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Δεν θα ματώσουμε ξανά για να 
σωθούν τα κέρδη των λίγων! 
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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

«Πάρε ανάσα. Σπάσε τις αλυσίδες της εκμετάλλευσης!» 
Χιλιάδες διαδηλωτές έστειλαν το παραπάνω μήνυμα στο συλλαλητήριο στις 11 Ιούνη, στο Σύνταγμα

ΝΕΟ ΕΡγΟδΟΤΙΚΟ ΕγΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΚΡΟΣ  35χΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑδΕΛΦΟΣ.

ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡγΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΡγΑΤΕΣ.

Παρά την πανδημία και τις επιδιώξεις Κυβέρνησης και εργοδοσίας 
να επιβάλουν σιωπητήριο αγώνα, το Συνδικάτο μας ανέπτυξε 
πλούσια δραστηριότητα, με παρεμβάσεις για τη μη καταβολή 
του Δώρου Πάσχα, για την απλήρωτη εργασία στα Ναυπηγεία 
Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, για να δοθεί το έκτακτο επίδομα των 
800 ευρώ στη Ν/Ζώνη. Είμαστε στο πλευρό των απεργών της 
ΛΑΡΚΟ, «SCHNEIDER ELECTRIC»

Σελ.3

Η ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ δΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ δΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΟΡγΑΝΩΝΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ!

Συνάδελφε, ενημερώσου καθημερινά από την ιστοσελίδα του Συνδικάτου www.syndikatometallou.gr

ΝΑΥΠΗγΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Να πληρωθούν τώρα τα δεδουλευμένα. Μόνιμη και 
σταθερή δουλειά. Καμία απόλυση. Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας. 

Η 9Η ΜΑΗ 1945, 
ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕγΑΛΗΣ 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! Σελ.12

ΠΟΕΜ ΣΤΑ χΝΑΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝδΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΗΣ γΣΕΕ,  
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΠΑΣΚΕ-δΑΚΕ ΣΥΝΕδΡΙΟ
ΟΛΙγΩΝ ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΡγΟδΟΤΩΝ

ΚΑΤΩ ΤΑ χΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΚΟ
Σελ.5

ΠΡΟγΡΑΜΜΑ SURE= ΕΠΙδΟΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡγΟδΟΤΕΣ  
γΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝΩΝ! Σελ.10

Σελ.4

Σελ.7

Σελ.11
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Όλα τα Παραρτήματα του Συνδικάτου μας οργάνωσαν 
εκδηλώσεις προς τιμή της 1η Μάη.

Στην Αθήνα, δυναμική ήταν η παρουσία του Συνδικάτου μας στην 
πρωτοβουλία των Σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων 
στην φετινή Εργατική Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα. 

Στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση στο μνημείο του Μεταλ-
λεργάτη στη Ν. Ζώνη. Ο  Άκης Αντωνίου, στην ομιλία του  εξέφρασε 
την  στήριξη στους υγειονομικούς και στον τιτάνιο αγώνα τους απένα-
ντι στην πανδημία, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα όπλα και μέσα 
προστασίας.. Κατήγγειλε ότι τα αντεργατικά μέτρα που παίρνει κατά 
ριπές  η Κυβέρνηση αυτό το διάστημα με αφορμή την πανδημία, επιδι-
ώκουν να φορτώσουν την νέα κρίση ξανά στους εργαζόμενους.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημήτρης Δημόπουλος, 
που διάβασε το ιστορικό της αιματοβαμμένης εξέγερσης του Σικάγο 
το 1886, «για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες για ότι θέλει 
κανείς», πότε εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και τους μεγάλους σταθμούς 
του αγώνα του εργατικού κινήματος στη χώρα, με χαρακτηριστικό τον 
Μάη του 1936. Κατέληξε λέγοντας: «Επειδή στις μέρες αυτές η Κυβέρ-
νηση και οι λογής απολογητές του συστήματος  της εκμετάλλευσης, 
προβάλλουν υποκριτικά τους γιατρούς, , σαν καθημερινούς ήρωες στη 
μάχη με τον κορονοϊό, τους θυμίζουμε μια μεγάλη κουβέντα που είπε 
κάποτε κάποιος δάσκαλος: Έθνη ευτυχισμένα, με πεινασμένους λαούς 
δεν υπάρχουν. Μαρίνος Αντύπας». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο και την τήρηση ενός λεπτού σιγή.  
Στην Ελευσίνα, έγινε συμβολική συγκέντρωση με όλα τα μέτρα προ-
στασίας. Η  περιοχή είχε ντυθεί στα κόκκινα με πανό των ταξικών σω-
ματείων και των μαζικών φορέων της περιοχής, ενώ όλες τις προηγού-
μενες μέρες πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις σε εργοστάσια του κλάδο 
του Μετάλλου. Ο Λεωνίδας Γραμματικός, τόνισε στην ομιλία του: «Με 
τη σημερινή συγκέντρωση δίνουμε  μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση 

πως το ταξικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είναι εδώ. Στεκόμαστε 
ακλόνητοι μπροστά σε κάθε δυσκολία και με πειθαρχία,  που πηγάζει 
από την τάξη μας. Έτσι εμείς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με ψηλά το 
κεφάλι, με πίστη στο δίκιο του αγώνα. Αυτό μας δίδαξαν τα ποιο ηρωικά 
παραδείγματα  της 1ης Μάη στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο.
Tο Συνδικάτο μας την Πέμπτη 30 Απρίλη στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ,  κα-
τέθεσε στεφάνι στο μνημείο των εκτελεσμένων σαμποτέρ από τους 
Γερμανούς στις 6 Φεβρουαρίου του 1943. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν ερ-
γάτες του εργοστασίου Μαλτσινιώτη (κατοπινή ΠΥΡ-ΚΑΛ) λόγω του 
σαμποτάζ που είχαν κάνει σε κινητήρες αεροπλάνων, με κόστος τη συ-
ντριβή τους και το θάνατο των πιλότων τους. 

Η 1Η ΜΑΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΑ ΣΥΜβΟΛΟ
ΣΤΟΝ ΑγΩΝΑ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡγΗΣΗ  

ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ



Η οργάνωση της πάλης σε οποιεσδήποτε συνθήκες είναι βασικός όρος προ-
ετοιμασίας της λαϊκής αντεπίθεσης ενάντια στον πραγματικό ιό, τον καπιτα-
λισμό που κατασπαράζει την τάξη μας.
Η πανδημία του COVID-19 αποκάλυψε:

Δεν μείναμε σιωπηλοί μπροστά στην εργοδοτική αυθαιρεσία 
και την πολιτική της κυβέρνησης, που επιδιώκει να φορτώσει 

και αυτή την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων.
Εν μέσω πανδημίας, και παρά τις επιδιώξεις Κυβέρνησης και εργοδοσίας να 
επιβάλουν σιωπητήριο στους αγώνες, το Συνδικάτο μας ανέπτυξε στο τρίμη-
νο που μας πέρασε πολύμορφες δράσεις.
Από την πρώτη στιγμή, προσαρμόσαμε τη λειτουργία και δράση μας στο πλαί-
σιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης. Δεν αναστείλαμε τη διεκδίκηση 
για μέτρα προστασίας σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, την αλληλεγγύη. Πο-
ρευτήκαμε με το σύνθημα «Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί».
Συμμετείχαμε στην Πανελλαδική ημέρα δράσης για την Υγεία (στις 7 Απρί-
λη), μη μπορώντας να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στις τραγικές ελλείψεις 
στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Πήραμε μέρος την ημέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ 
(στις 15 Απρίλη) και τη μέρα δράσης για την υπεράσπιση των εργασιακών 
δικαιωμάτων σε χώρους δουλειάς και κλάδους (στις 28 Απρίλη). 
• Πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις για τη μη καταβολή του Δώρου Πάσχα, 

για απλήρωτη εργασία στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, 
για να δοθεί το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ στους εργαζόμενους της 
Ν/Ζώνης, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στους απεργούς της ΛΑΡΚΟ.

• Καταγγείλαμε την διοίκηση των Ε.Α.Σ που έβγαλε τους εργαζόμενους την 
μεγάλη βδομάδα σε άδεια κανονική.  Απαιτήσαμε να μην κοπούν οι μέρες . 

• Περιοδεύαμε σε δεκάδες χώρου εργασίας. Στο Θριάσιο, την Αθήνα, τον 
Πειραιά  ΝΩΕ - ΜΕΒΑΚΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΙΟΥΛΑ και πολλούς άλλους. 

• Οργανώσαμε εκδηλώσεις να τιμήσουμε την 1η Μάη. 
• Ο εμβληματικός συμβολικός εορτασμός της Πρωτομαγιάς, στην πλα-

τεία Συντάγματος, ήταν που δεν μπόρεσε η αστική τάξη να καταπιεί και 
ξέρασε ότι είχε ο οχετός της.

• Τιμήσαμε την 75η επέτειο της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, στις 9 Μάη.
Η οργάνωση, η συλλογικότητα, η συνειδητή πειθαρχημένη συμμετοχή, η επα-
γρύπνηση, απέδειξαν για άλλη μια φορά την αξία του ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ!

Τους τσαλακώσαμε τη «σιγή νεκροταφείου», που θέλουν να επιβάλουν 
Κυβέρνηση και ΣΕΒ,  συνδικαλιστική Μαφία σε ΓΣΕΕ και αλλού , στο όνομα 
του «όλοι μαζί να ξεπεράσουμε κι αυτήν την κρίση».
Η ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑ και η ΑΝΥΠΑΚΟΗ στην αδικία επιβάλλονται για τη συνέχιση 
του αγώνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτός είναι ο ρόλος της 
πρωτοπόρας τάξης μας. Μόνο έτσι καταφέρνουμε  να φέρνουμε  στο προ-
σκήνιο τις δικές μας ανάγκες.
Μετά την κρίση του 2008 και στα μισά μιας ασθενικής ανάπτυξης έχουμε 
νέα κρίση που δεν τη γέννησε ο COVID-19, αλλά ο ξεπερασμένος τρόπος 
παραγωγής. 
Ξανά μπροστά μας οι εφιαλτικές πρακτικές, μείωση μισθών και συντάξεων, 
κοινωνικών παροχών, κλπ. και φυσικά από το μενού δεν μπορεί να λείπει η 
ένταση της καταστολής για να καθηλωθούν οι εργατικοί αγώνες. 
Η  νέα καπιταλιστική κρίση θα φέρει πιο επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Την 
ώρα που οι λαοί βογκούν από τα μεγάλα προβλήματα και θρηνούν τους 
νεκρούς από την πανδημία, τα επιτελεία των εκμεταλλευτών μας προετοι-
μάζονται για νέους γύρους ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, που 
μόνο σε καραντίνα δεν μπαίνουν. 

Η απάτη της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης»
Οι συζητήσεις και διεργασίες, που γίνονται στην Ε.Ε., για την ανάγκη μιας 
ισχυρής κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, με ένα «νέο Σχέδιο Μάρσαλ» 
ή ευρω-ομόλογο κλπ. και η όποια συμφωνία τους δεν είναι για να στηρίξουν 
τους εργάτες, που είμαστε πάλι τα μεγάλα θύματα, αλλά να προστατεύσουν  
την κερδοφορία των εκμεταλλευτών μας, γιατί τα δάνεια και οι «διευκο-
λύνσεις» θα συνοδεύονται με όρους μνημονίων. Εμείς θα κληθούμε «να 
πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο» των νέων πακέτων διάσωσης. Αυτή είναι η 
«ευρωπαϊκή αλληλεγγύη»! 
Τίποτα δεν θα είναι ίδιο με πριν, τα δύσκολα είναι μπροστά μας
Άμεσα οργανώνουμε την εργατική αντεπίθεση. Η πανδημία θα περάσει, 
όπως πέρασαν κι άλλες. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την πείρα μας για «να 
βρει τοίχο» σε κάθε χώρο δουλειάς το κάλεσμα Κυβέρνησης, ΣΕΒ, για νέες 
θυσίες, προκειμένου «γρήγορα να επανέλθουμε στο ξέφωτο». Επιχειρούν 
και πάλι να θολώσουν τις αιτίες της κρίσης. 

ΕΡχΕΤΑΙ ΘΥΕΛΛΑ
 Όμως εμείς δεν τους φοβόμαστε. Ξέρουμε πως εμείς  είμαστε οι απα-
ραίτητοι στην παραγωγική διαδικασία και αυτοί οι αχρείαστοι.  Εμείς 
φτιάχνουμε τα πάντα ήμαστε η τάξη που μπορεί να ζήσει και χωρίς 
αφεντικά. Μπορούμε αν το αποφασίσουμε  να γίνουμε εμείς οι κυρίαρ-
χοι  του παιχνιδιού.  

Οι ανάγκες μας στο προσκήνιο. 
Μαχητικά να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας,

να διεκδικήσουμε μια ζωή όπως πρέπει να είναι στον 21ο αιώνα
Συνάδελφοι κανένας θεατής!

Όλοι ένας κρίκος στην αλυσίδα του αγώνα!
Η σύνταξη

Η ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ δΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ,
δΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

1. Την τραγική κατάσταση του δημόσιου συστήματος Υγείας χάριν της 
εμπορευματοποίησης, της χρόνιας υποχρηματοδότησης και την ανα-
γκαιότητα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας. 

2. Την αναλγησία της Κυβέρνησης, που εν μέσω μιας εύθραυστης 
προσωρινής ανάπτυξης και σε συνθήκες πανδημίας, «βάρεσε στο 
ψαχνό» τους εργαζόμενους, με χιλιάδες αναστολές εργασίας, 
απλήρωτα δώρα, η ανεργία να χτυπάει «κόκκινο», η λεγόμενη 
«προσωρινή εργασία» να γίνεται κανόνας, η εργασιακή ζούγκλα να 
αγριεύει και παράλληλα να επιχειρεί να χειραγωγήσει τους εργα-
ζόμενους με επιδόματα φτώχειας, ενώ δίνει Δισεκατομμύρια για τις 
ανάγκες των μονοπωλίων.
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Τα συνδικάτο μας εκφράζει τα συλλυπητήρια του  στην οικογένεια του 
35χρονου συνάδελφου μας, πατέρα ενός μικρού παιδιού, που βρήκε 
τραγικό θάνατο το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου σε εργασίες από 
το  συνεργείο του ΖΟΥΤΗ στο πλοίο «NODUS» σημαίας Λιβερίας στη 
ράδα του Πειραιά. Πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία και συγκέντρω-
ση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Αιτία του νέου εγκλήματος της εργοδοσίας ήταν για ακόμη μια φορά η 
ανυπαρξία μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αφού η δουλειά  γίνονταν 
χωρίς καμία άδεια εργασιών , χωρίς gas free , χωρίς την παρουσία 
τεχνικού ασφαλείας ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνάδελφοι δού-
λευαν ασταμάτητα επί τέσσερα 24ωρα  και χωρίς καν την πρόνοια από 
πλευράς των υπευθύνων εταιριών του έργου για τα βασικά μέτρα . 
Ο θάνατος του συναδέλφου οφειλόταν αποκλειστικά στο ότι δεν υπήρ-
χε μετασχηματιστής που να μειώνει την τάση του ρεύματος, όπως προ-
βλέπεται, και με το απλό σπάσιμο μια λάμπας φωτισμού σε κλειστό, 
γεμάτο υγρασία χώρο είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα.  
Ότι καταγγέλλουμε εδώ και χρονιά επιβεβαιώνεται κάθε φορά με τρα-
γικό τρόπο όταν για να βγει η δουλειά σε ένα πλοίο και να μεγιστοποι-
ηθεί το κέρδος του εφοπλιστή και του εργολάβου θυσιάζονται οι ζωές 
μας. Την ώρα του θανάτου του συναδέλφου μας, δεν είχαν περάσει  
δυο μέρες από την καταγγελία μας προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυ-
τιλίας και τον ΟΛΠ ότι και με την επιλογή τους το τελευταίο διάστημα  
να μην διαθέτουν χώρους για επισκευή στην ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη,  έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνονται εκτεταμένες εργασίες επι-
σκευής στην ράδα του Πειραιά.
Αποδεικνύεται επίσης ότι η επιλογή του Υπουργείου εδώ και πολλά 
χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις, να αποδυναμώνουν τις 5μελείς επι-
τροπές ελέγχου, όπως και η σταθερή άρνηση τους να γίνονται έλεγχοι 
σε πλοία στη ράδα, που αποδεδειγμένα εκτελούνται εργασίες επισκευ-
ής, το μόνο που εξασφαλίζει είναι ασυδοσία για ναυτιλιακές εταιρίες 
και εργολάβους και νέους νεκρούς και σακατεμένους για εμάς. Πολύ 

περισσότερο που πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και είναι να γίνονται  
εργασίες επισκευής στις ράδες.
Κανείς από την κυβέρνηση, τον ΟΛΠ-COSCO, τους εφοπλιστές, τους ερ-
γολάβους δεν έχουν το δικαίωμα να πουν ότι για τον νέο θάνατο του 
συναδέλφου μας «φταίει η κακιά η ώρα» ή ότι δεν γνωρίζουν τους 
κινδύνους που καθημερινά προκύπτουν από την πολιτική τους και την 
στάση τους, αφού οι καταγγελίες μας και  οι διαμαρτυρίες μας είναι 
συνεχείς και επαναλαμβανόμενες.
Βλέπουμε επίσης το πως λειτουργεί για ακόμη μια φορά, και η «ανε-
ξάρτητη» δικαιοσύνη αφού οι υπεύθυνοι από το πλοίο και το συνερ-
γείο, με εντολή της Εισαγγελίας , δεν κρατηθήκαν ούτε καν για ένα 
24ωρο πριν αφεθούν ελεύθεροι. Δεν κινήθηκε καν εναντίον τους η 
διαδικασία του αυτοφώρου και κατηγορούνται για ένα απλό πλημμέ-
λημα, την ίδια ώρα που μόνο τους μέλημα ήταν το πώς θα φύγει το 
πλοίο όσο γρηγορότερα γίνεται από την ράδα του Πειραιά.  

Απαιτούμε εδώ και τώρα
• Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι για τα εργατικά ατυχήματα, να 

δημοσιοποιηθεί η πορεία όλων των υποθέσεων που πιάστηκαν 
εργοδότες να μην τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

• Άμεση ισχυροποίηση του θεσμού των Μικτών Επιτροπών 
Ελέγχου για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να σταματήσει 
άμεσα το πλαφόν των 5 ελέγχων το μήνα που ορίζεται από το 
Υπουργείο. Να λειτουργούν οι επιτροπές σε 24ωρη βάση και τα 
Σαββατοκύριακα, με δυνατότητα έλεγχου σε οποιοδήποτε χώρο 
πραγματοποιούνται εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της 
ράδας, με την υποστήριξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υπο-
δομής.

• Άμεση κήρυξη της τελευταίας ΤΣΣΕ ως υποχρεωτικής από την 
κυβέρνηση και εφαρμογής της στο σύνολο των ναυπηγοεπι-
σκευαστικών εργασιών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ γΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 35χΡΟΝΟΥ ΣΥΝΑδΕΛΦΟΥ
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SoS ΞΑΝΑβΑΖΟΥΝ χΕΡΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ δΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ! 
Με διαδοχικά μέτρα στήριξης του κεφαλαίου, τόσο από τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ όσο και από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
επιχειρεί η Κυβέρνηση της ΝΔ να θωρακίσει τους επιχειρηματικούς ομίλους για την καπιταλιστική κρίση, εστιάζοντας σε αυτήν τη 
φάση στα δάνεια από το πρόγραμμα SURE.
Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως «επειδή με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι δύσκολο να φτάσουν στη 
χώρα μας πριν από τον Ιούλιο, προχωράμε στα μέτρα στήριξης που έχουμε σχεδιάσει με εθνικούς πόρους», σημειώνοντας ότι «χρη-
σιμοποιούνται ταμειακά διαθέσιμα των φορέων γενικής Κυβέρνησης στις εμπορικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρόκειται για την αξιοποίηση της διαθέσιμης ρευστότητας κρατικών φορέων, όπως από τα ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ιδρύ-
ματα κ.ά. τα οποία με τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκαν να καταθέσουν τη διαθέσιμη ρευστότητα 
στον ενιαίο λογαριασμό που τηρεί το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδας, θα δώσουν ξανά τα χρήματα μας στους εργοδότες  το νου 
μας συνάδελφοι. 
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Είναι στυλοβάτες της αντεργατικής πολιτικής,  
στηρίζουν με τα μπούνια όλα τα «θέλω» των εργοδοτών,  
την πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε., τρέφουν μίσος 

για τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργατών.
Όραμα τους: εργάτες φτηνοί, χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα, στον εργασι-
ακό σου βίο να αλλάξεις τουλάχιστον δέκα με δώδεκα επαγγέλματα, να μην 
ξέρεις πότε και αν γυρίσεις στο σπίτι σου.
Συνάδελφοι, την Τετάρτη 3/6/2020 πραγματοποιήθηκε ολομέλεια της ΠΟΕΜ, 
μετά από πρόταση των μελών της ΔΑΣ, για να αποφασιστεί πανελλαδική 
ημέρα δράσης των εργαζομένων του κλάδου για τα προβλήματα που προα-

ναφέραμε. ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ!!! Τα ίδια έκαναν και οι όμοιοι τους στη ΓΣΕΕ για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο του ΒΡΟΥΤΣΗ λέγοντας «δε χά-
λασε και ο κόσμος». Βάζουν μόνιμα εμπόδια στην οργάνωση και την άμεση απάντηση των μεταλλεργατών στην επίθεση που δεχόμαστε.
Το επόμενο διάστημα αν δεν αντιδράσουμε η κατάσταση θα χειροτερεύσει ραγδαία.
Συνάδελφοι, μας γνωρίζετε σαν την παλάμη σας. Ποτέ δεν τα βρήκαμε με τους εκμεταλλευτές μας, ποτέ δε τα διπλώσαμε μπροστά σε 
όποιες δυσκολίες.

Εμπιστευτείτε τις ταξικές δυνάμεις που παλεύουν με το πλαίσιο του ΠΑΜΕ. 
Σας καλούμε σε συστράτευση, να ενισχυθούν οι ταξικές δυνάμεις μέσα σε κάθε επιχειρησιακό σωματείο, να γίνουν συνελεύσεις και να παρθούν 
αποφάσεις για δράση τώρα! Για: 
• Κατάργηση των ΠΝΠ και όλων των αντεργατικών διατάξεων.
• Εισόδημα για όλους. Αυξήσεις στους μισθούς κατά 10% στις καθαρές αποδοχές. 
        Κανείς μεταλλεργάτης κάτω από τα 830 € καθαρά. 
• Όλος ο κλάδος στα ΒΑΕ.
• Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους.
• Κρατική χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
• Όλοι οι εργολαβικοί να γίνουν αορίστου χρόνου. 
• Εξασφάλιση συνέχειας της λειτουργίας των Ναυπηγείων ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και των Ε.Α.Σ. 
• Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις σε όλο τον κλάδο. 

Ο κλάδος στενάζει από τα προβλήματα που τον φορτώνουν καθημερι-
νά κυβέρνηση και εργοδότες και οι παρατάξεις που έχουν την πλειο-
ψηφία στην ΠΟΕΜ, ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 
να διατηρήσουν την πλειοψηφία για να επικρατεί σιωπητήριο αγώνων 
στους χώρους δουλειάς.
H εντολή που έχουν από τα αφεντικά τους, πιο ξεκάθαρη δεν γίνεται, 
είναι ρητή: «Φράξτε το δρόμο στη ΔΑΣ, στη παράταξη που οργανώνει 
και ξεσηκώνει τους μεταλλεργάτες». Έτσι και αποφάσισαν στις 4 Ιούλη 
συνέδριο ολίγων ωρών!!
Οι μεταλλεργάτες υποφέρουν από την ένταση της εκμετάλλευσης. Νε-
κρά παλληκάρια στο βωμό του κέρδους.
Με τη ψήφιση των ΠΝΠ η εργασιακή ζούγκλα έχει αγριέψει. Η εκ πε-
ριτροπής εργασία εφαρμόζεται σε δεκάδες επιχειρήσεις αμέσως μετά 
τη λήξη της αναστολής εργασίας. Χιλιάδες είναι οι ώρες απλήρωτων 
υπερωριών και οι καθυστερήσεις στη μισθοδοσία. Επιχειρήσεις κερδο-
φόρες κλείνουν στέλνοντας στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους 
(Schneider). Στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου η κυβέρνηση με 
σχέδιο προχωράει στη διάλυση και το ξεπούλημα τους και η ΠΟΕΜ έχει 
κηρύξει μόνιμο σιωπητήριο.

Να σημειώσουμε, ότι οι πλειοψηφίες των επιχειρησιακών σωματείων 
ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ, ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ανήκουν στην ΠΑ-
ΣΚΕ–ΔΑΚΕ, όπως και η ΠΟΕΜ. Όμως είχαν το Θράσος, πρόεδρος και 
γραμματέας της ομοσπονδίας, να ανέβουν στην εξέδρα στο συλλαλη-
τήριο για τη ΛΑΡΚΟ, στις 13 Ιούνη, και να χαιρετάνε τους διαδηλωτές 
οι ίδιοι που τις προηγούμενες μέρες δεν έκαναν απολύτως τίποτα για 
την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Ακόμη, και οι εκλεγμένοι τους δεν 
ήταν παρόντες!
Πρόκειται για καλοβολεμένο μηχανισμό που επιχειρεί να ξανακάτσει στο 
σβέρκο μας και να εμφανιστεί και ενισχυμένος, με νοθείες και βρωμιές. 
Είναι αυτοί που στα χρόνια της κρίσης στήριξαν όλες τις κυβερνήσεις 
και τα 3 μνημόνια και εκατοντάδες αντεργατικούς - αντιλαϊκούς νό-
μους στο όνομα της «διάσωσης της χώρας».
Δεν κήρυξαν απεργία ούτε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε νόμο για να περιορίσει 
το δικαίωμα στην απεργία.
Ήταν οι ίδιοι, ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ, που έσπευσαν να δεχτούν μειώσεις μι-
σθών για να μη γίνουν δήθεν απολύσεις και να «διασωθούν» οι επι-
χειρήσεις και κατόπιν είπαν το ΝΑΙ στις απολύσεις αρκεί να είναι «αιτι-
ολογημένες»!!

ΠΟΕΜ ΣΤΑ χΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝδΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΗΣ γΣΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
ΣΥΝΕδΡΙΟ ΟΛΙγΩΝ ΩΡΩΝ γΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

ΟχΙΣΤΗ δΙΑΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
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Για μια ακόμα φορά οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο «εξυγίανσης και διάσωσης» της εταιρείας. Τα 20 τουλάχιστον 
τελευταία χρόνια  έχουν σπαταληθεί χιλιάδες ευρώ σε ανάλογα σχέδια «εξυγίανσης και διάσωσης». Όλα τους ελάχιστη σχέση είχαν με την πραγ-
ματικότητα των εργοστασίων και των εργαζομένων .Όλα τους πέρα από τις γενικόλογες διαπιστώσεις και γενικότητες θεωρούσαν ως βασικό 
παράγοντα προβληματικότητας της εταιρείας την συμπεριφορά των εργαζόμενων ,τους μισθούς και τα δικαιώματα τους. Όλα τα σχέδια αγνο-
ούσαν τον βασικό παράγοντα για την παραγωγική ανάπτυξη της εταιρείας , την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων και τις κατευθύνσεις που 
έδιναν. Γι’ αυτό η εταιρεία χρόνια τώρα τραβάει την κατηφόρα της απαξίωσης. Το μόνο σκέλος όλων των σχεδίων που εφαρμόστηκε ήταν αυτό 
που αφορούσε την συρρίκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την μείωση των θέσεων εργασίας , την αλλαγή των σχέσεων εργασίας. 
Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει και θα πληρώνει για πολλά χρόνια τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, που αγοράζει η χώρα μας από μεγάλες 
πολυεθνικές άλλων ισχυρών καπιταλιστικών χωρών. 
Την ίδια ώρα η κρατική πολεμική βιομηχανία χάνει συνεχώς την ανεκτίμητη τεχνογνωσία μέσω των εκατοντάδων συνταξιοδοτήσεων, μετατά-
ξεων κλπ των εργαζόμενων που για πολλές δεκαετίες προσέφεραν όλες τους τις δυνάμεις για να αντέξει η εταιρεία, να στέκεται όρθια κόντρα 
στις επιδιώξεις όλων των κυβερνήσεων. 

Τα Ε.Α.Σ μπορούν να προσφέρουν στην άμυνα της χώρας, 
αλλά και σε άλλα προϊόντα που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός.

Για να γίνει αυτό απαιτείται η άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου που θα επιτρέπει στα Ε.Α.Σ να παράγουν για την άμυνα, απαλλάσσοντας τον ελλη-
νικό λαό από δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη εισαγωγής πολεμικού υλικού, με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα της χώρας μας και μόνο. 
Στα Ε.Α.Σ σήμερα εργάζονται εκτός των 480 περίπου εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και 100 και πλέον εργολαβικοί εργαζόμενοι, 
με το καθεστώς της βιομηχανικής συνεργασίας. Από την αρχή του 2020 αυτοί οι εργαζόμενοι αναμένουν ζουν ανά 20ήμερο έναν εφιάλτη αν 
κάθε φορά θα ανανεώνεται η σύμβασή τους. Είναι εργαζόμενοι που κάποιοι από αυτούς εργάζονται από το 2005 στα Ε.Α.Σ, 15 χρόνια με αυτό το 
απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς και έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούνται. Αμείβονται για την ίδια 
εργασία με τους συναδέλφους τους που είναι αορίστου χρόνου, με πολύ πιο χαμηλές αμοιβές. Δε δικαιούνται όμως τίποτα από όσα δικαιούνται 
οι αορίστου χρόνου  μέσω των ΣΣΕ. 
Πρόκειται για σκλαβοπάζαρο, αφού δεν παίρνουν ούτε  το γάλα, δεν αμείβονται στις  κατ’ έθιμο αργίες. Εργοδότης τους φαίνεται η ΟΝΕΧ, η οποία 
έχει σύμβαση  βιομηχανικής συνεργασίας με τα ΕΑΣ.
Στο ίδιο απαράδεκτο αντεργατικό καθεστώς είναι και οι ελάχιστες καθαρίστριες μέσω κάποιων εργολάβων, με συμβάσεις λίγων ωρών με λιγό-
τερα από 300 ευρώ τον μήνα όπως και οι φύλακες που δουλεύουν 12ωρα. 
Οι δε αορίστου χρόνου εργαζόμενοι βιώνουν και αυτοί τις συνέπειες, την ανασφάλεια για το εργασιακό μέλλον τους, συνολικά, αλλά και για το 
αν θα συνεχίσουν να παίρνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Δεν έχουν υπογράψει ΣΣΕ ούτε για το 2019 ούτε για το 2020 
μέχρι στιγμής.
Η συνεργασία των ΕΑΣ με τα εργολαβικά γραφεία που ξεκίνησε περίπου το 2005 είχε στόχο την δημιουργία φτηνού εργατικού δυναμικού χωρίς 
δικαιώματα και χρειαζόταν για να ασκείται πίεση στους αορίστου χρόνου εργαζόμενους να μην ζητάνε και πολλά αφού οι εργολαβικοί παίρνουν 
πολύ λιγότερα. 
Τις πολιτικές των κυβερνήσεων, τις στήριξαν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΑΣΚ (ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ όπως και η  ΑΣΕ (μετέπειτα ΕΑΣ) που πρόσκειται 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πρώτα στελέχη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού έχουν σημαντικό λόγο στο ποιοί θα δουλεύουν μέσω των 
δουλεμπορικών γραφείων στα ΕΑΣ. 

Οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ οφείλουμε να αντιδράσουμε, να απαιτήσουμε δουλειά με δικαιώματα,  

να φύγουν τα δουλεμπορικά γραφεία, να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις στην παραγωγή,

στα γραφεία, στην φύλαξη και την καθαριότητα σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

δΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ Ε.Α.Σ. 
γΙΑ ΝΑ δΙΝΟΥΝ δΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε.
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ΟχΙ ΣΤΗ δΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
o ΑγΩΝΑΣ γΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΠΙδΑ γΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΛΑδΟ!

Η ΛΑΡΚΟ είναι ένα πραγματικό “χρυσωρυχείο”, τρανταχτή απόδειξη ότι 
η χώρα μας έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, ορυκτό πλούτο.
Η ΛΑΡΚΟ, είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 
παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων 
μεταλλευμάτων.
Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοι-
τασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεταλλεύματα 
αυτά επειδή είναι κοβαλτιούχα, είναι δυσεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η χώρα μας έχει κοιτάσματα χρωμίου, που μαζί με το νικέλιο, είναι τα 
υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλυβα, προϊόν τεράστιας αξί-
ας που αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα εισάγεται 
στη χώρα μας.

Κι όμως στη ΛΑΡΚΟ έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία
• Πείραμα παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα.

• Πείραμα παραγωγής διαχωρισμού νικελίου και κοβαλτίου.

• Πείραμα παραγωγής νικελίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας.

Αυτή η μέθοδος αξιοποιείται για την παραγωγή νικελίου που προωθεί-
ται στην κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 80% του τελικού προϊόντος που παράγει η ΛΑΡΚΟ και είναι πρωτο-
γενές σίδερο, δεν πληρώνεται διαχρονικά από τους πελάτες της. Πλη-
ρώνεται μόνο το νικέλιο.
Η ΛΑΡΚΟ, παράλληλα με την παραγωγή σιδηρονικελίου, παράγει και 
διάφορα υποπροϊόντα, όπως είναι η σκουριά. Μέχρι σήμερα αυτά τα 
προϊόντα πέφτουν στον Ευβοϊκό, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πειρά-
ματα και μπορούν να αξιοποιηθούν.

Στο εργοστάσιο στη Λάρυμνα υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των 
χιλιάδων κυβικών ζεστών υδάτων ανά ώρα, όπως παραδείγματος 
χάρη με τη μέθοδο της τηλεθέρμανσης.
Η μονάδα παραγωγής οξυγόνου και αζώτου, που υπάρχει στη Λάρυ-
μνα, αν εκσυγχρονιστεί, έχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των 
αναγκών και των απαιτήσεων του εργοστασίου, αλλά και της επιπλέον 
προώθησής του, ως προϊόντος πώλησης.
Η ΛΑΡΚΟ έχει στην κατοχή της δικό της λιγνιτωρυχείο, που μπορεί να 
καλύψει στο 100% στις απαιτήσεις καύσιμης ύλης που χρειάζεται για το 
μείγμα επεξεργασίας και έτσι να εξοικονομηθούν δεκάδες εκατομμύρια.
Η ΛΑΡΚΟ κατέχει βαρύ εξοπλισμό εξόρυξης και αποκάλυψης μεταλ-
λευμάτων, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα με την απαιτού-
μενη συντήρηση, να καλύψει μεγάλο μέρος της παραγωγής μεταλλευ-
μάτων στα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ.
Η ΛΑΡΚΟ κατέχει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μηχανολογικής και μη-
χανουργικής υποστήριξης σε καθημερινές εργασίες επισκευών και κατα-
σκευών εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Όμως εδώ και πολλά χρόνια δεν 
αξιοποιούνται γιατί έχουν αντικατασταθεί με εργολάβους.
Αυτή την επιχείρηση, , η κυβέρνηση της ΝΔ με τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΚΙΝΑΛ θέλει να την ξεφορτωθεί, μαζί βέβαια με τους εργαζο-
μένους της. Γι’ αυτό και με το νόμο που ψήφισε, την κομματιάζει για να 
την εκποιήσει, θεωρώντας ότι έτσι θα γίνει πιο ελκυστική για το μεγάλο 
κεφάλαιο.

ΕΙΝΑΙ ψΕΜΑ, ΠΩΣ Η ΛΑΡΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ.

Η ΛΑΡΚΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.



Η Διοίκηση της Ευρωκαμπτικής πήρε ένα ακόμη μέτρο κατά των  εργα-
ζόμενων. Αμέσως μετά αναστολή τους επιφύλαξε  την εκ περιτροπής 
εργασία.
Στην πράξη και χωρίς καμία καθυστέρηση  εφάρμοσε  τις ΠΝΠ της Κυ-
βέρνησης , οι οποίες είναι κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του ΣΕΒ. Μισή 
δουλειά, μισός μισθός, άρα   «μισή ζωή» για τον εργάτη.
Ενώ η εταιρεία τις τελευταίες δεκαετίες είχε αρκετή δουλειά με υπε-
ρωρίες και τα Σάββατα, εντατικοποίηση της εργασίας , που  όλα αυτά 
φέρνουν  και  αρκετά κέρδη,  δεν καθυστέρησε ούτε μέρα να εφαρμό-
σει το μνημονιακό  νόμο για να προστατέψει τα κέρδη της. 
Σχεδόν εδώ και 15 χρόνια δεν δόθηκαν αυξήσεις στους μισθούς των 
εργαζομένων. Ηπλειοψηφία των συναδέλφων στην συγκεκριμένη 
εταιρία αμείβεται  με 600 – 700 – 800 -  900 άντε και 1000 ευρώ το 
μήνα για ελάχιστους.  
Υπάρχουν συνάδελφοι  που τα προηγούμενα χρόνια  έχασαν τα σπίτια 
που είχαν αγοράσει  με δάνειο γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. 
Χρωστούν   στη ΔΕΗ, στην εφορία, τον ΕΝΦΙΑ, στις δημόσιες υπηρε-
σίες, να μην αναφερθούμε  στις διακοπές, στη συμμετοχή τους στον 
πολιτισμό κ.λ.π.
Ακούσαμε πολλές φορές  ότι «ετούτη εδώ» η εταιρία δεν θα εφαρμό-
σει  αυτούς τους νόμους. Από την πλούσια εμπειρία του το Συνδικάτο 
δεν έχει να αναφέρει έστω και μία επιχείρηση  που να μην αξιοποίησε 
το αντεργατικό οπλοστάσιο,  για να περιφρουρήσει  και να αυξήσει τα 
κέρδη της. Εξάλλου για να ψηφιστούν οι αντεργατικοί  νόμοι (μνη-
μόνια κ.λ.π.) θυσιάστηκαν παντοδύναμα κόμματα υπήρξαν συγκυβερ-
νήσεις  και συμπορεύσεις,   που για κάποιους πριν μερικά χρόνια θα 
αποτελούσαν ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 
Για την εργοδοσία δεν ισχύει «χέρι που σε ταΐζει μη το δαγκώνεις»,  αν 
δει ότι το απλώνεις στο πλούτο που εσύ δημιούργησες, στο κόβει.                                                                                                                      
Τα δύσκολα δεν είναι μόνο πίσω μας είναι και μπροστά μας!
Συνάδελφοι, βρισκόμαστε πλέον μέσα σε μία νέα καπιταλιστική 
κρίση που ήδη βήμα - βήμα, νόμο - νόμο η κυβέρνηση της ΝΔ, η 
ΕΕ, ο ΣΕΒ  τη φορτώνουν -όπως και πριν- στους εργαζόμενους, 
όταν μιλούν για τη στήριξη της οικονομίας, εννοούν  τη στήριξη 
των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. 
Οι προτάσεις, οι διεκδικήσεις του Συνδικάτου μας,  όλη μας η δρά-
ση στόχο έχει να κρατήσει όρθιους  εμάς και τις οικογένειες μας...
Ως εδώ! Πληρώσαμε  πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά!

Μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα, καλούμε την Διοίκηση της Ευρωκα-
μπτικής  να καλύψει τις απώλειες των συναδέλφων,  τους δύο μήνες 
μισθό που έχασαν, δηλαδή ένα μήνα στην αναστολή Απρίλη - Μάη και 
ένα μήνα στην εκ περιτροπής εργασία Ιούνιο - Ιούλιο. 

Να μην  μπει ξανά σε εκ περιτροπής εργασία κανένας εργαζόμενος. 
Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 5νθήμερο, 8ωρο, 40 
ώρες εργασία την εβδομάδα. 
Συσπειρωνόμαστε και δυναμώνουμε το Συνδικάτο  μας. Ενωμένοι οι 
εργαζόμενοι  μπορούμε να αναστρέψουμε την επίθεση που δεχόμαστε 
και να διεκδικήσουμε ότι χάθηκε όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τις 
δικές μας σύγχρονες ανάγκες.

δΙΕΚδΙΚΟΥΜΕ
• Μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, μας  να ενισχυθεί  το 

δημόσιο  σύστημα Υγείας. 
• Κατάργηση των ΠΝΠ .
• Αυξήσεις στους μισθούς κατά 10% στις καθαρές αποδοχές. 
• Κανένας  μεταλλεργάτης κάτω από τα 830 € καθαρά. 
• Όλος ο κλάδος στα ΒΑΕ.
• Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους.
• Υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις σε όλο τον κλάδο.
• Οργάνωση, αλληλεγγύη για να μη μείνει κανένας μόνος και αβοήθητος.

Στους αγώνες  βρίσκεται η δύναμη,
η προοπτική και η ελπίδα!

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣχΟΛΗΣΗ 
ΕΥΡΩΚΑΜΠΤΙΚΗ
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Η Διοίκηση του Συνδικάτου μας, οι Μεταλλεργάτες του ταξικού κινήματος , στις 28 ΓΕΝΑΡΗ 2020 αποχαιρετίσαμε με  
βαθιά θλίψη τον συνάδελφο ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟ, Πρόεδρο  του Παραρτήματός μας στη Σαλαμίνα και μέλος της Διοίκησης 
του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, που έδωσε για πολλά χρόνια μια γενναία αλλά 
άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Πάντα στην πρώτη γραμμή... βαδίζαμε πλάι - πλάι, δεμένοι στις αλυσίδες του αγώνα 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό που όλοι εμείς υποσχόμαστε, συνεχίζοντας 
στον ίδιο δρόμο, να το κάνουμε να φαίνεται μικρότερο. Υποσχόμαστε ότι θα στηρίζουμε την αγαπημένη του οικογένεια 
τη σύζυγο και την κόρη του. 



Η Διοίκηση του Συνδικάτου απευθύνεται θαρρετά σε όλους εσάς, στα 
μέλη του Συνδικάτου, αλλά και σε όλους τους εργατοϋπάλληλους του 
κλάδου, σε όσους εμπιστεύονται και εκτιμούν το Συνδικάτο μας για τη 
δράση του, σε όσους βλέπουν ότι στο κλάδο υπάρχει μια δύναμη που 
αποπνέει ελπίδα, που αντιπαλεύει με συνέπεια την αναλγησία της Κυ-
βέρνησης, που και σε συνθήκες πανδημίας «βάρεσε στο ψαχνό» τους 
εργαζόμενους, με χιλιάδες αναστολές εργασίας, απλήρωτα δώρα, κ.ά. 

Αυτή η δύναμη είναι το Συνδικάτο Μετάλλου 
Αττικής & Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας.

Σας καλούμε να δώσετε σ  ́αυτή τη δύναμη νέα ώθηση ώστε να μπορέσει με 
καλύτερους όρους να ανταποκριθεί στις μάχες που έχει ανάγκη ο κλάδος μας. 
Μόνο ένα δυνατό και οικονομικά ανεξαρτητο Συνδικάτο, μπορεί να 
οργανώσει την ενημέρωση των μεταλλεργατών, την αλληλεγγύη. 
Κυρίως, να οργανώσει αγώνες μαζικούς, αποτελεσματικούς, σωστά 
προσανατολισμένους, κόντρα στη νέα επίθεση κυβέρνησης, εργοδο-
σίας, για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας όπως μας αξίζει, με δι-
καιώματα, Συλλογικές Συμβάσεις που θα κατοχυρώνουν ωράρια και 
αποδοχές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Η τακτοποίηση της συνδρομής στο Συνδικάτο σημαίνει ενίσχυση της 
δύναμης που αποδεδειγμένα δε χρηματοδοτείται από εργοδοτικά, 
κυβερνητικά ταμεία. Γι’ αυτό το λόγο το «μαύρο μέτωπο» (κυβερνή-
σεις - εργοδότες - φασίστες), έχουν σταθερά τα βέλη τους στο ταξικό 
μας Συνδικάτο. Σε εκατοντάδες ανέρχονται οι δικαστικές διώξεις των 
στελεχών μας που το μοναδικό τους «αμάρτημα» είναι η υπεράσπιση 
των απλήρωτων, απολυμένων, ανέργων συναδέλφων!!
Για να φτάνει η φωνή του Συνδικάτου και οι διεκδικήσεις των με-
ταλλεργατών παντού χρειαζόμαστε προπαγανδιστικά υλικά (ανακοι-
νώσεις, εφημερίδα, αφίσες, πανό κ.ά.) που συμβάλλουν στην ενημέ-
ρωση και δημιουργούν προϋποθέσεις αγωνιστικής ανάτασης για να 
σπάσει η μοιρολατρία και ο φόβος.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜβΑΛΕΤΕ  
ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣχΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

ΤΗ δΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΝΗ, ΤΟ ΣΥΝδΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ  
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΠΗγΙΚΗΣ βΙΟΜΗχΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑδΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ γΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝδΙΚΑΤΟΥ
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Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι
ενάντια στις απολύσεις στο πλευρό τους 

το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής.
Σε συνεχείς κινητοποιήσεις βρίσκονται  οι εργαζόμενοι της εταιρείας, 
«Schneider Electric», στα Οινόφυτα για  τη διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας τους, απέναντι στην ανακοίνωση της εργοδοσίας ότι θα κλεί-
σει το εργοστάσιο στις 31 Οκτώβρη. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κα-
τασκευής μετασχηματιστών απασχολούνται περίπου 120 εργαζόμενοι.
Στις κινητοποιήσεις εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους Ομοσπονδίες 
και  Συνδικάτα . Από το   Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής  παραβρέθηκε 
αντιπροσωπεία και με δήλωση του ο συνάδελφος Βασιλός Παναγιώ-
της , Πρόεδρος του Παραρτήματος Αθήνας , εξέφρασε την αδελφική 
αλληλεγγύη και συμπαράσταση  , εξέφρασε τη θέση του Συνδικάτου 
να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος του εργοστασίου και να δια-

σφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους και τόνισε πως το δίκιο των 
εργατών κρίνεται στους αγώνες .
 Το συγκεκριμένο εργοστάσιο αποτελεί μία από τις δραστηριότητες της 
"Schneider" στην Ελλάδα, η οποία για το 2019 συνολικά είχε τζίρο 
27,2 δισ. ευρώ και κέρδη 3,5 δισ. ευρώ. Η ελληνική θυγατρική, σύμ-
φωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό για το 2018, είχε 
αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12 εκατ. ευρώ. 
Τώρα, με δικαιολογία τα μειωμένα ποσοστά κέρδους, πετάνε στο δρόμο 
120 οικογένειες. Αυτός είναι ο ορατός ιός που λέγεται καπιταλισμός!!! 

ΟΙ ΑγΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝΩΝ δΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡγΟΣΤΑΣΙΑ,  
ΤΑ ΕΡγΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ  

ΟΤΑΝ δΕΝ βγΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡδΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣδΟΚΟΥΝ

ΕΡγΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡγΟΣΤΑΣΙΟΥ
SCHNEIDER ELECTRIC



Επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «μάννα εξ ουρανού» για τους εργαζόμενους  τα διάφορα «πακέτα και προγράμματα στήριξης». Είναι εργαλεία 
για τη γενίκευση της «ευελιξίας», το χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων...
Με «τυράκι» το επίδομα «ειδικού σκοπού» των 800 ευρώ για 45 μέρες (το οποίο υπηρετούσε και τη συντήρηση ενός επιπέδου κατανάλω-
σης, την απαλλαγή της εργοδοσίας από το «κόστος» της μισθοδοσίας, όπως και την προσπάθεια διαχείρισης των εργατικών αντιδράσεων, σε 
συνθήκες μάλιστα απογείωσης των απολύσεων) η Κυβέρνηση προώθησε μέσω αλλεπάλληλων ΠΝΠ ένα μπαράζ νέων αντεργατικών μέτρων, 
«έκτακτων», που ωστόσο ήρθαν για να μείνουν, αφού αποτελούν πάγιες επιδιώξεις της μεγαλοεργοδοσίας.
Οι ανάγκες της εργοδοσίας για εξασφάλιση πάμφθηνου εργατικού δυναμικού μεγαλώνουν, στο προσκήνιο περνά το πρόγραμμα SURE της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό «να καλύψει το κόστος που συνδέεται απευθείας 
με τη δημιουργία ή την παράταση των εθνικών προγραμμάτων μερικής απασχό-
λησης» στο όνομα της «προστασίας» των θέσεων εργασίας.
Όπως σημείωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «η πρωτοβουλία SURE θα υποστηρίξει 
συστήματα μερικής ανεργίας (...) Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν 
προσωρινά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ή να αναστείλουν συνολικά την 
εργασία, με τη στήριξη του εισοδήματος που παρέχεται από το κράτος για τις 
ώρες που δεν εργάστηκαν».
Η εργοδοσία θα διευρύνει την «ευελιξία» και την υποαπασχόληση, ταυτόχρονα 
θα απαλλάσσεται από μεγάλο μέρος της μισθοδοσίας, ενώ η επιδότηση των μι-
σθών... θα πληρωθεί τελικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους, που θα φορτω-
θούν τον πρόσθετο κρατικό δανεισμό, με νέους φόρους και περικοπές κρατικών 
κονδυλίων σε βάθος χρόνου.

ΠΡΟγΡΑΜΜΑ SURE= ΕΠΙδΟΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡγΟδΟΤΕΣ γΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝΩΝ!

ΝΑ  ΜΗΝ ΑΠΟδΕχΤΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥγχΡΟΝΗ ΣΚΛΑβΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ γΥΡΙΣΟΥΜΕ

Tο  πρόγραμμα   προβλέπει ότι το κράτος θα καλύπτει μόνο το 60% της διαφοράς του μισθού που θα παίρνει ο εργα-
ζόμενος σε σχέση με το μισθό που είχε όταν δούλευε με πλήρη απασχόληση. Για παράδειγμα,  ένας Μεταλλεργάτης με 
μισθό 800 ευρώ το μήνα, που θα εργάζεται πλέον με εκ περιτροπής εργασία, παίρνοντας από τον εργοδότη 400 ευρώ, θα 
λαμβάνει από το εν λόγω πρόγραμμα άλλα 240 ευρώ, το εισόδημά του να μειώνεται από τα 800 στα 640!
Ο εν λόγω μηχανισμός θα έχει ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2022, δηλαδή στην αναμενόμενη φάση της ανάκαμψης, όχι 
μόνο δεν αποτελεί «έκτακτο» και «προσωρινό» μέτρο, αλλά ήρθε για να μείνει αντί να στηρίζονται πραγματικά οι άνερ-
γοι, επιδοτούνται οι εργοδότες!

ΕΡχΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η  παροχή χρηματοδότησης στα κράτη - μέλη θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή δανείων, ενώ τα κονδύλια θα είναι διαθέσι-
μα αφού πρώτα όλα τα κράτη - μέλη παρέχουν στο ταμείο της ΕΕ ποσά ύψους δεκάδων δισ. ευρώ, με τη μορφή «ασφαλών εγγυήσεων».
Η ελληνική Κυβέρνηση καλείται να καταθέσει ως εγγύηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κονδύλια ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ, 
με βάση τα οποία εκτιμάται ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι «έχουν λαμβάνειν» πάνω από 1,4 δισ. ευρώ.

ΚΑΙ ΝΕΑ δΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ δΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

δΕΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ, Η ΕΛΠΙδΑ βΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡγΑΤΙΚΟΥ-ΣΥΝδΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
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Η κατάσταση που επικρατεί στη Ναυπηγική βιομηχανία της χώρας μας 
επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου με πολλές συνέπειες για 
τους εργαζόμενους σε αυτές. Για παράδειγμα η εργολαβοποίηση στη 
Ζώνη του Περάματος επικρατεί σε μεγάλο βαθμό, με τους εργαζόμε-
νους να είναι συνέχεια σε καθεστώς «εποχιακής εργασίας». Στα Ναυ-
πηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας οι εργαζόμενοι βρίσκονται συνεχώς 
με το φόβο της απληρωσιάς και της ανεργίας μιας και οι ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων, κοιτώντας μόνο την αύξηση των κερδών τους, δε λογα-
ριάζουν ούτε τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται οι συνάδελφοι 
μας, αλλά ούτε και το πώς τα βγάζουν πέρα όταν μένουν απλήρωτοι 
για μήνες. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που εφαρμόζει και η σημερινή 
Κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια της ΕΕ, όπως και όλες οι προηγούμενες, 
όπου φέρνουν τη Ναυπηγική βιομηχανία στη χώρα μας σε αυτή την 
κατάσταση που υπάρχει σήμερα, με ένα αύριο αβέβαιο.

Σε αυτή την κατάσταση συναινεί και η στάση που κρατούν οι πλειοψηφού-
σες παρατάξεις στο Επιχειρησιακό Σωματείο (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) που καλλι-
εργούν στάση αναμονής στους εργαζόμενους όλο αυτό το διάστημα και 
προσμονής πως με μια εναλλαγή ιδιοκτησίας θα αλλάξει άρδην η κατά-
σταση, από μόνη της. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ίδια η πείρα των εργαζόμε-
νων δείχνει πως αν δε μπουν οι ίδιοι στη δράση για υπεράσπιση και διεύ-
ρυνση των δικαιωμάτων τους  , η κατάσταση διαρκώς θα χειροτερεύει.
Με αυτή την κατάσταση να επικρατεί και τους εργαζόμενους να έχουν 
έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, λίγο πριν το Πάσχα το Συνδικάτο μας ανα-
λαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να μπορέσει να συμβάλει 
στην ανακούφιση των εργαζομένων. Με αρχή τη συμβολική διαμαρτυ-
ρία έξω από την πύλη του Ναυπηγείου Ελευσίνας που πραγματοποίησαν 
οι εργαζόμενοι, μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής 
και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, τη Μ. Τετάρτη 15/4/2020. Ήταν η 
αρχή μιας  σειράς κινητοποιήσεων που ακολουθούν, που έδωσε ζωντά-
νια στις διεκδικήσεις των εργατών του Ναυπηγείου, οι οποίοι είδαν την 
αλληλεγγύη του Συνδικάτου μας σε μια δύσκολη καμπή της ζωής τους.
Στους εργαζόμενους μίλησε ο Γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου 
Κώστας Μυτιληνού, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα ενημέρωσε για τα 
αντεργατικά μέτρα που έφερε η κυβέρνηση με ΠΝΠ, με αφορμή την παν-
δημία του κορονοιού, ανέφερε ότι εκτός από τον «αόρατο εχθρό» υπάρ-
χει και ο «ορατός εχθρός», αυτός της εκμετάλλευσης, της ανεργίας, της 
αντεργατικής πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά οι Κυβερνήσεις. 
Κάλεσε τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα και σε συνέχιση των αγωνι-

στικών κινητοποιήσεων, συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο Μετάλλου.
Το λόγο πήρε και ο Κουφής Γιάννης, εργαζόμενος στο Ναυπηγείο και 
μέλος του ΔΣ του Παραρτήματος Ελευσίνας του Συνδικάτου Μετάλ-
λου, ο οποίος ανέφερε ότι η σύμβαση των εργαζομένων με το Πολε-
μικό Ναυτικό λήγει σε λίγες μέρες και οι εργαζόμενοι είναι στον αέρα. 
Επίσης τόνισε και τις ευθύνες της πλειοψηφίας του Επιχειρησιακού Σω-
ματείου  που όχι μόνο δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση για να υπε-
ρασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αντίθετα, με αφορμή και 
την επιδημία του κορονοϊου τους καλεί να κάνουν υπομονή.
 Το  λόγο πήραν και άλλοι  εργαζόμενοι του Ναυπηγείου και ανέφεραν 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειες τους λόγω 
των καθυστερήσεων στις  πληρωμές, αφού δεν τους είχε καταβληθεί 
ούτε το δώρο του Πάσχα, ενώ ο σημερινός εργοδότης είναι εξαφανι-
σμένος (όπως άλλωστε και οι προηγούμενοι). Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι εργαζόμενοι «δε θα πεθάνουμε από τον κορονοϊό, αλλά 
από την απληρωσιά», αναδεικνύοντας έτσι και τον πραγματικό εχθρό 
που για τους εργαζόμενους είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής 
και οι Κυβερνήσεις που τους στηρίζουν.
Το Συνδικάτο Μετάλλου και οι εργαζόμενοι του Ναυπηγείου 
απαίτησαν από την Κυβέρνηση άμεση παρέμβαση ώστε:
• Να συνεχίσουν όλοι  στο Ναυπηγείο να εργάζονται σε συνθήκες 

υγιεινής και ασφάλειας, λαμβάνοντας τον μισθό ολόκληρο και 
στην ώρα του. 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατά του 
κορονοϊού, η εργοδοσία αδιαφορεί και  μένουν απροστάτευτοι.

• Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου και η 
αποπεράτωση του έργου των αναγκαίων για την χώρα μας ΤΠΚ.

• Να μην μπουν τα δικαιώματά τους σε καραντίνα με πρόσχημα την 
πανδημία.

Στη συνέχεια ακολούθησε κινητοποίηση στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, και άλλη μέρα νέα κινητοποίηση  στη Βουλή. 
Χρειάζεται να βγαίνουν συμπεράσματα για τον επιζήμιο ρόλο που δι-
αχρονικά έχουν οι εργοδοτικοί – κυβερνητικοί συνδικαλιστές μέσα 
και έξω από το Ναυπηγείο, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έχει η 
οργάνωση στο κλαδικό Συνδικάτο ώστε να ενώνονται οι εργαζόμενοι 
όλου του κλάδου στη γραμμή πάλης με κατεύθυνση την υπεράσπιση 
και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, κόντρα στις επιλο-
γές Κυβερνήσεων και ιδιοκτητών.

ΝΑΥΠΗγΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ



Να υπερασπιστεί τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Να παλέψει ενάντια στη συστηματική ληστεία του τόπου μας, 
που γίνονταν από τις δυνάμεις κατοχής. Να παλέψει ενάντια 
στην αισχροκέρδεια και τη μαύρη αγορά.

Η ταξική πάλη δε γινόταν να μπει στο ράφι 
Το Εργατικό ΕΑΜ άνοιξε πρώτο το δρόμο της πάλης του λαού 
με τις απεργίες που άρχισαν απ’ τις αρχές του 1942. Στην αρχή 
για ψωμί και μεροκάματα, για να πάρουν απ’ τις αρχές του 
1943 χαρακτήρα γενικών απεργιών και διαδηλώσεων, με 
εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτών ενάντια στην επιστράτευ-
ση, στην τρομοκρατία και στην κατοχή. 
Με τους αγώνες αυτούς, η εργατική τάξη της Ελλάδας ση-
μείωσε μοναδικές κατακτήσεις «θριάμβου» στην υπόδουλη 
Ευρώπη. Μόνη η Ελλάδα απ’ όλες τις υπόδουλες χώρες της 
Ευρώπης πέτυχε με τους αγώνες του λαού της να εξαναγκά-
σει τον Χίτλερ να ανακαλέσει το διάταγμα της επιστράτευ-
σης. Ούτε ένας εργάτης δεν πήγε να δουλέψει στα Γερμανικά 
εργοστάσια, ούτε να πολεμήσει στο πλευρό των Γερμανών. 
Με την απελευθέρωση της χώρας από το χιτλερικό ζυγό το 
Εργατικό ΕΑΜ αυτοδίκαια ανέλαβε τα καθήκοντα της προ-
σωρινής διοίκησης της ΓΣΕΕ και με απόφασή του δεσμεύτη-
κε μέσα σε διάστημα 6 μηνών να προχωρήσει στη σύγκληση 
του 8ου Συνεδρίου  η πορεία όμως αυτή ανακόπηκε με την 
ανοιχτή επέμβαση των Άγγλων το Δεκέμβρη του ‘44.

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε:
1. Όταν η εργατική τάξη δεν στοιχίζεται πίσω από τους δή-

θεν «εθνικούς στόχους» των εκμεταλλευτών και χαράζει 
δική της στρατηγική και τακτική, με γνώμονα τις δικές τις 
ανάγκες, γράφει λαμπρές σελίδες στην ιστορία της.  

2. Αυτή τη δύναμη πρέπει να δοκιμάσουμε και σήμερα για να 
απαλλαγούμε απ’ τα αντιλαϊκά μέτρα, την ανεργία, για μια 
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 
Ολόκληρο το όρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. 
syndikatometallou.gr
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κάθε Πέμπτη, στις 19.00 μ.μ.,
είναι η εκπομπή του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις από τους χώρους δουλειάς.

Φέτος συμπληρώθηκαν 75 
χρόνια από τον τερματισμό 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Η 9η Μάη είναι η Μέρα 

της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών και όχι “Μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, 
όπως ανιστόρητα και με σκοπιμότητα επιχειρείται να καθιερωθεί από την Ε.Ε. τα 
τελευταία χρόνια. 
Το Συνδικάτο μας αποτίνει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν με το όπλο στο 
χέρι, όσους θυσιάστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, σε όλους 
όσους έδρασαν ενάντια στο ναζισμό - φασισμό. 
Η 9η Μάη, μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, επιτεύχθηκε με ανείπωτες 
θυσίες εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά το καθοριστικό χτύπημα στο τέρας του 
ναζισμού το έδωσε το πρώτο εργατικό κράτος, η Σοβιετική Ένωση και ο Κόκκι-
νος Στρατός. Εξ’ ου και το άσβεστο μίσος για τη Σοβιετική Ένωση και την τότε 
ηγεσία της. Να θυμίσουμε μόνο ότι αυτή η νίκη κόστισε στην ΕΣΣΔ περισσότε-
ρους από 20.000.000 νεκρούς.
“Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία, χρωστάει τόσα στον Κόκκινο Στρατό, που 
δεν θα μπορούσε ποτέ να τα ξεπληρώσει…” (Ε. Χέμινγουεϊ, Αμερικανός συγγραφέας)
Και όμως δεν πήρε μέρος «σύσσωμο το έθνος» ξεκίνησαν μια χούφτα άνθρωποι 
και κατέληξαν να γίνουν εκατομμύρια! 
Η Ελλάδα βρισκόταν  σε τριπλή κατοχή της Γερμανίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας. 
Οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις 27 Απρίλη του 1941
Στις 16 Αυγούστου του 1941 δημιουργήθηκε  το Εργατικό Εθνικό Απελευθε-
ρωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ) και στις 27 Σεπτέμβρη του 1941 πραγματοποιήθηκε η 
ιδρυτική σύσκεψη του (ΕΑΜ). 
Το ΕΑΜ γίνεται το κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα της εποχής, συσπειρώνοντας χιλιά-
δες και χιλιάδες απλούς ανθρώπους, γιατί υπήρξε λαϊκό δημιούργημα. Οργάνω-
σε τη μαζική ένοπλη πάλη του, τον έσωσε από την πείνα, έβγαλε πλατιές μάζες 
από την πολιτική καθυστέρηση, καλλιέργησε αξίες, δημιούργησε φύτρα λαϊκής 
εξουσίας στα εδάφη της ελεύθερης Ελλάδας.  
Από κάθε ρεματιά, κάθε ραχούλα και βουνοκορφή μια φωνή αντηχούσε στον 
αέρα πέρα ως πέρα! «Μ’ επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά». 
Το Φλεβάρη του 1942 ιδρύετai ο  Ελληνικός Λαϊκός  Απελευθερωτικός Στρά-
τος (ΕΛΑΣ), το μαχητικό τμήμα του ΕΑΜ, που έμελλε να γράψει λαμπρές σελί-
δες ηρωισμού στον αγώνα κατά της φασιστικής κατοχής και να δώσει ξανά στη 
χώρα τη λευτεριά της. 
Η εργατική τάξη στην πρωτοπορία της αντίστασης 
Οι βασικοί σκοποί του Εργατικού ΕΑΜ. 
Να οργανώσει την πάλη για τις καθημερινές οικονομικές διεκδικήσεις.

Η 9Η ΜΑΗ 1945, Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕγΑΛΗΣ 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

Απόσπασμα από το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα του Συνδικάτου μας.


