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ΣΤΑ   ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ

Στις 16/2/2015 η Ελένη Σ. απολύθηκε από το κατάστημα ''ΑΒ Βασιλόπουλος'' στο Χολαργό. 
Εργαζόταν στην συγκεκριμένη αλυσίδα 15 χρόνια ως 4ωρη και τόλμησε να ζητήσει τα εξής αδιανόητα:
10λεπτο διάλειμμα και πληρωμή των υπερωριών! Επίσης η Ελένη τόλμησε να αντισταθεί  
στους τσαμπουκάδες του διευθυντή της, που σκοπό είχαν να την ωθήσουν σε παραίτηση για να 
γλιτώσει ο Βασιλόπουλος το κόστος της αποζημίωσης και όχι μόνο. Ήθελε και να ξεφορτωθεί μία 
εργαζόμενη που του προκαλούσε πονοκέφαλο με την αξιοπρεπή αγωνιστική της στάση στο χώρο 
εργασίας της. Έτσι, μία υποτιθέμενη χρηματική διαφορά στο ταμείο, έγινε η τέλεια αφορμή για 
εκδίκηση.

ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥΣ...

Η Ελένη είναι άλλος ένας αποδέκτης της βίας που αποτελεί πάγια τακτική των αφεντικών και 
έχει ως σκοπό την τρομοκράτηση των καταπιεσμένων. Επίσης, άμεσος στόχος της είναι να σταλεί ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα προς τους εκμεταλλευόμενους για την κατάληξη που θα έχει οποιοσδήποτε 
αντιστέκεται. Η βία αυτή στους χώρους δουλείας εκφράζεται μέσα από εξαντλητικά και ελαστικά 
ωράρια, μη καταβολή των δεδουλευμένων, απειλές των προϊσταμένων, κατάργηση της κυριακάτικης 
αργίας, 25,5% ανεργία, απολύσεις, εργατικά 'ατυχήματα'. Οι μόνοι που εξαθλιώνονται οικονομικά και 
ηθικά είναι οι καταπιεσμένοι, ενώ οι εκμεταλλευτές βλέπουν τις τσέπες τους να γεμίζουν, έχοντας και 
την απαιτούμενη στήριξη του κράτους (ανεξαρτήτως διαχειριστή), μέσω των νόμων του (voucher, 
απελευθέρωση απολύσεων, τόνωση της ανταγωνιστικότητας, χαμηλή φορολογία για τους 
επιχειρηματίες κ.ά.) και της καταστολής, που πρόθυμα εξαπολύει απέναντι στους 'από κάτω'. Το 
κράτος, με οποιοδήποτε προσωπείο κι αν εμφανίζεται κάθε φορά, ιστορικά έχει αποδείξει ότι στο 
δίλλημα κεφάλαιο  ή λαός παίρνει πάντα το μέρος του πρώτου. Έχουμε ΠΟΛΕΜΟ. Και ξέρουμε 
όλοι ποιος τον ξεκίνησε. Κι ας προσπαθούν επίδοξα κάθε στιγμή να μας πείσουν οτι είμαστε μαζί σε 
αυτό, υπο την σκέπη μιας κίβδηλης εθνικής ενότητας.Δεν είμαστε συνεργάτες.Αυτοί μας 
χρειάζονται,όχι εμείς αυτούς.

...ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από κανέναν καλοθελητή, παρά μόνο από τις ίδιες μας τις 
δυνάμεις. Η αυτοοργάνωση των εργαζομένων και κάθε κοινωνικής ομάδας, φέρνει την ελπίδα, όχι οι 
λογικές της ανάθεσης σε ειδικούς  για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα, είτε αυτοί είναι οι εκάστοτε
διαχειριστές του κράτους, είτε οι επαγγελματίες συνδικαλιστές.  Η ελπίδα έρχεται με την αλληλεγγύη 
μεταξύ των εργαζομένων και την συνηδειτοποιήση της ταξικής μας θέσης, με τη συλλογική μαχητική 
στάση απέναντι σ' αυτούς που γδέρνουν τα όνειρά μας, απέναντι στους αφεντάδες και τους 
ρουφιάνους τους. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΕΧΘΡΟΥΣ.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Σ.
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