
ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ, ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 

     Στις 21\3 τα αφεντικά του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου «Ιπποκράτειο Ιωαννίνων» 

απολύουν μια εργαζόμενη άδικα και εκδικητικά. Η αφήγηση της εργοδοσίας είναι ότι η 

εργαζόμενη δεν έκανε καλά την δουλειά της, στηρίζοντας τον ισχυρισμό αυτό στην απουσία 

της από ένα meeting και στη λήψη ορισμένων αναρρωτικών αδειών. Η εργοδοσία πριν 

φτάσει στο σημείο να απολύσει την εργαζόμενη είχε διατυπώσει σε κατ’ ιδίαν συζήτηση 

μαζί της πως σκοπό είχε να την οδηγήσει σε παραίτηση, μια τακτική η οποία δεν είναι 

καινούρια, αφού με αυτό τον τρόπο χάνεις κάθε διακαίωμα για αποζημίωση, 

εξοικονομώντας χρήματα στο αφεντικό.  

     Κάνω καλά τη δουλειά μου για τα αφεντικά σημαίνει να δουλεύεις με τρείς και εξήντα 

και να μην λες κουβέντα. Να είσαι ανασφάλιστος ή αν είσαι ασφαλισμένος να είσαι τις 

μισές ώρες, να κάνεις εθελοντική εργασία εκτός του ωραρίου σου, να δουλεύεις υπερωρίες 

χωρίς να ζητάς επιπλέον χρήματα, να μην κάνεις απεργία, να σκύβεις το κεφάλι σε κάθε 

τους προσταγή και να κινδυνεύει ακόμη και η ζωή σου, όπως μας δείχνουν τα πρόσφατα 

εργατικά ατυχήματα διανομέων στο mikel και τη speedex. Με λίγα λόγια, να κάνεις καλά 

την δουλειά σου σημαίνει να παράγεις όσο μεγαλύτερο κέρδος γίνεται για τα αφεντικά με 

κάθε θυσία. 

    Βέβαια τα αφεντικά και το κράτος τους, είτε με αριστερό είτε με δεξιό διαχειριστή, 

διαθέτουν ένα τεράστιο νομικό οπλοστάσιο για να υποτιμούν την εργασία  και συνολικά τη 

ζωή των από κάτω. Αυτό το οπλοστάσιο το επεκτείνουν συνεχώς και δεν θα ησυχάσουν 

μέχρι να τσακίσουν και το τελευταίο εργασιακό δικαίωμα που υπάρχει. Ακριβώς σε αυτό 

στοχεύουν και τα τελευταία μέτρα με την αύξηση φόρων σε χαμηλόμισθους και 

συνταξιούχους και με την νομιμοποίηση των μαζικών απολύσεων με την κατάργηση του 

περιορισμού έως 5% απολύσεων προσωπικού το μήνα για κάθε εταιρεία.  

Ενάντια στους σχεδιασμούς των αφεντικών, του κράτους και των διαχειριστών τους 

προτάσσουμε την οργάνωση της τάξης μας έτσι ώστε οι δικές τους  προσταγές και  πράξεις 

να λαμβάνουν απαντήσεις. Προτάσσουμε τη συλλογικοποίηση των αναγκών μας μέσα από 

αντιεραρχικά σωματεία βάσης μέσω των οποίων θα διεκδικούμε οργανωμένα τα 

δικαιώματα μας. Η δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να χαλάνε 

τη δουλειά των αφεντάδων τους μέχρι να γκρεμίσουν αυτό τον κόσμο της επισφάλειας, 

των απολύσεων, της καταστολής και της καταπίεσης.  
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