
Σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε γειτονιά να συναντηθούµε και να συζητήσουµε για όλα αυτά που 
µας ενώνουν. Μόνο έτσι θα αντιληφθούµε ότι όλος ο κόσµος της εργασίας, όλοι/ες µαζί ντόπιοι και 
µετανάστες, έχουµε κοινά συµφέροντα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουµε τις λογικές του ανταγωνισµού και 
του κανιβαλισµού. Μόνο έτσι θα δηµιουργηθεί κλίµα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Γιατί όταν 
υπάρχουν συναδελφικές-αγωνιστικές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων, ακόµα και η πιο µικρή 
ατοµική άρνηση στις παράλογες απαιτήσεις µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο. Γιατί όταν 
αλληλοστηριζόµαστε µε τον συνάδελφό µας, σπάει το κλίµα φόβου. Γιατί όταν δηµιουργούνται 
κοινότητες αγώνα (από άτυπες οµαδοποιήσεις σε κάποιο εργασιακό χώρο, µέχρι και εργατικές 
συλλογικότητες και σωµατεία βάσης) τα αφεντικά παύουν να είναι πιο δυνατά από εµάς. 
 

Η Πρωτοβουλία Εργαζοµένων/Ανέργων στα νότια  Η Πρωτοβουλία Εργαζοµένων/ Ανέργων στα Νότια 
αποτελείται από εργαζοµένους/ες και άνεργους/ες που ζουν ή/και εργάζονται στις νότιες περιοχές της 

Αθήνας. Ασχολείται µε εργατικά ζητήµατα και αγώνες, τόσο σε τοπικό, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (από 
κοινού µε άλλες εργατικές συλλογικότητες και σωµατεία). Είναι ανοιχτή σε όποια και όποιον αντιλαµβάνεται 
την πραγµατικότητα κάπως έτσι. Αυτό το διάστηµα η Πρωτοβουλία ανοίγει στις γειτονιές µας το ζήτηµα της 
διακλαδικής και οργανωµένης από τα κάτω απεργίας που διοργανώνουν διάφορα κλαδικά και επιχειρησιακά 

σωµατεία στις 19/3/2020. Η επόµενη της ανοιχτή συνέλευση είναι την Τετάρτη 12/2 στις 19:30 στο 
Υπόστεγο-Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι Αργυρούπολης. 

∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ
...ούτε τα µεγάλα ούτε τα µικρά...

Η λύση είµαστε εµείς, οι συλλογικές µας εµπειρίες, η οργή και η 
αξιοπρέπειά µας, οι συλλογικές µας απαντήσεις…

Η λύση είναι οι συλλογικές αρνήσεις, η οργάνωση και οι αγώνες
Τα ταξικά συµφέροντα βάζουµε µπροστά

Αναγκαζόµαστε να δουλεύουµε για µεροκάµατα 
και µισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. 
Ένσηµα µισά ή καθόλου, άθλιες συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας και ωράρια λάστιχο σε 
εξοντωτικούς ρυθµούς. Εξευτελισµοί στις 
συνεντεύξεις, απλήρωτες εκπαιδεύσεις, 
µαθητείες και πρακτικές, part-time απασχόληση 
στην άλλη άκρη της Αθήνας, προγράµµατα 
voucher, οκτάµηνες συµβάσεις. Βρισκόµαστε 
συνεχώς σε καθεστώς επισφάλειας και 
περιπλάνησης από τη µία δουλειά στην άλλη.

Οι νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις των πολιτικών 
διαχειριστών ευνοούν διαχρονικά τους 
εργοδότες, κάνοντας τα έστω κι ελάχιστα µέχρι 
πρότινος αυτονόητα να φαίνονται σαν πολυτέλεια. 
Οι αυθαιρεσίες είναι καθηµερινότητα, ενώ 
αντίθετα η δυνατότητα συνδικαλισµού και 
διεκδίκησης ποινικοποιείται. Βρισκόµαστε 
δηλαδή µετέωροι, σε µια αγορά που θυµίζει 
ζούγκλα και ισχύουν οι νόµοι των ισχυρών. 
Είµαστε ευάλωτοι/ες απέναντι σε όλα τα τερτίπια 
των αφεντικών που βγάζουν από τη µύγα ξύγκι, 
ενώ παράλληλα δυσκολευόµαστε να πληρώσουµε 
το ενοίκιο, το σούπερ µάρκετ, τη ∆ΕΗ, την 

ηλεκτρονική κάρτα στα µέσα.

Από τα αφεντικά λοιπόν δεν έχουµε να 
περιµένουµε τίποτα, παρά µόνο την περεταίρω 
όξυνση της επίθεσης εναντίον µας. Αλλά η λύση 
δεν θα έρθει ούτε από τον ουρανό! Η πεποίθηση 
µεγάλου µέρους κόσµου της εργασίας και της 
τάξης µας, ότι τα πράγµατα θα βελτιωθούν µε 
αριστερή κυβέρνηση διαψεύστηκε πλήρως. Ενώ 
η ανάθεση των διεκδικήσεων σε αντιπροσώπους 
και εργατοπατέρες είναι όνειρο απατηλό και 
ευνοεί την απραγία και την συνέχιση της 

εκµετάλλευσης.

Τα αφεντικά απαιτούν τη σιωπή µας απέναντι σε 
τραµπουκισµούς, υποτιµητικές συµπεριφορές, 
σεξιστικά αστειάκια κ.ο.κ.. Απαιτούν το χαµόγελο 
µας, παρά τις παράλογες απαιτήσεις και την 
κούραση. Όταν γκρινιάζουµε, όταν αντιδρούµε και 
συνασπιζόµαστε απέναντι στην αδικία, µας λένε ότι 
δεν έχουµε εργασιακή ηθική, µας ρίχνουν απειλές 
(και κάποιες φορές ξυλοδαρµούς) έως και 
απολύσεις. Όταν γίνονται λάθη η ευθύνη είναι δικιά 
µας, ενώ όταν έχουν ζηµιές πρέπει να βάλουµε 
εµείς πλάτη. Αντίθετα, όταν έχουν κέρδη, αυτά 
είναι προϊόν του κόπου και της ευφυίας τους! 
Τέλος, όταν σκοτώνονται εργαζόµενοι εν ώρα 
δουλειάς λόγω περικοπών της εταιρείας και της 
εντατικοποίησης, λέγεται «εργατικό ατύχηµα…
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