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Συνάδελφοι και συναδέλφισσες:
 Βρισκόµαστε 123 χρόνια µετά το Σικάγο και την καθιέρωση του 8ωρου. Με τόσους αγώνες, µε τόσες 
θυσίες, µε τόσο τεράστιο πλούτο που παράγουν οι εργαζόµενοι κι όµως η κατάκτηση του 8ωρου φαντάζει 
σήµερα µακρινό όνειρο που πρέπει να παλέψουµε για να πραγµατοποιηθεί.  Η πέτρα του Σίσυφου 
δυστυχώς ξανακύλησε και πρέπει να την  πιάσουµε από την αρχή.  123 χρόνια µετά και µας λείπει όχι µόνο 
το 8ωρο αλλά και βασικές εργατικές κατακτήσεις. Μας λείπει το αυτονόητο δικαίωµα να πληρωνόµαστε 
από τον άµεσο εργοδότη µας χωρίς τη µεσολάβηση δουλεµπόρων. 
 Το δουλεµπόριο, η ενοικίαση εργαζόµενων, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και οι διαµεσολαβητές, οι 
εκβιασµοί, οι υποχρεωτικές υπογραφές πριν  πιάσεις δουλειά σε λευκά χαρτιά µε ανοιχτές ηµεροµηνίες, µε 
υπογραφές ότι απολύεσαι µε τη θέλησή σου, ότι πήρες την  άδειά σου, ότι πήρες αποδοχές παραπάνω από τα 
λεφτά που σου δίνουν, ότι πήρες τα δώρα και τις υπερωρίες που δεν σου έδωσαν ποτέ, είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να πιάσεις ή να µείνεις στην δουλειά. 
 Αυτόν τον εργασιακό µεσαίωνα βιώνουµε αρκετά χρόνια τώρα όλες/όλοι οι εργαζόµενες/οι στα συνεργεία 
καθαρισµού του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
 Έχουµε τόσα αφεντικά που µπερδευόµαστε: Τον εργολάβο, την  επόπτρια χαφιέ, τον προϊστάµενο της 
εταιρίας που µας ενοικιάζουν, τον επιστάτη τους, τον σεκιουριτά και πάει λέγοντας..             

 Για ένα κοµµάτι ψωµί δεν φτάνει µόνο η δουλειά! 
 Και τι ψωµί; Ούτε 4 ψωροευρώ την ώρα! Βλέπετε µε την δικιά µας δουλειά πρέπει να ζήσει και να 
αναπτυχθεί ένα ολόκληρο σύστηµα. 
 Από την επόπτρια-χαφιέ (συνήθως πρώην καθαρίστρια) µέχρι τον  πολιτικό που δεν έχει έστω την αφέλεια 
της Μαρίας-Αντουανέτας να µας προτρέψει να τρώµε παντεσπάνι αλλά µε παχυδερµικό ύφος και θράσος 
1000 πιθήκων µάς κατηγορούν όταν αγωνιζόµαστε για τα αυτονόητα σαν ρατσιστές και τροµοκράτες! 
 Έτσι αποκάλεσε τους συναδέλφους και τις/τους αλληλέγγυες/ους φοιτήτριες και φοιτητές στο 
Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης που αγωνίζονταν να πληρωνόµαστε από το πανεπιστήµιο απευθείας χωρίς 
τη µεσολάβηση εργολάβου-δουλέµπορα, ο πολύς κ. Πάγκαλος.  Στο ίδιο µήκος συντονίστηκαν 
κυβερνητικοί παράγοντες, ακροδεξιοί, πρυτάνεις αλλά και το όλον  ΠΑΣΟΚ µε προεξάρχουσα την 
«αγγλοτραφή» κ. Διαµαντοπούλου.  Η αισθητική και η σύγκριση εκπροσώπων από τις δύο εποχές 
αποδεικνύει από µόνη της τη βαρβαρότητα των σηµερινών επικυρίαρχων. 
 Η αποτρόπαια δολοφονική απόπειρα κατά της γραµµατέως του σωµατείου µας Κωνσταντίνας Κούνεβα 
είναι η κορυφή του παγόβουνου του εργασιακού µεσαίωνα που βιώνουµε και της µαύρης πραγµατικότητας 
που κανένας από τους θεσµικούς, κυβερνήσεις κόµµατα και κυρίαρχα συνδικάτα µε επικεφαλής τους 
ανεκδιήγητους γραφειοκράτες της ΓΣΕΕ (που έχουν  δώσει τον καθαρισµό των γραφείων τους σε εργολάβο) 
δεν ήθελαν και δεν θέλουν να αναγνωρίσουν. 
 Ο στρουθοκαµηλισµός τους όµως παραµένει και σήµερα παρά τη φρικαλέα πραγµατικότητα που 
παρουσιάστηκε µετά την αποτρόπαια επίθεση κατά της Κωνσταντίνας. 
 4 µήνες µετά οι ίδιοι κύκλοι ή προσπαθούν να συσκοτίσουν, να  διαστρεβλώσουν και να υπονοµεύσουν 
την πραγµατικότητα και τον αγώνα µας ή στην καλύτερη περίπτωση προσπαθούν να βγάλουν πολιτική 



υπεραξία µε προτάσεις για υποψηφιότητες και φιλανθρωπικούς εράνους.  Η ξεκάθαρη άρνηση της 
Κωνσταντίνας να αποδεχτεί, να καθαρίσει τις ένοχες συνειδήσεις τους µε αντάλλαγµα το βουλευτιλίκι, 
είναι πιστεύουµε το καλύτερο δείγµα της δικής µας αισθητικής που εξέφραζαν  και εκφράζουν οι αγωνιστές 
εργαζόµενοι σε όλες τις εποχές και σε όλες τις χώρες.
 Μια τέτοια ιστορική µέρα µάς συγκινεί και µας εµπνέει η φωνή του August Spies που φώναξε προς τους 
δηµίους του: «Θα έρθει κάποτε ο καιρός που η σιωπή µας θα είναι πιο δυνατή από τις φωνές µας που 
στραγγαλίζετε σήµερα».
 4 µήνες µετά την απόπειρα και παρά τα παχιά λόγια δεν έχει γίνει τίποτα για να προχωρήσουν  σε λύση τα 
προβλήµατά µας. 
 Ο αγώνας του σωµατείου µας µαζί µε το πολύπλευρο κίνηµα συµπαράστασης µάς έχει δώσει µέχρι τώρα 
κάποιες µικρές νίκες, όπως τη δέσµευση της διοίκησης των ΗΣΑΠ ότι ξεκινάει τις διαδικασίες για 
αποποµπή της εργολαβικής ΟΙΚΟΜΕΤ και την απόφαση της πρυτανείας του Αριστοτέλειου να ξεκινήσει 
απευθείας προσλήψεις των εργατών καθαριότητας.
 Έχουµε όµως πολύ µακρύ και δύσκολο δρόµο ακόµα.
 Είµαστε αποφασισµένες/οι να τον βαδίσουµε µέχρι τέλους. Κατανοούµε ότι δεν είµαστε ο µοναδικός 
κλάδος που έχει προβλήµατα. Το καθεστώς της µαύρης εργασίας του δουλεµπορίου των Stage και των κάθε 
µορφής «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων έχει κατακτήσει ολόκληρη την εργατική τάξη και ιδιαίτερα τη 
νεολαία. 
 Ούτε ο αγώνας µας αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, είναι συνέχεια του Δεκέµβρη και καίει από την εύφλεκτη 
ύλη όλο και µεγαλύτερων  τµηµάτων των εργαζοµένων και της νεολαίας που συνειδητοποιούν τα αδιέξοδα 
και αντιδρούν φωνάζοντας «Δεν πάει άλλο».
 Η αλληλεγγύη όλων των εργαζόµενων Ελλήνων και µεταναστών και ο κοινός µας αγώνας είναι το 
µοναδικό µας όπλο. Να συντονιστούµε και να προχωρήσουµε χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς αυταπάτες, χωρίς 
διαµεσολαβητές. Όπως αποδεικνύει η εµπειρία µας όλα αυτά «τα άνθη του κακού» φύτρωσαν σε ένα 
νοσηρό περιβάλλον που συνδιαµόρφωσαν αλλεπάλληλες και πολύχρωµες κυβερνήσεις. 

 Να αποκαλυφθούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί που επιχείρησαν να δολοφονήσουν την 
Κωνσταντίνα Κούνεβα. 

 Έξω οι δουλέµποροι από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα! 
 Να καταργηθεί το αντεργατικό ρατσιστικό θεσµικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους µετανάστες 
να δουλεύουν στους δηµόσιους οργανισµούς µόνο µε συνοδεία δουλέµπορου εργολάβου

 Όλοι στη συγκέντρωση στα Προπύλαια την Τρίτη 19 Μάη στις 6.30 µ.µ., και πορεία στα υπουργεία 
Εργασίας και Εσωτερικών της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθµιων Σωµατείων για την Αλληλεγγύη στην 
Κωνσταντίνα Κούνεβα και την Κατάργηση του Δουλεµπορίου στον Ιδιωτικό και Δηµόσιο Τοµέα 


