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«Η σύγχρονη κρατική εξουσία δεν είναι παρά µονάχα µια επιτροπή που διαχειρίζεται τις κοινές
υποθέσεις της αστικής τάξης στο σύνολό της».
Κ. Μαρξ-Φρ. Ένγκελς, Το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο

Η κρίση του κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα, µέσα σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης της καπιταλιστικής οικονοµίας, οδήγησε στην προκήρυξη των σηµερινών βουλευτικών εκλογών, µε στόχο τη
συγκρότηση ενός νέου αστικού κυβερνητικού σχήµατος για τη διαχείριση αυτής της ύφεσης προς
όφελος του κεφαλαίου. Ύστερα από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες της κρατικής εξουσίας να διευθετήσει τη σοβαρή αδυναµία αναπαραγωγής του κεφαλαίου, που οδήγησε στον σχηµατισµό δύο κυβερνήσεων µέσα σε τρία χρόνια, καταδεικνύεται η κραυγαλέα επιδείνωση της ανισορροπίας που
έχει διαµορφωθεί ανάµεσα στην οικονοµική δοµή και το κρατικό εποικοδόµηµα.
Αυτή η ανισορροπία χαρακτηρίζεται από το γεγονός του ότι η σύνθεση του σηµερινού κοινοβουλευτικού θεσµού δεν είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονοµίας και στα
συµφέροντα των ισχυρών µερίδων του κεφαλαίου, τα οποία αποτελούν τα κέντρα της πραγµατικής
πολιτικής εξουσίας. Η κρισιµότητα της σηµερινής εκλογικής αναµέτρησης έγκειται σε αυτό και µόνο το γεγονός: να λειτουργήσει ως το «δηµοκρατικό καθαρτήριο» για το αστικό πολιτικό σύστηµα ώστε η νέα κυβέρνηση που θα βγει από τις κάλπες να µπορέσει, µε τη βούλα της «λαϊκής
εντολής», να διαχειριστεί, µε τον ευχερέστερο δυνατό τρόπο, τις ανάγκες ενός κεφαλαίου που βρίσκεται σε οξύτατη κρίση, συνεχίζοντας και κλιµακώνοντας τη σηµερινή κατά µέτωπο επίθεση εναντίον των εργαζοµένων.
Όσα αντεργατικά µέτρα δεν µπόρεσαν να πάρουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις των τελευταίων
ετών, θα κληθεί να τα πάρει η κυβέρνηση που θα σχηµατιστεί από την κατανοµή των αστικών πολιτικών δυνάµεων της νέας Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, το νέο κυβερνητικό επιτελείο, όποιο και
να ‘ναι, θα είναι µια κυβέρνηση ταξικού πολέµου. Αυτό είναι το πραγµατικό και προαποφασισµένο
αποτέλεσµα των εκλογών, ανεξάρτητα από τα επιµέρους ποσοστά των κοµµατικών συνιστωσών

που συγκροτούν το πολιτικό σύστηµα, από τη ∆εξιά έως την Αριστερά. Γι’ αυτό και η συµµετοχή
στην εκλογική διαδικασία δεν αποτελεί για τους εργαζόµενους παρά µια παγίδα νοµιµοποίησης του
αστικού καθεστώτος και του πολιτικού σχήµατος που θα κληθεί να παίξει τον ρόλο του εγγυητή
των σχέσεων εκµετάλλευσης και καταπίεσης.
Για τον µαρξισµό το κράτος είναι ένα όργανο ταξικής κυριαρχίας, ένας µηχανισµός οργανωµένης
βίας της οικονοµικά κυρίαρχης τάξης για τη διασφάλιση της εκµετάλλευσης των καταπιεσµένων
κοινωνικών τάξεων και την προάσπιση των συµφερόντων της. Έτσι, ανεξάρτητα από τις µορφές
των αστικών κρατών, η ουσία τους είναι ότι αποτελούν δικτατορία της αστικής τάξης, εφόσον είναι
αυτή που, σε κάθε περίπτωση, διαθέτει το µονοπώλιο της πολιτικής εξουσίας, ανεξάρτητα από τον
ολοκληρωτικό ή δηµοκρατικό χαρακτήρα µε τον οποίον ασκείται η πολιτική της κυριαρχία. Ο κοινοβουλευτισµός, δηλαδή η αστική δηµοκρατία, είναι η δηµοκρατική µορφή της δικτατορίας του
κεφαλαίου. Αστική δηµοκρατία είναι το καθεστώς στο οποίο η αστική τάξη κυβερνά µε τη νόµιµη συναίνεση των καταπιεζόµενων κοινωνικών τάξεων.
Ωστόσο, αυτό το ειδικό καθεστώς αστικού κράτους αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη µορφή αστικής κυριαρχίας, γιατί αποδεικνύεται το πιο λειτουργικό, εφόσον διατηρεί το καπιταλιστικό σύστηµα µε το ελάχιστο των τριβών και το µέγιστο των αποτελεσµάτων. Απέναντι στο προλεταριάτο –
δηλαδή, την τάξη των σύγχρονων µισθωτών που ζουν από την πώληση της εργατικής τους δύναµης- παρουσιάζει την ψευδαίσθηση της κοινωνικής ισότητας µέσω της ισότητας της ψήφου, συγκαλύπτοντας έτσι την πραγµατική ταξική ανισότητα, και, ως εκ τούτου, µπορεί να αφοµοιώνει την
εργατική τάξη µέσα στο πολιτικό σύστηµα, ειδικά όταν µέσα σ’ αυτό συµµετέχουν «σοσιαλιστικά»
και «κοµµουνιστικά» κόµµατα που εµφανίζονται ως υπερασπιστές των συµφερόντων της. Απέναντι
στην ίδια την αστική τάξη παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ελαστικότητα, καθώς εγγυάται τον πολιτικό
πλουραλισµό των αντιτιθέµενων αστικών µερίδων. Έτσι, η αστική δηµοκρατία, την οποία η κυρίαρχη ιδεολογία επιµένει επίτηδες να την παρουσιάζει ως «δηµοκρατία γενικά», είναι το «καλύτερο
περικάλυµµα του καπιταλισµού».
Κατά την περίοδο της ανοδικής φάσης του καπιταλισµού το κοινοβούλιο ήταν η πιο κατάλληλη
µορφή πολιτικής οργάνωσης της αστικής τάξης. Το κοινοβουλευτικό καθεστώς δεν αποτελεί ένα
πολιτικό σύστηµα που δήθεν προσιδιάζει στα «φυσικά δικαιώµατα» του ανθρώπου ή ενσαρκώνει
το «δηµοκρατικό ιδεώδες», αλλά είναι ο πολιτικός θεσµός που αποτέλεσε ιστορικά το πιο κατάλληλο όργανο διακυβέρνησης όταν η αστική τάξη των αναπτυγµένων δυτικών χωρών ανέτρεψε το
φεουδαλικό µοναρχικό καθεστώς και ανέλαβε τα ηνία της πολιτικής εξουσίας. Η καταλληλότητά
του έγκειται στο ότι η κοινοβουλευτική διευθέτηση των κοινών υποθέσεων της αστικής τάξης δίνει
τη δυνατότητα σε όλες τις αστικές µερίδες να εκπροσωπούνται στο πολιτικό σύστηµα και, διαµέσου του αντιπροσωπευτικού δηµοκρατικού µηχανισµού, να εξισορροπούνται τα συµφέροντα των
επί µέρους τµηµάτων του κεφαλαίου (βιοµηχανικό, εµπορικό, τραπεζικό).
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Το κοινοβούλιο αποτέλεσε τον πραγµατικό πυρήνα της αστικής πολιτικής εξουσίας και βασικό
κέντρο πολιτικών αποφάσεων την περίοδο κατά την οποία η αστική τάξη ήταν κατακερµατισµένη
σε µια πλειάδα µικρών και µεσαίων κεφαλαιοκρατών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εκείνη
την εποχή, µπορούσε να αποτελέσει πεδίο πάλης του προλεταριάτου. Φυσικά, ως αστικός θεσµός
δεν αποτελούσε ποτέ το πρωταρχικό πεδίο της δράσης της εργατικής τάξης και η συµµετοχή των
εκπροσώπων της στο κοινοβούλιο εµπεριείχε τον κίνδυνο της αφοµοίωσης του εργατικού κινήµατος στο αστικό πολιτικό παιχνίδι, όπως από τότε τόνιζαν οι επαναστάτες. Ωστόσο, η συγκρότηση
εργατικών κοµµάτων και η κατάκτηση του γενικού εκλογικού δικαιώµατος αποτελούσαν απαραίτητους όρους για την ανεξάρτητη πολιτική συγκρότησης του προλεταριάτου και τη συµµετοχή του
στην πολιτική ζωή. Επιπλέον, το προλεταριάτο µπορούσε διαµέσου της συµµετοχής του στο κοινοβούλιο να αποσπάσει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις προς όφελός του, τα εργατικά κόµµατα να το αξιοποιούν ως µέσο προπαγάνδας του σοσιαλιστικού προγράµµατος και να το χρησιµοποιούν ως
βήµα καταγγελίας της αστικής πολιτικής.
Ωστόσο, από τις αρχές του 20ού αιώνα, η κατάσταση αυτή µεταβάλλεται ριζικά. ∆ιαµέσου της
συγκέντρωσης των µέσων παραγωγής και διανοµής, της συγκεντροποίησης των κεφαλαίων σε µια
µικρή οµάδα µεγάλων επιχειρήσεων και του ρυθµιστικού ρόλου του µεγάλου τραπεζικού κεφαλαίου, ο καπιταλισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού έδωσε τη θέση στον µονοπωλιακό καπιταλισµό και µετασχηµατίστηκε σε ιµπεριαλισµό. Σε αυτό το ώριµο ανώτατο στάδιο εξέλιξης του καπιταλισµού το πολιτικό καθεστώς οφείλει να προσαρµοστεί στις αλλαγές στη σύσταση της οικονοµικής δοµής, διότι η πολιτική εξουσία οφείλει να ακολουθεί την εξέλιξη της οικονοµικής εξουσίας
ώστε στην οικονοµική συγκέντρωση να αντιστοιχεί ο ανάλογος πολιτικός συγκεντρωτισµός. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να µετατοπίζεται το κέντρο βάρος των πολιτικών αποφάσεων από το κοινοβούλιο προς τις ισχυρές µερίδες του κεφαλαίου.
Ο συγκεντρωτισµός της πολιτικής εξουσίας είναι συνυφασµένος µε τον εκδηµοκρατισµό
της πολιτικής συµµετοχής στο κοινοβουλευτικό σύστηµα, εφόσον αυτό χάνει τον κεντρικό του
ρόλο. Γι’ αυτό η υποτίµηση του ρόλου του κοινοβουλίου συνοδεύτηκε από τη γενίκευση του δικαιώµατος ψήφου και την παραχώρησή του στις «επικίνδυνες τάξεις».
Όπως αναφέρει ο Πωλ Λαφάργκ:
«Ο κοινοβουλευτισµός είναι ένα κυβερνητικό σύστηµα που δίνει στον λαό την αυταπάτη ότι διαχειρίζεται ο ίδιος τις υποθέσεις της χώρας, τη στιγµή που, στην πραγµατικότητα, η αληθινή εξουσία
είναι συγκεντρωµένη στα χέρια της αστικής τάξης, κι όχι µάλιστα ολόκληρης της αστικής τάξης
αλλά ορισµένων µόνο τµηµάτων αυτής της τάξης. Στην πρώτη περίοδο της κυριαρχίας της η αστική
τάξη δεν καταλαβαίνει ή δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσφέρει αυτή την αυταπάτη στον λαό.
Γι’ αυτό όλες οι κοινοβουλευτικές χώρες της Ευρώπης άρχισαν µε περιορισµένο δικαίωµα ψήφου.
Παντού το δικαίωµα να διευθύνουν το πολιτικό πεπρωµένο της χώρας εκλέγοντας τους βουλευτές
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ανήκε αρχικά στους λίγο-πολύ πλούσιους ιδιοκτήτες και µονάχα στη συνέχεια επεκτείνεται στους
λιγότερο ευνοηµένους από τον πλούτο πολίτες, µέχρι τη στιγµή όπου το προνόµιο των λίγων γίνεται σε ορισµένες χώρες το καθολικό δικαίωµα των πάντων. Στην αστική κοινωνία όσο πιο µεγάλος είναι ο κοινωνικός πλούτος τόσο πιο µικρός είναι ο αριθµός εκείνων που τον ιδιοποιούνται. Το ίδιο γίνεται και µε την εξουσία: στον βαθµό που αυξάνει η µάζα των πολιτών που απολαµβάνουν τα πολιτικά δικαιώµατα και αυξάνει ο αριθµός των εκλεγµένων κυβερνητών, η πραγµατική εξουσία συγκεντρώνεται και γίνεται το µονοπώλιο µιας ολοένα και πιο στενής οµάδας ατόµων».
Ο Λένιν, στην ανάλυσή του για τον ιµπεριαλισµό, εξετάζει το σύστηµα της συµµετοχής στις µεγάλες επιχειρήσεις διαµέσου του εκδηµοκρατισµού του δικαιώµατος κατοχής µετοχών. Εκείνη την
εποχή, στη Γερµανία, ο νόµος δεν επέτρεπε την ατοµική κατοχή µετοχών κάτω από χίλια µάρκα,
ενώ στην Αγγλία επέτρεπε την κατοχή µετοχών της µιας στερλίνας. Το βρετανικό σύστηµα εξασφάλιζε έτσι τη µαζική διεύρυνση της συµµετοχής στην κατοχή µετοχών, εξυπηρετώντας, µε τον
καλύτερο τρόπο, τη συγκέντρωση χρηµατικού κεφαλαίου και τη µεγιστοποίηση της δύναµης των
µεγάλων επιχειρήσεων. Ο κατακερµατισµός του δικαιώµατος ιδιοκτησίας µέσων παραγωγής υπό τη
µορφή της µικρής µετοχής µπορούσε να διευκολύνει τη συγκέντρωση του προκαταβαλλόµενου κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, τη συγκέντρωση των µέσων παραγωγής στην επιχείρηση. Σε κάθε µετοχή αντιστοιχεί µια µετοχική ψήφος. Αυτή η δηµοκρατική φόρµουλα ισχύει και στην πολιτική:
κάθε άτοµο και µια ψήφος. Ο εκδηµοκρατισµός του δικαιώµατος µετοχικής ιδιοκτησίας αποκλείει
την πραγµατική κατοχή των µέσων παραγωγής. Ο κατακερµατισµός του δικαιώµατος ιδιοκτησίας
γίνεται η προϋπόθεση της µέγιστης συγκέντρωσης της οικονοµικής εξουσίας. Με τον ίδιο τρόπο, ο
εκδηµοκρατισµός της πολιτικής ζωής αποτελεί την προϋπόθεση για την ένταξη και την αφοµοίωση
του συνόλου των πολιτών στο κοινοβουλευτικό σύστηµα ως προϋπόθεση για τη συγκέντρωση της
πραγµατικής πολιτικής εξουσίας στα οικονοµικώς ισχυρά εξωκοινοβουλευτικά κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Έκτοτε το κέντρο βάρους της πολιτικής ζωής έχει µετακινηθεί εντελώς και οριστικά έξω από το
πλαίσιο του κοινοβουλίου. Οι πραγµατικές αποφάσεις δεν παίρνονται πλέον στα κοινοβουλευτικά
έδρανα, ούτε καν στα υπουργικά γραφεία, αλλά σε µη δηµόσιες επιτροπές του γραφειοκρατικού
κρατικού µηχανισµού, στα γραφεία των τραπεζιτών και στα διοικητικά συµβούλια των µεγάλων
εταιρειών. Το κοινοβούλιο από όργανο διαµεσολάβησης µεταξύ των τάξεων µετατρέπεται σε
ένα απλό εκτελεστικό όργανο που ο ρόλος του είναι να επικυρώνει προειληµµένες αποφάσεις
που εκπορεύονται από εξωκοινοβουλευτικά κέντρα στα οποία ανήκει η πραγµατική πολιτική
δύναµη. Ο γνωστός τρόπος µε τον οποίο επιβλήθηκε το Μνηµόνιο και γενικότερα η οικονοµική
πολιτική των τελευταίων τριών ετών, διαµέσου του µηχανισµού της τρόικας, καταδεικνύει µε χαρακτηριστικό τρόπο αυτή την πραγµατικότητα.
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Κατά συνέπεια, ο κοινοβουλευτισµός σήµερα έχει για τους κρατούντες µια ολοκληρωτικά ιδεολογική λειτουργία καλύπτοντας τις πράξεις τους µε «δηµοκρατικό» µανδύα. Οι σηµερινές εκλογές
προορίζονται να παίξουν τον ρόλο της «κολυµβήθρας του Σιλωάµ» προκειµένου το νέο κυβερνητικό εκτελεστικό όργανο του ευρωπαϊκού και ελληνικού κεφαλαίου να εφαρµόσει µια σκληρή ταξική
πολιτική που είναι ήδη αποφασισµένη από εξωκοινοβουλευτικά κέντρα δύναµης και να βάλλει κατά ριπάς κατά του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας της εργατικής τάξης.
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πλέον καµία δυνατότητα χρήσης του κοινοβουλίου, ακόµη και µε
σκοπό τη µετατροπή του κοινοβουλευτικού βήµατος σε βήµα επαναστατικής προπαγάνδας. Στις
αρχές της δεκαετίας του ’20 στο εσωτερικό της νεοσύστατης Κοµµουνιστικής (Τρίτης) ∆ιεθνούς
πραγµατοποιήθηκε µια µεγάλη συζήτηση για τη σκοπιµότητα επαναστατικής παρέµβασης στο κοινοβούλιο. Η συζήτηση αυτή δεν αφορούσε ζητήµατα αρχών, εφόσον όλες οι πλευρές ήταν ρητά
αντικοινοβουλευτικές, αλλά ζητήµατα τακτικής. Η αριστερή πτέρυγα της ∆ιεθνούς, µε επικεφαλής
την ιταλική Κοµµουνιστική Αριστερά, υποστήριζε ότι η χρήση του κοινοβουλευτικού βήµατος έχει
καταστεί όχι µόνο αδύνατη αλλά και επιζήµια σε δυτικές χώρες µε σοβαρή κοινοβουλευτική παράδοση, ιδίως ύστερα από την προσαρµογή των σοσιαλιστικών κοµµάτων στον κοινοβουλευτισµό.
Όπως σηµείωνε ο Τρότσκι:
«Το δηµοκρατικό αστικό κράτος όχι µόνο δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την πολιτική
εκπαίδευση των εργατών σε σχέση µε την απολυταρχία, αλλά βάζει κι ένα όριο σε αυτή την ανάπτυξη µε τη µορφή της αστικής νοµιµότητας, που επιδέξια συσσωρεύεται και ενισχύει µε τέχνη,
στα ανώτερα στρώµατα του προλεταριάτου, οπορτουνιστικές συνήθειες και λεγκαλιστικές προκαταλήψεις. Τη στιγµή που ήρθε η καταστροφή του πολέµου, το σχολείο της δηµοκρατίας αποδείχθηκε εντελώς ανίκανο να οδηγήσει το γερµανικό προλεταριάτο στην επανάσταση». (Λέων Τρότσκι, «Τροµοκρατία και Κοµµουνισµός»).
Από την άλλη µεριά, οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι τελικά πλειοψήφησαν, υποστήριζαν τον «επαναστατικό κοινοβουλευτισµό», δηλαδή τη χρησιµοποίηση του κοινοβουλευτικού βήµατος για τη διεξαγωγή επαναστατικής προπαγάνδας. Η θέση τους στηριζόταν λανθασµένα στη ρωσική εµπειρία
(µια χώρα εν πολλοίς προκαπιταλιστική και απολυταρχική) και στην έγνοια να µην αποκοπούν τα
νεαρά ευρωπαϊκά κοµµουνιστικά κόµµατα από τη µεγάλη προλεταριακή µάζα. Ο Λένιν υποστήριξε
αυτή τη θέση, ασκώντας οξεία πολεµική στους υποστηρικτές της κοινοβουλευτικής αποχής, στο
γνωστό του έργο «Αριστερισµός: παιδική αρρώστια του κοµµουνισµού», το οποίο αργότερα υπούλως µετατράπηκε σε «Βίβλο» των σταλινικών «κοµµουνιστικών κοµµάτων» για να δικαιολογήσουν τον κοινοβουλευτικό τους κρετινισµό, αλλά επίσης και του τροτσκισµού και διαφόρων οργανώσεων «µαχητικού ρεφορµισµού» προκειµένου στηρίξουν τη µετατροπή τους σε πολιτικούς δορυφόρους «σοσιαλιστικών» και «κοµµουνιστικών» κοµµάτων και, εν γένει, τον συµβιβασµό τους
µε τον κοινοβουλευτισµό.
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Η λενινιστική τακτική, ωστόσο, αρνούνταν το κοινοβούλιο ως βασικό πεδίο πάλης, υποστήριζε
την επαναστατική κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη και αναφερόταν σε πραγµατικά
κοµµουνιστικά κόµµατα, τα οποία, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, αποτελούσαν ήδη µια σοβαρή
επαναστατική µειοψηφία και είχαν αναδειχθεί σε παράγοντα της πολιτικής ζωής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τακτική της «καταστροφής του κοινοβουλίου εκ των ένδον», διαµέσου της επαναστατικής προπαγάνδας κοµµουνιστών βουλευτών, διαψεύστηκε έκτοτε από τα πράγµατα ως
χρήσιµη τακτική για την προώθηση επαναστατικών θέσεων και, παρά τις προθέσεις των εισηγητών
της, είχε το αντίθετο αποτέλεσµα από το επιδιωκόµενο, οδηγώντας στην κοινοβουλευτική ενσωµάτωση των πολιτικών οργανώσεων που ανέλαβαν την εφαρµογή αυτής της τακτικής.
Χρειάζεται, λοιπόν, µια ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή µιας τακτικής, γιατί η ισχύς της δεν επιβεβαιώνεται από ένα απλό αναµάσηµα θέσεων του παρελθόντος και το κύρος της δεν αντλείται από
το κύρος των προσώπων που την εισηγήθηκαν. Επειδή η τακτική είναι ένα µέσο πάλης, η εγκυρότητά της επιβεβαιώνεται από τη δυνατότητά της να προωθήσει τη στρατηγική. Εάν, εποµένως, η
τακτική δεν εκφράζει τις πιο προωθηµένες ταξικές θέσεις, αυτή καταλήγει να µετατραπεί σε
τακτική της αστικής πολιτικής.
Οπωσδήποτε, η εµπειρία ενός αιώνα κάτι σηµαντικό έχει να µας δείξει για την ορθότητα µιας
τακτικής, η οποία σήµερα δεν είναι µονάχα ξεπερασµένη αλλά απλώς καταστροφική. Απέναντι,
λοιπόν, στην κλασσική κατηγορία περί «σεχταρισµού» που εκστοµίζεται κατά της επαναστατικής
εκλογικής αποχής από ολόκληρη την Αριστερά, η απάντηση είναι ότι σεχταρισµός είναι η πεισµατική εµµονή σε µια απαρχαιωµένη τακτική που η αξία της έχει διαψευστεί εδώ κι έναν αιώνα· είναι
η καθήλωση σε µια µορφή πάλης, δηλαδή στην κοινοβουλευτική δράση, η οποία, όπου εφαρµόστηκε τα τελευταία εκατό χρόνια, δεν είχε ποτέ επαναστατικά αποτελέσµατα. Πολλοί επικριτές «εξ
αριστερών» θα χαρακτηρίσουν την αποχή ως παραίτηση. Απαντάµε ότι παραίτηση είναι η στάση
του εργαζόµενου που αναθέτει να τον αντιπροσωπεύσει ένας εκπρόσωπος του συστήµατος στο κοινοβούλιο· ότι παραίτηση είναι η υποταγή στις κοινοβουλευτικές προκαταλήψεις της «κοινής γνώµης»· ότι παραίτηση είναι η, υπό οποιοδήποτε πρόσχηµα, έκκληση προς τους εργαζοµένους να
συµµετέχουν σε µια διαδικασία που αντικειµενικά ενισχύει και νοµιµοποιεί έναν αστικό θεσµό εξαπάτησης και χειραγώγησης των εργαζοµένων.
Η έκκλησή µας για αποχή δεν έχει, προφανώς, καµία απολύτως σχέση µε την πολιτική απάθεια,
την αποπολιτικοποίηση και την εξατοµίκευση, αλλά είναι πλήρως συνυφασµένη µε την αυτόνοµη
συγκρότηση της εργατικής τάξης σε µαχητική δύναµη ανατροπής του συστήµατος.
Ο αποχισµός µας είναι ένας πολιτικοποιηµένος αποχισµός. Γι’ αυτό και δεν εκπορεύεται ούτε
από αφηρηµένες ηθικές αρχές, όπως στην περίπτωση του αναρχισµού και του µαχητικού αντιπολιτικού συνδικαλισµού, ούτε από το φόβο να «µην λερώσουµε χέρια µας» και από την επιθυµία να
φτιάξουµε το «κόµµα των αγνών». Είναι αποτέλεσµα µιας επιστηµονικής µαρξιστικής ανάλυ6

σης του ρόλου του σύγχρονου κοινοβουλευτισµού µέσα στο καθεστώς της ιµπεριαλιστικής
δηµοκρατίας, η οποία καταδεικνύει ότι το κοινοβούλιο έχει προ πολλού πάψει να αποτελεί πεδίο επαναστατικής τακτικής.
Η σηµερινή παγκόσµια κρίση του καπιταλισµού –η οποία δεν οφείλεται σε τυχαίους και επιφανειακούς παράγοντες, αλλά αποτελεί ατόφιο προϊόν των εγγενών αντιφάσεων του ίδιου του συστήµατος- δεν αφήνει περιθώρια συµβιβασµών και µεταρρυθµίσεων υπέρ της εργατικής τάξης, πολύ δε
περισσότερο µέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Η αστική τάξη είναι αποφασισµένη να φορτώσει τα
βάρη της κρίσης στην εργατική τάξη, διότι δεν έχει άλλη επιλογή για να µπορέσει να επιβιώσει ως
κυρίαρχη τάξη.
Καµία προοπτική, επίσης, δεν µπορούν να περιµένουν οι εργαζόµενοι από την Αριστερά, η οποία, είτε βρίσκεται µέσα είτε έξω από το κοινοβούλιο, δεν παύει να είναι κοινοβουλευτική. Αυτό που
έχουν να προτείνουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι µια διαφορετική διαχείριση του συστήµατος. Αυτό ισχύει για τα κόµµατα της λεγόµενης Αριστεράς, οποία δεν
είναι τίποτα περισσότερο από την αριστερή πτέρυγα του κεφαλαίου. Από το ευρωοµόλογο και τη
φορολογική µεταρρύθµιση µέχρι την κρατικοποίηση των τραπεζών και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη «λαϊκή εξουσία», όλες αυτές είναι αστικές ψευτολύσεις στα µεγάλα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν τα καταπιεσµένα κοινωνικά στρώµατα. Καµία από αυτές δεν µπορεί να δώσει
διέξοδο στη σηµερινή κρίση του συστήµατος. Ακόµη κι αν σχηµατιστεί µια κυβέρνηση της «Αριστεράς», θα κληθεί να διαχειριστεί την κρίση του συστήµατος. Και η διαχείριση αυτής της κρίσης
µόνο προς όφελος του συστήµατος µπορεί να γίνει. Άλλωστε, όλα τα παραδείγµατα τέτοιου είδους
«αριστερών κυβερνήσεων» στην ιστορία επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισµό. Το αληθινό δίληµµα
δεν είναι ποιο κοµµατικό σχήµα θα αναλάβει τη διακυβέρνηση ή το ερώτηµα «ευρώ ή δραχµή».
Η πραγµατική αλλαγή της κατάστασης δεν είναι η αλλαγή κυβέρνησης ή νοµίσµατος, δηλαδή
η αλλαγή της µορφής της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, αλλά η επαναστατική ανατροπή
του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος.
Το ζητούµενο αυτή τη στιγµή δεν είναι απλώς να σταµατήσουµε αυτή τη σαρωτική επίθεση, αλλά µια συνολική ταξική αντεπίθεση που να στοχεύει στην καρδιά του ίδιου του συστήµατος που
βρίσκεται σε κρίση και εξαπολύει αυτή την επίθεση. Αυτό δεν µπορεί να γίνει χωρίς την αυτοοργάνωση της εργατικής τάξης, χωρίς τη ρήξη της µε την αστική ιδεολογία, χωρίς τη διάρρηξη κάθε δεσµού µε τα συνδικάτα και τα αστικά κόµµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των κοµµάτων της Αριστεράς του Κεφαλαίου, χωρίς τη συγκρότηση των πιο συνειδητών στοιχείων της τάξης σε επαναστατική πολιτική οργάνωση.
Οι εκλογές δεν µπορούν να αλλάξουν τίποτα και αυτές ειδικά οι εκλογές έχουν στόχο να νοµιµοποιήσουν τη σηµερινή βάρβαρη αντεργατική επίθεση. Η αποχή από τις εκλογές είναι η ελάχιστη
στάση ταξικής ανεξαρτησίας από το αστικό πολιτικό παιχνίδι. Ωστόσο, από µόνη της δεν αρκεί,
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αν δεν συνοδευτεί από την οργάνωση της εργατικής αντεπίθεσης στον ταξικό πόλεµο που τα αστικά επιτελεία, σηµερινά και αυριανά, έχουν ήδη εξαπολύσει.
Σήµερα είναι απείρως ευκολότερη η ανατροπή του ίδιου του συστήµατος παρά η ανατροπή της
πολιτικής του. Η µοναδική διέξοδος στη σηµερινή κρίση είναι η ανατροπή του καπιταλισµού. ∆ιαφορετικά το σύστηµα, έχοντας ξεµπερδέψει µε την απειλή µιας προλεταριακής εξέγερσης, θα εφαρµόσει, τελικά, την κλασσική µέθοδο µε την οποία επιλύει τις µεγάλες του κρίσεις: την εξαπόλυση ενός νέου παγκοσµίου πολέµου για την καταστροφή των πλεοναζόντων κεφαλαίων και ανθρώπων και σε µια νέα αναδιανοµή των αγορών ώστε να ξαναρχίσει ο νέος κύκλος συσσώρευσης
του κεφαλαίου. Αυτό, άλλωστε, είναι και το χαρακτηριστικό στοιχείο του ιµπεριαλιστικού καπιταλισµού. Ο ιµπεριαλισµός δεν εµποδίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, αλλά, αντιθέτως, την επιταχύνει. Οξύνει, όµως, τις εγγενείς αντιφάσεις των αστικών σχέσεων παραγωγής, οι
οποίες βρίσκουν διέξοδο σε γιγάντιες διεθνείς κρίσεις και παγκόσµιους πολέµους.
Αυτό που πρέπει να σήµερα να επιδιώκουν οι επαναστάτες είναι να συµβάλλουν µέσα σε αυτές
τις εξαιρετικά κρίσιµες ιστορικές συνθήκες που διανύουµε, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς,
ώστε η εργατική τάξη να συγκροτηθεί ως αυτόνοµο επαναστατικό υποκείµενο, να γίνει «τάξη για
τον εαυτό της». Το προλεταριάτο πρέπει να αποκτήσει ταξική αυτοπεποίθηση, να αποκτήσει συνείδηση των ιστορικών του συµφερόντων ως τάξη, να αυτοοργανωθεί και να συγκροτήσει τα δικά του
όργανα µάχης, προβάλλοντας, µε τον τρόπο αυτό, µια ριζικά διαφορετική µορφή οργάνωσης που
θα αντικαταστήσει τον σάπιο κοινοβουλευτισµό. Πρόκειται για όργανα που σήµερα πρέπει να συγκροτηθούν για να αποτελέσουν σχηµατισµούς µάχης κατά της επίθεσης του συστήµατος και αύριο
τα κύτταρα εξουσίας της εργατικής τάξης, της µεγάλης πλειοψηφίας των σύγχρονων µισθωτών και
ανέργων. Αυτά τα όργανα εργατικής αυτοοργάνωσης, που στο παρελθόν ήταν οι κοµµούνες και τα
σοβιέτ ή τα εργατικά συµβούλια, παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά µιας πραγµατικής δηµοκρατίας για τον εργαζόµενο λαό, ο οποίος δεν θα περιµένει κάθε τέσσερα χρόνια ποιος εκπρόσωπος
του συστήµατος, δεξιός ή «αριστερός», θα τον εκπροσωπήσει, αλλά θα αναδεικνύει άµεσα τους
δικούς του αιρετούς εκπροσώπους, που δεν θα έχουν κανέναν ιδιαίτερο προνόµιο και θα είναι ανά
πάσα στιγµή ανακλητοί. Εάν όλοι οι πολίτες αναλάβουν τις διοικητικές λειτουργίες της κοινωνίας,
τότε παύει να υπάρχει κράτος ως ιδιαίτερη γραφειοκρατική, εκµεταλλευτική και κατασταλτική
µορφή οργάνωσης µιας κοινωνίας και οδηγεί στην άµεση διακυβέρνηση της πολιτείας από τους
πολίτες της µέσα από ένα δίκτυο αυτόνοµων δήµων (κοµµούνες) που συναρθρώνονται σε ένα κεντρικό σύστηµα παγκόσµιας διαχείρισης πραγµάτων.
Γνωρίζουµε, όπως και πολλοί αγωνιστές, ότι σήµερα υπάρχει µια τεράστια διάσταση ανάµεσα
στις αντικειµενικές πιέσεις και στην υποκειµενική κατάσταση των εργαζοµένων. Η παρακµή της
σύγχρονης αστικής κοινωνίας βρίσκει την µόνη τάξη που µπορεί να την ανατρέψει –την παραγωγική τάξη των εργατών- εντελώς ανέτοιµη για να αναλάβει αυτό το κοσµοϊστορικό έργο. Ένας καθο8

ριστικός λόγος γι’ αυτό είναι ο έξαλλος διασυρµός του σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού από τη
σοσιαλδηµοκρατία και τον σταλινισµό. Αυτές οι αντεπαναστατικές δυνάµεις, που εδώ κι έναν αιώνα έχουν εξανδραποδίσει το εργατικό κίνηµα, κατάφεραν να εξευτελίσουν την προοπτική του σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού καλύτερα από τους πιο ανοικτά διακηρυγµένους εχθρούς της. Γι’
αυτό σήµερα οι επαναστάτες πρέπει να αποκαταστήσουν τον στόχο της κοµµουνιστικής απελευθέρωσης της ανθρωπότητας ως βασική προϋπόθεση για την υπέρβαση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. ∆ίχως την πίστη εκατοµµυρίων εργαζοµένων σε ένα απελευθερωτικό κοινωνικό όραµα,
δίχως την εµπιστοσύνη στις δικές τους δυνάµεις, όχι µόνο δεν είναι δυνατή η ανατροπή της
σηµερινής κοινωνίας αλλά ούτε καν η σοβαρή διεξαγωγή ενός αµυντικού αγώνα απέναντι στις
συνέπειες της κρίσης. Οι εξεγέρσεις της απελπισίας δεν οδηγούν πουθενά. Και επ’ ουδενί ταυτίζονται µε την τυφλή βία ενός ακαθόριστου πλήθους.
Για µας ο κοµµουνισµός δεν έχει καµία σχέση µε τα ολοκληρωτικά γραφειοκρατικά καθεστώτα
κρατικού καπιταλισµού που ψευδεπίγραφα ονοµάστηκαν «σοσιαλιστικές χώρες». Ο κοµµουνισµός
είναι µια κοινωνία χωρίς τάξεις, χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δίχως µηχανισµούς
οργανωµένης βίας και, εν γένει, καταπίεσης, δίχως το σύνολο των καπιταλιστικών σχέσεων που
χαρακτηρίζονται από την ιδιοκτησία, την εµπορευµατική ανταλλαγή, την ανταλλακτική αξία, την
υπεραξία, το χρήµα και τη µισθωτή εργασία.
Είναι µια οργανική πανανθρώπινη κοινότητα ελεύθερα συνεταιρισµένων παραγωγών, στην οποία η ελεύθερη ανάπτυξη καθενός αποτελεί την προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων,
κάθε µέλος της οποίας συµβάλλει στην κοινωνική ευηµερία σύµφωνα µε τις δυνατότητές του και
απολαµβάνει τα κοινωνικά αγαθά σύµφωνα µε τις ανάγκες του και συµµετέχει άµεσα και ενεργά
στη συλλογική διαχείριση των κοινών υποθέσεων. Πρόκειται, τέλος, για µια κολλεκτιβιστική και
µη ιεραρχική κοινωνία στην οποία η συλλογικότητα συνταιριάζεται µε την προσωπική αυτονοµία,
µέσα σε σχέσεις αλληλεγγύης και ισοτιµίας, πραγµατώνοντας την αυθεντική πολιτική δηµοκρατία,
δηλαδή την αυτοκυβέρνηση της κοινωνίας.
Αυτή η κοινωνία είναι σήµερα πέρα για πέρα εφικτή, τόσο γιατί η κοινωνική δύναµη που µπορεί
να την πραγµατοποιήσει είναι µια παγκόσµια τάξη εκατοντάδων εκατοµµυρίων όσο και διότι αυτή
µπορεί να στηριχτεί σε έναν τεράστιο υλικό πλούτο που δίνει τη δυνατότητα σε µια κοινωνία ισότητας να µην στηρίζεται στο µοίρασµα της φτώχειας αλλά στη συλλογική νοµή της ευπραγίας.
Γνωρίζουµε, ωστόσο, ότι η πορεία µέχρι εκεί δεν είναι διόλου εύκολη. ∆εν πετάµε στα σύννεφα.
Σε αυτή την κοινωνία ζούµε, και γνωρίζουµε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. ∆εν παίρνουµε τις
επιθυµίες µας για πραγµατικότητα, ούτε βαπτίζουµε ως εξεγέρσεις µαζικές εκρήξεις βίας χωρίς
σκοπό και, συνεπώς, χωρίς προοπτική. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι ζούµε σε αντεπαναστατική περίοδο, ότι οι ταξικοί συσχετισµοί βαραίνουν συντριπτικά προς όφελος του κεφαλαίου και ότι το επίπεδο συνείδησης της εργατικής τάξης είναι εξαιρετικά χαµηλό. Αυτό που λέµε είναι ότι αυτή είναι
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η µόνη διέξοδος από τη σηµερινή κρίση που µπορεί να δώσει πραγµατική προοπτική στην τάξη
µας. Και γι’ αυτό τον σκοπό χρειάζεται µια εξαιρετικά δύσκολη εργασία, η οποία, ωστόσο, είναι η
µόνη που αξίζει κάθε θυσίας και κάθε κόπου. Σε αυτή την προοπτική καλούµε όποιον ενστερνίζεται
τις απόψεις µας να συζητήσει και να ενωθεί µαζί µας, όχι γιατί θεωρούµε τον εαυτό µας «κάτοχο
της επαναστατικής αλήθειας» ή το «έµβρυο του επαναστατικού κόµµατος» -ένας µικρός πυρήνας
κοµµουνιστών είµαστε, άλλωστε- αλλά επειδή η συνεννόηση, η δράση και η ενότητα των επαναστατών σε αυτές τις κρίσιµες συνθήκες είναι εντελώς αναγκαία.
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