
Στα πέτρινα χρόνια του 
μνημονίου
Η εποχή του Μνημονίου, της τρόικας 
«κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ» δείχνει εδώ και καιρό 
τα αποτελέσματά της: τεράστια εκτίναξη 
της ανεργίας, εξανέμιση του εργατικού 
εισοδήματος, κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση 
θεμελιωδών κοινωνικών αγαθών (παιδεία, 
υγεία, πρόνοια κλπ) και δικαιωμάτων 
(κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, 
ασφαλιστικό, σύμφωνο πρώτης απασχόλησης 
για τους νέους), εξάπλωση της φτώχειας σε 
όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. 
Την ίδια στιγμή οι παροχές στο κεφάλαιο 
και τους τραπεζίτες συνεχίζονται ακάθεκτα 
(με τελευταίο παράδειγμα τα 25 δισ. στις 
τράπεζες). καθώς  και οι “ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης” με επιδοτήσεις 
στις επιχειρήσεις και όχι στους ανέργους. 
Παράλληλα η κυβέρνηση σκέφτεται να μειώσει 
ακόμη περισσότερο τη φορολόγηση των 
επιχειρήσεων.

Θέλουν να καταργήσουν 
κάθε Συλλογική Σύμβαση
Η εξαφάνιση κάθε εργατικού δικαιώματος 
αποτελεί βασική προτεραιότητα του 
κεφαλαίου, όπως βεβαιώνει και το 
επικαιροποιημένο μνημόνιο. Στη λογική αυτή 
υπακούει η επιδιωκόμενη κατάργηση των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), οι 
οποίες αποτελούν το πιο στοιχειώδες «δίχτυ 
ασφαλείας» των εργαζομένων απέναντι στην 
εργοδοτική ασυδοσία. 

Στο «επικαιροποιημένο» μνημόνιο 
προβλέπεται ότι «η κυβέρνηση θα 
υιοθετήσει και θα υλοποιήσει νομοθεσία 
για την αναμόρφωση του συστήματος 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στον 
ιδιωτικό τομέα». Θα ψηφιστεί δηλαδή νέος 
νόμος, που θα ορίζει «ότι οι συμβάσεις 
σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των 
κλαδικών συμβάσεων που με τη σειρά τους 
υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε 
επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων».

 Η κυβέρνηση συνεπικουρούμενη από τη Ν.Δ. 
και το ΛΑΟΣ και με «όχημα» το Μνημόνιο 
προωθεί μια σειρά από βαθιές διαρθρωτικές 
τομές. Η κατάργηση των συλλογικών 
συμβάσεων μέσω νέου νομοθετήματος, 
η κατάργηση ακόμα και των υποτυπωδών 
περιορισμών για τη μερική απασχόληση και 
τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η άρση των 
περιορισμών ακόμα και στους κατώτατους 
μισθούς, αλλά και νέες ανατροπές στο 
Ασφαλιστικό, είναι ορισμένα από τα μέτρα 
που βρίσκονται στο τραπέζι των συσκέψεων 
της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της 
τρόικας. Μεθοδεύουν ακόμα το ξεπούλημα 
του ΟΣΕ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, της Αγροτικής 
Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
όλης της δημόσιας περιουσίας για να 
αυξήσουν τα κέρδη των εγχώριων και διεθνών 
«δανειστών». Παράλληλα δεκάδες χιλιάδες 
εργαζόμενων θα βρεθούν χωρίς δουλειά. 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Καταγγείλετε στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ οποιαδήποτε δυσμενή μεταβολή των όρων εργασίας, 
απόλυση ή απειλή για απόλυση και κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία.

Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6936760879, 6977806266
Στείλτε e-mail στη διεύθυνση techniko@somtechnik.gr

Ταχυδρομήστε μας στη διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 10 ΤΚ 10561 Αθήνα

Το νέο εργασιακό τοπίο 

Ελαστικοποίηση της εργασίας και κατάργηση της προστασίας των 

εργαζόμενων
Με  βάση τον μηχανισμό «σύνθλιψης» κυβέρνησης -ΔΝΤ-Ε.Ε. και  το περίφημο «μνημόνιο», η κυβέρνηση 

προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε δραματικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Οι δύο πρόσφατοι 

νόμοι («για τις εγγυήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων» - Ν3846/2010 και οι αντεργατικές 

διατάξεις του τελευταίου αντιασφαλιστικού νόμου - Ν3863/2010), έχουν κοινό τους γνώρισμα την 

πλήρη προώθηση της ελαστικοποίησης της εργασίας, την κατάργηση της εργασιακής προστασίας και την 

απόλυτη χειροτέρευση της θέσης των εργαζόμενων. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει ακόμα 

περισσότερα μέτρα και νομοθετήματα για την απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Ο αγώνας για την 

ανατροπή όλων των αντεργατικών μέτρων 

Με βάση το ν. 3863/2010 ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα: 
� Εισάγεται η δραστική μείωση του χρόνου προειδοποίησης για την καταγγελία των συμβάσεων 

αορίστου χρόνου, η οποία θα απαλλάξει τον εργοδότη από την καταβολή του 50% της αποζημίωσης . 

Ουσιαστικά επέρχεται περικοπή του ύψους των αποζημιώσεων απόλυσης κατά το ήμισυ σε σύγκριση με 

το προηγούμενο καθεστώς. Ακόμα ο νέος νόμος ορίζει ότι η νέα χαμηλή αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται 

εφάπαξ κατά την αποχώρηση του μισθωτού, αλλά σε διμηνιαίες δόσεις, όταν το ύψος της αποζημίωσης 

υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών. 

 Αυξάνεται το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων σε 5% του προσωπικού και μέχρι 30 

εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 μισθωτούς.

 Για τους νέους εργαζόμενους 18-25 ετών, ορίζεται ότι αυτοί θα λαμβάνουν το 84% των 

κατώτατων αποδοχών των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας (δηλαδή 629 ευρώ με τα σημερινά 

δεδομένα). 

 Προβλέπεται ότι μεταξύ εργοδοτών και ανήλικων ατόμων 15-18 ετών μπορούν να καταρτίζονται 

ειδικές συμβάσεις μαθητείας διάρκειας μέχρι ενός έτους με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων και με 

μισθό που θα ανέρχεται στο 70% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή 518 ευρώ! Ακόμα οι μαθητευόμενοι ΔΕΝ υπόκεινται στις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. 

 Μειώνονται οι προσαυξήσεις στα καταβαλλόμενα ωρομίσθια λόγω υπερεργασίας, υπερωριακής 

απασχόλησης και κατ’ εξαίρεση υπερωρίας και ορίζονται  νέα ποσοστά 20%, 40% και 80% αντιστοίχως.

Σε ότι αφορά στις νέες διατάξεις του ν. 3846/2010: 
 Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου από τον εργαζόμενο, πχ  αμοιβή με δελτίο παροχής,  

φασόν, κατ’ οίκον απασχόληση και τηλεργασία, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας, εφόσον παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα συνεχείς 

μήνες. Επομένως αν η συμφωνία συνάπτεται για χρονικό διάστημα μικρότερο των εννέα  μηνών, θεωρείται 

ότι δεν είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν υπόκειται στα δικαιώματα της εργατικής νομοθεσίας.

 Ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα που ο εργοδότης μπορεί, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής 

εργασίας, είναι έξι μήνες για κάθε χρόνο, εφόσον προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους 

εργαζόμενους. Ως διαβούλευση θεωρείται η απλή ανταλλαγή απόψεων και συνεπώς δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε δέσμευση του εργοδότη, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να προσφύγει στην εκ περιτροπής 

εργασίας μονομερώς. 

 Επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας των μισθωτών σε περισσότερες των δύο (2) περιόδων 

διάρκειας 5 έως 12 ημερών. 

 Πρακτικά μηδενίζονται οι υπερωρίες με τη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας, με την οποία 

επιτρέπεται πλέον στον εργοδότη μέχρι τέσσερις μήνες να αυξάνει το νόμιμο ωράριο κατά δύο ώρες 

χωρίς πρόσθετη αμοιβή, είτε με μείωση ωραρίου σε άλλη χρονική περίοδο, είτε με ρεπό. Η διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας θα ρυθμίζεται επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. 

 Νομιμοποιείται ο δανεισμός εργαζομένων από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης σε άλλο 

εργοδότη για έκτακτες, πρόσκαιρες και εποχικές ανάγκες, παρόλο που ο τελευταίος μπορεί να προσλάβει 

εργαζόμενους για ορισμένο χρόνο ή για μερική απασχόληση. 

Με άλλα λόγια, καταργούνται στην πράξη οι 

κλαδικές συμβάσεις και προετοιμάζεται το 

έδαφος για την οριστική κατάργηση όλων 

των συμβάσεων. Η κυβέρνηση επιδιώκει όσες 

κατακτήσεις υπήρχαν σε κλαδικό επίπεδο να 

καταργηθούν. Θέλει να επιβάλει καθεστώς 

εργοδοτικού δεσποτισμού και ατομικής 

διαπραγμάτευσης και υπονομεύει τη δυνατότητα 

συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης. 

Στο πλαίσιο της κατάργησης των ΣΣΕ συμβάλλει 

και η πρόβλεψη για κατάργηση της δυνατότητας 

του υπουργείου Εργασίας «να επεκτείνει όλες 

τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που δεν 

εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις». Έτσι, 

μια κλαδική σύμβαση δε θα είναι υποχρεωτική 

για όλους τους εργοδότες του κλάδου και 

επομένως οι όροι της δε θα ισχύουν για τους 

εργαζόμενους που απασχολούν. Τα παραπάνω 

συμπληρώνονται και με την διευκόλυνση της 

εργοδοσίας ώστε να πάψει να προσέρχεται 

υποχρεωτικά διαιτησία για τη διαδικασία 

υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. 

Ακόμα ετοιμάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας 

ώστε «να επεκταθεί η δοκιμαστική περίοδος 

για τους νεοπροσληφθέντες στον ένα χρόνο 

και να διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση 

συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής 

απασχόλησης», μεγαλώνοντας την ανασφάλεια 

και επιδεινώνοντας τη θέση του εργαζομένου.

Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων 

συμβάλλει και η κατάπτυστη υπογραφή 

«συλλογικής» σύμβασης εργασίας από την 

πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που θα μείνει στην ιστορία 

του εργατικού κινήματος της χώρας ως μία από 

τις πιο μαύρες σελίδες προδοσίας των αγώνων.

Ζητάμε πίσω όλες τις 
κατακτήσεις που μας παίρνουν. 
Διεκδικούμε τα σύγχρονα 
δικαιώματά μας.

Βασικό συμπέρασμα, η ανατροπή του 

μνημονίου και της πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ 

– ΔΝΤ,  αποτελεί όχι απλά μονόδρομο, αλλά 

όρο αξιοπρέπειας και επιβίωσης για τους 

εργαζόμενους. Η δραματική χειροτέρευση 

της ζωής δεν θα αφορά μόνο το μισθό και το 

εισόδημα, αλλά την εκπαίδευση, την υγεία, 

την ασφάλιση, το περιβάλλον, τα πάντα. Ο 

αγώνας αυτός για να είναι αποτελεσματικός 

προϋποθέτει την υπέρβαση της συνδικαλιστικής 

γραφειοκρατίας των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, διαφορετική 

οργάνωση του κινήματος που σημαίνει ότι το 

κύριο βάρος πρέπει να δοθεί στους χώρους 

δουλειάς και στις πρωτοβάθμιες εργατικές 

συλλογικότητες της βάσης. 
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Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Πάτρας: Πρώτα βήματα σε συνθήκες 

μάχης

 Το παράρτημα Πάτρας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών ξεκίνησε τη δράση του την 

άνοιξη του 2010. Στα πρώτα του βήματα συσπειρώνει στις γραμμές του λίγες δεκάδες εργαζομένων, 

μηχανικούς, τεχνολόγους, αποφοίτους τεχνικών σχολών, εργαζόμενους στις επικοινωνίες κλπ.

 Το σωματείο δημιουργήθηκε μέσα στη φωτιά της μεγαλειώδους Γενικής Απεργίας της 5ης Μάη 

με σκοπό να ενώσει τους μισθωτούς τεχνικούς, ντόπιους και μετανάστες, στη βάση των αναγκών τους 

ιδιαίτερα στις εκρηκτικές συνθήκες της χρεοκοπία της καπιταλιστικής Ελλάδας.  Όταν η κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ και το μακρύ της χέρι μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα -η συνδικαλιστική γραφειοκρατεία των 

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ- κηρύσσουν πως το Μνημόνιο είναι μονόδρομος, και μαζί του η διάλυση των εργασιακών 

σχέσεων και η ατομική διαπραγμάτευση, ανάμεσα στους εργαζόμενους και τα αφεντικά, προτάσσουμε 

το δρόμο του ακηδεμόνευτου συνδικαλιστικού κινήματος σε ανεξαρτησία από τους καπιταλιστές και το 

κράτος τους. 

 Σπάμε την πολυδιάσπαση και ενοποιούμε εργαζόμενους με διαφορετική μορφή εργασιακής 

σχέσης (εργαζόμενους με μπλοκάκι, εργαζόμενους στην έρευνα). Ενοποιούμε εργαζόμενους και 

ανέργους στον αγώνα. Παλεύουμε για την αναγέννηση της εργατικής δημοκρατίας μέσα στο 

συνδικαλιστικό κίνημα και αναζωογονούμε το θεσμό των γενικών συνελεύσεων. Δεν υπογράφουμε το 

τριετές πάγωμα των μισθών των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αλλά διεκδικούμε στο μέτρο των αναγκών μας. Η ανοιχτή 

προδοσία της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας κάνει ακόμη πιο ασυμφιλίωτο τον αγώνα μας ενάντια 

τόσο σε αυτή, όσο και στα αφεντικά της. Καμιά από τις υπάρχουσες ηγεσίες του συνδικαλιστικού 

κινήματος ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει τη μάχη. Ο δρόμος της διάσπασης του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ δεν 

είναι παρά ο δρόμος της απομόνωσης αγώνων που δεν ελέγχει και της μαχητικής υποταγής. Δε 

θα πληρώσουμε τη χρεοκοπία των καπιταλιστών. Οι καπιταλιστές που δημιούργησαν την κοινωνική 

καταστροφή που ζούμε δεν έχουν καμιά διέξοδο από αυτή.

 Η σύσταση του σωματείου στην Πάτρα της μαζικής ανεργίας και της διαλυμένης παραγωγής 

όπου οι πληγές της αποβιομηχάνισης του ‘90 μένουν πάντα ανοιχτές θέλει να παίξει κρίσιμο ρόλο στον 

αγώνα ολόκληρου του εργατικού κινήματος για να πάρει πίσω όλη τη ζωή που οι καπιταλιστές θέλουν να 

μας κλέψουν.

 Το ΣΜΤ-Π έχει ήδη βρεθεί μέσα σε εργατικούς αγώνες στην περιοχή. Στήριξε την 

περιφρούρηση της απεργίας που οργάνωσε το σωματείο “Γαλαρία” των εργαζομένων της 

κατασκευαστικής εταιρείας  Vinci ενάντια στις απολύσεις και τις άθλιες  συνθήκες εργασίας. 

Διοργάνωσε το άνοιγμα των διοδίων του Ρίου σε μια παρέμβαση του σωματείου ενάντια στην ανεργία. 

Κορυφαία στιγμή της δράσης του ΣΜΤ-Π ήταν συμμετοχή μας στην ανεξάρτητη από γραφειοκράτες 

πορεία στην ΔΕΘ στην Καμάρα.

 Στοίχημα για εμάς είναι το άνοιγμα των γραμμών του σωματείου σε όλους τους εργαζομένους 

του κλάδου για τις μάχες ιστορικών διαστάσεων που έχουμε μπροστά μας. Παλεύουμε να  ενώσουμε 

την καθημερινή μας πάλη με την πάλη για την  ανατροπή στους δρόμους του Μνημονίου, της 

κυβέρνησης Παπανδρέου και της Τρόικας και μαζί κάθε καπιταλιστικής κυβέρνησης. Η προοπτική του 

ασυμβίβαστου ταξικού αγώνα είναι ο δρόμος μας, για να αναδιοργανώσουμε τις ζωές μας σε νέες 

βάσεις. 

Για την απεργία στην VINCY

 Το εργοταξιακό σωματείο «γαλαρία» της 

γαλλικών συμφερόντων εταιρίας VINCY όπου 

δραστηριοποιείται στα εργοτάξια του δρόμου 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - 

ΤΣΑΚΩΝΑ έδωσε με την απεργιακή κινητοποίηση 

την 1η του Σεπτέμβρη της καλύτερη απάντηση 

στις μεθοδεύσεις τις εταιρίας όλο το προηγούμενο 

διάστημα. Με την μαζική απεργία αναδυθήκαν 

τα ζητήματα των εργατικών ατυχημάτων, των 

συνεχιζόμενων απολύσεων, τον απλήρωτων 

υπερωριών και των συνεχών εργοδοτικών 

εκβιασμών από μια εταιρία που διαφημίζει ότι 

ακολουθεί τα ευρωπαϊκά στάνταρ της ασφάλειας 

ενώ διατυμπανίζει με καμάρι ότι κατά την 

κατασκευή της γέφυρας «Ρίου – Αντιρρίου» δεν 

είχε ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Η σπουδή της 

εταιρίας να διαφυλάξει μια φαινομενική και μόνο 

εργατική ειρήνη οδήγησε στην στο non paper προς 

του εργαζόμενους τους οποίους ενημέρωνε πως 

αν έρθουν την ημέρα της απεργία και διεκδικήσουν 

το δικαίωμά τους να εργαστούν, αν δηλαδή 

έρθουν σε σύγκρουση με την περιφρούρηση των 

συναδέλφων τους, θα πληρωθούν κανονικά. Αυτή 

η πρακτική όμως, δεν ακολουθήθηκε από τους 

εργαζόμενους με εξαίρεση μεμονωμένα στελέχη 

που έφτασαν μέχρι του σημείου να καλέσουν 

αστυνομικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν την 

είσοδό τους στα γραφεία της εταιρία, αλλά 

απωθήθηκαν.

 Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία καθώς 

και η μαζική στήριξη της περιφρούρησης από 

το ΣΜΤ Πάτρας διασφάλισαν την επιτυχία της 

κινητοποίησης. Η εταιρία αρνήθηκε να δει τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων και να ακούσει 

τα αιτήματά τους, ενώ από την επομένη άρχισαν 

οι «φιλικές κουβέντες» με άτομα που συμμετείχαν 

στην απεργία σε μια προσπάθεια να διασπαστεί το 

μέτωπο των απεργών.

 Οι κραυγές των εργαζομένων επιβεβαιώθηκαν με 

τον πλέον τραγικό τρόπο την επομένη της απεργία 

όπου ένα πολύ σοβαρό (παρολίγων θανατηφόρο) 

εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα στο εργοτάξιο. Το 

περιστατικό έφερε στο φως τις άθλιες συνθήκες 

εργασία καθώς και τα σχεδόν ανύπαρκτα μέτρα 

ασφάλειας στα έργα της Αχαΐας. Την μέρα αλώστε 

την απεργία είχαμε ένα ακόμα θανατηφόρο 

εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της περιφερειακής 

οδού.

 Ο αγώνας των εργαζομένων δεν θα σταματήσει 

εδώ. Με το συντονισμό και την κοινή δράση 

θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να 

πετύχουμε την ικανοποίηση του αυτονόητου. Το 

σταμάτημα των απολύσεων, το πλήρωμα των 

υπερωριών, τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας 

για όλες, το σταμάτημα της τρομοκρατίας και των 

εκβιασμών.

 Η μαζικότητα της απεργίας στη VINCY έδειξε πως 

η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων καθώς και 

ο άμεσος από τα κάτω συντονισμός είναι η μόνη 

οδός που μπορεί να δυναμώσει τη φωνή μας και να 

πετύχει νίκες. 
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- ότι «η συνεργασία μας λύεται» και ότι από 

τη Δευτέρα δεν έχουν δουλειά. Μάλιστα, με 

θράσος χρησιμοποίησε τον χρόνο της άδειας 

που ο καθένας εργαζόμενος δικαιούνταν –ένα 

μήνα περίπου- εμφανίζοντάς τον σαν χρόνο 

προειδοποίησης! Ειδικά στους εργαζόμενους 

μηχανικούς που δούλευαν με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), η εργοδοσία δεν κατέβαλλε 

τη νόμιμη αποζημίωση, παρά μόνο το μισθό 

ενός μήνα (Ιούνιος), τη στιγμή που πρόκειται για 

εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 

Η εργοδοσία της συγκεκριμένης κοινοπραξίας-

όπως και τόσες άλλες που ονομάζουν τους 

εργαζόμενους με Δ.Π.Υ. «ελεύθερους 

επαγγελματίες-συνεργάτες»- ήθελε οι 

συγκεκριμένοι μηχανικοί να έχουν τις υποχρεώσεις 

των μισθωτών, αλλά όχι και τα δικαιώματά τους!!

Η εργοδοσία είναι υπόλογη για τις απολύσεις όταν:  

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χρηματικής ροής 

και ενεργού κεφαλαίου στην εταιρεία. Επίσης, 

την κοινοπραξία αποτελούν τεχνικές εταιρίες-

μεγαθήρια, μια ελληνική (ΤΕΡΝΑ) και δύο ισπανικές 

(Ferrovial, Dragados). Όλοι οι εργαζόμενοι 

στο έργο -από τα συνεργεία διάστρωσης και 

κατασκευής μέχρι τους μηχανικούς- δουλεύουν 

4 και 5 ώρες υπερωρία τη μέρα. Ούτε βέβαια 

μπορούν να σταθούν ισχυρισμοί για ανάγκη 

μείωσης των παγίων εξόδων απολύοντας 

εργαζόμενους όταν η εργοδοσία προβλέπει 

για τα διευθυντικά στελέχη παχυλούς τους 

μισθούς-που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν 

τα δέκα χιλιάδες ευρώ(!!)- και να κυκλοφορούν 

με τζιπ μεγάλης χρηματικής αξίας για λόγους 

εντυπώσεων.

Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις 

των συναδέλφων γίνονται στο πλαίσιο μιας 

προσπάθειας εκβιασμού, τρομοκράτησης και 

πειθάρχησης εκ μέρους της εργοδοσίας εις 

βάρος των εργαζομένων και γίνονται για την 

αύξηση των κερδών της εταιρείας. Αποτελούν, 

μάλιστα, μέρος και γεγονός που εντάσσεται σε 

μια συνολική προσπάθεια της εργοδοσίας και της 

κυβέρνησης να καθυποτάξουν τους εργαζόμενους 

και να ξηλώσουν κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα, 

επικαλούμενοι την κρίση, το χρέος της χώρας και 

το μνημόνιο με την ΕΕ και το ΔΝΤ …

Απέναντι σε όλα αυτά, το Σωματείο Μισθωτών 

Τεχνικών σας καλεί στο δρόμο του αγώνα, της 

αντίστασης και της αξιοπρέπειας. Σας καλούμε να 

υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τις θέσεις 

εργασίας μας  με όπλο τη συλλογική πάλη και 

διεκδίκηση και όχι με την υποταγή και την ατομική 

διαπραγμάτευση, που θα χειροτερεύσουν τη 

θέση όλων. Καλούμε όλους τους συναδέρφους 

να παλέψουν από κοινού για την ανάκληση των 

απολύσεων και για την επαναπρόσληψη των 

συναδέρφων μας, για να μην γίνει καμία άλλη 

απόλυση! 

Για τις απολύσεις στην 

Κοινοπραξία EUROIONIA

 Στα τέλη του Ιούνη πραγματοποιήθηκε μαζική 

παράσταση  διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία 

της Euroionian όπου παρά τη συνεχή προσπάθεια 

του σωματείου η εργοδοσία δεν σήκωνε καν τα 

τηλέφωνα για να συναντηθεί με τη διοίκηση του 

σωματείου! Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών 

καταγγέλλει τις άδικες και απαράδεκτες απολύσεις 

στην Κ/ΞΙΑ EUROIONIA. Η εργοδοσία με μια 

πρωτοφανή αυταρχική και αλαζονική στάση δεν 

δίστασε να πετάξει στο δρόμο δέκα τουλάχιστον 

εργαζόμενους χωρίς καμία προειδοποίηση, 

αλλά ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ημέρα 

Παρασκευή –όπως τελευταία συνηθίζεται πολύ 

Δικαιώθηκαν οι απολυμένοι της 

ΜΕΤΚΑ 

Παράνομες και καταχρηστικές έκρινε το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (30/8/2010) 

τις τρεις απολύσεις που έκανε τον περασμένο 

Φλεβάρη η εργοδοσία στην «ΜΕΤΚΑ». 

Έτσι η εταιρεία είναι τώρα υποχρεωμένη 

να επαναπροσλάβει τους 3 απολυμένους 

συνδικαλιστές εργάτες Κ. Βογιατζή, Β. Καλατζή και 

Α. Παυλίδη. Αν δεν το κάνει και μέχρι την έκδοση 

της οριστικής απόφασης είναι υποχρεωμένη να 

πληρώνει 290 ευρώ στον καθένα για κάθε μέρα!        

Δώδεκα του Φλεβάρη ήταν η μέρα που 

ανακοινώθηκαν οι τρεις απολύσεις εργατών 

στο εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ στο Βόλο. Η 

εργοδοσία επικαλούμενη το ‘’δικαίωμα’’ για 2% 

απολύσεις, φυσικά την οικονομική κρίση και τη 

γνωστή καραμέλα «ήταν αντιπαραγωγικοί και 

τεμπέληδες», όπως δήλωσε στις 22/7 όταν 

επιτέλους εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, 

μετά από αναβολή και της εκδίκασης (29/4) 

αλλά και την αποτυχημένη τριμερή συνάντηση 

στην Επιθεώρηση Εργασίας (δεν πάτησε καν ο 

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού). Το τελευταίο 

ακούγεται σαν ανέκδοτο την στιγμή που μετά 

και την πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων 

για ανάληψη μεγάλων ενεργειακών έργων σε 

Συρία, Τουρκία, καθώς και τη δρομολογηθείσα 

συνεργασία με την MOTOR-OIL, το σημερινό 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου της 

ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε 2,2 δις!! Με αυτά τα 

δεδομένα μπήκε και μέσα στον Απρίλη το ζήτημα  

1)ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 3)ΤΕΤΡΑΩΡΟ 4)ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Με τα 

παραπάνω 4 σημεία κάλεσε η εργοδοσία το 

ΔΣ του σωματείου προσφέροντας όλες τις 

“εναλλακτικές λύσεις” για διαβούλευση. Στην 

έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου η 

πλειοψηφία του ΔΣ έβαλε για ψήφιση μόνο τα 

2 (καταψηφίστηκαν 15μερο και 4ωρο) γιατί 

το πρώτο είναι προσωπική επιλογή (Τουρκία, 

Συρία, Πακιστάν!!!) ενώ το τελευταίο αποτελεί 

διευθυντικό δικαίωμα (υποαπασχολούνται, άρα 

περισσεύουν περίπου 50 εργάτες!!!!).

 Η πραγματικότητα είναι όπως πάντα εντελώς 

διαφορετική. Τα κέρδη της εταιρείας δεν 

δικαιολογούν τίποτα από τα παραπάνω από τη 

μία. Από την άλλη οι τρεις εργαζόμενοι που 

απολύθηκαν θεωρήθηκαν ‘’ενοχλητικοί’’ από την 

επιχείρηση για την αγωνιστική τους στάση. Ο 

Αλέξης Παυλίδης ήταν υποψήφιος στο αριστερό 

ψηφοδέλτιο στις εκλογές του εργοστασιακού 

σωματείου που έγιναν πέρσι το Σεπτέμβρη. 

Οι Κώστας Βογιατζής & Βασίλης Καλατζής 

¨εκτέθηκαν” υποστηρίζοντας το ψηφοδέλτιο. Γι 

αυτό και είναι εξίσου σημαντική η αποδοχή από το 

δικαστήριο ότι οι απολύσεις είναι παράνομες και 

καταχρηστικές καθώς αποτελούν συνδικαλιστικές 

διώξεις και κρίνει αβάσιμα τα επιχειρήματα 

της εταιρείας για «υπηρεσιακή ανεπάρκεια» 

και «ανασχεδιασμό της παραγωγής»!  Η 

επαναπρόσληψη «κερδήθηκε» στο δρόμο! Η πολύ 

σημαντική αυτή δικαστική απόφαση δεν ήρθε 

από το πουθενά. Αντίθετα ήταν αποτέλεσμα 

της κινητοποίησης των εργαζομένων με την 

στήριξη της βολιώτικης κοινωνίας. Από τις 12 

Φλεβάρη που ανακοινώθηκαν οι 3 απολύσεις 

έλαβαν χώρα μια σειρά κινητοποιήσεων σε όλα 

τα επίπεδα. Από το στήσιμο αντίσκηνων από τους 

απολυμένους έξω από το εργοστάσιο για πάνω 

από 15 μέρες, με στάσεις εργασίας, με μαζικές και 

περιφρουρημένες απεργίες στο εργοστάσιο, με 

πανβολιώτικη απεργία και πορεία στο εργοστάσιο, 

με αποκλεισμούς των γραφείων της ΜΕΤΚΑ στην 

Αθήνα από το σωματείο μισθωτών τεχνικών, 

διαδηλώσεις, ψηφίσματα στήριξης από σωματεία 

και συλλόγους κλπ . 
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και σύμφωνα με τις πράξεις τους. 

Οι εργαζόμενοι πληρώνουν με 

φτώχεια και ανεργία αυτή την πολιτική 

και τα παιγνίδια των εταιριών. ΦΤΑΝΕΙ 

ΠΙΑ!!! Να σταματήσουν τώρα οι 

απολύσεις-δουλειά για όλους! 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ             ΝΕΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ

Μαζικές απολύσεις στον 

Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής 

Ελλάδας (Ε-65)

Να αγωνιστούν για την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων τους αποφάσισαν, σε συνέλευση 

που πραγματοποίησαν οι 500 εργαζόμενοι στα 

εργοτάξια του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής 

Ελλάδας, (Ε-65), που πετιούνται στην ανεργία μετά 

την απόφαση της κατασκευάστριας εταιρείας 

«Ferroviall Agroman» ν’ αποχωρήσει, αιφνιδιαστικά, 

από το έργο στο οποίο συμμετέχει ως εργολάβος 

στα τμήματα της οδού στις περιοχές του Δομοκού 

και του Προαστίου Καρδίτσας. Διεκδικούν: Εξόφληση 

και απόδοση όλων των οφειλών των τελευταίων 

μηνών. Κανείς εργαζόμενος να μην απολυθεί. Το 

έργο να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Οι εργαζόμενοι 

συγκρότησαν πενταμελή εργοστασιακή επιτροπή, η 

οποία εξουσιοδοτήθηκε να θέσει τα αιτήματά τους 

σε κάθε αρμόδιο και να κάνει όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ανάδειξη και επίλυση των 

προβλημάτων τους. Μέσα στο μήνα Αύγουστο η 

Ισπανική FERROVIAL απέλυσε 5 εργαζόμενους και 

ανακοίνωσε την απόλυση σε άλλους 12 οι οποίοι 

πρόκειται να απολυθούν  αυτή τη βδομάδα που 

διανύουμε. Είναι φανερό ότι θα ακολουθήσουν και οι 

υπόλοιποι απ’ τους συνολικά 30 εργαζόμενους. 

Απ’ την άλλη πλευρά η κατασκευαστική 

εταιρία ΕΛΤΕΡ,  η οποία ανέλαβε την κατασκευή 

κομματιών του έργου απ’ την FERROVIAL, απέλυσε 

κι’ αυτή πάνω από 15 εργαζόμενους που δούλευαν 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας μ΄ αυτή, ενώ η 

υπολειτουργία του έργου έχει ως αποτέλεσμα να 

μην έχουν αντικείμενο εργασίας πάνω από 20 

καλουπατζήδες και  πάνω από 20 σιδεράδες οι 

οποίοι δούλευαν σε υπεργολάβους. Ετοιμάζονται δε, 

να προβούν σε νέες απολύσεις τις οποίες έχουν 

ήδη δρομολογήσει.  Απ’ τα 150 φορτηγά που 

δούλευαν στο έργο, τώρα δουλεύουν περίπου 30. 

Η Ισπανική FERROVIAL φεύγει απ’ το έργο και αυτό 

συμπαρασύρει και την ΕΛΤΕΡ και τους διάφορους 

υπεργολάβους. «Ως 5μελής επιτροπή αγώνα των 

εργαζομένων που οριστήκαμε από εργαζόμενους 

των 2 εταιριών και των υπεργολάβων, ζητήσαμε απ’ 

τα Εργατικά Κέντρα Τρικάλων και Καρδίτσας καθώς 

και απ’ τους Νομάρχες, να πραγματοποιηθεί από 

κοινού,  συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό για 

να του μεταφέρουμε το κοινό αίτημα για συνέχιση 

του έργου και το αίτημα να μην απολυθεί κανένας 

εργαζόμενος.»

Η συνάντηση αυτή δεν έγινε ποτέ. Τελικά 

οι εργαζόμενοι απολύονται και προστίθενται στο 

μακρύ κατάλογο των ανέργων. Πολύ φοβούμαστε 

ότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ε65 

θα φρενάρει συνολικά σε όλο το μήκος. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα κι’ άλλες απολύσεις, κι’ 

άλλους ανέργους. Σ αυτή τη δύσκολη για τους 

εργαζόμενους συγκυρία, όλοι θα κριθούν ανάλογα 

Η ΓΣΕΕ ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ υπέγραψε την 

υπαγορευμένη από την τρόικα κυβέρνησης - ΕΕ 

- ΔΝΤ, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

(ΕΓΣΣΕ), η οποία προβλέπει πραγματική μείωση 

των μισθών της τάξης του 5-6% για τα επόμενα 

χρόνια, με τη μορφή «παγώματος» για το 2010 

και «αυξήσεων», με βάση το μέσο όρο του... 

ευρωπαϊκού πληθωρισμού, για το 2011 και 

2012, τη στιγμή που ο ελληνικός πληθωρισμός 

τρέχει κοντά στο 6%, σύμφωνα ακόμη και με τα 

χαλκευμένα επίσημα στοιχεία. 

Πιο εξοργιστικά όμως είναι τα επιχειρήματα που 

συνοδεύουν την προδοτική υπογραφή.

Δικαιολογίες περί αυξήσεων γύρω από τον μέσο 

πληθωρισμό της ευρωζώνης όταν πλέον έχουμε 

μισθούς…Κίνας. Για διασφάλιση του κατώτερου 

μισθού όταν με το νόμο του μνημονίου αυτός 

γίνεται επίδομα των 500 ευρώ. Μιλάνε για 

διασφάλιση των δώρων όταν με νέα μέτρα το 

επόμενο τρίμηνο θα καταργηθούν δια νόμου. 

Μιλάνε για αναγκαστική πολιτική και σύναψη 

«σύμβασης λιτότητας» δικαιολογώντας στην 

ουσία το μνημόνιο ώστε να «σωθεί ο δανεισμός 

της χώρας»!!! 

Με ρομφαία αυτή την άθλια σύμβαση, η 

κυβέρνηση προχώρησε σε νομοθετική 

παρέμβαση, με την οποία απαγορεύει κάθε 

«αύξηση» πάνω απ’ αυτή που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, 

υπονομεύοντας ταυτόχρονα τις Συλλογικές 

Συμβάσεις και ενισχύοντας την αδιαλλαξία της 

εργοδοσίας. Η κυβέρνηση απαγορεύει στον 

ΟΜΕΔ να πάρει απόφαση για «αύξηση» πάνω 

απ’ αυτή που προβλέπεται από τη συμφωνία 

και την υπογραφή της Εθνικής Σύμβασης, στην 

πράξη επιβάλλει, με ένα ακόμα νομοθέτημα, 

τη μείωση των μισθών τουλάχιστον για την 

επόμενη τριετία.

Κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο και αγωνιστική 

ομοσπονδία, κάθε αγωνιστής πρέπει να 

αποδοκιμάσουν αυτό το συμβιβασμό. Καμία 

ανοχή στη συμβιβασμένη πλειοψηφία της ΓΣΕΕ. 

Ελληνικά Γράμματα- 

Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λουκέτου…
«Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στις 

εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» πραγματοποιήθηκε 

σήμερα 9 Σεπτέμβρη, με καθολική συμμετοχή 

των εργαζομένων. 

Θέμα της Συνέλευσης ήταν ο καθορισμός 

της στάσης των εργαζομένων απέναντι στην 

απόφαση του Δημοσιογραφικού Οργανισμού 

Λαμπράκη να προχωρήσει στο κλείσιμο της 

εκδοτικής επιχείρησης και στην απόλυση των 

περίπου 100 εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι των Ελληνικών Γραμμάτων 

συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι η Γενική Συνέλευση 

αποτελεί το κυρίαρχο όργανό μας και οι 

αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους 

εκπροσώπους μας στη διαβούλευση με την 

εργοδοσία. 

Αδιαπραγμάτευτη θέση μας αποτελεί η 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας και η 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας 

προς όλους τους συνεργάτες της (συγγραφείς, 

μεταφραστές, επιμελητές, εικονογράφους, κ.ά.). 

Σε αυτά τα πλαίσια, προχωρούμε: 

* Σε συγκέντρωση και πορεία προς το κτίριο 

του ΔΟΛ (Μιχαλακοπούλου 80) την Τετάρτη 15 

Σεπτέμβρη ώρα 15:30, ημέρα που η Διοίκηση 

του ΔΟΛ έχει εξαγγείλει το κλείσιμο των 

Ελληνικών Γραμμάτων. 

* Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 

Μέγαρο Μουσικής την Κυριακή 19 Σεπτέμβρη 

στις 20:00. 

* Σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 29 Σεπτέμβρη 

μαζί το Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου 

Αττικής. 

* Σε τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση 

έξω από το Υπουργείο Εργασίας την ημέρα που 

θα πραγματοποιηθεί εκεί η τριμερής συνάντηση. 

Δηλώνουμε πως οποιαδήποτε απόφαση της 

εργοδοσίας να προχωρήσει σε απόλυση 

συναδέλφου ή συναδέλφων θα σημαίνει 

για εμάς την αυτόματη κήρυξη απεργιακών 

κινητοποιήσεων. 

Καλούμε το σύνολο του εργατικού κινήματος 

και των εργαζομένων, τους πνευματικούς 

ανθρώπους της χώρας αλλά και κάθε πολίτη να 

συμπαρασταθεί στον αγώνα μας. 

 

Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων 

στα Ελληνικά Γράμματα

Τεχνικοί Δρόμοι

Ιδιοκτησία: Πανελλαδικό Σωματείο 
Μισθωτών Τεχνικών

Εκδότης: Μαρία Καντζιού, Εύη 
Γεωργιάδου, Στέλιος Καραμήτσος

Κωδικός εντύπου: 6808

Γραφεία: Αγ. Γεωργίου Καρύτση 
10, ΤΚ 10561, Αθήνα

Τηλέφωνο: 6939760879, 
9677806266

http://www.somtechnik.gr
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Αριστερή Πρωτοβουλία Μισθωτών Τεχνικών 

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του περιβόητου μνημονίου που θα αποκαθιστούσε τη δημοσιονομική ισορροπία και θα έσωζε τάχα το λαό από τους 

διεθνείς και εγχώριους χρηματοπιστωτικούς ληστές και οι εφιάλτες του σύγχρονου κοινωνικού μεσαίωνα άρχισαν με τα «επικαιροποιημένα μνημόνια» να γίνονται  

πραγματικότητα με τον πιο δραματικό τρόπο.

Όλα τα μέτρα που μέχρι τώρα επιβλήθηκαν δεν έχουν μόνο λεηλατήσει και με κυνικό μάλιστα ταξικό μίσος το εργατικό εισόδημα, αλλά έχουν επιφέρει τεράστια 

πλήγματα στο σύνολο των κοινωνικών όρων της ζωής μας. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την καταθλιπτική χειροτέρευση της θέσης του όταν 

συγκρίνει τη σημερινή κοινωνικοοικονομική του κατάσταση με την προ του μνημονίου περίοδο, αλλά και κανένας επίσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει την 

προοπτική της πλήρους εξαθλίωσης, αν δεν ανατραπούν οι πολιτικές του κεφαλαίου και οι κυβερνήσεις του, αν δεν διεκδικηθούν λύσεις έξω από το πλαίσιο του 

συστήματος.

Είναι γεγονός ότι παρά τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, τα μέτρα πέρασαν σχεδόν στο σύνολό τους. Οι εργαζόμενοι δέχτηκαν ένα καίριο πλήγμα 

στις κατακτήσεις και τα δικαιώματα τους. Το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα, απέτυχε να αποκρούσει αυτή την αντιδραστική ανατροπή. Ίσως δεν θα μπορούσε να 

το καταφέρει σε αυτή τη φάση με τους αρνητικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς συσχετισμούς που κυριαρχούν μέσα σε αυτό. Παρόλα αυτά οι αγώνες «πέτυχαν» 

να «πληγώσουν» σοβαρά την κυβέρνηση και την κυρίαρχη πολιτική, να αμφισβητήσουν την πολιτική και ιδεολογική τους μονοκρατορία, να απο-νομιμοποιήσουν 

σε ένα βαθμό τις επιλογές τους. Εμφανίστηκαν επίσης και οι πρώτες ρωγμές στο συνδικαλιστικό κίνημα  της υποταγής και της συνδιαλλαγής. Με τις απεργίες 

επιχειρησιακών σωματείων ενάντια στις απολύσεις, παρά την απομόνωσή τους, και τους συντονισμούς πρωτοβάθμιων σωματείων σε αρκετές πόλεις

Σήμερα όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τις τεράστιες ευθύνες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Η ηγεσία των ΓΣΕΕ-

ΑΔΕΔΥ και μεγάλων πολλών ομοσπονδιών υποτάχτηκε στην κυρίαρχη πολιτική, δεν καταδίκασε το Μνημόνιο, στήριξε πολιτικά την κυβέρνηση- με κορυφαίο σημείο 

την υπογραφή της προδοτικής ΕΓΣΣΕ, ακολουθώντας παράλληλα, γραμμή «αγωνιστικού ξεφουσκώματος» των αγώνων. 

Είναι προφανές ότι οι αγώνες για την ανατροπή της αντεργατικής λαίλαπας δεν μπορούν να αναπτυχθούν με στο πλαίσιο της συναίνεσης και του κοινωνικού 

εταιρισμού, ούτε να εκφραστούν από αυτούς που υποτάχθηκαν στο μνημόνιο και υπέγραψαν την κατάπτυστη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. 

Επομένως αποφασιστικό σημείο στροφής για το επόμενο διάστημα είναι η ενίσχυση της αντιγραφειοκρατικής κατεύθυνσης και η λογική για τη συνολική ταξική 

ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Η επανα-ανακάλυψη της αξίας του συλλογικού αγώνα, η δημιουργία μορφών συσπείρωσης και οργάνωσης από τους 

ίδιους τους εργαζόμενους, οι συλλογικές διαδικασίες βάσης, αποτελούν όρο για την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης του κινήματος. 

Η ιστορική γνώση, η πολύχρονη πείρα και κυρίως η πρόσφατη εμπειρία της εποχής του ΔΝΤ δείχνουν ότι οι σημερινοί αγώνες θα νικήσουν μόνο, όταν  

εξασφαλίσουν την ενεργητική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων, αλλά και όταν αναβαθμίσουν το επίπεδο της 

πάλης τους και μετατρέψουν τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες στην ασκούμενη πολιτική σε μαχητικούς αποφασιστικούς αγώνες, όταν συγκροτήσουν συνολικό 

σχέδιο ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής, ως προϋπόθεση ικανοποίησης των αιτημάτων. 

Ένωση Εργαζομένων

ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ενώ πλέον η κρίση επελαύνει, ενώ η ανεργία έχει μπει σε κάθε σπιτικό και ενώ το νεοφιλελεύθερο τόξο (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ) έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα 

καθεστωτική περίοδο με την κατοχή από την τρόικα (ΔΝΤ –ΕΕ -ΕΚΤ), το ερώτημα των περισσότερων εργαζομένων είναι το τι μπορεί να γίνει.

Ζήσαμε μια έντονη αγωνιστική περίοδο το δίμηνο Μάη Ιούνη. Υπήρξε η συγκλονιστική συγκέντρωση της 5ης Μάη. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι κατέβηκαν 

στους δρόμους. Όμως αντί να υπάρξει η αναγκαία δουλειά στη βάση των εργαζόμενων, η συσπείρωση τους σε ενιαίο μέτωπο και η κλιμάκωση της αντίστασης, 

ζήσαμε για ακόμη φορά το γνωστό σενάριο. Από τη μια ο υποταγμένος συνδικαλισμός καλλιέργησε ένα κλίμα μοιρολατρίας που κορυφώθηκε με τις επαίσχυντες 

δηλώσεις Παναγόπουλου στο Ρόιτερς: «Εχουμε κάνει τόσες πολλές απεργίες, παρ’ όλα αυτά οι σκληρές πολιτικές, αυτές που προβλέπονται στο Μνημόνιο Ε.Ε.-ΔΝΤ, 

έχουν εφαρμοστεί και δεν υπάρχουν προφανείς εναλλακτικές λύσεις. Δεν υπάρχουν σχέδια για γενική απεργία στο άμεσο μέλλον». Από την άλλη οι χωριστές 

συγκεντρώσεις, που ούτε σε μια ενιαία πορεία δεν μπόρεσαν να συναντηθούν, πρακτική που έφθασε να αλλάζει την κατεύθυνση της πορείας και αντί για τη 

Βουλή να την οδηγεί στο Θησείο. 

Η τωρινή κατάσταση μπορεί και πρέπει να ξεπεραστεί με τη συγκρότηση ενός πλατιού, αγωνιστικού Μετώπου Αλληλεγγύης, Αλλαγής, Ανατροπής. Με 

ριζοσπαστική εναλλακτική γραμμή για το σήμερα και με προοπτική τη σοσιαλιστική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απλή και εφικτή η εναλλακτική πρόταση 

για όλα τα μεγάλα ζητήματα που διακυβεύονται σήμερα (διαγραφή του χρέους, άρνηση του Συμφώνου Σταθερότητας, εθνικοποιήσεις στρατηγικών τομέων, 

παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τους εργαζόμενους και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, πραγματική δημοκρατία, ανεξαρτησία). Αν ένα μεγάλο λαϊκό 

Μέτωπο παλέψει και καταφέρει να συσπειρώσει ευρύτατες λαϊκές μάζες για αυτά, τότε μια ευρύτερη θεμελιακή αλλαγή θα είναι πολύ κοντά. Η απάντηση λοιπόν 

στο ερώτημα ποια διέξοδος, βρίσκεται στον αγώνα για μια μεγάλη πολιτική ανατροπή: «να φύγει η κυβέρνηση, να φύγουν όλοι οι εκπρόσωποι του πλούτου, να 

έρθει ο λαός»

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές γίνεται μια ελπιδοφόρα προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση, με την Ελεύθερη Αττική, με επικεφαλής τον Αλέκο Αλαβάνο. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Δεν του έφτανε του πρωθυπουργού το Μνημόνιο με την Τρόικα, ήθελε και άλλο Μνημόνιο με τους Εμίρηδες του Κατάρ. Δυστυχώς ο πρωθυπουργός σκέφτεται 

και λειτουργεί αμερικάνικα. 

Σε μια ιστορική περιοχή μέσα στα όρια του αρχαίου δήμου Αλιμούντος, πατρίδας του Θουκυδίδη, με πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα, σε ένα από τους ελάχιστους 

χώρους στο λεκανοπέδιο όπου μπορεί να αναγεννηθεί το αττικό τοπίο μέσα σε ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, μπροστά σε ένα από τα κάποτε πανέμορφα τμήματα 
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του θαλάσσιου μετώπου της Αττικής ο Γ. Παπανδρέου 

θέλει να κατασκευάσει μαζί με τη βασιλική οικογένεια 

του Κατάρ μια διεφθαρμένη Disneyland τζόγου για 

ξέπλυμα του παγκόσμιου μαύρου χρήματος. Έχει 

ξεπέσει πολύ η Ελλάδα.

Το σχέδιο του πρωθυπουργού αντιστρατεύεται τις 

προτάσεις του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Αθήνας, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εφαρμόζει 

τις εξευτελιστικές αποφάσεις της τρόικα για δύο 

δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα μέχρι το 2013 από τα 

τυχερά παιχνίδια. Επαναλαμβάνει ακριβώς τις προτάσεις 

Μητσοτάκη το 1992 που απορρίφθηκαν από το ΤΕΕ, 

τους φορείς, τον λαό. Υπάρχει ένα ερώτημα: πώς 

μπορεί να υπάρχει πρόσωπο που εμφανίζεται ως 

Υπουργός Περιβάλλοντος σε τέτοιες εξευτελιστικές 

συνθήκες;

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ δηλώνει ότι η Περιφέρεια Αττικής 

δεν θα υλοποιήσει αυτά τα σχέδια. Θα τα πετάξει 

στον Σαρωνικό. Αντί για καζίνο, τόπος αναψυχής για 

όλους τους Αθηναίους. Αντί για υπερκέρδη κλειστού 

κυκλώματος στο Κατάρ, διασπορά των ωφελημάτων 

από τις επισκέψεις σε επαγγελματίες σε όλες τις γύρο 

συνοικίες.

ΕΣΑΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Η λαίλαπα των μέτρων δεν έχει τέλος, κλιμακώνεται και αγγίζει κάθε πτυχή των λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων. Στον πυρήνα της συνόλικης επίθεσης βρίσκεται 

η στρατηγική της ΕΕ και της άρχουσας τάξης με στόχο να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών ομίλων, να δωθεί κερδοφόρα διέξοδος στο 

υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο και όρο για αυτά αποτελεί η διασφάλιση φτηνής εργατικής δύναμης. Η επίθεση ενιαία εξαπολύεται σε όλα τα κράτη εντός και εκτός 

Ευρωζώνης - εντός και εκτός ΕΕ, είτε έχουν υψηλό είτε χαμηλότερο δημόσιο χρέος. Η επίθεση προηγήθηκε της κρίσης όταν υπήρχαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, 

συνεχίζεται τώρα στη φάση της κρίσης και θα κλιμακωθεί ακόμα και όταν εκδηλωθεί η τάση αναιμικής ανάκαμψης. Τα ίδια μέτρα, χωρίς μνημόνιο εφαρμόζονται σε 

άλλες χώρες. Το μνημόνιο δεν είναι παρά η βίαιη, απότομη, βάρβαρη εφαρμογή του από 20ετίας Μάαστριχτ, που ψήφισαν και στήριξαν φίλοι και δήθεν εχθροί 

του μνημονίου: ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ. Στην πραγματικότητα είναι η υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μπούσουλας για την πολιτική 

της ΝΔ, για κάθε δήθεν διαφορετικό «αναπτυξιακό μίγμα» διαχείρισης που προτείνουν αστικές και οπορτουνιστικές πολιτικές δυνάμεις.

Η καταιγίδα των αντιλαϊκών μέτρων κάνει αναγκαία την άμεση συνολική Αντεπίθεση στην πολιτική Κυβέρνησης - Ε.Ε. – άρχουσας τάξης με βασικά μέτωπα στον 

κλάδο:

Την πάλη ενάντια στην έκρηξη των απολύσεων, την επιβολή διευθέτησης του χρόνου εργασίας με μείωση μισθού που επεκτείνεται στο σύνολο των Τεχνικών-

Μελετητικών εταιρειών. Κατάργηση και απόσυρση των νέων κυβερνητικών ρυθμίσεων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με ζητούμενο την κατάκτηση νέας 

Σ.Σ.Ε., με βάση τις ανάγκες μας.

Την κλιμάκωση της πάλης για το ασφαλιστικό, καθώς έρχεται νέος γύρος αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων, οξύνονται τα προβλήματα και αναδεικνύονται οι συνέπειες 

του τελευταίου νόμου.

Την πάλη ενάντια στο νέο πλαίσιο ανάθεσης μελετών και έργων που οδηγεί και μέσω και του Καλλικράτη στη συγκέντρωση του έργου στους μονοπωλιακούς 

ομίλους μέσα και από τη γενίκευση των ΣΔΙΤ και των Συμβάσεων Παραχώρησης, στην καταστροφή των αυταπασχολουμένων του κλάδου. Την πάλη ενάντια στις 

ιδιωτικοποιήσεις και την εκποίηση της λαϊκής περιουσίας.

Την πάλη ενάντια στην πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων» μακριά από συντεχνιακές «διεκδικήσεις», με πλαίσιο πάλης που 

ενώνει με κριτήριο την ταξική και όχι την επαγγελματική θέση, για διεκδίκηση των κοινών μακροπρόθεσμων συμφερόντων των αυταπασχολούμένων και των 

μισθωτών, που διασφαλίζονται μόνο μέσα από το δρόμο ανάπτυξης της λαϊκής οικονομίας. 

Στη κατεύθυνση αυτή όρο για την οργάνωση και κλιμάκωση της Αντεπίθεσης αποτελεί η απόρριψη της αποπροσανατολιστικής γραμμής που συνοψίζεται 

στα συνθήματα «ανατροπή της κυβέρνησης» ή «ανατροπή του μνημονίου». Απάντηση δε μπορεί να δώσει κανένας κλάδος μόνος του ή κάποια συνάθροιση 

Πρωτοβάθμιων Σωματείων με την πάγια τακτική καταγγελίας του ΠΑΜΕ και «κριτικής συμπόρευσης» με τις δυνάμεις της ταξικής συνεργασίας ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ. Είναι 

γραμμή ήττας και ενσωμάτωσης αυτή που ακολουθεί η πλειοψηφία του ΔΣ του Σωματείου (ΑΝΤΑΡΣΥΑ–ΣΥΡΙΖΑ). 

Μόνος δρόμος για την εργατική - λαϊκή Αντεπίθεση είναι αυτός του ενιαίου μετώπου πάλης εργατών, υπαλλήλων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 

αυτοαπασχολούμενων, φτωχών αγροτών, γυναικών, νεολαίας για τη μόνη προοπτική που είναι η απαλλαγή από το ζυγό των μονοπωλίων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 

ο απεγκλωβισμός από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που τα υπηρετούν. Απαίτηση η απαλλαγή του συνδικαλιστικού κινήματος από τις συμβιβασμένες και 

υποταγμένες στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου ηγεσίες.

Ενιαίο μέτωπο πάλης και ανατροπής για την οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας για να διαφεντεύουμε προς όφελός μας και προς όφελος όλου του λαού τον 

πλούτο που παράγουμε, για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης της Λαϊκής Εξουσίας με σκοπό την ευημερία του λαού, την ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα μονοπώλια.
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Η φιέστα της κυβέρνησης στη φετινή 

ΔΕΘ, την  εποχή του Μνημονίου και της 

πιο βάρβαρης επίθεσης του Κεφαλαίου 

στα δικαιώματά μας, δε θα μπορούσε να 

μείνει αναπάντητη ως ένα καθιερωμένο 

‘αγωνιστικό ραντεβού’. Οι κινητοποιήσεις 

χρωματίστηκαν από τη συγκυρία, είχαν 

μαζικότητα, αν και η περίσταση απαιτεί 

μεγάλο άλμα τόσο σε ποιοτικό, όσο και σε 

ποσοτικό επίπεδο.

ΕΝΑ ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

(Το κείμενο αυτό γράφτηκε με αφορμή τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τεχνική 

εταιρεία ‘VINCI’, πριν την κινητοποίηση της ΔΕΘ από τον πρόεδρο του σωματείου. 

Δημοσιεύτηκε σε αρκετές εφημερίδες του κινήματος.) 

Χειμώνας του ΄85 στη Θεσσαλονίκη.

Απεργία των σκουπιδιάρηδων. (έτσι τους λέγαμε τότε).

Εγώ 15χρονος κνίτης μαθητής λυκείου. Πιασμένος σε «αλυσίδα» με συντρόφους 

μεγαλύτερους να προσπαθούμε να εμποδίσουμε τους στρατιώτες να μαζέψουν τα 

σκουπίδια. 

Ντρεπόμουν αλλά πιο πολύ ντρεπόμουν να πω πως ντρεπόμουν.

Τα χρόνια πέρασαν. Έχω 2 γιους ο ένας 15χρονος, δεν είμαι πλέον Κνίτης είμαι ένας 

ανένταχτος-αντιεξουσιαστής-αριστερός τρομάρα μου, που ψάχνει την Αριστερά. Χρόνια 

τώρα με στήνει στο ραντεβού, αλλά εγώ επιμένω να την περιμένω.

Σεπτέμβριος του 2010, Αχαΐα. 40χρονος πλέον, πρόεδρος του Σωματείου «Η ΓΑΛΑΡΙΑ», 

ηλεκτροσυγκολλητής, εργαζόμενος στη VINCI. 

Την Τετάρτη είχαμε απεργία. Τα αίτια πολλά. Τα αιτήματα διάφορα. Καλύτερες συνθήκες, 

επιδόματα, τρομοκρατία, εκβιασμοί.

Λίγο πριν ξημερώσει, άρχισαν να έρχονται στα τούνελ κάτι «παλιόπαιδα» με μηχανές και 

αυτοκίνητα. Κάτι αξύριστα αγόρια με χαίτη και σκουλαρίκια. Ο Νίκος (μεγαλύτερος αυτός) 

και η Σοφία από το συντονιστικό.

Πέρναγε η ώρα και έρχονταν όλο και περισσότερα λιανόπαιδα. Και μαζί κορίτσια, όμορφα 

κορίτσια. Και στάθηκαν μαζί μας στην πύλη. Δεν ήθελαν να τους κεράσουμε ούτε καφέ. 

Ένιωθαν πως έκαναν το χρέος τους.

Οι συνάδελφοι μου τα έχασαν. Ντρέπονταν που δεν ήταν όλοι οι εργαζόμενοι που 

απεργούσαν μαζί μας. Και θέλαν να αγκαλιάσουν όλα αυτά τα παιδιά που στέκονταν μαζί 

μας χωρίς να ξέρουν ούτε το όνομα μας.

Τετάρτη 1 Σεπτέμβρη 2010. η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Δεν κερδίσαμε τίποτα. 

Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε τίποτα και στο μέλλον. Όμως για πρώτη φορά δεν ένιωσα 

μόνος. Ένιωσα όμως σύντροφος. Πόσο καιρό είχα να πω αυτή τη λέξη. Για ένα διάστημα 

ντρεπόμουν να την ξεστομίσω. Την είχαν κουρελιάσει γραφειοκράτες, καρεκλοκένταυροι 

και εργατοπατέρες. Αυτοί όμως ήταν πραγματικοί Σύντροφοι.

Ήταν οι Σύντροφοι μου που δουλεύουμε μαζί στις γαλαρίες και στα συνεργεία της VINCI. 

Ήταν οι Σύντροφοι μου από διάφορους χώρους, νέα παιδιά που βοήθησαν να πετύχει η 

απεργία και να μην δουλέψει κανείς

Λυπάμαι συνάδελφοι αν δεν μπορέσει να κερδίσει το Σωματείο ένα επίδομα παραπάνω, 

αλλά κερδίσαμε σε ανθρωπιά αξιοπρέπεια και κυρίως αλληλεγγύη.

Δεν ξέρω πόσα από αυτά τα παιδιά θα κάνουν καριέρα, θα αποχτήσουν χρήμα, θα γίνουν 

πρώην αντιεξουσιαστές, πρώην αριστεροί, οικογενειάρχες με εξοχικό και γκόμενα. Ίσως 

όλα, ίσως κανένα. Μα θα έρθουν άλλα στη θέση τους και στην θέση μας. Και η ζωή θα 

συνεχίζεται με τους λίγους ρομαντικούς να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή.

Συγνώμη παιδιά που δεν ξέρω τα ονόματα σας, αλλά σας ευχαριστώ και γω και οι 

συνάδελφοι μου. Συγνώμη και σε όσους περίμεναν να διαβάσουν ένα «πολιτικό» κείμενο.

ΥΓ. Ραντεβού ρε μαλλιάδες στην Δ.Ε.Θ. και μακριά από γραφειοκράτες

Να ξέρατε τι χάσατε όσοι δεν ήσασταν μαζί μας. 

Και σεις ποντικοί που περιμένετε στη γωνία την προσωπική μου άποψη εξέφρασα στο 

κείμενο αυτό.

Τσελεπής Θόδωρος Ηλεκτροσυγκολλητής

Στην Καμάρα, στην ανεξάρτητη ταξική 

συγκέντρωση του πρωτοβάθμιου συντονισμού, 

των επιτροπών αγώνα, αλλά και οργανώσεων 

και εργατικών συλλογικοτήτων, καθώς και των 

επιτροπών κατοίκων ενάντια στα διόδια, πάνω 

από 4000 κόσμος πορεύθηκε με αγωνιστική 

διάθεση.

Στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις, το ΠΑΜΕ με 

σχετική μαζικότητα συγκεντρώθηκε στο άγαλμα 

Βενιζέλου, ενώ στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και η 

συγκέντρωση της ΓΣΕΕ. 

Η έντονη αστυνομοκρατία έδειξε ότι η 

κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είχε επενδύσει επικοινωνιακά 

στο να μη χαλάσει κανείς τη γιορτή. Παρά 

την καταστολή, τα μπλοκ του πρωτοβάθμιου 

συντονισμού επιχείρησαν συμβολική σύγκρουση 

έξω από το κτίριο της ΔΕΘ.

Οι κινητοποιήσεις αυτές ας γίνουν το 
εφαλτήριο για ένα ‘καυτό’ φθινόπωρο 
κινητοποιήσεων και αγώνα! 


