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Γιατί δεν Δίνουμε Κριτική Ψήφο Υποστήριξης στο ΚΚΕ 

Ανοιχτό Γράμμα προς το ΚΚΕ 

Σύντροφοι και συντρόφισσες, 

Στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 όσο και στις εκλογές τον Ιανουάριο αυτού του χρόνου, 
εμείς η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας τμήμα της Διεθνούς Κομμουνιστικής Ένωσης, 
δώσαμε κριτική ψήφο υποστήριξης στο ΚΚΕ. Οι λόγοι που μας οδήγησαν να δώσουμε 
κριτική ψήφο υποστήριξης ήταν γιατί το ΚΚΕ μοναδικά μέσα στην αριστερά αντιτάχθηκε 
τόσο στο αστικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και σε οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, όσο και στην 
ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχαμε πει στις προηγούμενες εκλογές Καμία 
Ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και στις τωρινές λέμε Καμία Ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ και Καμία 
Ψήφο στη ΛΑΕ. 

Όμως σε αυτές τις εκλογές δεν θα δώσουμε κριτική ψήφο υποστήριξης στο ΚΚΕ εκτός και 
εάν αποκηρύξει τη θέση που πήρε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Το κύριο ζήτημα των 
ημερών μας σύντροφοι, για τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, είναι η εναντίωση στην 
ιμπεριαλιστική ΕΕ η οποία καταπιέζει και καταπνίγει το προλεταριάτο, τόσο στις φτωχές 
χώρες όσο και στις ιμπεριαλιστικές. Η πάλη ενάντια στην ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της πάλης για σοσιαλιστική επανάσταση ενάντια στην ελληνική αστική τάξη και 
στους «αριστερούς» πράκτορές της, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΛΑΕ. Ως γνήσιοι Λενινιστές 
εναντιωθήκαμε στην ΕΕ και στο νόμισμά της το ευρώ από την ίδρυσή της. Για εμάς η 
εναντίωση στην ΕΕ δεν αποτελεί ένα ζήτημα τακτικής αλλά είναι εναντίωση από θέση 
αρχής.  

Η άρνηση της ηγεσίας του ΚΚΕ να κινητοποιηθεί για τη νίκη του «Όχι» στο δημοψήφισμα 
της 5ης Ιουλίου βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με την μέχρι τώρα εναντίωσή του στην 
ιμπεριαλιστική ΕΕ. Η θέση αυτή του ΚΚΕ που ουσιαστικά καλούσε την εργατική τάξη και 
όλους αυτούς που έχουν εξαθλιωθεί από την κρίση να πετάξουν στα σκουπίδια την ψήφο 
τους – ρίχνοντας στην κάλπη ένα άκυρο ψηφοδέλτιο με τα συνθήματα του ΚΚΕ – δεν είναι 
απλά λανθασμένη αλλά προδοτική. Το ΚΚΕ δικαιολογώντας την προδοτική του στάση, 
ισχυρίστηκε και ισχυρίζεται ως σήμερα ότι η καταψήφιση της συμφωνίας της Τρόικας 
ισοδυναμεί με μία έμμεση ψήφο στο πακέτο λιτότητας του ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση με 
υποστήριξη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΚΚΕ επέλεξε να μην δει ότι η 
καταψήφιση της συμφωνίας παρά την αστική προπαγάνδα ήταν ένα κραυγαλέο μήνυμα 
ενάντια στα ιμπεριαλιστικά παράσιτα της ΕΕ.  

 
 



 

 

Αναρωτιόμαστε σύντροφοι και συντρόφισσες, έχετε σκεφτεί ότι η νίκη του «Όχι» 
αποδυνάμωσε και έκθεσε ανεπανόρθωτα τον ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια των μαζών που όντως 
ξεγελάστηκαν πριν από τις εκλογές; Μήπως αυτό το γεγονός δεν είναι προς το συμφέρον της 
εργατικής τάξης; Έχετε σκεφτεί σύντροφοι ότι σε περίπτωση νίκης του «Ναι» ο ΣΥΡΙΖΑ και 
η ΕΕ θα είχαν στα χέρια τους ένα νόμιμο «Ναι» ώστε να ρημάξουν την εργατική τάξη όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη; Και εάν αυτό το δημοψήφισμα ήταν 
ένα «ψεύτικο δίλλημα» γιατί κάτι τέτοιο δεν αντιστοιχούσε στο δημοψήφισμα που  
κάλεσε ο Παπανδρέου το 2011 όταν το ΚΚΕ καλούσε για «Όχι» σε περίπτωση που 
πραγματοποιούνταν το δημοψήφισμα; Έγραφε ο Ριζοσπάστης στις 3 Νοεμβρίου 2011: «Αν 
το δημοψήφισμα πραγματοποιηθεί, ο λαός να πάρει μέρος αγωνιστικά ψηφίζοντας ΟΧΙ, που 
θα είναι ένα βροντερό ΟΧΙ στην πολιτική του "ευρωμονόδρομου", στο μνημόνιο … και 
έκφραση για άλλο δρόμο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας».  

Η τωρινή θέση του ΚΚΕ έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα καλέσματα σε σχέση με 
δημοψηφίσματα που αφορούσαν στην ΕΕ. Μήπως το ΚΚΕ δεν κάλεσε σωστά σε «Όχι» για 
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, κάνοντας κριτική στο Συνασπισμό για την υποστήριξή του στη 
συμφωνία; Και σωστά το ΚΚΕ δεν κάλεσε σε «Όχι» για τη Συμφωνία της Λισαβόνας; Τι έχει 
αλλάξει σύντροφοι από τότε, είναι κανείς να αναρωτιέται.   

Εμείς στην πορεία προς το δημοψήφισμα εκδώσαμε μία διακήρυξη η οποία έλεγε «Ψηφίστε 
ΌΧΙ! Κάτω η ΕΕ! Καμία Υποστήριξη στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ!» Εξηγήσαμε γιατί 
καλούσαμε για «Όχι» στο δημοψήφισμα και ταυτόχρονα τονίσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει 
καμία υποστήριξη στον Τσίπρα και την κυβέρνησή του, που άλλες ομάδες όπως ο Εργατικός 
Αγώνας ή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έμμεσα πρέσβευαν. Οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβαν 
πολύ καλά την εναντίωσή μας σε αυτή τη δήθεν αριστερή κυβέρνηση παρόλο που 
καλούσαμε για το «Όχι», όπως εκδηλώθηκε ξεκάθαρα σε μία από τις διαδηλώσεις πριν το 
δημοψήφισμα όπου υποστηρικτές του επιτέθηκαν στους συντρόφους μας. Γι’ αυτούς ήταν 
ξεκάθαρο γιατί όχι για το ΚΚΕ; 

Σύντροφοι, επαναλαμβάνουμε ότι εάν το ΚΚΕ δεν αποκηρύξει τη θέση του για το 
δημοψήφισμα δεν θα δώσουμε κριτική ψήφο υποστήριξης. 

 

 

Συντροφικά, 

Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας 
Τμήμα της Διεθνούς Κομμουνιστικής Ένωσης (Τεταρτοδιεθνιστική) 


