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Κατά τη δεκαετία του 1870, ο πλη-
θυσμός της Σύρου ήταν περίπου  
21.000 κάτοικοι, από τους οποίους οι 
2.500 ήταν εργάτες. Βασικές οικονο-
μικές δραστηριότητες της πόλης ήταν 
το εμπόριο (εσωτερικό και εξωτερι-
κό), η βιοτεχνία και η βιομηχανία, ενώ 
οι δύο βασικότεροι κλάδοι ήταν των 
ναυπηγείων και της βυρσοδεψίας.

Στις αρχές του 1879, η Σύρος βιώνει 
τις συνέπειες μιας παγκόσμιας νομι-
σματικής κρίσης. Τρία χρόνια πριν, το 
1876, ξέσπασε κρίση με βαριές επι-
πτώσεις για το σύνολο της βιομηχα-
νίας της βυρσοδεψίας. Οι εξαγωγές 
των Συριανών μειώθηκαν κατά 50%, 

ενώ ένας μεγάλος αριθμός εργατών 
απολύθηκε ή πέρασε σε καθεστώς 
ημιαπασχόλησης. Η κρίση αυτή, δι-
ήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 1890, 
οδηγώντας σε πτώχευση ένα από τα 
μεγαλύτερα βυρσοδεψεία της πόλης, 
αυτό του Αντωνίου Καλουτά, το 1891. 
Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ξέ-
σπασε κρίση και στην ναυπηγική βιο-
μηχανία, η οποία ήρθε ως συνέπια της 
εισαγωγής των ατμομηχανών στις θα-
λάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές. 

συνέχεια στην σελίδα 8...

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΡΟΣ, 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1879
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ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η Αντεπίθεση των Εργαζομένων (Συνδι-
καλιστική Παράταξη της ΟΚΔΕ) είναι μια 
αντικαπιταλιστική Συνδικαλιστική Πα-
ράταξη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
Παρεμβαίνουμε στις τηλεπικοινωνίες, τον 
επισιτισμό - τουρισμό, το εμπόριο, την 
υγεία, την εκπαίδευση κ.α., καθώς και σε 
όλα τα ζητήματα που αφορούν το Εργατι-
κό Κίνημα. Παλεύουμε για: 

-Να μην πληρώσουμε εμείς οι εργαζόμε-
νοι την κρίση, αλλά αυτοί που την δημι-
ούργησαν.

-Να αναδεικνύουμε και να υπερασπίζου-
με τα εργασιακά μας δικαιώματα και την 
εργασιακή μας αξιοπρέπεια απέναντι στην 
εργοδοτική αυθαιρεσία και το Νέο Σύστη-
μα Εκμετάλλευσης που όλες οι μνημονια-
κές κυβερνήσεις επέβαλλαν με αντεργατι-
κούς νόμους.

-Την ανασυγκρότηση και ανασύνθεση 
του Εργατικού και Συνδικαλιστικού Κι-
νήματος, που είναι απαραίτητος όρος για 
να ανατραπεί η βάρβαρη νεοφιλελεύθερη 
πολιτική και το μνημονιακό καθεστώς κυ-
βερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
κεφαλαίου, σε τελική ανάλυση το σάπιο 
και χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστη-
μα.

-Μια Κυβέρνηση των Εργαζομένων, που 
θα προβάλει και θα επιβάλλει τα δικά μας 
συμφέροντα.

Προτείνουμε και έχουμε:
- Ένα Πρόγραμμα Σωτηρίας, σε αντικα-

πιταλιστική κατεύθυνση, που αποτελεί τη 
μόνη πραγματική λύση στη βάση των συμ-
φερόντων της Εργατικής Τάξης

- Ένα Σχέδιο Αγώνων για την νικηφόρα 
έκβασή τους που βασίζεται στους παρακά-
τω άξονες:

-Να προετοιμάσουμε και να οργανώσου-
με συλλογικά την αντίστασή μας, ανασυ-
γκροτώντας ή δημιουργώντας Σωματεία, 
Επιτροπές, όργανα αυτο-οργάνωσης σε 
κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε 
κάθε γειτονιά.

-Να οικοδομήσουμε την ενότητα όλων 
των εργαζομένων (ντόπιων και μετανα-
στών) και την ενότητα του εργατικού κι-
νήματος. Έχουμε ως κύριο σύνθημά μας: 
«Ενότητα στους Αγώνες, Αγώνας για την 
Ενότητα». Χωρίς αυτό τον πρωταρχικό 
όρο, είναι αδύνατη μια αντιμετώπιση της 
σημερινής διαλυτικής κατάστασης.

- Πρέπει να εναντιωθούμε ξεκάθαρα 
στην πολιτική της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας (αστικής και ρεφορμιστικής), 
που διαλύει, υπονομεύει, διασπά και προ-
δίδει τα συμφέροντα και τους αγώνες μας.

-Πρέπει να δώσουμε μαζικούς, ταξικούς 
και αποφασιστικούς αγώνες, με διαδηλώ-
σεις, απεργίες και καταλήψεις, με αυτοδι-
αχείριση, που είναι ο μόνος δρόμος για να 
έχουμε νίκες.

ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ!
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ

ΤΗ  ΔΥΝΑΜΗ  ΝΑ  ΤΑ  ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!

Γαλλία
Την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου, ερ-

γάτες στα διυλιστήρια της Total 
στη Γαλλία προχώρησαν σε απερ-
γία ως απάντηση στο κάλεσμα των 
σωματείων και των εργατών που 
βρίσκονταν ήδη σε απεργία στο 
Grandpuits, σε ένδειξη αλληλεγγύ-
ης στον αγώνα τους και την υπερά-
σπιση των δουλειών τους σε όλη τη 
χώρα. Οι εργαζόμενοι της Total στο 
Grandpuits απεργούν ενάντια στις 
επιδιώξεις του πολυεθνικού κολοσ-
σού της Τotal, η οποία έχει απειλή-
σει με το κλείσιμο του διυλιστηρίου 
της στο Grandpuits  προκειμένου 
να προβεί σε μία «πράσινη αλλα-
γή». Οι εργάτες ενάντια σε λογικές 
συνθηκολόγησης και διαπραγμα-
τεύσεων κρατούν την απεργία και 
πείθουν  όλο και περισσότερους 
εργάτες σε διυλιστήρια άλλων πό-
λεων να κατέβουν σε απεργία. Μά-
λιστα στο Grandpuits έχει ψηφιστεί 
η συνέχιση της απεργίας μέχρι και 
τις 11 Φεβρουαρίου. Στόχος είναι 
όλο και περισσότεροι εργάτες να 
απεργήσουν, κάνοντας ξεκάθαρη 
την δύναμη της ενότητας των ερ-
γατών ενάντια στις επιδιώξεις των 
αφεντικών. Οι απεργοί έδωσαν ένα 
βροντερό παρών στην διακλαδική 
κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου 
στο Παρίσι μαζί με άλλους εργαζό-
μενους (Sanofi, εργαζόμενοι στους 
σιδηρόδρομους, υγεία κλπ) αλλά 
και φοιτητές βάζοντας μπροστά 
ένα σχέδιο αγώνα για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης. 

Ιταλία
Στις 29 Ιανουαρίου, πραγματο-

ποιήθηκε γενική απεργία σε όλη 
την Ιταλία η οποία καλέστηκε από 
τους συνδικαλιστές των σωματεί-
ων SICobas και SlaiCobas καθώς 
και από ένα κομμάτι μαχητικών 
συνδικαλιστών που συγκεντρώ-
νονται γύρω από την «συνέλευση 

μαχητικών εργατών». Στην κινη-
τοποίηση συμμετείχαν και μαθητές 
σε μια σειρά πόλεις όπως Μιλάνο, 
Τορίνο, Μπολόνια, Ρώμη, Νάπολη.  
Τα αιτήματα των απεργών  στρέ-
φονται ενάντια στην κερδοφορία 
του Κεφαλαίου που εκμεταλλεύε-
ται την υγειονομική κρίση υπέρ του 
και εξαθλιώνει την εργατική τάξη. 
Βασικές διεκδικήσεις αποτελούν η 
επιβολή βαριάς φορολογίας στο κε-
φάλαιο, η ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος υγείας, το σταμάτημα 
των απολύσεων, η υπεράσπιση των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών κ.α

Αϊτή
Μια μεγαλειώδης 48ωρη απεργία 

παρέλυσε ολόκληρη την Αϊτή κλεί-
νοντας την βιομηχανία της χώρας, 
την 1η Φλεβάρη. Η απεργία κα-
λέστηκε από εργατικά σωματεία 
σε συνέχεια των χρόνιων αγώνων 
ενάντια στην τεράστια εξαθλίωση 
και την κυβερνητική διαφθορά. 
Ένας από τους βασικούς λόγους 
της απεργίας είναι η άρνηση του 
προέδρου Moise να παραιτηθεί 
στις 7 Φεβρουαρίου όταν σύμφωνα 
με το σύνταγμα, τελειώνει ο χρό-
νος διακυβέρνησής του, με τον ίδιο 
να υποστηρίζει πως θα κυβερνήσει 
μέχρι το 2022! Έχοντας αποτύχει 
να προκηρύξει κοινοβουλευτικές 
εκλογές και κυβερνώντας για πάνω 
από ένα μήνα χωρίς κοινοβούλιο, 
επιδιώκει να ξαναγράψει το Σύ-
νταγμα της χώρας αναγεννώντας 
φόβους για νέα δικτατορία στην 
Αϊτή, η οποία φυσικά υποστηρίζει 
τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των 
ΗΠΑ. Ένας ακόμη λόγος πίσω από 
την απεργία είναι οι αυξανόμενοι 
δείκτες εγκληματικότητας. 

Στατιστικά
Όσο προχωράει η 

πανδημία και βαθαίνει  
ακόμη περισσότερο η κρίση, τόσο 
οξύνονται και οι ταξικές ανισότη-
τες. Σύμφωνα με έρευνα της Oxfam, 
χίλιοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν 
τον πλούτο τους, μεταξύ Μαρτίου 
και Δεκεμβρίου, κατά 3,9 τρισ. δο-
λάρια, συγκεντρώνοντας συνολικά  
11,95 τρισ. Το ποσό αυτό ισοδυνα-
μεί με τα συνολικά έξοδα στα οποία 
έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής 
οι κυβερνήσεις των 20 πιο ισχυρών 
οικονομιών του πλανήτη (G20) για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας 
(!) Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα 
πρώτα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός 
των ανθρώπων που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχιας αυξήθηκε κατά 
400 με 500 εκ. το 2020. Επιπλέον, το 
Δεκέμβριο του 2020, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Eurostat, σχεδόν δύο εκ. 

περισσότεροι άνεργοι έχασαν την ερ-
γασία τους συγκριτικά με τον Δεκέμ-
βριο του 2019 στην ΕΕ, αγγίζοντας 
συνολικά τα 16 εκ. 

Στην Ελλάδα, οι άνεργοι έχουν 
ανέλθει στους 1.181.296 τον Δεκέμ-
βριο του 2020 ενώ από αυτούς μόνο  
202.504 είναι δικαιούχοι του επιδό-
ματος ανεργίας (στατιστικά στοιχεία, 
ΟΑΕΔ). Η οικονομική κατάσταση 
των εργαζομένων του ιδιωτικού το-
μέα πηγαίνει από το κακό στο χει-
ρότερο. Η έκθεση που δημοσίευσε 
το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ 
αναφέρει ότι το 56% των εργαζομέ-
νων έχουν δει σημαντική μείωση στα 
εισοδήματά τους κατά την διάρκεια 
της πανδημίας. Συγκεκριμένα, το 
22% δηλώνει απώλεια εισοδήματος 
πάνω από 31%, ενώ το 14% δηλώ-
νει απώλεια εισοδήματος της τάξεως 
του 21 με 30%.

 Η ίδια έρευνα εστιάζει, επίσης, στις 
αρνητικές επιπτώσεις που έχει επι-

φέρει ως τώρα η τηλεργασία σε μια 
μεγάλη μερίδα των εργαζομένων. 
Στην Ελλάδα, άνω του 40% των ερ-
γαζομένων εργάζεται πλέον από το 
σπίτι. Το 65% εξ αυτών αναφέρει ότι 
η τηλεργασία έχει αρνητικές συνέ-
πειες σχετικά με τις ώρες εργασίας 
και το 54% δηλώνει την αρνητική 
επίδραση της τηλεργασίας τόσο σε 
σχέση με τα εργασιακά τους δικαι-
ώματα, όσο και με την ίδια την ψυ-
χική τους κατάσταση.  Η μάστιγα 
της τηλεργασίας αποτελεί βούτυρο 
στο ψωμί των εργοδοτών καθώς με 
τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου και της κυβέρνησης 
της ΝΔ δεν υπάρχει  και δεν προμη-
νύεται να υπάρξει κανένα απολύτως 
νομικό πλαίσιο που να κατοχυρώ-
νει τα εργασιακά δικαιώματα και να 
προστατεύει τον ελεύθερο χρόνο 
των εργαζομένων ενώ τους απομο-
νώνει από τους συναδέλφους και τα 
συλλογικά τους όργανα.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, 
ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, θα κλείσει 
ένας χρόνος από την 1η Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που επέβαλε η 
κυβέρνηση της ΝΔ, με τίτλο: «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού». Μέσα σε αυτόν 
τον χρόνο, η ίδια κυβέρνηση έχει επιβάλλει 
«άπειρα» αντεργατικά και αντιδημοκρατικά 
μέτρα. 

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι 
εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα η συ-
ντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας βιώ-
νουν καθημερινά τον πραγματικό «σκληρό» 
χαρακτήρα των μέτρων «προστασίας και 
στήριξης» της κυβέρνησης. Το κόστος  που 
καλείται να πληρώσει η ελληνική κοινωνία 
είναι ήδη πολύ μεγάλο: α) Οι θάνατοι, λόγω 
covid-19, εκτοξεύθηκαν από τους 130 στους 
5.600 περίπου! β) Η οικονομική κρίση επι-
δεινώθηκε από την πανδημία και βρίσκεται 
σε παροξυσμό. Ολόκληροι τομείς και επιχει-
ρήσεις, ιδίως οι μικρές, ανοιγοκλείνουν σαν 
ακορντεόν ή καταρρέουν, βάζοντας λου-
κέτο. H ανεργία, η υποαπασχόληση και η 
«καλυμμένη» ανεργία διογκώνονται τρομε-
ρά. Τα εισοδήματα των εργαζομένων έχουν 
υποστεί τεράστιες απώλειες, οι οποίες οδη-
γούν, με τη σειρά τους, σε τεράστια χρέη. γ) 
Η επίθεση της κυβέρνησης με σκοπό την 
επιβολή των παραπάνω μέτρων που κάνουν 
τις ζωές μας και τα δικαιώματά μας «λάστι-
χο» έχει πάρει, πλέον τη μορφή της βίαιης 
περιστολής εργασιακών, συνδικαλιστικών, 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ατομικών 
ελευθεριών. Μια θλιβερή κοινωνική μειο-
ψηφία - μεγάλο κεφάλαιο, τραπεζίτες, το-
κογλύφοι, δανειστές, νεοφιλελεύθεροι και 
μνημονιακοί - θέλει να προλάβει και να 
καταστείλει τις αντιστάσεις και τις αντιδρά-
σεις με απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και 
διαδηλώσεων, με ωμή βία και άγρια κρατική 
καταστολή (πρόστιμα, διώξεις, ξύλο, χημι-

κά, αύρες κ.λπ.). 
Μετά τον κυβερνητικό «ανασχηματισμό» 

και με αφορμή την ανάληψη του Υπ.Εργα-
σίας από τον Κ.Χατζηδάκη, ξεκαθαρίστηκε 
ότι θα προχωρήσουν τα σχέδιά τους για 
«νέες μεταρρυθμίσεις», δηλαδή για την 
εφαρμογή του 5ου μνημονίου (έκθεση 
Πισσαρίδη), μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του 2021. Αρχικά, εντός Φεβρουαρίου, θα 
κατεβάσουν «νομοσχέδιο για τον εκσυγ-
χρονισμό της αγοράς εργασίας», το οποίο 
προβλέπει 10ωρη εργασία/ημέρα χωρίς 
πληρωμή των υπερωριών, αύξηση υπερω-
ριών, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας 
και του συνδικαλιστικού ν.1264/82, καθι-
στώντας παράνομες και ποινικοποιώντας 
τις απεργίες. Στη συνέχεια, θα κατεβάσουν 
σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της νέας 
επικουρικής ασφάλισης, νομοθετώντας ένα 
πλήρως ανταποδοτικό και κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα για τους νέους ασφαλισμένους, 
δηλαδή ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο το-
μέα κοινωνικής ασφάλισης.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ! 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΡΑ!

Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και τα φτωχά λαϊ-
κά στρώματα χρειάζεται να επιλέξουμε τον 
δικό μας δρόμο ενάντια: α) στον πραγματι-
κό κίνδυνο της πανδημίας, της οικονομικής 
κρίσης και της αφαίρεσης των  δικαιωμάτων 
και των κατακτήσεών μας, β) στην υποτιθέ-
μενη υπεροχή της οικονομίας της αγοράς 
και της άποψης των ειδικών, γ) σε προβλή-
ματα και απειλές που είναι βαθιά κοινωνικά 
και πολιτικά. Να κάνουμε μια τομή στη σκέ-
ψη και στη δράση μας. Να απαιτήσουμε, να 
διεκδικήσουμε  και να επιβάλλουμε πραγ-
ματικά και ουσιαστικά μέτρα προστασίας 
για την υγεία, την παιδεία, την εργασία και 
το εισόδημα όλων όσων πλήττονται, για 

τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ατο-
μικές ελευθερίες μας. Ο δρόμος αυτός δεν 
είναι εύκολος, αλλά είναι ο μοναδικός. Δεν 
αρκεί μόνο να εμποδίσουμε ή να ανατρέ-
ψουμε έναν νόμο, πρέπει να παλέψουμε για:

•Επίδομα ανεργίας, χωρίς προϋποθέσεις 
και για όλο το διάστημα της ανεργίας, ίσο 
τουλάχιστον με τον βασικό μισθό.

•Απαγόρευση των απολύσεων.
•Σταθερή και πλήρη απασχόληση, κατάρ-

γηση κάθε είδους ελαστικής απασχόλησης. 
•Μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργα-

σίας, χωρίς μείωση αποδοχών - Λιγότερη 
δουλειά, δουλειά για όλους.

•Δημόσια, καθολική και δωρεάν ασφάλιση 
για όλους.

•Απαγόρευση πλειστηριασμών και εξώσε-
ων από εργατικές και λαϊκές κατοικίες.

•Εφαρμογή μέτρων προστασίας στους 
εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους (σχο-
λεία, σχολές, γειτονιές κ.α.).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΤΟΥ!

Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να επιβάλ-
λουμε τα παραπάνω μέτρα με επιτροπές 
αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, αγώνα 
και ελέγχου στους χώρους όπου ζούμε και 
εργαζόμαστε. Γιατί εμείς είμαστε: α) η συ-
ντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, β) οι 
παραγωγοί κάθε υλικού, πνευματικού και 
ηθικού πλούτου και γ) αυτοί που λειτουρ-
γούμε την οικονομία, (τα νοσοκομεία, την 
καθαριότητα, τις συγκοινωνίες, τη διακίνη-
ση τροφίμων, το ντελίβερι, τις τηλεπικοινω-
νίες κ.λπ.). Για να μη βυθιστούμε στη φτώ-
χεια, στην εξαθλίωση και στην απόγνωση, 
χρειάζεται να παλέψουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις για να αποτρέψουμε την κατα-
στροφή στην οποία μας οδηγεί η ούλτρα νε-
οφιλελεύθερη κυβέρνηση και ο υπόλοιπος 
μνημονιακός συρφετός. 

Να οικοδομήσουμε την 
Αντεπίθεση Των Εργαζομένων
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Το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζο-
μένων Vodafone-Wind-Victus ήταν 
ίσως το μόνο σωματείο ιδιωτικού το-
μέα που στήριξε με στάση εργασίας το 
συλλαλητήριο των φοιτητών την Πέ-
μπτη 28/1, Όπως αναφέρει στην ανα-
κοίνωση του «απαιτείται άμεση κινη-
τοποίηση και ξεσηκωμός παντού, για 
να βάλουμε τέλος στην βαρβαρότητα 
των μνημονίων και την αντιδημο-
κρατική κατρακύλα με πρόσχημα την 
πανδημία. Σωματεία, σύλλογοι, όλοι 
οι εργαζόμενοι και οι νέοι πρέπει να 
αντισταθούμε έμπρακτα, με την κήρυ-
ξη απεργιών, στη νέα απαγόρευση, να 
την σπάσουμε στην πράξη. Με αφορ-
μή το συλλαλητήριο της Πέμπτης 
28/1, το Πανελλήνιο Σωματείο Ερ-
γαζομένων Vodafone-Wind-Victus 
κηρύσσει Στάση εργασίας και καλεί 
τους συναδέλφους να συμμετάσχουν 
στο προγραμματισμένο συλλαλητή-

ριο, για να διασφαλίσουμε την πραγ-
ματοποίησή του, για να ματαιώσουμε 
τα χουντικής έμπνευσης σχέδια της 
κυβέρνησης.»

 Το σωματείο συμμετείχε και στην 
διαδήλωση και στην ανακοίνωση του 
απαιτούσε «οι συνδικαλιστικές ηγεσί-
ες σε ΕΚΑ,ΓΣΕΕ,ΑΔΕΔΥ κ.λ.π. να κά-
νουν το στοιχειώδες καθήκον τους να 
κηρύξουν στάσεις και απεργίες - τώρα 
πριν είναι πολύ αργά, πριν ο αντιδη-
μοκρατικός κατήφορος καταπιεί κάθε 
δυνατότητα κινητοποίησης, όχι μόνο 
των νέων αλλά και των εργαζόμενων 
και των σωματείων!»

Η νέα απαγόρευση των δημόσιων 
υπαίθριων συναθροίσεων, άνω των 
100 ατόμων, που αποφάσισε ο αρχη-
γός της ΕΛΑΣ, και τέθηκε σε ισχύ 
έως την 1η Φεβρουαρίου, επιχειρεί να 
αναβαθμίσει αυτή την αντιδραστική 
τομή στο πεδίο των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. Στόχος τους όμως δεν εί-
ναι μόνο οι συγκεκριμένες φοιτητικές 
κινητοποιήσεις. Θέλουν να παγιώ-
σουν την απαγόρευση κάθε κινητο-
ποίησης, συγκέντρωσης και πορείας 
εργαζομένων και νεολαίων, γιατί ετοι-
μάζονται να ψηφίσουν το νέο αντερ-
γατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Γιατί 
θέλουν να προλάβουν το ξέσπασμα 
της οργής για τα κρούσματα και τους 
νεκρούς, για την εγκατάλειψη του 
δημόσιου συστήματος υγείας, για την 
ανεργία και την φτώχεια που καλπά-
ζουν.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ: ΝΟΜΟΣ 1264
Το 1982, σαν αποτέλεσμα της εξέ-

γερσης του Πολυτεχνείου και του 
απεργιακού κινήματος που ακο-
λούθησε, ψηφίστηκε ο Νόμος 1264 
που κατοχυρώνει κάποια συνδικα-
λιστικά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και ρυθμίζει ως ένα βαθμό την 
ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και 
δράση των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων τους. 

Στα πρώτα άρθρα του Νόμου ορί-
ζονται οι ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν για να ιδρυθεί μια συνδι-
καλιστική οργάνωση καθώς και οι 
σκοποί της: («Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις έχουν σκοπό τη δια-
φύλαξη και προαγωγή των εργασι-
ακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, 
κοινωνικών και συνδικαλιστικών 
συμφερόντων των εργαζομένων».) 
Επίσης, επισημαίνεται ποιος έχει το 
δικαίωμα του μέλους σε μια συνδι-
καλιστική οργάνωση, αλλά και πότε 
ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί από 
αυτήν. Συγκεκριμένα, μέλος μιας 
οργάνωσης της επιχείρησης και του 
επαγγελματικού του κλάδου μπο-
ρεί να γίνει κάθε εργαζόμενος που 
κατά τον τελευταίο χρόνο στη συ-
γκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο έχει 
συμπληρώσει ένα δίμηνο εργασίας. 
Για την προστασία των εργασια-
κών δικαιωμάτων απαγορεύεται 
να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική 
οργάνωση εργοδότες. Επιπλέον, ο 
Νόμος περιλαμβάνει άρθρα για τη 
διαδικασία των συνελεύσεων και 
τις αποφάσεις που παίρνονται μέσω 
αυτών, για τις εκλογικές τους δια-
δικασίες ενώ κατοχυρώνει την προ-
στασία της συνδικαλιστικής δράσης 
και των συνδικαλιστών:(«Απαγο-
ρεύεται στους εργοδότες, σε πρό-
σωπα που ενεργούν για λογαριασμό 
τους και σε οποιοδήποτε τρίτο, να 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη 
ή παράλειψη που κατατείνει στην 
παρακώλυση της άσκησης των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων… Είναι άκυρη η κα-
ταγγελία της σχέσης εργασίας για 
νόμιμη συνδικαλιστική δράση»). 

Κάποια άρθρα του Νόμου 1264/82 

κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην 
απεργία. Όπως ορίζεται η απεργία 
αποτελεί δικαίωμα των εργαζομέ-
νων, ανεξάρτητα από το αν είναι 
μέλη κάποιας συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης, ως μέσο για τη διαφύλαξη 
και αναβάθμιση των συμφερόντων 
τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύ-
ης. Απεργία μπορεί να κηρυχθεί, 
ανάλογα με το καταστατικό, είτε με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
είτε και με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Απαγορεύεται η 
πρόσληψη απεργοσπαστών κατά 
τη διάρκεια της απεργίας, απαγο-
ρεύεται η ανταπεργία (λοκ άουτ – η 
δυνατότητα του εργοδότη να βάζει 
μόνος του «λουκέτο» στην επιχεί-
ρηση για να πιέσει και να διαιρέσει 
τους εργαζόμενους) ενώ δεν επιτρέ-
πεται η δικαστική απαγόρευση της 
απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα.

Το νόμο αυτόν θέλει να «εξορθο-
λογήσει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Στην ουσία θέλει να τον καταργή-
σει, αντικαθιστώντας τον με ένα 
έκτρωμα που στοχεύει στο να αυξή-
σει την ατομικοποίηση και τον φόβο 
μέσα στους χώρους εργασίας, να 
ποινικοποιήσει την συνδικαλιστική 
δράση και να απομακρύνει τους ερ-
γαζόμενους από τα σωματεία τους. 
Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση 
κινούνται οι βασικοί άξονες των 
«μεταρρυθμίσεων» που θέλουν να 
εφαρμόσουν: α) Απογραφή – φακέ-
λωμα  των συνδικαλιστών στο ηλε-
κτρονικό Γενικό Μητρώο που θα 
βρίσκεται στη διάθεση του υπουρ-
γείου  και της εργοδοσίας. β)Υπο-

χρεωτική ηλεκτρονική ψηφοφορία 
στις διαδικασίες των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων, ιδίως για τη λήψη 
απόφασης για απεργία (με συμμετο-
χή του 50%+1 των εργαζομένων της 
επιχείρησης);γεγονός που χτυπά το 
ανώτερο όργανο των σωματείων, 
τις Γενικές Συνελεύσεις, και ουσι-
αστικά προσπαθεί να καταργήσει 
πλήρως την δυνατότητα να αποφα-
σιστούν απεργιακές κινητοποιήσεις. 
γ)Επαναφορά του λοκ άουτ και ποι-
νικοποίηση της περιφρούρησης της 
απεργίας απέναντι στους απεργο-
σπάστες. Ταυτόχρονα, ο νόμος για 
την απαγόρευση των διαδηλώσεων 
συμπληρώνει την κατά μέτωπο επί-
θεση στα όργανα των εργαζομένων 
και τους αγωνιστές. Το φακέλωμα, 
η επίρριψη ευθυνών λες και οι δια-
μαρτυρία είναι έγκλημα, και οι ποι-
νικές διώξεις των συνδικαλιστών 
έχουν στόχο να τρομοκρατήσουν 
και να φιμώσουν το εργατικό κίνη-
μα και τους αγώνες του. 

Όλα αυτά τα μέτρα, σε συνδυα-
σμό με τα «έκτακτα» που πάρθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
–και ήρθαν για να μείνουν – απο-
τελούν ένα βαρύ χτύπημα στα πιο 
βασικά δικαιώματα και ελευθερίες 
των εργαζομένων. Είναι απαραίτητο 
να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερα-
σπιστούμε τις κατακτήσεις μας και 
να σταματήσουμε την επίθεση που 
εξαπολύει η κυβέρνηση και  ολό-
κληρος ο μνημονιακός συρφετός 
εναντίον μας.

ΣΜΕΘ: ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ!

Ενιαίο Σωματείο Vodafone - Wind - Victus 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας μέ-
χρι και σήμερα, η κυβέρνηση διαμηνύ-
ει με κάθε μέτρο, νομοσχέδιο και «έκ-
θεση ειδικών» (βλ. έκθεση Πισσαρίδη) 
ότι ο στόχος της είναι η μετατροπή της 
οικονομικής και υγειονομικής κρίσης 
σε ευκαιρία για το σύστημά τους και 
το μεγάλο κεφάλαιο.

Υπό αυτήν την μεθόδευση, εμφανί-
στηκε το καθεστώς της τηλεργασί-
ας,από τις πρώτες μέρες της καραντί-
νας.Συγκεκριμένα, στον κλάδο της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης επιβλήθηκε 
καθολικά από τις αρχές Νοέμβρη, με 
ολέθριες συνέπειες στις εργασιακές 
σχέσεις και συνθήκες. 

Καταρχήν, η ποιότητα της τηλεκπαί-
δευσης είναι συντριπτικά χαμηλότερη 
από αυτή της δια ζώσης, ενώ η απαι-
τούμενη υλικοτεχνική υποδομή δυ-
σκολεύει και αποκλείει αυτόματα από 
αυτήν μία μεγάλη μερίδα καθηγητών 
και μαθητών. Οι φροντιστηριάρχες, 
παραβλέποντας εντέχνως τα προη-
γούμενα, πιέζουν τους εργαζόμενους 
σε πλήρη εντατικοποίηση της εργα-
σίας τους, ώστε να μη χάσουν πελά-
τες-μαθητές και δίδακτρα. Κατάληξη 
αυτού είναι ένα επικίνδυνο «κυνήγι 
μαγισσών» για τη δυσαρεστημένη πε-
λατεία που με το πέρας της χρονιάς θα 
«κάψει» ακόμα περισσότερους καθη-

γητές στην ανεργία.
Συγχρόνως, ενώ η εντατικοποίη-

ση και η αύξηση των ωρών εργασίας 
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ηλε-
κτρονική διόρθωση γραπτών, προε-
τοιμασία διδακτικού υλικού, διαγω-
νίσματα, πλατφόρμες e-learning κ.α.) 
είναι δραματική, τα ωρομίσθιά μας δεν 
έχουν αυξηθεί στο ελάχιστο. Αντίθετα, 
σε πολλές περιπτώσεις έχουν μειωθεί, 
ενώ δεν είναι λίγοι και οι φροντιστη-
ριάρχες που βγάζουν σε αναστολή κα-
θηγητές, ώστε να συμψηφίσουν τη μι-
σθοδοσία τους με το κρατικό επίδομα.

Επίσης, οι  περισσότεροι εργοδότες 
αρνούνται στους καθηγητές την τη-
λεργασία από το χώρο του φροντι-
στηρίου. Έτσι, απαλλάσσονται πλή-
ρως από τα λειτουργικά έξοδα, ενώ 
μετακυλύουν εξ’ ολοκλήρου το κό-
στος της απαιτούμενης υλικοτεχνικής 
υποδομής στους καθηγητές (σύνδεση 

internet, υπολογιστής, γραφίδα κ.λπ.).
Συνολικά, η ατομικοποίηση, που 

επιβάλλει το καθεστώς της τηλεργα-
σίας, έχει στόχο την κατάργηση κάθε 
ουσιαστικής έννοιας συνδικαλισμού, 
αφήνοντάς μας έρμαια στις απαιτή-
σεις και στους εκβιασμούς των εργο-
δοτών και ανοίγοντας τον δρόμο για 
την καταπάτηση και την κατάργηση 
του συνόλου των εργασιακών μας δι-
καιωμάτων.

Πρέπει να σπάσουμε την ατομικο-
ποίηση, δημιουργώντας ομάδες σε 
κάθε φροντιστήριο! Να παλέψουμε 
για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ και 
να δυναμώσουμε το Σωματείο Μι-
σθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλο-
νίκης. Γιατί ο δρόμος για να βγούμε 
από τη δίνη της εργοδοτικής αυθαι-
ρεσίας περνάει μέσα από τη συλλογι-
κή και μαχητική διεκδίκηση!
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H υπουργός παιδείας εκμεταλλεύεται 
πλήρως το lockdown και την πανδημία, 
τα κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια 
για να νομοθετήσει και να εφαρμόσει 
πλήρως το σύνολο της νεοφιλελεύθε-
ρης ατζέντας της κυβέρνησης για όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, 
δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέρ-
γεια για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών της πανδημίας στην εκπαίδευση 
και την ασφαλή λειτουργία των σχολεί-
ων από την πλευρά της κυβέρνησης. 
Έθεσε σε αναστολή λειτουργίας τις 
σχολικές μονάδες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, εξαναγκάζοντας μαθητές και 
καθηγητές σε εξ’ αποστάσεως «εκπαί-
δευση». Τα προβλήματα που παρουσι-
άστηκαν ήταν πολλά, με κυριότερο την 
μη ισότιμη πρόσβαση, τον αποκλεισμό 
ενός μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών 
από την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω 
έλλειψης εξοπλισμού και σύνδεσης στο 
διαδίκτυο. 

Η κυβέρνηση ετοιμάζει την ψήφιση 
ενός ακόμη αντιδραστικού νομοσχεδί-
ου, το οποίο ορίζει: 

   1)Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, βάζο-
ντας ένα ακόμη εμπόδιο στην εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά 
την ψήφιση και της βάσης του 10. Αυτό 

το μέτρο θα μειώσει δραστικά τους ει-
σακτέους στο δημόσιο πανεπιστήμιο, 
αλλά θα εξασφαλίσει πελατεία στα διά-
φορα ιδιωτικά κολέγια.

2)Συμπλήρωση μηχανογραφικού σε 2 
φάσεις. Στην πρώτη φάση, περιορίζεται 
ο αριθμός των επιλογών του μηχανο-
γραφικού. Στη δεύτερη φάση, συμμε-
τέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί στην 
πρώτη φάση, αποκλειστικά για τις θέ-
σεις που έχουν απομείνει, χωρίς περιο-
ρισμό επιλογών.

3)Χρονικό όριο φοίτησης τα (ν+ν/2) 
έτη, προετοιμάζοντας διαγραφές φοι-
τητών και αποκλείοντας από την εκ-
παίδευση τα πιο φτωχά κομμάτια της 

κοινωνίας που αναγκάζονται να δου-
λεύουν για να ανταπεξέλθουν στο κό-
στος σπουδών. 

4)Ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνο-
μίας, στοχεύοντας στην κατάργηση του 
φοιτητικού συνδικαλισμού, της συλ-
λογικής δράσης, των συνελεύσεων και 
των μαχητικών μέσων πάλης. Στοχεύει 
στην πειθάρχηση της νεολαίας, ώστε η 
κυβέρνηση να μπορέσει ανενόχλητη να 
πραγματοποιήσει τα σχέδιά της, δηλα-
δή να οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικο-
ποίηση την εκπαίδευση, να φτιάξει ένα 
πανεπιστήμιο για τους λίγους και εκλε-
κτούς που έχουν να πληρώσουν.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16/2 
ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την 
έναρξη της πανδημίας και με χι-
λιάδες νεκρούς στην Ελλάδα και 
εκατομμύρια παγκοσμίως είναι 
πλέον εξόφθαλμο πως τόσο συ-
νολικά το καπιταλιστικό σύστημα 
όσο και οι ά(χ)ριστοι της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη  είναι παντε-
λώς ανίκανοι να διαχειριστούν 
την παγκόσμια υγειονομική κρί-
ση.

Η πανδημία βρήκε το ΕΣΥ ρη-
μαγμένο από προσωπικό, εξοπλι-
σμό και υποδομές μετά από 10 
χρόνια μνημονιακών πολιτικών. 
Και η μονή ενίσχυση που δόθηκε 
για την αντιμετώπιση της υγειο-
νομικής κρίσης ήταν τα υποκριτι-
κά χειροκροτήματα στα μπαλκό-
νια, και τα κροκοδείλια δάκρυα.  
Την ίδια στιγμή που δίνονται 2.5 
δις για την αγορά πολεμικών αε-
ροσκαφών και 30 εκατομμύρια για 
την πανεπιστημιακή αστυνομία, ο 
προϋπολογισμός για την υγεία το 
2021 προβλεπει μείωση δαπανών 
κατά 572 εκατομμύρια. 

Η α(χ)ριστη και εγκληματική 
κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να βάλει ολόκληρη τη κοι-
νωνία στο γύψο εξαπολύοντας 
επιθέσεις ενάντια σε οποίον τολ-
μά να σηκώσει κεφάλι και να δι-
εκδικήσει τα αυτονόητα. Οι υγει-
ονομικοί περνάνε από ΕΔΕ επειδή 
αρρώστησαν, ενοχοποιούνται  για 
τους ασθενείς που πέθαναν εκτός 
ΜΕΘ, και τώρα δέχονται κλήσεις 
από την ασφάλεια για να απολο-
γηθούν που κινητοποιήθηκαν για 
να διεκδικήσουν δημόσια και δω-
ρεάν υγεία. Συγκεκριμένα  πάνω 

από τέσσερεις μήνες μετά την 
απεργία της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙ-
ΝΑΠ στα 24/9 που είχε πραγμα-
τοποιηθεί συγκέντρωση έξω από 
το υπουργείο Υγείας η πρόεδρος 
της ΟΕΝΓΕ καλείται να απολογη-
θεί για «απείθεια», «παρακώλυση 
συγκοινωνιών», «παραβίαση νό-
μου περί υπαίθριων συναθροίσε-
ων» κ.α. Είχε προηγηθεί η άσκηση 
δίωξης στο συνδικαλιστή Μ. Για-
νακό πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για-
τί «δεν υπάκουσε στις υποδείξεις 
του ειδικού διαμεσολαβητή της 
ΕΛΑΣ» στις 30 /9/20 έξω από το 
υπουργείο Υγείας

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νο-
σοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ) καλεί σε 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία στις 16/2 διεκ-
δικώντας μεταξύ άλλων μαζικές 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης,μονιμοποίηση χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις όλων 
των επικουρικών και των συμ-
βασιούχων, αύξηση της κρατικής 
χρηματοδότησης για το δημόσιο 
σύστημα υγείας.

Το δίλημμα έχει πλέον τεθεί και 
είναι ξεκάθαρο σε όλους. Μετά 
την  πανδημία  θα επιβιώσουν 
ή αυτοί ή εμείς. Η τρομοκρατία 
της κυβέρνησης  δεν θα περά-
σει.  Ο αγώνας των υγειονομικών 
δεν μπορεί παρά να είναι αγώνας 
όλων των εργαζομένων σε όλους 
τους κλάδους. Για να μπορέσουμε 
να ανατρέψουμε αυτή την εγκλη-
ματική πολιτική και να  πάρουμε 
στα χέρια μας την διαχείριση της 
πανδημίας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ πάντα με πρόσχημα 
την υγειονομική κρίση του κορονοϊού, έχει 
βρει ευκαιρία να χτυπήσει εκπαιδευτικά και 
εργατικά δικαιώματα που μόλις ένα χρόνο 
νωρίτερα μόνο στα πιο τρελά της όνειρα θα 
μπορούσε να κάνει. Όπως στα εκπαιδευτικά 
που έχει περάσει μια σειρά μέτρων που θυ-
μίζουν εποχές μεσοπολέμου, έτσι θέλει να 
πατήσει και τα εργατικά δικαιώματα των Ελ-
λήνων ναυτεργατών και να εμπλουτίσει λίγο 
ακόμα τον ήδη πλούσιο φορολογικό παρά-
δεισο των εφοπλιστών.

Για να τα πετύχει όμως όλα αυτά θα πρέ-
πει πρώτα να φιμώσει κάθε αγωνιστική και 
συνδικαλιστική δράση. Έτσι, σε αγαστή 
συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και με όπλο τη 
χουντική απαγόρευση των διαδηλώσεων, 
προσπαθούν να τρομοκρατήσουν και να 
περιορίσουν τη συνδικαλιστική δράση των 
αγωνιστών της ΠΕΝΕΝ, που πάντα αγωνί-
ζονταν και αντιστέκονταν σε κάθε αντεργα-
τική και αντιφασιστική κινητοποίηση, τόσο 
για τα δικαιώματα των ναυτεργατών όσο 
και αλληλέγγυα  σε οποιαδήποτε άλλη αγω-
νιστική δράση. Μια από αυτές ήταν η κινη-
τοποίηση στις 28/1 για το αντιεκπαιδευτικό 
νομοσχέδιο, όπου η ΠΕΝΕΝ  καλούσε τα 
μέλη της να πάρουν μέρος σε αυτή με τρόπο 
μαζικό και αγωνιστικό ώστε να σπάσει και να 
ακυρωθεί στην πράξη η νέα αντιδημοκρατι-
κή κυβερνητική απαγόρευση. 

Αναφορικά, ο κλάδος των ναυτεργατών εί-
ναι από τους λίγους που έχουν χτυπηθεί τόσο 
λυσσαλέα από την κρίση του κορονοϊού, όχι 
τόσο από την επίδραση του ίδιου του ιού όσο 
από την αβυσσαλέα επίθεση της κυβέρνησης 
σε αυτή. Το πιο σημαντικό χτύπημα ήταν η 
κατάργηση της ΣΣΕ που θεσπίστηκε στις 
23/9/20 και η αντικατάσταση της με όρους 
που προβλέπει η αντίστοιχη ΣΣΕ της ITF η 
οποία έχει εφαρμογή ανά τον κόσμο στην 
ναυτιλία αποκλειστικά στα πλοία με σημαίες 
ευκαιρίας για τους Ναυτεργάτες των χωρών 
του τρίτου κόσμου. Με αυτή την επαίσχυντη 
πράξη η κυβέρνηση οδηγεί τα μισθολόγια 50 
έως 70% κάτω από αυτά που ίσχυαν με την 
ΣΣΕ και παράλληλα οι εργασιακές συνθήκες 
γίνονται επώδυνες και επικίνδυνες.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ

Ως Επιτροπή Αγώνα Διανομέων τα 
τελευταία χρόνια καταφέραμε να 
αναδείξουμε τα τεράστια προβλή-
ματα του κλάδου. Συνεχή εργατικά 
δυστυχήματα/ατυχήματα, συνέπεια 
των εγκληματικών απαιτήσεων των 
εργοδοτών  για  10ωρη/12ωρη εργα-
σία, πολλές φορές χωρίς ρεπό, υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (χιόνια, 
βροχές, καύσωνες κτλ), εντατικο-
ποίηση της εργασίας και πίεση των 
εργοδοτών -ακόμη και με χρονομέ-
τρηση- για γρήγορη παράδοση των 
παραγγελιών, λόγω περικοπών προ-
σωπικού είναι μόνο κάποια από αυτά. 
Κι όλα αυτά με ανασφάλιστη/υπο-
ασφαλισμένη εργασία, μη πληρωμή 
προσαυξήσεων από αργίες, νυχτερι-
νά, Κυριακές και κλοπή των Δώρων.  
Ενώ, δεν είναι λίγες και οι περιπτώ-
σεις που εργοδότες επιτέθηκαν με 
χρήση βίας και μηνύσεις για συκο-
φαντική δυσφήμιση σε συναδέλφους 
μας που διεκδίκησαν τα δικαιώματά 
τους! 

Ωστόσο, με την προσπάθεια οργά-
νωσης των συναδέλφων  (δεκάδες 
κινητοποιήσεις-μοτοπορείες, συνεχή 
μοιράσματα, ενημερώσεις κ.α.)  κατα-
φέραμε να διεκδικήσουμε και να κερ-
δίσουμε ένσημα και δεδουλευμένα 
συναδέλφων που δεν τους κατέβα-

λαν οι εργοδότες τους για υπερωρίες, 
βραδινά, αργίες, Κυριακές -όλα αυτά 
που θέλει να καταργήσει σήμερα η 
κυβέρνηση! - να αποτρέψουμε απο-
λύσεις κ.α. 

Επιβάλαμε την ψήφιση νόμου για 
τα ΒΑΣΙΚΑ αιτήματά μας: α) παροχή 
Μέσων Ατομικής Προστασίας (κρά-
νος, μπουφάν, γάντια/χούφτες) β) 
πληρωμή τουλάχιστον 15% για χρή-
ση & συντήρηση δικύκλου γ) πλη-
ρωμή εξόδων κίνησης κ.λπ., τα οποία 
είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ και 
καταβάλλουν όλοι οι εργοδότες!

Παρά τη σημαντική βελτίωση της 
κατάστασης, εντούτοις συνεχίζουν να 
υπάρχουν προβλήματα. Οι εργοδότες 
με την αμέριστη συμπαράσταση της 
κυβέρνησης (συνεχείς αντεργατικοί 
νόμοι, ΚΥΑ, ουσιαστική διάλυση του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

ελέγχων κ.λπ.) βρίσκουν παράθυρα 
για να συνεχίζουν τις εργοδοτικές 
αυθαιρεσίες τους. 

Τους τελευταίους μήνες, η Επιτρο-
πή Αγώνα Διανομέων επικεντρώθηκε 
στην προσπάθεια ενημέρωσης των 
συναδέλφων για το Δώρο Χριστου-
γέννων, καθώς και για την αντιμε-
τώπιση των πιέσεων των εργοδοτών 
για εργασία σε περιπτώσεις ακραίων 
καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, συνεχίζετε η προσπά-
θεια για την εγγραφή ακόμη περισσό-
τερων συναδέλφων μας στο κλαδικό 
Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού 
(ΣΕΤΕΠΕ) και τη συμμετοχή στις 
δράσεις της Επιτροπής μας.
 Στοιχεία Επικοινωνίας :

 Τηλ: 6982268508 , 
 dianomeisthess.blogspot.gr      
 Facebook: Επιτροπή Αγώνα 

Διανομέων 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ: Ο αγώνας για αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας συνεχίζεται…

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

...συνέχεια από το εξώφυλλο

Σε αυτή την περίοδο πληθωρι-
σμού, οικονομικής-πολιτικής απο-
σταθεροποίησης και εργατικής υπε-
ρεκμετάλλευσης, οι εργάτες του 
ναυπηγείου και των βυρσοδεψείων 
οργανώθηκαν συνδικαλιστικά. Στις 
14 Φεβρουαρίου του 1879, 400-500 
εργάτες του ναυπηγείου «Νεώριον» 
ίδρυσαν, ενώπιον συμβολαιογρά-
φου, το πρώτο εργατικό σωματείο 
ονόματι «Αδελφικός Σύνδεσμος Ξυ-
λουργών του Ναυπηγείου Σύρου». 
Στη συνέχεια, κατέβηκαν σε απεργία, 
η οποία αποτελεί την πρώτη καταγε-
γραμμένη για την Ελλάδα, είδηση 
που προκάλεσε αίσθηση. Στο φύλλο 
της 17ης Φεβρουαρίου του 1879, η 
εφημερίδα «Πατρίς» γράφει: «Έχο-
μεν εν Σύρω απεργίαν τετρακοσίων 
περίπου εργατών. Το Ναυπηγείον 
αργεί», αναφέροντας επίσης πως 
πολλά πλοία έμειναν χωρίς εργάτες, 

καθώς τάχθηκαν με το μέρος των 
απεργών. Η απεργία έληξε προσωρι-
νά, στις 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από 
συμβιβαστική λύση που προέβλεπε 
μικρή αύξηση των ημερομισθίων.

Την ίδια μέρα, κατέβηκαν σε απερ-
γία οι εργάτες των βυρσοδεψείων. 
Πολύ περισσότεροι και πιο οργισμέ-
νοι, πορεύτηκαν προς το Νομαρχια-
κό Μέγαρο φωνάζοντας τα αιτήμα-
τά τους, όπως:

• Αύξηση του ημερομισθίου κατά 
27%

• Σωστός καταμερισμός και εξα-
σφάλιση εργασίας για όλους τους 
εργάτες

• Ελάττωση των ωρών εργασίας 
από 12 σε 10

• Κατάργηση της απλήρωτης δίω-
ρης απασχόλησης της Κυριακής, κ.α.

Η κινητοποίηση κλιμακώθηκε, φτά-
νοντας σε αιματηρά επεισόδια μετα-
ξύ απεργών και απεργοσπαστών.  Οι 
απεργοί υποχώρησαν μόνο μετά την 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους, 
μια εβδομάδα αργότερα. Το δεύτερο 
κύμα των απεργιακών κινητοποιή-
σεων ξέσπασε στις 27 Φεβρουαρίου, 
και διήρκεσε έως και τον Ιούλιο της 
ίδιας χρονιάς, με κύρια αιτήματα την 
ανάκληση των απολύσεων και την 
τήρηση των προηγούμενων συμφω-
νηθέντων, χωρίς, ωστόσο την επί-
τευξη της ικανοποίησής τους.

Το 1914, οι εργάτες των βυρσοδε-
ψείων και οι καπνεργάτες κατέβηκαν 
ξανά σε απεργιακές κινητοποιήσεις, 
τις οποίες ακολούθησαν, αυτή τη 
φορά, και οι γυναίκες εργάτριες των 
κλωστοϋφαντουργείων. 

Το απεργιακό κίνημα της Σύρου, το 
1879, έδειξε το δρόμο στους εργά-
τες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα 
κύμα απεργιών σε όλη την Ελλάδα, 
η οποία μαστιζόταν από αδικίες και 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας.

Μετά από σχεδόν ένα  χρόνο 
εγκληματικής διαχείρισης της παν-
δημίας η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας για να συγκαλύψει την 
αποτυχία της έχει επιδοθεί σε ένα 
παραλήρημα αστυνομοκρατίας και 
καταστολής. Πέρα από τα αντεργα-
τικά νομοσχέδια που οδηγούν την 
κοινωνία στην εξαθλίωση και την 
φτώχεια, όλο αυτό το διάστημα έχει 
εξαπολύσει μια πρωτοφανή επίθε-
ση ενάντια σε όποιον αντιστέκεται 
και αγωνίζεται. Με πρόφαση την 
προστασία της δημόσιας υγείας, 
οι πραιτοριανοί του Χρυσοχοΐδη 
χτυπούν με λύσσα όποιον διαμαρ-
τύρεται ενάντια στην πολιτική της 
κυβέρνησης που ουδεμία σχέση έχει 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
με αμέτρητες διατάξεις και μέτρα 
που περιορίζουν το δικαίωμα στην 
απεργία και στις διαδηλώσεις. Εκμε-

ταλλευόμενοι την πανδημία, οι νε-
οφιλελεύθεροι κανίβαλοι της Νέας 
Δημοκρατίας ενίσχυσαν τις μνημο-
νιακές διατάξεις της προηγούμενης 
δεκαετίας και περιορίζουν ουσιαστι-
κά τα πιο στοιχειώδη κοινωνικά, δη-
μοκρατικά δικαιώματα και ατομικές 
ελευθερίες. Η κυβέρνηση παίρνο-
ντας την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ  
στοχεύει στη διάλυση όποιου συν-
δικαλιστικού δικαιώματος είχε απο-
μείνει έπειτα από 10 χρόνια μνημο-
νίων συνεχίζοντας την επίθεση στο 
δικαίωμα στην απεργία.

Οικοδομούν ένα τερατώδες Κρά-
τος Έκτακτης Ανάγκης για να επι-
βάλουν και να παγιώσουν αυτή την 
κατά μέτωπο επίθεση στους εργαζο-
μένους και εν τέλει σε ολόκληρη την 
κοινωνία. Όλο αυτό το διάστημα, η 
κυβέρνηση έχει απαγορέψει και κα-
ταστείλει άγρια τις κινητοποιήσεις 
για την πορεία της 17 Νοέμβρη, έχει 

απαγορέψει τις κινητοποιήσεις για 
τις 6 Δεκέμβρη και 28 Γενάρη, και 
όλα αυτά με χουντικού τύπου απα-
γορεύσεις συναθροίσεων από την 
αστυνομία. Το επιστέγασμα σε όλα 
τα αντεργατικά μέτρα που παίρνει η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
είναι ο νόμος για την απαγόρευση 
των διαδηλώσεων, που  χρησιμο-
ποιήθηκε για να σχηματιστεί δικο-
γραφία ενάντια στον πρόεδρο της 
ΠΟΕΔΗΝ και τους διαδηλωτές της 
28 Γενάρη, ενώ, αναβιώνοντας το 
«συνδικαλιστικό της ασφάλειας», 
τηλεφώνησε στην ΠΕΝΕΝ ανακρί-
νοντάς την σχετικά με την συμμε-
τοχή της στις διαδηλώσεις της 28 
Γενάρη.

Η ταφόπλακα που θέλει να ρίξει η 
κυβέρνηση των νεοφιλελεύθερων 
κανίβαλων σε όλη την κοινωνία πρέ-
πει και μπορεί να εμποδιστεί. Οι με-
γάλες κινητοποιήσεις των φοιτητών 
το τελευταίο διάστημα και η απεργι-
ακή κινητοποίηση στις 26 Νοέμβρη 
δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις σπάνε 
στην πράξη και ότι μόνο μέσα από 
την οργάνωση και τους αγώνες μας 
μπορεί να αναχαιτιστεί η νεοφιλε-
λεύθερη λαίλαπα.

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


