«Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο,
χάιντε Σύμβολον αιώνιο!
Αν ξυπνήσεις, μονομιάς
θα ‘ρτη ανάποδα ο ντουνιάς!»
Κώστας Βάρναλης
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δείχνει εγκληματική αδιαφορία για την πανδημία.
Προτεραιότητά της είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων
του ΣΕΒ και όχι η προστασία της υγείας των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς, τα Μ.Μ.Μ, τα σχολεία. Την ίδια
στιγμή αφήνει ανοχύρωτο το σύστημα υγείας! Εφαρμόζει
τη λογική της ΕΕ, «κόστος – όφελος» εγκληματώντας σε
βάρος της υγείας του λαού.

Όπλο μας,

ΓΣΕΕ,ΠΟΕΜ στο πλευρό
της κυβέρνησης-ΣΕΒ
Σελ.12
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Θα τα καταφέρουμ

Δυναμώνουμε τον αγώνα
με συντονισμό και αγωνιστικές
πρωτοβουλίες
▶ Εδώ και τώρα μέτρα στους χώρους δουλειάς
και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
▶ Τώρα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας
▶ Ετοιμότητα και επαγρύπνηση για την απόκρουση
κάθε αντεργατικής επίθεσης.

Μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων!

Παράρτημα Πειραιά N/Ζώνη
Η πείρα από τη μάχη
της προηγούμενης Σύμβασης
θα είναι οδηγός στον αγώνα
για την υπογραφή νέας
Συλλογικής Σύμβασης
Σελ.4

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

Τίποτα δεν καταργείται, όσο σάπιο κι αν είναι,
χωρίς την ταξική πάλη,

το μόνο διαχρονικό συμπέρασμα που προκύπτει και από την Επανάσταση του 1821

H Επανάσταση του 1821 πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την
οποία ψυχορραγούσε ο παλιός φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής.
Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης η ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής είχε γεννήσει τις νέες τάξεις, την αστική και την εργατική και
είχε ήδη οδηγήσει σε ανατροπή της φεουδαρχίας μέσα από μια σειρά
επαναστάσεων, με πιο γνωστή τη Γαλλική Επανάσταση το 1789. Στη
θέση της φεουδαρχίας εμφανίστηκε ένα νέο κοινωνικό – οικονομικό
σύστημα, ο καπιταλισμός και είχε επικρατήσει στα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της εποχής.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λάμβανε χώρα η συγκρότηση της ελληνικής αστικής τάξης που ασφυκτιούσε μέσα στα περιοριστικά πλαίσια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ωστόσο, οι δυνάμεις που πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση, εξαιτίας και των ιδιαίτερων συμφερόντων τους, δεν είχαν ενιαία αντίληψη
για τον τρόπο κατάκτησης, τη μορφή και τις διεθνείς συμμαχίες της
νέας εξουσίας και αυτό πυροδότησε μια σειρά από αντιπαραθέσεις στο
εσωτερικό του επαναστατικού στρατοπέδου που έφτασαν έως και την
εκδήλωση ανοιχτών ένοπλων συγκρούσεων (Ελληνικός εμφύλιος
1823-1825). Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου πρωτοφανές στην
ιστορία των αστικών επαναστάσεων, για παράδειγμα η Γαλλική Επανάσταση ολοκληρώθηκε μετά από μια ολόκληρη δεκαετία όπου έγιναν
πολλές και σκληρές εμφύλιες συγκρούσεις.
Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια αποτελεί τη γενέθλια πράξη του ελληνικού αστικού κράτους και επομένως διαμόρφωσε το πλαίσιο μέσα
στο οποίο κινήθηκαν οι εξελίξεις των επόμενων χρόνων και η ταξική
πάλη έως και τις μέρες μας.

Φιέστες και εκδηλώσεις της κυβέρνησης
με σκοπό να συνταχτούμε όλοι στον ίδιο στόχο
της «εθνικής ενότητας»

εκδηλώσεων, μέσω των οποίων επιδιώκεται να προβληθούν και να
επικρατήσουν η ιστορική «ανάγνωση» και τα σύγχρονα μηνύματα συμπεράσματα από τη σκοπιά της αστικής τάξης. Ως κυρίαρχο μήνυμα και επίκαιρο πολιτικό δίδαγμα παρουσιάζεται η «εθνική ενότητα»,
τόσο ως στοιχείο που οδήγησε στην επικράτηση και την επιτυχία της
Επανάστασης όσο και ως σημερινή «αναγκαιότητα» για το παρόν και
το μέλλον της χώρας. «Όλοι οι Έλληνες μαζί».
Στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη της Ιστορίας
της Επανάστασης του 1821 και απ’ όλη την Ιστορία της ανθρωπότητας,
η «εθνική ενότητα» δεν υπήρξε ποτέ και ούτε είναι δυνατό να υπάρξει
σε συνθήκες ανειρήνευτων ταξικών αντιθέσεων και πάλης.
Οι ταξικές αντιθέσεις ήταν, είναι και θα είναι -όσο υπάρχουν ταξικές
κοινωνίες- πανταχού παρούσες, καθώς δεν δημιουργούνται και δεν
καθορίζονται από τις όποιες υποκειμενικές διαθέσεις και επιδιώξεις.
Έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα και είναι ασυμφιλίωτες.
Ποτέ τα συμφέροντα των αστών και των εργατών δεν ήταν ίδια. Δεν
χρειάζεται να πούμε πολλά, οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους. Δέκα άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εισόδημα όσο 3,5 δισ. Άνθρωποι!

Το πραγματικό μήνυμα της επανάστασης του 1821
Το 1821 η αστική επανάσταση αποτελούσε τη μοναδική διέξοδο στο
κοινωνικό αδιέξοδο της φεουδαρχίας και για αυτό εκείνη την εποχή
ήταν προοδευτική. Όμως η αστική τάξη εδώ και πάνω από 100 χρόνια
έχει σταματήσει να αποτελεί δύναμη προόδου, εμποδίζει την πρόοδο
της κοινωνίας. Το καπιταλιστικό κράτος όσο εκσυγχρονίζεται, γίνεται
περισσότερο αποδοτικό για να υπηρετεί την εκμετάλλευση, της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων πιο σκληρά, πιο
αυταρχικά.
Καινούριο, σύγχρονο για τη σημερινή εποχή είναι μια νέου τύπου εξουσία με βασικό χαρακτηριστικό την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, που τον πλούτο θα τον καρπώνονται αυτοί που
τον παράγουν. Που τα χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνίας θα είναι ο
εργαζόμενος να ζει χωρίς το φόβο της ανεργίας θα έχει πρόσβαση στη
δωρεάν υγεία τα παιδιά του θα μπορούν να μορφώνονται ολοκληρωμένα εντελώς δωρεάν.
Οι κοινωνικές ανάγκες να προσδιορίζονται με βάση το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και όχι της κερδοφορίας
μιας χούφτας παράσιτων.

Η μελέτη της Ιστορίας, ποτέ δεν προσφέρει «έτοιμες λύσεις», μας
τροφοδοτεί με χρήσιμα ιστορικά διδάγματα. Και το συγκεκριμένο
ιστορικό γεγονός μας διδάσκει ότι οι επαναστάσεις αποτελούν
Η κυβέρνηση συγκρότησε την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», με σκοπό το όχημα της κοινωνικής προόδου που ανατρέπει τις ιστορικά
την κατάρτιση και το συντονισμό των σχετικών κρατικών δράσεων και ξεπερασμένες τάξεις και την εξουσία τους.
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Όλοι οι μεταλλεργάτες να πάρουμε θέση μάχης
μέσα από τις γραμμές του Συνδικάτου μας

Ικανό το κράτος για τους ομίλους, αλλά ανίκανο
για την προστασία του λαού.

Το τελευταίο διάστημα γίνεται κάθε μέρα και πιο φανερό πως μέσα
στην ίδια μας τη χώρα υπάρχουν δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί.
Δύο κόσμοι που καθημερινά έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλο,
αλλά κάθε μέρα απομακρύνεται ο ένας από τον άλλο όλο και πιο πολύ.
Από τη μια ο εργατόκοσμος, ο κόσμος μας, και από την άλλη ο κόσμος
των αστών, των εκμεταλλευτών μας. Ο ένας παράγει τα πάντα και ζει
στη φτώχεια και την ανέχεια και ο άλλος ζει πλουσιοπάροχα από τον
μόχθο μας. Η υγειονομική πανδημία χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο
από την κυβέρνηση που μεγαλώνει αυτή την, υπαρκτή στην κοινωνία,
αντίθεση. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται λάστιχο και αξιοποιούνται από τους εργοδότες για να αυξάνουν τα κέρδη τους ανεπηρέαστοι, είτε τα εφαρμόζουν είτε όχι.
Από τη μία βλέπουμε να παράγονται φάρμακα σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα, δείχνοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, αλλά από
την άλλη θα περάσουν αρκετοί μήνες για να εμβολιαστεί ο λαός στη
χώρα μας, επειδή η πατέντα ανήκει σε λίγους που για το κέρδος τους δε
τη μοιράζουν, ενώ θα έπρεπε να είχε επιταχθεί για τις λαϊκές ανάγκες.
Από τη μια οι εργάτες και ο λαός στοιβάζεται στα ΜΜΜ και η κυβέρνηση
λέει πως δεν έχει χρήματα για να αυξήσει λεωφορεία και δρομολόγια,
να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, αλλά από την άλλη δίνονται
εκατομμύρια για να καλυφθούν οι ΝΑΤΟϊκές ανάγκες αγοράζοντας νέους εξοπλισμούς.
Από τη μια υπάρχουν σχολεία κλειστά, εκπαιδευτικοί και επιπλέον προσωπικό στην ανεργία, και από την άλλη η κυβέρνηση κάνει ακορντεόν το άνοιγμα
και το κλείσιμο των σχολείων δίχως να παίρνει κανένα επιπλέον μέτρο.
Νοσοκομειακοί γιατροί και υγειονομικοί να διεκδικούν να τους δοθούν
επιπλέον εφόδια μέσα προστασίας, νέες κλινικές και προσλήψεις προσωπικού για την καταπολέμηση της πανδημίας και από την άλλη η
κυβέρνηση να τους διώκει κάνοντας τους αγωγές και σέρνοντας τους
στη δικαιοσύνη.
Από τη μια οι αγώνες των εργατών, των καθηγητών, των μαθητών –
φοιτητών, των υγειονομικών, των καλλιτεχνών, των αυτοαπασχολούμενων και πολλών ακόμα φουντώνουν κάθε μέρα και από άλλη η κυβέρνηση εντείνει τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία.

Ικανό να αυξάνει τις τιμές σε δημόσια κοινωνικά αγαθά που θα μπορούσαν να είναι δωρεάν αν ήταν για την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών, αλλά ανίκανο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τους,
με αποτέλεσμα να έχουμε νεκρούς συνανθρώπους επειδή κόπηκε το
ρεύμα.
Οι αντιθέσεις αυτές δείχνουν ότι για να λυθούν και να μπορέσουμε να
ζήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, χρειάζεται να δυναμώσει η κινητήρια δύναμη της ιστορίας, η ταξική
πάλη από μεριάς των εργατών. Για να γύρει η τραμπάλα με το μέρος μας.
Αυτή την περίοδο ανάμεσα σε εργοδότες του κλάδου υπάρχει έντονη διαμάχη για τη διασφάλιση των κερδών τους και το φόρτωμα της
οικονομικής κρίσης, που είναι ήδη εδώ πριν ξεσπάσει η πανδημία,
στις πλάτες των εργατών. Έχουν προίκα τα δεκάδες νομοσχέδια που
έχει ψηφίσει αυτή την περίοδο η κυβέρνηση και έχουν στηρίξει και τα
υπόλοιπα αστικά κόμματα που είτε κυβέρνησαν είτε επιδιώκουν να
κυβερνήσουν. Οι ανταγωνισμοί τους έχουν αποτέλεσμα σε ορισμένα εργοστάσια να αυξάνει η εντατικοποίηση της εργασίας, η άνοδος
του βαθμού εκμετάλλευσης στους εργαζόμενους και άλλα να βάζουν
λουκέτο, να εφαρμοζουν ωράρια λάστιχο, εκ περιτροπής εργασία και
διαθεσιμοτητες, επειδή δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό. Κοινός παρανομαστής όμως είναι το τσάκισμα των εργαζομένων και των δικαιωμάτων μας, αφού είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση αυτός που δε
μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους είναι ο εργαζόμενος.
Σίγουρο όμως είναι πως δε θα τους αφήσουμε να περάσουν τα σχέδια
τους δίχως αντιδράσεις. Οι δράσεις του συνδικάτου αυτή την περίοδο
είναι πάμπολλες και αποτελούν παρακαταθήκη για τους αγώνες που
μέλλονται να ‘ρθουν. Είμαστε μπροστά σε νέους αγώνες, που για να
κερδηθούν χρειάζονται επιπλέον δυνάμεις να μπουν στη μάχη, αλλά
και στην οργάνωση τους.

Όλοι οι μεταλλεργάτες να πάρουν θέση στη μάχη
μέσα από τις γραμμές του Συνδικάτου μας.

Ολόκληρη η Διοίκηση πεισμένη για το δίκιο των αιτημάτων μας καλούμε όλους τους μεταλλεργάτες να ενώσουμε τη φωνή και τη δράση
μας, για την επίτευξη των στόχων μας. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο
να χάσουμε. Έχουμε να κερδίσουμε όμως ολόκληρο τον κόσμο. Τον
κόσμο μας.

Σα το θελήσει ένας λαός και τα δεσμά
του σπάσει, μπορεί να χτίσει ένα
ντουνιά και τούτο να χαλάσει
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Παράρτημα

πειραια

Η πολιτική της κυβέρνησης δίνει «αέρα στα πανιά» των εργοδοτών

Όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα από τον περασμένο Μάρτιο και μετά, η εργοδοσία του χώρου της ναυπηγοεπισκευής, παίρνοντας «αέρα στα πανιά»
της, προσπαθεί να αυξήσει παραπέρα τα κέρδη της στις πλάτες μας. Πατώντας πάνω στην αβεβαιότητα και στην ανεργία, προσπαθεί να πετσοκόψει από όπου μπορεί, ακόμα και τα βασικά που περιελάμβανε η τελευταία
συλλογική σύμβαση, που υπογράψαμε μετά από μεγάλο αγώνα το 2017.
Με την συμμέτοχη στην δράση του Συνδικάτου μας, παρά τις τεράστιες
δυσκολίες του διαστήματος της πανδημίας, προσπαθήσαμε να ενημερώνουμε για τις εξελίξεις, να απαντάμε σε κάθε προσπάθεια για την καταπάτηση όσων προβλέπει η σύμβαση, για την έλλειψη μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας σε ναυπηγεία, πλοία και μαγαζιά.
Με αυτή μας την δράση δεν καταφέραμε τα πάντα, αλλά καταφέραμε
πολλά και η εργοδοσία και η κυβέρνηση μας βρήκαν μπροστά τους, σε
πολλές περιπτώσεις που δεν το περίμεναν.

Φωτογραφία από αρχείο

Χορός δισεκατομμυρίων για εξοπλιστικά και
γεωπολιτικοί σχεδιασμοί!
Το επόμενο διάστημα θα είναι αποφασιστικό, αφού οι εξελίξεις συνολικά
στην ναυπηγική βιομηχανία θα είναι μεγάλες και διεξάγεται μια τεράστια
διαμάχη, για το ποιος θα βάλει στην τσέπη τα δισεκατομμύρια που θα δοθούν για να υλοποιηθούν τα νέα εξοπλιστικά και μια σειρά άλλοι σχεδιασμοί. Γι’ αυτό και μια σειρά μονοπώλια «σφάζονται» για τα μεγάλα ναυπηγεία και ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις εξελίξεις.
Στο μόνο που συμφωνούν όλες οι πλευρές είναι ότι, με κάθε τρόπο, πρέπει να συμπιέσουν προς τα κάτω αποδοχές και δικαιώματα που έχουμε
κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Ο μόνος τρόπος για να υπερασπίσουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα και να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα, είναι η δράση μέσα από το Συνδικάτο
μας, η προσπάθεια για κοινό αγώνα με τα αγωνιστικά σωματεία και τους
εργαζόμενους όλου του κλάδου και όχι μόνο.
Η πείρα από τη μάχη τις προηγούμενης Σύμβασης θα είναι οδηγός
στον αγώνα για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης
Είναι η στιγμή, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να προχωρήσουμε
για την αγωνιστική διεκδίκηση νέας συλλογικής σύμβασης, την υπογρα4

φή και την εφαρμογή της από την εργοδοσία, αφού οι ανάγκες μας καθημερινά μεγαλώνουν και σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδεχτούμε να
μετατραπούμε σε σκλάβους στον 21ο αιώνα.
Το παράρτημα Πειραιά του Συνδικάτου από κοινού με το Σωματείο ναυπηγοξυλουργών πραγματοποίησε τέσσερις μαζικές συγκεντρώσεις στην
πύλη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, στα ναυπηγεία Χαλκίτη και
Ψαρρού στο Πέραμα και στα συνεργεία στο νέο μώλο Δραπετσώνας.
Στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν συνολικά πάνω από 600 εργαζόμενοι
και εκφράστηκε η συμφωνία με την πρόταση της Διοίκησης για κατάρτιση
πλαισίου αιτημάτων για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης
για τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.
Οι ομιλητές από τις Διοικήσεις των Σωματείων τόνισαν την αναγκαιότητα
να ξεκινήσει ο αγώνας για τη νέα ΣΣΕ, παρά τις συνθέτες συνθήκες που
επικρατούν σήμερα λόγω της πανδημίας.
Αναφέρθηκε η σημασία της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας της δράσης
για τη ΣΣΕ, καθώς και η τεκμηριωμένη ανάδειξη, γιατί τίθεται το θέμα της
Σύμβασης μέσα σε αυτές τις σύνθετες και δύσκολες συνθήκες.
Σε αυτή την κατεύθυνση οι ομιλητές υπενθύμισαν ότι λήγει η μετενέργεια
και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνει ο κλάδος χωρίς ΣΣΕ.
Ακόμα όπως τόνισαν, προκύπτουν και εξελίξεις από την αντιλαϊκή επίθεση που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, με μια
σειρά μέτρα, όπως το 10ωρο με δύο ώρες απλήρωτης εργασίας και ως
αντιστάθμισμα οι εργαζόμενοι να παίρνουν ρεπό. Στη νέα σύμβαση, επισήμαναν, πρέπει να μπαίνει υπερωριακή αμοιβή και όχι ρεπό.
Αναφέρθηκαν επίσης και σε αυτές τις θεσμικές διεκδικήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία ΣΣΕ που υπέγραψε το Συνδικάτο Μετάλλου το 2017, μετά από σκληρό 9μηνο αγώνα, για τα οποία σημείωσαν ότι
επιμένουμε στη διεκδίκησή τους.
Εγκληματικές ευθύνες για την τραγική κατάσταση
των δομών υγείας στην περιοχή.
Αναφερόμενοι στην πανδημία, είπαν ότι έφερε στην επιφάνεια την τραγική
κατάσταση που επικρατεί στις δομές Υγείας. Οι προηγούμενες Κυβερνήσεις,
αλλά και η σημερινή, ευθύνονται για την κατάσταση που υπάρχει στο δημόσιο
σύστημα Υγείας. Συνεχώς το υποβαθμίζουν. Προτιμούν να δώσουν δις για εξοπλιστικά προγράμματα και για τη στήριξη της μεγαλοεργοδοσίας, ενώ για την
προστασία της υγείας του λαού δεν κάνουν τίποτα. Κουνάνε το δάχτυλο στον
λαό για την αύξηση των κρουσμάτων της πανδημίας, αλλά δεν εξασφαλίζουν
ότι στους χώρους εργασίας θα τηρούνται τα μέτρα.
Τόνισαν ότι το σύνολο των μεταλλεργατών είμαστε, στο πλευρό των αγωνιζόμενων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και σε όποιον
κλάδο υψώνει το ανάστημά του ενάντια στην υπάρχουσα κατάσταση. Είμαστε σε ετοιμότητα για να απαντήσουμε απεργιακά όταν η Κυβέρνηση
φέρει στη Βουλή για ψήφιση αντεργατικά νομοσχέδια όπως το νέο συνδικαλιστικό νόμο ή το νέο ασφαλιστικό έκτρωμα.

Καταγγελίες για τήρηση μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς
Η κυβέρνηση, σταθερά προσηλωμένη στην εγκληματική λογική κόστους-οφέλους
διαμορφώνει τις συνθήκες για να παίζουμε καθημερινά τη ζωή μας "κορώνα-γράμματα"
Πλήθος παραβάσεων που αποδεικνύουν την εγκληματική αμέλεια των εργοδοτών διαπιστώθηκαν μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η
Μικτή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στον χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος . Το Συνδικάτο Μετάλλου από κοινού με
το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει στις αρμόδιες Αρχές συγκεκριμένες παραβάσεις που κάθε φορά διαπιστώνονται από αυτούς τους ελέγχους. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο Ναυπηγείο δόθηκε διακοπή εργασιών για σωρεία παραβάσεων όπως : ικριώματα
επικίνδυνα τοποθετημένα και ακατάλληλα, εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή φωτισμό και κατάλληλο
εξαερισμό, ρεύματα υψηλής τάσης που ήταν στο έδαφος πάνω στο χώρο εργασιών, απουσία τεχνικού Ασφαλείας κ.ά.
Ένα επίσης πολύ σοβαρό γεγονός έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 1ης Φλεβάρη, όταν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους αποκολλήθηκε λόγω
κακής συντήρησης η μικρή πλωτή δεξαμενή Περάματος και από καθαρή τύχη δεν προκλήθηκε περαιτέρω σοβαρότατο ατύχημα, καθώς δεν
υπήρχε επάνω επισκευαζόμενο πλοίο με συνεργεία.
Το συγκεκριμένο γεγονός, καταδεικνύει και τις σοβαρές ευθύνες του
ΟΛΠ, καθώς δεν συντηρεί τις υπάρχουσες υποδομές, όπως πολλές φορές τα Σωματεία μας έχουν απαιτήσει, παρά και τις εξαγγελίες του, για
έργα υποδομής στον χώρο. Για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα των καθημερινών ελέγχων από τις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου
για τη σωστή τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, που όμως με
συστηματικό τρόπο τόσο η τωρινή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις υπονομεύουν τη λειτουργία τους, εξυπηρετώντας την εργοδοσία
και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων.
Φωτογραφία από αρχείο

Η κυβέρνηση και οι εργοδότες φέρουν ακέραια την ευθύνη
για τη διασπορά του κορονοϊού στους χώρους εργασίας
Αντίστοιχα στις 12 Φλεβάρη λόγω των καθημερινά αυξανόμενων κρουσμάτων του κορονοϊού COVID-19, σε επισκευαστικά συνεργεία στο χώρο
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, αλλά και στα Ναυπηγεία Περάματος, ζητήσαμε ΑΜΕΣΑ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ να μεταβεί στο χώρο,
προκειμένου να πραγματοποιήσει τεστ στους εργαζόμενους που απασχολούνται στα ναυπηγεία και στα επισκευαζόμενα Πλοία. Μέχρι τις 17
Φλεβάρη που γράφτηκε το άρθρο δεν είχαμε λάβει απάντηση από κανένα αρμόδιο.
Στον χώρο αυτή την στιγμή εργάζονται χιλιάδες μεταλλεργάτες αλλά και άλλες ειδικότητες (πληρώματα, τεχνικοί κλπ) και σε πολλές περιπτώσεις ο συνωστισμός, με την ευθύνη πλοιοκτητών και εργοδοτών του χώρου, είναι αναπόφευκτος.
Καθημερινά εντείνεται η ανασφάλεια των συναδέλφων και όπου διενεργούνται έλεγχοι από κάποιες εταιρείες είναι μόνο μετά την πίεση των
Σωματείων μας.

Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής από την πρώτη στιγμή πρόταξε το ζήτημα της προστασίας
της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και προειδοποιήσαμε ότι και κάτω
από τις μάσκες έχουμε φωνή και δε μπορεί η πανδημία να λειτουργεί ως πρόσχημα,
για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου για τις εργατικές διεκδικήσεις.
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Αθήνας

συντονισμένες παρεμβάσεις στο Μενίδι με άλλα συνδικάτα

Το παράρτημα της Αθήνας συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης Για τα κέρδη τους παίζουν κορόνα γράμματα τις ζωές μας
των εργαζόμενων στο χώρο ευθύνης του, με επίκεντρο στην περι- Εδώ και τώρα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς
οχή του Μενιδίου, λόγω αυξημένων κρουσμάτων. Από κοινού με
άλλα κλαδικά συνδικάτα, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, αφού οι χώροι δουλειάς και
οι συγκοινωνίες παραμένουν υγειονομικές βόμβες εξάπλωσης της
πανδημίας, καλούν τους συναδέλφους να προτάξουν την υγεία, την
ασφάλεια τους και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτό που κυριάρχησε σε όλες τις ομιλίες και ανακοινώσεις, ήταν η αναγκαιότητα της
οργάνωσης, της ενότητας και της αλληλεγγύης. Έτσι θα έρθει
η δύναμη να αντικρούσουμε τα νομοσχέδια της κυβέρνησης για μισθούς και ωράρια, κυριολεκτικά εργασιακού μεσαίωνα. Παράλληλα τα στελέχη του παραρτήματος επισήμαιναν την αναγκαιότητα της
ετοιμότητας που πρέπει να έχει ο κλάδος για το νέο συνδικαλιστικό
Απετράπη η απόλυση εργαζομένου μετά την άμεση παρέμβαση
νόμο, που στοχεύει στον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, πιστεύοντας πως έτσι θα ξεκόψει τους εργάτες από τα συνδικάτα. Είναι Ύστερα από την άμεση παρέμβαση του Συνδικάτου μας και του Εργατικού
Κέντρου Λαυρίου - Αν. Αττικής στην επιχείρηση «Ergo Green», η εργοδοβαθιά νυχτωμένοι!
σία πήρε πίσω την απόλυση εργαζόμενου που απέργησε στις 26 Νοέμβρη.
Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύχτηκε και η κοινή δράση
Την απόλυση που τρομοκρατικά είχε εξαγγείλει η επιχείρηση προς τον
και έγιναν και οι παραστάσει:
συγκεκριμένο συνάδελφο την προηγούμενη της πανεργατικής απερm Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΕΠΕΚ Αγ. Στεφάνου.
γίας, σε περίπτωση που αυτός απεργούσε. Το Εργατικό Κέντρο Λαυm Κινητοποίηση στο Δημαρχείο Αχαρνών
ρίου και το Συνδικάτο μας θα είναι στο πλευρό κάθε συναδέλφου σε
m Κινητοποίηση στο Υπ. Υγείας και συνεχίζουμε.
Την ώρα που δεκάδες κρούσματα καταγράφονται σε σχολεία και επι- οποιαδήποτε τυχόν προσπάθεια τρομοκράτησης κάνει η εργοδοσία στο
χειρήσεις, η Κυβέρνηση παίρνει μόνο μέτρα σκληρού «lock down», με μέλλον, ενάντια σε συνάδελφο που αποφασίσει να απεργήσει και να
αστυνόμευση της περιοχής και συνεχίζει την καραμέλα της «ατομικής διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Απολύσεις στην ΒΑ (πρώην ΓΙΟΥΛΑ)
ευθύνης».
Τα μέτρα που παίρνει δεν έχουν κριτήριο την προστασία των εργαζομένων Παρέμβαση με ανακοίνωση προς τους εργαζόμενους, καλώντας τους
και την κάλυψη των αναγκών τους, αλλά αντίθετα εξυπηρετούν την κερ- να μην περάσει καμία απόλυση και να σημάνει αγωνιστικός συναγερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, αφού τα μέτρα τα θεωρούν κόστος. μός σε όλο το εργοστάσιο. Τα σχέδια της εργοδοσίας για νέες απολύσεις, θα βρουν εμπόδιο στην ενότητα και την πάλη των εργαζομένων.
Οι εξελίξεις δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η BA έχει προχωρήσει τα
Από κοινού τα Συνδικάτα συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες
τελευταία χρόνια σε ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα δικαιώματά των
• Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής-Παράρτημα Αθήνας
εργαζόμενων. Απολύσεις, εντατικοποίηση της δουλειάς, αντικατάστα• Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος Ν. Αττικής
ση μόνιμων εργαζομένων με συμβασιούχους μέσω εργολάβων με
• Συνδικάτο Γάλακτος-Τροφίμων-Ποτών Ν. Αττικής και Νήσων
σημαντικά μικρότερες αποδοχές και χωρίς σταθερή σχέση εργασίας.
• Συνδικάτο Τύπου-Χάρτου
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοί μας στο εργοστάσιο που είναι σε
• Συνδικάτο Φαρμάκου-Καλλυντικού Ν. Αττικής
καθεστώς αναστολής και αμείβονται με το αίσχος των 534 ευρώ.
• Πανελλαδική Ένωση Ελαιουργοσαπουνοποιών και Εργαζομένων
Η στάση της διοίκησης του σωματείου της BA δεν είναι σε ενωτική
στη Χημική Βιομηχανία Αττικής
κατεύθυνση, δεν βοηθάει στη συσπείρωση των εργαζομένων, αλλά
• Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας Παράρτημα Μενιδίου-Άνω Λιοσίαντίθετα υπονομεύει αντί να ενθαρρύνει οποιαδήποτε διεκδίκηση. Τέων-Ζεφυρίου
λος απαιτήσαμε να παίρνονται όλα τα υγειονομικά μέτρα και όλοι οι
εργολαβικοί εργαζόμενοι να υπογράψουν ΣΣΕ με την εταιρεία.
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piTSOS

Μετά από ένα αιώνα παραγωγής το λουκέτο προ των πυλών

Η μεταπώληση στην ΒΟSS δεν άλλαξε την πορεία.
Διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που
Ένα ερώτημα είχαμε θέσει και σε προηγούμενο άρθρο, απάντηση δεν
κατάφεραν με τις πολιτικές τους ήταν να μπουκώσουν με κέρδη τους
πήραμε και το επαναφέρουμε στους «σοφούς» του επιχειρησιακού
επιχειρηματικούς ομίλους, να τους αφήνουν ανενόχλητους να εφαρμόσωματείου που όλα τα ξέρουν για την εταιρεία, ποια ήταν τα κέρδη
ζουν τους αντεργατικούς σχεδιασμούς τους και το αποτέλεσμα σήμερα
όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε ποιες τσέπες πήγαν;
είναι άλλη μια επιχείρηση να οδεύει σε κλείσιμο, που το αντικείμενο
ΠΟΕΜ και επιχειρησιακό σωματείο καθησυχάζουν τους εργαζόμενους
παραγωγής ήταν και παραμένει χρήσιμο για κάθε λαϊκό νοικοκυριό.
Η παραγωγή θα μεταφερθεί στην Τουρκία! και τάσσονται υπέρ τις εργασιακής ειρήνης (γραμμή ΓΣΕΕ) .Το μόνο
Οι εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι σε υποσχέσεις και αυταπάτες. που υπόσχεται το σωματείο είναι οι αποζημιώσεις που θα πάρουν όταν
κλείσει τον Μάρτη. Άρα ΠΟΕΜ και επιχειρησιακό σωματείο τι διαπραγΚυβέρνηση, εργοδοσία και επιχειρησιακό σωματείο κρατάνε τους ερματεύονται; το κλείσιμο της επιχείρησης! Εύγε τους !!!!
γαζόμενους στο σκοτάδι, μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση - ενημέΤο ταξικό μας κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής βρισκόταν και
ρωση και κυρίως διεκδίκηση για σταθερή δουλειά με σύγχρονα δικαιβρίσκεται τα πρωινά έξω από την πύλη του εργοστασίου ενημερώνοώματα. Σε μια αναμονή και εναποθέτοντας τα πάντα στη κυβέρνηση,
ντας τους εργαζόμενους με ανακοινώσεις και συζητήσεις, για το ποιοι
που «βρίσκεται» σε αναζήτηση επενδυτή.
κλείνουν τα εργοστάσια, τον ρόλο τον εργοδοτικών σωματείων, της
Το συμφέρον των εργαζομένων είναι οι όποιες συζητήσεις - διαπραγματεύπλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, της ΓΣΕΕ και ότι σήμερα προτεραιόσεις γίνονται, να γίνονται πάνω στο τραπέζι, με παρόντες τους εργαζόμετητα έχει η οργάνωση των εργαζομένων, παραμερίζοντας αυτές τις
νους και στην ημερήσια διάταξη να μπαίνει η εξασφάλιση σταθερής εργαπλειοψηφίες που έχουν μεγάλη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και
σίας για όλους τους συναδέλφους, σταθερό ωράριο, εξασφάλιση τήρησης
φέρνοντας στο προσκήνιο το πρόβλημά τους, να μάθει όλη η Ελλάδα
της σύμβασης και όποιων άλλων κατακτήσεων είχαν οι εργαζόμενοι.
ότι η «ΠΙΤΣΟΣ» κλείνει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι αλλά με
Από υποσχέσεις κυβερνήσεων και εργοδοτών χορτάσαμε. καθημερινές συνελεύσεις των εργαζομένων στο εργοστάσιο, εκλέγοΌταν αγοράστηκε από την SΙΕΜΕΝS υπόσχονταν επένδυση με «λαγούς ντας επιτροπές αγώνα και οργανώνοντας αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
και πετραχήλια», η γερμανική εταιρεία που θα έφερνε θέσεις εργασίας
Θα είμαστε στο πλευρό σας
κατέληξε από 1200 εργαζόμενους που είχε, σήμερα να έχει 200.

Ανακοινωση για τον θανατο συναδελφου
Το σωματείο μας εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους μας για το θάνατο συναδέλφου στο
εργοστάσιο της BIC από επιπλοκές του κορονοϊού. Ο άδικος θάνατος
του εργαζόμενου, που έσβησε σε ΜΕΘ πριν λίγες ημέρες, έρχεται να
επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τα μέτρα προστασίας που
ζητούν οι υγειονομικοί, δεκάδες φορείς και σωματεία, όπως και το σωματείο μας, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία ο θάνατος του συναδέλφου μας. Δεκάδες
άλλοι εργαζόμενοι και στη BIC έχουν ήδη νοσήσει, κάποιοι πέρασαν
βδομάδες στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ και απλά στάθηκαν πιο τυχεροί. Αλλά το 2021 δεν μπορούμε να ελπίζουμε για ζητήματα υγείας
στην τύχη μας.
Έχει περάσει ένας χρόνος από το ξέσπασμα της πανδημίας και τα μέτρα
που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν για την πραγματική προστασία μας
στο χώρο δουλειάς. Απαιτούμε άμεσα τόσο από τη διοίκηση της εταιρείας όσο και από το κράτος ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας
και της ζωής των εργαζομένων, πριν η κατάσταση ξεφύγει και θρηνήσουμε κι άλλους αδικοχαμένους:

• Μαζικά, επαναλαμβανόμενα κάθε εβδομάδα, τεστ για όλους τους
εργαζόμενους στην επιχείρηση με ευθύνη κράτους και διοίκησης.
• Καραντίνα σε όσους συναδέλφους κινούνται και δουλεύουν στον
ίδιο χώρο με επιβεβαιωμένο κρούσμα, χωρίς επιβάρυνση στο μισθό
ή τις μέρες αδείας.
• Στις μηχανές συσκευασίες να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
(Plexiglass, μείωση ταχύτητας κ.ά.) ώστε να μη δουλεύουν οι συνάδελφοι ο ένας πάνω στον άλλο.
• Τακτική γενική απολύμανση όλων των χώρων παραγωγής – μηχανουργείων – γραφείων από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Χρονική απόσταση ανάμεσα στην αλλαγή βαρδιών ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα αποδυτήρια.
• Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος και επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Είναι ήδη πολύ αργά, καθώς η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας στην Αττική είναι τραγική – τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου και ούτε για αυτήν δεν επαρκούν.
Το ΔΣ
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Παράρτημα

θριασειου

Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑ “ΚΟΚΚΙΝΑ”

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Με την εκδήλωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, η κυβέρνηση
επέβαλε στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου σκληρό lock-down, με αυστηρούς περιορισμούς, πρόστιμα και αστυνομοκρατία.
Το Παράρτημα Θριασίου του συνδικάτου μας, κάτω και απ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες δεν έμεινε με «σταυρωμένα χέρια». Με εφόδιο την πείρα
από την δράση του, τους προηγούμενους μήνες της πανδημίας, πρωτοστάτησε στην ενημέρωση και την κινητοποίηση των εργαζομένων του κλάδου
αλλά και στο συντονισμό της δράσης με άλλα εργατικά σωματεία, τους
υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς της περιοχής.

ΘΕΤΙΚΟ-ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αναγκαιο εργαλειο για τη συνεχεια και την κλιμακωση των αγωνων
Η πλούσια δράση που ανέπτυξε το ταξικό κίνημα, τα συνδικάτα που συσπειρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ μπροστά στο φετινό εορτασμό του Πολυτεχνείου και την Πανεργατική Απεργία στις 26 Νοέμβρη, έδωσε τη δυνατότητα στα σωματεία της περιοχής, μαχητικά και χωρίς καθυστέρηση να
συντονίσουμε τη δράση μας.
Οργανώνοντας:
• Κοινές συσκέψεις των σωματείων και των φορέων της περιοχής.
• Εξορμήσεις, περιοδείες και συγκεντρώσεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις.
• Παραστάσεις διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεις, στο ΚΕΠΕΚ Ελευσίνας
και στα υπουργεία Εργασίας και Μεταφορών.
• Συγκέντρωση των σωματείων και εργαζομένων στο κέντρο της Ελευσίνας.
• Συμμετέχοντας και στηρίζοντας τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των
υγειονομικών του Θριάσιου Νοσοκομείου.
Ο συντονισμός των σωματείων ξεκίνησε αμέσως μετά την επιβολή του
σκληρού lock-down στην περιοχή, με πρωτοβουλία του Παραρτήματος
του Συνδικάτου μας, του κλαδικού συνδικάτου Ενέργειας και του σωματείου των ιδιωτικών υπαλλήλων και εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής,
όπου με κοινή ανακοίνωση ενημερώσαμε τους εργαζόμενους στην περιοχή και πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΕΠΕΚ Ελευσίνας
στις 14/12 και κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας στις 22/12.
Το Σάββατο 9 Γενάρη πραγματοποιήθηκε πλατιά σύσκεψη των σωματείων της περιοχής στο ΕΚΕ/ΔΑ, που κατέληξε σε κοινό ψήφισμα-κάλεσμα προς τους εργαζόμενους, με συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων και
δράσεων. Μέσα από αυτό καταγγέλλονταν η κυβέρνηση και οι εργοδότες
ως κύριοι υπεύθυνοι για την ανεξέλεγκτη πορεία της πανδημίας και
την μετατροπή των χώρων δουλειάς σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού.
Καθώς κάνουν «λάστιχο» τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα προσαρμόζουν σύμφωνα με τις «αντοχές της οικονομίας», την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
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Το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων των σωματείων:
• Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Παροχή όλων των
απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας με ευθύνη της εργοδοσίας.
• Να στελεχωθούν άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους
και να διενεργηθούν έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς.
• Επικαιροποίηση των Εκθέσεων Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
σε κάθε χώρο δουλειάς που θα λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων κάθε επιχείρησης (πανδημία και άλλοι κίνδυνοι) και τη μεταξύ
τους αλληλεπίδραση, καθώς και έλεγχοι για την ουσιαστική εφαρμογή
των αναγκαίων μέτρων προστασίας.
• Πραγματοποίηση δωρεάν μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους
τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς, με ευθύνη κράτους και
εργοδοσίας.
• Καταγραφή και δημοσιοποίηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε
κάθε επιχείρηση.
• Διασφάλιση της τήρησης όλων των απαραίτητων μέτρων στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος.
• Διασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων (μισθοί κλπ) των εργαζόμενων που νοσούν οι ίδιοι ή μπαίνουν προληπτικά σε καραντίνα.
• Ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων προς και από τη δουλειά, με πύκνωση των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Συχνές απολυμάνσεις και διασφάλιση τήρησης των μέτρων στα πούλμαν των εταιρειών.
• Ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του Θριάσιου Νοσοκομείου με τη στελέχωση τους από το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό. Να γίνει άμεση επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων της περιοχής.
• Μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, 15 μαθητές ανά τμήμα, δωρεάν, μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές,
μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, προσωπικού καθαριότητας,
βοηθητικού προσωπικού, Ατομικά Μέσα Προστασίας σε όλα τα σχολεία.

να, μέσα σε περισσότερους χώρους δουλειάς, που θα βάζουν εμπόδια στην
Η πείρα από τη δράση του Παραρτήματος,
Παρακαταθήκη για τις αυριανές σημαντικές μάχες εφαρμογή των αντεργατικών σχεδιασμών κυβέρνησης και βιομηχάνων,
Η διοίκηση του παραρτήματος με την ουσιαστική συμβολή ενός πρωτοπόρου τμήματος μεταλλεργατών στην περιοχή, προχώρησε στην υλοποίηση ενός δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος δράσης, φτάνοντας
με το αγωνιστικό κάλεσμα των σωματείων σε δεκάδες εργοστάσια και
επιχειρήσεις του κλάδου.
Μέσα από τις εξορμήσεις, τις συγκεντρώσεις και τις γενικές συνελεύσεις
που οργανώσαμε, αποκτήσαμε καλύτερη γνώση του κλάδου αλλά και
των ιδιαίτερων προβλημάτων του κάθε χώρου.
Η μαζική συμμετοχή και η προσοχή των εργαζόμενων στις συγκεντρώσεις και τις γενικές συνελεύσεις, μαρτυρά την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το «που πάνε τα πράγματα», την ανάγκη «κάτι να γίνει
για να αποφύγουμε τα χειρότερα».
Δεν ήταν λίγες οι φορές που μας πλησίασαν συνάδελφοι και μας εκμυστηρεύτηκαν το φόβο τους για πιθανές απολύσεις και αλλαγές στις εργασιακές
τους σχέσεις, επιβεβαιώνοντας μέσα από τις καταγγελίες τους, την προσπάθεια της εργοδοσίας με πρόσχημα την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα
της κυβέρνησης, να εντείνει την εκμετάλλευση αλλά και τη χειραγώγηση των εργατών. Αφού κάτω από την επίκληση της «ατομικής ευθύνης»
και του «κοινού συμφέροντος» επιχειρείται να μπει στο «γύψο» κάθε μαζική-αγωνιστική διαμαρτυρία για τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν
στους χώρους δουλειάς, για να συνεχίζεται απρόσκοπτη η κερδοφορία των
επιχειρήσεων και σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε.
Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν το συνδικάτο ως το μόνο
και σίγουρο αποκούμπι τους
Αψηφώντας περιορισμούς και απαγορεύσεις, τον ασφυκτικό κλοιό της
αστυνομοκρατίας. Προσπερνώντας και ακυρώνοντας στην πράξη τα εμπόδια που έβαζαν εργοδότες στην είσοδο του συνδικάτου μας σε χώρους
δουλειάς, δείξαμε ότι η ταξική πάλη δεν αναστέλλεται, ούτε απαγορεύεται αλλά συνεχίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ακόμα πως
στα ταξικά σωματεία υπάρχει μια μαχητική πρωτοπορία, που δεν τα «διπλώνει», κάτω από τις δυσκολίες. Δεν κάνει «πλάτες» στην κυβέρνηση
και την εργοδοσία, λέγοντας στους εργαζόμενους ότι δεν είναι ώρα τώρα
για αγώνες ή ότι «θα λογαριαστούμε μετά», όπως κάνουν οι ηγεσίες της
ΓΣΕΕ, της δικής μας ομοσπονδίας της ΠΟΕΜ, του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, αλλά και ορισμένων επιχειρησιακών σωματείων.
Μια πρωτοπορία που αξίζει να την εμπιστευτούν και να τη στηρίξουν, συμμετέχοντας πιο ενεργά στη ζωή και τη δράση των συνδικάτων.
Μέσα από αυτή την πολύμορφη δράση βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Κυρίως
αναδεικνύεται η ανάγκη, το συνδικάτο μας να δυναμώσει και να κλιμακώσει τον αγώνα του για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, συσπειρώνοντας γύρω από το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης
του, ακόμα περισσότερους μεταλλεργάτες. Πρωτοστατώντας στη συγκρότηση εστιών αντίστασης, σωματειακών επιτροπών και επιτροπών αγώ-

να φορτώσουν στις πλάτες των εργατών για μια ακόμα φορά τα βάρη της
νέας οικονομικής κρίσης, της οποίας την εκδήλωση επιτάχυνε η πανδημία.

Παράσταση διαμαρτυρίας των σωματείων

Δυτικής Αττικής στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου
(ΚΕΠΕΚ) στις 14/12 και 12/1
Μέσα από τις συζητήσεις των αντιπροσωπειών των σωματείων με τους
εργαζόμενους του ΚΕΠΕΚ, αποκαλύπτονται οι τεράστιες ευθύνες που
έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις τόσο της ΝΔ σήμερα όσο και του ΣΥΡΙΖΑ
προηγούμενα, για την υποστελέχωση και την αδυναμία των κρίσιμων αυτών κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών να συμβάλλουν ουσιαστικά στην
προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ελέγχοντας και περιορίζοντας την εργοδοτική αυθαιρεσία.
Οι επιθεωρητές που μετριούνται στα δάχτυλα (12 για όλη τη Δυτική Αττική) είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο μιας περιοχής με χιλιάδες εργοστάσια και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις και τουλάχιστον 200.000 εργαζόμενους. Ενώ διαθέτουν ένα μόνο όχημα!!! για τη διενέργεια των
απαιτούμενων ελέγχων. Επιπρόσθετα εμπόδια στο έργο των επιθεωρητών Εργασίας βάζει το νομοθετικό πλαίσιο που τους «δένει τα χέρια»,
όπως επίσης και η έλλειψη συντονισμού με άλλες αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες και ιδιαίτερα τον ΕΟΔΥ, για την πιο άμεση ιχνηλάτηση και αντιμετώπιση της διασποράς των κρουσμάτων, από τους χώρους δουλειάς
στους τόπους κατοικίας.
«Για τα κέρδη τους παίζουν κορώνα γράμματα τις ζωές μας.
Εδώ και τώρα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς»
Μ’ αυτό το σύνθημα τα σωματεία μας, δίνοντας συνέχεια στις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες τους, πραγματοποίησαν κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο
υπουργείο Εργασίας στις 22/12 και 14/1. Και τις δύο φορές με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης μέσα και έξω από το χώρο.
Βέβαια, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν βρήκε χρόνο να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σωματείων. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου που συνάντησε τις αντιπροσωπείες, αρκέστηκε σε προτροπές προς
τους συνδικαλιστές να προχωρήσουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, κάτι που ήδη είχαμε κάνει με τις παραστάσεις διαμαρτυρίας μας
στο ΚΕΠΕΚ της περιοχής.
Τα σωματεία, καταγγέλλοντας την απαράδεχτη στάση και τη συνειδητή
αδιαφορία του υπουργείου και της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα των εργαζόμενων της Δυτικής Αττικής, τόνισαν ότι «δεν θα μείνει
αναπάντητη από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα» και πως «η σιωπή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλουν κυβέρνηση και εργοδοσία στους
χώρους δουλειάς δεν θα περάσει».

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι χώροι δουλειάς να γίνουν «εστίες μετάδοσης» του αγώνα
Ο Λ. Χατζάρας μέλος της διοίκησης του παραρτήματος του συνδικάτου
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μας, μιλώντας στη συγκέντρωση για την κατάσταση και τα προβλήματα
στον κλάδο του Μετάλλου, επεσήμανε ότι στην πλειοψηφία των εργοστασίων τα αναγκαία επαναλαμβανόμενα τεστ είναι... σύντομο ανέκδοτο,
ενώ όπου πραγματοποιούνται και διαπιστώνεται κρούσμα «οι εργαζόμενοι
μπαίνουν σε καραντίνα με εντολές της εργοδοσίας να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό, για να μην αναστατωθεί η παραγωγή. Στους μεγάλους
ομίλους η τήρηση των ανεπαρκών τυπικών κανόνων υγιεινής κρύβει την
απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας».
Νέα σύσκεψη των σωματείων για την εκτίμηση και συνέχιση
των αγωνιστικών πρωτοβουλιών
Τα σωματεία της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν νέα σύσκεψη στις
6/2, όπου εκτίμησαν την μέχρι τότε δράση τους, τις παρεμβάσεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις στην περιοχή, τις παραστάσεις διαμαρτυρίας και
τις κινητοποιήσεις στο ΚΕΠΕΚ και το Υπ. Εργασίας, την κινητοποίηση στις
3/2 στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, με τους υγειονομικούς από το Θριάσιο
Νοσοκομείο.
Κοινή διαπίστωση όλων των παρευρισκόμενων ήταν ότι η κυβέρνηση όχι
μόνο συνεχίζει να μην παίρνει τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία
της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, την ενίσχυση του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, αλλά αξιοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία για να επιταχύνει
την εφαρμογή της αντιλαϊκής της πολιτικής, εντείνοντας τον αυταρχισμό
και την καταστολή σε βάρος όσων διαμαρτύρονται και διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης
για τα Πανεπιστήμια, που ορθώνει νέους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά
της εργατικής τάξης, του λαού και μετατρέπει τις σχολές σε αστυνομοκρατούμενα γκέτο. Τονίστηκε ότι πρέπει να σημάνει συναγερμό στους
εργαζόμενους και τα σωματεία. Να προετοιμαζόμαστε για μεγάλους και
σκληρούς αγώνες το επόμενο διάστημα. Να απαντήσουμε με Απεργία
όποτε η κυβέρνηση θελήσει να περάσει τις νέες αντεργατικές ανατροπές
του αιώνα. Την 10ωρη εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τις νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό, την ιδι-

ωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, το χτύπημα στην απεργία, τον
περιορισμό και έλεγχο των συνδικάτων.
Ακόμα, οι εκπρόσωποι των σωματείων συμφώνησαν να συνεχίσουν τις
εξορμήσεις και περιοδείες στους χώρους δουλειάς με το κοινό ψήφισμα-κάλεσμα. Όπως και τις καταγγελίες προς το ΚΕΠΕΚ για επιχειρήσεις
που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα. Να συνεχιστούν οι κοινές παρεμβάσεις με τους υγειονομικούς για τα ζητήματα της Υγείας και με τους
εκπαιδευτικούς για τα σχολεία.
Τέλος αποφασίστηκε σειρά αγωνιστικών δράσεων για τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς (ΜΜΜ) Με ειδική ανακοίνωση και εξορμήσεις στους σταθμούς του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο και την Μαγούλα, όπως και σε
κεντρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους στην πόλη της Ελευσίνας. Με κορύφωση την κινητοποίηση των σωματείων στο Υπουργείο Υποδομών –
Μεταφορών στις 11/2.
Μέτρα τώρα για την ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων
με τις συγκοινωνίες
Κινητοποίηση στο υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών πραγματοποίησαν
στις 11 Φλεβάρη τα συνδικάτα που δρουν στη Δυτική Αττική, απαιτώντας
εδώ και τώρα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων και του
λαού. «Τρένα, λεωφορεία για το λαό για να μην κολλάει κορονοϊό», ήταν
ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησε στην κινητοποίηση, δίνοντας το
στίγμα των αιτημάτων τους και εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων εργαζομένων, που πηγαινοέρχονται στους χώρους δουλειάς της περιοχής με
τις «υγειονομικές βόμβες» των ΜΜΜ.
Αντιπροσωπεία των σωματείων συναντήθηκε με εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, ανέδειξε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες, απαίτησε να ληφθούν μέτρα για τη
βελτίωσή τους και τα οποία να συμβάλλουν στην προστασία της υγείας.
Ακόμα κατήγγειλε ότι στα οχήματα των ΚΤΕΛ, που έχουν αναλάβει την
εκτέλεση δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών, γίνεται απολύμανση πολύ αραιά, περίπου κάθε 10 μέρες. Η αντιπροσωπεία τόνισε ότι τα
συνδικάτα δεν θα παρακολουθούν παθητικά όσα συμβαίνουν, αλλά θα
συνεχίσουν τις παρεμβάσεις πρώτα απ' όλα στους χώρους δουλειάς.

ΠΑΜΕ: Στοχοποιούν τον “εχθρό-λαό” και προετοιμάζουν
“γύψο” για το εργατικό - λαϊκό κίνημα!
Η κυβέρνηση κλιμακώνει την καταστολή, την τρομοκρατία και Ο λαός χρειάζεται γιατρούς για τα νοσοκομεία, δασκάλους για τα
τις διώξεις εναντίον των εργατικών αγώνων.
σχολεία, όχι καταστολή και Αστυνομία!
Με το σχέδιο “διαχείρισης των συναθροίσεων”, η κυβέρνηση
Η καταστολή, η κρατική τρομοκρατία
τρέχει να προλάβει τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση που συσσωκαι ο αυταρχισμός δεν θα περάσουν!
ρεύεται και διογκώνεται.
Τα σχέδιά τους θα απαντηθούν στον δρόμο του αγώνα! Θα απα- Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη!
ντηθούν με τη μαχητική οργάνωση της πάλης στους κλάδους και
τους χώρους δουλειάς.
Συνάδελφοι ήρθε η ώρα να βάλουμε τέλος
Οι αγώνες των εργατών δεν μπαίνουν στον "γύψο". Δεν απαγοστις αυταπάτες τέλος στο φόβο που τρέφουν τα σχέδια
ρεύονται με διατάγματα η συνδικαλιστική δράση και οι αγώνες
των εργοδοτών και κυβέρνησης. Ο μόνος δρόμος
για τη ζωή και την επιβίωση της εργατικής τάξης!
που δεν διέψευσε ποτέ τους εργαζόμενους είναι

ο δρόμος της οργάνωσης και του αγώνα!
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η πολιτική της χώρας στον τομέα της άμυνας και της πολεμικής βιομηχανίας υποτάσσεται στους σχεδιασμούς και στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, καθώς και τις ανάγκες του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου
που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα.
Η προσαρμογή και ο σχεδιασμός των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικής βιομηχανίας στις παραπάνω ανάγκες και κατευθύνσεις (εξοπλισμοί
με βάση τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες, συγκέντρωση της πολεμικής βιομηχανίας
στην Ευρώπη σε Γερμανία-Γαλλία, ένοπλες δυνάμεις προσαρμοσμένες
στο δόγμα των δυνάμεων άμεσης επέμβασης στο εσωτερικό της χώρας
και σε βάρος άλλων χωρών κλπ.) είχε και έχει σοβαρές επιπτώσεις.
Γενικά οι στρατιωτικές δαπάνες και οι δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς αποτελούν στοιχείο προώθησης της κρατικής οικονομικής
πολιτικής χρηματοδότησης των ομίλων.

Οι αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας
ήταν όλη την προηγούμενη περίοδο εξαιρετικά υψηλές.
Την περίοδο 1988-2011, οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας έφτασαν τα 211 δισ. $ (σε τιμές 2011), ενώ ως ετήσιο ποσοστό του
ΑΕΠ ήταν πάνω από 3% μεσοσταθμικά, την ίδια περίοδο. Την περίοδο
2002-2006, οι αμυντικές δαπάνες συνιστούσαν το 6,4% των συνολικών
δημόσιων δαπανών, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο της ΕΕ.
Ωστόσο, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην Ελλάδα ήταν η πολύ μικρή
συμμετοχή της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας στις στρατιωτικές
δαπάνες όλο το προηγούμενο διάστημα.
Η Ελλάδα, από το 1974 και μετά, κατέχει σταθερά μια από τις 10 πρώτες θέσεις παγκόσμια στις εισαγωγές οπλικών συστημάτων, φτάνοντας
ορισμένες χρονιές και στην πρώτη τριάδα. Ειδικά το διάστημα 20072010 (περιλαμβάνονται και τα έτη εκδήλωσης της κρίσης), κατέχει
την 5η θέση στη λίστα των μεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων ανάμεσα
σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του SIPRI για την περίοδο 1974-2010, η Ελλάδα αγόρασε όπλα αξίας 15,5 δισ. δολ. από τις ΗΠΑ, 6.5 δισ. δολ από

Ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΟ
Βαθαίνει η συνεργασία με το κράτος δολοφόνο
Τελευταία εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση στις 22/12/20, από την κυβέρνηση, της μεταβίβασης της ΕΛΒΟ στην κοινοπραξία «SK Group» και
«Plasan», ισραηλινών συμφερόντων, με την υπογραφή της συμφωνίας
με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει με ποσοστό μέχρι 21%
στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας «ΕΛΒΟ 2020».
Έτσι, οι Ισραηλινοί επιχειρηματίες βάζουν στο χέρι τρία οικόπεδα έκτασης
άνω των 270.000 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, κτιριακές
εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, εξοπλισμό και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως το σήμα και ο διακριτικός τίτλος

τη Γερμανία, 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία, 2 δισ. ευρώ από την Ολλανδία,
1 δισ. ευρώ από τη Ρωσία, από την Ιταλία 879 εκατ. δολ. κλπ. (όλα σε
σταθερές τιμές έτους 1990).
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα σταθερά μετά από το 1974 εισάγει
κατά μέσο όρο και σε ετήσια βάση το 3,74% των όπλων που εξάγουν
παγκοσμίως οι ΗΠΑ. Αντίστοιχα, από τη Γερμανία, η Ελλάδα εισάγει το
9,64% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων αυτής της χώρας, ενώ από
τη Γαλλία, η Ελλάδα κάθε χρόνο κατά μέσο όρο αγοράζει το 5,51%
των παγκόσμιων εξαγωγών της.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για εισαγωγές όπλων κατά την περίοδο
1974-2010, η Ελλάδα έκανε εισαγωγές όπλων αξίας 32 δισ. δολαρίων
(σε σταθερές τιμές 1990), που σε σημερινές τιμές υπερβαίνουν τα 55
δισ. δολάρια. Συγχρόνως, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Ελλάδας,
σχεδόν σε όλη αυτήν την περίοδο, ήταν αρνητικό. Αυτό σημαίνει πως
οι εισαγωγές οπλικών συστημάτων οδήγησαν σε επιπλέον αύξηση του
εξωτερικού δανεισμού.
Ακριβής υπολογισμός της επίπτωσης των εισαγωγών όπλων στο κρατικό χρέος είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί
πως ένα μεγάλο τμήμα του εν λόγω χρέους και τον τόκων που το συνοδεύει κεφαλαιοποιήθηκε και επιδείνωσε επιπλέον το κρατικό χρέος.
Μπορούμε ωστόσο να ισχυριστούμε με βεβαιότητα πως πρόκειται για
σημαντικό τμήμα του. Το 2003 ο Ν. Χριστοδουλάκης, ως υπουργός,
δήλωνε στη Βουλή πως «τουλάχιστον 25 μονάδες του δημόσιου χρέους οφείλονται στις δικαιολογημένες μεν, αλλά ιδιαιτέρως αυξημένες
αμυντικές δαπάνες της χώρας μας». Ξεκινώντας από αυτούς τους υπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κεφαλαιοποίηση τόκων
την περίοδο από το 2003 μέχρι και την εκδήλωση της κρίσης όσο και
τις νέες δαπάνες για πολεμικό υλικό, μεγάλο τμήμα των οποίων πραγματοποιήθηκε με εξωτερικό δανεισμό, μπορούμε να εκτιμήσουμε πως
το 2009 το κρατικό χρέος που σχετιζόταν με αμυντικές/πολεμικές δαπάνες ξεπερνούσε το 50% του ΑΕΠ και αποτελούσε περίπου το 40%
του κρατικού χρέους.
«ΕΛΒΟ» και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει τυχόν
κατοχυρώσει η εταιρεία.
Επιδίωξη των Ισραηλινών επιχειρηματιών είναι να αποκτήσουν τα προϊόντα τους ευρωπαϊκό και ΝΑΤΟικό «διαβατήριο», και ταυτόχρονα με την
ανακοίνωση του προγράμματος αντικατάστασης οχημάτων του Ελληνικού Στρατού και της Αστυνομίας, τρίβουν τα χέρια τους προσδοκόντας
εσοδα για αρκετά χρόνια .
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΒΟ σχεδιάζεται να κατασκευάζει στρατιωτικά οχήματα, οχήματα ειδικού τύπου και πολιτικά οχήματα.
Η υποτιθέμενη επένδυση που πανηγυρικά παρουσιάζει η κυβέρνηση ως
διέξοδο για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι λύση που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχει αποδειχτεί αδιέξοδη για το λαό και τους ερ11

γαζόμενους. Η ίδια η πείρα της ΕΛΒΟ αποδεικνύει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις
αποτέλεσαν μοχλό για το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Αποκλειστικά κρατικός φορέας αμυντικής βιομηχανίας
Το πραγματικό δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι: Βιομηχανία οχημάτων με αναβαθμισμένες υποδομές για την ικανοποίηση των αναγκών
της κοινωνίας και εργαζόμενους με σύγχρονα δικαιώματα ή παραδομένη στους στόχους των επιχειρηματιών που θα παράγουν με κριτήριο
την κερδοφορία των μετόχων, μακριά από τις ανάγκες του ελληνικού
λαού και εργαζόμενους με τσακισμένα δικαιώματα;
Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες να τεθεί η επιχείρηση στην υπηρεσία του
ελληνικού λαού με τις εξής προϋποθέσεις:
› Να ανακληθεί η ιδιωτικοποίηση, να επανέλθει σε δημόσιο έλεγχο.
› Να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα τέτοια που να
ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων
› Να ανατεθούν στην ΕΛΒΟ παραγγελίες στρατιωτικών και πολιτικών

οχημάτων με βάση την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία διεθνών και εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων
› Δραστική μείωση των εισαγωγών και κατάργηση των πολεμικών δαπανών για σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
Μόνο έτσι η ΕΛΒΟ θα μπορεί να δουλεύει με χιλιάδες εργαζόμενους,
με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μιας και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες σε μεταφορικά μέσα, σε πολιτικά, στρατιωτικά και οχήματα
ασφαλείας, που σήμερα ετοιμάζονται να τα προσφέρουν στα εγχώρια και
διεθνή μονοπώλια για να αυγατίσουν τα κέρδη τους. Την ίδια στιγμή για
να φτιαχτούν αυτά τα οχήματα θα απαιτούνται χάλυβας και άλλες πρώτες
ύλες που με ένα εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό της οικονομίας και της
παραγωγής θα δημιουργούσαν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα
θα μείωναν την εξάρτηση από τα μονοπώλια.

ΓΣΕΕ, ΠΟΕΜ στο πλευρό της κυβέρνησης ΣΕΒ

Ένας χρόνος, μέσα στις οποίες η κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει λεπτό
να σχεδιάζει και να υλοποιεί όλο το αντεργατικό της σχεδιασμό και οι
ηγεσίες των ΓΣΕΕ, ΠΟΕΜ κάνουν; συνεδριάσεις «κατόπιν εορτής» και
κυρίως χωρίς να βάζουν για συζήτηση όσα καίνε τους εργαζόμενους.
Η μεγαλοεργοδοσία αλωνίζει στους χώρους δουλειάς, η κυβέρνηση
τους ταΐζει συνεχώς με ζεστό χρήμα από το κράτος.
Έρχεται τσουνάμι αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων και οι
ηγεσίες ΓΣΕΕ - ΠΟΕΜ,καθησυχάζουν τους εργαζόμενους, γιατί λέει δεν
έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτε επίσημα, λες και δεν γνωρίζουν τα
σχέδια της κυβέρνησης που ήδη έχει στα συρτάρια της και τα παρέδωσε ο Βρούτσης στο Χατζηδάκη.
Ετοιμάζουν να βάλουν για τα καλά τα σωματεία και το κίνημα στο γύψο
και οι πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ, ΠΟΕΜ δεν κάνουν τίποτε!
Η πανδημία συνεχίζει να θερίζει, αναμένεται τρίτο, πιο φονικό κύμα,
ο εμβολιασμός πάει με ρυθμό χελώνας και αυτοί όταν συνεδριάζουν
κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτε σε αυτόν τον τόπο.
Η ηγεσία της ΓΣΕΕ συναντήθηκε με το νέο Υπουργό Εργασίας. Αλίμονο,
οι ευχές έδωσαν και πήραν… «ένθεν και ένθεν», για να μπορέσουν και
οι δυο πλευρές να βγάλουν σε πέρας τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν
απέναντι στα αφεντικά τους.
Τί να είπαν άραγε στο Υπουργείο Εργασίας; Για την πανδημία, για τις
εργασιακές ανατροπές; Ή για την καταστολή της κυβέρνησης και του
αρχιχωροφύλακα Χρυσοχοΐδη; Πεθαίνουν κάθε μέρα δεκάδες συνάνθρωποι μας, τα ΜΜΜ και οι χώροι δουλειάς είναι χώροι υπερμετάδοσης
του κορονοϊού και η κυβέρνηση αντί να ενισχύει τα νοσοκομεία, αντί
να κάνει προσλήψεις σε υγεία, παιδεία, αντί να παίρνει μέτρα για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων διαθέτει δις για αγορά RAFAL,
αύρων , μοτό της αστυνομίας, προσλαμβάνει δυνάμεις καταστολής για
τα Πανεπιστήμια, για τα ΜΜΜ, απαγορεύει συγκεντρώσεις, ξυλοφορτώνει εργάτες, φοιτητές που παλεύουν!!!
Μήπως κουβεντιάσανε για την Συλλογική Σύμβαση; Πέρασαν τρία
μνημόνια και 10 χρόνια από τότε που καταργήθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πέρασαν πέντε κυβερνήσεις. Ήρθε ανάπτυξη, σε ορι12

σμένους κλάδους πρωτοφανής και ήρθε και νέα καπιταλιστική κρίση,
μαζί και η πανδημία. Πότε δηλαδή περιμένετε κύριοι εργατοπατέρες,
να επανέλθουν οι μισθοί και το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση; Και καλά οι μισθοί; Διευθέτηση, 10ωρα, 7ήμερα ;
Τι θα γίνει για τη ΛΑΡΚΟ, για την ΠΙΤΣΟΣ, για τα Ναυπηγεία. Δε λέτε
τίποτε. Γιατί απλά συμφωνείτε!
Έφτασαν συνάδελφοι στο σημείο να κάνουν αίτημα προς το υπουργείο
να ενημερώνει το ΣΕΠΕ τη ΓΣΕΕ για τους ελέγχους. Δηλαδή τί ακριβώς
ζητάνε; Να αποκλείονται τα ΕΚ, οι Ομοσπονδίες και τα Συνδικάτα και να
κάνουν παρέα με το ΣΕΠΕ εκείνοι τους ελέγχους;
«Άντε βρε και του χρόνου να κάνετε ελέγχους μαζί με το ΣΕΒ».
Συνάδελφοι,
Το δρόμο του αγώνα, της οργάνωσης της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς να τον ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί όπως λέει και
το τραγούδι:
«Σαν φύγεις για την Άρτα Κιλκίς και Γιάννενα
τ’ αδέρφι μου για ρώτα πώς ζει και πώς περνά
Να ενωθούνε πες του με τ’ άλλα τα χωριά
να μην αργοσαπίζουν κι αυτοί σαν τη σοδειά
Άλλο τίποτα δε μένει πολιτείες και χωριά
στον αγώνα αδελφωμένοι για ψωμί για λευτεριά.
Σαν πας και στην Αθήνα τράβα στη γειτονιά
να δεις τι κάνει η μάνα και τούτη τη χρονιά
Κι αν τα λεφτά δε φτάνουν πες της και δεν μπορεί
δε φταίνε τα παιδιά της μα οι μαύροι έμποροι
Άλλο τίποτα δε μένει πολιτείες και χωριά
στον αγώνα αδελφωμένοι για ψωμί για λευτεριά.»
Συνθέτης: Λοΐζος Μάνος
Στιχουργός: Λάδης Φώντας

Είμαστε αισιόδοξοι,
είμαστε αποφασισμένοι

Το τσάκισμα των αντι-εκπαιδευτικών ανατροπών
αφορά τα ταξικά συνδικάτα
Το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο-έκτρωμα πρέπει να βρεί τα ταξικά
συνδικάτα, κάθε τίμιο εργαζόμενο επί ποδός πολέμου. Το Συνδικάτο
μας στηρίζει τους δίκαιους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας, που
εκφράζουν τη μαζική καταδίκη του στις συνειδήσεις μαθητών, φοιτητών, των γονιών και των καθηγητών τους.
Κανείς δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, που
αρνείται πεισματικά, εδώ και ένα χρόνο, να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και δια ζώσης λειτουργία των σχολών θα σχεδίαζε
κάτι προς όφελος των παιδιών μας. Σήμερα η ΝΔ πιάνει το νήμα από
εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενοι, ενισχύοντας τη λειτουργία των Πανεπιστημίων ως επιχειρήσεις. Στην περιβόητη έκθεση
Πισσαρίδη, οδηγό της κυβέρνησης, περιγράφεται η λογική που λέει
ότι η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού θα πρέπει να καθορίζεται
από τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Δηλαδή οι βιομήχανοι θα καθορίζουν ποιά τμήματα θα χρηματοδοτούνται, ποιά θα συγχωνεύονται ή θα
κλείνουν, με βάση τις ανάγκες των ομίλων τους για φθηνό, αναλώσιμο
εργατικό δυναμικό. Εισάγονται πτυχία πολλών ταχυτήτων για το ίδιο
επιστημονικό αντικείμενο, δηλαδή καταρτισμένους και λιγότερο καταρτισμένους επιστήμονες, τεχνίτες, γιατρούς κλπ., γιατί στον καπιταλισμό οι ανάγκες της κοινωνίας είναι εμπόρευμα. Επιπλέον με αυτό το
τρόπο δημιουργούνται επιπλέον εμπόδια στην υπεράσπιση της τιμής
της εργατικής δύναμης-του μισθού, των συλλογικών συμβάσεων, των
ειδικοτήτων. Οι επιλογές των κυβερνήσεων σπρώχνουν τη νεολαία σε
ένα ατέλειωτο κυνήγι δεξιοτήτων και όχι στην πρόσβαση στη συλλογικά κατεκτημένη γνώση, στην δυνατότητα να κατακτούν ένα επιστημονικό αντικείμενο και να προσφέρουν μέσα από τη
δουλειά τους στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Από την ανάγκη του κεφαλαίου για
φθηνούς εργαζόμενους εξηγείται και η ένταση της
καταστολής με Πανεπιστημιακή αστυνομία, για την
οποία η ΝΔ βρήκε το λεφτόδεντρο με τα 30 εκ. ευρώ.
Στόχος είναι το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, που
διεκδικεί σύγχρονους όρους σπουδών και δουλειάς
μετέπειτα.
Είναι όμως προκλητική και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που τάχα κόπτεται για τη λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου , προσπαθεί να
καρπωθεί τη δυσαρέσκεια φοιτητών, λαϊκών ανθρώπων από την πολιτική της ΝΔ. Τα πεπραγμένα του ως
κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι τηρεί κατά γράμμα τις
κατευθύνσεις του ΣΕΒ, δηλαδή των ομίλων και στην
εκπαίδευση. Το 2017 ψήφισε τροπολογία για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των κολλεγίων ώς ισότιμα με των Πανεπιστημίων, έφερε τον νόμο-πλαίσιο

Γαβρόγλου που προβλέπει ίδρυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων με δίδακτρα, και μεταξύ 2018 και 2019 προχώρησε σε
κλείσιμο σχολών και αξιολόγηση τμημάτων με κριτήρια της αγοράς.
Το τσάκισμα των αντιεκπαιδευτικών ανατροπών είναι υπόθεση που
αφορά τα ταξικά Συνδικάτα, το Συνδικάτο Μετάλλου. Γνωρίζουμε ότι
υπάρχουν οι δυνατότητες, εμείς οι εργαζόμενοι να ζήσουμε καλύτερα.
Οι σημερινοί μαθητές, φοιτητές είναι η αυριανή βάρδια της εργατικής
τάξης. Διεκδικούμε ένα πανεπιστήμιο που θα παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση. Κόντρα στην πολιτική
που δημιουργεί πτυχία πολλών ταχυτήτων και τα αντικαθιστά με προσόντα. Πανεπιστήμιο που θα διδάσκει ολόπλευρα κάθε επιστημονικό
αντικείμενο σε σύνδεση με τις διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες, που
η δική μας δουλειά ως τάξη δημιουργεί. Εμείς οι εργάτες απαιτούμε
ενιαία υψηλή τεχνική κατάρτηση των τεχνητών που δουλεύουν στα
πλοία γιατί με αυτά εκπληρώνεται η ανάγκη μας για μεταφορά, στις
κατασκευές γιατί πρέπει να στεγάσουν με ασφάλεια κάθε ανθρώπινη
εργασία, στα μηχανουργεία γιατί απαιτείται ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή. Ενιαία, υψηλή επιστημονική εκπαίδευση των μηχανικών που
σχεδιάζουν κάθε παραγωγική διαδικασία γιατί τα αποτελέσματα τους
είναι κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα. Απαιτούμε οι γιατροί, οι
νοσηλευτές να έχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την κάλυψη
των λαϊκών αναγκών στην Υγεία. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην
ολόπλευρη μόρφωση όχι μόνο από τη σκοπιά υπεράσπισης της εργατικής μας δύναμης, αλλά γιατί και μέσα από τη γνώση συνειδητοποιείται
η δυνατότητα των εργαζομένων να αλλάξουν τον κόσμο.
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Ο συλλογικός
οργανωμένος αγώνας
μέσα από το συνδικάτο
είναι η μόνη απάντηση
σε οποιασδήποτε μορφής
βία μέσα στον εργασιακό
χώρο

Τις τελευταίες μέρες και μετά την αποκάλυψη από τη Σοφία Μπεκατώρου της σεξουαλικής
κακοποίησής της, προέκυψε ένα ντόμινο καταγγελιών για αντίστοιχες ενέργειες στο χώρο του
θεάτρου.
Φυσικά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Ίσα ίσα, οι καταγγελίες
αυτές μπορούν να συμβάλουν ώστε να καταπολεμηθούν τέτοια φαινόμενα τόσο στο χώρο
του θεάτρου όσο και σε όλους τους άλλους χώρους. Να γίνουν αφορμή ώστε οι εργαζόμενοι
στο θέατρο και σε κάθε άλλο εργασιακό χώρο, να μπορέσουν να βρουν τη δύναμη και να καταπολεμήσουν οποιοδήποτε αντίστοιχο τέτοιο φαινόμενο, συλλογικά, μέσα από τα σωματεία
τους και τους μαζικούς τους φορείς.
Ας σκεφτούμε στ’ αλήθεια. Στον κλάδο του μετάλλου λίγες φορές έχουμε γίνει μάρτυρες
τέτοιων φαινομένων; Όχι μόνο σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και σωματικής ή λεκτικής
βίας, εκβιασμών, εκφοβισμών. Δυστυχώς, όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στο δικό μας
κλάδο δεν είναι λίγες οι καταγγελίες τέτοιων συμπεριφορών.
Περιπτώσεις δηλαδή που εργοδότης μπορεί να παρενοχλήσει γυναίκα συνάδελφο, να απειλήσει. Δεν είναι λίγες οι φορές που εργοδότης, ακόμη και προιστάμενος μπορεί να μιλά υποτιμητικά, να κάνει κατάχρηση «εξουσίας» λόγω της θέσης που μπορεί να έχει μέσα στον
εργασιακό χώρο.
Ακόμη πιο έντονα είναι τέτοια φαινόμενα στους συναδέλφους μετανάστες. Το να τους μιλάνε
άσχημα, πολλές φορές να τους απευθύνονται λες και είναι όντα «κατώτερου θεού», να τους
εξοντώνουν στη δουλειά, πολλές φορές ακόμη και να τους βρίζουν.
Το έδαφος στο οποίο τέτοιες ανάρμοστες συμπεριφορές βρίσκουν έδαφος, δεν είναι άλλο από
το φόβο της ανεργίας, της εργασιακής και οικονομικής ανασφάλειας. Από τη μια δηλαδή ο
φόβος της απόλυσης και της ανεργίας και από την άλλη η απουσία εργασιακών δικαιωμάτων,
μετατρέπουν εύκολα τον εργαζόμενο σε «θύμα».
Εδώ λοιπόν δε χωράνε «ναι μεν αλλά», δε χωράνε συζητήσεις αν φταίει ο εργαζόμενος που
δέχεται την όποιου είδους βία. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και χωρίς κανένα ίχνος ανοχής,
πρέπει να σταθεί ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων. Αγώνας πρώτα από όλα για κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, του οχτάωρου, της κλαδικής συλλογικής
σύμβασης εργασίας. Αγώνας ώστε κανένας μεταλλεργάτης και καμιά μεταλλεργάτρια να μην
είναι μόνοι, αλλά μέσα από τη συλλογική δράση να σπάνε το φόβο. Μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες και τη συλλογική και οργανωμένη πάλη θα αντιμετωπίζεται οποιασδήποτε μορφής βία απέναντι στους εργαζόμενους.

Η πανδημία στους χώρους εργασίας ένα έγκλημα διαρκείας
Λεφτά στα Νοσοκομεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία
Όπως γνωρίζετε στο χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης λειτουργούν δύο Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, για τις
περιοχές Πειραιά – Κερατσίνι – Δραπετσώνα και Πέραμα – Σαλαμίνα,
όπου διενεργούν καθημερινούς ελέγχους στα επισκευαζόμενα Πλοία,
για τη σωστή τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
Το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα COVID-19 έχουν αυξηθεί στο
χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και των Ναυπηγείων Περάματος και για το λόγο αυτό με δύο έγγραφά μας έχουμε ζητήσει ,
χωρίς δυστυχώς ακόμα να υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά σας,
κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ να μεταβεί ΑΜΕΣΑ στο χώρο, προκειμένου
να πραγματοποιήσει τεστ στους εργαζόμενους που απασχολούνται στα
επισκευαζόμενα Πλοία.
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα μέλη των Επιτροπών που καθημερινά
έρχονται σε επαφή με χιλιάδες μεταλλεργάτες αλλά και άλλες ειδικότητες (πληρώματα, τεχνικοί κλπ) που αυτή τη στιγμή εργάζονται στο
χώρο, εκτίθενται σε κίνδυνο, εφόσον ο συνωστισμός με την ευθύνη
πλοιοκτητών και εργοδοτών του χώρου είναι αναπόφευκτος.
ΖΗΤΑΜΕ να επισπευστεί ο εμβολιασμός όλων των μελών που απαρτίζουν τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
Πειραιάς 1/3/2021
Οι Διοικήσεις
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ& ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Να βάλουμε μπροςτην αυτομόρφωση συνάδελφοι!
Καλή είναι και η πρακτική εμπειρία και η προσωπική ικανότητα του κάθε συνδικαλιστή κάθε συνάδελφου, κάθε εργαζόμενου. Χρειάζεται όμως και πολιτική μόρφωση, επιστημονική γνώση.
Αυτή είναι απαίτηση της εποχής μας συνάδελφοι. Και είναι απαίτηση όχι μόνο για την κοινωνία γενικά,
αλλά και για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί η πολιτική και επιστημονική γνώση σε συνδυασμό
με τη συμμετοχή στη δράση, ακονίζουν και ανεβάζουν το ταξικό κριτήριο που είναι το ζητούμενο.
Πρέπει να έχουμε γνώση, ικανότητα, μεθοδολογία να την καταλάβουμε και να καταλάβουμε ότι δεν
μπορούμε να τη θεωρούμε δεδομένη μακριά από εμάς (εμείς τα ξέρουμε όλα έχουμε φάει με το κουτάλι τους αγώνες κ.λ.π.)

«Μισθός, Τιμή και Κέρδος»
«Σίγουρα η θέληση του κεφαλαιοκράτη είναι να παίρνει όσα περισσότερα μπορεί να πάρει. Εκείνο όμως που
έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να μη φλυαρούμε γύρω από τη θέλησή του, αλλά να εξετάζουμε την εξουσία
του, τα όρια αυτής της εξουσίας και το χαρακτήρα αυτών των ορίων». Με αυτή τη φράση, που θα ισχύει όσο
υπάρχουν κεφαλαιοκράτες και το σύστημα της εκμετάλλευσης, κλείνει το πρώτο μικρό κεφάλαιο της περίφημης μπροσούρας του ο Καρλ Μαρξ.
Πρόκειται για διάλεξη που έκανε ο Μαρξ στις 20 και 27 Ιούνη 1865 σε δυο συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών και δημοσιεύτηκε αρχικά σαν χωριστή μπροσούρα με τον τίτλο «Αξία,
Τιμή και Κέρδος», στο Λονδίνο το 1889. Σ' αυτή τη διάλεξη ο Κ. Μαρξ παίρνει αφορμή από τα επιχειρήματα του
Τζον Ουέστον, ενός εργάτη που είχε ισχυριστεί στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εργατικής Ένωσης ότι μια
αύξηση των μισθών δεν μπορεί να καλυτερεύσει την κατάσταση των εργατών και ότι πρέπει να χαρακτηριστεί
σαν επιζήμια η δράση των συνδικάτων.
Με ένα πολύ απλό κατανοητό τρόπο ο μεγάλος θεωρητικός της ιδεολογίας της εργατικής τάξης αποκαλύπτει
- αναπτύσσει έννοιες όπως μισθός, παραγωγή, νομισματική κυκλοφορία, τιμές, εργατική δύναμη, υπεραξία,
αξία της εργατικής δύναμης, κέρδος... Η κατανοητή γλώσσα του Μαρξ σε καμιά περίπτωση δεν κάνει έκπτωση στη σε βάθος ανάλυση των
εννοιών που αναπτύσσει. Το συγκεκριμένο μικρό βιβλίο γίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο στις μέρες μας, που η εργατική τάξη δέχεται την επίθεση
του κεφαλαίου με τη μορφή των λογής αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου και οι διάφοροι απολογητές του συστήματος της εκμετάλλευσης επιχειρούν να ποτίσουν τα μυαλά των εργαζομένων με ιδεοληψίες και στρεβλώσεις της πραγματικότητας, ώστε
να περάσουν αυτές οι αναδιαρθρώσεις με το λιγότερο δυνατό κόστος για το σύστημα. Το «Μισθός, Τιμή και Κέρδος» εξουδετερώνει τις πολύ
παλιές θεωρίες που ξανασερβίρονται για καινούριες και εξοπλίζει τον εργαζόμενο να διεκδικήσει με οργανωμένη πάλη αυτά που πραγματικά
του ανήκουν...

«Βιομηχανία Ν & Κ»
Ο συγγραφέας σχετικά με τη συγγραφή του βιβλίου αναφέρει: «Στα τέλη της δεκαετίας του ’20 δούλευα στο
επάγγελμά μου σαν τορναδόρος στο Αμβούργο στην εταιρία Negel & Kopp. Στον αγώνα κατά των ρεφορμιστών
εργατοπατέρων και των υπερασπιστών τους στο εργοστάσιο η επαναστατική συνδικαλιστική αντιπολίτευση
κέρδισε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων εργατών, κέρδισε σε νόμιμες εκλογές του σωματείου την απόλυτη
πλειοψηφία.Οι συνέπειες ήταν απεργία, ανταπεργία, και επέμβαση της αστυνομίας. Και εμένα με πέταξαν στο
δρόμο. Ό,τι διαδραματίστηκε στο εργοστάσιο, το κατέγραψα κατά τη φυλάκισή μου, είχε σχεδιαστεί να δημοσιεύεται σε συνέχειες στη Λαϊκή Εφημερίδα του Αμβούργου, τη δική μας καθημερινή εφημερίδα. Μια έκδοση
βιβλίου δεν είχα φανταστεί ούτε στο όνειρό μου, είχα σκεφτεί πολύ περισσότερο κάτι σαν αλληλογραφία
εργατών. Με όλες τις ανεπάρκειες θεωρώ, όμως, αυτή την καταγραφή ένα πιστό στην αλήθεια ντοκουμέντο
εκείνων των χρόνων του πολιτικού αγώνα.»
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The real enemy is capitalism-imperialism
Today, a large number of immigrants work in our industry, despite its
reduction during the crisis. These are people who work hard in a number
of businesses, while continuing to fall victim to racist attacks, employer
and state terrorism, trafficking and exploitation, without the protection
of the state and government. To these hundreds of thousands of
economic migrants have been added the refugees of recent years.

Our Union is a support for immigrants
There is a whole second generation of young children, born or raised in
Greece. They are children who went to the same schools as our children.
Our Union supports the right of all second generation children and
their parents to acquire Greek citizenship, without extermination fees
and written examinations that will lead to tuition for thousands of
immigrants, for equal rights for all children regardless of citizenship.
For the legalization of immigrants who live, work and have acquired
vital ties with the country, for the issuance and renewal of long-term
residence permits, with simple and free procedures.
Our Union fights for the abolition of all discrimination in the right to
work, in Social Security, in education, in medical care and Welfare, in
Culture.
Greeks and immigrants, united against poverty, unemployment, life
without rights and exploitation.
Our Union since the 90's, stands by you in immigrants and refugees,
supports your demands and claims.
The offer of the Union is great. We are close to you in your problems. We
have been by your side hundreds of times in labor inspections, in the

courts to support you in the arbitrariness of employers.
Fellow Immigrants, we invite you all to become members of our Union.
With an even stronger Union, we will also become stronger in the
common struggle against the causes that force people to be uprooted,
that condemn workers to poverty, unemployment, exploitation, life
without rights.
Immigration is the most glaring and at the same time the most tragic
proof of what it means for labor to be a commodity.
Thousands of migrants are also exposed to the coronavirus pandemic
and the Government has not taken any measures to protect you.
The Union demands immediate measures to be taken against the
coronavirus. What will happen to the vaccination of the uninsured?
We invite you to take part in the life and work of our Union to get in
touch with us.
Together, Greeks, Immigrants and Refugees, let us fight for your
particular problems such as:
▶ Long-term residence permits, without fees, fines, long delays.
▶ No discrimination in employment, insurance, pension, health,
welfare rights.
▶ Deal immediately with the conclusion of transnational agreements
the refusal of the insurance funds to send the pensions to the
countries of origin of thousands of retired immigrants.
▶ No refugees left on the streets without accommodation

We continue united against the common
enemy, capitalism - imperialism

TO

TRADE UNION OF METAL EMPLOYEES OF ATTICA & EMPLOYEES OF THE SHIPBUILDING AND REPAIR INDUSTRY OF GREECE
SURNAME

NAME
DATE OF BIRTH

FATHER’S NAME

ADDRESS OF RESIDENCE

PLΑCΕ OF BIRTH
TOWN

ID / PASSPORT NUMBER

ΙΚΑ soc. security book No

ΑΜΚΑ (Social Security Registration Number)

Telephone Nο

Cell No

E-mail

SPECIALTY DIPLOMA NUMBER

Specialty

Name of factory (employer)

I ask the Administration of the Trade Union to approve my application to become a member knowing my obligations and rights
provisions of the Articles of Association. I declare responsibly that I do not belong to another Sectoral Professional Workers’ Union.

DATE

WITH COLLEAUGE GREETINGS
The applicant

Signature

PROMETHEUS

PUBLISHED BY THE UNION OF METAL
& SHIP REPAIRING INDUSTRIES IN ATTICA

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.

16

Composed by Editorial Board
HQ: DIM. OM. SKILITSI 19, 4TH FLOOR
TEL: 210 4110148
EDITOR: SOTIRIS POULIKOGIANNIS

