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Κάτω το «Πρόγραµµα Σταθερότητας» της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ!
Για την Σφυρηλάτηση Ενός Πολυεθνικού, Επαναστατικού
Εργατικού Κόµµατος!
Αθήνα, 28 Απριλίου: οι προσπάθειες από την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να µεταθέσει το βάρος
του τεράστιου χρέους της αστικής τάξης πάνω
στις πλάτες των εργαζοµένων έχει οδηγήσει σε
µία λυσσασµένη αντίσταση από δεκάδες χιλιάδες εργάτες και συνταξιούχους. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτη γενικές απεργίες σε όλη
την Ελλάδα και δυο µέρες απεργίας τον Απρίλη
παρέλυσαν επαναλαµβανόµενα την χώρα κλείνοντας τις µεταφορές, τα σχολεία, τις τράπεζες
και κυβερνητικά κτίρια. Η αντίδραση των εργατών στο βάρβαρο «πρόγραµµα σταθερότητας» του ΠΑΣΟΚ – που τέθηκε ως προϋπόθεση
για το όποιο πακέτο βοήθειας από την ΕΕ και
το ∆ΝΤ – ήταν: «∆εν θα πληρώσουµε!» Τον
Μάρτη, εξαγριωµένοι εργάτες κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια, συµπεριλαµβανοµένου του
Εθνικού Τυπογραφείου όπου ήθελαν να σταµατήσουν το τύπωµα του νοµοσχεδίου που έθετε
σε εφαρµογή το πρόγραµµα λιτότητας. Οι εργάτες της Ολυµπιακής έκλεισαν την κεντρική
αρτηρία της Αθήνας, την Πανεπιστηµίου, για
αρκετές µέρες διαµαρτυρόµενοι για τις µειώσεις.
Το «πρόγραµµα σταθερότητας» του ΠΑΣΟΚ
περιλαµβάνει το χάσιµο χιλιάδων θέσεων εργασίας, την αύξηση του έτους συνταξιοδότησης
και την µαζική αύξηση του κόστους ζωής ως
αποτέλεσµα της µείωσης των µισθών, της
αύξησης των φόρων και την αύξηση των τιµών
του πετρελαίου και των άλλων ειδών πρώτης
ανάγκης. Οι απεργίες και οι διαµαρτυρίες
έχουν ξεκάθαρα δείξει την δυνητικά τεράστια
κοινωνική δύναµη της εργατικής τάξης. Αυτή η
δύναµη µπορεί και πρέπει να κινητοποιηθεί για
τα συµφέροντα των ίδιων των εργατών, να
ανταποδώσουν τις επιθέσεις της κυβέρνησης
αλλά επίσης να ανοίξουν την πιθανότητα αντεπίθεσης ενάντια σε ολόκληρο το καπιταλιστικό
σύστηµα της εκµετάλλευσης και της καταπίεσης. Ένα µεγάλο εµπόδιο όµως σε µια τέτοια
αντεπίθεση είναι η επίσηµη ηγεσία των εργατικών σωµατείων – και η φιλοπασοκική ηγεσία

της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ και το ελεγχόµενο
από τους Σταλινικούς ΠΑΜΕ – που προωθούν
την ταξική συνεργασία και τον ελληνικό εθνικισµό, δένοντας έτσι την εργατική τάξη µε τους
εκµεταλλευτές της.
Ενώ ο θυµός που ξεχειλίζει στη βάση έχει
αναγκάσει τους γραφειοκράτες του ΠΑΣΟΚ
στα σωµατεία να καλέσουν απεργίες, έχουν
πολλές φορές εκφράσει την υποστήριξή τους
προς την κυβέρνηση και το κάλεσµά της για
θυσίες. Από τη µία ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ
Παπασπύρος είπε: «Η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, για την οικονοµία, για την κυβέρνηση, για τους εργαζοµένους, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Απαιτείται συνεχής ανάλυση και εκτίµηση από όλους» (Το Βήµα, 14
Φεβρουαρίου) και από την άλλη η ΓΣΕΕ αρνήθηκε να συµµετέχει στις απεργίες στις 21 και
22 Απριλίου. Η γραφειοκρατία των εργατικών
σωµατείων αναζητά να βρει υποστήριξη από
την εργατική τάξη για την κυβέρνηση µε το να
διακινεί το ψέµα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «σοσιαλιστικό» κόµµα. Σε αυτό τους δίνουν βοήθεια
και οι ρεφορµιστές όπως το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόµµα (ΣΕΚ) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ρεφορµιστικό
εργατικό κόµµα. ∆εν είναι τίποτα τέτοιο. Από
την έναρξή του το ΠΑΣΟΚ έχει υπάρξει ένα
αστικό – λαϊκίστικο κόµµα – ένα εργαλείο του
ταξικού εχθρού, όχι λιγότερο από ότι είναι και
η Ν∆.
Είναι απαραίτητο να σφυρηλατήσουµε µία νέα,
επαναστατική, ηγεσία των σωµατείων βασισµένη στην κατανόηση ότι δεν υπάρχουν κοινά
συµφέροντα ανάµεσα στο προλεταριάτο και
στους καπιταλιστές εκµεταλλευτές. Εµείς οι
εργάτες πρέπει να παλέψουµε για ότι χρειαζόµαστε, όχι για ότι τα αφεντικά λένε ότι µπορούν να δώσουν. Η ελληνική καπιταλιστική τάξη έχει φέρει τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας και είναι τώρα αποφασισµένη να κάνει την
εργατική τάξη να πληρώσει για την οικονοµική
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κρίση. Εµείς λέµε όχι! Στο διάολο µε το «πρόγραµµα σταθερότητας» της κυβέρνησης!
Το είδος της ηγεσίας για ταξική πάλη που θέλουµε να χτίσουµε θα πάλευε για µια σειρά µεταβατικών διεκδικήσεων, οι οποίες αρχίζουν,
όπως εξηγεί ο Τρότσκι στο Μεταβατικό Πρόγραµµα που γράφτηκε το 1938, από την παρούσα συνείδηση της εργατικής τάξης και τους
καθηµερινούς αγώνες της ενάντια στα αφεντικά
και στην κυβέρνηση, και οδηγούν στο στόχο
της προλεταριακής επανάστασης. Σύµφωνα µε
ένα άρθρο στην Ελευθεροτυπία στις 21 Μαρτίου: «η αύξηση των ανέργων ξεπέρασε τις
150.000 άτοµα στο τέλος του 2009. Στην πράξη
είναι πολύ µεγαλύτερη, αν µετρηθούν όσοι εργάζονται λίγες ώρες την εβδοµάδα…». Στο ίδιο
άρθρο ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, εκτίµησε ότι η ανεργία θα φουντώσει στο
12% τον Μάρτιο. Στην πραγµατικότητα η
ανεργία είναι πολύ µεγαλύτερη, «Η ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι το στατιστικό 11,3% αντιστοιχεί
σε πραγµατική ανεργία που προσεγγίζει το
17,5% και ο αριθµός των ανέργων τα 800.000
άτοµα» (Καθηµερινή, 21 Απριλίου). Η ανεργία
έχει χτυπήσει δυνατότερα τις γυναίκες και τους
νέους. Με βάση την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία η ανεργία είναι τέσσερις φορές υψηλότερη
για τις γυναίκες και περίπου 25.8 τοις εκατό
ανάµεσα στους νέους. Για να πολεµηθεί η µαζική ανεργία είναι απαραίτητο να απαιτήσουµε
να µοιραστεί η δουλειά που υπάρχει, χωρίς
µείωση των µισθών και για ένα µαζικό πρόγραµµα δηµοσίων έργων. Για να προστατευτούν έστω και τα υπάρχοντα επίπεδα διαβίωσης
– ήδη ανάµεσα στα χαµηλότερα της Ευρώπης –
οι εργάτες πρέπει να απαιτήσουν οι µισθοί να
είναι συνδεδεµένοι µε τον πληθωρισµό. Για να
ξεσκεπαστεί η εκµετάλλευση, η κλοπή και η
απάτη των καπιταλιστών ιδιοκτητών και η εξαπάτηση των τραπεζών, ο Τρότσκι υποστήριξε
ότι οι εργάτες πρέπει να απαιτήσουν οι καπιταλιστές να ανοίξουν τα βιβλία τους «να παρουσιάσει µπροστά σε ολόκληρη την κοινωνία, την
παράλογη σπατάλη ανθρώπινης εργασίας που
είναι το αποτέλεσµα της καπιταλιστικής αναρχίας και το γυµνό κυνήγι του κέρδους.»
(Μεταβατικό Πρόγραµµα, Εκδόσεις ΑΛΛΑΓΗ,
Αθήνα 1985). Θέτοντας το σύνθηµα για την
απαλλοτρίωση κλάδων της βιοµηχανίας ζωτικών για την εθνική ύπαρξη ή των πιο παρασιτικών των καπιταλιστών ηγετών, ο Τρότσκι υπογράµµισε ότι ένα τέτοιο αίτηµα πρέπει απαραίτητα να συνδέεται µε την πάλη για την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη,
ενάντια στους ρεφορµιστές παραπλανητές για
τους οποίους το κάλεσµα για εθνικοποιήσεις

ήταν απλά µία συνταγή για να ξελασπώσουν τις
καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Σε αντίθεση µε τους καπιταλιστές και τους ρεφορµιστές αντιπροσώπους τους, ο Τρότσκι
υποστήριξε:
«Αν ο καπιταλισµός είναι ανίκανος να ικανοποιήσει τα αιτήµατα που µε αδήριτη
αναγκαιότητα ξεπηδούν από τις συµφορές
που ο ίδιος γεννάει, τότε να τον συντρίψουµε! Το “πραγµατοποιήσιµο” ή το “απραγµατοποίητο” των αιτηµάτων είναι,
στην προκειµένη περίπτωση, ένα ζήτηµα
συσχετισµού των δυνάµεων, που δεν µπορεί να αποφασιστεί παρά µέσα στην πάλη.
∆ιαµέσου αυτής της πάλης, οι εργάτες
ανεξάρτητα από το ποιες µπορεί να είναι οι
άµεσα πραχτικές επιτυχίες τους, θα φτάσουν πιο εύκολα στην κατανόηση της
αναγκαιότητας να συντρίψουν την καπιταλιστική σκλαβιά.» (Όπως παραπάνω)
Κάτω ο Εθνικός Σωβινισµός!
Για Ενότητα των Εργατών Ενάντια στα
Αφεντικά!
Η πάλη για να κινητοποιήσεις την εργατική
τάξη σε µάχη για τα ταξικά της συµφέροντα
πρέπει να περιλαµβάνει την µάχη ενάντια σε
όλες τις µορφές διακρίσεων. Κλειδί στη σφυρηλάτηση της ενότητας της εργατικής τάξης είναι
η πάλη ενάντια στη ρατσιστική καταπίεση των
µεταναστών. Οι µετανάστες εργάτες από την
Αλβανία, την Νότια Ασία, την Αφρική και
αλλού αποτελούν ένα κεντρικό συστατικό της
εργατικής τάξης στην Ελλάδα οι οποίοι πρέπει
να ενταχθούν σε κοινή πάλη δίπλα-δίπλα µε
τους Έλληνες ταξικούς αδερφούς τους. Για να
εµποδιστεί να γίνουν οι ξένοι εργάτες οι απόδιοποµπαίοι τράγοι των καπιταλιστών για την
οικονοµική κρίση, το εργατικό κίνηµα πρέπει
να παλέψει για πλήρη πολιτικά δικαιώµατα για
όλους τους µετανάστες! Όχι απελάσεις!
Ο δηλητηριώδης ρατσισµός του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους φανερώθηκε πρόσφατα
στην παρέλαση στις 25 Μαρτίου για την Ηµέρα
της Ανεξαρτησίας στην Αθήνα, όταν µία µονάδα των ελληνικών ειδικών δυνάµεων (Ο.Υ.Κ.)
βιντεοσκοπήθηκε να τραγουδάει ρατσιστικά
συνθήµατα ενάντια σε Αλβανούς, Μακεδόνες
και Τούρκους. Αυτό το βίντεο αργότερα αναρτήθηκε στο Youtube και οδήγησε σε διαµαρτυρίες Αλβανών στην Αθήνα. Ο σωβινισµός προς
τους Βαλκάνιους γείτονές της και προς τις
εθνικές µειονότητες µέσα στα ίδια της τα σύνορα είναι κάτι που χρησιµοποιείται από την ελληνική αστική τάξη, όπως επίσης και από όλες
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τις αστικές τάξεις στην περιοχή, για να κρατήσουν τη µία εργατική τάξη ενάντια στην
άλλη και να διατηρήσουν την ηγεσία του κεφαλαίου. Στην ιδρυτική µας διακήρυξη η Τροτσκιστική Οµάδα Ελλάδας (ΤΟΕ) έγραψε: «Η
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των καταπιεσµένων εθνοτήτων και των µεταναστών είναι τα
µόνα µέσα µε τα οποία το προλεταριάτο, που
αποτελείται από εργάτες διαφορετικών εθνοτήτων, µπορεί να ενωθεί στην πάλη για σοσιαλιστική επανάσταση.» Αναγνωρίζοντας ότι το
Μακεδονικό ζήτηµα είναι µια δοκιµασία για
την αυθεντικότητα οποιουδήποτε γκρουπ στην
Ελλάδα ισχυρίζεται πως είναι διεθνιστικό, γράψαµε: «Η ΤΟΕ υπερασπίζεται τα εθνικά δικαιώµατα της Μακεδονικής µειονότητας στην
Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατός τους να φτιάξουν το δικό τους κράτος ή να
ενωθούν µε το υπάρχων Μακεδονικό κράτος.
Πλήρη δηµοκρατικά δικαιώµατα για όλες τις
εθνικές µειονότητες στην Ελλάδα! Για µια
Βαλκανική σοσιαλιστική οµοσπονδία!»

σει το έδαφος για διευθετήσεις σε βάρος των
κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας και της
αµυντικής της ικανότητας.» Συµπλήρωσε ότι
«Τώρα ανησυχούµε πρόσθετα για το Αιγαίο.»
Και ενώ η οµοσπονδία εργατικών σωµατείων
του ΠΑΜΕ που ελέγχεται από το ΚΚΕ θέτει
συνθήµατα τάξης εναντίον τάξης όπως «Είτε µε
το κεφάλαιο είτε µε τους εργάτες», την ίδια
στιγµή κάνει έκκληση για πατριωτισµό διακηρύσσοντας σε πανό «Ξεσηκωµός να µην πτωχεύσει ο λαός αυτό είναι πατριωτισµός». Τέτοιος εθνικισµός είναι δηλητηριώδης για την
ταξική συνείδηση και αντιτίθεται στον προλεταριακό διεθνισµό. Εξυπηρετεί στο να βάλει
τους εργάτες στην Ελλάδα ενάντια στους εργάτες σε άλλες χώρες και ενισχύει το ρατσισµό
κατά των µεταναστών. Κάθε αποτελεσµατική
πάλη ενάντια στις επιθέσεις των αφεντικών
πρέπει να ξεκινάει µε την κατανόηση ότι οι
εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Αυτό που χρειάζεται είναι διεθνής εργατική αλληλεγγύη σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στο κεφάλαιο.
Η ΕΕ είχε αρχικά δηµιουργηθεί ως παράρτηµα
του ΝΑΤΟ καθώς η Αµερική επιχειρούσε να
δυναµώσει η ∆υτική Ευρώπη ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Σήµερα είναι ένα ασταθές παράρτηµα για τις οικονοµικές, στρατιωτικές και
πολιτικές προτεραιότητες των Ευρωπαίων καπιταλιστών. Η ∆ιεθνής Κοµµουνιστική Ένωση
(ICL) πάλεψε µοναδικά µέχρι τέλους για την
στρατιωτική υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης και των παραµορφωµένων εργατικών κρατών της Ανατολικής Ευρώπης ενάντια στον
ιµπεριαλισµό και την εσωτερική αντεπανάσταση. Παλέψαµε για εργατική πολιτική επανάσταση να εκδιωχθούν οι Σταλινικές γραφειοκρατίες των οποίων η συµφιλίωσή τους µε τον
ιµπεριαλισµό υπονόµευσε την υπεράσπιση των
εργατικών κρατών. Αυτό είναι σήµερα το
πρόγραµµά µας για τα εναποµείναντα εργατικά
κράτη – Κίνα, Βιετνάµ, Κούβα και Βόρεια
Κορέα.
Η υπάρχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση
αποτελεί µία πολύ δυνατή επιβεβαίωση της
µαρξιστικής ανάλυσης της καπιταλιστικής κοινωνίας και της ανάγκης για σοσιαλιστική επανάσταση για να εκδιώξει τον κύκλο ακµής και
παρακµής του καπιταλισµού και να εγκαθιδρύσει µία ορθολογική, σχεδιασµένη οικονοµία
στην οποία η παραγωγή είναι για τις ανθρώπινες ανάγκες, όχι για τα κέρδη µιας χούφτας
υπερβολικά πλούσιων εκµεταλλευτών. Καµία
ποσότητα µαστορέµατος µε το υπάρχων σύστηµα δεν µπορεί να το στρέψει στο να εξυπηρετεί
τις ανάγκες του προλεταριάτου και των καταπιεσµένων.

Κάτω η ΕΕ των Αφεντικών!
Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωµένες Πολιτείες
της Ευρώπης!
Το πρόγραµµα λιτότητας της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ είναι µία γεύση του τι τα αφεντικά σε
όλη την Ευρώπη έχουν φυλαγµένο για την
εργατική τάξη καθώς αναζητούν να αυξήσουν
το ρυθµό του κέρδους. Η προϋπόθεση για ένα
«πακέτο σωτηρίας» από ΕΕ/∆ΝΤ για τους Έλληνες καπιταλιστές είναι µια µαζική επίθεση
προς τους Έλληνες εργάτες.
Ως Μαρξιστές στεκόµαστε αµείλικτα ενάντια
στην ΕΕ, ένα ιµπεριαλιστικό εµπορικό µπλοκ
µέσα στο οποίο εκφράζονται τα συγκρουόµενα
συµφέροντα των κυρίαρχων ευρωπαϊκών αστικών κρατών· είναι επίσης ένα όχηµα για τη συνεργασία των Ευρωπαίων καπιταλιστών ενάντια στην εργατική τάξη και ενάντια στους µετανάστες. Η αντίθεσή µας στην ΕΕ, βασισµένη
σε προλεταριακό διεθνισµό, είναι αντίθετη µε
τις επιθέσεις του ΚΚΕ στην ΕΕ οι οποίες βασίζονται σε χυδαία συνθηκολόγηση µε τον ελληνικό εθνικισµό. Σε ένα άρθρο στο Ριζοσπάστη
στις 17 Απριλίου, το ΚΚΕ µε αυθάδεια εξέφρασε ανησυχία ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
ίσως υποτιµάει την υπεράσπιση της Ελλάδας
και ανησυχεί για τα σύνορά µε την Τουρκία
στην θάλασσα του Αιγαίου, γράφοντας ότι η
ηγέτης του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα «επανέλαβε
τις ανησυχίες του Κόµµατος ότι το βάθεµα της
ενσωµάτωσης της χώρας στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς και σχεδιασµούς έχει στρώ-
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Καθώς οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν την καταστροφή, το περισσότερο που µπορούν να
προτείνουν ρεφορµιστικά γκρουπ όπως το ΣΕΚ
είναι παθητικές εκκλήσεις προς την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να «φορολογήσει τους πλούσιους». Τέτοιες προτάσεις, προερχόµενες από
ρεφορµιστές όπως το ΣΕΚ, θέτουν την πιθανότητα µιας θεµελιώδους αναδιανοµής του πλούτου χωρίς να ξεφορτωθούµε το καπιταλιστικό
σύστηµα. H αστική τάξη έχει στην διάθεσή της
την αστυνοµία, τα δικαστήρια και τον στρατό –
τα ένστολα σώµατα αντρών που καθιστούν τον
πυρήνα του καπιταλιστικού κράτους – για να

διεξάγει πόλεµο στην εργατική τάξη ώστε να
αυξήσει τα κέρδη της. Αυτό που χρειάζεται
είναι µια σοσιαλιστική επανάσταση να ανατρέψει το καπιταλιστικό κράτος και να το αντικαταστήσει µε ένα εργατικό κράτος για να θέσει τις βάσεις για το χτίσιµο µιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γι’ αυτό χρειάζεται να χτιστεί
ένα επαναστατικό εργατικό κόµµα – ένα κόµµα
όπως αυτό των Μπολσεβίκων του Λένιν και
του Τρότσκι το οποίο θα παλέψει για µια εργατική κυβέρνηση.
Η ΤΟΕ, ως το ελληνικό συµπαθών τµήµα της
ICL, αναζητά να χτίσει αυτό το κόµµα.

Τροτσκιστική Οµάδα Ελλάδας (ΤΟΕ) / ∆ΚΕ
Τ.Θ. 8274
Τ.Κ. 10010
Spartacist@hotmail.com
www.icl-fi.org
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