
 
 

 

  

15 Ιανουαρίου 2015 

Κάτω η ΕΕ! Για Εργατική Επανάσταση!  

Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης! 

Η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας δηλώνει: 

Καμία Ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ!  

Ψήφο στο ΚΚΕ! 

 

 

Η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας, τμήμα της 

Διεθνούς Κομμουνιστικής Ένωσης (Τεταρτοδιεθνιστι-

κής), καλεί για ψήφο στο ΚΚΕ στις γενικές εκλογές στις 

25 Ιανουαρίου. Το ΚΚΕ, μοναδικά μέσα στην αριστερά, 

στέκεται σε αυτές τις εκλογές εντελώς αντίθετο και στην 

ιμπεριαλιστική ΕΕ και σε όλα αυτά τα κόμματα που 

υπερασπίζονται την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του 

μικροαστικού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Καμία ψήφο στον 

ΣΥΡΙΖΑ!  
Ως Τροτσκιστές, η προοπτική μας είναι η πάλη για 

εργατική επανάσταση τόσο εδώ όσο και διεθνώς. Επο-

μένως, είμαστε ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο γιατί 

έχει δεσμευτεί να κρατήσει την Ελλάδα στην ΕΕ, το 

οποίο είναι ενέχυρο για ακόμα περισσότερη πείνα και 

ανεργία, αλλά και επειδή με κανένα τρόπο δεν αντιπρο-

σωπεύει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Το πρό-

γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αστικό και η βάση του βρί-

σκεται μέσα στους μικροαστούς – μικρούς ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων, αγρότες και επαγγελματίες όπως δικηγό-

ρους, γιατρούς, καθηγητές κ.τ.λ. – ένα στρώμα χωρίς 

ανεξάρτητα ταξικά συμφέροντα, και που στον καπιταλι-

σμό γενικά σύρεται πίσω από τα συμφέροντα της αστι-

κής τάξης. Η ήπια ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στη 

λιτότητα και οι θέσεις του, που σε κάποια κοινωνικά 

ζητήματα ηχούν αριστερές, μπορεί να κάνουν την αστι-

κή τάξη να ουρλιάζει για τον υποτιθέμενο ριζοσπαστι-

σμό του. Και οι ιμπεριαλιστές της ΕΕ και οι Έλληνες 

καπιταλιστές ξεκάθαρα ανησυχούν και δεν εμπιστεύο-

νται τον ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να επιβάλλει τη λιτότητα 

που έχει υπαγορεύσει η ΕΕ. Αλλά παρ’ όλα αυτά ο 

ταξικός χαρακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ είναι αστικός. Αυτό 

για τους επαναστάτες Μαρξιστές σημαίνει ότι είναι 

δίχως αρχές το να δώσουν οποιαδήποτε μορφή πολιτικής 

υποστήριξης στον ΣΥΡΙΖΑ.  

Η ρεφορμιστική ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχει τέτοιου εί-

δους αρχές και παρότι ισχυρίζεται ότι εναντιώνεται στην 

ΕΕ, δεν της πάει να καλέσει ξεκάθαρα για ψήφο ενάντια 

στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παραπονιέται ότι το 

ΚΚΕ «Στρέφει τα βέλη του περισσότερο προς τις μαχό-

μενες δυνάμεις της αριστεράς, παρά στην κυβέρνηση και 

το σύστημα» («Προκήρυξη ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις εκλογές 

της 25/1»). Δεδομένου ότι τα πολεμικά πυρά του ΚΚΕ 

στοχεύουν συντριπτικά τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ισοδυναμεί 

με μία επίθεση προς το ΚΚΕ από τα δεξιά προς υπερά-

σπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία ψήφο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ! Σε 

αντίθεση με την υπόλοιπη ρεφορμιστική αριστερά, το 

ΚΚΕ είναι αντίθετο σε κάθε μορφή πολιτικής υποστήρι-

ξης προς τον ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να απορρίπτει τις 

προτάσεις του για να σχηματίσουν ένα συνασπισμό, με 

στόχο να έρθει μία «αριστερή» καπιταλιστική κυβέρνη-

ση στην εξουσία.  

Η Διεθνής Κομμουνιστική Ένωση έχει σταθεί από 

θέση αρχής ενάντια στην ιμπεριαλιστική ΕΕ και στο 

ευρώ από την αρχή. Ο σκοπός της ΕΕ είναι να επιτρέψει 

στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Ευρώπης, που ηγού-

νται από τη Γερμανία, να υποτάξουν τις πιο αδύναμες 

καπιταλιστικές χώρες όπως η Ελλάδα και να επιβάλλουν 

άγρια λιτότητα στους εργαζόμενους σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας. Η 

ΕΕ, το ΔΝΤ και οι ντόπιοι καπιταλιστές έχουν ρημάξει 

το επίπεδο διαβίωσης των μαζών στην Ελλάδα, στην 

Πορτογαλία, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες και 

συνεχίζουν να απαιτούν περισσότερες αισχρές περικοπές 

καθώς και την ολοκληρωτική ανατροπή των δικαιωμά-

των των εργατικών σωματείων. Έτσι, οι εργαζόμενοι 

είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν τα χρέη που 

συσσωρεύτηκαν από τους καπιταλιστές και τις αιμοβό-

ρες τράπεζές τους. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος προς 

τα εμπρός για τους εργάτες και τους καταπιεσμένους 

μέσα στην καπιταλιστική ΕΕ! 
Το ρεφορμιστικό ΚΚΕ, σωστά λέει: «Έξω από την 

ΕΕ, Διαγραφή του χρέους», «Απόρριψε τους εκβιασμούς 

και τα ψέματα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά μάτωσε ο λαός για 

ΕΕ - πλουτοκρατία». Όπως κάναμε και στην καμπάνια 

μας για κριτική υποστήριξη στο ΚΚΕ το 2012, καλούμε 

για ψήφο στο ΚΚΕ ενώ κριτικάρουμε αιχμηρά το πολι-
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τικό του πρόγραμμα, του εθνικιστικού λαϊκισμού, το 

οποίο αποτελεί εμπόδιο στη συνείδηση που η εργατική 

τάξη χρειάζεται ώστε να φέρει σε πέρας μία επιτυχημένη 

σοσιαλιστική επανάσταση. 

Μία ελληνική έξοδος από την ΕΕ ως αποτέλεσμα 

μαχητικής εργατικής πάλης θα ήταν ένα βήμα προς τα 

εμπρός, αλλά όχι μία λύση από μόνη της. Η κρίση στην 

Ελλάδα είναι μέρος μίας παγκόσμιας οικονομικής κρί-

σης του ιμπεριαλιστικού συστήματος που δεν μπορεί να 

λυθεί μέσα στα σύνορα μίας μεμονωμένης χώρας, κυρί-

ως μέσα στη μικρή εξαρτημένη Ελλάδα, με το χαμηλό 

επίπεδο βιομηχανίας και πόρων. Ο μόνος δρόμος προς 

τα εμπρός είναι μία σειρά από σοσιαλιστικές επαναστά-

σεις που θα απαλλοτριώσουν τις αστικές τάξεις, συμπε-

ριλαμβανομένων και των ιμπεριαλιστικών κέντρων, και 

θα εγκαθιδρύσουν μια διεθνή κολλεκτιβοποιημένη, 

σχεδιασμένη οικονομία κάτω από εργατική εξουσία. Για 

τις Σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης! 

Αλλά οι ηγέτες του ΚΚΕ ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα 

μπορεί να πραγματοποιήσει τον «σοσιαλισμό» χωρίς τη 

διεθνή επέκταση της εργατικής επανάστασης, μία Σταλι-

νική παραμόρφωση του Μαρξισμού. Επίσης καλώντας 

για «λαϊκή εξουσία» διαλύουν το προλεταριάτο, το οποίο 

μοναδικά έχει την κοινωνική δύναμη να ανατρέψει τον 

καπιταλισμό, μέσα στο «λαό». Αυτό αποκρύπτει ότι ο 

κύριος ταξικός διαχωρισμός στην καπιταλιστική κοινω-

νία είναι ανάμεσα στο προλεταριάτο και στην αστική 

τάξη και όχι ανάμεσα στο «λαό» και στα «μονοπώλια». 

Το ΚΚΕ αγκαλιάζει τον ελληνικό εθνικισμό όπως φαί-

νεται από την υπεράσπισή του προς τα καπιταλιστικά 

σύνορα της Ελλάδας. Για να αποδείξουν τον πατριωτι-

σμό τους κατεβάζουν ως υποψήφιο για τις εκλογές τον 

Γιάννη Ντουνιαδάκη, έναν απόστρατο αξιωματικό του 

ελληνικού ναυτικού, ο οποίος υπηρέτησε σε αμυντικές 

θέσεις για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτός ο καλόπιστος 

εκπρόσωπος του κατασταλτικού μηχανισμού του καπι-

ταλιστικού κράτους υπηρέτησε επίσης και στο ΝΑΤΟ, 

το οποίο κάνει παρωδία την αντίθεση του ΚΚΕ σε αυτή 

την ιμπεριαλιστική συμμαχία. Λέμε: Καμία Ψήφο στον 

Ντουνιαδάκη!  
Ο ελληνικός εθνικισμός, βασισμένος στους στυλο-

βάτες της ορθόδοξης εκκλησίας, του θεσμού της οικογέ-

νειας και του στρατού, είναι το δηλητήριο που χρησιμο-

ποιείται από τη φασιστική Χρυσή Αυγή, για να κερδίσει 

υποστήριξη μέσα στους κατεστραμμένους μικροαστούς 

και για να εκτρέψει τον θυμό τους προς τους μετανά-

στες, αριστερούς, ομοφυλόφιλους και συνδικαλιστές. Η 

ηγεσία του ΚΚΕ έχει παραμείνει εγκληματικά παθητική 

στις φασιστικές επιθέσεις και για το ίδιο το ΚΚΕ και για 

άλλους. Παρά το κοινωνικό βάρος του ΚΚΕ στα εργατι-

κά σωματεία, δεν έχει καμία προοπτική στο να ηγηθεί 

στην κινητοποίηση αποσπασμάτων εργατών, βασισμέ-

νων στα σωματεία, για να υπερασπιστούν μετανάστες, 

αριστερούς και ομοφυλόφιλους και να σαρώσουν τους 

φασίστες από τους δρόμους. Η εργατική τάξη δεν μπορεί 

να υπερασπίσει τον εαυτό της ενάντια στην καπιταλιστι-

κή κρίση εάν δεν αναλάβει αυτή την επείγουσα πάλη. Ο 

τελικός στόχος των φασιστών είναι η καταστροφή των 

σωματείων και της αριστεράς, αυτός είναι και ο λόγος 

που οι καπιταλιστές τους κρατούν ως εφεδρεία. Για 

μαζικές εργατικές κινητοποιήσεις ενιαίου μετώπου 

για να σταματήσουμε τους φασίστες!  
Οι εργάτες δεν πρέπει να πιστέψουν ότι οι φασίστες 

μπορούν να σταματηθούν μέσα από τη φυλάκιση κά-

ποιων ηγετών της Χρυσής Αυγής και από άλλα νομικά 

μέσα του κράτους εναντίον τους. Τέτοια μέτρα εξυπηρε-

τούν επίσης για να καταστείλουν και τους αριστερούς. 

Καμία καπιταλιστική κυβέρνηση, ούτε μία «αριστερή» 

του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τα απελ-

πισμένα αιτήματα των μαζών για δουλειές, σύστημα 

υγείας και συντάξεις. Σε αυτές τις συνθήκες οι φασίστες 

θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Είναι απαραίτητο για 

την εργατική τάξη να βγει μπροστά σε μία μαχητική 

πάλη για να υπερασπίσει όλους αυτούς που καταστρά-

φηκαν από την καπιταλιστική κρίση. Μία απάντηση 

ταξικής πάλης ενάντια στη λαϊκιστική δημαγωγία των 

φασιστών είναι απαραίτητη: Να οργανώσουμε τους 

ανοργάνωτους! Τα σωματεία πρέπει να υπερασπίσουν 

τους μετανάστες εργάτες – για πλήρη πολιτικά δικαιώ-

ματα για όλους τους μετανάστες! Δουλειά για όλους με 

μικρότερη εργασιακή εβδομάδα χωρίς μειώσεις στο 

μισθό! Για μία κινητή κλίμακα μισθών για να εξασφαλι-

στεί το κόστος διαβίωσης! Αποκήρυξη του χρέους! 

Εθνικοποίηση των τραπεζών!   

Αυτή η πάλη θα δείξει την ανάγκη για την εργατική 

τάξη να απαλλοτριώσει εντελώς την αστική τάξη και να 

εγκαθιδρύσει τη δική της κυβέρνηση μέσω της σοσιαλι-

στικής επανάστασης. Αλλά αυτή δεν αποτελεί την προο-

πτική της ηγεσίας του ΚΚΕ που μπορεί προς το παρόν να 

αρνείται μία κυβέρνηση συνασπισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ, 

αλλά δεν είναι αντίθετη στο να διαχειρίζεται το καπιτα-

λιστικό κράτος. Στην πραγματικότητα, ένας δήμαρχος 

του ΚΚΕ διαχειρίζεται το καπιταλιστικό κράτος σε 

τοπικό επίπεδο στην Πάτρα, όπως ακριβώς και του 

ΣΥΡΙΖΑ η αστή νομάρχης διαχειρίζεται την Αττική. 

Ούτε το ΚΚΕ έχει σπάσει ουσιαστικά με το πρόγραμμα 

το οποίο το οδήγησε να συμμετέχει σε αστικές κυβερνή-

σεις στο παρελθόν, όπως εξηγήσαμε σε βάθος στο άρθρο 

μας, «Η Ελλάδα στη Δεκαετία του 1940: Μία Προδομέ-

νη Επανάσταση» (παραγγείλτε το άρθρο από την παρα-

κάτω διεύθυνση ή διαβάστε το στην ιστοσελίδα της ΔΚΕ 

στο www.icl-fi.org). 

Ως μοντέλο μας παίρνουμε το Μπολσεβίκικο Κόμμα 

του Λένιν και του Τρότσκι για το είδος του επαναστατικού 

κόμματος που χρειάζεται να σφυρηλατηθεί εδώ και διεθνώς, 

σε αντίθεση με τα ρεφορμιστικά προγράμματα και του 

Σταλινικού ΚΚΕ και της υπόλοιπης ελληνικής αριστεράς. 

Για Νέες Οκτωβριανές Επαναστάσεις! 

No Vote to Syriza! Vote KKE! 


