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ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 9 ∆εκεµβρίου – Στις 6 ∆εκεµβρίου στην 
περιοχή των Εξαρχείων ο 15χρονος µαθητής 
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν 
ψυχρώ από σφαίρες αστυνοµικού. Αυθόρµητες 
διαδηλώσεις ξέσπασαν σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
και µετά επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη Ελλά-
δα, όπου και συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. Οι 
διαδηλωτές έχουν έρθει αντιµέτωποι, για άλλη µια 
φορά, µε το πραγµατικό πρόσωπο του καπιταλι-
στικού κράτους. Τουλάχιστον 130 άτοµα έχουν 
προσαχθεί, 70 έχουν συλληφθεί και οι προσα-
γωγές συνεχίζονται. Υπερασπιζόµαστε τους 
Αναρχικούς Ενάντια στο Κυνήγι Μαγισσών από 
το Ελληνικό Καπιταλιστικό Κράτος! Απαιτούµε 
την Άµεση Απόσυρση Όλων των Κατηγοριών 
Ενάντια στους ∆ιαδηλωτές! Για την Άµεση Απε-
λευθέρωση Όλων των Συλληφθέντων!  
Εµείς, η Τροτσκιστική Οµάδα Ελλάδας/ΤΟΕ τµή-
µα της ∆ιεθνούς Κοµµουνιστικής Ένωσης/∆ΚΕ 
4οδιεθνιστικής είµαστε αλληλέγγυοι µε την αγα-
νάκτηση και την οργή που έχει ξεσπάσει ενάντια 
στην αστυνοµική τροµοκρατία του καπιταλιστι-
κού κράτους. Όµως η δολοφονία του 15χρονου 
µαθητή δεν αποτελεί παρά την «κορυφή του 
παγόβουνου» σε µία σειρά από συνεχόµενες 
επιθέσεις ενάντια στα δικαιώµατα της εργατικής 
τάξης και όλων των εργαζοµένων, στην ανεργία, 
στα οικονοµικά σκάνδαλα, στην οικονοµική εξα-
θλίωση, στην όλο και αυξανόµενη ψαλίδα µεταξύ 
πλούσιων και φτωχών, και στην βάναυση κατά-
πίεση και καταστολή των µεταναστών.  
Όµως, ο θυµός ενάντια στην αστυνοµική τροµο-
κρατία χρειάζεται µία οργανωµένη έκφραση – 

µία, η οποία µπορεί να συνδέσει τον θυµό των 
διαδηλωτών µε την κοινωνική δύναµη της εργα-
τικής τάξης, την µοναδική τάξη η οποία έχει την 
κοινωνική δύναµη να σταµατήσει τα σκυλιά του 
αστικού κράτους και να υπερασπιστεί όλους τους 
καταπιεσµένους. Η εργατική τάξη είναι το κλειδί 
και χρειάζεται να κατανοήσει ότι τα συµφέροντά 
της είναι αδιάρρηκτα συνδεδεµένα µε την πάλη 
για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήµατος 
µέσω της προλεταριακής επανάστασης.  
Σε αντίθεση µε την προοπτική της ταξικής πάλης, 
η ρεφορµιστική αριστερά προσφέρει τις δικές της 
εναλλακτικές για την εξυγίανση του καπιταλιστ-
ικού κράτους και των µονάδων καταστολής του. 
Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του στις 07/12/2008 
µεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι µεγάλες και αυτό-
νόητες οι ευθύνες της κυβέρνησης της Ν∆, τόσο 
γενικά όσο και ειδικότερα για το κλίµα που 
καλλιεργείται και τη διαπαιδαγώγηση στα Σώµα-
τα Ασφαλείας.» (Έµφαση δική µας). Ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλαβάνος στην «επίκαιρη ερώτηση» 
προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 08/12/2008 
ρωτά: «Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να 
εµπεδωθούν στην αστυνοµία αντιλήψεις ανεκτι-
κότητας, δηµοκρατικής συµπεριφοράς και συ-
νεργασίας µε τους πολίτες;» (Έµφαση δική µας). 
Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ σπέρνουν για άλλη µια 
φορά ψευδαισθήσεις ότι το καπιταλιστικό κράτος 
µπορεί να µεταρρυθµιστεί και η καπιταλιστική 
ηγεσία µπορεί να διαπαιδαγωγήσει και να εκπαι-
δεύσει τα Σώµατα Ασφαλείας ή ακόµα και να 
αναγκαστεί να παραδώσει τον έλεγχο της αστυνο-
µίας στις εκµεταλλευόµενες και καταπιεσµένες 



µάζες, στις ίδιες τις µάζες που οι µπάτσοι 
πληρώνονται για να καταπιέζουν.   
Όµως, όπως έγραψε ο Λένιν στο έργο του Κράτος 
και Επανάσταση (1917), «Ο µόνιµος στρατός και 
η αστυνοµία είναι τα κύρια όργανα δύναµης της 
κρατικής εξουσίας…» «… το κράτος είναι όργανο 
ταξικής κυριαρχίας, όργανο καταπίεσης µιας 
τάξης από µία άλλη, είναι η δηµιουργία του “κα-
τεστηµένου” εκείνου που νοµιµοποιεί και στε-
ρεώνει αυτή την καταπίεση, αµβλύνοντας την σύ-
γκρουση των τάξεων.» 
Αυτό όµως το «κατεστηµένο» στο οποίο αναφέ-
ρεται ο Λένιν, δεν αλλάζει απλά µε την ρίψη 
µολότοφ. Παρότι οι αναρχικοί µπορεί να 
φαίνονται ριζοσπάστες σε κάποιους νέους, αυτό 
οφείλεται κυρίως στον άθλιο ξεπεσµό της υπό-
λοιπης αριστεράς µπροστά στο αστικό κράτος. 
Κατά βάση οι αναρχικοί δεν είναι καθόλου 
ριζοσπαστικοί εχθροί του αστικού κράτους· και 
αυτό γιατί η µικροαστική νοοτροπία τους είναι 
ξένη προς την ιδέα της διεθνούς προλεταριακής 
επανάστασης, ο µόνος τρόπος για τη χειραφέτηση 
από τον ζυγό της αστικής τάξης. Όπως πολύ χα-
ρακτηριστικά αναφέρει ο Felix Morrow στο 
Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ισπανία 
(1938), «Και ο αναρχικός, όντας αντίθετος σε 
“όλες τις δικτατορίες”, µαζί και στη δικτατορία 

του προλεταριάτου, θα απαιτήσει από τον καπιτα-
λιστή απλώς και µόνο να απορρίψει την καπιταλι-
στική άποψη, πράγµα που αυτός, φυσικά, το δέχε-
ται για να ετοιµαστεί καλύτερα να τσακίσει τους 
εργάτες.» 
Εµείς ως γνήσιοι Τροτσκιστές, επιχειρούµε να 
κινητοποιήσουµε τις δυνάµεις του πολυφυλετικού 
προλεταριάτου στην ταξική πάλη, όχι απλά σε 
διαµαρτυρίες ενάντια στο καπιταλιστικό σύστηµα 
αλλά στην πάλη για να το ξεριζώσουµε. Πα-
λεύουµε για την σφυρηλάτηση Λενινιστικών κοµ-
µάτων της πρωτοπορίας ως τµήµα της επαναστα-
τικής ∆ιεθνούς που απαιτείται για να οδηγήσει 
την εργατική τάξη στο να σαρώσει τους καπιταλι-
στές εκµεταλλευτές και τα κράτη τους και να 
οικοδοµήσει εργατικά κράτη και µια παγκόσµια 
σοσιαλιστική κοινωνία ισότητας.  
Όταν Χτυπάνε Έναν µας Χτυπάνε Όλους! 
Απαιτούµε την Άµεση Απόσυρση Όλων των 
Κατηγοριών Ενάντια στους ∆ιαδηλωτές! 
Ελευθερία σε Όλους τους Αριστερούς Κρα-
τούµενους Τώρα! Για Ένα Επαναστατικό 
Εργατικό Κόµµα της Πρωτοπορίας, Τµήµα 
της Επανασφυρηλατηµένης Τέταρτης ∆ιε-
θνούς!  
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