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Ανακοίνωζη ηης Δκηελεζηικής Γραμμαηείας ηοσ ΠΑΜΔ για ηο ζσνέδριο ηης ΓΔΔ 

Ζ  Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΔ ραηξεηίδεη ηνπο ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο πνπ ηε κέξα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πλεδξίνπ-παξσδία ηεο ΓΔΔ απήξγεζαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηελ 
απεξγηαθή δηαδήισζε έμσ από ην μελνδνρείν-θξνύξην θαη ζε άιιεο πξσηνβνπιίεο 
δηακαξηπξίαο ζε όιε ηε ρώξα. Υαηξεηίδεη ηνπο ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο πνπ ζε θάζε θιάδν 

θαη ρώξν δνπιεηάο, κέζα από ηελ πείξα πνπ έρνπλ απνθηήζεη, ελαληηώζεθαλ απέλαληη ζε 
έλα ζπλέδξην πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπο. 
 

Ζ 25ε Φιεβάξε θαηαγξάθεηαη σο κηα από ηηο πην καύξεο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

εξγαηηθνύ-ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο ρώξαο καο. Απηή ε θειίδα είλαη απνθιεηζηηθό 
πξνλόκην ηεο γξακκήο πνπ έρεη ν εξγνδνηηθόο θαη θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο θαη ησλ 
αλζξώπσλ ηνπ. Ζ ηζηνξία ζα ηνπο θαηαγξάςεη ζηνπο αζηεξίζθνπο ηεο καδί κε ηνπο 

Μαθξή-Θενδώξνπ θαη όισλ απηώλ πνπ δηαρξνληθά βξώκηζαλ κε ηελ παξνπζία θαη ηηο 
ελέξγεηεο ηνπο, ην εξγαηηθό-ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. 
 
Ζ 25ε Φιεβάξε απνηύπσζε επδηάθξηηα ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δύν 
δηαθνξεηηθνύο θόζκνπο θαη θπξίσο ηε ζύγθξνπζε ησλ δύν γξακκώλ ζην ζπλδηθαιηζηηθό 

θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

Σν 37ν ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ θαλέξσζε ζε πνιινύο πεξηζζόηεξνπο εξγαδόκελνπο ηελ 
πξαγκαηηθή αιήζεηα. Πνηνη ήηαλ απηνί πνπ ηόζν θαηξό επέλδπαλ ζην ςέκα θαη ζηελ 
θαηαζηνιή θαη πνηνη ζηηο πξαγκαηηθέο, δσληαλέο δηαδηθαζίεο, πνηνη ήηαλ νη ηξακπνύθνη θαη 

πνηνη νη αγσληζηέο εξγάηεο. Πνηνη απέθεπγαλ επί ηεο νπζίαο λα γίλεη έλα πξαγκαηηθό 
ζπλέδξην, δσληαλό, κε ζπδήηεζε, γηα όια όζα απαζρνινύλ ηνπο εξγαδόκελνπο.  
 
Ζ πξνζπάζεηα λα γίλεη απνδεθηή ε εθηεηακέλε λνζεία θαη ε είζνδνο ηεο εξγνδνζίαο κε 
θπζηθή παξνπζία ζπλνδεύηεθε ζην ίδην ην ζπλέδξην κε πξσηόγλσξεο εηθόλεο θαη 

αζιηόηεηεο. Με ζπληνληζκέλν ζρέδην θαηαζηνιήο όισλ ησλ κεραληζκώλ ηνπ θξάηνπο, κε 
ΜΑΣ, αζθαιίηεο, ηξακπνπθηζκνύο.  
 
ην ζπλέδξην έθεξαλ έλα ζώκα θνκκέλν θαη ξακκέλν ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπο, κε 

“λνκηκνπνίεζε” από ηα γξαθεία ηνπ ΔΒ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ αζηηθώλ θνκκάησλ ΝΓ 
– ΠΑΟΘ – ΤΡΗΕΑ. Αθόκα θαη απηή ηε δηαδηθαζία ηελ “μεπέηαμαλ” ρσξίο θακία ζπδήηεζε. 
ηελ ίδηα ινγηθή θηλήζεθε θαη ν απνθιεηζκόο ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ απνηεινύλ ζηαζεξά 

δσηηθό ηκήκα ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη είλαη παξόληεο ζε θάζε ζπλέδξην κε 
ζπκβνπιεπηηθή ςήθν.  
 
Απαγόξεπζαλ ηελ είζνδν ζε δεκνζηνγξάθνπο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έξηρλαλ ρηιηάδεο επξώ 
ζε πιεξσκέλεο δηαθεκίζεηο ζηα ΜΜΔ, κηιώληαο γηα “δεκνθξαηηθό ζπλέδξην”. 
 
ην ζπλέδξην εθθξάζηεθε κε βάζε ηηο παξαπάλσ εηθόλεο ε νξζόηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ 

ΠΑΜΔ, ησλ θαηαγγειηώλ ηνπ. Απηό δελ θξύθηεθε παξά ηo ζπληνληζκό όισλ ησλ 
κεραληζκώλ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ θαηαζηνιή. Αλ δελ μεθηλνύζε απηή ε κάρε ζηελ 
Θαιακάηα, ζηε Ρόδν, ζηα Δξγαηηθά Θέληξα θαη ηηο Οκνζπνλδίεο ζε όιε ηε ρώξα, θαλείο δε 

ζα έπαηξλε ρακπάξη απηέο ηηο αζιηόηεηεο, απηέο ηηο κεζνδεύζεηο. Σν δίθην ησλ ζέζεσλ καο 
αλαγλσξίζηεθε από πιαηηέο δπλάκεηο, ην ζύλζεκα “ζπλδηθάηα εξγαηώλ, όρη ησλ 
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εξγνδνηώλ” αθνύζηεθε από πνιύ πεξηζζόηεξα ζηόκαηα, εθθξάζηεθε κέζα από 
απνθάζεηο-θαηαγγειίεο ζσκαηείσλ πνπ δε ζπκθσλνύλ ζε όια κε ην ΠΑΜΔ ή δηαηεξνύλ 

επηθπιάμεηο σο θαη επηκέξνπο δηαθσλίεο. 
 

Οη εξγαδόκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, είδαλ πην θαζαξά 
ηνλ θύξην ζηόρν απηήο ηεο κεζόδεπζεο. O ζηόρνο ήηαλ λα πεηαρηνύλ νη ηαμηθέο δπλάκεηο 
εθηόο νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο ΓΔΔ, λα απνκνλσζνύλ, λα κε βξίζθνληαη κέζα ζηα πόδηα 

ηνπο! Απηή ήηαλ ε επηινγή ηεο θπβέξλεζεο, ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ αλζξώπσλ ηνπο ζην 
εξγαηηθό-ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Ζ θαλνληθόηεηα πνπ πξεζβεύεη ε θπβέξλεζε, επηηάζζεη 

λα ππάξρεη «θνηλσληθόο εηαίξνο», ζηήξηγκα ζηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπο. Θέινπλ κηα ΓΔΔ 
πνπ λα είλαη ρεηξνθξνηεηήο ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, ζεζκόο πξνζηαζίαο ηνπ 
θξάηνπο, ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Έλαλ ζεζκό πνπ ζα πξνρσξά ζε 

“θνηλσληθνύο δηαιόγνπο”, ςαιηδίδνληαο όζα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα έρνπλ 
απνκείλεη, ζπλδηακνξθσηή ησλ αληεξγαηηθώλ ζρεδηαζκώλ. Ήηαλ άιισζηε ν βαζηθόο ηνπο 

ζύκκαρνο ζηα 10 ρξόληα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Σώξα ζέινπλ λα ηεο πξνζδώζνπλ 
λέν ξόιν, κε πξόζσπα “θαζαξά” από ηηο ακαξηίεο ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο. 
 

Ζ απνθάιπςε ηεο εξγνδνηηθήο παξέκβαζεο θαη ησλ λόζσλ δηαδηθαζηώλ, 
πξαγκαηνπνηήζεθε γηαηί νη ηαμηθέο δπλάκεηο βξίζθνληαλ παξνύζεο, κε θπζηθή παξνπζία 

ζηα Γ, ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο, ζηηο αξραηξεζίεο θαη κε ζζέλνο, ρσξίο ηαιάληεπζε 
αληηπάιεςαλ ηελ πξνζπάζεηα λα αισζνύλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο από ηελ 

παξνπζία ησλ εξγνδνηώλ. Ζ ζήςε θαη ην ηέικα πνπ έρνπλ θηάζεη νη δπλάκεηο ηνπ 
θπβεξλεηηθνύ θαη εξγνδνηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, είλαη απνηέιεζκα ηεο γξακκήο πνπ 
πξεζβεύνπλ θαη πξνσζνύλ, είλαη ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπο. Ζ παξέκβαζε ησλ ηαμηθώλ 

δπλάκεσλ κέζα ζηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ είλαη απηή πνπ 
αλαδεηθλύεη ζε θάζε θάζε ηε 5ε θάιαγγα κέζα ζηηο γξακκέο ηνπ εξγαηηθνύ-

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Δίλαη απηή πνπ πξνσζεί ηελ πξαγκαηηθή ελόηεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ, βάδεη εκπόδηα ζε ζρεδηαζκνύο, απνθαιύπηεη ζε θάζε θάζε ηηο επζύλεο ηνπ 
εξγνδνηηθνύ-θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ σο ζηήξηγκα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ θαη 

ησλ θπβεξλήζεσλ. Απηή ε γξακκή κέξα κε ηε κέξα θεξδίδεη έδαθνο κέζα ζην 
νξγαλσκέλν ηκήκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζπλνιηθά κέζα ζηνπο εξγαδόκελνπο.  
 

Ζ εγεηηθή νκάδα ζηε ΓΔΔ επηδηώθεη λα θόςεη, λα απνκνλώζεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο επξύηεξσλ δσληαλώλ δπλάκεσλ ζηα ζσκαηεία θαη 
ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Γηα απηό θαη ζην ζπλέδξην-παξσδία έθαλαλ ηα πάληα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα θιίκα άγξηαο, αλνηρηήο, απξνθάιππηεο ηξνκνθξαηίαο, απέλαληη ζηνπο 
ζπλέδξνπο. 
 

Ζ ζηάζε καο κπξνζηά ζε απηήλ ηελ εμέιημε είρε θαη έρεη σο θξηηήξην ηη βνεζά ζηελ 

πξνζπάζεηα ζπληνληζκνύ ππαξθηώλ, δσληαλώλ, αγσληζηηθώλ δπλάκεσλ, ηνλ 
απεγθισβηζκό ηίκησλ ζπλδηθαιηζηώλ, ηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ 

εξγαηηθνύ-ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Δδώ βξίζθεηαη ε ειπίδα θαη όρη ζηνλ θπβεξλεηηθό 
θαη εξγνδνηηθό ζπλδηθαιηζκό. 
 

Οη εθαηνληάδεο αλαθνηλώζεηο θαηαγγειίαο ηνπ ζπλεδξίνπ-παξσδία θαη ηεο ζηήξημεο ησλ 
ηαμηθώλ δπλάκεσλ πνπ έρνπλ ζεθώζεη βάξνο γηα ηε ρεηξαθέηεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ από ηελ εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ηεο, απνηειεί ην θσο, ηελ ειπίδα θαη ην 
έδαθνο γηα λα δπλακώζεη ν αγώλαο γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ-ζπλδηθαιηζηηθνύ 
θηλήκαηνο. Γηα λα δπλακώζνπλ ηα ζπλδηθάηα, λα νξγαλσζνύλ νη εξγαδόκελνη ζε απηά, λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δσή ηνπο, λα απνθηήζνπλ ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό. 
 

ην “ζπλέδξην-παξσδία” κόλν κηα θσλή αθνύζηεθε λα αληηδξά, λα θαηαγγέιιεη, λα 
κεηαθέξεη ηε ζέιεζε ησλ ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ πνπ δηαδήισλαλ απ’ έμσ. Ήηαλ ε θσλή 
ησλ ζπλδηθαιηζηώλ πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΜΔ. Θαλείο άιινο δελ ηνπνζεηήζεθε, δελ 

πήξε θαζαξή ζέζε γηα όζα θαηήγγεηιε ην ΠΑΜΔ. Όζεο θσλέο ππήξραλ πξηλ ην ζπλέδξην 
θαη κηινύζαλ γηα ηε “δεκνθξαηία” θαη ηα ΜΑΣ, πνπ θξαηνύζαλ ηάρα ίζεο απνζηάζεηο, 



θξύθηεθαλ θαη ζηώπεζαλ. Σνπνζεηήζεθαλ κε ζαθήλεηα, κε ζζέλνο θαη κε 
νλνκαηεπώλπκα, κόλν νη ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΜΔ. 
 

Ζ κάρε πνπ δίλεηαη απηνύο ηνπο κήλεο απνηειεί ζεκαληηθό εθόδην ζηελ πάιε γηα ηελ 
αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ζην εξγαηηθό-ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ. 
 
Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε έρεη θηάζεη ζην απόιπην ηέικα θαη ην επόκελν δηάζηεκα ζα πάξεη 
αθόκα πην αληηδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ειεθηξνληθά κεηξώα, ην θαθέισκα ησλ 

εξγαδόκελσλ, ηα εκπόδηα ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ηελ απεξγία όπσο θαη όια απηά 
πνπ αληηκεηώπηζαλ νη αληηπξόζσπνη ζην ζπλέδξην, είλαη εηθόλα από ην κέιινλ, ηελ νπνία 

δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε.  
 
ηελ αλακόξθσζε ηνπ ζθεληθνύ ζην ζπλδηθαιηζηηθό-εξγαηηθό θίλεκα, ε νπνία έξρεηαη 

θαζπζηεξεκέλα, πξνζπαζνύλ όινη λα βξνπλ ην ξόιν ηνπο, σο παξαδνζηαθέο ή 
αλαβαπηηζκέλεο δπλάκεηο, πάλσ ζηελ ίδηα γξακκή ηνπ θνηλσληθνύ εηαηξηζκνύ, ηεο 

ζπκθηιίσζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο αμηώζεηο ηεο εξγνδνζίαο. 
 
Οη κάρεο κπξνζηά ζηα ζπλέδξηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ όπσο θαη θάζε κάρε 

πνπ αθνξά ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ θαζεκεξηλή πάιε, είλαη δηδαθηηθέο 
γηα ηε δύλακε θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ε νξγάλσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ αγώλσλ θαη ζε πνηα θαηεύζπλζε. Υξεηαδόκαζηε έλα θίλεκα ηαμηθό, 
νξγαλσκέλν θαη πξνζαλαηνιηζκέλν απέλαληη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο, ζηνπο 
λόκνπο θαη ην θξάηνο, καδηθό, νξγαλσκέλν ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ζε θάζε θιάδν. 

Θίλεκα πνπ πξέπεη λα πεηάμεη εθηόο ηελ εξγνδνζία θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο, πνπ ζα 
ζηεξίδεηαη θαη ζα αλαπηύζζεη ηελ θνηλσληθή ζπκκαρία, πνπ δε ζα παιεύεη κόλν γηα 

επηκέξνπο βειηηώζεηο αιιά γηα ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ηεο ιατθήο-εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο, 
θίλεκα πνπ ζα ζέηεη  ζηαζεξά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ην θεληξηθό πξόβιεκα-εξώηεκα, 
πνπ πξέπεη λα απαληνύλ νη εξγαδόκελνη. Αλάπηπμε πξνο όθεινο ηνπ ιανύ ή ησλ 

κνλνπσιίσλ; 
 

ηα πιαίζηα απηά ε Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΔ αλαιακβάλεη εθ λένπ κηα κεγάιε 
πξσηνβνπιία κπξνζηά ζηελ Πξσηνκαγηά ηνπ 2020. Μαδί κε ην ζρεδηαζκό ώζηε λα 
δηεπξπλζνύλ θαη λα αλνίμνπλ κέησπα αγώλα ζε κηα ζεηξά θιάδνπο πάλσ ζηελ νμπκέλε 

θπβεξλεηηθή επίζεζε, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία ζπδήηεζεο πνπ ζα θαηαιήγεη ζε κεγάιε 
πιαηηά ζύζθεςε ζπλδηθαιηζηώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα 

ην ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο κέξαο. Να ζπδεηήζνπκε κε εξγαδόκελνπο θαη ζπλδηθαιηζηέο 
πνπ βαδίζακε καδί θαη δώζακε απηέο ηηο κάρεο, πνπ πξνβιεκαηίδνληαη, πνπ ςάρλνπλ ηε 
δηέμνδν, πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα δπλακώζεη ν ηαμηθόο αγώλαο, γηα ην “ηη 

ζπλδηθάηα έρνπκε αλάγθε”, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πάιεο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ 
επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, απέλαληη ζηε δηαιπηηθή - εθθπιηζηηθή δξάζε 

ησλ αλζξώπσλ ηνπο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. 
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