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Αγώνας ζωής και 
θανάτου, αγώνας 
διάρκειας

σελ.3

«Αύξηση» 
κατώτατου 
μισθού

σελ.7

Μετά το τέλος του εμφυλίου 
πολέμου (1861 -  1865) ο 
Αμερικάνικος καπιταλι-

σμός γνώρισε μεγάλη άνθηση, κατα-
σκευάστηκαν χιλιάδες εργοστάσια 
και οι βιομηχανικοί εργάτες αυξήθη-
καν από 1,3 σε 2 εκατομμύρια μέσα 
σε μια δεκαετία. Επιπλέον στις ΗΠΑ 
υπήρχαν άλλα 3,6 εκατομμύρια μι-
σθωτοί, ενώ το 1870 το βιομηχανικό 
εργατικό δυναμικό ξεπερνούσε τον 
αγροτικό πληθυσμό.

Το 1866 ιδρύεται η Εθνική Εργατι-
κή Ένωση. Στο πρόγραμμα της Ένω-
σης υπήρχε το αίτημα της οχτάωρης 
εργάσιμης ημέρας, της ίσης πληρωμής 
και της ίσης δουλειάς που αφορούσε 

καταρχάς τις εργάτριες. Επιπλέον θα 
πραγματοποιηθούν μια σειρά από 
κινητοποιήσεις και σκληροί αγώνες 
σχετικά με το αίτημα για οχτάωρη ερ-
γασία.

Στις αρχές του 1880, πάνω από 
250.000 εργάτες από την Ευρώπη και 
τον Καναδά μεταναστεύουν στο Σικά-
γο για να δουλέψουν στα καινούργια 
εργοστάσια. Οι εξειδικευμένοι εργά-
τες αντικαθίστανται από τις μηχανές, 
δημιουργώντας ακραία φτώχεια και 
ανεργία και διευρύνοντας τις κοινω-
νικές ανισότητες.

ά ά Ε λέ θ

συνέχεια στην σελ. 8...
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Η Αντεπίθεση των Εργαζομένων (Συνδικαλι-
στική Παράταξη της ΟΚΔΕ) είναι μια αντικαπι-
ταλιστική Συνδικαλιστική Παράταξη στον ιδι-
ωτικό 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 εργαζόμενοι την 
κρίση, αλλά αυτοί που την δημιούργησαν.

-Να αναδεικνύουμε και να υπερασπίζουμε τα 
εργασιακά μας δικαιώματα και την εργασιακή 
μας αξιοπρέπεια απέναντι στην εργοδοτική αυ-
θαιρεσία και το Νέο Σύστημα Εκμετάλλευσης 
που όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέβαλ-
λαν με αντεργατικούς νόμους.

-Την ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του Ερ-
γατικού και Συνδικαλιστικού Κινήματος, που 
είναι απαραίτητος όρος για να ανατραπεί η βάρ-
βαρη νεοφιλελεύθερη πολιτική και το μνημονια-
κό καθεστώς κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του κεφαλαίου, σε τελική ανάλυση το σάπιο 
και χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα.

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

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

στική κατεύθυνση, που αποτελεί τη μόνη πραγ-
ματική λύση στη βάση των συμφερόντων της 
Εργατικής Τάξης

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

-Να προετοιμάσουμε και να οργανώσουμε 
συλλογικά την αντίστασή μας, ανασυγκροτώ-
ντας ή δημιουργώντας Σωματεία, Επιτροπές, όρ-
γανα αυτο-οργάνωσης σε κάθε χώρο δουλειάς, 
σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά.

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

- Πρέπει να εναντιωθούμε ξεκάθαρα στην 
πολιτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας 
(αστικής και ρεφορμιστικής), που διαλύει, υπο-
νομεύει, διασπά και προδίδει τα συμφέροντα και 
τους αγώνες μας.

-Πρέπει να δώσουμε μαζικούς, ταξικούς και 
αποφασιστικούς αγώνες, με διαδηλώσεις, απερ-
γίες και καταλήψεις, με αυτοδιαχείριση, που είναι 
ο μόνος δρόμος για να έχουμε νίκες.

ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΟΥΛΟΙ!
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕΤΗ 

ΔΥΝΑΜΗ  ΝΑ  ΤΑ  ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!

Άμαζον- Αμερική
Στη Νέα Υόρκη εργαζόμενοι στην 

Άμαζον προχώρησαν στην ίδρυση 
σωματείου σημειώνοντας την πρώτη 
επιτυχημένη προσπάθεια οργάνωσης 
στην ιστορία της εταιρείας στην Αμε-
ρική. Απέδειξαν με αυτό τον τρόπο τη 
δύναμή τους στην διοίκηση της εται-
ρείας που προσπάθησε με απειλές, εκ-
βιασμούς ακόμη και βία να σταματήσει 
αυτή τη κίνηση. Στις 7 Απριλίου η ερ-
γοδοσία εξέδωσε ανακοίνωση σύμφω-
να με την οποία σκοπεύει να υποβάλει 
ένσταση στο αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας.
Η Άμαζον είναι η δεύτερη μεγαλύτε-

ρη εταιρεία σε αριθμό εργαζομένων 
στις ΗΠΑ και απασχολεί πάνω από 1 
εκ. ανθρώπους , με την πλειοψηφία να 
αποτελούν οι εργάτες σε αποθήκες. 
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν υπήρ-

χε ούτε ένα σωματείο στο οποίο ο τε-
ράστιος αυτός όγκος εργαζομένων να 
μπορούσε να οργανωθεί. Αποτέλεσμα, 
η εταιρεία να προχωρά σε μονομερής 
ενέργειες και χιλιάδες εργαζόμενοι να 
βρίσκονται έρμαια στα χέρια του πά-
μπλουτου εργοδότη τους Τζεφ Μπέ-
ζος (με καθαρή περιουσία 182 δις δολ 
το 2022), δουλεύοντας σε άθλιες συν-
θήκες εργασίας, με χαμηλούς μισθούς 
και υπό εξαντλητικά ωράρια, μηδενική 
ανοχή στην προσπάθεια οργάνωσης 
των εργαζομένων, και τεράστια υπερ-
κέρδη...από το επιχειρηματικό δαιμό-
νιο! 
Από την έναρξη των αγώνων για ίδρυ-

ση σωματείου στην Αλαμπάμα, μέχρι 
και την νίκη των εργαζομένων στη Νέα 
Υόρκη, η Άμαζον έχει βάλει σε λειτουρ-
γία κάθε μέσο που έχει για να αποτρέ-
ψει την οργάνωση των εργατών της. 
Ακρίβεια- Κόσμος
Σρι- Λάνκα: Τεράστιες κινητοποιήσεις 

είναι σε εξέλιξη στη Σρι Λάνκα με τους 
διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση 
του προέδρου Gotabaya Rajapaksa. Η 
χώρα βρίσκεται στη δίνη της χειρό-
τερης κρίσης μετά την ανεξαρτησία 
της το 1948 με ελλείψεις τροφίμων, 
τις τιμές να έχουν εκτοξευτεί στα ύψη 
και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ο 
Rajabaksa επέβαλε μέτρα για να βάλει 
φρένο στις κινητοποιήσεις: απαγόρευ-
ση της κυκλοφορίας, απαγόρευση χρή-
σης κοινωνικών δικτύων και κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης. Στις 19 Απριλίου 
η κρατική καταστολή και βία οδήγησε 
σε έναν νεκρό και 10 τραυματίες από 
πυρά αστυνομικών.

Περού: Με απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας απάντησε και ο πρόεδρος του Πε-
ρού P. Castillo στους χιλιάδες διαδηλω-
τές που βγήκαν στους δρόμους ενάντια 
στην αύξηση των τιμών των καυσίμων 
και των λιπασμάτων. Μέχρι τώρα οι νε-
κροί είναι τουλάχιστον 6 ενώ οι κινητο-
ποιήσεις δέχονται σκληρή καταστολή 
από τα όργανα του κράτους. Στην προ-
σπάθειά του να μειώσει την ένταση των 
κινητοποιήσεων ο Castillo ανακοίνωσε 
την απόσυρση των φόρων στα καύσιμα 
και την αύξηση του κατώτατου μισθού 
κατά 10% (διαμορφώνοντάς τον στα 
1.205 σολ δηλαδή περίπου 307 ευρώ). 
Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών του 
Περού, η μεγαλύτερη εργατική οργά-
νωση της χώρας, απέρριψε την αύξηση 
καθώς θεωρήθηκε ανεπαρκής και κά-
λεσε σε νέες κινητοποιήσεις. 
Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του συ-

ντάγματος (συντάχθηκε από τον προ-
ηγούμενο πρόεδρο-δικτάτορα Alberto 
Fujimori το 1990 μετά την ανατροπή 
του κοινοβουλίου και του δικαστικού 
συστήματος και βασίζεται σε νεοφιλε-
λεύθερες αρχές επιβάλλοντας απόλυτα 
τον “νόμο της αγοράς”) και ιδιαίτερα 
των άρθρων που δεν επιτρέπουν στις 
κυβερνήσεις την δυνατότητα ελέγχου 
των τιμών που καθορίζουν οι ιδιωτικές 
εταιρείες. 
Αργεντινή: Οι Αργεντίνοι κατέκλυ-

σαν τους δρόμους του Μπουένος Άιρες 
καθώς ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε 
στο 16% μέσα σε ένα τρίμηνο με απο-
τέλεσμα να τίθεται σοβαρό ζήτημα 
διαβίωσης σε χιλιάδες οικογένειες, ερ-
γαζομένους και φτωχά λαϊκά στρώμα-
τα. Μετά από κάλεσμα συνδικάτων και 
οργανώσεων η πλατεία Μαϊου γέμισε 
από διαδηλωτές που ζητούσαν δρα-
στικότερα μέτρα, οικονομική ενίσχυση 
των οικογενειών και μείωση της ανερ-
γίας με παροχή δουλειάς σε ανέργους. 
Οι κινητοποιήσεις δυνάμωσαν παρά 
της εξαγγελίες της κυβέρνησης για οι-
κονομική σταθερότητα. Η κυβέρνηση 
προσπαθεί τώρα να ανασυντάξει την 
οικονομική της ατζέντα ωστόσο η συ-
νεχιζόμενη εξάρτηση από το ΔΝΤ έχει 
εξοργίσει μεγάλο κομμάτι του πληθυ-
σμού που μαστίζεται από την φτώχεια. 
Σύμφωνα με τελευταίες ερεύνες 10,8 
εκατ. άνθρωποι βρίσκονται κάτω από 
το όριο της φτώχειας.
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Ακυβέρνητο καράβι η χώρα στη θά-
λασσα του πληθωρισμού. Η κυβέρνηση 
έχει αποτύχει πλήρως να ελέγξει την 
ακρίβεια ενώ τα μέτρα ανακούφισης των 
νοικοκυριών είναι ουσιαστικά ανύπαρ-
κτα. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο έφτασε 
στο 8,9% ενώ αναμένεται να αγγίξει το 
11%(!) Μέσα σε ένα χρόνο, το κόστος 
του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 68%, 
του ηλεκτρισμού κατά 79% και του πε-
τρελαίου θέρμανσης κατά 58,5%. Σύμ-
φωνα με έρευνες διεξαγόμενες στο νομό 
Θεσσαλονίκης (Palmos/Netrino) το 90% 
των νοικοκυριών στενάζει από τους φου-
σκωμένους λογαριασμούς ενέργειας και 
κόβει από βασικά έξοδα (ένδυση-υπό-
δηση, σίτιση, ψυχαγωγία) ώστε να τους 
πληρώσουν. Το ¼ αδυνατεί να αποπλη-
ρώσει τους λογαριασμούς.

Αβάσταχτες είναι και οι ανατιμήσεις 
στα τρόφιμα. Το κόστος των λαχανι-

κών έχει αυξηθεί κατά 13% και τα έλαια 
κατά 19%. Οι τιμές προϊόντων αναμέ-
νεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο 
δεδομένου της εκτόξευσης των τιμών 
παραγωγού στη βιομηχανία. Ήδη το Φε-
βρουάριο, ο γενικός δείκτης Τιμών Πα-
ραγωγού στη βιομηχανία σημείωσε άλμα 
της τάξεως του 33,6% συγκριτικά με τον 
αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου 
έτους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα 
φέρει τρομακτικές αλλαγές στο κόστος 
των τροφίμων. Η Ουκρανία είναι μια 
από τις 5 μεγαλύτερες χώρες παραγωγής 
σιτηρών και ηλιέλαιου. Ήδη δημιουργεί-
ται πρόβλημα ενώ οι αστικές τάξεις της 
Ευρώπης, εγκαταλείπουν το «όραμα της 
παγκοσμιοποίησης» που με μανία προ-
ωθούσαν και λαμβάνουν αυστηρά προ-
στατευτικά μέτρα ώστε να αποφύγουν 
την επικείμενη επισιτιστική κρίση. Ήδη 
Γερμανία και Γαλλία, έχουν σταματήσει 
τις εξαγωγές σιτηρών ενώ κι άλλες χώρες 

ετοιμάζονται να πράξουν το ίδιο. 
Στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός και 

η ακρίβεια αυξάνονται με ανεξέλεγκτους 
ρυθμούς, οι μισθοί συνεχίζουν να είναι 
πενιχροί. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο 
ποσοστό μισθωτών που ζουν σε συνθή-
κες υλικής στέρησης επειδή αμείβονται 
με τον κατώτατο μισθό (46%). Ακολου-
θεί η Ρουμανία με 36%. Η μέση ετήσια 
αύξηση του μισθού που προανήγγειλε η 
κυβέρνηση δεν ξεπερνάει το 4,5% (παρά 
τα μαγειρέματα προς τα πάνω στις εξαγ-
γελίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη). Με 
άλλα λόγια η αύξηση των μισθών κατά 
43,3 ευρώ δεν μπορεί να καλύψει ούτε 
τη μισή αύξηση των προϊόντων πρώτης 
ανάγκης (ψωμί, γαλακτομικά, φρούτα 
κτλ.), πόσο μάλλον των παραφουσκωμέ-
νων λογαριασμών του ρεύματος και της 
θέρμανσης. Όσον αφορά το ζήτημα των 
τριετίων, το πάγωμα από το 2012 συνεχί-
ζεται επ’ άοριστον…!

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ξεκίνησε 
η Ιμπεριαλιστική Ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, ως «απάντηση» 

στη συνεχή επιθετικότητα των Ιμπεριαλι-
στών της Δύσης, των Νατοϊκών, και ιδιαί-
τερα, των ΗΠΑ. Δύο μήνες πολέμου και 
κάθε ημέρα που περνάει η αγωνία των 
λαών μεγαλώνει. Κανένας από τους άμεσα 
ή έμμεσα εμπλεκόμενους, Ρωσία και ΗΠΑ, 
με τους όποιους συμμάχους τους «δε μπο-
ρεί να δεχτεί να υποχωρήσει», αντιθέτως 
ρίχνουν με κάθε τρόπο «λάδι στη φωτιά». 
Ο πόλεμος συνεχώς επεκτείνεται με τις 
οικονομικές κυρώσεις, με την τρομακτική 
αύξηση των εξοπλισμών, με τη διαρκή επέ-
κταση του ΝΑΤΟ, με μια τρομερή συσσώ-
ρευση κάθε είδους πολεμικών εξοπλισμών 
στην περιοχή, με την ύπαρξη χημικών και 
πυρηνικών όπλων κ.α. Επομένως, ο πόλε-
μος αυτός είναι, δυστυχώς. μόνο το πρώτο 
επεισόδιο μιας γενικευμένης σύγκρουσης. 
Αν δεν τους σταματήσουμε, δεν αποκλεί-
εται να ρίξουν την ανθρωπότητα στην 
άβυσσο ακόμη και ενός πυρηνικού πολέ-
μου.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι 
και τα λαϊκά στρώματα έχουμε βυθιστεί 
ήδη στην άβυσσο της όξυνσης της οι-
κονομικής κρίσης, του παροξυσμού της 
ακρίβειας, της ανεργίας, της φτώχειας και 
των συνεχών επιθέσεων στα εργατικά και 
κοινωνικά δικαιώματά μας. Σε όλα αυτά 
έρχεται να προστεθεί και η μαύρη προ-
παγάνδα από τη μεριά της κυβέρνησης, 

των ΜΜΕ και των «δυτικών συμμάχων», 
προσπαθώντας να μας πείσουν ότι «για 
όλα φταίει ο Πούτιν και η Ρωσία», ενώ οι 
ίδιοι υπερασπίζονται την ελευθερία και τη 
δημοκρατία, ενώ ΕΜΕΙΣ, οι εργαζόμενοι 
και τα λαϊκά στρώματα, είμαστε αυτοί που 
πρέπει να κάνουμε θυσίες»! Είναι προφα-
νές ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να 
σταματήσουμε αυτά τα σχέδια. Μετά από 
12 χρόνια μνημονίων και 2 χρόνια παν-
δημίας, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους, με 
τρομερές απώλειες θέσεων εργασίας και 
εισοδημάτων, με συνεχείς απαγορεύσεις 
και αλλεπάλληλους περιορισμούς στα δη-
μοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματά 
μας, ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛ-
ΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ!

Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, νέες 
και νέοι, συνταξιούχοι και φτωχά λαϊκά 
στρώματα πρέπει και μπορούμε να μην 
ταχθούμε στο πλευρό καμίας από τις αντι-
δραστικές και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. 
Αντ’ αυτού πρέπει να οργανώσουμε ένα 
αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. 
Να οργανώσουμε έναν αγώνα διαρκείας με 
απεργίες, καταλήψεις και διαδηλώσεις, συ-
στήνοντας αντιπολεμικές επιτροπές και συ-
νελεύσεις σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά, 
σχολείο και σχολή. Αυτός είναι και ο μόνος 
δρόμος για μια ριζική αλλαγή ενάντια στη 
λογική του ανταγωνισμού, του κέρδους και 
της αγοράς, στην ίδια τη «ρίζα του κακού» 
που μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. 

Η εργατική πρωτομαγιά αποτελεί μία 

παγκόσμια ημέρα κοινής δράσης-αγώνα 
και διεκδίκησης των εργαζομένων όλου 
του πλανήτη για μια καλύτερη ζωή, χω-
ρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Η φετινή 
πρωτομαγιά αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, 
γιατί μόνο η κίνηση αυτού του τεράστιου 
γίγαντα-του παγκόσμιου προλεταριά-
του-μπορεί και πρέπει να δώσει μία πραγ-
ματική διέξοδο και να σταματήσει τους 
ιμπεριαλιστικούς-ληστρικούς πολέμους. Οι 
εργαζόμενοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδειξαν τον 
δρόμο, αρνούμενοι να συμμετέχουν στη 
μεταφορά νατοϊκών εξοπλισμών. 
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ, 
ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!

ΕΕ και Ρωσίας. 
-

ρηνικά. 
-

ρώσεων στις πλάτες των λαών.-Λεφτά για 
τις Κοινωνικές Ανάγκες, ΟΧΙ για Εξοπλι-
σμούς, Αστυνομία, Πλούσιους.

-ΕΕ. Κάτω όλα τα αντεργατικά μέτρα-Μνη-
μόνια Διαρκείας. 

-
ωση φόρων στα βασικά αγαθά. Βαριά φο-
ρολογία στο κεφάλαιο.

μεγάλες επιχειρήσεις και τομείς κλειδιά της 
οικονομίας. 

Ενάντια σε πολέμους, ανεργία, ακρίβεια & κατάργηση δικαιωμάτων
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Στις 30/03 πραγματοποιήθηκαν 
οι εκλογές στο Ζ’ Σύλλογο Εκ-
παιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονί-

κης για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και για 
αντιπροσώπους στο 10ο Συνέδριο της 
ΕΔΟ-Θ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ. Οι εκλογές για 
Δ.Σ. έπρεπε να είχαν ήδη διενεργηθεί 
τον Ιούνιο του 2021. Ως Αντεπίθεση 
των Εκπαιδευτικών είχαμε προτείνει 
οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 
2021. Η ΔΑΚΕ όμως επικαλούμενη 
την πανδημία διαφωνούσε όπως και 
το φθινόπωρο του 2021, την ώρα μά-
λιστα που ο κλάδος έδινε τη μάχη της 
απεργίας αποχής ενάντια στην αυτοα-
ξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Οι εκλογές έγιναν χωρίς τη χορή-
γηση συνδικαλιστικής άδειας. Είναι  
πολύ σημαντικό ότι οι εκλογές έγιναν 
όπως ορίζει το καταστατικό του Συλ-
λόγου και όχι ο νόμος Χατζηδάκη. 

Η αποχή ήταν 29%. Η  ΔΑΚΕ δι-
ατηρεί την πρωτιά και παίρνει τρεις 
έδρες, αν και το ποσοστό της πέφτει. 
Ένα σημαντικό μέρος της αποχής 
φαίνεται να αφορά τη ΔΑΚΕ. Το Αυ-
τόνομο Δίκτυο (ΣΥΡΙΖΑ) κατέβηκε 
για πρώτη φορά και πήρε μία έδρα. Η 
Αγωνιστική Ριζοσπαστική Παρέμβα-
ση (Παρεμβάσεις) πήρε δύο έδρες και  
αύξησε το ποσοστό της. Η διάσπαση 

ουσιαστικά των Παρεμβάσεων σε κε-
ντρικό επίπεδο (ένας από τους δύο 
αντιπροσώπους στο Δ.Σ. της ΔΟΕ  
ψήφισε μαζί με ΔΑΚΕ, ΕΡΑ,ΕΚ-ΚΙ-
ΝΗΣΗ τα ενιαία κείμενα) δεν επη-
ρέασε το εκλογικό τους αποτέλεσμα. 
Ως Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών 
πήραμε μία έδρα και διατηρήσαμε το 
ποσοστό μας. Δώσαμε με όλες μας τις 

-
χής. Μετά το ξεπούλημα της απεργίας 

-
φία στη ΔΟΕ στηρίξαμε με κάθε τρόπο 

τις αντιστάσεις στην αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας που αυθόρμη-
τα επέλεξαν οι συνάδελφοι. Υπερα-
σπιστήκαμε τους συναδέλφους που 
δέχτηκαν τον αυταρχισμό κάποιων 
διευθυντών όταν επέλεξαν να καταθέ-
σουν τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ. Θα 
συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια σε κάθε 
μέτρο της κυβέρνησης (αξιολόγηση, 
εξετάσεις PISA, αυτονομία σχολικής 
μονάδας).  Καλώντας πάντα τους εκ-
παιδευτικούς να πάρουν την υπόθεση 
των αγώνων τους στα χέρια τους!

Εκλογές στον Ζ΄ σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Ζ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  2022 (Σε παρένθεση τα απο-
τελέσματα του 2019) - ΔΣ

ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ %
ΨΗΦΙΣΑΝ 472(665)   
ΑΚΥΡΑ 5(13)  1,06%(1,95%)
ΛΕΥΚΑ 8(27)  1,69%(4,06%)
ΔΑΚΕ 184(286) 3(3) 38,98%(43,01%)
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

82(116) 1(1) 17,37%(17,44%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑ-
ΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

132(161) 2(2) 27,97%(24,21%)

ΠΑΜΕ 0(40) 0(1) 0(6,02%)
ΔΙΚΤΥΟ(ΣΥΡΙΖΑ) 36(0) 1(0) 7,63%(0)
ΔΗΣΥ 25(22) 0(0) 5,3%(3,31%)

ΣΥΝΟΛΟ 7

Στον χώρο των φροντιστηρίων 
κυριαρχεί η εργοδοτική ασυδο-
σία, καθώς δεν υπάρχει Συλλο-

γική Σύμβαση Εργασίας δέκα και πλέον 
χρόνια. Το ξέσπασμα της πανδημίας το 
2020, πέρα από τις προφανείς υγειονο-
μικές επιπτώσεις, συνοδεύτηκε και από 
μια κολοσσιαία επίθεση στα δικαιώμα-
τά μας, ούτως ώστε να φορτώσουν: α) 
την υγειονομική κρίση στις πλάτες μας. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τους 
εργαζόμενους της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
είναι η ασυδοσία εργοδοτών σε σχέση με 

την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων, των αδειών ειδικού σκοπού, τη μη 
παροχή self-tests που σημαίνει 5-10% μεί-
ωση του μισθού. β) την οικονομική κρίση 
στις πλάτες μας (βλ. αντεργατικές πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου, κατάργηση 
8ώρου-υπερωριών, ηλεκτρονικό φακέλω-
μα σωματείων). Επιπλέον, με την πανδη-
μία, θεσμοθετήθηκε η τηλεργασία που 
λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας.

Δίπλα στα παραπάνω ήρθαν να προ-
στεθούν, πρώτον η ακρίβεια που αποτε-
λεί ωμή ληστεία των μισθών μας. Δεύ-
τερον, ο πόλεμος που, πέρα από τους 
άμεσους κινδύνους στους οποίους μας 
εμπλέκει -λόγω της στάσης της κυβέρ-
νησης- αποτελεί και το έναυσμα για μια 
νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, 
ώστε να νομιμοποιηθούν όλες οι αντερ-
γατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και ο 
Χατζηδάκης με το πρόσφατο νομοσχέδιο 

για τον Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο αφήνει εκτός 
μητρώων και ταμείου ανεργίας χιλιάδες 
ανέργους. Ειδικά για τον κλάδο μας αυτό 
το ν/σ αποτελεί καίριο πλήγμα, καθώς 
κάθε καλοκαίρι είμαστε άνεργοι για τρεις 
και πλέον μήνες. 

Η κατάσταση που βιώνουμε θα χει-
ροτερεύει διαρκώς, αν δε βάλουμε φρέ-
νο! Με τη Σ.Σ.Ε. που προσπαθούμε να 
υπογράψουμε θέτουμε το ζήτημα της 
αύξησης των μισθών, του «ξεπαγώματος» 
των τριετιών, της δέσμευσης για ανανέω-
ση της σύμβασης τη νέα ακαδημαϊκή χρο-
νιά, καθώς και τη μετατροπή της σε αορί-
στου χρόνου, έτσι ώστε να μπορούμε να 
σχεδιάζουμε τις ζωές μας και να εξασφα-
λίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 
Πρέπει να μπει ένα τέλος στις ατομικές 
διαπραγματεύσεις που δίνουν τη δυνατό-
τητα στους εργοδότες να ασυδοτούν. Η 
υπογραφή Σ.Σ.Ε. από το Σωματείο μας 
είναι επιτακτικό καθήκον για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών μας!

Αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας!
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Το δώρο Πάσχα αφορά 
όλους τους εργαζόμε-
νους του ιδιωτικού το-
μέα. Αποτελεί κατοχυ-

ρωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου 
και υποχρέωση του εργοδότη, που 
απορρέει από την Εθνική Γενική 
ΣΣΕ. Επιπλέον, το δώρο Πάσχα σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
να καταβληθεί σε είδος αλλά μόνο 
σε χρήμα και πρέπει να καταβληθεί 
έως και την μεγάλη Τετάρτη. Σε πε-
ρίπτωση μη καταβολής, ο εργαζόμε-
νος μαζί με το σωματείο του οφεί-
λει να καταγγείλει το γεγονός στο 
ΣΕΠΕ και αυτεπάγγελτα να κινηθεί 
η διαδικασία του αυτοφώρου. 

Για τον υπολογισμό του ποσού 
λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοι-
βής του εργαζόμενου (ημερομίσθιο 
ή μισθός) και η χρονική περίοδος 
που υπολογίζεται αρχίζει από την 1 
Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε 
έτους. Αν η σχέση εργασίας διήρκε-
σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο 
εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό 
δικαιούται να πάρει μισό μισθό και 
αν αμείβεται με ημερομίσθιο 15 ημε-
ρομίσθια. Σε περίπτωση όμως που 
εργάστηκε για μικρότερο χρονικό 
διάστημα δικαιούται να λάβει ανα-
λογία δώρου η οποία υπολογίζεται 
ως εξής: για κάθε 8 ημερολογιακές 
ημέρες διάρκειας της εργασιακής 
σχέσης, 1/15 του μισού μηνιαίου μι-

σθού για όσους αμείβονται με μισθό, 
ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβό-
μενους με ημερομίσθιο. Επίσης, το 
Δώρο Πάσχα προσαυξάνεται με τον 
συντελεστή αδείας που ανέρχεται 
σε 0,04166 και ότι υπολογίζεται βά-
σει των καταβαλλόμενων τακτικών 
αποδοχών την 15η ημέρα πριν το 
Πάσχα. Ως τακτικές αποδοχές λαμ-
βάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο 
καθώς και κάθε άλλη παροχή που 
καταβάλλεται από τον εργοδότη ως 
αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργα-
σίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ-
βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα 
διαστήματα του χρόνου (π.χ υπερω-
ριακή εργασία, υπερεργασία, Κυρια-
κάτικη εργασία, αργίες, νυχτερινά). 
Δώρο Πάσχα, ανάλογο με τον χρό-
νο που δούλεψαν, δικαιούνται και οι 
εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει 
από την δουλειά τους κατά τον χρό-
νο καταβολής του, είτε γιατί απολύ-
θηκαν, είτε γιατί παραιτήθηκαν. 

Λόγω της πανδημίας, χιλιά-
δες εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε 
αναστολή εργασίας θα λάβουν το 
δώρο Πάσχα κατ’αναλογία του επι-
δόματος ειδικού σκοπού. Δηλαδή 
θα δουν σημαντικές μειώσεις στον 
υπολογισμό του αφού θα πληρω-
θούν αναλογικά με βάση υπολογι-
σμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού και ο εργοδότης 
θα πληρώσει την αναλογία για την 

χρονική περίοδο κατά την οποία ο 
μισθωτός εργάστηκε κανονικά, με 
βάση υπολογισμού τον μισθό του. 
Άρα όσοι εργαζόμενοι έχουν πα-
ραμείνει σε αναστολή ολόκληρο 
το πρώτο 4μηνο του έτους, δηλαδή 
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλί-
ου, θα λάβουν από το κράτος 267 
ευρώ. Κάθε μήνας αναστολής της 
σύμβασης εργασίας μεταφράζεται 
σε Δώρο Πάσχα της τάξης των 67 
ευρώ. Για παράδειγμα ένας μισθω-
τός που λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ 
και θα έπαιρνε σε κανονικές συνθή-
κες δώρο 520 ευρώ, θα λάβει φέτος 
σχεδόν τα μισά χρήματα δηλαδή 
μόλις 267 ευρώ (μείωση σχεδόν 
50%).

Αυτές οι κατακτήσεις του εργα-
τικού και συνδικαλιστικού κινήμα-
τος βρίσκονται στο στόχαστρο των 
μνημονιακών κυβερνήσεων. Ήδη, 
με βάση το 2ο Μνημόνιο του 2012 
το δώρο Πάσχα (και Χριστουγέν-
νων) καταργήθηκε για τους εργα-
ζόμενους του δημόσιου τομέα. Στον 
ίδιο δρόμο θέλουν να βάλουν τους 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
τόσο με τον δεσποτισμό των εργο-
δοτών με τη «νόμιμη» μη καταβο-
λή-κλοπή του δώρου Πάσχα, όσο 
και με την ψήφιση εργατοκτόνων 
νόμων όπως το έκτρωμα Χατζηδά-
κη που επιτίθεται στον πυρήνα της 
εργατικής νομοθεσίας.
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Μέσα από τις τελευταίες κι-
νητοποιήσεις, την μεγάλη 
απεργία στις 6 Απρίλη, την 

μαζική αντιπολεμική συναυλία της 29ης 
Μάρτη και διαμαρτυρίες εργαζομένων 
στην τέχνη, σωματεία και εργαζόμενοι 
υιοθετούν αντιπολεμική στάση και δί-
νουν το «μήνυμα» στην φιλοπόλεμη κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη πως, ούτε θέλουμε, 
ούτε πρόκειται να γίνουμε βορά στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους για τα συμ-
φέροντα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Το παγκόσμιο εργατικό κίνημα, και 
μάλιστα σε χώρες των «δυτικών» ιμπε-
ριαλιστών, γράφει λαμπρές διεθνιστικές 
σελίδες στην ιστορία του, όταν σωμα-
τεία σε λιμάνια, τρένα κ.λπ. αρνούνται 
να βοηθήσουν στη μεταφορά όπλων για 
τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών επεμβά-
σεων. Στην Ελλάδα, το μαχητικό «Όχι 
στον Πόλεμο» είπαν οι εργαζόμενοι της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη, όταν 
αρνήθηκαν να μετακινηθούν στην Αλε-
ξανδρούπολη, όπου καλούνταν να βο-
ηθήσουν την τεχνική προετοιμασία της 
μεταφοράς όπλων του ΝΑΤΟ. Οι ίδιοι 

αντιστέκονται εδώ και 3 βδομάδες στην 
διοίκηση που τους επιβάλλει την συμμε-
τοχή τους με διαταγές σε ύφος «διευθυ-
ντικού δικαιώματος». 

Μετά την μεγάλη απεργιακή διαδή-
λωση στις 6/4 στην Αθήνα, ένα τμήμα 
(με συμμετοχή και της Αντεπίθεσης Των 
Εργαζόμενων) προχώρησε στα κεντρικά 
γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ώστε να εκ-
φράσει την αλληλεγγύη του στους εργα-
ζόμενους, με το σύνθημα «Όπλο για το 
ΝΑΤΟ δεν θα φορτωθεί, τρένο και πλοίο 
δεν θα κουνηθεί», να ακούγεται ηχηρά.

Την ίδια μέρα, η αστυνομία επιτέθηκε 
άγρια σε απεργούς διαδηλωτές στη Θεσ-
σαλονίκη και συνέλαβε 8 απ’ αυτούς, 
σέρνοντας τους με χειροπέδες όταν η 
κινητοποίηση κατευθύνθηκε στο λιμάνι 
σε διαμαρτυρία για τη μεταφορά ΝΑΤΟ-
ϊκού πολεμικού υλικού.

Σε ιδεολογική διαμαρτυρία προχώ-
ρησαν η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
και η Ορχήστρα της ΕΡΤ, όταν απέρρι-
ψαν πρόταση του βιολονίστα Λεωνίδα 
Καββάκου για συναυλία, τα έσοδα της 
οποίας θα πήγαιναν στο πρωθυπουργι-

κό σχέδιο ανοικοδόμησης μαιευτηρίου 
στην Μαριούπολη — ενώ στην Ελλάδα 
κλείνει το ένα νοσοκομείο Παίδων μετά 
το άλλο. Όπως είπαν οι εργαζόμενοι, «σε 
μια χώρα που δεν φτάνουν οι ΜΕΘ για 
τους ασθενείς με κορονοϊό, είναι παρά-
δοξο να κάνεις συναυλία ειδικά για το 
μαιευτήριο της Μαριούπολης».

Εργαζόμενοι και νέοι θα σταματή-
σουμε αυτό το αίσχος της συμμετοχής 
της χώρας μας στον πόλεμο, όπου μας 
σέρνει η κυβέρνηση χωρίς την θέλησή 
μας. Μέσα από την οργάνωση μας στα 
σωματεία, να σταματήσουμε την εγκλη-
ματική πολεμοκαπηλεία του Μητσοτάκη 
και κατ’ επέκταση την μηχανή του πολέ-
μου.

Η πολυεθνική εταιρεία Lidl, 
εδώ και περίπου έναν μήνα, 
δε θέλει να υπογράψει νέα 

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας για το 2022. Η αφορμή εί-
ναι ότι αρνείται να προβεί στην πε-
νιχρή αύξηση μισθού κατά 2% και 
στην παροχή διατακτικών (κουπόνια 
για αγορές τροφίμων από τα κατα-
στήματά της) κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες στους εργαζόμενούς της. 
Ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλει 
να ξεμπερδεύει με τους αγώνες και 
τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Η 
«γενναιοδωρία» της εταιρείας περιο-
ρίζεται μόνο στην προφορική δέσμευ-
ση ότι θα εξισώσει τους μισθούς νέων 
με παλιών εργαζομένων, όχι όμως πριν 
το 2025 (όσοι προσλήφθηκαν πριν το 
2013 αμείβονται παραπάνω). Μετά 
από αυτήν την άθλια κοροϊδία, η Γενι-
κή Συνέλευση των εργαζομένων απο-
φάσισε να επιμείνει στις διεκδικήσεις 
της, προχωρώντας σε 48ωρη απεργία 
στις 7 και 8 Απριλίου.

Η Lidl που είδε τα κέρδη της να 
εκτοξεύονται μέσα στην πανδημία, 
έστησε ολόκληρο απεργοσπαστικό 
μηχανισμό. Χρησιμοποιώντας χυδαία 
ψέματα μετέφερε εργαζόμενους από 
τα καταστήματα και τις υπόλοιπες 
αποθήκες της, στις αποθήκες που δι-
εξαγόταν η απεργία και έκανε συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου με εργολα-
βικούς εργαζόμενους. Επιπλέον, στην 
απάντησή της προς την ανακοίνωση 
στήριξης της απεργίας από τη ΓΣΕΕ, 
υπονόησε ότι πρέπει να λέμε και ευχα-
ριστώ που αντί για ψίχουλα παίρνουμε 
ξεροκόμματα. Το Σωματείο Εργαζομέ-
νων LIDL περιφερειών Σίνδου-Τρικά-
λων και λοιπής Ελλάδας αποφάσισε 
να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, προ-
χωρώντας σε νέα 48ωρη απεργία στις 
20 και 21 Απρίλη.

Παρά τη μεγάλη συμμετοχή στην 
απεργία στις αποθήκες και το πρό-
βλημα τροφοδοσίας που προκλήθηκε, 
η συμμετοχή στα καταστήματα ήταν 
περιορισμένη. Την κυριότερη ευθύνη 

γι’ αυτό έχει η διοίκηση του σωμα-
τείου που μέσα στην πανδημία ήταν 
«εξαφανισμένη» και δεν πήρε θέση 
για τα προβλήματα των εργαζομένων, 
ενώ πλέον αρκείται σε ηλεκτρονικές 
ανακοινώσεις. Ως Αντεπίθεση των 
Εργαζομένων, με συνεχείς ενημερώ-
σεις στους συναδέλφους και παρά τις 
λιγοστές μας δυνάμεις, προσπαθούμε 
να σπάσουμε τον φόβο και την απογο-
ήτευσή τους για να κινηθούμε σε μία 
αγωνιστική κατεύθυνση που θα ικανο-
ποιήσει πραγματικά τις ανάγκες μας!

48ωρη απεργία στα Lidl: για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ
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Να σταματήσουμε την πλήρη αποδιοργάνωση του ΟΑΕΔ

Η ακραία νεοφιλελεύθερη κυ-
βέρνηση Ν.Δ.,  με «πρωτο-
παλίκαρο» τον καταστρο-

φέα Χατζηδάκη, κατέθεσε και ψήφισε, 
στις 15 Απρίλη, με fast track διαδικα-
σίες, το λεγόμενο νομοσχέδιο «Δου-

-
λυση του ΟΑΕΔ. 

Τα ψέματα και η λάσπη που εξα-
πέλυσαν ενάντια στους εργαζομένους 
και στους ανέργους έχουν μόνο στόχο 
να κρύψουν την αλήθεια. Δηλαδή, ότι 
η δική τους νεοφιλελεύθερη πολιτική 
και το σύστημά τους είναι αυτά που 
γεννάνε την ανεργία, τη φτώχεια και 
την εξαθλίωση. 

Τα βασικά σημεία αυτού του ν/σ 
εκτρώματος είναι: 

1. Ο άνεργος πλέον θα είναι υπο-

χρεωμένος να συντάσσει ένα ψηφια-
κό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε συνερ-
γασία με τον εργασιακό σύμβουλο της 
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης-πρώην ΟΑΕΔ), το οποίο θα 
περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τα 
«προσόντα» που θα υποχρεούται να 
αποκτήσει μέσω επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων τύπου «σκόιλ ελικίκου»! 
Έτσι, ανοίγεται η ευκαιρία για ένα 
τεράστιο φαγοπότι, καθώς η κυβέρ-
νηση μοιράζει απλόχερα σε ιδιωτικά 
ΚΕΚ-ΙΕΚ και επιχειρήσεις περίπου 4 
δις. Ευρώ! 

Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, 
ψηφιακή κάρτα και ψηφιακό μητρώο 
θα είναι απόλυτα συνδεδεμένα μεταξύ 
τους για να πλαισιώσουν το «φακέ-
λωμα» και το «κυνήγι» του ανέργου. 
Ενδεικτικά, αν ο άνεργος αρνηθεί 
τρείς φορές προτεινόμενη θέση εργα-
σίας, θα διαγράφεται αυτόματα από 
τα μητρώα για 2 χρόνια και θα μειω-
θεί πλασματικά το ποσοστό ανεργίας.

2. Το 50% του επιδόματος ανεργί-
ας θα συνεχίζει να δίνεται στον άνερ-
γο που θα προσλαμβάνεται για όσο 
χρόνο το δικαιούται. Αυτό το λεγό-
μενο «επίδομα εργασίας» ανοίγει ακό-

μη περισσότερο τη δυνατότητα στους 
εργοδότες να απειλούν, να αυθαιρε-
τούν, ακόμη και να «βάζουν χέρι» στο 
μισθό των εργαζομένων, μέσω συμψη-
φισμών και άλλων «μαγειρεμάτων». 

3. Πετάει εκτός Διοίκησης τους 
εργαζόμενους του ΟΑΕΔ, βάζοντας 
διάφορα Golden Boys στη θέση τους, 
με στόχο άλλο ένα μεγάλο φαγοπότι 
και πιο ασφυκτικό έλεγχο στη διοίκη-
ση. 

4. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο σε 
σημασία, η επιβολή οικογενειακών 
εισοδηματικών κριτηρίων για να θε-
ωρηθεί κάποιος άνεργος θα καταδικά-
σει μία τεράστια μερίδα εργαζομένων 
να υποφέρει στη σκιά!

Ως εδώ! Η κοινωνική ασφάλιση 
και το δίχτυ προστασίας των εργα-
ζομένων αποτελούν από τις πιο ση-
μαντικές κατακτήσεις του εργατικού 
κινήματος και οφείλουμε να τα προ-
στατέψουμε πάση θυσία! Αυτό το ν/σ 
έκτρωμα μπορεί να ψηφίστηκε, ωστό-
σο ένας τρόπος υπάρχει για να μην 
εφαρμοστεί κι αυτός δεν είναι άλλος 
από τους μαχητικούς κι ανυποχώρη-
τους αγώνες μας! 

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απρι-
λίου ο πρωθυπουργός ανα-
κοίνωσε την αύξηση του κα-

τώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα 
αναφέροντας επί λέξει ανάμεσα σε 
άλλα: «...από την 1η Μαΐου, ο βασικός 
μισθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ τον 
μήνα. Από τα 663 ανεβαίνει στα 713 
ευρώ... οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι 
αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν 
παραπάνω από έναν επιπλέον καθα-
ρό μισθό ετησίως. Ένας 15ος μισθός 
προστίθεται, στο εξής, στο εισόδημά 
τους.» 

Αρκετά! Το ψέμα κι η υποκρισία 
έχουν τα όριά τους! Αυτό το φιλοδώ-

-
μένων έρχεται τη στιγμή που ο πλη-
θωρισμός επισήμως τρέχει με 8% και 
οι πραγματικές αυξήσεις που αφορούν 
τα είδη πρώτης ανάγκης είναι πολύ 
μεγαλύτερες, από 10% και πάνω, οι 

τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρι-
κού ρεύματος έχουν εκτοξευθεί - εν-
δεικτικά, πέραν των προηγούμενων 
ανατιμήσεων, η ΔΕΗ αύξησε στις 12 
Απριλίου την τιμή της κιλοβατώρας 
κατά 34%.

Οι νεοφιλελεύθεροι είναι αδίστα-
κτοι όσο κι αν προσπαθούν να μας πα-
ραπλανήσουν για την καλοσύνη τους: 
Ενώ η ανεργία καλπάζει (24% το Γε-
νάρη του ‘22), ενώ κόβουμε ακόμα και 
από τα απολύτως απαραίτητα για να 
βγει ο μήνας και περιμένουμε με αγω-
νία τον επόμενο παγωμένο χειμώνα. 
Η κυβέρνηση των α(χ)ρίστων και πο-
λεμοκάπηλων, αφού ξεπούλησε τη δη-
μόσια περιουσία, άφησε ανεξέλεγκτη 
την αισχροκέρδεια των εταιρειών 
ενέργειας, μας ενέπλεξε στον πόλεμο 
της Ουκρανίας στο πλευρό των Αμε-
ρικάνων ιμπεριαλιστών με ανυπολό-
γιστες συνέπειες. Πρώτη συνέπεια απ’ 
όλες η ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, η 

κυβέρνηση σπαταλά ασύλληπτα ποσά 
σε πολεμικές δαπάνες, ετοιμάζεται 
παράλληλα να καταργήσει ουσιαστι-
κά τον ΟΑΕΔ και το επίδομα ανεργί-
ας και να παραδώσει τους άνεργους 
βορά στα αρπακτικά της αγοράς.

Πρέπει να τελειώνουμε μαζί τους. 
Με ψίχουλα προσπαθούν να εξαγορά-
σουν την ανοχή και τη συνείδησή μας 
για μας σύρουν στο βρώμικο πόλε-
μο για τα συμφέροντά τους. Ως εδώ: 
Πόλεμος στον πόλεμό τους! Κάτω η 
καταστροφική και πολεμοκάπηλη κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη!

τέρμα πια στην κοροϊδία
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Το 1886 η εργατική τάξη συσπει-
ρωμένη γύρω από την αναρχοσυνδι-
καλιστική οργάνωση IWPA (Διεθνής 
Ένωση του Εργαζόμενου Λαού) και 
το Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο, 
επίσης ελεγχόμενο από τους αναρχι-
κούς, αποφασίζει την κάθοδο της σε 
γενική απεργία με εναρκτήρια μέρα 
την 1η Μάη , με αίτημα την καθιέρω-
ση του οχτάωρου.

Στην απεργία, εκατοντάδες χιλιά-
δες εργατών παρέλυσαν το Σικάγο 
καθώς και όλα τα μεγάλα βιομηχανι-
κά κέντρα της χώρας αναγκάζοντας 
ορισμένους βιομηχάνους να κάνουν 
υποχωρήσεις. Σε περίπου 150.000 ερ-
γάτες παραχωρήθηκε το οχτάωρο. Η 
μπουρζουαζία του Σικάγου έστειλε 
την αστυνομία να χτυπήσει της ερ-
γατικές διαδηλώσεις στις 3 του Μάη 
σκοτώνοντας 6 εργάτες και τραυ-
ματίζοντας αρκετούς άλλους. Την 
επόμενη μέρα εν όψη συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας στην Πλατεία Χέιμαρ-
κετ και συγκεκριμένα στο τέλος της, 
εκτοξεύτηκε μια βόμβα προς την 
αστυνομία σκοτώνοντας και τραυμα-
τίζοντας αρκετούς αστυνομικούς. Η 
αστυνομία άνοιξε πυρ, προκαλώντας 
άγνωστο μέχρι σήμερα αριθμό θυμά-
των.

Στο Σικάγο οδηγήθηκαν σε δίκη 
οκτώ αναρχικοί συνδικαλιστές ηγέ-
τες. Τέσσερεις από αυτούς οδηγήθη-
καν στην κρεμάλα, ένας αυτοκτόνη-
σε και οι υπόλοιποι φυλακίστηκαν. Οι 
τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι έπει-
τα από ένα κίνημα αλληλεγγύης των 

εργαζομένων. Ο Αύγουστος Σπάις 
ένας εκ των 8 κατηγορούμενων έμει-
νε στην ιστορία για την απολογία του 
η οποία κατάγγειλέ την καπιταλιστι-
κή βαρβαρότητα και υπερασπιζόταν 
τους αγώνες της εργατικής τάξης.
Οι σημαντικότερες Πρωτομαγιές 
στην Ελλάδα

Η πρώτη οργανωμένη εκδήλω-
ση Πρωτομαγιάς πραγματοποιείται 
στην Αθήνα το 1893. Συγκεντρώθη-
καν περίπου 2000 άνθρωποι στο Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο και διαδήλωσαν με 
αιτήματα την οχτάωρη εργασία, την 
καθιέρωση της Κυριακής ως αργίας 
και την παραχώρηση κρατικής ασφά-
λισης για τα θύματα εργατικών ατυ-
χημάτων. Το 1924 ενώ υπάρχει απα-
γόρευση, εργάτες συγκεντρώνονται 
στην πλατεία Κοτζιά στο Εργατικό 
Κέντρο Αθήνας. Ο επικεφαλής των 
στρατιωτικών τμημάτων διατάζει να 
επιτεθεί το ιππικό εναντίον τους, δο-
λοφονείται ο κομμουνιστής απεργός 
Παρασκευαΐδης και τραυματίζονται 
άλλοι 12 εργάτες. Το 1929 οι πρω-
τομαγιάτικες εκδηλώσεις απαγορεύ-
ονται από την κυβέρνηση Βενιζέλου 
και η αστυνομική βία εντείνεται. Το 
1934, μετά τις εκδηλώσεις της Πρω-
τομαγιάς ακολουθεί απεργιακή κι-
νητοποίηση των λιμενεργατών και 
μυλεργατών στην Καλαμάτα, που 
καταστέλλεται από τον στρατό και 
δολοφονούνται 8 εργάτες.

Ο Μάης του ‘36 θα αποτελέσει 
την πρώτη αμφισβήτηση της αστικής 
εξουσίας στη χώρα μας. Στις 29 Απρι-

λίου οι καπνεργάτες της Θεσσαλο-
νίκης κατεβαίνουν σε απεργία διαρ-
κείας. Στις 9 Μάη, στη Θεσσαλονίκη 
απεργούν 25.000 εργάτες. Η αστυ-
νομία προχωράει σε αιματηρή κατα-
στολή δολοφονώντας 12 εργάτες. Ο 
πρώτος νεκρός ήταν ο 25χρονος αυ-
τοκινητιστής Τάσος Τούσης από το 
Ασβεστοχώρι. Ολόκληρη η Θεσσα-
λονίκη συμμετέχει στην κηδεία των 
θυμάτων στις 10 Μάη. Το ΚΚΕ που 
από την 6η Ολομέλεια της Κεντρικής 
Επιτροπής το 1934 προτάσσει την 
“θεωρία των σταδίων” και την πολι-
τική του “ λαϊκού μετώπου”, θα παί-
ξει καθοριστικό ρόλο στην εκτόνωση 
και καταστολή του κινήματος με απο-
τέλεσμα η εξέγερση να λήξει άδοξα. 
Το 1944 στην κατεχόμενη από τους 
ναζί Αθήνα και πιο συγκεκριμένα 
στην Καισαριανή, εκτελέστηκαν 200 
κομμουνιστές ως αντίποινα για τον 
θάνατο Γερμανών αξιωματικών και 
στρατιωτών μετά από ενέδρα ανταρ-
τών στη Λακωνία. Οι δεσμοφύλακες 
της μεταξικής δικτατορίας τους είχαν 
παραδώσει στους ναζί, επειδή ήταν 
κομμουνιστές. Οι περισσότεροι από 
τους εκτελεσμένους ήταν κρατούμε-
νοι στο κολαστήριο της Ακροναυπλί-
ας, 12 ήταν τροτσκιστές και αρχειο-
μαρξιστές, έπεσαν φωνάζοντας για 
την 4η Διεθνή και τη νίκη της παγκό-
σμιας σοσιαλιστικής επανάστασης. 
Τέλος η Πρωτομαγιά του 1976 ση-
μαδεύεται από τον θάνατο του Αλέ-
κου Παναγούλη και τον θάνατο του 
μαθητή Σιδέρη Ισιδωρόπουλου την 
παραμονή της Πρωτομαγιάς.

Η Εργατική Πρωτομαγιά στην Αμερική και την Ελλάδα
...συνέχεια από σελ. 1


