
ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΟΝΑΤΙΣΤΟΙ… 

  Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, με το πρόσχημα ότι «λεφτά δεν υπάρχουν», το κράτος και το 

κεφάλαιο έχουν βρει το καλύτερο πάτημα για το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης. Απέναντι σε 

αυτό η εργατική τάξη δεν πρέπει ούτε να αισθάνεται φόβο αλλά ούτε και να μένει αδρανής. Στον 

αντίποδα, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να συνειδητοποιήσει την ταξική του θέση στον κόσμο της 

εργασίας. Έτσι θα αποκτήσει ταξική συνείδηση μέσω της οποίας θα έρθει σε πλήρη σύγκρουση με 

τον κόσμο των αφεντικών με τον οποίο τα συμφέροντα μας είναι τελείως διαφορετικά. Στον ταξικό 

πόλεμο τα αφεντικά βρίσκουν πρόθυμους συμμάχους τα γραφειοκρατικά ρεφορμιστικά 

συνδικάτα(ΠΑΜΕ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) που λειτουργούν εκτονωτικά σε μεμονωμένες απεργίες καλώντας 

πάντα σε κινητοποιήσεις την ώρα της κρίσης,δηλαδή λίγο πριν την ψήφιση νέων μέτρων. 

Διατείνονται, ότι αγωνίζονται για τα συμφέροντα των εργαζομένων, ενώ στην πραγματικότητα 

νοιάζονται μόνο για την συνδικαλιστική εικόνα και “καριέρα” τους. 

Ταυτόχρονα η ανασφάλιστη εργασία και οι ελλιπείς συνθήκες ασφάλειας στη δουλειά, αποτελούν 

τις κλασικότερες μορφές εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε ούτε από 

τα αφεντικά αλλά ούτε και από εργάτες, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι στις πλάτες τους τα 

αφεντικά γεμίζουνε τις τσέπες τους, το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα θεωρούμε ότι 

κάθε εργάτης θα πρέπει να απαιτεί από το αφεντικό του πλήρη ασφάλιση, χωρίς όμως να 

θεωρούμε ότι αυτό είναι το απόγειο των διεκδικήσεων του.  

Προτάσσουμε την αυτοοργάνωση των εργατών μέσα στους χώρους  της δουλειάς τους, και την 

συμμετοχή στα πρωτοβάθμια σωματεία τους ενάντια στους επαγγελματίες συνδικαλιστές 

γραφειοκράτες, ως τη μόνη σοβαρή και ρεαλιστική απάντηση όσον αφορά τις εργατικές 

διεκδικήσεις. Να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, να μάθουμε αυτά που 

δικαιούμαστε, να σχεδιάσουμε για το παραπάνω από όσα δικαιούμαστε, να συνεχίσουμε τους 

αγώνες! 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥ  

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 6/7 ΝΟΕΜΒΡΗ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΤΗ 10.30 π.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.30 π.μ. και 5.00 μ.μ. 

 

Αναρχικοί/Αντιεξουσιαστές Καρδίτσας 


