Η Τροτσκιστική Ομάδα Ελλάδας δηλώνει:

ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΚΚΕ!
ΚΑΜΙΑ ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ!
5 Ιουνίου - Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Κομμουνιστικής Ένωσης (4ο διεθνιστικής) καλεί τους
εργάτες, τις μειονότητες και όλους τους αντιπάλους της καπιταλιστικής λιτότητας να ψηφίσουν τους
υποψήφιους του ΚΚΕ στις 17 Ιουνίου. Το κύριο θέμα για την εργατική τάξη στην Ελλάδα σήμερα
είναι η απόρριψη των καταστροφικών επιθέσεων που προστάζει η τρόικα και επιβάλλονται από την
ελληνική αστική τάξη. Μία μαζική ψήφος στο ΚΚΕ – το οποίο εναντιώνεται στην ΕΕ – θα έδινε μια
γροθιά στο πρόσωπο των ιμπεριαλιστών και των Ελλήνων λακέδων τους και θα μπορούσε να δώσει
ώθηση στους αμυντικούς αγώνες των εργατών σε όλη την Ευρώπη.
Το ΚΚΕ ορθά στέκεται ενάντια στην προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει την «Ελλάδα στην
ΕΕ και στο ΝΑΤΟ και τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής άθικτες» (στην αγγλική διαδυκτιακή
σελίδα του ΚΚΕ, “Between two tough battles”, 23 Μαΐου). Παρά τις έντονες πιέσεις για ενότητα, το
ΚΚΕ έχει απορρίψει την έκκληση του ΣΥΡΙΖΑ για σχηματισμό μιας «αριστερής» (αστικής)
κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται υπέρ της ιμπεριαλιστικής ΕΕ και του ευρώ ενώ υποστηρίζει ότι
μπορεί να «επαναδιαπραγματευτεί» το πακέτο λιτότητας. Ως προλεταριακοί διεθνιστές,
εναντιωνόμαστε στην ιμπεριαλιστική ΕΕ από θέση αρχής (καθώς και στο κοινό νόμισμα) ως μέρος
της προοπτικής μας για τις Σοσιαλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Μια σοσιαλιστική
κοινωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα στα σύνορα της Ελλάδας.
Το ΚΚΕ σωστά τονίζει ότι η κεντρική δύναμη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο «Συνασπισμός της
Αριστεράς» (ΣΥΝ), ψήφισε την συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, είναι υποστηριχτής της ΕΕ και
«συμμετείχε στην αντικομμουνιστική καμπάνια ενάντια στην ΕΣΣΔ» (“Between two tough battles”,
23 Μαΐου). Σήμερα, οι ψευδοτροτσκιστικές ομάδες οι οποίες επίσης χαιρέτησαν την αντεπανάσταση
στην Σοβιετική Ένωση – συμπεριλαμβανομένου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ) και
του ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – τοποθετούν τον εαυτό τους στα δεξιά του ΚΚΕ, το οποίο καταγγέλουν για
την απόρριψη προς το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ να σχηματίσουν μαζί κυβέρνηση. Λέμε: Κάτω η ΕΕ! Όχι
ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ!
Το κάλεσμά μας για ψήφο στο ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές είναι μία εφαρμογή της τακτικής της
κριτικής υποστήριξης που περιέγραψε ο Λένιν στο Ο “Αριστερισμός”, Παιδική Αρρώστια του
Κομμουνισμού το 1920. Ενώ υποστηρίζουμε τους υποψήφιους του ΚΚΕ έχουμε θεμελιακές
προγραμματικές διαφορές. Το πρόγραμμά μας είναι προλεταριακό, επαναστατικό και διεθνιστικό. Σε
αντίθεση, το ΚΚΕ συνθηκολογεί με τον ελληνικό εθνικισμό, που είναι το κύριο εμπόδιο για το
χτίσιμο ενός επαναστατικού κόμματος στην Ελλάδα. Η προοπτική της «λαϊκής εξουσίας» διαλύει το
προλεταριάτο – την μόνη τάξη με τη δύναμη να ανατρέψει τον καπιταλισμό – σε «λαό» και θολώνει
την ταξική γραμμή, τη βασική διαίρεση στην καπιταλιστική κοινωνία. Ο λαϊκισμός του ΚΚΕ – που
εκφράζεται ως «ο λαός» ενάντια «στα μονοπώλια» - αντιτίθεται στην ταξική ανεξαρτησία του
προλεταριάτου από την αστική τάξη.

Οι βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις σε μετανάστες από τις αφηνιασμένες φασιστικές συμμορίες
της Χρυσής Αυγής θέτουν την άμεση ανάγκη για την κινητοποίηση εργατικών τμημάτων για να
υπερασπιστούν τους μετανάστες και για να καθαρίσουν το φασιστικό δηλητήριο από τους δρόμους.
Το ΚΚΕ έχει το κοινωνικό βάρος στα εργατικά σωματεία για να το κάνει, αλλά ο εθνικιστικός
λαϊκισμός αποτελεί εμπόδιο σε αυτό. Αντί να κινητοποιήσει τους εργάτες και τους μετανάστες
εναντίον της Χρυσής Αυγής, η οποία αντιπροσωπεύει μία απειλή σε ολόκληρη την οργανωμένη
εργατική τάξη, το ΚΚΕ κάνει έκκληση για ψήφο στα ίδια καθυστερημένα στρώματα του πληθυσμού
που ψήφισαν τα φασιστικά αποβράσματα, απαιτώντας: «Οι εργαζόμενοι που ψήφισαν την Χρυσή
Αυγή πρέπει να διορθώσουν την ψήφο τους» (Σχόλιο του Γραφείου Τύπου για την επίθεση μελών της
Χρυσής Αυγής εναντίον μεταναστών, 2 Ιουνίου).
Το ΚΚΕ παραδέχεται ότι: «Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και του 1980, το ΚΚΕ
σχημάτισε “αριστερές συμμαχίες”» και υποστηρίζει ότι «έχει αντλήσει πολύτιμα συμπεράσματα από
τις εμπειρίες του αναφορικά με την πολιτική των συμμαχιών και δεν προτίθεται να επαναλάβει
παρόμοια λάθη» (“Between two tough battles”, 23 Μαΐου). Αυτά δεν ήταν λάθη αλλά προδοσίες που
προέρχονται από το Σταλινικό τους πρόγραμμα. Παρά την άρνηση του ΚΚΕ να συμμετέχει σε μία
κυβέρνηση συνασπισμού τώρα, δεν έχει σπάσει πολιτικά με το πρόγραμμα που το οδήγησε να
συμμετέχει σε αστικές κυβερνήσεις στο παρελθόν.
Η διεθνής μας τάση πάλεψε ενεργά, στο όριο των δυνάμεών μας, για την υπεράσπιση της
Σοβιετικής Ένωσης ενάντια στην αντεπανάσταση. Επίσης σταθήκαμε για μία προλεταριακή πολιτική
επανάσταση ενάντια στην Σταλινική γραφειοκρατία, της οποίας οι πολιτικές του «σοσιαλισμού σε μία
μόνη χώρα» και της «ειρηνικής συνύπαρξης» με τον ιμπεριαλισμό υπονόμευσαν την υπεράσπιση της
ΕΣΣΔ και τελικά οδήγησαν στον θρίαμβο της αντεπανάστασης το 1991-92, μία ήττα για τις
παγκόσμιες εργατικές μάζες.
Μαζί με αυτό το κάλεσμα για ψήφο στο ΚΚΕ διανέμουμε μαζικά το άρθρο «Οι Τράπεζες
Ματώνουν τους Έλληνες Εργαζόμενους» για να εισάγουμε σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο τις
ευρύτερες πολιτικές μας απόψεις. Αναζητούμε να ενώσουμε σε ένα πολιτικό σχηματισμό αυτές τις
δυνάμεις που συμφωνούν με τις πολιτικές που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο.
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