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Προς την Π.Ε.  
της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Αθήνα 2/11/2007 

 
Από τον Αύγουστο του 2006, είχατε συµφωνήσει µαζί µας για την ανάγκη να βάλουµε τέλος 

στις άγονες προσπάθειες συνεννόησης και συνεργασίας µε την πανσπερµία της 
εξωκοινοβουλευτικής ακρο-αριστεράς και νεοαριστεράς. Και να αναλάβουµε πρωτοβουλία 
κοινής δράσης, µέσα στην εργατική τάξη και την πρωτοπορία της, για το Ενιαίο Εργατικό 
Μέτωπο, ενάντια στην εντεινόµενη επίθεση του ντόπιου και του ξένου κεφαλαίου και ενάντια 
στα πολιτικά όργανα και στηρίγµατά του. Μια τέτοια συµφωνία κοµµουνιστικής σύµπραξης για 
την επαναστατική ανασυγκρότηση του κοµµατιασµένου και αποδιοργανωµένου εργατικού 
κινήµατος, όπως ήταν επόµενο, την απέρριψαν, τελικά, όλες, χωρίς εξαίρεση, οι συνιστώσες 
της δήθεν «επαναστατικής αριστεράς». Αποδείχνοντας ότι δεν έχουν καµιά ουσιαστική σχέση 
µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης και µε την κοµµουνιστική 
εργατική πολιτική. Όπως άλλωστε και όλες οι σεχταριστικές αιρέσεις, όλου του κόσµου! 
Εννιά, περίπου, µήνες αργότερα, το Μάη του 2007, στη διάρκεια της ενοποιητικής 

Συνδιάσκεψής σας, φάνηκε και πάλι να συµφωνούµε και να συµβαδίζουµε στο δρόµο της πάλης 
για την επαναστατική ανασυγκρότηση του κοµµουνιστικού και του εργατικού κινήµατος, για 
την ενότητα όλων των ∆ιεθνιστών Κοµµουνιστών, για την αναγκαία Ενιαία Κοµµουνιστική 
Οργάνωση, πάνω στη βάση των αρχών, των ιδεών και των παραδόσεων του λενινικού 
µπολσεβικισµού. Πράγµα που για εµάς, σήµαινε πλήρη και σαφή διαχωρισµό (στα λόγια και 
στην πράξη) των µαρξιστών επαναστατών από τις διάφορες κεντριστικές, σεχταριστικές, 
αναρχοφιλελεύθερες, παλαιοσταλινικές και νεοσταλινικές αιρέσεις. Οι οποίες, βεβαίως, ενώ 
χαιρέτησαν την ενοποίησή σας, απέρριψαν όµως τις θέσεις και τις προτάσεις της 
Συνδιάσκεψής σας, ακριβώς επειδή η πολιτική και η ταχτική τους δεν έχει καµιά συγγένεια 
µε την πολιτική και την ταχτική του λενινικού µπολσεβικισµού. 
Τρεις µήνες πιο µετά, τον Αύγουστο του 2007, όταν για µια ακόµα φορά δοκιµάσατε να 

συνεννοηθείτε µε την πανσπερµία του µικροαστικού βερµπαλισµού, εµείς συµφωνήσαµε µε τα 
βασικά σηµεία της πρότασής σας για έναν ενιαίο εκλογικό συνδυασµό των κοµµουνιστών 
διεθνιστών που θα µπορούσαν και θα έπρεπε να συµπράξουν «σε επαναστατική 
προγραµµατική βάση». Και αυτή η πρόταση όµως, που την συνυπογράψαµε, έπεσε στο κενό. 
Κι έγινε ακόµα πιο καθαρό ότι στις γραµµές των ηγετικών κύκλων της δήθεν «επαναστατικής 
αριστεράς» δεν υπάρχουν κοµµουνιστές ή µαρξιστές, διατεθειµένοι να παλέψουν για τις 
ιδέες, την πολιτική και το πρόγραµµα του µπολσεβικισµού!!  
Αποδείχτηκε εποµένως ότι οι µαρξιστές επαναστάτες οφείλουµε να αναπτύξουµε 

ασυµφιλίωτο ιδεολογικό και πολιτικό αγώνα ενάντια σε όλες τις εκφράσεις του 
ακροαριστερού και κεντριστικού αναθεωρητισµού, χωρίς ταλαντεύσεις και αυταπάτες! 
Ύστερα απ΄ όλα αυτά, και µετά  την απαγκίστρωσή σας από τις χαοτικές διαβουλεύσεις για 

την ενιαία εκλογική εµφάνιση µιας ανύπαρκτης ενιαίας «επαναστατικής αριστεράς», πιστέψαµε 
ότι θα µπορούσαµε πλέον, χωρίς άλλες αναβολές και παλινδροµήσεις, να προχωρήσουµε στην 
υλοποίηση τουλάχιστον της συµφωνίας του Αυγούστου του 2006 για το Ενιαίο Εργατικό 
Μέτωπο. 



 2

Γι΄ αυτό, λίγο πριν από τις εκλογές της 16/9/07, προτείναµε στους εκπροσώπους σας (τους 
συντρόφους Κ. Μπατίκα και ∆. Κάβουρα), αµέσως µετά τις εκλογές να συναντηθούµε και να 
καθορίσουµε τις σχέσεις συνεργασίας µας και την πρακτική εφαρµογή της συµφωνίας µας του 
Αυγούστου 2006. 
Και οι δύο αυτοί σύντροφοι, χωρίς καµιά επιφύλαξη ή αντίρρηση, δέχτηκαν την πρότασή µας 

και µας διαβεβαίωσαν ότι αµέσως µετά τις εκλογές θα πραγµατοποιούνταν οπωσδήποτε η 
σύσκεψη που ζητήσαµε. Αναγνωρίζοντας µάλιστα ότι: «µε όλους αυτούς, τους σεχταριστές, δεν 
γίνεται τίποτα»! (Κ. Μπατίκας) 
Ωστόσο έχουµε κιόλας διανύσει έναν και µισό µήνα µετά τις εκλογές κι ακόµα η διαβεβαίωση 

εκείνη δεν έγινε πράξη! Και χρειάστηκε να ρωτήσουµε εµείς τον σ. Β. Θεοφανόπουλο, αν σας 
απασχόλησε η πρότασή µας, για να πληροφορηθούµε επιτέλους ότι έχετε ορίσει µια επιτροπή η 
οποία πρόκειται (άγνωστο πότε) να µας καλέσει να συζητήσουµε! 
Στο µεταξύ όλα δείχνουν πως δεν έχετε ακόµα αποφασίσει οριστικά ότι µε τους αθεράπευτους 

σεχταριστές και κεντριστές, µε όλους αυτούς τους αρνητές και υπονοµευτές του 
µπολσεβικισµού, όχι µόνο «δεν γίνεται τίποτα», αλλά γίνεται και ζηµιά, όσο θα συνεχίζεται να 
συγχρωτίζεστε µαζί τους, ελπίζοντας να επιδράσετε σε κάποιους παραπλανηµένους αγωνιστές. 
Αυτό που δεν κατορθώσατε στις προηγούµενες δεκαετίες, µε τις ατέρµονες και στείρες 
συζητήσεις µαζί τους, ελπίζετε πως θα το µπορέσετε τώρα! Γιατί άραγε; 
Έτσι, ύστερα από την ακατανόητη απόφασή σας να δώσετε την ψήφο σας «στους 

κοµµουνιστές εκείνους που βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» 
(από τα οποία όµως δεν προκρίνατε κανένα έστω για κριτική πολιτική υποστήριξη) ανοίξατε 
τώρα έναν νέο κύκλο (το ίδιο αδιέξοδο και µάταιο) επαφών, συνεννοήσεων και συσκέψεων, µε 
τα διάφορα σχήµατα και κατασκευάσµατα της χρεοκοπηµένης ακροαριστερής και κεντριστικής 
σεχταριστικής πανσπερµίας!! 
Προφανώς έχετε λησµονήσει αυτό που εσείς γράψατε: «ότι οι οργανώσεις αυτές (της 

εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς) δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν αξιόλογη σύνδεση µε 
την εργατική τάξη και τα πραγµατικά προβλήµατα των εργαζοµένων. Παραµένουν είτε 
ξεκοµµένες από το εργατικό κίνηµα, είτε µορφώµατα της µικροαστικής δηµοκρατίας, 
αριστερά συµπληρώµατα της αστικής επιρροής ή και εκφράσεις συντεχνιακών 
διανοουµενίστικων επιµέρους συµφερόντων». (Οι επερχόµενες βουλευτικές εκλογές και τα 
καθήκοντα των κοµµουνιστών – Εργατική Πολιτική, τεύχος 14, σελ. 3) 
Αυτά ακριβώς λέµε και εµείς εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε, επί 33 χρόνια (για να 

µιλήσουµε µόνο για τα χρόνια της «µεταπολίτευσης») τα γεγονότα βεβαιώνουν µε τρόπο 
αναµφισβήτητο αυτές ακριβώς τις αλήθειες. Και πιστοποιούν ασφαλώς ότι οι µαρξιστές 
επαναστάτες που επιµένουν να συγχρωτίζονται πολιτικά µε τους κοµφουζιονιστές της 
µικροαστικής δηµοκρατίας, µε τα «αριστερά συµπληρώµατα της αστικής επιρροής», αυτοί οι 
µαρξιστές – λενινιστές, διαπράττουν σοβαρότατο, ολέθριο, πολιτικό σφάλµα! Και βέβαια δεν 
είστε οι µόνοι. Το ίδιο αυτό σφάλµα το έχουµε διαπράξει κι εµείς επίσης, στο παρελθόν. 
Είναι πιστεύουµε περισσότερο από φανερό ότι αυτή η ολέθρια πολιτική ταχτική, που δεν σας 

επέτρεψε ως τώρα να ανταποκριθείτε στη συµφωνία του Αυγούστου του 2006, έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση µε τη λενινική θέση και πολιτική του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου, που στα λόγια 
όµως την υποστηρίζεται! Όπως ακριβώς το κάνουν και οι ηγήτορες του ΕΕΚ! Σίγουρα είναι 
αδύνατο να παλέψει κανείς για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο, µαζί µε «οργανώσεις που δεν είναι 
σε θέση να αποκτήσουν αξιόλογη σύνδεση µε την εργατική τάξη» και µε «αριστερά 
συµπληρώµατα της αστικής επιρροής» πάνω στο κοµµατιασµένο εργατικό κίνηµα! Με 
οργανώσεις (ΝΑΡ) που µε διασπαστικές κινήσεις ευαγγελίζονται ένα «νέο κίνηµα»!! 
Και δεν µπορεί ν’ αµφιβάλει κανείς ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής, οι επίµονες 

παλινωδίες και συµπράξεις σας µε τα σεχταριστικά µικροαστικά µορφώµατα, απειλούν να 
ακυρώσουν το «πρώτο βήµα» σας για την µπολσεβίκικη ενότητα των µαρξιστών 
επαναστατών, όλων των διάσπαρτων κοµµουνιστών διεθνιστών, σε µια αληθινή λενινική 
Ενιαία Επαναστατική Οργάνωση της προλεταριακής πρωτοπορίας. 
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Γι’ αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να µπει τέλος οριστικό στην ολέθρια αυτή πολιτική. Και για µια 
ακόµα φορά σας καλούµε να αναλάβουµε την πρωτοβουλία της πάλης για το Ενιαίο Εργατικό 
Μέτωπο, καταγγέλλοντας και στιγµατίζοντας όλους τους διασπαστές του εργατικού 
κινήµατος, ρεφορµιστές και σεχταριστές, όλα τα αριστερά συµπληρώµατα της αστικής 
επιρροής! 
Εποµένως, αν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για τις απόψεις και τις προτάσεις µας, εµείς σας 

ζητάµε και πάλι (το δυνατόν γρηγορότερα) να ορίσουµε την σύσκεψη που έπρεπε να έχουµε 
κάνει, για µια γόνιµη συντροφική µαρξιστική συζήτηση, που θα καθορίσει αν µπορούµε τελικά 
να συµφωνήσουµε και να συµπράξουµε. 

 
 

Αθήνα 2/11/07 
Οργανωτική Επιτροπή της 

Κίνησης Εργατικής ∆ηµοκρατίας 
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Κίνηση «Εργατική ∆ηµοκρατία» 
 
 

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
 

«Το ενιαίο µέτωπο είναι ένα βασικό ταχτικό µέσο των κοµµουνιστών 
όσον καιρό πλατιές εργατικές µάζες βρίσκονται κάτω από την επιρροή 

αντιπάλων οργανώσεων, πολιτικών και συνδικαλιστικών... 
Η θεωρία και η πράξη παντού επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα και τη 

σκοπιµότητα της ταχτικής αυτής και γι’ αυτό µε λύσσα την αποκρούουν 
οι αντεπαναστάτες ηγέτες µέσα στο εργατικό κίνηµα.» 

 
Π. Πουλιόπουλος 

 
 
 
Όπως είναι γνωστό, η Κίνησή µας έχει δηµοσιεύσει µια ολόκληρη σειρά άρθρων και 

αναλύσεων, που εξηγούν, µε τρόπο πολύ κατατοπιστικό νοµίζουµε, τις απόψεις µας και τις 
προτάσεις µας, σχετικά µε την ταχτική του ενιαίου εργατικού µετώπου και την ανάγκη 
σύµπραξης των διασπασµένων µαρξιστών επαναστατών στην πάλη για την 
επαναστατική εργατοδηµοκρατική ανασυγκρότηση του αποδιοργανωµένου εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος. 
Θα µπορούσαµε εποµένως να παραπέµψουµε στα δηµοσιευµένα κείµενά µας καθέναν που 

θέλει πραγµατικά να καταλάβει τι ακριβώς υποστηρίζουµε και να συζητήσει σοβαρά µαζί 
µας, πάνω στα σηµαντικά αυτά ζητήµατα. 
∆εν αρνηθήκαµε ωστόσο να δεχτούµε την πρόταση που µας έκαναν οι σύντροφοι 

εκπρόσωποι της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ να επαναδιατυπώσουµε αναλυτικότερα τις απόψεις 
και τις προτάσεις µας. Και να προσπαθήσουµε να γίνουµε όσο το δυνατό σαφέστεροι. Αν 
αυτό µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει στο να κατανοηθούµε καλύτερα και να συνεννοηθούµε 
κάποτε. Έστω αργά, παρά ποτέ. 
Μα για να µην υπάρχουν οποιεσδήποτε παρανοήσεις ή ψευδαισθήσεις, κρίνουµε αναγκαίο 

προηγουµένως να κάνουµε τις παρακάτω διευκρινήσεις και να ζητήσουµε, από όλους τους 
συντρόφους της κ.ο.ΑΝ., να δώσουν σ’ αυτές την απαιτούµενη προσοχή. 

α)  Οι πρώτες συζητήσεις ανάµεσα στις οµάδες µας, άρχισαν να γίνονται µέσα στο 
φθινόπωρο του 2005, µε βάση τις γνωστές προτάσεις της Κίνησής µας, προς τις 
κοµµουνιστικές – διεθνιστικές οµάδες για την ανάπτυξη κοινής δράσης για το 
Ενιαίο Μέτωπο. Τότε άρχισε µαζί και η ανταλλαγή των εντύπων µας, εκφράζοντας 
συνάµα και την θέλησή µας, να συζητήσουµε µελλοντικά και τα ζητήµατα 
ενοποίησης όλων των ∆ιεθνιστών Κοµµουνιστών σε µια Ενιαία µπολσεβίκικη 
λενινική οργάνωση. 

β)  Οι πολύµηνες εκείνες ανταλλαγές απόψεων που έγιναν µεταξύ των εκπροσώπων 
των διαφόρων οµάδων, κατέληξαν τον Αύγουστο του 2006, στην προσυπογραφή 
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της γνωστής «συµφωνίας των τεσσάρων οργανώσεων» (Εργ. ∆ηµ.- Αρ. Αν.- Εργ. 
Πολ.- ΕΕΚ). Μιας συµφωνίας κοινής δράσης, η οποία σαφέστατα καθόριζε ότι 
αποφασίσαµε όλοι µαζί να συγκεντρώσουµε την κύρια προσπάθειά µας µέσα 
στους εργάτες, δηλαδή στους µαζικούς χώρους δουλειάς και στα συνδικάτα για 
το ενιαίο εργατικό µέτωπο, µε βάση τα συγκεκριµένα προβλήµατα των 
εργαζοµένων. 

γ)  Από το κείµενο αυτής της συµφωνίας (που πολύ γρήγορα και σιωπηρά αθετήθηκε 
από το ΕΕΚ!) προκύπτει το ίδιο καθαρά ότι δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε στις 
συζητήσεις ούτε και στην κατάληξή τους, οποιαδήποτε αναφορά, από κανέναν, για 
τον συντονισµό µεταξύ σωµατείων, ως µια «ενιαιοµετωπική ταχτική που περπατάει 
στη ζωή» και εποµένως «δεν είναι εγκεφαλικό κατασκεύασµα» (όπως ακούσαµε να 
λέει τώρα ο σ. ∆ηµ. Κάβουρας). 

δ)  Αν και οι σύντροφοι εκπρόσωποι της κ.ο.ΑΝ. εξακολουθούν να δηλώνουν ότι 
επιµένουν σε όσα είχαµε συνυπογράψει για την ανάπτυξη κοινής δράσης για το 
Ενιαίο Μέτωπο, ποτέ όµως δεν προσδιόρισαν, µε ένα κείµενό τους ή µε µια 
πραχτική πρωτοβουλία ή πρότασή τους, το πώς οι ίδιοι αντιλαµβάνονται την 
συγκεκριµένη υλοποίηση της συµφωνίας µας, παρά την αδιάκοπη παρότρυνσή µας 
να καθορίσουµε σε ποιους µαζικούς εργατικούς χώρους και συνδικάτα µπορούµε 
να αναπτύξουµε κοινή δράση, µαζί µε πρωτοπόρους ενταγµένους ή ανένταχτους 
αγωνιστές εργάτες, για την δηµιουργία οµάδων ∆ράσης για το Ενιαίο Μέτωπο. 
Έτσι ώστε να ελέγξουµε αν πράγµατι η ταχτική αυτή «περπατάει στη ζωή», ή όχι. 

ε)   Έναν και µισό χρόνο µετά από τη συµφωνία του Αυγούστου 2006 (που στην ουσία 
έµεινε συµφωνία στα χαρτιά και στα λόγια) και ύστερα από νέα δική µας πρόταση 
να βρεθούµε και να συζητήσουµε για την υλοποίησή της, οι εκπρόσωποι της Π.Ε. 
της κ.ο.ΑΝ. εµφανίστηκαν να αµφιβάλουν για το αν έχουν σωστά καταλάβει τις 
απόψεις που εµείς υποστηρίζουµε και γι’ αυτό µας ζήτησαν να τις 
επαναδιατυπώσουµε, ώστε να συζητήσουµε εξ αρχής και να εξακριβώσουµε αν 
συµφωνούµε, ή «µήπως υπάρχουν µεταξύ µας διαφορές αρχών και δεν 
µπορούµε να συµφωνήσουµε» (∆.Κ.)! Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι αυτά τα 
εκπληκτικά γίνονται και λέγονται αµέσως µετά τον νέο εργατικό ξεσηκωµό για το 
ασφαλιστικό. Ξεσηκωµός που απέδειξε πιστεύουµε όχι µόνο την επιτακτική ανάγκη 
αλλά και τις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της πάλης των 
κοµµουνιστών για το ενιαίο µέτωπο, στις γραµµές των εργατών που βάδισαν 
µαζικά κάτω από τη σηµαία της ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ, εκδηλώνοντας τη θέλησή τους 
για ενιαίο αγώνα ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου και αποδοκιµάζοντας έτσι, 
έµπρακτα και για µια ακόµα φορά, τον σεχταρισµό και τις διασπαστικές πραχτικές 
όλων των αριστερών παρατάξεων και αιρέσεων. 

 
Μπροστά σε όλα αυτά τα πολύ δηλωτικά συµπτώµατα ανακολουθίας, εµπειρίστικου 

αυτοσχεδιασµού και ασυνέπειας, των συντρόφων της κ.ο.ΑΝ., το λιγότερο που µπορεί 
κανείς να σκεφτεί είναι ότι έχουµε, ίσως, να κάνουµε µε µια ορισµένη διαδικασία 
υπαναχώρησης και εγκατάλειψης της συµφωνίας κοινής δράσης µέσα στην εργατική 
τάξη για το ενιαίο µέτωπο ταξικής πάλης. Μια διαδικασία που απέχει, πιστεύουµε, πολύ 
από τις αρχές του επαναστατικού µαρξισµού και καθόλου δεν προάγει την προσέγγιση 
και την ενότητα των κοµµουνιστών, αλλά µας επαναφέρει σε πολύ γνωστές 
διασπαστικές πραχτικές. Η διαδικασία αυτή ελπίζουµε να µην προχωρήσει και να 
αποδοκιµαστεί απ’ όλους µας στο νέο κύκλο συζήτησης που συµφωνήσαµε να κάνουµε, 
µε βάση γραπτές τοποθετήσεις κι από τις δύο πλευρές. Με την προϋπόθεση, βεβαίως, 
ότι η νέα ετούτη συµφωνία µας θα τηρηθεί µε την απαιτούµενη επαναστατική 
κοµµουνιστική συνέπεια. 
Επιπλέον, θέλουµε να τονίσουµε ότι οι απόψεις και οι προτάσεις µας, σχετικά µε την 

πολιτική και την ταχτική του ενιαίου µετώπου δεν ήταν και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο δικές 
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µας «εγκεφαλικές κατασκευές» άσχετες από την συγκεκριµένη πραγµατικότητα της εποχής 
που όλοι ζούµε. Ούτε το 2005, ούτε και τώρα υποστηρίξαµε κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που 
µάθαµε από τα τέσσερα πρώτα συνέδρια της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Κι από το 
κόµµα του Λένιν, που επεξεργάστηκε και πρωτοεφάρµοσε την ταχτική του ενιαίου 
µετώπου κάτω από την πιο µαύρη τσαρική απολυταρχία. Τα ηγετικά εκείνα στελέχη της 
κ.ο.ΑΝ. που το 2006 συµφώνησαν µε τις προτάσεις µας και ήταν από τους συντάχτες της 
συµφωνίας µας, πρέπει νοµίζουµε να ψάξουν να βρουν τι έχει µεσολαβήσει που τους 
οδήγησε τώρα στο να χαρακτηρίζουν την συµφωνία αυτή για την πραχτική εφαρµογή της 
ταχτικής του ενιαίου µετώπου ως «εγκεφαλικό κατασκεύασµα, που δεν περπατάει στη ζωή». 
Ποιες αποδείξεις έχουν για να µπορούν να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο; Πότε και που 
δοκίµασαν να προωθήσουν πραχτικά την λενινική αυτή ταχτική και ανακάλυψαν ότι 
είναι εξωπραγµατική και ανεφάρµοστη σήµερα; 
Μήπως όµως δεν είχαµε σωστά κατανοήσει την µπολσεβίκικη ταχτική του ενιαίου 

µετώπου και κάναµε όλοι µας το λάθος να προχωρήσουµε βιαστικά σε µια συµφωνία κοινής 
δράσης που είναι ανεφάρµοστη; Υιοθετήσαµε δηλαδή ένα ανεδαφικό εγκεφαλικό 
κατασκεύασµα; 
Ή µήπως κάναµε το άλλο, σοβαρό επίσης, λάθος: προσπαθήσαµε να αντιγράψουµε µια 

ταχτική που ήταν, ίσως, σωστή στις συνθήκες άλλων χωρών, σε µια άλλη περασµένη εποχή, 
αλλά δεν ανταποκρίνεται στην αντικειµενική σηµερινή πραγµατικότητα της δικής µας χώρας 
και του δικού µας, του ελληνικού, εργατικού και κοµµουνιστικού κινήµατος; 
Μήπως, λοιπόν, πράγµατι, έπρεπε να είχαµε επιλέξει την ταχτική του συντονισµού των 

σωµατείων; Μια ταχτική που «περπατάει» στη ζωή και µπορεί να καταλήξει στο ενιαίο 
µέτωπο, όπως µε αυξανόµενη επιµονή υποστηρίζει ο σ. ∆. Κάβουρας και άλλα στελέχη της 
κ.ο.ΑΝ.; 
Όλα βεβαίως είναι πιθανά. Οι αλάθητοι έχουν πεθάνει πριν από πολύ καιρό, όπως 

σωστά το έχουν πει όλοι οι δάσκαλοι του µαρξισµού. ∆εν έχουµε, εποµένως, παρά µόνο 
να προσπαθήσουµε να βρούµε αν κάναµε και ποιο ακριβώς λάθος κάναµε, όταν 
αποφασίσαµε να συµπράξουµε και να παλέψουµε µαζί µέσα στην εργατική τάξη και στα 
συνδικάτα της για να οικοδοµήσουµε το ενιαίο µέτωπο εργατικής ταξικής αντεπίθεσης. 
Ας πάρουµε λοιπόν τα πράγµατα µε τη σειρά από την αρχή, για να δούµε αν πράγµατι 

κάναµε και ποιο ακριβώς λάθος µπορεί να έχουµε κάνει. 
 

1. Το ενιαίο µέτωπο των µπολσεβίκων λενινιστών 
 
Στις απαρχές της ιµπεριαλιστικής παρακµής του καπιταλισµού, ενώ η ανθρωπότητα είχε 

γνωρίσει τους πρώτους µεγάλους συγκλονισµούς της εποχής των ιµπεριαλιστικών πολέµων 
και των προλεταριακών επαναστάσεων και µέσα σε συνθήκες υποχώρησης του πρώτου 
επαναστατικού κύµατος (1921) οι θεµελιωτές της Ε.Σ.Σ.∆. και ιδρυτές  της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς, απαντούσαν στην επίθεση του κεφαλαίου µε την επίµονη έκκληση προς όλα τα 
Κοµµουνιστικά Κόµµατα, και προς όλες τις οµάδες των κοµµουνιστών, να εφαρµόσουν µε 
συνέπεια την πολιτική και ταχτική του ενιαίου εργατικού µετώπου, ενάντια στην 
καπιταλιστική επίθεση κι ενάντια στη διάσπαση του εργατικού κινήµατος, µε βάση τις 
συγκεκριµένες συνθήκες της κάθε χώρας. 
Η ταχτική αυτή ήταν ήδη γνωστή και πολλές φορές δοκιµασµένη στην πράξη από το 

κόµµα των µπολσεβίκων, στις συνθήκες της τσαρικής απολυταρχίας, κάτω από την ηγεσία 
του Λένιν. Με βάση την καταχτηµένη εµπειρία του µπολσεβίκικου κόµµατος, τα πρώτα 
τέσσερα συνέδρια της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς επεξεργάστηκαν και διατύπωσαν τις θέσεις 
της νέας διεθνούς επαναστατικής ηγεσίας για την πολιτική και την ταχτική του ενιαίου 
µετώπου που όφειλαν να ακολουθήσουν τα Κοµµουνιστικά Κόµµατα και οι οµάδες των 
κοµµουνιστών σε όλο τον κόσµο, ενάντια στην επίθεση του παρακµασµένου καπιταλισµού 
και των κυβερνήσεών του. 
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Όπως καθαρά προκύπτει από τα σχετικά ντοκουµέντα του λενινικού µπολσεβικισµού, 
η ταχτική του ενιαίου εργατικού µετώπου δεν σηµαίνει καθόλου µια «εκλογική 
σύµπραξη» ή κάποιον συντονισµό δράσης, µε τους κορυφαίους παράγοντες, τους ηγέτες, 
των διαφόρων κοµµάτων και οργανώσεων του εργατικού κινήµατος. 
Πρώτα και κύρια η ταχτική του ενιαίου µετώπου αποβλέπει να εξυπηρετήσει τον κοινό 

αγώνα των κοµµουνιστών και όλων των άλλων εργατών, που ακολουθούν άλλα κόµµατα ή 
δεν ανήκουν σε κανένα κόµµα. Για την υπεράσπιση των στοιχειωδών ζωτικών 
συµφερόντων της εργατικής τάξης. 
Αυτή ήταν η ουσία της ταχτικής του ενιαίου µετώπου ταξικής πάλης, στην αντίληψη του 

Λένιν, του Τρότσκι και των άλλων ηγετών του µπολσεβικισµού. Η ενιαία κινητοποίηση των 
εργατικών µαζών µε βάση τα συγκεκριµένα προβλήµατα που αδιάκοπα προκαλεί και οξύνει 
η κρίση και η αντιδραστικοποίηση του παρακµασµένου παγκόσµιου καπιταλισµού. 

«Κάθε αγώνας και για τις πιο µικρές καθηµερινές διεκδικήσεις αποτελεί πηγή 
επαναστατικών διδαγµάτων, γιατί µε την εµπειρία που αποκτούν στους αγώνες οι 
εργάτες θα πεισθούν για την αναπόδραστη ανάγκη της επανάστασης και για τη µεγάλη 
σηµασία του κοµµουνισµού» έλεγε η απόφαση του 4ου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς (∆εκέµβρη 1922) για την ταχτική. Και πιστεύουµε πως δεν έκανε λάθος. 
Απ’ αυτή την αφετηρία ξεκινώντας, οι ηγέτες του µπολσεβικισµού επέµεναν ότι είναι 

ανάγκη ζωτική να παλεύουν οι κοµµουνιστές ασταµάτητα για την ενότητα των γραµµών της 
εργατικής τάξης, για το ενιαίο µέτωπο ταξικής πάλης, για την καταπολέµηση της 
συνδικαλιστικής διάσπασης. 
Η κοµµουνιστική πρωτοπορία, έλεγαν επίµονα, πρέπει να µπαίνει επικεφαλής στους 

καθηµερινούς αγώνες των εργατικών µαζών για τις απόλυτα απαραίτητες και ζωτικές 
διεκδικήσεις τους. Και µέσα σ’ αυτούς τους αγώνες, οι κοµµουνιστές µπορεί να έρχονται σε 
ανοιχτές, δηµόσιες, διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες κοινής δράσης και µε τους 
ρεφορµιστές ηγέτες. ∆ιατηρώντας πάντα την πολιτική και οργανωτική ανεξαρτησία τους και 
το δικαίωµα της δηµόσιας κριτικής των προσωρινών συµµάχων τους. 
Το χτίσιµο του ενιαίου εργατικού µετώπου, σύµφωνα µε τις θέσεις των ηγετών του 

µπολσεβικισµού, αρχίζει και γίνεται από τα κάτω, µέσα από τα σπλάχνα των εργατικών 
µαζών, οργανωµένων και ανοργάνωτων. Είτε µε τη θέληση, είτε χωρίς τη θέληση, είτε 
ενάντια στη θέληση των καιροσκόπων αντεπαναστατών ηγετών, όπως έλεγε ο Λένιν. 
Ποτέ δεν παύουν οι κοµµουνιστές να προπαγανδίζουν και να προτείνουν το ενιαίο µέτωπο 

ταξικής πάλης σε όλες τις τάσεις του εργατικού κινήµατος. Σε καµιά όµως περίπτωση δεν 
εξαρτούν την δράση τους από το αν δέχονται ή δεν δέχονται, οι ηγέτες των αντίπαλων 
οργανώσεων, τις ενιαιοµετωπικές προτάσεις τους. Αντίθετα, οι κοµµουνιστές πρέπει να 
επωφελούνται από κάθε ευκαιρία για να δηµιουργούν µέσα στις εργατικές µάζες 
πυρήνες αυτοοργάνωσης ενιαιοµετωπικής (εργοστασιακές επιτροπές, εργατικά 
συµβούλια, κ.λ.π.) τόνιζαν επίµονα οι µπολσεβίκοι ηγέτες. 
Όσο πιο λυσσασµένα οι αντεπαναστάτες ηγέτες αποκρούουν και διαστρέφουν τις 

ενιαιοµετωπικές προτάσεις των κοµµουνιστών, τόσο πιο επίµονα, πιο σταθερά, πιο 
υποµονετικά και πιο αποφασιστικά οι κοµµουνιστές πρέπει να απευθύνονται στις εργατικές 
µάζες, και στους πρωτοπόρους αγωνιστές τους και να τους εξηγούν την ανάγκη και τη 
σηµασία του ενιαίου µετώπου ταξικής πάλης. «Προς τις µάζες» ήταν το µπολσεβίκικο 
σύνθηµα του 3ου και του 4ου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. 
Μέσα στις εργατικές µάζες, στους τόπους δουλειάς, στα εργοστάσια, στις συνοικίες, 

στα συνδικάτα, στην πρώτη γραµµή της πάλης των µαζών, οι κοµµουνιστές πρέπει 
διαρκώς να παλεύουν ενάντια σε όλους τους διασπαστές καιροσκόπους, προτείνοντας 
σταθερά το ενιαίο µέτωπο ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών 
του, για την υπεράσπιση των στοιχειωδών ζωτικών συµφερόντων και αναγκών 
ολόκληρης της εργατικής τάξης, για την εξουδετέρωση της αστικής επιρροής µέσα στο 
εργατικό κίνηµα, για την έµπρακτη αποκάλυψη του αντεργατικού ρόλου των 
ψευτοσοσιαλιστών και ψευτοκοµµουνιστών ηγετών. 
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Κι όπως το είπαµε ήδη, οι µπολσεβίκοι ηγέτες, δεν καθόριζαν τη θέση τους για το ενιαίο 
µέτωπο από τον αριθµό των κοµµουνιστών επαναστατών που υπήρχαν σε κάθε χώρα. ∆εν 
είχαν δηλαδή τη γνώµη ότι οι µικρές οµάδες των κοµµουνιστών, έπρεπε να περιµένουν να 
µεγαλώσουν, να γίνουν κόµµα, για να αναλάβουν αγώνα για το ενιαίο εργατικό µέτωπο. Κι 
αυτό επειδή οι ηγέτες της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς πίστευαν και υποστήριζαν ότι τα 
επαναστατικά κόµµατα δεν οικοδοµούνται και δεν µεγαλώνουν έξω από την πάλη των 
εργατικών µαζών για την υπεράσπιση των ζωτικών ταξικών συµφερόντων τους, έξω από την 
ασίγαστη καθηµερινή πάλη για το ενιαίο µέτωπο, έξω από την ανειρήνευτη πραχτική 
πάλη ενάντια σε όλους τους υπονοµευτές της προλεταριακής ταξικής ενότητας, ενάντια σε 
όλες τις αποχρώσεις του εργατοπατερισµού, ενάντια στα «λαϊκά µέτωπα» και όλες τις 
παραλλαγές της ταξικής συµφιλίωσης και συνεργασίας. 
Γι’ αυτό, οι αποφάσεις των τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων της 3ης ∆ιεθνούς, για την 

πολιτική και την ταχτική του Ενιαίου Μετώπου, δεν καλούσαν µόνο τα Κόµµατα αλλά 
καλούσαν µαζί και τις οµάδες των κοµµουνιστών σε κάθε χώρα να ακολουθήσουν αυστηρά 
αυτή την ίδια ταχτική, παίρνοντας βέβαια υπ’ όψη της, η κάθε οµάδα, τις συγκεκριµένες 
συνθήκες της χώρας της. 
Πρέπει ακόµα να τονιστεί, ότι οι θέσεις των ηγετών της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, µε 

κανέναν τρόπο δεν µπέρδευαν και δεν συγχέανε τον οποιοδήποτε συντονισµό δράσης 
διαφόρων σωµατείων µε την τακτική του ενιαίου εργατικού µετώπου. Και δεν ήταν δυνατό 
να κάνουν τέτοιο µπέρδεµα. Γιατί η σύµπραξη και ο συντονισµός µεταξύ συγκεκριµένων 
τάσεων του εργατικού κινήµατος που ελέγχουν τις σφραγίδες κάποιων σωµατείων, δεν 
µπορεί να έχει καµιά σχέση µε την πολιτική και την ταχτική του ενιαίου µετώπου, όταν αυτά 
τα σωµατεία και τα πολιτικά σχήµατα που βρίσκονται πίσω απ’ αυτά τα σωµατεία, δεν 
δέχονται και δεν αγωνίζονται για το ενιαίο µέτωπο όλων των τάσεων του εργατικού 
κινήµατος, το ενιαίο µέτωπο ταξικής πάλης, όπως το αντιλαµβάνονταν και το εφάρµοζαν οι 
κοµµουνιστές όλου του κόσµου όσο η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής καθοδηγούνταν από την 
ηγεσία του Λένιν και του Τρότσκι. 
Στη δική µας τη χώρα, οι λενινιστές κοµµουνιστές, µε την καθοδήγηση του Π. 

Πουλιόπουλου, εφάρµοζαν µε συνέπεια τη µπολσεβίκικη ταχτική του ενιαίου µετώπου στις 
συγκεκριµένες συνθήκες του ελληνικού κινήµατος. Πάλευαν µέσα στους εργάτες για τη 
µαζικοποίηση και τη δηµοκρατική λειτουργία των εργατικών σωµατείων και συγχρόνως 
πάλευαν για να προσανατολίσουν αυτά τα σωµατεία στην πολιτική και ταχτική του Ενιαίου 
µετώπου. ∆εν ξόδευαν το χρόνο τους να συζητάνε και να συντονίζονται µε αθεράπευτους 
σεχταριστές. Που (όπως και οι ηγέτες του ΚΚΕ / ΠΑΜΕ) είναι οργανικά ανίκανοι να 
υιοθετήσουν την λενινική ταχτική του ενιαίου µετώπου ταξικής πάλης όλων των τάσεων του 
εργατικού κινήµατος και που επιδιώκουν να δηµιουργήσουν το δικό τους ΠΑΜΕ. 
Έχοντας να αντιµετωπίσουν τους σταλινικούς και τους αρχειοµαρξιστές παραχαράκτες των 

ιδεών του µπολσεβικισµού, οι µαρξιστές επαναστάτες της Αριστερής Αντιπολίτευσης του 
ΚΚΕ, σταθερά κι επίµονα πάλευαν να πείσουν το Κόµµα για την ανάγκη να κάνει πράξη τις 
θέσεις του 3ου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς για το ενιαίο µέτωπο. 
Στις θέσεις τους για το Επαγγελµατικό Κίνηµα, οι Έλληνες λενινιστές, το Γενάρη του 1931 

έγραφαν: 
«Μια νέα τακτική γραµµή του Κ.Κ.Ε. στο επαγγελµατικό κίνηµα επιβάλλεται από την 

προϊούσα όξυνση των ταξικών ανταγωνισµών... 
Μα για να γίνει η στροφή αυτή στην πράξη και όχι στα λόγια, για να εφαρµοστεί µια νέα 

ορθή επαναστατική γραµµή, πρέπει το Κόµµα να αναγνωρίσει τα λάθη του, να υιοθετήσει 
και να εφαρµόσει πιστά το σύνθηµα του τρίτου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς 
«προς τις µάζες» και την τακτική του «Ενιαίου Μετώπου» που χάραξε το Συνέδριο εκείνο 
µε την καθοδήγηση του Λένιν και Τρότσκι. 
Η ταχτική του «Ενιαίου Μετώπου» µε τα νεώτερα δεδοµένα που µας δίνει η σύγχρονη 

πείρα και η σηµερινή κατάσταση στην εξέλιξή της, η ορθή εφαρµογή της τακτικής αυτής 
µέσα στις νέες συνθήκες, είναι η µόνη ικανή να αποσπάσει τις κινούµενες κάτω από την 
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κρατική Συνοµοσπονδία µάζες των εργατών, να αποκαλύψει ολότελα τον προδοτικό και 
δηµαγωγικό ρόλο της Συνοµοσπονδίας αυτής, να τραβήξει τις εργαζόµενες µάζες στον 
επαναστατικό δρόµο. 
Μα η εφαρµογή της τακτικής του «Ενιαίου Μετώπου», προϋποθέτει, στηρίζεται, στην 

ανασυγκρότηση των επαναστατικών δυνάµεων του επαγγελµατικού κινήµατος... 
(«Σπάρτακος», τεύχος 7, Γενάρης 1931). 
Όπως είναι φανερό, οι µαρξιστές επαναστάτες της χώρας µας, δεν είχαν καµιά απολύτως 

επιφύλαξη για την ορθότητα της µπολσεβίκικης τακτικής του ενιαίου µετώπου. ∆εν 
προβληµατίζονταν µήπως ήταν ένα ξενόφερτο, ανεδαφικό, «εγκεφαλικό κατασκεύασµα». 
Ούτε και αναζητούσαν άλλες πιο «ρεαλιστικές» ταχτικές σε σύµπραξη µε τις διάφορες 
σεχταριστικές αιρέσεις. 
Το αντίθετο. Πίστευαν και αποδείχνανε ότι στις νέες συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί, 

δέκα χρόνια µετά από το τρίτο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, η ταχτική του 
ενιαίου µετώπου «είναι η µόνη ικανή... να τραβήξει τις εργαζόµενες µάζες στον 
επαναστατικό δρόµο». 
Και επειδή η οπορτουνιστική σταλινική ηγεσία, µαζί µε την αρχειοµαρξιστική αίρεση, 

αποµακρύνονταν ολοένα και περισσότερο από τις ιδέες και τις θέσεις του µπολσεβικισµού, 
οι λενινιστές της Αριστερής Αντιπολίτευσης του ΚΚΕ, εντείνανε τον αγώνα τους ενάντια 
στις προδοτικές πολιτικές και πραχτικές των «λαϊκών µετώπων». Αντιτάσσοντας 
ανυποχώρητα την πολιτική και τακτική του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου. «Που είναι η 
καλύτερη σήµερα ταχτική για να δηµιουργηθεί η επαναστατική ενότητα όλων των 
εργατών, καθώς και να τραβηχτούν οι µη προλεταριακές µάζες στο πλευρό του εργατικού 
αγώνα (Εργατική και Εργατοαγροτική Συµµαχία), όπως έγραφε ο Π. Πουλιόπουλος. (Τα 
λαϊκά µέτωπα και η προλεταριακή πολιτική, Ιούνης 1937). 
Τον ίδιο αυτόν αγώνα συνέχισε ο Πουλιόπουλος και η άλλη ηγεσία της µαρξιστικής 

επαναστατικής αριστεράς (ΕΟΚ∆Ε) και µέσα από τις φυλακές της µεταξικής 
αυλικοστρατιωτικής διχτατορίας. Αποκρούοντας τις κοµφουζιονιστικές απόψεις της οµάδας 
των ντεφετιστών (Στίνας) ο Πουλιόπουλος, έγραφε: 

«Το ενιαίο µέτωπο είναι ένα βασικό ταχτικό µέσο των κοµµουνιστών όσον καιρό πλατιές 
εργατικές µάζες βρίσκονται κάτω από την επιρροή αντιπάλων οργανώσεων, πολιτικών και 
συνδικαλιστικών». (Η 4η Αυγούστου στην κλίνη του Προκρούστη, Ιούλης 1940). 
Αυτά έχουµε εµείς µάθει, αυτά καταλάβαµε, µελετώντας τα ντοκουµέντα της 

Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς και τα έργα του Λένιν, του Τρότσκι και του Πουλιόπουλου. Ότι 
δηλαδή οι συνεπείς µαρξιστές επαναστάτες, οι µπολσεβίκοι της Ρωσίας και όλου του 
κόσµου, πολεµούσανε τους οπορτουνιστές διασπαστές της εργατικής τάξης, πάντοτε µε την 
πολιτική και την ταχτική του ενιαίου µετώπου ταξικής πάλης. Και δεν αµφιβάλουµε πως 
έχουµε σωστά κατανοήσει την επαναστατική αυτή ταχτική. 
Με άλλα λόγια, στην εποχή της παρακµής και της σήψης του παγκόσµιου καπιταλισµού, 

στις συνθήκες εντεινόµενης επίθεσης στα δικαιώµατα και στο βιοτικό επίπεδο των εργατών 
και όλων των εκµεταλλευόµενων και απέναντι στο κοµµάτιασµα και την αποδιοργάνωση του 
εργατικού κινήµατος, οι ηγέτες του µπολσεβικισµού προτάσσανε επίµονα την πολιτική και 
την ταχτική του ενιαίου εργατικού µετώπου. Μια πολιτική και ταχτική που βρίσκεται σε 
πλήρη συµφωνία µε τις αρχές και ολόκληρο το επαναστατικό µεταβατικό πρόγραµµα του 
µπολσεβικισµού. Και η οποία, όπου εφαρµόστηκε µε συνέπεια, αποδείχτηκε σωστή και 
επιτυχηµένη. Γι’ αυτό άλλωστε µε λύσσα την αποκρούουν και την πολεµάνε όλοι οι 
αντεπαναστάτες ηγέτες και όλοι µαζί οι οπορτουνιστές και σεχταριστές τυφλοπόντικες. 
Οι συνθήκες αυτές της αποσύνθεσης του καπιταλισµού και όξυνσης της πάλης των 

τάξεων, που γέννησαν την ανάγκη, για τους επαναστάτες όλων των χωρών, να 
εφαρµόζουν συστηµατικά και ακατάπαυστα την ταχτική του ενιαίου ταξικού µετώπου 
πάλης, στις µέρες µας ισχύουν, πιστεύουµε, στο πολλαπλάσιο. Αν στα χρόνια ίδρυσης 
της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, επιβαλλόταν να παλεύουν οι κοµµουνιστές όλου του 
κόσµου µε βασικό τους όπλο την πολιτική ταχτική του ενιαίου µετώπου, σήµερα, εµείς 
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πιστεύουµε, ότι απαιτείται να κάνουν το ίδιο οι επαναστάτες σε κάθε χώρα µε 
εκατονταπλάσια ενεργητικότητα, επιµονή και υποµονή. Με την πεποίθηση ότι αυτός 
είναι ο πιο σίγουρος δρόµος για να επανακατακτήσουν οι κοµµουνιστές λενινιστές την 
προλεταριακή πρωτοπορία και την πλειονότητα των εργαζοµένων. 
Πράγµα που σηµαίνει, κατά τη γνώµη µας, ότι η µπολσεβίκικη ταχτική του ενιαίου 

µετώπου ταξικής πάλης δεν είναι δηµιούργηµα µιας άλλης κοινωνικο-πολιτικής 
πραγµατικότητας και ξεπερασµένης εποχής. ∆εν είναι ξενόφερτο, ούτε και εγκεφαλικό 
κατασκεύασµα κάποιας σεχταριστικής ροµαντικής οµάδας. Μα είναι, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, η πολιτική και η ταχτική που, από τα πράγµατα, είναι υποχρεωµένοι να 
ακολουθήσουν οι διάσπαρτοι οπαδοί του µπολσεβικισµού και οι πρωτοπόροι µαχητές του 
προλεταριάτου, κάτω από τις συγκεκριµένες σηµερινές συνθήκες προχωρηµένης 
αποσύνθεσης του παγκόσµιου καπιταλισµού, θανάσιµης αγωνίας του και όξυνσης της πάλης 
των τάξεων. 
Άλλωστε, µιλώντας ιδιαίτερα για τη χώρα µας, η µπολσεβίκικη παρακαταθήκη των 

πρωτεργατών του ελληνικού κοµµουνιστικού κινήµατος, ο υποδειγµατικός αγώνας και οι 
θέσεις της λενινικής µαρξιστικής αριστεράς, (από τα µέσα της δεκαετίας του 1920) είναι η 
αδιαµφισβήτητη απόδειξη συγκεκριµένης εφαρµογής της ταχτικής του ενιαίου µετώπου και 
στο έδαφος των δικών µας κοινωνικό – πολιτικών συνθηκών, του δικού µας επαναστατικού 
εργατικού κινήµατος. Έτσι, ώστε να µη µπορούµε σήµερα να κάνουµε λόγο ούτε για 
ξενόφερτη ανεδαφική πολιτική ταχτική, ούτε και για εγκεφαλικό, σεχταριστικό δήθεν, 
κατασκεύασµα! 

 
 

2. Η σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα και οι προτάσεις µας 
 
Ωστόσο, η ταχτική του ενιαίου µετώπου δεν είναι µια γενική συνταγή κατάλληλη για κάθε 

τόπο και χρόνο. Αντίθετα, είναι µια ταχτική που σωστά έχει χαρακτηριστεί δίκοπο µαχαίρι. 
Και γι’ αυτό η εφαρµογή της θέλει προσοχή, για να µην κόψουµε τα χέρια µας από την άλλη 
κόψη του µαχαιριού. Χρειάζεται κάθε φορά να µελετούµε προσεκτικά και να γνωρίζουµε το 
περιβάλλον, τη συγκεκριµένη κοινωνικό – πολιτική πραγµατικότητα, τους αντιπάλους και τις 
δυνάµεις τους, τους προσωρινούς συµµάχους και τα ερείσµατά τους. 
Έτσι, πέρα από την γενική πεποίθησή µας για την ορθότητα και την επικαιρότητα της 

µπολσεβίκικης αυτής πολιτικής ταχτικής, πριν διατυπώσουµε τις προτάσεις µας για κοινή 
δράση των διαφόρων κοµµουνιστικών – διεθνιστικών οµάδων, εξετάσαµε προσεχτικά την 
σηµερινή πραγµατικότητα του ελληνικού καπιταλισµού και του εργατικού κινήµατος. Την 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα που υπάρχει στην χώρα µας, µέσα στο 
σηµερινό κόσµο. Και η οποία παρουσιάζει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία: 

α)  Την οργανική αδυναµία του ελληνικού ιµπεριαλιστικού σχηµατισµού, µέσα στο 
παγκόσµιο περιβάλλον παρακµής, κρίσης και εντεινόµενου εξοντωτικού 
ανταγωνισµού, το στένεµα των περιθωρίων του και κατά συνέπεια τη λυσσασµένη 
επίθεσή του στις καταχτήσεις, στα δικαιώµατα και στο συµπιεσµένο ήδη βιοτικό 
επίπεδο της εργατικής τάξης και όλων των εκµεταλλευόµενων λαϊκών µαζών, 
συγκριτικά µε τις αυξηµένες σύγχρονες ανάγκες. 

β)   Την διαρκή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης ολόκληρου του 
εργατικού δυναµικού της χώρας, εξαιτίας της αυξανόµενης ανεργίας και 
υποαπασχόλησης, αλλά και της αθρόας εισροής φτηνών εργατικών χεριών από 
άλλες χώρες, µε όρους σκλαβοπάζαρου. 

γ)   Την πλήρη χρεοκοπία και ανικανότητα όλων των κοµµάτων, των σχηµάτων και των 
αποχρώσεων της οπορτουνιστικής κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς, να οργανώσουν, σε κάποιο βαθµό έστω, την αντίσταση των εργατο – 
λαϊκών µαζών ενάντια στην ληστρική επίθεση του κεφαλαίου. 
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δ)  Τον κατακερµατισµό και την ιδεολογική αποσύνθεση του κοµµουνιστικού 
επαναστατικού κινήµατος, δεκαετίες ολόκληρες και την απουσία ορατής 
προοπτικής για την µαρξιστική επαναστατική ανασύνταξή του. 

ε)  Την διάσπαση και αποδιοργάνωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος και 
τον έλεγχό του από τους εργατοπατερικούς κρατικοδίαιτους και κοµµατικούς 
µηχανισµούς, στο πλαίσιο των ανελεύθερων αντεργατικών νόµων και θεσµών. 

στ) Την σπασµωδική, τµηµατική και άκαρπη αντίσταση των εργατικών µαζών, µε 
απεργίες και διαµαρτυρίες που ελέγχονται οι περισσότερες, από τις διάφορες 
εργατοπατερικές κλίκες, οι οποίες υπηρετούν κοµµατικές σκοπιµότητες, ή 
επιδιώκουν συνειδητά την εκτόνωση της εργατικής οργής και την εξασφάλιση της 
ταξικής ειρήνης και της σταθερότητας του σαπισµένου εκµεταλλευτικού 
συστήµατος. 

ζ)  Την γιγάντωση των κατασταλτικών µηχανισµών και των εξοπλισµών, την 
αντιδραστικοποίηση της νοµοθεσίας και την µεθοδική πλύση εγκεφάλου και 
τροµοκράτηση µε τα σύγχρονα µέσα µαζικής προπαγάνδας. 

η)  Την µόλυνση, την άγρια εκµετάλλευση και την καταστροφή του φυσικού µας 
περιβάλλοντος και πλούτου. 

θ)  Την καταλήστευση των εργατικών και των λαϊκών µαζών µε το σύστηµα του 
τραπεζικού δανεισµού, και της αυξανόµενης άµεσης και έµµεσης φορολόγησης. 

ι)   Την συνεχή προσαρµογή της παιδείας στις ταξικές επιλογές, τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις του µεγάλου, ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. 

κ)  Την αναπτυσσόµενη κοινωνική αβεβαιότητα, δυσαρέσκεια, ένταση και αναταραχή, 
που προκαλούν κρίση και αστάθεια στα κόµµατα και στο πολιτικό σύστηµα της 
καπιταλιστικής εξουσίας. 

λ)  Την όξυνση των αντιθέσεων µε τον τούρκικο ιµπεριαλισµό. 
 

Όλα αυτά µαζί αποτελούσαν το 2005, κι ακόµα περισσότερο σήµερα, τα κύρια 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας στην 
καπιταλιστική Ελλάδα της Ευρωπαϊκής ιµπεριαλιστικής Ένωσης, δίπλα στο καµίνι της 
Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσµου και µέσα στα αναστατωµένα Βαλκάνια. 
Μια πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε µέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες, πολέµους, 

επαναστάσεις, προδοσίες, σφαγές, στρατιωτικά κινήµατα και δικτατορίες, άγριες 
καταδιώξεις των αγωνιστών του εργατικού κινήµατος, δολοφονίες κοµµουνιστών, αλλά και 
µεσαιωνικές ιδεολογικές διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες των σοσιαλπροδοτών εναντίον 
των µαρξιστών επαναστατών. 
Μια πραγµατικότητα µε βαθιές αντιφάσεις, που εγκυµονεί απότοµες εκρήξεις. Και µε ένα 

εργατικό κίνηµα, που  (παρά τα προβλήµατα ηγεσίας που είχε πάντα) διαθέτει µια πλούσια 
ιστορία και εµπειρία νόµιµης και παράνοµης δράσης. 
Από την αδιέξοδη αυτή καπιταλιστική πραγµατικότητα, κι από το τέλµα των 

σοσιαλπροδοτικών ηγεσιών και κοµµάτων, µοναδική διέξοδος είναι η πάλη για την 
επαναστατική ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος, η πάλη για το πρόγραµµα και για το 
κόµµα της προλεταριακής σοσιαλιστικής επανάστασης. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι το άµεσο, το 
πρωταρχικό καθήκον των µαρξιστών επαναστατών είναι να απαντήσουν στην καπιταλιστική 
ληστρική επίθεση µε πάλη για το Ενιαίο Μέτωπο ταξικής εργατικής αντεπίθεσης. 
∆υστυχώς όµως, µέσα σ’ αυτή την κατάσταση οι λιγοστές αλλά και διάσπαρτες 

δυνάµεις του επαναστατικού µαρξισµού, δεν µπορούν να ανταποκριθούν ούτε καν στις 
στοιχειώδεις καθηµερινές ανάγκες της οικονοµικής πάλης των εργατικών µαζών. 
Ενταγµένες σε διάφορες οµάδες΄, σχήµατα και µέτωπα του µικροαστικού 
ακροαριστερού βερµπαλισµού, ακολουθώντας τις γνωστές σεχταριστικές πραχτικές, 
δεκαετίες ολόκληρες τώρα φυτοζωούν στο περιθώριο των µαχόµενων εργατικών µαζών. 
Αδυνατώντας να συνδεθούν µε την εργατική πρωτοπορία, που είναι παγιδευµένη από 
τους εργατοπατερικούς µηχανισµούς των αστικών και των ρεφορµιστικών «αριστερών» 
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κοµµάτων, αδυνατούν επίσης να βρουν το δρόµο που οδηγεί στο ξεπέρασµα της 
µακρόχρονης διάσπασής τους. Μένουν αιχµάλωτες διαφόρων ψευτοµαρξιστικών 
αντιλήψεων και θεωριών, οι οποίες φύτρωσαν στο έδαφος των ηττών, που προκάλεσαν 
οι προδοσίες των εκφυλισµένων ηγετών της σοσιαλδηµοκρατίας και του σταλινισµού, 
σε όλο τον κόσµο. 
Ωστόσο, η πραγµατικότητα της σήψης του καπιταλισµού και της χρεοκοπίας όλων των 

αναθεωρητικών θεωριών, δείχνει καθαρά ότι µόνο από το δρόµο του µπολσεβικισµού, µόνο 
µε τις µεθόδους και την πολιτική παράδοση του µπολσεβικισµού, θα µπορέσουν οι µαρξιστές 
επαναστάτες να συνδεθούν µε τις µαχόµενες προλεταριακές µάζες και τελικά να ενωθούν σε 
µια ενιαία λενινική κοµµουνιστική – διεθνιστική οργάνωση. 
Πιο συγκεκριµένα, οι ως τώρα αποτυχηµένες περιθωριακές συγκολλητικές 

προσπάθειες, έχουν δείξει ότι η πάλη για την επαναστατική ανασυγκρότηση του 
διασπασµένου κοµµουνιστικού και του εργατικού κινήµατος προϋποθέτει την συµφωνία 
των διάσπαρτων οπαδών του λενινικού µπολσεβικισµού να παλέψουν µαζί µε τους 
µαχόµενους εργάτες για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο, έτσι όπως το εννοούσαν οι 
θεµελιωτές της 3ης και της 4ης ∆ιεθνούς. 
Απ’ αυτή τη θέση ξεκινώντας και βασισµένοι  στην παράδοση των πρωτεργατών του 

κοµµουνιστικού κινήµατος της χώρας µας, πήραµε την πρωτοβουλία και προτείναµε σε 
ορισµένες οµάδες (που αναφέρονται στον διεθνιστικό κοµµουνισµό) την ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά µε την έκδηλη ανάγκη να αναλάβουµε κοινή δράση µέσα στους εργάτες, 
στους τόπους δουλειάς και στα συνδικάτα, για το ενιαίο ταξικό µέτωπο πάλης. 
Εξηγήσαµε δε, ότι, κατά την άποψή µας, η συµφωνία κοινής δράσης και η εµπειρία 

που αυτή θα µας πρόσφερε, θα µπορούσε και θάπρεπε να γίνει η αφετηρία και ο οδηγός 
για την µελλοντική απαραίτητη διαδικασία ανοιχτής µαρξιστικής συζήτησης πάνω σε 
όλα τα ζητήµατα του επαναστατικού εργατικού κινήµατος, εθνικά και παγκόσµια, σ’ 
αυτήν εδώ την εποχή της προχωρηµένης αποσύνθεσης του συστήµατος της µισθωτής 
σκλαβιάς, και εξαθλίωσης. Με σκοπό την συγχώνευση των διασπασµένων διεθνιστών – 
κοµµουνιστών και των επαναστατών εργατών, όλων των οπαδών του επαναστατικού 
µαρξισµού, σε µια ενιαία µπολσεβίκικη οργάνωση της προλεταριακής πρωτοπορίας.  
Τις τοποθετήσεις και τις προτάσεις µας αυτές, τελικά τις αποδέχτηκαν (στα λόγια 

τουλάχιστον) µόνο τρεις από τις έξι οργανώσεις που τις είχαµε απευθύνει. Και δικαιούµαστε, 
ασφαλώς, να πιστεύουµε ότι οι εκπρόσωποι των τριών αυτών οργανώσεων, που 
συνυπέγραψαν µαζί µας την συµφωνία κοινής δράσης για το ενιαίο µέτωπο (τον Αύγουστο 
του 2006) σίγουρα δεν έκαναν ένα οποιοδήποτε λάθος. 

 
 

3. Τι µας έδειξαν οι εξελίξεις 
 
Από την δηµοσίευση εκείνης της συµφωνίας µας, συµπληρώνονται σε λίγο δύο χρόνια. 
Στο διάστηµα αυτό πυκνές και σηµαντικές κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις σηµειώθηκαν, οι 

οποίες µας βοηθάνε οπωσδήποτε να ελέγξουµε την ορθότητα των απόψεων πάνω στις οποίες 
στηρίχτηκε η συµφωνία κοινής δράσης. 
Είναι σίγουρα ενδιαφέρον να αναφερθεί πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι οι τέσσερις 

οργανώσεις που υπογράψαµε τη συµφωνία σύµπραξης, απευθύναµε αµέσως πρόταση και σε 
άλλες οργανώσεις (ΕΚΚΕ, ΟΚ∆Ε, µλ./ΚΚΕ κ.λ.π.) να ενταχθούν κι αυτές στη συµφωνία και 
ανοίξαµε µαζί τους έναν νέο κύκλο συζητήσεων. Πολύ γρήγορα όµως φάνηκε ότι η 
προσπάθεια αυτή ήταν καταδικασµένη σε αποτυχία. Κι αυτό επειδή ο µικροαστικός 
καιροσκοπισµός και ο σεχταρισµός, έχουν βαθιές ρίζες σε όλο το φάσµα των αιρέσεων της 
λεγόµενης εξωκοινοβουλευτικής, ή «επαναστατικής» είτε «αντικαπιταλιστικής» αριστεράς. 
Με την οποία δεν άργησε να ευθυγραµµιστεί και το ΕΕΚ, εγκαταλείποντας σιωπηρά τη 
συµφωνία κοινής πάλης για το ενιαίο µέτωπο. 
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Από την «εξέλιξη» αυτή, εµείς δεν µάθαµε κάτι καινούργιο, αφού γνωρίζαµε από πριν ότι 
όλες αυτές οι στείρες σεχταριστικές αιρέσεις δεν έχουν καµιά απολύτως σχέση µε την 
πολιτική και την ταχτική του µπολσεβικισµού, ακόµα κι αν συµβαίνει να επικαλούνται τον 
Λένιν, όπως και οι εθνικορεφορµιστές ηγέτες του ΚΚΕ. Κι όσο για την στάση του ΕΕΚ, δεν 
δυσκολευτήκαµε να την καταλάβουµε, µια και δεν µας είναι άγνωστη η ιστορία του και 
ιδιαίτερα η µακρόχρονη στενή συµµαχία του µε τους «νεοµαρξιστές» του ΝΑΡ, στο πλαίσιο 
του ΜΕΡΑ. Απορίες και ερωτήµατα όµως µας προκάλεσε, στη συνέχεια, η προσεγγιστική 
στάση που κρατάνε οι σύντροφοι της κ.ο. ΑΝ., απέναντι σε όλες αυτές τις συνιστώσες του 
αθεράπευτου µικροαστικού σεχταρισµού! 
Η πιο σηµαντική αν και αναµενόµενη, εξέλιξη, µέσα σ’ αυτό το διάστηµα, ήταν ασφαλώς η 

εντατικότερη επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησής του, µε την πολιτική των 
«µεταρρυθµίσεων» (παιδεία, ασφαλιστικό, ιδιωτικοποιήσεις, φορολογικό, κ.λ.π). 
Επίθεση που προκάλεσε όξυνση της ταξικής πάλης µε τις γνωστές απεργίες και 

κινητοποιήσεις των εργαζοµένων, των εκπαιδευτικών και της φοιτητικής και µαθητικής 
νεολαίας. Με κορύφωση την νέα εργατική έκρηξη, για το ασφαλιστικό, τον περασµένο 
∆εκέµβρη – Μάρτη. Η οποία ξεπέρασε σε µαζικότητα την έκρηξη του 2001, αλλά κινήθηκε 
και πάλι στο πλαίσιο της ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ, αποδοκιµάζοντας την διάσπαση! 
Η άλλη σηµαντική εξέλιξη ήταν η εκλογική µετατόπιση εργατολαϊκών µαζών από τα 

αστικά προς τα ρεφορµιστικά κόµµατα της αριστεράς. Μια εκδήλωση κοινοβουλευτικής 
διαµαρτυρίας, που έριξε σε βαθύτερη κρίση το πολιτικό σύστηµα της δικοµµατικής 
κυβερνητικής εναλλαγής. Ενώ ταυτόχρονα άλλαξε τους συσχετισµούς µεταξύ ΚΚΕ – ΣΥΝ. 
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της µετακίνησης µαζών προς τα αριστερά, είναι το 

εκλογικό ναυάγιο σχεδόν όλων των ακροαριστερίστικων σχηµατισµών. Οι οποίοι, παρ’ όλα 
αυτά, δεν είδαν καµιά ανάγκη να αλλάξουν την χρεοκοπηµένη πολιτική τους και να ψάξουν 
δρόµους για να συνδεθούν µε τις αγανακτισµένες εργατικές µάζες. 
Συνολικά οι εξελίξεις, από τον Αύγουστο του 2006, µέχρι σήµερα, επιβεβαίωσαν τις 

προοπτικές µας (τις δικές µας και της κ.ο. ΑΝ.) για το βάθεµα της καπιταλιστικής κρίσης και 
την όξυνση της πάλης των τάξεων. ∆ικαίωσαν εποµένως την συµφωνία κοινής δράσης για το 
Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο. Συµφωνία που θεωρητικά την είχε αποδεχτεί και η ενωτική 
Συνδιάσκεψη του Μάη του 2007, η οποία αποφάσισε την ίδρυση της κ.ο. ΑΝ. Και διακήρυξε 
ότι έκανε το πρώτο βήµα ενότητας των κοµµουνιστών! 
∆υστυχώς όµως όλα αυτά αποδείχτηκαν λόγια. Εκτός και δεχτούµε ότι η κυκλοφορία µιας 

– δυο προκηρύξεων µε την υπογραφή των δύο οργανώσεων (στο διάστηµα δύο χρόνων 
περίπου) ήταν υλοποίηση της συµφωνίας κοινής δράσης και πορεία προς την µπολσεβίκικη 
ενότητα των διεθνιστών κοµµουνιστών! 
Παραλείψαµε ωστόσο να αναφέρουµε µια ακόµα «εξέλιξη». ∆ηλαδή τον «συντονισµό» 

κάποιων σωµατείων. Που όπως υποστηρίζουν ορισµένοι σύντροφοι της κ.ο. ΑΝ. εντάσσεται 
κι αυτός, ή µάλλον αποτελεί µια πλευρά της πάλης για το ενιαίο µέτωπο. Την πλευρά εκείνη 
στην οποία οι ίδιοι έχουν συγκεντρώσει όλο τους το ενδιαφέρον. Και κατά πως λένε είναι η 
ταχτική που «περπατάει στη ζωή». Οπότε, όχι µόνο δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στην 
υλοποίηση της ταχτικής που είχαµε συµφωνήσει, αλλά απ’ ότι φαίνεται τη θεωρούν πλέον 
ανεφάρµοστο «εγκεφαλικό κατασκεύασµα»! Και, στην ουσία, αυτό που κάνουν και 
υποστηρίζουν, δεν είναι µια πλευρά της ταχτικής του ενιαίου µετώπου, αλλά είναι η µόνη 
ρεαλιστική, εφαρµόσιµη, αποτελεσµατική, ενιαιοµετωπική ταχτική, δεδοµένου ότι, κατά τη 
γνώµη τους, η ταχτική αυτή «περπατάει στη ζωή»! 
Με άλλα λόγια οι συγκεκριµένοι σύντροφοι στην πράξη έχουν εγκαταλείψει όσα οι 

ίδιοι έγραψαν και υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2006 και τώρα επιχειρούν να 
θεωρητικοποιήσουν και να δικαιολογήσουν αυτή την εγκατάλειψη. 
Από την πρώτη στιγµή που µας έκαναν λόγο για οµάδα «ανεξάρτητων» σωµατείων, που 

άρχισαν να συντονίζονται, «µε κατεύθυνση το ενιαίο µέτωπο», εκφράσαµε έντονες 
επιφυλάξεις και ενστάσεις. Επισηµαίνοντας ότι κατά τη γνώµη µας στη σηµερινή Ελλάδα δεν 
υπάρχουν ανεξάρτητα εργατικά σωµατεία που να διευθύνονται από τους ίδιους τους εργάτες 
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και τις δηµοκρατικές Γενικές Συνελεύσεις τους. Και ότι η απόφαση συντονισµού µεταξύ 
κάποιων σωµατείων που ελέγχονται από τα γνωστά σεχταριστικά πολιτικά σχήµατα, µε 
κανέναν τρόπο δεν µπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση µε την µπολσεβίκικη ταχτική του 
ενιαίου µετώπου, την ταχτική που είχαµε συµφωνήσει να προσπαθήσουµε να την 
προπαγανδίσουµε και να την κάνουµε κτήµα των αγωνιστών της εργατικής τάξης. 
Επειδή όµως ο σ. ∆.Κ. επέµενε ότι τα συγκεκριµένα σωµατεία είναι ανεξάρτητα και είναι 

δυνατό να κατευθυνθούν προς την πάλη για το ενιαίο µέτωπο, συγκατατεθήκαµε να 
παρακολουθήσουµε αυτή την κίνηση του συντονισµού στην πράξη. 
Πέρασαν από τότε, περίπου οχτώ µήνες. Μέσα στους οποίους αναπτύχθηκαν σηµαντικοί 

εργατικοί αγώνες. Όµως κανέναν συντονισµό και κανέναν αγώνα δεν είδαµε εµείς να γίνεται 
µε κατεύθυνση το ενιαίο µέτωπο. Καµιά συνέλευση εργαζοµένων δεν έγινε που να συζήτησε 
και να αποφάσισε να παλέψει ενάντια σε όλες τις διασπαστικές πολιτικές, για το ενιαίο 
µέτωπο πάλης όλων των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις. 
Πολλές συσκέψεις και οµηρικές συζητήσεις έγιναν, είτε των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

διάφορων σωµατείων, είτε των γνωστών πολιτικών οµάδων και σχηµάτων που ελέγχουν και 
διευθύνουν αυτά τα «ανεξάρτητα» σωµατεία. Και αποφάσεις διάφορες πάρθηκαν για τον 
καλύτερο συντονισµό της δράσης τους. Κάτι ανάλογο που γίνεται και µε τα «ταξικά» 
σωµατεία που ελέγχονται και διευθύνονται από το ΠΑΜΕ! Τι όµως πρόσφεραν στο κίνηµα 
της εργατικής τάξης όλα αυτά τα κονκλάβια; Τι άλλαξε; Πάρθηκε έστω και µια απόφαση που 
να καλεί τους αγωνιστές, και τους οπαδούς όλων των παρατάξεων και όλων των τάσεων, 
αλλά και τους ανοργάνωτους εργάτες, να παλέψουν για το ενιαίο ταξικό µέτωπο; Αποφάσισε 
κάποιο από τα «ανεξάρτητα» σωµατεία να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, µε σκοπό να πάρει 
απόφαση να παλέψει για το ενιαίο µέτωπο; 
Αν βέβαια υπήρχαν πραγµατικά ανεξάρτητα εργατικά σωµατεία, τότε θα αποφάσιζαν τα 

ίδια, µε βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους. Και δεν θα είχαν καµιά ανάγκη 
από τις ντιρεχτίβες οποιωνδήποτε κονκλαβίων, που µόνο για την ανεξαρτησία των εργατικών 
σωµατείων δεν νοιάζονται και δεν νοιάστηκαν ποτέ! Τα γεγονότα λοιπόν µας λένε καθαρά 
ότι την απόφαση για τον συντονισµό των διαφόρων «ανεξάρτητων» σωµατείων, την πήραν 
διάφορες πολιτικές οµάδες και σχήµατα, που καθόλου δεν έχουν στο κεφάλι τους την πάλη 
για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο, έτσι όπως οι λενινιστές κοµµουνιστές την εννοούσαν και 
την εννοούν! 
Παρ’ όλα αυτά όµως, στην «Εργατική Πολιτική» γράφονται άρθρα που µιλάνε για: 

«σηµαντική παρακαταθήκη (που) αποτελεί η γραµµή του συντονισµού σωµατείων, πλευρά 
της ταχτικής του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου...» 
Μα, απ’ όσα εµείς γνωρίζουµε κι απ’ όσα πρωτύτερα είπαµε, η µπολσεβίκικη ταχτική 

του ενιαίου εργατικού µετώπου δεν έχει πολλές και διάφορες πλευρές, είναι µια και 
µόνη συγκεκριµένη πολιτική ταχτική µαζικής ταξικής πάλης. Όπως σωστά το λένε και 
οι θέσεις της ιδρυτικής Συνδιάσκεψης της κ.ο. ΑΝ.: «Ενιαίο µέτωπο – ενότητα δράσης, 
είναι κυρίως ενότητα δράσης των εργαζοµένων από τα κάτω και αυτό αποτελεί µόνιµο 
καθήκον των επαναστατών...» (Αρ. Ανασύνταξη, τεύχος 31, σελ. 76). Αυτό ακριβώς 
έλεγαν οι µπολσεβίκοι ηγέτες. Το ίδιο υποστηρίζουµε από πολλά χρόνια κι εµείς. Το 
ενιαίο µέτωπο είναι η ταχτική των επαναστατών κοµµουνιστών, µε την οποία 
επιδιώκουν να πετύχουν την ενότητα δράσης όλων των εργαζοµένων. Κι αυτή η ταχτική 
δεν έχει πολλές πλευρές. 
Ο συντονισµός µεταξύ σωµατείων, «η γραµµή του συντονισµού», που εκπορεύεται από 

κάποια πολιτικά ή συνδικαλιστικά κονκλάβια, δεν είναι ενιαίο µέτωπο των εργαζοµένων, 
ούτε πλευρά της ταχτικής του ενιαίου εργατικού µετώπου. Συντονισµό των σωµατείων που 
ελέγχουν, κάνουν και όλα τα κόµµατα και οι εργατοπατερικές παρατάξεις! Το ζήτηµα 
εποµένως είναι για ποιον σκοπό γίνεται ο συντονισµός των όποιων σωµατείων και τι ρόλο 
έχουν οι εργαζόµενοι σ’ αυτόν τον συντονισµό. Αποφασίζουν οι ίδιοι να συντονιστούν και 
να δράσουν ή µήπως παίρνουν εντολή να συντονιστούν επειδή έτσι κρίνουν κάποια 
«επαναστατικά» εργατοπατερικά κονκλάβια; 
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Με λίγα λόγια, εµείς ως τώρα δεν έχουµε δει κανέναν συντονισµό σωµατείων που να 
διακηρύχνει και να παλεύει στην πράξη για την ενότητα δράσης των εργαζοµένων, για να 
αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι αν θέλουν να συγκροτήσουν το Ενιαίο Μέτωπο Ταξικής 
Πάλης. Γι’ αυτό και δεν συµφωνούµε καθόλου µε την γραµµή που πλασάρει, στο σπουδαίο 
αυτό ζήτηµα, η εφηµερίδα της κ.ο. ΑΝ. Και µάλιστα σε χτυπητή αντίθεση µε τις ιδρυτικές 
της θέσεις. 
Ασφαλώς και πρέπει να παλέψουµε µέσα στα εργατικά συνδικάτα για να κάνουν δική 

τους την πολιτική και την ταχτική του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου. Αλλά αυτό ποτέ 
δεν θα γίνει µέσα από συσκέψεις και διαβουλεύσεις των λενινιστών επαναστατών µε 
τους αθεράπευτους σεχταριστές των διαφόρων µικροαστικών ακροαριστερών 
αιρέσεων. Τα εργατικά συνδικάτα θ’ αρχίσουν να συντονίζονται και να παλεύουν για το 
ενιαίο µέτωπο µόνο όταν οι λενινιστές κοµµουνιστές και οι πρωτοπόροι αγωνιστές της 
εργατικής τάξης, θα µπορέσουν να πείσουν τους εργαζόµενους να οργανωθούν στα 
σωµατεία τους και να διεκδικήσουν δηµοκρατικές Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες θα 
αποφασίζουν για κάθε ζήτηµα της ταξικής πάλης. 
Αυτές είναι τελικά οι δικές µας απόψεις αγαπητοί σύντροφοι. Και δεν αµφιβάλουµε 

καθόλου ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συζητάει και να συντονίζεται κανείς µε οµάδες του 
σεχταριστικού «επαναστατικού» περιθωρίου, παρά να προσπαθεί να πείσει, να οργανώσει 
και να βάλει σε αγωνιστική πορεία τους ανοργάνωτους, απογοητευµένους δύσπιστους ή 
επηρεασµένους από τα αστικά και τα ρεφορµιστικά κόµµατα εργάτες, που έχουν δει πολλά 
τα µάτια τους. 
Ο πρώτος, ο εύκολος δρόµος της γραµµής του συντονισµού από τα επάνω -δηλαδή «η 

ταχτική που περπατάει στη ζωή»- είναι φανερό νοµίζουµε ότι οδηγεί στο σεχταριστικό τέλµα 
της στείρας «επαναστατικής» φλυαρίας. 
Ενώ ο δεύτερος, ο δύσκολος δρόµος της υποµονετικής µεθοδικής, πάλης για το ενιαίο 

εργατικό µέτωπο, οδηγεί στην εργατική τάξη,  στο ιστορικό της µέλλον. Οδηγεί στο 
επαναστατικό κόµµα της Εργατικής ∆ηµοκρατίας, της διχτατορίας του προλεταριάτου. 
Σ’ αυτόν τον δρόµο οι λενινιστές κοµµουνιστές ποτέ δεν θα βαδίσουν µαζί µε τους 

σεχταριστές αντιπάλους του µπολσεβίκικου επαναστατικού µαρξισµού. 
 

Αθήνα 5 Ιουνίου 2008 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
της Κίνησης «Εργατικής ∆ηµοκρατίας» 
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Κίνηση Εργατικής ∆ηµοκρατίας 

Σωκράτους 79-81 3ος όροφος ΑΘΗΝΑ 
E-mail: xasta@otenet.gt και ergatikidimokratia@yahoo.gr 
 

15 ∆εκεµβρίου 2008 
 

Προς τα µέλη της  
ΠΕ της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Σύντροφοι 
 
Συµφωνείτε και σεις, πιστεύουµε, ότι η συγκλονιστική αυθόρµητη εξέγερση της 

ανοργάνωτης νεολαίας, ενάντια στον αστυνοµικό αυταρχισµό του παρακµασµένου 
κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος, ανέδειξε µε τον πιο καθαρό και αναµφισβήτητο τρόπο, όχι 
µόνο την υποκρισία, την δειλία και την ανικανότητα των αντιπολιτευόµενων, δήθεν 
προοδευτικών, πολιτικών δυνάµεων, αλλά και κυρίως την πολιτική µυωπία, την πλήρη 
χρεοκοπία, όλων των ηγετών των κοµµάτων και των σχηµατισµών της κατακερµατισµένης 
αριστεράς και του εργατικού κινήµατος της χώρας. Που, µε την ηλίθια κοινοβουλευτική 
υποταγή τους στους σαπισµένους αστικούς θεσµούς και µε τον σεκταριστικό 
τυχοδιωκτισµό τους,  άφησαν ξανά τους ανοργάνωτους οργισµένους νέους να µάχονται 
µόνοι τους, µια ολόκληρη εβδοµάδα, χωρίς πολιτικό προσανατολισµό και προοπτική, χωρίς 
κανένα σχέδιο δράσης για τον εξοστρακισµό των προβοκατόρων κουκουλοφόρων των 
κατασταλτικών µηχανισµών, χωρίς ηγεσία και χωρίς καµιά προσπάθεια σύνδεσης του 
αγώνα της εξεγερµένης νεολαίας µε τον αγώνα των αγανακτισµένων εργατικών και λαϊκών 
µαζών, στις συνθήκες της οικονοµικής και πολιτικής κρίσης του συστήµατος. 
Θα συµφωνήσετε, επίσης, ελπίζουµε, ότι, όπως και ο ξεσηκωµός των εργαζόµενων πριν 

ένα χρόνο (∆εκέµβρη 2007, Φλεβάρη - Μάρτη 2008), το ίδιο και τώρα, ο δυναµικός 
ξεσηκωµός της ανοργάνωτης και «απολίτικης» νεολαίας (η οποία όµως καθόλου δεν 
τροµάζει από τα πάνοπλα ΜΑΤ ούτε και από τις προβοκάτσιες των «γνωστών αγνώστων» 
κουκουλοφόρων τους) απέδειξε και πάλι ότι το κίνηµα της εργατικής τάξης και της 
νεολαίας, δεν µπορεί να απαλλαγεί από τη επιρροή και τον έλεγχο των αστικών και των 
σάπιων ρεφορµιστικών κοµµάτων, να ξεπεράσει την διάσπασή του και να κατακτήσει την 
αυτονοµία του, µε τις τυχοδιωκτικές πολιτικές και πραχτικές των ακροαριστερίστικων 
σεκταριστικών σχηµατισµών του µικροαστικού αντικαπιταλιστικού «ριζοσπαστισµού», του 
ψευτοεπαναστατικού εθνικορεφορµισµού και του «νεοαριστερισµού». 
Γνωρίζουµε τώρα πια όλοι µας, ότι ο περίφηµος «συντονισµός» των δήθεν 

«ανεξάρτητων» σωµατείων, (που επιχειρήθηκε να εµφανιστεί ως ενιαιοµετωπική κίνηση), 
στο διάστηµα ενός και πλέον χρόνου, το µόνο που πέτυχε είναι η ενίσχυση της 
σεχταριστικής πολιτικής και ταχτικής, που επίµονα εφαρµόζουν οι καιροσκόποι 
εθνικορεφορµιστές σταλινικοί ηγέτες του ΚΚΕ/ΠΑΜΕ. 
Αυτός ο καθαρά εργατοπατερίστικος «επαναστατικός» συντονισµός µιας οµάδας 

σωµατείων – σφραγίδων, στήριξε έµπρακτα και βάθυνε πιο πολύ την τυχοδιωκτική 
διασπαστική πολιτική των εθνικορεφορµιστών καιροσκόπων. Την πολιτική που βρίσκεται 
σε γοερή αντίθεση µε την ενωτική αγωνιστική θέληση των εργαζόµενων και της νεολαίας. 
Την κατάπτυστη πολιτική της δήθεν ταξικής αδιαλλαξίας, που ακόµα και την ώρα της 
εξέγερσης των νέων, και µε το γελοίο πρόσχηµα αποµόνωσης των κουκουλοφόρων, έδωσε 
ξανά, µε τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις, την δυνατότητα στους εργατοκάπηλους ηγέτες της 
ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ, να χρησιµοποιήσουν την ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ και το άσφαιρο όπλο 
της «Γενικής Απεργίας», για να εξυπηρετήσουν την απεγνωσµένη προσπάθεια των 
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καθεστωτικών κοµµάτων να εκτονώσουν την οργή των εργατολαϊκών µαζών και να 
βάλουν τέλος στην αυθόρµητη και ακέφαλη, πολιτικά, εξέγερση των ατίθασων νέων. 
Αποδείχτηκε έτσι, ξανά, πόσο επιτακτικά αναγκαίο ήταν και είναι να κόψουν, οι 

µαρξιστές επαναστάτες, οποιαδήποτε σχέση διατηρούν µε τον ακροαριστερίστικο και τον 
εθνικορεφορµιστικό, ψευτοκοµµουνιστικό, σεκταρισµό και εργατοπατερισµό της κούφιας 
επαναστατικής φράσης. Και όπως σωστά το είχαµε συµφωνήσει, µέσα στο 2006, να 
αναλάβουµε άµεσα, δίχως άλλη αναβολή, συστηµατική, µελετηµένη και ακούραστη κοινή 
δράση, µέσα στην εργατική τάξη, στους χώρους δουλειάς, στις εργατογειτονιές και στα 
συνδικάτα, για την συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου Ταξικής Πάλης. Για την 
εργατοδηµοκρατική επαναστατική ανασύνταξη του αποδιοργανωµένου εργατικού 
κινήµατος. Για να αντιµετωπίσει την εργατοπατερική διάσπαση η ίδια η εργατική τάξη και 
να πάρει στα χέρια της την σκυτάλη της πάλης, ενάντια στην ληστρική επίθεση και την 
βαρβαρότητα του καπιταλισµού. Και µαζί µε την ανυπότακτη νεολαία να συντρίψουν τους 
αντιδραστικούς κατασταλτικούς µηχανισµούς των εκπαιδευµένων προβοκατόρων και 
δολοφόνων που υπηρετούν την απάνθρωπη καπιταλιστική εξουσία. 
Με άλλα λόγια, σας καλούµε για άλλη µια φορά, να βάλουµε στην πράξη όλα όσα είχαµε 

συµφωνήσει, κόντρα στον εθνικορεφορµιστικό και ακροαριστερίστικο σεκταρισµό. Και να 
προχωρήσουµε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σε µια ανοιχτή δηµόσια συζήτηση, για το 
καθήκον όλων των αληθινών κοµµουνιστών να συµπράξουν στην πάλη για το Ενιαίο 
Εργατικό Μέτωπο, για την µόνη δύναµη που θα δώσει προοπτική και ηγεσία στο κίνηµα 
της εργατικής τάξης και της νεολαίας και θα το αποσπάσει από την επιρροή και τον έλεγχο 
των καθεστωτικών κοµµάτων και µηχανισµών. 
Για τον σκοπό αυτό, θεωρούµε ότι το κείµενο που σας είχαµε απευθύνει, τον περασµένο 

Ιούνη («Το Ενιαίο Μέτωπο και ο συντονισµός  σωµατείων»), επιδιώκοντας τότε συζήτηση 
µεταξύ των δύο οµάδων µας, είναι πλέον καιρός να δηµοσιοποιηθεί και να αποτελέσει την 
βάση της δηµόσιας συζήτησης που πρέπει να ανοίξει, στο φως της εξέγερσης των νέων και 
της αδυναµίας του κοµµατιασµένου εργατικού κινήµατος να αποτινάξει τον 
εργατοπατερισµό και να επέµβει στην σύγκρουση για να δώσει την δική του ταξική 
κατεύθυνση και λύση στην οικονοµική και πολιτική κρίση. Στην κρίση και την 
αποσύνθεση του καπιταλιστικού συστήµατος, που µαστίζει την κοινωνία, προκαλεί την 
εξαθλίωση και δολοφονεί ακόµα και 15χρονα παιδιά! 
 

15 ∆εκεµβρίου 2008 
Η Οργανωτική Επιτροπή 

της Κίνησης Εργατικής ∆ηµοκρατίας 
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Κίνηση Εργατικής ∆ηµοκρατίας 
Σωκράτους 79-81 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 2109357182-2105781385 
E-mail: xasta@otenet.gr  

ergatikidimokratia@yahoo.gr 
 

24/2/2009 
Προς το Γραφείο της Π.Ε. 
της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Σύντροφοι 
Το ζήτηµα που από το Μάρτη του 2008 είχαµε συµφωνήσει να συζητήσουµε, ήταν µία ορισµένη 

αποσαφήνιση για την υλοποίηση της συµφωνίας µας για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο, όπως αυτή 
είχε διαµορφωθεί τελικά τον Αύγουστο του 2006. 
Για το σκοπό αυτό, από την πλευρά µας, είπαµε ό,τι είχαµε να πούµε, µε τα κείµενα που σας 

στείλαµε και τα οποία, στο µεταξύ δηµοσιεύσαµε σε ειδική έκδοση της εφηµερίδας µας. 
∆υστυχώς όµως το απαντητικό σας κείµενο, που το πήραµε το βράδυ της 17-2-2009, δεν απαντάει 

στο ερώτηµα αν ισχύει και για εσάς η συµφωνία του 2006 και γιατί µέχρι σήµερα δεν έχετε 
ενδιαφερθεί για την πραχτική εφαρµογή της. Προσπαθεί µόνο, το κείµενο αυτό, να µας 
διαβεβαιώσει για την αναγκαιότητα, τη χρησιµότητα και την ορθότητα του συντονισµού µεταξύ 
εργατικών σωµατείων – σφραγίδων. Ξεστρατίζοντας έτσι τη συζήτηση από το καυτό ζήτηµα: πως 
θα συγκεντρώσουµε την κύρια προσπάθειά µας µέσα στην εργατική τάξη και ιδιαίτερα την 
ανοργάνωτη µάζα της, για την µαζικοποίηση των σωµατείων, για την εργατική δηµοκρατία µέσα σ’ 
αυτά και για το Ενιαίο Μέτωπο ταξικής πάλης ενάντια στην επίθεση του σαπισµένου καπιταλισµού. 
Είναι νοµίζουµε φανερό ότι η όποια εµπειρία συντονισµού µε διάφορες εργατοπατερικές φατρίες 

(ρεφορµιστικές ή «επαναστατικές») δεν µπορεί να µας βοηθήσει καθόλου για να βρούµε τον τρόπο 
και τον δρόµο που οδηγεί µέσα στην ανοργάνωτη και την οργανωµένη εργατική µάζα, η οποία δεν 
τρέφει βέβαια καµιά εµπιστοσύνη σε οποιαδήποτε εργατοπατερική κλίκα. Και δεν περιµένει τίποτε 
καλό απ’ αυτές τις κλίκες ακόµα κι αν τις ψηφίζει, από ανάγκη. Κατά συνέπεια, κάθε συζήτηση µε 
βάση την εµπειρία από τέτοιες αποτυχηµένες προσπάθειες, που καµιά σχέση δεν έχουν µε τη 
δουλειά που πρέπει να κάνουµε µέσα στους ανοργάνωτους και τους οργανωµένους εργάτες, 
(µακριά από όλους τους εργατοπατέρες), είναι πιστεύουµε χάσιµο χρόνου, δεν µπορεί να µας 
προσφέρει οτιδήποτε. 
Αν λοιπόν θέλετε να συζητήσουµε σοβαρά για την υλοποίηση της συµφωνίας του 2006. ∆ηλαδή 

για την συγκέντρωση της κύριας προσπάθειάς µας µέσα στην εργατική τάξη, µέσα στους 
απολυόµενους και τους άνεργους, µέσα στους φοβισµένους από τον κίνδυνο της ανεργίας, κλπ, 
κλπ, και για την οργάνωση µόνιµης καµπάνιας ενάντια στη διάσπαση, για µαζικά, δηµοκρατικά, 
ενωτικά, ελεύθερα εργατικά συνδικάτα και για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο, ταξικής πάλης, µε 
βάση τα προβλήµατα, ήµαστε πάντα στη διάθεσή σας. 
Ωστόσο, θεωρούµε σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι ο προσανατολισµός σας προς τις ακροαριστερές 

αιρέσεις και τις «επαναστατικές» εργατοπατερικές φατρίες, θα συνεχίσει πιστεύουµε να σας 
εµποδίζει να δείξετε την απαιτούµενη συνέπεια µε την λενινική πολιτική και ταχτική του Ενιαίου 
Εργατικού Μετώπου. 
 

Συντροφικά 
Η Ο.Ε. της ΚΕ∆ 

24-2-2009 
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Κίνηση Εργατικής ∆ηµοκρατίας 
Σωκράτους 79-81 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 2109357182-2130366490 
E-mail: xasta@otenet.gr  

ergatikidimokratia@yahoo.gr 
 

5/7/2011 
Προς το Γραφείο της Π.Ε. 
της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ 

 
Σύντροφοι 
Ευχαριστούµε πολύ για την πρόσκλησή σας. Αλλά η ίδια η κριτική που εσείς οι ίδιοι έχετε 
διατυπώσει για την πανσπερµία των µικροαστικό-επαναστατικών οµάδων που καλείται και 
η σταθερή άρνησή τους να παλέψουν για το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο (όπως το είχαµε µαζί 
σας συµφωνήσει από το 2005) δεν µας επιτρέπουν να συµµετάσχουµε σε µια σύσκεψη µαζί 
τους, όπως αυτή που προτείνετε. 
Σας υπενθυµίζουµε µόνο ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετούµαστε µε αυτόν τον 
τρόπο. 

Συντροφικά 
Η Ο.Ε. της Κίνησης  

Εργατική ∆ηµοκρατία 


