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ΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Κράτος, κυβέρνηση και εργοδότες,  με την
υψηλή επιστασία της  ΕΕ και του ΔΝΤ, μας ετοι-
μάζουν  ακόμα πιο μαύρες μέρες μαζικών απο-
λύσεων και ανεργίας, ελαστικής και μαύρης
εργασίας,  κατάργησης των βαρέων κι ανθυγιει-
νών κι όλων  των ασφαλιστικών μας δικαιωμά-
των. Ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις σκούπας
ενάντια στης γης τους κολασμένους, τους μετα-
νάστες. Από το τωρινό εργατικό μεσαίωνα θέ-
λουν να μας γυρίσουν ακόμα πιο πίσω , στην
εποχή των σπηλαίων και των κάτεργων όπου θα
δουλεύουμε (όταν θα δουλεύουμε) για μια μπου-
κιά ψωμί, με την διαρκή απειλή της απόλυσης
.Τώρα μαζί με τον ιδρώτα και το αίμα μας θα μας
παίρνουν και δείγμα DNA, αν τολμούμε κι αγω-
νιζόμαστε για αξιοπρέπεια και ζωή.

Στις μαύρες μέρες που μας ετοιμάζουν, ας
ετοιμαστούμε, ας οργανωθούμε κι ας απαντή-
σουμε χωρίς καθυστέρηση με ένα ζεστό φθινό-
πωρο κι ένα καυτό χειμώνα. Δεν ξεχνούμε τον
Δεκέμβρη! Δεν ξεχνούμε τις σφαίρες που σκό-
τωσαν τον Αλέξη ούτε το βιτριόλι στην Κων-
σταντίνα Κούνεβα, την γραμματέα της ΠΕΚΟΠ!
Τον κοινωνικό πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα εδώ.
Κι η Κωνσταντίνα είναι η σημαία  του κοινωνικού
μας αγώνα.

Με τη σημαία αυτή μπροστά να δώσουμε
μια πρώτη μαχητική και ασυμβίβαστη απάντηση
στην ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν ο πρωθυ-
πουργός θα κάνει τις εξαγγελίες για λογαριασμό
του κεφαλαίου, με ανεξάρτητη ταξική συγκέν-
τρωση στην Καμάρα κι ανεξάρτητη από τους ερ-
γατοπατέρες της ΓΣΕΕ και του ΕΚΘ πορεία
προς τον χώρο της Έκθεσης.

Δεν γινόμαστε ουρά  των γραφειοκρατών
που τα βρίσκουν διαρκώς με την εργοδοσία και
το κράτος, μοιράζουν σαν «κόμματα εξουσίας»
τα προνόμια της ταξικής συνεργασίας κι ενώ
έχουν το θράσος να μιλούν στο όνομά μας, στο
όνομα της εργατικής τάξης, μαχαιρώνουν πισώ-
πλατα κάθε αγώνα μας. Ούτε θα χαριστούμε και
σε κείνους που θέλουν μονίμως να μας καπε-
λώνουν, να μετατρέπουν τους αγώνες σε ψή-
φους κι όταν ξεσπά ένας Δεκέμβρης πηγαίνουν
από την αντίπερα όχθη του ποταμιού… Οι ερ-
γάτες πρέπει να βαδίσουν και να παλέψουν
ενάντια στα αφεντικά και χωρίς τους ψεύτικους
μεσολαβητές και καλοθελητές της κάθε γραφει-
οκρατίας. Η χειραφέτηση της εργατικής τάξης
είναι έργο της ίδιας της εργατικής τάξης!

Ζητάμε αυξήσεις, προσλήψεις κι  όχι  απο-
λύσεις! Κοινωνική ασφάλιση – μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλους!

Έξω οι δουλέμποροι!
Να τιμωρηθούν οι φυσικοί και  ηθικοί αυ-

τουργοί της επίθεσης  κατά της Κωνσταντίνας
Κούνεβα!

Την κρίση του συστήματος του κέρδους να
την πληρώσουν οι ίδιοι οι κεφαλαιοκράτες, οι
τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι δουλέμποροι εργο-
λάβοι κι όχι τα θύματα της απληστίας τους. 

Δεν ζητάμε ένα κομμάτι από τα κέρδη τους, ζη-
τάμε ΟΛΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝΕ! 

ΠΕΚΟΠ Ιούλιος 2009

Η απόλυση του συναγωνιστή Αποστόλη
Αβτζή Ασλάν, επειδή «δεν είχε κέφι στη δου-
λειά», από τον ψυχαναλυτή εργοδότη του,
Αλέξανδρο Καμπύλη, δεν μας εκπλήσσει. Ο
Αποστόλης μάχιμος συνδικαλιστής έχει κα-
ταγγείλει σωρεία παρανομιών στο κλάδο του,
ως χειριστής. Η ένοχη σιωπή του Σωματείου
Χειριστών μπροστά στη προκλητική από-
λυση, μετατρέπει τη διοίκηση του σωματείου
και τον πρόεδρο του σωματείου Τσαμπάζη
συνένοχους και πράκτορες της εργοδοσίας
και του κεφαλαίου.
Ο Αποστόλης στοχοποιήθηκε όχι μόνο για τη
δράση του στους χώρους δουλειάς αλλά γιατί
κατήγγειλε σε συνέλευση τη διοίκηση του σω-
ματείου για παραχωρήσεις στην εργοδοσία.

Ο πρόεδρος Τσαμπάζης, πασόκος μέχρι το
κόκαλο, διεκδικητής του θρόνου του προ-
έδρου του Εργατικού Κέντρου Βόλου τη προ-
ηγούμενη περίοδο, εκλεγμένος νομαρχιακός
σύμβουλος παρά τω πρωθυπουργό Παπατό-
λια, μας αποδεικνύει έμπρακτα, χωρίς καν να
είναι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, με ποιο «ιδα-
νικό» τρόπο αντιμετωπίζεται η εργοδοτική αυ-
θαιρεσία και τρομοκρατία. 
Η υπόθεση του Αποστόλη, των «τεμπέλη-
δων» του ΣΩΛΗΝΑ, των καθαριστριών του
Βόλου, της Μαρίας που απολύθηκε από το

Ορφανοτροφείο Βόλου χωρίς να ξέρει καν για
ποιο λόγο, της Δήμητρας στη Λάρισα που
απειλείται από την εργοδοσία, χιλιάδων απο-
λυμένων και κατατρεγμένων, είναι πλέον δικιά
μας υπόθεση. 

Η νίκη στο ΣΩΛΗΝΑ και στις καθαρίστριες στο
Βόλο, η νίκη στον Παπουτσάνη μετά από
δέκα εβδομάδες απεργία, δείχνουν ποιος
είναι ο δρόμος μας. Ενός αγώνα που δεν
μπορεί να είναι χαρτοπόλεμος δηλώσεων και
συνεντεύξεων, αλλά ένα πρόγραμμα ενεργη-
τικής συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης
ενάντια στη χρεοκοπημένη κυβέρνηση Καρα-
μανλή, το αστικό κράτος, την εργοδοσία, την
ξεπουλημένη πασοκοδεξιά συνδικαλιστική
γραφειοκρατία. Το ΕΚΒ, με διαμαρτυρίες
ανούσιες και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο,
ετοιμάζεται για καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς
για πορείες, στάσεις, απεργίες. Ξεμείναμε
από δουλειά, λεφτά και ο μόνος δρόμος
είναι…..ο ίδιος ο δρόμος, το πεζοδρόμιο έξω
από το εργοστάσιο, το μαγαζί, το πολυκατά-
στημα, το γραφείο, το ΙΚΑ, το λιμάνι, ΠΑΝ-
ΤΟΥ.

Καμιά νέα αστική κυβέρνηση, αυτοδύναμη ή
συνασπισμού, με εκλογές τώρα ή αργότερα,
δεν πρόκειται να λύσει τη παγκόσμια κρίση

του κεφαλαίου προς όφελος των εργατών. Τα
καλοκαιρινά μέτρα της δεξιάς είναι ασπιρίνη
μπροστά στη καταιγίδα του Σεπτέμβρη. 
Η χώρα έχει χρεοκοπήσει.
Το καλοκαίρι θα είμαστε στους δρόμους και τη
πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα ανεξάρτητο τα-
ξικό μπλοκ ενάντια σε όλους τους εκπροσώ-
πους του κεφαλαίου, τη κυβέρνηση, τους
διαδόχους, τη προδοτική ΓΣΕΕ.
Τσουκάτοι, μιζάνθρωποι, βατοπεδινοί, δολο-
φόνοι με σφαίρες και βιτριόλια, δουλέμποροι,
τρομοκράτες μεταναστών, βολεμένοι συνδι-
καλιστο-αχυράνθρωποι, θα υποστηρίξουν ότι
παρέλαβαν καμένη γη. 
Δεν μας εκπροσωπούν οι Κιτσο-Τσαμπάζη-
δες σαν άλλοι κοτζαμπάσηδες.

Μόνο μια κυβέρνηση των εργατών μπορεί να
καθαρίσει το ζήτημα μια για πάντα: Για τον
Αποστόλη, τη Μαρία, τη Δήμητρα και όλους
τους απολυμένους, τους καταπιεσμένους και
κατατρεγμένους, τους μετανάστες, εδώ και
παντού. 

Εργάτες όλων των χωρών, ενωθείτε!
Ή ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ Ή ΚΑΝΕΝΑΣ

Βόλος, 13 Ιούλη 2009

Καμπύλη-Τσαμπάζη: Εμείς έχουμε κέφι!
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ-
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, 
Το κρέας βαφτίζεται ψάρι, Σελ.: 2

“ΝΙΚΗΣΑΜΕ!” Σελ.: 3

ΕΔΩ ΒΟΛΟΣ: Το ELDORADO των εργολά-
βων... Σελ.: 3

Συγκέντρωση στην πλατεία Οξυγόνου ενάντια
στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, Σελ.: 4

Ο Θοδωρής Ηλιόπουλος σε Απεργία Πείνας
απο 10/7- Γραμμα απο τις Φυλακές Κορυδαλ-
λού, Σελ.: 5

Νέα εργοδοτικά εγκλήματα, Σελ.: 5

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: Ίδρυμα εγκλει-
σμών και απολύσεων, Σελ.: 6

Αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές στο Ερ-
γατικό Κέντρο και το εργατικό κίνημα του
Βόλου, Σελ.: 7

«θα το ανατινάξουμε πριν το τέλος του
μήνα!»,   Σελ.8

Δεν ζητάμε μέρος 
απο τα κέρδη τους

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ!

Εργατική Ταξική Αλληλεγγύη Μαγνησίας



2

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Η βιομηχανία πλαστικών ΚΑΡΑΤΖΗΣ
ΑΕ έχει μπλέξει τη κατηγορία των ξε-
νοδοχειακών επιχειρήσεων της με το
είδος τη κατηγορία της βιομηχανικής
μονάδας πλαστικών στην Α’ ΒΙΠΕ της
Λάρισας.
Ο  υιός μάλιστα, υποβιβάζει τους μι-
σθούς των εργαζομένων στη γενική
συλλογική σύμβαση εργασίας αντί
στην κλαδική σύμβαση εργασίας χη-
μικώ ν βιομηχανιών γιατί δεν γνωρίζει
σε ποια ποδοσφαιρική κατηγορία θα
παίζει την επόμενη χρονιά η αγαπη-
μένη του ομάδα (και δικιά μας), ο
ΟΦΗ.

Ο έτερος άρχοντας του εργοστασίου
της Λάρισας, μιλά στους εργαζόμε-
νους με ποδοσφαιρικούς όρους: Τους
έδωσα κόκκινη κάρτα (τους απέλυσα)
για να μάθουν να απεργούν. Ενίοτε
μιλά και την καθαρή γλώσσα των ερ-
γοδοτών: Θα σε κρεμάσω από το φα-
νάρι του εργοστασίου.

Το σωματείο της επιχείρησης βρίσκε-
ται εδώ και 2 χρόνια σχεδόν σε δικα-
στική διαμάχη με την εργοδοσία για
την εφαρμογή της κλαδικής σύμβα-
σης των χημικών βιομηχανιών. Ο ερ-
γοδότης κατάφερε να αποδείξει ότι το
κρέας είναι ψάρι, δηλαδή ότι η επιχεί-
ρησή του δεν χρησιμοποιεί πλαστικές
ύλες.
Στο δεύτερο δικαστήριο από το φά-
κελο της δικογραφίας «εξαφανίστηκε»
το έγγραφο που παρουσιάζουμε σή-
μερα, με αποτέλεσμα το σωματείο να
χάσει την υπόθεση, η οποία παρα-
πέμπεται για να κριθεί οριστικά τον
γενάρη του 2010.

Την δικαστική αγωγή την υπέγραφαν
τέσσερα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου του σωματείου αλλά στον
δρόμο τρία από αυτά, την απέσυραν

λαμβάνοντας έτσι το μέρος της εργο-
δοσίας.
Η πρόεδρος του εργοστασιακού σω-
ματείου, Δήμητρα Γκέκα είναι η μόνη
που στηρίζει την αγωγή και τα συμφέ-
ροντα των εργαζομένων. 
Αυτοί που απέσυραν τις υπογραφές
τους και παραιτήθηκαν μάλιστα και
από το διοικητικό συμβούλιο είναι η
Αθανασία Ξεσφίγγη-Τσούκα, η οποία
διατηρεί τη θέση της στο εργατικό
Κέντρο Λάρισας και στην Ομοσπον-
δία Χημικών Βιομηχανιών (ΟΕΧΒΕ).
Ο Αλέξανδρος Γκρέκας επίσης παραι-
τήθηκε από το Δ.Σ., ενώ ο Αντώνης
Αλεξανδρής παραιτήθηκε της αγωγής
επειδή δεν επανεκλέχτηκε στο Δ.Σ.
και δεν τον κάλυπτε η συνδικαλιστική
ασυλία αλλά προφανώς δεν καλύπτε-
ται από εμπιστοσύνη στα μάτια των
εργαζομένων.
Οι παραιτήσεις έγιναν λίγο πριν το
δεύτερο δικαστήριο, που έγινε το Δε-
κέμβρη του 2008. Οι παραιτήσεις
ήταν εκούσιες και δεν έγιναν υπό κα-
θεστώς πίεσης. Τα πρών μέλη του ΔΣ
πείστηκαν ότι η εταιρεία δεν είναι εται-
ρεία πλαστικών.
Οι εργοδότες θέλουν αν πιστεύουν ότι
η πρόεδρος έχει μείνει μόνη της να
υπερασπίζεται τα συμφερόντα των
εργαζομένων.  Η κεφαλαιακή τους
βάση και η ικανότητα στην τρομοκρα-
τία των εργαζομένων σε συνδυασμό
με την ανασφάλεια της ανεργίας τους
έχει δόσει ένα υψηλό αίσθημα αυτο-
πεποίθησης. 

Από τη πλευρά του σωματείου και
των εργαζομένων απαιτείται μια ολο-
κληρωμένη προσέγγιση δράσης. Από
τις ξενοδοχειακές μονάδες του Μιλ-
τιάδη μέχρι τον ΟΦΗ του Αντώνη, στο
Κάνσας και το Valladolid και από τα
φανάρια του Κωστάκη μέχρι να κα-
θαιρεθεί η σφίγγει Ξεσφίγγει από όλα

τα αξιώματα που της εμπιστεύτηκαν
οι εργαζόμενοι κι αυτή τα πούλησε για
να έχει το κεφάλι της ήσυχο.
Μπορούν οι εργαζόμενοι να κερδί-
σουν αυτή την υπόθεση; Μα φυσικά!

Η εταιρεία

Η εταιρεία Κάρατζης με επενδύσεις
εκατομμυρίων σε ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις δεν διένειμε μέρισμα το
2008 λόγω των ξενοδοχειακών επεν-
δυτικών της δραστηριοτήτων, της
επέκτασής της στην Αμερική (Κάν-
σας), ενώ πρόσφατα σύναψε εμπο-
ρική συμφωνία με την Croppy
Solutions S.L., που εδρεύει στην
πόλη Valladolid της Ισπανίας. Η συμ-
μετοχή της Καράτζη Α.Ε. αντιστοιχεί
στο 45% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας και ανέρχεται στο ποσό των
94.500 ευρώ.

Η εταιρεία παρά την οικονομική κρίση,
είναι από τις λίγες που εμφανίζουν
ανάκαμψη το πρώτο τρίμηνο του
2009 . Ο ενοποιημένος τζίρος εμφα-
νίζει οριακή αύξηση, φθάνοντας τα
13,3 εκατομ. ευρώ έναντι 13,1 εκτομ.
ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανέρχον-
ται σε 1,2 εκατομ. ευρώ από ζημιές
518.000 ευρώ που εμφάνισε στο αν-
τίστοιχο περσινό τρίμηνο, τα μετά
φόρων κέρδη ανέρχονται σε 1,19 εκα-
τομ. ευρώ από ζημιές ύψους 612.000
ετυρώ και τα EBITDA ανέρχονται σε
2,36 εκατομ. ευρώ έναντι 751.000
ευρώ. Η καθαρή θέση του ομίλου
ανέρχεται σε 70,6 εκατομ. ευρώ από
67,6 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία μπαίνει
και στην αγορά ενέργειας με αδειοδό-
τηση που έχει λάβει για φωτοβολταϊκά
πάρκα στην Κρήτη.  Η εταιρεία είναι
εισηγμένη στο Χρηματηστήριο Αθη-
νών. Φτώχεια απερίγραπτη.

ΚΑΡΑΤΖΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Το κρέας βαφτίζεται ψάρι

ΒΟΛΟΣ

SUBWAY, Π. Μελά 32
ΠΑΙΔΕΙΑ, Δον Δαλέζιου 2 & 28ης Οκτωβρίου

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 παρατάξεων, κομμάτων της εργατικής τάξης. Άν τα
ζητήσετε πίσω, τα δίνουμε. Δεν λογοκρίνουμε δεν περι-
κόπτουμε. Απαντάμε αν χρειαστεί και κριτικάρουμε όσο
πρέπει. Τη δημοσιογραφική δεοντολογία 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 ανώνυμες πλη-
ροφορίες με προσοχή και τις ελέγχουμε. Προστατεύουμε
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
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

6 Δεκεμβρίου 2008 – 
5 Σεπτεμβρίου 2009

Εννέα μήνες κλέινουν από την
ημέρα της εξέγερσης του Δεκέμ-
βρη, τη μέρα που το πιστόλι του
Κορκονέα και της κυβέρνησης
της δεξιάς έστειλε στον άλλο
κόσμο τη ζωή μας. Βιτριόλι σε
συνδικαλιστές, επιχειρήσεις
σκούπα ενάντια στους εξαθλιω-
μένους της γης.
Σα νάτανε παιδί που περιμένει
να βγει από τη κοιλιά της μάνας,
σε εννέα μήνες, η κυβέρνηση
της δεξιάς είναι το φάντασμα του
εαυτού της. Σκάνδαλα, το ένα
πάνω στο άλλο, σα κοράκια με
νύχια γαμψά πάνω στο κορμί
της εργατιάς, έχουν οδηγήσει τη
χώρα στην οικονομική χρεοκο-
πία. Πυροβολάνε τη ζωή μας και
τη δουλειά μας κάθε μέρα. Η πα-
ραμονή της κυβέρνησης και του
συστήματος που εκπροσωπεί
είναι επικίνδυνη. Ενός συστήμα-
τος που αγαπά τους τραπεζίτες
και τα golden boys, τους βιομήχανους
και τα τσιράκια τους.

Η κυβέρνηση της δεξιάς, του ΠΑΣΟΚ,
βλάπτει σοβαρά την υγεία της  εργα-
τικής τάξης. Η παραμονή τους είναι
βαριά και ανθυγιεινή. Mπροστά μας
ένας κοινωνικός πόλεμος είναι σε εξέ-
λιξη. 

Ο Kαραμανλής ετοιμάζεται στις 5 Σε-
πτέμβρη στα εγκαίνια της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) να
εξαγγείλει πρόσθετα φορομπηχτικά
βάρη για το λαό, λιτότητα για τους ερ-
γαζόμενους, ανεργία για τους εργάτες
και ειδικά για τους νέους, ολοκλή-
ρωση της πολιτικής των ιδιωτικοποι-
ήσεων, ελαστικές σχέσεις εργασίας

για τη νεολαία.
Θα είμαστε εκεί, στη ΔEΘ, να
διαμαρτυρηθούμε και να παλέ-
ψουμε για την ανατροπή της
αντεργατικής πολιτικής και της
κυβέρνησης που την προωθεί.

Θα είμαστε εκεί σε ένα ανεξάρ-
τητο εργατικό ταξικό μπλοκ, για
μια μαχητική απάντηση στις αν-
τεργατικές πολιτικές, σε ρήξη
και με τις υποταγμένες συνδι-
καλιστικές γραφειοκρατίες της
ΓΣEE/AΔEΔY.
Εννέα μήνες μετά το παιδί που
γεννιέται είναι ώριμο τέκνο της
οργής και της επανάστασης. 

Συμπαρατασσόμαστε με το κά-
λεσμα του σωματείου της
Kωνσταντίνας Kούνεβα, το σω-
ματείο της ΠEKOΠ για μια ανε-
ξάρτητη από τις
συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες
ταξική συγκέντρωση στην
Kαμάρα (στις 6 μ.μ) και ανεξάρ-
τητη πορεία στη ΔEΘ.  

Αναχωρήσεις  λεωφορείων για
Θεσσαλονίκη 

Σάββατο 5 Σεπτέμβρη
•        Από Βόλο, Δημαρχείο Βόλου 9
π.μ.( πληροφορίες για κρατήσεις
θέσεων τηλ. 6932382737)

Aνεξάρτητη ταξική διαδήλωση στη ΔEΘ/5 Σεπτέμβρη
Δεν ζητάμε μέρος από τα κέρδη τους - ZHTAME ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ!
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Συναδέλφισσες καθαρίστριες, νικήσαμε!

Σήμερα, όλες οι καθαρίστριες του ΙΚΑ επανα-
προσλήφθηκαν, με μια ενδιάμεση συμφωνία με το
νέο εργολάβο. Οι ώρες μας δεν ήρθαν σε αυτές
που δουλεύαμε αλλά και δεν έμειναν σε αυτές με
του Ζωιόγλου. Η διοίκηση του ΙΚΑ μας υποσχέ-
θηκε ότι θα εγκρίνει συμπληρωματικό ποσό προ-
κειμένου οι ώρες μας να επανέλθουν σε αυτές του
τελευταίου εργολάβου, που ακόμα μας χρωστάει
τα μεροκάματά μας. Αυτό και μόνο δείχνει την αδι-
κία που συμβαίνει σε όλες τις εργολαβικές συμβά-
σεις όταν δεν καλύπτουν ούτε καν το εργατικό
κόστος, με αποτέλεσμα είτε τη κλοπή των μισθών
μας, είτε τη μείωση των ωρών εργασίας μας.

Η επιτυχία του σωματείου μας που μετράει λίγες
ημέρες ζωής είναι μεγάλη. Δεν έπιασαν τόπο τα
απειλητικά τηλεφωνήματα και η τρομοκρατία. Οι
καθαρίστριες του ΙΚΑ και το σωματείο μας «σκού-
πισαν» τον εργολάβο Ζωιόγλου & Σια.. Όλες μας
ξαναπιάνουμε δουλειά, με ψηλά το κεφάλι. Χωρίς
τον αγώνα μας, σε μια εποχή δύσκολη για όλη την
εργατική τάξη, η εργοδοσία αλλά και το κράτος,
όπως φαίνεται με τις εργολαβικές συμβάσεις του
δημοσίου, θέλουνε να ρίξουνε όλα τα βάρη της κρί-
σης σε εμάς, που το μόνο που έχουμε, είναι αυτές
οι λίγες ώρες δουλειάς.

(Πορεία του σωματείου στις 7/7/09 στο Βόλο,
με τη συμπαράσταση συνδικαλιστών, πολιτι-
κών οργανώσεων, φοιτητών και συλλογικοτή-
των της πόλης)

Το μήνυμα του σωματείου μας είναι ότι μπορούμε
να αντισταθούμε και να κερδίσουμε. Το σύνθημα
μας ήταν και παραμένει «Ή όλες στη δουλειά ή
καμία». Κι αυτό πρέπει να ισχύσει για κάθε απο-
λυμένη/ο. Η αλληλεγγύη που εκφράστηκε στο σω-
ματείο μας πρέπει να εκφραστεί για όλους τους
καταπιεσμένους και κατατρεγμένους αυτής της
χώρας, έλληνες και μετανάστες. 
Το σωματείο μας ευχαριστεί όλους τους φορείς, τα
σωματεία, συνδικαλιστές, αγωνιστές και ιδιαίτερα
τη νεολαία που στάθηκε μαζί μας στο πεζοδρόμιο,
στο λιοπύρι και στη πορεία, υποστηρίζοντας το δί-
καιο αγώνα μας. Ευχαριστούμε τις εφημερίδες, τα
ραδιόφωνα και τα κανάλια που πρόβαλλαν τον
αγώνα μας. 

Ο αγώνας του σωματείου μας συνεχίζεται σε
όλους τους χώρους δουλειάς, για τις ώρες δου-
λειάς, τα νόμιμα μεροκάματα, για τα βαρέα και αν-
θυγιεινά που η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην αυθαιρεσία και την
τρομοκρατία. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά
χωρίς τη μεσολάβηση εργολάβων και δουλεμπό-
ρων.

Στέλνουμε στο σωματείο των καθαριστριών της
Αθήνας, την ΠΕΚΟΠ, τους πιο θερμούς αγωνιστι-
κούς χαιρετισμούς μας. Η φωνή της Κωνσταντίνας
Κούνεβα και των καταπιεσμένων είναι στη Μαγνη-
σία. Αύριο ελπίζουμε σε όλη την Ελλάδα. 
Κωνσταντίνα, σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση,
να είσαι δίπλα μας σε όλους τους δίκαιους αγώνες
μας. Το σωματείο μας απαιτεί να βρεθούνε οι ένο-
χοι, οι συνένοχοι και οι ηθικοί αυτουργοί του εγ-
κλήματος.

ΝΙΚΗΣΑΜΕ!
Ο αγώνας συνεχίζεται.

Γράψου στο σωματείο σου τώρα!
13/07/2009

ΟΛΕΣ ΣΤΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ!

Όταν παραμονές Χριστουγέννων
η συνδικαλίστρια της ΠΕΚΟΠ Κων-
σταντίνα Κούνεβα δεχόταν δολοφονική
επίθεση με βιτριόλι, οι κύκλοι της ερ-
γοδοσίας και η κυβέρνηση της ΝΔ πόν-
ταραν στις διακοπές των
Χριστουγέννων ώστε να περάσει το
θέμα στα ψιλά. Δεν υπολόγιζαν πως, και
με την ορμή του εξεγερμένου Δεκέμβρη,
ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης θα ση-
κωνόταν. Μέχρι σήμερα, νεολαία κι ερ-
γαζόμενοι, αρνούνται να ξεχάσουν.
Απαιτούν την τιμωρία των φυσικών κι
ηθικών αυτουργών και την ανατροπή
του δουλεμπορικού καθεστώτος εργα-
σίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με
το οποίο δουλεύουν οι καθαρίστριες.
Την ίδια ώρα κράτος, αστυνομία κι ανα-
κριτές με τη σιωπή-συνενοχή της ΓΣΕΕ,
βάζουν την υπόθεση της εγκληματικής
επίθεσης στο αρχείο.

Μια πρώτη απάντηση έρχεται
όμως από το Βόλο. Οι καθαρίστριες της
πόλης μας, ακολουθώντας τα χνάρια
της ΠΕΚΟΠ, ιδρύουν το πρώτο σωμα-
τείο καθαριστριών του Ν. Μαγνησίας
που δουλεύουν σε εργολάβους . Δεν
περνούν καλά καλά 3 εβδομάδες από
την ίδρυσή του και ο εργολάβος καθα-
ρισμού του ΙΚΑ, Παντελής Ζωιόγλου,
όταν οι καθαρίστριες των ΙΚΑ Βόλου και
Ν. Ιωνίας με τη δύναμη που τους δίνει
το σωματείο τους απαιτούν τις νόμιμες
ώρες εργασίας και τις αντίστοιχες απο-

δοχές, προχωρά στις εκδικητικές απο-
λύσεις και των 9 καθαριστριών, όλες
ιδρυτικά μέλη του σωματείου.

Πέρα από το γεγονός πως οι απο-
λύσεις είναι παράνομες και καταχρη-
στικές, καθώς καταστρατηγούν την
προστασία των ιδρυτικών μελών σω-
ματείου που προβλέπεται από τον
συνδικαλιστικό νόμο, είναι ξεκάθαρη η
επιχείρηση τρομοκράτησης που πάει
να στηθεί: Μία από τις καθαρίστριες,
μαχητικό μέλος του σωματείου, δέχεται
διαρκώς απειλητικά τηλεφωνήματα που
αφορούν στη ζωή της. Η διευθύντρια
του ΙΚΑ Βόλου, Αργυρούλα Στεργίου,
παίρνει θέση υπέρ του δουλεμπόρου κι
απειλεί με αναφορές συνδικαλιστές του
ΙΚΑ που στέκονται στο πλευρό των κα-
θαριστριών. Την Παρασκευή 3/7 δεν δί-
στασε να καλέσει την αστυνομία
προκειμένου να «συνετιστούν» οι αλ-
ληλέγγυοι αγωνιστές που βρίσκονταν
στο κτήριο για να συμπαρασταθούν
στις απολυμένες. Παράλληλα, ο εργο-
λάβος προσπαθεί να κινητοποιήσει
απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κί-
νηση στις σχολές του Βόλου, βρίσκεται
δίπλα στους εργαζόμενους που πα-
λεύουν για το δικαίωμα της δουλειάς και
της αξιοπρέπειας στη ζωή τους και στη-
ρίζει τον αγώνα των καθαριστριών.
Καλεί όλους τους εργαζόμενους στην

καθαριότητα του Πανεπιστημίου που
δουλεύουν με το ίδιο καθεστώς, να ορ-
γανωθούν στο νέο σωματείο και να
στηρίξουν τις απολυμένες συναδέλφους
τους. Οι ανάγκες για καθαριότητα στους
δημόσιους οργανισμούς, στα νοσοκο-
μεία, στα πανεπιστήμια αλλά και σε
ιδιωτικούς τομείς είναι πάγιες και διαρ-
κείς. Να απαγορευτεί το καθεστώς των
εργολαβιών και να γίνουν προσλήψεις.
Να ανακληθούν όλες οι απολύσεις.

Το ζήτημα των εργολαβιών αφορά
όλους μας και η κατάργησή τους μπο-
ρεί να γίνει μόνο μέσα από κοινό αγώνα
νεολαίας και εργαζόμενων. Καλούμε
φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, ερ-
γαζόμενους, φοιτητές και άνεργους σε
συντονισμένη κοινή δράση, για στήριξη
του αγώνα των καθαριστριών, για να
πάψει το απαράδεκτο δουλεμπορικό
καθεστώς των εργολαβιών.

* ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΛΩΝ
Τ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Ω Ν
* ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑ-
Β Ω Ν
* ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΟΥ

Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας που έγινε στις 3/7/09, πλέον
των άλλων θεμάτων, η συναδέλφισα Κατερίνα Μαλακού
(ΕΑΣΠ), εκλεγμένο μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας,
ενημέρωσε και έθεσε το θέμα των απολυμένων καθαρι-
στριών του Βόλου, ζήτησε να εκδοθεί ανακοίνωση της Ομο-
σπονδίας για τα ζητήματα των εργολάβων καθαριότητας,
όπως και να ζητηθεί η άμεση επαναπρόσληψη όλων των ερ-
γαζομένων στο ΙΚΑ Μαγνησίας μετά τη πρωτοφανή περι-
κοπή ωρών εργασίας, μείωση των μισθών και  των βαρέων
ενσήμων, με αποτέλεσμα το ΙΚΑ να κατηγορείται για Ίδρυμα
Κοινωνικών Απολύσεων!

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κόκκαλης (πρόσκειται στην
ΠΑΣΚΕ, όπως και η Γισδάκη της ΟΙΚΟΜΕΤ), σε αγαστή συ-
νεργασία με την ΔΑΚΕ αλλά και την επικαλούμενη άγνοια (;)
των λοιπών, αρνήθηκαν όχι μόνο να συζητήσουν το θέμα
αλλά και να υπάρξει έστω και μια ανακοίνωση. Τι είδους ενη-
μέρωση περιμένει από τον τοπικό σύλλογό μας η ΠΟΣΕ,
όταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Δ. Κουτσούκος έκανε αλλε-
πάλληλα τηλεφωνήματα στις απολυμένες ότι έχει λύσει το
πρόβλημα και να πάνε να συνεννοηθούν με τη διεύθυνση
του ΙΚΑ; Όπως λέει και το τραγούδι «Τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα…..».

Προφανώς οι διοικούντες την Ομοσπονδία πρέπει πρώτα να
συνεννοηθούν με τα κόμματά τους, τη Διοίκηση του ΙΚΑ, να
πάρουν τη γνώμη του εργολάβου, να σχηματίσουν άποψη
και μετά από ….μήνες να πάρουν θέση, που στην ουσία ση-

μαίνει: Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, δεν ξέρουμε!!!!
Η υποκρισία της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ είναι προφανής: Αφού έβγαλε
ανακοίνωση πριν μήνες για την υπόθεση ΚΟΥΝΕΒΑ, δεν
είναι διατεθειμένη να κάνει τίποτα για τις εργολαβίες μέσα στο
ΙΚΑ. Κάπως έτσι επέτρεψε να εργάζονται συνάδελφοι με
συμβάσεις έργου, να τρέχουν όλο και περισσότερα προ-
γράμματα stage και να ταυτίζεται με τις επιλογές της εκάστοτε
διοίκησης και κυβέρνησης. Με ποιο τρόπο άραγε η ΠΟΣΕ-
ΙΚΑ θα ζητά αύριο την συμπαράσταση άλλων εργαζομένων
όταν θα τεθούν τα ζητήματα των μισθών των νεοεισερχομέ-
νων στο δημόσιο τομέα, όταν τεθούν τα ζητήματα των επι-
δομάτων μας, των ταμείων μας, των συνθηκών εργασίας
μας, όταν η ίδια δεν καλλιεργεί στο ελάχιστο την αλληλεγγύη
μεταξύ εργαζομένων που δουλεύουν στον ίδιο χώρο;

Τι έπρεπε να έχει κάνει η ΠΟΣΕ; Να έχει έρθει στο Βόλο να
παρέμβει, να πάρει θέση για τις εργολαβίες στη Διοίκηση του
ΙΚΑ, να έχει ενημερώσει όλους τους συναδέλφους και συλ-
λόγους, να έχει να κηρύξει 4ωρη στάση εργασίας σε όλα τα
υποκαταστήματα ΙΚΑ του νομού Μαγνησίας για την επανα-
πρόσληψη των απολυμένων συναδελφισών καθαριστριών,
την απομάκρυνση όλων των εργολάβων, για μόνιμη και στα-
θερή δουλειά όλων. Δηλαδή να έχει κάνει τη δουλειά της.

Όλα τ’ άλλα που λέει η ΠΟΣΕ-ΙΚΑείναι…..παραμύθια!!!
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ Ν.ΜΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΟΣΕ-ΙΚΑ: 
ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ!

Ο δεύτερος γύρος της αναμέτρησης ξεκι-
νάει την Πέμπτη. Ο εργολάβος καθαριότη-
τας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι
γένους θηλυκού.  Η Δημητρίου Ελένη, σύ-
ζυγος του επίσης εργολάβου Χασιώτη Γε-
ράσιμου, συμμετείχε στο διαγωνισμό του
Πανεπιστημίου ως εργολάβος φάντασμα
και τον κέρδισε. Αμφότεροι Βολιώτες.
Από την ημέρα που ο Σύλλογος ΔΕΠ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θέλησε να

εφαρμόσει τη σύμβαση έργου, δηλαδή να
διαπιστώσει αν η εργολάβος τηρεί την ερ-
γατική και ασφαλιστική νομοθεσία, όλες οι
πληρωμές του Πανεπιστημίου «κόλλησαν»
και η εργολάβος έκανε πάυση πληρωμών
προς όλο το προσωπικό που απασχολεί
στο Πανεπιστήμιο.
Αποτέλεσμα, οι καθαρίστριες είναι τέσσερις
μήνες απλήρωτες. Το εργολαβικό ζεύγος
χαίρει άκρας υγείας και η κατσαρόλα του

σπιτιού τους είναι γεμάτη.
Αντίθετα οι εργαζόμενες καθαρίστριες ανα-
ζητούν τον καθημερινό επιούσιο.
Το σωματείο σε χτεσινή συνάντηση με τον
πραγματικό εργοδότη, τον Χασιώτη Γερά-
σιμο και όχι τη σύζυγο φάντασμα, έδωσε
διορία μέχρι την Τετάρτη 29/7/09 να εξο-
φλήσει πλήρως όλες τις εργαζόμενες. 
Το Σωματείο θα προχωρήσει σε όλες τις
ενέργειες για να κηρυχτεί έκπτωτος, ενώ η

ΠΕΚΟΠ έκανε παρέμβαση στον Σπηλιωτό-
πουλο για το θέμα αυτό.

Από εκεί και μετά, γαία πυρί μοιχθήτω... ή
αλλιώς λέγε με Ζωιόγλου.

Μετά τη παρέμβαση της ΠΕΚΟΠ και του
Σωματείου του Ν. Μαγνησίας όλες οι ερ-
γαζόμενες κέρδισαν τα δεδουλευμένα με
το συντονισμένο αγώνα τους.

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 4 ΜΗΝΕΣ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ. ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ.

ΕΔΩ ΒΟΛΟΣ: ΤΟ ELDORADO ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ...
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ -  ΟΧΙ
ΣΤΟΥΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!!!  
Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ενθάρρυνση
του ακροδεξιού ΛΑΟΣ και την ουσιαστική
συναίνεση του ΠΑΣΟΚ, εφαρμόζει την
αποκρουστική ρατσιστική πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης κηρύσσοντας πόλεμο
κατά των μεταναστών. Με μαζικές συλλή-
ψεις & επιχειρήσεις «σκούπα», απελάσεις
& επανα-προωθήσεις αγνοώντας το δι-
καίωμα ασύλου, δημιουργία στρατοπέδων
συγκέντρωσης & «μηδενική ανοχή στους
λαθρομετανάστες» (όπως ζήτησε ο Γ. Πα-
πανδρέου), προσπαθούν να πείσουν ότι
«αντιμετωπίζουν» ένα μεγάλο κοινωνικό
και πολιτικό πρόβλημα… 

Όταν ήθελαν φτηνά εργατικά
χέρια, το δουλεμπόριο δεν ανησυχούσε ερ-
γοδότες – ΜΜΕ & κυβέρνηση. Τώρα, που
λόγω της κρίσης, θέλουν λιγότερους &
ακόμη φθηνότερους μετανάστες, βάζουν
την κουκούλα του καταδότη μεταναστών. 
Οι πραγματικές όμως αιτίες των σύγ-
χρονων μεταναστευτικών ρευμάτων

κρύβονται :
Ü μετανάστες και πρόσφυγες δημιουργούν
οι πόλεμοι αμερικανών & ευρωπαίων
ιμπεριαλιστών (με τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας) σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν,
Σομαλία κλπ. Είναι τυχαίο ότι η πλειοψη-
φία των πρόσφατων κυμάτων μεταναστών
έρχεται από αυτές τις χώρες; Ή ότι οι με-
τανάστες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν
ελεύθερα (όπως τα προϊόντα), γιατί προ-
σκρούουν στην Ε.Ε. – φρούριο & ειδικά
στο άθλιο Μεταναστατευτικό Σύμφωνο,
που απαγορεύει στον μετανάστη να κινηθεί
μέσα στην Ε.Ε. και τον επιστρέφει στη
χώρα – εισόδου προς απέλαση.  Ü ότι οι
συνθήκες «γκετοποίησης» & άγριας εκμε-
τάλλευσης , ο φαύλος κύκλος παρανομία -
εξαθλίωση – παρανομία ,των μεταναστών
δημιουργεί το κλίμα φόβου & την εγκλημα-
τικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές , που
σκόπιμα διογκώνεται στα τηλεοπτικά «Δελ-
τία των 8.00΄΄».
Ü ότι για τις εργασιακές συνθήκες των ελ-
λήνων & ξένων εργαζομένων , την ελα-

στική εργασία, τις εταιρείες ενοικίασης
εργαζομένων, την ανασφάλιστη εργα-
σία, την μερική απασχόληση & την εκ
περιτροπής εργασία , τις απολύσεις
κ.λ.π. δεν ευθύνονται οι μετανάστες .
Είναι & αυτοί θύματα & μάλιστα διπλά των
πολιτικών μείωσης του εργατικού κόστους
& εκτίναξης των κερδών που εφαρμόζουν
οι εργοδότες , αφού έγιναν νόμοι από Ν.Δ.
& ΠΑΣΟΚ την τελευταία 20ετία & «οδηγίες»
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτές τις
συνθήκες, είναι επιτακτική ανάγκη το ερ-
γατικό κίνημα, οι μαζικοί φορείς, να πά-
ρουν άμεσα μαζικές πρωτοβουλίες - για να
μην έχουμε άλλη Κούνεβα -  διεκδικών-
τας:
x Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες!
Να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνη-
σης – Ε.Ε.
x Άμεση νομιμοποίηση όλων των με-
ταναστών, χωρίς τα απαράδεκτα χαράτσια 
x Ίση αμοιβή για ίση δουλειά . Άνοιγμα
των συνδικάτων στους μετανάστες (νό-
μιμους ή όχι).

x Ταξιδιωτικά έγγραφα και δικαίωμα
μετακίνησης στην Ε.Ε. σε όσους μετανά-
στες το επιθυμούν. 
x Κατάργηση του Συμφώνου Μετανά-
στευσης & της συνθήκης Σένγκεν 
x Βοήθεια στην εκπαίδευση, τάξεις υπο-
δοχής & γλώσσας για μαθητές και ενή-
λικες, χώροι λατρείας & κοιμητήρια για τις
θρησκείες που δεν διαθέτουν. Κτύπημα
των εγκληματικών κυκλωμάτων.
x Δικαίωμα πολιτικού ασύλου σε
όσους μετανάστες κινδυνεύουν στις
χώρες τους. 
x Ελληνική υπηκοότητα σε όσους με-
τανάστες έχουν γεννηθεί και μένουν στην
Ελλάδα . 
x Άμεση αποχώρηση της Ελλάδας
από όλες τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις, Άμεση περικοπή των εξοπλιστικών
δαπανών. Διάθεση των κονδυλίων για τις
κοινωνικές ανάγκες στον τόπο μας.

“ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ!!!

Εκδήλωση κινήσεων πόλης, οργανώσεων
υποστήριξης μεταναστών και πολιτικών
οργανώσεων πραγματοποιήθηκε στις 9/7
στην πλατεία Οξυγόνου με κύριο θέμα το
ρατσισμό και την ξενοφοβία. Στην πλα-
τεία Οξυγόνου, τόπος συγκέντρωσης και
παζαριού της εργατικής δύναμης ανέρ-
γων μεταναστών, μίλησαν η δικηγόρος
Έλενα Δημητρίου και οι Βλασία Παπαθα-
νάση πρόεδρος της ΠΕΚΟΠ (αριστερά
στην φωτό) , ενώ παραβράθηκε και η
Βάσω Τσούνη (δεξιά στην φωτό), αντι-
πρόεδρος της ΠΕΚΟΠ.

Στην συγκέντρωση αναφέρθηκαν οι πρό-
σφατες νομικές ρυθμίσεις που επιτρέ-
πουν την προφυλάκιση μεταναστών
μέχρι και 12 μήνες που με βάση αυτό το
πλαίσιο δημιουργούνται νέες συνθήκες
δημιουργίας στρατοπέδων εγκλεισμού
μεταναστών, ο αγώνας της ΠΕΚΟΠ για τη
νομιμοποίηση όλων των εργαζομένων

στο τομέα της καθαριότητας αλλά και
του οικιακού προσωπικού, όπου το μεγα-
λύτερο μέρος των εργαζομένων είναι με-
τανάστες και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
μη κοινοτικής προέλευσης.
Στη συγκέντρωση μίλησαν εκπρόσωποι
των πολιτικών οργανώσεων θέτοντας
τους προβληματισμούς τους  τις επιχει-
ρήσεις σκούπα της αστυνομίας και την
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα κοινό μέ-
τωπο πάλης ελλήνων και μεταναστών
εργατών.
Ένα βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση
είναι το 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, που
θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη στο Βόλο.

Οι οργανώσεις που οργάνωσαν την εκδή-
λωση ήταν: ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, Δίκτυο για τα
Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα,  Δί-
κτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύ-
γων και Μεταναστών, Ε.Ε.Κ., ΚΚΕ (μ-λ),
Παρέμβαση Πολιτών Βόλου, ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, η κυ-
βέρνηση σε μια εμφανή προσπάθεια να
επαναπροσελκύσει τους συντηρητικούς
ψηφοφόρους της που σαγηνεύτηκαν
από τις αντιμεταναστευτικές κορώνες
του Καρατζαφύρερ και μετοίκησαν στην
«διπλανή πολυκατοικία», υιοθετεί πλή-
ρως την ατζέντα της Άκρας Δεξιάς για τη
μεταναστευτική της πολιτική. Η πολύ-
μηνη σπέκουλα πάνω στα πραγματικά
προβλήματα του κέντρου της Αθήνας,
έδωσε το αναγκαίο πάτημα στην κυβέρ-
νηση για να εξαγγείλει ακραία αντιμετα-
ναστευτικά μέτρα. Δυστυχώς όμως δεν
είναι μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ. Το
ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να δε-
σμεύσει τις ψήφους των νοικοκυραίων,
διαγκωνίζεται στα τηλεπαράθυρα με την
κυβέρνηση και σε ζητήματα πάταξης της
«λαθρομετανάστευσης» και δια στόμα-
τος Γιωργάκη Παπανδρέου εξαγγέλλει
«μηδενική ανοχή». 

Η δημιουργία των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης (με τον φιλανθρωπικό τίτλο
«κέντρα υποδοχής») που ετοιμάζει η κυ-
βέρνηση για να «στεγάσει» τους χωρίς
ταξιδιωτικά έγγραφα πρόσφυγες, ανα-
βιώνει τις πιο μαύρες σελίδες της ευρω-
παϊκής ιστορίας. Ο εγκλεισμός χιλιάδων
ανθρώπων σε στρατόπεδα-φυλακές, με
μόνο ουσιαστικά κριτήριο την εθνική κα-
ταγωγή τους -αφού η χωρίς ταξιδιωτικά
έγγραφα είσοδος στη χώρα δεν μπορεί
να δικαιολογήσει τέτοια ποινή-, αποτελεί
ένα ακόμα σημείο στη διολίσθηση της
κοινωνίας σε ένα ιδιότυπο ολοκληρωτι-
σμό και ακραιφνή εθνισμό και ρατσισμό.

Αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Παντελεή-
μονα στην Αθήνα, είναι ένα γεγονός πρω-
τόγνωρο για την μεταπολιτευτική
Ελλάδα. Μια φασιστική οργάνωση, η
Χρυσή Αυγή, στρατολογεί δεκάδες αν-
θρώπους και τρομοκρατεί συστηματικά
τους μουσουλμάνους μετανάστες, τους

κυνηγά και τους μαχαιρώνει, καίει τους
τόπους λατρείας τους. Η συγκάλυψή της
και η ενίσχυσή της από την Αστυνομία
και άλλους παρακρατικούς μηχανισμούς
είναι πασιφανής, η δημιουργία ενός κλί-
ματος τρόμου εναντίον της Αριστεράς,
του Αντιεξουσιαστικού χώρου και των φι-
λομεταναστευτικών οργανώσεων αποτε-
λεί παράλληλο στόχο της, η καλλιέργεια
μιας συστηματικής πίεσης κατά των κα-
τοίκων της περιοχής που δεν συμμερί-
ζονται τις ακροδεξιές απόψεις συνιστά
καθημερινή πρακτική. 

Είναι πια προφανές ότι οι νεοναζί μαζί με
την Αστυνομία προσπαθούν να μετατρέ-
ψουν τον Αγ. Παντελεήμονα σε άβατο
για μετανάστες και προοδευτικούς πολί-
τες, θέτοντας έτσι σε εφαρμογή την κυ-
βερνητική στροφή προς τα (ακρο)δεξιά.
Είχε προηγηθεί η πολύμηνη διαστρέ-
βλωση των πραγματικών προβλημάτων
της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η γι-
γάντωση του αισθήματος ανασφάλειας
που γεννάει η οικονομική κρίση. Κράτος
και φασιστικό παρακράτος επιχειρούν να
μετατρέψουν τους μετανάστες σε απο-
διοπομπαίους τράγους της κρίσης και
των κοινωνικών προβλημάτων. Δεν πρέ-
πει να τους αφήσουμε.

Για μία ακόμα φορά θα επαναλάβουμε
ότι για τα κοινωνικά προβλήματα δεν
φταίνε οι μετανάστες, αλλά η κυβερνη-
τική πολιτική της φτώχειας, της κατα-
στολής, και της γκετοποίησης. Στις
κραυγές του μίσους, η δική μας απάν-
τηση είναι η αλληλεγγύη. Όχι στα νέα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να μη γί-
νουν οι μετανάστες οι αποδιοπομπαίοι
τράγοι της κρίσης. Να αντιπαρατεθούμε
με το ρατσισμό και το νεοφασισμό σε
κάθε γειτονιά. 

Τάκης Πολίτης

Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες!!

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ 

ΑΠΟ 10/7

γράμμα 
απο τις φυλακές 

κορυδαλλού

Ο Θοδωρής Ηλιόπουλος, προφυλακισμένος στις Δικαστι-
κές Φυλακές Κορυδαλλού από τις 22 του Δεκέμβρη,
έπειτα από την απόρριψη κάθε νομικής διαδικασίας για
τη άρση της προφυλάκισης του και την απόφαση του
Συμβούλιου Πλημμελειοδικών για συνέχιση της κράτη-
σης του ακόμη 6 μήνες στην φυλακή,
ξεκινά απεργία πείνας από, Παρασκευή 10 Ιουλίου.
Ακολουθεί επιστολή του από την Α’ πτέρυγα Δικαστικών
Φυλακών Κορυδαλλού.

Σήμερα, 9 Ιουλίου 2009

Στις 8 Ιουλίου, μετά από 6 1/2 μήνες φυ-
λακή, όπου βρέθηκα για τα γεγονότα του Δεκέμβρη, κα-
τηγορούμενος για πράγματα που δεν έκανα, το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την συνέχιση
της κράτησης μου. 

Είναι το μόνο βούλευμα που αποφάσισε εξακο-
λούθηση της κράτησης για μια τέτοια υπόθεση, όταν
όλοι οιυπόλοιποι προφυλακισμένοι από τα γεγονότα του
Δεκέμβρη, με ίδιες ή και άλλες κατηγορίες, έχουν όλοι
αποφυλακιστεί.

Η απόφαση αυτή που αποκαλύπτει προσωπική
εμπάθεια και μένος εναντίον μου, που δεν μπορούν να
αιτιολογηθούν, ούτε και να εξηγηθούν είναι μια από-
φαση μεροληπτική, άδικη και παράνομη έτσι κι αλλιώς,
όπως κάθε προφυλάκιση. 
Απέναντι στο μίσος αυτό που  εκφράζεται σε βάρος μου,
απέναντι στην άδικη «ποινή» που εκτίω έτσι κι αλλιώς
ως προφυλακισμένος,  απέναντι στην  επίμονη άρνηση
των δικαστών  
και των εισαγγελέων να δουν τα πραγματικά στοιχεία
και την αλήθεια της υπόθεσης, απέναντι στην προφανή
και πρωτοφανή διάκριση που γίνεται σε βάρος μου, δεν
έχω άλλο μέσο να παλέψω παρά μόνον το ίδιο μου το
σώμα. 
Κατεβαίνω σε απεργία πείνας. Είναι το μόνο μέσο που
μου έμεινε σαν κρατούμενος για να φωνάξω την
αλήθεια και να καταγγείλω την τεράστια αδικία. 

Να καταγγείλω το μίσος και την εμπάθεια των
μηχανισμών του «ποινικού νόμου». Να καταγγείλω την
αυθαιρεσία και τη βία μιας τυφλής «δικαιοσύνης» και
των
ακόμη περισσότερο «τυφλών» υπαλλήλων της. 

Από την Παρασκευή 10 Ιουλίου σταματώ να
παίρνω τροφή και καταθέτω δήλωση γνωστοποίησης
απεργίας πείνας στην διεύθυνση της φυλακής. 

Αυτοί που έζησαν τα γεγονότα του Δεκέμβρη, αυτοί
που γνώρισαν τη βία των μηχανισμών, αυτοί που έζη-
σαν τη σκληρότητα του κελιού χωρίς ποινή ή και με
ποινή, αυτοί που ξέρουν ότι ο μόνος δρόμος για την
ελευθερία είναι η αντίσταση, αυτοί που αντιδρούν στην
δικαστική αυθαιρεσία και τη φρίκη της, είναι αυτοί που
με καταλαβαίνουν και θα σταθούν στο πλευρό μου.

Από τώρα τους ευχαριστώ.
Θοδωρής Ηλιόπουλος
Φυλακές Κορυδαλλού

Ενωτική κίνηση Δημοσιογράφων
Προς την Ένωση συντακτών Θεσσαλίας και ΠΟΕΣΥ

Ένα θέατρο του Παραλόγου παρακο-
λουθούμε εδώ και καιρό,  με πρωτα-
γωνιστή το διοικητικό συμβούλιο της
Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας- Στε-
ρεάς Ελλάδας και Εύβοιας, που αντί
να ασχοληθεί με τα κρίσιμα και φλέ-
γοντα προβλήματα και ζητήματα των
δημοσιογράφων, όπως είναι η
«μαύρη εργασία», η μη εφαρμογή
των συλλογικών συμβάσεων εργα-
σίας, το επί θύραις κλείσιμο του Δη-
μοτικού Ραδιοφώνου αφού κάποιοι
έβαλαν το χεράκι τους για να γίνει
πρώτα «Εταιρεία ειδικού σκοπού» και
στην συνέχεια Ανώνυμη εταιρεία, κά-
θεται και ασχολείται με την εφαρμογή
του άρθρου 11 του καταστατικού, ένα
απομεινάρι του μετα- Εμφυλιοπολε-
μικού κλίματος του αποκλεισμού και
των διώξεων αγωνιστών - δημοσιο-
γράφων και της περιόδου της Χούν-
τας. Η «ασχολία» αυτή έχει να κάνει
με το «εάν μπορεί ένα μέλος της
Ένωσης να είναι μέλος σε εργατικό
συνδικάτο, του χώρου όπου εργάζε-
ται. Η Ένωση, επαγγελματικό σωμα-
τείο όπως ορίζεται στο καταστατικό
της, θέλει να απαγορεύσει στη συνά-
δελφο κ. Εύη Καρυδάκη -που εργά-
ζεται στο Δημοτικό ραδιόφωνο- να
είναι μέλος του σωματείου των ΟΤΑ

Μαγνησίας όπου έχει εκλεγεί στο δι-
οικητικό συμβούλιο, αφού το Δ.Σ. της
Ένωσης επικαλείται το άρθρο 11 που
αναφέρει ότι «κάθε μέλος της Ένω-
σης που έγινε μέλος άλλου επαγγελ-
ματικού σωματείου σχετικού με το
δημοσιογραφικό επάγγελμα ή
έπαυσε να εργάζεται ως μισθωτός
συντάκτης…», διαγράφεται από την
Ένωση. Πρώτον, η κ. Εύη Καρυδάκη
ανεξαρτήτως του τι λέει το χουντικής
εμπνεύσεως άρθρο 11 του Καταστα-
τικού της Ένωσης συντακτών, συν-
ταγματικά έχει δικαίωμα να είναι
μέλος του συνδικάτου του χώρου ερ-
γασίας της, από την στιγμή που  η
Ένωση Συντακτών δεν είναι μέλος
ούτε της ΓΣΕΕ ή της ΑΔΕΔΥ, και έτσι
δεν επηρεάζεται, δεν νοθεύεται συν-
δικαλιστικά τίποτα. Επίσης δεν είναι
άλλου δημοσιογραφικού συλλόγου ή
σωματείου. Δεύτερον, η Ένωση συν-
τακτών με την λογική αυτή «θα πρέ-
πει να απαγορεύσει σε κάθε μέλος
της να  είναι μέλος σε οποιοδήποτε
σύλλογο ή σωματείο και αντιδημο-
κρατικά, θέλει να επέμβει στις πολιτι-
κές, κομματικές και ιδεολογικές
επιλογές των μελών της. Τρίτον, η
Ένωση συντακτών «ανακάλυψε» το
2009 όλως τυχαίως το άρθρο 11 του

Καταστατικού, όταν η κ. Εύη Καρυ-
δάκη έγινε δόκιμο μέλος της Ένωσης,
την στιγμή που εδώ και αρκετά σω-
ματείου ΟΤΑ γειτονικού δήμου του
Βόλου και μάλιστα τα ανάγκασε πρό-
σφατα να αυτοδιαγραφούν, ώστε να
συνεχίσει την δίωξη κατά της συγκε-
κριμένης συναδέλφου. Κανείς δεν
λέει κουβέντα, για τα πραγματικά
προβλήματα όπως είναι ο «θεσμός»
των δόκιμων και τακτικών μελών (για
να γίνει κάποιος δόκιμος χρειάζεται
τρία χρόνια εργασία και άλλα δύο
χρόνια για να γίνει τακτικός) ή για τον
ηλικιακό περιορισμό, στοιχεία ενός
εξουσιαστικού και αντιδημοκρατικού
μοντέλου, που έχει τις ρίζες του, στον
εργοδοτικό και ρεφορμιστικό συνδι-
καλισμό. Η μόνη λύση είναι η άμεση
εγγραφή όλων όσων εξαρτημένη
σχέση εργασίας ανεξαρτήτου μορφής
εργασίας. Περίσσεψε δυστυχώς, η
υποκρισία και η έλλειψη πολιτικής
«φαντασίας» κάποιων μελών της
Ένωσης που προσπαθούν, ακόμη
και από το παρασκήνιο, να μετατρέ-
ψουν τις προσωπικές αντικομμουνι-
στικές τους εμμονές σε
…πραγματικότητα. 

ΒΟΛΟΣ 14-7-2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓ/ΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στις 8 και 9 Ιούλη πραγματοποιήθη-
καν οι εκλογές του σωματείου εργα-
ζομένων φαρμάκου στη Βοιωτία.
Στην δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχα-
νική ζώνη της χώρας με περισσότερα
από 300 εργοστάσια, δραστηριοποι-
ούνται και οι μεγαλύτερες φαρμακευ-
τικές εταιρείες.
Το σωματείο που έχει ιδρυθεί το 1978
γνωρίζει μια δεύτερη ζωή, σε αντί-
θεση με το κλίμα ηττοπάθειας που
καλλιεργείται από τη συνδικαλιστική
γραφειοκρατία. Κριτήριο της αναζωο-
γόνησης του σωματείου είναι ότι μετά
από 31 χρόνια λειτουργίας του,
υπήρξε ρεκόρ συμμετοχής στις εκλο-
γές. Ψήφισαν 480 εργαζόμενοι ενώ
περίπου 80 δεν πρόλαβαν να ψηφί-
σουν λόγω του ωραρίου λειτουργίας
των εργοστασιακών μονάδων και των
βαρδιών που είχαν.
Η δύναμη του σωματείου αυξήθηκε
σε 730 μέλη από 520 που ήταν σχε-
δόν πριν από δύο μήνες. Η δυναμική
δεν είναι τυχαία αφού πραγματοποι-
ήθηκαν 17 ομιλίες, 21 περιοδείες σε
χώρους δουλειάς, ακόμα και επισκέ-

ψεις στους τόπους εργασίας των ερ-
γαζομένων. 
Το 75% των εργαζομένων στο σωμα-
τείο είναι γυναίκες, ενώ το 30% είναι
κάτω από το ηλικιακό φράγμα των 30
χρονών.

Πριν από έξι χρόνια, με τον ίδιο περί-
που αριθμό εργαζομένων στη βιομη-
χανική ζώνη των Οινοφύτων, τα μέλη
του σωματείου ήταν 250 ενώ σήμερα
έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Στο σω-
ματείο λειτουργούν τρεις επιτροπές
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
(ΕΥΑΕ), τέσσερις εργοστασιακές επι-
τροπές, δανειστική βιβλιοθήκη, πολι-
τιστική επιτροπή.
Η φετινή συμμετοχή αποδεικνύει την
εμπιστοσύνη που έχουν οι εργαζόμε-
νοι του φαρμάκου, την ανάγκη που
νοιώθουν να οργανωθούν σε ένα τα-
ξικό σωματείο προκειμένου να υπε-
ρασπιστούν τα συμφέροντά τους
στους χώρους δουλειάς τους. Το σω-
ματείο έχει πάρει θέση ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στα ζη-
τήματα δημοκρατίας, στα ζητήματα

μεταναστών, θεωρώντας πως τα
συνδικάτα δεν είναι απλά μηχανισμοί
άμυνας αλλά φορείς της πολιτικής της
εργατικής τάξης.
Ψυχή του σωματείου είναι ο Τάσος
Ριζόπουλος, ο οποίος εκλέγεται επί
τριάντα ένα χρόνια (πρώτος και με
διαφορά σε ψήφους) είναι και ο πρό-
εδρος του σωματείου.
Ο Τ. Ριζόπουλος, έχει διατελέσει κατά
καιρούς πρόεδρος, αντιπρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Θήβας, σήμερα
είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπον-
δία Φάρμακου (ΟΕΦΣΕΕ) και μέλος
της γραμματείας της Ριζοσπαστικής
Αγωνιστικής Συνεργασίας (ΡΑΣ), μιας
νέας πολιτικής και συνδικαλιστικής
πρωτοβουλίας στη Βοιωτία, που
σκοπό έχει να συνενώσει όλο το μα-
χητικό δυναμικό της περιοχής στον
αγώνα ενάντια στην εργοδοσία, το
κράτος και τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία που υποτάσσει τα συμφέ-
ροντα της εργατικής τάξης στην
αστική πολιτική.

Δυο εργάτες νεκροί KAI 25 σο-
βαρά τραυματισμένοι. 
Διαρροή αμμωνίας στη ζυμαροβιομη-
χανία «Αλφα», στην Κοζάνη, είχε
ωςαποτέλεσμαμία νεκρή εργάτρια και
τουλάχιστον 25 τραυματίες

Θανατηφόρα εργατικό «ατυχημα»
σημειώθηκε χθες (22/7/09 )στην Κο-
ζάνησε εργοστάσιο που χαρακτηρίζε-
ται έντονα από εντατικοποίηση της
εργασίας, τρομοκρατία, έλλειψη μέ-
τρων υγιεινής και ασφάλειας.  Τριαν-
ταπεντάχρονη εργάτρια έχασε τη ζωή
της, ενώ τουλάχιστον άλλοι 25 εργα-
ζόμενοι φέρουν εγκαύματα και έχουν
αναπνευστικά προβλήματα, από
διαρροή μεγάλης ποσότητας αμμω-
νίας ψυκτικών μηχανημάτων, που
σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο ερ-
γοστάσιο παραγωγής προϊόντων
ζύμης «ΑΛΦΑ». Νεκρή είναι η
34χρονη εργάτρια Βίκυ Γκατσούφα.
Οι, τουλάχιστον, 25 εργαζόμενοι με-
ταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κοζά-
νης με τους δεκαεπτά να

παραμένουν για προληπτικούς λό-
γους.  

Η ζυμαροβιομηχανία «ΑΛΦΑ» είναι
ένα εργοστάσιο - «γκέτο», όπου οι
εργάτες βιώνουν την εργοδοτική επί-
θεση ενάντια στα εργασιακά και δη-
μοκρατικά τους δικαιώματα.  Σʼ αυτό
το «γκέτο» έχουν προσληφθεί εργα-
ζόμενοι για 3ωρη απασχόληση, ενώ
δουλεύουν περισσότερες ώρες χωρίς
να τις πληρώνονται και πάντα υπό
καθεστώς τρομοκρατίας. 

Χώματα καταπλάκωσαν 50χρονο
εργάτη, που ανασύρθηκε νεκρός,
στο Δήμο Κατερίνης. Ενας ακόμα
εργάτης ανασύρθηκε νεκρός,
(22/7/09) στην Κατερίνη, από
σκάμμα βάθους 1,70 μέτρων. Πρό-
κειται για τον 50χρονο εργάτη της δη-
μοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑ του Δήμου
Κατερίνης, Στέφανο Μουρατίδη, που
καταπλακώθηκε από τα τοιχώματα
σκάμματος, καθώς δεν είχαν ληφθεί

τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για
να συγκρατήσουν τα χώματα. Το θα-
νατηφόρο εργατικό «ατύχημα» έγινε
χτες στις 11 το πρωί, στην αποχέ-
τευση της εκκλησίας «Αγία Αννα»,
στην περιοχή Ευαγγελικά του Δήμου
Κατερίνης. Οι συνάδελφοι του εργάτη
ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, η
οποία έφτασε μισή ώρα αργότερα,
ανασύροντας νεκρό τον εργάτη. Εδώ
πρέπει να σημειωθεί ότι από καθαρή
τύχη δεν σκοτώθηκε και δεύτερος ερ-
γάτης, ο οποίος είχε βγει από
σκάμμα λίγο πριν για να πάρει τα
γάντια του... 

Οι ευθύνεςβαραίνουν τον εργοδότη
Δήμο Κατερίνης, πόσο μάλλον, που
τον Αύγουστο του 2007 ο - επίσης
υπάλληλος του Δήμου Κατερίνης -
ηλεκτρολόγος Σίμος Καγιάς, 56 χρό-
νων, είχε χάσει τη ζωή του, εξαιτίας,
και πάλι, της έλλειψης μέτρων ασφα-
λείας. 

ΝΕΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ( 22 ΙΟΥΛΗ ) ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Με εξαιρετική ανησυχία παρακο-
λουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις
στο Ορφανοτροφείο Βόλου, που
αφορούν την απόλυση της εργα-
ζόμενης Μαρίας Τσακίρη. 
Ίσως είναι η πρώτη φορά που
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι-
καίου (ΝΠΙΔ), απολύει, εν ψυχρώ
και με εξαιρετικό κυνισμό, εργαζό-
μενη, παραδίδοντας απλά ένα
χαρτί απόλυσης.

Η απόλυση εγκρίθηκε από τα τέσ-
σερα μέλη του Δ.Σ. του Ορφανο-
τροφείου, ενώ μειοψήφησε ένα.
Τρία μέλη του ΔΣ εκλέγονται από
την Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Βόλου, ενώ δύο διορίζονται από
τη Νομαρχία όπως προβλέπει ο
νόμος.  Μειοψήφησε ένα σύμβου-
λος της Νομαρχίας, ο οποίος ήταν
παλιός πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Βόλου (ΕΚΒ).
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται
να γίνει τριμερής στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας κατόπιν παρέμ-
βασης του ΕΚΒ, όπου θα δοθούν
(αν εμφανιστούν οι εργοδότες) οι
απαραίτητες εξηγήσεις, τις οποίες
αρνήθηκε το Δ.Σ. του Ορφανο-
τροφείου να αναφέρει στην απο-
λυμένη.

Το Ορφανοτροφείο Βόλου από
τον Μάρτη συνεργάζεται και με
εξωτερική ψυχολόγο (με δελτίο
παροχής υπηρεσιών) μετά τα ζη-
τήματα που είχαν προκύψει, όταν
το Δ.Σ. του Ορφανοτροφείου αυ-
θαίρετα είχε επιχειρήσει να εγ-

κλείσει ανήλικους στο Ίδρυμα
Αγωγής Ανηλίκων. Η διευθύντρια
των φυλακών είχε αρνηθεί τον εγ-
κλεισμό και απέστειλε επιστολή
στο Ορφανοτροφείο. Το Δ.Σ. προ-
κειμένου να καλύψει την αυθαί-
ρετη απόφασή του, και μετά την
παρέμβαση αριστερών οργανώ-
σεων, έστειλε ευχαριστήρια (;)
επιστολή για τις πληροφορίες που
δόθηκαν από τις φυλακές, ενώ
αργότερα διέψευσε με επιστολή
οποιαδήποτε πρόθεση εγκλει-
σμού.

Η διάψευση του Ορφανοτροφείου
αποδείχτηκε από τα γεγονότα,
έωλη, καθώς μια εβδομάδα αργό-
τερα συνδικαλιστής και μέλος αρι-
στερής οργάνωσης δέχτηκε
επίσκεψη μπράβων στη δουλειά
του, με σχετικές απειλές και την
προτροπή να μην ανακατευτεί
ξανά ο ίδιος ή η οργάνωση του με
το Ορφανοτροφείο. Συμπτωμα-
τικά, ξεκίνησε έλεγχος του ΣΔΟΕ
και του ΙΚΑ σε επαγγελματίες, οι
οποίοι είχαν επίσης υποστηρίξει
τον μη εγκλεισμό των ανηλίκων
στη φυλακή. Επίσης, εντελώς
συμπτωματικά, στο φαρμακείο
της πρώην προέδρου του Ορφα-
νοτροφείου, η οποία ανατράπηκε
από την παρούσα διοίκηση της
Φιλοπτώχου, εισέβαλαν νυκτερι-
νές ώρες, άγνωστοι οι οποίοι
έκλεβαν ασπιρίνες…., ενώ η Επι-
θεώρηση Εργασίας έκανε εντατι-
κούς ελέγχους στο κατάστημά
της. 

Αποτέλεσμα τους χάους μέσα στη
διοίκηση του Ορφανοτροφείου
ήταν η παραίτηση του ενός διορι-
σμένου μέλους από τη Νομαρχία,
το οποίο αντικαταστάθηκε με
αυτόν που ψήφισε την απόλυση
της εργαζόμενης! Η Φιλόπτωχος
Αδελφότητα και το Ορφανοτρο-
φείο, διατηρούν όλα τα μέτωπα
ανοικτά: με τα ανήλικα παιδιά, με
τους εργαζόμενους, με την προ-
ηγούμενη διοίκηση, με τους επι-
θεωρητές της διοίκησης, με
υποψήφια μέλη που δεν μπορούν
να εγγραφούν, με πολιτικές οργα-
νώσεις, από σήμερα με  συνδικα-
λιστικές παρατάξεις και φυσικά με
το οικονομικό τέλμα στο οποίο
έχει περιπέσει το Ορφανοτροφείο.

Το ερώτημα που προκύπτει, είναι
αν η κίνηση πρόσληψης της εξω-
τερικής ψυχολόγου ήταν το
πρώτο βήμα του ΔΣ για να απο-
λύσει την εργαζόμενη. Από τον
Φλεβάρη ήδη, σχεδόν ταυτό-
χρονα με τα ζητήματα εγκλεισμού,
το ΔΣ προσπάθησε να μεταβάλλει
τις εργασιακές σχέσεις της απο-
λυμένης. Η κυνική επιστολή της
προέδρου του Ορφανοτροφείου
στις 4/2/09 προς την εργαζόμενη
αναφέρει επί λέξει ότι «Η απο-
δοχή των υπηρεσιών σας εκ μέ-
ρους του Ιδρύματος δεν ήταν
αποδοχή υπηρεσιών Παιδοψυχο-
λόγου, αλλά υπηρεσιών αντίστοι-
χων των περιορισμένων
δυνατοτήτων σας», μια αιτιολογία
γνωστή στους εργοδότες όταν θέ-

λουν να απολύσουν, οι «τεμπέλη-
δες της Σωλήν ΑΕ» ή η απόλυση
του Αποστόλη Ασλάν από την
εταιρεία Α. Καμπύλης «γιατί δεν
είχε κέφι στη δουλειά». Αν και η
Τσακίρη αποδέχτηκε τους νέους
όρους εργασίας με επιστολή της
στις 3/3/09, μετά από τέσσερις
μήνες απολύθηκε, γεγονός που
αποδεικνύει ότι εξ΄ αρχής η πρό-
θεση του ΔΣ του Ορφανοτροφείου
ήταν να την απολύσει, ακόμα κι αν
η Τσακίρη αποδεχόταν τους νέους
όρους εργασίας. 

Επίσης, εντύπωση μας προκαλεί
το γεγονός ότι η λαλίστατη βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ, Ροδούλα
Ζήσ, με αλλεπάλληλες παρεμβά-
σεις κατά καιρούς υπέρ του Ορ-
φανοτροφείου για διάφορα
θέματα, έχει σιγήσει σε όλα τα σο-
βαρά ζητήματα που έχουν προκύ-
ψει. Είναι προφανές ότι οι ψήφοι
που αναμένει από τις μέχρι τώρα
παρεμβάσεις της, δεν της επιτρέ-
πουν ούτε ένα ίχνος κριτικής για
τις πράξεις του Ορφανοτροφείου,
ιδιαίτερα στα πλαίσια των ανα-
γκαίων συμβιβασμών της με την
πρόεδρο της Φιλοπτώχου που
ανήκει, ως έτερον ήμισυ, στη Νέα
Δημοκρατία.

Την ίδια φυσικά ευθύνη έχει και ο
Νομάρχης Παπατόλιας (ΠΑΣΟΚ),
ο οποίος πρέπει να αναρωτηθεί
για ποιο λόγο το διορισμένο μέλος
της Νομαρχίας (Καλλέργης Γ.)
ψήφισε την εκδικητική απόλυση.

Μήπως και ο ίδιος συναίνεσε πριν
από τη ψηφοφορία στο Δ.Σ. ή ως
συνήθως θα επικαλεστεί ότι δεν
ήξερε τίποτα; Γιατί από τον Φλε-
βάρη και μετά γνωρίζει πολλά.
Ορφανοτροφείο και Νομαρχία
είναι συνένοχοι. Μετατρέπουν το
Ορφανοτροφείο σε Ίδρυμα εγ-
κλεισμών και απολύσεων. 

Τι θα κάνει το Εργατικό Κέντρο
Βόλου; Τα διαδικαστικά. Τριμε-
ρείς, καμιά επιστολή, ίσως και κα-
νένα δημοσίευμα. Δηλαδή τίποτα.

Η απόφαση του Ορφανοτροφείου
να απολύσει την εργαζόμενη, που
με απόλυτη συνέπεια μέχρι σή-
μερα έχει υπερασπίσει τα δικαιώ-
ματα των ανηλίκων, δεν είναι
απλά εξωφρενική, είναι κατάπτυ-
στη. 

ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία συ-
νεργάστηκαν με σύμπνοια για να
την ξεφορτωθούν.

Απαιτούμε την άμεση επανα-
πρόσληψη της Μαρίας Τσακίρη.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ,
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ

Έξω από το Ορφανοτροφείο η
Φιλόπτωχος που δημιουργεί

νέους φτωχούς!
Το Ορφανοτροφείο και όλη
του η περιουσία να περάσει

στο Δημόσιο!

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ;

Εργατική 
Ταξική Αλληλεγγύη Μαγνησίας

Κ.ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΙΙ. Προλετάριοι και κοµµουνιστές

Ποια είναι η σχέση των κομμουνιοτών προς
τους προλετάριους γενικά; Οι κομμουνιοτές
δεν αποτελούν κανένα ιδιαίτερο κόμμα
απέναντι οτ' άλλα εργατικά κόμματα. Δεν
έχουν συμφέροντα που ξεχωρίζουν από τα
συμφέροντα του προλεταριάτου οτο σύ-
νολο του. Δεν διακηρύσσουν κάποιες ιδιαί-
τερες αρχές, που σύμφωνα μ' αυτές θα
ήθελαν να πλάσουν το προλεταριακό κί-
νημα.
Οι κομμουνιοτές διαφέρουν από τα άλλα
προλεταριακά κόμματα μονάχα κατά τούτο:
ότι από τη μια μεριά, στους 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 διάφορες βαθμίδες ανάπτυξης του
αγώνα ανάνεσα οτο προλεταριάτο και την
αοτική τάξη, εκπροσωπούν πάντα τα συμ-
φέροντα του κινήματος οτο σύνολο του.
Στην πράξη, λοιπόν, οι κομμουνιοτές είναι
το πιο αποφασιοτικό τμήμα των εργατικών
κομμάτων όλων των χωρών, το τμήμα που
τα κινεί πάντα προς τα μπρος. Θεωρητικά,
πλεονεκτούν από την υπόλοιπη μάζα του
προλεταριάτου με τη σωοτή αντίληψη για
τις συνθήκες, την πορεία και τα γενικά απο-
τελέσματα του προλεταριακού κινήματος. 0
άμεσος σκοπός των κομμουνιοτών είναι ο
ίδιος με το σκοπό όλων των άλλων προλε-
ταριακών κομμάτων: συγκρότηση του προ-
λεταριάτου σε τάξη, ανατροπή της
κυριαρχίας της αοτικής τάξης, κατάκτηση
της πολιτικής εξουσίας από το προλετα-
ριάτο.

Οι θεωρητικές θέσεις των κομμουνιοτών
δεν οτηρίζονται καθόλου σε ιδέες, σε αρχές,
που εφευρέθηκαν ή ανακαλύφθηκαν από
τούτον ή εκείνον τον αναμορφωτή του κό-
σμου. Οι θέσεις τους αποτελούν µονάχα τη
γενική έκφραση πραγµατικών σχέσεων της
υπάρχουσας πάλης των τάξεων, της ιστο-
ρικής κίνησης που συντελείται µπρος στα
µάτια µας. Η κατάργηση των µέχρι τώρα
σχέσεων ιδιοκτησίας δεν αποτελεί καθόλου
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κοµµουνι-
σµού. Όλες οι σχέσεις ιδιοκτησίας υπόκειν-
ταν σε µια συνεχή ιστορική αλλαγή, σε µια
συνεχή ιστορική µεταβολή. Η γαλλική επα-
νάσταση, για παράδειγµα, κατάργησε τη
φεουδαρχική ιδιοκτησία προς όφελος της
αστικής ιδιοκτησίας.

Αυτό που χαρακτηρίζει τον κοµµουνισµό
δεν είναι η κατάργηση της ιδιοκτησίας γε-
νικά, αλλά η κατάργηση της αστικής ιδιο-
κτησίας. Η σύγχρονη, όµως, αστική
ατοµική ιδιοκτησία είναι η τελευταία, η πλη-
ρέστερη έκφραση της παραγωγής και ιδιο-
ποίησης των προϊόντων, που στηρίζεται σε
ταξικές αντιθέσεις, στην εκµετάλλευση τον
ενός απ' τον άλλο. Μ' αυτή την έννοια, οι
κοµµουνιστές µπορούν να συνοψίσουν τη
θεωρία τους σ' αυτή τη µοναδική διατύ-
πωση: κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτη-
σίας. Μας κατηγόρησαν εµάς τους
κοµµουνιστές, πως θέλουµε να καταργή-
σουµε την ιδιοκτησία που αποκτήθηκε µε
την προσωπική δουλειά, µε την ατοµική ερ-
γασία, την ιδιοκτησία που αποτελεί τη βάση
κάθε προσωπικής ελευθερίας, δραστηριό-
τητας και αυτοτέλειας.
Την ιδιοκτησία που είναι προϊόν δουλειάς,
που αποκτήθηκε και κερδήθηκε µε την
προσωπική εργασία! Μήπως µιλάτε για τη
µικροαστική, τη µικροαγροτική ιδιοκτησία
που είναι προγενέστερη από την αστική
ιδιοκτησία; Αυτή δεν χρειάζεται να την κα-
ταργήσουµε εµείς, αυτή την κατάργησε και
την καταργεί καθηµερινά η ανάπτυξη της
βιοµηχανίας. 'Η µήπως µιλάτε για τη σύγ-
χρονη αστική ατοµική ιδιοκτησία; Αλλά

µήπως η µισθωτή εργασία, η εργασία του
προλεταριάτου, του δηµιουργεί ιδιοκτησία;
Καθόλου. ∆ηµιουργεί το κεφάλαιο, δηλαδή
την ιδιοκτησία που εκµεταλλεύεται τη µι-
σθωτή εργασία και που µπορεί να αυξάνει
µόνο µε τον όρο ότι θα παράγει καινούργια
µισθωτή εργασία, για να την εκµεταλλεύεται
και πάλι. Στην τωρινή της µορφή, η ιδιο-
κτησία κινείται µέσα στην αντίθεση του κε-
φαλαίου και της µισθωτής 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 συλλο-
γικό 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
ιδιοκτησία, που θα ανήκει σ' όλα τα µέλη
της κοινωνίας, 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
κατώτατο όριο του µισθού της εργασίας,
δηλαδή του ποσού των µέσων συντήρησης
που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί ο
εργάτης 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 θέ-
λουµε να καταργήσουµε αυτή την προσω-
πική ιδιοποίηση των προϊόντων της
εργασίας, που είναι απαραίτητη για την
αναπαραγωγή της άµεσης ζωής, µια ιδιο-
ποίηση, που δεν αφήνει κανένα καθαρό
κέρδος που θα µπορούσε να δώσει δι-
καίωµα πάνω σε ξένη δουλειά. Θέλουµε

µονάχα να εξαλείψουµε τον άθλιο χαρα-
κτήρα αυτής της ιδιοποίησης, όπου ο ερ-
γάτης ζει µόνο για να αυξάνει το κεφάλαιο
και ζει µόνο όσο το απαιτούν τα συµφέ-
ροντα 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,
λοιπόν, το παρελθόν κυριαρχεί πάνω στο
παρόν. Στην κοµµουνιστική κοινωνία το
παρόν κυριαρχεί πάνω στο παρελθόν. Στην
αστική κοινωνία το κεφάλαιο είναι αυτοτε-
λές και προσωπικό, ενώ το άτοµο που δρα
είναι χωρίς αυτοτέλεια και χωρίς προσωπι-
κότητα. Και την κατάργηση αυτής της κατά-
στασης η αστική τάξη την ονοµάζει
κατάργηση της προσωπικότητας και της
ελευθερίας! Και µε το δίκιο της. Γιατί πρό-
κειται ουσιαστικά για την κατάργηση της
αστικής προσωπικότητας, της αστικής αυ-
τοτέλειας και της αστικής ελευθερίας.

Με τη λέξη ελευθερία εννοούν, µέσα στις
τωρινές συνθήκες των αστικών σχέσεων
παραγωγής, τo ελεύθερο εµπόριο, την
ελεύθερη αγορά και πώληση. Αν όµως εξα-
φανιστεί το εµπόριο, εξαφανίζεται µαζί και
το ελεύθερο εµπόριο. Οι φλυαρίες για ελεύ-
θερο εµπόριο, καθώς και τα παχιά λόγια
της αστικής µας τάξης για ελευθερία, έχουν
γενικά κάποιο νόηµα όταν πρόκειται για το
δεσµευµένο εµπόριο, για τον υποδουλω-
µένο αστό του µεσαίωνα, δεν έχουν όµως
κανένα νόηµα όταν πρόκειται για την κοµ-
µουνιστική κατάργηση του εµπορίου, για
την κατάργηση των αστικών σχέσεων πα-
ραγωγής και για την κατάργηση ης ίδιας της
αστικής τάξης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ 

Του Δημήτρη Τρωαδίτη

H πρώτη εργατική απεργία στο Bόλο έγινε
το Δεκέμβριο του 1881 από τους εργάτες
της σιδηροδρομικής γραμμής Bόλου-Λάρι-
σας. Η πρώτη διαδήλωση ήταν αυτή των
καπνεργατών, τον Φεβρουάριο του 1892,
για το μονοπώλιο του καπνού. Στις 30
Mαΐου 1894, έγινε η πρώτη απεργία των
καπνεργατών. Tον Iούνιο του 1894, έγινε η
πρώτη σοσιαλιστική στο θέατρο «H Tερψι-
θέα» με ομιλητή τον Σπύρο Nάγο, ταμία του
Σοσιαλιστικού Συλλόγου Aθήνας. Στο διά-
στημα Oκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1900 ιδρύ-
θηκαν διάφορα εργατικά σωματεία,
τυπογράφων, ασβεστοχτιστών, ελαιοχρω-
ματιστών, ξυλουργών κ.ά. Το σωματείο των
καπνεργατών ιδρύθηκε το 1901. 

Το 1898 εμφανίστηκε μια ομάδα αναρχο-
συνδικαλιστών, με πιο σημαντική φυσιο-
γνωμία τον Δημήτρη Καλαντζόπουλο, που
εξέδωσε μια μικρή εφημερίδα, τον «Ερ-
γάτη» από την οποία εκδόθηκαν τέσσερα
τεύχη. Την ίδια περίοδο δρούσε και ομάδα
οπαδών του Σταύρου Καλλέργη.
Το φθινόπωρο του 1908, ομάδα αναρχο-
συνδικαλιστών και σοσιαλιστών εργατών,
πήρε την πρωτοβουλία ίδρυσης Εργατικού
Κέντρου. Η ίδρυση του Εργατικού Κέντρου
Βόλου αποτέλεσε σταθμό για το εργατικό
και συνδικαλιστικό κίνημα του ελλαδικού
χώρου. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 1909 ξέσπασε απερ-
γία καπνεργατών για μείωση της 12ωρης
εργασίας και αύξηση μισθών. Η απεργία
πήρε δυναμική τροπή, με επιθέσεις σε κα-
πναποθήκες, αποδοκιμασίες απεργοσπα-
στών, συγκρούσεις με τη χωροφυλακή,
συλλήψεις κ.λπ. Η κατάσταση παρέμενε
οξυμένη για αρκετό διάστημα. Οι καπνερ-
γάτες συγκάλεσαν στην εκκλησία της Ανά-
ληψης συνέλευση, στην οποία εκλέχθηκε ο
αναρχικός Γ. Αλεξανδράκης πρόεδρος της
απεργιακής επιτροπής. Στις 4 Μαρτίου τα
αιτήματα των καπνεργατών έγιναν δεκτά,
αλλά το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Αλεξαν-
δράκης συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυ-
λακές Τρικάλων. Αποφυλακίστηκε στις 27
Μαρτίου, μαζί με δύο άλλους συγκατηγο-
ρούμενούς του.
Στο μεταξύ, μια εσωτερική κρίση που υπέ-
βοσκε στο Εργατικό Κέντρο γενικεύτηκε
καθώς με αφορμή την έντονη αθεϊστική
προπαγάνδα των αναρχικών, ο Κ. Ζάχος
και άλλοι σοσιαλιστές ζήτησαν στις 10
Απριλίου 1910 να θεσπιστεί μια καταστα-
τική διάταξη, σύμφωνα με την οποία να
απαγορεύονται οι θρησκευτικές συζητήσεις
μέσα στο Εργατικό Κέντρο. Οι αναρχικοί
αντέδρασαν λέγοντας στον Κ. Ζάχο ότι πά-
τησε την πεπονόφλουδα που του έστρωσε
το κράτος, ώστε να συστηματικοποιηθούν
οι διώξεις εναντίον του Κέντρου. Οι αναρ-
χικοί συνέχισαν να αντιδρούν και ζήτησαν
να αποσαφηνιστεί εγγράφως το αληθινό
πρόγραμμα και η προοπτική του Εργατικού
Κέντρου και να διακηρυχθεί ανοιχτά ο ταξι-
κός του χαρακτήρας. Πρότειναν ακόμα να
τροποποιηθεί το Καταστατικό και να προσ-
λάβει περισσότερο ταξικό προσανατολι-
σμό, με κύρια στοιχεία την αλληλεγγύη και
την αλληλοβοήθεια. Η ηγεσία Ζάχου δεν
έκανε δεκτά τα αιτήματα και τις προτάσεις
των αναρχικών προκαλώντας νέες αντι-
δράσεις από πλευράς τους. Ο Ζάχος πα-
ραιτήθηκε από την ηγεσία και το Κέντρο
ανέστειλε τη δράση του.

Τον Ιανουάριο του 1911, οι αναρχοσυνδι-
καλιστές οργάνωσαν νέα απεργία των κα-
πνεργατών μέσω της Καπνεργατικής
Ένωσης, η οποία είχε περίπου 3.000 μέλη
και ελεγχόταν άμεσα από αυτούς. Τα αιτή-
ματα της απεργίας αυτής ήταν μείωση του
ωραρίου εργασίας, καλυτέρευση των συν-
θηκών εργασίας και άλλα. Η απεργία ξεκί-
νησε από 5 αποθήκες και γρήγορα
επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες. Κράτησε
18 μέρες και, τελικά, τα αιτήματα έγιναν
δεκτά στο μεγαλύτερο μέρος τους.
Στις 8 Φεβρουαρίου 1911, πραγματοποι-
ήθηκε νέα καπνεργατική απεργία. Τα Ερ-
γατικά Κέντρα Βόλου, Αλμυρού και Λάρισας

οργάνωσαν εκδηλώσεις συμπαράστασης.
Οι καπνεργάτες Λάρισας, Αγρινίου και Καρ-
δίτσας απήργησαν σε ένδειξη αλληλεγ-
γύης. Το προεδρείο της απεργιακής
επιτροπής αποτελείτο αποκλειστικά από
αναρχοσυνδικαλιστές (Αλεξανδράκης,
Κόσσυβας, Χειρογιώργος, Σούλιος, Σίσκος
και Κοντοβράκης), οι οποίοι παρότρυναν
τους απεργούς και το λαό να ξεχυθούν
στους δρόμους, να επιτεθούν στα κρατικά
κτίρια και σύμβολα και να εντείνουν τον
απεργιακό τους αγώνα. Ωστόσο, τα αιτή-
ματα των απεργών δεν έγιναν δεκτά αυτή
τη φορά.

Οι αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές του
Βόλου, πιστοί στις ιδέες τους, δεν ανέλα-
βαν ποτέ ηγετικές θέσεις στο Εργατικό Κέν-
τρο Βόλου, γιατί αυτό αποτελούσε ένα από
τα μέσα της δράσης τους, όπως έλεγαν. Η
συνύπαρξή τους με τους σοσιαλιστές δεν
τους εμπόδισε να αναπτύξουν ξεχωριστή
δραστηριότητα και προπαγάνδα. 
Εναντιώθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους προβάλλοντας πάντα ιστορικά και κοι-
νωνικά παραδείγματα. «Πηγαίνουμε στο
στρατό μόνο και μόνο για να φυλάμε και να
πολεμάμε για τα κτήματα των πλουσίων»,
έλεγαν. Προπαγάνδιζαν, επίσης, την άμεση
εναντίωση στις εθνικοαπελευθερωτικές ψυ-
χώσεις και στις επετείους της 25ης Μαρτίου
διοργάνωναν διαδηλώσεις με μαύρες και
κόκκινες σημαίες και αντιπολεμικά συνθή-
ματα.

Η κύρια δράση τους, όμως, εκτυλίχθηκε και
συστηματοποιήθηκε στα καπνεργοστάσια.
Προωθούσαν απόψεις των Μ. Μπακούνιν
και Π. Κροπότκιν. Τους αρκούσαν οι άγριες
απεργίες και η μετωπική αντιπαράθεση με
τις τοπικές δυνάμεις του κεφαλαίου και του
κράτους. Διένειμαν μπροσούρες όπως το
«Κάτω τα είδωλα» κ.ά. που τους στέλνον-
ταν από την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αλληλογρα-
φούσαν με αναρχικές ομάδες του εξωτερι-
κού και παρελάμβαναν τα έντυπά τους. 
Ένας σημαντικός αναρχικός του Βόλου
ήταν ο λόγιος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο
οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του
1900 προπαγάνδιζε με τον ομοϊδεάτη και
στενό του φίλο Παναγιωτόπουλο, τις αναρ-
χικές και αθεϊστικές ιδέες. Κύρια στοιχεία
της προπαγάνδας τους ήσαν η άμεση εναν-
τίωση στη θρησκεία, το κράτος, το λογιοτα-
τισμό και τις τοπικές πολιτικές φιλοδοξίες.
Ο Γ. Αλεξανδράκης είχε μεγάλη θεωρητική
κατάρτιση, μόρφωση και μεγάλη ικανότητα
στο να κινητοποιεί τους εργάτες. Ασπαζό-
ταν την άποψη του Μπακούνιν ότι «δεν
πρέπει να διδάξουμε το λαό, πρέπει να τον
βοηθήσουμε να εξεγερθεί». Ήταν πολύ
αγαπητός από τους καπνεργάτες, αλλά δεν
επεδίωξε ποτέ να καταλάβει κάποιο αξίωμα
στο Εργατικό Κέντρο ή στην Καπνεργατική
Ένωση. Η επιρροή που είχε στους εργάτες
της πόλης φάνηκε από τον πρωταγωνι-
στικό του ρόλο στην καπνεργατική απεργία
του 1909.

Άλλη σημαντική φυσιογνωμία αναρχικού
ήταν ο Γεώργιος Κόσσυβας, ο οποίος ήταν
τσιγαράς που επέστρεψε στο Βόλο το 1906
από την Αλεξάνδρεια. Ήταν αυτοδίδακτος,
δεν είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό σχο-
λείο, αλλά διέθετε συγκροτημένη σκέψη και
είχε αρκετές γνώσεις για φιλοσοφικά και

κοινωνικά ζητήματα. Ήταν από τους πρω-
τεργάτες της ίδρυσης του Εργατικού Κέν-
τρου Βόλου. Έγραψε αρκετά άρθρα και
σχόλια σε διάφορα έντυπα. Υποστήριζε,
επίσης, τις απόψεις του Δαρβίνου για την
καταγωγή του ανθρώπινου είδους. Στα κεί-
μενά του χρησιμοποιούσε πάντα με ευκο-
λία αποσπάσματα των Μπακούνιν,
Κροπότκιν και άλλων. Ήταν αρκετά ενημε-
ρωμένος και για τη λογοτεχνική κίνηση της
εποχής του και ειδικά αυτής που είχε επα-
ναστατικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Ο
ίδιος, άλλωστε, έγραψε και επαναστατικά
τραγούδια. Το 1914 αποσύρθηκε στη Μα-
κρυνίτσα εξαιτίας της βαριάς φυματίωσης
από την οποία είχε προσβληθεί. Στο τέλος
πικράθηκε με τη διάλυση των αναρχικών
ομάδων στην Ελλάδα και πριν πεθάνει (τον
Μάρτιο του 1919) άφησε μια μικρή περιου-
σία στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελ-
λάδας (ΣΕΚΕ), με την εντολή να
χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κέντρου στο Βόλο. Ο Δημή-
τρης Σαράτσης, με το ψευδώνυμο Κάλχας,
έγραψε μια νεκρολογία για τον Γ, Κόσσυβα
που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ταχυ-
δρόμος» του Βόλου (14 Μαρτίου 1919).

Επίσης, στο Βόλο έζησε από τις αρχές του
1909 μέχρι το θάνατό του το 1910, και ο
αναρχικός δημοσιογράφος, πρώην εκδότης
των εφημερίδων «Φανός» της Πάτρας και
«Εγχώριος Μηνύτωρ» της Αθήνας, Κων-
σταντίνος Ηλιόπουλος. Έγραψε αρκετά
άρθρα στην εφημερίδα «Ο Εργάτης» και
στον «Εργάτη-Γεωργό».

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-
1913, τα ίχνη των περισσότερων αναρχι-
κών του Βόλου χάθηκαν. Ίσως κάποιοι
μετανάστευσαν, είτε στο εξωτερικό είτε
στην Αθήνα είτε σε άλλες πόλεις της
χώρας. Κάποιοι, πάντως, προσχώρησαν
σε κάποια πολιτικά κόμματα, ειδικά στο
νεαρό ΣΕΚΕ, όπως ο Σίσκος, ο οποίος το
1923 ήταν υποψήφιος βουλευτής του κόμ-
ματος στη Μαγνησία. Οι Χειρογιώργος και
Νικολαΐδης, πήραν μέρος στον πόλεμο του
1912 και ίσως σκοτώθηκαν. Άλλοι εγκατα-
στάθηκαν σε άλλες πόλεις, όπως ο Χαρί-
τος, ο οποίος επέστρεψε στο Βόλο το 1917
και έγινε πρόεδρος της Πανεργατικής Ένω-
σης Βόλου. 

Το κείμενο αυτό είναι συντόμευση μεγαλύτερης
εργασίας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
“Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης” στη διεύθυνση  
http://ngnm.vrahokipos.net/part11.html

Αναρχικοί και αναρχοσυνδικαλιστές στο Εργατικό Κέντρο και το εργατικό κίνημα του Βόλου

ΦΩΤΟ:  "Η απεργία", χαρακτικό της Μ. Ξενάκη σε σχέδια Τάσσου.

Εμπνεόμενος από την ιστορία του Βόλου, ο Τάσσος σχεδίασε τις οκτώ συνθέσεις που κοσμούν
την κεντρική είσοδο του Δημαρχείου του Βόλου. Οι πρώτες πέντε συνθέσεις φιλοτεχνήθηκαν το
1985 από τον ίδιο το χαράκτη, ενώ οι υπόλοιπες από μαθητές του.

www.diki.gr/museum/photos/chronos/305.jpg  - Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Εργατικό Κέντρο Βόλου
Το Εργατικό Κέντρο Βόλου λειτούργησε
από το 1908 έως το 1911, οπότε διακό-
πηκε απότομα η λειτουργία του. Την πρω-
τοβουλία για την ίδρυσή του είχε μια
ομάδα αναρχικών και σοσιαλιζόντων ερ-
γατών, κυρίως καπνεργατών και τσιγαρά-
δων, οι οποίοι ήρθαν σε σύμπραξη με
προοδευτικούς αστούς της εποχής, όπως
ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Ζάχος.

Στους κόλπους του Εργατικού Κέντρου
Βόλου αναπτύχθηκαν δύο παράλληλες
δράσεις. Οι εργάτες αναρχοσυνδικαλιστές
εργάζονταν για την οργάνωση των εργα-
τικών αγώνων και διεκδικήσεων, ενώ πα-
ράλληλα οι αστοί διανοούμενοι
οργάνωναν διαλέξεις και μαθήματα για
την επιμόρφωση των εργατών. Στα μαθή-
ματα αυτά δίδαξαν, σε δημοτική γλώσσα,
πράγμα πρωτοφανές για την εποχή, μορ-
φές όπως: ο Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης,
ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Τάκης Οικο-
νομάκης. Σύντομα ωστόσο, το Εργατικό
Κέντρο άρχισε να δέχεται πολλαπλές επι-
θέσεις, κυρίως για την ιδεολογική ταυτό-
τητα των μελών του, οι οποίοι
κατηγορούνταν ως "άθεοι, αναρχικοί, σο-
σιαλιστές, μαλλιαροί, σλαβόφιλοι, προδό-
τες …". Το αποτέλεσμα ήταν το κλείσιμο
του κέντρου το 1911 και η παραπομπή σε
δίκη των πρωτεργατών του τον Απρίλιο
του 1914.

Ηλίας Λεφούσης, "Το εργατικό κίνημα του
Βόλου, 1881-1936", Βόλος 1985, σ. 53-
81.



επίκαιρα - παραπολιτικά - σχόλια - επισημάνσεις και ...αγγελίες

Το ρολόι της Οικογένειας Τσαρδάκα που
ξεχάσαμε στο προηγούμενο φύλλο.

Η ώρα γράφει προς τον κομμουνισμό από
την δεκαετία του 1920.

Πρωταθλητές Ευρώπης στο Μπάσκετ
Επισκέφθηκαν το Μαξίμου, τους είδε ο Κα-
ραμανλής και αναθάρρησε. Πρώτος στα
σκάνδαλα, πρώτος στην ανεργία, πρώτος
στα ελλείμματα. Έχει μαζέψει όλα τα ρεκόρ.

Επιστολή των 16
Ανώνυμοι, μεμονωμένοι, πολίτες. Ε, ρε
ποιος είδε το Κοκκινούλη και δεν το φοβή-
θηκε. Αλλά όταν λένε ότι χτύπησαν καμ-
πάνα, τι εννοούν. Κηδείας;

Περί Δήμητρας
Θα την κρεμάσει στο φανό της εταιρείας
διαμήνυσε ο αρχοντούλης της εταιρείας. Τέ-
τοια απειλή στην περήφανη Κρήτη είναι ζή-
τημα βεντέτας. Έτσι δεν είναι;

Περί Αποστόλη
Ο Αποστόλης βρήκε τελικά δουλειά και το
θέμα δεν προχώρησε. Το σωματείο όμως
δεν έβγαλε ανακοίνωση και τα ερωτηματικά
παραμένουν. Πιθανότατα ούτε αυτοί τον
«κάνουν κέφι» αφού τους τάχει χώσει.
Μνησικακία ή κι άλλη παραχώρηση στην
εργοδοσία;

Άγιος Λαυρέντης
Μουσικός και αέρινος, ιδανικός για σύ-
ζευξη, με σημαίες και ταμπούρλα για τον
Γιάννη και την Ελένη.

ΜΕΤΚΑ
Κοντέψαμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχει ερ-
γοστασιακό σωματείο. Βάλανε μπροστά το
σωματείο, Μυτιληναίος και Οικονόμου όταν
πέρυσι δεν έδιναν φράγκο για τη συλλογική
σύμβαση. Αν το σωματείο διαπραγματεύε-
ται με τους Ρώσους και την κυβέρνηση γιατί
δεν αναλάμβάνουν οι εργαζόμενοι τη διεύ-
θυνση της εταιρείας;  Τουλάχιστον θα είναι
υπεύθυνοι τις συμφωνίες που κάνουν. Πα-
ρεπιπτόντως με τη Συρία, τι γίνεται; 

Η Πετρούλα πάει παντού
Μέχρι και η Πετρούλα πήγε στη ΜΕΤΚΑ, το
σωματείο την υποδέχτηκε με γλυκά και
χαλιά.  Θέλουμε με μαγιώ και φωτογρά-
φους σε γενική συνέλευση να μας εξηγεί
για τη σύμβαση με τους ρώσους.
Με τον ΚΑΝΑΚΗ τι θα γίνει; 
Σε αντίθεση με τη ΜΕΤΚΑ, που τρέχουνε
βουλευτές, δήμαρχοι και νοματαίοι, το υπό
πτώχευση εργοστάσιο ΚΑΝΑΚΗΣ και οι 40
εργαζόμενοι μένουνε στα αζήτητα του πρω-
τοδικείου εν αναμονή της αίτησης πτώχευ-
σης. Θα κάνει τίποτα το νέο ΔΣ του
Σωματείου Μετάλλου. Αναμονή κι εδώ,
αναμονή παντού. 

Έκπτωτος
Φράση ιστορική κατά την έκπτωση του βα-
σιλιά Κωνσταντίνου στο δημοψήφισμα του
1975. Μ’ εκείνη την ιστορική φωτογραφία
του πιτσιρικά να κατουράει το στέμμα. Έκ-
πτωτος και ο εργολάβος Ζωιόγλου από το
ΙΚΑ Μαγνησίας. Με ανάλογες ιστορικές
αναλογίες.

Δεν κάνουμε εκπτώσεις
Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των ερ-
γολαβιών και το σκούπισμα κάθε εργολά-
βου από το δημόσιο. Εξάλλου όποιος θέλει
το πρώτο, αγωνίζεται σήμερα για την ανα-
τροπή της κυβέρνησης Καραμανλή και για
μια κυβέρνηση των εργατών. 
Για να αλλάξουνε οι συσχετισμοί
Αλλάζουνε πρώτα στο δρόμο και μετά στη
κάλπη. Γι αυτό ο Δεκέμβρης είναι εξέγερση
και όχι υπονόμευση ξένων κέντρων που
θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.
Οπότε μάλλον στην επανάσταση θα σπά-
σει και κανένα τζάμι…. Γι αυτό και στην τε-
λευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής
περί ευρωεκλογών δεν υπάρχει η λέξη εξέ-

γερση και Δεκέμβρης. Τώρα πως θα μελε-
τηθούνε οι «συγκεκριμένες συνθήκες»,
είναι ένα ερώτημα το τι εννοεί κανείς συγ-
κεκριμένο.

Οικογενειακές επιχειρήσεις εργολάβων
καθαριότητας
Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
είναι οικογενειακές. Ο Μάκης έβαλε μπρο-
στά τη γυναίκα του Ελένη στην εργολαβία
του Πανεπιστημίου. Ο Σταύρος την αδελφή
του σε πολλές δουλειές. Ποιος πληρώνει
τους λογαριασμούς με αυτό τον τρόπο; Κα-
νείς. Αφήστε τις γυναίκες να κάνουνε κου-
μάντο, αυτές ξέρουνε….

Έτερος εργολάβος καλεί για υπογραφή
συμβάσεων τις εργαζόμενες και με περισσή
θρασύτητα απειλεί θεούς και δαίμονες ότι
αυτός δεν δίνει συμβάσεις. Τα επώνυμα
super market, οι αξιόπιστες τράπεζες και
λοιποί πελάτες του, ξέρουνε τι κουμάσι
είναι; Όπως λέμε «και του πουλιού το
γάλα» με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.

Επιθεώρηση Εργασίας
Ειδικό τμήμα καταγγελιών πρέπει να ανοί-
ξει για τους εργολάβους καθαριότητας. Από
Σεπτέμβρη θα πέφτουνε οι καταγγελίες
βροχή. 

Κ.Κ.
Κάλεσε το σωματείο καθαριστριών για να
συμπαρασταθεί. Δεν ήξερε ποιος έβαλε
τους εργολάβους στο δημόσιο, ποιος είναι
ο Οικονομάκης, η Γισδάκη, ο Κουτσούκος.
Φράγκα δεν ρίξανε για την περίθαλψη της
Κωνσταντίνας Κούνεβα. Καλά σε άλλο
κόμμα είναι; Ή μήπως δεν ήταν εκεί όταν
γίνονταν όλα αυτά. 

33 να είναι οι μέρες τους
Έδωσαν τις πρώτες 33 άδειες λειτουργίας
σε κολέγια. Μήπως 33 μέρες είναι πολλές
και θεωρηθούμε ρεφορμιστές; 

Βαρέα & Ανθυγιεινά
Βαριά και ανθυγιεινή η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Πράσινος και άγουρος
ο γιωργάκης του ΠΑΣΟΚ, με πασοκικό κυ-
βερνητικό ψυχαναγκασμό οι ανανεωτικοί
του ΣΥΝ, με προβοκάτορες κι εχθρούς
παντού το ΚΚΕ, με 2ο κύμα ανταρσύας το
ΝΑΡ και οι συν αυτώ. Βαριά και ανθυγιεινή
η κατάσταση παιδιά!!

Δέσποινα Δήμου
Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ζωής μου 

(Βόλος 2007)

Αν μας κουράζει η ζωή,
μας δίνει πεπρωμένο

που δεν αφήνει να χαθεί
της μοίρας το γραμμένο.

Αν μπορούσαμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι
της ζωής μας, όπως η Δέσποινα Δήμου,
πάνω σ΄ένα χαρτί ποτισμένο με δάκρυα,
ιδρώτα κι αίμα, τότε η ιστορία αυτού του
τόπου δεν θάχε κάτι παραπάνω να πει και
να γράψει.  

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ
Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.
Δεν θα κυκλοφορήσουμε τον Αύγουστο, δί-
νουμε ραντεβού στην Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτέμβρη, στη
Καμάρα της Θεσσαλονίκης στις 6.00 το
απόγευμα, σε μια αντικυβερνητική, αντι-
ΓΣΕΕ συγκέντρωση και διαδήλωση με όλα
τα ταξικά συνδικάτα.

Οι εργάτες ενός γαλλικού εργο-
στασίου βρήκαν μία νέα τακτική -
μετά τις ομηρίες αφεντικών - προ-
κειμένου να παλέψουν ενάντια
στις μαζικές απολύσεις. 
Το προσωπικό της χρεοκοπημέ-
νης εταιρείας ανταλλακτικών αυ-
τοκινήτων New Fabris απειλεί να
ανατινάξει το εργοστάσιο, αν δε
λάβει αποζημίωση από τις εται-
ρείες που απορροφούσαν τα προ-
ϊόντα της. 

Οι 336 εργαζόμενοι στο εργοστά-
σιο στο Σατελερώ - περιοχή κοντά
στο Πουατιέ της κεντρικής Γαλλίας
- ζητούν από τις εταιρείες Renault
SA και PSA Peugeot Citroen να
δώσουν στον καθένα τους αποζη-
μίωση της τάξεως των 30.000
ευρώ - δηλαδή, συνολικά γυρώ
στα 10  εκατομμύρια ευρώ - ως
αντάλλαγμα για τους εξοπλισμούς
και τα μηχανικά είδη που έμειναν
από την εταιρεία τους. Οι εργάτες,
που έχουν κάνει κατάληψη του ερ-
γοστασίου, έχουν δώσει προθε-
σμία μέχρι τις 31 Ιουλίου. 
«Οι φυάλες γκαζιού έχουν ήδη το-
ποθετηθεί σε διάφορα σημεία του
εργοστασίου και είναι συνδεδεμέ-
νες μεταξύ τους. Αν η Renault και
η PSA αρνηθούν να μας δώσουν
τα χρήματα, θα το ανατινάξουμε
πριν το τέλος του μήνα», δήλωσε
στον ραδιοφωνικό σταθμό France

Info ο κ. Γκι Άϊερμαν, συνδικαλι-
στής της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργασίας της Γαλλιάς. 

Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί
συνάντηση εκπροσώπων των ερ-
γατών με υπεύθυνους της Re-
nault. Τόσο η Renault, όσο και η
αστυνομία αρνήθηκαν να κάνουν
δηλώσεις. 

Η New Fabris ρευστοποιήθηκε τον
Απρίλιο, πράγμα που σημαίνει ότι
οι εργάτες είναι απίθανο να λά-
βουν χρηματική αποζημίωση. 

Το εν λόγω περιστατικό είναι η τε-
λευταία, μέχρι στιγμής, δραστική
απάντηση των εργαζομένων στην
οικονομική κρίση. Νωρίτερα
φέτος, το προσωπικό τουλάχιστον
έξι εταιρειών είχε κρατήσει για
ομήρους τους διευθυντές του με
αιτήματα καλύτερες συνθήκες ερ-
γασίας, μεγαλύτερες πληρωμές
και λιγότερες απολύσεις. 

Η Γαλλία έχει ιστορικό απαγωγών
αφεντικών ήδη από τον Μάη του
1968 και την δεκαετία του 1970,
όταν διευθυντές κρατήθηκαν σε
ομηρία κατά την διάρκεια του
αγώνα για τα εργασιακά δικαιώ-
ματα.

«θα το ανατινάξουμε πριν το τέλος του μήνα!z»

ΓΑΛΛΙΑ: ΟΙ 336 ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗ RENAULT-
NEW FABRIS “ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ”


