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Αζήλα  30.10.20 

Βξήθαλ παπά λα ζάςνπλ... 
 

Η παλδεκία εμειίζζεηαη ζε κεγάιε επθαηξία ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ εξγνδνηώλ. Τελ ώξα πνπ 
ε ρώξα, εμαηηίαο ησλ θπβεξλεηηθώλ επηινγώλ, βξίζθεηαη κηα ώξα πξηλ ην lockdown, ε 
παλδεκία ζαξώλεη ην ζύζηεκα Υγείαο πνπ έκεηλε αζσξάθηζην θαη ππνζηειερσκέλν, νη ρώξνη 
δνπιεηάο θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο έρνπλ γίλεη ρώξνη ππεξκεηάδνζεο ηνπ ηνύ, βξήθαλ 
επθαηξία λα κελ αθήζνπλ ηίπνηα όξζην. 

Γε θηάλεη ν πησρεπηηθόο λόκνο, κε ηνλ νπνίν αξπάδνπλ ιατθά ζπίηηα θη εηζνδήκαηα. Γε θηάλεη ε 
αλεξγία πνπ εθηνμεύηεθε. Γε θηάλεη ν λόκνο πνπ βάδεη ζε γύςν ηηο δηαδειώζεηο. Ήξζε θαη ν 
“εθζπγρξνληζκόο” ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ΣΔΒ: 
 

10σξε δνπιεηά, 200 επξώ κηζζόο 

Απηόο είλαη ν εθζπγρξνληζκόο! 
 

Πξηλ από αθξηβώο 100 ρξόληα, ην 1920, κε ην λόκν 2269 θαηαθηήζεθε γηα ηνπο εξγάηεο ζηε 
βηνκεραλία ην 8σξν θαη ιίγα ρξόληα αξγόηεξα επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Γηα λα γηνξηάζεη απηή ηελ επέηεην ε θπβέξλεζε θαη ν ππνπξγόο ησλ βηνκεράλσλ, ησλ 
ηξαπεδηηώλ, ησλ εθνπιηζηώλ θαη ησλ κεγαινμελνδόρσλ, αλαθνίλσζε ρηεο ηελ επηβνιή 
10σξεο δνπιεηάο παληνύ θαη κάιηζηα απιήξσηε γηα ηηο δύν επηπιένλ ώξεο. 

Απηόο είλαη ν εθζπγρξνληζκόο πνπ παηλεύεηαη όηη ζα θέξεη ζην εξγαηηθό δίθαην, καδί κε έλα 
ζσξό λέα, άζιηα γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε κέηξα όπσο: 

 Τελ αύμεζε ησλ σξώλ ησλ λόκηκσλ ππεξσξηώλ πνπ ζκπαξαιηάδεη ηνλ ζηαζεξό 
εξγάζηκν ρξόλν θαη ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ δνπιεηάο κέζα ζην εμάκελν πνπ ζα 
απμήζεη ηελ απιεξσζηά θαη ζα ξίμεη αθόκε πην θάησ κηζζνύο θαη κεξνθάκαηα.  

 Τελ θαζνιηθή θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθήο αξγίαο. 

 Τελ παξαπνκπή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ θαηαγγέιινπλ 
εξγνδνηηθέο απζαηξεζίεο από ηηο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ζηνλ ΟΜΔΓ, όπνπ νη 
θαηαγγειίεο ζα κεηαηξέπνληαη ζε «ζπκθηιίσζε» κε ηα ζέισ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
νκίισλ. 

 Τν δηθαίσκα ηνπ εξγνδόηε λα απνκαθξύλεη εξγαδόκελν πνπ έρεη απνιύζεη κε 
πξνεηδνπνίεζε, ώζηε λα απαιιαγεί από ηελ παξακηθξή αληίδξαζε ζπιινγηθή θαη 
αηνκηθή.  

 

Δθεί όκσο πνπ έδσζε ηα ξέζηα ηνπ ζην θεθάιαην κε «δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο», όπσο ηηο 
βαθηίδεη, είλαη ην ρηύπεκα ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 Τν λέν αίζρνο ηνπ γλσζηνύ λεθξνζάθηε ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ μεθηλά κε έλα 
ζπλδπαζκό απεξγνθηόλσλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαξγεί ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο, ηε 
ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο θαη νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία σο 
πξνϋπόζεζε γηα ιήςε απόθαζεο γηα απεξγία.  
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 Αιιά αθόκε θη αλ παξζεί κηα ηέηνηα απόθαζε θαη "ακειήζεη" ν εξγνδόηεο λα παηήζεη 
ην θνπκπί γηα ινγαξηαζκό ηνπ εξγαδόκελνπ, έξρεηαη ν θαζνξηζκόο πξνζσπηθνύ 
αζθάιεηαο, πνπ γηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (όπσο ζηηο πξώελ ΓΔΚΟ, ζηηο 
κεηαθνξέο, ζηα ιηκάληα θιπ) ζα μεπεξλά αθόκε θαη ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ 
νιόθιεξεο ηεο βάξδηαο! 

 Κη αλ αθόκα θαη κεηά από απηά γίλεη θαηνξζσηό λα θεξπρηεί απεξγία ηόηε έξρεηαη ε 
σκή θαηαζηνιή, γηαηί όρη κόλν θαηαξγείηαη ε απαγόξεπζε πξόζιεςεο 
απεξγνζπαζηηθνύ κεραληζκνύ από ηελ εξγνδνζία όπσο πξνέβιεπε ν Ν.1264/82, 
αιιά ζην εμήο ε πεξηθξνύξεζε ησλ απεξγηώλ ζα είλαη πνηληθώο θνιάζηκε πξάμε θαη 
ζα θαζηζηά παξάλνκε ηελ ίδηα ηελ απεξγία. 

 Ούηε νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο έκεηλαλ έμσ από ηνλ «εθζπγρξνληζκό» ηεο 
θπβέξλεζεο αθνύ ην δηθαίσκα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζα αλαγλσξίδεηαη κόλν 
ζηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ παξαδώζεη ςεθηαθά ηα Μεηξώα ηνπο ζην θξάηνο θαη ζηελ 
εξγνδνζία. Γειαδή γηα λα ιεηηνπξγεί θάπνην ζπλδηθάην ζα πξέπεη λα απνδερηεί ην 
θαθέισκα. 

 

Η ραξά θαη ε αηζηνδνμία ηνπ ππνπξγνύ ηεο ΝΓ πνπ δήιεςε ηε δόμα άιισλ δήκησλ ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο, δελ ζα θξαηήζεη γηα πνιύ. Άιισζηε θη από ηελ πξνεγνύκελε ζεηεία ηνπ έρεη 
θεξδίζεη παλάμηα ηε ζέζε πνπ ηνπ ηαηξηάδεη αλάκεζα ζε άιινπο, όπσο απηή ηνπ «ςαιηδνρέξε» 
Καηξνύγθαινπ θαη ηνπ παιηόηεξνπ Λάζθαξε πνπ ήζειε λα θαηαξγήζεη κε λόκν ηελ πάιε ησλ 
ηάμεσλ. 
Μπνξεί λα αλαπνιεί ειεύζεξα όια ηα θαζηζηηθά κνξθώκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα πνπ 
ζήθσζαλ ηα μεξά ηνπο ζηελ εξγαηηθή ηάμε ησλ ιαώλ, κπνξεί κάιηζηα λα ήζειε λα δήζεη ηα 
ρξόληα πνπ ν εξγάηεο δνύιεπε ήιην κε ήιην, αιπζνδεκέλνο θαη έπαηξλε έλα βξώκηθν ζηξώκα 
θαη κηζό μεξνθόκκαην. Απηό πνπ δελ ζα κπνξέζεη πνηέ είλαη λα γπξίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 
ηα Σπλδηθάηα 100 ρξόληα πίζσ. Ο ηξνρόο ηεο ηζηνξίαο έρεη ζπλζιίςεη εδώ θαη δεθαεηίεο ηηο 
ζάπηεο ηδέεο ηνπ, όπσο ην ίδην ζα θάλεη κε ην ζύζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο εθθξαζηέο 
ηνπ. 
Γελ θάλνπκε πίζσ από ην λα παιεύνπκε νξγαλσκέλα γηα δηθαηώκαηα θαη ζπλδηθαιηζηηθέο 
ειεπζεξίεο. 
Γελ ζα ραξίζνπκε ζην θεθάιαην θαη ζην θξάηνο ην δηθαίσκα λα έρνπκε νξγαλώζεηο 
εξγαδνκέλσλ, λα καδεπόκαζηε θαη λα απνθαζίδνπκε, λα εθιέγνπκε ηνπο εθπξνζώπνπο καο. 
Γελ ζα ζηακαηήζνπκε λα αγσληδόκαζηε, ό,ηη ηεξηίπηα θη αλ ζθαξθηζηνύλ, όζεο δηώμεηο θη αλ 
θηλήζνπλ, όζα ΜΑΤ θη αλ επηζηξαηεύζνπλ. 
Γελ ζα αθήζνπκε θαλέλαλ κόλν ηνπ απέλαληη ζηε κεγαινεξγνδνζία θαη ηνπο κεραληζκνύο  
ηεο. 
 

Καη θάησ από ηε κάζθα έρνπκε θσλή. 
 

Η πξνζπάζεηά καο λα ζπγθεληξώζνπκε δπλάκεηο ηθαλέο λα ζκπαξαιηάζνπλ ηνπο λόκνπο ηνπο 
ζα ζπλερηζηεί ό,ηη θη αλ ζθαξθηζηνύλ ε θπβέξλεζε, ν ΣΔΒ θαη ηα ηζηξάθηα ηνπο κέζα ζην ίδην ην 
θίλεκα, πνπ εδώ θαη κήλεο δελ έβγαιαλ άρλα γηα ηηο αλαηξνπέο ηνπ αηώλα. 
Τν θάιεζκα γηα Παλεξγαηηθή Απεξγία είλαη ήδε απόιπηε πξνηεξαηόηεηα γηα θάζε ζσκαηείν.   
Οη απεξγηαθέο απνθάζεηο θάζε κέξα πνπ πεξλά πνιιαπιαζηάδνληαη. 
Τώξα είλαη ε ώξα λα κε κείλεη ρώξνο δνπιεηάο πνπ λα κελ μεζεθσζνύλ νη εξγαδόκελνη κέζα 
από ηα ζσκαηεία ηνπο θαη ηηο επηηξνπέο αγώλα, λα νξγαλσζνύλ γεληθέο ζπλειεύζεηο, 
ζπζθέςεηο, πεξηνδείεο, λα κάζνπλ όιεο θαη όινη ηί εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε.  
Να πξνεηνηκαζηεί καδηθή, δπλακηθή απάληεζε κε Παλεξγαηηθή Απεξγία παληνύ, ζε 
εξγνζηάζηα, γξαθεία, μελνδνρεία, γηαπηά, καγαδηά. 


