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Αλαπόζπαζην ζηνηρείν ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο θη εκπιεθόκαζηε σο εξγαηηθό 
ζσκαηείν είλαη ε αιιειεγγύε αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηνλ θόζκν ηεο ηάμεο καο, 
αλάκεζα ζηνπο θαηαπηεδόκελνπο απηνύ ηνπ θόζκνπ. Καη ε αιιειεγγύε απηή πνπ 
απιόρεξα ηόζα ρξόληα έρνπκε δώζεη θη έρνπκε ιάβεη πξαγκαηώλεηαη κε δηάθνξνπο 
ηξόπνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο μερσξίδεη θαη ε δεκηνπξγία δνκώλ αιιεινβνήζεηαο, 
όπσο ηα ηακεία αιιεινβνήζεηαο. 
 
Σηελ παξνύζα θάζε ηνπ, ην Τακείν Αιιεινβνήζεηαο ηνπ Σπιιόγνπ καο δεκηνπξγήζεθε 
πξηλ από κεξηθά ρξόληα σο απεξγηαθό ηακείν ζην πιαίζην ηνπ ληθεθόξνπ αγώλα γηα ηελ 
αλάθιεζε ηεο απόιπζεο ζπλαδέιθνπ από ηηο εθδόζεηο Άγξα. Εμαζθαιίζηεθαλ ηόηε ηα 
κεξνθάκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έθαλαλ απεξγία γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απόιπζεο. 
Έθηνηε, ιεηηνπξγεί σο Τακείν Αιιεινβνήζεηαο, εληζρύεηαη από νηθνλνκηθέο ζπλεηζθνξέο 
κειώλ θαη θίισλ ηνπ Σπιιόγνπ θη έρεη παξάζρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζε ζπλαδέιθνπο ηνπ 
θιάδνπ (θη εθηόο απηνύ) πνπ βξίζθνληαλ ζε εμαηξεηηθά δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζε 
αλάγθε ρξεκάησλ γηα λνζήιηα, ιόγσ αλεξγίαο θαη γηα άιιεο ζρεηηθέο πεξηπηώζεηο. 
 
Με ην ζεκείσκα απηό επηδηώθνπκε λα επηθνηλσλήζνπκε κεηαμύ καο ηε ιεηηνπξγία θαη 
(θπξίσο) ηε ζπνπδαηόηεηα απηνύ, ηδίσο ζε κηα ηόζν θξίζηκε ρξνληθή ζπγθπξία όπσο ε 
παξνύζα, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο ε επίζεζε ησλ «από πάλσ» 
κέζσ ησλ ζρεδηαζκώλ ηνπο θαη ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκόδνληαη ελαληίνλ 
καο. Επηδηώθνπκε επίζεο λα ζέζνπκε όζν ην δπλαηό πην επηηαθηηθά θη νξγαλσκέλα ην 
δήηεκα ηεο ελίζρπζεο απηνύ. [ Σην πιαίζην απηό μεθηλήζακε θαη ηε δηαθίλεζε θνππνληώλ 
νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο - ησλ 2 € ] 

 
Η ενίζτσζη και η λειηοσργία ηοσ Σαμείοσ Αλληλοβοήθειας ηοσ σλλόγοσ 

 

είναι σπόθεζη όλων ηων ζσναδέλθων! 

 
Τν Τακείν δε ιεηηνπξγεί κε γλώκνλα ηελ (ηόζν πξνβαιιόκελε από δηάθνξνπο θνξείο 
εμνπζίαο, ΜΚΟ θαη θαζεζησηηθά ΜΜΕ) θηιαλζξσπία ή ηε ζπκπόληα ζε θάπνηνλ πνπ 
βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε, αιιά ηελ αιιεινζηήξημε καο, σο ζπλάδειθνη, σο 
αγσληδόκελνη εξγαδόκελνη - άλεξγνη, σο ππνθείκελα πνπ αληηιακβαλόκαζηε (θαη πιένλ ε 
ζπλζήθε είλαη ηέηνηα πνπ δελ είλαη θαη ηόζν δύζθνιν λα αληηιεθζνύκε) ηελ θνηλή καο ζέζε 
απέλαληη ζε έλα ηόζν θαηάθσξα άδηθν νηθνλνκηθό-πνιηηηθό ζύζηεκα. Δελ πεξηνξίδεηαη ζην 
λα δηνξζώζεη θάπνηα ελδερόκελα ιάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, 
αιιά, ζε αληίζεζε κε όζνπο βάδνπλ ην ζέκα από ηε ζθνπηά ηεο απιήο θηιαλζξσπίαο-
ζπκπόληαο, ζηνρνπνηεί ην ίδην ην ζύζηεκα θαη απνηειεί έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ 
αγώλα καο ελάληηα ζε απηό. 
 
Αληαλαθιά επίζεο κία δηάζηαζε ηνπ ζπλζήκαηόο καο όηη «θαλέλαο δελ πξέπεη λα κείλεη 
κόλνο απέλαληη ζηελ θξίζε θαη ηελ επίζεζε ησλ από πάλσ». 
 
H ιεηηνπξγία ηνπ Τακείνπ ζε θακηά πεξίπησζε δε ζπληζηά «κνίξαζκα ηεο όπνηαο θηώρεηαο 
καο». Η ύπαξμε ηνπ Τακείνπ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ απηαπάηε πσο κπνξνύκε λα 
θαιύςνπκε ηηο ηεξάζηηεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ γηα αιιειεγγύε θαη αιιεινβνήζεηα κάζα 
ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θιάδνπ θαη ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο γεληθόηεξα. Ιδηαίηεξα 
ζήκεξα, όπνπ ε καθξνρξόληα αλεξγία, ε κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, νη κεηώζεηο κηζζώλ 



θαη ε δηάιπζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο απνηεινύλ κηα 
ηξαγηθή πξαγκαηηθόηεηα. Απηό πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην Τακείν Αιιεινβνήζεηαο ηνπ 
Σπιιόγνπ, πηζαλά λα απνηειεί ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό ησλ πηεζηηθώλ απαηηήζεσλ.   
 
Άιισζηε, ζε θακηά πεξίπησζε δε ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά (ή ελαιιαθηηθά) απέλαληη ζηηο 
όπνηεο νηθνλνκηθέο θαη ζπλνιηθόηεξεο δηεθδηθήζεηο καο (από ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ 
κηζζώλ καο, ην κπινθάξηζκα ησλ απνιύζεσλ, ηηο απνδεκηώζεηο γηα εξγαηηθά 
«αηπρήκαηα» θαη ηα επηδόκαηα αλεξγίαο κέρξη ηε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ πινύηνπ πνπ 
παξάγνπκε θαη ηνλ αγώλα γηα δσή θη αμηνπξέπεηα).  
 
Ωο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην Τακείν Αιιεινβνήζεηαο ππάξρεη παξάιιεια κε ην ηακείν 
ηνπ Σπιιόγνπ, ην νπνίν εληζρύεηαη από ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο καο θαη ηηο ζρεηηθέο 
εθδειώζεηο πνπ νξγαλώλνπκε γηα ηε ζηήξημε ηνπ θαη από ην νπνίν θαιύπηνληαη δηάθνξα 
έμνδα, όπσο λνίθη, θείκελα, αθίζεο, πιηθά,… Η ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ είλαη εμίζνπ θύξην 
κέιεκα όισλ καο θαη θαλέλα κέινο ηνπ Σπιιόγνπ δελ πξέπεη λα παξακειεί λα θαηαβάιεη 
ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ.  
 
Η δηαρείξηζε ηνπ Τακείνπ Αιιεινβνήζεηαο γίλεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 
εβδνκαδηαίεο αλνηρηέο (ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο) ζπλειεύζεηο δξάζεο ηνπ Σπιιόγνπ 
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θάζε Πέκπηε ζηηο 7.30 κ.κ. ζηα γξαθεία καο, θαη βέβαηα θαη από ηε 
γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ. 
Τέινο, ηξνθνδνηείηαη κε ρξήκαηα είηε από έθηαθηεο εηζθνξέο (πρ κέζσ ησλ θνππνληώλ 
πνπ δηαθηλνύληαη) ησλ κειώλ θαη θίισλ ηνπ Σπιιόγνπ είηε από εθδειώζεηο πνπ ζα 
κπνξνύζακε λα νξγαλώζνπκε γηα ην ζθνπό απηό. 
Υπάξρεη ε ζθέςε, κήπσο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Τακείνπ Αιιεινβνήζεηαο, ηα 5 επξώ από 
ηα 15, πνπ είλαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ κέινπο ηνπ Σπιιόγνπ, λα πεγαίλνπλ ζην Τακείν 
Αιιεινβνήζεηαο. Είλαη κηα πξόηαζε πνπ ζα ζπδεηεζεί ζηελ πξνζερή Γεληθή Σπλέιεπζε 
ηνπ Σπιιόγνπ. 
 
Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Τακείνπ Αιιεινβνήζεηαο θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ησλ 
ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ζα πξνβάινπκε δηεθδηθήζεηο θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζε 
θηλεηνπνηήζεηο πξνο ηα αθεληηθά θαη ην θξάηνο. Απηνί επζύλνληαη γηα ηελ αλεξγία, ηε 
ζύγρξνλε θηώρεηα, ηελ εμαζιίσζε….θαη πξέπεη λα πιεξώζνπλ.  

 
Απέλαληη ζηελ νμπκέλε θαη γεληθεπκέλε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 
θαη ησλ όπνησλ θπβεξλήζεσλ θαη ππεξεζληθώλ νξγαληζκώλ… 

 
 

…ηα όπλα μας είναι η οργάνωζή μας «από ηα κάηω», 
η ζσλλογική ανηίζηαζη και η αλληλεγγύη-αλληλοβοήθεια 
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