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8Η ΜΑΡΤΗ
ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

Η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, έχει τις ρίζες της στην ιστορία του 
εργατικού κινήματος. Είναι η επέτειος για την ηρωική θυσία των απεργών 
εργατριών γυναικών που έγινε στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέας Υόρκης. Οι 

εργάτριες ζητούσαν «10ωρη δουλειά, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, μεροκάματα 
ίσα με των αντρών κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών». Οι γυναίκες δέχθηκαν 
επίθεση από την αστυνομία και η διαδήλωση βάφτηκε με αίμα. Όμως τίποτα δεν 
πήγε χαμένο. Οι πρώτες αυτές κινητοποιήσεις άνοιξαν το δρόμο και για τις πρώτες 
κατακτήσεις που αφορούσαν στις συνθήκες εργασίας στη κλωστοϋφαντουργία.

Τότε οι γυναίκες δούλευαν στα εργοστάσια 81 ώρες την εβδομάδα για 3 δολάρια. Το 
ένα τέταρτο από αυτά το έδιναν για τη στέγαση τους στους κοιτώνες της εταιρείας. 
Η δουλειά ξεκινούσε στις 5 το πρωί σε χώρους χωρίς φωτισμό και εξαερισμό, με 
το δυνατό θόρυβο από τις μηχανές. Δούλευαν από την παιδική ή εφηβική ηλικία.
 Το 1910, στη Συνδιάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη, η επαναστάτρια 
και αγωνίστρια του εργατικού κινήματος Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί η 
8η Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Και στην Ελλάδα οι εργάτριες αγωνίζονταν για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για 
ανθρώπινα μεροκάματα κλπ. Η πρώτη απεργία εργατριών έγινε το 1892 στο εργο-
στάσιο υφαντουργίας των αδελφών Ρετσίνα στον Πειραιά. Στις δεκαετίες του 1920 
και 1930 γυναίκες καπνεργάτριες ξεχώρισαν με με τον αγώνα και την ηρωική τους 
θυσία στους αγώνες των καπνεργατών

ΣΗΜΕΡΑ… ΜΕΡΑ ΑΓΏΝΑ ΚΑΙ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Σήμερα, οι γυναίκες της ΟΓΕ συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα για τη γυναικεία 
χειραφέτηση και ισοτιμία, με την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι αγωνίστριες 
των εργατικών, λαϊκών αγώνων στην Ελλάδα και παγκόσμια, 
Η ΟΓΕ αποτελεί το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα που αναδεικνύει τις ρίζες της 
σύγχρονης γυναικείας ανισοτιμίας στην εκμεταλλευτική κοινωνία. Αναπτύσσει 
αγώνες με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας, της εργαζόμενης, της 
άνεργης, της νέας μητέρας.   
Οι γυναίκες των συλλόγων και ομάδων της ΟΓΕ θέλουμε να συμβάλλουμε στο να 
συνειδητοποιήσει η γυναίκα, η εργαζόμενη και άνεργη, η φοιτήτρια και η σπου-
δάστρια,  την ανάγκη οργάνωσης και αγώνα,  συμμετοχής της στο ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Έτσι θα  μπορέσουμε να ανταπο-
κριθούμε στις ανάγκες των καιρών, δυναμώνοντας τον αγώνα για μια ζωή χωρίς 
εκμετάλλευση και καταπίεση. 

8Η ΜΑΡΤΗ  -  ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ - 
ΜΕΡΑ ΑΓΏΝΑ ΚΑΙ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
Με την αφορμή της 8ης Μάρτη, θα αναφερθούμε σε πέντε τραγούδια από το πα-
γκόσμιο εργατικό κίνημα. Γνωστά ή άγνωστα, έχουν και τα πέντε άρωμα γυναί-
κας, είτε είναι αυτή που «τραγουδά» είτε είναι εκείνη που «τραγουδιέται». Είναι 
το άρωμα της αγωνίστριας γυναίκας, που ξυπνάει από λήθαργο χιλιετιών για να 
διεκδικήσει και να κατακτήσει όσα της ανήκουν. Που ελπίζει και ονειρεύεται, μα 
όχι παθητικά ή ατομικά. Είναι η γυναίκα που διαφεντεύει τις ελπίδες της και μά-
χεται για τα όνειρά της. Αφυπνίζεται, συνειδητοποιώντας τη δύναμη που γεννιέται 
από πολλούς και που ωφελεί ακόμα περισσότερους. Είναι η γυναίκα που τραγουδά 
τους αγώνες της ή η γυναίκα που τραγουδιέται από όσους την υμνούν θαυμάζοντας 
την αφύπνισή της.

* * * * * 
«Πιότερο απ' τους ανθρώπους, τα τραγούδια τους αγάπησα…»      Ναζίμ Χικμέτ

Διαρκέστερα από τους δημιουργούς τους, τα τραγούδια είναι το πιο σαφές αποτύ-
πωμά της εποχής που τα γέννησε, όταν καταφέρνουν να την εκφράσουν. Τα τραγού-
δια είναι το άρωμα που μένει πίσω, σαν ανάμνηση των περασμένων. Μια σκυτάλη 
που παραδίνεται στις επόμενες γενιές για να κάνουν, με τη σειρά τους, τους δικούς 
τους αγώνες και να φτιάξουν τα δικά τους τραγούδια.  

* * * * * 

Αγράμματες, χωρίς σχολειά, καταπιεσμένες από τ’ αφεντικά, 
είμαστε της γης οι τελευταίοι και οι ορυζώνες είναι σαν φυλακή. 
Μας είπαν ότι έτσι είναι η ζωή και πάντα έτσι θα είναι, 
πάντα θα υπάρχουν αφεντικά αν θέλουμε να μας δίνουν δουλειά. 
Αλλά μια ωραία μέρα τους απαντήσαμε 
«Εσείς είστε υπηρέτες των αφεντικών. Αν αγωνιστούμε 
θα έχουμε δικαιοσύνη και δικαιώματα στο ψωμί και στην εργασία». 
Τα όπλα των αφεντικών είναι το ψέμα και η εξαγορά. 
Έχουν τις εφημερίδες, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο 
που ελέγχουν οι προφήτες των αφεντικών. 
Για μας τις γυναίκες όμως το πιο σημαντικό 
είναι να ξεκινήσουμε  να λέμε τη δική μας αλήθεια. 
Τα δικά μας όπλα είναι ότι έχουμε φωνή και στόχο 
που γυρεύουν δικαιοσύνη για όλες εμάς τις Μοντίνες. 

Το τραγούδι αυτό έχει μια ιστορία όχι πολύ γνωστή. Το Τρίνο ντι Βερτζελέζε με δυ-
σκολία διακρίνεται στο χάρτη. Είναι ένα μικρό χωριό της Βόρειας Ιταλίας ανάμεσα 
στο Μιλάνο και το Τορίνο. Οι γυναίκες δουλεύουν σαν εργάτριες γης στους ορυζώ-
νες της περιοχής εδώ κι αιώνες και η ιστορία τους έχει συνδεθεί με σπουδαίους 
κοινωνικούς αγώνες. Είναι οι Μοντίνες και το όνομά τους προέρχεται από το ιταλικό 
ρήμα mondariso (ξεπλένω, καθαρίζω). Οι Μοντίνες συνδέονται άμεσα και μ’ ένα 
ακόμα πασίγνωστο τραγούδι. Η μελωδία του τραγουδιού Μπέλα Τσάο διαδόθηκε 
πλατιά όταν άρχισε να τραγουδιέται από την ιταλική αντίσταση ενάντια στους φασί-
στες, με στίχους που αναφέρονται στον απελευθερωτικό αγώνα των παρτιζάνων και 
τον ηρωικό τους θάνατο. Αλλά πριν χρησιμοποιηθεί από τους Ιταλούς αντάρτες, ήταν 
γνωστή στην Ιταλία από τις αρχές κιόλας του 20ου αιώνα, όταν την τραγουδούσαν 
οι γυναίκες που μάζευαν το ρύζι στις φυτείες. Οι αρχικοί στίχοι αναφέρονταν στις 
δύσκολες συνθήκες δουλειάς μέσα στον καυτό ήλιο κι η πρώτη γνωστή ερμηνεία 
του 1906 έχει τη μορφή αντίδρασης ενάντια στο αφεντικό που μ’ ένα ραβδί στο χέρι 
παρακολουθεί τους εργάτες, χαραμίζει τη ζωή των γυναικών και δεν πληρώνει 
τους μισθούς. Στο παλιό εκείνο τραγούδι έχει αποτυπωθεί η πίστη των εργατριών 
ότι πλησιάζει η μέρα της απελευθέρωσής τους. 

Μόλις σηκώνομαι το πρωί, είμαι υποχρεωμένη να πάω στο ρυζοχώραφο
και σκληρά πρέπει να δουλέψω μέσα στα έντομα και στα κουνούπια,
με σκυμμένο το κεφάλι κάτω από το ραβδί του επιστάτη…
Μάνα μου τι μαρτύριο! Δεν υπάρχει μέρα που να μην παρακαλάω να τελειώσει…
Θα ’ρθει όμως κάποια μέρα 
που όλες μας πια θα δουλεύουμε χωρίς αφεντικά
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Η κομητεία Χάρλαν, στο Κεντάκι των ΗΠΑ, περιοχή με πολλά ανθρακωρυχεία, ήταν 
γνωστή σαν «ματωμένη κομητεία». Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στην περιοχή 
έκανε την εμφάνισή του το συνδικάτο United Mine Workers (UMW - Ένωση Ανθρα-
κωρύχων). Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και οι «Ομάδες Κρούσης» σαν απάντηση των 
εργοδοτών. Το 1931, η Φλόρενς Ρις, κόρη και γυναίκα ανθρακωρύχου, δέχτηκε μαζί 
με τα παιδιά της την επίθεση των ομάδων αυτών, επειδή ο άντρας της ήταν μέλος 
του UMW. Το ίδιο βράδυ έγραψε τους στίχους του τραγουδιού. Όταν στα μέσα της 
δεκαετίας του ’70 το Χάρλαν έγινε και πάλι επίκεντρο αναταραχών, η Φλόρενς Ρις, 
παρότι ηλικιωμένη, ξαναβρέθηκε στο πλευρό των απεργών, υπενθυμίζοντας με την 
παρουσία αλλά και με τους στίχους της το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει 
κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη: «Εσύ, με ποιανού το μέρος είσαι;…» 

Εργάτες, έχω καλά νέα να σας πω…
Θα σας πω για το συνδικάτο
Που ήρθε εδώ για να μείνει…
Με ποιανού το μέρος είστε παιδιά;
 Με ποιανού το μέρος είστε;
Κανείς δεν μπορεί να μείνει ουδέτερος
Θα είστε άθλιοι απεργοσπάστες ή όχι;…
Μη στηρίζετε τ’ αφεντικά,
Μην ακούτε τα ψέματά τους
Οι φτωχοί δεν έχουν καμιά ελπίδα
Αν δεν οργανωθούν…

Το τραγούδι «Γυναίκες της εργατικής τάξης» γράφτηκε από τον Μαλ Φιντς, αλλά 
υιοθετήθηκε ως ύμνος του αγώνα των γυναικών κατά τη διάρκεια της απεργίας 
των Βρετανών ανθρακωρύχων το 1984 και το 1985. Το γεγονός ότι εκείνη την εποχή 
στην πρωθυπουργία της χώρας βρισκόταν γυναίκα, η Μάργκαρετ Θάτσερ για την 
ακρίβεια, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι ο αγώνας των γυναικών δεν μπορεί να 
είναι κυρίως φυλετικός και ότι οι ρίζες του γυναικείου ζητήματος βρίσκονται στις 
εκμεταλλευτικές κοινωνίες.  

Είμαστε γυναίκες, με δύναμη παλεύουμε για τη ζωή μας,
στο πλευρό των αντρών μας που είναι εργάτες.
Μας ενώνουν οι αγώνες και το παρελθόν.
Αυτός είναι ο δρόμος που βαδίζουμε
εμείς οι γυναίκες της εργατικής τάξης

Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση της κυβέρνησης για όσα θέλουμε να κάνουμε, 
Ούτε την άδειά της για να έχουμε δική μας γνώμη.
Κανείς δε θα μας πει τι να σκεφτόμαστε ή να λέμε
Διαθέτουμε και τη δύναμη και τη γνώση για να χαράξουμε το δρόμο που θ’ ακο-
λουθήσουμε. 

Μας μιλούν για στατιστικές, μας λένε για τιμές,
εμείς όμως πεθαίνουμε περιμένοντας τα επιδόματα απορίας
Παλεύοντας για το μέλλον μας βρήκαμε τρόπους να οργανωθούμε!
Αυτή η απεργία μας κινητοποίησε, δίνοντας το πραγματικό νόημα στην απελευθέ-
ρωση της γυναίκας

Οι απειλές δεν μπορούν να σπάσουν την ενότητά μας,
όσα μάθαμε κανένα βιβλίο ή σχολειό δεν μπορεί να τα διδάξει...
Μπορεί να βρισκόμαστε αντιμέτωπες με το χλευασμό και τη βία
μα όποιος παλεύει για την επιβίωση, τίποτα πια δεν έχει να χάσει…

«Σιχαίνομαι ένα τραγούδι που σε κάνει να πιστεύεις πως είσαι άχρηστος. Σιχαίνομαι 
ένα τραγούδι που σε κάνει να πιστεύεις πως είσαι απλά γεννημένος για να χάνεις. 
Καταδικασμένος να χάνεις. Ότι είσαι άχρηστος για όλους, για οτιδήποτε. Επειδή 
είσαι πολύ γέρος ή πολύ νέος ή πολύ παχύς ή πολύ λεπτός, πολύ άσχημος ή πολύ 
το ένα ή το άλλο. Τραγούδια που σε ταπεινώνουν ή σε κοροϊδεύουν για την τύχη 
σου. Εγώ είμαι στο δρόμο για να παλέψω ενάντια σε αυτά τα τραγούδια μέχρι την 
τελευταία μου ανάσα και την τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Είμαι στο δρόμο 
για να τραγουδήσω τραγούδια που θα σου αποδείξουν πως αυτός είναι ο δικός σου 
κόσμος και πως ακόμα κι αν σου έχει φερθεί σκληρά και σε έχει κλωτσήσει κάτω 
μια ντουζίνα φορές, ό, τι χρώμα και αν είσαι, ό, τι είδους άνθρωπος και αν είσαι, 
εγώ είμαι στο δρόμο για να πω τραγούδια που θα σε κάνουν να νιώσεις περηφάνια 
γι' αυτό που είσαι και γι' αυτό που κάνεις. Τα τραγούδια που γράφω φτιάχνονται για 
όλους τους ανθρώπους που είναι σαν κι εσένα…»

Ο Γούντι Γκάθρι, Αμερικανός τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1912 στην Οκλαχόμα, 
σε φτωχή αγροτική οικογένεια. Αναγκάστηκε να παρατήσει νωρίς το σχολείο και 
να βγει στη βιοπάλη. Υπήρξε ο θεμελιωτής των τραγουδιών διαμαρτυρίας. Πέθανε 
σε ηλικία μόλις 55 ετών (1967). Στο τραγούδι του Union Maid (1940), τραγουδά για 
το κορίτσι του σωματείου, τη συνδικαλίστρια που στέκεται ισότιμα και ισάξια πλάι 
στους άντρες συναδέλφους της στη μάχη του μεροκάματου, αλλά και ενάντια στα 
αφεντικά και τους σερίφηδες.

Ήταν κάποτε μια κοπελιά, μέλος του σωματείου, που ποτέ δεν φοβόταν 
ούτε τους μπράβους, τα τσιράκια, τους απεργοσπάστες του αφεντικού, ούτε και 
τις επιδρομές που έκαναν οι βοηθοί του σερίφη. Ποτέ δεν έχανε συνέλευση του 
σωματείου κι όταν έρχονταν οι τραμπούκοι έμενε ακλόνητη.

Δεν θα καταφέρετε να με τρομάξετε γιατί είμαι με το σωματείο και θα είμαι μέλος 
του μέχρι να πεθάνω.

Η κοπελιά του σωματείου ήταν έξυπνη κι ήξερε όλα τα κόλπα των ρουφιάνων. 
Κανένα από τα τσιράκια του αφεντικού δεν μπορούσε να την ξεγελάσει.
Είχε επιτυχίες όταν απεργούσε για καλύτερο μισθό
κι έγραφε πάντα κι άλλους στο σωματείο.

Αναδημοσίευση απ’το περιοδικό της ΟΓΕ
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣBLACK (FRI)DAYS

Τι δε μας έδειξαν; Τον εμποροϋπάλληλο με τα πρησμένα πόδια και τη σακατεμένη 
μέση από τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, των courier να τρέχει πανικόβλητος μέσα 
στην κίνηση, ανάμεσα από νταλίκες και φορτηγά, τα βανάκια ξεχειλισμένα από 
δέματα, τα κέντρα διαλογής στην κυριολεξία φρακαρισμένα, τους εργαζόμενους 
σε αυτά, κρυμμένους σε στοίβες από δέματα, την ταινία να ουρλιάζει γιατί έχουν 
φρακάρει τα δέματα. Ξέχασαν να μας δείξουν τους συναδέλφους στην εξυπηρέτη-
ση με το ακουστικό καρφωμένο στο αυτί τους για ώρες ατελείωτες. 
Όλους αυτούς τους εργαζόμενους να δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα. Και βέβαια 
ξέχασαν να αναφέρουν τι παίρνουμε εμείς οι εργαζόμενοι από αυτούς τους τζί-
ρους των εργοδοτών μας. Δε μας είπαν πόσα ήταν τα εργατικά ατυχήματα, που τα 
περισσότερα στον κλάδο μας είναι αδήλωτα λόγω του φόβου της απόλυσης. Πόσα 
είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα. Εκεί να δεις νούμερα που «σπάνε τα κοντέρ» 
κάθε χρόνο.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΑΣ
Όλα τα παραπάνω ήταν και είναι η καθημερινότητά μας από τα μέσα Νοέμβρη 
που είχαμε την πρώτη BLACKFRIDAY μέχρι και τα μέσα Γενάρη. Εντατικοποίηση που 
έφτασε στο κόκκινο, εργαζόμενοι να δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς, ατελείω-
τες ώρες, αυξάνοντας έτσι τους κινδύνους εργατικών ατυχημάτων, παίζοντας κα-
θημερινά επί της ουσίας κορώνα γράμματα την σωματική μας ακεραιότητα.

Εργαζόμενοι, που στις περισσότερες των περιπτώσεων, δουλεύουμε στην ανασφά-
λεια χωρίς να ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Ενοικιαζόμενοι στον Όμιλο ΕΛΤΑ με 
συμβάσεις ενός ή τριών μηνών, ορισμένων ημερών κάποιες φορές, που ανανεώ-
νονται με ένα sms  στο κινητό μας. Συμβασιούχοι σε εταιρίες όπως ACS, SPEEDEX, 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ κ.α. που δε μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι μπροστά στο 
φόβο μη ανανέωσης της σύμβασης. Εργαζόμενοι σε franchise που δεν ξέρουμε 
αν το πρωί που θα πάμε για δουλειά θα είναι ανοιχτό το κατάστημα, αν θα εμφα-
νιστεί άλλος εργοδότης με άλλο ΑΦΜ και άλλους εργαζόμενους, παρά το γεγονός 
ότι το κατάστημα θα συνεχίσει να έχει τη φίρμα και το έργο της ίδιας εταιρείας. 
Εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στις μητρικές εταιρείες που καθημερινά βλέπουμε 
τη δουλειά να αυξάνεται και το προσωπικό να μειώνεται, που μονίμως ακούμε ότι 
πρέπει να βάλουμε πλάτη, να σφίξουμε και άλλο το ζωνάρι για να πάει καλά η 
εταιρεία. Και ταυτόχρονα όλοι εμείς βλέπουμε τα δικαιώματά μας να τσακίζονται, 
τους μισθούς μας να μειώνονται και ένα μικρό μέρος τους να αντικαθιστάτε με 
«κατοχικά κουπόνια».  

Οι BLACKFRIDAY αλλά και η καθημερινότητά μας αποδεικνύουν με τον πιο ζοφερό 
τρόπο ότι η ανάπτυξή τους είναι αντίθετη με τα δικαιώματα μας. Όσο αυξάνει η 
δουλειά και τα κέρδη τους τόσο τσακίζονται τα  δικαιώματά μας. Είναι χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ότι μέσα στην ανάπτυξη έχουν γεμίσει όλες οι μεγάλες εταιρείες 
του κλάδου με συμβασιούχους, ενοικιαζόμενους κακοπληρωμένους και χωρίς 
δικαιώματα εργαζόμενους. Με προεξέχοντα όλων τον κρατικό ΕΛΤΑ που επί της 
«αριστερής κυβέρνησης» ΣΥΡΙΖΑ, με «αριστερή διοίκηση» τους εκλεκτούς του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εκτινάχτηκαν οι ελαστικές μορφές εργασίας.

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΠΑΤΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στον κλάδο μας είχαν φλομώσει 5 χρόνια τώρα με το πε-
ριβόητο θεσμικά και αγωνιστικά κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Υπονοώντας ότι η 
κυβέρνησή τους θα νομοθετούσε και θα «έσωζε» τους εργαζόμενους.

Όμως όλες οι κυβερνήσεις, όλα αυτά τα χρόνια νομοθετούν για να διασφαλίσουν 
την κερδοφορία των εργοδοτών, του κεφαλαίου. Είτε έχουμε μνημόνια, είτε έχουμε 
ανάπτυξη. Εξάλλου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη μεταμνημονιακή περίοδο όπως έλεγε, 
μέσα στην ανάπτυξη, νομοθετούσε για να τσακιστεί το δικαίωμα στην απεργία, για 
να κατοχυρωθεί ο κατώτατος μισθός στα επίπεδα πείνας. Με δικό της νόμο μέσα 
στην ανάπτυξη  γιγαντώθηκε η ενοικιαζόμενη εργασία στον όμιλο ΕΛΤΑ. Αντίστοιχα 
σήμερα η ΝΔ, μέσα στην ανάπτυξή τους, χτυπάει το ασφαλιστικό, νομοθετεί τον 
περιορισμό των διαδηλώσεων.

Η ΛΥΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΏΣΗ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ ΜΑΣ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ-ΕΕ, 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΖΟΥΝ.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τους εργοδότες και τις 
κυβερνήσεις τους. Όσο μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, με σκυμμένο το κεφάλι 
τόσο θα δυσχεραίνει και η ζωή μας. Τα παραδείγματα πολλά.

Τώρα είναι η ώρα να οργανωθούμε στο σωματείο μας το ΣΕΤΤΑ. Να αντισταθούμε 
στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία. Η μαζικότητα και η κατεύθυνση της 
πάλης μας είναι η δύναμή μας. Όσο δυναμώνει το σωματείο μας τόσο θα μεγαλώνει 
και η ικανότητά του να διεκδικεί αυτά που πραγματικά μας αξίζουν, να στηρίζει τον 
κάθε συνάδελφο στο χώρο δουλειάς.

Η πάλη μας για αυξήσεις στους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
για μέτρα προστασίας, για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στου χώρους 
δουλειάς, για το ασφαλιστικό, για το 8ωρο πενθήμερο και την υπεράσπιση της 
Κυριακής Αργίας είναι πάλη που δε μπορεί να  στρέφεται απέναντι μόνο στον 
μεμονωμένο εργοδότη, αλλά και απέναντι στα στηρίγματά του την κυβέρνηση 
και την ΕΕ.

Και επειδή οι BLACKFRIDAY όχι απλά είναι η καθημερινότητά μας, αλλά και θα 
ξαναέρθουν πολύ σύντομα, καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν σε 
επαφή με το σωματείο μας, να μη βάλουμε ξανά τη ζωή μας σε κίνδυνο για 
τα κέρδη του εργοδότη, να καταγγείλουν την εντατικοποίηση, τους εκβιασμούς 
και τις πιέσεις της εργοδοσίας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους του κλάδου 
να οργανωθούν στο σωματείο μας, κανείς συνάδελφος να μη μείνει μόνος του 
απέναντι στην εργοδοσία. Με το σωματείο μας οργανώνουμε την πάλη μας για 
τη ζωή που μας αξίζει.

Γ ια άλλη μια φορά και το 2019 βούιξαν τα κανάλια, οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα για τα οφέλη από τις BLACKFRIDAY. Όλοι 
στάθηκαν στα οφέλη για τους επιχειρηματίες, στα νούμερα των τζίρων και των κερδών. Επικράτησαν παντού οι εικόνες 
με τους γεμάτους εμπορικούς δρόμους, τα γεμάτα πολυκαταστήματα, τις χαμογελαστές φάτσες. Που και που, έτσι για 

αλλαγή, στα ρεπορτάζ εμφανιζόταν και κανένας κακομοίρης που δεν είχε λεφτά να ψωνίσει και απλά χάζευε τις βιτρίνες.



5

Ο αγώνας των ενοικιαζόμενων συναδέλφων για μόνιμη και σταθερή δουλειά 
το προηγούμενο διάστημα ήταν αγώνας δίκαιος που δεν τελειώνει δεν στα-
ματάει εδώ. Το Συνδικάτο μας από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του βάζει 

ως βασικό αίτημα του, την μόνιμη και σταθερή δουλεία με πλήρη δικαιώματα για 
όλους.

Το ΣΕΤΤΑ όλο το προηγούμενο διάστημα με αφορμή το γενικευμένο φαινόμενο 
στον κλάδο μας που αφορά την ενοικιαζόμενη εργασία που συνεχώς εξαπλώνεται, 
προχώρησε σε μια σειρά πρωτοβουλίες που πρωτεύοντα στόχο τους έχουν να βά-
λουν τέλος σε αυτό το αίσχος!

Πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες μια σειρά περιοδειών σε 
χώρους δουλείας όπου μαζί με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, απασχόλησε έντονα 
το ζήτημα της ενοικιαζόμενης εργασίας. Δώσαμε μάχη, οι εργαζόμενοι, ύστερα 
από μαζική απόλυση συναδέλφων. Με την παρέμβαση μας και την κινητοποίηση 
, πιέσαμε κυβέρνηση και εργοδοσία, αποσπάσαμε, το καλοκαίρι,  την δέσμευση 
και την επιστροφή στην δουλεία των συναδέλφων, καθώς και την αναγνώριση των 
τριετιών τους.

Προχωρήσαμε σε σύσκεψη με θέμα την ενοικιαζόμενη εργασία όπου αναδεί-
χθηκαν ζητήματα. Αναδείχθηκε ότι είναι αναγκαία η κοινή ενιαία και συντονισμένη 
δράση μόνιμων εργαζομένων μαζί με τους ενοικιαζόμενους και η πάλη τους για 
μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αναδείξαμε ζητήματα που αφορούν την εντατικοποί-
ηση , τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. 

Στον όμιλο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ COURIER το τελευταίο ειδικά διάστημα, αυξήθηκε ο 
αριθμός του ενοικιαζόμενου προσωπικού και όλο αυτό βέβαια εξυπηρετεί, ώστε να 
τσακίζονται τα εργατικά δικαιώματα, όπως αυτό της μόνιμης και σταθερής δουλεί-
ας, για να μπορούν να περνάνε οι ελαστικές μορφές εργασίας και έτσι να βρίσκουν 
φθηνά εργατικά χέρια. Είτε ο εργοδότης είναι το ίδιο το κράτος, είτε εργοδότης 
είναι ο ιδιώτης.

Μιλάμε για σύγχρονα σκλαβοπάζαρα που ισοπεδώνουν μισθούς και δικαιώ-
ματα!  Εταιρίες προσωρινής απασχόλησης , ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού κα. Πρόκειται για εται-
ρίες που φροντίζουν να διαφημίζουν τον υψηλό βαθμό ευελιξίας που παρέχουν 
στις επιχειρήσεις- πελάτες τους μειώνοντας έτσι και  το κόστος για αυτές. Όλες 
οι κυβερνήσεις ΝΔ ,ΣΥΡΙΖΑ ,ΠΑΣΟΚ και όλα τα αστικά κόμματα(ΚΝΑΛ, ΑΝΕΛ,ΠΟΤΑ-
ΜΙ,ΧΑ) με κατευθύνσεις από την ΕΕ ικανοποιούν τον πόθο του μεγάλου κεφαλαίου, 
ψηφίζοντας νόμους που τσάκισαν και συνεχίζουν να τσακίζουν τα δικαιώματα μας. 
Στο πλαίσιο της γενικότερης επίθεσης που δεχόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, όλες 
οι κυβερνήσεις πήραν μαζί με όλα τα άλλα και μέτρα για την επέκταση των ελαστι-
κών μορφών απασχόλησης, χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Βρισκόμαστε  σε μόνιμη ομηρία ,δουλεύοντας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
μήνα το μήνα, μέρα τη μέρα και όλα αυτά στο βωμό του κέρδους. Ενώ δηλαδή το 
μεγάλο κεφάλαιο πλουτίζει ακόμα πιο πολύ… εμείς το μόνο που παίρνουμε ως 
αντάλλαγμα είναι ανασφάλεια φόβο, ανύπαρκτα δικαιώματα, μισθοί  πείνας! Το 
ξεζούμισμα που δεχόμαστε είναι τέτοιο από την εργοδοσία που ακόμα και όταν 
διεκδικούμε τα αυτονόητα ,δηλαδή νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως αυτό 
της αναγνώρισης των τριετιών μας ,η απάντηση είναι η μη ανανέωση της σύμβασής 
μας. Δηλαδή απόλυση! Όλα αυτά με την συγκατάθεση της εκάστοτε διορισμένης  
διοίκησης  από το κράτος.

Ο ξεσηκωμός των ενοικιαζόμενων συναδέλφων μας το προηγούμενο διάστη-
μα, είναι παράδειγμα για όλους. Από την αρχή του χρόνου ξεδιπλώθηκαν κινητο-
ποίησες, συσκέψεις, περιοδείες του σωματείου μας, φτιάχτηκε Επιτροπή Αγώνα 
Ενοικιαζόμενων Εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ. Οι κινητοποιήσεις μας κατάφεραν σε 
πρώτη φάση να μας δεχτεί το Υπουργείο Εργασίας (εργοδοσίας) και η διοίκηση των 
ΕΛΤΑ, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα όλων των συναδέλφων που τους χρωστού-
σαν ένα μηνιάτικο τουλάχιστόν. Ωστόσο επειδή για την εργοδοσία δουλεύει και το 

υπουργείο και η εκάστοτε κυβέρνηση, αρχίσαν  τις υπεκφυγές. Η επιμονή ωστόσο 
των συναδέλφων τους δυσκόλευε. Όπως και η συμπαράσταση και αλληλεγγύη , η 
στήριξη του ΠΑΜΕ. 

Μνημείο ντροπής ήταν όσα συνέβησαν στην τελευταία συνάντηση (τριμερή, η 
οποία κανονίστηκε μετά από δεύτερη κινητοποίηση) του Συνδικάτου μας, με την 
ηγεσία του  Υπουργείου και την διοίκηση των ΕΛΤΑ. 

Κρατήσαν απαράδεκτη  στάση όσον αφορά τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, μέσω 
τρίτων εταιριών. Είναι εκατοντάδες οι συνάδελφοι μας που έμειναν άνεργοι. Η στά-
ση της εργοδοσίας των ΕΛΤΑ να λέει με υπόμνημα της,(μέσω της ίδιας δικηγόρου 
που πριν λίγους μήνες εκπροσωπούσε την Διοίκηση των ΕΛΤΑ σε αντίστοιχη συνά-
ντηση, και συμμετείχε κανονικά) αποποιήθηκε των ευθυνών των ΕΛΤΑ όσων αφορά 
τους ενοικιαζόμενους συναδέλφους μας.

Είναι προκλητικοί να λένε ότι δεν αναγνωρίζουν τους εργαζόμενους που έχουν 
δουλέψει για τα ΕΛΤΑ από μήνες μέχρι χρόνια. Είναι προκλητικοί και οι του Υπουρ-
γείου που δικαιολογούν την εργοδοσία των ΕΛΤΑ. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση με την 
διορισμένη της διοίκηση στα ΕΛΤΑ, με την αντεργατική πολιτική που εφαρμόζει. 
Συνεχίζουν όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση στην ίδια ρότα. Με την στάση του 
Υπουργείου Εργασίας, να μην δέχεται εργάτες, να θέλει να τους κάνει μπαλάκι, για 
να αποτάξει κάθε ευθύνη από πάνω του, αποδεικνύετε ότι δίκαια οι εργαζόμενοι 
το λέμε υπουργείο εργοδοσίας. 

Η στάση της εργοδοσίας των ΕΛΤΑ, να μην δέχεται να μιλήσει με το σωματείο 
για τους εργαζόμενους και του υπουργείου να μένει θεατής, πρέπει να σημάνει 
συναγερμό στους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ. Δείχνει την σκληρή στάση που θέλουν 
να κρατήσουν, όσο σκληρή είναι η στάση τους τόσο πιο δυναμική πρέπει να είναι 
η απάντηση μας. Σε μια περίοδο που εκτός από την αντεργατική επίθεση που βρί-
σκεται σε εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα (ασυδοσία εργοδοσία, αντιασφαλιστικό νομο-
σχέδιο, απολύσεις, κυριαρχία ελαστικών σχέσεων εργασίας), σε εξέλιξη τίθεται και 
το σχέδιο για την «εξυγίανση των ΕΛΤΑ». Που σήμανε τώρα την απόλυση περίπου 
1000 συναδέλφων, το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, για να απολυθούν οικειοθελώς 
άλλοι τόσοι, να κλείσουν και άλλα καταστήματα, με συνέπειες στους εργαζόμενους 
και το λαό, που πιά δεν θα έχει πρόσβαση σε ταχυδρομικές και άλλες υπηρεσίες 
που προσφέρει ο ΕΛΤΑ. Αλλά όλα αυτά θα έχουν επιπτώσεις σε όλους τους εργα-
ζόμενους του κλάδου. Το ότι στα ΕΛΤΑ θα χαθεί μια γενιά συνάδελφων μας που 
κρατάει κάποια εργασιακά δικαιώματα, θα ανοίξει την όρεξη στα αφεντικά να αξι-
οποιήσουν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο για να χτυπήσουν τα δικαιώματα και τους 
μισθούς σε όλο τον κλάδο. Η στάση του υπουργείου εργ(α)(οδο)σίας να αφήνει την 
διοίκηση των ΕΛΤΑ να επικαλείται ότι δεν αναγνωρίζει τους εργαζόμενους, πέραν 
ότι κάνει ολοφάνερο για ποιους δουλεύει, δείχνει και τι στάση θα κρατήσει στην 
επίθεση που έρχεται.

Βέβαια, δεν θα ήταν τόσο άνετοί σε όλα αυτά αν δεν είχαν την στήριξη του 
εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, σε όλο αυτό 
η ΠΟΣΤ, δεν έχει πει κουβέντα. Όπως και τα περισσότερα σωματεία στον κλάδο. Η 
απραξία, δικαιολογημένη. Τα προηγούμενα χρόνια βάλανε την υπογραφή τους, για 
να κάνουν θυσίες οι εργαζόμενοι για τους στόχους, τα κέρδη της εταιρίας. Στα ΕΛΤΑ 
υπογράψανε (ΠΑΣΚΕ και ΠΑΚ, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) μνημόνιο κοινών συμφερόντων 
που έφερε περικοπές και εντατικοποίηση. Τότε η βιωσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα 
και άλλα τέτοια και σήμερα η εργασιακή ειρήνη. 

Ο αγώνας του προηγούμενου διαστήματος, είναι ένα ακόμα λιθαράκι στην πάλη 
για μόνιμη και σταθερή δουλεία. Ένας τέτοιος αγώνας, είναι αγώνας όλων των ερ-
γαζόμενων στον κλάδο, μόνιμων, ενοικιαζόμενων, εργαζόμενων σε εταιρίες courier 
σε franchise. Είναι αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί, για την επαναπρόσληψη των 
απολυμένων συναδέλφων μας, για την διασφάλιση του μόνιμου και σταθερού χα-
ρακτήρα, του δικαιώματος μας στην εργασία!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Οπού υπάρχει καπνός … Υπάρχει και φωτιά

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω θα θυμηθούμε με ευκολία το πώς για παράδειγμα έχει 
αξιοποιηθεί η βάση της Σούδας από το ΄90 και μετά. Θυμίζουμε, τις επεμβάσεις 
εναντίον της Γιουγκοσλαβίας (1999), του Αφγανιστάν (2001), του Ιράκ (2003), της 
Λιβύης (2011), της Συρίας (2011), όπως επίσης ότι, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, η 
βάση λειτουργεί σταθερά ως αγκυροβόλιο αμερικανικών αεροπλανοφόρων, άλλων 
πολεμικών πλοίων, θηριωδών υποβρυχίων, όπλων πρώτης γραμμής για τους Αμερι-
κανούς, για να διασφαλίζουν τον έλεγχο τους στην περιοχή.

Αν αφήσουμε την ιστορία και δούμε τι γίνεται σήμερα, συζητάνε την εγκατάσταση 
πυρηνικών όπλων στον Άραξο, δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού, συμμετέχουν ήδη 
σε 15 αποστολές στο εξωτερικό. Πριν λίγες μέρες, η κυβέρνηση αποφάσισε τη συμ-
μετοχή του Πολεμικού Ναυτικού, και συγκεκριμένα με τη φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ», στην 
ομάδα κρούσης που συνοδεύει αυτές τις μέρες το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ 
ντε Γκολ» σε σκέλος της αποστολής του στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να υποστη-
ρίξει τις γαλλικές πολεμικές επιχειρήσεις στη Μ. Ανατολή, για την επιτήρηση των 
στενών του Ορμούζ. Σχεδιάζει, επίσης να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα  

► Το λεγόμενο «Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής 
Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ» επικυρώνει τη Συμφωνία που υπογράφτηκε 
στην Αθήνα στις 5/10/2019 από τους ΥΠΕΞ των δύο χωρών, αναπροσαρμόζοντας την 
προηγούμενη αντίστοιχη Συμφωνία του 1990. 

► Επέκταση των δραστηριοτήτων των Αμερικανών και σε «μη συνορεύουσες 
βοηθητικές ευκολίες της Αεροπορικής Βάσης Σούδας εντός της Ναυτικής Βάσης 
Σούδας της περιοχής Μαραθίου».

► «Στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες» εντός των εγκαταστάσεων των Ελλη-
νικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας, στη Βάση Αεροπο-
ρίας Στρατού Στεφανοβικείου και σε άλλες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμε-

ων, «όπως συμφωνούνται αμοιβαία από τα Μέρη ή τους ορισμένους εκπροσώπους 
τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες».

► Χορηγείται στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών «καθεστώς προτεραιότητας (ανε-
μπόδιστη πρόσβαση και χρήση)» στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και «σε άλλες τοπο-
θεσίες, όπως αμοιβαία συμφωνούνται από τα Μέρη», ακόμα και για «έκτακτες απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδοχής, στάθμευσης και προώθησης και άλλων δραστηριο-
τήτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης», με μια απλή ειδοποίηση 48 ώρες πριν.

► Απαλλαγή των πλοίων και αεροσκαφών των δυνάμεων των ΗΠΑ από την πλη-
ρωμή τελών προσγειώσεως, λιμενικών τελών, τελών ναυσιπλοΐας (...) Απαλλαγές 
εργολάβων και υπεργολάβων που φέρουν την ιθαγένεια των ΗΠΑ κ.ά.

…. Και δυστυχώς ο καπνός πάνω από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
καλά κρατεί για χρόνια και από ό,τι φαίνεται αυξάνεται κιόλας.

Είμαστε μέσα σε ένα ντόμινο εξελίξεων στην περιοχή και η συμφωνία που επι-
σφραγίστηκε στην Βουλή την Πέμπτη 30 Γενάρη θέτει όλους εμάς του εργαζό-
μενους σε κίνδυνο. Την βρώμικη δουλεία που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
ανοίγοντας τον «Στρατηγικό Διάλογο» με τις ΗΠΑ, έρχεται να κλείσει μέσα σε πολλά 
εισαγωγικά η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ. Τότε και πάλι το σωματείο μας, όπως 
και σήμερα, είχε καταδικάσει αυτές τις ενέργειες, είχε αναδείξει τους κινδύνους 
από τέτοιες συμφωνίες. 

Η κυβέρνηση τότε, με τον στρατηγικό διάλογό, είχε αναβαθμίσει τη βάση της Σού-
δας, έθεσε στην διάθεση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης για να αποκτήσουν την δυνατότητα πρόσβασης στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά 
και δυνατότητα περικύκλωσης της Ρωσίας, είχε παραχωρήσει επίσης την βάση 

ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο και αυτή των drones στη Λάρισα. Η σημερινή 
κυβέρνηση με την συμφωνία, κατοχυρώνει με νόμο όλες τις παραπάνω παραχω-
ρήσεις και επεκτείνει παραπάνω την δυνατότητα των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ να κάνουν την 
χώρα, ένα τεράστιο ορμητήριο πολέμου. Δηλαδή, παραχωρεί στους Αμερικανούς 
όσες βάσεις θέλουν, σε εγκαταστάσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και 
βάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία των εγκληματικών σχεδίων του ΝΑΤΟ, 
και αντί να επιτελούν τον σκοπό της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμά-
των της χώρας, θα υπηρετούν τους μακελάρηδες των λαών που τα εγκλήματα 
πολέμου που έχουν κάνει, για να τα αναφέρουμε δεν φτάνει αυτό το τεύχος της 
εφημερίδας μας. 

Έχουν ευθύνη αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ειδικά σήμερα που ήδη μας 
έχει στοχοποιήσει χρόνια τώρα η Ρωσία και πρόσφατα το Ιράν, πως η Ελλάδα αποτε-
λεί στόχο τους, αφού υπάρχουν εδώ, αμερικανικές βάσεις, και θα μας χτυπήσουν 
σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα ασφαλείας της χώρας τους. 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ
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μεταφορά πυραύλων «Patriot»  προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες των 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών και των συμμάχων τους στην περιοχή, απέναντι στο Ιράν και 
τους λαούς της περιοχής, κάτι που γίνεται κατόπιν πιέσεων των Αμερικανών και  θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της αεράμυνας της χώρας.  Πέραν από τους 
Patriot, είναι εξόφθαλμή η δήλωση του υπ. Εξωτερικών, Ν. Δένδια, που στην συνά-
ντηση με τον με τον Λίβυο στρατηγό Χ. Χάφταρ, έλεγε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να 
βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε με τη συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες 
οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακωχή, είτε με τη συμμετοχή ελληνικών 
δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της 
μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη».

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΏΗ ΤΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΏΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΤΥΧΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΟ ΒΏΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Το να καταληστεύουν τους εργαζόμενους με κάθε τρόπο, να μειώνουν μισθούς και 
συντάξεις, να πετσοκόβουν δικαιώματα και κατακτήσεις με μύριες δικαιολογίες 
που όλες συγκλίνουν στο ότι «δεν υπάρχει μια», (που επί της ουσίας υπάρχουν 
πολλά, αλλά πρέπει να ενισχύσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπώλια, τους 
ομίλους, τους εφοπλιστές, σ.σ: τα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες) ντυμένο με το 
«να βγούμε από την κρίση» τα προηγούμενα χρόνια, «να πατήσουμε καλά στην 
ανάπτυξη» τα πιο πρόσφατα, είναι μια τέχνη καλά κατακτημένη από όλα τα κόμματα 
που συμφωνούν στην συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, στην εμπλοκή της πιο βαθιά 
στους ανταγωνισμούς, με την πεποίθηση ότι με τις αναταράξεις, κάτι από την λεία 
των πολεμικών κανονιών θα αρπάξουν και τα ελληνικά μονοπώλια. Είτε αυτό είναι 
στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, είτε στην μεταφορά ενέργειας, είτε θα 
ισοπεδώσουν καμία χώρα και θα πάνε να την χτίσουν από την αρχή, επενδύοντας 
εκεί. Γι΄ αυτό και δίνουν όλα αυτά τα χρόνια 4,3 δις ευρώ το χρόνο για τις ανάγκες 
του ΝΑΤΟ.

Κάπως έτσι εξηγείται που ο Τσίπρας είπε «διαβολικά καλό» τον Τραμπ, ότι ο Μητσο-
τάκης είπε ότι «η κυβέρνηση είναι προβλέψιμη και αξιόπιστη σύμμαχος των ΗΠΑ», 
το καλό παιδί δηλαδή των Αμερικάνων, στη φάση που γεγονός είναι η αμερικανική 
επίθεση στο Ιράκ,  η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σολεϊμανί και η ενίσχυση της 
παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή, που διαμορφώνουν όρους για γενικευμέ-
νες πολεμικές συγκρούσεις.

Έχουν διαχρονική ευθύνη  η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επικίνδυνες δε-
σμεύσεις που έχουν δεχτεί, παίζοντας παιχνίδι ανταλλαγμάτων, ρίχνουν τη χώρα 
στη φωτιά.

Και ταυτόχρονα, όλο αυτό παλιά το έντυναν με το αποτελούν εγγύηση οι Αμερικάνοι 
για την χώρα και τώρα ότι μόνο η συμμετοχή στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων 
μπορεί να εγγυηθεί την επίτευξη των στόχων της χώρας. 

Βέβαια, ξεκάθαρα το είπε ο Τραμπ «βρείτε τα, νίπτω τας χείρας μου». 
Η επιθετική στάση  της τουρκικής κυβέρνησης όπως και αυτή της ελληνικής, υπη-
ρετεί τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου της χώρας τους. Από πλευράς της 
Τουρκίας, οι συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των ελληνικών χω-
ρικών υδάτων, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε όλο το 
φάσμα, από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο.

Παρά την καλοστημένη επιχείρηση επικίνδυνου εφησυχασμού, αλλά και συγκά-
λυψης του πραγματικού ρόλου των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ στο Αιγαίο και συνολικά στην 
περιοχή της Ανατ. Μεσογείου και Μ. Ανατολής, πολλαπλασιάζονται τα σενάρια για 
τη λεγόμενη «συνεκμετάλλευση του Αιγαίου», και όπου αρχίζουν να μπαίνουν σε 
αμφισβήτηση και διαπραγμάτευση τα κυριαρχικά δικαιώματα, ο λογαριασμός πάει 
στους λαούς. 

Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε μεταξύ μας ούτε έχουμε κανένα όφελός 
να στοιχηθούμε πίσω από τις φιλοδοξίες και τους στόχους που διατυμπανίζουν τα 
κόμματα και οι κυβερνήσεις των αφεντικών. Είναι το σύστημα που υπηρετούν που 
έχει σαπίσει. Καθημερινά σε μας χαρίζει απλόχερα φτώχεια, ανεργία, μισοζωή και 
στους αστούς, τα αφεντικά, μερίσματα, κέρδη, και προνόμια. Είναι το ίδιο σύστημα 
που γεννά πολέμους και προσφυγιά, και «ειρήνη με το πιστόλι στο κρόταφο», με 
εκατοντάδες δις να σπαταλούνται σε στρατιωτικές δαπάνες και αποστολές ή για 
πόλεμο ή για ειρήνη, την ίδια ώρα που κόσμος πεθαίνει είτε από τους πυραύλους 
τους, είτε πνίγεται ξεριζωμένος, είτε από την φτώχεια, είτε από ασθένειες που δεν 
έχει πρόσβαση στην υγεία και πολλά ακόμα. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσμα-
τός, ο πόλεμος και η ειρήνη τους. Για τους εργαζόμενους κάθε μέρα είναι μάχη για 
την επιβίωση, για την ζωή. 

Αξίζει σήμερα, εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους και όχι μόνο, να δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις εκφράζοντας την αντίθεση μας στα βρώμικα σχέδια τους, 
στις συμφωνίες τους με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, να απαιτήσουμε να μην υπάρχει Έλληνας φα-
ντάρος και αξιωματικός έξω από τα σύνορα, να κλείσουν οι βάσεις, και να φύγουν 
οι ανεπιθύμητοι φονιάδες των λαών. Μόνο μεγαλύτερους κινδύνους μπορούν να 
μας χαρίσουν. 

Αξίζει σήμερα, να σηκώσουμε το ανάστημα μας μπροστά και στην επίθεση που 
εξαπολύει η κυβέρνηση για λογαριασμό της τάξης των αφεντικών σε κάθε πτυχή 
της ζωής μας, να τους απαντήσουμε οργανωμένα, βάζοντας μπροστά τα δικά μας 
συμφέροντα, να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Σε αυτήν την προσπάθεια 
να δυναμώσουμε το σωματείο μας. Αξίζει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να 
παλέψουμε για την ζωή που μας αξίζει, που δεν θα καθορίζουν τα κέρδη την ζωή 
μας, αλλά οι ικανοποίηση των αναγκών μας.
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Ανταποκρίσεις από χώρους - ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ

ΜΑΖΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ

Μαζική εκλογοαπολογιστική ΓΣ πραγματοποίησε το σωματείο της Γενικής 
Ταχυδρομικής. Ένα από τα θέματα που απασχόλησε τη συνέλευση ήταν οι 
απολύσεις 7 εργαζομένων. Η μαχητική στάση των εργαζομένων που σε κα-
μία περίπτωση δε δέχονται τις απολύσεις, είναι ο δρόμος που πρέπει να 
ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς. Μαζικά, μαχητικά και 
ταξικά κόντρα σε εργοδοσία, κυβέρνηση, ΕΕ και τα τσιράκια τους. Σε αυτόν 
τον αγώνα το ΣΕΤΤΑ δε λογαριάζει επιμέρους διαφορές, ακόμη και αντίλη-
ψης που μπορεί να έχει με την πλειοψηφία του σωματείου. Όταν απολύονται 
συνάδελφοι οι μόνοι αντίπαλοι είναι αυτοί που απολύουν και αυτοί που νο-
μοθετούν προς το συμφέρον των εργοδοτών. 

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΑΝ;

Είχαν άλλες προτεραιότητες. Να συναντήσουν τον «διαβολικά καλό» Τραμπ, 
να νομοθετήσουν υπέρ των εργοδοτών. Να κλέψουν τα αποθεματικά των 
ταμείων και να τα δώσουν στους δανειστές, να χρηματοδοτήσουν την ανά-
πτυξη των εργοδοτών, να βγάζουν τις απεργίες παράνομες, να δέρνουν τους 
εργάτες π.χ. για να μη γκρεμίσουν το άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν και 
άλλα πολλά. Τους έπεσε πολλή δουλειά γι’ αυτό δε πρόλαβαν.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Σε αυτή τη συνέλευση οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ αναζητούσαν την εργασιακή 
ειρήνη!!! Με αυτόν που απέλυσε 7!!! Μετά κατ’ ιδίαν μας το διευκρίνισαν, 
πριν τις απολύσεις υπήρχε εργασιακή ειρήνη στην Γενική Ταχυδρομική!!! 
Αναρωτιόμαστε αλήθεια που την είδαν  την εργασιακή ειρήνη; Όταν εμείς οι 
εργαζόμενοι με τη δουλειά μας, με τον ιδρώτα μας  παράγουμε όλο αυτόν 
τον πλούτο παίζοντας τη ζωή μας κορώνα γράμματα καθημερινά και παίρ-
νουμε ψίχουλα, γιατί μας τον κλέβουν οι εργοδότες. Τι και αν κάποιος ερ-
γοδότης είναι λίγο καλύτερος από τους υπόλοιπους; Η κλεψιά …. κλεψιά.  

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ FRANCHISE ΤΕΛΙΚΑ;

Τέλη του 2019 «έσκασε» το franchise της ACS στην Κόρινθο. Μέχρι η ερ-
γοδοσία της ACS να βρει νέο πράκτορα να το αναλάβει, συνάδελφοι από 
την Αθήνα, από τη μητρική εταιρεία, καθημερινά πήγαιναν στην Κόρινθο για 
να κάνουν τις παραδόσεις!! Αυτό ως απάντηση σε αυτούς που πεισματικά 
αρνούνται να γράψουν τους εργαζόμενους στα franchise στα επιχειρησιακά 
σωματεία, γιατί λέει δε το προβλέπει ο νόμος. Λες και τα σωματεία σκοπό 
έχουν να εφαρμόζουν τους νόμους και όχι να παλεύουν για το δίκιο του 
εργάτη κόντρα στους νόμους των εργοδοτών.

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σε κατάστημα franchise της Γενικής Ταχυδρομικής οι εργαζόμενοι με πα-
ρότρυνση μελών του σωματείου μας, κουβέντιασαν μεταξύ τους για τα προ-
βλήματα στη δουλειά τους και έγραψαν τα αιτήματά τους για να τα συζητή-
σουν με τον εργοδότη τους. Μια βδομάδα μετά…. ακόμη τον ψάχνουν. Που 
θα πάει, κάπου θα τον βρουν. Αυτή είναι η δύναμη των εργατών όταν από 
κοινού συζητάνε, αποφασίζουν και δρουν. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση της ηγεσίας κλαδικού συνδικάτου του κλάδου μας διαβά-
ζουμε αναλυτική περιγραφή ορισμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε 
οι εργαζόμενοι του κλάδου. Μέχρι εδώ «όλα καλά». Ποιοι φταίνε για όλα 
αυτά; Όλες οι κυβερνήσεις λέει πριν και μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Οι νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές; Ο ΣΥΡΙΖΑ απλά δε πρόλαβε. Πολύ απλά θα μπορούσε να ήταν 
ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΙΖ

Πως λέγεται αυτός που βγάζει ανακοίνωση και καταγγέλλει όλες τις κυ-
βερνήσεις, εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, για αντιλαϊκή και νεοφιλελεύθερη πολιτική 
και ταυτόχρονα συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, με ΠΑΣΟΚους νεοφιλελεύθερους και αντεργατικούς (όπως καταγ-
γέλλει). Στελέχη όπως η Ρεγγίνα Βάρτζελη, η οποία διετέλεσε διευθύντρια 
του πολιτικού γραφείου του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης  υπήρξε και γραμματέας. Παράλληλα, συμμετέχουν πρώην 
βουλευτές επί Γιώργου Παπανδρέου, όπως η Μαρία Θεοχάρη, ο Θάνος Γικό-
νογλου, η Χρύσα Μανωλιά κ.α;

ΤΙ ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕ;

Αναρωτιόμαστε τι δεν κατάλαβε ο συντάκτης της ανακοίνωσης; Ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επί 5 χρόνια εφάρμοσε τα μνημόνια που ψήφισαν οι «νεοφιλελεύ-
θεροι»; Ότι ψήφισε μαζί με τους «νεοφιλελεύθερους» και τρίτο μνημόνιο; 
Ότι ψήφισε νόμο που τσακίζει το δικαίωμα στην απεργία;. Ότι αγνόησε 
επιδεικτικά επί 5 χρόνια την πρόταση νόμου που κατέθεσαν εκατοντάδες 
συνδικάτα για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751€. Ότι πέρασε 
νόμο που διευκολύνει τους εργοδότες να μην ισχύουν οι ΣΣΕ αρκεί να μη 
προσκομίσουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν; Ότι με δικό 
του νόμο πλημμύρισαν τα ΕΛΤΑ με ενοικιαζόμενους; Ή μήπως δε κατά-
λαβε ότι το Υπουργείο Εργασίας και το κολλητάρι τους ο Γραμματέας του 
Υπουργείου παρέδωσαν απολυμένους στους «νεοφιλελεύθερους» τους 3 
από τους 4 ενοικιαζόμενους στα ΕΛΤΑ που τους είχαν απολύσει γιατί όπως 
οι ίδιοι λέγανε άκουσαν την Αχτσιόγλου ότι μπορούν να διεκδικήσουν τις 
τριετίες τους;


