
ΘΕΣΕΙΣ
ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ

ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΜΜΜΜΟΟΥΥΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  2200όό ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ

30 Μάρτη - 2 Απρίλη 2017

∆εκέµβρης 2016

X:Layout 1  12/12/16  7:50 PM  Page 2



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ δίνει στη δηµοσιότητα τις Θέσεις της για το 20ό
Συνέδριο του ΚΚΕ που θα γίνει 30 Μάρτη - 2 Απρίλη 2017, τέσσερα χρόνια µετά
το 19ο Συνέδριο, όπως προβλέπει το Καταστατικό µας.

Από το 19ο Συνέδριο έχουµε νέο Πρόγραµµα που αποτυπώνει την επεξεργα-
σµένη στρατηγική του Κόµµατος για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισµό, και δί-
νει κατευθύνσεις για την πρωτοπόρα δράση του Κόµµατος κάτω από όλες τις συν-
θήκες.

Το Πρόγραµµα που ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, καθώς και το σύνο-
λο των αποφάσεών του, έχουν συναντήσει µαζική αποδοχή µέσα στο Κόµµα και
στην ΚΝΕ, αλλά και στους οπαδούς και φίλους του Κόµµατος, ευρύτερα σε ερ-
γατικές λαϊκές δυνάµεις µέσα στην ελληνική κοινωνία. Η αποδοχή αυτή επιβε-
βαιώνεται έµπρακτα από τη σηµαντική δράση που ανέπτυξε το Κόµµα και η ΚΝΕ
στη βάση των αποφάσεων του 19ου Συνεδρίου.

Παρόλ’ αυτά, αυτή η ισχυρή συµφωνία µε τις αποφάσεις µας, αλλά και η δου-
λειά που αναπτύχθηκε σε όλους τους τοµείς δράσης του Κόµµατος στο πλαίσιο
της προσπάθειας υλοποίησης αυτών των αποφάσεων, δε µας οδηγούν σε επα-
νάπαυση, σε αυτάρκεια, πολύ περισσότερο σε έλλειψη ανησυχίας για τις αδυνα-
µίες, τις ελλείψεις, για το πώς και σε ποιο βαθµό έχουν αφοµοιωθεί και υπηρε-
τούνται καλύτερα από τη δράση µας το Πρόγραµµα και το Καταστατικό του Κόµ-
µατος.

Πέραν αυτού, όµως, η ίδια η ζωή, οι εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
η πορεία του διεθνούς και ελληνικού εργατικού κινήµατος, η ίδια η δράση του
Κόµµατος και της ΚΝΕ, συνολικά η πορεία της ταξικής πάλης, «γεννάνε» συνε-
χώς νέα στοιχεία που πρέπει σταθερά να παρακολουθούνται και να λαµβάνονται
υπόψη στη δράση του Κόµµατος. Αυτά τα νέα στοιχεία µπορεί να δηµιουργούν
νέες δυσκολίες, αλλά παράλληλα δηµιουργούν –ακόµα κι αν δε φαίνεται πάντα
µε «γυµνό» µάτι– νέες δυνατότητες.

Οι διεθνείς και εσωτερικές οικονοµικές - πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώ-
ρα τα χρόνια που µεσολάβησαν από το 19ο Συνέδριο µέχρι σήµερα, τα συµπερά-
σµατα και η πείρα που βγαίνει από αυτές, καθώς και τα καθήκοντα που προκύ-
πτουν από την ανάλυση και µελέτη τους, καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και το πε-
ριεχόµενο του θέµατος του 20ού Συνεδρίου. Σε αυτό επιδιώκουµε να δώσουµε –
όσο µπορούµε καλύτερα– απαντήσεις, ερµηνείες, προβλέψεις και, στη βάση αυ-
τών, κατευθύνσεις για το επόµενο διάστηµα.

Βασικός στόχος των Θέσεων της ΚΕ για το 20ό Συνέδριο και της εσωκοµµατι-
κής συζήτησης που θα ξεκινήσει µετά τη δηµοσίευσή τους, όπως και των τελικών
αποφάσεων του Συνεδρίου, είναι το ολόπλευρο ιδεολογικό - πολιτικό - οργανω-
τικό ατσάλωµα του Κόµµατος και της Νεολαίας του ως κόµµατος της επαναστα-
τικής ανατροπής. Αυτό το ατσάλωµα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να
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φέρουµε σε πέρας τα σύνθετα καθήκοντα της ανασύνταξης του εργατικού κινή-
µατος, της πάλης κατά του ιµπεριαλιστικού πολέµου, της οικοδόµησης της κοι-
νωνικής συµµαχίας σε αντικαπιταλιστική αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση µε στό-
χο την εργατική εξουσία.

Από αυτό το ατσάλωµα του Κόµµατος εξαρτάται και η ικανότητά του να προε-
τοιµάζει για τα παραπάνω καθήκοντα και εργατικές-λαϊκές µάζες µέσα από την
ανάπτυξη του εργατικού-λαϊκού κινήµατος και την προώθηση της συµµαχίας των
λαϊκών στρωµάτων σε κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής µε το καπιταλιστικό σύ-
στηµα. Αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο σε συνθήκες που όλα είτε µοιάζουν ακί-
νητα είτε κινούνται µε αργούς ρυθµούς προς το στόχο της εργατικής-λαϊκής
αντεπίθεσης είτε ακόµα και πισωγυρίζουν.

Στις Θέσεις προσπαθούµε να εξειδικεύσουµε όσο περισσότερο µπορούµε
πλευρές αυτής της προετοιµασίας και της δράσης που την υπηρετεί. Προσπα-
θούµε να ξεχωρίσουµε τις δυσκολίες που έχουµε να αντιµετωπίσουµε σήµερα,
αλλά και να προβλέψουµε ενδεχόµενες νέες δυσκολίες στην πορεία εξέλιξης της
ταξικής πάλης στη χώρα µας και διεθνώς, στο διεθνές κοµµουνιστικό κι εργατικό
κίνηµα. Ταυτόχρονα βέβαια κατακτάµε την ικανότητα κι ετοιµότητα αξιοποίησης
των όποιων δυνατοτήτων, µικρότερων ή µεγαλύτερων, δηµιουργούνται στις
στροφές και καµπές των ιστορικών γεγονότων.

Αναλύουµε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να προχωρήσουµε συντε-
ταγµένα και δυναµικά, µε κοµµουνιστική τόλµη, υπευθυνότητα κι επαγρύπνηση:

• Οικοδοµώντας κοµµατικές οργανώσεις «παντός καιρού» σε εργασιακούς χώ-
ρους και κλάδους στρατηγικής σηµασίας.

• Αναπτύσσοντας δίκτυο κοµµατικών οργανώσεων παντού όπου «χτυπά η καρ-
διά» της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.

• Ισχυροποιώντας το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, ώστε να παίζουν τον πρωτοπόρο ρόλο
τους.

• ∆ιευρύνοντας την επιρροή και την εµβέλεια του Κόµµατος σε όλο και νέες
εργατικές - λαϊκές µάζες που εκφράζουν δυσαρέσκεια απέναντι στο καπιταλι-
στικό σύστηµα, τη φτώχεια και ανεργία που αυτό «γεννά», αλλά και απέναντι σε
όλους τους διαχειριστές της καπιταλιστικής οικονοµίας και του σάπιου και διε-
φθαρµένου αστικού πολιτικού συστήµατος, του αστικού κράτους.

• ∆ουλεύοντας πρωτοπόρα για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστι-
κού κινήµατος.

• Προωθώντας την κοινωνική συµµαχία εργατών του ιδιωτικού και κρατικού το-
µέα, των βιοπαλαιστών αγροτών και άλλων αυτοαπασχολούµενων ΕΒΕ και
εντάσσοντας σε αυτήν όλο και περισσότερες δυνάµεις νέων και γυναικών των
λαϊκών οικογενειών.

Πέραν των ζητηµάτων που άπτονται της «χαρτογράφησης» της κατάστασης
στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τα θέµατα του 20ού Συνεδρίου επικεντρώνονται
στον απολογισµό δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και όλου του Κόµµατος, στα
νέα καθήκοντα και στον προγραµµατισµό δράσης έως το 21ο Συνέδριο, καθώς και
στην εκλογή νέας ΚΕ και ΚΕΟΕ.
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Το βασικό περιεχόµενο του θέµατος του 20ού Συνεδρίου συµπυκνώνεται στο
εξής:

««ΟΟλλόόππλλεευυρρηη  ιισσχχυυρροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  µµππρροοσσττάά  σσττοο  κκααθθήήκκοονν  ττηηςς  αανναασσύύννττααξξηηςς
ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς  κκααιι  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  σσυυµµµµααχχίίααςς  σσεε  ααννττιι--
κκααππιιττααλλιισσττιικκήή  --  ααννττιιµµοοννοοππωωλλιιαακκήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη,,  σσττηηνν  ππάάλληη  κκααττάά  ττοουυ  ιιµµππεερριιααλλιισσττιι--
κκοούύ  πποολλέέµµοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  εερργγααττιικκήή  εεξξοουυσσίίαα»»..

Οι Θέσεις αποτελούνται από 4 µεγάλα κεφάλαια κι επιµέρους υποκεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τις εξελίξεις στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα

και περιέχει τις εκτιµήσεις για τις οικονοµικές κοινωνικές εξελίξεις στον κόσµο
στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ξεχωρίζει τα πεδία όξυνσης
των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών, αύξησης των τοπικών και περιφερεια-
κών συγκρούσεων και των κινδύνων για έναν πιο γενικευµένο ιµπεριαλιστικό πό-
λεµο σε συνθήκες αύξησης των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών από τα
θύµατα των πολέµων. Στο έδαφος αυτό αναδεικνύονται και οι προσαρµογές - εκ-
συγχρονισµοί των κατασταλτικών µηχανισµών των αστικών κρατών και των δια-
κρατικών τους ενώσεων.

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές καπι-
ταλιστικό σύστηµα, τη θέση της µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σχέση εθνικού
- διεθνικού στην καπιταλιστική εξέλιξη και στην ταξική πάλη.

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την εκτίµηση των σηµερινών εξελίξεων στην Ελλά-
δα, τόσο στην ελληνική οικονοµία όσο και στην κατάσταση της εργατικής τάξης
και των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων. Εκτιµά την κυβερνητική πολιτική, αλλά
και την πορεία αναµόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήµατος, έτσι όπως αυ-
τή εξελίσσεται, ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον απολογισµό δράσης από το 19ο Συνέ-
δριο και στα νέα καθήκοντα του Κόµµατος και της Νεολαίας του έως το επόµενο,
το 21ο Συνέδριο. Επικεντρώνεται στο συνολικό απολογισµό δουλειάς της τε-
τραετίας για ισχυροποίηση του Κόµµατος και της ΚΝΕ, στους άξονες της ιδεο-
λογικής - πολιτικής παρέµβασης του Κόµµατος, της ανασύνταξης του εργατικού
κινήµατος, της πορείας της κοινωνικής συµµαχίας. Μέσα από αυτό τον απολογι-
σµό επιχειρείται να φωτιστεί καλύτερα το ζήτηµα της σχέσης Κόµµατος - κινή-
µατος. Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται ειδικά µε την πορεία της κοµµατικής οικο-
δόµησης, την οργανωτική αναδιάταξη των κοµµατικών δυνάµεων, το ζήτηµα των
στελεχών, τα οικονοµικά του Κόµµατος, την κατάσταση στο διεθνές κοµµουνι-
στικό κίνηµα και τη δράση και συνεργασία του ΚΚΕ µε άλλα κοµµουνιστικά κι ερ-
γατικά κόµµατα στον κόσµο. Γίνεται µια συνολική συνοπτική εκτίµηση της από-
δοσης της Κεντρικής Επιτροπής και κατατίθενται οι προτάσεις της ΚΕ για τις νέ-
ες δραστηριότητες που προγραµµατίζονται έως το 21ο Συνέδριο.

Η χρονιά που πραγµατοποιείται το 20ό Συνέδριο είναι χρονιά της επετείου των
100 χρόνων από τη Μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση του 1917 στη
Ρωσία, µε επικεφαλής το Κόµµα του Λένιν που άνοιξε το δρόµο στην εργατική
τάξη, στους λαούς όλου του κόσµου να διεκδικήσουν και να πάρουν στα χέρια
τους την εξουσία. Ανεξάρτητα από τα λάθη, τις αδυναµίες και τις ελλείψεις, την
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αντεπαναστατική κατάληξη και το ιστορικό πισωγύρισµα, ο πάγος έσπασε, η
γραµµή χαράχτηκε, ο δρόµος άνοιξε.

Επίσης, το 2018 το ΚΚΕ συµπληρώνει 100 χρόνια ζωής και δράσης από την
ίδρυσή του στον Πειραιά το Νοέµβρη του 1918. Πρόκειται για µια πορεία µέσα
στην οποία στάθηκε όρθιο, έδωσε το «παρών» σε όλους τους αγώνες του λαού,
φώτισε το δρόµο της πάλης για τη νέα κοινωνία, για την τελική απελευθέρωση
της εργατικής τάξης, την κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρω-
πο, το σοσιαλισµό - κοµµουνισµό.

Την ίδια στιγµή, το ΚΚΕ αποδεικνύει από τον ίδιο του τον επαναστατικό χαρα-
κτήρα και δράση γιατί, παρά την εκατονταετή πορεία του, είναι το πιο νέο κόµµα:
Γιατί αυτό που διακηρύσσει για τις σχέσεις ιδιοκτησίας, όλες τις κοινωνικές σχέ-
σεις, συνολικά την κοινωνική οργάνωση, είναι το νέο, το αναγκαίο, το µοναδικά
προοδευτικό µέλλον για την ανθρωπότητα. Γιατί το πρώτο ιστορικό εγχείρηµα οι-
κοδόµησης της σοσιαλιστικής - κοµµουνιστικής κοινωνίας, η πρώτη απόπειρα,
απέδειξε αυτή την τάση, παρά το γεγονός ότι δεν απόκτησε την εσωτερική κι εξω-
τερική δύναµη να νικήσει οριστικά.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τα µέλη του Κόµµατος και της ΚΝΕ να µε-
λετήσουν τις Θέσεις, να συµβάλουν στη βελτίωσή τους µε τον προβληµατισµό,
τις προτάσεις, τις υποδείξεις, ώστε οι τελικές αποφάσεις να αποκρυσταλλώσουν
την πλούσια ατοµική και συλλογική πείρα που συγκεντρώθηκε αυτά τα χρόνια. 

Ο προσυνεδριακός διάλογος οπωσδήποτε περιλαµβάνει και τη συζήτηση των
Θέσεων µε σκοπό τη συγκέντρωση γνωµών και παρατηρήσεων από φίλους και
οπαδούς του Κόµµατος, από κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια που –ανεξάρτητα από
επιµέρους απόψεις– κατανοεί την αναγκαιότητα ενός πολύ πιο ισχυρού ΚΚΕ.
Ενός ΚΚΕ µε επιστηµονικά επεξεργασµένες θέσεις, ισχυρού στον αγώνα για την
αναγκαία ανασύνταξη του κινήµατος, στον αγώνα ενάντια στην εκµετάλλευση,
τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και τη φτώχεια, στον αγώνα για την οικοδόµηση της
κοινωνικής συµµαχίας σε αντικαπιταλιστική - αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση, για
την κοινωνική ανατροπή και την εργατική εξουσία.
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ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΕΕ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΚΚΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  2200όό  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ  
30 Μάρτη - 2 Απρίλη 2017

Πρώτο Κεφάλαιο

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι οικονοµικές - κοινωνικές εξελίξεις στον κόσµο 
στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα

1.Στην τετραετία που πέρασε από το 19ο Συνέδριο, συνεχίστηκε βασικά η
ίδια τάση ανακατατάξεων µεταξύ των καπιταλιστικών οικονοµιών που διέ-

τρεξε όλη την τελευταία δεκαπενταετία. Βασικά χαρακτηριστικά των εξελίξε-
ων είναι συνοπτικά:

α) Η ισχυροποίηση της Κίνας σε σχέση µε τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη, µε κρι-
τήριο τα µερίδιά τους στο Παγκόσµιο Ακαθάριστο Προϊόν. Ως απόρροια αυτού του
γεγονότος, οξύνεται ο ανταγωνισµός της Κίνας µε τις ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν
ακόµα την πρώτη θέση, παρά την τάση µείωσης του µεριδίου τους.

β) Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της διεθνούς καπιταλιστικής οικο-
νοµίας την τελευταία τριετία, χωρίς κανένα ιµπεριαλιστικό κέντρο να προβλέπε-
ται να λειτουργήσει ως ατµοµηχανή για την αύξηση του ρυθµού ανάπτυξής της.
Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ορισµένα ιµπεριαλιστικά κέντρα (ΕΕ,
Ιαπωνία) δεν έχουν ουσιαστικά ξεπεράσει τα προ κρίσης επίπεδα του 2008.

γ) Το µεγάλο µέγεθος της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου και η αδυναµία ελεγ-
χόµενης απαξίωσής του (π.χ. στη µορφή του υπερβολικού κρατικού χρέους) µε
ικανοποιητικό τρόπο από τις αστικές κυβερνήσεις σε όλα τα ιµπεριαλιστικά κέ-
ντρα. 

δ) Η όξυνση της βασικής αντίθεσης, η ενίσχυση της τάσης απόλυτης και σχε-
τικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης πρώτα απ’ όλα στις πιο αναπτυγµένες κα-
πιταλιστικές οικονοµίες, η αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης και όξυνσης όλων
των κοινωνικών αντιθέσεων.

ε) Η επίδραση της ανισόµετρης ανάπτυξης µεταξύ των διαφορετικών κρατών-
µελών των διακρατικών ιµπεριαλιστικών συµµαχιών όπως η ΕΕ. Αυτό το γεγονός,
σε συνδυασµό µε την αύξηση της απόκλισης συµφερόντων µεταξύ των αστικών
τάξεων αυτών των κρατών, αυξάνει την αβεβαιότητα για τη συνοχή των συγκε-
κριµένων συµµαχιών.
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Η παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία διατρέχεται από την εξής αντίφαση: Από
τη µία η τάση για επέκταση του κεφαλαίου (τόσο µε τη µορφή Άµεσων Ξένων
Επενδύσεων όσο και µε την κίνηση του χρηµατικού κεφαλαίου) ενισχύει το διε-
θνή συγχρονισµό της περιοδικής εκδήλωσης της κρίσης υπερσυσσώρευσης κε-
φαλαίου, ενώ από την άλλη τα διαφορετικά ανταγωνιστικά συµφέροντα των ιµπε-
ριαλιστικών κέντρων και των επιµέρους αστικών κρατών εµποδίζουν την από κοι-
νού διαχείριση της απαξίωσης του κεφαλαίου.

2. Γενικότερα, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η αντικειµενική τάση διεθνο-
ποίησης της κίνησης του κεφαλαίου στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγο-

ράς δεν µπορεί να αναιρέσει την επίδραση του νόµου της ανισόµετρης ανάπτυ-
ξης, ούτε να ανατρέψει το γεγονός ότι η αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφα-
λαίου διενεργείται κυρίως στο πλαίσιο της εθνοκρατικής συγκρότησης της κα-
πιταλιστικής οικονοµίας. 

Οι όροι της διευρυµένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου των µονοπωλιακών
οµίλων, των µετοχικών εταιριών, εξακολουθούν στο µεγαλύτερο µέρος τους να
διαµορφώνονται στο πλαίσιο των εθνικών κρατών και των εκάστοτε διακρατικών
ιµπεριαλιστικών συµµαχιών στις οποίες συµµετέχουν. Το εθνικό αστικό κράτος
παραµένει λοιπόν το βασικό όργανο διασφάλισης της οικονοµικής κυριαρχίας του
κεφαλαίου, των µονοπωλίων, της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κε-
φαλαίου σε ανταγωνισµό µε αντίστοιχες διαδικασίες και επιδιώξεις στα άλλα
κράτη. Παραµένει ισχυρό πεδίο της ανειρήνευτης ταξικής πάλης ανάµεσα στην
εργασία και το κεφάλαιο. 

Στη βάση της παραπάνω αντιφατικής κίνησης της καπιταλιστικής οικονοµίας
οξύνονται οι ενδοϊµπεριαλστικές αντιθέσεις και η ενδοαστική διαπάλη στο εσω-
τερικό κάθε αστικού κράτους.

Την περίοδο που διανύουµε ισχυροποιείται προσωρινά το αστικό ρεύµα του
εθνικισµού και του προστατευτισµού στην οικονοµία, τόσο στις ΗΠΑ και τη 
Μ. Βρετανία όσο και σε ισχυρά κράτη της Ευρωζώνης όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
Στην ΕΕ το συγκεκριµένο ρεύµα εκφράζουν διάφορα κόµµατα του αστικού ευ-
ρωσκεπτικισµού. Το ρεύµα του προστατευτισµού αναπτύσσεται ως επιλογή τµη-
µάτων της αστικής τάξης στις ΗΠΑ και σε κράτη της ΕΕ για να αµυνθούν στην επι-
δείνωση των όρων ανταγωνιστικότητας πρώτα απ’ όλα του βιοµηχανικού κεφα-
λαίου τους, ιδιαίτερα σε συνθήκες επιβράδυνσης της διεθνούς καπιταλιστικής οι-
κονοµίας.

Η παρέµβαση της αστικής πολιτικής για την αναχαίτιση µιας σηµαντικής απα-
ξίωσης κεφαλαίου ουσιαστικά καθυστερεί την είσοδο σε φάση δυναµικής καπι-
ταλιστικής ανάκαµψης και αυξάνει τα αδιέξοδα του αστικού πολιτικού συστήµα-
τος. Η διαφαινόµενη ενίσχυση της πολιτικής του προστατευτισµού θα επιδράσει
αρνητικά στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου που ήδη κινείται σε σχετικά χα-
µηλούς ρυθµούς. Την ίδια στιγµή εντείνονται οι ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σµοί και οι αντιθέσεις. Αυξάνει αντικειµενικά ο κίνδυνος πιο εκτεταµένων, πιο γε-
νικευµένων ιµπεριαλιστικών πολεµικών αναµετρήσεων. Αυξάνει επίσης η πιθα-
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νότητα ανακατατάξεων και κλονισµού της συνοχής ιµπεριαλιστικών συµµαχιών,
όπως το ΝΑΤΟ.

Το ΚΚΕ αντιπαλεύει συνολικά και σταθερά τόσο τον αστικό εθνικισµό όσο και
τον κοσµοπολιτισµό του κεφαλαίου που αποτελούν τις δύο όψεις της ιδεολογίας
της άρχουσας τάξης. Τάσσεται υπέρ της διεθνούς ενότητας της εργατικής τάξης
και του κινήµατός της.

Το κάθε κοµµουνιστικό κι εργατικό κόµµα, το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα, η
εργατική τάξη και το κίνηµά της σε όλες τις χώρες οφείλουν να προετοιµάζονται
για το ενδεχόµενο ενός πιο γενικευµένου ιµπεριαλιστικού πολέµου. Να αντιτάσ-
σονται στις διάφορες πολεµοκάπηλες εθνικιστικές κραυγές και στη δηµιουργία
κλίµατος εχθρότητας του ενός λαού µε τον άλλο. Να χαράξουν γραµµή πάλης
που δεν αποσπά την υπεράσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωµάτων –από τη
σκοπιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων– από την πάλη για την
ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου στην κάθε χώρα. Το κοµµουνιστικό κι ερ-
γατικό κίνηµα, εκπροσωπώντας τα συµφέροντα της εργατικής τάξης, των λαών,
δεν έχουν καµία σχέση µε την υπεράσπιση των σχεδίων του ενός ή του άλλου
ιµπεριαλιστικού πόλου, της κερδοφορίας του ενός ή του άλλου µονοπωλιακού
οµίλου. 

Ειδικότερα για την παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία

3.Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να κατέχουν την 1η θέση ως προς τη συµβολή τους στο
Παγκόσµιο Ακαθάριστο Προϊόν, σηµειώνοντας όµως τάση µείωσης. Προ-

βλέπεται ότι το 2016 θα κλείσει µε µικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικο-
νοµίας των ΗΠΑ, µε κύριο ανασχετικό παράγοντα τη συρρίκνωση των εξαγω-
γών, η οποία σχετίζεται µε την ανατίµηση της διεθνούς ισοτιµίας του δολαρίου
και την επιβράδυνση των εµπορικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. 

Τάση µείωσης εµφανίζει και το µερίδιο της Ευρωζώνης, ενώ αυξάνει το µερί-
διο των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική). 

Η Κίνα κατέχει τη 2η θέση όσον αφορά τη συµβολή της στο Παγκόσµιο Ακα-
θάριστο Προϊόν. Ο ρυθµός ανάπτυξής της το 2015 (6,9%) παραµένει υψηλός, αν
κι έχει υποχωρήσει σηµαντικά και βρίσκεται στο κατώτερο σηµείο της εικοσαε-
τίας, µε τάση νέας µείωσης. Αυτό το γεγονός προκαλεί γενικότερη ανησυχία στα
κέντρα του διεθνούς καπιταλισµού, λόγω των µεγάλων ενδεχόµενων επιπτώσε-
ων που θα είχε για την παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία µία σηµαντική υπο-
χώρηση των ρυθµών ανάπτυξης της κινεζικής οικονοµίας. Οι φόβοι αυτοί απορ-
ρέουν από το µεγάλο µερίδιό της στη διεθνή αγορά (µεγάλο µερίδιο στο διεθνές
εµπόριο, στις χρηµατικές επενδύσεις σε ξένα οµόλογα κλπ.). 

Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για πολύ αργή και αναιµική ανάκαµψη της ΕΕ εστιά-
ζουν στη συγκριτικά χαµηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση µε τις ΗΠΑ και στις
συνέπειες της σφιχτής νοµισµατικής και περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτι-
κής, που µε τη σειρά τους συγκρατούν το ρυθµό νέων επενδύσεων. Η δυσκολία

7

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 7



διαχείρισης της υπερχρέωσης κρατών και τραπεζικών οµίλων διεθνούς εµβέλει-
ας, καθώς και τα µεγάλα ελλείµµατα στα ισοζύγια κρατών, συνεχίζουν να προ-
καλούν «πονοκεφάλους» στα κρατικά και διακρατικά επιτελεία.

Την περίοδο 2007-2014, το συνολικό παγκόσµιο κρατικό χρέος αυξήθηκε κα-
τά 27 τρισ. δολάρια, αυξάνοντας το ποσοστό του ως προς το Παγκόσµιο Ακαθά-
ριστο Προϊόν κατά 20,8% (έκθεση McKinsey 2015). 

Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί όµιλοι (Deutsche Bank, Credit Suisse,
Barclays, RBS, Monte dei Paschi di Siena κ.ά.) καταγράφουν σηµαντική απαξίωση
του µετοχικού κεφαλαίου τους και ζηµιές. Η Deutsche Bank, η µεγαλύτερη γερ-
µανική τράπεζα, ανακοίνωσε ζηµιές 6,8 δισ. ευρώ κι έχει έκθεση σε παράγωγα
ύψους 55 τρισ. ευρώ. Στην Ιταλία ο τραπεζικός τοµέας βαρύνεται από µη εξυπη-
ρετούµενα «κόκκινα» δάνεια που ανέρχονται σε 360 δισ. ευρώ, ποσό που αντι-
στοιχεί στο 16,7% του συνόλου των δανείων.

Οξύνονται οι αντιθέσεις ΗΠΑ - Κίνας, άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών

4.Σε οικονοµικό - στρατιωτικό επίπεδο οξύνεται ο ανταγωνισµός ΗΠΑ - Κί-
νας και ΗΠΑ - Ρωσίας. 

Η Κίνα αποτελεί ήδη το σηµαντικότερο κράτος-πιστωτή των ΗΠΑ. Το σχετικό µε-
ρίδιο των ΗΠΑ στο Παγκόσµιο Ακαθάριστο Προϊόν µειώθηκε από 31% το 2000 σε
23% το 2015, ενώ το αντίστοιχο µερίδιο της Κίνας αυξήθηκε από 3,6% το 2000 σε
14,9% το 2015. Σχετικά µε τις εµπορικές τους ανταλλαγές, το 8,95% των εισα-
γωγών της Κίνας προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ το 21,8% των εισαγωγών των
ΗΠΑ προέρχεται από την Κίνα, γεγονός που εξηγεί το σηµερινό προβληµατισµό
της αµερικανικής αστικής πολιτικής. Επίσης αυξήθηκαν οι εξαγωγές εµπορευµά-
των της Κίνας προς την ΕΕ. Το µερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές της ΕΕ αυξήθη-
κε από 5,2% το 2000 σε 13,8% το 2015, ενώ την ίδια περίοδο το αντίστοιχο µερί-
διο των ΗΠΑ µειώθηκε από 14% σε 10,2%. 

Οι ΗΠΑ διατηρούν από άποψη συνολικής οικονοµικής, πολιτικής και στρατιω-
τικής ισχύος την πρώτη θέση στην πυραµίδα του διεθνούς καπιταλιστικού συ-
στήµατος. Παράλληλα µε την πρωτοκαθεδρία τους στο ∆ΝΤ και στην Παγκόσµια
Τράπεζα, στην περίοδο της διακυβέρνησης Οµπάµα διαµόρφωσαν δύο βασικές
προτάσεις για να ενισχύσουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή και την ασιατι-
κή αγορά. 

Όσον αφορά την Ευρώπη, προτάθηκε η «∆ιατλαντική Συµφωνία Εµπορίου και
Επενδύσεων µε την ΕΕ» (ΤΤΙΡ), ενώ όσον αφορά την Ασία, προτάθηκε η «Συ-
νεργασία των δύο πλευρών του Ειρηνικού» (ΤΤΡ), από την οποία αποκλείουν την
Κίνα. Η αµερικανική πρόταση για την ΤΤΙΡ έχει χαρακτηριστεί εύστοχα ως πρό-
ταση δηµιουργίας ενός «Οικονοµικού ΝΑΤΟ». Αν υλοποιηθεί, εξέλιξη στην προ-
οπτική της οποίας ήδη εκδηλώνονται ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις, εκτιµάται
ότι θα καλύψει το 50% της παγκόσµιας παραγωγής, το 30% του παγκόσµιου
εµπορίου και το 20% των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων διεθνώς. Προποµπός κι
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εφαλτήριο για την ΤΤΙΡ είναι η λεγόµενη «Περιεκτική Οικονοµική και Εµπορική
Συµφωνία» (CETA) που πρόσφατα υπογράφτηκε ανάµεσα στην ΕΕ και τον Κα-
ναδά.

Τµήµα της γερµανικής και της γαλλικής αστικής τάξης εκτιµά ότι η αµερικανι-
κή πρόταση αποτελεί στην ουσία το «δούρειο ίππο» για τη διασφάλιση της αµε-
ρικανικής ηγεµονίας στην Ευρώπη. Οι διαπραγµατεύσεις προχωρούν βασανιστι-
κά από το 2013, µε χαρακτηριστικές τις αντιδράσεις του Γάλλου προέδρου Ολά-
ντ, του Γερµανού αντικαγκελάριου Γκάµπριελ και διάφορων ηγετών του «ευρω-
σκεπτικιστικού» ρεύµατος, όπως της Λεπέν.

Η ενίσχυση του αστικού ρεύµατος του εθνικισµού και του προστατευτισµού
της οικονοµίας, που αποτυπώθηκε µε την επικράτηση Τραµπ στις προεδρικές
εκλογές των ΗΠΑ, σηµατοδοτεί την επανεξέταση των προαναφερόµενων σχε-
δίων της προηγούµενης αµερικανικής κυβέρνησης. 

Προεκλογικά ο Τραµπ τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στις διακρατικές συµ-
φωνίες ελεύθερου εµπορίου των ΗΠΑ σε Ειρηνικό (ΤΤΡ) και σε Ατλαντικό (ΤΤΙΡ),
κάνοντας λόγο για ανάγκη δασµολογικής προστασίας της εγχώριας παραγωγής
µε στόχο την τόνωση της βιοµηχανικής παραγωγής των ΗΠΑ. Παράλληλα, έθε-
σε ζήτηµα επανεξέτασης των σηµερινών συµφωνιών του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Εµπορίου (ΠΟΕ). Επίσης, ανέδειξε ως προοπτική τη ριζική επαναδιαπραγ-
µάτευση του αµερικανικού εξωτερικού χρέους, αφήνοντας ανοιχτό ένα πιθανό
κούρεµα, ενώ µίλησε ουσιαστικά και για ανάγκη επανεξέτασης της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ, µε βασικά χαρακτηριστικά από τη µία την προσέγγιση της Ρω-
σίας και από την άλλη τη στοχοποίηση της Κίνας ως βασικού αντιπάλου των ΗΠΑ.
Μετά την εκλογή του, ήδη άµβλυνε κάποιες θέσεις του µε ηπιότερες διατυπώσεις
σε σχέση µε τη σκληρή προεκλογική γραµµή του, άµβλυνση που επιβάλλεται από
το ότι ως πρόεδρος εκφράζει πλέον το γενικό συµφέρον της άρχουσας τάξης των
ΗΠΑ. Παρόλ’ αυτά, προανήγγειλε µε σαφήνεια την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη
Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου στον Ειρηνικό. 

5. Στον αντίποδα, η Κίνα παρουσίασε το 2014 την πρωτοβουλία «Μια Ζώνη,
ένας ∆ρόµος» (OBOR), δηλαδή τη δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερου

εµπορίου, ενός δικτύου που θα ενώνει µε προνοµιακές οικονοµικές συµφωνίες
την Κίνα µε την υπόλοιπη Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Το σχέδιο περι-
λαµβάνει µια χερσαία και µια θαλάσσια διαδροµή, οι οποίες αποκαλούνται «χερ-
σαίος και θαλάσσιος δρόµος του µεταξιού του 21ου αιώνα». Στα τέλη του 2014
ενεργοποιήθηκε το κρατικό ταµείο για τη χρηµατοδότηση υποδοµών για το ∆ρό-
µο του Μεταξιού (Silk Road Fund) µε αρχικό κεφάλαιο 40 δισ. δολάρια (π.χ. για
χρηµατοδότηση σιδηροδροµικών γραµµών υψηλής ταχύτητας, εκσυγχρονισµό
λιµανιών κλπ.). 

Ταυτόχρονα, η Κίνα πρωταγωνίστησε στη σύσταση της Νέας Αναπτυξιακής
Τράπεζας (NDB) των BRICS, καθώς και της Ασιατικής Επενδυτικής Τράπεζας
Υποδοµών (AIIB), στα 57 µέλη της οποίας ανήκουν οι Βρετανία, Γαλλία, Γερµα-
νία αλλά όχι οι ΗΠΑ. Πρόκειται για δυο κινήσεις που αποτελούν «οικονοµική απά-
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ντηση» στην ηγεµονία των ΗΠΑ στο ∆ΝΤ και στην Παγκόσµια Τράπεζα. 
Παρά τη διαφωνία των υπόλοιπων µελών των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία

και Ν. Αφρική), η Κίνα επέβαλε τον ηγετικό της ρόλο στη Νέα Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα (NDB), τόσο µέσω της εξασφάλισης της µεγαλύτερης µετοχικής συµµετο-
χής στο αρχικό κεφάλαιο όσο και µέσω της επιλογής της Σαγκάης ως έδρας της. 

6. Στο επίπεδο του οικονοµικού ανταγωνισµού, σηµαντική εξέλιξη αποτελεί
η δοκιµασία διατήρησης της συνοχής της ΕΕ και το µέλλον που προδια-

γράφεται για την Ευρωζώνη, ιδιαίτερα µετά την επικράτηση του Brexit στο σχε-
τικό δηµοψήφισµα στη Βρετανία. Αυτή η πραγµατικότητα καθιστά ακόµα πιο
σύνθετους τους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς και αυξάνει τη ρευστό-
τητα των σηµερινών διακρατικών συνεργασιών. Οι εξελίξεις στην ΕΕ επιδρούν
άµεσα στις εξελίξεις και στις αντιθέσεις στην Ελλάδα, ζήτηµα που εξετάζεται
αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο.

Η υποβόσκουσα νέα, πιο συγχρονισµένη οικονοµική κρίση, η όξυνση της δια-
πάλης για τον έλεγχο αγορών, ενεργειακών πηγών και δρόµων µεταφοράς πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, οι υπάρχουσες πολεµικές εστίες στη Μέση Ανατο-
λή και στην Ουκρανία, οι εντάσεις στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη σε σχέ-
ση µε τη Ρωσία, στην Αρκτική και στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αυξάνουν και
τον κίνδυνο µιας ευρύτερης γενίκευσης του ιµπεριαλιστικού πολέµου.

∆ιευρύνονται οι ταξικές ανισότητες στον κόσµο

7.Οι ταξικές ανισότητες σε παγκόσµια κλίµακα διευρύνονται διαρκώς. Η ανι-
σοκατανοµή του παγκόσµιου πλούτου διευρύνθηκε περαιτέρω µετά τη διε-

θνή συγχρονισµένη καπιταλιστική κρίση. Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα για τον
παγκόσµιο πλούτο (από την Credit Suisse), το 90% του πληθυσµού κατέχει πε-
ρίπου το 10% του πλούτου, µε το φτωχότερο 75% να κατέχει λιγότερο από 3%
του πλούτου. Μάλιστα, από το 10% του πληθυσµού που κατέχει το 90% του
πλούτου, µόνο το 1% κατέχει σχεδόν το 50% του πλούτου. Την ίδια στιγµή, το
71% του παγκόσµιου πληθυσµού ζει µε λιγότερα από τα αντίστοιχα των 8 ευρώ
ηµερησίως.

Τα αποτελέσµατα αυτών των ταξικών ανισοτήτων αποτυπώνονται και στην έλ-
λειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό για 780 εκατοµµύρια ανθρώπους, στην έλλει-
ψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής για 2,5 δισεκατοµµύρια ανθρώπους και
στην έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια για 1,3 δισεκατοµµύρια ανθρώ-
πους. 

Σχεδόν 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι για να µαγειρέψουν µαζεύουν ξύλα και
υπολείµµατα βιοµάζας, πρακτική που συνδέεται µε 3,5 εκατοµµύρια πρόωρους
θανάτους λόγω κακής ποιότητας εσωτερικού αέρα.

Τέλος, σχεδόν 800 εκατοµµύρια άνθρωποι καταγράφονται ως χρόνια υποσιτι-
ζόµενοι, ενώ 3,5 εκατοµµύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από πείνα.
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Ένταση των τοπικών - περιφερειακών πολεµικών συγκρούσεων 
και αύξηση του κινδύνου γενίκευσής τους

8.Οι οξύτατοι ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί και οι µεγάλες αντιθέσεις
ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και συµφερόντων οδηγούν σήµερα σε συ-

νεχείς ανακατατάξεις συµµαχιών, σε συνεχόµενα φαινόµενα δηµιουργίας αξό-
νων και αντιαξόνων διεθνώς.

Η ένταση των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών έχει οδηγήσει όχι µόνο σε
αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, αλλά και σε αναδιατάξεις µεταξύ των καπι-
ταλιστικών κρατών, από την άποψη της στρατιωτικής δύναµης. Σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλµης (SIPRI), οι παγκό-
σµιες πολεµικές δαπάνες για το 2015 έφτασαν στο 1,7 τρισ. δολάρια, σηµειώνο-
ντας αύξηση κατά 1% σε σχέση µε το 2014. 

Οι ΗΠΑ παραµένουν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναµη του πλανήτη, ξοδεύο-
ντας πάνω από 600 δισ. δολάρια το χρόνο, δηλαδή όσα ξοδεύουν µαζί οι υπόλοι-
πες δέκα ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάµεις.

Η Ρωσία είναι η δεύτερη ισχυρότερη στρατιωτική δύναµη. Με τον εκσυγχρο-
νισµό και την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της επιδιώκει να διασφαλίσει τα
οικονοµικά συµφέροντα των δικών της µονοπωλίων. Έτσι, το 2015 ξόδεψε το πο-
σό των 66,4 δισ. δολαρίων, ποσό αυξηµένο κατά 7,5% σε σχέση µε το 2014 και
κατά 91% σε σχέση µε το 2006.

Αξιοσηµείωτη είναι επίσης αυτή την περίοδο η «κούρσα» Κίνας, Ινδίας (3η και
4η στρατιωτική δύναµη στον κόσµο) να καλύψουν κενά και να αναβαθµίσουν τη
στρατιωτική ισχύ τους σε επίπεδα αντίστοιχα της οικονοµικής ισχύος και εµβέ-
λειας των επιχειρηµατικών τους οµίλων.

Ισχυρή στρατιωτική δύναµη έχουν συγκεντρώσει και άλλα κράτη που αποτε-
λούν συµµάχους των ΗΠΑ, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία (5η), η Μ.
Βρετανία (6η), η Τουρκία (8η), η Γερµανία (9η), η Ιταλία (10η) είτε εκτός ΝΑΤΟ,
όπως η Ιαπωνία (7η), η Ν. Κορέα (11η) και το Ισραήλ (16η). 

Βεβαίως η στρατιωτική ισχύς δεν καθορίζεται µόνο από τον υπολογισµό των
στρατιωτικών δαπανών, τις δυνατότητες εξοπλισµού και τον έλεγχο της παγκό-
σµιας παραγωγής και αγοράς όπλων, αλλά είναι ένα πιο σύνθετο ζήτηµα που
αφορά τη συνολική δυνατότητα της κάθε αστικής τάξης να υπερασπιστεί τα συµ-
φέροντά της, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διεθνές επίπεδο, µε
στρατιωτικά µέσα, όταν δεν επαρκούν τα οικονοµικά και πολιτικά-διπλωµατικά
µέσα. 

Έτσι, εκτός από τις ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες, η στρατιωτική ισχύς αφο-
ρά το κατακτηµένο διαχρονικά µέγεθος των στρατιωτικών δυνάµεων, την τεχνο-
λογική υπεροχή, την ύπαρξη βάσεων εκτός συνόρων σε συνδυασµό µε τον έλεγ-
χο εδαφών στρατηγικής σηµασίας, την υπεροχή στη συλλογή πληροφοριών, την
ικανότητα διεξαγωγής ανορθόδοξου πολέµου. Η στρατιωτική ισχύς βρίσκεται σε
συνάρτηση µε την οικονοµική ισχύ, αν και η ισχυρή οικονοµική παρουσία ενός
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κράτους δε συνεπάγεται και στρατιωτική ισχύ. Αυτή η τελευταία προϋποθέτει
ισχυρή πολεµική βιοµηχανία, δυνατότητα εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης στην
πολεµική τέχνη και τις εκάστοτε νέες τεχνολογίες της, διαρκή εκσυγχρονισµό
των στρατιωτικών µέσων και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που σε µερικά είδη
όπλων, όπως τα πυρηνικά, απαιτεί πολυετή έρευνα και µεγάλη δαπάνη. 

9. Στη σηµερινή εποχή µεγάλη σηµασία έχουν τα πυρηνικά όπλα. Τα κράτη
που διαθέτουν πυρηνικά όπλα είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βρε-

τανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Β. Κορέα.
Ωστόσο, ακόµη και µεταξύ αυτών των πυρηνικών δυνάµεων υπάρχουν τερά-

στιες διαφορές, αφού µεταξύ αυτών ξεχωρίζουν σε δυνατότητες οι ΗΠΑ και η
Ρωσία. Εκτός από τις δύο αυτές χώρες, που έχουν χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές
έτοιµες προς εκτόξευση, µόνο η Βρετανία και η Γαλλία διαθέτουν πυρηνικά όπλα
έτοιµα προς χρήση, ενδεχοµένως και το Ισραήλ.

Η Ρωσία είναι δυνητικά η µόνη στρατιωτική δύναµη που µπορεί να απαντήσει
στις ΗΠΑ, σε περίπτωση που δεχτεί πυρηνικό πλήγµα, προκαλώντας ολέθριες κα-
ταστροφές. Θεωρείται ότι ο κίνδυνος αυτός δρα αποτρεπτικά για τη χρήση πυ-
ρηνικών όπλων. Ωστόσο έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι σε περίπτωση όξυνσης του
ενδοϊµπεριαλιστικού ανταγωνισµού και κλιµάκωσής του σε πολεµική διένεξη, τα
καπιταλιστικά κράτη δε διστάζουν ακόµα και µπροστά στη χρήση τέτοιων όπλων.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό γιατί ένα από τα κορυφαία ζητήµα-
τα της σύγχρονης αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Ρωσίας είναι η εγκατάσταση στην Ευ-
ρώπη και στην περιοχή του Ειρηνικού της αντιπυραυλικής «ασπίδας» των ΗΠΑ.
Οι κινήσεις αυτές υπηρετούν την επιδίωξη παρεµπόδισης µιας ενδεχόµενης απά-
ντησης της Ρωσίας, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και η ΝΑΤΟϊκή συµµαχία επιχει-
ρήσουν το «πρώτο πυρηνικό πλήγµα». 

Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η δυνατότητα ταχείας στρατιωτικής αντίδρασης.
Το ΝΑΤΟ ρίχνει µεγάλο βάρος στη συγκρότηση στρατιωτικών σωµάτων ταχείας
επέµβασης, που βέβαια για να µπορέσουν να υλοποιήσουν το έργο τους χρειά-
ζονται σύγχρονα µέσα στήριξης, όπως αεροπλανοφόρα ή στρατηγικά βοµβαρδι-
στικά αεροσκάφη, αλλά και νέα εδάφη ως γεωπολιτικά στηρίγµατα, κάτι που εξυ-
πηρετείται µε τις πολιτικές - στρατιωτικές συµµαχίες αλλά και µε τις βάσεις στο
εξωτερικό.

Στο επόµενο διάστηµα, ο στρατιωτικός συσχετισµός θα επηρεάζεται καθορι-
στικά από την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, των αεροσκαφών 5ης και 6ης
γενιάς, των όπλων λέιζερ κ.ά. 

Πολιτικές-στρατιωτικές συµµαχίες και αντιπαραθέσεις

10.Η κάθε αστική τάξη επιδιώκει να αυξήσει την ισχύ της µέσα από πολιτι-
κές - στρατιωτικές συµµαχίες. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να αποτελεί την

ισχυρότερη πολιτική-στρατιωτική συµµαχία, παρά την όξυνση των αντιθέσεων
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στο εσωτερικό του και τη διαφαινόµενη τάση συγκρότησης ενός αυτοδύναµου
στρατιωτικού µηχανισµού της ΕΕ. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία «δί-
νουν τον τόνο» της αποφασιστικότητας των Αµερικανών κι Ευρωπαίων ιµπε-
ριαλιστών να υπερασπιστούν τα συµφέροντά τους έναντι της αστικής τάξης της
Ρωσίας, αξιοποιώντας τα πολεµικά µέσα που έχουν στα χέρια τους σε όλη την
περίµετρο των ρωσο-ΝΑΤΟϊκών συνόρων. 

Ανάλογα σχέδια ενίσχυσης της παρουσίας του έχουν εκπονήσει το ΝΑΤΟ και
οι ΗΠΑ και στην περιοχή του Ειρηνικού (µε τη στρατηγική «Pivot to Asia»), αλλά
και σε άλλες περιοχές. 

Όσον αφορά τα πεδία υπαρκτής ή ενδεχόµενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης,
ξεχωρίζουν η ΝΑ Μεσόγειος, η ΝΑ Ασία, η Β. Αφρική και ο Αρκτικός Κύκλος, χω-
ρίς να αποκλείονται και άλλες εστίες ή εύφλεκτες περιοχές, όπως ο Καύκασος,
ο Περσικός Κόλπος, η περιοχή του Άντεν και τα Βαλκάνια. 

Επίσης, τόσο οι πολεµικές αντιπαραθέσεις στην Ευρώπη (Νοτιοανατολική Ου-
κρανία, Κριµαία) όσο και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ σε Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα αλ-
λά και στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο, αποτελούν παράγοντες που συνηγορούν
υπέρ του ενδεχόµενου ξεσπάσµατος πολεµικών αναµετρήσεων και σε ευρωπαϊ-
κό έδαφος.

Πέρα από το ΝΑΤΟ όµως έχουν εµφανιστεί πλέον και άλλες πολιτικές - στρα-
τιωτικές συµµαχίες (Οργάνωση Συνεργασίας της Σαγκάης, Οργάνωση Συµφώνου
Συλλογικής Ασφάλειας κ.ο.κ.), που παρά το γεγονός ότι ακόµη είναι πιο «χαλα-
ρές» και λιγότερο ανεπτυγµένες από το ΝΑΤΟ, έχουν τον ίδιο ταξικό χαρακτή-
ρα, δηλαδή είναι συµµαχίες καπιταλιστικών κρατών. 

Ταυτόχρονα, σε µια σειρά περιοχές, όπως στη Λατινική Αµερική και στην Αφρι-
κή, συγκροτούνται πολιτικές - οικονοµικές συµµαχίες που συνδέονται µεταξύ άλ-
λων και µε συγκεκριµένες πολιτικές - στρατιωτικές επιλογές και συνεργασίες,
π.χ. µε την ΕΕ. Επίσης, ξεχωριστά κράτη στη Λατινική Αµερική (όπως η Κολοµ-
βία, το Περού, η Χιλή, το Μεξικό) αλλά και αλλού (όπως η Αυστραλία) εντάσσο-
νται στο γενικότερο σχέδιο προώθησης των «εταιρικών σχέσεων» του ΝΑΤΟ.

Τα τελευταία χρόνια σηµαντική ανάπτυξη παρουσιάζουν οι µισθοφορικοί στρα-
τοί, δηλαδή οι ιδιωτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που µε διάφορα προσχήµατα
(π.χ. πειρατεία, εµπόριο ναρκωτικών, στρατιωτική εκπαίδευση, «τροµοκρατία»)
αναλαµβάνουν αποστολές σε δεκάδες εµπόλεµες περιοχές ως απεσταλµένοι κα-
πιταλιστικών κρατών. Οι στρατοί αυτοί εντάσσονται στους ιµπεριαλιστικούς σχε-
διασµούς, στους λεγόµενους ανορθόδοξους πολέµους, δίνουν στις αστικές κυ-
βερνήσεις τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης ανθρώπινων απωλειών που
έχουν στις επεµβάσεις στις οποίες συµµετέχουν.

11. Αντικείµενο των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων είναι:
• Ο έλεγχος ενεργειακών κοιτασµάτων και δρόµων µεταφοράς ενεργειακών

πόρων (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αγωγοί κ.ο.κ.).
• Ο έλεγχος χερσαίων και θαλάσσιων διαδρόµων µεταφοράς εµπορευµάτων

13

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 13



(π.χ. δρόµος του µεταξιού, θαλάσσια περάσµατα Μεσογείου, Βόσπορος, Κέρας
της Αφρικής κ.ο.κ.).

• Ο έλεγχος του υπόγειου πλούτου στην αρκτική ζώνη, του ορυκτού πλούτου,
των σπάνιων γαιών, αλλά και των αποθεµάτων νερού.

• Η αξιοποίηση του διαστήµατος για στρατιωτικούς σκοπούς.
• Η διαπάλη για τα µερίδια των αγορών, κατά την οποία τα πολεµικά µέσα χρη-

σιµοποιούνται όχι µόνο για την κατάκτηση νέων µεριδίων αγορών, αλλά και για
τη µείωση των µεριδίων των ανταγωνιστών. 

Σε αυτές τις συνθήκες, η δράση των λεγόµενων «ισλαµικών τροµοκρατικών»
οµάδων αποτελεί συστατικό στοιχείο του ιµπεριαλιστικού πολέµου στον 21ο αι-
ώνα. Και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το σε ποιο βαθµό η δραστηριότητα τέτοιων
οργανώσεων διαµορφώνεται κάτω από τη στήριξη ή ανοχή ιµπεριαλιστικών κέ-
ντρων ή εκδηλώνεται ως στοιχείο αυτονόµησης αυτών των δυνάµεων από τα
όποια ισχυρά κέντρα τούς ενίσχυσαν στο παρελθόν. 

Η δράση αυτών των οργανώσεων αξιοποιείται αντικειµενικά είτε ως στοιχείο
του «ανορθόδοξου πολέµου» ενός κράτους ή κάποιων τµηµάτων του κατά των
συµφερόντων κάποιου άλλου καπιταλιστικού κράτους είτε ως πρόσχηµα ιµπε-
ριαλιστικής επέµβασης. Εννοείται ότι παράλληλα µε αυτούς τους στόχους, η
δράση αυτών των οργανώσεων αξιοποιείται και για την ενίσχυση των κατασταλ-
τικών µηχανισµών µιας σειράς αστικών κρατών, αλλά και για την ιδεολογική προ-
ετοιµασία των εργαζοµένων ενόψει ενδεχόµενης εµπλοκής των χωρών τους σε
νέες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στο όνοµα της καταπολέµησης της «τροµο-
κρατίας».

Βεβαίως, παράλληλα µε το σφοδρό ανταγωνισµό για τα κέρδη των µονοπω-
λίων, εξελίσσονται και οι προσπάθειες συµβιβασµού, συµφωνιών, προσωρινής
αναστολής της όποιας γενίκευσης της αντιπαράθεσης, ακόµη και αναδιάταξης
των συµµαχιών, όπως δείχνουν οι εξελίξεις µέσα στο ίδιο το ευρωατλαντικό
«στρατόπεδο». 

Οι εξελίξεις στην Τουρκία και τη Συρία χαρακτηρίζονται από ρευστότητα και
κινητικότητα στη διαµόρφωση συµµαχιών ανάµεσα στα διάφορα καπιταλιστικά
κράτη και από ενδεχόµενη αναδιάταξη συµµαχιών. Ωστόσο δεν πρέπει να απο-
λυτοποιούνται ούτε η τάση διατήρησης παλιών συµµαχιών ούτε η τάση διαφο-
ροποίησής τους. Η συνεχής παρακολούθηση τέτοιων διεργασιών είναι σηµαντι-
κή γιατί αφορά ανακατατάξεις στο συσχετισµό δυνάµεων ανάµεσα σε συµµαχίες
και ιµπεριαλιστικά κέντρα που αφορούν και την Ευρώπη και µπορούν να πυροδο-
τήσουν γενικότερες εξελίξεις. 

Σε αυτή τη φάση, παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ αναπτύσσεται και απλώνεται
περαιτέρω διατηρώντας πάντα ως ισχυρό πυρήνα του τα ευρωατλαντικά κράτη,
δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει εξασφαλίσει συνολικά µόνιµη, σταθερή και αδια-
τάρακτη πορεία, αφού οι συµµαχίες διαµορφώνονται µέσα στο φόντο οξυµένων
αντιθέσεων. 
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Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι κίνδυνοι πολεµικής εµπλοκής

12.Η ελληνική αστική τάξη και η ελληνική κυβέρνηση προωθούν ήδη ενερ-
γά τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή (αρµάδα στο Αιγαίο, αξιοποίηση

βάσεων, στήριξη επιχειρήσεων σε Βαλκάνια, Ουκρανία κλπ.). 
Η όξυνση των αντιθέσεων µεταξύ ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης επη-

ρεάζεται άµεσα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και µπορεί να αποτελέσει βα-
σικό παράγοντα πυροδότησης της άµεσης πολεµικής εµπλοκής της Ελλάδας. 

Η αστική τάξη της Τουρκίας –την οποία αυτή τη στιγµή, ως ένα βαθµό, προ-
σπαθούν να αποδυναµώσουν άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη– προσπαθεί να
αναβαθµίσει τη θέση της µέσω του ελέγχου και της απόκτησης νέων εδαφών και
θαλάσσιων περιοχών. Συνεχίζει τη στρατιωτική κατοχή και την παραβίαση δικαι-
ωµάτων του κυπριακού κράτους, καθώς και τις προκλητικές αµφισβητήσεις κυ-
ριαρχικών δικαιωµάτων του ελληνικού κράτους (αµφισβήτηση συνόρων, εναέ-
ριες και θαλάσσιες παραβιάσεις, «γκριζάρισµα ζωνών» του Αιγαίου, µε αποκο-
ρύφωµα τις πρόσφατες επαναλαµβανόµενες δηλώσεις Ερντογάν περί αµφισβή-
τησης της Συνθήκης της Λοζάνης κλπ.). Επιδιώκει για τα σχέδιά της την αξιοποί-
ηση των µειονοτήτων (θρησκευτικών, εθνοτικών κλπ.) στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων. 

Οι περιοχές του Αιγαίου και της Θράκης αποτελούν τα πιθανά πεδία πολεµικής
σύγκρουσης ανάµεσα στις αστικές τάξεις των γειτονικών κρατών Ελλάδας και
Τουρκίας, µε ενδεχόµενη εµπλοκή και εµβόλιµων σχεδιασµών της Αλβανίας και
της ΠΓ∆Μ, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν στενή πολιτική - στρατιωτική
συνεργασία µε την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι προκλητικές δη-
λώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού (έγερση του ανύπαρκτου ζητήµατος Τσα-
µουριάς κ.ά.), αλλά και η έγερση αλυτρωτικών συνθηµάτων εκ µέρους της ΠΓ∆Μ.
Η ενίσχυση του αλβανικού εθνικισµού σε βάρος της Ελλάδας και των άλλων κρα-
τών της περιοχής τροφοδοτεί εθνικιστικούς κύκλους στην Ελλάδα και σε άλλα
κράτη. Συνολικά τη «σφραγίδα» της στις εξελίξεις στην περιοχή των Βαλκανίων
βάζει η διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και κατ’ επέκταση η πιο άµεση εµπλοκή
τους στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και ανταγωνισµούς στην περιοχή.

Πέρα από τα παραπάνω βαλκανικά κράτη, την περίοδο αυτή η Τουρκία ανα-
πτύσσει κινήσεις προσέγγισης και συνεργασίας της και µε τη Ρωσία. Πρόκειται
για κινήσεις που αποτελούν νέο στοιχείο και χρειάζονται συνεχή παρακολού-
θηση.

Το γεγονός ότι και τα δύο κράτη, Ελλάδα και Τουρκία, είναι µέλη του ΝΑΤΟ,
περιπλέκει την κατάσταση. Μία ενδεχόµενη κλιµάκωση της µεταξύ τους αντιπα-
ράθεσης θα σήµαινε ένα ρήγµα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ σε µια ευαίσθητη πε-
ριοχή για τα συµφέροντά του, που όµως την ίδια στιγµή µπορεί να αξιοποιηθεί
από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση του ρόλου τους στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, ένα πολύ σοβαρό ρήγµα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ
θα είναι αποτέλεσµα κυρίως µιας κάθετης διάσπασης της όποιας συµφωνίας ή
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ισορροπίας ανάµεσα στα βασικά ιµπεριαλιστικά κέντρα και όχι µόνο λόγω ελλη-
νοτουρκικής έντασης ή αναµέτρησης.

Συνεχή παρακολούθηση απαιτεί επίσης η στάση της ελληνικής αστικής τάξης
µπροστά σε ένα ενδεχόµενο πιο γενικευµένης αντιπαράθεσης Ρωσίας - ΗΠΑ ή
ακόµα και Κίνας - ΗΠΑ στο µέλλον. Σήµερα η ελληνική αστική τάξη, µέσω και της
πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συµµετέχει ενεργά στους ΝΑΤΟϊ-
κούς σχεδιασµούς που στρέφονται ενάντια στη Ρωσία. Στηρίζει τις αποφάσεις
που παίρνονται ενάντιά της, διευκολύνει την αυξηµένη παρουσία του ΝΑΤΟ στο
Αιγαίο µε πρόσχηµα τη διαχείριση των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών
(αλλά µε πραγµατικό στόχο τον καλύτερο έλεγχο των διελεύσεων του ρωσικού
στόλου), συµµετέχει σε κοινές αεροπορικές δραστηριότητες µε τη Βουλγαρία
µε βασικό αντικείµενο την αποτροπή της «ρωσικής απειλής« στη Μαύρη Θά-
λασσα. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιδιώκει να διαµορφώνει ιδιαίτερες σχέσεις µε τη
Ρωσία, αλλά και την Κίνα, στο πλαίσιο των επιδιώξεων αναβάθµισης της θέσης
της ελληνικής αστικής τάξης µέσω του ιδιαίτερου ρόλου της Ελλάδας στη δια-
σύνδεση της ασιατικής µε την ευρωπαϊκή αγορά.

Το προηγούµενο διάστηµα, η ελληνική κυβέρνηση διαφήµιζε το ρόλο της ως
«γεφυροποιού» ανάµεσα σε Ρωσία και «∆ύση», ρόλο που είχε την ανοχή ή ακό-
µα και τη στήριξη των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, µία ενδεχόµενη όξυνση των αντι-
θέσεων ανάµεσα σε Ρωσία - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ θα αποτελέσει παράγοντα όξυνσης των
αντιφάσεων και διληµµάτων στην αστική τάξη της Ελλάδας, αφού η συµµετοχή
της στο ευρωατλαντικό πλαίσιο την ωφελεί. 

Ο άξονας συνεργασίας της Ελλάδας µε το Ισραήλ δεν αποτελεί παράγοντα ει-
ρήνης στην περιοχή, ανεξάρτητα από το εάν προχωρήσει η επαναπροσέγγιση
Τουρκίας - Ισραήλ. 

Για το Κυπριακό

13.Στο πλαίσιο των ανταγωνισµών των αστικών τάξεων της Τουρκίας, της
Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και του αρνητικού ρόλου που έπαιξαν

και παίζουν διαχρονικά έως σήµερα για την επίλυση του κυπριακού προβλήµα-
τος οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, αναπτύσσονται αρνητικοί σχε-
διασµοί για τους λαούς.

Το Κυπριακό είναι διεθνές πρόβληµα εισβολής και κατοχής του βόρειου τµή-
µατος της Κύπρου από την Τουρκία. Ο διεθνής χαρακτήρας του αποτυπώνεται
στις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι νέες διεργασίες οδηγούν στην οριστικοποίηση της διχοτόµησης της Κύ-
πρου, ουσιαστικά στη συγκρότηση δύο ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων που µό-
νο τυπικά και συγκυριακά θα συγκροτούν Οµοσπονδία. 

Αντιτασσόµαστε –όπως σθεναρά και αποφασιστικά αντιταχθήκαµε και στο
σχέδιο Ανάν που απέρριψε τελικά ο κυπριακός λαός– στις όποιες προσπάθειες
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για επιβολή µιας λύσης που θα διαιωνίζει τη διχοτόµηση και δε θα δίνει βιώσιµη
και φερέγγυα λύση για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους, Αρµένιους, Λατίνους, Μαρωνίτες.

Η πάλη µας κατευθύνεται στο στόχο για µια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, µε µία
και µόνη κυριαρχία, µία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις
και στρατεύµατα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες.

14. Συνολικά, ο πόλεµος αποτελεί ένα σύµφυτο φαινόµενο του καπιταλι-
σµού, καθώς και κάθε εκµεταλλευτικής κοινωνίας. Η ιµπεριαλιστική «ει-

ρήνη» ετοιµάζει τους νέους ιµπεριαλιστικούς πολέµους. Άλλωστε «ο πόλεµος
είναι η συνέχεια της πολιτικής µε άλλα µέσα», ιδιαίτερα σε συνθήκες βαθιάς κρί-
σης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου και σηµαντικών αλλαγών στο συσχετισµό
των δυνάµεων του διεθνούς ιµπεριαλιστικού συστήµατος, όπου το ξαναµοίρα-
σµα των αγορών σπανίως γίνεται αναίµακτα, µε βάση την πείρα όλου του 20ού
αιώνα.

Το ΚΚΕ, σε αντίθεση µε τα άλλα κόµµατα, αποκαλύπτει µε συνέπεια στον ελ-
ληνικό λαό τους κινδύνους από τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, συµβάλλει κα-
θοριστικά στην ενδυνάµωση της πάλης ενάντια στη συµµετοχή της χώρας στους
ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, στις ξένες βάσεις, στην αλλαγή και επαναχάρα-
ξη των συνόρων της περιοχής που µεθοδεύουν τα ιµπεριαλιστικά κέντρα. Πα-
λεύει σταθερά για τον απεγκλωβισµό της Ελλάδας από τις ιµπεριαλιστικές ενώ-
σεις και τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης που είναι η αιτία των πολέµων.

Το ΚΚΕ εξετάζει τις εξελίξεις µε κριτήρια τα συµφέροντα των λαών, την ανα-
γκαιότητα συντονισµού της πάλης τους για την αντιµετώπιση του καθεστώτος
που προκαλεί κάθε εισβολή- κατοχή. Εντάσσει αυτή την πάλη στο στόχο της συ-
νολικής απελευθέρωσης από τα δεσµά της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης και
της ιµπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Αναβαθµίζονται κι εκσυγχρονίζονται 
οι κατασταλτικοί µηχανισµοί

15.Εντείνεται η συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ και κάθε αστικού κράτους σε σχέ-
ση µε το λεγόµενο «νέο δόγµα ασφάλειας των κρατών». Η «ασφάλεια»

προβάλλεται ως το υπ’ αριθµόν ένα ζήτηµα για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Ως αφορµή και πρόσχηµα αξιοποιούνται η δράση των τζιχαντιστών, ο έλεγ-
χος των προσφυγικών ροών, αλλά και γενικότερα ζητήµατα που σχετίζονται µε
την εσωτερική σταθερότητα και συνοχή ως απαραίτητοι όροι για την ανάκαµψη
και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

Πίσω από αυτές τις προφάσεις κρύβονται οι επιδιώξεις των αστικών τάξεων
στο εσωτερικό (πρόληψη για ενδεχόµενη όξυνση της ταξικής πάλης) και στο εξω-
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τερικό (υπεράσπιση των συµφερόντων της ΕΕ και των κρατών-µελών της µέσω
πιο ενεργητικής παρέµβασης στις διεθνείς συγκρούσεις). Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι η γερµανική «Λευκή Βίβλος για την Ασφάλεια» συνδέει άµεσα το
ζήτηµα της εσωτερικής ασφάλειας µε την επιδίωξη της Γερµανίας να ενισχύσει
το στρατιωτικό της ρόλο διεθνώς. Το προηγούµενο διάστηµα είχαµε τις παρακά-
τω εξελίξεις:

• Τις αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία για αναβαθµισµένη συ-
νεργασία µε την ΕΕ σε ζητήµατα ασφάλειας. 

• Την επιβολή «καθεστώτων έκτακτης ανάγκης» στη Γαλλία, στο Βέλγιο, σε
πόλεις της Γερµανίας, ενεργοποιώντας σχετικές διατάξεις που υπάρχουν στα
αστικά συντάγµατα και στις Συνθήκες της ΕΕ.

• Την ενίσχυση της τάσης για αναβάθµιση του Ευρωστρατού κι ενίσχυση των
στρατιωτικών σωµάτων της ΕΕ µε τη συγκρότηση της «Ευρωπαϊκής Αµυντικής
Ένωσης». 

• Τη διαµόρφωση νέων στρατιωτικών - αστυνοµικών µηχανισµών (π.χ. Μ. Βρε-
τανία). 

• Την επίκληση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ από τη Γαλ-
λία, µετά τη δολοφονική επίθεση στο Παρίσι, για τη διεξαγωγή συντονισµένων
βοµβαρδισµών µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη στη Συρία.

• Την αντικατάσταση της Frontex από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή - Ακτο-
φυλακή µε δυνατότητα άµεσης επέµβασης όπου κρίνεται ότι υπάρχει έλλειψη µέ-
τρων ασφάλειας και τρωτά σύνορα. 

• Το ήδη συγκροτηµένο από την ΕΕ «∆ίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζο-
σπαστικοποίηση» που επιδιώκει να ταυτίσει την τροµοκρατία µε κάθε δραστη-
ριότητα που στρέφεται ενάντια ή αµφισβητεί το καπιταλιστικό σύστηµα. Άµεσα
συνδεδεµένη είναι η αντιδραστική νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία «κρίσι-
µων υποδοµών» (επιχειρήσεων ενέργειας, µεταφοράς, τηλεπικοινωνιών κλπ.). 

Οι παραπάνω µηχανισµοί και τάσεις υπηρετούν το στόχο της περαιτέρω θω-
ράκισης των αστικών κρατών στο φόντο της όξυνσης των ενδοϊµπεριαλιστικών
αντιθέσεων και του ενδεχοµένου συµµετοχής σε πιο γενικευµένες συγκρούσεις.
Παράλληλα, στοχεύουν στον έλεγχο των εργατικών-λαϊκών στρωµάτων, στον
περιορισµό λαϊκών ελευθεριών και δικαιωµάτων µέσω της περαιτέρω στρατιωτι-
κοποίησης και αντιδραστικοποίησης. 

Βεβαίως η δυνατότητα διαµόρφωσης «κοινής πολιτικής ασφάλειας» των κρα-
τών της ΕΕ εξαρτάται από το βαθµό συνοχής και την πορεία των αντιθέσεων στο
εσωτερικό της ίδιας της ΕΕ που σίγουρα δεν εκδηλώνεται µόνο σε οικονοµικό
επίπεδο.

Το κοµµουνιστικό κίνηµα οφείλει να αντιµετωπίσει αυτό το διευρυνόµενο δί-
κτυο µηχανισµών καταστολής και παρακολούθησης µε την ενίσχυση της συντο-
νισµένης ταξικής πάλης σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
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Για τις προσφυγικές - µεταναστευτικές ροές. 
Η στάση µας απέναντι στα θύµατα των ιµπεριαλιστικών πολέµων

και της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης

16.Η ανισόµετρη καπιταλιστική ανάπτυξη αλλά κυρίως οι ιµπεριαλιστικές
επεµβάσεις και πόλεµοι, η δράση νέων αντιδραστικών πολιτικών και

κρατικών σχηµατισµών («Ισλαµικό Κράτος», Αλ Κάιντα, Μπόκο Χαράµ) στην πε-
ριοχή που εκτείνεται από την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική
Μεσόγειο, µέχρι τη Βόρεια και Υποσαχάρια Αφρική, έχουν οδηγήσει σε µεγάλα
µεταναστευτικά και κυρίως προσφυγικά ρεύµατα, σε όξυνση του προβλήµατος
των ροών από αυτές τις χώρες προς την Ευρώπη. 

Το 2015, ο αριθµός των προσφύγων κι εσωτερικά εκτοπισµένων σε όλο τον κό-
σµο παρουσίασε νέα άνοδο, φτάνοντας τα 65,3 εκατ. ανθρώπους (δηλαδή 1
στους 113 κατοίκους της Γης), από τους οποίους το 50% ήταν παιδιά. Η Συρία, το
Αφγανιστάν και η Σοµαλία είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται περισσό-
τεροι από τους µισούς πρόσφυγες. Παράλληλα, η Συρία και το Ιράκ κατέχουν
αντίστοιχα τη 2η και 3η θέση σε ό,τι αφορά τους εσωτερικά εκτοπισµένους.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει γίνει η βασική χώρα εισόδου και διέλευ-
σης προσφύγων που αναζητούν καταφύγιο στην ΕΕ. Ειδικά το 2015, περίπου ένα
εκατοµµύριο πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους Σύριοι, προωθήθηκαν µέσω των
ελληνικών νησιών του Αιγαίου σε κράτη-µέλη της Κεντρικής και Βόρειας ΕΕ. Αυ-
τοί οι πρόσφυγες αξιοποίησαν και την πολιτική των «ανοιχτών συνόρων» που υι-
οθέτησαν αστικές κυβερνήσεις και δυνάµεις κρατών-µελών της ΕΕ για ένα µικρό
χρονικό διάστηµα, µε στόχο την προµήθεια των µονοπωλιακών τους οµίλων µε
φτηνό και µε ελάχιστα δικαιώµατα επιστηµονικό κι εργατικό δυναµικό από τη δε-
ξαµενή των προσφύγων. Στη συνέχεια, όταν εντάθηκαν οι προσφυγικές-µετανα-
στευτικές ροές, κυριάρχησε η πολιτική των «κλειστών συνόρων». Η ουσία της
προσφυγικής-µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ συνίσταται, παρ’ όλες τις αντι-
θέσεις και αντιπαραθέσεις, στη διαλογή ενός αριθµού προσφύγων-µεταναστών
για τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας και στο ανοιγόκλεισµα της «στρό-
φιγγας» αυτών των ροών, ανάλογα µε αυτές τις ανάγκες. 

Οι σηµαντικότερες αποφάσεις της ΕΕ που υλοποιούν την πολιτική απέναντι
στο προσφυγικό-µεταναστευτικό είναι: οι αποφάσεις για τη διαλογή προσφύγων
µέσω των hot-spots και των προγραµµάτων κατανοµής προσφύγων στα κράτη-
µέλη (µετεγκατάσταση), η προσαρµογή του Κανονισµού του ∆ουβλίνου στις
απαιτήσεις της εφαρµογής της γενικότερης πολιτικής της ΕΕ για το προσφυγι-
κό-µεταναστευτικό και του ελέγχου των ροών προς όφελος του κεφαλαίου, η
νέα, πιο αντιδραστική νοµοθεσία για το άσυλο, η συµφωνία ΕΕ - Τουρκίας που πα-
ραβιάζει ωµά το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και –σε συνδυασµό µε το
κλείσιµο των συνόρων– οδήγησε στον εγκλωβισµό προσφύγων στην Ελλάδα, η
στρατιωτική ναυτική επιχείρηση της ΕΕ «SOPHIA» στα ανοιχτά της Λιβύης, η επι-
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χείρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και η δηµιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής-συνο-
ριοφυλακής που θα µπορεί να επιχειρεί στα σύνορα κράτους-µέλους, ακόµη και
χωρίς την έγκρισή του και οι εξελίξεις γύρω από τη Συνθήκη Σένγκεν. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παρά τη διαφορετική ρητορική από τις προκά-
τοχές της κυβερνήσεις, στήριξε και υλοποίησε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ που εµπλέκουν πιο βαθιά το προσφυγικό - µεταναστευτικό ζήτηµα στους
ανταγωνισµούς των ιµπεριαλιστικών κέντρων στην περιοχή. Αυτές οι αποφάσεις
είχαν ιδιαίτερη επίδραση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, µε χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα τις πιέσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΕ - Τουρκίας.

Η κυβέρνηση έχει διαµορφώσει συνθήκες µόνιµου εγκλωβισµού για την πλει-
ονότητα των προσφύγων και µεταναστών, ευθύνεται για τις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης στους περισσότερους προσφυγικούς καταυλισµούς, τις επιπτώσεις στη
ζωή των κατοίκων και τη δράση χρυσαυγιτών, φασιστών και άλλων αντιδραστι-
κών δυνάµεων και µηχανισµών που στήνουν προβοκάτσιες σε βάρος των προ-
σφύγων - µεταναστών και των κατοίκων. Έχει παραδώσει στις ΜΚΟ τον τοµέα
των υπηρεσιών που ασχολούνται µε τους πρόσφυγες και τους µετανάστες. Αλ-
λά και απέναντι στους παλαιούς οικονοµικούς µετανάστες, πολλοί από τους οποί-
ους ταλαιπωρούνται λόγω µη ανανέωσης της άδειας παραµονής τους, η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ πήρε µέτρα προσωρινά και ευκαιριακά, που σε ορισµένες
µάλιστα περιπτώσεις, όπως οι εργάτες γης, βρίσκονται σε ακόµα πιο αντεργατι-
κή κατεύθυνση. 

Στον αντίποδα της πολιτικής των ιµπεριαλιστικών ενώσεων, του κεφαλαίου και
των ελληνικών κυβερνήσεων, το ΚΚΕ πάλεψε για την ανακούφιση των συνεπει-
ών του προβλήµατος, για τον απεγκλωβισµό και την ασφαλή µεταφορά των προ-
σφύγων στις χώρες προορισµού τους, για ανθρώπινες συνθήκες προσωρινής φι-
λοξενίας. Με τις δυνάµεις του στο εργατικό - λαϊκό κίνηµα συνέβαλε στην οργά-
νωση της γνήσιας λαϊκής αλληλεγγύης, µακριά από την κοσµοπολίτικη φιλαν-
θρωπία. Έδωσε και δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη των αιτιών που προκαλούν
τη µαζική µετανάστευση και προσφυγιά, όπως και στην οργάνωση της πάλης του
λαού, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση - φυλή -γλώσσα - θρησκεία, ενάντια σε
αυτές τις αιτίες, ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και τη µήτρα του, τον καπι-
ταλισµό. Η αντικαπιταλιστική πάλη, η πάλη ενάντια στις συνέπειες της καπιταλι-
στικής κρίσης και στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, είναι απαραίτητη για να ξε-
ριζωθούν οι αιτίες που εµποδίζουν τους λαούς να ζήσουν µε αξιοπρέπεια κι ασφά-
λεια και να γίνουν νοικοκύρηδες στον τόπο τους.
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∆εύτερο Κεφάλαιο

Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η θέση της Ελλάδας σε αυτή

17.Οι εξελίξεις µετά την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης το 2008-2009 επι-
βεβαιώνουν ότι η ΕΕ και η Ευρωζώνη δεν αποτελούν ένα συνεκτικό,

σταθερό, µόνιµο σχηµατισµό.
Στα χρόνια που ακολούθησαν την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης ο συσχετι-

σµός µεταβλήθηκε –τόσο στο σύνολο της ΕΕ όσο και στον ηγετικό πυρήνα της–
υπέρ της Γερµανίας. Η διεύρυνση του χάσµατος σε βάρος της Γαλλίας και της
Ιταλίας εκδηλώνεται πρώτα απ’ όλα στους περιορισµένους µέσους ετήσιους ρυθ-
µούς µεταβολής του ΑΕΠ ανά δεκαετία, ενώ αντανακλάται στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών και στη δηµοσιονοµική τους κατάσταση. 

Σε επίπεδο δεκαετίας (2006-2016), ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του
ΑΕΠ της Ευρωζώνης κυµάνθηκε στο 0,54%, δηλαδή παρουσιάζει στασιµότητα. Η
υπεροχή της Γερµανίας αντανακλάται και στο µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξής της,
ο οποίος ανέρχεται στο 1,2% έναντι 0,6% της Ιταλίας και 0,7% της Γαλλίας. 

Μια σειρά παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην αναιµική ανάκαµψη της Ευρω-
ζώνης, όπως η µεγάλη πτώση της τιµής των καυσίµων και η υποτίµηση του ευρώ,
αναµένεται να εξασθενήσουν. Ταυτόχρονα, µια σειρά εξελίξεων (π.χ. Brexit, τά-
ση ενίσχυσης του προστατευτισµού, σηµαντικά προβλήµατα σε µεγάλες ευρω-
παϊκές τράπεζες) θα επηρεάσουν την προοπτική και τους ρυθµούς της καπιταλι-
στικής ανάπτυξης σε ΕΕ κι Ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να στηρίξει την πορεία ανάκαµψης µε µικρή
χαλάρωση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, από την πλευρά της, εφαρµόζει µέτρα σχετικής χαλάρωσης της νοµισµατικής
πολιτικής. Ταυτόχρονα, όλοι οι θεσµοί της ΕΕ, σε σύµπνοια µε τις κυβερνήσεις
των κρατών-µελών, προωθούν αναδιαρθρώσεις για τη διασφάλιση φθηνής εργα-
τικής δύναµης στους επιχειρηµατικούς οµίλους.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν ωστόσο να πετύχουν την
άµβλυνση της ανισοµετρίας στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, η οποία αποτυπώ-
νεται στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάµεσα στα κράτη που σηµειώνουν σταθερά
εµπορικά πλεονάσµατα (Γερµανία, Ολλανδία κλπ.) και την πλειοψηφία των κρα-
τών που σηµειώνουν αντίστοιχα ελλείµµατα. Στο έδαφος αυτό κατατέθηκε το
2015 η γνωστή πρόταση των 5 προέδρων (Κοµισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Eurogroup) µε στόχο
να λειτουργήσει ως πλαίσιο διαπραγµάτευσης για την «Ολοκλήρωση της Οικο-
νοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης της Ευρώπης». Αυτή η πρόταση εστιάζει στο
ζήτηµα της Χρηµατοοικονοµικής Ένωσης, της ∆ηµοσιονοµικής Ένωσης και της
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εµβάθυνσης µε στόχο την Πολιτική Ένωση, στη βάση των υπαρχουσών συνθηκών
της ΕΕ. 

18. Το αποτέλεσµα του βρετανικού δηµοψηφίσµατος και η άνοδος του
αστικού ευρωσκεπτικισµού στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε άλλα κράτη-

µέλη της ΕΕ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόµενο ενίσχυσης των φυγόκεντρων δυ-
νάµεων, νέων δηµοψηφισµάτων και νέας αποδυνάµωσης της ΕΕ.

Το αποτέλεσµα του Brexit αντανακλά ως ένα βαθµό τη γενικότερη αρνητική
στάση της βρετανικής αστικής τάξης στην πορεία εµβάθυνσης της ΟΝΕ και της
ΕΕ, τη σταθερή σύµπλευσή της µε τις ΗΠΑ στον ανταγωνισµό µε τη Γερµανία,
την ύπαρξη τµηµάτων του βρετανικού και του αµερικανικού κεφαλαίου που επι-
θυµούσαν την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ και τον εγκλωβισµό της λαϊκής
δυσαρέσκειας στο ρεύµα του αστικού ευρωσκεπτικισµού. Παράλληλα, εκδηλώ-
νεται κάποια κινητικότητα και στην κατεύθυνση διεκδίκησης επανάληψης του δη-
µοψηφίσµατος. 

Απ’ ό,τι φαίνεται πάντως, η γενική κατεύθυνση των διαπραγµατεύσεων θα εί-
ναι η διατήρηση «στενής σχέσης» µε την ΕΕ. Πάνω σε αυτό το έδαφος περιπλέ-
κονται τα διλήµµατα της αστικής πολιτικής στη Γερµανία και στα υπόλοιπα κρά-
τη-µέλη της ΕΕ. Καταρχάς, η κυρίαρχη γραµµή της γερµανικής αστικής τάξης κι-
νείται ανάµεσα στη διατήρηση του διακυβερνητικού χαρακτήρα των αποφάσεων
της ΕΕ και στην επιβολή στην πράξη της ΕΕ των πολλών ταχυτήτων, των πολλών
οµόκεντρων κύκλων µε εφαρµογή αυστηρών κανόνων στη δηµοσιονοµική πολι-
τική. Ωστόσο, η γερµανική σοσιαλδηµοκρατία συµπλέει σε µεγάλο βαθµό µε τις
προτάσεις εµβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης που εκπορεύονται από την
πλευρά της Γαλλίας και της Ιταλίας. 

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας –καθώς και των υπόλοιπων χωρών
που ανήκουν στο λεγόµενο «Club Med» που συγκροτήθηκε µε την υπογραφή της
λεγόµενης «∆ιακήρυξης της Αθήνας»– ζητούν από τη µια τη χαλάρωση της δη-
µοσιονοµικής πολιτικής ώστε να αξιοποιήσουν σε µεγαλύτερο βαθµό εργαλεία
της δηµοσιονοµικής πολιτικής για την υποβοήθηση της καπιταλιστικής κερδοφο-
ρίας και από την άλλη την εµβάθυνση σε µία πορεία ενοποίησης της Ευρωζώνης
(ενιαίο κοινοβούλιο και ενιαίος προϋπολογισµός Ευρωζώνης, ενιαία διακυβέρ-
νηση κ.ά.), ώστε να αναλάβει η Γερµανία στην πράξη ρόλο εγγυητή για τα υπερ-
χρεωµένα κράτη και τις προβληµατικές µεγάλες τράπεζες της ΕΕ. Παράλληλα,
στη Γαλλία και στην Ιταλία δυναµώνει το ευρωσκεπτικιστικό ρεύµα της αντιπολί-
τευσης. 

Κάποια κράτη-µέλη που διατηρούν στενές σχέσεις µε τις ΗΠΑ, όπως η οµάδα
του Βίσεγκραντ (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία), καθώς και χώρες όπως
η Σουηδία και η ∆ανία, ζητούν τη διατήρηση του διακυβερνητικού χαρακτήρα της
ΕΕ και την ενίσχυση της αυτοτέλειας των εθνικών πολιτικών σε διάφορα θέµατα
(π.χ. µεταναστευτικό-προσφυγικό). 

Η αντιπαράθεση για το µίγµα της ασκούµενης πολιτικής συνδέεται αντικειµε-
νικά µε την αντιπαράθεση για τις διεθνείς συµµαχίες της ΕΕ. Κι εδώ υπάρχουν
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µεγάλες διαφορές, τόσο ανάµεσα στα κράτη-µέλη όσο και στο εσωτερικό τους,
όσον αφορά τη σχέση της ΕΕ και των επιµέρους κρατών µε τις ΗΠΑ, τη Ρωσία,
αλλά και την Κίνα.

Στις εξελίξεις στην ΕΕ παρεµβαίνουν και οι ΗΠΑ, στηρίζοντας την Ιταλία και
τη Γαλλία στο ζήτηµα της χαλάρωσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και
την οµάδα του Βίσεγκραντ και τις σκανδιναβικές χώρες. 

Η Ρωσία, µε τη σειρά της, παρεµβαίνει στους ανταγωνισµούς στο εσωτερικό
της ΕΕ, στηρίζοντας πολιτικές δυνάµεις και κράτη που τάσσονται ενάντια στην
εµβάθυνση της καπιταλιστικής ενοποίησης στο πλαίσιο της ΕΕ. Αυτή η στάση της
Ρωσίας ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο από την όξυνση των σχέσεων ΕΕ - Ρω-
σίας ως απόρροια της επιδίωξης πρόσδεσης της Ουκρανίας στην ΕΕ, κόντρα στα
ρωσικά σχέδια ενσωµάτωσής της στην ευρασιατική οικονοµική κοινότητα. Η Ρω-
σία αντιτίθεται επίσης στα σχέδια της ΕΕ για βαθµιαία ενσωµάτωση των κρατών
των ∆υτικών Βαλκανίων. Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις της ΕΕ µε τη Σερβία
και το Μαυροβούνιο έχουν ήδη ξεκινήσει, παρότι η κατάσταση παραµένει ευµε-
τάβλητη.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω αντιθέσεις, όσον αφορά το µίγµα ασκού-
µενης πολιτικής στην ΕΕ, γίνονται στο φόντο της απόφασης των G-20 υπέρ της
χαλάρωσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής προς όφελος των δηµόσιων επενδύ-
σεων.

Οι σχέσεις και οι ανταγωνισµοί στο εσωτερικό της ΕΕ θα επηρεαστούν –και πι-
θανώς θα οξυνθούν– το επόµενο διάστηµα από µια σειρά πολιτικές εξελίξεις
όπως το αποτέλεσµα του πρόσφατου δηµοψηφίσµατος για τη συνταγµατική ανα-
θεώρηση στην Ιταλία και τις εκλογές που ακολουθούν σε Γαλλία και Γερµανία.

19.Με βάση αυτά τα αντικειµενικά δεδοµένα, η αστική τάξη στην Ελλάδα
προσαρµόζει και ιεραρχεί βασικούς στόχους που οφείλει να υπηρετή-

σει η διαπραγµάτευση και γενικότερα η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Σηµαντικές προτεραιότητές της αποτελούν:

α) Η αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους, γενικότερα των όρων εξυπηρέτη-
σης της κρατικής χρηµατοδότησης από το εξωτερικό, για να σταθεροποιηθεί και
να επιταχυνθεί η πορεία εξόδου της ελληνικής οικονοµίας από τη φάση της κα-
πιταλιστικής κρίσης.

β) Η υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων που θα συµβάλουν στην ανάδειξη της
χώρας σε κόµβο µεταφοράς ενέργειας κι εµπορευµάτων στην ευρύτερη περιο-
χή.

γ) Η καπιταλιστική παραγωγική ανασυγκρότηση µε την προώθηση αλλαγών
στη σηµερινή κλαδική διάρθρωση της οικονοµίας, ώστε να ενισχυθεί ο εξαγωγι-
κός προσανατολισµός και η παραγωγή καινοτόµων ανταγωνιστικών εµπορευµά-
των και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται έµφαση στην προσέλκυση επεν-
δύσεων στους βιοµηχανικούς τοµείς της εξόρυξης υδρογονανθράκων, των µε-
ταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, του αγροτοδιατροφικού συµπλέγµατος µε εξαγωγικό προσανατολι-
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σµό, καθώς και στον τοµέα του εξειδικευµένου τουρισµού και ιεραρχούνται κλά-
δοι και τοµείς που µπορούν να λειτουργήσουν ως «νέες ατµοµηχανές» της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης, παράλληλα µε την ισχυροποίηση της ποντοπόρου ναυτι-
λίας.

δ) Η προώθηση των αναδιαρθρώσεων για τη διασφάλιση φθηνής εργατικής δύ-
ναµης (π.χ. εργασιακές σχέσεις, Ασφαλιστικό) και τη διάνοιξη νέων πεδίων κερ-
δοφορίας για το κεφάλαιο (π.χ. απελευθέρωση αγορών, ιδιωτικοποιήσεις). 

ε) Ο εκσυγχρονισµός της δοµής, της λειτουργίας και της υποδοµής του αστι-
κού κράτους, ώστε να συµβάλει στην πιο αποτελεσµατική προώθηση των στόχων
της άρχουσας τάξης (π.χ. η βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κρά-
τους µε τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολόγιου).

Για τη συνδυασµένη προώθηση αυτών των στόχων, η εγχώρια αστική κατεύ-
θυνση διαπραγµάτευσης:

• Συµπλέει µε την πίεση της Ιταλίας και της Γαλλίας για σχετική χαλάρωση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

• Συµµετέχει ενεργά στην προώθηση των σχεδιασµών των ΗΠΑ και του Ισραήλ
στην ευρύτερη περιοχή.

• Αναπτύσσει αντιφατικές σχέσεις ανταγωνισµού και συνεργασίας µε την
Τουρκία.

• Προσπαθεί να αναβαθµίσει τις διµερείς σχέσεις µε την Κίνα και λιγότερο µε
τη Ρωσία για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων µεταφοράς ενέργειας και
εµπορευµάτων προς την ΕΕ.

Η κυρίαρχη γραµµή της αστικής πολιτικής θεωρεί δεδοµένη την παραµονή της
χώρας στο ευρωενωσιακό πλαίσιο ιµπεριαλιστικών συµµαχιών, ενώ ταυτόχρονα
παραµένουν και οι ιδιαίτερα στενοί δεσµοί του ελληνικού εφοπλιστικού κεφα-
λαίου µε τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, η ενίσχυση των σχέσεων µε την Κίνα.
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Τρίτο Κεφάλαιο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία

20.Η ελληνική οικονοµία τείνει να περάσει σε αναιµική ανάκαµψη το 2017.
Ωστόσο, η πραγµατοποίηση αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί και από άλ-

λες παραµέτρους, ιδιαίτερα από τις εξελίξεις της διεθνούς οικονοµίας. 
Υπολογίζοντας το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 2010, η µείωσή του σε βάθος πε-

νταετίας ανέρχεται σε 10,4%, ενώ σε σχέση µε την έναρξη της φάσης της κρίσης
το 2008, η υποχώρηση του ΑΕΠ υπερβαίνει το 26%. Το 2015 το ΑΕΠ συρρικνώ-
θηκε κατά 0,2%, ενώ για το 2016 προβλέπεται νέα συρρίκνωση κατά 0,3%. Το
2015 ο δείκτης όγκου βιοµηχανικής παραγωγής σηµείωσε αναιµική άνοδο για
πρώτη φορά µετά το 2007 κατά 0,7%, τάση που συνεχίστηκε στο πρώτο εξάµηνο
του 2016. Οι δυναµικοί κλάδοι της µεταποίησης ήταν οι κλάδοι παραγώγων πε-
τρελαίου, φαρµακευτικών προϊόντων, χηµικών προϊόντων, βασικών µετάλλων. 

Η τοµεακή διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας δεν µεταβλήθηκε ουσιαστικά
την τελευταία τετραετία. Παρατηρήθηκε µια µικρή αύξηση του µεριδίου του πρω-
τογενούς τοµέα στη συνολική νέα παραγωγή από 3,7% το 2012 σε 4% το 2015
και του τριτογενούς τοµέα από 80,1% το 2012 σε 81,8% το 2015, µε αντίστοιχη
υποχώρηση του δευτερογενούς τοµέα (µεταποίηση, ενέργεια, κατασκευές, εξό-
ρυξη) από 16,2% το 2012 σε 15,2% το 2015. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι –πέρα από τα γενικότερα µεθοδολογικά προβλήµατα
του διαχωρισµού σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα– τα παραπά-
νω µεγέθη επηρεάζονται από το γεγονός ότι µια σειρά βιοµηχανικοί κλάδοι, όπως
οι τηλεπικοινωνίες και οι µεταφορές, κατατάσσονται από την αστική στατιστική
στον τριτογενή τοµέα. Το παραπάνω µεθοδολογικό πρόβληµα γίνεται ακόµα µε-
γαλύτερο στην Ελλάδα λόγω του ότι η ναυτιλία (η οποία ανήκει στις µεταφορές)
αποτελεί διαχρονικά τον πιο ισχυρό κλάδο της ελληνικής καπιταλιστικής οικονο-
µίας.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία καταλαµβάνει το 2015 την πρώτη θέση διεθνώς, µε
αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων της, µε µεγάλα µερίδια στον παγκόσµιο
στόλο των δεξαµενόπλοιων και των φορτηγών πλοίων χύδην φορτίων και µε υψη-
λό βαθµό εκµετάλλευσης των εργαζοµένων του κλάδου.

Την τελευταία τετραετία συνεχίστηκε η τάση µείωσης του αριθµού των εργο-
δοτών και του αριθµού των αυτοαπασχολούµενων λόγω της κρίσης, ενώ υπήρξε
οριακή αύξηση του αριθµού των µισθωτών. Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των ερ-
γοδοτών µειώθηκε από 261 χιλιάδες το 2012 σε 248 χιλιάδες το 2015, ο αριθµός
των αυτοαπασχολούµενων (στους οποίους εντάσσονται και οι αγρότες) µειώθη-
κε από 908 χιλιάδες σε 856 χιλιάδες και ο αριθµός των µισθωτών αυξήθηκε ανε-
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παίσθητα από 2,34 εκατοµµύρια σε 2,35 εκατοµµύρια. Μειώθηκαν επίσης τα συµ-
βοηθούντα µέλη, από 185 χιλιάδες σε 158 χιλιάδες.

Αυτές οι µεταβολές δεν διαφοροποίησαν θεαµατικά τις µεταξύ τους αναλο-
γίες ούτε και τα ποσοστά τους στο σύνολο των απασχολούµενων: Το ποσοστό
των εργοδοτών µειώθηκε από 7,7% σε 6,9%, το ποσοστό των αυτοαπασχολού-
µενων από 24,6% σε 23,7% και το ποσοστό των µισθωτών αυξήθηκε από 63,4%
σε 65%. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά τα συµβοηθούντα µέλη, το ποσοστό των
οποίων σηµείωσε µικρή µείωση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ποσοστά αυτά
διαφοροποιούνται ελαφρώς ως προς τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό ο οποίος
πέρα από τους απασχολούµενους περιλαµβάνει και τους άνεργους, µεγάλο µέ-
ρος των οποίων προέρχεται από τη µισθωτή εργασία.

21. Την περίοδο της κρίσης ενισχύθηκε η τάση συγκέντρωσης-συγκεντρο-
ποίησης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονοµίας. Μετά από έναν κύ-

κλο εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι 4 µεγάλες συστηµικές τράπεζες συγκε-
ντρώνουν πρακτικά το σύνολο των τραπεζικών δραστηριοτήτων. 

Στον κλάδο του εµπορίου καταγράφεται σηµαντική αύξηση του µεριδίου µε-
γάλων εµπορικών οµίλων, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 3 όµιλοι (ΟΤΕ, Voda-
phone, Wind) ελέγχουν πρακτικά πλήρως την αγορά, µε το δεύτερο ισχυρότερο
όµιλο να έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία µε τον τρίτο. 

Ο ενεργειακός τοµέας κυριαρχείται από 3 µεγάλους οµίλους στο χώρο των
καυσίµων που ελέγχουν πλήρως τη διύλιση πετρελαίου, ενώ προχώρησε απο-
φασιστικά και η συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών, µε τους µεγάλους
οµίλους να δραστηριοποιούνται και σε µικρότερα έργα. 

Στη βιοµηχανία µετάλλου, οι 2 µεγαλύτεροι όµιλοι ελέγχουν σχεδόν τα 2/3 του
κλάδου. Αντίστοιχες εξελίξεις σηµειώνονται και στους κλάδους τουρισµού-επι-
σιτισµού, τροφίµων και ποτών.

22.Οι διεθνείς ιµπεριαλιστικές ενώσεις (ΟΟΣΑ, ∆ΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή), όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέπουν ανάκαµψη της ελ-

ληνικής οικονοµίας το 2017-2018, µε αύξηση των επενδύσεων (εκτός κατοι-
κιών), µε τη συµβολή του νέου αναπτυξιακού νόµου, βασισµένη στην κοινοτική
χρηµατοδότηση, στην επιτάχυνση σηµαντικών ιδιωτικοποιήσεων. 

Προβλέπουν αύξηση των εξαγωγών εµπορευµάτων ως αποτέλεσµα της βελ-
τίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, αύξηση των υπηρε-
σιών (τουρισµός, ναυτιλιακές µεταφορές) και αύξηση της εγχώριας κατανάλω-
σης ως αποτέλεσµα αύξησης της απασχόλησης, του εισοδήµατος και της βελ-
τίωσης των πιστωτικών συνθηκών. 

Ως παράγοντες αβεβαιότητας που µπορούν να οδηγήσουν σε πιο αρνητική
έκβαση, διακρίνονται η ενδεχόµενη επιδείνωση του διεθνούς οικονοµικού περι-
βάλλοντος και της πορείας της ΕΕ µετά το Brexit, οι πιθανές αρνητικές επιπτώ-
σεις στον τουρισµό και στο εµπόριο από επιδείνωση του προσφυγικού προβλή-
µατος και της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
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οι επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. αύξηση έµµεσης φορολογίας, επι-
βάρυνση λαϊκών στρωµάτων).

Οι συγκεκριµένες επισηµάνσεις υπογραµµίζουν την αβεβαιότητα των αστικών
προβλέψεων, ιδιαίτερα αν επιδεινωθεί η πορεία της Ευρωζώνης και αυξηθούν οι
φυγόκεντρες δυνάµεις. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένες µεγάλες επενδύσεις (π.χ. λιµάνια, σιδηρο-
δροµικές µεταφορές) δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν αν δεν υπάρξει µεσο-
πρόθεσµος συµβιβασµός ΗΠΑ - ΕΕ - Κίνας - Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. 

Η κατάσταση της εργατικής τάξης, των άλλων λαϊκών στρωµάτων
και η κυβερνητική πολιτική

23.Τα µέτρα που οδήγησαν σε µεγάλες ανατροπές στις εργασιακές σχέ-
σεις, στους µισθούς, στις Συλλογικές Συµβάσεις, στις συντάξεις, στις

κοινωνικές παροχές κ.ά., είχαν προσχεδιαστεί πολύ πριν από την κρίση, µε τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ και πιο ειδικά από το 1993, µε τη «Λευκή Βίβλο». Αφο-
ρούσαν δηλαδή το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν ανε-
ξάρτητα από τη φάση του κύκλου της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. Αυτές οι
καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και οι σχετικές αντεργατικές µεταρρυθµίσεις
υπηρετούσαν το στόχο της υποβοήθησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας στο
φόντο της όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισµού. Παρ’ όλα αυτά, η επιτακτικό-
τητά τους για το καπιταλιστικό σύστηµα εννοείται ότι αυξάνεται σε περιόδους
κρίσεων.

Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασµός προωθήθηκε στοχευµένα, µεθοδικά και σε
βάθος χρόνου από την ΕΕ και τις αστικές κυβερνήσεις σε κάθε χώρα. Τα µέτρα
αυτά βρήκαν την ταχύτερη και πλήρη ανάπτυξή τους, ειδικά στην Ελλάδα, από το
2010 και µετά, µε τρεις δέσµες µέτρων (µνηµόνια) και δέκα εφαρµοστικούς νό-
µους µόνο σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις στα εργατικά δικαιώµατα (4 νόµοι
το 2010, 2 το 2012, 1 το 2013, 1 το 2014, 1 το 2015, 1 το 2016).

Στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής προωθούνται:
• Ενιαία πολιτική για δραστική µείωση των µισθών και µεροκάµατων και την

προώθηση µορφών εναλλακτικής και µερικής απασχόλησης. Κατάργηση σε µε-
γάλο βαθµό του σταθερού ηµερήσιου χρόνου εργασίας, της µονιµότητας της
δουλειάς στον κρατικό τοµέα και µιας ορισµένης πιο σταθερής δουλειάς στον
ιδιωτικό τοµέα, γενικευµένες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, µε ενίσχυση της
ελαστικότητας - ευελιξίας. Πρόκειται για πολιτικές που είναι ενταγµένες στη
στρατηγική της απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου και στην
τάση προσαρµογής των εργατικών µισθών και µεροκάµατων στα πολύ χαµηλά
επίπεδα που διαµορφώνονται στη διεθνή καπιταλιστική αγορά.

• Ενιαία πολιτική για τη συρρίκνωση των υγειονοµικών και κοινωνικών παρο-
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χών και, πριν από όλα, για τα συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης µε την επέκτα-
ση της ιδιωτικοποίησης.

• Πολιτικές για τη νοµιµοποίηση των δουλεµπορικών γραφείων και την αξιο-
ποίηση των µεταναστών ως φτηνής εργατικής δύναµης και µοχλού πίεσης για συ-
νολική µείωση µισθών και µεροκάµατων.

• Νέοι περιορισµοί στο δικαίωµα της απεργίας, της συνδικαλιστικής δράσης.
• Σταθερή αύξηση της έµµεσης φορολογίας, µε συνέπεια τις αυξήσεις σε εµπο-

ρεύµατα λαϊκής κατανάλωσης (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, τρόφιµα, συγκοινωνίες κλπ.).
Η «Στρατηγική Ευρώπη 2020», που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

τον Ιούνη του 2010, συνιστά εµβάθυνση όλου του αντεργατικού πλαισίου που εί-
χε διαµορφωθεί. Τα µέτρα αυτά, που αποσκοπούν στο να κάνουν πιο ανταγωνι-
στικά τα µονοπώλια της Ευρώπης και ανάµεσα σε αυτά και της Ελλάδας, δε ση-
µαίνει ότι µπορούν να εξαλείψουν τις αντιθέσεις του συστήµατος, την ανισόµε-
τρη ανάπτυξη, τις ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά
στην ΕΕ σήµερα, στην οποία εφαρµόζεται η «Οικονοµική ∆ιακυβέρνηση - Ευρω-
παϊκό Εξάµηνο» και ετοιµάζεται νέα «Λευκή Βίβλος», που θα ανακοινωθεί την
άνοιξη του 2017, µε στόχο να γίνει η ΟΝΕ ανθεκτικότερη στους «µελλοντικούς
κλυδωνισµούς».

Οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και τα αντεργατικά µέτρα, που πάρθηκαν
µε τα γνωστά µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους, προκάλεσαν µεγάλες,
βαθιές και πιο σταθερές ανατροπές στις συνθήκες ζωής και δουλειάς, στη σύν-
θεση της εργατικής τάξης, µεγάλου τµήµατος των αυτοαπασχολούµενων και µι-
κροϊδιοκτητών στην πόλη και την ύπαιθρο. ∆ιευρύνθηκαν οι γραµµές της εργατι-
κής τάξης µε νέα τµήµατα από κατεστραµµένα µεσαία στρώµατα της πόλης και
του χωριού. Περισσότερα τµήµατα µεσαίων στρωµάτων προσέγγισαν την εργα-
τική τάξη, αυξήθηκαν οι µισοπρολετάριοι. Παράλληλα εκδηλώθηκε αύξηση της
µετανάστευσης, ειδικά των νέων.

Οι αναδιαρθρώσεις και η κρίση συρρίκνωσαν το στρώµα της εργατικής αρι-
στοκρατίας σε ιδιωτικό και κρατικό τοµέα και την κρατική υπαλληλία. Αυτό δεν
σηµαίνει και παραίτηση της αστικής τάξης για διατήρηση, ανανέωση και δηµι-
ουργία νέων µηχανισµών για τη χειραγώγηση του εργατικού κινήµατος. Παρα-
µένει και µεγαλώνει η σηµαντική διαφοροποίηση, διαστρωµάτωση στο εσωτερι-
κό της εργατικής τάξης και ευρύτερα της µισθωτής εργασίας, που αποτελεί την
υλική βάση διαµόρφωσης της εργατικής αριστοκρατίας.

24. Τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν την τάση ενίσχυσης της απόλυ-
της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης. Μετά τη δραµατική µείωση της

συνολικής αµοιβής της εξαρτηµένης εργασίας την περίοδο 2009-2012 από τα
85 στα 66,1 δισ. ευρώ, την περίοδο 2012-2015 υποχώρησε στα 59 δισ., κατα-
γράφοντας περαιτέρω υποχώρηση κατά 10,7%, ενώ η συνολική υποχώρηση σε
σχέση µε τα επίπεδα προ κρίσης ξεπερνά το 30%. Πέρα από τις µειώσεις µισθών,
αυτή η δραστική µείωση της συνολικής αµοιβής της εξαρτηµένης εργασίας
αντανακλά φυσικά και την εκτίναξη της ανεργίας την περίοδο της κρίσης. 
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Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αµοιβή ανά µισθωτό µειώ-
θηκε κατά 7% το 2013, 2,1% το 2014 και 2,7% το 2015. Η ονοµαστική µισθολογι-
κή δαπάνη ανά εργαζόµενο έχει µειωθεί από 24,3 χιλιάδες ευρώ το 2012 σε 21,8
χιλιάδες ευρώ το 2015, µια µείωση της τάξης του 10,3% που έρχεται να προστε-
θεί στις µειώσεις της περιόδου 2010-2012 που έριξαν το µέσο ετήσιο ονοµαστι-
κό µισθό από τα 26,1 στα 24,3 χιλιάδες ευρώ. Σε σταθερούς όρους (συνυπολογί-
ζοντας και τον πληθωρισµό) η µείωση του µέσου µισθού ξεπερνά το 20%. Με βά-
ση τα στοιχεία του ΙΚΑ, η µείωση του κατώτατου µισθού από το 2010 προσεγγί-
ζει το 35%. 

Η αγοραστική δύναµη του µέσου ακαθάριστου µισθού στην Ελλάδα κατά το
2014 φτάνει µόλις το 66% της µέσης αγοραστικής δύναµης των 15 πιο προηγµέ-
νων χωρών της ΕΕ, από 82% το 2009. Οι απώλειες στην αγοραστική δύναµη των
µισθωτών γίνονται ακόµα µεγαλύτερες αν ληφθεί υπόψη η µεγάλη φορολογική
αφαίµαξη των τελευταίων χρόνων. Συνυπολογίζοντας όλους αυτούς τους παρά-
γοντες, µπορούµε να εκτιµήσουµε πως οι συνολικές απώλειες στο βιοτικό επί-
πεδο των εργαζοµένων φτάνουν ή προσεγγίζουν το 50% την περίοδο της κρίσης.

Η επίθεση στον κατώτατο µισθό (µείωση κατά 22% για τους άνω των 25 ετών
και 32% για τους νέους ως 25 ετών) είχε σαν αποτέλεσµα οι αποδοχές το 2014
να είναι χαµηλότερες ακόµα και από τα κατώτατα όρια των αρχών της δεκαετίας
του 1990.

Οι νόµοι των τελευταίων ετών συνεχίζουν να επιδεινώνουν συνεχώς τους µι-
σθούς και το λαϊκό εισόδηµα, τη ζωή της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Τα
στοιχεία που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι
εργαζόµενοι, την κατάσταση των µισθών και των εργασιακών σχέσεων. 

Οι χαµηλόµισθοι αποτελούν περίπου το 60% των εργαζοµένων. Πιο συγκεκρι-
µένα, οι εργαζόµενοι µε «καθαρό» µισθό κάτω των 1000 ευρώ έφτασαν στο
63,17%. Ταυτόχρονα, παρατηρείται και µια µετακίνηση προς τα κάτω σε ό,τι αφο-
ρά την κατάταξη των εργαζοµένων στα διάφορα κλιµάκια. Αυξήθηκαν κατά
13,24% οι εργαζόµενοι µε µισθό από 501 ως 600 ευρώ, και 10,56% οι εργαζόµε-
νοι µε µισθό 601 ως 700 ευρώ. 

Όσον αφορά την «κινητικότητα και την ευελιξία» στην αγορά εργασίας που
επήλθε µε τους πρόσφατους νόµους και την καπιταλιστική κρίση, χαρακτηριστι-
κό είναι το εξής: Το 2015 οι συµβάσεις εργασίας που είχαν καταγγελθεί από τους
εργοδότες –µαζί µε τις «οικειοθελείς αποχωρήσεις» και τη λήξη συµβάσεων ορι-
σµένου χρόνου– ξεπέρασαν τον αριθµό των µισθωτών κατά το ίδιο έτος.

Οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται µε ταχύτατο ρυθµό. Το 2015 το ποσο-
στό των «ευέλικτων εργασιακών σχέσεων» (µερική και εκ περιτροπής εργασία)
στις νέες προσλήψεις ξεπέρασε το 55%, όταν το 2009 βρισκόταν στο 29% και το
2012 στο 45%. Περίπου 30% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα υποαπασχο-
λείται, ενώ το 20% εργάζεται λιγότερο από 20 ώρες την εβδοµάδα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, περισσότερες από τις µισές προσλήψεις που γίνονται σήµερα αφορούν
τέτοιες ελαστικές µορφές απασχόλησης, γεγονός που επηρεάζει φυσικά και το
µέσο επίπεδο των µισθών.
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Η µέση κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 25%
την περίοδο από το 2010 µέχρι το 2014 και διαµορφώνεται στα 1.460 ευρώ ένα-
ντι 1.950 το 2010. Την ίδια περίοδο παρατηρείται πλέον εµφανής διαφοροποίη-
ση στη διατροφική συµπεριφορά του µέσου ελληνικού νοικοκυριού. Ειδικότερα
διαφοροποιήθηκαν οι ποσότητες των καταναλισκόµενων διατροφικών ειδών (π.χ.
µειώθηκε κατά 12% η κατανάλωση κρέατος και ψαριών). Το 2015 το 40% του πλη-
θυσµού βρίσκονταν σε κατάσταση υλικής στέρησης, ποσοστό σηµαντικά αυξη-
µένο σε σχέση µε το 24% του 2010.

Το γενικό ποσοστό ανεργίας έχει µειωθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας τετραετίας, παραµένοντας ωστόσο εξαιρετικά υψηλό. Το 2015 διαµορ-
φώθηκε στο 24,9% σε σχέση µε 27,5% το 2013 και 26,5% το 2014. Ο αριθµός των
ανέργων παραµένει εξαιρετικά υψηλός και διαµορφώνεται σε 1,2 εκατοµµύρια.
Το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλό στις νεότερες ηλικίες (15-29 ετών) όπου
ξεπερνά το 40%. Ταυτόχρονα αυξήθηκε σηµαντικά το ποσοστό των µακροχρόνια
ανέργων (όσων δηλαδή είναι άνεργοι για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών).
Το 2015 οι µακροχρόνια άνεργοι ήταν 875 χιλιάδες, δηλαδή το 73,1% του συνό-
λου των ανέργων, ενώ το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 59% των ανέργων.
Επίσης, οι γυναίκες καταγράφουν µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας από τους άν-
δρες. Το 2015 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 28,9% έναντι 22% των
ανδρών. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι αυξηµένο σε σχέση µε το αντί-
στοιχο ποσοστό του 2012, όπου ήταν στο 28,1%, φτάνοντας τις 618 χιλιάδες. 

25. Στην πρόσφατη Έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει τη
θέση του ΚΚΕ ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η πολιτική για

την έξοδο από τη φάση της κρίσης στηρίχτηκε και θα στηριχτεί «στο χαµηλό µι-
σθολογικό κόστος και στο θεσµικό πλαίσιο που υποστηρίζει την ευελιξία στην
αγορά εργασίας», δηλαδή στη φθηνή εργατική δύναµη.

Ο ΣΕΒ προτάσσει σταθερά ως προτεραιότητες τη γρήγορη και αποτελεσµατι-
κή εφαρµογή του προγράµµατος του 3ου Μνηµονίου, την επιτάχυνση των ανα-
διαρθρώσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, τη µείωση του λεγόµενου «µη µισθολο-
γικού κόστους», την παροχή µεγαλύτερων φορολογικών κινήτρων για την προ-
σέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Γενικότερα, υπάρχει σύµπλευση της εγχώριας
αστικής τάξης (ΣΕΒ, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών)
µε το ∆ΝΤ και την ΕΕ στην επιβολή των µέτρων που αυξάνουν το βαθµό εκµε-
τάλλευσης και ισοπεδώνουν τα δικαιώµατα και το εισόδηµα της εργατικής τάξης.

Παρά τις υπαρκτές διαφορές µεταξύ των διάφορων κρατών-µελών της ΕΕ, οι
βασικές κατευθύνσεις αυτής της πολιτικής εφαρµόζονται αποφασιστικά παντού,
µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα πρόσφατα µέτρα στη Γαλλία και στην Ιταλία.

26.Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προβάλλει προπαγανδιστικά ότι ακολου-
θεί διαφορετικό προσανατολισµό για την καπιταλιστική παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας, σε σχέση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Προ-
βάλλει την πρόταση της «δίκαιης ανάπτυξης», η οποία περιλαµβάνει ως νέα δή-
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θεν στοιχεία τη στροφή στην καινοτοµία και στην ποιότητα, στην αξιοποίηση της
επιστηµονικής γνώσης και της εξειδικευµένης τεχνολογίας προς όφελος της
αύξησης της παραγωγικότητας, τη χρησιµοποίηση του ανασυγκροτηµένου αστι-
κού κράτους ως µοχλού ανάπτυξης και κυρίως της «ενίσχυσης της κοινωνίας και
της αγοράς».

Η κυβέρνηση κρύβει ότι η αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης και της και-
νοτοµίας για να αυξηθεί η παραγωγικότητα δε χρησιµοποιείται στον καπιταλισµό
για να βελτιωθεί η θέση των εργαζοµένων (αύξηση εισοδήµατος, µείωση χρόνου
εργασίας), αλλά για να αυξηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Αυτό αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι ακόµα και σε κράτη που κατέχουν ηγετικές θέσεις στην
αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και δε βρίσκονται στη φάση
της κρίσης, όπως η Βρετανία, η Γερµανία, οι ΗΠΑ, η ανισότητα στα εισοδήµατα
αυξάνεται ραγδαία.

Η αλήθεια είναι ότι η κυβερνητική πολιτική όχι µόνο δεν οδηγεί σε µερική ανά-
κτηση των µεγάλων απωλειών των λαϊκών στρωµάτων την περίοδο της κρίσης,
αλλά αντίθετα επιδεινώνει την κατάσταση του λαού. Παράλληλα, οι κυβερνητι-
κές διακηρύξεις περί αποτελεσµατικού κράτους αποκρύβουν ότι το αστικό κρά-
τος λειτουργεί προς όφελος του κεφαλαίου και κατ’ επέκταση οι προσαρµογές
που γίνονται σε αυτό υπηρετούν την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της δρά-
σης του υπέρ αυτού. Αυτό το στόχο υπηρετούν από τη µία η µεγάλη φοροαφαί-
µαξη του λαού και οι περικοπές δαπανών κοινωνικής πολιτικής και από την άλλη
η κρατική ενίσχυση των εγχώριων οµίλων και γενικότερα της καπιταλιστικής κερ-
δοφορίας.

Η αύξηση των έµµεσων φόρων, η µείωση του αφορολόγητου ορίου, η διατή-
ρηση του ΕΝΦΙΑ, η µείωση των συντάξεων, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα της κλιµάκωσης της αντιλαϊκής επίθε-
σης. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούµενους και τους αγρότες, η µεγάλη αύ-
ξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων συνδυάζεται µε τη δρα-
στική µείωση του τζίρου, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη επιδείνωση της θέσης τους.
Αντίθετα, οι µονοπωλιακοί όµιλοι συνεισφέρουν λιγότερο από 5% στα ετήσια φο-
ρολογικά έσοδα και η κυβέρνηση δροµολογεί νέες κρατικές ενισχύσεις µέσα από
τον «αναπτυξιακό νόµο». 

Ακόµα και η όποια ανάκαµψη επέλθει δεν πρόκειται να απορροφήσει την ανερ-
γία, ούτε να επιφέρει επιστροφή στην προ κρίσης περίοδο σε ό,τι αφορά τις βα-
σικές κατακτήσεις και δικαιώµατα της εργατικής τάξης που αποσπάστηκαν στον
20ό αιώνα.

Το σύνολο των εξελίξεων θρυµµατίζει την αυταπάτη σχετικά µε τη δυνατότη-
τα φιλολαϊκής διαχείρισης του καπιταλισµού, όπου η αύξηση της κερδοφορίας
του κεφαλαίου θα συµβαδίζει µε την ευηµερία των µισθωτών και των αυτοαπα-
σχολούµενων. Αποδεικνύεται πως «εντός των τειχών» της εξουσίας του κεφα-
λαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, φιλολαϊκή πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει.
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Η πορεία αναµόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήµατος

27.Η αναµόρφωση του αστικού πολιτικού συστήµατος συντελείται κάτω
από τη σηµαντική επίδραση των διεθνών εξελίξεων, των ενδοϊµπερια-

λιστικών αντιθέσεων, των δυσκολιών στη συνοχή της ΕΕ και της ΟΝΕ, των αντι-
φάσεων του πλέγµατος των διεθνών συµµαχιών που επιδιώκει η αστική τάξη της
Ελλάδας στην προσπάθειά της να διαχειριστεί το πέρασµα σε φάση ανάκαµψης
µετά από µια οκτάχρονη κρίση της περιόδου 2008-2016. 

Οι βασικές δυνάµεις του αστικού πολιτικού συστήµατος συµπίπτουν στους
στρατηγικούς στόχους της αστικής τάξης, που συνοπτικά αφορούν τα εξής ζη-
τήµατα: 

• Πορεία ανάκαµψης της καπιταλιστικής οικονοµίας. 
• Προσπάθεια γεωστρατηγικής αναβάθµισης της χώρας ως εµπορικού και

ενεργειακού κόµβου. 
• Αύξηση του ενεργού ρόλου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
• Αποκατάσταση των θέσεων της ελληνικής αστικής τάξης στην ευρύτερη πε-

ριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου που έχουν υπο-
στεί πλήγµα τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης. 

Οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν µεταξύ των αστικών κοµµάτων γύρω
από επιµέρους ζητήµατα διαχείρισης δεν αµφισβητούν βασικά στοιχεία όπως π.χ.
την ανάγκη επιτάχυνσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, τη βαθύτερη συµµε-
τοχή στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια, την ανάγκη δηµοσιονοµικής χαλάρωσης και κρατικής
στήριξης των επενδυτικών σχεδίων του κεφαλαίου κλπ. 

Βεβαίως, οι ενιαίες αυτές επιδιώξεις, η στρατηγική ταύτιση, δεν πρέπει να κρύ-
ψουν τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της αστικής τάξης και διαπερ-
νούν ουσιαστικά όλα τα αστικά κόµµατα. Αυτές οι αντιθέσεις –οι οποίες οξύνονται
αντικειµενικά– αφορούν τόσο τις προτεραιότητες στήριξης των κλάδων της καπι-
ταλιστικής οικονοµίας όσο και τις επιλογές και ιεραρχήσεις στις διεθνείς συµµα-
χίες του κεφαλαίου. Έτσι, άλλα τµήµατα της ελληνικής αστικής τάξης είναι πιο κο-
ντά στο γερµανικό κέντρο, άλλα πιο κοντά στις ΗΠΑ ή τη Γαλλία (η οποία έχει ανα-
βαθµίσει την επιρροή της στη χώρα) και άλλα µε την Κίνα, τη Ρωσία κλπ. 

Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα

28.Τα τελευταία δύο χρόνια οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποδείχτηκαν
πιο αποτελεσµατικές για το κεφάλαιο, για την αστική τάξη γενικότερα,

αλλά και για τους βασικούς διεθνείς συµµάχους της. Αυτό που αναγνωρίζει η
αστική τάξη και οι ξένοι σύµµαχοί της δεν είναι µόνο η αντιλαϊκή νοµοθετική
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Τσίπρα στη στήριξη της καπιταλιστικής κερ-
δοφορίας (χαρακτηριστικό που είναι άλλωστε κοινό σε όλα τα αστικά κόµµατα),
αλλά η ικανότητά της να «βαφτίζει το κρέας ψάρι». Αναγνωρίζουν την ικανότη-
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τά της να αµβλύνει τις λαϊκές αντιστάσεις, προβάλλοντας ιδεολογική διαφορο-
ποίηση από τη Ν∆, να ενσωµατώνει στο σύστηµα, να αποπροσανατολίζει, να
εξαπατά µαζικά και επαναλαµβανόµενα τα λαϊκά στρώµατα, κάτι που είχε γίνει
µετά το 1981, µε την ανάληψη της πρώτης διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. 

Αυτό είναι και το βασικό «χαρτί» που παίζει και αξιοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
στην αντιπαράθεσή της µε τα άλλα αστικά κόµµατα. Βεβαίως, αυτή η προσπάθεια
εντείνει τις αντιφάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που δεν εκδηλώνο-
νται µε την ίδια οξύτητα, όπως την περίοδο του καλοκαιριού του 2015. 

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσει προσπάθεια διεύρυνσης προς το χώρο της
κεντροαριστεράς, αξιοποιώντας και το χαρτί της συνεργασίας µε την ευρωπαϊκή
σοσιαλδηµοκρατία. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια προσκρούει και σε ανταγωνι-
σµούς στο εσωτερικό της σοσιαλδηµοκρατίας και ιδιαίτερα στον επί δεκαετίες
βασικό της φορέα στην Ελλάδα, στο ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγµα, τέτοιοι ανταγωνι-
σµοί τροφοδοτούνται από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να απο-
κτήσει ισχυρά ερείσµατα συνδικαλιστικής επιρροής σε αρκετούς χώρους, ενώ
αντίθετα το ΠΑΣΟΚ κρατάει τέτοια ερείσµατα σε τµήµατα της εργατικής αριστο-
κρατίας και των µεσαίων στρωµάτων. Παρά τους ανταγωνισµούς αυτούς, συντη-
ρούνται διάφοροι δίαυλοι στην προοπτική µιας µελλοντικής κυβερνητικής σύν-
θεσης, µε διεύρυνση της κυβερνητικής πλειοψηφίας προς το λεγόµενο «κέντρο»,
µε ένα πιο σαφές «κεντροαριστερό» στίγµα, εγκαταλείποντας σε µια πορεία τη
συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η τακτική της κυβέρνησης να καπηλεύεται χυδαία
την ιστορία και τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήµατος, να εµφανίζεται ως
περίπου κοµµουνιστική δύναµη, τακτική που ενισχύεται από τα άλλα αστικά κόµ-
µατα και Μέσα Ενηµέρωσης. Αυτός ο ιδεολογικός µανδύας την βοηθάει στον
εγκλωβισµό εργαζοµένων που αισθάνονται αριστεροί, έχουν αγωνιστικές κατα-
βολές. Στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι και η απόπειρα καπηλείας της ηρω-
ικής ΕΑΜικής Αντίστασης, του αγώνα χιλιάδων κοµµουνιστών, αριστερών, άλ-
λων ριζοσπαστών αγωνιστών. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιδιώκει, όχι µε συνέ-
πεια, ορισµένους αστικούς εκσυγχρονισµούς, προπαγανδίζοντάς τους ψευδεπί-
γραφα ως ριζοσπαστικούς, ανατρεπτικούς.

29.Η Ν∆, η σηµερινή αξιωµατική αντιπολίτευση, δίνει µάχη για να ανα-
γνωριστεί ως η πιο συνεπής εναλλακτική κυβερνητική λύση µε δυνα-

τότητες σταθερότερης προσήλωσης στους στόχους του κεφαλαίου. Στο επίκε-
ντρο της αντιπαράθεσης µε την κυβέρνηση µπαίνει η στάση απέναντι στις ανα-
διαρθρώσεις - µεταρρυθµίσεις, οι καθυστερήσεις, η επιτάχυνση της υλοποίησής
τους. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως ακόµα δεν έχει τη δύναµη να λειτουργήσει
ως άµεση επιλογή αντικατάστασης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το τελευταίο διάστηµα γίνεται εντατική προσπάθεια να εδραιωθεί στο πολιτι-
κό σύστηµα ένα νέο δίπολο µε βασικό πυρήνα από τη µια µεριά το ΣΥΡΙΖΑ και από
την άλλη τη Ν∆, µε τους απαραίτητους για το σκοπό αυτό δορυφόρους - κυβερ-
νητικούς διαθέσιµους συνεργάτες τους. Εντείνεται η διαπάλη τους για το ποιος
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θα είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής του κεφαλαίου, ποιος θα υλοποιήσει πιο απο-
τελεσµατικά την αντιλαϊκή πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και
των κατευθύνσεων της ΕΕ, του ∆ΝΤ, συνολικά του κουαρτέτου.

Όσον αφορά το σοσιαλδηµοκρατικό χώρο, η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού
πυλώνα του στη χώρα και η αναγνώρισή του από την ευρωπαϊκή σοσιαλδηµο-
κρατία δηµιουργεί σηµαντικές δυσκολίες στις προσπάθειες αναµόρφωσης της
λεγόµενης «κεντροαριστεράς», στην οποία περιλαµβάνονται η κλασική σοσιαλ-
δηµοκρατία του ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ και άλλα µικρότερα πολιτικά σχήµατα. Με
δεδοµένη τη σηµερινή δυσκολία αυτού του χώρου να παίξει έναν πιο αυτοτελή
ρόλο, υπάρχει διαπάλη και ταλάντευση για το αν θα αποτελέσει, ως τρίτος πό-
λος, προνοµιακό συνοµιλητή του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ν∆.

Συνυπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις: 
• Από τη µια η τάση για υπό όρους συνεργασία µε το ΣΥΡΙΖΑ, µε προϋπόθεση

µια πιο ουσιαστική κεντρώα στροφή του τελευταίου που θα εκφραστεί και µε την
επιλογή προσώπων. Αυτή η τάση φαίνεται να ενισχύεται και από κύκλους της Ευ-
ρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας.

• Από την άλλη υπάρχει η τάση που προκρίνει την ανάγκη συµµαχίας των συ-
νεπών ευρωπαϊκών και µεταρρυθµιστικών δυνάµεων στις οποίες συµπεριλαµβά-
νουν και τη Ν∆ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη.

30. Το «ευρωσκεπτικιστικό ρεύµα» στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγµή ακό-
µα υπό διαµόρφωση. Οι ευρωσκεπτικιστικές διαθέσεις, παρόλο που εί-

ναι υπαρκτές σε ευρύτερες λαϊκές δυνάµεις κι εκφράζονται µε µια σειρά στοι-
χεία σε τάσεις αµφισβήτησης της ΕΕ και της ΟΝΕ (µεταξύ άλλων και στο δηµο-
ψήφισµα του Ιούλη του 2015), δεν έχουν αποκτήσει σταθερά πολιτικά χαρα-
κτηριστικά, χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα. 

Υπάρχουν δυνάµεις σε όλο το πολιτικό φάσµα του αστικού πολιτικού συστή-
µατος που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Βασικό ρόλο επιδιώκει να παίξει η
«Πλεύση Ελευθερίας» της Ζ. Κωνσταντοπούλου, αλλά και ο οπορτουνιστικός χώ-
ρος των ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ µε κάποια µικρότερα δορυφορικά τους σχήµατα. Αυ-
τά τα κόµµατα και οι οµάδες καµουφλάρουν –µε διαβάθµιση µεταξύ τους– τον ευ-
ρωσκεπτικισµό τους και µε κάποια αντικαπιταλιστική συνθηµατολογία, συµβάλ-
λοντας στον αποπροσανατολισµό και τον εγκλωβισµό δυνάµει ριζοσπαστικών
στοιχείων σε µία εκδοχή αστικής διαχείρισης. Συνολικά, πρόκειται για δυνάµεις
που επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως ανάχωµα στη ριζοσπαστικοποίηση και συ-
µπόρευση λαϊκών δυνάµεων µε το ΚΚΕ, υιοθετώντας στην ουσία θέσεις και πρα-
κτικές που είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βρισκόταν ακόµα στην αντιπολίτευση. Αρκε-
τοί από αυτούς βρίσκονταν στις γραµµές του ΣΥΡΙΖΑ, βοηθώντας τον να αναρρι-
χηθεί στους θώκους της κυβερνητικής εξουσίας, χρηµάτισαν υπουργοί του ή θε-
σµικοί εκλεγµένοι παράγοντες, συνέβαλαν µε τον τρόπο τους στο να δίνεται άλ-
λοθι για την επιβολή σκληρών αντεργατικών πολιτικών και να καλλιεργούνται µα-
ζικά αυταπάτες.
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31.Υπάρχουν επίσης δυνάµεις που αποσπάστηκαν από τη Ν∆ και κινούνται
στο λεγόµενο «ευρωσκεπτικιστικό» χώρο. Οι διεργασίες στο χώρο της

λεγόµενης ακροδεξιάς δεν πρέπει να υποτιµηθούν, παρόλο που προς το παρόν
έχουν περιθωριακό χαρακτήρα (π.χ. συγκρότηση της Λ.Ε.Π.ΕΝ. από πρώην στε-
λέχη της «Χρυσής Αυγής», το κόµµα του Φαήλου Κρανιδιώτη «Νέα ∆εξιά», το
κόµµα «Εθνική Ενότητα» των Καρατζαφέρη - Μπαλτάκου, ο «Σύνδεσµος Εθνι-
κής Ενότητας» του Βελόπουλου, η «Πρώτη Γραµµή» του Πλεύρη, το «Εθνικό
Μέτωπο», το κόµµα του Αρτέµη Σώρρα «Ελλήνων Συνέλευσις» κ.ά). 

Ο χώρος αυτός βρίσκεται επίσης υπό διαµόρφωση, στη διαδικασία της οποίας
θα συµβάλουν η τελική έκβαση της δίκης της εγκληµατικής ναζιστικής οργάνωσης
της «Χρυσής Αυγής», αλλά και διεργασίες που συντελούνται σε τµήµατα της Ν∆. 

Οι ναζιστές υπόδικοι εγκληµατίες της «Χρυσής Αυγής» συνεχίζουν, ως δυνά-
µεις στήριξης του συστήµατος, να χύνουν το ρατσιστικό δηλητήριο, να πρωτο-
στατούν σε πρωτόγονο αντικοµµουνισµό. Έχουν ύποπτες και ποικίλες διασυν-
δέσεις µε εξωελληνικά κέντρα και υπηρεσίες, µε σκοτεινά κυκλώµατα. Μέσα στη
Βουλή υποκρίνονται την αντισυστηµική δύναµη, την ίδια στιγµή που διεκδικούν
περισσότερα προνόµια και φοροαπαλλαγές για τµήµατα του κεφαλαίου και συ-
νεχίζουν να λειτουργούν ως δουλέµποροι της µεγαλοεργοδοσίας.

Η φαινοµενική αντίφαση, από τη µια να διώκεται ποινικά όλη η ηγεσία της
«Χρυσής Αυγής» και από την άλλη να γίνεται αποδεκτή σαν ευυπόληπτο αστικό
κοινοβουλευτικό κόµµα, επιβεβαιώνει ότι η αστική τάξη θέλει µια εφεδρεία µε τα
χαρακτηριστικά της «Χρυσής Αυγής», αλλά πιο µετριοπαθή, για να χρησιµοποιη-
θεί πιο αποτελεσµατικά στο χτύπηµα του κινήµατος και στον αντικοµµουνισµό.

Κοινό χαρακτηριστικό των ναζιστών και άλλων εθνικιστικών πολιτικών δυνά-
µεων είναι η αξιοποίηση των µεγάλων προσφυγικών - µεταναστευτικών ρευµά-
των και της ανησυχίας που προκαλούν σε τµήµατα του λαού, για τον αποπροσα-
νατολισµό τους από την πραγµατική αιτία των προβληµάτων και για τη διάδοση
αντιδραστικών αντιλήψεων.

32. Συνολικά και συµπερασµατικά: Είναι κρίσιµο ζήτηµα να αντιµετωπιστεί
ακόµα πιο αποφασιστικά η αστική προπαγάνδα που συνοδεύει την προ-

σπάθεια αναµόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήµατος κι έχει ως στόχο την
απόσπαση της ενεργής λαϊκής στήριξής της.

Να αντιµετωπιστούν αυταπάτες και ψευδαισθήσεις που καλλιεργούνται συ-
στηµατικά, ότι µέσα από µια διαδικασία δηµιουργίας νέων κοµµάτων και κυβερ-
νητικών συµµαχιών µπορεί να προκύψει κάτι θετικό και συµφέρον για το λαό.
Υπάρχει άλλωστε πρόσφατη πλούσια πείρα από τη διαδικασία αναµόρφωσης που
συντελέστηκε κατά τη διάρκεια ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικής εφε-
δρείας για το σύστηµα. 

Είναι επίσης βασικό να αντιµετωπιστούν ο φόβος που καλλιεργείται σε σχέση
µε το ενδεχόµενο πολιτικής αστάθειας, η ανησυχία για την ύπαρξη σταθερών
αστικών κυβερνήσεων και κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, οι εκκλήσεις περί συ-
ναίνεσης και συνοχής. Όλα αυτά στοχεύουν ώστε οι εργαζόµενοι να διευκολύ-
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νουν µε τη στάση τους –στο όνοµα της εθνικής ενότητας– το πέρασµα της αντι-
λαϊκής πολιτικής, να «βάλουν πλάτη» ακόµα και σε θεσµικές αλλαγές σε αντι-
δραστική κατεύθυνση. 

Για τη συνταγµατική αναθεώρηση

33.Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε αιχµή τη συνταγµατική αναθεώρηση, έχει παρουσιάσει
µια σειρά προτάσεων για θεσµικές µεταρρυθµίσεις του αστικού κρά-

τους, µε βασικά στοιχεία την αλλαγή του εκλογικού νόµου και την αύξηση των
αρµοδιοτήτων του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας (Πτ∆) παράλληλα µε τη δυνατό-
τητα άµεσης εκλογής του από το λαό. Πρόκειται για παρεµβάσεις που ντύνονται
ψευδεπίγραφα µε την προπαγάνδα περί «διεύρυνσης της δηµοκρατίας», ενώ
έχουν σκοπό τη θωράκιση του αστικού κράτους και την εξασφάλιση προϋποθέ-
σεων οµαλής κυβερνητικής εναλλαγής. Οι προτάσεις των άλλων αστικών κοµ-
µάτων, παρά τις διαφορές τους, επίσης στοχεύουν στην ενίσχυση της αστικής
εξουσίας. 

Αυτές οι παρεµβάσεις προσαρµόζουν το αστικό πολιτικό σύστηµα στα νέα δε-
δοµένα που δηµιούργησε η καπιταλιστική κρίση, οι δυσκολίες διαχείρισής της και
η επιτακτικότητα επιτάχυνσης της κρατικής υποβοήθησης της καπιταλιστικής
κερδοφορίας σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων. Όλα αυτά αποδυνάµωσαν την
ικανότητα των αστικών κοµµάτων να ενσωµατώνουν µαζικά λαϊκά στρώµατα στο
πλαίσιο µονοκοµµατικών κυβερνήσεων και αυξάνουν την ανάγκη ευρύτερων συ-
ναινέσεων µεταξύ των αστικών κοµµάτων προς όφελος της συγκρότησης κυ-
βερνήσεων συνεργασίας. Τα παραπάνω βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό πίσω από
τη µακρόχρονη πορεία αναδιατάξεων και προσαρµογής του αστικού πολιτικού
συστήµατος στα νέα δεδοµένα.

Σε αυτή την κατεύθυνση η αύξηση του βαθµού αναλογικότητας του εκλογικού
νόµου δεν υπηρετεί την ενίσχυση της λαϊκής βούλησης, αλλά επιχειρείται να λει-
τουργήσει ως επιταχυντής προσαρµογής του αστικού πολιτικού συστήµατος στις
σηµερινές ανάγκες σχηµατισµού κυβερνήσεων συνεργασίας, µεγάλων ή µικρό-
τερων συνασπισµών, σαν αυτές που σχηµατίζονται σε άλλες καπιταλιστικές χώ-
ρες, όπως η Γερµανία, το Βέλγιο κλπ. Η αναλογικότητα αυξάνει αντικειµενικά την
πίεση για ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασία µεταξύ των αστικών κοµµάτων
και άµβλυνση των «µικροκοµµατικών» σκοπιµοτήτων κι επιδιώξεων. 

Το ίδιο ισχύει και µε την πρόταση για ενίσχυση του ρόλου του Πτ∆, µε αύξηση
των ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων του σε περιπτώσεις δυσκολίας σχηµατισµού κυ-
βερνήσεων και τη µετατροπή του σε σηµείο αναφοράς του αστικού πολιτικού συ-
στήµατος, που θα οργανώνει κυβερνητικές πλειοψηφίες και κοινοβουλευτικές
συναινέσεις. Με αυτό τον τρόπο αναβαθµίζεται σχετικά ο Πτ∆ ως πηγή νοµιµο-
ποίησης της εκτελεστικής εξουσίας και ως µία από τις σταθερές της αστικής δια-
κυβέρνησης, χωρίς το κοινοβούλιο να χάνει τον πρωτεύοντα ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση το αστικό πολιτικό σύστηµα θα γίνεται πιο επιθετικό, ώστε
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να υπηρετεί πιο αποτελεσµατικά τις ανάγκες του κεφαλαίου, της ανταγωνιστι-
κότητας και της κερδοφορίας του. 

Ειδικά για το διαχωρισµό Κράτους - Εκκλησίας

34.Από τη συνταγµατική αναθεώρηση που προτείνει µέχρι σήµερα ο 
ΣΥΡΙΖΑ λείπει εντελώς το ζήτηµα του διαχωρισµού Κράτους - Εκκλη-

σίας. Η κυβέρνηση ανοίγει –ως «στάχτη στα µάτια ριζοσπαστικών ανθρώπων»–
επιµέρους ζητήµατα αντιπαράθεσης µε την ιεραρχία της Εκκλησίας, η οποία
αντεπιτιθέµενη, κατά περιόδους, διολισθαίνει σε σκοταδιστικές θέσεις περα-
σµένων περιόδων της ύπαρξης του ελληνικού αστικού κράτους.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι για την Ελλάδα είναι υπερώριµο ζήτηµα ο διαχωρισµός Κρά-
τους - Εκκλησίας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευση, τις τελετουργι-
κές διαδικασίες σε δηµόσιους θεσµούς, τον πολιτικό γάµο, την πολιτική κηδεία,
τη δυνατότητα αποτέφρωσης νεκρών, την ονοµατοδοσία, το περιουσιακό ζήτη-
µα της Εκκλησίας.

Ο διαχωρισµός Κράτους - Εκκλησίας και η εκκοσµίκευση του κράτους, της εκ-
παίδευσης, όλων των θεσµών, συντελέστηκε σε πολλές χώρες από την ίδια την
αστική τάξη και το κράτος της, πριν ακόµα την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917
και την εµφάνιση των σοσιαλιστικών κρατών, κατά τον προηγούµενο αιώνα.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να αντιπαλεύει σταθερά κάθε προσπάθεια διαίρεσης του
λαού µε βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του. Η θρησκευτική συνείδηση είναι
µορφή της κοινωνικής συνείδησης στις ταξικές κοινωνίες, στις συνθήκες του κα-
πιταλιστικού συστήµατος, ενώ επιβιώνει και για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα
σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόµησης. ∆εν καταργείται ούτε µε διατάγµατα,
ούτε µε νόµους. 

Η διαχρονική θέση του ΚΚΕ γι’ αυτά τα ζητήµατα συνίσταται καταρχάς στην
υπεράσπιση του δικαιώµατος της ανεξιθρησκίας, της µη δίωξης της θρησκευτι-
κής πίστης ή της αθεΐας και της ισότιµης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκεύµα-
τος. Παράλληλα, το ΚΚΕ υπερασπίζεται τη διασφάλιση της δυνατότητας διεξα-
γωγής ιδεολογικής - φιλοσοφικής συζήτησης γύρω από τα ζητήµατα που σχετί-
ζονται τόσο µε τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόµενο όσο και µε τις επιµέρους
θρησκείες και την ιστορία τους. Σε αυτή τη συζήτηση το ΚΚΕ παρεµβαίνει ασκώ-
ντας συστηµατική πάλη κατά του ανορθολογισµού και της µεταφυσικής σκέψης
και υπερασπιζόµενο τη διαλεκτική ερµηνεία της φύσης και της κοινωνίας, το δια-
λεκτικό και ιστορικό υλισµό.

Για την Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση

35.Η Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση ως θεσµός του αστικού κράτους,
διαρθρωµένος αντικειµενικά πιο κοντά σε εργατικές - λαϊκές µάζες,
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έπαιξε καθ’ όλη τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης σηµαντικό ρόλο στην εν-
σωµάτωση εργαζοµένων στις ανάγκες του αστικού συστήµατος. Προσάρµοσε
τις λειτουργίες της στα νέα δεδοµένα σύνδεσης µε την κεντρική διοίκηση (κυ-
βέρνηση), έτσι ώστε ενιαία να εξυπηρετείται η γενική στρατηγική του κεφαλαί-
ου και να ενσωµατώνονται εργατικές - λαϊκές µάζες µέσα από διάφορα προ-
γράµµατα και παρεµβάσεις. Σε αυτή την προσπάθεια αξιοποιήθηκαν διευρυµέ-
να ο άξονας της κοινωνικής πολιτικής, τα διάφορα ευρωενωσιακά και άλλα προ-
γράµµατα για την «καταπολέµηση της φτώχειας και της ανεργίας». Έχουν δη-
µιουργηθεί πολλών ειδών δοµές, είτε αυτοτελώς είτε µε συνέργεια ΜΚΟ, εθε-
λοντών, «κοινωνικών συνεταιρισµών» κλπ., που περιλαµβάνονται στην πολιτι-
κή της «κοινωνικής οικονοµίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τις κυβερνητικές και κοµµατικές
δυνάµεις του, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. 

Οι µεταρρυθµίσεις στην Περιφερειακή και Τοπική ∆ιοίκηση συνεισέφεραν στη
δηµοσιονοµική πειθαρχία, στη διεύρυνση της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην
εµπορευµατοποίηση υπηρεσιών και αγαθών, στην ανατροπή εργασιακών σχέσε-
ων και δικαιωµάτων. Στηρίζονται από το σύνολο του αστικού πολιτικού προσωπι-
κού που την στελεχώνει.

Παραµένει η ανάγκη καλύτερης και σε βάθος παρακολούθησης της δράσης δη-
µοτικών και περιφερειακών αρχών, των αστικών πολιτικών δυνάµεων σε αυτές.
Η αντιπαράθεση µε την πολιτική της Τοπικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης έχει
ως βάση τα λαϊκά προβλήµατα και την οξύτητα που παίρνουν µε την επίθεση του
κεφαλαίου και βασίζεται στην ανάδειξη του ταξικού χαρακτήρα του κράτους και
των τοπικών του θεσµών.

Για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία»

36.Από το αστικό πολιτικό σύστηµα, µε ιδιαίτερη έµφαση τα τελευταία
χρόνια, προβάλλεται ο τοµέας της «Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονο-

µίας» (Κ.ΑΛ.Ο.) ως ο «τρίτος τοµέας» της οικονοµίας, µετά τον κρατικό και τον
ιδιωτικό, που δήθεν προχωράει σε δραστηριότητες µε γνώµονα όχι µόνο το κέρ-
δος, αλλά οξυµµένες κοινωνικές ανάγκες. 

Με την «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονοµία» επιχειρείται η «αθώωση» του κα-
πιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, προβάλλοντας δήθεν τη δυνατότητα ύπαρξης
οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσα στον καπιταλισµό, που θα έχουν ως αποκλει-
στικό στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Είναι όρος αποπροσανα-
τολιστικός, αφενός επειδή ο κρατικός και ο ιδιωτικός τοµέας στον καπιταλισµό
εξυπηρετούν τις ανάγκες της διευρυµένης αναπαραγωγής του κοινωνικού κε-
φαλαίου, αφετέρου επειδή στο έδαφος του καπιταλισµού καµιά ιδιωτική δρα-
στηριότητα που δε στοχεύει στο κέρδος δεν έχει οικονοµική σηµασία.

Η «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονοµία» αξιοποιείται από το αστικό κράτος, ως
µηχανισµός περαιτέρω µείωσης των κρατικών κοινωνικών παροχών, µεταφέρο-
ντας την ευθύνη µιας σειράς δραστηριοτήτων σε αυτή. Με βασικό όχηµα τους ∆ή-
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µους και τις Περιφέρειες, συµβάλλει πρωταρχικά στην απενοχοποίηση της επι-
χειρηµατικότητας. Εκτός των άλλων, αναπτύσσεται σε τοµείς κοινωνικών υπη-
ρεσιών, αντικαθιστώντας την ανάγκη µαζικών µόνιµων προσλήψεων, αλλά κι επι-
πλέον µέτρων στήριξης των ανέργων. Συµβάλλει στην αφαίρεση εργασιακών και
άλλων δικαιωµάτων των εργαζοµένων, αξιοποιώντας και τον «εθελοντισµό» που
βέβαια καµιά σχέση δεν έχει µε τη λαϊκή αλληλεγγύη και τη γνήσια εθελοντική
προσφορά.

Συγχρόνως, η «κοινωνική οικονοµία» δεν αφορά αποκλειστικά τις κρατικές
κοινωνικές παροχές, αλλά µέσω των «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσε-
ων» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) εξαπλώνεται σε πολλούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριό-
τητας (π.χ. κατασκευές) και αξιοποιείται ως µηχανισµός προσωρινής εκτόνωσης
της µεγάλης ανεργίας. Ουσιαστικά η «Κοινωνική Οικονοµία» λειτουργεί ως ένας
επιπλέον µοχλός επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων και περαιτέρω αύξησης
του βαθµού εκµετάλλευσης, µε την «εθελοντική» εργασία, τα διευρυµένα ωρά-
ρια και τους χαµηλούς µισθούς των εργαζοµένων σε αυτή, στο όνοµα του «κοι-
νωνικού χαρακτήρα» αυτών των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο της ΕΕ συγκρο-
τείται «Ευρωπαϊκό Σώµα Αλληλεγγύης» 100.000 εθελοντών, για την «αντιµετώ-
πιση κρίσεων» σε κράτη-µέλη της.

Συνολικά, επιβεβαιώνεται η θέση του Κόµµατος ότι το αστικό πολιτικό σύστη-
µα διαθέτει ακόµα δυνατότητες να κλείνει ρωγµές, στο βαθµό που το κίνηµα δεν
το απειλεί ενιαία µε την οργάνωσή του, τη µαζικότητά του και την κατεύθυνση της
πάλης του. Βασικό συµπέρασµα είναι ότι η πάλη του εργατικού - λαϊκού κινήµα-
τος πρέπει να στρέφεται ολοκληρωµένα κατά της αστικής τάξης και των κοµµά-
των της και όχι µόνο κατά της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. 

39

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 39



Τέταρτο Κεφάλαιο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΩΣ ΤΟ 21ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Γενικός απολογισµός δουλειάς της τετραετίας 
στην προσπάθεια για την ισχυροποίηση του Κόµµατος και της ΚΝΕ

37.Το Κόµµα µετά το 19ο Συνέδριο δούλεψε σε σύνθετες και ως ένα βαθ-
µό νέες συνθήκες. Οι πολιτικές εξελίξεις και η αναδιάταξη των αστικών

πολιτικών δυνάµεων, οι επαναλαµβανόµενες εκλογικές µάχες, η σοσιαλδηµο-
κρατική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερναν στην επιφάνεια νέα ζητήµατα που η
αντιµετώπισή τους απαιτούσε ανεβασµένη πολιτική ιδεολογική και οργανωτική
ετοιµότητα του Κόµµατος, µεγαλύτερη απαιτητικότητα σε όλα τα επίπεδα, από
την ΚΕ µέχρι τις ΚΟΒ.

Το Κόµµα, εξοπλισµένο µε τις αποφάσεις του 18ου και 19ου Συνεδρίου, πάλε-
ψε σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες χωρίς ταλάντευση στον κύριο άξονα που κα-
θορίζει το χαρακτήρα του ως οργανωµένη ιδεολογικοπολιτική πρωτοπορία της
εργατικής τάξης. Προσπάθησε η δράση του να βελτιώνεται ώστε η υλοποίηση
των καθηκόντων συσπείρωσης και ανάπτυξης της λαϊκής πάλης γύρω από οξυµ-
µένα καθηµερινά προβλήµατα να εντάσσεται και να συνδέεται µε τη ζύµωση και
πάλη για την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, την κατάργηση των εκµε-
ταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων και την αντικατάστασή τους από τις σοσιαλι-
στικές - κοµµουνιστικές σχέσεις. Προσπάθησε να συνδέει κάθε οικονοµικό και
πολιτικό αγώνα κάτω από οποιονδήποτε συσχετισµό µε το κύριο πολιτικό καθή-
κον, την πάλη για την επαναστατική εργατική εξουσία και να αποκρούει την αντι-
κοµµουνιστική επίθεση. 

Επιβεβαιώνεται ότι δεν αρκεί απλά ο αγώνας για τα οξυµµένα προβλήµατα, πα-
ρά το ότι παραµένει σηµαντικός. Αντίθετα, προκύπτει ακόµα πιο καθαρά η ανά-
γκη η πάλη να κατευθύνεται σε ρήξη, σε ανατροπή, να έχει αντικαπιταλιστικό πε-
ριεχόµενο.

Ο στόχος για «Κόµµα παντός καιρού» παραµένει προς κατάκτηση. Σε αυτή την
προσπάθεια αξιοποιούµε τόσο τη θετική πείρα που έχουµε κατακτήσει σε όλες
τις πλευρές της δουλειάς µας (µαζική, ιδεολογική, οργανωτική) όσο και την αντί-
στοιχη αρνητική πείρα.

Στην τετραετία από το 19ο Συνέδριο πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες ουσια-
στικές αλλαγές στο αστικό πολιτικό σύστηµα, µε πιο χαρακτηριστική την ανάδει-
ξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό κόµµα, σε συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ. Τελικά, η
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κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 25ης
Γενάρη 2015 υπέγραψε το 3ο Μνηµόνιο µε ΕΕ - ΕΚΤ - ∆ΝΤ, που βέβαια περιείχε
νέα πακέτα αντεργατικών-αντιλαϊκών µέτρων. Το αντεργατικό-αντιλαϊκό «επί-
τευγµά» της πραγµατοποιήθηκε µε τη συναίνεση και στήριξη της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης (Ν∆), του ΠΑΣΟΚ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ.

Το αξιοσηµείωτο «επίτευγµα» του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε τις προηγούµενες κυ-
βερνήσεις Ν∆ και ΠΑΣΟΚ ήταν η σηµαντικά µεγαλύτερη δυνατότητα χειραγώ-
γησης εργατικών-λαϊκών δυνάµεων µέσω της µαζικής καλλιέργειας και στη συ-
νέχεια της διάψευσης ψεύτικων προσδοκιών. Σε αυτή του την προσπάθεια ο 
ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε αντιλήψεις προηγούµενων περιόδων που παραµένουν στη
συνείδηση πλατιών εργατικών-λαϊκών µαζών. Οι αντιλήψεις αυτές αφορούν το
χαρακτήρα των αγώνων, το ρόλο του αστικού κοινοβουλίου και της αστικής δη-
µοκρατίας, το ρόλο των «ξένων δυνάµεων» αποσυνδεδεµένο από τις ίδιες τις επι-
λογές της εγχώριας αστικής τάξης κλπ.

38.Όλη αυτή την περίοδο το ΚΚΕ αντιστάθηκε σθεναρά στις πιέσεις στή-
ριξης ή ανοχής αυτής της πολιτικής, προειδοποίησε, αποκάλυψε τον

πραγµατικό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, τη σχέση του µε τους εγχώριους και ξένους
καπιταλιστές, µε διάφορα ιµπεριαλιστικά κέντρα. Η ζωή δικαίωσε περίτρανα τις
εκτιµήσεις, τις θέσεις του ΚΚΕ για την αναγκαιότητα να κατευθύνεται η λαϊκή
πάλη ενάντια στο κεφάλαιο, τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, τα αστικά κόµµατα, φι-
λελεύθερα και σοσιαλδηµοκρατικά, παλιά και νέα. 

Το ΚΚΕ έδωσε τη µάχη ενάντια σε όλο το φάσµα του οπορτουνισµού, που µε
δυνάµεις µέσα κι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά πίεζε το ΚΚΕ να υιοθετήσει πο-
λιτική διαχείρισης και κυβερνητικού εξανθρωπισµού του σάπιου καπιταλιστικού
συστήµατος. 

Σε όλη την 4ετία το ΚΚΕ ανταποκρίθηκε µε επιτυχία στην ιδεολογική-πολιτική
πάλη ενάντια: 

• Στο στόχο περιθωριοποίησής του, αλλά και στην προσπάθεια κατάταξής του
στα κόµµατα του συστήµατος, στην αντίληψη του «όλοι το ίδιο είναι». 

• Στις επιθέσεις «φιλίας» για να συρθεί στην «αντιµνηµονιακή» γραµµή, αρχι-
κά εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα εκ µέρους της ΛΑΕ και άλλων οπορτου-
νιστικών δυνάµεων, στο όνοµα της διεκδίκησης δήθεν «πιο δίκαιης διανοµής σε
συνθήκες θυσιών». 

• Στη συκοφάντηση, διαστρέβλωση, αναθεώρηση του ρόλου του ΚΚΕ στο 
ΕΑΜικό κίνηµα απελευθέρωσης και κυρίως του χαρακτήρα του ∆ΣΕ. 

• Στον αντικοµµουνισµό και στον αντισοβιετισµό, στο φασισµό-ναζισµό, στην
ξενοφοβία και στο ρατσισµό. 

• Στην αντίληψη ότι ο καπιταλισµός, παρά τα ενδογενή προβλήµατά του, την
οικονοµική κρίση, τον ανταγωνισµό, ακόµα και µε πολέµους, είναι το πιο ανθε-
κτικό σύστηµα, ότι µπορεί να ηθικοποιηθεί και να εξανθρωπιστεί. 

• Στην οπορτουνιστική αντίληψη ότι η αλλαγή στο συσχετισµό δυνάµεων (µε-
ταξύ αντίπαλων τάξεων και των συµµάχων τους) µπορεί να ξεκινήσει µε αλλαγή
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του συσχετισµού µέσα στη Βουλή, µε την αναρρίχηση του εργατικού-λαϊκού κόµ-
µατος στη διακυβέρνηση µέσα στον καπιταλισµό, αντίστοιχα σε επίπεδο Ευρω-
κοινοβουλίου και οργάνων της ΕΕ και της Ευρωζώνης. 

Το ΚΚΕ ανάπτυξε εκτεταµένη εσωτερική και δηµόσια ιδεολογική-πολιτική δου-
λειά ενάντια στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες, στη µεταρρυθµιστική πολιτική
(όπως συµπυκνώνεται στην αναγνώριση και διεκδίκηση «µεταβατικών σταδίων»
ανάµεσα στον καπιταλισµό και το σοσιαλισµό-κοµµουνισµό), που εδώ και δεκαε-
τίες κυριάρχησε και εξακολουθεί να κυριαρχεί στο κοµµουνιστικό κίνηµα διε-
θνώς. Αυτή η πρωτοπόρα µάχη δε δόθηκε µόνο στις γραµµές του Κόµµατος, της
ΚΝΕ και των οπαδών τους, αλλά απλώθηκε και στους συνεργαζόµενους, ευρύ-
τερα µέσα στο κίνηµα. 

Σε όλη αυτή την πάλη, ιδεολογικά-πολιτικά εργαλεία του Κόµµατος ήταν η
«Κοµµουνιστική Επιθεώρηση», ο «Ριζοσπάστης», οι εκδόσεις της «Σύγχρονης
Εποχής», ο «Οδηγητής», το portal 902. 

39.Μέσα στο 2015 φάνηκε µε διάφορους δείκτες η αντοχή του Κόµµατος
σε συνθήκες µεγάλης ιδεολογικής πολιτικής πίεσης µε στόχο να εγκα-

ταλείψει τη στρατηγική του ή να αποµονωθεί από εργατικές - λαϊκές µάζες. Ανα-
νεώθηκαν οι κοµµατικές και ΚΝίτικες δυνάµεις. 

∆ιαφάνηκε µια µικρή τάση ανάκαµψης του Κόµµατος από τις αρνητικές συνέ-
πειες της εξελισσόµενης από το 2012 αναµόρφωσης της σοσιαλδηµοκρατίας
προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιφατικής επίδρασης της οικονοµικής κρίσης
στις διαθέσεις των εργατικών - λαϊκών µαζών. Αυτή η τάση εµφανίστηκε σε συν-
θήκες έξαρσης τόσο του ρεφορµιστικού όσο και του φασιστικού ρεύµατος, πα-
γκόσµιας υποχώρησης του επαναστατικού εργατικού κινήµατος, γενικευµένης
ανατροπής της σοσιαλιστικής οικοδόµησης και οπορτουνιστικής διάβρωσης του
κοµµουνιστικού κινήµατος στον κόσµο. 

Το Κόµµα εξοπλίστηκε µε νέες επεξεργασίες και αποφάσεις για τη δράση του
στη νεολαία, µέσα από τη διαδικασία της «Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για τη
Νεολαία και το κίνηµά της, την δράση µας στις µικρές ηλικίες» (∆εκέµβρης 2013),
αλλά και από τη ίδια τη διαδικασία διεξαγωγής του 11ου Συνεδρίου της ΚΝΕ (∆ε-
κέµβρης 2014).

Πραγµατοποίησε τη ∆ιευρυµένη Ολοµέλεια της ΚΕ (∆εκέµβρης 2015) µε θέµα
την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, τη δουλειά του Κόµ-
µατος στην εργατική τάξη και την κοµµατική οικοδόµηση, επικαιροποιώντας και
εξοπλίζοντας το Κόµµα και το κίνηµα µε τις αποφάσεις και τους στόχους πάλης
στις σηµερινές συνθήκες.

Έδωσε τη µάχη σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις: Γενικές βουλευτι-
κές εκλογές (Γενάρης 2015 και Σεπτέµβρης 2015), δηµοψήφισµα εξαπάτησης και
αποπροσανατολισµού του λαού (Ιούλης 2015), ευρωεκλογές και δηµοτικές και
περιφερειακές εκλογές (Μάης 2014). Σε όλες αυτές τις µάχες ανέπτυξε σηµα-
ντική διαφωτιστική δουλειά, φέρνοντας σε επαφή την πολιτική πρόταση και τις
θέσεις του ΚΚΕ µε πλατιές µάζες εργατοϋπαλλήλων, άλλων λαϊκών στρωµάτων.
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Μεγάλωσε η συσπείρωση δυνάµεων στο ΠΑΜΕ, η επιρροή του σε µαχόµενες
δυνάµεις µικροµεσαίων αγροτών, αυτοαπασχολούµενων ΕΒΕ. Εντάθηκε η δρα-
στηριοποίηση γυναικών στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνηµα. Αυξήθηκε η πολιτι-
κή επιρροή του Κόµµατος, της ΚΝΕ σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. 

Στα δύο χρόνια µετά το 19ο Συνέδριο, η ΚΕ συζήτησε εξειδικευµένα «ζητήµα-
τα βελτίωσης της εσωκοµµατικής µόρφωσης και αναβάθµισης της ιδεολογικής
δουλειάς», επιβεβαιώνοντας τη σχέση της επαναστατικής θεωρίας µε την επα-
ναστατική πολιτική δράση ως θεµελιώδη για την κοµµουνιστική ταυτότητα του
Κόµµατος. Οργανώθηκαν περισσότερες Σχολές µαρξιστικής µόρφωσης σε επί-
πεδο Περιοχών και Τοµεακών Οργανώσεων του Κόµµατος και της ΚΝΕ. Κατα-
γράφηκε άνοδος στην κίνηση του ιδεολογικού – πολιτικού - ιστορικού βιβλίου της
«Σύγχρονης Εποχής», κυρίως σταθερή άνοδος της «Κοµµουνιστικής Επιθεώρη-
σης». Πύκνωσαν οι επισκέψεις στα διαδικτυακά Μέσα του Κόµµατος (portal 902,
ιστοσελίδες ΚΚΕ, ΚΝΕ, αρχείου, «Ριζοσπάστη» κλπ.). Η ΚΕ, θεωρώντας τη δια-
κίνηση των εντύπων της ως αλάνθαστο δείκτη της σφυρηλάτησης της κοµµουνι-
στικής συνείδησης, έβαλε στόχους αύξησης της κυκλοφορίας τους ως το 2018,
προς τιµήν των 100 χρόνων του Κόµµατος. 

Ιδιαίτερα, σε ειδική συνεδρίασή της η ΚΕ ασχολήθηκε µε την ανάγκη αύξησης
της καθηµερινής και κυριακάτικης κυκλοφορίας και τη µελέτη του καθηµερινού
καθοδηγητικού δηµοσιογραφικού οργάνου της, του «Ριζοσπάστη», ως αναντι-
κατάστατου συντρόφου και καθοδηγητή στην καθηµερινή δράση κάθε µέλους και
στελέχους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Κρίσιµη η αντιστοίχιση της καθοδηγητικής δουλειάς µε τις σηµερινές ανάγκες.
Κρίκος τα Τοµεακά Όργανα

40.Παρά τη µικρή αυτή ανoδική τάση, η ΚΕ επιµένει να εκτιµά την καθοδη-
γητική της δράση, το επίπεδο παρέµβασης των κοµµατικών και ΚΝίτι-

κων οργανώσεων, µε βάση τις αντικειµενικές ανάγκες της πολύπλευρης ταξι-
κής πάλης.

Η Πολιτική Απόφαση του 19ου Συνεδρίου εκτιµούσε: «Ξεκινώντας από την ΚΕ
και µέχρι τις ΚΟΒ, τα κοµµατικά όργανα πρέπει να αντιστοιχήσουν τη δράση τους
µε τις ανάγκες της ταξικής πάλης, να γίνουν πραγµατικά επιτελεία µάχης, να
αξιοποιούν κάθε εστία αντίστασης από τα κάτω, γενικεύοντας την πείρα της πά-
λης. Πρέπει να αυξηθεί η πρωτοβουλία των κοµµατικών οργανώσεων στη συ-
σπείρωση και οργάνωση των λαϊκών µαζών, να ενηµερώνονται συστηµατικά και
µόνιµα οι οπαδοί του Κόµµατος, να αξιοποιούνται και να ενσωµατώνονται στο
σχεδιασµό της δουλειάς µας προτάσεις που απορρέουν από την πείρα της ταξι-
κής πάλης».

Ο παραπάνω στόχος, που συµπυκνώνει και τις σηµερινές απαιτήσεις της πά-
λης, παραµένει –παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει– προς κατάκτηση για
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όλα τα όργανα, από την ΚΕ µέχρι τις ΚΟΒ. Συνδέεται άµεσα µε την ενίσχυση της
ικανότητας του Κόµµατος να δρα ως «Κόµµα παντός καιρού», να συσπειρώνει δυ-
νάµεις σε οποιεσδήποτε συνθήκες, τόσο σε συνθήκες νίκης της αντεπανάστα-
σης, υποχώρησης του κινήµατος, οικονοµικής κρίσης και αρπαγής κατακτήσεων
χρόνων, τοπικών ιµπεριαλιστικών συγκρούσεων ή και ενός πιο γενικευµένου πο-
λέµου, όσο και σε συνθήκες απότοµης ανόδου της ταξικής πάλης, εξέγερσης των
µαζών, αντικειµενικής διαµόρφωσης επαναστατικής κατάστασης. 

Η οικοδόµηση ενός τέτοιου Κόµµατος σήµερα, ικανού να επιδρά πιο αποφασι-
στικά ιδεολογικά-πολιτικά στην οργάνωση και κινητοποίηση των λαϊκών µαζών,
αποτελεί βασική ευθύνη για το επόµενο διάστηµα της ίδιας της Κεντρικής Επι-
τροπής του Κόµµατος, των Επιτροπών Περιοχής και του Κεντρικού Συµβουλίου
της ΚΝΕ. Ο κρίκος όµως που πρέπει πιο αποφασιστικά να ενισχυθεί είναι το Το-
µεακό Όργανο, κάτι που φυσικά προϋποθέτει τη βελτίωση και την εξειδίκευση της
καθοδηγητικής δουλειάς των παραπάνω οργάνων.

Η έννοια της εξειδίκευσης πολλές φορές κατανοείται εντελώς τυπικά, τείνο-
ντας να εξαντλείται σε αναφορές στους τοπικούς φορείς, στα τοπικά εργοστά-
σια, στον τοπικό δήµο κλπ. Ωστόσο, εξειδίκευση σηµαίνει βοήθεια από την Κε-
ντρική Επιτροπή και τις Επιτροπές Περιοχών, ώστε τα τοµεακά όργανα να απο-
κτήσουν την ικανότητα να προσαρµόζουν τις γενικές κατευθύνσεις –και όχι
απλώς να τις επαναλαµβάνουν, πέφτοντας στο στείρο οργανωτισµό και τον τυ-
πικό έλεγχο– στα δεδοµένα του χώρου τους, λαµβάνοντας υπόψη µια σειρά πα-
ράγοντες (κοινωνική σύνθεση, πραγµατικό βιοτικό επίπεδο, αντιλήψεις κλπ.). Στη
συνέχεια να γενικεύουν τη δική τους πείρα, τροφοδοτώντας έτσι και µε νέο υλι-
κό τη διαµόρφωση των κεντρικών κατευθύνσεων και επεξεργασιών. Η κατάκτη-
ση αυτής της ικανότητας προϋποθέτει την ικανότητα συγκεκριµένης µελέτης της
επίδρασης των γενικών εξελίξεων στο δικό τους χώρο. Εξειδίκευση σηµαίνει και
ιεράρχηση στόχων µε βάση τους κεντρικούς στόχους για ανασύνταξη του εργα-
τικού κινήµατος, προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας, ιδεολογική και πολιτική
ωρίµανση στελεχών και µελών, διεξαγωγή αυτοτελούς ιδεολογικής διαπάλης αλ-
λά και µέσα στο κίνηµα. Πρόκειται για δράσεις που εξυπηρετούν την ίδια κατεύ-
θυνση πάλης, χωρίς να ταυτίζονται µεταξύ τους όσον αφορά το βάθος και το σκο-
πό της ταξικής πάλης. 

Σήµερα, τα µέτρα και ο έλεγχος στα τοµεακά όργανα δεν έχουν αποκτήσει αυ-
τό τον προσανατολισµό. Ως αποτέλεσµα, δυσκολεύονται να µελετήσουν τις εξε-
λίξεις στο χώρο τους και να βγάλουν συµπεράσµατα από την πείρα, ενώ πολλές
φορές ο έλεγχος περιορίζεται µόνο ή κυρίως στα αριθµητικά αποτελέσµατα της
δουλειάς. Το ζήτηµα δεν είναι µόνο ή κυρίως οργανωτικό. Ωστόσο είναι τέτοιο,
όσον αφορά το σκέλος της λήψης µέτρων και του ελέγχου της εφαρµογής τους
ώστε να κατακτηθεί αυτή η ικανότητα. Εννοείται ότι αυτό προϋποθέτει και την
αξιοποίηση της συλλογικής κριτικής και αυτοκριτικής εξέτασης της ιστορίας του
εγχώριου και διεθνούς επαναστατικού κινήµατος και της σοσιαλιστικής οικοδό-
µησης, δεδοµένου ότι η ατοµική ή ακόµα και η επιµέρους συλλογική πείρα δεν
επαρκεί. 
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Σε αυτή την αναντιστοιχία της καθοδηγητικής δουλειάς µε τις σηµερινές απαι-
τήσεις επιδρά η υποτίµηση του γεγονότος ότι ακόµα και η πιο πρωτοπόρα δράση
στους αγώνες δε δίνει αυθόρµητα τη δυνατότητα επεξεργασίας και γενίκευσης,
δεν µπορεί από µόνη της να βοηθήσει αποτελεσµατικά στην ταξική πολιτική συ-
νειδητοποίηση και ωρίµανση. Σε αυτό το ζήτηµα επιβάλλεται να αποβάλλουµε λα-
θεµένες αντιλήψεις που ασκούν επάνω µας ακόµα επίδραση ως δύναµη αδρά-
νειας από το παρελθόν. Η καθηµερινή πρωτοπόρα πάλη και η απόκτηση πιο στε-
νών και στέρεων δεσµών στους τόπους δουλειάς µπορούν να συµβάλλουν κα-
θοριστικά στην πολιτική συνειδητοποίηση µόνο αν αναπτύσσονται ταυτόχρονα
µε την ιδεολογική και πολιτική παρέµβαση του Κόµµατος. 

Με άλλα λόγια, απαιτείται –µαζί µε το ταξικό αντανακλαστικό, την αυθόρµητη
κοµµουνιστική διάθεση και στάση ζωής– κι ένα ορισµένο επίπεδο διαλεκτικής υλι-
στικής σκέψης. Απαιτείται καλή γνώση των συλλογικά επεξεργασµένων συµπε-
ρασµάτων από την ιστορία του Κόµµατος και του διεθνούς κοµµουνιστικού κινή-
µατος σε συνδυασµό µε ένα ελάχιστο αλλά ικανοποιητικό επίπεδο αφοµοίωσης
των θέσεων της διαλεκτικής-υλιστικής φιλοσοφίας, της µαρξιστικής ανάλυσης
της καπιταλιστικής οικονοµίας, των νοµοτελειών της σοσιαλιστικής-κοµµουνι-
στικής κοινωνίας σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα από τη σοσιαλιστική οικο-
δόµηση στον 20ό αιώνα. Απαιτείται καλή γνώση των θέσεων και επεξεργασιών
του Κόµµατος για µια σειρά οικονοµικά - κοινωνικά - πολιτικά ζητήµατα. 

Μόνο µε την κατάκτηση των παραπάνω χαρακτηριστικών θα αποκτήσει ουσια-
στικό περιεχόµενο η καθοδηγητική δουλειά που προσανατολίζει τα όργανα και
τις ΚΟΒ στην παρακολούθηση των γενικών και ειδικών ζητηµάτων της διαπάλης,
στην επεξεργασία και εξειδίκευση της δικής µας παρέµβασης και στη γενίκευση
της πείρας από αυτή την παρέµβαση. Το βασικό ζήτηµα που πρέπει να µας απα-
σχολεί δεν είναι µόνο το αν και πόσο δουλεύουµε αλλά και το πώς δουλεύουµε.

Η προσπάθεια για συγκεκριµένη συµβολή των οργάνων στην ιδεολογικοπολι-
τική διαπάλη ως βασικό στοιχείο του σχεδιασµού και του ελέγχου της δουλειάς
τους βοηθά αντικειµενικά την αφοµοίωση των επεξεργασιών µας, δίνει ώθηση
στη µελέτη της κοσµοθεωρίας µας, στην αξιοποίηση του «Ριζοσπάστη», της
«Κοµµουνιστικής Επιθεώρησης» και του πολιτικού βιβλίου, ενώ παράλληλα τρο-
φοδοτεί µε υλικό (γεγονότα, ερωτήµατα, γνώµες, θέσεις) τις κεντρικές επεξερ-
γασίες και κατευθύνσεις. 

Ένα επιπλέον εµπόδιο που αντιµετωπίζουµε στην παραπάνω προσπάθεια εί-
ναι το γεγονός ότι και µέσα στο Κόµµα ασκεί επίδραση η γενικότερη τάση που πα-
ρατηρείται στην κοινωνία για υποκατάσταση της γνώσης από την πληροφορία.
Έχει σε µεγάλο βαθµό διαρραγεί η σχέση του κοµµουνιστή µε το διάβασµα, τη µε-
λέτη. Αυτό δηµιουργεί αντικειµενικά –πέραν των άλλων προβληµάτων– και κίν-
δυνο χάσµατος και διαφοράς επιπέδου µε πολλαπλές επιπτώσεις και στη συλλο-
γικότητα, και στον έλεγχο.

Κριτήριο προόδου της καθοδηγητικής δουλειάς είναι η αύξηση της ικανότητας
των δυνάµεών µας να προβάλλουν τη στρατηγική του Κόµµατος σε αντιπαράθε-
ση µε τις στρατηγικές επιλογές και τις εκάστοτε προσαρµογές της αστικής πολι-
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τικής, να διαµορφώνουν όρους που συµβάλλουν στην ανασύνταξη του εργατικού
κινήµατος και την προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας, στη συσπείρωση, συ-
γκέντρωση και προετοιµασία εργατικών λαϊκών δυνάµεων για την πάλη για την
εξουσία. Κριτήριο προόδου είναι η ικανότητα των δυνάµεών µας να τεκµηριώνουν
την υπεροχή του σοσιαλισµού, να προσανατολίζουν αποτελεσµατικά τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια απέναντι στον πραγµατικό αντίπαλο, αναχαιτίζοντας τις αστικές προ-
σπάθειες διοχέτευσής τους σε ανώδυνα για το σύστηµα κανάλια. Αυτή η προ-
σπάθεια πρέπει φυσικά να παίρνει υπόψη το ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο των µα-
ζών, όχι όµως για να υποταχθεί και να περιοριστεί σε αυτό, αλλά ως απαραίτητη
προϋπόθεση για να το ανυψώσει.

Η απόκτηση του ιδεολογικού και πολιτικού επιπέδου που απαιτούν οι σηµερι-
νές συνθήκες είναι µία πολύ απαιτητική, διαρκής διαδικασία, η οποία πρέπει να
αναπτύσσεται σε συλλογικό και ατοµικό επίπεδο παράλληλα µε την πρωτοπόρα
δράση στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες.

41. Το ιδεολογικό υπόβαθρο των οργάνων είναι προϋπόθεση για τη λει-
τουργία τους ως πραγµατικά καθοδηγητικά επιτελεία µάχης, για την

ενίσχυση της πρωτοβουλίας των κοµµατικών οργανώσεων στη συσπείρωση και
οργάνωση των λαϊκών µαζών, για την αξιοποίηση και ενσωµάτωση στο σχεδια-
σµό της κοµµατικής δουλειάς προτάσεων που απορρέουν από την πείρα της τα-
ξικής πάλης. Είναι προϋπόθεση και για την ανάπτυξη εύστοχου ιδεολογικού-
πολιτικού µετώπου στους βιοµηχανικούς και άλλους κλάδους της καπιταλιστι-
κής οικονοµίας, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στο χώρο του πολιτισµού
και του αθλητισµού, στο ζήτηµα της ισοτιµίας και χειραφέτησης της γυναίκας,
στο αγροτικό κίνηµα και στο κίνηµα των αυτοαπασχολούµενων των πόλεων. 

Η συνεχής δουλειά για την ανάπτυξη του ιδεολογικού υπόβαθρου των οργά-
νων, ξεχωριστά του κάθε µέλους τους, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
µαζικής διαφωτιστικής ικανότητας του Κόµµατος, για τη βελτίωση των διαφωτι-
στικών, προπαγανδιστικών µέσων που το Κόµµα διαθέτει, για την εξειδίκευση
στελεχών σε αυτό τον πολύ απαιτητικό ιδιαίτερο τοµέα. 

Τα Τοµεακά Όργανα πρέπει να συζητούν στις ΚΟΒ µε προγραµµατισµένο τρό-
πο ευρύτερα θέµατα, να αντλούν πείρα από αυτή τη συζήτηση, να προσπαθούν
να γενικεύσουν σε επίπεδο οργάνου. Η αναγκαία ιεράρχηση συζήτησης τέτοιων
θεµάτων από τα όργανα δεν πρέπει να «παραπέµπει στις καλένδες» άλλα ζητή-
µατα που απασχολούν καθηµερινά την εργατική - λαϊκή οικογένεια και για τα
οποία η αστική εξουσία έχει πολύµορφους µηχανισµούς και υπηρεσίες που ενερ-
γοποιεί στους τόπους δουλειάς, στους τόπους κατοικίας και στους τόπους σπου-
δών παρεµβαίνοντας δραστικά (∆ήµοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εκκλησία,
διάφορες κρατικές υπηρεσίες, δυνάµεις καταστολής κ.ο.κ.).

42.Ορισµένα άλλα ζητήµατα της καθοδηγητικής δουλειάς που πρέπει να
συγκεντρώσουµε την προσοχή µας µε βάση τον απολογισµό της δου-

λειάς του Κόµµατος είναι τα εξής:
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• Η καθηµερινή αξιοποίηση του κοµµατικού Τύπου ως εργαλείου για την πιο
άµεση και αποτελεσµατική καθοδήγηση, για το πιο γρήγορο πέρασµα της γραµ-
µής χωρίς πολλές χρονοβόρες διαδικασίες. Το ζήτηµα αυτό συνδέεται άµεσα µε
την αύξηση της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη», αλλά και των άλλων εντύπων
του Κόµµατος. Πρόκειται για ατοµική υποχρέωση του κάθε µέλους του Κόµµα-
τος, αναντικατάστατη προϋπόθεση για να δρα καθοδηγητικά και πρωτοπόρα στο
χώρο δουλειάς, κατοικίας, σπουδών.

• Η καθοδήγηση µε βάση τους στόχους της ανασύνταξης του εργατικού κινή-
µατος και της συγκρότησης της κοινωνικής συµµαχίας. Το ζήτηµα αυτό σχετίζε-
ται µε την οργάνωση και κινητοποίηση εργατικών - λαϊκών δυνάµεων και µε τη
λειτουργία και δράση των φορέων του κινήµατος, ενώ είναι ιδιαίτερα περίπλοκο
κυρίως στα εδαφικά καθοδηγητικά όργανα, χωρίς να σηµαίνει επίσης ότι είναι λυ-
µένο στα κλαδικά. Ολόκληρη η διάταξη και ο καταµερισµός δουλειάς των οργά-
νων πρέπει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είναι κρίσιµο ζήτηµα η αποτύπωση
σε κάθε συνοικία των µεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και των µικρότερων της
υπαίθρου, η οργάνωση των εργαζοµένων στα σωµατεία και τα παραρτήµατά τους
σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και κρατικού τοµέα, η οργάνωση των αυ-
τοαπασχολούµενων της πόλης και του χωριού, των µαθητών - φοιτητών - σπου-
δαστών, των γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω
απαιτείται η προσπάθεια για οργάνωση της κοινής δράσης των λαϊκών δυνάµεων
µέσα από λαϊκές επιτροπές και άλλες µορφές συσπείρωσης, για βάθεµα του πε-
ριεχοµένου του αγώνα, για την προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας σε αντικα-
πιταλιστική - αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση µε στόχο την εργατική εξουσία. Αυ-
τό πρέπει να είναι το βασικό αντικείµενο της καθοδήγησης των οργάνων.

• Η συγκέντρωση και διάταξη των δυνάµεών µας µε κριτήριο την οικοδόµηση
σε κρίσιµους κλάδους (βιοµηχανικούς, στρατηγικής σηµασίας κλπ.), την οργά-
νωση εργαζοµένων και κυρίως νεότερων εργαζοµένων στο κίνηµα. Παρά τα ση-
µαντικά βήµατα που έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται πιο τολµη-
ρή στροφή στον προσανατολισµό στις παραγωγικές ηλικίες και στην αντίστοιχη
διάταξη των δυνάµεών µας.

• Η ικανότητα και ετοιµότητα για απότοµες στροφές της ταξικής πάλης. Αφο-
ρά την ιδεολογική πολιτική ετοιµότητα και ανάλογη προετοιµασία. Αφορά µέτρα
που πρέπει να παίρνονται από σήµερα σε µια σειρά τοµείς, την καθοδήγηση κι εκ-
παίδευση για παρέµβαση και οικοδόµηση σε µια σειρά χώρους στρατηγικής ση-
µασίας που έχουν σχέση και µε την ικανότητα και δυνατότητα δράσης σε απότο-
µα εξελισσόµενες συνθήκες.

47

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 47



Άξονες επικέντρωσης 
της ιδεολογικής παρέµβασης του Κόµµατος

43.Και για το επόµενο διάστηµα, µέχρι το 21ο Συνέδριο, παραµένει ως πυ-
ρήνας της ιδεολογικής δουλειάς η βαθιά αφοµοίωση του Προγράµµα-

τος του Κόµµατος, των συµπερασµάτων από τη σοσιαλιστική οικοδόµηση στην
ΕΣΣ∆, καθώς κι εκείνων που προκύπτουν από τη µελέτη της ιστορίας του Κόµ-
µατος από την ίδρυσή του έως την κρίση του 1991, αλλά και από την ιστορία του
διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος.

Έχουµε κατακτήσει ένα σηµαντικό βαθµό αφοµοίωσης από τις κοµµατικές και
ΚΝίτικες δυνάµεις, ακόµα και από έναν κύκλο κοµµατικής επιρροής των πλευρών
του Προγράµµατος που αφορούν το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της επαναστατικής
αλλαγής και τα θεµελιώδη γνωρίσµατα της σοσιαλιστικής-κοµµουνιστικής κοινω-
νίας που µπορούν αντικειµενικά να δώσουν διέξοδο στα οξυµµένα κοινωνικά ζη-
τήµατα, στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. 

Ωστόσο, χρειάζεται να αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος η αφοµοίωση εκείνων
των πλευρών του Προγράµµατος που συνδέονται µε τη σχέση ανάµεσα στις αντι-
κειµενικές και τις υποκειµενικές συνθήκες που απαιτούνται για να πάρει η ταξική
σύγκρουση χαρακτήρα επαναστατικής ανατροπής. Λόγω του δυσµενούς συσχε-
τισµού παγκόσµια, υπάρχει κίνδυνος υποτίµησης της ανάγκης ανάπτυξης του
υποκειµενικού παράγοντα σε µη επαναστατικές συνθήκες. Και αντίστροφα, στην
προσπάθεια υπερνίκησης αυτής της ενδεχόµενης υποτίµησης υπάρχει ο κίνδυ-
νος υποτίµησης του αντικειµενικού στοιχείου στην εξέλιξη του συσχετισµού µε-
ταξύ των αντίπαλων τάξεων. Η σωστή αντίληψη αυτής της σχέσης απαιτεί κα-
ταρχάς τη συνειδητοποίηση των εσωτερικών αντιφάσεων του καπιταλισµού που
οδηγούν σε βαθιές συγχρονισµένες οικονοµικές κρίσεις, σε κρίσεις στα αστικά
κόµµατα, σε όξυνση των αντιθέσεων στο πλαίσιο των ιµπεριαλιστικών συµµα-
χιών, σε ενδεχόµενη πολεµική κλιµάκωση αυτών των αντιθέσεων κλπ. 

Το ΚΚ οφείλει –ως κόµµα που βρίσκεται στον αντίποδα των κοµµάτων της αστι-
κής διαχείρισης– να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, έτσι ώστε να µπορέσει
όσο περνά από το χέρι του να τις οξύνει και να τις αξιοποιήσει προς όφελος της
επαναστατικής ανατροπής. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει µεγάλη ρευστότητα στις εξελίξεις και
τις διεργασίες στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα, στην καπιταλιστική οικο-
νοµία. Αυτό που σήµερα φαίνεται ακίνητο, αµετάβλητο, αύριο µπορεί να αλλάξει
ραγδαία. Πολύ περισσότερο που σήµερα συσσωρεύονται στοιχεία που µπορεί να
οδηγήσουν σε απότοµες αλλαγές και µεταβολές. Με αυτή την έννοια, κανείς δεν
µπορεί να προεξοφλήσει την πορεία των γεγονότων, την πιθανότητα να ανοίξουν
ρήγµατα, να δηµιουργηθούν δυνατότητες και προϋποθέσεις για απότοµες ανα-
τροπές στο συσχετισµό δυνάµεων. Από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται και ανάλογη
ιδεολογική - πολιτική - οργανωτική ετοιµότητα και προετοιµασία που καλλιερ-
γείται καθηµερινά σε µη επαναστατικές συνθήκες.
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Πλευρά του ίδιου ζητήµατος αποτελεί και η καλύτερη κατανόηση της διαλε-
κτικής σχέσης µεταξύ εγχώριου, περιφερειακού και διεθνούς συσχετισµού της
ταξικής πάλης. Το γεγονός ότι για κάθε ΚΚ έχει προβάδισµα η καθοδήγηση της
ταξικής πάλης στη χώρα του µε στόχο την κατάργηση της εκµετάλλευσης, δεν
αναιρεί τη σηµασία του περιφερειακού –τουλάχιστον– συσχετισµού στην εξέλι-
ξη της ταξικής πάλης σε µία χώρα ή σε µια οµάδα χωρών.

Η ιστορία των περιόδων επαναστατικής ανόδου του εργατικού κινήµατος και
των εργατικών επαναστάσεων αποδεικνύει ότι η βασική δυσκολία που αντιµετώ-
πισαν οι επαναστατικές δυνάµεις ήταν η έλλειψη υποκειµενικών προϋποθέσεων
νίκης της επανάστασης κατά το ξέσπασµα της επαναστατικής κατάστασης και όχι
ότι στη γύρω περιοχή επικρατούσαν συνθήκες καπιταλιστικής σταθερότητας ικα-
νές να πνίξουν την εξέγερση σε µία χώρα ή σε µία οµάδα χωρών.

44. Καθοριστικό ζήτηµα της υλοποίησης της επαναστατικής στρατηγικής
αποτελεί η σχέση ανάµεσα στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και στην απο-

σταθεροποίηση της αστικής εξουσίας σε όλες της τις µορφές. Το βάθεµα της οι-
κονοµικής κρίσης και η ενδεχόµενη κλιµάκωση των ενδοϊµπεριαλιστικών αντι-
θέσεων σε πολεµικές αναµετρήσεις ή ακόµα και σε γενικευµένο ιµπεριαλιστικό
πόλεµο είναι δυνατό να δηµιουργήσουν τέτοιες συνθήκες αποσταθεροποίησης
της αστικής εξουσίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Σε περίπτωση πολεµικής εµπλοκής της Ελλάδας σε ιµπεριαλιστικό πόλεµο και
σε ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, το Κόµµα πρέπει –υπερασπιζόµενο τα συµφέρο-
ντα της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού– να ηγηθεί στην οργάνωση της
εργατικής - λαϊκής πάλης για να βγει η Ελλάδα από τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο.
Αυτό προϋποθέτει όχι µόνο να ηττηθεί ο όποιος πιθανός ιµπεριαλιστής εισβολέ-
ας –είτε είναι προσωρινός «σύµµαχος» είτε είναι προσωρινός «αντίπαλος» της
αστικής τάξης της χώρας– αλλά να ηττηθεί ολοκληρωτικά και η ίδια η εγχώρια
αστική τάξη. Μόνο έτσι µπορεί να γίνει εφικτό το πέρασµα της εξουσίας στην ερ-
γατική τάξη και η διέξοδος από τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήµατος
που, όσο κυριαρχεί και σαπίζει, θα φέρνει εναλλάξ πότε τον πόλεµο, πότε την
ιµπεριαλιστική «ειρήνη» µε το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. 

Στην περίπτωση ενός τέτοιου πολέµου, η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει µε ανά-
λογη ετοιµότητα να εκτιµά βήµα-βήµα την πορεία του ιµπεριαλιστικού πολέµου,
ώστε έγκαιρα κι εύστοχα να παρεµβαίνει, να προετοιµάζει τις εργατικές - λαϊκές
δυνάµεις. Μπορεί να υπάρξει µεγάλη χρονική περίοδος συµµετοχής της χώρας
σε ιµπεριαλιστικό πόλεµο, χωρίς εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης, ιδιαίτε-
ρα σε περίπτωση εισβολής-κατοχής. Απαιτείται οπωσδήποτε ιδιαίτερη δουλειά
σε µη επαναστατικές συνθήκες για την επιτυχή δηµιουργία των προϋποθέσεων
ήττας της εγχώριας και ξένης αστικής τάξης. Πρόκειται για µια δουλειά η οποία
έχει ιδιαίτερες δυσκολίες που δε λύνονται απλά µε κάποια γενικόλογα συνθήµα-
τα καταδίκης ή εξόδου από τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, ενώ περιλαµβάνει και πο-
λύµορφα ζητήµατα που πρέπει συνεχώς να µελετά η πολιτική πρωτοπορία.

Συνολικά, η ωριµότητα του υποκειµενικού παράγοντα σε επαναστατικές συν-
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θήκες κρίνεται και από τη δουλειά στο σήµερα: Από την ιδεολογική-πολιτική ωρί-
µανση, από την αφοµοίωση του Προγράµµατος του Κόµµατος, από την ικανότη-
τα δράσης σε όλες τις συνθήκες, αλλά και από την εκπαίδευση εργατικών-λαϊκών
µαζών στη δράση σε αντικαπιταλιστική - αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση στο σή-
µερα.

Παράλληλα µε τη βαθύτερη κατανόηση των παραπάνω ζητηµάτων στη διαλε-
κτική σχέση αντικειµενικών - υποκειµενικών παραγόντων για την επανάσταση,
απαιτείται και κοµµουνιστική αντοχή προκειµένου να παλεύει ο κοµµουνιστής σε
µη επαναστατικές συνθήκες χωρίς να ενσωµατώνεται στη σχετικά «νόµιµη», «ει-
ρηνική» περίοδο. 

Αυτό είναι και το βασικό ζήτηµα µε το οποίο θα αναµετρηθούν ιδεολογικά, αλ-
λά και ως στάση ζωής, κυρίως νεότερες ηλικίες κοµµουνιστών. Όλη η δραστη-
ριότητα που έχει ξεδιπλωθεί µέχρι σήµερα στην πορεία προς τον εορτασµό των
100 χρόνων του ΚΚΕ έχει επιδράσει πολλαπλά θετικά στις κοµµατικές και ιδιαί-
τερα στις ΚΝίτικες δυνάµεις, σε νεότερους συντρόφους και συντρόφισσες. Οι
στόχοι που έχουν τεθεί και για τα επόµενα δύο χρόνια προς τιµήν αυτού του εορ-
τασµού περιλαµβάνουν και την ωρίµανση, διαπαιδαγώγηση, αλλά και τόνωση της
µαχητικότητας και του ηθικού στο δυναµικό της ΚΝΕ και τον περίγυρό της.

45.Ενόψει της ιδεολογικής-πολιτικής δράσης για τα 100 χρόνια του Κόµ-
µατος και τα 50 χρόνια της ΚΝΕ, η διαφώτιση για το σοσιαλιστικό χα-

ρακτήρα της επανάστασης, της εξουσίας και της οικονοµίας θα πρέπει να απο-
κτήσει µεγαλύτερο βάθος ως προς το περιεχόµενό της και ως προς την εξήγη-
ση των αιτιών και του χαρακτήρα των αντεπαναστατικών ανατροπών. Απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι η προσπάθεια αντιµετώπισης της αστικής και οπορτου-
νιστικής επίθεσης από θέσεις γνώσης των νοµοτελειών της καπιταλιστικής και
της σοσιαλιστικής-κοµµουνιστικής κοινωνίας. 

Υπάρχουν ακόµα σηµαντικές αδυναµίες ως προς την κατανόηση αυτών των
νοµοτελειών. Τέτοιες αδυναµίες εκφράζουν οι αντιλήψεις περί «αποβιοµηχάνι-
σης» λόγω οικονοµικής κρίσης, περί «αφελληνισµού» λόγω ενίσχυσης των ευ-
ρωενωσιακών ελεγκτικών µηχανισµών ή λόγω συγχωνεύσεων-εξαγορών µεγά-
λων επιχειρήσεων µονοπωλιακών οµίλων, περί «ελληνικής ιδιαιτερότητας» όσον
αφορά τα µεγάλα µερίδια των οικονοµικών δραστηριοτήτων που από τα αστικά
επιτελεία ταξινοµούνται ως «υπηρεσίες», περί «υποκατανάλωσης» ή «υπερκα-
τανάλωσης» ή του τρόπου διαχείρισης του δηµοσιονοµικού χρέους ως αιτιών της
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης κ.ά. 

Ένα άλλο τέτοιο πρόβληµα είναι η λαθεµένη συσχέτιση της κρατικής καπιτα-
λιστικής επιχείρησης µε τη σοσιαλιστική παραγωγική µονάδα. Εκτός από τις σχε-
τικές θέσεις του Κόµµατος, πρέπει και οι στόχοι πάλης στο εργατικό συνδικαλι-
στικό κίνηµα να βοηθούν στην όξυνση της διαπάλης µε αυτή την αντίληψη, στην
ανάδειξη της πλήρους διάκρισης αυτών των δύο µορφών οργάνωσης της παρα-
γωγής. Οι οµοιότητες που υπάρχουν σε ζητήµατα όπως η προσπάθεια µείωσης
των δαπανών εργασίας ή των πρώτων υλών δεν πρέπει να κρύβει την ουσιώδη
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διαφορά µεταξύ τους, η οποία απορρέει από τις ριζικά διαφορετικές σχέσεις ιδιο-
κτησίας στα µέσα παραγωγής που έχουν ως συνέπεια να επωφελούνται διαφο-
ρετικές κοινωνικές δυνάµεις.

Επίσης, στις θέσεις του Κόµµατος και στους στόχους πάλης του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήµατος πρέπει να ενταθεί τόσο η προβολή των σύγχρονων
εργατικών - λαϊκών αναγκών που καθορίζονται από τις σηµερινές δυνατότητες
της επιστήµης και της παραγωγής όσο και η ανάδειξη των όρων και προϋποθέ-
σεων ικανοποίησής τους. 

Όπως γίνεται εύκολα φανερό, για όλα αυτά απαιτείται βαθύτερη κατανόηση
των νοµοτελειών κίνησης της καπιταλιστικής οικονοµίας και των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών κάθε φάσης και συγκυρίας, ερµηνεία των τρεχουσών οικονοµικών
και πολιτικών εξελίξεων (ανεργία, µειώσεις µισθών, αλλαγές κυβερνήσεων κλπ.)
υπό το πρίσµα αυτών των νοµοτελειών και αντιπαραβολή τους µε τις νοµοτέλει-
ες της σοσιαλιστικής παραγωγής και τις συνέπειές τους για τους παραγωγούς
του πλούτου. 

46.Απαιτείται αφοµοίωση της θέσης ότι µόνο η εργατική τάξη είναι αντι-
κειµενικά τάξη επαναστατική, οικοδόµος της σοσιαλιστικής-κοµµουνι-

στικής κοινωνίας, άρα και ηγετική δύναµη σε σχέση µε τις άλλες λαϊκές δυνά-
µεις. Μόνο το εργατικό κίνηµα µπορεί να πάρει επαναστατικά χαρακτηριστικά,
να εξελιχθεί σε ταξικά συνεπές επαναστατικό κίνηµα, ενώ τα κινήµατα των άλ-
λων λαϊκών δυνάµεων δεν µπορούν να γίνουν συνεπείς φορείς άρνησης της
ατοµικής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής. Ταυτόχρονα, απαιτείται αφοµοίω-
ση της θέσης ότι ο αντικειµενικά ηγετικός ρόλος της εργατικής τάξης στην επα-
νάσταση ωφελεί αντικειµενικά και τους σηµερινούς αυτοαπασχολούµενους
(ατοµικούς εµπορευµατοπαραγωγούς), δίνοντας διέξοδο στα σηµερινά τους
προβλήµατα µέσω της προοπτικής ένταξής τους στην άµεσα κοινωνική εργα-
σία. Το ΚΚΕ εξασφαλίζει ως ιδεολογική-πολιτική εργατική πρωτοπορία στην Ελ-
λάδα την ανάδειξη της αναγκαιότητας κοινής δράσης των αυτοαπασχολούµε-
νων µε την εργατική τάξη σε συνθήκες καπιταλισµού, αλλά και την οµαλή έντα-
ξή τους στην άµεσα κοινωνική παραγωγή σε συνθήκες σοσιαλισµού-κοµµουνι-
σµού. 

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της αντικαπιταλιστικής πάλης και της πάλης
για την εργατική εξουσία θα βρίσκουν µπροστά τους τις συνεχώς ανανεούµενες
πιέσεις οπορτουνιστικών και αστικών πολιτικών δυνάµεων ή ακόµα και πολιτικά
χειραγωγηµένων εργατικών - λαϊκών µαζών για πολιτικές λύσεις διαχείρισης
«εντός των καπιταλιστικών τειχών» στο όνοµα της περιβόητης εθνικής ενότητας. 

Αυτές οι εκκλήσεις υποτάσσουν τα συµφέροντα της µεγάλης λαϊκής πλειο-
ψηφίας στα συµφέροντα της εκµεταλλεύτριας µειοψηφίας της αστικής τάξης. Ο
κίνδυνός τους µεγαλώνει σε συνθήκες ανακατατάξεων στην ιµπεριαλιστική πυ-
ραµίδα, αποσταθεροποίησης των ιµπεριαλιστικών συµµαχιών κι εµφάνισης νέων,
σε συνθήκες κρίσης των κυβερνητικών αστικών κοµµάτων κι εµφάνισης νέων, σε
συνθήκες αναθέρµανσης της αντιπαράθεσης µεταξύ αστικού φιλελευθερισµού
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και σοσιαλδηµοκρατίας, µεταξύ αστικού κοινοβουλευτισµού και φασιστικής ή
στρατιωτικής δικτατορίας, µεταξύ αστικού εκσυγχρονισµού και θρησκευτικών -
φυλετικών και άλλων αναχρονισµών. 

Παραµένει ως κύριο ζήτηµα του ιδεολογικού-πολιτικού αγώνα η ικανότητα του
Κόµµατος να αντιπαλεύει τις αυταπάτες ότι µέσω κοινοβουλευτικών µεταρρυθ-
µίσεων και της σταδιακής βελτίωσης των εκλογικών συσχετισµών µπορεί να γί-
νει το πέρασµα στο σοσιαλισµό, να αποκαλύπτει το ρόλο που έχει αντικειµενικά
κάθε αστική κυβέρνηση, να αναδεικνύει και να αξιοποιεί σε αυτή την κατεύθυνση
τη σύγχρονη αλλά και παλιότερη ιστορική πείρα σε µια σειρά χώρες της Ευρώ-
πης, της Λατινικής Αµερικής κλπ. 

Τόσο η θεωρία όσο και η ιστορία του κοµµουνιστικού κινήµατος αποδεικνύουν
ότι είναι ανίσχυρη η διακήρυξη του σοσιαλιστικού χαρακτήρα της επανάστασης
και της εξουσίας, όταν αυτή διεµβολίζεται στην πράξη από µεταβατικούς κυβερ-
νητικούς στόχους στο πλαίσιο του καπιταλισµού, στο όνοµα της παρατεταµένης
οικονοµικής κρίσης, της έντασης της κρατικής και εργοδοτικής βίας, της ανοιχτής
τροµοκρατίας προς το εργατικό και κοµµουνιστικό κίνηµα, της ναζιστικής-φασι-
στικής βίας, της αναστολής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, της απειλής ή
διεξαγωγής ιµπεριαλιστικού πολέµου. 

Ο καθηµερινός πολιτικός αγώνας για όλα τα ζητήµατα δεν πρέπει ποτέ να απο-
σπάται από το κύριο επαναστατικό πολιτικό καθήκον της πάλης για την εργατική
εξουσία.

Στην επόµενη χρονική περίοδο τα προβλήµατα συνοχής της ΕΕ και της Ευρω-
ζώνης, η ισχυροποίηση των BRICS, οι παρεµβάσεις των ΗΠΑ για εδραίωση των
θέσεών τους στην Ευρώπη και στην Ασία, θα δηµιουργήσουν συνθήκες που θα
επικαιροποιούν εκ νέου τη σηµασία της –καθοριστικής για το επαναστατικό κίνη-
µα– σύνδεσης της πάλης κατά του ιµπεριαλιστικού πολέµου µε την πάλη για την
εργατική εξουσία. 

47. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εµβάθυνση της επιχειρηµατολογίας για τις ρι-
ζικές διαφορές ανάµεσα στην αστική δηµοκρατία και τους θεσµούς της

εργατικής εξουσίας. Ο τυπικός χαρακτήρας της συµµετοχής στην αστική δηµο-
κρατία έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση µε τον ουσιαστικό χαρακτήρα της σε
συνθήκες εργατικής εξουσίας. Η εργατική εξουσία αποτελεί ανώτερη µορφή δη-
µοκρατίας γιατί έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της την ενεργητική συµµετοχή
του λαού στη διαµόρφωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας και ως θεµέλιό της την
παραγωγική µονάδα, την κοινωνική υπηρεσία, τη διοικητική µονάδα, τον παρα-
γωγικό συνεταιρισµό.

Σήµερα χρειάζεται –περισσότερο απ’ ό,τι παλιότερα– να ενταθεί η διαπάλη για
την αποκάλυψη της αστικής δηµοκρατίας ως µορφής άσκησης της αστικής εξου-
σίας, δηλαδή της δικτατορίας του κεφαλαίου. Είναι απαραίτητη η επιχειρηµατο-
λογηµένη αποµυθοποίηση των εργαλείων της αστικής δηµοκρατίας (π.χ. των
βουλευτικών, ευρωβουλευτικών και τοπικών εκλογών) και η ανάδειξη του ταξι-
κού χαρακτήρα κάθε αστικού Συντάγµατος στον καπιταλισµό κλπ. Σε αυτή την
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προσπάθεια πρέπει να αξιοποιείται και η ανάδειξη των σύγχρονων αντιδραστικών
αλλαγών που αφορούν το αστικό κράτος και το αστικό πολιτικό σύστηµα, όπως ο
εκσυγχρονισµός των κατασταλτικών µηχανισµών, οι αλλαγές στο Σύνταγµα κλπ. 

Επίσης, πρέπει να δυναµώσει η προσπάθεια για να απορριφθεί από την εργα-
τική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα η αντιδραστική θεωρία των «δύο άκρων», η οποία
συσκοτίζει τα πραγµατικά δύο «άκρα» µέσα στην καπιταλιστική κοινωνία, που δεν
είναι άλλα από την εκµεταλλεύτρια τάξη του κεφαλαίου και την εκµεταλλευόµε-
νη εργατική τάξη. Χρειάζεται οξυµµένη διαπάλη µε τις αυταπάτες ότι το εργατι-
κό κίνηµα πρέπει να αντιµετωπίσει το φασιστικό ρεύµα κάτω από τη σηµαία της
αστικής δηµοκρατίας και ανάδειξη του γεγονότος ότι η σοσιαλδηµοκρατία και ο
φασισµός αποτέλεσαν ιστορικά τα «δύο άκρα» της εξουσίας του κεφαλαίου.

Ειδικά για το «Ριζοσπάστη» και το portal 902

48.Σηµαντικό ρόλο στα παραπάνω θα παίξουν τα κοµµατικά Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, ο «Ριζοσπάστης» και το portal 902.

Η Κεντρική Επιτροπή έκανε προσπάθεια βελτίωσης του περιεχοµένου του κα-
θηµερινού οργάνου της, προωθώντας και τη στελεχική ενίσχυση του δυναµικού
του. Παρ’ όλες τις θετικές προσπάθειες που έχουν γίνει, παρ’ όλο που γενικά ο
«Ριζοσπάστης» ανταποκρίθηκε στο γενικό του καθήκον ως το µέσο µε το οποίο
φτάνει καθηµερινά η πολιτική γραµµή του Κόµµατος στα µέλη, τους φίλους και
τους οπαδούς, απέχουµε πολύ ακόµα από την ανάγκη να καθιερωθεί ως καθηµε-
ρινός οδηγός για δράση. Χρειάζεται να γίνουν ακόµα περισσότερα βήµατα, για
τη βελτίωση του περιεχοµένου του, τη δυνατότητα να δίνει καθηµερινά µε εύ-
στοχο τρόπο την ιδεολογική-πολιτική διαπάλη, να προβάλλει και να εκλαϊκεύει
την πολιτική του Κόµµατος, να αναδεικνύει µε ζωντάνια τις µικρές και µεγάλες
µάχες που δίνουν οι µισθωτοί εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα ενάντια στον
ταξικό αντίπαλο. Όλα αυτά τα καθήκοντα πρέπει να τα φέρνει σε πέρας παίρνο-
ντας υπόψη ότι απευθύνεται κυρίως σε παραγωγικές ηλικίες της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωµάτων.

Μεγάλο πρόβληµα παραµένει η χαµηλή κυκλοφορία της εφηµερίδας, πολύ πί-
σω από τις πραγµατικές δυνατότητες και η πτωτική τάση που συνεχίζεται. Το ζή-
τηµα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί το επόµενο διάστηµα. Στον πυρήνα αυτού του
προβλήµατος βρίσκεται η αξιοποίηση του καθηµερινού οργάνου του Κόµµατος,
µε ευθύνη των ίδιων των καθοδηγητικών οργάνων από την ΚΕ µέχρι τα τοµεακά
όργανα, η ένταξή του ως στοιχείου της καθηµερινής κοµµατικής λειτουργίας, ως
στοιχείου της καθοδηγητικής δουλειάς.

Η δηµιουργία του portal 902 ως ειδησεογραφικού µέσου του ΚΚΕ αποτέλεσε
ένα σηµαντικό βήµα της παρέµβασης του Κόµµατος στο χώρο του διαδικτύου και
της άµεσης ενηµέρωσης. Από τη στιγµή της δηµιουργίας του µέχρι σήµερα, έχει
γίνει σηµαντική προσπάθεια βελτίωσής του και από το 2015 έχει αναρτηθεί η νέα
έκδοσή του. Πρέπει να γίνουν ακόµα περισσότερες βελτιώσεις στη θεµατολογία
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του και την εµφάνισή του µε στόχο την εξασφάλιση ενός µεγαλύτερου κύκλου
καθηµερινών αναγνωστών του. Το ζήτηµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ορί-
ζοντα τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ το 2018, σε συνδυασµό µε την ανα-
βάθµιση της ιστοσελίδας του «Ριζοσπάστη». 

Σε κάθε περίπτωση όµως, η ύπαρξη και λειτουργία του portal 902, όπως και οποι-
ουδήποτε άλλου portal ή ιστοσελίδας του Κόµµατος, δεν µπορούν να αντικατα-
στήσουν το διάβασµα και την αξιοποίηση του «Ριζοσπάστη», τόσο για τον εξο-
πλισµό όσο και για τη διάδοση των θέσεων και της πολιτικής του ΚΚΕ. Σε αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει στην καθηµερινή καθοδηγητική δουλειά να εξηγείται επαρ-
κώς η µεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στην γνώση και την πραγµατική ενη-
µέρωση από τη µια µεριά και την απλή πληροφόρηση και είδηση από την άλλη.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναδειχθεί ο ειδικός ρόλος της «Κοµµουνιστικής Επι-
θεώρησης» που συγκεντρώνει τις σύγχρονες επεξεργασίες του Κόµµατος, αλλά
και διαχρονικής σηµασίας κείµενα του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος. Να
αναδειχθεί ο ρόλος της µελέτης του βιβλίου, η ανάγκη του εµπλουτισµού κάθε
κοµµατικού γραφείου και σπιτιού κοµµουνιστών µε το µαρξιστικό βιβλίο, µε πο-
λιτικές εκδόσεις, µε λογοτεχνικό βιβλίο κ.ά.

Η πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος

49.Σήµερα, αποκτά κρίσιµο χαρακτήρα η ίδια η πορεία του κινήµατος, η
ανάπτυξη των αγώνων, η πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού συν-

δικαλιστικού κινήµατος και η προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας.
Τα ζητήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, κυρίως µέσα στην εργατική τά-

ξη, στο εργατικό κίνηµα, βρίσκονται ως ένα βαθµό σε µια νέα φάση, όπως ήδη
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο µε τις εγχώριες και διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές
εξελίξεις. Η εκτίµηση για την κατάσταση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµα-
τος, το βαθµό ανάπτυξης της πολιτικής συνείδησης της εργατικής τάξης, των δια-
θέσεων και των αγώνων των φυσικών συµµάχων της εργατικής τάξης (φτωχή
αγροτιά, αυτοαπασχολούµενοι) δεν έχει αλλάξει και αγγίζει και τις νέες παρα-
γωγικές ηλικίες. Η εικόνα της συνολικής υποχώρησης, της αναδίπλωσης, της γε-
νικευµένης ανασφάλειας, της µοιρολατρίας, του φόβου είναι γνωστή, την συνα-
ντάµε σε κάθε βήµα µας.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν νέες εστίες αντίστασης, αναπτύσσονται αγώνες. Οι
κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία του Κόµµατος, των κοµµουνιστών
µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα της εργατικής τάξης για το µεγάλο µέτωπο της
Κοινωνικής Ασφάλισης είχαν σηµαντική µαζικότητα και αποτελούν παρακαταθή-
κη στην ανάπτυξη του κινήµατος. Βασικό συµπέρασµα είναι ότι υπάρχουν δυνα-
τότητες, παρότι εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι αντικειµενικές και υποκειµε-
νικές δυσκολίες. 
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Παρά το γεγονός ότι είναι αναντικατάστατη η δουλειά για ανάπτυξη αγώνων
σε επιµέρους µέτωπα πάλης, η ενασχόληση µε όλα τα µικρά και µεγάλα προβλή-
µατα της εργατικής τάξης σε χώρους και κλάδους, αποφασιστική άνοδος του ερ-
γατικού κινήµατος δεν µπορεί να υπάρξει όσο δε διευρύνεται µια εργατική πρω-
τοπορία που πείθεται για την ανάγκη ανατροπής του συστήµατος, που εµπνέεται
από τη σοσιαλιστική προοπτική, κυρίως στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους
τόπους δουλειάς. 

Αυτό αφορά κυρίως την αυτοτελή δουλειά του Κόµµατος, τη δουλειά των κοµ-
µουνιστών στους εργασιακούς χώρους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η δια-
πάλη µέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, η πείρα από τη συµµετοχή σε αυ-
τό, η δουλειά µε αντικαπιταλιστική γραµµή βοηθάνε, διευκολύνουν µια τέτοια δια-
δικασία, δεν µπορούν όµως να δώσουν ολοκληρωµένη απάντηση.

Οι κινητοποιήσεις µέσα στο 2016 έδωσαν ζωντανά παραδείγµατα για τη δύ-
ναµη που µπορεί να αποκτήσει η εργατική τάξη, για τη σηµασία της κοινωνικής
συµµαχίας. Ενίσχυσαν την πολιτική επιρροή και το κύρος του Κόµµατος, την επιρ-
ροή στο κίνηµα των ριζοσπαστικών συσπειρώσεων µέσα στις οποίες δουλεύουν
δραστήρια τα µέλη του Κόµµατος.

Επιβεβαιώνεται ένα βασικό συµπέρασµα: Για να βρεθούµε µε ισχυρές δυνά-
µεις στα κύρια µέτωπα, για να βελτιώσουµε την ικανότητά µας να δουλεύουµε
και να επιδρούµε σε αγωνιζόµενες λαϊκές δυνάµεις µε διαφορετικό επίπεδο 
συνείδησης, απαιτείται ανώτερη ιδεολογικοπολιτική, οργανωτική και πρακτική
παρέµβαση του Κόµµατος, των µελών και οπαδών του στις εργατικές και λαϊκές
µάζες. 

Βασικό κριτήριο της καθοδηγητικής µας δουλειάς πρέπει να είναι η διατήρηση
αγωνιστικών δεσµών µε όσους και όσες θέλουν να αντισταθούν, ανεξάρτητα από
το σηµερινό επίπεδο κατανόησης και αποδοχής του συνόλου των θέσεών µας.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει υποχώρηση από το καθήκον της ανάδειξης των πραγ-
µατικών αιτιών των προβληµάτων, της τεκµηριωµένης και εξειδικευµένης ανά-
δειξης της κατεύθυνσης επίλυσής τους που εκ των πραγµάτων είναι σε αντιµο-
νοπωλιακή - αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Από τα ίδια τα πράγµατα, η ιδεολο-
γική πολιτική διαπάλη µέσα στο κίνηµα θα οξύνεται, αλλά χρειάζεται επαγρύ-
πνηση, ετοιµότητα, ικανότητα διεξαγωγής της µε όρους κινήµατος.

Το ΚΚΕ έχει την ικανότητα να ηγηθεί µεγάλων αγώνων. Στον κύκλο των κινη-
τοποιήσεων που αναπτύχθηκαν, υπήρχε επεξεργασία θέσεων και στόχων πάλης
για τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα, που ως ένα βαθµό βρήκαν ευρύτερη απο-
δοχή. Υπήρχε σχέδιο δράσης και προετοιµασία. Βέβαια, εξακολουθούν να βα-
ραίνουν οι διάφορες εχθρικές (αστικές, ρεφορµιστικές, οπορτουνιστικές) από-
ψεις των αντιπάλων και µαζί µε αυτές οι απόψεις περί αναποτελεσµατικότητας
των αγώνων, οι αυταπάτες, ο φόβος, όλο το πλέγµα των παραγόντων που ανα-
χαιτίζουν την επιρροή των δικών µας θέσεων.

∆εν είναι τυχαίο ότι µαζί µε τον οικονοµικό πόλεµο για την αύξηση της εκµε-
τάλλευσης αναπτύσσεται και δυναµώνει ταυτόχρονα και ο πολιτικός και ιδεολο-
γικός πόλεµος για τη διάσπαση, τη χειραγώγηση, τον αποπροσανατολισµό και
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τον εγκλωβισµό των εργατικών και λαϊκών µαζών. Η ιδεολογικοπολιτική παρέµ-
βαση της εργοδοσίας, ιδιαίτερα στους µεγάλους τόπους δουλειάς, είναι πολύ-
µορφη. Αυτή η παρέµβαση δεν περιορίζεται στην καλλιέργεια των λογικών του
«συνεργάτη» και της «επιχείρησής µας», αλλά παίρνει και πιο πρακτική έκφραση
µε πρωτοβουλίες όπως η ονοµαζόµενη «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και άλλες
δράσεις (π.χ. το «όλοι µαζί µπορούµε») ή ακόµα και µε πρωτοβουλίες ψυχολογι-
κής στήριξης και ευεξίας στους χώρους δουλειάς από τα επιτελεία διαχείρισης
προσωπικού.

50. Σοβαρό πρόβληµα για την άνοδο της ταξικής πάλης αποτελεί η υπερο-
χή των ρεφορµιστικών - οπορτουνιστικών δυνάµεων σε κλάδους στρα-

τηγικής σηµασίας, σε εργοστάσια και µεγάλους εργασιακούς χώρους, όπου
έχουµε λίγες δυνάµεις. Είναι ισχυρό εµπόδιο στη ριζοσπαστικοποίηση. Το συ-
µπέρασµα αυτό επιβεβαιώθηκε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις για την Κοι-
νωνική Ασφάλιση. Σε αυτό τον αγώνα αποδείχτηκε, για άλλη µια φορά, πόσο
επικίνδυνος είναι ο ρόλος των ρεφορµιστών, του οπορτουνισµού, ως χρήσιµων
στυλοβατών του συστήµατος σε κρίσιµες στιγµές, ο ρόλος των συνδικαλιστι-
κών ηγεσιών που πλειοψηφούν στη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ, σε µεγάλες Οµο-
σπονδίες και Συνδικάτα. 

Οι δυνάµεις αυτές ευθύνονται για την αποδιοργάνωση του συνδικαλιστικού κι-
νήµατος, την παρεµπόδιση της ριζοσπαστικοποίησης του κινήµατος σε συνθήκες
παρατεταµένης κρίσης. Έχουν τεράστιες ιστορικές ευθύνες, γιατί µε όλη την
γκάµα των ιδεολογικών και πολιτικών τους απόψεων και πρακτικών σκορπούν τη
σύγχυση, τον αποπροσανατολισµό. Συνέβαλαν στον εγκλωβισµό των εργατικών
και λαϊκών µαζών σε βολικές για το σύστηµα απόψεις, µε κύριο όχηµα την αντί-
ληψη της ταξικής συνεργασίας, την άρνηση της ταξικής αλληλεγγύης και ενότη-
τας.

Τέτοιες αντιλήψεις επικρατούν σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας, όπως
Ενέργεια, Τράπεζες, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, στην
Υγεία και την Εκπαίδευση, αλλά και σε άλλους κλάδους. Σε κάποιους κλάδους,
στους οποίους οι δυνάµεις που στηρίζει το Κόµµα έχουν την πλειοψηφία σε ∆Σ
Οµοσπονδιών και µεγάλων Συνδικάτων, την ίδια στιγµή όµως είναι πολύ µικρή
και αρκετά αδύναµη ακόµα η κοµµατική παρουσία, παρέµβαση και κυρίως οργά-
νωση, σε µεγάλους εργασιακούς χώρους που καλύπτουν αυτές οι µαζικές ορ-
γανώσεις.

Στο έδαφος της ιδεολογικής και πολιτικής κυριαρχίας του, ο ταξικός αντίπα-
λος, µε τη βοήθεια των ρεφορµιστών και οπορτουνιστών, πέτυχε να περάσει πλα-
τιά στην εργατική και λαϊκή συνείδηση την αντίληψη ότι η κρίση είναι συνέπεια
κακής διαχείρισης από τα φιλελεύθερα και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα, ότι εί-
ναι µια παρέκκλιση από ένα δήθεν υγιές καπιταλιστικό σύστηµα κι εποµένως, µε
ένα καλύτερο µίγµα πολιτικής, µπορεί να διορθωθούν το σύστηµα και η ΕΕ. 

Μετά τη δίχρονη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έσπειρε µαζικά την απογοήτευ-
ση σε πλατιά τµήµατα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωµάτων,
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εµφανίζεται πιο έντονα η άποψη ότι «τίποτα δε γίνεται, τίποτα δε βγαίνει», «οι
έξω αποφασίζουν» κλπ. Γι’ αυτό έχει σηµασία να εξηγούµε µε επάρκεια πού οδή-
γησαν οι αγώνες και οι συσχετισµοί που διαµορφώθηκαν από το 2009 µέχρι σή-
µερα και γιατί πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση το κίνηµα. Παράλληλα µε αυτό, πρέ-
πει να αναδεικνύουµε και τα διαφορετικά περιθώρια που έχει και το ίδιο το καπι-
ταλιστικό σύστηµα στις διάφορες περιόδους και φάσεις του.

Εδώ προβάλλει ένα σοβαρό ιδεολογικοπολιτικό καθήκον για το Κόµµα συνο-
λικά. Να ενσωµατώσουµε µέσα στην εργατική, λαϊκή, αγωνιστική πείρα όλη αυ-
τή την πορεία του κινήµατος και των αγώνων, των εξελίξεων όλης αυτής της
οκταετίας της κρίσης. Έχουµε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι όλα αυτά λει-
τουργούν αντιφατικά πάνω στην εργατική συνείδηση, στην πλειοψηφία της ερ-
γατικής τάξης.

Έχει ιδιαίτερη σηµασία σήµερα να γίνει καθαρός ο χαρακτήρας του σύγχρο-
νου ρεφορµισµού, βασικός φορέας του οποίου είναι οι δυνάµεις του οπορτουνι-
σµού µέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Σήµερα, η ρεφορµιστική γραµµή
στο συνδικαλιστικό κίνηµα έχει πιο ανοιχτά το χαρακτήρα µιας πρότασης διαχεί-
ρισης του συστήµατος, ενώ ενσωµατώνει αιτήµατα και στόχους πάλης που δεν
είναι απλώς αποσπασµένα από την πάλη για την επαναστατική ανατροπή, αλλά
είναι πλήρως ενταγµένα στη στρατηγική του κεφαλαίου. Για παράδειγµα, το πε-
ριεχόµενο του συνθήµατος της παραγωγικής ανασυγκρότησης, που προβάλλε-
ται στο πλαίσιο των πολυποίκιλων µεταβατικών προγραµµάτων, ταυτίζεται στην
πραγµατικότητα µε το στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης και της αλλαγής του
παραγωγικού µοντέλου, παρά το γεγονός ότι καµουφλάρεται µε φαινοµενικά ρι-
ζοσπαστικά συνθήµατα και αιτήµατα (όπως η άµεση δηµοκρατία, η έξοδος από το
ευρώ κλπ.). Πρόκειται για στόχους πάλης στο κίνηµα οι οποίοι –µέσω της έντα-
ξής τους σε διάφορα µεταβατικά προγράµµατα και άλλου είδους δήθεν άµεσων
πολιτικών προτάσεων– αξιοποιούνται για τον εγκλωβισµό σε διάφορες εκδοχές
της αστικής πολιτικής και στη γραµµή του κυβερνητισµού. 

Η αντιπαράθεση µε την οπορτουνιστική-ρεφορµιστική γραµµή στο κίνηµα αφο-
ρά συνεπώς τη διαπάλη και στα αιτήµατα και τους στόχους, στην ίδια την κατεύ-
θυνση της πάλης. Η επεξεργασία κάθε φορά της γραµµής πάλης πρέπει να δια-
θέτει εκείνα τα στοιχεία σταθερότητας κι ευελιξίας που διευκολύνουν τον απε-
γκλωβισµό ριζοσπαστικών εργατικών δυνάµεων –ιδιαίτερα νεότερων σε ηλικία–
που παρασύρονται κι εγκλωβίζονται σε διάφορες διαχειριστικές προτάσεις.

Σε αυτή την ιδεολογική πολιτική µάχη πρέπει να πρωτοστατήσουν οι κοµµου-
νιστές, αξιοποιώντας στην αντιπαράθεση το πλεονέκτηµα της επιβεβαίωσης των
εκτιµήσεων του Κόµµατος στα παραπάνω θεµελιώδη ζητήµατα.

Το γεγονός ότι το Κόµµα δεν υποχώρησε ιδεολογικά και οργανωτικά παρά την
πολύ έντονη πίεση, ότι πρωτοστάτησε σε µεγάλους αγώνες ανοίγοντας µεγάλα
ιδεολογικά και πολιτικά µέτωπα, θέτει αντικειµενικά νέες βάσεις επαφής µε την
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα. Ειδικότερα, η θέση του Κόµµατος για τη µη
συµµετοχή του σε αστικές κυβερνήσεις αποδείχτηκε ισχυρό όπλο στη µάχη για
τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης, αποτέλεσε ασπίδα προφύλαξης δυνάµεων
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του εργατικού κινήµατος από την υποταγή και το συµβιβασµό µε τους αστικούς
σχεδιασµούς.

Η εξέλιξη του συσχετισµού στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα 
και η επιρροή του Κόµµατος

51.Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των εργαζόµενων στα συνδικάτα,
όπως καταγράφεται τόσο από τα στοιχεία των συνεδρίων ΓΣΕΕ και

Α∆Ε∆Υ όσο και από τις αρχαιρεσίες των πρωτοβάθµιων σωµατείων στους κλά-
δους, δεν ξεπερνά σήµερα το 25%, ενώ συνεχώς µειώνεται. Υποχώρηση υπάρ-
χει και στην οργάνωση και τη συµµετοχή των γυναικών (ιδιαίτερα των πιο νέων)
και των µεταναστών. Αυτό είναι από τα βασικότερα προβλήµατα που έχουµε να
αντιµετωπίσουµε.

Για διάφορους λόγους, η πραγµατική κατάσταση είναι ακόµα χειρότερη από
αυτή που δείχνουν τα επίσηµα στοιχεία και οι στατιστικές. Ένας από τους λόγους
είναι η παρέµβαση της εργοδοσίας και του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικα-
λισµού µε στόχο την αλλοίωση των αποτελεσµάτων σε µία σειρά αρχαιρεσίες µέ-
σω της παρουσίασης ως µελών σωµατείων νόθων εγγεγραµµένων, διπλοεγγε-
γραµµένων κλπ. 

Ακόµα χειρότερη είναι η κατάσταση του βαθµού οργάνωσης στα σωµατεία και
τις ενώσεις στο κίνηµα των αυτοαπασχολούµενων και στο αγροτικό κίνηµα.

Το Κόµµα κράτησε τις δυνάµεις του στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα και σε
ορισµένους χώρους και κλάδους κατέκτησε νέες θέσεις και δυνάµεις. Όπως δεί-
χνουν και τα σχετικά στοιχεία, οι κύριες απώλειες του Κόµµατος εντοπίζονται σε
κλάδους που δέχτηκαν µεγάλο πλήγµα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της
κρίσης, εξαιτίας της συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού (κατασκευές, κλω-
στοϋφαντουργία, ένδυση, υπόδηση, καπνός κλπ.) και των συνταξιοδοτήσεων.

Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων ενίσχυσαν την πολιτική επιρροή του
Κόµµατος, την επιρροή των συσπειρώσεων µέσα στις οποίες δουλεύουν δρα-
στήρια τα µέλη του Κόµµατος. Από την ισχυροποίηση του µονοπωλιακού κεφα-
λαίου πρέπει να περιµένουµε παραπέρα όξυνση της αντίθεσης κεφαλαίου - µι-
σθωτής εργασίας και, στη βάση αυτή, όξυνση του συνόλου των κοινωνικών αντι-
θέσεων. 

Από εδώ απορρέουν η ανάγκη και οι δυνατότητες της πιο σχεδιασµένης δου-
λειάς των Κοµµατικών Οργανώσεων, όλου του Κόµµατος, στις γραµµές της ερ-
γατικής τάξης και του κινήµατός της, ώστε να δυναµώνει η ταξική πάλη ενάντια
στους καπιταλιστές, τα κόµµατα και τις κυβερνήσεις τους, γενικά ενάντια στην
καπιταλιστική εξουσία, στην προοπτική της σύγκρουσης για την ανατροπή της,
για την επαναστατική εργατική εξουσία. 

Το Κόµµα, εξοπλισµένο µε τη στρατηγική του, τις επεξεργασίες του γύρω από
τα διάφορα ζητήµατα που προκύπτουν στην πορεία της ταξικής πάλης, οπλισµέ-
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νο µε την επεξεργασµένη πείρα του πρόσφατου διαστήµατος, αλλά και της σχε-
δόν εκατοντάχρονης πορείας του, µπορεί να επιδρά αποφασιστικά ώστε να ενι-
σχύεται και να εµπεδώνεται ο αναγκαίος αντικαπιταλιστικός προσανατολισµός
της πάλης.

Η πρόσφατη πείρα επιβεβαιώνει ότι άπειρες πολιτικά δυνάµεις θα βγαίνουν
στο δρόµο κάτω από το βάρος των οξυµµένων προβληµάτων, παρά το γεγονός
ότι δε θα συµφωνούν σε όλα µαζί µας, θα έχουν περιορισµένη αντοχή στις δυ-
σκολίες και στις καµπές του αγώνα. Αποδείχτηκε στην πράξη η δυνατότητα του
Κόµµατος να εκτιµά έγκαιρα και αντικειµενικά τις διαθέσεις των µαζών, να πα-
ρεµβαίνει σχεδιασµένα και οργανωµένα ως πρωτοπορία στο πλαίσιο πάλης, στις
µορφές οργάνωσης και πάλης, στη διαπάλη, πρωτοστατώντας σε µαζικές συλ-
λογικές διαδικασίες του κινήµατος, µε προσοχή κι ευελιξία στη διεύρυνση, χωρίς
να ατονεί το στοιχείο της επαγρύπνησης, της διαπάλης. 

Μια τέτοια παρέµβαση δεν πραγµατοποιείται ξαφνικά και σπασµωδικά, προϋ-
ποθέτει –συλλογική και ατοµική– κοµµατική δουλειά χρόνων µε πρωτοπόρα χα-
ρακτηριστικά. Αυτή η δουλειά είναι που στον κατάλληλο χρόνο από άποψη συν-
θηκών φέρνει την καταξίωση, την αναγνώριση και µέσω αυτών τη δυνατότητα συ-
σπείρωσης δυνάµεων που δεν ακολουθούν πολιτικά το Κόµµα ή το ακολουθούν
ευκαιριακά και συναισθηµατικά. Απαιτείται να ανέβει η ετοιµότητα των κοµµατι-
κών δυνάµεων, να αξιοποιούνται περισσότερο οι φίλοι του Κόµµατος, να βελ-
τιωθεί η ικανότητα να έρχονται σε επαφή µε τέτοιες δυνάµεις και να επιδρούν
στην κατεύθυνση της πάλης τους. 

Τα καθήκοντα που απορρέουν για την ανασύνταξη του κινήµατος

52.Στην Απόφαση της Ευρείας Ολοµέλειας της ΚΕ το ∆εκέµβρη του 2015,
προσδιορίζεται ως περιεχόµενο της ανασύνταξης «…η προετοιµασία

και ανάπτυξη εργατικού κινήµατος ικανού να αντιπαρατεθεί µε αποφασιστικό-
τητα και αποτελεσµατικά και σε συµµαχία µε τα λαϊκά στρώµατα των αυτοαπα-
σχολούµενων και αγροτών στην ενιαία επεξεργασµένη στρατηγική του κεφα-
λαίου και της καπιταλιστικής εξουσίας». Πρόκειται για καθήκον που απαιτεί πιο
σύνθετη και ανώτερη ιδεολογική πολιτική και οργανωτική δουλειά από το Κόµ-
µα, τόσο στις γραµµές του όσο και στις γραµµές του κινήµατος, µε άξονα τις
σύγχρονες ανάγκες των εργατικών - λαϊκών δυνάµεων, απαιτεί την ένταξη των
επιµέρους διεκδικήσεων σε ένα σχέδιο συγκέντρωσης δυνάµεων και πάλης µε
αντικαπιταλιστικό περιεχόµενο. 

Το σχέδιο για την ανασύνταξη θα στηρίζεται πρώτα απ’ όλα σε γερές Κοµµα-
τικές Οργανώσεις στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους κλάδους στρατηγι-
κής σηµασίας. Θα παλεύεται και θα ελέγχεται συνεχώς µε κριτική εξέταση της
πείρας, µε ανάδειξη των αντικειµενικών δυσκολιών, αλλά και των υποκειµενικών
αδυναµιών, ενιαία, πανελλαδικά, µε σταθερότητα, ανυποχώρητα, µε τις απαι-
τούµενες προσαρµογές και εξειδικεύσεις σε κάθε κλάδο.
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Κατ’ επέκταση, ο προσανατολισµός µας για την ανάπτυξη και ανασύνταξη του
κινήµατος πρέπει να αγκαλιάζει κάθε πόλη και περιοχή, έχοντας στο επίκεντρο
τους µονοπωλιακούς οµίλους, τα εργοστάσια, τις µονάδες ηλεκτρικής ενέργει-
ας, τις τηλεπικοινωνίες, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εµπορικά κέντρα, τις
µονάδες υγείας και πρόνοιας. Ταυτόχρονα, τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολού-
µενους της πόλης και τους αγρότες στην ύπαιθρο, τους χώρους µόρφωσης της
νεολαίας, τους χώρους συγκέντρωσης των νέων των εργατικών - λαϊκών οικο-
γενειών.

Κεντρικό ζήτηµα που πρέπει να απασχολήσει είναι σε τι βαθµό έχει διαµορ-
φωθεί ενιαία αντίληψη στο ίδιο το κοµµατικό δυναµικό σε σχέση µε το περιεχό-
µενο της ανασύνταξης και τα καθήκοντα που απορρέουν για την προώθησή της. 

Παρά τα βήµατα, υπάρχουν ακόµα καθυστερήσεις στο να ξεπερνιέται µια απο-
σπασµατικότητα και να εµπεδώνεται η αντίληψή µας για τα καθήκοντα των κοµ-
µουνιστών µε βάση την παραπάνω κατεύθυνση. Οι συνθήκες που διαµορφώθη-
καν µε το ξέσπασµα της καπιταλιστικής κρίσης έφεραν στην επιφάνεια νέες δυ-
σκολίες. Παρά τη σχετική πρόβλεψη, δεν ήµασταν επαρκώς έτοιµοι για γρήγο-
ρες προσαρµογές στις νέες συνθήκες που δηµιούργησε η βαθιά και παρατεταµέ-
νη κρίση, δεν είχαµε µελετήσει νέους περιορισµούς ή και δυσκολίες στην αφο-
µοίωση και υλοποίηση του σχεδιασµού για την ανασύνταξη.

Το επόµενο διάστηµα µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα χρειάζεται να πά-
ρουµε µέτρα για να ανέβει η αποτελεσµατικότητα στην προώθηση αυτού του κε-
ντρικού καθήκοντος σε όλο το Κόµµα και την ΚΝΕ, από την ΚΕ µέχρι την κάθε
ΚΟΒ και ΟΒ, την κάθε κοµµατική οµάδα.

Η ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίας αντίληψης 
για το περιεχόµενο της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος

53.Χρειάζεται να εδραιωθεί η αντίληψη ότι –όπως έχουµε ήδη αναφέρει–
τα προβλήµατα των συνθηκών δουλειάς και ζωής της εργατικής τάξης,

όσο και αν αποτελούν τη βάση των αγώνων και πρέπει ασταµάτητα να ανα-
πτύσσονται µε την πρωτοπόρα συµβολή των κοµµουνιστών, δεν οδηγούν από
µόνα τους στην ανάπτυξη της ταξικής πολιτικής συνείδησης. Από εδώ απορρέ-
ουν και τα καθήκοντα του ιδεολογικού-πολιτικού αγώνα των κοµµουνιστών µέ-
σα στο κίνηµα για την ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής κατεύθυνσής του. Αυτά
τα καθήκοντα περιλαµβάνουν την επεξεργασία αιτηµάτων πάλης και την επιλο-
γή µορφών οργάνωσης και συµµαχίας µε λαϊκές δυνάµεις και προϋποθέτουν την
καλή γνώση της δοµής της εργατικής τάξης, της πολυδιάσπασης που την χαρα-
κτηρίζει, αλλά και των νέων µηχανισµών και µεθόδων χειραγώγησης από την
αστική τάξη, η οποία δεν παραιτείται από την ενσωµάτωση του εργατικού κινή-
µατος.

Απαιτείται καθηµερινή τριβή κι εκπαίδευση, ανησυχία και φροντίδα από τα κα-
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θοδηγητικά όργανα ώστε να ανέβει η πρωτοβουλία, η καθηµερινή δράση των κοµ-
µουνιστών, ιδιαίτερα των νέων. Απαιτείται προσανατολισµός και δηµιουργικός
έλεγχος ώστε να διαµορφώνεται σαφής γνώση των εξελίξεων κατά κλάδο, ακρι-
βής και αντικειµενική εκτίµηση του συσχετισµού, των διαθέσεων των µαζών, της
τακτικής της εργοδοσίας και των άλλων δυνάµεων, καθώς και της επίδρασής της.
Απαιτείται καθηµερινή και ακούραστη ατοµική δουλειά ώστε να διαµορφώνονται
καθηµερινοί δεσµοί µε την εργατική τάξη –ακόµα και σε περιόδους που δε φαί-
νονται άµεσα ορατά αποτελέσµατα– που θα µετατρέπονται υπό προϋποθέσεις
σε άνοδο του κύρους και της επιρροής των κοµµουνιστών.

Χρειάζεται να αποκτήσουµε σταθερό προσανατολισµό αλλά και µεγαλύτερη
ικανότητα να ενισχύεται από τα κάτω –ξεκινώντας από τον ίδιο τον τόπο δουλει-
άς, το σωµατείο– η γραµµή πάλης που θέτει στο επίκεντρο την ανάκτηση των
απωλειών, σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες ανάγκες των εργατικών - λαϊκών οι-
κογενειών. Να αποκτήσουµε ικανότητα στην προβολή του γεγονότος ότι εµπό-
διο στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και των αιτηµάτων που τα εκφράζουν
είναι η ίδια η καπιταλιστική ιδιοκτησία και το καπιταλιστικό κέρδος. Ικανότητα να
αποκαλύπτονται –µέσα από τη διαπάλη που θα αναπτύσσεται στους µικρούς και
µεγαλύτερους αγώνες– πειστικά οι µηχανισµοί της εκµετάλλευσης και κυρίως οι
όροι κατάργησής τους. Ικανότητα του Κόµµατος αλλά και των κοµµουνιστών ατο-
µικά να δουλεύουν µε στόχο, σχέδιο και συνέχεια, µέσα στις εργατικές - λαϊκές
µάζες, να βοηθούν στην οργάνωση και συσπείρωση, στη διαφώτιση µε στόχο τη
ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησής τους, στην άνοδο της απαιτητικότητας και
της µαχητικότητας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.

Είναι αντικειµενική η τάση να αυξάνονται οι σύγχρονες ανάγκες. Αυτό οφεί-
λεται στο σύγχρονο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, στην άνο-
δο της παραγωγικότητας, στα επιτεύγµατα της επιστήµης και τις εφαρµογές τους
σε όλους τους τοµείς (υγεία, παιδεία, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ.). Οι σύγ-
χρονες ανάγκες αφορούν και τη µείωση του εργάσιµου χρόνου, την αύξηση του
ελεύθερου χρόνου, των διακοπών, της αναψυχής. Αφορούν και παράγοντες που
σχετίζονται µε το βιοτικό επίπεδο, όπως η ποιότητα και η ποσότητα των διατρο-
φικών αναγκών, οι συνθήκες κατοικίας κι εργασίας, ο ρόλος της φυσικής αγωγής
και άσκησης, η υγεία µε έµφαση στην πρόληψη, η αντιµετώπιση περιβαλλοντικών
προβληµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, η αύξηση του προσδόκιµου ζωής,
ο πολιτισµός κ.ά. Αφορούν και τις απαραίτητες υποδοµές και µέσα για την ικα-
νοποίησή τους.

Σήµερα, αντικειµενικά, η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών είναι
δυνατή στην Ελλάδα, η οποία έχει διαπιστωµένες αναπτυξιακές δυνατότητες (τε-
χνολογικά µέσα, ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, σύγχρονοι µέθοδοι οργάνωσης
της παραγωγής κλπ.) και φυσικά πλεονεκτήµατα, όπως δυνατότητα διατροφικής
επάρκειας, αξιοποίησης των βουνών και της θάλασσας, των υποδοµών για δια-
κοπές των λαϊκών οικογενειών κ.ά. 

Η διαφορά µας µε τα αστικά κόµµατα δε βρίσκεται µόνο στην ποσότητα και ποι-
ότητα των παρεχόµενων δηµόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά πά-
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ει βαθύτερα, αγγίζοντας την ίδια την οργάνωση και το περιεχόµενο αυτών των
υπηρεσιών. Έτσι, για παράδειγµα, στην υγεία διεκδικούµε όχι µόνο καλύτερες και
δωρεάν υπηρεσίες υγείας, αλλά την προτεραιότητα της πρόληψης κι έγκαιρης
αποκατάστασης ή στην παιδεία όχι µόνο δηµόσιο και δωρεάν βιβλίο σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθµίδες, αλλά πρωταρχικά ριζικά διαφορετικό περιεχόµενο αυ-
τών των βιβλίων, ριζικά διαφορετικές µεθόδους και µορφές διδασκαλίας µε στό-
χο την ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. 

Παροµοίως, στο µέτωπο της ανεργίας, πέρα από την προβολή αιτηµάτων για
την προστασία των ανέργων, δίνουµε έµφαση στα ζητήµατα της σταθερής δου-
λειάς µε δικαιώµατα, της δυνατότητας µείωσης του εργάσιµου χρόνου και τελι-
κά στις προϋποθέσεις για την εξάλειψη της ανεργίας. Πρόκειται για σταθερό 
µέτωπο πάλης, λόγω του µεγάλου αριθµού ανέργων, ιδιαίτερα ηλικιακά νέων 
και των ειδικών προβληµάτων συµµετοχής τους στο εργατικό - συνδικαλιστικό κί-
νηµα. 

Σε όλα αυτά µαζί, ενιαία, βρίσκεται και η ουσία της αντίληψής µας για τις σύγ-
χρονες λαϊκές ανάγκες, γνωρίζοντας φυσικά ότι παρά το γεγονός ότι από σήµε-
ρα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διεκδίκησης, η πλήρης ικανοποίησή τους
δε «χωράει» µέσα στο πλαίσιο του καπιταλισµού, αλλά προϋποθέτει την κοινω-
νικοποίηση των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής και την ένταξή τους στον
επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό της παραγωγής.

Η προβολή της σηµασίας ανάπτυξης της πάλης και διεκδίκησης µε βάση τις
σύγχρονες εργατικές - λαϊκές ανάγκες αφορά ειδικά τους νέους εργαζόµενους
και ανέργους, όσους κυρίως εντάχθηκαν στην παραγωγή ή πέρασαν σε παραγω-
γικές ηλικίες µετά το 2009. Τα τµήµατα αυτά δεν έχουν ζήσει όσα δικαιώµατα και
κατακτήσεις υπήρχαν πριν την οικονοµική καπιταλιστική κρίση, πολύ περισσότε-
ρο πριν την ανατροπή του σοσιαλισµού. 

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή ώστε η προβολή των αιτηµάτων για ανάκτηση
των απωλειών να µην εξιδανικεύει την περίοδο πριν το 2009, αλλά να αναδεικνύει
την επιδείνωση των όρων εκµετάλλευσης σε σχέση µε τις προηγούµενες γενιές,
σε αντίφαση µε τις πραγµατικές σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες. Να απα-
ντιέται η επιχειρηµατολογία που «χρεώνει» τη σηµερινή υποχώρηση στην ύπαρ-
ξη προηγούµενα «παράλογων προνοµίων». Έχει σηµασία να κατανοείται ότι η συ-
γκυρία στην καπιταλιστική ανάπτυξη που επέτρεψε ορισµένες «παροχές», δικαι-
ώµατα και κατακτήσεις, κάτω από διαφορετικούς όρους καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης, διαφορετικό συσχετισµό δυνάµεων και την ίδια την πάλη του εργατικού κι-
νήµατος, ως προς όλες τις παραµέτρους της, έχει περάσει. Ότι σήµερα χρειάζε-
ται πάλη, ακόµα και για το ελάχιστο, που να συνδέεται µε τη συνολικότερη πάλη,
την αντιπαράθεση µε τη στρατηγική του κεφαλαίου. 
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Η ενίσχυση της οργανωµένης συνδικαλιστικής δράσης 
ως συστατικό στοιχείο της ανασύνταξης

54.Η πείρα που υπάρχει από τη δουλειά των οργανώσεων πρέπει να αξιο-
ποιηθεί πιο συστηµατικά και να αναβαθµιστεί η δράση τους µε βάση

τους εξής στόχους:
• Μαζικοποίηση των ήδη υπαρχόντων σωµατείων, πρώτα απ’ όλα εκεί που

έχουµε δυνάµεις. Η εγγραφή νέων εργαζοµένων στα σωµατεία και τους συλλό-
γους τους πρέπει να αποτελεί µόνιµο µέληµα και κριτήριο της προσπάθειας ανα-
σύνταξης, επιµένοντας στη σηµασία της οργανωµένης συλλογικής πάλης και της
συγκέντρωσης δυνάµεων ενάντια στον ταξικό αντίπαλο. 

• Κάλυψη όλων των χώρων µε παραρτήµατα κλαδικών σωµατείων, αλλά και µε
επιχειρησιακά σωµατεία ή δηµιουργία νέων όπου κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα
µε το τι βοηθάει καλύτερα την ίδια την οργάνωση της τάξης. Ανάπτυξη ενός ολο-
κληρωµένου δικτύου τέτοιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα.

• Σταθερή λειτουργία των σωµατείων ως βασικό κριτήριο της ανασύνταξης. Αυ-
τή περιλαµβάνει την ίδια τη λειτουργία του ∆Σ, την ανάδειξη της σηµασίας και την
κατοχύρωση της Γενικής Συνέλευσης ως διαδικασίας συλλογικής εξέτασης, µε-
λέτης της κατάστασης των εργασιακών χώρων και των κλάδων, σχεδιασµού και
οργάνωσης της πάλης. Συνεχή ενηµέρωση αλλά κι εξεύρεση τρόπων και µορφών
που να διευκολύνουν τη συµµετοχή των εργαζοµένων. Οι µορφές δραστηριοτή-
των (π.χ. στο µορφωτικό, πολιτιστικό, αθλητικό τοµέα) που έχουν αναπτυχθεί σε
πολλές περιπτώσεις και η δηµιουργία των σχετικών επιτροπών που σχετίζονται
και µε αυτές τις πλευρές της ζωής της εργατικής τάξης έχουν δώσει θετική πεί-
ρα και πρέπει να αξιοποιούνται. Τα σωµατεία που πλειοψηφούν οι δυνάµεις µας
πρέπει να είναι πρότυπο λειτουργίας σε αυτή την κατεύθυνση.

• Συστηµατική παρακολούθηση της εξέλιξης των αρχαιρεσιών, της αλλαγής
του συσχετισµού δυνάµεων υπέρ των ταξικών δυνάµεων. Υπάρχει θετική πείρα
που αφορά τον πιο συστηµατικό και στενό έλεγχο από τα όργανα, την έγκαιρη
προετοιµασία, την προσπάθεια συσπείρωσης νέων δυνάµεων. Αυτά είναι µερικά
από τα στοιχεία που πρέπει να αποτελέσουν τρόπο δουλειάς όλων των κοµµατι-
κών οµάδων.

• Ενίσχυση της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της ταξικής στήριξης
της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και του κάθε εργάτη. Αυτή η ενίσχυση έχει
αποδειχτεί και ιστορικά ότι ιδιαίτερα σε κρίσιµες συνθήκες, κρίσης, µαζικής φτώ-
χειας, ανεργίας, πολέµων, µπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη δραστη-
ριοποίηση και τη συσπείρωση νέων µαζών. Πολλές φορές υποτιµάται, αποκτά
διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, κάτω από τις δυσκολίες που διαµορφώνει η έλλειψη
δεσµών και δεν αξιοποιείται ως εργαλείο βελτίωσής τους. Μορφές και τρόποι έκ-
φρασής της έχουν αξιοποιηθεί αρκετές φορές και χρειάζεται να συστηµατοποι-
ηθούν και να γενικευτούν το επόµενο διάστηµα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι
δεν πρόκειται βασικά για µέσο προσέλκυσης, αλλά κυρίως για µέσο διαµόρφω-

63

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 63



σης προσανατολισµού, κριτηρίων, αγωνιστικής καλλιέργειας. Ιδιαίτερη σηµασία
έχει εδώ η σχετική ειδική δουλειά µε ανέργους και µε µετανάστες που έχουν
εγκατασταθεί µόνιµα στη χώρα µας. Οφείλουµε να εντάξουµε τις σχετικές πρω-
τοβουλίες πιο οργανικά στον προσανατολισµό µας, να συµβάλουµε ώστε να συ-
στηµατοποιούνται σε κάθε σωµατείο και να µετατρέπονται σε σταθερά συστατι-
κά στοιχεία της δουλειάς τους.

Η πορεία του ΠΑΜΕ ως κρίσιµο στοιχείο της ανασύνταξης

55.Το ΠΑΜΕ αποτελεί µια µεγάλη κατάκτηση του εργατικού συνδικαλι-
στικού κινήµατος, που ακολούθησε µια µεγάλη και αξιόλογη πορεία µέ-

χρι σήµερα. Είναι σηµείο αναφοράς ευρύτερα µέσα στην ελληνική κοινωνία και
στο κίνηµα. 

Ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία των κοµµουνιστών που συµµετέχουν δραστήρια µέ-
σα στο κίνηµα και είναι µέτωπο συσπείρωσης σωµατείων, εργατικών κέντρων,
οµοσπονδιών, επιτροπών αγώνα, συνδικαλιστών. Στα σωµατεία που µετέχουν
στις γραµµές του, οι κοµµουνιστές και οι δυνάµεις που συσπειρώνονται γύρω
τους µπορεί να είναι πλειοψηφία –γεγονός που αποτυπώνει σε κάποιο βαθµό την
αναγνώριση του ρόλου του Κόµµατος από τους εργαζοµένους– ωστόσο στις
γραµµές τους υπάρχει διαφορετικός βαθµός πολιτικής εργατικής συνείδησης και
συµφωνίας. 

Μεγάλα τµήµατα της εργατικής τάξης που θέλουµε να δραστηριοποιηθούν, να
πιάσουµε µαζί τους επαφές, διατηρούν συγχύσεις, φόβους, ακόµα και προκατα-
λήψεις. Αυτό αφορά ακόµα και συνδικαλισµένους, πολύ περισσότερο τους ασυν-
δικάλιστους εργάτες και εργάτριες. Έτσι, η δουλειά των κοµµουνιστών για την
ωρίµανση της επαναστατικής εργατικής συνείδησης είναι σύνθετη και µέσα στις
γραµµές του ΠΑΜΕ, πολύ περισσότερο σε σωµατεία που δεν ανήκουν στο ΠΑΜΕ
ή σε χώρους εντελώς ασυνδικάλιστους. Όπως άλλωστε ήδη έχουµε σηµειώσει,
δεν αρκεί µόνο η πείρα των εργατών από τους αγώνες, παρόλο που είναι µια ση-
µαντική προϋπόθεση.

Υπάρχει πλούσια πείρα από τη δράση µας όλα αυτά τα χρόνια, όµως, ενώ σε
βασικά ζητήµατα όλοι συµφωνούµε, στην πράξη δεν είναι δύσκολο να εµφανι-
στούν λάθη. Το ΠΑΜΕ δεν είναι «βραχίονας του ΚΚΕ», ούτε παράταξη του ΚΚΕ
στο συνδικαλιστικό κίνηµα, όπως ισχυρίζονται οι οπορτουνιστές και ο κυβερνη-
τικός - εργοδοτικός συνδικαλισµός. ∆εν είναι απλά τα µέλη του και οι συµπορευ-
όµενοι µαζί τους. Το ΠΑΜΕ αποτελεί συσπείρωση συνδικαλιστικών οργανώσεων
σε αντικαπιταλιστική αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση, συνεπή ταξική συσπείρωση
διακριτή τόσο σε σχέση µε τον εργοδοτικό-κυβερνητικό συνδικαλισµό όσο και µε
τη γραµµή του ρεφορµιστικού και οπορτουνιστικού ρεύµατος. Εκφράζει στις ση-
µερινές συνθήκες την αναγκαιότητα διαπάλης για τον προσανατολισµό του ερ-
γατικού κινήµατος. Είναι και δική µας ευθύνη να ενισχύεται ο ρόλος των ίδιων των
σωµατείων που βρίσκονται στις γραµµές του. Να λειτουργούν µε αυτοτέλεια και

64

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 64



µέσα από τη δική µας δράση να ωριµάζει στις γραµµές τους και να επιβεβαιώνε-
ται η συσπείρωσή τους στο ΠΑΜΕ και η υιοθέτηση του πυρήνα της γραµµής πά-
λης που αυτό χαράσσει. 

Σήµερα είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιαστεί πιο συγκεκριµένα η διεύρυνση
του ΠΑΜΕ µε νέες δυνάµεις σε κάθε κλάδο και περιοχή. Τέτοιες δυνάµεις υπάρ-
χουν στο κίνηµα. Είναι τα σωµατεία και οι συνδικαλιστές που το προηγούµενο
διάστηµα ανέπτυξαν κοινή δράση µε το ΠΑΜΕ, υιοθέτησαν πλευρές των θέσεών
του. Μια µεγαλύτερη µερίδα –συγκριτικά µε παλαιότερα– παρακολουθεί τη δρά-
ση και τις θέσεις του. Οι δυνατότητες αυτές φάνηκαν καθαρά στην πρόσφατη 4η
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ. Πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι δε
θα βρούµε έτοιµες δυνάµεις για να ενταχθούν στο ΠΑΜΕ, ότι είναι δικό µας κα-
θήκον να τις διαµορφώσουµε µέσα από τη δράση, τη διαφωτιστική δουλειά, τη
διαπάλη µε τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισµό.

Ο ρόλος του ΠΑΜΕ γίνεται πιο αναγκαίος στις σηµερινές συνθήκες και λόγω
της περαιτέρω χρεοκοπίας της ΓΣΕΕ, της Α∆Ε∆Υ, της ίδιας της κατάστασης του
συνδικαλιστικού κινήµατος, αλλά και λόγω του σχεδιασµού για αναδιοργάνωση
των ρεφορµιστικών δυνάµεων και του κυβερνητικού συνδικαλισµού. 

Οι δυνάµεις του Κόµµατος που δραστηριοποιούνται στο ΠΑΜΕ πρέπει να συµ-
βάλουν στην υλοποίηση του ενιαίου σχεδίου που αποφασίστηκε στην Πανελλα-
δική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ το Νοέµβρη του 2016. Αυτό το σχέδιο περιλαµβά-
νει πληθώρα δράσεων για την ενίσχυση της οργάνωσης της εργατικής τάξης στα
σωµατεία, τη λειτουργία των συνδικάτων, την παραπέρα συσπείρωση σωµατεί-
ων και συνδικαλιστών, την ανάπτυξη αγώνων και κινητοποιήσεων στη βάση συ-
γκεκριµένων στόχων και αιτηµάτων, την προώθηση της ενότητας της εργατικής
τάξης, την εδραίωση της κοινωνικής συµµαχίας.

Ξεχωριστό και ιδιαίτερα σύνθετο µέτωπο είναι η οργάνωση και κινητοποίηση
ανέργων δίπλα στα συνδικάτα, τα εργατικά κέντρα, τις Λαϊκές Επιτροπές στις συ-
νοικίες. Η δουλειά αυτή προϋποθέτει συνεχή καταγραφή και παρακολούθηση,
επίµονη συστηµατική προσπάθεια για τη διαµόρφωση ισχυρών δεσµών που θα
αντέχουν στις πιέσεις, στις δυσκολίες, θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια του αγώνα.
Η προσπάθεια αυτή δεν µπορεί να γίνει έξω από την ενίσχυση των πρωτοβουλιών
µε βάση συγκεκριµένους στόχους πάλης.

Η πρωτοβουλία του δήµου της Πάτρας το προηγούµενο διάστηµα για την 
πορεία ανέργων στην Αθήνα χρειάζεται να αξιοποιηθεί ως τρόπος δουλειάς και
τηρουµένων των αναλογιών να διαπεράσει τη δουλειά των συνδικάτων και των
Λαϊκών Επιτροπών. Ταυτόχρονα να διευρυνθούν οι πρωτοβουλίες στις γειτο-
νιές. 

Η πείρα από τις Λαϊκές Επιτροπές µε τη δηµιουργία δοµών αλληλεγγύης αλλά
και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. λαϊκά φροντιστήρια, λαϊκός κινηµατογράφος, αλ-
ληλεγγύη σε ζητήµατα υγείας, πρόνοιας, ΑµΕΑ, σε συσσίτια κλπ.) είναι θετική.
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Η πορεία της Κοινωνικής Συµµαχίας

Επιβεβαιώθηκε στους αγώνες η αναγκαιότητα και αξία της Κοινωνικής Συµµαχίας

56.Στο Πρόγραµµα που ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο του Κόµµατος τονί-
ζεται: «Η συσπείρωση της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης µε το ΚΚΕ

και η προσέλκυση πρωτοπόρων τµηµάτων των λαϊκών στρωµάτων θα περάσει
από διάφορες φάσεις. Το εργατικό κίνηµα, τα κινήµατα των αυτοαπασχολού-
µενων στις πόλεις και των αγροτών και η µορφή έκφρασης της συµµαχίας τους
µε αντιµονοπωλιακούς αντικαπιταλιστικούς στόχους, µε την πρωτοπόρα δράση
των δυνάµεων του ΚΚΕ σε µη επαναστατικές συνθήκες, αποτελούν το πρόπλα-
σµα για τη διαµόρφωση του επαναστατικού εργατικού - λαϊκού µετώπου σε επα-
ναστατικές συνθήκες. Οι εργατικές - λαϊκές µάζες, µέσα από την πείρα της συµ-
µετοχής τους στην οργάνωση της πάλης σε κατεύθυνση σύγκρουσης µε τη
στρατηγική του κεφαλαίου, θα πείθονται για την ανάγκη να πάρει η οργάνωση
και η αντιπαράθεσή τους χαρακτήρα εφ’ όλης της ύλης και µε όλες τις µορφές
σύγκρουσης µε την οικονοµική, πολιτική κυριαρχία του κεφαλαίου». 

Οι αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου αναφέρονται αναλυτικά και διεξοδικά στο
ζήτηµα της κοινωνικής συµµαχίας. Έχει ήδη συγκεντρωθεί χρήσιµη πείρα, θετική
και αρνητική. Αυτή η πείρα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση ενός
πιο επεξεργασµένου νέου σχεδίου για να αποκτήσει η οικοδόµηση της συµµα-
χίας πιο σταθερή βάση και προοπτική, να αντιστοιχείται συνεχώς, όλο και περισ-
σότερο, µε τις απαιτήσεις της σύγκρουσης µε τα µονοπώλια, τον καπιταλισµό. 

Η κοινωνική συµµαχία σε αντιµονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική κατεύθυνση
έχει αναφορά σε κοινωνικές δυνάµεις, δηλαδή στην εργατική τάξη και τα άλλα
λαϊκά στρώµατα, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, µόρφωση, εθνική καταγωγή. Βα-
σικός είναι εδώ ο ρόλος του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, ιδιαίτερα των
ταξικών συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος των µελών του Κόµµατος ως πολιτικής
πρωτοπορίας της εργατικής τάξης στον αγώνα για ενίσχυση και εµβάθυνση της
κοινωνικής συµµαχίας της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολού-
µενων στις πόλεις και των αγροτών στην ύπαιθρο, µε έµφαση στη συµµετοχή των
νέων και των γυναικών αυτών των κοινωνικών δυνάµεων. Μέσα σε αυτή την κί-
νηση ανεβαίνουν οι απαιτήσεις από τους κοµµουνιστές για την απόσπαση, ιδιαί-
τερα των πιο φτωχών τµηµάτων των λαϊκών στρωµάτων, από την ιδεολογία και
πολιτική της αστικής τάξης και την επιρροή των ανώτερων οικονοµικά τµηµάτων
τους.

Η µαζική είσοδος µικροαστικών στρωµάτων στον αγώνα, στη γενική απεργία,
σε κοινά συλλαλητήρια µε την εργατική τάξη µε αφορµή κύρια την πάλη ενάντια
στην αντιασφαλιστική µεταρρύθµιση, αποτελεί πολύτιµη πείρα του προηγούµε-
νου διαστήµατος. Αυτή η πείρα δείχνει τόσο τις δυνατότητες κοινής δράσης και
κινητοποίησης ευρύτερων λαϊκών δυνάµεων σε περιβάλλον που ο αντίπαλος
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χρησιµοποιεί όλα τα µέσα καθήλωσης και χειραγώγησης, όσο και τις δυσκολίες
για τη διατήρηση κι επέκταση των βηµάτων που γίνονται για τη διαµόρφωση όρων
για τη συνέχιση και κλιµάκωση της κοινής πάλης, για τη συνειδητοποίηση του
στρατηγικού χαρακτήρα της συµµαχίας της εργατικής τάξης µε τα λαϊκά στρώ-
µατα. 

Το κοινό πλαίσιο πάλης ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ - ΠΑΣΥ - ΟΓΕ - ΜΑΣ, που διαµορφώ-
θηκε το 2010 ως απάντηση σε µια ανάγκη, αποτέλεσε αφετηρία στο σχετικά κα-
λύτερο συντονισµό της δράσης. Σήµερα βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες και χρει-
άζεται επικαιροποίηση. 

Τα όποια θετικά βήµατα στην κοινή δράση δεν πρέπει να κρύψουν ότι η προώ-
θηση του στόχου της κοινωνικής συµµαχίας σε αντιµονοπωλιακή - αντικαπιταλι-
στική κατεύθυνση είναι σε εµβρυακό στάδιο. Εκτός από τις αντικειµενικές δυ-
σκολίες που υπάρχουν σε αυτή την προσπάθεια, εστιάζουµε σε αυτό που περνά
από το χέρι µας, στις σοβαρές αδυναµίες και καθυστερήσεις στη δράση κοµµου-
νιστών και κοµµουνιστριών που δουλεύουν στο κίνηµα. Αυτές οι υποκειµενικές
αδυναµίες αναδεικνύουν τη λειψή ακόµα κατανόηση της στρατηγικής σηµασίας
της κοινωνικής συµµαχίας, αλλά και την υποτίµηση της συνθετότητας και δυ-
σκολίας του συγκεκριµένου καθήκοντος. 

Οι κοµµουνιστές µέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, απαιτείται να δεί-
χνουν ακόµα µεγαλύτερη φροντίδα για τη συσπείρωση λαϊκών µεσαίων στρωµά-
των (αγροτών, ΕΒΕ) σε κοινή πάλη µε το εργατικό κίνηµα. Να επιδιώκουν να δου-
λεύουν µε όρους καλύτερης συνεννόησης µεταξύ των κινηµάτων, να πείθουν
έµπρακτα για την πρωτοπορία της εργατικής τάξης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η τυπική σχηµατοποίηση της κοινωνικής συµµα-
χίας «από τα πάνω», έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται ως «φύτρο», µε τις διάφορες
µορφές που παίρνει, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη φάση του κινήµατος, συσχετι-
σµού, εδραίωσης κι εµβάθυνσής της όσον αφορά τους αντικαπιταλιστικούς - αντι-
µονοπωλιακούς στόχους της. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση στην ίδια την
εξέλιξή της, έτσι όπως πιθανόν θα προχωράει, θα δυναµώνει και θα αναδιατάσ-
σεται µε όρους κινήµατος, πραγµατικής κίνησης εργατικών µαζών - συµµάχων,
παίρνοντας πιθανόν και άλλες µορφές.

Η κοινωνική συµµαχία σε σχέση µε τους αυτοαπασχολούµενους αγρότες

57.Οι αγροτικές κινητοποιήσεις από το 2014, που πυροδοτήθηκαν µε αρ-
χική αφορµή τα φορολογικά µέτρα και στη συνέχεια (το 2015-2016)

αντιπαρατέθηκαν και µε τα µέτρα για το Ασφαλιστικό, ήταν πολύµορφες και µα-
ζικές. Τα κυβερνητικά µέτρα που επιδεινώνουν τους όρους επιβίωσης αυτοα-
πασχολούµενων αγροτών οδήγησαν τη συσσωρευµένη αγανάκτηση να εκδη-
λωθεί αγωνιστικά ακόµα και αµέσως µετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτέµ-
βρη 2015, δηµιουργώντας ρωγµές στο κλίµα πολιτικής συναίνεσης. 

Εκδηλώθηκε στην πράξη η δύναµη που έχει η κοινή δράση µε την εργατική τά-
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ξη, όπως εκφράστηκε και στην κάθοδο µε τα τρακτέρ στην Αθήνα, µε τη στήριξη
της διήµερης κινητοποίησης από οµοσπονδίες κι εργατικά συνδικάτα που συ-
σπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Η ΠΑΣΥ ως αντιµονοπωλιακή συσπείρωση είχε ουσιαστική συµβολή στην πά-
λη ενάντια στις πρώην εκφυλισµένες ηγεσίες ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥ∆ΑΣΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, στην
ΚΑΠ της ΕΕ, πρωτοστάτησε στη διαµόρφωση πλαισίου πάλης διαχωρισµού από
τους µεγαλοαγρότες, στη δραστηριοποίηση ορισµένων αγροτικών συλλόγων και
κάποιων Οµοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων, στον προσανατολισµό του αγροτι-
κού κινήµατος για κοινή δράση µε την εργατική τάξη.

Οι αγροτικοί αγώνες έφεραν στο προσκήνιο µια νέα µορφή συσπείρωσης, ορ-
γάνωσης του πανελλαδικού συντονισµού του αγροτικού κινήµατος µε το Πανελ-
λαδικό Συντονιστικό των µπλόκων, που έχει κέντρο το µπλόκο της Νίκαιας, µε βά-
ση Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και αρκετές άλλες κατά τόπους επιτρο-
πές και µπλόκα που στηρίζονται σε Οµοσπονδίες και Αγροτικούς Συλλόγους
όπου δρουν µέλη και φίλοι του Κόµµατος. Το Συντονιστικό της Νίκαιας έπαιξε ρό-
λο στη συγκεκριµένη συσπείρωση και στον πανελλαδικό συντονισµό του οργα-
νωµένου αγροτικού κινήµατος. Οι δυνάµεις της ΠΑΣΥ, οι κοµµουνιστές πρωτο-
στάτησαν στο βασικό πλαίσιο, στις σχετικές µορφές πάλης και οργάνωσης, ενώ
σήµερα αυτά υιοθετούνται από αγροτικές συνδικαλιστικές Οµοσπονδίες και
Αγροτικούς Συλλόγους που δεν έχουν όµως αποφασίσει να συσπειρωθούν στην
ΠΑΣΥ. 

Οφείλουµε να προσπαθήσουµε, στη νέα φάση που περνάει το αγροτικό κίνη-
µα, αυτές οι δυνάµεις να βαθύνουν στην αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση συσπεί-
ρωσης. Οι κοµµουνιστές πρέπει να ανταποκριθούν στη διαπάλη αλλά και στον κίν-
δυνο νέου εγκλωβισµού αυτών των δυνάµεων.

Οφείλουµε να επιµείνουµε ώστε η συµµετοχή στις συσκέψεις και στις υπόλοι-
πες διαδικασίες του κινήµατος να εκφράζει ∆Σ Οµοσπονδιών, αγροτικών συλλό-
γων, επιτροπών αγροτών και όχι ατοµική «παραγοντίστικη» συµµετοχή. Οφεί-
λουµε επίσης να ανανεώνουµε σταθερά το πλαίσιο του πανελλαδικού συντονι-
σµού, αναπτύσσοντας τη διαπάλη στο κίνηµα, αποκλείοντας δυνάµεις όπως η
«Χρυσή Αυγή», αλλά και άλλες φιλοΕΕ - φιλοΚΑΠ δυνάµεις. 

Πρέπει να αξιοποιήσουµε πιο δραστήρια το γενικά θετικό κλίµα για δηµιουργία
συλλόγων, Οµοσπονδιών, έχοντας αυξηµένη επαγρύπνηση, αλλά και ως στόχο
να διευρύνεται η συσπείρωση που έχει πραγµατοποιηθεί, να εµπεδώνεται ή και
να βαθαίνει ο αντιµονοπωλιακός προσανατολισµός σε σχέση µε τον άλλο δρόµο
ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, της σύνδεσης του παραγωγικού συνεται-
ρισµού µε την κοινωνικοποιηµένη βιοµηχανία, το κρατικό εµπόριο και ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε τιµές, υποδοµές, προστασία από φυσικά φαινόµενα κλπ.

Ταυτόχρονα να συµβάλουµε στην οργάνωση και των φτωχών, µικρών αγρο-
τών που δε δίνουν αγώνα επιβίωσης σαν αγρότες, αφού έχουν περάσει σε κα-
τάσταση εργάτη γης ή αυτοαπασχολούµενου σε άλλο κλάδο ή ηµιαπασχολού-
µενου εργάτη κλπ. Πρόκειται για τµήµατα µισοπρολετάριων ή και αµιγώς εργα-
τικά που δεν τους αφορά πλέον το αγροτικό κίνηµα και πρέπει αλλιώς να σχε-
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διάσουµε την παρέµβασή µας για τη συνδικαλιστική τους οργάνωση.
Τα επόµενα χρόνια να µετρηθούν αποτελέσµατα στην κοµµατική οικοδόµηση,

µε ένταση της αυτοτελούς ιδεολογικοπολιτικής µας παρέµβασης.
Χρειάζεται συστηµατική παρακολούθηση όλων των εξελίξεων στον αγροτικό

τοµέα και στο αγροτικό κίνηµα, στις συσπειρώσεις που διαµορφώνονται. Η νέα
ΚΕ πρέπει µέσα από πανελλαδικό σώµα να µελετήσει αυτές τις εξελίξεις, ιδιαί-
τερα την πορεία της κοινωνικής συµµαχίας σε αντιµονοπωλιακή αντικαπιταλι-
στική κατεύθυνση και να καθορίσει τους στόχους και τη δράση των κοµµουνιστών
µέσα στους αυτοαπασχολούµενους αγρότες της ελληνικής υπαίθρου.

Η ένταξη των αυτοαπασχολούµενων των αστικών κέντρων 
στην Κοινωνική Συµµαχία 

58.Το προηγούµενο διάστηµα υπήρξε –µετά από πολλά χρόνια– αυξηµέ-
νη συµµετοχή των αυτοαπασχολούµενων σε αγωνιστικές κινητοποιή-

σεις µε αποκορύφωµα αυτές για το Ασφαλιστικό. Και σε αυτές τις κινητοποιή-
σεις ωστόσο φάνηκε ότι οι τριτοβάθµιες ηγεσίες των ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ - ΓΣΑΕ,
τα επιµελητήρια, οι διάφοροι επιστηµονικοί σύλλογοι, επιδρούν αποφασιστικά
–µέσω και της κυριαρχίας των δικών τους αιτηµάτων– στα πιο φτωχά τµήµατα
των αυτοαπασχολούµενων, εγκλωβίζοντάς τους στα συµφέροντα και τις επι-
διώξεις των ανώτερων οικονοµικά µεσαίων στρωµάτων. 

Αυτό που συµβαίνει ουσιαστικά είναι ότι το συµφέρον ανώτερων µεσαίων
στρωµάτων –κατά διαστήµατα κι ενός µέρους µικρότερων που ως στεφάνη ανα-
παράγονται γύρω από τις ισχυρές µονοπωλιακές επιχειρήσεις– ανάγεται ως κοι-
νό και σταθερό συµφέρον της µάζας των αυτοαπασχολούµενων. ∆εν είναι τυχαίο
ότι πλατιά τµήµατα αυτοαπασχολούµενων στήριξαν όλο το προηγούµενο διά-
στηµα τη λεγόµενη γραµµή της «εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης», ελπί-
ζοντας ότι στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα διατηρηθεί και το δικό
τους µερίδιο στην αγορά. 

Όσον αφορά το βαθµό οργάνωσής τους, µεγάλα τµήµατα αυτοαπασχολούµε-
νων που βρίσκονται σε δεινή οικονοµική κατάσταση παραµένουν ασυνδικάλιστα,
ενώ στις γραµµές τους κυριαρχεί ο συµβιβασµός και η λογική της ατοµικής λύ-
σης. Απαιτείται ακόµα πιο βαθιά ιδεολογική-πολιτική δουλειά για το διαχωρισµό
και στη δράση των αυτοαπασχολούµενων από τα ανώτερα µεσαία στρώµατα που
ρέπουν ή τάσσονται µε την αστική τάξη.

Η ΠΑΣΕΒΕ ως αντιµονοπωλιακή συσπείρωση που προσπαθεί να εκφράσει µε
το πλαίσιό της τα συµφέροντα των πιο φτωχών τµηµάτων των αυτοαπασχολού-
µενων στην πάλη τους ενάντια στα µονοπώλια και το κράτος τους, στον αντίπο-
δα των συµφερόντων των ανώτερων µεσαίων στρωµάτων, διατηρεί ακόµα –πα-
ρά τα µικρά θετικά βήµατα– περιορισµένη επιρροή στη µεγάλη ανοργάνωτη µά-
ζα των αυτοαπασχολούµενων. Προϋπόθεση για την είσοδο νέων σωµατείων και

69

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 69



δυνάµεων στις γραµµές της είναι και η πιο εύστοχη και πειστική ιδεολογικοπολι-
τική αντιπαράθεση, αλλά και η ικανότητα των ίδιων των κοµµουνιστών να δια-
µορφώνουν προϋποθέσεις επαφής και συσπείρωσης τµηµάτων που κατά βάση
ταλαντεύονται, δε συµφωνούν σε όλα µαζί µας. 

Η πιο συστηµατική και µε µαζικότερους όρους ιδεολογική, πολιτική και µαζική
δράση των κοµµουνιστών στα ίδια τα µικροαστικά τµήµατα και στο κίνηµά τους,
η ενίσχυση της ικανότητάς µας να παρεµβαίνουµε σε αυτά τα τµήµατα και να δια-
µορφώνουµε συνθήκες απόσπασής τους από τον αντίπαλο, είναι προϋπόθεση για
να µετρηθούν βήµατα στην αλλαγή του συσχετισµού δυνάµεων, για να ανοίξει ο
δρόµος ενδυνάµωσης της κοινωνικής συµµαχίας. 

Οι γυναίκες και η νεολαία των εργατικών 
και λαϊκών στρωµάτων στην Κοινωνική Συµµαχία

Η δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήµατος και η Κοινωνική Συµµαχία

59.Τα τελευταία 25 χρόνια ολοένα κι ενισχύεται η επιδείνωση στη στήρι-
ξη της µητρότητας από το κράτος, η εντατικοποίηση της εργασίας, τα

ασταθή ωράρια, η ανεργία και γενικά οι παράγοντες που χειροτερεύουν τη θέ-
ση της εργαζόµενης και της νέας γυναίκας. Ο καπιταλισµός και οι διακρατικές -
ιµπεριαλιστικές ενώσεις, όπως η ΕΕ, στο όνοµα της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών και του «συγκερασµού οικογενειακών και επαγγελµατικών υπο-
χρεώσεων», προώθησαν και συνεχίζουν να προωθούν αντιλαϊκά, αντεργατικά
µέτρα µε στόχο την αφαίρεση κατακτήσεων, την αύξηση του βαθµού εκµετάλ-
λευσης και για τα δύο φύλα. Στην Ελλάδα, µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων
αξιοποιήθηκε η «ισότητα» των φύλων για να καταργηθούν θετικές ρυθµίσεις
υπέρ των γυναικών, π.χ. εξίσωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών -
αντρών, κατάργηση της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας για τις γυναί-
κες κ.ά. Η φυλετική διάσταση του γυναικείου ζητήµατος δεν αφορά µόνο τις δια-
κρίσεις σε βάρος των γυναικών στο πλαίσιο της εκµεταλλευτικής κοινωνίας, αλ-
λά και τις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας λόγω του αναπαραγωγι-
κού της ρόλου. 

Στον καπιταλισµό, η σχέση της γυναίκας µε τη µητρότητα αξιοποιείται για την
προώθηση αντιδραστικών επιδιώξεων. Για παράδειγµα, χρησιµοποιείται ως όχη-
µα για την προσέλκυση των γυναικών σε προγράµµατα ολιγόµηνης και κακοπλη-
ρωµένης εργασίας, σε µορφές εθελοντισµού που υποκαθιστούν την κρατική ευ-
θύνη για κοινωνικές υπηρεσίες και υποδοµές στήριξης της οικογένειας (ιδιαίτε-
ρα των παιδιών, των ηλικιωµένων, των ΑµΕΑ, δηλαδή Υγείας, Πρόνοιας, Παιδεί-
ας κ.ά.). Στην ίδια κατεύθυνση, το επόµενο διάστηµα θα επιχειρηθεί η ένταξη των
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γυναικών (άνεργων, µισοάνεργων) στον τοµέα της «κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονοµίας» µε όρους έντασης του βαθµού εκµετάλλευσης και της χειραγώγη-
σής τους. Ταυτόχρονα, κυριαρχεί η άποψη ότι η διαπαιδαγώγηση και η ολόπλευ-
ρη ανάπτυξη του παιδιού αποτελούν ατοµική υπόθεση της γυναίκας, «οικογενει-
ακή υπόθεση». Επιδεινώνεται το πρόβληµα έλλειψης ελεύθερου χρόνου µε αρ-
νητικές συνέπειες στην ενηµέρωση, στη µελέτη και στην απόφαση για ένταξη
στην οργανωµένη ταξική πάλη.

Καθίσταται ακόµα πιο επιτακτική η ανάγκη εξειδικευµένης δράσης του Κόµ-
µατος στις γυναίκες εργατικής, λαϊκής ένταξης ή καταγωγής τόσο αυτοτελώς
όσο και µέσα από τις γραµµές του εργατικού, λαϊκού κινήµατος µε στόχο την άνο-
δο της γυναικείας συµµετοχής στον αντικαπιταλιστικό αντιµονοπωλιακό αγώνα.
Στο πλαίσιο των οργάνων του ταξικά προσανατολισµένου συνδικαλιστικού ερ-
γατικού κινήµατος και του αντιµονοπωλιακά κατευθυνόµενου κινήµατος αγρο-
τών και αυτοαπασχολούµενων, εξακολουθεί σήµερα ως ένα βαθµό αυτή η δου-
λειά να θεωρείται πλεονασµός.

Τα καθοδηγητικά όργανα ως και τις ΚΟΒ, µε κύρια ευθύνη της ΚΕ, οφείλουν να
προσανατολίζουν τα γυναικεία στελέχη και κοµµατικά µέλη, τις συνεργαζόµε-
νες, τις πιο πρωτοπόρες γυναίκες στο κίνηµα, ανεξαρτήτως της χρέωσης και ευ-
θύνης που έχουν, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη σύγχρονη έκφραση της
γυναικείας ανισοτιµίας. Παράλληλα, απαιτείται να συµµετέχουν στη δράση του
ριζοσπαστικού γυναικείου κινήµατος µέσω των Συλλόγων και Οµάδων της ΟΓΕ
και στην ανάπτυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, να διοχετεύουν τις επεξεργα-
σµένες θέσεις και αγωνιστικές διεκδικήσεις για τη γυναίκα στον τόπο εργασίας,
στον κλάδο, στις σχολές ΑΕΙ - ΤΕΙ, κατάρτισης, γενικά στην εκπαίδευση.

Το βασικό είναι να ενισχυθεί η γυναικεία συµµετοχή και πρωτοβουλία στο κί-
νηµα. Με ευθύνη των κοµµουνιστριών µπορεί να εξασφαλιστεί κοινή δράση κι επι-
κοινωνία της ΟΓΕ µε το ταξικά προσανατολισµένο συνδικαλιστικό κίνηµα, µε
τους µαζικούς φορείς των βιοπαλαιστών της πόλης και της υπαίθρου. Μέσα από
την εξειδικευµένη γυναικεία δουλειά στο κίνηµα να ζυµώνεται η ταξικότητα του
γυναικείου ζητήµατος, να αναπτύσσονται διεκδικήσεις για την προστασία της µη-
τρότητας, του γυναικείου οργανισµού, της οικογένειας. 

Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες για την άνοδο της γυναικείας συµµετοχής απαι-
τούν ένταση της διαπάλης µε τις σύγχρονες µορφές χειραγώγησης των γυναι-
κών µέσω των αστικών, µικροαστικών και οπορτουνιστικών απόψεων για τις αι-
τίες της γυναικείας καταπίεσης, δηλαδή τις εκσυγχρονισµένες θεωρίες περί «πα-
τριαρχικής κοινωνίας», περί «σύγχρονης ανδροκρατίας», αλλά και τις νέες αντιε-
πιστηµονικές θεωρίες για το «κοινωνικό φύλο». Αυτές οι θεωρίες εκφράζονται
στις εκκλήσεις της αστικής πολιτικής και των φορέων της (ακόµα και στο συνδι-
καλιστικό κίνηµα) περί αναγκαιότητας αύξησης της γυναικείας συµµετοχής σε
µια σειρά θεσµούς, χωρίς καµία αναφορά σε ταξικά χαρακτηριστικά, παρουσιά-
ζοντας αυτή τη συµµετοχή στενά ως στοιχείο ανταγωνισµού ανάµεσα στον
άντρα και τη γυναίκα. Ειδικότερα, προβάλλουν την ανάδειξη γυναικών σε διοική-
σεις επιχειρήσεων, οµίλων, θεσµικών κέντρων, ως στοιχείο ισότητας των δύο φύ-
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λων. Προτείνουν ως µέτρο την ποσόστωση στη συµµετοχή των γυναικών στα
«κέντρα λήψης αποφάσεων». Στην πράξη, για την πλειοψηφία των γυναικών που
ανήκουν στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα το δικαίωµα του «εκλέγειν
και εκλέγεσθαι» παραµένει σε µεγάλο βαθµό τυπικό ή, καλύτερα, υπό τη χειρα-
γώγηση της καπιταλιστικής εξουσίας. 

Οι κοµµατικές µας δυνάµεις και αυτές της επιρροής µας πρέπει να αντιπαραθέ-
σουν την εργατική, λαϊκή αντίληψη για τη συµµετοχή των γυναικών. Ως το επό-
µενο συνέδριο πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα –τα οποία ήδη το
Κόµµα έχει επεξεργαστεί– για τη συστηµατική πολιτική ανάδειξης γυναικών από
την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα στα όργανα του κινήµατος. Πρό-
κειται για απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να διαµορφωθεί µια πιο µαζική και στα-
θερή ριζοσπαστική γυναικεία πρωτοπορία, ικανή να προσελκύει στις γραµµές και
στα όργανα του κινήµατος σε αγωνιστική δράση όλο και περισσότερες γυναίκες.

Οι νέοι των εργατικών-λαϊκών οικογενειών 
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και η Κοινωνική Συµµαχία

60.Από την περίοδο του 19ου Συνεδρίου οι αστικές προσαρµογές στην εκ-
παίδευση χαρακτηρίζονται από τοµές που αφορούν τη δοµή και το πε-

ριεχόµενό της, την πιο άµεση σύνδεσή της µε τις ανάγκες της καπιταλιστικής
αναπαραγωγής και κερδοφορίας, τον εκσυγχρονισµό της ως προς το στόχο της
αναπαραγωγής της ιδεολογικής κυριαρχίας της αστικής τάξης.

Στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, οι κατευθύνσεις συνδυάστηκαν µε
µέτρα περιορισµού των δαπανών, µε σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, µε
προβλήµατα πρόσβασης των µαθητών στο σχολείο, ανεπαρκών υποδοµών, συγ-
χωνεύσεων-κλεισίµατος σχολικών µονάδων κ.ά.

Οι περικοπές της κρατικής χρηµατοδότησης προς τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ
έστρωσαν το έδαφος για να περιοριστούν ακόµα περισσότερο οι δαπάνες της φοι-
τητικής µέριµνας (σίτιση - στέγαση). Τέθηκε ως απαράβατος όρος η αποκαλού-
µενη «βιωσιµότητα» των τµηµάτων, δηλαδή η εξασφάλιση ιδιωτικών πόρων για
να συνεχίσουν πλευρές της λειτουργίας τους και κυρίως η έρευνα. Μεγάλες ήταν
οι επιπτώσεις και στο ίδιο το περιεχόµενο των σπουδών –µε οξυµµένη έκφραση
στα ΤΕΙ– µε περικοπές σε µαθήµατα και διδακτικές ώρες, µε συµπίεση προγραµ-
µάτων σπουδών για να διαχειριστούν τις απώλειες εκπαιδευτικού δυναµικού.

Σε αυτή την περίοδο το Κόµµα, µε την αντίστοιχη βοήθεια της ΚΝΕ, ξεδίπλω-
σε µια συνδυασµένη ιδεολογική - πολιτική - µαζική δραστηριότητα:

• Προώθησης της στρατηγικής επεξεργασίας του Κόµµατος για το ενιαίο
12χρονο σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής
µας, καθώς και εκσυγχρονισµού της πρότασής µας για την Ενιαία Ανώτατη Εκ-
παίδευση. 
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• Αντιπαράθεσης µε κλασικά και σύγχρονα ιδεολογήµατα αστικών και µικροα-
στικών δυνάµεων που δρουν στην εκπαίδευση και µαχητικής υπεράσπισης της
ιστορικής αλήθειας.

• Ανάπτυξης αντιστάσεων και καθοδήγησης αγώνων ενάντια στην κυβερνητι-
κή πολιτική σε συνδυασµό µε την προσπάθεια ενίσχυσης των συσπειρώσεων που
συµµετέχουν οι κοµµουνιστές.

Το βασικό καθήκον του Κόµµατος στους χώρους της εκπαίδευσης είναι η ενί-
σχυση της ιδεολογικής - µορφωτικής προσπάθειας, µέσα από ένα πολύµορφο και
πολυθεµατικό άξονα µε επίκεντρο την εκλαΐκευση της πρότασης του Κόµµατος
για την παιδεία στο σοσιαλισµό και την ανάδειξη των δυνατοτήτων από τα νέα
επιστηµονικά επιτεύγµατα, τα οποία στον καπιταλισµό αξιοποιούνται µε κριτήριο
την καπιταλιστική κερδοφορία και όχι τη λαϊκή ευηµερία. Πρέπει να ανοίξει σε
όλες τις βαθµίδες διαφώτιση για τη σχέση εκπαίδευσης - κυρίαρχης ιδεολογίας
και εκπαίδευσης - κυρίαρχων οικονοµικών κοινωνικών σχέσεων. Αντικειµενικά
και λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους, ιδιαίτερη ευθύνη έχουν γι’ αυτή τη δουλειά
οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων. 

Πιο συγκεκριµένα για το φοιτητικό - σπουδαστικό κίνηµα

61.Σηµαντικό όπλο για τη δράση µας στο φοιτητικό - σπουδαστικό κίνηµα
αποτελεί η ριζοσπαστική συσπείρωση που διαµορφώνεται µε τους συλ-

λόγους, τις επιτροπές αγώνα, τις επιτροπές ετών, τις χιλιάδες φοιτητές που συ-
σπειρώνονται στο Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ). Η συµβολή του ΜΑΣ σε
όποια θετική αγωνιστική διεργασία εκφράστηκε στα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ τα
προηγούµενα χρόνια είναι πολύ σηµαντική. Στα 7 χρόνια που ακολούθησαν την
ίδρυση του ΜΑΣ έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στην εδραίωσή του. Μπορούµε
να πούµε µε σιγουριά ότι σήµερα το ΜΑΣ αναγνωρίζεται από πλατιά τµήµατα
των φοιτητών και των σπουδαστών σε όλη τη χώρα. 

Όµως υπάρχουν ακόµα σηµαντικά περιθώρια για βελτίωση της δουλειάς µας
σε αυτή την κατεύθυνση. Βασική προϋπόθεση είναι η ισχυροποίηση της ΚΝΕ και
του ΚΚΕ µέσα στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, η ενίσχυση της ιδεολογικής-πολιτι-
κής και οργανωτικής δουλειάς της ΚΝΕ, η συνεργασία, ο σχεδιασµός και ο συ-
ντονισµός µε τις αντίστοιχες κοµµατικές οργανώσεις. Καθοριστικός είναι ο ρό-
λος των µελών και στελεχών του Κόµµατος και της ΚΝΕ µέσα στο κίνηµα, ο τρό-
πος δουλειάς τους µέσα στους συλλόγους, τόσο σε αυτούς που συσπειρώνονται
στο ΜΑΣ όσο βεβαίως και στους υπόλοιπους. Αυτή η δουλειά απαιτεί καλή επε-
ξεργασία στόχων και µορφών πάλης µε σκοπό την εξασφάλιση της πρωτοπόρας
δράσης µέσα στο φοιτητικό σύλλογο, της ικανότητας συσπείρωσης γύρω µας ευ-
ρύτερων µαζών φοιτητών και σπουδαστών που δε θα έχουν πείρα από αγώνες
ούτε συµφωνία και σαφήνεια στον προσανατολισµό της πάλης. 

Παρά το ξεχωριστό σηµαντικό πρόβληµα της ανυπαρξίας οργανωµένης δοµής
στο φοιτητικό και σπουδαστικό κίνηµα, το κύριο πρόβληµα είναι η γραµµή που επι-
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κρατεί, γραµµή συµβιβασµού και συναίνεσης µε την κυρίαρχη πολιτική. Άρα, στο
επίκεντρο της δουλειάς µας πρέπει να βρίσκεται η αγωνιστική ανασυγκρότηση
του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήµατος, που σηµαίνει κύρια να κερδίζει έδα-
φος η αντιµονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική γραµµή πάλης, να δυναµώνει ο αγώ-
νας ενάντια στη στρατηγική της ΕΕ και του κεφαλαίου στην Ανώτατη Εκπαίδευ-
ση και στις υπόλοιπες πλευρές της ζωής της νεολαίας, να διαµορφώνονται εστίες
δράσης για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών της. 

Το ΜΑΣ δεν είναι η παράταξη της ΚΝΕ, δεν είναι µια ταµπέλα που βάζουµε
όταν θέλουµε να οργανώσουµε αγώνες στο φοιτητικό κίνηµα. Είναι συσπείρωση
φοιτητικών - σπουδαστικών φορέων µε στόχους κι αιτήµατα που συγκρούονται
µε την πολιτική της κυβέρνησης, του κεφαλαίου, της ΕΕ, παίρνοντας υπόψη το
επίπεδο συνείδησης των νέων που συσπειρώνονται σε αυτή. Μία µορφή συσπεί-
ρωσης µε αυτά τα χαρακτηριστικά καθίσταται δυνατή µέσω της πρωτοπόρας δρά-
σης της ΚΝΕ για ζωντανή, πλούσια, διεκδικητική, δηµιουργική λειτουργία των
συλλόγων, των επιτροπών αγώνα που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ. Προϋποθέτει
δηλαδή το ζωντάνεµα και όχι την υποκατάσταση της λειτουργίας του φορέων του
φοιτητικού και σπουδαστικού κινήµατος.

Σήµερα, υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις ώστε η παρέµβασή µας στο φοι-
τητικό και σπουδαστικό κίνηµα να πάει ένα βήµα µπρος. Η καταξίωση του ΜΑΣ θα
προχωράει στο βαθµό που θα συγκροτούνται, θα λειτουργούν, θα παλεύουν µε
αυτό τον προσανατολισµό οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι, πρώτα και
κύρια αυτοί όπου το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. έχει αναδειχτεί σε
πρώτη δύναµη. Αυτοί οι σύλλογοι πρέπει να αποτελέσουν παράδειγµα δράσης
και λειτουργίας για τους υπόλοιπους, µαζί µε την άνοδο της παρέµβασής µας σε
συλλόγους που οι συσχετισµοί παραµένουν αρνητικοί.

Η δράση στα Γυµνάσια, τα Λύκεια, τα ΕΠΑΛ, 
τις σχολές κατάρτισης και µαθητείας

62.Όπως στα Πανεπιστήµια και τα Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύµατα, έτσι
και στους χώρους των σχολείων (Γυµνασίων - Λυκείων - ΕΠΑΛ - σχο-

λών κατάρτισης και µαθητείας) η ΚΝΕ, λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης νεο-
λαίας, έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη στην εξειδίκευση, στη µελέτη και συγκέντρω-
ση πείρας που από την πλευρά της θα βοηθάει στην καλύτερη γνώση των προ-
βληµάτων από τα κοµµατικά καθοδηγητικά όργανα.

Απαιτείται πολύ καλός συντονισµός ΚΝΕ και Κόµµατος, έτσι ώστε να αξιοποι-
ούνται όλες οι δυνάµεις που έχουµε στη διάθεσή µας για τη συγκρότηση ανά πε-
ριοχή ή και σχολική µονάδα πυρήνων, οµάδας µαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών,
οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να ξεκινήσει µια νέα προσπάθεια
στο µαθητικό κίνηµα. 

Αν κι έχει µονιµοποιηθεί µια εκφυλιστική κατάσταση στα µαθητικά συµβούλια,
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χρειάζεται να γίνει πιο επίµονη και κυρίως επεξεργασµένη δουλειά ώστε να
εµπλουτιστεί η δραστηριότητά τους µε πρωτοβουλίες «από τα κάτω». Καθορι-
στικός είναι εδώ ο ρόλος των εκλεγµένων µελών και φίλων της ΚΝΕ στη διοργά-
νωση εκδηλώσεων και πολύµορφων δραστηριοτήτων (θεατρικές, µουσικές και
αθλητικές οµάδες, µικρές εκδόσεις κλπ.) µε στόχο την όξυνση της διαπάλης µε
την κυρίαρχη ιδεολογία που εκφράζεται στα βιβλία, µε την εκφυλιστική κατά-
σταση των µαθητικών συµβουλίων, µε τις γενικότερες συνέπειες της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας στη ζωή των µαθητών.

Τα συµβούλια πρέπει να αποτελούν όργανα αγώνα που συσπειρώνουν τους
µαθητές και µαθήτριες στην πάλη γύρω από τα οξυµµένα προβλήµατα και τις ανά-
γκες τους. Με αφετηρία µια τέτοια δουλειά θα χρειαστεί να επανέλθουµε στην
επεξεργασία πρότασης πάλης για την οργάνωση του µαθητικού κινήµατος πέρα
από τη µονάδα του σχολείου, σε επίπεδο πόλεων και πανελλαδικά. Χρειάζεται να
αξιοποιηθεί αντίστοιχη πείρα από άλλες χώρες.

Η δουλειά προοπτικής στην εργατική τάξη, στην ανασύνταξη του εργατικού κι-
νήµατος απαιτεί να συγκεντρώσουµε περισσότερες δυνάµεις, αλλά και προσπά-
θειες στην επαγγελµατική εκπαίδευση και τη µαθητεία, µε επίκεντρο το τµήµα,
την ειδικότητα και τη στοχευµένη προσπάθεια για διαµόρφωση αγωνιστικών δια-
θέσεων, για αγωνιστική διαπαιδαγώγηση των νέων, για δέσιµό τους µε το συνδι-
καλιστικό κίνηµα. 

Η παρέµβαση των εργατικών σωµατείων µε βάση την ειδικότητα µπορεί να
ανοίξει δρόµους επικοινωνίας και συσπείρωσης µε περισσότερους σπουδαστές.
Ο συντονισµός των συνδικαλιστικών οργάνων των σπουδαστών κατά κατηγορία
σχολής, ειδικότητα-κλάδο και περιοχή µπορεί να αποτελέσει βάση της παρέµβα-
σής µας και της παρακολούθησης των εξελίξεων και των αλλαγών στην τεχνικο-
επαγγελµατική εκπαίδευση.

Η ευθύνη του Κόµµατος σε αυτή τη δουλειά είναι άµεση και αυτοτελής. Η δου-
λειά µας στην επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να οργανωθεί σε συνεργασία
µε τις κοµµατικές οµάδες των οµοσπονδιών και των κλαδικών συνδικάτων. Η βά-
ση πρέπει να είναι ο συντονισµός Κόµµατος και ΚΝΕ. Ο σχεδιασµός της ΚΝίτικης
οικοδόµησης πρέπει να ενταχθεί στον αντίστοιχο κοµµατικό σχεδιασµό µε συ-
γκεκριµένο έλεγχο και στήριξη.

Πρέπει επίσης να αναβαθµίσουµε την παρέµβασή µας στις Ακαδηµίες Εµπορι-
κού Ναυτικού (ΑΕΝ) όλης της Ελλάδας, όπως και στη Νυχτερινή Εκπαίδευση.

Η Κοινωνική Συµµαχία σε επίπεδο συνοικίας, πόλης, 
χωριού, στους τόπους κατοικίας

63.Συµπερασµατικά, ο ρόλος των κοµµουνιστών είναι καθοριστικός για
την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος και για την

ανάπτυξη της κοινωνικής συµµαχίας σε αντικαπιταλιστική - αντιµονοπωλιακή
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κατεύθυνση. Και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται να ξεπεραστούν καθυστερήσεις
και συγχύσεις που παραµένουν. Κάνοντας βήµατα σε αυτή την κατεύθυνση και
δρώντας ενιαία για τη διαµόρφωση προϋποθέσεων ενίσχυσης της κοινής δρά-
σης και της συµµαχίας εργατοϋπαλλήλων, φτωχών αυτοαπασχολούµενων,
αγροτών, θα συµβάλλουµε µε καλύτερους όρους στην ανάδειξη των κοινών
συµφερόντων των λαϊκών δυνάµεων στην πάλη ενάντια στα µονοπώλια και την
εξουσία τους και στο ξεπέρασµα των σηµείων τριβής που αντικειµενικά υπάρ-
χουν µεταξύ τους.

Η πείρα από τη δράση το προηγούµενο διάστηµα επιβεβαιώνει ότι το έδαφος
πάνω στο οποίο διαµορφώνονται τέτοιες προϋποθέσεις είναι η πάλη για τις σύγ-
χρονες ανάγκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, µε διεκδικήσεις ενταγµένες
σε σχέδιο συγκέντρωσης δυνάµεων, µε στόχους κι αιτήµατα ενάντια στους στό-
χους του κεφαλαίου, που φωτίζουν την προοπτική διεξόδου για λύση προς όφε-
λος του λαού, για αλλαγή τάξης στην εξουσία σε αντιπαράθεση µε τις συνεχείς
κυβερνητικές εναλλαγές εντός του πλαισίου του συστήµατος. 

Σήµερα όµως τα κοινά βήµατα περιορίζονται κατά βάση σε ορισµένες κοινές
κεντρικές πρωτοβουλίες των διάφορων αντιµονοπωλιακών αντικαπιταλιστικών
συσπειρώσεων, στις οποίες δουλεύουν οι κοµµουνιστές, δύσκολα όµως απο-
κτούν συνέχεια κατά τόπο και κλάδο. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα
απαιτούνται περισσότερες πρωτοβουλίες, καλύτερη επεξεργασία του περιεχο-
µένου, του πλαισίου πάλης, αλλά και των αιτηµάτων και των συνθηµάτων σε κά-
θε φάση ανάπτυξης της κοινής αντιµονοπωλιακής - αντικαπιταλιστικής πάλης.

Η πείρα των Λαϊκών Επιτροπών είναι θετική σε ορισµένες περιπτώσεις και πρέ-
πει να µελετηθεί καλύτερα, να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που εντοπίζονται,
να ξεπεραστούν οι συγχύσεις που παραµένουν. Οι Λαϊκές Επιτροπές δεν είναι
γενικά «κινήσεις πολιτών» στη συνοικία. Αποτελούν τοπική έκφραση της κοινω-
νικής συµµαχίας εργατικών σωµατείων ή παραρτηµάτων τους, συλλόγων ΕΒΕ,
αγροτών, γυναικείων συλλόγων και οµάδων, συλλόγων και επιτροπών φοιτητών,
σπουδαστών, µαθητών, έτσι όπως εκφράζονται µέσα από τη συµµετοχή τους στις
αντιµονοπωλιακές αντικαπιταλιστικές ριζοσπαστικές συσπειρώσεις, µέσα στις
οποίες δουλεύουν οι κοµµουνιστές.

Σήµερα αποκτούν επιπρόσθετη σηµασία, καθώς προωθούνται ραγδαία και οι
τοπικές «νέες δοµές» σε επίπεδο συνοικίας, στο πλαίσιο της «κοινωνικής οικο-
νοµίας και αλληλεγγύης». Είναι κρίσιµο ζήτηµα η µελέτη και αντιπαράθεση µαζί
τους, αφού θα αποτελέσουν ένα νέο προνοµιακό πεδίο προσεταιρισµού λαϊκών
µαζών από το σύστηµα, ποδηγέτησης του κινήµατος κι εκµαυλισµού συνειδήσε-
ων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτεταµένης φτώχειας και ανεργίας.

Η κατεύθυνση της πάλης των Λαϊκών Επιτροπών και η προοπτική τους ως µορ-
φής της Κοινωνικής Συµµαχίας στις συνοικίες δεν ωριµάζει αυτόµατα, ούτε επι-
βάλλεται από τα πάνω, ιδιαίτερα σε λαϊκές δυνάµεις που θα συσπειρώνονται
στους φορείς αυτούς και θα έχουν εξ αντικειµένου χαµηλό βαθµό πολιτικής τα-
ξικής συνείδησης. 

Η ίδια η ενίσχυση της αυτοτελούς δράσης των διάφορων συνιστωσών, µαζι-
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κών φορέων, επιτροπών αγώνα που συσπειρώνονται σε αυτές στην παραπάνω
κατεύθυνση, µε τη δράση των κοµµουνιστών θα βοηθά να ωριµάζει η ανάγκη της
κοινής δράσης µεταξύ τους, να αποκτούν κύρος στις γειτονιές µέσα από τις πρω-
τοβουλίες και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν. 

Απαιτείται καλός συντονισµός και σχέδιο ώστε να αποκτούν υπόσταση και
«πόδια» στην εργατική τάξη, στους αυτοαπασχολούµενους, στους αγρότες, να
συµµετέχει σε αυτές δραστήρια η νεολαία και οι γυναίκες των λαϊκών στρωµά-
των. Να αποτελούν δηλαδή την έκφραση της συµµαχίας στο επίπεδο της συνοι-
κίας.

Η πείρα δείχνει ότι η προώθηση του καθήκοντος της Κοινωνικής Συµµαχίας
στους κλάδους είναι σύνθετη υπόθεση, έχει περισσότερες δυσκολίες, καθώς εδώ
εκφράζεται πιο καθαρά η επιρροή της αστικής τάξης και των συµµάχων της στα
πιο φτωχά τµήµατα των αυτοαπασχολούµενων της πόλης και της υπαίθρου, αλ-
λά και οι καθυστερήσεις στην ίδια την ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος. 

Απαιτείται πιο ουσιαστική ιδεολογικοπολιτική δουλειά ώστε να κατανοείται η
κοινή προοπτική και ο κοινός αντίπαλος στο πρόσωπο των µονοπωλίων και της
εξουσίας τους. Το εργατικό κίνηµα µε τις πρωτοβουλίες του, τη σταθερότητά του,
µπορεί να τραβήξει τέτοια τµήµατα στην πάλη ενάντια στα µονοπώλια. Απαιτεί-
ται καλός συντονισµός και σχέδιο ώστε να διαµορφώνονται προϋποθέσεις για
κοινή δράση. 

Να φωτίσουµε καλύτερα το ζήτηµα 
της σχέσης Κόµµατος - κινήµατος

64.Η συνεπής πάλη µε βάση το Πρόγραµµά µας, την επαναστατική στρα-
τηγική, µε βάση δηλαδή το στόχο της συγκέντρωσης, ωρίµανσης, ορ-

γάνωσης της εργατικής τάξης ως ηγετικής κοινωνικής δύναµης της επαναστα-
τικής διαδικασίας, σηµαίνει ότι αυτή η πάλη διεξάγεται και όταν οι συνθήκες δεν
είναι επαναστατικές.

Αυτός ο αγώνας διεξάγεται από το Κόµµα αυτοτελώς, χωρίς υποχωρήσεις απέ-
ναντι στις πιέσεις είτε των οργανωµένων οπορτουνιστικών ή άλλων αστικών δυ-
νάµεων είτε ακόµα και των ίδιων των εργατικών - λαϊκών µαζών που επιδιώκουν
άµεσες λύσεις διαχείρισης των οξυµµένων προβληµάτων που γεννά καθηµερινά
το καπιταλιστικό σύστηµα και το πολιτικό προσωπικό του από τις εκάστοτε κυ-
βερνήσεις και τα κόµµατα που τις απαρτίζουν ή τις σιγοντάρουν. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αποσπάται ο καθηµερινός, τρέχων πολιτικός
αγώνας από το κύριο επαναστατικό πολιτικό καθήκον. Να µην παραµερίζεται ο
στόχος της εργατικής εξουσίας από άλλους µεταβατικούς κυβερνητικούς στό-
χους µέσα στο έδαφος του καπιταλισµού.

Αυτό πρέπει να αποτελέσει συστατικό µέληµα της καθοδηγητικής µας δου-

77

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 77



λειάς από τα «πάνω» µέχρι τα «κάτω». Να αυξάνει η επαγρύπνηση έτσι ώστε να
µην ξεστρατίζει η δράση µας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες: ∆ραµατικής επι-
δείνωσης της κατάστασης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, απει-
λής ή διεξαγωγής ενός ιµπεριαλιστικού πολέµου στον οποίο συµµετέχει η αστι-
κή τάξη της χώρας, ανοιχτής τροµοκρατίας, καταστολής, δράσης φασιστικών-
ναζιστικών δυνάµεων ή ακόµα και αναστολής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών
µε πραξικοπήµατα κλπ. 

Η ιστορική πείρα και η µελέτη της συλλογικά από την ΚΕ, ολόκληρο το Κόµµα
και την ΚΝΕ, µας έχει εξοπλίσει µε ισχυρά «αντισώµατα», τα οποία συνειδητά
πρέπει να ενεργοποιούµε σε όλες τις συνθήκες. 

Να έχουµε πλήρη συνείδηση ότι όλα αυτά, οι προβληµατικές αντιλήψεις και
πρακτικές, οι όποιες παρεκκλίσεις, δεν αναπτύσσονται στο κενό. Υπάρχει µια
αντικειµενική αντίφαση που διατρέχει κάθε κοµµουνιστικό κόµµα, κάθε εργατικό
επαναστατικό κίνηµα που δρα σε µη επαναστατικές συνθήκες. Και αυτή η αντί-
φαση έγκειται στο γεγονός ότι ενώ το ΚΚ είναι κόµµα της επαναστατικής ανα-
τροπής, δε δρα σε συνθήκες που ευνοούν την επαναστατική ανατροπή.

65. Σε τέτοιες συνθήκες δρα σήµερα το Κόµµα µας. ∆ρώντας για πάνω από
4 δεκαετίες πλέον σε συνθήκες αστικής νοµιµότητας, σχετικά «ειρηνι-

κές», αστικές κοινοβουλευτικές, είναι δυνατό στις γραµµές µας, στον περίγυρο
συνολικά, σε ευρύτερα εργατικά και λαϊκά στρώµατα ακόµα περισσότερο να δη-
µιουργούνται λεγκαλιστικές αυταπάτες, να εδραιώνεται η λαθεµένη αντίληψη
ότι µέσω αλλεπάλληλων εκλογικών µαχών και ανόδου του ποσοστού, µέσω µι-
κρών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων θα γίνει δυνατή η συνολική επαναστατική
αλλαγή. 

Οπωσδήποτε σήµερα έχει εκλείψει η πρωταρχική πηγή καλλιέργειας τέτοιων
παρεκκλίσεων και αυταπατών που είναι η µη ύπαρξη επεξεργασµένης επανα-
στατικής στρατηγικής. Όµως αυτό σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να µειώνει την
ανάγκη επαγρύπνησης, συνεχούς δηµιουργικής ανησυχίας.

Η ιστορική πείρα διδάσκει ότι κοµµουνιστικά κόµµατα προσάρµοσαν και πε-
ριόρισαν τη δράση τους, άσχετα εάν αυτή η προσαρµογή έγινε ή γίνεται ακόµα
και παλεύοντας σκληρά, µαχητικά για να µην περάσει ένας αντιλαϊκός νόµος,
διεκδικώντας µαχητικά την υπογραφή συλλογικής σύµβασης, αυξήσεις µισθών,
βελτίωση συνθηκών εργασίας κλπ. Ιστορικά δεν είναι λίγες οι φορές που από τη
µια η αντίφαση ανάµεσα στην πρωτοπόρα µαχητική δράση, τις θυσίες, την ανι-
διοτέλεια και από την άλλη η αδύναµη ιδεολογική θωράκιση από την εισβολή της
αστικής ιδεολογίας, η αδύναµη ανάπτυξη της θεωρίας, οι προγραµµατικές στρα-
τηγικές καθυστερήσεις, οδήγησαν αυτά τα κόµµατα στη µετατροπή τους στην
πράξη σε κόµµατα της σοσιαλδηµοκρατίας.

Αναµφίβολα, χρειάζονται και προσαρµογές στις κάθε φορά εξελισσόµενες
συνθήκες, χρειάζεται η καθηµερινή πρωτοπόρα πάλη των κοµµουνιστών προκει-
µένου να εµποδίζει αντιλαϊκά µέτρα, να διεκδικεί µέτρα ανακούφισης των λαϊκών
οικογενειών κλπ. Αυτές όµως οι απαραίτητες προσαρµογές και η κλιµάκωση της
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λαϊκής πάλης και σε µη επαναστατικές συνθήκες, δεν πρέπει να αποσπώνται από
την επαναστατική στρατηγική. Ο κίνδυνος της απόσπασης είναι εξίσου επικίνδυ-
νος µε το µη υπολογισµό του επιπέδου συνείδησης των εργατικών - λαϊκών µα-
ζών, τις δυσκολίες που αυτό προκαλεί και τα µέτρα που επιβάλλεται να παίρνο-
νται για τη διαµόρφωση ταξικής συνείδησης. 

Είναι κρίσιµο ζήτηµα πώς δρα και οικοδοµείται το Κόµµα στην πράξη, ως κα-
θοδηγητής της ταξικής πάλης, ως καθοδηγητής στην κίνηση λαϊκών µαζών και για
τα επιµέρους καθηµερινά ζητήµατα, αλλά και για τα γενικά ζητήµατα προοπτικής,
δηλαδή συνολικά για τη διαµόρφωση των υποκειµενικών προϋποθέσεων στον τα-
ξικό αντικαπιταλιστικό αντιµονοπωλιακό αγώνα για το σοσιαλισµό - κοµµουνι-
σµό.

Και αυτό δεν γίνεται χωρίς σύνδεση του άξονα της πάλης για την επαναστατι-
κή ανατροπή µε την πάλη για τις άµεσες ανάγκες και διεκδικήσεις, µε τα ζητήµα-
τα της καθηµερινής παρέµβασης στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγ-
µατικότητα σε µη επαναστατικές συνθήκες. Έχοντας καθαρό ότι η οικονοµική πά-
λη από µόνη της δεν οδηγεί στην επαναστατική πολιτική πάλη, στην πάλη για τα
καθηµερινά προβλήµατα που απασχολούν την εργατική τάξη και τους κοινωνι-
κούς συµµάχους της, δε χάνουµε το κύριο, που είναι η σχεδιασµένη, επίµονη ιδε-
ολογικοπολιτική πάλη για τη βαθύτερη κατανόηση της αναγκαιότητας της συνο-
λικής κατάργησης της εκµετάλλευσης και της οικοδόµησης της αταξικής κοινω-
νίας.

Εξοπλισµένοι µε τις αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου, το νέο Πρόγραµµα του
Κόµµατος, τη συλλογική µελέτη της πείρας, ένα από τα σηµαντικά ζητήµατα που
πρέπει να έχουµε µπροστά µας είναι το ζήτηµα της σχέσης του Κόµµατος µε το
εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, όσο και το επίσης δύσκολο και σύνθετο ζήτηµα
της σχέσης του Κόµµατος µε τα κινήµατα των συµµάχων της εργατικής τάξης,
αγροτών και αυτοαπασχολούµενων στις πόλεις.

66. Στη σχέση Κόµµατος - εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος η δυσκο-
λία –τόσο στην πολιτική πράξη όσο και ως θεωρητικό ζήτηµα– πηγάζει

από το γεγονός ότι το ίδιο το Κοµµουνιστικό Κόµµα είναι η ανώτερη, συνειδητή
µορφή έκφρασης του εργατικού κινήµατος. Όταν συνεπώς γίνεται αναφορά στο
κίνηµα της εργατικής τάξης, δεν µπορεί να µη γίνεται αναφορά στο κοµµουνι-
στικό κίνηµα, το οποίο συνειδητά, πρωτοπόρα και σχεδιασµένα παλεύει για τη
σοσιαλιστική επανάσταση κι εξουσία, για την κοινωνικοποίηση των συγκεντρω-
µένων µέσων παραγωγής και τον επιστηµονικό κεντρικό σχεδιασµό της παρα-
γωγής και της κατανοµής των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να ικανο-
ποιούν τις συνεχώς διευρυνόµενες κοινωνικές ανάγκες. 

Ωστόσο, κατώτερες µορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης ως προς την ιδε-
ολογική, προγραµµατική και οργανωτική συγκρότηση και ενότητα υπάρχουν και
θα υπάρχουν και σε συνθήκες µη επαναστατικές και σε συνθήκες επαναστατικής
ανόδου και κατά την περίοδο της σοσιαλιστικής οικοδόµησης. Η ύπαρξη ενός
ισχυρού και οργανωµένου ΚΚ και η πλατιά ιδεολογική-πολιτική και οργανωτική
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δουλειά αποτελεί νοµοτέλεια για να πραγµατοποιήσει η εργατική τάξη την ιστο-
ρική της αποστολή.

Τα συνδικάτα και γενικότερα οι κατώτερες µορφές οργάνωσης επιδρούν, παί-
ζουν ρόλο στην οργάνωση και διαµόρφωση της ταξικής συνείδησης της εργατι-
κής τάξης. Γι’ αυτό και αποτελεί αναγκαιότητα η συνεχής, αποφασιστική παρέµ-
βαση των δυνάµεων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στη διαπάλη για τον προσα-
νατολισµό του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, σε οποιεσδήποτε συνθή-
κες, επαναστατικές ή µη. 

Αντικειµενικά, δεν υπάρχουν πολιτικά ουδέτερα συνδικάτα. Σε αυτά θα κυριαρ-
χεί είτε η γραµµή της ταξικής συνεργασίας, του εργοδοτικού - κυβερνητικού συν-
δικαλισµού, είτε η γραµµή του ρεφορµιστικού, οπορτουνιστικού ρεύµατος είτε η
γραµµή της αντικαπιταλιστικής - αντιµονοπωλιακής πάλης. Εποµένως, η ιδεολο-
γική και πολιτική διαπάλη µέσα στο κίνηµα έχει σηµασία για την επίτευξη του στό-
χου της οργάνωσης σηµαντικού µέρους της εργατικής τάξης σε αντικαπιταλιστι-
κή κατεύθυνση, για την εµβάθυνση και διεύρυνση των δεσµών της µε το Κόµµα.

Λόγω όλων των παραπάνω, η σχέση Κόµµατος - εργατικών µαζικών οργανώ-
σεων είναι εκ των πραγµάτων αρκετά σύνθετη. Η προσπάθεια αποτύπωσης αυ-
τής της σχέσης ταλάνισε το διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα, συχνά συνοδεύτηκε
από απολυτότητες και λάθη, και στη θεωρητική γενίκευση, και στην πράξη. 

Η γραµµή που έχει επεξεργαστεί το Κόµµα µάς εξοπλίζει µε σωστές κατευ-
θύνσεις, συνεπώς η αφοµοίωσή της σε βάθος παραµένει το κεντρικό πρόβληµα
της καθοδηγητικής δουλειάς.

Οπωσδήποτε χρειάζεται να παίρνονται υπόψη οι συνθήκες και ο συσχετισµός
δύναµης, το αν βρισκόµαστε σε επαναστατική άνοδο ή όχι. Να συνειδητοποιείται
ότι και σε συνθήκες επαναστατικής υποχώρησης δεν πρέπει στο ελάχιστο να υπο-
χωρεί η διαπάλη µε τη ρεφορµιστική γραµµή της σοσιαλδηµοκρατίας στα συνδι-
κάτα, πολύ περισσότερο να µη µεταφράζεται η αναγκαία ενότητα της εργατικής
τάξης, η πάλη για την οργάνωσή της και τη λειτουργία των συνδικάτων, η δράση
και συζήτηση µέσα στο κίνηµα γύρω από αιτήµατα ή µορφές πάλης, ως προϋπό-
θεση ή ως προϊόν συνεργασίας –κάτω από την πίεση του «όλοι µαζί»– µε τµήµα
της εργατικής αριστοκρατίας, µε τµήµα της σοσιαλδηµοκρατίας.

67.Η σχέση του Κόµµατος µε τα κινήµατα των βιοπαλαιστών αγροτών και
των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών κι εµπόρων είναι αντικει-

µενικά ακόµα πιο σύνθετη και δύσκολη, αφού πρόκειται για κινήµατα δυνάµεων
που από την ίδια την κοινωνική τους θέση δεν µπορούν να είναι φορείς µιας νέ-
ας κοινωνίας. Παρ’ όλα αυτά, ένα σηµαντικό µέρος τους έχει συµφέρον να πα-
λέψει γι’ αυτή τη νέα κοινωνία, εντασσόµενο σε αυτή είτε ως συνεταιρισµένοι
παραγωγοί είτε ως εργαζόµενοι στην άµεσα κοινωνική παραγωγή ή υπηρεσία.
Έχει συµφέρον, αφού η νέα εργατική εξουσία µπορεί να ικανοποιήσει πολύ-
πλευρες ανάγκες σε δουλειά, κατοικία, υγεία, παιδεία, σύνταξη, ελεύθερο χρό-
νο για ξεκούραση και συµµετοχή στις δοµές της εργατικής εξουσίας κλπ. 

Πατώντας πάνω σε αυτή την προοπτική, οι κοµµουνιστές παλεύουν ακόµα και
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σήµερα, σε µη επαναστατικές συνθήκες, µε στόχο αυτά τα κινήµατα να προσεγ-
γίσουν το ταξικά προσανατολισµένο εργατικό κίνηµα, χωρίς να χάνουν από την
προσοχή τους το γεγονός ότι σε αυτά τα κινήµατα πάντα είναι πιο ισχυρές –σε
σχέση µε το εργατικό κίνηµα– οι συνεχείς ταλαντεύσεις, οι αστικές και ρεφορµι-
στικές αυταπάτες, οι διάφορες µικροαστικές αντιλήψεις και τάσεις.

Ειδικότερο ζήτηµα είναι η σχέση του Κόµµατος µε το ριζοσπαστικό γυναι-
κείο κίνηµα, για τη χειραφέτηση των γυναικών εργατικής προέλευσης ή και 
άλλων λαϊκών οικογενειών από τους εν δυνάµει κοινωνικούς συµµάχους της 
τάξης. 

Η ανισοτιµία και οι διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα, στη
ζωή, στην οικογένεια, στη δουλειά, στον αγώνα, στην πολιτική πάλη, έχουν βα-
θιά ταξική ρίζα, που σηµαίνει ότι ως πρόβληµα αγγίζει το εργατικό κίνηµα. 

Μόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα µπορεί να εκφράσει µε συνέπεια την ταύτιση
της πάλης για τη χειραφέτηση και την ισοτιµία µε την πάλη για τη συνολική απε-
λευθέρωση από την εκµετάλλευση ανδρών και γυναικών. Αυτό όµως προϋποθέ-
τει και πρωτοπόρα δράση των Οργανώσεων, των κοµµουνιστριών εργατοϋπαλ-
λήλων συνδικαλιστριών και διανοουµένων, που µε τη δράση τους στις γραµµές
του γυναικείου κινήµατος µπορούν να το ριζοσπαστικοποιούν σε αντιµονοπω-
λιακή αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.

Η δράση των κοµµουνιστριών µέσα στους Συλλόγους και τις Οµάδες της ΟΓΕ
δεν µπορεί να θεωρεί ενιαίο ούτε το βαθµό συνειδητοποίησης του προβλήµατος
της ανισοτιµίας της γυναίκας, ούτε την ταξική, πολιτική συνειδητοποίηση των γυ-
ναικών που συσπειρώνονται.

Οι συγχύσεις ως προς την αναγκαιότητα και το περιεχόµενο της εξειδικευµέ-
νης δουλειάς του Κόµµατος στις γυναίκες και της δράσης των κοµµουνιστριών
στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνηµα αφορούν όργανα, αλλά ιδιαίτερα γυναικεία
στελέχη που, κρίνοντας από τη δική τους στάση ζωής, δεν αντιλαµβάνονται τις
πρόσθετες αντικειµενικές δυσκολίες που περιορίζουν την πολιτική και κοινωνική
δράση των γυναικών, ακόµα και κάποιων γυναικών που είναι κοµµατικά µέλη και
ΚΝίτισσες, ιδιαίτερα σε περιόδους που αλλάζουν οι όροι ζωής τους. Αυτές οι συ-
ντρόφισσες δύσκολα ευαισθητοποιούνται στην εξειδίκευση της δουλειάς προε-
τοιµασίας για στρατολογία γυναικών που συχνά έχουν και µεγαλύτερο φορτίο
αντιδραστικών συνηθειών και δισταγµών, ενώ ακόµα και µέσα στο Κόµµα, σε κλα-
δικές και τόπων εργασίας ΚΟΒ, πιο δύσκολα συµµετέχουν στη συζήτηση.

Επιβεβαιώνεται η ανάγκη της διπλής αφύπνισης των γυναικών, από τη µία της
πολιτικής ταξικής τους συνειδητοποίησης και από την άλλη της συνειδητοποίη-
σης του γεγονότος ότι η πολιτική αφύπνιση της γυναίκας έχει πρόσθετη δυσκο-
λία, πρέπει να υπερβεί πρόσθετα αντικειµενικά εµπόδια, άρα χρειάζεται πρόσθε-
τη εξειδικευµένη δουλειά, όχι µόνο µέσα στο κίνηµα, αλλά στην ίδια την πρωτο-
πορία του, το ΚΚ.

Και µετά το 19ο Συνέδριο του Κόµµατος συνεχίστηκαν ορισµένα βήµατα στην
προσπάθεια εξειδίκευσης της πολιτικής του Κόµµατος στις γυναίκες, τόσο αυτο-
τελώς όσο και στο πλαίσιο του εργατικού - λαϊκού κινήµατος, παίρνοντας υπόψη
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ότι το κίνηµα συσπειρώνει γυναίκες από τις εργατικές - λαϊκές δυνάµεις και πέ-
ραν της πολιτικής επιρροής του Κόµµατος και της ΚΝΕ. 

Η απαραίτητη διαφωτιστική δουλειά εσωκοµµατικά –ιδιαίτερα στις γυναίκες
κοµµατικά µέλη στους κλάδους και στην ΚΝΕ– ξεκινά από την προσπάθεια αφο-
µοίωσης της αντίληψής µας για το γυναικείο ζήτηµα, η οποία µεταξύ άλλων προ-
ϋποθέτει και την αξιοποίηση των ειδικών εκδόσεων του Κόµµατος. Απαιτείται να
αναπτυχθεί από τα όργανα και τις ΚΟΒ αυτοτελής δραστηριότητα για το ζήτηµα
της ισοτιµίας και χειραφέτησης της γυναίκας στις συνθήκες της σοσιαλιστικής οι-
κοδόµησης, για τη σηµασία απελευθέρωσης των προσωπικών σχέσεων, των σχέ-
σεων µεταξύ των δύο φύλων εντός ή εκτός του θεσµού της οικογένειας από κά-
θε µορφή οικονοµικού, κοινωνικού και ιδεολογικού καταναγκασµού. 

Η αφοµοίωση της ουσίας του γυναικείου ζητήµατος είναι απαραίτητη για τη
συνειδητοποίηση τόσο της αναγκαιότητας του ριζοσπαστικού γυναικείου κινή-
µατος, δηλαδή του κινήµατος για την ισοτιµία και τη χειραφέτηση των γυναικών
εργατικής ή λαϊκής (βιοπαλαιστών αγροτισσών και αυτοαπασχολούµενων της
πόλης) προέλευσης κι ένταξης, όσο και του καθήκοντος των γυναικών κοµµατι-
κών µελών, ανεξάρτητα από το δικό τους κλάδο, να προσεγγίσουν γυναίκες ερ-
γατοϋπάλληλους, άνεργες, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες, νέες εργαζόµε-
νες µητέρες, φοιτήτριες, συνταξιούχους, µετανάστριες, αλλά και γυναίκες απο-
κλεισµένες από την κοινωνική εργασία, όπως είναι οι νοικοκυρές. 

Το ΚΚΕ έχει συγκεντρώσει όλα τα προηγούµενα χρόνια πλούσια και σηµαντι-
κή πείρα από τη δράση του σε διαφορετικές συνθήκες. Μελετά ειδικά τη σχέση
Κόµµατος - κινήµατος - µαζών ως συστατικό στοιχείο τόσο της ανάπτυξης της θε-
ωρητικής µας γνώσης γύρω από αυτό το ζήτηµα όσο και της τρέχουσας καθοδη-
γητικής δουλειάς. Αξιοποιεί τα συµπεράσµατά του ως οδηγό στην καθηµερινή
πρακτική δράση, ως µέσο ισχυροποίησης της επαναστατικής ικανότητας των ορ-
γάνων και των ΚΟΒ, όλου του Κόµµατος. 

Για την πορεία της κοµµατικής οικοδόµησης

68.Βασικός παράγοντας που καθορίζει το ρόλο και την αποτελεσµατικό-
τητα του Κόµµατος στο εργατικό κίνηµα, στην ταξική πάλη, είναι η κοµ-

µατική οικοδόµηση στη βιοµηχανία, σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας, σε συν-
δυασµό µε την αύξηση της δύναµης και επιρροής του στη µεγάλη µάζα της ερ-
γατικής τάξης και ιδιαίτερα στα νεότερα τµήµατά της. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαί-
τερη σηµασία έχει η ικανότητα διείσδυσης σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας και
σε ανερχόµενους δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας.

Οι συνέπειες της οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη και
στα λαϊκά στρώµατα της πόλης και της υπαίθρου ήταν µεγάλες. Έγιναν σηµαντι-
κές αλλαγές στους εργασιακούς κλάδους. Έκλεισαν εργοστάσια κι επιχειρήσεις,
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απολύθηκαν χιλιάδες εργάτες, πολλοί έµειναν άνεργοι ή άλλαξαν επάγγελµα,
άλλοι βγήκαν στη σύνταξη. Πολλές επιχειρήσεις δεν προχώρησαν σε αναπλή-
ρωση του προσωπικού, άλλες το έκαναν προσλαµβάνοντας νέους µέσω διάφο-
ρων επιδοτούµενων προγραµµάτων. Κάποιες άλλες ήταν κερδοφόρες ή έκαναν
επενδύσεις στο εξωτερικό. Αυτές οι εξελίξεις όπως είναι φυσικό είχαν τη δική
τους επίδραση και στην κοµµατική µας δύναµη, αφού αρκετά µέλη και οπαδοί µας
βρέθηκαν εκτός χώρων δουλειάς, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω συνταξιοδότη-
σης. Στις γραµµές µας παραµένει σηµαντικό το ποσοστό των ανέργων.

Στο διάστηµα από το προηγούµενο Συνέδριο το Κόµµα έκανε σοβαρή προ-
σπάθεια να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να αναπληρώσει µε νέες στρατολογίες
τις απώλειες στη συνολική κοµµατική δύναµη. Η βασανιστική προσπάθεια για να
ξαναπιάσουµε επαφές µε τόπους δουλειάς, να µπούµε σε νέους χώρους για να
αναπληρώσουµε ένα µέρος των απωλειών, να διαµορφώσουµε ένα νέο περίγυ-
ρο δίπλα στις κοµµατικές οργανώσεις –δουλειά που αποτελεί αναγκαία µαγιά για
την ανάπτυξη του Κόµµατος και τη συγκρότηση νέων κοµµατικών και Κνίτικων
οργανώσεων– έφερε ορισµένα αποτελέσµατα. 

Έχουµε βελτίωση κατά 2% της κοινωνικής σύνθεσης του Κόµµατος σε µισθω-
τούς εργατοϋπάλληλους του ιδιωτικού και κρατικού τοµέα, ως αποτέλεσµα µιας
καλύτερης επεξεργασίας του σχεδίου στρατολογίας και οικοδόµησης σε χώρους
δουλειάς που έκαναν οι Κοµµατικές Οργανώσεις.

Τα καθοδηγητικά όργανα κατακτούν, µε αργά αλλά σταθερά βήµατα, ενιαία
αντίληψη για το περιεχόµενο της κοµµατικής οικοδόµησης. Κατανοούν ότι δεν
ταυτίζεται µε τη στρατολογία, αλλά αποτελεί µια ευρύτερη συνδυασµένη ιδεο-
λογική, πολιτική, οργανωτική και µαζική παρέµβαση του Κόµµατος για το σύνο-
λο των προβληµάτων που βασανίζουν τη λαϊκή οικογένεια. 

Συνειδητοποιείται σε µεγαλύτερο βαθµό ότι απαιτείται περισσότερη και πιο
συχνή ενασχόληση των στελεχών, συνεχής εξέταση της πείρας, ουσιαστικός
έλεγχος των µέτρων και µορφών που αξιοποιούνται στην υλοποίηση των στόχων.
Έγιναν βήµατα στο συντονισµό της δουλειάς ανάµεσα στις κλαδικές κι εδαφικές
κοµµατικές οργανώσεις, στην κατανόηση κι εφαρµογή του καθήκοντος να δου-
λεύουν παντού µε το ίδιο περιεχόµενο όλες οι κοµµατικές και ΚΝίτικες δυνάµεις,
είτε είναι συγκροτηµένες σε κλαδική είτε σε εδαφική βάση.

Ωστόσο, δεν αντιµετωπίστηκε το κεντρικό πρόβληµα της κοµµατικής οικοδό-
µησης που είναι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Κόµµατος στις µεγάλες βιο-
µηχανίες και τους κλάδους στρατηγικής σηµασίας. Πρόκειται για ζήτηµα που δυ-
σκολεύει την ανάπτυξη της συνολικής δουλειάς του Κόµµατος στην εργατική τά-
ξη. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται µόνο σε αντικειµενικές δυσκολίες. Αυτές υπάρ-
χουν, αλλά δεν µπορούν να κρύψουν το καθοδηγητικό πρόβληµα που συνίσταται
στο ότι δεν καταφέρνουµε πάντα µε επάρκεια να συνδυάζουµε τα καθήκοντα της
οργάνωσης της πάλης µε τους στόχους της οικοδόµησης, ενώ δεν έχουµε ακό-
µα απαλλαγεί από µια –σε σηµαντικό βαθµό– συνδικαλιστική αντίληψη που δια-
περνάει τη δουλειά µας στην εργατική τάξη. 

Η ένταξη νέων µελών στο Κόµµα στις συνθήκες της κρίσης είναι πιο σύνθετη
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υπόθεση, απαιτεί σχεδιασµένη, συστηµατική επικοινωνία και αξιοποίηση αγωνι-
στών και αγωνιστριών που διακρίνονται στους εργασιακούς χώρους, που δίνουν
τη µάχη στο εργατικό - λαϊκό κίνηµα, που συµβαδίζουν µε τους κοµµουνιστές µέ-
σα στους καθηµερινούς αγώνες. Η προετοιµασία των υποψηφίων για στρατολο-
γία απαιτεί πιο συστηµατική, πολύµορφη, πολιτική, ιδεολογική δουλειά µε την πο-
λιτική και το Πρόγραµµα του Κόµµατος, µε την ιδεολογία και την ιστορική του πεί-
ρα, µε τις κοµµουνιστικές αξίες. Πρόκειται για απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε
να µπορεί να εξηγεί τις αιτίες των προβληµάτων και τις επιπρόσθετες δυσκολίες
που γεννάει η κρίση µε τη µαζική ανεργία και το κλείσιµο επιχειρήσεων, τη µαζι-
κή φτωχοποίηση, τη σύγχυση που προκαλούν οι διάφορες ρεφορµιστικές και
οπορτουνιστικές δυνάµεις όσον αφορά τη διέξοδο από τη σηµερινή κατάσταση.

69.Αν ψάξουµε βαθύτερα θα δούµε ότι η αυτοτελής κοµµατική παρέµβα-
ση στους εργάτες µε το Πρόγραµµα του Κόµµατος, µε τις επεξεργα-

σίες του για τον κλάδο, δεν έχει την ανάλογη προτεραιότητα στη δουλειά µας.
∆εν επιµένουµε να συζητιούνται στα όργανα και στις ΚΟΒ µε την ανάλογη ση-
µασία και βαρύτητα που έχουν δείκτες και αποτελέσµατα της σχεδιασµένης
δουλειάς µας στην εργατική τάξη, που αφορούν την ωρίµανση της πολιτικής συ-
νείδησης, τη συσπείρωση γύρω από το Κόµµα και την πολιτική του, τη συµµε-
τοχή τους στους αγώνες, αυτό που ονοµάζουµε αποτελέσµατα της κοµµατικής
πολιτικής παρέµβασης της ΚΟΒ µέσα στον τόπο δουλειάς.

Τα βήµατα που έγιναν δεν αντιστοιχούν στη βαρύτητα που έχει για την ανα-
σύνταξη του εργατικού κινήµατος η οργανωτική ανάπτυξη του Κόµµατος, η βελ-
τίωση της εργατικής του σύνθεσης, ειδικά στις σηµερινές συνθήκες της υποχώ-
ρησης του κινήµατος, της πίεσης για ενσωµάτωση µεγάλων τµηµάτων της εργα-
τικής τάξης. Συνεπώς, το βασικό καθήκον «να πετύχουµε ένα άλµα στην κοµµα-
τική οικοδόµηση και στην ιδεολογική και πολιτική ισχυροποίηση του ΚΚΕ στην ερ-
γατική τάξη», που βάλαµε µε τη ∆ιακήρυξη της ΚΕ µπροστά στο γιορτασµό των
100 χρόνων του Κόµµατος, παραµένει στο ακέραιο και µπορεί να συνοψιστεί
στους παρακάτω κωδικοποιηµένους στόχους που συνδέονται και µε την άµιλλα
ανάµεσα στις Κοµµατικές Οργανώσεις για την κοµµατική οικοδόµηση:

• Βελτίωση του ποσοστού βιοµηχανικών εργατών κι εργατριών και του αριθ-
µού των ΚΟΒ σε µεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας.

• Ενίσχυση της κοινωνικής σύνθεσης του Κόµµατος σε ποσοστό εργατών και
εργατριών.

• Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης µε αύξηση των στρατολογιών από την ΚΝΕ
και των ηλικιών 18-40 ετών.

• Αύξηση στρατολογίας γυναικών και ενίσχυση του συνολικού ποσοστού τους
στο σύνολο του Κόµµατος και στα καθοδηγητικά όργανα.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων δεν µπορεί να γίνει έξω από την ανάπτυξη
πρωτοπόρας και καλά σχεδιασµένης πολιτικής δράσης των κοµµουνιστών γύρω
από οξυµµένα προβλήµατα στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους και στη συ-
νοικία (στην πόλη και το χωριό). Αυτή η πολιτική δράση έχει ως άξονα την αντι-
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µονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική γραµµή, ενώ εξειδικεύεται και µε συγκεκριµέ-
νους στόχους διεκδίκησης που µας φέρνουν πιο κοντά στους εργαζόµενους και
τις οικογένειές τους. 

Κλειδί της επιτυχίας αποτελούν η επιτελικότητα της δουλειάς του κάθε οργά-
νου από την ΚΕ µέχρι την ΚΟΒ και του κάθε στελέχους ξεχωριστά. Αυτή η δου-
λειά προϋποθέτει την αξιοποίηση της πείρας που αποκτήθηκε, τον έγκαιρο εντο-
πισµό των δυσκολιών, τη συλλογική συζήτηση για την αντιµετώπισή τους, το συ-
χνό έλεγχο και τη στοχοπροσήλωση στα µέτρα που βοηθούν να αναπτύσσεται
µαζικά και να ισχυροποιείται το ρεύµα των κοµµουνιστικών ιδεών στους τόπους
δουλειάς και µόρφωσης, έτσι ώστε να πυκνώνουν οι γραµµές του Κόµµατος µε
νέο αίµα. Η δουλειά αυτή είναι στενά δεµένη µε τη δράση για τη συγκρότηση νέ-
ων σωµατείων, τη µαζικοποίηση άλλων, τη δηµιουργία σωµατειακών επιτροπών,
επιτροπών αγώνα, επιτροπών ανέργων και µεταναστών, ανάλογα µε τη σύνθεση
και τη δυνατότητα του κάθε χώρου. Ταυτόχρονα, είναι δεµένη µε τη δράση για
µαζική οργάνωση των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούµενων αγροτών
και ΕΒΕ, των νέων και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών, στις ριζοσπαστι-
κές και άλλες συσπειρώσεις µέσα στις οποίες δραστηριοποιούµαστε ως κοµµου-
νιστές, καθώς και µε τη συµµετοχή και δράση στις λαϊκές επιτροπές, σε άλλες
επιτροπές και συλλόγους πολιτιστικής, αθλητικής δράσης κλπ., σε όλες τις συ-
νοικίες, τις πόλεις και τα χωριά.

Μέσα από µια τέτοια τριβή µε τις µάζες θα ανεβαίνει και η ικανότητα των δυ-
νάµεών µας να προβάλλουν τη γραµµή µας σε αντιπαράθεση µε τις στρατηγικές
επιλογές της αστικής τάξης, να τεκµηριώνουν την υπεροχή του δρόµου ανάπτυ-
ξης της εργατικής εξουσίας, να προσανατολίζουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια απένα-
ντι στον πραγµατικό αντίπαλο, την αστική τάξη και τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις,
να εξηγούν πειστικά ότι η αποτελεσµατικότητα της πάλης είναι αδύνατη χωρίς
αποφασιστικό µέτωπο µε τις συµβιβαστικές αντιλήψεις του ρεφορµισµού και
οπορτουνισµού.

Το Κόµµα σήµερα έχει τα απαραίτητα ιδεολογικά όπλα και εφόδια για να ριχτεί
στη µάχη της πολιτικής, ιδεολογικής, οργανωτικής ισχυροποίησής του. Είναι το
Πρόγραµµα και Καταστατικό που ψήφισε το 19ο Συνέδριο, τα συµπεράσµατα για
τις αιτίες ανατροπών του σοσιαλισµού και οι συλλογικές επεξεργασίες για το Β΄
τόµο του ∆οκιµίου Ιστορίας, η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τη δουλειά µας στη
νεολαία, η ∆ιευρυµένη Ολοµέλεια της ΚΕ για την ανασύνταξη του εργατικού κι-
νήµατος, η συζήτηση της πείρας από την πολύµορφη δράση στο πλαίσιο του γιορ-
τασµού των 100 χρόνων του Κόµµατος κ.ά. Είναι τα έντυπα του Κόµµατος, ο «Ρι-
ζοσπάστης», η «Κοµµουνιστική Επιθεώρηση», οι εκδόσεις της «Σύγχρονης Επο-
χής» που αποτελούν στήριγµα για πολύµορφη σταθερή και µόνιµη σχεδιασµένη
δουλειά, γενίκευση της πείρας, µετάδοσής της σε ευρύτερες µάζες. 

Η κάθε ΚΟΒ, αξιοποιώντας µε σχέδιο τα παραπάνω εργαλεία και µέσα επικοι-
νωνίας µε τους εργαζόµενους, µπορεί να διαµορφώσει κλίµα συσπείρωσης µε το
ΚΚΕ για αλλαγές και ανατροπές, να διευρύνεται ο κύκλος που κατανοεί τι σηµαί-
νει ισχυρό ΚΚΕ.
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Για την κοινωνική και ηλικιακή σύνθεση του Κόµµατος

70.Χωρίς Κόµµα ισχυρό στην εργατική τάξη, µε γερές µαζικές ΚΟΒ που να
εξασφαλίζουν τη σταθερή συστηµατική προώθηση της πολιτικής του,

δε θα γίνεται βήµα και στην προώθηση του καθήκοντος της ανασύνταξης.
Ξεχωρίζει κατ’ επέκταση ως βασικό καθήκον η οικοδόµηση γερών και µαζικών

κοµµατικών οργανώσεων στους µονοπωλιακούς οµίλους, στα εργοστάσια, στα
µεγάλα οικονοµικά, βιοµηχανικά, εµπορικά κέντρα, καθήκον που πρέπει να συ-
γκεντρώσει την προσοχή καθοδηγητικών οργάνων και κοµµατικών οργανώσεων.
Στόχοι οικοδόµησης έχουν τεθεί από τις Κοµµατικές Οργανώσεις, επικεντρώνο-
ντας στις παραγωγικές ηλικίες, στις ενεργές νέες δυνάµεις, ιεραρχώντας πιο συ-
γκεκριµένα:

• Λιµάνια, αεροδρόµια, συνολικά Μεταφορές
• Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες - Μέταλλο
• Χηµική Βιοµηχανία - Φάρµακο - Τρόφιµα
• Μεγάλα έργα - Κατασκευές
• Μεγάλα εµπορικά κέντρα.
Από την πράξη φαίνεται ότι συναντάµε δυσκολίες στην εφαρµογή του καθή-

κοντος να αποτελεί η οικοδόµηση το βασικό κριτήριο µέτρησης της αποτελε-
σµατικότητας της δουλειάς µας σε κάθε ενέργεια, κινητοποίηση και δραστηριό-
τητα. Κάτω από το βάρος των καθηκόντων, των τρεχουσών απαιτήσεων της πά-
λης, χάνεται, περνά σε δεύτερο πλάνο η συγκεκριµένη δουλειά που πρέπει να γί-
νεται σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ υπάρχουν δυνάµεις γύρω µας που βρίσκονται
κοντά στο Κόµµα, µε αυξηµένο βαθµό συµφωνίας µε τις θέσεις του και πείρα από
τη συµµετοχή τους στο κίνηµα. Χρειάζεται όµως να ενισχυθεί η παρακολούθηση
της πορείας της οικοδόµησης σε όλα τα καθοδηγητικά όργανα και τις ΚΟΒ.

Προϋπόθεση για να γίνουν βήµατα στην επιρροή και την οργανωτική δύναµη
του Κόµµατος είναι η µαζική ιδεολογική, πολιτική δουλειά του Κόµµατος στα ερ-
γοστάσια και τους τόπους δουλειάς µε στόχο τη σταθερή, συστηµατική διάδοση
των θέσεων και της πολιτικής του ως προϋπόθεση για τη διαµόρφωση κοµµατι-
κού περίγυρου. Αυτή πρέπει να είναι στο επίκεντρο της δράσης κάθε ΚΟΒ, κάθε
κοµµουνιστή –µε όλες τις πρόσφορες µορφές και τρόπους– ως βασική προϋπό-
θεση για την οικοδόµηση. Σε αυτό τον άξονα πρέπει να διευρυνθούν και οι µέθο-
δοι διαφώτισης, να µην περιορίζονται σε µεγάλες εξορµήσεις, στις εκλογές, σε
καµπανιακές µορφές δράσης. Χρειάζεται να ενισχυθεί από κάθε ΚΟΒ η διάδοση
του «Ριζοσπάστη», της ΚΟΜΕΠ, του µαρξιστικού βιβλίου, αλλά και η πλατιά ζύ-
µωση και συζήτηση των θέσεων και εκτιµήσεων του Κόµµατος στη βάση της επι-
καιρότητας. 

Ταυτόχρονα όµως απαιτείται συστηµατική δουλειά και προετοιµασία, ώστε η
διάδοση και εκλαΐκευση της πολιτικής του Κόµµατος, που απορρέει από το Πρό-
γραµµά του, από τη στρατηγική του για την εργατική εξουσία και τη σοσιαλιστι-
κή επανάσταση, να διαπερνά σταθερά και µε πειστικό τρόπο κάθε πτυχή της δρά-
σης, της προπαγάνδας, της δουλειάς των κοµµουνιστών. Να πατάει πάνω στην
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πείρα από τον ίδιο το χώρο δουλειάς, στον προβληµατισµό που αναπτύσσεται για
την πολιτική µας σε λαϊκά στρώµατα κάτω από την επίδραση της πολιτικής και της
προπαγάνδας της αστικής τάξης, των κοµµάτων της, του εργοδοτικού, κυβερνη-
τικού συνδικαλισµού, αλλά και των ίδιων των µηχανισµών της εργοδοσίας. 

Εδώ χρειάζεται να προχωρήσει πιο γρήγορα σε όλα τα καθοδηγητικά όργανα,
από την ΚΕ ως τις ΚΟΒ και τις κοµµατικές οµάδες, η µελέτη και η γενίκευση αυ-
τής της πείρας. Αντίστοιχα, χρειάζεται να αυξηθεί και να βελτιωθεί η συγκεκρι-
µένη ατοµική δουλειά, ιδιαίτερα σε κρίσιµους και δύσκολους χώρους, µε καλό συ-
ντονισµό, επιµονή και έλεγχο. Να ενταχθούν συστηµατικά σε αυτό το καθήκον
περισσότερα στελέχη και κοµµατικά µέλη, όπως και κοµµατικά µέλη εκλεγµένα
στις διοικήσεις στα διάφορα συνδικάτα. Να διαταχθούν πιο αποφασιστικά κα-
τάλληλες δυνάµεις που να µπορούν να συµβάλουν στην υλοποίηση αυτού του κα-
θήκοντος, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κόµµα ικανό να καθοδηγήσει την ΚΝΕ 
για να περάσει σε φάση σηµαντικής ανάπτυξης των δυνάµεών της

71.Ο στόχος να πραγµατοποιηθεί τοµή στην κοµµατική οικοδόµηση απαι-
τεί τη γρήγορη ανανέωση, την αύξηση του κοµµατικού δυναµικού µε νε-

ότερες ηλικίες, ιδιαίτερα από την εργατική τάξη και τη νέα βάρδιά της. 
Η Απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για τη δουλειά του Κόµµατος

στη νεολαία (∆εκέµβρης 2013) και τα συγκεκριµένα µέτρα που περιλαµβάνει ενι-
σχύουν αυτή την κατεύθυνση. Ξεχωρίζουν την αυτοτελή ευθύνη του Κόµµατος
για την προσέλκυση νέων ηλικιών στον αγώνα για την επαναστατική αλλαγή, αλ-
λά και την ευθύνη καθοδήγησης της ΚΝΕ.

Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης είναι αναγκαίο και επιτακτι-
κό καθήκον, ιδιαίτερα µπροστά στον εορτασµό των 100 χρόνων του Κόµµατος και
των 50 χρόνων της ΚΝΕ, ώστε να συγκεντρωθεί πιο αποφασιστικά το κύριο µέ-
ρος της δουλειάς του Κόµµατος στη νεολαία της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωµάτων και να γίνει πιο σίγουρη η ανανέωση του Κόµµατος µε νέο αίµα.

Έχουν γίνει ορισµένα βήµατα, όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες µέλη της ΚΝΕ κα-
τέκτησαν τον τίτλο του µέλους του Κόµµατος, ενώ πολλά κοµµατικά µέλη που
αναδείχτηκαν στα όργανα της ΚΝΕ πέρασαν στο Κόµµα, ανανέωσαν και βελτίω-
σαν την ηλικιακή σύνθεση των οργάνων του. Παραµένουν όµως σοβαρές καθυ-
στερήσεις.

Η ΚΝΕ αποτελεί βασικό αιµοδότη του Κόµµατος. Το να περάσει σε φάση ση-
µαντικής ανάπτυξης των δυνάµεών της και της κοµµουνιστικής διαπαιδαγωγητι-
κής ικανότητάς της αποτελεί αναµφισβήτητα αναπόσπαστο στοιχείο της επανα-
στατικής συνέχειας του ΚΚΕ και της κοµµατικής οικοδόµησης και ως τέτοιο πρέ-
πει να αντιµετωπίζεται από τα κοµµατικά όργανα. Είναι όρος για να δυναµώσει
το Κόµµα ποσοτικά και ποιοτικά. 
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Για την οικοδόµηση στην εργατική τάξη είναι κρίσιµη η δουλειά στις πιο νέες
ηλικίες, ακόµα και πριν βγουν στην παραγωγή, στους χώρους της εκπαίδευσης,
µόρφωσης, στους χώρους µαθητείας, κατάρτισης, ιδιαίτερα στα ΕΠΑΛ, τα ΤΕΙ,
τα ΙΕΚ, τις επαγγελµατικές σχολές, τις ΑΕΝ, αλλά και στα ΑΕΙ, στα Γυµνάσια και
Λύκεια. Η µεγάλη πλειοψηφία των νέων συγκεντρώνεται ή θα συγκεντρωθεί στις
γραµµές της µισθωτής εργασίας, κατά συνέπεια το περιεχόµενο της δουλειάς
του Κόµµατος πρέπει να βρίσκεται σταθερά προσηλωµένο σε αυτή την κατεύ-
θυνση. Με ενιαίο σχέδιο και πρόγραµµα δουλειάς, από τα όργανα του Κόµµατος
και της ΚΝΕ, µέχρι το επίπεδο ΚΟΒ - ΟΒ και µε έµφαση στον ιδεολογικοπολιτικό
εξοπλισµό, στην κοµµουνιστική διαπαιδαγώγηση ως βασικά όπλα για πρωτοπό-
ρα δουλειά διαφώτισης και δράσης. Σχέδιο που θα πατάει καλά πάνω στα οξυµ-
µένα προβλήµατα, έτσι όπως εκφράζονται στις συγκεκριµένες ηλικίες, στην ανα-
σφάλεια για το µέλλον, την ανεργία, την εργασιακή ζούγκλα και περιπλάνηση, τα
µεγάλα εµπόδια που µπαίνουν στην προσπάθεια απόκτησης γενικής, επαγγελ-
µατικής µόρφωσης. ∆ραστηριότητα καλά στερεωµένη στον πολιτισµό και τον
αθλητισµό, αντιµετωπίζοντας µαχητικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήµατα, όπως
η εξάπλωση και χρήση ναρκωτικών.

Το Κόµµα έχει ευθύνη να ανοίγει δρόµο ώστε η ΚΝΕ να εκπληρώνει το σκοπό
ύπαρξης και δράσης της. Με επεξεργασία σχεδίου σε κάθε κρίκο και ουσιαστική
βοήθεια στην ΚΝΕ που να συµβάλλει στη συσπείρωση δυνάµεων στην πάλη για
τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας και στον ιδεολογικοπολιτικό αγώνα, στην
ΚΝίτικη οικοδόµηση. Με προσανατολισµό στην επικοινωνία, την κοινή δράση και
τη µετάδοση των αξιών και των επαναστατικών σκοπών του Κόµµατος και της
ΚΝΕ στους µαθητές και τις µαθήτριες των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, στους
µαθητές - σπουδαστές της επαγγελµατικής - τεχνικής εκπαίδευσης, στους φοι-
τητές εργατικής - λαϊκής καταγωγής, στην προσέλκυση στο εργατικό κίνηµα. 

Αυτή η δράση πρέπει να αναπτύσσεται ταυτόχρονα µε την ιδεολογικοπολιτι-
κή προετοιµασία των µελών της, τη µαρξιστική µόρφωση, την αφοµοίωση του
Προγράµµατος και των επεξεργασιών του Κόµµατος, των συµπερασµάτων από
τη µελέτη της ιστορίας του κοµµουνιστικού κι εργατικού κινήµατος, τη µετάδοση
της ζωντανής κοµµατικής πείρας, τη βοήθεια για ενεργητική συµµετοχή στην
εσωτερική ζωή της ΚΝΕ, την προετοιµασία και τη στήριξη όλων των µελών της
ΚΝΕ για να γίνουν σε µία πορεία µέλη του Κόµµατος. 

Η σύνδεση του Κόµµατος µε τα πιο πρωτοπόρα τµήµατα 
των αυτοαπασχολούµενων στην πόλη και την ύπαιθρο

72.Η παρέµβαση του Κόµµατος στα µικροαστικά στρώµατα της πόλης και
της υπαίθρου είναι αντικειµενικά σύνθετη υπόθεση λόγω της ίδιας της

θέσης τους στην παραγωγή. Η συσπείρωση εκείνων των τµηµάτων που έχουν
αντικειµενικά συµφέρον από την προοπτική που χαράσσει το Πρόγραµµα του
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Κόµµατος είναι βασικό καθήκον που σχετίζεται µε την εξέλιξη του συνολικού
συσχετισµού δυνάµεων και κρίνεται από σήµερα.

Η διαµόρφωση γερών πυρήνων κοµµουνιστών αυτοαπασχολούµενων σε όλες
τις µεγάλες πόλεις και κλάδους µε υψηλή συγκέντρωση αυτοαπασχολούµενων
είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να συνδέεται το Κόµµα µε τα πιο πρωτοπό-
ρα τµήµατά τους, αλλά και να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν η αντικειµενική επί-
δραση που ασκεί πάνω τους η ιδεολογία και η πολιτική συµµαχιών της αστικής τά-
ξης και του κράτους της. Προϋποθέτει εξειδικευµένη ιδεολογική-πολιτική δου-
λειά και στήριξη για τη βαθύτερη αφοµοίωση από τις ίδιες τις κοµµατικές δυνά-
µεις, ώστε να µπορούν να επιδρούν σε ευρύτερα τµήµατα µε την πολιτική του
Κόµµατος, να κερδίζει έδαφος ο αναγκαίος αντιµονοπωλιακός προσανατολισµός
στο κίνηµά τους.

Αντίστοιχα, στην ύπαιθρο και στους νοµούς που έχουν ιδιαίτερο βάρος στην
αγροτική παραγωγή είναι αναγκαία η ενίσχυση της κοµµατικής παρέµβασης των
οργανώσεων, ο σχεδιασµός ώστε να πυκνώσουν οι γραµµές του Κόµµατος µε
αγρότες, να συγκροτούνται ΚΟΒ σε µεγάλα κεφαλοχώρια ή σε οµάδες γειτονικών
χωριών. ∆εµένος µε αυτό είναι και ο σχεδιασµός για την απόκτηση πολλών ικα-
νών αγροτικών συνδικαλιστών από νέους αγρότες που αναδείχνονται στις κινη-
τοποιήσεις. Η ανάδειξη τέτοιων συνδικαλιστών είναι απαραίτητη για να εξηγείται
µε µεγαλύτερη επάρκεια τόσο η προοπτική της καταστροφής για τους πολλούς
εξαιτίας του ανταγωνισµού των µονοπωλιακών οµίλων και της συγκεντροποίησης
σε καπιταλιστικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις όσο και η προοπτική να ζήσουν σε
µια κοινωνία µε ανώτερη µορφή οργάνωσης της παραγωγής, στην οποία η συνε-
ταιριστική αγροτική παραγωγή συνδέεται µε την κοινωνικοποιηµένη παραγωγή.

Επιβεβαιώνεται ότι για να ξεπερνιούνται οι επιπρόσθετες δυσκολίες απαιτεί-
ται ένα πιο ολοκληρωµένο ιδεολογικό, πολιτικό, οργανωτικό σχέδιο παρέµβασης
µε όρους οικοδόµησης, καθώς και αντίστοιχη διάταξη και εκπαίδευση στελεχών
που θα εξειδικεύονται στις σύνθετες απαιτήσεις καθοδήγησης του χώρου αυτού
και των αντίστοιχων κινηµάτων του.

Κόµµα ικανό µε τη δύναµη των κοµµουνιστικών ιδεών 
και της πρωτοπόρας τέχνης να συνεγείρει και να κινητοποιεί το λαό 

73.Σήµερα έχουν δηµιουργηθεί κάποια σηµαντικά δεδοµένα στην παρέµ-
βαση του Κόµµατος στον πολιτισµό. Τα επιστηµονικά Συνέδρια, τα Φε-

στιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή, τα αφιερώµατα, οι εκθέσεις, οι καλλιτεχνικές παρα-
γωγές, αναβαθµίζουν αισθητά την πολιτιστική στάθµη του Κόµµατος και της
ΚΝΕ. Ένα σηµαντικό τµήµα ανθρώπων που εξειδικεύονται σε µια σειρά τοµείς
συµµετείχε ή συνέβαλε σε όλη αυτή τη δραστηριότητα.

Ωστόσο, παρά τα βήµατα που έγιναν τα τελευταία χρόνια και σε κεντρικό και
σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη της κοµµατικής πολιτιστικής παρέµβασης,
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δεν έχει ακόµα κατακτηθεί ενιαία αντίληψη για τη σηµασία της, ως αναπόσπα-
στης οργανικής πλευράς της λειτουργίας και δράσης όλου του Κόµµατος. Η πιο
διαδεδοµένη αντίληψη στις γραµµές µας είναι ότι η πολιτιστική δουλειά χρειά-
ζεται απλώς συµπληρωµατικά για να κάνει πιο ελκυστική την πολιτική κοµµατική
δραστηριότητα σε πλατύτερες λαϊκές δυνάµεις. Η πιο σπουδαία όµως ιδιότητα,
ειδικά της στρατευµένης στο σοσιαλιστικό-κοµµουνιστικό σκοπό τέχνης, είναι ότι
συµβάλλει στην ολόπλευρη διαµόρφωση της προσωπικότητας, πρώτα-πρώτα
των ίδιων των κοµµουνιστών. 

Η τέχνη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα καλλιέργειας του ανθρώπινου συναι-
σθήµατος, της φαντασίας, της ευαισθησίας, της έξαρσης, αλλά και της θέλησης
να πραγµατοποιηθεί η κοινωνική αλλαγή. Πρόκειται για χαρακτηριστικά αναγκαία
στη διαµόρφωση της επαναστατικής πολιτικής πρωτοπορίας, της ικανότητά της
να συνεγείρει και να εµπνέει στον αγώνα για την κατάργηση της εκµεταλλευτι-
κής κοινωνίας. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλη την ιστορία του –στις φυλακές, στις
εξορίες, στην παρανοµία και ακόµα περισσότερο σε περιόδους όξυνσης της τα-
ξικής πάλης, όπως στην ΕΑΜική και ΕΛΑΣίτικη αντίσταση και προπαντός στις πο-
λύ µεγάλες και σκληρές συνθήκες του αγώνα του ∆ΣΕ– το ΚΚΕ έδωσε µεγάλο
βάρος στην τέχνη ως µέσο ψυχικής ανάτασης και οργάνωσης του κοινωνικού συ-
ναισθήµατος, ως µέσο πολιτικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης.

Η ηρωική πάλη του ΚΚΕ ενέπνευσε µια πληθώρα λογοτεχνών και καλλιτεχνών,
δηµιούργησε µια πολύτιµη παρακαταθήκη που στον ένα ή τον άλλο βαθµό βρήκε
τη συνέχειά της στις µετέπειτα συνθήκες. 

Στις σηµερινές συνθήκες, µετά τις ανατροπές της σοσιαλιστικής οικοδόµησης,
γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη το Κόµµα να εµπνεύσει –µε την ανάπτυξη της
επαναστατικής κοµµουνιστικής ιδεολογίας του και τη δυναµική της ταξικής πά-
λης για το σοσιαλισµό– διανοούµενους και καλλιτέχνες, να αναπτύξει αγωνιστι-
κούς δεσµούς µαζί τους, να συνεγείρει όλους εκείνους που νοιάζονται για τις λαϊ-
κές ανάγκες, αντιστέκονται στον ατοµισµό, στη σήψη του καπιταλισµού, πιστεύ-
ουν στη δυνατότητα ενός ανθρώπινου, ανώτερου τύπου οργάνωσης της κοινω-
νικής παραγωγής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής.

Ο στόχος αυτός προϋποθέτει πιο συστηµατική και απαιτητική δουλειά για µε-
γαλύτερη αξιοποίηση των επιστηµόνων, διανοουµένων και καλλιτεχνών, µελών
και φίλων του Κόµµατος, που θα τους παροτρύνει να θέτουν τη δηµιουργική ερ-
γασία τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης και των υψηλών επιδιώξεων του
επαναστατικού µετασχηµατισµού της κοινωνίας.

Για την οργανωτική αναδιάταξη

74.Η οργανωτική αναδιάταξη του Κόµµατος έδωσε σηµαντική ώθηση στον
προσανατολισµό της δουλειάς του στην εργατική τάξη. Η σχεδιασµέ-

90

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 90



νη συγκέντρωση δυνάµεων και οι αλλαγές στην οργανωτική δοµή του Κόµµα-
τος και της ΚΝΕ, που ξεκίνησαν µε τη δηµιουργία των ΚΟ Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας, προχώρησαν βήµα-βήµα, µελετώντας την πείρα και σε άλλες Ορ-
γανώσεις Περιοχών τα τελευταία χρόνια. 

Η πείρα από την αναδιάταξη των κοµµατικών δυνάµεων είναι θετική.
• Ήταν ένα αναγκαίο και θετικό µέτρο που βοήθησε εκτός από τον προσανα-

τολισµό και στη συγκέντρωση και καθοδήγηση των κοµµατικών δυνάµεων για τη
δουλειά στην εργατική τάξη και την κοµµατική οικοδόµηση.

• Συγκεντρώθηκε και αποτυπώθηκε καλύτερα και πιο αντικειµενικά η εικόνα
των µεγάλων εργασιακών χώρων. Σε όλες τις περιοχές έχει γίνει καταγραφή και
ιεράρχηση των χώρων δουλειάς, των βασικών κλάδων που είναι συγκεντρωµένη
η εργατική τάξη, των µονοπωλιακών οµίλων.

• Έγινε πιο συγκεκριµένο το σχέδιο παρέµβασης και οικοδόµησης σε µεγάλους
εργασιακούς χώρους, σε βιοµηχανικές ζώνες, καθώς και οι χρεώσεις σε κλαδι-
κές και εδαφικές ΚΟΒ. Αναδείχνεται πλούσια πείρα από τη συντονισµένη δουλειά
και ιδιαίτερα από τη συγκρότηση και δράση κοινών οµάδων από κλαδικές και εδα-
φικές κοµµατικές δυνάµεις σε συνδυασµό µε τις δυνάµεις της ΚΝΕ. Στο πλαίσιο
αυτών των κοινών οµάδων προχώρησαν οι χρεώσεις για στρατολογία και δηµι-
ουργία πυρήνων σε συγκεκριµένα εργοστάσια και επιχειρήσεις, εµπορικά και άλ-
λα κέντρα, βιοµηχανικές ζώνες κλπ. Αυτή η πείρα πρέπει να µελετηθεί παραπέ-
ρα για να συστηµατοποιηθεί στο επίπεδο των οργανώσεων περιοχής.

• Αντιµετωπίστηκαν καλύτερα ζητήµατα προετοιµασίας, διεξαγωγής και κα-
θοδήγησης µεγάλων κινητοποιήσεων, κλαδικών και άλλων γενικότερων, η µάχη
των αρχαιρεσιών.

Η Κεντρική Επιτροπή χρειάζεται να παρακολουθεί συστηµατικά και να µελετά
την πείρα που προκύπτει από τη διάταξη των Κοµµατικών Οργανώσεων Βάσης και
των αντίστοιχων οργανώσεων της ΚΝΕ. Αυτή η διάταξη πρέπει να έχει ως επίκε-
ντρο τα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο,
Βόλο, Γιάννενα, Λαµία, Χαλκίδα, Κόρινθο, Καλαµάτα, Καβάλα, Κοζάνη, Σέρρες),
όπου συγκεντρώνονται βιοµηχανικές ζώνες και όγκος εργατικού δυναµικού και
λαϊκών στρωµάτων. Εκεί υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση βιοµηχανικών κλάδων
(µεταποίηση, µεταφορές, υποδοµές, µεγάλα έργα), αλλά κι εµπορικών κέντρων,
χώρων εστίασης-τουρισµού, διοικητικών υπηρεσιών, νοσοκοµείων, σχολείων και
σχολών, καθώς και συγκέντρωση σηµαντικών τµηµάτων νεολαίας και γυναικών. 

Πρέπει να µελετιέται συστηµατικά και ουσιαστικά η πείρα οικοδόµησης και
δράσης στους κλάδους και στη συνοικία, ο συντονισµός της κλαδικής δουλειάς
µε τον τόπο κατοικίας (τη γειτονιά και το χωριό). Στόχος και κριτήριο είναι να ανα-
πτύσσει το κάθε κοµµατικό µέλος και στέλεχος ολόπλευρα τη δράση του και να
αναπτύσσεται και ο ίδιος πολύµορφα. Αυτό προϋποθέτει τόσο την πρωταρχικής
σηµασίας παρέµβαση στο χώρο εργασίας όσο και την αντίστοιχη παρέµβαση στο
χώρο όπου διαµένει. Σε αυτή την τελευταία εντάσσεται η δράση για τα πολύ-
µορφα προβλήµατα της οικογένειας, του σχολείου και της µόρφωσης των παι-
διών, της δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Σηµαντική είναι εδώ

91

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 91



η συµµετοχή και παρακολούθηση της δραστηριότητας πολιτιστικών, αθλητικών
κ.ά. συλλόγων, επιτροπών και συσπειρώσεων γύρω από τα προβλήµατα της υγεί-
ας της κατοικίας, της αντιπληµµυρικής, αντισεισµικής, αντιπυρικής θωράκισης,
της ύδρευσης, των ελεύθερων χώρων αναψυχής, των διεκδικήσεων από τους δή-
µους και τις περιφέρειες κλπ.

Ο προσανατολισµός για ένα τέτοιο πολύπλευρο και συνδυασµένο περιεχόµε-
νο δουλειάς, δηλαδή µε όλα τα σφυριά να χτυπάνε στον ίδιο στόχο, θα βοηθήσει
εκτός των άλλων και τα νεότερα στελέχη να «ψηθούν» πιο άµεσα, πιο ολοκλη-
ρωµένα στη σύνθετη κοµµατική δουλειά. Να «προσγειωθούν» στην πραγµατικό-
τητα των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων που γεννά η παρέµβαση στους
χώρους δουλειάς και η άµεση επικοινωνία µε τους εργάτες. Να προσπαθήσουν
να απαντήσουν οι ίδιοι σε ιδεολογήµατα που θέτει η εργοδοσία, άλλες πολιτικές
και συνδικαλιστικές δυνάµεις. 

Το θέµα των στελεχών

75.Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχτεί εκατοντάδες νέα στελέχη σε
όλους τους κρίκους των καθοδηγητικών οργάνων του Κόµµατος. Αρ-

κετά από αυτά είναι στρατολογηµένα στο Κόµµα όχι µόνο µετά το αντεπανα-
στατικό πισωγύρισµα, αλλά και κατά την πρώτη 15ετία του 21ου αιώνα. Πρόκει-
ται για στελέχη τα οποία, ενώ από τη µια έχουν οργανωθεί, παλέψει και ανα-
δειχτεί µε τη σύγχρονη στρατηγική αντίληψη του Κόµµατος που ολοκληρώθη-
κε στο 19ο Συνέδριο µε την ψήφιση του Προγράµµατος και του Καταστατικού,
από την άλλη αναπτύσσονται σε περίοδο πλήρους επικράτησης της αντεπανά-
στασης, προς το παρόν σχετικά «άγονης» σε ταξικές ανατάσεις.

Βέβαια, είναι σηµαντικό ότι µια νέα γενιά στελεχών του Κόµµατος και της ΚΝΕ
αναπτύσσεται και διαπαιδαγωγείται µε κριτήρια που ξεφεύγουν από τον κοινο-
βουλευτισµό ως βάση µέτρησης της πολιτικής επιρροής και της ισχυροποίησης
του Κόµµατος. Όµως δεν πρέπει να υποτιµήσουµε τα στοιχεία της απειρίας, της
µονοµέρειας, της απόσπασης, των µπερδεµάτων και του διαχωρισµού των πολι-
τικών καθηκόντων που έχουν αρκετά από τα νέα στελέχη.

Η ανάπτυξη αυτών των στελεχών, η ενίσχυση και αξιοποίηση των καλύτερων
χαρακτηριστικών τους, η διαπαιδαγώγησή τους µε τις αρχές λειτουργίας και δρά-
σης του Κόµµατος, η µελέτη και γνώση της πολύχρονης πείρας του Κόµµατος,
απαιτεί ειδική, µακρόπνοη, στοχευµένη καθοδηγητική βοήθεια και εκπαίδευση.
Αυτή η βοήθεια πρέπει να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, τη στάση ευθύνης, την
αντοχή απέναντι στα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται, την εκπαίδευση για την
κατάκτηση µιας στέρεης κοµµουνιστικής µεθόδου στη δουλειά τους. Πρόκειται
για ζήτηµα που αφορά πριν απ’ όλα την ευθύνη της ΚΕ του Κόµµατος.

Η πείρα του Κόµµατος στην πολυκύµαντη ιστορική διαδροµή του αναδεικνύει
ότι τα στελέχη πρέπει να κρίνονται σε µια κάπως πιο µακρόχρονη περίοδο, κατά
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την οποία κατακτούν µια πιο ολοκληρωµένη προσωπικότητα ως κοµµουνιστές.
Πρέπει να έχουν «περάσει» από διάφορες θέσεις ευθύνης στο Κόµµα και στο κί-
νηµα, να έχει δοκιµαστεί η αντοχή τους σε ανηφόρες και κατηφόρες της ταξικής
πάλης, αλλά και ο τρόπος που αντιµετωπίζουν προβλήµατα της ζωής, της δου-
λειάς, της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, άλλων έκτακτων προβληµάτων και δυ-
σκολιών. Αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο σήµερα, που έχουν γίνει πιο δύσκολες
και σύνθετες οι συνθήκες της ζωής και η κοινωνική ωριµότητα, η κατάκτηση πο-
λύπλευρης κοινωνικής πείρας έρχεται πολύ αργότερα και σε πολλές περιπτώσεις
διοχετεύεται διαστρεβλωµένη από µια πληθώρα παραγόντων που δεν υπήρχαν
σε προηγούµενες δεκαετίες. 

∆εν έχουµε ακόµα ξεπεράσει στην πράξη –κι όχι σε διακηρυκτικό επίπεδο– θε-
µελιακές αδυναµίες στο σχεδιασµό συγκρότησης των οργάνων, του καταµερι-
σµού σε αυτά, της ανάδειξης κι εξέλιξης στελεχών, της θεµατολογίας συζήτη-
σης στα όργανα µε βάση την ανάγκη ενίσχυσης του ιδεολογικού στοιχείου, σε
συνδυασµό µε το σχεδιασµό της παρέµβασης σε εργατικούς-λαϊκούς αγώνες.
Παρά το γεγονός ότι και στο 19ο Συνέδριο εντοπιζόταν η ανάγκη διαµόρφωσης
πολύπλευρων στελεχών, δεν έχουµε κατορθώσει ακόµα να ξεπεράσουµε στην
πρακτική της λειτουργίας µας τις αδυναµίες ενός παγιωµένου καταµερισµού ανά-
µεσα σε οργανωτικά, ιδεολογικά, µαζικά συνδικαλιστικά στελέχη. 

Τα στελέχη αναπτύσσονται ουσιαστικά και καλύτερα στο βαθµό που υπάρχει
κατά διαστήµατα εναλλαγή καθηκόντων στον καταµερισµό δουλειάς. Η για πολ-
λά χρόνια ειδίκευση µόνο σε ένα αντικείµενο υπάρχει κίνδυνος να οδηγεί σε ρου-
τίνιασµα, τα στελέχη να µην αναπτύσσονται πολύπλευρα, να καθυστερεί η ωρί-
µανση και η απαραίτητη σφαιρικότητα στη δουλειά τους, η προετοιµασία τους για
ανάληψη όλο και πιο δύσκολων και σπουδαιότερων αποστολών στον καταµερι-
σµό της δουλειάς, για την υπόθεση του Κόµµατος, του κινήµατος, της επανα-
στατικής ανατροπής. 

Σήµερα, στόχος είναι να αναδειχτούν πολλά στελέχη από την εργατική τάξη,
µε εργατική - λαϊκή καταγωγή, που θα βοηθηθούν να αποκτήσουν πολύπλευρες
ικανότητες, εξειδίκευση σε τοµείς δουλειάς, καλό ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο,
ικανότητα καθοδήγησης, επαφής µε τις µάζες, αλλά και σταθερό προσανατολισµό
στην ανασύνταξη του κινήµατος, στην προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας και
στη συσπείρωση γύρω από το Κόµµα και την οργάνωση σε αυτό νέων δυνάµεων. 

Για να φέρουµε σε πέρας αυτό το σπουδαίο καθήκον απαιτείται σχέδιο, εντο-
πισµός, έγκαιρη και ειδική προετοιµασία στις δυνάµεις της ΚΝΕ. Παράλληλα
απαιτείται πιο συστηµατική αξιοποίηση επιστηµόνων και καλλιτεχνών µελών του
Κόµµατος για να θέτουν τη δουλειά τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης και
των στόχων της επαναστατικής αλλαγής.

Να επιµείνουµε σε µέτρα βοήθειας στα στελέχη που έχουν ευθύνη καθοδήγη-
σης ΚΟΒ και ΟΒ. Όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα από τον καταµερισµό τους σε το-
µείς (οργανωτικό, µαζικό, ιδεολογικό), χρειάζεται να αποκτήσουν άµεση προσω-
πική πείρα από τη διαφώτιση και επικοινωνία µε εργαζόµενους µέσα στο κίνηµα,
στα σωµατεία, στις µαζικές οργανώσεις, στους αγώνες ώστε µε συγκεκριµένο
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και ζωντανό τρόπο να εξειδικεύουν τα καθήκοντα στο κίνηµα, να «τρίβονται» άµε-
σα µε τις απαιτήσεις της ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης.

Πιο αποφασιστικά να αντιπαλέψουµε αδυναµίες υποτίµησης της ιδεολογικής
δουλειάς, όπως και απόσπασης της µαζικής δράσης των στελεχών από την πολι-
τική και οργανωτική δράση, αλλά κι ένα στείρο διοικητισµό των οργανωτικών στε-
λεχών. Ο τελευταίος απορρέει κυρίως από την αδυναµία να δράσουν ως πολιτι-
κοί-ιδεολογικοί καθοδηγητές, να βοηθήσουν αποτελεσµατικά και συγκεκριµένα
κατά χώρο και µέτωπο δράσης, αλλά και στην ατοµική καθοδήγηση και συνεργα-
σία ανά κοµµατικό µέλος, ανά µέλος της ΚΝΕ, ανά οπαδό. Επείγουσα είναι επί-
σης η ανάγκη να καταπολεµήσουµε την απόσπαση των νέων, ηλικιακά κυρίως,
στελεχών που βρίσκονται σε τοµείς επιστήµης και έρευνας, από τη µαζική τους
δράση, από την άµεση συµµετοχή τους στην ιδεολογική - πολιτική - οργανωτική
δουλειά των Κοµµατικών Οργανώσεων.

Για τα οικονοµικά του Κόµµατος

76.Την τετραετία αυτή το Κόµµα µας αναγκάστηκε να πάρει επώδυνες µεν
αλλά απαραίτητες αποφάσεις µε βάση τα σηµαντικά συµπεράσµατα

που κατέληξε στο 19ο Συνέδριό του και τις αποφάσεις-κατευθύνσεις που πάρ-
θηκαν. 

Πατώντας πάνω στην πολύχρονη µεταπολιτευτική –και ιδιαίτερα µετά το
1991– πολύτιµη πείρα πήραµε µέτρα καλύτερου νοικοκυρέµατος των οικονοµι-
κών, αυστηρότερου ελέγχου της πορείας υλοποίησης των χρονιάτικων προϋπο-
λογισµών, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων του Κόµµατος, από
την ΚΕ µέχρι τις ΚΟΒ.

Μετά το κλείσιµο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του 902, το σταµάτηµα
της λειτουργίας της Τυποεκδοτικής, τη δραστική µείωση των σελίδων του «Ριζο-
σπάστη», τις δραστικές περικοπές σε έξοδα στην έδρα της ΚΕ και στις ΚΟ Πε-
ριοχών –εξασφαλίζοντας παρ’ όλα αυτά όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στους
εργαζόµενους στα Μέσα του Κόµµατος (µισθούς, αποζηµιώσεις, ασφαλιστικά τα-
µεία κλπ.)– µπορέσαµε να καλύψουµε µε τη µέγιστη δυνατή επάρκεια τις βασικές
ανάγκες του Κόµµατος. Αυτές οι ανάγκες περιλαµβάνουν τη διαφωτιστική πολι-
τική δουλειά, την ενηµέρωση του λαού για τις εξελίξεις, την προβολή των θέσε-
ών του και την ανταπόκρισή του στα καθήκοντα της ανάπτυξης των εργατικών -
λαϊκών αγώνων (µε σηµαντική τη συµβολή του «Ριζοσπάστη», του portal 902 που
δηµιουργήθηκε αυτό το διάστηµα, των πλούσιων εκδόσεων της «Σύγχρονης Επο-
χής» κ.ά.). Καθοριστική ήταν σε όλα αυτά η πραγµατική αυτοθυσία και ο ηρωισµός
των κοµµουνιστών και κοµµουνιστριών, των µελών της ΚΝΕ και των πολυάριθ-
µων φίλων του Κόµµατος.

Το Κόµµα κάλυψε οικονοµικά την πολιτική δράση του στις αλλεπάλληλες
εκλογικές αναµετρήσεις (ευρωεκλογές, δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές,
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δηµοψήφισµα, δύο γενικές βουλευτικές εκλογές), τη λειτουργία του, τη συνεχή,
καθηµερινή επαφή µε το λαό, τις σηµαντικές εκδηλώσεις του στην πορεία για τα
100 χρόνια του Κόµµατος, τα 70χρονα του ∆ΣΕ κ.ά., τις πολιτιστικές δραστηριό-
τητες και τα Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή, τις υποχρεώσεις του στο διεθνές κοµµου-
νιστικό κι εργατικό κίνηµα.

Η ΚΕ νιώθει πραγµατική περηφάνια για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµε-
νους σε όλη τη χώρα που ενισχύουν το ΚΚΕ από το υστέρηµά τους, µε µικρότε-
ρα ποσά από ό,τι πριν –τόσο κατά τη διάρκεια των οικονοµικών εξορµήσεων όσο
και όλο το χρόνο– όπως και για τα χιλιάδες µέλη και στελέχη του Κόµµατος και
της ΚΝΕ που δίνουν καθηµερινά τη µάχη της οικονοµικής ενίσχυσης του Κόµµα-
τος, ώστε αυτό να µπορεί να ανταποκρίνεται στους υψηλούς στόχους του για το
καλό των εργαζοµένων, όλων των λαϊκών στρωµάτων.

∆ιανύσαµε και εξακολουθούµε να διανύουµε µια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη
για το σύνολο της εργατικής τάξης, του ελληνικού λαού. Οι συνέπειες της κρίσης
εξακολουθούν να βασανίζουν τις λαϊκές οικογένειες. Η στενή συντροφική αγω-
νιστική πολιτική σχέση των εργαζοµένων µε το Κόµµα, εδώ κι 100 χρόνια, ακόµα
και στις πιο δύσκολες καµπές του αγώνα, εκφράζεται και µε την οικονοµική ενί-
σχυση, µε την περαιτέρω ανάπτυξη των δεσµών του Κόµµατος και της ΚΝΕ µε
τους οπαδούς και φίλους τους. 

Η αύξηση των εσόδων από την οικονοµική δουλειά κι ενίσχυση των οργανώ-
σεων, η αύξηση της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη», της «Κοµµουνιστικής Επι-
θεώρησης», του «Οδηγητή», των εκδόσεων της «Σύγχρονης Εποχής», εκτός από
τη γενικότερη σηµασία που έχει για την ιδεολογική-πολιτική παρέµβαση, µπορεί
να συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση των οικονοµικών του Κόµµατος. 

Στην επίθεση που κλιµακώνει ο ταξικός αντίπαλος και τα κόµµατά του, µέσω
των µηχανισµών του κράτους και των κυβερνήσεών του, επιβάλλεται το Κόµµα
να έχει µεγαλύτερη ετοιµότητα, επάρκεια, αυτάρκεια οικονοµικών µέσων για σο-
βαρή πολιτική, ιδεολογική, εκδοτική δραστηριότητα, για να φτάνει πιο αποφασι-
στικά, µαζικά, πλατιά και ολοκληρωµένα η πολιτική του Κόµµατος µέσα στον ελ-
ληνικό λαό.

Η κατάσταση στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα 
και η δράση του ΚΚΕ

77.Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη του διεθνούς κοµµουνιστικού κινή-
µατος αποτελεί µόνιµο, σταθερό καθήκον του Κόµµατός µας. Πηγάζει

από τον παγκόσµιο χαρακτήρα της ταξικής πάλης.
Μετά την αντεπανάσταση στην ΕΣΣ∆, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη,

η καπιταλιστικοποίηση της Κίνας και στη συνέχεια η ενίσχυση των καπιταλιστι-
κών σχέσεων σε χώρες που επιδίωκαν τη σοσιαλιστική οικοδόµηση, όπως το Βιετ-
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νάµ και η Κούβα, χειροτέρευσαν την κατάσταση στο διεθνές κοµµουνιστικό κί-
νηµα. 

Συνολικά, το κοµµουνιστικό κίνηµα βρίσκεται σε υποχώρηση, δυσκολεύεται να
αντιδράσει στην επίθεση του ταξικού αντιπάλου, η οποία συνδυάζει την κατα-
στολή µε τα ιδεολογικά-πολιτικά µέσα. Σε πολλές περιπτώσεις ο ταξικός αντίπα-
λος έχει καταφέρει να «αλώσει» από τα µέσα τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα. 

Η οπορτουνιστική επίδραση στο κοµµουνιστικό κίνηµα γίνεται µέσω των δυ-
νάµεων της σοσιαλδηµοκρατίας (παλιάς και νέας) και νέων οπορτουνιστικών κοµ-
µάτων, τα οποία συντονίζονται κυρίως µέσω του «κέντρου» που έχουν συγκρο-
τήσει στην Ευρώπη, του λεγόµενου «Κόµµατος Ευρωπαϊκής Αριστεράς» (ΚΕΑ).
Τα ΚΚ που συµµετέχουν στο ΚΕΑ δρουν ως «πολιορκητικός κριός» της αποκοµ-
µουνιστικοποίησης, δηλαδή της παραπέρα απώλειας κοµµουνιστικών χαρακτη-
ριστικών και για άλλα ΚΚ. 

Μέσα από µια σύνθετη και µακρά διαδικασία γίνονται βασανιστικά βήµατα προς
την κατεύθυνση ανασυγκρότησης Κοµµουνιστικών Κοµµάτων, εν µέσω αντιφά-
σεων και δυσκολιών, όπου αδύνατα ακόµα µπαίνει το καθήκον της δουλειάς στην
εργατική τάξη και στο εργατικό-συνδικαλιστικό της κίνηµα.

Σε αυτές τις συνθήκες το Κόµµα µας πήρε σηµαντικές πρωτοβουλίες για να συ-
γκεντρωθούν κοµµουνιστικές δυνάµεις από όλο τον κόσµο, να αναπτυχθεί κοινή
δράση:

α. Η «∆ιεθνής Κοµµουνιστική Επιθεώρηση» (∆ΚΕ), ως µια πρώτη προσπάθεια
συγκρότησης του Κοµµουνιστικού Πόλου: Σκοπός της ∆ΚΕ είναι, µέσα από τη συ-
ζήτηση των διαφορετικών προσεγγίσεων, να γίνει προσπάθεια ώστε να διαµορ-
φωθούν ορισµένοι όροι που θα δώσουν ώθηση στην υπόθεση της κοινής στρατη-
γικής των ΚΚ, τόσο µέσω της κυκλοφορίας του περιοδικού όσο και –προοπτικά–
και µε άλλες µορφές που εξυπηρετούν το στόχο της προσπάθειας δηµιουργίας
ενός διακριτού πόλου των ΚΚ που υπερασπίζονται το µαρξισµό-λενινισµό.

β. Η προσπάθεια να διατηρηθούν κοµµουνιστικά χαρακτηριστικά στις ∆ιεθνείς
Συναντήσεις των ΚΚ: Τα πάνω από 120 ΚΚ που κατά περίπτωση συµµετέχουν τις
δύο τελευταίες δεκαετίες στις ∆ιεθνείς Συναντήσεις των Κοµµουνιστικών κι Ερ-
γατικών Κοµµάτων (∆ΣΚΕΚ) έχουν κοινό διαδικτυακό τόπο, το solidnet, όπου µπο-
ρούν να δηµοσιεύσουν ειδήσεις και ντοκουµέντα τους, ενώ ενσωµατωµένο στo
solidnet είναι και ένα σύστηµα γρήγορης αµοιβαίας πληροφόρησης των ΚΚ. Σε
ηλεκτρονική µορφή εκδίδεται το «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» µε τα υλικά των συνα-
ντήσεων των ΚΚ. Η λειτουργία του solidnet και η έκδοση του «Ενηµερωτικού ∆ελ-
τίου» αποτελούν δεσµεύσεις που έχει αναλάβει το ΚΚΕ απέναντι στα άλλα ΚΚ
που συµµετέχουν στις ∆ΣΚΕΚ. Η παραπάνω κατάσταση, που περικλείει βήµατα
συντονισµού σε σχέση µε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90, δεν πρέπει να
µας αποσπάσει από την ουσία, που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι το κοµ-
µουνιστικό κίνηµα παραµένει οργανωτικά και ιδεολογικά κατακερµατισµένο και
στις γραµµές του διεξάγεται σφοδρή διαπάλη, που τα τελευταία χρόνια οξύνθη-
κε γύρω από στρατηγικά ζητήµατα. Η όλο και µεγαλύτερη εκδήλωση παρεµβά-
σεων που σχετίζονται και µε κρατικά γεωπολιτικά συµφέροντα, δηµιουργούν επι-
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πλέον πιέσεις στο εσωτερικό των ∆ιεθνών Συναντήσεων, που µαζί µε την ενί-
σχυση διαχειριστικών µεταρρυθµιστικών κυβερνητικών –αστικών και οπορτουνι-
στικών- αντιλήψεων στο πλαίσιο του καπιταλισµού και των ιµπεριαλιστικών ενώ-
σεών του, αυξάνουν την αβεβαιότητα για την πορεία αυτών των Συναντήσεων.
Απαιτείται συνεπώς συστηµατική παρακολούθηση και εντατική προσπάθεια για
τη διατήρηση κάποιων κατακτηµένων κοµµουνιστικών χαρακτηριστικών από το
ξεκίνηµά τους από την Αθήνα και στη συνέχεια σε άλλες πρωτεύουσες του κό-
σµου µέχρι σήµερα.

γ. Η πραγµατοποίηση περιφερειακών συναντήσεων Κοµµουνιστικών κι Εργα-
τικών Κοµµάτων: Στην περιοχή µας πραγµατοποιούνται, µε πρωτοβουλία του
ΚΚΕ, 3 περιφερειακές συναντήσεις Κοµµουνιστικών κι Εργατικών Κοµµάτων.
Πρόκειται για τις Ευρωπαϊκές Κοµµουνιστικές Συναντήσεις, τις Συναντήσεις των
ΚΚ της Ανατολικής Μεσογείου, Ερυθράς και Περσικού και τις συναντήσεις των
Βαλκανικών ΚΚ. Οι συναντήσεις αυτές, που έχουν καθιερωθεί, αποτελούν πεδίο
ανταλλαγής απόψεων κι εµπειριών µεταξύ των κοµµάτων. 

δ. Η συγκρότηση της «Ευρωπαϊκής Κοµµουνιστικής Πρωτοβουλίας»: Η «Πρω-
τοβουλία» που δηµιουργήθηκε την 1η Οκτώβρη 2013, είναι µια νέα µορφή περι-
φερειακής συνεργασίας ΚΚ, στην οποία συµµετέχουν 29 ΚΚ. Πατάει πάνω σε συ-
γκεκριµένες ιδεολογικοπολιτικές αρχές που οριοθετούν τον κοµµουνιστικό χα-
ρακτήρα της, την αντίθεσή της µε τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις και την αντίθεσή
της µε το ΚΕΑ. Μέσα σε δύο χρόνια η «Πρωτοβουλία» έχει εκδώσει µια σειρά ανα-
κοινώσεων για τρέχοντα σηµαντικά πολιτικά ζητήµατα, έχει ιστοσελίδα και κοι-
νό σήµα, έχει καθιερωµένες συνεδριάσεις. 

Το διεθνιστικό καθήκον ενδυνάµωσης της πάλης για την ανασυγκρότηση του
κοµµουνιστικού κινήµατος επιβάλλει την εξασφάλιση της ακριβέστερης κατά το
δυνατόν αντικειµενικής εκτίµησης της κατάστασης. 

Σήµερα, µέσα στο γενικότερο διεθνή αρνητικό συσχετισµό δυνάµεων, τα πε-
ρισσότερα ΚΚ δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην επίθεση του κεφαλαίου, του
διεθνούς καπιταλισµού. Το θεωρητικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει είναι πολύ
πίσω από τις απαιτήσεις που βάζει η κατάσταση στις χώρες που δρουν. Το επίπε-
δο κατάκτησης του µαρξισµού - λενινισµού και οι ελλείψεις σε υποδοµή έχουν
οδηγήσει σε µεγάλη καθυστέρηση τις συλλογικές επεξεργασίες για κρίσιµα ζη-
τήµατα της ιδεολογικής αναµέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων των αιτιών που
οδήγησαν στην αντεπανάσταση. Αδυνατούν να µελετήσουν την ιστορική τους
διαδροµή και να βγάλουν τα αναγκαία συµπεράσµατα. 

Η πολύχρονη αστική νοµιµότητα επέδρασε αρνητικά και σε ορισµένες περι-
πτώσεις ενέτεινε φαινόµενα διαφθοράς εργατικών ηγεσιών. Η σύνδεση της επα-
ναστατικής θεωρίας µε την επαναστατική δράση είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο
και αυτές οι δυσκολίες επιδρούν καθοριστικά στην κοµµατική οικοδόµηση, στη
δουλειά στην εργατική τάξη, στη νεολαία, ειδικότερα στις γυναίκες εργατικής-
λαϊκής ένταξης και καταγωγής.
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78.Συνολικά, το ∆ιεθνές Κοµµουνιστικό Κίνηµα εξακολουθεί να αντιµετω-
πίζει σοβαρά ιδεολογικοπολιτικά προβλήµατα. Όλα αυτά στέκουν

εµπόδιο στην πορεία ανασυγκρότησής του.Απαιτείται να ενισχυθεί η συζήτηση
για την κατανόηση και προώθηση των αναγκαίων προγραµµατικών αλλαγών, να
συνεχίσει τεκµηριωµένα η διαπάλη µε ΚΚ που άµεσα ή έµµεσα υιοθετούν «µε-
ταρρυθµιστική» στρατηγική (µε οποιαδήποτε µορφή σταδιοποίησής της), να δυ-
ναµώσει η αντιπαράθεση µε ΚΚ που ενοχοποιούν ως «σεχταριστική στρατηγική»
τη στρατηγική η οποία αρνείται την ταξική συνεργασία, το συµβιβασµό και κα-
τευθύνεται στην επίλυση της αντίθεσης κεφαλαίου - εργασίας, στο σοσιαλισµό. 

Η διαδικασία της επαναστατικής ανασυγκρότησης θα είναι αργόσυρτη, βασα-
νιστική, ευάλωτη σε παρεκκλίσεις και πισωγυρίσµατα, ιδιαίτερα σε στροφές των
εξελίξεων, όπως είναι ένας ιµπεριαλιστικός πόλεµος. Και αυτό έχει σήµερα µε-
γάλη σηµασία για τη διαµόρφωση των όρων που θα οδηγήσουν στη δηµιουργία γε-
ρών, κατά το δυνατό, βάσεων, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η ανασυγκρότηση. 

Αντιµετωπίζουµε την πάλη για την ανασυγκρότηση του διεθνούς κοµµουνι-
στικού κινήµατος ως καθοριστικής σηµασίας καθήκον, συστατικό στοιχείο της τα-
ξικής πάλης, που συνδέεται µε την κατάκτηση της ικανότητας των κοµµουνιστι-
κών κοµµάτων να δυναµώνουν ολόπλευρα: 

• Ιδεολογικά-πολιτικά, ξεπερνώντας λαθεµένες θέσεις που κυριάρχησαν στο
∆ΚΚ τις προηγούµενες δεκαετίες. 

• Οργανωτικά, ώστε να έχουν γερές βάσεις σε στρατηγικής σηµασίας επιχει-
ρήσεις και κλάδους, να παρεµβαίνουν αποφασιστικά στο εργατικό - λαϊκό κίνηµα.

Ο στόχος είναι µέσα από αυτή τη συστηµατική πάλη να επιτυγχάνεται η ανα-
γκαία προετοιµασία ώστε σε συνθήκες ξεσπάσµατος επαναστατικής κατάστασης
στη χώρα του το κάθε ΚΚ να µπορέσει να ανταποκριθεί στο ιστορικό του καθήκον
και να δώσει τη µάχη για την ανατροπή του καπιταλισµού, για το σοσιαλισµό, έχο-
ντας παράλληλα διαµορφώσει έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό που θα προσφέ-
ρει διεθνιστική στήριξη και αλληλεγγύη. 

Σήµερα, η γραµµή της σύγκρουσης ανάµεσα στις επαναστατικές δυνάµεις και
στις δυνάµεις του ρεφορµισµού (µέσα κι έξω από το κοµµουνιστικό κίνηµα) εκτυ-
λίσσεται σ’ ένα ευρύ ιδεολογικό-πολιτικό µέτωπο. 

Ορισµένα από αυτά τα ζητήµατα είναι: 
• Η αναγνώριση της επικαιρότητας και αναγκαιότητας του σοσιαλισµού. 
• Η υπεράσπιση των κατακτήσεων της Οκτωβριανής Επανάστασης. 
• Η άντληση διδαγµάτων από την ανατροπή του σοσιαλισµού. 
• Οι νοµοτέλειες της πάλης για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισµού

και τη σοσιαλιστική οικοδόµηση. 
• Η πάλη ενάντια στη συµµετοχή σε αστικές κυβερνήσεις και στη µάταιη προ-

σπάθεια εξανθρωπισµού του καπιταλισµού κι εκδηµοκρατισµού των ιµπεριαλι-
στικών ενώσεων. 

• Το ζήτηµα των αιτιών της καπιταλιστικής κρίσης και η διολίσθηση σε πολιτι-
κές στήριξης αστικών (σοσιαλδηµοκρατικών) µεταρρυθµίσεων διαχείρισης του
συστήµατος. 
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• Η µελέτη της κοινωνικής σύνθεσης και διαστρωµάτωσης της σύγχρονης κα-
πιταλιστικής κοινωνίας, µε την ανάδειξη του ρόλου της εργατικής τάξης και της
ιστορικής αποστολής της. 

• Το ζήτηµα των συµµαχιών του ΚΚ, στο οποίο αναπτύσσονται λαθεµένες από-
ψεις περί «ενότητας της αριστεράς», «συνεργασίας µε την αριστερή σοσιαλδη-
µοκρατία», «νέων αντιφασιστικών µετώπων» κλπ. 

• Το ζήτηµα του πολέµου στην εποχή του ιµπεριαλισµού και η διαπάλη ώστε το
κοµµουνιστικό κίνηµα να µη συρθεί στο πλευρό της µιας ή της άλλης ιµπεριαλι-
στικής δύναµης, να υπερασπιστεί µε συνέπεια τα ταξικά συµφέροντα της εργα-
τικής τάξης σε σύγκρουση µε την αστική τάξη, να µην επιλέξει «ξένη σηµαία» κά-
τω από την πίεση µικροαστικών δυνάµεων αλλά κι εθνικιστικών πιέσεων στις ερ-
γατικές δυνάµεις. 

• Το ζήτηµα των προσφύγων και µεταναστών, από το οποίο προκύπτουν άµε-
σα σηµαντικά καθήκοντα για τα ΚΚ, την ώρα που δυναµώνουν απόψεις, ακόµη και
στο εσωτερικό τους, επηρεασµένες τόσο από τους εθνικιστές, όσο και από τον
αστικό κοσµοπολιτισµό. 

• Η πάλη ενάντια στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, πρώτα απ’ όλα της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, αλλά και συµµαχίες όπως οι BRICS και άλλες που πλέον συγκροτούνται,
ενάντια στην αταξική προσέγγιση των διακρατικών ιµπεριαλιστικών ενώσεων,
αλλά και την πολιτική στήριξη αστικών επιλογών απόσχισης από κάποια ιµπερια-
λιστική ένωση. 

• Το ζήτηµα της «εξάρτησης», που αποκόπτεται από τη θέση της κάθε καπιτα-
λιστικής χώρας στο ιµπεριαλιστικό σύστηµα και δεν υπολογίζει ως παράγοντα
την ανισόµετρη καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία καθορίζει και τις σχέσεις ανι-
σοτιµίας στο πλαίσιο της σύγχρονης αλληλεξάρτησης καπιταλιστικών κρατών
στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα. 

• Το ζήτηµα της σχέσης της πάλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η αντίλη-
ψη πως έχει εξαφανιστεί το επίπεδο της πάλης σε εθνικό επίπεδο. 

• Η πάλη ενάντια στα ιδεολογήµατα του «πολυπολικού κόσµου», στην αντίλη-
ψη περί «νόµων και κανόνων του διεθνούς δικαίου» που κατανοεί αυτούς τους
νόµους και κανόνες ως υπερταξικό προϊόν ειρηνικών διευθετήσεων και όχι ως
αντανάκλαση ενός συγκεκριµένου συσχετισµού δυνάµεων κ.ά. 

Η διαπάλη γύρω από αυτά, αλλά και άλλα ζητήµατα, θα δυναµώσει την επόµε-
νη περίοδο. 

79. Το Κόµµα µας καλείται να δυναµώσει την αυτοτελή ιδεολογική-πολιτι-
κή του δράση, καθώς και τη συνεργασία του µε άλλα ΚΚ, µε στόχο να

γίνει πιο αποτελεσµατική η προσπάθειά του ενάντια στις αστικές και οπορτου-
νιστικές αντιλήψεις και σε διεθνές επίπεδο. Στη βάση αυτή παραµένει για το
Κόµµα µας ο στόχος για τη συγκρότηση ενός µαρξιστικού-λενινιστικού πόλου
στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα. 

Στοιχεία αυτής της προσπάθειας είναι η «∆ιεθνής Κοµµουνιστική Επιθεώρη-
ση», καθώς και η «Ευρωπαϊκή Κοµµουνιστική Πρωτοβουλία». Οι µορφές αυτές
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έχουν συµβάλει ως ένα βαθµό στην προσπάθεια του Κόµµατός µας, ωστόσο δεν
είναι απαλλαγµένες από την επίδραση που ασκεί ο ταξικός αντίπαλος και η πο-
λύχρονη καθυστέρηση πολλών ΚΚ στην επεξεργασία σύγχρονης επαναστατικής
στρατηγικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Το Κόµµα µας πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια, τόσο µε τη «∆ιεθνή Κοµ-
µουνιστική Επιθεώρηση», όσο και µε την Ευρωπαϊκή Κοµµουνιστική Πρωτοβου-
λία, να δουλέψει στην κατεύθυνση της σταθεροποίησής τους, της διεύρυνσής
τους µε νέες κοµµουνιστικές δυνάµεις, αλλά και της αποδέσµευσης δυνάµεων
που στέκονται «τροχοπέδη» κάτω από την επίδραση της αστικής τάξης και του
οπορτουνισµού, ακόµη και της ανασύνθεσης αυτών των µορφών και της αντικα-
τάστασής τους µε άλλες, εάν κριθεί αναγκαίο. 

Οι παραπέρα συγκεκριµένες µορφές που µπορεί να πάρει η διαµόρφωση ενός
πιο συνεπούς µαρξιστικού-λενινιστικού πόλου κοµµουνιστικών δυνάµεων θα
εξαρτηθεί και από τα βήµατα που θα κάνουν και άλλα ΚΚ στην επεξεργασία και τη
διαµόρφωση της επαναστατικής στρατηγικής τους –µέσω και της άντλησης συ-
µπερασµάτων από την Ιστορία– στο ξεπέρασµα παλιών και λαθεµένων επεξερ-
γασιών, στα σταθερά βήµατά τους στην κοµµατική οικοδόµηση και στην απόκτη-
ση κι εµβάθυνση των σχέσεών τους µε τµήµατα της εργατικής τάξης και των άλ-
λων λαϊκών στρωµάτων. Το Κόµµα µας θα συµβάλλει µε κάθε πρόσφορο τρόπο
σε διµερές και πολυµερές επίπεδο σε αυτή την προσπάθεια.

Το ΚΚΕ διατηρεί σχέσεις, συζητάει, ανταλλάσσει απόψεις και επιδιώκει κοινές
δράσεις µε δεκάδες κοµµουνιστικά κι εργατικά κόµµατα και θα εντείνει αυτή την
προσπάθεια και το επόµενο διάστηµα, ανεξάρτητα από το επίπεδο συµφωνίας ή
διαφωνίας σε επιµέρους ή και συνολικότερα ζητήµατα. Συνεχίζει να συµβάλλει
σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας
(ΠΣΟ), του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), της Παγκόσµιας Οµοσπον-
δίας ∆ηµοκρατικών Νεολαιών (ΠΟ∆Ν) και της Παγκόσµιας ∆ηµοκρατικής Οµο-
σπονδίας Γυναικών (Π∆ΟΓ).

Συνολική συνοπτική εκτίµηση της απόδοσης 
της απερχόµενης Κεντρικής Επιτροπής

80.Συνολικά, η Κεντρική Επιτροπή που εκλέχτηκε από το 19ο Συνέδριο
δούλεψε µε βάση τις αποφάσεις του, το νέο Πρόγραµµα και Καταστα-

τικό του Κόµµατος, την Πολιτική Απόφαση και τα καθήκοντα που αυτή έθετε.
Έκανε προσπάθεια έτσι ώστε να αφοµοιωθεί µέσα από την καθηµερινή δουλειά,
µέσα από την πρακτική πείρα των αγώνων και των εξελίξεων, η στρατηγική του
Κόµµατος, το Πρόγραµµά του.

Με βάση τον προγραµµατισµό του 19ου Συνεδρίου, η ΚΕ δούλεψε αποκαλύ-
πτοντας το χαρακτήρα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, τη συµφωνία
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όλων των αστικών κοµµάτων να αξιοποιήσουν τη βαθιά κρίση ως εφαλτήριο για
να επεκταθούν οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, να αυξηθεί ο βαθµός εκµετάλλευ-
σης, να επιταχυνθεί η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, η παραπέρα εκτόπιση αυ-
τοαπασχολούµενων στην πόλη και στην αγροτική παραγωγή, η επέκταση των κα-
πιταλιστικών επιχειρήσεων.

Αποκάλυψε µε επιτυχία τις απόπειρες και συστηµατικές προσπάθειες για την
αναµόρφωση του πολιτικού συστήµατος, τόσο το πρώτο διάστηµα της συγκυ-
βέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ (2013-2014) όσο και το επόµενο διάστηµα της συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (2015-2016). 

Συνέβαλε στον ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισµό του κοµµατικού δυναµικού,
των φίλων και ψηφοφόρων του ΚΚΕ, αλλά κι ευρύτερων λαϊκών δυνάµεων της
ελληνικής κοινωνίας, για την αντιµετώπιση νέων αυταπατών που γεννούσε τόσο
η νέα κυβέρνηση όσο και τα παλιά και νέα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Ανέδει-
ξε την πραγµατικότητα της σταδιακής κυβερνητικής µετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ σε
καθαρά αστικό σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, µε την ιδιαιτερότητα ότι απαρτίζεται
από οπορτουνιστικές δυνάµεις που αποσχίστηκαν από το κοµµουνιστικό κίνηµα,
ενώ αποκάλυψε έγκαιρα την προσπάθεια στησίµατος νέων αναχωµάτων µετά τον
Ιούλη του 2015 από δυνάµεις που αποσχίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάζο-
νται µε άλλες εξωκοινοβουλευτικές δυνάµεις.

Έδωσε αυτά τα χρόνια µε επιτυχία έξι εκλογικές αναµετρήσεις, αξιοποιώντας
τες προς όφελος της πλατιάς πολιτικής διαφώτισης του λαού και της προβολής
της πολιτικής πρότασης του Κόµµατος: ∆ύο βουλευτικές εκλογές, όπου επιτεύ-
χθηκε µια µικρή επανασυσπείρωση δυνάµεων µε ποσοστά 5,45% και 5,54%, ένα
δηµοψήφισµα-παρωδία, δίνοντας µάχη αποκάλυψης της κοροϊδίας του κυβερνη-
τικού ΣΥΡΙΖΑ και του εγκλωβισµού αριστερών και ριζοσπαστών κάτω από τις ση-
µαίες των αυταπατών και της ψεύτικης ελπίδας για συνεπή αντιµνηµονιακή πο-
λιτική, τις ευρωεκλογές (µε ποσοστό 6,1%), τις δηµοτικές και τις περιφερειακές
εκλογές των δύο γύρων όπου εκλέχτηκαν 5 κοµµουνιστές δήµαρχοι σε Πάτρα,
Καισαριανή, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Ικαρία κι εκατοντάδες δηµοτικοί και περι-
φερειακοί σύµβουλοι σε όλη τη χώρα. Αντιπάλεψε την εγκληµατική δράση της
ναζιστικής φασιστικής «Χρυσής Αυγής», ιδιαίτερα µετά τη δολοφονία του Π.
Φύσσα στο Κερατσίνι και τις δολοφονικές επιθέσεις κατά των κοµµουνιστών συν-
δικαλιστών στο Πέραµα και κατά των Αιγύπτιων ψαράδων. Αποκαλύπτει πλατιά
µέσα στην ελληνική κοινωνία µε σταθερότητα και συνέχεια, ακατάπαυστα τον
εγκληµατικό ρόλο τους.

Σήκωσε το βάρος της αποκάλυψης των µεγάλων ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέ-
σεων, της εξάπλωσης των επεµβάσεων και των πολεµικών συγκρούσεων, δια-
φώτισε για τις θέσεις του ΚΚΕ απέναντι σε λυκοσυµµαχίες όπως το ΝΑΤΟ ή η ΕΕ,
για την ανάγκη αποδέσµευσης από αυτές. ∆ούλεψε για να προετοιµαστεί το ερ-
γατικό - λαϊκό κίνηµα έτσι ώστε σε περίπτωση ιµπεριαλιστικού πολέµου να µην
µπει κάτω από ξένες σηµαίες, να οργανώσει τη δική του αυτοτελή πάλη και να
συνδεθεί η αντίσταση µε την πάλη για την ολοκληρωτική και τελική ήττα της αστι-
κής τάξης, εγχώριας και ξένης ως εισβολέα. Συνέβαλε στην ανάπτυξη του ελλη-
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νικού αντιπολεµικού κινήµατος, µέσα από την ΕΕ∆ΥΕ και άλλους φορείς, συνδι-
κάτα, συσπειρώσεις του διεθνούς αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος, µέσα από το
ΠΣΕ. Πολύµορφες ήταν οι δραστηριότητες για την ανασυγκρότηση του ∆ΚΚ, για
τη συγκρότηση ενός διακριτού πόλου στο κοµµουνιστικό κίνηµα µέσα από τη ∆ΚΕ
και την Ευρωπαϊκή Κοµµουνιστική Πρωτοβουλία.

Με βάση την απόφαση του 19ου Συνεδρίου η ΚΕ πραγµατοποίησε µε επιτυχία
την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τη δουλειά του Κόµµατος στη νεολαία και τη
βοήθεια στην ΚΝΕ. Πραγµατοποίησε Ευρεία Ολοµέλεια της ΚΕ για την ανασύ-
νταξη του εργατικού κινήµατος, την προώθηση της Κοινωνικής Συµµαχίας και την
κοµµατική οικοδόµηση στην εργατική τάξη. 

Συνέχισε την ιστορική έρευνα του Κόµµατος για την περίοδο 1918-1949, προ-
χώρησε στη συγγραφή και συζήτηση του πρώτου τόµου του ∆οκιµίου Ιστορίας
που βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ως ένα βαθµό συνέχισε και την έρευνα για την
περίοδο της δικτατορίας 1968-1974 µε την έκδοση συλλογής άρθρων. 

Πήρε µέτρα για τη βελτίωση του περιεχοµένου της εφηµερίδας του «Ριζο-
σπάστη», της «Κοµµουνιστικής Επιθεώρησης», του portal 902. Συζήτησε αναλυ-
τικά και αποφάσισε τη βελτίωση των συστηµάτων της εσωκοµµατικής µόρφωσης,
σχολών σεµιναρίων, ειδικών µαθηµάτων για την ΚΝΕ, για τα νέα µέλη κ.ο.κ. 

Επεξεργάστηκε τη θέση µας για το ενιαίο 12χρονο σχολείο, για το σχολείο στο
σοσιαλισµό, για τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση, επικαιροποίησε τις θέσεις
µας για τον αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. 

Συνέχισε τις πολιτιστικές δραστηριότητες µε ηµερίδες, συζητήσεις, µε τα κα-
θιερωµένα Επιστηµονικά Συνέδρια στον τοµέα του πολιτισµού, µε αφιερώµατα
στον Μπέρτολτ Μπρεχτ και τον Ναζίµ Χικµέτ. 

Επεξεργάστηκε έγκαιρα µε διακήρυξή της και οργανωτικό σχεδιασµό 5χρονες
δραστηριότητες (2013-2018) για το γιορτασµό των εκατοστών γενεθλίων του
ΚΚΕ. Έγιναν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, οργανωµένες από την
ΚΕ, τις ΕΠ, το ΚΣ της ΚΝΕ, µε τη συµµετοχή δεκάδων χιλιάδων φίλων του ΚΚΕ,
είτε µε αφορµή τα 70χρονα του ∆ΣΕ είτε µε αφορµή τα 70χρονα της Μεγάλης
Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών είτε µε αφορµή διάφορες άλλες επετείους της
δράσης του Κόµµατος. Οργάνωσε αφιερώµατα, εκδηλώσεις κι εκδόσεις για τους
αλύγιστους της ταξικής πάλης κι έστησε µνηµεία και θεµατικές εκδηλώσεις σε
τόπους εξορίας, φυλακών, βασανιστηρίων, εκτελέσεων, ηρωικών µαχών.

81.Παρ’ όλα τα θετικά στη δράση της ΚΕ και την τεράστια σε όγκο δουλειά
που έβγαλε, εντούτοις εξακολουθούν να παραµένουν τα βασικά προ-

βλήµατα, η αναντιστοιχία των µεγάλων στόχων της στρατηγικής που έχουµε
χαράξει µε το επίπεδο της καθοδηγητικής µας δουλειάς και της βοήθειας, τόσο
προς τα όργανα όσο και τις ΚΟΒ. 

Η ΚΕ δεν κατάφερε ακόµα –παρά τις προσπάθειες που έγιναν µε τη συνολική
και ουσιαστική µεταφορά πείρας από τη δράση των Κοµµατικών Οργανώσεων–
να ασχοληθεί πιο συστηµατικά και να δείξει ακόµα µεγαλύτερη φροντίδα για τον
εξοπλισµό και την απόκτηση πολύπλευρων ικανοτήτων των στελεχών που δρουν
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είτε σε τοµείς δουλειάς µέσα στο Κόµµα είτε ως εκλεγµένοι συνδικαλιστές κλπ.
µέσα στο κίνηµα. 

Ο εµπειρισµός, η στενότητα αντιλήψεων, η µονοµέρεια, εξακολουθούν να εί-
ναι αρνητικά χαρακτηριστικά στην καθηµερινή δράση µας. Η σωστή συλλογική
συζήτηση µέσα στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κόµµατος όσο και σε όλα
τα καθοδηγητικά όργανα των Οργανώσεων του Κόµµατος και της ΚΝΕ βοηθάει
στον πιο αυστηρό έλεγχο της υλοποίησης, συµβάλλει ουσιαστικά να δοθεί απά-
ντηση στο πώς δουλεύουµε, στο αν αντιστοιχείται η θεωρία µε την πράξη, στο αν
έχει αφοµοιωθεί και εµπεδωθεί η στρατηγική, το Πρόγραµµα του Κόµµατος και
στο αν έχει αντιστοιχηθεί η δουλειά µε αυτό, στο αν έχει ανέβει το επίπεδο κα-
θοδήγησης.

Η ΚΕ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επιτελικά τη δουλειά, να ενισχύσει τα
επιτελεία στην καθοδήγηση κλάδων, τοµέων της οικονοµίας και βιοµηχανικών
ζωνών που έχουν στρατηγική σηµασία για το Κόµµα. 

Η βελτίωση της δουλειάς της ΚΕ σχετίζεται άµεσα µε τη βελτίωση της απόδο-
σης και συνεισφοράς των Τµηµάτων της ΚΕ. Παρά την πρόοδο που έγινε, εξακο-
λουθούν ακόµα να υπάρχουν προβλήµατα καλύτερου συντονισµού κι εξειδίκευ-
σης των γενικών κατευθύνσεων ώστε να βοηθιούνται πιο αποτελεσµατικά οι Ορ-
γανώσεις και τα στελέχη µας που δρουν στο µαζικό κίνηµα µέσα από τις κοµµα-
τικές οµάδες. Παρά τη σχετικά επαρκή στελέχωση ορισµένων τµηµάτων, εξακο-
λουθεί να ισχύει απόλυτα η αναγκαιότητα για παραπέρα ενίσχυση και στελέχω-
ση όλων των βασικών επιτελείων των Τµηµάτων της ΚΕ µε νέους συντρόφους και
συντρόφισσες που θα εκπαιδευτούν στο πλάι των παλιότερων. 

Η ΚΕ συνολικά συνέβαλε στην ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών, απαραίτητο
όρο για τη συνέχεια και ανάπτυξη του Κόµµατος. Απαιτείται ακόµα µεγαλύτερη
προσπάθεια σήµερα για την ανάδειξη πολλών στελεχών από την εργατική τάξη.
Βασικός αιµοδότης σε στελέχη είναι η ΚΝΕ που συνέχισε και αυτή την τετραετία
να τροφοδοτεί το Κόµµα µε νέα στελέχη σε πολλούς και διαφορετικούς τοµείς
δουλειάς, συµβάλλοντας στη βελτίωση και ανανέωση της δουλειάς των οργά-
νων. Χρειάζονται µέτρα για συνεχή και πολύµορφη ιδεολογική, πολιτική βοήθεια,
για γρήγορη όσο γίνεται µεταφορά της πείρας, καθότι είναι αρκετά νέα στελέχη
µε σχετικά λειψή κοινωνική εργασιακή πείρα. 

Παρότι έχει εντοπιστεί ως ζήτηµα, δεν έχουµε καταφέρει να ξεπεράσουµε
ακόµα, µε ευθύνη της ΚΕ, την αδυναµία να µην περνούν σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα µέλη της ΚΕ και των Επιτροπών Περιοχών από οργανωµένα συστήµατα
µαρξιστικής µόρφωσης, να µην αρθρογραφούν, να δυσκολεύονται στην επεξερ-
γασία προπαγανδιστικού υλικού, ακόµα και θεµατικών εισηγήσεων, πολύ περισ-
σότερο στην εξειδικευµένη καθοδήγηση κινηµάτων όπως το αγροτικό, διάφορων
κατηγοριών των αυτοαπασχολούµενων των πόλεων, του ριζοσπαστικού γυναι-
κείου κινήµατος ή µετώπων πάλης, π.χ. παιδείας, υγείας, ενάντια στα ναρκωτικά
κλπ. 

Είναι πρωταρχικά ευθύνη της ΚΕ, του ΠΓ και της Γραµµατείας το γεγονός ότι
δε συζητιούνται συστηµατικά επεξεργασίες της ΚΕ και των Τµηµάτων της. Για

103

SELIDOPIISI__14-12-2016:Layout 1  12/14/16  9:17 AM  Page 103



παράδειγµα, δε συζητήθηκε σε καµιά Επιτροπή Περιοχής η µελέτη του Τµήµατος
Οικονοµίας που αφορούσε τις εξελίξεις στην αγροτική παραγωγή µέχρι το 2009
κατά προϊόν και κατά περιοχή, µε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα ως προς την πο-
ρεία συγκεντροποίησης, τα κριτήρια διαστρωµάτωσης των αγροτών και προσ-
διορισµού των αντικειµενικά σύµµαχων στρωµάτων για την εργατική τάξη, τα κρι-
τήρια προσδιορισµού των εργατών γης και τον προβληµατισµό για τη συνδικαλι-
στική τους οργάνωση. Απόρροια του παραπάνω είναι και η αδυναµία να υπάρχει
ενιαία και συλλογικά επεξεργασµένη και σε επίπεδο οργανώσεων –Τοµεακών και
Περιοχών– τακτική παρέµβασης σε κινητοποιούµενες αγροτικές δυνάµεις πέραν
της συσπείρωσης στην ΠΑΣΥ. Επίσης, ελάχιστα απασχόλησαν καθοδηγητικά όρ-
γανα του Κόµµατος και της ΚΝΕ οι επεξεργασίες µας για το ενιαίο 12χρονο σχο-
λείο, για τον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση, η επικαιροποιη-
µένη θέση µας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά κ.ά. 

Η ΚΕ πρέπει να συµβάλει ακόµα πιο αποφασιστικά στην καλλιέργεια κλίµατος
πρωτοβουλίας των στελεχών και των καθοδηγητικών οργάνων, µε βάση τις κα-
τευθύνσεις, τις αποφάσεις και τα καθήκοντα που συλλογικά αποφασίζονται από
την κάθε Επιτροπή Περιοχής µέχρι και την κάθε ΚΟΒ.

Να ενισχυθεί η συντροφική κριτική και αυτοκριτική στο πλαίσιο των κοµµατι-
κών διαδικασιών που βοηθά στο ξεπέρασµα αδυναµιών και ελλείψεων, ενισχύει
τη συλλογικότητα, την υπευθυνότητα και τον ατοµικό και συλλογικό έλεγχο, δια-
παιδαγωγεί.

Η ΚΕ υστέρησε στην πιο άµεση βοήθεια στο «Ριζοσπάστη» και στην «Κοµµου-
νιστική Επιθεώρηση», αλλά και στο portal 902, όσον αφορά την αρθρογραφία σε
πολλά θέµατα που θα µπορούσαν µε ζωντανό τρόπο να µεταφέρουν την καθηµε-
ρινή συσσωρευµένη πείρα των οργανώσεων στο κεντρικό δηµοσιογραφικό όρ-
γανο και στο θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό του ΚΚΕ. 

Συνολικά θετική ήταν η συµβολή της ΚΕ στη βελτίωση του προσανατολισµού
του Κόµµατος και στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στη βελτίωση γενικά του Κόµ-
µατος στις εξελίξεις και στους αγώνες.

Αδύνατο σηµείο της δουλειάς της ΚΕ εξακολουθεί να παραµένει η λειψή µε-
λέτη της πείρας και ο έλεγχος για το πώς υλοποιείται η πολιτική συσπείρωσης δυ-
νάµεων, παρά το γεγονός ότι ήταν στο βασικό προσανατολισµό του ΠΓ, συνδυα-
ζόµενο αρκετές φορές µε την επικαιρότητα και τις ίδιες τις εξελίξεις. 

Συνολικά ακόµα η ΚΕ υστερεί στην πολιτική συστηµατικής ανάδειξης στελε-
χών, στη χάραξη µιας σταθερής και συνεχώς ελεγχόµενης πολιτικής προετοιµα-
σίας και ανάλογης βοήθειας.

Η ΚΕ, παρά κάποια µικρά βήµατα, υστερεί ακόµα σοβαρά στη διαµόρφωση υπο-
δοµής στα θέµατα προπαγάνδας, παρέµβασης στο διαδίκτυο, σε όλη αυτή την πο-
λυµορφία και πληθώρα τεχνολογικών µέσων που υπάρχουν στην εποχή µας.

Η ΚΕ δεν κατάφερε ακόµα να βάλει γερές και σταθερές βάσεις δουλειάς στις
µικρότερες ηλικίες, µε βάση την απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για
τη Νεολαία (∆εκέµβρης 2013) και το 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ (∆εκέµβρης 2014). 

Σε όλα τα παραπάνω το Πολιτικό Γραφείο και η Γραµµατεία έχουν ιδιαίτερο µε-
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ρίδιο ευθύνης στο πλαίσιο της συλλογικής δουλειάς της ΚΕ και κυρίως στις όποι-
ες καθυστερήσεις εµφανίζονται στην ανασύνταξη του κινήµατος, στην προώθη-
ση και κατανόηση της στρατηγικής σηµασίας της κοινωνικής συµµαχίας σε αντι-
καπιταλιστική και αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση, στην κοµµατική οικοδόµηση µέ-
σα στην εργατική τάξη, στην πιο αποφασιστική βοήθεια της ΚΝΕ και το συντονι-
σµό κι ενίσχυση των βοηθητικών τµηµάτων της. 

Προτάσεις της ΚΕ για δραστηριότητες 
έως το επόµενο Συνέδριο

82.Η Κεντρική Επιτροπή προτείνει να αποφασιστούν από το 20ό Συνέδριο
τα παρακάτω: 

• Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τον έλεγχο της απόφασης για την ανασύντα-
ξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, την προώθηση της κοινωνικής συµ-
µαχίας, την επικαιροποίηση του κοινού πλαισίου δράσης των συσπειρώσεων στις
οποίες δραστηριοποιείται το Κόµµα µέσα στην κοινωνική συµµαχία και το εργα-
τικό - λαϊκό κίνηµα, την οικοδόµηση συνολικά, ιδιαίτερα µέσα στην εργατική τά-
ξη και στους χώρους στρατηγικής σηµασίας.

• Ευρεία Ολοµέλεια της ΚΕ ή Συνδιάσκεψη για τη µελέτη των αυτοαπασχο-
λούµενων στις πόλεις, ιδιαίτερα των µεγάλων αστικών κέντρων και του κινήµα-
τός τους. 

• Ευρεία Ολοµέλεια της ΚΕ ή Συνδιάσκεψη για τη µελέτη του αγροτικού ζητή-
µατος, του κινήµατος και των συσπειρώσεων στο χώρο της µικροµεσαίας αγρο-
τιάς, την ανάπτυξη του αγροτικού κινήµατος και τη δράση του Κόµµατος.

• Ολοκλήρωση της µελέτης για την ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας.
• Συνέχιση της πλατιάς διαφωτιστικής δουλειάς, πάνω στην πρότασή µας για

το ενιαίο 12χρονο σχολείο, αλλά και ολοκλήρωση µιας σειράς επεξεργασιών που
αφορούν τη θέση του Κόµµατος για την προσχολική αγωγή, την Επαγγελµατική
και την Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση. 

• Επικαιροποίηση των θέσεων σε θέµατα Υγείας - Κοινωνικής Ασφάλισης -
Πρόνοιας.

• Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για την έγκριση του αναµορφωµένου πρώτου τό-
µου της ιστορίας του Κόµµατος, από τα χρόνια πριν την ίδρυσή του µέχρι το 1949.
Να προχωρήσει η ολοκλήρωση της µελέτης για τα χρόνια της δικτατορίας, µέχρι
τη µεταπολίτευση το 1974. Ταυτόχρονα να συνεχιστεί η προσπάθεια να προχω-
ρήσει και να ολοκληρωθεί η ιστορική έρευνα για την τελική συγγραφή της ιστο-
ρικής περιόδου 1974-1991. 

• Η Κεντρική Επιτροπή σε ευρεία ολοµέλεια επωµίζεται το καθήκον της συνε-
χούς και συστηµατικής παρακολούθησης της πορείας των εκδηλώσεων, εκδόσε-
ων και άλλων πολιτιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων, των τελευταίων βη-
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µάτων προς τη µεγάλη επέτειο των 100 χρόνων του Κόµµατος το 2018, µε βασι-
κό καθήκον την έγκριση της ∆ιακήρυξης της ΚΕ για τα 100χρονα.

• Κατάλληλη στελέχωση των Τµηµάτων της ΚΕ, ώστε να προχωρήσει περαι-
τέρω η µελέτη της σοσιαλιστικής οικοδόµησης κατά τον 20ό αιώνα.

• Αποφασιστική προώθηση και ολοκλήρωση των Σχολών µαρξιστικής µόρφω-
σης σε επίπεδο τοµεακών οργανώσεων και κυρίως του κύκλου µαθηµάτων του
Προγράµµατος σε επίπεδο ΚΟΒ - ΟΒ.

• Οργάνωση συζήτησης στην ΚΕ για την προπαγάνδα και τις µορφές της, ειδι-
κά για την ανάπτυξη της δουλειάς και της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη», τα δια-
δικτυακά µέσα του Κόµµατος και την αναβάθµιση της παρέµβασής µας στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ 
12 ∆εκέµβρη 2016
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ΘΕΣΕΙΣ
ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ

ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΜΜΜΜΟΟΥΥΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  2200όό ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΟΟ

30 Μάρτη - 2 Απρίλη 2017

∆εκέµβρης 2016

X:Layout 1  12/12/16  7:50 PM  Page 2




