
 
 

 
 Διέλε . απνιχζεθε εθδηθεηηθά επεηδή 
αξλήζεθε έκπξαθηα λα ππνθχςεη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ. Ζ απφιπζή ηεο 

είλαη κία απφ ηηο ρηιηάδεο απνιχζεηο –θαη φρη κφλν 
ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ- απφ ηφηε πνπ 
εμαπνιχζεθε ελαληίνλ καο ε κεγάιε επίζεζε ησλ 
αθεληηθψλ κε εξγαιείν ην «δεκφζην ρξένο». Με ηε 
κφλε δηαθνξά πσο ε Διέλε . δελ δέρηεθε 
κνηξνιαηξηθά λα πεηαρηεί ζηε ρσκαηεξή ηεο 
αλεξγίαο θαη θαηήγγεηιε ηελ απφιπζή ηεο.  
  Όινη εκείο, άλεξγνη θαη εξγαδφκελνη ζε δηάθνξνπο 
θιάδνπο, κφληκνη, ειαζηηθνί, κπινθάθεδεο ή 
«καχξνη» πνπ εμαγξησλφκαζηε κε απηή ηελ 
απφιπζε, γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο ν 
πξαγκαηηθφο ππεχζπλνο ηεο θαηάιεμεο απηήο δελ 
είλαη κφλν ν ζηξηκκέλνο πξντζηάκελνο ηεο Διέλεο. 

Τπεχζπλν είλαη θαη ην θξάηνο κε ηνπο λφκνπο ηνπ, 
πνπ έρεη επηηεζεί άγξηα ζηνπο εξγαδφκελνπο κε 
ζηφρν λα καο θάλεη πην θησρνχο θαη ππνηαγκέλνπο, 
αθξηβψο φπσο καο ζέινπλ ηα αθεληηθά θαη ε 
«αλάπηπμε» πνπ επηδηψθνπλ. 
Ζ εθκεηάιιεπζε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο - παξφιν 
πνπ θηλνχκαζηε ζε πνιχ δηαθνξεηηθά πεδία- είλαη 
απηή πνπ καο ελψλεη θαη καο θάλεη λα 
αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηφ καο σο θνκκάηη ηεο ηάμεο 
πνπ δελ έρεη θακηά εμνπζία πάλσ ζηελ ίδηα ηε δσή 
ηεο, πνπ αλαγθάδεηαη λα πνπιάεη ηελ εξγαζηαθή ηεο 
δχλακε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα αλαγθαία 
κέζα ζπληήξεζήο ηεο. ηνπο εξγαζηαθνχο καο 
ρψξνπο ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία βηψλνπκε πηέζεηο 
θαη εθβηαζκνχο αληίζηνηρνπο κε απηνχο πνπ βίσζε 
θαη ε Διέλε: 

 
       «Θ εταιρεία που δουλεφω απαςχολεί υπαλλιλουσ γραφείου (λογιςτζσ, αγοραςτζσ, γραμματεία  κ.α), 
αποκθκάριουσ, οδθγοφσ και εμάσ τουσ πωλθτζσ . Ενϊ πρόκειται για κερδοφόρο επιχείρθςθ  με πάτθμα τθν κρίςθ 
ζχει κάνει μειϊςεισ  200-300€ ςε όλουσ τουσ παλιοφσ. Ανάμεςα ςτισ διάφορεσ ειδικότθτεσ επικρατεί 
ανταγωνιςμόσ και παντελισ ζλλειψθ ςυναδελφικότθτασ. Κυριαρχοφν οι απειλζσ και οι προςβολζσ και ζχουν 
γίνει απολφςεισ μόνο και μόνο  επειδι δεν  γοφςταρε κάποιουσ το αφεντικό. Αντικαταςτάκθκαν από  voucher (5 
ςε μια κερδοφόρα επιχείρθςθ).Θ εργοδοςία παίρνει τθν κάρτα των υπαλλιλων και τθ χτυπάει ακριβϊσ 8ϊρο, 
ενϊ πάντα δουλεφουν 9-10 ϊρεσ. Όταν κάποιοσ υπάλλθλοσ φφγει ςτισ 9 παρά επικρατεί ςτουσ διαδρόμουσ ζνα 
λογοπαίγνιο του ςτυλ «τι ζγινε, θμιαργία ζχουμε;». Σο καλοκαίρι θ δουλειά πενταπλαςιάηεται και απαιτοφνται 
2-3 βάρδιεσ. Σα παιδιά που δουλεφουν αποκικθ (1 βάρδια) εξωκοφνται ςε πολφ βαριά  εξαντλθτικά ωράρια 
(τουλάχιςτον 12 ϊρεσ) με μειωμζνεσ υπερωρίεσ. Όταν κζλουν να απολφςουν κάποιον, τον μετακζτουν ςε 
κυγατρικι εταιρεία, όπου μζνει για 2-3 μινεσ και ςτο τζλοσ τον διϊχνουν από εκεί( «καταςτιματα 
ανεπικφμθτων»).» (Ο. ιδιωτικι υπάλλθλοσ ςε εμπορικι, ειςαγωγικι- εξαγωγικι εταιρεία τυροκομικϊν-
γαλακτοκομικϊν προϊόντων) 

       «Σον Απρίλιο του 2013 το Τπουργείο Παιδείασ αυξάνει το ωράριο των εκπαιδευτικϊν ςτθ Μ.Ε. κατά 2 ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ.  Θ ΟΛΜΕ ειςθγείται ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ απεργία διαρκείασ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Σο 
υπουργείο απαντά με προλθπτικι επιςτράτευςθ. Οι γενικζσ μασ ςυνελεφςεισ γίνονται με μεγάλθ μαηικότθτα ςε 
όλθ τθν Ελλάδα. 13.000 ςυνάδερφοι ψθφίηουμε υπζρ μιασ απεργίασ που κα ζςπαγε τθν επιςτράτευςθ 2 μζρεσ 
πριν τθν ζναρξι τθσ και με τα φφλλα επίταξθσ ςτο χζρι. Σο επόμενο βράδυ θ ςυνζλευςθ των προζδρων των 
πρωτοβάκμιων μετά από πρόταςθ τθσ παράταξθσ του ΤΡΙΗΑ και με το ςιγοντάριςμα τθσ παράταξθσ των 
αριςτεριςτϊν ΝΑΡ, Μ-Λ ΚΚΚΕ κλπ, με τον αυκαίρετο ιςχυριςμό ότι θ βάςθ ψιφιςε τθν απεργία για το «γαμϊτο» 
και το ψευδοεπιχείρθμα πωσ «Δεν υπάρχουν οι ευρφτεροι ςυςχετιςμοί για τθν υλοποίθςι τθσ απεργίασ, τθ 
ςτιγμι αυτι...», αναςτζλλει τθν απεργία .Θ ςυνεδρίαςθ λιγει ςτθ 1 τα μεςάνυχτα. Σθν άλλθ μζρα πρωί πρωί 
υποταγμζνοι από το ςυνδικαλιςτικό μασ όργανο πάμε ςτθ δουλειά… 
Άμεςεσ επιπτώςεισ: 11 Ιουνίου κλείνει θ ΕΡΣ : 2660 απολφςεισ. Όλοσ ο ςυρφετόσ των ςυριηαίων και άλλων 
αριςτερϊν εργατοπατζρων, που ςυνζρρευςαν –αφοφ κατζςτειλαν εκ των ζςω τθν απεργία ςτθν Μ.Ε.- ςτο 
πανθγυράκι που ςτικθκε ςτο ραδιομζγαρο, ανζδειξε ωσ πρόβλθμα τθν επίκεςθ ςτθ δθμοκρατία και όχι  τθν 
ταξικι επίκεςθ. τισ δουλειζσ μασ  όλοσ ο Ιοφνιοσ περνάει κολαςμζνα: τρομοκρατθμζνοι και απόλυτα 
πεικαρχθμζνοι δουλεφουμε ςε ςυνκικεσ ιδιωτικισ επιχείρθςθσ, αδιανόθτεσ μζχρι τότε ςτο Δθμόςιο τομζα, με 
απλιρωτεσ υπερωρίεσ και καψόνια (ςκουπίηουμε αίκουςεσ, ξεςκονίηουμε βιβλιοκικεσ…). 30 Ιουνίου  10.000  
ςυνάδελφοι μασ αναπλθρωτζσ μεν, αλλά που κάλυπταν πάγιεσ ανάγκεσ ςτθν εκπαίδευςθ, πλεονάηοντασ πια 
απολφονται ςε μια μζρα. Είναι οι πρϊτοι. Σουσ αποχαιρετάμε άναυδοι . 10 μζρεσ μετά απολφονται 
αιφνιδιαςτικά ακόμα 2.500 χιλιάδεσ μόνιμοι εκπαιδευτικοί τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 2500 ςχολικοί 
φφλακεσ. Μετά από μια ακόμθ άςφαιρθ απεργία το επτζμβρθ του 2013- επίδειξθ δφναμθσ του ΤΡΙΗΑ προσ τθν 
κυβζρνθςθ θ κατθφόρα προσ πρωτόγνωρεσ για  δθμόςιο τομζα εργαςιακζσ ςυνκικεσ δεν ζχει τζλοσ: 
-Μασ κόβουν αναρρωτικζσ άδειεσ και μασ απειλοφν πωσ όςοι είμαςτε βαριά άρρωςτοι κα πάρουμε πόδι. 
- Επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, μόνιμοσ μθχανιςμόσ απολφςεων. 
-Αλλάηει το πεικαρχικό δίκαιο και δθμιουργείται μία μόνιμθ δεξαμενι «επίορκων», υποψιφιων προσ απόλυςθ. 



 
 

-Οι διευκυντζσ ςε παροξυςμό αυταρχιςμοφ μασ τρζχουν με κακικοντα που όςο πθγαίνουν όλο και τα αυξάνουν, 
γράφοντασ ςτα παλιά τουσ τα παποφτςια τισ διατάξεισ του Δ.Τ. κϊδικα που μασ προςτατεφουν. Όςοι 
επικαλοφμαςτε αυτόν τον ίδιο τον αςτικό τουσ νόμο για να αντιςτακοφμε αντιμετωπιηόμαςτε από όλουσ τουσ 
υπόλοιπουσ ςαν μιάςματα. Θ διοίκθςθ μάσ ςτοχοποιεί και με τθν ανοχι , αν όχι και υποςτιριξθ των 
ςυναδζλφων, μασ κάνει τθ ηωι κόλαςθ. 
- Φόβοσ, υποταγι, γλείψιμο, ρουφιανιά, κανιβαλιςμόσ… ελπίδα πουκενά. Γενάρθσ 2015 . Εκλογζσ. Σθν ελπίδα τθ 
φζρνει ο ΤΡΙΗΑ…. Ιττα…» (Π. και Δ., κακθγιτριεσ ςτθ Μ. Ε.) 

 

       «Οι πρωτοεμφανιηόμενοι εργαηόμενοι πωλθτζσ, κάτω των 25, είμαςτε πλζον κθςαυρόσ για τα αφεντικά μασ:  
-κατϊτατοσ μιςκόσ ςτο φψοσ των 470€ με τυράκι ότι κα αυξθκεί αν είςαι «ςπίρτο» και κάνεισ ότι ςου λζνε 

-κυλιόμενα ρεπό ανάλογα με τισ ορζξεισ των υπεκφνων μασ και ποτζ Παραςκευζσ και άββατα 

-οι άδειεσ μοιράηονται μόνο ςε νεκρζσ περιόδουσ και οδθγοφν ςε υπερωρίεσ και βδομάδεσ χωρίσ ρεπό για 

αυτοφσ που μζνουν πίςω να εργαςτοφν ϊςτε να «βγει το πρόγραμμα» με το λιγότερο δυνατό προςωπικό(το 

λεγόμενο προςωπικό αςφαλείασ*) 

-αμζτρθτεσ υπερωρίεσ που δεν πλθρϊνονται ποτζ οφτε μετατρζπονται ςε ρεπό 

-δουλεία πάντα τισ Κυριακζσ αλλά 5ωρθ για να μθν αναγκαςτεί το αφεντικό να παραχωριςει οφειλόμενο ρεπό 

και προςαφξθςθ 75% επί του ωρομίςκιου για περιςςότερεσ ϊρεσ 

-παρακολοφκθςθ 24ϊρεσ το 24ωρο από κάμερεσ που βρίςκονται ςε απευκείασ ςφνδεςθ με τον εργοδότθ  

- ψυχολογικζσ πιζςεισ για να φζρνουμε  εισ πζρασ ταυτοχρόνωσ τθ δουλειά όχι μόνο του πωλθτι αλλά και του 

ταμία, του κακαριςτι, του διακοςμθτι και άλλα πολλά 

- εξευτελιςμοί από τουσ υπευκφνουσ( για όλουσ τουσ λόγουσ του κόςμου) 

- απειλζσ για μετακίνθςθ ςε άλλο(ςυνικωσ μακρινό) κατάςτθμα για ςωφρονιςμό. Εναλλακτικζσ τακτικζσ 

ςωφρονιςμοφ είναι θ μετατροπι τθσ 8ωρθσ απαςχόλθςθσ ςε θμιαπαςχόλθςθ ι ο εξαναγκαςμόσ ςε παραίτθςθ 

αφοφ ζχουν πείςει τον εργαηόμενο πωσ είναι άχρθςτοσ και ατάλαντοσ να κάνει «κωλοτοφμπεσ» για να τουσ 

ευχαριςτιςει 

- θ ςτάςθ των εργαηομζνων είναι απακισ ζωσ και κανιβαλιςτικι, αφοφ προτιμοφν να ρουφιανζψουν, κυρίωσ 

μζςω τθσ αξιολόγθςθσ, για να ανελιχκοφν, πρωτίςτωσ μιςκολογικά και δευτερευόντωσ για να πάνε ςε 

κατάςτθμα κοντά ςτον τόπο διαμονισ τουσ, παρά να αγωνιςτοφν για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Νφξεισ για 

κυριακάτικθ απεργία οδθγοφν ςε περίεργα βλζμματα και κουβζντεσ για το «τι κα πουν τα αφεντικά αφοφ είναι 

καλοί εργοδότεσ και μασ πλθρϊνουν κανονικά και ςτθν ϊρα τουσ» (Ε. φοιτιτρια και υπάλλθλοσ ςε εμπορικό 

κατάςτθμα) 

*προςωπικό αςφαλείασ: όροσ που χρθςιμοποιείται κατά κόρον . Είναι το λιγότερο δυνατό προςωπικό που μπορεί να καλφψει κάκε βάρδια 

ϊςτε οι μιςοί εργαηόμενοι να φεφγουν πριν τελειϊςει το 8ωρο και οι άλλοι να κάκονται κανονικά ςτθ βάρδια τουσ και αυτό ςυμβαίνει 

εναλλάξ .Σο αποτζλεςμα αυτισ τθσ τακτικισ είναι οι υπερωρίεσ που γίνονται ςε περιόδουσ αδειϊν ι μεγαλφτερου φόρτου εργαςίασ, να 

ιςοςκελίηονται με τισ χαμζνεσ ϊρεσ του 8ωρου. 

        «Σέρβισ. Θ δουλειά του ςερβιτόρου κεωροφνταν για χρόνια μια καλοπλθρωμζνθ δουλειά. Σο αφεντικό ιταν 

αναγκαςμζνο να μασ πλθρϊνει παραπάνω, για το εξαντλθτικό ωράριο που ξεπερνά πάντα το 8ωρο ,το άγχοσ 

από τθν απίςτευτθ πίεςθ του χρόνου  και τθ ςωματικι εξάντλθςθ.  Σα τελευταία χρόνια όμωσ, λόγω τθσ ολοζνα 

αυξανόμενθσ ανεργίασ:  

-τα μεροκάματα ζχουν πζςει τόςο, που οι περιςςότεροι ςερβιτόροι δουλεφουν  για 2,50 € τθν ϊρα . 

-Οι υπερωρίεσ πλθρϊνονται ελάχιςτα (ςαν κανονικζσ ϊρεσ), ι κακόλου 

-Ζνςθμα κολάν λίγα μαγαηιά, ςυνικωσ τα πιο μεγάλα, αλλά και πάλι όχι όλα τα ζνςθμα. Ποτζ τα ζνςθμα ενόσ 

ςερβιτόρου δεν αντιςτοιχοφν ςτισ πραγματικζσ  ϊρεσ εργαςίασ του. υχνά επειδι το αφεντικό δεν κζλει να 

προςλάβει δεφτερο ςερβιτόρο για να μθν κολλιςει δεφτερο ζνςθμο,  μασ αναγκάηει να δουλεφουμε  μζχρι και 

16 ϊρεσ τθν θμζρα.  

-Ενϊ μζχρι τϊρα ιταν νομικά κατοχυρωμζνο οι ςερβιτόροι ςτα εςτιατόρια να δικαιοφνται ζνα γεφμα ςτθ βάρδια 

τουσ, ςιμερα πια μόνο αν κζλει το αφεντικό  μασ επιτρζπει να ζχουμε αυτό το γεφμα , όπωσ και το αν κα ζχουμε 

διάλειμμα ϊςτε να μποροφμε να φάμε κάτι γενικότερα!  

- ςε πολλοφσ χϊρουσ εςτίαςθσ  εξαναγκάηόμαςτε να αγοράηουμε τισ ςτολζσ εργαςίασ μασ που αλλάηουν 

ανάλογα με τα κζφια του αφεντικοφ και όςεσ φορζσ αυτόσ γουςτάρει, με αποτζλεςμα να μειϊνεται κι άλλο ο 

ιδθ μικρόσ μιςκόσ μασ. 

VOUCHER.Πζρυςι ςυμμετείχα προφανϊσ λόγο αφραγκίασ αλλά και άγνοιασ ςε voucher  για άνεργουσ κάτω των 

29 . Όςα είχα διαβάςει για το πρόγραμμα αυτό ςτο ςχετικό site,  με είχαν κάνει να πιςτζψω ότι ςτθ φάςθ που 

βριςκόμουν το πρόγραμμα αυτό να ιταν μια κάποια λφςθ,  και χάρθκα ιδιαιτζρωσ όταν είδα ότι  με ζχουν 

επιλζξει. 



 
 

Θ πραγματικότθτα όμωσ ιταν πολφ διαφορετικι .Αρχικά τα χριματα που ζλεγε ότι  δίνει το πρόγραμμα, που ιδθ 

ιταν  λίγα , δεν ζχουν καμία ςχζςθ με αυτά που πιρα  ςτο τζλοσ με τισ κρατιςεισ. Σα  2.700 ζγιναν 1.800. Και θ 

επιςτροφι φόρου που μου είχαν υποςχεκεί ιταν μόλισ 80 ευρϊ!  Ζνςθμα δεν είχαμε  . τθν περίπτωςι μου, που 

το αφεντικό με κράτθςε μζχρι να κλείςει θ χρονιά (δοφλευα ςε φροντιςτιριο), το 6μθνο του προγράμματοσ δεν 

μζτρθςε κι ζτςι δεν δικαιοφμουν  επίδομα ανεργίασ. 

Όςον αφορά τα μακιματα που γίνονται ςτα ΚΕΚ , ενϊ αρχικά μασ  υποςχζκθκαν  πωσ κα κάνουμε ςεμινάρια 

πάνω ςτθν ειδικότθτα που ςπουδάςαμε  ϊςτε να μασ  ςτείλουν ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ, τελικά τα ΙΕΚ αυτά είχαν  

ΠΟΛΤ περιοριςμζνεσ ειδικότθτεσ. Ζτςι ότι και να ζχεισ ςπουδάςει,  προςπακοφν να ςε χϊςουν ςε μια γενικι 

κατθγορία για να γίνουν τα μακιματα και να πάρουν τα φράγκα. τθν δικι μου περίπτωςθ όλα τα παιδιά 

(φιλόλογοι, μακθματικοί, δάςκαλοι μουςικϊν οργάνων, εγϊ θ διακοςμιτρια..!) κάναμε ςεμινάρια (soft skills) . 

Μετά δουλζψαμε ΟΛΟΙ ςαν γραμματειακι υποςτιριξθ!  

τθ ςυνζχεια κατάλαβα πωσ ςε ότι ειδικότθτα και να μπεισ, τελικά κα γίνεισ το παιδί για όλεσ τισ δουλειζσ γιατί 

αν υπάρξει πρόβλθμα και το αφεντικό ςε διϊξει ,πρζπει να βρεισ άλλο αφεντικό μζςα ςτα χρονικά όρια που ςου 

δίνει το πρόγραμμα ,αλλιϊσ δεν παίρνεισ τα λεφτά. Οπότε, ότι και να ςου ηθτιςουν ,εςφ το κάνεισ για να μθν ςε 

διϊξουν. Εξάλλου τα ΚΕΚ αφοφ ζχεισ τελειϊςει τα ςεμινάρια και πάρουν τα φράγκα δεν κα αςχολθκοφν για 

κανζνα λόγο να ςου βρουν άλλθ δουλειά αν ςε απολφςουν από τθν πρϊτθ. Ζτςι μζςα ςτα δικά μου κακικοντα 

,ιταν ςυχνά να κακαρίηω τουσ τοίχουσ από  ςελοτζιπ και μπλου τακ ,να ςφουγγαρίηω  κάκε τρεισ τθν ϊρα τθν  

είςοδο όταν ζβρεχε,  να ςτολίςω το χριςτουγεννιάτικο δζντρο , να αγοράηω coca cola light από τθν κάβα ςτθν 

γωνία για τθν κόρθ του αφεντικοφ και άλλα τζτοια! 

Ζνασ άλλοσ λόγοσ για τον οποίο είναι ςίγουρο πωσ κα γίνεισ ο δοφλοσ τθσ επιχείρθςθσ που κα ςε ςτείλουν, και 

ότι επίςθσ δεν πρόκειται να ςε κρατιςουν μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ είναι ο εξισ: ε πολλζσ περιπτϊςεισ 

τα αφεντικά δεν είχαν ανάγκθ από κάποιον υπάλλθλο. Όταν όμωσ είδαν ότι ο ΟΑΕΔ μπορεί να τουσ δϊςει 

τςάμπα ζναν χαμάλθ, δθμιοφργθςαν μια υποτικζμενθ κζςθ για να βάλουν τον χαμάλθ αυτόν!  

Επίςθσ, αν και το ωράριό μασ ιταν 6 ϊρεσ  , πολλά παιδιά τα υποχρζωναν να κάτςουν παραπάνω ϊρεσ  θ και 

ζξτρα μζρεσ όπωσ άββατα, χωρίσ να τουσ πλθρϊνουν (Εγϊ για να αποφεφγω να με κρατάνε παραπάνω, 

αναγκαηόμουν να λζω ψζματα πωσ πάω ςε άλλθ δουλειά μετά)! Και αυτοί κακόντουςαν μπασ και τουσ 

προςλάβουν μετά κανονικά. (κάτι που εννοείται πωσ δεν ςυνζβθ). τθ δικι μου περίπτωςθ , με κράτθςαν μζχρι 

να τελειϊςει θ ςχολικι χρονιά και μετά με ζδιωξαν.  

Αποτζλεςμα αυτϊν των προγραμμάτων είναι να ανοίγω τθν χρυςι ευκαιρία για να βρω δουλειά και πάρα 

πολλζσ αγγελίεσ να ηθτάνε προςωπικό ΜΟΝΟ από αυτά τα προγράμματα για να μθν πλθρϊςουν.»  (Β. άνεργθ, 

ςερβιτόρα, υπάλλθλοσ ςε ρουχάδικο, voucher) 

 
Παξά ηηο ζπλζήθεο απηέο ζηνπο εξγαζηαθνύο καο ρώξνπο  νη πξνιεηαξηαθέο αληηζηάζεηο γίλνληαη φιν θαη πην 
ζπνξαδηθέο θαη κεκνλσκέλεο. 

 

 
πφ ην 2010 σο ην 2015 θαη ηελ εθινγή ηεο 

πξψηεο «αληηκλεκνληαθήο» θπβέξλεζεο, νη 

ηαμηθνί αγψλεο απέηπραλ λα αιιάμνπλ ζην 

ειάρηζην ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο εξγαζηαθήο 

ππνηίκεζεο. Μφλν ην 2012  νη απνιχζεηο ζην 

εκπφξην  μεπέξαζαλ ηηο 100.000, έπιεμαλ θπξίσο 

εξγαδφκελνπο κε πιήξεο σξάξην, ελψ γεληθεχνληαη ηα 

ειαζηηθά σξάξηα θαη νη κνξθέο κεξηθήο θαη ειαζηηθήο 

απαζρφιεζεο. 

 Οη αγψλεο πνπ έγηλαλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, 

παξά ηηο επηκέξνπο λίθεο ηνπο 

(ηειεπηθνηλσλίεο:Vodafone-Wind ,Μεβγάι- Αγλφ) , 

παξέκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ απνκνλσκέλνη θαη 

αξθεηέο θνξέο εηηεκέλνη.(Νασπηγεία Σκαραμαγκά - 

Coca-Cola - Φιλκεράμ - Ζαταροπλαζηείο Χαηζής 

Θεζζαλονίκη- ΙΚΕΑ- PRAKTIKER-METROPOLIS-

ACS).  

 Οη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ θεξχρηεθαλ 

απφ ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ παξέκεηλαλ πιήξσο ππφ 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπλδηθάησλ θαη εθηφλσζαλ ηελ 

νξγή ησλ εξγαδνκέλσλ. ηνπο αγψλεο απηνχο 

πνηέ δελ ακθηζβεηήζεθε ε αζηηθή λνκηκφηεηα 

νχηε μεπεξάζηεθε ε ζπλδηθαιηζηηθή εγεζία, αιιά 

αληίζεηα επηθξάηεζε ε ινγηθή ηεο αλάζεζεο. 

Απηή ε ινγηθή νδήγεζε ζε ζπληξηπηηθέο ήηηεο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΜΔΣΡΟ, φπνπ νη 

εξγαδφκελνη πεξίκελαλ  εληνιέο απφ ην Γ.. ηνπ 

ζσκαηείνπ, ρσξίο λα πάξνπλ ηνλ αγψλα ζηα 

ρέξηα ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο Υαιπβνπξγίαο, 

ηα πξάγκαηα ήηαλ αθφκα ρεηξφηεξα, γηαηί δελ 

επηθξάηεζε απιψο κηα ινγηθή αλάζεζεο, αιιά 

ππήξμε πιήξεο έιεγρνο ηεο απεξγίαο απφ ην 



 
 

ΚΚΔ. Σν Κφκκα , ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε ηαθηηθή 

ηνπ, επέηξεςε λα θηάζεη ν αγψλαο κέρξη ελφο 

ζεκείνπ επηδηψθνληαο λα αληιήζεη πνιηηηθή 

ππεξαμία, εκπνδίδνληαο ηε καδηθή ζπζπείξσζε 

εξγαδφκελσλ απφ φινπο ηνπο θιάδνπο. Αθφκα θαη 

ζήκεξα, ην ΠΑΜΔ πξνηηκά λα κνηξάδεη θπιιάδηα 

κφλν γηα ηελ Πξσηνκαγηά ηελ παξακνλή ηεο 

απεξγίαο ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε ηεο 

θπξηαθάηηθεο αξγίαο, παξφηη  ειέγρεη ην χιινγν  

Δκπνξνυπαιιήισλ Αζήλαο. 

 Σα γξαθεηνθξαηηθά ζπλδηθάηα (ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ ) 

θαη νη κεγάιεο νκνζπνλδίεο (ΓΟΔ, ΟΛΜΔ, ΠΟΔ - 

ΟΣΑ) αλαπαξάγνπλ ηνπο θιαδηθνχο, 

ζπληερληαθνχο δηαρσξηζκνύο εληόο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, γηαηί εμάιινπ θαη ε ίδηα ηνπο ε 

χπαξμε  είλαη δηαρσξηζκέλε απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Σν πεξηερφκελν ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο πξαθηηθήο είλαη ε δηεθδίθεζε 

βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, δειαδή 

θαιύηεξσλ όξσλ εθκεηάιιεπζεο, κηα ξχζκηζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξα κεξνθάκαηα, επηδφκαηα, άδεηεο, 

ιηγφηεξν απηαξρηζκφ θαη εληαηηθνπνίεζε θιπ. 

Απηά φια παξαπέκπνπλ ζε κία 

ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ ηχπνπ ξχζκηζε ή αθφκα θαη 

ζε θξαηηθφ θαπηηαιηζκφ. Αθφκα θαη πξσηνβάζκηα 

ζσκαηεία, φπσο ζπλέβε  π.ρ. ζε κηα πνιχ 

πξφζθαηε πνξεία αλέξγσλ, πξνβάιινπλ σο 

θεληξηθφ ζχλζεκα «Μφληκε θαη ηαζεξή δνπιεηά 

γηα φινπο» , πνπ ζπκίδεη επνρέο πνπ ε εξγαηηθή 

ηάμε ήηαλ πιήξσο ελζσκαησκέλε ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Γελ ππνβαζκίδνπκε κε θαλέλα 

ηξφπν ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ή θαη έμσ απφ απηνχο ζην πεδίν ηνπ 

έκκεζνπ κηζζνχ. Ηζρπξηδφκαζηε φκσο πσο, αλ 

παξακέλνπκε ζε απηφ ην πεδίν θαη κφλν, ην 

απνηέιεζκα είλαη λα απνθξχπηεηαη  ην φηη φιεο νη 

παξνρέο ησλ παξειζφλησλ εηψλ είραλ 

αληάιιαγκα ηε δηαίξεζή καο, ηελ επηηήξεζή 

καο, θαη ηελ απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ 

αγψλσλ καο. Οη παξνρέο απηέο βέβαηα έγηλαλ 

θαπλφο κε ηνλ εξρνκφ ηεο Κξίζεο, αθνχ ε Κξίζε  

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θεθάιαην γηα λα 

απνγπκλψλεη ηελ εξγαηηθή ηάμε απφ φζα έρεη 

θεξδίζεη κε ηνπο αγψλεο ηεο θάζε θνξά ζην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο.  

Οπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ είλαη θαηαδηθαζκέλε, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο θαιέο πξνζέζεηο, λα πέζεη ζηελ ίδηα 

παγίδα. Αθφκα θη αλ είλαη ξηδνζπαζηηθφο, ν 

ζπλδηθαιηζκόο είλαη κέζν δηαπξαγκάηεπζεο 

ηεο εξγαζηαθήο καο δύλακεο θη αλαγθαζκέλνο 

λα αλαπαξάγεη ηειηθά ηε κηζζσηή ζρέζε. Αλ 

θαη αλαγλσξίδνπκε πσο δελ κπνξνχκε λα 

απνθχγνπκε ηελ νξγάλσζε ζε απηήλ ηε βάζε, ηε 

ζπλαδεξθηθή, νθείινπκε λα νκνινγνχκε θαη 

ηνλ αληηθαηηθφ ξφιν αθφκα θαη ηνπ καρεηηθνχ 

ξηδνζπαζηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ βάζεο, παξά ην 

γεγνλφο πσο  ππνζηεξίδεη ηελ 

πξννπηηθή(θαηάξγεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ζρέζεο: ηo πξνιεηαξηάην δελ δηεθδηθεί κφλν ηελ 

θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο μέζα ζηε δνπιεηά 

αιιά θπξίσο ηελ θαηάξγεζε ηης ίδιας ηεο 

δνπιεηάο σο κηζζσηήο ζρέζεο, σο ηνπ ππξήλα 

ηεο βαζηθήο ζπλζήθεο πνπ ξνπθάεη θαη 

ζηνηρεηψλεη ηηο δσέο καο 

 Ζ ήηηα καο, ελ ηέιεη, νξγαλώζεθε από 

θνκκαηηθνύο κεραληζκνύο κέζα ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο  κε ζηφρν θάζε αγσληζηηθή 

δηάζεζε λα εθηνλσζεί θαη λα κελ απνκείλεη παξά 

ε καθξηλή πξννπηηθή κηαο αζαθνχο 

«ειπίδαο»(ΔΡΣ). Ο αγψλαο έγηλε «παηξησηηθφο» 

θαη αληηθαζηζηηθφο ( βιέπε παηξησηηθή Αξηζηεξά) 

κε ζθνπφ ηελ επηθξάηεζε κηαο «αιεζηλήο» 

δεκνθξαηίαο. Γελ ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε 

αγψλαο ηαμηθφο, πξνιεηαξηαθφο θη απηφλνκνο. Οη 

απηφλνκεο κνξθέο νξγάλσζεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηηο ινγηθέο ηεο 

αλάζεζεο απιψο δελ ππήξμαλ. Με ηε ζεηξά ηνπο, 

νη ζχληξνθνη ηνπ αληηεμνπζηαζηηθνχ ρψξνπ, αλ 

θαη άλεξγνη νη πεξηζζφηεξνη, επέιεμαλ ην θπλήγη 

ησλ θαζηζηψλ απφ ηελ νξγάλσζε ζε καρεηηθέο 

επηηξνπέο αλέξγσλ.    

 Μέζα ζε απηφ ην δνθεξφ θιίκα ηεο αθξνδεμηάο 

δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο νη πξνιεηάξηνη θαη νη 

πξνιεηαξηαθνί αγώλεο δελ θαηάθεξαλ  λα 

ζπλαληεζνύλ παξά κφλν ζε θάπνηεο ζηηγκέο 

ηνπο: νη δηνηθεηηθνί ηνπ ΔΚΠΑ,  δπλακηθέο 

κεηνςεθίεο αιιειέγγπσλ θνηηεηψλ θαη 

ζπλειεχζεηο γεηηνληάο, γηα παξάδεηγκα, 

απέηξεςαλ δπλακηθά ηηο απνιχζεηο απφ 

εξγνιάβνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ζίηηζε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Γεληθφηεξα φκσο, παξφιν πνπ νη 

εξγαδφκελνη ζηα Παλεπηζηήκηα βξίζθνληαλ ζε 

απεξγία θαη παξφιν πνπ νη θνηηεηέο ςήθηδαλ γηα 

αιιειεγγχε θαηαιήςεηο ζηηο ζρνιέο ηνπο , κφλν 

κηθξέο κεηνςεθίεο απφ αξηζηεξνχο θαη 

αληηεμνπζηαζηέο θνηηεηέο ζηήξηδαλ ηνπο 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ζηηο πεξηθξνπξήζεηο 

ηεο απεξγίαο. Οη αγψλεο ηνπο δελ ζπλδέζεθαλ 

πξαγκαηηθά. Πξψηνλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζε κεγάιν βαζκφ θεδεκνλεπφκελε 



 
 

απφ θφκκαηα, αληηκεηψπηδε ηνπο θνηηεηέο ζαλ 

δπλακηθνχο αιιειέγγπνπο-θνκπάξζνπο ζηνλ 

αγψλα ηνπο, ελψ ηα αηηήκαηα ηνπο ήηαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζπληερληαθά. Γεχηεξνλ, θνηηεηέο 

θαη εξγαδφκελνη απνκνλψλνληαλ κεηαμχ ηνπο κηαο 

θαη είραλ σο βαζηθφ ππιψλα ιήςεο ησλ 

απνθάζεψλ ηνπο ηηο ζπλειεχζεηο ησλ 

δηαρσξηζκέλσλ ζσκαηείσλ-ζπιιφγσλ ηνπο. 

Σέινο, νη θνηηεηέο, αθφκα θαη ηα πην 

ξηδνζπαζηηθά θνκκάηηα ηνπο, δελ αηζζάλζεθαλ 

πνηέ φηη ν αγψλαο ησλ δηνηθεηηθψλ ήηαλ θαη δηθφο 

ηνπο, νπφηε ζηελ θαιχηεξε, απνδέρζεθαλ απιά ην 

ξφιν ηνπ δπλακηθνχ θνκπάξζνπ πνπ ξηζθάξεη ην 

εμάκελν ηνπ γηα θάπνηνπο «ηξίηνπο». 

'Όκσο θαη άιινη αγψλεο  πνπ δηεμάρζεθαλ ζηνλ 

ίδην ρψξν, π.ρ. ησλ θαζεγεηψλ, ησλ ζρνιηθψλ 

θπιάθσλ θαη ησλ θαηαιεςηψλ καζεηψλ, δελ 

επηδηώρζεθε λα ελσζνύλ. Παξέκεηλαλ 

δηαρσξηζκέλνη ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ πνπ παξαηέζεθε παξαπάλσ. 

Πφζσ κάιινλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 Οη ήηηεο καο κέρξη ζήκεξα θαη ε ελζσκάησζε ζηελ 

παξνχζα θάζε ησλ φπνησλ αγσληζηηθψλ καο 

πξνζέζεσλ δείρλνπλ θαη εμεγνχλ γηαηί ε Διέλε ΓΔΝ 

είλαη ν θαλφλαο, αιιά ε εμαίξεζε, ην γηαηί δειαδή νη 

αγώλεο αληίζηαζεο ζηα ζρέδηα ησλ αθεληηθώλ 

θαη ηνπ θξάηνπο   είλαη απειπηζηηθά ηζρλνί. 

 

 ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην αλαγθαίν 

γη' απηήλ θαζεζηψο θνηλσληθήο νκαιφηεηαο. Γη' 

απηφ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα θαηεπλάδεη ηηο ηαμηθέο 

δηακάρεο είηε κε ην καζηίγην είηε κε ην θαξφην.   Ζ 

θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ σο πνιηηηθφο εθθξαζηήο ηνπ 

θξάηνπο έξρεηαη λα επηηειέζεη απηφ ην ξφιν πεηψληαο 

καο π ν- ι ι ά  θαξφηα.   

Η πνιηηηθή ηεο ελζσκάησζεο ησλ δηεθδηθήζεσλ 

καο θαη αθνκνίσζεο ησλ αγώλσλ καο βέβαηα έρεη 

ήδε θάλεη δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ  

πξνεγνχκελε θάζε ησλ αγψλσλ καο (φηαλ ν ΤΡΗΕΑ 

ήηαλ αθφκα έλα κηθξφ θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο )θαη 

έρεη παίμεη κάιηζηα πνιύ κεγάιν ξόιν ζηελ 

απνηπρία ησλ αληηζηάζεώλ καο. Ο 

ζπλδηθαιηζηηθφο κεραληζκφο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαηέζηεηιε 

θάζε είδνπο αγψλα κέζα ζε εξγαζηαθνχο θιάδνπο κε 

ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο φπσο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε  κε ηνλ ηξφπν  (πνπ 

έρεη ήδε πεξηγξαθεί). Αιιά θαη έμσ απφ ηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο θάζε κνξθή θηλεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο (π.ρ  ιατθέο ζπλειεχζεηο) πνπ 

μεπεδνχζε απφ ηα θάησ κε ραξαθηεξηζηηθά άκεζεο 

πξαθηηθήο θαη πνπ επηρεηξνχζε λα ακθηζβεηήζεη ηα 

θφκκαηα ή ηελ αληηπξνζψπεπζε θαπειψζεθε. Σν 

«θίλεκα» ηεο παηάηαο, ηα αληαιιαθηήξηα ρξφλνπ θαη 

ξνχρσλ, ν δηθαζηηθφο δξφκνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηηο 

άκεζεο πξαθηηθέο πξνηάζεηο θαη ηνπο αγψλεο (φπσο 

ελάληηα ζηηο δηαθνπέο ει. ξεχκαηνο-ραξάηζηα), ε 

ζπιινγή ππνγξαθψλ γηα ην λεξφ, ε απαίηεζε λα 

θεξπρζεί ην ρξένο επαρζέο θαη άιιεο ζπκβνιηθέο 

ελέξγεηεο είλαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε όζσλ αλαδείθλπαλ ηελ ηαμηθή 

θύζε ησλ δεηεκάησλ. Υξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ ε 

ηαθηηθή ηεο ειεεηλνινγίαο ελάληηα ζε θάζε 

εμεγεξζηαθή πξαθηηθή πνπ ραξαθηεξηδφηαλ σο 

πξνβνθαηφξηθε ή αζθαιίηηθε, ηαθηηθή πνπ 

εθαξκφζηεθε θαη κεηά ηηο εθινγέο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο απεξγίαο πείλαο θαη ηεο θαηάιεςεο ηεο 

Πξπηαλείαο, θαη ηέινο ε δηάδνζε θαη ε θπξηαξρία 

ηεο παηξησηηθήο αξηζηεξήο ηδενινγίαο πνπ 

ππόζρεηαη  λα μαλαζηήζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία 

ζηα πόδηα ηεο. 

Απηά φια είλαη πνπ λίθεζαλ θαη απνηεινχλ ζήκεξα 

ηελ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή ελαληίνλ καο. Ηδηαίηεξα 

εληείλεηαη ε ηαθηηθή λα παξνπζηαζηνχκε φινη εκείο 

πνπ δελ δείρλνπκε θακηά δηάζεζε πεηζάξρεζεο θαη 

αληίζεηα νξγαλψλνπκε ηηο αληηζηάζεηο καο φηη 

ππνλνκεχνπκε ηελ πεξίθεκε εζληθή πξνζπάζεηα.  

ην Αλαηξεπηηθφ Φεζηηβάι ηνπ Εάγθξεκπ ην 2013 ν 

Βαξνπθάθεο  έζηεηιε ηελ ηαμηθή πάιε πεξίπαην 

θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ην δίιεκκα: “Καπηηαιηζκφο 

ή βαξβαξφηεηα”  ελλνψληαο «ή εκείο ζηελ θπβέξλεζε 

ή ν θαζηζκφο». Απηφ πνπ έρνπκε, ινηπφλ, κπξνζηά 

καο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηπφινπ . Ο εξσηθά 

καρφκελνο ΤΡΗΕΑ ελάληηα ζηνπο θαθνχο μέλνπο  

είλαη ν έλαο πφινο ελψ ηνλ άιινλ ζπγθξνηνχκε φζνη 

εμαθνινπζνχκε λα βάδνπκε ηα δεηήκαηα ηαμηθά, 

θαηεγνξνχκελνη φηη ζέινπκε λα παξαδψζνπκε ηε 

ρψξα ζην ράνο ή ζην έιενο ησλ δεμηψλ ή ησλ 

θαζηζηψλ. 



 
 

Άιιε κηα ηαθηηθή αθνκνίσζεο ησλ αληηζηάζεσλ καο 

πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε  είλαη απηή ησλ  

παξαρσξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνθξαηηθώλ  

δηθαησκάησλ: θαηάξγεζε ησλ θπιαθψλ ηχπνπ Γ, 

απειεπζέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηα θέληξα 

θξάηεζεο, απειεπζέξσζε άββα Ξεξνχ, ραιαξφηεξν 

πεηζαξρηθφ δίθαην θαη πεξηνξηζκφο ηεο απηνδίθαηεο 

αξγίαο ζην δεκφζην , δεκνθξαηηθή εθπξνζψπεζε 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηα πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα, πάγσκα ηεο αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην 

ηνκέα  ,ήπηα αζηπλφκεπζε ησλ δηαδειψζεσλ, λφκνο 

ππέξ ησλ αηψλησλ θνηηεηψλ κλπ. 

Αλ θαη πνιιά από απηά απνηεινύζαλ ρξόληα 

πεδία αγώλα  ηνπ αληαγσληζηηθνύ θηλήκαηνο, 

εκθαλίδεηαη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σο ν 

κόλνο εγγπεηήο δηθαησκάησλ θαη δεκνθξαηηθώλ 

ειεπζεξηώλ. Γίλεη κηα ςεπδαίζζεζε λίθεο, ελψ ην 

πξαγκαηηθφ πξφβιεκα δελ  είλαη ηα δηθαηψκαηα αιιά 

ε εμαζιίσζε ηεο δσήο καο. Η ζηξαηεγηθή ηεο 

ιηηόηεηαο δελ αιιάδεη κε ηελ παξνρή 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ελώ νη πιηθνί όξνη ηεο 

δσήο ησλ πξνιεηάξησλ ζπλνιηθά δελ 

βειηηώλνληαη. 

Ζ θπβέξλεζε απνπξνζαλαηνιίδεη ηνπο 

αγσληδφκελνπο θαη ηνπο απνδίδεη ηε δηαρσξηζκέλε 

ηαπηφηεηα ηνπ πνιίηε. Μεηαβάιιεη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζε αλζξσπηζηηθά πξνβιήκαηα, ζηα 

νπνία κέζα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ππνηίκεζεο δελ 

απαληάεη παξά κφλν ζπκβνιηθά. Σν δήηεκα ζηηο 

κέξεο καο δελ είλαη ηόζν ην έιιεηκκα 

δεκνθξαηίαο, όζν ην δήηεκα ησλ κηζζώλ θαη ηεο 

αλεξγίαο. Τπφζρεηαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ 

επηινγή δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην 

ηνκέα, αιιά δελ επαλαθέξεη ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Σάδεη ζηνπο θνηηεηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα ςεθίδνπλ πξπηάλεηο-θνζκήηνξεο θαη 

ππφζρεηαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 

ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αιιά ε 

απιήξσηε-θαθνπιεξσκέλε εξγαζία θαη ε 

εληαηηθνπνίεζε ζηα παλεπηζηήκηα ρηππάλε θφθθηλν. 

Γεληθά, ε φπνηα πξνιεηαξηαθή δηεθδίθεζε 

παξαπέκπεηαη ζηηο θαιέλδεο, ελψ ελνρνπνηνχληαη νη 

θαθνί δαλεηζηέο θη ν ΤΡΗΕΑ απηνπαξνπζηάδεηαη ζαλ 

ζχκα.  ηα ππνπξγεία ηνπνζεηνχληαη άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ επί ρξφληα ζε θνηλσληθνχο ηαμηθνχο 

αγψλεο θαη κάιηζηα ,φληαο πξψελ αθηηβηζηέο, 

γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα αδχλαηά ηνπο ζεκεία. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη επηηξνπέο ειέγρνπ γηα 

ην ρξένο ζηηο νπνίεο  ζπκκεηέρνπλ θαη ζηειέρε ηεο 

εμσθνηλνβνπιεπηηθήο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο, κέιε 

νξγαλψζεσλ κε πάγην αίηεκα ηελ κνλνκεξή 

δηαγξαθή ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ηελ έμνδν απφ επξψ 

θαη Δ. Δ. θιπ. 

 

 

ν πξφβιεκα ηεο ηεξάζηηαο αλεξγίαο έρεη πιένλ 

απνθηήζεη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε θάζε ηεο 

ζεκεξηλήο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. χκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ ζε 1.061.221 αλήιζαλ 

ζπλνιηθά νη εγγεγξακκέλνη άλεξγνη, ην Φιεβάξε 

2015,  ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία γηα ην κήλα Φιεβάξε αλέξρεηαη 

ζε 864.512 άηνκα ελψ ην ζχλνιν ησλ επηδνηνχκελσλ 

αλέξγσλ γηα ην κήλα Φιεβάξε αλήιζε ζε 153.602 

άηνκα (14,47%)! 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο1, 

πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ 

                                                             
1 Σα ςτοιχεία  προζρχονται από τθν  ΕΡΓΑΝΗ το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα του Τπουργείου Εργαςίασ όπου τα  κατακζτουν οι 

εργοδότεσ οι οποίοι ζχουν τθ δυνατότθτα και να τα 

αλλοιϊνουν(π.χ. καταγγελία υλλόγου Εργαηομζνων πρϊθν 

Αγροτικισ- Πειραιϊσ).Εξάλλου ςυμβαίνει πολφ ςυχνά να 

εξαφανίηεται ο ςυνάδελφόσ από τθ δουλειά και να μθν ξζρεισ αν 

ηνκέα πιεξψλνληαη κε θαζπζηέξεζε πνπ θηάλεη έσο 

θαη ηνπο 5 κήλεο. 

Αθφκα πνιχ δηαδεδνκέλν είλαη ην θαζεζηψο φπνπ 

έλα ηκήκα ηνπ κηζζνχ ησλ εξγαδφκελσλ δίλεηαη είηε 

«καχξα» θαη αδήισηα, είηε σο παξνρή ζε είδνο (πρ 

θνππφληα), ψζηε λα απαιιάζζνληαη νη εξγνδφηεο 

απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα απηφ ην ηκήκα ηνπ 

κηζζνχ. 

1 ζηνπο 5 εξγαδφκελνπο είλαη αλαζθάιηζηνο, κε 

απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

                                                                                            
πραγματικά μετατζκθκε όπωσ ςε πλθροφορεί ο προϊςτάμενοσ ι 

αν απολφκθκε, εκτόσ αν οι ίδιοι οι απολυμζνοι  κινοφνται 

αγωνιςτικά και γνωςτοποιοφν τθν απόλυςι τουσ. Ακόμα ςυχνά 

κολι είναι και θ πλθροφόρθςθ για τθ ςχζςθ εργαςίασ του νζου 

υπαλλιλου που παρουςιάηεται δίπλα ςου(είναι πρόςλθψθ ι 

voucher;).  

 



 
 

θαζεζηψο καχξεο εξγαζίαο λα πξνζεγγίδεη ηηο 

500.000. 

300.000 είλαη νη ιεγφκελνη «ςεπδναπαζρνινχκελνη» 

νη νπνίνη ελψ παξέρνπλ εμαξηεκέλε κηζζσηή 

εξγαζία, παξνπζηάδνληαη σο «ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο» (κπινθάθηα). 

Απφ ηα ζηνηρεία θαίλεηαη φηη έρεη παγησζεί κηα 

θαηάζηαζε φπνπ ην 50% ησλ πξνζιήςεσλ είλαη 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο, ελψ ζην 50% ηεο  

κφληκεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά απφ 

ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο.  Παξά ηνπο 

παλεγπξηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο γηα κηα θάπνηα 

αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ, δελ κπνξεί λα θξπθηεί 

νχηε ε γηγάλησζε ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, νχηε ν 

εξγαζηαθφο κεζαίσλαο πνπ επηθξαηεί, νχηε ηα 

ηξνκαθηηθά πνζνζηά αλεξγίαο. Ζ θπβέξλεζε δελ 

θάλεη ιφγν γηα θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ 

γηα θάπνηεο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηνπο. 

 

ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ 

νη εξγαηηθνί αγψλεο είλαη ιίγνη  θαη κεκνλσκέλνη. 

Μέρξη ζηηγκήο είλαη θπξίσο ακπληηθνί αγψλεο 

πνπ  αλαθέξνληαη ζε απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ 

(migato, gamato, AB Βαζηιφπνπινο , επηζηηηζκφο) ή 

ν ζπλερηδφκελνο αγψλαο ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε ηεο 

θπξηαθάηηθεο αξγίαο.  

 Ζ εμαζιίσζε θαη ε νξγή θπζηθά δελ έρνπλ 

εμαθαληζηεί, φκσο λέεο ηδενινγίεο θαη λέεο πξαθηηθέο 

ιαλζάξνληαη απφ ην θξάηνο θαη ηα ΜΜΔ.  

Έλα νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ειιεληθήο  

εξγαηηθήο ηάμεο θαίλεηαη λα πηνζεηεί κηα παζεηηθή 

ζηάζε, κηα ζηάζε αλακνλήο απέλαληη ζην ειιεληθφ 

θξάηνο θαη ζηε ζπλερηδφκελε ζηξαηεγηθή ππνηίκεζεο 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Μνηάδεη λα δίλεη άθεζε 

ακαξηηψλ ζην ΤΡΗΕΑ  πνπ ηφζα θαη ηφζα 

ππνζρφηαλ θαη ζηξέθεη ηα βέιε ηεο ζε εμσηεξηθνχο 

«ερζξνχο». Ζ ηαμηθή νξγή εθδειψλεηαη πιένλ θπξίσο 

ελάληηα ζηνπο θαθνχο δαλεηζηέο, ζηελ εε, ζην δλη,  

θαη ζηηο “ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο”. ην ζηφραζηξν 

κπαίλεη φρη ην ειιεληθφ θξάηνο, αιιά(ζπλήζσο) ην 

γεξκαληθφ.  

 Γελ ηζρπξηδφκαζηε φηη απηέο νη ηδενινγίεο δελ ήηαλ 

παξνχζεο πην παιηά, αιιά ζίγνπξα επί 

θπβεξλήζεσο χξηδα έθηαζαλ ζην απφγεην ηνπο θαη 

επηθξάηεζαλ ζε βάξνο αληηθαπηηαιηζηηθψλ πνιηηηθψλ 

ινγηθψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ζε νξηζκέλν βαζκφ 

αθφκα θαη ηνπο «αληηκλεκνληαθνχο  αγψλεο».  

 Όιν ην θάζκα ηεο ζεζκηθήο αξηζηεξάο, αιιά 

πιένλ θαη θνκκάηηα ηνπ αληηεμνπζηαζηηθνύ θαη 

αλαξρηθνύ ρώξνπ ελζηεξλίδνληαη απηή ηελ 

θαη'νπζίαλ παηξησηηθή ινγηθή, κε αλ κε ηη άιιν 

πην ξηδνζπαζηηθέο πηλειηέο, θαη ηελ βαθηίδνπλ 

αληηηκπεξηαιηζηηθό αγώλα. Πξνηάζζνπλ δηάθνξα 

αηηήκαηα φπσο έμνδν απφ ην επξψ, έμνδν απφ ηελ 

Δ.Δ., θαη δηαγξαθή ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Όζν καο 

ιππεί απηή ε πνιηηηθή ζηάζε ηεο αληηεμνπζίαο, άιιν 

ηφζν καο εμνξγίδεη ην θάιεζκα ζε θηλεηνπνηήζεηο 

ελάληηα ζηνπο «θαθνχο» δαλεηζηέο απφ ηνλ 

Γξαγαζάθε, ηνλ γξακκαηέα ηνπ θφκκαηνο πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηελ θξίζε ρξένπο. Λεο θαη είλαη άκνηξνο 

πνιηηηθψλ επζπλψλ θαη εξσηθά καρφκελνο ν ΤΡΗΕΑ, 

ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθαξκφδεη ηελ νηθεία ηνπ 

ήδε απφ ηνλ θαηξφ ησλ πιαηεηψλ πνιηηηθή ηεο 

αθνκνίσζεο εμνπδεηεξψλνληαο πιήξσο ηηο φπνηεο 

αγσληζηηθέο δηαζέζεηο.  

Δκείο ιέκε φηη ν βαζηθφο καο ερζξφο δελ είλαη ν 

ηκπεξηαιηζκφο, νχηε θαη βιέπνπκε ηνλ ηκπεξηαιηζκφ 

ζαλ θάηη μεθνκκέλν απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Δρζξφο 

καο είλαη ε θεθαιαηνθξαηηθή θνηλσλία θαη ην Κξάηνο 

ηεο θαη νη αγψλεο καο πξέπεη λα είλαη 

αληηθαπηηαιηζηηθνί. Γηα καο, ε εξγαηηθή ηάμε, φηαλ 

είλαη λα βάδεη αηηήκαηα, θάηη πνπ δελ ζεσξνχκε 

αλαγθαίν, πξέπεη λα βάδεη αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

κνλαρά ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη φρη ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ θεθαιαίνπ.  

 Γηαηί απηφ;  Γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε κπαίλνπκε 

ζηε ζέζε λα πξνηείλνπκε ζρέδηα εμνπζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ειιεληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θξάηνπο 



 
 

ηνπ. Απφ εθεί θαη πέξα κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα 

θηινληθνχκε γηα δηάθνξα ζέκαηα φπσο: κε πνηεο 

ρψξεο ζα αλαπηχμεη ε Διιάδα εκπνξηθέο 

ζπλεξγαζίεο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ Δ.Δ.(Ρσζία ή 

Κίλα;;), πνηεο  ελαιιαθηηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο 

λα εθαξκνζηνχλ, λένπο ηξφπνπο γηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο 

ρψξαο θιπ. Κη φια απηά κπνξνχκε θάιιηζηα λα ηα 

ζπδεηάκε θαη αθφηνπ ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην 

αληηηκπεξηαιηζηηθφ φξακα ηεο εζληθνπνίεζεο 

ηξαπεδψλ, ηνπ εξγαηηθνχ ειέγρνπ ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ 

«Δξγαηηθνχ Κξάηνπο». Όρη! Σν δηθφ καο φξακα δελ 

είλαη απηφ! Καη κάιηζηα δελ ζέινπκε λα ππνλνήζνπκε 

φηη αληηεμνπζηαζηηθέο ζπιινγηθφηεηεο έρνπλ απηφ ην 

φλεηξν. Θέινπκε απιψο λα αλαδείμνπκε ηελ αληίθαζε 

πνπ ελππάξρεη ζην ελ ιφγσ πνιηηηθφ ζθεπηηθφ.  

Γηθή καο άπνςε είλαη φηη νη πξνιεηαξηαθνί αγώλεο 

πξέπεη λα  ζπλαληηνύληαη. Κάζε κεκνλσκέλνο 

αγψλαο, ηδίσο ζε απηή ηελ πεξίνδν, είλαη 

θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεη. Ζ ζπλάληεζε δελ είλαη 

δεηνχκελν κφλν γηα ιφγνπο καδηθφηεηαο, αιιά θπξίσο 

γηα ηε δηακφξθσζε θνηλήο νπηηθήο πνπ λα 

ακθηζβεηεί ζπλνιηθά ηελ εθκεηάιιεπζε ζηελ νπνία 

καο θαηαδηθάδεη ε κηζζσηή ζρέζε. Μφλν ηφηε 

ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη απνηεινχκε ηάμε θαη φρη 

αληίπαιεο ζπληερλίεο θαη θαίλεηαη πην θαζαξά, 

θαζψο αγσληδφκαζηε γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο 

αλάγθεο καο, φηη ε πην βαζηθή καο αλάγθε είλαη ε 

θαηάξγεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο. Αλ δελ 

παιέςνπκε γηα απηή ηε βαζηθή αλάγθε, ηόηε όιεο 

νη ππόινηπεο πνηέ δελ ζα ηθαλνπνηεζνύλ 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζηνλ θαπηηαιηζκό. 

   Απφ απηή ηελ άπνςε, νη «αιιειέγγπνη» πνηέ δελ 

είλαη ππνθαηάζηαηα ή εξγαιεία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

αηηεκάησλ ηνπ νπνηνπδήπνηε αγψλα. Απνηεινχλ θαη 

νη ίδηνη ππνθείκελα αγψλα. ην Διιεληθφ νη 

παξεκβάζεηο ζηνλ ΑΒ επηιέρζεθε λα ζηεξηρηνχλ, φρη 

απφ Πξσηνβνπιία Αιιειέγγπσλ, αιιά απφ 

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Αληεπίζεζε ησλ Δξγαδνκέλσλ. 

Ο αγψλαο ηεο Διέλεο . είλαη θαη αγψλαο φισλ καο 

ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε θαη ζηελ εθκεηάιιεπζή καο. 

Πηζηεχνπκε πσο θάζε επίζεζε ζε θάπνην θνκκάηη ηεο 

ηάμεο ή ζε θάπνηνλ απφ εκάο κεκνλσκέλα θαη θάζε 

αγψλαο αληίζηαζεο ζηα ζρέδηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

ηνπ θξάηνπο είλαη κέξνο ηεο επίζεζεο πνπ δερφκαζηε 

φινη, εξγαδφκελνη, λνηθνθπξέο, άλεξγνη θαη θνηηεηέο. 

Δπηπιένλ, ην λα ζέηνπκε ζε θάζε ηέηνηα επίζεζε-

αληίζηαζε θαη νη «αιιειέγγπνη» ηα δηθά καο 

δεηήκαηα θαη λα ππεξαζπηδόκαζηε από θνηλνύ ηα 

ηαμηθά θη όρη κόλν ηα 

θιαδηθά/νκνηνεπαγγεικαηηθά καο ζπκθέξνληα 

αλαδεηθλύεη ηελ ελόηεηά καο σο ηάμε θαη όρη σο 

θιάδνπ.  

 ε ηειηθή αλάιπζε, ην θίλεκα πξέπεη λα πξνβάιιεη 

επηηέινπο επηζεηηθά αηηήκαηα. ην επίθεληξν πξέπεη 

λα κπεη ηφζν ε δηεθδίθεζε αχμεζεο ζην επίδνκα 

αλεξγίαο γηα  φινπο φπσο θαη ε δηεθδίθεζε 

κεγαιχηεξσλ κηζζψλ. Αλαισλφκαζηε θαιιηεξγψληαο 

κηθξέο πξνζδνθίεο θαη αξθνχκελνη ζηελ δηεθδίθεζε 

επαλαπξνζιήςεσλ  . Να μαλαβάινπκε ηηο δηθέο 

καο αλάγθεο ζηε ζπδήηεζε θαη λα κε 

ιεηηνπξγνύκε κόλν ακπληηθά. Οη εξγαδόκελνη 

πξέπεη λα αληεπηηεζνύλ. Αγσληδφκελνη ζπλερψο γηα 

επαλαπξφζιεςε ζε δνπιεηέο απφ ηηο νπνίεο καο 

πέηαμαλ έμσ ή γηα ηνλ πεξίθεκν «εξγαζηαθφ 

κεζαίσλα», ηείλνπκε λα μερλάκε πφζν 

θαθνπιεξσκέλνη είκαζηε. Καη θάηη αθφκα πην 

ζεκαληηθφ: Οη δνπιεηέο καο, αθόκα θαη κε 

κεγάινπο κηζζνύο, αθόκα θαη κε «αλζξώπηλα» 

αθεληηθά πάλσ από ηα θεθάιηα καο, αθόκα  θαη 

κε δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα, έηζη θη αιιηώο δελ 

καο αξέζνπλ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν κείμενο αποηελεί ειζήγηζη ζηην ανοιτηή εκδήλφζη-ζσζήηηζη με θέμα: " Η ςπόθεζη ηηρ Ελένηρ Σ. δεν είναι η εξαίπεζη αλλά ο κανόναρ. 

Τα αθενηικά οπγανώνονηαι (μαζικέρ απολύζειρ, πεπικοπέρ, ενηαηικοποίηζη, voucher), και οι δικέρ μαρ απανηήζειρ». Ε εκδήλφζη οργανώθηκε 

από ηη Σσνέλεσζη Αλληλεγγύης ζηην ζσναδέλθιζζα Γλένη Σ., ζηην καηάληυη ηης Βίλας Δφγράθοσ ηον Μάη ηοσ 2015. 


