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Για Εργατική Πάλη Ενάντια στην ΕΕ και το Ευρώ!

Καμία Ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ!
Καμία Ψήφο στη Λαϊκή Ενότητα!
Η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας αντιτίθεται
από θέση αρχής σε κάθε ψήφο προς το καπιταλιστικό
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως αντιτάχθηκε το 2012 και τον Ιανουάριο αυτού
του χρόνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία απέδειξε ότι ήταν
ακριβώς αυτό που είχαμε πει πριν την εκλογή του –
αφοσιωμένος στην ιμπεριαλιστική ΕΕ και εχθρός των
εργατών και των καταπιεσμένων. Επίσης, είμαστε
αντίθετοι από θέση αρχής σε κάθε υποστήριξη προς τη
Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ), τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Η
ΛΑΕ είναι ένα αστικό λαϊκιστικό «μέτωπο» που προσπαθεί να περισώσει το σπιλωμένο λάβαρο κατά της
λιτότητας το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ποδοπάτησε μέσα σε
ελάχιστους μήνες από την εκλογή του.
Οι ηγέτες της ΛΑΕ, Λαφαζάνης και ΣΙΑ, δεν προσφέρουν καμία εναλλακτική για την εργατική τάξη από
ότι το αστικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέμειναν στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την παραίτηση του
Τσίπρα, επιδεικνύοντας ότι είναι αφοσιωμένοι στη
διατήρηση της καπιταλιστικής σταθερότητας και ότι η
ψήφος τους ενάντια στο μνημόνιο ήταν απλά για το
θεαθήναι. Η ΛΑΕ υπόσχεται έξοδο από το ευρώ (αλλά
όχι από την ΕΕ) μόνο εάν γίνει απαραίτητο! Όμως, τα
γεγονότα των τελευταίων μηνών έχουν κάνει ξεκάθαρο
ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως δρόμος προς τα
εμπρός για τους εργάτες και τους καταπιεσμένους της
Ελλάδας μέσα στον ζουρλομανδύα της ιμπεριαλιστικής
ΕΕ και του εργαλείου της, του ευρώ. Κάτω το ευρώ και
η ΕΕ! Σκίστε το Τρίτο Μνημόνιο! Αποκήρυξη του
χρέους!
Με στόχο να τιμωρήσει τους Έλληνες εργαζόμενους που τόλμησαν να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα

στις 5 Ιουλίου, η Τρόικα προώθησε ένα ακόμα πιο
βάρβαρο πρόγραμμα πείνας, δυστυχίας και εξευτελισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό
εκβιασμό. Αρκετά! Αυτή η κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί
στην κάλπη. Ο μόνος δρόμος προς τα μπροστά είναι
σκληρή πάλη από την εργατική τάξη, επικεφαλής όλων
των καταπιεσμένων, για να αποκηρύξει το ξεπούλημα
του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 17 Ιουλίου η ΤΟΕ δημοσίευσε ένα
κάλεσμα προς τα ευρύτερα στρώματα του εργατικού
κινήματος και τους συμμάχους του για να δημιουργήσουν εργατικές επιτροπές δράσης:
«Η ΕΕ και το ευρώ πρέπει να αποκηρυχθούν. Επιτροπές αποτελούμενες από εργάτες διαφορετικών
τάσεων καθώς και τους συμμάχους τους – νέους,
άνεργους, μετανάστες, συνταξιούχους – πρέπει να
συσταθούν σε ολόκληρη τη χώρα για να παλέψουν
για αυτό το σκοπό και για μία κυβέρνηση που θα
δρα για τα συμφέροντα των εργαζόμενων και θα
βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Αυτή η μάχη δεν
μπορεί να κερδηθεί μέσα στα κοινοβουλευτικά
πλαίσια…. Σπάστε με τους Καπιταλιστές και τις
Τράπεζές τους!»
Επίσης, καλέσαμε τους ομοϊδεάτες και τους ταξικά
συνειδητούς εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση να υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους και την
κοινή ταξική πάλη των Ελλήνων, Γερμανών και άλλων
Ευρωπαίων εργατών ενάντια στους Σόιμπλε, Μέρκελ,
Ολάντ και όλους τους εγκληματίες της ΕΕ!
Η Διεθνής Κομμουνιστική Ένωση, της οποίας η
ΤΟΕ αποτελεί τμήμα, έχει εναντιωθεί στην ΕΕ από θέση
αρχής από την ίδρυσή της. Η ΕΕ είναι ένας ασταθής
συνεταιρισμός – που κυριαρχείται από τον Γερμανικό

ΚΚΕ: Αποκηρύξτε την Άκυρη Ψήφο
του Δημοψηφίσματος!

ιμπεριαλισμό – και στοχεύει να μειώσει τα επίπεδα
διαβίωσης των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων και των ιμπεριαλιστικών χωρών όπως
η Γερμανία. Το ευρώ είναι ένα εργαλείο για την οικονομική κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων έναντι των
φτωχότερων κρατών. Η μόνη διέξοδος από τον εφιάλτη
των επαναλαμβανόμενων καπιταλιστικών κρίσεων είναι
να ενωθούν οι εργάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη στον
αγώνα ώστε να σαρώσουν την ιμπεριαλιστική ΕΕ μέσα
από την πάλη για σοσιαλιστικές επαναστάσεις εδώ και
διεθνώς. Για τις Σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες
της Ευρώπης!
Τόσο το 2012 όσο και στις εκλογές του Ιανουαρίου
αυτού του χρόνου, η ΤΟΕ κάλεσε για ψήφο στο ρεφορμιστικό ΚΚΕ επειδή με συνέπεια είχε εναντιωθεί και
στον ΣΥΡΙΖΑ και στην ιμπεριαλιστική ΕΕ. Αλλά στο
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου η ηγεσία του ΚΚΕ κάλεσε
τους εργαζόμενους να πετάξουν την ψήφο τους ρίχνοντας το άκυρο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Αυτή η προδοσία
βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με την δηλωμένη εναντίωση του ΚΚΕ προς την ΕΕ. Καλούμε το ΚΚΕ να αποκηρύξει την θέση του για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Εάν το ΚΚΕ το κάνει θα του δώσουμε κριτική
εκλογική υποστήριξη σε αυτές τις εκλογές.
Η αντίδραση του ΚΚΕ στο δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου βρίσκεται σε αντίθεση με κάθε άλλο κάλεσμα
που είχε κάνει το ΚΚΕ για ψήφο σε όχι σε δημοψηφίσματα που αφορούσαν την ΕΕ – από την Συνθήκη του
Μάαστριχτ στην Συνθήκη της Λισαβόνας. Και το 2011
το ΚΚΕ κάλεσε για ψήφο σε όχι για το δημοψήφισμα
που είχε προτείνει ο Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ για το
δεύτερο Μνημόνιο (βλέπε Ριζοσπάστης 3 Νοεμβρίου
2011, πρώτη σελίδα). Οι ηγέτες του ΚΚΕ ισχυρίστηκαν
ότι η καταψήφιση της συμφωνίας της Τρόικας στις 5
Ιουλίου ήταν μια έμμεση ψήφος προς το σάπιο πακέτο
λιτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε το 2011 είτε το 2015, η
καταψήφιση της συμφωνίας της Τρόικας δεν ήταν
τίποτα άλλο παρά ένα μήνυμα προς τους ιμπεριαλιστές
ηγέτες της ΕΕ να πάνε στο διάολο!
Στην πορεία προς το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου
η ΤΟΕ δημοσίευσε μία ανακοίνωση καλώντας: «Ψηφίστε ΌΧΙ! Κάτω η ΕΕ! Καμία Υποστήριξη στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!» Εξηγήσαμε ότι μια ψήφος του ναι
θα ήταν μια φρικτή ήττα για τους εργαζόμενους σε όλη
την Ευρώπη, θα έδινε το πράσινο φως στους ιμπεριαλιστές και τους καπιταλιστές ηγέτες ώστε να καταστρέψουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Επίσης, θα είχε κάνει την ζωή του
ΣΥΡΙΖΑ ευκολότερη, γιατί θα μπορούσε να ισχυριστεί
ότι η ψήφιση του ναι τον ανάγκασε να επιβάλλει την
λιτότητα. Η ηχηρή ψήφος του όχι σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στέκεται πλήρως εκτεθειμένος ως ένας δειλός
κόλακας των ιμπεριαλιστών που συνθηκολόγησε με την
Τρόικα παρά την λαϊκή εντολή να απορρίψει την συμφωνία.
Η ψήφος της 5ης Ιουλίου έχει υπηρετήσει ώστε η
κοινοβουλευτική τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα να
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αποσταθεροποιηθεί, παρέχοντας μια ευκαιρία στην
εργατική τάξη να βγει στο προσκήνιο για πάλη. Αυτού
του είδους η πάλη πρέπει να πάει πέραν του αστικού
εκλογικού τσίρκου και της στρατηγικής της άσκησης
πίεσης στο κοινοβούλιο για επιστροφή στις μέρες πριν
το Μνημόνιο. Η πάλη αυτή πρέπει να κατευθυνθεί προς
μία απαραίτητη επαναστατική, προλεταριακή λύση στην
κρίση.
Η ΤΟΕ είναι αντίθετη σε κάθε υποστήριξη του εκλογικού μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Εργατικού
Επαναστατικού Κόμματος (ΕΕΚ). Αυτοί οι ρεφορμιστές
πρώτα ήταν η ουρά του αστικού ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι
η ουρά του αστικού – λαϊκιστικού ΛΑΕ. Ενώ ισχυρίζονταν ότι ήταν ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του
Ιανουαρίου, αυτές οι ομάδες έδειξαν το πραγματικό τους
πρόσωπο τον Φεβρουάριο όταν συνέρρευσαν στις φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις υπέρ της εθνικής ενότητας.
Αυτές οι διαδηλώσεις σκόπευαν να ισχυροποιήσουν τη
θέση του Τσίπρα στις «διαπραγματεύσεις» για το ξεπούλημα στην Τρόικα. Τώρα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΕΕΚ
κλαψουρίζουν στην «Προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
/Εκλογές 20 Σεπτέμβρη» που έβγαλαν στις 3 Σεπτέμβρη,
ότι η ΛΑΕ «μοιάζει να μην έβγαλε συμπεράσματα από
την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ». Ξεκάθαρα οι ρεφορμιστές της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΕΕΚ είναι επίσης ανίκανοι να
εξάγουν τα κατάλληλα «συμπεράσματα». Η εκλογική
τους προκήρυξη καλεί για ψήφο ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ,
την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ και την Χρυσή Αυγή
αλλά όχι ενάντια στη ΛΑΕ. Είναι ξεκάθαρο ότι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΕΕΚ θέλουν να πιέσουν τη ΛΑΕ
ώστε να γίνει ο «νέος» (δηλαδή ο παλιός) ΣΥΡΙΖΑ.
Τέτοιου είδους πολιτικές κοινοβουλευτικής πίεσης
που προωθούνται από την ρεφορμιστική αριστερά σε
όλη την διάρκεια της κρίσης, αποτελούν αδιέξοδο. Το
κάλεσμά μας για εργατικές επιτροπές δράσης είναι ένα
κάλεσμα σε δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες και διευρυμένες
από τις δικές μας για να αναλάβουν την πάλη ενάντια
στην ΕΕ και το ευρώ, βασισμένες στην κινητοποίηση της
ανεξάρτητης δύναμης της εργατικής τάξης. Δεν είναι ένα
κάλεσμα για να πιέσουμε δυνάμεις όπως η ΛΑΕ ώστε να
κινηθούν προς τα αριστερά, ούτε για να εκλεγεί μια πιο
αριστερή καπιταλιστική κυβέρνηση. Τα αιτήματα που
προτείνουμε στο κάλεσμά μας απευθύνονται στις άμεσες, επείγουσες ανάγκες των εργαζομένων: δουλειά για
όλους μέσα από μία μικρότερη εργασιακή εβδομάδα
χωρίς καμία μείωση μισθών! Αξιοπρεπείς συντάξεις για
όλους τους συνταξιούχους τώρα, ανάλογα με το κόστος
ζωής! Ποιοτικό σύστημα υγείας και κατοικίες για όλους!
Για εργατικό έλεγχο της διανομής τροφίμων και των
τιμών! Κατάργηση του ΦΠΑ! Οι καπιταλιστές, συμπεριλαμβανομένων και των «αριστερών» πρακτόρων τους
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αποδείξει ότι το σύστημά τους
είναι ανίκανο να παρέχει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης
για τις μάζες. Είναι καιρός η εργατική τάξη να παλέψει
ώστε να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας: Απαλλοτρίωση
των τραπεζών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας,
των μεταφορών, των λιμανιών και της ναυτιλιακής
βιομηχανίας!

For Workers Struggle Against the EU and the Euro! No Vote to Syriza! No Vote to Popular Unity!
KKE: Repudiate the Spoiled Ballot in the Referendum!

Εάν οι κατεστραμμένοι μικροαστοί και οι μάζες
των ανέργων δεν δουν την εργατική τάξη να ηγείται μιας
τέτοιας πάλης, θα έλκονται όλο και περισσότερο στις
«ριζοσπαστικές» λύσεις που προσφέρονται από τους
φασίστες. Η φασιστική Χρυσή Αυγή ήρθε τρίτη στις
τελευταίες εκλογές του Ιανουαρίου και τώρα αναζητά να
εκμεταλλευτεί το ξεπούλημα του ΣΥΡΙΖΑ για να φιγουράρει ως ο λαϊκιστής «σωτήρας» του έθνους. Η Χρυσή
Αυγή τρέφεται προς το παρόν από την σοβινιστική
κατάχρηση της κυβέρνησης έναντι των χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών που καταφτάνουν κάθε εβδομάδα, οι οποίοι έχουν ρισκάρει τις ζωές τους για να εισέλθουν στα σύνορα του ρατσιστικού φρουρίου της
Ευρώπης μέσω της Ελλάδας. Σε αντίθεση με τον ρατσισμό προς τους μετανάστες που χρησιμοποιούνται ως
αποδιοπομπαίοι τράγοι από το κράτος και από τους
φασίστες, η εργατική τάξη πρέπει να παλέψει για πλήρη
πολιτικά δικαιώματα για όλους τους μετανάστες! Οι
εργατικές επιτροπές δράσης θα παλέψουν για δουλειές
για τους χιλιάδες άνεργους οικοδόμους για να χτίσουν
δωρεάν ποιοτικές κατοικίες για όλους τους μετανάστες
που έφτασαν ως εδώ, καθώς και για τον αυξανόμενο
αριθμό των άστεγων Ελλήνων.
Οι φασίστες αναζητούν να εκτρέψουν τον θυμό των
στερημένων όχι μόνο προς τους μετανάστες αλλά επίσης
και προς τους αριστερούς, τους ομοφυλόφιλους και τα
μέλη των εργατικών σωματείων. Ο απώτερος στόχος
τους είναι η φυσική εξόντωση των σωματείων και της
αριστεράς, γι αυτό το λόγο οι καπιταλιστές κρατάνε τους
φασίστες σε εφεδρεία. Αυτό κάνει επειγόντως απαραίτητη την κινητοποίηση της κοινωνικής δύναμης των σωματείων και των ευρύτερων στρωμάτων της εργατικής
τάξης σε μαζικές κινητοποιήσεις ενιαίου μετώπου για να

σταματήσουμε τους φασίστες. Για εργατικές αμυντικές
φρουρές να τσακίσουμε τη φασιστική απειλή! Υπερασπίστε τους μετανάστες ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις!
Το ΚΚΕ παρά το κοινωνικό του βάρος στα σωματεία, δεν έχει την προοπτική να αναλάβει την ηγεσία να
κινητοποιήσει τμήματα εργατών – βασισμένα στα σωματεία – για να υπερασπιστούν μετανάστες, αριστερούς και
ομοφυλόφιλους σαρώνοντας τους φασίστες από τους
δρόμους. Αντί αυτού καλεί να «απομονώσουμε» τους
φασίστες, λες και ο φασισμός είναι απλά ζήτημα κακών
ιδεών. Το εθνικιστικό λαϊκιστικό πρόγραμμα του ΚΚΕ,
το οποίο εκφράζεται στο κάλεσμά του για «λαϊκή εξουσία» και για την υπεράσπιση των ελληνικών συνόρων,
αποτελεί εμπόδιο για την καταπολέμηση τις λαϊκιστικής
δημαγωγίας των φασιστών. Αποτελεί επίσης ένα πολιτικό εμπόδιο στην πάλη για την επαναστατική κατάληψη
της εξουσίας από την εργατική τάξη, επειδή δένει την
εργατική τάξη με τους καπιταλιστές εκμεταλλευτές της.
Εάν πολλοί εργάτες σήμερα υστερούν επαναστατικής συνείδησης, δεν είναι μόνο λόγω των «αντικειμενικών» συνθηκών αλλά λόγω του οπορτουνιστικού χαρακτήρα της υπάρχουσας ηγεσίας του εργατικού
κινήματος, και κυρίως του ΚΚΕ. Αυτό που χρειάζεται
είναι ένα επαναστατικό κόμμα όπως οι Μπολσεβίκοι του
Λένιν και του Τρότσκι. Ένα τέτοιο κόμμα θα σφυρηλατηθεί μέσα από την πάλη ενάντια στην καπιταλιστική
ερήμωση και τη φασιστική αντίδραση. Ένα τέτοιο κόμμα δεν μπορεί να είναι ένα «εθνικό» κόμμα, αλλά πρέπει
να αποτελεί τμήμα ενός διεθνούς επαναστατικού κόμματος, με τμήματα σε κάθε χώρα. Είναι η προοπτική της
ΤΟΕ, να παλέψει για ένα τέτοιο κόμμα ως τμήμα της
επανασφυρηλατημένης Τετάρτης Διεθνούς.

ΤΟΕ – Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας
Για οποιαδήποτε επικοινωνία γράψτε στη διεύθυνση:
Τ.Θ. 8274
Τ.Κ. 10210
Αθήνα
τηλεφωνήστε στο:
6930694112
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Spartacist@hotmail.com
www.icl-fi.org
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México: Méx. $25/4 números (por correo)
Extranjero: U
 S $4/4 números (vía aérea)
US $2/4 números (vía terrestre/marítima)

Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands

Spartakusowska Grupa Polski

SpAD, c/o Verlag Avantgarde
Postfach 2 35 55, 10127 Berlin, Germany

Herausgegeben von der Spartakist-Arbeiterpartei
Deutschlands
Jahresabo: € 4,–
Auslandsabo: € 7,50
Übersee Luftpost: € 10,–

Ligue trotskyste de France

X-Store, „Platforma Spartakusowców”, Skr. 948
Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Poland

Pismo Spartakusowskiej Grupy Polski
Cztery kolejne numery: 6,– zł

Spartacist/South Africa

Spartacist, PO Box 61574
Marshalltown, Johannesburg 2107, South Africa

Le Bolchévik, BP 135-10, 75463 Paris Cedex 10, France

Publication de la Ligue trotskyste de France
4 numéros : 3 €
Europe : 4,50 €
Hors Europe : 6 € Canada : 5 $Cdn
Chèques à l’ordre de : Société d’édition 3L

Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας

Για άρθρα της Τροτσκιστικής Ομάδας της Ελλάδας
γράψτε στη διεύθυνση:
Τ.Θ. 8274, Τ.Κ. 10210, Αθήνα Spartacist@hotmail.com

Marxist publication of Spartacist South Africa
South Africa: R10/4 issues
International rate: US$4/4 issues—Airmail

Spartacist League/U.S.

Box 1377 GPO, New York, NY 10116, USA

Biweekly organ of the Spartacist League/U.S.
US$10/22 issues (1 year)
International:
US$25/22 issues—Airmail
US$10/22 issues—Seamail

