ίσως το σημαντικότερο, η 
κατάσταση των εργαζομένων-τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους-είναι 
στα όρια της πλήρους ανατροπής ενός βιοτικού επιπέδου και στάνταρ 
ζωής που είχαν κερδιθεί με αγώνες και θυσίες από την μεταπολίτευση 
και μετά. Η άθλια κατάσταση του ελλ. καπιταλισμού και οι αθεράπευτες 
ασθένειες και αρρώστιες του δεν οδηγούν μονάχα σε νέα κρίση (αν υπο-
θέσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει) το ΠΑΣΟΚ αλλά και ολόκληρο το 
πολιτικό σκηνικό και φυσικά το δικομματισμό. Η κρίση του πολιτικού 
συστήματος, του πολιτικού σκηνικού και του δικομματισμού, που εκδη-
λώνεται κατά καιρούς άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη 
σφοδρότητα και άλλοτε στο ένα και άλλοτε στο άλλο από τα δυο αστικά 
νεοφιλελεύθερα κόμματα δεν είναι αποτέλεσμα των όποιων εκλογικών 
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αποτελεσμάτων, είναι το αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης του συστήμα-
τος, της αναποτελεσματικότητας της πολιτικής τους, της αποιδεολογικο-
ποίησης, αποπολιτικοποίησής τους κλπ.     

Αυτή η κρίση των αστικών κομμάτων έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό 
ώστε να υποκαθιστούν/αντικαθιστούν την όλη ύπαρξή τους (ιδεολογία, 
πρόγραμμα, πολιτική και ακόμη αρετές, ηθική κλπ) με το πρόσωπο του 
αρχηγού. Αυτός ο πολιτικός βοναπαρτισμός μάλλον έχει ξεπεράσει τα 
όρια του γελοίου με τον Γ. Παπανδρέου, τον χθεσινό ανίκανο που τον 
παρουσιάζουν σήμερα σα σωτήρα και θαυματοποιό, όπως χθες έκαναν 
το ίδιο με τον Καραμανλή ή τον Σημίτη που σήμερα τους βρίζουν όλοι! 
Θεωρητικά είναι αδύνατο η αστική τάξη, οι ιμπεριαλιστές και τα όργα-
νά τους να ανακάλυψαν την αξία της «πράσινης οικονομίας» ή τις αρε-
τές του Παπανδρέου ή ακόμη να βλέπουν στο πρόσωπό του τον άνθρω-
πο που θα χτυπήσει το εργατικό κίνημα. Όσο και αν αυτό το τελευταίο 
ισχύει, ο βοναπαρτισμός αυτός καθ’ εαυτός  και ειδικά στη συγκεκριμέ-
νη (και συγκεκριμένες) περίπτωση αντανακλά/επιβεβαιώνει την τερά-
στια κρίση στο εσωτερικό της αστικής τάξης, την πολιτική κρίση, την 
κρίση των αστικών κομμάτων κλπ.

17. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει απίστευτης σκληρότητας μέτρα-σε συνερ-
γασία με την ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς ΔΝΤ, ΠΤρ, ΟΟΣΑ,-
ενάντια στους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τη νεολαία 
για να αντιμετωπίσει την κρίση του ελλ. καπιταλισμού. Αυτή η άγρια 
νεοφιλελεύθερη επίθεση θα εξανεμίσει γρήγορα την εκλογική και κοινο-
βουλευτική του δύναμη, θα αποκαλύψει την αδύνατη ιδεολογική, προ-
γραμματική και πολιτική του συνοχή, θα δείξει στα μάτια των μαζών την 
αποτυχία ακόμη μιας αστικής πολιτικής, και σ’ ένα τμήμα τους την χρε-
οκοπία του καπιταλιστικού συστήματος ή πλευρών του. Το πόσο βαθιά 
θα είναι η αίσθηση της αποτυχίας της αστικής πολιτικής και πόσο μεγά-
λο θα είναι αυτό το τμήμα που θα δει την χρεοκοπία του συστήματος 
εξαρτάται από τους αγώνες, την οργάνωσή τους, την ποιότητά τους και 
την ηγεσία τους και γενικότερα από την ταξική πάλη μέσα στην οποία 
εντάσσεται και η παρέμβαση του επαναστατικού κόμματος, προγραμμα-
τικά, πολιτικά και πρακτικά. Ανεξάρτητα από τις διάφορες διαβαθμίσεις 
της συνείδησης των μαζών, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής (δυσα-
ρέσκεια, οργή, αηδία, απαξίωση των θεσμών αντιπροσώπευσης, κρίση 
των αστικών κομμάτων, της πολιτικής και των πολιτικών, αντιστάσεις 
και διαφόρων ειδών κοινωνικές συμπεριφορές, ξεσπάσματα κλπ) που 
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εδώ και αρκετά χρόνια διαμορφώνεται διαρκώς, χωρίς ωστόσο η ποσό-
τητα να εξελίσσεται, αισθητά, σε ποιότητα ή ακολουθεί αργόσυρτους, 
αντιφατικούς και παλινδρομικούς ρυθμούς. Πάντως στο βάθος αυτής 
της αργόσυρτης, αντιφατικής και παλινδρομικής διαδικασίας πρέπει να 
υπάρχει το γεγονός ότι οι μάζες δεν έχουν κατανοήσει, ακόμη, τι ακρι-
βώς φταίει για την ανεργία, την φτώχεια, τη διαρκή χειροτέρευση των 
εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών εργασίας, του βιοτικού επιπέ-
δου, την κρίση που διαπερνά όλες τις εκφράσεις της ζωής τους κλπ, 
φυσικά και κάποιες εκλογικές αυταπάτες.

Η κρίση του ελλ. καπιταλισμού και όχι μόνο, δεν έχει μονάχα την 
οικονομική της πλευρά. Υπάρχει και η πολιτική κρίση που διογκώνε-
ται χρόνο με το χρόνο και η κρίση από την ΝΔ περνάει στο ΠΑΣΟΚ 
και το αντίστροφο. Κοντά στα παλιές αιτίες (αναποτελεσματικότητα της 
πολιτικής τους, κρίση των θεσμών αντιπροσώπευσης, κλπ) προστίθε-
νται νέες που αποκτούν καθοριστικό χαρακτήρα όχι μόνο για το μέλλον 
αυτών των κομμάτων, ούτε ακόμη για τις διαστάσεις που πρόκειται να 
λάβει η πολιτική κρίση αλλά για το ίδιο το σύστημα. Η αποιδεολογοποί-
ηση και αποπολιτικοποίηση των αστικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ) 
παίρνει όλο και πιο ξεκάθαρες μορφές, δηλαδή παντελή έλλειψη προ-
γράμματος για διέξοδο από την κρίση ή ακόμη και έλλειψη οποιασδήπο-
τε πειστικής επιχειρηματολογίας. Το ΠΑΣΟΚ για πρόγραμμα παρουσία-
σε το διάλογο με τον εαυτό του, η ΝΔ δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ούτε 
πέντε λέξεις τυπωμένες στο χαρτί. Αυτό δείχνει κάτι παραπάνω από την 
χρεοκοπία των αστικών πολιτικών, δείχνει την παράλυση των αστικών 
κομμάτων μπροστά στην κρίση και την ανυπαρξία εναλλακτικών αστι-
κών πολιτικών. Ακόμη μια ένδειξη της κατάστασης στην οποία βρί-
σκονται ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, είναι και ο νέος τρόπος «εκλογής» του αρχη-
γού τους. Η εκλογή από τη «βάση», χωρίς συζήτηση πάνω σε πολιτικές 
και προγράμματα, δείχνει την αδυναμία τους να την ελέγξουν τουλάχι-
στον όπως παλιά, μια πορεία διάλυσης των κομμάτων και αντικατάστα-
σή τους από τον αρχηγό και το επιτελείο του των «ειδικών» κατά κανό-
να «ανθρώπων της αγοράς», των επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών κλπ.       

Αυτά θα έρθουν ανάγλυφα στην επιφάνεια μόλις το ΠΑΣΟΚ έρθει 
αντιμέτωπο με την σκληρή πραγματικότητα. Εκεί η λογοκοπία, οι αορι-
στίες, οι «ειδικοί», οι χιλιοειπωμένες συνταγές (αναμόρφωση του φορο-
λογικού συστήματος, «τόνωση της αγοράς», περιορισμός της σπατά-
λης και της γραφειοκρατίας του δημοσίου, αναμόρφωση («εκσυγχρονι-
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σμό» και «επανίδρυση» έλεγαν οι προηγούμενοι!)  της δημόσιας διοί-
κησης και τώρα μείωση των μισθών των γκόλντεν μπόις! κλπ) όχι μόνο 
δεν έχουν καμιά πέραση αλλά είναι και οι καταλληλότερες συνταγές για 
την όξυνση της κρίσης στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Όλα δεί-
χνουν ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο της πολιτικής κρίσης, της κρί-
σης του δικομματισμού, της κρίσης και των δυο αστικών κομμάτων και 
στο οργανωτικό επίπεδο, της αποσταθεροποίησης του πολιτικού σκη-
νικού, σε μια «νέα» φαρσοκωμωδία του πολιτικού λόγου, της αστικής 
δημοκρατίας, σε μια λογοκοπία χωρίς ουσία και περιεχόμενο που κατα-
λήγουν πάντοτε στην αμήχανη έκφραση των «αναγκαίων μεταρρυθμί-
σεων» κλπ. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (και όποια άλλη κυβέρνηση ήταν 
στη θέση της) είναι αναγκασμένη, λόγω της όξυνσης της κρίσης και των 
μεγαλύτερων αδυναμιών της να παρουσιάσει ακόμη περισσότερο ενι-
σχυμένα τα αρνητικά χαρακτηριστικά όλων των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων: την αντιστροφή της πραγματικότητας, το άσπρο μαύρο κατα-
στρέφοντας το νόημα των λέξεων και τον επικοινωνιακό λόγο μεταξύ 
των εργαζομένων, την ανακάλυψη επιτυχιών παρόμοιες με την «ισχυ-
ρή οικονομία» του Σημίτη ή το «είμαστε θωρακισμένοι από την κρίση», 
τις «επιτυχίες» του αρχηγού στους διεθνείς οργανισμούς, στην ΕΕ και 
στην εξωτερική πολιτική…τη σήψη και τη διαφθορά, τις επιθέσεις στο 
μορφωτικό και τεχνικό επίπεδο των εργαζομένων και ιδιαίτερα της νεο-
λαίας με μεγαλύτερες δόσεις αξιολόγησης σαν ένα κάλυμμα για να κρύ-
ψουν/δικαιολογήσουν  τις αποτυχίες και την ανικανότητά τους…επιθέ-
σεις στις αξίες και ιδιαίτερα του εργατικού κινήματος.     

Αυτό το «νέο» πολιτικό σκηνικό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
θα κινούνται οι μάζες και θα επηρεάζεται η συνείδησή τους.                                                
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Δ. Συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα,
οι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας

18. Η κρίση που ξέσπασε από τον Αύγουστο του 2007 του παγκόσμι-
ου καπιταλιστικού συστήματος, της Ε.Ε. και του ελλ. καπιταλισμού, έχει 
από τη μια μεριά δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στις εργα-
σιακές σχέσεις, στο βιοτικό επίπεδο, στα δημοκρατικά δικαιώματα και 
ατομικές ελευθερίες κ.λπ., των εργαζόμενων, των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων και της νεολαίας και από την άλλη έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο 
επιθέσεων στον σκληρό πυρήνα των κοινωνικών και πολιτικών δικαιω-
μάτων τους. Συγκεκριμένα:

α) Εργασιακές σχέσεις (μισθοί, επιδόματα, επέκταση όλων των μορ-
φών της μαύρης/ελαστικής εργασίας (πρόσκαιρη, επισφαλής και ανα-
σφάλιστης εργασίας, μείωση των ωρών και των ημερών εργασίας ανά 
εβδομάδα με παράλληλη μείωση των μισθών, διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας), επέκταση της εργάσιμης βδομάδας στις 65, ή και 75 και 80 
ώρες, Μπολκεστάιν κ.λπ.. Το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων ειδικά 
για τους νέους (και τους δημόσιους υπάλληλους) θα είναι σκληρό και 
απάνθρωπο.

β) Κοινωνική ασφάλιση. Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι στα πρόθυ-
ρα της χρεοκοπίας και είναι βέβαιο ότι η χρόνια λεηλασία τους, η καπι-
ταλιστική κρίση και οι πολιτικές τις αστικής τάξης δεν θα αργήσουν να 
τα οδηγήσουν στην πλήρη χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγά-
λα τα ελλείμματά τους, λόγω της ανεργίας και των μικρών μισθών, της 
εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής, των χρεών του δημοσίου και 
των επιχειρήσεων, που τίποτα δεν μπορεί να αντιστρέψει αυτήν την 
κατάσταση, εκτός αν το καπιταλιστικό σύστημα ανάκαμψη αισθητά και 
αλλάξουν οι πολιτικές της αστικής τάξης. Σε κάθε περίπτωση πάντως 
η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχει 
μακροχρόνιες επιπτώσεις σε βάρος των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάρει νέα αντεργατικά μέτρα που σε 
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γενικές γραμμές: θα αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης (στα 67, στα 68 
ή και στα 70) και τις προϋποθέσεις για να βγει κάποιος στην σύνταξη, 
θα περικόπτουν/δυσκολεύουν τις προϋποθέσεις για τις πρόωρες ή ανα-
πηρικές συντάξεις, θα αλλάζουν τον υπολογισμό της σύνταξης (μάλλον 
σ’ όλο τον εργάσιμο βίο και όχι όπως σήμερα στην καλύτερη τελευταία 
πενταετία) με δραματικές επιπτώσεις στο ύψος των συντάξεων.

— Σχεδόν πλήρη κατάργηση των ΒΑΕ (βαρέα και ανθυγιεινά)
— Εξίσωση ανδρών και γυναικών δημόσιων υπαλλήλων και κατάρ-

γηση όλων των ευεργετικών διατάξεων που αφορούν τις γυναίκες, με 
αποτέλεσμα να έχουν αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης από 5 έως 15 
χρόνια, κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλι-
σης που ανοίγει το δρόμο για τα ιδιωτικά κεφαλαιοποιητικά συστήμα-
τα, για κατάργηση του εφάπαξ, της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης κ.λπ.

— Μείωση των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον για τους νεο-
προσλαμβανόμενους.

γ) Το σύστημα υγείας θα αλλάξει συθέμελα στο ουσιαστικό του 
μέρος, στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του, καθώς και στα δύο 
του βασικά βάθρα: ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 
Τα μέτρα που φαίνεται άμεσα να παίρνονται είναι η άμεση σύνδεση των 
παροχών με τις εισφορές. Αυτό προφανώς χτυπάει τους νέους εργαζόμε-
νους αλλά σίγουρα περιλαμβάνει και παλαιότερους.

— Διαχωρισμός του κλάδου υγείας 
δ) Το φορολογικό σύστημα, σύμφωνα με τις αλλαγές που γίνονται 

τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου, 
αύξηση για τους εργαζόμενους και διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
προς κατώτερα εισοδήματα. Αύξηση του ΦΠΑ τουλάχιστον των κατώ-
τερων ποσοστών του και γενικά αύξηση των μέτρων έμμεσης φορολογί-
ας (πετρέλαιο, ποτά, τσιγάρα διάφορα τέλη κ.λπ.).

ε) Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων/ιδιωτικοποιήσεων και γενι-
κά ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών (συγκοινωνί-
ες, επικοινωνίες, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, υγεία, εκπαίδευση κ.λπ.).

στ) Στην εκπαίδευση, η γενική κατεύθυνση είναι η ιδιωτικοποίηση, η 
εμπορευματοποίηση, η αλλαγή του χαρακτήρα της, η αυταρχικοποίηση 
και η ταξική διαφοροποίησή της, ο κατακερματισμός/κατάτμησή της, 
η αποδέσμευσή της από όποιες κατακτήσεις του παρελθόντος (πτυχία, 
επαγγελματικά δικαιώματα κ.λπ.). Άμεσες επιδιώξεις: εφαρμογή του 
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Ν-πλαίσιο, επιβολή διδάκτρων όχι μόνο στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, «ανωτατοποίη-
ση» των Κολεγίων, ΙΕΚ, ΚΕΚ, συρρίκνωση ή και κατάργηση του πανε-
πιστημιακού ασύλου κ.λπ.. Η κατάργηση των πτυχίων και των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων δεν αφορά μόνο αυτούς που αποφοιτούν τώρα 
(αυτό θα προβλέπεται, κατά πάσα πιθανότητα, σε ενδεχόμενη αλλαγή  
του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων) αλλά και τις παλαιότερες 
γενιές που ήδη εργάζονται.

ζ) Δραστικός περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ατο-
μικών ελευθεριών. Εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωτικού αστικού κράτους.

19. Αυτά τα γενικά αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα θα συνοδεύο-
νται συχνά από «έκτακτα» πακέτα μέτρων κεφαλικού χαρακτήρα (φορο-
εισπρακτικά) σε μια προσπάθεια κάλυψης των ελλειμμάτων που θα 
παράγει η διαρκώς συρρικνούμενη παραγωγική βάση της οικονομίας, η 
απληστία του κεφαλαίου και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η αυξανόμε-
νη ανεργία και υποαπασχόληση, η ακρίβεια ή μείωση της αγοραστικής 
δύναμης των εργαζομένων, η καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου 
και η μείωση της κατανάλωσης/ζήτησης ακόμη και βασικών ειδών δια-
τροφής και υπηρεσιών. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η παρούσα κρίση 
«ξεπερνιόταν» (κάτι τέτοιο βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο και σε κάθε 
περίπτωση μόνο προσωρινά και για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα) οι επιπτώσεις της θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια. Παίρνοντας και 
μόνο αυτό σα δεδομένο, μπαίνουμε σε μια νέα φάση σκληρών μέτρων, 
ραγδαίας επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου, των στάνταρτ και της ποι-
ότητας ζωής, εκτίναξης των κοινωνικών ανισοτήτων, φτωχοποίησης και 
περιθωριοποίησης μεγάλων κομματιών της ελλ. κοινωνίας, καταβαρά-
θρωσης της δημόσιας υγείας, του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου 
της κοινωνίας, καταστροφής των ηθικών, πνευματικών και πολιτιστικών 
αξιών, του περιβάλλοντος. Η κρίση του συστήματός τους και οι πολιτι-
κές τους θα «καταπιούν» όλο το συσσωρευμένο πλούτο του παρελθό-
ντος (δημόσιο, συλλογικό, ατομικό), αναδιανέμοντάς τον, ταυτόχρονα, 
προς τη μεριά μιας ελάχιστης μερίδας καπιταλιστών, κερδοσκόπων και 
αεριτζήδων του συστήματος. 

Όμως αυτή η επίθεση του κεφαλαίου για τη σωτηρία του καπιταλι-
στικού συστήματός, των κερδών και προνομίων του είναι ταυτόχρονα 
και το πρόγραμμα των επόμενων μεγάλων αγώνων, σκληρών συγκρού-
σεων, κοινωνικών εκρήξεων, εξεγέρσεων κλπ, από την μεριά των εργα-
ζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Ένα πρό-

17th Conference.indd   32 21/12/2010   9:26:47 μμ



Συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα 33

γραμμα που χαρακτηρίζεται από μια φράση: «Αγώνας για να σωθούμε 
από το σύστημά τους».

20. Στη περίοδο που ανοίγεται δεν θα λείψουν οι αντιφατικές συμπε-
ριφορές, τα μεγάλα κενά «αδιαφορίας» και «απάθειας», «γκρίνιας» και 
εκλογικών αυταπατών, πάντοτε όμως μέσα σε μια γενική κατεύθυνση 
απαλλαγής από τη σημερινή ζοφερή κατάσταση και αναζήτησης κάτι 
του ριζικά διαφορετικού. Το εκκρεμές ανάμεσα στην «παθητικότητα» 
και τον Δεκέμβρη θα συνεχίσει να υπάρχει, μόνο που θα κινείται πολύ 
πιο συχνά και πολύ πιο γρήγορα από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν υπάρ-
χουν περίοδοι σχετικής ταξικής «ειρήνης» (ούτε ενός μήνα, μιας βδο-
μάδας, μιας μέρας). Η αστική τάξη και τα επιτελεία της έχουν κηρύ-
ξει έναν αμείλικτο και διαρκή ταξικό πόλεμο ενάντια στις εργαζόμενες 
μάζες προκειμένου να βγάλουν το σύστημά τους από την κρίση.

Η ελλ. κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει και αρκεί μια αφορ-
μή για να γίνει η οργή, η αηδία και η «γκρίνια» πράξη, για να προκαλέ-
σει και πάλι την έκρηξη. Ο Δεκέμβρης δεν ήταν συμπτωματικός, είναι 
το σύμπτωμα της κατάστασης του ελλ. καπιταλισμού και των διαθέσε-
ων και των υλικών δυνάμεων που τον πραγματοποίησαν. Ωστόσο, δεν 
εκφράζει και την κανονικότητα και πολύ περισσότερο την καθολικότητα 
των ρυθμών ανάπτυξης της συνείδησης των εργαζομένων. Σε χονδρικές 
γραμμές αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συνείδηση ταλαντεύεται ανά-
μεσα στον φόβο και την ανασφάλεια (οικονομική, πολιτική και κοινω-
νική), και το θυμό, οργή, δυσαρέσκεια για την αδικία και την υποβάθμι-
ση της ζωής (οικονομική, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ). Το ιδι-
αίτερο υπόβαθρο της σημερινής ταλάντωσης είναι η μη πλήρης κατανό-
ηση από τις εργαζόμενες μάζες των αιτιών της «αδικίας» και της χειρο-
τέρευσης της ζωής τους (αυτό βέβαια δε γίνεται μέσα σε μια νύχτα) και 
φυσικά της ιστορικής σύγχυσης που επικρατεί στην κοινωνία λόγω των 
δραματικών εξελίξεων του 1989-90, της απότομης χειροτέρευσης του 
συσχετισμού των ταξικών δυνάμεων σε βάρος του προλεταριάτου και 
της έλλειψης μια αξιόπιστης επαναστατικής δύναμης.

Πέρα όμως από τους παραπάνω γενικούς λόγους, η πραγματικότη-
τα της σημερινής παγκόσμια δομικής κρίσης, το βάθος της και το απρό-
βλεπτο μέλλον της, επηρεάζουν τη ζωή, τις διαθέσεις και την πάλη των 
εργαζομένων και πυροδοτούν απότομες και ξαφνικές αλλαγές, μερικές 
φορές και απροσδιόριστες, στις διαθέσεις των μαζών, στο κίνημα, στη 
μαζική συνείδηση. Αν και γενικά η συνείδηση, η ριζοσπαστικοποίηση 
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και η πολιτικοποίηση  έχουν μια μη ευθύγραμμη, γραμμική και αριθμη-
τική πρόοδο και «βρίσκονται σε χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με τους 
νέους αντικειμενικούς όρους», στη εποχή μας έχουν εμπόδια και καθυ-
στερήσεις που καθιστούν αυτή την ασυνέχεια και απροσδιοριστία (μη 
γραμμική και μη αριθμητική πρόοδο) ακόμη πιο βασανιστική.

Γενικά είναι επόμενο και φυσικό οι μαζικές απολύσεις, το κλείσι-
μο εργοστασίων και επιχειρήσεων, τα επανωτά και λυσσώδη κτυπή-
ματα της μπουρζουαζία κλπ, να προκαλούν φόβο και ανασφάλεια και 
πολλές φορές απογοήτευση και απελπισία, στάσεις αμυντικές, ψυχολο-
γία αναμονής και κατά κανόνα αμυντικούς αγώνες. Τόσο περισσότερο 
μάλιστα όσο τα κοινωνικά και πολιτικά (συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία, ρεφορμιστές) στηρίγματα του προλεταριάτου είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτα. Οι μάζες γνωρίζουν από την πράξη και την εμπειρία τους (για τους 
παλιότερους) ότι οι συνδικαλιστική γραφειοκρατία και οι ρεφορμιστές 
είναι ανίκανοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να οργανώσουν 
τους αγώνες ενάντια στην καπιταλιστική κρίση. Ακόμη, γνωρίζουν ότι 
οι γραφειοκράτες είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν, έτοιμοι να προστρέ-
ξουν στο κράτος αφήνοντας τους εργαζόμενους στο περιθώριο, εκλι-
παρώντας μια «συναινετική» λύση ερήμην τους, που κατά κανόνα έχει 
θύματα τις κατακτήσεις τους, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους και 
τα πιο αδύνατα κομμάτια της εργατικής τάξης. Αυτή η κατάσταση ανα-
τρέπεται, μ’ ένα «απότομο και ξαφνικό τρόπο» πολλές φορές και «απο-
κτούν» συνείδηση των προβλημάτων τους και ανακαλύπτουν τη δρά-
ση μόλις υπάρξουν έστω και μικρά κοινωνικά και πολιτικά στηρίγμα-
τα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα το «ξαφνικό και απότο-
μο», γιατί η εργατική τάξη αποκτά συνείδηση των προβλημάτων της 
και μπαίνει στη δράση «με τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων» 
και των επανειλημμένων και προσεκτικών εξετάσεων της ηγεσίας της. 
Αυτό είναι το δίδαγμα όχι μόνο της ιστορία, αλλά και πολλών σύγχρο-
νων αγώνων και των δικών μας εμπειριών.

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο κατά την 
οποία μαζί με την συστηματική μελέτη της εξέλιξης της οικονομικής 
και πολιτικής κρίσης, χρειάζεται προσεκτική παρατήρηση των κινήσε-
ων των εργαζομένων, των αντιδράσεών τους, της εκκωφαντικής «σιω-
πής και απάθειας» τους, της ενοχλητικής «αποχής» από τις διεργασίες 
της τάξης τους, ακόμη, πολλές φορές, τον εξοργιστικό «συντηρητισμό» 
τους κλπ. Χρειάζεται να δίνεται στήριγμα σ’ αυτή τη συνείδηση με το 
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πρόγραμμα, την πολιτική και κυρίως την επέμβαση και την πρακτική 
μας ώστε να υλοποιούμε καθημερινά τη μετάβαση από το βαθύ «συντη-
ρητισμό» στον αγώνα και την εξέγερση.    

Το εργατικό κίνημα βρίσκεται σε κρίση και αυτό δεν οφείλεται μόνο 
στις αδυναμίες των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που αναφέρο-
νται σ’ αυτό, αλλά και στις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στο 
εσωτερικό της ελλ. κοινωνίας και στις πολιτικές αλλαγές και μετατοπί-
σεις που συμβαίνουν στο εσωτερικό της εργατικής τάξης και του εργα-
τικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτές οι αλλαγές είναι:

— Μια αισθητή αύξηση της οργανικής δύναμης της εργατικής τάξης 
(60%-65% του ενεργού πληθυσμού), λόγω της προλεταριοποίησης κυρί-
ως των παλιών μικροαστικών στρωμάτων (αγρότες, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες).

— Έναν αυξανόμενο όγκο των εργαζομένων στις υπηρεσίες και ταυ-
τόχρονα μείωση των εργαζομένων στη βιομηχανία, στις κατασκευές, 
στους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς.

— Έναν αυξανόμενο όγκο εργαζομένων χωρίς σταθερές εργασιακές 
σχέσεις, με επισφαλή, ανασφάλιστη και κακοπληρωμένη ή και απλήρω-
τη εργασία.

— Μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία, τα ηγετικά κομμάτια της 
οποίας είναι ουσιαστικά νεοφιλελεύθερα και αστικοποιημένα, που έχει 
κάνει αυτοσκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων της, την διάσπα-
ση της οργανικής και οργανωτικής ενότητας της εργατικής τάξης εγκα-
ταλείποντας κάθε φορά τους νέους εργαζόμενους, ή αφήνοντας εντε-
λώς μόνα τους οποιαδήποτε κομμάτια βρίσκονται σε κινητοποίηση, ή 
αρνούμενη να οργανώσει, ακόμη και να εγγράψει στα συνδικάτα-και 
όταν τους εγγράφει (μετά από τεράστιες πιέσεις) έχει μόνο τυπική σημα-
σία-, τα πιο αδύνατα κομμάτια των εργαζομένων κ.λπ.

—  Μια ισχυρή τάση δημιουργίας νέων σωματείων κυρίως: σε νέους 
τομείς της οικονομίας που τα τελευταία χρόνια έχουν διογκωθεί (τηλε-
πικοινωνίες, σύγχρονες τεχνολογίες κλπ),  σε τομείς εργασίας με μαύρες 
εργασιακές σχέσεις (ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, ωρομίσθιοι και γενικά 
«απασχολίσιμοι»), σε τομείς της οικονομίας όπου τα τελευταία χρόνια 
έχουν διογκωθεί και επιπλέον έχουν εμφανιστεί και ξένα γιγάντια μονο-
πώλια (εμπόριο και λιανεμπόριο-τρόφιμα, είδη οικιακού εξοπλισμού, 
ένδυση-, επισιτισμός, πολυκαταστήματα κλπ) και γενικά στα πιο αδύ-
νατα, κακοπληρωμένα και εργαζόμενα με τις λεγόμενες νέες εργασια-
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κές, επισφαλείς, απλήρωτες και ανασφάλιστες σχέσεις εργασίας, τμήμα-
τα της εργατικής τάξης και φυσικά οι μετανάστες. Το σύνολο αυτών των 
εργαζομένων είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου της εργατι-
κής τάξης στη χώρα μας, με τάση να αυξάνεται διαρκώς. Οι λόγοι για την 
(επαν)εμφάνιση αυτής της τάσης είναι πολλοί: α) ο όγκος των εργαζομέ-
νων συνολικά και χωριστά ανά τομέα, β) οι μεσαιωνικές σχέσεις εργασί-
ας (μισθοί, ωράρια, κοινωνική ασφάλιση, συνθήκες εργασίας κλπ), γ) η 
ανυπαρξία συνδικαλιστικής οργάνωσης πραγματικής ή ουσιαστικής. Η 
ύπαρξη τυχόν σωματείων (κυρίως κλαδικών πολλές φορές και με ιστο-
ρία αλλά συνήθως ελεγχόμενα από το πιο σκληρό κομμάτι της γραφειο-
κρατίας) σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς είναι εντελώς ακατάλ-
ληλα και σα μορφή (γραφειοκρατική λειτουργία, συμμετοχή στη λήψη 
των αποφάσεων, στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των αγώνων κλπ) 
και σαν περιεχόμενο (αδιάφορο και απόμακρο για τα προβλήματά τους) 
ειδικά για τους νέους εργαζόμενους που αποτελούν και τη μεγάλη πλει-
οψηφία τους, δ) η αδιαφορία και η ανικανότητα της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας να οργανώσει αυτά τα τμήματα των εργαζομένων, ε) η 
εμφάνιση μιας νέας φυσικής ηγεσίας που σαν κύριο κορμό έχει, αγωνι-
στές μερικών οργανώσεων της άκρας αριστεράς, αγωνιστές κομματιών 
του αναρχικού και αυτόνομου χώρου, ανεξάρτητους αγωνιστές που επη-
ρεάζονται από τα δυο παραπάνω ρεύματα και ίσως, εντελώς σποραδικά 
και περιθωριακά από αγωνιστές του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ όπως και 
παλαιότερα με τις εργοστασιακές επιτροπές και τα εργοστασιακά σωμα-
τεία έχει μια άκρως εχθρική και διασπαστική πολιτική άμεσα ή έμμεσα. 

Η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης και του δημόσιου και δημο-
σιοποιημένου τομέα της οικονομίας λόγω της κρίσης και των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών, η ανυπαρξία πολιτικής της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων την έχουν αδυνατί-
σει και γενικά και ειδικά. Η εισαγωγή σε μαζική κλίμακα των νέων εργα-
σιακών σχέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα την έχουν 
όχι μόνο αδυνατίσει αλλά και εξαρθρώσει/διαβρώσει ακόμη περισσό-
τερο τη δύναμή της, εκεί που τις τελευταίες δεκαετίες ήταν τα προπύρ-
γιά της. Η φύση της γραφειοκρατίας αυτή καθ’ εαυτή, οι φυγόκεντρες 
τάσεις στο εσωτερικό της λόγω της μειούμενης ιδεολογικής και πολι-
τικής της συνοχής έχουν ενισχύσει τα ατομικοποιημένα και συντεχνι-
ακά χαρακτηριστικά των επιμέρους κομματιών της, και περιορίσει την 
επιρροή της, συγκριτικά στα πιο καλοπληρωμένα και «εξασφαλισμέ-
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να» κομμάτια των εργαζομένων, έχουν απωθήσει τους νέους «ελαστι-
κά» (κυρίως) εργαζόμενους λόγω της παντελούς εγκατάλειψής τους, και 
ενισχύσει την αναζήτηση δικών τους μορφών αυτοοργάνωσης (επιτρο-
πές, συνελεύσεις, σωματεία κλπ). Αυτή η τάση ενισχύεται διαρκώς και 
ασφαλώς είναι μια δυνητικά θετική εξέλιξη για την ανασυγκρότηση-
ανασύνθεση του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος. Διάσπαση 
του συνδικαλιστικού κινήματος δεν κάνουν αυτοί οι εργαζόμενοι που 
κινούνται αυθόρμητα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους αλλά 
εκείνοι που συνειδητά τους εγκαταλείπουν.

Αυτή η τάση ανασυγκρότηση-ανασύνθεσης του συνδικαλιστι-
κού κινήματος έξω από τα κρατικά ή γραφειοκρατικά συνδικάτα ή τον 
έλεγχο της γραφειοκρατίας, έχει μια μακρά παράδοση στη χώρα μας. 
Μεταπολεμικά (μένοντας μόνο σ’ αυτή την περίοδο), στη δεκαετία του 
’60 με την κίνηση των «115» σωματίων, κατά την περίοδο της δικτατο-
ρία και κυρίως μεταπολιτευτικά με τις εργοστασιακές επιτροπές και τα 
εργοστασιακά συνδικάτα και όχι μόνο, και τώρα με την δημιουργία των 
νέων σωματίων. Οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες, ωστόσο υπάρχει κοινός 
παρονομαστής σ’ αυτές τις τάσεις αυτοοργάνωσης: η διάθεση και προ-
σπάθεια των εργαζομένων να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους από 
την επίθεση του κεφαλαίου και από την εγκατάλειψή τους από την κρατι-
κή, κυβερνητική, υποταγμένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Όλα δεί-
χνουν ότι η προσπάθεια δημιουργίας νέων σωματείων όχι μόνο θα συνε-
χισθεί και θα ενταθεί αλλά πιθανότατα θα ξεπεράσει και κάθε προηγού-
μενη, μια που όλοι οι παράγοντες που συντελούν σ’ αυτό (κρίση, επί-
θεση του κεφαλαίου, εκφυλιστική πορεία της γραφειοκρατίας κλπ) θα 
είναι μακροχρόνιοι, συνεχείς και διαρκείς. Οι προηγούμενες δυο «δια-
κόπηκαν» λόγω αλλαγής των συνθηκών: η πρώτη βίαια λόγω της δικτα-
τορίας, η δεύτερη λόγω των οικονομικών πολιτικών αλλαγών και κατα-
κτήσεων (Κράτος Πρόνοιας), της εμφάνισης μιας νέας εκλεγμένης γρα-
φειοκρατίας, το κύμα αποβιομηχάνισης τέλη δεκαετίας του ’70 αρχές 
δεκαετίας του ’80,  η αδυναμία ενοποίησης και η έλλειψη ενότητάς τους 
σε οποιαδήποτε επίπεδο, η λυσσασμένη πολεμική του ΚΚΕ, της υποχώ-
ρησης του κινήματος και της ήττας της άκρας αριστεράς που αποτελού-
σε τον κορμό τους (μια ανάλογη εξέλιξη υπήρξε και στην Ευρώπη μετά 
το Μάη του ’68 με τα Σουντ, Κόμπας, Κομισιόνες Ομπρέρας κλπ).

Τα σημερινά νέα συνδικάτα, είναι πολύ πιο αδύνατα σε όλα τα επίπε-
δα (συμμετοχή εργαζομένων, αγωνιστικότητα, πρακτικές, πολιτικό περι-
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εχόμενο κλπ) από τα ανάλογα των δυο προηγούμενων περιόδων. Η δια-
φορά βρίσκεται κατ’ αρχήν στο γεγονός ότι εκείνοι οι περίοδοι χαρακτη-
ρίζονταν από μια έντονη ριζοσπαστικοποίηση και πολιτικοποίηση των 
μαζών και βέβαια από πολλούς άλλους παράγοντες που σχετίζονται με 
την ιστορική σύγχυση που επικρατεί, με τη συγκρότηση των αγωνιστών 
που πρωτοστατούν, με την έλλειψη εμπειριών, με την αμφισβήτηση των 
παραδόσεων ή το σταμάτημα της μεταβίβασης τους κλπ. Οι κίνδυνοι για 
την πορεία των νέων σωματείων είναι υπαρκτοί και μεγάλοι: Πρώτον, 
από την αστική τάξη και το κράτος. Δεύτερον, από τη συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία και τις ρεφορμιστικές ηγεσίες είτε με άμεσες επιθέσεις 
είτε με υπονομευτικές ενέργειες ή και τα δυο μαζί. Τρίτον, από το γεγο-
νός ότι είναι μικρά σε μέγεθος συνολικά και ειδικά η τεράστια πλειοψη-
φία τους και διασκορπισμένα, τους λείπει η εμπειρία, η ταξική συγκρό-
τηση και ο ταξικός σκελετός, πράγματα που κάνουν υπαρκτό ανά πάσα 
στιγμή τον κίνδυνο απομόνωσης ή και αυτονόμησης (πολιτικά και πρα-
κτικά, ειδικά αν είναι απρόσεκτη και ανυπόμονη) της ηγεσίας τους και 
ακόμη οι χώροι στους οποίους μέχρι τώρα συγκροτούνται χαρακτηρί-
ζονται από μια έντονη κινητικότητα της εργασίας. Τέταρτον, από την 
ίδια την αδυναμία τους να μην μπορέσουν να ριζοσπαστικοποιηθούν 
και πολιτικοποιηθούν για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους. 
Ακόμη, αν δεν μπορέσουν (συνδέεται άμεσα με το παραπάνω αλλά έχει 
και την ξεχωριστή σημασία του) να αναπτύξουν την αλληλεγγύη μετα-
ξύ τους, να συντονίσουν τη δράση τους και να συντονιστούν οργανωτι-
κά έστω και χαλαρά κατ’ αρχήν. Σ’ όλα αυτά έχουν γίνει κάποια μικρά 
βήματα όχι πάντοτε επιτυχημένα αλλά λείπει ένα στοιχειώδες σχέδιο 
συγκρότησης, συντονισμού και προσανατολισμού τους που να ανταπο-
κρίνεται στην πραγματικότητα. 

Τα νέα σωματεία είναι λάθος να θεωρηθούν ή αυθαίρετα να ονομα-
στούν, ένας άλλος πόλος, οργανωτικός και πολιτικός, του συνδικαλιστι-
κού κινήματος. Κατ’ αρχήν, η έννοια του πόλου βρίσκεται μακριά από 
τη μέση συνείδηση των εργαζομένων που εκπροσωπούν αυτά τα σωμα-
τεία, δεύτερον από την όλη συγκρότηση και λειτουργία τους, που έχει 
σα βάση το χώρο τους και τα σχετικά συμφέροντα των εργαζομένων 
του (κατά κάποιο τρόπο συντεχνιακά, ανεξάρτητα αν είναι αναγκαίο 
και πρωταρχικό για τη συγκρότησή τους), τρίτον από την έλλειψη μιας 
συνολικής αντίληψης των εργαζομένων τους για τα κοινά συμφέροντα 
της εργατικής τάξης και ότι αυτό συνεπάγεται στο πρακτικό και πολι-
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τικό επίπεδο. Αποτελεί γελοιοποίηση του πόλου με την έννοια της ανα-
συγκρότησης-ανασύνθεσης του συνδικαλιστικού κινήματος, που είναι 
αναγκαίος και επιτακτικός και γενικά στην περίοδο της ιμπεριαλιστι-
κής παρακμής και ειδικά στη σημερινή συγκυρία της δομικής κρίσης 
του καπιταλιστικού/ιμπεριαλιστικού συστήματος, της ολομέτωπης επί-
θεσης του κεφαλαίου, του εκφυλισμού και της παρακμής της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας και ακόμη της ελπιδοφόρας τάσης δημιουργίας 
νέων σωματείων, όταν αυτή υποβιβάζεται σ’ ένα ανταγωνιστικό μιμη-
τισμό της πολιτικής και πρακτικής του ΠΑΜΕ ή σε τεχνικούς και «γκο-
μπιναδόρικους»  γεωγραφικούς διαχωρισμούς. Ακόμη πιο καταστροφι-
κή είναι η άποψη που δεν βλέπει την ανάγκη για την ανασυγκρότηση-
ανασύνθεση του συνδικαλιστικού κινήματος ή αν την βλέπει ή καλύτερα 
την λέει στα λόγια, την περιορίζει στην πράξη σε κριτική των συνδικαλι-
στικών ηγεσιών, στη δημιουργία σχημάτων, σε επικλήσεις στις γραφει-
οκρατικές ηγεσίες να κάνουν αγώνες ή να πάψουν να προδίνουν (όχι ότι 
όλα αυτά είναι άχρηστα) κλπ, και όχι σε ουσιαστικές κινήσεις προσπά-
θειας οργάνωσης της εργατικής τάξης, των αγώνων και των κινημάτων 
εκεί που είναι αναγκαία και υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Η πορεία για την ωρίμανση των νέων συνδικάτων είναι μακριά και 
πρέπει να είναι επίμονη και διαρκής από τους αγωνιστές που πρωτοστα-
τούν στην συγκρότησή τους. Σ’ αυτή την πορεία οι αντικειμενικές συν-
θήκες βοηθούν (μέσα στις αντικειμενικές συνθήκες είναι και η συνείδη-
ση των εργαζόμενων) όχι όμως μ’ έναν ευθύγραμμο τρόπο και ο εκφυ-
λισμός της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Επομένως τα ταξικά και 
αντικαπιταλιστικά σχήματα, τα νέα σωματεία χρειάζεται να έχουν μια 
διακριτή πολιτική και πρακτική και πολύ περισσότερο όταν θα ενισχυ-
θούν, όχι για να «χρησιμοποιηθούν» ή χρησιμεύσουν σαν όχημα διά-
σπασης, διασκορπισμού ή κατακερματισμού του συνδικαλιστικού κινή-
ματος και της εργατικής τάξης αλλά για μια βαθιά και ουσιαστική ενό-
τητα της εργατικής τάξης πάνω στη βάση των προβλημάτων της, των 
αγώνων και της ταξικής ανεξαρτησίας, δηλαδή εκεί ακριβώς που το 
απαιτούν οι συνθήκες, που είναι και πόθος των εργαζόμενων, που μπο-
ρούν να διαπαιδαγωγηθούν πάνω σε μια συνολική αντίληψη της τάξης, 
που επιπλέον είναι στρατηγικός και τακτικός στόχος των αντικαπιταλι-
στικών και επαναστατικών δυνάμεων από τη μια μεριά και από την άλλη 
είναι η αχίλλειος πτέρνα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και του 
ρεφορμισμού.
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Για τη δημιουργία ταξικών και αντικαπιταλιστικών σχημάτων και 
νέων σωματείων χρειάζεται η υιοθέτηση μια μεταβατικής πολιτικής και 
τακτικής, το απαιτεί η κατάσταση της περιόδου και η κατάσταση των 
εργαζομένων. Μια τακτική που θα παίρνει υπόψη τη συνείδηση των 
εργαζομένων που θα προσπαθεί να τη συγκρότηση πολιτικά και πρακτι-
κά πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα, κατ’ αρχήν γ’ αυτά που νιώσουν 
οι εργαζόμενοι άμεσα, και θα προσπαθεί διαρκώς να την κάνει συνολι-
κή, δηλαδή να παλεύει για τα προβλήματα της εργατικής τάξης, για την 
ενότητά της, για τον ρόλο της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και του 
ρεφορμισμού για τα ιστορικά συμφέροντα του προλεταριάτου.                                

21. Τα δυο ρεφορμιστικά κόμματα ΚΚΕ και ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, έχουν 
χάσει την ικανότητα να οργανώνουν την εργατική τάξη, να δημιουργούν 
κινήματα και να ηγούνται κινημάτων. Το ΚΚΕ έχει πάντα μια εχθρι-
κή συμπεριφορά απέναντι σε οποιοδήποτε γνήσιο κίνημα και λειτουρ-
γεί διασπαστικά σε όλα τα επίπεδα. Η αριστερή ρητορεία του δεν μπο-
ρεί να κρύψει την προσκόλλησή του στους αστικούς κοινοβουλευτι-
κούς θεσμούς, κάτι άλλωστε που απορρέει από το σοσιαλδημοκρατι-
κό του πρόγραμμα της «Λαϊκής εξουσίας» και «Λαϊκής Οικονομίας». 
Η πολιτική του, η πρακτική του και η παραπέρα σταλινοποίησή του στο 
18ο Συνέδριό του θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο την αποξένωσή 
του από τις εργαζόμενες μάζες όπου ήδη οι δεσμοί του δοκιμάζονται  
σκληρά. Η στάση του στο Δεκέμβρη (χωρίς να αποτελεί κάτι το εντε-
λώς πρωτόγνωρο για την ιστορία του, μόνο που τώρα δεν έχει την ιστο-
ρική πίστωση και τη δυνατότητα ελιγμών που είχε άλλοτε), δείχνει όχι 
μόνο την ανικανότητά του να ερμηνεύσει τη σημερινή εποχή αλλά και 
την κρίση που βρίσκονται οι δεσμοί του με τις ζωντανές μάζες του κινή-
ματος.

Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, γνώρισε μια πνοή λόγω της «αριστερής» στροφής 
που πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο αυτή η στροφή περι-
ορίστηκε από τη μια μεριά σε μια δειλή, ασαφή και ουσιαστικά λεκτι-
κή απομάκρυνση από την ενσωμάτωση στους κρατικούς μηχανισμούς, 
από την λαγνεία των θεσμών (κράτους, κοινοβουλίου, Ε.Ε.), από τον 
κυβερνητισμό, από την πολιτική της ταξικής συνεργασίας (ΠΑΣΟΚ), 
από τις συνεργασίες με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, κατά προ-
τίμηση της ΠΑΣΚΕ και όχι μόνο, από την εγκατάλειψη των πιο ακραί-
ων νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων. Από την άλλη, σε μια σύμπλευση με 
τα κινήματα, πάντοτε όμως αμφιλεγόμενη και αμφίσημη, ποτέ ουσια-
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στική και ενεργητική, εκτός ίσως ορισμένων εξαιρέσεων και αυτό μέχρι 
ενός σημείου (ΠΟΣΔΕΠ). Ακόμη διαφοροποίησε τη θέση του σε σχέση 
με την Ε.Ε., κυρίως στο επίπεδο κάποιων πολιτικών αποφάσεων και της 
συμμετοχής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που και 
στο παρελθόν το έκανε, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκε ουσιαστικά από 
τη θέση του για την «ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση» και για 
τον λεγόμενο «ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας». Τέλος, επέδει-
ξε μια αρκετή ευαισθησία στην υπεράσπιση δημοκρατικών δικαιωμά-
των και ατομικών ελευθεριών, πάντοτε όμως από την αστική φιλελεύθε-
ρη σκοπιά, πράγμα που σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές, όπως είναι φυσι-
κό, έπρεπε να συμβιβαστεί, να έχει μια διγλωσσία κ.λπ. Η στάση του 
στο Δεκέμβρη, που αναμφισβήτητα κρατήθηκε σε αξιοπρεπή επίπεδα, 
δεν ξέφυγε από την γνωστή του εξωτερική σχέση με τα γεγονότα, από 
το γνωστό οπορτουνισμό του, από την τάση του να συμβιβάσει τα ασυμ-
βίβαστα, πράγμα του τον οδήγησε να συμπλεύσει πρακτικά με τη ΓΣΕΕ.

— Η Άκρα Αριστερά απέναντι στην κρίση και στην περιπλοκότη-
τα της κατάστασης αρχίζει και δείχνει αδυναμίες που δεν περιορίζονται 
μόνο στο προγραμματικό και πολιτικό επίπεδο αλλά αγγίζουν και τη 
στάση της απέναντι στον ρεφορμισμό και ενδεχομένως την ικανότητά 
της επέμβασης στο κίνημα, το κύριο και σημαντικότερο γνώρισμά της 
εδώ και πολλές δεκαετίες. Συνολικά και ιδιαίτερα ως προς το τελευταίο, 
τα σημάδια είναι ανησυχητικά και κάθε άλλο παρά αποκλείουν μια εξέ-
λιξη ανάλογη με αυτή που είχαμε με ορισμένες βασικές οργανώσεις της 
Ευρώπης (Επανίδρυση, LCR, Μπλόκο της Αριστεράς, κ.λπ.).

Ήδη ένα σημαντικό κομμάτι της έχει προσδεθεί με τον ρεφορμι-
σμό αν δεν έχει μετακινηθεί προς μια ρεφορμιστική κατεύθυνση (ΣΥΝ/
ΣΥΡΙΖΑ) και σε κάθε περίπτωση πολιτικά αν όχι και προγραμματικά και 
πρακτικά, έχει ξεκόψει από τον επαναστατικό μαρξισμό και δεν συνερ-
γάζεται καθόλου με την υπόλοιπη άκρα αριστερά. Ιδεολογικά φαίνεται 
ακόμη να κρατάει τις θολές του αναφορές στον επαναστατικό μαρξισμό 
αλλά αυτές είναι κενές περιεχομένου όταν δεν εφαρμόζονται στο πρό-
γραμμα, στην πολιτική, στην πράξη.

Η ΑΝΤΑΣΡΥΑ, που περιλαμβάνει ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της 
άκρας αριστεράς (το μεγαλύτερο), βρίσκεται σ’ ένα μεταβατικό στάδιο, 
όχι μόνο και τόσο ως προς τη μακροβιότητά της όσο κυρίως ως προς το 
πολιτικό καταστάλαγμά της. Αν αυτή τη στιγμή είναι ένα κεντριστικό 
μόρφωμα, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχίσει σαν τέτοιο. Το 
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πιο πιθανό είναι να αποκλίνει προς τον ρεφορμισμό. Συνολικά έλκεται 
από το παράδειγμα του γαλλικού Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος 
(και το σοσιαλδημοκρατικό εκφυλισμό της LCR), τουλάχιστον στο 
οργανωτικό μέρος. Έχει δυνάμεις στο εσωτερικό του που είναι ουσια-
στικά ρεφορμιστικές (ΣΕΚ) και άλλες που στην πράξη, παρά τις αριστε-
ρές κορώνες, ρέπουν σε ρεφορμιστικές πρακτικές ιδιαίτερα στις συνερ-
γασίες στα συνδικάτα. Στην περίοδο που ανοίγεται, θα δοκιμαστεί σκλη-
ρά η οργανωτική συνοχή του και η πολιτική του αντοχή απέναντι στον 
ρεφορμισμό. Πάντως για όλες τις συνιστώσες του και ιδιαίτερα για ορι-
σμένες, είναι εξαιρετικά δύσκολη μια επιστροφή στα παλιά οργανωτικά 
σχήματα και σε κάθε περίπτωση όχι έτσι όπως τα γνωρίσαμε.  

Στα γεγονότα του Δεκέμβρη η άκρα αριστερά δεν μπόρεσε να παρέμ-
βει, απλά τα παρακολούθησε από κοντά, όλες οι πρωτοβουλίες που προ-
σπάθησε να πάρει έμειναν απλά σχέδια. Ορισμένες από τις οργανώσεις 
της άκρας αριστεράς συντελούν σημαντικά στη δημιουργία νέων σωμα-
τείων, χωρίς όμως να έχουν ένα συγκεκριμένο και συνεκτικό σχέδιο για 
το συντονισμό τους και την ενότητα (μάλλον το αντίθετο ισχύει) του 
συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος.

Είναι γεγονός ότι ο χώρος αυτός βρίσκεται σε συνολική αναμόρφω-
ση που θα γίνεται εντονότερη λόγω της περιόδου που ανοίγεται και σε 
κάποιο βαθμό της πίεσης που δέχεται από την πρακτική των αναρχικών.
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Ε. Η παρέμβασή μας

22. Η ΟΚΔΕ πρέπει να παρακολουθεί από πολύ κοντά όλες τις εξελί-
ξεις: Τη δομική κρίση του καπιταλισμού (εθνική και διεθνή), την κατά-
σταση του εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις στο εσωτερικό του, τις 
κοινωνικές και πολιτικές μετατοπίσεις και αλλαγές και τις διαθέσεις των 
εργαζομένων. Η κρισιμότητα της κατάστασης, οι διεργασίες που υπάρ-
χουν στις κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις του εργατικού κινήμα-
τος και ιδιαίτερα στον χώρο της άκρας αριστεράς και όχι μόνο στην 
χώρα μας, μας υποχρεώνει απαράβατα και με πολύ πιο αυστηρά κριτή-
ρια να συνεχίσουμε την αυτοδύναμη και ανεξάρτητη οικοδόμηση της 
οργάνωσής μας, να οικοδομήσουμε ένα πολιτικό περίγυρο γύρω μας, να 
έχουμε πιο αυστηρά κριτήρια στις συνεργασίες μας και στην κοινή δρά-
ση με άλλες οργανώσεις. Μπροστά μας ανοίγεται μια νέα περίοδος μια 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα και τη νεολαία. Μια κατάσταση όπου θα επιχειρηθεί να χτυ-
πηθεί με απίστευτη σκληρότητα ο πυρήνας των κοινωνικών και πολιτι-
κών δικαιωμάτων τους, πράγμα που θα εκτινάξει στα ύψη την ανεργία, 
την υποαπασχόληση, την φτώχεια και την εξαθλίωση, το περιθώριο των 
απόκληρων και αποκλεισμένων και θα χειροτερεύσει το βιοτικό επίπε-
δο συνολικά, τα στάνταρ ζωής, το περιβάλλον και θα υποβαθμίσει τις 
αξίες όλων των ειδών (ανθρώπινες, ηθικές, πνευματικές, πολιτιστικές 
κλπ). Η πολιτική κρίση, η κρίση του πολιτικού σκηνικού, η κρίση του 
δικομματισμού και των αστικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ), η κοινω-
νική κρίση θα γνωρίσουν νέα έξαρση μέσα από μια ποικιλομορφία μορ-
φών. Ο συνδυασμός όλων αυτών θα αποτελούν διαρκή σοκ στη συνεί-
δηση των εργαζομένων και θα επιταχύνουν τις κοινωνικές και πολιτικές 
μετατοπίσεις και αλλαγές σ’ όλο το φάσμα των κοινωνικών και πολιτι-
κών δυνάμεων.

Η παρέμβασή της οργάνωσής μας πρέπει να καθορίζεται από το 
σύνολο της αντικειμενικής κατάστασης, του επαναστατικού υποκειμέ-
νου και των επαναστατικών δυνάμεων και όχι αποσπασματικά και στιγ-
μιαία. Οι αγώνες της προηγούμενης περιόδου (ασφαλιστικό, εκπαιδευτι-
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κοί, φοιτητές κλπ, τα νέα σωματεία  ακόμη και ο Δεκέμβρης δε διαμορ-
φώθηκαν έξω ή κατ’ εξαίρεση της περιόδου και της γενικής συνείδησης 
των εργαζομένων. Ούτε προέκυψαν από το πουθενά ή αυθόρμητα. Είναι 
το έργο της αντικειμενικής κατάστασης, της κατάστασης της συνεί-
δησης και της συνειδητής και επίμονης προσπάθειας χιλιάδων αγωνι-
στών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οργανώθηκαν από κάποιον συγκεκρι-
μένα εκτός, ίσως, λίγο πολύ μερικά. Αυτοί οι αγώνες είχαν και αδυνα-
μίες και πολλά προβλήματα όχι τόσο ενδεχόμενα ως προς τη δυναμική 
τους όσο ως προ το σχεδιασμό τους και το πρόγραμμα, πράγμα που σε 
μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την κατάσταση των επαναστατικών δυνά-
μεων. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά που δείχνει την αντικειμενική κατά-
σταση, τη συνείδηση των εργαζομένων και ιδιαίτερα της νεολαίας. Το 
«φούσκωμα» των αναρχικών και των αυτόνομων που όσο και αν είναι 
οι καλύτεροι εκφραστές της αναποτελεσματικότητας και της κρίσης του 
κινήματος, ακόμη και της απελπισίας των μαζών, δεν παύει να δείχνει 
πτυχές της αναζήτησης, πτυχές της ριζοσπαστικοποίησης και της πολιτι-
κοποίησης των μαζών και μάλιστα σε αρκετά μεγάλη κλίμακα ιδιαίτερα 
σε σύγκριση με τις δυνάμεις του εργατικού κινήματος.

Η επέμβαση της οργάνωσης πρέπει να έχει αυστηρά ένα βασικό στό-
χο: την οικοδόμησή της μέσα στην εργατική τάξη. Για να γίνει αυτό 
πέρα όλων των άλλων (πρόγραμμα, πολιτική, σχεδιασμός και πρακτική) 
χρειάζεται να ορθώσει ένα σκληρό μέτωπο στην αστική και μικροαστι-
κή σήψη, στον ηθικό, πολιτικό και πολιτιστικό ξεπεσμό, στον ευτελισμό 
όλων των αξιών. Καμιά επέμβαση όσο και έχει όλα τα άλλα στοιχεία 
δε θα μπορεί να αποδώσει αν δεν έχει και αυτό το στοιχείο/μέτωπο, αν 
ακόμη δεν καθορίσει την στάση της από τον τρόπο που ζει και κινείται 
η εργατική τάξη και μάλιστα τα αδύνατα κομμάτια της, αν δεν προτάξει 
το πολιτικό συμφέρον και τις θυσίες που ενδεχόμενα συνεπάγεται αυτό.

Η οικοδόμηση της ΟΚΔΕ πρέπει να προσαρμόσει την τακτική και τη 
στάση της στα νέα δεδομένα της εποχής της κρίσης, της φτωχοποίησης, 
της μαύρης εργασίας κ.λπ.. Να χαράξει ξεκάθαρους στόχους και προτε-
ραιότητες και ταυτόχρονα να μην αφήνουμε τίποτα έξω από την πολιτι-
κή μας.Να επεμβαίνουμε κατά προτεραιότητα στα πιο αδύνατα κομμά-
τια των εργαζομένων και στη νεολαία. Να εξετάσουμε όλους τους τρό-
πους επέμβασης στους άνεργους και μετανάστες

Η οικοδόμηση της Αντεπίθεσης πρέπει να συμπληρωθεί και με την 
μεταφορά συντρόφων εκεί που είναι αναγκαίο ή εκεί που θέλουμε να 
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δημιουργήσουμε μια νέα παρέμβαση ακόμη και αν υπάρχει κάποια οικο-
νομική θυσία. Πρέπει να προταχθεί η ανάπτυξη του κινήματος και η 
οικοδόμηση της Αντεπίθεσης και της οργάνωσης.

Για τα μεγάλα θέματα (ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, ΒΑΕ, 
εκπαίδευση κ.λπ.) ή και για κινητοποιήσεις αλληλεγγύης ή συμπαρά-
στασης, πρέπει να αρχίσουμε μόνιμες καμπάνιες στους χώρους δου-
λειάς, αλλά και σε συνοικίες και πόλεις με στόχο την οικοδόμηση οργα-
νώσεων βάσης. Πάνω σ’ αυτά τα θέματα ιδιαίτερα χρειάζεται να οργα-
νώνουμε εκδηλώσεις-συζητήσεις.

Χρειάζεται να ζωντανέψουμε την εργατική κουλτούρα, ενισχύοντας 
την αλληλεγγύη, το εξισωτικό πνεύμα και την κοινωνικοποίηση μέσω 
της κοινής πολιτιστικής και ψυχαγωγικής καλλιέργειας.

Το γραφείο/συντονιστικό της Αντεπίθεσης πρέπει να συνέρχεται όσο 
το δυνατόν πιο τακτικά, να παρακολουθεί από κοντά όλες τις παρεμβά-
σεις και τέλος να καθιερώσει μια ετήσια συνάντηση/συνδιάσκεψη όλης 
της παράταξης.                       

Κάτω από αυτή την οπτική πρέπει να δούμε τους βασικούς πυλώνες 
της πολιτικής και της επέμβασής μας:

α) Ενωτική πολιτική, ενότητα μέσα στους αγώνες και πάλη για την 
ενότητα, πάνω σ’ ένα πρόγραμμα σωτηρίας των εργαζομένων και στη 
βάση της ταξικής ανεξαρτησίας. Η ενωτική πολιτική, αναγκαία και 
στρατηγικού χαρακτήρα, δεν πρέπει να γίνεται δογματική, δηλαδή να 
μην βλέπει ή να αδιαφορεί για τις διαθέσεις των εργαζομένων, να προ-
χωρά σε πολιτικούς και οργανωτικούς διαχωρισμούς όταν η συνδικαλι-
στικές ή ρεφορμιστικές ηγεσίες εγκαταλείπουν ή προδίδουν έναν αγώνα 
και υπάρχουν δυνατότητες/συσχετισμοί για κάτι άλλο ή δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για μια άλλη ενότητα έστω και μακροπρόθεσμα. Με την 
άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία η ΠΑΣΚΕ που ελέγχει την πλειοψηφία 
του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος, πέρα όλων των άλλων 
χαρακτηριστικών που έχει, θα μετατραπεί και σε κυβερνητική παράτα-
ξη με ακόμη μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα των 
εργαζομένων, για τους αγώνες. Η ενωτική πολιτική δεν είναι ένας ακο-
λουθητισμός προς γραφειοκράτες, ρεφορμιστές, ακροαριστερούς.  

β) Ανασυγκρότηση-ανασύνθεση του κινήματος, δηλαδή μαζί με 
την ενωτική πολιτική και ρήξεις με τις συνδικαλιστικές και ρεφορμι-
στικές ηγεσίες, τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό επίπεδο, σε 
μια διαρκή προσπάθεια αλλαγής των πολιτικών και κοινωνικών συσχε-
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τισμών μέσα στο συνδικαλιστικό/εργατικό κίνημα και στην κοινωνία 
γενικότερα. Γι’ αυτό:

— Οικοδομούμε αντικαπιταλιστικές τάσεις που είναι βασικά οι 
παρατάξεις μας (Αντεπίθεση των εργαζομένων, ΣΣΠ κ.λπ.) και οι πολι-
τικές και συνδικαλιστικές επιρροές τους. Δεν συμμετέχουμε σε κανένα 
άλλο σχήμα, επιδιώκουμε την κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα (πολιτικά 
και πρακτικά) πάνω σε ισότιμη βάση.

— Επεμβαίνουμε μαζικά στα συνδικάτα και στο κίνημα με στόχο 
την οικοδόμηση της αντικαπιταλιστικής τάσης, της παράταξής μας, της 
οργάνωσής μας.

— Προωθούμε  και ενισχύουμε παντού όλες τις μορφές αυτοοργά-
νωσης, τις Γενικές Συνελεύσεις, τις επιτροπές αγώνα κ.λπ., στην προ-
σπάθειά μας για την αναζωογόνηση των συνδικάτων και συλλόγων, την 
υπερφαλάγγιση της γραφειοκρατίας, την ενεργοποίηση των μαζών, την 
οικοδόμηση ενός μαχητικού κινήματος, την οικοδόμηση των παράταξε-
ών μας και της ΟΚΔΕ.

— Οργανώνουμε τις μάζες σε κάθε ευκαιρία· χτίζουμε καινούργια 
συνδικάτα εκεί όπου δεν υπάρχουν ή ακόμη και εκεί που καθίσταται 
αναγκαίο, όταν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, λόγω της εγκα-
τάλειψης από την γραφειοκρατία κομματιών εργαζομένων.

— Επιδιώκουμε την κοινή δράση των αντικαπιταλιστικών-
αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων για οτιδήποτε βοηθάει στην ανάπτυξη 
του εργατικού κινήματος και όχι σαν αυτοσκοπό.

γ) Η οικοδόμηση της ΟΚΔΕ και της 4ης Διεθνούς είναι το απαραίτη-
το εργαλείο  για την οικοδόμηση ενός ισχυρού εργατικού κινήματος και 
την προώθηση της Σοσιαλιστικής Επανάστασης.
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ Ο.Κ.Δ.Ε.

Η συγκυρία και η παρέμβασή μας μετά την 16η 
Συνδιάσκεψη

Τα τρία περίπου χρόνια που μεσολάβησαν απ’ την προηγούμενη συν-
διάσκεψη της ΟΚΔΕ, ήταν ιδιαίτερα πλούσια σε εξελίξεις σε όλα τα 
επίπεδα και έβαλαν και την οργάνωσή μας σε μια σκληρή προσπάθεια 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις για ανάλυση, κατανόηση, προσαρμογή 
και δράση στις νέες συνθήκες.

Τα κόμματα και οι διεθνείς οργανισμοί του Κεφαλαίου συνέχισαν 
την σκληρή νεοφιλελεύθερη, αντεργατική επίθεση για την προστασία 
του καπιταλιστικού ποσοστού κέρδους, την επίθεση σε λαούς και πε-
ριοχές οικονομικού και γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, τη διαγραφή ή 
καταστρατήγηση δημοκρατικών, συνδικαλιστικών, ατομικών δικαιωμά-
των και ελευθεριών. Στην ίδια την Ελλάδα η επίθεση της ΝΔ με το νόμο 
Πλαίσιο και το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, σηματοδότησε την έναρ-
ξη μιας σκληρής ταξικής επίθεσης της αστικής τάξης στη χώρα μας. 
Με κάθε κατασταλτικό, δικαστικό, συκοφαντικό μέσο, επιχειρούν την 
εφαρμογή των νόμων της αγοράς πέρα από κάθε κοινωνική έγκριση. 
Επικύρωσαν το Ευρωσύνταγμα, προώθησαν τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση προς όφελος του Κεφαλαίου, προσπαθούν να εφαρμόσουν τμή-
ματα του Νόμου-Πλαισίου με κάθε τρόπο, υπερασπίζουν τις ζαρντινιέ-
ρες και τους «ράμπο», ιδιωτικοποιούν με οποιοδήποτε τίμημα λιμάνια, 
αεροδρόμια, Υγεία, Παιδεία, καθηλώνουν τους εργατικούς μισθούς με 
τη συναίνεση των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ, ταΐζουν τους δουλεμπόρους εργολά-
βους, κατακαίνε όλη τη χώρα με τη συναίνεση τους στα επιχειρηματικά 
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σχέδια και την αδιαφορία τους για τις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες. 
Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το καλοκαίρι του 2007 ξε-

δίπλωσε όλες τις «κρυφές» πληγές του παγκόσμιου Καπιταλιστικού/
Ιμπεριαλιστικού συστήματος, τις διαιρέσεις και τους ανταγωνισμούς, 
αλλά και τις πολιτικές απαντήσεις του Διεθνούς και Ντόπιου Κεφαλαίου 
στην κρίση. Αγωνιώδης στήριξη με πακτωλούς δισεκατομμυρίων των 
μεγάλων Πολυεθνικών και των Τραπεζών και προγράμματα σταθερο-
ποίησης, δηλαδή φτώχιας για τους εργαζόμενους όλων των χωρών. Το 
ξέσπασμα της κρίσης υπερτόνισε, όλες τις ως τώρα με διάφορους τρό-
πους καλυπτόμενες αδυναμίες του καπιταλιστικού συστήματος. Χώρες 
χρεοκόπησαν, τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι πτώχευσαν, οικονομι-
κοί προϋπολογισμοί όπως της Ελλάδας τινάχτηκαν στον αέρα, η ανεργία 
εκτινάχθηκε στα ύψη, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συστήματα υγεί-
ας τρίζουν κάτω από το βάρος των «άδειων ταμείων» που άφησαν πίσω 
τους όλες οι αστικές κυβερνήσεις και η Εργοδοσία, το ποσοστό των 
φτωχών αυξάνει ραγδαία.

Οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές χώρες επιστράτευσαν ακόμα και μορφές 
προστατευτισμού για τις οικονομίες τους, ενώ η οικονομική και πολι-
τική ένωση της Ευρώπης των Καπιταλιστών, μετά από τα πολιτικά χα-
στούκια απόρριψης του Ευρωσυντάγματος, άνοιξε και εσωτερικό μέτω-
πο διαφωνίας για την οικονομική στρατηγική της ΕΕ.

Συμφωνούν όλοι τους κυρίως στο επίπεδο της καταστολής, των 
στρατιωτικών μηχανισμών και των αντεργατικών μέτρων, ενάντια σε 
λαούς, μετανάστες, εργαζόμενους και νεολαίους.

Την ίδια στιγμή οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η όξυνση της 
επισιτιστικής κρίσης το 2008, η ραγδαία καταστροφή του περιβάλλο-
ντος, έχουν θέσει σε ανοιχτή αμφισβήτηση την ικανότητα του καπιτα-
λιστικού συστήματος να εξασφαλίζει ακόμα και την οριακή επιβίωση 
των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων, δηλαδή, της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας της ανθρωπότητας.

Το βάθεμα της κρίσης έφερε στην επιφάνεια όλη τη σαπίλα της αστι-
κής εξουσίας (σκάνδαλα, παρανομίες, κ.λπ.), οξύνοντας ακόμη περισ-
σότερο την πολιτική κρίση, δηλαδή, την αποστροφή των εργαζόμενων 
λαϊκών στρωμμάτων προς τα αστικά κόμματα, το κοινοβούλιο, το πολι-
τικό σύστημα συνολικά. Η κρίση των κομμάτων αυτών εκφράζεται και 
στις εκλογές αλλά πολύ περισσότερο στην καθημερινότητα. Οι όποιες 
εναλλαγές προσώπων στην εξουσία, π.χ. Παπανδρέου, Ομπάμα, ειδικά 
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μέσα στην κρίση, οι αλλαγές στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και 
ειδικά στην αντιμετώπιση της εργασίας αφορούν μόνο την τακτική και 
όχι τους στόχους αυτών των ηγεσιών.

Το πόσο βαθιά είναι η αποστροφή αλλά και η αγανάκτηση της κοι-
νωνίας για το  πολιτικό σύστημα και τους εκφραστές του, το έδειξε ο 
Δεκέμβρης. Αν μη τι άλλο επιβεβαίωσε τη συσσωρευμένη οργή νεολαί-
ων, νέων, εργαζομένων, μεταναστών αλλά και τη μεγάλη αποδοχή μιας 
σκληρής αναμέτρησης από μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. 
Εξάλλου τα «υλικά» της νέας εποχής είναι πολύ δυνατά όπως και οι επι-
θέσεις του κεφαλαίου. Το ταξικό χτύπημα στην Κ. Κούνεβα και η απά-
ντηση του κινήματος, προσθέσανε νέες βαθμίδες συνειδητοποίησης σε 
πολλούς εργαζομένους και νέους. Το ίδιο και ο σκληρός, συντονισμένος 
αγώνας των κρατουμένων για τη βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, 
το ίδιο και η πρόσφατη βάρβαρη επίθεση στον Παλαιστινιακό λαό από 
το σιωνιστικό Ισραήλ, με τη συναίνεση (σιωπηρή ή φωναχτή) όλων των 
αστικών δυνάμεων κεντροδεξιών ή κεντροαριστερών.

Σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, τα ρεφορμιστικά κόμματα και σχη-
ματισμοί (ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ), είχαν αναμενόμενα έναν αρνητικό, διασπα-
στικό ή υπονομευτικό ρόλο. Το ΚΚΕ ήταν εχθρικό προς το φοιτητι-
κό κίνημα όπως και σε κάθε μή ελεγχόμενο από τον Περισσό αγώνα. 
Έθαψε τον απεργιακό αγώνα του Ασφαλιστικού, ακολουθώντας το κλεί-
σιμο των κινητοποιήσεων από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, έπαιξε το ρόλο του 
φρουρού του καπιταλιστικού συστήματος το Δεκέμβρη, συνέχισε να δι-
ασπά σε κάθε επίπεδο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία 
εργαζομένων τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στην δράση – καταργώ-
ντας κάθε έννοια εργατικής δημοκρατίας, προβόκαρε ταξικούς αγώνες 
όπως της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την Κούνεβα ή 
των σωματείων WIND και VODAFONE που χαρακτήρισε εργοδοτικά 
τη στιγμή που απεργούσαν!

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησε το φοιτητικό κίνημα, το κίνημα του 
Δεκέμβρη, το κίνημα για την υπεράσπιση της Κούνεβα. Χωρίς καμιά δι-
άθεση και προσπάθεια να πρωτοστατήσει στη δράση, αρκούνταν στην 
«εμφάνιση» και την μετατροπή αυτής της «εμφάνισης» σε ψήφους για 
να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο Κοινοβούλιο και από εκεί να προω-
θήσει την πρότασή του για μια αριστερή διακυβέρνηση! Σκόρπισε 
εκλογικές αυταπάτες και πρόβαλε με κάθε τρόπο την κοινοβουλευτι-
κή «εκπροσώπηση» πολιτών και κινημάτων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, σαν τη λογική κατάληξη κάθε αγώνα. Στο συνδικαλιστικό 
επίπεδο κινήθηκε απλώς καταγγελτικά συνεργαζόμενος ταυτόχρονα με 
την ΠΑΣΚΕ, με γνώμονα την συνδικαλιστική του (κάρτες σε Συνέδρια) 
ισχυροποίηση και το ψάρεμα ψήφων, από τους Οικολόγους Πράσινους 
έως τις Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις.

Οι εξελίξεις στην επαναστατική και 
αντικαπιταλιστική αριστερά

Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τονίσει τις δυνατότητες αλλά και τις 
αδυναμίες των εγχειρημάτων κοινής κινηματικής δράσης (Φόρουμ).

Είχαμε καθορίσει ως αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική συμβο-
λή τους στο εργατικό κίνημα, την οικοδόμηση μια ισχυρής αντικαπι-
ταλιστικής τάσης στο εσωτερικό τους. Αυτό δεν έγινε δυνατό, κύρια, 
λόγω της πολιτικής προτίμησης όλων των άλλων οργανώσεων (ΔΕΑ-
ΚΟΕ-ΔΙΚΤΥΟ-ΞΕΚΙΝΗΜΑ) και ανένταχτων αγωνιστών στη συμμα-
χία με τον ΣΥΝ, για την εκλογική εκπροσώπηση σε βάρος του πολιτι-
κού προγράμματος και της ταξικής δράσης. Η οργάνωση δεν κατάφε-
ρε με τις δυνάμεις της να αλλάξει αυτήν την εξέλιξη. Η μετατροπή του 
Φόρουμ σε «μαγαζί» του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, μας ανάγκασε σε αποχώρηση. 
Το Φόρουμ σταμάτησε να υπάρχει πολύ σύντομα και έγινε απλώς μια 
υπογραφή ταμπέλας για το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια πολιτική και οργανωτική 
κατηφόρα είχαν και το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Φόρουμ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε τονίσει —απ’ την μια τα σημαντικά χα-
ρακτηριστικά κοινωνικής διείσδυσης και πολιτικής αποτελεσματικότη-
τας των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων σε νικηφόρους αγώνες, (Γαλλικό 
σύμφωνο πρώτης εργασίας-CPE, Ευρωσύνταγμα— αλλά και απ’ την 
άλλη την ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική υποχώρηση αυτών των δυ-
νάμεων (Επαναστατική Κομμουνιστική Λίγκα-LCR και Ευρωπαϊκή 
Αντικαπιταλιστική Αριστερά).

Μετά την τραγωδία μετάλλαξης της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, 
ήρθε όχι απλώς η μετάλλαξη αλλά η διάλυση της LCR για τη δημιουρ-
γία ενός κατ’ όνομα Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος, με προφανή 
στόχο την εκλογική ενίσχυση σε κοινοβουλευτικά πλαίσια. Ακόμα και η 
συνεργασία της L.O. με το Σοσιαλιστικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές, 
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ήταν δείγμα της υποχώρησης των επαναστατικών δυνάμεων προς δεξι-
όστροφες κατευθύνσεις. 

Ο αέρας του «νέου» στους κόλπους της επαναστατικής αριστεράς 
δεν ήταν η δημιουργία ισχυρών επαναστατικών οργανώσεων που θα πα-
ρέμβουν πολιτικά, ιδεολογικά στην καθημερινότητα και τους αγώνες 
και θα διεκδικήσουν την ηγεσία του εργατικού κινήματος για μια επα-
ναστατική σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση - αλλά η προσαρμογή 
στον κοινοβουλευτισμό, στις εκλογές, στο αστικό πολιτικό σύστημα, με 
ότι αυτό σημαίνει για τις πολιτικές τους θέσεις. Αυτός ο αέρας ώθησε 
κι άλλους αγωνιστές στην «ενότητα» του ΣΥΡΙΖΑ (προτίμηση και της 
ηγετικής ομάδας της LCR) αλλά έφερε παρόμοιες πολιτικές, τακτικές 
και σε άλλες συλλογικότητες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς (ΑΡΑΝ, 
ΑΡΑΣ). Αυτές οι ομαδοποιήσεις αφού φλερτάρισαν αρχικά με την ιδέα 
του ΣΥΡΙΖΑ προτίμησαν τη δική τους συμμαχία με το Σοσιαλιστικό 
Εργατικό Κόμμα(ΣΕΚ) στην ΕΝωτική ΑΝΤΙκαπιταλιστική Αριστερά 
ως το καλύτερο τρόπο πολιτικής τους ισχυροποίησης μέσα στην Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση των πανεπιστημίων, απ’ όπου αντλούν το 
δυναμικό τους.

Έτσι, μαζί με το ΣΕΚ και την ΟΚΔΕ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (θερμούς υπο-
στηρικτές του ΝΑΚ και της πολιτικής του) δημιούργησαν την ΕΝΑΝΤΙΑ 
στη βάση της προσαρμογής του πολιτικού προγράμματος στη συνείδη-
ση της κοινωνίας γενικά και της προώθησης των αγώνων γενικά, σε βά-
ρος της προώθησης μιας επαναστατικής πολιτικής μέσα στις μάζες. Η 
ΕΝΑΝΤΙΑ αποδείχτηκε ένα καθαρά εκλογικό μόρφωμα που χρησιμο-
ποιήθηκε από τις δυνάμεις που το αποτέλεσαν για ιδίους κομματικούς 
σκοπούς. Κυρίως σαν αντι-ΜΕΡΑ πρόταση μέσα στα ΕΑΑΚ και τους 
ανένταχτους της αριστεράς. Καμιά συμμετοχή ή συμβολή δεν είχε σε 
κανένα αγώνα.

Ήταν μια απλή καρικατούρα του Μετώπου Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
το οποίο συνέχισε επίσης στα ίδια πλαίσια. Δηλαδή μια εκλογική κυρί-
ως ομπρέλα του Νέου Αριστερού Ρεύματος χωρίς ουσιαστική παρέμβα-
ση. Η συνέχιση της ίδιας τακτικής του ΝΑΡ, δηλαδή από τη μια συνερ-
γασία με ΣΥΡΙΖαίους σε σχήματα και παρεμβάσεις με μόνη βάση τις   
εκλογικές σκοπιμότητες, από την άλλη άρνηση κάθε κοινής δράσης χω-
ρίς το δικό του πολιτικό πλαίσιο, απ’ τη μια η προώθηση της «δράσης» 
μέσω Δ.Σ. και απ’ την άλλη τα «κόκκινα» συνδικάτα, απ’ τη μια ενότη-
τα στους αγώνες και από την άλλη οι «στρατηγοί» του κινήματος, απ’ τη 
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μια η ενότητα των επαναστατικών δυνάμεων αλλά μόνο στη δική τους 
«πλατεία» ή μόνο στις εκλογές κ.λπ., έκαναν αδύνατη κάθε προσπά-
θεια συνεργασίας και κοινής συμβολής στην ανασυγκρότηση του εργα-
τικού κινήματος. Ωστόσο, ήταν το πιο σημαντικό αγωνιστικά κομμάτι 
στους ταξικούς αγώνες και το Δεκέμβρη, και συνεχίζουν να μιλούν  για 
την επαναστατική σοσιαλιστική προοπτική έστω και μ’ έναν «οραματι-
κό» τρόπο.

Στη βάση μιας διαφορετικής πολιτικής και ποιότητας σε σχέση με 
την ΕΝΑΝΤΙΑ, είχαμε αποφασίσει στην εκλογική μάχη του 2007 να 
στηρίξουμε, κριτικά αλλά και πρακτικά, το ΜΕΡΑ.

Οι εξελίξεις στην πολιτική και τακτική αυτών των δυνάμεων, 
τις έστρεψαν σε άλλη κατεύθυνση από εκείνη που θέλαμε. Η αποδο-
χή (με πολλές φωνασκίες του ΝΑΡ) του ΣΕΚ στα ΕΑΑΚ, προώθησε 
τη γενική ιδέα για «ενωτικά», πολυσυλλεκτικά, αριστερά μορφώμα-
τα. Σύντομα ακολούθησε η συμφωνία ΝΑΡ-ΣΕΚ για κοινή κάθοδο ως 
ΑΝΤικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή στις εκλο-
γές. Το επιχείρημα της αντικαπιταλιστικής αριστερής ενότητας ενάντια 
στην αριστερή ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ ως το μόνο τρόπο να μην «μας φάει 
ο ΣΥΡΙΖΑ τις ψήφους του κινήματος», κυριάρχησε στην πολιτική συ-
ζήτηση.

Η συμμετοχή μας στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με σκοπό τη διαμόρφωση ενός 
επαναστατικού εργατικού μετώπου, δεν καρποφόρησε. Η επιλογή της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντί για το δικό μας κατέβασμα στις εκλογές, αποδείχτη-
κε μεγάλο λάθος. Όχι γιατί δεν υπάρχει κόσμος να στηρίξει ένα τέτοιο 
εγχείρημα, αλλά γιατί οι ηγεσίες όλων των οργανώσεων δεν θέλουν και 
δεν πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν κοινή γραμμή και κυρίως δράση 
μέσα στο εργατικό κίνημα (βλ. ΔΕΘ, απεργίες κ.α.). Πίσω απ’ τα λόγια 
που γράφουν ή δεν γράφουν στις διακυρήξεις, παλεύουν απλώς για μι-
κροκομματικές και εκλογικές σκοπιμότητες που θεωρούν απ’ ότι φαίνε-
ται το πιο σημαντικό πεδίο επιβεβαίωσης της πολιτικής τους.

Με αυτή την έννοια καμιά πραγματικά ταξική, κομμουνιστική, πο-
λιτική και συντροφική ενότητα δεν παράγονται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Παρεμπιπτόντως ούτε η εκλογική επιβράβευση αυτής της «εκλογικής 
ενότητας» ήρθε ποτέ!

Ο μ-λ χώρος κινήθηκε διαιρετικά μέσα στα κινήματα, τις 
Πρωτοβουλίες και τις δράσεις. Η γραμμή του —με κύριο γνώμονα την 
κομματική διαφοροποίηση, τις απολίτικες, απλουστευτικές, «ψευτοεπα-
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ναστατικές» αναλύσεις, τη σταλινική συμπεριφορά, την «βαρύτητα» της 
εκλογικής του δύναμης— είχε σαν αποτέλεσμα την αναπαραγωγή διαι-
ρέσεων.

Οι αναρχικοί και αντιεξουσιαστές, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δραστή-
ριοι κυρίως στα γεγονότα του Δεκέμβρη. Αυτό, μαζί με την οργανωτι-
κή τους ανασυγκρότηση, τους έδωσε μεγάλο αριθμό επαφών και αύξησε 
την «αίγλη» τους. Η πολιτική τους όμως, αποδείχτηκε διασπαστική στα 
κινήματα και τα σωματεία, αταξική, μιας και γύρισαν στις θεωρίες του 
ακτιβισμού και των αλληλέγγυων πολιτών απορρίπτοντας μετά βδελυγ-
μίας την εργατική τάξη ως επαναστατικό υποκείμενο. Συμπεριφέρονται 
αλαζονικά και αδυνατούν να οργανώσουν τμήματα των μαζών πέρα απ’ 
τους ιδεολογικούς τους συμπαθούντες. Αυτά βέβαια δεν αναιρούν την 
αναγνώριση που έχουν από πολλούς αγωνιστές λόγω της δράσης τους 
και παρουσίας τους στο δρόμο. Σπαράσσονται και αυτοί από διαιρέ-
σεις πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου. Το πιο απολίτικο και βίαιο 
κομμάτι τους αποδείχτηκε καταστροφικό για τα κινήματα με τη συμπε-
ριφορά του και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά. 

Τα κινήματα

Οι βαθιές αλλαγές στην οικονομία και το βιοτικό επίπεδο, οι αντι-
δραστικές μεταρρυθμίσεις – έφεραν αγώνες και σε πρωτόλειο επίπεδο 
νέα συνείδηση, νέες μορφές αγώνα, νέες διαθέσεις για δράση, νέες συ-
γκροτήσεις.

Το φοιτητικό κίνημα είχε μια μεγάλη νίκη με το μπλοκάρισμα της 
Συνταγματικής αναθεώρησης και του άρθρου 16, εξαναγκάζοντας την 
ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ σε πολιτική στροφή για λόγους εκλογικής επιβί-
ωσης. Είχε  και μια σχετική ήττα με την ψήφιση του νόμου-Πλαίσιου. 
Και σε αυτά τα κινήματα επιβεβαιώθηκαν όλες οι αγωνιστικές δυνατό-
τητες της Εποχής αλλά και οι μεγάλες αδυναμίες των πολιτικών παρα-
τάξεων.

Η μαζικότητα των διαδικασιών και των διαδηλώσεων, η μαχητικό-
τητα και η θέληση στην αντιμετώπιση της καταστολής, η αλληλεγγύη 
και η συντροφικότητα, η πρωτοτυπία και η αυτενέργεια, ο αυθορμητι-
σμός και η αμφισβήτηση του συστήματος που αναδείχθηκαν, χτυπήθη-
καν απ’ το κομματικό καπέλωμα, απ’ την αντικατάσταση της συνελευσι-
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ακής εκπροσώπησης, από τον εκφυλισμό των κινηματικών διαδικασιών, 
από την αντικατάσταση της μέσης συνείδησης των αγωνιζόμενων φοι-
τητών από τα διάφορα πλαίσια αυτοεπιβεβαίωσης, από την αντικατά-
σταση της κοινής δράσης από κινητοποιήσεις προβολής πολιτικών δυ-
νάμεων. Σε όλα αυτά μεγάλη ευθύνη έχουν και οι αγωνιστές των ΕΑΑΚ. 
Συνέπεια αυτής της στάσης και των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων, ήταν 
η ραγδαία απομαζικοποίηση των επιτροπών αγώνα, η έλλειψη εμπιστο-
σύνης και η αντίδραση σε παρατάξεις, κόμματα και συνολικά την οργα-
νωμένη πάλη, η απογοήτευση για τις συλλογικές διαδικασίες και κυρίως 
η μη συγκρότηση σε πιο σταθερές βάσεις οργανωτικά και πολιτικά του 
φοιτητικού κινήματος.

Και αυτές οι εξελίξεις φούσκωσαν τις αντιεξουσιαστικές/αυτόνομες 
ομάδες.

Αποδείχτηκε επίσης πως η απεύθυνση στην κοινωνία και κυρίως 
στους φυσικούς συμμάχους εργαζόμενους/μαθητές, όρος απαραίτητος 
για τη νίκη, είναι κάτι που η αντικαπιταλιστική αριστερά δεν το κάνει 
στην πράξη. 

Η ανικανότητα ενοποιητικής συγκρότησης του φοιτητικού κινήμα-
τος σε νικηφόρα και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, εκφράστηκε και με 
την χωρίς όρους αποδοχή από μέρους τους της εισόδου της ΠΚΣ(ΚΚΕ),  
στο κίνημα.

Η συνέχιση του αγώνα ενάντια στο νόμο-Πλαίσιο ανά σχολή, έδει-
ξε την πολιτική των διάφορων αντικαπιταλιστικών ομάδων, πολύ περισ-
σότερο στην πράξη, αφού στις παρεμβάσεις στις πρυτανείες κλπ, ενά-
ντια στο Νόμο-Πλαίσιο ήταν πιο υποχωρητικοί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Η 
νέα φάση «ανασυγκρότησης» της ΕΦΕΕ που προωθούν οι ΠΚΣ-ΠΑΣΠ-
ΔΑΠ-ΑΡΕΝ για να πάρουν τη «σφραγίδα» ενάντια στο κίνημα, έφερε 
νέα δείγματα των αντικρουόμενων απόψεων, δηλαδή, παίρνουμε κάρ-
τες και πάμε στο συνέδριο – παρωδία ή όχι. Αλλά κυρίως αδυνατούν 
να πούνε γιατί χρειαζόμαστε μια πανελλαδική συνδικαλιστική οργάνω-
ση του φοιτητικού κινήματος και ποια πολιτική πρέπει να παλέψουμε 
για αυτήν, καθώς και πως αυτή η ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει από το 
ίδιο το φοιτητικό κίνημα και τις διαδικασίες του.

Η στάση των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στα ΕΑΑΚ, να 
κρύβουν τις πολιτικές διαφωνίες και τις ξεχωριστές πρακτικές πίσω από 
συμφωνημένα, μεσοβέζικα, κεντρικά κείμενα των ΕΑΑΚ ενώ στις σχο-
λές τους κάνουν ότι θέλει ο καθένας, τους οδηγεί με μαθηματική ακρί-
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βεια σε αντίγραφο του ΣΥΡΙΖΑ/ΑΡΕΝ, πολιτικά και οργανωτικά.
Στους μαθητές και τις καταλήψεις του προηγούμενου διαστήμα-

τος καμία πολιτική δεν στάθηκε ικανή να ενώσει σημαντικά τμήματα 
μαθητών. Ο καθένας με το δικό του «συντονιστικό» (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΝΕ-
αναρχικοί κτλ) όχι μόνο δεν ένωσαν αλλά χώρισαν τους μαθητές.

Θα πρέπει να τονίσουμε όμως πως εμφανίστηκαν αυτοοργανωμένες 
ομάδες μαθητών εδώ ή εκεί.

Στην εργατική τάξη ο αγώνας που κυριάρχησε ήταν το ασφαλιστι-
κό σε μια μακρά περίοδο. Η εργατική τάξη παρόλες τις αδυναμίες (συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία στην ηγεσία, διάσπαση από Πανεργατικό 
ΜΕτωπο, προηγούμενες απογοητεύσεις, ακολουθητισμός ΣΥΡΙΖΑ προς 
ΠΑΣΚΕ, μικρές επαναστατικές δυνάμεις στην οργανωμένη εργατι-
κή τάξη), απέργησε, κατέβηκε στο δρόμο, απέρριψε τα ψευτοδιλήμμα-
τα της ΝΔ. Ο αντίπαλος ήταν υπέρμετρα σκληρός και αποφασισμένος 
για να τον νικήσει το υπάρχον εργατικό κίνημα. Οι κοινές πρωτοβου-
λίες δράσης για το ασφαλιστικό στην αριστερά, ήταν ιδιαίτερα άμαζες 
και κυρίως χωρίς διάθεση για δράση. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΑΝΤΙΑ-ΜΕΡΑ ή δεν 
συμμετείχαν, ή συμμετείχαν μόνο στα λόγια. Η συνεργασία με το μ-λ 
και ανεξάρτητους αριστερούς ή αυτόνομους, παρήγαγε μόνο προπαγαν-
διστική παρέμβαση, αλλά καμία πολιτική ενοποίηση που να μπορεί να 
παίξει ένα ρόλο στο κίνημα. Κάποια Πρωτοβάθμια Σωματεία, υπό την 
επιρροή αγωνιστών της άκρας αριστεράς δραστηριοποιήθηκαν αρκετά, 
όμως, χωρίς ουσιαστικές συμφωνίες και δράσεις που θα έδιναν τη δυνα-
τότητα να εμφανιστεί ένας σημαντικός πόλος στην οργάνωση του αγώ-
να και μετά ενάντια στο κλείσιμο-ξεπούλημά του από τη συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία.

Ωστόσο, εμφανίστηκαν μέσα από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, 
νέοι αγωνιστές, νέα σωματεία, νέες δυνατότητες. WIND-VODAFONE-
ΣΜΤ-Ταχυμεταφορείς-Ενοικιαζόμενοι-ΠΕΚΟΠ, ξεκινούν μια δυναμική 
ανασυγκρότησης για το εργατικό κίνημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύ-
ντομα αρχίζουν να παίζουν και ένα ρόλο στην αγωνιστική συσπείρω-
ση σωματείων. Η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την Κ. 
Κούνεβα, φώτισε έναν από τους δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας. 
Ένα δολοφονικό χτύπημα που κινητοποίησε και ευαισθητοποίησε χιλιά-
δες εργαζόμενους και νεολαίους, βρήκε οργανωτική και πολιτική απά-
ντηση από αυτή την Πρωτοβουλία. Όχι μόνο στην υπεράσπιση/ αλλη-
λεγγύη της συναγωνίστριας αλλά και στην έμπρακτη βοήθεια για την 
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ανασυγκρότηση και ισχυροποίηση της ίδιας της ΠΕΚΟΠ. Ωστόσο, όλα 
τα θετικά επισκιάστηκαν από τη μεταφορά στο επίπεδο των σωματείων 
όλων των πολιτικών ανταγωνισμών και διαφωνιών που υπάρχουν ανά-
μεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μέσα στο ίδιο το 
ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην ίδια την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανάμεσα σε αυτές τις δυνά-
μεις και τους αναρχοαυτόνομους κ.λπ. Έτσι, πολλοί χρησιμοποίησαν τα 
σωματεία για τη στήριξη κομματικών γραμμών, με αποκορύφωμα τη δι-
αδήλωση της ΔΕΘ 2009 και ότι προηγήθηκε. 

Πιο πολλές ήταν οι συσκέψεις, και πολύ λιγότερες οι δράσεις αυτών 
των πρωτοβουλιών. Οι αδυναμίες φάνηκαν ιδιαίτερα στο χάσιμο της ευ-
καιρίας για την προκήρυξη μιας κοινής απεργίας όλων αυτών των σω-
ματείων – και αργότερα οδήγησαν ουσιαστικά στη διάλυση αυτής της 
Πρωτοβουλίας, μάλιστα με άσχημο τρόπο και έντονες μικροκομματικές 
αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της.

Στον Δεκέμβρη όλα εμφανίστηκαν πιο έντονα. Το σύνολο της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς μην έχοντας κατανοήσει την οικονομική κρί-
ση και τις ραγδαίες αλλαγές που αυτή επιφέρει στην κοινωνία, αντιμε-
τώπισε το Δεκέμβρη ως φοιτητικό κίνημα. Τα βίαια, αντικοινοβουλευτι-
κά, αντικρατικά χαρακτηριστικά του, η σκληρή καταστολή, η επέκτασή 
του σε νέα στρώματα μαθητών, μεταναστών, νέων εργαζομένων, η αυ-
τοοργάνωση, απέκλεισαν απευθείας ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς. 
Συνολικά οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΝΑΝΤΙΑ δεν έπαιξαν κανέ-
να ρόλο. Το ΝΑΡ, μολονότι προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό, στο 
τέλος κατάληξε στη γνωστή σεκταριστική του πολιτική. 

Η άρνηση από αναρχικούς – μαοϊκούς να στοχεύσουν στην κυβέρ-
νηση της ΝΔ και τις πολιτικές της, η αδυναμία των αντικαπιταλιστικών 
δυνάμεων να παρέμβουν στη κοινωνία και να οργανώσουν τμήματά της, 
φυσιολογικά ξεφούσκωσαν το Δεκέμβρη. Ένα Δεκέμβρη όμως που έδει-
ξε το ρόλο του αστικού κράτους, ένα Δεκέμβρη που έδειξε τις δυνατότη-
τες της εποχής μας και τις αδυναμίες του κινήματος, ένα Δεκέμβρη που 
επέφερε ρήγματα σε όλες τις όψεις της αστικής βιτρίνας και εξουσίας, 
ένα Δεκέμβρη που έφερε και επανάφερε εμπειρίες και πρακτικές.

Το αντιπολεμικό κίνημα που είχε γιγαντωθεί τα προηγούμενα χρό-
νια, έπεσε θύμα της σοσιαλδημοκρατικοποίησης πολιτικών δυνάμεων 
που ηγούνταν, ακόμα και με τη συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις και συ-
νασπισμούς που στήριξαν στην πράξη Νατοϊκές επιλογές. Ακόμα και η 
βάρβαρη επίθεση στην Παλαιστίνη δεν μπόρεσε να απαντηθεί ενιαία 
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από τις αριστερές δυνάμεις. Η ταύτιση του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, με την 
Παλαιστινιακή παροικία του Αμπάς, η προσκόλληση του ΣΕΚ με απο-
λίτικες μουσουλμανικές οργανώσεις, η αδιαφορία από την αντικαπιτα-
λιστική αριστερά για μια ενεργή επέμβαση στο ζήτημα, έκαναν αδύνατη 
μια πιο οργανωμένη και μαζική παρέμβαση.

Οι μετανάστες είναι το τμήμα της εργατικής τάξης που δέχτηκε και 
δέχεται τις χειρότερες επιθέσεις. Τα κρατικά πογκρόμ, οι δολοφονίες, 
η στέρηση κοινωνικών/πολιτικών/εργασιακών δικαιωμάτων, η τερατώ-
δης γραφειοκρατία, η κατάργηση ουσιαστικά του πολιτικού ασύλου, τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της οικονο-
μικής κρίσης – οδηγούν χιλιάδες μετανάστες στην απόγνωση. Έχοντας 
αυτά υπόψη, καθόλου τυχαία δεν ήταν η μαζική συμμετοχή τους στην 
έκρηξη του Δεκέμβρη. Το αστικό κράτος κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να τους διαιρέσει (ανάμεσα σε εθνικότητες – σε νόμιμους, παράνομους 
κτλ), καθώς και να στρέψει την ντόπια εργατική τάξη εναντίον τους. Η 
βαθμιαία ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία, αλλά και η δημο-
κρατική συνείδηση των ντόπιων εργαζομένων(αποτέλεσμα σε μεγάλο 
βαθμό των ιστορικών εμπειριών του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα) 
βάζουν φρένο σε ρατσιστικές/εθνικιστικές/αντιμεταναστευτικές από-
ψεις. Ωστόσο κρούσματα επιθέσεων σε μετανάστες υπήρξαν πολλά, είτε 
από την αστυνομία είτε από ακροδεξιές συμμορίες. Η αύξηση της ανερ-
γίας θα οξύνει αντιμεταναστευτικές συμπεριφορές. Είναι απαραίτητος 
όρος εκτός από την υπεράσπιση της ισονομίας και κάθε δημοκρατικού 
δικαιώματος για τους μετανάστες, να υπάρξει ταξική προσέγγιση και 
ενότητα των εργαζομένων κάθε εθνικότητας. Τέτοια ενότητα μπορεί να 
κατακτηθεί μόνο μέσα στους εργατικούς αγώνες για να μην πληρώσει η 
εργατική τάξη την καπιταλιστική κρίση.  
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ΆΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Διεθνείς επαφές

Η οργάνωση συνέχισε την προσπάθεια επαφής με επαναστατικές ορ-
γανώσεις στην Ευρώπη και όχι μόνο και κυρίως με δυνάμεις της Ενιαίας 
Γραμματείας της 4ης Διεθνούς. Οι επαφές μας αναδείξανε την ουσιαστι-
κή διάλυση της 4ης Διεθνούς —είτε με την εξαφάνιση ή πλήρη αποδυ-
νάμωση των τμημάτων— είτε με την προσχώρηση αυτών σε κεντροα-
ριστερούς ή αριστερούς συνασπισμούς. Το κυρίαρχο εθνικό τμήμα της 
4ης Διεθνούς, η Γαλλική LCR, αποφάσισε την αυτοδιάλυσή της και την 
δημιουργία του ΝΑΚ, υλοποιώντας τη γραμμή απαλοιφής του επανα-
στατικού και τεταρτοδιεθνιστικού προγράμματος, προς όφελος «αντι-
καπιταλιστικών» ή «αριστερών» συμμαχιών. Όσες οργανώσεις ή αγωνι-
στές του ρεύματός μας συμφώνησαν με τις θέσεις μας, δεν έδειξαν ψυχι-
κή διάθεση και πολιτικό κουράγιο να παρέμβουν στις εξελίξεις, θεωρώ-
ντας τες τετελεσμένες. Αυτή η επαίσχυντη πολιτική διάλυσης  της 4ης 
Διεθνούς και των τμημάτων της, έχει τεράστιο κόστος, ειδικά τώρα που 
ξέσπασε η κρίση του παγκόσμιου Καπιταλιστικού/Ιμπεριαλιστικού συ-
στήματος. Οι επαφές μας με άλλες τάσεις του τροτσκιστικού ρεύματος 
(LIT, LO και η πρώην φράξια της κλπ), δεν ανέδειξαν σημαντικά στοι-
χεία πολιτικής επαφής αλλά παρέμειναν υπαρκτοί εν δυνάμει σύμμα-
χοι, σε μια προσπάθεια επαφής των τροτσκιστικών επαναστατικών ορ-
γανώσεων.

Σημαντική ήταν και η κίνηση/επαφή μας με Ινδία-Πακιστάν-Σρι 
Λάνκα, λόγω της σημασίας των δυο πρώτων χωρών και των εργατικών 
κινημάτων τους.

Οι πολιτικές μας επαφές ανέδειξαν επίσης μια γενικότερη θολούρα 
στις τακτικές και πολιτικές αυτών των οργανώσεων. Δηλαδή η αδικαιο-
λόγητη συμμαχία της L.O.(Εργατική Πάλη) με το Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα στις δημοτικές εκλογές, που ακολουθήθηκε όμως από την κα-
θοριστική συμβολή της στη νίκη του μεγάλου απεργιακού αγώνα στη 
Γουαδελούπη.

Η ακατανόητη στάση της φράξιας της L.O. που ενώ ζητούσε την 

17th Conference.indd   58 21/12/2010   9:26:49 μμ



Οικοδόμηση της Ο.Κ.Δ.Ε. 59

πλήρη ένταξή της στην L.O. συμφωνώντας με την πολιτική της, την ίδια 
ώρα έστω μερικά, συμμετέχει στο Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα.

Το κάμπινγκ έδωσε τη δυνατότητα για πιο εκτενείς συζητήσεις αλλά 
χωρίς να παρουσιαστούν δυνατότητες για πιο στενές πολιτικές επαφές 
και δράσεις. Αυτό και λόγω δικών μας μεγάλων αδυναμιών στη στενή 
παρακολούθηση και επικοινωνία με οργανώσεις και αγωνιστές – στη 
μετάφραση και συγγραφή απαραίτητων κειμένων για ανταλλαγή από-
ψεων. 

Η σταθερή παρουσία μας σε όλες τις σημαντικές διεθνείς κινητοποι-
ήσεις/συσκέψεις, μας ανοίγει επίσης επαφές που μπορούν να αξιοποιη-
θούν και μέσα από την εφημερίδα για να έχει η οργάνωση πιο βαθιά ενη-
μέρωση της κατάστασης του κινήματος, τουλάχιστον σε βασικές χώρες. 
Αυτό είναι στοιχείο απαραίτητο και για την ανάλυσή μας και για την 
μετάδοση εμπειριών σε εμάς και τις επιρροές μας και για την εμπέδω-
ση της σημασίας του διεθνισμού στην πολιτική μας. Εξάλλου ένας βα-
σικός και απαραίτητος στόχος της πολιτικής μας είναι η οικοδόμηση της 
4ης Διεθνούς. Είναι σίγουρο πως είναι μια δουλειά της οργάνωσης που 
απαιτεί ιδιαίτερη και συστηματικότερη φροντίδα.

2. Παρέμβαση νεολαίας

Η παρέμβαση της οργάνωσης στα φοιτητικά κινήματα και τα πανε-
πιστήμια ήταν θετική. Κατάφερε να εμφανιστεί ως μια σημαντική και 
αγωνιστική πολιτική και πρακτική στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Στις πόλεις και τις σχο-
λές που ήμασταν —ακόμα και με ελάχιστους συντρόφους— καταφέ-
ραμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο. Κυρίως όμως στα κινήματα και όχι 
στην καθημερινότητα. Δεν μπορέσαμε να επεκταθούμε στα πανεπιστή-
μια της Αθήνας, μειονέκτημα κομβικό για την οργάνωση, που πρέπει να 
εξαλείψουμε με κάθε τρόπο. Ωστόσο η συμμετοχή μας σε όλες τις μάχες 
του φοιτητικού κινήματος, η πολιτική και οργανωτική μας παρουσία, οι 
εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί, μας δίνουν τις δυνατότητες να ισχυ-
ροποιήσουμε την παρέμβαση και την παράταξή μας. Πώς; Σκύβοντας 
όλοι οι σύντροφοι πιο προσεκτικά στις αναλύσεις μας, ώστε να κατανο-
ούνται και να μεταφέρονται ευκολότερα. Έχοντας πιο συστηματική και 
σταθερή παρέμβαση που να μετουσιωθεί σε υπαρκτά σχήματα ανά σχο-
λή. Παίρνοντας πρωτοβουλίες σαν παράταξη για αγωνιστική κοινή δρά-

17th Conference.indd   59 21/12/2010   9:26:49 μμ



60 17η Συνδιάσκεψη της Ο.Κ.Δ.Ε.

ση νεολαίας-εργαζομένων και κυρίως παίρνοντας πρωτοβουλίες αγώνα 
και δράσης μέσα στις σχολές μας.

Αναδεικνύοντας όλες τις πλευρές της πολιτικής μας απέναντι στις πο-
λιτικές των άλλων παρατάξεων, ξεπερνώντας σύνδρομα «του μικρού». 
Ήδη φάνηκε και θα φανεί ακόμα περισσότερο, πως πολιτικές ανακατα-
τάξεις θα γίνουν και στις οργανώσεις νεολαίας. Να παλεύουμε πάντα 
για να φέρουμε όσους κινούνται κοντά στις απόψεις μας. Αυτό απαιτεί 
μεγαλύτερη συνοχή και συνεργασία της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής 
Πάλης σε όλα τα επίπεδα και της ΣΣΠ με τους εργαζόμενους, μιας και 
πολλά ζητήματα πλέον είναι κοινά και απαιτούν κοινές παρεμβάσεις.

 Ανώριμες, μικροαστικές συμπεριφορές υπάρχουν και δημιουργούν 
προβλήματα (όπως υπάρχουν και στο σύνολο της οργάνωσης). Πρέπει 
να αντιμετωπίζονται άμεσα και ώριμα από τα όργανα της οργάνωσης 
και κυρίως από τους ίδιους τους συντρόφους. Το φοιτητικό γραφείο εί-
ναι καθοριστικό για το σχεδιασμό, την απρόσκοπτη λειτουργία υλοποί-
ησής του, τις συμπεριφορές και την οργάνωση της παράταξης.

Στους Μαθητές η παρέμβασή μας περιορίστηκε σε σποραδικά έντυ-
πα και προκηρύξεις. Έγινε όμως με πιο συστηματικό τρόπο από το 
Δεκέμβρη και μετά. Οι επαφές που αποκτήσαμε μετουσιώθηκαν στη 
δημιουργία ομάδας. Είναι σαφές πως απαιτείται πιο μεγάλη αφιέρωση 
χρόνου σε αυτή την παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντική και πρέπει να 
κατευθύνουμε συγκεκριμένους συντρόφους σε αυτήν. Τα στέκια πρέ-
πει να αξιοποιηθούν και σε αυτή την επέμβαση, καθώς και οι σύντρο-
φοι Εκπαιδευτικοί.

3.  Παρέμβαση  εργαζομένων

Στην προηγούμενη συνδιάσκεψη είχαμε τονίσει την ανάγκη ενίσχυ-
σης της Αντεπίθεσης στους εργασιακούς χώρους ώστε να μπορέσουμε να 
ενισχύσουμε το κίνημα και την ανασυγκρότηση-ανασύνθεσή του, μέσω 
της ανάπτυξης μιας ισχυρής αντικαπιταλιστικής τάσης. Στον ιδιωτικό 
τομέα συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις μας στον επισιτισμό και το εμπόριο. 
Στον επισιτισμό διατηρήσαμε τις δυνάμεις μας στο Σωματείο, στηρίξα-
με αρκετούς εργαζόμενους, γυρίσαμε σε μαζικούς χώρους με καμπά-
νιες δικές μας και του Σωματείου. Κατορθώσαμε να ανοίξουμε την πα-
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ράταξή μας και κυρίως να την σταθεροποιήσουμε και υπάρχουν υπαρ-
κτές δυνατότητες για να την ισχυροποιήσουμε αισθητά. Στο Εμπόριο 
η παρέμβασή μας ήταν αποσπασματική και χωρίς καθαρές στοχοποιή-
σεις. Όμως καθιερώθηκε η λειτουργία της παράταξης με την παραγω-
γή υλικού, την συμμετοχή στο συνδικάτο, την παρουσία σε μικρούς και 
μεγάλους αγώνες (ωράριο κ.τ.λ.). Συνολικά ήμασταν παρών στις μά-
χες του Ιδιωτικού τομέα, απεργώντας και κινητοποιώντας συναδέλφους 
μαζί μας. Κατοχυρώσαμε αρκετά την πολιτική μας και το ρόλο μας ανά-
μεσα στις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στο συνδικαλιστικό κίνη-
μα — χωρίς όμως να έχουμε ριζώσει σταθερά στους χώρους. 

Η παρέμβασή μας στην υγεία περιορίστηκε στο Σωματείο 
Αποκλειστικών Νοσηλευτριών. Σε ένα χώρο με τεράστιες πιέσεις από το 
κράτος και τα ιδιωτικά συμφέροντα, διατηρήσαμε το Σωματείο – αποδυ-
κνείοντας στην πράξη πως μπορούμε με την πολιτική μας και την ταξική 
μας συνέπεια να οργανώνουμε ακόμα και τα πιο αδύναμα κομμάτια της 
τάξης (μετανάστες, γυναίκες, φτωχοί). Για να επιβιώσει το σωματείο και 
να ανοίξουμε την επιρροή μας στους εργασιακούς χώρους της Υγείας, 
χρειάζεται νέοι εργαζόμενοι να μυηθούν στη ζωή του Σωματείου και να 
αναλάβουν τις ευθύνες του.

Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς (ΣΜΕΘ) είχαμε μια πορεία απλής 
διατήρησης του σωματείου. Όπως και σε όλες τις παρεμβάσεις, έχουμε 
επαφές, βοηθάμε εργαζόμενους στις διεκδικήσεις τους – δεν αφιερώνου-
με όμως τον απαραίτητο χρόνο στη συγκρότηση αυτών των επαφών και 
κατά συνέπεια στη συγκρότηση της «Αντεπίθεσης» μέσα στο σωματείο 
που θα οργανώσει και θα ανοίξει την δουλειά μας. Η καμπάνια για την 
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης πρέπει και μπορεί, να συμβάλλει στην 
αναζωογόνηση αυτού του χώρου. Η σταθεροποίηση και ενίσχυση όλων 
των Σωματείων που είμαστε, είναι απαραίτητος όρος, για να μπορέσουν 
να βοηθήσουν με πρωτοβουλίες τους στην ανασυγκρότηση-ανασύνθεση 
του εργατικού κινήματος. 

Εκπαιδευτικοί. Στο χώρο αυτό η Αντεπίθεση προσέφερε πολύτιμο 
υλικό με τα κείμενά της και κινητοποιήθηκε για όλα τα ζητήματα του 
Κλάδου. Σε γενικές γραμμές αυξήθηκε η σταθερότητα των παρεμβάσε-
ών μας αλλά και η αναγνώρισή τους. Εμφανίσαμε όμως δυσλειτουργία 
στην συνεννόηση και αδυναμία στην ενιαία δράση των συντρόφων αυ-
τής της παρέμβασης. Είτε με την αμφισβήτηση των υπευθύνων αυτής 
της επέμβασης, είτε με την αμφισβήτηση των αποφάσεων της οργάνω-
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σης και τον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται. Είναι αλήθεια πως οι συνδι-
καλιστικές συγκροτήσεις που υπάρχουν σε αυτό το χώρο με το πολιτικό 
τυχοδιωκτισμό τους και τον εκλογικό καιροσκοπισμό τους, προωθούν 
ένα κλίμα αριστερής «ενωτικής συμμαχίας». Αυτό το κλίμα δεν πρέ-
πει να μας παρασέρνει από τον βασικό μας στόχο, την οικοδόμηση της 
Αντεπίθεσης σαν τη μόνη πολιτική δύναμη, που μπορεί να ενώσει τους 
εκπαιδευτικούς σε νικηφόρους αγώνες, σε σύνδεση με το υπόλοιπο ερ-
γατικό και νεολαιίστικο κίνημα.

Πολύ σημαντική και επιτυχημένη ήταν η παρέμβασή μας για τη δη-
μιουργία σωματείων σε WIND και VODAFONE. Σε ένα σχετικά νέο 
χώρο χωρίς συνδικαλιστικές εμπειρίες συμβάλλαμε καθοριστικά στην 
οικοδόμηση σωματείων, αγωνιστικών και δραστήριων, αποδεικνύοντας 
την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας στην πράξη. Ο συνδυασμός 
αυτής της προσπάθειας, με την συγκρότηση αγωνιστών γύρω από την 
οργάνωση και την Αντεπίθεση, ισχυροποίησε τη θέση μας και δίνει δυ-
νατότητες για μια πιο συνολική παρουσία της Αντεπίθεσης στο χώρο 
των Τηλεπικοινωνιών. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, η στρα-
τολόγηση εργαζομένων στην Αντεπίθεση και την ΟΚΔΕ —και όχι η 
δουλειά «γενικά» μέσα σ’ αυτά τα σωματεία— είναι και εξαιρετικά κρί-
σιμη και πρέπει να γίνει με απόλυτη προτεραιότητα, μιας και ήδη οι χώ-
ροι αυτοί δέχονται σκληρές επιθέσεις από την εργοδοσία (απολύσεις), 
λόγω και της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της συγκεκριμένης 
στοχοποίησης (μέσω ΜΜΕ, συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας κλπ.) του 
αυτόνομου, αγωνιστικού χαρακτήρα των σωματείων τους, που δεν ελέγ-
χονται από την συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Οι αγώνες και οι απεργί-
ες αυτών των σωματείων στηρίχθηκαν σθεναρά από το σύνολο της ορ-
γάνωσης.

Επίσης η ίδρυση του Σωματείου Ελαστικά Εργαζόμενων 
Εκπαιδευτικών(αναπληρωτών-ωρομισθίων) στην δημόσια εκπαίδευση, 
ενισχύει το ρεύμα δημιουργίας νέων σωματείων. Το Σ.Ε.Α.Ε. έχει πα-
νελλαδική εμβέλεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο οργάνωσης για 
το χώρο των ελαστικά εργαζόμενων γενικά, αν καταφέρουμε να το οι-
κοδομήσουμε.

Η ΟΚΔΕ είχε μια ισχυρή παρουσία όλο το προηγούμενο διάστημα σε 
όλες τις Πρωτοβουλίες Κοινής δράσης που αναπτύχθηκαν για όλα τα βα-
σικά ζητήματα του κινήματος. Συνταγματική Αναθεώρηση, Ασφαλιστικό, 
Ευρωσύνταγμα, Καταστολή και Δημοκρατικά Δικαιώματα, Αλληλεγγύη 
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σε απεργιακούς αγώνες, Ακρίβεια, Πόλεμος και Ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις, Κούνεβα και αγώνες εργολαβικών εργαζομένων, Εργατικές 
Παρεμβάσεις και Πρωτοβουλίες Σωματείων, κ.α. Η ΟΚΔΕ ειδικά στις 
πόλεις που έχει μεγαλύτερη δύναμη, ουσιαστικά επέβαλλε κοινή δρά-
ση σε όλα αυτά τα ζητήματα, με την πολιτική της και τις ενέργειές της. 
Πάρα πολλές φορές εμείς δώσαμε διέξοδο για αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις για διάφορα ζητήματα. Κάθε φορά διαφορετικές δυνάμεις ανταπο-
κρίθηκαν στις προτάσεις μας για κοινή δράση. Όμως πρέπει να σημει-
ώσουμε πως η μεγάλη πλειονότητα των δυνάμεων που συμμετείχαν σε 
αυτές τις πρωτοβουλίες το έκαναν αναγκαστικά και με τυπικό τρόπο. 
Έτσι, καμία Πρωτοβουλία δεν είχε μακροχρόνια δράση και πολύ περισ-
σότερο μονιμότητα. Κάποιες από αυτές π.χ. ασφαλιστικό, θα έπρεπε να 
μη γίνουν καθόλου, μιας και οι πολιτικές διαφωνίες αλλά και απαράδε-
κτες συμπεριφορές τις κατέστησαν αναποτελεσματικές και τελικά δια-
λύθηκαν με άσχημο τρόπο.

Η εφαρμογή της ενότητας στη δράση αγωνιστικών δυνάμεων είναι 
σωστή, εξασφαλίζοντας όμως βασικές προϋποθέσεις συμφωνίας στην 
πολιτική και στην πράξη. Αν αυτές δεν υπάρχουν είναι καλύτερο να πα-
ρεμβαίνουμε μόνοι μας ή με όσους συμφωνούν σε βασικά σημεία μαζί 
μας. Εξάλλου όλες αυτές οι Πρωτοβουλίες ξοδεύουν τις λιγοστές αριθ-
μητικές μας δυνάμεις, λιγοστεύοντας τις δυνατότητες επέμβασης της 
οργάνωσης με το σύνολο της πολιτικής της για κάθε ζήτημα.

Η σταθερή συγκρότηση των παρατάξεων και των σωματείων, η πα-
ρουσία περισσότερων συγκροτημένων αγωνιστών από αυτά, θα μας δώ-
σει τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικών πρωτοβουλιών και πιο άμεσης 
απόκρισης σε όλα τα ζητήματα της Τάξης.

4. Επέκταση 

Η οργάνωση κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να επεκταθεί σε 
Κοζάνη, Λάρισα, Ιωάννινα. Αφιερώνοντας πολύ χρόνο, διατήρησε αυ-
τές τις επεμβάσεις, δεν κατάφερε όμως να τις ριζώσει στις πόλεις αυτές. 
Στα Ιωάννινα δημιουργήθηκε ένας μεγάλος κύκλος επαφών στις παρυ-
φές της οργάνωσης, ενώ η παρουσία μας ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην 
πόλη και το κίνημά της. Όμως η απειθαρχία και ασυνέπεια στην εσωτε-
ρική λειτουργία και κατ’ επέκταση στη δράση της οργάνωσης, έκαναν 
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αδύνατη τη στρατολόγηση ικανών μελών. Η βελτίωσή μας σε αυτό το 
επίπεδο θα μας αποφέρει σημαντικές δυνάμεις.

Στην Κοζάνη είχαμε σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα ακόμα και 
με ελάχιστες δυνάμεις. Όμως είχαμε και τη χρόνια αδυναμία μας να σκα-
λίσουμε κάτω από την επιφάνεια του χώρου για να βρούμε νέους αγωνι-
στές. Πολλοί άνθρωποι μας γνώρισαν, αλλά δεν σταθεροποιήθηκαν δί-
πλα μας. Ωστόσο η εμπιστοσύνη που ενέπνευσε η αγωνιστική μας δρά-
ση, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή την παρέμβαση, αφι-
ερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο.

Στη Λάρισα καταφέραμε να εμφανιστούμε. Όμως την συμμετοχή 
μας (μικρή ή μεγάλη) στα σημαντικότερα κινηματικά γεγονότα της πό-
λης, δεν τη συνδυάσαμε με την παρουσίαση των πολιτικών μας απόψε-
ων μέσω προκηρύξεων, εφημερίδας, κ.α. Η πολιτική μας γινόταν συγκε-
χυμένα και απροετοίμαστα. Παρ’ όλα αυτά κάναμε προσπάθειες με συ-
γκεκριμένους συναγωνιστές που δεν καρποφόρησαν. Συνεχίζουμε αυτή 
την προσπάθεια, που αν συνδυαστεί με προσήλωση των συντρόφων στη 
στρατολόγηση μελών και τη δημιουργία οργάνωσης βάσης με ότι αυτό 
απαιτεί, θα πάει καλά.

Επαφές σε άλλες πόλεις δεν καρποφόρησαν, ωστόσο απαιτείται η πε-
ριφερειακή διατήρηση αυτών των επαφών και πολύ περισσότερο η επέ-
κτασή τους σε Βόλο-Πάτρα, τουλάχιστον.

Κάμπινγκ. Η οργάνωση κατάφερε να διατηρήσει σε ένα καλό πο-
λιτικό και οργανωτικό επίπεδο το κάμπινγκ, με αυξομειώσεις όμως 
στον αριθμό των συμμετεχόντων. Χρειάζεται όμως πολλά ακόμη να γί-
νουν, που απαιτούν εργατική νοοτροπία-μεγαλύτερη αυτοοργάνωση-
καλύτερη αξιοποίηση κάθε δραστηριότητας. Επίσης οι διεθνείς συμμε-
τοχές πρέπει να είναι από μέρους μας στοχευμένες, στην κατεύθυνση 
πιο συγκροτημένης και συγκεκριμένης επαφής με οργανώσεις και αγω-
νιστές. 

Ας μην ξεχνάμε ότι το κάμπινγκ είναι ο καθρέφτης της οργάνωσης 
για πάρα πολλές πλευρές της.

Στέκια. Στην Θεσσαλονίκη ήδη έχει επιτευχθεί η συστηματική λει-
τουργία του Στεκιού, με μηνιαίο πρόγραμμα πολιτικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Τα στέκια πρέπει να αποτελούν πρότυπα αντιεμπορευ-
ματικής λειτουργίας, έναν ανοικτό χώρο κοινωνικοποίησης που θα προ-
βάλει την εργατική κουλτούρα σε αντίθεση με την αστική υποκουλτού-
ρα. Το υπάρχον στέκι πρέπει να επεκτείνει τις δαστηριότητές του και 
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στις άλλες πόλεις ανάλογα με τις δυνατότητες να επιχειρήσουμε δημι-
ουργία στεκιών.

Το Μαρξιστικό σχολείο της ΟΚΔΕ προχώρησε και υλοποιήθηκε 
παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Βήμα θετικό που στηρίχθηκε ειδικά από 
την πολύ καλή δουλειά συντρόφων-εισηγητών. Βέβαια δεν αξιοποιήθη-
κε όπως θα έπρεπε, ούτε από τα μέλη της οργάνωσης για την συγκρό-
τησή τους (έλλειψη διαβάσματος και απουσίες) αλλά ούτε από επιρροές 
ώστε να δουν το πολιτικοιδεολογικό επίπεδο της οργάνωσης. Είναι αλή-
θεια πως πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και χρόνος στο Σχολείο, 
μιας και αποτελεί πρώτιστη ανάγκη η ιδεολογική και πολιτική μας συ-
γκρότηση, στο δρόμο για την ισχυροποίηση μας μέσα στο κίνημα και 
την κοινωνία. 

Σε αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρουν και οι εκδόσεις της οργάνω-
σης. Η Εργατική Πάλη βελτιώθηκε και στη μορφή και στο περιεχόμε-
νο. Ωστόσο δεν έχει την απαραίτητη προσοχή και συνέπεια από τους αρ-
θρογράφους, δεν αξιοποιείται αρκετά για την συγκρότηση των μελών, 
δεν διακινείται σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε. Αυτά πρέπει 
άμεσα να διορθωθούν. 

Οι εκδόσεις της Εργατικής Πάλης συνεχίζονται με θετικά αποτελέ-
σματα σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, χρειάζεται καλύτερη αξιοποίησή 
τους για την συγκρότηση τη δική μας και άλλων αγωνιστών του εργατι-
κού κινήματος. Η διακίνηση των βιβλίων πρέπει να προσεχθεί το ίδιο με 
την εφημερίδα. Η συγγραφή μπροσούρων πρέπει να καλύψει κενά πα-
ρέμβασης πχ. μαθητές.

Μεγαλύτερη φροντίδα πρέπει να δείξουμε και για την ηλεκτρονική 
παρουσίαση της οργάνωσης, μιας και πλέον το ίντερνετ αποτελεί σημα-
ντικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο.

5. Εσωτερική λειτουργία

Η λειτουργία της οργάνωσης και των πυρήνων της διασφαλίστη-
κε, με αρκετές όμως δυσκολίες που οφείλονται και στην έντονη ταξική 
πάλη και στην οικονομική, κοινωνική κρίση. Οφείλονται, όμως, και στην 
αποδοτικότητα των οργάνων της οργάνωσης και ειδικά της Κεντρικής 
Επιτροπής. Ασυνέπειες, απειθαρχίες και απουσίες, ασυνέχεια στη δρά-
ση, ελλιπή διακίνηση υλικού, μικρή συμμετοχή στις πολιτικές επεξεργα-
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σίες και στη δράση, ασταθής παρακολούθηση των επιρροών, μη τήρη-
ση μέτρων ασφαλείας, απρεπείς συμπεριφορές κ.λπ., εμφανίστηκαν σαν 
χαρακτηριστικά, λίγο ή πολύ, σε όλους τους πυρήνες και σε όλα τα όρ-
γανα. Ευθύνη για την εξάλειψη αυτών των συμπτωμάτων έχουν κυρίως 
τα μέλη της Κ.Ε. και όλοι οι παλιοί σύντροφοι. Είναι όμως φανερό πως 
πολλά από αυτά τα προβλήματα προέκυψαν από την ασυνέπεια σε διά-
φορα επίπεδα μελών της Κ.Ε. Με αυτή την έννοια ήταν πολύ δύσκολη η 
συνολική βελτίωση της Οργάνωσης.

Αναγκαστική συνθήκη για την πρόοδο της οργάνωσης, είναι η βελ-
τίωση της Κ.Ε. σε όλα τα επίπεδα. Στη διασφάλιση της θεωρητικής και 
πολιτικής κατάρτισης, στη διασφάλιση της συνειδητής πειθαρχίας και 
συμμετοχής, στη διασφάλιση της δράσης κάθε συντρόφου στις επεμβά-
σεις μας, στη διασφάλιση της ικανής και σύμφωνα με τις αποφάσεις μας 
αντιπροσώπευση της οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα και τέλος —αλλά 
καθοριστικό σε σημασία— στην φροντίδα για την καλλιέργεια μιας προ-
λεταριακής νοοτροπίας και ηθικής. Η Κ.Ε. πρέπει να φροντίζει την όσο 
δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή και ομογενοποίηση της οργάνωσης σε όλα 
τα παραπάνω επίπεδα, που θα προέρθει και από την εξασφάλιση της 
ισότιμης κατανομής ευθυνών μεταξύ των συντρόφων και την άνοδο του 
επιπέδου δραστηριοποίησης όλων των συντρόφων. Συμπεριφορές αδι-
αφορίας, μη αλληλεγγύης, έλλειψης διάθεσης και διαθεσιμότητας, υπο-
χώρησης σε αστικές συμπεριφορές, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, 
αφού οδηγούν την οργάνωση σε απραξία και γκρίνια.

Ελλείψεις της Κ.Ε., που σε ένα βαθμό υπερτονιστήκαν με τον πολι-
τικό δρόμο που πήρε ένας εξ αυτής, δεν επέτρεψαν τη μεγαλύτερη διεύ-
ρυνση της οργάνωσης. Δεν επέτρεψαν επίσης την ακόμα πιο συνεκτική 
αντιπροσώπευσή μας σε πολιτικές συμμαχίες, όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Από 
την άλλη, όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Κ.Ε, έδωσε μεγάλη ενέρ-
γεια σε όλες τις πλευρές της οργάνωσης. Ήταν μπροστά σε κάθε πολιτι-
κό ή οργανωτικό ζήτημα που είχε να λύσει η οργάνωση μέσα στο κίνη-
μα, αλλά και στήριξε υποδειγματικά την πολιτική και οργανωτική πα-
ρουσία της ΟΚΔΕ παντού. Με αυτή την έννοια και μην ξεχνώντας τις 
αδυναμίες, ελλείψεις και λάθη αυτής της Κ.Ε., πρέπει να πούμε πως και 
τα μέλη της οργάνωσης πέρα από τη δίκαιη κριτική, πρέπει να δείχνουν 
μεγαλύτερο σεβασμό, εμπιστοσύνη, πειθαρχία, στην Κ.Ε. που εκλέγου-
με.

Οι πυρήνες της οργάνωσης πρέπει να οργανώσουν τη λειτουργία 
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τους ώστε να είναι δυνατή η στρατολόγηση και η εύκολη/αποτελεσμα-
τική προσαρμογή νέων συντρόφων στους πυρήνες. Αυτό απαιτεί αυστη-
ρή πειθαρχία στο χρόνο, τις αποφάσεις, και τις δουλειές της οργάνωσης 
και συμμετοχή όλων των συντρόφων. Η λειτουργία κάθε πυρήνα πρέπει 
να στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές: Πολιτική συζήτηση, συγκεκριμέ-
νες αποφάσεις επέμβασης, ενότητα στη δράση για την υλοποίησή τους. 

Βασική φροντίδα, ειδικά στην εποχή μας, πρέπει να είναι τα οικονο-
μικά της οργάνωσης. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση εισφορών για την 
οργάνωση από μεγαλύτερο φάσμα συναγωνιστών, συναδέλφων, επιρ-
ροών. Είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη φροντίδα για τα οικονομικά μας 
από όλα τα μέλη. Με την ανιδιοτελή μας προσφορά και την αυστηρή τή-
ρηση της ισοτιμίας στην οικονομική συνεισφορά όλων των μελών και 
με τη δουλειά στις καμπάνιες οικονομικής ενίσχυσης και με την διακί-
νηση των υλικών μας. Η οικονομική στήριξη της οργάνωσης δίνει δυ-
νατότητες για επαγγελματική ή ημιεπαγγελματική κομματική εργασία. 
Αυτή, την προηγούμενη περίοδο βοήθησε την επέκταση και παρουσία 
της οργάνωσης και καλό θα είναι να συνεχιστεί και να διευρυνθεί, πά-
ντοτε με μέτρο και ανάλογα με το μέγεθος της οργάνωσης. Χωρίς όμως 
αυταπάτες πως αυτή μπορεί να λύσει από μόνη της προβλήματα ή να κα-
λύψει αδυναμίες.

Είναι πασιφανές πως η κοινωνική διάλυση και οι μικροαστικές επιρ-
ροές επηρεάζουν την εργατική τάξη. Έτσι με μια ευκολία (ή και από 
σκληρή ανάγκη) καταφεύγει σε ατομικές λύσεις, στην «συναλλαγή» και 
στην «εγκατάλειψη» κατακτήσεων — για μια δουλειά ή για οποιαδήπο-
τε άλλη ανάγκη. Κανένα μέλος μας δεν μπορεί να έχει τέτοιες συμπε-
ριφορές (Στρατός, Εργασιακούς Χώρους κ.λπ.) μιας και σκοπός μας εί-
ναι να ξεριζώσουμε αυτές τις λογικές μέσα από την εργατική τάξη. Το 
ίδιο ισχύει και για άλλες συμπεριφορές (ναρκωτικά, εμπορευματοποίη-
ση, πολιτιστική ένδεια, καταστροφή ελεύθερου χρόνου) που πρέπει άμε-
σα να στηλιτεύονται και να αλλάζουν. και όχι να θεωρούνται «ατομική 
υπόθεση», πράγμα που αποτελεί μια μικροαστική προσέγγιση, αποσυν-
θετική και επικίνδυνη.

Κάθε σύντροφος πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη φροντίδα, τόσο 
στην θεωρητική του κατάρτιση, στην παρακολούθηση της πολιτικής 
επικαιρότητας και του εθνικού και διεθνούς εργατικού κινήματος, όσο 
και στην ενεργή παρουσία της οργάνωσης σε όλους τους χώρους και τα 
γεγονότα. Η ψαλίδα που υπάρχει σε αυτές τις δραστηριότητες ανάμεσα 
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στα μέλη μας, πρέπει να κλείσει, προς τα πάνω, προς τη συνολική άνο-
δο της πολύπλευρης δραστηριότητας όλων μας.

Για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής καθοριστικό ρόλο παίζει η 
σοβαρή δουλειά και η επέμβαση σε μαζικούς χώρους. Οι δραστηριότη-
τες της οργάνωσης για να γίνονται με σωστό και αποτελεσματικό τρό-
πο, απαιτούν εργασία. Εργασία με συγκέντρωση, σοβαρότητα, παραγω-
γικότητα σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς αυτά οι δραστηριότητές μας σκορπά-
νε και αμφισβητούνται λόγω του ερασιτεχνισμού τους.

Για να είναι λοιπόν επιτυχημένη η επέμβασή μας χρειάζεται σοβαρή 
δουλειά (οι εργαζόμενοι ίσως το καταλαβαίνουν καλύτερα και πρέπει να 
το μεταδίδουν στους νέους) και αυτό απαιτεί χρόνο. Χρόνο για να σκε-
φτείς, να συζητήσεις, να οργανώσεις τη δράση, να την πραγματοποιή-
σεις. Σε αυτό το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης ζωής η οργάνωση πρέ-
πει να απαντήσει, δίνοντας χρόνο στους αγώνες, χρόνο στην καθημερι-
νή πολιτική, χρόνο στους νέους αγωνιστές και το κίνημα. Απαιτείται αυ-
στηρός προγραμματισμός του προσωπικού μας χρόνου και των υποχρε-
ώσεών μας, με στόχο την απελευθέρωση πολιτικού χρόνου από όλους 
μας. Κάθε άλλη δουλειά μας πρέπει να περιοριστεί προς όφελος της πο-
λιτικής, της οργάνωσης, του κινήματος. Αυτό σε συνδυασμό με την συ-
νειδητή κατεύθυνσή μας σε μαζικούς εργατικούς χώρους. Έτσι παλεύ-
ουμε για τη ζωή μας και την εργατική τάξη, έτσι ζούμε και εμείς.

Σε όλες αυτές τις αλλαγές στη νοοτροπία και την καθημερινή μας 
ζωή πρέπει να πρωτοστατήσουν όλοι οι σύντροφοι, παλιοί και νέοι. 
Θέματα ή προβλήματα που αφορούν την νοοτροπία, συμπεριφορά, κα-
θημερινή ζωή, αξιοποίηση του χρόνου μας, διαθεσιμότητες κτλ, πρέπει 
να αντιμετωπίζονται άμεσα και ισορροπημένα. Στις διαδικασίες και όρ-
γανα της οργάνωσης, στα πλαίσια της συντροφικότητας, της επαναστα-
τικής διαπαιδαγώγησης, της ανάγκης στράτευσης σε όποιο βαθμό ή επί-
πεδο στο κοινό στόχο της οικοδόμησης της οργάνωσης. Στόχος που προ-
ϋποθέτει και οδηγεί στην αξιοποίηση κάθε διάθεσης και διαθεσιμότητας 
από την μία, και από την άλλη στην συνεχή προσπάθεια για καλλιέργεια 
και αύξηση των διαθεσιμοτήτων. 

Σημαντική ανάσα για την οργάνωση θα δώσει η συστηματοποίηση 
της δουλειάς μας από τα Γραφεία των παρατάξεων. Αυτή η δουλειά εί-
ναι προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση και την αυτόνομη λειτουργία των 
παρατάξεων. Αυτό θα διευκολύνει την πολιτική και ιδεολογική συγκρό-
τηση της οργάνωσης, αφήνοντας χρόνο για συζήτηση, εκδόσεις, κ.λπ. 
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ΓΙΆ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Δ.Ε.

Την προηγούμενη περίοδο προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε τις απο-
φάσεις μας για ενότητα μέσα στους αγώνες – ενότητα των αντικαπιταλι-
στικών δυνάμεων – οικοδόμηση της ΟΚΔΕ.

Όλες μας οι εμπειρίες ανέδειξαν πως είναι πολύ δύσκολη έως αδύνα-
τη η μετατροπή πολιτικών αχταρμάδων σε μάχιμες συνεργασίες δράσης 
ή σε πολιτικά μέτωπα που να βοηθούν την ανασυγκρότηση-ανασύνθεση 
του εργατικού κινήματος. Εκτός από τις δυνάμεις που μετατοπίστηκαν 
σε ρεφορμιστικά πλαίσια εθνικά και διεθνώς και με τις υπόλοιπες δυνά-
μεις υπάρχουν σημαντικές αντιθέσεις στην ανάλυση, πολιτική και ιδεο-
λογία, τις τακτικές και τα μέσα με τα οποία παρεμβαίνουμε στην εργα-
τική τάξη. Με αυτή την έννοια είχαμε τονίσει και στην τελευταία συν-
διάσκεψη πως είναι απαραίτητη και πρώτιστη ανάγκη η ενίσχυση της 
Οργάνωσης και των παρατάξεών της, για να μπορούν να διαμορφώσουν 
μια ουσιαστική πολιτική και πρακτική ενότητα δυνάμεων. Αυτός ο όρος 
είχε παραμεληθεί στη δράση μας στο Φόρουμ, παραμελείται στα κινή-
ματα, παραμελείται στις πολιτικές συμμαχίες. Δεν υπάρχουν καλοπρο-
αίρετες και ειλικρινείς συμφωνίες, ούτε στην ρεφορμιστική ούτε στην 
επαναστατική αριστερά, ούτε στην πολιτική γενικότερα. Αυτό που κα-
θορίζει τις καταστάσεις είναι οι συσχετισμοί. Αυτοί χτίζονται οικοδο-
μώντας τις παρεμβάσεις μας και την ίδια την οργάνωση. Χωρίς συσχετι-
σμούς οι καλές πολιτικές θέσεις είναι μετέωρα βήματα. Απ’ όλες τις δυ-
νάμεις της ρεφορμιστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς, η ΟΚΔΕ 
βαλλόταν πάντα, λόγω της διαφορετικής της ιδεολογικής και πολιτικής 
ιστορίας και συγκρότησης, της ανεξάρτητης πορείας της στο ταξικό κί-
νημα, της  συνεπούς κριτικής της στα πολιτικά λάθη όλων, της πρακτι-
κής της δράσης με την πολιτική της μέσα στο κίνημα. Η προσπάθεια πε-
ριορισμού της σημασίας της ΟΚΔΕ, τη στιγμή που ολοφάνερα και με δι-
αφορά είναι από τις σημαντικότερες οργανώσεις σε θεωρητική και πρα-
κτική συνεισφορά μέσα στην ίδια την εργατική τάξη, δεν μπορεί να γίνε-
ται ανεκτή. Πολύ περισσότερο να γίνεται αποδεκτή όπως ζήτησαν ορι-
σμένοι σύντροφοι στο θέμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η υποχώρηση από τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις και 
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την εργατική κουλτούρα της οργάνωσης, οδηγεί στον υποβιβασμό της 
θέσης της μέσα στο κίνημα, υπονομεύει την πολιτική της φερεγγυότη-
τα και την αδυνατίζει, σε βάρος των συμφερόντων του εργατικού κινή-
ματος.

Δεν υπάρχει θέμα αντίθεσης ανάμεσα στην αυτοδύναμη ανάπτυξη 
που ήταν απόφασή μας και τη συνεργασία με τις αντικαπιταλιστικές δυ-
νάμεις που ήταν επίσης απόφασή μας. Αν κάποια απ’ τις διαλεκτικά συν-
δεόμενες αυτές αποφάσεις δεν τηρήθηκε και δεν φροντίστηκε αρκετά, 
ήταν η πρώτη. Αν κάποια φροντίσαμε ιδιαίτερα, πολλές φορές καταβάλ-
λοντας πολλές δυνάμεις, ήταν η δεύτερη — σε βάρος της πρώτης. Αυτό 
πρέπει να αλλάξει. Να δώσουμε κύριο βάρος στην οικοδόμηση της ορ-
γάνωσης μέσω της αυτόνομης δράσης της, ως απαραίτητο όρο για την 
αποφασιστική συμβολή μας στην δημιουργία αντικαπιταλιστικής τάσης 
και επαναστατικής ηγεσίας για την εργατική τάξη και να προωθήσουμε 
την ενότητα των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων στο βαθμό που αποδει-
κνύεται χρήσιμη για το κίνημα.

Ήδη αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτικής, πολιτιστικής, οικολογικής κρίσης που προκαλεί η δομική κρί-
ση του παγκόσμιου καπιταλιστικού ιμπεριαλιστικού συστήματος.

Η συνείδηση της εργατικής τάξης κινείται με μπρος και πίσω, αναζη-
τώντας τρόπους επιβίωσης. Οι πολιτικές δυνάμεις του συστήματος βυ-
θίζονται στη διαφθορά και την αφερεγγυότητα. Οι ρεφορμιστές κάθε 
τάσης κολακεύουν τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά των κινημάτων 
αλλά ταυτόχρονα «χώνονται» βαθύτερα στην αγκαλιά του αστικού κρά-
τους και της αστικής δημοκρατίας. Η πλειοψηφία της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς είτε εποφθαλμιά την κάλυψη του κενού της σοσιαλδημο-
κρατίας, είτε προχωρά σε ακραίες, ακατανόητες τακτικές μεταξύ υπε-
ραριστερισμού ή προσκόλλησης σε αστικοποιημένες, γραφειοκρατικές 
δομές και λογικές. Αυτά αναδείχτηκαν σε όλα τα βασικά θέματα μάχης 
του εργατικού κινήματος – εκπαίδευση - ασφαλιστικό, αλλά και σε κάθε 
άλλο αγώνα (ωρομίσθιοι, εργολαβικοί κ.λπ.).

Οι αντιφάσεις των πολιτικών δυνάμεων, θα φέρουν πολύ μεγάλες 
ανακατατάξεις. Και όλα δείχνουν ότι αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει (π.χ. δι-
ασπάσεις οργανώσεων ή απόσχιση κομματιών τους, αλλά και μια εντει-
νόμενη αποσύνθεση στη δυνατότητα ενοποίησης του «χώρου» έστω και 
πάνω σε στοιχειώδεις πρωτοβουλίες, μια «αφύσικη» προσέγγιση ορι-
σμένων οργανώσεων σε εντελώς κινηματίστικη και αδιέξοδη βάση με 
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κομμάτια του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου κ.λπ.). Αυτές οι ανα-
κατατάξεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που ήδη γνωρίσαμε. Η 
σκλήρυνση της ταξικής πάλης δοκιμάζει σκληρά όλα τα προτεινόμενα 
σχέδια και τακτικές, τις πολιτικές και ιδεολογικές βάσεις όλων των ορ-
γανώσεων και κομμάτων.

Σκοπός μας είναι να γίνουμε καταλύτης αυτών των εξελίξεων και να 
συσπειρώσουμε αγωνιστές νέους και παλιούς στις επεμβάσεις μας και 
στην ίδια την οργάνωση. Να μην μένουμε σε μια γενική αναφορά αι-
τημάτων ή σε οργανωτίστικη διαφοροποίηση από την γραφειοκρατία, 
αλλά να οργανώνουμε εμείς τμήματα της εργατικής τάξης (ιδίως τα πιο 
αδύναμα). Να αποτελέσουμε παράδειγμα για όλη την επαναστατική αρι-
στερά, κάτι που σε διάφορες περιπτώσεις ήδη κάνουμε. Για να συμβεί 
αυτό πρέπει η ΟΚΔΕ να προχωρήσει με γοργά βήματα στην οικοδόμη-
σή της ως κομμουνιστικής, επαναστατικής, οργάνωσης. Με στέρεα τα-
ξική συνείδηση και εργατική νοοτροπία, με απαρέγκλιτη αφοσίωση στις 
ιδεολογικές και πολιτικές μας βάσεις, με σθεναρή συμμετοχή σε κάθε 
αγώνα και κάθε ζήτημα της εργατικής τάξης, με αλληλεγγύη και μαχητι-
κότητα, με την επίμονη εφαρμογή του σχεδίου μας για την ανασυγκρό-
τηση, ανασύνθεση του εργατικού κινήματος και της επαναστατικής του 
πτέρυγας, με τη σύνδεση κάθε διεθνούς αγώνα και εμπειρίας με το εθνι-
κό μας κίνημα, με την οικοδόμηση μιας επαναστατικής οργάνωσης που 
θα αγκαλιάζει πρωτοπόρους αγωνιστές σε εθνικό και παγκόσμιο επίπε-
δο. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα και θα κρίνονται στην 
πράξη κάθε μέρα, σε κάθε κίνημα, σε κάθε απεργία, σε κάθε Δεκέμβρη, 
απ’ την εργατική τάξη, τη νεολαία και τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία τους. 
Και όχι μόνο αυτά αλλά και οι διέξοδοι που θα δίνουμε, με κόκκινο χρώ-
μα, στα καπιταλιστικά αδιέξοδα στον πολιτισμό, την κουλτούρα, την 
κοινωνικοποίηση, τις προσωπικές συμπεριφορές. Να είμαστε πρότυπο 
αντιεμπορευματικής λειτουργίας, αυτοοργάνωσης, αλληλοβοήθειας και 
αλληλεγγύης.

Ισχυρή οργάνωση με δυνατές παρατάξεις, με θεωρητική ιδεολογική 
αυτάρκεια, επαγγελματισμό στη δουλειά και πειθαρχία στη δράση, εί-
ναι η απάντηση στην κρίση του εργατικού κινήματος, για να ισχυροποι-
ήσουμε συμμαχίες που θα γίνουν πόλος αναφοράς για την ελληνική ερ-
γατική τάξη. Αυτή η ενδυνάμωση θα μας δώσει και το απαραίτητο βά-
ρος και δυνατότητες, για τη διεθνή μας παρέμβαση στο δρόμο σωτηρί-
ας/οικοδόμησης της 4ης Διεθνούς.
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Την τελευταία τριετία η οργάνωση είχε πλούσια δράση και πολλές 
εμπειρίες από σημαντικούς αγώνες και παρεμβάσεις. Ήταν από τις πιο 
σημαντικές περιόδους στην πρόσφατη ιστορία της οργάνωσης. Η ΟΚΔΕ 
αποτέλεσε σημαντική συνιστώσα των πολιτικών εξελίξεων στην επα-
ναστατική αριστερά, με την ποιότητα των πολιτικών της αναλύσεων 
και των προτάσεών της για την ανάπτυξη του κινήματος, με την ανυ-
ποχώρητη στάση της στην προάσπιση του επαναστατικού μαρξισμού. 
Καθοριστική ήταν η συνεισφορά μας ακόμα και στα κείμενα και την 
πρακτική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και σε όλες τις ζυμώσεις που προηγή-
θηκαν. Πολύ περισσότερο στην έμπρακτη επέμβασή μας για την υπε-
ράσπιση των εργατικών συμφερόντων σε ολοένα και περισσότερους 
χώρους. Όμως η σημαντική μας δραστηριότητα δεν συνοδεύτηκε από 
αριθμητική ανάπτυξη. Πέρα από τις δυσκολίες και αντιφάσεις της συ-
νείδησης των εργαζομένων και της νεολαίας, πέρα από τις αντικειμε-
νικές δυσκολίες μαζικοποίησης μιας επαναστατικής οργάνωσης, εμφα-
νίζουμε μεγάλη αδυναμία στην οργανωτική κεφαλαιοποίηση της δου-
λειάς που κάνουμε. Εκτός από αιτίες που αναφέρονται ήδη στο κείμε-
νο, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής: χρειάζεται σταθερή παρουσίαση 
της πολιτικής μας σε όλα τα επίπεδα (κινητοποιήσεις, κινήματα, συν-
δικαλιστικές παρεμβάσεις, επεμβάσεις σε γειτονιές, καμπάνιες της ορ-
γάνωσης), αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία μας (εφημερίδα, κείμενα, βι-
βλία). Στόχος είναι η επαφή όλο και μεγαλύτερων τμημάτων εργαζομέ-
νων-νεολαίων με την πολιτική μας, ώστε να έχουμε ένα αρκετά μεγά-
λο πολιτικό περίγυρο. Από αυτόν θα αντλούμε τους πιο συνειδητοποι-
ημένους και συνεπείς αγωνιστές για την οργάνωση. Για να στρατολο-
γήσουμε πρωτοπόρους αγωνιστές και πολύ περισσότερο εργάτες, πρέ-
πει να αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο και φροντίδα στην κοινω-
νικοποίηση/πολιτικοποίησή τους. Είναι δεδομένο πως τα χαρακτηριστι-
κά που αναφέρονται στο κείμενο(ανυποχώρητη πολιτική, σταθερότητα, 
πειθαρχία κ.τ.λ.) είναι απαραίτητα για να πείσουμε και να οργανώσουμε 
εργαζόμενους. Χωρίς αυτούς, η οργάνωση ούτε θα ριζώνει στην τάξη, 
ούτε θα μπορεί να σταθεροποιεί ταξικά τους φοιτητές/διανοούμενους. 
Περισσότερο από ποτέ σε αυτή την προσπάθεια θα κριθούμε και από το 
ταξικό και ηθικό ανάστημά μας, δηλ. από την ικανότητά μας να είμαστε 
πρωτοπόροι αγωνιστές δίπλα στους ταπεινωμένους και καταφρονημέ-
νους της καπιταλιστικής κοινωνίας, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Όχι στα 
λόγια αλλά στην πράξη.
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ΆΓΩΝΆΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΝΆΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΗΣ 4ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Η δομική κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού 
συστήματος και το παγκόσμιο εργατικό κίνημα

Η σημερινή κρίση δεν είναι απλά μια συγκυριακή οικονομική 
κρίση ή μια καθαρά οικονομική κρίση. Αποτελεί μια δομική κρίση 
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος με μια διπλή έννοια: α) 
αφενός μια κρίση οικονομική, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και 
οικολογική και β) μια όξυνση των ανισορροπιών και των αδιεξόδων του 
καπιταλιστικού συστήματος:

α) η αποτυχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών παρ’ όλες τις μεγάλες 
πληγές ή καταστροφές που έχουν προκαλέσει στους εργαζόμενους και 
στις λαϊκές μάζες του πλανήτη. Η αποτυχία της παγκοσμιοποίησης 
που παρά τις αρχικές ελπίδες για τους ιμπεριαλιστές τείνει να γίνει 
μπούμεραγκ γι’ αυτούς. Η αποτυχία της Νέας Τάξης Πραγμάτων που 
στην ουσία έχει βαλτώσει ή ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
αντιστραφεί, ενώ τα μέχρι τώρα οφέλη της δεν ήταν σημαντικά. 

β) η τεράστια γιγάντωση της πίστης, των χρεών, της κερδοσκοπίας  
και της εικονικής οικονομίας που έχουν μετατραπεί σε βασικό και 
αναπόσπαστο παράγοντα αναπαραγωγής της καπιταλιστικής οικονομίας 
και την ίδια στιγμή απειλούν να την τινάξουν στον αέρα σε περίπτωση 
που επιχειρηθεί η εξυγίανσή της με τον κλασικό τρόπο.

γ) η εμφάνιση των λεγόμενων χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, 
Κίνα) αλλά και των άλλων νεοαναδυόμενων χωρών που αλλάζουν 
άρδην τον παγκόσμιο χάρτη και την παγκόσμια καπιταλιστική ιεραρχία. 
Η ανάδειξη αυτών των χωρών επισκιάζει πλέον τον παραδοσιακό 
ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, τείνει να ανατρέψει (αν δεν την έχει 
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ανατρέψει) για πρώτη φορά την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική 
ιεραρχία μεταξύ ιμπεριαλιστικών και εξαρτημένων χωρών και κάνει 
πολύ πιο πολύπλοκη, σύνθετη και συνεπώς αδύνατη την λύση της κρίσης 
της παγκόσμιας αστικής ηγεσίας.

δ) η εμφάνιση μιας πρωτοφανούς οικολογικής κρίσης που όχι μόνο 
έχει πλέον ορατές και δραματικές επιπτώσεις αλλά και αποτελεί πλέον 
και μια απειλή για την ύπαρξη της ανθρωπότητας.

Η προσμονή μιας λύσης της κρίσης με καθαρά οικονομικούς τρόπους 
είναι μια ουτοπία. Εξίσου ουτοπία είναι και μια επιστροφή σε κεϊνσιανές 
πολιτικές. Όχι γιατί εδώ ή εκεί δεν θα επιχειρηθούν κάποιες ρυθμίσεις 
αλλά γιατί αφενός τα χρέη είναι τεράστια και αφετέρου (με δεδομένο 
τον άνευ προηγουμένου παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας και την 
διεθνοποίηση του κεφαλαίου) γιατί μια κεϊνσιανή πολιτική μπορεί να 
εφαρμοστεί ολοκληρωτικά μόνο σε διεθνές επίπεδο πράγμα αδύνατο με 
τον σημερινό ενδοκαπιταλιστικό συσχετισμό δυνάμεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Αντιθέτως αυτό το οποίο πρέπει να αναμένεται είναι ένα βίαιο 
ξεκαθάρισμα αυτού του κουβαριού αντιφάσεων του παγκόσμιου 
καπιταλιστικού συστήματος:

α) μια ακόμη αγριότερη επίθεση στους μισθούς, στις εργασιακές 
σχέσεις κ.α., και ιδιαίτερα στους τομείς της παιδείας, της υγείας και της 
ασφάλισης, μια που η σημερινή οικονομική κρίση έχει πάρει και την 
μορφή μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης.

β) μια σαρωτική επίθεση στα δημοκρατικά, πολιτικά, συνδικαλιστικά 
δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες του εργατικού και λαϊκού κινήματος, 
μια όξυνση των ρατσιστικών, εθνικιστικών πολιτικών κι ακόμη την 
εμφάνιση φασιστικών πολιτικών.

γ) μια αύξηση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και μια προετοιμασία 
για έναν γενικευμένο παγκόσμιο πόλεμο.

Συνοψίζοντας, ο αγώνας μεταξύ της παγκόσμιας μπουρζουαζίας και 
του εργατικού κινήματος για το ποιος θα επιβάλλει την λύση του στην 
κρίση του καπιταλιστικού συστήματος εισέρχεται σε μια κρίσιμη καμπή.

Η συνείδηση της εργατικής τάξης εξακολουθεί να είναι αντιφατική 
και ρευστή γιατί αφενός καθορίζεται από την βαθιά και περίπλοκη 
κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος και την κρίση 
των ίδιων των πολιτικών εκπροσώπων του και αφετέρου από την 
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κρίση του εργατικού κινήματος σαν αποτέλεσμα της ιστορικής και 
όχι μόνο χρεοκοπίας της σοσιαλδημοκρατίας, του σταλινισμού, της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας αλλά και των αδυναμιών ή ακόμη και 
των εκφυλιστικών φαινομένων που εμφανίζει η άκρα και επαναστατική 
αριστερά. 

Είναι σίγουρο ότι η βαθιά κρίση του καπιταλιστικού συστήματος θα 
πολλαπλασιάσει τις αντιστάσεις και θα γεννήσει νέους μεγάλους αγώνες, 
εξεγέρσεις και επαναστατικά γεγονότα. Είναι όμως εξίσου σίγουρο ότι 
χωρίς μια επαναστατική ηγεσία που να μπορεί να ηγηθεί αυτών των 
αγώνων δεν θα έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή στην συμπεριφορά 
της εργατικής τάξης και πολύ περισσότερο την επιτυχή έκβαση της 
σοσιαλιστικής επανάστασης.

Η συνείδηση της εργατικής τάξης θα κινείται σαν εκκρεμές ανάμεσα 
αφενός στην απόρριψη της υπάρχουσας κατάστασης, στην αντίσταση 
και στην εξέγερση και αφετέρου στην παθητικότητα, την αδιαφορία, την 
γκρίνια, την παραίτηση. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση χρειάζεται 
μια επαναστατική ηγεσία που να μπορεί να συγκεκριμενοποιεί, να 
μορφοποιεί και να ενοποιεί την αναζήτηση για κάτι ριζικά διαφορετικό 
και καινούριο. 

Η αναγκαιότητα για την αναγέννηση της 4ης Διεθνούς

Η 4η Διεθνής, όπως και οι προηγούμενες Διεθνείς, αποτελεί την πο-
λιτική και οργανωτική έκφραση του διεθνισμού  που είναι μια αναγκαία 
στρατηγική  του προλεταριάτου και αναπόσπαστο και βασικό τμήμα του 
επαναστατικού προγράμματος.

Στην εποχή του Μαρξ και του Έγκελς ο διεθνισμός αντανακλού-
σε την δημιουργία μιας πρώτης παγκόσμιας αγοράς εμπορευμάτων και 
στηριζόταν στις κοινές συνθήκες εκμετάλλευσης των εργατών και στην 
ανάγκη αντιμετώπισης των συμμαχιών των διαφόρων αστικών τάξεων 
ενάντια σε αστικοδημοκρατικές ή εργατικές εξεγέρσεις και επαναστά-
σεις.

Στην εποχή του ιμπεριαλισμού η σημασία του διεθνισμού αναβαθμί-
στηκε ποιοτικά μια που ο ιμπεριαλισμός δημιούργησε έναν διεθνή κα-
ταμερισμό εργασίας και ενοποίησε την παγκόσμια οικονομία σε ένα ενι-
αίο οργανικό σύνολο που πάνω του κυριαρχεί ο νόμος της άνισης και 
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συνδυασμένης ανάπτυξης. Οι πολιτικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης 
ήταν πολλές: η ανάγκη υπεράσπισης των αποικιακών επαναστάσεων 
από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, η ανάγκη υποβοήθησης σοσιαλι-
στικών επαναστάσεων σε καθυστερημένες χώρες, η αντιμετώπιση των 
ενδοϊμπεριαλιστικών πολέμων μέχρι και το γεγονός ότι ο σοσιαλισμός 
δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια μόνη χώρα αλλά μόνο παγκόσμια (πράγ-
μα που αναδεικνύει στον ύψιστο βαθμό τον κοινό στόχο των εργατών σε 
ιμπεριαλιστικές και καθυστερημένες χώρες).

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την ραγδαία ανάπτυξη των 
πολυεθνικών προστέθηκε και μια άλλη διάσταση του διεθνισμού δηλαδή 
η ανάγκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στις πολυ-
εθνικές γιατί για να είναι δυνατή η νίκη τους ακόμη και σε οικονομικούς 
αγώνες αυτοί θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε όλα ή τουλάχιστον στα 
περισσότερα εργοστάσια της πολυεθνικής. Είναι προφανές ότι η καθυ-
στέρηση της οργάνωσης της εργατικής τάξης στην βάση αυτής της διά-
στασης του διεθνισμού απέναντι στην διεθνοποίηση του κεφαλαίου, βα-
ραίνει ιδιαίτερα στις μέρες μας.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ο διεθνισμός αποκτά μια πολύ 
πιο καίρια σημασία γιατί αντανακλά: την γενίκευση και την παραπέ-
ρα γιγάντωση των πολυεθνικών, την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη του 
διεθνούς καταμερισμού της εργασίας, την δημιουργία πολλών διεθνών 
οργανώσεων του κεφαλαίου (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκό-
σμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, κ.α.), την δημιουρ-
γία διαφόρων ολοκληρώσεων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, NAFTA, κ.λπ.), 
την εφαρμογή των πολιτικών της Παγκοσμιοποίησης και της Νέας Τά-
ξης Πραγμάτων για την αντιμετώπιση της κρίσης, την εφαρμογή ουσι-
αστικά μιας κοινής πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης σε όλες τις χώ-
ρες (δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού), κ.α. Αυτές οι εξελίξεις μαζί με 
την υποχώρηση/διάλυση του ρεφορμισμού που διαιρούσε το παγκόσμιο 
εργατικό κίνημα, αποτελούν το αντικειμενικό υπόβαθρο για  την εμφά-
νιση ενός ποιοτικά νέου διεθνισμού κατά την τελευταία δεκαετία. Έτσι 
δεν έχουμε απλώς κινήματα αλληλεγγύης σε κοινωνικές ή δημοκρατικές 
επαναστάσεις, όπως στο παρελθόν, αλλά την εμφάνιση ενός νέου, και 
αναγκαστικά διεθνούς, κινήματος.

Στην σημερινή συγκυρία ο ρόλος της Διεθνούς γίνεται πλέον καθορι-
στικός για την επιβίωση της ανθρωπότητας αρκεί να αντιληφθούμε την 
όξυνση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, την ανάπτυξη της ξενοφοβίας 
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και του ρατσισμού, την ανάγκη περαιτέρω εκμετάλλευσης των καθυστε-
ρημένων χωρών (μιας εκμετάλλευσης που οδηγεί σε πραγματικές γενο-
κτονίες και καταστροφές), τον επικείμενο πολλαπλασιασμό  των ιμπερι-
αλιστικών επεμβάσεων, τον ορατό πλέον κίνδυνο ενός παγκόσμιου πο-
λέμου την τεράστια οικολογική και διατροφική κρίση. 

Από την άλλη, ο ρόλος της Διεθνούς γίνεται καθοριστικός και για 
την ανασύνθεση/ανασυγκρότηση του παγκόσμιου εργατικού κινήματος 
αλλά και των διαφόρων «εθνικών» εργατικών κινημάτων λόγω:

α) του σύνθετου, πολύπλοκου και αντιφατικού τρόπου που κινείται 
η συνείδηση και η συμπεριφορά της εργατικής τάξης. Ο κίνδυνος να υι-
οθετήσει κανείς «υποκειμενίστικες» και «στιγμιαίες» αντιλήψεις είναι 
ίσως μεγαλύτερος από ποτέ.

β) η ρήξη που έχει εμφανιστεί στις παραδόσεις του εργατικού κινή-
ματος, που κάνει επώδυνη, επικίνδυνη και ιδιαίτερα δύσκολη την επα-
νασύνδεση.

γ) το τιτάνιο έργο που απαιτείται για την θεωρητική και πολιτική 
ανάλυση των αλλαγών που έχουν εμφανιστεί στο ίδιο το καπιταλιστικό 
σύστημα, στις τάξεις, στην πρωτοπορία, κ.α. 

δ) την ανάγκη διεθνούς οργάνωσης ενός από την φύση του διεθνούς 
κινήματος.

ε) την επείγουσα ανάγκη για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη οικο-
δόμηση «εθνικών» ηγεσιών.

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν είχε αποκτήσει το πλήρες νόημά του ο 
χαρακτηρισμός της Διεθνούς ως «παγκόσμιο κόμμα της σοσιαλιστικής 
επανάστασης». Συνεπώς κάθε επαναστάτης είναι αναγκασμένος να οι-
κοδομεί ταυτόχρονα με το επαναστατικό κόμμα στην χώρα του και την 
Διεθνή, ως απαραίτητα εργαλεία για την σοσιαλιστική επανάσταση και 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού.

Ο εκφυλισμός της ηγεσίας της Ενιαίας Γραμματείας

Ο εκφυλισμός της ηγεσίας της Ενιαίας Γραμματείας δεν ήταν στιγ-
μιαίος και αναμφίβολα έχει πολλές αντικειμενικές και υποκειμενικές αι-
τίες που έχουν αναφερθεί και σε παλαιότερα κείμενά μας. Συνοπτικά ο 
εκφυλισμός οφείλεται:

α) στην υποτίμηση και υποβάθμιση της σημασίας της κρίσης του κα-
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πιταλιστικού συστήματος. Ακόμη και σήμερα οι αναλύσεις της παραμέ-
νουν γενικόλογες και «διστακτικές», δίνοντας έμφαση κυρίως στην κρί-
ση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης και όχι στην ίδια την βα-
θιά κρίση του συστήματος.

β) στην υποτίμηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των αγώνων του ερ-
γατικού κινήματος και εμμέσως στην ίδια την εργατική τάξη και σε μια 
επίμονη υπερεκτίμηση του ρεφορμισμού.

γ) στην εγκατάλειψη των αρχών του επαναστατικού μαρξισμού και 
της βάσης του επαναστατικού προγράμματος που είναι τα τέσσερα πρώ-
τα συνέδρια της 3ης Διεθνούς, τα κείμενα της Διεθνούς Αριστερής Αντι-
πολίτευση και οι αποφάσεις των συνεδρίων της 4ης Διεθνούς. Στην 
εγκατάλειψη του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και στην υιοθέτηση 
μιας γραφειοκρατικής λειτουργίας σοσιαλδημοκρατικής μορφής.

δ) στην εγκατάλειψη του στρατηγικού στόχου της οικοδόμησης της 
Διεθνούς και των εθνικών τμημάτων της, και στην υιοθέτηση ενός διε-
θνούς φόρουμ τμημάτων και αντικαπιταλιστικών κομμάτων.

ε) Στην εγκατάλειψη της επικαιρότητας της σοσιαλιστικής επανά-
στασης 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ηγεσία της Ενιαίας Γραμματεί-
ας να ανεχθεί την συμμετοχή ή τουλάχιστον να δώσει την σιωπηρή συ-
γκατάθεσή της σε συμμετοχές σε αστικές κυβερνήσεις, να διαλύσει όλα 
σχεδόν τα τμήματα μέσα στα λεγόμενα αντικαπιταλιστικά κόμματα που 
όταν δεν είναι απλώς μικροαστικοί σχηματισμοί είναι ρεφορμιστικά 
μορφώματα και τέλος να διαλύσει ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά 
την 4η Διεθνή — και πολύ σύντομα θα την διαλύσει και τυπικά (το προ-
γραμματισμένο συνέδριο μπορεί να διεξαχθεί αλλά δεν μπορεί να χαρα-
κτηριστεί σαν πραγματικό συνέδριο της 4ης).

Αυτή την στιγμή η μόνη θέση από την οποία γαντζώνεται απελπισμέ-
να η ηγεσία της Ενιαίας Γραμματείας για να διαφοροποιηθεί από την 
ρεφορμιστική αριστερά, είναι μια θολή διακήρυξη ότι δεν θα συμμετά-
σχει σε καμία κυβέρνηση με την σοσιαλδημοκρατία — αν και αυτή η δι-
αβεβαίωση, ακόμη και όταν διατυπώνεται ρητά, είναι απλώς ένα φύλ-
λο συκής όταν υπάρχει εγκατάλειψη του επαναστατικού προγράμματος 
(πράγμα που έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν πάμπολλες φορές).

Συνεπώς υπάρχει μια άμεση ανάγκη για την αναγέννηση της 4ης Δι-
εθνούς και η οργάνωσή μας θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

17th Conference.indd   78 21/12/2010   9:26:50 μμ



Αγώνας για την αναγέννηση της 4ης Διεθνούς 79

Πρώτα βήματα για την αναγέννηση της 4ης Διεθνούς

Παρόλο που η αναγέννηση της 4ης Διεθνούς είναι επείγουσα, η ορ-
γάνωσή μας περιορίζεται από αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λό-
γους: αφενός την βαρύτητα του ελληνικού εργατικού κινήματος στο πα-
γκόσμιο εργατικό κίνημα και αφετέρου το σημερινό στάδιο ανάπτυξης, 
με την ευρύτερη έννοια, της οργάνωσή μας. Χωρίς την σφαιρική ανά-
πτυξη της οργάνωσή μας  (αριθμητική ανάπτυξη, ομογενοποίηση και 
στελεχοποίηση της οργάνωσης, μεγαλύτερο ρίζωμα στην τάξη, κ.α.)  εί-
ναι αδύνατο να ξεπεράσουμε τα σημερινά όριά μας.

Γι’ αυτό μέχρι την επόμενη συνδιάσκεψή μας πρέπει να προχωρή-
σουμε σε μια σειρά βήματα που με σειρά αύξουσας σημασίας είναι:

α) Να εντοπίσουμε καλύτερα τις τρέχουσες πολιτικές διαφορές μας 
με τις δυνάμεις που αναφέρονται στον τροτσκισμό (LIT, LO, κ.α.) και 
να εκτιμήσουμε καλύτερα την μελλοντική πιθανότητα συνεργασιών 
μαζί τους αλλά και το εύρος μιας τέτοιας συνεργασίας. Η και τυπική δι-
άλυση της Διεθνούς από την σημερινή της ηγεσία θα δημιουργήσει ανα-
γκαστικά ένα κενό που για να το καλύψουν οι προαναφερόμενες δυνά-
μεις μάλλον θα αναγκαστούν να δουν την αναγκαιότητα είτε της Διε-
θνούς είτε να αναπροσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική τους 
(και την πολιτική οικοδόμησης της Διεθνούς).

β) Να ολοκληρώσουμε τον κύκλο επαφών που έχουμε ανοίξει τα τε-
λευταία χρόνια με τα τμήματα της 4ης Διεθνούς. Προς το παρόν οι επα-
φές μας είναι εντοπισμένες στην Ευρώπη και στην Ινδία, Πακιστάν, Σρι 
Λάνκα. Πρέπει αφενός να προχωρήσουμε σε επαφές με την υπόλοιπη 
Ασία, ειδικά την Ν.Α. Ασία όπου τουλάχιστον έχει μεταφερθεί το κοι-
νωνικό βάρος του παγκόσμιου προλεταριάτου. Αφετέρου πρέπει να έλ-
θουμε σε επαφή ώστε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση σε μια σειρά 
χωρών στην Λατινική Αμερική, στην Βόρεια Αμερική, την Μέση Ανατο-
λή και στην Αφρική. Τέλος χρειάζεται να ανακαλύψουμε ή τουλάχιστον 
να εξαντλήσουμε την προσπάθεια εύρεσης αγωνιστών ή ομάδων που δι-
αφωνούν με την ηγεσία της 4ης στην Ευρώπη.

γ) Να βοηθήσουμε οικονομικά και να ενθαρρύνουμε την δημιουργία 
συσπειρώσεων ή ομάδων για την δημιουργία τμημάτων σε διάφορες χώ-
ρες όπου υπάρχουν εναπομείνασες δυνάμεις της 4ης. Στις διάφορες επα-
φές μας πρέπει να ενθαρρύνουμε και να πιέσουμε για ένα ξεκαθάρισμα 
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των αγωνιστών και των όποιων δυνάμεων για την στάση που πρέπει να 
έχουν απέναντι στην σημερινή πολιτική της σημερινής ηγεσίας της 4ης 
και στην αναγέννηση της 4ης Διεθνούς.

δ) Στον βαθμό που είναι δυνατόν, θα πρέπει να δούμε την διοργά-
νωση καμπάνιας με διάφορες δυνάμεις σε συγκεκριμένα θέματα (υπε-
ράσπιση κινημάτων, εναντίωση σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κ.λπ.).

ε) Να δημιουργήσουμε μία άτυπη επιτροπή συνεργασίας ή τουλά-
χιστον να συνεργαστούμε στενά με ορισμένους συντρόφους που κατα-
νοούν καλύτερα την άμεση ανάγκη για την αναγέννηση της 4ης ώστε 
να πραγματοποιήσουμε από κοινού τα παραπάνω καθήκοντα. Επιπλέον, 
μία τέτοια συσπείρωση θα μας δώσει την ικανότητα να προωθήσουμε 
καλύτερα την κριτική μας απέναντι στην ηγεσία της 4ης και να δείξου-
με στην πράξη ότι η εξαφάνιση της 4ης δεν είναι μια αναπόφευκτη δια-
δικασία. Σ’ αυτό θα διευκολυνθούμε και από την επώδυνη εμπειρία που 
θα αποκτήσουν πολλά τμήματα ή αγωνιστές, σε σχέση με την πολιτική 
της ηγεσίας της 4ης είτε σε παγκόσμια είτε σε εθνική κλίμακα, μια που 
προς το παρόν παρακολουθούν ανήμποροι ή αποσβολωμένοι τις εξελί-
ξεις, ή δεν πιστεύουν μέχρι ποιου σημείου μπορεί να φτάσει η προδοσία 
των αρχών του επαναστατικού μαρξισμού και της ηγεσίας της 4ης. (Πι-
θανόν να χρειαστεί να παρέμβουμε στο επικείμενο συνέδριο της 4ης, αν 
γίνει, είτε άμεσα, που μάλλον είναι αδύνατο, είτε έμμεσα).

Παρ’ όλους τους στενούς σημερινούς περιορισμούς που έχουμε σή-
μερα σαν οργάνωση, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην προ-
σπάθεια αναγέννησης της 4ης Διεθνούς:

α) Ενισχύοντας την προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει για την κα-
τανόηση από το σύνολο της οργάνωσή μας, της συμβολής της 4ης στην 
ιστορία του εργατικού κινήματος και την επείγουσα αναγκαιότητα της 
αναγέννησής της στις μέρες μας.

β) δημιουργώντας μία ομάδα εργασίας στην Κεντρική Επιτροπή ή 
ακόμη και διαθέτοντας έναν μέλος της για την πραγματοποίηση των κα-
θηκόντων για την αναγέννηση της 4ης Διεθνούς.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και να αποσαφηνίσουμε ότι η προ-
σπάθεια αναζωογόνησης της 4ης Διεθνούς δεν μπορεί να γίνει σε συναι-
σθηματική βάση δηλαδή στην απλή διατήρηση των αναλύσεων και της 
ιστορίας αλλά πάνω σε σύγχρονες αναλύσεις για τις οικονομικές, κοι-
νωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, δηλαδή πάνω 
στην επικαιροποίηση του επαναστατικού προγράμματος.
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Η ΟΙ ΚΟ ΛΟ ΓΙ ΚΗ ΚΡΙ ΣΗ 
ΚΆΙ ΤΆ ΚΆ ΘΗ ΚΟ ΝΤΆ

ΤΩΝ Ε ΠΆ ΝΆ ΣΤΆ ΤΩΝ ΜΆΡ ΞΙ ΣΤΩΝ

Η ΟΙ ΚΟ ΛΟ ΓΙ ΚΗ ΚΡΙ ΣΗ

Η κλι μα τι κή αλ λα γή ό χι μό νο εί ναι πλέ ον έ να α διαμ φη σβή τη το γε-
γο νός, αλ λά έ χει ε ξε λι χθεί σε πραγ μα τι κή α πει λή πα γκό σμιας κλί μα κας 
για το πε ρι βάλλον και για το μέλ λον του αν θρώ πι νου πο λι τι σμού, α κό μα 
και για την ε πι βί ωση της αν θρω πό τη τας.

Στον 20ο αιώ να, η μέ ση θερ μο κρα σί α της ε πι φά νειας της Γης αυ ξή-
θη κε κα τά 0,6 βαθ μούς Κελ σί ου, το ε πίπε δο των θα λασ σών αυ ξή θη κε 
κα τά 10 με 20 ε κα το στά, οι πά γοι υ πο χώ ρη σαν σε σημα ντι κό βαθ μό 
σχε δόν πα ντού, κα τα γρά φη καν πο λύ πε ρισ σό τε ρα α κραί α με τε ωρο λο γι-
κά φαι νό με να ό πως θύ ελ λες, πλημ μύ ρες, ξη ρα σί ες.

Δεν πρό κει ται για με μο νω μέ να φαι νό με να ή πε ριο δι κές δια κυ μάν-
σεις, αλ λά για βα θιές μα κρο χρό νιες αλ λα γές, για μια ση μα ντι κή δια-
τα ρα χή της ι σορ ροπί ας του κλι μα τι κού συ στή μα τος, που δη μιουρ γεί ται 
α πό δύ ο βα σι κούς μη χανι σμούς:

Α) Αύ ξη ση της μέ σης θερ μο κρα σί ας της ε πι φά νειας της Γης, σε μια 
έ κτα ση πρωτο φα νή για τα τε λευ ταί α του λά χι στον 1.300 χρό νια.

Β) Αύ ξη ση της συ γκέ ντρω σης άν θρα κα στην α τμό σφαι ρα, με τη 
μορ φή αν θρα κούχων α ε ρί ων και με θα νί ου, δύ ο α έ ρια με κα θο ρι στι κή 
συμ βο λή στο φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου. Η πα γκό σμια πο σό τη τα των 
α ε ρί ων θερ μο κη πί ου που σή με ρα εκπέμπονται στην α τμό σφαι ρα εί ναι 
σχε δόν δι πλά σια της φυ σι κής ι κα νό τητας α πορ ρό φη σής τους.

Η έκ φρα ση «κλι μα τι κή αλ λα γή» εί ναι α πα τη λή και α πο προ σα να το-
λι στι κή, στον βαθ μό που πα ρα πέ μπει σε μια βαθ μιαί α με τα τρο πή, ε νώ 
α ντί θε τα η με τα βολή εί ναι ε ξαι ρε τι κά α πό το μη και μά λι στα ε πι τα χύ-
νε ται. Σύμ φω να μά λι στα με κά ποιες ε κτι μή σεις, η θέρ μαν ση που έ χει 
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προ κλη θεί εί ναι μη α να στρέ ψι μη σε αν θρώ πι νη κλί μα κα: α κό μα κι αν 
υ πο θέ τα με ό τι οι α τμο σφαι ρι κές συ γκεντρώ σεις σε α έ ρια θερ μο κη πί ου 
συ γκρα τού νταν στα ση με ρι νά τους ε πί πε δα, η αύ ξη ση της θερ μο κρα σί-
ας θα ε ξα κο λου θού σε να έ χει ε πι πτώ σεις για σχε δόν χί λια χρό νια.

Οι ε πι πτώ σεις της κλι μα τι κής αλ λα γής στα οι κο συ στή μα τα και την 
αν θρω πότη τα τεί νουν να ε ξε λι χθούν σε κα τα στρο φι κές.

Οι ε πι πτώ σεις στη φύση

Σύμ φω να με την έκ θε ση της ΔΕ ΚΑ (Διε θνής Ε πι τρο πή για την Κλι-
μα τι κή Αλ λαγή) του 2007:

- Για κά θε αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας α πό 1 έ ως 5 βαθ μούς Κελ σί-
ου, α να μέ νε ται έντα ση της ξη ρα σί ας στις υ πο τρο πι κές πε ριο χές και στις 
η μι-ξη ρές τρο πι κές πε ριο χές. Για κά θε αύ ξη ση με γα λύ τε ρη των 2 βαθ-
μών Κελ σί ου, κάθε χρόνο ε κα τομμύ ρια άν θρω ποι θα πλήτ το νται α πό 
πα ρά κτιες πλημ μύ ρες. Για κά θε αύ ξη ση με γα λύ τε ρη των 3 βαθ μών Κελ-
σί ου, το 30% πε ρί που των υ γρών παρά κτιων πε ριο χών θα χά νε ται.

- Η αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας ή δη μειώ νει τη συ γκο μι δή των μι κρών 
χω ρι κών και την α λιεί α των μι κρών ψα ρά δων, που πα ρά γουν μέ σα δια-
βί ω σης για το πι κούς πλη θυ σμούς. Για αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας πά νω 
α πό +1 βαθ μό Κελ σί ου, προ βλέ πο νται αυ ξη μέ νες α πώ λειες πα ρα γω γι-
κό τη τας για ο ρι σμέ να σι τη ρά στις τρο πι κές πε ριο χές - και σε με γα λύ τε ρη 
αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας (+3,5 βαθ μούς Κελ σί ου) σε ό λες τις πε ριο χές.

- Για αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας με γα λύ τε ρης α πό +1 βαθ μό Κελ σί ου, 
ε κτι μά ται ότι το 30% των ζω ι κών και φυ τι κών ορ γα νι σμών δια τρέ χουν 
αυ ξη μέ νο κίν δυ νο εξα φά νι σης. Στα πιο δυ σοί ω να μο ντέ λα και προ βλέ-
ψεις για αύ ξη ση +5 βαθ μών Κελσί ου, προ βλέ πο νται ση μα ντι κές ε ξα φα-
νί σεις ει δών σε ό λες τις πε ριο χές του κό σμου. Ε νώ ή δη α πό σή με ρα και 
άλ λοι πα ρά γο ντες συμ βάλ λουν σ’ έ να πρωτό γνω ρο κύ μα ε ξα φά νι σης ει-
δών. Αυ τή η ρι ζι κή φτω χο ποί η ση σε ζώ ντες ορ γα νισμούς, η κα τα στρο φή 
της βιο ποι κι λό τη τας, μειώ νει ε πί σης τις δυ να τό τη τες προ σαρ μο γής των 
οι κο συ στη μά των να προ σαρ μό ζο νται στις κλι μα τι κές αλ λαγές, ε πι τεί νο-
ντας έ τσι την α πει λή.

- Για αύ ξη ση της θερ μο κρα σί ας πά νω α πό +2,5 βα θμούς Κελ σί ου, το 
15 έ ως 40% των χερ σαί ων οι κο συ στη μά των θα αρ χί σουν να εκ πέ μπουν 
πε ρισ σό τε ρο διο ξεί διο του άν θρα κα α π’ ό σο α πορ ρο φούν, πράγ μα που 
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ση μαί νει ό τι ο κο ρε σμός του κύ κλου του άν θρα κα θα αυ ξά νει και η θέρ-
μαν ση θα α να τρο φο δο τεί ται, παίρ νο ντας α νε ξέ λε γκτες δια στά σεις «χιο-
νο στι βά δας».

Οι ε πι πτώ σεις στον άνθρω πο και σε κοι νω νι κό ε πί πε δο 

Για μια αύ ξη ση +3,25 βαθ μών Κελ σί ου (σε σχέ ση με την προ βιο μη-
χα νι κή ε πο χή), που εί ναι κά που στη μέ ση των προ βλέ ψε ων της ΔΕ ΚΑ, 
οι πα ρά κτιες πλημ μύ ρες θα προ κα λού σαν 100-150 ε κα τομ μύ ρια θύ μα τα 
ως το 2050, οι λι μοί έ ως 600 ε κα τομ μύ ρια, η ελο νο σί α έ ως 300 ε κα τομ-
μύ ρια, ε νώ η έλ λει ψη νε ρού θα μπο ρού σε να πλή ξει έ ως 3,5 δι σε κα τομ-
μύ ρια αν θρώ πους.

Πα ρά τον μι κρό τε ρο ή με γα λύ τε ρο βαθ μό α βε βαιό τη τας αυ τών των 
ε κτι μή σε ων, η κα τα στρο φι κή τά ση εί ναι α ναμ φι σβή τη τη. Στις πα ρα πά-
νω ε κτι μή σεις, υπάρ χουν μά λι στα πα ρά γο ντες που υ πο τι μούν το πρό-
βλη μα, ό πως πχ. η τά ση της ΔΕ ΚΑ να θε ω ρεί ό τι η «οι κο νο μί α» (δεν 
κα το νο μά ζε ται ως κα πι τα λι στι κή οι κονο μί α) έ χει μια τά ση να μειώ σει 
την χρή ση άν θρα κα, μια υ πό θε ση που δια ψεύδε ται α πό τα δε δο μέ να των 
τε λευ ταί ων ε τών: πχ. α πό το 2000, η «έ ντα ση σε άν θρα κα» εί ναι με-
γα λύ τε ρη των προ βλέ ψε ων, λό γω μα ζι κών ε πεν δύ σε ων στην Κί να και 
την Ιν δί α για την κα τα σκευ ή σταθ μών πα ρα γω γής η λε κτρι σμού που λει-
τουρ γούν με άν θρα κα. Σύμ φω να με ο ρι σμέ νες πη γές, το 17% της α νό-
δου των πα γκό σμιων εκ πο μπών α πό το 2000 ο φεί λε ται στην αύ ξη ση 
της «έ ντα σης σε άν θρα κα», με άλ λα λό για στην χρή ση πιο ρυ πο γό νων 
τε χνο λο γιών.

Ή δη έ χουν αυ ξη θεί τα προ βλή μα τα υ γεί ας ε ξαι τί ας της χει ρό τε ρης 
δια τροφής, της διάρ ροιας, των καρ διο α να πνευ στι κών και μο λυ σμα τι κών 
α σθε νειών, που αυ ξά νο νται λό γω των κλι μα τι κών αλ λα γών. Η αυ ξη μέ νη 
νο ση ρό τη τα και θνησι μό τη τα στη διάρ κεια καυ σώ νων, πλημ μύ ρων και 
ξη ρα σιών ή δη γί νε ται αι σθη τή. Η ρύ παν ση του α έ ρα, ι διαί τε ρα μέ σω 
των σω μα τι δί ων που πα ρά γονται από τα ο ρυ κτά κάυσιμα, έ χει αυ ξή σει 
σο βα ρά τις α να πνευ στι κές α σθέ νειες όπως το ά σθμα.

Η «κα τα νο μή» αυ τών των αν θρώ πι νων και κοι νω νι κών ε πι πτώ σε ων 
φέ ρει α νεξί τη λα την τα ξι κή σφρα γί δα του κα πι τα λι στι κού και ι μπε ρια λι-
στι κού συ στή μα τος. Οι λα οί του Νό του και οι φτω χοί, οι πιο α δύ να μες 
κοι νω νι κές ο μά δες, οι γυ ναί κες, οι με τα νά στες, οι ερ γα ζό με νοι υ φί στα-
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νται τις πιο ο δυ νη ρές επι πτώ σεις και α ντι με τω πί ζουν τους με γα λύ τε ρους 
κιν δύ νους. Η μα ζι κή μετα νά στευ ση ε κα το ντά δων ε κα τομ μυ ρί ων αν θρώ-
πων (που θα χά σουν ή χά νουν τους τό πους κα τοι κί ας τους) και η δια-
τρο φι κή κρί ση, α πο τέ λε σμα της λε η λα σί ας της γης α πό τις πο λυε θνι κές 
(πχ. για την πα ρα γω γή βιο καυ σί μων), της κα ταστρο φής πα ρα δο σια κών 
καλ λιερ γειών κλπ., εί ναι α διά σπα στα δε μέ νες με την οι κο λο γι κή κρί ση.

Ε κτός α πό τις προ βλέ ψεις των δια φό ρων μο ντέ λων, φαί νε ται βέ βαιο 
ό τι το πρώ το «κα τώ φλι ε πι κιν δυ νό τη τας», που μό νο αν δεν ξε πε ρα στεί 
εί ναι δυ να τό να α πο φευ χθούν οι πιο ση μα ντι κές ε πι πτώ σεις, εί ναι η συ-
γκρά τη ση της αύ ξησης της θερ μο κρα σί ας κά τω α πό τους +2 βαθ μούς 
Κελ σί ου. Με τη σει ρά του αυ τό ση μαί νει την ε φαρ μο γή ε ξαι ρε τι κά πε-
ριο ρι στι κών πο λι τι κών στην χρή ση ορυ κτών καυ σί μων (ι διαί τε ρα του 
άν θρα κα) και στην εκ πο μπή ρύ πων, για τις οποί ες οι α στι κές κυ βερ νή-
σεις, ι διαί τε ρα των ι μπε ρια λι στι κών χω ρών, φαί νονται ε ντε λώς α πρό θυ-
μες να δε σμευ τούν. Ε πο μέ νως, το πρό βλη μα έ χει α πο κτήσει έ ναν ά με σο 
και ε πεί γο ντα χα ρα κτή ρα, ό που μια κα τα στρο φι κή ό ξυν ση της οι κο λο γι-
κής κρί σης δεν το πο θε τεί ται σ’ έ να α κα θό ρι στο βά θος χρό νου, αλλά σ’ 
έ ναν ο ρί ζο ντα των ε πό με νων δε κα ε τιών.

Για την οικολογική κρίση υπεύθυνο είναι το ίδιο το
 καπιταλιστικό σύστημα 

Α πέ να ντι στις ο γκού με νες δια στά σεις και προ κλή σεις της οι κο λο γι-
κής κρί σης, η α στι κή τά ξη και οι μη χα νι σμοί της (κυ βερ νή σεις, διε θνείς 
ορ γα νι σμοί, «ει δι κοί», λό μπι κλπ.) διε ξά γουν μια τε ρά στια ι δε ο λο γι κή 
και πο λι τι κή εκ στρα τεί α σε πα γκό σμια κλί μα κα, για να συ σκο τί σουν τις 
πραγ μα τι κές αιτί ες του προ βλή μα τος, να α πο ε νο χο ποι ή σουν το κα πι τα-
λι στι κό σύ στη μα, να προ ω θή σουν «λύ σεις» συμ βα τές με τη λο γι κή του 
κέρ δους και της κα πι τα λι στικής συσ σώ ρευ σης, α διά φο ρο αν αυ τές α πο-
δει κνύ ο νται ρι ζι κά α νε παρ κείς ή και α κό μα πιο κα τα στρο φι κές.

Η βα σι κή α ντί λη ψη που καλ λιερ γούν εί ναι ό τι για την κλι μα τι κή αλ-
λα γή ευθύ νε ται η «αν θρώ πι νη δρα στη ριό τη τα». Ε πι χει ρεί ται έ τσι να συ-
γκα λυ φθεί η ι στο ρι κή ευ θύ νη του κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος, το γε γο-
νός ό τι:

- Η «αν θρώ πι νη δρα στη ριό τη τα» (στο συ ντρι πτι κά με γα λύ τε ρο μέ-
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ρος της) α σκεί ται μέ σα σ’ έ να σύ στη μα, πρώ τον, τα ξι κών σχέ σεων εκ-
με τάλ λευ σης του προ λε τα ριά του α πό την α στι κή τά ξη, δεύτε ρον, κυ-
ριαρ χί ας σε πα γκό σμια κλί μα κα των ι μπε ρια λι στι κών χω ρών πά νω στις 
ε ξαρ τη μέ νες και κυ ριαρ χί ας (σε κα θο ρι στι κό βαθ μό) της παγκό σμιας 
α γο ράς πά νω σε κά θε ε πι μέ ρους δο μή των πα ρα γω γι κών σχέ σε ων και 
οι κο νο μι κή δρα στη ριό τη τα.

- Υ πάρ χει κα θο ρι στι κή δια φο ρά α νά με σα στην «αν θρώ πι νη δρα στη-
ριό τη τα» γε νι κά (που πε ρι λαμ βά νει μια τερά στια ποι κι λί α μορ φών και 
α πο τε λε σμά των) και στην ει δι κή τα ξι κή μορ φή της «δρα στη ριό τη τας» 
που α πο σκο πεί στη συσ σώ ρευ ση του κε φα λαί ου, η ο ποί α βέ βαια δεν 
υ πα κού ει σε κα νέ να άλ λο νό μο πα ρά στο κυ νή γι του κέρ δους και όχι 
στις αν θρώ πι νες α νά γκες ή στην α νά γκη δια φύ λα ξης της οι κο λο γι κής 
ι σορρο πί ας.

Ο κα πι τα λι στι κός τρό πος πα ρα γω γής, ό πως ε πι κρά τη σε και ε δραιώ-
θη κε με την Βιο μη χα νι κή Ε πα νά στα ση, υ πο τάσ σει την χρή ση των φυ σι-
κών πό ρων στη λο γική του κέρ δους και της συσ σώ ρευ σης του κε φα λαί-
ου. Ε πο μέ νως, για την οι κολο γι κή κρί ση δεν ευ θύ νε ται η «πρό ο δος» γε-
νι κά, ού τε η «τε χνο λο γί α» γε νι κά, η ο ποί α ε πι χει ρεί ται να πα ρου σια στεί 
ως κοι νω νι κά ου δέ τε ρη, α πο κρύ πτοντας τον ει δι κό, εκ με ταλ λευ τι κό ή 
και κα τα στρο φι κό (δυ νη τι κά ή πραγ μα τι κά, πχ. πα ρα γω γή ό πλων) χα ρα-
κτή ρα που η α νά πτυ ξη έ χει κά τω α πό το κα πι τα λι στικό σύ στη μα στην 
ε πο χή της ι στο ρι κής πα ρακ μής του και με τις πο λι τι κές που ακολουθούν 
οι α στι κές κυ βερ νή σεις.

Η α νά πτυ ξη των πα ρα γω γι κών δυ νά με ων (ι στο ρι κά προ ο δευ τι κός 
ρό λος του καπι τα λι στι κού τρό που πα ρα γω γής) έ φε ρε αρ κε τά έ γκαι ρα 
και την εμ φά νι ση τεχνι κών λύ σε ων στη ριγ μέ νων στις α να νε ώ σι μες πη-
γές ε νέρ γειας (πχ. φω το βολτα ϊ κά συ στή μα τα), που ό μως η ε φαρ μο γή 
τους στην πα ρα γω γή μπλο κα ρί στη κε συ στη μα τι κά, α πό την α νά πτυ ξη 
των μο νο πω λί ων και πο λυε θνι κών του πε τρε λαί ου, του άν θρα κα, των 
η λε κτρο λο γι κών-μη χα νο λο γι κών ε ται ριών που ε ξαρ τώ νται α πό το πε-
τρέ λαιο κλπ. Δη λα δή μορ φών πα ρα γω γής που βα σί ζο νται σε μια κα-
ταλή στευ ση και ε ξά ντλη ση των φυ σι κών πό ρων, κα θώς και στη ρύ παν-
ση που προκα λούν τα ο ρυ κτά καύ σι μα. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα 
εί ναι ο το μέ ας της αυτο κι νη το βιο μη χα νί ας, βα σι κή «α τμο μη χα νή» του 
με τα πο λε μι κού μα κρού κύμα τος α νά πτυ ξης της πα γκό σμιας κα πι τα λι-
στι κής οι κο νο μί ας.

Η ι στο ρι κή πα ρακ μή του κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος α πο τυ πώ νε ται 
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α νά γλυφα στην πα ρα γω γή ο λό κλη ρων σει ρών προ ϊ ό ντων ά χρη στων ή 
και βλα βε ρών, που η πώ λη σή τους α παι τεί μια διαρ κή ε πι βο λή α να γκών 
στο κα τα να λω τι κό κοι νό μέ σω της δια φή μι σης, η ο ποί α εί ναι και μια 
πη γή τε ρά στιων α ντι πα ρα γω γι κών οι κο νο μι κών δα πα νών. Η πα ρα γω γή 
τέ τοιων προ ϊ ό ντων, η προ σπά θεια να πραγμα το ποι η θεί η υ πε ρα ξί α που 
ε μπε ριέ χε ται σ’ αυ τά μέ σα α πό την ε πι βο λή ανορ θο λο γι κών και ε γω ι-
στι κών προ τύ πων κα τα νά λω σης (που η συμ μόρ φω ση μ’ αυ τά θε ω ρεί-
ται α πό δει ξη κοι νω νι κής ε πι τυ χί ας κλπ.) και βέ βαια η μα ζι κή πα ρα γω γή 
ό πλων (χα ρα κτη ρι στι κό στοι χεί ο των ι μπε ρια λι στι κών οι κο νο μιών σε 
ό λη τη με τα πο λε μι κή πε ρί ο δο): ό λα αυ τά δεί χνουν τα α νυ πέρ βλη τα ό ρια 
και τις ά λυ τες α ντι φά σεις ε νός συ στή μα τος κα τα δι κα σμέ νου ι στο ρι κά, 
το ο ποί ο ε νώ ι σχυ ρί ζε ται ό τι μπο ρεί να λύ σει την οι κο λο γι κή κρί ση, 
σπα τα λά α νορθο λο γι κά τε ρά στια α πο θέ μα τα οι κο νο μι κών, πα ρα γω γι-
κών και φυ σι κών πόρων, μην μπο ρώ ντας να κά νει τί πο τε άλ λο πα ρά να 
την πα ρο ξύ νει. 

Το ι στο ρι κό κέ ντρο βά ρους της κα πι τα λι στι κής συσ σώ ρευ σης βρί-
σκε ται στις ι μπε ρια λι στι κές μη τρο πό λεις. Οι α νε πτυγ μέ νες χώ ρες ευ θύ-
νο νται ή δη για πά νω α πό το 70% της κλι μα τι κής αλ λα γής, κα θώς χρη σι-
μο ποιούν ο ρυ κτά καύ σιμα ε δώ και 200 χρό νια. Οι ι μπε ρια λι στι κές α στι-
κές τά ξεις προ σπα θούν να α ποκρύ ψουν αυ τή την ι στο ρι κή πραγ μα τι κό-
τη τα, να ε ξι σώ σουν τις ευ θύ νες, κα λώντας τις «α να δυό με νες δυ νά μεις» 
(ι διαί τε ρα την Κί να) να α να λά βουν τις ευθύ νες που α πορ ρέ ουν α πό την 
συμ με το χή στην πα γκό σμια ρύ παν ση, λό γω της οικο νο μι κής και βιο μη-
χα νι κής τους α νά πτυ ξης, ι διαί τε ρα των τε λευ ταί ων χρό νων. Πρό κει ται 
για μια α κό μα μορ φή της ι μπε ρια λι στι κής προ πα γάν δας, που ε πι διώ κει 
ό χι μό νο να ξε φορ τω θούν οι ι μπε ρια λι στι κές χώ ρες οι κο νο μι κές υ πο-
χρε ώ σεις για την α ντι με τώ πι ση της οι κο λο γι κής κρί σης, αλ λά εί ναι και 
κομ μά τι του εν δο κα πι τα λι στι κού α ντα γω νι σμού, για να δια τη ρή σουν 
την αμφι σβη τού με νη η γε μο νί α τους στην πα γκό σμια οι κο νο μί α. Αυ τή η 
προ πα γάν δα εί ναι πο λύ πε ρισ σό τε ρο κα τα δι κα στέ α, κα θώς η α νά πτυ ξη 
των ι μπε ρια λι στι κών χω ρών βα σί στη κε στην εκ με τάλ λευ ση, την α πο-
στέ ρη ση βα σι κών α γα θών, τη μα ζι κή φτώ χεια και ε ξα θλί ω ση δι σε κα-
τομ μυ ρί ων αν θρώ πων στις ε ξαρ τη μένες χώ ρες.
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Η καπιταλιστική απάντηση στην οικολογική κρίση

Ό λες οι «λύ σεις» που υ πο στη ρί ζουν και προ ω θούν οι α πο λο γη τές 
του κα πι ταλι στι κού συ στή μα τος (α νά με σά τους και πολ λοί ψευ δε πί γρα-
φοι ε πι στή μο νες, που εί τε έ χουν α πορ ρο φη θεί α πό τις πο λυε θνι κές σε 
βαθ μό να γί νουν οι ίδιοι κα θα ρά κομ μά τι της α στι κής τά ξης, εί τε εί ναι 
α πό λυ τα ε ξαρ τη μέ νοι απ’ αυ τές για την χρη μα το δό τη ση των ε ρευ νών 
τους, εί τε α πλά εί ναι αρ κε τά εξα χρειω μέ νοι ώ στε να α πο δει κνύ ουν το 
«δί κιο» ό ποιου πλη ρώ νει πε ρισ σότε ρα), οι α στι κές κυ βερ νή σεις και οι 
διε θνείς ι μπε ρια λι στι κοί ορ γα νι σμοί, στη ρί ζο νται στην α ντί λη ψη ό τι η 
ί δια η ε λεύ θε ρη α γο ρά μπο ρεί να λύ σει το πρό βλη μα.

Η «λύ ση» που προ τεί νε ται α πό τους υ πέρ μα χους της ε λεύ θε ρης α γο-
ράς εί ναι να α πο δο θεί μια τι μή στην χρή ση των φυ σι κών πό ρων, πράγ μα 
που υ πο τί θε ται ό τι θα υ πο χρε ώ σει τις ε πι χει ρή σεις να λά βουν υ πό ψη 
την πε ρι βαλ λο ντι κή επι βά ρυν ση που δη μιουρ γούν ως πα ρά γο ντα του 
κό στους πα ρα γω γής τους. Αυ τό με τη σει ρά του θα τις έ σπρω χνε στη 
μεί ω ση της ρύ παν σης, στην υ ιο θέ τη ση πιο «κα θα ρών τε χνο λο γιών» 
κλπ., προ κει μέ νου να α ντι με τω πί σουν αυ τό το αυ ξημέ νο κό στος πα ρα-
γω γής. Πρό κει ται για σκό πι μη πα ρα χά ρα ξη, α νά λο γη με τους ι σχυ ρι-
σμούς ό τι η ε λεύ θε ρη α γο ρά μπο ρεί να α ντι με τω πί σει την οι κο νο μική 
κρί ση (βλέ που με σή με ρα πό σο πα τα γω δώς έ χει δια ψευ στεί αυ τή η ά πο-
ψη, αν και βέ βαια η α στι κή τά ξη την ε πι κα λεί ται για να συ νε χί σει τη 
νε ο φι λε λεύ θερη ε πί θε ση). Για δύ ο βα σι κούς λό γους: Πρώ τον, σε μια 
«ε λεύ θε ρη οι κο νο μί α» (δηλ. σε μια κα πι τα λι στι κή οι κο νο μί α, με α το-
μι κή ι διο κτη σί α των μέ σων πα ραγω γής) -και ι διαί τε ρα στις συν θή κες 
της νε ο φι λε λεύ θε ρης «πα γκο σμιο ποίη σης»- κα νείς δεν θα μπο ρού σε να 
ε μπο δί σει μια ε πι χεί ρη ση που θα α ντι με τώπι ζε αυ ξη μέ νο κό στος πα ρα-
γω γής λό γω «πε ρι βαλ λο ντι κών φό ρων» να με τα φέρει την πα ρα γω γή της 
αλ λού, σε χώ ρες ό που τα κό στη αυ τά εί ναι μι κρό τε ρα ή εντε λώς μη δε-
νι κά (πχ. σε χώ ρες του Τρί του Κό σμου). Δεύ τε ρο, για τί μα κράν α πό το 
να εί ναι μια «ε λεύ θε ρη α γο ρά» και να λειτουρ γεί σε συν θή κες «ε λεύ-
θε ρου α ντα γω νι σμού», η κα πι τα λι στι κή οι κο νο μία κυ ριαρ χεί ται α πό τα 
μο νο πώ λια (σε πα γκό σμια κλί μα κα α πό τις γι γά ντιες πο λυε θνι κές και 
διε θνι κές ε πι χει ρή σεις), που έ χουν τη δυ να τό τη τα (ό χι απε ριό ρι στη αλ λά 
πά ντως σε με γά λα χρο νι κά δια στή μα τα) να δια μορ φώ νουν τις τι μές με 
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βά ση το μο νο πω λια κό υ περ κέρ δος και ε πο μέ νως να με τα κυ λύ ουν κάθε 
αύ ξη ση του κό στους πα ρα γω γής στους κα τα να λω τές. Αυ τή εί ναι άλ λω-
στε και η ε μπει ρί α α πό τα αυ ξη μέ να έ ξο δα δια φή μι σης, που οι με γά-
λες ε πι χει ρή σεις εν σω μα τώ νουν και με τα βι βά ζουν στους κα τα να λω τές 
μέ σω της τε λι κής τιμής που «ε πι βάλ λουν» στα προ ϊ ό ντα τους. Τρί το, 
η εμπει ρί α έ χει α πο δεί ξει ό τι τέ τοιοι «πε ρι βαλ λο ντι κοί φό ροι» ή άλ λες 
μορφές κα θο ρι σμού «πε ρι βαλ λο ντι κών στά νταρ ντ» έ χουν λει τουρ γή σει 
ως α πλές προ ει δο ποι ή σεις και πα ραι νέ σεις προς τις ε πι χει ρή σεις, τί πο τα 
πα ρα πάνω. Μα ζί με τα «πε ρι βαλ λο ντι κά στά νταρ ντ» πά νε οι α να βο λές 
και οι α θε τή σεις στην ε φαρ μο γή τους, ε νώ κά θε ε πι χεί ρη ση εί ναι πρό θυ-
μη να πα ρα βεί τους κα νο νι σμούς, πλη ρώ νο ντας α κό μα και κά ποιο πρό-
στι μο (τα νο μι κά μέ σα που έχουν στη διά θε σή τους οι ε πι χει ρή σεις και 
κυ ρί ως τα μο νο πώ λια για να α ποτρέ ψουν τέ τοια πρό στι μα εί ναι βέ βαια 
τε ρά στια), αν υ πο λο γί ζει ό τι έ τσι θα α πο φύ γει έ να με γα λύ τε ρο κό στος 
συμ μόρ φω σης προς πε ρι βαλ λο ντι κούς κα νονι σμούς κλπ.

Ε ξί σου πα ρά λο γη εί ναι η προ σφυ γή σε μια «α γο ρά δι καιω μά των 
ρύ παν σης». Από την στιγ μή που το σύ νο λο των εκ πο μπών ρύ πων δεν 
α πει λεί ται, α πλά τα πλουσιό τε ρα κρά τη και ε πι χει ρή σεις α γο ρά ζουν 
τα «δι καιώ μα τα ρύ παν σης» των φτω χό τε ρων. Η ύ παρ ξη μιας τέ τοιας 
α γο ράς δι καιω μά των μό λυν σης α πό το 1976 στις Η ΠΑ δεν έ χει κα νέ-
να ου σια στι κό α πο τέ λε σμα α πό την ά πο ψη της μεί ω σης των εκ πο μπών 
ρύ πων. Σε πα γκό σμια κλί μα κα, το «ι σο ζύ γιο» της ρύ παν σης παρα μέ νει 
α ναλ λοί ω το. 

Προ τεί νε ται ε πί σης η α νά πτυ ξη των «πρά σι νων ε πι χει ρή σε ων». Πρό-
κει ται για ε πι χει ρή σεις που α να πτύ χθη καν α πό τα μέ σα της δε κα ε τί ας 
του 1980 και προσφέ ρουν ε γκα τα στά σεις και υ πη ρε σί ες στον το μέ α του 
ε λέγ χου και του κα θαρι σμού των υ δά των, της α τμο σφαι ρι κής και η χη-
τι κής ρύ παν σης, της ε πε ξερ γασί ας των α πο βλή των, της α να κύ κλω σης. 
Έ χου με ε δώ την προ σπά θεια να δη μιουργη θεί έ νας νέ ος το μέ ας για την 
κα πι τα λι στι κή συσ σώ ρευ ση, σε με γά λο βαθ μό χρη μα το δο τού με νος α πό 
τις δη μό σιες δα πά νες για το πε ρι βάλ λον (αυ τό είναι και το πε ριε χό με νο 
των κρα τι κών πα κέ των ε νί σχυ σης των κα πι τα λι στών με το προ κά λυμ-
μα της «πρά σι νης α νά πτυ ξης» και της δη μιουρ γί ας «πρά σι νων θέ σε ων 
ερ γα σί ας», που προ ω θεί ται πιο έ ντο να ως α ντί δο το για την ο ξύ τα τη οι-
κο νο μι κή κρί ση με τά το κα λο καί ρι του 2007). Ω στό σο, η συ ντρι πτι κή 
πλειο ψη φί α αυ τών των ε πι χει ρήσε ων δεν στρέ φε ται στην αρ χή των πα-
ρα γω γι κών δια δι κα σιών, που εί ναι η πηγή της μό λυν σης, αλ λά στην κα-
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τά λη ξή τους. Εί ναι ε πο μέ νως δο μι κά α νί κα νη να λύ σει το πρό βλη μα, 
α φού και κά θε εκ νέ ου ε πε ξερ γα σί α των α πο βλή των των παρα γω γι κών 
δια δι κα σιών α παι τεί και την κα τα νά λω ση νέ ων πο σών ε νέρ γειας αλ λά 
και πα ρά γει νέ α α πό βλη τα (δες πχ. το πρό βλη μα της λυ μα το λά σπης).

Α πό την ί δια ο πτι κή, η λύ ση της α να κύ κλω σης θα μπο ρού σε να εί ναι 
μέ ρος μιας δο μι κής λύ σης (αν και πα ρα μέ νουν οι πε ριο ρι σμοί ό τι ε πί σης 
η α να κύ κλωση δεν ε πεμ βαί νει στην πη γή της ρύ παν σης, ε νώ η δια δι-
κα σί α της α παι τεί πρόσθε τα πο σά ε νέρ γειας). Ω στό σο, ε δώ πρέ πει να 
α να δει χθεί ό τι α πό την ά πο ψη της μεί ω σης των εκ πο μπών ρύ πων, το βά-
ρος πρέ πει να πέ σει ό χι στην α να κύ κλωση αλ λά στην αύ ξη ση της αν θε-
κτι κό τη τας των προ ϊ ό ντων. Αυ τό εί ναι έ να κρίσι μο ση μεί ο, κα θώς εί ναι 
γνω στό ό τι οι ε πι χει ρή σεις σκό πι μα ε φαρ μό ζουν τε χνι κές που μειώ νουν 
τον χρό νο ζω ής των προ ϊ ό ντων, ώ στε να α πο φεύ γουν τεχνη τά τον κο ρε-
σμό της α γο ράς ή και να προ ω θούν ψευ δε πί γρα φες «και νο το μίες» (που 
συ νή θως έ χουν α να κα λυ φθεί α πό χρό νια, αλ λά πα ρα μέ νουν θαμ μέ νες 
στα ερ γα στή ρια των πο λυε θνι κών, μέ χρι να έρ θει η σει ρά της ε μπο ρι-
κής α ξιο ποί η σής τους, ο πό τε πλα σά ρο νται ως «νέ ες», «ε πα να στα τι κές» 
κλπ.).

Για ό λους αυ τούς τους λό γους, μια σει ρά μέ τρων ό πως τα «πρά σι να 
χρη μα τοδο τι κά κον δύ λια», οι «πρά σι νες τρά πε ζες», οι «πρά σι νοι φό ροι» 
κλπ., που υ ποτί θε ται ό τι θα έ δι ναν χρη μα το δο τι κά κί νη τρα για «κα θα ρές 
ε πεν δύ σεις», εί ναι ου σια στι κά ά χρη στα και δεν μπο ρούν ε πί σης να δώ-
σουν λύ ση στο πρό βλη μα.

Πα ράλ λη λα με τα πα ρα πά νω, προ ω θεί ται η α ντί λη ψη της «α το μι-
κής ευ θύ νης» για την οι κο λο γι κή κρί ση, δια φη μί ζε ται ό τι «κά θε πο λί της 
μπο ρεί και πρέπει να κά νει κά τι για το κλί μα, για να σω θεί ο πλα νή της» 
κλπ., φτά νο ντας σε «πρα κτι κές συμ βου λές» στα ό ρια της γε λοιό τη τας 
για τη ρύθ μι ση των α το μι κών κα θη με ρι νών συ νη θειών. Πρό κει ται για 
έ ναν α κό μα μη χα νι σμό προ πα γάν δας, που συμ ψη φί ζει και συ γκα λύ πτει 
τις ευ θύ νες α νά με σα στις ε πι χει ρή σεις, το κα πι τα λι στι κό σύ στη μα, την 
α στι κή τά ξη και τους υ πη ρέ τες της α πό τη μια (με τον πο λυ τε λή, σπά-
τα λο και ο πωσ δή πο τε κα θό λου «πρά σι νο» τρό πο ζω ής τους) και τους 
ερ γα ζό με νους και τα λα ϊ κά στρώ μα τά α πό την άλ λη, που μέ σα στην αλ-
λο τριω μέ νη κα θη με ρι νό τη τα που τους ε πι βάλ λει το ί διο το σύ στη μα, 
ι διαί τε ρα με την κρί ση, την α νερ γί α, την φτώ χεια κλπ, το λι γό τε ρο που 
μπο ρούν να κά νουν εί ναι να λε πτο λο γούν γύ ρω α πό έ ναν «πρά σι νο» 
τρό πο ζω ής. Χα ρα κτη ρι στι κά παραδείγματα εί ναι πχ.: α) Η υ πο κρι σί α 
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για την α νάγκη χρή σης των μέ σων μα ζι κής με τα φο ράς, την στιγ μή που 
αυ τά ό χι μό νο εί ναι πλή ρως α νε παρ κή για τις α νά γκες των λα ϊ κών στρω-
μά των (για πολ λές με τα κινή σεις μέ σα στα α στι κά κέ ντρα το ΙΧ εί ναι η 
μό νη ρε α λι στι κή λύ ση) αλ λά και που διαρ κώς ι διω τι κο ποιού νται, αυ-
ξά νουν οι τι μές των ει σι τη ρί ων κλπ. Ή ακό μα η δια φή μι ση «οι κο λο γι-
κά ευαί σθη των» αυ το κι νή των, την ί δια στιγ μή που με γά λο μέ ρος των 
αυ το κι νη το βιο μη χα νιών έ χει στρα φεί στην προ ώ θη ση των πο λυ τε λών 
και ε νερ γο βό ρων μο ντέ λων. β) Η «σω τη ρί α των δα σών» μέ σω πρω το-
βου λιών δε ντρο φύ τευ σης ή ομά δων ε θε λο ντών πο λι τών, ε νώ εί ναι σε 
πλή ρη ι σχύ οι νό μοι που εγ γυώ νται την πα ρά δο ση γης και ε κτά σε ων 
στις κα πι τα λι στι κές ε πι χει ρή σεις για την ανά πτυ ξη ε μπο ρι κών κέ ντρων, 
του ρι στι κών ε γκα τα στά σε ων, οι κο πε δι κών και οι κι στι κών χρή σε ων κλπ. 
Πρέ πει ε πί σης να το νι στεί ό τι μέ σω της «α το μι κής ευ θύ νης» ε πι χει ρεί-
ται η ε νο χο ποί η ση των ερ γα ζο μέ νων και των λα ϊ κών στρω μά των για το 
βιο τι κό ε πί πε δο που έ χουν κατα κτή σει και α πο λαμ βά νουν (ό,τι βέ βαια 
έ χει α πο μεί νει απ’ αυ τό, με τά α πό τα α πα νω τά κύ μα τα των νε ο φι λε λεύ-
θε ρων ε πι θέ σε ων), πράγ μα που συν δυά ζε ται με την ε πί θε ση της α στι κής 
τά ξης για μια ρι ζι κή α φαί ρε ση κα τα κτή σε ων και μεί ω ση του βιο τι κού 
ε πι πέ δου των ερ γα ζο μέ νων λό γω της οι κο νο μι κής κρί σης.

Ι διαί τε ρα τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες, με το πέ ρα σμα της πα γκό σμιας 
οι κο νομί ας στο μα κρύ κύ μα κάμ ψης και την ε ξα πό λυ ση των νε ο φι λε-
λεύ θε ρων ε πι θέσε ων, της Νέ ας Τά ξης Πραγ μά των κλπ. 

(η οι κο λο γι κή κα τα στρο φή που προ κα λούν οι ι μπε ρια λι στι κές ε πεμ-
βά σεις και πό λε μοι εί ναι βα ρύ τα τη, πχ. η χρή ση βλη μά των α πε μπλου-
τι σμέ νου ου ρα νί ου κα τά τους βομ βαρ δι σμούς του ΝΑ ΤΟ σε Σερ βί α και 
Κό σο βο), η οι κο λο γι κή κρίση έ χει πα ρο ξυν θεί και η α πο τυ χί α του κα-
πι τα λι στι κού συ στή μα τος να δώ σει λύ ση φαί νε ται α κό μα πιο κα θα ρά. 
Αυ τή η α πο τυ χί α α πο τυ πώ νε ται και στην πο ρεί α των δια φό ρων διε θνών 
δια σκέ ψε ων για το κλί μα. Η μο να δι κή μέ χρι σήμε ρα διε θνής πε ριο ρι στι-
κή συν θή κη, το Πρω τό κολ λο του Κιό το (1997), ό χι μό νο είναι ο λο κλη-
ρω τι κά α νε παρ κής, αλ λά και κα θιέ ρω σε την πα γκό σμια α γο ρά ρύ πων. 
Άλ λω στε η μη ε πι κύ ρω σή της α πό τις Η ΠΑ, τον με γα λύ τε ρο πα γκό σμιο 
ρυ πα ντή, κά νει μη ρε α λι στι κό κά θε στό χο για μεί ω ση των εκ πο μπών 
ρύ πων μέ σω του Πρω το κόλ λου. Μό λις πρό σφα τα, η σύ νο δος για την 
κλι μα τι κή αλ λα γή στην Κο πεγχά γη, που εί χε χα ρα κτη ρι στεί ως η ση μα-
ντι κό τε ρη κλι μα τι κή διά σκε ψη στην ι στο ρί α, κα τέ λη ξε σε μια πα τα γώ δη 
α πο τυ χί α. Στο τέ λος της δεν υ πήρ χε κα μία πο σο τι κο ποί η ση των στό χων 
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για τη μεί ω ση των εκ πο μπών, κα νέ να έ τος α ναφο ράς για τη μέ τρη σή 
τους, κα μί α προ θε σμί α, κα μί α η με ρο μη νί α, κα μί α δέ σμευ ση α πό κα νέ-
ναν.

Στην πραγ μα τι κό τη τα, οι κα πι τα λι στι κές πο λι τι κές που α να πτύσ σο-
νται για την πε ρί ο δο 2012-2050 εί ναι α κό μα πιο φι λε λεύ θε ρες α πό του 
Κιό το και με βά ση αυτές θα πρέ πει να α να μέ νε ται μια ά νο δος στη μέ-
ση θερ μο κρα σί α της ε πι φά νειας της γης α νά με σα σε 2,8 και 4 βαθ μούς 
Κελ σί ου, δη λα δή στη ζώ νη των σα φώς ε πικίν δυ νων προ βλέ ψε ων.

Η πάλη ενάντια στην οικολογική κρίση και τα 
καθήκοντά μας

Η οι κο λο γι κή κρί ση και οι ε πι πτώ σεις της έ χουν γί νει έ να ση μα ντι-
κό πε δί ο της τα ξι κής πά λης. Ό χι μό νο α ντι κει με νι κά, με την έν νοια ό τι 
η οι κο λο γι κή κρί ση, ως κομ μά τι της κρί σης του κα πι τα λι σμού, α πει λεί 
το προ λε τα ριά το, τους λα ούς, το μέλ λον της αν θρω πό τη τας. Αλ λά και 
υ πο κει με νι κά, κα θώς η διόγκω ση του προ βλή μα τος έ χει δη μιουρ γή σει 
κι νή μα τα και μπο ρεί να δώ σει έ δαφος στην α νά πτυ ξη α γώ νων, α κό μα 
και σε διε θνή κλί μα κα. Ό πως πχ. οι ε πι τυ χημέ νες κι νη το ποι ή σεις στην 
πρό σφα τη σύ νο δο της Κο πεγ χά γης, που α πο τε λούν έ να ση μα ντι κό ση-
μεί ο α να φο ράς (ό χι το μό νο).

Για τους ε πα να στά τες μαρ ξι στές, η πά λη ε νά ντια στην κλι μα τι κή αλ-
λα γή πρέπει να ε ντάσ σε ται μέ σα στη συ νο λι κή τους πο λι τι κή και πρα-
κτι κή για την οργά νω ση, πο λι τι κο ποί η ση και ρι ζο σπα στι κο ποί η ση των 
ερ γα ζο μέ νων, των φτω χών λα ϊ κών στρω μά των και της νε ο λαί ας. Πρέ-
πει να πα λέ ψου με για την οι κοδό μη ση ε νός κι νή μα τος ε νά ντια στην οι-
κο λο γι κή κρί ση «α πό τα κά τω», α νε ξάρτη του α πό την κη δε μο νί α των 
ψευ δε πί γρα φων ΜΚΟ, των α στι κών κυ βερ νή σε ων, των διε θνών κα πι τα-
λι στι κών/ι μπε ρια λι στι κών ορ γα νι σμών και των πα ρα κλα διών τους, προ-
σω πι κο τή των ή ορ γα νώ σε ων. Το κρί σι μο ζή τη μα εί ναι η πά λη ενά ντια 
στην κλι μα τι κή αλ λα γή να «κα τέ βει» σ’ αυ τούς που πρω τί στως α φορά, 
στους ερ γα ζό με νους, τα φτω χά λα ϊ κά στρώ μα τα, τη νε ο λαί α, να κα τα νο-
η θεί και να δια τυ πω θούν αι τή μα τα, να ορ γα νω θούν κι νη το ποι ή σεις κλπ.

Αυ τό μπο ρεί να ση μαί νει α κό μα και έ να εί δος «λα ϊ κής αυ το ορ γά-
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νω σης σε περί πτω ση κλι μα τι κών κα τα στρο φών», με την οι κο δό μη ση 
ε πι τρο πών δρά σης για την α να κού φι ση των πλη γέ ντων μέ χρι τη συ γκέ-
ντρω ση χρη μά των, έ ξω α πό τα κα νά λια της ε πί ση μης α στι κής φι λαν-
θρω πί ας (που άλ λω στε τα λυ μαί νο νται πολ λοί και υ ψη λά ι στά με νοι ε πι-
τή δειοι).

Η πο λι τι κή των ε πα να στα τών μαρ ξι στών για την οι κο δό μη ση ε νός 
τέ τοιου κινή μα τος που θα πα λεύ ει ε νά ντια στην οι κο λο γι κή κρί ση πρέ
πει βα σί ζε ται στα ε ξής:

Α. Κρι τι κή και α πο δό μη ση της α στι κής προ πα γάν δας για την οι κο-
λο γι κή κρί ση, των «λύ σε ων» που προ τεί νο νται στα πλαί σια του κα πι τα-
λι στι κού συ στή μα τος, της ι δε ο λο γί ας της «α το μι κής ευ θύ νης κά θε πο λί-
τη». Α νά δει ξη της υ πο κρι σί ας και των ευ θυ νών των α στι κών κυ βερ νή-
σε ων, ι διαί τε ρα των ι μπε ρια λι στι κών χω ρών, κα θώς και του ε πεί γο ντος 
χα ρα κτήρα του προ βλή μα τος.

Β. Α νά δει ξη της σύν δε σης της οι κο λο γι κής κρί σης με την δο μι κή κρί-
ση του κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος και ι διαί τε ρα με τις πο λι τι κές του 
νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και της «πα γκο σμιο ποί η σης», των ι μπερια λι στι-
κών ε πεμ βά σε ων και πο λέ μων. Πο λι τι κή α ντι με τώ πι ση των εκ βια σμών 
της μπουρ ζουα ζί ας του τύ που «προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος ή θέ σεις 
ερ γα σί ας;».

Γ. Προ ώ θη ση ά με σων «αι τη μά των σω τη ρί ας», που είναι α πό λυ τα 
α να γκαί α για να α πο φευ χθούν του λά χι στον οι πιο ση μα ντι κές επι πτώ-
σεις της κλι μα τι κής αλ λα γής: πχ. υ ιο θέ τη ση δε σμευ τι κών στό χων και 
πολι τι κών για τη μεί ω ση των εκ πο μπών ρύ πων, ε νί σχυ ση των δη μό σιων 
μέ σων μαζι κής με τα φο ράς ε νά ντια σε κά θε ι διω τι κο ποί η ση και υ πο βάθ-
μι σή τους, κατάρ γη ση της α γο ράς ρύ πων, κα τάρ γη ση κά θε ε μπο ρευ μα-
τι κής δρα στη ριό τη τας στους το μείς της δια χεί ρι σης νε ρού, δη μό σιο σύ-
στη μα ε νέρ γειας και μεταφορών κλπ.

Δ. Προ ώ θη ση μιας με τα βα τι κής λο γι κής, συν δέ ο ντας την α πά ντη ση 
στην οι κο λο γι κή κρί ση με α ντι κα πι τα λι στι κά μέ τρα που ε πιβάλ λο νται 
α πό μα ζι κές κι νη το ποι ή σεις. Πχ. κρα τι κο ποί η ση χω ρίς α πο ζη μί ωση των 
ε πι χει ρή σε ων που ρυ παί νουν πά νω α πό κά ποιο ό ριο ή πα ρα βιά ζουν α κ-
όμα και τις υ πάρ χου σες α νε παρ κείς πε ρι βαλ λο ντι κές ρυθ μί σεις, ερ γα-
τι κός έ λεγ χος στην πα ρα γω γή για την ε φαρ μο γή των πιο κα τάλ λη λων 
με θό δων που περιο ρί ζουν την ρύ παν ση.
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Ε. Α νά δει ξη της διε θνούς διά στα σης της οι κο λο γικής κρί σης, ό χι μό-
νο α πό την πλευ ρά των ε πι πτώ σε ων, αλ λά και α πό την ά πο ψη της συ-
ντρι πτι κής ευ θύ νης των ι μπε ρια λι στι κών οι κο νο μιών και κρα τών για την 
οι κο λο γι κή κρί ση. Ι διαί τε ρα πρέ πει να αυ ξη θεί η με τα φο ρά πό ρων προς 
τις χώ ρες του Τρί του Κό σμου (α πό χρη μα το δο τή σεις μέ χρι «κα θα ρές 
τε χνολο γί ες») για την α ντι με τώ πι ση των τε ρά στιων οι κο λο γι κών κα τα-
στρο φών που πλήτ τουν τους πλη θυ σμούς τους, πράγ μα που ση μαί νει 
ρή ξη με τη λο γι κή και τους μη χα νι σμούς της ι μπε ρια λι στι κής κυ ριαρ-
χί ας.  

ΣΤ. Οι κο δό μη ση του κι νή μα τος σε διε θνή κλί μα κα, που να ε νώ νει 
την πά λη των ερ γα ζο μέ νων και των φτω χών λα ϊ κών στρω μά των στις 
ι μπε ρια λι στι κές χώ ρες, στις ε ξαρ τη μέ νες και τις χώ ρες του Τρί του Κό-
σμου. Αυ τό εί ναι α πα ραί τη το για την πο λι τι κή α νε ξαρ τη σί α του κι νή-
μα τος α πό τις ε θνι κές μπουρ ζουα ζί ες, ώ στε αυ τές να μην μπο ρούν να 
πα ρου σιά σουν «τις άλ λες χώ ρες», δηλ. τις α ντα γω νί στριές τους α στι κές 
τά ξεις ως υ πεύ θυ νες, για να α πο προ σα να το λί σουν τους ερ γα ζό με νους 
και τα λα ϊ κά στρώ μα τα. Το πρό βλη μα της κλι μα τι κής αλ λα γής εί ναι κα-
τε ξο χήν διε θνές και έ να ση μα ντι κό πε δί ο για την α νά πτυ ξη μιας διε θνι-
στι κής συ νεί δη σης στους ερ γα ζό μενους και τη νε ο λαί α.

Ορισμένα σημαντικά πολιτικά και ιδεολογικά θέματα

Α. Η προ σέγ γι ση της οι κο λο γι κής κρί σης πρέ πει να γί νει α πο φεύ γο-
ντας δύ ο α ντί θε τα, αλ λά ε ξί σου ε πι κίν δυ να λά θη.

Πρώ το, να θε ω ρη θεί το πρό βλη μα ως μια «λε πτο μέ ρεια», μια «πο-
λυ τέ λεια» ή α κό μα χει ρό τε ρα ως μια «α στι κή ή μι κρο α στι κή προπα γάν-
δα». Αυ τή η πί ε ση εί ναι ση μα ντι κή και θα με γα λώ νει α κό μα πε ρισ σό-
τερο στον βαθ μό που η πα γκό σμια οι κο νο μι κή κρί ση και οι ε πι θέ σεις της 
α στικής τά ξης φέρ νουν κα θη με ρι νά ό χι μό νο τους ερ γα ζό με νους αλ λά 
και τις ορ γανώ σεις του ερ γα τι κού κι νή μα τος (κοι νω νι κές και πο λι τι κές) 
α ντι μέ τω πες με α γω νιώ δη προ βλή μα τα, συ χνά και ά με σης ε πι βί ω σης.

Δεύ τε ρο, να υ ιο θε τη θούν «πλα τιές» και σε τε λευταί α α νά λυ ση α τα-
ξι κές πο λι τι κές λύ σεις και πρα κτι κές. Με άλ λα λό για, να θεω ρη θεί ό τι 
η οι κου με νι κό τη τα και η κα θο λι κό τη τα του προ βλή μα τος αρ κούν ώ στε 
μέ σα σ’ έ να κί νη μα ε νά ντια στην κλι μα τι κή αλ λα γή να εί μα στε α πλά 
«ό λοι μα ζί» ή να α να λω θεί το κί νη μα σε «ε ποι κο δο μη τι κές προ τά σεις» 
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προς τις κυ βερ νή σεις και τους διε θνείς ορ γα νι σμούς. Η ε μπει ρί α του 
α ντι πα γκοσμιο ποι η τι κού κι νή μα τος μας υ πεν θυ μί ζει ό τι μια σει ρά α πό 
ρε φορ μι στι κές ή θο λά «ρι ζο σπα στι κές» ή «α ντι κα πι τα λι στι κές» δυ νά-
μεις, α πό ΜΚΟ και άλλες «κοι νω νι κές ορ γα νώ σεις», εί ναι πά ντα έ τοι μες 
να συν διαλ λα γούν με το σύ στη μα και τους εκ προ σώ πους του, να α πο-
κρύ ψουν τη ρί ζα του προ βλή μα τος, να βά λουν ε μπό δια στη ρι ζο σπα στι-
κο ποί η ση του α γώ να, με πρό σχη μα τους «ρεα λι στι κούς στό χους» κλπ. 
Σε τε λευ ταί α α νά λυ ση να υ πο νο μεύ σουν το κί νημα, υ πο τάσ σο ντάς το 
στις ε κλο γι κές ή άλ λες ρε φορ μι στι κές συμ μα χί ες και επι διώ ξεις.

Αυ τό δεν ση μαί νει ό τι πρέ πει να έ χου με μια υ πε ρα ρι στε ρή πο λι τι κή, 
α νά λογη μ’ αυ τή που πολ λές ορ γα νώ σεις της Ά κρας Α ρι στε ράς εί χαν 
α πέ να ντι στο α ντι πα γκο σμιο ποι η τι κό κί νη μα. Αλ λά ό τι πρέ πει πο λύ πιο 
ε πί μο να να φρο ντί ζου με για την οι κο δό μη ση μιας α ντι κα πι τα λι στι κής 
τά σης του κι νή μα τος για την οι κο λο γι κή κρί ση - δια φο ρε τι κά και οι με-
γα λύ τε ρες δυ να τό τη τες μπο ρούν να χα θούν ή και να πι σω γυ ρί σουν.

Β. Η οι κο λο γι κή κρί ση έ χει α ναμ φί βο λα πολ λές «καθο λι κές» και «οι-
κου με νι κές» πλευ ρές. Ω στό σο, δεν πρέ πει να υ πάρ χει κα μί α αυ τα πά τη 
ό τι το πρό βλη μα στο σύ νο λο του μπο ρεί να λυ θεί χω ρίς να κο πεί ο «γόρ-
διος δε σμός» της α στι κής ε ξου σί ας. Η ε φαρ μο γή των πιο συ νε πών και 
α ποτε λε σμα τι κών λύ σε ων α πό την ά πο ψη της ρι ζι κής α ντι με τώ πι σης της 
οι κο λογι κής κρί σης, ι διαί τε ρα το συ στη μα τι κό πέ ρα σμα στις α να νε ώ σι-
μες μορ φές ε νέρ γειας, α παι τεί έ να βα θύ με τα σχη μα τι σμό, μια ο λό κλη ρη 
με τα μόρ φω ση του πα ρα γω γι κού μη χα νι σμού ό πως αυ τός έ χει δια μορ-
φω θεί ι στο ρι κά α πό το καπι τα λι στι κό σύ στη μα και τη συσ σώ ρευ ση του 
κε φα λαί ου διε θνώς. Με τη σει ρά του ό μως, έ νας τέ τοιος με τα σχη μα τι-
σμός εί ναι α δύ να τος ό σο δια τη ρού νται οι κα πι τα λι στι κές σχέ σεις εκ-
με τάλ λευ σης, η ε ξου σί α της α στι κής τά ξης πάνω στο προ λε τα ριά το, η 
ι μπε ρια λι στι κή κυ ριαρ χί α. Η ί δια η ι στο ρί α του καπι τα λι στι κού τρό που 
πα ρα γω γής δεί χνει ό τι η ο ρι στι κή ε δραί ω σή του και πολύ πε ρισ σό τε ρο 
η με τέ πει τα θριαμ βευ τι κή α νά πτυ ξή του έ γι νε ε φι κτή μό νο με τά α πό 
α πο φα σι στι κές πο λι τι κές νί κες της α στι κής τά ξης, που την κα τέ στη σαν 
κυ ρί αρ χη κοι νω νι κή δύ να μη. Σε πλή ρη α ντι στοι χί α, μπο ρού με να πού-
με ό τι η ρι ζι κή α ντι με τώ πι ση της οι κο λο γι κής κρί σης θα α παι τή σει μια 
ση μαντι κή (του λά χι στον) με τα βα τι κή πε ρί ο δο, ό που ο ρυθ μός με τα μόρ-
φω σης του παρα γω γι κού μη χα νι σμού -πα ρά τις ε πι μέ ρους προ ό δους σε 
κά θε χώ ρα- θα ε ξαρ τά ται κα τά κύ ριο λό γο α πό την διε θνή πρό ο δο της 
σο σια λι στι κής ε πα νά στα σης, του λά χι στον στις πιο α πο φα σι στι κές χώ-
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ρες. Με πιο α πλά λό για: θα ή ταν ε ξαι ρε τι κά α φε λές ή ο πορ του νι στι κό να 
φα ντά ζε ται κα νείς πχ. την α πο φα σι στική ε ξά πλω ση σε μια σει ρά μι κρό-
τε ρων χω ρών, α κό μα και με τά α πό ε πι τυ χη μένες σο σια λι στι κές ε πα να-
στά σεις σ’ αυ τές, μιας «οι κο λο γι κής τε χνο λο γί ας και πα ρα γω γής» ε νώ οι 
μπουρ ζουα ζί ες στις Η ΠΑ, τη Γερ μα νί α αλ λά και την Κί να (για να α να-
φέ ρου με μό νο με ρι κές α πό τις πιο με γά λες και ρυ παί νου σες οι κο νο μί ες) 
πα ρα μέ νουν στην ε ξου σί α.

Κά θε προ σπά θεια να πα ρα καμ φθεί το ζή τη μα της τα ξι κής ε ξου σί ας, 
της α νά γκης της δι κτα το ρί ας του προ λε τα ριά του και της διε θνής ε πέ-
κτα σης νι κη φόρων σο σια λι στι κών ε πα να στά σε ων, στο ό νο μα της α με-
σό τη τας του προ βλή μα τος θα ο δη γεί α να πό φευ κτα σε ποι κί λους ρε φορ-
μι σμούς.

Αυ τό δεν ση μαί νει βέ βαια άρ νη ση της πά λης για την α πό σπα ση ά με-
σων κα τα κτή σε ων α πό τις κυ βερ νή σεις και τους κα πι τα λι στές, αλ λά 
α πλά ό τι κα τα νο ούμε τον α να γκα στι κά πε ριο ρι σμέ νο και α στα θή χα ρα-
κτή ρα που μπο ρεί να έ χουν. Αυ τό εί ναι α κό μα πιο α να γκαί ο στην ε πο χή 
της δο μι κής κρί σης και της ι στορι κής πα ρακ μής του κα πι τα λι σμού, ό που 
οι α ντι κει με νι κές συν θή κες για το σο σια λι σμό ό χι μό νο εί ναι υ πε ρώ-
ρι μες αλ λά και έ χουν αρ χί σει να σα πί ζουν (ι στο ρι κή κα θυ στέ ρη ση της 
σο σια λι στι κής ε πα νά στα σης), πράγ μα που ση μαίνει ό τι η «κα τα στρο φι-
κή δυ να μι κή» του συ στή μα τος εί ναι πο λύ πιο σο βα ρή απ’ ό,τι συ νή θως 
κα τη γο ρού νται πως την πα ρου σιά ζουν οι ε πα να στά τες μαρ ξιστές. Πράγ-
μα τι, η οι κο λο γι κή κρί ση δεί χνει ό τι τα ό ρια της πε ρί φη μης «προσαρ μο-
γής» του κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος στε νεύ ουν διαρ κώς (σε ι στο ρική 
κλί μα κα), α πει λώ ντας το μέλ λον του αν θρώ πι νου πο λι τι σμού και της 
ί διας της ε πι βί ω σης της αν θρω πό τη τας.

Γ. Δεν υ πάρ χει αμ φι βο λί α ό τι ει δι κά το με τα πο λεμι κό μα κρύ κύ μα 
α νά πτυ ξης της πα γκό σμιας κα πι τα λι στι κής οι κο νο μί ας στηρί χτη κε σ’ 
έ να συ γκε κρι μέ νο κα τα να λω τι κό μο ντέ λο, του λά χι στον στις ιμπε ρια λι-
στι κές χώ ρες (αλ λά και σε αρ κε τές ε ξαρ τη μέ νες): «υ περ κα τα νά λω ση», 
«κοι νω νί α της α φθο νί ας» κλπ. Αυ τό το σύ στη μα εί ναι ε ξαι ρε τι κά ε πι-
βλα βές ό χι μό νο για το πε ρι βάλ λον, α φού ση μαί νει την πα ρα γω γή και 
κα τα νά λω ση πολ λών ά χρη στων ή και ε πι βλα βών προ ϊ ό ντων, αυ ξη μέ-
νες δα πά νες για δια φή μιση κλπ. αλ λά και αυ ξα νό με νη αλ λο τρί ω ση του 
προ λε τα ριά του τό σο ως πα ρα γωγού ό σο και ως κα τα να λω τή. Αυ τό το 
μο ντέ λο θα δε χτεί έ να α πο φα σι στι κό πλήγμα με το πέ ρα σμα σε μια δη-
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μο κρα τι κά σχε δια σμέ νη σο σια λι στι κή αυ το δια χεί ρι ση, ό που θα ε πι κρα-
τή σει μια άλ λη κλί μα κα κοι νω νι κών α ξιών πα ράλ λη λα με μια λει τουρ-
γί α της οι κο νο μί ας που θα υ πη ρε τεί τις αν θρώ πι νες α νά γκες.

Ω στό σο, πρέ πει να εί μα στε προ σε κτι κοί γύ ρω α πό τα ζη τή μα τα της 
«υ περ κα τανά λω σης» και του τρό που που τα προ βάλ λει η α στι κή τά ξη ή 
και πλευ ρές του εργα τι κού κι νή μα τος. Κα ταρ χάς, δεν πρέ πει κά τω α πό 
την γε νι κή έν νοια της «υ περ κα τα νά λω σης» να α πο κρύ πτε ται το γε γο νός 
ό τι η κα τα νά λω ση (α ντι στοιχώ ντας στις εκ με ταλ λευ τι κές-τα ξι κές σχέ-
σεις πα ρα γω γής) εί ναι ά νι σα μοιρα σμέ νη α νά με σα στο προ λε τα ριά το 
και την α στι κή τά ξη, σε ό φε λος φυ σι κά της πρώ της, που μά λι στα εί ναι 
η α πο κλει στι κή κα τα να λώ τρια των ει δών πο λυτε λεί ας. Πρέ πει α ντί θε τα 
να το νί σου με ό τι μια σει ρά α πό βα σι κές α νά γκες των ερ γα ζο μέ νων και 
των λα ϊ κών στρω μά των εί τε δεν ι κα νο ποιού νται κά τω από την κα πι τα-
λι στι κή οι κο νο μί α εί τε α κό μα ε πι χει ρεί ται να πέ σει το βιο τικό ε πί πε δο 
(δηλ. ό λο και πε ρισ σό τε ρες τέ τοιες α νά γκες να μην ι κα νο ποιούνται), για 
να ε πι τευ χθεί μια ρι ζι κή μεί ω ση της α ξί ας της ερ γα τι κής δύ να μης, μια 
α πο φα σι στι κή ά νο δος του πο σο στού της υ πε ρα ξί ας και του κέρ δους, ως 
ανα γκαί ας (ό χι και ι κα νής) προ ϋ πό θε σης για να βγει το κα πι τα λι στι κό 
σύ στημα α πό την κρί ση.

Α πό την ί δια σκο πιά, πρέ πει να εί μα στε (του λά χι στον) προ σε κτι κοί 
α πέ να ντι στο συ μπέ ρα σμα ό τι η α ντι με τώ πι ση της οι κο λο γι κής κρί σης 
ο πωσ δή πο τε απαι τεί ό χι μό νο μια μεί ω ση της κα τα νά λω σης αλ λά και 
μια μεί ω ση της συ νολι κής υ λι κής πα ρα γω γής. Εί ναι του λά χι στον ε πι-
σφα λές να κά νει κα νείς τέ τοιες προ βλέ ψεις, που μπο ρούν να ο δη γή σουν 
και στο πα ρά δο ξο ή ρε βι ζιο νι στικό συ μπέ ρα σμα ό τι δεν τί θε ται πλέ ον 
θέ μα μιας νέ ας α νά πτυ ξης των πα ρα γωγι κών δυ νά με ων με τά τη νί κη της 
σο σια λι στι κής ε πα νά στα σης (έ να θε με λιώ δες συ μπέ ρα σμα του ι στο ρι-
κού υ λι σμού και του ε πα να στα τι κού μαρ ξι σμού) τουλά χι στον στις πιο 
ση μα ντι κές α νε πτυγ μέ νες κα πι τα λι στι κές χώ ρες. 

Φυ σι κά, αυ τό δεν ση μαί νει μια α νά πτυ ξη των πα ρα γω γι κών δυ νά με-
ων στα κα πιτα λι στι κά πρό τυ πα, η ο ποί α ό ντως θα ή ταν ο λο κλη ρω τι κά 
κα τα στρο φι κή για το πε ρι βάλ λον, αλ λά μια α νά πτυ ξη που θα βα σί ζε ται 
σε μια άλ λη κλί μα κα των κοι νω νι κών α ξιών (προ στα σί α του πε ρι βάλ-
λο ντος, μεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας, ε πέ κτα ση της μη ε μπο ρευ μα τι-
κής σφαί ρας του λά χι στον στα πιο βα σι κά κοινω νι κά α γα θά και α νά γκες, 
ε λεύ θε ρος χρό νος, μόρ φω ση, κοι νω νι κές σχέ σεις κλπ.). Στη δια δι κα σί α 
οι κο δό μη σης μιας τέ τοιες σο σια λι στι κής οι κο νο μί ας, έ χου με ως ε πα να-
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στά τες μαρ ξι στές την α κλό νη τη πε ποί θη ση ό τι οι ί διοι οι άν θρω ποι θα 
κα τα φέ ρουν να ε ξορ θο λο γί σουν τις α νά γκες τους, να ορ γα νώ σουν την 
ι κα νο ποί η ση τους λαμ βά νο ντας υ πό ψη την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο-
ντος. Αυτό ση μαί νει βέ βαια α πόρ ρι ψη πά ρα πολ λών πλευ ρών της ση-
με ρι νής κα πι τα λιστι κής πα ρα γω γι κής και α να πα ρα γω γι κής δια δι κα σί ας, 
των . Εί ναι ό μως τουλά χι στον ε πι σφα λές να κρί νει κα νείς ό τι μια τέ τοια 
σο σια λι στι κή οι κο νομί α, δη μο κρα τι κά σχε δια σμέ νη και αυ το δια χει ρι ζό-
με νη, θα έ χει τε λι κά υ λική πα ρα γω γή μειω μέ νη σε σχέ ση με τα ση με ρι-
νά ε πί πε δα.

Μά λι στα, σε μια πρώ τη πε ρί ο δο, η υ πε ρά σπι ση νι κη φό ρων σο σια-
λι στι κών ε πανα στά σε ων α πό τον ι μπε ρια λι σμό και την α ντε πα νά στα ση 
εί ναι σχε δόν βέ βαιο ό τι θα ση μά νει την γρή γο ρη χρη σι μο ποί η ση πολ-
λών α πό τις κα πι τα λι στι κές πα ρα γω γι κές τε χνι κές (πχ. για τη δη μιουρ γί α 
στρα τών και ο πλι κών συ στημά των). Να αρ νη θού με μια τέ τοια α νά γκη 
ε πει δή εί ναι «πα ρα γω γι κί στι κη» ή και οι κο λο γι κά ε πι βλα βής, θα ή ταν 
ο λο φά νε ρα α να θε ώ ρη ση του ε πα να στα τι κού μαρ ξι σμού.

Δ. Για ό λους τους πα ρα πά νω λό γους, πρέ πει ε πί σης να α πορ ρί ψου με 
τον ό ρο του «οι κο σο σια λι σμού», με τον ο ποί ο (υ πο τί θε ται ότι) ε πι χει-
ρεί ται να δο θεί έ να νέ ο(;) πε ριε χό με νο στην έν νοια του σο σια λι σμού.

Το ερ γα τι κό κί νη μα σαν σύ νο λο για πολ λές δε κα ε τί ες δεν α πα σχο λή-
θη κε με την οι κο λο γι κή κρί ση στον βαθ μό που ή ταν α πα ραί τη το. Ω στό-
σο, δεν υ πάρ χει σ’ αυ τό τί πο τα α ξιο πε ρί ερ γο ού τε χρειά ζε ται ι διαί τε ρα 
οι ε πα να στά τες μαρ ξι στές να δια κα τέ χο νται α πό κά ποια «ε νο χή» γι’ αυ-
τό. Κα ταρ χάς, η ί δια η οι κο λο γι κή κρί ση δεν εί χε ω ρι μά σει στο ση με-
ρι νό βαθ μό. Δεύ τε ρο, οι πα ραδο σια κές  η γε σί ες του ερ γα τι κού κι νή μα-
τος (σο σιαλ δη μο κρα τί α, στα λι νι σμός), με τη διαρ κή προ σαρ μο γή τους 
στο κα πι τα λι στι κό σύ στη μα ή ταν ε πό με νο να υ πο τι μούν κά θε πά λη για 
δο μι κές με ταρ ρυθ μί σεις που χτυ πά νε στην καρ διά του κα πι τα λι στι κού 
συ στή μα τος, ό πως α παι τεί κα τε ξο χήν η πά λη ε νά ντια στην οι κο λο γι κή 
κρί ση. Για τον ί διο λό γο, υ ιο θέ τη σαν την «πα ρα γω γι κί στικη» λο γι κή της 
κα πι τα λι στι κής α νά πτυ ξης, στο ό νο μα της «ε θνι κής α νά πτυ ξης» κλπ. 
Στην κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση έ βλε παν στο οι κο λο γι κό κί νη μα (ό πως και 
σε άλ λα κοι νω νι κά κι νή μα τα) την ευ και ρί α για να α πο προ σα να το λί σουν 
την εργα τι κή τά ξη α πό τον κε ντρι κό στό χο της α ντι κα πι τα λι στι κής πά-
λης, της α νατρο πής του κα πι τα λι σμού.

Η οι κο λο γι κή κρί ση, πα ρό λο τον ε πεί γο ντα χα ρα κτή ρα της, δεν παύ ει 
να εί ναι μια α πό τις πλευ ρές της κρί σης και ι στο ρι κής πα ρακ μής του κα-
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πι τα λι στικού τρό που πα ρα γω γής. Α κό μα κι αν εί ναι η πιο α πο φα σι στι κή 
(;), η ε πί λυ σή της έχει ως α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση την α να τρο πή της 
ε ξου σί ας της α στι κής τά ξης και την οι κο δό μη ση μιας διε θνούς α τα ξι-
κής κοι νω νί ας. Αυ τή πα ρα μέ νει η κρί σι μη, η α πο φα σι στι κή πλευ ρά του 
ζη τή μα τος. Αυ τό το πε ριε χό με νο της πάλης για τον σο σια λι σμό εί ναι 
ι στο ρι κά κα το χυ ρω μέ νο τό σο α πό τους κλασ σικούς του μαρ ξι σμού ό σο 
και α πό τις ε πα να στά σεις του 21ου αιώ να - και το ρεύ μα της 4ης Διε θνούς 
το υ πε ρα σπί στη κε ε νά ντια στα ε γκλή μα τα και τις πα ρα χα ρά ξεις της σο-
σιαλδη μο κρα τί ας και του στα λι νι σμού. Με την ί δια λο γι κή, θα έ πρε πε 
ί σως κα νείς να μι λά ει για έ ναν «οι κο- μαρ ξι σμό», έ να «οι κο-με τα βα τι κό 
πρό γραμ μα» κλπ., πράγ μα που θα λοι δο ρού σε την ε πα να στα τι κή μαρ ξι-
στι κή πα ρά δο ση. Ο ε πανα στα τι κός μαρ ξι σμός (ό χι βέ βαια οι ρε φορ μι-
στι κές κα ρι κα τού ρες του) εί ναι έ να ζω ντα νό σύ στη μα, που μπο ρεί κάλ-
λι στα να εν σω μα τώ σει την α ντι με τώ πιση των προ βλη μά των που θέ τει η 
οι κο λο γι κή κρί ση (αυ τό βέ βαια ση μαί νει μια με γά λη θε ω ρη τι κή, ι δε ο-
λο γι κή και πο λι τι κή ε πε ξερ γα σί α). Δεν έ χει σε τίπο τα να «α να νε ω θεί», 
α πό τους νε ο λο γι σμούς του «οι κο σο σια λι σμού» (που συνο δεύ ε ται α πό 
την α νά γκη «ει σα γω γής του σο σια λι σμού στην οι κο λο γί α», «πολι τι στι-
κής ε πα νά στα ση στην σκέ ψη των ε πα να στα τών μαρ ξι στών» κλπ.), πα ρά 
μό νο ί σως να θο λώ σει σε ρε φορ μι στι κή κα τεύ θυν ση.

Η 17η Συνδιάσκεψη της Ο.Κ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε το 
διήμερο 13-14 Φεβρουαρίου του 2010 στην Άθήνα.
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