
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πὡς εἱχε επιτυχἱα η Οκτωβριανἡ Επανἁσταση που μὁλις πἑρυσι γιορτἁσαμε 
την εκατοστἡ επαἱτιὁ της; Αυτἡν την ερὡτηση μποροὑμε να την 
αντιστρἑψουμε ως εξἡς: Γιατἱ εδὡ και ἑνα τὁσο μεγἁλο χρονικὁ διἁστημα 
δεν ἑχουμε καινοὑριο επαναστατικὁ ρἡγμα; 
 
Οι επιφανειακἑς απαντἡσεις σε τἑτειων ειδὡν ερωτἡσεις και η απὁδοση 
ευθὑνης σε μεμονωμἑνους παρἁγοντες δεν εἱναι βἑβαια σωστἡ. Ὁμως, σε 
μια συνεδρἱαση στην οποἱα συζητἁμε τα σὑγχρονα καθἡκοντα της εργατικἡς 
τἁξης, μποροὑμε να αναφερθοὑμε σε ἑναν κριτικὁ παρἁγοντα που 
περιορἱζει σἡμερα την επιρροἡ του διεθνἑς κομμουνιστικοὑ κινἡματος. 
 
Εἱμαστε υποχρεωμἑνοι να επισημἁνουμε ὁτι η απαἱτηση και ο στὁχος για 
ἑνα νἑο σὑστημα χωρἱς τἁξεις, δεν ἑχει ακὁμα αξιὁλογη θἑση στις 
αντιλἡψεις των εργατικὡν μαζὡν. Σε μερικἑς χὡρες ο σοσιαλισμὁς σαν 
κοινωνικὁ σὑστημα, ἑχει περισσὁτερα σημἁδια, σε ἁλλες ἑχει εντελὡς 
αφανιστεἱ, ὁμως σε γενικἑς γραμμἑς μποροὑμε να ποὑμε ὁτι ο σοσιαλισμὁς 
παγκὁσμια δεν αναδεικνὑεται σαν μια εφικτἡ εναλλακτικἡ λὑση. 
 
Αυτἡ εἱναι μια αξιολὁγηση της κατἁστησης. Επιθυμοὑμε να επισημἁνουμε 
τα καθἡκοντα του κουμμουνιστικοὑ κινἡματος ὁχι για να μεταδὡσουμε 
απαισιοδοξἱα αλλἁ επειδἡ επιδιὡκουμε να ξεπερἁσει το κἱνημα κἁποια 
αδιἑξοδα. 
 
Ἑχουν περἁσει 170 χρὁνια απὁ τὁτε που δημοσιεὑτηκε το Κομμουνιστικὁ 
Μανιφἑστο. Αν σἡμερα ο στὁχος για 'μια κοινωνἱα χωρἱς τἁξεις και 
εκμετἁλλευση' ἑχει ἱσως την πιο περιορισμἑνη θἑση στην επικαιρὁτητα 
της ανθρωπὁτητας πρἑπει να καθἡσουμε να σκεφτοὑμε. Ενὡ στο ἱδιο 
χρονικὁ διἁστημα η αστικἡ τἁξη ἑχει καταναλὡσει το μπαροὑτι του 
προοδευτισμοὑ της, ο καπιταλισμὁς ἑχει φθἁσει στο τελευταἱο στἁδιο του 
ιμπεριαλισμοὑ, το καπιταλιστικὁ σὑστημα ἑχει αφἡσει το στἱγμα δὑο 
παγκὁσμιων πολἑμων και η φρἁση 'ἡ σοσιαλισμὁς, ἡ βαρβαρὁτητα' ἑχει 
επιβεβαιωθεἱ αναρἱθμητες φορἑς. 
 



Υπἁρχουν μια σειρἁ απὁ λὁγους που ο κομμουνισμὁς δεν προβαἱνει αρκετἁ 
σαν μια επἱκαιρη λὑση χειραφἑτησης του ανθρὡπου στις συνεἱδησεις των 
εργατικὡν μαζὡν. Αν ο στὁχος μας εἱναι να συζητἡσουμε τα καθἡκοντα των 
κομμουνιστικὡν και εργατικὡν κομμἁτων, πρἑπει να ποὑμε ὁτι δεν 
προβαἱνει σαν λὑση και μἑσα στο ἱδιο το κομμουνιστικὁ κἱνημα και ὁτι 
σε αυτἁ τα 170 χρὁνια ζοὑμε, απὁ προγραμματικἡ και στρατηγικἡ ἁποψη, 
το πιο απὁμακρο σημεἱο στην σοσιαλιστικἡ επανἁσταση. 
 
Περνἁμε απὁ μια περἱοδο που ο καπιταλισμὁς δεν ἑχει να προσφἑρει οὑτε 
ψεὑτικες ελπἱδες, η αστικἡ πολιτικἡ ἑχει εξαντλἡσει τις δυνἁμεις της 
και εκατομμὑρια ἁνθρωποι στροβιλἱζονται στη δἱνη της απαισιοδοξἱας. 
Στη χὡρα μου, στην Τουρκἱα λἑγεται ὁτι ζοὑνε 4 εκατομμὑρια πρὁσφυγοι. 
Ενὡ απὁ την ἱδια χὡρα 5,5 εκατ. ἁνθρωποι ἑχουν φὑγει στην Ευρὡπη, εἱτε 
για δουλειἁ, εἱτε για πολιτικοὑς λὁγους. Ὁμως οι περοσσὁτεροἱ τους 
ζοὑνε μἑσα στη δυστυχἱα, σε χὡρες ὁπως Γερμανἱα, Γαλλἱα, Βἑλγιο, 
Ολλανδἱα. Ακὁμη και μεταναστεὑουν απὁ την Ευρὡπη σε πιο μακρινἑς 
χὡρες, ὁπως Αυστραλἱα. Αυτὁ σημαἱνει ὁτι ο καπιταλισμὁς ξεριζὡνει τους 
λαοὑς με πολεμοὑς, κρἱσεις, εθνικἑς συγκροὑσεις και εθνικισμοὑς που 
λερὡνουν τη γη. 
 
Σε αυτὁ το σημεἱο ρωτἁμε το εξἡς: Εμεἱς τι κἁνουμε; 
 
Πιστεὑετε ὁτι ο ρεαλιστικὁς δρὁμος για τη χειραφἑτηση του ανθρὡπου 
περνἁει απὁ τον ισχυρισμὁ ὁτι ο καπιταλισμὁς μπορεἱ να εἱναι λιγὁτερο 
βἁρβαρος, ο ιμπεριαλισμὁς και η ειρἡνη μποροὑνε να πἁνε χἑρι χἑρι, η 
δημοκρασἱα και οι ελευθερἱες μποροὑν σε αυτἑς τις συνθἡκες να 
εξελιχθοὑνε βἡμα βἡμα; 
 
Ὁσο πιο πολὑ επαναλαμβἁνουμε στους εαυτοὑς μας ὁτι η επιμονἡ στο 
σοσιαλισμὁς δεν πεἱθει και ασκοὑμε στρατηγικἑς μἑσα απὁ απαιτἡσεις και 
στὁχους που δεν ἑχουν πραγματικὁ υπὁβαθρο, τὁσο πιο πολὑ 
απομακρυνὁμαστε απὁ το στὁχο μας για μια κοινωνἱα χωρἱς τἁξεις. 
Φοβἁμαι ὁτι ἑδω πἑφτουμε σε ἑνα πολὑ σοβαρὁ σφἁλμα. Οι αντικειμενικἑς 
συνθἡκες μπορεἱ να μην εἱναι ἑυχαιρες για επαναστατικἡ εξἑγερση. 
Γνωρἱζουμε ὁτι αυτὁ εἱναι ἁσχετο με τις προθἑσεις μας. Η πλοὑσια 
εμπειρἱα που ἑχουμε αποκτἡσει αυτἁ τα 170 χρὁνια απὁ θεωρητικἡ και 
πρακτικἡ ἁποψη, μας επιβεβαιὡνει ὁτι η ανἁγκη ὑπαρξης διαφορετικἡς 
προγραμματικἡς τοποθἑτησης σε επαναστατικἡ και μη επαναστατικἡ 
κατἁσταση εἱναι φανερἁ λανθασμἑνη. Τὡρα να ρἱχνουμε τη σκιἁ των 
ανθρὡπινων δικαιωμἁτων, της δημοκρασἱας, της ανεξαρτησἱας, της 
ελευθερἱας και της ειρηνἡς πἁνω στο σοσιαλισμὁ και μετἁ ὁταν φτἁσει η 
μἑρα που θα ωρημἁσουν οι συνθἡκες να προχωρἡσουμε για την εργατικἡ 
εξουσἱα. Αυτἡ η σκἑψη δεν εἱναι ἑγκυρη. 



 
Η χἁραξη ἁλλου δρὁμου με τη δικαιολογἱα ὁτι 'ο λἁος δεν εκτιμἁ το 
στὁχο του σοσιαλισμοὑ'  δεν ἑχει ἁλλο αποτἑλεσμα απὁ το να παραδἱνει 
τα εργατικἁ, λαικἁ στρὡματα στα χἑρια των αστικὡν κομμἁτων. Ὁταν 
υπἁρχει το αυθεντικὁ κανεἱς δε ζητἁει την απομἱμηση. 
 
Πρἑπει να γἱνουμε πιο δημιουργικοἱ, να απομακρυνθοὑμε ὁσο το δυνατὁ 
περισσὁτερο απὁ το σεκτερισμὁ, σλογκανισμὁ και τις εὑκολες λὑσεις. 
Επειδἡ ο δρὁμος μας εἱναι μακρὑς και δὑσκολος. Δεν πρἑπει να ξεχνἁμε 
ὁτι το κὑριο καθἡκον των κομμουνιστικὡν και εργατικὡν κομμἁτων εἱναι 
να ενισχὑσουμε την ιδἑα του σοσιαλισμοὑ στις αντιλἡψεις των εργατικὡν 
μαζὡν. 
 
Εἱμαστε μια οικογἑνεια και σαν μια οικογἑνεια πρἑπει να συζητἁμε 
ανοιχτἁ, ειλικρινἁ, αποφασιστικἁ, συντροφικἁ και αδελφικἁ τα ζητἡματἁ 
μας. Για πιο λὁγο διοργανὡνουμε αυτἑς τις συναντἡσεις; Αν ερμηνεὑουμε 
τη στἁση του να μην εμπλεκὁμαστε στα εσωτερικἁ ζητἡματα των κομμἁτων 
μας σημαἱνει ὁτι πρἑπει να μἑνουμε ασυνεἱδητοι και στις πρἁξεις που 
κἁνουμε; Ὁλοι μαζἱ ἑχουμε βγἁλει πολλἁ συμπερἁσματα, οὑτε ἑνα κὁμμα 
δεν ανακατἑβεται σε εσωτερικἑς υποθἑσεις, δε δἑχεται το διαχωρισμὁ 
μεγἁλου- μικροὑ κὁμματος. Ὁμως εἱμαστε υποχρεωμἑνοι να ακοὑμε ο ἑνας 
τον ἁλλον, και ὁταν το θεωροὑμε σκὁπιμο να λἑμε συντροφικἁ την ἁποψη 
μας. Το καθἡκον του κἁθε κὁμματος εἱναι αναμφἱβολα να ενισχὑσει πρὡτα 
απὁ ὁλα τον αγὡνα στην ἱδια του τη χὡρα. Μὁνο μη ξεχνἁμε ὁτι ο κἁθε 
αγὡνας αποτελεἱ ταυτὁχρονα και ἑνα κομμἁτι της παγκὁσμιας 
επαναστατικἡς πορεἱας. Εἱμαστε σε αλληλεπἱδραση και η κἁθε επιτυχἱα 
της εργατικἡς τἁξης μιας χὡρας, γἱνεται παρἁδειγμα στις ἁλλες, ὁπως 
και το αντἱθετο. Κατἁ τη διἁλυση της Σωβιετικἡς Ενωσης, οι Σωβιετικοἱ 
λαοἱ πλἡρωσαν το πιο βαρὑ τἱμημα, ὁμως οι προλετἁριοι ὁλου του κὁσμου 
εἱχανε απὡλειες λὁγω της αντεπανἁστασης. Μποροὑμε να ποὑμε ὁτι αυτὁ το 
θἑμα αφοροὑσε μὁνο τη Το Κομμουνιστικὁ Κὁμμα της Σωβιετικἡς Ἑνωσης; 
 
Ναι, εἱμαστε μια οικογἑνεια και οργανωνὁμαστε στα κομμουνιστικἁ και 
εργατικἁ κὁμματα για το σοσιαλισμὁ. Σε τελευταἱα ανἁλυση, ὁλους τους 
αγὡνες με αυτὁ το σκοπὁ τους δἱνουμε, ὁλα τα τιμἡματα για αυτὁ τα 
πληρὡνουμε. Εἱναι μἑγαλἡ μας χαρἁ να βλἑπουμε ὁτι υπἁρχουν ακὁμα στον 
κὁσμο εκατοντἁδες χιλιἁδες κομμουνιστἑς. Και μεγἁλη μας λὑπη να 
βλἑπουμε ὁτι ἑχει βγει απὁ την επικαιρὁτητα της ανθρωπὁτητας η 
απαἱτηση για σοσιαλισμὁ. Το καθἡκον μας: Κατἁ την ἁποψἡ μας, εἱναι να 
βἁλουμε ξανἁ στην επικαιρὁτητα του ανθρὡπου το στὁχο για τη 
σοσιαλιστικἡ επανἁσταση, για τον κομμουνισμὁ. Αυτὁ εἱναι το πρὡτο μας 
καθἡκον. Ο αγὡνας που δἱνουμε με αυτὁ το στὁχο, για τις ελευθερἱες, 
την ειρἡνη, την ανεξαρτησἱα, δεν εξασθενοὑν. Το αντἱθετο γἱνονται πιο 



δυνατἑς. Ο καθημερινὁς αγὡνας που δἱνουμε για το ψωμἱ, για την 
εργασἱα, γιατἱ να εἱναι σε αντἱφαση με τον αγὡνα για ἑνα σὑστημα χωρἱς 
τἁξεις και χωρἱς ανεργἱα; Δεν προηγεἱται το ἑνα απὁ το ἁλλο, αλλἁ πἁνε 
μαζἱ. Αυτἡ εἱναι η δικἡ μας προσἑγγιση. 
 
Το Κομμουνιστικὁ Κὁμμα Τουρκἱας συνεχἱζει τον αγὡνα του με αυτἡ την 
προσἑγγιση. Το Κὁμμα, με τη μεγἁλη οργανωτικἡ μεταρρὑθμιση που ἑκανε 
το 2018, σταθεροποἱησε τις ρἱζες του στην εργατικἡ τἁξη. Η εμπειρἱα 
που αποκτἡσαμε το τελευταἱο διἁστημα με τις κομματικἑς οργανὡσεις 
βἁσης που δημιοὑργἡσαμε στους εργασιακοὑς χὡρους και οι νἑες 
εργασιακἑς επιτροπἑς, αποδεικνὑουν ὁτι οι εργἁτες προσεγγἱζουν τον 
αγὡνα για τις σὑγχρονες ανἁγκες και απαιτἡσεις με περισσὁτερο 
ενθουσιασμὁ ὁταν εἱναι συνδεδεμἑνες με το στὁχο για το σοσιαλισμὁ. Ο 
ισχυρισμὁς μας για τη δημιουργἱα μιας νἑας Τουρκἱας δἱπλα στην 
απελπισἱα της αστικἡς αντιπολἱτευσης απἑναντι στην εικὁνα του αἡττητου 
Ερντογἁν, θα διευκολὑνει την ἁνοδο της εργατικἡς τἁξης στο ιστορικὁ 
προσκἡνιο. 
Με πἱστη στο μἑλλον, στο μἑλλον του κοινοὑ μας αγὡνα. 
Ζἡτω η επανἁσταση! 
Ζἡτω ο κομμουνισμὁς! 
Ζἡτω ο διεθνικισμὁς! 


