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Το 2018 να γίνει αντεπίθεση του  συνδικαλιστικού κινήματος 

Το 2018 μπορεί να αποτελέσει μια χρονιά 
ανασύνταξης κι αντεπίθεσης των εργαζομένων, με 
ισχυροποίηση των σωματείων. Που θα οδηγήσει  
στην απελευθέρωση των εργαζομένων, αλλά και 
όλου του λαού από τα δεσμά της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης. Σήμερα, ο ελληνικός λαός μπορεί να 
δει ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα δεν 
εξανθρωπίζεται μέσα από δήθεν "νέες συνταγές 
διαχείρισης", "νέα αναπτυξιακά μοντέλα", "νέες 
γεωστρατηγικές συμφωνίες και ισορροπίες". Δεν 
γιατρεύεται από κυβερνήσεις και κόμματα που 
διαχειρίζονται την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Η 
σήψη του σημερινού συστήματος φέρνει στους λαούς 
όλου του κόσμου περισσότερη εκμετάλλευση, 
περισσότερη φτώχεια, περισσότερη ανεργία, και 
τέλος πολέμους. Η εμπειρία της διακυβέρνησης της 
χώρας από ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που όχι μόνο δεν έβαλε 
φρένο στον αντιλαϊκό κατήφορο των προηγούμενων 
κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά τον 
συνέχισε με μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα, είναι 
διδακτική.  
Καμία προσδοκία δεν μπορεί να υπάρχει στο λαό 
για τη δήθεν "μεταμνημονιακή εποχή" που θα φέρει 
"δίκαιη ανάπτυξη", όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. 
Έχουν ήδη δεσμευτεί για αντιλαϊκά μέτρα και μετά το 
2018, για ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. 
Έχουν ήδη συμφωνήσει σε ένα συμπληρωματικό 
μνημόνιο. Οι μνημονιακοί νόμοι δεν πρόκειται να 
καταργηθούν. Η επιτροπεία της ΕΕ, που ενισχύεται 
ακόμη περισσότερο θα είναι διαρκής. Ζητάνε από 
τους εργαζόμενους υποταγή σε αυτά τα σχέδια, γι' 
αυτό χτύπησαν τη μεγαλύτερη κατάκτηση της 
εργατικής τάξης, το δικαίωμα στην απεργία. Γι' αυτό 
καταφεύγουν σε αυταρχισμό και προβοκάτσιες 
ενάντια σε όσους αγωνίζονται. Στην πραγματικότητα, 
η όποια ανάκαμψη της οικονομίας θα αφορά τα 
κέρδη των λίγων, τις επενδύσεις των επιχειρηματικών 
ομίλων και όχι τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού.   
Όπως ακριβώς πληρώσαμε την κρίση τους, τώρα 
μας καλούν να πληρώσουμε και την ανάπτυξή τους. 
 Ο κυβερνητικός στόχος, της γεωστρατηγικής 
αναβάθμισης της χώρας, δεν αφορά ούτε την ειρήνη, 

ούτε την αλληλεγγύη των λαών. Αφορά την 
αναβάθμιση της συμμετοχής του ελληνικού 
κεφαλαίου στους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, 
στους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα των αγορών 
και το πλιάτσικο που συντελείται στις πλάτες των 
λαών. Άλλωστε, η εξωτερική πολιτική είναι η 
συνέχεια της εσωτερικής πολιτικής. Το κυνήγι του 
κέρδους δεν οδηγεί μόνο στην ένταση της 
εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αλλά και στη 
συμμετοχή σε πολέμους και επεμβάσεις, στο πλευρό 
του ενός ή του άλλου ιμπεριαλιστή. Η κυβέρνηση 
επιδιώκει, αξιοποιώντας και τους τριγμούς που τη 
δεδομένη στιγμή υπάρχουν στις σχέσεις των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ με την Τουρκία, να γίνει αυτή ο 
σημαιοφόρος τους στην περιοχή. Γι' αυτό προχωρά 
σε συμφωνίες με τις ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές 
βάσεις και αγορές πολεμικών αεροσκαφών. Γι' αυτό 
αναβαθμίζει τις σχέσεις με κράτη - δολοφόνους, 
όπως το Ισραήλ, που κλιμακώνει την επίθεση 
απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Γι' αυτό πουλάει 
όπλα σε κράτη όπως η Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό 
διαθέτει 4 δισ. κάθε χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, 
τη στιγμή που στραγγίζει τον ελληνικό λαό. Ο 
εργαζόμενος λαός χρειάζεται να δυναμώσει τον 
αγώνα του ενάντια σε αυτούς τους πολεμοκάπηλους 
σχεδιασμούς, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
που, όπως και οι οικονομικές κρίσεις, είναι "νύχι - 
κρέας" με το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα.           
Η πάλη των εργαζομένων ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις είναι 
αναπόσπαστα δεμένη με τον αγώνα για το ψωμί και 
το μεροκάματο, ενάντια στο κεφάλαιο και τις 
κυβερνήσεις όποιας αστικής απόχρωσης.  
Το 2018 μπορεί να αποτελέσει μια χρονιά με κοινό 
βηματισμό, με διέξοδο πάνω στο κρίσιμο ζήτημα: 
Στο πώς θα διαμορφωθεί μια μεγάλη κοινωνική 
συμμαχία, όχι μόνο για να αντισταθούμε στα μέτρα, 
να διεκδικήσουμε ανακούφιση από τα σημερινά 
οξυμένα προβλήματα, αλλά και για να 
διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις μιας ριζικής 
ανατροπής, που όλοι μας βλέπουμε ότι χρειάζεται.                                                                                 
Το ΔΣ
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο βιώνουν ένα διαρκές πετσόκομμα των μισθολογικών και εργασιακών τους 
δικαιωμάτων. Το ίδιο βιώνουν και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνεχείς μισθολογικές απώλειες  
αποτελούν έκφραση της διαρκούς αντεργατικής επίθεσης που έχουν εξαπολύσει οι αστικές κυβερνήσεις τόσο οι 
προηγούμενες όσο και η σημερινή, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης.                           
Ένα από τα βασικά αντεργατικά μέτρα που πέρασε στο δημόσιο τομέα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι ο νόμος 
4354/2015, ο οποίος διαμόρφωσε εκ νέου το μισθολόγιο και στην εφαρμογή του μειώνει παραπέρα τους μισθούς. 
Κι αυτό ενώ ήδη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο μετρούσαν το κόψιμο 6 μισθών το χρόνο από τα μέτρα που είχαν 
περάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο. Την εξαετία 2009 - 2015 ένας 
δημόσιος υπάλληλος  έχει ήδη υποστεί ονομαστικές μειώσεις που κυμαίνονται στο 45%, έχοντας χάσει συνολικά 6 
μισθούς το χρόνο. Περικοπή του 13ου και του 14ου μισθού, αυξήσεις των μηνιαίων εισφορών και κρατήσεων,   τη 
μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση, το πάγωμα δηλαδή των μισθολογικών κλιμακίων. Αν συνυπολογιστούν η 
φοροληστεία, η ακρίβεια σε βασικά είδη κατανάλωσης, η συνολική μείωση σε πραγματικούς όρους αγγίζει ή και 
ξεπερνάει το 60%. Σε αυτά προστέθηκε το νέο μισθολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που επέφερε νέο 
πλήγμα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων ως μηχανισμός καθήλωσης και περαιτέρω μείωσης των 
εισοδημάτων τους. Δηλαδή, το νέο μισθολόγιο συμπλήρωσε σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση το προηγούμενο, 
που προέβλεπε ούτως ή άλλως μεγάλες μειώσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Για τους δημόσιους 
υπαλλήλους που παίρνουν μεγαλύτερους μισθούς από αυτούς που προβλέπει το νέο μισθολόγιο, ο νόμος 
προβλέπει ότι θα διατηρήσουν το επιπλέον ποσό ως «προσωπική διαφορά» και όχι ως κομμάτι του βασικού 
μισθού τους. Το ποσό της «προσωπικής διαφοράς» θα μειώνεται σε κάθε τυχόν μελλοντική αύξηση. Όταν δηλαδή 
(και αν) η κυβέρνηση εξαγγείλει αυξήσεις, δεν θα τις δίνει πραγματικά, αλλά θα αφαιρεί ένα κομμάτι από την 
«προσωπική διαφορά» και θα το ενσωματώνει στο βασικό μισθό. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι να μηδενιστεί, κάποια 
στιγμή στο απώτερο μέλλον, η «προσωπική διαφορά». Έτσι, στην προπαγάνδα τους, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου 
θα έχουν τη δυνατότητα να λένε ότι κάνουν τάχα αυξήσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να τις δίνουν, αφού οι 
εργαζόμενοι στην πράξη θα βλέπουν το ύψος των αποδοχών τους να μένει στάσιμο! Ακόμα, με το νέο μισθολόγιο η 
κυβέρνηση πάγωσε τη μισθολογική εξέλιξη για τη διετία 2016 - 2017. Παρά τη λήξη της διετίας, η μισθολογική 
εξέλιξη παραμένει παγωμένη και οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν ποτέ τα χρήματα που έχασαν στη διετία αυτή.                
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του μισθολογίου είναι η αύξηση κατά 50% του εργάσιμου χρόνου που απαιτείται να 
διανύσουν οι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ, προκειμένου να περάσουν στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Με βάση τον 
παλιό νόμο, τα μισθολογικά κλιμάκια άλλαζαν κάθε δύο έτη για όλους. Με το νέο νόμο αλλάζουν ανά τριετία.  
Πέρα από τη μείωση στους μισθούς, το νέο μισθολόγιο σε συνδυασμό με το νόμο 4369/16, με τίτλο «Εθνικό 
Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, σύστημα "αξιολόγησης" και επιλογής 
προϊσταμένων και άλλες διατάξεις», ουσιαστικά συνδέει την «αξιολόγηση» με το μισθό και τις απολύσεις. Μέσα 
από την «αξιολόγηση» συνδέεται η «απόδοση» με το βαθμό και κατά συνέπεια με τη μισθολογική εξέλιξη και με τις 
απολύσεις, γιατί για όσους «αξιολογηθούν» στην κλίμακα 0 - 24 ανοίγει ο δρόμος για να «πάνε σπίτι τους», ειδικά 
όταν υπάρχει και ο «αυτόματος κόφτης δαπανών» σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι των εργαζομένων. 
Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι η «αξιολόγηση» διατηρεί τον τιμωρητικό της χαρακτήρα, αφού συνδέεται με το 
μισθό, τις απολύσεις, το βαθμό πίστης και αφοσίωσης που καλείται να δείξει ο δημόσιος υπάλληλος στις αντιλαϊκές 
πολιτικές και ως εκ τούτου διώκει τους εργαζόμενους που δεν συμφωνούν και δεν «προσαρμόζονται» σε αυτές.   
Και με αυτές τις εξελίξεις, οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού είναι εκτεθειμένες, 
αφού στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ έδειξαν καθαρά ότι είναι υπέρ μιας «καλής» «αξιολόγησης», που 
δήθεν μπορεί να υπάρξει στις συνθήκες αυτές και η οποία μπορεί να είναι, τάχα, σε όφελος των εργαζομένων και 
να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα... Όπως φαίνεται η επίθεση σε βάρος των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα δεν 
έχει τελειωμό. Επιδίωξη είναι οι απολύσεις, επέκταση και παγίωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας με μισθούς 
πείνας , οι ιδιωτικοποιήσεις. Χρειάζεται διαρκής αγώνας με ταξική κατεύθυνση , για ανατροπή αυτών των 
πολιτικών που οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση.                                                           Αποστόλης Θερμός  
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                             2018 Χρονιά Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας στους ΟΤΑ 

 
Με το καλημέρα του2018 ήδη η τοπική αυτοδιοίκηση θρηνεί δύο (2) επιπλέον συναδέλφους που έπεσαν στο βωμό 
της αδιαφορίας και της απαξίωσης. Από 21/7/2014 έως και σήμερα καταγράφονται 46 συνολικά εργατικά 
θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα  
Το ΔΣ του σωματείου έθεσε, το θέμα της Υγιεινής και της Ασφάλειας  σε πρώτη προτεραιότητα διεκδίκησης. 
Εντοπίσαμε και καταγράψαμε τις αιτίες και τους υπευθύνους που γενούν αυτήν την εγκληματική κατάσταση. 
Που είναι σε όλους μας  γνωστές και χιλιοειπωμένες: α) με την αδιαφορία και την χαλαρότητα που 

αντιμετωπίζουμε πρώτα και κύρια το θέμα εμείς οι εργαζόμενοι, με κίνδυνο την σωματική μας ακεραιότητα, β) την 

έλλειψη υποδομών, γ) την τραγική πολλές φορές, κατάσταση των μηχανημάτων, δ) οι ελλείψεις μέχρι πρόσφατα 

στα στοιχειώδη μέσα ατομικής προστασίας, ε) η εντατικοποίηση της εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού ( 

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες). Όλα αυτά τα συναντάμε σε κάθε χώρο, σε κάθε αμαξοστάσιο και σε κάθε 

τόπο εργασίας. Και είναι αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται συστηματικά από όλες τις κυβερνήσεις, 

υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης κι όλων των 

παροχών που σχετίζονται με αυτή (υγεία, ασφάλιση, σύνταξη κτλ). Πολιτικές που εφαρμόζουν με προθυμία η 

πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ. Πολιτικές που έχουν στην προμετωπίδα τους 

τη τελική λύση της εκχώρησης αυτών των υπηρεσιών σε ιδιώτες, ώστε να μπορέσουν στα συντρίμμια των 

εργασιακών μας δικαιωμάτων, να αυξήσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για να περάσουν από 

τη κρίση τους στην ανάπτυξη τους, και όλα αυτά σε βάρος μας. Το Σωματείο, από την πρώτη κιόλας μέρα που 

ανέλαβε καθήκοντα προχώρησε: α) σε συγκεντρώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα μεταξύ των συναδέλφων που 

εργάζονται κυρίως στην καθαριότητα, β) κάναμε παραστάσεις προς την Δημοτική Αρχή και την υπηρεσία 

καθαριότητας διεκδικώντας το αυτονόητο την προστασία όλων των συναδέλφων γ) στις 30/05/2017 το ΔΣ του 

σωματείου προκήρυξε 3ωρη στάση εργασίας με θέμα την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων δ) εκδώσαμε 

δεκάδες ανακοινώσεις ε) αναφερθήκαμε με άρθρα στην εφημερίδα μας, στ) διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να 

διεκδικούμε την ένταξη στα ΒΑΕ και άλλων συναδέλφων από άλλες υπηρεσίες που ή εργασία τους είναι επικίνδυνη 

(όπως δημοτική αστυνομία , εργαζόμενοι στην τεχνική υπηρεσία, στο πράσινο κλπ), ζ) ενημερώσαμε και δεν 

διστάσαμε να καταγγείλουμε αρκετές φορές την διοικητική πλειοψηφία της ομοσπονδία μας για την περιστασιακή 

αντιμετώπιση που ακολουθούσε στο συγκεκριμένο θέμα. Μετά από όλα τα παραπάνω και την πίεση που ασκήθηκε 

από όλα σχεδόν τα σωματεία των ΟΤΑ και κυρίως κάτω από το βάρος των νεκρών συναδέλφων και των σοβαρών 

τραυματισμών  αποφάσισαν κάποιοι να ασχοληθούν με το θέμα της Υγιεινής και της Ασφάλειας. Η Εκτελεστική 

Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α κάτω από το βάρος  των εργατικών ατυχημάτων,  κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά προς 

πάσα υπεύθυνο (Υπουργείο-ΚΕΔ), δημιούργησε ¨Γραμματεία Υγιεινής & Ασφάλειας¨, Ανακήρυξε  το 2018 ως “ΕΤΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ”, έκδωσε έντυπο συμπλήρωσης ατυχημάτων 

που στάλθηκε σε όλα τα σωματεία, απαίτησε να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3850/2010) σε κάθε ΟΤΑ  

όλης της χώρας: Συνέχεια στη 4η Σελ.  
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Συνέχεια από την 3η Σελ.  
1.Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκλογή «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» σε κάθε Ο.Τ.Α.  
2.Να υπάρξει καταγραφή για την υποχρεωτική παρουσία σε κάθε Ο.Τ.Α. της χώρας ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Ε.) και 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.)  
3.Να τηρείται Ειδικό Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και του Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.)  
4. Να υπάρξει εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την Ασφάλεια και 
την Υγεία 
5. Να τηρείται κατάλογος με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες  
6. Να υπάρχει ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας 
7. Να συντηρείται και να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των Μέσων και των 
Εγκαταστάσεων 
8. Να τηρείται το Βιβλιάριο Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο 
βιβλιάριο 
Από την δική της μεριά η Ομοσπονδία δεσμεύεται για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και αποφάσεων 
ώστε το 2018 να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα Εργατικών Ατυχημάτων. 
α) Την έκδοση του αναγκαίου ενημερωτικού υλικού για την προβολή των διεκδικήσεων αλλά και η ενημέρωση των 
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
β) Την αγωνιστική διεκδίκηση του αιτήματος μας προς τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας για την 
αναγνώριση, με νομοθετική ρύθμιση, του Εργατικού Ατυχήματος και της Επαγγελματικής Ασθένειας                                                                                                                                                                                       
γ) Την ενεργοποίηση της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ «ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» της Ομοσπονδίας, προκειμένου με τις 
καθημερινές παρεμβάσεις της να ευαισθητοποιήσει το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας                                                                                                                        δ) Την 
αποδοχή της πρότασης της Ομοσπονδίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 
1057/20-11-2017 έγγραφό μας για την χορήγηση ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Εργατοτεχνικό Προσωπικό των Ο.Τ.Α.                                                                                                                                                               
ε) Την εντατικοποίηση των παρεμβάσεων μας για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να μπει ένα 
οριστικό τέλος στην υποστελέχωση των υπηρεσιών αλλά και την εντατικοποίηση της εργασίας.                                                                          
Όπως αντιλαμβάνεστε συνάδελφοι, το όλο θέμα κατά κύριο λόγο είναι δικιά μας ευθύνη και υποχρέωση για να 
απαιτήσουμε να εφαρμόζεται παντού και πάντα η νομοθεσία, παράλληλα μέσα από το σωματείο με συλλογικές 
διαδικασίες, ενημέρωσης και πρόληψης να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία όλων των 
συναδέλφων, ώστε να μην έχουμε άλλα εργατικά ατυχήματα, όλοι ενωμένοι πρέπει να βροντοφωνάξουμε:  
ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ-ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.                                                                      
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                                       ΤΟ ΔΣ 
 

ΑΓΩΝΑ με τον ΑΓΩΝΑ ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Η Απεργία στα Ναυπηγείου της Σύρου το 1879:                                  
Στις 14 Φεβρουαρίου του 1879, ημέρα Τετάρτη, 400 με 500 
εργάτες του Ναυπηγείου της Σύρου, ύστερα από πολυήμερες 
συζητήσεις και ζυμώσεις ίδρυσαν, ενώπιον συμβολαιογράφου, 
το σωματείο τους που έφερε τον τίτλο «Αδελφικός Σύνδεσμος 
των Ξυλουργών του Ναυπηγείου Σύρου». Στη συνέχεια 
κατέβηκαν σε απεργία, λόγω της νομισματικής κρίσης που είχε 
ξεσπάσει από τις αρχές του έτους με αποτέλεσμα να προκληθούν 
ανατιμήσεις στα είδη κατανάλωσης μέχρι 25-27% ενώ αντίστοιχη 
ήταν η υποτίμηση των μεροκάματων. Η απεργία των εργατών του 
ναυπηγείου έληξε προσωρινά στις 19 Φεβρουαρίου, ύστερα από 

συμβιβαστική λύση. Οι εργάτες, έγραφε η εφημερίδα «Πατρίς», «επανήλθον εις τα έργα των, με μικράν αύξησιν 
των ημερομισθίων, ουχί όμως εκείνην ην διά της απεργίας αυτών ήθελαν να επιβάλωσιν». Μόλις όμως 
επέστρεψαν στη δουλειά τους οι ναυπηγοί άρχισαν να απολύουν τους πρωταίτιους της απεργίας και αρκετούς 
άλλους, κάνοντας ταυτόχρονα νέες προσλήψεις και καταπατώντας τα συμφωνηθέντα. Έτσι στις 27 Φεβρουαρίου οι 
εργάτες των ναυπηγείων κατέβηκαν σε νέα απεργία που κράτησε τρεις με τέσσερις μήνες, χωρίς όμως να υπάρξουν 
ουσιαστικά αποτελέσματα υπέρ τους. 
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