
Ποιοι είμαστε 
Σ αυτό το έντυπο γράφουμε εργαζό-
μενοι και άνεργοι κυρίως από τον ιδι-
ωτικό τομέα: οικοδόμοι, εργάτες στη 
βιομηχανία, εργαζόμενοι στις υπη-
ρεσίες,  εργαζόμενοι που δουλεύουν 
με επισφαλείς συνθήκες εργασίας 
και από το δημόσιο. 

Όλοι  όσοι βιώνουμε στο πετσί 
μας τις νέες εργασιακές σχέσεις που 
μας επέβαλαν με το μνημόνιο και με 
αφορμή την καπιταλιστική κρίση. 

Προερχόμαστε στην ουσία από 
3 γενιές που η κάθε μια έδωσε την 
δική της μάχη από την περίοδο 80-
85 στα εργοστάσια και οικοδομές, 
στην περίοδο 90 που  είχε ηττηθεί το 
εργατικό κίνημα και συγκρούστηκε 
με πολλούς τρόπους και σε εργασια-
κούς χώρους και η γενιά που βγήκε 
από τα δεκεμβριανά του 2008 μέσα 
σε ακόμα πιο οξυμένες συνθήκες.

Μέσα από τις τωρινές δυσκολί-
ες φαίνεται από μικρά και μεγάλα 
βήματα στους χώρους δουλειάς ότι 
γεννιούνται καινούργιες δυνατότη-
τες και προοπτικές. 

Έτσι, νοιώθουμε την ανάγκη, κα-
ταρχήν, να μαθαίνουμε για τα όσα 
συμβαίνουν μέσα στους χώρους 
δουλειάς. 

Να μεταφέρουμε την εμπειρία μας 
γιατί κατανοούμε ότι τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουμε είναι πάνω 
κάτω τα ίδια.

Να ενημερώνουμε για όποιες κι-
νητοποιήσεις γίνονται μέσα στους 
χώρους που περνανε στα ψιλά 
γράμματα.

Να εκφράζουμε την αλληλεγγύη 
μας σε κάθε αγώνα και σε κάθε πρό-
βλημα των εργαζομένων που γνωρί-
ζουμε.

Να καταθέτουμε την άποψη μας 
για κάθε ζήτημα που μας αφορά για-
τί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά να 
πούμε για να τα μάθουν όλοι.

Να οργανώσουμε την πάλη μας 
μέσα στους χώρους δουλειάς εκεί 
που καθημερινά βιώνουμε την εκμε-
τάλλευση. 

ergatikostypos@yahoo.gr

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πάρουμε τα δεδου-

λευμένα μας!  
σελ. 8 
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Α Σ ΦΑ Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο  
Ολομέτωπη επίθεση στην ζωή του 
συνόλου των εργαζομένων, ανέργων, 
συνταξιούχων, όλων των λαϊκών 

οικογενειών

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
σελ. 4-5

SKOT AE

Ο αγώνας που έδωσαν οι 35 

εργάτες και εργάτριες στο 

εργοστάσιο 

σελ. 15

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

σελ. 12 
 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 
σελ.9

- Μάθε παιδί μου 
γράμματα  
σελ. 10 
 
- Ποιοι και πόσα 
χρωστάνε σε ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ και ΚΕΑΟ σελ.3 



Μετά από την ολική διάλυση των  
εργασιακών σχέσεων  και τις απανωτές 
ληστρικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλι-
στικό σύστημα τα τελευταία πέντε χρό-
νια (βλ. Νόμος Λοβέρδου), η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ , έρχεται να δώσει το 
τελειωτικό χτύπημα στο μηχανισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης. Η σύνταξη δεν 
είναι μια παροχή που δίνεται χαριστικά 
από το κράτος και τους καπιταλιστές, 
αλλά έχει προκύψει από τις εισφο-
ρές των εργαζομένων και την εργασία 
τους,  εργασία που ούτως ή άλλως εί-
ναι κακοπληρωμένη και ένα μέρος της 
παραμένει απλήρωτο κατά τη διάρκεια 
της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω 
της άντλησης της  υπεραξίας από το 
κεφάλαιο. Τα λεφτά που καταβάλλουνε 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια και 
παρακρατούνται από τους ήδη πετσο-
κομμένους μισθούς τους, ώστε όταν 
γεράσουν και θεωρηθούν «περιττοί» 
για την παραγωγική διαδικασία των κα-
πιταλιστών, να μπορούν να καλύψουν 
τις βασικές τους ανάγκες, έχουν κυριο-
λεκτικά εξαφανιστεί και πολλές φορές 
έχουν  κλαπεί για να χρηματοδοτήσουν 
τους καπιταλιστικούς σχεδιασμούς ( 
για παράδειγμα τα αποθεματικά των 
ταμείων που πονταρίστικαν  στο χρη-
ματιστήριο και εξαφανίστηκαν)
Το τρίτο μνημόνιο, που υπογράφηκε το 
καλοκαίρι του 2015 από τη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ,  μετά τη κωλοτούμπα 
της τελευταίας μπροστά στην ηρωϊκή 
απάντηση του λαού στο δημοψήφισμα 
του Ιουλίου και το ΟΧΙ που πέταξε η 
κοινωνία μούτρα των ξένων δανειστών 
και των ντόπιων συνεργατών τους, ου-
σιαστικά ολοκληρώνει την καταστρο-
φή, του ήδη διαλυμένου συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης. Το νομοσχέδιο 
Κατρούγκαλου, η τελική μορφή του 
οποίου αναμένεται ακόμα σκληρότερη 
από το ανακοινωμένο σχέδιο ύστερα 
από τις τροποποιήσεις και τις προσθή-
κες των δανειστών,  αποτελεί άλλη μία 
επίθεση στα λαϊκά εισοδήματα που 
έχουν ουσιαστικά αφανιστεί τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια. 
Συγκεκριμένα, το σχέδιο Κατρούγκα-
λου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τη 
κατάργηση του ΕΚΑΣ  από το 2020, 
επιδόματος που ουσιαστικά κρατούσε 
στη ζωή τους χαμηλοσυνταξιούχους, 
παράταση των χρονικών ορίων ηλικίας 
για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος και μείωση της κατώτα-
της σύνταξης στο ποσό των 384 ευρώ 
θεσμοθετώντας  το παραμύθι της εθνι-
κής σύνταξης που δήθεν θα δίνεται χα-

ριστικά από το κράτος και που θα είναι 
ακόμα μικρότερη στη περίπτωση λιγό-
τερου χρόνου ασφάλισης. 
Επίσης η μείωση των συντάξεων  
επέρχεται  και μέσω του νέου τρόπου 
υπολογισμού τους, ο οποίος θα πραγ-
ματοποιείται με βάσει το σύνολο του 
εργασιακού βίου του εργαζομένου, χω-
ρίς των υπολογισμό δώρων και επιδο-
μάτων, αλλά και μέσω των μειωμένων 
ποσοστών αναπλήρωσης που θα συ-
νυπολογίζονται για τον καθορισμό του 
οριστικού ποσού της ανταποδοτικής 
σύνταξης. Περαιτέρω, από το σχέδιο 
του ασφαλιστικού ( που θα πάει προς 
«έγκριση» στα κοράκια της Ε.Ε. και του 
Δ.Ν.Τ)  διαφαίνεται ότι θα υποστούν 
μειώσεις και οι συντάξεις των ήδη συ-
νταξιούχων, αφού για ένα χρονικό δι-
άστημα θα διατηρηθούν στο σημερινό 
ύψος, μέχρι να σταματήσει η καταβολή 
της προσωπικής διαφοράς και να εξι-
σωθούν με το χαμηλότερο ύψος των 
νέων συντάξεων. Επίσης, προβλέπε-
ται και περαιτέρω έμμεση μείωση των 
αποδοχών των εργαζομένων μέσω της 
αύξησης των εισφορών για τον κλάδο 
υγείας, αφού πλέον σταματά η κρατική 
χρηματοδότηση.  Τέλος προβλέπονται 
αυξήσεις στις εισφορές των αγροτών 
και πρόσθετη επιβάρυνση των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών. θίγονται οι χαμη-
λοσυνταξιούχοι.
Είναι σαφές ότι στα πλαίσια της γενι-
κευμένης λαϊκής οργής που προκαλεί 
η ληστρική μεταρρύθμιση Κατρού-
γκαλου, έχουν βρει χώρο και δυνάμεις 
αντιδραστικές, που μάλιστα εν μέσω 
της ταξικής πόλωσης του καλοκαιριού 
λόγω του δημοψηφίσματος, έσκιζαν τα 
ιμάτιά τους υπερασπιζόμενες  την ανά-
γκη παραμονής της χώρας,  με πάση 
θυσία, στην « αγκαλιά» της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης,  μιας Ε.Ε. που έρχεται έξι 

μήνες μετά, να απαιτήσει μια νέα κοι-
νωνική καταστροφή. Ξεπουλημένες  
συνδικαλιστικές ηγεσίες επαγγελμα-
τικών κλάδων και βολεμένοι για χρό-
νια, υποστηρικτές του καπιταλιστικού 
μοντέλου της ελεύθερης αγοράς, που 
το προηγούμενο διάστημα των μνημο-
νίων, σφύριζαν αδιάφορα μπροστά στο 
κοινωνικό αφανισμό του λαού, παρου-
σιάζονται τώρα ως μπροστάρηδες ενός 
αγώνα για τους δικούς τους μικροπολι-
τικούς και συντεχνιακούς σκοπούς.
 Ο αγώνας για την αποτροπή της 
ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχε-
δίου,  είναι και πρέπει να ένας αγώνας 
του λαϊκού παράγοντα και της εργατι-
κής τάξης μπροστά σε μια νέα επίθεση 
που εξαπολύεται απέναντί τους από το 
κεφάλαιο και το κράτος του. Ο συγκε-
κριμένος αγώνας ανοίγει μια  σημα-
ντική προοπτική για την συσπείρωση 
του λαϊκού κινήματος και για τις μεγά-
λες ταξικές μάχες που αναμένονται το 
επόμενο διάστημα. Οι προλεταριακές 
δυνάμεις, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι 
άνεργοι, οι εργάτες γης,  τα φτωχοποι-
ημένα κομμάτια των ελεύθερων επαγ-
γελματιών , πρέπει να συναντηθούν στο 
δρόμο του αγώνα και να αντιτάξουν τα 
δικά τους συμφέροντα που είναι κοινά 
απέναντι στους σχεδιασμούς της Ε.Ε., 
της κυβέρνησης και της ντόπιας αστι-
κής τάξης. 

Γ.Μ.
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Η πρώτη δόση των αλλαγών θα 
περιλαμβάνει συνοπτικά 10 μέτρα που 

θα εφαρμοστούν μέσα στο 2016:

1. Μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, τόσο 
στις νέες για τις οποίες θα εφαρμοστεί νέος τρό-
πος υπολογισμού που οδηγεί σε μικρότερες απο-
δοχές, όσο και στις ήδη καταβαλλόμενες, οι οποί-
ες θα ξαναϋπολογιστούν με χαμηλότερα ποσοστά 
αναπλήρωσης. Η σύνταξη χωρίζεται σε δύο μέρη, 
την «εθνική σύνταξη» και την αναλογική – αντα-
ποδοτική.Η «εθνική σύνταξη» (σήμερα προβλέ-
πεται στα 384 ευρώ ανώτερο όριο, αύριο ακόμα 
μικρότερη) για όσους είναι κάτω από το επίπεδο 
της φτώχειας, θα δίνεται στα 67. Η αναλογική-α-
νταποδοτική σύνταξη, θα στηρίζεται στη σύνδεση 
εισφορών-παροχών, θα έχει ποσοστά αναπλήρω-
σης από 38% και θα ξεκινά από τα 170 ευρώ!
 
2.Κατάργηση όλων των ως τώρα ορίων των κα-
τώτατων συντάξεων για όσους αποχωρούν από 
1/7/2015 και μετά. Τα νέα ποσά για τις κατώτερες 
κύριες συντάξεις θα ξεκινούν από τα 170 ευρώ.
 
3.Κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων και των 
ειδικών διατάξεών τους, και ενοποίησή τους σε ένα 
ενιαίο φορέα με κορμό το ΙΚΑ. Η κατάργηση όλων 
των Εθνικών Συστημάτων (ασφάλισης, πρόνοιας 
και υγείας) και η ενοποίησή τους σε ένα φορέα με 
κορμό το ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) θα φέρει και έχει σκοπό την 
εξίσωση όλων των παροχών τους στα χαμηλότε-
ρα επίπεδα, δηλαδή ενοποίηση και εξίσωση στην 
φτώχεια και την εξαθλίωση. Επίσης, αυτό θα οδη-
γήσει στην υφαρπαγή όλων των αποθεματικών και 
στο ξεπούλημα της περιουσίας των ταμείων. Θα 
ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για την ιδιωτικοποίηση 
των επικουρικών Ταμείων .
 
4.Δραστικές περικοπές στις επικουρικές συντά-
ξειςκαι σταδιακή εξαφάνισή τους. Το ψαλίδι θα ξε-
κινά από 8% και θα φτάνει το 15% ή και το 30%. 
 
5.Δραματική αύξηση εισφορών για ασφάλιση και 
υγεία για όλους τους εργαζόμενους, που οδηγεί 
και σε μείωση μισθών. Ταυτόχρονα, με τις νέες δι-
ατάξεις του νόμου συνθλίβονται κυριολεκτικά τα 
«μπλοκάκια» και οι αυτοαπασχολούμενοι (οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους είναι εργαζόμενοι), 
καθώς οι εισφορές διαμορφώνονται στο 38,45% 
επί του εισοδήματος τους!
 
6.Αυξήσεις σε τρεις δόσεις στις εισφορές των 
αγροτών που θα πάνε από το 7% στο 20% του πο-
σού της ασφαλιστικής τους κατηγορίας. 
 
7.Μείωση κατά 10% ως 15% στο νέο εφάπαξ.
 
8.Χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ, 
με αποτέλεσμα να το χάνουν 70.000 δικαιούχοι. 
Το 2020 επίσης καταργείται, έτσι θίγονται οι χαμη-
λοσυνταξιούχοι.
 
9.Ανατροπή στις πρόωρες συντάξεις με κρυφές 
αυξήσεις στα όρια ηλικίας και μείωση σύνταξης 
πάνω και από 40% για το Δημόσιο.
10.Κατάργηση των ειδικών καθεστώτων συνταξιο-
δότησης από το Δημόσιο.

Για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό 
σύστημα

• οφειλέτες με συνολική οφει-

λή άνω του 1.000.000 ευρώ στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανή-

κουν στον δημόσιο τομέα είναι 

εννέα, με συνολικό ποσό οφειλής 

53.355.161 ευρώ και στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα είναι 66 με συνολικό 

ποσό οφειλής 799.151.193 ευρώ.

• οφειλέτες με συνολική οφει-

λή άνω του 1.000.000 ευρώ στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανή-

κουν στον ιδιωτικό τομέα είναι 

1.393, με συνολικό ποσό οφειλής 

4.957.804.012 ευρώ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβι-

βάστηκαν στη Βουλή, και αφορούν 

τους οφειλέτες που είναι ενταγμέ-

νοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:

• Δημόσιο: οφειλέτες 9 – σύνολο 

οφειλής 53.355.161 ευρώ

• Ευρύτερος δημόσιος τομέας: 

οφειλέτες 44 – σύνολο οφειλής 

699.350.703 ευρώ

• Ιδιωτικά: οφειλέτες 952 – σύνολο 

οφειλής 2.631.950.790 ευρώ

• Σύνολο: οφειλέτες 1.005 – σύνολο 

οφειλής 3.384.656.654

Οι οφειλέτες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μη 

ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως 

εξής:

• Δημόσιο: οφειλέτες 0 – σύνολο 

οφειλής 0

• Ευρύτερος δημόσιος τομέας: 

οφειλέτες 22 – σύνολο οφειλής 

99.800.490 ευρώ

• Ιδιωτικά: οφειλέτες 441 – σύνολο 

οφειλής 2.325.853.222 ευρώ

• Σύνολο: οφειλέτες 463 – σύνολο 

οφειλής 2.425.653.712 ευρώ

Ποιοι και πόσα χρωστάνε σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και ΚΕΑΟ



Το ασφαλιστικό από την σκοπιά των συμφερόντων 
της εργατικής τάξης

Συζητώντας σήμερα για το ασφαλιστικό 
από την σκοπιά των συμφερόντων της 
εργατικής τάξης , των εργαζομένων, του 
λαού γενικότερα μπορούμε να πούμε συ-
νοψίζοντας ότι 4 είναι τα κυριά σημεία 
που πρέπει να σταθούμε.
1. το φθηνά του εργατικού κόστους για 
τους εργοδότες και το κράτος. Εκεί απο-
σκοπούν τα μετρά μείωσης εισφορών ερ-
γοδοτών, αύξησης ορίων ηλικίας για συ-
νταξιοδότηση, εξαφάνιση σύνταξης.
2. η απαξίωση και εξαφάνιση κάθε εννοί-
ας «κοινωνικού» κράτους, που είχαν κα-
τακτήσει οι εργαζόμενοι σχεδόν ένα αι-
ώνα πριν με σκληρούς αγώνες και κατά 
συνέπεια η απαξίωση του ρολού της ερ-
γασίας. «κοινωνικού» κράτους σαν συ-
μπλήρωμα απαραίτητο για αναπαραγωγή 
της εργατικής δύναμης που στην ουσία 
προερχόταν από την υπεράξια που δημι-
ουργούσαν οι εργάτες και μεταφραζόταν 
σε παροχές κυρίως για την υγειά αλλά και 
για το διάστημα που δεν θα μπορούσε να 
προσφέρει εργασία.
3. η δημιουργία μιας καινούργιας αγοράς 
για το κεφάλαιο που αφορά παροχές τέ-

τοιου  είδους για όσους βέβαια μπορούν 
να πληρώσουν. Οι κινήσεις για άνοιγμα 
του λεγομένου κλειστού επαγγέλματος 
των φαρμακοποιών, οι επενδύσεις σε 
διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία που 
σπρώχνει το κράτος σίγουρη πελατεια-
κή ψήφιση του νομού πριν λίγους μήνες 
που δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλιστικές 
εταιρείες του εξωτερικού να δραστηριο-
ποιηθούν στην Ελλάδα είναι σιγουρά τα 
πρώτα δείγματα για το άνοιγμα μιας νέας 
αγοράς.
4. είναι η βάση πάνω στην οποία θα πα-
τήσουν για να νομιμοποιήσουν το επόμε-
νο στάδιο της επίθεσης τους που θα εί-
ναι το φορολογικό και το εργασιακό. Με 
φοροελαφρυνσεις και φοροαπαλλαγές 
στο κεφάλαιο(όχι φορολόγηση των κερ-
δών, ήδη φοροελαφρυνσεις στους εφο-
πλιστές) και απελευθέρωση απολύσεων, 
καθιέρωση ελαστικής εργασίας, κινητικό-
τητα στην εργασία, κατάργηση συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων.
 Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι δεν πρόκει-
ται για ένα απλό νομοσχέδιο αλλά για μια 
καθολική ολομέτωπη επίθεση στην ζωή 

του συνόλου των εργαζομένων, ανέργων, 
συνταξιούχων, όλων των λαϊκών οικογε-
νειών με τέτοια μεγάλη κοινωνική «γραμ-
μή πυρός» που φτάνει μέχρι και τα μεσαία 
στρωματά. 
T τελευταίο τετράμηνο με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο το εργατικό κίνημα προσπά-
θησε να αντιδράσει, όλοι μας ζήσαμε και 
συμμετείχαμε στις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις που πραγματοποίησαν οι επίσημες 
οργανώσεις του εργατικού κινήματος σε 
μια προσπάθεια ανάδειξης των προβλη-
μάτων και απόκρουσης αυτής της επίθε-
σης.
Παρόλο που δύσκολα μπορεί να βρει κά-
νεις επισημά συνολικά στοιχεία για την 
οργάνωση και συμμετοχή γενικά στις 
απεργίες και απεργιακές συγκεντρώσεις 
μπορούμε να διακρίνουμε κάποια τέτοια 
γενικά:
1. χαμηλή συμμετοχή στη λήψη απόφα-
σης(συνελεύσεις κλπ.)
2. μικρή αύξηση της συμμέτοχης από τη 
μια απεργία ως την άλλη με πιο πετυχη-
μένη αυτή στις 4/2/16.
3. σχεδόν ανύπαρκτη συμμετοχή εργαζο-

μένων από μεγάλους και μεσαίους χώ-
ρους δουλείας.
Είναι οφθαλμοφανές το γεγονός ότι τις 
μέρες των απεργιών εργοστάσια, υπηρε-
σίες, μεγάλα καταστήματα όλα λειτουρ-
γούσαν κανονικότατα.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και την 
απαράδεκτη στάση της ΓΣΕΕ που στην 
ουσία σαμποτάρει τις απεργίες που προ-
κηρύσσει αφού ούτε μια περιοδεία σε 
μεγάλα εργοστάσια και μεγάλες επιχειρή-
σεις δεν έκανε. Επίσης ως αρνητικό πρέ-
πει να καταγραφεί το γεγονός των ξεχω-
ριστών απεργιακών συγκεντρώσεων που 
έχουν κομματικό χαρακτήρα και δεν συ-
γκεντρώνουν πλατυτέρα εργαζομένους. 
ΠΑΜΕ-ΟΜΟΝΟΙΑ, ΛΑΕ,ΣΥΡΙΖΑ-ΚΛΑΥΘ-
ΜΩΝΟΣ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ,Α/Α-ΜΟΥΣΕΙΟ.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αρ-
κετοί σύντροφοι με έντονη πολιτικοποίη-
ση, στην τελευταία απεργία περιδιάβηκαν 
και τις 3 συγκεντρώσεις χωρίς στην ουσία 
να συμμετάσχουν σε καμία.
Βεβαίως και υπάρχουν ευθύνες, στη ΓΣΕΕ 
που η προδοτική της στάση δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να συσπειρώσει την αγω-
νιστική πρωτοπορία αλλά και στο ΠΑΜΕ 
που δεν επιτρέπει με τη στάση του καμ-
μιά συσπείρωση κανένα συντονισμό. Μι-
κρότερες αλλά ευθύνες αναλογούν και 
στις άλλες δυνάμεις του κινήματος.
Είναι «ηλίου φαεινοτερον» ότι μπροστά σ 
αυτήν την επίθεση που πραγματοποιείται 
ήδη,

 O δυνάμεις της εργασίας απέχουν κατά 
πολύ από το να μπορέσει να πει κάποιος 
«ναι» θα την αποκρούσουμε και πολύ πε-
ρισσότερο ότι θα κερδίσουμε.  
Είναι διάχυτη παντού στην κοινωνία των 
«από κάτω» η άποψη «πάει μας τέλειω-
σαν δεν γίνεται τίποτα θα ζήσουμε σαν 
σκλάβοι» ενώ μεταξύ των πιο πρωτοπό-
ρων αγωνιστών όλο και πιο πολύ ακούγε-
ται η φράση «δύσκολα τα πράγματα δεν 
κουνιέται φύλλο».
Η κατά γενική ομολογία συνθήκη παρα-
τεταμένης ήττας  των τελευταίων χρο-
νών έφεραν απογοήτευση ο εφιάλτης της 
ανεργίας η δυσκολία του να τα φέρει βόλ-
τα κάποιος γεννούν την μοιρολατρία που 
οδηγεί σε σκύψιμο του κεφαλιού. Άλο 
αυτό το αδιέξοδο κουράζει τους αγωνι-
στές που όλο και περισσότερο πέφτουν 
σε τοίχο και προκειμένου να σπάσουν τα 
κεφαλιά τους 
απομακρύνο-
νται από αυτόν 
ομαδοποιού-
νται, φτιάχνουν 
τον δικό τους 
κόσμο και 
προσπαθούν 
μακριά από ο 
τον τοίχο πλέ-
ον να ανταπε-
ξέλθουν με το 
δικό τους συλ-
λογικό αγωνι-

στικό τρόπο στις υγείες κατά τα αλλά φα-
ντασιώσεις τους.
Διαπιστώνουν την ανάγκη οργάνωσης 
του κοινωνικού υποκείμενου που αφι-
ερώνουν τη ζωή τους, μακριά από αυτό 
όμως, αναπαράγοντας άθελα τους την 
υπάρχουσα γραφειοκρατικοποιηση στο 
κίνημα τους.
1.200.000 επισημά, 1.500.000 ανεπίση-
μα οι άνεργοι με το 90% να μην επιδο-
τούνται καν.
40.000 το χρόνο μπαινοβγαίνουν στην 
εργασία χωρίς δικαιώματα θησαυρί-
ζοντας εργοδότες με τα εξευτελιστικά 
5-8μηνα προγράμματα.
Πάνω από το 80%απληρωτοι εργαζό-
μενοι είτε στο μισθό τους είτε σε δώρα, 
υπερωρίες κλπ. Όργιο εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας στο χρόνο εργασίας εκβιασμοί 
για τα πάντα ακόμα και για το τι θα ψή-

φιζαν στο δημοψήφισμα. Χιλιάδες μικρά 
και μεγάλα γεγονότα υπερεκμεταλευσης 
στους χώρους δουλειάς που εργαζόμε-
νοι και άνεργοι καλούνται να τα βγάλουν 
πέρα μονοί τους. Αι τα βγάζουν πως; Σκύ-
βοντας το κεφάλι γιατί είναι μονοί τους.
Πρέπει να οργανωθούν οι άνεργοι; Οι 
ίδιοι όμως να διεκδικήσουν πέρα από το 
δικαίωμα στη δουλειά και το δικαίωμα 
στη ζωή σήμερα;
Πρέπει όσοι τελειώνουν τα 5-8μηνα προ-
γράμματα, να κρατήσουν την επιτυχία 
του ότι οργανωθήκαν σε επιτροπές και να 
διεκδικήσουν οντάς στην ανεργία μαζί με 
τους ανέργους δικαιώματα;
Πρέπει όπως πολύ σωστά κάναμε για 
τους πλειστηριασμούς, να κάνουμε επι-
τροπές για τους απλήρωτους  σε κάθε 
χώρο δουλείας σταματώντας κάθε εργο-
δοτική αυθαιρεσία;
Πρέπει να πρωτοστατήσουμε με κάθε 
τρόπο σε κάθε χώρο δουλείας μέσα και 
έξω να νοιώσουν οι εργαζόμενοι τη δύ-
ναμη της οργάνωσης και κυρίως της δί-
κης τους οργάνωση;
Πρέπει να απαντήσουμε μαζικά στους 
εκβιασμούς της εργοδοσίας;
Πρέπει να φτάσουμε να μαθαίνουμε και 
να σταματάμε όλα τα μικρά και μεγάλα 
που συμβαίνουν στους χώρους δουλείας;
Πρέπει με τη δύναμη της οργάνωσης 
μέσα και έξω από τα μεγάλα καταστή-
ματα και σούπερ μάρκες να επιβάλλουμε 
την κυριακάτικη αργία καθολικά όχι μόνο 
κόντρα στον υποτιθέμενο καταναλωτισμό 
αλλά και κόντρα στην εργοδοσία που λι-
γουρεύεται το σύνολο της ζωής μας σαν 
εργάσιμο απλή-
ρωτο χρόνο;
Νομίζουμε πως 
όλοι συμφωνού-

με πως πρέπει και πως πρέπει να γίνει 
σήμερα αν είναι δυνατόν.
 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ 
ΑΠΑΝΤΑΜΕ  
 
όχι μόνο σήμερα που εφόσον καταφέ-
ρουν και το περάσουν και αυτό και τα 
αλλά, αλλά απαντάμε και μετρά ανατρέ-
ποντας τα.
Φυσικά και δεν είμαστε ούτε υπερφίαλοι 
ούτε μετράμε με τον ίσκιο μας το μπόι 
μας. 
Ξέρουμε πολύ καλά το δύσβατο 
μονοπάτι που οδηγεί στο κέρ-
δισμα στον αγώνα του κόσμου 
της δουλειάς. Αν ετοιμαστούμε 
καλά μπορούμε να το περάσου-
με.
Ξέρουμε και μπορούμε να τον 
οργανώσουμε.
Πρώτα από όλα στους χώρους 
δουλειάς αλλά και στη γειτονιά. 
Χωρίς διακρίσεις με μαζικές, 
ενωτικές, με μαζική στήριξη 
από έξω καλά περιφρουρημε-
νες επιτροπές.
Με πραγματικά μαζικές, αφού έχουν επα-
φή μ όλη την λαϊκή κοινωνία της γειτο-
νίας, συλλογικότητες που θα συμβάλουν 
πέρα από την αλληλεγγύη στην οργάνω-
ση κάθε εργαζομένου και ανέργου που 
θα προπαγανδίζουν και θα προωθούν τον 

πραγματικό εργατικό πολιτισμό. 
Που δεν θα είναι αυτοσκοπός η ύπαρξη 
τους αλλά θα υπάρχουν για να συμβά-
λουν στην κινητοποίηση και οργάνωση 
των «από τα κάτω» και δεν θα βολεύονται 
με το «ότι μπορούμε κάνουμε» αλλά με το 
ότι χρειάζεται.
Η δημιουργία συνθήκων για οργάνω-
ση της τάξης που δεν αχεί ανάγκη καμία 
γραφειοκρατία, που με ειλικρινή ταξικό 
τρόπο θα αντιπαλεύει ότι πλήττει τη ζωή 
της σήμερα απαιτεί από όλους τους αγω-
νιστές βέβαια άλλο ανώτερο είδος στρά-
τευσης.
Είναι όμως η μοναδική διέξοδος για να 
ξαναβγάλει στο δρόμο του αγώνα τον λα-
ϊκό παράγοντα και για να ανοίξει την κου-
βέντα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για 
το αύριο.
Μόνο έτσι θα ξανασυναντηθούμε όπως 
το 2010-12 από καλύτερες θέσεις σήμερα 
με την κοινωνία των εργαζομένων και θα 
μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία χω-
ρίς εκμετάλλευση.
Θα μπορέσουμε επίσης να απαντήσουμε 
στο ερώτημα και τώρα τι;
Κλιμάκωση τωρα,κλιμακωση τότε ή γενι-
κή απεργία; 
Όταν έχεις τον κόσμο κανένας δεν θα 
κάνει επίδειξη δύναμης με ξεχωριστές 
συγκεντρώσεις
Όταν έχεις τον κόσμο μαζί σου σιγουρά 
θα αποκρούσεις την επίθεση και ανα-
λόγως μπορείς και να κερδίσεις...

Η δημιουργία συνθήκων για οργάνωση 
της τάξης που δεν έχει ανάγκη καμία 
γραφειοκρατία, που με ειλικρινή ταξι-
κό τρόπο θα αντιπαλεύει ότι πλήττει τη 
ζωή της σήμερα απαιτεί από όλους τους 
αγωνιστές βέβαια άλλο ανώτερο είδος 
στράτευσης.
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Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων

Τι και γιατί διεκδικούμε με τον αγώνα μας
Τα αιτήματα και το πλαίσιο πάλης της μικρομεσαία αγροτιάς, για το Ασφαλιστικό, το Φορο-
λογικό, το κόστος παραγωγής και τη νέα ΚΑΠ της ΕΕ 2015 - 2020,  όπως καταλήχτηκαν στις 
συσκέψεις που προηγήθηκαν των μπλόκων και προβάλλονται από την Πανελλαδική Συντονι-

στική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι: 

Α. Για το Ασφαλιστικό
Στο κυβερνητικό σχέδιο για το Ασφαλι-
στικό, σε ό,τι αφορά στους μικρομεσαίους 
αγρότες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση 
του συντελεστή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών του σημερινού ΟΓΑ κι από το 7% που 
είναι σήμερα, σχεδόν θα τριπλασιαστεί και 
θα φτάσει στο 20% το 2019. Επιπλέον, αυ-
ξάνεται η εισφορά για την Υγεία από το 
2,5% στο 6,95%, ενώ θα υπάρχει και εισφο-
ρά 0,5% για την Αγροτική Εστία, με αποτέ-
λεσμα η συνολική επιβάρυνση για σύντα-
ξη - Υγεία να είναι 27,45%. Αυτό σημαίνει 
ότι από 753 ευρώ το χρόνο που πληρώνει 
σήμερα ο αγρότης, ο οποίος είναι ασφα-
λισμένος στην 1η κατηγορία, το 2019 θα 
πληρώνει 1.544 ευρώ. Το συνολικό ποσό 
εισφορών για την αγροτική οικογένεια θα 
πολλαπλασιάζεται αν πρέπει να ασφαλι-
στεί στον ΟΓΑ η γυναίκα αγρότισσα και 
άλλα ενήλικα μέλη της.
Κι αυτό ανεξάρτητα από το εισόδημά του 
αγρότη - θα πληρώσει αυτό το ποσό ακό-
μα κι αν έχει μπει μέσα την προηγούμενη 
χρονιά - αφού η κατώτερη εισφορά επι-
βάλλεται με βάση ένα κατώτερο τεκμαρτό 
εισόδημα, που ανέρχεται στα 5.625,6 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, η κατώτερη εισφορά επι-
βάλλεται επί του 80% του κατώτερου μι-

σθού εργαζόμενου πάνω από 25 χρόνων, το 
οποίο σήμερα είναι 586 ευρώ. Το 80% είναι 
468,8 ευρώ το μήνα και πολλαπλασιαζόμε-
νο επί 12 μήνες φτάνει στις 5.625,6 ευρώ 
(586 x 80% = 468,8 x 12 = 5.625,6).
Εμείς απορρίπτουμε όλα αυτά τα μέτρα και 
ζητάμε:
Πρώτο: Να μη γίνει καμία αύξηση στις 
ασφαλιστικές εισφορές για τον ΟΓΑ. Οταν 
τις σημερινές ασφαλιστικές εισφορές δεν 
μπορεί να τις πληρώσει το 50% των αγρο-
τών, είναι φανερό ότι πολλοί περισσότεροι 
δε θα μπορέσουν να πληρώσουν τις υπερ-
διπλάσιες εισφορές.
Δεύτερο: Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν 
Υγεία - Πρόνοια για όλους με ευθύνη του 
κράτους. Δεν πρέπει να πληρώνει ο κόσμος 
για την Υγεία, αρκετά πληρώνει. Να καταρ-
γηθεί η ιδιωτική υγεία, τα «μαύρα» και τα 
«φακελάκια». Δωρεάν φάρμακο. Να σφρα-
γιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας των αγρο-
τών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι δε θα πληρώνουμε το τσου-
χτερό ασφάλιστρο 6,95% για την Υγεία που 

πάνε να μας επιβάλλουν.
Τρίτο: Να ανακληθεί το σημερινό όριο συ-
νταξιοδότησης στα 67 χρόνια. Συνταξι-
οδότηση στα 60 χρόνια για τους αγρότες 
και στα 55 για τις αγρότισσες. Γιατί ο ηλι-
κιωμένος αγρότης δεν μπορεί να κάνει τη 
σκληρή δουλειά που απαιτεί το αγροτικό 
επάγγελμα κι αν σήμερα το κάνουν πολλοί 
αναγκάζονται, επειδή με την εξευτελιστι-
κή σύνταξη που παίρνουν δεν μπορούν να 
εξασφαλίσουν ούτε τα αναγκαία για την 
επιβίωση.
Τέταρτο: Συντάξεις αξιοπρέπειας. Σήμερα 
η μέση αγροτική σύνταξη κινείται στα 400 
- 450 ευρώ και στο ίδιο, περίπου, πλαίσιο 
θα κινηθεί με τα νέα μέτρα, με 25 χρόνια 
ασφάλισης, παρά το γεγονός ότι υπερδι-
πλασιάζονται οι εισφορές στον ΟΓΑ. Με 
την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι ο προϋπο-
λογισμός θα «αντέχει» για τα 384 ευρώ που 
η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι η «εθνική σύ-
νταξη». Οι αγρότες που βγαίνουν στη σύ-
νταξη φέτος το 2016 κι έχουν πληρώσει ει-
σφορές από το 1998 (18 χρόνια), παίρνουν 
388,08 ευρώ σύνταξη (165,88 η βασική και 
222,20 η κύρια - πρόσθετη). Ομως, με τόσο 
μικρή σύνταξη δεν μπορεί κανείς να ζήσει 
στο χωριό με αξιοπρέπεια.
Στο Ασφαλιστικό υπάρχουν διαφορές με 

δυνάμεις σε άλλα μπλόκα, που:
-- Ζητούν μόνο να μη γίνουν αυξήσεις στις 
εισφορές.
-- Δεν κάνουν λόγο για όρια συνταξιοδό-
τησης και συντάξεις.
-- Διεκδικούν να παραμείνει ο ΟΓΑ ως 
έχει και να μείνουν σ’ αυτόν οι «κατά κύ-
ριο επάγγελμα» αγρότες, χωρίς όμως να 
έχει εξασφαλισμένη την κρατική χρηματο-
δότηση που χρειάζεται, ώστε να μπορεί ν’ 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς 
τους ασφαλισμένους - συνταξιούχους. Το 
αίτημα να μείνουν στον ΟΓΑ οι «κατά κύ-
ριο επάγγελμα» αγρότες, εκτός των άλλων, 
σημαίνει να πεταχτούν έξω, στον Καιάδα, 
οι πατεράδες και οι μανάδες τους που είναι 
συνταξιούχοι.
Β. Για το Φορολογικό
Για το Φορολογικό, η κυβέρνηση εφάρμο-
σε το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης 
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για φορολογία 13% από το 
πρώτο ευρώ, αφού κατάργησε το αφορο-
λόγητο που είχαμε με αποδείξεις, το οποίο 
αντιστοιχούσε σε 9.550 ευρώ. Σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο κυβερνητικό σχέ-
διο, αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγη-
σης του αγροτικού εισοδήματος από 13% 
στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 
2017. Επίσης,αυξάνεται η προκαταβολή 
φόρου για το επόμενο έτος, από το 55% 
στο 75% για το 2016 και στο 100% για το 
2017. Δηλαδή, ένας αγρότης με φορολο-
γητέο εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πληρώ-
σει 2.000 ευρώ φόρο για το 2016 και 2.600 
ευρώ για το 2017.
Οι φτωχοί αγρότες δε φορολογούμαστε για 
το πραγματικό καθαρό εισόδημά μας, αλλά 
με βάση τα «τεκμήρια διαβίωσης» που έχει 
όλος ο κόσμος. Οι μισθωτοί και οι συντα-
ξιούχοι, όμως, τα καλύπτουν γιατί έχουν 
αφορολόγητο όριο. Ζευγάρι μισθωτών έχει 
μέχρι τώρα 2 x 9.550 = 19.100 ευρώ αφο-
ρολόγητο και σωστά το έχει και πρέπει να 
μεγαλώσει. Ετσι, αν ένας αγρότης έχει ένα 
σπίτι 80 τ.μ., ένα αυτοκίνητο κ.λπ., θα φο-
ρολογηθεί σαν να έχει καθαρό, φορολο-
γητέο εισόδημα τουλάχιστον 12.000 ευρώ, 
ανεξάρτητα από το ποιο είναι το πραγμα-
τικό του εισόδημα. Οπότε, για το 2016 θα 
πληρώσει 2.400 ευρώ φόρο (12.000 x 20%) 
και για το 2017 θα πληρώσει 3.120 ευρώ 
φόρο (12.000 x 26%). Κι αυτό ακόμα κι αν 
το φορολογητέο εισόδημά του είναι μηδε-

νικό!
Είναι αλήθεια ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 
αφαιρούνται για να φορολογηθεί ως καθα-
ρό το εισόδημα που απομένει. Ομως, με τα 
τεκμήρια διαβίωσης «τζάμπα η αφαίρεση», 
γιατί και οι εισφορές που αφαιρέθηκαν φο-
ρολογούνται.
Εμείς απορρίπτουμε στο σύνολό τους αυτά 
τα μέτρα και ζητάμε:
Πρώτο: Να φορολογούμαστε για το πραγ-
ματικό καθαρό εισόδημά μας και να καταρ-
γηθούν τα τεκμήρια. Είναι φανερό ότι τα 
τεκμήρια επιβάλλονται για να χαρατσω-
θούν φορολογικά οι μικρομεσαίοι αγρό-
τες με πολύ μικρό εισόδημα και όχι για να 
«πιαστεί» η φοροδιαφυγή, όπως ισχυρίζε-
ται η κυβέρνηση.
Δεύτερο: Να μην πληρώνουμε φόρο από 
το πρώτο ευρώ του εισοδήματός μας, αλλά 
να υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο. Προ-
τείνουμε αυτό να είναι μέχρι 30.000 ευρώ 
οικογενειακό εισόδημα, προσαυξημένο 
με 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δε βάζουμε 
ούτε τυχαία, ούτε αυθαίρετα αυτό το όριο. 

Εχουμε υπολογίσει ότι αυτό χρειάζεται μια 
αγροτική οικογένεια - όπως και η εργατι-
κή και του αυτοαπασχολούμενου - για να 
μπορέσει να εξασφαλίσει αξιοπρεπή δια-
βίωση. Κι ας μην ξεχνάμε ότι το αγροτικό 
νοικοκυριό πληρώνει πάρα πολλούς έμ-
μεσους φόρους, αλλά και άλλα χαράτσια, 
ενώ χρειάζεται να του μείνει και κάτι, ώστε 
να μπορέσει να προμηθευτεί τα μέσα και 
τα εφόδια για το ξεκίνημα της νέας καλλι-
εργητικής περιόδου.
Τρίτο: Προοδευτική φορολόγηση για το 
επιπλέον του αφορολόγητου ορίου αγρο-
τικό εισόδημα, με συντελεστή φορολόγη-
σης κλιμακούμενο έως 45% για τους μεγα-
λοαγρότες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες 
του αγροτικού τομέα. Γιατί κάποτε πρέπει 
να πληρώσουν φόρους οι πλούσιοι, οι κε-
φαλαιούχοι και όχι να πληρώνουν πάντα οι 
φτωχοί, όπως είναι πάνω από το 90% των 
αγροτών. Να φορολογηθούν τα κέρδη των 
επιχειρηματιών, γιατί δεν είναι εισόδημα 
που χρησιμοποιεί η οικογένεια ακόμη και 
των πλουσίων για τη διαβίωση, παρά για 
επενδύσεις που, μάλιστα, δεν τις κάνουν 
στη χώρα μας, αλλά σε άλλες χώρες, όπου 
έχουν περισσότερα κέρδη και χαμηλότε-
ρους μισθούς (π.χ. Βουλγαρία). Τα χωρά-
φια δεν πάνε Βουλγαρία. Ούτε μπορούμε 
να πάμε να γίνουμε όλοι επιχειρηματίες 
αγρότες, με έδρα τη Βουλγαρία και χωρά-
φια στην Ελλάδα, όπως λένε διάφοροι.
Τέταρτο: Να μην υπάρχει υποχρέωση κρά-
τησης λογιστικών βιβλίων για τους αγρό-
τες που έχουν μέχρι 40.000 ευρώ τζίρο 
(από πώληση των προϊόντων και από επι-
δοτήσεις/ενισχύσεις). Τα έξοδα που απαι-

τούνται για το κράτημα λογιστικών βιβλί-
ων (πληρωμή λογιστή κ.λπ.) είναι πολλά 
και ο μικρομεσαίος αγρότης δεν μπορεί να 
τα πληρώσει.
Και σε ό,τι αφορά τα αιτήματά μας για το 
Φορολογικό, έχουμε διαφορές με δυνάμεις 
σε άλλα μπλόκα, που:
-- Αποδέχονται τη φορολόγηση με 13% 
από το πρώτο ευρώ και δεν ζητούν αφο-
ρολόγητο όριο, παρά μόνο για τις επιδοτή-
σεις/ενισχύσεις.
-- Δεν προβάλλουν την κατάργηση των 
τεκμηρίων.
-- Δεν συμφωνούν με συντελεστή φορο-
λόγησης κλιμακούμενο έως 45% για τους 
μεγαλοαγρότες.

-- Δεν θέτουν ζήτημα κατάργησης των λο-
γιστικών βιβλίων για τους φτωχούς αγρό-
τες.
-- Ζητούν η φορολογία να γίνεται με βάση 
το διαχωρισμό των αγροτών σε «κατά κύ-
ριο επάγγελμα ή μη».
Αυτές οι δυνάμεις, με τα αιτήματα που 
προβάλλουν, εκφράζουν και εκπροσωπούν 
τους αγρότες που δεν είναι φτωχοί, αλλά 
μεγάλοι κι έχουν την αυταπάτη ότι θα επι-
βιώσουν στον ανταγωνισμό με τα μονο-
πώλια, όταν φύγουν οι μικροί. Ομως, θα 
έρθει και η δική τους σειρά να φύγουν από 
τη μέση και τότε δε θα έχουν δίπλα τους 
τους φτωχούς αγρότες να αγωνίζονται 
μαζί τους.
Γ. Για το κόστος παραγωγής
Για το κόστος παραγωγής, στο πλαίσιο του 
τρίτου μνημονίου, ήδη έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ 
στα αγροτικά μέσα και εφόδια από 13% σε 
23% και καταργείται η επιστροφή του Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πε-
τρελαίου.
Εμείς απαιτούμε να παρθούν πίσω αυτά τα 
μέτρα και ζητάμε:
Πρώτο: Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως 
στους εφοπλιστές - Αμεση μείωση της τι-
μής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% για 
τους μικρομεσαίους αγρότες, όπως έχουν 
οι βιομήχανοι, στους οποίους τάζουν νέες 
μειώσεις στην τιμή του ρεύματος.
Δεύτερο: Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγρο-
τικά μέσα και εφόδια, τις ζωοτροφές, αλλά 
και στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανά-
λωσης, στις υπηρεσίες. Κάθε έμμεση φο-
ρολογία σημαίνει διπλή φορολόγηση του 
εισοδήματος και αποτελεί τη βάση της φο-
ροδιαφυγής.
Δυνάμεις σε άλλα μπλόκα αποδέχονται 
ΦΠΑ 13% και 6%.
Δ. Για τη νέα ΚΑΠ της ΕΕ 2015 - 2020
Η νέα ΚΑΠ της ΕΕ 2015 - 2020 περικόπτει 
τις επιδοτήσεις/ενισχύσεις σταδιακά μέχρι 
το 2019 και οι περικοπές θα φτάσουν, συ-
νολικά, στο 60%. Ηδη έχουν κοπεί κατά 8% 
το 2014 και κατά 15% το 2015. Ταυτόχρο-
να, επιβάλλει νέους αποκλεισμούς μικρών 
αγροτών από τις επιδοτήσεις/ενισχύσεις - 
αποκλείστηκαν περί τους 90.000 αγρότες 
που δικαιούνταν ενίσχυση μέχρι 250 ευρώ 
- και νέους περιορισμούς στην παραγωγή.
Εμείς αντιπαλεύουμε αυτές τις αποφάσεις 
της ΚΑΠ και ζητάμε:
Πρώτο: Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις 
επιδοτήσεις/ενισχύσεις. Αυτές οι περικο-
πές αποτελούν καίριο πλήγμα στο εισόδη-
μά μας, το οποίο, για πάρα πολλούς από 
μας, στηρίζεται κυρίως στις επιδοτήσεις/
ενισχύσεις, μιας και οι τιμές που διαμορ-
φώνονται στην «ελεύθερη» αγορά είναι 
πολύ χαμηλές για τον παραγωγό, ενώ είναι 
πολύ υψηλές για τον καταναλωτή.
Δεύτερο: Να καταργηθούν όλοι οι άμεσοι 

και έμμεσοι περιορισμοί της αγροτικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής. Αυτοί οι περι-
ορισμοί που επιβάλλει η ΕΕ έχουν ως απο-
τέλεσμα και το εισόδημά μας να μειώνεται, 
αλλά και ο λαός μας να βρίσκεται σε δια-
τροφική εξάρτηση από τα μονοπώλια και 
τις πολυεθνικές των τροφίμων. Κι αυτό, 
παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει τις 
παραγωγικές δυνατότητες να εξασφαλίσει 
επαρκή, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για 
τη διατροφή του λαού μας και φτηνές πρώ-
τες ύλες για τη μεταποιητική βιομηχανία.
Τρίτο: Να συνδεθούν οι επιδοτήσεις/ενι-
σχύσεις με την παραγωγή και το ζωικό κε-
φάλαιο. Να τις παίρνουν όσοι δουλεύουν 
στο χωράφι ή ασχολούνται με τα ζώα και 
παράγουν και όχι κάποιοι που έχουν χιλιά-
δες στρέμματα και ζώα και έχουν μαζέψει 
τα δικαιώματα. Δεν ανεχόμαστε αυτό που 
συμβαίνει σήμερα, ότι το 80% των επιδο-
τήσεων/ενισχύσεων καρπώνεται το 20% 
των μεγάλων αγροτικών και κτηνοτροφι-
κών εκμεταλλεύσεων και μόνο το υπόλοι-
πο 20% μοιράζεται στους μικρομεσαίους 
αγροτοκτηνοτρόφους, που αποτελούν το 
90% της αγροτιάς στη χώρα μας.
Γι’ αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, δυνάμεις 
σε άλλα μπλόκα όχι μόνο δεν λένε κουβέ-
ντα κατά της ΚΑΠ της ΕΕ, αλλά, επί της 
ουσίας, αποδέχονται τις αποφάσεις της 
που συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις της 
ΕΕ. Μάλιστα, φτάνουν στο τραγελαφικό 
σημείο να υποστηρίζουν ότι αυτοί θα δια-
πραγματευτούν με την ΕΕ καλύτερα ακόμα 
και από τις κυβερνήσεις και πως τα προ-
βλήματα θα λυθούν με προσφυγές στην 
ΕΕ, τη στιγμή που οι προσφυγές εξοπλί-
ζουν την κυβέρνηση να εκβιάζει για επι-
στροφή «παράνομων» ενισχύσεων.
Κύριο μέλημά τους είναι να πετύχουν ρυθ-
μίσεις που θα διασφαλίζουν να συνεχίζει 
το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των 
επιδοτήσεων/ενισχύσεων ή και ολόκληρες 
να πηγαίνει στους μεγαλοαγρότες - επιχει-
ρηματίες. Αυτό το στόχο εξυπηρετεί και η 
συμφωνία τους με την ΕΕ και την κυβέρνη-
ση για διαχωρισμό των αγροτών σε «κατά 
κύριο επάγγελμα ή μη». Θέλουν να απο-
κλειστούν όλοι οι μικροί και μεσαίοι, για 
να μοιράζονται οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις 
μόνο στους μεγάλους.
Μαζί μ’ αυτά τα βασικά αιτήματά μας, 
υπάρχουν κι όλα τα άλλα που συμπεριλαμ-
βάνονται στο πλαίσιο αιτημάτων, όπως 
έχει καθοριστεί στις μαζικές συσκέψεις της 
Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής 
των Μπλόκων.
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Εργάζομαι σε μια φαρμακοβιομηχα-
νία η οποία παρουσιάζει τα τελευταία 
χρονιά αρκετά οικονομικά προβλήματα.
Από το 2013 έχει απολύσει αρκετούς ερ-
γαζομένους και έχει στραφεί στο φασόν 
για να σταθεί στην αγορά. Τα χρέη είναι 
αρκετά όλα αυτά τα χρονιά και έχουν ως 
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αρκετές 
φορές καθυστερήσεις πληρωμών πολ-
λές ελλείψεις σε αναλώσιμα (γαντια,χαρ-
τι κλπ.) τα οποία μας δυσκολεύουν στην 
δουλειά μας. Έχει προσλάβει νέο κόσμο 

με μισθούς 550 -600 ευρώ  τα μισά από 
όσα παίρνουν οι παλιοί εργαζόμενοι που 
κρατούν ακόμα τους μισθούς με βάση 
τη σύμβαση του κλάδου του φαρμάκου.
Το τελευταίο διάστημα οι καθυστερή-
σεις πληρωμών έχουν ενταθεί κατά 
πολύ με αποτέλεσμα όλοι μας να έχου-
με αγανακτήσει και να έχουμε δια-
μαρτυρηθεί έντονα για όλη αυτή την 
κατάσταση. Προειδοποιήσαμε την δι-
οίκηση ότι θα κατέβουμε σε απεργία 
διάρκειας αν δεν μας καταβληθούν τα 
δεδουλευμένα και ένα μέρος του ποσού 
που οφείλει στους παλιούς εργαζομέ-
νους το οποίο αγγίζει και τους 6 μήνες.
Στην 24ωρη απεργία του Δεκέμβρη 
αποφασίσαμε ότι θα την μετατρέψουμε 
σε 48ωρη ώστε να πιέσουμε να πληρω-
θούμε. Δεν ζητήσαμε κάλυψη από το 
συνδικάτο αλλά ήταν καθαρά δική μας 
απόφαση και ευθύνη. Το αποτέλεσμα 
ήταν να πάρουμε 1 μισθό του Νοέμβριου 
εκεί που μας έλεγε ότι μπορεί να έβαζε 
μισό μισθό και όχι σίγουρα .Η επόμενη 
πληρωμή ήταν το δώρο Χριστουγέν-
νων και η εξόφληση Δεκέμβριου δόθη-
κε στις 21 Γενάρη. Από τότε δεν έχουμε 
άλλη πληρωμή πάρα μόνο υποσχέσεις. 
Πάρα τις συνεχόμενες προειδοποιή-
σεις ότι δεν αντέχουμε άλλο πέρα από 

ψεύτικες ημερομηνίες καταβολής μι-
σθών δεν υπήρξε άλλη μισθοδοσία.
Σήμερα βρισκόμαστε πάλι σε απεργια-
κές κινητοποιήσεις από την Δευτερά 29 
Φλεβάρη γιατί μας χρωστά 2 μήνες μι-
σθούς για το 2016  +5 μισθούς από το 2013.
Χτυπαμε κάρτα αλλά δεν δουλεύουμε.
Αυτό έγινε με απόφαση της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας της παραγωγής και της 
συσκευασίας  του εργοστασίου. Από τα 
γραφεία συμμετέχουν 2 άτομα. Η από-
φαση πάρθηκε μετρά από συνέλευση 

όλων των εργαζομένων. Ανακοινώ-
σαμε γραπτώς τα αιτήματα μας στη 
διοίκηση και κάθε φορά που μας λέει 
καινούργιες υποσχέσεις ο εργοδό-
της αποφασίζουμε τι στάση θα κρα-
τήσουμε. Μέχρι στιγμής οι περισ-
σότεροι  λειτουργούμε συλλογικά. 
Έχουν υποχωρήσει 4 εργαζόμενοι . 
Η εργοδοσία έχει επιστρατεύσει 
προσωπικό από τα γραφεία ακόμα 
και την διευθύντρια για να δουλέ-
ψουν στη συσκευασία στην προ-
σπάθεια τους να σπάσουν την 
απεργία μας. Οι πιέσεις από τους 
εργοδότες είναι καθημερινές και 
συνέχεις με την δικαιολογία ότι δεν 
έχουν λεφτά και ειδικά σε παλιούς 
εργαζομένους που τους γνωρίζουν 
καλά και αιτιολογούν σε «ρίξιμο» 
του πελάτη και ότι κάνουν ότι μπο-
ρούν. Αν εμείς όμως δεν δουλεύ-
ουμε θα κλείσουμε το εργοστάσιο.

Από την πλευρά των εργαζομένων είναι 
γεγονός ότι ο κόσμος έχει φτάσει στα 
όρια του. Δεν αντέχουμε αλλά ψέματα 
και υποσχέσεις. Όλοι είμαστε οικονο-
μικά πιεσμένοι. Τα χρέη τρέχουν κλπ.
Όμως πιστεύω ότι δείχνουμε μεγά-
λο πείσμα και καταλαβαίνουμε ότι αν 
υποχωρήσουμε τώρα δεν πρόκειται 
να πληρωθούμε ξανά και πάντα θα εί-
μαστε οι τελευταίοι  που θα βλέπου-
με κάποια ψίχουλα μετρά τους προ-
μηθευτές ή την ΔΕΗ ή την εφορία ή 
οπού αλλού χρωστά. Πάρα την πίεση 
κρατάμε αντιστάσεις. Όλοι φοβόμαστε 
την απόλυση ή το κόστος της απεργί-
ας αλλά είμαστε και αποφασισμένοι. 
Την 4η μέρα της απεργίας  ειδοποιή-
σαμε το συνδικάτο φαρμάκου, το οποίο 
προσκείται στο ΠΑΜΕ  και ήρθε και μί-
λησε με μας , είπαν την γνώμη τους, 
μας στηρίζουν  ότι αποφασίσουμε.

 
 
 
 
 

Την 7η μέρα της απερ-
γίας πληρωθήκαμε σχε-
δόν όλοι. Τους 2 μισθούς 
από το 2016 και δε-
σμεύτηκε ο εργοδότης 
ότι θα δίνει μέρος των 
οφειλών των προηγου-
μένων ετών σταδιακά 
προς το παρόν λεκτικά.
Εμείς όμως είπαμε 
ότι αν δεν πληρωθεί 
και ο τελευταίος δεν 
θα μπούμε για δου-
λειά. Και αυτό έγινε.  
Μέχρι να έρθουν τα λεφτά  και για 
τους 2 εργαζομένους δεν μπήκα-
με για δουλειά. Τα χρήματα ήρθαν 
την ιδιά μέρα μετρητά και στις 9 30 
μπήκαμε κανονικά για εργασία…….
Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να βγάλω 
σαν συμπέρασμα από όλη αυτή την κινη-
τοποίηση είναι ότι μετρά από πάρα πολ-
λά χρονιά βρίσκομαι σε μια κατάσταση 
αγωνιστική μαζί με τους άλλους συνά-
δελφους που νόμιζα ότι δεν θα δω ξανά.
 Η σημερινή γενικότερη πολιτική κατά-
σταση με την κρίση τελικά δεν αποδι-
οργανώνει μόνο και απογοητεύει τους 
εργαζομένους. Βοηθάει να καταλάβου-
με ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για όλη αυτή 
την συνθήκη που ζούμε αφού εμείς 
δουλεύουμε και παράγουμε ακόμα 
πιο πολύ όλα αυτά τα χρονιά και κάτω 
από χειρότερες εργασιακές σχέσεις.
Ευτυχώς για όλους μας πιστεύω ότι 
όταν ο εργάτης  καταλάβει την δύνα-
μη του και το αποφασίσει δίνει την 
μάχη του μέσα στο χώρο δουλείας του. 
Και σε ότι έχει να κάνει με μας τη μάχη 
τη δώσαμε μέχρι και τον τελευταίο 
απλήρωτο εργαζόμενο, το οποίο είναι 
πολύ σημαντικό κατά την γνώμη μου.
Σημαντικό ρολό παίζει και η εμπειρία 
των προηγουμένων  χρονών ώστε να 
αποφασίζει ο ίδιος για το τι θα γίνεται 
κάθε στιγμή με βάση την πλειοψηφία 
και χωρίς να αναθέτει σε άλλους (συν-
δικάτα, δικηγόρους επιθεωρήσεις) να 
λύσουν το πρόβλημα χωρίς την δική 
του απόφαση και θέλησή μάχη κερ-
δήθηκε. Ο πόλεμος συνεχίζεται....

 
Εργαζομένη  σε φαρμακοβιομηχανία

 

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΦΑΜΑΡ

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟ

Πολλά γράφονται για τις εξελίξεις στον 
όμιλο του Μαρινοπούλου περισσότε-
ρο στα σούπερ μάρκες Carrefour, με-
τρά την έξοδο της γαλλικής, αλλά και 
στις άλλες δραστηριότητες του ομί-
λου που επεκτείνονται από την ένδυση 
, τα οπτικά και τα καλλυντικά μέχρι και 
τα φάρμακα και την αγορά του καφέ 
(Marks&Spenser, Sephora,GrandOttica, 
Famar,Starbucks).
Συμφωνα με δημοσιευμα του Bloomberg 
η πωληση της FAMAR μπορει να φερει 
στα ταμεια του ομιλου 400 εκατ. Ευρω. 
Η φαμαρ είναι η μεγαλυτερη ελληνι-
κη βιομηχανικη εταιρεια (με βαση τους 
ογκους) στην αγορα του φαρμακου με 
εργοστασια και κεντρα διανομης περα 
από την Ελλαδα, σε Ιταλια, Ισπανια, Γαλ-
λια, και Ολλανδια. Για το 2014 οι πωλη-
σεις της ξεπερασαν τα 125 εκατ. Ευρω 
ενώ τα καθαρα της κερδη εκτιναχθηκαν 
στα 7,1 εκατ. Ευρω παρουσιαζοντας αυ-
ξηση στη ταξης του 150% σε σχεση με 
το 2013. Δια θετει 12 εργοστασια παρα-
γωγης φαρμακων στην ελλαδα και το 
εξωτερικο, που εχει σημαντικες συμφω-
νιες, όπως με την j&j  στη Ν. Ορλεάνη 
και η οποία συζητούσε πριν από μερι-
κούς μήνες την εξαγορά της ισπανικής 
φαρμακευτικής που ανήκει στην Sanofi- 
Aventis έναντι 70 εκατ. Ευρω. Απ ότι  
φαινεται δινει εμφαση σε νεες επενδυ-
σεις εκτος συνορων γιατι αποφερουν 
περισσοτερα κερδη.
Συμφωνα με το δημοσιευμα εχει αναθε-
σει στο Jefferies Group 
την εξευρεση πιθανου 
αγοραστη.Αν εχει βαση 
το δημοσιευμα θα εχει 
να κανει με την κινητι-
κοτητα στην αγορα του 
φαρμακου αλλα και με 
την κατασταση της αλυ-
σιδας των σουπερ μαρ-
κετ Μαρινοπουλος.
Ολες αυτές οι εξελιξεις 
και οι ανακαταταξεις 
που φαινεται ότι γινο-
νται στον ομιλο, τους  
πρωτους που επηρεα-
ζουν είναι οι εργαζομε-
νοι.
Εχει ηδη προχωρησει 
σε περικοπες του αριθ-
μου του προσωπικου 
της φαμαρ  με αποτε-
λεσμα από 1511 ατομα να 
παραμεινουν 1288 ατο-
μα στην εταιρεια.
Για οσους γνωριζουν 
λιγο για τον κλαδο του 
φαρμακου και για τις 

εργασιακες σχεσεις που επικρατουν στα 
εργοστασια του χωρου θα ξερουν ότι 
από παλια η Φαμαρ ηταν από τις πρωτες 
φαρμακοβιομηχανιες που εφαρμοζαν 
τις χειροτερες εργασιακες σχεσεις. 
Οι εργαζομενοι του χωρου ηταν για τους 
εργοδοτες τα πειραματοζωα για κάθε 
νεα αθλια εργασιακη σχεση που περνα-
γαν με ολες τις κυβερνησεις.
Εντατικοποιηση  4η βαρδια συμβασεις 
ορισμενου χρονου (να δουλευεις ακο-
μα και 10 χρονια με συμβασεις χωρις 
να αποκτας δηλαδη τα δικαιωματα ενός 
εργαζομενου με συμβαση αοριστου και 
εν μια νυχτι να σε διωχνει χωρις να μπο-
ρεις να μιλησεις αφου φαινεται ότι εληξε 
η συμβαση σου και δεν μετρα ως απο-
λυση κλπ).

Σημερα αφου εχει διωξει ένα μεγαλο 
μερος του παλιου προσωπικου, κανει 
προσληψεις  στο τμημα της συσκευα-
σιας μονο μεσω εργολαβικης εταιρειας 
και απασχολει ατομα μονο όταν χρειαζε-
ται και χωρις να εχει καμια υποχρεωση 
για τους εργαζομενους και με ελαχιστα 
φυσικα χρηματα. Οι εργαζομενοι αυτοι 
μπορουν να εργαστουν ακομα και για 
μια μονο μερα ή και 2 ή 3 αναλογα τις 
παραγγελιες που βιαζεται να διωξει. Οι 
γνωστες συμβασεις της μιας μερας!!! 
Πιεζει τους εργαζομενους να εργαστουν 
υπερωριες αλλα χωρις να τους πληρω-
νει και να τις μεταφερει σε ρεπο. Ρεπο 
όμως  όταν η εταιρεια θελησει να τους 

δωσει (όταν δεν θα εχει δουλεια).

 Παρα όμως τις δυσκολες αυτές συν-
θηκες οι εργαζομενοι αντεδρασαν με 
την συμμετοχη τους στην απεργια στις 
4 φλεβαρη της ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικο.  
Μετα από παρα πολλα χρονια απηργη-
σαν σχεδον ολο το τμημα της συσκευ-
ασιας και στις 3 βαρδιες. Μαλιστα κατε-
βηκαν και με πανω στην συγκεντρωση.
Αυτό όχι μονο θορυβησε την διοικη-
ση αυτή η σταση των εργαζομενων, 
αλλα αρχισαν και οι επιπληξεις, καταρ-
χην στους προισταμενους των βαρδιων 
για να ασκησουν πιεση και εκφοβισμο 
στους εργαζομενους.
Ένα βασικο ζητημα που αναδεικνυεται 
από αυτή την κατασταση στον ομιλο εί-
ναι ότι:
Η καταργηση ολων των ελαστικων ορων 
απασχολησης και προσληψης είναι βα-
σικο ζητημα για το εργατικο κινημα για 
να μπορει ο εργαζομενος να διεκδικει.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
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Αφού σιγά σιγά πέφτουν και οι 
τελευταίες κοινοβουλευτικές ελ-
πίδες μήπως κομμάτια κόσμου 
εργαζομένου (μεμονωμένα) βα-
ρέθηκαν την κοροϊδία από όλες 
τις μεριές;
Ποιος θα στηρίξει αυτούς τους 
εργαζομένους που ξεσπάνε;
Που θα συναντιούνται αυτοί οι 
αγώνες; Πόσο έχουν καταλάβει 
αυτοί οι εργαζόμενοι την ελπί-
δα που μπορούν να δώσουν στις 
εκατοντάδες απλήρωτους εργα-
ζομένους



Το παρόν άρθρο θα αφιερωθεί 
στην νοσηρή κατάσταση στα 
φροντιστήρια μέσης εκπαίδευ-
σης, τις συνθήκες εργασίας των 
καθηγητών σε αυτά, την επο-
χή της οικονομικής κρίσης. Θα 
προσπαθήσει να φωτίσει αυτή 
την σύγχρονή γαλέρα και τους 
κωπηλάτες της: τους εκπαιδευ-
τικούς, τους μαθητές, τις λαϊκές 
οικογένειες και την “μόρφωση”.

Τομή στην καταβαράθρωση των δικαι-
ωμάτων των εκπαιδευτικών στα φρο-
ντιστήρια ήταν η καταγγελία - κατάργη-
ση της συλλογικής σύμβασης εργασίας 
(ΣΣΕ). Όπως για όλους τους εργαζόμε-
νους έτσι και για τους εκπαιδευτικούς η 
κατάργηση της ΣΣΕ  οδήγησε σε περικο-
πές των αποδοχών ως και 50%, απελευ-
θέρωσε την εργοδοτική λύσσα ενάντια 
στους εργαζόμενους Το ωρομίσθιο μετά 
από την εφαρμογή του μέτρου κυμαίνε-
ται στο εξευτελιστικό όριο των 4,7 ευρώ 
μεικτά. Ταυτόχρονα το ωρομίσθιο σε 
συνδυασμό με τις λίγες ώρες εργασίας 
έχουν σαν αποτέλεσμα τους μισθούς πεί-
νας μεταξύ 300-500 ευρώ. Ο εκπαιδευ-
τικός στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευ-
σης μετατρέπεται σε τρεχαντήρι, αφού 
αναγκάζεται να δουλεύει ταυτόχρονα σε 
παραπάνω από ένα φροντιστήριο για να 
τα βγάλει πέρα. Είναι πολλές οι περιπτώ-
σεις καθυστερήσεων ή μη καταβολής 
των δεδουλευμένων, με την δικαιολογία 
την δύσκολη οικονομικής κατάστασης 
του φροντιστηρίου Από την πλευρά των 
εργοδοτών εφαρμόζεται η γνωστή μέ-
θοδος του διαίρει και βασίλευε. Διαφο-
ρετικά ωρομίσθια, υποσχέσεις για καλή 
συνεργασία και μελλοντική αύξηση απο-
δοχών, “ειδική” μεταχείριση μεταξύ των 
καθηγητών που βράζουν στο ίδιο ζουμί 
και βέβαια “κόψιμο κεφαλιού” σε όποιον 
αντιδρά και αντιστέκεται 
Η ελαστικοποίηση του ωραρίου σε συν-
δυασμό με τις ατομικές διαπραγματεύ-
σεις (εκπαιδευτικός - εργοδότης) δια-
μορφώνουν ένα περιβάλλον φόβου και 
τρομοκρατίας για πιθανή απόρριψη. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα παραπά-
νω εντείνονται για τους καθηγητές που 
μπαίνουν τώρα στον χώρο. Οι εικόνες 
των συλλογικών δικαιωμάτων για αυ-
τούς, είναι ανύπαρκτες, οι όροι εργασίας 
του “υπό δοκιμασία”, αναλώσιμου καθη-
γητή είναι ασφυκτικές, ενώ το φαινόμενο 
των “καθηγητών των ΕΣΠΑ” μέσω ΟΑΕΔ 
έχει κάνει την εμφάνιση του στα φροντι-
στήρια 
Πίσω από τις διθυραμβικές αναρτήσεις 
επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 
και των success story των φροντιστηρίων 

κρύβονται ανείπωτες ιστορίες εργαζομέ-
νων που κονιορτοποιούνται. Πίσω από 
τα διαφημιστικά με τους ευτυχισμέ-
νους μαθητές υπάρχουν αμέτρητες 
παιδικές ψυχές θύματα, του εκπαι-
δευτικού συστήματος, της καριέρας 
προς την ανεργία. Η προετοιμασία των 
μαθητών για τις εξετάσεις μοιάζει με την 
προπόνηση αλόγων σε κούρσα. Σε αυτό 
το περιβάλλον του κανιβαλισμού οι λαϊ-
κές οικογένειες δίνουν από το υστέρημα 
τους, με την ελπίδα να προσφέρουν στα 
παιδιά τους όλα τα εφόδια για ένα διαφο-
ρετικό μέλλον. Η πραγματική μόρφωση, 
που στις δύσκολες μέρες που ζούμε θα 
αποτελούσε οπλισμένο όπλο στα χέρια 
των καταπιεσμένων, 
βρίσκεται στο από-
σπασμα. Η κατά-
σταση στην εκπαί-
δευση (δημόσια και 
) σίγουρα δεν βρί-
σκεται σε αυτή την 
κατεύθυνση. ενώ η 
μεγάλη πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών 
μάχεται για αυτό το 
σκοπό υπό αντίξοες 
συνθήκες.
Η συνθήκες στα 
φροντιστήρια μέσης 
εκπαίδευσης αποτε-
λούν τον πειραματι-
κό σωλήνα για τις πρακτικές που τώρα τις 
βλέπουμε και στην δημόσια εκπαίδευση. 
Η αξιολόγηση, οι μισθοί πείνας, ο αγώνας 
δρόμου για συλλογή ωρών (ωρομίσθιοι) 
και η περιστολή των συνδικαλιστικών δι-
καιωμάτων εμφανίζονται ως εκσυγχρο-
νισμός Η εκπαίδευση μετατρέπεται σε 
προνόμιο των λίγων αφού τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η μαθητική διαρροή τα χρό-
νια της κρίσης έχει ενταθεί. Η ποιότητα 
του δημόσιου σχολείου καταβαραθρώ-
νεται λόγω της υποχρηματοδότησης και 
της διάλυσης, ενώ η εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια χρειάζεται πολλές “θυσίες” για 
τους γονείς. Η εκπαίδευση αποκτά ταξι-
κή μεροληψία για τους μαθητές και ζητά 
από τους καθηγητές να γίνουν δούλοι, με 
ιερό νόμο το κέρδος.
Η ελπίδα για την ανατροπή της κατά-
στασης στον χώρο τον φροντιστηρίων 
βρίσκεται στην αντίσταση και την αλλη-
λεγγύη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
αγώνων που ξεκίνησαν για να παρθούν 
πίσω απολύσεις καθηγητών, αγώνες με 
κέντρο την άρνηση υπογραφής των ατο-
μικών συμβάσεων εργασίας. Οι αγώ-
νες αυτοί χαρακτηρίστικαν μάλιστα από 
αυτοπάρνηση και επιμονή καθηγητών, 
που με την βοήθεια του συλλόγου εργα-
ζομένων στα φροντιστήρια  καθηγητών 
(ΣΕΦΚ), έδειξαν εμπρακτά ότι η ενότητα 
και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα απέναντι 
στην εργοδοσία. Σε πολλούς από αυτούς 

τους αγώνες βρέθηκαν από κοινού αγω-
νιστές από τον ΣΕΦΚ, τον ΟΛΜΕ, την ΟΙ-
ΕΛΕ (ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Ελλάδας), πρωτοβάθμια 
σωματεία, τοπικές συνελεύσεις κατοίκων 
και βέβαια οι ίδιοι οι μαθητές. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κι-
νητοποιήσεις για την απόλυση συνδικα-
λιστών στα φροντηστίρια “ανέλιξη” στην 
Ηλιούπολη, την δικαστική νίκη της απο-
λυμμένης καθηγήτριας του φροντηστη-
ρίου “Πρίσμα” στο κέντρο της Αθήνας, 
της αμέτρητες κινητοποιήσεις και παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας για απλήρωτους 
καθηγητές έξω από τα αντίστοιχα φρο-
ντηστίρια.

Ο αγώνας για μόρφωση και δουλεία με 
αξιοπρεπείς όρους ήταν διαχρονικά η 
αιχμή του δόρατος που ένωνε όλους τους 
κλάδους της εκπαίδευσης και πυροδο-
τούσε μεγάλου λαϊκούς αγώνες ενάντια 
στις αντιλαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευ-
ση.Ο μόνος δρόμος για τους καθηγητές 
των φροντιστηρίων είναι ένας: Αγώνας 
για δουλεία με δικαιώματα. Αυτό ση-
μαίνει οργάνωση, ενότητα και συνα-
δελφική αλληλεγγύη στο χώρο εργα-
σίας, καμία υποχώρηση στις ορέξεις 
των εργοδοτών. Σημαίνει ενότητα και 
αγώνας σε πανεκπαιδευτικό επίπεδο των 
εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό και την δη-
μόσιο τομέα με όραμα την δημόσια δω-
ρεάν εκπαίδευση, αποσυνδεδεμένη από 
τους νόμους της αγοράς και της κερ-
δοφορίας. Σε ένα τέτοιο κίνημα βασικοί 
συμμέτοχοι πρέπει να είναι οι μαθητές 
και οι λαϊκές οικογένειες. Μόνο ένα κίνη-
μα για αξιοπρεπή δουλειά και μόρφωση 
που αγγίζει όλη την κοινωνία των “από 
κάτω”μπορεί να αλλάξει την πραγματι-
κότητα των μνημονίων και της φτώχειας 
που έχει επιβληθεί
Δεν ξεχνάμε πως το μέλλον ανήκει σε 
αυτούς που αγωνίζονται για ένα κα-
λύτερο αύριο, οι μεγάλοι αγώνες βρί-
σκονται μπρος μας…

εργαζομενος καθηγητης σε φροντιστη-
ριο μεσης εκπαιδευσης

1. Πες μας λίγα λόγια για 
σένα 
Είμαι 22 χρονών , είμαι 
επί πτυχίω στο τμήμα 
ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ 
και η συνδικαλιστική 
δράση και εμπειρία μου,  
βασίζεται κατά κόρον 
εντός του πανεπιστημί-
ου.  

2.Ποια ακριβώς είναι η 
δράση σου μέχρι τώρα 
μέσα στο πανεπιστήμιο;
Ανήκω σ’ένα αριστερό 
σχήμα μέσω του οποί-
ου δραστηριοποιήθηκα 
στους αγώνες του φοι-
τητικού κινήματος από 
το 2011 ενάντια στο νόμο 
Διαμαντοπούλου , στο 
σχέδιο Αθηνά και στις 
απολύσεις των διοικητι-
κών υπαλλήλων και σ’ο-
ποιοδήποτε άλλο καθη-
μερινό πρόβλημα εντός 
και εκτός πανεπιστημίου 
συνδέεται με αυτό. 

3.Ποια είναι η εργασιακή 
σου εμπειρία μέχρι σή-
μερα;
Σε επίπεδο διάρκειας 
είναι η πρακτική μου 
άσκηση στη μονάδα 
απεξάρτησης 18άνω . 
Από εκεί και πέρα έχω 
εργαστεί περιστασιακά 
σε προώθηση προϊόντων 
σε super market  και ως 
καθαρίστρια. 

4. Πές μας λίγα λόγια 
για την εργασιακή σου 
εμπειρία στην πρακτι-
κή άσκηση (εργασιακό 
περιβάλλον οικονομικές  
απολαβές, αντιμετώπι-
ση νέων επιστημόνων 
από προϊσταμένους  και 
συναδέλφους καθώς και 
εργαζόμενους σε άλλους 
τομείς της μονάδας.) 
Κατά βάση ο ρόλος μου 
ήταν του εκπαιδευομέ-
νου, υπό την έννοια ότι 
παρατηρώντας τους ήδη 
εργαζόμενους στη μονά-
δα αποκόμισα και σε θε-
ωρητικό και σε πρακτι-
κό επίπεδο γνώσεις και 
εμπειρία στο επάγγελμα 
του ψυχολόγου. Παρόλα 
αυτά, εκτελούσα και κα-
θήκοντα εκτός του αντι-
κειμένου μου σε επίπεδο 
γραμματειακής υποστή-

ριξης κυρίως λόγω της 
υποστελέχωσης της μο-
νάδας αλλά και λόγω του 
καθεστώτος που επικρα-
τεί στις πρακτικές ασκή-
σεις όπου είμαστε τα 
παιδιά για όλες τις δου-
λειές. 

5. Με βάση λοιπόν την 
εμπειρία σου , ποια εί-
ναι τα χαρακτηριστικά 
μιας πρακτικής άσκησης 
ώστε να αποκομισθεί η 
βέλτιστη δυνατή γνώση;
Σ’ ένα ιδανικό περιβάλ-
λον είναι χρήσιμο για 
έναν φοιτητή κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής 
του να αποκτά πέρα από 
την αναγκαία θεωρητική 
κατάρτιση και πρακτική 
πείρα για τη μελλοντική 
του εργασία , ωστόσο 
στις σημερινές συνθή-
κες η πρακτική άσκηση 
δεν έρχεται να επιτελέ-
σει αυτό το σκοπό.  Αντί-
θετα αποτελεί έναν από 
τους πολλούς τρόπους 
εμπέδωσης ενός καθε-
στώτος ευέλικτης και 
ελαστικής εργασίας για 
την νέα γενιά των εργα-
ζομένων όπου επί της 
ουσίας εξαιρείσαι από 
κάθε έννοια εργασια-
κού δικαιώματος * είναι 
χαρακτηριστικό ότι η 
πληρωμή γίνεται μέσω 
ΕΣΠΑ και όπου δεν είναι 
αυτό εφικτό η εργασία 
είναι εθελοντική. *(μι-
σθός , ασφάλιση , δώρα) 
. Κατ’ εμέ οι ίδιοι οι πρα-
κτικάριοι θα πρέπει να 
διεκδικήσουν πλήρη ερ-
γασιακά , ασφαλιστικά 
και συνδικαλιστικά δι-
καιώματα. Όσοι κάνουν 
πρακτική δεν μπορούν 
να γραφτούν σε σωμα-
τεία και δεν μπορούν να 
απεργήσουν. Μόνο έτσι 
όταν δε θα είσαι υπό 
καθεστώς εξαίρεσης θα 
μπορείς να διεκδικήσεις 
στο γνωσιακό κομμάτι , 
που υποτίθεται ότι είναι 
και ο στόχος μιας πρα-
κτικής άσκησης. 

6. Όσον αφορά την εργα-
σία σου στην προώθηση 
προϊόντων , ποιες ήταν 
οι συνθήκες και ποιες οι 
συνολικές απολαβές σε 

μισθό και ασφάλιση;
Δούλευα 2 φορές την 
εβδομάδα (8ώρα) σε 
μεγάλες αλυσίδες super 
market . Έπαιρνα 30 € 
το 8ώρο χωρίς καμία 
ασφάλιση και δώρα . Οι 
συνθήκες εργασίας ήταν 
σκληρές από την άποψη 
την μόνιμης ορθοστα-
σίας και κυρίως του συ-
νεχούς ελέγχου από τον 
προϊστάμενο , ο οποίος 
προσπαθούσε με διά-
φορους τρόπους να σε 
κάνει όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτικό για να που-
λήσεις (έπρεπε μονίμως 
να χαμογελώ υποκριτικά 
, να βγάλω “θετική ενέρ-
γεια”) Δε γνωρίζεις ποτέ 
τους συναδέλφους σου 
, επειδή δουλεύεις από-
λυτα μόνος πράγμα το 
οποίο δυσκολεύει έως 
καθιστά αδύνατο την ορ-
γάνωση στο συγκεκριμέ-
νο χώρο δουλειάς. 

7. Μέσα σε αυτό το ερ-
γασιακό περιβάλλον που 
μας περιέγραψες πως 
βλέπεις τον εαυτό σου;
Αντιλαμβάνομαι αυτή τη 
στιγμή αν συνεχίσουν τα 
πράγματα ως έχουν θα 
αποτελέσω κομμάτι αυ-
τής της γενιάς των ερ-
γαζομένων που αν δεν 
επιλέξει να φύγει στο 
εξωτερικό , θα περιπλα-
νιέται σε μια κατάσταση 
ανεργίας και επισφαλούς 
εργασίας για 300 € και 
400€. Στο σήμερα αν 
αποδεχθούμε τον ατο-
μικό δρόμο στην καλύ-
τερη των περιπτώσεων 
θα βρούμε μια δουλειά 
πατώντας επί πτωμάτων 
συναδέλφων . Επομένως 
το ζήτημα είναι το πώς 
όλοι αυτοί που βιώνουν 
τις ίδιες συνθήκες να 
δουν ποιοι είναι οι πιο 
πολιτικά αποτελεσμα-
τικοί τρόποι για μια ορ-
γάνωση στους χώρους 
δουλειάς , στο επίπεδο 
της ανεργίας να σταμα-
τήσει η πολυδιάσπαση 
στο εσωτερικό των ερ-
γαζομένων. 

Συνέντευξη με φοιτητή Ψυχολογίας Η ελπίδα  
έρχεται…

 
Ένα σύνθημα που πιστέψαμε, υποστη-
ρίξαμε και δυστυχώς διαψευστήκαμε 
τρεις συνεχόμενες φορές. Η ελπίδα 
ποτέ δεν ήρθε, ούτε καν πλησίασε. 
Αντίθετα εδραιώθηκε η φτώχια, η δυ-
στυχία, η ανεργία, οι μισθοί πείνας, οι 
συντάξεις βοηθήματα και έπεται συνέ-
χεια.
Αυτά που υποσχεθήκατε να εξαλείψετε 
τώρα τα θρέφεται με περισσή φροντί-
δα, να γιγαντωθούν και να καταστρέ-
ψουν τον ελληνικό λαό.
Αναρωτιόμαστε…. Αυτή είναι κυβέρ-
νηση αριστερή; Ή μήπως το επίθετο 
«αριστερά» είναι προκάλυμμά για να 
πάρουμε την εξουσία…
Να φάμε, να πιούμε και να αρπάξουμε 
όπως και οι προηγούμενοι. Αναρωτιό-
μαστε…………
Όμως περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά ο λαός δεν είναι διατεθειμένος 
να συγχωρέσει, να περιμένει, να δώσει 
άλλη ευκαιρία. Εδώ και τώρα απαιτεί 
να εφαρμοστούν οι υποσχέσεις. Μια 
προς μια. Καμμιά έκπτωση, καμμιά κα-
θυστέρηση, καμμιά δικαιολογία.
ΤΩΡΑ – ΑΜΕΣΑ
-θέλουμε πίσω τα εργασιακά δικαιώ-
ματα
-θέλουμε πίσω τους μισθούς
-θέλουμε πίσω τις συντάξεις
-θέλουμε πίσω το 8ωρο
-θέλουμε πίσω τα  ρεπό που καταργή-
θηκαν
-Θέλουμε πίσω την αργία της Κυρια-
κής
-Θέλουμε πίσω την προστασία από 
την εργοδοτική αυθαιρεσία
Θέλουμε πίσω όλα αυτά που κάποτε 
κάποιοι θυσιάστηκαν για να θεσμο-
θετηθούν και να τα απολαμβάνουν οι 
νεότερες γενιές.
Όλα αυτά που μέσα σε μια νύχτα κα-
ταργήθηκαν και με ένα νομό που υπο-
σχεθήκατε ότι θα τα επαναφέρεται.
Αλλιώς δεν θα φτάσουν τα ελικόπτερα 
και τα αεροπλάνα να σας φυγαδεύ-
σουν.
Αυτά που απειλούσατε τους προηγου-
μένους θα τα πάθετε  εσείς.
Το μέλλον σας διαγράφεται ζοφερό και 
τολμώ να πω ανύπαρκτο………..

Εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ

Μάθε παιδί μου γράμματα…
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  Τα τελευταία 7 χρόνια, η βαθιά οικονο-
μική καπιταλιστική κρίση και οι πολιτικές 
της ακραίας λιτότητας και φτωχοποίησης 
που την συνοδεύουν, έχουν φτάσει την 
ανεργία σε ποσοστά που αγγίζουν σχε-
δόν το 1/3 των εργαζομένων, με παραπά-
νω απ΄την μισή νεολαία να μένει άνεργη. 
Αυτή η κατάσταση όχι μόνο φορτώνει τα 
βάρη στους εργαζόμενους και το λαό, 
αλλά οδηγεί και την ανθρώπινη εργασία 
σε πλήρη απαξίωση.
  Ενώ σήμερα η ανθρώπινη χειρονακτική 
και πνευματική εργασία παράγει τέτοια 
τεχνολογικά, επιστημονικά επιτεύγμα-
τα και τεράστιο πλούτο που 
θα μπορούσαν να μειώσουν 
δραστικά τον εργάσιμο χρόνο, 
να βελτιώσουν αποφασιστικά 
τις συνθήκες εργασίας και να καλύψουν 
τις επισιτιστικές ανάγκες για όλον τον 
πλανήτη, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 
Εκατομμύρια εργαζόμενοι πετιούνται στο 
δρόμο, πεινάνε, κρυώνουν ή δουλεύουν 
περισσότερο από ποτέ με μισθούς πεί-
νας και χωρίς δικαιώματα.
  Οι κυβερνήσεις είναι ανίκανες να δώ-
σουν λύσεις όχι γιατί δεν μπορούν αλλά 
γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν, γιατί είναι 
ταγμένες όχι στην εξυπηρέτηση των ερ-
γατικών λαϊκών αναγκών αλλά στην εξυ-
πηρέτηση των οικονομικά ισχυρών, στην 
εξυπηρέτηση της παραπέρα κερδοφορί-
ας τους και ολικής κυριαρχίας τους.
  Προσποιούνται πως τάχα νοιάζονται για 
το πρόβλημα και σπέρνουν ιδέες, προτά-
σεις, λύσεις που κυριαρχούν η φαιδρό-
τητα (πρώην υπουργός εργασίας Κος Γι-
ακουμάτος, δήλωνε πως πρέπει να πάνε 
να προσφέρουν οι άνεργοι κοινωνική ερ-
γασία, για να μην παθαίνουν κατάθλιψη) 
απ΄τους τάχα «ανίκανους» και η σκληρή 
προσήλωση στο στόχο της καπιταλιστι-
κής κερδοφορίας απ΄τους πιο «ικανούς».
 Έχουν βγάλει απ΄το μυαλό 
τους και προσπαθούν λυσσα-
λέα να βγάλουν και απ΄το δικό 
μας μυαλό πως είναι αναφαί-
ρετο και κατεκτημένο το δικαί-
ωμα στην μόνιμη και σταθερή 
εργασία για όλους, που να δί-
νει τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει λύσεις στις σύγχρονες αν-
θρώπινες ανάγκες.
  Η πολιτική τους, πολιτική εξυπηρέτη-
σης της συνέχισης της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, πατάει σε στατιστικές και 
νούμερα, επιλεκτικά όμως. Τα νούμερα 
και τα στατιστικά των 1.500.000 ανέρ-
γων και των αναγκών τους (110.000 μόνο 

απ΄αυτούς επιδοτούνται) δεν 
τους  απασχολούν. Κάνουν σαν να 
μην υπάρχουν. Όταν όμως είναι 
να διατεθεί χρήμα σε ιδιώτες και 
δημοσίους μόνο τότε τους θυμά-
ται. 
  Ζούμε τα τελευταίο διάστημα 
τον απόλυτο παραλογισμό. Από 

τη μία δεν υπάρχουν λεφτά για να επιδο-
τηθούν οι άνεργοι και από την άλλη κάθε 
τόσο ακούμε για 150, 300, 500 εκατομ-
μύρια που θα δοθούν στους εργοδότες, 
στους ιδιώτες και στους δημοσίους, για 
να προσλαμβάνουν ανέργους, για 5 – 8 
μήνες, χωρίς ίσα δικαιώματα με τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους, ανασφάλι-
στους τους περισσότερους και το χειρό-
τερο μετά τη λήξη της σύμβασης να μην 
μπορούν να επιδοτηθούν.
  Εξασφαλίζουν έτσι και την παραπέρα 
οικονομική υποστήριξη των εργοδοτών, 

κάνουν τσάμπα «μάγκες» τους δημάρ-
χους και τους δίνουν άλλοθι για ιδιωτικο-
ποίηση υπηρεσιών αφού τα κενά δεν τα 
καλύπτουν με προσλήψεις αλλά μ΄αυτά 
τα 5μηνα και 8μηνα προγράμματα. 
Φρενάρουν για λίγο την αγανάκτηση των 
λίγων ανέργων που θα «χωθούν» σ΄αυ-
τά και προετοιμάζουν στις συνειδήσεις 
μας το νέο εργασιακό μοντέλο για όλους. 
Μισή δουλεία, χωρίς δικαιώματα, ανα-
κύκλωση της ανεργίας και των ανέργων, 
προώθηση κοινωνικού κανιβαλισμού, 
αφού θα σκοτωνόμαστε ποιος θα πρω-
τοπάρει σειρά για αυτή την «σπουδαία 
ευκαιρία». Είναι τόσο αδίστακτοι που 
εξάγγειλαν 6μηνο πρόγραμμα για ανέρ-
γους που θα απασχολούνται στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης       (hot spot) που 
φτιάχνουν για τους πρόσφυγες.
  Στο «νέο πολιτικό σκηνικό» που εκτυλίσ-
σεται τίποτε δεν δείχνει να αλλάζει προς 
το καλύτερο. Η επίθεση στα δικαιώματα 
και τις ανάγκες μας μεγαλώνει. Σήμερα 
το ασφαλιστικό, μετά το φορολογικό και 
το εργασιακό, έχουν στόχο αναδιανομής 
υπέρ του πλούτου και πάρσιμο των τε-
λευταίων δικαιωμάτων – κατακτήσεων 
των εργαζομένων με την κατάργηση του 
δικαιώματος κράτους πρόνοιας. Νόμοι 
που επηρεάζουν προς το χειρότερο και 
την ζωή των ανέργων, νόμοι που θα ενι-
σχύουν μια πολιτική «φιλανθρωπικών ψί-
χουλων» για τους ανέργους.
Εργοδότες, κράτος, μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία, συνασπισμένοι όλοι σε μια γροθιά, 
προσπαθούν να μας πείσουν πως «έτσι 
είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις», ότι 
η ανεργία, ο σεισμός και λοιπά φυσικά 
φαινόμενα είναι το ίδιο.
Αυτό είναι το μέλλον μας? 
Ποιος μπορεί να ισχυριστεί στα σοβαρά 
ότι αν η εργασία είναι για να ζει η κοι-
νωνία με ότι της αξίζει και ο εργάσιμος 

χρόνος με βάση την τεχνολογική εξέλι-
ξη προσδιορίζεται απ΄άυτό, δεν χωράνε 
όλοι? 
Γιατί μέχρι να υπάρξουν αυτές οι προϋπο-
θέσεις οι άνεργοι πρέπει να είναι έρμαιο 
«φιλάνθρωπων» και όχι προστατευμένοι 
απ΄το κράτος, όταν μάλιστα εκατοντάδες 
εκατομμύρια διακινούνται για την παρα-
πέρα εξαθλίωση τους και την «κονόμα» 
κάποιον «γνωστών αγνώστων»?
Δηλαδή πέρα από αναγκαίο είναι και 
εφικτό η μόνιμη, σταθερή με δικαιώματα 
εργασία για όλους, με μείωση των ωρών 
εργασίας. 

Είναι εφικτό να ζούν με αξιοπρέπεια οι 
άνεργοι (που δεν φταίνε γι΄αυτό) και όχι 
με φιλανθρωπία. 
Είναι εφικτό με μια προϋπόθεση: πολιτι-
κή όχι για το κεφάλαιο αλλά για τους ερ-
γαζόμενους, τους ανέργους, την νεολαία.

Όταν όμως είναι γεγονός ότι 
«οι από πάνω δε θέλουν» 
δεν πρέπει   «οι από κάτω» 
να πάρουν την υπόθεση στα 

χέρια τους?
Ποτέ και πουθενά στην ιστορία του αν-
θρώπου, τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς 
οργάνωση και αγώνα. Αυτό που χρειαζό-
μαστε και σήμερα και πάντα. Οργάνωση, 
τη δική μας οργάνωση. Μαζική, μαζί με 
όλες τις εργατικές και λαϊκές οργανώσεις, 
με αιτήματα που να ενώνουν. Μαχητική 
και αποφασιστική, γιατί έχουμε δίκιο και 
δίκαια αιτήματα.
Απ΄αυτό θα κριθούν οι ζωές μας.
 
Σε κάθε γειτονία, σε κάθε πόλη να 
φτιαχτούν από μας τους ανέργους και 
τις άνεργες επιτροπές – συνελεύσεις 
που να ενώσουν, που να μπορούν να 
μας φέρουν σε επαφή, με όλους όσους 
αγωνίζονται. 
Που να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη 
μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 
την κατάργηση όλων των προγραμμά-
των ανακύκλωσης της ανεργίας.
Που να επιβάλουν το δικαίωμα στη 
ζωή σήμερα.
Για επιδότηση των ανέργων χωρίς προ-
ϋποθέσεις, για όσο είναι άνεργοι
Για να μετριέται ο χρόνος εργασίας συ-
ντάξιμος
Για το δικαίωμα στην ασφάλιση και την 
υγεία
Για να μην φορολογείται κανένας άνερ-
γος

 Ο αγώνας μας το προηγούμενο διά-
στημα που επέβαλε την δωρεάν με-
τακίνηση των ανέργων με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, η οργάνωση και 
ο αγώνας των συναδέλφων μας στα 
απαράδεκτα 5μηνα, που απέσπασε κά-
ποιες κατακτήσεις, είναι οδηγός μας 
για το μέλλον μας.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
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Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia Ελλάδος        
           
Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Wind

Στις 28/12/14, ημέρα που τα καταστήματα 
θα ήταν ανοιχτά με τροπολογία της κυβέρ-
νησης, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου 
Χάρτου Αττικής (ΣΥΒΧΑ) κήρυξε απεργία 
στον κλάδο με απεργιακές συγκεντρώ-
σεις στα καταστήματα Παπασωτηρίου και 
Ιανός, στο πλαίσιο της υπεράσπισης της 
Κυριακάτικης Αργίας, την οποία στήρι-
ξε το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην 
κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και 
τα απελευθερωμένα ωράρια, όπου συμ-
μετέχουν  τα  Σωματεία μας. Η εργοδο-
σία του Ιανού είναι γνωστή για τις άθλιες 
συνθήκες εργασίας και την τρομοκρα-
τία που επιβάλλει στο χώρο εργασίας. 
Την Κυριακή 28/12, έγινε επίσης γνωστή 
ως εντολέας της βίαιης καταστολής των 
απεργών και των αλληλέγγυων που βρί-
σκονταν έξω από το κατάστημα καλώντας 
όλα τα σώματα καταστολής της αστυνο-
μίας τα οποία επιτέθηκαν με βιαιότητα 
στους απεργούς και τους αλληλέγγυους 
και προχώρησαν σε 4 συλλήψεις (οι 2 εκ 
των συλληφθέντων ήταν περαστικοί), με 
σκοπό ο Ιανός να προχωρήσει μεταξύ άλ-
λων και στην περάτωση των εκδηλώσεων 
που είχε προγραμματίσει.
Στη συνέχεια, έγινε  συγκέντρωση αλ-
ληλεγγύης έξω από το Α.Τ. Ακροπόλεως, 
όπου ο ΣΥΒΧΑ κατέθετε μήνυση εναντίον 
της εργοδοσίας του Ιανού και στο οποίο 

κρατούνταν οι 4 συλληφθέντες. Τότε  δυ-
νάμεις των ΜΑΤ απώθησαν βίαια τους 
συγκεντρωμένους. Μάλιστα, ενώ οι τε-
λευταίοι υποχωρούσαν, οι δυνάμεις κα-
ταστολής  άρχισαν  να τους χτυπούν και 
τρία άτομα, μέλη σωματείων και εργα-
τικών συλλογικοτήτων συνελήφθησαν, 
μεταξύ αυτών, ο αναπληρωτής γενικός 
γραμματέας του Σωματείου της Wind , 
Στέφανος Μάλαμας και συνδικαλιστής 
του Σωματείου Εργαζομένων στη Nokia. 
Προηγήθηκε πρώτα το δικαστήριο των 4 
πρώτων συλληφθέντων εκ των οποίων οι 
2 αθωώθηκαν ως περαστικοί. Οι άλλοι 2 
συνάδελφοί μας καταδικάστηκαν για τη 
συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητο-
ποίηση και έχουν εφεσιβάλλει την από-
φαση. Στις 23/3/16 θα εκδικαστεί η δίωξη 
εναντίων των 3 συναδέλφων μας. 
Η ιστορία συνεχίζεται με βίαιη καταστολή 
των εργατικών αγώνων και καταπάτηση 
κάθε εργασιακού δικαιώματος. Ενημερώ-
νουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι συ-
γκεκριμένες πρακτικές δεν μας  πτοούν. 
Θα είμαστε εδώ και θα υπερασπιζόμαστε 
με όλες μας τις δυνάμεις την Kυριακάτι-
κη Αργία και κάθε εργατική κατάκτηση. Η 
αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. 
Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους μας 
στη Wind και Nokia, Σωματεία εργαζομέ-
νων, Συνελεύσεις γειτονιάς,  Συλλογικό-

τητες αλλά και κάθε εργαζόμενο, εργαζό-
μενη
• να αντισταθούν μέσα από την 
συλλογική οργάνωση, στις προσπάθειες 
εργοδοτών και κράτους για την καταστο-
λή των αγώνων και στην περαιτέρω επι-
δείνωση των εργασιακών μας συνθηκών.
• να σταθούν εμπράκτως αλληλέγ-
γυοι στους 5 συλληφθέντες της απεργι-
ακής κινητοποίησης της Κυριακής 28/12 
με ψηφίσματα και συμμετοχή στις κινη-
τοποιήσεις την ημέρα της δίκης. 
• να συμμετέχουν την Τετάρτη 
24/2/16, 20.00 και κάθε Τετάρτη, στα 
γραφεία του ΣΥΒΧΑ (Λόντου 6) στη συ-
νέλευση του Συντονιστικού Δράσης ενά-
ντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης 
Αργίας και τα απελευθερωμένα ωράρια 
για οργανώσουμε τη δράση μας για την 
υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας, 
της αλληλεγγύης και της συνδικαλιστικής 
δράσης.
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
- ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 
ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ WIND

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΣΕ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Συνάδελφοι,

είμαστε  στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο αγώνας που δόθηκε από εργαζόμενη με το Σωματείο μας για την κα-
ταβολή από την διοίκηση της Wind επιδόματος γάμου σε αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών στέφθηκε με επιτυχία.
Αρχικώς η διοίκηση αρνούνταν επιμόνως την καταβολή του, με αποτέλεσμα να κινηθούμε προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
Η Ειδική Γραμματεία του Σ.ΕΠ.Ε όμως γνωμοδότησε υπέρ της συναδέλφου, οπότε η εταιρία εξαναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει και 
να κινηθεί ως όφειλε.
Όσοι συνάδελφοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και δεν λαμβάνουν το επίδομα, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με 
τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας για να τους ενημερώσουμε σχετικά.
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι, -ες που διεκδικούν συλλογικά μπορούν να νικήσουν. Το Σωματείο είναι το 
όπλο μας για μια συλλογική αντίσταση και δράση. Όσο πιο πολύ το ενισχύουμε, αποκρούοντας τον φόβο και την ανάθεση, τόσο 
πιο γρήγορα θα φτάνουμε στην επίτευξη των στόχων μας ως εργαζόμενοι και συνάδελφοι. Τέλος, θέλουμε να συγχαρούμε τη 
συνάδελφο για τη στάση και τον αγώνα που έδωσε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της. Θα είμαστε στο πλευρό κάθε συνα-
δέλφου που αδικείται, αγωνίζεται και διεκδικεί.

www.pasetim.com



SKOT AE
 

Ο αγώνας που έδωσαν οι 35 ερ-
γάτες και εργάτριες στο εργο-
στάσιο της χημικής βιομηχανίας 
και προϊόντων οικιακής κατανά-
λωσης Σκοτ ΑΕ στη Μάνδρα Ατ-
τικής, έχοντας απέναντί τους όχι 
μόνο μια σκληρή και αδιάλλακτη 
εργοδοσία, αλλά τα ΜΑΤ και την 
αστυνομία και σε μια αδιαφορη 
επιθεωρηση εργασιας, ειχε θετι-
κη και νικηφορα  εκβαση. 
 
Με την άκαμπτη στάση τους και την απο-
φασιστικότητά τους όχι μόνο γύρισαν με 
το κεφάλι ψηλά πίσω στην εργασία τους, 
έχοντας απεργήσει για δύο εβδομάδες 
συνεχεια, αλλά κατάφεραν να νικήσουν 
και να πετύχουν την επαναπρόσληψη του 
συναδέλφου τους που είχε απολυθεί άδι-
κα και καταχρηστικά και να πληρωθουν 
τα μεροκαματα του δεκεμβριου που τους 
χρωστουσαν. 
Νίκησαν με τη δύναμη του αγώνα τους, 
με όπλο το επιχειρησιακό τους σωματείο 
και τη γενική τους συνέλευση με στήριγ-
μα την έμπρακτη αλληλεγγύη άλλων ερ-
γατών που βρισκονταν καθημερινα εξω 
από το χωρο.
 
Όλα ξεκίνησαν όταν η εργοδοσία προχώ-
ρησε στην απόλυση ενός εργαζόμενου 
επειδή… κάπνιζε. Ζητούμενο ήταν όμως 
η διάλυση του ταξικού επιχειρησιακού 
σωματείου. Η απόλυση αυτή στηρίχτηκε 
αποκλειστικά στην μαρτυρία της επόπτρι-
ας, πρώην γραμματέως του σωματείου. 
Όπως κατήγγειλε το σωματείο, μόλις η 
συγκεκριμένη εργαζόμενη αντιλήφθηκε 
ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σω-
ματείο για προσωπικό της όφελος, δεν 

δίστασε ούτε στιγμή να απευθυνθεί στον 
εργοδότη, ο οποίος την «προβίβασε» στη 
συγκεκριμένη θέση ως «επόπτρια».
Η αντίδραση των συναδέλφων του απο-
λυμένου και του σωματείου ήταν άμεση. 
Συγκλήθηκε γενική συνέλευση όπου με 
συντριπτική πλειοψηφία αποφασίστηκε η 
έναρξη απεργίας διαρκείας στις 13 Γενάρη, 
μέχρι την επαναπρόσληψη του απολυμέ-
νου, το σταμάτημα των εργοδοτικών δι-
ώξεων κατά του σωματείου αλλά και την 
εξόφληση του Δεκεμβρίου.

Στις 20 Γενάρη παρουσιάστηκαν δύο 
κλούβες των ΜΑΤ, πέντε περιπολικά και 
δεκάδες αστυνομικοί απέναντι στους 35 
απεργούς! Φυσικά όχι για να προστα-
τεύσουν τους αγωνιζόμενους εργάτες να 
ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα της απερ-
γίας, αλλά για να φυγαδεύσουν τους επτά 
απεργοσπάστες εντός του εργοστασίου, κι 
ενώ η πλειονότητα των εργατών συνέχιζε 
τον απεργιακό αγώνα. Η εργοδοσία για να 
κάμψει το ηθικό των απεργών, κατέβαλε 
τη μισθοδοσία κανονικά στους απεργο-
σπάστες, αλλά άφησε απλήρωτους τους 
απεργούς. Η συνέχεια δόθηκε στις 25 Γε-
νάρη, όταν επτά περιπολικά έσπευσαν και 

πάλι κατά των απεργών. Ωστόσο, η απο-
φασιστικότητα των εργατών και η παρου-
σία αλληλέγγυων εργαζόμενων απέτρεψε 
για άλλη μια φορά το σπάσιμο της απεργί-
ας και τον εργοδοτικό αυταρχισμό. Όπως 
κατήγγειλε η κλαδική Ομοσπονδία εργα-
ζομένων στη χημική βιομηχανία (ΟΕΧΒΕ), 
μετά από μια εβδομάδα απεργίας και κα-
ταγγελιών των εργαζομένων, «η Επιθεώ-
ρηση Εργασίας δεν είχε προγραμματίσει 
να συζητηθεί η εργατική διαφορά για τις 
παρανομίες του εργοδότη». Αλλά και όταν 

τελικά έγινε μια τρι-
μερής, δεν απέδω-
σε καρπούς. Κατά 
τη διάρκεια του 
αγώνα, το σωμα-
τείο εργαζομένων 
στη Σκοτ κατήγγειλε 
επίσης την προσπά-
θεια της εργοδοσίας 
να το αποδυναμώ-
σει, πραγματοποιώ-
ντας μέχρι και κατ’ 
οίκον επισκέψεις 
σε πρόσφατα εγ-
γεγραμμένα μέλη 
του, προκειμένου 
να τα εκβιάσει και 
να γίνουν απεργο-
σπάστες. Η απεργια 

όμως συνεχιστηκε μεχρι την νικη.
οι εργάτες απέδειξαν ότι μπορούν να νι-
κήσουν εάν είναι ενωμένοι και αποφασι-
σμένοι. 
 
Η διοίκηση της Σκοτ έκανε πίσω, επα-
ναπροσέλαβε τον απολυμένο, κατέβαλε 
τα μεροκάματα και οι απεργοί σταμάτη-
σαν τον αγώνα.

Για τις συνθήκες εργασίας 
στα data-entry
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«Αυτοί που μας πήραν το βιβλίο από το χέρι,  
μας κατηγορούν γιατί μείναμε αδιάβαστοι…»
 
Μπ. Μπρεχτ

 
 
Ξεκινήσαμε να δου-
λεύουμε σε δυο εται-
ρίες ως «καταχωρητές» 
(Data-entry operator/Back-Office), δη-
λαδή στην καταχώρηση στον υπολογι-
στή και την διασταύρωση εγγράφων που 
αφορούν την συναλλαγή του δημοσίου 
με τους πολίτες: ολοκλήρωση του έργου 
του εθνικού κτηματολογίου (κτηματο-
γράφηση του δήμου της Αθήνας), ψηφι-
οποίηση Ε9 και των ΑΠΔ του ΙΚΑ. Η σύμ-
βαση που υπογράψαμε ήταν 6μηνη και 
έλεγε ότι είμαστε «υπάλληλοι γραφείου» 
την ίδια στιγμή που κατά την πρόσληψη 
μας ζητούσαν ένα σωρό χαρτιά που να 
αποδεικνύουν γνώση χειρισμού υπολο-
γιστή, εξειδικευμένων προγραμμάτων 
στην διαχείριση βάσεων δεδομένων και 
γνώση ξένων γλωσσών. Δουλειά εντα-
τικοποιημένη. Τρέ-
χεις να προλάβεις τις 
προθεσμίες, πολλές 
ώρες πίσω από την 
οθόνη, μέσα σε χώ-
ρους με ελλιπή φω-
τισμό, στοιβαγμένοι 
ο ένας πάνω στον 
άλλον.

Στην αρχή μας είπαν 
για πρωινή 5θημερη 
εργασία, γρήγορα 
όμως όταν οι προ-
θεσμίες παράδοσης 
του έργου πίεζαν, 
στο ωράριο προστέ-
θηκαν απογευματι-
νές βάρδιες (13.00-
21.00) και δουλειά 
τα Σαββατοκύριακα. 
Και αυτό με κυλιό-
μενο τρόπο δηλαδή 
την μια βδομάδα να 
δουλεύουμε πρωί 
και την άλλη από-
γευμα. Αντί να γίνουν 
νέες προσλήψεις  καθένας και καθεμιά 
καλούνταν να βγάλει δουλειά περισσό-
τερων συναδέλφων. Ούτε λόγος βέβαια 
για πληρωμή υπερωριών… Και μαζί με 
όλα μετά από λίγο ξεκίνησαν και καθυ-
στερήσεις πληρωμών ή πληρωμές με το 
κομμάτι ανάλογα με τις καταχωρήσεις 
του καθένα στον υπολογιστή… Άγχος για 
το που θα πάει η κατάσταση και για το αν 
θα πάρουμε τα χρωστούμενα πριν λήξει 
η σύμβαση έργου μας.

Πολλοί ήταν εκείνοι που άρχισαν να 
απογοητεύονται. Κάποιοι όμως συνά-
δελφοι και συναδέλφισσες δεν μείναμε 
με σταυρωμένα τα χέρια. Προσφύγαμε 
αρχικά στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ 
λίγο μετά και σε καταγγελία στο ΙΚΑ.

Όσες συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

αρνηθήκαμε να συμμορφωθούμε με το 
νέο ωράριο δεχτήκαμε αρχικά απειλές 
απόλυσης από προϊσταμένους, ενώ στην 
συνέχεια κάποιες και κάποιοι από εμάς 
δυσμενείς μεταβολές πάνω στο αντικεί-
μενο της εργασίας τους (από καταχω-
ρήσεις εγγράφων σε αριθμούς σειράς 
προτεραιότητας στο κοινό), μεταθέσεις 
σε άλλο γραφείο των Αθηνών που επι-
τηρούνταν με κάμερες και μηνύσεις για 
συνδικαλιστική δράση.

Ο αγώνας βρήκε την στήριξη αλληλέγ-
γυων από συλλογικότητες εργαζομένων 
και άλλα σωματεία (ΣΜΤ). Αρχικά έγινε 
κάλεσμα στους υπόλοιπους συναδέλ-
φους «καταχωρητές» στους χώρους ερ-

γασίας μας ώστε να γίνουν συλλογικές 
κινήσεις (συμβουλή δικηγόρου, ομαδική 
προσφυγή στην Επιθεώρηση εργασί-
ας –και πράγματι υπήρξαν συνάδελφοι 
που δεν φοβήθηκαν και προχώρησαν σε 
καταγγελία). Κατόπιν, κλήθηκαν και συ-
νάδελφοι που εργάζονταν στον ίδιο χώρο 
με άλλη σύμβαση, αλλά σε παρόμοιες 
επισφαλείς συνθήκες, (π.χ. τοπογράφοι) 
να συσπειρωθούν ώστε να διεκδικήσου-
με συλλογικά την άμεση εκπλήρωση των 
δικαιωμάτων μας, καταβολή μισθών, τή-
ρηση ωραρίου και σύμβασης, ανάκληση 
μηνύσεων. Ταυτόχρονα, έγιναν παρεμ-
βάσεις στους χώρους εργασίας από αλ-
ληλέγγυους με σκοπό να σπάσει το κλίμα 
φόβου και να γίνουν γνωστά τα δικαιώ-
ματά μας. 

Εξαιτίας των κινήσεων αυτών οι εταιρείες 
σκλήρυναν την στάση τους αρνούμενες 

να δεχθούν αντιπροσωπεία 
εργαζομένων για να συζητή-
σει το θέμα της καθυστέρη-
σης καταβολής των δεδου-
λευμένων του, ωραρίου και 
της πληρωμής με τις κατα-
χωρήσεις. Το θέμα παραπέμ-

φθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Εκεί 
έγινε κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από 
τα γραφεία της στην Σταδίου, που στη-
ρίχτηκε κυρίως από αλληλέγγυους. Οι 
εκπρόσωποι των δυο εταιρειών πιέστη-
καν αρκετά και από τους δικηγόρους που 
είχαν εξουσιοδοτήσει οι εργαζόμενοι. 
Αποτέλεσμα, έπεσαν σε αντιφάσεις πάνω 
στους όρους της σύμβασης και το καθε-
στώς πληρωμής. Παράλληλα, έπειτα από 
τις συλλογικές καταγγελίες συναδέλφων 
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στους χώ-
ρους εργασίας από την Επιθεώρηση που 
αποκάλυψαν ένα σωρό μικροπαρανομίες 
και ελλιπή μέτρα ασφάλειας, αναγκάζο-
ντας τις εταιρείες να συμμορφωθούν.  

Άλλαξαν οι συνθή-
κες εργασίας μετά 
από αυτόν τον αγώ-
να; Και ναι και όχι. 
Πληρωθήκαμε το 
μεγαλύτερο μέρος 
λίγο πριν την λήξη 
της σύμβασης, ενώ 
ένα μικρό ποσό κα-
ταβλήθηκε έπειτα 
από τρεις μήνες. 
Παρόλα αυτά, όμως 
οι ρυθμοί εργασίας 
δεν άλλαξαν και 
η πίεση από τους 
π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ ς 
συνεχίστηκε με 
πρόσχημα «να τη-
ρηθούν οι προθε-
σμίες»… Η απόλυ-
ση και οι μηνύσεις 
τριών συναδέλφων 
για την συνδικα-
λιστική δράση δεν 
αποσύρθηκαν, αν 
και αργότερα έπει-

τα από στήριξη αλληλέγγυων, εξέπεσαν 
στα δικαστήρια. Οι κυλιόμενες όμως 
βάρδιες σταμάτησαν σταδιακά και επα-
νήλθε το καθεστώς της πρωινής εργασί-
ας. Σίγουρα δεν θα είχε γίνει τίποτα αν εί-
χαν αφεθεί τα πράγματα στην τύχη τους, 
χωρίς την στήριξη των αλληλέγγυων. Τί-
ποτα ουσιαστικά αν αρκετοί συνάδελφοι 
δεν είχαν βρει το κουράγιο να προσφύ-
γουν από κοινού σε καταγγελία, να απα-
ντήσουν στις απειλές των διοικήσεων και 
των προϊσταμένων με συλλογικό τρόπο.     
 
 

Εργαζόμενες/οι «καταχωρητές» 
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Εργατική Πρωτομαγιά 
 

Nα πάρουμε το μέλλον και τις ζωές μας 
στα χέρια μας!


