
Σηα ιέκε ηώξα γηα λα κε ιεο κεηά όηη δελ ηά ‘μεξεο 
 
Σπλάδειθε-Σπλαδέιθηζζα, 

 

Ννκίδεηο όηη ν θαηήθνξνο πνπ έρνπκε πάξεη ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ καο ζα έρεη ζύληνκα 

ηέινο θαη ζα κεηαηξαπεί ζε αλήθνξν; Ννκίδεηο όηη ην αθεληηθό θαη νη καλαηδαξένη πνπ καο 

έρεη θνπβαιήζεη, σο δηα καγείαο ζα καο ιππεζνύλ θαη ζα αξρίζνπλ λα καο δίλνπλ απηά πνπ 

αμίδνπκε; Αλ ηα λνκίδεηο απηά ζα δπζθνιεπηείο πνιύ λα ηα ζηεξίμεηο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Αλ πάιη όρη, κπαίλεη ην εξώηεκα: θαη ηη θάλεηο γηα όια απηά (εθηόο από ην λα γθξηληάδεηο); 

 

Εκείο πνπ γξάθνπκε απηό ην θείκελν πηζηεύνπκε όηη ην αθεληηθό έρεη αθόκα πνιιά όπια ζηε 

δηάζεζή ηνπ. Κάπνηα ηα ρξεζηκνπνηεί ήδε. Τα ππόινηπα, όζν καο βξίζθεη κπόζηθνπο, είλαη 

ζέκα ρξόλνπ λα ηα ξίμεη ζην ηξαπέδη. 

 

Ήδε, ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε θαηαζηξαηεγεί βαζηθά εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα. Η κε 

θαηαβνιή ησλ αλαδξνκηθώλ πνπ καο ρξσζηάεη από ηηο απμήζεηο ησλ πεξαζκέλσλ εηώλ θαη ε 

κε έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο αδείαο θαληάδνπλ ιεπηνκέξεηεο κπξνζηά ζηε 

γεληθόηεξε θαηάζηαζε. 

  

Η θαζπζηέξεζε ζηηο πιεξσκέο, πνπ ηώξα πηα γίλεηαη ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε, είλαη κηα 

ραξαθηεξηζηηθή ηέηνηα πεξίπησζε. Από ηηο αξρηθέο θαζπζηεξήζεηο ιίγσλ εκεξώλ έρνπκε 

θηάζεη ηώξα ζην ζεκείν λα κελ μέξνπκε ηη ζα πιεξσζνύκε θαη πόηε. Παξ’ όια απηά, νη 

αληηδξάζεηο καο πεξηνξίδνληαη ζε κνπξκνύξεο πνπ ζηακαηάλε κε ην πνπ ζα κπνπλ ιίγα 

θξάγθα ζην ινγαξηαζκό καο. Με εθβηαζηηθά δηιήκκαηα - ή πιεξώλεζηε θαη ην καγαδί πάεη 

γηα θνύλην ή δελ πιεξώλεζηε θαη ην καγαδί πξνρσξάεη - θαη απεηιέο έρεη θαηαθέξεη λα καο 

θέξεη θνληά ζην ζεκείν λα είκαζηε έηνηκνη λα δνπιέςνπκε θαη ηδάκπα. Αιήζεηα, πνηνο από 

καο πηζηεύεη όηη ε θαηάζηαζε κε ηηο θαζπζηεξήζεηο δε ζα ρεηξνηεξέςεη; Καη πόζνη από 

καο είλαη πξόζπκνη λα δερηνύλ ηελ μεθηίια λα δνπιεύνπλ ηδάκπα;  

 

Τε θάζε κε ην ηεηξαήκεξν ην Μάξηε ηνπ 2010 ηε ζπκάζηε; Ήηαλ ε κόλε ζηηγκή πνπ ζαλ 

εξγαδόκελνη πςώζακε ζπιινγηθά - έζησ απζόξκεηα θαη αλνξγάλσηα - ην αλάζηεκά καο. Καη 

ήηαλ απηόο θαη κόλνλ απηόο ν ιόγνο πνπ ν θνπξήο ην κάδεςε. Επεηδή όκσο από ηόηε έρεη 

θπιήζεη πνιύ λεξό ζην απιάθη, δε ζα πξέπεη λα θάλνπκε ζα λα καο έπεζε ν νπξαλόο ζην 

θεθάιη αλ ην μαλαπξνζπαζήζνπλ. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ην θαζεζηώο ηεο εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζίαο ζα καο θάλεη θηελόηεξνπο από όιεο ηηο απόςεηο. Φηελόηεξνπο θαη 

από πιεπξάο κεληαίσλ απνδνρώλ θαη απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απόιπζεο. Η 

ιεπηνκέξεηα θάλεη ηε δηαθνξά: ζην θαζεζηώο ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο ε απνδεκίσζε 

απόιπζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην λέν, κεησκέλν κηζζό. Υπελζπκίδνπκε δπν-ηξία 

πξάγκαηα γηα ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία. Είλαη ην θαζεζηώο κεησκέλεο απαζρόιεζεο 

(ηεηξαήκεξν, ηξηήκεξν θιπ.) πνπ κπνξεί ν εξγνδόηεο λα εθαξκόζεη επηθαινύκελνο κείσζε 

ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ θαηόπηλ δηαβνύιεπζεο κε εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 

ζπκθσλία ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη απαξαίηεηε. Ο εξγνδόηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε 

κνλνκεξή εθαξκνγή απηνύ ηνπ θαζεζηώηνο. Έηζη, νη εξγαδόκελνη κπνξεί λα βξεζνύλ ζηε 

ζέζε λα ππνζηνύλ κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ απνδνρώλ ηνπο (κηζζόο, δώξα, επηδόκαηα) αλάινγε 

κε ηε κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ. Τν δξόκν γηα λα ην ζηακαηήζνπκε απηό ηνλ μέξνπκε. Τν 

αλ ζα ηνλ αθνινπζήζνπκε είλαη ζην ρέξη καο. Καη πξέπεη λα ηνλ αθνινπζήζνπκε όινη καδί. 

 



Τνλ ηειεπηαίν θαηξό αθνύγνληαη κέζα ζηα καγαδηά όιν θαη εληνλόηεξεο θήκεο πεξί 

πηώρεπζεο ηεο εηαηξείαο. Να μεθαζαξίζνπκε ην εμήο: όηαλ κηα εηαηξεία πησρεύεη, ζε 

κεγάιν βαζκό είλαη κηα ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηεο. Σηελ πεξίπησζή καο, 

αλ ν θνπξήο επηιέμεη απηόλ ην δξόκν, ζα πάξεη ηα σξαία ηνπ ιεθηάθηα θαη ζα ηα ηνπνζεηήζεη 

ζε άιιεο επελδύζεηο. Εκάο άιιν είλαη απηό πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί.  

 

Σπλάδειθε-ηζζα. ην μέξεηο όηη ζ’ απηή ηελ ηζηνξία ππάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο λα ράζνπκε θαη 

ηε δνπιεηά καο θαη ηα ιεθηά καο; Καη κηιάκε θαη γηα ηα δεδνπιεπκέλα θαη γηα ηηο 

απνδεκηώζεηο απόιπζεο. Καη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ζσξαθηζηνύκε απέλαληη ζ’ απηό ην 

ελδερόκελν είλαη έζησ ηώξα, ηελ ύζηαηε ζηηγκή, λα αξρίζνπκε λα δξνύκε ζπιινγηθά. Ώζηε, 

άκα θηάζνπκε ζ’ απηό ην ζεκείν, λα κπνξέζνπκε λα δηεθδηθήζνπκε όινη καδί κε θάζε δπλαηό 

ηξόπν απηά πνπ καο ρξσζηάλε. Πξάγκα, πνπ έρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο 

από ην λα ηα δηεθδηθεί ν θαζέλαο κόλνο ηνπ. 

  

Δελ ππάξρνπλ έηνηκεο ιύζεηο νύηε άζνη θξπκκέλνη ζε θάπνην καλίθη. Εκείο πνπ ηα γξάθνπκε 

απηά, πξνηάζζνπκε ηελ αλάγθε, γηαηί πεξί απηνύ πξόθεηηαη, όινη νη εξγαδόκελνη ζηα 

Μεηξόπνιηο λα ζθεθηνύκε θαη λα δξάζνπκε ζπιινγηθά. Μαθξηά από ηηο λνπζεζίεο  θαη ηηο 

απεηιέο δηεπζπληώλ θαη καλαηδαξέσλ λα ελεξγήζνπκε γηα ηα ζπκθέξνληά καο θαη λα 

πάξνπκε απηά πνπ καο αλήθνπλ. Να ζηαζνύκε απέλαληη ζην αθεληηθό θαη ζηα ηζηξάθηα 

ηνπ θαη λα κελ αθήζνπκε θαλέλα ζπλάδειθν κόλν ηνπ. Να κελ επηηξέςνπκε θακία 

απόιπζε λα πεξάζεη ζην ληνύθνπ όπσο γίλεηαη κέρξη ηώξα. Δελ έρνπκε λα θνβεζνύκε ηίπνηα. 

Αληίζεηα, απηνί έρνπλ λα θνβεζνύλ πνιιά. 

 

Η ζπιινγηθή δξάζε γηα καο πξέπεη λα είλαη κνλόδξνκνο. Εηδηθά αλ ζθεθηνύκε ηελ 

ελαιιαθηηθή: λα θαηαιήμεη ν θαζέλαο από καο άλεξγνο, άθξαγθνο θαη κόλνο. 
 

 

Όρη άιιε θιάςα! Ώξα γηα δξάζε!  
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