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Σεπτέμβριος ξεκίνησε με τον πιο
δυνατό τρόπο για το εργατικό κί-
νημα. Οι συλλήψεις των χρυσαυ-

γιτών δλοφόνων γέμισαν χαρά κάθε
αντιφασίστα που ξέρει οτι δεν είναι ο
Σαμαράς και ο Δένδιας αυτοί που το
έκαναν αλλά οι χιλιάδες αντιφασίστες. 

Ο εκρηκτικός τρόπος που εκδηλώθη-
κε το απεργιακό κίνημα στο δημόσιο
τομέα έχει κάνει σκόνη το success story
του Σαμαρά και έχει περικυκλώσει στην
κυριολεξία την κυβέρνηση. Η απεργία
διαρκείας των καθηγητών που ψηφίστη-
κε στις συνελεύσεις των τοπικών ΕΛΜΕ
από τους καθηγητές σε ποσοστό 95%,
τσάκισε ένα προς ένα τα όπλα και την
προπαγάνδα της κυβέρνησης. Έσπασε
την επιστράτευση, κέρδισε τις συνελεύ-
σεις απέναντι στους απεργοσπάστες
και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία
και κέρδισε τη συμπαράσταση από γο-
νείς, μαθητές και ένα μεγάλο κομμάτι
της κοινωνίας. Έδειξε ότι οι εργαζόμε-
νοι από τα κάτω μπορούν όχι μόνο να
αντισταθούν, αλλά και να ξεδιπλώσουν
έναν αγώνα ακόμη και όταν η συνδικα-
λιστική τους ηγεσία το εμποδίζει. Δεν
είναι μόνο οι καθηγητές. Ο αγώνας της
ΕΡΤ κρατάει για τρεις μήνες ψηλά τη
σημαία της εργατικής αντίστασης, ενώ
στον δημόσιο τομέα σε απεργία βρέθη-
καν, οι διοικητικοί των Πανεπιστημίων ,
οι εφοριακοί, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ, οι δάσκα-
λοι και οι δήμοι. Δείχνουν ότι η μάχη για
τις δημόσιες υπηρεσίες είναι ανοιχτή.
Όλοι αυτοί παρά τις προσπάθειες να

μας διαχωρίσουν έχουν την ενεργή συ-
μπαράσταση της πλειοψηφίας των ερ-
γαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Από την άλλη με αφορμή τη δολοφο-
νία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα
που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από έμμι-
σθο μέλος της Χρυσής Αυγής στις 18
Σεπτέμβρη, το αντιφασιστικό κίνημα
αναδεικνύεται σε πολιτική δύναμη στο
πλευρό του εργατικού κινήματος που
στέκεται φραγμός στην ανάπτυξη του
φασισμού, αποκαλύπτει το ρόλο τμημά-
των του κρατικού μηχανισμού στην
προβολή, στήριξη ενίσχυση και κάλυψη
των ναζιστικών συμμοριών. 

Ήταν η ρατσιστική ατζέντα της κυ-
βέρνησης που έστρωσε το δρόμο στη
Χρυσή Αυγή. Η Frontex στα σύνορα πνί-
γει μετανάστες, στην Αμυγδαλέζα, στο
ευρωπαϊκό Γκουαντανάμο, κρατούνται
άνθρωποι χωρίς καμιά κατηγορία εως
18 μήνες, οι επιχειρήσεις σκούπας «ξέ-
νιος Δίας» είναι ένα ανεξέλεγκτο αν-
θρωποκυνηγητό. Το αποτέλεσμα είναι
μια σειρά από δολοφονίες.

Η αντιφασιστική οργή των ημερών
που ανάγκασε την κυβέρνηση να προχω-
ρήσει στις συλλήψεις των δολοφόνων
νεοναζί δεν έπεσε από το πουθενά. Την
τελευταία χρονιά δόθηκαν μεγάλοι αγώ-
νες ενάντια στο φασισμό και το ρατσι-
σμό. Το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλη-
τήριο στις 19 Γενάρη, τα συλλαλητήρια
για την ιθαγένεια του Μάρτη, οι απερ-
γίες και οι διαδηλώσεις στη Μανωλάδα
Ηλείας για τις συνθήκες εργασίας στα

φραουλοχώραφα, η τριήμερη εξέγερση
στην Αμυγδαλέζα για τις συνθήκες κρά-
τησης, η κινητοποίηση στην Καλάματα
που απέτρεψε την διοργάνωση φεστιβάλ
μίσους των νεοναζί, οι μαχητικές αντιφα-
σιστικές διαδηλώσεις κατά των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής σε κάθε πόλη και γει-
τονιά που κατάφεραν να εμποδίσουν τις
ρατσιστικές αιμοδοσίες και διανομές
τροφίμων ακόμη και τις ανοιχτές συγκε-
ντρώσεις των νεοναζί.

Περικυκλωμένη από αυτές τις αντι-
στάσεις οι κυβέρνηση νιώθει όλο και
πιο πολύ ότι οι μέρες της είναι μετρημέ-
νες. Όμως τα αδιέξοδα της δεν προέρ-
χονται μόνο από την αντίσταση. Μέσα
σε 3 χρόνια το δημόσιο χρέος έχει
εκτοξευτεί από 130% του ΑΕΠ σε
180%. Η οικονομία έχει συρρικνωθεί
στο 70%. Το πρωτογενές πλεόνασμα εί-
ναι πλασματικό και όπως δήλωσε ο
Στουρνάρας στις 2/9 θα χρειαστεί νέο
δάνειο 10 δισεκατομμυρίων ώστε να κα-
λυφθούν τα ελλείμματα για την επόμε-
νη διετία. Νέο δάνειο σημαίνει και νέο
μνημόνιο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
είναι αμφίβολο αν μπορεί κάτι τέτοιο να
είναι εφικτό. 

Είναι στο χέρι μας. ενωμένοι δημόσιοι
και ιδιωτικοί υπάλληλοι με όπλο μας μια
γενικευμένη απεργία διαρκείας μπο-
ρούμε να τους αποτελειώσουμε τόσο
αυτή τη βάρβαρη κυβέρνηση όσο και το
μαύρο δολοφονικό δεκανίκι της τη Χρυ-
σή Αυγή.
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Μια από τις καλύτερες τουριστικές σε-
ζόν των τελευταίων χρόνων ήταν το
2013.

Για άλλη μια φορά όμως η πολύ-ανα-
μενόμενη τουριστική ανάπτυξη που
πραγματικά σημειώθηκε φέτος ήρθε να
ενισχύσει τις τσέπες μόνο των μεγάλο-
ιδιοκτητών του κλάδου.

Ρεκόρ των 17,5 εκατ. επισκεπτών (αύ-
ξηση 9,93%) που καταγράφεται στις διε-
θνείς αφίξεις σημειώθηκε το πρώτο
οκτάμηνο του 2013, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα πέρσι, με βάση τα στοι-
χεία που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ).

Οικονομικά σύμφωνα με την ίδια πά-
ντα έρευνα αυτό το ρεκόρ μεταφράζεται
σε 11,5 δισ. ευρώ άμεσων εσόδων (σε
αυτά τα ποσοστά δεν υπολογίζεται η
εισροή τουριστών από θαλάσσης ή οδι-
κώς).

Στον αντίποδα όλων αυτών των τόσο
θετικών κατά τ' άλλα μηνυμάτων βρίσκε-
ται η ανεργία που ενδεικτικά τον Μάιο
του 2013 ανήλθε στο 27,6 (μήνα προ-
σλήψεων για τον τουρισμό) και σημείω-
σε αύξηση 4,5% σε σχέση με τα περσινά
αντίστοιχα ποσοστά.

Η κυβέρνηση με πρόσχημα την ανερ-
γία των νέων συμφώνησε με το ΣΕΤΕ,

«πρόγραμμα κατάρτισης νέων» που θα
απασχολούνται για την τουριστική πε-
ρίοδο με μισθό 400 ευρώ χωρίς κοινωνι-
κοασφαλιστικά δικαιώματα (ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, σύνταξη).

Η συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά δώ-
ρο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες του
τουρισμού καθώς οι εργαζόμενοι καλού-
νται να δουλεύουν 10-12 ώρες τη μέρα
με μισθούς πείνας.

Εκτός από τους νέους δυστυχώς, σε
καλύτερη μοίρα δεν βρίσκονται ούτε οι
εποχιακοί, ούτε οι μόνιμοι εργαζόμενοι
στον τουρισμό.

Από τον περσινό Ιούλιο εφαρμόστηκε
επίσημα μείωση των νόμιμων αποδοχών
κατά 15% με τις ευλογίες του σωματείου
ξενοδόχο-υπαλλήλων, όπου συμφώνη-
σαν να μειωθούν οι μισθοί προκειμένου
να διατηρηθούν τα επιδόματα, καταργώ-
ντας την υπάρχουσα σύμβαση εργασίας
και υπογράφοντας νέα με ισχύ έως
31/12/2013 εν' όψη της αντιμετώπισης
της κρίσης.

Η κρίση βέβαια όπως προαναφέραμε
δεν άγγιξε τον κλάδο του τουρισμού αλ-
λά μόνο τις αποδοχές και τις έως τώρα
κατακτήσεις των εργαζόμενων, οι οποίοι
εξαναγκάζονται πλέον να δουλεύουν χω-
ρίς ωράριο, ρεπό ή άδειες την περίοδο
της αυξημένης κίνησης και κάνοντας

δουλεία πολλαπλάσια από αυτό που
τους αναλογεί αφού, τουλάχιστον στην
Αθήνα, δεν σημειώθηκαν σημαντικές
προσλήψεις προσωπικού, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί και η ανεργία αλλά και
να κρατηθεί υψηλά το επίπεδο παροχής
υπηρεσιών.

Το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων
δεν είναι άλλο από το ότι δουλεύουμε
ασταμάτητα και αδιαμαρτύρητα με χα-
μόγελο, αφού ο τουρίστας πρέπει να
απολαμβάνει την Ελληνική φιλοξενία και
όποτε η επιχείρηση κρίνει, παίρνουμε
αναδρομικά ρεπό άδειες και συσσωρευ-
μένες ώρες υπερωριών, το οποίο ποτέ
δεν συμπίπτει με τις ανάγκες και τις επι-
θυμίες των εργαζόμενων. Σε όλα αυτά
έρχεται να προστεθεί και η αβεβαιότητα
των οικονομικών αποδοχών και ασφάλι-
σης γιατί όπως και σε όλα τα άλλα ο ερ-
γοδότης κρίνει το πότε μπορεί να δώσει
αφού πλέον έχει άτυπα καταργηθεί η
υποχρέωση έγκαιρης πληρωμής για την
προσφερόμενη εργασία στο όνομα της
οικονομικής κρίσης. 

Όσο χτυπούν τους μισθούς μας, τις
συμβάσεις μας, τα δικαιώματά μας τόσο
περισσότερα κερδίζουν τόσο φτηνότερο
«τουριστικό προϊόν» πουλάνε στη διεθνή
αγορά. 

Χ. Σ., Ξενοδοχοϋπάλληλος

Πίσω από τα πανηγύρια για την πολύ καλή τουριστική σεζόν,
υπάρχουν κάποιες αλήθειες που οι ξενοδόχοι και οι απολογη-
τές των μνημονίων προσπαθούν να κρύψουν.

Το πρώτο είναι οι συνέπειες από την άναρχη και μαζική εισ-
ροή τουριστών που σε συνδυασμό με τη διάλυση των δημο-
σίων υπηρεσιών, λόγω των μνημονιακών πολιτικών και των
ιδιωτικοποιήσεων, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με τα
σκουπίδια σε νησιά όπως η Μύκονος και μπλακάουτ στη Σα-
ντορίνη. Τι τους νοιάζει όμως αυτούς, σημασία έχει να πέφτει
το ρούβλι.

Το δεύτερο στοιχείο που αποσιωπούν είναι ότι για τους εργα-
ζόμενους στην Ελλάδα το δικαίωμα στην άδεια και στις διακο-
πές έχει χαθεί. Το επίδομα άδειας δεν κατεβλήθη φέτος σε 1
εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στο δημό-
σιο έχει καταργηθεί. Αυτοί θησαυρίζουν, αλλά για τους εργαζό-
μενους διακοπές τέλος. Αυτό φυσικά δεν αφορά τους φίλους
μας τους ξενοδόχους ούτε τους τουρ οπερέϊτορς. Αυτοί μπο-
ρούν να στρέφονται συνεχώς σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Το πιο μεγάλο ψέμα όμως που λένε οι ξενοδόχοι και οι πολι-
τικοί υπηρέτες τους, είναι για το ποιος κερδίζει από αυτή την
αύξηση του τουρισμού. Τόσο καιρό που οι εργαζόμενοι στενά-
ζουν κάτω από το ζυγό των μνημονίων μας λένε να κάνουμε
υπομονή και ότι αν έρθει η ανάπτυξη, θα κερδίσουμε και εμείς.
Αν φάνε δηλαδή οι πλούσιοι ίσως να πέσει και κανένα ψίχουλο
από το τραπέζι τους και για εμάς. 12 δις ήταν φέτος τα έσοδα

από τον τουρισμό. Όλα κατέληξαν στις τσέπες των ξενοδόχων.
Η φετινή σεζόν αποδεικνύει ότι λένε ψέματα. Πόσα από τα κέρ-
δη που είχαν φέτος οι ξενοδόχοι θα καταλήξουν σε εμάς τους
εργαζόμενους; Ας είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα θέλουν να μοιρα-
στούν μαζί μας ούτε ένα σεντ. 

Το επόμενο διάστημα Ο στόχος που βάζουν είναι τα επόμενα
χρόνια να μεγαλώσουν τις αφίξεις και να προσελκύσουν πλου-
σιότερους τουρίστες. Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για τον
τουρισμό προβλέπει ότι θα δοθεί δικαίωμα σε ξενοδόχους να
χτίζουν σε απόσταση μέχρι και 50 μέτρα από την παραλία, σε
προστατευόμενες περιοχές και σε βραχονησίδες. Να δημιουρ-
γήσουν τεράστια γήπεδα γκολφ παρόλο που καταστρέφουν
τον τόπο γύρω από αυτά κλπ. Οι ξενοδόχοι όπως και όλοι οι
καπιταλιστές ζητούν λιγότερο κράτος σε ό,τι αφορά τις δαπά-
νες για την υγεία, την παιδεία αλλά την ίδια στιγμή ζητούν από
το κράτος να πληρώνει πανάκριβες διαφημιστικές καμπάνιες
τουριστικής προβολής της Ελλάδας.

Για εμάς ο τουρισμός αποτελεί έκφραση του δικαιώματος
που πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην άδεια και τις δια-
κοπές. Δεν αποτελεί προνόμιο για λίγους. Είναι δικαίωμα δικό
μας και των οικογενειών μας. Αν θέλουν τουρισμό ας δώσουν
αυξήσεις στους μισθούς, να επιστρέψουν πίσω αυτά που μας
έκλεψαν τόσα χρόνια το επίδομα άδειας, το 13ο και 14ο μισθό
και όχι να καταστρέφουν το περιβάλλον και τις ζωές μας.

All inclusive κέρδη για λίγους

Πίσω από τα πανηγύρια...



Α
πέναντι στις μεγάλες επιθέσεις
που δεχόμαστε οι εργαζόμενοι
από την εργοδοσία και τις βάρ-

βαρες κυβερνητικές πολιτικές των μνη-
μονίων, θα περίμενε κανείς ότι το σωμα-
τείο θα οργάνωνε τη στοιχειώδη αντί-
σταση. Το αντίθετο όμως συμβαίνει. Αυ-
τό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα
είναι ότι συνεχώς κάνει πλάτες στους
ξενοδόχους και αντί να οργανώνει την
αντίσταση των ξενοδοχοϋπαλλήλων,
φροντίζει να εξασφαλίζει την υποταγή
μας στις απαιτήσεις των αφεντικών.

Χαρακτηριστικό είναι τι συνέβη με τη
συλλογική σύμβαση. Πέρυσι οι ξενοδό-
χοι ζητούσαν 40% μείωση των μισθών
μας και κατάργηση όλων των επιδομά-
των που είχαν απομείνει (οδοιπορικά,
εποχιακό, τριετίες) μετά την κατάργηση
των βαρέων και ανθυγιεινών.

H ηγεσία του σωματείου θεωρούσε
ότι θα έπρεπε άμεσα να υπογράψουμε
την σύμβαση γιατί χωρίς αυτή οι ξενο-
δόχοι θα «οργίαζαν» και θα προχωρού-
σαν σε ατομικές συμβάσεις με πολύ χει-
ρότερους όρους. Διευθυντές στα ξενο-
δοχεία και γραφειοκράτες του σωματεί-
ου προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι
είναι απόλυτα λογικό να γίνει μια «μι-
κρή» μείωση γιατί οι ξενοδόχοι ….έχουν
χασούρα.

Παρόλα αυτά η συνέλευση μας πήρε
απόφαση ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κα-
μία μείωση και αλλαγή στην σύμβαση.
Το προεδρείο υπέγραψε τελικά τοπική
σύμβαση, αγνοώντας την απόφαση της
συνέλευσης, που προέβλεπε μείωση
15% στους μισθούς μας. Αυτό μάλιστα
θεωρήθηκε από τη μεριά του επιτυχία.
Δεν θεώρησε ότι έπρεπε να καλέσει νέα
συνέλευση για να μας ενημερώσει και
αποφάσισε μόνο του ότι δεν θα συμμε-
τέχουμε στη 48ωρη απεργία που είχε
καλέσει τότε η Ομοσπονδία για τις 10-
11/7/12. Αυτή του τη στάση προσπάθη-
σε να τη δικαιολογήσει με το ότι έγινε
για να μην εκνευρίσουμε τους ξενοδό-
χους και τιναχτεί στον αέρα η «επιτυχη-
μένη» συμφωνία. 

Αυτή βέβαια η τόσο «επιτυχημένη»
συμφωνία τους, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις έμεινε στα χαρτιά. Οι ξενοδό-
χοι είχαν ήδη επιβάλει τις εργασιακές
συνθήκες που ήθελαν με το ξεκίνημα
της σαιζόν. Αφού εξασφάλισαν ότι δεν
υπήρχε καμία πρόθεση αντίστασης από
το σωματείο επέβαλαν μειώσεις πολύ
μεγαλύτερες από αυτές που προέβλεπε
η σύμβαση. 

Από την άλλη χιλιάδες συνάδελφοι
μας δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες με
εξοντωτικά ωράρια. Τι έχει να πει η ηγε-
σία του σωματείου; Συνεχώς ρίχνει το
μπαλάκι στον κάθε εργαζόμενο ατομικά

να το διαπραγματευτεί με τον εργοδότη
του αλλά και το μόνο που έχει να προ-
τείνει είναι η προσφυγή στην επιθεώρη-
ση εργασίας και τα δικαστήρια. Ξεχνούν
ότι η επιθεώρηση εργασίας κάθε άλλο
παρά ανεπηρέαστη έχει μείνει από την
πολιτική των μνημονίων αφού τα τελευ-
ταία χρόνια υπολειτουργεί χωρίς να
υπάρχει το προσωπικό για να μπορεί να
ελέγξει τις χιλιάδες  καταγγελίες με
αποτέλεσμα να μένουν στοιβαγμένες
στα αρχεία τους χωρίς κανένα αποτέλε-
σμα. Ξεχνούν ότι οι πάρα πολλοί εργα-
ζόμενοι δεν έχουν χρήματα για να περά-
σουν το χειμώνα που δεν εργάζονται.
Πώς είναι δυνατό το σωματείο να τους
προτείνει να πληρώνουν δικηγόρους;

Σε ακόμη χειρότερη μοίρα βρίσκονται
συνάδελφοι μας οι οποίοι δεν τους κα-
λύπτει το σωματείο. Ένα μεγάλο κομμά-
τι είναι οι ανασφάλιστοι αλλά και εργα-
ζόμενοι που εργάζονται σε ξενοδοχεία.
Υπάλληλοι μίνι μάρκετ, συντηρητές που
έχουν εθνική συλλογική σύμβαση και
βρίσκονται σε τελείως διαφορετικό κα-
θεστώς.

Μέλη θέλουμε να είναι το σύνολο των
εργαζομένων του κλάδου μας. Ανεξάρ-
τητα από το εάν έχουν υπογράψει συλ-
λογική ή ατομική σύμβαση, εάν είναι συ-
ντηρητές ή υπάλληλοι μίνι μάρκετ εάν
έχουν ένσημα ή όχι, εάν είναι Έλληνες
ή μετανάστες.

Εδώ και 1 χρόνο περίπου το σωματείο
του επισιτισμού και των ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων με απόφαση γενικών συνελεύσε-
ων ψήφισαν την συνένωση των 2 σωμα-
τείων αφού έχουμε κοινή ομοσπονδία.
Για κάποιο ανεξήγητο λόγο αυτό δεν
έχει συμβεί με ευθύνη του δικού μας
πρόεδρου με την δικαιολογία ότι θα
πρέπει να κοιτάξουμε ποιες ειδικότητες
θα καλύπτει το καινούργιο σωματείο. 

Είναι σαφές ακόμη και με τον τρόπο
που προσπαθούν να κάνουν τις εκλογές
του σωματείου, στα μουλωχτά, ότι οι
κυβερνητικοί και εργοδοτικοί συνδικαλι-
στές θέλουν να κρατήσουν το σωματείο
μικρό, μακριά από την μεγάλη μάζα των
ξενοδοχοϋπαλλήλων, για να μπορούν
να το ελέγχουν.

Αυτή τη στιγμή όλο το δημόσιο έχει
ξεσηκωθεί ενάντια στις απολύσεις, τις
ιδιωτικοποιήσεις και την διάλυση των

δημόσιων αγαθών. Μεγάλοι αγώνες
έχουν δοθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Η
ΕΡΤ παραμένει να είναι φάρος αντίστα-
σης. Όλοι αυτοί οι αγώνες ξεκίνησαν
μέσα  από αποφάσεις που επέβαλε η
βάση των σωματείων, υποχρεώνοντας
τις ομοσπονδίες να υλοποιήσουν τις
αποφάσεις. Είναι μεγάλο στοίχημα και
για εμάς να  ξεπεράσουμε τις τρικλοπο-
διές τις συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας άμεσα. 

Το πρώτο βήμα είναι η υπογραφή της
συλλογικής σύμβασής αλλά η μεγαλύ-
τερη μάχη είναι να τις εφαρμόζουν οι
ξενοδόχοι ,για αυτό χρειαζόμαστε ένα
σωματείο μαζικό που θα δίνει τις μάχες
με τα αφεντικά, δεν θα κρατάει ίσες
αποστάσεις ανάμεσά στους εργαζομέ-
νους και τους εργοδότες και δεν θα βά-
ζει διαχωριστικές γραμμές στους εργα-
ζόμενους.

Να απαιτήσουμε:

Καμία υποβάθμιση της συλλογικής μας
σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς
και την εφαρμογή τους από τους ξενο-
δόχους

Απαγόρευση των απολύσεων 

Ενοποίηση του σωματείου μας με του
επισιτισμού

Εγγραφή ανασφάλιστων μελών και
όλων των εργαζομένων που εργάζονται
σε ξενοδοχεία

Συντονισμός με τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία της πόλης για κοινές δράσεις

Να γραφτούμε μέλη στο σωματείο, να
δημιουργήσουμε επιτροπές αγώνα για
να έχουμε ενημέρωση το τι συμβαίνει
στους χώρους δουλείας και να οργανώ-
νουμε τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις Να
μην ξανά αφήσουμε κανένα Δ.Σ και κα-
νένα πρόεδρο να παίρνει αποφάσεις για
τα εργασιακά μας ,για το μέλλον μας
χωρίς γενική συνέλευση Να οικοδομή-
σουμε ένα σωματείο που να μπορεί να
αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που δεχόμα-
στε και όχι να μας παραδίδει σαν πρό-
βατα στην σφαγή. Να βάλουμε τα θεμέ-
λια για μια κοινωνία που κανένας εργα-
ζόμενος δεν περισσεύει, μια κοινωνία
χωρίς φτώχεια, χωρίς εκμετάλλευση,
που οι ανθρώπινες ζωές θα αξίζουν πα-
ραπάνω από τα κέρδη τους.

Μαρία Καλιτσουνάκη

Σιγά το 
σωματείο κοιμάται



Το κόψιμο του ταμείου ανεργίας
από 01.01.2013 σε όσους έχουν επι-
δοτηθεί εντός της τετραετίας πριν
την ένταξη στην επιδότηση πάνω από
450 ημέρες είναι ένα ακόμη ένα μέ-
τρο το οποίο αγγίζει χιλιάδες εποχια-
κούς εργαζόμενους αφήνοντάς τους
χωρίς κανένα εισόδημα για τουλάχι-
στον 6 μήνες μέχρι να ξεκινήσει η
επόμενη σαιζόν,πάντα  με την ανα-
σφάλεια εάν θα ξανά προσληφθεί και
εργαστεί κάπου. 

Ποτέ το ποσό του ταμείου δεν
επαρκούσε για να καλύψει κάποιος

τις ανάγκες του τον χειμώνα αλλά ήταν ένα βοήθημα για να
μπορέσεις έστω να επιβιώσει κάποιος, μετά από αυτό το μέτρο
τίθεται πραγματικά το ζήτημα της σίτισης χιλιάδων οικογενει-
ών. Άλλο ένα βάρβαρο μέτρο από το sucess story του Σαμαρά
έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση είναι αδίστακτη και
επικίνδυνη Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν οικογένειες οπού
και οι δύο γονείς είναι χρόνια ξενοδοχοϋπάλληλοι, πως ακρι-
βώς θα ταΐζουν τα παιδιά τους; Εάν πέρυσι υπήρχαν κρούσμα-
τα λιποθυμιών μέσα στα σχολεία φέτος δεν θέλω να φανταστώ
τι θα γίνεται. 

Η πάλη για την επαναφορά του ταμείου ανεργίας πάει χέρι
χέρι με την κόντρα ενάντια στις απολύσεις, την μάχη για τις
συμβάσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και όλα τα μέτρα που διαλύ-
ουν τις ζωές μας. Να συσπειρώθουμε στο σωματείο για να δώ-
σουμε τις μάχες του σήμερα που θα κρίνουν το μέλλον μας.

Μ.Κ.

Πολλά γίνονται σε χώρους δουλεί-
ας σε βάρος των εργαζομένων από
τα αφεντικά. Πολλά που μας εξοργί-
ζουν όπως το περιστατικό που έγινε
στο ξενοδοχείο που δουλεύω. 

Πολλοί λένε ότι οι μαθητές που κά-
νουν την πρακτική τους σε ξενοδο-
χεία είναι προνομιούχοι. Δεν ισχύει.
Ο μισθός τους είναι λίγο πάνω από
τα 300 ευρώ. 2 ρεπό την εβδομάδα
και συνήθως κάνουν όλη τη χαμαλο-
δουλειά. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με
τους Έλληνες μαθητές αλλά και με
αυτούς από άλλες χώρες. 

Στο ξενοδοχείο που εργάζομαι τυχαίνει να έχουμε μα-
θητές που κάνουν την πρακτική τους από Ρουμανία. Κά-
ποια μέρα πριν καμία εβδομάδα ένας μαθητής ο Α. πήρε
ένα τηλέφωνο από την οικογένεια του που του ζητούσαν
να επιστρέψει στο σπίτι γιατί συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι.
Ενημέρωσε τον προϊστάμενο του τμήματος του και αυ-
τός με τη σειρά του τον διευθυντή. Μετά από λίγη ώρα
και στον χώρο εργασίας του μαθητή, πήγαν και τον
"έψαλλαν" κανονικά. Αρνήθηκαν να του δώσουν τα δε-
δουλευμένα του που ήταν 20 μέρες για το μήνα Σεπτέμ-
βριο με την πρόφαση ότι σπάει η συμφωνία τους που
έληγε στα τέλη του Οκτώβρη. Με άλλα λόγια φυλάκισαν
τον νεαρό μαθητή σε καταναγκαστικά έργα μέχρι να τε-
λειώσει η πρακτική του για να μπορει να πληρωθεί ότι
έχει δουλέψει. 

Γ.Ρ.

Ε
ργάζομαι επί 12 συνεχόμενα κα-
λοκαίρια σε μίνι- μάρκετ ξενοδο-
χείου. Η αναλυτικά απόδειξη

πληρωμών αποδοχών που δίνεται από
το λογιστήριο περιγράφει στοιχεία που
αφορούν ασφάλεια, τις κρατήσεις και
τα επιδόματα. Η σύμβαση μου είναι
εθνική συλλογική σύμβαση, στις κρατή-
σεις μου εκτός από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-
ΣΥΝΤΑΞΗ υπάρχει και άλλη μια χρημα-
τική κράτηση , το ΤΑΠΙΤ που είναι ο το-
μέας πρόνοιας ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

Δεν θα με ενοχλούσε καθόλου αυτή η
κράτηση εάν και εγώ είχα τα αντίστοιχά
δικαιώματα όπως έχουν οι καμαριέρες,
ρεσεψιονίστ, σερβιτόροι κλπ. Θεωρού-
μαι ένας απλός υπάλληλος που ασχο-
λείται με το εμπόριο και απλά το μαγαζί
που εργάζομαι συμπτωματικά βρίσκεται
μέσα στα εδαφικά τετράγωνα του ξενο-
δοχείου. Αυτό το τονίζω, γιατί εκτός
από το μισθολογικό κομμάτι, που ο μι-
σθός μου είναι πολύ πιο χαμηλός από
τους συναδέλφους μου, δεν μου επι-
τρέπεται να κάνω αίτηση επαναπρό-
σληψης μέσω του σωματείου για να
μπορώ να διεκδικήσω το δικαίωμά
στην εργασία και την επόμενη σαιζόν. 

Η απάντηση που πήρα από το σω-

ματείο είναι ότι δεν θέλουν οι ξενοδόχοι
και ότι σύμφωνα με το καταστατικό δεν
γίνεται να αλλάξει αυτό. Ποίος ορίζει τι
επιτρέπεται ή όχι ακριβώς; Διαβάζοντάς
το καταστατικό δεν είδα πουθενά να λέ-
ει ότι δεν μπορώ να είμαι μέλος στο σω-
ματείο, αυτό που λέει είναι ότι μέλη στο
σωματείο  γίνονται οι ξενοδοχοϋπάλλη-
λοι  ανεξάρτητος κατηγορίας. Άρα πως
μου στερούν το δικαίωμά να είμαι μέ-
λος; Τι σημαίνει δεν θέλουν οι ξενοδό-
χοι; Οι ξενοδόχοι σε λίγο θα ζητήσουν
ανοιχτά  να δουλεύουμε χωρίς να μας
πληρώνουν, θα το αποδεχτεί το σωμα-
τείο; Ποιανού τα συμφέροντά υπερα-
σπίζεται; Στο καταστατικό επίσης λέει
ότι εάν σε κάποιον εργαζόμενο απορρι-
φθεί η αίτηση εγγραφής τον τελευταίο
λόγο τον έχει η συνέλευση.

Είχα την τύχη το αφεντικό να με
προσλαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια αλ-
λά επειδή η αβεβαιότητα σε κάθε το-
μέα εργασίας είναι ένα θέμα που αγχώ-
νει όλους, θα ένοιωθα περισσότερη

ασφάλεια εάν μπορούσα να κάνω αίτη-
ση επαναπρόσληψης και όχι να εξαρ-
τώμαι από τις διαθέσεις του κάθε αφε-
ντικού, το χειρότερο δε είναι ότι σε πε-
ρίπτωση που δεν ξαναπροσληφθώ με
το ξεκίνημά της σαιζόν δεν μπορώ να
αποδείξω ότι με απέλυσαν και ότι δεν
παραιτήθηκα άρα κινδυνεύω να απολυ-
θώ χωρίς καν αποζημίωση. Στο νομό
Χανίων υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία
που απασχολούν προσωπικό στην ίδια
θέση με εμένα. Είναι άδικο όλοι εμείς
να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια, αυτές
οι συνθήκες συμφέρουν μόνο τους ξε-
νοδόχους και όχι τους υπαλλήλους.

Να θέσουμε το ζήτημα στην συνέλευ-
ση και επιτέλους να αλλάξει αυτή η κα-
τάσταση, σε αντίστοιχή μοίρα βρίσκο-
νται πολλοί άλλοι συνάδελφοι στα ξε-
νοδοχεία. Θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί
και να απαιτήσουμε να συζητηθεί στην
συνέλευση και να πείσουμε τους συνα-
δέλφους μας ότι δεν είναι ψιλά γράμ-
ματα είναι διαχωρισμός των εργαζομέ-

νων. Τα ίδια αφεντικά έχουμε. Οι μά-
χες που έχουμε να δώσουμε είναι
κοινές και πρέπει να μπορούμε να τις
δώσουμε όλοι μαζί.

E.T.

Γιατί δεν με αφήνουν να είμαι μέλος του σωματείου μου;

Μαθητεία =
δουλεία

Το ταμείο 
ανεργίας


