
Α πό 30 Γενάρη ως 1 Φλεβάρη θα πραγματο-
ποιηθεί το 52ο Συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτι-

σμό-Τουρισμό. 

Όλοι όσοι εκπροσωπούμε το συνδυασμό της 
ΔΑΣ στην Ομοσπονδία και συσπειρωνόμαστε στο 
ΠΑΜΕ καλούμε τους αντιπροσώπους που θα πά-
ρουν μέρος στο Συνέδριο, να πούμε όλοι μαζί όχι 
στον εκφυλισμό που θέλουν να επιβάλλουν οι δυ-
νάμεις της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. 

Να πάρουμε αποφάσεις για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων μας, ιδιαίτερα αυτή την περίο-
δο που κρίνονται πολλά τόσο για τον κλάδο, όσο 
και για ολόκληρη την εργατική τάξη.

Απευθυνόμαστε σε ξενοδοχοϋπάλληλους και 
επισιτιστές, σε κάθε άνεργο, σε κάθε τίμιο συνδι-
καλιστή που αγανακτεί για την άσχημη κατάσταση 
του συνδικαλιστικού κινήματος και συμφωνεί ότι 
τα σωματεία και η ίδια η Ομοσπονδία πρέπει να 
απαλλαγούν από ανθρώπους της εργοδοσίας. Να 
μην αποδεχόμαστε σωματεία σφραγίδες, ανύπαρ-
κτα στους χώρους δουλειάς, με διευθυντές και στε-
λέχη των εργοδοτών, να εκβιάζουν προκειμένου 
να εκλέγονται οι άνθρωποί τους, αν όχι οι ίδιοι.

Να μπουν νέες δυνάμεις στη μάχη, να δυνα-
μώσουν τα Συνδικάτα, να γίνουν οι κλάδοι και οι 
χώροι δουλειάς κέντρο αγώνα, με γενικές συνε-
λεύσεις, μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στη 
δράση.

Μαζί με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους 
που θέλουμε το συνδικαλιστικό κίνημα να 
ανασυνταχθεί, να αλλάξει ρότα, μακριά από 
την εργοδοσία, τις κυβερνήσεις της, δίνου-

με τη μάχη της οργάνωσης των εργαζομέ-
νων στον επισιτισμό-τουρισμό ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική, με κριτήριο τις δικές μας 
ανάγκες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΣ)
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Σήμερα κρίνονται πολλά για μας  
και τα παιδιά μας

Το πραγματικό δίλημμα είναι αν θα συνηθίσουμε στην ζωή 
χωρίς δικαιώματα, στην φτώχεια, την ανεργία, την δουλειά χω-
ρίς ΣΣΕ, ασφάλιση, προστασία, υγεία και παιδεία για μας και τα 
παιδιά μας ή θα δώσουμε τη δική μας απάντησης απέναντι στην 
αντεργατική επίθεση με μέτωπο ενάντια στην εργοδοσία και την 
κυβέρνηση με στόχο την κάλυψη των αναγκών μας, με αυξήσεις 
σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. 

Αν θα είμαστε έρμαιο των κυβερνήσεων, των πολιτικών και 
συνδικαλιστικών δυνάμεων της εργοδοσίας που μας καλούν να 
συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα, ή θα βάλουμε πλώρη να πάρου-
με πίσω ό,τι μας έκλεψαν, να ζήσουμε όπως μας αξίζει σαν πα-
ραγωγοί του τεράστιου πλούτου που συγκεντρώνεται από τον 
τουρισμό. 

Αν θα μένουμε απαθείς στους κινδύνους που μας βάζει η κυ-
βέρνηση από τη συμμετοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο και στις επιδιώξεις του κεφαλαίου να βγει ενισχυμένο 
από το μοίρασμα της λείας των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ή 
θα διεκδικήσουμε οι λαοί της περιοχής να ζήσουμε ειρηνικά, 
πραγματικά αφεντικά του τόπου μας.

Η δράση των σωματείων και των συνδικαλιστών που συ-
σπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, είχε ουσιαστική συμβολή στην ανά-
πτυξη των αγώνων στον κλάδο. Χωρίς εμάς δεν θα κουνιόταν 
ούτε φύλλο στα ξενοδοχεία και στα μεγάλα επισιτιστικά κατα-
στήματα. Δεν θα γινόταν ούτε ο παραμικρός αγώνας. Όχι μόνο 
ξεσκεπάσαμε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των μέτρων, όταν οι άλ-
λες δυνάμεις υπέγραφαν μειώσεις, αλλά βάλαμε εμπόδια στην 
υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων. Από την άλλη πλευρά οι 
παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ–ΔΑΚΕ αποτέλεσαν κάθε στιγμή τους πιο 
συνεπείς υποστηρικτές της ΓΣΕΕ, στηρίζοντας όλες τις επιλογές 
της κυβέρνησης και της εργοδοσίας που είχαν στόχο να αυξη-
θεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η κερδοφορία 
τους. Διατήρησαν τη μείωση των μισθών από το 2012 μέχρι και 
σήμερα, κατάργησαν με την υπογραφή τους το 5θημερο και το 
8ωρο. Επεδίωξαν να μείνουν οι εργαζόμενοι στο περιθώριο, 
αρκέστηκαν μόνο σε ορισμένες ανακοινώσεις. Δεν οργάνωσαν 
μια πρωτοβουλία, δεν βρέθηκαν σε κανένα χώρο δουλειάς, δε 
στήριξαν στην πράξη καμιά από τις μεγάλες απεργιακές ή άλλες 
κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε όλη τη χώρα. 

Θα προσπαθήσουν και σε αυτό το Συνέδριο να παγιδέψουν 
πάλι τους εργαζόμενους, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι 
διατήρησαν στα χρόνια της κρίσης μία συλλογική σύμβαση, κι 
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Μεγάλες ευθύνες έχουν και 
οι άλλες παρατάξεις που θα 
εμφανιστούν στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας να ζητήσουν την 
ψήφο των αντιπροσώπων. 

Πρόκειται για τις δυνάμεις 
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ που 
πίσω από τα παχιά λόγια για 
εργατικούς αγώνες βρίσκεται η 
υπεράσπιση της καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας, ο συμβιβασμός 
με την εργοδοσία και η ανοι-
χτή τους συνεργασία στη δημι-
ουργία σωματείων σφραγίδων. 
Όποτε κι αν τους χρειάστηκε 
η εργοδοσία για να επιβάλλει 
τους στόχους της ήταν πρόθυ-
μοι και πρωτεργάτες. Τα πα-
ραδείγματα στα σωματεία που 
έστησαν μαζί με διευθυντικά 
στελέχη στα σούπερ μάρκετ εί-
ναι τρανταχτό παράδειγμα.

Καλλιεργούν ακόμη και σήμε-
ρα αυταπάτες προβάλλοντας ότι 
μπορούν να υπάρξουν φιλολα-
ϊκές λύσεις χωρίς ρήξεις με την 
Ε.Ε., με τα μονοπώλια και την 
εξουσία τους. Είναι αφερέγγυοι 
και τυχοδιώκτες.

Ευθύνες όμως έχουν και οι 
συνδικαλιστές της ΛΑΝΤΖΑ που 
κάνουν ό,τι περνά από το χέρι 
τους να αποδυναμώσουν το 
ΠΑΜΕ, είτε κάνοντας κομπρεμί 
με συνδικαλιστές της εργοδοσί-
ας, είτε βάζοντας εμπόδια στο 
να δυναμώσει ο ταξικός πόλος 
μέσα στο εργατικό κίνημα. Σε 
πολλές περιπτώσεις με τη στά-
ση τους αποτελούν τη σανίδα 
σωτηρίας του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού.



ότι τώρα που έρχονται ημέρες ανάπτυξης και ευημερίας θα 
αποκαταστήσουν σταδιακά τους μισθούς. Μόνο που με τα 
ψίχουλα της αύξησης 1,5% για κάθε χρόνο, θα χρειαστεί μια 
δεκαετία για να φτάσουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2012. 
Κι ως τότε θα έχουν εξανεμιστεί οι όποιες αυξήσεις από την 
ακρίβεια και τη φοροληστεία που επιβάλλουν οι κυβερνή-
σεις τους. 

Και τέλος, δεν λένε κουβέντα για την άθλια επιβολή 
10ωρης και 7ημερης δουλειάς, που υπέγραψαν να μείνει 
για πάντα!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να βγάλουμε το 
κίνημά μας από την αναξιοπιστία που οδηγεί σε απομάκρυν-
ση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων από τα σωματεία.

Είναι δεκάδες οι χώροι δουλειάς, που τα ταξικά συνδικάτα 
και οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, βρέ-
θηκαν στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης και της στήρι-
ξης των αγώνων για να αντιμετωπιστούν οι απολύσεις και η 
απλήρωτη δουλειά. 

Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις στα ξενοδοχεία 
Ledra και Αστέρας. Στη μια περίπτωση οι εργαζόμενοι μαζί 
με το σωματείο και το Συνδικάτο τους έδωσαν για ένα χρόνο 
τη μάχη να μη μείνει κανείς απλήρωτος και στην άλλη βρέ-
θηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη στο δρόμο, οι περισσό-
τεροι χωρίς καν να τους αναγνωριστεί καμιά αποζημίωση. 

Ανάλογες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα σωματεία των 
μεγάλων τουριστικών περιοχών. Στην Κέρκυρα το κλαδικό 
σωματείο δίνει καθημερινές μάχες σε κάθε ξενοδοχείο για 
επαναπροσλήψεις, απληρωσιά, για σταθερή δουλειά. Στη 
Ρόδο και τη Χαλκιδική τα σωματεία που έχουν ανύπαρκτη 
δράση, αποτελούν παραρτήματα των ξενοδόχων και παί-
ζουν το ρόλο της παραγωγής αντιπροσώπων για το Συνέ-
δριο.

Ένα τέτοιο σωματείο έστησε παράνομα ο μεγαλοξενοδό-
χος Ανδρέαδης, βάζοντας υποψήφιους όλα του τα στελέχη 
και υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να τους ψηφίσουν. 

Αλλά και στις απεργίες η κατάσταση είναι ίδια και χειρότε-
ρη. Τα σωματεία που έχουν στο σβέρκο τους τους συνδικα-
λιστές της εργοδοσίας δεν οργάνωσαν ούτε μια αξιοπρεπή 
απεργιακή συγκέντρωση. Στην καλύτερη περίπτωση στή-
νουν άδειες εξέδρες, σπέρνοντας ακόμη μεγαλύτερη απογο-
ήτευση και απαξιώνοντας τη σημασία μιας απεργίας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνουμε το χέρι σε κάθε αγωνιστή 
συνδικαλιστή.
Καλούμε τους αντιπροσώπους της 
Ομοσπονδίας να πάρουν υπόψη τους 
την πείρα που έχουν συγκεντρώσει 
όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε ότι με 
αρκετούς δεν συμφωνούμε σε όλα.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιφυλά-
ξεις και παρατηρήσεις, γιατί δεν διεκ-
δικούμε το αλάθητο. 
Κανένας όμως δεν μπορεί να μας 
κατηγορήσει ότι δεν είμαστε στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα, ότι δεν 
πρωτοστατούμε στην υπεράσπιση 
των συμφερόντων των εργαζομένων 
χωρίς να λογαριάζουμε κόπους και 
θυσίες.
Σας καλούμε να στηρίξετε την προ-
σπάθεια για την ανατροπή της άσχη-
μης κατάστασης στην Ομοσπονδία. 
Θέλουμε Ομοσπονδία που να είναι 
στα χέρια των εργαζομένων και όχι 
της εργοδοσίας. 
Να οργανώνει τον αγώνα για τα δι-
καιώματά μας, τους μισθούς, το ωρά-
ριο μας.
Να παλεύει για να έχουμε όλοι σταθε-
ρή και πλήρη δουλειά με δικαιώματα. 
Να λειτουργεί δημοκρατικά και όχι 
πίσω από κλειστές πόρτες. 
Να μπαίνει μπροστά για την υπογρα-
φή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
που να βελτιώνει πραγματικά τους 
όρους εργασίας και όχι να υπογρά-
φει στα κρυφά μειώσεις μισθών και 
δικαιωμάτων. 
Ομοσπονδία που να μην πανηγυρίζει 
με ξεροκόμματα και να μην κάνει τον 
κινέζο στην εντατικοποίηση και στα 
εργοδοτικά εγκλήματα.
Ομοσπονδία που να μη στηρίζει τις 
κυβερνήσεις και κόμματα που κατα-
στρέφουν τη ζωή τη δική μας και των 
παιδιών μας.



Το Γενάρη του 2018 που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε νόμο που χτυπά το απεργιακό δικαίωμα, 
η πλειοψηφία στην Ομοσπονδία κράτησε την ίδια προδοτική στάση με τη ΓΣΕΕ, αρνήθηκε να αντιδράσει 
και να κηρύξει οποιαδήποτε κινητοποίηση. 

Είναι όλοι τους ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ τα βασικά εμπόδια που πρέπει να αποτινάξουν από πάνω τους οι 
εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουμε από καλύτερες θέσεις την ολομέτωπη επίθεση στη ζωή μας.

Η ΔΑΣ θα αξιοποιήσει κάθε έδρα στη διοίκηση της Ομοσπονδίας για να δυναμώσει η οργάνωση των 
εργαζόμενων σε κάθε ξενοδοχείο και επισιτιστικό κατάστημα, σε όλη τη χώρα. 

 � Για να είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρωτα-
γωνιστές των εξελίξεων μέσα από μαζικές δι-
αδικασίες και γενικές συνελεύσεις, να φτάσει 
ακόμα πιο πλατιά η γραμμή της αγωνιστικής 
διεκδίκησης για τη ζωή που μας αξίζει. 

 � Για να δυναμώσει η προσπάθεια για την οργά-
νωση της πάλης των εργαζομένων του κλάδου 
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, 
Ε.Ε. και εργοδοσίας. Κόντρα στα νέα και παλιά 
μέτρα που χτυπούν τις εργασιακές σχέσεις και 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις.

 � Για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων στα ξε-
νοδοχεία και στα επισιτιστικά καταστήματα με 
ουσιαστικές αυξήσεις, υποχρεωτικές για όλες 
τις επιχειρήσεις. 

 � Για την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης με 751 ευρώ.

 � Για την επαναφορά και επέκταση των βαρέων 
και ανθυγιεινών σε όλες τις ειδικότητες. 

 � Για την επαναφορά του εφάπαξ και την επέκτα-
ση του στον επισιτισμό.

 � Για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε κλάδο 
που τσακίζει η εντατικοποίηση και πληθαίνουν 
τα εργοδοτικά εγκλήματα. 

 � Για να αποτελέσει ουσιαστικό στήριγμα για 
κάθε σωματείο, κάθε εργαζόμενο που θα έρθει 
αντιμέτωπος με την απόλυση, την απληρωσιά, 
την εργοδοτική τρομοκρατία, τις άθλιες συν-
θήκες δουλειάς.

 � Για να μην περάσει η προσπάθεια εργοδοσίας 
και κυβέρνησης να βάλει στο γύψο το εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, να μετατρέψει τα σω-
ματεία σε παραρτήματα των εργοδοτών. 

 � Για να διεκδικήσουμε όσα μας έχουν κλέψει, 
όσα μας έχουν στερήσει. 

 � Για να δυναμώσουμε την πάλη για όσα έχουμε 
ανάγκη εμείς και οι οικογένειες μας, την πάλη 
για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών 
μας.

Δημοκρατική Αγωνιστική ΣυνεργασίαΨηφίζουμε
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 9 Δυναμώνουμε το ΠΑΜΕ

 9 Αλλάζουμε τα πράγματα  
στο συνδικαλιστικό κίνημα  

και στον κλάδο

 9 Τέρμα πια στις αυταπάτες,  
ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες


