
 

 

 
Θέσεις  
 
A' Συνδιάσκεψη 
 
A/συνεχεια 
 
 
 
«... Το πέρασµα από µια κατάσταση "παθητικότητας", δηλαδή σε παγκόσµιο επίπεδο γενικά  
παθητικής  
άµυνας, σε µια ενεργητική  άµυνα, εποµένως σε µια ποιοτικά άλλη κατάσταση, πρέπει να είναι ο  
στρατηγικός στόχος. Για να επιτευχθεί  αυτό θα χρειαστούν χιλιάδες µεγάλες και µικρές µάχες σε  
όλα  
τα µέτωπα, που µέσα σ' αυτές να σφυρηλατούνται τα πρωτοπόρα αποσπάσµατα αλλά και οι βασικές  
δυνάµεις που θα εκφράζουν τις βαθύτερες επιδιώξεις και ελπίδες για µια στροφή στην παγκόσµια  
εξέλιξη...» 
Γιάννης Χοντζέας 
 
 
 
Yπάρχει προοπτική!  
Aγωνιζόµενοι ενάντια στην Nέα Tάξη, 
οικοδοµώντας την κοµµουνιστική  
οργάνωση στην Eλλάδα! 
 
 
 
Eισαγωγή 
 
 
H A/συνεχεια βρίσκεται µπροστά σε µια αποφασιστική καµπή της πορείας της. Mπροστά σε  
σηµαντικές αποφάσεις που θα σηµαδέψουν το παραπέρα βηµατισµό της. 
 
H µετεξέλιξή της σε κοµµουνιστική οργάνωση σηµαίνει την οικοδόµηση και το βάθεµα µιας  
"συλλογικής θέλησης", τέτοιας που να ανταποκρίνεται στους στόχους και τις απαιτήσεις µιας  
κοµµουνιστικής οργάνωσης στις σύγχρονες συνθήκες. 
 
Aυτό σηµαίνει να σχηµατισθεί µια "ενότητα σκέψης, θέλησης και δράσης" γύρω από τα  
αποφασιστικά και κοµβικά ζητήµατα που απασχολούν σήµερα την ανθρωπότητα, κατά συνέπεια τα  
ζητήµατα που είναι υποχρεωµένο να αντιµετωπίσει το σύγχρονο κοµµουνιστικό κίνηµα. 
 
Σηµαίνει να παρουσιαστούν, να συζητηθούν και να δοκιµαστούν οι βασικές κατευθυντήριες ιδέες  
και αφετηρίες της A/συνεχεια, οι κύριες προγραµµατικές κατευθύνσεις της. 
 
Σηµαίνει τον προσδιορισµό ενός σχεδίου που να εµπνέει, να οργανώνει και να συγκροτεί τους  
πρωτοπόρους αγωνιστές σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, να τους µετατρέπει σε µια υπαρκτή  
πολιτική και ιδεολογική παράµετρο στις εξελίξεις. 
 
Σηµαίνει το άνοιγµα στη χώρα µας, µε σοβαρό και συστηµατικό τρόπο, µιας ουσιαστικής  
θεωρητικο-πραχτικής διαδικασίας που θα φιλοδοξεί να απαντήσει στις αναζητήσεις και τις ανάγκες  
ενός βασικά σκόρπιου αλλά υπαρκτού δυναµικού, και την ενεργό συµµετοχή σε κάθε αντίστοιχη  
διαδικασία σε διεθνές επίπεδο. 
 
Σηµαίνει την οικοδόµηση µιας πραγµατικότητας εννοιών -σε αντιπαράθεση µε την πραγµατικότητα  
παραστάσεων που προβάλλει ο µεταβιοµηχανικός ιµπεριαλισµός- που να αδράχνει τις βασικές  
τάσεις της κοινωνικής εξέλιξης και να εξοπλίζει αποτελεσµατικά το δυναµικό που θέλει να  
αγωνιστεί για τη συντριβή της καπιταλιστικής και ιµπεριαλιστικής βαρβαρότητας. 
 
 
1. H A' Συνδιάσκεψη σταθµός στην πορεία της µετεξέλιξης 
 
Tα τελευταία τρία χρόνια η A/συνεχεια διακήρυξε πως βασική της επιδίωξη ήταν η συγκέντρωση  
των όρων για τη µετεξέλιξή της σε κοµµουνιστική οργάνωση. Oχι µόνο το διακήρυξε, αλλά  
προχώρησε σε όλα τα αναγκαία πολιτικά και οργανωτικά µέτρα που θα επέτρεπαν την προώθηση  
της µετεξέλιξης.  
H A' Συνδιάσκεψη είναι ένας πρώτος ουσιαστικός σταθµός, ώστε να µπορεί να γίνει πράξη το  



 

 

σύνθηµα "Να υποδεχτούµε το 2000 µε τη δηµιουργία της κοµµουνιστικής οργάνωσης στην Eλλάδα".  
H A' Συνδιάσκεψη θα συνοψίσει όλη την πείρα που αποκοµίσαµε στη διάρκεια των τελευταίων  
χρόνων, θα καταγράψει την ιδεολογική και πολιτική ωρίµανση των δυνάµεων που  
συγκεντρώνονται στην A/συνεχεια, θα πάρει εκείνες τις αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην πιο  
ορµητική και συντεταγµένη πορεία προς την υλοποίηση της µετεξέλιξης. 
 
2. H A' Συνδιάσκεψη ελπίδα και ορόσηµο για το αριστερό κίνηµα της χώρας µας 
 
Φιλοδοξούµε η A' Συνδιάσκεψη να µην είναι ένα απλά εσωτερικό (αλλά σηµαντικό) γεγονός της  
οργάνωσής µας. Γνωρίζουµε καλά πως το τέλµα στο οποίο έχει βυθίσει το αριστερό κίνηµα της  
χώρας µας ο ποικιλώνυµος ρεβιζιονισµός για πάνω από 30 χρόνια, δεν είναι εύκολο να ανατραπεί.  
Όµως γνωρίζουµε εξίσου καλά πως υπάρχει ένα δυναµικό που παρακολουθεί, αναµένει, περιµένει  
µια σηµαντική πρωτοβουλία, ένα ουσιαστικό ξεκίνηµα που θα ταράξει το τέλµα. 
Aπευθυνόµαστε σε όλο αυτό το αριστερό δυναµικό, σε όλους τους ανθρώπους που βλέπουν πως  
χρειάζεται µια διαφορετική πορεία, που αρνούνται την υποταγή και τον εκφυλισµό. Απευθυνόµαστε  
στις ζωντανές δυνάµεις αυτού του τόπου και τους λέµε: παρακολουθείστε τις διαδικασίες της A'  
Συνδιάσκεψης, ελάτε σε επαφή µε την A/συνεχεια, ανταποκριθείτε θετικά στο προσκλητήριο για µια  
συνταγµένη πορεία ενάντια στο τέλµα. Συζητείστε, κρίνετε τις θέσεις της A/συνεχεια, µη διστάσετε  
να πείτε ανοικτά την άποψή σας για όλα ή για ορισµένα θέµατα που θέτουν οι θέσεις αυτές ή εσάς  
απασχολούν. Aγωνιστείτε µαζί µας να κάνουµε την A' Συνδιάσκεψη µια ελπίδα και ορόσηµο για το  
αριστερό κίνηµα της χώρας µας. 
 
3. Oι Θέσεις για την A' Συνδιάσκεψη 
 
Eίναι το κείµενο που προτείνει το Kαθοδηγητικό Όργανο της A/συνεχεια σε ολόκληρη την  
οργάνωση, µε βάση το οποίο θα διεξαχθεί όλη η εσωτερική και δηµόσια συζήτηση. Σε αυτό  
καταγράφονται οι θέσεις και οι απόψεις της A/συνεχεια για τα σηµαντικότερα ζητήµατα που έχουν  
τεθεί µπροστά στο κοµµουνιστικό κίνηµα.  
Eίναι το κείµενο µε το οποίο εκθέτουµε χωρίς περιστροφές, ανοικτά σε όλο το κίνηµα, τις βασικές  
προγραµµατικές µας κατευθύνσεις, τις εκτιµήσεις µας για µια σειρά κοµβικά ζητήµατα, τους  
µακροπρόθεσµους και άµεσους στόχους της πάλης µας.  
Aνεξάρτητα από την ειδική εκτίµηση που έχει κανείς ή τις τυχόν διαφωνίες του, νοµίζουµε ότι η  
έκθεση ενός συνολικού προβληµατισµού µε τη µορφή των θέσεων, βοηθά σηµαντικά, στις  
σηµερινές συνθήκες, τις διαδικασίες συγκρότησης ενός αντιθετικού προγράµµατος. Tο  
κοµµουνιστικό και αριστερό κίνηµα έχει µεγάλη ανάγκη από ένα τέτοιο πρόγραµµα. H A/συνεχεια  
καταθέτει την άποψή της και ζητά να κριθεί για αυτήν, πάντα µε γνώµονα τις ανάγκες του  
κοµµουνιστικού κινήµατος, τις ανάγκες του λαϊκού κινήµατος στην Eλλάδα. 
 
 
Kεφάλαιο 1ο 
 
O αιώνας που κλείνει  
Η σχέση επανάστασης/ αντεπανάστασης 
 
 
«... Yπάρχει ένα µεγάλο γεγονός, που χαρακτηρίζει το 19ο αιώνα µας, ένα γεγονός που κανένα  
κόµµα  
δεν τολµά να το αρνηθεί. Aπό τη µια µεριά, γεννήθηκαν βιοµηχανικές κι επιστηµονικές δυνάµεις  
που  
δεν τις είχε ποτέ υποπτευθεί  καµιά εποχή από την προηγούµενη ιστορία της ανθρωπότητας. Aπό  
την  
άλλη µεριά, υπάρχουν συµπτώµατα κατάπτωσης που επισκιάζουν µε το παραπάνω τη φρίκη που  
διηγούνται για τα τελευταία χρόνια της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 
Στις µέρες µας το καθετί φαίνεται να εγκυµονεί το αντίθετό του. Oι µηχανές, οι προικισµένες µε τη  
θαυµάσια δύναµη να συντοµεύουν και να κάνουν καρποφόρα την ανθρώπινη εργασία, βλέπουµε να  
καταδικάζουν την τελευταία στην πείνα και την υπερεργασία. Oι καινούριες πηγές πλούτου, από  
κάποια παράδοξη κατάρα της µοίρας, µετατρέπονται σε πηγές στέρησης. Oι νίκες της τεχνικής  
φαίνονται να εξαγοράζονται µε το χάσιµο του χαρακτήρα. Στον ίδιο βαθµό που η ανθρωπότητα  
δαµάζει τη φύση, ο άνθρωπος φαίνεται να σκλαβώνεται σε άλλους ανθρώπους ή στην ίδια του την  
ποταπότητα. Aκόµα και το καθαρό φως της επιστήµης φαίνεται να µην µπορεί να φωτίσει  
παραπάνω  
στο σκοτεινό φόντο της αµάθειας. Όλες οι εφευρέσεις και οι πρόοδοί µας φαίνονται να έχουν σαν  
αποτέλεσµα να προικίζουν τις υλικές δυνάµεις µε διανοητική ζωή και να υποβιβάζουν την  
ανθρώπινη  
ζωή στο επίπεδο µιας υλικής δύναµης...» 
Kαρλ Mαρξ 
 



 

 

4. H αξιολόγηση της πορείας που είχε η ανθρωπότητα στη διάρκεια του 20ού αιώνα είναι ένα  
ζήτηµα που, όσο πλησιάζουµε στο τέλος του, θα απασχολεί όλο και περισσότερο. Θα προβληθούν - 
και ήδη προβάλλονται- διάφορες αξιολογήσεις, που θα διαβάζουν τα όσα διαδραµατίστηκαν, στον  
πράγµατι συγκλονιστικό αιώνα που ζούµε, µε τρόπο που θα εξυπηρετεί τα στενά συµφέροντα και  
την οπτική της κάθε µιας από τις βασικές τάξεις. ∆εν θα υπάρχουν άχρωµοι και ουδέτεροι  
απολογισµοί. Πέρα από όλες τις ανορθολογικές υστερίες που εντείνονται σε κάθε κλείσιµο ενός  
αιώνα, είναι απαραίτητο να αντικρουστούν οι βασικές αστικές αξιολογήσεις για την ιστορία του  
20ού αιώνα. 
Η κύρια εκδοχή απολογισµού είναι αυτή που αναρωτιέται "πόσο καλύτερη θα ήταν η σηµερινή  
κατάσταση αν η ανθρωπότητα δεν γνώριζε δύο µεγάλες καταστροφές": την κοµµουνιστική  
επανάσταση µε όλους τους παραλογισµούς της οικοδόµησης µιας νέας κοινωνίας που θα  
καταργούσε την αγορά και το κέρδος  την εµφάνιση του ναζισµού και την εξαπόλυση του Β'  
παγκόσµιου πολέµου.  
Aυτός ο απολογισµός είναι ιδιαίτερα χρωµατισµένος από το κλίµα µιας νικηφόρας αλλά ιδιαίτερα  
ασταθούς αντεπανάστασης. Mέσα σε ένα φαντασµαγορικό περιβάλλον που προσφέρουν οι νέες  
χειριστικές δυνατότητες που έχει στα χέρια της η διεθνής ιµπεριαλιστική αστική τάξη, προωθείται ο  
απολογισµός-απολογητική της.  
Άσχετα µε το αν της διαφεύγει µια "λεπτοµέρεια": ότι σήµερα ζούµε µια κοινωνική µοντελοποίηση,  
τη Nέα Tάξη Πραγµάτων, που βαδίζει στα ίδια χνάρια µε τον χιτλερισµό, ξεπερνώντας τον στην  
έκταση και στο βάθος της καταστροφής που προκαλεί, και χωρίς να αναζητάει τα αίτια και τις  
κινητήριες δυνάµεις των γεγονότων, εντοπίζει την κύρια αιτία µιας "κακοδαιµονίας" σε δύο σειρές  
κοινωνικών φαινοµένων που ο αιώνας έφερε στην επιφάνεια µε τη µεγαλύτερη γνωστή στην  
ιστορία οξύτητα: την επανάσταση και τον πόλεµο.  
 
5. Πολλοί αποκαλούν τον 20ό αιώνα "σύντοµο αιώνα". Η ιστορία του αρχίζει το 1914 (έναρξη του  
Α' παγκόσµιου πολέµου) και τελειώνει στα 1991, µε την πτώση του "κοµµουνιστικού" κόσµου. 
Το 1991, σύµφωνα µε την επίσηµη αστική άποψη, επισφραγίζεται µια διαδικασίας οµαλοποίησης  
της διεθνούς ζωής, ολοκληρώνεται η ιστορία (το τέλος της ιστορίας) µε την αποκατάσταση σε  
πλανητική κλίµακα των αστικών αξιών και δοµών που είχαν διαρραγεί από το σχίσµα που έφερε  
ακριβώς η επανάσταση του 1917. 
Από τότε (1989-91) µπορεί να υπάρχει µια εναλλαγή αστικής αισιοδοξίας, µε διάφορα  
καλωσορίσµατα µιας "νέας εποχής", σε συνδυασµό µε ανησυχίες του τύπου "προς τα πού οδεύουµε"  
κλπ Η αστική τάξη πρέπει να πανηγυρίζει, αλλά την ίδια στιγµή αντιλαµβάνεται πόσο εύθραυστη  
είναι η κυριαρχία της. 
Πρόκειται για τις αναγνώσεις του αιώνα που κάνει η αντεπανάσταση που επικράτησε στο τέλος του  
αιώνα. Όλες ανεξαίρετα οφείλουν να καταλήγουν σε µια "σοφία": το µάταιο του αγώνα για έναν  
καλύτερο κόσµο. 
Oι επαναστάτες σε ολόκληρο τον κόσµο δεν έχουν να φοβηθούν σε τίποτα από τον απολογισµό του  
αιώνα. ∆εν έχουν ανάγκη από καµιά απολογητική. Έχουν να βγάλουν διδάγµατα, στέρεα, για τον  
προσανατολισµό της πάλης τους ενάντια στη µεγαλύτερη αντεπανάσταση που γνώρισε ο πλανήτης  
(γιατί έχει ακριβώς να αντιµετωπίσει την επανάσταση σε παγκόσµια κλίµακα), για το πέρασµα σε  
µια άλλη κοινωνική οργάνωση, για την προετοιµασία της νέας επαναστατικής ορµής. 
 
6. Μόνο σύντοµος δεν ήταν ο αιώνας που τελειώνει. Κατά τη διάρκειά του ο ιστορικός χρόνος  
επιταχύνθηκε σε πρωτόγνωρες διαστάσεις. Καµιά άλλη εποχή δεν σηµαδεύτηκε από τόσες και  
µεγάλες µεταβολές και διεργασίες, τόσες δραµατικές και συγκλονιστικές εµπειρίες, όπως ο 20ός  
αιώνας. Ένας ιδιαίτερα συµπυκνωµένος αιώνας, πλούσιος από όλες τις πλευρές. 
Ο αιώνας που φεύγει πραγµατικά έµπασε την ανθρωπότητα σε µια νέα ιστορική εποχή, από πολλές  
απόψεις. Το τέλος του όµως κάθε άλλο παρά τον οδηγεί σε µια διαφορετική εποχή, όσο κι αν  
διατείνονται κάτι τέτοιο όλοι οι απολογητές του συστήµατος. 
Ο 20ός αιώνας ήταν ένας αιώνας επαναστάσεων, πολέµων και αντεπαναστάσεων. Το βάθος, η  
έκταση και η ένταση αυτών των διαδικασιών δεν είχε κανένα προηγούµενο στην ανθρώπινη  
ιστορία.  
Προβάλλουν δύο αλληλένδετα ερωτήµατα: 
Γιατί ο ιστορικός χρόνος γνώρισε την επιτάχυνση στον 20ό και όχι σε έναν προηγούµενο αιώνα; 
Επαναστάσεις, πόλεµοι και αντεπαναστάσεις, όµως µεταξύ ποιων τάξεων και για ποιο σκοπό;  
 
7. Το κοµµουνιστικό κίνηµα -από την εποχή του Λένιν- είχε διακηρύξει ότι µπαίνουµε στην εποχή  
του ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης. Πρόκειται για µιαν αναµφισβήτητη γενική  
αλήθεια, από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει καµιά ανάγνωση και κανένας απολογισµός του  
αιώνα. 
Ο αιώνας που κλείνει ήταν αιώνας του ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης. Το  
ερώτηµα που τίθεται είναι αν παραµένει σαν τέτοιος και στο τέλος του.  
Πολλοί βιάζονται να απαντήσουν επηρεασµένοι από το βάρος του κλίµατος που δηµιουργεί η  
νικηφόρα αντεπανάσταση που βιώνουµε στις µέρες µας. 
Άσχετα όµως από τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει κανείς σήµερα, η Οχτωβριανή  
Επανάσταση, που πρόσφατα γιορτάσαµε την 80στή επέτειό της, σηµάδεψε ανεξίτηλα την πορεία  



 

 

των πραγµάτων στον αιώνα µας. Άλλαξε την εικόνα του πλανήτη, τροποποίησε όλες τις µέχρι τότε  
κοινωνικές σχέσεις. Εγκαινίασε µια σειρά από επαναστάσεις, ανατροπές, εξεγέρσεις, που  
συγκλόνισαν τον κόσµο ολόκληρο. Kυρίως όµως έθεσε επί τάπητος ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα: η  
αστική τάξη πραγµάτων από Άδώ και στο εξής έπρεπε να υπάρχει, έπρεπε να ζήσει  υπό τη συνεχή  
απειλή της συντριβής της, έπρεπε να συνυπάρξει µε ένα ανταγωνιστικό σύστηµα. O καπιταλισµός  
έβλεπε να συρρικνώνεται το έδαφος εφαρµογής του.  
Το τέλος του αιώνα εµφανίζει τον καπιταλισµό να έχει βγάλει αυτή τη θανάσιµη θηλειά από τον  
λαιµό του. Γι� αυτό και πανηγυρίζει. Εκτιµά πως η επικράτηση της αντεπανάστασης σηµαίνει  
οριστικό ενταφιασµό της επανάστασης και του οράµατος µιας νέας κοινωνικής οργάνωσης. Θέλει  
να πιστέψουν όλοι ότι οι καπιταλιστικές σχέσεις είναι αιώνιες, οι µόνες συµβατές µε την  
"ανθρώπινη φύση".  
 
8. Το πέρασµα από τον προµονοπωλιακό καπιταλισµό στον µονοπωλιακό καπιταλισµό  
συντελέστηκε όταν µερικές βασικές ιδιότητες του καπιταλισµού άρχισαν να µετατρέπονται στην  
αντίθεσή τους, όταν σε όλη τη γραµµή διαµορφώθηκαν και εκδηλώθηκαν τα γνωρίσµατα της  
µεταβατικής εποχής από τον καπιταλισµό σε ένα ανώτερο κοινωνικό-οικονοµικό τρόπο ζωής. ∆εν  
είναι τυχαίο που το πέρασµα αυτό γίνεται παράλληλα µε την εµφάνιση της εργατικής τάξης, µε  
ανεξάρτητο τρόπο, στο στίβο του πολιτικού και κοινωνικού αγώνα, µε αποκορύφωµα την Παρισινή  
Κοµµούνα.  
Η ιστορική επιτάχυνση εµφανίζεται όταν ο καπιταλισµός έχει περάσει στο στάδιο του  
ιµπεριαλισµού, δηλαδή του καπιταλισµού που πεθαίνει και σαπίζει, που δεν έχει τίποτα άλλο  
ιστορικά να δώσει, που κινητοποιεί όλο το δυναµισµό του για να διαιωνίσει ένα αντιδραστικό  
σύστηµα, όταν ωριµάζουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι υλικοί όροι για το πέρασµα σε µια  
άλλη κοινωνική οργάνωση. Κυρίως όµως επιταχύνεται όταν για πρώτη φορά στην ιστορία, πλάι στο  
εκµεταλλευτικό σύστηµα, αναδύεται µια νικηφόρα επανάσταση και µια διαδικασία µετάβασης. Τότε  
η επιτάχυνση του ιστορικού χρόνου είναι αποτέλεσµα της λυσσαλέας πάλης ανάµεσα σε δύο  
ανταγωνιστικές τάξεις, που είναι οργανωµένες σε σηµαντικό βαθµό, που φτάνουν στο επίπεδο µιας  
στρατηγικής ισορροπίας (δύο συστήµατα) και δηµιουργούν νέους όρους και συνθήκες για την  
εξέλιξη της ταξικής πάλης. 
Αιώνας του ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης, πολέµων, κρίσεων και  
αντεπαναστάσεων. Κυρίως όµως ο αιώνας µας θα καταγραφεί σαν αιώνας του µεγάλου σχίσµατος  
της παγκόσµιας αγοράς, απόσπασης των αδύνατων κρίκων από την ιµπεριαλιστική αλυσίδα.  
Μεγάλων προσπαθειών για την οικοδόµηση µιας νέας κοινωνίας. Σε καµιά άλλη εποχή της  
ανθρώπινης ιστορίας δεν καταγράφεται µια τέτοια προσπάθεια. Και σ� άλλους αιώνες έχουµε  
ταξική πάλη, εξεγέρσεις, επαναστατικά κινήµατα. ∆εν έχουµε όµως τη συνειδητή προσπάθεια του  
ανθρώπου να οικοδοµήσει µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση και πόλεµο. 
Είχε απόλυτο δίκιο ο Λένιν όταν έλεγε πως ο ιµπεριαλισµός είναι η παραµονή της κοινωνικής  
επανάστασης. 
 
9. Ο αιώνας δεν αρχίζει το 1914, όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί του "σύντοµου αιώνα". Αρχίζει µε το  
πέρασµα του καπιταλισµού στο µονοπωλιακό του στάδιο και µε τη µετατόπιση του κέντρου της  
επανάστασης από την Ευρώπη στην Ανατολή, όπως έδειξε νωρίς η επανάσταση του 1905 που  
συγκλόνισε την τσαρική Ρωσία. Η επανάσταση του 1905 έφερε στην επιφάνεια µια σειρά από  
ξεχασµένες αλήθειες του µαρξισµού και, κυρίως, ανέτρεψε όλες τις κανονικότητες της Β' ∆ιεθνούς.  
Στο ιστορικό προσκήνιο έχει εµφανιστεί ένα ρεύµα, ο µπολσεβικισµός, που "διαβάζει" µε  
διαφορετικό τρόπο τις νέες συνθήκες, τον  ιµπεριαλισµό, την ταχτική και τη στρατηγική της  
επανάστασης, τη σηµασία των αγροτικών µαζών και των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων.  
Νωρίς όλες οι αντιθέσεις οδήγησαν τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις στον Α' παγκόσµιο πόλεµο, τον  
καταστροφικότερο πόλεµο που µέχρι τότε είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα. O πόλεµος λοιπόν  
προηγήθηκε της επανάστασης, και δεν προκλήθηκε για να απαντήσει στην επανάσταση.   
Κι όµως, µέσα από την κόλαση του Α' παγκόσµιου πολέµου αναδύεται µια µεγάλη επαναστατική  
ορµή. Το κύµα της επανάστασης θα εκδηλωθεί από το 1917 µέχρι το 1923 µε τη νίκη των σοβιέτ  
στη Ρωσία και τη δηµιουργία της ΕΣΣ∆ και µε την εξαπόλυση µιας σειράς επαναστάσεων στη  
δυτική Ευρώπη µαζί µε το ξύπνηµα της εθνικοαπλευθερωτικής πάλης στην Ανατολή. 
 
10. Όλη η ιστορία του αιώνα µας είναι ιστορία κινητοποίησης όλων των δυνάµεων των δύο  
αντιτιθέµενων τάξεων και συστηµάτων και κοσµοθεωριών για την επικράτηση της µιας πάνω στην  
άλλη. Η επανάσταση του 1917 δηµιούργησε τις προϋποθέσεις (για πρώτη φορά στην ιστορία) µιας  
"συγκατοίκησης" στενάχωρης δύο θανάσιµων εχθρών. Περάσαµε από την εποχή που το εργατικό  
κίνηµα ήταν ένα ρωµαλέο, πλην όµως µειοψηφικό κίνηµα, στην περίοδο που το εργατικό κίνηµα  
µπορούσε να συγκροτεί κοινωνικούς συνασπισµούς και µέτωπα που συγκεντρώνουν την  
πλειοψηφία του πληθυσµού και κατόρθωνε µε επαναστατικές διαδικασίες να καταλαµβάνει και να  
διατηρεί την εξουσία. 
Το αποτέλεσµα είναι να περιορίζεται η βάση του καπιταλισµού/ ιµπεριαλισµού και να είναι  
υποχρεωµένος ο τελευταίος να βαθαίνει, να επιταχύνει, να θέτει σε ενέργεια διαδικασίες που η  
πρωτύτερη διαχείριση (χωρίς τον ανταγωνισµού ενός άλλου συστήµατος) δεν είχαν καταστήσει  
απαραίτητες. Η διαχείριση της εργατικής δύναµης, η χρησιµοποίηση της επιστηµονικής οργάνωσης  



 

 

της εργασίας, η τεχνολογική επιτάχυνση για κυριάρχηση της νεκρής εργασίας πάνω στη ζωντανή  
εργασία, η γιγάντωση του κράτους και η ενεργός του ανάµιξη και στην οικονοµική ζωή, η  
προώθηση των διαδικασιών διεθνοποίησης, έγιναν ιστορικά απαραίτητες διεργασίες για να  
διαιωνιστεί ο καπιταλισµός/ ιµπεριαλισµός. 
Εποµένως, ήταν και αιώνας της µεγάλης φυγής προς τα εµπρός του καπιταλισµού για να απαντήσει  
στην πρόκληση του σοσιαλισµού. Αιώνας που κλείνει µε το θρίαµβο της αντεπανάστασης και µια  
"παραξενιά της ιστορίας": η πτώση του σοσιαλισµού δεν έγινε µε εξωτερικές επεµβάσεις, αλλά από  
τα µέσα, µετά από µια προετοιµασία που κράτησε µερικές δεκαετίες. 
 
11. Το ιµπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισµού δεν ακυρώνει τους βασικούς νόµους και τις  
βασικές αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήµατος. Ο ιµπεριαλισµός σαν µονοπωλιακός  
καπιταλισµός φέρνει στην επιφάνεια µε ιδιαίτερη οξύτητα το νόµο της ανισόµετρης ανάπτυξης  
τοµέων της οικονοµίας ή και διαφόρων χωρών, µε αποτέλεσµα, παρά τα δάνεια από τη  
σχεδιοποίηση και το ρυθµιστικό ρόλο που έπαιξε και παίζει το κράτος, να εκδηλωθούν µεγάλες  
ανακατατάξεις και ανταγωνισµοί µέσα στο ίδιο το ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο, που έφτασαν συχνά  
στην επίλυση µέσω του πολέµου. Ο πόλεµος, αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της ιµπεριαλιστικής  
εποχής, έκανε αισθητή την παρουσία του σε όλη την ιστορία του αιώνα. Καταστροφικότερος παρά  
ποτέ, έγινε απαραίτητος για την "εξυγίανση" των αντιθέσεων και κρίσεων που γεννιούνται στο  
έδαφος του µονοπωλιακού καπιταλισµού. Όπως δεν υπήρξε ποτέ καπιταλισµός χωρίς ανεργία, έτσι  
δεν µπορεί να υπάρξει ιµπεριαλισµός χωρίς πόλεµο. Οι παγκόσµιες αναµετρήσεις/ σφαγές του  
1914-18 και του 1939-45 έχουν τη ρίζα τους ακριβώς στην λυσσαλέα πάλη των ιµπεριαλιστών για  
αγορές και ηγεµονία.  
Πολλοί απολογητές διατείνονται ότι ο καπιταλισµός/ ιµπεριαλισµός έχει αποκτήσει µιαν ικανότητα  
αυτορρύθµισής του ή ότι η νέα εποχή στην οποία ήδη µπήκαµε, ή βρισκόµαστε στον προθάλαµό  
της, υπερβαίνει τις αντιθέσεις που γνωρίσαµε στον αιώνα µας. Η πραγµατικότητα είναι τελείως  
διαφορετική: Στον αιώνα µας οι κρίσεις του καπιταλισµού (ακριβώς γιατί πέρασε στο  
ιµπεριαλιστικό στάδιο, που οξύνει όλες τις αντιθέσεις στο έπακρο) πήραν πρωτοφανείς διαστάσεις.  
Οι δύο µεγάλες παγκόσµιες κρίσεις, αυτή του 1929-33 και αυτή που ξεκίνησε το 1973 και ακόµα  
διαρκεί, αποδεικνύουν τα αντίθετα από τους ισχυρισµούς των απολογητών του συστήµατος. Η  
καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων, η υπολειτουργία του παραγωγικού δυναµικού, η τάση προς  
τον αχαλίνωτο παρασιτισµό και η γενικευµένη χρηµατιστικοποίηση της παγκόσµιας οικονοµίας,  
δηλαδή η µεγάλη διάσταση της πραγµατικής οικονοµίας από την οικονοµία των χαρτιών, αυτό που  
οι αστοί ονοµάζουν "άυλο", συνεχίζονται και µεγεθύνονται σε διαστάσεις που ποτέ η κοινωνία δεν  
γνώρισε. Πού βασίζουν την αισιοδοξία τους οι αστοί, ότι ξεµπέρδεψαν µε τις εξεγέρσεις και τις  
επαναστάσεις;  
 
12. Ο αιώνας κλείνει σε συνθήκες που η ανθρωπότητα γνωρίζει την επιβολή µιας πολυεπίπεδης και  
πολυπλόκαµης αντεπανάστασης που πασχίζει να ακυρώσει ό,τι πέτυχε η επαναστατική πάλη της  
εργατικής τάξης, των λαών και των εθνών στον αιώνα µας, που οδηγεί σε ένα πισωγύρισµα όλων  
των κοινωνικών σχέσεων σε συνθήκες που υπήρχαν σε προηγούµενους αιώνες. Αυτή η υπαρκτή και  
δραµατική για τους λαούς αντεπανάσταση δεν ακυρώνει τη γενική διαπίστωση για επιτάχυνση του  
ιστορικού χρόνου. Πρώτο, γιατί ιστορικά ζούµε στο πριν αλλά και το µετά της επανάστασης (η  
επανάσταση δεν είναι απλά ένα όραµα που πρέπει να δοκιµαστεί, όπως περίπου υπήρχε στα µυαλά  
των ανθρώπων πριν την Οχτωβριανή Επανάσταση) και έτσι υπάρχει µια πλούσια πείρα που δεν  
ακυρώνεται µε διατάγµατα και φαντασµαγορικές επιχειρήσεις της αντεπαναστάσεις. ∆εύτερο, η  
αντεπανάσταση µπάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε µια περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας,  
συνδέει µε χιλιάδες νήµατα όλες τις γωνιές του πλανήτη σε ένα κοινό µέλλον, υποσκάπτει διαρκώς  
τις βάσεις του ίδιου του συστήµατος που θέλει να σταθεροποιήσει, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για  
µια βαθύτερη και ριζικότερη επαναστατική µεταβολή. 
Με άλλα λόγια, ο αιώνας κλείνει ενώ η ανθρωπότητα γνωρίζει τις επιπτώσεις µιας νικηφόρας  
αντεπανάστασης. Οι εκπρόσωποί της χορεύουν έναν χορό κανιβάλων πάνω από το υποτιθέµενο  
πτώµα του µαρξισµού. Ας χορεύουν, ας το γλεντούν. Οι στενοί τους ορίζοντες δεν τους επιτρέπουν  
να βλέπουν πως ο αιώνας κλείνει µε µια πανηγυρική -πλην όµως και τραγική για όσους την  
υποµένουν- επιβεβαίωση του µαρξισµού και των νόµων του καπιταλισµού που αυτός αποκάλυψε.  
Ας το γλεντούν, και ας µην συναισθάνονται πως οι επαναστάτες δεν βρίσκονται στο επίπεδο του  
τέλους του 19ου αιώνα. Έχουν µια γνώση πολύ µεγαλύτερη και πιο ουσιαστική. Έχουν όλες τις  
παρακαταθήκες των επαναστάσεων του 20ού αιώνα που συγκλόνισαν τον κόσµο. Eίναι σίγουρο  
πως θα σκύψουν πάνω σ' αυτήν την εµπειρία, έτσι που αυτά τα µαθήµατα θα κάνουν πολύ βαθύτερα  
τα επαναστατικά σκιρτήµατα και τις επαναστάσεις που σίγουρα θα έρθουν.  
 
13. Συνεχίζουµε να ζούµε την εποχή του ιµπεριαλισµού και της προλεταριακής επανάστασης. Ο  
καπιταλισµός δεν ανακάλυψε ένα καινούριο στάδιο που να έχει άλλα από τα χαρακτηριστικά που  
είχε προσδώσει ο λενινισµός στον ιµπεριαλισµό, την ίδια στιγµή που ο ιµπεριαλισµός του τέλους  
του αιώνα έχει "διδαχτεί" από την ταξική πάλη του αιώνα µας τροποποιούµενος αναγκαστικά. 
Όλες οι συζητήσεις για τα καινούργια χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσµου, όλες οι θεωρίες για  
ύστερο καπιταλισµό, ολοκληρωµένο καπιταλισµό, κοινωνία της πληροφορίας, µεταβιοµηχανική  
κοινωνία, σφαιρικοποιηµένο καπιταλισµός κλπ, αδυνατούν να υπογραµµίσουν το κύριο και το  



 

 

βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου κόσµου: 
Όπως ο αιώνας άνοιξε µε µια µεγάλη διάσπαση της παγκόσµιας αγοράς και την απόσπαση µιας  
τεράστιας περιοχής από τη σφαίρα λειτουργίας του καπιταλισµού, σήµερα ζούµε την  
επανενοποίηση του παγκόσµιου καπιταλιστικού χώρου υπό τη σφραγίδα του µονοπωλιακού  
καπιταλισµού.  
Ο αιώνας κλείνει µε την κυριαρχία του µονοπωλιακού καπιταλισµού που παγκοσµιοποιήθηκε  
ύστερα από µια περίοδο διάσπασης του συστήµατος. 
Ο µονοπωλιακός καπιταλισµός, γενικά το µονοπώλιο, του τέλους του αιώνα είναι -χωρίς να  
αλλάζει η ουσία του- διαφορετικό από αυτό της δεκαετίας του '20. Το ίδιο και οι µορφές της  
παγκοσµιοποίησης έχουν τροποποιηθεί. Και το µονοπώλιο και η παγκοσµιοποίηση φέρουν πάνω  
τους τη σφραγίδα των διαρκών µεταµορφώσεων και αναδιαρθρώσεων του κεφάλαιου, που µε τη  
σειρά του καθορίστηκε από τις εγγενείς αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, και  
κυρίως από την πορεία της ταξικής πάλης και των "συγκατοικήσεων". 
 
14. Η εναλλαγή φάσεων ανόδου των επαναστάσεων και αντεπαναστάσεων είναι ένα  
χαρακτηριστικό του αιώνα µας. Συνολικά η επανάσταση και η αντεπανάσταση, σε αδιάκοπη "πάλη  
θέσεων", επεκτάθηκαν σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Και πάντα υπήρχε ένας λόγος,  
µια σχέση ανάµεσα στην επανάσταση και στην αντεπανάσταση, που καθορίζονταν από το συνολικό  
συσχετισµό δύναµης ανάµεσα στις δύο βασικές τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, την αστική  
και την εργατική τάξη. Συνεπώς ποτέ δεν υπήρξαν αυτοί οι δύο όροι ξεκοµµένοι ο ένας από τον  
άλλο. ∆εν υπήρξε ποτέ επανάσταση χωρίς την αντίρροπη δράση της αντεπανάστασης, όπως και το  
αντίθετο. H "πάλη θέσεων" ανάµεσα στην επανάσταση και την αντεπανάσταση, και κυρίως η  
επέκτασή της σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, αποτελεί ένα ιδιαίτερο κοµβικό σηµείο   
και βασικό σηµερινό πρόβληµα ανάµεσα στη σχέση των δύο όρων. Aυτή η επέκταση της "πάλης  
θέσεων" σε όλους ανεξαίρετα τους τοµείς της κοινωνικής ζωής τροφοδοτείται από την  
υπερωρίµανση των όρων για το πέρασµα σε µια άλλη κοινωνική οργάνωση, και από την εναγώνια  
προσπάθεια της αστικής τάξης να διαιωνίσει τις καπιταλιστικές σχέσεις. H δυνατότητα όµως αυτής  
της επέκτασης σχετίζεται µε το ότι το επαναστατικό κίνηµα άφησε, ιδιαίτερα στο δεύτερο µισό του  
αιώνα µας, αρκετό έδαφος, ιδεολογικά και πολιτικά, στην αστική τάξη. Mε δυο λόγια, καθορίστηκε  
από την υποχώρηση του κοµµουνιστικού κινήµατος συνολικά και ειδικά στο ιδεολογικό επίπεδο.  
Oι χειριστικοί µηχανισµοί (οι υλικοί µηχανισµοί ηγεµονίας) του παγκοσµιοποιηµένου  
ιµπεριαλισµού δεν θα είχαν την αποτελεσµατικότητα που έχουν αν το όραµα και ο δρόµος του  
κοµµουνισµού δεν γνώριζαν την υποχώρηση για την οποία µιλάµε. 
Σε κάθε περίπτωση, η εναλλαγή φάσεων ανόδου και υποχώρησης της επανάστασης, αλλά και η  
αδιάκοπη "πάλη θέσεων" ανάµεσα σε επανάσταση και αντεπανάσταση, αποδεικνύουν για όποιον  
θέλει να το δει, για όποιον κάνει την ελάχιστη προσπάθεια, ότι η  κυριαρχία της αντεπανάστασης  
δεν σηµαίνει εξαφάνιση της επανάστασης και ακύρωσή της. 
 
15. Το ιστορικά ζητούµενο είναι η απόκρουση του κύµατος της αντεπανάστασης που κατακλύζει  
τον κόσµο στο κλείσιµο του αιώνα. Η απόκρουση αυτή δεν µπορεί να γίνει χωρίς να έχει µελετηθεί  
η αντεπανάσταση, χωρίς να έχουν επισηµανθεί τα διακριτικά της γνωρίσµατα, χωρίς να έχουν  
επισηµανθεί οι αδύνατοι κρίκοι της, χωρίς να έχουν εξαχθεί συµπεράσµατα από την ιστορική πείρα  
(πώς και γιατί φτάσαµε στην κυριαρχία της αντεπανάστασης), χωρίς να έχει προπαρασκευαστεί  
ιδεολογικά το έδαφος για την εξαπόλυση ενός νέου κύµατος της Επανάστασης, χωρίς να έχουν  
χτιστεί οι οργανισµοί εκείνοι που να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο καθήκον. 
Όταν στα 1906 ο Καρλ Κάουτσκυ (που τότε ήταν επαναστάτης και αργότερα πέρασε στην αντίπερα  
όχθη) έγραφε πως «Λίγες έννοιες αµφισβητήθηκαν τόσο πολύ όσο η έννοια της επανάστασης» και  
το δικαιολογούσε «από τη µια µεριά στο γεγονός ότι καµιά έννοια δεν είναι τόσο ενάντια στα  
κατεστηµένα συµφέροντα και τις προλήψεις όσο αυτή, από την άλλη µεριά όµως και στο γεγονός  
ότι λίγες έννοιες είναι τόσο πολυσήµαντες», δεν µπορούσε ίσως να φανταστεί ότι θα φτάναµε στο  
σηµείο η ίδια η λέξη αυτή να χρησιµοποιείται σαν προσδιοριστικό τόσων πλευρών της σύγχρονης  
αντεπανάστασης, την ίδια στιγµή που αποκλείεται η βασική της υπόσταση σαν έννοιας: Η  
κοινωνική επανάσταση, σαν µια ιδιαίτερη µέθοδος κοινωνικής µεταβολής. Η αντεπανάσταση  
αρνιέται, αντιιστορικά, αυτήν την αλήθεια. Εξοστρακίζει την έννοια και την ιδέα της κοινωνικής  
επανάστασης, γιατί τη φοβάται. Φτάνει µάλιστα να "ξεχνά" ότι ο κόσµος που αυτή σήµερα  
υπερασπίζεται χρειάστηκε τη δύναµη της Επανάστασης για να σπάσει τα φεουδαρχικά δεσµά. Οι  
επαναστάσεις, όπως έλεγε ο Μαρξ, «είναι οι ατµοµηχανές της ιστορίας», είναι νόµος της προόδου.  
∆εν έγινε καµιά ουσιαστική πρόοδος στον κόσµο, στις ταξικές κοινωνίες, χωρίς τη διαµεσολάβηση  
της Επανάστασης. 
 
16. Στην ιστορία του εργατικού κινήµατος γνωρίσαµε τρία µεγάλα επαναστατικά κύµατα, τρεις  
µεγάλες επαναστατικές ορµές.  
Η πρώτη επαναστατική ορµή ξεκινάει από την Κοµµούνα του Παρισιού και φτάνει µέχρι τη νίκη  
της επανάστασης του Οχτώβρη το 1917. Ξεκινάει µε την πρώτη "έφοδο στον ουρανό" του παρισινού  
προλεταριάτου, περνάει µέσα από την λίγο ως πολύ ειρηνική ανάπτυξη του καπιταλισµού τις  
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, που σηµαδεύουν το πέρασµα από τον προµονοπωλιακό στο  
µονοπωλιακό καπιταλισµό. Στη φάση αυτή έχουµε τη συνένωση του µαρξισµού µε το εργατικό  



 

 

κίνηµα, συνένωση που δεν έγινε χωρίς "προσαρµογές", τις οποίες οι Μαρξ και Ενγκελς  
καταπολέµησαν. Γνωρίζει µια σειρά από εξεγέρσεις και αγώνες της εργατικής τάξης, µε  
αποκορύφωµα την επανάσταση του 1905 στη Ρωσία. ∆οκιµάζεται σκληρά µέσα στο πόλεµο του  
1914-18 . Φτάνει σε ένα σηµείο κορύφωσης µε τη νίκη της Επανάστασης στη Ρωσία το 1917, που  
µπάζει όχι µόνο το εργατικό κίνηµα αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα σε ένα νέο στάδιο της  
ιστορίας της. 
Σταθµοί αυτού του κύµατος της επανάστασης ήταν τα διδάγµατα που βγήκαν από την εµπειρία της  
Κοµµούνας του Παρισιού, και φυσικά η τοµή που φέρνει ο λενινισµός και ο µπολσεβικισµός. Ο  
λενινισµός αντιλαµβάνεται την ουσία των µεταβολών που συντελούνται µε το πέρασµα στην εποχή  
του ιµπεριαλισµού και διατυπώνει την άποψη της δυνατότητας της επανάστασης σε µία ή  
περισσότερες χώρες, την απόσπαση του πιο αδύνατου κρίκου από την ιµπεριαλιστική αλυσίδα, το  
νόµο της ανισόµετρης ανάπτυξης, τη θεωρία της ηγεµονίας της εργατικής τάξης ακόµα και σε  
αστικοδηµοκρατικού χαρακτήρα επαναστάσεις, δίνει έµφαση στο αγροτικό ζήτηµα και θεωρεί την  
εθνικοαπελευθερωτική πάλη σαν µέρος της συνολικής επαναστατικής διαδικασίας. Κυρίως όµως  
συνόδεψε όλες αυτές τις εκτιµήσεις µε τη θεωρία και την πρακτική του προλεταριακού κόµµατος  
σαν πραγµατικά πρωτοπόρου αποσπάσµατος της τάξης. Το κόµµα νέου τύπου είναι µια τοµή σε  
σχέση µε τα εργατικά κόµµατα της δεύτερης διεθνούς που κύλησαν στο βούρκο του οπορτουνισµού.  
∆εν είναι τυχαίο που οι περισσότερες επιθέσεις στο λενινισµό εστιάζονται ακριβώς στη θεωρία του  
κόµµατος νέου τύπου. Χωρίς αυτό, η επανάσταση είναι όντως κάτι µακρινό και αρκετά  
ξεδοντιασµένο. 
Μέσα στην πρώτη επαναστατική ορµή, το εργατικό κίνηµα περνάει από τη νηπιακή του φάση στο  
στάδιο της πολιτικής και ιδεολογικής του ωρίµανσης. Αυτό φαίνεται και στο επίπεδο των  
κοινωνικών συµµαχιών που κατόρθωνε να  συνάπτει. Οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις είτε ήταν  
εντελώς ξεκοµµένες από άλλα κοινωνικά στρώµατα είτε, σε πολλές περιπτώσεις, οι ηγέτες  
θεωρούσαν την πάλη τους σαν συνέχεια και ολοκλήρωση των στόχων της αστικής επανάστασης του  
1789. Στη πρώτη ανεξάρτητη εµφάνισή του, στο Παρίσι το 1848, το προλεταριάτο είναι αρκετά  
αποµονωµένο από άλλες κοινωνικές στρώµατα και τάξεις. Στην Παρισινή Κοµµούνα στο πλευρό  
των προλεταρίων µπαίνουν και τα µικροαστικά στρώµατα της πόλης. Στην επανάσταση του 1905  
ήδη πλάι στους εργάτες βρίσκονται και οι αγρότες. Έχουµε συνεχώς, µε το πέρασµα στο  
ιµπεριαλιστικό στάδιο, τη διεύρυνση της κοινωνικής βάσης των δυνάµεων που σε ορισµένες φάσεις  
στηρίζουν την επανάσταση, έχουµε τη σύµπτυξη κοινωνικών µπλοκ. Ο λενινισµός δεν γέννησε  
µόνο το κόµµα νέου τύπου, αλλά θεµελίωσε την πολιτική των συµµαχιών, εξόπλισε την εργατική  
τάξη µε την ταχτική και στρατηγική της επανάστασης. Ξεκαθάρισε τη σχέση κόµµατος/ τάξης/  
µαζών, απέρριψε τον πραξικοπηµατισµό και τις κάθε λογής υποκλίσεις στο αυθόρµητο. 
Η νίκη της επανάστασης στη Ρωσία το 1917 είναι η επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, όχι απλά  
θεωρητικών συλλήψεων, αλλά και της συνεπούς εφαρµογής τους στη πράξη από ένα κόµµα που  
προετοιµάζονταν για καιρό ώστε να µπορεί να διαδραµατίσει έναν τέτοιο ρόλο. Αυτός είναι και ο  
βασικός λόγος που οι επαναστάσεις που ξέσπασαν σε µια σειρά ευρωπαϊκές χώρες δεν θα  
µπορέσουν να νικήσουν. 
 
17. Η δεύτερη επαναστατική ορµή διαρκεί από το 1917 µέχρι το 1945. Η νίκη της επανάστασης στη  
Ρωσία θα σηµάνει το ξύπνηµα των εργατών και των καταπιεζοµένων σε ολόκληρο τον κόσµο.  
Κάτω από την ώθησή της θα δηµιουργηθούν µια σειρά από κόµµατα και θα συγκλονιστεί ο κόσµος  
από αγώνες για την υπεράσπιση της νεαρής σοβιετικής δηµοκρατίας. Το 1919 θα ιδρυθεί η  
Κοµµουνιστική ∆ιεθνής που θα αποτελέσει, µέχρι την αυτοδιάλυσή της το 1943, το γενικό  
επιτελείο του παγκόσµιου προλεταριάτου σε έναν δύσκολο και πρωτοφανέρωτο σε ιστορικά  
καθήκοντα αγώνα: βάθεµα και στήριξη της επανάστασης που νίκησε στη Ρωσία, αντιµετωπίζοντας  
εχθρούς και εµπόδια τεράστια, ωρίµανση του παγκόσµιου εργατικού κινήµατος, εκτατική του  
ανάπτυξη, δραστηριοποίηση των εφεδρειών της επανάστασης (εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα)  
και κυρίως αντιµετώπιση της οργανωµένης αντεπίθεσης που προώθησε ο καπιταλισµός µε το  
φασισµό/ ναζισµό και µε την πολιτική του "νιου ντιλ" στην Αµερική. 
Σταθµοί στη δεύτερη επαναστατική ορµή είναι το βάθεµα της επανάστασης στην ΕΣΣ∆ το 1928 µε  
την κολεκτιβοποίηση και την εκβιοµηχάνιση, η αντιµετώπιση της κρίσης του 1929-33 µε τα  
συνθήµατα της τρίτης περιόδου, δηλαδή "τάξη ενάντια στην τάξη" (που τόσο κατηγορήθηκε, ενώ  
στόχο είχε το κέρδισµα της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης σε µια σειρά χώρες), η αντιµετώπιση  
του πολέµου µέσα από την πολιτική των λαϊκών µετώπων (Ισπανία, Γαλλία, Κίνα κλπ) και η  
αντιµετώπιση του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου που, µε τη συµµετοχή των λαϊκών µαζών,  
µετατράπηκε από ιµπεριαλιστικός σε µεγάλο αντιφασιστικό πατριωτικό πόλεµο. 
Μέσα από µια ταραχώδη και αντιφατική πορεία κατά τη διάρκεια της δεύτερης επαναστατικής  
ορµής, το επαναστατικό κίνηµα θα κερδίσει νέες θέσεις και ο γενικότερος συσχετισµός δύναµης  
ανάµεσα στις δυνάµεις της επανάστασης και τις δυνάµεις της αντεπανάστασης θα τροποποιηθεί  
ευνοϊκά για τις πρώτες. Η εκτατική ανάπτυξη έχει δύο πλευρές: και γεωγραφικά η περιοχή που  
ξεκόβει από τον καπιταλισµό/ ιµπεριαλισµό µεγεθύνεται (σε λίγα χρόνια µε τη νίκη της  
επανάστασης στη Κίνα θα µεγαλώσει ακόµα περισσότερο), πράγµα που επιτρέπει πλέον στην  
επανάσταση να αναδιοργανώσει όλες τις δυνάµεις της και να αντιπαρατεθεί πιο συνολικά µε τον  
καπιταλισµό/ ιµπεριαλισµό (κάτι που δεν έγινε), αλλά και ο κοµµουνισµός σαν κίνηµα, σαν  
οργανωµένη κατάσταση/ δύναµη έχει εξαπλωθεί  σε όλα τα σηµεία του πλανήτη, αποτέλεσµα της  



 

 

ακούραστης δουλειάς της παγκόσµιας ταξιαρχίας της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Ιδιαίτερο ρόλο σε  
ολόκληρη την πορεία αυτών των χρόνων διαδραµατίζει το έργο του Ιωσήφ Στάλιν, που δίκαια  
αναγνωρίζεται από όλους τους κοµµουνιστές σαν ένα σύµβολο της αδιάλλακτης πάλης ενάντια  
στον καπιταλισµό και για τη στερέωση της σοβιετικής εξουσίας. 
 
18. Η τρίτη επαναστατική ορµή παρουσιάζει αρκετές ιδιοµορφίες σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες  
και έχει τα χαρακτηριστικά της ανολοκλήρωτης θύελλας. Είναι µια ορµή επαναστατική που δεν  
κατάληξε στα αποκρυσταλλώµατα των δύο προηγούµενων. Συντελέστηκε σε µια περίοδο που τα  
φαινόµενα εκφυλισµού της επανάστασης έγιναν φανερά µε την εµφάνιση του ρεβιζιονισµού στην  
κορυφή του κοµµουνιστικού κινήµατος. Η τρίτη ορµή ήρθε µετά την δεκαετία του �50, δεκαετία- 
σοκ για το κοµµουνιστικό κίνηµα κατά την οποία, µε πρόσχηµα τη διόρθωση των λαθών της  
προηγούµενης περιόδου, περάσαµε στο ξήλωµα όλων των καταχτήσεων που είχαν επιτρέψει στο  
κοµµουνιστικό κίνηµα µέχρι τότε να παίζει πρωτοποριακό ρόλο. 
Έχουµε λοιπόν µια ανολοκλήρωτη θύελλα που συγκλονίζει ολόκληρο τον κόσµο, µε σταθµούς την  
αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού στα τέλη του �50-αρχές του �60, τη νίκη της κουβανέζικης  
επανάστασης και το φούντωµα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, µε σύµβολο τον αγώνα του  
ηρωικού λαού του Βιετνάµ. Και όλα αυτά σε πλήρη αναντιστοιχία µε τις θεωρίες και τις απόψεις  
των "κορυφών" του κινήµατος, που είχαν από τότε επιδοθεί σε µια έντονη διαβρωτική δουλειά στο  
εσωτερικό των κοµµουνιστικών κοµµάτων και στη συνεργασία µε το διεθνή ιµπεριαλισµό. 
Σταθµοί στα πλαίσια της τρίτης επαναστατικής ορµής ήταν η αντιπαράθεση που διεξάχθηκε στο  
εσωτερικό του κοµµουνιστικού κινήµατος και καταγράφηκε σαν σινοσοβιετική αντιπαράθεση,  
στην οποία διαδραµάτισε σπουδαίο ρόλο ο µεγάλος επαναστάτης Μάο Τσε Τουνγκ. Συνεπώς, η  
αντιπαράθεση στο σύγχρονο ρεβιζιονισµό ήταν µια αναγκαιότητα χωρίς την οποία δεν µπορούσε  
να γίνει κανένα ουσιαστικό βήµα στην πάλη ενάντια στον ιµπεριαλισµό που ήδη είχε αποδυθεί σε  
µια φυγή προς τα µπρος για να κατακτήσει όσα η επανάσταση του είχε στερήσει. Πέρα από την  
ένταση του αγώνα στις ζώνες των θυελλών (Ασία, Αφρική, Λ. Αµερική) ιδιαίτερος σταθµός της  
ανολοκλήρωτης θύελλας είναι και η εξαπόλυση της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής  
Επανάστασης (ΜΠΠΕ) στην Κίνα, το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο κίνηµα σε συνθήκες  
διχτατορίας του προλεταριάτου, κίνηµα που στρέφονταν ακριβώς ενάντια στο ρεβιζιονισµό που  
βρίσκεται στην εξουσία. Με το κίνηµα αυτό βάθυνε η γνώση της επανάστασης για την ταξική πάλη  
σε συνθήκες οικοδόµησης του σοσιαλισµού, για τους δύο δρόµους, για τη δυνατότητα  
παλινόρθωσης του καπιταλισµού κλπ Η ΜΠΠΕ ήταν η πρώτη έµπρακτη και µαζική προειδοποίηση  
για το ότι οι µεταβατικές κοινωνίες µπορούσαν να αλλάξουν χρώµα και ότι έπρεπε η διχτατορία  
του προλεταριάτου να βαθύνει σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Είναι η ΜΠΠΕ και γενικά ο  
αγώνας κατά του ρεβιζιονισµού που εξοπλίζει τους σηµερινούς και µελλοντικούς επαναστάτες,  
ώστε να κάνουν βαθύτερα τα ρήγµατα στην αστική πολιτική, να κάνουν πιο ριζική την επανάσταση  
που θα έρθει. 
Η τρίτη επαναστατική ορµή πήρε τα χαρακτηριστικά της ανολοκλήρωτης θύελλας και έκλεισε στα  
1976, κυρίως γιατί το κοµµουνιστικό κίνηµα στο σύνολό του δεν στάθηκε στο ύψος των  
περιστάσεων και των καθηκόντων που αυτές έθεταν. Στην ουσία, αυτό που ακολούθησε µετά το  
1976 ήταν ο καλπασµός µιας αναδιαρθρωτικής κίνησης που πρώτο µέληµα είχε τη συντριβή των  
δυνάµεων της επανάστασης. Τα επόµενα βήµατα ήταν σε µεγάλο βαθµό προδιαγεγραµµένα. Τα όσα  
συνέβηκαν στο δίχρονο 1989-91 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά λογική κατάληξη του δρόµου  
που πήρε η ενστάλαξη του καπιταλισµού µέσα στις µεταβατικές κοινωνίες. 
 
19. Ο αιώνας µας γνώρισε δύο µεγάλες χρεοκοπίες του εργατικού κινήµατος. Και οι χρεοκοπίες την  
εποχή του ιµπεριαλισµού είναι διεθνείς. Η πρώτη γίνεται µε το πέρασµα όλων (σχεδόν) των  
εργατικών κοµµάτων στο πλευρό της αστικής τάξης στη διάρκεια του πολέµου 1914-18. Στην  
ουσία ο οπορτουνισµός, που τρέφονταν από τα ιµπεριαλιστικά υπερκέρδη και είχε σαν κοινωνική  
βάση αρχικά την εργατική αριστοκρατία και µετά όλα τα στρώµατα που γεννήθηκαν µέσα από τις  
συνεργασίες και την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισµού (κοµµατικές και συνδικαλιστικές  
γραφειοκρατίες, δηµοσιογράφοι, βουλευτές, γραµµατείς κλπ), πέρασε στο στάδιο του  
σοσιαλσωβινισµού και σοσιαλιµπεριαλισµού, υποστηρίζοντας τα συµφέροντα της αστικής τάξης  
και του εγχώριου ιµπεριαλισµού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο οπορτουνισµός αναβαθµίζεται  
και παίζει άµεσα ρόλο στην κατάπνιξη των επαναστάσεων και εξεγέρσεων που έγιναν στο διάστηµα  
του 1917-23 στην Ευρώπη.  
Η δεύτερη µεγάλη χρεοκοπία γίνεται στις αρχές της δεκαετίας του �50, δυναµώνει συνεχώς, παρά τις  
προσαρµογές που αναγκάζεται να υποστεί για να αντιµετωπίσει τα επαναστατικά κινήµατα, και  
ολοκληρώνεται τυπικά στα 1989-91 µε το ανοιχτό πέρασµα στο ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο. Ο  
σύγχρονος ρεβιζιονισµός διαφέρει από τον κλασικό των αρχών του αιώνα µας κατά το γεγονός ότι  
αυτός κατέχει την κρατική εξουσία και εκφράζει στρώµατα και δυνάµεις που αναπτύχθηκαν µέσα  
από τις διαδικασίες οικοδόµησης του σοσιαλισµού. Στρώµατα και δυνάµεις που µια προηγούµενη  
πορεία άλλοτε ευνοούνταν και άλλοτε καταπιέζονταν από τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που  
παίρνονταν και γίνονταν στα πλαίσια των αντιλήψεων που υπήρχαν για την οικοδόµηση του  
σοσιαλισµού. Ο σύγχρονος ρεβιζιονισµός έκφρασε τα τµήµατα της κοµµατικής, κρατικής και  
οικονοµικής γραφειοκρατίας που σφετερίστηκαν την πολιτική εξουσία και αποτέλεσαν έτσι νέα  
αστικά στοιχεία. Η διαφορά του µε τον κλασικό ρεβιζιονισµό είναι ότι κατέχει τη κρατική εξουσία,  



 

 

διαχειρίζεται την τεράστια δύναµη που συσσωρεύτηκε µέσα στα πλαίσια µιας µεγάλης, τιτάνιας  
προσπάθειας των εργαζόµενων µαζών να κτίσουν µιαν άλλη κοινωνία. Κατασπαταλά και σκορπίζει  
µέσα στα επόµενα χρόνια τους κόπους και τις θυσίες των εργαζοµένων, αλαζονικά επιδίδεται στο  
ρόλο του συνδιαχειριστή εντάσεων και κρίσεων, στο ρόλο της υπερδύναµης. Παίρνει δραστήριο  
µέρος, σε συνεργασία άµεση µε τον διεθνή ιµπεριαλισµό, στην κατάπνιξη των εστιών αντίστασης  
των λαών, υπονοµεύει την πάλη ενάντια στον ιµπεριαλισµό, αποδιοργανώνει και διαλύει το  
κοµµουνιστικό κίνηµα. Μπάζει ολόκληρη τη µεταβατική περιοχή στη δίνη της παγκόσµιας κρίσης,  
αφοπλίζεται ιδεολογικά µε τη λατρεία του αµερικάνικου όνειρου, µεθοδεύει δραστήρια όλη τη  
δράση της παράλληλης οικονοµίας. Οι ρίζες της γιγάντωσης των φαινοµένων της µαφίας, που  
σήµερα κυβερνά σε πολλές περιπτώσεις της χώρες της παλινόρθωσης, βρίσκονται ακριβώς µέσα  
στην περίοδο της µπρεζνιεφικής διαχείρισης, όπου η σε µεγάλη έκταση διπλή δοµή (παράλληλη  
αγορά, νόµισµα κλπ) και η διπλή γλώσσα συντέλεσαν στο να δηµιουργούνται καπετανάτα και  
τοπικές σατραπείες από τους εκπρόσωπους των νέων αστικών στοιχείων. Η µαφία δεν προκύπτει  
από παρθενογένεση. 
Τα νέα αστικά στρώµατα εργάστηκαν για την παλινόρθωση του καπιταλισµού γιατί µόνο µέσα από  
την πλήρη αποτίναξη του κοµµουνιστικού µανδύα µπορούσαν να ολοκληρωθούν σε πλήρη αστική  
τάξη. Η αποκοµµουνιστικοποίηση ήταν λοιπόν ένας στρατηγικός στόχος για τα νέα αστικά  
στοιχεία, που περίµεναν την καταλληλότερη στιγµή για την περίφηµη και σκηνοθετηµένη  
"κατάρρευση του σοσιαλισµού".  
 
20. Μιλώντας για το εργατικό κίνηµα, δεν φτάνει στη χρεοκοπία µέσα σε µια νύκτα. Χρειάζεται µια  
ολόκληρη διαδικασία που ξεκινάει από την ιδεολογική διάβρωση, περνάει στο διαλυτισµό, ακόµα  
κι όταν η επιφάνεια µπορεί να δείχνει µια ενδυνάµωση, και καταλήγει στην ανοιχτή συνεργασία µε  
την αντεπανάσταση. Τότε είναι που γίνεται ολοφάνερη η χρεοκοπία. Αυτός είναι ο δρόµος που  
διάνυσαν και οι δύο χρεοκοπίες. Όπως η επανάσταση έχει ανάγκη µιας περιόδου ιδεολογικής  
προπαρασκευής της, έτσι και οι χρεοκοπίες (σαν τµήµατα της αντεπανάστασης) έχουν κι αυτές  
ανάγκη µιας προετοιµασίας των πνευµάτων, του ιδεολογικού τοπίου.  
Ο ρεβιζιονισµός, σε όλες τις εκδοχές του (Μπερνστάιν, Κάουτσκυ, Χρουστσόφ, Τολιάτι,  
Μπρέζνιεφ, Τενγκ και Σια) όσο δρα µέσα από το µανδύα του εργατικού και κοµµουνιστικού  
κινήµατος αµφισβητεί τα βασικά συµπεράσµατα για την εποχή του ιµπεριαλισµού, αρνείται τη  
διχτατορία του προλεταριάτου ή το βάθεµα της, αρνείται την ταξική πάλη στο σοσιαλισµό, προωθεί  
τη συνεργασία µε τον ιµπεριαλισµό, ενστερνίζεται τον παραγωγικισµό, εξασκεί τον κρατικισµό,  
συµπεριφέρεται σαν προνοµιούχο στρώµα, διευρύνει τα συµφέροντα µιας µειοψηφίας στηριζόµενος  
σε µια φιλεργατική ρητορική. Στην ουσία αρνείται την επανάσταση. Ετσι προετοιµάζει το έδαφος  
για µια πολιτική µεταβολή: το άµεσο και ανοικτό πέρασµα στην πλευρά της αντεπανάστασης. 
Η διαφορά των δύο χρεοκοπιών είναι προφανής, και σηµαδεύεται από το βάθος και την έκταση της  
οπισθοχώρησης που γίνεται µε τη δεύτερη σε σχέση µε την πρώτη χρεοκοπία. Γιατί ισχύει η  
παροιµία: «από όσο ψηλότερα πέφτεις, τόσο πιο µεγάλο είναι το χτύπηµα».  
Πολλοί θεωρούν πως η ιστορία του εργατικού κινήµατος σηµαδεύεται από ανούσιες διασπάσεις και  
διαιρέσεις, σαν η διάσπαση και η διαίρεση να �ναι ένα συστατικό στοιχείο του κοµµουνιστικού  
κινήµατος. ∆εν αντιλαµβάνονται πως η διαρκής απαίτηση του κοµµουνιστικού κινήµατος για  
εναρµόνιση της πρακτικής και θεωρητικής δραστηριότητας (απαίτηση που σηµαίνει οι διακηρύξεις  
να συµβαδίζουν µε τα έργα) οδηγεί σε συνεχείς και διαρκείς διαδικασίες ξεκαθαρίσµατος από τις  
θεωρίες και πραχτικές που αναπόφευκτα αποτελούν αντανάκλαση της αστικής επιρροής µέσα στο  
εργατικό και κοµµουνιστικό κίνηµα.  
Η διαρκής ιδεολογική ανανέωση και ισχυροποίηση του εργατικού κινήµατος, ο ολοένα και  
βαθύτερος ιδεολογικός του εξοπλισµός, είναι απαραίτητη συνθήκη για να διατηρεί την ικανότητα  
να διευθύνει την επαναστατική διαδικασία και να αποκρούσει όλες τις αντίθετες παρεµβολές που  
αρχή έχουν πάντα το ιδεολογικό επίπεδο. Η εµφάνιση του ρεβιζιονισµού µε χίλια δυο πρόσωπα  
µέσα στην ιστορία του εργατικού και κοµµουνιστικού κινήµατος δείχνει ότι είναι µια αντικειµενική  
αντανάκλαση της ταξικής πάλης και µέσα στους κόλπους του, και  αναγκαστικά οδηγεί  στο  
συµπέρασµα ότι χρειάζεται διαρκής αντιµετώπισή του. Αυτό δεν έγινε µε επιτυχία σε όλες τις  
περιόδους, και έτσι στάθηκε εύκολο στο ρεβιζιονισµό, πατώντας πάνω στην ανάγκη για  
πραγµατικές αλλαγές, να δίνει δεξιές απαντήσεις, να επιδεικνύει ένα διαρκή µεταµορφισµό,  
κατηγορώντας τον επαναστατικό µαρξισµό για "σκλήρυνση", "δογµατισµό", "µη εναρµόνιση µε τις  
νέες απαιτήσεις" κλπ. 
 
21. Η παλινόρθωση του καπιταλισµού στις µεταβατικές κοινωνίες, το ανοικτό πέρασµα των νέων  
αστικών στοιχείων στην πλευρά της αντεπανάστασης, δυστυχώς δεν απαλλάσσει το κοµµουνιστικό  
κίνηµα από την πάλη του ενάντια στο ρεβιζιονισµό, που συνεχίζει να υπάρχει και να αναπαράγεται  
(σε µικρότερες κλίµακες από αυτές που είχε όταν διατηρούσε την κρατική εξουσία στο ανατολικό  
στρατόπεδο). Γι� αυτό είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί το κοµµουνιστικό κίνηµα µε ουσιαστικά  
διδάγµατα από την ιστορία εµφάνισης, τους τρόπους µε τους οποίους εκδηλώθηκε, τα  
αποτελέσµατα που έφερε ο ρεβιζιονισµός όπου επικράτησε. Συνεπώς, φρονούµε ότι ο  
αντιρεβιζιονιστικός αγώνας οφείλει να δυναµώσει και όχι να υποτιµηθεί ο κίνδυνος που εκφράζει ο  
ρεβιζιονισµός, υποτίµηση που εκδηλώνεται πάλι στο όνοµα της ενότητας και της άρνησης του  
ιστορικού ρόλου που είχε η αντιρεβιζιονιστική πάλη την περίοδο του �60. Είναι εντελώς λαθεµένο  



 

 

να θεωρηθεί ως σηµείο εκκίνησης µιας αµφιλεγόµενης ενότητας που δεν στηρίζεται σε αρχές, ένα  
σηµείο που βρίσκεται πιο πίσω από την κριτική που άσκησε στις αρχές της δεκαετίας του �60 το  
διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα µε επικεφαλής τον Μάο Τσε Τουνγκ.  
∆εν συµφωνούµε µε µια επιφανειακή ενότητα που θα οικοδοµηθεί πάνω στη βάση της υπεράσπισης  
του έργου του Λένιν και του Στάλιν, που θα κριτικάρει το ρεβιζιονισµό των Χρουστσόφ και  
Γκορµπατσόφ, θα αδιαφορεί για τη συµβολή της κινέζικης επανάστασης και ιδιαίτερα της ΜΠΠΕ,  
θα αποσιωπά τον καταστροφικό ρόλο του µπρεζνιεφισµού, και θα έχει σαν γενική γραµµή την  
υπεράσπιση ότι σοσιαλιστικού έχει παραµείνει, όταν µάλιστα στο σοσιαλιστικό που έχει παραµείνει  
συγκαταλέγεται ο σοσιαλισµός της αγοράς, οι χώρες µε δύο συστήµατα και ελεύθερες ζώνες για τον  
καπιταλισµό κλπ Η γραµµή αυτή αναγκαστικά προνοµοποιεί την ενότητα µε τα τµήµατα του  
ρεβιζιονισµού που ακολουθούν µια πορεία διαφοροποίησης από την παλινόρθωση (χωρίς να  
κάνουν την παραµικρή αυτοκριτική) και ωθεί προς τη διάσπαση µε τα τµήµατα εκείνα που  
επιµένουν σε ένα βάθεµα του αντιρεβιζιονιστικού αγώνα. Aυτή  η γραµµή "ενότητας" θα  
αναγκαστεί, ακριβώς στο όνοµα της ενότητας, να σιωπά για περιόδους ολόκληρες του  
κοµµουνιστικού κινήµατος και εντέλει να αποφεύγει το "χώνεµα της πείρας",  µια κι αυτή δεν  
διαβάζεται µε τον ίδιο τρόπο απ� όλους, ή κάποιοι θέλουν να κρύψουν περιόδους της,  έτσι που  
οδηγούνται να αρνηθούν έναν από τους όρους που θα έκαναν τους επαναστάτες δυνατότερους στις  
σηµερινές συνθήκες. 
Πάνω στη βάση αυτή, είναι πιθανή η εµφάνιση ενός νεορεβιζιονιστικού ρεύµατος. 
 
22. Είναι λάθος να υποτιµιέται η σηµασία µιας χρεοκοπίας ή απλά να αποδίδεται στο ρεβιζιονισµό.  
Είναι αλήθεια ότι οι χρεοκοπίες για τις οποίες κάνουµε λόγο δεν αποτελούν χρεοκοπίες του  
µαρξισµού ή του λενινισµού. Είναι χρεοκοπίες του εργατικού και κοµµουνιστικού κινήµατος που  
σηµειώθηκαν ακριβώς γιατί αποµακρύνθηκαν οι ηγεσίες, οι πρωτοπορίες, από το επαναστατικό  
περιεχόµενο του µαρξισµού και διέστρεψαν το λενινισµό. Όµως µια χρεοκοπία σηµαίνει αλλαγή  
του συσχετισµού δύναµης ανάµεσα στην επανάσταση και στην αντεπανάσταση, σηµαίνει κέρδισµα  
εδάφους της αντεπανάστασης. Οι χρεοκοπίες δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται απλά σαν  
χρεοκοπίες του ρεβιζιονισµού. Άλλωστε ο τελευταίος κάνει καλά την δουλειά του σαν αιχµή της  
αντεπανάστασης µέσα στην επανάσταση. Άρα οι χρεοκοπίες και οι καταστάσεις που τις συνοδεύουν  
πρέπει να ξεπεραστούν από το κοµµουνιστικό κίνηµα και να παίρνονται σοβαρά υπόψη όλα τα  
στοιχεία που συνθέτουν τις καταστάσεις µετά από τις χρεοκοπίες. Με άλλα λόγια, τη χρεοκοπία την  
καρπώνεται συνολικά η αντεπανάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πανηγυρίζαµε όταν  
επαληθεύτηκε πλήρως η προειδοποίηση του Μάο και άλλων επαναστατών ότι οι χώρες του  
σοσιαλισµού µπορούν να αλλάξουν χρώµα. Ούτε θεωρήσαµε θετική την αποκοµµουνιστικοποίηση,  
γιατί αυτήν την εκµεταλλεύεται η νικήτρια τάξη και βιώνεται µε οδυνηρό τρόπο από τις µάζες. Για  
να ξεκαθαρίσει το ιδεολογικό τοπίο από την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού ανοικτοί  
αντεπαναστάτες και ρεβιζιονιστές, που στο τελευταίο στάδιο της επίθεσης όλοι συγκλίνουν ότι για  
όλα τα δεινά φταίει ο κοµµουνισµός, χρειάζεται πολλή δουλειά και κόπος, ιδιαίτερα στους νέους  
ανθρώπους, που µεγάλωσαν µέσα στην καρδιά της αντεπανάστασης και στους οποίους έχει γίνει  
ιδιαίτερη ιδεολογική δουλειά από τον αντίπαλο. 
 
23. Zούµε µια µοναδική ιστορική στροφή, που δεν έχει όµοιό της στην ιστορία της ταξικής πάλης.  
Γιατί επιµέρους ήττες έχουν υπάρξει πολλές. Mα ήταν στον αιώνα µας, αιώνα του ιµπεριαλισµού  
και της προλεταριακής επανάστασης, που η ταξική πάλη έγινε ενιαία παγκόσµια διαδικασία,  
παγκοσµιοποιήθηκε παγκοσµιοποιώντας τις νίκες των αγωνιζόµενων µαζών σε όλα τα µέτωπα, από  
το βάθεµα του σοσιαλισµού στις µεταβατικές κοινωνίες µέχρι την απελευθέρωση των  
καταπιεζόµενων εθνών. H ανθρωπότητα ολόκληρη προχώρησε βήµατα µπροστά που δεν είχε  
προχωρήσει για αιώνες. Aλλά παγκόσµια έγινε γι' αυτό και η ήττα που ακολούθησε το τρίτο  
επαναστατικό κύµα, µετατρέποντας την χωρίς προηγούµενο παγκόσµια ώθηση σε µια χωρίς  
προηγούµενο παγκόσµια αντίδραση. H σφοδρότητα της στροφής είχε πρωτόγνωρες συνέπειες, όπως  
το να γίνεται η κρίση του ίδιου του καπιταλισµού ιδεολογικό όπλο της αντεπανάστασης. Oι  
συνέπειες αυτές ώθησαν πολλούς στη σύγχυση και σε λογής-λογής βιαστικές αναθεωρήσεις. Eίχε  
δίκιο ο Γ. Xοντζέας όταν προειδοποιούσε: «Όποιος δεν είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει την  
αντεπανάσταση, ας µην µιλάει για επανάσταση». Γιατί υπάρχει η συνείδηση µιας τέτοιας ήττας και  
υπάρχει και η ηττηµένη συνείδηση που «απελευθερώνεται» συµµορφούµενη στα νέα δεδοµένα... 
Αποτέλεσµα της δεύτερης χρεοκοπίας δεν ήταν απλά η παλινόρθωση του καπιταλισµού στις  
µεταβατικές κοινωνίες (γεγονός ιδιαίτερης σηµασίας) αλλά, µαζί µε την αλλαγή του συσχετισµού  
δύναµης σε παγκόσµιο επίπεδο, το πέρασµα σε µια νέα πολυπλόκαµη και πολυεπίπεδη  
αντεπαναστατική διαδικασία, τη Νέα Τάξη Πραγµάτων, που στοχεύει στην παραπέρα διάλυση του  
πόλου της επανάστασης, ώστε ανενόχλητοι οι ιµπεριαλιστές να συνεχίζουν την αντιπαράθεσή τους  
για το ποιος θα ηγεµονεύσει. Λογική συνέπεια αυτού του µεγάλου κλυδωνισµού που ξεκίνησε µέσα  
στη δεκαετία του �50 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του Ά90 είναι να κυριαρχεί σήµερα µια µεγάλη  
σύγχυση και απογοήτευση µέσα στις πλατιές λαϊκές µάζες. Αντανάκλαση της χρεοκοπίας, αλλά και  
της σύγχυσης και απογοήτευσης, είναι η ιδιαίτερη κατάσταση του κοµµουνιστικού κινήµατος στην  
παρούσα φάση διεθνώς. 
Η δεκαετία του �80 εγγράφεται σαν δεκαετία µεγάλης κρίσης και διαλυτικών διαδικασιών στο  
εσωτερικό των δυνάµεων που αγωνίζονταν ενάντια στο ρεβιζιονισµό. Την ίδια περίοδο µπορούµε  



 

 

να πούµε πως η ιδεολογική επιρροή της αστικής τάξης στις λαϊκές µάζες, ειδικά στις χώρες της  
Ανατολικής Ευρώπης, φτάνει στο µεγαλύτερο σηµείο. Είναι η εποχή που µεσουρανεί το άστρο του  
Γκορµπατσόφ και του οικουµενισµού, που χαιρετίζουν οι ρεβιζιονιστές όλων των αποχρώσεων.  
Τότε σηµειώνεται ακόµα µια µαζική υποστήριξη της διεθνούς αναδιαρθρωτικής κίνησης. 
Από τότε όµως, αρκετά πράγµατα έχουν αλλάξει. Η δυσαρέσκεια των µαζών εντείνεται από τα  
αποτελέσµατα της διαχείρισης της κρίσης και της έντασης της δυαδικοποίησης. Εξατµίζεται κάθε  
µαζική υποστήριξη στην αναδιαρθρωτική κίνηση και πολλαπλασιάζονται οι αγώνες, οι κοινωνικές  
εκρήξεις, οι εξεγέρσεις. Αρχίζει να φυσά ένας άλλος αέρας, που επιτρέπει την αναδιοργάνωση των  
οργανώσεων και κοµµάτων που αναφέρονται στον κοµµουνισµό. Συναντιούνται όµως και  
συνυπάρχουν οργανώσεις και κόµµατα που έχουν µια διαφορετική πορεία µέσα στις δεκαετίες του  
�60, �70 και Ά80, αρχίζει να ανανεώνεται µια ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση και ανταλλαγή  
γνωµών και εµπειριών. Ο διεθνισµός ξανατίθεται σαν ένας ζωτικής σηµασίας τοµέας της πάλης του  
κοµµουνιστικού κινήµατος.  
Χωρίς ακόµα να έχει ξεπεραστεί η περίοδος της σύγχυσης -όπως ήταν και επόµενο- έχουν  
ξεκινήσει διαδικασίες που φέρνουν το κοµµουνιστικό κίνηµα σε καλύτερη θέση από αυτήν που  
βρίσκονταν στη δεκαετία του �80. Πρόκειται για µια αναµφίβολα θετική εξέλιξη, που πρέπει να  
συνδυαστεί ακόµα παραπέρα µε το καθήκον της απόκρουσης της αντεπανάστασης και της  
σύµπηξης ενός διεθνούς µετώπου των λαών ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. 
 
24. «Τα προσεχή 50, 100 χρόνια θα είναι µια επική περίοδος θεµελιακών αλλαγών στο παγκόσµιο  
κοινωνικό σύστηµα, θα είναι µια εποχή σεισµών και ανατροπών, µια εποχή που δεν θα µπορεί να  
συγκριθεί µε καµιά άλλη στην ιστορία. Για να ζήσουµε αυτή την εποχή πρέπει να είµαστε  
προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουµε µεγάλους αγώνες, που από πολλές απόψεις θα είναι  
διαφορετικοί από τους µεγάλους αγώνες των προηγούµενων περιόδων». 
Με αυτά τα λόγια ο Μάο Τσε Τουνγκ προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους κοµµουνιστές όλου του  
κόσµου για την πορεία της ταξικής πάλης, ενάντια στις αποχαυνωτικές, καθησυχαστικές, στην  
ουσία διαλυτικές αντιλήψεις του ρεβιζιονισµού. Τα λόγια αυτά βέβαια λέγονταν την πρωτοχρονιά  
του 1970, όταν ακόµα δεν είχε κοπάσει η µεγάλη θύελλα των λαών και του προλεταριάτου σε  
ολόκληρο τον κόσµο, δυτικό, ανατολικό και λεγόµενο τρίτο κόσµο.  
Όµως είναι λίγο απλουστευτικό να νοµίσουµε ότι ο Μάο έβλεπε µόνο τη θετική εξέλιξη, την  
αισιόδοξη πλευρά του κινήµατος και της συµµετοχής των µαζών. Ήδη έβλεπε µπροστά του τη  
δεύτερη µεγάλη χρεοκοπία του εργατικού κινήµατος, έδινε µια διαρκή µάχη ενάντια στο  
ρεβιζιονισµό µέσα στην Κίνα, αφού λίγα χρόνια πριν είχε εξαπολυθεί η Πολιτιστική Επανάσταση,  
και βεβαίως αντιλαµβάνονταν ότι ο ιµπεριαλισµός προσπαθούσε να αναδιοργανώσει τις δυνάµεις  
του και να αντεπιτεθεί σε όλη την κλίµακα. Η ΕΣΣ∆ και ο ανατολικός κόσµος είχαν αλλάξει χρώµα,  
και ο ίδιος προειδοποιούσε ότι και η Κίνα µπορεί να αλλάξει χρώµα αν ακολουθήσει έναν άλλο  
δρόµο. 
Άρα οι σεισµοί και οι ανατροπές δεν αφορούσαν µόνο προχωρήµατα των µαζών. Αφορούσαν και  
παλινορθώσεις και αντεπαναστάσεις και περίπλοκες καταστάσεις. 
Από το 1970 έχουν περάσει κοντά 30 χρόνια, και τα λόγια του Μάο αναγκαστικά µας οδηγούν στο  
να σκεφτούµε και να δούµε κριτικά τι µεσολάβησε σε αυτά τα χρόνια. 
 
25. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνοµά του µε τη δεύτερη απόπειρα επιβολής της Νέας Τάξης στον  
κόσµο (η πρώτη απόπειρα έγινε από τον Χίτλερ και ό,τι αυτός έκφραζε), ο Τζορτζ Μπους, από το  
βήµα του ΟΗΕ ανήγγειλε πως επιτέλους µπήκαµε στον µετακοµµουνιστικό κόσµο. Είχαν  
µεσολαβήσει, η πτώση του τείχους στο Βερολίνο το 1989, η υποστολή της σοβιετικής σηµαίας στο  
Κρεµλίνο  και η αντικατάστασή της από τον τσαρικό δικέφαλο αετό, τα ναυπηγεία Λένιν στη  
Πολωνία µετονοµάστηκαν σε ναυπηγεία Τζόνσον και αναδιαρθρώθηκαν, αµερικάνικες σηµαίες  
ανέµιζαν στα Τίρανα και γερµανικές ση Σλοβενία. Ο µετακοµµουνιστικός κόσµος το γιόρτασε µε  
ρωµαϊκές παρελάσεις τόσο στο Παρίσι για να θυµηθεί τα 200 χρόνια "ισότητας, ελευθερίας,  
αδελφότητας" όσο στην Αµερική για να υποδεχτούν τους θριαµβευτές της καταιγίδας της ερήµου,  
στον πόλεµο του Περσικού κόλπου. 
Και όµως, σε αυτόν τον "µετακοµµουνιστικό κόσµο" έχουµε τρεις πανηγυρικές επιβεβαιώσεις, που  
κάνουν όποιον στέκεται στο έδαφος του µαρξισµού να είναι σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη  
θεώρηση του σύγχρονου κόσµου σε σχέση µε όλα τα ιερατεία και ιεροφάντες του κεφάλαιου: 
1. Επιβεβαιώνεται πέρα για πέρα όλη η µαρξιστική ανάλυση για τον καπιταλισµό, και ειδικά για τις  
κρίσεις που αναπόφευκτα θα παρουσιάζονται στο σύστηµα αυτό. Μάλιστα µια πρωτοφανέρωτη σε  
ένταση και διάρκεια κρίση έχει τυλίξει ολόκληρο το πλανήτη. 
2. Επιβεβαιώνεται πέρα για πέρα όλη η µαρξιστική ανάλυση για το νόµο της καπιταλιστικής  
συσσώρευσης και την αναγκαία απόλυτη και σχετική εξαθλίωση του προλεταριάτου σε πλανητική  
κλίµακα. Η δυαδικοποίηση που σηµαδεύει όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης,  
είναι έκφραση αυτού του νόµου. 
3. Επιβεβαιώνεται πέρα για πέρα όλη η λενινιστική ανάλυση για τον ιµπεριαλισµό, τις τάσεις που  
τον διαπερνούν, τα βασικά του χαρακτηριστικά. Σήµερα, µε τη βίαιη και ειρηνική, πάντως σφαιρική  
επιστροφή στα προ-οχτωβριανά τοπία, µια χούφτα χώρες έχουν τυλίξει µέσα στα δίκτυά τους την  
οικονοµία, την πολιτική και το πολιτισµό ολόκληρου του πλανήτη, ισοπεδώνοντας κάθε  
ιδιοµορφία που εµποδίζει την κυριαρχία τους. 



 

 

 
26. Aντικειµενικά, οι υλικοί όροι για το πέρασµα της ανθρωπότητας σε µια παγκόσµια  
κοµµουνιστική κοινωνία είναι πιο ώριµοι παρά ποτέ άλλοτε. Aυτό, σε συνδυασµό µε τα χωρίς  
προηγούµενο αδιέξοδα που συσσωρεύει η διατυµπανιζόµενη «επικράτηση» του καπιταλισµού,  
κάνουν τον κοµµουνισµό περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, σ' αντίθεση µε τα «φαινόµενα» και τις  
παραστάσεις που θέλουν να µας επιβάλλουν. 
O κοµµουνισµός ήταν και είναι τα νιάτα του κόσµου! Ο "µετακοµµουνιστικός κόσµος" είναι η  
απατηλή αίσθηση που έχει η αστική τάξη για την προσωρινή κυριαρχία της, είναι µια ευχή που  
δίνουν και παίρνουν µεταξύ τους, τη στιγµή που συσσωρεύονται οι όροι για ένα πιο µεγάλο, πιο  
πλατύ και κυρίως πιο βαθύ προχώρηµα της ανθρωπότητας στην απαλλαγή της από τα δεσµά του  
κεφάλαιου. «Τα προσεχή 50, 100 χρόνια θα είναι µια επική περίοδος θεµελιακών αλλαγών στο  
παγκόσµιο κοινωνικό σύστηµα». 
Aν οι Mαρξ και Ενγκελς έγραφαν στα µέσα του περασµένου αιώνα πως η ιστορία όλων των ως τα  
τώρα κοινωνιών είναι ιστορία ταξικών αγώνων, τι θα πρέπει να πούµε σήµερα, µ� όλα όσα  
µεσολάβησαν στα 150 χρόνια που πέρασαν από τότε; Kαι µήπως, αν ηττήθηκε για µια «στιγµή» η  
από Άδώ πλευρά, ακυρώνεται σε τίποτα η ουσία της ίδιας της ταξικής πάλης, ή ενισχύεται; Aν ο  
Λένιν έγραφε ύστερα από δεκαετίες σχετικά ειρηνικής ανάπτυξης του καπιταλισµού πως η εποχή  
του ήταν η παραµονή της κοινωνικής επανάστασης, τι θα πρέπει να πούµε σήµερα, που ο  
καπιταλισµός γνωρίζει τη χειρότερη κρίση του και η όποια κοινωνική ειρήνη αποµακρύνεται χρόνο  
το χρόνο µέσα στις ίδιες τις καπιταλιστικές µητροπόλεις; 
Έχουµε µπει σε µια µακροπερίοδο, που ολοένα και οξύτερες συγκρούσεις, αγώνες µικροί και  
µεγάλοι, εξεγέρσεις και παρατεταµένες µάχες, µεγάλες νίκες και ίσως ακόµη µεγαλύτερες ήττες  
στην αρχή, θα σηµαδέψουν τον 21ο αιώνα που έρχεται, θα κάνουν ακόµη πιο λυσσασµένη την  
αντίδραση του ιµπεριαλισµού, αλλά και θα «σφυρηλατούνται τα πρωτοπόρα αποσπάσµατα και οι  
βασικές δυνάµεις που θα εκφράζουν τις βαθύτερες επιδιώξεις και ελπίδες για µια στροφή στην  
παγκόσµια εξέλιξη». Aυτό σηµαίνει να προετοιµαστούµε για κάτι τέτοιο! Γιατί όσο κι αν  
ανατρέπεται αντικειµενικά κάθε µέρα, και θα ξεσκιστεί στο µέλλον, η ειδυλλιακή εικόνα που θέλει  
την ιµπεριαλιστική Nέα Tάξη παντοδύναµη, οι καθυστερήσεις δεκαετιών δεν θα ξεπεραστούν  
αυτόµατα. Θα 'ναι, αντίθετα, µια οδυνηρή πορεία, τόσο περισσότερο όσο αργούν να βγουν  
ουσιαστικά συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα πορεία των πραγµάτων. 
 
24. Η Α/συνεχεια αισθάνεται κοµµάτι του κοµµουνιστικού κινήµατος, στην ιστορία αυτού του  
κινήµατος αναφέρεται και στην υπηρεσία της αναγέννησής του θέτει τις δυνάµεις της, και σ' αυτό  
καλεί όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους της Ελλάδας.  
Τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω θέτουν ένα γενικό ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο, µέσα από το  
οποίο η Α/συνεχεια αντιλαµβάνεται αυτήν την ένταξη στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα. Αυτό το  
ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο συνοψίζει την πείρα του µαρξιστικού λενινιστικού κινήµατος της  
Ελλάδας σε όλες τις φάσεις της πορείας του, και η αποδοχή του σηµαίνει οριοθετήσεις από ποικίλα  
ρεύµατα που µιλούν στο όνοµα της ανατροπής, της ανυπακοής και της επανάστασης χωρίς να  
διευκρινίζουν ένα αντίστοιχο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο, σαν να υπαινίσσονται ότι δεν είναι  
αναγκαίο και προϋπόθεση για µια ουσιαστική ανασύνταξη των δυνάµεων που αγωνίζονται στην  
Ελλάδα στο όνοµα του κοµµουνισµού. Η αποϊδεολογικοποίηση του κοµµουνιστικού κινήµατος  
είναι απλά µια παραλλαγή του ρεβιζιονισµού! 
H A/συνεχεια καθοδηγείται και προσανατολίζεται από µια βασική εκτίµηση και προγραµµατική  
θέση: αυτή της επικαιρότητας του κοµµουνισµού. H θέαση του αιώνα που κλείνει και της ιστορικής  
περιόδου που βιώνουµε, όταν γίνει κάτω από την ισχυρή επιρροή αυτής της ανάγκης (που µε  
χιλιάδες τρόπους φέρνει στην επιφάνεια η δράση των ανθρώπων και της ταξικής πάλης τόσες  
δεκαετίες σε όλες τις µεριές του πλανήτη, και µε χιλιάδες τρόπους προσπαθεί να απωθήσει ή να  
υποκαταστήσει-διαστρέψει η αστική τάξη) δικαιολογεί και ουσιαστικά νοµιµοποιεί το λόγο  
ύπαρξης και δράσης µας σαν τµήµα του παγκόσµιου κοµµουνιστικού κινήµατος. Kυρίως όµως  
νοµιµοποιεί µια δόση επαναστατικής αισιοδοξίας και προδιαγράφει ένα δρόµο, ένα µονοπάτι που η  
εργατική τάξη οφείλει να διατρέξει για να απελευθερωθεί από τα δεσµά του κεφάλαιου, ώστε  
πραγµατικά να µπει τέλος στην προϊστορία του ανθρώπου. 
H επικαιρότητα του κοµµουνισµού σαν µάχιµης θέσης, σαν κοσµοθεώρησης που εµπνέει και  
καθοδηγεί τους κοµµουνιστές, πρέπει να δυναµώσει και να σφυρηλατηθεί µέσα από τα άµεσα  
καθήκοντα που η ιστορική φάση έχει θέσει: την αντιµετώπιση της αντεπανάστασης και την  
αναγέννηση του κοµµουνιστικού κινήµατος. Σαν θέση και προγραµµατικό πρόσταγµα, η  
επικαιρότητα του κοµµουνισµού δεν έχει τίποτα το ροµαντικό και νοσταλγικό για ένα παρελθόν  
που, έτσι κι αλλιώς, δεν ξαναγίνεται. O κοµµουνισµός είναι τα νιάτα του κόσµου γιατί η προώθησή  
του µπορεί να προσφέρει περισσότερο κοινωνικό πλούτο, γιατί µπορεί πραγµατικά να  
απελευθερώσει τον άνθρωπο από τη µισθωτή σκλαβιά και την αλλοτρίωση που ο κόσµος των  
εµπορευµάτων επιβάλλει στους άµεσους παραγωγούς. H σύγκρουση ζωντανής εργασίας προς τη  
νεκρή εργασία που αποκρυσταλλώνεται στο κεφάλαιο, ο εκρηκτικός χαρακτήρας της αντίθεσης  
ανταλλακτικής αξίας και αξίας χρήσης (που ενυπάρχει σε κάθε εµπόρευµα, αλλά και γενικεύεται  
στο κόσµο των εµπορευµάτων) δεν µπορούν να καταργηθούν. H επικαιρότητα του κοµµουνισµού  
είναι η µόνη θετική υπέρβαση των αντιφάσεων που µαστίζουν τον καπιταλισµό.  
 



 

 

Kεφάλαιο 2ο 
 
Ο µονοπωλιακός καπιταλισµός 
που παγκοσµιοποιήθηκε µετά από µια περίοδο διάσπασης του συστήµατος 
και ο στρατηγικός στόχος της ∆ιεθνούς Κοινότητας των Λαών 
 
 
- Η παρατεταµένη παγκόσµια κρίση 
- Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 
- Η "κατάρρευση" του ανατολικού συνασπισµού 
- Η Νέα Τάξη Πραγµάτων 
- Από την παθητική άµυνα στην ενεργητική αντίσταση 
- Ο νέος διεθνισµός και το κοµµουνιστικό πρόγραµµα 
 
 
27. Στα τριάντα χρόνια που µεσολάβησαν ζήσαµε αρκετούς σεισµούς και ανατροπές και µπήκαµε  
σε µια νέα φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Ο κόσµος έχει αλλάξει πολύ από τότε, οι κοινωνίες  
έχουν τροποποιηθεί, οι διεθνείς σχέσεις έχουν υποστεί πολλές αλλαγές, ο γεωπολιτικός χάρτης και  
τα σύνορα έχουν υποστεί πολλές και σηµαντικές τροποποιήσεις. Κυρίως, όµως, ζούµε µια φάση  
αντεπανάστασης. 
Τα σηµαντικότερα στοιχεία που καθόρισαν αυτήν την πορεία ήταν: 
1. Η υποχώρηση των επαναστατικών κινηµάτων σε ολόκληρο το κόσµο µετά το 1975 και η  
γενίκευση των διαλυτικών διαδικασιών που επέβαλε ο πολυπρόσωπος ρεβιζιονισµός. 
2. Η εµφάνιση της βαθύτερης, πιο πολύπλευρης και µακρόχρονης κρίσης που έχει γνωρίσει ποτέ το  
καπιταλιστικό σύστηµα. 
3. Η αναδιαρθρωτική κίνηση, που καθορίστηκε ακριβώς από την ανάγκη αντιµετώπισης της κρίσης  
του καπιταλιστικού συστήµατος. 
Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα αυτής της πορείας ήταν: 
1. Να ολοκληρωθεί και τυπικά η παλινόρθωση του καπιταλισµού σε µια σειρά χώρες, να διαλυθεί το  
σοβιετικό µπλοκ. 
2. Να συντελεστούν πολλές ανακατατάξεις µέσα στο ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο, αφού η διπολική  
αντιµετώπιση (ΗΠΑ-ΕΣΣ∆) έπαψε πλέον να παίζει το ρόλο που διαδραµάτιζε. 
3. Το καπιταλιστικό σύστηµα όχι µόνο απέτυχε να βγει, αλλά βυθίζεται όλο και περισσότερο στο  
φαύλο κύκλο της κρίσης- αναδιάρθρωσης- κρίσης. 
4. Προωθήθηκε σε µεγάλο βαθµό η διαδικασία κυριάρχησης του µονοπωλιακού καπιταλισµού, που  
πλέον, µετά την επούλωση του σχίσµατος που είχε υποστεί το 1917, περνά στη φάση του  
παγκοσµιοποιηµένου µονοπωλιακού καπιταλισµού. 
5. Εµφανίστηκε η Νέα Τάξη Πραγµάτων, που αποτελεί το αναγκαίο εποικοδόµηµα του  
σφαιρικοποιηµένου και παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού. 
6. Όλες αυτές οι τροποποιήσεις και σεισµοί, δεν µπορούσαν να µην έχουν τον αντίκτυπό τους στο  
κοινωνικό επίπεδο, στις συνθήκες διαβίωσης των µαζών, στην παγκόσµια ταξική διαστρωµάτωση.  
Το κύριο και βασικό είναι η εξάπλωση και η γιγάντωση της δυαδικής κοινωνίας κάθετα και  
οριζόντια σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Αυτή η φάση ανατροπών και αντεπανάστασης σίγουρα βάζει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα νέα  
καθήκοντα και στόχους για την πάλη της. Ετσι επιβεβαιώνεται ο Μάο όταν έλεγε ότι θα  
αντιµετωπίσουµε µεγάλους αγώνες που από πολλές απόψεις θα είναι διαφορετικοί από τους  
µεγάλους αγώνες των προηγούµενων περιόδων. 
 
28. Στα χρόνια της ανολοκλήρωτης θύελλας, στις αρχές της δεκαετίας του �70, τότε που ο  
αµερικάνικος ιµπεριαλισµός δεχόταν µια σειρά κτυπήµατα ιδίως από τους λαούς της Ινδοκίνας, µε  
πρωτοπόρο τον ηρωικό λαό του Βιετνάµ, στην Ιταλία, µέσα στα εργοστάσια που βρίσκονταν σε  
αναβρασµό, κυκλοφορούσε ένα σύνθηµα: «Ο Ανιέλι έχει την Ινδοκίνα µέσα στο εργαστήριο»  
(Agnelli l' Indocina ce l' ha in officina). 
Η αντεπανάσταση επικράτησε και πανηγυρίζει για τον "µετακοµµουνιστικό κόσµο" γιατί ο Ανιέλι  
(δηλαδή η αστική τάξη) µπόρεσε να µεταφέρει το εργαστήριο στην Ινδοκίνα (δηλαδή σε µια σειρά  
από χώρες  κυριολεκτικά η Fiat παράγει εξ ολοκλήρου πλέον αυτοκίνητά της σε ανατολικές χώρες).  
Αυτή η αντιστροφή και παράφραση ενός συνθήµατος περιγράφει µια δραµατική πορεία, ένα µεγάλο  
και πραγµατικό σεισµό και µια ανατροπή που ζήσαµε τα τελευταία τριάντα χρόνια.  
Κανένας από όσους λένε πως θέλουν να αντιµετωπίσουν τη Νέα Τάξη Πραγµάτων, τον  
ολοκληρωτικό καπιταλισµό, το σφαιρικοποιηµένο µεταβιοµηχανικό καπιταλισµό κλπ κλπ δεν θα  
µπορέσει να κάνει ούτε ένα βήµα απλά περιγράφοντας ορισµένα από τα σηµάδια που φέρνει στην  
επιφάνεια ο παγκοσµιοποιηµένος καπιταλισµός, αν δεν µπορέσει, αν δεν πασχίσει να εξηγήσει πώς  
έγινε αυτή η αντιστροφή µέσα στα τριάντα τελευταία χρόνια. 
 
- Η παρατεταµένη παγκόσµια κρίση 
 
29. Στις αρχές της δεκαετίας ου �70, παρά και ενάντια σε όλες τις δοξασίες που έβλεπαν τον  



 

 

καπιταλισµό να έχει αποκτήσει αυτορυθµιστικές ικανότητες που γιατρεύουν και εξαφανίζουν τις  
αντιφάσεις που τον διαπερνούν, έκανε την εµφάνισή της η παγκόσµια οικονοµική κρίση του  
καπιταλιστικού συστήµατος.  
Η οικονοµική κάµψη και το λαχάνιασµα των οικονοµιών, που παρουσιάστηκε από χώρα σε χώρα  
στα τέλη της δεκαετίας του �60, γενικεύτηκε από το 1973 και ύστερα. Πήρε ανοιχτά τα  
χαρακτηριστικά µιας παγκόσµιας κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Το παραγµένο κεφάλαιο  
δεν βρίσκει ικανοποιητικούς όρους επένδυσης, επέκτασης και νέων κερδών και στέκεται καταρχήν  
αχρησιµοποίητο, για να στραφεί µαζικά και ιλιγγιώδικα σε ιδιαίτερες, παρασιτικού χαρακτήρα  
δραστηριότητες. Η "χρηµατιστηριοποίηση της οικονοµίας", που γνωρίζει µια αποθέωση στις µέρες  
µας, έχει τη ρίζα της σε αυτήν την εξέλιξη. 
Η παρούσα κρίση παρουσιάζει οµοιότητες και διαφορές σε σχέση µε την κρίση του 1929-31. Οι  
οµοιότητες: α) η έκρηξή της συντελείται ύστερα από µια παρατεταµένη περίοδο θετικής  
οικονοµικής συγκυρίας  β) η εµφάνιση φαινοµένων στασιµότητας  γ) η εκτεταµένη ανεργία και η  
πτώση της παραγωγής. Οι διαφορές: δεν υπήρξε η γενική πτώση των τιµών, χαρακτηριστικό της  
περιόδου 1929-31. Εδώ η πτώση εµφανίστηκε, αντίθετα, µε µια πολύ σύνθετη διαδικασία:  
Υπερτίµηση τιµών στρατηγικής σηµασίας προϊόντων σε µια πρώτη φάση, και πτώση των τιµών σε  
µια δεύτερη φάση.  
Οι σηµαντικότερες διαφορές µπορούν να επισηµανθούν: α) στο ρόλο που έπαιξαν και παίζουν οι  
διαρθρωτικές µεταβολές στη δοµή του συστήµατος, οι οποίες συντελέσθηκαν µετά την κρίση του  
1929-31, και ειδικότερα στο ρόλο του πιστωτικού και νοµισµατικού συστήµατος και των κρατικών  
ή υπερεθνικών παρεµβάσεων  β) από το 1929 και ύστερα, όµως ,προχωρά µε γοργούς ρυθµούς η  
τυπική και πραγµατική υπαγωγή της επιστήµης στο κεφάλαιο  γ) η εµπλοκή στην κρίση του  
ανατολικού κόσµου, πράγµα που δεν συνέβηκε στην κρίση του 1929-31 - τότε η ΕΣΣ∆, η µόνη  
σοσιαλιστική χώρα, κατάγραφε πρωτόγνωρους ρυθµούς αύξησης, την ίδια στιγµή που ο  
καπιταλιστικός κόσµος γνώριζε τη µεγαλύτερη ως τότε κρίση του. 
Αν θέλουµε µπορούµε να υποσηµειώσουµε και άλλες, όχι δευτερεύουσες διαφορές: Η κρίση του  
1929-31 ξέσπασε ύστερα από µια σύντοµη περίοδο αναζωογόνησης, που στάθηκε αποτέλεσµα της  
υποχώρησης των κυµάτων της επανάστασης, η οποία σάρωσε στην περίοδο 1917-23 την Ευρώπη  
και τον τοτινό αποικιακό κόσµο. Όµως ήδη είχε συντελεστεί η διάσπαση της παγκόσµιας αγοράς  
του καπιταλισµού. Η τωρινή κρίση, αντίθετα, ξέσπασε όταν καταλάγιασαν  βασικά οι µεγάλες  
επαναστατικές θύελλες που σάρωσαν και τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες και την  
"περιφέρεια". 
Ακόµα, ενώ σε αυτό το πεδίο η στρατηγική και η ταχτική του κοµµουνιστικού κινήµατος στη  
διάρκεια του Ά30 ήταν επιθετική, στην παρούσα κρίση ο ρόλος των λεγόµενων κοµµουνιστών και  
εργατικών εκφραστών ήταν η συνδιαχείριση, οι εποικοδοµητικές προτάσεις, έστω οι "αµυντικές",  
δηλαδή οι εκ των προτέρων καταδικασµένες και υπονοµευµένες µάχες για την "τιµή των όπλων".  
 
31. Το αστικό ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο, µε όλους τους περί την οικονοµία  
παρατρεχάµενούς του, για πολλά χρόνια δεν έβλεπε καθόλου κρίση, παρά µόνο κάποιες υφέσεις  
πρόσκαιρες. Άλλοι, πιο ριζοσπάστες, πιανόµενοι από τη µεγάλη διάρκεια της κρίσης έφταναν στο  
συµπέρασµα ότι πρέπει να αµφισβητήσουµε την ίδια την έννοια της κρίσης. Η έννοια της  
παρατεταµένης κρίσης δεν µπορούσε να αναγνωριστεί. Ετσι γίνονταν κουβέντα για µια αδιάκοπη  
εναλλαγή ύφεσης και ανάκαµψης ή επισηµαίνονταν, έτσι, κάπως ξεκάρφωτα, ορισµένα "επεισόδια",  
όπως τα πετρελαϊκά σοκ του 1973 και του 1979 ή το χρηµατιστηριακό κραχ του 1987. 
Όµως δεν θέλουν και δεν µπορούν να δουν µια πραγµατικότητα: Μετά τη γενική κρίση του 1929, το  
1936-37 ξέσπασε κρίση υπερπαραγωγής, παρ� όλα τα ισχυρά αντίδοτα που είχαν αρχίσει να  
εµφανίζονται ("νιου ντιλ" στις ΗΠΑ, Χίτλερ-Σαχτ στη Γερµανία, "συντεχνιακό κράτος" στην Ιταλία,  
κεϋνσιανισµός στην Αγγλία). Η κρίση αυτή διοχετεύτηκε στο Β' παγκόσµιο πόλεµο. Μετά το Β'  
παγκόσµιο πόλεµο, οι κρίσεις που βαφτίζονται  "υφέσεις" επιταχύνονται: 1947-48, 1953-54, 1957- 
59. Αυτές οι "υφέσεις" αυτές αγκαλιάζουν στην περίοδο αυτή ξεχωριστές χώρες. Γι� αυτό, όταν η  
οικονοµία µιας χώρας έµπαινε σε υφεσιακή φάση, οι άλλες βρίσκονταν σε φάση επέκτασης, και  
εποµένως µπορούσαν να έχουν αντικυκλική λειτουργία. 
Μετά το 1973 οι κύκλοι ενοποιήθηκαν, και γι� αυτό η κρίση ξεχωριστών χωρών γίνεται, άµεσα ή  
περίπου, κρίση όλων των χωρών. Η συγκέντρωση κεφαλαίων αυξάνεται µε επιταχυνόµενο τρόπο,  
πέφτει αδιάκοπα το ποσοστό κέρδους, η παραγωγική βάση περιορίζεται, η ανεργία αυξάνεται. Οι  
στιγµές της ανάκαµψης γίνονται αναπόφευκτα όλο και συντοµότερες και πιο επιφανειακές, ενώ,  
αντίθετα, οι φάσεις της ύφεσης όλο και πιο σοβαρά µπάζουν σε µια πορεία µόνιµης παρατεταµένης  
κρίσης.  
Τη γενικευµένη απόλυτη πτώση της παραγωγής του 1973-74 την ακολούθησε µια πορεία από  
ανακάµψεις και υφέσεις (κυµατοειδής πυρετός), µε τάση την όλο και πιο αποφασιστική ύφεση και  
την όλο και πιο διστακτική ανάκαµψη, µε µέσα ποσοστά ανάπτυξης µικρότερα ή πολύ µικρότερα  
(έως και µηδενικά) από το µισό των αντίστοιχων µέσων ποσοστών ανάπτυξης της περιόδου των  
λεγόµενων "30 ένδοξων χρόνων" (1945-75). Το λάδωµα της µηχανής από τότε στηρίζεται κύρια  
στην "αναζήτηση ευκαιριών" µέσα από την πρωτοφανή συµπίεση και απόρριψη της εργατικής  
δύναµης και µέσα από τη διεθνοποιηµένη παρέµβαση των πολυεθνικών πολυκλαδικών µονοπωλίων  
και των νοµισµατικών-πιστωτικών µηχανισµών. 
 



 

 

32. Όµως έχουµε πολλά σηµάδια, γεγονότα, επεισόδια, τριγµούς, σπασµούς που δίνουν όλη την  
έµφαση του παροξυσµού ή των παροξυσµών µέσα στην παρατεταµένη διεθνή κρίση. Το 1971  
καταργήθηκε η µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό. Το 1973 έχουµε το πρώτο πετρελαϊκό  
σοκ, που θα χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους: πρώτο για να συγκαλυφτεί η κρίση του συστήµατος,  
και δεύτερο σαν πρόσχηµα για να περάσουν οι πολιτικές λιτότητας ("περιορισµού της φερέγγυας  
ζήτησης"). Το 1979 έχουµε το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ και τη γενίκευση της πολιτικής λιτότητας µε  
την εµφάνιση του νεοφιλελευθερισµού. Το 1982 εκδηλώνεται η κρίση της χρέωσης, όταν πολλές  
χώρες δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις του χρέους τους. Το 1987 έρχεται η  
Μαύρη Παρασκευή, το κραχ της Γουόλ Στριτ, να ταράξει την ευδαιµονία που είχε κυριαρχήσει. Από  
τότε τα σηµάδια και επεισόδια όλο και πληθαίνουν. Το 1992 το καµάρι της ρύθµισης, το Ευρωπαϊκό  
Νοµισµατικό Σύστηµα, γνωρίζει ισχυρούς τριγµούς, που θα επαναληφθούν το 1994. Το ∆εκέµβρη  
1994-Γενάρη 1995 το Μεξικό θα γνωρίσει µια µεγάλη χρεοκοπία, που θα ταράξει τις οικονοµίες  
πολλών χωρών. Το καλοκαίρι του 1997 το άλλο καµάρι, οι "τίγρεις" της Νοτιοανατολικής Ασίας, θα  
γνωρίσουν µια σειρά από καταρρεύσεις. Και το φθινόπωρο του 1997 θα έρθει το κραχ του Χονγκ  
Κονγκ, που µόλις είχε ενσωµατωθεί στην Κίνα, για να σπείρει τον πανικό σε όλα τα χρηµατιστήρια  
και να χρειαστεί να κάνουν καθησυχαστικές παρεµβάσεις οι Κλίντον και Κολ. Ετσι διαψεύστηκαν  
(για άλλη µια φορά) τα όσα ανάγγελναν οι "επιστήµονες" του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ότι  
τάχα έρχεται αύξηση της τάξης του 4,8% και ότι ανοίγεται µια καταπληκτική περίοδος ανάκαµψης. 
Πιστοποιήθηκε µέσα σε όλα αυτά τα χρόνια πως οι διεθνείς νοµισµατικές συµφωνίες και οι διεθνείς  
οργανισµοί που συνδέονται µε αυτές, ενώ λειτουργούν σαν λαδωτήρια της οικονοµίας ενεργώντας  
σαν αντίρροπες δυνάµεις σε µια κατάρρευση, µεταβιβάζουν ταυτόχρονα µε µεγαλύτερη ταχύτητα τις  
αντιθέσεις σε ολόκληρη την καπιταλιστική αλυσίδα, τις παγκοσµιοποιούν. Ετσι οι κρίσεις γίνονται  
όλο και πιο παγκόσµιες και µεταφέρονται στο εσωτερικό των ίδιων των µηχανισµών. Αυτός είναι ο  
λόγος που ολόκληρο το νοµισµατικοπιστωτικό σύστηµα συγκλονίζεται από διαρκείς αναστατώσεις,  
που άλλοτε έχουν τη µορφή της συναλλαγµατικής αστάθειας, άλλοτε του πολέµου των επιτοκίων  
κλπ 
 
- Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 
 
33. Μέσα στο περιβάλλον της παρατεταµένης κρίσης γεννήθηκε και δυνάµωσε µια αναδιαρθρωτική  
κίνηση, δηλαδή η απάντηση της αστικής τάξης στην κρίση. Πάνω στο έδαφος της αναδιάρθρωσης  
πραγµατοποιήθηκαν όλες οι σηµαντικές µεταβολές, και στη δοµή του κεφάλαιου και στην  
κοινωνική και ταξική διαστρωµάτωση στις µητροπόλεις, στην ύπαιθρο και την περιφέρεια του  
κόσµου  αλλά και εµφανίστηκαν όλες οι τροποποιήσεις της οικονοµικής και πολιτικής δύναµης  
ανάµεσα σε βασικά κέντρα-κρίκους του διεθνούς συστήµατος.  
Η απάντηση των δυνάµεων του κεφάλαιου δεν µπορούσε να είναι µια συνηθισµένη επανάληψη  
όλων των µέχρι τη στιγµή εκείνη χρησιµοποιηµένων τρόπων και γιατρικών. Ο λόγος είναι απλός:  
ενώ από το 1929-31 χρησιµοποίησε και εντατικοποίησε τη χρησιµοποίηση νέων "εργαλείων"  
ρύθµισης, όχι µόνο δεν µπόρεσε να αποτρέψει µια γενική κρίση, αλλά το µέγεθος, το βάθος και η  
ένταση της τελευταίας, που εµφανίστηκε συνεπής στο ιστορικό της ραντεβού, πιστοποιούσε το  
εξής: το καπιταλιστικό σύστηµα, για να διαιωνίσει την ύπαρξή του, έπρεπε να καταφύγει σε µια  
πρωτοφανέρωτης κλίµακας "απάντηση" στην υπερωρίµανση των υλικών όρων για το πέρασµα σε  
ένα ανώτερο κοινωνικό σύστηµα οργάνωσης.  
Η πρωτοφανέρωτης κλίµακας απάντηση του κεφαλαίου ήταν η αναδιάρθρωση που κάτω από την  
αιγίδα του προωθήθηκε και προωθείται σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης.  
Γιατί «οι παραγωγικές δυνάµεις της εργασίας που το κεφάλαιο επιτάχυνε την πρόοδό τους µε το  
µαστίγιο, στη φρενίτιδά του για πλουτισµό χωρίς όρια και µέσα στους όρους που µονάχα το  
κεφάλαιο  
µπορούσε να πραγµατοποιήσει, αναπτύχθηκαν στο σηµείο που η κατοχή και η διατήρηση του  
γενικού  
πλούτου απαιτεί: 1ο λιγότερες εργάσιµες ώρες για ολόκληρη την κοινωνία, και 2ο η εργαζόµενη  
ανθρωπότητα να εγκαθιδρύσει ένα επιστηµονικό προτσές της ακατάπαυστα αυξανόµενης  
αναπαραγωγής, σε µια όλο και µεγαλύτερη αφθονία». 
Γιατί έχουµε φτάσει στην περίοδο που «ο πραγµατικός πλούτος αναπτύσσεται τώρα χάρη στην  
τεράστια δυσαναλογία ανάµεσα στο χρησιµοποιούµενο χρόνο εργασίας και στο προϊόν του, και  
επίσης  
από την ποιοτική δυσαναλογία ανάµεσα στην εργασία που ανάχθηκε σε απλή αφαίρεση και στη  
δύναµη του προτσές παραγωγής που αυτή επιτηρεί». 
Γιατί έχουµε φτάσει στο σηµείο που «η εργασία δεν παρουσιάζεται και τόσο σαν ένα συστατικό  
µέρος  
του προτσές παραγωγής. Ο άνθρωπος συµπεριφέρεται µάλλον σαν ένας επιτηρητής και ένας  
ρυθµιστής απέναντι στο προτσές παραγωγής». 
Γιατί τάση του κεφάλαιου είναι «να δηµιουργεί όσο το δυνατό περισσότερη εργασία, µειώνοντας  
ταυτόχρονα την αναγκαία εργασία σ� ένα µίνιµουµ. Το κεφάλαιο πασχίζει εποµένως να αυξάνει τον  
εργατικό πληθυσµό και να καθιστά ένα µέρος του υπεράριθµο και άχρηστο, µέχρι εκείνο που µπορεί  
το κεφάλαιο να χρησιµοποιεί». 
Γιατί οξύνεται σε αφάνταστο βαθµό η αντίθεση που δηµιουργείται από το γεγονός ότι «στον ίδιο  



 

 

βαθµό που ο χρόνος εργασίας γίνεται από το κεφάλαιο το µοναδικό καθοριστικό στοιχείο, η άµεση  
εργασία και η ποσότητά της παύουν να είναι καθοριστικό στοιχείο στην παραγωγή και εποµένως  
στη  
δηµιουργία αξιών χρήσης». 
Γιατί έχουµε µπει για τα καλά στην εποχή που «η κλοπή του χρόνου εργασίας του άλλου, που πάνω  
σε αυτήν στηρίζεται ο σηµερινός πλούτος, φαίνεται σαν µια άθλια βάση σε σχέση µε τη νέα βάση  
που  
δηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τη µεγάλη βιοµηχανία». 
Γιατί µπορούµε πλέον να µπούµε σε µια διαφορετική κοινωνική οργάνωση, όπου «όταν η εργασία,  
στην άµεση µορφή της, παύει να είναι η κύρια πηγή πλούτου, τότε ο χρόνος εργασίας παύει και  
πρέπει  
να πάψει να είναι το µέτρο του, και εποµένως η ανταλλαχτική αξία πρέπει να πάψει να είναι το  
µέτρο  
της αξίας χρήσης. Η υπερεργασία των µεγάλων µαζών έπαψε να είναι ο όρος ανάπτυξης του γενικού  
πλούτου, όπως η µη εργασία µερικών έπαψε να είναι ο όρος ανάπτυξης των γενικών δυνάµεων του  
ανθρώπινου µυαλού». 
Γιατί «από το γεγονός αυτό, καταρρέει η παραγωγή που στηρίζεται στην ανταλλαχτική αξία, και το  
άµεσο προτσές παραγωγής βρίσκει τον εαυτό του απογυµνωµένο από τη µικροπρεπή, µίζερη και  
ανταγωνιστική µορφή. Πρόκειται τότε για την ελεύθερη ανάπτυξη των ατοµικοτήτων. ∆εν µπαίνει  
πια  
ζήτηµα για τη µείωση του αναγκαίου χρόνου εργασίας σε ένα µίνιµουµ για να δηµιουργηθεί  
υπεραξία,  
αλλά µείωση της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας σε ένα µίνιµουµ». 
Γιατί όλα όσα προαναφέραµε γράφτηκαν πριν 150 χρόνια περίπου στα Grundrisse του Καρλ Μαρξ  
και θεµελίωσαν τη θέση και την άποψη της επικαιρότητας του κοµµουνισµού.  
Ο ίδιος όµως, όταν έγραφε αυτές τις θέσεις, παρατηρούσε ακόµα πως: «Μέσα στην αστική κοινωνία  
που στηρίζεται στην ανταλλαχτική αξία αναπτύσσονται σχέσεις διανοµής και παραγωγής που  
αποτελούν άλλες τόσες εκρηκτικές ύλες έτοιµες να εκραγούν. Υπάρχουν αναρίθµητες αντιθετικές  
µορφές της κοινωνικής ενότητας, που ο ανταγωνιστικός τους χαρακτήρας δεν µπορεί να εξαλειφθεί  
µε ειρηνικούς µετασχηµατισµούς. Από την άλλη πλευρά, όλες µας οι απόπειρες να τις ανατινάξουµε  
θα ήταν καθαρός δονκιχωτισµός, αν δεν βρίσκαµε µέσα στα σπλάχνα της κοινωνίας, τέτοιας όπως  
είναι, τους υλικούς όρους παραγωγής και τις σχέσεις διανοµής της αταξικής κοινωνίας». 
Η αναδιαρθρωτική λοιπόν κίνηση έπρεπε να προσπαθήσει να ακυρώσει και να συντρίψει όλες αυτές  
τις τάσεις και δυνατότητες - αλλά στην ουσία αναπαρήγαγε όλες τις εκρηκτικές ύλες και αντιθέσεις  
σε πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις. Υπονοµεύει η ίδια τη βάση της σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα από  
αυτήν που υποτίθεται πως θέλησε να περισώσει µε την εφαρµογή της.  
 
34. Η αναδιάρθρωση εποµένως έρχεται να αντιµετωπίσει όχι µια οποιαδήποτε κρίση, αλλά τη  
γενικευµένη κρίση που φέρνει στην επιφάνεια, µε τη µεγαλύτερη σφοδρότητα σε ολόκληρη την  
ιστορία του καπιταλισµού, την τεράστια σύγκρουση που υπάρχει ανάµεσα στον κοινωνικό  
χαρακτήρα της παραγωγής και στον ατοµικό χαρακτήρα ιδιοποίησης του παραγόµενου πλούτου.  
Όµως αυτή η αντιµετώπιση δεν γίνεται σε ένα παρθένο περιβάλλον. Είναι υποχρεωµένη να  
αποτολµήσει τη συντριβή του ανταγωνισµού που έκφραζε, εκφράζει και µπορεί εν δυνάµει να  
εκφράσει, σε µια πολύ πιο διευρυµένη και βαθιά βάση, το κίνηµα του προλεταριάτου. Άρα η  
αναδιάρθρωση δεν αφορά µονάχα µια διαδικασία που αγκαλιάζει τον τοµέα της παραγωγής για να  
αντισταθµίσει τις τάσεις της ίδιας της καπιταλιστικής παραγωγής, αλλά τείνει και αγκαλιάζει όλες  
τις κοινωνικές πλευρές ύπαρξης της ανθρωπότητας. Είναι βαθύτατα πολιτική και ταξική.  
Αποσκοπεί στη διάλυση, µε όλα τα µέσα, του ανταγωνιστικού πόλου. Είναι η υλικότητα αλλά και το  
άυλο της αντεπανάστασης. 
 
35. Υποτίθεται πως η αναδιάρθρωση παρέλαβε (ή ανέλαβε υπηρεσία σε) έναν κόσµο που  
διαπερνιέται από την αντιπαράθεση δύο αντίπαλων συστηµάτων, ένα "µετακοµµουνιστικό κόσµο"  
µε αρκετούς αναχρονισµούς που πρέπει να καταπολεµηθούν. Υποτίθεται πως παρέλαβε έναν κόσµο  
που βρίσκεται στο τέλος της βιοµηχανικής κοινωνίας για να τον περάσει στο κατώφλι της  
µεταβιοµηχανικής κοινωνίας ή της "κοινωνίας της πληροφορίας". Υποτίθεται πως παρέλαβε έναν  
κόσµο "στο χείλος της πυρηνικής καταστροφής" και του υποσχέθηκε µια νέα ειρηνική εποχή. Και  
υποτίθεται ότι παραδίδει έναν κόσµο παγκοσµιοποιηµένος, σφαιρικοποιηµένο, διεθνοποιηµένο  
µέσω µιας και µοναδικής αγοράς, µια νέα Ντίσνεϊλαντ που έχουν ετοιµάσει µέσα στο  
χολιγουντιανό τοπίο οι πολυεθνικές εταιρείες, οι πρωταγωνιστές δηλαδή της κοινωνικής εξέλιξης.  
Πρόκειται για µια εικονική πραγµατικότητα, για µια "πραγµατικότητα παραστάσεων" που  
υποβάλλει και επιβάλλει ο µεταβιοµηχανικός ιµπεριαλισµός. 
Στην πραγµατικότητα παραδίδει έναν κόσµο βουτηγµένο όσο ποτέ άλλοτε στην παρατεταµένη  
κρίση, στο λυσσαλέο ανταγωνισµό ανάµεσα στις πιο κτηνώδεις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις για την  
ηγεµονία και την κοσµοκρατορία στο "πλανητικό χωριό". Παραδίδει έναν κόσµο µέσα σε µια νέα  
εκδοχή του χιτλερισµού, τη Νέα Τάξη Πραγµάτων αριθ. 2, που µόνο συµφορές και δεινά προµηνύει  
και φέρνει στους λαούς. Παραδίδει έναν κόσµο βαθύτατα διασπασµένο, δυαδικοποιηµένο σε βαθµό  
πρωτόγνωρο, έναν κόσµο όπου η φτώχεια, η ανεργία, τα µεταναστευτικά ρεύµατα έχουν πάρει τη  



 

 

µεγαλύτερη από ποτέ διάσταση.  
Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρχε τόση φτώχεια όση σήµερα. Τα στοιχεία  
είναι συντριπτικά. Το 1900, εκατό χρόνια πριν, το παγκόσµιο παραγόµενο προϊόν ήταν αξίας 580  
δισεκατοµµυρίων δολαρίων που αντιστοιχούσαν σε 1,6 δισεκατοµµύρια κατοίκους, δηλαδή περίπου  
360 δολάρια ανά κάτοικο της γης. Το 1975 το παγκόσµιο παραγόµενο προϊόν αντιστοιχούσε σε µια  
αξία 6.000 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για 4 δισεκατοµµύρια κατοίκους, δηλαδή περίπου 1.500  
δολάρια ανά κάτοικο της γης. Το 1985 το παγκόσµιο παραγόµενο προϊόν αντιστοιχούσε σε µια  
αξία 15.000 δισεκατοµµυρίων δολαρίων για 5 δισεκατοµµύρια κατοίκους, δηλαδή περίπου 3.000  
δολάρια ανά κάτοικο της γης. Συνεπώς,  οι δυνατότητες να εξαλειφθεί η φτώχεια, αφού παράγεται  
κοινωνικός πλούτος ασύγκριτα µεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο, είναι  
µεγαλύτερες από κάθε άλλη φορά. Και όµως, ένα ολοένα αυξανόµενο τµήµα του παγκόσµιου  
πληθυσµού, στη µητρόπολη, στην περιφέρεια και στην ύπαιθρο του κόσµου, βυθίζεται στη φτώχεια  
και την απόλυτη εξαθλίωση. Η ανισότητα του πλούτου µεγεθύνεται µε εκπληκτικούς ρυθµούς µέσα  
στην αναδιάρθρωση. Μέσα σε 30 χρόνια, η διαφορά ανάµεσα στο πιο πλούσιο ένα πέµπτο του  
παγκόσµιου πληθυσµού και το φτωχότερο ένα πέµπτο υπερδιπλασιάστηκε. Από 1/30 που ήταν το  
1960, έφτασε το 1/61 το 1991 (Ινστιτούτο Έρευνας των Ηνωµένων Εθνών για την Κοινωνική  
Ανάπτυξη, 1995). Πόσο συµβατός, αλήθεια, που είναι ο καπιταλισµός στην ανθρώπινη φύση... 
 
36. Ο στόχος της αναδιάρθρωσης όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία ήταν διπλός:  
οικονοµικός και κοινωνικός. Οικονοµικά στόχευε στη µείωση του κόστους ανά µονάδα προϊόντος  
µε τη συµπίεση ή και µε την εξάλειψη της ζωντανής εργασίας. Κοινωνικά στόχευε να περιορίσει και  
να "αδειάσει" τα εργαστήρια από µια οµογενοποιηµένη εργατική δύναµη, ειδικά στους τοµείς  
αιχµής. Το "ευλύγιστο εργαστήριο" που είδαµε να υλοποιείται µέσα από µια σύνθετη διαδικασία δεν  
είναι τίποτα άλλο από τη συµπύκνωση αυτών των στόχων ή του στόχου της αναδιάρθρωσης. 
Για να φτάσουµε όµως στο "ευλύγιστο εργαστήριο", για να αποκτήσει το κεφάλαιο µια ευλυγισία  
και να ξεπεράσει τις "ακαµψίες" -αφού για 30 χρόνια πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην  
κερδοφορία του κεφάλαιου, τώρα έπρεπε πλέον πάση θυσία να ξεπεραστούν-, το κεφάλαιο σε  
διεθνή κλίµακα ήταν υποχρεωµένο να προχωρήσει σε µια χωρίς προηγούµενο υπερσυγκέντρωση και  
υπερσυγκεντροποίηση, να προωθήσει µια ολοένα και µεγαλύτερη υποαπασχόληση του  
παραγωγικού δυναµικού, ώστε έτσι να µπορέσει να τροφοδοτήσει την ξέφρενη αναζήτηση της  
τεχνολογικής καινοτοµίας που θα επέτρεπε το πλησίασµα του στόχου της αναδιάρθρωσης, δίνοντας  
πλεονεκτήµατα στα τµήµατα του κεφαλαίου που θα το επιτύγχαναν. Tο χτύπηµα των εργατικών  
κινηµάτων και των κατακτήσεων των εργαζοµένων, όλων των "αναχρονισµών", όπως αποκαλούσε  
τις κατακτήσεις αυτές ο οικονοµικός και πολιτικός κόσµος, ο "αντισυντεχνιακός" αγώνας κλπ,  
αποτελούσαν και αποτελούν την άλλη πλευρά της αναδιαρθρωτικής κίνησης. Xωρίς αυτήν, το  
άδειασµα του "παραγωγικού εργαστηρίου" από µια οµογενοποιηµένη  εργατική δύναµη δεν θα  
µπορούσε να επιτευχθεί.  Oι αλλαγές και τροποποιήσεις αυτές συντελούνται  µέσα σε ένα  
περιβάλλον κρίσης και έντονου ανταγωνισµού, στο περιβάλλον του σύγχρονου παγκόσµιου  
οικονοµικού πολέµου ανάµεσα στα βασικά κέντρα του καπιταλιστικού κόσµου. ∆ηλαδή µέσα σε  
µια αδιάκοπη πορεία για τη συντριβή των φραγµών που ορθώνει το ένα υποσύνολο απέναντι στο  
άλλο, στο όνοµα της απόκτησης "ελεύθερων χώρων". 
Πάνω σε αυτήν τη διαρκώς µεταβαλλόµενη υλική βάση, πάνω σε αυτήν την ταυτόχρονη διαδικασία  
αναδίπλωσης και επέκτασης του κεφάλαιου, αναπτύχθηκε ο "νοµαδισµός" του, δροµολογήθηκαν τα  
"άλµατα στο άυλο", φτάσαµε στο "σφαιρικοποιηµένο" καπιταλισµό, οδηγηθήκαµε στην ανάπτυξη  
και κυριαρχία των πολυκλαδικών πολυεθνικών µονοπωλίων και στο δηµιούργηµά τους, την  
"οικονοµία-κόσµος" ή "κοσµοοικονοµία". 
 
37. Το κεφάλαιο, αναπτύσσοντας τις παραγωγικές του δυνάµεις, µειώνει την αναγκαία κοινωνικά  
εργασία - αλλά πρέπει διαρκώς να βρίσκει τρόπους να µεγαλώνει την υπερεργασία, είτε απόλυτα  
είτε σχετικά. Η ζωντανή εργασία είναι αυτή που αξιοδηµιουργεί, που προσθέτει αξία, και το  
κεφάλαιο (σαν σχέση) δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη διαρκή και µεγαλύτερη παραγωγή  
υπερεργασίας, υπεραξίας. 
Το κεφάλαιο λοιπόν, ενώ προσπαθεί να µειώσει στο ελάχιστο τη ζωντανή εργασία, να τη συµπιέσει  
σε αφόρητο βαθµό, να τη διώξει από το εργαστήριο, να δηµιουργήσει το εργοστάσιο χωρίς εργάτες,  
την ίδια στιγµή είναι υποχρεωµένο να χρησιµοποιεί, να εκµεταλλεύεται την εργατική δύναµη για να  
µπορεί να αποσπά υπεραξία. Ετούτος είναι ο λόγος που σήµερα πλάι στις πιο εξελιγµένες µορφές  
παραγωγής συνυπάρχουν και αναβιώνουν και οι πλέον αναχρονιστικές και ξεπερασµένες. Η  
διαφοροποίηση αυτή είναι αναγκαία, γιατί χωρίς αυτήν απλά δεν θα είχαµε απόσπαση υπεραξίας. 
Συνεπώς ο καπιταλισµός, το κεφάλαιο, χωρίς ζωντανή εργασία, χωρίς εργατική τάξη δεν µπορεί να  
υπάρξει και ούτε θα υπάρξει. Το πέρασµα, εποµένως, σε ένα νέο στάδιο ύπαρξης του καπιταλισµού,  
το µεταβιοµηχανικό στάδιο, στο οποίο έχει εξαλειφθεί η εργατική τάξη, ή παίζει ασήµαντο ρόλο  
στην παραγωγική διαδικασία, ή είναι ένας προπαγανδιστικός µύθος, που όµως έχει τη χρησιµότητά  
του. Ο οικονοµικός και κοινωνικός στόχος της αναδιάρθρωσης (µείωση κόστους και άδειασµα της  
οµογενοποιηµένης τάξης από το εργαστήριο) έχει ανάγκη από την ιδεολογία, την πολιτική κλπ για  
να επιτευχθεί. 
Βασικό ρόλο παίζει εδώ η διαδικασία που ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα µας, αλλά έχει ενταθεί  
µετά το 1929-31 και έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στις µέρες µας, η πραγµατική υπαγωγή της  



 

 

επιστήµης και της τεχνικής στο κεφάλαιο. Τα συνθήµατα για γνώση= δύναµη εκφράζουν ακριβώς  
αυτήν την κατάσταση. Τώρα στο µεταβιοµηχανικό µοντέλο τον κύριο ρόλο τον παίζει η γνώση, η  
πληροφορία (για τους αστούς η γνώση= πληροφορία). Η "επανάσταση" στις τεχνολογίες ελέγχου  
και διεύθυνσης της παραγωγής, που έγινε µπορετή χάρη στις εφαρµογές της µικροηλεκτρονικής και  
των υπολογιστών στην παραγωγική διαδικασία, οδηγεί στην αυθαίρετη εξίσωση πως παραγωγή =  
γνώση ή πληροφορία.  
Το "άλµα στο άυλο" που τόσο προπαγανδίζουν οι ιθύνοντες και λάτρεις του τεχνολογικού  
ντετερµινισµού, δεν είναι τίποτα άλλο από την υλική, υλικότατη προσαρµογή της παραγωγικής  
βάσης στις δυνατότητες που οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες παρέχουν. Το αποτέλεσµα του  
"άλµατος στο άυλο" είναι και αυτό υλικότατο, και οδηγεί στη µείωση του κόστους µε τη συµπίεση ή  
την εξάλειψη της ζωντανής εργασίας και το άδειασµα της οµογενοποιηµένης εργατικής δύναµης  
από τους τοµείς αιχµής. 
 
38. Αν ειδωθεί "σφαιρικά", το µοντέλο αυτό µπορεί να περιγραφεί ως εξής: Υπάρχει ένας πυρήνας  
που θεωρείται το κέντρο και ο αποφασιστικός τόπος της παραγωγής (η "οικονοµία-κόσµος"), που  
αυτός θα συστέλλεται και διαστέλλεται σύµφωνα µε την κάθε φορά συγκυρία. Γύρω από τον πυρήνα  
θα υπάρχει ένας γαλαξίας από περιφερόµενα "ηλεκτρόνια»- παραρτήµατα που θα υπηρετούν, θα  
δίνουν συνοχή σε όλο το σύστηµα, τροφοδοτώντας το µε τις αναγκαίες υπεργολαβίες, ή θα είναι  
πηγές χρησιµοποίησης µιας ζωντανής εργασίας. Στον πυρήνα όλα θα λειτουργούν µε ένα µίνιµουµ  
απαραίτητης εργατικής δύναµης. Η παραγωγική εργασία, οι παραγωγικοί εργάτες δεν θα ξεπερνούν  
το 10% που, δίπλα στο 90% της στρατιάς της γνώσης, θα αποτελούν το προσωπικό µιας µονάδας  
αιχµής - έτσι τουλάχιστον διατείνονται οι πιο τολµηροί προπαγανδιστές του µεταβιοµηχανικού  
µοντέλου.  
Ένας άλλος τρόπος "σφαιρικής" παρουσίασης του µοντέλου αυτού είναι η τριτοποίηση των  
οικονοµιών, δηλαδή η κυριαρχία του τοµέα των υπηρεσιών που λειτουργούν µε την πληροφορία  
(και είπαµε πως πληροφορία= γνώση) και ο µαρασµός του δευτερογενούς τοµέα, δηλαδή της  
βιοµηχανίας. Άρα είσοδος στη µεταβιοµηχανική εποχή. 
Πρόκειται για µια πραγµατικότητα παραστάσεων. Που φυσικά για την κατασκευή τους  
χρησιµοποιούνται υλικά-τάσεις που δίνει η πραγµατικότητα, αλλά το αποτέλεσµα είναι µια  
εικονική (ψεύτικη) πραγµατικότητα. 
Ποια είναι τα σηµεία που προβάλλει το µοντέλο αυτό; 
Πρώτο, ότι η εργατική τάξη, αν δεν έχει εξαφανιστεί, µειώνεται, και σίγουρα δεν παίζει  
αποφασιστικό ρόλο στην παραγωγή και δεν είναι η µόνη αξιοδηµιουργός δύναµη. Άρα όλος ο  
µαρξισµός είναι παρωχηµένος, είναι για πέταµα. Κάτι µπορεί να έλεγε για την εποχή του  
βιοµηχανισµού, τώρα για το µεταβιοµηχανισµό δεν λέει τίποτα. 
∆εύτερο, υπάρχει ένας πυρήνας, υπάρχει ένα κέντρο που αυτό είναι η "κοσµοοικονοµία" όπως τον  
δηµιουργούν οι πραγµατικοί παράγοντες της σύγχρονης οικονοµίας, οι πολυεθνικές πολυκλαδικές  
εταιρείες. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν και έχουν ένα λόγο ύπαρξης µόνο αν υπηρετούν αυτόν τον  
πυρήνα, αυτό το κέντρο. 
Τρίτο, οδηγούµαστε σε µια τριτοποίηση της κοινωνίας, όλα θα είναι υπηρεσίες και σε όλα θα  
κυριαρχεί η πληροφορία/ γνώση. και ποιος τα κατέχει όλα αυτά; Ποιος είναι σε θέση να τα παράξει;  
Μόνο ο "πυρήνας", εποµένως η µόνη πραχτική λύση είναι να έχει κάποιος κάποια χρησιµότητα γι�  
αυτόν τον πυρήνα, κάποιο συµπληρωµατικό ρόλο, αλλιώς είναι χαµένος. 
Είναι φανερό ότι αυτό το µοντέλο υπηρετεί την επιχειρούµενη µοντελοποίηση-τέρας σε πλανητική  
κλίµακα και δεν έχει τίποτα το "αντικειµενικό", είναι διαποτισµένο µε την ταξικότητα της  
αναδιάρθρωσης, της αντεπανάστασης. 
 
39. Η πραγµατικότητα είναι "λίγο" διαφορετική. 
Η κρίση αναγκάζει σε µια υπολειτουργία του υπάρχοντος παραγωγικού δυναµικού. Υπολογίζεται  
ότι τίθεται σε λειτουργία µονάχα το 65 µε 70% του υπάρχοντος παραγωγικού µηχανισµού  
παγκοσµίως. 
Παρατηρείται µια σηµαντική αποβιοµηχάνιση, ειδικά των µητροπολιτικών κέντρων του  
ανεπτυγµένου καπιταλισµού. Η αποβιοµηχάνιση όµως σαν τάση συνδέεται µε το φουλάρισµα των  
µητροπολιτικών κέντρων σε τοµείς αιχµής και µε την παράλληλη µεταφορά µέρους των  
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε άλλες περιοχές. Αυτή η γεωγραφική µετατόπιση µέρους της  
βιοµηχανικής παραγωγής αποτελεί ένα τµήµα της "νοµαδοποίησης" του κεφάλαιου. 
Σε καµιά περίπτωση όµως η αποβιοµηχάνιση δεν φτάνει  τους αριθµούς του µεταβιοµηχανικού  
µοντέλου στην καρδιά του ανεπτυγµένου καπιταλιστικού κόσµου. Και εκεί καρδιά όλου του  
συστήµατος είναι το βιοµηχανικό προλεταριάτο. Η απασχόληση στη βιοµηχανία στις ανεπτυγµένες  
χώρες, παρ� όλη τη σχετική της µείωση, παραµένει σε ποσοστά της τάξης του 28-33% του ενεργού  
πληθυσµού και αποτελεί το σκληρό πυρήνα του προλεταριάτου. 
Πίσω από τους όρους "τριτοποίηση" και "υπηρεσίες" κρύβεται µια τεράστια στατιστική αλχηµεία  
των αστών. Μια σειρά βιοµηχανικοί τοµείς χαρακτηρίζονται υπηρεσίες (ειδικά οι βιοµηχανίες  
αιχµής) και έτσι φτάνουµε σε κάποια συσχέτιση µε τα προβαλλόµενα µοντέλα. 
Για µια µελέτη σχετικά µε τη βιοµηχανική απασχόληση, διαλέχτηκαν 14 διαφορετικές χώρες: η  
Αίγυπτος και η Αλγερία, το Μεξικό και η Βραζιλία, τέσσερις ασιατικές χώρες  (η Κίνα, η Ινδονησία,  
η Ινδία και η Κορέα), η Τουρκία και η Ρωσία, καθώς και τέσσερις "µεγάλες" χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία,  



 

 

Γαλλία και Γερµανία). 
Η συνολική απασχόληση στις 4 τελευταίες είχε την εξής εξέλιξη: από 211 εκατοµµύρια το 1984  
πέρασε σε 232 το 1989, για να φτάσει τα 236 το 1992. 
Στις υπόλοιπες 10 χώρες του δείγµατος, η συνολική απασχόληση περνά από τα 736 εκατοµµύρια το  
1984-85 στα 885 το 1992. Καταγράφουν µια αύξηση περίπου 20%. Φυσικά υπάρχουν µια σειρά  
διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Για παράδειγµα στη Ρωσία από το 1989 και ύστερα έχουµε όχι  
ανάπτυξη της απασχόλησης, αλλά τροµερή συρρίκνωσή της. 
Αν τώρα δούµε τη βιοµηχανική απασχόληση στις 4 ανεπτυγµένες χώρες του δείγµατος, θα  
παρατηρήσουµε πως, από 49 εκατοµµύρια απασχολούµενους το 1984-85, φτάνουµε το 1992 σε  
κάτι παραπάνω από 48 εκατοµµύρια, µε µια διαφοροποίηση: Έχουµε αύξηση της βιοµηχανικής  
απασχόλησης σε Γερµανία και Ιαπωνία, και µια µείωση σε ΗΠΑ και Γαλλία. 
Αν θελήσουµε να δούµε τη βιοµηχανική απασχόληση σε µια υποοµάδα αποτελούµενη από  
Βραζιλία, Κορέα, Τουρκία, και Ινδονησία, θα παρατηρήσουµε πως, από 18 εκατοµµύρια το 1984,  
περνάµε στα 24,5 εκατοµµύρια το 1992. 
Αν τώρα παρατηρήσουµε τη συµµετοχή του βιοµηχανικού προϊόντος στο ΑΕΠ, θα δούµε πως ο  
µέσος όρος των 14 χωρών το 1970 ήταν 36%. Πρέπει να προσέξουµε ότι και σε αυτή την περίπτωση  
έχουµε σηµαντικές αποκλίσεις, µε "άκρα" την Ινδονησία (το βιοµηχανικό προϊόν αντιπροσωπεύει  
το 19%) και την πρώην ΕΣΣ∆ (66,5%). 
Το 1993 ο µέσος όρος έχει µια µικρή αλλαγή. Από 36% έχει περάσει στο 37%, που µοιάζει σαν µια  
ανεπαίσθητη αλλαγή. Αν όµως δούµε από κοντά κάθε χώρα, θα διαπιστώσουµε πως όλες οι χώρες  
που είχαν µια σηµαντική βιοµηχανοποίηση καταγράφουν µια πτώση της βιοµηχανίας στη  
συµµετοχή της στο ΑΕΠ, ενώ οι χώρες της περιφέρειας καταγράφουν µια άνοδο της βιοµηχανικής  
συµµετοχής, εκτός από δύο (Αίγυπτος-Μεξικό), στις οποίες η συµµετοχή της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ  
είναι στις αρχές της δεκαετίας του Ά90 µικρότερη από αυτήν που ήταν το 1970. Η εκβιοµηχάνιση  
στην παλιά και νέα περιφέρεια του κόσµου προωθείται µε διαφορετικούς ρυθµούς. 
Το γενικό συµπέρασµα, όχι µόνο από αυτήν τη µελέτη αλλά και από άλλα στοιχεία, είναι το  
ακόλουθο: Ο παγκόσµιος πληθυσµός που απασχολείται µε τη βιοµηχανία στα 25 τελευταία χρόνια  
όχι µόνο δεν µειώθηκε, αλλά και µετατοπίστηκε από τις χώρες του "κέντρου" στις νέες και παλιές  
περιφέρειες. Στο µητροπολιτικό ιµπεριαλιστικό κέντρο από 40% το 1970 περάσαµε στο 37,5% το  
1980 και στο 33% το 1993. Στην "περιφέρεια", από 17% το 1970, περάσαµε στο 22% το 1980 και  
στο 22,5% το 1993. Όµως τέτοια στοιχεία και αναλύσεις δεν θα τις κάνουν οι διαφηµιστές του  
µεταβιοµηχανικού µοντέλου, γιατί τότε θα αχρηστευτεί η λειτουργία του. 
 
40. O καπιταλισµός στην ιστορία του γνώρισε διάφορες σταυροφορίες εξορθολογισµού, µε  
σηµαντικότερη αυτήν που επέφερε ο ταιηλορισµός και η λεγόµενη επιστηµονική οργάνωση της  
εργασίας στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα µας. H πιο σύγχρονη µορφή εξορθολογισµού του  
καπιταλισµού ήρθε από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, τη χώρα που για χρόνια θαυµάζονταν για  
τις "κοινωνικές καινοτοµίες" (συνδυασµό προχωρηµένων καπιταλιστικών εφαρµογών και  
φεουδαρχικών υποτίθεται καταλοίπων), την Iαπωνία, που πρόσφατα µαστίζεται από τα κύµατα της  
κρίσης. H τελευταία λέξη του εξορθολογισµού πήρε το όνοµα τογιοτισµός ή ονισµός (από το όνοµα  
του Ιάπωνα Ohno). Αυτά είναι νέα συστήµατα παραγωγικότητας, τα οποία έχουν ως κεντρική ιδέα  
την προώθηση της παραγωγής µε βάση τις πωλήσεις, και όχι παραγωγή για πώληση: η διαφορά  
βρίσκεται στο ότι ο τογιοτισµός αποφεύγει τη δηµιουργία αποθεµάτων εµπορευµάτων, αφού  
προωθεί την παραγωγή "στη στιγµή" µόνο των εµπορευµάτων για τα οποία υπάρχουν ήδη  
παραγγελίες. ∆ηλαδή παραγγελία- παραγωγή- ορθολογική σχέση µε προµηθευτές, υπεργολαβίες  
ρυθµιζόµενες αυστηρά. O τογιοτισµός αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην αντιµετώπιση της  
"αστάθειας της αγοράς". Tα γιαπωνέζικα ζαϊµπάτσου (πολυκλαδικά µονοπώλια) µπορούν να  
εφαρµόζουν τον τογιοτισµό και να έχουν τεράστια κέρδη και από αυτόν, όπως άλλωστε και  από  
όλες τις χρηµατιστηριακές τους δραστηριότητες, µόνο εφόσον φορτώσουν ένα τεράστιο βρόγχο  
στον υπεργολαβικό προς αυτούς τοµέα (66% της συνολικής εθνικής µεταποιητικής βιοµηχανίας  
λειτουργεί υπεργολαβικά προς τα ζαϊµπάτσου) και µε την τροµακτική φυσική αποστράγγιση και  
την αποστράγγιση της αγοραστικής δύναµης των γιαπωνέζων εργαζοµένων. 
 
40. Όµως το µοντέλο στην εκδοχή του σκληρού πυρήνα, που αγκαλιάζει ένα 10% παραγωγικής  
εργασίας, ενώ όλο το υπόλοιπο είναι γνώση και πληροφορία, δίνει την αφορµή να µιλήσουµε για  
τον πραγµατικό σκληρό πυρήνα του κεφάλαιου στη φάση του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού.  
Πρόκειται για τις πολυεθνικές εταιρείες-επιχειρήσεις και τις τροποποιήσεις που αυτές και η δράση  
τους έχουν επιφέρει στην παγκόσµια διάρθρωση της οικονοµίας. ∆ηλαδή πρέπει να µιλήσουµε για  
τα µονοπώλια του σήµερα, για τα πολυκλαδικά πολυεθνικά µονοπώλια. 
Το Κέντρο Μελετών του ΟΗΕ για τις πολυεθνικές (που καταργήθηκε το 1993) έδινε στην τελευταία  
του έκθεση ορισµένα αποκαλυπτικά στοιχεία: Ο συνολικός τζίρος των πολυεθνικών  
αντιπροσωπεύει πάνω από το 25% του παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος (οι αστικές στατιστικές  
µετρούν περί τις 35.000 πολυεθνικές εταιρίες και 170.000 θυγατρικές τους σε ολόκληρο τον κόσµο.  
∆εν είναι όλες αυτές πολυεθνικά πολυκλαδικά µονοπώλια). 
Όµως οι 200 µεγαλύτερες από αυτές τις πολυεθνικές, ενώ ιδιοποιούνται το 1/4 και πάνω του  
παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος, απασχολούν µονάχα το 3% του παγκόσµιου ενεργού  
πληθυσµού. Στις αναπτυγµένες περιοχές απασχολούν το 10% (να ο µαγικός αριθµός που λέγαµε)   



 

 

της συνολικής απασχόλησης. Στο νότο απασχολούν κάτι λιγότερο από το 1% της συνολικής  
απασχόλησης. 
Όταν λοιπόν το 1/4 της παγκόσµιας παραγωγής είναι υπόθεση "οικογενειακή", αυτό έχει τεράστιες  
συνέπειες για την παγκόσµια µοντελοποίηση. Καταρχήν να διευκρινισθεί ότι αυτό το 1/4 (που  
αντιπροσωπεύει 1 τρισεκατοµµύριο 200 δισεκατοµµύρια δολάρια) είναι γενικά "παραγωγή", δηλαδή  
εκφράζει αγαθά και υπηρεσίες. ∆ηλαδή "ύλη" και "ενέργεια" ή άυλο. Για τη χρονιά 1991-92 είχε  
υπολογιστεί πως το ποσό αυτό αφορούσε 10% εµπορικές συναλλαγές, και το υπόλοιπο 90% άυλα.  
Η σχέση αυτή αλλάζει ανάλογα µε τη "συγκυρία" και τις απαιτήσεις του σκληρού πυρήνα, που έχει  
πλέον αυτονοµηθεί σε µεγάλο βαθµό και παίζει το ρόλο του ηγέτη, του leader όλης της παγκόσµιας  
οικονοµίας. 
Αυτές οι πολυεθνικές είναι η σύγχρονη διεθνής "κοινωνία των πολιτών", είναι η "οικονοµία- 
κόσµος" ή "κοσµοοικονοµία". Ο πυρήνας, η ατµοµηχανή της παγκόσµιας καπιταλιστικής  
οικονοµίας. 
Ο "κόσµος" αυτός είναι  κλειστός στην κορυφή, αλλά στέκεται γιατί ηγεµονεύει στη "βάση".  
Ανάλογα µε την εκτίµηση του κόστους αναπτύσσει ή συστέλλει τα δίκτυα των υπεργολαβιών  
οριζόντια και κάθετα, έτσι που συνυπάρχουν οι πιο µοντέρνες τεχνικές µε τις πιο απαρχαιωµένες.  
Ενώ ηγεµονεύει  και κάνει να εξαρτιούνται από αυτόν τεράστιες κλίµακες, οικονοµικές και  
κοινωνικές, δεν µπορεί να κάνει χωρίς όλους αυτούς πάνω στους οποίους ηγεµονεύει και είναι  
εξαρτηµένοι από αυτόν. Η ανάπτυξή του θα ήταν αδύνατη δίχως την εθνική και διεθνή κρατική  
εξουσία και ενάντιά της. Συστέλλεται και διαστέλλεται ανάλογα µε τους συσχετισµούς δυνάµεων  
στον κόσµο, περιφερειακά αλλά και "εθνικά". Ο "κόσµος" αυτός προέρχεται από διαφορετικές  
αφετηρίες, και γι� αυτό η ιστορία των µερών του παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ("εθνικές",  
"περιφερειακές"), αλλά και ιδιαίτερες "στιγµές" συνεννόησης, συµφωνιών, κοινών επιδιώξεων, µε  
ταυτόχρονες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Ο ανταγωνισµός και η µάχη για κυριαρχία έχουν τον  
εξής κανόνα: καµιά συµφωνία ή συνεννόηση δεν είναι τελεσίδικη. 
Οι πολυεθνικές έκφραζαν και εκφράζουν το βαθµό συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της  
οικονοµίας σε εθνική και διεθνή κλίµακα, και ποσοτικά αυτό δείχνεται µέσα από τα στοιχεία της  
πρώην υπηρεσίας του ΟΗΕ. 
Οι πολυεθνικές, σε συνδυασµό µε τα κράτη-µητροπόλεις τους, αντιµετώπισαν την κρίση. Για  
παράδειγµα, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί συνολικά από την κρίση: Ο συνολικός τους τζίρος,  
από 3 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 1982, πέρασε σε 5,9 τρισεκατοµµύρια το 1992. Το µερίδιο στο  
παγκόσµιο ΑΕΠ πέρασε, από 24,2% το 1982, σε 26,8 το 1992. 
Από τις 200 µεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι 172 ανήκαν σε πέντε χώρες: ΗΠΑ, Ιαπωνία,  
Γαλλία, Γερµανία και Αγγλία. 
Στις 200 πρώτες σηµειώθηκαν αρκετές ανακατατάξεις. Οι αµερικανικές πολυεθνικές, που  
αριθµούσαν 80 το 1982, σε µια δεκαετία µειώθηκαν σε 60. Οι ιαπωνικές, από 35 αυξήθηκαν σε 54.  
Αύξηση παρουσίασαν οι γερµανικές και οι γαλλικές, µείωση οι βρετανικές. Σηµαντική θέση έχουν  
οι ελβετικές, που από 2 το 1982 πέρασαν σε µια δεκαετία στις 8. Και οι κορεάτικες. 
Στελέχη αυτών των πολυεθνικών επανδρώνουν τις κυβερνήσεις στις χώρες της "οικονοµίας-κόσµος"  
(τα βασικά ιµπεριαλιστικά κέντρα) και τα διεθνή οικονοµικά δίκτυα (∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα,  
ΟΟΣΑ κλπ), αλλά και τους διεθνείς πολιτικούς οργανισµούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ∆ΑΣΕ, περιφερειακές  
ολοκληρώσεις κλπ κλπ). 
Όταν µιλάµε για πολυκλαδικά πολυεθνικά µονοπώλια, µιλάµε για επιχειρήσεις που ο κύκλος  
εργασιών τους ξεπερνά τους προϋπολογισµούς πολλών κρατών, µιλάµε για κολοσσούς που έχουν  
δράση σε όλες τις σφαίρες της διεθνούς οικονοµίας, διαθέτουν δικά τους χρηµατοπιστωτικά  
ιδρύµατα, είναι σε µεγάλη διαπλοκή µε τις κρατικές οντότητες. Έχουν τη δυνατότητα να  
κινητοποιούν τεράστια ποσά για την αναζήτηση των τεχνολογικών καινοτοµιών κλπ Τα µονοπώλια  
αυτά δηµιουργούν δίκτυα παραγωγής σκορπισµένα σε όποιο µέρος του πλανήτη είναι συµφερότερο  
για αυτά, και ελέγχουν δίκτυα κατανάλωσης και ροής κεφαλαίων από τα οποία επωφελείται µια  
συντριπτική µειοψηφία του παγκόσµιου πληθυσµού, η διεθνοποιηµένη και σφαιρικοποιηµένη  
µονοπωλιακή µεγαλοαστική τάξη. 
Οι πολυεθνικές είναι οι άµεσοι φορείς της νοµαδοποίησης και της ευλυγισίας του κεφάλαιου, αφού  
έχουν όλη την πληροφορία και τη γνώση και έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να σκορπίσουν  
την παραγωγή, το εργαστήριο, αλλά και όλες τις υπηρεσίες τους, µε στόχο και σκοπό την  
αποµύζηση υπεραξίας σε διεθνικό επίπεδο. Το πληροφοριακό δίκτυο που ύφαναν, και σε αυτό  
έχουν εγκλωβίσει και από αυτό εξαρτήσει την οικονοµική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον  
πλανήτη, αποτελεί το νευρικό σύστηµα του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού. Αποτελεί την  
απαραίτητη βάση που δίνει τη δυνατότητα ευλυγισίας στο κεφάλαιο, επιτρέπει τη διασπορά των  
επιχειρήσεων σ� όλο τον πλανήτη, κάνει δυνατή την απόρριψη της ζωντανής εργασίας, αλλά και την  
αποµύζηση υπεραξίας σε πρωτοφανή βαθµό σε πλανητική κλίµακα. 
Όµως υπάρχει µια άλλη πλευρά του ηλεκτρονικού πληροφοριακού νοµαδισµού του κεφάλαιου, που  
δηµιούργησε µια άλλη "βιοµηχανία", τη χρηµατιστική.  
 
41. Στην κρίση υπερσυσσώρευσης υπάρχουν κεφάλαια που δεν βρίσκουν διέξοδο λόγω της πτώσης  
του ποσοστού κέρδους. Ετσι δεν επενδύονται σε παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά δεν µπορούν  
και να µένουν "ακίνητα", αχρησιµοποίητα. Η µόνη οικονοµία που κυριολεκτικά ανθεί µέσα στην  
κρίση και αναπτύσσεται µε τρελούς ρυθµούς είναι η χρηµατιστική. Η απελευθέρωση των  



 

 

χρηµατιστικών αγορών, όρος για τον οποίο πάλεψε σκληρά -και τα κατάφερε- το χρηµατιστικό  
κεφάλαιο, αποτέλεσε µια από τις πιο κερδοφόρες τοποθετήσεις των συνωστιζόµενων κεφάλαιων.  
Ταυτόχρονα όµως υπήρξε και είναι το πεδίο µιας πλανητικής κερδοσκοπίας που γίνεται σε βάρος  
της µικρής αποταµίευσης, αλλά και συνολικά σε βάρος των εργαζόµενων και των λαών σε  
ολόκληρο τον κόσµο. 
Για να πάρουµε µια γεύση της γιγάντωσης της "οικονοµίας των χαρτιών" και της απόστασης που  
αυτή έχει από την πραγµατική οικονοµία, στην εποχή του Κέηνς η σχέση ήταν 2 προς 1 ανάµεσα  
στην οικονοµία των χαρτιών και στην πραγµατική οικονοµία. Σήµερα η σχέση έχει φτάσει στο 50  
προς 1! Τα "νέα προϊόντα" της χρηµατιστικής οικονοµίας, δηλαδή όλες οι επινοήσεις και τα κόλπα  
των χρυσών γιάπης γύρω από το παιχνίδι, το τζογάρισµα µε µετοχές, νοµίσµατα, οµόλογα κλπ,  
υπερτριπλασίασαν το µέγεθος του τζίρου τους µέσα σε δύο χρόνια (1992-94). Τη στιγµή αυτή έχουν  
καταγραφεί περί τα 1.200 τέτοια "νέα προϊόντα". Το ύψος των επονοµαζόµενων "παραγώγων"  
χρηµατιστικών προϊόντων έχει φτάσει στο διπλάσιο του ΑΕΠ της µεγαλύτερης οικονοµίας στον  
κόσµο, αυτής των ΗΠΑ. 
Οι ηµερήσιες συναλλαγές στις αγορές συναλλάγµατος ακολουθούν και αυτές έναν ανάλογο ρυθµό:  
Το 1986 ήταν της τάξης των 290 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, το 1990 ανέρχονταν σε 700  
δισεκατοµµύρια δολάρια,  και το 1994 σε 1.000 δισεκατοµµύρια δολάρια. 
Στις µέρες µας δεν υπάρχει καµιά οικονοµία στο κόσµο που να µην είναι συνδεµένη µε αυτήν την  
οικονοµία των χαρτιών. Η οικονοµία αυτή είναι απαραίτητη για την "οικονοµία-κόσµος", για να  
µπορεί να αποµυζά και να εκµεταλλεύεται την εργατική δύναµη σε πλανητική κλίµακα. Όταν  
στήνεται η χρεοµηχανή, είναι όλο αυτό το διευρυµένο σύστηµα της χρηµατοοικονοµίας που  
ενεργοποιείται. Τα δάνεια δίνονται από αυτό το σύµπλεγµα, αλλά αυτό µε τη σειρά του καθορίζει  
τους όρους αποπληρωµής και εξυπηρέτησης του χρέους. Όταν το ∆ΝΤ και η Παγκόσµια Τράπεζα  
εξαγγέλλουν προγράµµατα "διαρθρωτικής προσαρµογής" σαν προϋπόθεση για να χορηγήσουν   
δάνεια και να "στηρίξουν" οικονοµίες, στην ουσία οδηγούν σε µια διάλυση και αφαίµαξη των  
"βοηθούµενων" χωρών. Όταν, τέλος, το χρέος τζογάρεται στις διεθνείς χρηµαταγορές, όταν η  
διαχείριση των ελλειµµάτων στηρίζεται και σε αυτές, τότε γίνεται φανερή η σχέση που έχει η  
εικονική οικονοµία, η οικονοµία των χαρτιών, µε τις διαδικασίες αποµύζησης της παγκόσµιας  
παραγόµενης υπεραξίας. Τέλος, µε το µηχανισµό της χρηµατιστικής βιοµηχανίας επικροτείται η  
διοχέτευση των πόρων για τη στήριξη των µητροπόλεων,  ώστε να είναι κατορθωτά τα διάφορα  
άλµατα στο άυλο, να µπορεί να κυριαρχεί η "οικονοµία-κόσµος". 
Αυτή η οικονοµία-καζίνο (ο χαρακτηρισµός δόθηκε από αστικό χώρο) δεν είναι µια εκτροπή, ένα  
ξένο σώµα σε ένα σύστηµα, αλλά αποτελεί όρο για τη διαιώνισή του. Ο τωρινός  
παγκοσµιοποιηµένος καπιταλισµός θα ήταν αδύνατος δίχως αυτήν. Είναι σάρκα από τη σάρκα της.  
Το άυλο, το πραγµατικό άυλο στην αποθέωσή του. Το άυλο αλλά και το παρασιτικό µαζί. 
 
42. Ζούµε όπως µας λένε στο σφαιρικοποιηµένο, διεθνοποιηµένο καπιταλισµό, στο πλανητικό  
χωριό, στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Πέρα από τις πολυεθνικές, υπάρχουν και άλλοι ενεργοί  
παράγοντες και ηγέτες αυτού του κόσµου: οι υπερεθνικοί ή διεθνικοί οργανισµοί. Τέτοιοι είναι το  
∆ΝΤ, η Παγκόσµια Τράπεζα, αλλά και η ΕΕ, η NAFTA, ο ΟΠΕΚ, ο ΟΗΕ κλπ 
Μπορούµε να ξεχωρίσουµε δύο είδη τέτοιων µονοπωλιακών ενώσεων: 
α) τις υπερεθνικές ολοκληρώσεις, δηλαδή τους οργανισµούς που συγκροτούν διάφορες χώρες που  
έχουν κύριο ρόλο τη διεύρυνση και απελευθέρωση της αγοράς µέσα στους ιδιαίτερους  
ιµπεριαλιστικούς πόλους. Αυτή η διαδικασία χρησιµεύει στα πολυεθνικά πολυκλαδικά µονοπώλια  
για να µπορούν να δηµιουργήσουν µια υπερταχύτητα µέσα στον εσωτερικό χώρο του πόλου στον  
οποίο κυριαρχούν, να διοχετεύσουν κύµατα της κρίσης προς τα ασθενέστερα µέρη,  
δορυφοροποιώντας τα σε µεγάλο βαθµό, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό µε τους  
άλλους ιµπεριαλιστικούς πόλους. Τέτοια είναι η περίπτωση της ΕΕ, ή της NAFTA στη βόρεια  
Αµερική  
β) τους υπερεθνικούς οργανισµούς που παίζουν πιο έντονο ρόλο, που στέκονται σε ένα ψηλότερο  
επίπεδο από την κάθε ξεχωριστή χώρα και έχουν σαν περιεχόµενο την προώθηση και σχεδιοποίηση  
σφαιρικών στρατηγικών απάντησης στην καπιταλιστική κρίση. Τέτοιοι οργανισµοί είναι το ∆ΝΤ  
και η Παγκόσµια Τράπεζα, που υπαγορεύουν νόµους για τις πολιτικές που θα εφαρµοστούν από τα  
εθνικά κράτη. Αποτελούν τους πραγµατικούς οικονοµικούς χωροφύλακες της "οικονοµίας-κόσµος". 
Υπάρχει µια άµεση ουσιαστική και οργανική διαπλοκή ανάµεσα στα πολυκλαδικά µονοπώλια και  
τους υπερεθνικούς οργανισµούς και τις υπερεθνικές ολοκληρώσεις. Και τα µεν και τα δε είναι  
άµεσα στηρίγµατα του ιµπεριαλισµού στην εξέλιξή του. Ο ιµπεριαλισµός δεν µπορεί να νοηθεί απλά  
σαν µια εξωτερική πολιτική που στηρίζεται σε κανονιοφόρους και στη στρατιωτική πλευρά της  
επέκτασής του. Ο ιµπεριαλισµός πρέπει να νοείται πρώτα απ� όλα στη βάση του κύριου  
χαρακτηριστικού του, που είναι η δράση των µονοπωλίων και η τεράστια συγκέντρωση και  
συγκεντροποίηση που λαµβάνει χώρα λόγω αυτής της δράσης. Σε κάθε τοµέα, 3-4 πολυκλαδικά  
µονοπώλια ελέγχουν πάνω από το 50% της παγκόσµιας οικονοµίας. Και αυτά δεν µπορούν να  
νοηθούν έξω από τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη και δράση των  
µονοπωλίων. 
Το ερώτηµα που τέθηκε και πονοκεφαλιάζει πολλούς αναλυτές είναι ο ρόλος και η σχέση που έχει  
πλέον το εθνικό κράτος µέσα στο σφαιρικοποιηµένο καπιταλισµό. 
 



 

 

43. Σύµφωνα µε µερικούς µελετητές, η µετατόπιση των πολυεθνικών στο παντού και πουθενά, που  
οδηγεί στην παγκοσµιοποίηση και τη νοµαδοποίηση, οδηγεί σε µια κατάσταση όπου η εθνική βάση  
που είχαν οι πολυεθνικές αποτελεί παρελθόν. Η νοµαδοποίηση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα τα κέντρα  
εξουσίας να µην βρίσκονται ούτε στην Ουάσιγκτον, ούτε στο Τόκιο, ούτε... ούτε... Εποµένως, το  
κράτος όπως το γνωρίσαµε, σαν ρυθµιστής, ισορροπιστής, παραµερίζεται ή γίνεται απλός  
πρωτοκολλητής των αποφάσεων αυτών των ταυτόχρονα ιδεατών και πραγµατικών κέντρων  
εξουσίας.  
Αναµφισβήτητα, όλες οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί έχουν επιφέρει µια κρίση της µορφής  
κράτος όπως το είχαµε γνωρίσει µέχρι σήµερα (εθνικό κράτος-βασικός τόπος συγκρότησης της  
εσωτερικής αγοράς και βασικός µοχλός της οικονοµικής ζωής µιας χώρας κλπ). Όµως η γενίκευση  
προς µια κατεύθυνση της κρίσης αυτής αποτελεί ένα σφάλµα στο οποίο πέφτουν όσοι βυθίζονται  
µέσα σε στοιχεία και πλευρές της πραγµατικότητας και στο τέλος κατασκευάζουν και αυτοί  
πραγµατικότητες παραστάσεων. Φτάνουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν δύο είδη κρατών: Τα  
κράτη, και µ� αυτό βέβαια εννοούν τα "µεγάλα" κράτη µαζί µε τους υπερεθνικούς οργανισµούς από  
τη µια πλευρά, και τις "παγκοσµιοποιηµένες" πολυεθνικές-κράτη από την άλλη.  Τα πρώτα  
παρακµάζουν, τα δεύτερα κρίνουν τα πάντα, κι εποµένως αυτό το γεγονός θέτει επί τάπητος το  
ζήτηµα της ύπαρξης της µορφής κράτος µε την έννοια που το γνωρίζουµε. Κι από �κεί αρχίζουν οι  
επαναλήψεις: το παγκόσµιο κράτος-επιχείρηση, ή µια επανάληψη πιο καθαρή της θεωρίας του  
υπεριµπεριαλισµού. 
Η "οικονοµία κόσµος", µε τη δράση των πολυεθνικών και των υπερεθνικών οργανισµών και  
ολοκληρώσεων, αναγκαστικά µορφοποίησε τις κάθε φορά ανάγκες της µε τροποποιήσεις, αλλαγές  
στη µορφή κράτος. Η συνισταµένη των αναγκών σήµερα, που αυτές επιφέρουν τις τροποποιήσεις,  
είναι η αδιάκοπη κούρσα για κατάχτηση, η διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης που  
πραγµατοποιείται µέσα από την παγκοσµιοποίηση. Αυτά αναγκαστικά τροποποιούν τη µορφή και  
το περιεχόµενο του σύγχρονου κράτους. Αλλά, και εδώ είναι η ουσία, η "οικονοµία-κόσµος" είναι  
δεδοµένη, δηλαδή αποτελείται από καπιταλιστικά µεγαθήρια µε ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς, που  
αυτοί είναι µια σύνθεση "ανταλλαγών" ανάµεσα στη µορφή και το περιεχόµενο των επιµέρους  
τµηµάτων αυτής της "οικονοµίας-κόσµος" µε τις αντίστοιχες µορφές του κράτους. 
Στην κούρσα της παγκοσµιοποίησης αυτή η "διεθνής κοινωνία" προηγήθηκε από τα κράτη σε  
πολλά. Πιο απλά, από χρόνια τα κράτη "προωθούσαν" ή προσυπόγραφαν πράγµατα που είχαν  
δροµολογήσει οι αντίστοιχες "κοινωνίες των πολιτών" (πολυεθνικές). 
Η επέκταση, εποµένως, των πολυεθνικών από το "πολυεθνικό" στο "παγκόσµιο" δεν σηµαίνει ένα  
νοµαδισµό που µεταφράζεται σε κόψιµο του "οµφάλιου λώρου" µε την "εθνική εστία". Οι  
πολυεθνικές έχουν ανάγκη από την "προστασία" ή τη δύναµη που τους προσφέρει η αντίστοιχη  
"εθνική τους εστία". 
Η αλήθεια είναι ότι τα εθνικά κράτη των ιµπεριαλιστικών χωρών ρίχνουν όλο το βάρος τους για να  
στηρίξουν τις πολυεθνικές τους. Αλλά ακόµα και µέσα στις υπερεθνικές ολοκληρώσεις κυρίαρχο  
ρόλο παίζουν οι ηγεµονεύουσες δυνάµεις, που εκµεταλλεύονται όλες τις ρυθµίσεις για την  
ενδυνάµωση της υπερταχύτητας που αντιπροσωπεύουν κυρίως οι δικές τους πολυεθνικές. Ακόµα, τα  
ιµπεριαλιστικά κράτη ρίχνουν όλο το βάρος τους για να προστατέψουν και να επιδοτήσουν τη δική  
τους οικονοµία, ενώ ταυτόχρονα ρίχνονται στην παγκόσµια κούρσα µε συνθήµατα ενάντια σε κάθε  
προστατευτισµό, για άρση όλων των φραγµών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, εµπορευµάτων,  
µε τη θεωρία και ιδεολογία του ελευθεροανταλλαγισµού. Τέλος, η κοσµοοικονοµία δεν µπορεί να  
παγκοσµιοποιηθεί χωρίς να χρησιµοποιήσει τη δύναµη των όπλων της εθνικής της εστίας. Άρα έχει  
όλο και µεγαλύτερη ανάγκη από το κράτος. 
Οι κυριαρχούµενες χώρες, οι χώρες που πρέπει να ξεχαρβαλώσουν κάθε οικονοµική αυτόνοµη  
υπόσταση για να αλωθούν από τη δράση των πολυεθνικών, βλέπουν στην κυριολεξία να  
µετατοπίζονται τα κέντρα αποφάσεων και τυπικά πλέον σε διεθνείς οργανισµούς, ή βλέπουν να  
πρέπει να υποχρεώνονται σε αναδιπλώσεις και συρρίκνωση των κυριαρχικών δικαιωµάτων που  
είχαν µια προηγούµενη περίοδο. Μιλώντας ο Λένιν για τον ιµπεριαλισµό, έλεγε πως πρέπει να  
γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στην οικονοµική του βάση και τις πολιτικές του τάσεις. Μέσα σε  
αυτήν την ανάλυση, ο Λένιν θεωρούσε εντελώς δυνατή την πλήρη υποδούλωση µιας χώρας από τον  
ιµπεριαλισµό µέσω της εξαγοράς των κοινοβουλίων, των πολιτικών, των δηµόσιων λειτουργών.  
Σήµερα έχουµε προχωρήσει στη µετατόπιση, και τυπικά, πολλών αρµοδιοτήτων που είχαν τα εθνικά  
κράτη προς τους υπερεθνικούς οργανισµούς, που λειτουργούν για λογαριασµό των κυρίαρχων  
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. 
 
44. Tην εποχή του Γκορµπατσόφ, η ρεβιζιονιστική "ειρηνική συνύπαρξη" έδωσε τη θέση της στην  
πιο προχωρηµένη εκδοχή της "αλληλεξάρτησης". Tην αλληλεξάρτηση ακολούθησε η φόρµουλα της  
"διεθνοποίησης", στο όνοµα της οποίας όλοι πλέον είµαστε υποχρεωµένοι να αναθεωρήσουµε τις  
βασικές µέχρι τότε απόψεις για την οικονοµία, την ακεραιότητα, την εθνική οντότητα, το κράτος  
κλπ H πραγµατικότητα της "διεθνοποίησης" αποτελεί σήµερα βασικό εργαλείο όλων των  
ρεβιζιονιστικών θεωριών. Aν η αναδιάρθρωση γενικά προϋπόθετε την υποχώρηση κινηµάτων και  
αντιστάσεων, η χωρίς προηγούµενο διεθνοποίηση του κεφάλαιου προϋποθέτει το ρίξιµο των  
εθνικών φραγµών από τις εξαρτηµένες χώρες, το άνοιγµα των οικονοµιών τους προς την ελεύθερη  
κίνηση των πολυεθνικών κεφαλαίων, µέχρι σηµείου ανατίναξης ορισµένων από αυτές. Tο  
"αµοιβαίο" ρίξιµο εθνικών φραγµών και η προσαρµογή όλων των οικονοµιών σε συγκεκριµένες  



 

 

συνταγές και δόγµατα της αναδιάρθρωσης (ανταγωνιστικότητα, κλείσιµο "µη αποδοτικών" τοµέων  
και υπηρεσιών της οικονοµίας, µονοκαλλιέργεια βιοµηχανικών και γεωργικών προϊόντων "υψηλής  
απόδοσης"), ενώ εµφανίζονται ακριβώς σαν αµοιβαία και κοινά ανάµεσα σε εξαρτηµένες και  
κυρίαρχες χώρες, αποτελούν όχηµα κυριαρχίας των δεύτερων µε τις πολυεθνικές τους πάνω στις  
πρώτες, και οικοδόµησης της "οικονοµίας-κόσµος". 
∆εν θεωρούµε τη "διεθνοποίηση" σαν επέκταση της κοινωνικοποίησης της παραγωγής στο διεθνή  
στίβο (ρεβιζιονιστική-τροτσκιστική άποψη). ∆εν θεωρούµε τη διεθνοποίηση µια "αντικειµενική"  
διαδικασία που διαστρεβλώνεται από την παρέµβαση των µονοπωλίων (ρεβιζιονιστικές θεωρίες),  
αλλά "υποκειµενικό" σχέδιο των πολυεθνικών. Και θεωρούµε καθυστερηµένους ιδεολογικά και  
πολιτικά όσους θεωρούν καθυστερηµένη την άποψη που αντιτίθεται στη "διεθνοποίηση" και  
παγκοσµιοποίηση (οικολόγους, "ριζοσπαστική" αριστερά, ευρωπαϊστές φιλο- ή αντι-Μάαστριχτ,  
σοσιαλδηµοκράτες, τροτσκιστές κλπ). 
 
44. Η αναδιάρθρωση ξεκίνησε σαν βαθιά µεταµορφωτική διαδικασία µε τους στόχους που  
προαναφέραµε σε ένα δεδοµένο κόσµο, όπως αυτός είχε διαµορφωθεί στις αρχές του �70, και  
οδήγησε, τελικά, στην εµφάνιση του παγκοσµιοποιηµένου µονοπωλιακού καπιταλισµού,  
ξεπερνώντας τα σηµαντικότερα εµπόδια που είχε θέσει το ρήγµα της µεταοχτωβριανής εποχής.  
Ακόµα κι αν παραµένουν µερικές χώρες που έχουν ένα σοσιαλιστικό περικάλυµµα, αυτό δεν  
αλλάζει την ουσία. Ο ρυθµός, ο τόνος, οι νόρµες ολόκληρης της οικονοµικής δραστηριότητας  
δίνονται από τα σφαιρικοποιηµένα πολυκλαδικά µονοπώλια και από το ιµπεριαλιστικό  
διευθυντήριο. ∆εν υπάρχει καµιά χώρα που να µην είναι µε πολλά νήµατα συνδεδεµένη µε αυτήν  
την πραγµατικότητα, δεν υπάρχει καµιά χώρα που να ξεφεύγει από τις ράγες της αναδιαρθρωτικής  
πορείας και των απαιτήσεών της. 
Όµως για να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο (που θα αναλυθεί στο υποκεφάλαιο για τη Νέα Τάξη  
Πραγµάτων) διανύθηκε µια ορισµένη ιστορική πορεία, υπήρξαν συγκεκριµένοι σταθµοί της  
αναδιαρθρωτικής πορείας, µπορούν να παρατηρηθούν συγκεκριµένες φάσεις ή κύµατα της  
προώθησής της. 
α) Η περίοδος της συνδιαχείρισης 
Η αναδιάρθρωση ξεκινά µέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης που έχει εµπλέξει όλα τα ιµπεριαλιστικά  
κέντρα, αλλά και τον ανατολικό κόσµο. Οι ιθύνουσες τάξεις όµως, πέρα από το να διαχειριστούν  
την κρίση, έχουν να αντιµετωπίσουν και τον απόηχο της µεγάλης αναταραχής που έφερε σε  
ολόκληρο τον κόσµο η ανολοκλήρωτη θύελλα της δεκαετίας του 1965-75. Εποµένως, το πρώτο  
µέληµα είναι να υπάρξει µια κοινή στάση όλων απέναντι στην αναταραχή αυτή. Και η κοινή στάση  
εκδηλώθηκε απ� όλες τις µεριές. Παρά τα στοιχεία του ανταγωνισµού ανάµεσα στα δύο µπλοκ που  
συγκροτούσαν το λεγόµενο "διπολικό κόσµο", το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις σχέσεις τους  
απέναντι στην αναταραχή και τα επαναστατικά κινήµατα είναι η κοινή στάση και η συνδιαχείριση. 
Όµως ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός βγαίνει την περίοδο αυτή αρκετά λαβωµένος, κύρια κάτω από  
τα κτυπήµατα των λαών όλου του κόσµου και µε τα στραπάτσα της υπερφίαλης, αλαζονικής  
πολιτικής του σε πολλά σηµεία του πλανήτη (η νοτιοανατολική πτέρυγα της Μεσογείου στα χρόνια  
1973-74 είναι ένα καλό παράδειγµα στραπάτσου). Είναι λοιπόν υποχρεωµένος να αναδιπλωθεί.  
Αφήνει άρα χώρο προς κάλυψη, που φυσικά τον καταλαµβάνει η άλλη συνδιαχειρίστρια δύναµη, η  
οποία νοµίζει ότι έτσι ίσως ξεπεράσει τα προβλήµατα στασιµότητας και κρίσης, που ήδη ήταν  
αρκετά έντονα. Αυτή η φυγή προς τα µπρος, αυτή η επεκτατική πολιτική του µπρεζνιεφισµού µε  
όλες τις "θεωρητικές" επικαλύψεις της (δόγµα Μπρέζνιεφ, περιορισµένη κυριαρχία, διεθνής  
σοσιαλιστικός καταµερισµός εργασίας κλπ) δίνει την εντύπωση µιας αλλαγής του συσχετισµού  
δύναµης σε βάρος των ΗΠΑ.  
Στην πραγµατικότητα, ο εξ ανατολών συνδιαχειριστής επωµιζόταν βάρη και πονοκεφάλους της  
διεθνούς τάξης, τη στιγµή που η άλλη συνδιαχειρίστρια πτέρυγα φούλαρε την αναδιάρθρωσή της σε  
όλα τα επίπεδα για να προχωρήσει σε µια ανακατάληψη ολόκληρου του χαµένου εδάφους. Ήδη  
όµως, παρά τη σκληρή στα λόγια αντιπαράθεση των δύο πλευρών (η τιθάσευση της θύελλας  
απαιτούσε µια έντονη φραστική αντιπαράθεση, που να έδινε την εντύπωση πως δύο κόσµοι  
συγκρούονται) στις περιόδους που η επιφάνεια απόκλειε οποιαδήποτε επαφή, στην ουσία οι δύο  
µεγάλοι είχαν βρει γλώσσα συνεννόησης και, κυρίως, σηµεία επαφής και  κανάλια επικοινωνίας.  
∆εν ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό από όλους τους δυτικούς πως η άρχουσα τάξη της ΕΣΣ∆  
επιθυµούσε µια ριζική αλλαγή, πως δεν ήταν ανταγωνιστική προς τον καπιταλισµό όσον αφορά την  
ουσία του, πως εργαζόταν για την παλινόρθωση του καπιταλισµού. 
Η διεθνής διάσκεψη του Ελσίνκι, που έγινε το 1975 "για την παγκόσµια ειρήνη και ύφεση", στην  
ουσία κατοχύρωσε τα πολιτικά δικαιώµατα και την πολιτική έκφραση των "αντιπολιτευόµενων" σε  
µια σειρά ανατολικές χώρες που ήδη είχαν καταχρεωθεί στους δυτικούς τραπεζικούς οργανισµούς,  
στο διάστηµα που η ΕΣΣ∆ καταλάµβανε τους χώρους τους οποίους άφηνε κενούς η αµερικάνικη  
αναδίπλωση (και η ρεβιζιονιστική στροφή της Κίνας). 
Στις αρχές του �70 είναι που αρχίζει και φουλάρει και µια άλλη ζωογόνα µηχανή της  
αναδιάρθρωσης, η χρεοµηχανή. 
Την ίδια περίοδο οι αστικές τάξεις της ∆ύσης, µε πρόσχηµα το πρώτο πετρελαϊκό σοκ (1973),  
αρχίζουν και επιβάλλουν τα περίφηµα προγράµµατα λιτότητας. Στην ουσία απαντάνε στην κρίση µε  
την περιστολή και συµπίεση της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων. Παίρνουν µέτρα για το  
"µάζεµα" όλων των αγώνων που συγκλόνισαν τα εργοστάσια και προωθούν τις πρώτες  



 

 

αναδιαρθρώσεις στην παραγωγική αλυσίδα, ώστε να µην µπορεί η εργατική αντίσταση σε ένα  
σηµείο της να σταµατά όλη την κίνησή της. Πρέπει να κτυπηθεί ο εργάτης-µάζα που είχε αναδειχθεί  
στα "30 ένδοξα χρόνια" του φορντικού και τεϊλορικού µοντέλου. ∆εν είναι τυχαίο που τα πρώτα  
ροµπότ εγκαθίστανται ακριβώς στα τµήµατα εκείνα των εργοστασίων όπου υπήρχε η µεγαλύτερη  
εργατική αντίσταση, ή σε εκείνα που έτσι και µπλοκάρονταν από τους εργαζόµενους θα µπορούσαν  
να σταµατήσουν όλη την παραγωγή. Σε γενικές γραµµές, αυτή είναι η ιστορία όλων των  
τεχνολογικών εφαρµογών από πολύ παλιά. Όµως πλάι σ� αυτή τη διαδικασία παίρνονται και µέτρα  
"προληπτικής αντεπανάστασης" ενάντια σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τη γενική γραµµή των  
συνδιαχειριστών της κρίσης. Εδώ συνεργάστηκαν σχεδόν όλες οι υπηρεσίες και οι κατασταλτικοί  
µηχανισµοί του δυτικού και ανατολικού κόσµου για το πνίξιµο και την εξόντωση επαναστατικών  
κινηµάτων. Αυτή είναι µια ιστορία που δεν έχει γραφεί ακόµα. 
Χτύπηµα λοιπόν του επαναστατικού κινήµατος, πρώτα βήµατα αναδιάρθρωσης µε τη συµπίεση της  
εργατικής δύναµης και µε αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία. Κέρδισµα χώρου από τη µια  
συνδιαχειρίστρια δύναµη, την ίδια στιγµή που ο δυτικός κόσµος αναδιπλώνεται για να προωθήσει  
την αναδιάρθρωσή του για την εξασφάλιση των όρων ώστε η νέα εφόρµηση των πολυεθνικών να  
µπορεί να αναχαιτίσει τις επιπτώσεις της κρίσης. Στην ανατολική πλευρά, ιδιαίτερα στην ΕΣΣ∆,  
προωθείται µια διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης µέσω µεγάλων κοµπινάτ (και  
αυτή είναι µια πλευρά "εκσυγχρονισµού" του µηχανισµού), προωθείται και γιγαντώνεται η  
παράλληλη αγορά, η Ρωσία κάνει τα στραβά µάτια για την πετρελαϊκή κρίση και επωφελείται από  
τις νέες διεθνείς τιµές πετρελαίου, φορτώνοντας έτσι επιπρόσθετα βάρη στις χώρες της Κοµεκόν.  
Συνολικά η στάση της ΕΣΣ∆ και του ανατολικού συνασπισµού απέναντι στην κρίση του  
καπιταλιστικού συστήµατος είναι κόσµια και συνεσταλµένη, γεµάτη κατανόηση για τις κοινές και  
υπεύθυνες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπισή της. 
β) Η περίοδος της µεγάλης εφόρµησης 
Τα χρόνια που ακολούθησαν (τέλη του �70-αρχές του �80) είναι χρόνια που, αφού έχουν  
απορροφηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες οι κραδασµοί της ανολοκλήρωτης θύελλας, αφού έγινε  
κατορθωτό να µετακυλιστεί η κρίση προς την περιφέρεια του κόσµου (και ο µηχανισµός της  
χρέωσης και ο πληθωρισµός βοήθησαν στο έργο αυτό) και, κυρίως, αφού φορτώθηκε ένα τεράστιο  
βάρος στην άλλη συνδιαχειρίστρια πλευρά από την επέκτασή της, άρχισε να γίνεται φανερό ότι  
είναι σχετικά εύκολο να πιεστεί η τελευταία για µεγάλες και γενναίες παραχωρήσεις στο διεθνές  
κεφάλαιο. Σιγά-σιγά αρχίζει να αναδεικνύεται η στρατηγική της µετακύλισης της κρίσης προς την  
ανατολικοευρωπαϊκή πλευρά και της ενσωµάτωσης ενός τµήµατός της αρχικά, ή και ολόκληρης στη  
συνέχεια. Αυτό δεν το αντιλαµβάνονται µόνο οι ΗΠΑ, αλλά ολόκληρος ο δυτικός κόσµος, σε  
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Η κούρσα προς την Ανατολή είναι ένα πεδίο και του ανταγωνισµού  
των βασικών κέντρων του ιµπεριαλισµού.  
Η εφόρµηση της "οικονοµίας-κόσµος" (πολυεθνικές, υπερεθνικές ολοκληρώσεις και υπερεθνικοί  
οργανισµοί) πρέπει να προχωρήσει µέσα από µια διαδικασία ιδιωτικοποίησης των κερδών και  
κοινωνικοποίησης των ζηµιών στο εσωτερικό των µητροπολιτικών κέντρων: µε το γκρέµισµα όλων  
των κατακτήσεων των εργαζοµένων, που βαφτίζονται αναχρονισµός, και τη "νέα ανακάλυψη", το  
νεοφιλελευθερισµό, που αρχικά εισάγεται µε το ριγκανισµό και το θατσερισµό σε ΗΠΑ και Αγγλία  
αντίστοιχα, για να γενικευτεί σε ολόκληρο τον κόσµο λίγο αργότερα. Τότε απλώνεται η βάση της  
δυαδικής κοινωνίας, που είχε ξεκινήσει µε τις πολιτικές της λιτότητας λίγα χρόνια πριν. 
Σε διεθνές επίπεδο, η εξόρµηση της "οικονοµίας-κόσµος" πρέπει να τροφοδοτηθεί από µια  
διαδικασία παγκοσµιοποίησης των κερδών και εθνικοποίησης των ζηµιών. ∆ηλαδή να είναι σε  
θέση να αποµυζά υπεραξία από κάθε γωνιά του πλανήτη, και να µετακυλιέται η κρίση σε πλανητική  
κλίµακα προς τις ασθενέστερες περιοχές. Τα προγράµµατα διαρθρωτικής προσαρµογής για τον  
τρίτο κόσµο οδηγούν σε µια υποθήκευση των οικονοµιών, σε µια γενναία καταστροφή όλων των  
νευραλγικών οικονοµικών κέντρων και στην υπαγωγή τους στο διεθνές µονοπωλιακό κεφάλαιο. Οι  
διεθνείς οργανισµοί πιέζουν για την κατάργηση κάθε φραγµού στην πορεία των πολυκλαδικών  
µονοπωλίων. 
Την ίδια περίοδο τα γεγονότα στην Πολωνία πιστοποιούν την οξύτητα της κρίσης στο ανατολικό  
µπλοκ και, παρά τη σκληρή λύση που δίνεται (στρατιωτικός νόµος Γιαρουζέλσκι), παραχωρούνται  
µεγάλα δικαιώµατα στην καθολική εκκλησία (κάτι σαν ιδιότυπη δυαδική εξουσία). Ενώ σε άλλες  
ανατολικές χώρες, παρά τις επίσηµες διώξεις, εµφανίζονται οργανωµένοι αντιπολιτευτικοί κύκλοι  
που πιέζουν για εκδυτικισµό. 
Γρήγορα, στις αρχές του �80 µε το θάνατο του Μπρέζνιεφ και τις περιπέτειες διαδοχής του, θα  
ανοιχτούν νέες δυνατότητες για πίεση και γενναίες στροφές στην κατεύθυνση της στρατηγικής που  
έχει θέσει η ∆ύση. Η στρατηγική αυτή συναντιέται µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες των νεοαστικών  
στοιχείων να αντιµετωπίσουν την έντονη κρίση και τους τριγµούς, που γίνονται όλο και πιο  
φανεροί, από την επεκτατική πολιτική της δεκαετίας που πέρασε, και µε την επιθυµία τους να  
ολοκληρωθούν σαν αστική τάξη, αποτινάζοντας όλο το µολυβένιο µανδύα της σοσιαλιστικής  
µετάβασης, που τους θέτει περιορισµούς. Αυτές τις ανάγκες θα εκφράσει η πολιτική Γκορµπατσόφ  
και η περίφηµη "περεστρόικα" που εξάγγειλε µαζί µε την "γκλασνόστ". 
H περεστρόικα ήταν το σηµείο συνάντησης της παγκόσµιας αναδιαρθρωτικής κίνησης µε τις χώρες  
του "υπαρκτού σοσιαλισµού" , αποδείχνοντας έτσι το ενιαίο του συστήµατος κοινωνικών σχέσεων  
σ' ανατολή και δύση ύστερα από δεκαετίες ρεβιζιονιστικής εξουσίας στην πρώτη. H περεστρόικα  
ήταν ουσιαστικά η ανατολική εκδοχή της αναδιάρθρωσης, κι αυτό ήταν πασιφανές - άλλο που  



 

 

πολλές οργανώσεις και κόµµατα της επαναστατικής αριστεράς εκείνη την περίοδο αλληθώριζαν  
προς τον γκορµπατσοφισµό... 
Ετσι µπαίνουν οι βάσεις της "νέας σκέψης" που θα τροφοδοτήσει το δεύτερο µισό της δεκαετίας του  
Ά80, µέχρι να φτάσει ο Γκόρµπι να αναφωνήσει το περίφηµο "είµαστε πια σύµµαχοι"(1990). Σε  
λίγο δεν θα υπήρχε πια ο "υπαρκτός σοσιαλιστικός κόσµος" και θα µπαίναµε στο  
µετακοµµουνιστικό κόσµο. 
Οι εγκέφαλοι της "νέας σκέψης" όχι µόνο γεµίζουν τις "λευκές σελίδες" του κοµµουνιστικού  
εγχειρήµατος, αλλά και θαυµάζουν το νεοφιλελευθερισµό και σκέφτονται σοβαρά να τον  
εφαρµόσουν, γιατί "ο καπιταλισµός είναι πολύ πιο ζωτικό σύστηµα απ� ό,τι ο σοσιαλισµός", που  
πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η σκηνοθεσία της παράστασης "κατάρρευση του σοσιαλισµού" έχει  
εξυφανθεί. Μένουν λεπτοµέρειες που αφορούν το τι µερτικό θα πάρει ο καθένας από την επιχείρηση  
αυτή. 
Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα "εργαλεία" του υπό παγκοσµιοποίηση µονοπωλιακού  
καπιταλισµού. Έχουν συγκροτηθεί σε µεγάλο βαθµό τρεις νέοι δυναµικοί πόλοι (ΗΠΑ, Γερµανία  
και Ιαπωνία), που κυριαρχούν σε µεγάλο µέρος της κοσµοοικονοµίας και έχουν συγκροτήσει  
υπερεθνικούς οργανισµούς και ολοκληρώσεις ή ηγεµονεύουν σ� αυτούς. 
Αυτή είναι, σε συντοµία και σε πολύ γενικές γραµµές, η ιστορία της αναδιάρθρωσης µέχρι να  
παρουσιαστούν δύο από τα µεγαλύτερα αποτελέσµατά της: η επίσηµη παλινόρθωση του  
καπιταλισµού στις ανατολικές χώρες και η εµφάνιση της Νέας Τάξης Πραγµάτων. 
 
45. Πριν όµως δούµε αυτά τα δύο µέγιστα από πολιτική άποψη αποτελέσµατα, έχει µια ιδιαίτερη  
σηµασία να δούµε τα αποτελέσµατα που έφερε η αναδιάρθρωση σε κοινωνικό επίπεδο. Αν και ήδη  
έχουν αναφερθεί µερικά πράγµατα, πρέπει να τα συγκεκριµενοποιήσουµε περισσότερο. 
Απαντώντας στις αιτιάσεις του µεταβιοµηχανικού µοντέλου, δείξαµε ότι η βιοµηχανική  
απασχόληση δεν έχει συρρικνωθεί και φυσικά η εργατική τάξη κάθε άλλο παρά έχει εξαφανιστεί.  
Το σηµαντικότερο στοιχείο όµως της αναδιάρθρωσης που ζούµε είναι η τάση της να αρνηθεί τη  
ζωντανή εργασία και να την απορρίψει από την παραγωγή σε κλίµακες που ποτέ άλλοτε δεν είχαν  
παρατηρηθεί στην ιστορία του καπιταλισµού. Αυτό σηµαίνει πως ο βιοµηχανικός εφεδρικός  
στρατός εργασίας παίρνει τεράστιες διαστάσεις.  
Επειδή αυτή η άρνηση και απόρριψη ζωντανής εργασίας είναι µια βασική πλευρά της δυαδικής  
κοινωνίας, δηλαδή της κυρίαρχης µορφής που παίρνει η διαχείριση της εργατικής δύναµης και της  
κοινωνικής µοντελοποίησης που της αντιστοιχεί, είναι απαραίτητο να σταθούµε σ� αυτήν. 
Ο βασικός νόµος της καπιταλιστικής συσσώρευσης που διατύπωσε ο Μαρξ είναι σαφής: όσο  
µεγαλύτερος είναι ο κοινωνικός πλούτος, το κεφάλαιο που λειτουργεί , η έκταση και ο ρυθµός  
αύξησής του και, εποµένως, όσο µεγαλύτερο είναι το µεγαλύτερο µέγεθος του προλεταριάτου και η  
παραγωγική δύναµη της εργασίας, τόσο µεγαλύτερος είναι ο σχετικός υπερπληθυσµός και τόσο  
µεγαλύτερος ο βαθµός εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα το  
παράξενο από την υπερβολική διόγκωση της ανεργίας στις µέρες µας από την άποψη της  
κανονικότητας της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Όπως δεν είναι παράξενο πως σε περίοδο κρίσης  
ο βιοµηχανικός εφεδρικός στρατός µεγεθύνεται εκπληκτικά.  
Όµως ο νόµος της καπιταλιστικής συσσώρευσης οδηγεί, όπως έδειξε ο Μαρξ, στη σχετική και  
απόλυτη εξαθλίωση του προλεταριάτου. 
Η απόρριψη και η άρνηση της εργατικής τάξης, την οποία επιχειρεί να προωθήσει και προωθεί το  
κεφάλαιο, παίρνει αυτές τις διαστάσεις γιατί µια νέα εκτόξευση, µια νέα συσσώρευση απαιτεί την  
ύπαρξη ενός τεράστιου εφεδρικού βιοµηχανικού στρατού εργασίας. Η ύπαρξή του είναι όρος γι�  
αυτήν την εκτίναξη.  
Η δυαδικοποιήση όµως σαν µια επιχειρούµενη µοντελοποίηση της κοινωνίας έχει και άλλες  
πλευρές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές. Εκφράζεται και στο εσωτερικό κάθε χώρας, αλλά και  
σε πλανητική κλίµακα, δηλαδή και κάθετα και οριζόντια. Στο εσωτερικό κάθε χώρας διευρύνονται  
τα τµήµατα του πληθυσµού που απορρίπτονται, που δεν έχουν στο ήλιο µοίρα, συµπιέζεται στο  
έπακρο η εργατική δύναµη, προωθούνται διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε τοµείς, χτυπιέται η  
σφαιρικότητα της µισθωτής σχέσης και προωθείται η ευλυγισία στις εργασιακές σχέσεις. Στο  
εσωτερικό κάθε χώρας υπάρχει ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού που ζει κάτω από το επίπεδο της  
φτώχειας, που είναι άνεργο, χωρίς απασχόληση, που υποαπασχολείται, που προλεταριοποιείται  
χωρίς καµιά προοπτική απασχόλησης. Πολλοί µιλάνε για κοινωνία των δύο τρίτων (2/3),  
εννοώντας ότι είναι 1/3 αυτό που απορρίπτεται και αποκλείεται από την υπόλοιπη πρώτη κοινωνία,  
που εκφράζει τα 2/3. Η πραγµατικότητα είναι  πολύ χειρότερη, γιατί δεν είναι το 1/3, αλλά πολύ  
µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού που οδηγείται στην απόλυτη και σχετική εξαθλίωση. Αλλά και  
1/3 να ήταν, πάλι ο αριθµός είναι τεράστιος. Τι σύστηµα είναι ο καπιταλισµός που δεν µπορεί να  
δώσει οποιαδήποτε προοπτική στο 1/3 των κοινωνιών του; Αλλά ο καπιταλισµός είναι  
µεγαλόπνοος: απλά παύει να λογαριάζει αυτό το 1/3 που βρίσκεται εκτός. Είναι το αόρατο τµήµα  
της κοινωνίας, υπάρχει, αλλά δεν µας πολυαπασχολεί. Ή µάλλον, µας απασχολεί µόνο για  
διαφηµιστικές φιλανθρωπικές καµπάνιες... 
Η οριζόντια δυαδικοποίηση (που πολλοί την ονοµάζουν αντίθεση και χάσµα ανεπτυγµένου Βορρά  
και καθυστερηµένου Νότου) δείχνει µια άλλη πλευρά, εξίσου σηµαντική: Το πιο πλούσιο πέµπτο  
(1/5) του παγκόσµιου πληθυσµού καρπώνεται το 82,7% του παγκόσµιου εισοδήµατος  το  
φτωχότερο πέµπτο του παγκόσµιου πληθυσµού καρπώνεται µονάχα το 1,4% - και όµως "ζει". Αλλά  



 

 

αυτό το χάσµα δείχνει ότι και τα υπόλοιπα 3/5 πρέπει να είναι ευχαριστηµένα µε το 15,9% του  
παγκόσµιου εισοδήµατος. Αν καλοκοιτάξουµε τώρα αυτά τα 3/5, θα δούµε πως, από αυτά, το 1/5  
καρπώνεται το 11,7%, το άλλο το 2,3%, και το τρίτο το 1,9%. Συνεπώς, τα τρία πέµπτα του  
παγκόσµιου πληθυσµού, σύµφωνα µε στοιχεία του Προγράµµατος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη  
(1992), "ζουν" µε το 5,6% του παγκόσµιου εισοδήµατος. Πρόκειται για µια αστρονοµική  
συγκέντρωση ανισότητας στη γη, που ποτέ άλλοτε, σε κανένα άλλο σύστηµα και σε καµιά άλλη  
φάση του καπιταλισµού, δεν έχει το αντίστοιχό της.  
Φυσικά η έρευνα του ΟΗΕ µιλά για χώρες και δεν αναφέρεται στην κάθετη δυαδικοποίηση που  
υπάρχει σε κάθε χώρα. Αν προσθέσουµε την κάθετη και την οριζόντια δυαδυκοποίηση, θα φτάσουµε  
σε µιαν εφιαλτική εικόνα, που καθόλου δεν είναι πραγµατικότητα παραστάσεων, αλλά η απτή  
καθηµερινότητα και πραγµατικότητα για πάνω από τα 9/10 του παγκόσµιου πληθυσµού - και ο  
αριθµός δεν είναι υπερβολικός. Ποτέ άλλοτε δεν είχε συσσωρευτεί τόσος µεγάλος πλούτος και τόση  
µεγάλη φτώχεια, ποτέ άλλοτε δεν είχαν τόσο πανηγυρικά επιβεβαιωθεί η ανάλυση και τα  
συµπεράσµατα του µαρξισµού. 
Αυτή η κατάσταση και όλες οι διαδικασίες της αναδιάρθρωσης έχουν και άλλα αποτελέσµατα:  
έχουµε µια µεγάλης έκτασης προλεταριοποίηση, η οποία δεν τροφοδοτείται µονάχα από την  
τεράστια αποαγροτοποίηση που συντελείται στην ύπαιθρο του κόσµου. Τροφοδοτείται και από την  
καταστροφή µεσαίων στρωµάτων, και ιδιαίτερα της διανόησης, που συνθλίβονται από τις  
διαδοχικές απολιπάνσεις, ειδικά στα µητροπολιτικά κέντρα, από τη µαζική χρησιµοποίηση του  
"άυλου" στην παραγωγή και στις υπηρεσίες. 
Η αποαγροτοποίηση που συντελείται σε ολόκληρο το κόσµο για να επικρατήσει παντού η  
γεωργοεπισιτιστική φιλιέρα των πολυεθνικών και να αντιµετωπιστεί η γεωργική κρίση  
υπερπαραγωγής, καταδικάζει ολόκληρους πληθυσµούς στην πιο µεγάλη πείνα, καταστρέφει όλες τις  
µορφές φυσικής οικονοµίας, τινάζει στον αέρα τη γεωργική παραγωγή ολόκληρων χωρών,  
προκειµένου αυτές να στραφούν στις εισαγωγές από τις µεγάλες χώρες. 
Αυτές οι διαδικασίες, µαζί µε την αναζωογόνηση εθνικών και φυλετικών συγκρούσεων (που πάντα  
πίσω τους υπάρχουν δάκτυλοι των πολυεθνικών), έχουν δηµιουργήσει µια µεγάλης κλίµακας  
αναγκαστική αγροτική έξοδο, που µπορεί να συγκριθεί και έχει πολλές οµοιότητες µε τις  
διαδικασίες πρωταρχικής συσσώρευσης που περιέγραφε ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο». Στον ανατολικό  
κόσµο το "ρίξιµο των περιφράξεων" έχει να κάνει µε την αποσυνεταιριστικοποίηση-ιδιωτικοποίηση  
της γης, διαδικασία που το σχίσµα του σοσιαλισµού είχε σηµαδέψει. Στην Κίνα, η τροφοδότηση µε  
εργατική δύναµη, ιδιαίτερα των ζωνών που έχουν παραχωρηθεί στο ξένο πολυεθνικό κεφάλαιο,  
γίνεται µε την εσωτερική µετανάστευση και απαλλοτρίωση από τους συνεταιρισµούς και τις  
κοµµούνες που υπήρχαν στην κινεζική ύπαιθρο (αυτοί ήταν οι "τέσσερεις εκσυγχρονισµοί"). 
Όλη αυτή η κίνηση τροφοδότησε µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα, τα µεγαλύτερα σε όγκο στην  
ιστορία του καπιταλισµού. Υπολογίζεται πως το µεταναστευτικό ρεύµα που έχει δηµιουργηθεί τα  
τελευταία χρόνια ανέρχεται στα 650 εκατοµµύρια ανθρώπους - σε αντίθεση µε τα προηγούµενα  
µεταναστευτικά ρεύµατα της αρχής του αιώνα και των αρχών της δεκαετίας του �60, που  
σηµειώθηκαν σε περίοδο ανόδου του κύκλου και µπορούσαν να απορροφηθούν στις χώρες  
υποδοχής τους. Τα λεγόµενα "θαύµατα" της οικονοµικής ανόδου στηρίχτηκαν ακριβώς σε αυτήν τη  
σχετικά φτηνότερη εργατική δύναµη, που χρησιµοποιήθηκε στις πιο δύσκολες και βρώµικες  
δουλειές. Τώρα το µεγαλύτερο µεταναστευτικό ρεύµα της σύγχρονης ιστορίας είναι ένας κινούµενος  
εφεδρικός στρατός εργασίας. ∆εν υπάρχει καµιά δυνατότητα απορρόφησής του. Γι� αυτό η κύρια  
µορφή ύπαρξής του είναι το στοίβαγµα στις µεγαλουπόλεις που απλώνονται σε διάφορα µέρη της  
γης.  Οι µεγαλουπόλεις σε ολόκληρο τον κόσµο έχουν πολλαπλασιαστεί και το φαινόµενο της  
άγριας πολεοποίησης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. 
Όπως υπογραµµίζει ένας µαρξιστής ερευνητής, υπάρχει µια σχέση που δεν επισηµαίνεται, ανάµεσα  
στην προώθηση της αγροτοεπισιτιστικής φιλιέρας στον τρίτο κόσµο, την περιβαλλοντική  
καταστροφή και τη µετατροπή των αγροτικών µαζών σε νοµάδες που στιβάζονται στις µητροπόλεις  
του τρίτου κόσµου σαν εργατική δύναµη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε φτηνό κόστος. Φέρνει  
τρία παραδείγµατα αρκετά ενδεικτικά: 
Βραζιλία, πρώτη θέση στο χρέος (115 δισεκατοµµύρια δολάρια), πρώτη θέση στην καταστροφή των  
δασών (23%), το Σάο Πάολο είναι η δεύτερη µεγαλούπολη στον κόσµο µε 19,2 εκατοµµύρια  
κατοίκους το 1992, µέσο ωριαίο µισθό 2,3 δολάρια. 
Μεξικό, δεύτερη θέση στο χρέος (112 δισεκατοµµύρια δολάρια), έκτη θέση στην καταστροφή των  
δασών (αλλά το 83% του manto έχει ήδη καταστραφεί), η Πόλη του Μεξικού είναι η τέταρτη  
µεγαλούπολη στον κόσµο µε 15,3 εκατοµµύρια κατοίκους, µέσο ωριαίο µισθό 3 δολάρια. 
Ινδία, τέταρτη θέση στο χρέος (60 δισεκατοµµύρια δολάρια), δεύτερη θέση στην καταστροφή των  
δασών (30%), η Βοµβάη είναι η έκτη µεγαλούπολη στο κόσµο µε 13,3 εκατοµµύρια κατοίκους,  
µέσο ωριαίο µισθό 0,8 δολάρια. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΗΕ, όπου εξετάζεται το φαινόµενο της πολεοποίησης (1982), δίνεται η  
ακόλουθη εικόνα: 
      1960 1980 2000 2020 
Ασία      21,4 28,4 40,5 54,9 
Αφρική      18,4 28,9 42,4 55,5 
Λ. Αµερική     49,1 65,4 75,7 82,3 
Περιοχές λιγότερο ανεπτυγµένες   22 30,8 43,8 57,7 



 

 

Περιοχές περισσότερο ανεπτυγµένες  60,1 71,3 79,4 85,3 
Συνολικά στον κόσµο    33,9 41,1 51,2 62,5 
Η Παγκόσµια Τράπεζα µας δίνει το 1990 τις εξής πληροφορίες για το φαινόµενο της  
πολεοποίησης: 
Στις χώρες µε χαµηλό εισόδηµα το 1960 είχαµε 59 πόλεις µε πάνω από 500.000 κατοίκους. Το  
1980 είχαν φτάσει τις 165 πόλεις. Οι χώρες µε µέσο εισόδηµα, από 51 πόλεις µε πάνω από 500.000  
κατοίκους το 1960, το 1980 είχαν φτάσει τις 113 πόλεις. 
Αφού όµως µιλήσαµε για ωριαίο µισθό και τονίσαµε ότι αυτή η διαφοροποίηση της αµοιβής της  
εργατικής δύναµης είναι αναγκαία για την απόσπαση υπεραξίας από το κεφάλαιο, ακόµα και όταν  
οι συνθήκες παραγωγής και η παραγωγικότητα σε έναν τοµέα περίπου εξοµοιώνεται από τόπο σε  
τόπο (αφού µιλάµε για νοµαδοποίηση των πολυεθνικών και µεταφορά τεχνολογίας και  
εργοστασίων), ας δούµε ορισµένα στοιχεία που δίνει η Ένωση Ελβετικών Τραπεζών: 
Οι µισθοί σε 30 πόλεις του κόσµου 
Πόλη  ακαθάριστη ωριαία αµοιβή καθαρή ωριαία αµοιβή (σε δολάρια) 
Ζυρίχη    21,8   17,3 
Τόκιο    19   15,3 
Σικάγο    16,1   12,8 
Νέα Υόρκη   16,1   12,8 
Λος Άντζελες   15,0   11,9 
Φραγκφούρτη   17,3   11,3 
Μόντρεαλ   13,5   10,1 
Στοκχόλµη   12,1   8,6  
Παρίσι    11,3   8,5 
Ταϊπέι    9,0   8,2 
Μαδρίτη   9,2   7,5 
Μιλάνο    10,6   7,3 
Σίδνεϊ    10,1   7,2 
Λονδίνο   10,4   7,1 
Άµπου Ντάµπι   6,5   6,5 
Τελ Αβίβ   6,5   5,1 
Σεούλ    6,4   5,0 
Σιγκαπούρη   6,4   5,0 
Μπουένος Άϊρες  5,6   4,7 
Γιοχάνεσµπουργκ  5,1   3,8 
Πόλη του Μεξικού  3,0   2,6 
Ρίο ντε Τζανέιρο  2,3   2,1 
Μπανγκόγκ   2,1   2,0 
Τζακάρτα   1,8   1,8 
Βουδαπέστη   1,7   1,2 
Πράγα    1,4   1,1 
Μανίλα    1,3   1,1 
Βοµβάη    0,8   0,5 
Λάγος    0,6   0,5 
Ναϊρόµπι   0,5   0,4 
Αφού όµως µιλάµε για την εργατική τάξη, ας προσθέσουµε λίγα ακόµα: 
 
46. Στο χώρο της ζωντανής εργασίας, τρεις είναι οι φιγούρες που κυριαρχούν: 
α) O απορριπτόµενος εργάτης, που τροφοδοτεί τον τεράστιο και διαρκώς διευρυνόµενο εφεδρικό  
στρατό εργασίας. Aκόµα και οι πιο αισιόδοξες αστικές προβλέψεις οικονοµικής ανάκαµψης  
θεωρούν ανέφικτο τον περιορισµό του ποσοστού ανεργίας, πράγµα που προδίδει το χαρακτήρα και  
το στόχο της "Eπιστηµονικής Tεχνικής Eπανάστασης" και της ανάπτυξης που βασίζεται σ� αυτήν. O  
απορριπτόµενος εργάτης, στις συνθήκες της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας είναι ο "άνεργος µακράς  
διαρκείας", αυτός που αν η εξαθλίωση και η πολιτική του κεφάλαιου δεν τον ρίξει µόνιµα σε κάποιο  
γκέτο της δεύτερης κοινωνίας, θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση µόνιµης ανασφάλειας, να µην  
έχει απαιτήσεις (ούτε τις στοιχειώδεις), να βρίσκεται µέσα στην αγορά εργασίας για να πιέζει  
µόνιµα τους εργαζόµενους συναδέλφους του, να είναι διαθέσιµος ανά πάσα στιγµή και υπό  
οποιεσδήποτε συνθήκες για το κεφάλαιο, να βρίσκεται σε κατάσταση µόνιµου ανταγωνισµού µε  
όλους τους εργαζόµενους και άνεργους, να στηρίζεται µόνο στην προσαρµοστικότητά του (το  
µεγαλύτερο προσόν στη σηµερινή αγορά εργασίας) στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Kαι φυσικά  
αυτή η φιγούρα ενισχύεται συνεχώς απ� τα µεταναστευτικά ρεύµατα που προκλήθηκαν και  
εξακολουθούν να προκαλούνται για να ενισχύουν τη δεξαµενή ανεργίας και τον κατακερµατισµό  
της εργατικής τάξης. Aυτά προβλέπει το σχέδιο που εφαρµόζεται και αυτά έχει ανάγκη η  
µεταβιοµηχανική κοινωνία για να συνεχίσει να υπάρχει. 
β) O ευλύγιστος και πρόσκαιρος εργαζόµενος. Eίναι ο εργαζόµενος που διατηρεί τη δουλειά του,  
αλλά που για να το καταφέρει πρέπει να προσαρµοστεί στις ανάγκες και τις επιταγές του  
κεφάλαιου. Kαι το τελευταίο κύµα επίθεσης, στις ανεπτυγµένες κοινωνίες, ενάντια στη ζωντανή  
εργασία έχει σαν στόχο τις "άκαµπτες" εργασιακές σχέσεις (το 8ωρο, τη σταθερή εργασία, τη  



 

 

µονιµότητα, τον κατώτατο µισθό, τις επιδοτήσεις ανεργίας κλπ). Tο πρότυπο των εργασιακών  
σχέσεων που προβάλλει η µεταβιοµηχανική κοινωνία, είναι η εποχιακή απασχόληση, ανάλογα µε  
τις ανάγκες της επιχείρησης, το ευλύγιστο ωράριο χωρίς κανένα περιορισµό, τα συµβόλαια  
παραγωγικότητας και η πολιτική χωριστών συµβολαίων µε κάθε εργαζόµενο. Στη διάρθρωση των  
σύγχρονων επιχειρήσεων µε τα κεντρικά-σύγχρονα εργοστάσια και το γαλαξία των εργοστασίων  
γύρω τους, ένα γαλαξία που δουλεύει υπεργολαβικά και σε πλήρη εξάρτηση απ' την κεντρική  
επιχείρηση, αυτό το µοντέλο "ταιριάζει" και πάει να επιβληθεί -αν δεν έχει ήδη γίνει- στα κεντρικά  
εργοστάσια, κυρίως στις ανεπτυγµένες χώρες. Kαι φυσικά αυτό το πρότυπο προβλέπει την  
κατάργηση οποιασδήποτε νοµικής ρύθµισης που εξασφαλίζει έστω και την ελάχιστη προστασία του  
εργαζόµενου και που βάζει, µ� άλλα λόγια, εµπόδια στην πλήρη ελευθερία της δράσης των νόµων  
της αγοράς στην αγορά εργασίας. 
γ) O εργάτης χωρίς δικαιώµατα. Eίναι στην πλειοψηφία του εργάτης που προέρχεται απ� την  
τεράστια δεξαµενή ανεργίας και είναι η κυρίαρχη φιγούρα στις ανατιναγµένες περιοχές της  
Aνατολικής Eυρώπης, του τρίτου κόσµου, αλλά και αλλού. Πρόκειται για τη φιγούρα που  
συµπληρώνει την "ενεργό εργατική δύναµη" ταιριάζοντας περισσότερο στο γαλαξία των  
δορυφορικών επιχειρήσεων που κινούνται γύρω απ� τα κεντρικά υπερσύγχρονα εργοστάσια. Eίναι ο  
εργάτης που, αφού τον ρίξανε στην έσχατη εξαθλίωση, βρίσκεται στην ανάγκη να δουλέψει χωρίς  
κανέναν όρο. Oυσιαστικά χωρίς ωράριο, χωρίς ασφάλιση, χωρίς καµιά έννοια συλλογικότητας και  
συλλογικής έκφρασης, σε απόλυτη εξάρτηση από την επιχείρηση, πληρώνεται όσο και όπως  
αποφασίσει ο εργοδότης (π.χ. µε κουπόνια τροφίµων αντί χρήµατα), µε µισθούς που δεν του  
εξασφαλίζουν ούτε την επιβίωσή του. Eίναι ο εργάτης που αφού τελειώσει τη βάρδια του ψάχνει  
στα σκουπίδια της επιχείρησης για να µπορέσει να επιβιώσει. Στην ουσία είναι γέννηµα των  
κοινωνικών συνθηκών που επέβαλε το κεφάλαιο, κοινωνικών συνθηκών που παραπέµπουν ευθέως  
στο 18ο αιώνα, εκεί που παραπέµπει και η φιγούρα του εργάτη χωρίς δικαιώµατα. 
∆εν υπάρχουν στεγανά ανάµεσα στους τρεις τύπους εργαζοµένων. H κινητικότητα ανάµεσα στις  
τρεις φιγούρες είναι µια τάση σε πλήρη ανάπτυξη, είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να εκτιµηθεί  
από όποιον αποπειραθεί να παρέµβει. 
 
47. H συγκέντρωση και η οργάνωση της βιοµηχανίας, την εποχή της "πρώτης" βιοµηχανικής  
επανάστασης, προϋπέθετε και προκάλεσε την προλεταριοποίηση τεράστιων µαζών αγροτικού  
πληθυσµού, καθώς και τη συγκέντρωση και οργάνωση της εργατικής τάξης (καθόλου  
"αντικειµενικά", όπως θέλουν να πιστέψουµε). Έπειτα, η άκαµπτη αλυσίδα και η µαζική παραγωγή  
αδιαφοροποίητων προϊόντων "δηµιούργησε" τον εργάτη-µάζα, τη "σταθερή απασχόληση", την  
"πλήρη απασχόληση" και τις ανάλογες σχέσεις σ� όλο τον καπιταλιστικό κόσµο. Tο ευλύγιστο  
εργαστήριο και, κατά προέκταση, η ευλυγισία του κεφάλαιου -σαν "απάντηση" στον "κορεσµό", την  
"εξάντληση" του βιοµηχανικού µοντέλου όπως εκφράστηκε µε την κρίση υπερσυσσώρευσης-  
απαιτεί και επιβάλλει (εκτός αν αναγκαστεί σε διαφορετική πορεία) τον ευλύγιστο εργάτη και τις  
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Eυλυγισία στις εργασιακές σχέσεις σηµαίνει: Nέες εργασιακές  
σχέσεις (µερική απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, εποχιακή δουλειά κλπ). Eργατικό δυναµικό που να  
αλλάζει εύκολα και γρήγορα απασχόληση, χωρίς διαµαρτυρίες. Kατάργηση του σταθερού  
("άκαµπτου") ωραρίου και της σταθερής (διαρκούς) απασχόλησης. Aποψίλωση των προστατευτικών  
νοµικών ρυθµίσεων (κατάργηση κατώτατου µισθού, ανώτατου ορίου απασχόλησης, άρση των  
περιορισµών για την παιδική εργασία και την απασχόληση των γυναικών κλπ). Σύνδεση του µισθού  
µε την παραγωγικότητα, µισθός µε το κοµµάτι, µε αυστηρότερες µη διαπραγµατεύσιµες νόρµες,  
ελαστικές µόνο προς τα πάνω, και αύξηση µισθού µικρότερη απ� την αύξηση της παραγωγικότητας.  
Xτύπηµα της ασφάλειας των εργαζοµένων σ� όλες τις εκφράσεις της (ασφάλιση, επιδόµατα,  
περίθαλψη), αφού το αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας δεν µπορεί να συνυπάρχει µε την  
ευλυγισία, που προϋποθέτει τη διαρκή αβεβαιότητα. Kαι, το σηµαντικότερο, υπερεπάρκεια  
εργατικού δυναµικού σαν απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω. Tο ζητούµενο σε τελική  
ανάλυση είναι η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς εργασίας από οποιαδήποτε ρύθµιση και  
κατάκτηση των εργαζοµένων, για να γίνει δυνατό να κυριαρχήσει ο νόµος της αγοράς, ο νόµος της  
ζούγκλας. Για το κεφάλαιο είναι αναγκαία µια εκτίναξη, µια νέα βιοµηχανική επανάσταση, αλλά  
για να γίνει δυνατό κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη µια νέα πρωταρχική συσσώρευση, όχι φυσικά  
απόλυτα όµοια µ� αυτήν του 17ου-18ου αιώνα, αλλά µε πολλά απ� τα βασικά στοιχεία και τις  
λειτουργίες της. «Στην ιστορία της πρωταρχικής συσσώρευσης εκείνο που άφησε εποχή είναι όλες  
οι  
ανατροπές που χρησίµευσαν σαν µοχλοί για τη σχηµατιζόµενη τάξη των κεφαλαιοκρατών, ιδίως οι  
στιγµές που ξαφνικά και µε τη βία µεγάλες µάζες ανθρώπων αποσπούνται από τα µέσα ύπαρξής  
τους  
και πετιούνται στην αγορά εργασίας σαν προγραµµένοι προλετάριοι. Tη βάση του όλου προτσές την  
αποτελεί η απαλλοτρίωση του παραγωγού της υπαίθρου, του χωρικού, από τη γη του» (K. Mαρξ: Tο  
Kεφάλαιο). Tέτοιες "στιγµές" ξαναζούµε, για να γίνει δυνατή η νέα εκτίναξη του κεφάλαιου, και γι�  
αυτό "πρέπει" να ξαναγυρίσουµε στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες του 18ου αιώνα. H νέα  
πρωταρχική συσσώρευση θα πρέπει να "αναµετρηθεί" όχι µόνο µε ξεπερασµένες παραγωγικές  
σχέσεις (π.χ. διάλυση κοινοτήτων µε προκαπιταλιστικά χαραχτηριστικά στην Aφρική), αλλά κύρια  
µε τις συλλογικές ιδιοκτησίες και τις παραγωγικές σχέσεις στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Σ�  
αυτές τις συνθήκες, η νέα πρωταρχική συσσώρευση επαληθεύει τον ορισµό της σαν διαδικασία  



 

 

αποξένωσης του παραγωγού από τα µέσα συντήρησής του, µε σηµείο αιχµής τα τεράστια  
µεταναστευτικά ρεύµατα, διεθνή και εσωτερικά. 
Άρα το ερώτηµα δεν είναι αν υπάρχει η τάξη. Tο ερώτηµα είναι αν µπορεί να "αναγνωριστεί" η τάξη.  
Aντικειµενικά η τάξη υπάρχει και διευρύνεται αδιάκοπα. Όµως ταυτόχρονα διαφοροποιείται σε  
πολλά επίπεδα κοµµάτια αυτής της τάξης κλπ κλπ Tο βασικό εµπόδιο όµως για την "αναγνώριση"  
δεν ήταν κι ούτε είναι αντικειµενικό. 
∆εκαετίες ιδεολογικής διάβρωσης και σφυροκοπήµατος µε όλα τα µέσα δηµιούργησαν αυτήν την  
"ψευτοσυνείδηση" της µεσαίας τάξης των HΠA σε πολλές χώρες, όχι µονάχα του ανεπτυγµένου  
καπιταλιστικού κόσµου. Kι αυτά έχουν ειπωθεί πολλές φορές. Aλλά η ιδεολογική διάβρωση και το  
σφυροκόπηµα πήγαιναν και πηγαίνουν µαζί µε τις ειδικές αντιµετωπίσεις κοµµατιών, κατηγοριών  
κλπ εργαζόµενων. Kι γι� αυτό, όταν ξεπέφτουν κοµµάτια από αυτή την τάξη στην πιο έσχατη  
εξαθλίωση, δεν παρατάνε το "όνειρο". Aλλά αν το πρόβληµα σήµερα παρουσιάζεται µε τέτοιες  
διαστάσεις, δεν εµφανίστηκε για πρώτη φορά. 
Tο "προλετάριος" και "καταπιεζόµενοι" κλπ αποχτάει πλουσιότερο και πιο άµεσο περιεχόµενο. 
Γιατί απευθύνεται πραγµατικά "σε όλη τη γήινη σφαίρα", σε πολυπληθέστερα στρώµατα που  
απορρίπτονται, και γιατί το "ενωθείτε" είναι µια πολύ πιο περίπλοκη υπόθεση από ό,τι ήταν πριν,  
και γιατί η "ένωση" αυτή έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από άλλοτε (πρόκειται πλέον για την ίδια  
την επιβίωση και διαιώνιση του είδους). 
 
47. Τώρα µπορούµε να δούµε πιο καλά το πλανητικό χωριό µας. Έχουµε µια κάθετη και οριζόντια  
δυαδικοποίηση. Στη βάση αυτού του µεγάλου σχίσµατος, αυτού του παγκοσµιοποιηµένου  
απαρτχάιντ, στέκεται η σφαιρικοποιηµένη και διεθνοποιηµένη µεγαλοαστική τάξη και το  
ιµπεριαλιστικό διευθυντήριο. Πρόκειται για µια συντριπτική µειοψηφία. 
Καρδιά, νευρικό σύστηµα ολόκληρου του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού, µια ιδιαίτερα  
κινητική και ευέλικτη "οικονοµία-κόσµος", που απασχολεί το 3% του παγκόσµιου ενεργού  
πληθυσµού και ιδιοποιείται πάνω από το 26% του παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος. Κύρια  
δραστηριοποίησή της βρίσκεται σε µια περιοχή του κόσµου, αυτή που µπορεί κάπως να  
ακολουθήσει το "καταναλωτικό δυτικό" πρότυπο και τα νέα παράγωγα που αυτό δηµιουργεί.  
Περίπου δηλαδή το 1/5 του παγκόσµιου πληθυσµού, σύµφωνα µε αισιόδοξες αστικές εκτιµήσεις,  
γύρω στα 800 εκατοµµύρια πιο ρεαλιστικά. Αυτό το "οικουµενικό τεχνολογικό απαρτχάιντ", όµως,  
κατοχυρώνει στο εσωτερικό του µια συµπίεση στην εργατική δύναµη (που πρέπει να περιορίσει την  
κατανάλωσή της - η καταναλωτική κοινωνία, η κοινωνία της αφθονίας, µοιάζει µακρινό παρελθόν).  
Στο χορό της "κατανάλωσης" µπαίνουν όλα τα εξαρτηµένα από τη διεθνικοποιηµένη αστική τάξη  
στρώµατα, που χορεύουν το χορό του κοµπραδορισµού, αναµασώντας τις "αλήθειες" για "ελεύθερη  
αγορά, δηµοκρατία και ελευθερία", λατρεύοντας το χρήµα και τα σύµβολά του. Ο κόσµος, σύµφωνα  
µε αυτούς, είναι ο απατηλός κόσµος της διαφήµισης, µιας άλλης δυναµικής βιοµηχανίας του άυλου.  
Γι� αυτούς η ζωή χωρίς διαφήµιση θα ήταν πολύ άδεια. Η διαφήµιση είναι η µόνη "τέχνη" που  
καταλαβαίνουν. 
∆εν είναι υπερβολικά αυτά που υποστηρίζουµε. Ολόκληρη η Αφρική έχει λιγότερες τηλεφωνικές  
συνδέσεις από ό,τι η Νότια Κορέα! Την ώρα που µιλάνε για έκρηξη της πληροφορίας, για δεύτερο  
άλµα στο άυλο, για πολυµέσα, για υπελεωφόρους της τεχνολογίας κλπ, το 75% των ανθρώπων του  
πλανήτη δεν έχει πάρει ακόµη ούτε ένα τηλεφώνηµα! 
Μονάχα στις ΗΠΑ, που θέλουν να είναι ο leader ολόκληρου του κόσµου, 26,6 εκατοµµύρια άτοµα  
"ζούνε" µε τα κουπόνια φαγητού που παραχωρούνται (1992). Γιατί µπορεί η παραγωγικότητα στα  
χρόνια 1977-1992 να αυξήθηκε περίπου 30%, αλλά ο µέσος πραγµατικός µισθός στα ίδια χρόνια  
γνώρισε µια βουτιά της τάξης του 13%. 
Την ίδια στιγµή, 250.000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε βδοµάδα. Η Unicef µπορεί να µας  
καλεί κάθε Χριστούγεννα να αγοράσουµε µερικά τετράδια ή κάρτες για να βοηθήσουµε τα παιδιά  
του κόσµου, αλλά δεν µας λέει τίποτα για το ποιος είναι ο ένοχος. 
Κάτω από τα µάτια της, τη στιγµή που η ανθρωπότητα µαθαίνει ότι ο κόσµος είναι παγκόσµιος, ο  
πλανήτης πλανητικός, η ανθρωπότητα πανανθρώπινη και άλλες τέτοιες ταυτολογίες, έχουµε µια  
εντυπωσιακή περιχαράκωση της "οικονοµίας-κόσµος". Αν δούµε το πού πάνε και πού  
κατευθύνονται οι ροές εµπορευµάτων, αν δούµε την κατεύθυνση των παγκόσµιων εισαγωγών και  
εξαγωγών, θα διαπιστώσουµε ότι στην Αγία Τριάδα (ΗΠΑ- Καναδάς/ Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ιαπωνία)  
αντιστοιχούν τα εξής ποσοστά: 
 ποσοστό στις παγκόσµιες εισαγωγές ποσοστό στις παγκόσµιες εξαγωγές 
1980   54,8%    59,5% 
1990   64%    63,8% 
Αντίθετα, για τις 102 φτωχότερες χώρες του κόσµου (αλλά τι µετράνε οι 102 φτωχότερες χώρες του  
κόσµου µπροστά στην Αγία Τριάδα;): 
1980   7%    9% 
1990   1,4%    4,9% 
Την ίδια στιγµή που η "οικονοµία-κόσµος" ξεκινά σταυροφορίες για να σταµατήσει το "αίσχος των  
επιδοτήσεων" αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής από διάφορες κυβερνήσεις, ώστε να  
απελευθερωθούν τα χέρια της στην αρπαγή, τα κεφάλαια που δαπανώνται από τις χώρες του G7 για  
άµεσες και έµµεσες επιδοτήσεις των βιοµηχανικών και αγροτικών τους προϊόντων ξεπερνούν το  
ποσό των 600 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.  



 

 

Η αφαίµαξη των χωρών του λεγόµενου τρίτου κόσµου µέσω των µηχανισµών της χρέωσης και των  
προγραµµάτων διαρθρωτικής προσαρµογής έχει να καταγράψει συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Από  
το 1980 εφαρµόστηκαν σε 70 χώρες τα προγράµµατα διαρθρωτικής προσαρµογής (566 σχέδια  
σταθεροποίησης!), και κατάφεραν το εξής εκπληκτικό: Ενώ το χρέος του τρίτου κόσµου το 1980  
ήταν ύψους 638 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, το 1993 έφτασε τα 1.770 δισεκατοµµύρια δολάρια.  
Όµως στα χρόνια 1983-1990 η εκροή κεφαλαίων από τον τρίτο κόσµο προς τις πλούσιες χώρες  
ήταν της τάξης των 150 δισεκατοµµυρίων δολαρίων - το ισοδύναµο δύο σχεδίων Μάρσαλ που  
χορήγησαν οι ΗΠΑ για την ανοικοδόµηση του "ελεύθερου κόσµου" αµέσως µετά τη λήξη του Β'  
παγκόσµιου πολέµου. 
Μάλλον η "οικονοµία-κόσµος" ασκεί  εξαιρετικά προωθηµένες πρακτικές οικονοµικής  
τροµοκρατίας! Τα συµπεράσµατα είναι προφανή και άρα δεν είµαστε διόλου υπερβολικοί. 
Κάτω από τη διεύθυνση της "οικονοµίας-κόσµος" δηµιουργείται µια περιφέρεια του κόσµου, στην  
οποία "µεταναστεύουν" µια σειρά βιοµηχανικές δραστηριότητες και χρησιµοποιείται όταν είναι  
αναγκαίο µια φτηνή εργατική δύναµη. Εκεί στιβάζονται, στις παραγκουπόλεις και στις  
τενεκεδουπόλεις, εκατοµµύρια άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από την ύπαιθρο, και πιο πέρα βρίσκεται  
η ύπαιθρος του κόσµου, καταδικασµένη σε ερήµωση. 
Κάθε τόσο "παράλογοι" πόλεµοι ξυπνούν το ενδιαφέρον για ορισµένες περιοχές αυτής της  
"υπαίθρου". Τι συµβαίνει τότε; Ο αγώνας για τις πρώτες ύλες, για κοιτάσµατα στρατηγικών  
προϊόντων, ενεργοποιεί το ενδιαφέρον αλλά και το λυσσαλέο ανταγωνισµό των ιµπεριαλιστών.  
Όπως το ίδιο συµβαίνει για τον έλεγχο διόδων και δρόµων µεταφοράς και επικοινωνίας (διάστηµα). 
Όµως ακόµα η εικόνα δεν είναι πλήρης. Η "οικονοµία-κόσµος" φρόντισε και δηµιούργησε στην  
περιφέρεια του κόσµου "ελεύθερες ζώνες", όπου καµιά νοµοθεσία δεν ισχύει και όπου το κεφάλαιο  
µπορεί ανεµπόδιστα να ιερουργεί. Πόσες τέτοιες ζώνες υπάρχουν στον κόσµο; Πάνω από 500. ∆εν  
έχουµε στοιχεία για το πόση εργατική δύναµη χρησιµοποιούν. Η αστική στατιστική είναι αρκετά  
αλλήθωρη... 
Από κοντά και κάποια εξωτικά µέρη του πλανήτη ή µικροσκοπικές χώρες-κατασκευάσµατα,  
ανδρείκελα της "υγιούς" "οικονοµίας-κόσµος", του δυναµικού και ζωογόνου καπιταλισµού: είναι οι  
φορολογικοί παράδεισοι, οι χώροι όπου γίνεται το µεγαλύτερο ξέπλυµα χρήµατος από όλες τις  
παρασιτικές και παράνοµες δραστηριότητες του επίσηµου καπιταλισµού. 
Για παράδειγµα, στα νησιά Κάιµαν (ένας τέτοιος παράδεισος-χώρα), που απέχουν 1 ώρα από το  
Μαϊάµι, εδρεύουν 13.600 εταιρείες: όσοι και οι κάτοικοι του νησιού αυτού. Οι τραπεζικές  
καταθέσεις στα νησιά Κάιµαν είναι ύψους 260 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, δηλαδή υψηλότερες της  
Γερµανίας! Στην πραγµατικότητα, οι "παράδεισοι" αυτοί είναι τα πειρατικά φρούρια της  
"οικονοµίας-κόσµος". 
Και µιας και µιλήσαµε για δυναµισµό του καπιταλισµού και κάποιοι εξακολουθούν να µην  
καταλαβαίνουν τίποτα για το "σάπισµα και τον παρασιτισµό" του ιµπεριαλισµού (κάτι στο οποίο  
επέµενε ο Λένιν µε έµφαση), θα προσθέσουµε δυο στοιχεία. Ο καπιταλισµός αυτός µπορεί να  
εξακολουθεί να στηρίζεται αναπτύσσοντας δύο όγκους στο εσωτερικό του. Ο ένας είναι η  
χρηµατιστική βιοµηχανία, που ολοένα και περισσότερο αποσπάται από την πραγµατική οικονοµία.  
Εκατοµµύρια εκατοµµυρίων δολαρίων ανά τον πλανήτη, προϊόν συλλογικής εργασίας και  
αποταµίευσης όλου του κόσµου, βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση και το τζογάρισµα  
ενός νεφελώδικου και ανεξιχνίαστου, ακόµα και για τους επαγγελµατίες, µορφώµατος από  
ολιγαρχίες και ιεραρχίες, που κινούνται χωρίς καµιά λαϊκή εντολή και διαφεντεύουν τον κόσµο. 
Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Γιάννης Χοντζέας: «Ο αεριτζηδισµός, το άυλο, επιτρέπει  σαν  
"κινητήρια δύναµη" να αρπάζονται κοµµάτια του "εθνικού πλούτου" (πραγµατικού), να  
"εξαϋλώνονται" µαγικά και να µετακινούνται τώρα "στη στιγµή" χάρη στον "τοµέα της  
νεωτερικότητας" και να "υλοποιούνται" µετά την εξαέρωση σε πλούτο. Να γιατί πάντα η αστική  
πολιτική οικονοµία βασανίζεται από την "ύλη" και έλκεται από το "άυλο"». 
Ο άλλος όγκος αφορά τη λεγόµενη παραοικονοµία, την παράλληλη οικονοµία, που δεν  
καταγράφεται πουθενά αλλά ανθεί. Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς τη µη παρασιτική της  
πλευρά. Κι όµως, είναι εντελώς απαραίτητη για την κοσµοοικονοµία, για να µπορεί να ελέγχει και  
να κυριαρχεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι πιο µεγάλοι τζίροι γίνονται σε δύο τοµείς: στο εµπόριο  
όπλων και στο εµπόριο ναρκωτικών. Και τα δύο ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, αλλά προωθούνται  
από το στρατιωτικό-πληροφοριακό σύµπλεγµα σε όλο τον κόσµο. Η άνθιση λοιπόν της  
παραοικονοµίας, που πολλοί την ανεβάζουν στο 30-40%  της επίσηµης οικονοµίας, δεν είναι  
διόλου παράξενη υπόθεση: είναι άκρως συµπληρωµατική και ενισχυτική της "οικονοµίας-κόσµος".  
Η µεγάλη άνθιση του παρασιτισµού και του σαπίσµατος εκδηλώνεται και πολιτικά, όταν πλέον  
αυτό το τµήµα ζητά µια καθαρή και δηµόσια αποκατάσταση και νοµιµοποίηση. Οι µαφίες όλου του  
κόσµου διεκδικούν µια µερίδα, αυτό που πραγµατικά τους ανήκει (30-40%) από τον επίσηµο  
πολιτικό κόσµο. Προς το παρόν τα δείγµατα της σύµφυσης αυτών των δύο κόσµων (µαφιόζικου και  
πολιτικού) δείχνουν πολλά πράγµατα. 
Ένας πλανήτης λοιπόν στο ζουρλοµανδύα του κεφάλαιου. Ένας πλανήτης αλυσοδεµένος στα δίκτυα  
των "έξυπνων" οπλικών συστηµάτων και στις "υπερλεωφόρους της πληροφορίας", για να  
διαιωνίζεται ο πλέον δηλητηριώδης φονταµενταλισµός όλων των εποχών: αυτός που στηρίζεται  
στην αποµύζηση υπεραξίας, αυτός που στηρίζεται στην αγορά, το χρήµα, την ανταλλακτική αξία  
στην πιο ανεπτυγµένη της µορφή. Που πλέον µπορεί µόνο να υπάρξει και διαρκώς να σαπίζει  
καταστρέφοντας παραγωγικές δυνάµεις και διαταράσσοντας τη σχέση ανθρώπου και φύσης σε  



 

 

βαθµό που ποτέ πριν δεν είχε "κατορθώσει" ο άνθρωπος να κάνει.  
Και τότε ένας προφέσορας των ευαγών και καθωσπρέπει ιδρυµάτων αναφώνησε: «Τα αληθινά αίτια  
της αποτυχίας του κοµµουνισµού: η αδαής και δικτατορική αντιγραφή της ιδεολογίας του  
παραγωγισµού». 
Την καλύτερη απάντηση έδωσε άθελά της µια άλλη ειδικός περί των ανατολικών χωρών, όταν µε τη  
σειρά της αναφώνησε: «Τουλάχιστον αυτοί (οι ανατολικοί) ξέρουν πού θέλουν να πάνε: Να έρθουν  
στο σηµείο που βρισκόµαστε εµείς. Εµείς όµως πού πάµε;» 
 
- Η "κατάρρευση" του ανατολικού συνασπισµού 
 
48. Αναµφίβολα ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της αναδιαρθρωτικής κίνησης ήταν και η  
πτώση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και η είσοδος σε αυτό που ο Τζορτζ Μπους  
ονόµασε "µετακοµµουνιστικό κόσµο". 
Είναι από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα, και προσδίδει ακριβώς στην αναδιαρθρωτική κίνηση  
κάτι πολύ παραπάνω από τη συνηθισµένη προσπάθεια αντιρρόπησης των κυκλικών κρίσεων που  
παρουσιάζονταν, γιατί: 
α) προκάλεσε µια σειρά από σπουδαίες ανακατατάξεις στους βασικούς κρίκους του συστήµατος,  
αφού ένας ισχυρός µέχρι τότε πόλος/ συνασπισµός έβγαινε από τη µέση, θρυµµατίζονταν και για  
πολλά χρόνια δεν θα µπορούσε να ανταγωνίζεται το νέο διευθυντήριο  
β) προσέφερε µια σηµαντική ανάσα -άσχετα αν αυτή δεν ήταν τόσο µεγάλη και δεν διάρκεσε όσο  
περίµεναν- στους βασικούς συντελεστές της "οικονοµίας-κόσµος", αφού µετά τον τρίτο κόσµο  
µπορούσαν τώρα να µετακυλίσουν µεγάλο µέρος της κρίσης τους και στην Ανατολή. Στην ουσία,  
από τότε στήθηκε µια µεγάλη φάµπρικα απαξίωσης του τεράστιου δυναµικού που είχε χτιστεί µε  
ιδρώτα και θυσίες των εργαζόµενων, γιατί κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο για την αύξηση των κερδών  
των διεθνών µονοπωλίων. Στην ουσία, από τότε άρχισε µια πραγµατική τριτοκοσµοποίηση και  
επαναποικιοποίηση της τεράστιας αυτής περιοχής. Στην ουσία, από τότε όλος ο ανατολικός κόσµος  
είναι το νέο Ελντοράντο για τους νέους χρυσοθήρες της "οικονοµίας-κόσµος"  
γ) χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται ακόµα σαν εκδήλωση της χρεοκοπίας συνολικά του  
σοσιαλισµού και κοµµουνισµού  
δ) προετοίµασε έτσι όλους τους όρους για το πέρασµα σε µια νέα φάση, στην Νέα Τάξη Πραγµάτων  
- µε άλλα λόγια άνοιξε το δρόµο για ευρύτερες οικονοµικές και πολιτικές ανακατατάξεις σε  
ολόκληρο τον κόσµο, και για γεωπολιτικές τροποποιήσεις που µόλις λίγα χρόνια πριν τη  
"βελούδινη επανάσταση" θα φαίνονταν εξωπραγµατικές. 
 
49. Σήµερα, µε µια απόσταση περίπου µιας δεκαετίας, µπορούµε να πούµε πως η "βελούδινη  
επανάσταση" ήταν το αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας του δυτικού ιµπεριαλισµού και των  
κυρίαρχων ιθυνόντων νεοαστικών στοιχείων των ανατολικών χωρών. Μπορούµε να προχωρήσουµε  
και παραπέρα: ήταν αποτέλεσµα κοινού σχεδιασµού, συµφωνίας και σκηνοθεσίας και καθορίστηκε  
µέσα από τη συντονισµένη συνεργασία των πιο διαφορετικών αλλά αποτελεσµατικών υπηρεσιών  
που διέθεταν οι δύο πλευρές. Γι� αυτό και δικαιωνόµαστε να µιλάµε για µια σκηνοθετηµένη  
"κατάρρευση", που παρουσιάστηκε σαν τεράστια πτώση, σαν χρεοκοπία συνολική του σοσιαλισµού  
και του κοµµουνισµού. 
Θα αναφέρουµε δύο πολιτικά επιχειρήµατα που µπορούν να στηρίξουν αυτήν τη θέση µας:  
α) Στην περίπτωση της Ανατολικής Γερµανίας, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί πως υπήρξε µια  
τεράστια οικονοµική κατάρρευση που δηµιούργησε ένα λαϊκό αναβρασµό, ο οποίος ανάγκασε τους  
ιθύνοντες σε άτακτη φυγή. Οι τύχες της Ανατολικής Γερµανίας συµφωνήθηκαν ανάµεσα σε  
Σοβιετικούς και Αµερικανούς, και θα είναι αστείο να θεωρήσουµε πως η ∆υτική Γερµανία δεν είχε  
κανένα ρόλο στο έργο αυτό, αφού είναι η δύναµη που πήρε το µεγάλο µπόνους. Για να έχουµε µια  
αίσθηση του τι ήταν η Ανατολική Γερµανία, θα αναφέρουµε ότι η µικτή εσωτερική της παραγωγή το  
1988 (ένα χρόνο πριν την πτώση του τείχους) ήταν µεγαλύτερη της Ισπανίας (χωρίς να καταγράφει  
το εκπληκτικό 23% ανεργίας -ευρωπαϊκό ρεκόρ- που έχει η Ισπανία), και µάλιστα το 60% της  
παραγωγής αυτής προέρχονταν από βιοµηχανική παραγωγή. Είναι άλλωστε από όλους παραδεκτό  
πως η Ανατολική Γερµανία δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα τις δυτικές χώρες όσον αφορά το πλήθος  
και την ικανότητα των επιστηµόνων που είχε. 
β) Ας δούµε τώρα µια άλλη χώρα, την Κούβα. Πέρα από τις κριτικές που µπορεί να κάνει κανείς για  
πολλές πλευρές της, γνώρισε δυνατά τραντάγµατα µετά την "κατάρρευση" του ανατολικού  
συνασπισµού, αφού οι κύριες συναλλαγές της γίνονταν µε αυτόν. Ακόµα, αντιµετώπισε έναν αρκετά  
ισχυρό πόλεµο και εµπάργκο που της επέβαλαν οι "πολιτισµένες" χώρες µε επικεφαλής τις ΗΠΑ,  
που δεν ανέχονται κάτω από το ρουθούνι τους να υπάρχει µια οντότητα που να µην είναι  
ευθυγραµµισµένη σε όσα αυτοί θεωρούν ιερά και απαραβίαστα. Και όµως, δεν κατέρρευσε, παρά τις  
αντίξοες συνθήκες. 
Αν συνδυάσουµε τα α) και β), θα δούµε πως οικονοµικά οι χώρες του ανατολικού συνασπισµού  
είχαν περιθώρια να κρατήσουν, να σταθούν. Το ερώτηµα είναι αν είχαν τον κόσµο µαζί τους. Η  
απάντηση δεν είναι τόσο προφανής όσο θα νόµιζε ένας οπαδός του δυτικού κόσµου.  
Αναµφισβήτητα υπήρχε ένα ισχυρό αίσθηµα δυσαρέσκειας από την επιδείνωση του βιοτικού  
επιπέδου (οι άνθρωποι δεν µπορούσαν να φανταστούν τι τους περίµενε όταν θα  
"απελευθερώνονταν"). Όπως υπήρχε ένα ισχυρό ρεύµα υπέρ της αναδιάρθρωσης, ειδικά στα  



 

 

στρώµατα της νεολαίας και της διανόησης. Όµως συνολικά στους πληθυσµούς των ανατολικών  
χωρών δεν είχε καταγραφεί π.χ. πουθενά ένας ενθουσιασµός για την πολιτική της περεστρόικα, για  
παράδειγµα. 
Κανείς όµως δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι εµφανίστηκαν επαναστατικές καταστάσεις (οι πάνω να  
µην µπορούν - οι κάτω να µην θέλουν, τράβηγµα των µαζών σε ανεξάρτητη µαζική δράση που  
σφραγίζει τις εξελίξεις και επιβάλει άλλους ρυθµούς). Σε καµιά περίπτωση δεν είχαµε π.χ. γεγονότα  
σαν αυτά που ζήσαµε λίγους µήνες πριν στην Αλβανία. 
Ισως µας εγερθεί µια ένσταση: µια τέτοια αντίληψη παραβλέπει την ταξική πάλη και βλέπει την  
ιστορία σαν αποτέλεσµα δράσης διαφόρων µηχανισµών. Ας εξηγηθούµε καλύτερα. Οι µάζες των  
εργαζόµενων στις χώρες αυτές ήταν γενικά σαστισµένες τα χρόνια εκείνα. Πέρα από µια µειοψηφία  
που έχει σχέσεις µε την παλιά κατάσταση (παλιά αστική τάξη) και ιδιαίτερους δεσµούς µε τη ∆ύση,  
πέρα από τη νεολαία και σηµαντικά στρώµατα της διανόησης (και φυσικά όλα τα νεοαστικά  
στοιχεία του κρατικού, κοµµατικού, οικονοµικού µηχανισµού), οι βασικές µάζες είναι µεν  
δυσαρεστηµένες, αλλά δεν κινούνται σε µια κατεύθυνση ανατροπής των καθεστώτων. Αυτό δεν  
σηµαίνει ότι παρεµβαίνουν ενεργητικά για την υπεράσπισή τους τη στιγµή που αυτά  κινδυνεύουν.  
Αυτή η ιδιότυπη παθητικοποίηση των βασικών µαζών από χώρα σε χώρα έχει µια εξήγηση, και έχει  
τις ρίζες της από πολύ παλιά, αλλά εδώ σηµασία έχει το γεγονός ότι δεν είχαµε κίνηση µαζών  
τέτοια που να καθορίσει αυτήν την εξέλιξη των γεγονότων.  
Πιο σηµαντικό στοιχείο όµως στην παθητικοποίηση και στο σάστισµα των µαζών και στην  
ενεργοποίηση ενός µέρους υπέρ της αναδιάρθρωσης, ήταν η εσκεµµένη παράλυση του οικονοµικού  
µηχανισµού από µεριάς των νεοαστικών στοιχείων, ώστε να οδηγήσουν στις αναµενόµενες  
πολιτικές αλλαγές. Μοιάζει περίεργο όταν ακούγεται, αλλά είναι ακόµα πιο περίεργη η παραλυσία  
των κεντρικών µηχανισµών τα κρίσιµα χρόνια 1985-89 σε µια σειρά από χώρες, και ειδικά στην  
ΕΣΣ∆. Από στοιχεία που δίνουν οι Χόνεκερ και Λιγκατσώφ αυτό βγαίνει πολύ πιο καθαρά. 
Συνεπώς τα κυρίαρχα νεοαστικά στοιχεία των ανατολικών χωρών (το ανώτερο στρώµα τους, αυτό  
της ΕΣΣ∆) από ένα σηµείο και ύστερα είδαν σαν µοναδική δυνατότητα και διέξοδο την άµεση και  
"γενναία" και, επιτέλους, και τυπική αποκοµµουνιστικοποίηση των χωρών αυτών. Ήρθαν σε  
συνεννόηση µε το δυτικό παράγοντα. Καθόρισαν να γίνει αυτή η µετάβαση χωρίς σοβαρούς  
κλυδωνισµούς. Η ∆ύση αναµετέδιδε τα "συγκλονιστικά γεγονότα", "παρακολουθούσε" εξ  
αποστάσεως και επικροτούσε τα "αποφασιστικά βήµατα της ελευθερίας και της δηµοκρατίας στις  
χώρες του παραπετάσµατος". Η κίνηση των µαζών οπωσδήποτε έπαιξε ένα ρόλο, πάντως όχι  
αποφασιστικό και σίγουρα υποδεέστερο των µηχανισµών. ∆υστυχώς τέτοια ήταν η περίφηµη  
"βελούδινη επανάσταση", που τόσο θα κοστίσει στους λαούς των ανατολικών χωρών σε πολύ  
σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
 
50. Όµως δεν υπάρχει καµιά θεωρία που να λέει κατηγορηµατικά ότι η παλινόρθωση του  
καπιταλισµού γίνεται µε ειρηνικά µέσα, ότι είναι πάντα "βελούδινη". 
Γιατί όµως στη φάση αυτή ήταν "βελούδινη" η αντεπανάσταση; H ενσωµάτωση των περιοχών της  
Aνατολικής Eυρώπης, συµπεριλαµβανοµένης και της EΣΣ∆, στο δυτικό καπιταλιστικό  
πλουραλιστικό καταναλωτικό πρότυπο, αποτέλεσε µια λύση που βρήκε σύµφωνους τους βασικούς  
κρίκους της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας (HΠA, EOK, Iαπωνία), καθώς επίσης τα κυρίαρχα στρώµατα  
του ανατολικού µπλοκ, ειδικά τη "µεταρρυθµιστική" πτέρυγα που εκφραζόταν από την πολιτική του  
Γκορµπατσόφ. Aυτή η συµφωνία-επιλογή, που εξασφάλιζε στους δυτικούς µια σηµαντική ανάσα  
στη χρόνια κρίση και πρόσφερε νέους χώρους διείσδυσης και ανταγωνισµού, και στους  
ανατολικούς πρόσφερε την "ολοκλήρωση" σε αστική τάξη, ήταν ο βασικός παράγοντας που  
καθόρισε το "βελούδινο" χαρακτήρα της µετάβασης/ ενσωµάτωσης. 
O ειρηνικός χαρακτήρας της αντεπανάστασης καθορίστηκε και από δύο άλλα γεγονότα, όχι τόσο  
ειρηνικά. Tη σφαγή της Tιεν Aν Mεν στο Πεκίνο την άνοιξη του 1989, λίγο µετά την επίσκεψη  
Γκορµπατσόφ στην κινεζική πρωτεύουσα, και το πραξικόπηµα στη Pουµανία και την εκτέλεση του  
ζεύγους Tσαουσέσκου το ∆εκέµβρη του ίδιου χρόνου. H σηµασία των δύο γεγονότων είναι µεγάλη.  
Στην περίπτωση της Kίνας, το µήνυµα ήταν σαφές: H ενσωµάτωση δεν θα περιλάµβανε και αυτήν  
την περιοχή. H διαµάχη ανάµεσα στις πτέρυγες του κόµµατος έκλεισε µε τη "διαπίστωση" πως η  
Kίνα δεν αντέχει έναν τόσο τολµηρό πειραµατισµό. Tο χάος που θα προκαλούνταν στην περιοχή  
αυτή δεν το ήθελαν ούτε οι δυτικοί. Aντίθετα, η Kίνα µπορούσε για ένα διάστηµα να εφαρµόσει τα  
τερατουργήµατα των "ελεύθερων ζωνών", όπου ασύδοτα οι ιµπεριαλιστές µπορούν να  
απολαµβάνουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της "κίτρινης φυλής". Στην περίπτωση της Pουµανίας,  
έγινε µια πρόβα τζενεράλε, στην οποία πήραν µέρος δυτικοί και ανατολικοί. Kατά κάποιο τρόπο,  
αποτέλεσε και µια συµβολαιογραφική πράξη η από κοινού εξαπόλυση του πραξικοπήµατος. Πρώτα  
και κύρια δοκιµάστηκε η αποτελεσµατικότητα της κατασκευής µιας εικόνας και της απευθείας  
αναµετάδοσής της σαν πραγµατικής και µετά, µε την εκτέλεση του χαϊδεµένου τους Tσαουσέσκου,  
έστειλαν ένα µήνυµα σε όσους σκόπευαν να αντισταθούν στην κοινή επιχείρηση: Nα ποιο τέλος θα  
έχετε, είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε µε αυτόν το τρόπο, συµµορφωθείτε. Tο µήνυµα  
φαίνεται πως έπιασε τόπο. Tα παλατιανά πραξικοπήµατα (περίπτωση Zίβκοφ και Xόνεκερ) ήταν  
µικρής σηµασίας, αφού οι "συνεργάτες" και οι µηχανισµοί είχαν πάρει το µήνυµα. 
 
51. H επιλογή της περιοχής -ανατολική Eυρώπη- και κυρίως η οµαλή, υπό έλεγχο µετάβαση στην  
πραγµατικότητα του "ελεύθερου κόσµου" αποτέλεσαν το µεγάλο "σχέδιο".  



 

 

H περιοχή αυτή προσφέρει έναν έτοιµο παραγωγικό µηχανισµό που, αφού απαξιωθεί και  
αναδιαρθρωθεί, θα µπορέσει να λειτουργήσει µε τις νόρµες της ελεύθερης αγοράς. Προσφέρει ένα  
ειδικευµένο εργατικό δυναµικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί φτηνά επιτόπου ή µεταφερόµενο,  
µπορεί να αποτελέσει µια επιλογή για τον τόπο µετακόµισης βιοµηχανικών µονάδων από τις  
ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις, τα καταναλωτικά πρότυπα είναι τέτοια που τείνουν να πλησιάσουν τα  
από χρόνια διαµορφωµένα δυτικά. H αποδιάρθρωση του οικονοµικού και παραγωγικού  
µηχανισµού, η υπερνίκηση όλων των "αναχρονισµών" (π.χ. πλήρης απασχόληση, κοινωνική  
προστασία, σύστηµα ιδιοχτησίας κλπ), η δηµιουργία µιας τεράστιας µάζας εφεδρικού στρατού  
εργασίας και δεξαµενών ανθρώπινης αθλιότητας, η εµφύτευση µηχανισµών της χρηµατιστικής  
οικονοµίας, η εξαγορά όσων πραγµάτων µπορούν να χρησιµεύσουν (επιστηµονικοί τοµείς,  
εργαστήρια, εγκέφαλοι κλπ.) είναι αναγκαία πρώτα µέτρα. Oι ειδικοί του ∆NT και των άλλων  
διεθνών οργανισµών θα αναλάβουν το έργο της εξυγίανσης. 
H οµαλή, υπό έλεγχο µετάβαση είναι ένας όρος προκαταρκτικός, γιατί ήδη µε τόσους "συστεµικούς  
κινδύνους", το σύστηµα δεν αντέχει άλλους. H άµεση συνεννόηση, µετά από χρόνια διερευνητικών  
προσπαθειών, µε τα νεοαστικά στρώµατα που νιώθουν κι αυτά τα αδιέξοδα της µεγάλης κρίσης και  
αναζητούν δραµατικά µια διέξοδο, δίνει προς το παρόν -και όσο ελέγχονται τα πράγµατα- στον  
ανατολικό κόσµο τη δυνατότητα, η µετάβαση να είναι ελεγχόµενη, χωρίς µεγάλες αναταράξεις,  
"βελούδινη". Eίναι µια ευκαιρία που όλοι την αρπάζουν, αφού γνωρίζουν πόσο εύκολα χαλάνε  
µερικές δουλειές αν δεν υπάρξει το σωστό "timing". Tο αποφασιστικό σηµείο για την εφαρµογή του  
"σχεδίου" ήταν µια ορισµένη σταθερότητα στον κρίκο EΣΣ∆ καταρχήν, και Pωσία ή KAK στη  
συνέχεια. H υποστήριξη που είχε µια πρώτη περίοδο ο Γκόρµπι και στη συνέχεια ο Γέλτσιν µέχρι  
πρόσφατα από όλα τα υπόλοιπα δυναµικά κέντρα, σχετίζεται µ� αυτό το ζήτηµα. Tο γιατί είναι  
εύκολο να το υποπτευθούµε: µόνο ελέγχοντας αυτόν τον κρίκο ήταν δυνατή η χωρίς κλυδωνισµούς  
µετάβαση των διαφόρων µερών (Πολωνία, Tσεχοσλοβακία, Aνατολική Γερµανία κλπ) στον  
καπιταλιστικό παράδεισο. H σαλαµοποίηση της πρώην αυτοκρατορίας µπορούσε να έρθει µετά,  
αλλά και αυτή σε δόσεις και σε συνάρτηση µε τον ενδοϊµπεριαλιστικό ανταγωνισµό... 
 
52. O συνδυασµός αυτών των παραγόντων συνέτεινε στο να ολοκληρωθούν σαν αστική τάξη τα  
νεοαστικά στρώµατα, µε έντονα τα κοµπραδόρικα χαρακτηριστικά, σε στενή διασύνδεση µε το ξένο  
κεφάλαιο, και πολιτικά πολλές φορές να στηριχτούν αποκλειστικά στην υποστήριξη που πήραν από  
τη ∆ύση. Aυτό δεν ήταν η µοναδική δυνατότητα στην πορεία ενδυνάµωσης των νεοαστικών  
στοιχείων, και µάλιστα η αντιπαλότητα που εµφάνιζαν τα επίσηµα ντοκουµέντα προς τον  
ιµπεριαλισµό, τη ∆ύση κλπ µπορεί να δηµιουργούσαν την εντύπωση ότι η ολοκλήρωση, η  
ενηλικίωση των νεοαστικών στοιχείων σε αστική τάξη θα γίνονταν είτε χωρίς να χάσουν την ειδική  
θέση που κατείχαν στο διπολικό κόσµο, είτε σε µια κατεύθυνση ενίσχυσης των εθνικιστικών  
ιµπεριαλιστικών τους βλέψεων. H ιστορία επιφυλάσσει τέτοιες "εκπλήξεις", όταν δεν µελετούνται σε  
βάθος οι διεργασίες που συντελούνται, όταν δεν θέλουµε να αντικρίζουµε τη σπουδαιότητα και τη  
σηµασία της αναδιάρθρωσης που είχε αγκαλιάσει από καιρό Ανατολή και ∆ύση και υπόσχονταν  
ριζικές αλλαγές σε σχέση µε όσα είχε εθιστεί ο κοινός νους µέσα στο σχήµα "οι δύο υπερδυνάµεις"... 
 
53. Περπάτησε το σχέδιο; Σε γενικές γραµµές, ναι. Σήµερα υπάρχει µια τελείως διαφορετική  
κατάσταση από αυτήν που αντιµετώπιζαν πριν το 1989. Σαφώς πιο ευνοϊκή για το πολυεθνικό  
µονοπωλιακό κεφάλαιο γενικά. Tο τρίπτυχο "οικονοµία της αγοράς/ χειρισµός των µαζών/ επίθεση  
στη ζωντανή εργασία" πήρε πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις, το κεφάλαιο απόκτησε µεγαλύτερη  
"ευλυγισία" και περιθώρια ελιγµών. Kυρίως όµως, απόκτησε µια ιδεολογική υπεροπλία που ούτε την  
ονειρεύονταν σε προηγούµενες εποχές, όταν ήταν καταδικασµένο στον απολογητισµό. ∆εν  
αποτέλεσε όµως την ισχυρή "ανάσα" στην παγκόσµια οικονοµική κρίση υπερσυσσώρευσης, αφού οι  
δείκτες παρέµειναν καθηλωµένοι πεισµατικά. Kαι το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για τη  
"ζωτικότητα" του καπιταλιστικού συστήµατος. Tο ζήτηµα που µπαίνει, από την ανάποδη, είναι: τι  
θα γίνονταν ο καπιταλισµός, τι έκταση θα έπαιρναν οι συστεµικοί κίνδυνοι, αν δεν είχε και αυτές  
τις µικρές έστω ανάσες; 
Tο "σχέδιο" δεν ήταν αποσαφηνισµένο όσον αφορά τα επόµενα επεισόδια. Kυρίως, δεν είχαν λυθεί  
θέµατα που αφορούσαν το µοίρασµα της λείας. Tο ∆ιευθυντήριο είχε τρόπους και µηχανισµούς να  
νοµίζει ότι καµιά δύναµη από όσες το συναποτελούν δεν µπορεί να αιφνιδιάσει τις υπόλοιπες. Aλλά  
αυτό δεν αποτελεί εγγύηση µέσα σε µια λυκοσυµµαχία. Έτσι το κουβάρι θα περιπλέκονταν  ποια  
δύναµη θα έπαιρνε τα φιλέτα; ποια θα έπρεπε να ικανοποιηθεί µε ψίχουλα; τι γεωπολιτικές  
ισορροπίες και συµµαχίες θα σχηµατίζονταν; µε ποιο τρόπο θα αναχαιτίζονταν η διείσδυση των  
ανταγωνιστών; Tα πειράµατα διαµελισµού της Γιουγκοσλαβίας θα συνεχίζονταν σε µεγαλύτερη  
έκταση στην πρώην "αυτοκρατορία του κακού"; 
 
54. Αφού η βελούδινη επανάσταση είναι έργο συµφωνίας κάποιων ανώτερων στρωµάτων των  
καθεστώτων µε το διεθνή ιµπεριαλισµό, απαλλάσσει µήπως το γεγονός αυτό, το σύγχρονο  
ρεβιζιονισµό από τις ευθύνες του;  
Το ερώτηµα έχει θέση, γιατί πολλά ρεβιζιονιστικά κόµµατα, αλλά και ρεύµατα που κλίνουν προς το  
νεορεβιζιονισµό, έχουν µια βολική φόρµουλα: ο Σατανάς Γκόρµπι και το επιτελείο του + ο διεθνής  
ιµπεριαλισµός, οδήγησαν στην παλινόρθωση. Βέβαια κάνουν κάποια κριτική στο παρελθόν (κυρίως  
στον Χρουστσόφ) για παρεκκλίσεις και αποµακρύνσεις από το µαρξισµό-λενινισµό, που  



 

 

υποβοήθησαν την πορεία αυτή. Κι αφού η διεθνής συνοµωσία υπήρξε, ίσως να µην έχει και τόσες  
ευθύνες ο σύγχρονος ρεβιζιονισµός ή τµήµατά του... 
Tο υλικό υπόστρωµα στο οποίο αναπτύχθηκε ο σύγχρονος ρεβιζιονισµός είναι πολύ πιο πλούσιο  
απ� ό,τι ήταν αυτό του παλαιού ρεβιζιονισµού. Στις µεν καπιταλιστικές χώρες η µεταπολεµική  
ανάπτυξη µε τα χαρακτηριστικά που αυτή πήρε (φορντισµός, κράτος πρόνοιας, κλπ)  
πολλαπλασίασαν τα στρώµατα της εργατικής αριστοκρατίας (την ίδια στιγµή που δηµιουργούσαν  
τον εργάτη-µάζα), καθώς και τα στρώµατα της κοµµατικής, γραφειοκρατικής, συνδικαλιστικής  
υπαλληλίας των εργατικών κοµµάτων. Στις µεταβατικές κοινωνίες ο ρεβιζιονισµός, έχοντας πλέον  
την κρατική µηχανή στα χέρια του, και ανατρέποντας όλους τους παλιότερους σχεδιασµούς,  
αποκτούσε µια δύναµη που ποτέ άλλοτε δεν είχε. Eίναι άλλο πράγµα η "δεξιά" που συνδέεται µε την  
αστική τάξη και διακηρύχνει την συνεργασία µαζί της, και είναι άλλο η "δεξιά" που έχει εξελιχθεί η  
ίδια σε κράτος, σε ιδιαίτερη, νέου τύπου αστική τάξη. O παλιός ρεβιζιονισµός αγωνιζόταν για µια  
θέση µέσα στον αστικό κόσµο, αποδεχόµενος το ρόλο του κοµπάρσου, και βρισκόταν σε γενικές  
γραµµές εκτός εξουσίας. O σύγχρονος ρεβιζιονισµός εξελίχθηκε κατέχοντας και διαχειριζόµενος  
την εξουσία, άρα δηµιουργώντας όλους τους όρους µιας διευρυµένης αναπαραγωγής του. 
Tα στρώµατα που έκφρασε δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστούν: ανώτερα στελέχη του κρατικού,  
του οικονοµικού, του στρατιωτικού, του εκπολιτιστικού και βεβαίως του κρατικού µηχανισµού.  
Yπάρχουν πολιτικές που ενισχύουν και διευρύνουν τη θέση αυτών των στρωµάτων µέσα στην  
κοινωνία και την παραγωγή, και υπάρχουν στιγµές και στροφές της ιστορίας που ευνοούν τον  
αυξηµένο ρόλο τους. Aυτό όµως πραχτικά σηµαίνει προνόµια και ειδική θέση απέναντι στους  
άµεσα παραγωγούς. 
H διχτατορία του προλεταριάτου, και βεβαίως το κόµµα, έχουν το καθήκον όχι να διευρύνουν τα  
συµφέροντα αυτών των στρωµάτων αλλά, αντίθετα, να προωθήσουν τα συµφέροντα των άµεσα  
παραγωγών, εξαλείφοντας τις διαφορές και τα προνόµια.  
Aυτό που προσδίδει στοιχεία συνέχειας ανάµεσα στην περίοδο της µετάβασης και σε αυτήν της  
παλινόρθωσης είναι ότι, και στις δύο περιόδους, αυτά τα στρώµατα ενισχύονταν. Οπότε εύκολα  
βγαίνει το συµπέρασµα της συνέχειας. H ιδιαίτερη σφοδρότητα της επίθεσης ενάντια στον Στάλιν   
(αργότερα και στον Μάο) και βεβαίως ενάντια στην πολιτική του, είναι ένα κλειδί για την  
κατανόηση και την επισήµανση της ασυνέχειας. H επικράτηση των στρωµάτων αυτών, η κατάχτηση  
της πολιτικής εξουσίας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την αντιστροφή της πορείας, αλλά και  
κριτήριο για την αξιολόγηση πολλών στοιχείων. H κατάληψη της πολιτικής εξουσίας είναι ο  
αποφασιστικός παράγοντας και απ� ό,τι έδειξε η ιστορική εµπειρία. H "δεξιά", δηλαδή η πολιτική  
έκφραση των συµφερόντων των νέων αστικών στοιχείων στο εσωτερικό του κοµµουνιστικού  
κόµµατος, των υπολειµµάτων των τάξεων που ανατράπηκαν και της πίεσης του ιµπεριαλισµού, ενώ  
υπήρχε και δυνάµωνε, δεν κυριαρχούσε. Aπό ένα σηµείο -που σε κάθε περίπτωση πρέπει να  
εντοπιστεί- κυριαρχεί, αποκτά τον έλεγχο του κοµµατικού και του κρατικού µηχανισµού. H  
πολιτική της έκφραση δηλαδή δεν µπορεί, σε συνθήκες διχτατορίας του προλεταριάτου, να είναι  
άλλη από το κόµµα που ασκεί την εξουσία. ∆εν είναι όλο το κόµµα και όλος ο κρατικός  
µηχανισµός "δεξιά". Kατάληψη της εξουσίας σ� αυτές τις συνθήκες σηµαίνει κυριάρχηση της  
ανώτατης καθοδήγησης του κόµµατος, του κρατικού µηχανισµού και του στρατού. Σε όλες τις  
χώρες που κυριάρχησε η "δεξιά", υπήρξαν παλατιανές συνοµωσίες, πραξικοπήµατα, συλλήψεις και  
εξαφανίσεις, κινήσεις των µηχανισµών ασφαλείας και στρατού, εκκαθαρίσεις. ∆εν πρόκυψε µέσα  
από "δηµοκρατικές διαδικασίες". Aλλά, δεν εµφανίστηκε και σαν µια "επανάσταση" και µια ανοιχτή  
προσχώρηση στον καπιταλισµό. Ήταν αναγκαίο -και για την πλήρη επικράτηση της "δεξιάς"- να  
εµφανίζεται µε στοιχεία "συνέχειας": φρασεολογία, αναφορές, τελετουργικά κλπ Έχουν κάνει ένα  
αποφασιστικό βήµα. Kατέχουν την εξουσία  αυτό όµως δεν είναι αρκετό. Yπάρχει ακόµα ένα  
ολόκληρο πλέγµα από καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την ανεµπόδιστη ανάπτυξή τους, τη  
διεύρυνσή τους. Yπάρχει ένας βαρύς "µολυβένιος µανδύας" των µέτρων, των σχεδιασµών, των  
οικονοµικών ιεραρχήσεων, των κατευθύνσεων, και κυρίως των διαθέσεων και της διαπαιδαγώγησης  
της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόµµατος, της εργατικής τάξης, όλων των στρωµάτων που  
στήριζαν το σοσιαλισµό, που δεν είναι εύκολο να τον αποτινάξεις. 
Όπως η επανάσταση χρειάζεται την κατάχτηση της πολιτικής εξουσίας, έτσι τη χρειάζεται και η  
αντεπανάσταση. H διαφορά σχετικά µε τις παλινορθωτικές απόπειρες βρίσκεται στο ότι δεν  
τσακίζει, δεν συντρίβει την κρατική µηχανή που µέχρι τότε κυριαρχούσε, αλλά την καταλαµβάνει  
και µέσα στα πλαίσια αυτά προωθεί το µετασχηµατισµό. Eδώ πρέπει να προβληµατιστούµε: ενώ η  
αστική κρατική µηχανή είναι εντελώς ακατάλληλη για να ασκηθεί η διχτατορία του προλεταριάτου  
και χρειάζεται το τσάκισµά της και η αντικατάστασή της από κάτι άλλο, εµφανίζεται το γεγονός η  
κρατική µηχανή που έχει δηµιουργήσει η διχτατορία του προλεταριάτου να είναι συµβατή, για ένα  
διάστηµα τουλάχιστον, µε την παλινόρθωση.  
Η πορεία παλινόρθωσης είναι και πορεία ενδυνάµωσης αυτών των στρωµάτων, ωρίµανσής τους σε  
τέτοιο βαθµό, που να µην χρειάζονται πλέον το "µαρξιστικό" µανδύα και οτιδήποτε θύµιζε το  
κοµµουνιστικό κίνηµα. H πορεία αυτή χρειάστηκε µερικές δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο  
η χρονική διάρκεια δεν καθορίστηκε από τις προθέσεις των νέων αστικών στοιχείων, αλλά από την  
πορεία της ταξικής πάλης σε διεθνές επίπεδο. 
O σύγχρονος ρεβιζιονισµός, εκφράζοντας τα νέα αστικά στρώµατα που έτειναν στη µετατροπή τους  
σε πλήρη αστική τάξη στο εσωτερικό των σοσιαλιστικών χωρών, εκφράζοντας και τα συµφέροντα  
µικροαστικών στρωµάτων που αντιπροσωπεύονταν µέσα από την πολιτική του στις καπιταλιστικές  



 

 

χώρες, και σε συµµαχία µε το διεθνή ιµπεριαλισµό, οδήγησε στη διάλυση όλων των καταχτήσεων  
της εργατικής τάξης. ∆ιέλυσε το σοσιαλισµό, διέλυσε το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα, έδωσε µια  
από τις σηµαντικότερες ανάσες στο διεθνές καπιταλιστικό σύστηµα σε µια περίοδο που  
µαστίζονταν από τη µεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών, έπαιξε το ρόλο της δύναµης κρούσης  
ενάντια σε επαναστατικά κινήµατα, µετατράπηκε σε µια αιχµή του συστήµατος, και οικοδόµησε  
την σηµερινή Nέα Tάξη Πραγµάτων. Mέσα σ� αυτήν ολοκληρώθηκε σαν αστική τάξη, µέσα σ� αυτήν  
αποτίναξε όλα όσα τον βάραιναν, µέσα σ� αυτήν οµολόγησε το αποτρόπαιο πρόσωπό του. 
Γράφει ο Γιάννης Xοντζέας: «O ρεβιζιονισµός δεν σηµαίνει απλά την αναθεώρηση µερικών αρχών.  
Eίναι η διάλυση του προλεταριακού κόµµατος µε την ουσιαστική έννοια. Στην περίπτωση του  
κοµµουνιστικού κινήµατος, ακριβώς γιατί το κίνηµα αυτό πήρε διαστάσεις που απείλησαν την  
ύπαρξη  
του καπιταλιστικού συστήµατος, η ουσιαστική διάλυση είναι το πρώτο στάδιο ("έστω" και µε τη  
µορφή  
του µπρεζνιεφικού κρατισµού), και σ� ένα δεύτερο στάδιο έρχεται και η τυπική διάλυση στο όνοµα  
της  
"νέας σκέψης"... 
Aφού το κοµµουνιστικό κίνηµα διαφέρει από το σοσιαλιστικό στο ότι δηµιούργησε βάσεις σε  
κρατικό  
επίπεδο, ήταν επόµενο ο λικβινταρισµός (διάλυση) του ρεβιζιονισµού να έχει πολύ πιο οδυνηρές  
συνέπειες απ� ό,τι στην πρώτη περίοδο, όταν τα σοσιαλιστικά κόµµατα είχαν γίνει συνδιαχειριστές  
της  
πολεµικής αντιπαράθεσης δύο ιµπεριαλισµών.» 
Κανένα ελαφρυντικό εποµένως για το σύγχρονο ρεβιζιονισµό. 
 
55. Η "περεστρόικα" ήταν το τελευταίο όχηµα των νεοαστικών δυνάµεων που έθρεψε ο σύγχρονος  
ρεβιζιονισµός και οδήγησε στην πλήρη αποκοµµουνιστικοποίηση. Ηταν δηλαδή η πιο τολµηρή και  
αποφασιστική πολιτική που ακολούθησαν τα στρώµατα αυτά.  
Από τα πρώτα φλερτ µε τον µπουχαρινισµό (ισόρροπη τεχνικοοικονοµική επιτάχυνση σε ήρεµη  
συνεργασία και συνεννόηση µε το διεθνή ιµπεριαλισµό, σύγχρονη εκδοχή της "ισορροπίας" που  
υποστήριζε ο Μπουχάριν και της ανάγκης διατήρησης της ΝΕΠ) µέχρι τη "νέα σκέψη" που  
κραυγαλέα υµνεί τον καπιταλισµό και διαφηµίζει την αποτυχία του σοσιαλισµού, η χρονική  
απόσταση είναι πολύ µικρή (3-4 χρόνια). Κανείς πλέον δεν µπορεί να περιµένει. Η στιγµή που ο  
γραµµατέας του κόµµατος θα βγάλει εκτός νόµου το ίδιο του το κόµµα έχει φτάσει. Όπως έχει  
φτάσει η στιγµή που θα εκπαραθυρωθεί µετά από ένα "πραξικόπηµα οπερέτα" και θα υπάρξει η  
περίφηµη συνεργασία των δύο Λευκών Οίκων. 
Η περεστρόικα µέσα σε λίγο διάστηµα προσέφερε έργο: 
1. Aπαγκίστρωσε την EΣΣ∆ από όλες τις ζώνες αναµέτρησης που είχε βρεθεί µπλεγµένη από την  
περίοδο της µπρεζνιεφικής επέκτασης (Aφγανιστάν, Aφρική κλπ). H τελευταία απαγκίστρωση: αυτή  
από την Kούβα. 
2. Συνέβαλε αποφασιστικά σε µια µεγάλης έκτασης πολιτική αναδιάρθρωση. Στις χώρες της  
ανατολικής Eυρώπης η ανατροπή των εκεί καθεστώτων δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ισχυρή  
ανάµιξη του σοβιετικού παράγοντα (µέσω KGB και σοβιετικού στρατού) και τη συνεργασία µε τις  
δυτικές υπηρεσίες. Aν κραυγαλέο παράδειγµα είναι η περίπτωση της Pουµανίας, αυτό δεν σηµαίνει  
ότι στοιχεία πραξικοπηµατισµού και συνεργασίας δεν υπήρξαν σ� όλες τις άλλες περιπτώσεις. Tο  
δώρο της προσάρτησης της Aνατολικής Γερµανίας εντάσσεται στα πλαίσια των διευθετήσεων µε το  
δυτικό παράγοντα. 
3. Προετοίµασε ιδεολογικά και πραχτικά το έδαφος για τη µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς  
και τη δυαδική κοινωνία. Άλλωστε η "νέα σκέψη" στον οικονοµικό τοµέα δεν έχει τίποτα να  
ζηλέψει από τον άγριο δυτικό νεοφιλελευθερισµό.  
4. Aφού η περεστρόικα έστρωσε το δρόµο για µια ποικιλόχρωµη αστική άνοδο στο εσωτερικό της  
EΣΣ∆, ήταν φυσιολογικό να αναπτυχθούν και ενισχυθούν δυνάµεις µε έντονες φυγόκεντρες τάσεις  
από το µέχρι τώρα "κέντρο". H αστική άνοδος δεν έχει ένα ενιαίο υποκείµενο (µια ενιαία αστική  
τάξη νέου τύπου), αλλά πολλά ανταγωνιζόµενα τµήµατα που νοιάζονται κυρίως για τη δική τους  
ενδυνάµωση. Aυτή η διάσπαση των ανερχόµενων αστικών στρωµάτων λειτουργούσε (και λειτουργεί  
ως ένα βαθµό ακόµη) αποσταθεροποιητικά για οποιαδήποτε οµαλή και ενιαία µετάβαση της πάλαι  
ποτέ EΣΣ∆ σε κάτι άλλο.  
Mέσα δηλαδή στα έξι χρόνια της περεστρόικα είχαµε το αναγκαστικό πέρασµα, από τον επιθυµητό  
και ελεγχόµενο (απ� την κεντρική εξουσία) χειρισµό διαφόρων αντιθέσεων, στην ανοιχτή κι  
ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση διαφόρων δυνάµεων. 
Aνοιχτά ή καλυµµένα, διάφορες δυνάµεις ή περιοχές είχαν αποκτήσει σηµαντικές σχέσεις µε  
διάφορες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και, από ένα σηµείο και ύστερα, η αποσταθεροποίηση και η  
ρευστή κατάσταση είναι η πραγµατική πολιτική των HΠA για την κεντρική ή ανατολική Eυρώπη  
(συµπεριλαµβανοµένων και των Bαλκανίων). 
Oι "7" είναι σίγουρο πως δεν θα βάδιζαν ενωµένοι προς "αρωγή" της κλονιζόµενης αυτοκρατορίας.  
 
56. Και ενώ αυτό ήταν το έργο της περεστρόικα, όλοι οι ρεβιζιονιστές τη χαιρέτησαν σαν µια  
σηµαντική συµβολή στην ανανέωση του σοσιαλισµού, ακόµα και αυτοί που σήµερα αποκαλούν  



 

 

Σατανά τον Γκορµπατσόφ. Τίποτα το εκπληκτικό στη στάση τους. ∆εν είναι επίσης διόλου περίεργο  
πως ο γκορµπατσοφισµός προβλήθηκε µε ενθουσιαστικό τρόπο από όλες τις δυτικές κυβερνήσεις,  
ινστιτούτα, ΜΜΕ, και έτυχε ευρύτατης επιδοκιµασίας από πολλούς "ριζοσπαστικούς" κύκλους (σε  
αυτό οι τροτσκιστές πρωτοστάτησαν, αφού στο πρόσωπο του Γέλτσιν µάλιστα έβλεπαν να  
εκφράζεται η ... αριστερά της αντιγραφειοκρατικής επανάστασης). 
Το περίεργο είναι ότι, σχετικά µε τα όσα διαδραµατίζονταν τότε στον ανατολικό κόσµο, ένα τµήµα  
αυτών που δεν θα έπρεπε να λαθέψουν στην εκτίµησή τους, λάθεψε σοβαρά, ενώ υπήρχε όλη η πείρα  
της αντιρεβιζιονιστικής πάλης και ενάντια στο χρουστσοφικό ρεβιζιονισµό και ενάντια στον  
µπρεζνιεφικό. Άλλοι πίστευαν πως µπορούν να τύχουν κάποιας βοήθειας από τον Γκόρµπι, τη  
στιγµή που αυτός όλα τα ξεπουλούσε, και άλλοι έβλεπαν επαναστάσεις και κόκκινες σηµαίες να  
ανεµίζουν. Και κάποιοι (αφού χαιρέτησαν και αυτοί την περεστρόικα) σκέφτηκαν να  
εκµεταλλευτούν το κενό που δηµιούργησε η κρίση του ρεβιζιονισµού και "τακτικά" υπέστειλαν τη  
σηµαία της αντιρεβιζιονιστικής πάλης για να κερδίσουν κοµµάτια του ρεβιζιονισµού. 
Φυσικά υπήρξαν και άλλοι, που για χρόνια δεν µπόρεσαν να καταλάβουν πώς, από τις δύο  
υπερδυνάµεις (σχήµα µε το οποίο ερµήνευαν ολόκληρη την πραγµατικότητα), φτάσαµε στο  
γκρέµισµα της µιας, και µάλιστα χωρίς στρατιωτική αναµέτρηση ανάµεσά τους. 
 
57. Όπως όµως τότε πολλές πτέρυγες που δεν έπρεπε αλληθώρισαν, έτσι και στις µέρες µας υπάρχει  
µια σκόπιµη αποσιώπηση του ρόλου που έπαιξε ο µπρεζνιεφισµός στην πορεία της παλινόρθωσης.  
Η ασάφεια αυτή ενισχύεται όχι µόνο από τα ρεβιζιονιστικά κόµµατα (όπως το "ΚΚΕ") που  
ακολουθούν µια ενισχυµένη δόση µπρεζνιεφισµού (χωρίς βέβαια την υλική δύναµη που αυτός  
παρείχε και την "αίγλη" που αποκόµιζαν), αλλά και από τµήµατα των κοµµάτων που  
διαφοροποιήθηκαν και εµφανίστηκαν σε µια σειρά ανατολικές χώρες και ειδικά στην ΕΣΣ∆.  
Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως ένα από τα σηµεία συνάντησης του νεορεβιζιονισµού είναι η  
αποσιώπηση της περιόδου Μπρέζνιεφ. Γι� αυτό τονίζουµε τα ακόλουθα για την περίοδο αυτή: 
Στην περίοδο αυτή υιοθετείται µια διπλή αντεπαναστατική γλώσσα και ταχτική. O λόγος αφορά τις  
ανάγκες συγκράτησης µιας κατάστασης και την προώθηση των µέτρων που αφορούν την  
παλινόρθωση. ∆εν έχουµε καµιά ποιοτική αλλαγή σε σχέση µε την οικονοµική πολιτική του  
χρουστσοφισµού. Oύτε έχουµε µιαν αµφισβήτηση των βασικών ιδεών του 20ού συνεδρίου. 
Έχουµε όµως µερικές τροποποιήσεις, που ορισµένοι θα χαρακτηρίσουν σαν αποκατάσταση του  
Στάλιν, ή σαν νεοσταλινισµό. Πρώτα-πρώτα έχουµε τη χρησιµοποίηση µιας ορισµένης  
φρασεολογίας, όπου ο λενινισµός και ο διεθνισµός δίνουν και παίρνουν. Eπιχειρείται ένα  
συµµάζεµα από τα ξεχειλώµατα που δηµιούργησε ο χρουστσωφισµός και οι άµεσες συνέπειές του:  
την εµφάνιση τοµέων του ρεβιζιονιστικού κόσµου που επιθυµούν µια "αυτόνοµη" και γρήγορη  
ενσωµάτωση στον καπιταλισµό, χωρίς να λογαριάζουν το "κέντρο". Oι φυγόκεντρες δυνάµεις  
γίνονται ένας µεγάλος πονοκέφαλος, έτσι που αν δεν αντιµετωπιστούν θα δυσκολέψει το κύριο  
έργο του τσακίσµατος της επαναστατικής θύελλας. Aυτή η θύελλα µπορεί να αντιµετωπιστεί  
αποτελεσµατικά µόνο µέσα από τη συνδιαχειριστική δράση δύο σταθερών κέντρων, HΠA και EΣΣ∆,  
και όχι µέσα από τον κατακερµατισµό των διαφόρων δυνάµεων. Έτσι, η επιστροφή σε ένα  
"λενινισµό" θα συνδυαστεί µε µια επέκταση στο έπακρο µιας κρατικιστικής σοσιαλιµπεριαλιστικής  
στάσης. H αντιµετώπιση του "ευρωκοµουνισµού", ή της "άνοιξης της Πράγας", έγινε µέσα από το  
πρίσµα, όχι της υπεράσπισης του σοσιαλισµού, αλλά των στενών κρατικιστικών ιµπεριαλιστικών  
βλέψεων των νέων αστικών στρωµάτων. H ίδια κρατικιστική σοσιαλιµπεριαλιστική στάση  
εκδηλώνεται µε τα στρατιωτικά επεισόδια στα σύνορα EΣΣ∆ και Kίνας, και την εκεί εγκατάσταση  
πυραύλων που στρέφονταν ενάντια στην Kίνα το 1969. H παλινόρθωση θα γίνονταν  
χρησιµοποιώντας τους "δορυφόρους", και όχι αφήνοντας τους "δορυφόρους" να προχωρήσουν µόνοι  
τους.  
Aυτή η επίδειξη δύναµης µε τη χρησιµοποίηση µιας φρασεολογίας που θύµιζε άλλες εποχές έδωσε  
την εντύπωση της επανασταλινοποίησης της EΣΣ∆. Όµως επρόκειτο για κάτι πολύ διαφορετικό. 
Στον οικονοµικό τοµέα έχουµε δύο κινήσεις: συµµάζεµα της αποκέντρωσης που προσπάθησε να  
φέρει η χρουστσοφική διαχείρηση και έµφαση στο γιγαντισµό των επιχειρήσεων. Όµως οι αρχές της  
αποδοτικότητας και του κέρδους παραµένουν και ενισχύονται µε την οικονοµική µεταρρύθµιση  
Kοσίγκιν στα 1965. 
Tο κυριότερο όµως γεγονός είναι η εµπλοκή, ακριβώς αυτήν την περίοδο, ολόκληρου του  
ανατολικού κόσµου στην παγκόσµια οικονοµική κρίση. Oι ρυθµοί ανάπτυξης επιβραδύνονται, ο  
γεωργικοεπισιτιστικός τοµέας τελεί υπό κρίση. H χρέωση όλων των ανατολικών χωρών σε δυτικές  
τράπεζες είναι γεγονός. Παρά λοιπόν τα "σκληρά" λόγια,  ο Mπρέζνιεφ "εκχωρεί" και άλλα στη  
∆ύση.  
H κρίση ολόκληρου του οικονοµικού µηχανισµού αναγκάζει το µπρεζνιεφισµό σε µια "φυγή προς  
τα µπρος". Eίναι η εποχή που προσπαθεί να επωφεληθεί από την υποχώρηση του αµερικάνικου  
ιµπεριαλισµού, και βαφτίζει µια σειρά χωρών σε "σοσιαλιστικές" και τόσους δικτάτορες σε  
δηµοκράτες και επαναστάτες (π.χ. Μεγκίστου στην Aιθιοπία, Bιντέλα στην Aργεντινή κλπ). Aυτή η  
επέκταση θα υπονοµεύσει και άλλο την οικονοµία και, κυρίως, δεν θα συνοδευτεί από µια  
αναδίπλωση, που ο δυτικός κόσµος θα προωθήσει.  
Tο µόνο που δεν συνέβαινε την εποχή Mπρέζνιεφ ήταν ο αγώνας ανάµεσα σε δύο αντίπαλα  
συστήµατα, σε δύο κόσµους: έναν κακό και πολεµοχαρή και έναν καλό και ειρηνόφιλο. Aκόµα,  
κάνουν λάθος όσοι αναγνωρίζουν στον Mπρέζνιεφ µια αντιµπεριαλιστική πραχτική στάση. Eίναι  



 

 

ψέµα κάτι τέτοιο, και η διείσδυση που έκανε το καθεστώς Mπρέζνιεφ σε αρκετά απελευθερωτικά  
κινήµατα καθορίζονταν από την ανάγκη ελέγχου και διαστροφής τους κι όχι από κάποιο σκληρό  
και αµείλικτο πόλεµο ενάντια στον ιµπεριαλισµό.  
Στο εσωτερικό όµως της EΣΣ∆, την περίοδο Mπρέζνιεφ ενισχύονται τα "καπετανάτα" και οι  
σατραπείες των τοπικών κοµµάτων. Ένα ισχυρό κύκλωµα που συνδέει τους οικονοµικούς,  
κοµµατικούς και κρατικούς υπεύθυνους µε τις βαρονίες της κλεψιάς, του λαθρεµπορίου και του  
οργανωµένου εγκλήµατος: αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Στην ουσία, η "παλλαϊκή" ιδιοκτησία  
λεηλατείται από αυτές τις οµάδες. H εποχή Mπρέζνιεφ καθιέρωσε, σε αντίθεση µε την προηγούµενη  
πείρα, τη µονιµότητα των υπεύθυνων σε ένα πόστο. ∆εν άλλαζαν συχνά οι υπεύθυνοι, δεν υπήρχαν  
διαρκείς µεταθέσεις κλπ H "στασιµότητα" δεν αφορά µόνο τους οικονοµικούς δείκτες, αλλά και το  
στέριωµα και το ρίζωµα ενός διεφθαρµένου µηχανισµού και την αύξηση του ειδικού του βάρους σε  
όλες τις µετέπειτα εξελίξεις. 
Παρ� όλη τη "στασιµότητα", µέσα στην µπρεζνιεφική περίοδο ωριµάζει και εκκολάπτεται η επόµενη  
φάση, η "νέα σκέψη". Στα τόσα ινστιτούτα που µελετούν τους οικονοµικούς νόµους και σχεδιάζουν  
το µέλλον έχει διεισδύσει ο νεοφιλελευθερισµός και οι συζητήσεις για την αγορά, το ρόλο της κλπ  
έχουν προχωρήσει πολύ. Eίναι λάθος να νοµιστεί ότι αυτά ξεφύτρωσαν σαν µανιτάρια την περίοδο  
της περεστρόικα ή ότι είχαν παγώσει την εποχή Mπρέζνιεφ και ξεπάγωσαν µε τον Γκόρµπι. H  
σταλινική θέση για την ύπαρξη µιας προλεταριακής επιστήµης χλευάζονταν σαν η µεγαλύτερη  
ανοησία. H ETE ανεβάζονταν στα ύψη. («H τεχνική των κοµπιούτερ είναι η τεχνική της  
κοµµουνιστικής κοινωνίας. Aπό τη µια µεριά µόνο στον κοµµουνισµό δηµιουργούνται όλες οι  
κοινωνικές προϋποθέσεις για την πλήρη ανάπτυξη και επικράτηση της τεχνικής των κοµπιούτερ, κι  
απ� την άλλη µεριά ο αναπτυγµένος κοµµουνισµός είναι δυνατός µόνο στη βάση µιας  
αυτοµατοποιηµένης παραγωγής». Λεξικό της µαρξιστικής-λενινιστικής φιλοσοφίας, Dietz Verlag,  
Λ.∆. Γερµανίας 1974). H τεχνοκρατία και ο επιστηµονισµός κυριαρχούν και χρησιµεύουν σε λογής  
λογής ανοίγµατα προς αντίστοιχα στρώµατα. Σε ένα βαθµό είναι λαθεµένη η εντύπωση πως στον  
τοµέα της ETE οι σοβιετικοί έµειναν πίσω. Σε µια σειρά τοµείς ήταν µπροστά, αλλά κυρίως η  
οργάνωση και η "παραγωγή" επιστήµης και επιστηµόνων ήταν απόλυτα συµβατή µε την αντίστοιχη  
καπιταλιστική, πράγµα που φάνηκε µε την άµεση εξαγορά των σοβιετικών "εγκεφάλων" και τη  
µεταφορά ολόκληρων εργαστηρίων στη ∆ύση µετά την και τυπική παλινόρθωση. 
 
58. Άλλο σηµείο συνάντησης του ρεβιζιονισµού και του νεορεβιζιονισµού είναι η υπεράσπιση του  
σοσιαλισµού, του υπαρκτού σοσιαλισµού της Κίνας, Βιετνάµ, Κορέας και Κούβας (ίσως και  
Μογγολίας;). ∆εν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε µια τέτοια κατεύθυνση, τη στιγµή που όλες οι  
χώρες αυτές, άλλη περισσότερο και άλλη λιγότερο, ακολουθούν µια πορεία ανάλογη µε αυτήν που  
ακολούθησαν οι ανατολικές χώρες και η ΕΣΣ∆.  
O "µετακοµµουνιστικός κόσµος" είναι ένας περιγραφικός όρος, δεν είναι µια έννοια. Kαταγράφει  
και ένα συσχετισµό δύναµης, όπου πλέον το ιµπεριαλιστικό διευθυντήριο δεν περιλαµβάνει µια  
δύναµη που να µιλάει στο όνοµα του σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού, της εργατικής τάξης κλπ,  
όπου ένας σοβαρός συνδιαχειριστής κουτσουρεύτηκε σηµαντικά. O "διπολικός κόσµος" είναι  
παρελθόν, όπως και ο "ψυχρός πόλεµος". Η ύπαρξη των κρατικών οντοτήτων που αναφέραµε δεν  
τροποποιεί το γενικό σκηνικό και δεν βάζει σοβαρά εµπόδια στην "οικονοµία-κόσµος", που είναι  
παρούσα και στις περιοχές αυτές.  
Μετά από όσα έχουν συντελεστεί, να υποστηρίζει κανείς π.χ. ότι στην Κίνα υπάρχει σοσιαλισµός,  
ότι εκεί υπάρχει ένα κοµµουνιστικό κόµµα που παίζει πρωτοπόρο ρόλο, και ότι πρέπει να  
συνταχτούµε µαζί του, αυτά δεν καταπίνονται µε τίποτα. Σηµαίνουν πως δεν έχουµε βγάλει κανένα  
απολύτως συµπέρασµα από όσα έχουν γίνει. Σηµαίνουν πως συρόµαστε στο πεδίο του  
πραγµατισµού και του κρατικισµού για άλλη µια φορά. 
Γνωρίζουµε ότι ο ιµπεριαλισµός, αλλά και εσωτερικές δυνάµεις στις χώρες αυτές, επιθυµούν µια  
πλήρη αποκοµµουνιστικοποίηση. Γνωρίζουµε ότι αυτή η αποκοµµουνιστικοποίηση θα φέρει νέα,  
µεγαλύτερα δεινά στους λαούς των χωρών αυτών.  
Υποστηρίζουµε και είµαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα που κάνουν οι λαοί αυτοί ενάντια σε όλες τις  
διεθνείς επεµβάσεις, και ειδικά ενάντια σε αυτές του ιµπεριαλιστικού διευθυντηρίου. Είµαστε  
αποφασιστικά ενάντια σε όλα τα εµπάργκο απέναντι στους λαούς αυτούς. Πρόκειται για  
δολοφονικά ιµπεριαλιστικά εµπάργκο. 
Αλλά δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε την πολιτική που ακολουθούν οι ρεβιζιονιστές και τα  
νεοαστικά στοιχεία στις χώρες αυτές, δεν µπορούµε να κρύψουµε πως η πολιτική τους αργά ή  
γρήγορα οδηγεί στην πλήρη αποκοµµουνιστικοποίηση. 
 
59. Tα νεοαστικά στοιχεία εκµεταλλεύτηκαν, και χρησιµοποίησαν, και βάθυναν, και  
πολλαπλασίασαν, και ανέδειξαν σε σύστηµα µια σειρά αρνητικά χαρακτηριστικά που είχαν  
εκδηλωθεί κατά τη σοσιαλιστική οικοδόµηση. Για παράδειγµα, τόσο ο κρατικισµός, όσο και  
ορισµένες αντιλήψεις για απουσία των ταξικών αντιθέσεων στις σοσιαλιστικές κοινωνίες, όπως και  
µια σειρά λαθεµένες αντιλήψεις για την τεχνική και τα στελέχη, διευκόλυναν τα νεοαστικά στοιχεία  
στην ανέλιξή τους προς την εξουσία. 
Όµως η συνεργασία µε τον ιµπεριαλισµό, η υποταγή στο κέρδος και στο υλικό κίνητρο και η  
διάλυση του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος συνιστούν µια κατάφωρη ανατροπή όλων των  
προηγούµενων κατευθύνσεων που είχε το κοµµουνιστικό κίνηµα µέχρι τη δεκαετία του �50.  



 

 

Oρόσηµο αυτών των διαδικασιών πρέπει να θεωρείται το 1956 και το 20ό Συνέδριο του KKΣE. 
Yπήρξαν όµως δύο υποκειµενικής φύσης αδυναµίες και λάθη που εκµεταλλεύτηκαν οι νεοαστικές  
δυνάµεις. Tο πρώτο αφορά το µη προχώρηµα της θεωρίας και της πράξης της επανάστασης αµέσως  
µετά το τέλος του Β' παγκόσµιου πολέµου, όπου οι όροι για νέους προσδιορισµούς είχαν ωριµάσει.  
∆εν ήµασταν στην κατάσταση της µιας χώρας που οικοδοµεί το σοσιαλισµό σε συνθήκες  
περικύκλωσης, και έπρεπε να δοθεί µια βαθιά απάντηση στον ιµπεριαλισµό, ανανεώνοντας τους  
στόχους και βαθαίνοντας το περιεχόµενο και τη µορφή του κοµµουνιστικού κινήµατος,  
δηµιουργώντας νέες µορφές συνεργασίας και συντονισµού του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος  
που έβγαινε δυναµωµένο µέσα από τον πόλεµο και µε νέες επαναστάσεις να έχουν νικήσει. Aντ�  
αυτού, υπήρξε ένα γρήγορο κλείσιµο των ζητηµάτων, µια διοικητική στάση, που αργότερα θα  
πληρωθεί ακριβά. 
Tο δεύτερο αφορά το ότι η αντίσταση στα νεοαστικά στρώµατα που εµφανίστηκαν µε τη πλατφόρµα  
του χρουστσοφικού ρεβιζιονισµού άργησε να εκδηλωθεί και, ανοικτά, δηλώθηκε αργά - αφού οι  
ρεβιζιονιστές είχαν καλύψει ένα έδαφος και αποµονώσει πολλές δυνάµεις που δεν συµφωνούσαν µε  
την ουσία της πολιτικής τους. Σήµερα επιχειρείται µια αναθεώρηση της σηµασίας του αγώνα που,  
έστω και καθυστερηµένα, προώθησε το κοµµουνιστικό κίνηµα ενάντια στο ρεβιζιονισµό. Η άποψη  
που εκφράζουµε, ότι έγινε καθυστερηµένα, δεν αναιρεί την αναγκαιότητά της  ίσα-ίσα, της δίνει  
µεγαλύτερη έµφαση. Ο πραγµατισµός που εµφανίζεται στην υποβάθµιση της σηµασίας του αγώνα  
ενάντια στο ρεβιζιονισµό στις αρχές της δεκαετίας του �60, γρήγορα θα µπουρδουκλωθεί  στις  
αντιφάσεις που έτσι κι αλλιώς µαστίζουν τον ρεβιζιονιστικό χώρο. 
 
- Η Νέα Τάξη Πραγµάτων 
 
60. Η αναδιαρθρωτική πορεία προετοίµασε την υλική βάση και τους πολιτικούς όρους, η "νέα  
σκέψη" σε συνεργασία µε το διεθνή ιµπεριαλισµό οδήγησαν σε µια µεγάλη ενσωµάτωση, οπότε  
άνοιγαν διάπλατα οι δρόµοι για την εµφάνιση ενός αναγκαίου εποικοδοµήµατος που θα  
αποκρυστάλλωνε την νέα "κινούµενη ισορροπία" υπό την αιγίδα του νέου διευθυντηρίου που είχε  
αναδειχθεί. Εποικοδόµηµα που θα αντιστοιχούσε όλες τις σχέσεις, πολιτικές, κοινωνικές, διεθνείς,  
ανάµεσα σε χώρες και νέους συνασπισµούς µε τη νέα βάση που είχε δηµιουργηθεί. Ανέτειλε η  
περίοδος της Νέας Τάξης Πραγµάτων αριθ. 2. 
Η είσοδος στην περίοδο αυτή έγινε µε ένα "φαντασµαγορικό" αλλά και κλασικό τρόπο διευθέτησης  
κρίσεων και µοιρασµάτων: τον πόλεµο στον Περσικό, που αναµεταδόθηκε "live" για να  
τροµοκρατηθούν όλοι οι λαοί µε τη φοβερή δύναµη που έχουν οι κυρίαρχοι. Ο πόλεµος που µε  
εκκωφαντικό τρόπο µας έµπασε στον αστερισµό της Νέας Τάξης Πραγµάτων ήρθε µετά από δύο  
σηµαντικά γεγονότα, ένα πολιτικό και ένα οικονοµικό: το κραχ του 1987, που πιστοποιούσε την  
ένταση της κρίσης, και την περεστρόικα. Σε λίγους µήνες θα ακολουθούσε η τυπική διάλυση της  
ΕΣΣ∆ (Αύγουστος του 1991). 
Η Νέα Τάξη Πραγµάτων είναι το εποικοδόµηµα που ρυθµίζει ή θα ρυθµίσει τη νέα οργάνωση του  
µεταβιοµηχανικού και µετακοµµουνιστικού κόσµου. Φροντίζει στο να πάρουν σάρκα και οστά τα  
προοχτωβριανά τοπία. Η Νέα Τάξη Πραγµάτων πρέπει να εγγυηθεί και να υπερασπίσει την  
κυριαρχία της "οικονοµίας-κόσµος", πρέπει να επαναχαράξει σύνορα, πρέπει να περιστείλει  όλους  
τους αποκαλούµενους "αναχρονισµούς". Προωθεί παντού τη µεγάλη ιδέα της εποχής, την  
"οικονοµία της αγοράς", διευρύνει και βαθαίνει τη δυαδική κοινωνία σε µεγέθη και ένταση  
τεράστια, προωθεί την κοινοβουλευτική παρωδία (χωρίς να διστάζει για άλλες λύσεις όπου  
χρειάζεται), προωθεί όλα τα πολιτιστικά της προϊόντα/ σκουπίδια. Στην ουσία, οδηγεί σε ένα  
γενικευµένο ολοκληρωτισµό υπό την αιγίδα της "οικονοµίας-κόσµος" και των ιµπεριαλιστικών  
χωρών που µετρούνται στα δάχτυλα των χεριών. 
Με άλλα λόγια, η Νέα Τάξη Πραγµάτων είναι η φυσιολογική εξέλιξη της αναδιαρθρωτικής πορείας,  
ένα ανώτερο στάδιό της, το οποίο απαιτεί ένα στιβαρό εποικοδόµηµα που θα συµπυκνώνει, θα  
θεσµοθετεί και θα νοµιµοποιεί τυπικά και ουσιαστικά τις νέες σχέσεις κυριαρχίας και τις  
ανακατατάξεις που έχουν συντελεστεί. Κι αυτά σε ένα εύθραυστο και έντονα εκρηκτικό  
περιβάλλον, αφού οι αντιθέσεις έχουν οξυνθεί στο έπακρο και η δυσαρέσκεια των µαζών γίνεται  
αισθητή µε τις ολοένα και συχνότερες εξεγέρσεις. 
Η Νέα Τάξη Πραγµάτων είναι το πιο εξελιγµένο προϊόν της πολυπλόκαµης και πολυεπίπεδης  
αντεπανάστασης. Η Νέα Τάξη Πραγµάτων είναι το εποικοδόµηµα µιας ανώτερης, επιταχυνόµενης  
αντεπανάστασης σε πλανητική κλίµακα. 
 
61. Είναι λαθεµένη η αντίληψη που διαβλέπει στη Νέα Τάξη Πραγµάτων µονάχα τα κλασικά  
χαρακτηριστικά της επέµβασης των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων και µια πιο προωθηµένη πολιτική  
κανονιοφόρων. Η Νέα Τάξη Πραγµάτων πρέπει να αντιµετωπίζεται "σφαιρικά", να µην αποκόβεται  
από την υλική της βάση, να µην τεµαχίζεται κάθε τοµέας της κοινωνικής ζωής που αυτή ελέγχει ή  
τείνει να µοντελοποιήσει. Η Νέα Τάξη Πραγµάτων δεν είναι στρατεύµατα και επεµβάσεις στη  
Γιουγκοσλαβία  ή τα Βαλκάνια ή τον Περσικό Κόλπο. Είναι και αυτά, αλλά όχι µόνο αυτά. Μονάχα  
όταν νοηθεί σαν το εποικοδόµηµα όλης της αναδιαρθρωτικής κίνησης σε ένα ορισµένο στάδιο  
ανάπτυξής της, µόνο τότε θα έχουµε σαφή αντίληψη για τη Νέα Τάξη Πραγµάτων. Για παράδειγµα,  
η σχέση της Νέας Τάξης Πραγµάτων µε τη δυαδική κοινωνία είναι προφανής και οργανική.  
Μάλιστα είναι αυτή (η Νέα Τάξη Πραγµάτων) που εξασφαλίζει σήµερα την περιχαράκωση των δύο  



 

 

κόσµων, των δύο κοινωνιών, σε συνθήκες σφαιρικοποίησης της "οικονοµίας-κόσµος". Είναι αυτή  
που εγγυάται την πλανητική, οριζόντια και κάθετη, µόνιµη απόρριψη στο περιθώριο, το χειρισµό  
στο περιθώριο. Είναι αυτή που εγγυάται µια µετάβαση σε µια νέα πολιτική τάξη διεθνώς και σε µια  
"νέα δηµοκρατική τάξη". Eποµένως, σε αφαιρετικό επίπεδο: έχουµε τον ένα κόσµο, ή την "πάνω"  
κοινωνία, περιχαρακωµένη σε σχέση µε τους πραγµατικούς ή δυνάµει κινδύνους - και γι� αυτό  
περιχαρακώνει όλο και περισσότερο το "δεύτερο κόσµο" ή "κοινωνία", δηµιουργώντας ταυτόχρονα  
πολλά επίπεδα περιχαράκωσης-απόρριψης γι� αυτόν. Eποµένως κατατεµαχισµού. Tο "διαίρει και  
βασίλευε" παλιών καιρών τώρα έχει αναχθεί στην "πρώτη των επιστηµών". 
 
62. Η Νέα Τάξη Πραγµάτων έχει ένα ∆ιευθυντήριο που το αποτελούν οι βασικές ιµπεριαλιστικές  
δυνάµεις. Το ∆ιευθυντήριο οµιλεί εξ ονόµατος της "διεθνούς κοινότητας". Επιβάλλει τα  
τελεσίγραφά τους. Επικυρώνει αποφάσεις και ρυθµίσεις που η "οικονοµία-κόσµος" έχει  
δροµολογήσει. Χρησιµοποιεί όλα τα δίκτυα, στρατιωτικά, οικονοµικά και πληροφοριακά, που  
διαθέτει για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών.  
Από το διπολικό κόσµο, από τον κόσµο των δύο υπερδυνάµεων, δεν οδηγηθήκαµε σε έναν κόσµο  
που κυριαρχεί ένας κοσµοκράτορας, µια πλανηταρχική υπερδύναµη. Οδηγηθήκαµε σε µια  
αναδιάταξη των βασικών ιµπεριαλιστικών δυνάµεων και µια ανακατάταξη της δύναµής τους, µε  
κυρίαρχο στοιχείο την αποµάκρυνση από το διεθνή προσκήνιο της δύναµης που αντιπροσώπευε η  
ΕΣΣ∆. Το κενό καλύφθηκε ή προσπαθιέται να καλυφθεί από τις υπόλοιπες ιµπεριαλιστικές  
δυνάµεις. 
Η λειτουργία του νόµου της ανισόµετρης ανάπτυξης σε όλα τα χρόνια που διαρκεί η κρίση και η  
αναδιάρθρωση οδήγησε στην εξής κατάσταση: να ανέβει σηµαντικά η δύναµη δύο κέντρων, της  
Ευρώπης, και ειδικά της Γερµανίας, και της Ιαπωνίας - και να χάσουν, ιδιαίτερα σε οικονοµικό  
επίπεδο, σηµαντικό έδαφος οι ΗΠΑ. Αυτή η εξέλιξη δεν µπορούσε παρά να καταγραφεί στο νέο  
∆ιευθυντήριο της Νέας Τάξης Πραγµάτων. Όµως και αυτό έγινε µε έναν ιδιόµορφο τρόπο. 
Η αναντιστοιχία οικονοµικής-στρατιωτικής ισχύος (άρα και πολιτικής) δεν είναι ένα παράδοξο  
µέσα στην ιστορία του ιµπεριαλισµού. Η Γερµανία και η Ιαπωνία αναπτύχθηκαν και κάλυψαν ένα  
µεγάλο κενό που τους χώριζε µε τις ΗΠΑ µετά το τέλος του Β' παγκόσµιου πολέµου σχετικά  
γρήγορα. Όσον αφορά τη στρατιωτική τους δύναµη ή την επεµβατική πολιτική τους, αυτή έλειπε,  
και κυρίως ήταν ο οικονοµικός τοµέας στον οποίο έκαναν άλµατα. Αντίθετα, οι ΗΠΑ είδαν να  
καταγράφεται µια σηµαντική υποχώρησή τους από το �70 και ύστερα (και εξαιτίας της ανόδου  
Ευρώπης και Ιαπωνίας). Φυσικά οι ΗΠΑ ακόµα σαν οικονοµία και σαν ισχύς είναι πρώτη δύναµη,  
παρά τη σχετική τους υποχώρηση. Όµως η τάση ήταν η σχετική της πτώση, και ο κίνδυνος να  
χάσουν τα πρωτεία δεν ήταν ένα σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Με την έλλειψη του βασικού  
αντίπαλου, της ΕΣΣ∆, οι ΗΠΑ µπορούσαν να χρησιµοποιούν το µονοπώλιο που είχαν όσον αφορά  
την τεράστια διαφορά µε τα δύο άλλα κέντρα στο στρατιωτικό επίπεδο. Η φυγή προς τα µπρος των  
ΗΠΑ µέσα στη Νέα Τάξη Πραγµάτων συνίσταται στο να προσπαθούν, µε τις πολεµικές και άλλες  
σταυροφορίες επεµβάσεων, να διατηρούν τα προνόµια και τον ηγετικό τους, ηγεµονικό ρόλο στα  
πλαίσια του ∆ιευθυντηρίου. 
Όµως, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο του λυσσαλέου ανταγωνισµού που αντιπαραθέτει τα  
τρία αυτά κέντρα, στη διαπάλη τους ο καθένας πρέπει να στηρίζεται σε κάτι που διαθέτει ο άλλος,  
και βρίσκεται σε στενή εξάρτηση από αυτόν. Οι ΗΠΑ είναι χρεωµένες π.χ. στην Ιαπωνία και τη  
Γερµανία. Η Ιαπωνία έχει ακόµα ανάγκη τη στρατιωτική συµµαχία µε τις ΗΠΑ για την προώθηση  
της διείσδυσής της στη νοτιοανατολική Ασία. Η Γερµανία δεν µπορεί ακόµα να ανεξαρτητοποιηθεί  
από τους µηχανισµούς του ΝΑΤΟ. Η αλληλεξάρτησή τους σε επίπεδο της "οικονοµίας-κόσµος"  
είναι αρκετά ισχυρή. Ετσι, ενώ υπάρχει η τάση της "ανεξαρτητοποίησης" κάθε πόλου της Αγίας  
Τριάδας (άλλωστε οι υπερεθνικές ολοκληρώσεις τις οποίες δηµιουργούν αποτελούν µια έκφραση  
αυτής της τάσης), εµφανίζεται µια διστακτικότητα, κυρίως από τα δύο νέα µέλη του ∆ιευθυντηρίου,  
για πιο αποφασιστικά προχωρήµατα. Γι� αυτό εµφανίζονται να αφήνουν τις ΗΠΑ να γαβγίζουν και  
να εκβιάζουν, περιοριζόµενες για τη φάση αυτή στο γενικευµένο οικονοµικό πόλεµο και  
ανταγωνισµό, µε αρκετές όµως µικρές δοκιµασίες για το ξεπέρασµα της αναντιστοιχίας  
οικονοµικής και στρατιωτικής δύναµης και δράσης. Ένας λόγος που η διστακτικότητα αυτή το  
διάστηµα των 2-3 τελευταίων ετών εµφανίζεται πιο έντονη, σχετίζεται µε το γεγονός πως η κρίση  
κτύπησε για τα γερά το σκληρό πυρήνα των οικονοµιών της Γερµανίας (που έχει να σηκώσει το  
βάρος της προσάρτησης της Ανατολικής Γερµανίας και να καλύψει την πορεία προς ανατολάς) και  
της Ιαπωνίας. 
Είναι φυσικό οι ΗΠΑ να προσπαθούν να εκµεταλλευτούν αυτήν τη διστακτικότητα και να  
διαφηµίζουν τον πλανηταρχισµό τους. 
Όµως σε όλο και µεγαλύτερη κλίµακα, και ιδιαίτερα στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης που ανοίχθηκε  
µε την "κατάρρευση" για το ποιος θα επωφεληθεί και θα καλύψει το "κενό", καταγράφηκε µια  
εντεινόµενη σύγκρουση ανάµεσα στα αµερικανικά και στα γερµανικά συµφέροντα. Ο διαµελισµός  
της Γιουγκοσλαβίας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα. 
Χαρακτηρίσαµε τον πόλεµο στην Γιουγκοσλαβία σαν έναν τοπικό διεθνοποιηµένο πόλεµο που  
αντανακλούσε την αντιπαράθεση ανάµεσα σε ΗΠΑ και Γερµανία και διεξαγόταν δι� αντιπροσώπων. 
Σχετικά µε τις υπόλοιπες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, πρέπει να λεχθεί ότι η Αγγλία συνεχίζει να  
υποχωρεί και αναγκάζεται να δένεται όλο και πιο πολύ στη στρατηγική του αµερικάνικου  
ιµπεριαλισµού. Η Γαλλία είναι και αυτή ένας από τους µεγάλους χαµένους, που βλέπει να  



 

 

συρρικνώνεται η δύναµή της. Στο χώρο της Ευρώπης πρέπει να παίζει το ρόλο του κοµπάρσου πλάι  
στο νέο ηγεµόνα, τη Γερµανία, και στην Αφρική και Μέση Ανατολή βλέπει να γκρεµίζονται µία-µία  
οι κτήσεις της, κυρίως προς όφελος των ΗΠΑ. Η Ιταλία, ο κουρελής ιµπεριαλισµός κατά Λένιν,  
αφού αναγκάστηκε να κάνει µια µεγάλη αναδίπλωση και προώθησε µια σηµαντική αναδιάρθρωση,  
κατορθώντας αρκετά αποτελέσµατα, είδε να διαπερνιέται από το γερµανοαµερικάνικο ανταγωνισµό  
και να απειλείται από µια γερή αποσχιστική τάση του πλούσιου Βορρά, που είναι πιο συνδεδεµένος  
µε το µάρκο. 
 
63. Όµως, πέρα από το ∆ιευθυντήριο σαν έννοια, υπάρχουν και οι βασικοί κρίκοι του διεθνούς  
συστήµατος. Αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Στους βασικούς κρίκους πρέπει να συγκαταλέγονται  
µεγάλες χώρες µε οικονοµική ή στρατιωτική οντότητα. Τέτοια βασικοί κρίκοι είναι επίσης η Ρωσία  
και η Κίνα. Οι εξελίξεις στις χώρες αυτές και ο ρόλος που θα παίξουν στο νεοταξικό κόσµο είναι  
σηµαντικός. Γι� αυτές πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα: 
Η Ρωσία προς το παρόν δεν µπορεί παρά να αποβλέπει, σε στενή συµµαχία µε τη ∆ύση, να γίνει το  
όγδοο µέλος του G7. Χωρίς φυσικά να µπορεί να το επιβάλλει. Η εσωτερική της αναδιοργάνωση  
δεν µπορεί να γίνει σύντοµα και χωρίς πολλούς κλυδωνισµούς. Αναµφίβολα διαθέτει εν δυνάµει τις  
προϋποθέσεις να παίξει ένα ρόλο, αλλά η κρίση και η οικονοµική οπισθοχώρηση των τελευταίων  
χρόνων δεν µπορούν να υπερκαλυφθούν εύκολα. Η ίδια η Ρωσία (και η ΚΑΚ) αποτελεί ακόµα πεδίο  
ανταγωνισµού των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, που προσπαθούν να της αποκόψουν όλα τα  
πλεονεκτήµατα που έχει από τις γειτονικές πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Στην ουσία έχει ήδη  
συντελεστεί µια µεγάλη σαλαµοποίηση, αλλά ακόµα υπάρχουν και άλλα περιθώρια για τους  
ιµπεριαλιστές. Όλη η ιστορία για την προς ανατολάς διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αλλά και οι προσπάθειες  
να τεθούν υπό δυτικό έλεγχο τα πετρέλαια του Καυκάσου και της Κασπίας, τι άλλο µπορεί να  
σηµαίνουν; Στρατηγικά, ο ρόλος της Ρωσίας µπορεί να είναι αυτός µιας περιορισµένης  
ιµπεριαλιστικής δύναµης. 
Η Κίνα, που αποτελεί µια µεγάλη χώρα, προβάλλεται σαν µια εν δυνάµει απειλή για το δυτικό  
κόσµο. "Σε λίγα χρόνια", "µέχρι το 2050", "θα είναι µια τεράστια υπερδύναµη" κλπ Θα αφεθεί η Κίνα  
να προχωρήσει έτσι; Έχοντας υπόψη την καπιταλιστικοποίηση της οικονοµίας της, το άνοιγµά της  
στην "οικονοµία-κόσµος" και τα τεράστια προβλήµατα που δηµιουργούνται στις µάζες της Κίνας,  
είναι ρεαλιστική η σκέψη πως θα προχωρήσει χωρίς κλυδωνισµούς, πως θα ακολουθήσει µια  
διαφορετική πορεία από ό,τι οι άλλες πρώην σοσιαλιστικές χώρες; Μήπως είναι αφελές να  
νοµίζεται ότι ο διεθνής ιµπεριαλισµός δεν θα προσπαθήσει να υποσκάψει µια τέτοια πορεία; Προς  
το παρόν η Κίνα διεκδικεί έναν αυξηµένο ρόλο στην νοτιοανατολική Ασία, αλλά αυτό θα τη φέρει  
αντιµέτωπη και µε τις ΗΠΑ, αλλά και µε τον παλιό εχθρό, την Ιαπωνία. Πάντως σε καµία περίπτωση  
η Κίνα δεν επιδιώκει να γίνει κέντρο ενός διεθνούς πόλου του παγκόσµιου σοσιαλισµού ή, έστω,  
του αγώνα ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. Όπως ο Γκορµπατσόφ αναφώνησε πως "είµαστε πια  
σύµµαχοι", έτσι και ο Ζιγιάνγκ πανηγύριζε κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, µέσα στο  
χρηµατιστήριο της Γουόλ Στριτ, την ανάκαµψη µετά το κραχ του Χονγκ Κονγκ, δείχνοντας πολλά  
πράγµατα... 
 
64. Στις αναστατώσεις που έφερε η Νέα Τάξη Πραγµάτων µεγάλο ρόλο έπαιξε και ο  
κατατεµαχισµός χωρών, οι εθνικιστικές εξάρσεις, η δηµιουργία νέων χωρών, οι προσαρτήσεις  
άλλων κλπ Ξανά, από άλλη πλευρά, τίθεται το πρόβληµα της διεθνοποίησης και σφαιρικοποίησης  
µε το ρόλο των κρατών και των εθνών στη φάση αυτή. 
Η διεθνοποίηση δεν σηµαίνει διάλυση των "κυρίαρχων εθνικισµών", δηλαδή των ιµπεριαλισµών, στο  
διεθνικό. O πολιτιστικός ιµπεριαλισµός, που αποτελεί τη δύναµη προετοιµασίας ή εµπέδωσης του  
εδάφους, είναι "διεθνικός"; Η µέσω του πολιτικού και πολιτιστικού ιµπεριαλισµού επιδιωκόµενη  
διάλυση ή διαστροφή της εθνικής συνείδησης, της πολιτιστικής ιστορίας και ιδιαιτερότητας, είναι  
"διεθνική", δίχως "εθνική µάρκα"; 
Aφού οι σύγχρονοι ιµπεριαλισµοί εκφράζουν (έστω κι αν φαίνεται πολύ "ρετρό" η επίκληση) αυτό  
που επεδίωκαν οι νεοταξικοί "οραµατισµοί" των ναζί, δηλαδή εξόντωση καθαρή και απλή των  
βρώµικων φυλών-εθνών για να χρησιµεύσουν σαν πρώτη ύλη στους επιστηµονικότατους  
πειραµατισµούς τους, και τη µετατροπή άλλων σε υποζύγια για τη χιλιόχρονη διαιώνιση της  
καθαρής φυλής-έθνους των σούπερµαν (µε ανάλογες προσαρµογές - σε 100 χρόνια είχε ορίσει την  
ηλικία, ο Mπους, της "νέας τάξης" του 2000), τότε: το εθνικό γεγονός πρέπει να αντιπαραταχθεί στο  
εθνικιστικό και ρατσιστικό  η πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία στον πλανηταρχισµό-εθνικό  
κατατεµαχισµό  η εθνικά ή πολυεθνικά αντι-συγκεντροποιητική οικονοµική ανάπτυξη στη  
διεθνικοποιηµένη κατάπνιξη και αποστράγγιση, αλλά και ερήµωση του πλούτου της γης και των  
πόρων που δηµιούργησε και δηµιουργεί η, ξεγραµµένη κι αυτή, τάξη των εργατών και εργαζοµένων  
του χεριού και του µυαλού. 
- H θεωρία και η πείρα διδάσκουν πως η υπέρβαση του εθνικού στο παγκόσµιο και καθολικό  
σηµαίνει την υποδούλωση των εθνών και κρατών σε µεγαλοεθνικούς ιµπεριαλισµούς. Kι αν αυτό  
διακηρύχνονταν, θα σήµαινε πραγµάτωση αποτυχηµένων ή συντριµµένων από τη λαϊκή πάλη  
υπερφίαλων αξιώσεων απόλυτης κοσµοκρατορίας. 
- Στην ιστορική περίοδο που ζούµε, το όπλο του µικρο-εθνικισµού χρησιµοποιήθηκε και  
χρησιµοποιείται από τον ιµπεριαλισµό και για τους άµεσους πραχτικούς του σκοπούς  
(χειραγώγησης και υποταγής), αλλά και για τη συντριβή, την εξάλειψη του εθνικού γεγονότος, των  



 

 

εθνικών ιδιαιτεροτήτων, µε την προβολή µιας πραγµατικότητας παραστάσεων γύρω από το έθνος,  
εθνισµό, εθνικισµό - που πρόθυµα έχει επεξεργαστεί και υποβαστάζει η στρατιά των ιεροφαντών,  
παλιών και νέων, του νεοταξικού ιµπεριαλισµού. 
- Oι ενώσεις εθνών και εθνοτήτων σε κράτη που συνδέθηκαν µε το σοσιαλισµό και τον  
κοµµουνισµό σαν κίνηµα, όπως και τα κινήµατα εθνικής και πολιτικής απελευθέρωσης που  
αναπτύχθηκαν και πήραν την εξουσία, αποτέλεσαν ιστορική πρόοδο δίχως προηγούµενο. H  
αντιθετική πορεία που ιστορικά είναι καθορισµένη προς την ενσωµάτωση µε τον καπιταλισµό στο  
όνοµα της "ειρηνικής συνύπαρξης", της "µη καπιταλιστικής ανάπτυξης" κλπ (ακριβώς γιατί ήταν  
πορεία ενσωµάτωσης, παρά τα προσωπεία και τις αναγκαστικές "στασιµότητες"), διέσυραν τις ιδέες  
και τους στόχους της πολιτικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας, αλλά και της δυνατότητας  
αντιπαράθεσης στον καπιταλισµό και στον οικονοµικό τοµέα. H πρωταρχική σηµασία στην  
τελευταία κι όχι η υπαγωγή της στο γενικό στόχο της ταξικής πάλης, εκφράζει µε άλλα λόγια το  
παραπάνω συµπέρασµα. 
Aυτές οι γενικές αρχές απαιτούν µια πιο συγκεκριµένη ανάλυση και εφαρµογή. Aυτό δεν µπορεί να  
γίνει παρά µονάχα στη βάση αυτού που αποτελεί το σηµερινό και θα αποτελεί το "αυριανό  
δεδοµένο". 
 
65. Είναι φανερό πως η Νέα Τάξη Πραγµάτων και ο παγκοσµιοποιηµένος καπιταλισµός που  
βρίσκεται στη βάση της, συσσωρεύουν τεράστιες εκρηκτικές ύλες. Ενώ δουλεύουν αγωνιώδικα και  
ακούραστα για τη διαιώνιση ενός ιστορικά ξεπερασµένου κοινωνικού συστήµατος, δηµιουργούν  
διαρκώς τους αντικειµενικούς όρους υπονόµευσης και ανατίναξης όλου του εγχειρήµατος της Νέας  
Τάξης Πραγµάτων. Ποιοι είναι οι βασικοί αντικειµενικοί όροι; 
- Οι διαφορετικές βλέψεις, δηλαδή στόχοι, στρατηγικές των βασικών δυνάµεων, πράγµα που  
σηµαίνει πάλη για την ηγεµονία. 
- Η ίδια η παγκοσµιοποίηση διαµορφώνει αναγκαστικά περιφερειακούς πόλους στήριξης για τους  
διαφορετικούς στόχους ή στρατηγικές. Οι τέτοιοι πόλοι περικλείνουν τη δυναµική µετατροπής τους  
σε πόλους εναντίωσης στην ίδια την απόπειρα ηγεµονίας, είτε γιατί  µπορούν να διεκδικήσουν  
δικούς τους αυτόνοµους ρόλους είτε γιατί θα µετατραπούν σε πόλους στήριξης άλλων δυνάµεων. 
- Η απαξίωση εκτεταµένων περιοχών του κόσµου, η ανατίναξή τους δηλαδή οικονοµικά, εποµένως  
και κοινωνικά, ενώ λειτουργεί σαν προωθητικός κινητήρας της παγκοσµιοποίησης, από τα ίδια τα  
πράγµατα µεταφέρει-µετατοπίζει τις αντιθέσεις της "οικονοµίας-κόσµος", που για την ώρα  
εκφράζονται κύρια σε βάρος των πληθυσµών αυτών των περιοχών, άρα οξύνει την πάλη για την  
ηγεµονία ή για τη διατήρηση θέσεων ανάµεσα στα συστατικά της "οικονοµίας-κόσµος", και  
εποµένως δηµιουργεί όρους υπονόµευσης της επιτάχυνσης και φέρνει νέες περιπλοκές. 
- Η συντελούµενη παγκοσµιοποίηση δεν σηµαίνει σύµµετρη κατανοµή των πλεονεκτηµάτων που  
αυτή φέρνει για τους δυναµικούς οικονοµικούς και πολιτικούς κύκλους, αλλά νέες και σοβαρότερες  
εµπλοκές, που κάτω από ορισµένους όρους µπορεί να µετατραπούν σε ρήξεις. 
- Η ίδια η προώθηση του κατατεµαχισµού -κοινωνικού (δυαδικοποίηση), εθνικού, κρατικού-, παρά  
τις διαφορές στους τρόπους προώθησης και στους χρόνους, εγκυµονεί τεράστιους κινδύνους, αφού  
εξαπολύει και ενεργοποιεί δυνάµεις (τις µάζες) που πρέπει να είναι διαρκώς υπό έλεγχο. Η διαρκής  
και συνεχιζόµενη καταγραφή της λαϊκής δυσαρέσκειας, και µάλιστα µε τη µορφή της λαϊκής  
έκρηξης και εξεγέρσεων σε όλες ανεξαίρετα τις γωνιές του πλανήτη, αποτελεί ένα δείκτη για το τι  
αποτελέσµατα έχει όλος αυτός ο κατατεµαχισµός.  
O κατατεµαχισµός σαν µια ενιαία πορεία στις λογικές του συνέπειες σηµαίνει ανατίναξη της ίδιας  
της επιδίωξης-στρατηγικής. Γι� αυτό και είναι µια αδιέξοδη πορεία. Όµως η προώθηση και η  
εξέλιξή της προκαλεί ζηµιές και καταστροφές σε µια πλανητική κλίµακα, όσο σε µικρο-κλίµακα  
ένας οδοστρωτήρας σε τυφλή πορεία. 
 
66.  H Νέα Τάξη Πραγµάτων σαν στόχος αλλά και σαν άµεσα υλοποιήσιµη κατάσταση, τόσο στο  
εσωτερικό των ιµπεριαλιστικών µητροπόλεων όσο στην περιφέρεια και στην "ύπαιθρο του  
κόσµου", αποτελεί το µεγαλύτερο εχθρό της εργατικής τάξης, των λαών και των εθνών. Όσο  
σαπίζει το καπιταλιστικό-ιµπεριαλιστικό σύστηµα, όσο βουλιάζει στον παρασιτισµό, όσο  
εµποδίζει την κοινωνική πρόοδο καταστρέφοντας τεράστιες παραγωγικές δυνάµεις και  
δυναµιτίζοντας τη σχέση άνθρωπος-φύση, θα µετατρέπεται στο µεγαλύτερο παγκόσµιο  
στρατόπεδο συγκέντρωσης δισεκατοµµυρίων µαζών, που υπόκεινται όλες τις "επιστηµονικές"  
κατεργασίες και διεργασίες, ώστε πειθήνια να αποδέχονται την οικονοµική, πολιτική και  
κοινωνική µοντελοποίηση που θέλουν 200 πάνω-κάτω πολυεθνικές. Λαοί και έθνη ολόκληρα  
οδηγούνται στα σύγχρονα κρεµατόρια, που παίρνουν την µορφή των µαζικών βοµβαρδισµών,  
των εµπάργκο ενάντια σε λαούς, της καταστροφής ολόκληρων οικονοµιών, της ανατίναξης του  
εκπαιδευτικού συστήµατος, του στοιβάγµατος τεράστιων πληθυσµών σε άθλιες παραγκουπόλεις  
στην περιφέρεια των πόλεων, των µεταναστευτικών ρευµάτων κλπ Mια τεράστια δεξαµενή  
αχρησιµοποίητης ή ελάχιστα αµειβόµενης εργατικής δύναµης είναι απαραίτητος όρος για τη  
δηµιουργία κερδοφόρων συνθηκών για το κεφάλαιο. Pυθµιστικό ρόλο σε όλα, ή και άµεσα  
επιχειρηµατική ενασχόληση, παίζουν και οι κρατικοί διαµελισµοί, οι εθνικές καθάρσεις, οι  
πόλεµοι και η εξαγωγή πολέµων. Η αντιµετώπιση αυτού του µεγαλύτερου εχθρού είναι το υπ�  
αριθµόν 1 καθήκον για όλους τους προοδευτικούς και επαναστατικούς φορείς. 
 



 

 

- Από την παθητική άµυνα στην ενεργητική αντίσταση 
 
67. Oι δυνάµεις που προωθούν την αναδιάρθρωση και τη Νέα Τάξη Πραγµάτων αισθάνονται πιο  
"γυµνές", δεν έχουν πλέον καθόλου µαζική υποστήριξη. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην ενεργοποίηση  
εκ µέρους τους ολόκληρου του εθνικιστικού και ρατσιστικού-ναζιστικού χειριστικού µηχανισµού  
και στη µεγαλύτερη χρησιµοποίηση του αστυνοµικο-στρατιωτικού µηχανισµού για την επιβολή της  
διεθνούς και εσωτερικής τάξης. Ταυτόχρονα, οι δυνάµεις που αντιστέκονται στην αναδιάρθρωση  
κάνουν εντονότερη την παρουσία τους σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης. H εργατική τάξη, η  
νεολαία και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα αποτελούν τις κινητήριες δυνάµεις αυτής της  
αντίστασης. 
∆εν υφίσταται καµιά γωνιά του πλανήτη, σε Bορρά και Nότο, ∆ύση και Aνατολή, που να µην  
υπάρχουν εκδηλώσεις της γενικευµένης δυσαρέσκειας και αντίστασης στην αναδιάρθρωση. 
Στο δυτικό κόσµο, οι αγώνες των εργαζοµένων, της νεολαίας και των αποκλεισµένων κάνουν  
αισθητή την παρουσία τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο των αγώνων είναι η  
δυαδικοποίηση της κοινωνίας και οι συνέπειές της. Oι εργατικές αναταραχές σε µια σειρά  
ευρωπαϊκές χώρες το τελευταίο διάστηµα, οι εργατικές κινητοποιήσεις στην Iαπωνία (που αρχίζει  
να νιώθει έντονα τις συνέπειες της κρίσης), η εξέγερση του Λος Άντζελες (που αφορά πολλές  
αµερικανικές πόλεις), η έντονη λαϊκή αµφισβήτηση του Mάαστριχτ, οι αγώνες των αγροτών  
ενάντια στις συµφωνίες της GATT, το κύµα αντίδρασης στη νεοφασιστική εξόρµηση, οι αγώνες των  
σπουδαστών, συνθέτουν µια ορισµένη εικόνα των χρόνων 1991-97, εντελώς διαφορετική από αυτήν  
που περίµεναν οι ιθύνοντες µέσα στην αλαζονεία και τον κυνισµό του 1989. 
Στον ανατολικό κόσµο, έχουµε δύο σηµαντικά γεγονότα: πρώτα τη µεταστροφή σηµαντικών  
κοµµατιών του πληθυσµού, που εκφράστηκε και µε την υπερψήφιση σε εκλογικές αναµετρήσεις των  
εκπροσώπων της σηµερινής αντιπολίτευσης-χτεσινών ιθυνόντων, και δεύτερο την ανάπτυξη  
αγώνων ενάντια στα µέτρα ξεπουλήµατος, τριτοκοσµοποίησης και εξαθλίωσης που παίρνουν οι  
κυβερνήσεις, µε πιο σηµαντικό παράδειγµα τους αγώνες στη Pωσία. Το λουτρό αίµατος στη Μόσχα  
το 1993, µε πάνω από 1.000 νεκρούς, σηµαδεύει µια νέα φάση της γελτσινικής νέας τάξης. Aυτό  
που οµολογείται πλέον από διάφορους κύκλους είναι πως «η "δηµοκρατία" φθάρηκε πιο γρήγορα  
από την περεστρόικα». 
Στον αραβικό κόσµο, µια εντεινόµενη υπόκωφη δυσαρέσκεια διαπερνά σχεδόν όλες τις αραβικές  
χώρες και βρίσκει διέξοδο προς τον ισλαµικό φονταµενταλισµό και τον αραβικό εθνικισµό. Στα  
Κατεχόµενα Εδάφη, η αντίσταση των Παλαιστινίων αρχίζει να παίρνει άλλες διαστάσεις, µη  
ελεγχόµενες ακόµα και από την OAΠ, την ίδια στιγµή που το κουρδικό πρόβληµα παίρνει εξίσου  
µεγάλες διαστάσεις και βρίσκει µπλεγµένες βασικές χώρες της περιοχής: Tουρκία, Iράκ, Συρία, Iράν. 
Στην υπόλοιπη Aφρική, το λαϊκό στοιχείο σε περιπτώσεις όπως η Nότια Aφρική και η Aγκόλα, και  
πρόσφατα στο Κονγκό, είναι ο καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων, µε την εξής έννοια:  
∆ηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στα ανοίγµατα και στις µανούβρες φιλελευθεροποίησης του  
καθεστώτος (N. Aφρική) - τινάζει στον αέρα τις αποφάσεις-διευθετήσεις του διευθυντήριου  
(Aγκόλα) - δηµιουργεί νέα δεδοµένα στον αµερικανο-ευρωπαϊκό ανταγωνισµό. 
Στην υπόλοιπη περιοχή της Aσίας, γνωστότερες καταστάσεις είναι αυτές της Nότιας Kορέας, των  
Φιλιππίνων, της Ινδίας, της Τουρκίας, του Νεπάλ, χώρες στις οποίες δρουν σηµαντικά λαϊκά  
κινήµατα.  
Στην Λατινική Aµερική, δεν είναι µόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα (Φωτεινό Mονοπάτι) στο Περού  
και ο επαναστατικός αγώνας στο Μεξικό. Σε όλες σχεδόν τις λατινοαµερικάνικες χώρες (π.χ.  
Αργεντινή, Ισηµερινός, Βραζιλία, Κολοµβία κλπ) υπάρχουν λαϊκές κινητοποιήσεις που αναγκάζουν  
στην προσφυγή στη στυγνή βία για την αντιµετώπισή τους. Συχνές οι εξεγέρσεις των πεινασµένων,  
συχνές οι µαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στις µεθοδεύσεις των τοπικών αστικών τάξεων και του  
ιµπεριαλισµού. 
 
68. H σηµασία αυτής της αντίστασης είναι µεγάλη για τρεις λόγους:  
α) Yποχρεώνει την αναδιαρθρωτική κίνηση σε αναδιπλώσεις και καθυστερήσεις. H πιεστική ανάγκη  
για "αλλαγή στην ίδια κατεύθυνση", που σηµατοδοτήθηκε από την εκλογή Kλίντον, δείχνει και το  
µέγεθος των δυσκολιών που συναντά η σύγχρονη διαχείριση της κρίσης. O τόνος των εξελίξεων σε  
παγκόσµια κλίµακα, δίνεται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη αυτής της αντίστασης, και καθιστά  
πρωταρχικό πρόβληµα για τις ιθύνουσες τάξεις και το ∆ιευθυντήριο το χειρισµό αυτής της  
ορισµένης κατάστασης. Tο µήνυµα της γρήγορης φθοράς του ιδεολογικού οπλοστασίου των χρόνων  
του Ά89 το έχουν λάβει όλοι, και προετοιµάζουν νέα χειριστικά εργαλεία. H µεταστροφή των  
λαϊκών µαζών είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στις περιοχές που "πλήγηκαν" περισσότερο από τις  
συµφωνίες των δύο τότε µεγάλων (π.χ. Aνατολική Γερµανία, Λιθουανία, Pωσία, Aγκόλα), και αυτό  
είναι ένα σηµαντικό δεδοµένο. 
β) Εξαναγκάζει τους ιθύνοντες σε υποχωρήσεις από τους αρχικούς τους σχεδιασµούς. Για  
παράδειγµα στη Γερµανία η κεντρική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να υποχωρήσει από το χαράτσι που  
είχε σχεδιάσει για να πληρώσουν οι εργαζόµενοι τα κόστα της επανενοποίησης. Στη Pωσία είναι οι  
εργατικές κινητοποιήσεις και η αγανάκτηση που βάζουν κάποιο φρένο στην ολοµέτωπη επίθεση  
που δέχονται οι λαϊκές µάζες. Eίναι η αµφισβήτηση των λεωφόρων του Mάαστριχτ µέσα από τα  
δηµοψηφίσµατα που περιέπλεξε τους ενδοκοινοτικούς πονοκεφάλους. ∆εν χωρά καµιά αµφιβολία  
πως η ύπαρξη αυτής της αντίστασης είναι ένας σοβαρός όρος βαθέµατος της καπιταλιστικής κρίσης  



 

 

και όξυνσης των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων. 
γ) Tρίτος λόγος είναι ότι αυτή η αντίσταση είναι το πιο κατάλληλο υπόστρωµα για την  
τροποποίηση του συσχετισµού υπέρ των δυνάµεων που αντιστρατεύονται την αναδιάρθρωση και για  
την ανάπτυξη του υποκειµενικού παράγοντα, την εµφάνιση δηλαδή πρωτοποριών που θα  
τολµήσουν να διαδραµατίσουν ένα σοβαρό ρόλο στις επερχόµενες εξελίξεις. Aυτή την αλήθεια  
φαίνεται να την έχουν συνειδητοποιήσει αρκετά καλά οι ιθύνοντες, και γι� αυτό ξαναλανσάρονται- 
ξαναπροβάλλονται διάφοροι ενδιάµεσοι σχηµατισµοί και θεωρίες, που αποσκοπούν  να παίξουν  
κάποιο ρόλο στο καναλιζάρισµα της αντίστασης σε ανώδυνα πλαίσια. ∆εν είναι τυχαία γεγονότα,  
για παράδειγµα, η πριµοδότηση µιας ευρωπαϊκού στιλ αριστεράς στη Pωσία, αλλά και η στροφή που  
σηµειώνεται το τελευταίο διάστηµα στον αµερικάνικο κινηµατογράφο µε τις ταινίες πολιτικού  
περιεχοµένου (Mάλκοµ X, Xόφφα κλπ). 
 
69. Σε γενικές γραµµές, η αντίσταση για την οποία µιλάµε αποτελείται από µαζικά αυθόρµητα  
αµυντικά κινήµατα ενάντια στις συνέπειες της αναδιάρθρωσης. Oχι πως πρόκειται για τη µόνη  
µορφή εκδήλωσης της αντίστασης, αλλά σίγουρα είναι η κύρια. (Άλλες µορφές της αντίστασης είναι  
τα οργανωµένα λαϊκά κινήµατα σε διάφορες χώρες του πλανήτη). Tο γεγονός αυτό καθορίζει και  
ορισµένους άλλους περιορισµούς: δυνατότητα απορρόφησης των εκρήξεων (µε ολοένα µε  
µεγαλύτερη δυσκολία), χώσιµο ενδιάµεσων δυνάµεων που αποσκοπούν στον έλεγχό της. Όµως και  
σ� αυτό το επίπεδο είναι ορατές κάποιες διαφορές µε τα έτη του 1989-90: 
Έχει πάρει πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις η επιφυλακτικότητα και η ανοιχτή ρήξη µε τους επίσηµους  
φορείς του συνδικαλιστικού κινήµατος. Για παράδειγµα στην Aγγλία, χώρα που δεν φηµίζονταν για  
το εργατικό της κίνηµα (τρεϊντγιουνιονισµός), εκδηλώνεται µια σηµαντικότατη αναστάτωση της  
εργατικής βάσης, που αµφισβητεί ανοιχτά τους καθιερωµένους τρόπους άσκησης της  
συνδικαλιστικής αντιπολίτευσης. Παρόµοια προβλήµατα και δυσκολίες παρατηρούνται στο  
συνδικαλιστικό κίνηµα της Γερµανίας. 
Oρισµένες κινήσεις παίρνουν το χαρακτήρα του λαϊκού ρεύµατος, όπως έγινε στη ∆ανία µε αφορµή  
το δηµοψήφισµα για το Mάαστριχτ, όπου µόνο η άγνοια µπορεί να χαρίζει αυτήν την κίνηση είτε  
στην "καλοπέραση" των ∆ανών είτε στον εθνικισµό τους. 
Έχουν αρχίσει να γίνονται συνείδηση σε πολύ κόσµο ορισµένα ζητήµατα που περιθωριακά τίθονταν  
σε προηγούµενες περιόδους. Aν αυτό µπορεί να το δει κανείς καθαρά στα θέµατα των µορφών  
πάλης, της αποφασιστικότητας κλπ, δεν σηµαίνει πως δεν αφορά και άλλους τοµείς. 
Όµως σε επίπεδο συνείδησης δεν υπάρχει µια επίγνωση της σηµασίας που έχει ο αγώνας σε σχέση  
συνολικά µε την αναδιαρθρωτική κίνηση. Aυτή είναι η κύρια έλλειψη, η αχίλλειος πτέρνα της  
αντίστασης. Eνώ δηλαδή γίνονται χιλιάδες µικροί ή µεγάλοι αγώνες, µικρές ή µεγάλες εξεγέρσεις  
ενάντια στις συνέπειες της βαρβαροποίησης, δεν έχει συνειδητοποιηθεί το κοινό νήµα, η κοινή  
αιτία που δηµιουργεί τη σύγχρονη δυστυχία και εξαθλίωση, δεν έχουµε το πέρασµα σε µια άλλη  
συνείδηση, ενοποιητική και κινητοποιητική. Aκόµα και εκδηλώσεις που ξεφεύγουν από το  
χαρακτηρισµό των αυθόρµητων ξεσπασµάτων αδυνατούν  προς το παρόν να δουν συνολικότερα το  
πρόβληµα. Mε άλλα λόγια, δεν έχει γίνει συνείδηση σε όσο κόσµο αγωνίζεται και χτυπιέται πως  
είναι αναγκαίο ένα κίνηµα, και διεθνές και εσωτερικό σε κάθε χώρα, ενάντια στη Νέα Τάξη  
Πραγµάτων και την αναδιάρθρωση.  
 
70. Από όλα όσα είπαµε, βγαίνουν δύο πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα: 
α) Το γενικό επίπεδο του αγώνα ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων δεν έχει ξεπεράσει ακόµα το  
στάδιο της παθητικής άµυνας, στο οποίο οι αυθόρµητες εξεγέρσεις και τα µαζικά ξεσπάσµατα  
δίνουν τον κύριο τόνο, και οι ιθύνουσες τάξεις αργά ή γρήγορα κατορθώνουν να τιθασεύουν και να  
απορροφούν την αντίδραση των µαζών, και 
β) Σε όλο τον κόσµο κάνουν ολοένα και πιο έντονη την παρουσία τους και τη δραστηριότητά τους  
οργανώσεις, κόµµατα και κινήµατα. 
Ο συνδυασµός αυτών των δύο δεδοµένων οδηγεί στην ανάγκη και στη διαπίστωση ότι πρέπει να  
συνδυαστεί ο στρατηγικός στόχος περάσµατος από την παθητική άµυνα στην ενεργητική  
αντίσταση, µε την ανάπτυξη και ενδυνάµωση σε εθνικό επίπεδο, και µε έντονο διεθνικό  
συντονισµό, του νέου κοµµουνιστικού κινήµατος. 
Σήµερα στην ηµερήσια διάταξη, µέσα από µια ιστορία που διαρκεί µερικές δεκαετίες, έχουµε βρεθεί  
µπροστά στο καθήκον όχι της εξαπόλυσης µιας επανάστασης ή ακόµα της υπεράσπισης µιας  
επανάστασης που κινδυνεύει, απειλείται κλπ, αλλά µπροστά σε δύο αλληλένδετα και αποφασιστικής  
σηµασίας ζητήµατα: της αντίκρουσης της Νέας Τάξης Πραγµάτων και της ανασύνταξης του  
κοµµουνιστικού κινήµατος. Aυτά τα δύο καθήκοντα συµπεριλαµβάνονται στο στρατηγικό στόχο  
της "διεθνούς κοινότητας των λαών". Όταν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τότε δηλαδή που θα  
πλησιαστεί το ανώτατο όριο αποτελεσµάτων, θα πρέπει να καθοριστούν νέα καθήκοντα και νέες  
στρατηγικές. Όµως σαν στρατηγικός στόχος ορίζει µια ολόκληρη περίοδο για το επαναστατικό  
κίνηµα, και νοµίζουµε ότι παίρνει σοβαρά υπόψη του και τα δεδοµένα της αντικειµενικής πορείας,  
αλλά και τα δεδοµένα και τις ανάγκες του υποκειµενικού παράγοντα. O στρατηγικός στόχος  
εκφράζει µιαν ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει τη συγκέντρωση όλων των δυνάµεων που  
πασχίζουν για την εκπλήρωσή του. Eίναι αναγκαίο να σηµειωθεί πως "µεγαλύτερα πράγµατα" θα  
µπορούν να σχεδιαστούν, συζητηθούν, υλοποιηθούν, όταν θα έχει πραγµατοποιηθεί ο στρατηγικός  
στόχος. Xωρίς να πλησιάζουµε τη "διεθνή κοινότητα των λαών", πολλά οράµατα θα µοιάζουν µε  



 

 

ασκήσεις επί χάρτου. Και επειδή τα όνειρά µας έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα -δεν  
ονειροβατούµε- κατανοούµε την άµεση επιταχτική ανάγκη να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάµεις µας  
για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου. Nα τεθεί ο στόχος αυτός στο κέντρο κάθε  
ενδιαφέροντος, κάθε αναζήτησης, κάθε συζήτησης και κίνησης! 
 
71. H "διεθνής κοινότητα των λαών" είναι η κατάσταση όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια και η  
παθητική άµυνα, που εκδηλώνεται µε χίλιους-δυο τρόπους σ� ολόκληρο τον πλανήτη, θα περάσει σε  
ένα άλλο ποιοτικό στάδιο, αυτό της ενεργητικής αντίστασης  η κατάσταση όπου θα έχει σηµειωθεί  
µια τροποποίηση του συσχετισµού δυνάµεων, θα έχουν πραγµατοποιηθεί ρήγµατα στη Νέα Τάξη  
Πραγµάτων, θα έχουν πολλαπλασιαστεί και αυξηθεί οι αγώνες που θα έχουν συνειδητοποιηµένο  
ένα κοινό στόχο, θα έχουν αναπτυχθεί και ισχυροποιηθεί αξιόλογα λαϊκά κινήµατα. 
H "διεθνής κοινότητα των λαών" που θα αντιπαρατίθεται στη "διεθνή κοινότητα των ληστών" του  
∆ιευθυντηρίου δεν θα είναι µια κρατική οντότητα, ένα στρατόπεδο σαν αυτά που γνωρίσαµε. (Aν  
και δεν µπορεί θεωρητικά να αποκλειστούν τέτοιες δυνατότητες. Θα �ναι όµως εξαιρετικές  
περιπτώσεις. Mεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της δυνατότητας να στηριχτούν  
κρατικές οντότητες που θα αναγκαστούν ή θα επιλέξουν να κινηθούν έξω από τις ράγες της  
αναδιάρθρωσης και άρα δεν θα κρατούν αρνητική στάση απέναντι στη "διεθνή κοινότητα των  
λαών"). Θα είναι η συµπύκνωση σε διεθνή κλίµακα του νέου συσχετισµού δύναµης, που θα  
καταγράφει κινήµατα, οργανώσεις, µέτωπα, διεθνείς συναντήσεις, στόχους, οράµατα,  
πειραµατισµούς κλπ 
H Νέα Τάξη Πραγµάτων εχθρεύεται την εργατική τάξη, τους λαούς, τα έθνη. H "διεθνής κοινότητα  
των λαών" είναι η συµµαχία µέσα στους αγώνες, τα κινήµατα, τις εκρήξεις, της εργατικής τάξης,  
των λαών, των εθνών που δεν υποκύπτουν στο νεοταξικό ζυγό κι επιθυµούν ένα ευτυχισµένο  
µέλλον. Aκόµα, η "διεθνής κοινότητα των λαών" είναι η στιγµή της µετατροπής της σκόρπιας-  
διάχυτης- αυθόρµητης παθητικής άµυνας, σε συνειδητή οργανωµένη ενεργητική αντίσταση. Όλα  
αυτά σηµαίνουν πως θα παρουσιαστούν, στην πορεία για την εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου,  
πρωτόγνωρες καταστάσεις και θα εκδηλωθούν πολλά διαφορετικά κινήµατα, θεωρίες, πραχτικές  
κλπ Θα υπάρχει µια ποικιλοµορφία µορφών οργάνωσης, περιεχοµένων, στόχων (που θα  
αντανακλούν διαφορετικά επίπεδα συνείδησης), που όµως όλα θα συνυπάρχουν διαλεκτικά (οι  
αντιθέσεις που θα δηµιουργούνται θα λύνονται ή θα "λύνονται") µέσα σε ένα πλαίσιο πολύ  
διαφορετικό από το σηµερινό. Για παράδειγµα, το ταξικό και το εθνικό στοιχείο για µια µεγάλη  
περίοδο θα συνυπάρχουν, θα ανταγωνίζονται, θα συνενώνονται κλπ, αλλά µε όρους διαφορετικούς  
από τους σηµερινούς. 
Eίναι προφανές πως στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου το κοµµουνιστικό κίνηµα θα πρέπει να  
διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόκειται για µια σηµαντική προϋπόθεση. Θα είναι αυτό που  
θα επεξεργάζεται και θα µπολιάζει µε τα στοιχεία της "νέας συνείδησης" τη "διεθνή κοινότητα των  
λαών". Θα είναι αυτό που στην εξέλιξη αυτού του προτσές θα δίνει στόχους, θα κάνει προχωρήµατα,  
θα συνενώνει δυνάµεις κλπ 
 
72. Στο "τωρινό στάδιο", τα καθήκοντα είναι: η αντιµετώπιση της Nέας Tάξης Πραγµάτων  η  
προώθηση της ∆ιεθνούς Kοινότητας των Λαών  η αναγέννηση του κοµµουνιστικού κινήµατος. ∆εν  
είναι δυνατό να γίνουν βήµατα χωρίς να οικοδοµηθεί µια "νέα συνείδηση", που θα µπορεί να  
εξηγήσει το γιατί βρεθήκαµε στο "τωρινό στάδιο", θα έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται τους  
µετασχηµατισµούς που έχουν γίνει στο µεταβιοµηχανικό ιµπεριαλισµό, θα θέτει στο επίκεντρο  
κάθε µικρής και µεγάλης προσπάθειας την απάντηση των σύγχρονων προκλήσεων, θα συνενώνει  
και θα συνολικοποιεί την πάλη. 
Άρα η γενική γραµµή του σύγχρονου κοµµουνιστικού κινήµατος θα µπορούσε να διατυπωθεί κάπως  
έτσι: «Nα αντισταθούµε στη Νέα Τάξη Πραγµάτων, το µεγαλύτερο εχθρό της ανθρωπότητας, να  
συντρίψουµε το ολοκαύτωµα που ετοιµάζει το ιµπεριαλιστικό ∆ιευθυντήριο και οι υπηρέτες του.  
Να  
τροποποιήσουµε σε πλανητικό επίπεδο, µέσα από αγώνες και κινήµατα, το συσχετισµό υπέρ των  
δυνάµεων της προόδου, προωθώντας τη ∆ιεθνή Kοινότητα των Λαών, δηλαδή το πλατύ µέτωπο των  
αγωνιζόµενων τάξεων και στρωµάτων ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων και τη δυαδικοποίηση.  
Και,  
βήµα το βήµα, να ξαναοικοδοµήσουµε το κοµµουνιστικό κίνηµα, δηλαδή την αναγκαία και  
αποφασιστική δύναµη που µπορεί να συνενώσει και να δώσει προοπτική στους αγώνες. Να  
οικοδοµήσουµε το κοµµουνιστικό πρόγραµµα, πετώντας στα σκουπίδια ό,τι σκουριασµένο και  
αναχρονιστικό έδωσε η κυριαρχία του ρεβιζιονισµού για πάνω από 30 χρόνια. Να διαδώσουµε τη  
θέση της επικαιρότητας του κοµµουνισµού και του σοσιαλισµού σαν µοναδικής θετικής διεξόδου  
από  
την καπιταλιστική βαρβαρότητα». 
Πρόκειται για µια γενική γραµµή που παίρνει σοβαρά υπόψη της το "τωρινό στάδιο" και δίνει µια  
ξεκάθαρη προοπτική. ∆ιαφέρει ουσιαστικά από τη "γενική γραµµή" των ρεβιζιονιστικών φορέων  
που δεν έχουν απαρνηθεί λεκτικά τον κοµµουνισµό, αλλά και από τη "γενική γραµµή"  
εξωκοινοβουλευτικών οργανισµών του λεγόµενου αντισυναινετικού χώρου. Πού βρίσκεται η  
διαφορά; Πρώτ� απ� όλα, είναι αµφίβολο αν αυτοί οι οργανισµοί και φορείς έχουν µια γενική  
γραµµή ή νοιάζονται να υπηρετήσουν µια γενική γραµµή. Tο ότι αναφέρονται στην Νέα Τάξη  



 

 

Πραγµάτων ή στον καπιταλισµό, ή ακόµα το ότι ορισµένοι κηρύττουν διάφορους κοινωνικούς  
πολέµους ενάντια στο κεφάλαιο κλπ, όλα αυτά δεν είναι γενική γραµµή.  
Όσον αφορά τους ρεβιζιονιστικούς φορείς, το ουσιαστικό ερώτηµα είναι αν πραγµατικά θέλουν και  
κάνουν πραχτικά βήµατα για να αναπτυχθούν αγώνες και κινήµατα ή, αντίθετα, κινούνται στην  
τροχιά της συγκράτησης των αγωνιστικών διαθέσεων µέσα σε ορισµένα όρια, της αποδιοργάνωσης  
και της µη συνολικοποίησης διαφόρων αντιστάσεων, της συκοφάντησης κινητοποιήσεων και  
εξεγέρσεων που δεν κινούνται υπό την κηδεµονία του ρεφορµισµού. Aκόµα, πρέπει να  
αναρωτηθούµε, άσχετα µε όσες δηλώσεις, όρκους και διακηρύξεις κάνουν τα ρεβιζιονιστικά  
κόµµατα για το αντίθετο, κατά πόσο θέλουν να έρθουν σε ρήξη µε την αστική τάξη πραγµάτων σε  
κάθε χώρα, ή θα προσπαθήσουν να µετατραπούν ξανά σε υπεύθυνες εθνικές δυνάµεις που θα  
εκπροσωπούν κάποια τµήµατα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, της εργατικής αριστοκρατίας  
ή και κάποιων µικροαστικών στρωµάτων, παλαιών και νέων. Όσο κι αν η κρίση περιορίζει τις  
δυνατότητες τέτοιων στρωµάτων να έχουν µια σηµαντική πολιτική εκπροσώπηση, εντούτοις αυτή η  
πολιτική έκφραση είναι αναγκαία για τη διαχείριση της κρίσης π.χ. σε µια σειρά χώρες του  
παλινορθωµένου καπιταλισµού, όπως και για τη διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας, ώστε να  
αποτραπούν κοινωνικές εκρήξεις. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε διάφορα συµβόλαια που φαίνεται  
ακόµα να τηρούνται σε διάφορες περιοχές (π.χ. Eλλάδα, Kύπρος κλπ), αλλά και µε µια οικονοµική  
επιφάνεια που είχε αποκτηθεί από τους ρεβιζιονιστικούς φορείς µια προηγούµενη περίοδο,  
συντελούν στο να υπάρχει χώρος για τέτοιους σχηµατισµούς. H "γενική τους γραµµή" είναι λοιπόν  
άλλη: "να υπάρχουµε, να εκµεταλλευόµαστε τη δυσαρέσκεια των µαζών για ένα καλύτερο  
πλασάρισµά µας στην εθνική πολιτική κάθε χώρας, να χρησιµοποιούµε ό,τι βοηθά στην κατεύθυνση  
αυτή και να προσέχουµε µην και ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια µας". Aυτή είναι η ουσία της  
γενικής γραµµής των ρεβιζιονιστών. Aν ήταν άλλη, θα είχαν δείξει µια διαφορετική πραχτική στάση  
σε µια σειρά ευκαιρίες στα τελευταία 5 χρόνια - και εδώ δεν χωρούν δικαιολογίες για "δυσκολίες"  
και για ευθύνες των "αναθεωρητών"... 
Όσον αφορά τους άλλους οργανισµούς, η "γενική τους γραµµή" είναι το "κάτι να κάνουµε, να  
ασχολούµαστε κάθε τόσο µε τις µόδες που υπάρχουν, να ερωτοτροπούµε µε διάφορες τάσεις και  
διεργασίες που συντελούνται σε ορισµένους χώρους, να χρησιµοποιούµε ό,τι µέσον υπάρχει χωρίς  
να αναρωτιόµαστε αν αναπαράγουµε την αστική αντίληψη περί πολιτικής, να θορυβούµε όσο  
περισσότερο γίνεται και να υπάρχουµε µε κάθε τρόπο". Oι γέφυρες µε τον αστικό και ρεβιζιονιστικό  
κόσµο δεν είναι κοµµένες, και βεβαίως δεν γίνεται καµιά ουσιαστική δουλειά για απόκτηση  
δεσµών µέσα στις µάζες. 
 
- Ο νέος διεθνισµός και το κοµµουνιστικό πρόγραµµα 
 
73. Αν στην αυγή του καπιταλισµού οι αστικές σχέσεις -κυρίως µέσω της παγκόσµιας αγοράς-  
ένωσαν τον τότε γνωστό κόσµο θέτοντας πιεστικά το πρόβληµα της ενότητας των προλεταρίων, αν  
το πέρασµα από τον προµονοπωλιακό στο µονοπωλιακό καπιταλισµό έκανε επιτακτική  την  
ενότητα του εργατικού κινήµατος και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, αν µε την Οχτωβριανή  
Επανάσταση ο διεθνισµός πήρε το χαρακτήρα της στήριξης του πρώτου νικηφόρου εγχειρήµατος  
και της δράσης της Τρίτης ∆ιεθνούς, σήµερα, µε τις αλλαγές που έχουν γίνει, είναι αναγκαίο να  
αποσαφηνιστεί η σύγχρονη βάση του νέου διεθνισµού, του διεθνισµού της ιστορικής στροφής, του  
διεθνισµού µέσα στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. 
Ο νέος διεθνισµός πρέπει να υπηρετεί µια γενική γραµµή: κατά τη γνώµη µας, τη γενική γραµµή  
που εκθέσαµε. 
Το αίτηµα του νέου διεθνισµού σχετίζεται µε το αν η καρδιά του υποκειµενικού παράγοντα, το  
κοµµουνιστικό κίνηµα, θα συµβάλλει στη θετική απάντηση της ιστορικής πρόκλησης που η Νέα  
Τάξη Πραγµάτων θέτει, αν θα πασχίσει µε όσες δυνάµεις διαθέτει να υπερασπιστεί τα συµφέροντα  
της εργατικής τάξης και των λαών, αν νοιάζεται για το σωστό προσανατολισµό του κινήµατος, αν  
έχει απαλλαγεί από νοοτροπίες και αντιλήψεις που σε τίποτα δεν βοηθούν, αν θα διαπνέεται από  
ένα σωστό πνεύµα σεβασµού και ανεξαρτησίας των άλλων δυνάµεων. 
Σε γενικές γραµµές, έχει αρχίσει µια αντίστροφη πορεία, αν συγκρίνουµε τις σηµερινές τάσεις µε  
αυτές της δεκαετίας του Ά80. Σε όλο τον κόσµο αναπτύσσονται και κάνουν πιο έντονη την  
παρουσία τους σηµαντικά κινήµατα και οργανώσεις που δεν συνδέονται µε τα ιµπεριαλιστικά  
κέντρα, που αγωνίζονται ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων και αναφέρονται στον κοµµουνισµό. 
Tο αντικειµενικό έδαφος για την ανάπτυξη τέτοιων δυνάµεων είναι ευνοϊκό. H κρίση, η άγρια  
λιτότητα, οι επεµβάσεις των ιµπεριαλιστών κλπ δηµιουργούν µια κατάσταση αρκετά ρευστή, και  
αυτό οδηγεί τις µάζες, µέσα από µια αντιφατική και πολλές φορές οδυνηρή πορεία, στον αγώνα. O  
νέος διεθνισµός πρέπει να σταθεί στο έδαφος και να εκφράσει τις ανάγκες των πλέον  
καταπιεσµένων µαζών. Aν παρατηρήσουµε καλά, οι πλέον αξιόλογες προσπάθειες είναι αυτές που  
κατόρθωσαν να συνδεθούν και να εκφράσουν τέτοιες µάζες και στρώµατα. Oι πλέον αξιόλογες είναι  
αυτές που βρήκαν τους τρόπους να στεριώσουν και να ριζώσουν µέσα στην κοινωνική  
πραγµατικότητα των χωρών τους. 
O ρεβιζιονισµός σήµερα δεν έχει τα ερείσµατα που του πρόσδιδε η κατοχή και η διαχείριση της  
κρατικής εξουσίας σε ένα σηµαντικό τµήµα του πλανήτη. Έτσι είναι πιο εύκολο να κάνει κανείς  
βήµατα, έχει να συναντήσει λιγότερες υγειονοµικές ζώνες απ� ό,τι µερικά χρόνια πριν. 
 



 

 

74. Όµως οι σχηµατισµοί, τα κόµµατα και τα κινήµατα που προαναφέραµε έχουν προκύψει µέσα  
από τη χοάνη της δεκαετίας του �80, όταν πολλές βεβαιότητες γκρεµίστηκαν, όταν συνολικά το  
επαναστατικό κίνηµα πέρασε µια µεγάλη κρίση. Mερικά από αυτά ακολούθησαν µια µοναχική  
πορεία και άνοιξαν, σχεδόν ξεχασµένα από τον υπόλοιπο κόσµο, δρόµους σηµαντικούς. Mερικά  
άλλα διατήρησαν δυνάµεις, αξιοποιώντας κάποιες προσβάσεις σε διάφορους κοινωνικούς χώρους.  
Άλλα συστάθηκαν από δυνάµεις που δεν είχαν µια αναφορά στα ιδεολογικά ρεύµατα της δεκαετίας  
του �60, κλπ ∆ηλαδή δεν είναι πολιτικά και ιδεολογικά οµογενοποιηµένα. H ποικιλοµορφία των  
δυνάµεων αυτών, ενώ έχει τις ρίζες της στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπισαν τη δεκαετία του �80  
και τις ιδιαίτερες καταβολές κάθε µιας, δεν αποτελεί ένα αρνητικό στοιχείο. H κατοχύρωση ενός  
νέου διεθνισµού οφείλει να πάρει σοβαρά υπόψη της αυτή τη φυσιολογική κατάσταση, να θεωρήσει  
δηλαδή την ποικιλοµορφία σαν ένα µεταβατικό κι όχι αναγκαστικά αρνητικό στάδιο για την  
κατοχύρωση εκείνων των στοιχείων που θα συνθέτουν τις βάσεις του νέου διεθνισµού. H γενική  
γραµµή που εκθέσαµε δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα από τη δεδοµένη ποικιλοµορφία. Aντίθετα, οι  
δυνατότητες και το εύρος της απήχησης της γενικής γραµµής θα είχε να χάσει από άκαιρες  
περιχαρακώσεις, από περιχαρακώσεις που θα γίνονταν στο όνοµα µιας καθαρότητας ιδεολογικής  
και πολιτικής. Tο ερώτηµα είναι αν έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθµό οι ιδεολογικές και  
πολιτικές οριοθετήσεις και τα ξεκαθαρίσµατα, αν έχουν επισηµανθεί σοβαρά στρατηγικά  
καθήκοντα, αν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις σε σειρά ερωτηµάτων, ή ακόµα έχει να διανυθεί  
πολύς δρόµος. Eπειδή συµβαίνει το δεύτερο, γι� αυτό θεωρούµε άκαιρες διάφορες περιχαρακώσεις,  
και µη αποδοτικές για την προώθηση του νέου διεθνισµού. Mε άλλους όρους, έχουµε την εκτίµηση  
ότι οι δυνάµεις οι οποίες καλούνται να διαδραµατίσουν έναν ξεχωριστό ρόλο στη σφυρηλάτηση  
ενός νέου διεθνισµού, παρουσιάζουν σηµαντικές καθυστερήσεις, ειδικά γύρω από τα  
προγραµµατικά ζητήµατα. Aυτή η εκτίµηση οδηγεί σε µια σοβαρή συνέπεια: Eνώ η "µατιά" πρέπει  
να είναι πλατιά, ενώ πρέπει να κριτικάρονται οι άκαιρες περιχαρακώσεις και το εύκολο κλείσιµο  
των ζητηµάτων, είναι σοβαρό και αναγκαίο να µην µινιµάρονται τα βασικά ζητήµατα για χάρη µιας  
"ενότητας" που δεν θα �ναι βαθιά. Xρειάζεται τόνωση η πραγµατική ιδεολογική και πολιτική  
συζήτηση, χρειάζεται κυκλοφορία και όχι αποκλεισµός απόψεων. 
 
75. O όρος και το περιεχόµενο του διεθνισµού ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα στις τελευταίες  
δεκαετίες, και αυτό είναι ένα δίδαγµα-µάθηµα για όποιον θα Άθελε να χρησιµοποιεί τον όρο χωρίς  
να πολυνοιάζεται για µια πραγµατική και ουσιαστική αποκατάστασή του. H αποκατάσταση αφορά  
όχι απλά ένα θεωρητικό διάβηµα, αλλά µια ρήξη σε πραχτικό επίπεδο µε πολλές στάσεις, πόζες,  
τουπέ, κληρονοµηµένες συνήθειες, πρωτόκολλα κλπ κλπ Όλα αυτά είναι ξένα προς την ουσία του  
διεθνισµού. 
Oι ταλαιπωρίες του διεθνισµού οφείλονται σε ένα µεγάλο ποσοστό σε µια µεγάλη διαστροφή που  
προωθήθηκε στην πράξη κυρίως από τα κόµµατα που βρίσκονταν στην εξουσία, τα οποία  
εκδήλωσαν και έκφρασαν έναν κρατικισµό, προνοµοποίησαν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και  
λησµόνησαν τις απαιτήσεις του διεθνούς αγώνα, απαρνήθηκαν τη γενική γραµµή του  
κοµµουνιστικού κινήµατος, που πρέπει να είναι ενιαία για όλους τους κοµµουνιστές, είτε  
βρίσκονται στην εξουσία είτε όχι. 
O διεθνισµός ταλαιπωρήθηκε από όλες τις εκφράσεις του κρατικισµού. O κρατικισµός δηµιούργησε  
νοοτροπίες, καµώµατα, ιεραρχίες ανάµεσα σε κόµµατα, ιδιαίτερους τρόπους να λύνονται διάφορα  
προβλήµατα. H πείρα είναι τόσο πλούσια στον τοµέα αυτό που θα χρειαζόταν πολύς χώρος για να  
εκτεθεί. 
O ρεβιζιονισµός στην εξουσία ανάπτυξε και ανήγαγε τον κρατικισµό σε απόλυτη µέθοδο  
διαχείρισης και αντιµετώπισης όλων των ζητηµάτων. Oρισµένα πράγµατα τα βρήκε ήδη  
διαµορφωµένα και αρκέστηκε να τα γενικεύσει, να τα συστηµατοποιήσει. Όµως στα χέρια του ο  
διεθνισµός πήρε και την πλέον αποκρουστική µορφή του, όταν µια σειρά επεµβάσεις των  
ρεβιζιονιστών ονοµάστηκαν διεθνιστική βοήθεια, τη στιγµή που στηρίχθηκαν στην πιο αποτρόπαια  
αντεπαναστατική βία.  
Όσοι αντιπάλεψαν το ρεβιζιονισµό δεν κατέχονταν πάντα από ένα ουσιαστικό πνεύµα διεθνισµού.  
Aν µιλήσουµε ειδικά για τον αντιρεβιζιονιστικό χώρο, πολλές ευθύνες έχουν τα κόµµατα της Kίνας  
και της Aλβανίας, στις δεκαετίες του �60 και �70, γιατί πολλές φορές εκδήλωσαν έναν κρατικισµό  
και δεν βοήθησαν ουσιαστικά τον αγώνα των κοµµουνιστών σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Aπό την άλλη, όσοι θέλησαν να ενταχθούν σ� αυτό το ρεύµα δεν απαλλάχτηκαν πάντα από το  
πνεύµα του "ακολουθητισµού" και, πολλές φορές, η αναγνώριση από κάποιο κέντρο γινόταν το  
κύριο περιεχόµενο της δράσης τους, κατασυκοφαντώντας έτσι την υπόθεση που υποτίθεται πως  
ήθελαν να υπηρετήσουν. 
Mια άλλη "αρρώστια" ήταν ο ευρωποκεντρισµός και η αδιαφορία για το τι γίνεται µε τη συντριπτική  
πλειοψηφία του σύγχρονου κόσµου. O µοντερνισµός, η αποχαύνωση, ο κοσµοπολιτισµός, που  
στηρίζονταν στην εξαγορά και ενσωµάτωση στρωµάτων της εργατικής αριστοκρατίας στην  
Eυρώπη, ήταν η υλική βάση του δηλητηριώδους ευρωποκεντρισµού. Στην Eλλάδα, η µετατροπή του  
αριστερού κινήµατος σε ουρά της αστικής τάξης έγινε υπό τη σηµαία της µεγάλης ευρωπαϊκής  
ιδέας, την οποία υπηρέτησαν όλες οι πτέρυγες της ρεβιζιονιστικής αριστεράς. 
Συνεπώς, ο νέος διεθνισµός πρέπει να πάρει από τώρα τις αποστάσεις του από τον κρατικισµό και  
τις εκδηλώσεις του, και από τον ακολουθητισµό κάθε είδους. Στις συνθήκες της Ευρώπης είναι  
αναγκαίο να χτυπιέται ο ευρωποκεντρισµός σαν ιδιαίτερη εκδήλωση της ενσωµάτωσης, και να  



 

 

υποδεικνύεται πως ο αντιϊµπεριαλισµός δεν είναι µια εκδήλωση φιλανθρωπισµού προς τους  
µίζερους και φτωχούς του τρίτου κόσµου, αλλά αγώνας ανυποχώρητος ενάντια στους ιµπεριαλιστές  
και µέσα στην ιµπεριαλιστική µητρόπολη. Όλα αυτά σηµαίνουν µια ουσιαστική διαπαιδαγώγηση,  
αλλά και αντιπαράθεση µε τις διάφορες εκδηλώσεις των φαινοµένων που προαναφέρθηκαν. 
 
76. Υπάρχει σήµερα ένα ζήτηµα ουσιαστικής αυτοκριτικής του κοµµουνιστικού κινήµατος.  
Αυτοκριτικής που δεν θα �χει κανένα απολογητικό χαρακτήρα. Το συγκεκριµένο περιεχόµενο της  
αυτοκριτικής θα οδηγήσει στη στέρεα απάντηση του µε ποιες ιδέες, µε ποια οράµατα, µε ποια  
"συνείδηση" θα µπορέσει το κοµµουνιστικό κίνηµα να παίξει ένα σοβαρό προωθητικό ρόλο στην  
ιστορική εξέλιξη. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας, που δεν µπορεί να γίνει παρά µέσα στην  
πάλη και τον αγώνα, θα είναι η αποκρυστάλλωση του κοµµουνιστικού προγράµµατος. 
H έννοια "κοµµουνιστικό πρόγραµµα" περιλαµβάνει τρεις ενότητες ζητηµάτων: 
α) τι µπορεί να ειπωθεί για το τι κοινωνίες µπορούν να προκύψουν σαν µεταβατικές µετά από όλες  
τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί  
β) την αυτοκριτική του κοµµουνιστικού κινήµατος, τη διόρθωση σε θεωρητικό και πρακτικό  
επίπεδο των ατελειών των πρώτων προσπαθειών  
γ) την αντιστροφή της καθυστέρησης που επέβαλε ο ρεβιζιονισµός στο κοµµουνιστικό κίνηµα και  
την αντιµετώπιση της Νέας Τάξης Πραγµάτων µέσα από την προώθηση του στρατηγικού στόχου. 
∆εν πρόκειται για ακαδηµαϊκές κουβέντες. Πριν από 150 χρόνια, οι Mαρξ και Ένγκελς, έγραφαν εξ  
ονόµατος της πρώτης ∆ιεθνούς το "Κοµµουνιστικό Μανιφέστο", το πρώτο πρόγραµµα του  
κοµµουνιστικού κινήµατος (κείµενο που συνιστούµε σε όλους τους προβληµατισµένους ανθρώπους  
να διαβάσουν). Tο κείµενο αυτό χωριζόταν σε τρία µέρη: Στο πρώτο, αφού εκτίθονταν για πρώτη  
φορά η υλιστική αντίληψη της ιστορίας («H ιστορία όλων των ως τα τώρα κοινωνιών είναι ιστορία  
ταξικών αγώνων»), αναλύονταν οι βασικές αντιθέσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας και τονιζόταν  
ο πεπερασµένος ιστορικά ρόλος της και η επιτακτική ανάγκη αντικατάστασής της µε ένα πιο  
προωθηµένο κοινωνικό σύστηµα. Στο δεύτερο µέρος περιγράφονταν οι άµεσοι στόχοι του  
προλεταριακού κινήµατος, και ειδικότερα η σχέση των κοµµουνιστών µε τα άλλα ρεύµατα και  
κόµµατα των εργαζοµένων.  Στο τρίτο µέρος γινόταν κριτική σε διάφορες άλλες τάσεις που  
αναφέρονταν στο σοσιαλισµό (µικροαστικός σοσιαλισµός, φεουδαρχικός σοσιαλισµός κλπ). Στο  
τέταρτο µέρος καθοριζόταν η στάση των κοµµουνιστών απέναντι στις άλλες κοινωνικές δυνάµεις,  
τονίζοντας ότι, παρ� όλη την υποστήριξη που µπορούν να δώσουν σε διάφορα εθνικά, δηµοκρατικά,  
ριζοσπαστικά κλπ κινήµατα, πάντα «στο σηµερινό κίνηµα εκπροσωπούν ταυτόχρονα και το µέλλον  
του κινήµατος». 
Για τις τοτινές συνθήκες, αυτό ήταν το µέγιστο που µπορούσε να διατυπωθεί σε µια διακήρυξη των  
βασικών αρχών και στόχων του κοµµουνιστικού κινήµατος. Aλλά αυτό το "κείµενο", αυτή η  
έκκληση, αυτό το µανιφέστο, συντάραξαν τον κόσµο. Συµπληρώθηκε όχι µόνο µε κείµενα, αλλά και  
µε τις κοσµοϊστορικής σηµασίας εφόδους στον ουρανό του εργατικού κινήµατος. "Έλιωσαν οι  
πάγοι" όταν η σοβιετική εξουσία άνοιξε έναν άλλο δρόµο στην ανθρωπότητα. Mέχρι και το Β'  
παγκόσµιο πόλεµο έχουµε µια τεράστια εκτατική ανάπτυξη του κοµµουνιστικού κινήµατος. H  
Κινέζικη Επανάσταση δίνει το 1949 τεράστια ώθηση και δύναµη στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο  
(όντως ο ανατολικός άνεµος ήταν ισχυρότερος από το δυτικό), ξεσπάει η θύελλα της δεκαετίας του  
�60. Aλλά ήδη έχει δροµολογηθεί µια διαδικασία οπισθοδρόµησης του κοµµουνιστικού κινήµατος  
µε την εµφάνιση και επικράτηση ενός σύγχρονου αναθεωρητικού ρεύµατος. 
Yπήρξε ρεβιζιονισµός, δηλαδή αντεπανάσταση µέσα στην επανάσταση. Αλλά υπήρξε και αντίσταση  
σ� αυτή τη διαδικασία. H Πολιτιστική Eπανάσταση στην Kίνα (1966-76) υπήρξε ο µεγαλύτερος και  
βαθύτερος κοινωνικός πειραµατισµός στην µεταπολεµική περίοδο, που σηµάδεψε ιδεολογικά και  
πολιτικά την ανολοκλήρωτη θύελλα της δεκαετίας του �60-70 και αποτέλεσε ένα σηµαντικό  
προχώρηµα στη θεωρία και την πραχτική της επανάστασης στις συνθήκες οικοδόµησης του  
σοσιαλισµού. Ήταν η έµπρακτη κριτική του ρεβιζιονισµού, η εξέγερση εκατοµµυρίων προλεταρίων  
ενάντια στο "πάγωµα" της επανάστασης. Ήταν η µεγάλη απαίτηση κι ανάγκη να βαθύνει η κριτική  
στη σχέση κεφάλαιο, στην τεχνική, στην επιστήµη, σε όλες τις σφαίρες της ιδεολογίας, να  
απορριφθούν οι ρεβιζιονιστικές θεωρίες για τις παραγωγικές δυνάµεις, το κράτος, τον  
ιµπεριαλισµό, τον πόλεµο και την ειρήνη. 
H αρνητική έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης δεν µειώνει το µεγαλείο της και τη σηµασία της και  
την  παρακαταθήκη που αφήνει στις γενιές που θα �ρθουν. Θα πρέπει να βγουν διδάγµατα, να  
µάθουν όλο και περισσότεροι πως ό,τι ζούµε σήµερα δεν ήταν "κεραυνός εν αιθρία", ούτε µια  
"παρθενογένεση". Eίναι επιτακτική ανάγκη να "κωδικοποιηθούν" σε ένα νέο κοµµουνιστικό  
πρόγραµµα τα ουσιαστικά διδάγµατα αυτής της ιστορικής πορείας κι αντιπαράθεσης ζωής και  
θανάτου, παράτασης ζωής για τη σχέση κεφάλαιο και δραµατικής χειροτέρευσης-ολοκαυτώµατος  
των εργαζοµένων. 
H "µατιά" αυτού του προγράµµατος πρέπει να είναι στραµµένη προς το "µέλλον", να κατοχυρώνει τη  
θέση για την επικαιρότητα του κοµµουνισµού και της κοινωνικής επανάστασης µε βάση τις  
υπαρκτές αντικειµενικές δυνατότητες-ανάγκες, να συνδέεται µε το "παρόν" µε την ανάγκη  
γκρεµίσµατος της νέας χάρτινης τίγρης, της Νέας Τάξης Πραγµάτων και της αναδιάρθρωσης, και να  
φέρνει πιο "κοντά" τη "διεθνή κοινότητα των λαών". Πρέπει να �ναι µια µατιά "πλατιά", τέτοια που  
να αγκαλιάζει, να �χει την ικανότητα να εκφράσει τη νέα διάσταση που έχει το σύνθηµα  
«Προλετάριοι ενωθείτε!», να �χει επίγνωση των νέων συνθηκών και των δυσκολιών που υπάρχουν,  



 

 

να µην υποκλίνεται στους συσχετισµούς, τον κυνισµό, τον πραγµατισµό. 
 
77. Aν θέλουµε να συνοψίσουµε µε µια φράση την κύρια αιτία της εξέλιξης των πραγµάτων στο  
κοµµουνιστικό κίνηµα, θα το κάνουµε µε τη φράση του Mαρξ σχετικά µε τα κινήµατα του 19ου  
αιώνα (Παρίσι 1848, 1871) κάπως παραλλαγµένη: "υποχώρησαν µπροστά στην απεραντοσύνη των  
σκοπών" που ξανοίγονταν αδιάκοπα µπροστά τους. Το κοµµουνιστικό κίνηµα δεν συντρίφτηκε  
στρατιωτικά, ούτε πολιτικά, αλλά προσάρµοσε αυτήν την "απεραντοσύνη" σε "εφικτά", "υπαρκτά  
πράγµατα". Eίναι σαν την ανάβαση στα πολύ ψηλά βουνά, που η µια κορυφή διαδέχεται την άλλη,  
και ο ανυποψίαστος ή κουρασµένος οδοιπόρος τα χάνει: "Eκεί που φτάνει σε µια κορυφή,  
ξεπετιέται µια άλλη, κι άλλη" κοκ 
Tο "απεραντοσύνη" σηµαίνει κάτι άλλο, από το οµιχλώδες, απέραντο ή "άπειρο". Σηµαίνει αυτήν την  
ταλαίπωρη "αδιάκοπη επανάσταση", σηµαίνει πως µια επανάσταση ή απόπειρα επανάστασης δεν  
επαναφέρει τα πράγµατα στα ίδια, αλλά δηµιουργεί νέα δεδοµένα, που µε τη σειρά τους θέτουν κι  
άλλα καθήκοντα, τέτοια στην πρώτη περίπτωση, αλλιώτικα στην άλλη. Kαι αυτό σηµαίνει εµφάνιση  
άλλων οριζόντων, ή στόχων. Μέσα από τη δράση του κοµµουνιστικού κινήµατος έχουν  
συσσωρευτεί αρκετά πράγµατα που ζητούν µια αξιολόγηση. 
 
78. Στη δεκαετία του Ά20, όταν στην EΣΣ∆ γίνονταν συζητήσεις για την προετοιµασία αυτού που  
στη συνέχεια ονοµάστηκε σοσιαλιστική εκβιοµηχάνιση και κολεκτιβοποίηση της γεωργίας, είχε  
διατυπωθεί η άποψη για την απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων που µπορεί να  
εξασφαλίσει ο κοµµουνισµός. Aλλά όχι µονάχα αυτό: Tο απεριόριστο και το πεπερασµένο των  
πόρων µε την υπερνίκηση του ιστορικά περιορισµένου χαρακτήρα της κοινωνικής οργάνωσης ήταν  
µια βασική αντίληψη που κυριάρχησε στις πρώτες δεκαετίες της µετα-οχτωβριανής περιόδου. Tόσο  
η άποψη αυτή όσο και η αντίληψη αυτή εξοστρακίστηκαν από τα κείµενα, τα έργα, τις οµιλίες και  
τη διαφωτιστική δουλειά στα χρόνια του χρουστσοφισµού και του µπρεζνιεφισµού. 
H εξέλιξη έδειξε και δείχνει πως δεν ήταν οραµατισµός ροµαντικών επαναστατών ούτε εκδήλωση  
σταλινικού βολονταρισµού (αφού ο κύριος υπερασπιστής των "οραµάτων" αυτών ήταν ο τότε  
θεωρούµενος πολύ σταλινικός Στρουµίλιν), αλλά µια επιστηµονικά θεµελιωµένη άποψη. 
Aπόδειξη: οι εφαρµογές, επιστηµονικές και τεχνικές, σε πεδία που τότε θεωρούνταν από τους  
πάντα προσγειωµένους και "ρεαλιστές" ουτοπίες. Aυτή βέβαια είναι η µία πλευρά. H άλλη είναι πως,  
στο όνοµα της νοµοτελειακής εξάντλησης των πόρων, άλλοτε εξαφανίζονται "µαγικά" λ.χ. τα  
κοιτάσµατα πετρελαίου (όταν θέλουµε να επιβάλλουµε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες) και άλλοτε  
"ανακαλύπτονται" νέα και φοβερά κοιτάσµατα. H ληστρική εκµετάλλευση των πόρων, µαζί µε τη  
συγκρότηση της έρευνας και της ανάπτυξης για νέους πόρους και το "καπάρωµά" τους, δηλαδή τη  
θέση τους σε αχρηστία για να ενεργοποιούνται τόσο και όσο εξασφαλίζουν την ηγεσία στον  
ανταγωνισµό, είναι η πλευρά που ελάχιστα θίγεται όταν γίνεται λόγος για την ETE και την  
απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων που εξασφάλισε ο καπιταλισµός (ενώ  
διακηρύσσει το "πεπερασµένο" όπως είδαµε, από σεµνότητα βέβαια!), ενώ ο σοσιαλισµός  
συγκράτησε λόγω του "τεχνητού" του χαρακτήρα αυτή την ανάπτυξη. 
Παρ� όλα αυτά, έχει προβληθεί το τι θα µπορούσε να γίνει αν δεν παρενέβαινε η ETE σαν ETE. Η  
ορθολογική και σχεδιασµένη εκµετάλλευση των πόρων που υπάρχουν και η σχεδιασµένη,  
ορθολογική αξιοποίηση νέων πόρων στη γη και έξω από τη γη, δεν µπορεί να επιτευχθεί µε βάση  
την κυρίαρχη λογική της ETE. ∆ηλαδή πτώση του "κόστους" (µε την πεπερασµένη ιστορικά λογική  
του καπιταλισµού). 
Oι όποιες επιτεύξεις της επιστήµης και τεχνικής θα περάσουν, περνάνε ήδη, από την κρησάρα της  
αξιοποίησης του κεφαλαίου και όταν κι όπως ενεργοποιηθούν, δηλαδή εµπορευµατοποιηθούν, θα  
είναι "στρογγυλεµένες", δηλαδή κουτσουρεµένες και συσκευασµένες µε πολλαπλές επιβαρύνσεις  
των παχιών, επαλλήλων διαµεσολαβήσεων του συστήµατος. 
H "συγκρότηση της γνώσης" που επαγγέλλονται πολλοί σαν λύση στα αδιέξοδα είναι παλιά  
υπόθεση. Παρεµποδίζεται, αποπροσανατολίζεται, αποσιωπάται, καταστρέφεται, "καπαρώνεται",  
αχρηστεύεται η γνώση που η εφαρµογή της θα οδηγούσε σε αντίθετα αποτελέσµατα, που θα  
ανατίναζαν το διαρθρωµένο όπως έχει διαρθρωθεί οικοδόµηµα, αλλά και εποικοδόµηµα της ETE. 
Ξεχωριστό παράδειγµα: Στα πυρηνικά, 20 χρόνια τώρα φόρτωσαν τη γη µε πυρηνικά απόβλητα που  
δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Nα πώς ο καπιταλισµός ανάπτυξε "απεριόριστα" τις παραγωγικές  
δυνάµεις. Όπως για πολεµικούς σκοπούς προχώρησαν άρον-άρον στους πειραµατισµούς, έτσι και  
την "ειρηνική" χρησιµοποίηση, για να βγουν από το στρίµωγµα της κρίσης το 1970, την ξεπέταξαν  
άρον-άρον, δίχως να σκεφτούν τι θα κάνουν τα απόβλητα.  
 
79. Aυτή η παγκοσµιοποίηση ή "παγκόσµια οικονοµία της αγοράς" πραγµατώνει µε τα υλικά και τα  
άυλά της, την "ύλη-ενέργεια" της κλπ, σε ολόκληρη τη γήινη σφαίρα, τους όρους που διαπίστωνε ο  
Λένιν στις αρχές του αιώνα σε ένα περιορισµένο κοµµάτι της. Tο "σκαλοπατάκι" που περιέγραφε ο  
Λένιν στις αρχές του αιώνα παρέµεινε ίδιο; ∆εν τροποποιήθηκε, δεν άλλαξε σε πολλά πράγµατα από  
το γεγονός της εµφάνισης ενός ανταγωνιστικού κινήµατος και συστήµατος; Θα αρκούσε,  
υποθέτοντας την ωρίµανση επαναστατικού κινήµατος, να πάρει το επαναστατικό κίνηµα στα χέρια  
του αυτούς τους όρους όπως έχουν, και να χτίσει ένα πολιτικό εποικοδόµηµα πάνω σ� αυτούς;  
Aν σχετικά µε την πολιτική πλευρά (κρατική µηχανή) η πείρα και θεωρία του επαναστατικού  
κινήµατος έλεγε, πως δεν πρέπει µια επανάσταση να πάρει απλά στα χέρια της τη µηχανή αυτή,  



 

 

αλλά πρέπει να τη συντρίψει (άλλο θέµα αν ήταν οριστική και τελειωτική η ιστορία της συντριβής  
µετά τον Oχτώβρη), τώρα αυτό ισχύει και για την οικονοµική (υλική-τεχνική) πλευρά. 
Kι αυτό γιατί δεν είναι "ουδέτερη" αυτή η πλευρά. Το επαναστατικό κίνηµα οφείλει να τη συντρίψει  
και να ξαναστήσει άλλα πράγµατα. Aυτή η βασική προγραµµατική θέση-δίδαγµα της ιστορίας του  
κοµµουνιστικού κινήµατος θέλει να πει πως, ακριβώς γιατί υπήρξε η απόπειρα οικοδόµησης,  
ακριβώς γιατί ο καπιταλισµός υποχρεώθηκε να επιστρατεύσει τις δυνάµεις του και να απαντήσει µε  
όλα τα όπλα, η αλληλοδιείσδυση υλικού-άυλου και αντίστροφα, οικονοµίας-πολιτικής και  
αντίστροφα, πραγµατοποιήθηκε σε τέτοιο βαθµό που κάθε "πόρος" αυτής της "µηχανής", του  
συστήµατος παραγωγής, φέρνει το αποτύπωµα των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων. Kι ακριβώς  
για τους λόγους αυτούς µια τέτοια συντριβή, θα συµβαδίζει µε την άνοδο του πραγµατικού  
επαναστατικού κινήµατος σε παγκόσµια κλίµακα, έτσι που δεν θα βρεθεί σε καταστάσεις σαν κι  
αυτές µετά τον Oχτώβρη, όπου υποχρεώθηκε να παλέψει για να στήσει ξανά τις καπιταλιστικές  
σχέσεις, αφού το σύστηµα που πήγαινε να πραγµατώσει ("πολεµικός κοµµουνισµός") δεν µπορούσε  
να σταθεί, γιατί περιορίστηκε από την εξέλιξη της ταξικής πάλης σε εθνικά πλαίσια. 
Eδώ δεν "ζωγραφίζουµε" το µέλλον προφητεύοντας. Προβάλλουµε µια θέση και δεν γίνονται  
υποθέσεις παρά µονάχα όσο αυτές απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας θέσης-διδάγµατος από την  
ιστορία του κοµµουνιστικού κινήµατος. H ορθότητα ή µη ενός τέτοιου διδάγµατος-θέσης θα  
προσδιορίσει ή όχι και το χαρακτήρα των µαχών που πρέπει να αναπτυχθούν, και τους στόχους  
τους. 
Kαι, παρόλο που εµπεριέχεται στα παραπάνω, η συντριβή σηµαίνει από τα υπάρχοντα "παλιά υλικά"  
να φτιάξει "ένα νέο κόσµο". Aυτό που προσδιορίζει το "σύστηµα" είναι οι αµοιβαίες σχέσεις στο  
εσωτερικό του, κι όχι το σύνολο των πραγµάτων που το αποτελούν. Aκριβώς όπως το σύνολο των  
ανθρώπων είναι ένα σύνολο ανθρώπων, που βρίσκονται σε ορισµένες σχέσεις ανάµεσά τους  
(κοινωνικές σχέσεις), και η καταστροφή των σχέσεων αυτών δεν εµπεριέχει την καταστροφή των  
ανθρώπων... 
 
80. Aξεδιάλυτα συνδεµένο µε τα παραπάνω είναι το πεδίο ή ο τοµέας που καλύπτει την παραγωγή  
γνώσης, ανάπτυξής της και εφαρµογής της. Στο σύστηµα του καπιταλισµού, στην ιστορική περίοδο  
της αναπτυγµένης πραγµατικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, αυτός ο τοµέας  
αποκρυσταλλώθηκε µε την αναπτυγµένη πραγµατική υπαγωγή της διαδικασίας αυτής (ETE) στο  
σύστηµα, σαν αναπόσπαστο µέρος του συστήµατος.  
Aποκρυστάλλωση, αλλά και αδιάκοπη διεύρυνση της επιβολής του σε όλο και ευρύτερες σφαίρες  
της ζωής: κοινωνικής, οικονοµικής, πνευµατικής, προσωπικής.  
H ίδια η εσωτερική οργάνωση αυτού του προτσές παραγωγής, ή αυτό που προβάλλεται σαν τέτοιο,  
προκαθορίζει τα όρια, τους κανόνες και τους ρυθµούς ανάπτυξής της. Γι� αυτό γίνεται λόγος για  
αποκρυστάλλωση. H είσοδος στη διαδικασία προϋποθέτει αποδοχή των ορίων, των κανόνων και  
των ρυθµών. H µη συµµόρφωση σηµαίνει απόρριψη. 
H αδιάκοπη διεύρυνση της επιβολής αυτής της διαδικασίας σαν σύστηµα έχει σαν συνέπεια, από το  
άλλο µέρος, την οικειοποίηση, το σφετερισµό κάθε γνωστικής προσπάθειας, και τον αποκλεισµό  
όσων παράγουν γνώση που δεν έχει τα γνωρίσµατα µιας γνώσης κατάλληλης και αποδεκτής από  
την τρέχουσα "κοινωνική ανάγκη" την οποία υποτίθεται πως πρέπει να καλύπτουν οι "γνώσεις". H  
"τρέχουσα κοινωνική ανάγκη" µε όλες τις έννοιες είναι η απάντηση στις προσδοκίες της αγοράς. Tο  
"γνώση που δεν πληρώνεται δεν είναι γνώση" αντιστοιχεί στο "εργασία που δεν είναι κοινωνικά  
αναγκαία, δεν είναι εργασία, εποµένως δεν έχει ανταλλακτική αξία". Γνώση που δεν εµφανίζεται  
εποµένως να είναι "κοινωνικά αναγκαία", αφού δεν ικανοποιεί "κοινωνικές ανάγκες" αποδεκτές  
από την κοινωνία (αγορά), είναι άχρηστη. 
Aυτή η "εξοµοίωση της πνευµατικής εργασίας µε τη σωµατική εργασία" που διατυµπανίζει ότι  
πραγµατοποίησε ο καπιταλισµός µέσα από την ETE, έχει σοβαρές συνέπειες. H εξοµοίωση των δύο  
διαφορετικών παραγωγικών προτσές, δεν σηµαίνει εξοµοίωση µε τη δηµιουργία µιας ακόµα αγοράς  
εργασίας, εποµένως επιµονή των δύο διαφορετικών παραγωγικών προτσές. Θεωρητικά και  
πραχτικά µια "εξοµοίωση" σηµαίνει -εκτός από άλλα- συγχώνευση των δύο αντιθετικών κι όχι απλά  
διαφορετικών παραγωγικών προτσές, µε το ανέβασµα του ενός στο επίπεδο του άλλου. Eδώ  
συµβαίνει το αντίθετο: Tο µεγαλύτερο µέρος αυτού του εφεδρικού στρατού πνευµατικής εργασίας  
υποβιβάζεται σε ρόλο διεκπεραιωτή κοµµατιασµένων διαδικασιών που προσεγγίζουν τη  
χειρωνακτική εργασιακή διαδικασία. Aλλά και από άλλη άποψη εµφανίζεται η υποβάθµιση: στην  
ποιοτική πλευρά. 
H συµµόρφωση µε τα όρια, τους κανόνες και τους ρυθµούς που απαιτεί η "αποκρυστάλλωση",  
επιβάλλει µια εργασιακή πειθαρχία που αντιστρατεύεται την ίδια την ιδιαιτερότητα της  
πνευµατικής εργασίας (στις πραγµατικές δεδοµένες συνθήκες ανάπτυξης της παραγωγής γνώσης  
και του προτσές πειραµατισµού). 
Tο κυνηγητό της καινοτοµίας για την καινοτοµία (απόχτηση πλεονεκτήµατος), έχει  
αναποδογυρίσει τις έννοιες έρευνα-ανάπτυξη, βασική έρευνα, εφαρµοσµένη έρευνα. Aυτό έχει σαν  
συνέπεια µια επιτάχυνση του κύκλου προώθησης και εξοστρακισµού των στοιχείων εκείνων που  
αναδείχνονται σ� αυτήν την "αγορά εργασίας". 
Γι� αυτό η διαστρωµάτωση, ή οι διαστρωµατώσεις, επιτείνονται και µέσα και έξω από το κύκλωµα  
"κέντρα παραγωγής γνώσης". Tο "Γνώση είναι εκείνη η γνώση που πληρώνεται", δηλαδή η άµεσα  
εµπορεύσιµη, οδήγησε ώστε η διεύρυνση του πεδίου της πνευµατικής (εµπορεύσιµης)  



 

 

δραστηριότητας να καταλήγει σε "υπερπαραγωγή γνώσης" -έννοια ασυµβίβαστη µε την ίδια την  
έννοια της γνώσης- δηλαδή στην υπερπαραγωγή άχρηστης γνώσης, που απορρίπτει, εξαφανίζει,  
διαστρέφει τις ανάγκες υπέρβασης αυτού του συστήµατος. Eίναι δηλαδή ταξικά στρατευµένη σε  
όλες τις "στιγµές" της. ∆εν είναι εργαλείο που απλά χρησιµοποιείται λάθος. 
 
81. Tο εργατικό, σοσιαλιστικό κίνηµα αρχικά και το κοµµουνιστικό κίνηµα µετέπειτα,  
αγωνίστηκαν για την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τη λαϊκοποίηση του σχολείου, τη  
διάδοση κέντρων µόρφωσης και εκπαίδευσης (λαϊκά πανεπιστήµια, σπίτια του λαού κλπ) και το  
σπάσιµο των φραγµών στην πρόσβαση των νέων από την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά  
στρώµατα σε όλες τις βαθµίδες της παιδείας, κλπ Συχνά ο αγώνας αυτός έπαιρνε άγριες µορφές, που  
έχουν "ξεχαστεί". 
H γνώση και ο πολιτισµός, η διάδοση της επιστήµης και της τέχνης επέδρασαν σαν σηµαίες του  
εργατικού κινήµατος, ώστε σε χώρες όπου ήταν αναπτυγµένο το εργατικό και επαναστατικό κίνηµα  
να διαµορφωθούν "σχολές" και τάσεις επιστηµονικής και πνευµατικής δηµιουργίας. Yπήρξε έτσι  
δίπλα και µέσα στην επίσηµη "κουλτούρα" µια άλλη κουλτούρα, που έκφραζε ή ήθελε να εκφράσει  
το σοσιαλισµό. Σε µεγάλο βαθµό οι κυριότεροι και καλύτεροι εκπρόσωποί της πέρασαν στο  
κοµµουνιστικό κίνηµα ή έγιναν αυτό που ονοµάστηκε από την αντικοµµουνιστική φρασεολογία  
"συνοδοιπόροι", δηλαδή µε ταλαντεύσεις, ιδιαιτερότητες κλπ  Όµως το πρόβληµα -στην εποχή  
εκείνη- της θέσης της επιστήµης, της τεχνικής, της κουλτούρας στο σοσιαλισµό δεν τέθηκε ούτε  
σαν πρόβληµα. H δευτεροδιεθνιστική αντίληψη, ακόµα κι οι πιο αριστεροί της εκπρόσωποι, το  
αντιµετώπισε όπως ακριβώς αντιµετώπισε το γενικότερο πρόβληµα της οικονοµίας: Nα πάει η  
επιστήµη, η τεχνική, η κουλτούρα στις µάζες  να σπάσει ο αποκλεισµός τους απ� αυτές - και αυτό σε  
µια "στιγµή" µεγάλων µετασχηµατισµών στα πεδία αυτά. 
Aλλά και στο πραχτικό πρόβληµα της συγχώνευσης του εργατικού κινήµατος µε τη µεγάλη  
βιοµηχανία, στο στάδιο της κατάχτησης της εξουσίας από το πρώτο, αφέθηκε στην αυθόρµητη  
κίνηση, γιατί κατά βάθος δεν πολυπίστευε σε µια τέτοια άµεση προοπτική. Γι� αυτό και η πολεµική  
και κριτική των "δευτεροδιεθνιστών" στα όσα σχεδίαζαν ή πραγµατοποιούσαν οι µπολσεβίκοι σε  
σχέση µε την οικονοµία όταν πήραν την εξουσία. Eρµηνεύοντας τον Mαρξ και τον Ενγκελς  
επιλεκτικά και σχολαστικά, κατάγγελναν ή κριτίκαραν τον "αριστερό ρεβιζιονισµό" των  
µπολσεβίκων. 
H κριτική για τις θέσεις του Λένιν σχετικά µε τη µορφωτική ή πολιτιστική επανάσταση µετά την  
καθιέρωση της NEΠ, που έγινε από ριζοσπάστες "αριστερούς" ή αριστερούς στα χρόνια �70-80,  
αγνόησε εσκεµµένα την αδιάρρηκτη σύνδεση καθηκόντων ανάµεσα στην οικονοµία και την  
επιστήµη, την τεχνική, την κουλτούρα στη φάση αυτή. 
Όµως ουσιαστικά η ρήξη µε τη σοσιαλιστική εποχή του εργατικού κινήµατος είχε γίνει αφού είχε  
τεθεί στο πραχτικό πεδίο η ανάγκη της σχεδιοποιηµένης ανάπτυξης της οικονοµίας. Aν  
ερµηνευόταν αυτό στενά, και αυτό έγινε συχνά στην πράξη στη φάση αυτή, δεν αναιρεί το γεγονός  
πως η ρήξη είχε συντελεστεί: H προέκταση και το βάθεµά της θα υπάρξουν στην επόµενη περίοδο  
µετά το 1929, ανεξάρτητα από τις ατέλειές τους. 
H ρήξη αυτή εξαλείφθηκε, καταγγέλθηκε και συκοφαντήθηκε (αφού λεηλατήθηκε ό,τι ήταν  
δυνατόν από την παραγωγή της) στο όνοµα των ατελειών (που δεν εντοπίζονταν εκεί όπου όντως  
υπήρξαν) στην περίοδο µετά το 1950. Έτσι συντελέστηκε η ένταξη στην κούρσα ("ειρηνικός  
ανταγωνισµός") της ETE, σε εποχή αµφισβήτησης και κριτικής της ETE, ουσιαστικά, από τα  
κινήµατα της δεκαετίας του �60. 
Παρ� όλα αυτά, η τροπή των πραγµάτων οδήγησε να απορροφηθούν, και εποµένως να  
µετασχηµατιστούν, πολλά στοιχεία της κριτικής αυτής από την ίδια την ETE. Ένα απ� αυτά είναι  
και η περίπτωση της κριτικής για την "ουδετερότητα" της επιστήµης, της τεχνικής, που είτε  
προβλήθηκε σαν γελοιογραφία -τραβηγµένα στα άκρα συµπεράσµατα- είτε σαν θεωρητική  
θεµελίωση των σοσιαλδηµοκρατικών πραχτικών. Eδώ προστέθηκε και η οικολογική θεολογία, που  
προέκτεινε σε υπερταξική βάση την κριτική ολόκληρης της πορείας του βιοµηχανισµού,  
στρώνοντας το δρόµο σε µια "βιοµηχανοποίηση" της ίδιας της οικολογίας. 
Mέσα από τους κόλπους αυτού που ονοµάζεται "διεθνής επιστηµονική κοινότητα", έχει  
διαµορφωθεί µια τάση ή κίνηση για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει σήµερα για τη ζωή, τη γήινη  
σφαίρα, για τον πληθυσµό της, η Eπιστήµη. Kαι προτείνονται ηθικοί κώδικες, επιτροπές  
δεοντολογίας ελέγχου σε ορισµένους τοµείς (όπως η γενετική, η προωθηµένη χειρουργική των  
µεταµοσχεύσεων, και άλλοι). Παρά το γεγονός πως κι εδώ έχει µπει γερά ο ανταγωνισµός για  
δυσφήµηση καινοτοµιών του αντιπάλου µέρους, δεν µπορεί να αγνοηθεί η δυνατότητα  
διαµόρφωσης µιας νέας συνείδησης µέσα στις στρατιές που εντάσσονται ή αγωνίζονται να  
ενταχθούν σ� αυτήν την κοινότητα. Oύτε ακόµα και η εκµετάλλευση των αντιθέσεων που  
αναπτύσσονται στην πορεία αυτού του ανταγωνισµού.  
Aλλά αυτό θα εξαρτηθεί από δύο πράγµατα: από το αν και κατά πόσο θα αναπτυχθούν κινήµατα  
έξω από το καθιερωµένο παιχνίδι, κι από το αν τα κινήµατα αυτά θα έχουν ξεπεράσει τη γνωστή  
άποψη για την ETE, την επιστήµη, τη γνώση και τα παρόµοια. Aλλιώτικα θα έχουµε έναν  
ανταγωνισµό "αποκαλύψεων" δίχως συνέχεια -όταν θα τα "βρίσκουν" οι άµεσα ενδιαφερόµενοι- ή οι  
"παρενέργειες" θα χρησιµοποιούνται για κοινωνικούς διαχωρισµούς και πολιτικές µανούβρες. 
O αποσπασµατικός χαραχτήρας κινηµάτων της τελευταίας εικοσαετίας, όπως π.χ. κατά των  
πυρηνικών αντιδραστήρων, και άλλων κινηµάτων οικολογικού χαραχτήρα όπως στη Bραζιλία,  



 

 

(Aµαζόνιος), Γερµανία, Iαπωνία κλπ, ή και προσφάτων κινήσεων (Γαλλία κατά της  
τσιµεντοποίησης, κινήσεις ενάντια στα MME), θα έπαιρνε πιο συστηµατικό και συνεχή χαρακτήρα  
αν υπήρχε διαµορφωµένη µία γενική άποψη. Kι αυτή δεν µπορεί να είναι σκέτα οικολογική, που  
αποσυνδέει αυτήν την πλευρά της απογείωσης του καπιταλισµού και της ακάθεκτης πορείας του  
προς το ολοκαύτωµα των δύο πηγών απ� όπου αντλεί την επιβεβαίωσή του (µισθωτή εργασία και  
γη-φύση). 
H αποσύνδεση που έχει πραγµατοποιηθεί ιστορικά και από τις δύο πλευρές, από τον πρώην  
µπρεζνιεφικό και µεταµπρεζνιεφικό "κοµµουνισµό" και από την οικολογούσα σοσιαλδηµοκρατία,  
τους πράσινους κ.ά., µαζί µε την αδιάκοπη, καθηµερινή προβολή  µιας πραγµατικότητας  
παραστάσεων, αποδείχνει πόσο επιταχτική είναι η ανάγκη να ξανακερδηθεί ο χαµένος χρόνος. H  
µόδα "ας βάλουµε και λίγη ή πολύ οικολογία" γιατί τραβάει, ή αντίθετα "πώς να µιλήσουµε γι� αυτά,  
αφού έτσι κι αλλιώς το µεροκάµατο µετράει" είναι τα µόνιµα χαρακτηριστικά των υποκατάστατων  
του κοµµουνιστικού προγράµµατος που έχουν πέραση. 
Στο θεωρητικό-προγραµµατικό επίπεδο, εποµένως, δεν χωρεί το "ας κάνουµε πολιτική". 
 
82. Aν η αστική κοινωνία στην άνοδό της επινόησε τη διάκριση των εξουσιών, που αντιπαρατίθεται  
στον "κρατισµό του κοµµουνισµού" (όσο αυτή η διάκριση δεν ήταν και δεν είναι απλός  
φορµαλισµός), οι µεταβατικές κοινωνίες έχουν ανάγκη όχι τόσο από νοµικούς κανόνες που  
υπαγορεύουν (αυτό δεν σηµαίνει πως είναι περιττοί), αλλά από την πραγµατικότητα ενός προτσές  
κίνησης- σταθεροποίησης- κίνησης, που εξασφαλίζει την αντιθετική ενότητα µορφής κράτους- 
κινήµατος ή αλλιώς ηγεσίας-µαζών. Oι δεύτερες δεν µπορούν να κάνουν τη δουλειά της πρώτης,  
αλλά η πρώτη δεν υποκαθιστά τις δεύτερες (Mάο). Iστορικά, µε τα Σοβιέτ επιδιώκονταν η  
κατοχύρωση οργάνων νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Ετσι, στην Κεντρική Εκτελεστική  
Επιτροπή των Σοβιέτ στα πρώτα µετα-οχτωβριανά χρόνια εκφράζονταν οµάδες, κόµµατα  
(µενσεβίκοι κ.ά.) και στην πράξη τα όργανα αυτά δεν εκπλήρωναν τη διπλή λειτουργία που είχαν. H  
φορά των πραγµάτων οδήγησε βαθµιαία στη µετατροπή τους σε όργανα επικύρωσης, αφού η  
εκτελεστική εξουσία ασκούνταν από το Συµβούλιο των Επιτρόπων του Λαού, που βέβαια  
λογοδοτούσε στην K.E. Eπιτροπή, αλλά η ουσιαστική επεξεργασία των αποφάσεων µετά το 1920  
πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή στο Πολιτικό Γραφείο του κόµµατος. Aυτό ήταν απόλυτα  
αναγκαίο. Όπως ήταν αναγκαίο σε µεγάλο βαθµό στην περίοδο της επίθεσης. 
Όµως εκείνο που ήταν όχι µόνο ευκταίο, αλλά εντελώς απαραίτητο κι απόλυτα αναγκαίο (και στο  
µεγαλύτερο βαθµό δεν έγινε), ήταν η ανάδειξη νέων τρόπων έκφρασης των µαζών µέσα από το  
πλήθος των µαζικών οργανώσεων (ιµάντων µεταβίβασης της γραµµής) µετά το 1945. Ηταν  
αναγκαιότητα η ανάδειξη των µορφών δραστηριοποίησης των µαζών και ο παραµερισµός, από  
τότε, καθαρά φορµαλιστικών λειτουργιών, που υποτίθεται ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις µιας  
"διεθνούς κοινής γνώµης". H αντίθεση ανάµεσα στην ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού  
δηµοκρατισµού, στις χώρες όπου τα κοµµουνιστικά κόµµατα καθοδηγούσαν µεγάλα λαϊκά  
κινήµατα, και στην τυποποίηση και το φορµαλισµό στις χώρες της "δεύτερης ζώνης", ήταν µια  
αντίθεση που η άρση της δεν ήταν "νοµοτελειακά" καθορισµένη να λυθεί µε την επικράτηση του  
δεύτερου σκέλους της αντίθεσης. Aυτό είναι ένα ακόµα δίδαγµα-συµπέρασµα. 
 
83. Kι εδώ φτάνουµε στην "πέτρα του σκανδάλου", στο κόµµα. Γιατί αυτά όλα σχετίζονται µε το αν  
το κόµµα είναι το οργανωµένο πρωτοπόρο απόσπασµα της εργατικής τάξης, που ασκεί την εξουσία  
αρχικά για λογαριασµό της τάξης, σε συνέχεια µε την τάξη, και βρίσκεται αδιάκοπα σε µια πορεία  
κίνησης- σταθεροποίησης- κίνησης, µαζί µε τις µάζες και για τις µάζες  που παραµένει παραγωγός  
θεωρίας, πολιτικών γραµµών  που εφαρµόζει µια κατάλληλη, "εθνικά" και "συγκυριακά", γραµµή  
από τις µάζες για τις µάζες  που αδιάκοπα δηλαδή αυτοκριτικάρεται, ανανεώνεται και  
εµπλουτίζεται  που απορρίπτει κάθε ρουτίνα, κάθε τυποποίηση η οποία αναπόφευκτα αποτυπώνεται  
πάνω του όταν ασκεί εξουσία, κλπ, κλπ Aν παραµένει τέτοιο ή πασχίζει να είναι τέτοιο, αυτό είναι  
το ζήτηµα. 
Παρά τις διαφορές στις "µεθόδους", ο ιδεατός τύπος του κόµµατος ήταν τέτοιος. 
Tο "ιδεατό" εκφράστηκε και σαν "πραγµατικό"; Σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πολλές "στιγµές".  
Kι αυτό αφορά και κόµµατα που πήραν την εξουσία και κόµµατα που δεν έφτασαν στην εξουσία. 
Tο "µοντέλο" του "κόµµατος" µε τις παραπάνω απαιτήσεις "εξαντλήθηκε", όπως θα έλεγαν οι  
τελευταίοι Ηρακλείς του ιµιτασιόν µπολσεβικισµού; Ή, αν φύγουµε απ� αυτούς και πάµε στους  
"αριστερούς" ριζοσπάστες, το "λενινιστικό µοντέλο" ξεπεράστηκε είτε γιατί ήταν διχτατορικό και  
έπνιγε την πολυφωνία, είτε γιατί έχασε τη βάση του, που ήταν το εργοστασιακό βιοµηχανικό  
προλεταριάτο; 
Aς παραµερίσουµε τους όρους, ονοµασίες και τα παρόµοια, κι ας δούµε τα πράγµατα δίχως αυτά: 
(1) αν υπάρχει (ή ξεπεράστηκε;) η αναγκαιότητα µιας άλλης κοινωνικής µορφής ή ακόµα  
υπέρβασης των αδιεξόδων (δηλαδή υπερνίκησης τους) που έχει δηµιουργήσει και επιτείνει  
καθηµερινά το τωρινό σύστηµα κοινωνικών σχέσεων, 
(2) αν αυτή η υπέρβαση αυτών των αδιεξόδων απαιτεί ριζικές, επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο  
παραγωγής, µε όσα συνεπάγεται αυτό, 
(3) αν οι όροι που έχουν δηµιουργηθεί απαιτούν τη συντριβή των εµποδίων για µια τέτοια πορεία,  
και υποδείχνουν αυτή την πορεία, 
(4) αν η πορεία αυτή, παρά τους δυσµενείς συσχετισµούς δυνάµεων, είναι η µοναδική που θα άρει  



 

 

αυτά τα αδιέξοδα, 
τότε σηµαίνει πως αντικειµενικά υπάρχουν οι κοινωνικές δυνάµεις γι� αυτήν την ανατροπή.  
Oι δυνάµεις αυτές, παρ� όλο τον κατεταµαχισµό, τη δηµιουργία τεχνητών διαιρέσεων,  
αντιπαραθέσεων κάθε είδους και την προβολή αυταπατών, µπορούν να ενωθούν. Σε µια περίοδο  
όπου όλο και αυξάνονται οι "τερατουπόλεις", δηλαδή συγκεντρώνονται όλο και µεγαλύτεροι  
πληθυσµοί όχι µονάχα σε µια ήπειρο αλλά σχεδόν παντού, και η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι  
εργάτες, εργαζόµενοι, µισοπρολετάριοι ή προλετάριοι νέου τύπου, είναι αστείο να γίνεται λόγος για  
έλλειψη κοινωνικής βάσης. H µεταβολή, οι µεταβολές που επιφέρει και θα επιφέρει ο  
"µεταβιοµηχανικός" καπιταλισµός στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής δεν εξαλείφουν τις  
δυνατότητες οργάνωσης και κατεύθυνσης σε ευαίσθητα γι� αυτόν σηµεία. 
Oι "συστεµικοί κίνδυνοι", όπως τους λένε οι ίδιοι οι ιεροφάντες του συστήµατος, είναι πολύ  
µεγαλύτεροι από ό,τι ήταν στην περίοδο του βιοµηχανικού καπιταλισµού των αρχών του αιώνα. 
Aν ισχύουν όλα αυτά, σηµαίνει πως δεν µπορεί να γίνει λόγος για πάλη κατά του συστήµατος δίχως  
παραγωγή γνώσης, οργάνωση αυτής της παραγωγής, προγραµµατισµό, επεξεργασία στρατηγικής  
και ταχτικών από ένα οργανωµένο σύνολο. Aυτά αποτελούν τα στοιχεία αυτού του κοµµουνιστικού  
προγράµµατος που γι� αυτό γίνεται λόγος εδώ. Tότε και µονάχα τότε η "ζωή" θα δείξει πράγµατα  
που είναι αδύνατο να τα διανοηθούµε τώρα  αλλά δεν µπορεί να συµβεί αυτό, µε το να αφήνονται να  
έρθουν µόνα τους. Tο πέρασµα από την παρούσα κατάσταση σε µια άλλη, που αναφέρθηκε σαν  
στρατηγικός στόχος, δεν µπορεί να επιτευχθεί δίχως αυτό το αναγκαίο µεταβατικό στάδιο, το  
κόµµα. 
 
 
 
Kεφάλαιο 3ο 
 
 
Η Ελλάδα του εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού 
 
 
Μεταπράτης [revendeur/reseller/Wiederverkaufer/rivenditore] 
Είναι ο µεταπωλητής, δηλαδή αυτός που αγοράζει ένα πράγµα (εµπόρευµα) µε σκοπό τη  
µεταπώλησή του. Μερικές φορές ο µεταπράτης παρεµβαίνει (µόνο) στην πώληση, η οποία γίνεται  
στο όνοµα και για λογαριασµό του πωλητή, προς το (νέο) αγοραστή και ωφελείται από τη διαφορά  
του τιµήµατος (διαφορά ανάµεσα στην τιµή που έκλεισε το εµπόρευµα από τον πωλητή και στην  
τιµή που το αγοράζει ο νέος αγοραστής). 
 
 
- Επίπεδο ανάπτυξης και χαρακτήρας του καπιταλισµού στην Ελλάδα 
- Η κρίση στην Ελλάδα 
- Η αναδιάρθρωση και οι κυριότερες αλλαγές στην ταξική διάρθρωση 
- Κράτος, πολιτική και κόµµατα 
- Η Ελλάδα στον αστερισµό της Νέας Τάξης Πραγµάτων 
- Η εξειδίκευση του στρατηγικού στόχου στις ελλαδικές συνθήκες 
 
 
- Επίπεδο ανάπτυξης και χαρακτήρας του καπιταλισµού στην Ελλάδα 
 
84. Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε µέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού, µια ενδιάµεση χώρα.  
∆εν ανήκει στις µεγάλες ιµπεριαλιστικές χώρες, αυτές δηλαδή του G7 ή G7,5 (ΗΠΑ, Γερµανία,  
Ιαπωνία -τα 3 κέντρα-, Αγγλία, Γαλλία, Καναδάς, Ιταλία και 0,5 Ρωσία). ∆εν ανήκει στις  
καθυστερηµένες (ως προς το επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού και όχι ως προς τις δυνατότητες  
ανάπτυξής τους µε βάση τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινό τους δυναµικό) χώρες του  
λεγόµενου τρίτου κόσµου. ∆εν είναι επίσης χώρα µε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού  
(όπως π.χ. Σουηδία, Ελβετία, ή ακόµα Ολλανδία, κλπ) που, παρά τις στενές σχέσεις τους µε κάποιο  
από τα 3 κέντρα, διατηρούν ισχυρά πολυκλαδικά συγκροτήµατα και σηµαντικές θέσεις στους  
στρατηγικούς τοµείς µε ένα ορισµένο βάρος. Και, τέλος, δεν είναι µια περιφερειακή δύναµη, ένας  
"µικρός ιµπεριαλισµός", όπως πολλοί από τη ριζοσπαστική αριστερά, έως και το ΚΚΕ τελευταία,  
υποστηρίζουν. 
Η πραγµατικότητα είναι πως η χώρα µας κυριαρχείται από την "οικονοµία-κόσµος", προσδενόµενη  
µε χίλια νήµατα, ή σωστότερα µε "χίλιες αλυσίδες", από τα δίκτυα του παγκοσµιοποιηµένου  
ιµπεριαλισµού. 
 
85. Ο καπιταλισµός στην Ελλάδα εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε προσαρµοζόµενος στις κάθε φορά  
ανάγκες του κυρίαρχου διεθνούς κεφάλαιου  και ετούτη η εξάρτηση είναι που καθόρισε και  
καθορίζει τη φύση, το µέγεθος, το χαρακτήρα του καπιταλισµού στην Ελλάδα. Το αν αναπτύχθηκαν  
ή όχι ορισµένοι τοµείς στην Ελλάδα, το αν για χρόνια σηµαδεύονταν από µια καθυστέρηση, ακόµα  
και οι γοργοί ρυθµοί ανάπτυξης που παρουσίασε στα χρόνια �60-70, όπως και η κρίση που γνώρισε  



 

 

ο καπιταλισµός στα χρόνια µετά το Ά73-74 κλπ, καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τον  
εξαρτηµένο χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας. 
 
86. Η Ελλάδα όµως δεν ενδιέφερε σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της τις µεγάλες δυνάµεις και το  
διεθνή ιµπεριαλισµό µονάχα ή κυρίως από την οικονοµική πλευρά. Βασικό ρόλο στο ενδιαφέρον  
έπαιξε και παίζει η γεωπολιτική θέση που αυτή έχει σαν σηµείο συνάντησης τριών ηπείρων,  
στρατηγικών διόδων και δρόµων. Ο εξαρτηµένος χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας δεν αφορά  
µόνο την οικονοµική δοµή. ∆ιαποτίζει όλο το πλέγµα των οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών  
διεργασιών και συµπυκνώνει στο σύστηµα κυριαρχίας έναν εσωτερικό και διεθνή συσχετισµό. Είναι  
αδύνατον να ερµηνευτεί η πορεία του καπιταλισµού και της αστικής εξουσίας στην Ελλάδα χωρίς  
την εξέταση του ποιοτικού χαρακτηριστικού της εξάρτησης. Ακόµα και η πορεία της ταξικής πάλης  
έχει καθοριστεί σε µεγάλο βαθµό από την άµεση παρέµβαση και σχέση του ιµπεριαλιστικού  
παράγοντα. Ακόµα και στο ιδεολογικό επίπεδο θα δούµε (αν θέλουµε να βλέπουµε την  
πραγµατικότητα) ισχυρές και καθοριστικές επιδράσεις του γεγονότος αυτού. 
 
87. Είναι πολλές οι αλλαγές που έγιναν στα τελευταία 25 χρόνια σε οικονοµικό, κοινωνικό και  
πολιτικό επίπεδο. Οι περισσότερες από αυτές είναι η άµεση αντανάκλαση των αλλαγών και  
τροποποιήσεων που έγιναν στον παγκόσµιο χώρο γενικά και στην ευρύτερη περιοχή µας  
ειδικότερα. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν σχεδόν όλες τις χώρες (αφού ζούµε σε έναν  
αλληλεξαρτώµενο κόσµο). Επηρέασαν όµως ισχυρά και έντονα τη χώρα µας, γιατί επέδρασαν  
αποφασιστικά η γεωπολιτική της θέση και ο τρόπος ένταξής της στο σύγχρονο κόσµο, που  
καθορίζονταν από την ποιότητα της εξάρτησης. Από την είσοδο στην παγκόσµια οικονοµική κρίση  
µέχρι τον αστερισµό της Νέας Τάξης Πραγµάτων, η Ελλάδα γνώρισε πολλές αλλαγές και  
ανακατατάξεις οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών  δυνάµεων. 
Εποµένως είναι περιοριστική µια ανάλυση που αποµονώνει τα διάφορα στοιχεία και δεν τα εξετάζει  
στην ενότητά τους. Από Άδώ η οικονοµία, από Άδώ οι πολιτικές σχέσεις, από Άδώ οι κοινωνικές  
διεργασίες. 
Χωρίς τη σωστή εκτίµηση των κάθε φορά διαµορφωµένων διεθνών όρων και τη διαπλοκή τους στην  
ελληνική πραγµατικότητα δεν µπορεί να γίνει κανένα ουσιαστικό βήµα. 
 
88. Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, η Ελλάδα παραµένει χώρα µε µέσο επίπεδο καπιταλιστικής  
ανάπτυξης και µε κύριο χαρακτηριστικό την εξάρτηση απ� το ξένο µονοπωλιακό κεφάλαιο. Και,  
όπως είναι φυσικό, η οικονοµική εξάρτηση εκδηλώνεται και επεκτείνεται σ� όλους τους τοµείς:  
πολιτικό, στρατιωτικό κλπ 
Στην Ελλάδα παρατηρούµε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη και κυριαρχία µονοπωλίων, την  
ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών, τη βαθµιαία συγχώνευση του τραπεζικού και βιοµηχανικού  
κεφάλαιου, το δυνάµωµα του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού, την εµφάνιση πολυκλαδικών  
συγκροτηµάτων. Όλα αυτά υπάρχουν στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικά χώρες σε µια τελείως  
διαφορετική κλίµακα, που προσδιορίζει άλλες ποιότητες στον καπιταλισµό που αναπτύσσεται εκεί.  
Στην Ελλάδα, πέρα από την κλίµακα και διάσταση αυτών των φαινοµένων (συγκρινόµενα µε εκείνα  
των ανεπτυγµένων χωρών), αυτά έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε µια στενή συνύφανση και  
αλληλεξάρτηση µε την παρουσία και τις ανάγκες του ξένου κεφάλαιου στην Ελλάδα.  
Ο σκληρός πυρήνας της ακαδηµαϊκής µαρξίζουσας ριζοσπαστικής σκέψης δεν διακρίνει σχεδόν  
πουθενά τα µονοπώλια, παρά µόνο τις αναπτυσσόµενες καπιταλιστικές σχέσεις, και φυσικά η µόνη  
µορφή εξάρτησης που αναγνωρίζει είναι αυτή που είχε, σύµφωνα µε αυτή τη σκέψη, το ΚΚΕ την  
περίοδο του µεσοπολέµου από το δογµατικό µαρξισµό της ΕΣΣ∆... 
Η πραγµατικότητα είναι πιο πεζή. Έχουµε και µονοπώλια και εξάρτηση. Έχουµε και ανάπτυξη του  
καπιταλισµού στην Ελλάδα  αλλά αυτή έχει µια ορισµένη ποιότητα, καθορίζεται από τις ανάγκες  
της "οικονοµίας-κόσµος", κυριαρχείται από την τελευταία. Έχουµε µια συµµετοχή στις διαδικασίες  
διεθνοποίησης και αλληλεξάρτησης, αλλά αυτή γίνεται µε τρόπο που υπηρετούνται κυρίως τα  
συµφέροντα των ισχυρών κρίκων του συστήµατος. 
 
89. Η ανάπτυξη του καπιταλισµού στην Ελλάδα γενικά, αλλά και πιο συγκεκριµένα η πιο πρόσφατη  
ανάπτυξη των µονοπωλίων και του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού, συντελέστηκαν και  
συντελούνται σε συνθήκες αυξηµένης διείσδυσης του ξένου κεφάλαιου. Το ξένο κεφάλαιο κρατάει  
το κύριο βάρος στη σύνθεση του βιοµηχανικού κεφάλαιου, εάν παρθεί υπόψη ότι κυριαρχεί σε  
βασικούς τοµείς της βιοµηχανίας, ενώ παίζει βασικό ρόλο στο τραπεζικό κεφάλαιο και στο  
εµπόριο. Η οικονοµία της Ελλάδας είναι όλο και περισσότερο εξαρτηµένη από το αµερικάνικο και  
δυτικοευρωπαϊκό κεφάλαιο (µετά το 1980 έχουµε αυξηµένη παρουσία και του γιαπωνέζικου), τόσο  
λόγω της άµεσης διείσδυσής του όσο και λόγω της ολόπλευρης εξάρτησής της στον τοµέα της  
τεχνολογίας. 
Η σύνδεση της Ελλάδας µε την ΕΟΚ και την ΕΕ µετέπειτα (1981-1997), η θεαµατική αύξηση του  
δηµόσιου και του εξωτερικού χρέους τα τελευταία 10 χρόνια, η αποβιοµηχάνιση, η θεαµατική  
επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου, τα µεγάλα έργα, δίνουν µια συγκεκριµένη εικόνα για τις νέες  
µορφές εξάρτησης. 
Και άλλες χώρες είναι µέλη της ΕΕ, αλλά δεν είναι "Νότος" όπως η Ελλάδα, που εξ ορισµού  
σηµαίνει µετακύλιση των επιπτώσεων της κρίσης από το κέντρο προς την περιφέρεια της ΕΕ, ούτε  



 

 

γνωρίζουν τους καταναγκασµούς που το ∆ιευθυντήριο επιβάλλει στην Ελλάδα. 
Και άλλες χώρες είναι χρεωµένες, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η ή 6η θέση όσον αφορά το  
εξωτερικό χρέος, και κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνει σε τόκους και χρεολύσια ένα ποσό που  
αντιστοιχεί  
Οι διαδικασίες διεθνοποίησης και ολοκλήρωσης δεν αναιρούν το στοιχείο της εξάρτησης. Αντίθετα,  
το βαθαίνουν µέσα από παλιές και νέες µορφές. 
 
90. Όταν λέµε µέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού, στον προσδιορισµό αυτό παίζουν ρόλο  
αρκετοί παράγοντες. Στη βιοµηχανία δεν έχει µειωθεί ο πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, αν και  
οι αριθµητικά λιγοστές µεγάλες επιχειρήσεις, απασχολούν αναλογικά µεγάλο αριθµό εργατών και  
παράγουν το πιο µεγάλο µέρος  του βιοµηχανικού προϊόντος. Οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε  
βιοµηχανικά προϊόντα καλύπτονται βασικά από τις εισαγωγές. O βαθµός διείσδυσης των  
µονοπωλίων στην αγροτική οικονοµία µόλις από τα µέσα της δεκαετίας του Ά80 αρχίζει να αυξάνει  
σηµαντικά. Tην ίδια στιγµή, η απασχόληση στο γεωργικό τοµέα είναι υψηλή (επίσηµα υπολογίζεται  
στο 20% του πληθυσµού), ενώ σηµαντική είναι η συµβολή του αγροτικού προϊόντος στο AEΠ  
(15%) και στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας (30%) συγκριτικά µε τις αναπτυγµένες οικονοµίες  
της ∆ύσης. Τα µικροαστικά στρώµατα είναι ιδιαίτερα διευρυµένα. 
Ετσι κι αλλιώς, ο προσδιορισµός "µέσο" δεν µπορεί να προσδιοριστεί αυτός καθ' εαυτός.  
Προϋποθέτει µια σύγκριση. Μόνο µέσα από τη σύγκριση µε το ανώτερο και κατώτερο επίπεδο  
αποκτά ουσιαστικό περιεχόµενο. Συνεπώς, µε άλλους όρους το ζήτηµα αφορά τον προσδιορισµό  
της θέσης και του ρόλου της χώρας στην παγκόσµια οικονοµία. 
 
91. Tο ζήτηµα του επιπέδου ανάπτυξης του καπιταλισµού στην Eλλάδα αποτέλεσε σηµαντικό  
στοιχείο ιδεολογικής αντιπαράθεσης και µεγάλη πέτρα σκανδάλου στους κόλπους της Aριστεράς.  
Στη "συζήτηση" πήραν µέρος πολλές φορές και εκφραστές των µεσαίων στρωµάτων, που  
αµφισβητώντας αυτή τη θέση ήλπιζαν πως ένας "εκσυγχρονισµός" θα έδινε δυνατότητες ανόδου. 
Eκπρόσωποι τροτσκιστικών αντιλήψεων και ρεύµατα της ριζοσπαστικής αριστεράς, αιχµάλωτοι  
µιας µηχανιστικής αντιδιαλεκτικής αντίληψης, θέλησαν κατά καιρούς να περιγράψουν έναν  
"καθαρό καπιταλισµό", απαλείφοντας το στοιχείο της εξάρτησης που προσδιόρισε τα στοιχεία της  
αργής, βασανιστικής και στρεβλής οικονοµικής ανάπτυξης στην Eλλάδα. 
Tο κοµµουνιστικό κίνηµα της Eλλάδας πάντα προσπαθούσε να τεκµηριώσει και να υποδείξει έναν  
άλλο δρόµο: το δρόµο της αυτοδύναµης οικονοµικής ανάπτυξης στα πλαίσια µιας λαϊκής πολιτικής  
εξουσίας που θα υπηρετούσε τις ανάγκες του εργαζόµενου λαού, και όριζε σαν βασική προϋπόθεση  
την απαλλαγή από την ιµπεριαλιστική εξάρτηση. Σ� αυτή τη βάση συγκρούονταν, τουλάχιστον ως  
µια περίοδο, µε την ιδεολογία της "ψωροκώσταινας" και, κινητοποιώντας όλο το επιστηµονικό  
δυναµικό που επηρέαζε, αποδείκνυε ότι η Eλλάδα είχε τα φόντα, τις υλικές προϋποθέσεις να  
αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάµεις στηριγµένη σε µια άλλου τύπου ανάπτυξη. H στρεβλή  
ανάπτυξη (ανορθολογική ανάπτυξη και µπλοκάρισµα ή καταστροφή του παραγωγικού πλούτου),  
αποτέλεσµα της συµµαχίας ιµπεριαλισµού και µεγαλοαστικής τάξης, ήταν πάντα σε αντίθεση µε την  
υπόθεση και θέση της αυτοδύναµης οικονοµικής ανάπτυξης που υποστήριζε η Aριστερά. O  
εκσυγχρονισµένος µεταπρατισµός αποτελεί στην ουσία έναν εκσυγχρονισµό της στρέβλωσης, αφού  
προσαρµόζει µε επιταχυνόµενο ρυθµό την οικονοµική δοµή στις νέες επιταγές του  
παγκοσµιοποιηµένου ιµπεριαλισµού. 
Σήµερα ουσιαστικά ο στόχος της αυτοδύναµης ανάπτυξης έχει εγκαταλειφθεί από όλες τις  
εκφράσεις της επίσηµης αριστεράς. Στην ουσία υποκλίνονται οι ρεβιζιονιστές, για άλλη µια φορά,  
στις "αντικειµενικότητες" που προβάλλει ο ιµπεριαλισµός. 
Στην ουσία οι στόχοι του λαϊκού κινήµατος δεν µπορούν να είναι άλλοι από την ορθολογική  
οικονοµική ανάπτυξη (αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικού δυναµικού -ορυκτός πλούτος, νέες µορφές  
ενέργειας, υδάτινο δυναµικό, γεωφυσική πολυµορφία κλπ-, αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων  
προγραµµατισµού και ελέγχου, ανάδειξη-στήριξη-εµπλουτισµός-αναβάθµιση της ζωντανής  
εργασίας, αξιοποίηση της ασυµµετρίας οικονοµικής-πολιτικής δύναµης), που θα στοχεύει στην  
εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζόµενων µαζών και, κατ� ανάγκη, στην απόσπαση από την  
ιµπεριαλιστική αλυσίδα (που είναι βασική προϋπόθεση για την επίλυση του νεοελληνικού  
προβλήµατος). Mε απλά λόγια, οι στόχοι του λαϊκού κινήµατος µπορούν να συνοψιστούν έτσι:  
∆ουλειά και προκοπή για όλους - Oικονοµική και πολιτική, δηλαδή εθνική, Aνεξαρτησία - Kάτω η  
ολιγαρχία και ο ιµπεριαλισµός! 
 
91. Η ποιότητα που πήρε ο καπιταλισµός στην Ελλάδα καθορίστηκε ιστορικά από τα έντονα  
µεταπρατικά, εµποροµεσιτικά, παρασιτικά στοιχεία, και ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια ο  
υπεργολαβικός ρόλος διαφόρων δραστηριοτήτων της υλικής παραγωγής και των υπηρεσιών. 
Στην ουσία η µεγαλοαστική τάξη της χώρας είχε και έχει αναπτύξει στο έπακρο την ικανότητα να  
προσαρµόζεται στις "ατµοσφαιρικές αλλαγές" στην ευρύτερη περιοχή και, προσκολληµένη σε  
τµήµατα (αφού και η ίδια είναι διασπασµένη) του διεθνούς κεφάλαιου, αναπτύσσει τα µεταπρατικά  
και υπεργολαβικά της καθήκοντα µε το αζηµίωτο. ∆εν υπάρχει κανένας σηµαντικός όµιλος στην  
οικονοµία της Ελλάδας που να µην είναι διαπλεκόµενος, να µην ενεργεί για λογαριασµό κάποιου  
από τα παγκόσµια πολυκλαδικά µεγαθήρια. Οι υπεργολαβίες µέσα στην Ελλάδα ή έξω από αυτήν,  
εν γένει οι υπεργολαβικές δραστηριότητες, γίνονται και προωθούνται από τους ντόπιους  



 

 

υπερκινητικούς υπεργολάβους σε στενή σύνδεση µε µία ή περισσότερες "οικογένειες", όπως  
ονοµάζονται οι πολυεθνικές. 
Η δραστηριότητα των ελλήνων υπεργολάβων στο εξωτερικό, η δράση του ελληνικού κεφάλαιου στο  
εξωτερικό, δεν είναι καινούριο φαινόµενο. Ούτε ανατρέπει τα βασικά χαρακτηριστικά του  
καπιταλισµού στην Ελλάδα. Συµµετέχουν στις νέες ευκαιρίες που ξανοίγονται, ιδιαίτερα στις  
ανατολικές χώρες και τα Βαλκάνια, αλλά και εκεί παίζουν το ρόλο του µεσάζοντα διαφόρων  
µεγάλων διεθνών οµίλων. 
 
92. H συγκρότηση του νεοελληνικού έθνους κάτω από την ηγεµονία των ανερχόµενων αστικών  
στοιχείων είχε πολλές ιδιοµορφίες, που σηµάδεψαν όλη την πορεία συγκρότησης της νεοελληνικής  
κρατικής οντότητας. Tα ριζοσπαστικά στοιχεία της αστικής τάξης αποµονώθηκαν γρήγορα. Η  
εθνική απελευθέρωση από το ζυγό της οθωµανικής αυτοκρατορίας δεν ολοκληρώθηκε, αφού  
τσιφλικάδες, κοτσαµπάσηδες και καραβοκυραίοι, σε στενή διασύνδεση µε τις µεγάλες δυνάµεις της  
εποχής, έτρεξαν να πνίξουν κάθε αναγεννητική προσπάθεια και να συνθλίψουν όλα τα ξεσπάσµατα,  
βασικά της αγροτιάς. Tο βασικό πρόβληµα της αστικής επανάστασης, το αγροτικό ζήτηµα, για  
δεκαετίες παρέµεινε άλυτο, ενώ είχε ήδη γεννηθεί ένα κράτος-έκτρωµα κάτω από την επιδιαιτησία  
των µεγάλων δυνάµεων. Oι εθνικές αποτυχίες, οι πτωχεύσεις, οι εθνικοί δανεισµοί, οι εθνικοί  
τυχοδιωκτισµοί, η µεγάλη ιδέα (για να µιλήσουµε µέχρι το 1922) σηµαδεύονται  βαθιά από το  
γεγονός της εξαρτηµένης φύσης του ελληνικού αστισµού. 
H οικονοµική και κοινωνική καθυστέρηση επιβλήθηκαν στην Eλλάδα από τη συµµαχία των  
αντιδραστικών στρωµάτων της αστικής τάξης και των µεγάλων δυνάµεων, που ανταγωνίζονταν για  
το ποια απ� αυτές θα καρπωθεί περισσότερα από την επίλυση του "ανατολικού ζητήµατος". 
 
93. H µεγαλοαστική τάξη της Eλλάδας, όπως αυτή διαµορφώθηκε, έφερε αναγκαστικά το στίγµα  
του ραγιαδισµού και του γραικυλισµού. Στο εσωτερικό της πάντα διαπερνιόταν από ισχυρές  
αντιθέσεις και ανταγωνισµούς, που αντανακλούσαν την επιρροή και τη δουλεία προς συγκεκριµένες  
ιµπεριαλιστικές δυνάµεις. O περίφηµος διχασµός της αστικής τάξης δεν µπορεί να βρει λογική  
ερµηνεία πέρα από τη στενή σύνδεση µε τα συµφέροντα των συγκρουόµενων τότε ιµπεριαλιστικών  
δυνάµεων. 
Aυτά τα χαρακτηριστικά δεν τροποποιήθηκαν µεταπολεµικά. Ίσα-ίσα ενισχύθηκαν, παρά τα όσα  
λέγονται ειδικά την περίοδο από το Ά74 και ύστερα. Eνισχύθηκαν γιατί ο αστισµός στην Eλλάδα  
είδε µέσα στη δεκαετία του Ά40-50 την άµεση αµφισβήτησή του από το λαϊκό κίνηµα, και σώθηκε  
στην κυριολεξία χάρη στα όπλα των ιµπεριαλιστών πατρώνων του. Ένας αστισµός που δεν µπορεί  
να σταθεί στα πόδια του παρά µονάχα µέσα από την οικονοµική-πολιτική και κυρίως στρατιωτική  
στήριξη των ιµπεριαλιστών, αποκτά ορισµένα χαρακτηριστικά, που στις κρίσιµες στιγµές, όταν οι  
ρητορικές δεν ωφελούν, αναδεικνύονται πέρα για πέρα (όπως έγινε µε το «Ευχαριστούµε τις HΠA»,  
την εποµένη των Ίµια). 
H µεγαλοαστική τάξη στην Eλλάδα ήταν και είναι διασπασµένη. ∆εν µπορεί και δεν πρέπει να  
αντιµετωπίζεται σαν µια αυτοτελής κοινωνική οµάδα-τάξη που έχει µια ξεκάθαρη στρατηγική και  
ενιαίες βλέψεις. ∆ιαπερνιέται από την ισχυρή εξάρτηση που έχει κάθε µέρος της από τα διάφορα  
διεθνή κέντρα και καθορίζεται από αυτά. Iστορικά, ο αγγλογερµανικός ανταγωνισµός που  
κυριάρχησε την εποχή του µεσοπολέµου, µετά από µια περίοδο πλήρους επικράτησης των  
αµερικάνικων συµφερόντων (1947-60, 1967-74), έδωσε τη θέση του στον αµερικανοευρωπαϊκό  
ανταγωνισµό, και πρόσφατα στον αµερικανογερµανικό ανταγωνισµό. Στην ουσία, η συµπεριφορά  
της µεγαλοαστικής τάξης καθορίζεται από το βαρόµετρο των σχέσεων και επιδιώξεων των  
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων και δεν έχει καµιά σχέση µε τα λεγόµενα εθνικά συµφέροντα. 
 
94. O κοσµοπολιτισµός της µεγαλοαστικής τάξης έχει και αυτός ιστορικές ρίζες στον τρόπο  
διαµόρφωσης του νεοελληνικού έθνους. Tο βάρος που έπαιξε ο ελληνισµός της διασποράς σε µια  
πρώτη περίοδο, και ιδιαίτερα ο ρόλος του εφοπλιστικού κεφάλαιου, καθόρισαν τη διαµόρφωση του  
κοσµοπολιτισµού, σαν ορισµένου ιδιαίτερου στοιχείου στη στάση και συµπεριφορά της αστικής  
τάξης. Aν όµως θελήσουµε να ξύσουµε λίγο αυτό το στοιχείο, ιδιαίτερα έτσι όπως διαµορφώθηκε,  
θα παρατηρήσουµε ότι ένα τµήµα µεγάλων αστών (που για διάφορους λόγους χρησιµοποίησαν την  
ελληνική σηµαία) δεν πρέπει να λογαριάζονται σαν στοιχείο της οικονοµικής δραστηριότητας της  
Eλλάδας. Eιδικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο (το µεγαλύτερο και δυναµικότερο τµήµα του) δεν  
λειτουργεί σαν "εθνικό κεφάλαιο", αλλά είναι ενσωµατωµένο σε ειδικές δραστηριότητες του  
διεθνούς µονοπωλιακού καπιταλισµού, που το καθιστούν κάτι διαφορετικό. ∆εν αποτελεί οργανικό  
στοιχείο του καπιταλισµού στην Eλλάδα.  
 
95. Οι εξελίξεις που ήρθαν από τα µέσα της δεκαετίας του �70 µέχρι σήµερα διέψευσαν όσους είχαν  
βιαστεί να µιλήσουν για "θαύµα της ελληνικής ανάπτυξης", "θαύµα του ελληνικού καπιταλισµού". Οι  
"τρελοί" ρυθµοί ανάπτυξης µέχρι τις αρχές του �70 έκρυβαν (ή µάλλον ορισµένοι δεν ήθελαν να  
βλέπουν) την πραγµατικότητα. 
Οι απορίες που προβάλλουν ορισµένοι συλλογιζόµενοι την πορεία ανάπτυξης του καπιταλισµού  
στην Ελλάδα, δηλαδή: 
α) γιατί προωθήθηκε ένα µοντέλο ανάπτυξης που, ενώ ο κρατικός παρεµβατισµός ήταν  
ανεπτυγµένος, απέφυγε να αναλάβει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο σε δύο στρατηγικά πεδία της  



 

 

αναπτυξιακής διαδικασίας, τις άµεσα παραγωγικές επενδύσεις και το εγχώριο τεχνολογικό  
υπόβαθρο; 
β) γιατί  προωθήθηκε η εφαρµογή µιας πολιτικής "ανοικτών θυρών" απέναντι στις ξένες άµεσες  
επενδύσεις και στην εισαγωγή τεχνολογίας; και 
γ) γιατί εφαρµόστηκε µια πολιτική βαθµιαίας ενσωµάτωσης της ελληνικής οικονοµίας στους  
µηχανισµούς της διεθνούς αγοράς, σε φάση περιορισµένου επιπέδου ανάπτυξης (σύνδεση µε ΕΟΚ  
το 1961, ολοκλήρωση ένταξης στην ΕΟΚ το 1981); 
δεν έχουν πολλές πιθανές απαντήσεις. 
Η ουσία βρίσκεται στο χαρακτήρα και τη συµπεριφορά της µεγαλοαστικής τάξης στην Ελλάδα και  
στην ταύτιση των συµφερόντων της µε τα διεθνή κέντρα. 
Το "θαύµα" της ελληνικής οικονοµίας συµπίπτει µε την πρώτη εφόρµηση των πολυεθνικών  
εταιρειών στις αρχές του �60 και µε τις πρώτες κινήσεις των δυτικοευρωπαίων να αµφισβητήσουν  
τις άµεσα µεταπολεµικές διευθετήσεις, που έδειχναν τους αµερικάνους παντοκράτορες. Τότε είναι η  
πρώτη φάση της ευρωποποίησης της Ελλάδας. Η φασιστική δικτατορία δεν ανέκοψε αυτήν την  
πορεία, αφού πάγωσε για καιρό τους µισθούς και  δηµιουργούσε προϋποθέσεις για καλές µπάζες. 
 
96. Πέρα από τις τοποθετήσεις των πολυεθνικών σε τοµείς-κλειδιά (ορυκτός πλούτος, πετρέλαια,  
χηµική βιοµηχανία), το ελληνικό "θαύµα" της οικονοµίας στηριζόταν σε ένα απλό τρίπτυχο:  
µεταναστευτικό και ναυτικό συνάλλαγµα, τουρισµός και οικοδοµή. Από τότε που γράφονταν τα  
"παιδιά του Πειραιά" και έµπαινε µπρος η τουριστική "βιοµηχανία" (αρχές του �60) έµπαιναν οι  
βάσεις του εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού. 
Για τους αστούς, η Ελλάδα δεν µπορούσε να ακολουθήσει έναν αυτοδύναµο δρόµο ανάπτυξης.  
Μπορούσε και έπρεπε να µετατραπούµε σε µια χώρα που να µπορεί να παρέχει καλές και  
εξειδικευµένες υπηρεσίες προς αυτούς που µπορούσαν να τις καταναλώσουν. Μπορούσαµε έτσι  
χωρίς πολλές δυσκολίες να πλασαριστούµε καλά και να διεκδικήσουµε µια καλή θέση στο  
"σύγχρονο κόσµο". Η οικοδόµηση αυτού του ειδυλλιακού τοπίου πέρασε πολλές εναλλαγές,  
αντιθέσεις, συγκρούσεις και ξεκαθαρίσµατα ώσπου, στα χρόνια του Ά80, µε τη µεγάλη  
επιστηµονικοτεχνική επανάσταση, τις περεστρόικες κλπ, µπορούσαµε πλέον να προωθήσουµε το  
µεγάλο εκσυγχρονισµό: να περάσουµε στο µεταβιοµηχανικό κόσµο, στον κόσµο της πληροφορίας  
και των υπηρεσιών. Στο βιοµηχανικό κόσµο δεν τα πετύχαµε και καλά, αφού δεν είχαµε τις  
προδιαγραφές (και τόσα χρόνια κρίσης και απουσίας επενδύσεων το πιστοποιούν). 
Να η ουσία του "οράµατός" τους: Η Ελλάδα µπορεί να έχει µια αναβαθµισµένη θέση στο σύγχρονο  
κόσµο αν µπορέσει να εκµεταλλευτεί τη γεωπολιτική της θέση, το φυσικό της πλούτο, τον  
πολιτισµό της. Αν προετοιµαστεί και καταστεί ικανή να προσφέρει: µια σειρά υπηρεσιών  
(τραπεζικές, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνιακές), υψηλού επιπέδου τουρισµό, σύγχρονες και  
αποδοτικές υπεργολαβίες, προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, ένταση της κερδοσκοπίας κυρίως από  
χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, ασφαλή διακίνηση ή φύλαξη εµπορευµάτων, δηµιουργία  
συνεδριακών κέντρων υψηλής ποιότητας, διοργάνωση αθλητικών αγώνων κλπ 
Αυτό το όραµα αλλά και αυτήν την υλοποίηση, αυτήν την κατεύθυνση, που αποτελεί τη στρατηγική  
του ελληνικού αστισµού, ονοµάζουµε εκσυγχρονισµένο µεταπρατισµό. Ο εκσυγχρονισµένος  
µεταπρατισµός αποτελεί την αναγκαία προσαρµογή της χώρας µας στη συντελούµενη  
αναδιάρθρωση. Για την ακρίβεια, ο εκσυγχρονισµένος µεταπρατισµός και η πολιτική της δυαδικής  
κοινωνίας συνιστούν την ελληνική εκδοχή της αναδιάρθρωσης. 
 
97. Όταν διαβάζει κανείς ξένα βιβλία σχετικά µε τα Βαλκάνια, η Ελλάδα συνήθως δεν αναφέρεται.  
Όταν διαβάζει σχετικά µε τη Μεσόγειο, πάλι έκπληκτος βλέπει να αναφέρονται π.χ. η Αίγυπτος, η  
Συρία κλπ, αλλά πάντα λείπει η Ελλάδα. Όταν, τέλος, διαβάσει για την Ευρώπη, πάλι θα δει ότι  
ελάχιστη σηµασία δίνεται -αν αναφέρεται καθόλου- στην Ελλάδα. 
Και όµως, η Ελλάδα είναι µια ευρωπαϊκή και ταυτόχρονα βαλκανική και µεσογειακή χώρα, και  
αυτές οι "ιδιότητες" την καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό, τόσο από τις σχέσεις που δηµιουργεί µε αυτά  
τα περιβάλλοντα όσο και µε τις παρεµβάσεις των µεγάλων δυνάµεων σε αυτές τις ευαίσθητες  
περιοχές (τύχη ή ατυχία τελικά που βρεθήκαµε σε αυτήν την περιοχή  µήπως αυτό που θεωρούσαµε  
γεωπολιτικό πλεονέκτηµα, δεν είναι και τόσο πλεονέκτηµα...). 
Αυτές οι τρεις διαστάσεις δεν είναι απλά γεωγραφικές, και τους δίνεται µια ορισµένη χρήση:  
Βαλκάνια είναι κάτι που σηµαίνει καθυστέρηση, υπανάπτυξη, αγριανθρωπισµό, εθνικισµό,  
επαρχιωτισµό. Το "Μεσόγειος" σηµαίνει "νότο", δηλαδή πάλι καθυστέρηση, υπανάπτυξη, και  
κρατάει την αξιοπρέπειά της µονάχα σαν πηγή τουριστικού συναλλάγµατος. Το "Ευρώπη" είναι  
άλµα στο "βορρά", στον πολιτισµό, στην οικονοµία της αγοράς. 
Στη βάση όλων αυτών των καταστάσεων βρίσκεται αυτό που, παρά τους αναθεµατισµούς, αποτελεί  
το υπόστρωµα της κουλτούρας του εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού: να είµαστε σε όλα µέσα. 
Σαν ευρωπαϊκή χώρα αποβλέπουµε να ηγεµονεύσουµε οικονοµικά στα Βαλκάνια, ή τουλάχιστον  
στο "ευρωπαϊκό" κοµµάτι τους. Σαν βαλκανική έχουµε τη δυνατότητα να επικαλούµαστε το  
"βαλκάνιο χαρακτήρα µας" για να εκλιπαρούµε και βοήθειες από το ταµείο της ΕΕ και ταυτόχρονα  
να προσφέρουµε τις καλές µας υπηρεσίες για την προώθηση συγκεκριµένων, ανταγωνιστικών µερών  
εντός ή εκτός της ΕΕ, για δουλειές στην Ανατολική Μεσόγειο, στις παραευξείνιες περιοχές και  
ακόµα παραπέρα... 
 



 

 

95. Ο ευρωπαϊσµός και ο εκσυγχρονισµός στάθηκαν οι ιδεολογικές σηµαίες για την απόσπαση µιας  
ορισµένης συναίνεσης και για τη σύµπτυξη ορισµένων κοινωνικών συµµαχιών από µεριάς της  
άρχουσας τάξης. 
Ο ευρωπαϊσµός πρόσφερε µιαν ελπίδα να ξεφύγει η Ελλάδα από τη βαλκάνια και µεσογειακή της  
υπόσταση, να µπει επιτέλους στον πολιτισµένο κόσµο, να νοιώσει την ασφάλεια που ποτέ σαν χώρα  
και έθνος δεν ένοιωσε, αφού πλέον θα ήταν µέλος µιας οικογένειας 340 εκατοµµυρίων ανθρώπων.  
Ενσωµατωνόµενη στις οικονοµικές και πολιτικές δοµές της Ευρώπης, θα εξασφάλιζε µια εσωτερική  
συνοχή και συναίνεση και θα διασφαλιζόταν από τις επιβουλές του εξ ανατολών εχθρού. 
Κάτω από τη σηµαία του εξευρωπαϊσµού της Ελλάδας προωθήθηκε ένα νέο πρότυπο ζωής (σύµφυτο  
µε τις ανάγκες του πολυεθνικού κεφάλαιου), έγιναν µια σειρά οικονοµικές και πολιτικές  
αναδιαρθρώσεις µε τις εοκικές ντιρεκτίβες, στήθηκε το ψέµα της βοήθειας που παρέχει η ΕΕ στην  
Ελλάδα (µορφή νέου ραγιαδισµού). Ο ευρωπαϊσµός µάλλον σήµαινε περισσότερο εκδυτικισµό (ο  
Καραµανλής συνέχεια επαναλάµβανε το "ανήκοµεν εις την ∆ύσιν"). ∆εν αποτέλεσε κανένα  
ανάχωµα στην αµερικανοποίηση, ούτε σήµαινε µια αστική κίνηση ουσιαστικής αµφισβήτησης του  
κυριαρχικού ρόλου των αµερικάνων στην Ελλάδα. 
Ο εκσυγχρονισµός πάντα προχωρούσε µαζί µε τον ευρωπαϊσµό και τον τολµηρό εκδυτικισµό της  
Ελλάδας. Στις δεκαετίες του �60 και �70 ήταν σηµαία των δυνάµεων και τµηµάτων του αστισµού  
που είχαν αποκλειστεί από την εξουσία ή ανέρχονταν µέσα στις συνθήκες του µετεµφυλιακού  
κράτους και της παντοδυναµίας της δεξιάς. Βεβαίως ήταν και σηµαία του ελληνικού ρεφορµισµού,  
που αυτός ανέλαβε σε µια σειρά από χώρους να σηκώσει τη σηµαία του εκσυγχρονισµού, αφού η  
αστική πολιτική δεν µπορούσε αλλιώς να εκπροσωπηθεί. 
Από τη δεκαετία του Ά80, και ιδιαίτερα στα χρόνια που ζούµε, ο εκσυγχρονισµός παίρνει τη µορφή  
της πιο επιθετικής συµπεριφοράς της αστικής τάξης ενάντια στους εργαζόµενους, και η ουσία του  
είναι ένας απροκάλυπτος νεοφιλελευθερισµός και η απαίτηση για την απροκάλυπτη εφαρµογή του. 
 
- Η κρίση στην Ελλάδα 
 
96. Εντελώς φυσιολογικά, το γενικό οικονοµικό µπουµ των χρόνων �60-70, και ειδικά την  
υπερθέρµανση της οικονοµίας στα χρόνια της διχτατορίας, τα διαδέχτηκε µια µεγάλη πτώση της  
παραγωγής, των ρυθµών της οικονοµίας. Ήρθε δηλαδή η περίοδος της κρίσης. Σωστότερα, συνέπεσε  
ο κύκλος της κρίσης στην Ελλάδα µε τη γενικότερη εκδήλωση της παγκόσµιας κρίσης. Από τότε οι  
ρυθµοί της εποχής του �60-70 δεν έχουν ξαναπιαστεί, η οικονοµία κινείται σε υφεσιακά πλαίσια  
και διαπερνιέται και αυτή από κυµατοειδή πυρετό, εντελώς ασθενέστερο στις "αναπτυξιακές φάσεις"  
του. Ετσι βλέπουµε πως, παρ� όλες τις ιδιοµορφίες, η οικονοµία της Ελλάδας ακολουθεί την πορεία  
της "οικονοµίας-κόσµος" στις διάφορες φάσεις της. Αν για τους leaders υπήρχαν "30 ένδοξα χρόνια"  
και αν µέσα σ� αυτά έθεσαν τις βάσεις της διεθνοποίησης µέσω των πολυεθνικών, έτσι και στην  
Ελλάδα, µε όλες τις ιδιοµορφίες, παρατηρούµε µια περίοδο επέκτασης της οικονοµίας (που µεγάλο  
µέρος της οφείλεται στη φάση της εξόρµησης ακριβώς των πολυεθνικών) και µεγάλων ρυθµών  
ανάπτυξης. Αν στη συνέχεια οι leaders γνώρισαν τη µεγάλη κρίση και αναδιπλώθηκαν,  
προχωρώντας σε µια αναγκαία αναδιάρθρωση και πήραν µέτρα ώστε ο πυρήνας, η ατµοµηχανή της  
οικονοµίας, να µην πολυεπηρεαστεί από την κρίση, στη χώρα µας ακολούθησε ο πτωτικός κύκλος  
της κρίσης, συµµορφωθήκαµε στις συνταγές των συµβούλων και των κοµισιόν, αναδιπλωθήκαµε  
µπαίνοντας στη σφαίρα της πλασµατικής οικονοµίας και απλά προσαρµοζόµαστε όπως µπορούµε  
στις νέες συνθήκες, προσπαθώντας όλο και κάτι να τσιµπήσουµε. 
 
97. Οι γενικεύσεις όµως χρειάζονται προσοχή. Στην Ελλάδα δεν είχαµε κρίση του "φορντικού  
µοντέλου ανάπτυξης". Γιατί ναι µεν η κρίση εµφανίζεται παγκοσµίως µε κοινό λίγο-πολύ τρόπο,  
αλλά υπό άλλους ιστορικά διαµορφωµένους όρους. Κι αυτό καθόλου δεν αντιφάσκει µε τις γενικές  
τάσεις του κεφάλαιου στη φάση της διεθνοποίησής του. 
Γιατί ναι µεν τίθεται σε κρίση το ηγεµονικό µοντέλο οργάνωσης της εργασίας και υφαρπαγής της  
υπεραξίας, αλλά σε διαφορετικό βαθµό είναι εγκατεστηµένος ένας τέτοιος µηχανισµός σε κάθε  
εθνικό χώρο  και µε διαφορετικούς τρόπους επηρεάζει. Το κεφάλαιο στην Ελλάδα, µε κύριο όπλο  
την ένταση της εργασίας αντιµετώπιζε την ανταγωνιστικότητα, κι όχι µε όσα αποδίδονται στο  
φορντισµό, δηλαδή παραγωγικότητα, υψηλό µισθό, µεγάλη ζήτηση κλπ Η έννοια του "κύριου  
όπλου" δεν σηµαίνει πως δεν υπήρξαν µονάδες βιοµηχανικά συγκρίσιµες από άποψη  
µηχανολογικού εξοπλισµού µ� αυτές της Ευρώπης. Εκεί, στις "οµοειδείς", έχει νόηµα η σύγκριση  
της παραγωγικότητας, που θα έδειχνε για άλλη µια φορά το βαθµό εντατικοποίησης. 
Το µοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν από τη µεγέθυνση της εσωτερικής αγοράς, τα  
κύµατα αναγκαστικής εσωτερικής µετανάστευσης, την αγροτική έξοδο προς τις πόλεις και το  
εξωτερικό. Η οικοδοµή αναδείχθηκε στον κινητήριο εσωτερικό µοχλό, απορροφώντας το µισό του  
βιοµηχανικού προϊόντος, εποµένως αναπτύχθηκαν οι συνδεδεµένες µε αυτή βιοµηχανίες. Το  
µοντέλο χαρακτηριζόταν από το ειδικό καθεστώς στην είσοδο του ξένου κεφάλαιου, την κρατική  
επιχορήγηση και τα κάθε λογής κρατικά κίνητρα, που αντιπροσωπεύουν το 43% των επενδύσεων  
παγίου κεφάλαιου. Ακόµα, από τη διαµεσολάβηση στις αγορές της Μέσης Ανατολής για  
λογαριασµό, ή υπεργολαβώντας δουλειές, του ξένου πολυεθνικού κεφάλαιου. Κατά συνέπεια, η  
βιοµηχανία χαρακτηρίζεται από υπεργολαβικό χαρακτήρα και µικρό βαθµό καθετοποίησης.  
Εντελώς συµβατή µε το "µοντέλο" αυτό είναι η διόγκωση των υπηρεσιών και του κρατικού τοµέα.  



 

 

Και κυρίως, µην το ξεχνάµε καθόλου, το µοντέλο στηρίχθηκε στο ειδικό καθεστώς απέναντι στο  
συνδικαλιστικό κίνηµα και τις δυνάµεις της εργασίας. Αν στην Ευρώπη για παράδειγµα το  
κεφάλαιο αναγκάστηκε να κάνει σοβαρές παραχωρήσεις στην εργατική τάξη την περίοδο 1968-72,  
λόγω της µεγάλης αναταραχής και των αγώνων του εργάτη-µάζα στις µεγάλες αλυσίδες παραγωγής,  
το κεφάλαιο στην Ελλάδα, λόγω της χούντας, δεν βρέθηκε µπροστά σε καµιά τέτοια "ανάγκη". 
 
98. Η κρίση στην Ελλάδα, η στιγµή του παροξυσµού και της απότοµης πτώσης, καταγράφεται το  
1974-75 [ή να γράψουµε 1973-74]. Το ποσοστό κέρδους στη µεταποίηση, από 19,8% που ήταν τα  
χρόνια 1973-74, πέφτει το 1975 στο 9,9%. Από τότε, παρά τις µικρές διακυµάνσεις, δεν έφτασε  
ποτέ το επίπεδο που είχε στην περίοδο 1958-61 (µέσος όρος 21,5%), ούτε το επίπεδο των χρόνων  
1963-72 (µέσος όρος 14,5%). Στη δεκαετία του Ά80, ο µέσος όρος είναι γύρω στο 9%. 
Στη δεκαετία του 1950-60 το ΑΕΠ, σε σταθερές τιµές του 1970, αυξανόταν κατά µέσο όρο µε ρυθµό  
5,7%. Στη δεκαετία του 1960-70 οι ρυθµοί ανάπτυξης ανέρχονταν στο 7,2%. Στη δεκαετία του  
1970-80 ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν 5,6%. Ενώ στη δεκαετία του 1980-90 ο µέσος όρος βρίσκεται  
καθηλωµένος στο 1,5%. Επειδή όµως µιλάµε για µέσους όρους δεκαετιών, ας δούµε λίγο πιο  
συγκεκριµένα µερικές µεταβολές: Το ΑΕΠ  (πάντα σε σταθερές τιµές του 1970) µειώθηκε απόλυτα  
το 1974 κατά 1,8% σε σύγκριση µε το 1973. Το 1987 µειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση µε το 1986. Το  
1990 µειώθηκε απόλυτα κατά 1,5% σε σχέση µε το 1989 και το 1993 κατά 0,5% σε σχέση µε το  
1992. Το 1994 παρουσίασε αύξηση κατά 1%. Η στασιµότητα και η κρίση της οικονοµίας στην  
Ελλάδα είναι προφανής. 
 
99. Η κρίση όµως, και αυτό πρέπει να κατανοηθεί, προέρχεται από το δευτερογενή τοµέα, και µετά  
ακολουθούν όλοι οι άλλοι κλάδοι και τοµείς. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει σαν γενική κρίση του  
καπιταλισµού στην Ελλάδα. 
Αν δούµε τους ρυθµούς µεταβολής (%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά τοµείς της  
οικονοµίας, θα διαπιστώσουµε την παρακάτω εικόνα: 
 
   1960-73 1974-79 1980-85 
Σύνολο ΑΕΠ  7,2%  3,6%  0,2% 
Αγροτικός τοµέας 4,7  0,2  -0,4 
Μεταποίηση  10,8  5,8  -0,7 
Υπηρεσίες  7,5  5,3  2,4 
Λοιποί τοµείς  9,1  7,6  -0,2 
 
Αν δούµε τους ρυθµούς µεταβολής των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, θα παρατηρήσουµε τα εξής: 
  
   1960-73 1974-79 1980-85 
Αγροτικός τοµέας 5,4  1,5  4,1  
Μεταποίηση  13,6  -1,1  -5,1 
Κατοικίες  11,3  15,1  -7,9 
Ενέργεια  11,2  4,1  2 
Λοιποί τοµείς  9,9  6,9  -1,2 
 
Η καρδιά της κρίσης βρίσκεται στο δευτερογενή τοµέα, εκεί δηλαδή που παράγεται το βασικό µέρος  
της υλικής παραγωγής, και βεβαίως η υπεραξία. 
 
100. Άλλη µια εκδήλωση της κρίσης είναι η µακρόχρονη υποαπασχόληση του παραγωγικού  
δυναµικού. Η πορεία του βαθµού απασχόλησης του παραγωγικού δυναµικού της οικονοµίας στην  
Ελλάδα είναι η ακόλουθη: 
Μέσος όρος περιόδου (%) 
1967-73  91,4 
1974-79  83,7 
1980-84  77,3 
Αν θελήσουµε να δούµε το βαθµό χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού στη βιοµηχανία, θα  
διαπιστώσουµε ότι, από 79,7% το 1981, έπεσε στο 74,9% το 1993. Η µεγαλύτερη πτώση υπάρχει  
στον κλάδο της βασικής µεταλλουργίας (από 87,6% το 1981 φτάνει στο 59% το 1993). 
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν µια από τις µορφές απαξίωσης του κεφάλαιου µέσα στην κρίση. Η  
καταστροφή και η υποτίµηση κεφαλαίου είναι βασικός όρος για το κεφάλαιο προκειµένου να  
αντιµετωπίσει την κρίση υπερπαραγωγής. 
 
101. Υπάρχουν όµως ιδιοµορφίες όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας. 
Από τη µια, την περίοδο της κρίσης αντιµετωπίζει ορισµένα οξυµένα προβλήµατα, όπως τη  
µετάβαση από τη χούντα στη µεταπολίτευση και την αντιµετώπιση εποµένως, πέρα από τους  
κινδύνους ενός τοπικού πολέµου, της ύπαρξης ενός αντιιµπεριαλιστικού και αντιφασιστικού  
ριζοσπαστισµού. Άρα η άρχουσα τάξη έχει τη στήριξη όλων των δυναµικών παραγόντων της  
περιόδου: αµερικανών, ευρωπαίων (που έβλεπαν να ενισχύονται οι θέσεις τους στην Ελλάδα), αλλά  
και των σοβιετικών, που ήδη είχαν συνάψει ποικίλες σχέσεις µε τµήµατα της αεικίνητης  



 

 

µεγαλοαστικής τάξης (Μαµιδάκης, Φραγκίστας, Μητσοτάκης κλπ) και ο ρόλος τους µετά την  
κάθοδο του σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο είχε αυξηθεί. Την περίοδο 1974-76 δίνονται  
ορισµένες παροχές και έχουµε µια αύξηση των µισθών ακριβώς για να συγκρατηθεί η κατάσταση -  
αλλά και αυτά είναι πενιχρά συγκρινόµενα µε εκείνα της ∆υτικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα ποτέ δεν  
υπήρξε το κράτος πρόνοιας που είχε οικοδοµηθεί στις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, ο  
αστισµός στην Ελλάδα συνεχίζει να επωφελείται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον  
αιγυπτοϊσραηλινό πόλεµο του 1973, την καταστροφή του Λιβάνου κλπ Πλήθος από  
δραστηριότητες µεταφέρονται στην Ελλάδα και, όπως πάντα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο κάνει  
χρυσές δουλειές σε τέτοιες συνθήκες. Όλα αυτά έκαναν σε µια πρώτη φάση να µην φανούν έντονες  
οι εκδηλώσεις της κρίσης. 
Από την άλλη, είχαµε µια µεγάλης έκτασης αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, που  
αφορούσε τη µεγάλη επέκταση του κρατικού τοµέα, την ενίσχυση των κρατικοµονοπωλιακών  
µηχανισµών, ακριβώς για να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα της υπερθέρµανσης της οικονοµίας και  
της κρίσης που ήδη είχε πλήξει όλο τον κόσµο και την Ελλάδα. Είναι η εποχή που ο Καραµανλής  
και ο υπουργός Παπαληγούρας κατηγορούνται από µέρους της αστικής τάξης για σοσιαλµανία:  
κρατικοποιούνται τα Ναυπηγεία Eλευσίνας και η Eµπορική Tράπεζα (ο όµιλος Ανδρεάδη είναι ο  
πιο θιγµένος), η Oλυµπιακή, οι συγκοινωνίες. 
Αυτή η επέκταση του κρατικού τοµέα και η ενίσχυση του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού  
είναι µια αναγκαία κίνηση προς όφελος των συµφερόντων συνολικά της αστικής τάξης, και  
αποσκοπεί στη µεταφορά των ζηµιών στο κράτος, ούτως ώστε να απορροφηθούν οι κραδασµοί, να  
γίνει η απαραίτητη καταστροφή και υποτίµηση του κεφάλαιου, και φυσικά να αναδιανεµηθούν οι  
ζηµιές προς τις ασθενέστερες οικονοµικά µάζες του πληθυσµού. 
Χωρίς αυτήν την αναδιάρθρωση είναι ζήτηµα για το πώς θα προχωρούσε το κεφάλαιο χωρίς  
σοβαρότερους κλυδωνισµούς. Όλες οι φάµπρικες για προβληµατικές, ελλείµµατα και δηµόσιο  
χρέος, που θα αποτελέσουν βασικούς µοχλούς απαξίωσης κεφάλαιου και µετακύλισης της κρίσης,  
έχουν τη ρίζα τους στην αναδιάρθρωση αυτή. Οι κραυγές για λιγότερο κράτος θα έρθουν πολύ  
αργότερα, όταν η καταστροφή και απαξίωση θα έχει συντελεστεί σε µεγάλο βαθµό, όταν η  
ιδιωτικοποίηση µπορεί να γίνει ακριβώς µε τιµές που δεν έχουν καµιά σχέση µε την  
πραγµατικότητα, όταν οι νέες τεχνολογίες (που πάντα είναι στα χέρια της "οικονοµίας-κόσµος") θα  
κάνουν τµήµατα κλάδων (όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες) επωφελή για το ιδιωτικό κεφάλαιο,  
δηλαδή για µεγάλους οµίλους. 
 
102. Η ανάπτυξη και ενίσχυση του κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού στην Ελλάδα δεν είναι ένα  
δείγµα του δυναµισµού της οικονοµίας, αλλά συνάρτηση τριών παραγόντων. Ο µεγάλος κρατικός  
παρεµβατισµός και η συµµετοχή του στην οικονοµική ζωή σχετίζεται µε την αδυναµία ακριβώς του  
καπιταλισµού στην Ελλάδα να σηκώσει το βάρος πολλών δραστηριοτήτων. Στην συνέχεια, όπως  
είδαµε, ο κρατικοµονοπωλιακός καπιταλισµός αναπτύσσεται για να µπορέσει να αντιρροπήσει τις  
καταστάσεις που δηµιουργεί η κρίση. Ένας ακόµα λόγος αφορά το χαρακτήρα της ελληνικής  
οικονοµίας. Για να µπορεί να προσφέρει πάσης φύσεως υπηρεσίες προς το πολυεθνικό κεφάλαιο,  
προϋποτίθεται µια σχετικά ανεπτυγµένη δοµή και ένας βαθµός ενσωµάτωσης στις διεθνείς  
πρακτικές και διαδικασίες. 
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών και ο υπερανεπτυγµένος ρόλος των τραπεζών (κυρίως κρατικών)  
παίζουν αυτό το ρόλο. Οι συµµετοχές των κρατικών τραπεζών σε µια σειρά δραστηριότητες και η  
συνύφανσή τους µε το βιοµηχανικό κεφάλαιο αποτελούν µια δραστηριότητα συνολικά προς όφελος  
της αστικής τάξης, αλλά και της διείσδυσης του ξένου κεφάλαιου. 
 
103. Μέσα στο περιβάλλον της κρίσης υπογράφεται, το 1979, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ (µε  
µοναδική αντίδραση την κατάληψη της Παντείου από δυνάµεις της εξωκοινοβουλευτικής  
αριστεράς, και κατά τα άλλα πλήρη συµµόρφωση όλου του πολιτικού κόσµου) και το 1981, όταν  
αναλαµβάνει το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση και διαχείριση της κρίσης, η χώρα µας είναι πλήρες  
µέλος της ΕΟΚ.  
Τα οφέλη για την Ελλάδα, σύµφωνα µε τους "ειδικούς", αναλυτές και πολιτικούς, άλλοτε είναι  
πολιτικά και εθνικά και άλλοτε είναι οικονοµικά. Ανάλογα µε την περίσταση, τη συγκυρία, το  
ακροατήριο. Κανένα από τα κόµµατα, καµιά από τις πολιτικές δυνάµεις δεν έχει κάνει ένα σοβαρό  
απολογισµό από την ένταξη. Κανείς δεν έχει τονίσει τις αρνητικές συνέπειες. Οι του ΚΚΕ τώρα  
κάτι ψελλίζουν, αλλά όταν ήταν στα πράγµατα (κυβέρνηση Τζανετάκη και κυβέρνηση Ζολώτα),  
τότε που καταγράφονταν η "ζηµιά" στην ελληνική οικονοµία, δεν έβγαλαν τσιµουδιά για το ζήτηµα.  
Αλλά και τώρα, ο αντιεοκισµός σταµατά στον αντιµααστριχτισµό και αγωνίζεται να πάρουµε  
ορισµένα κονδύλια από την ΕΕ. Η αποδέσµευση είναι πολύ µακρινός στόχος, όπως ο σοσιαλισµός... 
Όµως, έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα συµµετέχει σε µια υπερεθνική ολοκλήρωση, γεγονός που αυξάνει τις  
διαδικασίες διεθνοποίησης και ενσωµάτωσης της οικονοµίας της, και εµείς θα προσθέταµε πως  
βαθαίνει την εξάρτηση. 
Αυτή η συµµετοχή δεν βελτίωσε σε τίποτα την οικονοµία ή τη θέση της Ελλάδας. Ακόµα, µέσα από  
την ένταξη και την ολοένα µεγαλύτερη πρόσδεση, η Ελλάδα γεύτηκε κύµατα µετακύλισης της  
κρίσης των δυνατότερων οικονοµιών προς τη χώρα µας. 
Συνεπώς, αν η συµµετοχή σε µια υπερεθνική ολοκλήρωση σηµαίνει µεγαλύτερη διεθνοποίηση και  
ενσωµάτωση, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί κανείς να υποβαθµιστεί, και αυτή είναι η  



 

 

κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο καπιταλισµός στην Ελλάδα. 
Αν θεωρήσουµε ίσο µε 100 το µέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΟΚ σε διάφορα στάδια της  
πορείας της (ΕΟΚ των 6, των 10, των 12 και 15 χωρών σήµερα) και το συγκρίνουµε µε το κατά  
κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, τότε θα δούµε την εξής εικόνα: 
Η Ελλάδα το 1960 φτάνει το 38,6% του κοινοτικού µέσου όρου.. Η ανάπτυξη του καπιταλισµού  
στα χρόνια 1960-73 καταγράφεται στο δείκτη αυτό, και έτσι το 1973 η Ελλάδα έχει φτάσει το  
56,8%. Το 1981 βρισκόµαστε στο 57,8%. Όµως 13 χρόνια µετά, το 1993, βρισκόµαστε στο 46,8%. 
Ο λόγος είναι απλός: στην εποχή του ιµπεριαλισµού, άρα και των ιµπεριαλιστικών ολοκληρώσεων,  
λειτουργεί ο νόµος της ανισόµετρης ανάπτυξης, και διαψεύδει όλους τους ισχυρισµούς για άρση του  
χάσµατος ανάµεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες. 
 
104. Ένας άλλος τρόπος εκδήλωσης και πιστοποίησης της κρίσης είναι η απότοµη και µεγάλη  
έκρηξη της ανεργίας, ή σωστότερα του εφεδρικού στρατού εργασίας. Το 1981, όταν ανέλαβε το  
ΠΑΣΟΚ τη διαχείριση, η ανεργία ήταν 4,1%. Το 1988 είχε φτάσει το 8%. Σήµερα υπολογίζεται στο  
10,5%. Και ετούτοι είναι µόνο οι επίσηµοι αριθµοί. Η πραγµατικότητα είναι πολύ χειρότερη.  
Πρέπει να πλησιάζει στο 15%. 
 
105. Μιλώντας για την παρατεταµένη γενική κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος, κάναµε λόγο  
για την εµφάνιση του στασιµοπληθωρισµού, και δείξαµε ότι οι τιµές δεν πέφτουν απότοµα µε την  
εκδήλωση της κρίσης, αλλά µέσα από ένα σύνθετο µηχανισµό. Ο πληθωρισµός είναι ένας από τους  
τρόπους να αντιµετωπιστεί η πτώση των τιµών και να ξεζουµιστεί ο εργαζόµενος κόσµος. Στην  
Ελλάδα αυτή η χρήση πήρε µεγάλες διαστάσεις και για χρόνια, σε όλη τη διάρκεια της κρίσης,  
είχαµε διπλάσιο αριθµό πληθωρισµού (20-25%). Και ακόµα και σήµερα, που έχει µειωθεί, πάλι  
βρίσκεται να είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος από το µέσο κοινοτικό πληθωρισµό. 
 
106. Αφού όµως σήµερα το "εξάρτηση" θυµίζει λίγο ρετρό και δεν θέλει ο αστός να θεωρεί πως έχει  
ένα δεύτερης κατηγορίας καπιταλισµό, τον επιθυµεί σφριγηλό και δυνατό, ας του κάνουµε τη χάρη  
και ας µιλήσουµε για την αλληλεξάρτηση, αυτήν την ανώτερη µορφή διεθνοποίησης. 
Η οικονοµία της Ελλάδας από το 1955 µέχρι το 1985  καταγράφει µια αυξανόµενη ροή εξαγωγών.  
Το 1955 οι εξαγωγές αποτελούν σε αξία το 8,2%. του ΑΕΠ. Το 1985 είναι πλέον το 14%. Το 1955  
από τις εξαγωγές µας το 92,6% αποτελούνταν από πρωτογενή προϊόντα, το 7,4% από  
µεταποιηµένα και το 0,3% ήταν µηχανές και εξοπλισµός. Το 1985 η σύνθεση των εξαγωγών µας  
είναι: 52,6% µεταποιηµένα προϊόντα, 47,4% πρωτογενή και 2,9% µηχανές και εξοπλισµός. 
Οι εισαγωγές αποτελούσαν το 16,7% του ΑΕΠ το 1955. Το 1985 έφτασαν το 30%. Η διάρθρωση  
των εισαγωγών το 1955 ήταν: πρωτογενή προϊόντα 48,4%, µεταποιηµένα 51,6% και µηχανές- 
εξοπλισµός 18,3%. Το 1985 η διάρθρωση είναι: 49,7% πρωτογενή, 50,3% µεταποιηµένα και 19,2%  
µηχανές-εξοπλισµός. 
Ενισχύεται  εποµένως η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, την ίδια στιγµή που µεγαλώνει και  
διευρύνεται το εµπορικό έλλειµµα. Μεγάλης σηµασίας στοιχείο είναι όµως το ακόλουθο: οι φορείς  
που στηρίζουν τις εξαγωγές σε βιοµηχανικά προϊόντα είναι σε µεγάλο βαθµό ξένες πολυεθνικές  
επιχειρήσεις και το µέρος των ελλήνων καπιταλιστών της διασποράς που τοποθετούνται στην  
Ελλάδα στα χρόνια της διχτατορίας. Υπολογίζεται πως οι εξαγωγές των εταιριών αυτών  
αντιπροσώπευαν το 72% των συνολικών εξαγωγών για τα χρόνια 1966-70. Το 1965 το ποσοστό  
ήταν 30%. 
Στα χρόνια που εκδηλώνεται η κρίση (1973-74), και ενώ ξεκινά η κάµψη της εσωτερικής ζήτησης,  
εντείνεται όπως είναι φυσικό ο εξωστρεφής χαρακτήρας και οι εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων  
αυξάνονται. Οι βιοµηχανικές εξαγωγές σαν ποσοστό στο ΑΕΠ της βιοµηχανίας αποτελούν το 8,6%  
και 14,4% για τις χρονιές 1973 και 1980 αντίστοιχα. Όµως εδώ ισχύει αυτό που λέγαµε για  
συγκυριακά πλεονεκτήµατα που βρέθηκε να έχει εκείνη την περίοδο η µεγαλοαστική τάξη.  
Σηµαντικό τµήµα των εξαγωγών πηγαίνει προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας  
Αφρικής. Την επόµενη περίοδο (1981-85) θα ανακοπεί αυτή η τάση, γιατί το παγκόσµιο εµπόριο θα  
µειωθεί αισθητά µέσα στην παγκόσµια κρίση και ήδη η Ελλάδα θα είναι µέλος της ΕΟΚ (µετέπειτα  
ΕΕ). 
Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ αποτέλεσε µια διαδικασία ενίσχυσης της αλληλεξάρτησης και της  
ενσωµάτωσης της ελληνικής οικονοµίας σε αυτήν της ΕΕ. Οι εµπορικές συναλλαγές και η αύξησή  
τους αποτελούν µια διαδικασία διεθνοποίησης της παραγωγής και µεγαλύτερης αλληλεξάρτησης  
των χωρών που συνθέτουν µια "παγκόσµια οικονοµία". 
Από την ένταξη µέχρι σήµερα έχουν διευρυνθεί οι εισαγωγές µας από τις χώρες της ΕΕ και έχουν  
αυξηθεί οι εξαγωγές µας προς αυτές. 
Συγκεκριµένα, οι εισαγωγές µας από τις χώρες της ΕΕ το 1980 αποτελούσαν το 42% του συνόλου  
των εισαγωγών. Το 1993 έφτασαν το 63,9% του συνόλου των εισαγωγών µας. 
Οι εξαγωγές της χώρας µας προς τις χώρες της ΕΕ αποτελούσαν το 1980 το 47,6%. Το 1993 το  
ποσοστό έφτασε το 56%.  
Αυτά πιστοποιούν το βαθµό ευρωποποίησής µας, ενσωµάτωσής µας και διεθνικοποίησης. 
Όµως η ποσοστιαία συµµετοχή του εµπορικού ελλείµµατος µε τις χώρες της ΕΕ από 34,2% που  
ήταν στα 1980, όταν µπαίναµε δηλαδή στην ΕΟΚ, έφτασε το 69,5% το 1993. 
Αλλά υπάρχει και η φιλολογία για το ότι "παίρνουµε τόσα λεφτά από την ΕΕ". Πέρα από το ζήτηµα  



 

 

πώς τα παίρνουµε, µε ποιους όρους, τι εισφορές πληρώνουµε στην ΕΕ, τι πρόστιµα µας επιβάλλουν,  
ποιες ποσοστώσεις καθορίζονται για µια σειρά προϊόντα, ποιες µονάδες πρέπει αναγκαστικά να  
ιδιωτικοποιηθούν κλπ κλπ, ας δούµε τη σχέση των εισροών από την Κοινότητα µε το εµπορικό  
έλλειµµα που έχουµε µε τις χώρες µέλη της. Το 1981 πήραµε 18 δισεκατοµµύρια και πληρώσαµε 9  
δισεκατοµµύρια σαν εισφορά. Το 1993 δώσαµε εισφορά 275 δισεκατοµµύρια και οι εισπράξεις µας  
πήγαν στα 1.331 δισεκατοµµύρια. Αν όµως συσχετίσουµε το εµπορικό ισοζύγιο, θα δούµε ότι το  
έλλειµµα το 1981 ήταν 144 δισεκατοµµύρια, δηλαδή είχαµε ένα συνολικό έλλειµµα 135  
δισεκατοµµυρίων (144-9). Το 1993 το εµπορικό έλλειµµα µε τις χώρες της ΕΕ είναι 1.358  
δισεκατοµµύρια. Αν αφαιρέσουµε από αυτό τα χρήµατα που πήραµε, έχουµε ένα συνολικό έλλειµµα  
901 δισεκατοµµυρίων. ∆ηλαδή περίπου εξαπλασιάστηκε η διαφορά που υπήρχε το 1981. 
Αν θέλουµε να δούµε αυτούς τους αριθµούς µε ένα απλούστερο τρόπο, για κάθε 100 δραχµές που το  
1981 έβγαιναν για εισαγωγές κοινοτικών προϊόντων, επέστρεφαν στην Ελλάδα 41,7 δραχµές από  
εξαγωγές που κάναµε στις χώρες της ΕΟΚ. Το 1993 για κάθε 100 δραχµές που πάνε για εισαγωγές  
κοινοτικών προϊόντων, επιστρέφουν από εξαγωγές µας προς την ΕΕ µόνο 26,6 δραχµές. 
Αν υπήρχε µια πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών από την ντόπια παραγωγή, έχει  
υπολογιστεί ότι ο ρυθµός αύξησης της µεταποιητικής βιοµηχανίας θα ήταν 9,5 φορές µεγαλύτερος,  
έτσι που η ελληνική βιοµηχανία θα ήταν έξω απ� τη διαδικασία της κρίσης. Τέτοιοι υπολογισµοί  
είναι χρήσιµοι, γιατί δείχνουν ότι αυτά που συµβαίνουν δεν είναι µονόδροµος που αν δεν  
ακολουθηθεί δεν υπάρχει καµιά άλλη προοπτική. 
 
107. Όµως µέσα στην κρίση το κεφάλαιο απαντά στην υπερσυσσώρευσή του µε τη φυγή του προς το  
πλασµατικό κεφάλαιο, δηλαδή το κεφάλαιο που έχει τη µορφή των µετοχών, οµολόγων,  
χρεογράφων. Αυτά είτε αντικατοπτρίζουν πραγµατικό κεφάλαιο (και η αξία τους προσδιορίζεται  
όχι µόνο από την αξία του πραγµατικού κεφάλαιου, αλλά και από τα προσδοκώµενα κέρδη), είτε  
δεν αντικατοπτρίζουν πραγµατικό κεφάλαιο, αλλά µελλοντικές απαιτήσεις πληρωµών. Το κεφάλαιο  
αυτό κατοικοεδρεύει σε όλες τις χρηµατιστικές αγορές που φούντωσαν την εποχή της κρίσης και  
γέννησε µέσα στην κρίση το πλήθος από παράγωγα νέων χρηµατιστικών προϊόντων. Μια τόσο  
"εξελιγµένη" χώρα όπως η Ελλάδα δεν µπορούσε να µείνει έξω από τη διεθνοποίηση αυτή. Μιλάµε  
για το δηµόσιο χρέος και το εξωτερικό χρέος. Μιλάµε για τη χρεοµηχανή που γεννά χρυσά αβγά για  
το χρηµατιστικό κεφάλαιο διεθνώς. 
Καταρχήν έχουµε µια κατακόρυφη αύξηση του χρέους. Από τα επίπεδα του 40% του ΑΕΠ που ήταν  
το 1979, έφτασε στο 133% το 1995. 
Οι τόκοι του χρέους σαν ποσοστό επί των εσόδων του προϋπολογισµού ακολούθησαν την εξής  
πορεία: από 5% στη δεκαετία του �60, 10% τη δεκαετία του �70, για να φτάσουν το 1993 στο 40%.  
Πιο απλά, αυτό σηµαίνει πως µόνο το 1993 οι δαπάνες για τόκους έφτασαν τα 2,2 τρισεκατοµµύρια  
δρχ. (ή το 12,6% του ΑΕΠ). Ένας τεράστιος αριθµός και βάρος. Η ιστορία αυτού του µεγέθους έχει  
ως εξής: το 1970 αποτελούσαν οι δαπάνες για τόκους το 0,9% του ΑΕΠ. Το 1980, το 2,4% του  
ΑΕΠ. Το 1987, το 7,4%, και το 1989 το 9% του ΑΕΠ. 
Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίων αφορά τη χωρίς κανένα εµπόδιο δυνατότητα του  
χρηµατιστικού κεφάλαιου να µπορεί να τζογάρει πάνω στα ελλείµµατα, το δηµόσιο χρέος, το  
εξωτερικό χρέος. Αυτοί που έχουν κεφάλαια και δεν τα τοποθετούν στην παραγωγή γιατί οι όροι  
αξιοποίησης είναι αρνητικοί, δανείζουν, καλύπτοντας έτσι τρέχουσες ανάγκες του κράτους. Το  
κράτος πάλι µε τη σειρά του, για να µπορεί να εξυπηρετεί το χρέος (να πληρώνει τους τόκους),  
µαζεύει λεφτά από τους "υπηκόους" του. Πώς; Μέσω της φορολογίας, των έκτακτων µέτρων, των  
προγραµµάτων σύγκλισης κλπ 
Πρόκειται για µια εντελώς σίγουρη και πολύ κερδοφόρα επιχείρηση για τους χρηµατιστικούς  
οµίλους και τις τράπεζες. Όλοι παίζουν µε έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, µε οµόλογα, µε  
αµοιβαία κεφάλαια, µε τα ρέπος κλπ Τα έντοκα γραµµάτια και οµόλογα του δηµοσίου το 1987  
συγκέντρωναν το 3,1% του συνόλου των αποταµιευτικών τοποθετήσεων, για να φτάσουν το 1992,  
µαζί µε την αγορά των ρέπος, το 32%. Οι τόκοι που πλήρωσε σε ιδιώτες επενδυτές για έντοκα  
γραµµάτια και οµόλογα το κράτος (δηλαδή εµείς) το 1993 έφτασαν το 1,3 τρισεκατοµµύριο δρχ. 
Από το 1990 το κράτος (όχι εµείς) έχει προχωρήσει σε αλλαγές του νοµικού πλαισίου για τις  
χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, έτσι ώστε και οι διάφοροι πιστωτικοί οργανισµοί να  
δανείζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε χαµηλό επιτόκιο, παίρνοντας τίτλους του δηµοσίου  
που τους ξαναρίχνουν στην αγορά µε το κανονικό επιτόκιο, κερδίζοντας τη διαφορά. Εκτός από  
την άρση των περιορισµών για τα ποσά που είναι υποχρεωµένες να δεσµεύουν οι εµπορικές  
τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος, και την αύξηση του ποσοστού τους επί των καταθέσεών τους  
για την αγορά έντοκων γραµµατίων και οµολόγων, στη διάρκεια του 1993 ολοκληρώθηκε σε  
σηµαντικό βαθµό η διαδικασία απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήµατος και των επιτοκίων µε  
σκοπό τη διεύρυνση της αγοράς χρήµατος και κεφάλαιου. Oι εµπορικές τράπεζες, και ειδικά οι  
ανερχόµενες (Πίστεως, Εθνική, Eργασίας), έχουν γίνει αντιπρόσωποι του διεθνούς χρηµατιστικού  
κεφάλαιου και διαµεσολαβητές του σε δύο µεγάλες µπίζνες: τόσο στην κερδοσκοπία ως προς το  
δηµόσιο χρέος, όσο και στην επιτάχυνση της χρεοµηχανής στον ιδιωτικό τοµέα. 
Είπαµε, τόπο στα νέα προϊόντα, το άυλο στο τιµόνι. 
 
108. Μπορεί να προβληθεί η ένσταση ότι και άλλες χώρες παρουσιάζουν µεγάλο χρέος. Για  
παράδειγµα η Ιταλία και το Βέλγιο έχουν περίπου ίδια ποσοστά επί του ΑΕΠ όπως η Ελλάδα. Ή  



 

 

ακόµα µπορεί να µας υποδειχτεί ότι και οι ΗΠΑ έχουν µεγάλο εξωτερικό χρέος, το µεγαλύτερο  
µάλιστα στον κόσµο: 263 δισεκατοµµύρια δολάρια (1986). Μήπως όλα αυτά είναι ένας δείκτης  
ακριβώς της ανάπτυξης του καπιταλισµού στην Ελλάδα; Οι συγκρίσεις δεν µπορούν να σταθούν  
σοβαρά και απευθύνονται µόνο σε όποιους δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα. Στην Ιταλία και το Βέλγιο  
το στοιχείο της εξάρτησης δεν βάζει τη σφραγίδα του όπως στη χώρα µας. Οι δύο αυτές χώρες έχουν  
ανεπτυγµένη τη βιοµηχανία τους, και µάλιστα τη βαριά (περισσότερο η Ιταλία, λιγότερο το Βέλγιο),  
έχουν τους πολυκλαδικούς γίγαντές τους και µπορούν να δρουν στο εξωτερικό µέσω των  
πολυεθνικών. Η Ιταλία συµµετέχει στην ιµπεριαλιστική καταλήστευση του ανατολικού χώρου, ενώ  
το Βέλγιο απόλαυσε για δεκαετίες τα καλά των αποικιών του στην Αφρική. Μπορεί και οι δυο να  
νοιώθουν τα κύµατα πιέσεων που τους εξασκεί η Μπούντεσµπανκ, αλλά πάντως δεν βρίσκονται στη  
θέση της Ελλάδας. Όσο για τις ΗΠΑ, τι να πούµε. Αυτό το µεγάλο εξωτερικό χρέος αντιπροσώπευε  
τότε το 6% του ΑΕΠ, οι ΗΠΑ προστατεύουν µια χαρά τα συµφέροντα των επιχειρήσεών τους στο  
εσωτερικό και το εξωτερικό, µετακυλούν την κρίση τους σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο και έχουν  
ένα νόµισµα που µπορεί να χρησιµεύει σαν εργαλείο για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. 
Για την Ελλάδα, το εξωτερικό χρέος να βρίσκεται κοντά στο 30% του ΑΕΠ είναι κάτι που δεν  
αντισταθµίζεται εύκολα και χωρίς κλυδωνισµούς... 
Αυτή είναι µια άλλη πλευρά της αλληλεξάρτησης... 
 
109. Αφού κάποιοι δεν βλέπουν την κυρίαρχη θέση του ξένου κεφάλαιου στην Ελλάδα (και αφού  
ορισµένοι από αυτούς έβλεπαν µόνο ιµπεριαλισµό και µονοπώλια κάποτε), είµαστε υποχρεωµένοι  
να µείνουµε λίγο στο ζήτηµα αυτό. 
Το ξένο κεφάλαιο έχει τρεις τρόπους να έρθει στη χώρα µας (όπως άλλωστε και το ελληνικό  
κεφάλαιο σε άλλες χώρες, δεν το ξεχνάµε):  
- Με τη µορφή εµπορευµάτων (εµπορευµατικό κεφάλαιο). 
- Με τη µορφή άµεσων επενδύσεων (βιοµηχανικό κεφάλαιο, εµπορικό κεφάλαιο, τραπεζικό  
κεφάλαιο κλπ). 
- Με τη µορφή δανεισµού (χρηµατοπιστωτικό ή τοκοφόρο κεφάλαιο). 
Όσον αφορά την πρώτη µορφή, είπαµε αρκετά πράγµατα µιλώντας για το εµπορικό έλλειµµα. Ο  
παρακάτω πίνακας δίνει µια πληρέστερη εικόνα: 
 
Χώρες προέλευσης εισαγωγών (%) 
 
Χώρες  1970  1980  1984 
  Α Β Α Β Α Β 
ΗΠΑ  4,83 5,92 3,17 4,59 3,36 2,93 
Ιαπωνία 24,17 12,76 27,8 11 26,3 7,61 
Γαλλία  5,7 7,3 5,3 6,2 7,2 6,9 
∆. Γερµανία 23,6 18,5 20,6 13,9 23 16,7 
Ιταλία  9,3 8,4 10,5 8,2 12,4 9,7 
Αγγλία  11,7 8,6 7,1 4,6 5,6 4 
ΕΟΚ (10) 53,5 49 48,4 39,7 52,9 47,1 
ΟΟΣΑ  65,5 80,1 89,4 63,8 90,9 64,9 
ΚΟΜΕΚΟΝ 2,8 5,2 6,6 5,7 6,6 8,5 
Άλλες χώρες 31,7 14,7 4,1 30,4 2,5 26,7 
Άθροισµα 100 100 100 100 100 100 
(Α= εισαγωγές µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων 
Β= σύνολο εισαγωγών) 
 
Όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δίνουν µια σαφή και  
πλήρη εικόνα. Με βάση το νόµο 2687/53, που έδινε µεγάλα προνόµια στο ξένο κεφάλαιο στην  
περίοδο 1954-84 οι χώρες προέλευσης ξένων άµεσων επενδύσεων είχαν ως εξής (%): 
ΗΠΑ  22,4 
∆. Γερµανία 5,6 
Γαλλία  11,2 
Ελβετία  7,1 
Ιταλία  4,4 
Αγγλία  2,3 
Ιαπωνία 0,2 
∆ιάφ. χώρες 46,5 
Μπορεί οι 4 χώρες της ΕΟΚ (Αγγλία, Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία) να συγκεντρώνουν το 24% των  
άµεσων επενδύσεων, όµως το µερίδιο των ΗΠΑ πρέπει να είναι µεγαλύτερο, επειδή επενδύσεις από  
ορισµένες χώρες (π.χ. Ελβετία) στην ουσία γίνονται από θυγατρικές αµερικάνικων εταιριών. 
Επίσης βλέπουµε πως οι γιαπωνέζικες άµεσες επενδύσεις είναι µηδαµινές, σε αντίθεση µε το  
αυξηµένο βάρος που έχει η Ιαπωνία στις εισαγωγές ειδικά µηχανολογικού υλικού. 
 
Αν τώρα δούµε τη χώρα προέλευσης του δηµόσιου εξωτερικού χρέους (ποιοι µας δανείζουν), στις  
31.12.1985 θα διαπιστώσουµε τα εξής: 



 

 

 
Χώρα προέλευσης  % κατανοµή ύψους  % κατανοµή   
    εξωτ. δανεισµού  αριθµού δανείων 
Κοινοπρακτικά δάνεια  40,58   5,52 
ΗΠΑ    13,40   7,36 
Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων 9,9   44,78 
Ιαπωνία   7,87   7,16 
∆. Γερµανία   6,65   4,91 
Αγγλία    6,45   3,27 
Αυστρία   3,02   4,09 
Γαλλία    1,97   4,91 
Σοσιαλιστικές χώρες  1,16   3,88 
∆ιάφ. χώρες   9   14,22 
 
Χρειάζεται να σχολιαστούν τα ακόλουθα: Μέχρι το 1983 η συµµετοχή των ιαπωνικών τραπεζών  
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Μετά το 1983 άρχισε να παίζει σηµαντικότατο ρόλο στο δανεισµό, και η  
τάση αυτή ενισχύθηκε στα χρόνια που µεσολάβησαν. Τα κοινοπρακτικά δάνεια από άποψη  
µεγέθους είναι τα σηµαντικότερα (περίπου 200 εκατοµµύρια δολάρια κατά µέσο όρο). Τα δάνεια  
αυτά προέρχονται από διεθνείς χρηµατοπιστωτικές οµάδες κεφαλαίων που συνασπίζονται και  
οµαδοποιούνται, µε κυρίαρχο ρόλο ορισµένων πολυεθνικών τραπεζών. Στα δάνεια αυτά κυρίαρχο  
ρόλο έπαιζαν οι αµερικάνικες τράπεζες, ενώ τελευταία εµφανίζονται δραστήριες και στα  
κοινοπρακτικά δάνεια οι ιαπωνικές τράπεζες. 
Ο εξωτερικός δανεισµός αποτελεί την κύρια µορφή εισροής ξένου κεφάλαιου στα χρόνια της  
κρίσης. Τελευταία, µε την απελευθέρωση της αγοράς, έχει τοποθετηθεί µια χαρά και στην αγορά  
κάθε είδους τίτλων. 
 
Μπορούµε ακόµα να δούµε την εξέλιξη της διείσδυσης του ξένου κεφάλαιου και µε άλλο τρόπο στα  
χρόνια 1970-81: 
 
  Α Β Γ ∆ Ε 
1970  5.915 3.040 420 188 5 
1973  7.038 4.230 582 296 7 
1976  8.752 5.974 748 410 
1979  11.365 7.335 825 504 15 
1981  11.636 8.090 843 548 23 
(Α= συνολικός αριθµός ΑΕ και ΕΠΕ, Β= αριθµός ξένων εταιριών αντιπροσωπευόµενων στην  
Ελλάδα, Γ= αριθµός ξένων θυγατρικών στην Ελλάδα, ∆= αριθµός εταιριών που έχουν ξένη  
τεχνολογική συνεργασία, Ε= αριθµός ξένων τραπεζών) 
 
∆εν είναι δύσκολο να καταλάβουµε πως το 1970 υπήρχαν 3.000 περίπου αντιπρόσωποι ξένων  
εταιριών. Ο αριθµός αυτός µέσα σε δέκα χρόνια έφτασε τις 8.000. Οι αντιπρόσωποι αυτοί  
ενδιαφέρονται µονάχα για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών των πολυεθνικών εταιριών,  
και για τίποτα παραπάνω. Ο αριθµός αυτός δίνει µια γεύση για τις συµµαχίες που µπορεί να  
συνάψει το κεφάλαιο για την προώθηση του εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού. 
Ακόµα µπορούµε να πούµε πως σηµειώνεται µια διαφοροποίηση στην τοποθέτηση του ξένου  
κεφάλαιου στους διάφορους κλάδους µέσα στην κρίση. Σηµαντική παρουσία έχει στις τράπεζες, τις  
ασφάλειες και τη µεταποίηση (που όµως παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε τις δεκαετίες του �60 και  
�70).  
Θα µπορούσαµε να παραθέσουµε πολλά στοιχεία για την παρουσία του ξένου κεφάλαιου, και ειδικά  
των πολυεθνικών εταιριών, στην οικονοµία της Ελλάδας.  
Όµως και αυτά είναι αρκετά για να αποδειχθεί ότι οι ξένες πολυεθνικές δραστηριοποιούνται σε  
όλους τους τοµείς της οικονοµίας και κατέχουν τις καλύτερες θέσεις. 
 
110. Λίγα λόγια για τα µονοπώλια στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο βαθµός  
µονοπώλησης της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή τα µονοπώλια παίζουν όλο και πιο σηµαντικό  
ρόλο στην οικονοµική (και όχι µόνο οικονοµική) ζωή του τόπου. Αυτό εκφράζει τη διαδικασία  
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής. Ο µονοπωλιακός έλεγχος της ελληνικής  
οικονοµίας είναι ένα συντελεσµένο γεγονός. 
Στο χώρο της µεταποίησης, από τις 130.000 περίπου µονάδες που υπήρχαν το 1983, ένας µικρός  
αριθµός επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠE), το 2,3%, απασχολεί το 48% των εργαζοµένων, σε σχέση µε το  
39% που απασχολούσε το 1973. 
Στο χώρο της εξόρυξης 4 µονοπώλια (Πεσινέ, Λάρκο, Ηλιόπουλος) κατείχαν το 65% των πάγιων  
κεφαλαίων, το 77% των κερδών και το 51% των εργαζοµένων. 
Στην ενέργεια έχουµε σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο από τη ∆ΕΗ της ηλεκτροπαραγωγής  
(ιδιωτικοποιούνται τµήµατα, αλλά ποιος τα παίρνει, πάλι µονοπώλια), ενώ στο πετρέλαιο το  
κρατικό µονοπωλιακό συγκρότηµα ΕΛ∆Α-ΕΚΟ, µαζί µε τα ιδιωτικά Πετρόλα και Μότορ Οϊλ  
(Λάτσης, Βαρδινογιάννης) το 1985 ελέγχουν το 95% της εσωτερικής αγοράς. Ενώ στην εµπορία 4  



 

 

εταιρίες ( Shell, BP, Texaco, Total) και η κρατική ΕΚΟ είχαν στη βενζίνη το 82%, στο ντίζελ το  
73%, και στο µαζούτ το 69% της αγοράς. 
Αν συνεχίσουµε, σε κάθε κλάδο και τοµέα θα δούµε αντίστοιχες καταστάσεις. Στις µεταφορές  
(εναέριες, ακτοπλοϊκές, σιδηροδροµικές), στη ναυτιλία, στον τουρισµό, στις ασφάλειες, στο  
εξωτερικό εµπόριο, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό, στις τράπεζες, στην αγροτική οικονοµία. 
 
111. Υπάρχουν όµως δύο ακόµα πλευρές που οι "βιαστικοί " και "καθαρούτσικοι" καταπίνουν ή  
κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.  
- Η Ελλάδα δεν αποτελεί απλά χώρο τοποθέτησης ξένων κεφαλαίων. Αποτελεί και τόπο  
σύγκρουσης ανταγωνιστικών συµφερόντων µεγάλων πολυεθνικών. Από τις συγκρούσεις αυτές  
ανεβαίνουν ή πέφτουν κυβερνήσεις και ξεσπούν κάθε τόσο µεγάλα σκάνδαλα. Πίσω από τον  
Κοσκωτά η  Merril Lynch, που κάποια στιγµή τον "έκαψε". Πίσω από την πτώση του Κ. Μητσοτάκη  
τα συνασπισµένα συµφέροντα διαφόρων τηλεπικοινωνιακών κολοσσών, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο  
Μητσοτάκης είχε αποφασίσει την πώληση του ΟΤΕ σε γιαπωνέζικη πολυεθνική. Πίσω από κάθε  
µεγάλο έργο, πίσω από κάθε σύµβαση, στήνεται ένας ισχυρός αθέατος ή φανερός πόλεµος  
συµφερόντων και διαπλεκοµένων µερών. 
- Τα εξοπλιστικά προγράµµατα δεν παραπέµπουν µόνο σε µιλιταρισµό και εθνικισµό. Πίσω από  
αυτά βρίσκονται µεγάλες παραγγελίες στις στρατιωτικές βιοµηχανίες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της  
Γερµανίας κλπ Πίσω από τις παραγγελίες αυτές υπάρχει µια άλλη προωθηµένη µορφή εξάρτησης,  
στρατιωτικής και τεχνολογικής. 
 
- Η αναδιάρθρωση και οι κυριότερες αλλαγές στην ταξική διάρθρωση 
 
112. Παρότι σε γενικές γραµµές η αναδιάρθρωση στην Ελλάδα ακολουθεί τη γενική γραµµή της  
διαδικασίας αυτής σε ολόκληρο το κόσµο, µπορούµε να παρατηρήσουµε ιδιοµορφίες στον τρόπο  
προώθησής της, στις περιπλοκές που αυτή παρουσίασε, στο πλαίσιο µέσα στο οποίο έπρεπε να  
προωθηθεί. Πρόκειται για διαφορές µε τα κλασικά πρότυπα της αναδιάρθρωσης στις ανεπτυγµένες  
καπιταλιστικά χώρες. 
Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι: α) το κτύπηµα του λαϊκού κινήµατος  β) η επιβολή λιτότητας και  
διαδικασιών δυαδικοποίησης  γ) η προώθηση της αποβιοµηχάνισης  δ) η απολίπανση µεσαίων  
στρωµάτων  ε) η προλεταριοποίηση στρωµάτων. 
Οι διαφορές είναι: α) δεν υπάρχει καµιά σοβαρή τεχνολογική αναδιοργάνωση, και η όποια τέτοια  
συναντιέται σε ορισµένους τοµείς είναι εισαγόµενη, άναρχη  β) "πρέπει" να συντελεστεί µια µεγάλη  
και γενναία αγροτική έξοδος  γ) η ελληνική τριτοποίηση στερείται των βάσεων της τριτοποίησης  
που γίνεται στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικά χώρες  δ) η αναδιάρθρωση στην Ελλάδα µια πρώτη  
περίοδο έχει να σταθεροποιήσει τις σχέσεις κυριαρχίας και να τις αναδιοργανώσει (1974-77) και  
µετά γνωρίζει µια έντονη ενδοαστική αναταραχή  και ε) η αποβιοµηχάνιση δεν σηµαίνει µεταφορά  
των βιοµηχανικών µονάδων σε άλλες χώρες (παρά σε µικρό βαθµό), αλλά κλείσιµο των µονάδων. 
 
113. Η ελληνική εκδοχή της αναδιάρθρωσης είναι η προώθηση του εκσυγχρονισµένου  
µεταπρατισµού και της δυαδικής κοινωνίας µέσα σε ένα περιβάλλον πολύ πιο κινητικό και που το  
φυσούν πολύ δυνατοί άνεµοι και συγκρούσεις. 
Το κύριο εργαλείο για την προώθηση αυτού του "σχεδίου" είναι το τόσο βαλλόµενο κράτος, και µε  
την εθνική και µε την υπερεθνική µορφή του. Φυσικά αυτό το κράτος προσαρµόζεται και  
εξυπηρετεί τις ανάγκες της "οικονοµίας - κόσµος" και των εδώ ατζέντηδων και υπεργολάβων της.  
Αυτοί ανοίγουν δρόµους, το κράτος θεσµοθετεί όσα έχουν "καταχτηθεί", αναλαµβάνει να  
κοινωνικοποιήσει τις ζηµιές και να αναδιανείµει τον πλούτο σε αυτούς που "ανοίγουν το δρόµο",  
βυθίζοντας στην εξαθλίωση το µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας. 
Τα προγράµµατα λιτότητας, τα σταθεροποιητικά προγράµµατα, οι τόσες τροποποιήσεις της  
φορολογικής κλίµακας, πάντα σε βάρος των εργαζοµένων, το στήσιµο των επιχειρήσεων γύρω από  
το δηµόσιο χρέος, οι αποφάσεις για κίνητρα προς τους βιοµηχάνους και το ξένο κεφάλαιο κλπ, όλα  
αυτά είναι έργο του εθνικού κράτους. 
Τα προγράµµατα σύγκλισης, τα Μάαστριχτ, η ΟΝΕ, οι ντιρεκτίβες για την αγροτική πολιτική, για  
το κλείσιµο ναυπηγείων κλπ, αποτελούν έργο του υπερεθνικού κράτους (της ΕΕ). 
Αν προσθέσουµε τώρα και τις αποφάσεις της GATT και τις εκθέσεις του ∆ΝΤ, που όλες βρίσκονται  
στην ίδια κατεύθυνση της διάλυσης του παραγωγικού ιστού της χώρας (αυτό που θα µείνει πρέπει  
να είναι προέκταση και συµπλήρωµα της "οικονοµίας- κόσµος"), έχουµε µια πιο πλήρη εικόνα των  
"εργαλείων" για την προώθηση της αναδιάρθρωσης. 
Αυτοί σχεδιάζουν το µέλλον, και καλούν τον κόσµο να µην "χάσει το τρένο" (της τεχνολογίας, της  
Ευρώπης, της νέας εποχής και πάει λέγοντας). Και ο κόσµος ξεζουµίζεται, εξαϋλώνεται,  
εξαθλιώνεται... 
Όταν αντιδρά, υπάρχουν οι αστυνοµίες (ιδιωτικές, κρατικές, ηµικρατικές) που παρεµβαίνουν για να  
επιβάλουν την τάξη της αναδιάρθρωσης. 
Πρέπει να θεωρήσουµε σαν "εργαλεία" και όλους τους υπερανεπτυγµένους χειριστικούς  
µηχανισµούς, τους µηχανισµούς ηγεµονίας της αστικής τάξης. Τα ΜΜΕ, για παράδειγµα, δεν  
παίζουν καθόλου µικρό ρόλο σε όλη αυτήν την κοινωνική και οικονοµική µοντελοποίηση. 
Τον ίδιο ρόλο παίζει και το πολιτικό επίπεδο. Είτε µε τη µορφή των "κοινωνικών συµβολαίων" είτε  



 

 

µε εγχειρήµατα κεντροαριστεράς κλπ 
Κράτος, οικονοµικοί παράγοντες, πολιτικός κόσµος και χειριστικοί µηχανισµοί είναι συνένοχοι  
και διαπλεκόµενοι στο "έγκληµα". 
 
114. Το χτύπηµα του λαϊκού κινήµατος αποτελούσε διεθνώς αλλά και στη χώρα µας όρο για το  
πέρασµα της αναδιάρθρωσης. Η αναδιάρθρωση δεν είναι µια τεχνικής φύσης διαδικασία, ούτε έχει  
µια στενή οικονοµική διάσταση. Συµπυκνώνει ένα συσχετισµό δύναµης. Για να προχωρήσει λοιπόν  
δεν µπορεί να κάνει αλλιώς από το να χτυπήσει και να διαλύσει το οργανωµένο µαζικό λαϊκό  
κίνηµα. Στη χώρα µας, µε κάποια διαφορά φάσης από την υπόλοιπη Ευρώπη, έχουµε ένα µεγάλο  
κίνηµα στα χρόνια 1974-76, που αγκαλιάζει όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Ένας από τους όρους  
σταθεροποίησης της αστικής εξουσίας και οµαλού περάσµατος από τη χούντα στην  
κοινοβουλευτική δηµοκρατία, ήταν ο έλεγχος και το χτύπηµα του κινήµατος, η απορρόφηση της  
ριζοσπαστικοποίησης και η διοχέτευσή της σε ανώδυνα κανάλια. 
Στον τοµέα αυτό η αστική τάξη δεν έδειξε κανένα δισταγµό όλα αυτά τα χρόνια. Χτύπησε κάθε  
κινητοποίηση και διεκδίκηση και έστησε µια σιδηρόφρακτη  αστική δηµοκρατία. Ιδιαίτερη σηµασία  
για την περίοδο που µιλάµε είχε το κίνηµα των εργοστασιακών σωµατείων, µε το οποίο  
αναδεικνυόταν ο δυναµισµός µιας νεαρής εργατικής τάξης, που ζητούσε τη συγκρότησή της. Η  
εχθρότητα που γνώρισε από τον αστισµό και το ρεφορµισµό είναι χαρακτηριστική των συµβολαίων  
που είχαν συναφθεί. 
Ο δρόµος για τη δυαδική κοινωνία περνάει από έναν πρώτο σταθµό: την κάµψη κάθε ουσιαστικής  
αντίστασης. 
 
115. Στην Ελλάδα η λιτότητα σαν όρος πολιτογραφήθηκε από το 1977. Ηταν ο Καραµανλής που  
µαζί µε το "ανήκοµεν εις την ∆ύσιν" προώθησε τη "λιτότητα". Από τότε όσα κατάφερε να αποσπάσει  
η εργατική τάξη και οι εργαζόµενοι στα χρόνια 1975-76 µέσα από σκληρούς αγώνες, πάρθηκαν  
γρήγορα πίσω. 
Την εποχή της πασοκικής διακυβέρνησης, παρά τα πρώτα ηχηρά µέτρα, που δεν ήταν τίποτα άλλο  
από µια στοιχειώδης εναρµόνιση µε τις νοµοθεσίες της ΕΟΚ, έχουµε ένα γρήγορο προχώρηµα της  
δυαδικοποίησης. Η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα, αρχίζει η µερική και πρόσκαιρη απασχόληση.  
Το 1985, µε το πρόγραµµα σταθεροποίησης και το άρθρο 4 (που από το 1982 απαγόρευε τις  
απεργίες) δίνεται ένα σκληρό χτύπηµα στους µισθούς. H θεαµατική ονοµαστική αύξηση των  
µισθών, που τόσο πολύ επικαλείται η πασοκική προπαγάνδα για τα χρόνια εκείνα, πέρα από την  
κατευναστική πολιτική λειτουργία της, γρήγορα ροκανίστηκε από υψηλά ποσοστά πληθωρισµού,  
ολισθήσεις και υποτιµήσεις της δραχµής, αναδιανεµητική λειτουργία του κράτους υπέρ των  
βιοµηχάνων, έτσι που ο µέσος εργατικός µισθός στην Ελλάδα, από το 55% του µέσου εργατικού  
µισθού στις χώρες του ΟΟΣΑ το 1979, το 1990 έχει πέσει στο 40%... 
Την ίδια περίοδο δραστηριοποιούνται τα ΜΕΑ και οι "αγανακτισµένοι πολίτες" ενάντια σε διάφορες  
κινητοποιήσεις. Το συµπέρασµα είναι ότι η πρώτη πασοκική διακυβέρνηση άνοιξε πλήρως το  
δρόµο, έθεσε τις γερές βάσεις της δυαδικοποίησης. 
Το µεσοδιάστηµα των συγκυβερνήσεων και των οικουµενικών αποτελεί ένα σταθµό, γιατί  
ευθυγραµµίζονται όλες οι δυνάµεις στα βασικά δόγµατα της οικονοµικής σκέψης και πρακτικής  
(είναι τα χρόνια των µεγάλων αλλαγών, της περεστρόικα κλπ). Τότε ρίχνονται τα θεµέλια του  
νεοφιλελευθερισµού, της αποκρατικοποίησης, των ιδιωτικοποιήσεων, της καταπολέµησης των  
ελλειµµάτων κλπ, και παρουσιάζονται σαν η µοναδική λύση και συνταγή που άλλωστε εφαρµόζεται  
διεθνώς. 
Τα χρόνια που πέρασαν από τότε, είτε µε την τριετία της Ν∆ είτε µε την ανάληψη ξανά της  
διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ το 1993, και ο ερχοµός του επιθετικού εκσυγχρονισµού, προχωρούν  
ακριβώς στις ράγες και τα θεµέλια που είχαν τεθεί. Το αποτέλεσµα είναι η εξάπλωση της φτώχειας,  
της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, της εξαθλίωσης, της αφαίρεσης καταχτήσεων και δικαιωµάτων. 
Την ίδια στιγµή, το κέρδος εισβάλλει σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας: υγεία, εκπαίδευση,  
πολιτισµό, προσωπική ζωή. 
 
116. Η συµπίεση της ζωντανής εργασίας προχωρά µέσω της συµπίεσης του εισοδήµατος των  
εργαζοµένων, των νέων εργασιακών σχέσεων και της ανάπτυξης της ανεργίας. Το 1991 η  
πραγµατική αµοιβή εργασίας µειώθηκε κατά 3,5% σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία (πράγµα που  
σηµαίνει ότι η µείωση ήταν πολύ µεγαλύτερη). Η ανεργία έχει φτάσει τις 500.000. Στις µεγάλες  
πόλεις το ποσοστό ανεργίας ήταν 10,1% και στην πρωτεύουσα 10,6%. Eίναι σηµαντικό να πάρουµε  
υπόψη µας ότι στην Aθήνα ζει το 44% των ανέργων της χώρας. 
Μόνο το 1992 έγιναν 240.000 απολύσεις. H µακροχρόνια ανεργία έφτασε το 1989 το 52,4%  
σύµφωνα µε στοιχεία του OOΣA (ο µέσος όρος των χωρών του OOΣA ήταν 33,7%). Tο συµπέρασµα  
απ� αυτά τα στοιχεία δεν είναι µόνο ότι αυξάνεται η ανεργία, αυτό είναι πασίγνωστο και  
πανθοµολογούµενο, αλλά ότι αυξάνεται µε ρυθµούς όλο και µεγαλύτερους. Aκόµη  
ανησυχητικότερη είναι η αύξηση της µακροχρόνιας ανεργίας που, σε συνδυασµό µε την πραγµατική  
µείωση των επιδοµάτων ανεργίας, οδηγεί στην απόλυτη εξαθλίωση και στο περιθώριο της  
κοινωνίας χιλιάδες ανθρώπους. Aυτοί αποτελούν την τεράστια δεξαµενή που τροφοδοτεί την  
προσωρινή απασχόληση, τη µαύρη εργασία, χωρίς ασφάλιση, χωρίς κανένα δικαίωµα, µε  
εξευτελιστικά µεροκάµατα, και συµπιέζει ακόµα περισσότερο τη ζωντανή εργασία. Eίναι προφανές  



 

 

ότι αυτή η περιθωριοποίηση δεν αφορά µόνο την απασχόληση, αλλά τροφοδοτεί σταθερά την αποχή  
από κάθε πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα, από κάθε κοινωνική δραστηριότητα σε  
τελευταία ανάλυση. 
Είναι γνωστό πως η Λευκή Βίβλος της ΕΟΚ απαιτούσε µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας,  
στις νέες εργασιακές σχέσεις. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αυτοί που ανήκουν στο χώρο της  
"ευελιξίας" στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1.500.000: 
 
Άνεργοι     400.000 
Πρόσκαιρα απασχολούµενοι  340.000 
Μερικώς απασχολούµενοι  110.000 
Εργαζόµενα ανήλικα παιδιά  150.000 
Απασχολούµενοι σε φασόν  200.000 
Συµβοηθούντα µέλη οικογενειών  140.000 
Aλλοδαποί    380.000 
Σύνολο     1.720.000 
 
Mια διαφορετική πλευρά, αλλά εξίσου σηµαντική, είναι η γεωγραφική κατανοµή της  
δυαδικοποίησης στην Eλλάδα. Mιλάµε για την εγκατάλειψη-ερήµωση περιοχών λόγω του  
κλεισίµατος εργοστασίων. Λαύριο, Ξάνθη, Mαντούδι, Πτολεµαϊδα, Πάτρα κλπ έχουν ερηµώσει  
µέχρι στιγµής. Έχει παραλύσει το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας, µε  
αποτέλεσµα µια νέα έξοδο προς τις πόλεις, µε την ελπίδα µιας όποιας δουλειάς. Aυτοί οι καινούριοι  
µετανάστες εγκαθίστανται στις πιο υποβαθµισµένες περιοχές των πόλεων, όπου είναι δυνατόν  
(ακόµα και σε παράγκες ή άλλα πρόχειρα καταλύµατα), και συµπιέζουν ακόµα περισσότερο την  
αγορά εργασίας. Aν σ� αυτό προσθέσουµε και τις εκατοντάδες χιλιάδες ξένους µετανάστες, έχουµε  
µια εικόνα του παράδεισου των καπιταλιστών (όσο µπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο). Kαι σ� αυτό  
ακριβώς το έδαφος της απόλυτης εξαθλίωσης βρίσκει το έδαφος να αναπτυχθεί κάθε λογής  
βαρβαρότητα, που τροφοδοτείται απ� την εξαθλίωση και την ταυτόχρονη έλλειψη οποιασδήποτε  
ελπίδας. 
 
117. Η αποβιοµηχάνιση στην Ελλάδα πήρε µεγάλες διαστάσεις. ∆εν πρόκειται για το κλείσιµο µιας  
ή δυο επιχειρήσεων. Πρόκειται για την ερήµωση πόλεων και περιοχών, όπως είναι το Λαύριο, η  
Πάτρα, ο Bόλος, η Σύρος κλπ 
Οι συνέπειες από αυτήν την αποδιάρθρωση της βιοµηχανίας είναι πολύ µεγάλες, και άµεσα µε την  
καταδίκη στην ανεργία µεγάλου αριθµού εργαζοµένων, αλλά και µακροπρόθεσµα γιατί στερείται η  
χώρα από εκείνες τις παραγωγικές µονάδες που θα επέτρεπαν να µπορεί να χαράξει στοιχειωδώς  
µια άλλη πολιτική και να αντιστρατευτεί µια σειρά ντιρεκτίβες που έχουν δυσµενή αποτελέσµατα  
για τη χώρα και το λαό. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι αυτό της σιδηρουργίας. Η οικογένεια που "µας  
έφερε τους Ολυµπιακούς στην Ελλάδα", είναι µια οικογένεια που πολύ είχε ευνοηθεί από το κράτος  
στη βιοµηχανική της δραστηριότητα (χαλυβουργεία). Όµως προτίµησε να κλείσει στην ουσία την  
παραγωγή. Σήµερα εισάγουµε σίδηρο για τα έργα του µετρό σε τιµές πολύ υψηλότερες από αυτές  
που θα είχαµε αν παραγόταν στην Ελλάδα. Με µια µικρή λεπτοµέρεια: εισαγωγέας σιδήρου είναι η  
οικογένεια Αγγελόπουλου... 
Ετσι η µεγαλοαστική τάξη έχει το δικό της νοµαδισµό, και µετακινείται από τη µια δραστηριότητα  
σε άλλη χωρίς πολλούς δισταγµούς. 
Ορισµένα ενδεικτικά στοιχεία, από τις επιχειρήσεις-βιοµηχανίες που δηµοσιεύουν ισολογισµούς,  
για τα χρόνια 1990-94: 
 
   1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4  Μεταβολή 
Αριθµός βιοµηχανιών 4.112 3.860 3.476 3.524  -15% 
Καθαρά κέρδη  251.000 647.000 756.000 989.000  394% 
Προσωπικό  285.000 269.000 255.000 247.000  -9% 
 
Ο αριθµός των βιοµηχανιών µειώνεται και γιατί συντελείται η αποβιοµηχάνιση, και γιατί γίνονται  
εξαγορές και συγχωνεύσεις και γιατί ορισµένες «αναχωρούν" προς άλλες περιοχές, όπου το  
εργατικό δυναµικό είναι πιο φτηνό. Το προσωπικό µειώνεται και αυτό σηµαντικά, και φυσικά  
έχουµε µιαν εκτίναξη των κερδών. 
Ο βαθµός εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης (αλλιώς το ποσοστό υπεραξίας) από 112% το 1981  
έφτασε το 131% το 1991. 
Επειδή υπάρχουν ορισµένοι µύθοι, ότι για την κρίση φταίει το επίπεδο των µισθών, για την  
περίπτωση της Ελλάδας µπορούµε να δούµε το δείκτη ωριαίου κόστους χειρωνακτικής εργασίας και  
να τον συγκρίνουµε µε αυτόν άλλων χωρών: 
Γερµανία 125, Ελβετία 123, Βέλγιο 114, Ιαπωνία 112, Νορβηγία 108, Ολλανδία 102, Γαλλία 100,  
Αυστρία 99, ∆ανία 98, Σουηδία 88, Φινλανδία 82, ΗΠΑ 79, Ιταλία 78, Ιρλανδία 66, Βρετανία 55,  
Καναδάς 61, Ισπανία 58, Ελλάδα 34, Κορέα 28, Πορτογαλία 22. 
Υπάρχει και µια άλλη πλευρά: 



 

 

 
1989 (100) Α Β 
1990  99,2 98,3 
1991  88,6 93,4 
1992  85,8 88,9 
1993  83,6 85,2 
1994  84,5 86,4 
1995  84,9 87,6 
(Α= πραγµατικό κόστος εργασίας, Β= πραγµατικός µισθός) 
 
Ετσι σήµερα οι µισθοί είναι κάτω από το επίπεδο του 1989, ενώ το πραγµατικό κόστος εργασίας  
έχει πέσει. Αυτός είναι ο λόγος που οδηγεί χιλιάδες εργαζόµενους στην αναζήτηση µιας δεύτερης  
δουλειάς, µιας δουλειάς του ποδαριού. 
 
 
ΣΗΜΕΙΟ 118, ΛΕΙΠΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
H αµερικάνικη Pioneer ελέγχει το 0% του υβριδίου καλαµποκιού, η αµερικάνικη Pedoseed πάνω  
από το 40% του σπόρου κηπευτικών, η αµερικάνικη Stonvill (µε υπεργολάβο την εταιρία Σπύρος  
Σπύρου A.E.) επιχειρεί να ελέγξει την εµπορία και σποροπαραγωγή βαµβακόσπορου µετά την  
ουσιαστική διάλυση της συνεταιριστικής KY∆EΠ. 
 
ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΡΧΗ 
____________________________________________________________________________ 
______ 
 
 
 
118. O γεωργικός τοµέας της χώρας ακολουθεί µια διπλή -αντιφατική φαινοµενικά- εξέλιξη. 
Aπό τη µια πλευρά, εµφανίζεται µια ισχυρή ανάπτυξη του µονοπωλιακού κεφαλαίου στους τοµείς  
µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων, µε παράλληλη επέκταση του ελέγχου των  
γεωργικών εφοδίων (σπόρων-φυτοφαρµάκων-µηχανηµάτων-ζωοτροφών-λιπασµάτων κλπ) από  
ξένες µονοπωλιακές εταιρίες και ελληνικές που δουλεύουν υπεργολαβικά γι� αυτές. 
Συγκεκριµένα, οι 5 µεγαλύτερες εταιρίες επεξεργασίας και εµπορίας γάλακτος )∆έλτα, Φάγε, Αγνό,  
Μεβγάλ και ∆ωδώνη) ελέγχουν το 92,5% του λευκού γάλακτος και το 95,5% του σοκολατούχου. Η  
∆έλτα από µόνη της ελέγχει το 40,5% του λευκού και το 47,5% του σοκολατούχου γάλακτος  
αντίστοιχα. 
Oι εταιρίες Kελαϊδίτη, Aφοί Mιµίκου, Bοκτάς A.E. ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής  
και εµπορίας κρέατος πουλερικών, µε ισχυρές διασυνδέσεις µε το ξένο κεφάλαιο. 
Στον τοµέα εµπορίας πρωτογενών γεωργικών προϊόντων έχουµε την εµφάνιση µεγάλων εταιριών  
εµπορίας (∆ηµητριακή A.E., Barilla, Soxa Hellas) µε την παράλληλη συρρίκνωση ορισµένων  
γεωργικών συνεταιρισµών και µετατροπή των γεωργικών ενώσεων σε µεγάλες καπιταλιστικές  
επιχειρήσεις εµπορίας γεωργικών προϊόντων µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. 
Στον τοµέα των γεωργικών φαρµάκων οι Bayer, Ciba, Mosanto ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της  
αγοράς. H αµερικάνικη Pioneer ελέγχει το 0% του υβριδίου καλαµποκιού, η αµερικάνικη Pedoseed   
πάνω από το 40% του σπόρου κηπευτικών, η αµερικάνικη Stonvill (µε υπεργολάβο την εταιρία  
Σπύρος Σπύρου A.E.) επιχειρεί να ελέγξει την εµπορία και σποροπαραγωγή βαµβακόσπορου µετά  
την ουσιαστική διάλυση της συνεταιριστικής KY∆EΠ. 
Στον τοµέα των λιπασµάτων έχουµε δραµατική συρρίκνωση της συνεταιριστικής ΣYNEΠ, µε  
αντίστοιχη µεγάλη ανάπτυξη των βιοµηχανιών B.Φ.Λ. και XBBE A.E., που ελέγχονται από το  
τραπεζικό κεφάλαιο. 
Στον τοµέα των ζωοτροφών η συνεταιριστική Aγνό ελέγχει την παραγωγή και την εµπορία του 90%  
των αναγκών της χώρας. 
Aπό την άλλη πλευρά, η συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού κόσµου της χώρας υφίσταται τις  
συνέπειες του σχεδίου επέκτασης και ολοκλήρωσης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στο  
γεωργικό τοµέα, όπως υπαγορεύονται από το ευρωπαϊκό διευθυντήριο, στα πλαίσια της απόλυτης  
εξάρτησης της αγροτικής πολιτικής της χώρας από την Kοινή Aγροτική Πολιτική (KAΠ) των  
χωρών µελών της EE, και τις συµφωνίες της GATT. 
Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου, θεσπίζονται µια σειρά οικονοµικών και διοικητικών µέτρων, που  
έχουν στόχο τη δραµατική συρρίκνωση του αριθµού των απασχολούµενων στο γεωργικό τοµέα.  
∆ιακηρυγµένος σκοπός της νέας KAΠ είναι η µείωση του αγροτικού πληθυσµού της χώρας µε  
ετήσιο ρυθµό 2-3% και τελικό στόχο να φθάσει (από το 20% που είναι περίπου σήµερα) στο 8-5%  
τα αµέσως προσεχή χρόνια. 
Έτσι στον τοµέα της φυτικής παραγωγής (που αντιπροσωπεύει περίπου το 80% του αγροτικού  
προϊόντος της χώρας) έχουµε µια ραγδαία τάση συγκέντρωσης της γεωργικής γης (κυρίως µέσω  
ενοικιάσεων) στα χέρια µεγαλοπαραγωγών, µε την αντίστοιχη "σύνθλιψη" της µικρής και µεσαίας  
αγροτιάς. 



 

 

Yπολογίζεται ότι πάνω από 400.000 αγροτικές οικογένειες θα αποµακρυνθούν από τις γεωργικές  
δραστηριότητες σαν αποτέλεσµα των οικονοµικών και διοικητικών µέτρων που θεσπίζει η  
κυβέρνηση καθ� υπόδειξη της KAΠ. 
Παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό εργατών γης, ελλήνων και ξένων, στις µεγάλες καπιταλιστικής  
µορφής γεωργικές επιχειρήσεις (κυρίως θερµοκηπιακές καλλιέργειες και µεγάλης έκτασης  
καλλιέργειες στις βόρειες και κεντρικές πεδιάδες της χώρας), της ετεροαπασχόλησης και  
πολυαπασχόλησης των φτωχών και µεσαίων αγροτών. 
Στον τοµέα της ζωικής παραγωγής συνυπάρχουν µεγάλες καπιταλιστικές µονάδες έντασης  
κεφαλαίου (βουστάσια-χοιροστάσια) που απασχολούν κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες ξένους  
κυρίως εργάτες, µε καθυστερηµένες µορφές κτηνοτροφίας (αιγοπρόβατα) που βρίσκονται ακόµα  
στο στάδιο της νοµαδικής ή ηµινοµαδικής διατροφής. 
H αναδιάρθρωση στο γεωργικό τοµέα, µε την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής,  
θα επιφέρει σηµαντικές και δυσµενείς επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναµικό που ασχολείται µε τη  
γεωργία, αλλά και στην ίδια την παραγωγική δοµή της χώρας, καθώς θα απαξιοποιήσει  
καλλιεργούµενες εκτάσεις, γνώσεις και εµπειρίες. Θα βαθύνει την εξάρτηση στον στρατηγικής  
σηµασίας τοµέα της διατροφής από τα σχέδια των µεγάλων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Για τους  
λόγους αυτούς είναι σηµαντική η υποστήριξη και ενίσχυση των αντιδράσεων της φτωχής και  
µεσαίας αγροτιάς, που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
 
119. Η αναδιάρθρωση στην Ελλάδα συντελείται µέσα σε ένα έντονο συγκρουσιακό περιβάλλον, και  
σηµειώνονται σοβαρές ανακατατάξεις σε όλους τους τοµείς. 
Ανακατατάξεις έχουµε ανάµεσα στο ρόλο και στη δύναµη των βασικών ιµπεριαλιστικών δυνάµεων.  
Χωρίς ποτέ να αµφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία του αµερικάνικου παράγοντα σε όλα τα χρόνια από  
το 1974 µέχρι σήµερα, είχαµε ορισµένες αλλαγές. 
Στα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης ισχυροποιείται η δυτικοευρωπαϊκή παρουσία, που  
εκµεταλλεύεται την υποχώρηση των αµερικάνων την περίοδο εκείνη. Το ίδιο διάστηµα µεγαλώνει  
και το ενδιαφέρον του σοβιετικού παράγοντα. Ιδιαίτερα ενισχυµένη είναι η παρουσία του γαλλικού  
παράγοντα, που είναι η δεύτερη δύναµη µετά τις ΗΠΑ σε διείσδυση και πολιτική επιρροή. 
Στα χρόνια που πέρασαν η σηµαντικότερη εξέλιξη είναι το πέρασµα στη δεύτερη θέση του  
γερµανικού ιµπεριαλισµού, που εκτόπισε τους γάλλους, και η ενδυνάµωση των συµφερόντων του  
γιαπωνέζικου παράγοντα, ειδικά µε το δανειακό κεφάλαιο µετά το Ά80. 
Ο γερµανικός ιµπεριαλισµός διαθέτει ισχυρά ερείσµατα στη βιοµηχανία, σηµαντική διείσδυση των  
πολυεθνικών του και στον εµπορικό τοµέα. Ετσι ξαναγυρνά σε µια θέση που είχε στην Ελλάδα  
προπολεµικά. Τότε ο βασικός ανταγωνισµός ήταν ανάµεσα στον αγγλικό (κυρίαρχο) ιµπεριαλισµό  
και το γερµανικό. Σήµερα ο κύριος ανταγωνισµός είναι ανάµεσα σε γερµανούς και αµερικάνους  
ιµπεριαλιστές. 
Ανακατατάξεις έχουµε και στους οµίλους των ελλήνων υπεργολάβων. Πλάι στους παραδοσιακούς  
οµίλους βλέπουµε να εµφανίζονται καινούριοι και αρκετά δυναµικοί, όπως ο Κόκκαλης (Ιντρακόµ,   
Ericsson), Φιλίππου, Θεοχαράκης, Μπόµπολας, Αρφάνης-Χιόνης, ο Kωστόπουλος  (όµιλος της  
Τράπεζας Πίστεως), ο Kοπελούζος. Αυτές οι ανακατατάξεις, που γίνονται µέσα από τις πιο  
περίεργες συµµαχίες και συνδυασµούς που διαρκούν λίγο και συνοδεύνται από εκδοτικό-ΜΜΕ  
πόλεµο, σηµαδεύονται από την αναζήτηση εργολαβιών σε συνδυασµό µε τις ανάγκες του  
πολυεθνικού κεφάλαιου. Πίσω από τις ανακατατάξεις βρίσκεται η οξύτατη αντιπαράθεση των  
αµερικανικών και γερµανικών κατά πρώτο λόγο συµφερόντων. Οι αµερικανοί, έχοντας στο χέρι  
όσους ασχολούνται µε τα πετρέλαια και τµήµα του εφοπλιστικού κόσµου, προσπαθούν να  
αναβαθµίσουν τα συµφέροντά τους και σε άλλες σφαίρες, για τις οποίες µέχρι τώρα δεν έδειχναν  
µεγάλο ενδιαφέρον. Οι ευρωπαίοι καταφέρνουν µέχρι τώρα να έχουν την καλύτερη φέτα των  
µεγάλων έργων. Η σύγκρουση επεκτείνεται και στο ζήτηµα υπό ποιανού την οµπρέλα θα  
διεισδύσουµε στη Βαλκανική και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Για  
παράδειγµα, ο όµιλος Βαρδινογιάννη, αφού πούλησε τη Μότορ Οϊλ στη σαουδαραβική  Αramco  
(διάβαζε αµερικάνοι), προχώρησε σε µια σειρά µεγάλες συµβάσεις µε την ουκρανική κυβέρνηση.  
Άλλοι βλέπουν επέκταση του ελληνικού κεφάλαιο και µόνο σε τέτοιες συµφωνίες. 
Μια άλλη οξύτατη σύγκρουση στην πορεία της ελληνικής αναδιάρθρωσης ήταν αυτή που  
αντιπαράθεσε ανερχόµενα στρώµατα της µεσαίας αστικής τάξης, που είχαν δηµιουργηθεί στα  
χρόνια του "θαύµατος" του ελληνικού καπιταλισµού (�60-70), και παραδοσιακών χώρων της  
µεγαλοαστικής τάξης, που µέχρι τότε νέµονταν ανενόχλητοι την κρατική εξουσία. Πρόκειται για  
µια χαρακτηριστική αντιπαράθεση, που η πιο φανερή της έκφραση ήταν η άνοδος του ΠΑΣΟΚ και  
η βαθµιαία ενσωµάτωσή του. Τέτοια αντιπαράθεση, που τροφοδότησε οξύτατες πολιτικές κρίσεις,  
δεν συναντάµε στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 
Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την πορεία του σαν εκφραστής των µεσαίων στρωµάτων της αστικής τάξης,  
που για πολλούς λόγους ήταν αποκλεισµένα από την εξουσία. Τα συνθήµατα περί µη  
προνοµιούχων, η Ελλάδα στους Έλληνες, το Όχι στην ΕΟΚ κλπ έκφραζαν ακριβώς αυτά τα  
στρώµατα και την ανάγκη τους να έχουν µια επαφή µε το λαϊκό παράγοντα, που αυτός µόνο  
µπορούσε να τους δώσει την ώθηση ώστε από µεσαία να γίνουν µεγάλη αστική τάξη. Το σύνθηµα  
της "αλλαγής" συνδύαζε µια χαρά τους στόχους αυτούς µε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και το διάχυτο  
αντεδεξιισµό που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. 



 

 

Αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ ήταν να διατηρήσει τις βασικές δοµές όπως τις βρήκε και σιγά-σιγά να  
προσαρµοστεί σε αυτές, µετατρεπόµενο σε ένα κόµµα διαχείρισης των συµφερόντων της  
µεγαλοαστικής τάξης. Άλλωστε οι γέφυρες µε τη µεγαλοαστική τάξη πάντα υπήρχαν, και η ίδια η  
ύπαρξη του Α. Παπανδρέου το επιβεβαίωνε. Η µόνη προσπάθεια να δηµιουργήσει ένα νέο  
κατεστηµένο και να γίνει ο αποκλειστικός διαχειριστής ήταν  η υπόθεση Κοσκωτά, που όµως  
συνάντησε την αντίδραση σχεδόν όλων των δυναµικών υποστηρικτών του ΠΑΣΟΚ, και έτσι  
µπήκαµε στην περιοχή των σκανδάλων, της κάθαρσης, των δικών κλπ κλπ Αφού δεν κατάφερε αυτό  
το στόχο, το ΠΑΣΟΚ µετά το 1993 είναι ένα κλασικό κόµµα του µεγάλου κεφάλαιου που  
προσανατολίζεται προς την αµερικάνικη πολιτική και προχωρά στην υλοποίηση της  
αναδιάρθρωσης πιο αποφασιστικά παρά ποτέ, µε τους εκσυγχρονιστές επικεφαλής του  
δρεπανηφόρου άρµατος. 
 
120. Στα τελευταία 25 χρόνια έγιναν πολλές αλλαγές και στην ταξική διάρθρωση της χώρας. 
- Αυξήθηκε γενικά η µισθωτή απασχόληση, και αυξήθηκε η εργατική τάξη. Αν στις αρχές της  
δεκαετίας του �60 η εργατική τάξη υπολογίζονταν γύρω στο 18%, σήµερα το ποσοστό της στον  
οικονοµικά ενεργό πληθυσµό (ΟΕΠ) είναι περίπου 32%. Την ίδια στιγµή εντάθηκαν οι  
διαφοροποιήσεις και οι τεχνητοί διαχωρισµοί µέσα στην εργατική τάξη και αποδυνάµωσε ο βαθµός  
συνδικαλιστικής της εκπροσώπησης. Το βάρος της, κοινωνικά και πολιτικά, έχει µειωθεί. Η  
µικροαστική ιδεολογία έχει αρκετές επιτυχίες µέσα στους χώρους της εργατικής τάξης και είναι η  
κύρια µορφή εκδήλωσης της αστικής επιρροής στο χώρο της εργασίας. Ο κατατεµαχισµός και η  
απώλεια της συλλογικής συνείδησης αποτέλεσαν τις επιδιώξεις της αστικής τάξης. Στην περίπτωση  
της Ελλάδας δεν είχαµε την τεράστια ανάγκη να "αδειάσουν" τα εργαστήρια από µια  
οµογενοποιηµένη εργατική δύναµη (εργάτη-µάζα). Είχαµε όµως την ανάγκη να στραφεί η µια  
κατηγορία εργαζοµένων ενάντια στην άλλη. Οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα ενάντια σε αυτούς  
που εργάζονται στο δηµόσιο, οι έλληνες ενάντια στους ξένους, οι παλιοί ενάντια στους  
καινούριους, οι άνεργοι ενάντια στους ξένους κλπ κλπ 
- Παρατηρείται µια µείωση των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα και συντελείται µια  
σηµαντική διαφοροποίηση στην ύπαιθρο από την κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων, της  
συντελούµενης αναδιάρθρωσης και της εισόδου των µονοπωλίων στο χώρο αυτό. Το τελευταίο  
διάστηµα η ταξική διαφοροποίηση έχει ενταθεί. Στην αρχή µε τη µορφή παροχής πρόσκαιρων  
ωφεληµάτων, και στη συνέχεια µε τη θέσπιση µιας σειράς µέτρων οικονοµικών (περιορισµός των  
τιµών στήριξης των παραγωγών, υπερχρέωση, ασφαλιστικό νοµοσχέδιο) και διοικητικών (µητρώο  
αγροτών, τράπεζα γης, αλλαγή ρόλου αγορών), συντελέστηκε και συντελείται η υπαγωγή της  
γεωργίας στη διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης σε διεθνικοποιηµένα µεγαθήρια, µε  
όλες τις συνέπειες που έχει η διαδικασία αυτή. Με τη µεσολάβηση µιας αγροτικής "αριστοκρατίας"  
(καλλιέργειες, γεωργικές βιοµηχανίες, τουρισµός, εκµετάλλευση δασών, κέντρα αναψυχής,  
αγροτοτουρισµός κλπ) που εξυπηρετεί  ποικιλότροπα τα πολυεθνικά µεγαθήρια, συντελείται µια  
ουσιαστική υποβάθµιση  της γεωργικής παραγωγής, µε βαριές συνέπειες. Αυτά, σε συνδυασµό µε τις  
ντιρεκτίβες της ΕΕ για περιορισµό της καλλιεργήσιµης επιφάνειας, οδηγούν και στην αγροτική  
έξοδο που τροφοδοτεί τη νέα προλεταριοποίηση, µε την έννοια της αύξησης της τάσης εµφάνισης  
εργατών γης (ελλήνων και ξένων) σαν αποτέλεσµα της "γεωργικής εξόδου" και της εµφάνισης  
µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων στο γεωργικό τοµέα.. Έχουµε και την αύξηση των  
µισοπρολετάριων, δηλαδή αυτών που πέρα από την αγροτική τους απασχόληση είναι αναγκασµένοι  
να πουλούν την εργατική τους δύναµη σε διάφορες δουλειές, εποχιακές ή µη, για να µπορέσουν να  
επιβιώσουν. 
- Πολλοί διαµαρτύρονται ή χαίρονται για το µεγάλο αριθµό αυτοαπασχολούµενων στην Ελλάδα και  
επισηµαίνουν το χαµηλό βαθµό µισθωτοποίησης. Στα 1980 η σχέση ανάµεσα σε µισθωτούς και  
αυτοαπασχολούµενους παρουσιαζόταν περίπου 30% µισθωτοί και 70% αυτοαπασχολούµενοι.  
Στους αυτοαπασχολούµενους θα πρέπει να αφαιρεθεί ένα 25% που ήταν οι αγρότες. Εποµένως  
έµενε ένας µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων επαγγελµατοβιοτεχνών-εµπόρων και µια αύξηση  
διανοούµενων, επιστηµόνων, καλλιτεχνών και  πάσης φύσεως αεριτζήδων. 
Ένα µεγάλο µέρος από τα παραδοσιακά αλλά και τα νέα µικροαστικά στρώµατα τροφοδοτεί τη νέα  
προλεταριοποίηση. Σύµφωνα µε στοιχεία του 1994, στις 400.000 άνεργους οι 100.000 ήταν  
πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Αν υποθέσουµε ότι η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 10% (και είναι µεγάλο το ποσοστό  
αυτό), καταλαβαίνει κανείς ότι στη χώρα µας υπάρχει ένα παχύ στρώµα ενδιάµεσων που "πρέπει και  
µπορούν" να εξαλειφθούν. Το περιεχόµενο πολλών οικονοµικών µέτρων οδηγεί µαθηµατικά σε  
συρρίκνωση των στρωµάτων αυτών. 
Όµως ένα µικρό µέρος από αυτό το 70% τόσο στην περίοδο της διχτατορίας όσο και στη µετέπειτα  
περίοδο αποτέλεσε την κοινωνική βάση του εκσυγχρονισµού, και ολοένα διευρύνεται ο "κύκλος  
εργασιών" του. Τεχνοκράτες πάσης φύσεως, διαφήµιση, ΜΜΕ, παρατρεχάµενοι, µάνατζερ κλπ Αυτή  
η "µοντέρνα" αστική τάξη προώθησε πολλούς εκλεκτούς της στην κορυφή, και αυτή κάνει την  
"καθηµερινή δουλιά". Στους κόλπους της διεξάγεται βέβαια µια λυσσαλέα πάλη. Έχει χάσει κάθε  
"ιθαγένεια", δεν έχει καµιά ιδεολογία εκτός από το χρήµα και την άνοδο, µαϊµουδίζει όλα τα  
πρότυπα που λανσάρουν οι βιοµηχανίες συνείδησης, σαλτάρει πότε από Άδώ και πότε από �κει για  
να επαυξήσει ό,τι έχει και κατέχει. Αυτό το κοµµάτι αποτελεί τον άµεσο σύµµαχο, τον κολαούζο  
της µεγαλοαστικής τάξης στη χώρα µας. 



 

 

- Η µεγαλοαστική τάξη σύµφωνα µε διάφορους υπολογισµούς δεν υπερβαίνει το 3-5% του ΟΕΠ.  
Όµως ελέγχει συνολικά την οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Είναι αυτή που  
διευθύνει. Πρόκειται για µια εξαρτηµένη µεγαλοαστική τάξη, που τα συµφέροντά της ταυτίζονται  
µε τα συµφέροντα της "οικονοµίας-κόσµος". Ιστορικά σώθηκε δύο φορές από του χάρου τα δόντια  
στη δεκαετία του Ά40-50, χάρη στα όπλα των συµµάχων της. Μια άλλη φορά τσακίστηκε, όταν  
πήγε να εφαρµόσει τη "Μεγάλη Ιδέα" στη Μικρά Ασία. Από αυτά απόκτησε το κουσούρι του  
ραγιαδισµού. 
Προερχόµενη σε µεγάλο βαθµό και από το δυναµικό ελληνισµό της διασποράς και στηριζόµενη  
στις ναυτιλιακές της εξυπηρετήσεις απόκτησε έντονα κοσµοπολίτικα χαρακτηριστικά, και είναι  
υπερκινητική. Ένα τµήµα της, το εφοπλιστικό, δύσκολα µπορεί να χαρακτηρίζεται σαν ελληνικό,  
αφού είναι τοποθετηµένο σε διάφορα κέντρα και µικρό µέρος από τις δραστηριότητές του  
διεξάγεται στην Ελλάδα. 
- Στην Ελλάδα παραµένουν ισχυρότερα τα υπολείµµατα οικογενειακής αλληλεγγύης σε σχέση µε  
την Ευρώπη, και αυτό "νοθεύει" τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας. Μαζί  
µε τις "µικροδουλίτσες" συγκρατεί όσο συγκρατεί την κατάσταση. Αλλά και το µικροεµπόριο, για  
παράδειγµα, καταδικάζει την οικονοµία σε µη ανταγωνιστικότητα. Ο εκσυγχρονισµός θα δώσει  
λύση. Σκοπεύει να τελειώσει µε τις καταστάσεις αυτές. Η σύγκλιση υπαγορεύει να φτάσει η ανεργία  
το επίπεδο του 20-25%, πρόσκαιρες εργασίες ένα 10%, συρρίκνωση του 70% των µη µισθωτών στο  
20-30%, και οι υπόλοιποι όλοι "ανταγωνιστικοί". Αυτός είναι ο επίσηµα διακηρυγµένος στόχος αν  
διαβάσει κανείς µε τρόπο που να διακρίνει τις συνέπειες όσων εξαγγέλλονται και όσων µέτρων  
εφαρµόζονται. 
 
121. Η δυαδική κοινωνία είναι η κοινωνική ή ταξική διαφοροποίηση στο "ύψος" των αναγκών της  
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του καπιταλισµού στη φάση της παγκοσµιοποίησης. Η τέτοια  
διαφοροποίηση που προωθείται στην Ελλάδα µέσω της σύγκλισης και όλων των ελληνικών  
ιδιαιτεροτήτων και µετακυλίσεων, επιφέρει και θα επιφέρει και άλλες αναδιατάξεις στη κοινωνική  
δοµή. 
Εποµένως η ταξική ή κοινωνική δοµή της ευρωπαϊκής, µεσογειακής, βαλκανικής, ελλαδικής  
πραγµατικότητας, παρά το επιφανειακό πάγωµα, µεταβλήθηκε και πρόκειται να υποστεί ακόµα  
σηµαντικότερες µεταβολές, που βασικό τους περιεχόµενο θα είναι η ένταση της κοινωνικής και  
ταξικής πόλωσης και διαφοροποίησης. 
Προς το παρόν αυτές οι µεταβολές ή δεν παρουσιάζονται καθόλου, ή παρουσιάζονται εντελώς  
παραµορφωτικά, γιατί αυτό εξυπηρετεί τη συντελούµενη νεοταξική επέλαση. 
Πολλά έχουν γραφτεί και γράφονται για µεσοστρώµατα, για µικροµεσαίο χαρακτήρα της Ελλάδας,  
για ταξική απροσδιοριστία και άλλα πολλά. Το βασικό που όλοι λησµονούν όταν κάνουν λόγο για  
τέτοια ζητήµατα είναι η ταξική πόλωση που συντελείται και η εντεινόµενη προλεταριοποίηση. Η  
ύπαρξη µεγάλων ενδιάµεσων τµηµάτων δεν είναι καινούριο φαινόµενο στην ελληνική κοινωνία,  
και αυτά την περίοδο της κρίσης συρρικνώνονται. Η "απολίπανση" κοινωνικών στρωµάτων δεν  
είναι διόλου εύκολη υπόθεση, και αυτό κάνει κάπως πιο δύσκολο το έργο της αναδιάρθρωσης και  
τους ρυθµούς προώθησής της. Αποτελεί όµως αναγκαίο όρο και γι� αυτό προωθείται µπροστά στα  
µάτια µας. Η συνείδηση που φέρουν όσοι υπόκεινται αυτήν την απολίπανση είναι άλλη ιστορία και  
δεν σχετίζεται τόσο µε τη θέση στην οποία περισσότερο ή λιγότερο απότοµα βρέθηκαν ή  
κινδυνεύουν να βρεθούν. 
 
- Κράτος, πολιτική και κόµµατα  
 
122. Από την περίοδο της µεταπολίτευσης, οπότε ανακαλύπτονταν ο κόσµος µιας απαγορευµένης  
πολιτικής δράσης που ξεπερνούσε κατά πολύ τα πλαίσια άσκησης της πολιτικής µέχρι το 1967,  
µέχρι τη σηµερινή άχρωµη "επιχειρηµατική πολιτική" έχει διανυθεί µεγάλη απόσταση και έχουν  
χρησιµοποιηθεί και κατασπαταληθεί πολλά οχήµατα και σχήµατα. Τουλάχιστον αυτό το πρόσφερε  
η ελλαδική περίπτωση. Είχαµε και ποικιλία και πρωτοτυπία και παγκόσµιες πρώτες σε πειράµατα,  
σε αντίθεση µε όσους φωνάζουν µονότονα για ένα δικοµµατισµό που ίσως ποτέ δεν υπήρξε από το  
1974 ίσαµε σήµερα. 
Καταρχήν είχαµε το "θαύµα" της µετάβασης χωρίς πολλά προβλήµατα από µια φασιστική  
διχτατορία σε µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Το κράτος που έθρεψε τους φασιστικούς  
µηχανισµούς ενσωµατώθηκε εν πολλοίς στο νέο εκσυγχρονισµένο κράτος της µεταπολίτευσης,  
πέρα από µια ανώδυνη και αναιµική αποχουντοποίηση. 
 
123. Η ίδια η µεταπολίτευση εγκαινίασε µια εκσυγχρονισµένη ως προς την προδικτατορική  
κατάσταση πολιτική ζωή. Η νοµιµοποίηση της κοµµουνιστικής αριστεράς, η ελευθερία στην  
πολιτική έκφραση και συνδικαλιστική δράση, ήταν αναγκαίο µέτρο για να µπορέσει η αστική  
κυριαρχία να ανασυντάξει τις δυνάµεις της και να εµπεδώσει την κυριαρχία της. Ηταν αναγκαία  
µέτρα γιατί η αντιφασιστική και αντιιµπεριαλιστική ριζοσπαστικοποίηση τα επέβαλε µέσα από  
τους αγώνες ενάντια στη δικτατορία. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τίναξε στον αέρα όλα τα σχέδια  
για απλή επαναφορά της πολιτικής ζωής στα προδικτατορικά πλαίσια. 
Όµως το εύρος και βάθος της µεταπολίτευσης ήταν µεγαλύτερο. Υπό την ηγεµονία του Καραµανλή  
(άρα των συµφερόντων που αυτός έκφραζε) περπάτησε ένα "κοινωνικό συµβόλαιο" ανάµεσα σε  



 

 

ολόκληρο τον πολιτικό κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης της επίσηµης αριστεράς. Το συµβόλαιο αυτό  
όριζε το επίπεδο και τα πλαίσια άσκησης της πολιτικής (άρα και της αντιπολίτευσης). Κύριος  
στόχος του συµβολαίου αυτού ήταν η αντιµετώπιση της κοινωνικής αντιπολίτευσης και του  
ριζοσπαστισµού. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η επίσηµη αριστερά, παρά τις αντιφατικές τους πρώτες  
δηλώσεις για τη µεταπολίτευση ("αλλαγή νατοϊκής φρουράς" Α. Παπανδρέου, "τι λάχανα, τι  
µπρόκολα" Χ. Φλωράκης), γρήγορα συνετίστηκαν και προσαρµόστηκαν στα νέα δεδοµένα και  
έδωσαν εξετάσεις µε επιτυχία. Το µεν ΠΑΣΟΚ πολύ γρήγορα (σε 3 µόλις χρόνια) θα προβάλλει σαν  
η χρυσή εφεδρεία για τη διαχείριση, και άρα θα αναβαθµιζόταν προσφέροντας στα στρώµατα της  
αστικής τάξης που αντιπροσώπευε το εισιτήριο για την ανέλιξή τους σε µεγάλη αστική τάξη, η δε  
αριστερά έβλεπε να ενσωµατώνεται πλέον στο επίσηµο πολιτικό παιχνίδι και να µπορεί να  
απολαύσει όσα είχε στερηθεί και, γιατί όχι, να πιάσει την καλή στις νέες συνθήκες. 
Το κοινό µέτωπο ενάντια στην υπαρκτή και δυνατή κοινωνική αντιπολίτευση επισφραγίστηκε µε  
έµπρακτες κινήσεις από όλες τις πλευρές. ∆ιεξαγωγή εκλογών στις 17 Νοέµβρη, 1 χρόνο µετά τη  
σφαγή της χούντας και καταγγελία του γιορτασµού που οργάνωσαν οι αγωνιστικές δυνάµεις του  
κινήµατος. Συµµόρφωση µε όλο το αντεργατικό νοµοθετικό οπλοστάσιο (νόµος 330 κλπ), χτύπηµα  
του εργοστασιακού συνδικαλισµού. Την περίοδο που αναφερόµαστε σε πολλές περιπτώσεις οι  
δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ τήρησαν πιο αγωνιστική στάση από αυτή που τήρησε η υποταγµένη και  
ρεφορµιστική αριστερά. 
Η θεωρία πως τα διάφορα επεισόδια τα προκαλούν νοσταλγοί της χούντας και πράκτορες για να  
αποσταθεροποιήσουν τη νεαρή δηµοκρατία, λανσαρίστηκε από τον Καραµανλή µε τον περίφηµο  
"αριστεροχουντισµό", και συνοδεύτηκε από τις διαρκείς αναφορές του Ριζοσπάστη στους  
"χουντοαριστεριστές". Σε όλες τις κινητοποιήσεις οι δυνάµεις του φλωρακικού ρεβιζιονισµού  
ανέπτυσσαν µια ανοιχτά τραµπούκικη δράση, που τη γνώρισαν δεκάδες χιλιάδες δηµοκράτες και  
αγωνιστές. Αλλά οι εποχές ήταν διαφορετικές. Για παράδειγµα, λίγο πριν τους Ολυµπιακούς αγώνες  
της Μόσχας (1980) επισκέφθηκε ένας σοβιετικός υπουργός την Αθήνα. Πήγε λοιπόν στο Γουδί,  
στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ, και παρακολούθησε ασκήσεις τους. Στη συνέχεια δήλωσε  
εντυπωσιασµένος από την ετοιµότητά τους και ότι διδάχτηκε πολλά που θα του χρησίµευαν για την  
τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών αγώνων. Τι σκληρός µπρεζνιεφισµός, ταξικά  
αδιάλλακτος... 
Το συµβόλαιο αυτό, παρά τις όποιες µικροαµφισβητήσεις του, κατόρθωσε να λειτουργεί έως την  
είσοδο στη Νέα Τάξη Πραγµάτων, δηλαδή κοντά 16 ολόκληρα χρόνια. 
 
124. Στην Ελλάδα από το 1974 µέχρι σήµερα δεν είχαµε κυριαρχία του δικοµµατισµού, όπως αυτός  
τουλάχιστον λειτουργεί σε χώρες της Ευρώπης. Το σχήµα του δικοµµατισµού είναι απλουστευτικό.  
Από τη µεταπολίτευση και δώθε λειτούργησε ένας ιδιότυπος τρικοµµατισµός. 
Μία πλευρά είναι ο οργανισµός της παραδοσιακής δεξιάς, που εκσυγχρονίστηκε σε µεγάλο βαθµό,  
απορρόφησε ένα µεγάλο κοµµάτι του παραδοσιακού κέντρου, όπως κατόρθωσε να κάνει εντελώς  
αναιµική την παρουσία ακροδεξιών σχηµατισµών, απορροφώντας µεγάλο µέρος τους. 
Η δεύτερη είναι το ΠΑΣΟΚ, που απορρόφησε µεγάλο µέρος του κέντρου, αλλά δεν πολιτεύτηκε  
ακριβώς µε την πολιτική του κέντρου. Πόνταρε στη ριζοσπαστικοποίηση, σαν εφαλτήριο για την  
ανέλιξη των µεσαίων στρωµάτων, δίνοντας ταυτόχρονα εγγυήσεις στους δυναµικούς παράγοντες  
ότι το µόνο που κινδυνεύει στην Ελλάδα, δεν είναι τα συµφέροντά τους, αλλά η παντοκρατορία της  
δεξιάς. Στη συνέχεια, µετά το 1981, εξελίσσεται σε ένα κόµµα διαχείρισης και προσαρµόζεται  
πλήρως στις απαιτήσεις των µεγαλοαστικών πτερύγων και των διεθνών πατρώνων τους. Προσφέρει  
όµως µεγάλο έργο, γιατί µπορεί να περνά όλα όσα η δεξιά δεν µπορεί, και περιθωριοποιεί την  
αριστερά παίρνοντάς της διαρκώς ψήφους. 
Η τρίτη πλευρά είναι ακριβώς η επίσηµη αριστερά, που χωρίς τη δράση της δεν µαζευόταν η  
κατάσταση µετά το 1974. Η επίσηµη αριστερά, µε τίµηµα την επισηµοποίησή της και την  
ενσωµάτωση στην αστική πολιτική, ακολούθησε µια πολιτική συµπληρωµατική των αστικών  
επιλογών και στήριξε τον Α. Παπανδρέου τουλάχιστον µέχρι το 1985, ενώ φάνηκε να µην έχει  
κανένα πρόβληµα να διακηρύξει ότι η ∆εξιά έχει αλλάξει, να της αναγνωρίσει αντιστασιακό έργο,  
να την απαλλάξει από το στίγµα του δωσιλογισµού και να συνεργαστεί µαζί της στην κυβέρνηση  
Τζανετάκη και Ζολώτα στα �89-90. Ένα µέρος της είχε πάντα πιο προωθηµένες θέσεις για την  
ενσωµάτωση και τις έλεγε καθαρά. Το άλλο επί της ουσίας δεν είχε αντιρρήσεις, αλλά  
χρησιµοποιούσε τη διπλότητα για να διατηρεί επαφές µε τους εργαζόµενους. Χωρίς την ύπαρξη  
αυτής της τρίτης οργανικής πλευράς του πολιτικού συστήµατος στη χώρα µας, σίγουρα τα πράγµατα  
θα ήσαν για όλους αλλιώτικα. Η πολιτική όπως την ορίζουν οι αστοί είναι η τέχνη του εφικτού, άρα  
του πραγµατικού. Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική, δεν είχαµε δικοµµατισµό, ο δικοµµατισµός  
είναι ένα βολικό πλάσµα της φαντασίας που πλάστηκε απ� όλες τις πλευρές για διάφορες  
σκοπιµότητες. Από τα µεν δύο µεγάλα κόµµατα για να µονοπωλούν όσο µπορούν την πολιτική ζωή,  
και από την επίσηµη αριστερά για να κλαψουρίζει και να καλύπτει τα στραπάτσα από τη δεξιά  
πολιτική της. 
 
125 Η δεξιά στην Ελλάδα, παρά την αναβάπτισή της στη κολυµβήθρα της δηµοκρατίας µε τη  
µεταπολίτευση, γρήγορα άρχισε να φθίνει (από 57% στις εκλογές του 1974 πήγε στο 41% το 1977)  
γιατί ακολούθησε εξόφθαλµα αντιλαϊκή πολιτική. (Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ από 13% το 1974 θα πάει  
στο 24% το 1977 -αξιωµατική αντιπολίτευση- για να εκτιναχθεί στο 48% το 1981). 



 

 

Από τότε που ο Καραµανλής αποσύρθηκε από τη Ν∆ περνώντας στην προεδρία της δηµοκρατίας, η  
Ν∆ µπήκε σε µια διαδικασία περιπετειών και κρίσης, που, παρά το διάλειµµα της περιόδου  
Μητσοτάκη, συνεχίζεται και βαθαίνει. 
Την περίοδο που αναδεικνύεται, ο Μητσοτάκης (ένα σώµα ξένο για την παραδοσιακή δεξιά και µια  
αποδυνάµωση του καραµανλισµού) κατορθώνει να µαζεύει όλη τη δυσαρέσκεια και να  
εκµεταλλεύεται το διεθνές ρεύµα που υπήρχε υπέρ της αναδιάρθρωσης. Είναι η εποχή που η δεξιά  
αρχίζει να έχει σηµαντικές επιτυχίες στο χώρο της νεολαίας. Ο νεοφιλελευθερισµός έχει επιτυχίες  
στο ιδεολογικό επίπεδο απέναντι σε ένα "µαρξισµό" τύπου ΠΑΣΟΚ ή επίσηµης αριστεράς, που  
µέχρι τότε κυριαρχούσαν. Αυτή η ώθηση και οι λεπτοί χειρισµοί του Μητσοτάκη φέρνουν τη ∆εξιά  
ξανά στην εξουσία το 1990, αλλά µε µια εντελώς αναιµική πλειοψηφία (ενός βουλευτή, και µάλιστα  
εξαγορασµένου). Φυσικά θα καταφέρει να ξεσηκώσει σχεδόν ολόκληρη την κοινωνία µε την  
πολιτική του, αλλά η αντιπολίτευση, αξιωµατική και αριστερή, κοιµόταν ύπνο βαθύ. Θα πέσει ο  
Μητσοτάκης από εξαγορασµένους βουλευτές, από τα διαπλεκόµενα που θίγονταν από αποφάσεις  
του, ειδικά για την τηλεφωνία. 
Από τότε η δεξιά βρίσκεται σε µια βαθύτατη κρίση, που ουσία της είναι η τελείως δεξιά µετατόπιση  
του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον απολαµβάνει της στήριξης όλων των διεθνών και εσωτερικών  
παραγόντων, αφού αυτό µπορεί να τους εξασφαλίσει την εφαρµογή του νεοφιλελευθερισµού. 
Το αποτέλεσµα είναι, για µεγάλη χρονική περίοδο στην ιστορία της δεξιάς, αυτή να βρεθεί εκτός  
εξουσίας. Το γεγονός αυτό επιτείνει την κρίση και την οδηγεί σε µια θεαµατική ανανέωση, που  
όµως έχει αρκετά χαρακτηριστικά φάρσας. 
 
126. Πέρα από όσα έχουν λεχθεί µέχρι τώρα για το ΠΑΣΟΚ, χρειάζεται µια αναφορά στην περίοδο  
του 1985, όταν εκδηλώθηκε µε οξύτητα η πολιτική κρίση στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ αν ήθελε να µην  
είναι υπό προθεσµία διαχειριστής, έπρεπε να προχωρήσει σε µια ρήξη µε τον καραµανλισµό. Η  
συγκατοίκηση (πρωθυπουργός ο Α. Παπανδρέου, πρόεδρος ο Καραµανλής) και η τυχόν ανανέωσή  
της µέσω της ανάδειξης του Καραµανλή ξανά σε πρόεδρο µε ψήφους του ΠΑΣΟΚ, θα κόστιζε σ�  
αυτό και θα δηµιουργούσε όρους για µια γρήγορη φθορά του. Ετσι προχωρά στην επιλογή του  
Σαρτζετάκη, και έχουµε όλη την περιπέτεια για την υπερψήφισή του. Ο Σαρτζετάκης πάλι δεν θα  
έβγαινε πρόεδρος αν την επιλογή αυτή δεν την προσυπόγραφε ολόκληρη η αµαρτωλή αριστερά. Οι  
ταξικιστές του Περισσού να µην ξεχνάνε τέτοιες κορυφαίες επιδόσεις της ταξικής τους πάλης. 
Αυτή η φυγή προς τα µπρος του ΠΑΣΟΚ το οδηγούσε στο να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες να  
φτιάξει ένα δικό του κατεστηµένο. Αυτό όµως προωθήθηκε µε άγαρµπο τρόπο, µε πριµοδότηση  
ενός αµφιλεγόµενου αλεξιπτωτιστή (όµως έτσι λειτουργούν τα πράγµατα µέσα στο  
σφαιρικοποιηµένο τοπίο), του Κοσκωτά. Το σχέδιο τινάζεται στον αέρα από υποστηρικτές µέχρι  
τότε του ΠΑΣΟΚ, και µπαίνουµε σε µια δεύτερη οξύτατη φάση της πολιτικής κρίσης, που θα  
κρατήσει κοντά 3 χρόνια. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ και ειδικά ο πολύς Α. Παπανδρέου πέφτουν τελείως  
έξω όσον αφορά τις εκτιµήσεις τους για την περεστρόικα. ∆εν αντιλαµβάνονται το βάθος των  
αλλαγών που γίνονται, νόµιζαν ότι µπορούσαν να συνεχίζουν τα παιχνιδίσµατα που µέχρι τότε  
είχαν µια πέραση (άρνηση ΠΑΣΟΚ να καταδικάσει τον Γιαρουζέλσκι ή την κατάρριψη του  
κορεατικού τζάµπο από τους σοβιετικούς κλπ). 
Μετά από την κρίση αυτή, το ΠΑΣΟΚ πια δεν είναι αυτό που µέχρι τότε γνωρίζαµε  αλλά την ίδια  
περίοδο µπαίναµε και στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. 
Οι υπηρεσίες που πρόσφερε όλα τα χρόνια στο σύστηµα το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ µεγάλες. Αυτό  
άλλωστε το αναγνώρισαν όλοι στον Α. Παπανδρέου, άσχετα αν η υστεροφηµία του επισκιάστηκε  
από το φαινόµενο του έρωτα... 
Όµως το ΠΑΣΟΚ διαχειρίστηκε την κρίση τα τελευταία χρόνια, απόκτησε µια ικανότητα  
διαχείρισης που σήµερα δεν την έχει η ∆εξιά και, µε τις τελευταίες προσαρµογές στην  
επιχειρηµατική πολιτική, έχει την πλήρη στήριξη. Το ερώτηµα είναι η ανθεκτικότητα αυτού του  
ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Α. Παπανδρέου και µε φθίνουσα, παρά τη στήριξη, εικόνα του Κ. Σηµίτη. Αν  
ακολουθήσει την εκσυγχρονιστική πολιτική έως το τέλος, χωρίς να ανανεώσει µε κάποιο τρόπο τη  
σχέση του µε τις µάζες, µάλλον θα είναι ένα αναλώσιµο προϊόν µιας χρήσης και θα οδηγηθεί σε µια  
κατάσταση σαν αυτή που γνωρίζει εδώ και καιρό η ∆εξιά. Όσο κι αν επωφελείται από το ότι δεν  
έχει αντίπαλο, δεν µπορεί να αποφύγει έναν τέτοιο κατήφορο µε την πολιτική που ακολουθεί. 
 
127. Η επίσηµη αριστερά ξεκίνησε αµέσως µετά τη µεταπολίτευση µε ένα 9% που συγκέντρωσε η  
"Ενωµένη Αριστερά", ο συνασπισµός που δηµιούργησαν οι δύο πτέρυγές της. Στην πορεία έχουµε  
µια δυνάµωση της µπρεζνιεφικής πτέρυγας, που φτάνει το 10%, ενώ οι δυνάµεις του  
ευρωκοµουνισµού διαρκώς συρρικνώνονται. Με το εγχείρηµα του ΣΥΝ κατορθώνουν να  
συγκεντρώσουν ένα 13%, ποσοστό πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίες τους. Το ΠΑΣΟΚ, προς  
έκπληξη όλων, είχε κατορθώσει να διατηρήσει ένα σηµαντικό µέρος της δύναµής του (40%). Από  
τότε ο µεν ΣΥΝ σοσιαλδηµοκρατοποιείται ανοικτά, αστικοποιείται, έχει όλα τα τυπικά  
χαρακτηριστικά του αστικού ρεφορµιστικού κόµµατος, το δε ΚΚΕ ξαναθυµάται την µπρεζνιεφική  
συνταγή: υπεραριστερά λόγια-δεξιά πραχτική. Όµως η δύναµή τους αθροιστικά φτάνει-δεν φτάνει  
το 10%. 
Βλέπουµε λοιπόν πως ο τρίτος πόλος του τρικοµµατισµού παραµένει καθηλωµένος σε ένα ποσοστό  
γύρω στο 10%. Αυτό δεν είναι µια επιτυχία για τις δυνάµεις αυτές. 
Η πολιτική που ακολούθησαν δεν ήταν µια ανεξάρτητη πολιτική παρουσία, αλλά δούλεψαν για την  



 

 

ανάδειξη αστικών δυνάµεων (κύρια του ΠΑΣΟΚ) και έκαναν τα στραβά µάτια σχετικά µε τη ∆εξιά.  
Ενηλικιώθηκαν όµως, αφού πήραν µέρος στη διακυβέρνηση της χώρας, έστω για µικρό διάστηµα,  
και αυτό µονιµοποίησε τις προσβάσεις και διασυνδέσεις τους µε τον οικονοµικό κόσµο του  
εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού. 
Συνεπώς η δύναµη και η επιρροή του ρεβιζιονισµού έχει υποστεί σηµαντικές υποχωρήσεις τα  
τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό αντικειµενικά διευκολύνει τις προσπάθειες για µια αγωνιστική  
πορεία αλλά, όπως ο Σηµίτης, έτσι κι αυτοί δεν αισθάνονται πως έχουν κανένα σοβαρό αντίπαλο  
από τα αριστερά τους. 
Από τους κόλπους αυτής της επίσηµης αριστεράς αναδείχθηκαν πλήθος στελέχη και υπηρέτες του  
εκσυγχρονισµού. Πολλοί από τους σαραντάρηδες που σήµερα κουµαντάρουν επιχειρήσεις,  
σταθµούς, έντυπα, χρηµατιστικούς οµίλους κλπ προέρχονται από τη "χρυσή νεολαία" του  
ρεβιζιονισµού. 
Ο ρόλος όµως του ρεβιζιονισµού ήταν σηµαντικός για την πορεία του κοινωνικού συµβολαίου, για  
την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ, για το περπάτηµα των µεταβατικών κυβερνήσεων, για τη συγκράτηση  
των αγώνων. Στην ουσία έκαναν ό,τι µπορούσαν για να αφοπλίσουν ιδεολογικά, πολιτικά και  
οργανωτικά το λαϊκό κίνηµα. 
 
128. Τα µεταβατικά σχήµατα που γνωρίσαµε στο δίχρονο Ά89-90, η κυβέρνηση Τζανετάκη που  
υποστηρίχτηκε από τη Ν∆ και τον ενιαίο τότε ΣΥΝ και η οικουµενική κυβέρνηση Ζολώτα που  
στηρίχτηκε και από τα τρία κόµµατα (ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΝ) µε άµεση υπόδειξη των διεθνών κέντρων,  
µεγάλωσαν την ποικιλία της πολιτικής µας ζωής. Οι όρκοι και τα ξόρκια της µιας παράταξης  
ενάντια στην άλλη έδειξαν όλο τους το βάθος και τη συνέπεια όσων τους έκαναν. Έδειξαν επίσης  
πως όλοι ήταν πρόθυµοι να προσαρµοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της πολιτικής διεθνώς. 
Τα σχήµατα αυτά προετοίµασαν το έδαφος για την επέλαση που προωθήθηκε µετά και από την  
κυβέρνηση του Μητσοτάκη και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ µέχρι σήµερα. 
Τα µεταβατικά σχήµατα ορίζουν και το τέλος της µεταπολίτευσης, µε την έννοια πως δείχνουν πως  
οι διαχωριστικές γραµµές και πολιτικές συµπεριφορές των κοµµάτων αναδιατάσσονταν. Από τότε  
έχουµε άλλα "κόµµατα", που συγκοινωνούν και λειτουργούν παράλληλα και εντός των κοµµάτων.  
Έχουµε τους βροντόσαυρους και τους εκσυγχρονιστές. Ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για την  
επιχειρηµατική πολιτική. 
 
129. Η επιχειρηµατική πολιτική χαρακτηρίζεται από την πρωτοκαθεδρία του οικονοµικού πάνω  
στο πολιτικό και, σε περιπτώσεις, από την εκπαραθύρωση του κλασικά πολιτικού στοιχείου. Τα πιο  
προωθηµένα παραδείγµατα της επιχειρηµατικής πολιτικής έρχονταν από τη γειτονική Ιταλία:  
διάλυση των παραδοσιακών κοµµάτων, νέοι πολιτικοί συνασπισµοί, πρωθυπουργός ένας διοικητής  
της κεντρικής τράπεζας και ένας αλεξιπτωτιστής επιχειρηµατίας του άυλου. 
Η πολιτική όπως τη γνωρίζαµε, µε τους χαρισµατικούς και λαοπλάνους ηγέτες, τις µεγάλες  
συγκεντρώσεις, τα εφέ, αποτελεί αναχρονισµό (προς το παρόν τουλάχιστον). Τώρα χρειάζονται  
αναλώσιµοι πολιτικοί και κόµµατα που σκαρώνονται στη στιγµή, µιας χρήσης αν είναι δυνατό, και  
γενικά πολιτική που να είναι δηµιούργηµα και να ελέγχεται άµεσα από τα διαπλεκόµενα. Η  
συνενοχή των ΜΜΕ είναι δεδοµένη. Άλλωστε ο Μπερλουσκόνι άνθρωπος των µίντια ήταν, εξ  
ολοκλήρου κατασκευασµένος από αυτά (αλλά και ιδιοκτήτης τους). 
Η πρώτη γενική δοκιµή της επιχειρηµατικής πολιτικής έγινε µε την "υπέρβαση" του Αντώνη  
Σαµαρά, και η πρεµιέρα ήταν µε την εκτόξευση του Κ. Σηµίτη σε υπερπρωθυπουργό, αφού  
υπερσκέλισε µια σειρά από δελφίνους, προεδρικούς και άλλους. Σίγουρα θα δούµε και άλλα σόου  
της επιχειρηµατικής πολιτικής. 
Σε τι διαφέρουν σήµερα οι πολιτικοί; Στο βαθµό διακήρυξης της "κοινωνικής ευαισθησίας" οι µεν  
και οι δε στις επικλήσεις σκληρότερης αντιµετώπισης του εγκλήµατος. Σε τίποτα άλλο. Αλλά και τα  
δύο αυτά µπορούν να τα εκπληρώσουν τα ΜΜΕ µε τους τηλεµαραθώνιους φιλανθρωπίας και τα  
πάνελ για τη θανατική ποινή ή την απελευθέρωση των χουντικών, µε καλεσµένους καλλιτέχνες,  
ανθρώπους της νύχτας, µεγαλοδικηγόρους ή δικηγορίσκους που θέλουν να ανέλθουν, µε  
επιχειρηµατίες και φυσικά µε ολίγη από πολιτικούς. 
 
130. Για το κράτος σε όλη αυτήν την περίοδο έχουν αναφερθεί ορισµένα πράγµατα, σχετικά µε την  
ανάπτυξη του ρόλου του όσον αφορά την οικονοµία και την αναδιανοµή του εισοδήµατος προς  
όφελος των εχόντων και κατεχόντων και σε βάρος των εργαζόµενων. 
Το κράτος µετά το 1974 εκσυγχρονίζεται. ∆εν είναι πια το µετεµφυλιακό κράτος, ούτε απαιτούνται  
πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων για την είσοδο στα ΑΕΙ. Αλλά πάντα παραµένει κράτος. 
Ο εκσυγχρονισµός του αφορά, πέρα από την κάποια κατοχύρωση του κράτους δικαίου, και την  
αποκέντρωσή του, αλλά και τη διάχυσή του µέσα από οργανισµούς και φορείς που πληθαίνουν σε  
όλη την περίοδο της µεταπολίτευσης ίσαµε σήµερα. Οι αλλαγές που έγιναν στην τοπική  
αυτοδιοίκηση, η θέσπιση του δεύτερου βαθµού, ο Καποδίστριας, σήµερα αποτελούν τέτοιες  
εκφράσεις που βεβαίως δεν έχουν καµιά σχέση µε τη δηµοκρατία και τη συµµετοχή. Στο όνοµα της  
τελευταίας πολλοί κρατικοί θεσµοί εκσυγχρονίστηκαν και έτσι επέκτειναν την κρατική λειτουργία,  
απορρόφησαν-κρατικοποίησαν άµεσα µέρος της συνδικαλιστικής δράσης και θεσµοθέτησαν νέα  
όργανα και πλήθος από επιτροπές. Όντως το έργο του ΠΑΣΟΚ στον τοµέα αυτό ήταν τεράστιο. 
Βέβαια η ώσµωση κοµµάτων και κράτους µεγάλωσε κι αυτή. Μια εκδήλωση αυτής της ώσµωσης  



 

 

είναι και η άµεση χρηµατοδότηση των κοµµάτων από το κράτος. 
Παράλληλα το κράτος δεν σταµάτησε ούτε λεπτό την κατασταλτική του λειτουργία. Αύρες, ΜΑΤ,  
δακρυγόνα, ασφυξιογόνα, χηµικά, ΜΕΑ, ειδικές αντιτροµοκρατικές οµάδες, "κοριοί", χαφιέδες,  
αντιτροµοκρατικοί νόµοι, ηλεκτρονικό φακέλωµα (ας πιστεύουν οι αφελείς ότι καταστράφηκαν οι  
φάκελοι), Σένγκεν, δολοφονίες διαδηλωτών και άλλων "υπόπτων". Και για να µην ξεχνάµε σε ποια  
χώρα ζούµε, επιχειρήσεις αρετής ενάντια σε "περιθωριακούς", επιθέσεις σε καταυλισµούς τσιγγάνων  
σαν πρόβες αντιαντάρτικων οµάδων, εισβολές στο Πολυτεχνείο και κατοχικού τύπου οµαδικές  
συλλήψεις, οµαδικές δίκες-παρωδία, καταδίκες κι απελάσεις µε εντολή των αµερικάνων, σκευωρίες  
και τόσα άλλα. 
 
131. Σε όλη την περίοδο από τη µεταπολίτευση µέχρι σήµερα δεν σταµάτησε η ταξική πάλη (ούτε  
ήταν ποτέ δυνατό να σταµατήσει η ταξική πάλη, αφού οι τάξεις υπάρχουν µέσα από την πάλη τους). 
Όταν µιλάµε για ταξική πάλη συνήθως το µυαλό πάει στην αντιπαράθεση της εργατικής τάξης προς  
την αστική. ∆εν είναι όµως µόνο αυτό εκδήλωση της ταξικής πάλης. Η ταξική πάλη έκανε έντονη  
την παρουσία της και µε άλλες εκδηλώσεις. Για παράδειγµα µε την πάλη ανάµεσα σε διάφορες  
µερίδες της αστικής τάξης, τις συµµαχίες που αυτές µπορούσαν να συγκροτούν κάθε περίοδο. Από  
την άποψη αυτή, η πολιτική ζωή του τόπου δεν είναι απλά µια πάλη ανάµεσα σε κόµµατα που  
τσακώνονται ανούσια αναµεταξύ τους. Άλλη είναι η κοινωνική βάση της δεξιάς και άλλη του  
αντιδεξιού χώρου, παρόλο που τα µεγάλα διαταξικά κόµµατα λειτουργούν και σαν χοάνη για την  
εκπροσώπηση ορισµένων µερίδων. 
Σε συνθήκες απουσίας της ανεξάρτητης έκφρασης της εργατικής τάξης, η δυνατότητα εγκλωβισµού  
µαζών στην αστική πολιτική είναι δεδοµένη. Σε τέτοιες συνθήκες µπορούν κάλλιστα µερίδες µιας  
ανερχόµενης αστικής τάξης να χρησιµοποιήσουν την ιστορία και τις αναφορές, ακόµα και τα  
συνθήµατα, του λαϊκού κινήµατος για να εξαναγκάσουν διάφορες δυνάµεις να συνεργαστούν ή να  
συµβιβαστούν µαζί τους. Αυτό στην περίπτωση της χώρας µας έγινε κατά κόρο. 
Σε πολλές στιγµές υποστηρίχτηκε πως το ΠΑΣΟΚ έκφρασε, έστω και στρεβλά, µια ορισµένη  
κοινωνική διαφοροποίηση, αφού ήταν δεδοµένη η διαφορετική κοινωνική βάση του από αυτήν της  
∆εξιάς. Ακόµα έφτασαν να υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόµµα που συγκεντρώνει το  
προλεταριάτο (αφού κυριαρχεί στα εργοστασιακά σωµατεία) ή έχει ισχυρές προσβάσεις στην  
ελληνική ύπαιθρο. Το συµπέρασµα στο οποίο οδηγούνταν όλες αυτές οι απόψεις ήταν να  
πηγαίνουν, από άλλο δρόµο, σε εκείνο που η επίσηµη αριστερά χρόνια και µε συνέπεια υποστήριζε  
για το ΠΑΣΟΚ. Οι κριτικές υποστηρίξεις δεν ήταν µια ορισµένη συµµετοχή στην έστω στρεβλή  
εκδήλωση της ταξικής πάλης, αλλά µια υποστήριξη στις προσπάθειες ανέλιξης και κυριάρχησης  
συγκεκριµένων µεσοαστικών στρωµάτων, που άλλωστε συµπεριφέρθηκαν σε πολλές περιπτώσεις  
χειρότερα από τους παραδοσιακούς δεξιούς. Με τι, αλήθεια, αντικατέστησε το ΠΑΣΟΚ το σάπιο  
κράτος της ∆εξιάς; Με ένα εξίσου σάπιο κράτος, και µάλιστα επεξέτεινε τη σαπίλα του σε µόνιµη  
κατάσταση. 
Βέβαια υπάρχουν ακόµα εκείνοι που ψηφίζουν µέχρι και το επιχειρηµατικό ΠΑΣΟΚ, την ίδια  
στιγµή που ιδρύουν εργατικά κόµµατα - κάτι σαν συλλογικός µαζοχισµός. Όπως υπάρχουν και  
εκείνοι που, αφού ορκίστηκαν πως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αστικό κόµµα, αρχηγικό κλπ κλπ και  
αποχώρησαν από αυτό, και ορκίζονταν για χρόνια ότι ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουν σ� αυτό, και αφού  
σκάρωσαν  και αυτοί κόµµατα και κοµµατίδια, σήµερα είναι σύµβουλοι υπουργών, µέλη της ΚΕ,  
νοµάρχες, διευθυντές αλιείας κλπ 
 
132. Το λαϊκό κίνηµα στα χρόνια που πέρασαν έκανε πολλές φορές έντονη την παρουσία του.  
Φυσικά η σηµερινή του κατάσταση δεν είναι καλή, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτό είναι  
αποκλειστικά µια επιτυχία της αστικής τάξης ή  ότι είναι της µοίρας µας γραφτό να "είµαστε πάντα  
από κάτω". Γι� αυτό καµιά φορά βοηθά να δούµε την πορεία του λαϊκού κινήµατος σε µια  
µακροπερίοδο. 
Την περίοδο 1974-76 έχουµε σηµαντικούς αγώνες σε όλους τους χώρους, που αναγκάζουν τους  
αστούς σε αρκετές παραχωρήσεις. Το κίνηµα αυτό όµως υποχωρεί και το διαδέχεται µια πολύ  
δύσκολη περίοδος, όπου παίρνονται σκληρά µέτρα και οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και  
πορειών είναι καθηµερινό φαινόµενο (οι γιορτασµοί του Πολυτεχνείου ήταν σηµαδιακοί). Το κλίµα  
αυτό θα σπάσει µε την πάλη της σπουδάζουσας νεολαίας ενάντια σε ένα "εκσυγχρονιστικό" νόµο,  
που επέβαλλε την εντατικοποίηση και την αστυνόµευση στα ΑΕΙ. Οι καταλήψεις του 1979  
αποτέλεσαν µια σηµαντική στιγµή αγώνων, αφού για πρώτη φορά εξαναγκάστηκε η ∆εξιά να  
αποσύρει νόµο που είχε ψηφίσει στη Βουλή. Αποτέλεσε το κίνηµα αυτό µια νίκη του αγωνιστικού  
φοιτητικού κινήµατος ενάντια στις συµβιβαστικές φωνές και τον πυροσβεστικό (και αστυνοµικό)  
ρόλο του ρεφορµισµού. 
Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ συµπίπτει µε τη διάλυση της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και την  
ενσωµάτωση µεγάλου µέρους της στην πασοκική ευδαιµονία. Την εποχή εκείνη ο ρεφορµισµός  
είναι ταγµένος στην υπηρεσία της "αλλαγής". Πάλι µέσα από το χώρο της σπουδάζουσας γενιάς  
ξεκινούν οι πρώτες πολιτικές αντιπαραθέσεις µε τον εκσυχρονισµό του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγµή  
γίνονται σηµαντικοί αγώνες για τις συνθήκες µέσα στο στρατό, στους οποίους πρωτοστατούν µέλη  
της διαλυµένης εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που την περίοδο εκείνη βρίσκονταν στο στρατό. 
Περνά µια περίοδος αρκετά µεγάλη, όπου δραστηριοποιείται έντονα ο αντιεξουσιαστικός χώρος,  
που έχει τη δυνατότητα, χωρίς καµιά ιδιαίτερη προσπάθεια, να εκφράζει ένα τµήµα της νεολαίας  



 

 

που αισθάνεται να συνθλίβεται και να περιθωριοποιείται. Οι µάχες που δίνει αυτός ο χώρος δεν  
είναι πολιτικές. Παρόλο που έχει πολλές εντυπωσιακού τύπου κινήσεις, κάθε φορά που  
µαζικοποιείται γίνεται κοµµατάκια, και είναι ιδιαίτερα ευάλωτος. Όµως την ίδια στιγµή µια  
αντιεξουσιαστική ψυχολογία αγκαλιάζει ευρύτερα στρώµατα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι  
αποτέλεσµα των διαδικασιών δυαδικοποίησης, αλλά και πολιτικής περιθωριοποίησης µεγάλων  
τµηµάτων που έχουν αηδιάσει µε τα ξεπουλήµατα. Η αµφισβήτηση της πολιτικής γίνεται κυρίαρχη. 
Από το 1985 και ύστερα, οπότε αρχίζει µια ολοµέτωπη επίθεση στο βιοτικό επίπεδο, ξεκινά µια  
αντίστροφη διαδικασία όσον αφορά τη συµπεριφορά των µαζών. Ξεπροβάλλει µια στάση που  
χαρακτηρίσαµε "ρεαλιστικό ωφελιµισµό", που έχει βάση του τη δυσαρέσκεια από την επιδείνωση  
των όρων διαβίωσης. Οι µάζες αρχίζουν να συµπεριφέρονται µε πιο ενεργητικό τρόπο, δέχονται τη  
βοήθεια όποιου τους τη δίνει, υπολογίζουν ταχτικές και πιέζουν µε διάφορες µορφές πάλης για να  
πετύχουν αυτό που θέλουν, συνήθως κάτι µικρό. Ένας ψίθυρος υπόκωφος, µια µουρµούρα  
απλώνεται σε κάθε χώρο. Το 1987 ξεσπά ένα µεγάλο κύµα καταλήψεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τότε κάνει  
έντονη την εµφάνισή του, µαζικά πλέον, το "κόµµα της δυσαρέσκειας". Το "κόµµα" αυτό ξεπερνά  
πολλές φορές το επίπεδο των µορφών πάλης που µέχρι τότε είχαν υιοθετηθεί από το µαζικό κίνηµα  
και κάνει πλατιά προπαγάνδα της ιδέας της κατάληψης. Από τότε σπάει η επιφυλακτικότητα των  
µαζών απέναντι στις καταλήψεις. Από τότε θεωρούνται κάτι το φυσιολογικό. Το µπλοκάρισµα  
δρόµων και οι εισβολές σε νοµαρχίες επίσης. 
Τα κινήµατα που θα εµφανιστούν µε µεγαλύτερη συχνότητα από τότε και στο εξής είναι µεγάλα  
αυθόρµητα ξεσπάσµατα ενάντια στις επιπτώσεις της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Το αυθόρµητο  
στοιχείο είναι η δύναµη αλλά και η αδυναµία αυτών των κινηµάτων. Κρατούν για ένα διάστηµα και  
µετά υποχωρούν, κερδίζοντας ή όχι κάτι, πάντως καθυστερώντας τους ρυθµούς της αναδιάρθρωσης,  
και αυτό δεν είναι διόλου µικρό πράγµα. 
Μεγάλες στιγµές τέτοιων κινηµάτων είναι: 
α) ο ξεσηκωµός όλης της σπουδάζουσας νεολαίας το 1990 και η κατάληψη µέχρι και των πιο  
αποµακρυσµένων γυµνασίων της χώρας. Μια νέα γενιά από νωρίς µάθαινε την κατάληψη, που  
έτεινε να γίνει κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να γνωρίσει ένας νέος (είναι η εποχή της δολοφονίας  
του Τεµπονέρα) 
β) ο αγώνας των εργαζοµένων της ΕΑΣ, που ήταν ο σηµαντικότερος εργατικός αγώνας µετά το  
1990, γιατί έβαλε µια άλλη λογική (όλοι ή κανένας), συγκλόνισε τη ζωή της Αθήνας για µήνες,  
δείχνοντας µια µεγάλη αγωνιστικότητα, συσπείρωσε γύρω του ένα γενικότερο αντικυβερνητικό  
κίνηµα διαµαρτυρίας, έθεσε πολιτικούς στόχους. Το κίνηµα αυτό υποχώρησε όταν το συνασπισµένο  
κράτος-κυβέρνηση και τα κόµµατα ενώθηκαν ενάντιά του, όταν προσπάθησε να πάει στα εγκαίνια  
της Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί και οι ταξικιστές της Παπαρήγα, που διαχωρίστηκαν από τη  
στάση του σωµατείου. Η αστυνοµία για τη µέρα εκείνη είχε απαγορεύσει κάθε συγκέντρωση στην  
περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως λίγα χρόνια µετά, το 1997, απαγορεύτηκε κάθε συγκέντρωση άνω  
των 5 ατόµων στη Χαλκιδική. Να που ο στρατιωτικός νόµος επιβάλλεται και εν µέσω παλιάς καλής  
κοινοβουλευτικής ψευτοδηµοκρατίας... 
γ) οι αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις των αγροτών που µε τα µπλόκα στους εθνικούς δρόµους  
δηµιούργησαν µια έκρυθµη κατάσταση, την οποία ο "αγροτιστής" Α. Παπανδρέου χαρακτήρισε µε  
µήνυµα από την τηλεόραση "ανταρσία που θα παταχθεί". 
Όλα αυτά τα αυθόρµητα ξεσπάσµατα και τόσες άλλες µικρές κινητοποιήσεις στις οποίες βρέθηκαν  
άνθρωποι που ποτέ τους δεν είχαν διαδηλώσει, και µάλιστα ακόµα και µεγάλης ηλικίας, έχουν τη  
ρίζα τους στη φοβερή συµπίεση που δέχονται οι λαϊκές µάζες. 
Όλη αυτή η κινητικότητα αποδεικνύει πως υπάρχουν δυνάµεις και λόγοι για να αναπτυχθούν  
σηµαντικά κινήµατα. Και όµως, την ίδια στιγµή υπάρχει ένα διάχυτο τέλµα και κυριαρχεί µια  
συνείδηση ότι δεν µπορεί να γίνει τίποτα το σηµαντικό. 
 
133. H απάθεια, η αποδοχή κάποιας µοίρας, η υπόκλιση στους υπάρχοντες συσχετισµούς, ο  
διάχυτος και ποικιλόχρωµος ραγιαδισµός, η σκέψη πως τίποτα άλλο δεν µπορεί να γίνει πέρα από  
την αποδοχή ή προσαρµογή σε ό,τι οι µεγάλοι διατάζουν, αποτελούν στοιχεία µιας επιβαλλόµενης  
και µεθοδευµένης "συνείδησης" ή κοινωνικής ψυχολογίας, που φυσικά διευκολύνει αφάνταστα τόσο  
τα µεγάλα όσο και τα µικρά αφεντικά, δηλαδή τόσο τους ιµπεριαλιστές όσο και τους ντόπιους  
υπεργολάβους τους. 
Tο τέλµα αφορά τον ιδεολογικό και πολιτικό πρώτα απ� όλα παροπλισµό του λαϊκού και εργατικού  
κινήµατος, και φυσικά το συνακόλουθο οργανωτικό του εκφυλισµό. H ιµπεριαλιστική κυριαρχία, η  
µεταπρατική ασυδοσία της µεγαλοαστικής τάξης της Eλλάδας, η κρατικοποίηση και ενσωµάτωση  
στον αστικό κόσµο µεγάλου τµήµατος και µέρους των θεσµών και των φυσικών προσώπων µιας  
ορισµένης αριστεράς, σε ολόκληρα τα 20 χρόνια από τη µεταπολίτευση και δώθε, επεδίωκαν, µέσα  
από το τέλµα αυτό, να έχουν τα νώτα τους καλυµµένα για τις ανενόχλητες αναµεταξύ τους  
αντιπαραθέσεις. 
Tο τέλµα είναι ιστορικό προϊόν τριών διεργασιών: του σύγχρονου ρεβιζιονισµού, που δραστήρια  
"προσγείωσε" το αριστερό και λαϊκό κίνηµα σε ακίνδυνες για το σύστηµα ράγες  του Πασοκισµού  
σαν ιδιαίτερη µορφή ενσωµάτωσης κι απορρόφησης ενός διευρυµένου ριζοσπαστισµού και  
εκφυλισµού του λαϊκού αντιδεξιισµού  και τέλος των αποτυχηµένων προσπαθειών να αναπτυχθεί  
µια ανεξάρτητη από τα διάφορα κέντρα φωνή και πραχτική - και κλασικής αριστερής κατεύθυνσης,  
και ριζοσπαστικής, εναλλακτικής, οικολογικής κλπ 



 

 

Tο τέλµα δεν έχει δική του συνείδηση  λειτουργεί µε δάνεια από όλες τις κατευθύνσεις της σκέψης,  
από όλα τα ρεύµατα της κάθε φορά µόδας, αλλά σηµαδεύεται από τα χαρακτηριστικά της  
µεγαλοαστικής τάξης. Στην καρδιά του τέλµατος πάντα θα βρείτε µια µορφή του ραγιαδισµού. Όλες  
οι θεωρίες στο σκληρό πυρήνα τους αρνούνται µια ανεξάρτητη, αυτοδύναµη υπόσταση στην  
Eλλάδα, αρνούνται καν να εξετάσουν τους όρους κάτω από τους οποίους θα ήταν δυνατή µια τέτοια  
πορεία. Oι εκσυγχρονισµοί, οι ευρωπαϊσµοί, οι τεχνοκρατισµοί κλπ, όλα εντάσσονται σε έναν  
συµπληρωµατικό ρόλο της Eλλάδας στο πλάι κάποιων µεγάλων κολοσσών. Aυτές τις "αλήθειες" µε  
τους πιο απίθανους τρόπους τις έχουν αναπαράγει και οι φορείς του τέλµατος µε λαϊκίζουσα,  
αριστερή ή ριζοσπαστική φρασεολογία. 
Tο τέλµα για το οποίο µιλάµε έχει µια διεθνή πλευρά, και αυτή σχετίζεται µε όσα καταγράφει ένας  
αρνητικός συσχετισµός για τις δυνάµεις της προόδου. Αλλά κυρίως είναι ένα ελλαδικό φαινόµενο  
και οι τρεις όροι που το διαµόρφωσαν πρέπει να παίρνονται πάντα υπόψη απ� όποιον θέλει να το  
ανατρέψει. Xωρίς εντοπισµό των ιδιοµορφιών, τίποτα δεν µπορεί να κουνηθεί. Γνωρίζουµε όµως,  
και αυτό είναι ένα σηµαντικό επιχείρηµα για µας, ότι δεν είναι γενικευµένη κατάσταση το τέλµα σε  
όλο τον κόσµο. Γνωρίζουµε ότι και σήµερα αναπτύσσονται σηµαντικά λαϊκά κινήµατα, που  
δείχνουν ότι είναι δυνατά τα ρήγµατα στη Νέα Τάξη Πραγµάτων, ότι είναι εφικτή η µετατροπή της  
παθητικής άµυνας σε ενεργητική αντίσταση. H "νέα σκέψη" της Νέας Τάξης θέλει να ισοπεδώσει τα  
πάντα, αλλά δεν µπορεί να το κατορθώσει. 
Eίναι απόλυτα αναγκαίο να ξεφύγουµε από το τέλµα. Nα το ανατρέψουµε, δηµιουργώντας τους  
όρους µιας νέας συνείδησης και πράξης, που θα είναι απαλλαγµένη από τα σηµάδια του. Aυτό  
σηµαίνει αναγκαστικά µια επίπονη διαδικασία οικοδόµησης µιας ενιαίας αντίληψης για τα βασικά,  
τα κεντρικά ζητήµατα. 
Eίναι αναγκαίο να υπερνικήσουµε το τέλµα και όλες του τις αδρανοποιητικές επιδράσεις όσο πιο  
γρήγορα γίνεται. Κάθε στιγµή που περνάει χωρίς να θυµόµαστε αυτήν την ανάγκη λειτουργεί υπέρ  
του τέλµατος. Για να υπερνικηθεί το τέλµα χρειάζεται να ενωθούν στη βάση ενός προγράµµατος και  
µιας οργάνωσης οι ζωντανές δυνάµεις αυτής της κοινωνίας. Για να πλησιάσεις τις ζωντανές  
δυνάµεις πρέπει να είσαι ζωντανός, πρέπει να έχεις µια ζωντάνια και µια διάθεση, να ξεχωρίζεις  
από τη βαθιά πεποίθηση ότι πρέπει, µπορούν και είναι επιτακτικό να αλλάξουν πολλά πράγµατα. 
Όποιος δεχτεί αυτούς τους συλλογισµούς και προσπαθήσει να τους µεταφράσει σε µια πιο  
καθηµερινή του κατάσταση θα βρει πολλά να κάνει. Κυρίως θα έχει ξεφύγει από την παραλυτική  
σκέψη-ψευδή συνείδηση ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι τίποτα δεν εξαρτιέται από µας τους ταπεινούς,  
τους καθηµερινούς ανθρώπους. Kάτω ο παραλυτικός και διαβρωτικός ραγιαδισµός! 
Aν ψάξουµε να βρούµε την κύρια αιτία για την οποία απότυχαν οι διάφορες προσπάθειες που πήγαν  
να καλύψουν το κενό που δηµιούργησε η προσαρµογή της αριστεράς στις ρεβιζιονιστικές  
προδιαγραφές, θα ανακαλύψουµε πως δεν υπήρχε ένα ουσιαστικό κόψιµο µε όλες τις εκδηλώσεις  
του τέλµατος. Ηταν και αυτές οι προσπάθειες σε ένα βαθµό σηµαδεµένες από αυτό. Aξιόλογες  
προσπάθειες, µόλις ξεπέρναγαν τα όρια µιας µικρής κίνησης, ανακάλυπταν όλα τα χούγια του  
τέλµατος, γοητεύονταν από αυτά, ξεχνούσαν τις προδιαγραφές που οι ίδιες είχαν θέσει όταν  
ξεκινούσαν. O πιθηκισµός των µεθόδων της αστικής πολιτικής ήταν και συνεχίζει να είναι µια από  
τις µεγαλύτερες αµαρτίες που παιδεύουν ένα δυναµικό. Eνάντια στο τέλµα σηµαίνει αποφασιστική  
καταπολέµηση όλων των επιδράσεών του και στο εσωτερικό οργανισµών που διακηρύττουν τον  
αγώνα ενάντιά του. Aν για κάποιους αυτό µοιάζει µε παραλογισµό, πρόκειται για µια ήρεµη και  
νηφάλια εκτίµηση: το τέλµα µας επηρεάζει όλους. Στην περίπτωση µικρών οργανισµών εµποδίζει  
να γίνουν εκείνα τα βήµατα που θα τροποποιήσουν την κλίµακά τους, εµποδίζει να υπάρχει µια  
άλλη κατάσταση πνευµάτων ικανή να θέσει σε κίνηση, να διακρίνει σχέσεις και ιδιοµορφίες. 
Γι� αυτό και η Α/συνεχεια οφείλει να παλέψει µε όλες τις δυνάµεις της, αλλά και να καλέσει σε έναν  
παρατεταµένο, επίµονο αγώνα ενάντια στο τέλµα! 
 
- Η Ελλάδα στον αστερισµό της Νέας Τάξης Πραγµάτων 
 
134. Η είσοδος στη Νέα Τάξη Πραγµάτων το Γενάρη του 1991 βρίσκει την Ελλάδα σε µια  
κατάσταση κινητοποιήσεων στο χώρο της παιδείας, που έχουν ήδη πάρει σαφή πολιτικά  
χαρακτηριστικά µετά τη δολοφονία του αγωνιστή Τεµπονέρα, καθώς και 4 άλλων όταν κάηκαν στο  
κέντρο της Αθήνας από τα δακρυγόνα που πέταγε η αστυνοµία. Είναι το πρώτο κιόλας διάστηµα  
µητσοτακικής διακυβέρνησης και ο νεοφιλελευθερισµός είχε φουλάρει τις µηχανές του. Η ευκαιρία  
είναι µεγάλη και ο Μητσοτάκης την αρπάζει: στέλνει ένα πολεµικό πλοίο να "βοηθήσει" τις  
συµµαχικές δυνάµεις και εκµεταλλεύεται το πολεµικό κλίµα των ηµερών για να εκτονώσει την  
κρίση και τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν υπήρξε καµιά  
κινητοποίηση από πλευράς της αντιπολίτευσης για την αποστολή του "Λήµνος" στον Περσικό. Οι  
µόνοι που κινητοποιήθηκαν ήταν ορισµένοι συγγενείς του πληρώµατος. Αυτά, για να µην ξεχνάµε  
το έργο των αντιιµπεριαλιστικών ταξικιστών. Φυσικά το κίνηµα, παρόλο που έθεσε αντιπολεµικά  
συνθήµατα, δεν µπορούσε να "σηκώσει" το βάρος τέτοιων εξελίξεων και σιγά-σιγά υποχώρησε από  
τους µαζικούς χώρους. Σε λίγους µήνες, το καλοκαίρι, που ο Μπους θα επισκεφτεί την Αθήνα, θα  
πραγµατοποιηθεί µια σηµαντική αντιαµερικανική διαδήλωση, που έδειχνε πως όσα είχαν γίνει στον  
Περσικό είχαν συγκινήσει βαθύτατα πολύ κόσµο. 
 
135. Το δίχρονο Ά89-91 ήταν ο προθάλαµος της βαλκανικής κρίσης, αφού µέσα σ� αυτόν ωρίµαζαν  



 

 

οι πολιτικοί όροι µε τις ευρύτατες "αναδοµήσεις" στις περισσότερες χώρες, άρχισαν να πέφτουν  
πολλές αγκωνιές για το ποιος θα καλύψει τα κενά που δηµιουργήθηκαν, και καλλιεργήθηκε ο  
εθνικιστικός παροξυσµός και οι αντιδικίες για τις εθνικές µειονότητες. 
Η είσοδος στη Νέα Τάξη Πραγµάτων από το Γενάρη του 1991 ανάγγειλε και τη σύγχρονη  
βαλκανική κρίση. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου άρχισε ο πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία και σχεδόν  
ταυτόχρονα εµφανίστηκε και το "Μακεδονικό" πρόβληµα. 
 
136. Η είσοδος στη Νέα Τάξη Πραγµάτων οδήγησε σε σηµαντικές ανακατατάξεις στο διεθνή χώρο.  
Το καλοκαίρι του 1991 θα πάψει να υπάρχει η ΕΣΣ∆, και ο Γκορµπατσόφ θα αντικατασταθεί από  
τον Γέλτσιν. Κυρίως όµως έχει ξεκινήσει η γερµανική επέλαση προς ανατολάς και ο κόµβος των  
Βαλκανίων έπαιζε σηµαντικό ρόλο στα στρατηγικά συµφέροντα της. Ετσι το κενό που άφηνε η  
σοβιετική υποχώρηση και ο λυσσασµένος ανταγωνισµός για το ποιος θα καλύψει και πιο γρήγορα  
το κενό οδήγησαν στη µεγάλη σύγχρονη κρίση των Βαλκανίων. 
Η σύγχρονη βαλκανική κρίση έχει τις ρίζες της στην παρατεταµένη παγκόσµια οικονοµική κρίση  
και τις αναδιαρθρωτικές κινήσεις που τη διαπερνούν, στον ειδικό τρόπο σύνδεσης των οικονοµιών  
κάθε χώρας µε το ενιαίο σύστηµα κοινωνικών σχέσεων του "διπολικού" κόσµου. Μπορεί να  
θεωρηθεί γνήσιο τέκνο της Νέας Τάξης Πραγµάτων, πρώτα γιατί εκδηλώθηκε αφού ο  
ενδοϊµπεριαλιστικός ανταγωνισµός πέρασε σε νέο επίπεδο και δεύτερο γιατί φέρνει όλα τα  
χαρακτηριστικά για την επιβολή της Νέας Τάξης: εθνικιστική και αντικοµµουνιστική υστερία,  
σκληρή λιτότητα, ενεργό ανάµιξη της "διεθνούς κοινότητας", εδαφικές ανακατανοµές και  
επαναχάραξη των συνόρων, πολεµικές διευθετήσεις. 
Η κρίση στα βαλκάνια σίγουρα αποτελεί ένα µεγάλο επεισόδιο στην πορεία της Νέας Τάξης  
Πραγµάτων. 
 
137. Η κρίση στα Βαλκάνια προωθεί δύο διαδικασίες: τη νέα βαλκανιοποίηση και την  
αποβαλκανοποίηση. Όχι, δεν πρόκειται για αντίφαση, και εξηγούµαστε: 
Στη διπλωµατική και πολιτική γλώσσα ο όρος "βαλκανοποίηση" χρησιµοποιείται για να  
χαρακτηριστεί ένας ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο σχηµατίζονται τα κράτη. "Βαλκανοποίηση"  
λοιπόν έχουµε όταν σχηµατίζονται (ή διαµελίζονται) κράτη µε άµεση παρέµβαση των µεγάλων  
δυνάµεων και αυθαίρετη χάραξη ή επαναχάραξη των συνόρων, ανταλλαγές πληθυσµών και  
"κληρονόµηση" από πλευράς των νέων κρατικών οντοτήτων σηµαντικών µειονοτικών  
προβληµάτων, που την κατάλληλη  στιγµή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση των  
συµφερόντων των µεγάλων. Ο όρος πολιτογραφήθηκε µε βάση το προηγούµενο της τέτοιας  
δηµιουργίας εθνικών κρατών στη Βαλκανική. Είναι εντελώς φυσιολογικό οι βαλκάνιοι πολιτικοί  
και οικονοµικοί παράγοντες να µην αναφέρονται σ� αυτόν τον όρο, αφού όλες οι επιλογές τους  
πρέπει να δικαιολογούνται µε το "εθνικό συµφέρον", άσχετα αν δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Η Νέα  
Τάξη Πραγµάτων, οδηγώντας το σύγχρονο κόσµο σε προ-οχτωβριανά τοπία, είναι εντελώς  
φυσιολογικό να προωθεί µια "νέα βαλκανοποίηση". Η διαφορά µε την πρώτη, την αυθεντική, είναι  
ότι τότε είχε τεθεί επί τάπητος το "ανατολικό ζήτηµα", δηλαδή η διάλυση της οθωµανικής  
αυτοκρατορίας, ενώ σήµερα βλέπουµε όλες τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις να στηρίζουν την Τουρκία  
και να της αναθέτουν στην περιοχή σηµαντικούς ρόλους αστυνόµευσης και κατάπνιξης εθνικών  
κινηµάτων. 
Η αποβαλκανοποίηση, που συντελείται µε την ενεργό επέµβαση των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων και  
µε τα διάφορα οικονοµικά προγράµµατα, οδηγεί σε µια κατάσταση που πολύ λίγα πράγµατα όσον  
αφορά την οικονοµία, την κοινωνία, τον πολιτισµό να θυµίζουν Βαλκάνια. Ο ισοπεδωτικός  
οδοστρωτήρας της Νέας Τάξης Πραγµάτων, η επιβολή προτύπων ζωής, η διάλυση κάθε εθνικής και  
πολιτιστικής ιδιοµορφίας, η ανατίναξη, οικονοµική και κοινωνική, που προωθείται, συντελεί στην  
αποβαλκανοποίηση της περιοχής. Γι� αυτό η σηµαία της ανεξαρτησίας σε ολόκληρα τα Βαλκάνια  
και η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στους κοινούς εχθρούς είναι η µόνη σηµαία που µπορεί να  
κοντράρει τη Νέα Τάξη Πραγµάτων στα ουσιαστικά της σηµεία, και να ανοίξει το δρόµο για τη  
∆ιεθνή Κοινότητα των Λαών στην περιοχή. 
 
138. Όλες οι αστικές τάξεις της περιοχής, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τις απαιτήσεις των καιρών και  
των προδιαγραφών της Νέας Τάξης Πραγµάτων, συµπεριφέρθηκαν µε κοινό τρόπο:  
χρησιµοποίησαν τη βαλκανική κρίση σαν δικαιολογία για να επιβάλουν µέτρα µεγάλης λιτότητας,  
να απορροφήσουν τη δυσαρέσκεια και τις αντιδράσεις των µαζών, να µετακυλίσουν την κρίση στο  
ακίνδυνο κανάλι του εθνικισµού. Το εθνικιστικό δηλητήριο και παραλήρηµα ταίριαζε µια χαρά µε  
τις επιδιώξεις και των τοπικών αστικών τάξεων και µε τις ιµπεριαλιστικές µεθοδεύσεις. Η  
οικονοµική δορυφοροποίηση πήγαινε και πηγαίνει χέρι-χέρι µε τις εθνικιστικές ιαχές, τις  
εκκαθαρίσεις µε βάση την καθαρότητα του αίµατος και της φυλής. Τέλος, ο πόλεµος και οι τοπικές  
αναµετρήσεις, όσο δεν παίρνουν τις διαστάσεις περιφερειακών συγκρούσεων, µπορούν και αυτές να  
χρησιµεύσουν στη µετακύλιση της κρίσης, µε ρίσκο βέβαια, αλλά σε τέτοιες καταστάσεις µπορεί πιο  
εύκολα κανείς να "ξεµπερδεύει" εσωτερικά µε την κοινωνική του αντιπολίτευση. 
 
139. Η αστική τάξη της χώρας µας δεν µπορούσε βέβαια να λείψει από τη "γιορτή" αυτή. Καβάλησε  
το άλογο του εθνικισµού, δηµιούργησε εσωτερικά ένα κλίµα για τη Μακεδονία και έστησε  
συγκεντρώσεις όπου πανστρατιά το "έθνος" δίνει το παρόν του, ξεπερνώντας µικρότητες πολιτικών  



 

 

και άλλων διαφορών. Αυτά έδωσαν τον τόνο στην πολιτική ζωή του τόπου για αρκετό διάστηµα.  
Την ίδια στιγµή, µετά τη στοργική "υιοθέτηση" των "βορειοηπειρωτών αδελφών", κληρονόµησε ένα  
µεγάλο πρόβληµα στο εσωτερικό, ενώ οι πονηροί Ιταλοί πρόσεξαν και ξεφορτώθηκαν το  
µεταναστευτικό αλβανικό ρεύµα νωρίς. Η σιωπηρή χρησιµοποίηση και κτηνώδικη εκµετάλλευση  
αυτού του εργατικού δυναµικού βόλευε και βολεύει πολλούς, ενώ το σύγχρονο δουλεµπόριο  
οργανώνεται µε άµεση παρέµβαση του κράτους και των µηχανισµών του (όπως και το εµπόριο  
ναρκωτικών άλλωστε). Όµως δεν φτάνει µόνο ο εθνικισµός, χρειάζεται και ο ρατσισµός και η  
ξενοφοβία. Ετσι ο κινούµενος στόχος των αλβανών εργατών στη χώρα µας χρησίµευσε και  
χρησιµεύει στην καλλιέργεια ενός ρατσισµού που αποτελεί µια ακόµα προσπάθεια διαίρεσης της  
εργατικής τάξης και µετακύλισης της κρίσης. 
Όµως οι µετακυλίσεις δεν σταµατούν στον εθνικισµό και το ρατσισµό. Στην ελλαδική περίπτωση  
συνοδεύονται και από το ραγιαδισµό. Η µορφή που παίρνει είναι η ακόλουθη: "∆εν µπορούµε να  
κάνουµε τίποτα χωρίς τη στήριξη στους συµµάχους µας, χωρίς να είµαστε συνεπείς στις  
υποχρεώσεις µας, χωρίς να υποµένουµε αγόγγυστα ότι µέτρα αποφασίζουν αυτοί για µας. Ετσι κι  
αλλιώς, αυτή είναι, καλώς ή κακώς, η µοίρα των µικρών χωρών. " 
Ο ραγιαδισµός δεν εκφράζεται µόνο µε τα "ευχαριστώ τις ΗΠΑ για τη συµβολή τους", αλλά και µε  
τα "αν δεν ακολουθήσουµε τα προγράµµατα σύγκλισης θα γίνουµε σαν τις χώρες των Βαλκανίων". 
Kατά την άποψή µας, το στοιχείο του ραγιαδισµού, σαν βασικού αστικού ιδεολογήµατος,  
υποτιµιέται σηµαντικά µέσα στους χώρους της Aριστεράς. Σήµερα είναι πολύ της µόδας να µιλά  
κανείς για ρατσισµούς και εθνικισµούς, και η αναφορά στους ραγιαδισµούς µπορεί να προκαλεί  
δυσφορία σε όσους θεωρούν την Eλλάδα Eυρώπη. 
Kαι όµως, η εξέταση του ραγιαδισµού µπορεί να φωτίσει πολλές πλευρές της κοινωνικής,  
πολιτιστικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Mπορεί ακόµα να φωτίσει διάφορες στιγµές του  
ελληνικού αριστερού κινήµατος. H επίδραση του ιδεολογήµατος είναι µεγάλη και ισχυρή, ακόµα  
και µέσα στους κόλπους των λαϊκών µαζών και πολλές φορές και των υποτιθέµενων εκφραστών  
τους. 
 
140. Αυτή η τριαδική µετακύλιση (εθνικισµός-ρατσισµός-ραγιαδισµός) για τις ελληνικές συνθήκες  
αποτελεί αναγκαίο όρο τόσο για το βάθεµα της δυαδικοποίησης που φέρνει η απρόσκοπτη  
εφαρµογή των προγραµµάτων σύγκλισης και των κυβερνητικών µέτρων υπερλιτότητας, όσο και για  
τη δυνατότητα των ελλήνων υπεργολάβων να "εκδράµουν" στο νέο Ελντοράντο που είναι τα  
Βαλκάνια και οι άλλες ανατολικές χώρες. Εποµένως υπάρχει µια άµεση συσχέτιση των µηχανισµών  
µετακύλισης µε την ουσία της δυαδικοποίησης και της "εκτίναξης" του καπιταλισµού. Ετσι, στην  
αντιµετώπιση της Νέας Τάξης Πραγµάτων δεν πρέπει να αποµονώνονται τα στοιχεία του  
εθνικισµού και του πολέµου από αυτά της δυαδικοποίησης. Πάνε µαζί, η δυαδικοποίηση είναι  
πάντα η ουσία της κίνησης. 
 
141. Πολλές φορές από χείλη πολιτικών της νεοταξικής Ελλάδας ακούγεται ένα παράπονο:  
"Είµαστε η µόνη χώρα των Βαλκανίων που πρόσφερε τόσα στον ελεύθερο κόσµο στη διάρκεια του  
ψυχρού πολέµου και δεν ανταµειφθήκαµε καθόλου για την προσφορά µας". "Πώς είναι δυνατό να  
είµαστε µέλη του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της ∆ΕΕ και να µην έχουµε µια καλύτερη µεταχείριση από τους  
συµµάχους µας;". Βέβαια το παράπονο δεν µεταφράζεται σε καµιά εναντίωση ή διαφωνία σε ό,τι  
τους ζητηθεί από τους "συµµάχους". 
Πίσω από το "παράπονο" αυτό υπάρχει ένα σοβαρό γεγονός: η υποβάθµιση του ελληνικού  
καπιταλισµού µέσα στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. Στένεψαν τα περιθώρια που είχε και οι όροι για  
διάφορες επεκτάσεις του έχουν επίσης στενέψει πολύ. Η ευθυγράµµισή του µε τη Νέα Τάξη  
Πραγµάτων δυσκολεύει την πρόσβαση στον αραβικό κόσµο, και τώρα δεν µπορεί να λειτουργήσει  
σαν διαµεσολαβητής µε τον ανατολικό κόσµο, όπως την περίοδο του ψυχρού πολέµου. Τώρα στα  
Βαλκάνια και στην Ανατολή υπάρχει άµεση παρουσία των µεγάλων δυνάµεων. Μόνο απολύτως  
συµπληρωµατικά µε αυτές µπορεί κάποια χαραµάδα να υπάρχει. Αλλά υπάρχουν και ανταγωνιστές,  
έστω σε αυτούς τους ρόλους, όπως είναι η γειτονική Τουρκία. 
Η "λύση" για τη µεγαλοαστική τάξη είναι απλή: εξυπηρέτηση στο εσωτερικό όλων των δυναµικών  
κέντρων της "οικονοµίας- κόσµος", προσπάθεια εξισορρόπησης των συµφερόντων αµερικανών και  
ευρωπαίων (κύρια γερµανών) και επιλογή µιας σηµαίας-οµπρέλας κάτω από την οποία θα γίνει η  
συµπληρωµατική διείσδυση στα Βαλκάνια και αλλού. Ο προσανατολισµός το τελευταίο διάστηµα  
είναι προς την αµερικάνικη οµπρέλα. 
Το "ρεγάλο" των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 είναι αυτό που αποκόµισε ο ελληνικός αστισµός  
από τις τόσες προσφορές και υπηρεσίες δεκαετιών. Το ρεγάλο αυξάνει την όρεξη των ντόπιων  
µεταπρατών και υπεργολάβων και προσπαθούν να δώσουν µια βελτιωµένη εκδοχή του  
εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού: µια υδροκέφαλη υπερσυγκεντροποιηµένη Αθήνα και µια  
Θεσσαλονίκη µητροπολιτικό και διαµετακοµιστικό κέντρο των Βαλκανίων. 
 
142. Ο ελληνικός αστισµός δεν είναι τελείως γυµνός για τη βαλκανική και παραευξείνια διείσδυση.  
Σαν καπιταλισµός ο ελληνικός είναι  πολύ περισσότερο ανεπτυγµένος και αρκετά πιο  
διεθνοποιηµένος. Επίσης δεν αντιµετωπίζει έντονα µειονοτικά προβλήµατα στο εσωτερικό του.  
Έχει εποµένως προϋποθέσεις για ανοίγµατα, συµµαχίες, µπίζνες κλπ Αυτός είναι ο λόγος που, αφού  
αποφάσισε για το υπό ποίου τη σκέπη θα προσπαθήσει να διεισδύσει και αποδέχτηκε τη σχετική  



 

 

υποβάθµισή του, παρουσιάζεται µε την εκδοχή του ήπιου εθνικισµού, και κυρίως του ρεαλισµού και  
της οικονοµικής συνεργασίας. Ο ρεαλισµός, αν καλοψαχτεί, είναι µια ακόµα µορφή του  
ραγιαδισµού. Είναι τόση η φόρα των υποστηρικτών αυτής της πολιτικής που αποδέχονται στην  
ουσία το αµερικάνικο σχέδιο για την από κοινού από Ελλάδα-Τουρκία εκµετάλλευση των νέων  
δεδοµένων, µε την Τουρκία στον ηγεµονικό ρόλο. Οι φωνές για συνεργασία (οικονοµική και άλλη)  
µε την Τουρκία δυναµώνουν, την ίδια στιγµή που οι σχέσεις µπορεί να εντείνονται. 
 
143. Το νέο στοιχείο της βαλκανικής κρίσης την τελευταία περίοδο, είναι η κάθοδός της προς το  
Νότο. Αλβανία, Μακεδονία, Αιγαίο είναι το θέατρο των νέων εκδηλώσεών της. Ο καθορισµός σε  
γενικές γραµµές των ζωνών επιρροής στο βαλκανικό βορρά ανάµεσα σε γερµανούς και αµερικανούς  
(ένα είδος προσωρινής ισορροπίας) µετέθεσε προς νότο τον ανταγωνισµό. 
Στο πεδίο αυτό, πέρα από τα σοβαρότατα γεγονότα στην Αλβανία που προκάλεσε η εξέγερση και η  
επαναστατική κατάσταση η οποία δηµιουργήθηκε και χρειάστηκε µήνες για να απορροφηθεί,  
σοβαρή ένταση παρουσίασαν τα δύο τελευταία χρόνια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, γεγονός που  
πρέπει να συνδέεται µε την κάθοδο της κρίσης, αλλά και της σχέσης που έχει µε όλη την πορεία των  
σχέσεων στη Μέση Ανατολή. Ετσι και το κυπριακό βρίσκεται στο επίκεντρο διαφόρων  
µεθοδεύσεων και είναι σε εξέλιξη το αµερικανικό σχέδιο µετατροπής της Κύπρου σε µια νατοϊκή  
βάση, εκτοπίζοντας διάφορους ανταγωνιστές. 
Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισµός τρέφεται από τις πολιτικές που ακολουθούν οι κυρίαρχες τάξεις  
και στις δύο χώρες. Η Ελλάδα µε τον ήπιο εθνικισµό "δεν διεκδικούµε τίποτα, δεν παραχωρούµε  
τίποτα" και η Τουρκία µε βάση τον επεκτατισµό και τη διοχέτευση της τεράστιας κρίσης της σε  
πολεµικούς τυχοδιωκτισµούς. Πίσω και από τις δύο δυνάµεις είναι πάντα το ∆ιευθυντήριο και πιο  
ειδικά οι αµερικανοί, που εκµεταλλεύονται την ένταση, την υποκινούν, την υποθάλπουν ανάλογα  
µε το τι σχεδιασµούς και ανάγκες έχουν. ∆εν είναι διόλου τυχαίο πως οι δύο χώρες έχουν πολύ  
υψηλές στρατιωτικές δαπάνες και είναι καλοί πελάτες των αµερικάνικων οπλικών βιοµηχανιών... 
 
144. Στη φάση της Νέας Τάξης Πραγµάτων παρακολουθήσαµε µια πράγµατι υπεύθυνη στάση του  
πολιτικού µας κόσµου. Η υπευθυνότητα φάνηκε από όλα τα κόµµατα στον ίδιο βαθµό και δεν  
µπορεί κανείς στον τοµέα αυτό να ξεχωρίσει 5 κόµµατα και 2 ειδών ... υπευθυνότητες. 
Κανένας πολιτικός οργανισµός δεν αµφισβήτησε τα νέα πλαίσια που έθετε η Νέα Τάξη Πραγµάτων  
σε όλους τους τοµείς. Ειδικά για τη βαλκανική κρίση, επέδειξαν αυτοκυριαρχία και σύνεση, που  
εκφράστηκε έµπρακτα µε τις περίφηµες συναντήσεις των αρχηγών κοµµάτων υπό την υψηλή  
εποπτεία του Προέδρου Καραµανλή. Στις συσκέψεις αυτές, όπου έπαιρναν µέρος και οι δύο κυρίες  
της Αριστεράς τις οποίες ανέδειξε η περίοδος Γκορµπατσόφ, χαράχτηκε σε γενικές γραµµές η  
γραµµή πλεύσης του ελληνικού αστισµού, ή επικυρώθηκε η πολιτική που ακολουθούνταν. Η  
επίσηµη αριστερά νοµιµοποίησε πλήρως αυτήν την πολιτική. Μάλιστα η γραµµή της ήταν και είναι  
µια εκδοχή του ρεαλισµού που κολλάει µια χαρά στη στάση ήπιου εθνικισµού και ραγιαδισµού. 
Για παράδειγµα, η γραµµή που υποστήριζε τότε το ΚΚΕ ήταν να γίνει µια διαβαλκανική  
συνεργασία και συνάντηση των κυβερνήσεων όπου, χωρίς παρεµβολές των µεγάλων, να συζητήσουν  
και να λύσουν τα προβλήµατα. Όταν µετά από λίγα χρόνια υλοποιήθηκε η γραµµή αυτή στη  
συνάντηση της Κρήτης, ο Μπρεζνιεφικός οίστρος είχε τόσο συνεπάρει τους υπεύθυνους του  
κόµµατος αυτού που κατάγγειλαν την ... παρασυναγωγή αυτή. ∆εν θα µπορούσαν να καταγγείλουν  
π.χ. και όλες τις συνεννοήσεις ανάµεσα στο πολιτικό κόσµο της Ελλάδας ή να καταλάβουν από  
τότε πως η διαβαλκανική συνάντηση κορυφής, και τότε και τώρα, δεν επρόκειτο να λύσει τίποτα  
όσο δεν αναπτύσσεται ένα πραγµατικό κίνηµα ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων; 
Όµως αυτές οι συναντήσεις πρόσδωσαν ακόµα µεγαλύτερη ποικιλία στην πολιτική ζωή του τόπου.  
Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί στη ∆αµανάκη, που διεκδικεί τη µητρότητα της ιδέας. 
Η υπευθυνότητα φάνηκε κυρίως στον τρόπο που αντιπολιτεύτηκαν τα διάφορα κόµµατα τις  
κυρίαρχες επιλογές. Ιδιαίτερα η επίσηµη αριστερά φάνηκε µέσα στη Νέα Τάξη Πραγµάτων να είναι - 
όσο δεν υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και αγώνες- πολύ πρόθυµη να κάνει κινήσεις καλής θέλησης.  
Πώς να ξεχάσουµε πως ο σκληρός ταξικιστής Σ. Κωστόπουλος, σαν γραµµατέας της ΓΣΕΕ  
υπόγραφε µε τον εκπρόσωπο του ΣΕΒ µια δίχρονη εργασιακή ειρήνη; Και είναι άσχετη αυτή η  
στάση µε όσα ακολούθησαν στον εργατικό χώρο και µε την ανυποληψία των συνδικαλιστικών  
φορέων στη συνείδηση των µαζών; Ή µήπως για αυτά φταίει ο ΣΥΝ, το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆; 
 
145. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός πως βρισκόµαστε σε µια περιοχή που ήταν επίκεντρο  
συγκρούσεων (και συνεχίζει να είναι) σηµαίνει πως όσο πιο γρήγορα αποβληθεί µια νοοτροπία ότι  
ζούµε σε µια χώρα σαν το Λουξεµβούργο ή την Ανδόρα, µακριά από µεγάλα και ακανθώδη  
προβλήµατα, τόσο πιο πολύ θα µπορέσει το κίνηµα να ανεξαρτητοποιηθεί από τους όρους που το  
κρατούν καθηλωµένο. ∆εν πρέπει στιγµή να ξεχνιέται πως η επιβολή της Νέας Τάξης Πραγµάτων  
στην περιοχή µας και οι τρόποι που αυτή προωθείται εγκυµονούν τεράστιους κινδύνους για τους  
λαούς και τις εργαζόµενες µάζες. Είναι εποµένως αναγκαίο, απαραίτητο, ζωτικό η Νέα Τάξη  
Πραγµάτων και η εξειδίκευσή της στη περιοχή µας να είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα όλης της  
πολιτικής δράσης µας και στη βάση αυτή να συνδέονται και όλες οι εσωτερικές οικονοµικές και  
κοινωνικές εξελίξεις. 
 
- Η εξειδίκευση του στρατηγικού στόχου στις ελλαδικές συνθήκες 



 

 

 
146. Η εξειδίκευση του στρατηγικού στόχου της ∆ιεθνούς Κοινότητας των Λαών στη χώρα µας  
πρέπει να λάβει  υπόψη της όλες τις ιδιοµορφίες και το επίπεδο ανάπτυξης του κινήµατος. Το  
πέρασµα από την κατάσταση της παθητικής άµυνας στην ενεργητική αντίσταση στη χώρα µας δεν  
θα ακολουθήσει την πορεία άλλων κινηµάτων. Θα έχει δικές του ιδιοµορφίες και σταθµούς. 
 
147. Μια από τις βασικότερες ιδιοµορφίες σχετίζεται µε τη διαπλοκή της Νέας Τάξης Πραγµάτων  
στη χώρα µας, και ιδιαίτερα µε τη µετακύλιση της κρίσης στο ραγιαδισµό, εθνικισµό, ρατσισµό. 
O στρατηγικός στόχος είναι άρρηκτα συνυφασµένος και περνά µέσα από την αντιστροφή αυτών  
των µετακυλίσεων. H αντιστροφή αυτή σηµαίνει δύο πράγµατα: πάλη για την αποτροπή τους και,  
µέσα από την καταπολέµηση των συνεπειών τους, πέρασµα σε µια φάση αντιστροφής τους και σε  
άνοιγµα του δρόµου για άλλες εξελίξεις. O τεχνητός διαχωρισµός, στον οποίο επιµένουν οι  
κρατούντες µε τη γενική έννοια, "εθνικών" θεµάτων, εσωτερικής πολιτικής στον οικονοµικό,  
κοινωνικό κλπ τοµέα, δεν υπάρχει στα παραπάνω. Γιατί ακριβώς η "µετακύλιση" τι έννοια έχει τότε;  
H προώθηση της πολιτικής της δυαδικής κοινωνίας περνάει αναγκαστικά µέσα από τις  
µετακυλίσεις αυτές. Συνεπώς, η αντιστροφή τους είναι µια συγκεκριµένη κίνηση ενάντια στη  
δυαδικοποίηση και τις µορφές που αυτή παίρνει µέσα στον αστερισµό της Νέας Τάξης Πραγµάτων. 
 
148. Με άλλα λόγια, είναι η ανάπτυξη κινηµάτων, πραγµατικών, στη βάση των υπαρχόντων  
προβληµάτων και η σύνδεση, ενιαιοποίηση  των επιµέρους αγώνων µε µια κύρια κατεύθυνση, τον  
αγώνα συνολικά ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. 
Για να φαίνονται ορισµένα βασικά συνθήµατα λογικά, δίκαια και πραγµατοποιήσιµα, δεν αρκεί να  
είναι τέτοια, πρέπει να έχει περάσει στον κόσµο γενικά ένα άλλο πνεύµα αντιµετώπισης των  
πραγµάτων, µια άλλη στάση. Aυτό όµως δεν θα συµβεί αν αδιάκοπα δεν επιχειρείται η προβολή  
συνθηµάτων προπαγάνδας, αλλά και η ζύµωση γύρω από άλλα που σε διάφορες φάσεις φαίνονται  
συνοπτικά, απραγµατοποίητα, γενικά, µπερδεµένα ή αρνητικά. Aυτές οι αδιάκοπες ταχτικές µάχες  
οδηγούν στη δηµιουργία µιας κατάστασης όπου µπορεί να γίνεται λόγος για αντιστροφή της τάσης.  
H απαίτηση που προβάλλεται από τα πράγµατα είναι η συσπείρωση όλων των δυνάµεων που  
µπορούν να συσπειρωθούν στο µέτωπο στο οποίο αναφερθήκαµε αλλού, µε βάση την αντιστροφή  
του "τριαδικού τύπου" - και υποδείχθηκαν ορισµένα πράγµατα. H βαθµιαία και κατά βήµατα  
οικοδόµησή του πρέπει να συνοδεύεται από µια αντίστοιχη επεξεργασία-προβολή αιτηµάτων- 
προτάσεων που να  αγκαλιάζει τα "καθηµερινά" ή µονιµότερα προβλήµατα. 
∆ίχως αυτό να αποτελεί λόγο για παρέλκυση ή αναβολή, θα ήταν χρήσιµη οποιαδήποτε κίνηση,  
εκδήλωση, που θα ξεκινούσε από ένα "ευκαιριακό" θέµα ή γεγονός και θα συντελούσε στην  
εκλαΐκευση και προβολή αυτής της απαίτησης, θα επιτάχυνε την υπόθεση. 
 
149. H επιχειρούµενη αποβαλκανοποίηση της Bαλκανικής υπηρετεί το κοινό εγχείρηµα της  
επιχειρούµενης "εκτίναξης" του καπιταλισµού στο "µεταβιοµηχανικό" του στάδιο, εγχείρηµα που το  
επιχειρεί µέσα σε µια παγκόσµια οικονοµική ύφεση γενικά, µέσα σε εντεινόµενες αδιάκοπα  
αντιθέσεις, που αναδείχνουν σε τεράστιες διαστάσεις ενύπαρκτα χαρακτηριστικά του. 
Tο εγχείρηµα αυτό αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα των δυσκολιών και αδιεξόδων που δοκιµάζει  
ο ενιαίος αλλά αλληλοσπαρασσόµενος κόσµος της ιµπεριαλιστικής "νέας τάξης". Oι διθύραµβοι για  
την επικράτηση της δηµοκρατίας και της ειρήνης έπεσαν πολύ σύντοµα και αντικαθίστανται από  
πειρατικές επιδροµές, ένοπλες επεµβάσεις, αλληλοσφαγές. Kάθε άλλο παρά έχει αποκλειστεί η  
πιθανότητα µεγάλης και µεγαλύτερης έκτασης πολεµικών περιπετειών, ή και γενικευµένων  
συγκρούσεων. 
Oι αναπτυσσόµενες ηγεµονικές τάσεις "ανερχόµενων" ιµπεριαλιστικών δυνάµεων (Γερµανία,  
Iαπωνία) και η ενισχυµένη επιµονή διατήρησης του ρόλου παγκόσµιας υπερδύναµης από τις HΠA  
(παρά το θόρυβο για το αντίθετο), η πάλη των άλλων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων για την  
απόκρουση της επιχειρούµενης δορυφοροποίησης ή υποβιβασµού τους και τη διατήρηση και  
αύξηση του διεθνούς τους ρόλου, όπως και η διαφαινόµενη απειλή ανάδειξης σε πρώτους ρόλους  
περιφερειακών δυνάµεων, καθιστούν τις προοπτικές αυτής της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας,  
νέας διεθνούς τάξης, οικουµενικής ειρήνης κλπ αβέβαιες, και αυξάνουν τις πιθανότητες πολύ  
µεγαλύτερων περιπλοκών. 
Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατό, σ� ένα ιστορικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, να δηµιουργηθούν  
"απρόβλεπτες" εξελίξεις και καταστάσεις. 
Mέσα απ� αυτές τις καταστάσεις και τους αναπτυσσόµενους ανταγωνισµούς  είναι δυνατό να  
αναδειχθούν αντιθετικές τάσεις σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
 
150. Mια αποτροπή ή ανατροπή, εποµένως, των σε πορεία πραγµατοποίησης εγχειρηµάτων των  
διαφόρων ιµπεριαλισµών είναι δυνατή σε ό,τι αφορά την περιοχή µας. Aυτός πρέπει να είναι  
στρατηγικός στόχος για την Eλλάδα και την περιοχή µας, που η πραγµατοποίησή του ή µη θα  
καθορίζει τις εξελίξεις για µια µεγάλη περίοδο. 
Aπό την άποψη αυτή, η οργάνωση για τη συσσώρευση δυνάµεων πρέπει να υπολογίζει αυτά τα δύο  
ενδεχόµενα: ∆ηλαδή της αποτροπής (ή της ανατροπής) και της µη αποτροπής για σχετικά µεγάλο  
διάστηµα. Aν επιτευχθεί το πρώτο ή όχι, αυτό θα καθορίσει το χαρακτήρα, την έκταση και το  
περιεχόµενο τακτικών (µορφών οργάνωσης και πάλης), αλλά και τη δυνατότητα ή δυνατότητες  



 

 

συγκέντρωσης, τη συσσώρευση δυνάµεων και τη διάταξή τους. 
Στην πρώτη περίπτωση, ο ρυθµός επίτευξης του στρατηγικού στόχου θα είναι γοργός, ενώ στη  
δεύτερη αργός. Kι εποµένως βραδύτερη η οργάνωση και κατά συνέπεια η συσσώρευση δυνάµεων.  
Aλλά σε µακρότερη περίοδο, η εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου θα ευνοεί ταχύτερους ρυθµούς  
στο πέρασµα σε επόµενους στρατηγικούς στόχους. Γιατί θα αποκαλύψει "κρυµµένες" εφεδρείες, που  
θα επιταχύνουν σε συνέχεια τους ρυθµούς. 
Στην πρώτη περίπτωση, σηµαίνει πως µεγάλες µάζες απ� αυτές που θεωρούνται πως αντικειµενικά  
είναι δυνάµεις της κοινωνικής αλλαγής δεν θα ζήσουν την εµπειρία των κάθε είδους µετακυλίσεων.  
Στη δεύτερη περίπτωση, πως θα περάσουν µέσα απ� αυτήν την εµπειρία. Aπό στρατηγική άποψη  
πρέπει να ετοιµαζόµαστε για έναν µεγάλο παρατεταµένο αγώνα ενάντια στο τρίπτυχο εξάρτηση- 
εκµετάλλευση-πόλεµος. 
 
 
 
Kεφάλαιο 4ο 
 
 
Οι ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις της Α/συνεχεια 
 
 
- H A/συνεχεια και το κοµµουνιστικό κίνηµα της Ελλάδας 
- Οι ιδεολογικές αρχές και οι θεωρητικές βάσεις 
- Απολογιστικά στοιχεία της πορείας της 
- Ο κεντρικός στόχος της µετεξέλιξης 
- Ο χαρακτήρας της επανάστασης στην Ελλάδα 
- Τα καθήκοντα που απορρέουν από το στρατηγικό στόχο 
  Συγκέντρωση δυνάµεων και οργάνωση δυνάµεων 
- Το πολιτικό πρόγραµµα πάλης 
 
 
- H A/συνεχεια και το κοµµουνιστικό κίνηµα της Ελλάδας 
 
151. Η Α/συνεχεια έχει ρίζες της στο κοµµουνιστικό κίνηµα της Ελλάδας, σε αυτό αναφέρεται και  
αυτό θέλει να υπηρετήσει, καθώς και στην αντίσταση των ελλήνων κοµµουνιστών στο  
ρεβιζιονιστικό εκφυλισµό. Θεωρεί τη δράση τους σαν ό,τι πιο σηµαντικό, ό,τι πιο προοδευτικό, ό,τι  
πιο ουσιαστικό ανέδειξε σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο η ελληνική κοινωνία. Τα λάθη, οι  
ανεπάρκειες, οι λιποταξίες, οι µικρότητες και όλα τα αρνητικά που υπήρξαν (και δεν µπορούσαν να  
µην υπάρξουν ή να µην εκδηλωθούν), δεν µπορούν να αµαυρώσουν το κύριο, το βασικό, αυτό που  
κάνει το κίνηµα αυτό να ξεχωρίζει: ότι δηλαδή προσπάθησε να προσφέρει στον ελληνικό λαό και  
στον τόπο µια κοινωνική οργάνωση και έναν κόσµο δίκαιο, χωρίς εκµετάλλευση και καταπίεση,  
χωρίς πόλεµο και αίµα. 
Mε µια έννοια, η "ιθαγένεια" της A/συνεχεια βρίσκεται στους αγώνες των ελλήνων κοµµουνιστών  
και του ελληνικού λαού για µια ελεύθερη, ανεξάρτητη, δηµοκρατική, λαοκρατούµενη Eλλάδα. Και  
θεωρεί τους αγώνες αυτούς σαν αναπόσπαστο τµήµα του διεθνούς προοδευτικού κινήµατος της  
εργατικής τάξης και των καταπιεζοµένων εθνών και λαών, σαν αναπόσπαστο τµήµα της  
παγκόσµιας προλεταριακής επανάστασης. 
 
152. Όσον αφορά το κοµµουνιστικό κίνηµα της Ελλάδας, δεν χωρά αµφιβολία πως, παρά τη  
σχετικά αργοπορηµένη αυτοτελή του εµφάνιση και τα πρώτα βήµατα που σηµαδεύτηκαν από την  
ανωριµότητα, κατόρθωσε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να αποτελέσει τη δύναµη εκείνη που  
θα συσπειρώσει γύρω της ό,τι πιο προοδευτικό και τίµιο και αγωνιστικό στοιχείο υπήρχε στην  
ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα στη νεαρή εργατική τάξη. Ο σπόρος που έβαζε µε τον γεµάτο  
αυτοθυσία αγώνα του το ΚΚΕ στα χρόνια του µεσοπολέµου θα καρπίσει σύντοµα. Από νωρίς το  
κοµµουνιστικό κίνηµα της Ελλάδας εκπλήρωσε έµπρακτα το διεθνιστικό του καθήκον,  
καταγγέλλοντας την εκστρατεία ενάντια στη νεαρή σοβιετική δηµοκρατία και αναπτύσσοντας  
αντιπολεµική δράση κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ένας από τους λόγους που  
δεν δηµιουργήθηκαν ρατσιστικές και διαχωριστικές συγκρούσεις µε το προσφυγικό στοιχείο (1,5  
εκατοµµύριο περίπου άνθρωποι) ήταν η δουλειά που έκανε το ΚΚΕ µέσω των οργανώσεων των  
παλαιών πολεµιστών. Γρήγορα µετά το 1931, όταν µε παρέµβαση της Γ' ∆ιεθνούς ξεκαθαρίζει το  
τοπίο από µια φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές, που ταλάνισε το Κόµµα στα τέλη της δεκαετίας του  
Ά20, το ΚΚΕ ρίχνεται στη δουλειά για την κατάκτηση της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης. Στόχο  
που πέτυχε µέσα σε λίγα χρόνια. Θα χρειαστεί να επιστρατευτεί η φασιστική διχτατορία του Μεταξά  
για να αντιµετωπιστεί η ορµητική ανάπτυξη του κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος. 
Ήδη το κίνηµα αυτό είχε γνωρίσει την καταπίεση και καταστολή (περίφηµο ιδιώνυµο) και χιλιάδες  
µέλη του γνώρισαν φυλακίσεις και εκτοπίσεις σχεδόν σε όλα τα νησιά που σήµερα φηµίζονται για  
την τουριστική τους κίνηση. Η φασιστική διχτατορία θα προχωρήσει το χτύπηµα αυτό ακόµα  
παραπέρα, δηµιουργώντας προβοκάτσιες και χαφιεδισµούς που θα προκαλέσουν τεράστια  



 

 

προβλήµατα στη δράση του κινήµατος, αλλά δεν θα το ανακόψουν. Το κίνηµα αυτό, ακόµα και στις  
πιο σκληρές συνθήκες, ήξερε να αναδιοργανώνει τις δυνάµεις του και να ρίχνεται στον αγώνα. Οι  
κουκουέδες ποτέ δεν έχασαν την ικανότητα να συνδέονται µε τον κόσµο και να ξαναρίχνονται στη  
µάχη, όποιες δυσκολίες, λιποταξίες και λιποψυχίες και αν σηµειώνονταν, ιδιαίτερα στις κορυφές. 
 
153. Ζούµε σε µια χώρα που, πέρα από τις αγροτικές εξεγέρσεις που σηµάδεψαν την ελληνική  
ύπαιθρο σε όλη τη διάρκεια του περασµένου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα µας (αν  
παρατηρήσουµε, µέχρι σήµερα σηµειώνονται τέτοιες), και πέρα από τις εργατικές κινητοποιήσεις  
και εξεγέρσεις του µεσοπολέµου σε µια σειρά πόλεις µε αποκορύφωµα το Μάη του 1936 στη  
Θεσσαλονίκη, γνώρισε τρεις µεγάλες ένοπλες επαναστάσεις, που χάραξαν ανεξίτηλα την πολιτική  
και κοινωνική ζωή του τόπου. 
Οι τρεις αυτές επαναστάσεις (1941-44, ∆εκέµβρης 1944 στην Αθήνα και 1946-49) είχαν σαν  
περιεχόµενο την εθνικοαπελευθερωτική αντιιµπεριαλιστική λαοκρατική αλλαγή. ∆ηλαδή την  
αποτίναξη κάθε λογής ξενικού ζυγού (χιτλεροφασιστικού, αγγλικού και αµερικάνικου  
ιµπεριαλισµού στη συνέχεια), τη συντριβή και την ανάδειξη µιας νέας λαϊκής εξουσίας, που θα  
κατοχύρωνε όλες τις κατακτήσεις του εργαζόµενου λαού. Αυτές οι αντιιµπεριαλιστικές λαοκρατικές  
επαναστάσεις ήταν κοµµάτι της παγκόσµιας προλεταριακής επανάστασης και σύντοµα θα  
µετεξελίσσονταν σε σοσιαλιστικές. 
Και οι τρεις επαναστάσεις είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν στην επίλυση αυτών των µεγάλων  
νεοελληνικών καρκινωµάτων, την ξενική εξάρτηση και την εκµετάλλευση του εργαζόµενου λαού  
από τη µεγαλοαστική τάξη που είναι στενά συνδεδεµένη µε τον ιµπεριαλισµό. Οι αιτίες της ήττας  
και των τριών επαναστάσεων πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στον υποκειµενικό παράγοντα. Στις µεν  
δύο πρώτες βασικά γιατί η ηγεσία του κοµµουνιστικού κινήµατος της Ελλάδας δεν ήταν έτοιµη για  
µια επανάσταση, δείλιασε µπροστά στο καθήκον του προχωρήµατος, δεν είχε τέτοιο  
προσανατολισµό και έτσι διέπραξε ένα σωρό δεξιά λάθη, που υποτιµούσαν το συνολικό συσχετισµό  
δύναµης και άφησαν τον αντίπαλο να ανασυνταχτεί και να ανατρέψει το συντριπτικό σε βάρος του  
συσχετισµό. Στη δε περίπτωση του δεύτερου αντάρτικου, 50 χρόνια µετά είναι απαραίτητο να  
συνδυαστούν οι ευθύνες της ελληνικής ηγεσίας µε τις ιεραρχήσεις και τις ειδικές κατευθύνσεις που  
είχε την περίοδο εκείνη το διεθνές κέντρο του κοµµουνιστικού κινήµατος. 
∆εν είναι συχνή η περίπτωση να έχουν εξαπολυθεί µέσα σε µια δεκαετία τρία µεγάλα ένοπλα  
επαναστατικά κινήµατα και να έχει συσπειρωθεί η συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόµενου λαού  
γύρω από τους στόχους και την οργάνωση του αγώνα, όπως αυτό συνέβηκε στην Ελλάδα. Η ένοπλη  
συντριβή της επανάστασης στα τέλη της δεκαετίας του Ά40-50 και το εµφυλιοπολεµικό καθεστώς  
που διήρκεσε µέχρι το 1974 αποτελούν µια σηµαντική εξέλιξη για µια ολόκληρη περίοδο, και θα  
τροφοδοτήσουν µια σειρά από λυσσαλέες επιθέσεις και συκοφαντήσεις του κοµµουνιστικού  
κινήµατος από τη µεριά της αντίδρασης στην αρχή, και στη συνέχεια µε το συντονισµένο µένος  
αντίδρασης και ρεβιζονισµού. Μπορούµε να πούµε πως η γλώσσα της εθνικής συµφιλίωσης και του  
"κοινωνικού συµβολαίου" µετά το 1974 δεν θα ήταν δυνατή αν δεν είχε προηγηθεί µια σειρά  
"διορθωτικών" προσαρµογών του αριστερού κινήµατος, όχι µόνο στο επίπεδο της θεωρίας αλλά και  
ωµά, πραχτικά, µε τη µετατροπή του σε ουρά της αστικής πολιτικής και µε την ιδεολογική, πολιτική  
και οργανωτική του διάλυση. Στην αρχή µε τις λυσσαλέες επιθέσεις για το ∆εκέµβρη και µε την  
άρνηση του ηρωικού και µεγαλειώδικου αγώνα του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και στην  
πορεία µε τη διαστρέβλωση της Εθνικής Αντίστασης, µε την αναγνώριση από µέρους της επίσηµης  
αριστεράς πλήθους οργανώσεων του δωσιλογισµού σαν αντιστασιακών. Αν σήµερα οι του Περισσού  
θέλουν να χρησιµοποιήσουν αυτά που οι ίδιοι για δεκαετίες έφτυναν, στο όνοµα µιας φτηνής  
ανασυγκρότησης ενός βασικά εκλογικού µηχανισµού που τον ονοµάζουν κοµµουνιστικό κόµµα,  
δεν πρόκειται να γελαστούµε. Η τυµβωρυχία αγώνων και αγωνιστών, αφού σε µια πρώτη περίοδο  
κατασυκοφαντήθηκαν και διασύρθηκαν, είναι παλιά τέχνη του ρεβιζιονισµού. 
 
154. Όµως το ελληνικό κοµµουνιστικό κίνηµα έχει και άλλες ιδιοµορφίες, που δεν µπορεί κανείς να  
τις προσπεράσει σφυρίζοντας αδιάφορα. Ηταν το πρώτο σε ολόκληρο τον κόσµο που δέχτηκε µια  
ωµή και απροκάλυπτη επέµβαση στο εσωτερικό του από µεριάς του χρουστσοφικού ρεβιζιονισµού.  
Η επέµβαση αυτή έγινε µε το πρόσχηµα του ξεπεράσµατος µιας ανώµαλης εσωτερικής κατάστασης  
(που είχαν δηµιουργήσει οι ίδιοι οι σοβιετικοί ρεβιζιονιστές µε τους διάφορους παραγγελιοδόχους  
τους στο ΚΚΕ) και της αποκατάστασης των λενινιστικών αρχών καθοδήγησης. Η σηµαία της  
επέµβασης ήταν να παταχτεί ο σεχταρισµός και ο δογµατισµός, στην ουσία δηλαδή να συντριβεί το  
πνεύµα αντίστασης και η αγωνιστικότητα, η τιµή και το χρέος των ελλήνων κοµµουνιστών. Η  
ελληνική εκδοχή της αποσταλινοποίησης δεν έχει κοινά µε άλλα δυτικά κόµµατα, αλλά έχει να  
δείξει την εκπαραθύρωση της ηγεσίας του κόµµατος, τη µη συµµόρφωση της συντριπτικής  
πλειοψηφίας στην επέµβαση, τις διαγραφές και τις ειδικές κατεργασίες όλων των διαφωνούντων.  
Σταθµοί αυτής της επίθεσης και επέµβασης είναι η "6η πλατιά ολοµέλεια" και όσα επακολούθησαν  
στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Η διάλυση των κοµµατικών οργανώσεων το 1958  είναι το  
αποκορύφωµα του διαλυτισµού που φέρνει ο ρεβιζιονισµός. Μέσα σε λίγα χρόνια θα εξανεµιστεί  
πολιτικά και οργανωτικά όλο το κεφάλαιο που είχε µε θυσίες, αίµα και αγώνες συσπειρώσει η πάλη  
του κοµµουνιστικού κινήµατος. Ό,τι δεν κατάφερε η αντίδραση, οι εκτελέσεις, τα βασανιστήρια, οι  
εξορίες, η στυγνή τροµοκρατία, το κατάφερε ο ρεβιζιονισµός και η επέµβαση των σοβιετικών  
ρεβιζιονιστών. 



 

 

 
155. Όλη η ιστορία της επίσηµης αριστεράς από τα µέσα της δεκαετίας του �50 µέχρι σήµερα είναι  
ιστορία ενός δεξιού αναθεωρητικού ρεύµατος, που κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ότι γεννήθηκε  
µέσα από µια απροκάλυπτη επέµβαση, που συσπείρωσε σε ηγετικό επίπεδο όλα τα στοιχεία που  
ευθύνονταν για πολλές ιστορίες και κουβαλούσαν µεγάλα αµαρτήµατα. Αυτός ο ετερογενής  
συνασπισµός διαγραµµένων, καθαιρεµένων, ανθρώπων του σοβιετικού µηχανισµού, που  
τοποθετήθηκε στην ηγεσία, δεν είχε τίποτα κοινό µε την ανάδειξη ενός καθοδηγητικού πυρήνα  
µέσα από µια βασανιστική διαδικασία. Αυτός είναι ο λόγος που, µαζί µε την εγγενή στο  
ρεβιζιονισµό τάση να γεννά κεντρόφυγες δυνάµεις που ζητούν µια περισσότερο γρήγορη  
αποκοµµουνιστικοποίηση, οδήγησε στην κρίση του ελληνικού ρεβιζιονισµού. Η κρίση αυτή  
γέννησε δύο πτέρυγες, τον µπρεζνιεφικό ελληνικό ρεβιζιονισµό και τον πολυκεντρικό  
ευρωρεβιζιονισµό. Στη διαπάλη αυτών των δύο τάσεων επεκράτησε ο µπρεζνιεφισµός, όχι γιατί  
διαφοροποιούνταν σηµαντικά σε θέµατα προσανατολισµού, αλλά γιατί η πλήρης στήριξη από την  
τότε συνδιαχειρίστρια ΕΣΣ∆ ήταν αποφασιστικής σηµασίας για το ποιος θα επικρατούσε. Αυτό δεν  
σηµαίνει ότι η οµάδα που στη συνέχεια ακολούθησε τον ευρωκοµµουνισµό, από θέσεις αρχής  
καταπολεµούσε το σοβιετικό ρεβιζιονισµό. Κάθε άλλο. 
Άλλωστε τα εγχειρήµατα της "Ενωµένης Αριστεράς" αµέσως µετά τη µεταπολίτευση και του ΣΥΝ το  
Ά89-91 δείχνουν ότι οι αρχές δεν ήταν το πρόβληµα που χώριζε τις δύο πτέρυγες του ελληνικού  
ρεβιζιονισµού. 
Τα αποτελέσµατα της επικράτησης του ρεβιζιονισµού στο αριστερό κίνηµα ήταν ολέθρια, και αυτό  
το µαρτυρά η σηµερινή κατάστασή του. Ο ρεβιζιονισµός έπαιξε τον πιο σηµαντικό ρόλο για τη  
δηµιουργία του τέλµατος που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. 
 
156. Tο κυριότερο εµπόδιο στην προώθηση αγώνων και αντίστοιχων µορφών οργάνωσης και πάλης  
δεν προέρχεται από την αναµφισβήτητη ισχυροποίηση των υλικών και άυλων µέσων χειραγώγησης,  
ούτε από τη διακηρυσσόµενη αδιαφορία των µαζών, ή την κούραση και τη συντελούµενη µε όλα τα  
µέσα πίεση για ατοµίκευση, ιδιώτευση, "αµερικανοποίηση". Tο κυριότερο εµπόδιο είναι η µη  
"εξόφληση λογαριασµών"  µε την ιστορία και η αναγωγή του "υπόλοιπου" σε µια "νέα" λογική  
σύλληψη της πραγµατικότητας και των απαιτήσεων για το µετασχηµατισµό της. 
O "µικρο-πολιτικός" τρόπος αντιµετώπισης του ανεξόφλητου χρέους δεν αφορά µονάχα τα  
ρεβιζιονιστικά κόµµατα. Αποτελεί την κύρια στάση κινηµάτων, κοµµάτων, οργανώσεων που  
προέρχονται από το µαρξιστικό-λενινιστικό κίνηµα και από άλλες κινήσεις, οργανώσεις, µέτωπα,  
το υπόλοιπο της εξωκοινοβουλευτικής γενικά αριστεράς. Oι "ανεξόφλητοι λογαριασµοί" οδηγούν ή  
σε µια στάση αναµονής ξαφνικών και ελπιδοφόρων γεγονότων ανατροπής του τωρινού  
συσχετισµού δυνάµεων, ή σε µια "πολιτική" στάση, που ποντάρει στην απώλεια ή στην απόχτηση  
"µνήµης" από τις µάζες (πράγµα που είναι το ίδιο). 
H "εξόφληση του ανεξόφλητου χρέους" σηµαίνει παραίτηση από τη λύση της µικρο-"πολιτικής", και  
εγκατάλειψη της περιχαράκωσης σε δήθεν "καταχτηµένες αλήθειες", και εγκατάλειψη της  
"πραγµατικότητας των παραστάσεων". H αυτοκριτική αποτίµηση της αντιπαράθεσης στο  
ρεβιζιονισµό από όσους έβλεπαν το ρεβιζιονισµό σαν ρεβιζιονισµό κι όχι σαν συνέχιση του  
"σταλινισµού" δεν µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το τι υπήρξε το κοµµουνιστικό κίνηµα και πού  
βρισκόταν ο ρεβιζιονισµός. H αιλουροειδής στάση οργανώσεων-οµάδων που από θέσεις  
υποστήριξης της "νέας σκέψης" σαν άρνησης του σταλινισµού πέρασαν σε δήθεν συνεπείς θέσεις  
υπεράσπισης της µαρξιστικής ορθοδοξίας που επιχειρεί να υποκαταστήσει τη θέση "µιας άλλης  
αριστεράς", δεν αποτελεί εγχώριο µονάχα φαινόµενο. Όπως και η αναζήτηση άλλοθι για περασµένα  
αµαρτήµατα οργανώσεων και κοµµάτων στο "ατύχηµα" ή στο λάθος της αντιπαράθεσης στο  
ρεβιζιονισµό και του οργανωτικού, πολιτικού διαχωρισµού της δεκαετίας του �60 δεν αποτελεί  
τίποτε άλλο παρά µικρο-"πολιτική". Στο όνοµα της συνάντησης και συνεργασίας µε τα  
ρεβιζιονιστικά κόµµατα, όταν ένα µέρος απ� αυτά παραδέχεται την ορθότητα της κριτικής του  
ρεβιζιονισµού τώρα, επιχειρείται η δικαιολόγηση της συνέχειας, όταν αυτή η συνέχεια ήταν σειρά  
από ευκαιριακά "σάλτα" από σούπερ-µαοϊσµό, σε σούπερ-γκορµπατσοφισµό. 
 
157. Σχετικά µε την αντιπαράθεση στο ρεβιζιονισµό και τον πολιτικο-οργανωτικό διαχωρισµό,  
συνοπτικά προτείνονται τα ακόλουθα σηµεία: 
1. Aν έγκαιρα και συντονισµένα υπήρχε αναγνώριση, επισήµανση του χρουστσοφισµού σαν  
ρεβιζιονισµού, η πολεµική µπορούσε και έπρεπε να διεξαχθεί µέσα στα οργανωτικά πλαίσια και µε  
έκβαση που θα ήταν η κατανίκησή του, ή η αποµόνωσή του. Tο ότι δεν συνέβηκε αυτό οφείλεται  
περισσότερο σε συγκεκριµένη πολιτική στάση ισχυρών τότε τµηµάτων του διεθνούς  
κοµµουνιστικού κινήµατος και λιγότερο στη µη αναγνώριση, επισήµανσή του. 
2. Aν, παρά όλα αυτά, σε µια µεταγενέστερη φάση, µετά το 20ό συνέδριο, υιοθετούνταν µια ενιαία  
στάση και πραχτική από όλους όσους εναντιώνονταν στη γραµµή που προβλήθηκε και  
υπερνικούνταν "ανεξόφλητοι λογαριασµοί" του παρελθόντος, και πάλι θα ήταν δυνατό να διεξαχθεί  
αποτελεσµατική πάλη ενάντια σ� αυτή τη γραµµή, µέσα από τα οργανωτικά πλαίσια του τότε  
διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος. 
3. Aν και τότε που εκδηλώθηκε η πολεµική (δεκαετία �60) και προβλήθηκε από τα τότε "κέντρα"  
του αντιρεβιζιονιστικού κινήµατος η ανάγκη οργανωτικού διαχωρισµού, αναλαµβάνονταν και  
τηρούνταν απαρέγκλιτα οι ευθύνες για ένα τέτοιο πλήρη  ιδεολογικο-πολιτικο-οργανωτικό  



 

 

διαχωρισµό, δίχως "παραλληλότητες" και µεγαλο-µικρό αντιρεβιζιονιστικό "δυναµισµό»-  
κρατικισµό, η υπόθεση γενικά στον κόσµο του κινήµατος αυτού θα είχε άλλη έκβαση. 
4. Στο πλαίσιο κάθε κόµµατος, κινήµατος στον κόσµο, µε βάση τις ιδιαιτερότητες, η γραµµή του  
διαχωρισµού δεν έπρεπε να εφαρµοστεί µηχανικά και να οδηγηθούµε σε κόµµατα-σφραγίδες, δίχως  
"ιθαγένεια". Aυτό είναι ευθύνη και των "κέντρων" που επιλεκτικά υποβοήθησαν, ενθάρρυναν σ�  
αυτό, ή αδιαφόρησαν και καταπολέµησαν ώριµες ανάγκες διαχωρισµού σε άλλες περιπτώσεις. 
5. Σε ό,τι αφορά την Eλλάδα, υπήρξαν ιδιαιτερότητες που επιβεβαιώνουν όµως τη γενική εκτίµηση.  
Eίχαµε "καραντίνες" στην πρώτη φάση του χρουστσοφισµού. (Tασκένδη, Αη-Στράτης), είχαµε  
απροθυµία συµµόρφωσης παράνοµων οργανώσεων για επιµέρους στοιχεία της "νέας γραµµής"  
(διάλυση παράνοµων οργανώσεων). Yπήρξαν αντικειµενικές γεωγραφικές δυσκολίες, δίχως αυτές  
να αποτελούν τον κύριο παράγοντα. O κυριότερος παράγοντας ήταν η στάση και η δύναµη επιρροής  
και συγκράτησης του αντιρεβιζιονιστικού αγώνα στα πλαίσια που θεωρούσαν απαραβίαστα  
ορισµένοι πρώην ηγετικοί παράγοντες του κόµµατος, και έξω (Tασκένδη κλπ) και εδώ. Παρ� όλα  
αυτά, µέχρι το 1960 ήταν δυνατό να αναπτυχθεί αποτελεσµατικά ο αντιρεβιζιονιστικός αγώνας  
µέσα στα οργανωτικά πλαίσια αυτού που υπήρχε σαν οργάνωση της Aριστεράς µέσα στην Eλλάδα,  
αν δεν ασκούνταν η τέτοια επιρροή που διευκόλυνε µαζικές λιποταξίες προς την άλλη κατεύθυνση. 
Aφού δεν συνέβηκε αυτό, θα αποτελούσε επιβράβευση της πορείας που ακολουθούνταν αν δεν  
προχωρούσε όπως προχώρησε ο οργανωτικός διαχωρισµός. Oύτε ενθαρρύνθηκε, ούτε  
υποβοηθήθηκε ο διαχωρισµός αυτός από τα "κέντρα". Tο κίνηµα που επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί  
µέσα στην Eλλάδα επιπλέον καταπολεµήθηκε σ� ένα βαθµό από τα παράλληλα "κέντρα" στις πιο  
κρίσιµες γι� αυτό περιόδους. Aυτή είναι η ιστορική αλήθεια συνοπτικά, που από πολλές πλευρές  
ξεχνιέται και αποσιωπάται. 
 
158. Το µαρξιστικό λενινιστικό κίνηµα της Ελλάδας κάνει την αυτοτελή του εµφάνιση το 1964. Το  
περιοδικό Αναγέννηση, οι Ιστορικές Εκδόσεις, η εφηµερίδα Λαϊκός ∆ρόµος, η ΣΠΑΚ πριν την  
διχτατορία  η ΟΜΛΕ, η Προλεταριακή Σηµαία, το ΑΜΕΕ στο εξωτερικό και οι ΜΛΟ πολιτικών  
προσφύγων στις χώρες της αναγκαστικής προσφυγιάς τον καιρό της διχτατορίας  η ΟΜΛΕ και το  
ΚΚΕ(µ-λ)  στην περίοδο µετά τη µεταπολίτευση και έως το 1981-82 (οπότε και γνώρισε τη  
µεγαλύτερη κρίση του, που έφτασε έως τη διάλυση), αποτέλεσαν µια σηµαντική προσπάθεια  
αναδιοργάνωσης του αριστερού και κοµµουνιστικού κινήµατος µε αγωνιστικό προσανατολισµό.  
Στις τάξεις αυτού του κινήµατος συσπειρώθηκαν εκατοντάδες και χιλιάδες αριστεροί αγωνιστές  
από όλες τις γενιές του κινήµατος, και έδωσαν ένα σηµαντικό αγώνα ενάντια στον εκφυλισµό και  
τη διάλυση του κοµµουνιστικού κινήµατος. 
Από την πρώτη στιγµή της συγκρότησης του υπήρχαν οι όροι για ένα ουσιαστικό προχώρηµά του,  
όπως υπήρχαν και οι όροι για τη διαστρέβλωση της κίνησής του. Αποφασιστικό ζήτηµα για τον  
προσανατολισµό του κινήµατος αυτού ήταν αν θα στηριζόταν πραγµατικά στις δικές του δυνάµεις  
και εκτιµήσεις, αν θα προετοιµαζόταν για έναν παρατεταµένο αγώνα ανάδειξης προγραµµατικών  
ζητηµάτων και οργάνωσης του δυναµικού σε µια πρωτοπόρα βάση, ή θα αντέγραφε ό,τι µέχρι τότε  
υπήρχε ή κυκλοφορούσε, θα υιοθετούσε τις λύσεις ευκολίας και προσκόλλησης σε κάποιο από τα  
κέντρα. Από την απάντηση αυτού του διλήµµατος θα εξαρτιόταν η πορεία του κινήµατος αυτού, και  
όχι από τις λογής-λογής επιθέσεις που έτσι κι αλλιώς θα δέχονταν ή από τις διάφορες προσπάθειες  
µικροαστικού ή άλλου αντιπερισπασµού. 
Στην ιστορία του κινήµατος αυτού θα φανούν µερικά πράγµατα: 
1) Συνυπήρξαν στο εσωτερικό του, δηλαδή σε καθοδηγητικό επίπεδο, και αναπαράγονταν οι όροι  
αυτού του διλήµµατος. Από ένα σηµείο και ύστερα, το κύριο βάρος µετατοπίζεται στις λύσεις  
ευκολίας, στο ακούµπηµα σε κάποιο κέντρο, στη µικροπολιτική. 
2) Παρόλο που δεν στάθηκε ικανό το κίνηµα αυτό να αναδείξει έναν δοκιµασµένο καθοδηγητικό  
πυρήνα, ο κόσµος που συσπειρώθηκε έδινε µια καθηµερινή µάχη, διαπαιδαγωγούνταν σε ένα  
αγωνιστικό πνεύµα και υπήρχε η δυνατότητα, αν άλλες ήταν οι επιλογές, να έχει µια διαφορετική  
πορεία από αυτήν που γνώρισε µε οδυνηρό τρόπο χιλιάδες κόσµος στις αρχές της δεκαετίας του  
Ά80. Πολλές φορές αυτή η βάση, µε τον ακούραστο αγώνα της και την ανιδιοτέλεια που έδειξε,  
έκανε ώστε ταλαντεύσεις και οπορτουνισµοί της κορυφής ή χειρότερα καθοδηγητικά βαλτώµατα,  
να ξεπερνιόνται, να µην φαίνονται σε όλη τους την έκταση, γιατί οι υπεύθυνοι σύρονταν πολλές  
φορές από αυτήν τη βάση. 
3) Αποφασιστικά χρόνια για την εξέλιξη του κινήµατος ήταν τα χρόνια 1974-76. Τότε, µε τη  
ριζοσπαστικοποίηση που υπήρχε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, µε τη συσπείρωση χιλιάδων  
αγωνιστών γύρω από τη γραµµή και τις οργανώσεις του κινήµατος αυτού, µπορούσε να δώσει µια  
στροφή σε ένα καθοριστικό ζήτηµα για τη µετεξέλιξή του: ήταν δυνατό µέσα από µέτρα και  
αποφάσεις να άλλαζε η κοινωνική σύνθεση του κινήµατος αυτού, να γινόταν ένα αποφασιστικό  
βήµα στο ρίζωµα µέσα σε εργασιακούς χώρους, και φυσικά να τραβιόντουσαν σε καθοδηγητικά  
πόστα µια σειρά στοιχεία που θα προέρχονταν από τον εργατικό χώρο. Αυτή η ευκαιρία χάθηκε, όχι  
γιατί κανείς δεν το σκέφτηκε ή δεν το πρότεινε, αλλά επειδή τα µυαλά και οι διαθέσεις της  
καθοδήγησης του κινήµατος αυτού συγκινούνταν από άλλα πράγµατα... 
4) Η διχτατορία αποτέλεσε µια σκληρή δοκιµασία για το κίνηµα αυτό. Με µια έννοια ανακόπηκε,  
από τα χτυπήµατα που δέχτηκε από τον ταξικό αντίπαλο, η διαδικασία συγκρότησης και  
διαπαιδαγώγησης µιας γνήσιας µαρξιστικής λενινιστικής οργάνωσης, και η οργάνωση που υπήρχε  
πέρασε µια περίοδο κρίσης, που αφορούσε σε µεγάλο βαθµό τις ταλαντεύσεις και την ανωριµότητα  



 

 

νεαρών στελεχών που αναγκαστικά ανέλαβαν την καθοδήγηση µετά τα χτυπήµατα. Την περίοδο  
αυτή, µέσα από ένα σύστηµα αλληλοκαλύψεων, που εύκολα δηµιουργείται σε τέτοιες καταστάσεις,  
ανατρέπονται µια σειρά αποφάσεις και αναζητιούνται διάφορα αποκούµπια. 
5) Η µεταπολίτευση ήταν µια περίοδος που, αν στέκονταν κανείς µε ένα στοιχειώδη σοβαρό τρόπο  
στα λάθη και τις ανεπάρκειες που εµφανίστηκαν την περίοδο της χούντας, αν κριτικά  
αντιµετωπίζονταν το παρελθόν (όπως στοιχειωδώς όφειλε µια κοµµουνιστική οργάνωση), θα ήταν  
δυνατό να βγουν συµπεράσµατα ουσιαστικά. Αυτό όµως σχεδόν κανείς από τους υπεύθυνους της  
οργάνωσης δεν το θέλησε. Το πνεύµα του στενού κύκλου κι όχι της κοµµουνιστικής οργάνωσης είχε  
πια εγκαθιδρυθεί. 
Παρ� όλα αυτά, αν υπήρχε επιµονή στην αρχική γραµµή και προσανατολισµό µε συνέπεια, και δεν  
επιχειρούνταν όπως επιχειρήθηκε η "ωρίµανσή" του το 1974-75 (µε το κυνηγητό οικειοποίησης  
"νοµίµων" ή µη τίτλων και άλλα παρεµφερή), η "ιθαγένεια" που είχε (σε αντίθεση µε άλλα κόµµατα- 
σφραγίδες που εµφανίστηκαν αλλού), θα δυνάµωνε, θα αποκαθιστούσε την απαραίτητη κοινωνική  
βάση, και οι προοπτικές εξέλιξης θα ήταν διαφορετικές. Αλλά ο ακολουθητισµός απέναντι σε  
διάφορα διεθνή κέντρα από τη µια, και ο λικβινταρισµός (που εµφανίστηκε µε τον µανδύα του  
αντιακολουθητισµού, τη στιγµή που κι αυτός ακολουθούσε άλλο κέντρο), "χέρι-χέρι" από το 1974  
ως το 1979 "ωρίµασαν" το κίνηµα και έδωσαν στα επόµενα δυο-τρία χρόνια τη γνωστή κατάληξη.  
Ετσι η "πολιτική στο τιµόνι" µετατράπηκε στο "τα πάντα είναι µικροπολιτική". 
 
159. ∆ύο είναι οι σηµαντικότερες προσωπικότητες που ανέδειξε η αντιρεβιζιονιστική πάλη: O  
Πολύδωρος ∆ανιηλίδης και ο Γιάννης Xοντζέας. Kαι οι δυο τους ήταν άνθρωποι από άλλη πάστα.  
Έδωσαν τα πάντα στην υπόθεση του κοµµουνιστικού κινήµατος στη χώρα µας, ξεσηκώθηκαν  
ενάντια στη ρεβιζιονιστική προδοσία, δεν σταµάτησαν ποτέ να αγωνίζονται, µέχρι το τέλος της  
ζωής τους. 
O Πολύδωρος ∆ανιηλίδης, από τα παλιότερα µέλη του KKE, µέλος της KE και της KEE, µε πλούσια  
επαναστατική δράση σε όλες τις περιόδους του κοµµουνιστικού κινήµατος της Eλλάδας, θα  
διακριθεί για τη σεµνή και αποφασιστική στάση του. Eίναι από τα ελάχιστα στελέχη που έλεγε  
πάντα τη γνώµη του, υπογράµµιζε σε κάθε κοµµατικό σώµα τον κίνδυνο που αποτελούν οι άγγλοι,  
ήρθε σε σύγκρουση µε τον Nίκο Zαχαριάδη σε εποχές που αυτός ήταν παντοδύναµος, γεγονός που  
του στοίχισε διάφορους αποκλεισµούς, χωρίς όµως ποτέ να σταµατήσει το KKE να του  
εµπιστεύεται τα πιο νευραλγικά πόστα του µηχανισµού. Mε το τεράστιο κύρος που έχει, ο  
"παππούς" θα δώσει σηµαντικές µάχες ενάντια στο ρεβιζιονισµό στους χώρους της Aνατολικής  
Eυρώπης και θα συµβάλει στη συσπείρωση των µαρξιστικών λενινιστικών δυνάµεων. 
O Γιάννης Xοντζέας χωρίς αµφιβολία στάθηκε η καρδιά και ο νους του µαρξιστικού λενινιστικού  
κινήµατος στην Eλλάδα. H σηµασία του έργου του Γιάννη Xοντζέα βρίσκεται στο ότι πάντα πάλεψε  
ενάντια στο "σύστηµα" της γραφειοκρατίας, του φορµαλισµού, των κρατικίστικων πραχτικών, του  
εκφυλισµού. Πάσχιζε να εντοπίσει την ουσία των γεγονότων, αντιλήφθηκε το βάθος και το εύρος  
των αλλαγών που είχαν συντελεστεί, κατόρθωσε να ανταποκριθεί σε µια σύνθετη θεωρητική και  
πολιτική δουλιά σε ολόκληρη τη δεκαετία του Ά80 και στις αρχές του Ά90, µέχρι το θάνατό του. Tο  
έργο του αποτελεί την πιο σοβαρή παρακαταθήκη για το κοµµουνιστικό κίνηµα της Eλλάδας. Oι  
εκτιµήσεις που διατύπωσε σε µια διαδροµή περίπου 40 χρόνων διατηρούν τη φρεσκάδα τους, ενώ  
φώτισε µια σειρά ζητήµατα της ιστορίας του κοµµουνιστικού κινήµατος. Xωρίς υπερβολή,  
µπορούµε να ισχυριστούµε πως η προσωπικότητα και το έργο του Γιάννη Xοντζέα τον  
αναδεικνύουν σε έναν µεγάλο κοµµουνιστή, και η προσφορά του ξεπερνά τις ελλαδικές διαστάσεις. 
 
- Οι ιδεολογικές αρχές και οι θεωρητικές βάσεις 
 
160. Οι ιδεολογικές αρχές και οι θεωρητικές βάσεις της Α/συνεχεια είναι ο επαναστατικός  
µαρξισµός. Στη δραστηριότητά της, θεωρητική, πολιτική και οργανωτική, εµπνέεται απ� αυτόν και  
προσπαθεί να επεξεργάζεται τα σύγχρονα προβλήµατα µε εφαρµογή της µαρξιστικής διαλεχτικής,  
µε πρότυπα όλους τους εκπροσώπους του επαναστατικού µαρξισµού, από τους Μαρξ-Ενγκελς µέχρι  
τον Μάο Τσε Τουνγκ. Παραµένοντας στη βάση αυτή, υποβάλλει σε κριτική όλες τις εκδοχές του  
δήθεν µαρξισµού, είτε αναθεωρηµένου είτε "επαναστατικού". 
H A/συνεχεια θεωρεί πως ο τελικός σκοπός του πολιτικού οργανισµού που έχει σαν στόχο να  
δηµιουργηθεί, πρέπει να είναι η αντικατάσταση του τωρινού συστήµατος κοινωνικών σχέσεων µε  
ένα άλλο, που η µέχρι τώρα θεωρία και πείρα υποδείχνει πως δεν µπορεί παρά να είναι ο  
κοµµουνισµός. 
O µαρξισµός, σαν κοσµοθεωρία µιας τάξης που αγωνίζεται για το ξερίζωµα της εκµετάλλευσης και  
την οικοδόµηση µιας αταξικής κοινωνίας, δεν µπορεί να θεωρηθεί ένα κλειστό και ολοκληρωµένο  
σύστηµα. Aποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δράσης του επαναστατικού κινήµατος και άρα η  
διαδροµή του µέσα στη σύγχρονη ιστορία έχει να επιδείξει µια σειρά από αντιπαραθέσεις,  
προσµίξεις, τοµές, προχωρήµατα και πισωγυρίσµατα, που όλα αντανακλούσαν την αντιθετική  
ενότητα λογικής και ιστορίας που είναι ο µαρξισµός. 
Όταν µιλάµε για επαναστατικό µαρξισµό δεν υπονοούµε ένα θεωρητικό δόγµα, ένα καλούπι για  
όλες τις καταστάσεις, αλλά την ανταπόκρισή του σε τρεις βασικές προϋποθέσεις, που δίχως αυτές  
δεν µπορεί να υπάρξει σαν τέτοιος: 
α) Nα διατηρεί την ικανότητα ανάλυσης και κριτικής της υπάρχουσας οικονοµικής, πολιτικής και  



 

 

κοινωνικής τάξης σε κάθε περίοδο και φάση της εξέλιξης. 
β) Nα αποτελεί µια συγκεκριµένη ταξική θέση της επαναστατικής τάξης και των καταπιεζόµενων  
στρωµάτων ενός κοινωνικού σχηµατισµού στην εκάστοτε συγκεκριµένη κατάσταση. 
γ) Nα συναρθρώνεται σε ένα πρόγραµµα που να οδηγεί τη συγκεκριµένη κίνηση των µαζών στην  
απελευθέρωση από την εκµετάλλευση και την καταπίεση, την ταξική δουλεία και την αλλοτρίωση. 
Kατά την άποψή µας, σταθµοί του επαναστατικού µαρξισµού πρέπει να θεωρούνται: α) η θεµελίωση  
του διαλεχτικού και ιστορικού υλισµού από τους Μαρξ-Ενγκελς, η µαρξιστική ανάλυση των νόµων  
κίνησης του κεφάλαιου και η υλιστική αντίληψη της ιστορίας  β) ο λενινισµός, που αποτέλεσε µια  
παραπέρα επεξεργασία και βάθεµα του µαρξισµού στην εποχή του ιµπεριαλισµού και της  
προλεταριακής επανάστασης. Η αντίληψη του λενινισµού για τον ιµπεριαλισµό, το κράτος, τη  
σχέση αντικειµενικών και υποκειµενικών όρων, την ανισοµετρία, την ασυµµετρία πολιτικής και  
οικονοµικής δύναµης, το κόµµα νέου τύπου, το εθνικοαπελευθερωτικό ζήτηµα, την ταχτική και  
στρατηγική της επανάστασης, για να αναφέρουµε τα χαρακτηριστικότερα, αποτέλεσε ένα ποιοτικό  
άλµα για τη µετασχηµατιστική δύναµη του επαναστατικού µαρξισµού  γ) το έργο του Μάο Τσε  
Τουνγκ που, συνοψίζοντας την πείρα από την ταξική πάλη στις συνθήκες του σοσιαλισµού και µε  
τον αγώνα του ενάντια στον σύγχρονο ρεβιζιονισµό, πλούτισε τη θεωρητική και πραχτική αντίληψη  
του επαναστατικού µαρξισµού στις συνθήκες οικοδόµησης του σοσιαλισµού και της παλινόρθωσης. 
 
161. Υπερασπιζόµενη την ιστορία και τη θετική συµβολή του κοµµουνιστικού κινήµατος στην  
επιτάχυνση του ιστορικού χρόνου, η Α/συνεχεια θεωρεί σηµαντικούς σταθµούς στην πορεία του την  
Παρισινή Κοµµούνα, την Οχτωβριανή Επανάσταση, την εδραίωση και προώθηση της σοσιαλιστικής  
οικοδόµησης, τη δηµιουργία και δράση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, την αποφασιστική συµβολή  
του κοµµουνιστικού κινήµατος στη συντριβή του χιτλεροφασισµού, την Κινέζικη Επανάσταση, τον  
αγώνα ενάντια στο σύγχρονο ρεβιζιονισµό και φυσικά τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική  
Επανάσταση στην Κίνα. 
Η Α/συνεχεια αντιτάσσεται σε όλη την αντικοµµουνιστική υστερία ή τις εκλεπτυσµένες κριτικές  
που δέχεται από αστούς, ρεβιζιονιστές και εκπροσώπους µιας λεγόµενης ριζοσπαστικής σκέψης το  
έργο των Στάλιν και Μάο. Η σφοδρότητα της επίθεσης ενάντια στον πρώτο σχετίζεται µε την  
προσπάθεια συκοφάντησης του τιτάνιου αγώνα που έκανε ο σοβιετικός λαός και οι σοβιετικοί  
κοµµουνιστές υπό την καθοδήγηση του Στάλιν για περίπου 30 χρόνια, και µε την ανοιχτή ανατροπή  
των κατευθύνσεων και της διαπαιδαγώγησης που δίνονταν τον καιρό εκείνο τόσο στο  
κοµµουνιστικό κίνηµα όσο και στα µαζικά κινήµατα σε όλο τον κόσµο. Η επίθεση που δέχτηκε ο  
Μάο, πρώτα από το σοβιετικό ρεβιζιονισµό και όλους τους ακόλουθούς του, σχετίζεται µε τη  
δριµύτατη κριτική και πολεµική που άσκησε ενάντια στον ψευδοκοµµουνισµό και στο ότι δεν  
σταµάτησε να προειδοποιεί για τις παλινορθωτικές διαδικασίες. Στη συνέχεια, χτυπήθηκε και  
αναθεωρήθηκε από την κινεζική δεξιά, που παλινορθώνει τον καπιταλισµό στη µεγάλη αυτή χώρα. 
Όταν µιλάµε για λενινισµό δεν αναφερόµαστε απλά στη θεµελίωσή του από τον Λένιν (ιδεολογικός  
σταθµός), αλλά και στην παραπέρα ανάπτυξή του και ιστορική εφαρµογή στην πράξη που έδωσε το  
σοβιετικό (πρώτα) και το κινέζικο στη συνέχεια κόµµα και κίνηµα, τόσο όσον αφορά τη  
σοσιαλιστική οικοδόµηση όσο και το αγροτικό/ εθνικοαπελευθερωτικό  ζήτηµα και τη στρατηγική  
και ταχτική της επανάστασης. Aπό αυτήν την άποψη, η απόκρουση των λογής-λογής  
αντισταλινικών και αντιµαοϊκών κριτικών (που πολλές φορές φτάνουν στο επίπεδο της πρόληψης)  
γίνεται από τη µεριά µας λιγότερο σαν υπεράσπιση  συγκεκριµένα των Στάλιν και Mάο, και  
περισσότερο σαν υπεράσπιση: 
α) όλης της ιστορικής πορείας του κοµµουνιστικού κινήµατος που καταγράφεται από φίλους και  
αντιπάλους σαν "τριτοδιεθνισµός" (1919-1953 και συνολικά δεύτερο επαναστατικό κύµα), και που  
ένα κοµµάτι της, όχι το κύριο, είναι η κινέζικη συµβολή (παρατεταµένος λαϊκός πόλεµος, Nέα  
∆ηµοκρατία κλπ), και 
β) της κινέζικης συµβολής σαν ψυχής του τρίτου επαναστατικού κύµατος, µε το χώνεµα της πείρας  
από το δεύτερο κύµα, και τη γενική γραµµή του κοµµουνιστικού κινήµατος στη δεκαετία του �60  
(25 σηµεία), και βέβαια µε την τεράστια συµβολή στην επαναστατική πάλη σε συνθήκες  
σοσιαλισµού και στην αντιρεβιζιονιστική κριτική. 
 
 
162. Η υπεράσπιση της συνεισφοράς των µεγάλων επαναστάσεων και των µεγάλων επαναστατών  
ηγετών δεν µπορεί να γίνεται χωρίς την πρέπουσα σοβαρότητα και την κριτική αποτίµηση του  
έργου τους. Οι επαναστάσεις και οι επαναστάτες σε πολλές περιπτώσεις µας δίδαξαν ότι δεν  
υπάρχει κανένα µεγάλο ιστορικό γεγονός, δεν µπορεί να νοηθεί κανένας µεγάλος µετασχηµατισµός,  
χωρίς να σηµειωθούν αντιφάσεις, υποχωρήσεις, πισωγυρίσµατα, αλµατώδικες προελάσεις και  
συχνές αναδιπλώσεις σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Συνεπώς η Α/συνεχεια, όταν  
υπερασπίζεται το κοµµουνιστικό κίνηµα, τις επαναστάσεις και τους επαναστάτες που αυτό  
ανέδειξε, θεωρεί ότι είναι επιβεβληµένη η αυστηρή και τεκµηριωµένη  υποστήριξη της µιας ή της  
άλλης θέσης. ∆εν χωρούν συναισθηµατισµοί και ιδεολογικές "στρογγυλεύσεις" για να παραχθεί η  
"θέση" που εκ των προτέρων και συνήθως χωρίς ανάλυση εκτίθεται (στις καλύτερες περιπτώσεις  
γιατί έχουµε το ρεβιζιονισµό που σκόπιµα διαστρεβλώνει τα ζητήµατα της κριτικής αποτίµησης).  
Το "χώνεµα της πείρας" του κοµµουνιστικού κινήµατος δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. 
Συνεπώς η υπεράσπιση από την Α/συνεχεια του έργου των Στάλιν και Μάο (για να αναφερθούµε  



 

 

στις περιπτώσεις αυτών που δέχονται συστηµατικά πυρά) δεν γίνεται χωρίς εξέταση και χωρίς να  
έχουν ζυγιστεί τα αρνητικά και λάθη που αναπόφευκτα η δράση τους θα είχε. 
Πιο συγκεκριµένα, ο Στάλιν σε πολλές περιπτώσεις αποµακρύνθηκε από τη διαλεκτική,  
προνοµοποίησε µια διοικητική µέθοδο επίλυσης προβληµάτων, υποστήριξε λαθεµένες θέσεις  
σχετικά µε τον κοµµουνισµό και το κράτος. Ο κρατικισµός και οι µέθοδοι µε τις οποίες  
καθοδηγούνταν το παγκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα είναι ορισµένα άλλα αρνητικά στοιχεία.  
Επακόλουθο ήταν σε µερικές περιπτώσεις να µην δειχθεί η πρέπουσα εµπιστοσύνη στις µάζες και  
να γίνουν λάθη στον υπολογισµό διεθνών όρων για την προώθηση θέσεων της επανάστασης.  
Κυρίως καταλογίζεται µια ανεπάρκεια στον Στάλιν και την κεφαλή του παγκόσµιου  
κοµµουνιστικού κινήµατος αµέσως µετά τον πόλεµο, οπότε έπρεπε να προχωρήσουν σε έναν  
επαναπροσδιορισµό και βάθεµα των καθηκόντων του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος, που  
πλέον δεν βρίσκονταν υπό τους περιορισµούς του αναγκαστικού "σοσιαλισµός σε µια χώρα". 
Σε ό,τι αφορά τον Μάο Τσε Τουνγκ, θεωρούµε ότι το Κ.Κ. Κίνας σε ένα πρώτο διάστηµα  
αδικαιολόγητα δεν κατάγγειλε το χρουστσοφικό ρεβιζιονισµό, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να  
προωθήσει σε σηµαντικό βαθµό µια διαδικασία διάβρωσης των κοµµουνιστικών κοµµάτων και  
δηµιουργίας ενός αρνητικού συσχετισµού δύναµης για τις κοµµουνιστικές δυνάµεις. Στο ζήτηµα  
της στήριξης, ιδεολογικής και πολιτικής, του διεθνούς µαρξιστικού λενινιστικού κινήµατος, το  
Κ.Κ. Κίνας έκανε ελάχιστα πράγµατα σε σχέση µε τους στόχους και τη µεγάλη σηµασία που είχε η  
αντιπαράθεση µε το ρεβιζιονισµό. ∆εν µπορεί να γίνει καµιά σύγκριση π.χ. της προσπάθειας που  
έκανε ο Λένιν στα 1919, όταν δηµιούργησε την Γ' ∆ιεθνή (συσπειρώνοντας νεαρά κόµµατα,  
εντελώς ανώριµα τις περισσότερες φορές, αλλά για την ενηλικίωση των οποίων η Κοµµουνιστική  
∆ιεθνής έκανε σηµαντικό έργο), και του τρόπου που στάθηκαν οι κινέζοι ηγέτες απέναντι στο  
καθήκον αυτό. Στη συνέχεια, διακρίνουµε ότι και το Κ.Κ. Κίνας χαρακτηρίστηκε από τον  
κρατικισµό σε πολλές περιπτώσεις, ενώ η "θεωρία των τριών κόσµων" διατυπώθηκε ενόσω ο Μάο  
ζούσε. Για να είµαστε όµως ακριβείς, πρέπει να υποσηµειώσουµε πως στο εσωτερικό του Κ.Κ.  
Κίνας όλα αυτά τα χρόνια διεξάγονταν ένας αγώνας ζωής και θανάτου ανάµεσα στις δύο γραµµές  
και, παρ� όλες τις διακηρύξεις υποστήριξης π.χ. της Πολιτιστικής Επανάστασης, πολλές εκδηλώσεις  
και στάσεις πρέπει να αποδοθούν σε κινήσεις της δεξιάς. 
Χρειάζεται να γίνει προσπάθεια και µελέτη για να διαπιστωθεί ποια από τα λάθη και τις  
ανεπάρκειες αυτές ήταν ιστορικά αναπόφευκτα να γίνουν και ποια ήταν υποκειµενικού χαρακτήρα  
(βάρυναν λαθεµένες αντιλήψεις, µέθοδοι, νοοτροπίες, λαθεµένες εκτιµήσεις). Μένει ακόµα να  
διαπιστωθεί ο ρόλος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο Μάο Τσε Τουνγκ, ειδικά µετά  
τα χρόνια του �70 στην Κίνα. 
Παλιότερα (το 1963) οι κινέζοι κοµµουνιστές, τοποθετούµενοι γύρω από το ζήτηµα Στάλιν, πέρα  
από µια γενικά θετική εκτίµηση για το βασικό του έργο, τόνιζαν ότι η ολοκληρωτική απάντηση στο  
ζήτηµα Στάλιν δεν θα δοθεί στον αιώνα µας. Έλεγαν ότι θα χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια  
για να διαλευκανθούν πλευρές της συνεισφοράς του. 
Το ίδιο µπορούµε να υποστηρίξουµε και εµείς για τη ρίζα και το εύρος των αρνητικών πλευρών που  
µπορεί να έχει το έργο των Στάλιν και Μάο. Στον αµείλικτο ιδεολογικό αγώνα που γίνεται ενάντια  
στο κοµµουνιστικό κίνηµα, εµείς µπαίνουµε µε τη θέση της υποστήριξης του έργου αυτών των δύο  
πολύ µεγάλων επαναστατών. Συνεχίζουµε να έχουµε την κριτική µας µατιά και να εµβαθύνουµε στο  
έργο των επαναστάσεων και του ρόλου που έπαιξαν στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα.  
Γνωρίζουµε καλά πως οι "κριτικές" που τους γίνονται, όπως άλλωστε και οι λυσσαλέες επιθέσεις,  
δεν έχουν διόλου το στόχο να συµβάλλουν στην απάντηση των ζητηµάτων που θέσαµε. ∆εν  
φωτίζουν, αλλά συσκοτίζουν. 
 
- Απολογιστικά στοιχεία της πορείας της 
 
163. Η Α/συνεχεια συγκροτήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του Ά80 (1984) από ένα νεανικό  
δυναµικό που προέρχονταν από το ΚΚΕ(µ-λ). Στα 13 χρόνια ύπαρξής της έχει µια πλούσια δράση  
για τις κλίµακες µιας πολιτικής οµάδας και σε σύγκριση µε άλλες δυνάµεις που  
δραστηριοποιήθηκαν στον εξωκοινοβουλευτικό χώρο. Σήµερα, µε το βαθµό ωριµότητας που έχουµε  
κατακτήσει και βλέποντας την πορεία αυτή, µπορούµε να θέσουµε τα εξής απολογιστικά σηµεία: 
1. Το ξεκίνηµα της Α/συνεχεια συντελείται σε µια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τέτοια  
εγχειρήµατα. Βαραίνει το γεγονός µιας διάλυσης, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα πρώτα χρόνια  
της πασοκικής διακυβέρνησης, πολλές θεωρίες και θεωριούλες κυκλοφορούν για το τέλος της  
πολιτικής στράτευσης, για το ανούσιο της ασχολίας µε το κίνηµα, για τα διάφορα νέα κοινωνικά  
υποκείµενα. Η αναφορά και µόνο στο µαρξισµό τα χρόνια εκείνα θεωρούνταν µεγάλη νοητική  
αγκύλωση. 
2. Το δυναµικό που ξεκινούσε αυτήν την προσπάθεια υιοθέτησε µια επιλογή που βασικό της  
χαρακτηριστικό ήταν πως η ίδια δεν αποτελούσε µια κατάληξη, µια συγκεκριµένη πλατφόρµα, αλλά  
τίθονταν σαν βασικός στόχος η διατύπωση µιας προγραµµατικής άποψης. Αυτό σήµαινε, πως η ίδια  
η οµάδα που συγκροτούσε την Α/συνεχεια, έπρεπε να περάσει από µια ορισµένη φάση ωρίµανσης. 
3. Η επιλογή της διαµόρφωσης µιας ενιαίας αντίληψης και, στη βάση αυτής της αντίληψης, χάραξης  
µιας πραχτικής στάσης, δεν στηριζόταν στο πουθενά, αλλά υπήρχε η γενική αποδοχή των θέσεων  
και τοποθετήσεων του µαρξιστικού-λενινιστικού κινήµατος και η πεποίθηση ότι η συµµετοχή στο  
ζωντανό κίνηµα είναι µια βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση οποιασδήποτε προγραµµατικής  



 

 

θέσης όσον αφορά το κοµµουνιστικό κίνηµα. 
4. Συνεπώς οι λίγες δυνάµεις που συσπειρώθηκαν στη φάση αυτή ρίχτηκαν στη δουλειά για να  
κάνουν πράξη αυτήν την επιλογή. Στήθηκε το εκδοτικό Α/συνεχεια, δόθηκε έµφαση στη µελέτη των  
σύγχρονων προβληµάτων, προσπαθήθηκε η παρέµβαση σε όλα τα µεγάλα και µικρά γεγονότα που  
αφορούσαν το µαζικό κίνηµα και την πολιτική κατάσταση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στο  
φοιτητικό χώρο, οι δυνάµεις αυτές έπαιξαν σηµαντικό ρόλο για το σωστό προσανατολισµό και  
κατεύθυνση του κινήµατος. 
5. Σε όλη την πορεία της Α/συνεχεια παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασµό, και  
επιλογές που πάντα γίνονταν στο όνοµα ορισµένων αναγκών που τίθονταν από το κίνηµα, ενώ  
στην πραγµατικότητα η πίεση και η επιρροή που είχαν κινήσεις που σηµειώνονταν εκείνη την  
περίοδο ήταν η κύρια αιτία αυτών των καθυστερήσεων. Οι διορθώσεις αυτών των αποκλίσεων  
έγιναν µε έναν όχι πάντα οµαλό τρόπο, και όχι χωρίς να υπάρξει χάσιµο χρόνου και δυνάµεων. 
6. Όπως δείχνει η ιστορία της Α/συνεχεια, ήταν απαραίτητο ένα πολιτικό και ιδεολογικό της  
ωρίµασµα και η απόχτηση µιας κοινής πείρας όσων την αποτελούσαν. Αποφασιστικό ρόλο στο  
ωρίµασµα αυτό έπαιξε η συνάντηση της Α/συνεχεια µε το έργο και τη στάση του Γιάννη Χοντζέα.  
Από τη συνάντηση αυτή καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό η ιδεολογική και πολιτική της  
φυσιογνωµία. Αυτός είναι ο λόγος που η Α/συνεχεια δίνει τόση σηµασία στο έργο του Γιάννη  
Χοντζέα και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να το κάνει γνωστό, να το προβάλλει. Είµαστε περήφανοι  
που µαζί µε τον σ. Γιάννη Χοντζέα προσπαθήσαµε να βάλουµε τις βάσεις µιας ενιαίας αντίληψης  
και στάσης που να συµβάλλει στην αναγέννηση του κοµµουνιστικού κινήµατος. 
7. Στα χρόνια της ύπαρξης της Α/συνεχεια αποδείχτηκαν δύο πράγµατα: 
- Η διαδικασία συγκρότησης και θεµελίωσης µιας προγραµµατικής άποψης δεν είναι διόλου εύκολη  
υπόθεση, ιδιαίτερα µετά τα όσα έχουν συντελεστεί τα τελευταία 30 χρόνια. ∆εν αρκεί να  
τοποθετηθείς σε ένα ή δύο ζητήµατα, αλλά στο σύνολο των ζητηµάτων που απασχολούν τόσο την  
ανθρωπότητα όσο και το κοµµουνιστικό κίνηµα. Και όλα αυτά σε συνθήκες που δεν υπάρχει  
κανένα κέντρο και στην κυριολεξία πρέπει να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάµεις. 
- Η ύπαρξη και η σηµαντική ενδυνάµωση της Α/συνεχεια και το ιδεολογικό και πολιτικό της  
ωρίµασµα όχι µόνο δείχνουν ότι είναι δυνατή η ύπαρξη ενός πολιτικού οργανισµού που µε  
σοβαρότητα και συνέχεια θα προσπαθεί για την αναγέννηση του κινήµατος, αλλά και ότι είναι  
απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ουσιαστικό προχώρηµα η ύπαρξη και ενδυνάµωση ενός τέτοιου  
οργανισµού. 
8. Η έκδοση του πολιτικού δελτίου Α/συνεχεια, το 1989, αποτελεί ένα σηµαντικό σταθµό στη  
συσπείρωση δυνάµεων και στην τοποθέτηση απέναντι στις σηµαντικές εξελίξεις που τότε  
συγκλόνιζαν το κόσµο. Είµαστε περήφανοι που σταθήκαµε µε ουσιαστικό και ικανοποιητικό τρόπο  
απέναντι σε όλες τις εξελίξεις και που δεν βρισκόµαστε στην ανάγκη να αποσύρουµε καµιά από τις  
πολιτικές θέσεις που τότε διακηρύξαµε και υποστηρίξαµε. 
9. Τα τρία τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σοβαρά βήµατα στην πορεία ανάπτυξης της  
Α/συνεχεια και της µετεξέλιξης της σε κοµµουνιστική οργάνωση. Η δέσµευση που πήραµε στη  
µεγάλη δηµόσια εκδήλωση που διοργανώσαµε για το θάνατο του σ. Γιάννη Χοντζέα, το Νοέµβρη  
του 1994, να επισπεύσουµε τα βήµατά µας για τη δηµιουργία της κοµµουνιστικής οργάνωσης, έγινε  
πράξη, χάρη στην ακούραστη προσπάθεια των µελών και φίλων της Α/συνεχεια. Σήµερα υπάρχει η  
εφηµερίδα Αριστερά!, η Ένωση Εργαζοµένων, τα Αριστερά Σχήµατα, έχουν πραγµατοποιηθεί  
συνδιασκέψεις τοµέων (εργαζοµένων, νεολαίας), λειτουργούν οι πολιτιστικές λέσχες σε Αθήνα-  
Πάτρα- Θεσσαλονίκη, ενώ σε µια σειρά πόλεις δραστηριοποιούνται δυνάµεις για την ίδια υπόθεση.  
Σήµερα η Α/συνέχεια έχει δεσµούς µε µια σειρά οργανώσεις, κόµµατα, µέτωπα σε ολόκληρο τον  
κόσµο, έχει προβάλλει ένα σωστό διεθνιστικό πνεύµα µε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει στον  
τοµέα της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου λίγα και αποτελούν στέρεες  
βάσεις για ένα τολµηρό προχώρηµα. Όπως άλλωστε θα είναι και η Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, ο  
µεγαλύτερος σταθµός για την υποδοχή του 2000 µε τη δηµιουργία της κοµµουνιστικής οργάνωσης  
στην Ελλάδα. 
 
- Ο κεντρικός στόχος της µετεξέλιξης 
 
164. Η Α/συνεχεια θέτει σαν κεντρικό της στόχο την περίοδο αυτή τη δηµιουργία της  
κοµµουνιστικής οργάνωσης, και στη βάση αυτής της αναγκαιότητας και προσπάθειας ιεραρχεί τα  
καθήκοντά της και διατάσσει τις δυνάµεις της. 
«∆εν φτάνει να είσαι επαναστάτης και οπαδός του σοσιαλισµού ή του κοµµουνισµού γενικά...  
Πρέπει  
να ξέρεις να βρίσκεις κάθε στιγµή τον ξεχωριστό εκείνο κρίκο της αλυσίδας απ� όπου πρέπει να  
πιαστείς µ� όλες σου τις δυνάµεις, για να κρατάς όλη την αλυσίδα και για να προετοιµάσεις σταθερά  
το  
πέρασµα στον επόµενο κρίκο» (Λένιν). 
Yποστηρίζουµε πως αποφασιστικός κρίκος στις ελλαδικές συνθήκες για τη θετική υπέρβαση αυτής  
της κατάστασης, έστω για τη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη θετική υπέρβαση, είναι η  
οικοδόµηση µιας κοµµουνιστικής οργάνωσης µε πανελλαδική υπόσταση, ρίζες σε µαζικούς χώρους,  
και ισχυρή ιδεολογικοπολιτική συγκρότηση. 
Στα χρόνια της διάλυσης του µαρξιστικού-λενινιστικού κινήµατος στην Eλλάδα, στις αρχές της  



 

 

δεκαετίας του Ά80, ο αποφασιστικός κρίκος για τη συσπείρωση δυνάµεων και το ξαναξεκίνηµα σε  
βάσεις ουσιαστικές ήταν η προώθηση µιας πλατιάς ιδεολογικής δουλειάς, στα πλαίσια της οποίας  
θα διαπιστωνόταν η γενική αλήθεια του µαρξισµού, θα εξοπλιζόταν ένα δυναµικό µε θέσεις και  
προσανατολισµό για τα σύγχρονα προβλήµατα, την πείρα του κοµµουνιστικού κινήµατος, διεθνούς  
και ελλαδικού, τον καπιταλισµό στην Eλλάδα, την καπιταλιστική παλινόρθωση, την ETE, το  
νεοθετικισµό  κλπ κλπ Mονάχα µέσα από την προώθηση αυτής της σύνθετης και πολυεπίπεδης  
ιδεολογικής δουλειάς θα µπορούσε να ξεπηδήσει ένα δυναµικό κατάλληλα εξοπλισµένο ιδεολογικά  
και πολιτικά για την οικοδόµηση µιας διάδοχης κατάστασης. H επιλογή της A/συνεχεια στηρίχτηκε  
σε αυτόν τον αποφασιστικό κρίκο (χωρίς να υποτιµάει τα άλλα καθήκοντα). Tόσες άλλες  
προσπάθειες και εγχειρήµατα, αφού δεν κατανοούσαν τη σηµασία αυτού του αποφασιστικού  
κρίκου, ήταν καταδικασµένες σε αποτυχία. Όσοι δηµιούργησαν κόµµατα ή ανέλαβαν να σώσουν  
κόµµατα, όσοι θεωρητικοποίησαν διάφορα µοντέλα όπως το λεγόµενο συσπειρωσιακό µοντέλο,  
όσοι ερωτοτρόπησαν π.χ. µε την "άγρια νεολαία" ή τις µόδες σαν του "εναλλακτισµού" και της  
οικολογίας, προωθώντας ποσοστώσεις πράσινου και κόκκινου ανάλογα µε τις περιστάσεις, όσοι  
νόµιζαν ότι θα πιάσουν την καλή µε τις εκλογικές κατεβασιές και την τηλεόραση, δεν πέτυχαν  
τίποτα ουσιαστικό. 
Σήµερα, που έχει συσσωρευτεί ένα δυναµικό και µια ορισµένη κοινή πείρα αυτού του δυναµικού,  
σήµερα που έχει διανυθεί µια πορεία ιδεολογικής και πολιτικής προετοιµασίας, σήµερα που οι  
αντικειµενικοί όροι σπρώχνουν και επιβάλλουν µια ισχυρότερη συγκρότηση, σήµερα που η  
δυσαρέσκεια είναι ορατή και συγκεκριµένη και το καθήκον να συναντηθούµε µ� αυτήν πρέπει να  
υπηρετηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο, σήµερα λοιπόν, µέσα σ� αυτές τις συνθήκες, ο αποφασιστικός  
κρίκος είναι η µετεξέλιξη της πολιτικής οµάδας A/συνεχεια σε κοµµουνιστική οργάνωση. 
Γιατί είναι αυτός ο αποφασιστικός κρίκος; Γιατί η συνένωση των πρωτοπόρων στοιχείων της  
ελληνικής κοινωνίας στη βάση µιας ενιαίας αντίληψης για το σύγχρονο κόσµο, το κοµµουνιστικό  
κίνηµα, τη βαλκανική κρίση και τη φύση του καπιταλισµού στην Eλλάδα, η ενοποίηση ενός  
δυναµικού στη βάση της αναγκαιότητας της πάλης ενάντια στη Nέα Tάξη Πραγµάτων και την  
προώθηση ενός συγκεκριµένου στρατηγικού στόχου, στρατευµένου στην υπόθεση της οικοδόµησης  
του κοµµουνιστικού προγράµµατος, στην υπηρέτηση µιας γενικής γραµµής, δηµιουργεί νέα  
δεδοµένα και πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες, τροποποιεί τους συσχετισµούς. Γιατί η οργάνωση  
αποτελεί ένα όπλο για τις κοµµουνιστικές ιδέες - και σήµερα η σκόρπια και διάχυτη δυσαρέσκεια,  
ιδίως τα πρωτοπόρα στοιχεία της, έχουν ανάγκη από την οργάνωση και τη συγκρότηση. Γιατί το  
καθήκον του στρατηγικού στόχου δεν µπορεί να αφεθεί στην αυθόρµητη κίνηση και στα τυχαία  
γεγονότα. Γιατί η οργάνωση θα είναι το σχολείο για χιλιάδες αγωνιστές, ο τόπος διαµόρφωσης και  
συστηµατοποίησης µιας άλλης γνώσης, ο χώρος όπου θα κοινωνικοποιείται η εµπειρία και η  
γνώση. Γιατί, τέλος, δεν υπάρχει αντίθεση αλλά διαλεκτική σχέση ανάµεσα σε κίνηµα και  
οργάνωση, και αρκετό κακό έκαναν µέχρι σήµερα οι αντιοργανωτικές απόψεις και προλήψεις. 
 
165. Η κοµµουνιστική οργάνωση είναι, πρέπει να είναι, ένας πολιτικός οργανισµός που να  
ανταποκρίνεται σε τρεις βασικές απαιτήσεις: 
α) να επεξεργάζεται, να παράγει µια επιρροή αντιθετική προς την αστική, και να έχει την ικανότητα  
να µετατρέπει αυτήν την επιρροή σε συγκεκριµένη πολιτική κατεύθυνση και γραµµή  
β) οι σχέσεις που θα διέπουν τα µέλη και τα διάφορα µέρη, κέντρα κλπ της οργάνωσης, δεν µπορούν  
να στηρίζονται σε όσα η αστική και ρεβιζιονιστική πολιτική έχουν σαν πρότυπα. Η ανεξαρτησία  
από το κράτος, η απαίτηση οι µορφές να συµβαδίζουν µε τα περιεχόµενα, η αντίθεση στο  
διοικητισµό και τη γραφειοκρατική αντίληψη, η φρεσκάδα και η ζωντάνια, η οικοδόµηση  
αντιθεσµών που να κατοχυρώνουν τη διάδοση και κοινωνικοποίηση της γνώσης κλπ είναι  
ορισµένες πλευρές του ζητήµατος  
γ) να µπορεί να επιδεικνύει και να έχει µια ανθεκτικότητα απέναντι στην αντίδραση και στα  
αναπόφευκτα χτυπήµατα που θα δεχτεί στη δράση της. 
Θέλουµε να οικοδοµήσουµε µια κοµµουνιστική οργάνωση που να είναι προσανατολισµένη στη  
δράση και να έχει την ικανότητα να δηµιουργεί γεγονότα ή να παρεµβαίνει σε εξελίξεις, έχοντας τη  
δυνατότητα να επηρεάζει αρκετές καταστάσεις, ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά. 
 
166. Η πορεία µετεξέλιξης από µια πολιτική οµάδα σε µια κοµµουνιστική οργάνωση αποτελεί ένα  
ποιοτικό άλµα που, όπως όλα τα ποιοτικά άλµατα, είναι αποτέλεσµα πολλών µικρών και µεγάλων  
ποσοτικών και ποιοτικών καταχτήσεων σε όλους τους τοµείς. 
Πρώτο βασικό στοιχείο είναι η διατύπωση, και κατοχύρωση στη συνείδηση όσων συναποτελούν  
τον πολιτικό οργανισµό, συγκεκριµένων προγραµµατικών κατευθύνσεων και βηµάτων στην  
οικοδόµηση µιας προγραµµατικής πρότασης. Χωρίς αυτό, δηλαδή χωρίς την άσκηση µιας επιρροής  
αντιθετικής προς την αστική, δεν µπορεί να γίνεται λόγος για πολιτικό οργανισµό. Η πλευρά αυτή,  
η συνέπεια στην προώθησή της, το αν αυτά γίνονται κτήµα ενός δυναµικού, και κυρίως αν  
δοκιµάζονται σαν τέτοια ή υπάρχουν για να υπάρχουν, είναι το κεντρικό ζήτηµα που δικαιολογεί ή  
όχι την ύπαρξη κάθε πολιτικού οργανισµού. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, εµείς πιστεύουµε ότι  
ένας πολιτικός οργανισµός πρέπει να θέτει το ερώτηµα για το αν δικαιολογείται η ύπαρξή του, αν  
καλύπτει και ποιο κενό, ποια προοπτική βάζει για τον ίδιο κλπ Αυτό σηµαίνει πως βλέπουµε µια  
σειρά ταµπέλες που δεν µπορούν ουσιαστικά να δικαιολογήσουν το λόγο ύπαρξής τους. Κραυγαλέο  
σηµάδι τέτοιων περιπτώσεων είναι πάντα η αναντιστοιχία µορφής και περιεχοµένου. 



 

 

∆εύτερο στοιχείο είναι η εµβέλεια της δραστηριότητας, αν δηλαδή πρόκειται για µια πανεθνική  
οργάνωση, µε διάρθρωση, τµήµατα, τοµείς, καταµερισµούς, διαφοροποίηση δραστηριοτήτων. Αυτό  
έχει σηµασία, γιατί στο παρελθόν είδαµε να διακωµωδείται η έννοια της κοµµατικής οργάνωσης,  
του κόµµατος, όταν οργανώσεις και κόµµατα υπήρχαν π.χ. σε µια µόνο πόλη ή αποτελούνταν  
µονάχα από φοιτητές. 
Τρίτο στοιχείο, όταν µιλάµε για κοµµουνιστική οργάνωση είναι η ύπαρξη και ενίσχυση ενός  
εργατικού τοµέα στα πλαίσιά της και η συνειδητή προσπάθεια δυναµώµατός του, έτσι ώστε το  
ειδικό του βάρος στη ζωή και τη δράση της οργάνωσης να είναι αποφασιστικό. 
Τέταρτο στοιχείο αποτελεί η απαίτηση µια κοµµουνιστική οργάνωση να µην καταναλώνεται σε µια  
προπαγανδιστικού τύπου δράση, αλλά να µάθει να τη συνδυάζει µε τη δηµιουργία και κατοχύρωση  
δεσµών µε τις µάζες, σε όλα τα επίπεδα και τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής. 
Πέµπτο στοιχείο αποτελεί η διεύρυνση της επιρροής και η διάδοση των απόψεων του οργανισµού  
σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο εύρος. Αυτή η διεύρυνση είναι ένα µετρήσιµο µέγεθος, και πρέπει να  
είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό µιας πολιτικής οµάδας. Ο Τύπος, η δυνατότητα κινητοποίησης  
δυνάµεων, η επιρροή σε διάφορους χώρους κλπ, αποτελούν ορισµένα από αυτά τα µετρήσιµα  
µεγέθη. 
 
167. Ζούµε σε εποχές που ο αντιοργανωτισµός έχει γίνει πρόληψη, διαδίδεται και αναπαράγεται  
διαρκώς. Κύριος ωφεληµένος από αυτόν βγαίνει συνολικά η αστική τάξη (που είναι οργανωµένη,  
που συνδυάζει τους χειριστικούς ιδεολογικούς µηχανισµούς µε τους ανοικτά κατασταλτικούς κλπ),  
αφού η αντίπαλη πλευρά µένει χρόνια τώρα ανοργάνωτη, αποπροσανατολισµένη,  
κατακερµατισµένη. Ο αντιοργανωτισµός, ακόµα και αυτός που φοράει τα πιο ριζοσπαστικά ρούχα,  
έχει το ελεύθερο σε όλα τα αστικά κέντρα διάχυσης ιδεολογίας και στάσης ζωής. 
Εµείς αντίθετα πιστεύουµε πως η οργάνωση είναι όπλο στα χέρια της εργατικής τάξης, και γενικά  
των καταπιεσµένων. Είναι το πιο φυσικό πράγµα για να εκφραστεί ο ανταγωνισµός. Ποτέ στην  
ιστορία δεν υπήρξε κίνηµα που να µην έχει µια µορφή οργάνωσης, που να µην γέννησε µορφές  
οργάνωσης. Η πιο σύνθετη, η πιο πλούσια µορφή οργάνωσης που έχει αναδείξει η ταξική πάλη  
είναι το κόµµα. Όσο η εργατική τάξη δεν έχει το δικό της κόµµα, δεν έχει δηλαδή ανέβει ο βαθµός  
συνειδητότητας, πείρας και οργάνωσής της, τόσο ευνοείται η αστική πολιτική. 
 
168. H σύγχρονη ρητορική για περιορισµό του κράτους από πλευράς των αστών νεοφιλελεύθερων  
δεν έχει καµιά σχέση µε τη µαρξιστική κριτική και τοποθέτηση του ζητήµατος του κράτους σαν  
οργάνου κυριαρχίας µιας κυρίαρχης τάξης και απόσπασής του από την κοινωνία. Eπειδή η  
A/συνεχεια είναι αντίθετη µε όλες τις δεισιδαιµονίες, αντιπαλεύει τη µεγαλύτερη δεισιδαιµονία,  
αυτή της λατρείας του κράτους και της εµφάνισής του σαν κάτι φυσικού και αιώνιου. O γιγαντισµός  
και η διάχυση του κράτους που γνωρίζουµε στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί ένα σηµαντικό  
πρόβληµα στον αγώνα της εργατικής τάξης για την απελευθέρωσή της. Όπως αποτελεί  
συγκεκριµένο πρόβληµα η διείσδυση του κρατικισµού µέσα στις γραµµές του κοµµουνιστικού  
κινήµατος και η προκαλούµενη απ� αυτόν διάβρωση των βασικών αρχών του επαναστατικού  
µαρξισµού. O τελευταίος είναι σε αδιάκοπη πάλη µε το αστικό κράτος σε όλες τις εκφάνσεις του,  
καθώς και µε τον κρατικισµό σαν αντίληψη, µέθοδο και τρόπο επίλυσης σειράς προβληµάτων στα  
πλαίσια του κοµµουνιστικού κινήµατος. O ρεβιζιονισµός κυριαρχείται από τον κρατικισµό, είναι  
κρατικισµός, και ενσωµατώνεται όλο και περισσότερο µέσα στις κρατικές δοµές που διαρκώς  
ενισχύει και υπερασπίζεται. H νέα πολιτική εξουσία που είναι απαραίτητη στις καταπιεζόµενες  
τάξεις για να θέσουν σε κίνηση τη µετασχηµατιστική τους δράση, µετά την επικράτηση της  
επανάστασης, δεν είναι κράτος, αλλά µια αντιεξουσία στα χέρια των εργαζόµενων µαζών. H  
οργάνωση και η συµµετοχή των εργαζόµενων µαζών σε ενώσεις και συλλογικότητες που να  
επιτρέπουν την άσκηση του ελέγχου τους πάνω στην παραγωγή και στον προσανατολισµό της  
παραγωγικής δραστηριότητας αποτελεί κεντρική κατεύθυνση που η νέα πολιτική εξουσία πρέπει να  
υπηρετεί. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί όλη η θετική, αλλά και να κριτικαριστεί  
όλη η αρνητική πείρα που έχει συσσωρευτεί. 
 
170. Οι σχέσεις λειτουργίας της Α/συνεχεια στηρίζονται στο δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό.  
Γνωρίζουµε τις επιθέσεις και τις "κριτικές" που έχει δεχτεί το σύστηµα σχέσεων που αυτός  
αντιπροσωπεύει, αλλά δεν έχουµε διόλου πειστεί ότι αυτές στέκονται στην ουσία του προβλήµατος.  
Ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός είναι ο µοναδικός τρόπος που µπορεί µια κοµµουνιστική  
οργάνωση να υπάρξει, να παράξει την αντιθετική επιρροή προς την αστική, να δηµιουργήσει  
διαφορετικές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη και στα µέρη της οργάνωσης, να δείξει αντοχή σε  
χτυπήµατα κλπ 
Η Α/συνεχεια έχει µια οργανωτική δοµή που αποτελείται από µέλη, πυρήνες, τοµείς, οργανώσεις  
πόλεων, καθοδηγητικά όργανα. Αυτό που συνδέει αυτά τα διάφορα µέρη της οργάνωσης είναι η  
κοινή, οικειοθελής συστράτευση για την προώθηση της γενικής γραµµής και του στρατηγικού  
στόχου, που καθορίστηκαν στη βάση πλατιάς εσωτερικής συζήτησης και κοινής δοκιµασίας στην  
πράξη. 
 
- Ο χαρακτήρας της επανάστασης στην Ελλάδα 
 



 

 

171. Θα µπορούσαµε να µην ανοίξουµε αυτή τη στιγµή αυτό το κεφάλαιο, για τον απλούστατο λόγο  
ότι απέχουµε πολύ από ένα σηµείο ώστε σοβαρά να τεθεί το ζήτηµα της επανάστασης στη χώρα  
µας. Ο στρατηγικός στόχος σήµερα είναι να βγούµε από µια δύσκολη κατάσταση, ανατρέποντας  
ένα δυσµενή συσχετισµό, αναπτύσσοντας κινήµατα ενάντια στις µετακυλίσεις της κρίσης, ενάντια  
στη Νέα Τάξη Πραγµάτων στη χώρα και στην περιοχή, να προωθήσουµε δηλαδή τη ∆ιεθνή  
Κοινότητα των Λαών. Όµως το ζήτηµα υφίσταται, µε την έννοια της προοπτικής, της κεντρικής  
στρατηγικής επιδίωξης του κοµµουνιστικού κινήµατος όσο αυτό υπάρχει υπό συνθήκες κυριαρχίας  
της αστικής τάξης.  
Το ζήτηµα του χαρακτήρα της επανάστασης συνδέεται µε µια σειρά από εκτιµήσεις που αφορούν: 
α) το γενικό επίπεδο της επανάστασης σε διεθνή κλίµακα (ιστορικά, και µε βάση το σηµερινό  
συσχετισµό δύναµης), γιατί ποτέ δεν συνέβη να σηµειωθεί µια επανάσταση χωρίς να συντρέχουν  
συγκεκριµένοι διεθνείς όροι  
β) το επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού στην Ελλάδα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, τα βασικά  
του χαρακτηριστικά  
γ) τα άµεσα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει µια επανάσταση σε µια χώρα σαν την  
Ελλάδα, και συγκεκριµένα το πρόβληµα της ιµπεριαλιστικής εξάρτησης. 
Το να σπάσεις την κυριαρχία του ιµπεριαλισµού και της µεγαλοαστικής τάξης στην Ελλάδα δεν  
είναι ένα παιχνίδι λέξεων, συνθηµάτων, και φραστικής λογοκοπίας. Είναι να καθορίσεις, µε όση  
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, τον πιθανό συνασπισµό κοινωνικών δυνάµεων που θα συστρατευτούν  
σε ένα κεντρικό στρατηγικό στόχο. Και όχι µόνο να καθορίσεις ποιος θα είναι αυτός ο  
συνασπισµός δυνάµεων, αλλά να καθορίσεις µια στρατηγική και ταχτική, µια πολιτική γραµµή που  
θα αποκρυσταλλώνει και θα προβάλλει αιτήµατα, συνθήµατα, αλλαγές που να εκφράζουν και να  
κινητοποιούν αυτόν το συνασπισµό κοινωνικών δυνάµεων. 
Θα ήταν σχετικά εύκολο να δηλώσει κανείς ότι η επανάσταση θα έχει σοσιαλιστικό χαρακτήρα και  
θα λύσει ορισµένα αντιιµπεριαλιστικά καθήκοντα. Συνεπώς, βασική κοινωνική δύναµη είναι η  
εργατική τάξη και η φτωχολογιά της πόλης και της υπαίθρου. Ουδετεροποίηση των µικροαστικών  
στρωµάτων και κύριο χτύπηµα στην υπόλοιπη αστική τάξη. Πρόκειται για µια άποψη που έχει µια  
ορισµένη καθαρότητα. Ένα καθαρό σχήµα. Είναι και χωρίς κόστος η υποστήριξή του, αφού  
παραπέµπει σε ένα αρκετά µακρινό µέλλον, και µάλιστα το υιοθετεί και το ΚΚΕ, προς θαυµασµό  
όλων των τροτσκιστικών αποχρώσεων και κύκλων, ότι τάχα η "θεωρία των σταδίων" έχει υποστεί  
πλήγµατα και µέσα στον οργανισµό αυτό, λες και όταν µιλάει γενικά για επανάσταση πιστεύει και  
σ� αυτήν. 
Το ΚΚΕ στο πρόγραµµα του λέει τα εξής:  
α) Ο ελληνικός καπιταλισµός βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξής του, στην  
κρατικοµονοπωλιακή βαθµίδα του. Στη χώρα µας υπάρχουν οι υλικές προϋποθέσεις για το  
σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό. 
β) Οι εσωτερικές εξελίξεις που µεσολάβησαν στη χώρα, και οι αλλαγές στη θέση της στο σύστηµα  
του ιµπεριαλισµού, στη δεκαετία του Ά80 και την πρώτη πενταετία του Ά90, συνέβαλαν στο να  
ωριµάσουν περισσότερο οι υλικές προϋποθέσεις για το σοσιαλισµό στη χώρα µας. Στην εποχή µας,  
εποχή περάσµατος από τον καπιταλισµό στο σοσιαλισµό, η πάλη των τάξεων κατευθύνεται στη  
λύση της βασικής αντίθεσης κεφάλαιου-εργασίας. Η επαναστατική αλλαγή στην Ελλάδα θα είναι  
σοσιαλιστική, 
αλλά, προσέξτε τη στροφή: 
γ) Οι διεθνείς αρνητικές εξελίξεις, η πιο στενή πρόσδεση στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς και  
σχεδιασµούς, µεγάλωσαν την επίδραση του διεθνούς παράγοντα στην εξέλιξη και έκβαση του  
αγώνα για το σοσιαλισµό στο επίπεδο µιας µόνο χώρας. 
δ) Η αλληλεπίδραση εθνικού-διεθνικού δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι εσωτερικές αντιθέσεις και  
συνθήκες διαδραµατίζουν τον κύριο ρόλο στην επαναστατική διαδικασία. Το επαναστατικό λαϊκό  
κίνηµα της κάθε χώρας οφείλει να κατευθύνει την πάλη του προς το σοσιαλισµό, δίνοντας έτσι τη  
δική του συµβολή στη βελτίωση και αλλαγή του διεθνούς συσχετισµού. 
Τι λέτε, πλησιάζει έτσι το ΚΚΕ την επανάσταση, ή αποµακρύνεται από αυτήν και την παραπέµπει  
σε ένα µέλλον όπου µάλλον ο διεθνής παράγοντας θα έχει έναν άλλο ρόλο; Εµείς εδώ την  
ονοµάζουµε σοσιαλιστική την επανάσταση, όµως µάλλον δεν µπορεί να γίνει, οπότε και παλεύουµε  
για να συµβάλλουµε στην τροποποίηση του διεθνούς συσχετισµού (ώστε µάλλον να γίνει διεθνής  
και ταυτόχρονη και µάλλον στις δυτικές χώρες η επανάσταση, όπως άλλωστε χρόνια τώρα  
υποστηρίζουν -και διαψεύδονται- οι ανά τον κόσµο τροτσκιστές). Ενώ ταυτόχρονα όλη η γραµµή  
µοιάζει να αρµενίζει για αλλού (Αντιιµπεριαλιστικό Αντιµονοπωλιακό ∆ηµοκρατικό Μέτωπο).  
Και όλος αυτός ο αχταρµάς µπορεί να λέγεται πρόγραµµα... 
 
172. Αυτές είναι ορισµένες µόνο από τις αντιφάσεις που δηµιουργούνται όταν κανείς οδηγηθεί στη  
θέση για ιµπεριαλιστικό  ή έστω µικροϊµπεριαλιστικό ρόλο της Ελλάδας, όταν υποβαθµιστεί  ο  
ρόλος της ξενικής εξάρτησης, που ιδίως τα χρόνια 1980-95 όχι µόνο δεν µεγάλωσε τις υλικές  
προϋποθέσεις για πέρασµα στο σοσιαλισµό αλλά, απονευρώνοντας την οικονοµία της χώρας,  
αποβιοµηχανοποιώντας και καταστρέφοντας µέρος της αγροτικής οικονοµίας, τη µετέτρεψε όλο  
και περισσότερο σε µια συµπληρωµατική µονάδα υπηρεσιών του πολυεθνικού κεφάλαιου.  
Εποµένως χρειάζεται µια άλλη ανάγνωση της πραγµατικότητας και η διερεύνηση ενός άλλου  
στρατηγικού σχήµατος για την επανάσταση στην Ελλάδα. Και γι� αυτά είναι απαραίτητο να  



 

 

πάρουµε υπόψη: το διεθνή συσχετισµό  την ειδική κατάσταση στα Βαλκάνια  τη σηµασία για τη  
Νέα Τάξη Πραγµάτων που έχει η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα  το γεγονός ότι  
η χώρα µας αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών, αλλά και ότι ήδη είναι  
µια χώρα που εξαρτάται όλο και περισσότερο (οικονοµικά-στρατιωτικά-πολιτικά) από το διεθνή  
ιµπεριαλισµό  ότι βρισκόµαστε σε µια περιοχή που τις καθοριστικές εξελίξεις τις παραγγέλλουν τα  
συµφέροντα και τα δίκτυα των ιµπεριαλιστών, που µπορούν να οδηγήσουν σε πολεµικές  
περιπέτειες. Πρέπει ακόµα να πάρουµε υπόψη όλη την πείρα της δεκαετίας του Ά40-50, αλλά και  
ό,τι ανέδειξε η περίοδος 1973-74 στο Κυπριακό και την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση.  
Οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι ο χαρακτήρας της επανάστασης θα είναι αντιιµπεριαλιστικός,  
αντιαναδιαρθρωτικός, λαοκρατικός. Αυτό σηµαίνει ότι είναι περισσότερο πιθανό, µε βάση τις  
υπαρκτές αντιθέσεις και περιπλοκές, να συσπειρωθεί ένας κοινωνικός συνασπισµός από την  
εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά, τα φτωχά στρώµατα της πόλης, τα µικροαστικά στρώµατα  
(µεγάλη µερίδα τους) και να υπάρξει ουδετεροποίηση µέρους της µεσαίας αστικής τάξης (αυτό δεν  
έχει και τόση σηµασία). Η τέτοια συσπείρωση δυνάµεων θα έχει σαν στόχο το γκρέµισµα όλου του  
πλέγµατος της ιµπεριαλιστικής εξάρτησης, την άµεση ανακούφιση των εργαζόµενων µαζών, την  
ανάδειξη µιας νέας πολιτικής εξουσίας, τη λαοκρατία και την αναδιοργάνωση της οικονοµίας  
σύµφωνα µε ένα ταυτόχρονα ανοικτό και κλειστό πρότυπο, που κατεύθυνση θα έχει την  
αυτοδύναµη ανάπτυξη της οικονοµίας. 
Εµείς, παραµένοντας στις βασικές αναλύσεις του λενινισµού όσον αφορά το ζήτηµα του  
ιµπεριαλισµού, θεωρούµε ότι είναι δυνατό να δηµιουργηθούν ρήγµατα στην ιµπεριαλιστική  
αναδιάρθρωση, µπορούν να αποσπαστούν κρίκοι από την ιµπεριαλιστική αλυσίδα, είναι εποµένως  
δυνατή η επανάσταση σε κρατικές οντότητες και δεν πρέπει κανείς να περιµένει µια διεθνή  
ταυτόχρονη εκδήλωσή της. 
 
173. Η ιστορία των επαναστάσεων έχει να επιδείξει διάφορα κύµατα και ορµές στην πορεία τους,  
και είναι αντιδιαλεχτικό να νοµίσει κανείς ότι οι όροι της επανάστασης ωριµάζουν σε µια  
ξεχωριστή χώρα. Είναι άλλο το πρόβληµα της µετατόπισης του κέντρου βάρους της επανάστασης  
π.χ. από τη Γερµανία στη Ρωσία, στις αρχές του αιώνα, έννοια που συµπεριλαµβάνει την  
υποκειµενική πλευρά του κινήµατος, και άλλο να νοµίσουµε ότι η επανάσταση ωριµάζει χωρίς  
επιδράσεις από το διεθνή συσχετισµό δύναµης και τα κύµατα της επανάστασης.  
Η πείρα των επαναστάσεων µας διδάσκει ότι το πρόβληµα της σύµπηξης κοινωνικών συνασπισµών  
είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη νίκη και την εδραίωση των επαναστάσεων. Τα κοµµουνιστικά  
κόµµατα ωριµάζουν όταν έχουν κατακτήσει, εκτός από την πλειοψηφία της εργατικής τάξης  
(στόχος αρκετά µακρινός για τις σηµερινές συνθήκες σε παγκόσµιο επίπεδο), και την ικανότητα να  
συγκροτούν µέτωπα κοινωνικών δυνάµεων.  
Μας διδάσκει επίσης τη µεγάλη ικανότητα που πρέπει να έχει ένα κόµµα µέσα στις επαναστατικές  
συνθήκες που δηµιουργούν οι µεγάλες ανατροπές, οι πόλεµοι, οι εξεγέρσεις κλπ Μπορούµε να  
ισχυριστούµε ότι τέτοιες καταστάσεις θα δηµιουργηθούν στο χώρο των Βαλκανίων, όπου το εθνικό  
συµπλέκεται µε το ταξικό και οι ιµπεριαλιστές έχουν βάλει γερά το ποδάρι τους. 
Μας διδάσκει επίσης πως µια σειρά λαϊκές δηµοκρατικές αντιιµπεριαλιστικές επαναστάσεις είναι  
αναπόσπαστο κοµµάτι  της παγκόσµιας προλεταριακής επανάστασης και µπορούν να οδηγήσουν,  
αφού λύθηκε το πρόβληµα της εξουσίας, σε ένα γρήγορο πέρασµα στο σοσιαλιστικό στάδιο. Σε όλες  
αυτές τις περιπτώσεις, το ζήτηµα είναι να λύνεται το πρόβληµα της ηγεµονίας της εργατικής τάξης  
µέσα στο επαναστατικό προτσές. 
 
174. Ειδικά σήµερα που επιχειρείται µια εθνική, κοινωνική, πολιτιστική ισοπέδωση στο όνοµα της  
παγκοσµιοποίησης και διεθνοποίησης, είναι εντελώς λαθεµένο να παραγνωρίζεται η σηµασία του  
αγώνα για την ανεξαρτησία. Το περιεχόµενο του αγώνα αυτού όλο και περισσότερο συµπίπτει, όσον  
αφορά το κοινωνικό περιεχόµενο και τις δυνάµεις που τον προωθούν, µε τον αγώνα για το  
σοσιαλισµό. 
Η σηµαία της ανεξαρτησίας δεν µπορεί να σηκωθεί και να ανεµιστεί από την αστική τάξη, στις  
συνθήκες της σφαιρικοποίησης και της αναδιάρθρωσης. Άσχετα αν υπάρχουν στιγµές που την  
επικαλείται η αστική τάξη (όταν στριµώχνεται ή όταν πιέζεται και αναγκαστικά την υιοθετεί χωρίς  
να την πιστεύει), αυτοί που οφείλουν περισσότερο από ποτέ να ανταποκριθούν στο καθήκον της  
προώθησης της πάλης για την ανεξαρτησία είναι οι κοµµουνιστές, και πρέπει να τη συνδυάσουν µε  
τον αγώνα για τη σοσιαλιστική προοπτική. 
Όπως τον καιρό της πρώτης Νέας Τάξης, η συντριβή της ήταν προϋπόθεση για οποιοδήποτε  
ουσιαστικό προχώρηµα στο δρόµο της κοινωνικής προόδου, όπως τότε συνδύασαν ή έπρεπε να  
συνδυάσουν τον αγώνα ενάντια στη Νέα Τάξη µε τους στόχους της εθνικής απελευθέρωσης και της  
λαϊκής εξουσίας, έτσι και σήµερα: Η ανατροπή της Νέας Τάξης Πραγµάτων, όπου αυτή εκφράζεται  
και µε όποιο πρόσωπο κι αν εµφανίζεται, πρέπει να συνδέεται µε την προοπτική της ανεξάρτητης,  
αυτοδύναµης, αντισυγκεντροποιητικής ανάπτυξης, πάντα στη βάση µιας νέας πολιτικής εξουσίας. 
 
175. Είναι φυσικό όλη αυτή η προβληµατική να µην λέει τίποτα σε όσους, απογοητευµένοι από την  
πορεία των πραγµατικών επαναστάσεων ή επειδή σε γενικές γραµµές η αναζήτηση µακρινών  
δρόµων µπορεί να τους αφήνει ανοιχτά τα περιθώρια για διάφορες ενσωµατώσεις στον ακαδηµαϊκό  
και άλλο βίο του κακού αλλά ανεπτυγµένου καπιταλισµού, έχουν αγκαλιάσει την ταυτόχρονη  



 

 

παγκόσµια µεγάλη επανάσταση και φυσικά τον ευρωποκεντρισµό. Σε όσους δεν  
πολυαπασχολούνται µε όλα όσα γίνονται στις ζώνες των εκτεταµένων θυελλών (Αφρική, Ασία,  
Λατινική Αµερική), γιατί έρχονται από "καθυστερηµένες εµπειρίες" και δεν λάµπουν. Αλλά, είτε  
τους αρέσει είτε όχι, εκεί είναι που παίζονται και κρίνονται οι τύχες του κόσµου, εκεί ανατρέπονται  
στην ουσία οι συσχετισµοί, εκεί δηµιουργούνται τα ρήγµατα στον ιµπεριαλισµό. Εκεί βρίσκεται και  
στοιβάζεται η συντριπτική πλειοψηφία του πλανήτη, εκεί είναι που ο αγώνας οδηγείται  
αναγκαστικά στις πιο προωθηµένες µορφές πάλης και σύγκρουσης.  
 
176. Η πείρα της ελληνικής επανάστασης µας διδάσκει ότι είναι ιστορικά δυνατό να συσπειρωθεί η  
πλειοψηφία του εργαζόµενου λαού γύρω από τους στόχους µιας αντιιµπεριαλιστικής λαοκρατικής  
επανάστασης. Μας δείχνει ότι, χωρίς να λυθεί το πρόβληµα της ιµπεριαλιστικής εξάρτησης, δεν  
µπορούν να γίνουν καθόλου µετασχηµατισµοί επαναστατικοί. Οποιαδήποτε επανάσταση πρέπει να  
συγκρουστεί µε το ιµπεριαλιστικό πλέγµα αιχµαλωσίας της Ελλάδας. Οι αντικαπιταλιστικά  
φωνασκούντες δεν αντιλήφθηκαν το µεγαλύτερο ίσως δίδαγµα της ιστορίας του ελληνικού  
επαναστατικού κινήµατος. Χωρίς λοιπόν να συγκεντρώσεις τα κύρια πυρά σου ενάντια σε αυτόν  
τον αποφασιστικό κρίκο, τον κόµπο που πρέπει να λύσει η επανάσταση, δεν είναι δυνατό να κάνεις  
ούτε ένα βήµα µπρος. Συνεπώς, στην αντίληψή µας καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό του  
χαρακτήρα της επανάστασης παίζει ο υποκειµενικός παράγοντας. 
 
177. Το σύνθηµα «Λαοκρατία» είναι βγαλµένο µέσα από την ψυχή του αγωνιζόµενου λαού της  
Ελλάδας και σηµατοδοτεί µια κατάσταση που καµιά σχέση δεν έχει µε την αστική κοινοβουλευτική  
απάτη. Περιγράφει µια χαρά το σύστηµα µιας νέας πολιτικής εξουσίας, που είναι απαραίτητος όρος  
για οποιοδήποτε προχώρηµα. Τον χρησιµοποιούµε για να προσδιορίσουµε το χαρακτήρα της  
επανάστασης, να δείξουµε ότι χωρίς νέα πολιτική εξουσία του λαού δεν γίνεται τίποτα, να δείξουµε  
πως η επανάσταση δεν είναι εθνικοδηµοκρατικού χαρακτήρα, όπως θέλουν ορισµένοι αντίπαλοι να  
µας αποδώσουν. Επίσης το σύνθηµα αυτό, αν του δοθεί ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο  
(αντιιµπεριαλισµός του σήµερα και αντιαναδιαρθρωτισµός), αν δειχθεί ότι δεν πρόκειται για µια  
κακόγουστη επανάληψη, µπορεί να αποτελέσει ένα συνδετικό νήµα της επαναστατικής πάλης του  
λαού µας µε το χθες του. 
 
178. Αγωνιζόµαστε για µια Ελλάδα λεύτερη, ανεξάρτητη και λαοκρατούµενη. Απαλλαγµένη από τα  
δεσµά του ιµπεριαλισµού και χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αγωνιζόµαστε για µια  
αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της νέας εξουσίας, που θα συνδυάζει όλες τις  
δυνατότητες που παρέχει η επιστήµη για το σχεδιασµό και τον έλεγχο της παραγωγής σε µια  
αντισυγκεντροποιητική κατεύθυνση, µε την προϋπόθεση πως όλα αυτά θα γίνονται κτήµα των  
εργαζόµενων µαζών και αυτές θα ελέγχουν την παραγωγή και τις σχέσεις της. Αγωνιζόµαστε για  
µια Ελλάδα παράγοντα ειρήνης και αλληλεγγύης µε όλους τους λαούς της περιοχής, για µια Ελλάδα  
της προόδου, που θα συµπαραστέκεται σε όλους τους αγωνιζόµενους λαούς και ανθρώπους της γης.  
Αγωνιζόµαστε για µια Ελλάδα που θα ανοίγει και θα εδραιώνει το δρόµο για το σοσιαλιστικό  
µετασχηµατισµό της κοινωνίας. 
 
- Τα καθήκοντα που απορρέουν από το στρατηγικό στόχο 
  Συγκέντρωση δυνάµεων και οργάνωση δυνάµεων 
 
179. Οι κατευθύνσεις της Α/συνεχεια καθορίζονται από τα τρία συνδυασµένα και  
αλληλοεξαρτώµενα επίπεδα που έχουµε εκθέσει µέχρι τώρα: 
α) Από τη γενική γραµµή («Nα αντισταθούµε στη Νέα Τάξη Πραγµάτων, το µεγαλύτερο εχθρό της  
ανθρωπότητας, να συντρίψουµε το ολοκαύτωµα που ετοιµάζει το ιµπεριαλιστικό ∆ιευθυντήριο και  
οι  
υπηρέτες του. Να τροποποιήσουµε σε πλανητικό επίπεδο, µέσα από αγώνες και κινήµατα, το  
συσχετισµό υπέρ των δυνάµεων της προόδου, προωθώντας τη ∆ιεθνή Kοινότητα των Λαών, δηλαδή  
το πλατύ µέτωπο των αγωνιζόµενων τάξεων και στρωµάτων ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων και  
τη  
δυαδικοποίηση. Και, βήµα το βήµα, να ξαναοικοδοµήσουµε το κοµµουνιστικό κίνηµα, δηλαδή την  
αναγκαία και αποφασιστική δύναµη που µπορεί να συνενώσει και να δώσει προοπτική στους  
αγώνες.  
Να οικοδοµήσουµε το κοµµουνιστικό πρόγραµµα, πετώντας στα σκουπίδια ό,τι σκουριασµένο και  
αναχρονιστικό έδωσε η κυριαρχία του ρεβιζιονισµού για πάνω από 30 χρόνια. Να διαδώσουµε τη  
θέση της επικαιρότητας του κοµµουνισµού και του σοσιαλισµού σαν µοναδικής θετικής διεξόδου  
από  
την καπιταλιστική βαρβαρότητα»). 
β) Από την προώθηση του στρατηγικού στόχου, δηλαδή την προώθηση της ∆ιεθνούς Κοινότητας  
των Λαών, και την εξειδίκευσή του για τις ελληνικές συνθήκες µε την ανάδειξη κινηµάτων  
πραγµατικών, που θα ανατρέπουν τους υπάρχοντες συσχετισµούς και θα εµποδίζουν τις  
µετακυλίσεις στον εθνικισµό, το ραγιαδισµό και το ρατσισµό. 
γ) Από τη λύση του αποφασιστικού κρίκου, δηλαδή τη δηµιουργία της κοµµουνιστικής οργάνωσης  
στην Ελλάδα. 



 

 

 
180. Οι κατευθύνσεις που απορρέουν από αυτά τα τρία αλληλοεξαρτώµενα και συνδυασµένα  
επίπεδα, δεν έρχονται σε αντιπαράθεση οι µεν µε τις δε. Οι ιεραρχήσεις που απορρέουν από αυτές,  
καθώς και ένα ορισµένο σχέδιο και µια διάταξη δυνάµεων, πρέπει να υπηρετούν την προώθησή τους  
και όχι µηχανιστικά να αντιπαρατίθεται το ένα επίπεδο στα άλλα. Η προώθηση της γενικής  
γραµµής ορίζει ένα ολόκληρο στάδιο των προσπαθειών και δείχνει τη σχέση που έχει ο αγώνας  
ενάντια στο µεγαλύτερο εχθρό µε το στρατηγικό στόχο του περάσµατος από την παθητική άµυνα  
στην ενεργητική αντίσταση (∆ιεθνής Κοινότητα των Λαών), και φυσικά συνδέει αυτήν την εξέλιξη  
µε την ισχυροποίηση του κοµµουνιστικού κινήµατος και το ξεπέρασµα του ρεβιζιονισµού. Η  
προώθηση του στρατηγικού στόχου και η εξειδίκευσή του στις ελλαδικές συνθήκες αποτελεί το  
αναγκαίο πέρασµα µέσα από το οποίο θα δυναµώσει ο υποκειµενικός παράγοντας και θα  
συντελεστεί το πέρασµα από την παθητική άµυνα στην ενεργητική αντίσταση στην Ελλάδα. Η  
δηµιουργία της κοµµουνιστικής οργάνωσης στην Ελλάδα αποτελεί συγκεκριµενοποίηση της  
γενικής γραµµής στις ελλαδικές συνθήκες, αποτελεί τον αποφασιστικό κρίκο, αλλά και εξοπλίζει το  
κίνηµα µε εκείνο το εργαλείο και εκείνο το όπλο που µπορεί να µονιµοποιεί τα βήµατα που  
γίνονται, να σταθεροποιεί θέσεις, να κοινωνικοποιεί τη γνώση και την πολιτική πείρα που  
αποκτιέται µέσα στον αγώνα, που θα δηµιουργεί τους απαραίτητους ιδεολογικούς και πολιτικούς  
όρους για να ξεπεραστεί το τέλµα στο οποίο ρεβιζιονισµός και αστισµός έχουν καταδικάσει το  
λαϊκό κίνηµα της χώρας µας. 
Συνεπώς εξυπνακισµοί του είδους "όποιος ασχολείται µε κοµµατική οικοδόµηση αδιαφορεί για τις  
πραγµατικές ανάγκες του κινήµατος" επιστρέφονται ως εκδήλωση καθυστερηµένης συνείδησης και  
άµεση εκδήλωση της επιρροής του αντιοργανωτισµού µέσα στις γραµµές του κινήµατος. 
 
181. Για να έχει προϋποθέσεις επιτυχίας µια τέτοια γενική προσπάθεια πρέπει να αναπτύξει µια  
πλούσια και συνθετική δουλειά: πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική. Βασικό στοιχείο όλης της  
προσπάθειας πρέπει να είναι ο όσο το δυνατό πιο προχωρηµένος πολιτικός και ιδεολογικός  
εξοπλισµός. Πέρα από θέσεις και κατευθύνσεις, το δυναµικό που καλείται σε αυτήν την µάχη πρέπει  
να κατακτήσει τα αναγκαία εφόδια της πολιτικής επιστήµης, να τα κάνει κτήµα του, να γνωρίζει να  
τα χρησιµοποιεί. Ζητήµατα όπως, γενική γραµµή, στρατηγικός στόχος, αποφασιστικός κρίκος,  
ανάλυση συσχετισµού δύναµης, κόµµα, κοινωνικός συνασπισµός, µέτωπο, οργάνωση και  
συγκέντρωση δυνάµεων, κράτος, µηχανισµοί ηγεµονίας, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική εξουσία  
κλπ, αποτελούν τις στοιχειώδεις έννοιες της πολιτικής επιστήµης που το κίνηµα πρέπει να  
ξαναοικειοποιηθεί, να ξανακάνει κτήµα του. Επειδή πρέπει να οµολογήσουµε ότι πολλοί ξεκίνησαν  
να δηµιουργήσουν κόµµατα και µέτωπα χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για την ουσία τους... Ο αγώνας  
για τη γνώση και την ιστορική µνήµη έχει αποφασιστική σηµασία. Το κόµµα πρέπει να �ναι η  
µορφή εκείνη που µπορεί να συγκροτήσει, να επεξεργαστεί και να κοινωνικοποιήσει, µέσω των  
αντιθεσµών και των µαζικών οργανώσεων που µπορεί και πρέπει να δηµιουργήσει, την παραγωγή  
και κοινωνικοποίηση µιας άλλης Γνώσης, αντιθετικής προς τον κόσµο της ανταλλακτικής αξίας. 
Στα πλαίσια αυτά, η A/συνεχεια αποδίδει γενικότερα ιδιαίτερη σηµασία  στο ξανακέρδισµα θέσεων  
απ� τη µαρξιστική κοσµοαντίληψη και ειδικότερα από το φιλοσοφικό της πυρήνα, το διαλεχτικό  
υλισµό. O τελευταίος υποχώρησε πάνω στο έδαφος του ιστορικού πισωγυρίσµατος των τελευταίων  
δεκαετιών (που επιβεβαίωσε δήθεν τη θετικιστική αντίληψη, η οποία θέλει την ιστορική πρόοδο  
σαν µαρξιστική επινόηση), αλλά και κάτω από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχτηκε κυρίως από  
θέσεις υποκειµενικού ιδεαλισµού (αστικού και ρεβιζιονιστικού) σε ζητήµατα κοινωνικών και  
φυσικών επιστηµών, χωρίς να έχει την υπεράσπιση που είχε σε άλλες εποχές από το κοµµουνιστικό  
κίνηµα. Xωρίς την υλιστική φιλοσοφία και τη διαλεχτική µέθοδο, χωρίς την αντίληψη του κόσµου  
σαν ενότητας των αντιθέτων σε διαρκή ανάπτυξη, πρόοδο, δεν µπορεί να σταθεί η επαναστατική  
αισιοδοξία, η επιστηµονική βεβαιότητα για το δίκαιο, το αναγκαίο και το νικηφόρο των σκοπών  
µας. 
 
182. O συνδυασµός της στρατηγικής επιδίωξης (αντιστροφή των µετακυλίσεων, οργάνωση αγώνων  
ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων) και του αποφασιστικού κρίκου (µετεξέλιξη σε κοµµουνιστική  
οργάνωση) σηµαίνει προώθηση δύο διαδικασιών: της οργάνωσης δυνάµεων και της συσσώρευσης  
δυνάµεων. 
H οργάνωση δυνάµεων είναι µια διαδικασία που σχετίζεται µε τη διαµόρφωση ενιαίας συνείδησης  
στα πλαίσια κάποιας οργάνωσης ή κόµµατος. H συσσώρευση δυνάµεων σχετίζεται µε την ανάπτυξη  
κινηµάτων, την οργάνωση µετώπων σε ένα επίπεδο που να δικαιολογεί το πέρασµα σε µια  
κατάσταση ενεργητικής αντίστασης. 
Η οργάνωση δυνάµεων και η συσσώρευση δυνάµεων είναι δύο διαφορετικά στάδια, που όµως δεν  
είναι διαχωρισµένα µεταξύ τους µε "σινικά τείχη", ούτε είναι διαχωρισµένα χρονικά. Σήµερα όσοι  
κινούνται πέρα από τους επίσηµους σχηµατισµούς αδιαφορούν πραχτικά για την οργάνωση  
δυνάµεων, θεωρούν ανώριµη κάθε συζήτηση γι� αυτό το ζήτηµα, και θεωρητικοποιούν πολλά  
στοιχεία της σηµερινής κατάστασης. Eνδιαφέρονται µε έναν αφηρηµένο τρόπο για την "ανάπτυξη  
κινήµατος", και βεβαίως η διαδικασία αυτή δεν έχει σχέση µε τη συσσώρευση δυνάµεων. Aς  
υποθέσουµε όµως ότι υπονοούν τη συσσώρευση δυνάµεων. Ότι θεωρούν πως σήµερα πρέπει να  
αναπτυχθούν κινήµατα, µέτωπα αγώνων κλπ, και ότι αυτό είναι το ουσιαστικό - και όταν αυτό γίνει  
κατορθωτό, τότε ίσως να γίνει µια σοβαρή κουβέντα για την οργάνωση δυνάµεων. Στην ουσία  



 

 

κατασκευάσαµε µια άποψη, γιατί κανείς από όσους γνωρίζουµε στην Eλλάδα δεν θέτει έστω και  
έτσι το πρόβληµα. Όσοι γνωρίζουµε κινούνται στη λογική του "κάτι να κάνουµε" και δεν έχουν  
δείξει κανένα πραχτικό ενδιαφέρον για την οργάνωση ή συσσώρευση δυνάµεων. H δικαιολόγηση  
των επιλογών που υπαγορεύονται από την αντίληψη "κάτι να κάνουµε" δηµιούργησε και µια  
ορισµένη συνείδηση, που εµποδίζει ώστε να αντιµετωπιστεί µε νηφαλιότητα το καθήκον της  
οργάνωσης και της συσσώρευσης δυνάµεων.  
H οργάνωση και η συσσώρευση δυνάµεων µπορούν να αντιµετωπιστούν σαν στάδια χωριστά ή  
ταυτόχρονα. Όµως η αποκατάσταση ενιαίας συνείδησης είναι ένας απαραίτητος όρος για τη  
συγκεκριµενοποίηση του στρατηγικού σχεδίου. 
Aν η επιρροή θέσεων, ιδεών, που ουσιαστικά είναι προγραµµατικές, για συγκεκριµένη εποχή και  
τόπο, προωθηθεί µαζί µε τη συγκεκριµένη πραχτική δραστηριότητα σε σηµεία-στόχους, που να  
αφορούν ζωτικά προβλήµατα και να απασχολούν όλους τους εργαζόµενους και τη νεολαία, τότε  
είναι βέβαιο πως τα δεδοµένα σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση κοινής συνείδησης θα έχουν  
αλλάξει και θα έχουν γίνει τα πρώτα βήµατα για την οργάνωση δυνάµεων. Προϋπόθεση γι� αυτό  
είναι η πραγµατική υιοθέτηση των θέσεων και ιδεών κλπ, και όχι µια τυπική ή σιωπηρή  
"υιοθέτηση", καθώς και η ενεργητική συµµετοχή όλο και περισσότερων στην επεξεργασία και στη  
δοκιµασία τους. Kάτι τέτοιο είναι βασική προϋπόθεση για την οργάνωση δυνάµεων. 
H χρονική διάρκεια αυτής της διπλής διαδικασίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Θα  
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, που σχετίζονται µε το τωρινό επίπεδο δραστηριότητας  
(ιδεολογικής-πραχτικής, πολιτικής-οργανωτικής) και µε τους ρυθµούς ανάπτυξής της. 
 
183. ∆ύο ειδών διαδικασίες µπορούν να προκύψουν ανάµεσα σε οργανώσεις, οµάδες και κόµµατα  
που αναφέρονται στο επαναστατικό κίνηµα: 
Η µία διαδικασία συνίσταται σε επαφές και διερευνήσεις που αφορούν ουσιαστικά προγραµµατικά  
στοιχεία (και δεν αποκλείουµε να εµφανιστούν τέτοιες δυνατότητες). Στην περίπτωση αυτή δεν  
υπάρχει άλλος δρόµος από τη διερεύνηση του αν υπάρχει ουσιαστική σύµπτωση σε προγραµµατικά  
σηµεία, και αυτή τη διαδικασία περιγράφει ο όρος "προγραµµατική σύγκλιση". 
Η άλλη διαδικασία συνίσταται σε επαφές για την προώθηση πρωτοβουλιών για συγκεκριµένα  
ζητήµατα, ανάδειξη µετώπων παρέµβασης, εκλογικές συνεργασίες και άλλα επίκαιρα και τρέχοντα  
ζητήµατα. Σχετικά µε αυτήν την κατηγορία ζητηµάτων πρέπει να επιδεικνύεται η µεγαλύτερη  
δυνατή ευελιξία για την προώθηση του στρατηγικού στόχου, αλλά και για το άνοιγµα δρόµων και  
δυνατοτήτων απεύθυνσης σε όλο και πλατύτερες µάζες. Το στοιχείο της µαζικής απεύθυνσης είναι  
ένα συγκεκριµένο σηµείο διαφοροποίησής µας από τις πραχτικές ενός χώρου, που παίρνει µεν  
πρωτοβουλίες, αλλά δεν πολυενδιαφέρεται για τις τύχες τους και την απήχησή τους. Αυτό στις ήδη  
διαµορφωµένες και βεβαρηµένες συνθήκες της Ελλάδας ελάχιστα προσφέρει. 
Τέλος, όπως έχουµε δείξει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, δεν έχουµε πρόβληµα συνεργασίας, σε  
συγκεκριµένα ζητήµατα, µε τµήµατα του ρεφορµισµού, όταν µια τέτοια συνεργασία και κοινή  
στάση έρχεται σε αντίθεση µε την κρατική-κυβερνητική επιδίωξη ή όταν είναι αναγκαίο ένα λαϊκό  
µέτωπο ενάντια σε επιθέσεις και µεθοδεύσεις σε επιµέρους χώρους, συνοικίες κλπ Αλλά σε αυτές τις  
περιστάσεις είναι αυταπάτη να νοµίζει κανείς ότι  έχουν ανατραπεί συνολικότεροι σχεδιασµοί, ότι  
τάχα σύρεται ο ρεφορµισµός και άλλα τέτοια. Επίσης, όταν συµβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις, που εξ  
αντικειµένου θα είναι σπάνιες, θα πρέπει να δυναµώνει η αντιρεφορµιστική αντίληψη  και  
διαπαιδαγώγηση του κόσµου, γιατί έχουµε δει πολλές ενσωµατώσεις στη ρεφορµιστική πολιτική  
που γίνονται στο όνοµα προώθησης στόχων του κινήµατος. Πάντα δε γνώµονας πρέπει να είναι τα  
συνολικά συµφέροντα και η συνολική κατάσταση του κινήµατος. Για παράδειγµα, µια συνεργασία  
µε τέτοιες δυνάµεις σε ένα χώρο όπου ο συσχετισµός το επιτρέπει µπορεί να δηµιουργήσει  
προβλήµατα σε άλλους χώρους όπου υπάρχουν άλλα δεδοµένα, που είναι πιο κοντά στο γενικό  
"µέσο όρο του κινήµατος". 
 
- Το πολιτικό πρόγραµµα πάλης 
 
184. Στη βάση αυτή θεωρούµε χρήσιµο να προβάλλουµε ένα συγκεκριµένο πολιτικό πρόγραµµα  
πάλης, που να προσδιορίζει τις επιδιώξεις µας για το άµεσο και µεσοπρόθεσµο µέλλον και να  
δείχνει µε µεγαλύτερη σαφήνεια πάνω σε ποιους στόχους ζητάµε συνεργασίες και κοινές  
προωθήσεις µετώπων και ζητηµάτων. Στο πολιτικό πρόγραµµα διατυπώνονται τα περισσότερα  
άµεσα αιτήµατα, καθώς και εκείνα που από σήµερα προσανατολίζουν τη λαϊκή πάλη σε µια  
κατεύθυνση ρήξεων µε το σύστηµα της εξάρτησης και εκµετάλλευσης, όπως αυτό παρουσιάζεται  
στη περιοχή µας. Eίναι αυτονόητο ότι το πρόγραµµα αυτό δεν περιλαµβάνει θέσεις και αιτήµατα  
που αφορούν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς µετασχηµατισµούς µετά την ανατροπή των  
υπαρχουσών αστικών και ιµπεριαλιστικών σχέσεων. 
Προτείνουµε λοιπόν για συζήτηση, αφού εκτιµηθεί ότι είναι χρήσιµο και αναγκαίο ένα πολιτικό  
πρόγραµµα πάλης, τα ακόλουθα σηµεία: 
 
1. Aγωνιζόµαστε για την οικονοµική και πολιτική ανεξαρτησία της Eλλάδας 
 
Για µια Eλλάδα απεγκλωβισµένη από τα δίκτυα της "διεθνούς κοινότητας" των ληστών 
Για µια Eλλάδα της προόδου, της ειρήνης και της ευηµερίας για το λαό της 



 

 

Kριτήριό µας µια πολιτική που θα προσανατολίζεται στην υπηρέτηση των αναγκών του λαού και  
όχι των πολυεθνικών 
 
- Να φύγει η χώρα µας από το ΝΑΤΟ και τη ∆ΕΕ 
- Αποδέσµευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
- Να φύγουν οι βάσεις και τα πυρηνικά από την Eλλάδα 
 
- Aγώνας για την ειρήνη, ενάντια στην επιβολή της Νέας Τάξης Πραγµάτων στα Bαλκάνια 
- Oχι στη νέα βαλκανιοποίηση 
- Έξω οι ιµπεριαλιστές απ� τα Bαλκάνια 
- Kαµιά τροποποίηση των συνόρων στη Bαλκανική 
- H ανεξαρτησία της Bαλκανικής θα είναι αποτέλεσµα του αγώνα των λαών της ενάντια στα  
"ειρηνευτικά" σχέδια των ιµπεριαλιστών 
- Eίναι επιτακτική ανάγκη ο συντονισµός και η κοινή δράση των βαλκανικών λαών ενάντια στις  
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και τις φασιστικές και αντιδραστικές κυβερνήσεις της περιοχής 
- Nα παρθούν πρωτοβουλίες για την κοινή δράση των βαλκανικών λαών ενάντια στην  
ιµπεριαλιστική επέµβαση και κυριαρχία στην περιοχή 
- Eνάντια στο ραγιαδισµό, τον εθνικισµό, το ρατσισµό και τον αλυτρωτισµό 
 
- Kύπρος ενιαία, κυρίαρχη, ανεξάρτητη 
- Eνάντια στο καθεστώς των εγγυητριών δυνάµεων 
- Για την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευµάτων απ� την Kύπρο 
- Oχι σε λύσεις διχοτόµησης και οµοσπονδιοποίησης του νησιού 
 
- Oχι στην ελληνική εµπλοκή στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς 
- Kανένας Έλληνας φαντάρος έξω απ� τα σύνορα 
- Nα σταµατήσει η ελληνική πολιτική και οικονοµική παρέµβαση, για λογαριασµό των  
ιµπεριαλιστών, στα Bαλκάνια 
 
- Eνάντια στα σχέδια πολέµου στο Aιγαίο 
- Oχι στο κυνήγι των εξοπλισµών, άµεση µείωση των στρατιωτικών δαπανών 
- Oχι στην επικυριαρχία των ιµπεριαλιστών 
- Oχι στον τούρκικο επεκτατισµό και τον ελληνικό σοβινισµό 
- Aλληλεγγύη στον αγώνα των λαών της Tουρκίας ενάντια στο φασιστικό καθεστώς της Άγκυρας 
 
2. Να αποσπάσουµε την Eλλάδα από τους "µονόδροµους" της αναδιάρθρωσης 
 
Nα αγωνιστούµε ενάντια σε κάθε µέτρο που ιδιωτικοποιεί και διεθνοποιεί τα κέρδη και παράλληλα  
κοινωνικοποιεί και εθνικοποιεί τα χρέη και τις ζηµιές 
Eνάντια στην Eλλάδα του εκσυγχρονισµένου µεταπρατισµού 
 
- Να σταµατήσει η αποβιοµηχάνιση και το ξήλωµα του παραγωγικού ιστού της χώρας 
- Να µην ισχύσουν οι ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες που δορυφοροποιούν την ελληνική οικονοµία,  
µετατρέπουν την Eλλάδα σε χώρα υπηρεσιών και βουλιάζουν τον τόπο στην ερήµωση και την  
ανεργία 
- Nα µην γίνει στην Eλλάδα η Oλυµπιάδα του 2004 
- Kατάργηση όλων των αποικιακού τύπου συµβάσεων 
- Eπαναδιαπραγµάτευση του χρέους 
- Aπόσπαση της Eλλάδας από τη "χρεοµηχανή" 
- Κατάργηση όλων των προνοµίων και χαριστικών νοµοθετηµάτων για το ξένο κεφάλαιο 
- Nα µην υπάρξουν κανενός τύπου ειδικά καθεστώτα "ελεύθερων ζωνών" µέσα στην ελληνική  
επικράτεια 
- Nα µην γίνει η Eλλάδα "φορολογικός παράδεισος" για το κεφάλαιο 
- Άµεση φορολόγηση των τραπεζών, του µεγάλου κεφάλαιου, του χρηµατιστηριακού τζόγου και των  
εφοπλιστικών κερδών  
- Nα καταργηθούν όλες οι φοροαπαλλαγές, οι επιδοτήσεις και τα θαλασσοδάνεια για το µεγάλο  
κεφάλαιο 
- Nα καταργηθούν όλοι οι έµµεσοι φόροι 
- Nα αυξηθεί το αφορολόγητο για τα λαϊκά στρώµατα 
- Kάτω η κρατική και τραπεζιτική τοκογλυφία 
 
- Nα µην εφαρµοστούν τα προγράµµατα σύγκλισης και πανευρωπαϊκής λιτότητας που αποµυζούν  
τον ιδρώτα του ελληνικού λαού για χάρη των πολυεθνικών 
- Eνάντια στην απάτη των "ευρωπαϊκών ενισχύσεων" (πακέτα Nτελόρ, Σαντέρ) που αποφασίζουν  
για την "ανάπτυξη" της ελληνικής οικονοµίας βαθαίνοντας την εξάρτησή της 
- Kάτω η πανευρωπαϊκή λιτότητα 
- Eνάντια στο σχέδιο της δυαδικής κοινωνίας 



 

 

- Kαµιά θυσία των Eλλήνων εργαζοµένων για το πρόγραµµα "σύγκλισης" 
- Eνάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, µετοχοποιήσεις των εταιριών του δηµοσίου 
- Oχι στην κρατική πριµοδότηση των πολυεθνικών ("προγραµµατικές συµφωνίες", προµήθειες) 
- Kαµιά χωµατερή αγροτικών προϊόντων 
 
- Nα σταµατήσει το κράτος να πριµοδοτεί µια τουριστική βιοµηχανία που καταστρέφει το  
περιβάλλον, ξεπουλάει την Eλλάδα στα πολυεθνικά µονοπώλια και µετατρέπει τους κατοίκους της  
σε υπηρέτες 
- Eνάντια στην εµπορευµατοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 
- Θάλασσες και παραλίες ανοιχτές για όλο τον κόσµο 
- Nα κλείσουν άµεσα όλα τα καζίνο, να καταργηθεί ο κρατικός τζόγος 
 
3. Oχι στη σιδηρόφραχτη "δηµοκρατία", όργανο του ξεζουµίσµατος του λαού και εγγυητή της  
κυριαρχίας της Nέας Παγκόσµιας Iµπεριαλιστικής Tάξης 
 
Για πραγµατικά δηµοκρατικά δικαιώµατα 
- Aπλή αναλογική σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες 
- Nα καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση των κοµµάτων 
- Nα καταργηθεί η υποχρεωτική ψηφοφορία 
- Nα δοθεί η δυνατότητα στο λαό να εκφράζει τη θέλησή του, για σοβαρά ζητήµατα, µέσα από  
δηµοψηφίσµατα 
 
- Nα καταργηθεί η συνθήκη του Σένγκεν 
- Kαµιά ποινικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής δράσης 
- Nα απαγορευτεί κάθε µορφής παρακολούθηση των πολιτικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών κλπ  
δραστηριοτήτων 
- Nα απαγορευτεί το φακέλωµα 
- Nα καταργηθεί ο ν. 59/1974  
- Kανένας  περιορισµός στην ελεύθερη έκφραση και δράση 
- Nα τεθούν εκτός νόµου οι φασιστικές συµµορίες 
- Nα αφοπλιστούν τα σώµατα ασφαλείας 
- Nα διαλυθούν τα MAT, MEA και όλες οι ειδικές δυνάµεις καταστολής των λαϊκών ελευθεριών και  
κινητοποιήσεων 
- Nα απαγορευτούν τα βασανιστήρια κάθε µορφής 
- Πολιτικό άσυλο για όσους διώκονται από αντιδραστικά καθεστώτα 
- Nα καταργηθούν όλες οι ιδιωτικές αστυνοµίες κάθε µορφής 
 
- Eνάντια στο συγκεντρωτισµό και την ιδιωτικοποίηση κρατικών λειτουργιών 
- Nα καταργηθεί ο "Kαποδίστριας", που µετατρέπει την τοπική αυτοδιοίκηση σε εισπρακτικό  
φοροµπηχτικό µηχανισµό του κράτους και νεκρώνει τις κοινότητες της υπαίθρου 
- Oχι στους ∆ήµους-Eταιρίες και βιοµηχανίες τελών και προστίµων 
- Eπιχορήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης µόνο απ� τον κρατικό προϋπολογισµό 
- Aιρετότητα όλων των κρατικών λειτουργών 
 
- Nα αγωνιστούµε για την απελευθέρωση της γυναίκας απ� τη διπλή καταπίεση των εργοδοτών και  
των ανδρών 
- Oχι στην απάτη της νοµικής "εξίσωσης" ανδρών και γυναικών, πραγµατική ισότητα των δύο  
φύλων 
- Ίση αµοιβή για ίση εργασία 
- Nα απαγορευτούν οι απολύσεις για τις εργαζόµενες µητέρες 
- Mείωση του εργάσιµου χρόνου για τις εργαζόµενες µητέρες, χωρίς µείωση του µισθού 
- Παιδικοί σταθµοί για όλα τα παιδιά των εργαζόµενων 
- Aπαγόρευση των απολύσεων για τις εγκυµονούσες 
- 4 µήνες άδεια τοκετού µε πλήρεις αποδοχές 
 
- Πλήρης διαχωρισµός κράτους και εκκλησίας 
- Kαµιά κρατική διαδικασία να µην περιβάλλεται από θρησκευτική τελετουργία 
- Nα κρατικοποιηθεί όλη η εκκλησιαστική περιουσία 
- Κατάργηση όλων των διακρίσεων για µειονότητες θρησκευτικές, εθνικές κλπ 
- Eνάντια στην καταστολή και καταπίεση κάθε εθνικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής κλπ  
µειονότητας 
 
- Να σπάσει το τέλµα στο οποίο έχουν οδηγήσει το λαϊκό κίνηµα ο ρεφορµισµός και η πασοκική  
διαχείριση 
- Να αναδειχθούν γνήσια λαϊκές δυνάµεις, να εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια 
- Να δυναµώσει η αντιρεφορµιστική κατεύθυνση 
 



 

 

4. Oχι στην καταστροφή της φύσης για χάρη των κερδών του κεφάλαιου 
Για µια οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε τη φύση και µε σεβασµό στο περιβάλλον 
 
- Nα σταµατήσει η καταστροφή της φύσης για χάρη των πολυεθνικών και του µεγάλου κεφάλαιου 
- Nα καταργηθεί το καθεστώς των βιοµηχανικών περιοχών 
- Nα µεταφερθούν έξω απ� τα αστικά κέντρα οι ρυπογόνες βιοµηχανίες 
- Nα επωµιστούν οι βιοµήχανοι και οι εφοπλιστές το κόστος για την αποκατάσταση των ζηµιών  
που προκλήθηκαν στο περιβάλλον απ� τις δραστηριότητές τους 
 
- Eνάντια στη σύγχρονη πολεοποίηση  
- Kαµιά οικοδοµική άδεια σε δασικές περιοχές, αναδάσωση όλων των καµένων δασών 
- Nα παρθούν µέτρα για την ανάπτυξη των µέσων µαζικής µεταφοράς 
- Eνάντια στην ιδιωτικοποίηση και µετοχοποίηση των µέσων µαζικής µεταφοράς 
- ∆ωρεάν µεταφορά των εργαζόµενων, κανένα εισιτήριο στα µέσα µαζικής µεταφοράς µέχρι τις 9  
π.µ. 
- Aύξηση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πράσινου σε όλα τα αστικά κέντρα 
- Eνάντια στην εγκατάλειψη και την γκετοποίηση των λαϊκών συνοικιών 
- Kαµιά αύξηση ενοικίου πάνω από τον πληθωρισµό 
- Για την πραγµατική οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική αναζωογόνηση της υπαίθρου 
 
5. Oχι στον οδοστρωτήρα του πολιτιστικού ιµπεριαλισµού 
Για να γίνει ο λαός δηµιουργός πολιτισµού και όχι καταναλωτής  πολιτιστικών σκουπιδιών 
Για την ανάπτυξη ενός πολιτισµού που να πηγάζει απ� το λαό, να τον υπηρετεί και όχι να τον  
αποβλακώνει για χάρη των πολυεθνικών 
 
- Eνάντια στην εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού και το χειριστικό ρόλο των πολιτιστικών  
προϊόντων 
- Έξω από τον πολιτισµό οι "χορηγοί" 
- Nα απαγορευτούν οι διαφηµίσεις σε όλα τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 
- Nα σταµατήσει κάθε είδους επιχορήγηση και ειδικό καθεστώς για τα ιδιωτικά MME 
- Nα σταµατήσει κάθε κρατική επιχορήγηση και βοήθεια στους µεγαλοεπιχειρηµατίες του  
πολιτισµού 
- Nα δοθούν, απ� το κράτος, τα µέσα και οι δυνατότητες για την ανάπτυξη ερασιτεχνικών  
πολιτιστικών οµάδων 
- Kαµιά αποδοχή της συµφωνίας GATT για τα οπτικοακουστικά µέσα 
- ∆ωρεάν δηµόσια εκπαίδευση σε κινηµατογράφο, θέατρο, µουσική 
  
- Aνάπτυξη του µαζικού, λαϊκού αθλητισµού 
- Nα καταργηθεί ο επαγγελµατισµός και η εµπορευµατοποίηση στο χώρο του αθλητισµού 
 
6. Nα µην γίνουν οι εργαζόµενοι καύσιµη ύλη για να ξεπεράσει το κεφάλαιο την κρίση του 
 
Για µια πολιτική που να βάζει στο επίκεντρο της προσοχής της την προστασία των πραγµατικών  
παραγωγών του κοινωνικού πλούτου 
Για µια Eλλάδα των ανθρώπων της δουλειάς και όχι των πολυεθνικών  
Nα αλλάξει προσανατολισµό το συνδικαλιστικό κίνηµα, ξεφεύγοντας απ� το τέλµα της αδράνειας  
και της ταξικής συνεργασίας 
Eνιαίος πανεργατικός αγώνας ενάντια στον κατακερµατισµό και το συντεχνιασµό 
 
- Nα καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόµοι και διατάξεις 
- Nα απαγορευτούν οι απολύσεις 
- Πλήρη πολιτικά δικαιώµατα στους δηµόσιους υπαλλήλους 
- Oχι στα τοπικά σύµφωνα απασχόλησης 
 
- Nα σταµατήσει κάθε κρατική παρέµβαση στο συνδικαλιστικό κίνηµα 
- Eκκαθάριση των µητρώων ΓΣEE και A∆E∆Y απ� τα σωµατεία-σφραγίδες 
- Aπλή αναλογική στις εκλογές των συνδικάτων 
- Kαµιά κρατική επιχορήγηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
- Oχι στη συνδιοίκηση και τον κρατικό συνδικαλισµό 
 
- Nα ζούµε όλοι µε αξιοπρέπεια από ένα µισθό (κατώτατος µισθός 250.000 για όλους) 
- Πραγµατικές αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις 
- Σύνταξη στα 55 για τους άντρες και στα 50 για τις γυναίκες, ίση µε το µισθό  
- Kοινωνική σύνταξη για όλους τους Έλληνες στα 55, χωρίς προϋποθέσεις, ίση µε το βασικό µισθό  
 
- Πλήρης δωρεάν δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλο το λαό 
- Nα επιστραφούν στα ασφαλιστικά ταµεία τα κλεµµένα από τους εργοδότες 



 

 

- Nα καταργηθεί η συµµετοχή των εργαζόµενων στα ασφάλιστρα 
- Eνιαίος ασφαλιστικός οργανισµός για όλους τους εργαζόµενους 
- Nα καταργηθούν όλες οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες 
- Nα ενισχυθούν τα προγράµµατα εργατικής κατοικίας, να καταργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για  
την απόκτηση εργατικής κατοικίας από εργαζόµενους 
- Nα µην καταργηθούν οι οργανισµοί πρόνοιας 
- Eπίδοµα ανεργίας ίσο µε το βασικό µισθό για όλους τους άνεργους, χωρίς προϋποθέσεις, µέχρι να  
βρουν δουλειά  
- Tα αποθεµατικά των ταµείων να µην µπουν στον επιχειρηµατικό-χρηµατιστηριακό τζόγο 
 
- Oχι στις νέες "ευλύγιστες»- εκµεταλλευτικές εργασιακές σχέσεις 
- Oχι στο παρτ-τάιµ και την εποχιακή απασχόληση, 32 ώρες δουλειά για όλους, χωρίς µείωση  
αποδοχών, µε σταθερό ωράριο 
- Άδεια 6 εβδοµάδων 
- Nα απαγορευτούν οι υπερωρίες 
- Oι επιθεωρήσεις εργασίας να περάσουν στον έλεγχο των πρωτοβάθµιων σωµατείων 
- Nα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας  
 
- �Ίσα δικαιώµατα για όλους τους εργάτες, έλληνες και ξένους 
- Nοµιµοποίηση όλων των µεταναστών 
 
7. Nα αγωνιστούµε ενάντια στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική περιθωριοποίηση της  
νεολαίας 
 
Oχι στην απόρριψη της νεολαίας από την εκπαίδευση, την παραγωγή, την κοινωνική ζωή 
Για µια πολιτική που να δίνει ελπίδα και προοπτική στη νέα γενιά 
Nα απεγκλωβιστεί η εκπαίδευση απ� την πολιτική και τις επιλογές των πολυεθνικών και της  
Eυρωπαϊκής Ένωσης. Για µια λαϊκή παιδεία σε µια λαϊκή Eλλάδα 
 
- Πραγµατική δωρεάν δηµόσια παιδεία για όλο το λαό (βιβλία, µεταφορές, σίτιση, πολιτισµός,  
στέγαση) 
- Aύξηση των δαπανών για την παιδεία 
- Nα καταργηθούν όλες οι µορφές ιδιωτικής εκπαίδευσης 
- 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους τους Έλληνες και τα παιδιά των µεταναστών 
- Nα καταργηθεί το µάθηµα των θρησκευτικών 
- Eλεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
-Έξω οι εταιρίες και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα από τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια 
- Για ένα µορφωτικό κίνηµα που θα αντιστρατεύεται τους καταναγκασµούς του κεφάλαιου και θα  
υπερασπίζεται τα υλικά και πνευµατικά συµφέροντα του εργαζόµενου λαού 
 
- 12µηνη στρατιωτική θητεία  
- Oχι στην επαγγελµατοποίηση του στρατού 
- Πλήρη πολιτικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα στους φαντάρους 
- Eνάντια στη στράτευση των γυναικών 
- Nα καταργηθεί ο αντιδραστικός στρατιωτικός κανονισµός 
- Oχι στις θρησκευτικές, κοινωνικές κλπ διακρίσεις στο στρατό 
- Nα καταργηθεί η στρατιωτική αστυνοµία και η στρατιωτική δικαιοσύνη 
 
- Nα απαγορευτεί η εργασία για τους νέους κάτω των 18 ετών 
- Nα κατοχυρωθούν τα δικαιώµατα της εργαζόµενης σπουδάζουσας νεολαίας 
 
- Πόλεµος για να σωθεί η νεολαία από το νάρκωµα 
- Oχι στην ποινικοποίηση της χρήσης  
- Kαµιά κατασταλτική πολιτική δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα των ναρκωτικών 
- Eνάντια σε κάθε µέτρο και ιδεολόγηµα που ευνοεί την εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών 
- Eιδικά µέτρα στήριξης των χρηστών 
 
8. Oχι στον εξανδραποδισµό της αγροτιάς και την ερήµωση της υπαίθρου 
 
Oχι στο σχέδιο της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισµό του αγροτικού πληθυσµού από 22 σε  
8% και τη µετατροπή της πλειοψηφίας των αγροτών σε άνεργους 
Για µια αγροτική πολιτική ανάπτυξης στην υπηρεσία της αγροτιάς και του λαού 
 
- Oχι στην GATT και την KAΠ. Nα µην ισχύσουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς ντιρεκτίβες και  
ρυθµίσεις που καταστρέφουν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία 
- Oχι στην αναδιάρθρωση της γεωργίας και κτηνοτροφίας υπέρ των πολυεθνικών 
- Έξω οι πολυεθνικές και οι µεσάζοντες απ� τη γεωργία 



 

 

- Nα στηριχτούν οι φτωχοµεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι 
- Tιµές ασφαλείας σε όλα τα γεωργικά προϊόντα 
- Oχι στις χωµατερές 
- Nα καταργηθούν όλα τα χρέη των µικροµεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων 
- Προσανατολισµός της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής µε γνώµονα την κάλυψη των  
αναγκών του λαού 
- Oχι στις εισαγωγές οµοειδών προϊόντων 
- Aναδασµός της γης υπέρ των ακτηµόνων και των φτωχών αγροτών 
- Συνεταιριστικές οργανώσεις υπερασπιστές των συµφερόντων της φτωχής και µεσαίας αγροτιάς,  
και όχι διαχειριστές για λογαριασµό του κράτους και των πολυεθνικών 
- Mητρώο 
 
9. O διεθνισµός και η αλληλεγγύη των λαών µπορεί να βάλει φρένο στο νεοταξικό οδοστρωτήρα 
 
Nα αγωνιστούµε ενάντια στο τερατώδες οικοδόµηµα της Νέας Τάξης Πραγµάτων 
Nα αντισταθούµε στη "διεθνή κοινότητα" των ληστών 
Nα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για την οικοδόµηση της ∆ιεθνούς Kοινότητας των Λαών 
 
- Nα συµπαρασταθούµε σε κάθε κίνηµα που αγωνίζεται για την εθνική, κοινωνική και πολιτική  
χειραφέτηση 
- Iδιαίτερη συνεργασία µε οργανώσεις εργατικές, προοδευτικές, κοµµουνιστικές 
- Nα αγωνιστούµε για το συντονισµό των αιτηµάτων και των κινητοποιήσεων ενάντια στις  
πολιτικές της σύγκλισης και της πανευρωπαϊκής λιτότητας 
- Nα καταγγείλουµε όλες τις οικονοµικές, πολιτικές και στρατιωτικές επεµβάσεις της "διεθνούς  
κοινότητας" των ληστών και των οργάνων της. Nα υπερασπιστούµε όλα τα θύµατα αυτών των  
επεµβάσεων 
- Nα συντονιστούν οι αγώνες για τη διάλυση της ιµπεριαλιστικής Eυρωπαϊκής Ένωσης 
- Nα συντονιστούν οι αγώνες για τη διάλυση του NATO, της ∆EE και όλων οι διεθνών  
χωροφυλάκων 
- Nα αναληφθούν διεθνείς πρωτοβουλίες για την καταγγελία της αναδιαρθρωτικής κίνησης και για  
τον αγώνα ενάντιά της 
- Nα διαλυθούν όλοι οι διεθνείς οικονοµικοί χωροφύλακες που επιβάλλουν την πολιτική των  
πολυεθνικών και σπέρνουν την ερήµωση και τον αφανισµό σε πλανητική κλίµακα 
 
185. Στη βάση αυτού του πολιτικού προγράµµατος πάλης, η Α/συνεχεια δραστηριοποιείται σε  
όλους τους χώρους, προχωρώντας σε συνεργασίες ή αναδεικνύοντας προβλήµατα, αιτήµατα και  
κινήσεις που αγωνίζονται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. Στη βάση του µίνιµουµ  
προγράµµατος, η Α/συνεχεια συµπαραστέκεται σε όλες της δυνάµεις της κοινωνίας που  
αγωνίζονται για την προώθηση ορισµένων ή περισσότερων από αυτούς τους στόχους. Η  
οικοδόµηση ενός πολύπλευρου και ανεξάρτητου κινήµατος, το πέρασµα από την κατάσταση της  
παθητικής άµυνας στην ενεργητική αντίσταση στη χώρα µας, περνά µέσα από την ολόπλευρη  
ανάπτυξη επιµέρους αγώνων σε όλους τους τοµείς. 
 
186. Η ίδια η ζωή και η µέχρι τώρα πείρα έχει αναδείξει το πρόβληµα της κεντρικής έκφρασης και  
πολιτικής ολοκλήρωσης αυτών των επιµέρους αγώνων. Η διαφορά από τους αγώνες που γίνονται σε  
κάθε κοινωνικό χώρο, αυθόρµητα ή οργανωµένα, από αυτό που λέµε "λαϊκό κίνηµα" αφορά το  
βαθµό συνείδησης και την ανάδειξη (εποµένως και αναγνώριση) των κεντρικών ζητηµάτων που  
συνδέουν σαν ένα κόκκινο νήµα τα διάφορα επιµέρους κινήµατα σε ένα ενιαίο λαϊκό κίνηµα µε  
στόχους και κατευθύνσεις. Το πέρασµα από το ένα στάδιο στο άλλο έχει ανάγκη από την κεντρική  
πολιτική έκφραση και τις κεντρικές πολιτικές µάχες και καµπάνιες που θα µπορεί να δίνει το  
κίνηµα αυτό. Γι� αυτό θέσαµε µε µεγάλη έµφαση το σηµείο για τα πολιτικά αιτήµατα στο µίνιµουµ  
πρόγραµµα και επιµένουµε πως, στο σηµερινό στάδιο ανάπτυξης του κινήµατος, η  
αντιρεφορµιστική κατεύθυνση αποτελεί στοιχείο του µίνιµουµ προγράµµατος, ειδικά για  
συνεργασίες σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. 
 
187. O τρόπος ζωής που επιβάλλεται είναι τέτοιος που ωθεί στην αποµόνωση, στην ιδιώτευση, ή το  
πολύ-πολύ στη δηµιουργία στενών κύκλων. Σ� αυτό προστίθεται η µακροχρόνια πολιτική  
περιθωριοποίηση που ασκήθηκε και ασκείται µε πολλούς τρόπους. Aπαραίτητο για την οργάνωση  
δυνάµεων είναι το στοιχείο της "διάχυσης", δηλαδή το πλησίασµα, η άµεση προσωπική επαφή, η  
απόχτηση δεσµών, µε ανύψωση αυτής της προσωπικής επαφής µε όλο και περισσότερο κόσµο.  
Πρόκειται για το απαραίτητο οξυγόνο που θα τροφοδοτήσει την οργάνωση δυνάµεων, θα σπάσει  
υγειονοµικές ζώνες, θα δηµιουργήσει ρήγµατα στην κατάσταση της παθητικότητας. Tο να φέρουµε  
σε επαφή και επικοινωνία ανθρώπους αναµεταξύ τους, σήµερα, δεν είναι εύκολο καθήκον, και θα  
δυσκολέψει κι άλλο αύριο-µεθαύριο. ∆εν µπορούν όµως να υπάρξουν µόνιµα και σταθερά  
αποτελέσµατα χωρίς το συνδυασµό της διάχυσης -όπως την ορίσαµε- και της συγκέντρωσης. 
H απάντηση που εµείς δίνουµε στηρίζεται στην προτεραιότητα που δίνουµε στο στοιχείο της  
οργάνωσης δυνάµεων - η οποία δεν πρέπει να χρησιµεύει σαν άλλοθι ή πρόσχηµα για την  



 

 

παράκαµψη του στρατηγικού στόχου. Συνεπώς, ένα κριτήριο για την αξιολόγηση µιας οργάνωσης  
δεν µπορεί να είναι το αν επιχειρεί µια οργάνωση δυνάµεων, αλλά αν αυτή κατευθύνεται ή όχι στην  
εκπλήρωση του στρατηγικού στόχου. H σχέση της οργάνωσης δυνάµεων και της στρατηγικής  
επιδίωξης είναι το ασφαλές κριτήριο για να κριθεί µια προσπάθεια. 
 
188. Η Α/συνεχεια εκτιµά πως πρέπει να δυναµώσει ο συντονισµός των προσπαθειών ώστε να  
οικοδοµηθεί ένα παγκόσµιο µέτωπο των λαών ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. Ενισχύει κάθε  
πρωτοβουλία που κινείται σε αυτήν κατεύθυνση και ένας από τους βασικούς γνώµονες όλης της  
διεθνιστικής της στάσης είναι η υπεράσπιση κινήσεων και η προβολή κινηµάτων, η συµµετοχή σε  
γενικές ή επιµέρους καµπάνιες και πρωτοβουλίες που σκοπεύουν να αντιστρατευτούν συνολικά ή  
µερικά την αναδιαρθρωτική πορεία. 
Όρος και προϋπόθεση για τη συµµετοχή της Α/συνεχεια ή για την απεύθυνση που κάνει η  
Α/συνεχεια σε άλλες δυνάµεις σε ανάλογες πρωτοβουλίες, είναι να αναδεικνύουν πραγµατικά  
κινήµατα και αντιστάσεις και όχι να διαχειρίζονται τέτοια στο όνοµα του ρεαλισµού (βασική  
µέριµνα του ρεφορµισµού), ή να εξωραΐζουν το σύστηµα (µέσα από πρωτοβουλίες όπου έµµεσα  
είναι ανακατεµένες δυνάµεις οι οποίες έχουν δεσµούς µε το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις, οι  
περισσότερες "µη κυβερνητικές οργανώσεις" κλπ). 
 
189. Η Α/συνεχεια, πάνω στη βάση της υπηρέτησης της γενικής γραµµής, προωθεί και αναπτύσσει  
σχέσεις µε οργανώσεις και κόµµατα που αναφέρονται στον κοµµουνισµό, αγωνίζονται ενάντια στη  
Νέα Τάξη Πραγµάτων, κατανοούν την ανάγκη της αντιρεβιζιονιστικής πάλης.  
Στο µέτωπο των διεθνών σχέσεων η Α/συνεχεια έχει σαν κριτήριο την ανάπτυξη σχέσεων που  
στηρίζονται στον αµοιβαίο σεβασµό, ευνοούν τη διεξοδική εξέταση ζητηµάτων και προβληµάτων  
και οδηγούν στην υιοθέτηση µιας κοινής στάσης σε µια σειρά από σηµαντικά θέµατα. 
Είναι φυσικό πως η Α/συνεχεια επιζητεί σχέσεις µε οργανώσεις, κόµµατα και κινήµατα που  
βρίσκονται περισσότερο κοντά στις ιδεολογικές και πολιτικές της αφετηρίες και κατευθύνσεις.  
Μόνο που οφείλει να διευκρινίσει πως η ιδεολογική συµφωνία δεν είναι ένας εκ των προτέρων όρος  
για την προώθηση επαφών, συζητήσεων και συντονισµού σε θέµατα που συµπίπτουν εκτιµήσεις και  
θέσεις. Αυτό σηµαίνει πως η Α/συνεχεια συνάπτει και έχει σχέσεις και µε οργανώσεις που δεν  
εντάσσονται στο ρεύµα του µαρξιστικού λενινιστικού κινήµατος, αλλά έχουν διαφορετική αφετηρία  
και ρίζες. 
Βασικό κριτήριο για την προώθηση των διεθνιστικών επαφών και σχέσεων είναι το αν πραγµατικά  
προωθείται ο αγώνας ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων όπως αυτή εκφράζεται από περιοχή σε  
περιοχή, η εκτίµηση της ανάγκης συντονισµού της πάλης ενάντια στο διεθνή ιµπεριαλισµό, η  
"ιθαγένεια" των οργανώσεων και των κινηµάτων και βεβαίως η θέλησή τους να έχουν σχέσεις µε  
την Α/συνεχεια. 
Μέχρι σήµερα η Α/συνεχεια έχει να επιδείξει ένα σηµαντικό έργο στον τοµέα αυτό, τόσο µε τις  
σχέσεις που έχει αναπτύξει, τις διεθνείς συναντήσεις στις οποίες έχει πάρει µέρος, τις διεθνιστικές  
καµπάνιες που έχει διοργανώσει στην Ελλάδα µε τη συµµετοχή σηµαντικών κινηµάτων από όλο τον  
κόσµο. 
Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που έχουµε κάνει γνωστή την πάλη του ελληνικού λαού σε όσο  
µεγαλύτερο αριθµό οργανώσεων και κοµµάτων όλων των περιοχών του πλανήτη. Η Α/συνεχεια  
είναι γνωστή και το διεθνές δελτίο που εκδίδει το λαµβάνουν πάνω από 120 οργανώσεις και  
κόµµατα σε όλο τον κόσµο, όλων των ηπείρων και όλων των "κόσµων". 
Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που, χάρη στην ακούραστη δουλειά των συντρόφων που έχουν  
επιφορτιστεί τον τοµέα αυτό, σήµερα έχουµε σχέσεις µε µια σειρά κινήµατα και κόµµατα που  
διεξάγουν τον πιο προχωρηµένο αγώνα ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγµάτων και τη διεθνή αντίδραση. 
Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που κάνουµε γνωστό στη χώρα µας τον αγώνα αυτών των κινηµάτων  
και οργανώσεων, και καταφέρνουµε να φέρνουµε σε άµεση επαφή τους εκπροσώπους τους µε ένα  
ευρύτερο δυναµικό στη χώρα µας. Νοµίζουµε ότι η Α/συνεχεια έχει προωθήσει ένα σηµαντικό έργο  
στον τοµέα του διεθνισµού. 
Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που η Α/συνεχεια έχει σχέσεις µε µια σειρά µαρξιστικά λενινιστικά  
κόµµατα και οργανώσεις, τα οποία ανασυντάσσουν τις δυνάµεις τους και εξαπολύουν σηµαντικούς  
αγώνες σε πολλές χώρες, και τώρα συντονίζουν πιο αποφασιστικά τον κοινό βηµατισµό σε  
παγκόσµιο επίπεδο, µε διεθνείς συναντήσεις, συνδιασκέψεις και κοινές καµπάνιες. 
Με ιδιαίτερη χαρά αναγγέλλουµε πως η Α/συνέχεια θα πάρει µέρος στην 6η διεθνή συνδιάσκεψη  
των µαρξιστικών λενινιστικών οργανώσεων και κοµµάτων, στην οποία συµµετέχουν πάνω από 25  
κόµµατα και οργανώσεις από όλο τον κόσµο. Πρόκειται για µια σηµαντική πρωτοβουλία στην  
ανάδειξη ενός παγκόσµιου πόλου συσπείρωσης των κοµµουνιστικών  δυνάµεων στον κόσµο. 
 
190. Η Α/συνεχεια, πάντα και σε κάθε περίπτωση, στις διεθνείς σχέσεις της τοποθετείται µε  
ευθύτητα και σαφήνεια, λέει τη γνώµη της όπως αυτή έχει διαµορφωθεί, επιδεικνύοντας όλο το  
σεβασµό προς την άποψη και την εµπειρία άλλων οργανώσεων και κοµµάτων. Ακόµα και όταν  
διαφωνεί, θέτει τις αντιρρήσεις της µε συντροφικό τρόπο και προσπαθεί να υποστηρίξει την άποψή  
της. Αποφεύγει τη διπλότητα, τις πόζες, τον κρατικισµό. 
Την ίδια στιγµή, αντιλαµβάνεται ότι όλη αυτή η διεργασία βρίσκεται ακόµα στα πρώτα της βήµατα  
και οι δυσκολίες που θα συναντήσει θα είναι έτσι κι αλλιώς µεγάλες. Γι� αυτό και φροντίζει να  



 

 

διαπαιδαγωγήσει τα µέλη της σε ένα ουσιαστικό πνεύµα διεθνισµού, µακριά από κάθε έπαρση ή από  
ακολουθητισµό ή εκδήλωση οποιουδήποτε ραγιάδικου πνεύµατος. Ο διεθνισµός πρέπει να υπηρετεί  
µια γενική γραµµή, πρέπει να αντιστοιχεί στο γενικό επίπεδο συνείδησης και οργάνωσης του  
κινήµατος, αλλιώς καταντά καρικατούρα και ενασχόληση που πολλές φορές κρύβει την  
αποµάκρυνση από το κεντρικό πρόβληµα, αυτό της ανάπτυξης κινηµάτων και οργανώσεων µε  
ιθαγένεια και ρίζες µέσα στις µάζες. 
 
 


