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Θέτοντας στο επίκεντρο της σκέψης μας σαν νέοι εργαζόμενοι ότι πληρώσαμε πολλά δεν θα 

πληρώσουμε ξανά , σήμερα συζητάμε για την δική μας ζωή ,την καθημερινότητα που ήταν 

δύσκολη και σε συνθήκες πανδημίας η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί. 

Η τηλεργασία , η δουλειά χωρίς ωράριο ,οι απλήρωτες υπερωρίες που και με νόμο θέλουν να 

κατοχυρωθούν  οι εργοδότες και από την άλλη για τους νέους εργαζόμενους του κλάδου ,η 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα ,το άγχος για το τι θα βρεις ,με πόσα λεφτά ,πώς θα ενταχθείς στο 

περιβάλλον της δουλειάς αφού θα ξεκινήσεις να δουλεύεις χωρίς να σου δείξει κάποιος την δουλειά  

είτε λόγω εντατικοποίησης είτε λόγο τηλεργασίας. 

Ήδη έχουμε αρκετοί από εμάς την πείρα της προηγούμενης κρίσης ,άλλοι ήμασταν στις σχολές και 

άλλοι τις τελειώναμε και θυμόμαστε αμυδρά ,ξέρουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. 

Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι έχουμε πείρα! 

Υπάρχει ταξικό οργανωμένο κίνημα ,σωματείο στον κλάδο που πρέπει να αποτελέσει για όλους 

εμάς αποκούμπι ,μετερίζι της πάλης για την ζωή μας. 

Γιατί δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, στις δυσκολίες δεν είναι ο καθένας μόνος του ,το ζήτημα είναι 

πως στον κάθε χώρο δουλειάς θα βοηθάμε κι άλλους να το καταλαβαίνουν. Θα γινόμαστε μια 

γροθιά με την αλληλεγγύη ,την κοινή πάλη για κάθε πρόβλημα. 

Βασικό ζήτημα να ξέρουμε τα δικαιώματα μας. Στον κλάδο έχουμε πείρα από υπογραφή ΣΣΕ , το 

μόνο που μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα μας απέναντι στις ορέξεις του κάθε εργοδότη. Στο 

προσχέδιο της ΣΣΕ υπάρχει συνεκτικό πλαίσιο αιτημάτων για τους νέους εργαζόμενους ,τους 

πρακτικάριους ,τους μεταπτυχιακούς , τους άνεργους ,τις νέες μητέρες γι’ αυτά και άλλα πολλά 

αξίζει και πρέπει να παλέψει ο καθένας σήμερα ,γιατί τίποτα δεν μας έχει χαριστεί δεν θα γίνει και 

τώρα. 

Στις σπουδές μας τίποτα δεν μας χαρίστηκε παλεύαμε για το βιβλίο, τον καθηγητή , αύξηση του 

κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία, αιτήματα διαχρονικά των φοιτητικών συλλόγων. Γι αυτά 

και άλλα πολλά ,για ασφαλή άνοιγμα των σχολών παλεύουν οι φοιτητές αυτή την περίοδο στα 

πανεπιστήμια αντίστοιχα οι μαθητές στα σχολεία και στα δίκαια αιτήματα τους βρίσκουν απέναντι 

τους ΜΑΤ και χημικά. 

Αυτό φαίνεται ότι τους ενοχλεί , να μας βρίσκουν απέναντι τους, να μην κυριαρχήσει ο φόβος , εκεί 

ποντάρουν , δεν θα τους περάσει! 

 

Παράλληλα ειδικά στις σχολές από τις οποίες αποφοιτήσαμε, η λογική   που περνούσε από 

καθηγητές, που στην πλειοψηφία τους είναι στελέχη επιχειρήσεων που πολλοί από εμάς δουλεύουμε 

σήμερα ή στελέχη των εκάστοτε κυβερνήσεων,  και μαθήματα. 

Ότι εσύ βγαίνεις οικονομολόγος και είσαι άρα με την πλευρά της επιχείρησης ,αυτής τα 

συμφέροντα καλείσαι να προστατεύσεις με βάση και τον κώδικα δεοντολογίας. Ότι πρέπει να 

διαχειριστείς τους υπόλοιπους εργαζόμενους από την πρόσληψη και την απόλυση τους μέχρι την 



υπερωρία που δεν θα πληρωθεί  και εσύ θα φύγεις τελευταίος από την εταιρεία μαζί με το αφεντικό. 

Το ότι μέχρι να μάθεις τη δουλειά πρέπει να δουλεύεις αμισθί, όπως λένε και για τους πρακτικάριους. 

Είναι λογικές που έχουμε δει ποιον εξυπηρετούν , από πρακτικάριους που βγάζουν δουλειά από την 

πρώτη μέρα δουλειάς γιατί κάποιος πρέπει να κάνει και την λάντζα , μέχρι του συναδέλφου μας στα 

λογιστήρια που μαζί με τους άλλους εργαζόμενους βγάζουν και τον εαυτό τους σε τηλεργασία , δεν 

δηλώνουν τις υπερωρίες τους ή όταν έρθει η ώρα κάνουν μόνη τους την απόλυση τους. Άρα αυτές 

οι λογικές θέλουν αποκάλυψη ,αντιπάλεμα συνολικά στην συνείδηση των νέων εργαζομένων ,των 

συναδέλφων μας. 

Ελπίδα μπορεί να υπάρχει μόνο στον κοινό βηματισμό φοιτητών -εργαζομένων! 

Είναι κομβικό ζήτημα να γίνονται μέλη του σωματείου οι φοιτητές και οι νέοι εργαζόμενοι από την 

πρώτη μέρα της πρακτικής ή της δουλειάς. Να δυναμώσουμε την παρέμβαση του σωματείου στις 

σχολές , την παρουσία , τον προβληματισμό για το μέλλον του αποφοίτου. 

Έχουμε πείρα με περιοδείες, μαθήματα για νέους συναδέλφους ,κοινά αιτήματα (π.χ φοιτητικές 

άδειες) πρέπει να εμπλουτιστεί. Να σκεφτούμε πως βοήθησε εμάς η αντίστοιχη δράση του 

σωματείου ,βλέποντας από τα φοιτητικά μας χρόνια σαν συνέχεια της πάλης για σπουδές και 

πτυχίο ,με την ένταξη μας στην αγορά εργασίας, την πάλη για τα δικαιώματα ,για δουλειά με 

αξιοπρέπεια. 

Έχουμε πείρα από επιτροπές πρακτικής σε χώρους που διεκδίκησαν τα στοιχειώδη. Τώρα και στην 

φάση που είμαστε αυτή η δουλειά είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να μπει στην ημερήσια διάταξη. 

Να σταθεροποιήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και να σκεφτούμε κι άλλες που θα συμβάλουν στο 

“κανείς μόνος του στα δύσκολα”. 
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