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έκδοση της τοπικής γραμματείας
των " Φίλων του ΓΙ.Α.Κ. " - ‘Αννοβέρου



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στδ 'Αννόβερο εγινε στίς 3·2.7ύ- ενα σεμινάριο των 
"φίλων του ΠΑΚ " - ‘Αννοβέρου με συμμετοχή συντρόφων άπό 
τδ ’Αμβούργο, όπου, εκτός των άλλων, εγινε μιά είσήγηση 
πάνω στδ "σχέδιο γιά συζήτηση" του ΠΑΚ καί έπακολούθησε 
σχετική συζήτηση.
Μετά τήν είσήγηση καί πρίν άρχίσει ή συζήτηση πάνω στους 
στόχους του άγώνα του ΠΑΚ, ρίχτηκε ή Ιδέα τής άνάλυσης 
καί διευκρίνισης ορισμένων έννοιων πού συναντάμε καθημερινά 
στίς συζητήσεις μας κο:ί οί δποΤες δέν έχουν γίνει κατα
νοητές μέ μεθοδικό τρόπο.

Είναι γνωστό σέ 'όλους μας ότι ή μεγάλη μάζα των 
έλλήνων μεταναστών-έργατών δέν είχε τή δυνατότητα ή τήν 
εύκαιρία νά άσχοληθεΐ άναλυτικά μέ θεωρητικά θέματα, όπως 
τά οίκονομικά καί πο?^ιτικά συστήματα, καί νά ξεκαθαρίσουν 
στό μυαλό τους εννοιες όπως : Ιμπεριαλισμός, καπιταλισμός, 
κομμουνισμός, φασισμός, κ.λ.π. ' εκτός αυτού δέν είναι σέ 
όλους εύκολο νά ασχοληθούν τώρα μέ τή μελέτη είδικών 
βιβλίων, ένώ θά ήταν πολύ άποδοτικώτερη μιά συνοπτική, 
απλή καί εύκολονόητη παρουσίαση αύτών των θεμάτων.

Γι’ αύτό καί ή πρόταση γιά τό ξεκαθάρισμα αύτών των 
έννοιων, πρίν καταπιαστούμε μέ τήν κριτική τού σχέδιου
γιά συζήτηση, μάς βρήκε όλους σύμφωνους.

Δέν ε’ίμασταν, όμως, προετοιμασμένοι γιά μιά τέτοια 
συζήτηση, μέ αποτέλεσμα τά όσα ειπώθηκαν στή διάρκεια 
τού σεμιναρίου νά είναι λειψά καί περιωρισμένα.
*Η αρχή αυτή όμως γέννησε τή σκέψη νά καταπιαστούμε
κάπως λεπτομερέστερα μέ τέτοιου είδους θέματα.

"Ενα πρώτο βήμα γιά τή μεθοδική ανάλυση καί κατα
νόηση τών έννοιών, πού αποτελούν τόν πυρήνα τής σημε
ρινής οίκονομικής- πολιτικής - στρατιωτικής πραγματικότητας, 
έτυιχειρούμε μέ αύτήν έδώ τήν έργασία, στήν δποία όγινε 
ή προσπάθεια νά συμπληρωθούν τά όσα άναφέρθηκαν στό 
σεμινάριο μέ άποσπάσματα άπό πολιτικά λεξικάο
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Τά δσα γράφονται, έδώ δέν εκφράζουν οπωσδήποτε τίς 
σχηματισμένες απόψεις μας πάνω σ ’ αυτά τά θέματα * απλώς 
θελήσαμε νά δώσουμε μέ μεθοδικό τρόπο υλικό γιά συζήτηση 
στά μέλη.
Περιμένουμε τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις, που , είτε θά 
γίνουν γραπτά, είτε θά αναπτυχθούν στό επόμενο τοπικό 
σεμινάριο.
‘Υπάρχει δέ ή σκέψη νά αρχίσουμε τή συστηματικώτερη ανά
λυση καί παρουσίαση αυτών των θεμάτων σέ συνέχειες, στό 
μηνιάτικο περιοδικό των " φίλων του ΠΑΚ ‘Αννοβέρου, 
πού θά αρχίσει νά έκδίδεται τδν ‘Απρίλη του 197^°

Τελειώνοντας θά θέλαμε νά ύπενθυμήσουμε δτι ή ένέρ- 
γεια αυτή άπετέλεσε πρωτοβουλία των φίλων του ΠΑΚ - ‘Αν
νοβέρου καί πώς αν κάτι ανάλογο γίνει καί στίς άλλες
τοπικές οργανώσεις, τό υλικό καί ή πείρα πού θά συγκεν
τρωθούν γιά τό κεντρικό σεμινάριο των " φίλων του ΠΑΚ "
θά είναι αξιόλογα.



1 » Ökonomisehe' Gesellschaftsformationen, die auf1 dem 
gesellschaftlichen Eigentum, an den· Productionsmittein be
ruhen und planmäßig, bewußt entwickelt werden.

.·/ 2. Wissenschaftliche Theorie des Befreiungskampfes
der Arbeiterklasse und des Übergangs vom Kapitalismus 
zum: Kommunismus.

1 · Οικονομικοί- κοινωνικοί σχηματισμοί οί όποιοι 
βασίζονται στην κοινωνική ιδιοκτησία πάνω στά μέσα 
παραγωγής καί αναπτύσσονται συνειδητά καί προγραμματισμένα.

2. ’Επιστημονική θεωρία του απελευθερωτικού αγώνα 
τής έργατικής τάξης καί της μετάβασης άπο τον καπι
ταλισμό στδν κομμουνισμό.

Στδ σοσιαλισμό αίρεται σε μεγάλο βαθμό ή άντί- 
θεση ανάμεσα στή βιομηχανική καί αγροτική , τήν πνευ
ματική καί υλική δραστηριότητα, πραγματοποιείται ή 
ισοτιμία των φύλων καί των έθνών. ’Αμοιβαία βοήθεια 
καί υποστήριξη χαρακτηρίζουν τήν κοινή έργασία καί 
ζωή των ανθρώπων τής άπό τήν εκμετάλλευση απελευθερω
μένης κοινωνίας.
Δεν υπάρχουν πλέον κοινωνικές τάξεις, οι οποίες να 
ένδιαφέρωνται γιά τήν εκμετάλλευση καί καταπίεση του 
ίδιου ή άλλων λαών, γιά πολέμους καί κατακτήσεις.
‘Η ειρήνη είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σοσιαλισμού 
καί κομμουνισμού.
Στό σοσιαλισμό άνατιτύσεται μιά κοινωνία ελευθέρων ανθρώ
πων, τούς οποίους συνδέει ή κοινή, ελεύθερη καί δημι
ουργική έργασία καθώς καί τά ιδεώδη τής σοσιαλιστικής 
ηθικής, ( διεθνισμός καί πατριωτισμός ) , ή συνείδηση τής 
ευθύνης απέναντι στήν κοινωνία, αγάπη γιά τή δουλειά 
καί τούς έργαζδμενους, σοσιαλιστική εργατική πειθαρχία.
‘Η παραγωγή διεξάγεται συστηματικά πάνω στή βάση τής 
μοντέρνας έπιστήμης καί τεχνικής καί εξυπηρετεί τήν 
ικανοποίηση τών άναγκών ολόκληρης τής κοινωνίας καί κατ’ 
αυτόν τόν τρόπο τήν ανάπτυξη τής προσωπικότητας κάθε 
ανθρώπου.
Οι σοσιαλιστικές παραγωγικές σχέσεις παρέχουν στούς ανθρώ
πους ισοτιμία σέ σχέση μέ τά μέσα παραγωγής καί ολοι_ θ _



οι πολίτες έχουν τά ίδια δικαιώματα καί υποχρεώσεις.
Οι διαφορές πού ύ)ΐάρχουν άκδμα μεταξύ ομάδων του πληθυ
σμού δεν έχουν πλέον άνταγωνιστικδ χαρακτήρα .άλλα προ
κύπτουν απλώς άπδ τή διαφορά των μορφών κοινωνικής 
ιδιοκτησίας.

Τά κοινωνικά μέσα παραγωγής αποτελούν ιδιοκτησία της
κοινωνίας. Συνεπώς ή εργασία εξυπηρετεί την αύξηση τού 
πλούτου ολόκληρης της κοινωνίας.
‘Η κοινωνική παραγωγή σχεδιάζεται, διεξάγεται καί οργα
νώνεται σύμφωνα μέ τούς οικονομικούς νόμους τού σοσια
λισμού, γιά τήν ολόπλευρη ανάπτυξη καί πρός δφελος όλων 
τών μελών τής κοινωνίας»

‘Η βασική προϋπόθεση γιά τή διαρκή καί συστηματική 
βελτίωση των συνθηκών ζωής τής κοινωνίας είναι 6 άγώνας 
γιά μεγαλύτερη " παραγωγικότητα εργασίας " (ArbeitsProduktivität ) 
Γι’ αυτό είναι εντελώς απαραίτητη ή συστηματική έφαρμογή 
τής μοντέρνας έπιστήμ,ης καί τεχνικής σέ δλους τούς κλάδους
τής παραγωγής, καί δ ικανός σχεδιασμός, διεύθυνση καί 
οργάνωση τής οικονομίας.

*0 σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής διαθέτει σέ σύγκριση
μέ τόν καπιταλισμό ποιοτικά καλλίτερες δυνατότητες, γιά
τή βελτίωση τής παραγωγικότητας τής εργασίας καί γιά τή 
μεγιστοποίηση τού ρυθμού τής αύξησής της.
*Η κοινίονική παραγωγή προωθείται συνειδητά καί σύμφωνα μέ
ένα κοινωνικό γενικό σχέδιο.
Αυτό αποτελεί ένα &%ό τά σημαντικώτερα πλεονεκτήματα τού 
σοσιαλισμού άπέναντι στόν καπιταλισμό, διότι κατ’ αυτό τόν
τρόπο παρέχονται άγνωστεσ καί άνεφάρμοστες γιά τό καπιτα
λιστικό σύστημα δυνατότητες γιά μεγιστοποίηση τής οικονο
μίας σέ υλικά καί εργασία, γιά υψηλή άποδοτικότητα τής
κοινωνικής εργασίας καί υψηλό βαθμό ανάπτυξης τής οικονομίας. 
Παράλληλα έχουν ολοι οι απασχολούμενοι τήν δυνατότητα
νά γνωριστούν μέ τήν εκπαίδευση καί τόν πολιτισμό.
Στόν σοσιαλισμό δέν ι τό έκπαιδευτικό μονοπώλιο
τής καπιταλιστικής τάξης. '’'’Ολα τά έπιτεύγματα τού πολι
τισμού, τής έπιστήμης καί τής τεχνικής υπάρχουν στή διά
θεση τών άπασχολουμένων.‘Οποιοσδήποτε έχει τή δυνατότητα 
νά αναπτύξει τίς ίκανότητές του, νά μορφωθεί, νά άνα-
πτύξει τήν προσωπικότητά, του.
‘Η έπιστήμη υποστηρίζεται συστηματικά, άκόμα καί εκείνοι
οί κλάδοιτης πού δέν παρέχουν άμεσο καί γρήγορο δςοελος.
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’Εφευρέσεις, ανακαλύψεις, νεωτερισμοί εκμεταλλεύονται στό 
γενικό κοινωνικό πλαίσιο.

Σύμφωνα μέ την αρχή τής κατάργησης τής ατομικής 
ίδιοκτησίας των κοινωνικών μέσων παραγωγής, μόνη πηγή 
εσόδων δλων των μελών τής κοινωνίας απομένει ή έργασία. 
Ταυτόχρονα είναι τό δικαίωμα έργασίας μιά πραγματικότητα»
*Η έργασία άποκτα άμεσο κοινωνικό χαρακτήρα καί μετατρέ- 
πεται από απλό μέσο ζωής σέ υπόθεση τιμής.
Κατ’ αυτό τόν τρόπο, έκτός άπό τό υλικό ένδιαςοέρον υπάρ
χει ένα κοινώνικο-ήθικδ κίνητρο γιά έργασία.
*Η έργατική πειθαρχία, πού στόν καπιταλισμό έπιβάλεται άπό 
οικονομικό έξαναγκασμό, αντικαθίσταται άπό ένα νέο, συνει
δητό αίσθημα πειθαρχίας , πού βασίζεται στήν ελεύθερη ανα
γνώριση ευθύνης τήν οποία τό" κάθε άτομο έχει απέναντι
στήν κοινωνία

Τείναι «ο κοινωνικός συν-Εκφραση τής νέας μορφής έργασίας 
αγωνισμός ( όχι δμως ανταγωνισμός ).

*Η κατανομή των υλικών καί πολιτιστικών άγαθών πραγ
ματοποιείται σέ έξάρτηση άπό τήν ποιότητα καί ποσότητα τής 
έργασίας τών άτόμων στήν κοινωνική παραγωγή.
*0 σοσιαλισμός αναγνωρίζει καί άξιολογει τήν προσωπική 
απόδοση. Σ* αυτόν ίσχύει τό εξής :
" ο καθένας σύμφωνα μέ τίς ικανότητες του, στόν καθένα 
σύμφωνα μέ τήν απόδοσή του ".
Αυτή ή αρχή χρησιμεύει σάν μέσο γιά τήν αύξηση τής 
παραγωγικότητας τής έργασίας καί τή σταθεροποίηση τής κοι
νωνικής έργατικής πειθαρχίας. *0 μόνος φραγμός στό ύψος 
τής αμοιβής τής έργασίας είναι ή στάθμη τής κοινωνικής 
τιαραγωγικότητας.
*Η συνεισφορά στήν αύξησή της αφήνεται στό ένδιαφέρον 
κάθε ανθρώπου. ’Εδώ βρίσκει τήν έκφρασή της ή ταύτιση 
προσωπικού καί κοινωνικού ένδιαφέροντος.

*Η αναγκαιότητα γιά τήν μετάβαση στή σοσιαλιστική 
νάσταση καί τήν οικοδόμηση τών βάσεων του σοσιαλισμού 
προκύπτει άπό τίς θεμελιώδεις άντιφάσεις τού ιμπεριαλισμού 
καί κυρίως άπό τό άφόρητο γεγονός τής συνύπαρξης τού 
κοινωνικού χαρακτήρα τών μέσων παραγωγής, μέ παραγωγικές 
σχέσεις βασισμένες στήν άτομική ιδιοκτησία τών μέσων παρα- 
γωγής * τής πλατείας κοινωνικής παραγωγής μέ τήν άτομική, 
κυρίως μονοπωλιακή- καπιταλιστική ιδιοποίηση τών προϊόντων»

του
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’Ακόμα λόγω της αντίφασης ανάμεσα στη συνειδητή καί 
συστηματική οργάνωση τής έργασίας καί τής κατανομής εργα
σίας στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, καί στήν αναρχία 
τής συνολικής κοινωνικής παραγωγής ° άνάμεσα στό βαθμό επι
στημονικής ανάπτυξης καί τόν αυθορμητισμό ή τή λανθασμένη 
αντίληψη στή διεύθυνση καί καθοδήγηση τής κοινωνίας, άνάμεσα 
στό έπίπ’εδο ανάπτυξης τής κοινωνίας καί τήν ύπαρξη καί 
κυριαρχία μιας έκμεταλλεύτριας τάξης.

*0 σοσιαλισμός είναι ή κοινωνική μορφή πού προπαρα
σκευάζει τόν κομμουνισμό.



Kommunismus : er ist eine klassenlose Gesellschafts
ordnung, in der die Produktionsmittel einheitliches Volks
eigentum und sämtliche Mitglieder der Gesellschaft sozial 
völlig gleich sein werden, und wo das Prinzip herrschen 
wird : '* jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen
Bedürfnissen· ** ..
Der Kommunismus ist eine hochorganisierte Gesellschaft 
freier arbeitender Menschen von hohem Bewustsein*

*0 κομμουνισμός είναι μιά αταξική κοινωνική μορφή 
στήν οποία τά μέσα παραγωγής άποτελούν ένιαία λαϊκή ιδιο
κτησία καί τά διά(,οορα μέλη τής κοινωνίας θά είναι κοι
νωνικά 'ίσα, στήν οποία μέ τήν ολόπλευρη άνάπτυξη των άτό- 
μων πάνω στή βάση τής διαρκώς έζελισσόμενης έπιστήμης καί 
τεχνικής άναπτύσσονται καί οι παραγωγικές δυνάμεις καί άνα- 
βλύζουν όλες οί πηγές κοινωνικού πλούτου καί όπου ίσχύει 
ή αρχή : " ο καθένας σύμφωνα μέ τίς ικανότητες του, στον 
καθένα σύμφωνα μέ τίς ανάγκες του

*Η κομμουνιστική κοινωνία είναι ή κοινωνία τής δη
μιουργικής έργασίας καί τής αφθονίας γιά δλους, ή κοινω
νία τής πολιτισμένης καί έλλογης ζωής γιά δλους, δπου 
πλήρως αναπτύσσεται ή προσωπικότητα, ή κοινωνία τής έλευ-
θερίας, ισότητας καί αδελφικότητας.

‘Ο κομμουνισμός είναι μιά κοινωνία ελεύθερων εργα
ζόμενων ανθρώπων υψηλής συνείδησης, σέ μεγάλο βαθμό όργα-
νωμένη, στήν οποία θά υπάρχει ή κοινωνική αυτοδιοίκηση, 
στήν οποία ή έργασία πρός τό καλό του κοινωνικού συνόλου 
αποτελεί τήν πρώτη ζωτική ανάγκη γιά δλους, είναι συνειδητή 
αναγκαιότητα * δπου δλοι θά χρησιμοποιούν τίς ίκανότητές τους 
μέ σκοπό τό μέγιστο λαϊκό συμφέρον.
Λ Ü κομμουνισμός χάρις στήν γρήγορα έξελισσόμενη επιστήμη 
καί τεχνική εξασφαλίζει μιά άδιάκοπη άνάπτυξη τής κοινω
νικής παραγωγής καί αύξηση τής παραγωγικότητας τής έργα
σίας, καί εξοπλίζει τόν άνθρωπο μέ τήν πληρέστερη καί 
αποδοτικότερη τεχνική.
‘Η συστηματική οργάνωση ολόκληρης τής κοινωνικής οικονομίας 
φτάνει μιά ανώτερη στάθμη δπου οί αυξανόμενες ανάγκες των 
μελών τής κοινωνίας θά ικανοποιούνται μέσω μιας αποδοτικής 
καί υπολογισμένης άξιοποίησης τού υλικού πλούτου καί των 
πηγών εργατικού δυναμικού.



Στδν κομμουνισμό δεν υπάρχουν τάξεις.
0* κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές διαφορές, καί οί 
διαφορές που προκύπτουν άπό τόν τρόπο ζωής ανάμεσα στις 
πόλεις καί τήν ύπαιθρο έζαφανίζονται. Τό χωριό, σχετικά 
μέ τήν ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων καί του χαρα
κτήρα τής έργασίας, φτάνει τίς μορφές των παραγωγικών 
σχέσεων καί των συνθηκών ζωής του πληθυσμού των πόλεων.
Στόν κομμουνισμό συνενώνονται οργανικά καί άφομοιωνονται 
ή πνευματική καί σωματική εργασία κατά τήν παραγωγική 
άπρ,σχόληση των ανθρώπων.
Οί διανοούμενοι παύουν πλέον νά είναι ένα ξεχωριστό κοι
νωνικό στρώμα * οί σωματικά εργαζόμενοι αποκτούν πολιτιστικά 
καί τεχνικά τή στάθμη του πνευματικά καλλιεργημένου ανθρώπου ο 
Κατ’ αυτό τόν τρόπο ό κομμουνισμός δίνει ένα τέλος στόν 
χωρισμό τής κοινωνίας σέ τάξεις καί κοινωνικά στρώματα, 
ένώ ή μέχρις αύτου ανθρώπινη ιστορία, μέ εξαίρεση τής 
προϊστορίας, ήταν ή ιστορία μιας κοινωνίας ταξικής.
*0 διαχωρισμός σέ άντικρουδμενες τάξεις όδηγουσε σέ εκ
μετάλλευση ανθρώπων άπό άνθρώπους, σέ ταξικούς αγώνες καί 
ανταγωνισμό μεταξύ έθνών καί κρατών.
Στόν κομμουνισμό θά έχουν δλοι οί άνθρωποι τήν ίδια 
θέση στήν κοινωνία, τίς ίδιες σχέσεις μέ τά μέσα παρα
γωγής καθώς έπίσης τίς ίδιες προϋποθέσεις έργασίας καί 
καί διανομής καί θά παίρνουν ενεργό μέρος στήν διευθέ
τηση κοινωνικών υποθέσεων.
Οι σχέσεις άνάμεσα στά προσωπικά καί κοινωνικά ένδιαφέ- 
ροντα θά διαμορφοθουν αρμονικά πάνω στή βάση τής ταυ
τότητας τών κοινωνικών καί προσωπικών ένδιαφερόντων.

*Η κομμουνιστική κοινωνία, πού βασίζεται στήν σέ 
υψηλή στάθμη όργανωμένη παραγωγή καί ανεπτυγμένη τεχνολο
γία, μεταμορφώνει τόν χαρακτήρα τής έργασίας * δεν άναγκά- 
ζει δμως κατά κανένα τρόπο τά μέλη τής κοινωνίας νά 
έργάζονται. Παρ* δλα αυτά δεν θά είναι κοινωνία τής
αναρχίας, τής άργίας καί τής τεμπελιάς.
Κάθ<ε ίκανός γιά έργασία θά παίρνει μέρος στήν κοινωνική 
δουλειά καί θά συμβάλει στόν αύξηση τών πνευματικών καί 
υλικών αγαθών τής κοινωνίας.
Σάν συνέπεια τής μεταβολής στόν χαρακτήρα τής έργασίας 
καί τής αυξανόμενης μηχανοποίησής της καθώς καί χάρις 
στήν υψηλή στάθμη συνείδησης, θά αναπτυχθεί σ ’δλα τά



μέλη της κοινωνίας ή άνάγκη νά έργάζονται γιά τδ κοινό 
καλό έλεύθερα καί σύμφωνα πρός την κλίση τους.

‘Η κομμουνιστική παραγωγή άπαιτει υψηλό βαθμό όργά- 
νωσης, ακρίβειας καί πειθαρχίας, που δεν εξασφαλίζονται 
με καταναγκασμό άλλα μέσω τής κοινωνικής συνείδησης ευ
θύνης, μέσω του συνολικού τρόπου ζωής τής κομμουνιστικής 
κοινωνίας.
Δουλειά καί πειθαρχεία δέν θά αποτελούν βάρος γιά τόν
άνθρωπο. ‘Η έργασία θά πάψε ι νά άποτελει μόνο ένα μέσο
γιά τήν ύπαρξη καί θά μετατραπεΐ σέ άληθινή δημιουργία,
σέ μ ιά πηγή χαράς.

*0 κομμουνισμδς είναι μιά άνώτερη οργανωτική μορφή
τής κοινωνικής ζωής.
"Ολες οί κυψέλες παραγωγής, όλες οι αύτοδιοικούμενες 
ομάδες, ένώνονται αρμονικά στήν μεθοδικά όργανωμένη κοινή 
οικονομία, στόν ένιαιο ρυθμό τής κοινωνικής εργασίας.
Στόν κομμουνισμό θά έλθουν τά έθνη άπό κάθε άποψη τό 
ένα πιό κοντά στό άλλο πάνω στή βάση τής πλήρους κοι
νότητας των οίκονομικων, πολίτικων καί πνευματικών ένδια- 
φερόντων τους καί τής αδελφικής φιλίας καί συνεργασίας. 
*0 κομμουνισμός είναι μία τάξις πραγμάτων στήν όποια 
οί ικανότητες καί τό ταλέντο, οί καλλίτερες ήθικές ιδι
ότητες του ελευθέρου ανθρώπου ανθίζουν καί άναπτύσσονται 
πλήρως. Οι οικογενειακές σχέσε^ απελευθερώνονται τελειω
τικά άπό υλιστικούς υπολογισμούς καί βασίζονται πάνω
στήν άμοιβαία άγάπη καί φιλία.

*Η μετάβαση » *απο τόν σοσιαλισμό στόν κομμουνισμό
είναι μιά άργή, σταδιακή διαδικάσ ία, στήν οποία έπιτυγ
χάνονται οί υλικές καί πνευματικές προϋποθέσεις γιά τήν 
οίκοδόμηση τής αταξικής, κομμουνιστικής κοινωνίας.
Συνολικά χαρακτηρίζεται ή περίοδος τής μετάβασης άπό τόν 
σοσιαλισμό στόν κομμουνισμό άπό τά άκόλουθα γνωρίσματα :

1. Πραγματοποίηση τής υλικής- τεχνολογικής βάσης του 
κομμουνισμού, μέγιστη επιτάχυνση τής τεχνικής προόδου, 
άδιάκοπη αύξηση τής παραγωγικότητας τής εργασίας καί 
πάνω σ’ αυτή" τή βάση, ή διαρκής άνύψωση του έπιπέδου 
ζωής.



2. Στερέωση της συνολικής κοινωνικής ιδιοκτησίας, 
μετατροπή τής συλλογικής ( κολλεκτιβιστικής ) ιδιοκτησίας
σέ ιδιοκτησία του κοινωνικού συνόλου, εξαφάνιση των δια
φορών ανάμεσα στην πδλη καί την ύπαιθρο, ανάμεσα στην 
πνευματική καί σωματική έργασία. Σταδιακή κατάργηση των 
διαφορών άνάμεσα στίς ήδη μή ανταγωνιστικές τάξεις καί 
τών λοιπών κοινωνικών διαφορών»

3. ’Ανάπτυξη τής ιδεολογικής - μορφωτικής έργασίας,
κατανίκηση τών ύπολειμμάτών τής αστικής συνείδησης στή 
σκέψη τών ανθρώπων, ανύψωση τής κομμουνιστικής αυτοπεποί
θησης τών απασχολούμενων»

4. Περαιτέρω τελειοποίηση τής σοσιαλιστικής δημοκρα
τίας * διεύρυνση του ρδλου τών κοινωνικών οργανώσεων 
ανάπτυξη τής δραστηριότητας καί πρωτοβουλίας τών λαϊκών 
μαζών, παράλληλα ενίσχυση του ρδλου του μαρξιστικού- λενι- 
νιστικου κόμματος.

β. ’Ενίσχυση του σοσιαλιστικού διεθνούς συστήματος, 
ανάπτυξη τής κοινωνικής κατανομής έργασίας καί τής. συν
εργασίας στδ σοσιαλιστικό διεθνικό σύστημα.

6. Σταθεροποίηση τής ειρήνης πάνω στή βάση τής
λενινιστικής αρχής τής ειρηνικής συνύπαρξης χωρών μέ 
διαφορετικά κοινωνικά συστήματα.

Τήν θεωρία του επιστημονικού σοσιοολισμου καί κομμου
νισμού διετύπωσαν ο £ Marx καί Engels μέ συνοπτικό τρόπο 
στο μανιφέστο (= διακύρηξη ) τού κομμουνιστικού κόμματος :
" ή θεμελιώδης ιδέα τού μανιφέστου : ότι ή οικονομική 
παραγωγή καί ή άπό αυτήν κατά αναγκαιότητα προκύπτουσα 
κοινωνική διαίρεση κάθε ιστορικής έποχής, σχηματίζει τή 
βάση γιά τήν πολιτική καί διανοητική ιστορία τής έποχής. 
"Οτι σύμφωνα μ’ αυτό ( άπό τήν κατάργηση τής πανάρχαιας 
κοινής ιδιοκτησίας τών κτημάτων ) όλη ή ιστορία είναι 
μιά ιστορία ταξικών αγώνων, ,αγώνων άνάμεσα σέ έκμεταλλευ- 
όμενες καί έκμεταλλεύτριες, καταπιεζόμενες καί καταπιεστι
κές τάξεις σέ διάφορα στάδια τής κοινωνικής έξέλιξης.
"Οτι έχει φτάσει όμως πλέον αυτός 6 άγώνας ενα τέτοιο 
στάδιο, όπου δέν μπορεί πλέον ή έκμεταλλευόμενη καί 
καταπιεζόμενη τάξη ( τό προλεταριάτο ) νά άπελευθερωθέΓ 
άπό τήν έκμεταλλεύτρια, καταπιεστική τάξη ( μπουρζουαζία= 
αστική τάξη ) , χωρίς ταυτόχρονα νά άπελευθερώσει ολόκληρη
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τήν κοινωνία γιά πάντα άπδ εκμετάλλευση καί καταπίεση 
καί νά την απαλλάξει άπδ ταξικούς άγώνες.

(Marx- / Engels 4, 977 )

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ * *
Τδ παραπάνω άρθρο περί σοσιαλισμού καί κομμουνισμού, 

πού αποτελεί καί τδ κυριωτερο αυτής της εργασίας, πάρθηκε 
εξ ολοκλήρου άπδ τδ μαρξιστικό - λενινιστικδ λεξικό φιλο
σοφίας (Marxistisch - Leninistisches Wörterbuch der- Philo
sophie ), έπανέκδοση άπδ τδν έκδοτικδ οίκο Rowohlt: του 
άνατολικογερμανικου πρωτοτύπου.
Τδ άρθρο δεν είναι αυτούσιο άλλά μέ περικοπές καί αλ
λοιώσεις εκεί πόύ τδ θειορήσαμε είτε σκόπιμο είτε απα
ραίτητο.

"Αξια παρατήρησης είναι ή διαφορά του ύφους δσον 
αφορά στούς ορούς σοσιαλισμός καί κομμουνισμός. Σχετικά 
μέ τδν σοσιαλισμό χαρακτηριστική είναι ή σαφήνεια, ή 
λιτότητα καί ή κατηγορηματικότητα, ενώ τδ θέμα κομμου
νισμός περιγράφεται σάν μελλοντική, υποθετική πραγματικότητα 
καί μέ ύφος σχεδόν ποιητικό.

*Η έννοια " σοσιαλισμός " στή γλώσσα του Π.Α.Κ. 
δέν περιορίζεται μόνο σε όσα στό κείμενο αυτό ανήκουν 
στόν δρο αυτό, άλλά περιλαμβάνει κυρίως πολλά γνωρίσματα 
τού δρου " κομμουνισμός

Βασική διαφορά στήν ιδεολογία καί τήν τακτική τού 
Π.Α.Κ. καί τών Κ.Κ. είναι δτι τδ ΠΑΚ θέλει έναν άπο- 
κεντρωτικό ( συμβουλιακό ) σοσιαλισμό, ένώ τά ΚΚ άσκούν 
ένα συγκεντρωτικό σοσιαλισμό.
Κατ’ .αυτό τδν τρόπο επιχειρεί τό ΠΑΚ νά άποφύγει τήν 
μετατροπή του σέ γραφειοκρατικό καί διοι?τητικό κατεστη
μένο , δπως είναι τά παραδοσιακά ΚΚ.



Kosmopolitismus : Der- heutige Kosmopolitismus der 
imperialistischen Bourgeoisie ist reaktionär·, dient der 
Apologie des nationalen Verrats und der· Begründung und
Rechtfertigung internationaler Vereinigungen des Monopolkapitals.

Κοσμοπολιτ ισιαόσ_i 6 σημερινός κοσμοπολιτισμός της
ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης είναι αντιδραστικός, εξυ
πηρετεί στην κάλυξη της έθνικης προδοσίας καί την θεμε-
λίωση καί αιτιολόγηση διεθνών ένώσεων του μονοπωλιακού 
κεφαλαίου.
‘0 κοσμοπολιτισμός είναι ή άλλη δφη του άστικού εθνικι
σμού καί σωβινισμού. Είναι ή αντιδραστική αντίθεση στδ 
σοσιαλιστικό διεθνισμό.

Chauvinismus ; reaktionäre bürgerliche Ideologie und 
Politik, die auf die offene, ’-direkte und brutale Unter
jochung anderer Völker, auf' die Entfachung nationaler· 
Feindschaft und nationalen Hasses sowie auf' die Unter
drückung· der- eigenen Nation gerichtet ist.

Σωβινισμός : αντιδραστική αστική ιδεολογία καί πολιτική 
στρεφόμενη πρός τήν ανοικτή, άμεση καί βίαια υποδούλωση 
άλλων λαών, πρός τήν καλλιέργεια έθνικης έχθρας καί 
εθνικού μίσους ( π.χ. ‘Ελλάδα - Τουρκία, έλληνοκύπριοι - 
τουρκοκύπριοι ) καθώς έπίσης πρός τήν καταπίεση του ίδιου 
του λαού ενός σωβινιστικου κράτους ( π.χ. Πορτογαλλία ).
Συχνά χαρακτηρίζεται από ρατσιστική ιδεολογία ( π.χ. Γερμανοί - 
‘Εβραίοι ) ή εκδικητική ιδεολογία ( π.χ. έλληνες - τουρκοι.:II
όραμα " μεγάλης ‘Ελλάδας κ.λ.π. ) „
Τήν αγριότερη έκφρασή του βρήκε 6 σωβινισμός στόν γερ
μανικό φασισμό.



Kapitalismus. ( Καπιταλισμός )
Ökonomische Gesellschaftsformation,, die auf dem 

Privateigentum, an den wichtigsten Produktionsmitteln in 
der· Hand der· Bourgeoisie und auf der- daraus folgenden 
Ausbeutung der· Arbeiterklasse beruht.

2. Ein wirtschaftliches System, bei dem sich das 
Mittel der Produktion und der Apparat" der Gütervertei
lung- im Besitz', privater Eigentümer befinden, wobei deren 
Ansporn der Profit; ist.

1a., Οικονομική μορφή της κοινωνίας, που βασίζεται στήν 
ατομική ιδιοκτησία των κυριωτέρων μέσων παραγωγής άπδ τήν 
άστικη τάξη καί στήν ως έκ τούτου προκύπτουσα εκμετάλ
λευση της έργατικης τάξης.

2α. "Ενα οικονομικό σύστημα, στδ όποιο τά μέσα πα
ραγωγής καί ό μηχανισμός διανομής αγαθών αποτελούν ατο
μική ιδιοκτησία, μέ κίνητρο τό κέρδος.
Γεννήθηκε ο καπιταλισμός στόν 19 ^ αίωνα, σάν πραγματο
ποίηση της οικονομικής φιλελευθεροποίησης καθώς ή ’ τεχνολο
γική ανάπτυξη έπέτρεψε τήν ίδρυση μεγάλων βιομηχανικών 
συγκροτημάτων.

*0 καπιταλισμός αντικατέστησε τόν φεουδαρχισμό σάν
νέα μορφή παραγωγής, τής οποίαξ φορέας ήταν ή αστική 
τάξη. *Η αστική τάξη πολέμησε ένάντιο: στή φεουδαρχία 
γιά τή δημοκρατία καί ανέπτυξε καί καλλιέργησε τήν αστι
κή τέχνη καί προοδευτικές ιδέες, όπως ή ελευθερία του 
ατόμου ( τής προσωπικότητας ); ή ισότητα όλων των πολιτών, 
ή συναδελφικότητα όλων των ανθρώπων.
Σάν αποτέλεσμα τής αστικής επανάστασης προέκυψε τό αστι
κό κράτος, σάν μορφή ισχύος στά χέρια τής αστικής τάξης 
γιά τήν εξασφάλιση των καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων.
‘Η αστική επανάσταση έπέφερε καταπληκτική πρόοδο στήν κοι
νωνική ζωή, στήν τεχνολογία, στίς έπιστήμες.
Τούς καρπούς τής αστικής έπανάστασης όμως καί τής ανά
πτυξης τού καπιταλισμού, έμονοπωλησε γιά τόν εαυτό της 
ή αστική τάξη.

Οι άπδ τήν αστική τάξη διακυρηχθεΐσες ιδέες, τής 
ελευθερίας τού ατόμου κ.λ.π., άπεδείχθη ότι στήν κοινωνι
κή πράξη δέν ήταν άλλο παρά ή έλευθερία της οικονομικής 
δραστηριότητας υπό τό πνεύμα τού καπιταλισμού.
Παράλληλη μέ τήν έμφάνιση καί έξέλιξη τής αστικής τάξης,
ήταν ή έμφάνιση τού προλεταριάτου.
*>_· ι, '  · "Ί ι λ . (. —Ί ? —



*Αστική τάξη καί πτολεταριάτο είναι ο* δυο βασικές τά
ξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας» *Απδ την άρχή της 
ύπαρξής της ή προλεταριακή τάξη πολέμησε ενάντια στήν 
καπιταλιστική εκμετάλλευση.
Στήν άρχή μέ αύθδρμητους ξεσηκωμούς, μέ οικονομικές απαι
τήσεις καί τή δημιουργία του έργατικου κινήματος σάν 
αυτόνομης πολιτικής δύναμης, καί ένάντια στήν τάξη καί 
τδ κράτος των άστών.
*Η διατύπωση του"’ επιστημονικού κομμουνισμού άπδ τούς
MarxKa  ̂ Engels- 'έδωσε μιά νέα προοπτική στδν άγωνα των 
εκμεταλλευόμενων τάξεων»

Στον καπιταλισμό, κάτοχος των μέσων παραγωγής ει'ναι 
ή αριθμητικά μικρή τάξη των καπιταλιστών, ένω ή πλειο-
ψηφία τού πληθυσμού προσφέρει τίς υπηρεσίες της στήν οι
κονομική δλιγαρχία κάτω άπδ συνθήκες ασύδοτης εκμετάλλευσης» 
Παρά τδ ότι ή ανάπτυξη τής καπιταλιστικής παραγωγής
οδηγεί στήν δλο καί σέ μεγαλύτερη κλίμακα απασχόληση των
λαϊκών μαζών στή βιομηχανία καί στήν κοινωνικοποίηση 
κατ' αύτδ τδν τρδπο τής παραγωγικής διαδικασίας, παρ' 
δλα αυτά, τά κέρδη τής παραγοογής καρπούνται οι καπι
ταλιστές μδνοι τους.
Λόγω αυτών των θεμελιωδών αντιθέσεων τού καπιταλισμού 
( π.χ. ή αντίθεση ανάμεσα στδν κοινωνικό χαρακτήρα τής 
παραγωγής καί στήν ιδιοποίηση τής ιδιοκτησίας τους άπδ 
τήν ολιγαρχία ), προκύπτουν βαθειές κρίσεις, πόλεμοι,
καί ή ταξική πάλη.

Στόν καπιταλισμό ενυπάρχει τάση γιά συγκέντρωση 
τής παραγωγής καί τού κεφαλαίου στά χέρια δλο καί 
λιγωτερων καπιταλιστών»

Στις άρχές τού 20 -- αιώνα ο καπιταλισμός μπαίνει 
στό στάδιο τού ιμπεριαλισμού»
*Από τήν κρατούσα μονοπωλιακή άστική τάξη, θά παραγκωνι
στούν δλα τά προοδευτικά έπιτεύγματα τής αστικής έπα- 
νάστασης »
*Η έκμετάλλευση των άνθρωπων φτάνει σέ απίθανο βαθμό, 
μέσω ιμπεριαλιστικών πολέμων καί αποικιακής καταπίεσης 
δολοφονούνται καί καταστρέφονται εκατομμύρια άνθρωπων.
Στή θέση τής άστικής δημοκρατίας έμφανίζεται ή πολιτική 
άντίδραση.



Staatsmonopolistischer Kapitalismus 
( κρατικός μονοπωλιακός καπιταλισμός )Ί
Vereinigung der Macht der Monopole mit der des bürgen - 
liehen Staates und damit verbunden das unmittelbare 
Eingreifen des Staates in die Wirtschaft sowie die 
Verwandlung des Staates in einen direkten geschäfts
führenden Ausschuß der· Monopolbourgeoisie*

Συνένωση της ίσχΰος των μονοπωλίων μέ αυτή του 
αστικού κράτους καί κατ* αυτό τόν τρόπο σύνδεση τής 
άμεσης επέμβασης του κράτους στην οικονομία καθώς καί 
μετατροπή του κράτους σέ άαεσο έπιχειρηματικδ όργανο 
τής μονοπωλιακής αστικής τάξης.

*0 κρατικός μονοπωλιακός καπιταλισμός γεννήθηκε στήν 
εποχή του ιμπεριαλισμού καί έχει πρός τδ παρόν πλήρως 
διαμορφωθεί στίς σημαντικότερες ιμπεριαλιστικές χώρες 
( Η.Π.Α. , Δ. Γερμανία , Γαλλία , 'Αγγλία ).
Τά βασικά στοιχεία τής γέννησής του είναι: ή δξυνση 
των θεμελιψδων αντιφάσεων του καπιταλισμού μέσω τής 
διευρυνόμενης κοινωνικοποίησης τής παραγωγής 0 ή δξυνση 
του προβλήματος τής αγοράς καί των δλο καί συχνότερα 
έμφανιζόμενων οίκονομικων κρίσεων,® ή στρατιωτικοποίηση τής 
οικονομίας * ή ανάπτυξη του ταξικού αγώνα στίς καπιταλι
στικές χώρες καί ή αντίθεση άνάμεσα στό καπιταλιστικδ 
καί τό σοσιαλιστικό σύστημα.

Τό κλειδί γιά τήν κατανόηση τής ανάπτυξης του 
κρατικού - μονοπωλιακού καπιταλισμού βρίσκεται στήν από 
κοινού επίδραση οικονομικών καί πολι'τικών αντιφάσεων.

Οικονομικά σημαίνει ο κρατικός - μονοπωλιακός καπιτα
λισμός τήν ανάπτυξη τών μονοπωλίων σε ανώτερη βαθμίδα .

ΓΙολι τ ικά οδηγεί στήν εξαφάνιση τής δημοκρατίας, σέ 
μιά ένισχυμένη τάση γιά απροκάλυπτα δικτατορικές μορφές 
διακυβέρνησης καί στόν μιλιταρισμό ( στρατοκρατία ) .

* Ιδεολογικά σημοιίνει τήν ανύψωση του αντιδραστικού 
εθνικισμού, του κοσμοπολιτισμού, του ρεβανσισμού, του 
σωβινισμού κ.λ.π. μαζί μέ τόν κοινό πυρήνα τους, τόν 
άντικομμουνισμό, σέ επίσημη ιδεολογία του κράτους.
Στήν ουσία του όμως είναι οι κρ. - μον. καπιταλισμός 
άντεθνικός.

*0 βασικός ρόλος του κρ» - μον. κατιιταλισμου είναι 
ή αδξηση τής οικονομικής καί πολιτικής ισχύος τής μονο
πωλιακής άστικής τάξης. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί νά παρεμπο
δίσει τήν μετάβαση τής κοινωνίας στό σοσιαλισμό .



Τδυ κρ. - μον. καπιταλισμδ αναγνωρίζει κανείς στή 
διανομή του εθνικού εισοδήματος πρδς δφελος των μονο
πωλίων πάνω στδν έθνικδ πλούτο των χωρών, στήν ύπαρξη
κρατικών επιχειρήσεων, κρατικών τραπεζών, στήν ανάμιξη του 
κράτους στδν μισθολογικδ αγώνα πρδς δφελος του Finanzkapital =

/ ' f f f  ff f » / , ,  \ OtJ#C-*N»0καθώς καί σε διάφορα " κρατικά προγράμματα αναπτυςεως
καί " σχεδιασμους " γιά μεμονωμένες περιοχές τής οικονο
μίας είτε καί γιά τδ σύνολό της«

Μέ τήν μορφή τής Integration (“-¡-ολοκλήρωση ) , π.χ. 
στήν Ε.Ο.Κ., παίρνει θέση δ κρατικές - μονοπωλιακές καπι- 
ταλισμδς σάν διεθνής καπιταλιστική δύναμη ·>

Παρατηρήσεις στδ σεμινάριο____ *Αννοβέρου
*0 καπιταλισμός οδήγησε κατ’ αρχήν στή δημιουργία 

έξαρτημένης καί άγρια έκμεταλλευδμενης έργατικής τάξης καί 
στή συγκέντρωση τής οικονομικής δύναμης καί πολιτικής 
ίσχύος στά χέρια ολιγαρχιών.

2. Στίς ημέρες μας ή οικονομική δύναμη απέκτησε 
πολυεθνικό χαρακτήρα σέ σημεΓο, πού άπόο τούς οικονομικούς 
κολοσσούς νά μήν είναι πλέον εξαρτημένα μόνον άτομα ή 
κοινωνικές τάξεις, αλλά όλδκληρα κράτη καί λαοί.

*Από καθαρά οικονομικό φαινδμενο στήν άρχή, πήρε 
τή μορφή κοινωνικού καί στή συνέχεια πολίτικου καί στρα
τηγικού φαινομένου.

4, *0 καπιταλισμός δρά καί αναπτύσσεται μέ βάση τήν
εκμετάλλευση πλατειών κοινωνικών στρωμάτων ¡καί λαών - 
κρατών, μέ σκοπό τδ κέρδος, στά πλαίσια τής " έλευθέρας 
οικονομίας " καί μέ μεθοδολογία τδ μηχανισμδ προσφοράς 
καί ζήτησης, έλέγχοντας μέ μονοπωλιακό τρόπο τήν προσφορά 
καί επηρεάζοντας τήν ζήτηση.

5« Τά άντικρουδμενα συμφέροντα των εθνικών καπιτα
λιστικών κατεστημένων γέννησαν στδ παρελθόν τούς δύο 
παγκοσμίους πολέμους.

6. *0 συναγωνισμός τών πολυεθνικών οικονομικών συν
ασπισμών, ή άπληστία τής σημερινής όλιγαρχίας, πού ένι- 
σχύεται άπό τήν ατιμωρησία τους, συνιστά τόν σημερινό 
οικονομικό πόλεμο , καί ή προσπάθεια μονοπωλήσεως τής



διεθνούς αγοράς γεννά τους τοπικούς πολέμους καί τά 
πραξικοπήματα.

7. Μητρόπολη του καπιταλισμού είναι σήμερα οι Η.Π.Α. 
τό πρώτο οίκονομικό σχέδιο γιά την εξάρτηση τής 'Εύρώπης 
άπετέλεσε τό σχέδιο Μάρσαλ.

80 . *0 σημερινός μονοπωλιακός καπιταλισμός δημιουργεί 
θυγατρικές έταιρειες σέ πολλά υπό εξάρτηση κράτη, ώστε 
έχοντας δυσκολίες κάπου, νά μπορεί" νά μεταφέρει τά συμ- 
φέροντά του ανώδυνα άλλου * π.χ. άπεργία στή γερμανική ΡογΛ 
αντιμετωπίζεται μέ αύξηση τής παραγωγής τής άγγλικής ροτά.

9. 'Εξ αιτίας τής ύπαρξης πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
δέν μπορούν σήμερα τά μεμονωμένα έξαρτημένα κράτη νά ανα
πτύξουν ανεξάρτητη έθνική πολιτική ( βλ0 ένεργειακή "κρίση", 
αποτυχία προγραμμάτων σταθερότητας, κ.λ.π. ).

10. "Οργανα του καπιταλισμού έξακολουθούν νά είναι
ό ιμπεριαλισμός καί ο φασισμός, πού εξασφαλίζουν άντίστοιχα 
την επέκταση καί τήύ προστασία τών συμφερόντων του.
Πρέπει ώς έκ τούτου νά βλέπει πάντα κανείς αξεχώριστους 
αυτούς τούς τρεις έχθρούς τών λαών : καπιταλισμό- ιμπερι
αλισμό - φασισμό, καί νά τούς πολεμά γιατί άποσκοπούν στήν 
έκμετάλλευση τών λαϊκών μαζών καί χρησιμοποιούν τήν κατα
πίεση γιά τήν έκμετάλλευση.

110 Κατά τήν τεχνική τής ρυθμιζδμενης ζήτησης, καλ
λιεργείται στούς καταναλωτές ή εντύπωση ότι χρειάζονται 
άγαθά, τά οποία είναι περιττά άλλά άποφέρουν πωλούμενα 
μεγάλα κέρδη ( π.χ. νέα μοντέλα μέ άσήμαντες προσθήκες ).

120 *Η ανεργία γίνεται αντικείμενο έκμετάλλευσης γιά 
τήν πτώση μισθών καί ηήμερομισθίων.

1ή0 Μία ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος αύξησης τής 
παραγωγής είναι ή χειροτέρευση τών συνθηκών εργασίας υπό 
τήν έννοια τής όλο καί μεγαλύτερης έκμετάλλευσης του 
έργατικου δυναμικού, μέ τήν τυποποίηση καί έντατικοποίηση 
του ρυθμού έργασίας.



Fäschismus : offene terroristische Diktatur· der reaktio
närsten, am" meisten chauvinistischen, am meisten impe
rialistischen Elemente des Finanzkapitals ( DIMITROFF ).

Φασισμός : ’Απροκάλυπτη τρομοκρατική δικτατορία τών 
πλέον αντιδραστικών, κυρίως σωβινιστικών καί ιμπεριαλιστι
κών στοιχείων του Finanzkapitalx χ£·ΛΥ <·λ'°' » c? .

Προέλευση : άπό τη λατινική λέξη pasces ( πληθ. του 
fascis = δεμάτι ). "Ετσι δνομαζδντουσαν τά δεμάτια εκείνα 
άπό βέργες, τά όποια κρατούσαν στήν αρχαία Ρώμη οί 
κρατικοί λειτουργοί σάν σύμβολο τής εξουσίας τους (ποιν'ικής).

Σάν πολιτικό κίνημα καί θεωρία γεννήθηκε καί ανα
πτύχθηκε στήν 'Ιταλία ( 1922-194-3)·
^Ιδρυτής τού κινήματος στήν 'Ιταλία ό Μσυσόλίνι (Μιλάνο, 1919)» 
Σκοπός τής ίδρύσεως κατ’ αρχήν ήταν ή έξασφάλιση τών 
ιταλικών πολεμικών σχεδίων άπό λαϊκές άντιδράσεις καί 
ή συντήρηση καί καλλιέργεια τού πολεμικού πνεύματος.
Πλήρης έπικράτηση μετά τή γνωστή "πορεία πρός τή Ρώμη".
Στή συνέχεια έξελίχτηκε σέ μεταβολή τού κράτους υπό ,τό 
πνεύμα τής δικτατορίας σάν μεθόδου καί τού έθνικισμού 
σάν ιδεολογίας.

Γνωρίσματα τού Φασισμού :
1. *0 φασισμός εξυπηρετεί τά σωβινιστικά καί ιμπεριαλι
στικά στοιχεία πού τδν προωθούν στήν έξασφάλιση καί
στερέωση τής κυριαρχίας τους σ’ όλους τούς τομείς τής 
κοινωνικής ζωής.

2. ’Εξυπηρετεί τά μεγάλα συμφέροντα μέ τήν πλήρη 
υποταγή τού λαού καί τής έθνικής 'οικονομίας στήν προε
τοιμασία γιά ένα πόλεμο.

J. ‘Επιταχύνει τή συγχώνευση τής ισχύος τής οίκονο-
μικής όλιγαρχίο:ς μέ τήν ίσχύ τού κράτους καί όδηγεϊ στήν 
πλήρη· υποταγή ολόκληρου τού κρατικού μηχανισμού στήν 
έξουσία τών πιδ άντιδραστικών καί επιθετικών ομάδων 
τού Finanzkapital.

4-, ‘Εξαρθρώνει όλες τίς άστικές- δημοκρατικές έλευ-
θερίες καί άσκει άνεμπδδιστη τρομοκρατία εναντίον όλων 
τών δημοκρατικών καί προοδευτικών λαϊκών δυνάμεων, γιά 
νά σπάσει κάθε οργανωμένη άντίδραση ενάντια στήν ένταση 
τής εκμετάλλευσης μέσω τού μονοπωλιακού κεφαλαίου.

5. *0 φασισμός είναι ή άντίδραση τής ιμπεριαλιστι
κής άστικής τάξης στή μεταβολή τού συσχετισμού δυνάμεων



μετά την αρχή της κρίσης του καπιταλισμού, μετά την 
εμφάνιση, έξάπλωση καί έπικράτηση των σοσιαλιστικών επα
ναστάσεων.

60 'Επειδή ή έφόρμηση του φασισμού σέ μιά χωρά 
λδγω των άναφερθεντων αιτίων, δέν απειλεί μόνον τά ζω
τικά ενδιαφέροντα του λαού αυτής της χωράς, αλλά επίσης 
καί δλους τούς υπόλοιπους λαούς, δέν έτιιτρέπεται σέ 
κανένα κράτος, επί τη βάσει τής "αρχής τής μή έπεμβά- 
σεως σέ εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών", νά άδιαφου
ρήσει γιά δσα γίνονται στη χώρα πού τη χτύπησε ο 
φασισμός .

7* ^Αλλο χαρακτηριστικό τής φασιστικής ιδεολογίας 
είναι ή κοινωνική δημαγωγία ( π.χ. λέξεις δπως : έθνικο- 
σοσιαλιστικός, έθνικοδημοκρατικός, άντικαπιταλιστικός, άντι- 
πλουτοκρατικός, λαϊκή ένότης κ.λ.π. ), μέ τήν οποία 
καμουφλάρεται ο ταξικός χαρακτήρας τής φασιστικής εξου
σίας καί κερδίζονται οί απασχολούμενοι, ιδιαίτερα οί 
μικροαστικές μερίδες του πληθυσμού.

8. Πυρήνας τής φασιστικής ιδεολογίας είναι ο ακραίος
άντικομμουνισμός, μέ τόν όποιο δικαιολογείται ή αχαλί
νωτη τρομοκρατία ενάντια στίς αντιφασιστικές δυνάμεις στό 
εσωτερικό τής χώρας , καί ό όποιος, σέ συνάρτηση μέ 
ρατσιστικές, κοινωνικο-δαρβινιστικέσ, όργανολογικές καί 
άλλες ψευτοεπιστημονικέσ θεωρειες επιχειρεί νά δικαιώσει 
μία έπιθετική εξωτερική πολιτική απέναντι σέ άλλες, 
κυρίως σοσιαλιστικές χώρες.

Παρατηρήσεις στό_σεμινάριο__*Αννοβέρου :
*0 φασισμός είναι άκρ&Γα μορφή καταπίεσης τών

λαϊκών μαζών μέ δργανο τό όργανωμένο αστυνομικό κράτος
καί σκοπό τήν ακίνδυνη, σίγουρη καί άποδοτική οικονομική
εκμετάλλευση του λαϊκού δυναμικού άπό συμφέροντα μειο
ψηφίας, από τήν οικονομική ολιγαρχία.

2ο *0 φασισμός προωθεί" καί εκμεταλλεύεται τόν φανα
τισμό καθώς καί τόν σκοταδισμό καί τήν όπισθοδρόμηση 
τών λαϊκών μαζών.



1ο "’Οπως καί ο νεοαπο ικισμδς, είναι μιά προσαρμογή 
του φασισμού στις σύγχρονες εξελίξεις.
Δεν άτιοτελει νέο είδος , "λιγωτερο κακού" φασισμού, άλλα 
απλώς καί μδνον αλλαγή τακτικής καί μέσων.

2. *Η επιθυμία του λαού γιά κατάκτηση τής εξουσίας
άποκοιμίζεται μέ προσφορά καταναλωτικών αγαθών ( αυτοκίνητο, 
τηλεδραση, πολυτελές ντύσιμο, κ.λ.π. ), καθώς καί ανώδυνων
ιδανικών καί ένδιαφερδντων ( π.χ. ποδόσφαιρο, μοντέρνα μου
σική, ασυδοσία στδ σέξ, κ.λ.π. ), καί αν αυτά δέν άρκουν 
καταπιέζεται μέ τή χρήση ωμής βίας.

*0 νεοφασισμός έφαρμδζεται άπδ τδν καπιταλισμδ- 
ίμπεριαλισμό σάν μέτρο άπδγνώσης δταν ή μορφή τής εξάρ
τησης μέσω οικονομικών- πολιτικών κατεστημένων στά πλαίσια 
κοινοβουλευτικών δημοκρατιών αποτυγχάνει λόγω αφύπνισης 
καί μαχητικοποίησης τών λαϊκών μαζών ( π.χ. ‘Ελλάδα 1967 )®

4. Τδ βασικώτερο νέο στοιχείο του φασισμού στή
νεοφασιστική του μορφή είναι τδ δτι δέν υπηρετεί πλέον
περιωρισμένη εθνική πολιτική, άλλα έχει ένταχθει σάν
μέθοδος στά πλαίσια τής προώθησης καί προστασίάς τών 
συμφερόντων τών πολυεθνικών μονοπωλίων καί τών διεθνών 
στρατηγικών συμφερόντων.



Imperialismus : staatliches Streben nach Weltgeltung 
oder Machterweiterung über den eigenen Staat hinaus, 
entweder mit vorwiegend politisch-militärischem Ziel oder· 
in Hinsicht auf die Beherrschung von Rohstoffgebieten.

ΙμπεριαλiQpoc : ή προσπάθεια κρατών νά επεκτείνουν 
ττΐν έπιβολή της ισχύος καί της εξουσίας τους έξω άπό 
τά σύνορά· τους,, είτε μέ πολιτικοστρατιωτικούς σκοπούς , 
είτε μέ την προοπτική τής απόκτησης έλέγχου πλουτοπαρα- 
γωγικών πηγών ( π.χ. πετρέλαιο, σιδηρομεταλλεύματα καί άλλες 
πρώτες ύλες ).

Ειδική περίπτωση ιμπεριαλισμού είναι εκείνη πού έχει 
σάν αιτία τον υπερπληθυσμό της ίμπεριαλιστικής χώρας, ή 
όποΐα άναζητά κατ’ αυτό τόν τρόπο νέο έδαφος γιά τόν
πλεονάζοντα πληθυσμό .

.Ρίζα τής λέξης είναι ή λατινική λέξη Imperium = 
ή άνωτάτη εξουσία στήν άρχαία Ρώμη, αργότερα ή ρωμαϊκή 
ή π.χ. ή Γερμανική αύτοκρατορία.

Στόν ιμπεριαλισμό σάν ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού 
διακρίνει ό Λένιν τά έξής γνωρίσματα :

Ί. Συγκέντρωση τήσ παραγωγής καί του κεφαλαίου, ή 
οποία φτάνει σέ τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε νά δημιουργεί 
μονοπώλια, τά όποΓα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στήν οικο
νομική ζωή.

2. Συγχώνευση του τραπεζικού μέ τό βιομηχανικό κε
φάλαιο καί δημιουργία μιας οικονομικής όλιγαρχίας πάνω 
στή βάση του Finanzkapital.

3. *Η έξαγωγή κεφαλαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία .
4., Σχηματίζονται διεθνεΓς μονοπωλιακές καπιταλιστικές

ενώσεις, οί οποίες διαμοιράζουν τόν κόσμο.
Κύριο γνώρισμα του ιμπεριαλισμού είναι τά μονοπώλια 

( μονοπώλια καί οικονομικές ένώσεις όπως τά Trust καί
Kartell τά οποία προκύπτουν άπδ τήν συγκέντρωση καί
κεντρικοποίηση τής παραγωγής καί του κεφαλαίου ).

Μέ τόν σχηματισμό του μονοπωλιακού καπιταλισμού παρα
μερίστηκε ο έλεύθερος καπιταλιστικός συναγωνισμός, ο οποίος
ήταν χαρακτηριστικός του προ-μονοπωλιακου στάδιου του 
καπιταλισμού.
*0 ανταγωνισμός τώοα διαδραματίζεται στό υψηλότερο στάδιο
των μονοπωλίων. *Η κινητήρια δύναμη καί βάση γιά τήν
ύπαρξη του Ιμπεριαλισμου είναι ή απόκτηση του μονοπωλιακού 
κέρδους (Monopolprofit.).



*Η κυριαρχία .τών μονοπωλίων όξόνει . την θεμελιώδη αντί
φαση του καπιταλισμού, την αντίθεση δηλ. ανάμεσα στην 
κοινωνικοποίηση της παραγωγής καί την καπιταλιστική ιδιο
ποίηση των κερδών.

^Ενα στάδιο στην ανάπτυξη του ιμπεριαλισμού αποτελεί 
ο κρατικός-μονοπωλιακδς καπιταλισμός ( βλ. λέξη ).

*Αντιϊμπεριαλισμδσ : ^Ιδεολογικά ή θέση έκείνη, που 
άρνειται τδν ιμπεριαλισμό.
Στην εφαρμογή ή προσπάθεια καί ο αγώνας τών λαών νά 
άποφύγουν τήν εξάρτηση- υποδούλωση καί νά πολεμήσουν τδν 
ιμπεριαλιστή έχθρδ.



'Από τά συνέδρια της Γιάλτας καί της Τεχεράνης προέκυψε 
τδ μοίρασμα του κδσμου σέ δύο πολιτικά καί στρατιωτικά
μπλδκ με τίς αντίστοιχες ζώνες έπιρροής , τδ δυτικδ 
( μέ ήγέτιδα δύναμη τίς Η.Π.Α. ) καί τδ άνατολικδ ( με 
ήγέτιδα δύναιιη τή σοβιετική ένωση ).
Στρατιωτικά εκπροσωπούνται αύτοί οι δύο συνασπισμοί άπδ τδ 
ΝΑΤΟ καί τίς στρατιωτικές δυνάμεις τού συμφώνου της 
Βαρσοβίας.

"Εμειναν δμως περιοχές αμφισβητούμενες ( ίνδοκίνα, αρα
βικές χώρες ), δπου έγιναν καί γίνονται προσπάθειες επι
βολής καί επικράτησης των δύο συνασπισμών. 
θί' χώρες πού μάχονται γιά τήν αποφυγή αυτού τού διπο
λικού σχήματος καί προσπαθούν νά άποφύγουν την οικονο
μική έξάρτηση είτε τή διοικητική καί στρατιωτική ένσωμάτωση 
στά δύο μπλδκ αποτελούν τδν λεγόμενο " τρίτο κόσμο " .

Τδ διπολικό σχήμα γίνεται τριπολικό μετά τήν είσοδο
τής Κίνας στδ διεθνή οικονομικό- πολιτικό- στρατιωτικό 
στίβο

Παρατηρήσεις
1. ‘Ιδεολογική βάση τών χωρών τού τρίτου κδσμου 

είναι ή άποφυγή τού σχήματος τής πλήρους έξάρτησης άπδ 
τά σχηματισμένα μπλδκ , ή άποφυγή τής ξένης κηδεμονίας 
καί τής έκμετάλλευσης.

2. Μαχητική αρχή τής ύπαρξης ενός "τρίτου κδσμου" 
άπετέλεσαν τά απελευθερωτικά κινήματα ( ’Ινδία, Αίγυπτος, 
’Αλγερία, Βιετνάμ, άφρικανικά κράτη, παλαιστίνιοι, κ.λ.π. ),
πού σέ γενικές γραμμές άποτελούν καί σήμερα τούς εκφραστές 
τού τρίτου κόσμου.

3. Διάφορα απελευθερωτικά κινήματα, μετά τίς πρώτες 
έπιτυχίες τους καί λόγω τής αποτυχίας σχηματισμού κοινού 
μετώπου, έγιναν πιδ συντηρητικά, οί κυβερνήσεις πού άνέ- > 
δειξαν προχώρησαν σέ συμβιβασμούς στήν έσωτερική καί 
εξωτερική πολιτική ( κοινωνικές μεταβολές καί έθνική άνε- 
ξαρτησία αντίστοιχα ) καί πήραν τδ δρόμο τής εισόδου
στά γνωστά μπλδκ ( π.χ. ’Ινδία = ΕΣΣΔ’ , Γιουγκοσλαυια 
άγνωστο, Αίγυπτος ταλαντεύεται ανάμεσα στούς δύο, κ.λ.π. ).



* Αξιοσημείωτα είναι τά κατωτέρω σημεύα :
1. Οί χώρες του τρίτου κδσμου στη διεθνή πολιτική 

(π.χ. Ο.Η.Ε. ) τείνουν πρδς τδ άνατολικδ (σοσιαλιστικδ) μπλοκ.
2. Τά απελευθερωτικά κινήματα έχουν σοσιαλιστικδ πε

ριεχόμενο ( συνδυάζουν δηλ. τδν αγώνα γιά τήν εθνική ανε
ξαρτησία ,μέ ένα πρδγραμμα σοσιαλιστικών αλλαγών στό έσωτερικδ )

3. Μέχρι σήμερα στδν τρίτο κδσμο δεν υπάρχει κοινή 
ιδεολογία καί εκπεφρασμένη ένδτητα* ούτε καν συνεργασία
στήν τακτική.

Τδ ελληνικό άπελευθερωτικδ__κίνημα ( σεμινάριο ‘Αννοβέρου )

Μέχρι τδ 1968 ή έξάρτηση τής 'Ελλάδας άπδ τδ δυτικό 
μπλδκ καί ιδιαίτερα άπδ τίς ΗΠΑ ήταν αναμφισβήτητη.
*Απδ τότε δμως αναπτύσσεται μέ διαρκώς ταχύτερο ρυθμδ 
ενα κίνημα μέ έθνικοαπελευθερωτικδ καί σοσιαλιστικό χαρα
κτήρα στήν 'Ελλάδα .
Πρώτος καί κύριος εκφραστής τήφ μορφής αυτής τού έθνικο- 
άπελευθερωτικού - σοσιαλιστικού; αγώνα τού ελληνικού λαού 
ήταν καί είναι τδ Π.Α.Κ.

Ελληνική απελευθερωτική κίνηση δέν έχει πείσει 
άκδμα ’ τά άλλα απελευθερωτικά κινήματα · γιά τή σοβαρδτητά 
τηξ. ( π.χ. τούς παλαυστίνιούς )
Μέχρι τήν εξέγερση τού νοέμβρη 1973 πολλοί άρνιδντουσαν 
τήν ύπαρξη ένδς τέτοιου χαρακτήρα στδν αγώνα τού ελλη
νικού λαού, θεωρώντας τον μδνον σάν "άντιχουντικδ ".

Ειλικρινή υποστήριξη σ ’ έναν άγώνα μέ έθνικοαπελευθε- 
ρωτικδ - σοσιαλιστικδ χαρακτήρα μπορούμε νά περιμένουμε 
μόνον άπδ τά ύπδλοιπα άπελευθερωτικά κινήματα ( παλαιατί- 
νιοι,.βιετναμέζοι, νοτιοαμερικάνοι, κ.λ.π» )0

Στά πλαίσια ένδς έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα δέν έχει 
νόημα νά δεχτή κανείς συνεργασία καί συμμαχίες πάνω 
στή βάση προγραμμάτων, πού θίγουν τίς βασικές προϋποθέσεις 
γιά εθνική άνεξαρτησία καί σοσιαλιστική κοινωνία .



Με τόν δρο αύτδ χαρακτηρίζουμε έκείνη την κοινωνική 
ομάδα, πού έχοντας όργανωμένα, κεκτηαένα, οικονομικά στην 
ουσία συμφέροντα, έχει 'καταλάβει παρασκηνιακά την έξουσία 
καί αποτελεί ένα ύπερκράτος.

Τδ κατεστημένο δεν έξαρτάται άπδ κόμματα, άλλά τά 
κδμματα είναι περισσότερο ή λιγωτερο όργανά του.
Γι’ αυτό καί χαρακτηρίζεται ά.πό σταθερότητα ° ή αντικα
τάσταση π.χ. ενός πολίτικου κδμματος άπδ ένα άλλο στή·ν
έξουσία, δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε άλλαγές καί στις τά
ξεις του κατεστημένου.

Τά συμφέροντά του είναι κατά βάση οικονομικά .
Γιά τήν εξυπηρέτησή τους δμως διαθέτει πράκτορές του 
στδ στρατδ, στό κοινοβούλιο, στήν κυβέρνηση, σ ’ δλα τά 
όργανα του κρατικού μηχανισμού.

Τά πολιτικά καί οικονομικά του σχέδια είναι μακρο
πρόθεσμα.

Τήν' στρατιωτική καί πολιτική τοχ» δύναμη τήν χρη
σιμοποιεί άδίστακτα σάν μέσο γιά τή διατήρηση των προ
νομίων του.

Πειθήνιο δργανο του κατεστημένου είναι τό λεγόμενο 
" παρακράτος

‘Η συγκέντρωση τής έξουσίας στά χέρια κατεστημένων
είναι χαρακτηριστικά σύμπτωμα του καπιταλισμού - ιμπεριαλισμού.

Διακρίνομαι τό 7ΐολυεθνικδ καί τό ντόπιο (συνήθως 
εξαρτημένο άπό τό πολυεθνικό ) κατε-στημένο.

‘Αποσπάσματα__άπδ τό βιβλίο__του__άνδρέα παπανδοέου : "έλευ-
θερία του ανθρώπου ", έκδοση " αγώνας

"... συναντούμε συχνά μιά όλδκληρη "παράλληλη έξουσία" 
πόύ χειρίζεται ουσιαστικά τή δύναμη έπήρεασμου, αφήνοντας 
στις έπίσημες κρατικές άρχές τά τυπικά στολίδια. "

"...*Η κλαστκή έννοια τής κοινοβουλευτικής δημοκρα
τίας, σύμφωνα με τήν οποία οί πολίτες υποτίθεται πώς 
έχουν τήν ίδια δύναμη ( είτε πραγματικά είναι έξ ίσου 
αδύναμοι δπως ςιναι οί καταναλωτές καί οί έπιχειρήσεις 
σέ τιλήρη άνταγωνισμό ) καί ή άμεση έκπροσώπησή τους 
στίς πολιτικές υποθέσεις γίνεται μέ έκλεγμένους αντιπρο
σώπους τους, δέν αποτελεί οΰτε γελοιογραφία τής πραγμα-
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τ ι κής κατάστασης πραγμάτων... "
"... *Η εξουσία, δμως, ή ουσιαστική έξουσία, ασκείται 

σε τεράστια κλίμακα άπό τά άδρατα, τά μή συγκεκριμένα 
διαμερίσματα εξουσίας. 0'ί ' μεγάλες επιχειρήσεις, οί σύγχρο
νες συσσωματώσεις οικονομικών συγκροτημάτων, τά παρασκήνια 
(Εοό1>ΐ·ΘΞ ) τά όργανα πού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
κράτους - ιδιαίτερα ή γραφειοκρατία, κάθε ομάδα πού είναι 
δεμένη με κάποιο " ομαδικό πνεύμα " (Esprit de corps ) 
δπως γίνεται στήν περίπτωση των αξιωματικών του στρατού, 
δλοι αυτοί οί παράγοντες ασκούν πολιτική έπιρροή... "

".... Με τή μονοπωληση τής πολιτικής εξουσίας άπδ τδ 
κράτος, με τήν εξαφάνιση των κοινώνικων αρχών ( εξουσιών ) 
του παρελθόντος, τδ πεδίο μάχης μεταφέρθηκε ολοκληρωτικά 
πρδς τήν άσκηση τής έπιρροής, άμεσα είτε έμμεσα, πρδς τά 
όργανα είτε τούς θεσμούς, πού άπαρτίζουν τδ κράτος, τά 
κοινοβούλια, τίς κυβερνήσεις, τίς γραφειοκρατίες. Οί συγκε
κριμένοι, είτε οχι, θύλακοι αυτοί εξουσίας αποτελούν σέ
κάθε εποχή, τήν άρνουσα_σύυπρα?η. πού μπορούμε μέ μιά
λέξη νά τήν άποκαλέσουμε κατεστην,ένο ...."

"...*Η έννοια τής άρχουσας σύμπραξης, είτε τού κατε
στημένου, είναι ευρύτερη καί ταυτόχρονα πιδ εύκαμπτη άιιδ 
τήν έννοια τής άρχουσας τάξης. Στήν περιοχή τών δύο αυ
τών έννοιών άνήκουν οί κοινωνικές εκείνες ομάδες, πού 
έλέγχουν τούς παραγωγικούς μηχανισμούς τής κοινωνίας.
Θά ειταν, ωστόσο, λάθος νά ταυτίσουμε τδν έλεγχο μέ τήν
ίδιοκτησία...."

"...ή έννοια τού κατεστημένου είναι εύρύτερη καί
πιδ εύκαμπτη ( άπδ αυτήν τής άρχουσας τάξης ),....γιατί 
δεν επιμένει στήν κοινωνική ομοιογένεια τών τομέων 
έξουσίας πού συναπαρτίζουν τήν άρχουσα σύμπραξη..."

"...Πιδ εύκαμπτη, έπίσης, είναι ή έννοια τής άρχου
σας σύμπραξης θυλάκων έξουσίας άπδ τήν έννοια τής άρχου
σας τάξης. Κι’ αυτό γιατί ή πρώτη άναγνωρίζει τήν δυνα
τότητα μιας δυναμικής στήν έξουσία, ή όποια, άνεξάρτητα
άπδ τδν άμεσο έλεγχο στον μηχανισμό παραγωγής, επιτρέπει
σέ μιά κοινωνική όμάδα ( πού ορίζεται άνάλογα μέ τή 
θέση της σχετικά πρδς τή διαδικασία παραγωγής ) καί πού 
έχει ένα υψηλό βαθμό συνοχής, νά έπιβάλει τήν είσοδό 
της στό κατεστημένο.
*0 κρατικός μηχανισμόσ - οί δργανισμοί πού άπαρτίζουν τό
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κράτος - είχε; πάντα μιά θέση στδ κατεστημένο. *Η σπου- 
δαιότης της θέσης αυτής έποίκιλλε ανάλογα πρδς τδν ρδλο 
πού έπαιζε καί πρδς την εξουσία πού άσκοΰσε τδ κράτος. 
Τδ σύγχρονο κράτος, είτε γιά τίς βιομηχανικά προηγμένες 
κοινωνίες της Δύσης πρδκειται, είτε γιά τίς Σοσιαλιστικές 
Δημοκρατίες της 'Ανατολής, πλησιάζει στδ άποκορύφωμά της 
δύναμής του. Καί είναι φανερδ, έτσι, πώς ο κρατικδς 
μηχανισμδς δέν είναι ένα άπλδ μέρος του κατεστημένου, 
παρά τδ σημαντικδ του συστατικό..."

"...'"’Ετσι, ή προηγμένη σύγχρονη κοινωνία ξεχωρίζει 
κατά τέσσερες τδ λιγώτερο τρόπους άπδ τά προηγούμενά της 
άναφορικά μέ τή συγκρδτηση τής εξουσίας. Πρώτο, ή νδμι- 
μη εξουσία έχει μονοπωληθεΓ άπδ τδ κράτος, ένώ αί κοι
νωνικές αρχές, ( έξουσίες ) έχουν σχεδόν καταργηθει.
Δεύτερο, τδ κράτος έγινε δ έντολοδδχος τού έθνους, μιά 
καί γίνεται δεκτδ πώς αύτδ καί μδνον αυτό - τδ κράτος- 
έξυπηρετεϊ τδ γενικό, τδ έθνικδ συμφέρον, Τρίτο, ή σύγ
χρονη άρχουσα σύμπραξη, τδ κατεστημένο, απαρτίζεται κυρίως 
άπδ δύσκολα καθοριζόμενους, άδιαμδρφωτους ομαδικούς σχημα
τισμούς. Καί τέταρτο, ένα δργανο τού Κράτους, δηλαδή 
ή γραφειοκρατία, κινήθηκε πλησιέστεροκ πρδς τήν εστία τής 
πολωτικής εξουσίας.11
( άνδρέα παπανδρέου : τδ κατεστημένο )



*Αποικιοποίηση ( σεμ. 'Αννοβέρου )
*0 δρος άποικιοποίηση σημαίνει τήν άπδκτησηι τού

έλέγχου καί τής κυριαρχίας σέ μ ιά ξένη χώρα, είτε με
τήν κατάκτηση, είτε μέ τήν αγορά, Ηείτε μέ τή μεταβίβαση
τής κυριαρχίας πάνω στή χώρα αυτή καί /■ / με σκοπό
την εκμετάλλευσή της γιά οικονομικούς ή στρατιωτικούς 
σκοπούς πρδς δφελος τής κατακτήτριας χώρας.

Νεοαποι κισιχός
Σκοπδς δπως καί πριν ή οικονομική καί στρατηγική 

έκμετάλλευση μιας ξένης χώρας ( τής γεωγραφικής της θέσης, 
τού υπεδάφους της, τού έργατικού ή πληθυσμικού της δυ
ναμικού, κ.λ.π. ).

Τά μέθα όμως καί ή μορφή τώρα αλλάζουν γιατί μετά
τδ δεύτερο παγκόσμιο πδλεμο, με τά ωραία καί μεγάλα λό
για πού ειπώθηκαν στή διάρκειά του, κρίθηκε επικίνδυνο
τδ νά διατηρηθεί ή παλαιά δρολογία καί μεθοδολογία, πού 
δέν ήταν πλέον ανεκτή άπο τούς λαούς πού πολέμησαν 
ακριβώς γιά τήν κατάργηση τού παλαιού συστήματος δύναμης 
καί πού στδ μεταξύ ή πολιτική τους συνείδηση είχε
ξυπνήσει καί δραστηριοποιηθεί".
"Ετσι παρουσιάστηκε ή ανάγκη τδ ίδιο τδ παληδ σύστημα 
δύναμης νά έκμοντερνιστει καί νά προσαρμοστεί" στίς εξε
λίξεις.

Σύμφωνα μ* αυτά 6 νεοαποικισμδς έχει σάν ::
α) Μέσα : τήν μορφή κυρίως οικονομικής εξάρτησης τής 

εκμεταλλευόμενης άπδ τήν έκμεταλλεύτρια χώρα ( π.χ. ίδρυση 
αμερικανικών ή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στή νότια άμερική 
καί αλλού, μέ αμερικανικά ή αντίστοιχα ευρωπαϊκά κεφάλαια 
καί μέ ορούς πού συμφέρουν τούς επενδυτές, μέ σκοπό τήν
δσο τδ δυνατόν επικερδέστερη έκμετάλλευση είτε τού ντόπιου 
πλούτου σέ πρώτες ύλες είτε τού φτηνού εργατικού κυρίως
δυναμικού) .

β) *Η μορφή τήσ έξάρτησης καί έλέγχου επίσης αλλάζει. 
*Η έκμεταλλεύτρια χώρα ή ομάδα χωρών, δέν στέλνει πλέον 
τοποτηρητές, έπάρχους, στρατεύματα κατοχής κ.λ.π., αλλά
φροντίζει ώστε ή αρχουσα, παρασιτική συνήθως , τάξη στήν 
έκμεταλλευδμενη χώρα νά άποτελείται άπδ δικούς της ντόπιους 
πράκτορες έξαρτημένους πλήρως άπδ αυτήν.



‘Η παρασιτική καί δουλική αυτή ντόπια δλιγαρχία, συνιστά 
ένα οίκονομικό - πολιτικό κατεστημένο ( π.χ. ανώτερη εισο
δηματική τάξη, κοινοβούλιο, κυβέρνηση, στρατιωτική ηγεσία), 
οσο εξακολουθεί νά διατηρή ή έξάρτηση - κατοχή μιά ρα- 
φίναρισμένη μορφή ( π.χ. ‘Ελλάδα πριν τό 1967 )«
"Αν ο λαός τής εκμεταλλευόμενης χώρας αφυπνιστεί, μα^η- 
τικοποιηθεΓ καί αρχίσει νά άντιδρά οργανωμένα, τότε έπι- 
βάλεται στρατιωτική δικτατορία ( π.χ* ‘Ελλάδα μετά τδ 1967» «
Χιλή πρόσφατα, κ.λ.π. ).

Παρατηρήσεισ ( σεμ. ‘Αννοβέρου )
1. Μιά συγκεκριμένη τακτική γιά τήν εξασφάλιση τής 

οίχονομικής καί πολιτικοστρατιωτικής έξάρτησης τής υπό
εκμετάλλευση χώρας, είναι ή χορήγηση δανείων με προϋπο
θέσεις πού νά δεσμεύουν πλήρως τούς ουσιαστικούς αποδέκτες 
των δανείων, δηλ. τήν ντόπια όλιγαρχία, καί μάλιστα 
μακροπρόθεσμα.
( Δίκαια λέγεται λοιπόν στούς "σκοπούς του αγώνα του ΠΑΚ " 
δτι : τό ΠΑΚ αγωνίζεται καί θά αγωνιστεί πλήν των άλλων 
καί γιά τήν άμεση ακύρωση των ανελεύθερων μέτρων του 
■παρελθόντος καί των διεθνών συμβάσεων καί συμφωνιών, 
πού έχουν οδηγήσει στήν οικονομική, πολιτική καί στρα
τιωτική έξάρτηση τής ‘Ελλάδας ,άπδ τ' μονοπωλιακά, ιμπερι
αλιστικά κατεστημένα τής Δύσης καί ιδιαίτερα τών ΗΠΑ )0

2. Οι ρίζες καί θεμελιώδεις αιτίες του άποικισμου 
( καί νεοαποικισμου ) είναι οικονομικές .



*Βθνικοαπελευθερωτικδς_αγώνας
*Η έκφραση, όπως δείχνει, αφορά σ ’ενα έθνος που 

βρίσκεται ύπδ κατοχή ή άλλου είδους εξάρτηση καί πού 
αγωνίζεται γιά την απελευθέρωσή/ του.
Είναι λοιπόν :

α) άγωνας καί δχι πολιτική σύγκρουση ή ιδεολογική 
διαμάχη απλώς0

β) ‘Η κλίμαξ του αγώνα αύτού είναι εθνική καί 
δχι π.χ. κομματική, τοπική ή κλαδίκή0
Πρόκειται επομένως γιά μιά εθνική__επανάσταση ή άντ ίσταση
ένοπλη μέ συμμετοχή του λαού σέ εθνική κλίμακα.

Στή συγκεκριμένη περίπτωση τής ‘Ελλάδας καί τού 
αγώνα τού ΠΑΚ : ( σεμ. ‘Αννοβέρου )

10 Στή διεκδίκηση τής κοινωνικής__δικαιοσύνης, λαϊ κής
κυριαρχίας καί δημοκρατικής διαδικασίας προσκρούομε σέ 
συμωέροντα δχι μονον ντόπια αλλά κυρίως σέ αλλοεθνή καί 
μάλιστα πολυεθνή,
Γιά την πραγματοποίηση καί έφαρμογή καθώς καί εξασφάλιση 
τών ανωτέρω αρχών προκύπτει σάν απαραίτητη προϋπόθεση ή 
εθνική ανεξαρτησία, ή άποδέσμευση δηλο τής χώρας άπό τά 
αλλοεθνή καί πολυεθνή αυτά οικονομικά καί στρατηγικά 
συμφέροντα.

''Ετσι ο αγώνας γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί λαϊκή 
κυριαρχία παίρνει κατ* ανάγκη την μορφή έθνικοαπελευθερω
τ ικού άγώνα0

20 Γιά τούς άναφερθέντες λόγους δεν είναι τυχαία 
ή ονομασία τής οργάνωσης σάν :

α) Πανελλήνιου ( δηλ. σέ έθνική κλίμακα )
β) ’Απελευθερωτικού ( ώς πρός τή φύση τού αγώνα ) 

καί γ) Κινήαατος ( λόγω τής μορφής τού αγώνα καί τής 
τακτικής γιά τήν κατάκτηση τής εξουσίας )


