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Κι όσο σαν δούλοι εµείς µένουµε σιωπηλοί,
οι ηγεµόνες δυναµώνουν,

ξεσκίζουν, βιάζουν, ληστεύουν,
των ανυπόταχτων τα µούτρα τσαλακώνουν.

Ετούτων των αµίλητων το πετσί,
περίεργα θα ’λεγες είναι φτιαγµένο.

Τους φτύνουνε καταπρόσωπο
κι αυτοί σκουπίζουνε σιωπηλά το πρόσωπο το φτυµένο.

Να αγριέψουνε δεν το λέει η ψυχούλα τους,
και που το παράπονό τους να πούνε;

Απ’ του µισθού τα ψίχουλα,
πώς να αποχωριστούνε;

Μισή ώρα, κι αν, βαστάει το κόχλασµά τους,
µετά αρχινάνε το τρεµούλιασµά τους.

Ει! Ξυπνήστε κοιµισµένοι!
Από την κορυφή ως τα νύχια ξεσκεπάστε τους,

άλλο δε µας µένει

Βλαντίµιρ  Μαγιακόφσκι, Επίκαιροι Αµίλητοι

Η Εργατική Λέσχη Κοζάνης είναι ένα πρωτότυπο και ανοιχτό εγχείρηµα ταξικής και κοινωνικής 
ανασυγκρότησης στην πόλη της Κοζάνης. Επιχειρεί να απαντήσει στον κοινωνικό και εργατικό 
κατακερµατισµό µε τη συγκρότηση, µιας νέας Εργατικής – Λαϊκής Συλλογικότητας η οποία ενισχύει 
τοπικά –και δεν αντικαθιστά– τον ταξικό συνδικαλισµό στους εργασιακούς χώρους. Η Εργατική 
Λέσχη Κοζάνης δηµιουργεί έναν κοινωνικό ιστό στην Κοζάνη, ο οποίος αρθρώνεται ως 
εργατολαϊκός σύνδεσµος, δοµή ταξικής αλληλεγγύης.

Με την Εργατική Λέσχη επιχειρείται να αρθούν τα πολλαπλά σύνορα που υπάρχουν ανάµεσα στους 
«από κάτω»: τόσο ανάµεσα στους εργαζοµένους, ανάµεσα στους ανέργους όσο και ανάµεσα στη 
σχέση εργαζοµένων - ανέργων. Η Εργατική Λέσχη δοµείται ως µορφή λαϊκής/εργατικής 
αυτοοργάνωσης στην πόλη, µε στόχο την επιβίωση του λαού µέσα από την πάλη του, µε άξονες τη 
διεκδίκηση και την ταξική αλληλεγγύη. Ο τύπος αυτοοργάνωσης που προτείνει δεν αποσκοπεί στη 
δηµιουργία µιας εναλλακτικής οικονοµικής σφαίρας –απλώς παρακάµπτοντας το κεφάλαιο και την 
εξουσία του ή συνυπάρχοντας µαζί τους–, αλλά εντάσσεται στην ταξική πάλη, οικοδοµεί µέσα σε 
αυτή την «τάξη για τον εαυτό της», εκφράζει συγχρόνως έναν άλλο τρόπο για να καθορίζουν τη ζωή 
τους οι «από κάτω».



Παράλληλα καλείται να συµβάλει στην ανάδειξη και την ανάπτυξη του πολιτισµού της απελευθέρωσης και της 
χειραφέτησης των εργαζοµένων και συνολικά της κοινωνίας από τα δεσµά του σκοταδισµού, της αµάθειας και των 
πολιτιστικών υποπροϊόντων που κυριαρχούν στη ζωή µας. Να προάγει µε πολυποίκιλες πολιτιστικές και 
µορφωτικές δραστηριότητες το αίσθηµα της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, του ασυµβίβαστου που ταιριάζει 
στον κόσµο της δουλειάς, µέσω της ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Να προάγει την συνείδηση ότι 
οι εργαζόµενοι είναι παραγωγοί του πλούτου της κοινωνίας, µε το µυαλό τους και τα χέρια τους, και αυτοί πρώτοι 
απ’ όλους πρέπει να ορίζουν το τι, το πώς, και για ποιες αξίες χρήσης και πραγµατικές ανάγκες πρέπει ο πλούτος 
και τα κοινωνικά αγαθά να παράγονται, αξιοποιούνται, µοιράζονται.

Η Εργατική Λέσχη αντιπαλεύει τις τάσεις υποταγής ή παθητικής αναµονής και στόχος της είναι να ενισχύσει τις 
τάσεις χειραφέτησης, αντίστασης και αυτοοργάνωσης των ίδιων των εργαζόµενων για τα δικαιώµατά τους, σε 
ανεξαρτησία από το κράτος και τον δήµο. Αντιπαλεύει την πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ, του ∆ΝΤ και του 
κεφαλαίου που είναι υπεύθυνοι για τα δεινά του λαού µας. Αγωνίζεται ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισµό, το 
σεξισµό, το σωβινισµό, το φασισµό και τον πόλεµο και προβάλλει το όραµα για ένα άλλο κόσµο, χωρίς 
εκµετάλλευση, καταπίεση, διακρίσεις, πολέµους και αδικία, για µια άλλη κοινωνία, της ισότητας και της 
ελευθερίας.

Σήµερα, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα αναδεικνύονται µε ολοένα µεγαλύτερη ένταση δύο πόλοι µέσα 
στην κοινωνία. Βλέπουµε την Ελλάδα των όλο και πιο διακριτών δύο κόσµων. Από τη µία ο κόσµος 
µας: ο κόσµος της εργασίας, της ανεργίας, της νεολαίας χωρίς µέλλον, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, 
των σπιτιών χωρίς ρεύµα, των αρρώστων χωρίς φάρµακα, των µαθητών που λιποθυµούν από ασιτία στα 
σχολεία, των αυτοχείρων που δεν αντέχουν την εξαθλίωση και την καθηµερινή ταπείνωση. Αυτή είναι η 
δικιά µας Ελλάδα. Από την άλλη ο κόσµος τους: των τραπεζών, της ΕΕ, του ∆ΝΤ, της ρεµούλας, της 
εκµετάλλευσης και του ανεξέλεγκτου υπερκέρδους. Υπέρτατες αξίες τους, η διάσωση του τραπεζικού 
τοµέα, η αποπληρωµή των δανειστών, η παραµονή στο ευρώ και στην ΕΕ, η «ανταγωνιστικότητα», ακόµα 
κι αν αυτό σηµαίνει φωτιά και ατσάλι για τη ζωή των εργαζοµένων και την πλειοψηφία του λαού. Όπλα 
τους σε αυτό τον πόλεµο που έχουν κηρύξει στον λαό, τα µνηµόνια, η καταστολή, η διάλυση κάθε 
δηµοκρατικού και εργατικού δικαιώµατος, ο φασισµός. Για να ξεπεράσουν την κρίση τους, γυρνούν την 
κοινωνία δεκαετίες πίσω, σε βάρος µας. Κάθε µέρα χιλιάδες από εµάς βιώνουµε τη συντριβή κάθε 
εργατικού δικαιώµατος που κερδήθηκε µε αίµα και θυσίες. Κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα όπως η 
σταθερή δουλειά, το οχτάωρο, το δώρο, η άδεια, η αποζηµίωση, η ασφάλιση, οι συλλογικές συµβάσεις, 
η δωρεάν περίθαλψη, η παιδεία, η πρόνοια, το δικαίωµα στον αγώνα και την απεργία γίνονται παρελθόν. 
Το νέο µοντέλο εργαζοµένου δεν είναι νέο αλλά πολύ παλιό.

Θέλουν εργαζόµενους φτηνούς, πειθαρχηµένους και ευέλικτους, που θα δουλεύουν χωρίς ωράρια, πότε 
13 και 15 ώρες τη µέρα, πότε 3-4 ώρες όποια µέρα και ώρα χρειαστεί, και πότε µια βδοµάδα τον µήνα. 
∆ηλαδή µισο-εργαζόµενοι µισο-άνεργοι µε την εκ περιτροπής εργασία, µε µισθούς «επίδοµα εργασίας», 
χωρίς ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τον καθένα µόνο του απέναντι στην τροµοκρατία 
των εργοδοτών µε τις ατοµικές συµβάσεις και την απειλή της απόλυσης συνέχεια πάνω από τα κεφάλια 
µας. Παράλληλα µε το πετσόκοµµα σε µισθούς και συντάξεις, αυξάνουν τη φοροµπηξία και τα χαράτσια, 
ξεπουλούν τον δηµόσιο πλούτο και διαλύουν παιδεία και υγεία, βασικά προϊόντα ακριβαίνουν συνεχώς, 
για να αυξήσουν την κέρδος των µονοπωλιακών οµίλων. Όλα αυτά δηµιουργούν έναν απίστευτο κλοιό 
γύρω µας, σπρώχνοντας όλο και µεγαλύτερα κοµµάτια της κοινωνίας όχι σε µια δύσκολη επιβίωση αλλά 
στην απόλυτη εξαθλίωση. Ήδη το 1/3 της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, την ίδια στιγµή που 
αυτοί που ευθύνονται για την κρίση συνεχίζουν να ζουν στις επαύλεις τους, απολαµβάνουν 
φοροαπαλλαγές και ασυλία και θησαυρίζουν ακόµη περισσότερο από τον µόχθο µας σαν σύγχρονοι 
µαυραγορίτες.

∆ΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ



ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ

Χρήσιµο όπλο για τους εργοδότες είναι οι ναζί της Χρυσής Αυγής, η οποία σαν το νέο µαντρόσκυλο του 
συστήµατος επιτίθεται στους µεροκαµατιάρηδες, τους µετανάστες εργάτες, την ίδια ώρα που φιλά τα χέρια των 
αφεντικών τους και προωθεί την εξαθλιωµένη εργασία του ανασφάλιστου µεροκάµατου των 15€. Το 
«αντισυστηµικό» της πρόσωπο και η «δύναµή» της εξαντλείται στις επιθέσεις κατά των αδυνάτων και των φτωχών, 
της τάξης µας, ενώ από την άλλη σκύβει το κεφάλι µπροστά στο κεφάλαιο και καλεί σε «εθνική ενότητα» µε τους 
τραπεζίτες, τους εφοπλιστές και τους βιοµηχάνους, ενότητα δηλαδή των θυτών µε τα θύµατα! Πρωτοστατεί στη 
διαίρεση των εργαζοµένων, αποπροσανατολίζει τον λαό από τους πραγµατικούς δυνάστες του, διασπείρει τον 
ρατσισµό, την ξενοφοβία, την κανιβαλική ιδεολογία «ο θάνατός σου, η ζωή µου» προσφέροντας τις καλύτερες 
υπηρεσίες στις πολιτικές των µνηµονίων και του κεφαλαίου. Γι’ αυτό δηλώνουµε ότι είναι ανεπιθύµητοι στην 
Κοζάνη και από τη σκοπιά των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού της, αλλά κυρίως από τη σκοπιά του µέλλοντός 
µας στον αγώνα για τη ζωή και τη λευτεριά µας.

ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ

Σε αυτό το πλαίσιο είναι εκρηκτική η απουσία της εργατικής και λαϊκής πρωτοβουλίας και οργάνωσης. Ο 
υπάρχων γραφειοκρατικός και τελικά εργοδοτικός συνδικαλισµός της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ αποκαλύπτει το 
πραγµατικό του πρόσωπο. Οι εργατοπατέρες τους, υποταγµένοι στα αφεντικά τους, µε το ένα χέρι σηκώνουν 
δήθεν αγωνιστική γροθιά και µε το άλλο υπογράφουν συµβάσεις-διαθήκη για τους εργαζοµένους, συναινούν στα 
µέτρα, παίζουν τον ρόλο του «κοινωνικού εταίρου» µε τον ΣΕΒ, τις τράπεζες και τις κυβερνήσεις. Ξεπουλάνε τους 
αγώνες και σπέρνουν την απογοήτευση στους εργάτες. Οι γραφειοκράτες έφτασαν στο σηµείο να γίνουν και οι 
ίδιοι αφεντικά• πολλά Εργατικά Κέντρα στήνουν ΜΚΟ και παίρνουν εργολαβίες στους δήµους απασχολώντας 
χιλιάδες εργάτες στα λεγόµενα πεντάµηνα προγράµµατα. Πρωτοστατούν έτσι στη διάλυση των 
κοινωνικών/δηµοτικών υπηρεσιών και των εργατικών δικαιωµάτων. Από την άλλη, τα ταξικά συνδικάτα χάνουν τα 
µέλη τους, η τροµακτική ανεργία και η µαύρη εργασία διογκώνουν τις αδυναµίες τους, µε αποτέλεσµα να παίζουν 
όλο και λιγότερο ρόλο στην εργατική συσπείρωση και διεκδίκηση. Τέτοιου είδους συνδικαλισµός ούτε θέλει ούτε 
µπορεί να εµπνεύσει τον κόσµο της εργασίας, ούτε να οργανώσει την αντίσταση και την αντεπίθεσή του. Ούτε 

όµως και ο στείρος κοµµατικός συνδικαλισµός αποτελεί λύση στον γενικότερο εκφυλισµό.

∆Ε ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΑΣ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥΣ

∆εν µπορούµε να περιµένουµε την κυβέρνηση, το κράτος, την εκκλησία και τον δήµο να γίνουν φιλάνθρωπα 
ιδρύµατα και να λύσουν το πρόβληµα επιβίωσης του λαού την ίδια στιγµή που είναι εκείνοι που το δηµιουργούν. 
Πολύ περισσότερο δεν έχουµε να ελπίζουµε από τις ΜΚΟ, τη φιλανθρωπία τύπου ΣΚΑΪ, την «εταιρική κοινωνική 
ευθύνη» του ΣΕΒ, γιατί το πρόβληµα της επιβίωσης των εργαζοµένων και του λαού δεν λύνεται µε ασπιρίνες στον 
καρκίνο. Θέλουν έναν λαό επαίτη και ζητιάνο χωρίς αξιοπρέπεια, που θα τον κάνουν ό,τι θέλουν για ένα 
ξεροκόµµατο. ∆εν θέλουµε να µοιράσουµε τη φτώχεια µας, αλλά αγωνιζόµαστε για να πάρουµε από τον πλούτο 
που έτσι κι αλλιώς εµείς παράγουµε.

Είναι ακριβώς αυτό το κρίσιµο σηµείο στο οποίο περισσότερο από ποτέ εµείς µε τη δηµιουργία εργατικών 
συλλογικοτήτων αντίστασης και ταξικής αλληλεγγύης πιστεύουµε ότι µπορούµε να χτίσουµε την ενότητα 
όλων των εργαζοµένων, την αλληλεγγύη από καταπιεζόµενο σε καταπιεζόµενο αλλά και µε τα υπόλοιπα 
πληττόµενα στρώµατα µε στόχο την ανατροπή. Την αλληλεγγύη που δεν θα περιορίζεται µόνο στη βοήθεια αλλά 
και στις διεκδικήσεις και στον αγώνα. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι και τα µαθήµατα αλληλεγγύης σε παιδιά 
ανέργων και εργαζοµένων, στη λογική των ίσων ευκαιριών στη µόρφωση, ενταγµένα στη λογική του αγώνα για 
πραγµατική δηµόσια δωρεάν παιδεία.



ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 
& Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Σε αυτό το µέλλον που µας επιφυλάσσουν, εµείς επιλέγουµε τον δύσκολο αλλά ωραίο δρόµο 
του αγώνα και της συλλογικότητας. Τον δρόµο της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Τον δρόµο 
της ανιδιοτέλειας και της χειραφέτησης. Για να συγκροτήσουµε τον κατακερµατισµένο κόσµο της 
εργασίας σήµερα στη βάση των κοινών αναγκών και δικαιωµάτων του. Να προσπαθήσουµε να 
ακουστεί η φωνή όλων µας. Να πάψουµε να είµαστε ψηφία σε στατιστικές αναλύσεις, να 
συναντηθούµε µεταξύ µας, να σπάσουµε την αποµόνωση και τη µισαλλοδοξία. ∆εν βλέπουµε την 
προσπάθειά µας ξέχωρη από αυτήν του µαχόµενου εργατικού κινήµατος, ίσα -ίσα θέλουµε να 
συµβάλει στη διεκδίκηση και στον αγώνα της τάξης. Χρειαζόµαστε ένα εργατικό κίνηµα ενιαίο, 
ταξικό, εργαζοµένων-ανέργων, σταθερά-ελαστικά απασχολουµένων, Ελλήνων-µεταναστών, 
νέων-µεγαλυτέρων για την ανατροπή της επίθεσης που δεχόµαστε. Χρειαζόµαστε συνδικάτα ταξικά 
που να παλεύουν για τα δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων, των µεταναστών, των ανέργων, 
αντιµετωπίζοντάς τους σαν αυτό που πραγµατικά είναι, κοµµάτι της εργατικής τάξης. Χρειαζόµαστε 
πάνω απ’ όλα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι να πάρουµε την υπόθεση του αγώνα, τα σωµατεία και το 
εργατικό κίνηµα στα χέρια µας.

Παίρνουµε τον αγώνα στα χέρια µας, χωρίς αναθέσεις και εξαρτήσεις. Αγωνιζόµαστε ενάντια σε 
αυτούς που µας κλέβουν τη ζωή και το µέλλον µας. Για να πάρει ο κόσµος της δουλειάς πίσω τον 
κλεµµένο πλούτο που τόσα χρόνια παράγει. ∆ίνουµε έναν αγώνα που θα εµπνέει ταξική ενότητα και 
θα αναπτύσσει την ταξική συνείδηση στους αγωνιζόµενους, µέσα από το τρίπτυχο Ισότητα – 
∆ηµοκρατία – Συµµετοχή, ώστε να συµβάλουµε στον αγώνα όλοι, ισότιµα, χωρίς φωτισµένες 
ηγεσίες ή γραφειοκράτες εκπροσώπους που κατέχουν τις δικές τους «αλήθειες». 

Η Εργατική Λέσχη Κοζάνης είναι ανεξάρτητη από το κράτος και τα κάθε λογής επιχειρηµατικά 
συµφέροντα, καθώς και από τον δήµο. Επιδιώκει να συσπειρώσει εργαζοµένους και ανέργους 
ανεξάρτητα από την κοµµατική τους τοποθέτηση ή ένταξη, µε κριτήριο τη συµφωνία τους µε τη 
διακήρυξη, τους στόχους και τη λειτουργία της, που βασίζεται στη λογική της άµεσης 
δηµοκρατίας. Απευθυνόµαστε λοιπόν στη συντριπτική εργαζόµενη πλειοψηφία που συνθλίβεται από 
την καπιταλιστική κρίση και την αντεργατική επίθεση, στο διαρκώς διευρυνόµενο τµήµα της εργατικής 
τάξης που βρίσκεται στην ανεργία, στη νέα βάρδια της εργασίας που έχει γίνει συνώνυµη µε την 
περιπλάνηση και την αναζήτηση, στους εργαζόµενους σε µικρότερες και µεσαίες επιχειρήσεις της κάθε 
γειτονιάς, στους απλήρωτους, τους υποαπασχολούµενους, σε όσους εργάζονται µε χαµηλές 
αποδοχές, σε πολλές περιπτώσεις και κάτω από τις κατάπτυστες συµβάσεις που η γραφειοκρατία 
υπογράφει, και βέβαια στους µετανάστες εργαζοµένους που βιώνουν µε τον πιο ακραίο τρόπο την 
εργοδοτική, κρατική και παρακρατική τροµοκρατία.

Οι εργαζόµενοι οφείλουµε να δηµιουργούµε τις δικές µας µορφές οργάνωσης αγώνα και 
αλληλεγγύης, σε µια εποχή όπου πλέον το αυτονόητο καθίσταται περιττό και επιζήµιο, στις µέρες 
όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κοστίζει ακριβά. ∆εν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια. Έτσι λοιπόν 
όλοι εµείς, οι εργαζόµενοι, οι ελαστικά απασχολούµενοι και οι άνεργοι, συναποτελούµε και 
συµµετέχουµε στην Εργατική Λέσχη Κοζάνης, εδώ όπου µένουµε και εργαζόµαστε. Μια λέσχη 
ταξικής αλληλεγγύης, αγώνα, διεκδίκησης και συσπείρωσης. Καλούµε τον κόσµο της εργασίας, 
τους ανέργους, τους νέους, τους φοιτητές, τους µετανάστες να συµµετάσχουν ενεργά στη 
δηµιουργία και στη λειτουργία της Εργατικής Λέσχης στην πόλη µας.


