
                          ΙΚΑ: Ίδρυμα Κοινωνικών Απολύσεων

Το έργο των απολύσεων και των απειλών το  έχουμε ξαναδεί στο πρόσωπο της 
Κωνσταντίνας Κούνεβα και την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι από το μακρύ χέρι του 
εργολάβου της ΟΙΚΟΜΕΤ. Η αφορμή για αυτή την επίθεση ήταν η συνδικαλιστική της 
δράση και η επαφή της με τους εξεγερμένους του Δεκέμβρη στο κατειλημμένο κτίριο της 
ΓΣΕΕ, πράξεις οι οποίες τρομοκράτησαν τα αφεντικά της.

Έτσι, στο Βόλο γράφεται η δεύτερη πράξη του ίδιου έργου. Ο νέος εργολάβος για την 
καθαριότητα του ΙΚΑ, ΖΩΙΟΓΛΟΥ, (γνωστός βρωμιάρης στο χώρο της καθαριότητας), με 
πρόσχημα ότι δε «βγαίνει» απέλυσε τις εργαζόμενες… όλος τυχαίως μετά τη δημιουργία 
σωματείου από μέρος των καθαριστριών. 

Πιο  συγκεκριμένα  στις  21-6-09 καθαρίστριες που δουλεύουν χρόνια σε καθεστώς 
ομηρίας και έντονης εκμετάλλευσης αποφασίζουν να ιδρύσουν το σωματείου Ν.Ιωνίας. 
Μετά από τη κινητοποίηση του σωματείου και των εργαζομένων του ΙΚΑ  για την απόλυση 
της, η καθαρίστρια δέχτηκε απειλητικό τηλεφώνημα. Χάρης τις αντιδράσεις   που 
ακολούθησαν επιτεύχθηκε η επαναπρόσληψη της.

Στις 2 Ιουλίου το σωματείο προχωρά σε διήμερη απεργία με μία σειρά αιτημάτων. Τα 
αιτήματα αφορούσαν τη νέα σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την οποία μειώνονταν οι 
ώρες εργασίας από 6 σε 4 και 3 κάθε μέρα. Σύμβαση την οποία αναγκάστηκαν να 
υπογράψουν υπό την απειλή απόλυσης σε λευκά χαρτιά στα οποία ο εργολάβος θα έθετε 
τους όρους που μόνο αυτός θα γνώριζε.  Στις 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
έξω από καθαρίστριες και αλληλέγγυους. Με τις ευλογίες της διευθύντριας και των 
άλλων  αρμόδιων του ΙΚΑ. Ο εργολάβος προχώρησε στην απόλυση όλων των 
καθαριστριών του ΙΚΑ Βόλου και της προέδρου του σωματείου. Χαρακτηριστική ήταν η 
στάση της διευθύντριας, η οποία βλέποντας την αντίδραση των συγκεντρωμένων, κάλεσε 
την αστυνομία για να προστατεύσει το τσιφλίκι της, το ΙΚΑ, καθώς όπως φάνηκε η ίδια 
βρισκόταν αλληλέγγυα στον εργολάβο στον εργολάβο αδιαφορώντας για τις συνθήκες 
εργασίας των καθαριστριών.

Η συνεργασία κράτους και εργολάβων καλά κρατεί. Οι εργολαβίες είναι μια εφεύρεση 
των εκμεταλλευτών και μια προσταγή του καπιταλιστικού συστήματος για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και των δύο. Έτσι, ρίχνει στα βρόμικα χέρια των ιδιωτών εργολάβων τους 
πιο χαμηλά ταξικά εργαζόμενους και εκεί αρχίζει το πανηγύρι. Οι εργολαβίες είναι το 
σύγχρονο δουλεμπόριο όπου οι εργαζόμενοι πωλούνται και αγοράζονται ως νέοι είλωτες. 
Είναι η καινούρια πραγματικότητα που όρισαν τα αφεντικά στον εργασιακό τομέα, και που 
συνεχώς εξαπλώνεται σε όλο και περισσότερους τομείς καθώς η εκμετάλλευση των 
εργαζομένων είναι μεγαλύτερη. Με εξευτελιστικές εργασιακές συμβάσεις 3ωρης και 
4ωρης απασχόλησης, τις περισσότερες φορές χωρίς ασφάλιση και υπό τη συνεχή απειλή 
της απόλυσης, τα μικρά και μεγάλα αφεντικά μισθώνουν τους εργαζομένους  με όσο το 
δυνατόν χαμηλότερους μισθούς, έχοντας το κεφάλαιο  για εξοπλισμό, τις κατάλληλες 
γνωριμίες και πρόσβαση σε διαγωνισμούς και συμβάσεις που εξυπηρετούν κρατικές και μη 
εταιρίες . 

 Όλα τα παραπάνω φαντάζει ότι οδηγούν σε αδιέξοδο, ότι δεν αφήνουν επιλογές. 
Όμως επιλογές υπάρχουν. Αντίποδας στα σχέδια των αφεντικών είναι τα αντιιεραρχικά 
αυτοοργανωμένα  σωματεία βάσης,(π.χ. μαγείρων-σερβιτόρων, δικυκληστών κτλ.), έξω 
από κόμματα, «ειδικούς» και εργατοπατέρες,   η συσπείρωση και η αλληλεγγύη μεταξύ 
των εργαζομένων, η αυτοοργάνωση και η κολεκτιβοποίηση της εργασίας.
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