
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΣΡΟΦΗ 
 
Θ ανάγκθ εργατικισ ςτροφισ αποτελεί κοινό ςτόχο όλων εντόσ τθσοργάνωςισ μασ. Δεν είναι όμωσ θ 
πρϊτθ φορά που κζτουμε ζναν τζτοιο ςτόχο. Παρά τα κετικά βιματα που ζχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια(Attack, ΛΑΣΗΑ, Radical ΙΣ, ςωματείο ερευνθτϊν), δεν ζχουμε κατορκϊςεινα πραγματοποιιςουμε 
ζνα ποιοτικό άλμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και ζχουμε ςοβαρι αδυναμία να ςυνδεκοφμε με τα πιο 
ταξικά τμιματα τθσ εργατικισ νεολαίασ. 
Κατά τθν γνϊμθ μασ αυτό δεν οφείλεται, κυρίωσ, ςε ελλιπι ςχεδιαςμό, παρζμβαςθ και κουλτοφρα αλλά 
ςτθν αδυναμία μασ ωσ προσ τθν ανάλυςθ τθσ ςφγχρονθσ εργατικισ νεολαίασ και γενικά τθσ εργατικισ 
τάξθσ και τον τρόπο που παρεμβαίνουμε ςτο νεολαιίςτικο κίνθμα, τόςο όςο ωσ προσ τισ μορφζσ αλλά 
κυρίωσ ωσ προσ το περιεχόμενο. Φυςικά αυτζσ οι αδυναμίεσ οφείλονταικαι ςτισ ελλιπείσ επεξεργαςίεσ 
του ΝΑΡ για το Νζο Εργατικό Κίνθμα και τθ ςφγχρονθ εργατικι τάξθ. 

 

ΠΟΙΟΣΙΚΟ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
 

Σο κρίςιμο, κατά τθ γνϊμθ μασ, είναι, να περιγράψουμε εκείνο το τμιμα τθσ ςφγχρονθσ ςφνκετθσ 
εργαςίασ τθσ εργατικισ νεολαίασ, που αντανακλά τθ νζα βακφτερθ ςχζςθ χειρωνακτικισ-πνευματικισ 
εργαςίασ ςτο ςφνολο τθσ εργατικισ τάξθσ. Αυτό το τμιμα, λόγω τθσ επαφισ του με τισ πιο πρωτοπόρεσ 
παραγωγικζσ δυνάμεισ του ςθμερινοφ καπιταλιςμοφ και τθσ μεγαλφτερθσ ιςχφοσ του μζςα ςτθν ίδια τθν 
παραγωγι, αποφζρει μεγαλφτερα μερίδια υπεραξίασ ςτον ςυλλογικό καπιταλιςτι, άρα και μεγαλφτερθ 
ηθμιά αν «κατεβάςει τουσ διακόπτεσ». Σο τμιμα αυτό μπορεί να αποτελζςει κρίκο ενότθτασ τθσ 
εργατικισ νεολαίασςτθν πάλθ ενάντια ςτθν ςφγχρονθ υπερεκμετάλλευςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ όπωσ 
ακριβϊσ και το βιομθχανικό προλεταριάτο ςτθν εποχι του Λζνιν. 

Σο τμιμα αυτό, αν και διαχζεται ςε όλθ τθν παραγωγι, ςυγκεντρϊνεται μαηικά κυρίωσ ςε οριςμζνουσ 
κλάδουσκαι  επιχειριςεισ, ςτισ ςφγχρονεσ βιομθχανοποιθμζνεσ υπθρεςίεσ του δυτικοφ καπιταλιςμοφ 
(νζεσ τεχνολογίεσ, τθλεπικοινωνίεσ, ενζργεια, τράπεηεσ, μεταφορζσ, αγροτοδιατροφικι βιομθχανία, 
ςφγχρονοι κλάδοι υγείασ, εφοπλιςμόσ, βιομθχανία, επιςιτιςμόσ-τουριςμόσ).Tζτοιεσ επιχειριςεισείναι 
για παράδειγμα θTeleperformanceπου απαςχολεί χιλιάδεσ εργαηόμενουσ.Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε 
περίπου 160 επιχειριςεισ ςυγκεντρϊνεται το 12% τθσ μιςκωτισ απαςχόλθςθσςτθν Ελλάδα (από ICAP), 
ενϊ 61 Πολυεκνικοί Πολυκλαδικοί Όμιλοι απαςχολοφν περίπου το 25% τθσ μιςκωτισ εργαςίασ (Γ. 
Σόλιοσ) 

Με βάςθ αυτά, κεωροφμε ότι πρζπει να προςανατολίςουμε κυρίαρχα τθν παρεμβαςι μασ:α) ςτθ 
ςυγκεντρωμζνθ εργατικι νεολαία ςυγκεκριμζνων κλάδων και επιχειριςεων ςτον ελλθνικό 
καπιταλιςμό και β) ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ ςπουδϊν, όπου μαηικά ςυγκεντρϊνεται, εργάηεται και 
ςπουδάηει θ εργατικι νεολαία(ΙΕΚ, ΣΕΙ, τεχνικοεπαγγελματικι εκπαίδευςθ, νυχτερινά). 

Οι κζςεισ του Κεντρικοφ υμβουλίου, παρά τθ ςθμαντικι προςπάκειά τουσ,δείχνουν αδυναμία ςτο  να 
αντιλθφκοφν τον ποιοτικό ρόλο αυτοφ του τμιματοσ τθσ εργατικισ τάξθσ και άρα να κατευκφνουν τθν 
δουλειά μασ εκεί. 

Για να καταφζρουμε να υλοποιιςουμε αυτι τθν κατεφκυνςθ απαιτείται να αλλάξει ριηικά θ αντίλθψθ 

για μιααυκαίρετθ διεφρυνςθ των ορίων, με τθν αναγωγι ςε «εργατικι τάξθ», του μεγαλφτερου μζρουσ 
τθσ μιςκωτισ διανόθςθσ και των νζων μιςκωτϊν μεςαίων ςτρωμάτων. Οι λογικζσ αυτζσ υπερτονίηουν 
και απολυτοποιοφν το ρόλο τθσ μιςκωτισ διανόθςθσ και τα ςφγχρονα μιςκωτά χαρακτθριςτικά τθσ. 
Ζκφραςθ τζτοιων αντιλιψεων αποτυπϊκθκαν και ςτισ ςυηθτιςεισ ςε υνδιαςκζψεισ πουδάηουςασ 
Ακινασ, γφρω από τον «φοιτθτι-εργάτθ»κακϊσ και ςε κείμενα διαλόγου για το υνζδριο που κεωροφν 
τουσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τουσ πιο ςκλθρά εκμεταλλευόμενουσ εντόσ τθσ νζασ 
εργατικισ βάρδιασ. Σο πόςο λακεμζνεσ είναι αυτζσ οι απόψεισ, δεν αποτελεί προςωπικι άποψθ κακϊσ 
αποτυπϊνεται από τα ςτοιχεία πολλϊν ερευνϊν (π.χ. Κατςορίδασ, ακελλαρόπουλοσ κ.α.) που εκτιμοφν 
ότι ζνα ποςοςτό 7 – 15% του «κόςμου» τθσ μιςκωτισ εργαςίασ είναι μεςαία και ανϊτερα διευκυντικά 
ςτελζχθ και δεν ςυγκαταλζγονται ςτθν εργατικι τάξθ. Επιπρόςκετα, ζρευνα των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 



2010 (από τθν Κακθμερινι) ζδειξε ότι πάνω από το 90% ζωσ και το 98% των managersτων επιχειριςεων 
ζχει πτυχίο πανεπιςτθμιακισ και μετα-πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ. 

 
Αντίςτοιχα,πρζπει να αποφευχκοφν λογικζσ που εξετάηουν τα τμιματα τθσ εργατικισ τάξθσ μόνο από τισ 
ςχζςεισ εργαςίασ.Παρότι είναι τεράςτιο το φάςμα μεταξφ ςπουδϊν-ανεργίασ-μιςοεργαςίασ, αυτό δεν 
αναιρεί ότι θ εργατικι νεολαία ςυνεχίηει, πλειοψθφικά, να είναι ςυγκεντρωμζνο κομμάτι ςυγκεκριμζνου 
κλάδου ι επιχείρθςθσ. Δεν είναι γενικά διαχεόμενθ, οφτε γενικά ελαςτικά εργαηόμενθ, αλλά είναι ςε 
μεγάλο βακμό ςυγκεκριμζνα εργαηόμενθ ςε κλάδουσ και ομίλουσ. Αυτό δεν ςυνεπάγεται διακοπιτθσ 
δουλειάσ μασ ςε αυτά τα τμιματα αλλά ςυνζχιςθ με νζο τρόπο, που κα λαμβάνει υπόψιν αυτζσ τισ 
ςυνκικεσ, οργανϊνοντασ αυτό το τμιμα ςε δομζσ εντόσ και εκτόσ παραγωγισ. 

 

ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΚΟ ΜΑΧΗΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
 

Θ ςυνολικι κοινωνικοπολιτικι κατάςταςθ, θ κατάςταςθ του εργατικοφ κινιματοσ, θ τεράςτια ανεργία, θ 
ελαςτικι εργαςία κακϊσ και ο αρνθτικόσ ςυςχετιςμόσ κεφαλαίου-εργαςίασ, επθρεάηουν με ιδιαίτερο 
τρόπο τθ νεολαία. Μ’αυτόν τον τρόπο ενιςχφονται οι τάςεισ υποταγισ τθσ νεολαίασ, οδθγϊντασ τθν ςτθν 
παραγωγι με «χαμθλά το κεφάλι».Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία τθσ νζασ γενιάσ δεν γνωρίηει οφτε τα 
ελάχιςτα δικαιϊματα που τθσ ζχουν απομείνει ενϊ οι αρνθτικοί ςυςχετιςμοί ςυμβάλλουν ςτθ 
διαμόρφωςθ ενόσ κλίματοσ «αιττθτου»εργοδοτϊν και κυβζρνθςθσ αλλά και ςε μια αίςκθςθ ματαιότθτασ 
απζναντι ςε κάκε διεκδίκθςθ, ακόμα και αν αυτι είναι δίκαιθ. Παράλλθλα όμωσ, θ ίδια κατάςταςθ γεννά 
μαηικι δυςαρζςκεια, ςυςςωρεφει εκρθτικι οργι και αναηθτά δρόμουσ αγωνιςτικισ ζκφραςθσ και 
ςυλλογικισ πάλθσ. Αυτι τθν πραγματικότθτα πρζπει να λάβουμε ςοβαρά υπόψιν, όχι για να 
υποταχκοφμε ςε αυτιν αλλά προκειμζνου να τθν μελετιςουμε βακιά και να πάρουμε τισ ςωςτζσ 
πολιτικζσ αποφάςεισ για να τθν ανατρζψουμε. 
Με τθν αποφαςιςτικι ςυμβολι των μελϊν τθσ νΚΑ αλλά και βάςει των ηθτθμάτων που απαςχολοφν τθ 
νεολαία ςε κάκε κλάδο,επιδιϊκουμε να πυκνϊςει θ πολφμορφθ, διαπαιδαγωγθτικι δραςτθριότθτα των 
ςωματείων, των επιτροπϊν νζων των ςυνδικάτων, θ ανάπτυξθ τθσ ςυναδελφικότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ 
μζςα κι ζξω από τον χϊρο δουλειάσ. Είναι εξαιρετικά κρίςιμο και αναγκαίο να ςυμβάλλουμε ςε μια 
μεγαλφτερθ προςπάκεια επεξεργαςίασ και διαμόρφωςθσ αιτθμάτων και διεκδικιςεων ςτο ςιμερα. 
Όλθ αυτι θ κατάςταςθ μασ επιβάλλει ςυγκεκριμζνα και ανϊτερα κακικοντα ςε ςχζςθ με παλιότερα. Η 
όςο το δυνατόν πλατφτερθ και μαηικότερθ ςυςπείρωςθ δυνάμεων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασπάνω ςε 
νεολαιίςτικουσ ανατρεπτικοφσ ςτόχουσ πάλθσ με αντικαπιταλιςτικό περιεχόμενο, αποτελεί κομβικό 
ςθμείο ϊςτε να δυναμϊνει θ φωνι και θ ενότθτα των εργαηομζνων απζναντι ςτο κεφάλαιο. Απαιτείται 
να ξεκινιςουμε πάλι «από το Α» των δικαιωμάτων, επιμζνοντασ ταυτόχρονα ςτισ τρομακτικζσ 
δυνατότθτεσ τθσ εποχισ μασ. Απαιτείται ζνα μακρόπνοο ςχζδιο, με ςυςτθματικι δουλειά, 
περιφρουρθμζνθ από τθν εργοδοςία (που παρακολουκεί μζχρι και τα socialmedia), με ςτόχο 
ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ και επιχειριςεισ, ϊςτε να κατοχυρωκεί και πάλι με μαηικοφσ όρουσ το 
ουςιαςτικό δικαιϊμα ςτον ταξικό αγϊνα και τον ςυνδικαλιςμό. 
Είναι αναγκαίο να επιςτρζψουμεκαι να επαναϊεραρχιςουμε τα αιτιματα γφρω από τα κακθμερινά και 
άμεςα προβλιματα τθσ εργατικισ νεολαίασ, ανοίγοντασ ξανά τθ ςυηιτθςθ για τα ταξικά ςυμφζροντα 
ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ.Ο αγϊνασ για τθν αςφάλιςθ, τα μζτρα αςφαλείασ(τθ ςτιγμι που τα εργατικά 
ατυχιματα ολοζνα και αυξάνονται),το μεροκάματο και τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κακϊσ και ενάντια ςτθν 
υπερκμετάλλευςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ και του ρατςιςμοφ απζναντι ςτθ νεολαία με το ςφμφωνο 
πρϊτθσ απαςχόλθςθσ είναι ηθτιματα που πρζπει επιτακτικά να τεκοφν ψθλά ςτθν πάλθ μασ, παράλλθλα 
με τον αγϊνα ενάντια ςτισ αντιλιψεισ που προωκεί το κεφάλαιο, ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ εργαηόμενουσ, 
«ασ βρω δουλειά και ασ πλθρϊνομαι όςο όςο ι ακόμα και απλιρωτοσ ι αναςφάλιςτοσ» κ.α . Αυτι θ 

κατεφκυνςθ δεςυνεπάγεται φυγι από τα μεγάλα πολιτικά αιτιματα αλλά απαιτείται ϊςτενα 
ψθλαφίςουμε τουσ δρόμουσ και τρόπουσ προςζγγιςθσ αυτϊν των αιτθμάτων  από τθν ίδια τθν πάλθ των 
νζων εργαηομζνων ωσ εκείνα τα αναγκαία για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τουσ. 
Ιδιαίτερα ςιμερα,που εξαιτίασ του ανταγωνιςμοφ και τθσ πτϊςθσ τθσ κερδοφορίασ του, το κεφάλαιο 
πακαίνει «αλλεργία» ςε κάκε ςυνολικι, πανκοινωνικι παραχϊρθςθ, ακόμθ και ςε ςτοιχειϊδεισ 



ουςιαςτικζσ αυξιςεισ μιςκϊν ςτα πλαίςια του ενόσ εργοδότθ ι κλάδου, ο αγϊνασ για τα οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιϊματα τθσ εργατικισ νεολαίασ απαιτεί μαηικοφσ αγϊνεσ και εν τζλει ςυνιςτάπολιτικό 

εκβιαςμό από το κίνθμα. 
Ο οικονομικόσ αγϊνασ τθσ εργατικισ τάξθσ για τισ άμεςεσ, ηωτικζσ διεκδικιςεισ τθσ παραμζνει το 

πρωταρχικό επίπεδο ςυςπείρωςθσ και πολιτικισ τθσ «εκπαίδευςθσ». τόχοσ μασ πρζπει να είναι θ 
οργάνωςθ αυτοφ του οικονομικοφ αγϊνα, ζτςι ϊςτε να μετατραπεί ςε πανεκνικι, ςυντονιςμζνθ, εργατικι 
και νεολαϊίςτικθ πάλθ απζναντι ςτον αςτικό ςυναςπιςμό εξουςίασ.«Από τα ςποραδικά οικονομικά 
κινιματα», ζγραφε ο Ένγκελσ, αναπτφςςεται «ζνα πολιτικό κίνθμα, δθλαδι, ζνα κίνθμα τθσ τάξθσ για 
να επιβάλει τα ςυμφζροντά τθσ με γενικι μορφι, με μορφι που ζχει γενικι, κοινωνικά αναγκαςτικι 
ιςχφ». 

Βάςθ αυτοφ απαιτείται μιαριηικι ςτροφι ςτθν αντίλθψθ που ζχουμε μζχρι τϊρα για τισ άμεςεσ 
διεκδικιςεισ. Πολλζσ φορζσ κεωροφμε ότι ο αγϊνασ για άμεςεσ διεκδικιςεισ είναι αγϊνασ για τουσ 
επιμζρουσ χϊρουσ και κλάδουσ και όχι ςυνολικα για τθν πάλθ τθσ νεολαίασ.Κάτι που τελικά μπορεί να 
οδθγιςει ςε ζνα κινθματικό «αντάρτικο» από χϊρο ςε χϊρο και ςε ζναν μαχθτικό οικονομιςμό 
κεωρϊντασ ότι πολιτικόσ αγϊνασ είναι μόνο ο αγϊνασ που κζτει απευκείασπολιτικά αιτιματα. 

Θ εν γζνειςωςτι άποψθ ότι δε μποροφν να υπάρξουν κατακτιςεισ που κα βελτιϊνουν ριηικά τθ κζςθ 

τθσ εργατικισ τάξθσ αν αυτι δεν ςυγκρουςτεί με χρζοσ, ΕΕ, μνθμόνια, μασ οδθγεί πολλζσ φορζσ ςτθν 
εςφαλμζνθ αντίλθψθ ότι δε μποροφν να υπάρξουν κατακτιςεισ ςτο τϊρα ι ακόμθ ότι ο κάκε αγϊνασ που 
ξεςπάει πρζπει από τθν αρχι να χτυπάει απευκείασ ς’αυτά τα αναβακμιςμζνα αιτιματα. Η πρωτοπορία 

γνωρίηει ότι για να υπάρξουν ςυνολικζσ και βακιζσ νίκεσ χρειάηεται ςφγκρουςθ με τον πυρινα των 
αναδιαρκρϊςεων αλλά αυτό δεν μπορεί να το παρουςιάηει ςαν προαπαιτοφμενο για τον μαηικό 
αγϊνα των νζων εργαηόμενων. 

Με βάςθ τισ εκρθκτικζσ δυνατότθτεσ τθσ εποχισ μασ και τθν πλοφςια εμπειρία των αγϊνων όλου του 
προθγοφμενου διαςτιματοσ, χρειάηεται αντιπαράκεςθ με τθν αντίλθψθ που καλλιεργείται απότθν αςτικι 
τάξθ και επθρεάηει ρεφματα ςτο νεολαιίςτικο κίνθμα, ςτθν αριςτερά, ακόμα και ςτθν οργάνωςθ μασ, θ 
εργατικι τάξθ δεν μπορεί να κατακτιςειμε ςκλθροφσ αγϊνεσ ριηικι αφξθςθ ςτο μεροκάματο εφόςον 
είμαςτε ςτον καπιταλιςμό, εφόςον είμαςτε ςτθν ΕΕ, εφόςον υπάρχει το χρζοσ κ.α. Αντανάκλαςθ τζτοιων 
λογικϊν είναι και θ άποψθ του ΚΚΕ ότι κατακτιςεισ μποροφν να επιβλθκοφν μόνο ζξω από τον 
καπιταλιςμό, με τθ λαϊκι εξουςία κ.ο.κ. Αυτό θχεί ωσ επαναςτατικό, αλλά δεν είναι. Με αυτι τθ λογικι, 
οι αγϊνεσ δεν πραγματοποιοφνται για να βελτιϊςει τθ ηωι τθσ θ νεολαίακαι μζςα από αυτοφσ να 
προςεγγίςει τθν ανάγκθ τθσ επανάςταςθσ, αλλά κατά κφριο λόγο διεξάγονται από μειοψθφικά μεν 
αλλά ςυνειδθτοποιθμζνα και τίμια δε τμιματα τθσ επαναςτατικισ πρωτοπορίασ. 
Οι δυνάμεισ τθσ αντικαπιταλιςτικισ και δθ τθσ κομμουνιςτικισ αριςτεράσ όχι μόνο δεν πρζπει να 
υποτιμοφν τον αναντικατάςτατο ρόλο των άμεςων εργατικϊν νεανικϊν διεκδικιςεων, αλλά αντίκετα 
πρζπει να ενιςχφουν διαρκϊσ και επίμονα,μζςα ςτουσ αγϊνεσ, τθν ανάγκθ να υπάρξουν ςυγκεκριμζνεσ 
νίκεσ- ρωγμζσ, προσ όφελοσ των ςυμφερόντων, του θκικοφ φρονιματοσ, τθσ ενότθτασ και τθσ  πολιτικισ 

«εκπαίδευςθσ» των νζων εργαηομζνων. 
Ο ςτόχοσ τθσ ενότθτασ τθσ εργατικισ νεολαίασκαι τθσ τάξθσ ςτο επίπεδο του ςυλλογικοφ, διεκδικθτικοφ 
αγϊνα και των πρωτοβάκμιων ι ακόμα και δευτεροβάκμιων ςυνδικάτων υπθρετείται μζςα από τθν 
αυτοτζλεια του ταξικοφ εργατικοφ ρεφματοσ και τθσ πτζρυγασκαι τθν άμεςθ αγωνιςτικι ενότθτα με θμι-
ρεφορμιςτικζσ και ρεφορμιςτικζσ δυνάμεισ και πλατιά ςτρϊματα κόςμου. 
Αυτι θ λογικι κεωροφμε πωσ πρζπει να διαπνζει και να διαπερνάει ςε όλα τα επίπεδα τθν εργατικι μασ 
δουλειάσ ςτθ νεολαία του ςιμερα και αυτιν επιδιϊκουμε να υπθρετιςουμε ςε μορφι, ςτόχουσ και 
περιεχόμενο, με τθν πρόταςθ για ζνα  «Ενωτικό Μαχθτικό Κινιμα» τθσ νεολαίασ.Μια γραμμι, δθλαδι, 
που κα αντιλαμβάνεται το ςθμερινό ςυςχετιςμόδφναμθσ, όχι για να υποταχκεί ςε αυτόν αλλά για να τον 
ανατρζψει, λαμβάνοντασ υπόψιν τισ δυνατότθτεσ τθσ εποχισ και επιδιϊκοντασ να ενϊςει τθν 
κατακερματιςμζνθ νεολαίαςτθβάςθτων αναγκϊν τθσ. Με κατεφκυνςθ τθν πρωτόλεια δουλειά βάςθσ 
γφρω από τα άμεςα ηθτιματα και ςτόχο να ςυγκροτθκοφν μαηικζσ δομζσ κινιματοσ (ςωματεία, επιτροπζσ 
αγϊνα κλπ) ςτουσ χϊρουσ που εργάηεται θ νεολαία. Θ γραμμι αυτι αφορά τθν οργάνωςθ τθσ πάλθσ των 
νζων ανκρϊπων και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ μαηικοφ και ενιαίου κινιματοσ τθσ νεολαίασ που κα 
βρεκεί ςτο πλευρό αλλά και εντόσ του ευρφτερου εργατικοφ και λαϊκοφ κινιματοσ για τθν ανατροπι τθσ 



πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ, τθσ Ε.Ε. και του ΔΝΣ. Με άξονα τθν πάλθ τθσ εργατικισ νεολαίασ για τα 
οικονομικά-κοινωνικά-πολιτιςτικά τθσ δικαιϊματα και ελευκερίεσ. 

Απαιτείται ςχζδιο μακράσ πνοισ, με επιμονι και υπομονι, χωρίσ βιαςφνθ για άμεςα αποτελζςματα, 
προκειμζνου να υπερβοφμε ποιοτικά τθ διάχυτθ δουλειά ςτθν εργατικι νεολαία και τθν ανάδειξθ αγϊνων 
αποκλειςτικά γφρω από ηθτιματα εργατικισ αυκαιρεςίασ ςε μικρζσ επιχειριςεισ(χωρίσ προφανϊσ οφτε 
να υποτιμϊνται οφτε και να ςταματιςουν). Είναι αναγκαία θ χάραξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου 
παρζμβαςθσ ςτισ επιχειριςεισ  που ςυγκεντρϊνουν μαηικά νζουσ εργαηόμενουσ φοιτθτζσ, πρακτικάριουσ 
από τισ ςχολζσ μακθτείασ και τα ΣΕΙ. Σζτοια είναι ςυγκεκριμζνα εργοςτάςια, ςοφπερ μάρκετ, μεγάλα 
εμπορικά κζντρα, ξενοδοχεία και μεγάλεσ αλυςίδεσ, οι ΟΣΑ. Χρειάηεται επεξεργαςμζνο και ςυγκροτθμζνο 
ςχζδιο και καταμεριςμόσ δουλειάσ των οργάνων, των ΟΒ(εργατοπαραγωγικων και ςυνοικιακϊν), ςε 
ςυνεργαςία με το ΝΑΡ, τθν ΑΝΣΑΡΤΑ αλλά και με αυτοτελι δουλειά τθσ νΚΑ. Αυτι θ δουλειά κα 
ενιςχφεται και με πλθροφόρθςθ για το ποια είναι τα ειδικά προβλιματα ςτθν κάκε επιχείρθςθ ϊςτε να τα 
αξιοποιιςουμε ςαν πυρινα ςυςπείρωςθσ,οργάνωςθσ και δράςθσ. 
Σαυτόχρονα, ςτρατθγικισ ςθμαςίασ είναι το ξεκίνθμα τθσ δουλειάσ μασ ςτθν τεχνικοεπαγγελματικι 
εκπαίδευςθ. Ζρευνεσ και ςτοιχεία των τελευταίων ετϊν δείχνουν τθ διαμόρφωςθ μια ιςχυρισ τάςθσ για 
μαηικοποίθςθ των ςχολϊν τθσ τεχνικισ-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ μζςα ςτα επόμενα χρόνια. Σο 

αμζςωσ ερχόμενο διάςτθμα πρζπει να ςυγκροτθκεί ομάδα παρζμβαςθσ, με απευκείασ ευκφνθ του Κ 
ςτθν τεχνοεπαγγελματικι εκπαίδευςθ και όχι απλά ανάκεςθ αυτισ τθσ δουλειάσ ςτισ ςυνοικίεσ. 
Άμεςοσ ςτόχοσ πρζπει να αποτελεί και θ ςυγκρότθςθ Οργάνωςθσ Βάςθσ από μζλθ τθσ οργάνωςθσ που 

ςπουδάηουν ςε τζτοιεσ ςχολζσ. 
Αφετθριακι πλευρά τθσ παρζμβαςισ μασ κα πρζπει να είναι θ πάλθ των ςπουδαςτϊν γφρω από τα 
ηθτιματα των διδάκτρων, των δωρεάν ςυγγραμμάτων, τθσ ςπουδαςτικισ μζριμνασ, των μιςκολογικϊν-
εργαςιακϊν δικαιωμάτων τθσ πρακτικισ τουσ, τθσ ποιοτικισ μόρφωςισ τουσ. Μζςα από τζτοια 
αιτιματα μποροφμε να αποκτιςουμε δεςμοφσ με τισ πλατιζσ μάηεσ των ςπουδαςτϊν και να τουσ 
ςυμβάλλουμε ϊςτε αυτοί οι ίδιοι να τα διεκδικιςουν. 
Οφείλουμε να μελετιςουμε βακφτερα τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ δεδομζνου ότι 
ζχουμεςχεδόν ζωσ ανφπαρκτα δεςμά και παρουςία.Γι’αυτό και πρζπει να επιδιϊξουμε τθ διαμόρφωςθ 
πρωτόλειων μορφϊν μαηικισ ςυγκρότθςθσ και οργάνωςθσ, εκεί όπου δεν υπάρχουν, και τθ ςυμμετοχι 
μασ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ, δθλαδι επιτροπζσ ςε κάκε τάξθ και τμιμα με ςκοπό το ςυντονιςμό τουσ ςε 
επίπεδο ςχολισ. τόχοσ κα είναι ςε ζνα επόμενο επίπεδο θ ςυγκρότθςθ ενιαίου ςυλλόγο  ανά πόλθ και 
πανελλαδικά. 
Ωςτόςο, για ναμετριςουμε υπαρκτά βιματα ςτθν επίτευξθ όλων των παραπάνω ςτόχων για τθν 
αναςυγκρότθςθ του κινιματοσ τθσ εργατικισ νεολαίασ απαιτείται θ μζγιςτθ ςυςπείρωςθ δυνάμεων. Γι’ 
αυτό και επιδιϊκουμε πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ κοινισ δράςθσ μζςα ςτθν φλόγα των αγϊνων. 
Προςπάκεια ςυςπείρωςθσ όλων των ταξικϊν και μαχόμενων αγωνιςτικϊν δυνάμεων πάνω ςε ταξικά 
αγωνιςτικά προγράμματα για τθ δθμιουργία αγωνιςτικϊν ςχθμάτων ςε κλάδουσ και χϊρουσ. Με 

ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςτθ νΚΑ, τθν ΚΝΕ, τθ νεολαία τθσ ΛΑΕ, άλλεσ δυνάμεισ που ςυμμετζχουν ςτο 
κίνθμακαι το ανζνταχτο αγωνιςτικό δυναμικό ϊςτε τα αιτιματα που αφοροφν τθ νζα γενιά όπωσ θ πάλθ 
για τθν κατάργθςθ του ςυμφϊνου 1θσ απαςχόλθςθσ, το επίδομα ανεργίασ κ.α. να μετατραποφν ςε 
κεντρικά πολιτικά ηθτιματα με ςυνολικότερθ ςτόχευςθ. 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΦΑΛΕΙΑ 

Σθ ςτιγμι που όλο το φάςμα των αςτικϊν δυνάμεων, από το Τ.ΡΙΗ.Α και τθ Ν.Δ. μζχρι τθ Χ.Α.,κάνουν 

πολιτικι γφρω από το ηιτθμα τθσ ανεργίασ, το μεγαλφτερο φόβο των εργαηομζνων και το κυριότερο 
άγχοσ τθσ νεολαίασ, θ επαναςτατικι αριςτερά παρουςιάηει αδυναμία ς’ αυτό το επίπεδο. 
Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν υποτίμθςθ του καινοφριου ςχετικά φαινομζνου ςτον ολοκλθρωτικό 

καπιταλιςμό, δθλαδι τθσ δομικισ και μακρόχρονθσ ανεργίασ, ειδικά ςτθ νεολαίακακϊσ καιςτθ 
μονομζρειαπου επιδικνφεται γφρω από τισ επιςφαλείσ ελαςτικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Οι Θζςειστου Κ.. 
δείχνουν να αντιςτρζφουν τθν ιεράρχθςθ, κζτοντασ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ «ανακφκλωςθσ» τθσ ανεργίασ 
ωσ προτεραιότθτα τθσ παρζμβαςισ μασ ενϊ το κφριο ηιτθμα είναι να αντιμετωπιςτεί αυτι κακαυτι θ 



ανεργία με πυρινα τθ δομικότθτα και μακροχρονιότθτά τθσ (κάτι που αναδεικνφεται και από τα 
ςτοιχεία που παρακζτουν οι ίδιεσ οι Θζςεισ του Κ αλλάδεν αξιολογοφνται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ). 

Κατά τθν άποψθ των Θζςεων του Κ.., το κεφάλαιο ζχει ωσ ςτόχο να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα τθσ 
ανεργίασ μζςω των προγραμμάτων κοινωφελοφσ εργαςίασ, των προγραμμάτων voucher, κλπ. Κατά τθν 
γνϊμθ μασ, θ αντίλθψθ αυτιυποτιμά τθν αιτία τθσ κρίςθσ αλλά και το βάκοσ τθσ. Θ ανεργία είναι 
αποτζλεςμα τθσ βακιάσ καπιταλιςτικισ κρίςθσ και οφείλεται ςτθν καταςτροφι παραγωγικϊν δυνάμεων, 
ςτθν προςπάκεια του κεφαλαίου να υπερβεί τθν κρίςθ προσ όφελόσ του. Θ αδυναμία ςυγκρότθςθσ ενόσ 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου υπζρβαςθσ τθσ κρίςθσ από πλευράσ του καπιταλιςμοφ αποτελεί και τθν αιτία τθσ 
άρνθςθσ και κυρίωσ τθσ ανικανόνθτασ από πλευράσ του γιααντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ. Η δομικότθτα και 
το μακροχρόνιο τθσ ανεργίασ, οφείλεται ςτθν εκτίναξθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ τθν οποία 
δεν μπορεί «να χωρζςει» το κεφάλαιο και ο ολοκλθρωτικόσ καπιταλιςμόσ. Η ανεργία κα αποτελεί 
μόνιμο ηιτθμα για πολλά χρόνια, δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τα γνωςτά αντικυκλικά εργαλεία 
του κεφαλαίου και γι’αυτό κα ςυγκλονίηει ολόκλθρο τον κόςμο και ειδικά τθ νεολαία.Αυτόσ είναι και 
λόγοσ που ζνα ςχετικά αυτοτελζσ κίνθμα ανζργων και ειδικά, νζων ανζργων, είναι πιο αναγκαίο από 
κάκε άλλθ φορά. 
Από αυτι τθν ςκοπιά, θ ανακφκλωςθ τθσ ανεργίασ αποτελείδιπλό μζςο για το κεφάλαιο. Από τθν μια 

αποτελεί ηιτθμα γφρω από το οποίο επιδιϊκει κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ μζςα ςτον ωκεανό απελπιςίασ, 
ςυνεχίηοντασ ωςτόςο τον πολυκατακερματιςμό. Από τθν άλλθ, αποτελεί τον πολιορκθτικό κριό για να 
διαμορφωκεί το νζο εργαςιακό μοντζλο, να αυξθκεί τρομακτικά θ εκμετάλλευςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ, 

ςπρϊχνοντασ προσ τα κάτω ςυνολικά τα εργατικά δικαιϊματα και εν τζλει να δοκεί βορά δωρεάν 
εργατικό δυναμικό ςτο κεφάλαιο. 
Η ςυντριπτικι μάηατου 1,5 εκατομμυρίου ανζργων που ςτθ νεολαία αγγίηει το 50-60%, πρζπει να 
ιεραρχθκεί ψθλά ςτθν ςυνολικότερθ ςκζψθ και παρζμβαςι μασ το επόμενο διάςτθμα και να μθν 
ςυνεχίηει να χάνεται κάπου «ςτθ μετάφραςθ» των ςχζςεων εργαςίασ. Αντίςτοιχα, πρζπει να υπερβοφμε 
τισ λογικζσ ταφτιςθσ του κομματιοφ των ανζργων που "ανακυκλϊνονται" με το ςφνολο των ανζργων, 
κακϊσ και μια αόριςτθ φυγι ςτο κίνθμα λζγοντασ ότι "δοκιμάςτθκε θ γραμμι ςυςπείρωςθσ ςτθν 
ανεργία", αναφερόμενοι ςε προςπάκειεσ που πραγματοποιικθκαν το 2011 που δεν εντάχκθκαν ςε ζνα 
ςυνολικότερο και μακρόπνοο ςχζδιο αλλά κράτθςαν λιγότερο από ζνα χρόνο. Επιπλζον, αναφερόμαςτε 
ςε προθγοφμενθ περίοδο όπου το ηιτθμα τθσ ανεργίασ τικόταν με διαφορετικό τρόπο ςτθν ςυνείδθςθ τθσ 
πλειοψθφίασ των ανζργων που κεωροφςε τθν κατάςταςθ αυτι παροδικι, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για 
μασ και τουσ ίδιουσ. Σο επιχείρθμα ότι οι άνεργοι/εσ δε μποροφν να ςτρατευτοφν ςε μια ταυτότθτα που 
κζλουν να απεκδυκοφν αφενόσ φαίνεται να μθν ιςχφει κακϊσ οι ίδιοι/εσ πρωταρχικά αυτοαποκαλοφνται 
άνεργοι/εσ αφετζρου κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για μια ςειρά τμθμάτων τθσ νεολαίασ που 
δουλεφουν ενϊ ςπουδάηουν(πχ επιςιτιςμόσ, callcenter) και μάλιςτα, ςυνικωσ παροδικά, ςε αντικείμενο 
διαφορετικό από αυτό που ςποφδαςαν, μζχρι να απαςχολθκοφν ςτο αντικείμενο ςπουδϊν τουσ. 
Η εξακλίωςθ και ο εφιάλτθσ τθσ ανεργίασ,λοιπόν, είναι που ςπρϊχνει τθ νεολαία ςτθν επιςφαλι και 

μαφρθ εργαςία, ςτουσ χαμθλοφσ μιςκοφσ χωρίσ κανζνα δικαίωμα και τθν μετατρζπει ςε κατθγορία 
"ευάλωτθ" ςτθν εργοδοςία και τον αςτικό "φιλανκρωπιςμό". Εκεί, εν τζλει βρίςκεται το υλικό 
υπόβακρο ανάπτυξθσ των τάςεων υποταγισ.Σο παραπάνω καταδεικνφει τθν ανάγκθ του τρομακτικισ 
ςθμαςίασαγϊνα για τθν άμεςθ υλικι βελτίωςθ τθσ ηωισ των ανζργων (επίδομα ανεργίασ, δωρεάν 
μετακίνθςθ, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, αςφάλιςθ κλπ) ϊςτε να ηουν με αξιοπρζπεια. Σα αιτιματα 
αυτά ςυνιςτοφν κρίςιμα ηθτιματα επιβίωςθσ των ανζργων και μζςα απόεπίπονθ και επίμονθ προςπάκεια 
επιδιϊκουμε τόςο οι δυνάμεισ τθσ νΚΑ όςο και ςυνολικά τθσ αντικαπιταλιςτικισ αριςτεράσ, να 
ςυμβάλλουν ςτθ ςυςπείρωςθ του πλατιοφ δυναμικοφ των ανζργων, ϊςτε να γίνει πραγματικότθτα θ 
ςοβαρι και επίμονθ διεκδίκθςθ αυτϊν των αναγκαίων αιτθμάτων. Ώςτε να επιτευχκοφν νίκεσ, που κα 
οξφνουν τισ αντικζςεισ, κα προκαλοφν πολιτικοφσ τρθγμοφσ και εν τζλει κα χτυποφν ολομζτωπααπζναντι 
ςε κυβζρνθςθ και κεφάλαιο. 
Θ κατάςταςθ αυτι μασ κζτει επιτακτικά ςυγκεκριμζνα κακικοντα: 
1)Αρχικά, μια νζα πολιτικι κατεφκυνςθ για το ηιτθμα τθσ ανεργίασ. ιμερα, περιςςότερο από ποτζ, 
απαιτείται θ προςπάκεια για ζνα πλατφ κίνθμα ενάντια ςτθν ανεργία και πάλθ για ςτακερι δουλειά, με 
πυρινα τουσ ίδιουσ τουσ άνεργουσ. Αυτό ςθμαίνει ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ επικετικϊν αιτθμάτων 
ενάντια ςτα κζρδθ του κεφαλαίου με πρϊτο και κφριο αίτθμα τθν μείωςθ του χρόνου εργαςίασγια όλουσ 



και τθ μείωςθ των ορίων ςφνταξθσ με «πανεκνικι πανκοινωνικι ιςχφ» για να δθμιουργθκοφν νζεσ 
ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ. Χρειάηεται βακιά μελζτθ και επεξεργαςία ενόσ τζτοιου προγράμματοσ για να  

εξοπλιςτοφμε με επιχειριματα. Σο επόμενο διάςτθμα οφείλουμε να πρωτοςτατιςουμε ςτθ ςυγκρότθςθ 
ενόσ πολφμορφου κινιματοσ ενάντια ςτθν ανεργία και για αυτόν το ςκοπό χρειάηεται να 
προςανατολίςουμε τισ δυνάμεισ μασ ςτθν οργάνωςθ των ίδιων των ανζργων. Αναγκαίο βιμαγια τθν 
δθμιουργία επιτροπϊν ανζργων θ κοινι δράςθ και ο ςυντονιςμόσ, όλων των ςυλλογικοτιτων ενάντια ςτθν 
ανεργία, ςωματείων, εργατικϊν λεςχϊν κ.α. Θ διατιρθςθ τθσ κατάκτθςθσ δωρεάν μετακίνθςθσ των 
ανζργων αλλά και το αίτθμα για επίδομα ανεργίασ τϊρα για όλουσ, χωρίσ προχποκζςεισ, μποροφν και 
πρζπει να αποτελζςουν δφο βαςικά αιτιματα- αιχμζσ για να ξεδιπλϊςουμε τθν πάλθ μασ ςτο μζτωπο τθσ 
ανεργίασ. 
2)Αγϊνα ζναντια ςτθν ανεργία, που αφορά και μπορεί να ξεδιπλωκεί ςυνολικά από το εργατικό κίνθμα. 
Αυτό ςθμαίνει ότι οι άνεργοι/εσ ςαν τμιμα τθσ εργατικισ τάξθσ, πρζπει να οργανωκοφν ςαν οργανικό 
κομμάτι τουίδιου του εργατικοφ κινιματοσ. Λόγω του υψθλοφ ποςοςτοφ τουσ και του χαρακτιρα τθσ 
ανεργίασ, δε μποροφμε να μιλάμε ςτθ νζα κατάςταςθ για αναςυγκρότθςθ του εργατικοφ κινιματοσ χωρίσ 
να ςυπεριλαμβάνουμε τθν οργάνωςθ και το ρόλο των ανζργων ςε αυτιν.Θα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν 
ςυνεπϊσ όλεσ οι μορφζσ οργάνωςθσ και πάλθσ των ίδιων των ανζργων και κατά κλάδο και ςτον τόπο 

κατοικίασ. Η αντίλθψθ που αρνείται τθν οργάνωςθ των ανζργων ςτισ γειτονιζσ ςε δικζσ τουσ δομζσ και το 
κζτει ςε αντιπαράκεςθ με τισ επιτροπζσ ανζργων των ςωματείων, αδυνατεί να αντιλθφκεί τθν 
πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ. 

Σαφϊσ αποτελεί μια μακρόχρονθ, επίπονθ και ςυνεχϊσ ανανεοφμενθ διαδικαςίακακϊσ ο κόςμοσ που κα 
οργανϊνεται ςτισ επιτροπζσ κα αλλάηει ςυνεχϊσ. Χρειάηεται να βρίςκουμε τον τρόπονα ενοποιοφμε αυτό 
το δυναμικό κακϊσκα ζχει διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ και κεκτθμζνα, π.χ. άλλεσ ζχει ζνασ νεολαίοσ 
που δεν ζχει μπει ποτζ ςτθν παραγωγι και άλλεσ ζνασ απολυμζνοσ, ςτθ βάςθ ενόσ πολφμορφου, 
ςτακεροφ ςχεδίου γφρω από τθν ενθμζρωςθ-οργάνωςθ-διεκδίκθςθ-ςυλλογικοποίθςθ τθσ ηωισ τουσ.Με 
βάςθ τα παραπάνω απαιτείται και θ ςυμμετοχι και ςυμβολι των δυνάμεϊν μασ και ςτουσ Ενεργοφσ 
Άνεργουσαλλά και ςτο Δίκτυο ανζργων και επιςφαλϊσ εργαηομζνων Θεςς/νίκθσ, ςαν μια 
ςυλλογικότθτα μάχθσ απζναντι ςτθν ανεργία.Μια τζτοια κατεφκυνςθ όχι μόνο δεν υποβακμίηει και 
αμφιςβθτεί τθν Attack και το ρόλο τθσ αλλά αναδιοργανϊνει και ενιςχφει τισ δυνάμεισ μασ με βάςθ μια 
νζα κατεφκυνςθ και ςτθν επιςφάλεια κακϊσ οι νζεσ εργαςιακζσ επιςφαλείσ και ελαςτικζσ ςχζςεισ δεν 
πρζπει να υποτιμϊνται (όπωσ αντίςτοιχα κάνουν οι δυνάμεισ του ΕΚ, βλ. Πρόταςθ Ειςιγθςθσ ςτο 
προθγοφμενο ΠΟ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ). Αντίκετα, οι ελαςτικζσ και επιςφαλείσ ςχζςεισ καλπάηουν: 
χαρακτθριςτικά, ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ κινοφνται πάνω από το 30%, ςτθν Ολλανδία 
προςεγγίηουν το 50%, ενϊ ςτθ χϊρα μασ, εκτινάχκθκαν από το 8-9% κοντά ςτο 20%, ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ 
(ςτοιχεία Eurostat). Ωςτόςο,αυτι θ κατεφκυνςθ, δεν πρζπει να ςυγκροφεται με τθ ςχετικά αυτοτελι 
δουλειά ςτουσ ανζργουσ και, κυρίαρχα, με τθ δουλειά ςτουσ χϊρουσ ςυγκεντρωμζνθσ εργατικισ 
νεολαίασ.Χρειάηεται επίμονθ και αυτοτελισ δουλειά ςτον χϊρο τθσ επιςφάλειασ, με προςπάκεια 

οργάνωςθσ του κόςμου αυτοφ, πρϊτα και κφρια ςε δικζσ του επιτροπζσ αλλά και ςε ςυνεργαςία με τα 
ιδθ υπάρχοντα ςωματεία και ςυνδικάτα. Βαςικι μασ κατεφκυνςθ πρζπει να είναι τα ίςα μιςκολογικά και 
εργαςιακά δικαιϊματα, οι προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ και θ πάλθ για ςτακερι εργαςία. 
3)Σο τρίπτυχο «ανεργία-επιςφάλεια-ςτακερι δουλειά» πρζπει να το βλζπουμε ςαν ζνα ςυνολικό ηιτθμα 
του εργατικοφ κινιματοσ. Απαιτείται ςχετικι αυτοτζλεια ςτθ δουλειά κάκε πλευράσ του 
τριπτφχου(λόγωτων ιδιαιτεροτιτων τθσ) άρα και τθ ςυγκρότθςθ τθσ αντίςτοιχθσ αγωνιςτικισ 
πρωτοπορίασ ςε αυτιν. Με επιδίωξθ τον όλο και μεγαλφτερο ςυντονιςμό, τθν ενιαία πάλθ και δράςθ των 
μαηικϊν φορζων, με τθν ανάδειξθ των κοινϊν αιτθμάτων. Για αυτό και οφείλουμε να επεξεργαςτοφμε και 
να πειραματιςτοφμε πάνω ςε νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ και δράςθσ αυτοφ του δυναμικοφ, όπωσ είναι για 
παράδειγμα οι επιτροπζσ για τθ μόνιμθ και ςτακερι εργαςία, όπου κάκε τμιμα αυτισ τθσ τριπλζτασ κα 
μπορεί να βρει ζκφραςθ και ρόλο τόςο ωσ προσ τα επιμζρουσ αιτιματά του όςο και ςυνολικά προσ το 
κομβικό ηιτθμα τθσ μόνιμθσ και ςτακερισ δουλειάσ. 
Θ αναγκαιότθτα τθσ εργατικισ ςτροφισ ςτθ δουλεία τθσ νΚΑ από ευχολόγιο μπορεί να γίνει πραγματικό 
βιμα μζςα από τθν αυτοκριτικι προςζγγιςθ των αδυναμιϊν μασ, τθν ανϊτερθ υπζρβαςθ των μζχρι 
ςιμερα κετικϊν προςπακειϊν μασ και τθ ςυγκρότθςθ ενόσ μακρόπνοου ςχεδίου που δε κα 
κεωρθτικολογεί αλλά κα κατανζμει επί του ςυγκεκριμζνου τα επιμζρουσ και ςυνολικότερα 



κακικοντα.Εργατικι ςτροφι και παρζμβαςθ με ταξικό κριτιριο ςθμαίνει ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων 
κινιςεων και τάςεων του ελλθνικοφ καπιταλιςμοφ και ςυγκρότθςθ του αντίςτοιχου αντίπαλου δζουσ από 

πλευράσ μαηικοφ κινιματοσ. Ώςτε να χτυπιςουμε όχι ωσ εκεί που φτάνει το μπόι μασ ςιμερα, αλλά 
ςθκϊντασ τον πιχθ ακόμθ ψθλότερα: εκεί που χτυπά θ καρδιά τθσ ςφγχρονθσ εργατικισ τάξθσ και 
εργατικισ νεολαίασ, εκεί όπου ςαν ϊριμο τζκνο τθσ ανάγκθσ ο ςυλλογικόσ ανατρεπτικόσ αγϊνασ τθσ νζασ 
γενιάσ μπορεί να ανκίςει. 
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