
 

 

 

 

 

 Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 10, 2103226621 – 6973419392 - 6977296010 

www.kladiko.blogspot.com                                                          e-mail kladikos@gmail.com    

 

ΟΛΟΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:30 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Δύο μέρες χιονόπτωσης, η οποία είχε προβλεφθεί, ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν τις 

εικόνες χάους που όλοι αντικρίσαμε. Η ανικανότητα του Κράτους για άλλη μια φορά όταν 

πρόκειται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, δεν κρύβεται πίσω από 

την δήθεν "κακιά στιγμή" και τα "έντονα καιρικά φαινόμενα", που άφησε χωρίς ρεύμα 

ολόκληρα 24ωρα χιλιάδες νοικοκυριά, που άφησε νοσοκομεία χωρίς τροφοδοσία και ασθενείς 

χωρίς ασθενοφόρα. Επίκεντρο της απόλυτης καταστροφής είναι η Αττική Οδός, ένας 

ιδιωτικός χρυσοπληρωμένος δρόμος που έπνιξε στο χιόνι για δεκάδες ώρες χιλιάδες οδηγούς 

και αυτοκίνητα. 

Οι εργαζόμενοι στο κλάδο μας βίωσαν κι αυτοί από πρώτο χέρι τις συνέπειες του 

"επιτελικού κράτους". Πολλοί ήταν αυτοί που εγκλωβίστηκαν στους δρόμους και στα 

ακινητοποιημένα Μέσα Μεταφοράς από και προς την δουλειά τους. Άλλοι αποκλείστηκαν 

στους χώρους δουλειάς, αφού μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας και ενώ η 

χιονόπτωση δυνάμωνε, οι εργοδότες δεν τους έδιωχναν από τις δουλειές για να προλάβουν να 

γυρίσουν στα σπίτια τους. 

Αλλά ακόμη και τις δύο μέρες της αργίας, πολλοί εργαζόμενοι του κλάδου μας "πλήρωσαν" 

ξανά τις συνέπειες της τηλεργασίας. 

Έτσι, σε πολλούς χώρους δουλειάς επιβλήθηκε η τηλεργασία ακόμα και σε τμήματα που 

κανονικά δεν δουλεύουν τις αργίες. Σε άλλες επιχειρήσεις ζητήθηκε να δουλέψουν και να 

πάρουν μια άλλη μέρα ρεπό! 

Χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις η παρέμβαση του Σωματείου μας για να εφαρμοστεί η 

αργία όπως προβλέπεται από το νόμο. 

Ο χιονιάς ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι εργαζόμενοι είναι 

αλυσοδεμένοι 24 ώρες το 24 ωρο στα «θέλω» των εργοδοτών.  Ότι η τηλεργασία ήρθε για να 

μείνει ως μορφή «παντός καιρού» για να μη χάνεται ούτε ένα ευρώ από τους τραπεζίτες και 

τους άλλους εργοδότες και να βγαίνει απρόσκοπτα η δουλειά. Με την πρόσφατη τροπολογία 

της Κυβέρνησης η τηλεργασία καταργεί την άδεια ασθενείας, τώρα την αργία, αύριο κάθε 

είδους άδεια. Ακόμα και στις περιπτώσεις των γονιών που νοσούν τα παιδιά τους, η 

τροπολογία τους τιμωρεί με άδεια 5 ημερών με μειωμένες αποδοχές εφόσον η τηλεργασία δεν 

είναι εφικτή. Όπου "εφικτή" εννοούν αν το επιτρέπει το αντικείμενο της δουλειάς και όχι οι 
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συνθήκες στο σπίτι, με αποτέλεσμα σήμερα σε μεγάλη επιχείρηση του κλάδου να επιβάλλεται 

τηλεργασία σε μητέρα τριών παιδιών όπου το ένα της παιδί και ο σύζυγός της νοσούν με covid, 

το άλλο παιδί κάνει τηλεκπαίδευση και το τρίτο που είναι μωρό έχει ίωση. Και ναι, αυτή η 

μητέρα είναι εφικτό για την Κυβέρνηση και την εργοδοσία να μιλάει 8 ώρες στο τηλέφωνο με 

πελάτες!  

Φτάνει πια!  

Συναδέλφισες, συνάδελφοι, 

Οι τελευταίες εξελίξεις απαιτούν να δυναμώσει εδώ και τώρα ο αγώνας για την προστασία 

της ζωής μας. Η οργή που ξεχειλίζει πρέπει να γίνει οργανωμένος αγώνας και διεκδίκηση. 

Αυτή είναι η δική μας ατομική ευθύνη απέναντι στην Κυβέρνηση και τους εργοδότες που 

κρύβουν τις δικές τους τεράστιες ευθύνες. Δεν θα επιτρέψουμε να μας κάνουν "συνήθεια" να 

καιγόμαστε το καλοκαίρι και να πνιγόμαστε ή να παγώνουμε το χειμώνα.  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στη μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο 29/1 

στις 11.30 στο Σύνταγμα για όλα όσα δικαιούμαστε και για την προστασία της ζωής μας. 

Να ενώσουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους της Πάτρας που φθάνουν στην Αθήνα 

με κάθε μέσο μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής και του Εργατικού Κέντρου της 

πόλης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Άμεσα μέτρα και έργα προστασίας του λαού από όλες τις φυσικές καταστροφές με 

επαρκή χρηματοδότηση μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. 

 Προμήθεια μηχανημάτων και δημιουργία αναγκαίων υποδομών, με ευθύνη της 

Κυβέρνησης, για την προστασία του λαού. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε 

αντίστοιχες δομές για να μπορεί να δίνεται με επάρκεια η μάχη για την προστασία της 

ζωής των πολιτών. Σε αυτήν την κατεύθυνση να δοθεί άμεσα έκτακτη χρηματοδότηση 

και στους δήμους. 

 Να καταργηθούν τα διόδια και να εξασφαλιστούν σύγχρονα μέσα και υποδομές, με 

ευθύνη της κυβέρνησης, σε όλους τους οδικούς άξονες. 

 Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα 

εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες και σε 

μικρές επιχειρήσεις. 

 Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. Να καταργηθούν οι τροπολογίες της 

Κυβέρνησης. Να μην αντικαθιστά η τηλεργασία κανενός είδους άδεια (ασθένεια, γονική, 

αργία κα.). 
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