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ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ! 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τη λειτουργία του, Σελ.: 2

ΑΠΕΡΓΙΑ
Στη VODAFON και WIND, Σελ.: 3

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
“Σπέρνουν ανέμους θα θερίσουν θύελλες”, Σελ.: 3

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ

Επιτυχημένη η 1η απεργία του Σωματείου, Σελ.: 3

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ καθάρισε στη Γεωπονία, Σελ.: 4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Η οικονομική κρίση είναι εδώ, Σελ.: 4

Τι είδους ηγεσία έχει το εργοστασιακό σωματείο της ΒΕΜΕΚΕΠ;, Σελ.: 5

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κ.Μαρξ, Φ.Ενγκελς, Σελ.: 6

E.E.K: Όχι στις Απολύσεις, Σελ.: 6

ΣΕΚΕ: Η ίδρυση του 1ου Εργατικού Κόμματος στην Ελλάδα, Σελ.: 7

Σχόλια - Παραπολιτικά και ...άλλα,   Σελ.8

Η σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου

Βόλου (ΕΚΒ) στις 9/10/09 για τις επιπτώσεις

της οικονομικής κρίσης στον κλάδο του με-

τάλλου, πραγματοποιήθηκε μετά την εκλογική

πανωλεθρία της λαομίσητης δεξιάς, την ανά-

ληψη της διακυβέρνησης από το μεταλλαγ-

μένο ΠΑΣΟΚ και την επιδείνωση όλων των

οικονομικών μεγεθών που έχουν οδηγήσει σε

μια ακήρυχτη κρατική χρεοκοπία.

Έντεκα σωματεία που συμμετείχαν, πε-

ρίμεναν, κατ΄ ελάχιστον, να ακούσουν κάποι-

ους προβληματισμούς του Δ.Σ. του ΕΚΒ για

την αντιμετώπιση της επιδείνωσης της ζωής

της εργατικής τάξης (πτωχεύσεις, απολύσεις,

διαθεσιμότητες, μαύρη εργασία, οικειοθελείς

αποχωρήσεις, μείωση εισοδήματος, υγεία,

ασφάλιση, επιδόματα ανεργίας κλπ). 

Το ΕΚΒ που την πλειοψηφία του έχει η

ΠΑΣΚΕ και λειτουργεί με ένα αναλογικό συ-

ναινετικό διοικητικό συμβούλιο όλων των πα-

ρατάξεων (ΔΑΚΕ, ΠΑΜΕ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ), κι αν εξαιρέσει κανείς 24ωρες

απεργιακές τουφεκιές, δεκατρείς μήνες μετά

την εμφάνιση της κρίσης (Σεπτέμβρης 2009),

έντεκα μήνες μετά την εμφάνιση των πρώτων

απολύσεων (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, Νοέμβρης

2008), και τέσσερις μήνες μετά την επίσκεψη

στον τοπικό ΣΕΒ (Ιούνιος 2009) όπου συμ-

φωνήθηκαν οι αναγκαίες….απολύσεις, πρό-

σφατα αναγνώρισε ότι χρειάζεται ένα μάχιμο

πρόγραμμα δράσης.

Το ΕΚΒ απλά «άκουσε», αυτό που από

καιρό βοά, ενώ το περιβόητο πρόγραμμα

μάχης του ΕΚΒ παραπέμπεται για επεξεργα-

σία στο επόμενο διοικητικό του συμβούλιο.

Την επομένη της σύσκεψης στο ΕΚΒ, δη-

μοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο επιστολές του

ΕΚΒ προς τις διοικήσεις τοπικών ΔΕΚΟ,

όπου ζητιόταν το πάγωμα της εξόφλησης λο-

γαριασμών, της μεσολάβησης στον ΟΑΕΔ για

την εκταμίευση επιδόματος στους απλήρω-

τους εδώ και έξι μήνες εργάτες της μεταλλο-

βιομηχανίας ΚΑΝΑΚΗΣ, υιοθετώντας με αυτό

το τρόπο τμήμα των προτάσεών της εφημε-

ρίδας Ο ΕΡΓΑΤΗΣ (Να παγώσουν όλα τα ατο-
μικά σας χρέη προς τράπεζες και δημόσιους
φορείς, μέχρι την επανέναρξη της λειτουργίας
της μονάδας). 

Τα υπόλοιπα δώδεκα σημεία του προ-

γράμματός μας που υπερβαίνουν την αστική

νομιμότητα, αν και δέχονται κριτική για το

«ανεπίκαιρο τους», μέχρι σήμερα δεν έχει

διατυπωθεί  ένα άλλο πρόγραμμα πάλης,

εκτός ίσως από τη διαχείριση της υπάρχου-

σας κατάστασης ή τη μάχη των επιδομάτων

ανεργίας. 

Μένουμε σταθεροί στην επαναλειτουργία

των βιομηχανικών μονάδων κάτω από εργα-

τικό έλεγχο για να μπορέσουμε να δώσουμε

από θέση ισχύος της μάχη των επιδομάτων.

Η εργατική τάξη χάνοντας τη συνοχή που δια-

τηρεί μέσα στο χώρο δουλειάς, χρειάζεται ένα

αρκετά μεγάλο διάστημα για να συγκροτηθεί

οργανωτικά όταν είναι στην ανεργία και η εξα-

τομίκευση της επιβίωσης επιδεινώνει ραγδαία

όχι μόνο τους όρους ζωής αλλά και τη συνεί-

δηση για οργάνωση. Αυτό δεν αναιρεί σε κα-

νένα βαθμό την ανάγκη οργάνωση και

συγκρότησης των ανέργων, αλλά που και με

ποιους όρους;

Η άρνηση αυτού των σημερινών καθη-

κόντων γίνεται συνήθως με την επίκληση είτε

του «συσχετισμού των δυνάμεων», είτε με

την επίκληση της «υπάρχουσας συντηρητικής

συνείδησης της εργατικής τάξης». 

Το πλαστό ιδεολογικό κατασκεύασμα αρ-

νείται ότι αυτό που καθορίζει τους συσχετι-

σμούς, τη συνείδηση της εργατικής τάξης

είναι οι υλικές συνθήκες της ταξικής πάλης

που έρχονται σε μια διαρκή αντίφαση και με

τους συσχετισμούς και τη συνείδηση. Ακρι-

βώς για τον ίδιο λόγο, για τις περισσότερες

πολιτικές οργανώσεις, η εξέγερση του Δεκέμ-

βρη παραμένει μια ακατανόητη εξέλιξη που

έπρεπε πάση θυσία να οδηγηθεί στο γνώριμο

αστικό κοινοβουλευτικό δρόμο της κάλπης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 2η Σελίδα

Σύσκεψη μάχης ή χαρτοπόλεμος;

Δεν  ζητάμε μέρος 

απο τα κέρδη τους

ΖΗΤΑΜΕ  ΤΗ ΖΩΗ 
ΠΟY ΜΑΣ  ΚΛΕΒΟΥΝ!

Συνάντηση με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη
είχε σήμερα το προεδρείο της
Π.Ε.Κ.Ο.Π., εκπρόσωποι σωματείων
και συνδικαλιστές, που
συμπαραστέκονται στον αγώνα της
Κωνσταντίνα Κούνεβα ενάντια στο
δουλεμπόριο. 

Στη συνάντηση παρέστησαν και οι
συνήγοροι της Κ. Κούνεβα Δάφνη
Βαγιανού και Κώστας Παπαδάκης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η
απαίτηση να μην μπει στο αρχείο η
υπόθεση Κούνεβα, και να
συνεχισθεί με ουσιαστικό τρόπο η
ανακριτική έρευνα. 

Επισημάνθηκε η μέχρι τώρα πορεία
της υπόθεσης και οι ανακριτικές
παραλείψεις και διατυπώθηκε ότι σε
μία υπόθεση με σοβαρές
διαστάσεις, που έχει δημιουργήσει
τεράστιο κίνημα συμπαράστασης
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
καμία ολιγωρία και συγκάλυψη δεν
είναι ανεκτή. 
Συνεπώς είναι αδιανόητο να
συνταχθεί το Συμβούλιο

Πλημμελειοδικών, που σε λίγες
ημέρες αποφασίζει για το θέμα, με
την εμμονή του Ανακριτή να
σταματήσει την έρευνα. Επίσης
έγινε αναφορά στις ευθύνες του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το νόμο Ρέππα
2956/2001 που καθιέρωσε τις
μεσαιωνικού τύπου εργασιακές
σχέσεις με τις δουλεμπορικές
εταιρείες. 

Στο σημείο αυτό κρίναμε σημαντικό
να αναφερθούμε και στις
πρόσφατες διώξεις των
διαδηλωτών, που παραπέμφθηκαν
με τον κουκουλονόμο 3772/2009,
εκφράζοντας την διαμαρτυρία τους
σε πορεία που έγινε 16/10/2009,
για την δολοφονία του μετανάστη
Μοχάμεντ Καμράν Ατίφ, μετά από
τον βασανισμό που υπέστη στο
αστυνομικό τμήμα Νίκαιας. 

Αναμένουμε κατόπιν αυτών τη
δέσμευση και τη δημόσια
διατύπωση της θέσης του κ.
Υπουργού και της κυβέρνησης. 

Συνάντηση της ΠΕΚΟΠ και αντιπροσωπείας
συνδικαλιστών με τον Υπ. Δικαιοσύνης

Παναττική Ένωση
Καθαριστριών & Οικιακού
Προσωπικού
Βλασία Δημητρακοπούλου,
Βασιλική Τσούνη, Άννα-Μαρία
Μάρκου, εκπρόσωπος του
Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου-
Χάρτου, Αττικής ,Κώστας
Αβραμίδης , εκπρόσωπος του
Συλλόγου εργαζομένων στο ΤΕΕ ,
Παναγώτης Μπρόφας ,
Μέλος Δ.Σ ΟΜΕ-ΟΤΕ Θανάσης
Φωλιάς, Αν. Γραμματέας ΠΕΤ-

ΟΤΕ, Παπαβασιλείου
Παναγιώτης ,Μέλος
Πανελλήνιος Σύλλογος
Εργαζομένων 
(ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ)
,Γρηγόρης Δαφνής, Μέλος Γ
ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ, Κώστας
Ευσταθίου, Γενικός
Γραμματέας του Συλλόγου
Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος. 

Οι συνήγοροι, Κώστας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ (Αθήνα, 20/10/2009) 
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΒΟΛΟΣ

SUBWAY, Π. Μελά 32

ΠΑΙΔΕΙΑ, Δον Δαλέζιου 2 & 28ης Οκτωβρίου

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ Ιωλκού 33

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σκενδεράνη 14

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΥΛΟΣ, Τοπάλη 14

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ (στα τραπεζάκια)

Ν. Ιωνία, Μαγνησίας

ΣΥΛΟΓΙΣΤΟΣ, Πολυτεχνείου 28

Α’ και Β’ ΒΙΠΕ Βόλου
Κάθε μήνα στις πύλες των εργοστασίων 

σύμφωνα με ένα πρόγραμμα διανομής.

ΛΑΡΙΣΑ
Γραφεία ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35, 2ος όροφος

ΑΘΗΝΑ
Στό στέκι Υπογείως της Καλλιδρομίου.

ΘΗΒΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ

Δημοσιεύουμε ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα σωματείων και πα-

ρατάξεων, κομμάτων της εργατικής τάξης. Άν τα ζητήσετε πίσω,

τα δίνουμε. Δεν λογοκρίνουμε δεν περικόπτουμε. Απαντάμε αν

χρειαστεί και κριτικάρουμε όσο πρέπει. Τη δημοσιογραφική δε-

οντολογία δεν τη ξέρουμε ακόμα αλλά θα τη μάθουμε και δεν

ξέρουμε ποιος θα μας τι διδάξει. Δημοσιεύουμε με ψευδώνυμα

αρκεί εμείς να ξέρουμε ποιος είσαι. Χρησιμοποιούμε τις ανώ-

νυμες πληροφορίες με προσοχή και τις ελέγχουμε. Προστα-

τεύουμε τις πηγές μας. Δεν φοβόμαστε, παρά μόνο τη κρίση της

τάξης που υπερασπιζόμαστε.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Χατζηγιάννης, 

Ιωλκός - ΒΟΛΟΣ 385 00, Τηλ.: 6986 53 73 49

www.ergatis.gr email - ergatisgr@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Οι καθημερινοί αγώνες πρέ-

πει να φέρνουν σε ρήξη την

υπάρχουσα συνείδηση με την

υπάρχουσα αδιέξοδη, για τα συμ-

φέροντα της εργατικής τάξης, κα-

τάσταση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει

χωρίς μια επαναστατική πολιτική

οργάνωση και χωρίς την ενότητα

των πρωτοπόρων μαχόμενων

τμημάτων της εργατικής τάξης,

μέσα στη χειρότερη από το 1929

κρίση του καπιταλισμού.

Από αυτή την άποψη, ποιο

«μαχητικό» πρόγραμμα δράσης

θα προτείνει το ΕΚΒ, όταν αυτό

θα περνά μέσα από ένα εξαντλη-

τικό διάλογο με τη νέα κυβέρνηση

του ΠΑΣΟΚ, την αναγκαία συν-

διαλλαγή με την γραφειοκρατική

ΓΣΕΕ που ζητά ένα σοβαρό καπι-

ταλιστικό κράτος που να είναι

ικανό να ρυθμίσει την αγορά ερ-

γασίας και τις σχέσεις των ασυμ-

βίβαστων ταξικών αντιπάλων; 

Μόνο με ποδηγέτηση του ερ-

γατικού κινήματος μέσω της συν-

δικαλιστικής γραφειοκρατίας

μπορεί η αστική τάξη να διαμεσο-

λαβήσει την καπιταλιστική οικονο-

μική και κοινωνική κρίση. 

Η «επανίδρυση του κράτους»

όχι με μπλε αλλά με πράσινο ανα-

πτυξιακό περιτύλιγμα, προ-

σκρούει στην επιδείνωση όλων

των οικονομικών μεγεθών, τη

συσσώρευση του πλούτου σε

ακόμη λιγότερες τσέπες, που

χωρίς άμεσα επαναστατικά μέτρα

οδηγούν σε επιδείνωση τους

όρους διαβίωσης της εργατικής

τάξης.

Το ΕΚΒ επιθυμεί να «ανα-

κουφίσει» τους εργαζόμενους και

όχι να αποτρέψει τα κλεισίματα, τα

οποία υποθέτουμε εμπίπτουν,

στην περίπτωση του ΚΑΝΑΚΗ

στην αδυναμία των ιδιοκτητών να

ανταποκριθούν στις εξελίξεις της

οικονομικής κρίσης (πιστωτική

ασφυξία) και του ανταγωνισμού

(μηδενική λογιστική κερδοφορία),

ενώ στη δεύτερη περίπτωση της

ΒΙΟΣΩΛ προφανώς συμφωνεί με

το «διευθυντικό δικαίωμα» της

αναδιάρθρωσης της εταιρείας, δη-

λαδή το κλείσιμο της παραγωγι-

κής μονάδας και τη μετατροπή σε

εμπορική εταιρεία, που σημαίνει

τη σταδιακή απόλυση όλου του

εργατικού δυναμικού.

Μπορεί ο «μαχητικός συνδι-

καλισμός» να απαντήσει στα ση-

μερινά ζητήματα; 

Η απάντηση είναι όχι. 

Η πεποίθηση αυτή δεν πηγά-

ζει από την άρνησή μας γι αυτόν.

Αντίθετα, η σημερινή παγκόσμια

καπιταλιστική κρίση δείχνει τα

όριά του και η χρεοκοπία της συν-

δικαλιστικής γραφειοκρατίας οφεί-

λεται ακριβώς σε αυτό το γεγονός.

Αντί όμως να βουλιάξουμε μαζί

της, έχουμε τη δυνατότητα να

ανοίξουμε νέους δρόμους.

Η πρόταση μας για συντονι-

σμό των πρωτοβάθμιων σωμα-

τείων παραμένει ενεργή. 

Η πρόταση του Σωματείου

Μετάλλου ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

που ακούστηκε στη συνεδρίαση

του ΕΚΒ μένει να αποδειχτεί αν

έχει ουσία και βάση για να συ-

σπειρώσει όχι τις διοικήσεις των

σωματείων που παραμένουν θε-

ατές των εξελίξεων, αλλά απευ-

θυνόμενες σε αυτές, να αποδείξει

την αναντιστοιχία των ηγεσιών σε

σχέση με τις ανάγκες της εργατι-

κής τάξης, ενάντια στη διοίκηση

του ΕΚΒ που θέλει απλά να «ανα-

κουφίσει» τους εργάτες ή άλλων

συνδικαλιστών που θέλουν να

διατηρηθεί η βιομηχανική παρα-

γωγή αλλά δεν εξηγεί πως, επιθυ-

μεί να διεκδικήσει επιδόματα

ανεργίας (ανακούφισης κι αυτά)

χωρίς να θέτει τον πυρήνα του ζη-

τήματος: ποιος θα κατέχει τα ερ-

γοστάσια, ποιος θα οργανώνει

την παραγωγή, ποιος θα κανονί-

ζει τη διανομή του προϊόντος, δη-

λαδή το ζήτημα της

καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, προτι-

μώντας να δώσουν τη μάχη των

επιδομάτων αλλά όχι τη μάχη να

διατηρηθεί η βιομηχανική παρα-

γωγή κάτω από εργατικό έλεγχο.

Βέβαια για άγνωστους λό-

γους, οι ομιλητές «ξέχασαν» να

αναφερθούν στο υπ’ αριθμόν ένα

ζήτημα του σωματείου τους που

είναι η τύχη των εργατών στο υπό

πτώχευση εργοστάσιο του ΚΑ-

ΝΑΚΗ, όπως επίσης είναι ακατα-

νόητο για ποιο λόγο

παραπληροφορούσαν σχετικά με

την ημερομηνία εκδίκασης της αί-

τησης πτώχευσης της εταιρείας

ΚΑΝΑΚΗΣ όπου ηγετικά στελέχη

του ΠΑΜΕ την προσδιόριζαν ως

ημερομηνία εκδίκασης την 27η Σε-

πτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, αντί

της πραγματικής που ήταν στις

22/9, ημέρα Τρίτη.

Τώρα που ο συνδικαλιστικός

οικονομισμός δείχνει τα όρια του

(τι συλλογικές συμβάσεις θα υπο-

γραφούν;), οι πολιτικές οργανώ-

σεις και τα ταξικά σχήματα μέσα

στο εργατικό κίνημα οφείλουν να

προτάξουν τον πολιτικό αγώνα

για μια σοσιαλιστική διέξοδο από

τη καπιταλιστική κρίση.

Το άνοιγμα των βιβλίων των

καπιταλιστικών επιχειρήσεων, ο

αγώνας για τον έλεγχο της παρα-

γωγής, η δημιουργία νέων οργά-

νων πάλης ενάντια στις

χρεοκοπημένες συνδικαλιστικές

ηγεσίες, παραμένει το υπ’ αριθ-

μόν ένα καθήκον σε συνθήκες

πλήρους αδυναμίας του κεφα-

λαίου να διατηρήσει την παραγω-

γική διαδικασία, τις μορφές

οργάνωσης της παραγωγής μέσω

της διαχείρισης των εργασιακών

σχέσεων και της αναγκαίας για το

κεφάλαιο απορύθμισης τους,

προκειμένου να συνεχιστεί απρό-

σκοπτα η καπιταλιστική αξιοποί-

ηση.

Η πράσινη αναπτυξιακή πο-

λιτική του ΠΑΣΟΚ κρίνεται καθη-

μερινά, στο λιμάνι, στο

Σκαραμαγκά, στο ΚΑΝΑΚΗ, στη

ΒΙΟΣΩΛ. Όλοι γνωρίζουν ότι οι 10

ποσοστιαίες μονάδες διαφορά

από τη ΝΔ συνοδεύονται και με

την εκτίναξη του ελλείμματος στο

12,5%. Η κρίση τρέχει και δεν πε-

ριμένει κανέναν και πίστωση χρό-

νου δεν πρόκειται να δοθεί.

Χρέη (δημόσια και ιδιωτικά),

ελλείμματα και ανεργία καθορί-

ζουν την ατζέντα της νέας κυβέρ-

νησης. Μια κυβέρνησης που είναι

αναγκασμένη να εκτελέσει τις επι-

ταγές του ευρωπαϊκού καπιταλι-

σμού εκτελώντας στην κυριολεξία

τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας.

Η υπόθεση της κρίσης παραμένει

στα χέρια της εργατικής τάξης και

των πιο φτωχών λαϊκών στρωμά-

των. 

Η εμπιστοσύνη της εργατικής

τάξης στις παρούσες συνδικαλι-

στικές ηγεσίες πρέπει να επανε-

ξεταστεί, τα αναγκαία μαθήματα

πρέπει να βγουν και να αγωνι-

στούμε για το συντονισμό των

πρωτοβάθμιων σωματείων σε μια

νέα βάση, όχι απλά μαχητική, όχι

των απομονωμένων ελεγχόμενων

αγώνων αλλά ριζικά ανατρεπτική

για ό,τι καταστρέφει τη ζωή μας. 

Παρεμβαίνουμε καθημερινά,

όχι μόνο στους χώρους δουλειάς

συζητώντας με πρωτοπόρους ερ-

γάτες για την ανάγκη μιας νέας

αντιγραφειοκρατικής συνδικαλι-

στικής οργάνωσης, για να φτιαχτεί

ένα  επαναστατικό ταξικό μαχη-

τικό πρόγραμμα πάλης για τα

συμφέροντα της εργατικής τάξης

αλλά θα παρέμβουμε και στις επι-

κείμενες εκλογές του Εργατικού

Κέντρου Βόλου για την ανάδειξη

των καθηκόντων που έχει ανάγκη

όσο ποτέ η εργατική τάξη για την

ίδια της τη ζωή.

14/10/2009
E.T.A. Μαγνησίας

Το πολιτικό μας σχέ-
διο είναι να ενώσουμε
τους αγώνες που διεξά-
γονται δείχνοντας τις βα-
θύτερες αλληλοσυνδέσεις
τους, να συγκρουστούμε
αποτελεσματικά με το κε-
φάλαιο και το κράτος
αλλά και με τη συνείδηση
της εργατικής τάξης που
θέλει μια επιστροφή στις
παλιές καλές μέρες ανα-
παραγωγής της εργατικής
δύναμης επισημαίνοντας
τα ιστορικά καθήκοντα.

Σύσκεψη μάχης ή χαρτοπόλεμος;

Tο Στέκι μεγάλωσε, άλλαξε διεύθυνση (Ιωλκού 33 και
Τάκη Οικονομάκη) και απέκτησε ονοματεπώνυμο («Χώρος
Κινημάτων – Στέκι Μεταναστών»). Οι συλλογικότητες που
το στηρίζουν αυξήθηκαν. Μέχρι στιγμής, συγκάτοικοι στο
«Στέκι» είναι το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δι-
καιώματα, το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύ-
γων και Μεταναστών, η δημοτική κίνηση Παρέμβαση
Πολιτών Βόλου, ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στον Παλαιστι-
νιακό Λαό ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ, τα συνδικαλιστικά σχήματα Ερ-
γατική Ταξική Αλληλεγγύη Μαγνησίας, Ταξική Πορεία
Μαγνησίας και Αγωνιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Μαγνη-
σίας, η φοιτητική παράταξη Αριστερή Ενότητα, η μηνιαία
εφημερίδα «Ο Εργάτης» καθώς και κοινότητες Αλβανών,
Αράβων, Βουλγάρων, Νιγηριανών και Αφγανών μετανα-
στών στην Μαγνησία. Κάθε άλλη κινηματική συλλογικό-
τητα που θάθελε να μοιραστεί μαζί μας την προσπάθεια,
είναι ευπρόσδεκτη.

Ήδη άρχισαν να γίνονται μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυ-
γες και μετανάστες, καθώς και μαθήματα αλβανικών σε
μικρά παιδιά Αλβανών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα
και δεν μιλάνε τη γλώσσα των γονιών τους. Ευελπιστούμε

ότι σύντομα θα είναι έτοιμη και η αίθουσα υπολογιστών με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το καφενείο/μπαρ θέλουμε να λειτουργεί -ει δυνατόν- κα-
θημερινά 7-11 (ή περίπου) έτσι ώστε το «Στέκι» να απο-
κτήσει καθημερινή ζωντάνια, να γίνει σημείο συνάντησης
και συναναστροφής για νέους, φοιτητές, ενεργούς πολίτες,
μετανάστες. Για να πετύχει αυτό, χρειάζονται και δια-
θεσιμότητες, αλλά και διάθεση από όλους και όλες να
περνάμε όλο και συχνότερα από Ιωλκού 33.

Υπάρχουν ιδέες που μένει να συζητηθούν ακόμα, πριν
μπουν στη φάση της υλοποίησης: εβδομαδιαία προβολή
ταινιών είναι μια από αυτές τις ιδέες. Εκθέσεις φωτογρα-
φίας, βιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις, θεατρικά δρώμενα
είναι μερικές ακόμα από τις ποικίλες δραστηριότητες που
μπορούν να υλοποιηθούν στο Στέκι.

Ας ξεκινήσουμε να συζητάμε πως θα υλοποιήσουμε κάποια
από τα παραπάνω, πως μπορούμε να οργανώσουμε καλύ-
τερα τις διαθεσιμότητές μας για να πετύχουμε κάτι που να
μας ικανοποιεί όλους και όλες. 

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ

Συμμετέχουμε στο νέο Στέκι και στηρίζουμε τη λειτουργία του
Το νέο Στέκι χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας!!!

Το ΕΕΚ Μαγνησίας κατα-

δικάζει την τρομοκρατική ενέρ-

γεια εναντίον του γραμματέα

του Σωματείου Μετάλλου και

εργαζόμενου στην ΜΕΤΚΑ, του

συναγωνιστή Κώστα Στεργίου.

Το βράδυ μεταξύ 15 και

16 Οκτωβρίου το αυτοκίνητό

του βρέθηκε ποτισμένο με δια-

βρωτικό οξύ από «άγνωστους»

δράστες. Στις 15 Οκτωβρίου

είχε προηγηθεί η εκλογοαπο-

λογιστική συνέλευση της

ΜΕΤΚΑ όπου καθορίστηκε η

ημερομηνία για τις εκλογές του

εργοστασιακού σωματείου. 

Στη συνέλευση του εργο-

στασιακού σωματείου ο συνα-

γωνιστής Στεργίου

υπερασπίστηκε τα δίκαια των

εργαζομένων στη ΜΕΤΚΑ και

την ανάγκη ενός ταξικού εργο-

στασιακού σωματείου. Ο συνα-

γωνιστής Στεργίου έχει

στοχοποιηθεία από την διοί-

κηση της ΜΕΤΚΑ από πέρισυ

με απειλές απόλυσης, όταν σε

συνέλευση του εργοστασιακού

σωματείου μίλησε για την

ανάγκη διεκδίκησης νέας συλ-

λογικής σύμβασης από την ερ-

γοδοσία.

Οι «άγνωστοι» χτύπησαν

το αυτοκίνητο του συναγωνιστή

Στεργίου για να προειδοποι-

ήσουν, όπως έκαναν φέτος

«άγνωστοι» μπράβοι σε μέλος

της οργάνωσής μας στο Βόλο. 

Η εργατική τάξη, μετά το

περιστατικό της Κωνσταντίνας

Κούνεβα, έχει καταλάβει ότι οι

απειλές απ’ όπου κι αν προέρ-

χονται έχουν μια υλική υπό-

σταση. Δεν τις υποτιμούμε και

δεν φοβόμαστε.

Κράτος και εργοδοσία

υποτίμησαν στην περίπτωση

της Κωνσταντίνας το κίνημα

που αναπτύχθηκε, ένα κίνημα

που άνοιξε της πύλες της κό-

λασης για τους εργολάβους σε

όλη την Ελλάδα και δημιούρ-

γησε ένα κίνημα αλληλεγγύης

και συμπαράστασης σε ολό-

κληρο το κόσμο.

Αν η αστική τάξη και το

κράτος της θέλει να μετατρέψει

την Ελλάδα σε Κολομβία, το

μόνο που μπορούμε υποσχε-

θούμε είναι ότι θα αντιμετωπί-

σουμε την πρόκληση. 

Καθώς το Εργατικό Κέν-

τρο Βόλου θα επεξεργάζεται

στο επόμενο διοικητικό του

συμβούλιο το σχέδιο αντιμετώ-

πισης της κρίσης στον κλάδο

του μετάλλου , ας συμπεριλά-

βει μέσα στις προτάσεις του και

τη δημιουργία μιας εργατικής

πολιτοφυλακής για τη προστα-

σία των συνδικαλιστών και

αγωνιστών της περιοχής μας.

19/10/2009
ΕΕΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ!
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Με τα συνθήματα «Να  μαυρίσουμε
αυτούς που μαυρίζουν την ζωή
μας! Όλη η εξουσία στους εργάτες.
Για μια σοσιαλιστική διέξοδο από τη
κρίση», το Εργατικό Επαναστατικό
Κόμμα έδωσε το παρόν και στις
εθνικές εκλογές στις 4 Οκτωβρίου,
με ένα επαναστατικό και διεθνι-
στικό πρόγραμμα πάλης.
Το ΕΕΚ κατέβηκε πανελλαδικά και
πήρε 4.536 ψήφους (ποσοστό,
0.07%), παρουσιάζοντας το πιο
προχωρημένο πολιτικό πρόγραμμα
σε ολόκληρη την εργατική τάξη και
τη νεολαία.
Στο Ν. Μαγνησίας το ΕΕΚ, στη δεύ-
τερη ανεξάρτητη εκλογική του πα-
ρουσία,  πήρε 91 ψήφους και σε
ποσοστό 0,07% ενώ στις ευροε-
κλογές είχαν ψηφίσει το 119.
Το ΕΕΚ Μαγνησίας στήριξε μέχρι
την παραμονή των εκλογών κινη-
τοποιήσεις και απεργιακούς αγώνες
και η προεκλογική δουλειά που
έιχε γίνει στις ευρωεκλογές δεν
έγινε. Ανάμεσα στην υποστήριξη
αγώνων και εκλογών για το ΕΕΚ
δεν υπάρχουν διλήματα. Το ΕΕΚ
Μαγνησίας εξέδωσε την παρακάτω
ανακοίνωση:

Το ΕΕΚ Μαγνησίας χαιρετίζει
τους αγωνιστές και τις αγωνί-
στριες που ψήφισαν (91
ψήφοι) στο νομό μας το πιο
προχωρημένο πολιτικό πρό-
γραμμα που παρουσιάστηκε
στις εθνικές εκλογές του Οκτω-
βρίου.
Το σημερινό αστικό κοινοβού-
λιο δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από τους κομμουνιστές
σαν πεδίο πάλης για μεταρρυθ-
μίσεις και για τη βελτίωση των
όρων της ζωής της εργατικής
τάξης, όπως έγινε ορισμένες
φορές προηγούμενες ιστορικές
περιόδους. Το επίκεντρο της
πολιτικής ζωής έχει μετατοπι-
στεί, πλήρως και οριστικά, πέρα
από τα κοινοβουλευτικά όρια.
Γι αυτό το ΕΕΚ Μαγνησίας υπο-
στήριξε μέχρι και την προτε-
λευταία ημέρα εργατικούς
αγώνες και δεν κινήθηκε σε ένα
στείρο προεκλογικό αγώνα. 

Είμαστε περήφανοι που ένα
μικρό αλλά πρωτοπόρο τμήμα

της εργατικής τάξης και της νε-
ολαίας προσανατολίζεται σε
«ακραίες» λύσεις, όπως απαι-
τούν οι ακραίες καταστάσεις
της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης που σπρώχνουν ένα όλο
και μεγαλύτερο τμήμα του πλη-
θυσμού στην εξαθλίωση και τη
φτώχια.
Πλατειά λαϊκά στρώματα μαύρι-
σαν τη δεξιά αλλά δεν ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ έχοντας ιστορική αμνη-
σία. Τα λαϊκά στρώματα ψήφι-
σαν μια πηγή που έχει στερέψει
από καιρό. Κι αυτό το γνωρίζει
η λαομίσητη δεξιά αλλά και ο
πράσινος αναπτυξιακός Γιωρ-
γάκης. Το γνωρίζουμε κι εμείς
κι ετοιμαζόμαστε για την επό-
μενη μεγάλη μάχη.
Δεν υπάρχει νερό, μόνο φως.
Ζήτω η εργατική τάξη της Μα-
γνησίας!

5/10/2009
ΕΕΚ Μαγνησίας

Aπεργία στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

Vodafone και Wind

Με 24ωρες απεργίες στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Vo-
dafone και Wind στις 14 και 15 Οκτώβρη αντίστοιχα, οι ερ-

γαζόμενοι αντιδρούν στην πολιτική  απολύσεων που

εφαρμόζουν οι δυο εταιρείες.

Δρώντας σε έναν παράδεισο ασυδοσίας και διαφθοράς, με

ληστρικά τιμολόγια, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που εκ-

μεταλλεύονται την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για

επικοινωνία, προχώρησαν σε απολύσεις με στόχο τη μεί-

ωση του προσωπικού και ταυτόχρονα την ταπείνωση των

σωματείων των εργαζομένων αν δεν κατάφερναν να απαν-

τήσουν στις απολύσεις.

Στην Vodafone οι απολύσεις γίνανε με βάση το Π.Δ.
178/2002 που υλοποιεί αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα επιτρέπει

στις εταιρείες να πουλούν τμήματα ολόκληρα μαζί με τους

εργαζόμενους σ’ αυτά, σε άλλες εταιρείες. Ας σημειωθεί πως

ο νόμος επιτρέπει στους εργοδότες να δημιουργούν, με το

πρόσχημα της πώλησης, «αποθήκες ανθρώπινου υλικού
προς καταστροφή» με την μεταφορά τους σε χρεοκοπημέ-

νες επιχειρήσεις ή απολύοντάς τους μετά από λίγο με διά-

φορα προσχήματα.

Αυτό ακριβώς επικαλέστηκε η Vodafone για να μετακινήσει

30 εργαζόμενους από διάφορα τμήματα που απασχολούν-

ται στο ADSL και Broadband στη HOL. Καταπατώντας έτσι

ασύστολα τον αντιδραστικό νόμο που επικαλούνται αφού το

προεδρικό διάταγμα προβλέπει τη μεταφορά ενός τμήματος

ολόκληρου συμπεριλαμβανόμενου και του διευθυντή του

μαζί με τον εξοπλισμό. Επιπλέον η εταιρεία, επιμένει ότι η

μεταφορά θα γίνει «αυτόματα» σύμφωνα με το Π.Δ. και η

άρνησή της ισοδυναμεί με παραίτηση, ενώ στην πραγμα-
τικότητα δεν τηρούνται ούτε στοιχειώδεις όροι του δια-

τάγματος. Όταν οι διαμαρτυρίες δεν απέδωσαν ο μόνος

δρόμος που έμενε στους εργαζόμενους ήταν ο δρόμος του

αγώνα ώστε να καμφθεί η διοίκηση της Vodafone. Η συνέ-

λευση των εργαζομένων αποφάσισε να αντισταθεί καλών-

τας τους εργαζόμενους σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτώβρη.

Επίσης κάλεσε εργαζόμενους και άλλα σωματεία την Κυ-

ριακή 11 Οκτώβρη σε συγκρότηση επιτροπής αλληλεγγύης

στον αγώνα για την ακύρωση της πώλησης – απόλυσης των

εργαζομένων. 

Από το πρωί της μέρας της απεργίας, την Τετάρτη  14 Οκτώ-

βρη, μέλη του σωματείου της  Vodafone και εργαζόμενοι

που ήρθαν για συμπαράσταση από άλλους εργασιακούς

χώρους κλείσανε τις εισόδους και στα δύο κτίρια της εται-

ρείας (στο Ψυχικό και στου Ρέντη) περιφρουρώντας την

απεργία και καλώντας τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον

αγώνα για την ματαίωση της πώλησης – απόλυσης των συ-

ναδέλφων. Αυτή η πρώτη απεργία έδειξε τις δυνατότητες

των εργαζόμενων να αντισταθούν. 

Στην Wind λίγο μετά την απεργία στις 3 Σεπτέμβρη που κα-

τάφερε να κάμψει την αδιαλλαξία της διοίκησης και να την

αναγκάσει να επαναπροσλάβει την απολυμένη συνδικαλί-

στρια και μέλος του Δ.Σ. Όλγα Κολιούση, η διοίκηση προ-

σπαθώντας να πάρει ρεβάνς, ενημερώνει τον συνάδελφο Κ.

Μπουντούρη για την πρόθεσή της να τον απολύσει. Η

άμεση αντίδραση των εργαζόμενων με επικεφαλής το Δ.Σ.

του σωματείου ΠΑΣΕΤΙΜ οδηγεί σε μαζική παράσταση δια-

μαρτυρίας με συμμετοχή 250 υπαλλήλων και στην ανά-

κληση της απειλής της απόλυσης από την προσωπάρχη.

Λίγες μέρες όμως μετά η εταιρεία καταπατώντας τις υπο-

σχέσεις της καλεί εκ νέου τον εργαζόμενο να υπογράψει την

απόλυσή του και μπροστά στην άρνηση του συναδέλφου να

συναινέσει στέλνει με εξώδικο το έγγραφο της απόλυσης

στον συνάδελφο. Η συνέλευση των εργαζομένων αφού η δι-

οίκηση εμφανίστηκε άκαμπτη και ανακόλουθη αποφάσισε

την κήρυξη 24ωρης απεργίας για την Πέμπτη 15 Οκτώβρη

για να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην εργασία. Παράλληλα

την Δευτέρα 12 Οκτώβρη καλεί στο ΕΚΑ εργαζόμενους και

σωματεία και ενημερώνει για την απεργία ζητώντας την στή-

ριξή της.

Οι απεργίες αυτές στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας με το

κοινό κάλεσμα – αφίσα είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για

τον συντονισμό του εργαζομένων στο χώρο. Ταυτόχρονα μια

δύναμη προβάλλει με αποφασιστικότητα και είναι η αλλη-
λεγγύη των αγωνιστών εργαζομένων, των ανεξάρτητων
σωματείων και ταξικών συνδικαλιστών, που δίνει θάρ-

ρος στους εργαζόμενους και ανησυχεί τους εργοδότες. Οι

εμπειρίες στην κινητή τηλεφωνία δείχνουν πως ο αγώνας

ενάντια στις απολύσεις είναι μονόδρομος. Μονόδρομος

όμως είναι και η δημιουργία μετώπου των εργαζόμενων

μέσα από επιτροπές αλληλεγγύης αν θέλουμε να είναι και νι-

κηφόρος.

Αβραμίδης Κώστας

Την αλληλεγγύη στους απεργούς της VODAFONE
και WIND εξέφρασε και η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΣΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ εργαζομένων ΟΤΕ. 

Η Εργατική Ταξική Αλληλεγγύη Μαγνησίας καταδι-

κάζει την απροκάλυπτη απόλυση της συναγωνί-

στριας Όλγας Κολιούση, εκλεγμένου μέλους της

διοίκησης του σωματείου εργαζομένων της εταιρείας

κινητής τηλεφωνίας WIND.

Η επίθεση της διοίκησης της WIND γίνεται με σκοπό

τη διάλυση σωματείων που αγωνίζονται για τα συμ-

φέροντα των μελών τους και υπό τις παρούσες συν-

θήκες της παγκόσμιας κρίσης, είναι «αναγκαία»

προϋπόθεση για να περικοπούν βασικά δικαιώματα

των εργαζομένων που έχουν κατακτηθεί με αγώνες.

Χωρίς μια εργατική επαναστατική απάντηση στο μι-

ζαδόρικο αστικό καθεστώς, η ζωή μας, η δουλειά

μας και τα σωματεία μας δεν κινδυνεύουν μόνο: θα

σαρωθούν από την καπιταλιστική κρίση. 

Χωρίς την απόρριψη των συμβιβασμένων εργατι-

κών κέντρων και της προδοτικής ΓΣΕΕ, ο αγώνας

που διεξάγεται θα γίνεται με τους Εφιάλτες μέσα στις

γραμμές μας. 

Χωρίς τον οριζόντιο συντονισμό των σωματείων, τη

δημιουργία νέων μορφών και κέντρων αγώνα που

μας δίδαξε ο εξεγερτικός Δεκέμβρης, η εργατική

τάξη θα διεξάγει απομονωμένους αγώνες χωρίς

καμιά τύχη.

Χωρίς τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής

των συνδικάτων και τον επαναστατικό τους προσα-

νατολισμό, η εργατική τάξη θα μείνει άοπλη στον τα-

ξικό πόλεμο. 

Η πρώτη μάχη περνάει μέσα από τη ΔΕΘ (5/9) στην

ανεξάρτητη συγκέντρωση και πορεία από τη Κα-

μάρα.

Οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες για να προ-

στατέψουν τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα

ολόκληρης της εργατικής τάξης πρέπει να παλέ-

ψουν για ένα Ενιαίο Φορέα Τηλεπικοινωνιών χωρίς

αποζημίωση στους καπιταλιστές  και κάτω από ερ-

γατικό έλεγχο. 

01/09/2009

Εργατική Ταξική Αλληλεγγύη Μαγνησίας

Σπέρνουν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες!
Dust the WIND!

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η πρώτη απεργία που κήρυξε και πραγματοποίησε χθες

το Σωματείο μας σε επίπεδο επιχείρησης, ήταν επιτυ-

χημένη. Συνάδελφοι απέργησαν σε όλες τις κτιριακές εγ-

καταστάσεις της εταιρίας και σε όλες τις πόλεις.

«Πάγωσαν» όλες οι νέες εργασίες σε σταθμούς και γι-

νόταν μόνο επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου. Η

αναμονή στην εξυπηρέτηση πελατών αυξήθηκε σημαν-

τικά σε όλη την διάρκεια της ημέρας. Τα γραφεία στον

Κηφισό «άδειασαν» καθώς μόνο ελάχιστοι συνάδελφοι

εργάστηκαν. Έτσι αποδείξαμε ότι οι εργαζόμενοι είμα-

στε ο πιο σημαντικός και απαραίτητος «πόρος» της
εταιρίας, και από την δική μας εργασία μεγαλουργούν

κολοσσοί όπως η VODAFONE. Αποδείξαμε ότι οι εργα-

ζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν είμαστε έρμαια στο

έλεος της Διοίκησης, αλλά έχουμε ανάγκες και δικαιώ-

ματα, που μπορούμε να τα υπερασπιζόμαστε με δυνα-

μικές μορφές πάλης όπως η απεργία. Η επιτυχία της
χτεσινής μας απεργίας έθεσε τις βάσεις για πιο
αποτελεσματικές διεκδικήσεις το αμέσως επόμενο
διάστημα.
Στις δυο απεργιακές μας συγκεντρώσεις στο Χαλάνδρι

και τον Κηφισό συμμετείχαν συνολικά περίπου 250

άτομα. Πολλοί συνάδελφοι -μεταξύ τους κι αυτοί που θί-

γονται άμεσα από την μεταφορά του ADSL/Broadband

στην HOL- έμειναν για πολλές ώρες στις συγκεντρώσεις

προσπαθώντας να πείσουν και τους υπόλοιπους να

συμμετάσχουν στην απεργία. Μαζί μας βρέθηκαν συμ-

παραστάτες σωματεία και απλοί εργαζόμενοι από τον

κλάδο των τηλεπικοινωνιών και ευρύτερα.
Δεν έλειψαν οι προσπάθειες από μεριάς της Διοίκησης

να υπονομεύσει την απεργία. Από την πρώτη στιγμή

που ανακοινώθηκε η απεργία κάποιοι προϊστάμενοι πίε-

ζαν διαρκώς τους συναδέλφους να δηλώσουν «άμεσα»

αν θα συμμετάσχουν, επιχειρώντας έτσι να εκβιάσουν

μια αρνητική απάντηση ή -αν δεν το κατάφερναν αυτό-

να καλύψουν εγκαίρως το κενό θέσης, για να αποφύ-

γουν κάθε αντίκτυπο της απεργίας στην «εύρυθμη λει-

τουργία».

Καταγγέλουμε ιδιαίτερα τις ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ προϊσταμένων που με διάφορες απει-
λές πίεζαν συναδέλφους να μην απεργήσουν, φόρτω-

ναν τα αυτοκίνητά τους με εργαζόμενους για να τους

περάσουν από τα πάρκινγκ, ειδοποιούσαν συναδέλ-

φους που είχαν βάρδια στον Κηφισό να πάνε στην Λυ-

κόβρυση να εργαστούν για να μην έρθουν σε επαφή με

την απεργιακή συγκέντρωση κλπ. Με όλα αυτά αποδει-

κνύουν τον πανικό τους μπροστά στην ενότητα και την

αντίσταση των εργαζομένων και κάνουν την επιτυχία της

απεργίας ακόμη μεγαλύτερη. Ο φόβος που καλλιεργή-

θηκε και καλλιεργείται, δεν κατάφερε να αποτρέψει τους

συναδέλφους από την απεργία. Είναι βέβαιο ότι ο απα-

ξιωτικός τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζονται τους ερ-

γαζόμενους θα έχει γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα

και θα φέρει ακόμη περισσότερους συναδέλφους μαζί

μας.

Συνάδελφοι,
Όλοι όσοι δεν εργαστήκαμε χθες δηλώνουμε
«ΑΠΕΡΓΙΑ» στις σχετικές φόρμες: Intranet -> Servi-
ces -> Absence -> στην φόρμα συμπληρώνουμε Type of

Absence: without pay και Reason of Absence: Strike.
Επιμένουμε στο αίτημά μας οι συνάδελφοι που
απασχολούνται στο ADSL/Broadband να μην μετα-
φερθούν στην HOL αλλά να απορροφηθούν σε αν-
τίστοιχα τμήματα της εταιρίας. Το Σωματείο μας
σύντομα θα απαιτήσει από τη διοίκηση απάντηση
στο αίτημά μας και θα καταθέσει τις προτάσεις του
για τα επόμενα βήματα σʼ αυτή την διεκδίκηση.
Τέλος, συνάδελφοι σας καλούμε να στηρίξετε το σω-
ματείο μας με τη συμμετοχή σας στις εκλογές αύριο
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 17:30-21:00 και το Σάβ-
βατο 17 Οκτωβρίου 10:00-15:00, στο κτίριο του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθηνών Γʼ Σεπτεμβρίου 48Β (3ος
όροφος).
Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ - Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2009
Επικοινωνία: www.pasevodafone.gr - info@pasevoda-

fone.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Συνεχίζουμε τον αγώνα για την απορρόφηση των συναδέλφων 

που απασχολούνται στο ADSL/Broadband

Ανακοίνωση του  Ε.Ε.Κ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ για τις εκλογές
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Πέντε καθαρίστριες και ένας κα-

θαριστής στο κτήριο Γεωπονίας

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

(ΠΘ) πληρώθηκαν στις 12/10 από

την εργολάβο καθαριότητας.

Είχε προηγηθεί η δέσμευση των

πρυτανικών αρχών ότι το ΠΘ δε-

σμεύεται για την καταβολή της μι-

σθοδοσίας τους ανεξέρτητα από

τις πληρωμές του ΠΘ προς την

εργολάβο καθαριότητας.

Η εργολάβος έχει τη «συνήθεια»

να πληρώνει το προσωπικό μόνο

όταν πληρώνεται από το ΠΘ.

Το προσωπικό της εργολαβίας

είχε μείνει απλήρωτο τέσσερις

μήνες (Απρίλιος-Ιούλιος) και με

την παρέμβαση του Σωματείου

Καθαριστριών Ν. Μαγνησίας πλη-

ρώθηκαν στις 31/7 τα δεδουλευ-

μένα τεσσάρων μηνών.

Αυτή τη φορά δεν περίμεναν πε-

ρισσότερο από δύο μήνες. Με την

βοήθεια του σωματείου προχώ-

ρησαν σε επίσχεση εργασίας, με

αποτέλεσμα μια ενδομάδα μετά

να πραγματοποιηθεί η συνάντηση

με τις πρυτανικές αρχές, να δο-

θούν οι απαραίτητες δεσμεύσεις

κι έτσι να λήξει η επίσχεση εργα-

σίας.

Οι εργαζόμενες και ο εργαζόμενος

μπαίνουν με ψηλά το κεφάλι στη

δουλειά, ενώ το σωματείο κατα-

γράφει την τρίτη επιτυχή του πα-

ρέμβαση μετά την έκπτωση του

πρώτου εργολάβου καθαριότητας

στο ΙΚΑ Βόλου και την επανα-

πρόσληψη των καθαριστριών, τη

πληρωμή του καλοκαιριού και την

επιτυχημένη επίσχεση εργασίας.

Επίσης για δεύτερη φορά οι κα-

θαρίστριες της Γεωπονίας «βλέ-

πουν» απόδειξη μισθοδοσίας,

καθώς μέχρι τώρα είχαν πάρει

μόνο μία και αυτή αφορούσε την

μισθοδοσία του Αυγούστου, όταν

πληρώθηκαν αμέσως με τη λήξη

της επίσχεσης και τη συμφωνία

με τις Πρυτανικές αρχές του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το σωματείο έχει αναλάβει να διε-

ρευνήσει αν τα πληρωτέα ποσά

αντιστοιχούν στη συλλογική σύμ-

βαση εργασίας που ισχύει, καθώς

απ’ ότι φαίνεται ούτε η συλλογική

σύμβαση τηρείται αλλά ούτε και τα

δέοντα από την ασφαλιστική νο-

μοθεσία.

Κι έπεται συνέχεια σε άλλους χώ-

ρους εργασίας.

Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη

της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και

τα συμπτώματα της κρίσης έχουν

εμφανιστεί ξεκάθαρα πια και στο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, φέρ-

νοντας το φοιτητικό κίνημα του

Βόλου αντιμέτωπο με νέες προ-

κλήσεις. Η ανικανότητα που δη-

λώνει το κράτος να

χρηματοδοτήσει επαρκώς την τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση, δεν θα

έπρεπε να προκαλεί καμιά εντύ-

πωση αν αναλογιστεί κανείς τα

αμέτρητα σκάνδαλα του προ-

ηγούμενου διαστήματος που έδει-

ξαν πως η αστική τάξη σε

συνεργασία με τους πολιτικούς

εκφραστές της βρίσκει, πέρα από

τους «νόμιμους», και παράνο-

μους τρόπους να συγκεντρώνει το

χρήμα στις τσέπες της. Το τίμημα
του Βατοπεδίου, της Siemens,
των δομημένων ομολόγων,
αλλά και των 28 δις που δόθη-
καν στις τράπεζες, οι φοιτητές
κι οι οικογένειές τους το πλη-
ρώνουν σήμερα με την μείωση
των κρατικών δαπανών για την
παιδεία που θα οδηγήσουν
στην υποβάθμιση και απα-
ξίωση του δημόσιου χαρα-
κτήρα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως αντίστοιχα
έγινε το προηγούμενο διά-
στημα στην υγεία. Καθόλου τυ-

χαία, αυτή η μείωση των κρατικών

δαπανών συνοδεύεται από την

αλλαγή του «νομικού πλαισίου»,

σύμφωνα και με τις οδηγίες της

ΕΕ,  ώστε να επιτραπεί η αύξηση

των ιδιωτικών επενδύσεων στο

χώρο της εκπαίδευσης και να ευ-

νοηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο, σε

μια ύστατη προσπάθεια του καπι-

ταλιστικού συστήματος να δώσει

λύση στην κρίση του.

Πραξικοπηματικά, μέσα στο καλο-

καίρι, το Πρυτανικό Συμβούλιο

αποφάσισε τη μείωση του ελαχί-

στου ορίου οικογενειακού εισοδή-

ματος για δικαίωμα σίτισης των

φοιτητών. Οι επιπτώσεις στα δι-

καιώματα σίτισης των φοιτητών

του Βόλου και συνολικά της Θεσ-

σαλίας είναι λίγες μόνο από τις

επιπτώσεις της απόφασης αυτής.

Πατώντας πάνω στις απαράδε-
κτες αποφάσεις της Πρυτα-
νείας για μείωση του
εισοδηματικού ορίου και με την
πρόφαση των μειωμένων κα-
θηκόντων, ο εργολάβος στη σί-
τιση Χούτος απέλυσε
εργαζόμενους, που μόνο μετά
από τις πιέσεις που δέχτηκε
από τους φοιτητι-
κούς συλλόγους και
τις αποφάσεις τους,
προχώρησε στην
ε πα ν α π ρ ό σ λ η ψ ή
τους πριν από 2
εβδομάδες. Με το κα-

θεστώς της εργολαβίας

λειτουργούν κι η καθα-

ριότητα και οι θυρωροί.

Η εργολάβος Δημη-
τρίου, που έχει ανα-
λάβει την
καθαριότητα στη Γε-
ωπονική σχολή του
Π.Θ., είχε αφήσει απλήρωτους
τους εργαζόμενους για 4 μήνες
μέχρι τον Ιούλιο και για 2 μήνες
μέχρι τον Οκτώβρη και μόνο
μέσα από την πάλη των εργα-
ζόμενων, μέσα από επισχέσεις
εργασίας και διαδηλώσεις του
σωματείου τους κατάφεραν να
πάρουν πίσω τα δεδουλευ-
μένα. Την ίδια στιγμή, με την πρό-

φαση της φύλαξης, η Πρυτανεία

βάζει εταιρίες security μέσα στο

χώρο του Πανεπιστημίου, που με

εντολές της εφαρμόζουν ένα

ασφυκτικό πειθαρχικό πλαίσιο

που καταπατάει το χαρακτήρα του

ασύλου και εμβολίζει την ελεύ-

θερη δραστηριότητα των φοιτη-

τών στον ίδιο τους το χώρο.
Παρόλη την μαζική παράσταση
διαμαρτυρίας των φοιτητών
στην τελευταία Σύγκλητο του
Π.Θ. και την κατάληψη της Πρυ-

τανείας της προηγούμενης
εβδομάδας, η Πρυτανεία, όντας
το μακρύ χέρι του συστήματος,
αρνείται να κάνει πράξη το αί-
τημα των φοιτητών και των ερ-
γαζόμενων για κατάργηση των
εργολαβιών.

Η Πρυτανεία όχι μόνο δέχεται πει-

θήνια την κρατική υποχρηματοδό-

τηση που έχει σαν συνέπεια την

υποβάθμιση των σπουδών των

φοιτητών, αλλά επιλέγει συνει-

δητά να εναρμονιστεί με τις οδη-

γίες του υπουργείου για

εφαρμογή όλου του πλαισίου κα-

ταπάτησης όλων των κεκτημένων

των αγώνων του φοιτητικού κινή-

ματος. Το αίτημα για δημόσια
δωρεάν παιδεία είναι πιο επί-
καιρο από ποτέ. Η λειτουργία

της φοιτητικής λέσχης με αυτούς

τους όρους, η ύπαρξη 40 μόνο

δωματίων εστίας για την εξυπη-

ρέτηση 6.000 και πλέον φοιτητών,

η ανυπαρξία μέριμνας από μέ-

ρους του πανεπιστημίου για δω-

ρεάν μεταφορές, αποδεικνύει τις

προθέσεις του υπουργείου Παι-

δείας για το δημόσιο πανεπιστή-

μιο. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια

στιγμή αναγνωρίζονται εκβιαστικά

τα κολέγια χωρίς καμία νομιμο-

ποίηση από τους φοιτητές, ότι

προωθούνται νέα νομοσχέδια για

την υποβάθμιση της τριτοβάθμιας

και συνολικότερα της δημόσιας

εκπαίδευσης, ότι μειώνονται τα βι-

βλία, η υλικοτεχνική υποδομή, οι

καθηγητές. Δεν είναι επίσης τυ-

χαίο ότι ολόκληρα τμήματα στο

Βόλο είναι άστεγα την ίδια στιγμή

που το Π.Θ. θέλει να «απαλλαγεί»

από αναξιοποίητες κτιριακές εγ-

καταστάσεις. 

Επιπλέον, αναδεικνύεται η εκ-
μετάλλευση με τους χειρότε-
ρους όρους των εργαζόμενων,
με τους χαμηλούς μισθούς, με την

ελαστική και ανασφάλιστη εργα-

σία, με τις απολύσεις

και την τρομοκρατία. Το

καθεστώς των εργολα-

βιών για πάγιες και

διαρκείς ανάγκες του

πανεπιστημίου αλλά

και των δημόσιων υπη-

ρεσιών, είναι καθαρός

εμπαιγμός τη στιγμή

που η ανεργία φτάνει

ανεπίσημα το 15% και

δείχνει το σκληρό πρό-

σωπο των πολιτικών

που ακολουθούν οι κυ-

βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ

και της ΝΔ αλλά και την ενιαία κοι-

νοτική πολιτική για όλη τη λει-

τουργία του δημοσίου

πανεπιστημίου. Οι καθαρίστριες,

οι θυρωροί  και οι υπάλληλοι της

λέσχης είναι αυτή τη στιγμή οι πιο

σκληρά εργαζόμενοι στο Π.Θ.

έχοντας να αντιμετωπίσουν πέρα

από την εξαντλητική δουλειά, τις

απειλές του εργολάβου και, πολύ

συχνά, τη μη καταβολή των δε-

δουλευμένων.

Σκληρή όμως θα είναι και η απάν-

τηση του φοιτητικού κινήματος. Οι
φοιτητές ούτε μπορούν ούτε
πρέπει να περιμένουν από
καμία σύγκλητο και κανέναν
πρύτανη να λύσει το γόρδιο
δεσμό που σφίγγει το δημόσιο
πανεπιστήμιο. Η μόνη λύση

είναι συντονισμένος κοινός αγώ-

νας. Και τα παραδείγματα είναι

πολλά. Αξίζει να σημειωθούν οι

νίκες που πέτυχαν φέτος οι καθα-

ρίστριες φτιάχνοντας το σωματείο

τους στο Βόλο, πετυχαίνοντας την

ανάκληση απολύσεων, την κατα-

βολή δεδουλευμένων, και πετυ-

χαίνουν ακόμη, απέναντι στην

ομηρία που έχουν περιέλθει από

τους εργολάβους με τη συνενοχή

του Π.Θ. Νίκες που είναι οι ενδεί-

ξεις ότι μόνο ο δρόμος του αγώνα

οδηγεί στην ανατροπή οποιασδή-

ποτε πολιτικής που καταπατά τα

δικαιώματα των εργαζομένων και

της νεολαίας. Νίκες που εδώ και

αρκετά χρόνια πετυχαίνει και το

φοιτητικό κίνημα.

Η ενεργοποίηση των Φοιτητικών

Συλλόγων, μέσω της διεξαγωγής

μαζικών Γενικών Συνελεύσεων

και Συντονιστικού Γενικών Συνε-

λεύσεων, οι καταλήψεις, οι διαδη-

λώσεις κι όλες οι μαχητικές

κινητοποιήσεις είναι τα όπλα των

φοιτητών στις μάχες που έρχον-

ται. Όπλα που είναι αναγκαίο να

αλληλεπιδράσουν με τα αντί-

στοιχα όπλα των εργαζόμενων,

ώστε να πετύχουμε και στην

πράξη ενιαία δράση φοιτητικού κι

εργατικού κινήματος. Για να συμ-

βάλλουν οι φοιτητές στους αγώ-

νες των εργαζόμενων και το

αντίστροφο κι όλοι μαζί να παλέ-

ψουμε για το δικαίωμα σε δημό-

σια και δωρεάν παιδεία, το

δικαίωμα σε μόνιμη και σταθερή

δουλειά. Η σύνδεση του εργατι-
κού κινήματος με το φοιτητικό
αλλά κι ευρύτερα με το νεολαι-
ίστικο κίνημα, η αξιοποίηση της
εμπειρίας του Δεκέμβρη κι ο
συντονισμός όλων των κατα-
πιεσμένων κομματιών με
στόχο την εργατική εξουσία θα
είναι η απάντηση στην κρίση
τους.

Α.Δεληκάρη

Φοιτήτρια ΕΑΑΚ Αρχιτεκτονικής

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΟ 

ΑΠΟ 1/9/2009

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

6% 
ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ

10%

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΝΘ/ΝΗΣ ΕΡ-

ΓΑΣΙΑΣ
5%

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΑΠΟ
1/9/2009

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓ-
ΓΑΜΩΝ

ΑΠΌ
1/9/2009

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 3ο & 4ο ΠΑΙΔΙ

(για κάθε παιδί)
5%

0-3 37,32 0,00 3,73 1,87 39,19 42,92 1,87

3-6 37,32 2,24 3,73 1,87 41,43 45,16 1,87

6-9 37,32 4,48 3,73 1,87 43,67 47,40 1,87

9-12 37,32 6,72 3,73 1,87 45,91 49,64 1,87

12-15 37,32 8,96 3,73 1,87 48,15 51,88 1,87

15-18 37,32 11,20 3,73 1,87 50,39 54,12 1,87

18-35 37,32 13,44 3,73 1,87 52,63 56,36 1,87

Το Σωματείο Καθαριστριών....καθάρισε στη Γεωπονία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Η οικονομική κρίση είναι εδώ

(ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων 
στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας - Δ.Α.: 11/2008)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρατήρηση:

Μετά τη συμπλή-

ρωση των 35

ετών, σε όλους

τους υπαγόμενουs

σε αυτή τη σύμ-

βαση, οι βασικοί

μισθοί αυξάνονται

για κάθε έτος κατά

9,24 ευρώ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Τι κάνει η διοίκηση ενός εργοστασια-

κού σωματείου όταν ένα εκλεγμένο

μέλος της διοίκησης του καταγγέλλει

σε σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου

Βόλου (ΕΚΒ) στις 9/10 ότι η εργοδο-

σία της ΒΕΜΕΚΕΠ πραγματοποιεί πα-

ράνομες υπερωρίες;

Το Δ.Σ. έχοντας υψηλή αίσθηση του

καθήκοντος(;), ζητά από τον καταγγέ-

λοντα που είναι εκλεγμένος γραμμα-

τέας του Δ.Σ. του εργοστασιακού

σωματείου και μέλος της διοίκησης

του κλαδικού Σωματείου Μετάλλου

ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ να παραιτη-

θεί, γιατί …. εκθέτει την εταιρεία και

θέτει σε κίνδυνο τις μαύρες υπερω-

ρίες. 

Και όχι μόνο αυτό!

Το Δ.Σ. του εργοστασιακού σωματείου

της ΒΕΜΕΚΕΠ με ευθύνη του Προ-

έδρου του, Πούλιου Ιωάννη αλλά τη

συναίνεση των λοιπών μελών του

Δ.Σ., συγκάλεσε επί τόπου (;) έκτακτη

γενική συνέλευση όπου ζήτησε να νο-

μιμοποιήσει την εκδίωξη του γραμμα-

τέα του σωματείου Αχιλλέα

Αργατζόπουλου για τις δηλώσεις του

στη σύσκεψη του ΕΚΒ.

Αποτέλεσμα της έκτακτης συνέλευσης

και της έκτακτης ψηφοφορίας ήταν 43

εργαζόμενοι να ψηφίσουν την εκδίωξή

του, 23 να ψηφίσουν κατά, ενώ 56 ερ-

γαζόμενοι δεν προσήλθαν καθόλου,

απορρίπτοντας τη διαδικασία.

Είναι προφανές, ότι η υπόθεση δεν

έχει σχέση με το καταστατικό, τη νομι-

μότητα της συνέλευσης ή πολύ περισ-

σότερο αν υπάρχει έστω και ένας

καταστατικός λόγος για τις ενέργειες

αυτές. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. δεν τόλ-

μησε να συγκαλέσει συνέλευση όταν

έγιναν πριν από λίγο καιρό δύο απο-

λύσεις. Η «έκτακτη» συνέλευση δεν

μπορεί να έχει γίνει παρά μόνο με την

προτροπή της εργοδοσίας. 

Ποιους εκπροσωπεί το εργοστασιακό

σωματείο; Την εργοδοσία ή τους ερ-

γάτες; 

Το πρωτοφανές πούλημα του γραμ-

ματέα του Δ.Σ. στην εργοδοσία πρέπει

να απορριφθεί από όλους τους εργα-

ζόμενους, ακόμα και από αυτούς που

ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του,

αναγνωρίζοντας ότι έχουν κάνει λάθος. 

Τι είδους εμπιστοσύνη έχουν οι εργα-

ζόμενοι στο σημερινό Δ.Σ. ότι θα τους

υπερασπιστεί απέναντι στην εργοδο-

σία; Απέναντι στις απολύσεις, στις δια-

θεσιμότητες, τη μαύρη δουλειά έναντι

πινακίου φακής; Σίγουρα καμία!

Οι εργάτες της ΒΕΜΕΚΕΠ χρειάζονται

μια νέα ηγεσία που να μπορεί πραγ-

ματικά να εκπροσωπήσει τα συμφέ-

ροντά τους, ιδιαίτερα στις συνθήκες

της καπιταλιστικής κρίσης, όπου η αυ-

ξανόμενη ανεργία δημιουργεί εξαιρετι-

κές πιέσεις για πάσης φύσεως

εργοδοτικές αυθαιρεσίες, που μπορεί

βραχυπρόθεσμα να δίνουν την αί-

σθηση της ασφάλειας στους εργαζό-

μενους (πχ. αύξηση του διαθέσιμου ει-

σοδήματος) αλλά μακροπρόθεσμα

βλάπτουν τα δικά τους συμφέροντα

και τα συμφέροντα ολόκληρης της ερ-

γατικής τάξης.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. με το πρώτο

τράβηγμα του αυτιού από την εργοδο-

σία πούλησε τον εκλεγμένο γραμμα-

τέα του σωματείου. Τι θα γίνει με τον

εργαζόμενο που θέλει να απευθυνθεί

στη διοίκηση του σωματείου για να κα-

ταγγείλει κάποιο ανάλογο ζήτημα; 

Οι Εφιάλτες μέσα στις γραμμές του ερ-

γατικού κινήματος πρέπει να αντικα-

τασταθούν άμεσα. Αυτό είναι το

καθήκον σε μια νέα γενική εργατική

συνέλευση με μοναδικό θέμα την αν-

τικατάσταση του παρόντος Δ.Σ. με ένα

ταξικό, μαχητικό Δ.Σ. που να μην σκέ-

φτεται τους εργοδότες αλλά μόνο τους

εργάτες. 

Οι εργάτες της ΒΕΜΕΚΕΠ δεν είναι

συνέταιροι με τους ιδιοκτήτες της εται-

ρείας όπως νομίζει η πλειοψηφία του

Δ.Σ. αλλά έχουν αντίθετα και ασυμβί-

βαστα συμφέροντα.

Θα δώσουμε τη μάχη για τον Αχιλλέα

και για τους εργάτες της ΒΕΜΕΚΕΠ,

παλεύοντας για μια νέα ηγεσία του ερ-

γοστασιακού σωματείου ικανή να εκ-

προσωπεί τα συμφέροντά τους, χωρίς

να φοβάται, να ψελλίζει μισόλογα και

να δέχεται τις εντολές της εργοδοσίας.

19/10/2009

Για τους οικοδόμους της ΜΕΛΚΑ

Απλήρωτοι για σχεδόν τέσσερις μήνες ήταν οι

οικοδόμοι της εταιρείας ΜΕΛΚΑ, οι οποίοι εργά-

ζονται στη σήραγγα της Γορίτσας για τη διά-

νοιξη του περιφερειακού του Βόλου προς ΑΓΕΤ

και μετά προς Αγριά.

Μετά από την απειλή για επίσχεση εργασίας ο

εργοδότης κατέβαλλε μέρος των δεδουλευμέ-

νων, ενώ οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση κα-

ταβολή και του υπολοίπου.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο συγκε-

κριμένο έργο εργάζεται και ο πρόεδρος του το-

πικού σωματείου οικοδόμων, ενώ το

συγκεκριμένο θέμα δημοσιοποιήθηκε με απί-

στευτη καθυστέρηση.

Τα δημόσια έργα καρκινοβατούν καθώς οι εκτα-

μιεύσεις του δημοσίου προς τις εργολήπτριες

εταιρείες καθυστερούν μήνες ολόκληρους, με

αποτέλεσμα αρκετές από αυτές να καταφεύ-

γουν στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος έχει

καταστεί δύσκολος ακόμα και με υψηλές εγγυή-

σεις. Αποτέλεσμα της αναστολής πληρωμών

του δημοσίου είναι και η αναστολή πληρωμών

προς τους εργαζόμενους. 

Το γεγονός της ύφεσης στον κλάδο των οικοδο-

μών έχει δημιουργήσει εξαιρετική ανασφάλεια

στους οικοδόμους οι οποίοι συμπιέζουν τα ημε-

ρομίσθιά τους προς τα κάτω για να εξασφαλί-

σουν την επιβίωση.

Μεγάλο πρόβλημα αναμένεται να δημιουργηθεί

και με την ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας για

το 2010 καθώς η δουλειά με νόμιμα ένσημα

έχει γίνει είδος προς εξαφάνιση. 

Αντίστοιχο πρόβλημα θα δημιουργηθεί και σε

χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι δεν θα εξασφαλί-

σουν τον αριθμό των ενσήμων που απαιτείται

για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους

στην Ελλάδα.

Επιδότηση ενοικίου 
για οικοδόμους

Ο Ο.Ε.Κ. μας ενημέρωσε ότι για την επιδότηση

ενοικίου σε δικαιούχους οικοδόμους δεν απαι-

τείται φέτος βεβαίωση από το Σωματείο Οικο-

δόμων που να βεβαιώνει την επαγγελματική

ιδιότητα..

Αυτό που απαιτείται είναι βεβαίωση με το συνο-

λικό αριθμό ενσήμων για τα έτη απασχόλησης

από το Τμήμα Μητρώου του ΙΚΑ κατοικίας του

ασφαλισμένου οικοδόμου, όπως και μια αναλυ-

τική εκτύπωση των ενσήμων πάλι από το

Τμήμα Μητρώου, όπου εκεί φαίνεται το πακέτο

ασφάλισης 781 (οικοδομικά ένσημα).

Επίσης ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε κατα-

βολή χρημάτων προς το σωματείο, το σωμα-

τείο εκδίδει απόδειξη είσπραξης με την

σφραγίδα του σωματείου, όπου αναγράφεται το

ποσό που έχει καταβληθεί, όπως και η αιτιολο-

γία (πχ. συνδρομή 2009 κλπ).

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΒΙΟΣΩΛ;

Την απόφασή της να κλείσει το παραγωγικό

τμήμα της είναι η ΒΙΟΣΩΛ και να μετατρέψει

την εταιρεία σε εμπορική επιχείρηση, με αποτέ-

λεσμα οι απολύσεις στο εργοστάσιο που

εδρεύει στην Α’ ΒΙΠΕ του Βόλου να συνεχίζον-

ται αμείωτες. 

Το εργοστασιακό σωματείο που καθοδηγείται

από την ΔΑΚΕ  έχει σπρώξει τους εργαζόμε-

νους σε ατελείωτες τριμερείς συναντήσεις με

την εργοδοσία, οι οποίες έχουν αποδειχτεί ανα-

ποτελεσματικές καθώς δεν θίγουν ούτε στο

ελάχιστο το ζήτημα της διατήρησης της λειτουρ-

γίας του εργοστασίου και αποδέχονται το «διευ-

θυντικό και μετοχικό δικαίωμα» της

αναδιάρθρωσης της εταιρείας που θα συνοδευ-

τεί με την απόλυση περίπου 60 εργαζόμενων

του μετάλλου. 

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομέ-

νων (δίωρες στάσεις εργασίας) δεν θα έχουν

κανένα αποτέλεσμα αν δεν συντονιστούν με

την κινητοποίηση ολόκληρης της βιομηχανικής

εργατικής τάξης της περιοχής, με ένα πρό-

γραμμα πάλης που θα απαγορεύει την μετεγκα-

τάσταση των βιομηχανικών μονάδων, το

κλείσιμο μονάδων όπως της ΒΙΟΣΩΛ για τη με-

τατροπή τους σε εμπορικές εισαγωγικές επιχει-

ρήσεις,  θα απαιτεί τη πρόσθετη αποζημίωση

από τους εργοδότες όπως πέτυχαν οι εργάτες

της ΡΕΝΩ στη Γαλλία αλλά και τη πλήρη επιδό-

τηση με το 100% του μισθού τους από τον

ΟΑΕΔ, μέχρι την αποκατάσταση της παραγωγι-

κής διαδικασίας με ή χωρίς τους κεφαλαιοκρά-

τες.

Στις 4 Οκτώβρη ο λαός έχοντας να
διαλέξει ανάμεσα στις τίγρεις και τις
ύαινες ψήφισε το ΠΑΣΟΚ που έγινε
κυβέρνηση αφού καλλιέργησε ελπίδες
στον λαό για καλύτερη διαχείριση της
οικονομικής κρίσης για μια πολιτική
που θα φροντίσει για την μείωση της
ανεργίας και της ανασφάλειας στα
λαϊκά στρώματα που δοκιμάστηκαν
σκληρά τα τελευταία χρόνια. Πριν
«αλέκτωρ λαλήσει τρις» οι εργαζόμε-
νοι στο μέταλλο στην ναυτικό-επι-
σκευαστική ζώνη Περάματος μάθανε
πως η νέα πολιτική σημαίνει άγριο
ξύλο και βία ενάντια στους εργαζόμε-
νους που διεκδικούνε το δικαίωμα
στην εργασία. 

Στις 23 Οκτώβρη η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει την απόλυση
όλων των εργαζόμενων στο δημόσιο
με προγράμματα STAGE. Είχε προ-
ηγηθεί για μέρες μια φιλολογία από τα
ΜΜΕ που αποσκοπούσε, με το πρό-
σχημα της ενημέρωσης, στην απα-
ξίωση των εργαζομένων με αυτά τα
προγράμματα επιδιώκοντας στο να
περάσουν την πολιτική τους με κοι-
νωνική συναίνεση. Παρουσιάζουν την
απόλυση χιλιάδων εργαζόμενων με
τις πιο βάρβαρες εργασιακές σχέσεις
των προγραμμάτων STAGE και την
παραπέρα συρρίκνωση του δημόσιου
τομέα σαν «νοικοκύρεμα» του δημό-
σιου τομέα, σαν πράξη… δικαιοσύνης.
Επιχειρούν να ενοχοποιήσουν εργαζό-
μενους που βιώσανε στο πετσί τους
με τον πιο ωμό τρόπο την πολιτική
της Νέας Δημοκρατίας στο Δημόσιο.
Επιστρατεύουν τον Παναγόπουλο της
ΓΣΕΕ, αυτόν τον θλιβερό απολογητή
της ξεπουλημένης συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας, που γίνεται βασιλι-
κότερος του βασιλέως και απαιτεί την
άμεση εφαρμογή των πιο σκληρών
αποφάσεων για το κομμάτι αυτό των
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. 

Η απόφαση της κυβέρνησης για τα
STAGE δεν έχει ίχνος δικαιοσύνης,
απλά αντιστρέφει τους όρους και αντί
να τιμωρηθεί ο κλέφτης τιμωρείται
αυτός που ληστεύτηκε. Αυτός που
απαλλοτριώθηκε από τις στοιχειώδεις
κατακτήσεις του εργατικού κινήματος
όπως είναι η ασφάλιση, η άδεια κλπ.
Μας απαξιώνουν και μας ενοχοποι-
ούν. Μας πετάνε βορά στο αδηφάγο
τέρας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για
ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση για
ακόμα περισσότερη απλήρωτη εργα-
σία. 

Ποιοι μας πετάνε στον δρόμο;
Ποιοι είναι αυτοί που μας χαρακτηρί-
ζουν σαν υπεράριθμους;

Αυτοί που το κόμμα τους ομολο-
γημένα εισέπραξε γενναίο μέρος από
τις μίζες της Ζήμενς με τον «κομιστή»
Τσουκάτο. Αυτοί που δεν κάνανε ούτε
μια κινητοποίηση όταν η συμμορία της
Νέας Δημοκρατίας έστηνε γαϊτανάκι
με τις αρπαγές του δημόσιου χρήμα-
τος. Αυτοί που συναίνεσαν όλα αυτά
τα χρόνια σαν αντιπολίτευση σε κάθε
αδικία που γινόταν στους εργαζόμε-
νους σε κάθε αντεργατικό μέτρο και
τώρα βέβαια έχουν την συναίνεση της
Νέας Δημοκρατίας σε κάθε αντιλαϊκό
μέτρο που θα παίρνουν. Αυτοί που
μας κατηγορούν για υπεράριθμους
είναι αυτοί που με τις πολιτικές τους
χρεοκόπησαν την οικονομία. Αυτοί
είναι οι μοναδικοί υπεράριθμοι και οι
περιττοί. Ο δημόσιος τομέας με μια
άλλη πολιτική που θα εξυπηρετούσε
τις ανάγκες του λαού και των εργαζο-
μένων θα μας χρειαζότανε όλους και
άλλους τόσους. Αυτοί όμως που απα-
ξιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες χάριν
των ιδιωτικών συμφερόντων δεν μας
χρειάζονται παρά σαν όμηρους στις
προεκλογικές τους απάτες.

Αυτοί μας πετάνε στον δρόμο.

Στον δρόμο όμως εμείς θα
βρούμε την λύση. Γιατί στον δρόμο
θα συναντηθούμε με τους απολυμέ-
νους της «ΑΣΠΙΣ» τους άνεργους του
«Σκαραμαγκά» και τους αγανακτισμέ-
νους εργάτες της ναυτικό-επισκευα-
στικής ζώνης. Με τους χιλιάδες
απολυμένους από τις επιχειρήσεις που
κλείνουν ή μειώνουν το προσωπικό
τους αφού κερδοσκόπησαν στις πλά-
τες των εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

το δικαίωμα στην εργασία είναι το
δικαίωμα στην ζωή. Ο αγώνας μας με
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες βάσης
και με επιτροπές αγώνα θα μας δι-
καιώσει και θα δώσει ένα σκληρό χτύ-
πημα στις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις που ταπεινώνουν κάθε εργα-
ζόμενο κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Θα
πρέπει να δώσει επίσης και ένα μά-
θημα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
τους συνοδοιπόρους της της Νέας Δη-
μοκρατίας, πως έξω από την βουλή η
ανοχή τελείωσε και η συναίνεση δεν
υπάρχει.

*  Να επαναπροσληφθούν με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου όλοι οι εργα-
ζόμενοι με προγράμματα STAGE.

*  Να πληρωθούν αναδρομικά οι
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμε-
νων με προγράμματα STAGE. 

* Όχι στις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις και την ανασφάλεια

*  Πίσσα και πούπουλα στην ξε-
πουλημένη συνδικαλιστική γραφει-
ο κ ρ α τ ί α

*  Ο αγώνας στα χέρια των εργα-
ζ ό μ ε ν ω ν .

* Την κρίση να πληρώσουν οι κε-
φαλαιοκράτες, αγώνας για μια εργα-
τική σοσιαλιστική διέξοδο!

27/10/2009 - www.eek.gr

Τι είδους ηγεσία έχει το εργοστασιακό σωματείο της ΒΕΜΕΚΕΠ;

Όχι στις απολύσεις -

Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας (δουλείας)

ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Κ.ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΙΙ. Προλετάριοι και κοµµουνιστές

Χαράζοντας τις γενικές φάσεις της εξέλιξης

τον προλεταριάτου, παρακολουθήσαμε το

λίγο-πολύ καλυμμένο εμφύλιο πόλεμο μέσα

οτην υπάρχουσα κοινωνία, ως το σημείο

που ο πόλεμος αυτός ξεσπάει σε ανοιχτή

επανάσταση και το προλεταριάτο θεμελιώνει

την κυριαρχία του με τη βίαιη ανατροπή της

αστικής τάξης. Όπως είδαμε, όλες οι προ-

ηγούμενες κοινωνίες στηρίζονταν οτην αντί-

θεση ανάνεσα σε τάξεις που καταπιέζουν και

σε τάξεις που καταπιέζονται. Για να μπορεί

όμως κανείς να καταπιέζει μια τάξη, πρέπει

να εξασφαλίσει οτην τάξη αυτή τέτοιους

όρους ύπαρξης, που να της δίνουν τη δυνα-

τότητα να ζει τουλάχιστον τη ζωή του σκλά-

βου.

0 δουλοπάροικος οτην εποχή της φεουδαρ-

χίας κατάφερε ν' ανέβει με τη δουλειά του και

να γίνει μέλος της κοινότητας, όπως και ο μι-

κροαστός κατάφερε να γίνει αοτός κάτω από

το ζυγό του φεουδαρχικού απολυταρχισμού.

Αντίθετα, ο σύγχρονος εργάτης, αντί ν' ανυ-

ψώνεται με την πρόοδο της βιομηχανίας, βυ-

θίζεται όλο και πιο χαμηλά, πιο κάτω ακόμα

κι από τις συνθήκες ζωής της ίδιας του της

τάξης. 0 εργάτης πέφτει οτην αθλιότητα και η

μαζική αθλιότητα αυξάνει ακόμα πιο γρή-

γορα από τον πληθυσμό και τον πλούτο.

Έτσι γίνεται φανερό ότι η αστική τάξη είναι

ανίκανη να παραμείνει άλλο κυρίαρχη τάξη

της κοινωνίας και να επιβάλει οτην κοινωνία

σαν ρυθμιστικό νόμο τους όρους ύπαρξης

της τάξης της. Είναι ανίκανη να κυριαρχεί

γιατί είναι ανίκανη να εξασφαλίσει στο

σκλάβο της την ύπαρξη, ακόμα και μέσα στη

σκλαβιά του, γιατί είναι υποχρεωμένη να τον

ρίξει ως την κατάσταση που θα χρειάζεται να

τον τρέφει αυτή αντί να τρέφεται η ίδια απ''

αυτόν. Η κοινωνία δεν μπορεί πια να ζήσει

κάτω από την κυριαρχία της αστικής τάξης,

δηλαδή η ύπαρξη της αστικής τάξης δεν

συμβιβάζεται άλλο με την κοινωνία.

0 ουσιαστικός όρος για την ύπαρξη και την

κυριαρχία της αστικής τάξης είναι η συσσώ-

ρευση του πλούτου οτα χέρια ιδιωτών, ο

σχηματισμός και η αύξηση του κεφαλαίου. Η

προϋπόθεση του κεφαλαίου είναι η μισθωτή

εργασία. Η μισθωτή εργασία στηρίζεται απο-

κλειστικά οτο συναγωνισμό ανάνεσα στους

ίδιους τους εργάτες. Η πρόοδος της βιομη-

χανίας, που η αστική τάξη είναι ο άβουλος

και παθητικός της φορέας, βάζει οτη θέση

της απομόνωσης των εργατών μέσα από το

συναγωνισμό την επαναστατική τους συνέ-

νωση μέσα από την οργάνωση. Έτσι, με την

ανάπτυξη της μεγάλης βιομηχανίας αφαιρεί-

ται κάτω από τα πόδια της αστικής τάξης το

ίδιο το έδαφος που πάνω οτη βάση του πα-

ράγει και ιδιοποιείται τα προϊόντα. Πριν απ'

όλα, η αοτική τάξη παράγει τους ίδιους τους

νεκροθάφτες της. Η πτώση της και η νίκη του

προλεταριάτου είναι το ίδιο αναπόφευκτα.

ΙΙ. Προλετάριοι και κοµµουνιστές
Ποια είναι η σχέση των κομμουνιοτών προς

τους προλετάριους γενικά; Οι κομμουνιοτές

δεν αποτελούν κανένα ιδιαίτερο κόμμα απέ-

ναντι οτ' άλλα εργατικά κόμματα. Δεν έχουν

συμφέροντα που ξεχωρίζουν από τα συμφέ-

ροντα του προλεταριάτου οτο σύνολο του.

Δεν διακηρύσσουν κάποιες ιδιαίτερες αρχές,

που σύμφωνα μ' αυτές θα ήθελαν να πλά-

σουν το προλεταριακό κίνημα.

Οι κομμουνιοτές διαφέρουν από τα άλλα

προλεταριακά κόμματα μονάχα κατά τούτο:

ότι από τη μια μεριά, οτους διάφορους εθνι-

κούς αγώνες των προλετάριων τονίζουν και

προβάλλουν τα συμφέροντα που είναι κοινά

σ' όλο το προλεταριάτο κι ανεξάρτητα από

την εθνότητα. Και από την άλλη, ότι οτις διά-

φορες βαθμίδες ανάπτυξης του αγώνα ανά-

νεσα οτο προλεταριάτο και την αοτική τάξη,

εκπροσωπούν πάντα τα συμφέροντα του κι-

νήματος οτο σύνολο του.

Στην πράξη, λοιπόν, οι κομμουνιοτές είναι το

πιο αποφασιοτικό τμήμα των εργατικών κομ-

μάτων όλων των χωρών, το τμήμα που τα

κινεί πάντα προς τα μπρος. Θεωρητικά, πλε-

ονεκτούν από την υπόλοιπη μάζα του προ-

λεταριάτου με τη σωοτή αντίληψη για τις

συνθήκες, την πορεία και τα γενικά αποτελέ-

σματα του προλεταριακού κινήματος. 0 άμε-

σος σκοπός των κομμουνιοτών είναι ο ίδιος

με το σκοπό όλων των άλλων προλεταρια-

κών κομμάτων: συγκρότηση του προλετα-

ριάτου σε τάξη, ανατροπή της κυριαρχίας

της αοτικής τάξης, κατάκτηση της πολιτικής

εξουσίας από το προλεταριάτο.

Οι θεωρητικές θέσεις των κομμουνιοτών δεν

οτηρίζονται καθόλου σε ιδέες, σε αρχές, που

εφευρέθηκαν ή ανακαλύφθηκαν από τούτον

ή εκείνον τον αναμορφωτή του κόσμου. Οι

θέσεις τους αποτελούν µονάχα τη γενική έκ-

φραση πραγµατικών σχέσεων της υπάρ-

χουσας πάλης των τάξεων, της ιστορικής

κίνησης που συντελείται µπρος στα µάτια

µας. Η κατάργηση των µέχρι τώρα σχέσεων

ιδιοκτησίας δεν αποτελεί καθόλου ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό του κοµµουνισµού. Όλες οι

σχέσεις ιδιοκτησίας υπόκεινταν σε µια συ-

νεχή ιστορική αλλαγή, σε µια συνεχή ιστο-

ρική µεταβολή. Η γαλλική επανάσταση, για

παράδειγµα, κατάργησε τη φεουδαρχική

ιδιοκτησία προς όφελος της αστικής ιδιοκτη-

σίας.

Αυτό που χαρακτηρίζει τον κοµµουνισµό δεν

είναι η κατάργηση της ιδιοκτησίας γενικά,

αλλά η κατάργηση της αστικής ιδιοκτησίας.

Η σύγχρονη, όµως, αστική ατοµική ιδιοκτη-

σία είναι η τελευταία, η πληρέστερη έκφραση

της παραγωγής και ιδιοποίησης των προ-

ϊόντων, που στηρίζεται σε ταξικές αντιθέσεις,

στην εκµετάλλευση τον ενός απ' τον άλλο.

Μ' αυτή την έννοια, οι κοµµουνιστές µπο-

ρούν να συνοψίσουν τη θεωρία τους σ' αυτή

τη µοναδική διατύπωση: κατάργηση της ατο-

µικής ιδιοκτησίας. Μας κατηγόρησαν εµάς

τους κοµµουνιστές, πως θέλουµε να καταρ-

γήσουµε την ιδιοκτησία που αποκτήθηκε µε

την προσωπική δουλειά, µε την ατοµική ερ-

γασία, την ιδιοκτησία που αποτελεί τη βάση

κάθε προσωπικής ελευθερίας, δραστηριότη-

τας και αυτοτέλειας.

Την ιδιοκτησία που είναι προϊόν δουλειάς,

που αποκτήθηκε και κερδήθηκε µε την προ-

σωπική εργασία! Μήπως µιλάτε για τη µι-

κροαστική, τη µικροαγροτική ιδιοκτησία που

είναι προγενέστερη από την αστική ιδιοκτη-

σία; Αυτή δεν χρειάζεται να την καταργή-

σουµε εµείς, αυτή την κατάργησε και την

καταργεί καθηµερινά η ανάπτυξη της βιοµη-

χανίας. 'Η µήπως µιλάτε για τη σύγχρονη

αστική ατοµική ιδιοκτησία; Αλλά µήπως η µι-

σθωτή εργασία, η εργασία του προλεταριά-

του, του δηµιουργεί ιδιοκτησία; Καθόλου.

∆ηµιουργεί το κεφάλαιο, δηλαδή την ιδιοκτη-

σία που εκµεταλλεύεται τη µισθωτή εργασία

και που µπορεί να αυξάνει µόνο µε τον όρο

ότι θα παράγει καινούργια µισθωτή εργασία,

για να την εκµεταλλεύεται και πάλι. Στην τω-

ρινή της µορφή, η ιδιοκτησία κινείται µέσα

στην αντίθεση του κεφαλαίου και της µισθω-

τής εργασίας.

Ας εξετάσουµε τις δύο πλευρές αυτής της

αντίθεσης. Το να είσαι καπιταλιστής δεν ση-

µαίνει να κατέχεις µονάχα µια καθαρά προ-

σωπική θέση, αλλά µια κοινωνική θέση στην

παραγωγή. Το κεφάλαιο είναι συλλογικό

προϊόν και µπορεί να µπει σε κίνηση µονάχα

µε την κοινή δράση πολλών µελών και, σε

τελευταία ανάλυση µάλιστα, µονάχα µε την

κοινή δράση όλων των µελών της κοινωνίας.

Το κεφάλαιο, λοιπόν, δεν είναι µια προσω-

πική δύναµη, αλλά µια κοινωνική δύναµη. Αν

λοιπόν το κεφάλαιο µεταβληθεί σε κοινή ιδιο-

κτησία, που θα ανήκει σ' όλα τα µέλη της κοι-

νωνίας, τότε δεν µετατρέπεται µια

προσωπική ιδιοκτησία σε κοινωνική. Μετα-

βάλλεται µονάχα ο κοινωνικός χαρακτήρας

της ιδιοκτησίας. Χάνει τον ταξικό της χαρα-

κτήρα. Ας έρθουµε στη µισθωτή εργασία. Η

µέση τιµή της µισθωτής εργασίας είναι το κα-

τώτατο όριο του µισθού της εργασίας, δη-

λαδή του ποσού των µέσων συντήρησης

που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί ο ερ-

γάτης στη ζωή σαν εργάτης.

Αυτό λοιπόν που ιδιοποιείται ο εργάτης µε

τη δραστηριότητά του, τον φτάνει ίσα-ίσα για

να αναπαράγει µονάχα τη γυµνή ύπαρξή

του. Με κανέναν τρόπο δεν θέλουµε να κα-

ταργήσουµε αυτή την προσωπική ιδιοποί-

ηση των προϊόντων της εργασίας, που είναι

απαραίτητη για την αναπαραγωγή της άµε-

σης ζωής, µια ιδιοποίηση, που δεν αφήνει

κανένα καθαρό κέρδος που θα µπορούσε να

δώσει δικαίωµα πάνω σε ξένη δουλειά. Θέ-

λουµε µονάχα να εξαλείψουµε τον άθλιο χα-

ρακτήρα αυτής της ιδιοποίησης, όπου ο

εργάτης ζει µόνο για να αυξάνει το κεφάλαιο

και ζει µόνο όσο το απαιτούν τα συµφέροντα

της κυρίαρχης τάξης. Στην αστική κοινωνία

η ζωντανή δουλειά είναι µονάχα ένα µέσο για

να αυξάνει η συσσωρευµένη εργασία.

Στην κοµµουνιστική κοινωνία η συσσωρευ-

µένη εργασία είναι µονάχα ένα µέσο για να

διευρύνει, να πλουτίζει και να προάγει τη

ζωή των εργατών. Στην αστική κοινωνία, λοι-

πόν, το παρελθόν κυριαρχεί πάνω στο

παρόν. Στην κοµµουνιστική κοινωνία το

παρόν κυριαρχεί πάνω στο παρελθόν. Στην

αστική κοινωνία το κεφάλαιο είναι αυτοτελές

και προσωπικό, ενώ το άτοµο που δρα είναι

χωρίς αυτοτέλεια και χωρίς προσωπικότητα.

Και την κατάργηση αυτής της κατάστασης η

αστική τάξη την ονοµάζει κατάργηση της

προσωπικότητας και της ελευθερίας! Και µε

το δίκιο της. Γιατί πρόκειται ουσιαστικά για

την κατάργηση της αστικής προσωπικότη-

τας, της αστικής αυτοτέλειας και της αστικής

ελευθερίας.

Με τη λέξη ελευθερία εννοούν, µέσα στις τω-

ρινές συνθήκες των αστικών σχέσεων πα-

ραγωγής, τo ελεύθερο εµπόριο, την

ελεύθερη αγορά και πώληση. Αν όµως εξα-

φανιστεί το εµπόριο, εξαφανίζεται µαζί και το

ελεύθερο εµπόριο. Οι φλυαρίες για ελεύθερο

εµπόριο, καθώς και τα παχιά λόγια της αστι-

κής µας τάξης για ελευθερία, έχουν γενικά

κάποιο νόηµα όταν πρόκειται για το δεσµευ-

µένο εµπόριο, για τον υποδουλωµένο αστό

του µεσαίωνα, δεν έχουν όµως κανένα

νόηµα όταν πρόκειται για την κοµµουνιστική

κατάργηση του εµπορίου, για την κατάργηση

των αστικών σχέσεων παραγωγής και για

την κατάργηση ης ίδιας της αστικής τάξης.

Σας πιάνει τρόµος γιατί θέλουµε να καταρ-

γήσουµε την ατοµική ιδιοκτησία. Όµως στη

σηµερινή σας κοινωνία, η ατοµική ιδιοκτησία

έχει καταργηθεί για τα εννιά δέκατα τωv

µελών της. Και υπάρχει ίσα-ίσα, γιατί δεν

υπάρχει για τα εννιά δέκατα. Μας κατηγο-

ρείτε, λοιπόν, γιατί θέλουµε να καταργή-

σουµε µια ιδιοκτησία που προϋποθέτει σαν

απαραίτητο όρο την έλλειψη ιδιοκτησίας για

την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας. Με

µια λέξη, µας κατηγορείτε γιατί θέλουµε να

καταργήσουµε τη δική σας ιδιοκτησία.

Ναι, πραγµατικά αυτό θέλουµε. Από τη

στιγµή που η εργασία δεν θα µπορεί πια να

µετατρέπεται σε κεφάλαιο, σε χρήµα, σε γαι-

οπρόσοδο, µε µια λέξη, σε κοινωνική δύ-

ναµη που µπορεί να µονοπωληθεί, δηλαδή

από τη στιγµή που η προσωπική ιδιοκτησία

δεν θα µπορεί πια να µεταβάλλεται σε

αστική ιδιοκτησία, απ' αυτήν τη στιγµή δια-

κηρύχνετε ότι καταργείται το άτοµο. Οµολο-

γείτε, λοιπόν, πως µε τη λέξη άτοµο δεν

εννοείτε παρά µονάχα τον αστό, µονάχα τον

αστό ιδιοκτήτη. Κι αυτό το άτοµο πρέπει

πραγµατικά να εξαλειφθεί.

Ο κοµµουνισµός δεν αφαιρεί από κανέναν

τη δυνατότητα να ιδιοποιείται κοινωνικά προ-

ϊόντα.

Αφαιρεί µόνο τη δυνατότητα να υποδουλώ-

νει µε την ιδιοποίηση αυτή ξένη εργασία. Αν-

τέταξαν ότι µε την κατάργηση της ατοµικής

ιδιοκτησίας θα σταµατήσει κάθε δραστηριό-

τητα και ότι θα επικρατήσει µια γενική τεµ-

πελιά. Αν ήταν έτσι, τότε από πολύν καιρό η

αστική κοινωνία θα είχε καταστραφεί από

την αδράνεια, αφού αυτοί που δουλεύουν σ'

αυτήν δεν κερδίζουν τίποτα, κι αυτοί που

κερδίζουν δεν δουλεύουν. Όλος αυτός ο

συλλογισµός καταλήγει στην ταυτολογία ότι

δεν θα υπάρχει πια µισθωτή εργασία, µόλις

θα παύσει να υπάρχει πια κεφάλαιο. Όλες οι

αντιρρήσεις που στρέφονται ενάντια στον

κοµµουνιστικό τρόπο ιδιοποίησης και παρα-

γωγής των υλικών προϊόντων, επεκτάθηκαν

επίσης και ενάντια στην ιδιοποίηση και την

παραγωγή των προϊόντων της πνευµατικής

εργασίας.

Όπως για τον αστό η κατάργηση της ταξικής

ιδιοκτησίας σηµαίνει την κατάργηση της ίδιας

της παραγωγής, έτσι και η κατάργηση της

ταξικής µόρφωσης είναι γι' αυτόν ταυτόσηµη

µε την κατάργηση της µόρφωσης γενικά. Η

µόρφωση, που ο αστός κλαίει το χαµό της,

σηµαίνει για την τεράστια πλειοψηφία τη µε-

τατροπή της σε εξάρτηµα της µηχανής. Μη

λογοµαχείτε όµως µαζί µας, αναµετρώντας

την κατάργηση της αστικής ιδιοκτησίας µε τις

αστικές σας αντιλήψεις για ελευθερία, µόρ-

φωση, δίκαιο κλπ.

Οι ίδιες οι ιδέες σας είναι προϊόντα των αστι-

κών σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας,

όπως και το δίκαιό σας είναι η θέληση της

τάξης σας που αναγορεύτηκε σε νόµο, θέ-

ληση που το περιεχόµενό της καθορίζεται

από τις υλικές συνθήκες ύπαρξης της τάξης

σας. Μαζί µ' όλες τις κυρίαρχες τάξεις που

εξαφανίστηκαν συµµερίζεστε κι εσείς τη συµ-

φεροντολογική αντίληψη, σύµφωνα µε την

οποία µετατρέπετε τις σχέσεις σας παραγω-

γής και ιδιοκτησίας, από σχέσεις ιστορικές

και παροδικές µέσα στην πορεία της παρα-

γωγής, σε αιώνιους φυσικούς και λογικούς

νόµους.

Αυτό που παραδέχεστε για την αρχαία ιδιο-

κτησία, αυτό που παραδέχεστε για τη φεου-

δαρχική ιδιοκτησία δεν µπορείτε πια να το

παραδεχτείτε για την αστική ιδιοκτησία. Κα-

τάργηση της οικογένειας! Ακόµα και οι πιο

ριζοσπάστες αγανακτούν γι' αυτή την επαί-

σχυντη πρόθεση των κοµµουνιστών. Πάνω

σε ποια βάση στηρίζεται η σηµερινή, η

αστική οικογένεια; Πάνω στο κεφάλαιο,

πάνω στο ατοµικό κέρδος. Η οικογένεια αυτή

σε ολόπλευρα αναπτυγµένη µορφή υπάρχει

µονάχα για την αστική τάξη. Έχει όµως το

συµπλήρωµά της στην αναγκαστική έλλειψη

της οικογένειας για τον προλετάριο και στη

δηµόσια πορνεία.

Η αστική οικογένεια εξαλείφεται φυσικά µαζί

µε την εξάλειψη αυτού του συµπληρώµατος

της, και τα δύο εξαφανίζονται µαζί µε την εξα-

φάνιση του κεφαλαίου. Μας κατηγορείτε γιατί

θέλουµε να καταργήσουµε την εκµετάλ-

λευση των παιδιών απ' τους γονείς τους; Το

οµολογούµεαυτό το έγκληµα. Μας λέτε,

όµως, ότι καταργούµε τις πιο προσφιλείς

σχέσεις, αντικαθιστώντας τη διαπαιδαγώ-

γηση στο σπίτι µε την κοινωνική διαπαιδα-

γώγηση. Και µήπως και η δική σας

διαπαιδαγώγηση δεν καθορίζεται από την

κοινωνία; Μήπως δεν καθορίζεται από τις

κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες ανα-

τρέφετε τα παιδιά σας µε την άµεση ή έµ-

µεση ανάµειξη της κοινωνίας, µε το σχολείο

κλπ.;

Την επίδραση της κοινωνίας στη διαπαιδα-

γώγηση δεν την εφευρίσκουν οι κοµµουνι-

στές• αυτοί µόνο το χαρακτήρα της

αλλάζουν, αποσπούν τη διαπαιδαγώγηση

από την επίδραση της κυρίαρχης τάξης. Οι

αστικές φλυαρίες για την οικογένεια και τη

διαπαιδαγώγηση, για τις προσφιλείς σχέσεις

των γονιών µε τα παιδιά, γίνονται τόσο πιο

αηδιαστικές, όσο περισσότερο, εξαιτίας της

µεγάλης βιοµηχανίας, σπάνε όλοι οι οικογε-

νειακοί δεσµοί για τους προλετάριους και τα

παιδιά µεταβάλλονται σε απλά εµπορικά

είδη και όργανα εργασίας. Μα εσείς οι κοµ-

µουνιστές θέλετε να φέρετε την κοινοκτηµο-

σύνη των γυναικών, φωνάζει "εν χορώ"

ολόκληρη η αστική τάξη.

Ο αστός βλέπει στη γυναίκα του ένα απλό

εργαλείο παραγωγής. Ακούει να λένε πως τα

εργαλεία παραγωγής πρόκειται να τα εκµε-

ταλλεύονται από κοινού και φυσικά δεν µπο-

ρεί να σκεφτεί τίποτε άλλο, παρά ότι η µοίρα

της κοινοκτηµοσύνης θα βρει και τις γυναί-

κες. ∆εν υποπτεύεται καν πως πρόκειται

ακριβώς να καταργηθεί η θέση της γυναίκας

σαν απλό εργαλείο παραγωγής. Κατά τα

άλλα, δεν υπάρχει τίποτα πιο γελοίο από την

υπερηθική φρίκη που προκαλεί στους

αστούς µας η δήθεν επίσηµη κοινοκτηµο-

σύνη των γυναικών από τους κοµµουνιστές.

Οι κοµµουνιστές δεν έχουν ανάγκη να κα-

θιερώσουν την κοινοκτηµοσύνη των γυναι-

κών: αυτή υπήρχε σχεδόν πάντα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Το Νοέμβρη του 1918 το ελλη-
νικό προλεταριάτο, ολιγάριθμο αλλά
εξαιρετικά μαχητικό, απόκτησε το
πρώτο του πολιτικά ανεξάρτητο
κόμμα, το ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μέσα σε συνθήκες
οικονομικής εξαθλίωσης της χώρας και
πολιτικής καταπίεσης από την ανταν-
τόφιλη βενιζελική κυβέρνηση, συνθή-
κες στρατιωτικού νόμου και πολεμικού
πυρετού, με την άρχουσα τάξη βαθιά
διασπασμένη, το προλεταριάτο έκανε
το μεγάλο βήμα προς την πολιτική του
ανεξαρτησία. Η ιστορική αυτή πράξη
έγινε κάτω από την επίδραση της ακτι-
νοβολίας της Ρώσικης Επανάστασης.

Η κρίση του ιμπεριαλισμού, ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η
χρεοκοπία της Δεύτερης Διεθνούς και
των τμημάτων της, έβαζε στην ημερή-
σια διάταξη το ζήτημα της κρίσης ηγε-
σίας της εργατικής τάξης και την
ανάγκη της άμεσης λύσης του. Το ελ-
ληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, αυτή την
εποχή ήταν κατακερματισμένο σε πολ-
λές οργανώσεις, που βρίσκονταν κάτω
από την ιδεολογική, και κάποτε και την
οργανωτική, επιρροή της άρχουσας
τάξης. Η ανάγκη της ενοποίησής τους
για την καθοδήγηση των μεγάλων
αγώνων της εργατικής τάξης ήταν επι-
τακτική. Η οικονομική και πολιτική
κρίση του συστήματος εκείνη την πε-
ρίοδο δημιουργούσε τους όρους μιας
αναπτυσσόμενης εμφυλιοπολεμικής
κατάστασης. Η εργατική τάξη απει-
λούνταν με αφανισμό. Χρειαζόταν το
κόμμα της για να αναλάβει τον ιστο-
ρικό της ρόλο.

Η πορεία προς τη σύγκλιση του Πρώ-
του Πανελλαδικού Σοσιαλιστικού Συ-
νέδριου δεν ήταν εύκολη, ούτε
ευθύγραμμη. Ήταν γεμάτη ζιγκ ζαγκ,
εσωτερικές αντιφάσεις και συγκρού-
σεις. Οι έλληνες σοσιαλιστές, κάνο-
ντας κάποια βήματα προς τα εμπρός
και περισσότερα προς τα πίσω, υπο-
χωρώντας στις πιέσεις της μπουρζουα-
ζίας και συνάμα παλεύοντας ενάντιά
της, με πολύ ανεπαρκές θεωρητικό
οπλοστάσιο, συγχέοντας οι περισσότε-
ροι τις μαρξιστικές με τις φιλελεύθερες
και ανθρωπιστικές ιδέες, αποτελούσαν
τη συμπυκνωμένη έκφραση βαθιών
ιστορικών αντιφάσεων του νεαρού ελ-
ληνικού καπιταλισμού. Οι αδυναμίες
τους καθυστέρησαν αλλά δεν κατάφε-
ραν να εμποδίσουν τη δημιουργία του
πρώτου Εργατικού Κόμματος.

Η δύναμή τους εκφράζονταν στην
απόφασή τους να αναλάβουν την ιστο-
ρική τους αποστολή, να χτίσουν το
Επαναστατικό Κόμμα. Δεν ήταν μια
προσωπική ικανότητα των πρωτοπό-
ρων αυτών μαχητών. Αντανακλούσε
την δύναμη και την αποφασιστικότητα
ολόκληρης της εργατικής τάξης, όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια,
σε συνθήκες βαθιάς κρίσης και παρακ-
μής της αστικής τάξης και του συστή-
ματός της. Η προλεταριακή
επανάσταση ήταν παρούσα σε κάθε
χώρα. Η νίκη της στη Ρωσία ήταν μόνο
η πρώτη στιγμή, μια στιγμή όμως που
έδωσε τεράστια ώθηση στις δυνάμεις
της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανά-
σ τ α σ η ς .

Το Πρώτο Πανελλαδικό Σοσιαλιστικό
Συνέδριο διαπεράστηκε από αυτό το
επαναστατικό πνεύμα. Ήταν αντικειμε-
νικά δεμένο με την προλεταριακή επα-
νάσταση, χαιρέτισε τη Γερμανική
Επανάσταση που είχε ξεσπάσει, πήρε
ανοιχτά το μέρος της νεαρής σοβιετι-
κής δημοκρατίας ενάντια στις ιμπερια-
λιστικές επιβουλές. Το πρόγραμμα του
νέου κόμματος έβαζε σαν κύριο στόχο
την οργάνωση του προλεταριάτου για
την κατάκτηση της εξουσίας και την
συντονισμένη παγκόσμια δράση των
εργατών για “το θρίαμβο του διεθνούς
σοσιαλισμού”. Ξαναγυρίζουμε σ΄ αυτό
τον πρώτο ιστορικό σταθμό του ελλη-
νικού εργατικού κινήματος σήμερα
που βρισκόμαστε μπροστά στην επιτα-
κτική ιστορική αναγκαιότητα της Επα-
νίδρυσης της Τέταρτης Διεθνούς που
θα οργανώσει σε παγκόσμια κλίμακα 

το προλεταριάτο για την κατά-
ληψη της εξουσίας. Βγάζουμε τα απα-
ραίτητα ιστορικά μαθήματα που θα μας
είναι χρήσιμα για το μεγάλο αυτό εγ-
χείρημα μας.

Από αυτή τη σκοπιά εξετάζει αυτή μας
η μελέτη την πορεία προς το ιδρυτικό
Συνέδριο του ΣΕΚΕ, όλους τους αντι-
κειμενικούς και υποκειμενικούς όρους,
τους αναγκαίους για την ίδρυση του
πρώτου ανεξάρτητου εργατικού κόμ-
ματος στην Ελλάδα.

Οι αγώνες της εργατικής τάξης

Η δεκαετία 1908 - 1918 γνώρισε το
μεγαλύτερο απεργιακό κύμα από τη
μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη,
από την Αθήνα, τον Πειραιά, το Λαύριο
μέχρι την Καρδίτσα, τον Βόλο, την
Πάτρα, τη Σύρα, την Κέρκυρα. Παρά
το χαμηλό επίπεδο συνδικαλιστικής
οργάνωσης, η εργατική τάξη έδινε
αποφασιστικές μάχες για την βελτίωση
του άθλιου βιοτικού της επίπεδου και
των όρων δουλειάς της. Αλλά και τα
προηγούμενα χρόνια γνώρισαν ση-
μαντικές κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα του
αγροτικού πληθυσμού. Το 1900 έγινε
τοπική εξέγερση στην Σπάρτη για “ένα
δικαιότερο φορολογικό σύστημα”. Η

πείνα, η φυματίωση, οι φόροι, οι με-
ταναστεύσεις εξαγρίωναν τους αγρό-
τες, τους εργάτες, τους φτωχούς
μικροαστούς στις πόλεις και τα χωριά.

Από το 1900 ήδη οι σταφιδοπαραγω-
γοί οργάνωναν σε όλη τη χώρα ένο-
πλες διαδηλώσεις, που διαλύονταν
από την αστυνομία και το στρατό,
θρηνώντας συχνά αρκετά θύματα της
κρατικής βίας. “Υφίσταται μια ισχυρά
και επικίνδυνος δυσαρέσκεια μεταξύ
των κατωτέρων τάξεων, και αι ανώτε-
ραι τάξεις όντως κατέχονται από μίαν
έντονον αίσθησην κινδύνου”, έλεγε η
αναφορά του άγγλου πρεσβευτή ένα
μήνα πριν το κίνημα του Γουδιού, το
1909, (βλ. Γ. Δερτιλής: “Κοινωνικός
Μετασχηματισμός και Στρατιωτική
Επέμβαση 1880 - 1909”). Άλλωστε η
απαίτηση των μαζών να δοθούν ριζο-
σπαστικές λύσεις στα τεράστια οικονο-
μικά και πολιτικά προβλήματα της
ελληνικής κοινωνίας εκείνης της επο-
χής ήταν αυτή που έδωσε την μεγάλη
λαϊκή υποστήριξη στο κίνημα του Γου-
διού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη με-
γάλη διαδήλωση που οργανώθηκε στις
14 Σεπτέμβρη 1909 για συμπαρά-
σταση στο Στρατιωτικό Σύνδεσμο, “το
πλήθος υπολογίστηκε σε εκατό χιλιά-
δες σε έναν συνολικό πληθυσμό περί-
που τριακοσίων χιλιάδων, που
περιλάμβανε και μια αστική τάξη με
περίπου 7-8.000 μέλη”, (ό.π.π., σελ.
2 0 5 ) .

Η οικονομική κρίση της Ελλάδας μεγά-
λωνε διαρκώς. Επιδεινώθηκε στη διάρ-
κεια των Βαλκανικών Πολέμων και,
βέβαια, ακόμα περισσότερο μετά την
κήρυξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πό-

λεμου, σαν αποτέλεσμα της στάσης
της Ελλάδας απέναντι σ΄ αυτόν. Τόσο
στη διάρκεια του αποκλεισμού που
είχαν επιβάλει οι Σύμμαχοι, στα τέλη
του 1916, σαν μέσο πίεσης πάνω στο
βασιλιά Κωνσταντίνο, όσο και μετά, η
πείνα και η ανεργία είχαν γίνει πραγ-
ματικές κοινωνικές μάστιγες. Στα τέλη
του 1917, η έλλειψη τροφίμων, έφερε
πολλές περιοχές στα πρόθυρα λιμού.
Η κατάσταση είχε γίνει τόσο τραγική
που οι Σύμμαχοι ομολογούσαν ότι “η
ελληνική κυβέρνηση έχει ανάγκη από
χρήματα και ο λαός έχει ανάγκη από
ψωμί” Cab. 24/GT 2615 “Weekly Re-
port on Greece, XI”, 12 Σεπτέμβρη
1917, στο βιβλίο του Γ. Λεονταρίτη:
“Το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα
κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο”,
σελ. 151).

Κυριαρχικό στοιχείο στην όλη κατά-
σταση ήταν η αγανάκτηση των μαζών.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου προσπαθούσε
να επιβληθεί με μια πολιτική άγριας
καταπίεσης (στρατιωτικός νόμος, διώ-
ξεις αγωνιστών, κλπ). Η αντίθεση στον
πόλεμο και την επιστράτευση που επέ-
βαλε η κυβέρνηση του Βενιζέλου, με-
γάλωνε διαρκώς. “Ενα άλλο σοβαρό
πρόβλημα που αντιμετώπιζε η κυβέρ-
νηση ήταν η αρνητική στάση των

μαζών, των οποίων το ηθικό είχε υπο-
νομευθεί από τις μεγάλες στερήσεις
και τη συνεχή αντιπολεμική, αντιβενι-
ζελική, αντισυμμαχική και φιλογερμα-
νική προπαγάνδα. Τώρα ένα μεγάλο
μέρος, του πληθυσμού ήταν αντίθετο
στην επιστράτευση και τον πόλεμο και
ήταν έντονα δυσαρεστημένο με το Βε-
νιζέλο και τους Συμμάσχους. Ιδιαίτερα
η Πελοπόννησος όπως και άλλα μέρη
της Παλαιάς Ελλάδας ήταν οχυρό του
αντιβενιζελισμού”, (Γ. Λεονταρίδη,
ό.π.π., σελ. 153).

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι σοσια-
λιστικές οργανώσεις σε όλη την Ελ-
λάδα άρχισαν να
ριζοσπαστικοποιούνται, να κινητοποι-
ούνται και να μαζικοποιούνται. Το ελ-
ληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, όμως,
παρέμενε ακόμα διασπασμένο και κα-
τακερματισμένο, σε πλήρη αδυναμία
να συντονίσει τη δράση του ενάντια
στη μπουρζουαζία και την πολιτική
τ η ς .

Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα

Στις αρχές του αιώνα (20ού) δημιουρ-
γήθηκαν οι πρώτες σοσιαλιστικές ορ-
γανώσεις. Οι πρώτες
αναρχο-σοσιαλιστικές κινήσεις άρχι-
σαν γύρω στα 1900. “Αναρχο-σοσια-
λιστικές κινήσεις είχαν κάποια επιτυχία
ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό της
Πελοποννήσου γύρω στα 1900”, (Γ.
Δερτιλής, ό.π.π., σελ. 203). Το 1907
κυκλοφόρησε “Το Κοινωνικό μας Ζή-
τημα” του Γ. Σκληρού, φέρνοντας για
πρώτη φορά τις μαρξιστικές ιδέες στην
Ελλάδα, δύο χρόνια μετά τη Ρώσικη
Επανάσταση του 1905. Το βιβλίο ξε-

σήκωσε μεγάλο θόρυβο. Ξεκίνησε μια
δημόσια συζήτηση για το σοσιαλιστικό
κίνημα και τη θεωρία του, που κρά-
τησε δύο ολόκληρα χρόνια.

Το 1909 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η
“Φεντερασιόν” με ηγέτη τον εβραίο
Αβραάμ Μπεναρόγια. Η Φεντερασιόν
που από το 1910 έγινε μέλος της Δεύ-
τερης Διεθνούς έβγαζε από το 1911
την εφημερίδα “Αβάντι”. Συσπείρωσε
πολλούς εργάτες, κύρια Εβραίους της
Μακεδονίας, ανέπτυξε δεσμούς με τα
άλλα σοσιαλιστικά κόμματα των Βαλ-
κανίων, καθοδήγησε μεγάλες απεργίες
που συγκλόνισαν τη χώρα, (όπως
αυτή των καπνεργατών της Μακεδο-
νίας το 1914). Την ίδια χρονιά, ο Πλά-
τωνας Δρακούλης, ίδρυσε το μικρό
“Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα”, δεν
κατάφερε να αναπτύξει σημαντικούς
δεσμούς με την εργατική τάξη.

Το 1911 ο Γιαννιός ίδρυσε το “Σοσια-
λιστικό Κέντρο της Αθήνας” και λίγο
αργότερα το “Σοσιαλιστικό Κέντρο
Πειραιά”. Το 1912 ιδρύθηκε ο “Σοσια-
λιστικός Ομιλος της Ελληνικής Νεο-
λαίας”, (που ανήκε στο Σοσιαλιστικό
Κέντρο της Αθήνας), και επίσης ο “Σο-
σιαλιστικός Όμιλος Κέρκυρας”. Το
1914 ο Π. Δημητράτος ίδρυσε τη “Σο-
σιαλιστική Νεολαία” με επικεφαλής
τους: Λιγδόπουλο, Κομιώτη, Τζουλάτι
και τους αδελφούς Δούμα. Η “Σοσια-
λιστική Νεολαία” πάλευε στο όνομα
του μαρξισμού και πήρε τις πιο αριστε-
ρές θέσεις πάνω στα σοβαρά ζητήματα
που απασχόλησαν το ελληνικό εργα-
τικό κίνημα.

Οι σοσιαλιστές μπροστά στον
Πρώτο ιμπεριαλιστικό Πόλεμο

Μπροστά στον πόλεμο οι έλληνες σο-
σιαλιστές διασπάστηκαν. Η “Φεντερα-
σιόν” τάχτηκε ενάντια στον πόλεμο και
την συμμετοχή της Ελλάδας σ΄ αυτόν.
Παρασύρθηκε όμως από την ουδετε-
ρόφιλη πολιτική της μοναρχικής παρά-
ταξης και στις εκλογές του 1915
συνεργάστηκε μαζί της. Το “Σοσιαλι-
στικό Κέντρο” του Γιαννιού υποστή-
ριξε ανοιχτά την πολιτική του
Βενιζέλου, σαν πολιτική εθνικής άμυ-
νας. Ο Πλάτωνας Δρακούλης, επίσης
υποστήριξε το βενιζελισμό. Η “Σοσια-
λιστική Εργατική Ένωση” του Δημη-
τράτου απόφυγε να πάρει μια καθαρή
θέση ενάντια στον πόλεμο. Μόνο η
“Σοσιαλιστική Νεολαία” του Λιγδόπου-
λου καταδίκασε τον ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο και την φιλοπόλεμη πολιτική της
μ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ί α ς .

Στην πλειοψηφία τους οι έλληνες σο-
σιαλιστές κράτησαν μια σοσιαλσωβινι-
στική στάση. Γι΄ αυτό και στην
Διάσκεψη του Τσίμερβαλντ, τον Σε-
πτέμβρη του 1915 πήραν το μέρος της
πλειοψηφίας ενάντια στη θέση επανα-
στατικού ντεφαιτισμού του Λένιν.

Γενικά, σε ολόκληρο το ελληνικό σο-
σιαλιστικό κίνημα, τα σημάδια της πίε-
σης (όχι μόνο ιδεολογικής) της
μπουρζουαζίας, ήταν ιδιαίτερα έκδηλα,
οδηγώντας σε έντονες συγκρούσεις
μεταξύ τους και αλλεπάλληλες δια-
σπάσεις. Οι έλληνες σοσιαλιστές, ελά-
χιστα εξοικειωμένοι με τον μαρξισμό,
δεν μπορούσαν να πάρουν μια ανε-
ξάρτητη, ταξική θέση, υπερασπίζοντας
τα ιστορικά συμφέροντα του προλετα-
ριάτου. Στα δύσκολα χρόνια 1915 -
1916 η δραστηριότητά τους περιορί-
σ τ η κ ε .

“Από το τέλος του 1915 και σε όλη τη
διάρκεια του 1916, οι σοσιαλιστές
στην Ελλάδα ήταν απορροφημένοι
από τη διαμάχη των Βενιζελικών και
Βασιλικών, η οποία είχε διαιρέσει τη
χώρα σε δύο αδιάλλακτα στρατόπεδα.
Ωστόσο η πολιτική ζωή βρισκόταν ήδη
σε αδράνεια και οι σοσιαλιστές δεν
είχαν μεγάλα περιθώρια δράσης μέσα
σε μια ατμόσφαιρα φανατισμού και κα-
ταπίεσης. Χαρακτηριστικά είναι όσα
γράφει ο Αμαρίγλιο στον Robert
Grimm: “Εδώ, για πολλούς μήνες,
αγωνιζόμαστε με μια οικονομική και

ΣΕΚΕ: Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ - Φύλλο 88
Κάτι σαν συμπυκνωμένο γάλα. Είχαμε

αποφασίσει να μην βγάλουμε αυγουστιά-

τικο φύλλο, άντε να μπει ο Σεπτέμβρης,

αλλά ο Σεπ΄τεμβρης μπήκε με θύελλες και

βγήκε με φοβέρες. Κάτι σαν έκτακτο γεγο-

νός, με λίγο εκδοτικό εκτροχιασμό....

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ
Βγήκε αφού η ζωή του έφτασε στο αμήν. Τα

γαλάζια ανθρωπάκια είπαν να τον αφήσουν

μετά το κίνημα συμπαράστασης και αλλη-

λεγγύης.

ΟΛΓΑ
Είπαν να την ξαποστείλουν οι διοικούντες

την WIND αλλά όπως καλούσε και η ΕΤΑ

Μαγνησίας  Dust the WIND κι έτσι έγινε:

Μετά τη πετυχημένη πανελλαδική απεργία,

τον αποκλεισμό των γραφείων σε Αθήνα

και Θεσσαλονίκη, την πήραν πίσω. Όχι τα

σχέδιά τους, την Όλγα μόνο. Άρα έπεται

συνέχεια.

ΠΡΟ ΔΕΘ
Τα γαλάζια ανθρωπάκια δεν άντεξαν άλλο,

κατήγγειλαν τους πάντες κι είπαν βουρ για

εκλογές. Μόνο που ο δικός τους ο Ψυχά-

ρης τα είπε στα ίσια: παιδιά, η χώρα βά-

ρεσε κανόνι.

ΔΕΘ 2009
Σκορποχώρι οι επαναστατικές δυνάμεις,

λίγο ΓΣΕΕ, λίγο ανεξάρτητη ταξική πορεία,

λίγο οι εκλογές και οι κάλπες, χώρισαν και

πρακτικά όσοι βλέπουν το Δεκέμβρη μπρο-

στά κι όσοι κρατάνε ισορροπίες με τις εκλο-

γικές συμμαχίες.

ΠΕΚΟΠ
Η ΠΕΚΟΠ σήκωσε τη σημαία του αγώνα

και προχώρησε μπροστά, πίσω οι καοαρί-

στριες του Βόλου, το ΕΕΚ, το σωματείο

νερού της Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘ, η ΑΚ, η

Νέα Βάρδια και πολλοί αγωνιστές που δεν

σήκωναν μισά λόγια, θα πάμε ..να περιμέ-

νουμε.. ανεξάρτητη πορεία ....αλλά από

απόσταση...κι άλλα τέτοια. Εκ των υστέρων

κάποιοι κατηγορούν για χειραγώγηση σω-

ματείων, έλλειψη διαδικασιών και μιλούν

για διασπαστικές κινήσεις. Θυμούνται

αναρχοφιλίες, αναρχοβοφίες και υστερίες.

Προτιμούμε να τους θυμίζουμε ότι πρώτο

σκορποχώρι λεγόταν ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΡΟΧΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΟΡΑ
Το κλίμα έχει αλλάξει πολύ, έρχεται χειμώ-

νας, πράσινος αναπτυξιακός, οικολογικά

εναλλακτικός με τσιπροειδή προγραμμα-

τική αντιπολίτευση. Όταν κατηγορούμε για

κυβερνητισμό, τι άλλο εννοεί κανείς εκτός

από προγραμματική αντιπολίτευση. Συρι-

ζοκατάσταση....

Μαρία
Είδε κι αποείδε από τη φοβερή συμπαρά-

σταση και τα μεγάλα λόγια, χάθηκε και ο ζε-

στός χρόνος της δράσης, βάρεσε και μια

αγωγή για επαναπρόσληψη. 

Εδώ τεμπέληδες
Κι αυτοί βάρεσαν αγωγή για ψυχική οδύνη.

Δεν είναι λίγο να σε λέει τεμπέλη το αφεν-

τικό σου και μετά σε όποια δουλειά πηγαί-

νεις που σου λένε φέρε και μια συστατική

επιστολή, τι να δόσεις. Λες, «ξέρεις με απέ-

λυσαν», ρωτάνε γιατί, κι εσύ τι να απαντή-

σεις. Δείχνεις την αγωγή κι ίσως βρεις

δουλειά.

Σσσσσ...
Οι χαφιέδες του συνδικαλιστικού κινήματος

παραμονεύουν.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Η σφαγή των λιμενεργατών το 1934
Βιβλίο γραμμένο από τον καλαματιανό Δη-

μήτρη Ζέρβα, αφιερωμένο εξαιρετικά στους

λιμενεργάτες. Χτες έριχναν στο ψαχνό με

σφαίρες, τώρα πυροβολούν με Cosco κι

ελαστικές σχέσεις εργασίας. « μέσα στο
μυαλό του κάθε ργάτη, της κάθε μάννας και
του κάθε γέρου, που βάδιζε διαλαλητής του
μίσους και της απόγνωσης, γεννήθηκε
ετούτη η σκέψη: δεν υπάρχουν μωραϊτες,
ρουμελιώτες και πρόσφυγες. Υπάρχουν
σκλαβοι κι’ αφεντάδες. Υπάρχουν εκμεταλ-
λευόμενοι κι’ εκμεταλλευτές...»

«Το αίμα, μαθές,δεν ξεπλένεται, δεν ησυ-

χάζει, παρά μόνο στη θύμηση και στον 

αγώνα».

ΕΦΕΕ
Άγνωστη λέξη για τη νέα γενιά, ακρωνύμιο

χωρίς μετάφραση. Οι καθεστωτικές δυνά-

μεις επιχειρούν την ανασυγκρότηση

(+ΑΡΑΝ) ενώ τα ΕΑΑΚ προτίθενται να δια-

λύσουν τους επίσημους συνομιλητές της

υπουργού παραπαιδείας. Κρατήστε γερά

παιδιά!

ΕΚΛΟΓΕΣ
Δέκα μονάδες διαφορά δεν είναι λίγες, τρό-

μαξαν οι μπλε, τρόμαξαν και οι πράσινοι.

Κάτι σαν κιντερ έκπληψη. Σοκολατένιο

αυγό με ληγμένη σοκολάτα. 

To Mr. Chrisoxoidis, Texas (Greece)
Ο κ. Υπουργός σίγουρα είναι λάτρης των

γουέστερν και εζήλωσε δόξα Σερίφη πα-

λαιάς αμερικάνικης κομώπολης. Μετά τη

σαπουνόπερα 2 “περί της 17ης Νοέμβρη” η

επικοινωνιακή του αντίληψη τον οδήγησε

και στην έκδοση μιας επικήρυξης 600.000

ευρώ, μαζί με το νέο φέρελπι υπουργό οι-

κονομικών, που την ενέκρινε. Κατά τα άλλα

δεν υπάρχουν λεφτά για τους συνταξιού-

χους τους εργάτες, τους αγρότες κ.λ.π.

Λεφτά όμως για την καλλιέργεια του χαφιε-

δισμού περισσεύουν...

Και τέλος μια απορία: Η πολυδάπανη

ΕΛ.ΑΣ με 50.000 προσωπικό πρέπει να

πληρώνει και επικηρύξεις για να έχει επιτυ-

χίες;

Γ.Γραμματείς στα Υπουργεία
Αληθεύει ότι στην επιλογή τους υπάρχει μο-

ριοδότηση εάν είχαν εργαστεί με stage:

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ δέχεται τηλεφωνικά ή με e-

mail καταγγελίες για παραβιάσεις της ερ-

γατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,

ακούει παράπονα και το κυριότερο δεν

αφήνει κανένα σε χλωρό κλαρί.

πολιτική κατάσταση που δύσκολα θα
μπορούσε να ήταν χειρότερη. Η ανερ-
γία είναι πλατιά διαδομένη: χιλιάδες
κόσμου βρίσκονται χωρίς δουλειά. Μια
φοβερή δυστυχία βασιλεύει παντού, η
οποία οφείλεται στο υπέρμετρο κόστος
ζωής, που προκλήθηκε εν μέρει από
την αδυναμία εξασφάλισης εφοδίων
λόγω των αμέτρητων δυσκολιών που
δημιουργεί για το εμπόριό μας ο αγ-
γλικός αποκλεισμός, και εν μέρις από
την αισχρή και ασυνείδητη κερδοσκο-
πία. Όσο για πολιτική ζωή, δεν υπάρ-
χει πια τέτοιο πράγμα. Είναι σχεδόν
αδύνατο να πάρει κανείς μέρος σε
οποιαδήποτε δημόσια δράση ή διαδή-
λωση... Και πάνω απ΄ όλα αυτά πρό-
σθεσε την εχθρότητα του φανατικού
και σωβινιστικού ελληνικού πληθυ-
σμού και των αρχών και θα έχεις μια
καλή εικόνα της εδώ κατάστασης”, (Γ.
Λεονταρίτη, ό.π.π., σελ. 80-81).

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο σοσιαλι-
στές βουλευτές (αρισ. Σίδερης και
Αλμπέρτος Κουριέλ) και πολιτικοί ηγέ-
τες (Π. Δημητράτος) να πάνε στην
“Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη” του Λον-
δίνου με χρήματα του υπουργείου
Εξωτερικών του Βενιζέλου! Η Συνδιά-
σκεψη αυτή οργανώθηκε τον Φλεβάρη
1918 από τις κυβερνήσεις της Αντάντ
μαζί με τους ηγέτες της Δεύτερης Διε-
θνούς ενάντια στην Σοβιετική Ένωση
και τον μπολσεβικισμό. Ο Βενιζέλος
ήθελε να χρησιμοποιήσει τους έλληνες
σοσιαλιστές για να υποστηρίξουν τις
εδαφικές διεκδικήσεις της ελληνικής
κυβέρνησης απέναντι στις βαλκανικές
κυβερνήσεις και τα βαλκανικά σοσια-
λιστικά κόμματα. Βέβαια η στάση αυτή
καταδικάστηκε στο Πρώτο Πανελλα-
δικό Σοσιαλιστικό Συνέδριο που συγ-

κρότησε μάλιστα επιτροπή για την διε-
ρεύνηση του όλου ζητήματος.

Η επίδραση της Ρώσικης
Ε π α ν ά σ τ α σ η ς

Η Ρώσικη Επανάσταση έδρασε καταλυ-
τικά στην αλλαγή του συσχετισμού
των πολιτικών δυνάμεων στην Ελ-
λάδα, όπως και στις άλλες βαλκανικές
και ευρωπαϊκές χώρες. Το σπάσιμο της
ιμπεριαλιστικής αλυσίδας στον πιο
αδύνατο κρίκο της, έφερε με τον πιο
επείγοντα τρόπο στην επιφάνεια την
ανάγκη της οικοδόμησης επαναστατι-
κών προλεταριακών κομμάτων σε
κάθε χώρα. Ανάπτυξε όλους τους
όρους γι΄ αυτό, δίνοντας τη μεγαλύ-
τερη ώθηση στις επαναστατικές δυνά-
μεις και ενισχύοντας την πίστη του
προλεταριάτου στις δικές του δυνάμεις
για την κατάκτηση της εξουσίας. Η
αστική τάξη, είτε είχε ειρηνόφιλο είτε
είχε φιλοπόλεμο προσωπείο, βρίσκον-
ταν σε τεράστια κρίση.

Στην Ελλάδα, η ρήξη βενιζελικών και
βασιλικών ανάπτυσσε τους όρους μιας
εμφύλιας σύρραξης. Η οικονομική εξα-
θλίωση είχε εξαγριώσει τις μάζες. Τα
μέλη των σοσιαλιστικών οργανώσεων
απαιτούσαν από την ηγεσία τους να
αναλάβει αντιπολεμική δράση. Ιδιαί-
τερα οι σοσιαλιστικές οργανώσεις της
επαρχίας (Θεσσαλονίκης, Πάτρας,
Βόλου, Κέρκυρας) μεταφέροντας την
αγανάκτηση των μελών τους πίεζαν τις
οργανώσεις της Αθήνας και του Πει-
ραιά να κινητοποιηθούν για τα καυτά
προβλήματα της εργατικής τάξης.
Έτσι, στις 7 Μάη 1917 οι σοσιαλιστικές
οργανώσεις της Αθήνας και του Πει-
ραιά κυκλοφόρησαν την πρώτη τους

αντιπολεμική προκήρυξη.

Μια έντονη αντιπολεμική δραστηριό-
τητα των σοσιαλιστικών οργανώσεων
(Δημητράτος, Γιαννιός, κλπ) άρχισε. Η
Ρώσικη Επανάσταση του Φλεβάρη
1917 ήταν η μεγάλη πηγή έμπνευσης
και επαναστατικής αισιοδοξίας. “Εχο-
μεν πλήρη εμπιστοσύνη εις την Ρωσ-
σικήν Επανάστασιν και την
δημοκρατικήν Γαλλίαν. Η κυβέρνησης
ώφειλε να έχει και αυτή περισσότερον
εστραμμένην την προσοχήν της προς
ανατολάς, προς την Ρωσσικήν Δημο-
κρατίαν. Το μέλλον είναι εκεί. Από εκεί
θα κανονιστεί αύριον μαζί με το μέλ-
λον όλου του κόσμου, και το ελληνι-
κόν μέλλον”, (Γ. Λεονταρίτη: ό.π.π.,
σελ. 100), έγραφε ο “Ριζοσπάστης”
τον Ιούλη - Αύγουστο 1917.

Τον Αύγουστο 1917 οι έλληνες σοσια-
λιστές τάχτηκαν ενάντια στην επι-
στράτευση, κάνοντας σκληρή κριτική
στην κυβέρνηση του Βενιζέλου. Αυτό
προκάλεσε το μίσος της κυβέρνησης
που πήρε μέτρα ενάντια στους σοσια-
λιστές και τις εφημερίδες τους (συλ-
λήψεις, φυλακίσεις, κλείσιμο
εφημερίδων, όπως ο “Εργατικός
Αγών”, που δημοσίευαν αντιπολεμικές
διακηρύξεις, κλπ). Η ιδεολογική πάλη
που είχε αρχίσει μέσα στο σοσιαλιστικό
κίνημα, μετά τη συμμετοχή των τριών
σοσιαλιστών στη Συνδιάσκεψη του
Λονδίνου, αναπτύχθηκε. Το ζήτημα
του πολέμου άρχιζε να μπαίνει και να
αντιμετωπίζεται από ταξική σκοπιά. Οι
θέσεις τους άρχισαν να αποδεσμεύον-
ται από το σοσιαλσωβινισμό. Το ζή-
τημα της ενοποίησης και της
συντονισμένης δράσης τους άρχισε να
τους απασχολεί πολύ σοβαρά, ιδιαί-

τερα μετά τη νίκη της Οχτωβριανής
Ε π α ν ά σ τ α σ η ς .

Τον Γενάρη 1918 έγινε στην Θεσσαλο-
νίκη Σοσιαλιστική Συνδιάσκεψη, στην
οποία πήραν μέρος η “Φεντερασιόν”, η
“Σοσιαλιστική Εργατική Ενωση της
Αθήνας”, και το “Σοσιαλιστικό Κέντρο
του Πειραιά”. Αποφασίστηκε να γίνει
νέα συνδιάσκεψη με την συμμετοχή
όλων των σοσιαλιστικών οργανώσεων
της Ελλάδας. Αυτή έγινε τον Ιούλη
του 1918. Δεν πήρε μέρος μόνο το
“Σοσιαλιστικό Κέντρο” του Γιαννιού,
που δεν προσκλήθηκε λόγω της ανοι-
χτά φιλοβενιζελικής πολιτικής του.
Στη σημαντική αυτή συνδιάσκεψη
αποφασίστηκε να γίνει τον Οχτώβρη
το Πρώτο Πανελλαδικό Σοσιαλιστικό
Συνέδριο για την ίδρυση του πολιτικού
κόμματος της εργατικής τάξης. Εκλέ-
χτηκε μάλιστα και οργανωτική επι-
τροπή (Λιγδόπουλος, Μπεναρόγιας,
Κόκκινος, Δημητράτος, Αρβανίτης) για
την καλύτερη προετοιμασία του. Απο-
φασίστηκε επίσης να γίνει τον επόμενο
μήνα το Πρώτο Πανελλαδικό Εργατικό
Συνέδριο. Το Συνέδριο αυτό έγινε στις
21 Οχτώβρη 1918. Αντιπροσωπεύτη-
καν 44 σωματεία με δύναμη 60.000
ε ρ γ α τ ώ ν .

Ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία Ερ-
γατών Ελλάδας. Το Ιδρυτικό Συνέδριο
της ΓΣΕΕ πέτυχε δύο σημαντικές κα-
τακτήσεις. Πρώτο έβαλε σαν θεμέλιο
την αρχή της πάλης των τάξεων και
δεύτερο ανάτρεψε τις προσπάθειες της
βενιζελικής κυβέρνησης να ελέγξει και
να πατρονάρει την ΓΣΕΕ και μέσω
αυτής όλο το κίνημα.

ΣΕΚΕ: Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


