
ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ομως, η πραγματικότη-

τα είναι πεισματάρα. 
Ο ίδιος ο υπουργός Οι-

κονομικών, μιλώντας σ' έ-
να επιχειρηματικό φό-
ρουμ, έκανε καθαρό πως η
κοινή δήλωση Τσίπρα - Γι-
ούνκερ για μια ανταγωνι-
στική οικονομία με άξονες
το Ασφαλιστικό και τα
Εργασιακά είναι μεστή α-
ντιλαϊκού περιεχομένου
που αντανακλά μία προς
μία τις απαιτήσεις του κε-
φαλαίου. 

Έτσι, η κυβέρνηση περ-
νά πλέον από τις δημιουρ-
γικές ασάφειες σε πράξεις. 

Έκανε καθαρό πως όχι
μόνο δεν υπάρχει αντιπα-
ράθεση με τους «θε-
σμούς», αλλά και ότι είναι
στην ίδια πλευρά με αυ-
τούς ενάντια στην εργατι-
κή τάξη. 

Ζητά νέες θυσίες, για να
θωρακίσει την ανταγωνι-
στικότητα του κεφαλαίου
κι αυτό καθιστά αναγκα-
στικό πλέον να πάψει κάθε
αναμονή και να εκφραστεί
με όρους αντεπίθεσης το
λαϊκό κίνημα.

Ακολουθώντας τη σει-
ρά, με την οποία παρου-
σίασε τις θέσεις της κυβέρ-
νησης ο υπουργός Οικονο-
μικών, διαβάζουμε ότι «το
συνταξιοδοτικό σύστημα
νοσεί». 

Προσπερνά την εισφο-
ροδιαφυγή της εργοδο-
σίας, τα κλεμμένα από τα
Ταμεία, τα χρέη του κρά-
τους προς αυτά, το «κού-
ρεμα» (PSI) αποθεματικών
τους το 2012 για να μειω-
θεί το κρατικό χρέος και
ουσιαστικά προαναγγέλ-

λει περικοπές, υποσχόμε-
νος Γη Επαγγελίας μετά την
«ανάρρωση» (δική του η ο-
ρολογία...).

Μεταθέτει, για άλλη μια
φορά, το πρόβλημα στις
πλάτες των εργαζομένων,
αθωώνοντας το κεφάλαιο
και το κράτος του. Προα-
ναγγέλλει μέτρα που βοη-
θούν στην αύξηση του
βαθμού εκμετάλλευσης.

Αναφέρεται σε «αποτε-
λεσματική αξιοποίηση των
δημόσιων πόρων» κι αυτό
στην απλή μετάφρασή του
παραπέμπει στο περίφημο
νοικοκύρεμα, δηλαδή πε-
ρικοπές σε κρατικές δαπά-
νες κοινωνικού χαρακτήρα
ώστε το κρατικό χρήμα να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους καπιταλιστές για
επενδύσεις.

Ζητά να «ενωθεί η κοι-
νωνία υπέρ των απολύτως
αναγκαίων μεταρρυθμίσε-
ων», καλεί δηλαδή τους
εργάτες σε ταξική συνερ-
γασία. Θεωρεί πρόβλημα
τη συνταξιοδότηση στα 60
χρόνια, προετοιμάζοντας
το κλίμα, ώστε να μην υ-
πάρχει σύνταξη κάτω από
αυτά. Η ομιλία του περιεί-
χε και φωτογραφικές ανα-

φορές όπως η «απελευθέ-
ρωση προδιαγραφών
προϊόντων π.χ. γαλακτοκο-
μικών προϊόντων και μη
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων)» που αφο-
ρούν σε συγκεκριμένα μο-
νοπώλια, σε βάρος της υ-
γείας του λαού.

Δεν έκρυψε λόγια για
την αύξηση του ΦΠΑ που ε-
κτινάσσει το κόστος ζωής
και άρα μειώνει πρόσθετα
το λαϊκό εισόδημα, οδηγώ-
ντας και έτσι σε αύξηση της
εκμετάλλευσης.

Προαναγγέλλει «Ανε-
ξάρτητη Υπηρεσία Τελών
και Φόρων» στην Τοπική
Διοίκηση στα πρότυπα του
αμερικανικού «IRS» που
σημαίνει διπλό φορολογι-
κό σύστημα και άρα μεγά-
λη σφαγή.

Ο χώρος των συγκοινω-
νιών δεν θα μείνει ανεπη-
ρέαστος. 

Η φρασεολογία που α-
φορούσε το ασφαλιστικό
είναι ενδεικτικό: όλοι ξέ-
ρουμε από πείρα, τί να πε-
ριμένουμε, όταν ακούμε
«το συνταξιοδοτικό σύστη-
μα νοσεί». Αντίστοιχα, η
«αποτελεσματική αξιοποί-
ηση των δημόσιων πόρων»

σημαίνει ακόμη μεγαλύτε-
ρη περικοπή κρατικής επι-
δότησης, δηλαδή ακόμα
μεγαλύτερες ελλείψεις σε
μέσα, υποδομές, Προσω-
πικό.

Παράλληλα, δημοσιεύ-
ματα στον Τύπο προετοι-
μάζουν το έδαφος για ε-
φαρμογή διαζωνικής τιμής
εισιτηρίου, την οποία φέ-
ρεται να εξετάζει το υ-
πουργείο με πρόσχημα τη
μείωση των εσόδων του
ΟΑΣΑ.

Θέλουν δηλαδή εφιαλ-
τικές συνθήκες εργασίας
για τον κλάδο και εφιαλτι-
κές συνθήκες μετακίνησης
για το επιβατικό κοινό, α-
φού υπεράνω όλων μπαί-
νει ο εμπορευματικός χα-
ρακτήρας της συγκοινω-
νίας.

Αυτά τα «ολίγα» και μό-
νο οδηγούν στην ανάγκη
να ενισχυθούν από σήμε-
ρα οι εστίες αντίστασης, α-
ξιώνοντας να παρθούν πί-
σω όσα έχουν αρπαχτεί, ο-
δηγούν στην ανάγκη να μην
υπάρχει καμιά αναμονή.
Αντεπίθεση και ρήξη με το
κεφάλαιο, την ΕΕ, καθέ-
ναν που τους στηρίζει.
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Tην ώρα που έξι
εργάτες στα ΕΛΠΕ
πλήρωναν με αίμα
την ανταγωνιστικό-
τητα του κεφαλαίου,
η κυβερνητική προ-
παγάνδα στα «πρωι-
νάδικα» εξαφάνιζε
μαγικά το μπαράζ νέ-
ων φόρων και μιλού-
σε για μια τροπολο-
γία που αφορά έκ-
πτωση σε όποιον κα-
ταβάλλει εφάπαξ
τους φόρους, μέτρο
που έχει ως στόχο τη
γρήγορη συγκέντρω-
ση εσόδων για τα
κρατικά ταμεία, για
λογαριασμό βεβαί-
ως των επιχειρηματι-
κών ομίλων, τα κέρ-
δη των οποίων μέ-
νουν απείραχτα.
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ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Από τη δράση 

της Γραμματείας 
και των Επιτροπών

Στις 23 Απριλίου
πραγματοποιήθηκε α-
πό μέλη της γραμμα-
τείας αστικών συγκοι-
νωνιών και της λαϊκής
επιτροπής Καισαρια-
νής παρέμβαση στην
αφετηρία της λεωφο-
ρειακής γραμμής 224
ενάντια στη δρομολό-
γηση λεωφορείων ε-
φοδιασμένων με μπά-
ρα στη συγκεκριμένη
γραμμή.

Τα μέλη της γραμ-
ματείας και της λαϊκής
επιτροπής  ενημέρω-
σαν εργαζόμενους και
επιβατικό κοινό για
την επέκταση του μέ-
τρου ελεγχόμενης
πρόσβασης στα μέσα
συγκοινωνίας μέσω
μπάρας και που αυτή
αποσκοπεί δηλαδή
στον αποκλεισμό από
την χρήση ενός κοινω-
νικού αγαθού από ό-
σους αδυνατούν να α-
νταπεξέλθουν στο κό-
στος του κομίστρου.

Στις 27 Απριλίου μέ-
λη των επιτροπών Α/Σ
Ελληνικού και Μπρα-
χαμίου από κοινού με
την λαϊκή επιτροπή
ΑΓ.Δημητρίου πραγ-
ματοποίησαν κοινή ε-
ξόρμηση στις αφετη-
ρίες στη Δάφνη με α-
νακοίνωση που αφο-
ρούσε τις ελλείψεις
και τη μείωση του συ-
γκοινωνιακού έργου
και την ανάγκη αγωνι-
στικής διεκδίκησης
συγκοινωνίας που να
καλύπτει τις λαϊκές α-
νάγκες.

Σταθμός Δάφνης.

Σταθμός Δάφνης: κουβέντα με επιβάτες και εργαζόμενους.

Καισαριανή…

Κάτω οι μπάρες…

Ημερίδα για το Ασφαλιστικό 
από το  ΠΑΜΕ

Ημερίδα, με θέμα «Οι εξελίξεις
στο κοινωνικοασφαλιστικό σύ-
στημα και οι θέσεις του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήματος», ορ-
γανώνει το ΠΑΜΕ το Σάββατο
23 Μάη, στον κινηματογράφο
«Αλκυονίς» (Ιουλιανού 42 - 46, πλ.
Βικτωρίας). Η ημερίδα αποτελεί
μέρος της προσπάθειας του
ΠΑΜΕ για οργάνωση των εργα-
ζομένων, στο φόντο των αρνητι-
κών εξελίξεων στο πεδίο της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, με την αφαί-
μαξη αποθεματικών και ταμεια-
κών διαθέσιμων από την κυβέρ-
νηση. Το πλήρες πρόγραμμα της
ημερίδας και οι ομιλητές θα ανα-
κοινωθούν τις επόμενες μέρες.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ

Οι Συγκυβερνήσεις (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ) πριν και οι
(ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), ΟΑΣΑ, ΟΣΥ Α.Ε. θέλουν με ένα
σμπάρο πολλά τρυγόνια…. προσπαθούν να με-
τατρέψουν τους οδηγούς σε πορτιέρηδες και χω-
ροφύλακες των λαϊκών στρωμάτων και να μας
φέρουν σε αντιπαράθεση με τους επιβάτες δημι-
ουργώντας συνθήκες που μόνο ασφάλεια δεν
παρέχουν, αφού οι διαπληκτισμοί επιβατών και
οδηγών συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε η μετακί-
νηση να γίνεται επισφαλής, γιατί ο οδηγός δεν θα
είναι σε νηφάλια κατάσταση όπως απαιτεί ο ρό-
λος του. 

Βάζοντας εμπόδια στην εύκολη πρόσβαση συ-
νανθρώπων μας στην μετακίνηση, τους απομα-
κρύνουν από τις αστικές συγκοινωνίες δημιουρ-
γώντας τεχνητή μείωση του συγκοινωνιακού έρ-
γου και κατ επέκταση μείωση στόλου και θέσεων
εργασίας.

Οι αστικές συγκοινωνίες, λ/φ, τρόλεϊ (με ευθύ-
νη των κυβερνώντων και διοικούντων) δεν προ-
σφέρονται για τέτοιες «υπηρεσίες». 

Άμεσα να επισκευαστούν τα λ/φ (έκτακτη κρα-
τική επιχορήγηση), να γίνουν προσλήψεις (οδη-
γών, τεχνιτών), να υπάρξουν σωστοί χρόνοι δρο-
μολογίων.

Να παρθούν μέτρα όπως δωρεάν μετακίνηση
των ανέργων και μείωση 50% στην τιμή του εισι-
τήριου. 

Η συμπίεση των χρόνων διαδρομής και η εντα-
τικοποίηση της εργασίας έχουν αρνητικό αποτέ-
λεσμα για οδηγούς και επιβάτες.

Στόχος τους είναι ο εκφοβισμός των λαϊκών
στρωμάτων που χρησιμοποιούν τα τρόλεϊ - λ/φ,
αντικρίζοντας μόλις ανοίξει η μπροστινή πόρτα
τον οδηγό «μπαμπούλα», που σημαίνει ότι
ΜΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΣ σε όποιον έχει να πληρώσει.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΟΡΤΑ. 

Ανοίγουμε όλες τις πόρτες του τρόλεϊ για ομα-
λή είσοδο και έξοδο των επιβατών. 

Η συγκοινωνία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι
τρενάκι σε Λούνα Παρκ. Οι οδηγοί των τρόλεϊ –
λ/φ είναι και αυτοί τμήμα του λαού που υποφέρει
και σε συνθήκες φτωχοποίησης πρέπει να δεί-
χνουν την αλληλεγγύη τους σε αυτόν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.ΜΕ Α/Σ ΤΡΟΛΕΪ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2015
Μαζικές, με παλμό,
αποφασιστικότητα
και αισιοδοξία ήταν
οι απεργιακές συ-
γκεντρώσεις που
διοργάνωσε το Πα-
νεργατικό Αγωνι-
στικό Μέτωπο σε
σχεδόν 80 πόλεις,
για να τιμήσει την
Εργατική Πρωτομα-
γιά. «Κόντρα στην
απαξίωση του κυ-
βερνητικού και ερ-
γοδοτικού συνδικα-
λισμού, οι μαχητι-
κές και μαζικές συ-
γκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ, δίνουν το
κλίμα και στέλνουν
το μήνυμα για τη συ-
νέχεια», σημειώνει
σε ανακοίνωσή της
η Εκτελεστική Γραμ-
ματεία και καλεί:
«Να μη μείνουμε με
το κεφάλι σκυμμέ-
νο. Να προετοιμα-
στεί η εργατική τά-
ξη, η νεολαία, οι γυ-
ναίκες, συνολικά ο
εργαζόμενος λαός
που βασανίζεται α-
πό την πολιτική των
μονοπωλιακών ομί-
λων, για άμεση α-
πάντηση στις νέες
συμφωνίες που
προετοιμάζονται.
Να πυκνώσουν οι
συζητήσεις, οι συνε-
λεύσεις, οι συσκέ-
ψεις στους κλάδους
και στους τόπους
δουλειάς. Η ελπίδα
βρίσκεται στους α-
γώνες, στην οργά-
νωση, στα συνθή-
ματα της πραγματι-
κής ρήξης και ανα-

Χιλιάδες κόσμου τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά, δίνοντας
το παρών μπροστά στο Σύνταγμα.

Τμήμα από τη μεγάλη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς
μπροστά στην πλατεία Συντάγματος.

Το πανό της Γραμματείας 
Αστικών Συγκοινωνιών.

Αγώνας για το μέλλον των παιδιών μας.

ανεργίας. Υγεία και Παιδεία έγιναν εμπορεύματα πανάκριβα!
Ολα αυτά, 129 χρόνια μετά την εργατική εξέγερση του Σι-

κάγο, με τέτοια ανάπτυξη της επιστήμης, της παραγωγής! 
Αντί οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν περισσότερα, να

ζουν καλύτερα, άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια το φαΐ.
Τέρμα στην ανοχή, στη φτώχεια, στη χαμοζωή. Αγώνας, ρή-
ξη, ανατροπή είναι ο μόνος δρόμος για να απαλλαγούμε από
την ανεργία, τη φτώχεια, τα μνημόνια.

Αποδείχτηκε ότι ο κόσμος της δουλειάς δεν έχει τίποτα να
περιμένει από κυβερνήσεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ, του
ΔΝΤ, όπως και από τη σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Το ΠΑΜΕ, ξανά, όπως κάνει εδώ και 16 χρόνια από τη γέννησή
του, παίρνει την πρωτοβουλία, παραμερίζοντας τον εργοδοτι-
κό - κυβερνητικό συνδικαλισμό, παλιό και νέο, για να βγει δυ-
ναμικά μπροστά η εργατική τάξη με τις διεκδικήσεις της, τη
φωνή της. Κάθε τίμιος συνδικαλιστής, κάθε εργάτης καλείται
να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Από την Πρωτομαγιάτικη απεργία και συγκέντρωση στέλ-
νουμε μήνυμα: Τέρμα πια στην κοροϊδία! Είμαστε έτοιμοι, α-
ποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το μέλλον το δικό μας και
των παιδιών μας. Δεν αποδεχόμαστε το νέο μνημόνιο, όπως
και να το πουν! Εχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός φιλόδοξου
στη σύλληψή του σχέδιο: Στόχο τους έχουν, στη νέα συμφω-
νία - λαιμητόμο, ο λαός όχι μόνο να μην αντιδράσει, αλλά και
να την πανηγυρίσει κιόλας. Ακόμα περισσότερο, κάτω από ε-
κβιασμούς και πρωτοφανή εκστρατεία τρόμου, να την επι-
λέξει μέσω δημοψηφίσματος. Φιλοδοξούν να βάλουν το λαό
να διαλέξει ο ίδιος το σχοινί που θα τον κρεμάσουν!

Είναι προκλητικοί και αδίστακτοι! Εφτασαν μέχρι το ση-
μείο να βάλουν τους καλοπληρωμένους παπαγάλους τους να
λένε ότι το ΠΑΜΕ τώρα αντιδρά, ενώ πριν απουσίαζε. Οι άν-
θρωποι των εργοδοτών, ο απεργοσπάστες τολμούν να πιά-
νουν στο στόμα τους τους χιλιάδες αγωνιστές των ταξικών
συνδικάτων που απολύθηκαν για την πρωτοπόρα δράση τους.
Μιλούν για το ΠΑΜΕ των αγώνων, που αναγνωρίζεται από ό-
λους τους τίμιους εργάτες, οι θαμώνες των σαλονιών στο Τέ-
ξας, τη λίμνη Κόμο, αυτοί που υποδέχονται με δεξιώσεις τα να-
τοϊκά καράβια στον Πειραιά, οι τηλεδιασκεδαστές των αφεντι-
κών με τα εκατομμύρια στην Ελβετία.

Θα μας ήθελαν κλακαδόρους σε συγκεντρώσεις που στη-
ρίζουν τη διαπραγμάτευση του κεφαλαίου. Χτύπησαν λάθος
πόρτα. Τον κυβερνητικό συνδικαλισμό τον γνωρίζουν καλά,
χρόνια τον έχουν υπηρετήσει, ακόμα και όταν δεν ήταν στην
κυβέρνηση. Μαζί διαδηλώνουν και σήμερα μακριά από τους
εργάτες. Στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου τους πετύχαμε
μαζί, την προηγούμενη βδομάδα, να παζαρεύουν μαζί με τους
βιομήχανους, τους ξενοδόχους και τους μεγαλέμπορους. Κα-
θήκον και ευθύνη μας είναι να μην επιτρέψουμε να περάσουν
τα σχέδια ενσωμάτωσης του κινήματος. Ο εργοδοτικός - κυ-
βερνητικός συνδικαλισμός αλλάζει φορεσιά, προσαρμόζεται,
όμως παραμένει ίδιος.

Αποσπάσματα από την ομιλία 
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΡΟΥ

Βαδίζουμε τον 21ο αιώνα!
129 χρόνια μετά την εξέγερση
του Σικάγο και χιλιάδες άνθρω-
ποι ζουν από τα συσσίτια στην
Ελλάδα, πεθαίνουν αβοήθη-
τοι. 400.000 δουλεύουν και
δεν πληρώνονται για πάνω α-
πό 3 μήνες. Εκατοντάδες χιλιά-
δες δουλεύουν ανασφάλιστοι,
άλλοι χωρίς ΣΣΕ, χωρίς ωρά-
ρια, με απαγορευμένη συνδι-
καλιστική δράση! Το ένα εκα-
τομμύριο έφτασαν οι άνεργοι!
Ενας στους εννιά έχει επίδομα
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ. Μέρα των αγώνων της εργατικής τάξης ενά-
ντια στην εκμετάλλευση για ένα καλύτερο μέλλον. Μέρα
βαμμένη με αίμα εργατών μέσα από σκληρές απεργιακές συ-
γκρούσεις, που έλαβαν χώρα την 1η Μάη.

Από το Σικάγο όπου καθιερώθηκε η 1η Μάη ως ημέρα των
εργατών έως τον ματωμένο Μάη του ‘36, την Πρωτομαγιά
του  ‘44 και όχι μόνο, κάνουμε ένα μικρό οδοιπορικό στα γε-
γονότα που ανέδειξαν αυτές τις χρονολογίες σταθμούς στην
Ιστορία της Πρωτομαγιάς. 

1η μάη

το καθεστώς της 4ης Αυγούστου,
η Ελλάδα γνώρισε σημαντικές αλ-
λά αποτυχημένες απόπειρες επι-
βολής δικτατορικού καθεστώτος
από τον χώρο του Κέντρου (Κίνη-
μα Πλαστήρα το 1933, το Κίνημα
των Βενιζελικών της 1ης Μάρτη
1935), ενώ ο άλλος πόλος του α-
στικού πολιτικού κόσμου, η λεγό-
μενη δεξιά και ακροδεξιά δουλεύ-
οντας πιο μεθοδικά κατάφερε να
επιτύχει την παλινόρθωση της
μοναρχίας το Φθινόπωρο του
1935, αλλά και να θέσει ισχυρά θε-
μέλια για μια επιτυχημένη επιβο-
λή πραξικοπήματος.

Το 1935 παρουσιάζεται επίσης
σοβαρή ανάπτυξη του απεργια-
κού κινήματος που συνοδεύεται
από παλλαϊκά συλλαλητήρια. Σε
200.000 φτάνουν οι απεργοί ερ-
γάτες μέχρι τον Οκτώβρη του
χρόνου εκείνου, χωρίς να υπολο-
γίζονται οι μήνες Μάρτης - Απρί-
λης. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα
αυτών των αγώνων, που αγκα-
λιάζουν όλα σχεδόν τα μεγάλα α-
στικά κέντρα της χώρας, είναι η α-
ποφασιστικότητα και το πείσμα
των εργαζόμενων μαζών, που
φτάνουν ακόμη και σε ανοιχτή
σύγκρουση με τους εργοδότες και
την αστυνομία. 

Το 1935 σημαδεύεται επίσης
με το ματοκύλισμα δεκάδων ερ-
γατών και αγροτών.

Με την αυγή του 1936, ο ελλη-
νικός λαός έζησε κορυφαία ιστο-
ρικά γεγονότα. 

Στις 26 Γενάρη η χώρα οδηγή-
θηκε σε εκλογές. Η Βενιζελική πα-
ράταξη - το λεγόμενο Κέντρο -
που κατέβηκε στις εκλογές με 5
διαφορετικά κόμματα (Κόμμα Φι-
λελευθέρων, Δημοκρατικός Συ-
νασπισμός, Πανδημοκρατική
Ενωσις Κρήτης, Αγροτικό Σοφια-
νόπουλου και Νεοφιλελεύθεροι)
συγκέντρωσε συνολικά 574.655
ψήφους και 142 έδρες. 

Η αντιβενιζελική παράταξη
―η λεγόμενη Δεξιά και ακροδε-
ξιά― πήρε μέρος στις εκλογές με
τα κόμματα Λαϊκό, Λαϊκή Ριζο-
σπαστική Ενωσις, Κόμμα Ελευθε-
ροφρόνων (Μεταξάς) και Εθνι-
κόν Μεταρρυθμιστικόν Κόμμα
και συγκέντρωσε 602.840 ψή-
φους και 143 έδρες. 

Αν αξίζει όμως μια παρατήρη-
ση για την προαναφερόμενη δή-
λωση του, τότε οφείλουμε να ση-
μειώσουμε πως αυτή η δήλωση εί-
ναι μια δήλωση καρμπόν που εκ-
φέρεται, πανομοιότυπα, πάντο-
τε από τα χείλη του εκάστοτε
πρωθυπουργού ή υπουργού, στο
πλαίσιο του αστικού καθεστώτος
- με δικτατορική ή κοινοβουλευτι-
κή μορφή διακυβέρνησης - όταν
αυτό το καθεστώς βρίσκεται α-
ντιμέτωπο με εργατικές - λαϊκές
κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μάλι-
στα όταν αυτές είναι πετυχημέ-
νες.

Ας εξετάσουμε όμως αναλυτι-
κότερα το θέμα μας κι ας δούμε
πώς φτάσαμε στην απεργία των
εργατών στη Θεσσαλονίκη το
Μάη του '36, αλλά και στις απει-
λές, λόγω και έργω, του επίδοξου
δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.

Η ταξική πάλη στο πρώτο μισό
της δεκαετίας του '30

Το πρώτο μισό της δεκαετίας
του '30, στην Ελλάδα, χαρακτηρί-
ζεται από οξύτατες κοινωνικοπο-
λιτικές αντιθέσεις και αντιπαρα-
θέσεις που τελική κατάληξη θα έ-
χουν την εγκαθίδρυση της μεταξι-
κής δικτατορίας. Επρόκειτο για
μια πορεία που δεν ήταν αναπό-
φευκτη αν κρίνουμε από τη σκο-
πιά των συμφερόντων του εργα-
ζόμενου λαού, αλλά ούτε και εύ-
κολη αν εξετάσουμε τα πράγμα-
τα από τη σκοπιά των συμφερό-
ντων της άρχουσας τάξης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ευ-
νοούσε η παγκόσμια οικονομική
κρίση του καπιταλισμού 1929 -
1933, η χρεοκοπία του αστικού
κοινοβουλευτισμού και η άνοδος
του φασισμού, έμμεσα ή άμεσα, η
κυριαρχία δηλαδή των πιο αντι-
δραστικών τμημάτων της χρημα-
τιστικής ολιγαρχίας ως απάντηση
των αστικών τάξεων σε αυτή την
κρίση αλλά και για την αντιμετώ-
πιση του ανερχόμενου εργατικού
- επαναστατικού κινήματος.

Στο εξεταζόμενο διάστημα
και πριν ο Μεταξάς εγκαθιδρύσει

Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΑΗΣ
του ‘36 

στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στην επέτειο των 70 χρόνων 
από ένα σημαντικό σταθμό 
της ιστορίας του ελληνικού 

εργατικού κινήματος.

Το βράδυ της 9ης Μάη του
1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης
Μεταξάς έδωσε διαταγή ένα σύ-
νταγμα στρατού από τη Λάρισα
να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη
και μοίρα του στόλου να κατα-
πλεύσει στο λιμάνι της πόλης
προς αντιμετώπιση των εργατών
που βρίσκονταν σε απεργία. 

Ταυτόχρονα, προέβη σε δηλώ-
σεις με τις οποίες δεν άφηνε κανέ-
να περιθώριο παρερμηνειών ανα-
φορικά με τις προθέσεις του: 

«Κατέστη φανερόν ―τόνισε ―
ότι οι σκοποί οι επιδιωκόμενοι από
τους διευθύνοντας την απεργιακήν
κίνησιν είναι πολιτικοί, ανατρεπτι-
κοί. Αν ήσαν οικονομικοί θα εδέχο-
ντο οι ιθύνοντες τας δύο εργατικάς
ομοσπονδίας την λύσιν, την οποίαν
η κυβέρνησις επέβαλε εις τους κα-
πνεμπόρους, και η οποία όχι μόνον
καθορίζει κατώτατον ημερομί-
σθιον 90 δραχμών, αλλά προβλέπει
και περί μέσου ημερομισθίου 100
περίπου δραχμών.

…Η κυβέρνησις δε θα εμποδίση
βεβαίως το δικαίωμα της απεργίας
από εκείνους οι οποίοι το έχουν,
αλλά δε θα επιτρέψη διατάρραξιν
της τάξεως. Οσοι το επιχειρήσουν,
θα συναντήσουν το κράτος του νό-
μου».

Το πόσο σεβόταν το δικαίωμα
της απεργίας ο Μεταξάς αλλά και
τι εσήμαινε το κράτος του νόμου,
οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το έ-
νιωσαν στο πετσί τους εκείνες τις
μέρες. 

Το διαπίστωσε, επίσης, ολό-
κληρος ο ελληνικός λαός λίγους
μήνες αργότερα, όταν επιβλήθη-
κε το δικτατορικό καθεστώς της
4ης Αυγούστου με ηγέτη του τον
Ιωάννη Μεταξά.

Το ΚΚΕ, που δημιούργησε με το
Αγροτικό Κόμμα του Βογιατζή το
Παλλαϊκό Μέτωπο, σημείωσε επι-
τυχία καθώς συγκέντρωσε 73.411
ψήφους και εξέλεξε 15 βουλευτές.
Η επιτυχία αυτή αποκτούσε ξεχω-
ριστή σημασία, δεδομένου ότι κα-
νένα κόμμα δε συγκέντρωνε την
απόλυτη κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία και το Παλλαϊκό Μέτωπο
μπορούσε να παίξει ένα είδος ρυθ-
μιστικού ρόλου κάτι και το οποίο
έγινε με την υπογραφή, στις

19/2/1936, του γνωστού συμφώ-
νου Σκλάβαινα - Σοφούλη. 

Βάσει των όρων της συμφω-
νίας, το Παλλαϊκό Μέτωπο ανα-
λάμβανε την υποχρέωση να ψηφί-
σει τους Φιλελεύθερους για το
προεδρείο της Βουλής και να δώ-
σει ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση
που θα σχημάτιζε ο Σοφούλης.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση
θα ακύρωνε αναδρομικά τη διάτα-
ξη του εκλογικού νόμου που αφαι-
ρούσε τα εκλογικά δικαιώματα α-
πό όσους είχαν καταδικαστεί για
παράβαση του «ιδιώνυμου», θα
καταργούσε τις επιτροπές ασφά-
λειας, θα έδινε αμνηστία στον Ν.
Ζαχαριάδη, στον Β. Βερβέρη και
στον Β. Νεφελούδη, καθώς και σε
όλους τους πολιτικούς κατάδι-
κους, τους φυλακισμένους και
τους εξόριστους, θα διέλυε όλες
τις φασιστικές οργανώσεις, θα κα-
θιέρωνε σαν μόνιμο εκλογικό σύ-
στημα την αναλογική, θα ελάττω-
νε, μέσα σε δυο μήνες, την τιμή του
ψωμιού, θα απαγόρευε την προ-
σωποκράτηση για οφειλές προς
το Δημόσιο μέχρι τρεις χιλιάδες
δραχμές, θα καθιέρωνε πεντάχρο-
νο χρεοστάσιο χωρίς όρους για τα
χρέη των αγροτών στις τράπεζες
και στους ιδιώτες και θα προχω-
ρούσε στην άμεση εφαρμογή των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τελικά, αυτό το σύμφωνο δεν
τηρήθηκε με ευθύνη του Κόμμα-
τος των Φιλελευθέρων του Θ. Σο-
φούλη που υπαναχώρησε, υπο-
στηρίζοντας μαζί με το δεξιό Λαϊ-
κό Κόμμα τη λύση Δεμερτζή.

Η υπαναχώρηση των Φιλελευ-

θέρων ήταν επιβεβλημένη από τα
ταξικά συμφέροντα που υπηρε-
τούσε ο χώρος του Κέντρου, δε-
δομένου ότι ήταν τέτοιες οι συν-
θήκες εκείνη την περίοδο που η
συμμαχία με το Παλλαϊκό Μέτω-
πο ευνοούσε το λαϊκό κίνημα, η
πάλη του οποίου γνώριζε πραγ-
ματική έκρηξη. 

Στους πρώτους μήνες του '36,
το απεργιακό κίνημα της εργατι-
κής τάξης αλλά και των μεσαίων
στρωμάτων σημείωσε πρωτοφα-
νή άνοδο απ' άκρη σ' άκρη της
Ελλάδας. Μόνο στο τρίμηνο Γενά-
ρη - Μάρτη απήργησαν πάνω από
200 χιλιάδες εργάτες, ενώ σε μια

σειρά πόλεις (Δράμα, Καβάλα,
Σέρρες, Ξάνθη κλπ.) πραγματο-
ποιήθηκαν πετυχημένες απερ-
γίες με τοπικού χαρακτήρα αιτή-
ματα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα
οι αγρότες μιας σειράς επαρχιών
(Ηρακλείου, Δωρίδας κλπ.) συ-
γκροτούσαν συλλαλητήρια, ενώ
οι επαγγελματίες των πόλεων κα-
τέβαιναν σε απεργίες. 

Σ' αυτές τις παλλαϊκές κινητο-
ποιήσεις το «παρών» έδωσε και η
σπουδάζουσα νεολαία.

Ολόκληρο το πρώτο δεκαήμε-
ρο του Μάρτη, οι φοιτητές των
πανεπιστημίων και όλων των άλ-
λων σχολών βρίσκονταν σε απερ-
γία, απαιτώντας πανεπιστημια-
κές και γενικότερα δημοκρατικές
ελευθερίες.

Τη μεγάλη άνοδο των εργατι-
κών και λαϊκών αγώνων φανερώ-
νει και η αντίδραση των κατα-
σταλτικών μηχανισμών του κρά-
τους. Ο απολογισμός της κρατι-
κής τρομοκρατίας σε βάρος των
λαϊκών μαζών, για τους μήνες Γε-
νάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και Απρί-
λη του 1936 που έδωσε στη δημο-
σιότητα η στατιστική υπηρεσία
της οργάνωσης ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΒΟΗ -
ΘΕΙΑ είναι αποκαλυπτικός. 

Το Γενάρη του '36, σε ολόκλη-
ρη την Ελλάδα έγιναν 117 συλλή-
ψεις, 18 φυλακίσεις, 37 εξορισμοί,
33 τραυματισμοί, 1 δολοφονία, 38
βασανισμοί, 13 απαγορεύσεις συ-
νεδρίων και συγκεντρώσεων, 1 α-
στυνομική έρευνα, 4 διαλύσεις
σωματείων και 3 κατασχέσεις.

Το Φλεβάρη έγιναν 129 συλλή-
ψεις, 91 φυλακίσεις, 6 εξορισμοί,

Τμήμα από τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του Μάη 
στη Θεσσσαλονίκη.

19361936

μέρος Β’
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1η μάη
23 τραυματισμοί, 2 δολοφονίες, 17
βασανισμοί, 3 απαγορεύσεις συ-
νεδρίων και συγκεντρώσεων, 14
αστυνομικές έρευνες και 3 κατα-
σχέσεις.

Το Μάρτη έγιναν 198 συλλή-
ψεις, 225 φυλακίσεις, 12 εξορι-
σμοί, 17 τραυματισμοί, 1 δολοφο-
νία, 36 βασανισμοί, 5 απαγορεύ-
σεις συνεδρίων και συγκεντρώσε-
ων, 2 αστυνομικές έρευνες και 1
κατάσχεση.

Τον Απρίλη του '36 έγιναν 198
συλλήψεις, 32 φυλακίσεις, 44 εξο-
ρισμοί, 35 τραυματισμοί, 1 δολο-
φονία, 34 βασανισμοί, 15 απαγο-
ρεύσεις συνεδρίων και συγκε-
ντρώσεων, 19 αστυνομικές έρευ-
νες και 470 κατασχέσεις.

Το σκηνικό, που δείχνει με
ποια κοινωνικοπολιτική πραγμα-
τικότητα φτάσαμε στα γεγονότα
του Μάη στη Θεσσαλονίκη ολο-
κληρώνεται, αν προσθέσουμε τις
πολιτικές εξελίξεις σε κεντρικό ε-
πίπεδο.

Στις 5 Μάρτη του 1936 ο Βασι-
λιάς Γεώργιος ―χωρίς να συνα-
ντήσει την παραμικρή αντίσταση
από τα αστικά κόμματα― διόρι-
σε τον Ιωάννη Μεταξά στη θέση
του υπουργού των Στρατιωτι-
κών. 

Επίσης, καθολική ήταν από
τον μονάρχη και τον αστικό πολι-
τικό κόσμο η στήριξη της κυβέρ-
νησης Δεμερτζή, στην οποία ο Με-
ταξάς κατείχε και τη θέση του α-
ντιπροέδρου. 

Λίγες βδομάδες αργότερα,
στις 27 Απρίλη του ιδίου έτους, και
αφού ο Δεμερτζής είχε αποδημή-
σει εις κύριον, τα αστικά κόμματα
έκαναν το Μεταξά πρωθυπουρ-
γό, δίνοντάς του ψήφο εμπιστο-
σύνης και τρεις μέρες αργότερα η
Βουλή αποφάσισε τη διακοπή
των εργασιών της μέχρι το τέλος
Σεπτέμβρη, δίνοντας στον μετέ-
πειτα δικτάτορα και στην κυβέρ-
νηση του ημιδικτατορικές εξου-
σίες. 

Αποτέλεσμα ήταν, από τα τέ-
λη Απρίλη του '36 να εγκαθιδρυ-
θεί στη χώρα ένα ιδιότυπο καθε-
στώς που αργότερα πολύ εύστο-
χα ονομάστηκε «καθεστώς της 3
1/2 Αυγούστου». Σε καθεστώς,
λοιπόν «3 1/2 Αυγούστου» - που ή-
θελε να γίνει «4η Αυγούστου» - έγι-
ναν τα γεγονότα της Θεσσαλονί-
κης. 

Ας τα παρακολουθήσουμε.

Ο ματωμένος Μάης του '36

Τετάρτη 29 Απρίλη 1936. Δώδε-
κα χιλιάδες καπνεργάτες της Θεσ-
σαλονίκης - εκ των οποίων περί-
που το 70% γυναίκες - αυτή τη μέ-
ρα δεν πιάνουν δουλιά, αλλά κα-
τεβαίνουν σε απεργία, ύστερα α-
πό απόφαση του συνδικαλιστι-
κού τους φορέα, της Πανελλήνιας
Καπνεργατικής Ομοσπονδίας
(ΠΚΟ). Κυριότερο αίτημά τους έ-
χουν την αύξηση των ημερομι-
σθίων στις 120 - 135 δραχμές με την
εφαρμογή της σύμβασης του
1924. 

κεφαλαίου. Με αγριότητα και βαν-
δαλισμούς επιτέθηκε κατά των άο-
πλων καπνεργατών και καπνεργα-
τριών, των υφαντουργών, των μι-
κρών κοριτσιών (12 ως 15 χρόνων)
και τους ματοκύλισε. Επί 3 1/2 ώρες
η Θεσσαλονίκη βρισκότανε χτες σε
κατάσταση μάχης, μεταξύ των δυ-
νάμεων της αστυνομίας και ενός
μέρους της εργατικής τάξης. Η στά-
ση της αστυνομίας έχει εξεγείρει ό-
λο το λαό».

Την επομένη, 9 Μαΐου, η απερ-
γία στη συμπρωτεύουσα είχε γε-
νικευτεί. Μαζί με τους εργάτες κα-
τέβηκαν σε απεργία διαμαρτυ-
ρίας και οι επαγγελματίες, οι βιο-
τέχνες και οι φοιτητές. 

«Την πρωίαν της 9ης Μαΐου
―γράφει ο Γρ. Δαφνής― απήργη-
σαν εις ένδειξιν αλληλεγγύης οι λι-
μενεργάται, αρτεργάται, μυλεργά-
ται, εργάται πλεκτηρίων και άλλων
κλάδων, έτσι που το σύνολο των α-
περγούντων εργατών εις Θεσσαλο-
νίκην ανήλθε εις 25.000 περίπου. Οι
δε έμποροι και επαγγελματίαι έ-
κλεισαν τα καταστήματά των.
Ολόκληρος δηλαδή ο λαός της Θεσ-
σαλονίκης, ο εργαζόμενος, ενεφα-
νίζετο ηνωμένος εις την κατά των

κυβερνητικών μέτρων διαμαρτυ-
ρίαν».

Ετσι οι χωροφύλακες από νω-
ρίς το πρωί άρχισαν τις επιθέσεις
εναντίον εργατικών συγκεντρώ-
σεων. Η πρώτη σοβαρή σύγκρου-
ση έγινε μεταξύ χωροφυλακής
και απεργών αυτοκινητιστών
στην οδό Εγνατίας. Οι χωροφύλα-
κες χτύπησαν στον ψαχνό και σε
λίγο έπεσε ο πρώτος νεκρός α-
περγός: ήταν ο αυτοκινητιστής
Τάσος Τούσης. 

«Το πλακόστρωτο και οι γύρω
δρόμοι βάφονται με αίμα. Παντού
ακούγονται αγκομαχητά των πλη-
γωμένων και οι κατάρες του πλή-
θους ενάντια στους φονιάδες. Γίνε-
ται διαδήλωση με το νεκρό εργάτη
πάνω σε μια πόρτα μπροστά προς
το Διοικητήριο, από το οποίο α-
πουσιάζει ο Διοικητής, όχι, όμως
και οι χωροφύλακες που το φυλά-
νε πάνοπλοι. Την ίδια ώρα οι κα-
μπάνες σε όλες τις συνοικίες κτυ-
πάν συναγερμό, ο λαός ξεχύνεται
στους δρόμους και κατηφορίζει
προς το Κέντρο. Πορείες με υψωμέ-

Η απεργία ξεκινάει από τις
9.30 το πρωί. Τα καπνομάγαζα
κλείνουν και οι απεργοί κατευθύ-
νονται αρχικά στα γραφεία της
Ομοσπονδίας και στη συνέχεια
στον κινηματογράφο «Πάνθεον»,
όπου έχουν συγκέντρωση, για να
συζητήσουν και να αποφασίσουν
τα μέτρα που πρέπει να λάβουν
για την περιφρούρηση του αγώνα
τους. Εξω από τον κινηματογρά-
φο, η αστυνομία με ισχυρές δυνά-
μεις δείχνει τα δόντια της, έτοιμη,
ανά πάσα στιγμή να επιδοθεί στο
...θεάρεστο έργο της.

Οι απεργοί αγνοούν την προ-
κλητική αστυνομική παρουσία, ε-
κλέγουν Κεντρική Επιτροπή Αγώ-
να και στις 12.30 το μεσημέρι η Επι-
τροπή κάνει παράσταση στον γε-
νικό Διοικητή Μακεδονίας Κ. Πάλ-
λη με το υπόμνημα των αιτημά-
των των καπνεργατών. Την ίδια
μέρα ξεσπά η απεργία στο Βόλο
και τις Σέρρες.

Πολύ γρήγορα, η απεργία επε-
κτείνεται και στην υπόλοιπη
Ελλάδα. Την Πέμπτη 30 Απρίλη
στην απεργία κατεβαίνουν τα Σω-
ματεία καπνεργατών στην Καβά-
λα και στη Δράμα. Το Σάββατο 2
Μάη θα προστεθούν τα Σωματεία
Αγρινίου, Κομοτηνής, Σάμου, Σι-
δηροκάστρου, Προσοτσάνης, Νι-
γρίτας, Ξάνθης, Λαγκαδά, Σιάτι-
στας, Καρδίτσας, Πειραιά κ.ά. Την
Τρίτη 5 Μάη - 7η μέρα της απερ-
γίας, κατεβαίνουν σε συμπαρά-
σταση στη Θεσσαλονίκη οι κλω-
στοϋφαντουργοί, οι χαρτεργά-
τες, οι τσαγκαράδες και οι λαστι-
χάδες. Στις 6 Μάη το μεσημέρι μέ-
λη φασιστικών οργανώσεων
τους οποίους χρησιμοποιεί το
κράτος πυροβολούν και τραυμα-
τίζουν τον καπνεργάτη Κώστα
Σαμιώτη 20 χρονών.

Την επομένη, 7 Μάη, το Ενωτι-
κό Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης καλεί την εργατική τάξη σε ε-
πιφυλακή για 24ωρη απεργία συ-
μπαράστασης. 

Εν τω μεταξύ, η εργατική τάξη
της Ελλάδας συμπαραστέκεται
στους απεργούς. Οι πιο μαζικές ο-
μοσπονδίες του Ηλεκτρισμού,
Δέρματος, Οικοδόμων, Επισιτι-
σμού, Ιματισμού, Κουρέων,
Αρτεργατών, Φυματικών, το Ενω-
τικό Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με
τηλεγραφήματά τους προς τη Γε-
νική Διοίκηση Μακεδονίας τονί-
ζουν ότι αν δε λυθούν τα δίκαια αι-
τήματα των Καπνεργατών, των
τσαγκαράδων και υφαντουργών
και σε περίπτωση που εφαρμο-
στούν τα τρομοκρατικά μέτρα
που εξαγγέλθηκαν, η εργατιά ό-
λης της χώρας θα κατέβει σε πα-
νελλαδική απεργία. Αυτή τη μέρα
φτάνει στη Θεσσαλονίκη, επι-
στρέφοντας από το Βελιγράδι, ο
πρωθυπουργός της χώρας και με-
τέπειτα δικτάτορας Ι. Μεταξάς, ο
οποίος σε κοινή σύσκεψη που είχε
με τον Γενικό Διευθυντή και τον
Σωματάρχη του Γ΄ Σώματος Στρα-
τού δίνει το «πράσινο φως» για
την καταστολή της απεργίας.

Σε λίγες ώρες, η συμπρωτεύ-
ουσα θα ζούσε μια από τις ηρωι-
κότερες και τραγικότερες σελίδες
της ιστορίας της.

Στις 8 Μάη, λίγο πριν το μεση-
μέρι, εφτά χιλιάδες απεργοί της
Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκαν
προς τη γενική Διοίκηση Βορείου
Ελλάδος, για να απαιτήσουν την
άμεση επίλυση των αιτημάτων
τους. Δυνάμεις έφιππης και πεζής
χωροφυλακής προσπάθησαν να
τους σταματήσουν, χωρίς όμως
να το πετύχουν. Τότε άρχισαν να
πυροβολούν κατά του άοπλου
πλήθους, που ύστερα από το
πρώτο σοκ ανασύνταξε τις δυνά-
μεις του κι άρχισε να στήνει οδο-
φράγματα. Την ίδια ώρα, άλλη
διαδήλωση από τρεις χιλιάδες πε-
ρίπου εργάτες, που κατευθυνό-
ταν επίσης προς το διοικητήριο,
δέχτηκε κι αυτή επίθεση από τους
χωροφύλακες. Οι εργάτες κατά-
φεραν να σπάσουν τις ζώνες των
χωροφυλάκων και να ενωθούν
με τους συναδέλφους τους στα ο-
δοφράγματα.

Μέσα σε λίγη ώρα τα νέα είχαν
φτάσει σε κάθε σημείο της πόλης
κι ο κόσμος κατέβαινε από τις συ-

νοικίες προς το κέντρο για να βοη-
θήσει τους αγωνιζόμενους εργά-
τες. Οι αρχές τρομοκρατήθηκαν.
Ο Διοικητής της φρουράς Θεσσα-
λονίκης έδωσε διαταγή στο στρα-
τό να χτυπήσει τους διαδηλωτές
αλλά οι φαντάροι δεν υπάκου-
σαν. Τρεισήμισι ώρες κράτησαν οι
οδομαχίες και τελικά οι διαδηλω-
τές υποχώρησαν. Πολλοί εργάτες
είχαν τραυματιστεί αλλά η αγανά-
κτηση το λαού ήταν στο κατακό-
ρυφο. Το βράδυ, πολλά σωματεία
της Θεσσαλονίκης (αυτοκινητι-
στές, λιμενεργάτες, οικοδόμοι,
τροχιοδρομικοί κ.ά.) κήρυξαν α-
περγία. Η κυβέρνηση σε απάντη-
ση προχώρησε στην έκδοση δια-
τάγματος επιστράτευσης των
τροχιοδρομικών και των σιδηρο-
δρομικών και διέταξε το Γ΄ Σώμα
Στρατού να λάβει εξαιρετικά μέ-
τρα προς εξασφάλιση της τάξης.

«Η αστυνομία ―έγραφε ο «Ρ»
αναφερόμενος στα γεγονότα της
8ης Μαΐου― έδειξε σήμερα καθα-
ρά πως παίζει το ρόλο του υπηρέτη
του καπνεμπορικού και του άλλου

νες τις γροθιές ενώνονται με τους α-
περγούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμ-
μένα από το αίμα των δολοφονη-
μένων εργατών ανεμίζουν. Οι πρώ-
τοι νεκροί: Β. Σταύρου, Ιντο Σενόρ,
Γ. Πανόπουλος, Αγλαμίδης, Σαλβα-
τόρ Ματαράσο, Δημ. Λαϊλάνης, Σ.
Διαμαντόπουλος, Γιάννης Πιτάρης,
Ευθύμης Μάνος, Μανώλης Ζαχαρί-
ου, Αναστασία Καρανικόλα».

Οι μαζικές δολοφονίες διαδη-
λωτών αντί να κάμψουν τη λαϊκή
αντίσταση, τη θεριεύουν προκα-
λώντας νέα κύματα οργής και α-
γανάκτησης. Ολη η πόλη έχει ξε-
σηκωθεί ενώ οι στρατιώτες παρα-
βαίνουν τις διαταγές, αρνούνται
να σηκώσουν όπλο κατά του λα-
ού και συγκρούονται με τους χω-
ροφύλακες.

Το μεσημέρι ο διοικητής του Γ΄
Σώματος Στρατού διατάσσει τους
χωροφύλακες να κλειστούν στα
αστυνομικά τμήματα, δίνει εντο-
λή σε αξιωματικούς του στρατού
να αναλάβουν τη Διοίκηση των α-
στυνομικών τμημάτων, και βγά-
ζει ανακοίνωση που απαγορεύει
κάθε συγκέντρωση ακόμα και λί-
γων ατόμων σε κλειστό ή ανοιχτό
χώρο, ενώ κλείνει και τα μαγαζιά
της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυ-
τό αντί να δράσει καταπραϋντικά
οξύνει ακόμη περισσότερο τα
πνεύματα. Στις 5 μ.μ. πραγματο-
ποιείται νέα λαϊκή συγκέντρωση
στη διασταύρωση των οδών
Εγνατίας και Βενιζέλου χωρίς να
υπάρξουν επεισόδια. Οι συγκε-
ντρωμένοι εκδίδουν ψήφισμα το
οποίο λέει:

«Απας ο λαός της Θεσσαλονίκης
συγκεντρωθείς εις παλλαϊκήν συ-
γκέντρωσιν και ακούσας των ρητό-
ρων, αποφασίζει:

1) Εκφράζει τον αποτροπια-
σμόν και την αγανάκτησίν του διά
τους δολοφόνους.

2) Διαδηλώνει τη συμπάθειάν
του προς τους αγωνιζόμενους α-
περγούς.

Και ζητεί: 1) Παραίτησιν της κυ-
βερνήσεως.

3) Αμεσον σύλληψιν του διευθυ-
ντού της Αστυνομίας Ντάκου και
την αντικατάστασιν του Γενικού
Διοικητού Πάλλη.

4) Επίλυση όλων των αιτημά-
των των απεργών και ακύρωσιν
της αποβολής του φοιτητή Καββα-
δία.

5) Απελευθέρωσιν όλων των
συλληφθέντων.

6) Απόδοσιν των θυμάτων εις
τα εργατικά Σωματεία προς κήδευ-
σιν.

7) Να επιτραπεί αύριον η τέλε-
σις παλλαϊκού μνημοσύνου…

Δηλώνει: «…ότι θα συνεχίσει
την απεργίαν μέχρις της πλήρους ε-
πιλύσεως όλων των αιτημάτων και
αναθέτει εις τον Διοικητήν του Γ. Σ.
Στρατού τη διαβίβασιν του παρό-
ντος ψηφίσματος εις την κυβέρνη-
σιν».

Το βράδυ της 9ης Μαΐου ο λαός
της Θεσσαλονίκης είναι η πραγ-
ματική εξουσία στην πόλη. 

«Οι αρχές είχαν ουσιαστικά κα-

Ενας νεκρός στο δρόμο κοντά στο «Αλκαζάρ».
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1η μάη
«Ορισμένοι αναρωτιούνται

"και τι κερδίσανε οι χαλυβουργοί
μέχρι τώρα;". 

Τους λέμε τα εξής: 
Η ιστορία το έφερε, οι χαλυ-

βουργοί να βρεθούμε στην εμπρο-
σθοφυλακή αυτού του αγώνα. Δεν
παίρνουν όμως τα μυαλά μας αέρα,
γιατί ξέρουμε ότι αυτό μεγαλώνει
τις ευθύνες μας. Κανένας μεγάλος
αγώνας δεν έγινε ούτε θα γίνει, έχο-
ντας εκ των προτέρων εξασφαλι-
σμένη τη νίκη. 

Στη ζωή τέτοιοι αγώνες δεν υ-
πάρχουν. Υπάρχουν μόνο στα μυα-
λά των γραφειοκρατών, των βολε-
μένων, των φοβισμένων και των
συμβιβασμένων. Κανένας πραγμα-
τικός αγώνας δε γίνεται χωρίς θυ-
σίες, ακόμα και νεκρούς.

Η ιστορία της Εργατικής Πρωτο-
μαγιάς το επιβεβαιώνει. 

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμέ-
νος, γιατί όλοι μάς βοηθάνε να δι-
δασκόμαστε, να γίνουμε καλύτε-
ροι. Κάθε αγώνας είναι συνέχεια
των προηγούμενων και προετοι-
μάζει τους επόμενους. Είναι μια μά-
χη στον πόλεμο που κάνουν οι ερ-
γάτες μέχρι να καταργήσουν την
εκμετάλλευση, να ανατρέψουν
τους εκμεταλλευτές τους. Οι αγώ-
νες δε μετριώνται μόνο με το πόσα
παίρνεις ή δεν παίρνεις στο χέρι.
Υπάρχουν αγώνες που προσφέ-
ρουν πολύ περισσότερα από όσα
παίρνεις στο χέρι, γιατί προετοιμά-
ζουν τα επόμενα βήματα, τις επό-
μενες μάχες συνολικά της εργατι-
κής τάξης. Βοήθησαν σημαντικά
στην αφύπνιση συνολικά των εργα-
ζομένων, να σπάσει η τρομοκρα-
τία, έγιναν ορόσημα. Τέτοιος είναι
και ο αγώνας των χαλυβουργών,
και με τέτοια κριτήρια πρέπει να
κριθεί».

Νωρίτερα, τη συγκέντρωση εί-
χε χαιρετίσει ο Τζουζέπε Λαρομπί-
να, από την Ενωση Συνδικάτων
Βάσης Ιταλίας (USB) και εργάτης
στη ΦΙΑΤ στο Τορίνο, ο οποίος τό-
νισε μεταξύ άλλων: 

«Η 1η Μάη πρέπει να παραμείνει
μια μέρα αγώνα και όχι να γίνει μια
εθιμοτυπική μέρα που στερείται
την ταξική της έννοια όπως θα επι-
θυμούσαν τα κεντρικά εργοδοτικά
συνδικάτα. Δεν υπάρχει κοινό συμ-
φέρον ανάμεσα σε αφεντικά και
εργάτες, όπως υποστηρίζουν οι ευ-
ρωπαϊκές αστικές κυβερνήσεις για
να πείσουν τους εργαζόμενους να
δεχτούν τις θυσίες». 

Ενώ εκ μέρους των εργαζομέ-
νων στην επιχείρηση «Phone Mar-
keting» η Λίζα Λαφαγιάννη σημεί-
ωσε: 

«Οι ζωές μας δεν είναι παιχνίδι
στα χέρια των εργοδοτών. Δεν έ-
χουμε κανένα κοινό συμφέρον». 

Η συγκέντρωση ξεκίνησε και
ολοκληρώθηκε με τραγούδια α-
πό το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Γι' αυτό ήταν εκεί οι εργάτες,
οι γυναίκες κι οι νέοι των λαϊκών
στρωμάτων, αλλά κι οι αυτοαπα-
σχολούμενοι, οι μετανάστες, οι
συνταξιούχοι. Για να σταθούν δί-
πλα τους. Να τιμήσουν αυτή τη
μέρα μαζί με τους ηρωικούς απερ-
γούς. Να τιμήσουν - όπως της αρ-
μόζει - αυτή τη μεγάλη γιορτή της
εργατικής τάξης τους. Για να πά-
ρουν δύναμη από τη δύναμή τους.
Για να υποκλιθούν στο κουράγιο
τους. Για να κάνουν μαζί τον απο-
λογισμό μιας σκληρής ταξικής πά-
λης που αφορά κάθε εργάτη, όλο
τον εργαζόμενο λαό. Και όλοι μα-
ζί, εργάτες και εργάτριες, να στεί-
λουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους
καπιταλιστές και στους πολιτι-
κούς τους υπηρέτες: «Μην καρτε-
ράτε να λυγίσουμε»!

« Η σημερινή μας απεργιακή
πρωτομαγιάτικη συγκέντρωσή
στην πύλη της "Χαλυβουργίας"
δεν έχει μόνο συμβολικό χαρα-
κτήρα», τόνισε από το βήμα ο
Γιώργος Σιφωνιός, πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων στην
«Ελληνική Χαλυβουργία» του
Ασπροπύργου, κεντρικός ομιλη-
τής στην απεργιακή συγκέντρω-
ση. «Θέλει να δηλώσει την πίστη

και την αποφασιστικότητά μας
να προσπαθήσουμε όλοι να οργα-
νώσουμε σκληρό και μακροχρό-
νιο αγώνα όπως οι χαλυβουργοί.
Για να αναχαιτίσουμε τη νέα αντι-
λαϊκή λαίλαπα που έρχεται μετά
τις εκλογές». Αναφερόμενος στην
ολομέτωπη επίθεση που δέχεται
η εργατική τάξη και τη σημασία
που έχει ο αγώνας των χαλυβουρ-
γών επισήμανε: 

διά της βιομηχανικής ζώνης του
Θριασίου, ανάμεσα στα τεράστια
εργοστάσια που θυμίζουν καθη-
μερινά πως τον πλούτο τον παρά-
γουν οι εργάτες αλλά τον καρπώ-
νεται μια χούφτα καπιταλιστές, έ-
λαμψαν τα φλάμπουρα, τα πρό-
σωπα, οι καρδιές. Και στον αέρα,
τρεις λέξεις που βγήκαν από χιλιά-
δες στόματα: «Αλληλεγγύη στους
χαλυβουργούς». 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2012
Χιλιάδες εργάτες έσμιξαν με τους

απεργούς χαλυβουργούς

Στη συγκέντρωση παραβρέ-
θηκε πολυμελής αντιπροσωπεία
της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής την
ΓΓ της Κ.Ε., Αλέκα Παπαρήγα.

Μέσα σε συνθήκες εφιαλτικής
επέλασης στη ζωή του, ο λαός μας
έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης εκεί
ακριβώς που έπρεπε: Στο μετερίζι
ενός παλικαρίσιου και κρίσιμου α-
γώνα που έχει αποκαλύψει το με-
γαλείο της αλληλεγγύης και της
οργάνωσης των εργατών. Εξω α-
πό το χαλυβουργείο του Ασπρο-
πύργου. Εκεί, αντάμωσαν οι χιλιά-
δες απεργοί και οι διαδηλωτές της
Αττικής συνθέτοντας εικόνες ξε-
χωριστές σε ομορφιά και περιεχό-
μενο. Εκεί, «έφτασε» και το μήνυ-
μα των χιλιάδων διαδηλωτών α-
πό ολόκληρη τη χώρα που βρο-
ντοφώναξαν «Χωρίς εσένα γρα-
νάζι δε γυρνά, εργάτη μπορείς χω-
ρίς αφεντικά».

Πρωτομαγιά 2012 στην «Ελλη-
νική Χαλυβουργία». Το ημερολό-
γιο του αγώνα έγραφε 184 μέρες
ΑΠΕΡΓΙΑ! Ναι, ήταν μια διαφορε-
τική Πρωτομαγιά. Εκεί, στην καρ-

20122012

Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ της Πρωτομαγιάς του 2012
έξω από την πύλη της χαλυβουργίας.

ταλυθεί. Οι συνοικισμοί όλοι είχαν
καταληφθή από τους διαδηλω-
τάς», γράφει ο επιμελητής του η-
μερολογίου του Ιωάννη Μεταξά,
Π. Σιφναίος. 

Και ο Γρ. Δαφνής συμπληρώ-
νει: «Τη νύκτα της 9ης προς 10η
Μαΐου, ούτε ο Γενικός Διοικητής,
ούτε ο Σωματάρχης, ούτε καμία άλ-
λη αρχή ημπορούσε να ασκήση ε-
ξουσίαν! Ητο εκτός πάσης αμφιβο-
λίας ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης ή-
το κύριος της καταστάσεως». 

Μπρος σε αυτή την κατάστα-
ση ο Μεταξάς δεν έκρυψε τον τρό-
μο του και διέταξε ―όπως προα-
ναφέραμε― να κινηθεί το Σύ-
νταγμα Λαρίσης προς τη Θεσσα-
λονίκη και μοίρα του Στόλου να
καταπλεύσει προς την πόλη. Ηθε-
λε προφανώς να σπείρει τον τρό-
μο και να δείξει πως ήταν αποφα-
σισμένος για όλα, αλλά τα πράγ-
ματα δεν οδηγήθηκαν σε νέα σύ-
γκρουση δεδομένου ότι η απεργία
λύθηκε με συμβιβασμό που επι-
τεύχθηκε σε κεντρικό επίπεδο
στον οποίο συνέβαλε και η Ενωτι-
κή ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον Κ. Θέο.

Αντί επιλόγου

Η βάρβαρη δολοφονική επίθε-
ση εναντίον του λαού της Θεσσα-
λονίκης προκάλεσε έκρηξη κι α-
περγιακές κινητοποιήσεις σε ολό-
κληρη την Ελλάδα. Το απεργιακό
αυτό ξέσπασμα το Μάη του '36, η
κυβέρνηση του Μεταξά και ο α-
στικός πολιτικός κόσμος το απέ-
δωσαν, κατά τη συνήθη πρακτική
σε... κομμουνιστικό δάκτυλο. 

«Το 1936 ―γράφει ο Mark Ma-
zower εξηγώντας αυτή την ερμη-
νεία των γεγονότων― καθώς δυ-
νάμωνε η εργατική διαμαρτυρία,
τα μεγάλα πολιτικά κόμματα αρχι-
κά περιθωριοποιήθηκαν και κατό-
πιν ωθήθηκαν στην υποστήριξη
της αντικομμουνιστικής καταστο-
λής». 

Αναμφίβολα το ταξικό τους
συμφέρον δεν μπορούσε να τα ο-
δηγήσει σε άλλο δρόμο. Η αλή-
θεια όμως ήταν διαφορετική. 

Κανένα εργατικό κίνημα και
καμία απεργία δε θα μπορούσε να
υπάρξει αν δεν υπήρχαν πραγμα-
τικά προβλήματα που μάστιζαν
τους εργαζόμενους. 

«Η εργατική αναταραχή ―έ-
γραφαν οι ιθύνοντες της βρετανι-
κής πρεσβείας σε μία έκθεσή
τους, με ημερομηνία 27/5/1936,
για τα γεγονότα της Θεσσαλονί-
κης― οφείλεται περισσότερο σε
πραγματική δυσαρέσκεια για τα
μόνιμα κακά παρά σε κομμουνιστι-
κή προπαγάνδα. Στη ρίζα του κα-
κού βρίσκεται η μεγάλη οικονομι-
κή αθλιότητα που επικρατεί στα
κατώτερα στρώματα και ειδικά
στις εργαζόμενες τάξεις».

Τα γεγονότα του Μάη του '36
με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη θα
μπορούσαν πιθανότατα να απο-
τελέσουν και την αρχή του τέλους
της διακυβέρνησης του τόπου α-
πό τον Μεταξά αν τα αστικά κόμ-
ματα ανταποκρίνονταν στις σχε-

τικές εκκλήσεις του ΚΚΕ, το οποίο
σε απόφαση της ΚΕ του προφητι-
κά τόνιζε: 

«Ο δολοφόνος Μεταξάς, εκπρό-
σωπος των πιο τρομοκρατικών,
πλουτοκρατικών κύκλων, του βα-
σιλιά και της φασιστικής στρατο-
κρατίας, επιταχύνει τις προσπά-
θειές του για να εγκαθιδρύσει στην
Ελλάδα μοναρχοφασιστική δικτα-
τορία». 

Δυστυχώς το ΚΚΕ δεν εισακού-
στηκε κι έμεινε μόνο του ως το τέ-
λος να αγωνίζεται για να αποτρέ-
ψει το μοιραίο, την εγκαθίδρυση
της μοναρχοφασιστικής δικτατο-
ρίας. 

Το αποτέλεσμα της στάσης
των αστικών κομμάτων, ήταν να
λυθούν τα χέρια του Μεταξά κι
αυτών που τον στήριζαν. Υπό αυ-
τές τις συνθήκες έχει απόλυτο δί-
κιο ο Γρ. Δαφνής όταν σημειώνει:

«Τα αιματηρά γεγονότα της
Θεσσαλονίκης θα δώσουν την πρώ-
τη δικαιολογίαν διά την κατάλυσιν
του δημοκρατικού κοινοβουλευτι-
κού πολιτεύματος». 

Ο ίδιος συγγραφέας προσθέ-
τει ότι στις 10 Μαΐου ο Μεταξάς
συζήτησε και συμφώνησε με τον
Γεώργιο Γλύξμπουργκ για την επι-
βολή της δικτατορίας.

Σχετικά πάντως με τη στήριξη
που βρήκε ο Μεταξάς στα αστικά
κόμματα της εποχής, πιο αξιο-
πρόσεκτο είναι το γεγονός ότι πο-
λυτιμότερη, για να επιβάλει εντέ-
λει τα σχέδιά του, ήταν αντικειμε-
νικά η στήριξη που του παρείχε το
βενιζελικό κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων. 

«Ο Σοφούλης ―γράφει ο Γ.
Ανδρικόπουλος― αν και απέφυγε
να αναφερθεί στην εξαθλίωση το
λαού, καταδίκασε ωστόσο με με-
γάλη οξύτητα ...την απάνθρωπον
συμπεριφοράν του κράτους και
των οργάνων του..., ...τας τσαρι-
κάς σφαγάς. Ταυτόχρονα συνέχιζε
να υποστηρίζει την κυβέρνηση Με-
ταξά... Το κόμμα των φιλελευθέ-
ρων είχε, για πρώτη φορά στην ι-
στορία του, βρεθεί μπροστά σε μια
τέτοια κρίση. Τα γεγονότα της Θεσ-
σαλονίκης έδειχναν ότι η πολιτική
του έναντι του Μεταξά αποδοκιμα-
ζόταν από το λαό... Για να κερδίσει
το έδαφος που είχε χάσει έπρεπε
να κάνει στροφή προς τα αριστερά
και να εγκαταλείψει τον Μεταξά.
Αλλά την αναδίπλωση έκανε αδύ-
νατη, πρώτο η πεποίθηση της ηγε-
σίας του ότι ο Μεταξάς αντιπροσώ-
πευε τη μόνη ελπίδα επαναφοράς
στο στρατό των απότακτων αξιω-
ματικών, δεύτερο η βαθύτατα συ-
ντηρητική του φύση που απέτρεπε
συνεργασία με ριζοσπαστικές δυ-
νάμεις».

Χωρίς αμφιβολία τα γεγονότα
της Θεσσαλονίκης σηματοδοτού-
σαν μια περίοδο στην πολιτική
ζωή της χώρας όπου το κέντρο
βάρους των εξελίξεων, έστω και
ελαφρά, μετατοπιζόταν από τα
κέντρα συνωμοσίας στις οργανώ-
σεις του λαού. Το ΚΚΕ μάλιστα, ε-
ναπόθετε - και δίκαια έπραττε - ό-

λες τις ελπίδες για προοδευτικές
εξελίξεις στη χώρα σ' αυτό το γε-
γονός. Την Ελλάδα, έλεγε, «ο παλ-
λαϊκός απελευθερωτικός αγώνας
θα τη σώσει». Ομως αυτό που για
το ΚΚΕ ήταν σωτηρία της χώρας,
προκαλούσε πανικό σε κάποιους
άλλους. Η είσοδος του λαού στο
προσκήνιο των πολιτικών εξελί-
ξεων ήταν ένα γεγονός που όπως
γράφει ο Ανδρικόπουλος «δεν πέ-
ρασε απαρατήρητο από τις στή-

λες του Τύπου - βενιζελικού και α-
ντιβενιζελικού - που άρχισε να
κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου». Η αστική τάξη και οι πολιτι-
κοί εκπρόσωποί της είχαν την ε-
μπειρία να καταλάβουν πως ο λα-
ός στο προσκήνιο ήταν η μέγιστη
και η κύρια απειλή για τα συμφέ-
ροντά τους. Επρεπε να λάβουν τα
μέτρα τους. Και τα έλαβαν λίγο
αργότερα με την επιβολή του κα-
θεστώτος της 4ης Αυγούστου.
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…έχουμε και λέμε

• Ερώτηση: Ποιά η γνώμη
σου για τη διαφαινόμενη
συμφωνία κυβέρνησης
με Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. - Ε.Κ.Τ.
Ακούγεται ότι κλειδώ-
νουν διάφορα μέτρα.
Πώς θα επηρεαστεί ο
κλάδος;

Απάντηση: Απ’ ότι δια-
φαίνεται, το «μάρμαρο»
πάλι θα το πληρώσουν οι
εργαζόμενοι και οι λαϊκές
μάζες.

Οποιαδήποτε συμφωνία
επέλθει, θα είναι υπέρ του
κεφαλαίου και των μονο-
πωλίων με στόχο την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικό-
τητας.

Φαίνεται για άλλη μια
φορά, άρπαξαν την ψήφο
του ελληνικού λαού με υπο-
σχέσεις και τώρα οι «κόκκι-
νες γραμμές» έγινα κόκκι-
νες κλωστές!

Φαίνεται πως οι εργαζό-
μενοι στις συγκοινωνίες θα
επηρεαστούν από τις αλλα-
γές στο ασφαλιστικό.

Μας αφορά, επίσης, η
στάση της κυβέρνησης απέ-
ναντι στις ιδιωτικοποιή-
σεις, που κινείται στις ίδιες
ράγες με τις προηγούμενες.

Γι’ αυτόν το λόγο, οι ερ-
γαζόμενοι πρέπει να είναι
σε ετοιμότητα, με αφορμή
την κατεύθυνση της κυβέρ-
νησης υπέρ των ΣΔΙΤ. (Εξάλ-
λου είναι σε ισχύ ο νόμος
που παραχωρεί τη συντήρη-
ση τροχαίου υλικού ΟΣΕ και
λοιπών Σταθερών Μέσων
στην ΕΣΤΥ, πρώην ROSCO).

διαχείριση της μιζέριας, αλ-
λά η διεκδίκηση αιτημάτων,
που διαμορφώνουν συ-
γκοινωνία με στόχο την κά-
λυψη των λαϊκών αναγκών
και την ικανοποίηση των α-
ναγκών των εργαζομένων.

• Ερώτηση: Μέσα στον
Ιούνιο προγραμματίζο-
νται οι αρχαιρεσίες της
Ένωσης ΗΣΑΠ. Γιατί πρέ-
πει ο κλάδος να ισχυρο-
ποιήσει τη ΔΑΣ;

Απάντηση: Οι εργαζόμε-
νοι έχουν βγάλει τα συμπε-
ράσματά τους από τις θέ-
σεις και τη δράση της ΔΑΣ
την τελευταία διετία. 

Η ενίσχυσή μας στις
προηγούμενες εκλογές έ-
παιξε καθοριστικό ρόλο αφ’
ενός στην ενημέρωση των
συναδέλφων και στα ζητή-
ματα του σωματείου, κυ-
ρίως όμως γύρω από τις εξε-
λίξεις στη συγκοινωνία, ενώ
μας δόθηκε η δυνατότητα
να μεταφέρουμε καλύτερα
τα ζητήματα των εργαζομέ-
νων στο Δ.Σ., και εδώ να α-
ναφέρουμε παραδείγματα:

• Ζητήσαμε την τοποθέ-
τηση υπεύθυνων σταθμών,
την ένταξη των Τεχνιτών
στα βαρέα, τη διεύρυνση
του επικίνδυνου και ανθυ-
γιεινού στην ανώτερη κλί-
μακα.

• Απορρίψαμε τον Γ.Κ.Π.
και καταγγείλαμε τη στάση
της πλειοψηφίας που μπή-
κε στη διαδικασία διαμόρ-
φωσης αυτού του κατάπτυ-
στου Κανονισμού.

• Καταγγείλαμε την υπο-
γραφή Σ.Σ.Ε., αναδεικνύο-
ντας τις παγίδες που περιέ-
χει, π.χ.: μείωση του χρόνου
εξαγοράς ενσήμων του
στρατού από δύο χρόνια σε
όσο χρόνο υπολείπεται ανά
περίπτωση, ή την παράγρα-
φο που προβλέπει επανα-
φορά μισθού από δικαστι-
κή δικαίωση μόνο σε περί-
πτωση τελεσιδικίας, κάτι
που δίνει το δικαίωμα στη
διοίκηση να εφεσιβάλλει
και να καθυστερεί την ε-
φαρμογή τέτοιων αποφά-
σεων.

[Υπάρχει πάντα η δυνα-
τότητα νομοθετικής δικαί-

ωσης των εργαζομένων από
τη νέα κυβέρνηση. 

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ;]

Η ισχυροποίηση της ΔΑΣ
είναι απαραίτητη, ώστε οι
προτάσεις αυτές να γίνο-
νται αιτήματα της Ένωσης,
όπου σήμερα κυριαρχούν
αντιλήψεις «πάμε όλοι μα-
ζί», χωρίς όμως πλαίσιο και
θέσεις που να υπερασπίζο-
νται τους εργαζόμενους.

• Ερώτηση: Με ποιά αιτή-
ματα κατεβαίνει η ΔΑΣ
σε αυτές τις εκλογές;

Απάντηση: Η ΔΑΣ θα
μπει σε μια διαδικασία κι-
νητοποίησης των εργαζο-
μένων ενάντια σε κάθε με-
θόδευση της διοίκησης, πε-
ραιτέρω περικοπών (π.χ.
προσωπική διαφορά) ό,τι κι
αν αυτές αφορούν. 

Εξάλλου, ήδη προσπαθεί
η διοίκηση να εφαρμόζει τη
σύμβαση κατά τρόπο μείω-
σης του κόστους.

Η ΔΑΣ είναι δεδομένο
ότι θα συνεχίσει να αντι-
τίθεται σε κάθε αδικία
προς τον εργαζόμενο, ό-
πως π.χ. συμβαίνει με το
διευθυντικό δικαίωμα,
καθώς και με το κεντρικό
μας πλαίσιο πάλης:

(1)  Άμεση επαναπρό-
σληψη απολυμένων του
Μετρό.

(2) Έκτακτη κρατική ε-
πιχορήγηση για την επι-
σκευή του στόλου.

(3) Προσλήψεις μόνι-
μου Προσωπικού με πλή-
ρη ασφαλιστικά - μισθο-
λογικά δικαιώματα.

(4) Επαναφορά μι-
σθών και δικαιωμάτων
στα επίπεδα του 2009.

(5) Κατάργηση των α-
ντεργατικών εφαρμοστι-
κών νόμων.

(6) Κατάργηση του α-
ντεργατικού Γ.Κ.Π.

(7) Μείωση της τιμής
του εισιτηρίου 50% - δω-
ρεάν μετακίνηση ανέρ-
γων, φοιτητών, σπουδα-
στών, ΑμεΑ.

• Ερώτηση: Ποιά κατάστα-
ση επικρατεί στις τεχνι-
κές βάσεις της ΣΤΑ.ΣΥ.;

Απάντηση: Σε όλη τη
ΣΤΑ.ΣΥ παρατηρείται τερά-
στια έλλειψη τεχνικού προ-
σωπικού. Ειδικότερα στη
γραμμή 1, η συνταξιοδότη-
ση συναδέλφων και η μη α-
ντικατάστασή τους έχει δη-
μιουργήσει τρομερές ελλεί-
ψεις.

Η διοίκηση προσπαθεί
να καλύψει την έλλειψη
Προσωπικού με εντατικο-
ποίηση της εργασίας και με
κατάργηση ειδικοτήτων, η
οποία προβλέπεται μέσα
στον κατάπτυστο Γ.Κ.Π.

Η κατάσταση αυτή επι-
βαρύνεται περισσότερο α-
πό το γεγονός ότι ο στόλος
της γραμμής 1 είναι γερα-
σμένος, με αποτέλεσμα να
χρειάζεται συχνότερη συ-
ντήρηση. 

Ένα σημαντικό ζήτημα
που πρέπει να ανησυχήσει
τον κλάδο είναι η είσοδος
των εργολάβων και στην τε-
χνική υποστήριξη, η οποία
έχει ήδη ξεκινήσει τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά τώρα με
πρόσχημα την έλλειψη
Προσωπικού υπάρχει ο κίν-
δυνος επέκτασης σε όλο τον
κλάδο.

Μεγάλο πρόβλημα, επί-
σης, είναι και η έλλειψη α-
νταλλακτικών, που τα δύο
τελευταία χρόνια έχει ακι-
νητοποιήσει τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό σύγχρονων συρ-
μών (ενδέκατης παραλα-
βής).

• Ερώτηση: Ποιό είναι το
επίπεδο της συνδικαλι-
στικής δράσης στον χώ-
ρο της ΣΤΑ.ΣΥ.;

Απάντηση: Η δράση των
σωματείων και ιδιαίτερα
της Ένωσης υπήρξε πολύ
κατώτερη των περιστάσε-
ων. 

Η αδράνεια των σωμα-
τείων και η αλληλοφαγω-
μάρα τους για το ποιό σω-
ματείο θα έχει το πάνω χέρι,
έδωσε τη δυνατότητα στη
διοίκηση να αυθαιρετήσει.

Ο αυταρχικός κατήφο-
ρος της διοίκησης (επιστρά-

τευση, πειθαρχικά, εφαρ-
μογή Γ.Κ.Π. με διευθυντικό
δικαίωμα, μη στελέχωση
οργανογράμματος) έχει την
ανοχή των σωματείων.

Γι’ αυτόν το λόγο η ΔΑΣ ε-
πιμένει πως είναι άμεση
προτεραιότητα η δημιουρ-
γία ενός σωματείου στη
ΣΤΑ.ΣΥ με αλλαγή συσχετι-
σμού δύναμης υπέρ των
ταξικών δυνάμεων.

Η αντίληψη που επικρα-
τεί σήμερα στις πλειοψη-
φίες των Δ.Σ. είναι η διαχεί-
ριση των προβλημάτων μέ-
σω διαλόγου και η μη αγω-
νιστική διάθεση.

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η περίοδος της επι-
στράτευσης, όπου με τη
στάση τους «κλείδωσαν τα
σωματεία», καλλιέργησαν
τον φόβο και την υποταγή
στον κλάδο, με αποτέλεσμα
οι συνάδελφοι να απομα-
κρυνθούν από τη συλλογική
δράση.

• Ερώτηση: Το τελευταίο
διάστημα γίνονται κά-
ποιες στάσεις εργασίας.
Αυτές οι κινητοποιήσεις
μπορούν να αποτελέ-
σουν αφετηρία συνολι-
κότερης διεκδίκησης;

Απάντηση: Συμφωνού-
με σε κάθε μορφή κινητο-
ποίησης με την προϋπόθε-
ση πως θα είναι στοχευμένη
και οργανωμένη.

Για να έχουν αποτέλε-
σμα οι αγώνες, πρέπει αφ’
ενός να δημιουργούν συμ-
μαχία με το επιβατικό κοινό
και να πλαισιώνονται από
αιτήματα που θα ξεφεύ-
γουν από το συντεχνιασμό
ειδικοτήτων.

Ζητούμενο για μας δεν
είναι να διεκδικήσουμε τη

ΦΩΝΤΑΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ
Μέλος Γραμματείας
Αστ. Συγκοινωνιών -
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης  
Εργαζομένων ΗΣΑΠ

❝ ζητούμενο για μας 
δεν είναι 

να διεκδικήσουμε 
τη διαχείριση 

της μιζέριας❞
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στις 20 ΜΑΗ απεργούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
ΑΠΑΙΤΟΥΝ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ -
ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ώστε να καλυ-
φθούν οι τεράστιες ελλείψεις - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Οι φθορές που προκαλούνται στην υγεία των εργαζομένων στα Μ.Μ.Μ. λόγω των
συνθηκών εργασίας (εντατικοποίηση, εναλλαγή βαρδιών, χαώδης κυκλοφοριακές
συνθήκες) δεν αντιμετωπίζονται ούτε με το σημερινό ελλειπέστατο σύστημα Υγείας,
ούτε και μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση που προωθούν κάποιες επιχειρήσεις μετα-
κυλίοντας το κόστος στους εργαζόμενους.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
να κάνουν δικό τους τον αγώνα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, πιέζο-
ντας τις διοικήσεις των σωματείων να διαμορφώσουν αιτήματα που να απαιτούν
ουσιαστικές λύσεις στον τομέα της Υγείας, καθώς και στο ζήτημα της υγιεινής και
ασφάλειας, αλλά και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

οι εργαζόμενοι στα Μ.Μ.Μ.   ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ


