Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 14.1.09

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝ. ΚΟΥΝΕΒΑ
Το βράδυ της ∆ευτέρας, 22 ∆εκέµβρη 2008, η Κωνσταντίνα Κούνεβα,
γραµµατέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού
(Π.Ε.Κ.Ο.Π.), καθώς επέστρεφε από τη δουλειά της δέχτηκε δολοφονική επίθεση.
∆ύο τραµπούκοι έρριξαν βιτριόλι στο πρόσωπο και στο στόµα της. Από τότε
νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση στην Εντατική Μονάδα του νοσοκοµείου
Ευαγγελισµός, επειδή έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στο πρόσωπο και µόνιµες
αναπηρίες σε ζωτικά όργανά της. Έχει ήδη χάσει την όρασή της, από το ένα µάτι και
κινδυνεύει η ίδια η ζωή της. Η δολοφονική αυτή επίθεση είναι το αποτέλεσµα της
συνδικαλιστικής δράσης της, του αγώνα της για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα των
συναδέλφων της. Τα ίδια τα γεγονότα το αποδεικνύουν:
Στις 26 Νοεµβρίου 2008 γίνεται η τέταρτη τριµερής συνάντηση στο
υπουργείο Εργασίας για τη βλαπτική µεταβολή που έχουν υποστεί οι «νοικιασµένες»
εργαζόµενες στα συνεργεία καθαρισµού στον ΗΣΑΠ από την εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ.
Αξιοποιώντας την εγκύκλιο 182/1985, που προβλέπει ότι όσοι εργάζονται κάτω από 6
ώρες στην καθαριότητα δεν δικαιούνται βαρέα και ανθυγιεινά ένσηµα, η ΟΙΚΟΜΕΤ
τροποποιεί µονοµερώς και σε αντίθεση µε την Σ.Σ.Ε τις αρχικές συµβάσεις των
καθαριστριών από συµβάσεις 6 ωρών σε συµβάσεις 5,5 ωρών µε µισή ώρα
διάλειµµα, ενώ τα ένσηµα από βαρέα γίνονται απλά. Έξω από το υπουργείο
πραγµατοποιείται αντισυγκέντρωση 80 µελών, ενός στηµένου από την εργοδοσία
επιχειρησιακού «σωµατείου». Βρίζουν, απειλούν και στοχοποιούν τη συνάδελφο
Κωνσταντίνα Κούνεβα, γενική γραµµατέα της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών
και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ). Κραυγάζουν πως θέλει να κλείσει την
εταιρεία. Από τότε οι απειλές που δεχόταν και οι παρακολουθήσεις ήταν συνεχείς.
Η Κωνσταντίνα είναι µητέρα ανήλικου παιδιού, εργαζόµενησυνδικαλίστρια και µετανάστρια. Θέλει και επιµένει να είναι πραγµατική
συνδικαλίστρια και να παλεύει για τα εργατικά δικαιώµατα.
Τα όσα συµβαίνουν στο χώρο των εταιρειών καθαρισµού είναι µία µόνο από
τις περιπτώσεις του σύγχρονου δουλεµπορίου. Το δουλεµπόριο είναι µέρος της
συνολικότερης επίθεσης στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, της αναίρεσης
κατακτήσεων, της διαίρεσης των εργαζόµενων, της αµφισβήτησης του δικαιώµατος
στη συνδικαλιστική δράση. ∆είχνει πού θέλουν εργοδότες και η πολιτική της
κυβέρνησης να οδηγήσουν τα πράγµατα για όλους µας. Γι’ αυτό και η υπόθεση
αυτή µάς αφορά ΟΛΟΥΣ.
Η δολοφονική επίθεση εναντίον της συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας
Κούνεβα έρχεται να προστεθεί στα εγκλήµατα της εργοδοσίας, που έχουν
οδηγήσει σε θάνατο 117 εργαζόµενους το 2008!
Ήρθε η ώρα την απάντηση να δώσει το εργατικό κίνηµα, που δεν µπορεί
να σωπάσει µπροστά στο έγκληµα. Που πρέπει να δώσει τη µάχη, µέχρι το τέλος,
για να καταργηθεί το θεσµικό πλαίσιο της ελαστικής εργασίας και να τελειώσει

µια για πάντα το δουλεµπόριο των εργαζοµένων, αλλά και για αξιοπρεπείς
αµοιβές και πλήρη ασφάλιση.
Η εργατική τάξη έχει τη δύναµη, µπορεί να αποκρούσει και την
εργοδοτική τροµοκρατία και την αντιλαϊκή πολιτική, δυναµώνοντας την ταξική
αλληλεγγύη και πάλη της, µε την ανασύνταξη του κινήµατός της και τον
απεγκλωβισµό από τον εργοδοτικό συνδικαλισµό. Να διεκδικήσει αποφασιστικά
τα δικαιώµατά της, να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.
Οι εκπαιδευτικοί επιµένουµε ότι εγκυµονεί κινδύνους όχι µόνο για τους
ίδιους τους εργαζόµενους, αλλά και για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, η
επέκταση του µέτρου των ενοικιαζόµενων εργαζόµενων και στα σχολεία, µε την
παραχώρηση της καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία καθαρισµού, όπως
προβλέπεται µε το άρθρ. 36 του ν. 3699/08, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την
κυβέρνηση. Γι’ αυτό το λόγο απαιτούµε την κατάργηση της σχετικής διάταξης.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στηρίζει τον ηρωϊκό αγώνα της ΠΕΚΟΠ. Είναι χρέος
τιµής στην Κωνσταντίνα να συµβάλουµε όλοι στη δικαίωση αυτού του αγώνα.
-Να αποκαλυφθούν και να τιµωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί!
-Να κλείσουν οι δουλεµπορικές εταιρείες!
-Κανένας εργαζόµενος ενοικιαζόµενος!
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας να εκφράσουν έµπρακτα την
αλληλεγγύη τους στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Κούνεβα. Για το σκοπό αυτό έχει
ανοιχθεί λογαριασµός στην Τράπεζα Πειραιώς: 5012-019021-277, στο όνοµα
DECHEVA ELLENA KUEVA KOSTADINA NIKOLOVA.

