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Για τον επαναστατικό σοσιαλισμό των εργαζομένων 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 8
ης

 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

Να δημιουργήσουμε παντού 

Επιτροπές Εργατικής Ταξικής Συμμαχίας 

ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο Πάλης Τώρα 
 

Εργάτες, εργάτριες 

Νέοι και νέες, άνεργοι και απόμαχοι της δουλειάς 

 

Η κυβέρνηση της δήθεν ριζοσπαστικής αριστεράς, συνεχίζοντας την αντιδραστική κεφαλαιοκρατική 

πολιτική της δεξιάς και του ψευτοσοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, διαπραγματεύεται εντατικά με τους τοκο-

γλύφους της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. και ετοιμάζουν νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Στο όνομα της 

«ανάπτυξης» και της «δημοκρατίας», σχεδιάζουν να επιβάλουν ακόμα πιο ληστρικούς νόμους για 

να αυξήσουν κι άλλο τα κέρδη της πολυεθνικής ολιγαρχίας! 

Ο κόμπος έφτασε και πάλι στο χτένι! Η οργή του εκμεταλλευόμενου λαού μεγαλώνει επικίνδυνα. 

Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ για τους «ριζοσπάστες» πολιτικούς υπηρέτες της κεφαλαιο-

κρατίας, που υπόσχονταν να σκίσουν τα ταπεινωτικά μνημόνια! 

Οι γραφειοκράτες «ηγέτες» της ΓΣΕΕ, τα γνωστά τσιράκια του κεφαλαίου, ανήσυχοι από την συσ-

σώρευση της εργατικής οργής, έκριναν πως είναι ξανά η ώρα να κηρύξουν άλλη μια, αποσπασματι-

κή και χωρίς καμιά συνέχεια, «γενική απεργία». Να ρίξουν δηλαδή άλλη μια τουφεκιά στον αέρα, 

όπως όλες τις προηγούμενες, με τα πασίγνωστα αντεργατικά αποτελέσματα. Μια ταχτική που ο-

λοφάνερα αποσκοπεί στην εκτόνωση της συσσωρευμένης αγανάκτησης των εργαζομένων και των 

ανέργων. Και στην διατήρηση της ταξικής «ειρήνης», της υποταγής και της συμφιλίωσης εκμεταλ-

λευομένων και εκμεταλλευτών, κάτω από τον ζυγό των αντιδραστικών νόμων που ψηφίζονται μετά 

από κάθε «γενική απεργία». 

Κι όπως πάντα, έτσι και τώρα, οι ηγέτες του ΠΑΜΕ και όλης της αριστεράς, δεν παρέλειψαν, και 

τούτη τη φορά, να αποδοκιμάσουν, δικαιολογημένα βέβαια, την δόλια αυτή εξαπατητική, δήθεν 

αγωνιστική, ταχτική των εργατοκαπηλικών κλικών της ΓΣΕΕ.  



Όμως, παρ’ όλες τις οργισμένες καταγγελίες και σε αντίθεση με τις ταξικές αγωνιστικές διακηρύ-

ξεις, στην πράξη, οι ηγέτες του ΠΑΜΕ και της άλλης «κομμουνιστικής» αριστεράς, εξακολουθούν, 

δυστυχώς, να ρίχνουν νερό στον ίδιο μύλο των εργατοκαπήλων του αστικού κρατικοποιημένου 

συνδικαλισμού, ακολουθώντας στην ουσία την ίδια ταχτική των άσφαιρων τουφεκιών στον αέρα. 

Ενώ η αντεργατική επίθεση συστηματικά προωθεί τους στόχους της, αδιαφορώντας για τις αγωνι-

στικές φανφάρες, αυτοί επιμένουν να μην βλέπουν και να μην αναγνωρίζουν την χρεωκοπία της 

πολιτικής τους. Με αποτέλεσμα να σπέρνουν απογοήτευση στις γραμμές της εργατικής τάξης και 

να ενισχύουν την αποδιοργάνωση, την διάσπαση και την ηττοπάθεια. Με άλλα λόγια συμπληρώ-

νουν το διαλυτικό αντεργατικό έργο των εργατοκαπηλικών κλικών που διευθύνουν την ΓΣΕΕ και την 

ΑΔΕΔΥ. 

Ωστόσο, έχει ο καιρός γυρίσματα. Όπως το βεβαιώνει η ιστορία, το εργατικό κίνημα, θα ξαναβρεί 

τον δρόμο του. Και με νέους αληθινούς ταξικούς αγώνες θα νικήσει την καπιταλιστική αντίδραση, 

θα καταχτήσει όλα τα δικαιώματά του, θα βαδίσει στη σοσιαλιστική ιστορική αποστολή του! 

Χωρίς αμφιβολία, οι εργάτες, οι άνεργοι και όλοι οι εκμεταλλευόμενοι, βγάζουν κάθε μέρα τα μα-

θήματά τους. Κι ασφαλώς καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν την ηγεσία που τους χρειάζεται. Και μαζί 

συνειδητοποιούν ότι η λυσσασμένη και μεθοδικά σχεδιασμένη αντεργατική επίθεση του ντόπιου 

και του ξένου κεφαλαίου, δεν είναι δυνατό να αποκρουστεί και να νικηθεί με στημένες σποραδικές 

απεργίες, με ειρηνικές συγκεντρώσεις και προπαντός με διασπασμένες τις δυνάμεις του εργατικού 

κινήματος! 

Η παγκόσμια εμπειρία της πάλης των τάξεων, στις συνθήκες της ιμπεριαλιστικής καπιταλιστικής 

παρακμής και αποσύνθεσης, διαλύει ασταμάτητα τις όποιες αυταπάτες και διδάσκει τις προλετα-

ριακές μάζες όλου του κόσμου πως μόνο με την ολομέτωπη ενιαία ταξική αντεπίθεση μπορούν να 

τσακίσουν την βάρβαρη ληστρική επίθεση της κεφαλαιοκρατικής αντίδρασης. Μα σκοντάβουν 

στους συνθηκολόγους γραφειοκράτες ηγέτες. 

Οι πρωτοπόροι αγωνιστές της Κομμουνιστικής Αριστεράς, σε όποια οργάνωση κι αν βρίσκονται, 

πρέπει τώρα να συγκεντρώσουν όλη τους την προσοχή και την δύναμή τους στον αγώνα ενάντια 

στις καιροσκοπικές πολιτικές που σκορπάνε απογοήτευση, ηττοπάθεια και αποδιοργάνωση. Να 

κάνουν πρωταρχικό τους καθημερινό καθήκον την πάλη για μαζικά δημοκρατικά εργατικά συνδι-

κάτα κατά κλάδο παραγωγής. Για την ταξική ανασύνταξη ολόκληρου του εργατικού κινήματος από 

τα θεμέλια. 

Πράγμα που σημαίνει ότι η κομμουνιστική πρωτοπορία, οφείλει τώρα να κάνει κτήμα της και να 

υψώσει τη σημαία της λενινικής προλεταριακής πολιτικής του Ενιαίου Εργατικού Μετώπου, ενά-

ντια στα «λαϊκά» μέτωπα ταξικής συνεργασίας, όπως και ενάντια στις σεχταριστικές διασπαστικές 

πραχτικές. Να πρωτοστατήσει δηλαδή στην πάλη για την δημιουργία Εργατικής Ταξικής Συμμαχίας, 

Ενιαίου Εργατικού Μετώπου, όλων των τάσεων του εργατικού κινήματος, ενάντια στην καπιταλι-

στική επίθεση. 

Μόνο με την λενινική πολιτική του Ενιαίου Ταξικού Μετώπου, η εργατική τάξη θα αποκαλύψει 

τους πράκτορες του κεφαλαίου, θα καθαρίσει τις οργανώσεις της από τις εργατοκαπηλικές κλίκες, 

θα καταργήσει ολόκληρη την αντεργατική νομοθεσία και θα πάρει στα χέρια της την διοίκηση της 

ΓΣΕΕ, μέσα από ένα πραγματικό συνέδριο, που θα κάνει πράξη τις αρχές της εργατικής δημοκρατί-

ας. 
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