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Η ΕΛΠΙΔΑ 
στουσ ΑγώνΕσ μΑσ

 νΑ γΙνουμΕ ΠρώτΑγώνΙστΕσ 
γΙΑ νΑ κΑθορΙσουμΕ

 τΙσ ΕξΕΛΙξΕΙσ

Σε κάθε χώρο δουλειάς  
να σημάνει συναγερμός  
για να μη μας γυρίσουν  

στη δουλειά ήλιο με ήλιο

κΙ ΕχΕΙ σΑν στΑμΠΑ τΗ ζώΗ μου σΗμΑΔΕψΕΙ
ΔΕ θΑ ΠΕρΑσΕΙ ο φΑσΙσμοσ!
«Στους κλάδους και στη 
Ζώνη, ποτέ και πουθενά, 
τσακίστε τους φασίστες  
σε κάθε γειτονιά» 
Οι Nαζί στη φυλακή



Κανένας συμβιβασμός με την πολιτική  
της κυβέρνησης και  την ασυδοσία της εργοδοσίας!
Η πανδημία επέδρασε ως καταλύτης σ’ όλες εξελίξεις, επιταχύνοντας τους 
σχεδιασμούς κυβέρνησης-κεφαλαίου για να τρέξουν μια σειρά αντιδρα-
στικές αναδιαρθρώσεις σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Στην 
Υγεία, την Παιδεία, τα ΜΜΜ.
Η κυβέρνηση έπαιξε στο χρηματιστήριο των κερδών του τουριστικού κεφα-
λαίου και των μεταφορικών εταιρειών ότι κέρδισε ο λαός με τη στάση του 
και τη συνέπειά του στην πρώτη φάση της πανδημίας, αφού δεν εφάρμοσε 
το στοιχειώδες μέτρο του ελέγχου - με τα διαγνωστικά τεστ - όσων εισέρ-
χονται στη χώρα.
Το αποτέλεσμα ήταν - σύμφωνα με υπολογισμούς ειδικών επιστημόνων - να 
περάσουν στη χώρα πάνω από 2.500 θετικοί στον κορονοϊό και να αποτε-
λέσουν τους φορείς διασποράς της νόσου. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι η 
«μεταδοτικότητα» του ιού, αλλά τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν, σε υπο-
δομές, σε στελέχωση και εξοπλισμό, που όμως «κοστίζουν» και δεν είναι 
«ελκυστικά» για την εξασφάλιση πελατείας.

Ο ένοχος είναι η πολιτική στήριξης των επιχειρηματικών 
ομίλων, η ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος

Η δικαιολογημένη ανησυχία μας  πρέπει τώρα να μετατραπεί σε κόκκινο 
συναγερμό πριν να είναι αργά.
Με οργάνωση της πάλης που θα διεκδικεί τώρα, άμεσα:

m Να διεξαχθούν έλεγχοι, σε χώρους δουλειάς  από το ΣΕΠΕ.
m  Επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό με ευθύνη κρά-

τους και εργοδοσίας.
m Να επιβάλλονται αυστηρά  πρόστιμα  σε επιχειρήσεις που αρνούνται  μέ-

τρων προστασίας  και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
m Να προσληφθούν μαζικά υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία και τα 

Κέντρα Υγείας.
m Να ανοίξουν όλες οι μονάδες Υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρό-

νια, να ανοίξουν νέα κρεβάτια στις δημόσιες ΜΕΘ.
m Να γίνονται μαζικά, επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ σύμφωνα με τις 

επιστημονικές ενδείξεις.
m Να επιταχτούν εργαστήρια, κρεβάτια απλά και ΜΕΘ του ιδιωτικού επιχει-

ρηματικού τομέα της Υγείας και να ενταχθούν στον κρατικό σχεδιασμό.

Αγώνας μαζικός για την προστασία της υγείας  
και των δικαιωμάτων μας!

ΒΑζουμΕ τΗν υγΕΙΑ μΑσ ΠΑνώ ΑΠο τΑ κΕρΔΗ τουσ!
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Η κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή την περίοδο είναι αρκετά σύνθετη. Και 
αυτό διότι καθημερινά είμαστε αντιμέτωποι με πολλά ζητήματα τα οποία 
κατά κύριο λόγο δυσκολεύουν τη ζωή μας. 
Η νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση που εξελίσσετε και στην χώρα μας με 
επιταχυντή την πανδημία φέρνει βαθύτερη επίθεση στα εργασιακά ασφαλιστι-
κά δικαιώματα των μεταλλεργατών. Οι οξυμένοι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλι-
στικών κέντρων, για την κερδοφορία των μονοπωλίων, είναι η μεγάλη εικόνα, 
μέσα στην οποία εντάσσονται και οι τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι 
σύνθετη η κατάσταση αν αναλογιστούμε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία 
είναι ενεργά μέλη του ΝΑΤΟ, κάνουν συνεκπαιδεύσεις και είναι από το ίδιο 
στρατόπεδο στις επεμβάσεις – πολέμους που διεξάγει το ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο. 
Από την άλλη μέσα σε αυτή τη λυκοσυμμαχία υπάρχουν και οι ανταγωνισμοί 
μεταξύ τους για το ποιος θα ισχυροποιήσει τη θέση του εντός του ΝΑΤΟ και 
στην ευρύτερη περιοχή. Για λογαριασμό των αστικών τάξεων και σε βάρος 
των λαών. Ποιος δηλαδή θα έχει μεγαλύτερα οφέλη από αυτό. Ειδικά σε μια 
περίοδο όπου οι καπιταλιστικές οικονομίες και στα δυο κράτη βρίσκονται σε 
κρίση. Φαίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρα όμως με το παράδειγμα της «ΠΙΤΣΟΣ» 
ότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν πατρίδα μιας και σε αυτές τις συνθήκες κλεί-
νει το εργοστάσιο στην Ελλάδα και το μεταφέρει στην Τουρκία. Άλλο παρά-
δειγμα είναι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας που πωλούνται σε αμερικάνικα συμ-
φέροντα και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά πετάνε όλους τους εργαζόμενους 
στο δρόμο για να πουληθούν σε ξένες εταιρίες. 
Η κρίση δεν είναι ενιαία για όλους τους κλάδους, ούτε εκφράζεται ενιαία 
για όλα τα εργοστάσια στον κάθε κλάδο και στον δικό μας. Έτσι εξηγείται 
ότι ορισμένες επιχειρήσεις έχουν κρατήσει τους ρυθμούς παραγωγής ενώ 
άλλες χαροπαλεύουν και όπου να ναι θα κλείσουν. Και στις 2 περιπτώσεις οι 
εργαζόμενοι είναι οι χαμένοι. Οι μισθοί τσακισμένοι τα οράρια ήλιο με ήλιο, 
χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κλπ. 
Φαίνεται πως ο προσανατολισμός της ΝΔ, ως κυβέρνηση, είναι ίδιος με αυτόν 
των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δηλαδή σε οποιεσδήποτε συνθήκες να 
διασφαλίζονται τα κέρδη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, 
τσακίζοντας τα εργατικά δικαιώματα, κόβοντας τις κρατικές δαπάνες για 
παιδεία – υγεία – πρόνοια, παραχωρώντας τα όλα στους ιδιώτες. Αυτό 
φαίνεται μέσα από τα νομοσχέδια και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχο-
μένου που ψήφισε μέχρι σήμερα, που φτάνει πλέον να υπάρχει ο υποκα-
τώτατος μισθός των 200€ το μήνα, για τους μακροχρόνια ανέργους. 
Αυτό εξυπηρέτησε και η συνάντηση του ΣΕΒ με τον υπ. Εργασίας, Βρούτση, την 
ημέρα όπου χιλιάδες εργάτες διαδήλωναν έξω από το εφετείο για την καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής. Παράλληλα ενισχύει τους μηχανισμούς καταστολής και 
την καταστολή, έχοντας το βλέμμα της στραμμένο στο σήμερα και στο αύριο. 
Το Συνδικάτο μας έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες και μαζί με τα άλλα 
σωματεία και συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που 
συμπορευόμαστε στο Π.Α.ΜΕ. όλο αυτό το διάστημα αντιπαλεύουμε την 
αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης που εξυπηρετεί τους μεγαλοεπιχει-
ρηματίες. Οι κινητοποιήσεις μας είναι πετυχημένες γιατί έχουν δίκαια αι-
τήματα, αναδεικνύουν τους ενόχους για την κατάσταση που βιώνουμε και 
παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες 

στεκόμαστε όρθιοι και στην πανδημία.
Πάμε κόντρα στους τρομονόμους, στην περιστολή της λειτουργίας του Συν-
δικάτου μας. Πήγαμε κόντρα στην κυβέρνηση που θέλει να επιβάλλει νε-
κρική σιγή. Απαντήσαμε με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο δημοσίας 
τάξης για την εντατικοποίηση της καταστολής των διαδηλώσεων μετά από 
τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στις μαθητικές και εργατικές συγκεντρώ-
σεις από τις δυνάμεις καταστολής.

Απαντάμε αποφασιστικά με οργάνωση και δράση. Αυτό δείχνουν οι κινητο-
ποιήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών για να δο-
θούν χρήματα ώστε να διασφαλιστεί για όλους δημόσια και δωρεάν παιδεία 
και υγεία, οι συγκεντρώσεις στο εφετείο για την καταδίκη της ναζιστικής 
– εγκληματικής Χρυσής Αυγής. 
Το συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη για να παρθούν, έστω και τώρα, μέτρα 
για την αντιμετώπιση την πανδημίας. 
Η επιτυχία αυτών των συγκεντρώσεων – εκδηλώσεων, σε αυτές τις συν-
θήκες, δίνει νέα ώθηση και δυναμική σε όλους μας για να συνεχίσουμε 
πιο μαχητικά.
Πάμε κόντρα και στους συνδικαλιστές – εργατοπατέρες, της ΠΑΣΚΕτης ΔΑΚΕ 
και του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελούν τα δεκανίκια των κυβερνήσεων για να περά-
σουν στα μουλωχτά όλα τα σχέδια τους. 
Στα επιχειρησιακά σωματεία, όπου έχουν πλειοψηφία, με αφορμή την παν-
δημία λένε πως δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην ομοσπονδία και στα 
εργατικά κέντρα λένε πως το απαγορεύει η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι 
πως είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κυβέρνηση και τους εργοδότες 
για να βάλουν το κίνημα στο γύψο.
Αυτή η δράση χρειάζεται να γίνει κτήμα κάθε εργάτη προκειμένου να δει 
πως υπάρχει και άλλος δρόμος. Αυτός της πάλης για την ικανοποίηση των 
αναγκών μας. Το πλαίσιο πάλης του Π.Α.ΜΕ. μπορεί να ανακουφίσει κάθε 
εργαζόμενο. Με αυτό μπορεί να ανοίξει ένας ακόμα πιο ελπιδοφόρος δρό-
μος. Σε αυτό το δρόμο χρειάζεται να μπουν και άλλοι εργαζόμενοι ώστε να 
ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση σε κυβέρνηση και εργοδότες. Δεν έχουμε να 
περιμένουμε τίποτα από αυτούς που μας καταδικάζουν στη φτώχεια και την 
ανέχεια. Έχουμε να κερδίσουμε μια ολόκληρη ζωή αν παλέψουμε για εμάς 
και τις οικογένειες μας.

ο μονοσ νΙκΗφοροσ Δρομοσ
ΕΙνΑΙ Αυτοσ γΙΑ τΗν ΙκΑνοΠοΙΗσΗ τών ΑνΑγκών μΑσ
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οΙ ΕξΕΛΙξΕΙσ στον κΛΑΔο,  
Η κΑτΑστΑσΗ στουσ χώρουσ ΔουΛΕΙΑσ

Ο κλάδος του μετάλλου, από τους σημαντικότερους της βιομηχα-
νίας, βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδιασμών και αναδιαρθρώ-
σεων που επιχειρεί η κυβέρνηση. 
Με στροφή στην «πράσινη οικονομία» και τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της και παράλληλα, την ενεργητικότερη εμπλοκή της χώ-
ρας στους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή που σχετί-
ζονται με την εξόρυξη και την μεταφορά υδρογονανθράκων, αλλά 
και εμπορευμάτων,  που σκοπό έχουν την παραπέρα ενίσχυση του 

μεγάλου ντόπιου, ευρωενωσιακού και αμερικάνικου κεφαλαίου 
έναντι των ανταγωνιστών τους, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας.
Κατά συνέπεια η κατάσταση στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις 
του κλάδου δεν είναι ενιαία, εξαρτάται από το πόσο «μέσα ή έξω» 
βρίσκονται απ’ αυτούς τους σχεδιασμούς. 
Σε κάθε περίπτωση όμως δεδομένο είναι ότι οι όροι και οι συν-
θήκες δουλειάς των συναδέλφων μας μεταλλεργατών διαρκώς 
επιδεινώνονται.

ΛΑρκο
Ο ειδικός διαχειριστής που όρισε η κυβέρνηση της ΝΔ εξήγγειλε την παύση λειτουργίας της εταιρίας στο τέλος του χρόνου και το 
οριστικό κλείσιμό της στα τέλη Φλεβάρη, αν δεν βρεθεί «στρατηγικός επενδυτής». Οι συνάδελφοί μας εκεί, δίνουν ένα πολύμη-
νο-δύσκολο και δίκαιο αγώνα που θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Το θέμα της ΛΑΡΚΟ  μας αφορά όλους  γιατί κλείνουν ή 
ιδιωτικοποιούνται τέτοιες στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις, όλοι   οι εργαζόμενοι του κλάδου χρειάζεται να κάνουμε  υπόθεσή 
μας τον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Είναι συμφέρον όλων μας  να διαφυλαχτεί ο δημόσιος χαρακτήρας τέτοιων επιχειρήσεων.

ψΗφΙσμΑ συμΠΑρΑστΑσΗσ 
ΕκφρΑζουμΕ τΗν ΑντΙθΕσΗ μΑσ στΗν ΠοΛΙτΙκΗ Που ΕφΑρμοζΕΙ Η κυΒΕρνΗσΗ στΗ ΛΑρκο

Οι ανακοινώσεις της Κυβέρνησης να περπατήσει «δύο διαγωνισμούς για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, απολύοντας όλους τους εργαζομένους,  
χωρίς να διασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας της και ούτε μία θέση εργασίας», είναι πλήγμα τόσο για τους εργαζόμενους της ίδιας, όσο 
και για τους εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων γύρω από αυτή,  αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία, όλους τους κατοίκους γενικότερα,  Στε-
ρεά, Εύβοια, Καστοριά, συνολικά η χώρας μας πλήττεται.
Οι θέσεις των εργαζομένων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή στηριζόμενες από μεγάλα συλλαλητήρια όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ρεα-
λιστικές, δίνουν προοπτική ανάπτυξης της ΛΑΡΚΟ, στην βιομηχανία της χώρας μας. Δίνουν προοπτική διασφάλισης χιλιάδων θέσεων εργασίας 
σήμερα, δημιουργίας πολλαπλάσιων  μελλοντικά. Καλούμε την κυβέρνηση να τις υλοποιήσει.
Σε κάθε περίπτωση καλούμε την κυβέρνηση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, τις απαραίτητες δεσμεύσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία παραγωγική 
διαδικασία της ΛΑΡΚΟ, εργοστασίου και μεταλλείων, ο παραγωγικός της χαρακτήρας, να μην σταματήσει ούτε για ένα λεπτό της ώρας η λειτουργία της. 
Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας,  «μονίμων» και εργαζομένων των εργολαβιών. 
Να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα που είχαν οι εργαζόμενοι προ ειδικής διαχείρισης σε σκληρές, απάνθρωπες 
και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
Η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ είναι οικονομικός «πνεύμονας». Οι τοπικές κοινωνίες της Στερεάς, της Καστοριάς, της Εύβοιας, από τα μέτρα που κα-
τάργησαν τα δώρα εορτών, το επίδομα αδείας,  που έκοψαν πάνω από το 25% του μηνιαίου μισθού των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που έριξαν 
«κανόνι» σε δεκάδες αυτοαπασχολούμενους, έχουν ήδη πληγεί. Δεν σηκώνουν νέα ανεργία.  

Μην κλείνετε τη ΛΑΡΚΟ. Μην την ιδιωτικοποιείτε. Διασφαλίστε όλες τις θέσεις εργασίας.  
Αναπτύξτε την και δημιουργήστε χιλιάδες ακόμη.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αφουγκραστεί την αγωνία όλων  και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Μέχρι τότε, στηρίζουμε τους αγώ-
νες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ όπως όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο αγώνας τους για το μεροκάματο, για την ζωή, είναι και δικός μας αγώνας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ4



Στη BIC, ένα τμήμα των εργαζομένων εδώ και χρόνια αποτελείται από συνα-
δέλφους που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μικρότε-
ρες αποδοχές, άμεσα αναλώσιμους και προσαρμοσμένους στις ανάγκες 
του ομίλου. Η εργοδοσία αυξάνει με αυτόν τον τρόπο την κερδοφορία της 
και τη θωρακίζει, αφού για κάθε πιθανό κλυδωνισμό της παραγωγής είναι 
έτοιμη να διακόψει τις συμβάσεις τους, ενώ οι εργαζόμενοι είναι καταδι-
κασμένοι να ζουν στην ανασφάλεια, χωρίς να είναι σίγουροι αν το επόμενο 
χρονικό διάστημα θα έχουν δουλειά.
Δεκάδες συνάδελφοι μας με 2μηνες, 4μηνες και 6μηνες συμβάσεις, ζουν 
με το καθημερινό άγχος της λήξης και μη ανανέωσης της σύμβασης, κατα-
δικασμένοι σε δουλειά και ζωή χωρίς προοπτική. Σκόπιμα συντηρείται και 
ενισχύεται η λογική του «διαίρει και βασίλευε» μέσω του διαχωρισμού σε 
«μόνιμους» και συμβασιούχους, παρόλο που όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στη δουλειά, κανείς δεν περισσεύει. 
Όποτε πέφτει η δουλειά, όπως τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες πάνε σπίτι 
τους αναίμακτα, χωρίς να χαλάει το πρόσωπο της εταιρείας. Η εργοδοσία 
έχει κάνει την επιλογή να κρατάει στην ομηρία της σύμβασης εκατοντάδες 
συναδέλφους μας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Το συνδικάτο μας 
όμως δεν αποδέχεται τέτοιες πρακτικές ως φυσιολογικές και δεδομένες.
Η εργασία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αξιοποιείται πολύμορφα από 
την εργοδοσία. Εκτός από την ένταση του βαθμoύ της εκμετάλλευσης, βά-
ζει στον πάγο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων αφού 
ιδιαίτερα ανάμεσα στους συμβασιούχους κυριαρχεί ο φόβος της επόμενης 
μέρας. Η διάσπαση των εργαζομένων σε πολλές ταχύτητες υπονομεύει την 
κοινή τους δράση, καλλιεργεί το συμβιβασμό και τη μοιρολατρία αφού για 
τους μόνιμους προσπαθούν να επιβάλλουν τη λογική πως «καλά είμαστε, 
υπάρχουν χειρότερα» ενώ για τους συμβασιούχους η προσωρινότητα στερεί 

τη διάθεση για συλλογική διεκδίκηση για βελτίωση των όρων εργασίας.
Έχουμε πείρα που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή 
την καπιταλιστική οικονομική κρίση είδαμε όλοι, χωρίς εξαίρεση, το εισόδη-
μα μας να συμπιέζεται, κάθε εργατικό δικαίωμα να μπαίνει στο στόχαστρο 
κυβερνήσεων και εργοδοσίας, τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας να κερδίζουν 
έδαφος εξυπηρετώντας την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Δε χω-
ράει καμία αντιπαράθεση ανάμεσα στους μόνιμους και τους συμβασιούχους. 
Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα, στο ίδιο καμίνι βγάζου-
με το μεροκάματό μας. Απέναντί μας έχουμε τον ίδιο ταξικό εχθρό. Ο όμιλος 
κράτησε άθικτη την κερδοφορία του, που έχτισε στις δικές μας πλάτες, στο 
δικό μας ιδρώτα κι αίμα και τώρα με αφορμή τη νέα καπιταλιστική κρίση, 
που επιταχύνει η πανδημία, ετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο. 
Δε διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματά μας. Δεν πάμε πίσω από τη διεκδί-
κηση μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους, με συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας, με απολαβές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και 
τις τεράστιες δυνατότητες της παραγωγής. Οργανώνουμε τώρα τον αγώνα 
ενάντια στην εργοδοσία και τους συμμάχους της. Την κυβέρνηση που όπως 
και οι προηγούμενες την ενισχύει με μια σειρά από μέτρα που τσακίζουν τα 
εργατικά δικαιώματα. Την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που έβαλε πλάτη 
σε όλες τις αντεργατικές ανατροπές των προηγούμενων χρόνων και συνεχί-
ζει σήμερα στην ίδια ρότα κι ακόμα πιο επιθετικά ενάντια στο ταξικό συνδι-
καλιστικό κίνημα.

Οργανωνόμαστε στο συνδικάτο μας και παλεύουμε  
ενάντια στην πρακτική των συμβάσεων ορισμένου  

χρόνου. Δεν πρέπει να μένουν στο δρόμο συνάδελφοί μας 
και να το ανεχόμαστε!

στο ΙΔΙο Εργο θΕΑτΕσ - ΔΕκΑΔΕσ συμΒΑσΙουχοΙ συνΑΔΕφοΙ στο ΔρομοBic

νΑυΠΗγοΕΠΙσκΕυΑστΙκΗ ζώνΗ
Στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη η όποια παραγωγική δραστηριότητα 
συνεχίζει να είναι πεσμένη όλη αυτή την περίοδο. Η εργοδοσία πατώ-
ντας και στην αναδουλειά, έκανε προσπάθειες  να επιτεθεί εκ νέου στα 
δικαιώματα των συναδέλφων πιέζοντας στην κατεύθυνση να μην τηρού-
νται πλευρές της ΣΣΕ. Πετσοκομμένη υπερωριακή αμοιβή, προσπάθεια 
να μην πληρωθούν επιδόματα ειδικών συνθηκών κα. Εξέλιξη που πρέ-
πει να αξιολογήσουμε και να παρακολουθούμε είναι η πρώτη απόπειρα 
της πολυεθνικής COSCO να μετασκευάσει πλοίο της ιδιοκτησίας της στον 
χώρο της ζώνης. Η επιλογή της COSCO, δηλαδή το κινεζικού κράτους, 
να επισκευάσει  για πρώτη φορά πλοίο ιδιοκτησίας της σε συνεργασία με 
την μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο είναι κίνηση στην μάχη των συμφερό-
ντων που εκτυλίσσεται συνολικά στην Ν/ βιομηχανία για κυριαρχία σε 
στρατηγικές υποδομές της χώρας.
Με παρέμβαση του Συνδικάτου μας πραγματοποιώντας δύο πρωινές συ-

γκεντρώσεις με τους συναδέλφους είχε  ως αποτέλεσμα έστω και καθυ-
στερημένα να αλλαχτούν οι συμβάσεις των εργαζομένων από 8ωρες σε 
7ωρες χωρίς βέβαια να τηρηθεί η σύμβαση στο 100% καθώς ο Σπανό-
πουλος δεν την έχει υπογράψει.
 Η προσδοκία για δουλειές, που τροφοδοτείται και από τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες για την ναυπηγική βιομηχανία στοχεύουν να δημιουργήσουν  
αυταπάτες  και καθυστέρηση στην οργάνωση πάλης . 5



«τΗΛΕργΑσΙΑ» κΑΙ στο κΛΑΔο
Με αφορμή την πανδημία, η κυβέρνηση «έτρεξε» μια ακόμα πάγια απαίτηση 
του κεφαλαίου για τη γενίκευση της τηλεργασίας. 
Ανανεώνει συνεχώς τις διατάξεις για δυνατότητα μονομερούς επιβολής τη-
λεργασίας από την εργοδοσία, ενώ ταυτόχρονα έχει έτοιμο σχέδιο νόμου για 
την παραπέρα επέκταση και μονιμοποίησή της. 
Τα οφέλη για το κεφάλαιο είναι πολλαπλά: 
•	 Καταργείται	στην	πράξη	η	διάκριση	μεταξύ	εργάσιμου	και	μη	εργάσιμου	

χρόνου, διευκολύνεται η επιδίωξη της εργοδοσίας να έχει μονίμως stand 
by τον εργαζόμενο. 

•	 Η	εργοδοσία	κερδίζει	ταυτόχρονα	από	τη	μείωση	του	λεγόμενου	«μη	μι-
σθολογικού κόστους», την ίδια ώρα που τα βάρη πέφτουν για άλλη μια 
φορά στις πλάτες των εργαζομένων.

Αντιπαλεύουμε την οποιαδήποτε σκέψη της εργοδοσίας για επιβολή της τη-
λεργασίας επ’ αόριστον, παρά ΜΟΝΟ για τη χρονική περίοδο αντιμετώπισης 
του κορονοϊου.
Ενημερώσαμε τους συναδέλφους σε χώρους μας όπως η BIC, FULGOR, 
SCHNEIDER, SIEMENS κ.α. να μην επιτρέψουμε να παγιωθούν οι ελαστικές 
σχέσεις εργασίας όπως η τηλεργασία.
Απαιτούμε:
•	Κατάργηση	όλων	 των	αντεργατικών	διατάξεων	και	όλων	 των	ΠΝΠ,	και	

αυτών που αφορούν την τηλεργασία. 
•	Καμία	σκέψη	για	επιβολή	επ’		αόριστο	της	τηλεργασίας,	να	διασφαλιστεί	η	

επιστροφή όλων των εργαζομένων και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας της υγείας κι ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 

•	Σταθερό	και	συνεχές	ωράριο,	7ωρο	–	5νθήμερο,	να	καταργηθούν	οι	ελα-
στικές σχέσεις εργασίας, καμιά διευθέτηση του χρόνου εργασίας, σαφής 
διάκριση εργάσιμου – μη εργάσιμου χρόνου.

•	Η	επιστροφή	να	ολοκληρωθεί	σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα,	τηρώντας	τις	
αποστάσεις, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους και με όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα. Να υπάρχει γιατρός εργασίας σε μόνιμη βάση. 

ΔΕΝ θΑ ΑΠΟΔΕχτΟύΜΕ τΗ ΔΟύΛΕιΑ ΚΑι ζωΗ ΛΑΣτιχΟ.  

ΟΡγΑΝωΝΟύΜΕ τΗΝ ΑΝτΕΠιθΕΣΗ ΜΑΣ!
Απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας όμως κανείς 

δεν πρέπει να είναι μόνος του. Έχουμε πείρα,  
δεν θα την πατήσουμε.

Τους ξεκαθαρίζουμε ότι: Η θέση των εργαζομένων είναι να βρίσκονται σε 
χώρους δουλειάς που η υγεία και η ασφάλεια τους θα προστατεύεται, και να 
έχουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

κΑνΕνΑσ φοΒοσ κΑνΕνΑσ  μονοσ
συνΑΔΕΛφΕ, μΗ μΕνΕΙσ μονοσ ΕΠΙκοΙνώνΗσΕ μΕ το συνΔΙκΑτο

οχΙ στΗ μΕτΑτροΠΗ του νΑυΠΗγΕΙου
σΕ ορμΗτΗρΙο του 6ου στοΛου

Στα ναυπηγεία Ελευσίνας αυτό το διάστημα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δι-
αδικασία της μετάβασης στην νέα εργοδοσία, την αμερικανικών συμ-
φερόντων ΟΝΕΧ. 
Εταιρία που ήδη έχει πάρει τα ναυπηγεία της Σύρου και συζητιέται να 
πάρει και του Σκαραμαγκά. Οι εργαζόμενοι πάρα τις κυβερνητικές δε-
σμεύσεις «στα λόγια», δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, τι θα γίνει με τις 
θέσεις και τις σχέσεις εργασίας, τι θα γίνει με τα χρωστούμενα. Ενώ 
μεγαλύτερη ανασφάλεια προέρχεται και από τις λύσεις που οδηγεί  η 
κυβέρνηση τόσο στην ΛΑΡΚΟ  όσο και στον Σκαραμαγκά, όσον αφορά 
τα εργασιακά δικαιώματα, την ίδια στιγμή που στο πολυδιαφημιζόμενο 
για την κυβέρνηση «Μοντέλο Σύρου» οι εργαζόμενοι δεν έχουν εξα-
σφαλίσει την σταθερή δουλειά και δουλεύουν υπό το καθεστώς εργο-
λαβίας με ότι αυτό συνεπάγεται  εδώ και πολύ καιρό. 
Οι φιλοκυβερνητικές και εργοδοτικές παρατάξεις που πλειοψηφούν 
στο επιχειρησιακό σωματείο προσπαθούν επικαλούμενες την πανδη-
μία να επιβάλλουν «σιγή ιχθύος» στο ναυπηγείο, έτσι ώστε ανεμπόδι-
στοι να τρέχουν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί.
Το συνδικάτο μας το προηγούμενο διάστημα, παρά τους υγειονομικούς 
περιορισμούς, δυνάμωσε την παρέμβασή του στο χώρο του ναυπηγείου, 
με ανακοινώσεις, εξορμήσεις και περιοδείες, πρωτοστάτησε στη διοργά-
νωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Αυτή η δράση μας αναγνωρίζεται 

από τους εργαζόμενους. Οι αντίπαλες δυνάμεις με διάφορες συκοφαντί-
ες και απειλές προς τους εργαζόμενους προσπαθούν να εμποδίσουν την 
παραπέρα αγωνιστική συσπείρωση τους στο ταξικό μας συνδικάτο.
Οι δηλώσεις στελεχών τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της 
αμερικάνικης για τον ελλιμενισμό  πλοίων του ΝΑΤΟ  και του 6ου στό-
λου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, μόνο εφησυχασμό δεν μπορούν φέρουν 
στους εργαζομένους, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου, 
αφού είναι αναμενόμενο ότι  και τα ναυπηγεία  και η γύρω περιοχή 
γίνονται αυτόματα μαγνήτης πολεμικών εξελίξεων. 
Η ίδια η χώρα μας, όσο οι βάσεις του ΝΑΤΟ ξεφυτρώνουν σαν μανι-
τάρια από εδώ και από εκεί, εμπλέκεται πιο βαθιά στα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια που όχι μόνο δεν φέρνουν σταθερότητα όπως μας λένε, αλλά 
δημιουργούν περισσότερες αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Τα τελευταία 
γεγονότα με την  «αμφισβήτηση των ελληνικών θαλασσίων συνόρων» 
επιβεβαιώνει την θέση του συνδικάτου μας.
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Συνάδελφε μη μένεις θεατής τσακίζονται μισθοί, αναδρομικά, δώρα, ωράρια,  
για να θησαυρίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι και με κρατικό χρήμα.

Πρέπει τελικά συνάδελφοι να αποφασίσουμε να το πάρουμε αλλιώς... Το Συνδικάτο στο κλάδο θα μπει μπροστά ώστε η αγανά-
κτηση, η ανασφάλεια να γίνουν δύναμη και αγωνιστική δράση με κατεύθυνση ρήξης με το σύστημα της βαρβαρότητας και την 
πολιτική των κομμάτων και των κυβερνήσεων που τα δημιουργεί όλα αυτά, που μας στερούν την ανάσα και τη ζωή από εμάς 
και τα παιδιά μας.

νΑ το ΠΑρουμΕ ΑΛΛΙώσ...

μΕ ΑΠΕργΙΑ θΑ ΑΠΑντΗσουν ομοσΠονΔΙΕσ - ΕργΑτΙκΑ κΕντρΑ - συνΔΙκΑτΑ
Για απεργιακή απάντηση προετοιμάζονται στη νέα επίθεση κυβέρνησης – εργοδοσίας και καλούν σε αγωνιστική ετοιμότητα ενάντια 
στις νέες αντεργατικές ανατροπές και το σχεδιασμό για νέο νόμο δίωξης της συνδικαλιστικής δράσης.

Ειδικότερα, μαζί με τις άλλες αγωνιστικές παρεμβάσεις για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, παίρ-
νουν αποφάσεις για 24ωρη απεργία όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει τον νέο νόμο δίωξης της συνδικαλιστικής δράσης που 
ετοιμάζει μαζί με τη μεγαλοεργοδοσία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν παζαρεύουν το δικαίωμά τους στους αγώνες για 
την υπεράσπιση της ζωής τους.

Στα καλέσματά τους για την απεργία, τα ταξικά συνδικάτα που από την πρώτη στιγμή έδωσαν και δίνουν τη μάχη για την προστα-
σία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού, για την ουσιαστική θωράκιση του δημόσιου συ-
στήματος Υγείας, για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για ασφαλή λειτουργία των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς, των σχολείων και των σχολών, για πραγματική στήριξη των ανέργων κ.λ.π., καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση 
όχι μόνο δεν έκανε τίποτα από τα παραπάνω, αλλά αντίθετα εντείνει και μέσα στην πανδημία την αντεργατική - αντιλαϊκή επίθεση.

Συνάδελφοι απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις μας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με απολύσεις και ανεργία, άθλια επιδόματα αντί μι-
σθών, κατάργηση δικαιωμάτων και ΣΣΕ, γενίκευση της τηλεργασίας και άλλων μορφών «ευελιξίας», χτύπημα των διαδηλώσεων 
με νόμο και καταστολή, νέο Πτωχευτικό Κώδικα για να αρπάζονται ευκολότερα τα σπίτια μας.

Ενάντια σε όλη αυτήν την επίθεση και τις νέες αντεργατικές ανατροπές που ετοιμάζεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση, με προμετω-
πίδα την ψήφιση νέου νόμου για το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης, τα συνδικάτα ετοιμαζόμαστε για απεργιακή απάντηση. 
Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα αποκόψουν τους εργαζόμενους από τα ταξικά συνδικάτα!

ονΕΙρΕυοντΑΙ ΕργΑζομΕνουσ μΕ το στομΑ ρΑμμΕνο
ΔΕν θΑ τουσ ΠΕρΑσΕΙ!

Ένας εργαζόμενος που δουλεύει με 8ωρο - 5ήμερο - 40ωρο, θα πρέ-
πει -όταν επιστρέψει στην εργασία του-μετά την καραντίνα πρέπει να 
δουλεύει 9ωρο για 40 ολόκληρες ημέρες, χωρίς να πληρώνεται μά-
λιστα την επιπλέον ώρα. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
κάνουν χρήση και της κανονικής υπερεργασίας και των υπερωριών να 
τον υποχρεώσουν δηλαδή σε δουλειά πάνω από το 9ωρο!.
Αντί η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική άδεια, με πλήρη κάλυψη του ερ-
γατικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, για τις περιπτώσεις 
που οι εργαζόμενοι μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, ώστε να 

προστατευτεί η δημόσια υγεία, έρχεται και τιμωρεί τους εργαζόμενους!
Και όλα αυτά την ώρα που η ανεργία κάνει θραύση, την ώρα που μαζι-
κά επιβάλλονται αναστολές συμβάσεων και μειώσεις μισθών.
Αντί σήμερα όλες οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας 
να αξιοποιούνται για να ευημερεί ο λαός μας, οι εργαζόμενοι βλέπουν, 
ο χρόνος να γυρίζει πίσω και να κατεδαφίζονται λαϊκές κατακτήσεις 
δεκαετιών. 

μΕγΑΛΗ κΑΙνοτομΙΑ κΑΙ ΑυτΗ, ΑντΙ γΙΑ οχτΑώρο νΑ ΔουΛΕυΕΙσ 10ώρο κΑΙ 12ώρο!

ΛΑστΙχο ώρΑρΙο - ΛΑστΙχο ζώΗ!
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Η χρυσΗ ΑυγΗ ΕΙνΑΙ ΕγκΛΗμΑτΙκΗ οργΑνώσΗ,  
ΕΙνΑΙ ΔοΛοφονοΙ, ΕΙνΑΙ νΑζΙστΕσ!

Η ομόφωνη ετυμηγορία του δικαστηρίου, έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και συγκίνηση μέσα αλλά και έξω από 
το δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώθηκε μετά από 5,5 ολόκληρα χρόνια και 453 συνεδριάσεις.
Το δικαστήριο, με οδηγό την αλήθεια, όπως προέκυψε από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, καταδίκασε  ποινικά 
τους Χρυσαυγίτες δολοφόνους.

Η πλατεία ήταν γεμάτη, στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, μεταλ-
λεργάτες, οικοδόμους, φοιτητές μαθητές και Αγωνιστές της ΕΑΜικής Εθνικής 
Αντίστασης.

Δεν πέρασε το προβοκατόρικο σχέδιο. Σε κάποιους δεν άρεσε 
έτσι έβαλαν  σε εφαρμογή  το σχέδιο διάλυσης της μεγαλειώ-
δους συγκέντρωσης από την αστυνομία, με τα γνώριμα σκη-
νικά ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και ΜΑΤ μπροστά από το 
Εφετείο. Ένα σχέδιο που έπεσε στο κενό. Σχεδόν ταυτόχρονα 
με την ανακοίνωση στους συγκεντρωμένους της ιστορικής δι-
καστικής απόφασης, ότι «η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματι-
κή οργάνωση», και ενώ οι δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι 
ξεσπούν ταυτόχρονα σε χειροκροτήματα, η μία από τις δύο 
«Αύρες», η οποία ήταν πίσω από τον αστυνομικό φραγμό στο 
πλάι του Εφετείου, ξεκινάει τη ρίψη νερού στους διαδηλωτές. 
Αφορμή στάθηκαν κάτι μπουκάλια που εκτοξεύτηκαν προς 
τον αστυνομικό φραγμό από μια ολιγομελή ομάδα κουκου-
λοφόρων, που καμιά σχέση δεν είχε με τα συνδικάτα και τα 
σωματεία που διαδήλωναν μαχητικά από το πρωί. Η αστυνο-
μία απάντησε τόσο με την «Αύρα» όσο και με τη ρίψη μεγά-
λων ποσοτήτων δακρυγόνων και «κρότου - λάμψης», δημι-
ουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η συγκέντρωση ήταν  ένα απέραντο, ένα λαϊκό ξέσπασμα ενάντια στη 
ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής,  ένα συλλαλη-
τήριο που θα μείνει στην Ιστορία, για τη ζωντάνια, τη μαχητικότητα 
που εξέπεμψε, για το μήνυμα που έστειλε: «Ο λαός απαιτεί: Οι 
ναζί στη φυλακή». Αυτό το σύνθημα, που συνοψίζει τη θέληση 
εργαζομένων και νεολαίας για καταδίκη και παραδειγματική τιμωρία 
της Χρυσής Αυγής με τις ανώτατες δυνατές ποινές, ακούστηκε δυνατά 
στο κέντρο της Αθήνας.
Ανάμεσα στα μπλοκ των σωματείων ξεχώριζε το  πανό  και το μπλοκ 
του Συνδικάτου μας και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, που είχαμε  
κηρύξει για την ημέρα εκείνη  24ωρη απεργία στη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Ζώνη Περάματος, εκεί δηλαδή που οι χρυσαυγίτες προσπάθησαν, 
χωρίς να τα καταφέρουν, να χτυπήσουν για λογαριασμό των αφεντικών 
τους τη συλλογική οργάνωση και τη διεκδίκηση των εργαζομένων.

Δήλωση Σωτήρη  Πουλικόγιαννη 
«Αυτή η συγκέντρωση και η πορεία από το Εφετείο μέχρι εδώ, αυτό το ξέσπασμα του λαού μας σε όλη την Ελλάδα που πανηγυρίζει 
την απόφαση, είναι παρακαταθήκη. Είναι όμως και το πραγματικό δικαστήριο, που τους κάνει στα μάτια όλου του λαού εγκληματική 
οργάνωση. Είναι η ετυμηγορία του λαού μας και με αυτή στο χέρι συνεχίζουμε από αύριο σε κάθε χώρο εργασίας, για να τους στείλουμε 
πραγματικά εκεί που αξίζει, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», τόνισε από το βήμα της συγκέντρωσης ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόε-
δρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Υπενθύμισε την αποφασιστική και αταλάντευτη προσπάθεια του εργατικού κινήματος για την απομό-
νωση και καταδίκη της Χρυσής Αυγής, που για επτά ολόκληρα χρόνια έδωσε τη μάχη σε γειτονιές και χώρους δουλειάς «για να αποκαλυφθεί 
ο πραγματικός χαρακτήρας, το πραγματικό πρόσωπο, ο ρόλος τους ως μαντρόσκυλα των αφεντικών, των εργολάβων, των εφοπλιστών».

Είναι εγκληματική οργάνωση για το μίσος της 
απέναντι σε αγωνιστές εργάτες, μετανάστες και 
κατατρεγμένους.
Η δικαστική απόφαση επικύρωσε τη λαϊκή ετυμηγορία, 
δικαίωσε την οικογένεια του Παύλου Φύσσα, του Σαχζάτ 
Λουκμάν, τους Αιγύπτιους αλιεργάτες και τους συνδικα-
λιστές Μεταλλεργάτες στη Ζώνη.
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το Συνδικάτο μας πρωτοστάτησε στην αποκάλυψη  της αλήθειας.  Και  όχι μόνο γιατί  μπήκε από τη πρώτη στιγμή στο στόχαστρο 
της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά  κυρίως για το μίσος της απέναντι σε αγωνιστές εργάτες, μετανάστες και κατατρεγμένους. 
Πραγματοποίησε  όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες περιοδείες και εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, γράφτηκαν  πανό, άρθρα στην 
εφημερίδα μας το αναδείξαμε αρκετές φορές μέσα από τις εκπομπές  του ραδιοφώνου την ιστοσελίδα μας βάφτηκαν ς γέφυρες και 
τοίχοι με ένα και μόνο σύνθημα: «Οι ΝΑΖΙ να μπουν στη φυλακή!» Καμία ανοχή στο ναζιστικό δηλητήριο! Δίνουμε υπόσχεση  να  
βρεθούμε απέναντι σε κάθε μελλοντική προσπάθεια να σηκώσουν κεφάλι οι δηλητηριώδεις αντιλήψεις και η δράση των φασιστών.

• Απόπειρα δολοφονίας κατά του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα 
δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στις 16-6-1998 από τάγμα εφό-
δου της ΧΑ. Τελικά, μετά από αρκετά χρόνια φυγοδικίας, καταδικάστηκε σε 
12ετή κάθειρξη, ο ο τότε υπαρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης Αντώνιος 
Ανδρουτσόπουλος, γνωστός και ως «Περίανδρος». 

• Απόπειρα δολοφονίας (με μαχαίρια και τσεκούρι) στο στέκι «Αντίπνοια» 
στα Κάτω Πετράλωνα, στις 30-6-2008, με θύματα τους Γεώργιο Μηλιαρά-
κη και Ruben Sanz Rodriguez. Καταδικάστηκαν αμετάκλητα οι χρυσαυγίτες 
Βασίλειος Σιατούνης και Αθανάσιος Στράτος. Σύμφωνα με την απόφαση, η 
επίθεση ήταν «προμελετημένη», «οργανωμένη» και με «ανθρωποκτόνο 
πρόθεση», από μηχανοκίνητο τάγμα της Χρυσής Αυγής

• Δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα στις 12-6-
2012 από τους χρυσαυγίτες Α. Πανταζή, Κ. Παπαδόπουλο, Θ. Μαρία, Μ. 
Ευγενικό κ.ά. Το τάγμα εφόδου κρατούσε μεταλλικά αντικείμενα και ξύλι-
να στειλιάρια. 

• Στυγερή δολοφονία του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, στα Κάτω 
Πετράλωνα, στις 17-1-2013, Οι χρυσαυγίτες Δ. Λιακόπουλος και Χ. Στερ-
γιόπουλος τού κατάφεραν πολλαπλές μαχαιριές με στιλέτα. Και οι δύο 
αρχικά κρίθηκαν ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά από το Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη. 

• Επίθεση με μαχαίρι κατά του μαθητή Φοίβου – Γεώργιου Δεμερτζίδη στις 
28-1-2013 από το μέλος του Μετώπου Νεολαίας της ΧΑ Γεώργιο Αποστο-
λόπουλο. Ο δράστης καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλο-
φορία και οπλοχρησία από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε 10 χρόνια 
κάθειρξη και 6 μήνες. 

• Δολοφονική επίθεση σε βάρος αλλοδαπών εργατών γης στην περιοχή Βα-
ϊνιά στην Ιεράπετρα της Κρήτης από ομάδα οπλισμένων με στειλιάρια και 
ρόπαλα χρυσαυγιτών στις 13-2-2013. Για την επίθεση αυτή έχουν ήδη κα-
ταδικαστεί σε πολύμηνες ποινές φυλάκισης ο Α. Δασκαλάκης (υπεύθυνος 
της ΤΟ στην Ιεράπετρα), οι Γ. Πετράκης, Ε. Ψυλλάκης, Ε. Μαυρικάκης και 
Σ. Γαροφαλάκης.

• Επίθεση στον κοινωνικό χώρο «Συνεργείο» στην Ηλιούπολη στις 10-7-
2013, με επικεφαλής τούς τότε χρυσαυγίτες βουλευτές και στελέχη της 
ναζιστικής οργάνωσης Ν. Μίχο και Ι. Λαγό, ο οποίος επέβαινε στο βουλευ-
τικό του αυτοκίνητο. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας κήρυξε ενό-

χους ως ηθικούς αυτουργούς τους Λαγό και Μίχο: Τον πρώην πυρηνάρχη 
της ΤΟ Πειραιά Θωμά Μπαρέκα, τον κατηγορούμενο και για τη δολοφονία 
Φύσσα Γ. Σταμπέλο και τους Καλπιτζή, Αγιοβλασίτη και Γαλανάκη. Οι ποι-
νές ήταν 8 μήνες φυλάκιση για τους ηθικούς αυτουργούς και 11 μήνες για 
τους φυσικούς αυτουργούς.

• Απόπειρα δολοφονίας κατά των Μεταλλεργατών  συνδικαλιστών του 
ΠΑΜΕ στο Πέραμα  στις 12-9-2013 από 50 και πλέον οπλισμένους χρυ-
σαυγίτες με ρόπαλα, κράνη, αυτοσχέδια στειλιάρια με μεταλλικές απο-
λήξεις κ.ά. Δράστες της επίθεσης ήταν γνωστά στελέχη της ΤΟ Περάμα-
τος της ΧΑ, όπως οι Α. Χατζηδάκης, Ι. Καστρινός, Κ. Αντωνακόπουλος, 
καθώς και ο επικεφαλής της Α. Πανταζής. Όπως και στην περίπτωση των 
Αιγύπτιων αλιεργατών, η επίθεση είχε προαναγγελθεί. Οι Λαγός – Πανα-
γιώταρος – Μίχος στις 8-8-2013 από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
του Περάματος δήλωναν χαρακτηριστικά: «Οι λακέδες του ΠΑΜΕ και 
του ΚΚΕ θα εξαφανιστούν από δω πέρα μέσα» (Λαγός), «Το απόστημα 
που υπάρχει εδώ, το ΠΑΜΕ, πολύ σύντομα θα τελειώσει» (Παναγιώτα-
ρος). Όπως αποδείχθηκε και από την ακροαματική διαδικασία, η ηγεσία 
ήταν ενήμερη για τον εντοπισμό και τη δολοφονική ενέδρα κατά των 
συνδικαλιστών, παρακολουθούσε την επίθεση σε ζωντανό χρόνο και 
επαιρόταν για την επιτυχία της. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές του Ι. 
Λαγού σε άλλα στελέχη της οργάνωσης ότι «τους τρέχουν τώρα», «τους 
τσάκισαν», «τους λιώσανε», «τους μακελέψαμε» κ.ά. Είναι χαρακτηρι-
στικά τα μηνύματα που στάλθηκαν στον αρχηγό Μιχαλολιάκο μετά το 
χτύπημα στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ «να αγιάσουν τα χεράκια τους» 
και «Freikorps», ή στις 19/9, 40 λεπτά μετά τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα με την έκφραση «γουστάρω – γουστάρω – γουστάρω – ΧΑ. Ελ-
ληνικός Σεπτέμβρης».

• Μετά από όλα τα παραπάνω, φτάσαμε στη δολοφονία του αντιφασίστα 
μουσικού Παύλου Φύσσα τη νύχτα της 17ης προς 18η Σεπτέμβρη του 
2013 από το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά. Το τάγμα εφό-
δου της ΤΟ Νίκαιας της ναζιστικής οργάνωσης εντόπισε τον Παύλο Φύσσα 
στην καφετέρια «Κοράλλι». Προηγήθηκε η ενημέρωση και έγκριση της 
ηγεσίας της οργάνωσης, δόθηκε εντολή από τον επικεφαλής της ΤΟ Νί-
καιας Γ. Πατέλη: «ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ. ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ. ΤΩΡΑ». Συγκεντρώθηκαν, οργανώθηκαν και 
εξοπλίστηκαν με στειλιάρια, ρόπαλα, σιδερογροθιές, μαχαίρια κ.ά. και πή-
γαν στο σημείο που βρισκόταν ο Π. Φύσσας και η παρέα του.

ΕνΑ Προσ ΕνΑ τΑ ΕγκΛΗμΑτΑ 
τΗσ νΑζΙστΙκΗσ ΔοΛοφονΙκΗσ οργΑνώσΗσ χρυσΗ ΑυγΗ

Ένα συνοπτικό, αλλά και πλήρες χρονικό των εγκλημάτων της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας  
της χρυσής Αυγής από το 1998 ως τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όπως
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Δεν ξεχνάμε, ότι όταν το τΑΞιΚΟ ΣύΝΔιΚΑΛιΣτιΚΟ ΚιΝΗΜΑ τΟ ΣύΝΔιΚΑτΟ ΜΕτΑΛΛΟύ  
μιλούσαμε  για εγκληματική οργάνωση οι υπόλοιποι σφύριζαν αδιάφορα.  

ύπήρξε ανοχή από πολιτικά κόμματα και προβολή από ΜΜΕ που τώρα εμφανίζονται  
πολέμια της χρυσής Αυγής. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν ΠΡΕΠΕι να  γίνει πλυντήριο  

για τις ευθύνες που υπάρχουν. Καμία ανοχή στο ναζιστικό δηλητήριο!

m Πρώτον, γιατί είναι εδώ όλα εκείνα τα στοιχεία που το «εκκολά-
πτουν». Είναι εδώ το σύστημα που «γεννά» τον φασισμό, ο καπι-
ταλισμός. Είναι εδώ η ιστορική πείρα, που δείχνει ότι οι φασίστες 
διαχρονικά ανδρώνονταν μέσα από τη διασύνδεσή τους με το 
αστικό πολιτικό σύστημα.

m Δεύτερον, γιατί είναι εδώ η ΕΕ, που με τη χυδαία ιδεολογία των 
«δύο άκρων» εξωραΐζει τους φασίστες, διώκει Κομμουνιστικά 
Κόμματα, αποκαθιστά ναζιστές εγκληματίες.

m τρίτον, είναι εδώ η πείρα από την πολύμορφη στήριξη που πα-
ρείχε το σύστημα στη Χρυσή Αυγή, για να του βγάλει τη βρώμικη 
δουλειά σε βάρος του κινήματος, οι διασυνδέσεις και η στήριξη 
από τμήματα της εργοδοσίας και επιχειρηματικών ομίλων.
Αλήθεια, σε ποιους απευθύνονταν οι υποσχέσεις των χρυσαυγι-
τών ότι «θα καθαρίσουν τη Ζώνη από το ΠΑΜΕ», αν όχι σε εργο-
λάβους και εφοπλιστές; Ποιος όπλισε το χέρι που άνοιξε κεφάλια 
συνδικαλιστών; Πολλά επίσης έχουν παραμείνει αναπάντητα και 
για άλλες σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως και τους 
«δεσμούς» με τμήματα κρατικών μηχανισμών.

m τέταρτον, γιατί και η ίδια η δίκη επιβεβαίωσε αυτό που είναι 
γνωστό από την Ιστορία. Ότι μόνος πραγματικός εχθρός των φα-
σιστών είναι το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Αλήθεια, ποιος ήταν 
αυτός που αποκάλυψε τα πιο ατράνταχτα στοιχεία, με τα οποία 
καταδικάστηκε και ποινικά η εγκληματική οργάνωση; Που έφερε 
στην επιφάνεια στοιχεία της αδιάσειστης αλήθειας και έδωσε τη 
δυνατότητα στο δικαστήριο να κάνει το αυτονόητο; Τα εργατικά 
σωματεία, που μέσα από τη δράση τους πίεσαν να έρθει στην επι-

φάνεια ο εγκληματικός της χαρακτήρας, ή όσοι συνέβαλαν στην 
καθυστέρηση της δίκης, όσοι σήμερα βιάζονται να πείσουν τον 
λαό ότι «ξεμπέρδεψε με τη Χρυσή Αυγή»;
Πώς απομονώθηκε το ναζιστικό μόρφωμα; Από τους χιλιάδες εργά-
τες και νεολαίους, που κάθε τόσο έπαιρναν στο κυνήγι τα φασιστο-
ειδή όπου τα έβρισκαν, ή από υπουργούς, βουλευτές και δημάρχους 
της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, που τους έδιναν στασίδι σε εκδηλώσεις, επε-
τείους, συμβολικές εκδρομούλες στα ακριτικά νησιά κ.ά.;
Πώς κατοχυρώθηκε στον δημόσιο λόγο ότι η Χρυσή Αυγή είναι 
εγκληματική οργάνωση, πριν ακόμα το αποφασίσει το δικαστήριο;

οΙ ΕργΑζομΕνοΙ ΔΕν ΕχουμΕ ξΕμΠΕρΔΕψΕΙ μΕ το «Αυγο του φΙΔΙου»

Δήλωση του συνάδελφου θοδωρή τηλιακού θύμα της εγκληματικής οργάνωσης
23:55… ΕΝΕΔΡΑ!!!! Ίδια ώρα με την ενέδρα στον Παύλο και σε άλλα χτυπήματα δολοφονικά.
ΣύΜΠτωΣΗ;  Όχι βέβαια, δράση στο σκοτάδι!!!!
Ο φασισμός πρώτο στόχο έχει το εργατικό κίνημα και την πρωτοπορία του. Θα ήταν ανιστόρητη στάση και προδοσία για το μέλλον του εργατικού 
κινήματος, οι εργαζόμενοι να μην ασχοληθούν με τον φασισμό στην πολιτική. 
Όταν χτυπάς το εργατικό κίνημα ο φασισμός έρχεται πιο κοντά είτε το θες είτε όχι!!!!
Ο φασισμός δεν γεννιέται έξω από το σύστημα εκμετάλλευσης του καπιταλισμού , τον χρειάζονται τα μονοπώλια που ελέγχουν την παραγωγή 
και γι’ αυτό τον στηρίζουν.
Και κάθε φορά που δυσκολεύονται τον στηρίζουν για να τσακίσουν το λαϊκό κίνημα που υψώνει το ανάστημά του. Τον συντηρούν με διάφορες 
εναλλαγές στην εξουσία, όπως την σοσιαλδημοκρατία που υμνεί τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και έχει την αυταπάτη του ανθρωπινότε-
ρου καπιταλισμού. 
Γι’ αυτό την ουσιαστική πάλη ενάντια στον φασισμό μπορεί να την διεξάγει μόνο το ταξικό κίνημα που έχει στόχο του την κατάργηση του καπιταλισμού!
Έχουμε πλέον μια απόφαση ιστορική της αστικής δικαιοσύνης. Αυτό που αναδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλους τους χώρους εργα-
σίας, ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, αυτό αποδεικνύεται από τις πράξεις βίας και εγκλημάτων που απορρέουν από τη ναζιστική 
ιδεολογία της με τα τάγματα εφόδου, που έκαναν πράξη ιδεολογία της.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ!!!!10



Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες διαδηλωτές , τους απεργούς Μεταλλεργάτες της Ναυπ/κής Ζώνης, που σήμερα βρέθηκαν στη συγκέντρω-
ση στο Εφετείο κατά της Χρυσής Αυγής και συνέβαλαν στην ιστορική απόφαση καταδίκης της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης.

Η σημερινή  απόφαση της αστικής δικαιοσύνης έκανε το αυτονόητο. Αναγνώρισε μέσα από αμέτρητα αποδεικτικά στοιχεία αυτό που το 
ταξικό κίνημα έλεγε χρόνια τώρα. Αυτό που αναδεικνύαμε σε κάθε μας ομιλία, σε κάθε συγκέντρωση από την αρχή εμφάνισης του ναζι-
στικού μορφώματος, επειδή γνωρίζουμε πως τέτοιου είδους μορφώματα αν δεν τα τσακίσει το εργατικό κίνημα θα υπάρχουν για πάντα.

Το Συνδικάτο μας πάλεψε για να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι ναζιστές, οι φασίστες,  ως εχθροί των εργατών, φίλοι και τσιράκια των 
εφοπλιστών. Αναδείξαμε τις σχέσεις που είχαν με εργολάβους για να τσακίσουν τα μεροκάματα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Η χρυσΗ ΑυγΗ ΕΙνΑΙ νΑζΙστΕσ - φΑσΙστΕσ ΕγκΛΗμΑτΙΕσ. τουσ ΑξΙζουν οΙ μΕγΑΛυτΕρΕσ τών ΠοΙνών.
Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό - ναζισμό και το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει. 
Όποια προβιά και να βάλουν τους αναγνωρίζουμε από τη μπόχα που βγάζουν.

Οι Μεταλλεργάτες θα απομονώσουν ακόμα πιο αποφασιστικά τους νοσταλγούς του ναζισμού, δυναμώνοντας την πάλη για την ικανο-
ποίηση των αναγκών μας και για μια κοινωνία δίχως εκμετάλλευση. 

Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι, σιγά μην κλάψω.

Και για αυτές τις αγάπες  τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι, σιγά μην κλάψω.

Κι όσοι μ απείλησαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι, σιγά μη φοβηθώ.

Να ‘ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ
ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΛτΙο τυΠου
Η χρυσΗ ΑυγΗ ΕΙνΑΙ ΕγκΛΗμΑτΙκΗ οργΑνώσΗ, ΕΙνΑΙ ΔοΛοφονοΙ, ΕΙνΑΙ νΑζΙστΕσ!

Στο πλαίσιο μιας συνολικά θετικής απόφασης για την ποινική καταδί-
κη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, οι ποινές που επέβα-
λε το δικαστήριο δεν ήταν οι ανώτατες δυνατές και αυτές που αναλο-
γούν στη βαρύτητα των εγκλημάτων τους. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η 
αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, που συμπαρέσυρε προς τα κάτω 
τις ποινές.
Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι ποινές πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα για 
να βρεθούν οι ναζί εγκληματίες στη φυλακή.
Δήλωση των συνηγόρων της Πολιτικής Αγωγής των συναδέλφων μας  
και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ για τις ποινές σε βάρος των καταδικα-
σθέντων ναζί της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
Αναφέρουν:
Ειδικά, μάλιστα, στην υπόθεση της δολοφονικής ενέδρας σε βάρος 
των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, η οποία ανέδειξε 
εμφατικά τις ισχυρές διασυνδέσεις της Χρυσής Αυγής με τους εργο-

λάβους της Ζώνης, τους εφοπλιστές κ.ά., το Δικαστήριο, παρά την 
επιβολή βασικών ποινών φυλάκισης, ύψους δύο ετών, για τα αδι-
κήματα για τα οποία τους καταδίκασε, σε φανερή αντίθεση με την 
εισαγγελική πρόταση, επέβαλε τελικές συγχωνευτικές ποινές κατώ-
τερες ακόμη και από αυτές που εκείνη πρότεινε. Είναι το αρνητικό 
επιστέγασμα της εσφαλμένης μετατροπής του κατηγορητηρίου από 
το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας -όπως αποδείχτη-
κε από την αποδεικτική διαδικασία ότι ήταν- στα πλημμελήματα της 
επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, η οποία οδηγεί σχεδόν 
με βεβαιότητα στην παραγραφή των σχετικών αδικημάτων και στην 
τελική ατιμωρησία των δραστών.
Είναι επιβεβλημένο και αναμένουμε από το Δικαστήριο, με την από-
φασή του, να οδηγήσει τους ναζιστές εγκληματίες στη φυλακή, όπως 
απαιτούν τα θύματα των αποτρόπαιων εγκληματικών τους πράξεων 
και το αίσθημα δικαίου του λαού μας.

ΑνΑντΙστοΙχΕσ μΕ τΗ ΒΑρυτΗτΑ τών ΠρΑξΕών οΙ ΠοΙνΕσ στουσ νΑζΙ - νΑ οΔΗγΗθουν στΗ φυΛΑκΗ

τουσ ΑΠομονώνουμΕ σΕ κΑθΕ χώρο ΔουΛΕΙΑσ σΕ κΑθΕ γΕΙτονΙΑ
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Η θέση του Συνδικάτου είναι ξεκάθαρη.  
Ο αγώνας των παιδιών μας είναι και δικός μας, είναι δίκαιος. 

τα παιδιά μας δεν είναι κόστος, είναι το μέλλον.  
Οι μαθητές απαιτούν σχολεία ασφαλή και ανοιχτά!

Συνάδελφοι, Τα παιδιά μας, την περίοδο της καραντίνας κλείστηκαν στο σπί-
τι τους , χωρίς επαφές με τους φίλους τους, χωρίς επαφές με τις δραστηριό-
τητες τους και το πιο βασικό με μια μαθητική διαδικασία  όπου το 30% των 
μαθητών δεν είχε πρόσβαση, επειδή δεν είχε κάποια από  αυτά που θεωρού-
με εμείς δεδομένα σήμερα (ιντερνετ, υπολογιστή).
Ήταν συνεπείς,  ήταν  υπεύθυνοι στα μέτρα του ΕΟΔΥ, και το καλοκαίρι όταν 
έσπασε η καραντίνα και τα πρωτόκολλα για την διαχείριση του κορονοϊού, 
ήταν μαντίλι στον άνεμο όσοι μαθητές και νέοι μπόρεσαν να πάνε διακοπές, με 
απολυμένους γονείς “λόγω κορονοϊού” και  τους ρίξανε και το φταίξιμο για την 
διασπορά, λες και όλοι οι νέοι μαζεύτηκαν στα χλιδάτα πάρτι της Μυκόνου!
Οι μαθητές όταν σήμερα ζητάνε να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι υγιείς, 
να συνεχίσουν να κρατήσουν με την δική τους στάση τον κορονοϊό  μακριά 
από  τη σχολική διαδικασία ( και εδώ φαίνεται  ποιος πραγματικά θέλει να 
κάνει μάθημα), τους απαντάνε με ΜΑΤ  και δακρυγόνα.
 Οι μαθητές  και οι εκπαιδευτικοί  αγωνίζονται για τα πιο δίκαια αιτήματα:  
αποσυμφόρηση των τάξεων με 15 άτομα ανά τάξη και όχι 25, προσωπικό 
καθαρισμού και όχι μια καθαρίστρια ανά σχολείο και προσλήψεις μόνιμων 
καθηγητών ώστε να μην υπάρχουν κενά.

Είναι τόσο δίκαια τα αιτήματα, πού όσα τους σύρανε από  την αρχή αυτού του 
όμορφου αγώνα, όπως: αρνητές της μάσκας, υποκινούμενοι από κόμματα 
κ.λ.π. δεν πιάσανε, πέσανε στο κενό.
Σήμερα λοιπόν 150 σχολεία και τάξεις είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων κο-
ρονοϊού, η Κυβέρνηση δηλαδή άφησε στο έλεος τους μαθητές και προστά-
τευσε για άλλη μια φορά τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους .
Αυτός ο  αγώνας  που δίνουν οι μαθητές σήμερα δεν είναι μόνο δική  τους υπόθε-
ση, είναι υπόθεση όλων μας, είναι υπόθεση του ταξικού εργατικού λαϊκού κινή-
ματος, γιατί είναι η νέα βάρδια της εργατικής τάξης που θα έρθει αντιμέτωπη με 
όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα στους χώρους δουλειάς.

Και να ξέρουν ένα πράμα οι μαθητές, οι φοιτητές,  
η  εργατιά όσο μας βαράνε τόσο πεισμώνουμε!

Όλοι μαζί να απαιτήσουμε, εδώ και τώρα, την ενίσχυση - θωράκιση του 
δημόσιου συστήματος Υγείας, του δημόσιου σχολείου, με μαζικές μόνιμες 
προσλήψεις υγειονομικών, εκπαιδευτικών, για μέτρα προστασίας της υγείας 
του λαού και της νεολαίας.

ΕνώνουμΕ τΗ φώνΗ μΑσ
μΕ τΗ νΕΑ γΕνΙΑ 

Ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια τελικά; Αλήθεια σε ποιους απευθύνονται;  
•	Σ'	αυτούς	που	απαξίωσαν	και	συρρίκνωσαν	τα	ΕΑΣ		και	μοιράζουν	δις	στις	
πολεμικές Αμερικανικές και Γαλλικές βιομηχανίες.  
•	Σ'		αυτούς	που	απολύουν	τους	εργαζόμενους		στη	ΛΑΡΚΟ	και	την	κλείνουν.
•	Σ'	αυτούς	που	κάνουν	τα	Ναυπηγεία	ορμητήρια	του	6ου	στόλου	με	αβέβαιο	
το μέλλον των εργαζομένων.  

Και βέβαια   με αυτούς έχουν αλισβερίσια.
Με την κυβέρνηση, τα ύπουργεία της, τη γΣΕΕ.

Ξέχασαν να στείλουν την ανακοίνωση και στο Υπουργείο Προστασίας των ερ-
γατοπατέρων, αυτό που τους βοηθάει να κάθονται στις καρέκλες της ΠΟΕΜ, 
της ΓΣΕΕ και κυρίως στο σβέρκο της εργατικής τάξης. Σιγά μην απευθυνθούν 
στους μεταλλεργάτες, σιγά μην τους καλέσουν σε ξεσηκωμό, "φτου - φτου" 
και μακριά από τέτοια διαβολικά πράγματα.  
Βέβαια μια συνάντηση του Μητσοτάκη με την ηγεσία της ΠΟΕΜ δεν θα τον χά-
λαγε ,  αλλά σε τι θα βοήθαγε τους εργαζόμενους; Από συναντήσεις σε Υπουρ-
γεία	εδώ	που	τα	λέμε	έχει	μεγάλη	πείρα	η	πλειοψηφία	της	ΠΟΕΜ,	 	γι'	αυτό	
φτάσαμε ως εδώ. Ωραίο το βιογραφικό της εταιρίας που παρουσιάζετε για πείτε  
μας όμως  τα 3δις από την τελευταία εξαγορά ποιος τα τσέπωσε; 
Αλλά και οι πωλήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης δεν πήγαν άσχημα. Το 
2015 ανήλθαν σε 155,40 εκατ. ευρώ, από 143,40 εκατ. ευρώ την προηγού-

μενη χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε ποσοστό και 12 εκατ. ευρώ σε 
αξία. Αυτά  σε ποιανού τσέπη πήγαν; 
Το ίδιο διάστημα οι θέσεις εργασίας  στην εταιρία μειώνονταν συνεχώς. Χρό-
νια υπάρχει το πρόβλημα με την συγκεκριμένη εταιρία, τι κάνατε; απολύτως 
τίποτα! Συστήνατε υπομονή και εκλογικές αυταπάτες.
Στην Ευρωπαϊκή  Ένωση είμαστε, να σας θυμίσουμε κάτι από Μάαστριχτ περί 
ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων κ.λ.π. 
Το Συνδικάτο μας, που είναι και το μόνο που μπορεί να κοιτάζει τους εργαζό-
μενους κατάματα, εφόσον  τους έχουμε ενημερώσει που θα οδηγούσε αυτή 
η κατάσταση και η στάση αναμονής που κρατούσε το επιχειρησιακό σωμα-
τείο, απευθυνόμενο προς αυτούς  , τους καλεί  τώρα αφενός να γυρίσουν την 
πλάτη σε όσους τους σπέρνουν αυταπάτες, εφησυχασμό, αναποτελεσματι-
κότητα των αγώνων , γιατί στο τέλος αυτό που θα τους πούνε είναι: «Ε, τι να 
κάνουμε έτσι είναι η κατάσταση»!!!
Συνάδελφοι μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή τη φορά, να 
το πάρουμε αλλιώς. Η ελπίδα βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, στην αλ-
ληλεγγύη, στη συμπόρευση με το ταξικό εργατικό κίνημα.

το Συνδικάτο Μετάλλου είναι εδώ!
τώρα αγώνας μαζικός Λάρκο - BSH (PITSOS)

μια ανάσα μια γροθιά

μΕ ΑφορμΗ τΗν ΕΠΙστοΛΗ τΗσ ΠοΕμ στον ΠρώθυΠουργο
Η ΠοΕμ ζΗτΑ τΗν ΒοΗθΕΙΑ του ΠρώθυΠουργου γΙΑ τΗν «ΠΙτσοσ»
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Αμέσως μετά τις αντεργατικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση που 
έφερε στην βουλή το πολυνομοσχέδιο επιβεβαίωσε ότι στόχος της εί-
ναι η εξολόθρευση των εργασιακών δικαιωμάτων και το χτύπημα των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ σαν Εξολοθρευτής των εργασιακών δικαιωμά-
των, τρέχει να κάνει νόμους τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και να δημιουργή-
σει εμπόδια στην οργάνωση της εργατικής απάντησης.
Άρον - άρον ψήφισε τον χουντικής έμπνευσης νόμο για την απαγόρευση 
των διαδηλώσεων, ενώ προετοιμάζει νέο νόμο ενάντια στην συνδικα-
λιστική οργάνωση και δράση των εργαζομένων, για να αναχαιτίσει τους 
αγώνες που έρχονται και την οργή που βράζει στους χώρους δουλειάς.
Αφού επέβαλε με νοθεία και ΜΑΤ την «συνδικαλιστική μαφία» στη 
ΓΣΕΕ και με τον ίδια ακριβώς μέθοδο και στην ΠΟΕΜ επιδιώκει να επι-
βάλει και «σιγή νεκροταφείου» στα εργοστάσια και τους δρόμους.
Ψήφισε τις αντεργατικές ανατροπές που έφεραν οι Πράξεις Νομοθετι-
κού Περιεχομένου του Αυγούστου, όπως η επέκταση τ›ου προγράμμα-
τος «Συν-εργασία» μέχρι το τέλος του έτους και του καθεστώτος της 
αναστολής συμβάσεων έως το τέλος του Οκτώβρη. Πιο χαρακτηριστικά: 
▶ Νομιμοποιεί την «Τζάμπα Εργασία», καθώς προβλέπεται η επιβολή 
απλήρωτων υπερωριών σε βάρος εργαζομένων που υποχρεώθηκαν 
σε προληπτική καραντίνα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.                                        
▶ Δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νο-
μίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων τους να τους απασχολούν υπερωριακά, χωρίς σχετική 
απόφαση έγκρισης του υπουργού Εργασίας.                                                 
▶ Νομιμοποιείται η ζούγκλα της ζωής-λάστιχο, της καταστρατήγησης 
του σταθερού εργάσιμου χρόνου. 

▶ Νομιμοποιείται το 12ωρο, η δουλειά από ήλιο σε ήλιο.
▶ Μειώνεται το Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους σε ανα-
στολή σύμβασης, αφού μέρος του επιδόματος θα υπολογίζεται με 
βάση τα 534 ευρώ που δίνονται μηνιαία την περίοδο των αναστολών.
 Όλα αυτά έρχονται επιπλέον του παγώματος του Βασικού Μισθού με 
τον Νόμο Βρούτση - Αχτσιόγλου μέχρι τον Μάρτη του 2021.
Στοχεύει να καλλιεργήσει την απογοήτευση, την μοιρολατρία και να 
επιβάλλει την εξαθλίωση των πολλών για τα κέρδη των λίγων. 
Να κάνουμε κουρελόχαρτο τους αντεργατικούς νόμους της Κυβέρνησης!
Τώρα να πάρει θέσει κάθε συνδικαλιστής και κάθε συνδικαλιστική ορ-
γάνωση που συμφωνεί στην ανάγκη να δυναμώσει η απάντηση και ο 
αγώνας των εργαζομένων.

κυΒΕρνΗσΗ
«ΕξοΛοθρΕυτΗσ»

το ΔΙκΙο θΑ κρΙθΕΙ στουσ Δρομουσ!

Το αίσχος του μηνιαίου μισθού των 200 ευρώ θεσπί-
ζεται πλέον κι επίσημα, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας 
και Οικονομικών για το πρόγραμμα επιδοτούμενων 
θέσεων εργασίας, μετατρέποντας τους μακροχρόνια 
άνεργους σε κυριολεκτικά τζάμπα εργατικό δυναμικό.
Πρόκληση, ακόμα, αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχει-
ρήσεις θα επιδοτηθούν με 345 εκατομμύρια ευρώ, 
όπως είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, χωρίς 
να υποχρεούνται να δώσουν ούτε ένα ευρώ πάνω από 
αυτά τα 200!
Συνάδελφοι να μη νομιμοποιήσουμε αυτόν τον εργα-
σιακό μεσαίωνα, να οργανώσουν την πάλη μας ζωή με 
αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

κΑτΑΠτυστΗ ΔΙΑτΑξΗ ΑΙσχοσ!

κΑνΕνΑσ φοΒοσ κΑνΕνΑσ μονοσ συνΑΔΕΛφΕ,
μΗ μΕνΕΙσ μονοσ  ΕΠΙκοΙνώνΗσΕ 

μΕ το συνΔΙκΑτο
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m Η κυβέρνηση, που ισχυρίζεται ότι κοστίζει ακριβά να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των μαθητών και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προ-
στασίας της υγείας στα σχολεία. Tην ίδια ώρα:

m Προετοιμάζει 32 δισ. ευρώ για τους μονοπωλιακούς ομίλους, μέσα από το «Ταμείο Ανάκαμψης» της ΕΕ.
m  Δίνει κάθε χρόνο 4 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για εξοπλισμούς που υπηρετούν τον αμερικανοΝΑτΟικό σχεδιασμό. 
m Ετοιμάζεται να δώσει 1,5 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των «F-16», αλλά και ως «αντίδωρο», για να «εξισορροπήσει» την 

αγορά των γαλλικών φρεγατών και αεροπλάνων.
m Ετοιμάζει νέο πακέτο ύψους 616 εκατ. ευρώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους το 2020
m Μειώνει το φορολογικό συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη στο 24% από 28% 
m Μειώνει τη φορολογία στα διανεμόμενα μερίσματα στο 5% από 10%. 
m Η κρατική δαπάνη για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα του 2021, για την εμπλοκή δηλαδή στα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, φτάνει στο αστρονομικό 

ύψος των 2,5 δισ. ευρώ. 
Στα παραπάνω ποσά δεν είναι το κόστος από τη Γαλλική «φιλία» 

το έργο το έχουμε ξαναδεί.τη «νύφη» θα την πληρώσουν πάλι οι εργάτες…

ΛΕφτΑ υΠΑρχουν

Σε 1.030.411 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ τον Σεπτέμβριο του 2020 έναντι έναντι 913.282 ατόμων τον Σεπτέμβριο 
του 2019 (ποσοστιαία μεταβολή +12,83%). Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Σεπτέμβριο του 2020, ανέρχεται μόλις σε 161.270 

Αποχαιρετούμε το συνάδελφο θοδωρή Φαρμάκη. Έφυγε από κοντά μας την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια στη Χαλυβουργική και σε άλλες βιομηχανίες της περιοχής και δραστηριοποιήθηκε συνδικα-
λιστικά στην περιοχή του Θριασίου μέσω της Ένωσης Χαλυβουργιών, ως πρόεδρος του Σωματείου Μετάλλου. Μαχητικός, 
αισιόδοξος, ξεχώριζε για το ήθος του και διακρινόταν ως ταξικός συνδικαλιστής στον κλάδο του Μετάλλου. Αποτέλεσε 
πραγματικά την «ψυχή» του εργατικού κινήματος στην περιοχή και έδωσε σκληρές μάχες  , όπως η προσπάθεια να περά-
σει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας στα χέρια των ταξικών δυνάμεων πριν και μετά την πτώση της δικτατορίας.
Ήταν σεμνός, ανιδιοτελής, με ήθος και συνέπεια, αγαπητός στους συναδέλφους όπως ταιριάζει στους γνήσιους λαϊκούς 
αγωνιστές. Πάλευε με σθένος για τις αξίες, τα οράματα και το δίκιο της εργατικής τάξης. Το παράδειγμά του μας γεμίζει 
πίστη και αυτοπεποίθηση , για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.
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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.

«Φτώχεια, ανεργία, αυταρχισμός - Ο καπιταλισμός είναι ο ιός»: Έχοντας στην 
πρώτη γραμμή της πάλης τους την προστασία της υγείας του λαού και την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του από την εντεινόμενη επίθεση κυβέρνη-
σης και εργοδοσίας, χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι,  νέοι, συνταξιούχοι, δια-
δήλωσαν στα συλλαλητήρια που οργάνωσαν σε δεκάδες πόλεις της χώρας 
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Συνδικάτα και φορείς.
Στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, από το βήμα της  συγκέντρωσης, 
ακούστηκε δυνατά η φωνή του αγώνα και της διεκδίκησης, των κινητοποιή-
σεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε μια σειρά από μέτωπα.

Αποσπάσματα από τις ομιλίες στο συλλαλητήριο
«Θέλουν να γεννιόμαστε και να πεθαίνουμε και να πιστέψουμε ότι στο με-
σοδιάστημα που λέγεται ζωή, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από τα κέρδη 
τους και τη χαμοζωή μας», σημείωσε ο Ν. Παπαγεωργίου, μέλος της διοί-
κησης της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού - τουρισμού και του 
κλαδικού Συνδικάτου της Αττικής, αναφερόμενος στα νέα χτυπήματα που 
ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα Εργασιακά, για το παραπέρα «ξεχείλωμα» του 
ωραρίου και την απογείωση της «ευελιξίας». «Τέτοιες χάρες τα συνδικάτα 
και το ΠΑΜΕ δεν θα τους κάνουμε, ακόμη κι αν χρειαστεί να γυρίσουμε τον 
κόσμο ανάποδα», ξεκαθάρισε.
Σχολιάζοντας την εντεινόμενη καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων και 
την προωθούμενη νέα επίθεση στη συνδικαλιστική δράση, επισήμανε: «Θα 
κόψουμε τα ξερά τους από τα σωματεία μας. Θα συνεχίσουμε να τα ισχυρο-
ποιούμε, πείθοντας να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι εργάτες σε αυτά 
(...) Τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να τις κρατήσουν για τα άνοστα τηλεπαι-
χνίδια τους. Εμείς και θα μαζευόμαστε και θα συνεδριάζουμε και θα κάνουμε 
αντιπαράθεση ζωντανή για τη γραμμή που πρέπει να έχει το κίνημα (...) (...) 
Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να διατηρεί την οργανωτική του αυτοτέλεια 
και να έχει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας των οργάνων του».

Ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μάς αφορά όλους!
Μιλώντας από το βήμα του συλλαλητηρίου, ο Παναγιώτης Πολίτης, εργά-
της της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, μέλος του ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου 
και πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας, τόνισε ότι ο αγώνας 
των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, που κλείνει σχεδόν ένα χρόνο, είναι «ενταγ-
μένος στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη της 
χώρας μας, είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας για δουλειά, δικαιώματα, μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, για το δικαίωμα στην υγεία».
«Χωρίς την αλληλεγγύη που έχετε εκφράσει μέχρι σήμερα δεν θα τα είχαμε κατα-
φέρει», υπογράμμισε. «Ο αγώνας αυτός από την πρώτη στιγμή και μέσα σε αυτόν 
το χρόνο έγινε υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Η νίκη θα είναι νίκη όλων μας».
O γιάννης Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, 
έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στο λαό, στα σωματεία και τους φορείς της 
Καρδίτσας, έναν περίπου μήνα από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιο-
χή, «Στεκόμαστε στο πλευρό τους, γιατί τα αιτήματά τους είναι δίκαια και γιατί 

πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που 
πέρασαν η μη ύπαρξη αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί εν έτη 2020 υπάρχουν 
όλες οι δυνατότητες, με τις κατάλληλες υποδομές, να αποφευχθούν τέτοιες 
καταστροφές, για να μη θρηνήσουμε κι άλλα θύματα με την πρώτη βροχή.
χαιρετισμό εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας 
απηύθυνε ο χαρίτος γκιλάκης.
«Παρά τη συκοφαντία της κυβέρνησης, που αναπαράγουν και τα ΜΜΕ, ότι 
δήθεν είμαστε αρνητές της μάσκας, κακομαθημένοι, αλήτες, ότι δεν έχουμε 
- όπως λένε - επιχειρήματα, ότι είμαστε υποκινούμενοι, εμείς καταφέραμε 
τα αιτήματά μας να ακουστούν παντού, να υιοθετηθούν όχι μόνο από όλους 
τους μαθητές αλλά και από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας, γιατί 
είναι δίκαια και αυτονόητα», σημείωσε και επανέλαβε το αίτημα των μα-
θητών για «ένα σχολείο που να μας μορφώνει ολόπλευρα, να λειτουργεί 
σωστά, να μην κινδυνεύουμε εμείς και οι οικογένειές μας».
Οι μαθητές είναι ήδη νικητές, πρόσθεσε, «γιατί απέναντι σε αυτήν την πο-
λιτική βρήκαμε τη μοναδική διέξοδο: Να μπούμε χιλιάδες, ενωμένοι στον 
αγώνα». «Δεν φοβόμαστε και δεν κάνουμε βήμα πίσω».
«Απαιτούμε εδώ και τώρα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή!», τόνισε ο Αχιλλέ-
ας ζορμπάς, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, καταγγέλλοντας ότι ένα μήνα μετά το 
πρώτο κουδούνι της χρονιάς η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας «συ-
νεχίζουν να μην παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη διασφάλιση της 
υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών».
«Όχι μόνο κλείνουν επιδεικτικά τα μάτια και τα αυτιά απέναντι στα δίκαια 
αιτήματα των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών, αλλά χρησι-
μοποιούν τη συκοφάντηση, την τρομοκρατία και την καταστολή ενάντια σε 
όσους αγωνίζονται για το αυτονόητο στη σημερινή εποχή: Για σχολεία ανοι-
χτά, καθαρά, με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό», υπο-
γράμμισε. Απέναντι σε αυτά τα αιτήματα, υπενθύμισε, το υπουργείο Παιδείας 
την περασμένη Παρασκευή απάντησε με βία και χημικά.
Όσον αφορά την προσπάθεια της κυβέρνησης να στρέψει τους εκπαιδευτι-
κούς ενάντια στους μαθητές και να τους μετατρέψει σε «τηλε-ρουφιάνους», 
ξεκαθάρισε: «Δηλώνουμε από τη σημερινή συγκέντρωση πως είμαστε στο 
πλευρό τους! Ο αγώνας των μαθητών είναι και δικός μας αγώνας! 

μΗνυμΑ ΑγώνΙστΙκΗσ ΑνΑτΑσΗσ  
τΑ συΛΛΑΛΗτΗρΙΑ στΙσ 13 οκτώΒρΗ

μΕ οΛΕσ μΑσ τΙσ ΔυνΑμΕΙσ στΗ μΑχΗ γΙΑ νΑ ΠΑρουμΕ ΠΙσώ 
οσΑ μΑσ στΕρουν, νΑ ΔΙΕκΔΙκΗσουμΕ οσΑ μΑσ ΑξΙζουν.
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ο φΑσΙσμοσ
Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον
καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει.
Τι κρύβει μέσ’ στα δόντια του το ξέρω,
καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν,
μα όχι και το μίσος του για μένα.

Το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον.
Δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον.


