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Αγώνας ζωής και 
θανάτου, αγώνας 
διάρκειας

σελ.3

ΟΧΙ στο 
ξεπούλημα της 
ΛΑΡΚΟ

σελ.7

Μάθε τα 
δικαιώματα σου - 
Άδεια

σελ.5

Η επικράτηση του καπιτα-
λιστικού συστήματος και 
η απαλλοτρίωση της κοι-

νωνίας από τα μέσα παραγωγής 
δημιούργησε την τάξη των προ-
λετάριων που δεν είχανε κανένα 
μέσο επιβίωσης παρά μόνο την 
ικανότητα τους για εργασία είτε 
χειρωνακτική είτε πνευματική. 

Ο μισθός ήταν τόσο πενιχρός 
που αρκούσε αυστηρά και μόνο 
για την στοιχειώδη επιβίωση του 
ίδιου και της οικογένειάς του - 
μόνο για τις μέρες που εργαζόταν. 
Έτσι αν ο προλετάριος πάθαινε 
κάποιο ατύχημα, έμενε άνεργος, 
αρρώσταινε ή όταν γερνούσε 

ήταν καταδικασμένος στην επαι-
τεία, τη φτώχεια και τον θάνατο. 

Μπροστά σε όλη αυτή την 
ανασφάλεια που έφερε ο καπι-
ταλιστικός τρόπος παραγωγής 
εμφανίζονται διάφορα ταμεία 
αλληλοβοήθειας των ίδιων των 
εργαζομένων σε εθελοντική 
βάση. Η ωρίμανση της συνείδη-
σής τους οδηγεί στην οργάνωση 
της εργατικής τάξης σε συνδικά-
τα και κόμματα ανεξάρτητα από 
τα συμφέροντα των εργοδοτών, 
ξεσπούν αγώνες και εξεγέρσεις 
ενάντια στη δυστυχία που τους 
έφερε η καπιταλιστική οικονομία. 

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!

Αγγλία
Τον Ιούνιο η Βρετανία αντιμετώπισε το 

μεγαλύτερο απεργιακό κύμα στους σι-
δηροδρόμους των τελευταίων 30 ετών 
όταν περισσότεροι από 40,000 εργαζό-
μενοι του Εθνικού Σωματείου Σιδηρο-
δρόμων, θαλάσσιων μεταφορών και γε-
νικών μεταφορών (RMT), συμμετείχαν 
στην τεράστια κινητοποίηση. Αιτήματα 
των απεργών ήταν το ξεπάγωμα των 
μισθών, συντάξεις, να παρθούν πίσω οι 
προτεινόμενες απολύσεις που προτά-
θηκε ως μέσο μεταρρύθμισης των σιδη-
ροδρόμων, αλλαγές στις συνθήκες ερ-
γασίας αλλά και αυξήσεις τουλάχιστον 
7% ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξανό-
μενο κόστος ζωής. 
Με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται 

(τον Μάιο χτύπησε ρεκόρ 40 ετών) και 
τον αντίκτυπο που έχει αυτό στους ερ-
γαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώ-
ματα, η απεργία αντιμετωπίστηκε ως 
δυνητικά απειλητική για την κυβέρνη-
ση και σαν την αρχή ενός «καλοκαιριού 
δυσαρέσκειας» στο Η.Β. καθώς σω-
ματεία καθηγητών, εργαζομένων στα 
αεροδρόμια, υγειονομικών, δημόσιους 
υπαλλήλους και εργαζόμενους σε κλά-
δους κοινής ωφελείας, απείλησαν με 
απεργίες αν δεν δοθεί αύξηση μισθών. 
Στις 4 Ιουλίου, διαδηλωτές μπλόκαραν 

τους μεγαλύτερους δρόμους, απαιτώ-
ντας κυβερνητικές επεμβάσεις στην αυ-
ξανόμενη τιμή των καυσίμων.
Ισημερινός 
Στις 13/06 ομάδες ιθαγενών ηγήθη-

καν διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα 
του Ισημερινού για την αύξηση του 
κόστους των καυσίμων η οποία αντιμε-
τωπίστηκε με άγρια καταστολή. Η κινη-
τοποίηση ξέσπασε εξαιτίας της αύξησης 
του πληθωρισμού, της ανεργίας και της 
φτώχειας. Ο Γκιγιέρμο Λάσο, πρόεδρος 
του Ισημερινού, κήρυξε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης σε μεγάλο μέρος της 
χώρας ανάμεσα στο οποίο και η πρω-
τεύουσα Κίτο. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Λάσο 

να χρησιμοποιήσει τα όργανα καταστο-
λής για την επαναφορά της «τάξης», να 
αναστέλλει συνταγματικά δικαιώματα 
των πολιτών και να επιβάλλει απαγό-
ρευση κυκλοφορίας.
Στις διαδηλώσεις πρωτοστατεί η Συ-

νομοσπονδία Αυτοχθόνων Εθνοτήτων 
του Ισημερινού (CONAIE), η μεγα-
λύτερη οργάνωση ιθαγενών λαών της 
χώρας, που ζητεί από την κυβέρνηση 
μείωση των τιμών των καυσίμων, δι-
ατίμηση των αγροτικών προϊόντων, 

επαναδιαπραγμάτευση των χρεών 4 
εκατ. οικογενειών αγροτών στις τράπε-
ζες, κ.α. Από το υπουργείο Παραγωγής 
υπολογίστηκε ότι οι αποκλεισμοί των 
διαδηλωτών σε κεντρικούς οδικούς 
άξονες προκάλεσαν ζημίες ύψους 50 
εκατ. δολαρίων.
Στη διάρκεια των κινητοποιήσεων 

επιχειρήθηκε και η εισβολή στο κοινο-
βούλιο η οποία απαντήθηκε και πάλι με 
ακραία καταστολή. Εν τέλει, οι διαδη-
λωτές κέρδισαν σημαντικές υποχωρή-
σεις από την κυβέρνηση του Λάσο. Στο 
τέλος του Ιουνίου, κυβέρνηση, Conaie 
υπέγραψαν συμφωνία η οποία επικύ-
ρωσε κάποια από τα αιτήματα. Στη 
διάρκεια των κινητοποιήσεων το κύμα 
οργής που ξέσπασε αντιμετωπίστηκε με 
το μένος της δεξιάς κυβέρνησης αφή-
νοντας πίσω 8 νεκρούς και πάνω από 
300 τραυματίες. 
Το αποτέλεσμα των διαδηλώσεων 

πέρα από την μερική υποχώρηση του 
Λάσο ήταν και οι προσπάθειες να παρα-
πεμφθεί σε δικαστήριο και να χάσει την 
προεδρία. Αίτημα της Conaie τώρα εί-
ναι η συνέχιση των διαμαρτυριών μέχρι 
να πέσει το κόστος ζωής και καυσίμων 
και η ίδια η κυβέρνηση. 
Σρι Λάνκα
Η Σρι Λάνκα βρίσκεται εν μέσω μιας 

από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία 
της. Οι συνέπειες της κρίσης είναι η έλ-
λειψη βασικών τροφίμων, καυσίμων και 
βασικών φαρμάκων και καθημερινές δι-
ακοπές ηλεκτροδότησης. Με τον πλη-
θωρισμό να έχει αγγίξει το αδιανόητο 
70%, τα φτωχά λαϊκά στρώματα έχουν 
φτάσει στην ακραία εξαθλίωση. 
Εδώ και πολλές εβδομάδες χιλιάδες δι-

αδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους 
με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του 
προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα. 
Μετά τις αλλεπάλληλες διαδηλώσεις 
η πλειοψηφία των κυβερνητικών στε-
λεχών παραιτήθηκε, εξαιρουμένου του 
προέδρου. 
Το οργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε 

στη περιοχή όπου βρίσκονται κυβερ-
νητικά κτίρια φωνάζοντας συνθήματα 
κατά του προέδρου και στήνοντας οδο-
φράγματα. Μεγάλο μέρος των διαδη-
λωτών εισέβαλε εν τέλει στην επίσημη 
πρωθυπουργική κατοικία στο Κολόμπο 
με τον Ροτζαπάξα να έχει φυγαδευτεί σε 
άγνωστο μέρος. 
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Το κύμα ακρίβειας έχει σαρώσει τα νοι-
κοκυριά των εργαζομένων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός 
τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 12,1% από 
11,3% το Μάιο ενώ πέρυσι ήταν μόλις 1% 
(Ιούνιο 2021). Οι εκρηκτικές ανατιμήσεις 
έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε 
ένα πεδίο μάχης με τους εργαζόμενους να 
μοχθούν να καλύψουν και τις πιο απλές 
ανάγκες. Διατροφή: Κατά μέσον όρο η 
αύξηση των τιμών σε φαγώσιμα προϊόντα 
και μη αλκοολούχα ποτά τον Ιούνιο έφτα-
σε -μέσα σε ένα μόλις χρόνο- στα 12,6%. 
Έχουν αυξηθεί σε απαγορευτικό βαθμό για 
μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, βασικά προ-
ϊόντα όπως, το ψωμί (4,9% ), τα δημητρι-
ακά (15,9%), τα γαλακτοκομικά και αυγά 
(15,5%), τα κρέατα (14,9%) και τα λαχανι-
κά με 11,3%. Στέγαση: Το κόστος για τη 
στέγαση έχει γίνει ακριβότερο μέσα σε ένα 
χρόνο κατά 31,5%. Η στεγαστική κρίση 

προφανώς επιδεινώνεται από την αύξηση 
στα καύσιμα θέρμανσης. Το φυσικό αέριο 
έχει αυξηθεί κατά 117,7%, το ηλεκτρικό 
ρεύμα 70,4% και το πετρέλαιο θέρμανσης 
κατά 65,1%. Μεταφορές: Η χρήση αυτοκι-
νήτου έχει καταντήσει είδος πολυτελείας. 
Το ίδιο ισχύει και τα υπόλοιπα είδη μετα-
φορών καθώς οι άνοδος των τιμών στα αε-
ροπορικά εισιτήρια, στα κόμιστρα ταξί και 
στις μεταφορές επιβατών με πλοίο έφτασε 
μέχρι και το 50%. Σύμφωνα με την έρευ-
να του ΣΕΛΠΕ, 1 στους 2 Έλληνες δεν θα 
πάει φέτος διακοπές.

Την ίδια στιγμή που η εργατική τάξη βυ-
θίζεται στην ανέχεια και απειλείται ακόμα 
και με επισιτιστική κρίση, οι βουλευτές της 
κυβέρνησης τρώνε με ολόχρυσα κουτά-
λια. Στα 11,4 εκατομμύρια ευρώ ανέχονται 
αθροιστικά τα ποσά που χρωστούν υπουρ-
γοί της κυβέρνησης σύμφωνα με τα πόθεν 
έσχες που δημοσιεύτηκαν. Οι περιουσίες 
τους, άλλωστε, είναι τεράστιες. Μόλις από 
αυτά τα λίγα που ξέρουμε (από δηλώσεις 
μελών του υπουργικού συμβουλίου) συνο-

λικά η περιουσία των βουλευτών της κυ-
βέρνησης περιλαμβάνει:

-Ακίνητη περιουσία 829 ακινήτων! 
-Συνολικές καταθέσεις που ξεπερνούν 

τα 17 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το άθροι-
σμα των τραπεζικών καταθέσεων του 
Πρωθυπουργού, των υπουργών και των 
υφυπουργών ανέρχεται στα 17.009.589 
ευρώ.

-Καταθέσεις 1.336.077 δολαρίων ΗΠΑ.
-Καταθέσεις 282.803 λίρες Αγγλίας στη 

Βρετανία.
-711.000 ευρώ σε ομόλογα.
-121.596 ευρώ σε μετοχές.
Ενώ οι εργαζόμενοι χάνουν τα σπίτια 

τους για εξευτελιστικά ποσά, το αυτί των 
πάμπλουτων υπουργών μας δεν ιδρώνει 
παρά τα υπέρογκα χρέη τους. Σύμφω-
να με τον ισολογισμό που δημοσίευσε 
στις 30 Μαΐου, το κυβερνών κόμμα έχει 
χρέη σε τράπεζες και προμηθευτές αξίας 
391.570.979,90!

Ο παραπάνω τίτλος επαναλαμ-
βάνεται ακριβώς ίδιος για τρίτη 
συνεχόμενη φορά, γιατί θέλουμε: 

(α) Να προειδοποιήσουμε την τεράστια 
πλειοψηφία, το 90% της ελληνικής κοινω-
νίας, τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊ-
κά στρώματα για το πόσο δύσκολη, επικίν-
δυνη και αφόρητη είναι η κατάσταση στη 
χώρα μας. (β) Να προετοιμαστούμε για το 
τι χρειάζεται να κάνουμε για μια ουσιαστι-
κή και ριζική λύση.

Αναφορικά με την κατάσταση στη 
χώρα μας, μετά από 12 δραματικά χρόνια 
μνημονίων και 2 χρόνια πανδημίας, με 
διαρκείς νεοφιλελεύθερες επιθέσεις στα 
δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματά μας, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους, 
με τρομερές απώλειες θέσεων εργασίας και 
εισοδημάτων, με συνεχείς απαγορεύσεις 
και αλλεπάλληλους περιορισμούς, «ξανα-
βουλιάζουμε», στην άβυσσο της όξυνσης 
της οικονομικής κρίσης. Στην άβυσσο του 
παροξυσμού της ακρίβειας, της ανεργίας, 
της φτώχειας και των συνεχών νεοφιλελεύ-
θερων «μεταρρυθμίσεων» της κυβέρνησης 
της ΝΔ και των εργοδοτών. Σε όλα αυτά 
έρχεται να προστεθεί και η μαύρη προπα-
γάνδα από τη μεριά της κυβέρνησης, των 
ΜΜΕ και των «δυτικών συμμάχων», προ-
σπαθώντας να μας πείσουν ότι «για όλα 
φταίει ο Πούτιν και η Ρωσία», ενώ οι ίδιοι 
υπερασπίζονται την ελευθερία και τη δη-
μοκρατία και ΕΜΕΙΣ, οι εργαζόμενοι και τα 

λαϊκά στρώματα, είμαστε αυτοί που πρέπει 
να κάνουμε θυσίες»! 

Επιπρόσθετα, βρισκόμαστε και στην 
άβυσσο της όξυνσης του ανταγωνισμού 
μεταξύ των αστικών τάξεων της Ελλάδας 
και της Τουρκίας. Στον «αγώνα» τους για 
να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη 
τους, πέρα από τον μεταξύ τους ανταγωνι-
σμό και πέρα από το να χρησιμοποιούν το 
«ειδικό βάρος ή το εκτόπισμά» και τις δι-
εθνείς σχέσεις τους, προσπαθούν να υπο-
τάξουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά 
στρώματα στα δικά τους συμφέροντα, με 
την πατριδοκαπηλία και τον εθνικισμό. Κυ-
ρίως, ζητάνε πάλι από εμάς, τους εργαζόμε-
νους και τα λαϊκά στρώματα, «να κάνουμε 
θυσίες»! 

Μας ζητάνε ΑΥΤΟΙ, μια θλιβερή μει-
οψηφία του 10% της κοινωνίας, μεγάλοι 
βιομήχανοι, έμποροι, χρηματιστές, τραπε-
ζίτες, εφοπλιστές, τοκογλύφοι, ακόμη και 
έμποροι όπλων ή μεσάζοντες, καθώς και ο 
περίγυρός τους: (α) Να παραιτηθούμε από 
κάθε αγωνιστική και συλλογική διεκδίκη-
ση ενάντια στην ανεργία, στους ανεπαρ-
κείς μισθούς-συντάξεις, στην ακρίβεια και 
στη φτώχεια. (β) Να αποδεχθούμε τα σχέ-
διά τους, τις τεράστιες πολεμικές δαπάνες 
και την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή 
μας στα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους!

Συνολικά λοιπόν, η κατάσταση στη 
χώρα μας είναι αφόρητη! Η οικονομία και η 
κοινωνία είναι σε μια τεράστια κρίση, όπως 

και όλες οι κυρίαρχες αστικές πολιτικές και 
συνδικαλιστικές δυνάμεις που εφαρμόζουν 
όλα τα παραπάνω. Πρωτίστως η κυβέρ-
νηση της ΝΔ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι 
(ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
κ.α.) που δεν έχουν, δεν μπορούν και δεν 
θέλουν να εφαρμόσουν μια ριζικά διαφο-
ρετική πρόταση για την ικανοποίηση των 
ανθρώπινων αναγκών των εργαζομένων 
και των λαϊκών στρωμάτων. 

Για όλους εμάς «τους από κάτω» είναι 
προφανές ότι: (α) Είναι ζήτημα ζωής και 
θανάτου να σταματήσουμε τα όποια σχέ-
δια μας απειλούν. ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ! Πρέπει να παλέψουμε 
ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
σε κάθε άλλη κυβέρνηση που θα ήθελε 
να εφαρμόσει τέτοιου είδους πολιτικές. 
(β) Πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας και 
τους αγώνες μας στα χέρια μας! Να πού-
με ξανά ένα βροντερό, μεγαλειώδες, αξι-
οθαύμαστο και ιστορικό ΟΧΙ όπως στο 
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 
(62,5%), ενάντια στους εκβιασμούς όλων 
αυτών που όπως και τότε, έτσι και τώρα, 
μας εκβιάζουν και μας ζητάνε θυσίες. (γ) 
Όμως, δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λά-
θος, όπως το 2015. Δεν πρέπει να προτι-
μήσουμε την «εύκολη λύση», δηλαδή, την 
ανάθεση των δικών μας καθηκόντων, αγώ-
νων, διεκδικήσεων και συγκρούσεων σε 
κάποιους άλλους και κυρίως σε κάποιο από 
τα υπάρχοντα κόμματα της βουλής.

Ενάντια σε πολέμους, ανεργία, ακρίβεια & κατάργηση δικαιωμάτων
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Στις 26-29/06, πραγ-
ματοποιήθηκε η 91η 
Γ.Σ. της Διδασκαλική 

Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), 
μετά από τρία χρόνια που η 
συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία είχε βάλει στον «πάγο» 
τις διαδικασίες του συνδι-
καλιστικού κινήματος στη 
ΔΟΕ και στους Συλλόγους 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ). 
Στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ). 
οι αντιπρόσωποι ήταν αρκε-
τά μειωμένοι ως αποτέλεσμα 
της αποχής, από 660 το 2019 
σε 483 το 2022. Είναι γεγονός 
ότι η αποχή πλήττει περισσό-
τερο τη ΔΑΚΕ, καθώς έχασε 
89 συνέδρους. Περίπου 20 
ΣΕΠΕ διενήργησαν και ηλε-
κτρονική ψηφοφορία. Συγκε-
κριμένα, από τους 48.000 ψηφίσαντες 
οι 1500 ψήφισαν ηλεκτρονικά. Παρ’ 
όλο που ήταν μια μικρή μειοψηφία, οι 
κυρίαρχες παρατάξεις επέμειναν στη 
συμμετοχή στη ΓΣ των συνέδρων που 
αντιστοιχούσαν στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, στον 

απολογισμό δεν ακούστηκε κουβέντα 
για τους αγώνες των εκπαιδευτικών 
ενάντια στην αυτοξιολόγηση της σχο-
λικής μονάδας και για την προδοσία 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας 
από τις ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΔΙΚΤΥΟ (προέκυψε από τη συνένω-
ση των Εκπαιδευτικών Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς-ΣΥΡΙΖΑ με την Α.Ε. 

ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ). Η ημερήσια διάταξη 
περιορίστηκε στο να τονίσει ότι υπάρ-
χει «ανυπαρξία διαλόγου»(!) με το 
υπουργείο. Σε ότι αφορά το διεκδικη-
τικό πλαίσιο, η αξιολόγηση έλειπε(!), 
ενώ προκρίθηκαν τα μισθολογικά και 
συνταξιοδοτικά θέματα, το ωράριο 

91η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ: 
Μακριά από τις ανάγκες του κινήματος των εκπαιδευτικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΕ   2022 ΑΔΕΔΥ 2022 2019
Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 483 483 483 660
ΨΗΦΙΣΑΝ 483 483 658

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 1 0 3
ΕΓΚΥΡΑ 482 483 127 655
Δ.Α.Κ.Ε. 109 3 109 29 195 3
ΔΗ.ΣΥ. 100 2 102 27 129 2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 81 2 81 21 112 2
Α.Σ.Ε.(ΠΑΜΕ) 106 2 106 28 110 2

Ε.Ρ.Α. Δίκτυο 73 2 71 19 45 1
Α.Ε.ΕΚ.Ε. 43 1

ΠΡΩΤ. ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΚΠ. 7 - 8 2 13 0
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 3 - 3 1 5 0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΧΗΜΑ 1
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 1 - 1 - 1

ΜΑΖΙ 2 - 2 -

συνέχεια στην σελίδα 5...

Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικό 
τομέα βιώνουμε κάθε καλοκαί-
ρι την υπέρτατη ανασφάλεια, 

ως αποτέλεσμα της απουσίας Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, εδώ και δέκα χρόνια. 
Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που κυ-
ριαρχούν στον κλάδο μας, οδηγούν κάθε 
καλοκαίρι στην ανεργία, χωρίς να είναι 
σίγουρο το πότε, το αν και με τι όρους θα 
επαναπροσληφθούμε. Παράγοντας που, 
εκτός άλλων, αποτελεί τροχοπέδη στις 
διεκδικήσεις και στη συνδικαλιστική μας 
δράση. Συγχρόνως, η επιδότησή μας από 
τον Ο.Α.Ε.Δ. όχι απλά δεν είναι εξασφα-
λισμένη, αλλά φρόντισε πρόσφατα ο Χα-
τζηδάκης να εξασφαλίσει την περαιτέρω 
δυσχέρανση της έγκρισής της με το αντί-
στοιχο νομοσχέδιο. Η μαύρη και ανασφά-
λιστη εργασία και η γενική ασυδοσία που 
επικρατεί στον κλάδο, η μη καταβολή δώ-

ρων και επιδομάτων κάνουν την επιβίωση 
και τον όποιο προγραμματισμό της ζωής 
μας υπερβολικά δύσκολα.

Δίπλα στα παραπάνω ήρθαν να προ-
στεθούν, πρώτον η ακρίβεια, με αποκο-
ρύφωμα τις κομπίνες στον τομέα της 
ενέργειας, που αποτελεί ωμή ληστεία των 
μισθών μας. Η ανεπαίσθητη αύξηση του 
κατώτατου μισθού, που σε καμία περί-
πτωση δεν εξισορροπεί τον καλπάζοντα 
πληθωρισμό και την ακρίβεια, αποτελεί 
μία ωμή κοροϊδία που πολύ περισσότερο 
εξοργίζει παρά κατευνάζει τα πνεύματα. 
Δεύτερον, ο πόλεμος που, πέρα από τους 
άμεσους κινδύνους στους οποίους μας 
εμπλέκει -λόγω της στάσης της κυβέρνη-
σης- αποτελεί και το έναυσμα για μια νέα 
επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, ώστε 
να νομιμοποιηθούν όλες οι αντεργατικές 
επιθέσεις των τελευταίων ετών. 

Η κατάσταση που βιώνουμε θα χειρο-
τερεύει διαρκώς, αν δε βάλουμε φρένο! 
Με τη Σ.Σ.Ε. που προσπαθούμε να υπο-
γράψουμε θέτουμε το ζήτημα της αύξη-
σης των μισθών, του «ξεπαγώματος» των 
τριετιών, της δέσμευσης για ανανέωση 
της σύμβασης τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, 
καθώς και τη μετατροπή της σε αορίστου 
χρόνου, έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδι-
άζουμε τις ζωές μας και να εξασφαλίσουμε 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει 
να μπει ένα τέλος στις ατομικές διαπραγ-
ματεύσεις που δίνουν τη δυνατότητα 
στους εργοδότες να 
ασυδοτούν. Η υπο-
γραφή Σ.Σ.Ε. από το 
Σωματείο μας είναι 
επιτακτικό καθήκον 
για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών μας!

Αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας!
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Άδεια και επίδομα αδείας

Η ετήσια κανονική άδεια χορη-
γείται με αποδοχές σε όλους 
τους μισθωτούς που συνδέ-

ονται με τον εργοδότη με σύμβαση ή 
σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου. Δηλαδή οι μισθωτοί δικαι-
ούνται να λάβουν κανονική άδεια όχι 
μόνο όταν έχουν πλήρη απασχόληση, 
αλλά και όταν η εργασία τους διαρ-
κεί για μικρότερο χρονικό διάστημα 
ημερησίως (μερική απασχόληση). Ο 
μισθωτός δικαιούται να λάβει ετήσια 
κανονική άδεια από το πρώτο κιό-
λας ημερολογιακό έτος απασχόλησης 
(έτος πρόσληψης), ανάλογα με το δι-
άστημα που έχει εργαστεί, χωρίς να 
απαιτείται η συμπλήρωση ενός συγκε-
κριμένου χρονικού διαστήματος. Η 
αναλογία αυτή είναι 2 ημέρες άδειας 
για κάθε μήνα εργασιακής σχέσης, είτε 
πρόκειται για πενθήμερη, είτε για εξα-

ήμερη απασχόληση και υπολογίζεται 
με βάση την ετήσια άδεια των 24 εργα-
σίμων ημερών (επί εξαημέρου) και 20 
εργασίμων ημερών (επί πενθημέρου). 
Η ετήσια κανονική άδεια θα πρέπει να 
χορηγείται από τον εργοδότη έως την 
31η Μαρτίου του επόμενου ημερολο-
γιακού έτους. Κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας άδειας απαγορεύεται η από-
λυση του εργαζόμενου.
Αποδοχές Αδείας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 
539/45, κατά τη διάρκεια της αδείας 
του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει 
τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή τις 
αποδοχές εκείνες που θα λάμβανε εάν 
εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον 
αντίστοιχο χρόνο. Στις αποδοχές πε-
ριλαμβάνεται ότι καταβάλλεται στο 
μισθωτό τακτικώς και μονίμως ως 
αντάλλαγμα της εργασίας του. Μετα-
ξύ άλλων, αποτελούν και : α) προσαυ-
ξήσεις (Κυριακή, νυχτερινά κτλ) β) η 
αμοιβή για υπερεργασία/υπερωρία, 
εφόσον αυτή παρέχεται τακτικά. 
Επίδομα Αδείας

Εκτός από τις τακτικές αποδοχές 
οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν και 
Επίδομα Αδείας. Το επίδομα αδείας 
είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών 
άδειας, δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει 
το όριο του ½ του μισθού για τους 
αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημε-

ρομίσθια για τους αμειβόμενους με 
ημερομίσθιο. Τόσο οι αποδοχές αδεί-
ας όσο και το επίδομα αδείας πρέπει 
να προκαταβάλλονται στον μισθωτό 
κατά την έναρξη της αδείας του. Στην 
περίπτωση που ο εργοδότης δεν δώ-
σει την άδεια που δικαιούται ο εργα-
ζόμενος μέχρι και το πρώτο τρίμηνο 
του επόμενου έτους, τότε οφείλει να 
καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου 
αδείας με προσαύξηση 100% (αποζη-
μίωση αδείας). Σε περίπτωση λύσης 
της εργασιακής σχέσης (απόλυση, 
αποχώρηση απ’ την εργασία κ.λ.π.) 
προτού ο εργαζόμενος πάρει την κα-
νονική άδεια του, δικαιούται τις απο-
δοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε 
χορηγηθεί άδεια και το επίδομα αδείας 
(άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.1346/1983).

Το επίδομα αδείας όπως και το 
δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ εί-
ναι κομμάτι του μισθού. Οι σωρηδόν 
εργοδοτικές αυθαιρεσίες και η λαίλα-
πα των αντεργατικών μέτρων επιδιώ-
κουν το ξεγύμνωμα του μισθού και τη 
μετατροπή του σε φιλοδώρημα κατ’ 
ευχέρεια του εργοδότη. Γνωρίζοντας 
και διεκδικώντας τα εργασιακά μας 
δικαιώματα βάζουμε φρένο στην ασυ-
δοσία των εργοδοτών και στην επικίν-
δυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη που θέ-
λει να μας μετατρέψει σε σύγχρονους 
δούλους.

συνέχεια από την σελίδα 4...
 
των νηπιαγωγών και το μέλλον 
των παιδαγωγικών σπουδών μετά 
τις συγχωνεύσεις που προωθεί ο 
νόμος για τα ΑΕΙ.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα 
δράσης, δεν υπήρξε καμία απόφα-
ση, καθώς κάθε παράταξη ψηφίζει 
το δικό της πρόγραμμα και δεν 
πλειοψηφεί καμία.

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτι-
κών, με τις παρεμβάσεις της, έκα-
νε έναν απολογισμό των αγώνων 
των εκπαιδευτικών, χαρακτηρί-
ζοντάς τους σημαντικούς, στη-
λίτευσε την προδοσία της συνδι-
καλιστικής γραφειοκρατίας που 
μόνο ήττες μπορεί να συσσωρεύ-
ει, τόνισε ότι η επόμενη περίοδος 
θα εμπεριέχει απότομες και δρα-
ματικές αλλαγές για το βιοτικό 
επίπεδο των εκπαιδευτικών και 
γενικότερα των εργαζομένων και 
τους κινδύνους της εμπλοκής της 
χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο. Τέλος, στήριξε την πρόταση 
για προκήρυξη απεργίας –αποχής 
από την αυτοαξιολόγηση της σχο-
λικής μονάδας.
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Στις 30/6/2022, η HRD Ι.Κ.Ε. 
ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά 
ότι απολύει 6 μισθωτούς συ-

ναδέλφους διανομείς φαγητού με τη 
δικαιολογία ότι σταματά τη συνεργα-
σία με την BOX DELIVERY! Επίσης, 
ότι θα απολύσει και τους υπόλοιπους 
8 συναδέλφους τις επόμενες μέρες!

Από την πρόσληψή μας, εδώ και 
περίπου 6 μήνες, μέχρι και τις 3 Ιου-
νίου, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας 
προς την εταιρεία, βγάλαμε τον χει-
μώνα χωρίς να μας παρέχονται τα 
ΜΑΠ (κράνος, αδιάβροχα, γάντια 
κτλ), χωρίς να μας έχουν καταβάλ-
λει τα ηλεκτρονικά tips των πελα-
τών, αλλάζοντάς μας αρκετά συχνά 
τις περιοχές εργασίας μας, ακόμη και 
μέσα στη βάρδια (συνάδελφοι που 
είχαν προσληφθεί για την ανατολική 
Θεσσαλονίκη αναγκάζονταν να δου-
λέψουν στη δυτική πλευρά της πόλης 
και αντίστροφα) κτλ. Η απάντηση 
της εταιρείας ήταν πάντα η ίδια… να 
κάνουμε λίγη υπομονή κι όλα θα δι-
ορθωθούν…

Ωστόσο, η υπομονή εξαντλήθηκε 
όταν στις 30 Μάη απολύθηκε εκδικη-
τικά συνάδελφος διανομέας! Με την 
άμεση παρέμβαση μελών της Επιτρο-
πής Αγώνα Διανομέων και του σωμα-
τείου ΣΕΤΕΠΕ. καθώς και τη μαζική 
αντίδραση των υπολοίπων συναδέλ-
φων στην εταιρεία, η εταιρεία μέσα σε 
λίγες ώρες ανακάλεσε την απόλυση! 
Η εταιρία έκανε λόγο για παρεξήγη-
ση, ενώ τις επόμενες μέρες άρχισαν να 
λύνονται αρκετά προβλήματα (δόθη-
καν τα ΜΑΠ, μέρος των ηλεκτρονι-
κών tips κ.λπ.)!

Είναι ξεκάθαρο ότι η εταιρεία, μας 
απολύει εκδικητικά επειδή οργανωθή-
καμε και διεκδικήσαμε συλλογικά τα 
δικαιώματα μας (μέσω του Σωματεί-
ου, με καταγγελίες στην Επιθεώρηση 
Εργασίας κ.λπ.)! Είναι ξεκάθαρο ότι η 
εταιρεία μαζί με την BOX DELIVERY, 
με τις ακριβοπληρωμένες διαφημί-
σεις, θέλει να απαλλαγεί από το μι-
σθολογικό κόστος των μισθωτών, το 
κόστος της βενζίνης, του εξοπλισμού 
κ.λπ.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω… Απαι-
τούμε εδώ και τώρα:

απολύσεις!

επαναπροσληφθούμε όλοι οι εργαζό-
μενοι και θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε για την ΒΟΧ ή σε όποια εται-
ρεία αναλάβει την υπηρεσία delivery, 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας και 
τους ίδιους όρους.
Στοιχεία Επικοινωνίας :

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

Διανομέων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

Εν μέσω του κύματος ακρίβειας, 
της φτώχειας και του πολέμου 
που μας απειλεί, η αντεργατική 

λαίλαπα δεν έχει σταματημό. Πρόσφα-
τα, η Vodafone προχώρησε και στην 
απόλυση συναδέλφου μέσω αυτομα-
τοποιημένου μηνύματος που απο-
στάλθηκε μέσω email, δείχνοντας ότι 
το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα 
κέρδη της. Αυτό είναι μόνο το τελευ-
ταίο επεισόδιο σε μια σειρά από αυθαι-
ρεσίες. Είχε προηγηθεί η μεταφορά 48 
εργαζομένων σε εργολαβική εταιρεία, 
ώστε η Vodafone να γλιτώσει τα κό-
στη για την απασχόληση τους, και το 
κλείσιμο του καταστήματος στην Αγία 
Παρασκευή και η απόλυση των εργα-
ζομένων εκεί. Το Πανελλήνιο Σωμα-
τείο Εργαζομένων VODAFONE-ΠΑ-

ΝΑΦΟΝ προχώρησε σε παρεμβάσεις, 
τόσο στο κατάστημα της Αγίας Πα-
ρασκευής, όπου οι εργαζόμενοι πή-
ραν, έστω εν μέρει, τα χρήματα από 
τις αποζημιώσεις απόλυσης (αρχικά η 
Vodafone είχε αποποιηθεί κάθε ευθύ-
νης, ρίχνοντας το μπαλάκι στον ιδι-
οκτήτη του καταστήματος franchise, 
και έτσι ακόμα και αυτά τα λιγοστά 
χρήματα ήταν αμφίβολο εάν θα τα 
έπαιρναν οι συνάδελφοι) και στα κε-
ντρικά γραφεία της εταιρίας. 

Είναι σίγουρο ότι η ασυδοσία θα 
συνεχιστεί και θα ενταθεί την επόμενη 
περίοδο. Tο νομοθετικό πλαίσιο που 
απλόχερα έχει προσφέρει η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη, με τα δεκάδες αντερ-
γατικά νομοσχέδια, έχει στρώσει με 
ροδοπέταλα το δρόμο για απολύσεις, 
εντατικοποίηση της εργασίας και αυ-

θαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους.

Με την ακρίβεια και τη φτώχεια 
να μαστίζει, δεν πρέπει να κάνουμε 
κανένα βήμα πίσω. Πρέπει άμεσα να 
οργανωθούμε μέσα στα σωματεία μας 
και σε επιτροπές αγώνα σε κάθε χώρο 
δουλειάς. Με διαδηλώσεις και απεργί-
ες να υπερασπιστούμε τα εργατικά δι-
καιώματά μας απέναντι στις σκληρές 
επιθέσεις που έχει εξαπολύσει και θα 
συνεχίσει να εξαπολύει η εργοδοσία. 
Μόνο μέσα από την οργάνωσή μας θα 
καταφέρουμε να ανατρέψουμε και την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία νο-
μοθετεί για χάρη των εργοδοτών, και 
είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για 
την φτώχεια και την ακρίβεια που μας 
έχει τσακίσει.

 να ανασυγκροτήσουμε τα σωματεία
μας για να σταματήσουμε τις αντεργατικές επιθέσεις

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας: Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 11.00 το πρωί, Ερμού με Αγίας Σοφίας

Μέσα από τους αγώνες θα πάρουν απαντήσεις!
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Η κυβέρνηση κατέθεσε την 
Παρασκευή 10/6 μια τρο-
πολογία έκτρωμα για τη 

ΛΑΡΚΟ, που πετάει στο δρόμο τους 
1060 εργαζόμενους. Προσπαθούν να 
ξεπουλήσουν σε «επενδυτές» μια από 
τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην 
Ελλάδα, η οποία καλύπτει το 6% της 
ζήτησης της ευρωπαϊκής αγοράς, τη 
στιγμή μάλιστα που η τιμή του νικε-
λίου κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ 
στις 100.000$/μετρικό τόνο στο χρη-
ματιστήριο μετάλλων του Λονδίνου. 
Είναι άξιο απορίας το πώς μπορεί να 
θεωρείται ζημιογόνα για το ελληνικό 
δημόσιο! 

Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις 
με την κακοδιαχείριση και την απαξί-
ωση την έχουν οδηγήσει στο χείλος 
της καταστροφής. Τα εργοστάσια 
δουλεύουν μόλις στο 20% των δυνα-
τοτήτων τους, με απαρχαιωμένες και 
επικίνδυνες υποδομές, ενώ οι εργαζό-
μενοι που δουλεύουν εκ περιτροπής 

έχουν χάσει μέσα σε λίγους μήνες πε-
ρίπου το 30% των καθαρών αποδο-
χών τους, το επίδομα άδειας, ενώ δεν 
εισέπραξαν και δώρο Πάσχα. 

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυ-
τής, σε συνδυασμό με την απουσία συ-
ντήρησης και μέσων προστασίας για 
τους εργαζόμενους, είναι ο τραγικός 
απολογισμός των 80 νεκρών από ερ-
γατικά δυστυχήματα-δολοφονίες στα 
εργοστάσια της ΛΑΡΚΟ. Πρόκειται, 
ξεκάθαρα για ένα καλά οργανωμένο 
σχέδιο ξεπουλήματός της, απαλλαγ-
μένης από τα χρέη της αλλά και από 
το «βαρίδι» των εργαζόμενων, υπάγο-
ντας τη δυνητικά τρομερά κερδοφόρα 
επιχείρηση στο πτωχευτικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την 
τροπολογία δίνεται η δυνατότητα 
στον ειδικό εκκαθαριστή:

1) να καταγγείλει όλες τις συμβά-
σεις εξαρτημένης εργασίας,

2) να προσλάβει όποιους θέλει με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου ώστε να 

συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι το ορι-
στικό ξεπούλημά της. 

Η αγωγή που έχουν καταθέσει τα 
σωματεία επιδιώκει την ακύρωση της 
διαδικασίας ομαδικής απόλυσης περί-
που 1.050 εργαζομένων και έχει ανα-
βάλει τη διαδικασία της δημοπρασίας 
με τελική ημερομηνία προσφοράς να 
ορίζεται η 29/07.

Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ εδώ 
και 2 χρόνια βρίσκονται σταθερά 
στον αγώνα. Με απεργίες καταλήψεις, 
διαδηλώσεις παλεύουν για να υπερα-
σπιστούν τις θέσεις εργασίας τους, τα 
σπίτια τους και για να κρατήσουν τη 
ΛΑΡΚΟ ανοιχτή!

Οι λιμενεργάτες της COSCO για 
ακόμη μια φορά βρίσκονται 
αντιμέτωποι με την αυθαιρεσία 

των εργοδοτών τους. 
Την περασμένη Τρίτη, οι διοικήσεις 

των τριών σωματείων των υπαλλήλων 
του ΟΛΠ και συγκεκριμένα η Ομο-
σπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας 
(ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Τεχνικών Χειριστών 
ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων 
ΟΛΠ, με κοινή τους ανακοίνωση, γνω-
στοποίησαν ότι προσέφυγαν στον ΟΜΕΔ 
(Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησί-
ας) με αίτημα να εφαρμοστεί η Συλλογι-
κή Σύμβαση Εργασίας (2021-2023), που 
υπέγραψαν πριν από καιρό με τη διοίκη-
ση του ΟΛΠ, σε όλο το προσωπικό χωρίς 
εξαιρέσεις. 

Τον περασμένο Φλεβάρη πραγματο-
ποίησαν 24ωρη απεργία, υπό τον ασφυ-
κτικό κλοιό των αστυνομικών δυνάμεων, 
με τα εξής αιτήματα: 

όλους τους εργαζόμενους 

Ανθυγιεινά 
-

σιούχων που δεν ανανεώθηκαν οι συμβά-
σεις τους 

όλους. 
Μια απεργία που η τυφλή αστική «δι-

καιοσύνη» έσπευσε να κρίνει παράνομη. 
Λίγους μήνες αργότερα (Απρίλιος 

2022), η πτώση ενός 38χρονου εργαζό-
μενου από ύψος 12 μέτρων κατά τη δι-
άρκεια εργασιών πυροδότησε νέο κύκλο 
κινητοποιήσεων με δυναμικές απεργίες. 
Οι λιμενεργάτες ζήτησαν να 
παρθούν μέτρα ασφάλειας 
και υγιεινής, καθώς και όλα 
τα αιτήματα που αναφέρθη-
καν παραπάνω.

Η ΠΕΝΕΝ ανέφερε σε 
ανακοίνωσή της πως την 
ευθύνη έχει αποκλειστικά 
η προκλητική αδιαλλαξία 
της Cosco. Οι εργαζόμενοι 
επαναλαμβανόμενα μέσω 

των διαπραγματεύσεων επιχειρούσαν να 
βρεθούν λύσεις στα αιτήματά τους, αλλά 
η Cosco υπονόμευσε, ακύρωσε και απέρ-
ριψε τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων!

Αυτός ο κλάδος είναι ένας από τους 
πολλούς που καθημερινά χτυπιούνται 
από την εργοδοτική ασυδοσία. Η μόνη 
λύση είναι η οργάνωσή μας στους χώρους 
εργασίας, η προσπάθεια δημιουργίας επι-
τροπών και σωματείων όπου δεν υπάρ-
χουν για να μην μένουν αναπάντητες οι 
επιθέσεις των εργοδοτών. Για να μπορέ-
σουμε να διαφυλάξουμε την εργασιακή 
μας αξιοπρέπεια. 

ΟΧΙ στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ
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Ένα από τα βασικά αιτήματα των 
εργατών ήταν η Κοινωνική Ασφά-
λιση. 

Στην Ελλάδα όσο και παγκό-
σμια γεννήθηκε στα μέσα του 
19ου αιώνα και ολοκληρώθηκε 
τη δεκαετία του ‘70 ή του ‘80. Σε 
αυτή τη περίοδο δημιουργούνται 
τουλάχιστον στα χαρτιά τα περισ-
σότερα από τα σημερινά ταμεία. 
Στην Ελλάδα πρώτο δημιουργεί-
ται το ΝΑΤ ( Ναυτικό Απομαχικό 
Ταμείο ) το 1881 κάτω από την 
πίεση των ναυτικών. Κάτω από τις 
επιδράσεις της οικονομικής κρί-
σης και του κραχ (1929) αλλά και 
κάτω από την πίεση της πιο πο-
λυπληθούς τώρα εργατικής τάξης 
εξαιτίας της άφιξης των προσφύ-
γων καθιερώθηκε στα χαρτιά με 
νόμους το 1932 και το 1934 το ΙΚΑ 
για να ασφαλίσει έναντι ασθενεί-
ας και γηρατειών ένα μέρος των 
εργατών. Άρχισε να λειτουργεί το 
1937 και αρχικά καλύφθηκαν μόνο 
οι μισθωτοί σε Αθήνα και Πειραιά 
και μόνο το ‘83 επεκτάθηκε η κά-
λυψη στους μισθωτούς όλης της 
χώρας. Επίσης τη δεκαετία του ‘30 
συστάθηκαν τα περισσότερα τα-
μεία επικουρικής ασφάλισης. 

Πριν ακόμα λειτουργήσει το 
ΙΚΑ είχε ετήσιο έλλειμμα 177,5 
εκατ. δραχμές, επειδή η δεξιά κυ-
βέρνηση Π. Τσαλδάρη το 34 θέλη-
σε να «ελαφρύνει» από εισφορές 
τους εργοδότες και προχώρησε σε 
μείωσή τους σε σχέση με τον αρ-
χικό νόμο περί κοινωνικής ασφά-
λισης. Ο δικτάτορας Ιωάννης 
Μεταξάς το 1937 εξέδωσε ορισμέ-
νους εφαρμοστικούς νόμους και 
εγκαινίασε τα δύο πρώτα υποκα-
ταστήματα του ΙΚΑ σε Αθήνα και 
Πειραιά, αλλά ακολουθώντας την 
γκεμπελίστικη μέθοδο προπαγάν-
δισε ότι «εγένετο έναρξις σήμερον 

της λειτουργίας του θεσμού των 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και επι-
κράτησε ο μύθος ότι «ο Μεταξάς 
δημιούργησε το ΙΚΑ». Αντιθέτως 
η δικτατορία Μεταξά απέκλεισε 
από τη κοινωνική ασφάλιση ερ-
γαζόμενους μικρών επιχειρήσεων, 
με προσωπικό λιγότερο από πέντε 
άτομα, και εγκαινίασε την αρπαγή 
των αποθεματικών του ΙΚΑ, παίρ-
νοντας χρήματα για τον περίφημο 
έρανο της Πολεμικής Αεροπορίας 

Καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση 
αλλά και στη μετέπειτα λειτουρ-
γία του ΙΚΑ έπαιξε η εξέγερση των 
καπνεργατών το ‘36 στη Θεσσα-
λονίκη. Το ΙΚΑ σχεδιάστηκε και 
συγκροτήθηκε έχοντας ως βάση 
Ταμείο Ασφαλίσεως Καπνεργα-
τών (ΤΑΚ). Ήταν ο πρώτος ασφα-
λιστικός οργανισμός με υπηρεσία 
περίθαλψης, σανατόρια και εξοχι-
κά αναρρωτήρια για τους φυματι-
κούς καπνεργάτες, θερινές κατα-
σκηνώσεις, κέντρα μητρότητας, 
φαρμακαποθήκη, και λουτρά 
για τους ασφαλισμένους.

Ολοκληρώθηκε με καθυ-
στέρηση λόγω του άγριου με-
τεμφυλιακού καθεστώτος και 
της δικτατορίας του ‘67-74. 
Μόλις το ‘51 επεκτάθηκε η 
ασφάλιση έναντι της ανεργίας 
για όλους τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα. Το ‘61 συ-
στάθηκε ο ΟΓΑ . Μέχρι τότε 
οι αγρότες που ήταν άνω του 
μισού πληθυσμού της ελληνι-
κής κοινωνίας ήταν παντελώς 
ανασφάλιστοι. Την ώθηση για 
την ολοκλήρωση της κοινωνι-
κή ασφάλιση τη δεκαετία του 
‘80 την έδωσε η εξέγερση του 
πολυτεχνείου και οι αγώνες 
που ακολούθησαν.

Τα χρήματα των ασφαλι-
στικών ταμείων στην Ελλά-
δα, ακόμα και μετά από τό-

σες κλοπές από τους αστούς πχ 
θαλασσοδάνεια, είναι πιο πολλά 
από το σύνολο των βιομηχανικών 
κεφαλαίων, για αυτό βρίσκονται 
πάντα στο στόχαστρο των κυ-
βερνήσεων που προσπαθούσαν 
είτε να αρπάξουν τα χρήματα των 
ασφαλιστικών ταμείων είτε να κα-
ταργήσουν πτυχές της προς όφε-
λος των εργοδοτών. 

Τα εργασιακά δικαιώματα, μέ-
ρος των οποίων είναι και κοινω-
νική ασφάλιση είναι η βάση όλων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για 
αυτό το ΙΚΑ ιδρύθηκε πάνω στη 
αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης, για να υπάρχει ένα δίχτυ προ-
στασίας για τους εργαζομένους 
και για τα πιο αδύνατα στρώματα. 
Δεν ιδρύθηκε πάνω στην αρχή της 
ανταποδοτικότητας που σημαίνει 
ότι ο καθένας θα εισπράξει ότι κα-
τέβαλε ο ίδιος αλλά ως ένας κοι-
νός κουμπάρας όπου ο καθένας 
δίνει ότι μπορεί και λαμβάνει αυτό 
που χρειάζεται.

90 χρόνια από την ίδρυση του ΙΚΑ
...συνέχεια από σελ. 1


