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ΣΤΙΓΜΕΣ από την ιστορία μας

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Αυτό το σύνθημα ύψωσαν οι φοιτητές των Πολυτεχνείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στους τοίχους 

των δύο εκπαιδευτηρίων 48 χρόνια πριν.  Αυτό κυριαρχούσε στις προκηρύξεις τους, στο ραδιοσταθμό. 
Η ανταπόκριση της εργατικής τάξης της πρωτεύουσας αρχικά και των πιο ισχυρών της τότε συνδικάτων 

όπως των οικοδόμων, ήταν άμεση και αποφασιστική. Χιλιάδες κατέβηκαν στους δρόμους γύρω απ’ το 
Πολυτεχνείο, το επίκεντρο της αντιδικτατορικής λαϊκής εξέγερσης. Αψήφησαν το στρατιωτικό νόμο, τα τανκς, 
τα άλλα μηχανοκίνητα άρματα της δικτατορίας, ξεσηκώνοντας την παλλαϊκή συμπαράσταση. 

Για να φτάσουμε μέχρι εκεί χρειάστηκε η άνοδος του εργατικού κινήματος που ήταν συγκριτικά με τα 
πρώτα χρόνια της δικτατορίας σημαντική. Το δυνάμωμα του φοιτητικού κινήματος «πατούσε» πάνω στο 
λαϊκό παράγοντα, στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Επιπλέον, η κρίση του χουντικού καθεστώτος 
γίνεται όλο και πιο βαθιά και επιταχύνεται από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Μια σειρά από διεθνείς 
και εσωτερικές εξελίξεις εντείνουν την κρίση και την παράλληλη άνοδο της αντιδικτατορικής πάλης. Η 
οικονομική κρίση μόλις είχε ξεσπάσει, αγγίζοντας και τη χώρα. Οι σκανδαλώδεις συμβάσεις της χούντας με 
μονοπώλια γίνονται γνωστές στο λαό. 

Επίσης η αντιαμερικάνικη, αντιιμπεριαλιστική συνείδηση λαού και νεολαίας βαθαίνει ακόμη περισσότερο 
από αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της επιβολής χούντας 
στη Χιλή και η ανατροπή της κυβέρνησης Σ. Αλιέντε. Η αγανάκτηση του λαού ξεχειλίζει με τον ελλιμενισμό 
του 6ου Στόλου στο Φάληρο και στην Ελευσίνα. 

Το 1973 συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται από μια σοβαρή αγωνιστική ανάταση εργαζόμενου λαού και 
νεολαίας. Στην πρώτη γραμμή τίθενται ζητήματα όπως μεροκάματα, ασφαλιστικά δικαιώματα, ωράριο, 
συνδικαλιστικές ελευθερίες, δικαίωμα της απεργίας. Μία μετά την άλλη οι Ομοσπονδίες, ένας μετά τον 
άλλο οι κλάδοι των εργαζομένων καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας και ζητούν αυξήσεις των αποδοχών 
τους κατά 40% - 50%. Ως αποτέλεσμα προηγούμενων αγώνων, το 1973, σημειώνονται απεργίες σε 
πολλούς κλάδους και περιοχές, όπως των αλιεργατών της Καβάλας, των τυπογράφων της Αθήνας, τεχνικών 
«Ολυμπιακής», δημοσιογράφων πρωινών εφημερίδων Αθήνας, εργαζομένων της ΔΕΗ, κινηματογραφιστών 
κ.α..

Και για αυτό ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου δεν ήταν μόνο «φοιτητικός» ξεσηκωμός. Εξαρχής 
εκφράστηκε η σύνδεση του φοιτητικού κινήματος με το εργατικό κίνημα. Το χρονικό των τριών ημερών της 
κατάληψης την φανερώνει. Μετά το κλείσιμο των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στην κατάληψη έρχονται και 
συμμετέχουν μαθητές κι εργαζόμενοι (οικοδόμοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.ά.). Οργανώνεται η κατάληψη, με 
μοίρασμα προκηρύξεων, τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού, ακούγονται παντού αντιαμερικανικά και 
αντιχουντικά συνθήματα. 

Οι συγκεντρωμένοι μέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο είναι χιλιάδες. Στις 16 Νοέμβρη το απόγευμα η 
αστυνομία αρχίζει να χτυπάει άγρια τις μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από 
το Πολυτεχνείο που έχουν κινητοποιηθεί τα συνδικάτα των οικοδόμων, ιδιωτικών υπαλλήλων και πολλών 
κλάδων.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου με τη μαζικότητα, τον ηρωισμό και το περιεχόμενό της τραυμάτισαν την 
Χούντα ανεπανόρθωτα. Ο οργανωμένος τρόπος που εκδηλώθηκε η λαϊκή παρέμβαση αποτέλεσε σημείο 
καμπής στην αντιδικτατορική πάλη και την πτώση της Χούντας.   

 

u
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w
ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
 
Έναν χρόνο μετά τη δίκη της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής και την καταδίκη της ως εγκληματική ορ-
γάνωση, η εγκληματική ναζιστική δράση βγαίνει 
ξανά στο προσκήνιο την ίδια ώρα που η Κυβέρ-
νηση νομοθετεί τη δίωξη των απεργών, ποινικο-
ποιεί τις κινητοποιήσεις, όπως των εκπαιδευτι-
κών, και επιτίθεται με ΜΑΤ, αύρες και χημικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι τη στιγμή που ο λαός γίνεται 
θυσία στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, 
τσακίζονται οι μισθοί, αυξάνονται οι τιμές σε 
ηλεκτρικό, πετρέλαιο, στο ψωμί, το σύστημα 
της εκμετάλλευσης παίρνει τα μέτρα του για να 
απαντήσει στην διογκούμενη δυσαρέσκεια και 
αγανάκτηση.

Η ανοχή της ναζιστικής δράσης από το αστικό 
κράτος και τα επιτελεία του, με το πρόσχημα 
μάλιστα της ανιστόρητης θεωρίας των «δύο 
άκρων», αποδεικνύει περίτρανα το ρόλο των 
ναζί εγκληματιών ως όπλο του συστήματος, για 
να επιβάλει τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης.

Επιβεβαιώνεται ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώ-
σει τον λαό και μόνο ο λαός μπορεί να στείλει 
τον φασισμό πίσω στα σκοτάδια από τα οποία 
έρχεται.

Κάθε συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να 
είναι συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα 
για να ξεριζώσουμε κάθε φασιστική βρω-
μιά, όπου και όπως εμφανιστεί. Με άμεση 
μαζική, ταξική και μαχητική απάντηση, με ορ-
γάνωση αγώνων να τους στείλουμε πίσω στις 
τρύπες τους.
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Ο ΜΗΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣw

 17.10  Κινητοποίηση στην Πτολεμαΐδα 

 2.10  Συναυλία αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους

 19.10  Κινητοποίηση στη ΔΕΗ

 21.10  Απεργία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία  21.10  συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ

 19.10  Κινητοποίηση Ναυτεργατών

 11.10  Κινητοποίηση σωματείων ενάντια στην τηλεργασία

 8.10  Πανελλαδικο συλλαλητηριο συνταξιουχων
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Από τις μεγάλες
κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών

  Το εκπαιδευτικό έργο της κυβέρνησης στην πράξη.
  Χημικά, ΜΑΤ και αύρες εναντίον των εκπαιδευτικών
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w ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΑ ΜΕΊΝΕΊ ΣΤΑ ΧΑΡΤΊΑ  
Συσκέψεις Συνδικάτων για την Οργάνωση της 
Κοινής Δράσης  και το Δυνάμωμα του Αγώνα 
Στις 5 Οκτώβρη, με πρωτοβουλία Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και Συνδικάτων, πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, στο γήπεδο του ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ μια μεγάλη, μαχητική και αποφασιστική σύσκεψη 
πάνω από 200 Συνδικαλιστικών οργανώσεων  για την κλιμάκωσης της πάλης και τον συντονισμό της 
κοινής δράσης των εργαζομένων.

Μια σύσκεψη ανάσα αγωνιστικής ανάτασης και μαζικοποίησης του αγώνα για την υπεράσπιση της 
υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα 
Χατζηδάκη.

Όλοι οι συμμετέχοντες συζήτησαν, πρότειναν και συμφώνησαν στην ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας 
για διεκδίκηση ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, κατοχύρωση της κυριακάτι-
κης αργίας, πληρωμένες υπερωρίες, προστασία της συνδικαλιστικής δράσης κ.ά.

Αποφασίστηκε ένα πλούσιο, αγωνιστικό και μαχητικό πλαίσιο δράσης με τη διεξαγωγή Γενικών Συ-
νελεύσεων, συνεδριάσεων ΔΣ, με ενημερώσεις σε κάθε χώρο δουλειάς. Ο κάθε κλάδος μαζί με τις 
παραπάνω διεκδικήσεις και τα ζητήματα του κάθε χώρου θα αναπτύσσει δράση και πρωτοβουλίες. 
Όλη αυτή η δραστηριότητα να οδηγήσει σε:

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2021

-Μαζικό Πανεργατικό Συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 4 
Νοέμβρη στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

-Συγκρότηση από τα κάτω ενός μεγάλου απεργιακού μετώπου 
από Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά κέντρα που θα 
αναλάβει την προετοιμασία μαζικής πανεργατικής απεργίας το 
επόμενο διάστημα.

 5.10  Από τη σύσκεψη των Συνδικάτων στην Αθήνα
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Αντίστοιχα σειρά συνδικάτων και Εργατικών Κέντρων σε άλλες πόλεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες 
συνάντησης και συντονισμού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Θεσσαλονίκη τα Συνδικάτα πραγματοποίησαν σύσκεψη στις 12 Οκτώβρη και συζήτησαν  για την 
οργάνωση του αγώνα για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων, κόντρα στους νόμους που θέλουν 
να επιβάλλουν η εργοδοσία και το κράτος της. Ταυτόχρονα κουβέντιασαν την πείρα από τις μάχες του προ-
ηγούμενου διαστήματος με κορυφαία την κινητοποίηση στα εγκαίνια της ΔΕΘ αλλά και για την άμεση και 
αποφασιστική απάντηση εργαζόμενων, συνδικάτων, μαζικών φορέων, ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις των 
προηγούμενων ημερών. Κύριο θέμα

Εκτός από τα εργατικά συνδικάτα στην σύσκεψη τον λόγο πήρε η αγωνίστρια μαθήτρια  Ιουλία Βαφειά-
δου μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και με την παρέμβασή της αποκάλυψε την πραγματική στόχευση 
των φασιστικών επιθέσεων. Τα συνδικάτα αποφάσισαν πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 4 Νοέμβρη.

 5.10  Από τη σύσκεψη των Συνδικάτων στην Αθήνα

 12.10  Από τη σύσκεψη των Συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πλατιά σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων απ’ όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή, 17 Οκτώβρη στα Γιάννενα, στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν 5 Εργατικά Κέντρα και 60 πρωτοβάθμια Σωματεία του ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα. Η συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν η μεγαλύτερη από κάθε ανάλογη 
πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, στοιχείο του αυξημένου ενδιαφέροντος για την 
οργάνωση και το συντονισμό των εργατικών διεκδικήσεων. Η σύσκεψη αποφάσισε την οργάνωση 
Πανηπειρωτικού συλλαλητηρίου την Τετάρτη 10 Νοέμβρη, κρίκος για την περαιτέρω κλιμάκωση του 
αγώνα σε πανελλαδική πανεργατική απεργία. Έκδοση τετρασέλιδου καλέσματος στην εργατική τάξη της 
περιοχής. Στήριξη των απεργιών των εργαζομένων στη ΔΕΗ στις 19 Οκτώβρη, στην Υγεία στις 21 του 
Οκτώβρη, των οικοδόμων στις 4 Νοέμβρη και αγωνιστικός εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη σε κάθε πόλη. Ενώ σημειώνουν ότι «Καμιά συνδικαλιστική οργάνωση 
να μην παραδώσει μητρώα εργαζομένων, να μην εφαρμόσει τις αντιδραστικές διατάξεις του νόμου 
Χατζηδάκη για τη λειτουργία των Συνδικάτων και τις απεργίες με όρους μαζικής οργανωμένης απειθαρ-
χίας.»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με συμμετοχή δεκάδων συνδικαλιστών και σωματείων πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρα-
κλείου σύσκεψη για να δυναμώσει ο αγώνας και η κοινή δράση ενάντια στην αντεργατική πολιτική, το 
νόμο Χατζηδάκη, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Έγινε πλούσια συζήτηση με παρεμβάσεις συνδικαλιστών και σωματείων, που μετέφεραν την πείρα 
από τους χώρους δουλειάς, τις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί και τις παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις 
που έγιναν και είναι σε εξέλιξη. Τα συνδικάτα αποφάσισαν Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο την Πέμπτη 4 
Νοέμβρη, στις 7 μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας 

ΛΑΡΙΣΑ

Με τη συμμετοχή δεκάδων  σωματείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το Εργατικό Κέντρο Λάρι-
σας, οργάνωσε σύσκεψη στις 19 Οκτώβρη με στόχο την οργάνωση του αγώνα για τη διεκδίκηση των 
σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων, κόντρα στους νόμους που θέλουν να επιβάλουν η εργοδο-
σία και το κράτος της.

Στην  σύσκεψη αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Νοέμβρη, στις 6:30 
μ.μ., στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, ένα μεγάλο συλλαλητήριο ως ένας σημαντικός σταθμός, στην 
πορεία απεργιακής κλιμάκωσης και πανεργατικού ξεσηκωμού τους επόμενους μήνες.

Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς έχουμε το δίκιο!
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Εκ του Πιεστηρίου
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

w
Λίγες ώρες πριν την έκδοση της ΠΑΝΕΡΓΑ-
ΤΙΚΗΣ είχαμε τις εξελίξεις στην COSCO, με 
τον τραγικό χαμό του συναδέλφου Δημήτρη 
Δαγκλή και τον μεγάλο αγώνα των εργαζο-
μένων στις προβλήτες για μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας.

Αντί άλλων σχολίων σημειώνουμε από την 
ομιλία του Μάρκου Μπεκρή, Προέδρου 
του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ τα παρακάτω λό-
για: «Μετά από αυτό πώς θα μπορούσαμε να 
αφήσουμε το λιμάνι να δουλεύει έτσι σαν να 
είναι παγίδα θανάτου; Πώς θα μπορούσαμε 
να δούμε στα μάτια τους συναδέλφους που 
είδαν τον Δημήτρη να ψυχορραγεί;

Πώς θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε την αδερ-
φή του; Εμείς δεν ντρεπόμαστε να κλάψουμε 
για το συνάδελφό μας. Και όπως δουλεύουμε 
σκληρά ξέρουμε και να αγωνιζόμαστε σκλη-
ρά και να τιμάμε τους νεκρούς μας με αγώνες.

Και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μας το δεί-
χνει ο νικηφόρος αγώνας των εργαζομένων 
στην e-food, των Μεταλλεργατών της Ναυπη-
γοεπισκευαστικής Ζώνης, των Οικοδόμων και 
αλλού όπου τα ταξικά σωματεία έχουν δύναμη».

Από την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Η θλίψη σας είναι και δική μας, η οργή σας 
είναι και δικιά μας, ο αγώνας σας είναι και 
δικός μας αγώνας!

Από την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Η θλίψη σας είναι και δική μας, η 
οργή σας είναι και δικιά μας, ο αγώ-
νας σας είναι και δικός μας αγώνας!
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w
Η προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων -και κύρια των οργανωμένων- δεν αποτελεί κά-

ποια καινοτομία που έφερε ο νόμος Χατζηδάκη. Οι διώξεις των εργατών που παλεύουν, και δη των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, αποτελεί προσφιλή τακτική της εργοδοσίας. 

Στη σύσκεψη των Συνδικάτων στις 5 Οκτώβρη εκφράστηκε η αποφασιστικότητα και η δύναμη 
που βρίσκεται στην οργάνωση. Παλαίμαχοι συνδικαλιστές ανέσυραν γεγονότα από την δεκαετία του 
70, μετέφεραν την πείρα τους από την μάχη ενάντια στην εφαρμογή ενός άλλου νόμου-έκτρωμα, του 
ν.330 του τότε Υπουργού Λάσκαρη. Με εκείνον υπολογίζεται ότι είχαν απολυθεί περί τους 3000 
συνδικαλιστές!

Όπως και τότε, έτσι και τώρα το ταξικό κίνημα έχει βάλει σκοπό να αφήσει και αυτόν τον αντεργα-
τικό νόμο στα χαρτιά! Πώς ακυρώνεται στην πράξη ένας άδικος νόμος; Πώς γίνεται πράξη το σύνθημα 
«νόμος είναι το δίκιο του εργάτη»;

--Νίκο, ποια ήταν η αιτιολογία της απόλυσής σου και πώς αντιδράσατε στην είδηση αυτή;

Αυτή δεν είναι η πρώτη απόλυση καταρχάς. Η εργοδοσία επιχείρησε την απόλυση τη δική μου και 
του γραμματέα του Συνδικάτου πριν πέντε μήνες όταν απαγόρευσε την είσοδό μας στο εργοτάξιο για 
δύο εβδομάδες μετά από απεργία που είχε πραγματοποιηθεί. Δεν τους πέρασε όμως και τον Ιούλη 
έφεραν την απόλυση επικαλούμενοι κακή συνεργασία. Ουσιαστικά εννοούν την καταγγελία εκ μέρους 
μου όλων των προβλημάτων στον χώρο εργασίας ως τεχνικός ασφαλείας. Μάλιστα είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η εταιρία είχε να υπογράψει το βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας δύο χρόνια τώρα. 

Η απάντηση από το Συνδικάτο ήταν η μαζική καταδίκη της στάσης της εργοδοσίας. Οργανώθηκαν 
δύο στάσεις εργασίας και συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη ανταπόκριση και από άλλα 
σωματεία ως ένδειξη αλληλεγγύης.

--Θα βόλευε την εργοδοσία να σκέφτεται κάθε εργαζόμενος ‘’αν απολύουνε τον πρόεδρο του 
συνδικάτου όταν καταγγέλλει τα αυτονόητα, όπως τα μέτρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας, πώς να 
σηκώσω εγώ ανάστημα και να οργανωθώ’’;

Πράγματι είναι ολοφάνερο ότι είχαν ως στόχο το Συνδικάτο, το οποίο μάλιστα είναι νέο –ιδρύθηκε 
πριν ένα χρόνο- και την τρομοκράτηση των εργαζομένων. Όλο αυτό το διάστημα ασκείται πίεση στα 
μέλη του Συνδικάτου και επιδιώκουν να θεωρηθεί ότι επειδή απολύθηκε ο πρόεδρος έπαψε να υφί-
σταται το Συνδικάτο.

Το πρόσφατο πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας δικαίωσε την προσφυγή μας, ωστόσο, απλά 
καλεί την εταιρία σε επανεξέταση της απόφασής της, πάντα με βάση τον νέο νόμο Χατζηδάκη. Είναι 
σαφές ότι δεν θα κριθεί εκεί η μάχη. Εμείς καλούμε σε ενότητα και ανυπακοή απέναντι σ’ αυτή την 
επίθεση της εργοδοσίας και οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός θα ακυρώσουν τα σχέδιά τους

Τους ενόχλησε η οργάνωση των εργαζόμενων στο συλλογικό αγώνα και η ίδρυση του Συνδικάτου, 
μέσα από το οποίο διεκδικήσαμε καλύτερους μισθούς, μέτρα Υγείας & Ασφάλειας, συνολικά καλύτε-
ρους όρους εργασίας σε πολλά απο τα οποία μάλιστα κάτω από την πίεση των κινητοποιησεών μας η 

Ο ΝΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΑ ΜΕΊΝΕΊ ΣΤΑ ΧΑΡΤΊΑ
Οι απολύσεις αγωνιστών δεν θα περάσουν!

Συζητήσαμε με τους συνδικαλιστές Νίκο Τζανετή, 
πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Με-
ταλλείων και Λατομείων Β. Ελλάδας, και τον Γιώργο 
Δημολάκο, Γραμματέα του παραρτήματος του επι-
χειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων Praktiker στη 
Λάρισα που απολύθηκαν από την εργοδοσία με διατά-
ξεις του ν. Χατζηδάκη για τον αγώνα για την επαναπρό-
σληψη τους.
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εταιρεία αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να υλοποιήσει μέρος των αιτημάτων μας. Επειδή η κάλυψη 
των αναγκών μας και των αιτημάτων μας έρχεται σε σύγκρουση με το στόχο της εταιρείας να αυξήσει 
την κερδοφορία της για αυτό το λόγο και δεν αποδέχτηκε ποτέ την ύπαρξη του ταξικού μας Συνδικάτου 
και μας εξαπέλυσε λυσσαλέα επίθεση με ποικίλους τρόπους.

-Γιώργο, είναι προσωπικό ή μεμονωμένο περιστατικό η απόλυσή σου από το κατάστημα; Ποια ήταν 
η αφορμή και ποια η απάντηση;

Η Praktiker έφερε βλαπτική μεταβολή στη σύμβαση εργασίας μου από χειριστή κλαρκ/ πωλητή 
σε πωλητή μονάχα. Μια ειδικότητα που την είχα από το 2007 και έδινε ΒΑΕ. Βρήκε ευκαιρία τώρα η 
εργοδοσία με αυτόν τον νόμο και η συγκεκριμένη επιχείρηση γενικά αξιοποιεί κάθε αντεργατικό νόμο. 
Ήθελε να χτυπήσει στοχευμένα το τοπικό σωματείο που έχει δράση όλ’ αυτά τα χρόνια. Ήξερε πού θα 
χτυπήσει με το νέο νόμο, μιας και είμαι μέλος του σωματείου απ’ το 2009 και εκλέγομαι στο ΔΣ τα 
τελευταία χρόνια. 

Όμως υπάρχει πείρα στους εργαζόμενους. Το 2014 επιχείρησαν πάλι βλαπτική μεταβολή ειδικο-
τήτων και 150 άτομα δεν υπέγραψαν τις νέες συμβάσεις. Στην 24ωρη απεργία λοιπόν, στις 28/09 
υπήρξε καθολική συμμετοχή από το κατάστημα. Μόνο προϊστάμενοι δούλεψαν ουσιαστικά και άλλα 4 
άτομα με το ζόρι. Είχε να γίνει πολλά χρόνια τέτοια κινητοποίηση!

-- Τι διαφορετικό έφερε αυτός ο νόμος όσον αφορά τις συνδικαλιστικές διώξεις;

Η εργοδοσία δεν υποχρεούται να επαναπροσλάβει ακόμα κι αν δικαιωθεί ο απολυμένος από την 
Επιθεώρηση. Η Επιθεώρηση μόνο στα λόγια πήρε το μέρος μου και μας παρέπεμψε στα δικαστήρια 
να βρούμε το δίκιο μας. Ο νόμος αυτός είναι κυριολεκτικά κατάπτυστος και πρέπει να αποκαλυφθεί. 
Καταλαβαίνουμε όλοι οι εργαζόμενοι ότι χτυπώντας τα ταξικά σωματεία και τους εκπροσώπους τους 
είναι σαν να χτυπούν τους ίδιους τους εργαζομένους. Τα ταξικά σωματεία και οι εκπρόσωποι τους είναι 
η φωνή τους. Και μόνο με αγώνα καταργούμε αυτούς τους βάρβαρους νόμους.
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Πείρα από τις Εκλογές του Συνδικάτου Επισιτισμού-
Τουρισμού-Ξενοδοχείων Αττικής

Μετά από 2 χρόνια πανδημίας μια σειρά συνδικάτα έχουν μπει σε διαδικασία αρχαιρεσιών. Οι αγώνες 
που ανέπτυξαν τα ταξικά συνδικάτα σε δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες και η πρωτοπόρα δράση 
τους για τα προβλήματα των εργαζομένων αποτελούν σημαντική πείρα, εφόδιο για την ενίσχυση και 
ενδυνάμωση τους. 

Συζητάμε με την Αγάπη Καρούση από το Συνδικάτο 
Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής για 
τη μάχη και το αποτέλεσμα των εκλογών που έδωσε το 
Συνδικάτο.

Πως σχολιάζεις το αποτέλεσμα των εκλογών του συνδικάτου;

Κύριο στοιχείο που ξεχωρίζουμε από τις εκλογές είναι ότι σε αυτές 
τις συνθήκες, μετά από μήνες καραντίνας και ενώ η πλειοψηφία 
των ξενοδοχείων, εστιατορίων και λοιπών επιχειρήσεων του 
κλάδου λειτουργούν με πολύ λιγότερους εργαζόμενους, στις 
εκλογές πετύχαμε αύξηση της συμμετοχής, αύξηση των ψηφισάντων 
και μάλιστα με εκατοντάδες εργαζόμενους να γίνονται μέλη στο 
Συνδικάτο. Ενώ ταυτόχρονα η ΔΑΣ, η παράταξη που στηρίζει το 
ΠΑΜΕ στο συνδικάτο, αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη με ποσοστό 
76%.

Αυτή η αύξηση της συμμετοχής κατορθώθηκε σε συνθήκες που 
πολλοί εργαζόμενοι, παλιά μέλη του συνδικάτου απομακρύνθηκαν 
από τον κλάδο ή ακόμη και την περιοχή, καθώς ξενοδοχεία και 
εστιατόρια ήταν σχεδόν για ένα χρόνο κλειστά ή τους έβαζαν σε 
αναστολή/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ποια ξεχωριστά στοιχεία κρατάτε από το εκλογικό αποτέλεσμα;

Ξεχωριστά ποιοτικά στοιχεία που ήδη ξεχωρίζουμε είναι η σημασία της σταθερής παρέμβασης και 
δράσης του συνδικάτου σε όλες τις συνθήκες για το κάθε ζήτημα που αφορά τους εργαζόμενους όπως 
όταν πχ με την καραντίνα αρχικά άφησαν εκτός επιδομάτων χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους και με τις 
κινητοποιήσεις μας επιβάλαμε την συμπερίληψη τους, ή πρόσφατα με την πολύ σημαντική επιτυχία των 
εργαζομένων της EFOOD. Συνολικότερα η αγωνιστική μας δράση με αφορμή εργατικά δυστυχήματα 
συναδέλφων μας για την ένταξη των διανομέων και των υπόλοιπων ειδικοτήτων του κλάδου στα ΒΑΕ, οι 
παρεμβάσεις μας γύρω από τη λήψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, οι μεγάλες κινητοποιήσεις 
για τη διασφάλιση του εισοδήματός και των δικαιωμάτων μας όλο το προηγούμενο διάστημα μας έφερε 
σε επαφή με χιλιάδες ανοργάνωτους εργαζόμενους. Πολλοί από αυτούς μας γνώρισαν μέσα στην 
δράση, μας εμπιστεύτηκαν, γράφτηκαν στο σωματείο, γίνανε οι ίδιοι δραστήρια μέλη ή και υποψήφιοι 
στις εκλογές.

Αντίστοιχα σημαντική πείρα έρχεται από την σχεδιασμένη και προσανατολισμένη δράση με 
επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου καθώς και τα τοπικά παραρτήματα του συνδικάτου. Βοήθησαν στο 
άπλωμα της δουλειάς μας, στην καλύτερη καταγραφή χώρων, στην επαφή μας.

Σημαντική συμμετοχή είχαν στη μάχη αυτή συνάδελφοί μας μετανάστες, κυρίως από το Μπαγκλαντές, 
που εργάζονται σε επισιτιστικά καταστήματα και σε ξενοδοχεία. Το ιδιαίτερο κάλεσμα που τους κάναμε, 
με ανακοίνωση στη γλώσσα τους, είχε πολύ θετική ανταπόκριση. 



13

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε, επίσης, τη συμμετοχή νέων 
ηλικιακά συναδέλφων ακόμα και ως υποψήφιοι, αλλά και 
την εκλογή νέων εργαζομένων γυναικών στις διοικήσεις των 
Παραρτημάτων.  

Και νομίζω πρέπει να αναφερθεί ως σημαντικός δείκτης 
η ανταπόκριση και συμμετοχή στις εκλογές εργαζομένων 
από τους μεγαλύτερους εργασιακούς χώρους, ξενοδοχεία 
ή επισιτιστικές επιχειρήσεις. Χώρους που το συνδικάτο τα 
τελευταία χρόνια είχε προσανατολίσει την δράση και την 
παρέμβαση του και την συνέχισε παρά τις δυσκολίες. Αυτοί 
οι χώροι έδειξαν καθαρά την εμπιστοσύνη τους στις ταξικές 
δυνάμεις και μας βάζουν μπροστά σε νέες ευθύνες για να 
ανταποκριθούμε καθώς η επίθεση εργοδοσίας - κυβέρνησης 
κλιμακώνεται.

Τι άλλες δυσκολίες ή εμπόδια αντιμετωπίσατε;

Νομίζω χρειάζεται να αναφέρουμε πως μπροστά σε 
αυτή τη σημαντική μάχη για τους εργαζόμενους του κλάδου 
επιστρατεύτηκαν διευθυντικά στελέχη, συνδικαλιστές στα 
επιχειρησιακά σωματεία σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου 
και ξενοδοχεία που είτε έβαλαν εμπόδια στη συμμετοχή 
των εργαζομένων στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου, είτε οι 
ίδιοι ως υποψήφιοι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ 
προσπάθησαν να ανακόψουν την αγωνιστική συνέχεια 
της διοίκησης του Συνδικάτου. Στην περίοδο των εκλογών 
δεν έλειψαν  απευθείας παρεμβάσεις και εμπόδια από 
την εργοδοσία, όπως στο Αεροδρόμιο που επιχείρησαν 
να εμποδίσουν το να στηθεί κάλπη του συνδικάτου μέσα 
στο χώρο του αεροδρομίου, όπως και σε κάποια μεγάλα 

«Πολλοί από 
αυτούς μας 
γνώρισαν 
μέσα στην 
δράση, μας 
εμπιστεύτηκαν, 
γράφτηκαν 
στο σωματείο, 
γίνανε οι ίδιοι 
δραστήρια μέλη 
ή και υποψήφιοι 
στις εκλογές.»
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ξενοδοχεία στο κέντρο της 
Αθήνας. Η μαζική συμμετοχή 
των εργαζομένων σε αυτούς 
τους χώρους και η στήριξητης 
της ΔΑΣ αποτελεί  αποτελεί 
αποφασιστική απάντηση προς 
όλες τις κατευθύνσεις, σημαντική 
παρακαταθήκη για τη συνέχεια. 

Ποιο το μήνυμα του συνδικάτου 
στους εργαζόμενους του κλάδου;

Το πολύ μεγάλο ποσοστό 
της ΔΑΣ χρειάζεται άμεσα να 
μετατραπεί σε οργάνωση των 
εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς, στην ίδρυση νέων 
επιχειρησιακών σωματείων, 
νέων παραρτημάτων, να ριζώσει το Συνδικάτο σε κάθε γειτονιά της Αττικής, όπου υπάρχουν επισιτιστικά 
καταστήματα, ξενοδοχεία, catering. Η αγωνιστική δράση ενάντια στις ελαστικές μορφές εργασίας, τα 
δουλεμπορικά, ενάντια στην εφαρμογή του κατάπτυστου νόμου Χατζηδάκη με το διεκδικητικό πλαίσιο 
του Συνδικάτου μας, όπως το αποφασίσαμε στην τελευταία μας συνέλευση για ΣΣΕ σε ξενοδοχεία και 
επισιτισμό, υποχρεωτικές, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, σύγχρονα δικαιώματα, 7ωρο- 5θήμερο- 
35ωρο κόντρα στην πολιτική αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, κόντρα στις «βέλτιστες ευρωπαϊκές 
πρακτικές», κόντρα στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι το κάλεσμα του Συνδικάτου σε όλους 
τους εργαζόμενους του κλάδου. Πρώτη απάντηση να δώσουμε με τη μαζική μας συμμετοχή στο 
συλλαλητήριο των σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων στις 4/11 με τα παραπάνω 
αιτήματα και με την μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας του κλάδου μας στις 9/11. Σε αυτή τη 
μάχη η μεγάλη πλειοψηφία της νέας Κεντρικής Διοίκησης θα μπούμε μπροστά, από κοινού με τη μεγάλη 
πλειοψηφία των επιχειρησιακών σωματείων του κλάδου στην Αττική.
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Η νίκη των εργαζομένων της 
Efood είναι νίκη όλων των 
εργαζομένων του κλάδου μας

Για τον αγώνα των εργαζομένων της EFOOD σημειώνει

Θα ήταν παράλειψη μεγάλη αν δεν αναφερόμασταν πως 
κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών πραγματοποιήθηκε ένας 
από τους μεγαλύτερους αγώνες των τελευταίων χρόνων, ο 
νικηφόρος αγώνας των εργαζομένων της Efood που γνώρισε 
τεράστια αλληλεγγύη και στήριξη από τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους. Η αποφασιστική στάση των εργαζομένων 
απέναντι στην προκλητική απόφαση της εργοδοσίας να 
προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου εκτρώματος της 
κυβέρνησης, η καθολική τους συμμετοχή στις κινητοποιήσεις 
που αποφάσισαν, η κοινή δράση του Συνδικάτου μας με τη 
ΣΒΕΟΔ ήταν οι καθοριστικοι παραγοντες που οδήγησαν στη 
μεγάλη αυτή νίκη. Αυτός είναι ο δρόμος που καλούμε όλους 
τους εργαζόμενους να πορευτούν το επόμενο διάστημα! Το 
γεγονός ότι βρισκόμασταν σε περίοδο αρχαιρεσιών, με 
τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που ανέφερα, δε στάθηκε 
εμπόδιο στην οργάνωση αυτού του μεγαλειώδους αγώνα 
που μας γέμισε με αισιοδοξία και μεγαλύτερο πείσμα για 
τη συνέχεια. Άλλωστε, η νίκη των εργαζομένων της efood 
είναι νίκη όλων των εργαζομένων του κλάδου μας που 
δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με ολιγόμηνες 
συμβάσεις, μέσω δουλεμπορικών γραφείων!  
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w Αγώνας για συνδικάτα μαζικά, 
αγωνιστικά σε κάθε χώρο και περιοχή

Θετικά και ελπιδοφόρα αποτελέσματα έρχονται από τις αρχαιρεσίες μιας σειράς 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που πραγματοποι-
ήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Σημειώνουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Σε πρώτη δύναμη και με αύξηση σε ψήφους και ποσοστά αναδείχτηκε η Δημοκρατική Αγωνιστική 
Συνεργασία (ΔΑΣ) κατά την ολοκλήρωση την Παρασκευή 22 Οκτώβρη των αρχαιρεσιών του Εργατικού 
Κέντρου Πάτρας, για ανάδειξη νέας Διοίκησης, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στη ΓΣΣΕ. Συγκε-
κριμένα η ΔΑΣ έλαβε τώρα 70 ψήφους καταλαμβάνοντας 12 έδρες, (52 ψήφοι και 11 έδρες το 2018)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΔΑΣ, ο συνδυασμός που συγκροτείται από συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, πλειο-
ψήφησε στις αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου αυξάνοντας τη δύναμή της τόσο σε ψήφους όσο και 
σε ποσοστό. Στις εκλογές ψήφισαν 93 αντιπρόσωποι, εκπροσωπώντας 15.816 εργαζομένους από 36 
σωματεία όλων των κλάδων της Κέρκυρας

Για το ΔΣ, η ΔΑΣ έλαβε 56 ψήφους και ποσοστό 60,2%, εκλέγοντας 5 από τα 9 μέλη του ΔΣ, ενώ 
η ΑΕΚΕ έλαβε 37 ψήφους και ποσοστό 39,8% και εξέλεξε 4 μέλη στο ΔΣ.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΣ τονίζει ότι «η νέα διοίκηση θα συμβάλει ώστε η αλλαγή σελίδας στο συνδι-
καλιστικό κίνημα της Κέρκυρας να γίνει εμφανής σε κάθε εργαζόμενο».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ξανά η ΕΣΑΚ στις εκλογές για το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκο-
μείου «Ευαγγελισμός», αποτέλεσμα που συνοδεύτηκε από άνοδο σε ψήφους.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΑΚ έλαβε 858 ψή-
φους, από 711 το 2018 και 6 έδρες για το 
ΔΣ. H ΔΑΚΕ έλαβε 541 ψήφους , από 
344 και 4 έδρες από 3 το 2018. H Κί-
νηση Συνεργασίας (πρ. ΣΥΡΙΖΑ) έλαβε 
214 ψήφους, από 293 και 2 έδρες από 
3, η Ενωτική Πρωτοβουλία (πρ. ΛΑΕ-Α-
ΝΤΑΡΣΥΑ) έλαβε 114 ψήφους, από 144 
και διατήρησε 1 έδρα, η Αγωνιστική 
Ενότητα (πρ.ΠΑΣΚΕ) έλαβε 46 ψήφους 
, από 100 με 0 έδρες από 1.

Σε ανακοίνωση της η ΕΣΑΚ Ευαγ-
γελισμού σημειώνει: 

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά με σω-
ματείο όλων των εργαζομένων σε τα-
ξική αγωνιστική κατεύθυνση… ενιαίο 
επιχειρησιακό Σωματείο όλων των 
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εργαζόμενων του χώρου ανεξάρτητα από κλά-
δο και εργασιακή σχέση!... παλεύουμε για την 
ενότητα όλων των εργαζόμενων που σήμερα 
υφίστανται στυγνή εκμετάλλευση».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Πρώτη δύναμη με μεγάλη διαφορά αναδεί-
χτηκε η «Αγωνιστική Συσπείρωση Μισθω-
τών Δικηγόρων» στις πρώτες εκλογές του 
Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων που ολοκλη-
ρώθηκαν το Σάββατο 23 Οκτώβρη, κατακτώ-
ντας 5 από τις 9 έδρες στο ΔΣ και εκλέγοντας 
2 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο Αθη-
νάς. 

ΔΎΟ ΚΟΣΜΟΙ
Την ώρα που συνδικάτα, ζωντανά, αγωνιστικά, με δράση και αγώνες δίνουν την μάχη των αρχαιρεσιών 

με μαζικές, ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες αντιστεκόμενα στην πράξη στο νόμο Χατζηδάκη, την ίδια 
ώρα μια σειρά «συνδικαλιστές» μετατρέπουν μια σειρά Εργατικά Κέντρα σε βιομηχανίες 
παραγωγής αντιπροσώπων και πλαστών συσχετισμών, ακόμη και «λαγούς» νομιμοποίσης 
του εκτρώματος Χατζηδάκη. Χαρακτηριστικά τα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα

Στο Ηράκλειο έγινε συνέδριο φαστ τρακ μακριά από δημοκρατικές διαδικασίες με ευθύνη της πλειοψη-
φίας του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου.

«Πριν καλά καλά ξεκινήσει η εισηγητική ομιλία του προέδρου, οι κάλπες για την εκλογή της εφορευτικής 
επιτροπής άνοιξαν, οι σύνεδροι οδηγήθηκαν στις ουρές ψηφοφορίας και έτσι το συνέδριο πρακτικά έληξε 
πριν καν αρχίσει», καταγγέλλει η ΔΑΣ.

Σημειώνει ότι «η ασυδοσία τους και η περιφρόνησή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες έφτασε στο σημείο 
να μαθαίνουμε από τα τοπικά δημοσιεύματα ότι συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή του συνεδρίου μεταμεσο-
νύκτια και όρισε ημερομηνίες εκλογών χωρίς καν να έχει συγκροτηθεί σε σώμα, να έχει εκλέξει τον πρόεδρό 
της και να είναι παρόντα το σύνολο των μελών της εφορευτικής επιτροπής»

Στην Κατερίνη την Πέμπτη 21 Οκτώβρη διοίκησης του Εργατικού Κέντρου πραγματοποίησε Γενική Συνέ-
λευσή ενόψει συνεδρίου με ηλεκτρονικές διαδικασίες, με πρόσχημα την πανδημία.

Εκτός από το ρόλο λαγού τον οποίο έχει αναλάβει βάζοντας σε εφαρμογή το νόμο-έκτρωμα Χατζηδάκη, η 
διοίκηση του ΕΚΚ είναι και παράτυπη, καθώς στις συγκεκριμένες διαδικασίες δεν προσκάλεσε να συμμετέ-
χουν αντιπρόσωπους Σωματείων μελών της δύναμης του. Αποκλείστηκαν Σωματεία που όλο αυτό το διάστη-
μα ανέπτυξαν αγωνιστική δράση, Σωματεία που την περίοδο της πανδημίας βρέθηκαν μέσα στους χώρους 
δουλειάς, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

 Την Κυριακή 17 Οκτώβρη ολοκληρώθηκε το Συνέδριο-«παρωδία» του Εργατικού Κέντρου Φλώ-
ρινας. «Δεν συζητάμε πλέον απλά για εκφυλισμό των διαδικασιών, αλλά για διακωμώδηση και ουσιαστική 
διάλυση κάθε ανοιχτής και δημοκρατικής διαδικασίας», σημειώνει η «Ταξική Ενότητα» και καταγγέλλει πως 
«ειδοποιηθήκαμε δέκα μόλις ημέρες πριν την έναρξη του, χωρίς να μπορεί να υπάρξει χρόνος ώστε να προ-
ετοιμαστούν όλα τα Σωματεία και οι αντιπρόσωποι», «δεν λάβαμε ούτε καν τον κατάλογο με τα ονόματα των 
αντιπροσώπων», ενώ «την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, δεν μας επέτρεψαν να τοποθετηθού-
με με ομιλία προς τους αντιπροσώπους, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρξε καμία άλλη τοποθέτηση από κανένα 
Σωματείο».
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w ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΣ 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Περιοδεία των ΤΡΩΑΔΩΝ

Η παράσταση ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ έκανε μια 
περιοδεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε συνεργασία με τα τοπικά συνδικάτα και Εργατικά Κέντρα 
πραγματοποιώντας πετυχημένες και συναισθηματικά φορτισμένες παραστάσεις που συγκίνησαν και 
άφησαν το αποτύπωμα τους σε χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειες τους. 

Ρωτήσαμε τα μέλη της ομάδας να μας πουν τις εντυπώσεις τους από αυτήν την εμπειρία καθώς 
και στιγμές που ξεχώρισαν. 

Έπειτα από δύο χρόνια καραντινας ήταν μια χρονιά έντονη και δημιουργική. Αυτό που με συγκίνησε 
περισσότερο ήταν η αποδοχή του έργου στην επαρχία. Η φιλοξενία  και η καλή διάθεση του κοινού ήταν 
διάχυτη.  Μου έκανε εντύπωση η άποψη ενός εργαζομένου στην Λάρισα «Σήμερα συναγωνιστές με την 
παράσταση σας δεν δώσατε μόνο το νόημα του έργου... αλλά κάνατε κατανοητό ότι ένας εργαζόμενος 
μπορεί να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, να ανοίξει τους ορίζοντες του» Αυτό είναι για εμένα το σημαντικό 
ότι γινόμαστε το παράδειγμα μέσα από το ίδιο τους το «είναι».

Κώστας Σαρδέλης

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία, αλλά και η για πρώτη φορά 
στην ομάδα μας αναμέτρηση με το δύσκολο είδος της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, η όλη εμπειρία ήταν 
οπωσδήποτε μια ενδιαφέρουσα, όλο προκλήσεις πορεία σε αχαρτογράφητα νερά. Θα ξεχώριζα την πιο 
‘ρεαλιστική’ παράσταση: στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης.

Λεναρέτα Ρουμπάκη

Βρίσκω εντυπωσιακό ότι ενώ η αρχαία 
τραγωδία δεν με έλκυε (την θεωρούσα 
ξένη από τα ζητήματα της ζωής), έφτασε 
πλέον να με ενδιαφέρει τόσο πολύ και 
μάλιστα στη βάση και του συγγραφέα.

Η περίοδος του εγκλεισμού βγήκε 
σε καλό, παρόλο που μόλις είχαμε 
ξεκινήσει πρόβες και ήταν κρίσιμο 
πώς θα συνεχίσουμε. Κάναμε 
τηλεδιασκέψεις για να συζητήσουμε το 
κείμενο, να κατανοηθεί καλύτερα…. 
Στη συνέχεια είδα και όλα τα 
άλλα στοιχεία της παράστασης και 
εισέπραξα και τη χαρά του παιξίματος. 
Στο ρωμαϊκό ωδείο στη Νικόπολη να 
βλέπεις μέσα από το τείχη του θεάτρου 
τον κάμπο, να ακούς τα κουδούνια των 
ζώων, να αγγίζεις τα τείχη, να μυρίζεις 
το χώμα, πίσω πάλι να παρακολουθείς τη δύση και μετά να ανάβουν τα φώτα για τη μαγεία της μεταφοράς 
του έργου. Μεταμορφώνεσαι σε κοινό. Ανάλογα ισχύουν και με το γεφύρι της Άρτας. Πάνω στην καμάρα 
το ορμητικό ποτάμι και η αδιάκοπη ροή εξηγεί γιατί οι αρχαίοι (ή έστω το έργο που μελετήσαμε) είχαν 
τόση οργανικότητα, αμεσότητα, ευθύτητα στο λόγο. Εξηγεί τα ποτάμια ποίησης.

Γνωρίζουμε κι εμείς και οι θεατές ότι ένα πρώτο επίπεδο εμπιστοσύνης είναι δεδομένο μεταξύ μας, αφού 
μιλάμε για την ομάδα θεάτρου του ΠΑΜΕ. Αυτό διευκολύνει πολύ τα πράγματα. Σώζει και αυτούς και εμάς 
από περιττούς μπελάδες για να πάμε στην ουσία και η ουσία στην προκειμένη περίπτωση είναι η ανάγκη για 
Τέχνη. Η ανάγκη να βελτιώσουμε το κριτήριο και τον τρόπο που ερμηνεύουμε και κατανοούμε τον κόσμο…. 

 Νικολέτα Αθανασοπούλου
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Μια εξαιρετική εμπειρία, το υπέροχο 
έργο του Ευριπίδη από τη μια συνδυασμένο 
με μια εκπληκτική δουλειά και επίπονη 
προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων, 
ποιοτική με στοχοπροσηλωση για το άρτιο 
αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με υπομονή, 
επιμονή στα πλαίσια μιας ανυπέρβλητης 
αίσθησης ομαδικότητας. Υλικό που 
πυροδότησε έντονα και μοναδικά 
συναισθήματα που καθιστούν την εμπειρία 
πρωτόγνωρη για μένα. Ξεχωρίζω την 
παράσταση στην Άρτα: στο επιβλητικό και 
υποβλητικό γιοφύρι της, όπου η γνωστή 
παραλογή δέθηκε κατά ενα περίεργο 
τρόπο με το καθηλωτικό περιεχόμενο των 
«Τρωάδων».

Φωτεινή Παναγούτσου

…Αγάπη, συντροφικοτητα, φιλία, συγκίνηση κι ότι άλλο καλό ο καθένας μπορεί να ένιωσε. Ένα μεγάλο μπουκέτο 
συναισθημάτων με πρώτο πάνω από όλα την ικανοποίηση που φέρνει η προσφορά στη λαϊκή οικογένεια. 

Όσο για τη σημαντικότερη στιγμή αν όχι η παράσταση στη Λευκάδα στο νησί μου τότε σίγουρα η παράσταση των 
Τρικάλων και η δήλωση του δημοτικού συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης στο τέλος της παράστασης οτι ούτε λίγο 
ούτε πολύ για πρώτη φορά τους δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουν κάτι τέτοιο.

Γιώργος Λάζαρης 

Όχι, δεν πρέπει ν΄ αρρωστήσεις. Όχι, δεν πρέπει να πονάς. «Στηλώσου», όπως λέει και η Εκάβη, «μη σκύβεις 
στη γη το λαιμό σου». Κάθε παράσταση και 
μια νέα πρόκληση. Μη λείψεις. Να είσαι εκεί. 
Να πολεμήσεις. Να προσφέρεις. Είναι Ομάδα! 
ΕΙΣΑΙ Ομάδα! Αυτό είναι οι Τρωάδες. Νιώσε 
περήφανος που ήσουν μέρος τους!

Γρηγόρης Τσαλής

Για την Μουσική του έργου μας  είπε ο 
συνθέτης της μουσικής της  παράστασης,  
Νίκος Μόσχος

Οι «Τρωάδες» του Ερυπίδη  αποτελούν μια αιώνια κραυγή διαμαρτυρίας κάθε ηττημένου μπροστά στο 
σπαθί του νικητή, κάθε κατατρεγμένου κατά της επιβολής του νόμου του ισχυρού.

Όλα τα στοιχεία του έργου, το ίδιο και η μουσική στοχεύουν στην ανάδειξη της διαχρονικότητας των 
«Τρωάδων». Γι’ αυτό, πέρα από κάποια στοιχεία αναφοράς στον αρχαίο ήχο, η μουσική είναι κατά βάση 
σύγχρονη. Επίσης, οι Τρωάδες διατηρούν μια αξιοπρέπεια, όμοια των «γερόντων» της Μακρόνησου (όπως 
τους περιέγραψε ο Ρίτσος στο ποίημα του), οπότε η μουσική έπρεπε να είναι τραχιά, σκληρή και όχι ένα 
παθητικό μοιρολόι.

Τεχνικά, η δυσκολία βρισκόταν στη μελοποίηση των φαινομενικά άμμετρων χορικών, στο τέλος όμως 
είχα πάντα την αίσθηση πως όλη η προσπάθειά μου ήταν ακριβώς να ανακαλύψω το κρυμένο τους μέτρο. 
Άλλες τεχνικές δυσκολίες ήταν ο συγχρονισμός μουσικής, τραγουδιού και πρόζας όμως χάρη στις πρόβες και 
αρκετό πειραματισμό, ξεπεράστηκαν με ικανοποιητικό πιστεύω τρόπο.       
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ...
Χαιρετίζουμε την ηρωική 
στάση του ΑΠΕ-ΜΠΕ που 
ενάντια στις πιέσεις της ερ-
γοδοσίας της COSCO και 
της Κυβέρνησης αποκάλυψε 
την αλήθεια για τον αδικο-
χαμένο εργάτη. Την ηρωική 
του αυτή στάση ακολούθη-
σαν όμως και άλλα ΜΜΕ, 
αντικυβερνητικά, όπως πχ 
ΑΥΓΗ και ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ. 
Φαίνεται ότι μπορεί να 
τους χωρίζουν οι καρέκλες, 
αλλά τους ενώνουν κοινά 
ΑΦΕΝΤΙΚΑ ιδανικά.

Η ΓΣΕΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε νέες αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες ενάντια στην αντεργατική λαίλαπα της Κυβέρνησης και 
των εργοδοτών. 
–Γιατί γελάτε Κύριοι?

Δεν είναι τρολιά
Την Πέμπτη 28 Οκτώβρη, 
κατά τη διάρκεια της με-
γάλης συγκέντρωσης στο 
ΣΕΜΠΟ το Σωματείο ενη-
μέρωσε ότι το Δικαστήριο 
ΔΕΝ έκρινε την απεργία 
παράνομη! 

Βέβαια, αν το πάμε με πο-
σοστό αυτό σημαίνει ότι οι 
επόμενες 99 απεργίες φέ-
τος ατύχησαν.

 Τα αντιπλημμυρικά έργα της Κυβέρνησης λειτούργησαν άψο-
γα στην κακοκαιρία. Πλέον και οι πιο απομακρυσμένες περιο-
χές έγιναν παραθαλάσσιες #ΜΠΑΛΛΟΣ
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ΕΡΏΤΗΣΗ
Είναι πιο επικίνδυνο να 
σακατευτώ στο SQUID 
Game ή στην δουλειά; 
#COSCO

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ

Z

Z

Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά!Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά!

Ο νόμος Χατζηδάκης δείχνει ήδη τα πρώτα του αποτελέσματα:
-10 Οκτώβρη Νεκρός ντελιβεράς 18 χρονών στην Καλλιθέα
-22 Οκτώβρη Νεκρός οδηγός σε εργολαβικό συνεργείο του
 ΔΕΔΔΗΕ στην Λιβαδειά
-25 Οκτώβρη Νεκρός 45χρονών στο γκέτο της COSCO  

?
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