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----------ISPARTACJSTI~ ~ 
Η ίδρυση της Τροτσκιστικής Ομάδας της Ελλάδας 

Για ένα Λενινιστικό κόμμα στην Ελλάδα! 

Για μία Σοσιαλιστική Ομοσπονδία 

των Βαλκανίων! 

Η Διεθνής Κομμουνιστική Ένωση (Τεταρτο

διεθνιστική) (ΔΚΕ/ΙCL) ανακοινώνει με ευχαρί

στηση την ίδρυση της Τροτσκιστικής Ομάδας της 

Ελλάδας, ως συμπαθούντος τμήματος. Οι Έλλη

νες σύντροφοι κερδήθηκαν στο πρόγραμμα της ΔΚΕ 

μέσα από μία περίοδο αντιπαραθέσεων πάνω σε 

προγραμματικές διαφορές και δοκιμασίας της 

συμφωνίας μας για κοινή δουλειά. 

Η πρώτη επαφή με την ΔΚΕ ήταν το 1995 από 
τον Σπύρο, έναν από τους ηγέτες της Σοσιαλιστικής 

Οργάνωσης Εργαζομένων (ΣΟΕ), η οποία διασπά

στηκε το 1994 από την Σταλινοφοβική ψευδο

Τροτσκιστική Μορενική τάση. Το 1996 η πλειοψη
φία της ΣΟΕ ίδρυσε την Κομμουνιστική Οργάνωση 

Επαναστατών Εργατών (ΚΟΕΕ). Τον Ιανουάριο του 

1999 ο Σπύρος παραιτήθηκε από την ΚΟΕΕ και 

άρχισε να αλληλογραφεί με την ΔΚΕ που έστελνε 

έντυπο υλικό στην ΚΟΕΕ από το 1998. Τον Μάη -
Ιούνη του 1999 η ηγεσία της ΚΟΕΕ εκκαθάρισε 
κάποια στοιχεία που έγιναν αντιληπτά ως 

συμπαθούντα της ΔΚΕ, όταν η αντίθεσή μας από 

θέση αρχής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ενα

ντίον της Σερβίας βρήκε ανταπόκριση σε κάποια από 

τα μέλη. Κάποιοι απ' αυτούς που διαγράφτηκαν με 

αυτόν τον τρόπο, ανέλαβαν να μελετήσουν το 

πρόγραμμα της ΔΚΕ και τον Μάρτιο του 2000, 
σχημάτησαν ένα ανεπίσημο γκρουπ συζητήσεων. 

Τον Ιανουάριο του 2001 τα μέλη αυτού του κύκλου 
μελέτης έγραψαν σε ένα γκρουπ πρώην μελών του 

Κομμουνιστικού Συνδέσμου/Εργατικής Εξουσίας 

(ΚΣΕΕ), μιας διάσπασης από τη ΣΟΕ το 1995, και το 
Μάρτιο του 2001 συγκρότησαν ένα γκρουπ 

συζητήσεων με τα συγκεκριμένα πρώην μέλη του 

ΚΣΕΕ. 

Η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας ιδρύθηκε 

από συντρόφους που πάλεψαν πάνω στο ζήτημα της 

γυναικείας καταπίεσης στην Ελλάδα και διασπά-
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στη καν από τον Σπύρο, κυρίως πάνω στην 

αναγκαιότητα της προάσπισης των δικαιωμάτων των 

καταπιεσμένων μειονοτήτων της Ελλάδας, ένα 

κρίσιμο ζήτημα για μία Λενινιστική-Τροτσκιστική 

οργάνωση σε μία Βαλκανική χώρα. 

Το ιστορικό της πάλης της ΔΚΕ ενάντια στην 

αντεπανάσταση στην Γ ΛΔ ήταν κεντρικό για την 

στρατολόγηση των συντρόφων της τ.σΕ .. Στην 
Συμφωνία για Κοινή Δουλειά που δημοσιεύουμε 

παρακάτω, κάνουμε ξεκάθαρο ότι είμαστε αντίθετοι 

με οργανώσεις όπως το Σοσιαλιστικό Εργατικό 

Κόμμα (ΣΕΚ - που συνδέεται με το Βρετανικό 

SWP), τη Διεθνιστική Εργατική Αριστερά (ΔΕΑ -
ISO) και το Ταφικό Ξεκίνημα, που υποστήριξαν την 
αντεπανάσταση του Γέλτσιν στη Σοβιετική Ένωση 

το 1991 - 92 και οι τελευταίοι είχαν ακόμα και 

υποστηρικτές που βρίσκονταν στα οδοφράγματα του 

Γέλτσιν. Κατά την προετοιμασία μιας τάξης σχετικά 

με την καπιταλιστική αντεπανάσταση στη Σοβιετική 

Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη μία από τους 

συντρόφους τον Ιούνιο του 2000 έγραψε: 
«Μελέτησα εκ νέου τα βιβλία του Τρότσκι, Η 

Ταξική Φύση της Σοβιετικής Ένωσης, Η 

Προδομένη Επανάσταση και την Δ ιακύρηξη 

Αρχών της ΔΚΕ. Μετά από αυτά αλλά και τις 

συζητήσεις μας θεώρω ότι οι θέσεις της ICL στο 
ζήτημα του Αφγανιστάν είναι συνεπείς απέναντι 

στην ιδεολογία μας και συμφωνώ με αυτές στη 

βάση της υπεράσπισης των γραφειοκρατικά 

εκφυλισμένων εργατικών κρατών ενάντια στην 

απειλή της αστικής αντεπανάστασης. 

Όσον αφορά το ζήτημα της Κίνας θεωρώ πως 

ισχύει ότι υποστήριξε ο Τρότσκι το 1933, όταν 
πολεμούσε την άποψη ότι η γραφειοκρατεία έχει 

ήδη καταστρέψει το Σοβιετικό Εργατικό Κράτος: 

'Αυτήν την κατάσταση οι Τροτσκιστές την 

κρίνουν επικίνδυνη, όχι όμως απελπιστική και 



θεωρούν πράξη δειλίας να ανακοινώσουν ότι η 

επαναστατική μάχη έχει χαθεί πριν τη μάχη και 

χωρίς μάχη.'» 

Το Νοέμβριο του 2000 μια άλλη σύντροφος 

έφυγε από τον ΚΣΕΕ μετά από πάλη μέσα στην 

οργάνωση για την θέση της σχετικά με την 

υπεράσπιση της Κίνας ως ένα παραμορφωμένο 

εργατικό κράτος. 

Για το Εθνικό Ζήτημα 

Η Βαλκανική χερσόνησος είναι μία περιοχή με 

μυριάδες αναμεμειγμένους λαούς και καταπιεσμένες 
μειονότητες. Η δίκαιη λύση του εθνικού ζητήματος 

στα Βαλκάνια απαιτεί μία σοσιαλιστική ομοσπονδία. 
Η ΔΚΕ αναγνωρίζει ότι το Μακεδονικό ζήτημα είναι 

μία δοκιμασία για την αυθεντικότητα ενός γκρουπ 

στην Ελλάδα που ισχυρίζεται πως είναι διεθνιστικό. 

Η τ.ο.Ε. υπερασπίζεται τα εθνικά δικαιώματα της 
Μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, συμπερι

λαμβανομένου του δικαιώματός τους να φτιάξουν το 

δικό τους κράτος ή να ενωθούν με το υπάρχον Μακε

δονικό κράτος. Πλήρη δημοκρατικά δικαιώματα 

για όλες τις εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα! Για 

μία Βαλκανική σοσιαλιστική ομοσπονδία! 

Σ'αυτή τη βάση κερδηθήκαμε στο πρόγραμμα της 

ΔΚΕ, ισχυρά αντιτιθέμενοι στον Ελληνικό εθνικό 

σωβινισμό, ακολουθώντας τα βήματα του Τρότσκι 

στη συζήτησή του με τους Αρχειο-Μαρξιστές στο 

Μακεδονικό ζήτημα: 

«Δεν είναι δικό μας καθήκον να οργανώνουμε 

εθνικιστικές εξεγέρσεις. Απλά λέμε ότι αν οι 

Μακεδόνες το θέλουν, τότε θα πάρουμε το μέρος 

τους, ότι θα πρέπει δηλαδή να τους επιτραπεί να 

αποφασίσουν και εμείς επίσης θα υποστηρίξουμε 

την απόφασή τους. Αυτό που με ενοχλεί δεν είναι 

τόσο πολύ το ζήτημα των Μακεδόνων αγροτών, 

αλλά περισσότερο το αν υπάρχει κάποια δόση 

σωβινιστικού δηλητηρίου μεταξύ των ελλήνων 

εργατών. Κάτι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο. Για 

εμάς, που είμαστε υπέρ μίας Βαλκανικής ομο

σπονδίας Σοβιετικών κρατών, είναι το ίδιο αν η 

Μακεδονία ανήκει σ'αυτή την ομοσπονδία ως ένα 

αυτόνομο σύνολο ή ως τμήμα κάποιου άλλου 

κράτους.Όπως και να'χει αν οι Μακεδόνες είναι 

καταπιεσμένοι από την αστική κυβέρνηση ή 
αισθάνονται ότι είναι καταπιεσμένοι, εμείς πρέπει 

να τους υποστηρίξουμε.» 

Μία συζήτηση για την Ελλάδα, 

Λέον Τρότσκι, 1932, [Δική μας μετάφραση] 
Το Ελληνικό γκρουπ έφτασε σε διάσπαση με την 

άρνηση του Σπύρου να αναγνωρίσει και να 

αγωνιστεί ενάντια στην εθνική καταπίεση των 

Αρβανιτών -- μιας ορθόδοξης χριστιανικής μειονό

τητας Αλβανικής καταγωγής που μετανάστευσε σε 
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αυτό που τώρα είναι Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 

μεσαίωνα. Οι Αρβανίτες εξελληνίστηκαν βίαια και 
αντιμετωπίζουν χυδαίες διακρίσεις και τιμωρίες 

ακόμα και για την ομιλία της γλώσσας τους δημόσια. 
Η αναφορά στο ότι υπάρχουν εθνικές μειονό

τητες στην Ελλάδα δεν είναι απλά ταμπού αλλά 
φέρει και το ρίσκο της δίωξης. Το 2001, ο Βλάχος 
ακτιβιστής Σωτήρης Μπλέτσας σύρθηκε στα δΙΚQ
στήρια για τη διανομή μιας προκήρυξης που 

υποστήριζε ότι υπάρχουν πέντε γλωσσικές μειονό

τητες στην Ελλάδα. Ο Μπλέτσας αφέθηκε μετά από 
έφεση και θεωρείται μια νομική απόφαση-ορόσημο 

γιατί αποδέχεται σιωπηρά ότι τα αρβανίτικα, τα 

βλάχικα, τα μακεδονικά, τα τούρκικα και τα 

πομάκικα μιλούνται σε ελληνικό έδαφος. Υπερα

σπιστήκαμε τον Μπλέτσα ενάντια στο ελληνικό 

αστικό κράτος στην παρέμβασή μας στην διαδήλωση 
του πολυτεχνείου το 2001. 

Κάτω απο την καπιταλιστική ηγεσία ο ρατσισμός 

ενάντια στους Ρόμα (τσιγγάνους) έχει εξαπλωθεί σε 

όλα τα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα l37 τσιγγάνοι 

αναγκάστηκαν να εκαταλείψουν τα σπίτια τους 

επειδή βρίσκονταν στην περιοχή των ολυμπια
κών έργων. Οι τσιγγάνοι μαζί με τους Αλβανούς 

μετανάστες αποτελούν όλο και περισσότερο τα 

θύματα της ωμής αστυνομικής βίας. Ένας Αλβανός 
δολοφονήθηκε και περίπου 100 τραυματίστηκαν 

μετά από τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ελλάδας 
και Αλβανίας στις αρχές του Σεπτέμβρη και όχλος 

ρατσιστών επιτέθηκαν σε Αλβανούς σε διάφορες 

πόλεις μεταξύ αυτών, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. 

Οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα αριθμούν 
περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Οι μετανάστες 

δεν είναι μόνο θύματα ρατσιστικής τρομοκρατίας 

αλλά και ένα αναπόσπαστο μέρος του προλεταριάτου, 

που επιβεβαιώνει την σημασία του καλέσματός μας 

προς το εργατικό κίνημα να υπερασπιστεί τους 

μετανάστες και να αγωνιστεί για πλήρη πολιτικά 

δικαιώματα για όλους τους μετανάστες. Η 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταπιεσμένων 

εθνοτήτων και των μεταναστών είναι τα μόνα μέσα 

με τα οποία το προλεταριάτο, που αποτελείται από 

εργάτες διαφορετικών εθνοτήτων, μπορεί να ενωθεί 

στην πάλη για σοσιαλιστική επανάσταση. 

Ένα ακόμα ζήτημα κλειδί για τους επαναστάτες 

στην Ελλάδα είναι η μάχη ενάντια στον αντι

Τούρκικο ελληνικό σωβινισμό όσον αφορά την 

Κύπρο, όπως λέμε και στην Συμφωνία για Κοινή 
Δουλειά. Κάθε προλεταριακή, διεθνιστική προ

οπτική για την Κύπρο χρειάζεται να ξεκινάει με το 

κάλεσμα για την άμεση απόσυρση όλων των 

ελληνικών στρατευμάτων από την Κύπρο, κι επίσης 
του Τουρκικού στρατού, των Βρετανικών στρατευ

μάτων και βάσεων και των δυνάμεων των Ηνωμένων 

Εθνών! 



Η Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία αποτελεί 

κεντρικό στήριγμα της Ελληνικής καπιταλιστικής 

τάξης και πυροδοτεί τον εθνικό σωβινισμό, που 
στρέφεται ιδιαίτερα εναντίον του Τούρκικου λαού 

και ενάντια σ' όλους τους Μουσουλμάνους, 

ενισχύοντας τους δεσμούς ανάμεσα στην ελληνική 

εργατική τάξη και τους εκμεταλλευτές της. Ένα 

παράδειγμα του απειλητικού σωβινιστικού ρόλου της 

εκκλησίας είδαμε το 2000 όταν προτάσεις από την 
τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η οποία ήθελε να 

αποσύρει την καταγραφή της θρησκείας από τις 

εθνικές ταυτότητες συνάντησε αντιδραστικές 

κινητοποιήσεις οδηγούμενες από τον ορθόδοξο 
κλήρο. Είμαστε υπέρ του διαχωρισμό εκκλησίας και 

κράτους! 

Για την απελευθέρωση των γυναικών μέσα 

από τη σοσιαλιστική επανάσταση! 

ο κύριος θεσμός καταπίεσης των γυναικών είναι 

η οικογένεια. Για την κυρίαρχη τάξη η οικογένεια 

εξυπηρετεί ως όχημα για την μεταβίβαση της 

ιδιωτικής περιουσίας από την μία γενιά στην 

επόμενη, ενώ γενικά την υπηρετεί ως ένας μηχα

νισμός για την πειθαρχεία του πληθυσμού μέσα από 

την ενστάλαξη συντηρητικών κοινωνικών αξιών. 

Έτσι, η απελευθέρωση των γυναικών δεν μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς την κατάργηση του συστήματος της 

ιδιωτικής περιουσίας. Η απαλλοτρίωση της αστικής 

τάξης μέσα από την προλεταριακή επανάσταση και η 

επέκταση αυτής της επανάστασης στις πιο ανε

πτυγμένες βιομηχανικά χώρες, εγκαθιδρύοντας 

υλιστικές βάσεις για μία σοσιαλιστική κοινωνία 

υλικής αφθονίας, θα οδηγήσει στις βάσεις για την 

αντικατάσταση της οικογένειας. 

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα 

ψήφου μέχρι το 1956 ενώ η προίκα επίσημα μόνο 
καταργήθηκε το 1986 και στην πραγματικότητα 

ισχύει ακόμα. Αν και η έκτρωση νομιμοποιήθηκε (με 

αυστηρούς περιορισμούς) το 1986 είναι δύσκολο να 
εξασφαλιστεί, ιδιαίτερα για έφηβες και φτωχές 

γυναίκες. Υποστηρίζουμε την δωρεάν έκτρωση όταν 

οι ίδιες οι γυναίκες το απαιτούν! 

Μετά την αντεπανάσταση στη Σοβιετική Ένωση 

και στην Ανατολική Ευρώπη, οι γυναίκες εργαζό

μενες στην Ελλάδα, όπως και αλλού, ήταν αυτές που 

πληγή καν περισσότερο από τις επιθέσεις των καπιτα
λιστών στις εργατικές μάζες. Οι εργαζόμενες 

μητέρες αντιμετώπισαν το κλείσιμο των δημοσίων 

βρεφικών και νηπιακών σταθμών. Αγωνιζόμαστε για 

δωρεάν ποιοτική ιατρική περίθαλψη και για δωρεάν 

εικοσιτετράωρη φροντίδα των παιδιών. 

Η ελληνική κοινωνία είναι υπερβολικά ομο

φοβική, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την 

υπόθεση του παραγωγού της σειράς «Κλείσε τα 
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μάτια σου» του τηλεοπτικού καναλιού mega, στον 
οποίο καταβλήθηκε 100.000 € πρόστιμο για την 

προβολή ενός ομοφυλοφιλικού φιλιού. Σε 
αντιπαράθεση με την ομοφοβική ελληνική αριστερά 

επιχειρούμε να δράσουμε ως ένας λενινιστικός 

κήρυκας των καταπιεσμένων και να υπερασπιστούμε 

τα δημοκρατικά δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στο., 

γάμο και στο να έχουν παιδιά. Όλες οι συνεναιτικές 

μορφές σεξουαλικότητας θα πρέπει να είναι 

ιδιωτικές και το κράτος ή η εκκλησία δεν πρέπει να 

παρεμβαίνουν. Καλούμε για κράτος και εκκλησία έξω 

από τα κρεβάτια μας! 

Για ένα επαναστατικό εργατικό κόμμα! 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) είναι 

ένα μαζικό ρεφορμιστικό κόμμα με μεγάλη επιρροή 

και ρίζες στην εργατική τάξη . Αντίθετα με τους στα
λινοφοβικούς Έλληνες ψευδο-τροτσκιστές, δεν 

αγνοούμε το ΚΚΕ, αλλά επιχειρούμε να κερδίσουμε 

την εργατική του βάση στο γνήσιο κομμουνισμό του 

Λένιν και του Τρότσκι. Όπως γράψαμε στο Workers 
VαnguαrdNo 565, 11 Δεκεμβρίου 1992: 

«Το ΚΚΕ είναι το ιστορικό μαζικό κόμμα της 

Ελληνικής εργατικής τάξης. Ο αντάρτικος αγώνας 

του ενάντια στους ναζί την κατοχή και κατά τη 

διάρκεια του εμφυλίου πόλεμου που ξέσπασε το 

1944 του έδωσαν μεγάλη εξουσία. Κι αυτήν την 
καταχράστηκε δεόντως για να εμποδίσει την 

κατάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη 

στο τέλος του πολέμου, όταν το Κομμουνιστικό 

κόμμα, όπως στη Γαλλία και στην Ιταλία έκανε 

ειρήνη με τη αστική τάξη, αφ οπλίζοντας την 

εργατική τάξη και μπαίνοντας στη λαϊκό 

μετωπική καπιταλιστική κυβέρνηση για να 

ξαναχτίσει την ελληνική καπιταλιστική κρατική 

μηχανή. Αυτή η προδοσία του 1945 δεν απέτρεψε 
την υποβοηθούμενη και υποκινούμενη από το 

Βρετανικό και Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό αστική 

τάξη, από το να στραφεί ενάντια στους 

κομμουνιστές, ανανεώνοντας τον εμφύλιο πόλεμο 

και σφάζοντας χιλιάδες σε μία εκστρατεία που 

σχεδιάστηκε για να σπάσει την ενδεχόμενη 

επανάσταση της εργατικής τάξης. 

Η ήττα των οδηγούμενων από το ΚΚΕ δυνάμεων 

το 1949, σε συμφωνία με την μεταπολεμική 

συμφωνία του Στάλιν με τον Τσώρτσιλ που 

έδωσε την Ελλάδα στον ιμπεριαλισμό, ανοίγοντας 

το δρόμο για μία σειρά δεξιών καθεστώ

των που αποκορυφώθηκε με την αχρεία 

δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967 - 1974. 
Παρά αυτήν την ιστορία, ο στόχος του ΚΚΕ 

παραμένει να βρει το δρόμο του πίσω στους 

διαδρόμους της καπιταλιστικής εξουσίας.» 



Ενώ το ΚΚΕ είναι ένα μαζικό ρεφορμιστικό 

εργατικό κόμμα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 

Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) είναι ένας αστικό-λαϊκιστικός 

σχηματισμός κι αυτό από την ίδρυσή του. Σε 

αντίθεση με στοιχεία της ελληνικής αριστεράς, όπως 

οι Κλιφικοί, απορρίπτουμε από θέση αρχής 

οποιαδήποτε πολιτική υποστήριξη σ' αυτό το κόμμα 
του ταξικού εχθρού. 

Οι Έλληνες σύντροφοι δούλεψαν μαζί με 

συντρόφους από την ΔΚΕ καιρό πριν την ίδρυση του 

τμήματος. Σ' αυτή τη συνεργασία εκδόσαμε ένα 

αριθμό εντύπων, μεταφράζοντας άρθρα κλειδιά Π.χ. 

Διακήρυξη Αρχών και Μερικά Στοιχεία 

Προγράμματος, Η χρεοκοπεία των Θεωριών για μία 

νεα κοινωνική τάξη " Η Απελευθέρωση των 

Γυναικών και η Πάλη Ενάντια στην Ιμπεριαλιστική 

Υποδούλωση Κ.α. Γράψαμε μία διακύρηξη για την 

υπεράσπιση των συλληφθέντων αναρχικών και των 

άλλων διαδηλωτών στη Θεσσαλονίκη το 2003 
ενάντια στην κρατική καταστολή . Υπερασπιζόμαστε 

και καλούμε για την άμεση απελευθέρωση όλων 

αυτών που φυλακίστηκαν στο κυνήγι του ΕΛΑ και 

της «17Ν». Κάθε φορά που οι καταπιεσμένοι δρουν 

ενάντια στην αστική τάξη και το κράτος της τους 

υπερασπιζόμαστε ενάντια στην καπιταλιστική 

καταστολή είμαστε όμως αντίθετοι με την 

απελπισμένη μικροαστική στρατηγική της ατομικής 

τρομοκρατίας η οποία είναι αντίθετη με το καθήκον 

της ανύψωσης της συνείδησης του προλεταριάτου 
που είναι η μόνη τάξη με το ιστορικό συμφέρον και 

την κοινωνική δύναμη για να διαλύσει την 

καπιταλιστική εκμετάλλευση. 

Οι σύντροφοι της Τροτσκιστικής Ομάδας 

Ελλάδας, τμήματος της ΔΚΕ, δεσμεύονται για το 

χτίσιμο ενός κόμματος το οποίο αντιπροσωπεύει τα 

συμφέροντα της πολυεθνικής εργατικής τάξης και 

υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων των καταπιε

σμένων γυναικών, ομοφυλοφίλων, νεολαίας, 

μεταναστών και εθνικών μειονοτήτων. Είναι 

απαραίτητο να παλέψουμε για την πολιτική ανεξαρ

τησία του προλεταριάτου ώστε να ανατρέψουμε την 

καπιταλιστική τάξη μέσω μιας πετυχημένης 

προλεταριακής επανάστασης. 

Συμφωνία κοινής δουλειάς μεταξύ 

των Ελλήνων συντρόφων και 

της Διεθνούς Κομμουνιστικής 'Ενωσης 

(Τεταρτοδιεθνιστική - ICL/FI) 

1. Το παρόν γκρουπ στην Ελλάδα προέρχεται από 
διάσπαση μέσα στο γκρουπ που συζητούσε με την 

ΔΚΕ (ICL) από το 1999. Αιτία της διάσπασης ήταν η 
πολύμηνη μάχη πάνω στο εθνικό ζήτημα - την υπερ

άσπιση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων 

στην Ελλάδα και την αντίθεση στον Ελληνικό εθνικό 

σωβινισμό . Προϋπήρξαν μάχες μέσα στο αρχικό 

γκρουπ σχετικά με το Ρώσικο ζήτημα, την κεντρι

κότητα του γυναικείου ζητήματος στην Ελλάδα, το 

ζήτημα της γενικής απεργίας και το ζήτημα του 
κόμματος. Σαν αφορμή για να σπάσει από την ΔΚΕ 

(ICL) πάνω σε αυτά τα ζητήματα, μια μειοψηφία του 
γκρουπ κυνικά κατηγόρησε την ΔΚΕ (ICL) για 

«κεντρισμό» και «σωβινισμό» όταν ξεκίνησε ο 

βομβαρδισμός ενάντια στο Αφγανιστάν τον ο

κτώβρη του 2001 . (Διεθνές Εσωτερικό Δελτίο Νο 54). 
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2. Οι σύντροφοι του Ελληνικού γκρουπ κατέληξαν 
στην πολιτική της ΔΚΕ (ICL) μέσα από μάχες και 
επακόλουθες διασπάσεις επικεντρωμένες στο Ρώσικο 
ζήτημα. Δύο μέλη είχαν διασπαστεί από το γκρουπ 

Κομμουνιστική Ένωση/Εργατική Εξουσία [πρώην 

Μορενικοί] πάνω στην υπεράσπιση του Κινέζικου 

παραμορφωμένου εργατικού κράτους, ενώ ένας 

άλλος σύντροφος από το αρχικό γκρουπ έγραψε ένα 

κείμενο υποστηρίζοντας την παρέμβαση της ΔΚΕ 

(ICL) στην ΓΛΔ το 1989 - 90. Κι ένας σύντροφος 
του σημερινού γκρουπ προήλθε από το Κομμουνι

στικό Κόμμα Ελλάδος. Δεδομένης της επιρροής που 

έχει στην εργατική τάξη το ΚΚΕ, είναι το κύριο 

εμπόδιο, οπότε είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον 

του γκρουπ ότι ένα πρώην μέλος του Κ.κ. αποτελεί 

έναν από τους Έλληνες συντρόφους. Το γκρουπ είναι 



υπέρ της χωρίς όρους στρατιωτικής υπεράσπισης των 

παραμορφωμένων εργατικών κρατών - Κίνα, Βόρεια 

Κορέα, Βιετνάμ και Κούβα - και της προλεταριακής 

πολιτικής επανάστασης ενάντια στη γραφειοκρατία. 

Συμφωνούμε με την ανάλυση της ΔΚΕ (ICL) για την 
κατάρρευση του Σταλινισμού στην Ανατολική 

Ευρώπη μέσα από την μελέτη των άρθρων: 

Ντοκουμέντα και Συζητήσεις για την Κατάρρευση του 

Σταλινισμού των Seymour και St. John στο Spαrtαcist 
Νο 45 - 46, χειμώνας 1990 - 1991, στα οπόία ένας 
σύντροφος της ΔΚΕ (ICL) έκανε παρουσίαση. Το 
Ελληνικό γκρουπ συμφωνεί με την θέση της ΔΚΕ 

(ICL) για το Αφγανιστάν: «Ζήτω ο Κόκκινος 

Στρατός στο Αφγανιστάν». Υπάρχει μια αρχική 

συμφωνία με την θέση της ΔΚΕ (ICL) για την 

Πολωνία, παρ' ότι δεν έχει συζητηθεί στο παρόν 

γκρουπ. Απορρίπτουμε την Σταλινοφοβία των 

Ελλήνων αντι-κομμουνιστών ψευτο - τροτσκιστών 

οι οποίοι αρνούνται να παρέμβουν στο Ελληνικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα - ένα μαζικό φιλο-Σοβιετι

κό Σταλινικό κόμμα το οποίο έχει την υποστήριξη 

των πιο προηγμένων τμημάτων της ελληνικής 

εργατικής τάξης και νεολαίας. 

3. Η Ελλάδα είναι μια Βαλκανική χώρα και είναι η 
μόνη χώρα των Βαλκανίων στην οποία η Οκτω

βριανή επανάσταση δεν επεκτάθηκε και το Ελληνικό 

καπιταλιστικό κράτος είναι το μόνο στα Βαλκάνια 

που δεν αναγνωρίζει καμιά εθνική μειονότητα. Ένα 

Τ ροτσκιστικό γκρουπ στην Ελλάδα πρέπει να 

παλεύει ενάντια στον Ελληνικό σωβινισμό και να 

υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτή

των - οι οποίες βίαια εξελληνίστηκαν - Μακεδόνες, 

Βλάχοι, Πομάκοι, Τούρκοι, Τσάμηδες (Μουσουλ

μάνοι) Αλβανοί, Αρβανίτες Κ.α., συμπεριλαμβανο

μένου του δικαιώματος για αυτοδιάθεση, ειδικά για 

τις Μακεδονικές και Αλβανικές μειονότητες. Είναι 

επίσης σημαντικό να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα 

των διωκόμενων τσιγγάνων. Οι σύντροφοι παλεύουν 

ενάντια στο ελληνικό σωβινιστικό δηλητήριο μέσα 

στην εργατική τάξη. Η λύση των μυριάδων εθνικών 

ζητημάτων στα Βαλκάνια απαιτεί μια Σοσιαλιστική 

Ομοσπονδία των Βαλκανίων. 

4. Ένα Τροτσκιστικό γκρουπ πρέπει να είναι ένας 
Λενινιστικός λαϊκός κήρυκας. Και για την Ελλάδα 

όπου η υπεραντιδραστική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 

τεράστια επιρροή, η καταπίεση των γυναικών είναι 

υπερβολική. Η ελληνική 'αγία τριάδα' «πατρίδα -
θρησκεία οικογένεια» που προωθεί το 

καπιταλιστικό κράτος είναι στενά συνδεδεμένη με το 

εθνικό και το γυναικείο ζήτημα. Ένα κεντρικό 

ζήτημα για τους Τροτσκιστές πρέπει να είναι η πάλη 

για την απελευθέρωση των γυναικών μέσα από την 

σοσιαλιστική επανάσταση και η αντίθεση στη 

γυναικεία καταπίεση. Παλεύουμε για πλήρη 
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δημοκρατικά δικαιώματα για τους ομοφυλόφιλους σε 

αντίθεση με τον αντρικό σωβινισμό, την ομοφοβική 

ελληνική κοινωνία και την ελληνική αριστερά. 

Είμαστε υπέρ του διαχωρισμού εκκλησίας και 

κράτους. 

5. Οι Έλληνες σύντροφοι υποστηρίζουν πλήρη 

πολιτικά δικαιώματα για όλους τους μετανάστες. , 

Έχουν ήδη πραγματοποιήσει πολλές παρεμβάσεις 

και σε κοινή δουλειά με τους συντρόφους της ΔΚΕ 

(ICL) και μόνοι τους σε διαδηλώσεις μεταναστών. Οι 
μετανάστες - Αλβανοί, Κούρδοι, Πακιστανοί, 

Μπαγκλαντεσιανοί, Ρώσοι, Ιρακινοί, Παλαιστίνιοι 

Κ.τ.λ. - έχουν γίνει ένας παράγοντας-κλειδί για το 

προλεταριάτο στην Ελλάδα και το ελληνικό γκρουπ 

έχει να παλέψει για την ενότητα του προλεταριάτου 

ενάντια σε κάθε είδους ρατσισμό. 

6. Το γκρουπ συμφωνεί με την θέση της ΔΚΕ (ICL) 
πάνω στον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράκ και τον 

πόλεμο στο Αφγανιστάν το 2001. Το ελληνικό 

γκρουπ αγωνίστηκε κάτω από τα συνθήματα: 

Υπερασπίστε το Ιράκ ενάντια στην ιμπεριαλιστική 

επίθεση των Η.Π.Α. και των συμμάχων τους. Κάτω η 

αποικιακή κατοχή στο Ιράκ. Όλα τα Αμερικάνικα και 

τα συμμαχικά στρατεύματα έξω από την Εγγύς 

Ανατολή τώρα. Καλέσαμε για ταξική πάλη ενάντια 

στους κυρίαρχους καπιταλιστές στη χώρα μας σε 
αντίθεση με την Ελληνική αριστερά η οποία είχε μια 

ιδιαίτερα στενή αντίληψη: «Καμία ελληνική συμμε

τοχή στον πόλεμο στο Ιράκ» και επίσης είμαστε 

ενάντια στον πασιφισμό του αντι - πολεμικού 

κινήματος "Συμμαχία Σταματήστε Τον Πόλεμο". 

Υποστηρίξαμε τον αποκλεισμό της Αμερικανικής 

βάσης στη Σούδα και παρεμβήκαμε στην απεργία 

των εργατών ενάντια στον πόλεμο. Καλέσαμε για τα 

Ελληνικά στρατεύματα έξω από την Κύπρο. 

7. Ένα ζήτημα κλειδί που αντιμετωπίζουν οι 

Τροτσκιστές στην Ελλάδα είναι το ζήτημα της 

Κύπρου και της διεθνιστικής μας ταξικής αντίθεσης 

στον αντι-Τουρκικό σωβινισμό της ελληνικής 

αστικής τάξης. Καλούμε για την άμεση απόσυρση 

όλων των Ελληνικών στρατευμάτων από το νησί. 

Επίσης απαιτούμε την απόσυρση του Τούρκικου 

στρατού, των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών και 

των Βρετανικών στρατευμάτων και βάσεων. 

Παλεύουμε για μια προλεταρική επίλυση του 

εθνικού ζητήματος, η οποία απαιτεί οπωσδήποτε την 

επαναστατική ανατροπή των εθνικιστικών αστικών 

τάξεων σε Νικοσία/Λευκωσία, Αθήνα και Άγκυρα. 

8. Το γκρουπ συμφωνεί με την ανάλυση και τις 

θέσεις της ΔΚΕ (ICL) για τον Παμπλισμό. Θέλουμε 
να παλέψουμε για να σφυρηλατήσουμε ένα ελληνικό 

τμήμα της ΔΚΕ (ICL). Συνεισφέρουμε με μηνιαία 
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