
Ο συλλογικός αγώνας και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα μας 
 

Στην καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων και τις επιθέσεις της εργοδοσίας, απαντάμε με συλλογικό 

αγώνα και αλληλεγγύη.  

Αγωνιστικές συλλογικότητες και εργατικά σωματεία συνεχίζουν να στηρίζουν τον αγώνα του 

εργαζομένου ΠΦ απέναντι στην εργοδοσία της εμπορικής επιχείρησης NAIL STATION στη Νέα Ιωνία για 

την διεκδίκηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.  

Ο Π.Φ. εργαζόταν αρχικά για ένα διάστημα περίπου 7 μηνών “μαύρα”, χωρίς ασφάλιση, χωρίς 

αναγγελία πρόσληψης, χωρίς να του καταβάλλονται δώρα και επιδόματα. Στη συνέχεια του δόθηκε να 

υπογράψει μια σύμβαση που απείχε από τις πραγματικές συνθήκες εργασίας του, αφού ενώ εργαζόταν 

τουλάχιστον 8ωρο σε εξαήμερη βάση, ήταν δηλωμένος για 4ωρη εργασία, τα δε, δώρα και  επιδόματα 

αδείας του καταβάλλονταν σύμφωνα με τον μισθό της μερικής τάχα απασχόλησης και όχι με τις 

πραγματικές ώρες εργασίας του. Όταν ο Π.Φ. άρχισε να διεκδικεί τα αυτονόητα και νόμιμα δικαιώματά 

του, οι εργοδότες του τον απέλυσαν, χωρίς να του καταβάλουν αποζημίωση ούτε τα οφειλόμενα 

δεδουλευμένα, δώρα και επιδόματα.  

Ο εργαζόμενος δεν διάλεξε το δρόμο της σιωπής και της υποταγής. Ο Π.Φ. έκανε καταγγελία στην 

Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ και αμέσως το ταξικό κίνημα και οι αλληλέγγυοι βρέθηκαν με όλους 

τους τρόπους δίπλα του. Η εργοδοσία όμως αποπειράθηκε να τον τρομοκρατήσει με την άσκηση 

αγωγής εναντίον του, ζητώντας συνολικά 210.000 ευρώ για δήθεν προσβολή της προσωπικότητας των 

ιδιοκτητών της επιχείρησης επειδή ο εργαζόμενος σήκωσε το ανάστημά του και αποφάσισε να 

διεκδικήσει το αυτονόητο: τα εργατικά του δικαιώματα και τα ένσημά του. Όμως, στην επίθεση της 

εργοδοσίας, οργανωθήκαμε και απαντήσαμε συλλογικά.  

Ήδη κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργοδοσία  βρήκε 

απέναντί της το εργατικό κίνημα, με παρεμβάσεις και ψηφίσματα αλληλεγγύης υπέρ του εργαζομένου. 

Τρεις μήνες μετά την Επιθεώρηση Εργασίας, η εργοδοσία, παρά τις πιέσεις σωματείων και 

συλλογικοτήτων, παρά τις συστάσεις της επιθεώρησης εργασίας, αλλά και τη διάθεση να της δοθεί 

χρόνος από την πλευρά εργαζομένου, δεν υποχώρησε και η μάχη για τη δικαίωση του Π.Φ. συνεχίζει με 

κινηματική πίεση και δικαστική διεκδίκηση.  

Τα αντεργατικά μέτρα, οι μισθοί πείνας, τα ωράρια «λάστιχο», η επιχειρούμενη κατάργηση της 

κυριακάτικης αργίας, οι εκβιασμοί, ο εκφοβισμός των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς και η 

ασυδοσία του κεφαλαίου δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα! Η επίθεση σε έναν εργαζόμενο, απ’ όπου 

κι αν προέρχεται, από “μεγάλα” ή “μικρά” αφεντικά, είναι επίθεση σε όλους μας και τη μάχη τη δίνουμε 

όλοι μαζί! Η νίκη ενός διασφαλίζει κεκτημένα για όλους μας!  

Η αξιοπρέπεια στη ζωή και τη δουλειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Κανένας εργαζόμενος μόνος του. Η 

δύναμη στους εργαζομένους που παράγουν τον πλούτο με τη δουλειά τους. Η ελπίδα στο συλλογικό 

αγώνα και την αλληλεγγύη. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό του εργαζόμενου Π.Φ. και απαιτούμε την 

τελική δικαίωσή του. 

Καλούμε όλα τα σωματεία και τις αγωνιστικές συλλογικότητες να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη 

τους μέχρι τη νίκη.  

 

Δεν σιωπούμε και δεν υποτασσόμαστε. 

Κανένας μόνος του απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 

Η Οργάνωση, η Αντίσταση και η Αλληλεγγύη είναι τα πιο πολύτιμα όπλα μας. 

 
Σωματεία 

 

Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων WIND 

Σωματείο Εργαζομένων δήμου Νέας Ιωνίας 

Σωματείο Εργαζομένων Ι.ΚΤΕΟ 

Σύλλογος Εκπ/κών ΠΕ άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου-Φυλής 

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων 

Αττικής 

Σωματείο εργαζομένων NOKIA 

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών 

Εργατικές συλλογικότητες/συλλογικότητες γειτονιών 

 

Attack στην Ανεργία και την Επισφάλεια 

Εργατική Λέσχη Νέας Ιωνίας-υδραγωγείο 

Εργατική Λέσχη Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου 

Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης 

Εργατική Λέσχη Περιστερίου 

ΕΣΕ Αθήνας-κλαδική εμπορίου και υπηρεσιών 

Πρωτοβουλία Ταξικής Αλληλεγγύης Νέας Φιλαδέλφειας 

Συνέλευση Κενταύρου 


