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Εκλογές ΣΕΦΚ
Παρασκευή 26 Νοέμβρη 9.30-14.30
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ο κόσµος των εργαζοµένων στα φροντιστήρια: ειδήσεις • σχόλια • καταγγελίες • αλληλεγγύη

πό τις 22 Ιούλη υπάρχει
νέα ΣΣΕ η οποία προβλέπει από 1/7/2011 αύξηση 1,5%. Σε μια περίοδο που
λεηλατείται το δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν ΣΣΕ οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια από την 1η Σεπτέμβρη θα έχουν
σύμβαση.
Συνάδελφοι,
Στο χέρι μας είναι να μην αφήσουμε κανένα εργοδότη να
παραβιάσει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κανείς εργαζόμενος κάτω από 11,22 Ευρώ.
Κανείς να μην δεχτεί να υπογράψει συμβάσεις και εξοφλητικές αποδείξεις που αφήνουν ασύδοτο τον εργοδότη να ληστεύει ατιμώρητα τον
εργαζόμενο.
Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που θα υπογράψουμε να
είναι συμβάσεις που κατοχυρώνουν στην πράξη τη ΣΣΕ και όχι
χαρτιά υποτέλειας και δουλοπαροικίας.

Tι προσέχουμε...
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πριν προσληφθούμε, ενημερωνόμαστε για τα δικαιώματά μας από το σωματείο (εφημερίδα – ιστοσελίδα, τηλέφωνο στα γραφεία του ΣΕΦΚ). Πριν
συναντήσουμε τον εργοδότη, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, τις αμοιβές, τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα, τα επιδόματα αδείας και την αποζημίωση αδείας,
τις αργίες, το χρόνο ωριαίας διδασκαλίας. Έτσι μπορούμε να διαπραγματευτούμε από καλύτερη θέση τους όρους
της σχέσης εργασίας. Στην πρώτη συνάντηση με τον εργοδότη επιμένουμε
να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες των όρων εργασίας.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ατομική σύμβαση εργασίας που υπογράφουμε φροντίζουμε να είναι αναλυτική (να αναγράφει ωράριο, τριετίες, επιδόματα). Συνήθως οι εργοδότες μάς παραπέμπουν στους λογιστές.
Εμείς επιδιώκουμε να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους λογιστές, να ζητάμε διευκρινήσεις για τα ένσημα, για
την αναγγελία της πρόσληψής μας
στην αρμόδια υπηρεσία (ΟΑΕ∆, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), τις κρατήσεις
κτλ.
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Αν διαπιστώσουμε παράβαση των όρων, ενημερώνουμε το σωματείο και
συζητάμε το θέμα απευθείας με τον
εργοδότη. Είναι λανθασμένη η αντίληψη «ας μη μιλήσουμε, γιατί θα βγούμε
χαμένοι». Αντίθετα, η πείρα δείχνει ότι ο/η εργαζόμενος/η, που έχει συνείδηση και θάρρος, βγαίνει πάντα κερδισμένος/η, όταν διεκδικεί τα δικαιώματά του/της. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνει το σωματείο και στη συνέχεια μαζί καταγγέλλουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας, και στη διαδικασία της
εργατικής διαφοράς παρεμβαίνει μέλος του ∆Σ του ΣΕΦΚ. Αν απολυθεί ο/η
εργαζόμενος/η, πριν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας, ενημερώνει το
σωματείο, ώστε να καταθέσει στον εργοδότη γραπτά τις απαιτήσεις
του/της.

Ç ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò äåí åßíáé ðïõêÜìéóï áäåéáíü…
Αναλυτικός πίνακας
¸ôç åñãáóßáò ÌåéêôÜ (Üãáìïò)
áðü 0 ùò 3
13,36
áðü 4 ùò 6
14,03
áðü 7 ùò 9
14,70
áðü 10 ùò 12
15,36
áðü 13 ùò 15
16,03
áðü 16 ùò 18
16,70
áðü 18 êáé ðÜíù
17,37

ÊáèáñÜ (Üãáìïò)
11,22
11,78
12,34
12,90
13,47
14,03
14,59

ÌåéêôÜ (Ýããáìïò) ÊáèáñÜ (Ýãããáìïò)
14,70
12,34
15,36
12,90
16,03
13,47
16,70
14,03
17,37
14,59
18,03
15,15
18,70
15,71

Áðü 1/7/2011 áýîçóç 1,5%
¸ôç åñãáóßáò ÌåéêôÜ (Üãáìïò)
áðü 0 ùò 3
13,56
áðü 4 ùò 6
14,24
áðü 7 ùò 9
14,92
áðü 10 ùò 12
15,59
áðü 13 ùò 15
16,27
áðü 16 ùò 18
16,95
áðü 18 êáé ðÜíù
17,63

ÊáèáñÜ (Üãáìïò)
11,39
11,96
12,53
13,10
13,67
14,24
14,81

ÌåéêôÜ (Ýããáìïò) ÊáèáñÜ (Ýãããáìïò)
14,92
12,53
15,59
13,10
16,27
13,67
16,95
14,24
17,63
14,81
18,31
15,38
18,98
15,95

Στις Επιθεωρήσεις Εργασίας
7/6: Στην Επιθεώρηση Εργασίας ∆υτικού Τομέα (Σουρμελή και Αχαρνών) ο εργοδότης του φροντιστηρίου ΙΠΑΣ κατέβαλε 21.000
Ευρώ στην διαδικασία της εργατικής διαφοράς σε δύο συναδέλφους που διεκδίκησαν διαφορά δεδουλευμένων και δώρα Χριστουγέννων/Πάσχα. Στην εργατική διαφορά ήταν παρόντα μέλη του ∆Σ του ΣΕΦΚ που στήριξαν τη δίκαιη διεκδίκηση των συναδέλφων. Η ΣΣΕ δεν είναι πουκάμισο αδειανό… Όποιος/α συνάδελφος διεκδικεί θα έχει δίπλα του το συνδικάτο…
14/7: Στην ίδια Επιθεώρηση Εργασίας η εργοδοσία των εκδόσεων ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η ανακάλεσαν την απόλυση της Χαράς Χατζή, η οποία απολύθηκε στις 31 Μαΐου 2010 γιατί αρνήθηκε να υπογράψει νέα σύμβαση σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου χωρίς να υπάρχει όρος που κατοχυρώνει τα δικαιώματά της από την προηγούμενη σύμβαση. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου Αττικής κάλεσε όλα τα πρωτοβάθμια συνδικάτα και πολλά μαζί και ο ΣΕΦΚ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα: αποτέλεσμα της κινητοποίησης ήταν η δικαίωση της συναδέλφου.

Αλληλεγγύη

Στον ΟΑΕ∆

5/6: Αποκλεισμός του καταστήμα τος του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ψυ κτι κών Ελλά δας (ΣΕ ΨΕ)
διαμαρτυρία για την απόλυση του
μέλους της προσωρινής διοίκησης
του νε ο σύ στα του σω μα τείου ψυ κτικών, Νικόλα Κουσουλάκη. Στην
κι νη το ποίη ση συμ με τεί χαν μέ λη
πρω το βάθ μιων σω μα τείων και ο
ΣΕ ΦΚ. Απο τέ λε σμα του α πο κλει σμού, που διήρκεσε από τις 7.30
μέχρι τις 11.00 το πρωί, ήταν να
μη λειτουργήσει το κατάστημα του
ΣΕΨΕ. Ο Συνεταιρισμός μέχρι στιγμής κρα τά α διάλ λα κτη στά ση.
Μπροστά στο πογκρόμ απολύσεων
είναι προφανές ότι η αλληλεγγύη
των εργαζομένων από όλους τους
κλάδους είναι αυτή που μπορεί να
ακυρώσει τις απολύσεις...

ην ώρα που κυβέρνηση-∆ΝΤ και ΕΕ
επιβάλλουν τη δραματική μείωση
μισθών και συντάξεων, υπονομεύουν και απαξιώνουν τη δημόσια παιδεία και υγεία, καταργούν ασφαλιστικά
δικαιώματα και Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, αλλά και πετούν στην ανεργία
και στον κοινωνικό αποκλεισμό, στη
φτώχεια και τη γενικευμένη δυστυχία εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. Στον ΟΑΕ∆ Αγίας Παρασκευής αρνούνται να καταβάλουν το επίδομα ανεργίας εντός 35
ημερών από την ημέρα απόλυσης. Επιβάλλουν αυθαίρετα ως ημερομηνία έναρξης επιδότησης 2 μήνες μετά… Επικαλούνται έλλειψη προσωπικού… Ο Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών μαζί με αλληλέγγυους, ανέργους και εργαζομένους, έκανε μαζική παρέμβαση στις 17/6 στον ΟΑΕ∆ Αγ. Παρασκευής.
Απαιτήσαμε: εδώ και τώρα να σταματήσει ο εμπαιγμός των ανέργων συναδέλφων. Εδώ και τώρα να πάρουν κανονικά

Λειτουργία
γραφείων
από Σεπτέμβρη
Από τον Σεπτέμβρη τα γραφεία
του σωματείου (Λόντου 6 και
Μεσολογγίου, β΄όροφος) θα είναι ανοικτά κάθε Πέμπτη 10.3012.30πμ. Κάθε Πέμπτη συνεδριάζει το ανοιχτό ∆Σ και έχει
ιδιαίτερη σημασία να συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι και οι
συναδέλφισσες στη διαδικασία
αυτή…

Τ

χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι άνεργοι το
επίδομα ανεργίας. Μετά την παρέμβαση
αυτή, η κεντρική διοίκηση του ΟΑΕ∆ δεσμεύτηκε ότι το επίδομα ανεργίας θα καταβάλλεται κανονικά μέσα σε 35 μέρες
και θα καλύψει με υπαλλήλους τις ανάγκες του τοπικού ΟΑΕ∆. Η δέσμευση αυτή ανακοινώθηκε μέσω της διευθύντριας
του ΟΑΕ∆ Αγίας Παρασκευής σε όλους
τους ανέργους που ήταν στις ουρές του
ΟΑΕ∆ και η οποία έδωσε εντολή να αλλάξουν την ημερομηνία καταβολής του
επιδόματος, ώστε μέσα σε 35 μέρες να
καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας. Μετά
από 10 μέρες ο ΟΑΕ∆ Αγίας Παρασκευής
επανέφερε το καθεστώς της καθυστέρησης πληρωμής. Στις 26/7 μετά τη συγκέντρωση-παρέμβαση του ΣΕΦΚ στον ΟΑΕ∆
Αγ.Παρασκευής με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης (18 Ιούλη) ο ΟΑΕ∆ ανακοίνωσε ότι η καταβολή των επιδομάτων
ανεργίας θα γίνεται από δω και πέρα
κανονικά σε 35 μέρες και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις 40 μέρες
ανεξαρτήτως του χρόνου που αναγράφεται στα έγγραφα που λαμβάνει ο άνεργος.

ΤΟ
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Μάχη για την εφαρµογή
της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
Α

πό το Γενάρη του 2010 ο
ΣΕΦΚ έδωσε τη μάχη για
Συλλογική Σύμβαση που θα
ανταποκρίνεται στις πραγματικές
ανάγκες των καθηγητών στα φροντιστήρια. Με την προηγούμενη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ)
κατοχυρώσαμε να γίνεται η καταγγελία της ΣΣΕ και οι διαπραγματεύσεις για την καινούρια στη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης,
ώστε η νέα ΣΣΕ να κηρύσσεται υποχρεωτική πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.
Στη διάρκεια, όμως, των διαπραγματεύσεων αντιμετωπίσαμε
σωρεία εμποδίων, προβλημάτων
και επιθέσεων:
• Τόσο εμείς, οι καθηγητές στα
φροντιστήρια, όσο και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και άνεργοι,
νέοι και συνταξιούχοι ήρθαμε αντιμέτωποι με την πρωτόγνωρη και
τρομακτική επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας από τη
διαβόητη τρόικα (∆ΝΤ- ΕΕ- ΕΚΤ),
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
τους υποστηρικτές της (Ν∆- ΛΑΟΣ). Με την επίθεση αυτή επιχειρείται η δραματική μείωση του εισοδήματός μας, τόσο με τη μείωση των μισθών και συντάξεων, όσο και με την ταυτόχρονη αύξηση
των άμεσων και έμμεσων φόρων.
Ταυτόχρονα, η αντιασφαλιστική
μεταρρύθμιση, με το πέρασμα από
το αναδιανεμητικό στο ανταποδοτικό σύστημα, αλλά και με την αύξηση των ορίων ηλικίας και τη μείωση των συντάξεων, βάζει ταφόπλακα και στα στοιχειώδη ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Επιπλέον,
προωθείται με ταχείς ρυθμούς η
κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώματος με την κατάργηση των
ΣΣΕ, την απελευθέρωση των απολύσεων, τη μείωση των αποζημιώσεων και τη θεσμοθέτηση της
μαύρης αλλά και της παιδικής εργασίας. Σε όλα αυτά έρχονται να
προστεθούν οι ιδιωτικοποιήσεις
αλλά και η απαξίωση και διάλυση
της δημόσιας παιδείας και υγείας.
• Οι εργοδότες έδειξαν για μία
ακόμα φορά το πραγματικό τους
πρόσωπο. Όπως δήλωσαν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων:
«ζητάμε πάγωμα, αν και θα έπρεπε να ζητήσουμε μείωση των μισθών, γιατί είμαστε ανθρωπιστές»!
Το σχέδιο ΣΣΕ που κατέθεσαν προέβλεπε απώλεια του 1/3 του εισοδήματός μας, αφού όριζε για κάθε
3 ώρες διδασκαλίας η 1 να είναι απλήρωτη. ∆εν δίστασαν μάλιστα να
κρυφτούν πίσω από το μνημόνιο
του ∆ΝΤ, λέγοντας ότι, αν κληθούν
να υπογράψουν ΣΣΕ με αυξήσεις,
θα περιμένουν την εφαρμογή του
και την κατάργηση των ΣΣΕ.
• Ο μεσολαβητής του ΟΜΕ∆ υιοθέτησε τα αιτήματα των εργοδο-

τών (πάγωμα μισθών, άρνηση αποδοχής οποιασδήποτε θεσμικής αλλαγής, διάρκεια σύμβασης άνω του
1 έτους).
• Την Πέμπτη 15 Ιούλη υπογράφηκε η Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), με
συμφωνία ΓΣΕΕ και ΣΕΒ, η οποία
προβλέπει πάγωμα μισθών μέχρι
την 1/7/2011, αύξηση 1,5% από
1/7/2011, αύξηση 1,7% από
1/7/2012 και τριετή διάρκεια. Το
αποτέλεσμα είναι όχι μόνο πάγωμα
μισθών για 1,5 χρόνο, αλλά και
πραγματικές μειώσεις στους μισθούς, αφού ήδη ο πληθωρισμός
τρέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του
5%. Με αυτό τον τρόπο η ΕΓΣΣΕ
θέτει σε ομηρία τις κλαδικές συμβάσεις (όπως και τη δική μας), ενώ ο καθεστωτικός συνδικαλισμός
της ΓΣΕΕ οδηγεί το εργατικό κίνημα στην ήττα, αλλά και λειτουργεί
ως σύμμαχος της κυβέρνησης και
της τρόικας.
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, κληθήκαμε να αποφασίσουμε αν αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε την
πρόταση του μεσολαβητή για
τη δική μας ΣΣΕ, η οποία όριζε ό,τι και η ΕΓΣΣΕ:
• πάγωμα μισθών από
1/7/2010
• αύξηση 1,5% από
1/7/2011
• αύξηση 1,7% από 1/7/2012
Αν εμείς δεν αποδεχόμασταν
την
πρόταση του μεσολαβητή, τότε ο κλάδος από 1/9/2010 δε
θα είχε ΣΣΕ, καθώς
δεν παρατείνεται η ισχύς της προηγούμενης,
αφού οι συμβάσεις των
καθηγητών στα φροντιστήρια είναι ορισμένου χρόνου

και όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου το Σεπτέμβρη υπογράφουν
νέα ατομική σύμβαση εργασίας. Θα
ξεκινούσαν από την αρχή οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα ολοκληρώνονταν ίσως και μετά τα Χριστούγεννα, ενώ στο μεσοδιάστημα
θα είχε καταργηθεί η δυνατότητα
μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία (ο σχετικός νόμος εκκρεμεί
με εντολή του ∆ΝΤ μέχρι το ∆εκέμβρη το αργότερο), οπότε ήταν
ορατός ο κίνδυνος να μην υπάρχει
καν ΣΣΕ.
Αν το σωματείο ακολουθούσε
την τυχοδιωκτική επιλογή της αδιέξοδης «πολιτικής» καταγγελίας,
το ωρομίσθιο θα καθοριζόταν σε
συνθήκη εκβιασμού από την ατομική διαπραγμάτευση εργοδότηεργαζόμενου, ενώ θα υπήρχαν υποχωρήσεις ακόμα και σε εργασιακούς χώρους που έχουν κατοχυρώσει την τήρηση της ΣΣΕ.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και
λαμβάνοντας υπόψη τι θα επικρατούσε στα φροντιστήρια χωρίς την
ύπαρξη ΣΣΕ, η Γενική Συνέλευση
του ΣΕΦΚ της 18ης Ιουλίου 2010
αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του μεσολαβητή. Με την απόφαση αυτή κατοχυρώσαμε ότι
στα φροντιστήρια θα υπάρχει ΣΣΕ.
Με τον τρόπο αυτό το κατώτατο
ωρομίσθιο, τα δώρα και τα επιδόματα, οι αργίες, η διδακτική ώρα,
η ΣΣΕ αποτελούν εργατικό νόμο,
οπότε και είναι δυνατή η κατοχύρωσή τους στην πράξη στους εργασιακούς χώρους. Ανάλογα με τις
εξελίξεις του επόμενου διαστήματος θα εκτιμήσουμε πότε μπορούμε να καταγγείλουμε τη ΣΣΕ, για να
ξεκινήσουμε εκ νέου διαπραγματεύσεις για μια ΣΣΕ που θα ικανοποιεί τις πραγματικές μας ανάγκες.
Ο αγώνας για τη ΣΣΕ, ωστόσο,
δεν τελείωσε με την υπογραφή
της. Αντίθετα, τώρα πρέπει να
συνεχίσουμε και να δώσουμε τη
μάχη, για να τηρηθεί παντού η
ΣΣΕ. Να μην υπάρξει εργασιακός
χώρος όπου δε θα τηρείται η
σύμβαση. Να μην υπάρξει εργοδότης που θα την παραβαίνει.
Να μην υπάρξει καθηγητής που
θα αμείβεται κάτω από 11,22€.
Να μην υπάρξει φροντιστήριο
που θα λειτουργεί τις αργίες ή
δε θα πληρώνει τις διακοπές
Χριστουγέννων-Πάσχα ή θα κάνει 60λεπτα μαθήματα. Γι’ αυτό
οργανωνόμαστε στο σωματείο
μας, συμμετέχουμε στις Γενικές
Συνελεύσεις, στις διαδικασίες
και τις κινητοποιήσεις του, δεν
αποδεχόμαστε τη λογική της ανάθεσης και της διαμεσολάβησης. Με όπλο μας την κινητοποίηση και την απεργία, τη συναδελφικότητα, την αλληλεγγύη, την αυτοοργάνωση στους
χώρους δουλειάς, θα δώσουμε
τη μάχη η νέα σύμβαση να μην
είναι πουκάμισο αδειανό...
Μαζί με όλους τους εργαζομένους και τα πρωτοβάθμια
σωματεία θα δώσουμε τη
μάχη για Συλλογικές Συμβάσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα
και τις κατακτήσεις
μας, αλλά και θα ανταποκρίνονται στις
πραγματικές μας ανάγκες.
Πέτρος Μαραφής

3

4

Για τη νικηφόρα έκβαση
Η τελευταία πράξη της μάχης του Σύγχρονου - της
μεγαλύτερης σε διάρκεια και ίσως της σημαντικότερης μάχης
που έχει δώσει ο ΣΕΦΚ, ως προς το συνδικαλιστικό και
πολιτικό της περιεχόμενο αλλά και ως προς την απεύθυνση
που είχε στο μαζικό ταξικό εργατικό κίνημα διαδραματίστηκε την Παρασκευή 2 του Ιούλη και σήμανε τη
νίκη των αγωνιζόμενων απολυμένων καθηγητών, του ΣΕΦΚ και
της Επιτροπής Αλληλεγγύης.
Οι συνάδελφοι που απολύθηκαν πέρυσι για συνδικαλιστικούς
λόγους, θα στέκονται ξανά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά,
μπροστά από τους μαυροπίνακες του ’’Σύγχρονου’’,
κοιτάζοντας στα μάτια τους συναδέλφους αλλά και τους
μαθητές τους.

Σ
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το προηγούμενο ’’∆ιάλειμμα’’
(τ.38) είχαμε δώσει το γενικό περίγραμμα της εξέλιξης
αυτής της μάχης, από την έναρξή
της πριν από σχεδόν τρία χρόνια
μέχρι την απεργία της 24ης του
Φλεβάρη εφέτος, όταν η απεργιακή
κινητοποίηση του ΣΕΦΚ έξω από το
κεντρικό υποκατάστημα της αλυσίδας στην Κάνιγγος με την απεργιακή φρουρά βρήκε τη στήριξη των
παλαιότερων συναδέλφων που εργάζονταν στο ’’Σύγχρονο’’ και είχε
προσδώσει ελπιδοφόρα χαρακτηρι-

στικά στον αγώνα που δίναμε για
την επαναπρόσληψή μας.
Η εργοδοσία μέχρι και τον Μάιο,
οπότε και επικοινώνησε μαζί της
το σωματείο, φαινόταν να μην υποχωρεί από τον αρχικό της σχεδιασμό. Κρατούσε σκληρή στάση
χωρίς καμία δέσμευση για επαναπρόσβληψη προβάλλοντας ως επιχείρημα την πρόβλεψη –σύμφωνα
με τις διαθέσεις της ελεύθερης αγοράς– για πολύ λίγες ώρες θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης
στην επιχείρηση για την επόμενη

χρονιά.
Ο ΣΕΦΚ καλεί στις αρχές του Ιούνη πρωτοβάθμια σωματεία, εργαζομένους και ανέργους από την εκπαίδευση και άλλους κλάδους, συνδικαλιστές, εργατικά σχήματα και
παρατάξεις, αγωνιζόμενες κοινωνικές συλλογικότητες, να πλαισιώσουν και να στηρίξουν την τελική
φάση του αγώνα της επαναπρόσληψης, συγκροτώντας Επιτροπή
Αλληλεγγύης.
Η συμμετοχή στη συγκρότηση
της Επιτροπής ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και στην πρώτη της συνάντηση στα γραφεία του σωματείου,
παρών φώναξαν πάνω από σαράντα
αλληλέγγυοι συναδέλφοι και συναγωνιστές. Συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης, ο ΣΕΦΚ εξέδωσε ανακοινώσεις και ψήφισμα
αλληλεγγύης το οποίο υπογράφηκε
από 35 πρωτοβάθμια σωματεία και
συλλογικότητες, το Συντονιστικό
των Πρωτοβάθμιων Σωματείων
Ιδιωτικού και ∆ημόσιου Τομέα και
αποφασίστηκε το σχέδιο δράσης
που θα εφαρμοζόταν στη συνέχεια.
Η αποστολή των δεκάδων ψηφι-

σμάτων αλληλεγγύης στα mail των
φροντιστηρίων ήταν ένα πρώτο σημαντικό χτύπημα κατά της αδιαλλαξίας της διεύθυνσης της επιχείρησης, αλλά το πρώτο αποφασιστικό βήμα στο δρόμο προς την δικαίωση του αγώνα έγινε στις 10
Ιούνη το απόγευμα, έξω από το
’’Σύγχρονο’’ στην πλ. Κάνιγγος. Εκεί
πάνω από 150 αλληλέγγυοι συναγωνιστές διαδήλωσαν την οργή
τους για τις άδικες και εκδικητικές
απολύσεις των τριών καθηγητών.
Ομάδα συνδικαλιστών συναντήθηκε με εκπροσώπους-μετόχους της
εταιρείας. Ενώ στην αρχή αυτοί
φάνηκαν αδιάλλακτοι, συνεχίζοντας να επικαλούνται πρόβλημα ωρών και προσπαθώντας να απαξιώσουν τους συνδικαλιστές, κυριολεκτικά τα έχασαν όταν αργότερα κατέβηκαν στο δρόμο και αντίκρισαν
τους δεκάδες αλληλέγγυους συναδέλφους να τους καλούν με συνθήματα να πάρουν πίσω τις απολύσεις.
Έτσι μετά από δύο μέρες η εργοδοσία ζήτησε συνάντηση με τους
απολυμένους και την Επιτροπή

Κάτω τα χέρια από τον Νίκο Γουρλά
και το συνδικάτο του αεροδροµίου
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εργοδοσία των καταστημάτων τύπου ’’Παπασωτηρίου Press Point’’
του ∆ιεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ’’Ελ. Βενιζέλος’’ συνεχίζοντας
τις επιθέσεις της στον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων του
Αεροδρομίου και αγωνιστή του εργατικού και λαϊκού κινήματος Νίκο
Γουρλά, μεθοδεύει τώρα την απόλυσή του, κατηγορώντας τον για άρνηση
παροχής εργασίας. Ο συνάδελφος έχει μπει στο μάτι της εργοδοσίας εδώ
και πολλά χρόνια (εξώδικα για αντισυμβατική συμπεριφορά, έμμεσες και
άμεσες απειλές από ανθρώπους της επιχείρησης) εξαιτίας της
συνδικαλιστικής του δράσης ως μέλους του ∆Σ του επιχειρησιακού
σωματείου στον ‘’Παπασωτηρίου’’ αλλά και πιο πρόσφατα γιατί
πρωτοστάτησε μαζί με άλλους εργαζομένους στο χτίσιμο του Συνδικάτου
Εργαζομένων στις Εταιρείες του ’’Ελ. Βενιζέλος’’, του οποίου και εκλέχτηκε
πρώτος πρόεδρος. Η εταιρεία τον Μάιο του 2010 απαίτησε από τον Νίκο
να απομακρυνθεί από τον χώρο που εργαζόταν, σφραγίζοντας το γραφείο
του και στέλνοντάς τον τρία χιλιόμετρα μακριά από τους συναδέλφους
του σε χώρο των κεντρικών της κτιρίων. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα
σε έξι μήνες που ο συνάδελφος καλείται από την εργοδοσία να
μετακινηθεί, πάντα με φαιδρές δικαιολογίες, όταν ο προφανής λόγος είναι
να απομονωθεί από τους εργαζόμενους συναδέλφους του και να
αποδυναμωθεί έτσι η αγωνιστική και συνδικαλιστική του δράση. Οι
εργοδότες μάλιστα αγνόησαν, όχι μόνο τις συστάσεις της Επιθεώρησης
Εργασίας, στην οποία κατέφυγε το Συνδικάτο, που έκανε λόγο για
βλαπτική μεταβολή που έγινε εκδικητικά για συνδικαλιστικούς λόγους
αλλά και την επερώτηση που έκανε στην Βουλή για το ζήτημα τον Ιούλιο,
ο Π. Λαφαζάνης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Νίκος αρνήθηκε τελικά
να υποταχθεί στις εντολές της εργοδοσίας αυτή δεν του κατέβαλε τον
μισθό του Ιουνίου του 2010. Ο συνάδελφος έχει προβεί σε επίσχεση
εργασίας κατά της επιχείρησης. Έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις μεγάλες
κινητοποιήσεις, που έχουν στηριχτεί από δεκάδες εργαζομένους και
αλληλέγγυους και το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού
και ∆ημόσιου τομέα, με συμβολικούς αποκλεισμούς των καταστημάτων
Παπασωτηρίου στο αεροδρόμιο και του κεντρικού βιβλιοπωλείου τους
στην Πανεπιστημίου. Ο ΣΕΦΚ συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις με
αποφάσεις ΓΣ και έχει εκδώσει ψήφισμα καταγγελίας για τις μεθοδεύσεις
της επιχείρησης. Ο αγώνας για την υπεράσπιση του συναδέλφου και
συναγωνιστή Ν. Γουρλά και του Συνδικάτου του Αεροδρομίου θα
συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι την τελική δικαίωση.

Nίκη στον αγώνα των εργαζ
Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στα Banquet, Καφεναί,
Barθelonica. Η εργοδοσία του εστιατορίου Banquet όχι μόνο
αρνείται να εφαρμόσει αυτά τα οποία υπέγραψε στις 23/4 μετά από κινητοποιήσεις των εργαζομένων και της Επιτροπής Αλληλεγγύης (να
επαναφέρει στην εργασία του τον Β. Κιτσώνη, τον οποίο είχε απολύσει γιατί είχε ζητήσει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα, να προσλάβει και
να ασφαλίζει κανονικά τους εργαζομένους, να καταβάλει δεδουλευμένα, μισθούς, επιδόματα, άδειες, ρεπό, νυχτερινά) αλλά προχώρησε
στις 15 Μάη στο εκβιαστικό κλείσιμο του εστιατορίου, πετώντας τους
εργαζομένους και τις οικογένειές τους στο δρόμο επειδή ζητούν τα νόμιμα δεδουλευμένα!
Στις 18 Μάη τραμπούκοι της εργοδοσίας επιτέθηκαν σε τρία μέλη της
Επιτροπής Αλληλεγγύης, τους έβρισαν, τους απείλησαν και τους χτύπησαν! Η εργοδοσία στο Banquet, συνεχίζει να έχει απλήρωτους τους
εργαζομένους και το μαγαζί σε αναστολή λειτουργίας, ισχυριζόμενη λόγους «ανωτέρας βίας» — ότι δήθεν κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα! Αυτοί που τραμπουκίζουν εμφανίζονται σαν θύματα και εκβιάζουν τους εργαζομένους οικονομικά για να σταματήσουν τον αγώνα
τους! Έχοντας και την υποστήριξη των υπόλοιπων μεγαλοεπιχειρηματιών του χώρου, θέλουν να ξεκαθαρίσουν σε όλους τους εργαζομένους
πως ή θα δουλεύουν με μισθούς-φιλοδωρήματα και χωρίς εργατικά δικαιώματα και ασφάλιση ή θα πετάγονται στην πείνα και στην εξαθλίωση
της ανεργίας.
Με άλλα λόγια οι εργοδότες θέλουν να επιβάλουν ή να δεχτούν
οι εργαζόμενοι να είναι δούλοι με ένα ξεροκόμματο ή να πεθάνουν
στην πείνα.
Αυτό έγινε και στο εστιατόριο Barθelonica όπου η εργοδοσία απείλησε με κλείσιμο της επιχείρησης και απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις.
Οι εργαζόμενοι πίεσαν με όπλο τις κινητοποιήσεις τους και ζήτησαν
και πήραν την αυτοδιαχείριση του εστιατορίου για το καλοκαίρι, ακυρώνοντας τις απολύσεις!
Τα ίδια γίνονται και στο κατάστημα Καφεναί όπου η εργοδοσία αρνείται να πληρώσει αυτά που χρωστάει στους εργαζομένους από δεδουλευμένα και ένσημα. Οι εργαζόμενοι απαντούν με κινητοποιήσεις
πετυχαίνοντας τη δέσμευση του εργοδότη να ικανοποιήσει τα αιτήματά
τους.

τεύχος 39

τεύχος 39

της μάχης του «Σύγχρονου»

δη δούλευαν στο φροντιστήριο στο
ίδιο γνωστικό αντικείμενο, ότι δήθεν δεν θα δεχτούν να δοθούν ώρες από το δικό τους πρόγραμμα
στο συνάδελφο. Εμείς καυτηριάσαμε τη νέα μεθόδευση, απαιτήσαμε
την επαναπρόσληψη και των τριών
απολυμένων συναδέλφων και ζητήσαμε να υπάρξει συμφωνία που θα

τριών απολυμένων, αυτοί επέμεναν στον αποκλεισμό του τρίτου
συναδέλφου.
Η στάση του ΣΕΦΚ και της Επιτροπής Αλληλεγγύης, όλο το διάστημα μέχρι την επόμενη συνάντηση στο Υπουργείο που έγινε στις 2
του Ιούλη ήταν ανυποχώρητη. Με
τη συνέχιση των αφισοκολλήσεων
και των παραστάσεων, με μοιράσματα ανακοινώσεων και ψηφισμάτων, με τη δημοσιοποίηση του αγώνα σε ραδιόφωνα και εφημερίδες αλλά και κυρίως με τις μαζικές
συγκεντρώσεις έξω από το Υπουργείο και στις δύο συναντήσεις, δεν
επιτρέψαμε στους κρατικούς υπαλλήλους να κρατήσουν ουδέτερη
στάση και υποχρεώσαμε τους μετόχους-ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων ‘’Σύγχρονο’’ να υπογράψουν
κείμενο, με το οποίο εξασφαλίζεται η επαναπρόσληψή μας από τη
νέα χρονιά.
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Αλληλεγγύης η οποία και έγινε στις
15 Ιούνη. Σε αυτήν οι εκπρόσωποιμέτοχοι, υποχώρησαν μόνο για
τους δύο συναδέλφους, ενώ για
τον τρίτο έβαλαν ζήτημα ωρών με
τέτοιο τρόπο, που ουσιαστικά τον
απέκλειαν από την επαναπρόσληψη. Επικαλούνταν σε αυτήν τη νέα
μεθόδευση τους καθηγητές που ή-

δίνει στον καθένα από τους απολυμένους ώρες που θα βασίζονται
στην αντικειμενική πραγματικότητα των ωρών που θα έχει το κάθε
μάθημα και που ταυτόχρονα δεν θα
αδικεί τους συναδέλφους που ήδη
εργάζονταν εκεί την προηγούμενη
χρονιά. ∆εν το δέχτηκαν.
Εμείς απαντήσαμε με τέσσερις
νέες παραστάσεις διαμαρτυρίας,
κατά τη διάρκεια των εγγραφών της
θερινής περιόδου, με δεκάδες αλληλέγγυους συναδέλφους έξω από
τα φροντιστήρια ‘’Σύγχρονο’’ της
Αγίας Παρασκευής και της Κάνιγγος, όπου μοιράστηκαν χιλιάδες ανακοινώσεις, ενώ εκατοντάδες αφίσες κολλήθηκαν σε Κέντρο, Αγία
Παρασκευή και Γλυκά Νερά.
Η Επιτροπή Αλληλεγγύης ταυτόχρονα με τις κινητοποιήσεις έκανε
καταγγελία και στο Υπουργείο
Εργασίας, ζητώντας τριμερή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας.
Η πρώτη τριμερής έγινε στις 24
Ιούνη και απέβη άκαρπη, αφού,
παρόλες τις συστάσεις που έκαναν
οι κρατικοί υπάλληλοι στην εργοδοσία για επαναπρόσληψη και των

∆ιονύσης Αμπάτης
Χρίστος Κουκουφιλίππου,
Γιώργος Κυριαζίδης,
Φώτης Μποτσώλης

ζοµένων στα Banquet, Καφεναί, Barθelonica
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΣΙΑΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ...
Ο αγώνας των εργαζομένων στα Banquet, Καφεναί, Barθelonica είναι
υπόθεση όλων μας: Ο κλάδος του επισιτισμού έχει τις πιο «μαύρες» εργασιακές σχέσεις. Πολλοί εργοδότες, όπως στο Banquet, έχουν ήδη
εφαρμόσει τα μέτρα του ∆ΝΤ στα καταστήματα τους. Την ίδια στιγμή,
που η ανεργία εκτοξεύεται και το ∆ΝΤ διατάζει να καταργηθούν οι μισθοί,
οι συμβάσεις και η ασφάλιση, εμείς δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε
άλλα δικαιώματα και κατακτήσεις, ούτε και πρόκειται να κάνουμε πίσω
στον αγώνα μας. Οι αγώνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα να αρχίσουμε να ξηλώνουμε όλο το πλέγμα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, της καταπάτησης και των πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων μας. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι, όχι μόνο να εκδηλώνουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση
μας, αλλά να συμμετέχουμε ενεργητικά και αποφασιστικά στον αγώνα των
εργαζομένων σε Banquet, Καφεναί, Barθelonica ενάντια στις απολύσεις, την καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας, τη μαύρη εργασία, τη
μη πληρωμή δεδουλευμένων.

Άμεση απελευθέρωση της
δημοσιογράφου Suzan Zengin!

Η

Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη
προφυλάκιση για ένα χρόνο της δημοσιογράφου Suzan Zengin, στις
γυναικείες φυλακές Μπακίρκιοι στην Τουρκία. Η Suzan Zengin,
συνελήφθη στις 28 Αυγούστου στην Πόλη και από τότε κρατείται στις
φυλακές με την κατηγορία της συνομωσίας για να δικαστεί. “Αποδείξεις”
για την κατηγορία είναι τα άρθρα και τα κείμενα που έγραφε στην
εφημερίδα «Εργάτης-Αγρότης», στο περιοδικό Παρτιζάν, στις εκδόσεις
Umut, και σε έντυπα της Νέας ∆ημοκρατικής Νεολαίας !!! Η δίκη της έχει
προσδιοριστεί στις 26/8/2010, περίοδο θερινών διακοπών των
δικαστηρίων, με σοβαρή πιθανότητα την αναβολή της και την παράταση
της προφυλάκισης. Η Suzan Zengin, γνωστή για τους αγώνες για τα
δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα στην Τουρκία, υπήρξε ενεργό

μέλος της ΙLPS και συμμετείχε σε διεθνείς εκδηλώσεις και
κινητοποιήσεων. Τον Μάιο του 2006 συμμετείχε και ήταν ομιλήτρια στη
∆ιεθνή Αντιμπεριαλιστική Αντικαπιταλιστική Συνάντηση στην Αθήνα στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ εκφράζει την αλληλεγγύη της στη Suzan
Zengin και καλεί σωματεία, εργαζομένους, ανέργους να ανταποκριθούν
στο κάλεσμα της ΑΤΙΚ ( Ομοσπονδία των Τούρκων Εργατών στην Ευρώπη)
η οποία με ανακοίνωσή της καλεί σε διεθνή αλληλεγγύη για την άμεση
απελευθέρωσή της και ζητά να σταλούν επιστολές με το ανάλογο αίτημα
στο Τουρκικό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στη διεύθυνση Ministry of justice
in Turkey, email: ihfo@adalet.gov.tr, fax:0090/312 419 33 70, phone:
0090/312 417 77 70.

Νίκη του κινήματος διεθνι
στικής αλληλεγγύης
η απελευθέρωση των αγων
ιστών του Αtenco
Χαιρε

τίζουμε την απελε
Μεξικό. Οι συνάδελφοι υθέρωση των αγωνιστών του Αtenco στο
κάθειρξη γιατί υπερασπ είχαν καταδικαστεί σε εκατοντάδες χρόνια
ίστηκαν τη γη και την
κεφάλαιο και το κράτος
ελευθερία ενάντια στο
, πο
καταστρέφοντας τις καλ υ επιδίωξαν να κατασκευάσουν αεροδρόμιο
λιέργειες και τη ζωή του
ς.
Η απελευθέρωσή τους
είναι μεγάλη νίκη του κιν
Μας δίνει δύναμη, καθ
ήματος αλληλεγγύης.
ώς ο ΣΕΦΚ συμμετείχε
στο κίνημα διεθνιστικής
αλληλεγγύης, και μαζί
με άλλα πρωτοβάθμια
Υπαλλήλων Βιβλίου –
σωματεία (Σύλλογος
Χά
Ταχυμεταφορικές–Ταχυδ ρτου Αττικής, Σωματείο Εργαζομένων στις
ρομικές Επιχειρήσεις Νο
Σωματείο Μισθωτών Τεχ
μού Αττικής (ΣΕΤΤΕΑ),
νικ
τέτοιες μέρες – οργανώ ών, Σωματείο Σερβιτόρων και Μαγείρων) –
σαμε εκδήλωση αλληλε
γγύης στους αγωνιστές
του Αtenco με τις συ
ντρ
FPDT(από το Μέτωπο τω όφισσες Catalina Gonzalez, Trini Ramirez
ν Λαών για την Υπεράσπισ
τον σύντροφο Ruben
η της Γης)-Atenco, και
Val
οικοδόμηση της αυτονο encia, VOCAL (Φωνές της ΟΑΧΑΚΑ για την
μίας) στο αυτοδιαχειριζόμ
ενο πάρκο Ναυαρίνου.
Η αλληλεγγύη το όπλο
των λαών.
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ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Στον κοινωνικό πόλεµο που µας κήρυξαν παίρνουµε θέσεις µάχης
Ο

ΣΕΦΚ από την πρώτη στιγμή
της κήρυξης του κοινωνικού
πολέμου από κυβέρνηση∆ΝΤ-ΕΕ και τους συμμάχους τους
(Ν∆, ΛΑΟΣ), έλαβε θέση μάχης. Σε
ένα κλάδο όπου οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθιστούν τη συμμετοχή στην απεργία ανέφικτη για
πολλούς συναδέλφους ο ΣΕΦΚ κήρυξε έξι 24ωρες απεργίες, μέσα σε
έξι μήνες, με σημαντική συμμετοχή, πάντα με αποφάσεις Γ.Σ και
συμμετείχε με δικά του μαζικά
μπλοκ σε όλες τις πορείες, διαδηλώσεις και συλλαλητήρια της τελευταίας περιόδου. Απεργήσαμε και
διαδηλώσαμε κατά του ’’Προγράμματος Σταθερότητας’’, του ’’Μνημονίου’’ της τρόικας, κατά των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νομοσχεδίων-εκτρωμάτων της κυβέρνησης, κατά της εμπορευματοποίησης της δημόσιας Παιδείας και
Υγείας, κατά της κρατικής καταστολής.
Στηρίξαμε και συνεχίζουμε να
στηρίζουμε τον Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και
∆ημόσιου τομέα, που γεννήθηκε
μέσα από το κίνημα αλληλεγγύης
στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και αναπτύχθηκε από την ανάγκη απάντησης του ταξικού εργατικού κινήματος στην ιστορικών διαστάσεων
επίθεση του Κεφαλαίου και της πολιτικής εξουσίας, στον καθεστωτικό συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ
της ενσωμάτωσης και της υποταγής
και στον κομματικό συνδικαλισμό
της ήττας.

Γιατί για να αναπτυχθεί η ταξική
συνείδηση των εργαζομένων, κάτι
που είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο από όσο ποτέ άλλοτε, χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική
δημοκρατία στα σωματεία, μέσα από τις μαζικές γενικές συνελεύσεις
τους, ώστε από εκεί να παράγονται
τα αιτήματα των εργαζομένων και
οι διεκδικήσεις τους, που θα βασίζονται στις πραγματικές τους ανάγκες.
Γιατί οι αγώνες για να είναι αποτελεσματικοί είναι ανάγκη να τροφοδοτούνται συνδικαλιστικά και
πολιτικά από τους ίδιους τους εργαζομένους κόντρα σε κάθε λογική ανάθεσης και αντιπροσώπευσης που οι αποφάσεις παίρνονται μόνο
στα ∆.Σ ή ακόμα χειρότερα στα
κομματικά γραφεία - που είναι καταδικασμένη στην συνείδηση των
συναδέλφων και που είναι η βασική
αιτία της μεγάλης υποχώρησης του
εργατικού κινήματος.
Μόνο σε τέτοια εργαστήρια εργατικού πολιτισμού θα αναπτυχθούν
η αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα
και η συντροφικότητα, στοιχεία απαραίτητα για τον μακρύ και δύσκολο αλλά και γεμάτο ελπίδα αγώνα
που ξετυλίγεται μπροστά μας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση πιστεύουμε πως έχουμε συμβάλει θετικά, στον βαθμό που μας αντιστοιχεί και στον ΣΕΦΚ αλλά και στον Συντονισμό των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο ο κοινός ανυποχώρητος αγώνας των α-

κηδεμόνευτων, ταξικά προσανατολισμένων, πρωτοβάθμιων σωματείων βάσης μπορεί να σταθεί
πραγματικό εμπόδιο στα σχέδια κυβέρνησης – ΕΕ, και μόνο τότε θα
μπορέσει να εμπνεύσει ξανά τον
εργαζόμενο λαό, μόνο τότε θα μπορέσει να έχει νικηφόρα προοπτική.
Έχουμε δείξει έμπρακτα, όλα τα
τελευταία χρόνια αλλά και στο τελευταίο κρίσιμο διάστημα, την προσήλωσή μας στον αγώνα να υπάρχει
για τον κλάδο ΣΣΕ, που να κηρύσσεται υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του ν. Αττικής και παλεύουμε για την αλλαγή των όρων
της , όπως επίσης δίνουμε καθημερινή μάχη για την εφαρμογή της.
Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σωματείο –που θέλει μάλιστα να έχει
ταξικό προσανατολισμό - χωρίς
ΣΣΕ. Χωρίς ΣΣΕ θα ήμασταν πιθανά
μια δυναμική πρωτοβουλία ή επιτροπή εργαζομένων αλλά όχι εργατικό σωματείο.
Ο ΟΜΕ∆ είναι η μοναδική περίπτωση, στο αστικό κράτος, που οι
εργαζόμενοι διαπραγματεύονται
συμβάσεις εργασίας που μπορεί να
έχουν ισχύ νόμου. ∆εν έχουμε αυταπάτες για τον ρόλο του ΟΜΕ∆ και
για όσους ίσως έχουν «κοντή μνήμη», θυμίζουμε ότι δημιουργήθηκε
με τον νόμο 1890 επί οικουμενικής
κυβέρνησης ταξικής συνεργασίας
το 1990. Αντίθετα γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί το εφαρμόζουμε
στην πράξη – νίκη στη μάχη του
Σύγχρονου, ανάκληση της απόλυσης του προέδρου του ΣΕΦΚ, πα-

ρεμβάσεις για την τήρηση των αργιών, δεκάδες νικηφόρες εργατικές
διαφορές συναδέλφων σε επιθεωρήσεις εργασίας - πως η ουσιαστική διεκδίκηση των στόχων μας γίνεται στους δρόμους με μαζικούς,
εργατικούς αγώνες.
Σε μια περίοδο όμως που και αυτός ακόμα ο ΟΜΕ∆, απειλείται με
κατάργηση, με συνταγματικά πραξικοπήματα στο όνομα του ‘’μνημονίου’’, και η ίδια η έννοια των Συλλογικών Συμβάσεων τελεί υπό αμφισβήτηση για να σωθεί για μια ακόμα φορά η κερδοφορία του κεφαλαίου, η πάλη για να υποχρεώσουμε τους εργοδότες να εφαρμόσουν
μια υπαρκτή ΣΣΕ αποκτά ιδιαίτερη
πολιτική βαρύτητα και ένα κρίσιμο
καθήκον για το σωματείο. Αυτό
αποφάσισε και η Γ.Σ. του ΣΕΦΚ που
συνεδρίασε ειδικά για το ζήτημα
της υπογραφής της νέας ΣΣΕ στις
18 Ιούλη με συντριπτική πλειοψηφία.
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,
Στις 26, 27 και 28 Νοέμβρη ο
ΣΕΦΚ δίνει ξανά την ετήσια μάχη
της μαζικοποίησής του. Η αύξηση
της συμμετοχής στις εκλογές, περισσότερο αναγκαία σήμερα από
κάθε άλλη φορά, σημαίνει ότι κανείς δεν θα τολμήσει να υπονομεύσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας, την ύπαρξη και τη δράση του
συνδικάτου.
Σε κάθε χώρο δουλειάς
να εφαρμοστεί η Σ.Σ.Ε.
Να δυναμώσουμε το σωματείο
να αλλάξουμε τη ζωή μας.

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Η κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ο ρόλος των οπορτουνιστών στο ΣΕΦΚ

Παρατάξεις

Η

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει ότι αποτελεί τον πιο αδίστακτο υπερασπιστή
της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της
καταλήστευσης των εργαζομένων. Ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, που θα καταργεί αποφάσεις της διαιτησίας ή τις Συλλογικές Συμβάσεις που δίνουν αύξηση πάνω από τα οριζόμενα στο Μνημόνιο, δηλαδή πάνω από ό,τι προβλέπει η σύμβαση ντροπής της ΓΣΕΕ.
Αυτή τη γενικότερη στόχευση της πλουτοκρατίας και της κυβέρνησης έρχεται να υλοποιήσει η
οπορτουνιστική πλειοψηφία του ΣΕΦΚ, δηλαδή το
γνωστό αριστερίστικο συνοθύλευμα (ΑΡΑΝ, ΝΑΡ,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ) μαζί με το ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Στη Γενική
Συνέλευση του Σωματείου (Κυριακή 18/7/2010)
χρησιμοποιώντας εκβιαστικά διλήμματα έκανε το
παν ώστε να αποφασιστεί η αποδοχή της πρότασης της μεσολάβησης για υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Μια πρόταση που περιλαμβάνει αυξήσεις λίγο πάνω από 0%
στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπέγραψε η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για πρόταση υπογραφής ΣΣΕ με μειωμένες αποδοχές αφού την
ίδια στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 6-8%. Είναι
φανερό ότι η πρόταση του ΟΜΕ∆ κινείται στη
γραμμή της πολιτικής της κυβέρνησης.

Η ηγεσία του ΣΕΦΚ δείχνει τρομερή συνέπεια
στον οπορτουνιστικό ρόλο που παίζουν διαχρονικά και ως δεκανίκι του συστήματος, συνέπεια στη
λογική του συντεχνιασμού, συνέπεια στον αντικομμουνισμό και στις αντί-ΠΑΜΕ κορώνες. Τελικά
δείχνει συνέπεια σε μια γραμμή που δεν υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων στην ιδιωτική
εκπαίδευση, αντίθετα υποτάσσεται απόλυτα στα
συμφέροντα των εργοδοτών. Σε τελική ανάλυση,
αποτελούν «ουρά» του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας τη
«βρώμικη δουλειά» για λογαριασμό του.
Όλη τη χρονιά μπήκαν μπροστά στην ενορχηστρωμένη επίθεση ενάντια στο ΠΑΜΕ, παπαγαλίζοντας τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και της
εργοδοσίας. Απέναντι στην πρωτόγνωρη επίθεση
στα δικαιώματα των εργαζομένων έφτασαν στο
σημείο να εξαγγέλλουν 3ωρες στάσεις τις ώρες
12-3 που τα περισσότερα φροντιστήρια δεν λειτουργούν. Αυτοί λοιπόν τολμούν να επιτίθενται
στο ΠΑΜΕ, που έδειξε το δρόμο της ανυπακοής
στα αντιλαϊκά μέτρα, ξεπερνώντας τις ξεπουλημένες-εργοδοτικές συνδικαλιστικές ηγεσίες. Στο
ΠΑΜΕ που οργάνωσε τον αγώνα της εργατικής τάξης με όλες τις μορφές πάλης.
Ένα χρόνο πριν δεν παρέλειπαν να κατηγορούν
την ηγεσία της ΟΙΕΛΕ (ΠΑΣΚΕ-Ενότητα) για «προδοσία των εργαζομένων», όταν αυτή υπέγραφε
την κατάπτυστη σύμβαση του 0% για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Το βασικό επιχείρημα τό-

τε της ΟΙΕΛΕ ήταν η «ανάγκη ύπαρξης ΣΣΕ που
θα διασφαλίζει τους εργαζόμενους». Και αυτό σε
ένα χώρο όπου κανόνας είναι η καταστρατήγηση
κάθε Σύμβασης, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν
χιλιάδες εργαζόμενοι στα Φροντιστήρια.
Σε τι διαφέρουν άραγε από την ΟΙΕΛΕ, όπως
θέλουν να δείχνουν; Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα
χρησιμοποιούν σήμερα και αυτοί. Με περισσό
θράσος πανηγυρίζουν για την «ιστορική απόφαση» τους, για την «πρωτοπόρα δράση» τους, την
ίδια στιγμή που δένουν χειροπόδαρα τους εργαζόμενους σε συνθήκες κρίσης, αποδεχόμενοι την
πρόταση των εργοδοτών.
Το ΠΑΜΕ θα συνεχίσει να δίνει καθημερινά
τον αγώνα για Συλλογικές Συμβάσεις που να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Παλεύουμε για:
• Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους
• 1900 ευρώ βασικός μισθός στην εκπαίδευση
• Πάλη ενάντια στις απολύσεις και την απελευθέρωση τους
• Κατάργηση κάθε μορφής επιχειρηματικής
δράσης στην εκπαίδευση
• Αποκλειστικά ∆ημόσια και ∆ωρεάν Εκπαίδευση. Ενιαίο 12χρονο Σχολείο, το Σχολείο
των Λαϊκών Αναγκών
ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ – ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ
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Απαιτείται η συµµετοχή µας. Η λογική της ανάθεσης πρέπει να τελειώσει

Η

Σκύλα του Μνημονίου και η
Χάρυβδη των αντεργατικών
νόμων που το εξειδικεύουν
φορτώνει γυρίζει το ημερολόγιο των
εργατικών κατακτήσεων πολλές δεκαετίες πίσω. Η αντίσταση στην ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης
και της τρόικας και ζητούμενο είναι
αλλά και δεν αποφεύγεται....∆εν μας
αφήνουν και πολλά περιθώρια να “ησυχάσουμε”...
Γνωρίζουμε τι μας περιμένει (άλλωστε η κυβέρνηση και οι εργοδότες μας δεν κρύβουν τις προθέσεις
τους). Είμαστε οργισμένοι και τελευταία όλο και περισσότερο ψαχνόμαστε για το πως τα συμφέροντά μας
να κρατήσουμε και το δίκιο μας να
διεκδικήσουμε.
Ομως οι συνελεύσεις στα σωματεία και στο δικό μας ΣΕΦΚ γίνονται
κατά κανόνα με μικρή μαζικότητα.
Φαίνεται ότι δεν γνωρίζουμε την
ύπαρξη του ΣΕΦΚ ή αν την γνωρίζουμε δεν το θεωρούμε το δικό μας
εργαλείο αντίστασης όπου οι ίδιοι
θα συμμετέχουμε μαζικά και θα κάμουμε πράγματα που θα τα θεωρούμε δικιά μας υπόθεση.
Ποιος λογικός άνθρωπος θα διαφωνήσει ότι πρέπει να έχουμε
πρωτοβάθμια σωματεία και συνδικάτα, όπου οι εργαζόμενοι θα συζητάμε, θα ανταλλάσουμε εμπειρίες
και προβληματισμούς, θα οργανώνουμε την αντιπαράθεσή μας με όσους μας θέλουν σύγχρονους δούλους;
Ομως, επί της ουσίας, τέτοια εργαλεία δεν υπάρχουν σήμερα. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει τυπικά το
τάδε ή το δείνα σωματείο στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (εδώ δεν υπάρχουν και τυπικά ...), αλλά αν σε αυτό συμμετέχουν ουσιαστικά οι εργαζόμενοι, δηλαδή, αν έχει ζωή και
λειτουργεί.
∆υστυχώς αυτά είναι τα πολιτικά
αποτελέσματα της στάσης των ηγεσιών, αστικών και αριστερορεφορμιστικών, στο εργατικό κίνημα.
Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι
λέει ο θυμόσοφος λαός μας.
Ότι και να πούμε για τη στάση
της συνδικαλιστικής ηγεσίας σε
ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ είναι λίγο. Οι γραβατοφορεμένοι με τους παχυλούς

μισθούς υπέγραψαν 3χρονη συλλογική σύμβαση με μηδενικές αυξήσεις και βγαίνουν στα κανάλια
και πανηγυρίζουν κιόλας θεωρώντας μας μαλάκες.
Υποκύπτουν κάτω από αυτό το
κλίμα υποταγής πρωτοβάθμια σωματεία, όπως το δικό μας και αποφασίζουν να βάλουν την υπογραφή τους
σε ανάλογη σύμβαση. Εμείς διαφωνήσαμε.
Άντε τώρα να εμπιστευθούμε την
συνδικαλιστική δράση με όσα γίνονται. Και όσο γυρνάμε την πλάτη και δικαίως- στους εργατοπατέρες
των ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ αυτοί συνεχίζουν τις βρομιές τους. Έχουν κυριολεκτικά διαλύσει το συνδικαλιστικό
κίνημα. Συνδικάτα και σωματεία
μαραζώνουν, έχουν μόνο τυπική
σημασία, είναι η εκλογική πελατεία των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Και οι αριστεροί του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ(;) και του ΚΚΕ-ΠΑΜΕ τι κάνουν απέναντι σε αυτή την κατάσταση;
Συμμετέχουν σε κάθε συνδιοικητικό
και συνδιαχειριστικό όργανο που έχει θεσπίσει το κράτος για να εξουσιάζει αποτελεσματικότερα τους εργαζόμενους. Μάλιστα αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν απρόσκοπτα και
δραστήρια (ενώ τα σωματεία δε λειτουργούν), αναπαράγοντας ένα
στρώμα συνδικαλιστικής αριστοκρατίας που και τα κονομάει -που λέει ο
λαός- από τη συμμέτοχη του αυτή.
Και το σοβαρότερο, αυτό το στρώμα
έχει συνδέσει την τύχη του με τη
μεριά της εξουσίας, άρα ενάντια στις
λαϊκές και εργατικές αγωνίες και δικαιώματα. Και τα σωματεία που ελέγχονται από το ΠΑΜΕ- που λέει ότι είναι αγωνιστικό- δε λειτουργούν.
Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζονται ως χώροι κομματικής συνεύρεσης ενός δυναμικού, όπου η απόφαση έρχεται από τη γραμματεία του
ΠΑΜΕ και τον Περισσό, δε γίνεται
καμία συζήτηση και πολλές φορές απαγορεύεται σε άλλες φωνές ακόμα
και να τοποθετηθούν. Με αυτή τη
κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
την τρομακτική σε ένταση και έκταση ιδεολογική προπαγάνδα του συστήματος που επιχειρεί να ευνουχί-

σει μαζικά τις συνειδήσεις μας.
Κυρίαρχη θέση στην ιδεολογική
τρομοκρατία έχει το Μνημόνιο Υποταγής που συνυπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί ένα εργαλείο ιδεολογικού και πολιτικού εκβιασμού των εργαζομένων που όμως
προβάλλεται ως μονόδρομος και «ανάχωμα» στη χρεοκοπία της χώρας.
Σιγά μην μας πούνε οι αμερικανοευρωπόδουλοι πως αυτή η κατάπτυστη
συμφωνία ουσιαστικά ανανεώνει και
βαθαίνει την εξάρτηση της χώρας
για δεκαετίες και βάζει υποθήκη τη
ζωή και τις τύχες του λαού και των
εργαζομένων. Σιγά μην μας πούνε ότι η ανεμπόδιστη εφαρμογή του θα
θέσει ανοιχτά ζήτημα δυνατότητας
επιβίωσης για εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενους.
Παρόλα τα εμπόδια που αναφέρθηκαν παραπάνω οι τρεις μεγάλες απεργίες (5 Μάη, 20 Μάη, 29 Ιούνη)
είχαν αξιοσημείωτη μαζικότητα. Και
όσων εργάστηκαν εκείνες τις μέρες
(κάτω από τον εκβιασμό της απόλυσης) η καρδιά ήταν με το τεράστιο
πλήθος που διαδήλωνε την οργή και
την αγανάκτηση όλων των εργαζομένων. Και ας αξιοποιήθηκε στο έπακρο η τρομοκρατία που έσπειρε
η δολοφονία των 3 στη Μαρφίν.
Οι απεργίες αυτές είχαν μαζικότητα που ήταν εντελώς αναντίστοιχη με τις δυνατότητες και τις
διαθέσεις των οργανωμένων πολιτικών και συνδικαλιστικών δυνάμεων
κάθε απόχρωσης.
Αυτό το στοιχείο της εκφρασμένης αγωνιστικής διάθεσης οφείλει το
μικρο μας σωματείο, ο ΣΕΦΚ, να το
αξιοποιήσει απευθυνόμενο πλατιά
στους συνάδελφους, χωρίς κόμπλεξ,
φοβίες και αναστολές, αλλά με την
αποφασιστικότητα που επιβάλλει η
περίοδος.
Και αυτό σημαίνει πρωτοβουλίες
δράσης σε κάθε δυνατό επίπεδο. Ειδικότερα, πρέπει να μας απασχολήσει η απεύθυνση στους νέους συνάδελφους που μπαίνουν στην δουλειά χωρίς προηγούμενο δικαιωμάτων και γίνονται εύκολα βορά στις ορέξεις των εργοδοτών.
Οι δυνάμεις που παρεμβαίνουν
στον ΣΕΦΚ δεν πρέπει να παρασυρθούν αυτή τη περίοδο από τακτικές

που περιθωριοποιούν την κινηματική κατεύθυνση. Να μην τσιμπήσουμε στις σειρήνες που θα καλούνε
για μετατροπή της λαϊκής αγανάκτησης σε ψήφο στις τοπικές και
νομαρχιακές εκλογές. Που θα πούνε
ότι «μιας και τα μέτρα πέρασαν» και
δεν υπάρχει κίνημα, ας ρίξουμε ψήφο διαμαρτυρίας, δημοψηφίσματος,
τιμωρίας και όπως ο καθείς βαπτίσει
το περιτύλιγμα του κινηματικού αφοπλισμού. Από κοντά και τα νέα
φρουτάκια από διανοητές και δημοσιογράφους θα επιχειρήσουν να μας
σώσουν με εθνικοποιήσεις, άρνηση
πληρωμής μέρους του χρέους, αναδιανομή πλούτου κ.λπ. Μέτρα που οι
ίδιοι οι ομοϊδεάτες τους σωτήρες
του αργεντίνικου καπιταλισμού (βλ.
συνέντευξη του Αλταμίρα στο «Εψιλον») ομολογούν ότι πρόκειται για
καθαρά καπιταλιστικές λύσεις που το
ίδιο το σύστημα μπορεί να επιλέξει.
Κάθε μέρα να γινόμαστε όλο και
περισσότεροι αυτοί που θα φωνάζουμε ότι «ο λαός δεν χρωστάει
τίποτε, σε κανέναν» και πως «μόνο ο λαός και οι εργαζόμενοι μπορούν και έχουν συμφέρον να σταματήσουν αυτήν την επιδρομή».
Εμείς επιμένουμε ότι η μοναδική
διέξοδος είναι η οικοδόμηση εργατικού μαχητικού κινήματος με στόχο
την ανατροπή του μνημονίου και τη
διεκδίκηση βελτίωσης της ζωής του
κόσμου της εργασίας. Επιμένουμε ότι για να γίνει αυτό απαιτείται να
συμμετέχει ο ίδιος ο κόσμος κι όχι η... ψήφος του.
Προϋποθέτει μαζική και σε βάθος
χρόνου δουλειά για να πιστέψουμε
στις δυνάμεις μας, στο κίνημα σε τελική ανάλυση. Όπου μπορούμε αυτό
να κάνουμε.
Η λογική της ανάθεσης πρέπει
να τελειώσει.
∆εν ξέρουμε πόσο τα καταφέρνουμε ή θα τα καταφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια να συμβάλουμε
να στηθεί μαζικό διεκδικητικό κίνημα . Θα προσπαθήσουμε...
∆ημήτρης Μπαμπίλης
για τις ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Α.Κ.Ε.Φ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Για την κρίση και την κοινωνία μας:
-Οι κρίσεις κάποτε τελειώνουν. Το επίδικο είναι ο νέος συσχετισμός δύναμης και η ανακατανομή πλούτου που αυτός φέρνει.
-Η κρίση είναι δημιούργημα τους. Ο κόσμος
της εργασίας αρνείται να πληρώσει.
-Η διάλυση κάθε κοινωνικού συμβολαίου είναι
συνταγή ηλιθίων με ή χωρίς ιδεολογία.
-Σε ένα πλανήτη ανθρωπιστικά και κοινωνικά
κατεστραμμένο κανένα «χαρτοφυλάκιο» δεν επιβιώνει
Για το συνδικαλισμό και το σωματείο:
-Κάνουμε βήματα αλλά τα γεγονότα μας καλούν να τρέξουμε σε αγώνα ταχύτητας και αντοχής.
-Κανείς εργαζόμενος στο χώρο που να μην ξέρει την δράση μας και να μην έχει μια μορφή

σύνδεσης μαζί μας.
-Συλλογικότητα, σε όλες τις εκφράσεις της εσωτερικής μας ζωής, όταν το δοκιμάσαμε πέτυχε, πρέπει να επιμείνουμε.
-Υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας, η
σύμβαση το ελάχιστο, αγώνας για το παραπάνω.
-Ζούμε την εποχή του τέλους των «αυτονόητων». Η προβολή των αναγκών και των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας κρίσιμο μέγεθος για τη δράση μας.
-Η ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής, των εκφραστών της και της κυβέρνησης, ο πολιτικός
στόχος του εργατικού κινήματος την περίοδο
που έρχεται.
-Με όλες μας τις δυνάμεις για ένα μαχητικό
συνδικαλιστικό κίνημα με την δική του αυτόνομη πολιτική-πολιτιστική αναφορά μακριά από τις
μεταπολιτευτικές κομματοκεντρικές δομές και
αγκυλώσεις.

Για την αριστερά:
-“...διαμαρτύρεται με επιτυχία αναλύει με επιτυχία-σε ότι αφορά την αναλυτική της διεισδυτικότητα ο αριστερογενής λόγος είναι ακόμα ακατανίκητος-αλλά στο ζήτημα της πειθούς, στο
ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε, η αριστερά
παραμένει στρατηγικά αναποτελεσματική.»
-….οραματιζόμαστε την απάντηση μιας τάξης αλλά ανακαινίζουμε μικρομάγαζα ….
-ΚΚΕ-ΠΑΜΕ λένε ότι πηγαίνουν αλλά κοινωνία
και συνδικαλισμός ακόμα τους περιμένουν, αληθινά κρίμα.
Για όλους μας:
-…..λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά…..
(Μια αυθόρμητη αντίδραση στο πληθωρισμό
λόγου και γραφής)
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«Η ΑΡΕΝΑ»

Μνηµόνιον πίστεως
Γεωργίου Μεγαρομαξίμου ανθυπάτου,
Παγκάλου Μοχθηρευομένου σταυλάρχου, Παπακωνσταντίνου Κορακοφιλελευθέρου αυλάρχου, Λοβέρδου Λυγμοθρηνούντος εισφοροφάγου, Προβοπούλου
προβοκάτορος τραπεζίτου, Ιωάννου
Κλαυδίου Γιουνγκέρ, Ιωάννου Κλαυδίου
Τρισέ, ∆ομηνίκου Στρος Καν επιτηρητών,
χρηματοβόρων τρωκτικών.
Πεταλωτού από μικροφώνου παπαρολογούντος, Κατατζαφέρη από άμβωνος
απειλούντος, Σαμαρά εν αντιπολιτεύσει
συμπολιτευομένου, ∆ωροθέας εν συμπολιτεύσει αντιπολιτευομένης, Χρυσοχοίδου δια ροπάλου εφορμούντος, Μαντέλη εν απληστία εξαργυρωθέντος, δοσιλόγων, νταβατζήδων, φραγκοφονιάδων, αρπακτικών, αργυροφρόνων καταχραστών.
Ταμείου ∆ιεθνούς του Νομισματικού,
Τραπέζης Ευρωπαϊκής της Κεντρικής, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, παραγώγων, τοκοχρεολυσίων, ασφαλίστρων κινδύνου, σπρεντς, σουάπς, σι ντι ες, Μόργκαν Στάνλει, Τζέι Πι Μόργκαν, Μπούντες Μπανκ, Ντόιτσε Μπανκ, Κρεντί Αγκρίκολε Μπανκ, Ντόιτσε Τέλεκομ, Σιντότιτσε Ζίμενς, Γιουρογκρούπ, Γιουροφάιτερ, εξεχόντων επενδυτών, τοκογλυφούντων κλεπτοκρατών.
Εις μίαν αγίαν διεθνή και εγχώριον νομισματικήν απληστίαν, ομολογώ έν σάλπισμα εις πύκνωσιν απολαβών. Προσδοκώ ανάταξιν κερδών και χλιδήν του τρέχοντος αιώνος. Αμήν.
Νίκος Κουνενής
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