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πλαδέιθηζεο ζπλάδειθνη. Με ην θαιεκέξα ηνπ ΔΦΚΑ, απνδείρηεθε γηα άιιε κηα θνξά ε 
γύκληα ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ζηηο νπνίεο, ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο καο, κε απνηέιεζκα 
νη ζπλάδειθνη κε ηελ πξώηε θαθνθαηξία λα εθηίζεληαη ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο δνπιείαο. 
Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα (αιιά όρη ην κόλν) ην ππνθ/κα ΣΟΤΜΠΑ πνπ εδώ θαη δύν 
κήλεο ιεηηνπξγεί ρσξίο ζέξκαλζε θαη ηώξα ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο ιόγσ παγεηνύ. Παξόκνηα θαηάζηαζε ππάξρεη θαη ζε αιιά ππνθ/καηα 
(ΔΤΟΜΟ). Οη ζπλάδειθνη ιεηηνπξγνύλ κε ην θηιόηηκν ηνπο κέζα ζε ζεξκνθξαζίεο ςπγείνπ, 
ελώ ζέηνληαη δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο.    

Σελ ίδηα ώξα ε Γηνίθεζε θαη ην Τπνπξγείν επηθαινύληαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 
(δηαγσληζκνί – πηζηώζεηο) θαη κεηαθέξνπλ ηελ επζύλε ηνπο ζηνπο Γ/ληεο ησλ ππνθ/ησλ. 
Βέβαηα, όηαλ δεζκεύνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπ ΙΚΑ θαη ησλ άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ζηελ 
Σξάπεδα Διιάδνο γηα ηηο κλεκνληαθέο ππνρξεώζεηο, όηαλ δηνξγαλώλνπλ ζεκηλάξηα θαη 
θηέζηεο ε βγάδνπλ θπιιάδηα ηινπζηξαζηόλ γηα ηνλ ΔΦΚΑ εθεί δελ ππάξρεη θαλέλα θώιπκα.  

Απνδεηθλύεηαη γηα άιιε κηα θνξά πσο νη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αλζξώπηλεο , 
αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δνπιεηάο είλαη νη πξώηεο πνπ ζπζηάδνληαη ηόζν ζηνλ ηδησηηθό 
όζν θαη ζην δεκόζην ηνκέα, αθνύ αληηκεησπίδνληαη από ηελ εξγνδνζία θαη αζηηθό 
θξάηνο απιά σο θόζηνο πνπ πξέπεη λα ζπκπηεζηεί όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη γηα λα 
πηαζηνύλ νη ζηόρνη ησλ καησκέλσλ πιενλαζκάησλ, γηα λα πεξηζζέςεη ρξήκα λα δνζεί 
ζηελ “πγηή επηρεηξεκαηηθόηεηα”, ζηε “αλάπηπμε” (πνπ πάληα ζα έρεη ηνπο 
εξγαδόκελνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζαλ θαύζηκε ύιε).   

Σελ παξαπάλσ εηθόλα ζπκπιήξσζε ε ζιηβεξή ζηάζε ησλ εθπξνζώπσλ ηεο πιεηνςεθίαο 
ζηελ ΠΟΔ  πνπ αξθέζηεθαλ κόλν ζε παξεκβάζεηο  δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ο ηνπηθόο ζύιινγνο 
θηλήζεθε κόλν ζε δηαρεηξηζηηθό θαη δηνηθεηηθό επίπεδν κε ηειεθσληθέο επαθέο ζε Σερληθή 
ππεξεζία θαη Γηνίθεζε. Όηαλ  ηνπο ζέζακε ην δήηεκα λα θαιύςνπλ ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ λα κελ δνπιεύνπλ κε απηέο 
ηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, κεηαθέξαλε ηελ αγσληζηηθή πξσηνβνπιία ζηηο επηηξνπέο βάζεο 
γηα ηελ  έλαξμε θηλεηνπνηήζεσλ. Γελ έθαλαλ ζπλέιεπζε γηα λα νξγαλσζνύλ νη νπνηαδήπνηε 
αγσληζηηθέο δηαζέζεηο θαη θαιιηέξγεζαλ θιίκα εθεζπραζκνύ θαη παζεηηθήο αλακνλήο.                          

πλαδέιθηζεο ζπλάδειθνη. Είλαη πιένλ θαλεξό όηη ε ηθαλνπνίεζε θαη ησλ πην 
απηνλόεησλ αλαγθώλ καο, απαηηεί ζύγθξνπζε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 
θπβεξλήζεσλ ηνπ πνπ καο ζεσξεί θόζηνο. Μόλν ν δξόκνο ηεο ζπιινγηθήο 
δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ καο, ζε ζπκπόξεπζε κε άιινπο εξγαδόκελνπο πνπ 
πιήηηνληαη εμίζνπ από ηα κλεκόληα, ηνπο θόθηεο, ηα αληεξγαηηθά κέηξα κπνξεί λα έρεη 
απνηέιεζκα. Απηό ηνλ δξόκν δελ ηνλ δνθηκάζακε αθόκα. Οη ζπκβηβαζκέλεο 
ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο θαιιηεξγνύλ απνγνήηεπζε θαη αλακνλή, απνδερόκελνη θάζε 
θνξά σο ηεηειεζκέλε θάζε λέα αληεξγαηηθή πνιηηηθή. ην ρέξη καο είλαη λα  αιιάμνπκε 
ηνπο ζπζρεηηζκνύο, εληζρύνληαο ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο. 
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