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ελλάδαελλάδα

11/01 Συλλαλητήριο εκπαιδευτικών με αίτημα τις 
άμεσες προσλήψεις καθηγητών και δασκάλων. 

07/02. Απεργία  Εργατικού Κέντρου στην Σάμο 
απαιτώντας να κλείσουν τα HotSpot και  να 

σταματήσει ο εγκλωβισμός των προσφύγων.

14/03 Πανελλαδική απεργία 
Ομοσπονδίας Οικοδόμων

17/01. Ημερίδα Συνδικάτου ΟΤΑ για την υγιεινή και 
την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. 

Κινητοποίηση Συνδικάτων των εργαζόμενων
στο Δημόσιο

Γενάρης

Φλεβάρης

Μάρτης

07/03. Κινητοποίησης της Ομοσπονδίας Λογιστών 
για Συλλογική Σύμβαση εργασίας.

27/03. Συλλαλητήριο συνταξιούχων ενάντια στις 
περικοπές στις συντάξεις.
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ελλάδαελλάδα

01/04. Κινητοποίηση του Σωματείου εργαζόμενων 
στα Praktiker ενάντια στις απολύσεις εργαζόμενων.

 

07/05, σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων,έπειτα 
από κάλεσμα της Γραμματείας Αττικής του ΠΑΜΕ.

10/05, κινητοποίηση του Σωματείου των εργαζόμενων ΙΓΜΕ για την 
καταβολή των δεδουλευμένων τους.

19/04, απεργία του Συνδικάτου Οικοδόμων στο 
εργοτάξιο ανάπλασης στο Φάληρο απέναντι στις 

απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. 

08/05, απεργία των εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο 
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και το χτύπημα των 

δικαιωμάτων τους.

 Απρίλης

Μάης
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17/07, απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων 
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ» ενάντια στην απόλυση 

του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου 

14/03 Πανελλαδική απεργία 
Ομοσπονδίας Οικοδόμων

25/07, κινητοποίηση των εργαζόμενων
στην εταιρεία «ΣΙΔΕΝΟΡ» για συλλογική

σύμβαση εργασίας.

Αύγουστος

06/08. Κινητοποίηση των ταξικών συνδικάτων για τα 
74 χρόνια από τον βομβαρδισμό σε

Χιροσίμα-Ναγκασάκι.

27/08, κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου 
Σάμου-Εργαζόμενων στα Νοσοκομεία

για την Υγεία.

Ιούνης

Ιούλης

03/06, απεργία των εργαζόμενων 
στην τράπεζα Πειραιώς.

Απεργίες Συνδικάτων και Ομοσπονδιών για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

13/06, Κινητοποίηση των 
εργαζόμενων της Frifoglass 

ενάντια στις απολύσεις.
19/06, απεργία των εργαζόμενων 

στον Τουρισμό-Ξενοδοχεία

ελλάδαελλάδα
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ελλάδαελλάδα

03/09 Κινητοποίηση των ταξικών συνδικάτων 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ .

2/10,παρέμβαση των συνδικάτων ενάντια στους 
πλειστηριασμούς κατοικιών

07/09  Μεγάλα συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην 
Θεσσαλονίκη ενάντια στις εξαγγελίες των μέτρων 

της κυβέρνησης της ΝΔ.

17/09, Συλλαλητήριο των ταξικών συνδικάτων και 
Ομοσπονδιών στην Αθήνα ενάντια στην κατάργηση 

των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων και την 
παρέμβαση του κράτους στα συνδικάτα.

08/10 Παρεμβαση των ταξικων συνδικάτων για τις 
Συλλογικες Συμβασεις

26/09 Κινητοποίηση εργαζόμενων στο καζίνο του Ρίου 
για την καταβολή των δεδουλευμένων τους

 

 

Σεπτέμβρης

Οκτώβρης
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ελλάδαελλάδα

5/10,συλλαλλητήριο στην Αθήνα ενάντια στην 
ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Στρατιωτικής 

Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

06/11, κινητοποίηση των συνδικάτων για την 
καταδίκη της εγκληματικής, ναζιστικής

Χρυσής Αυγής

11/11 Συσκεψη Συνδικάτων, Εργατικών Κέντρων 
και Ομοσπονδιων ενάντια στο νομοσχέδιο για την 

Κοινωνική Ασφάλιση 

Έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία

Η κυβέρνηση απαντά με καταστολή και βία..

 

 

Οκτώβρης

Νοέμβρης

ελλάδαελλάδα
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ελλάδαελλάδα

20/11 Κινητοποίηση των εργαζόμενων στις δασικές 
υπηρεσίες για μόνιμη και σταθερή δουλειά  

04/12, Συγκέντρωση των τραπεζοϋπάλληλων ενάντια
στις απολύσεις

17/11, το ΠΑΜΕ στον εορτασμό της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου

11/12, κινητοποίηση των εργαζόμενων στο χώρο της 
Υγείας κατά της ιδιωτικοποίησης

 Νοέμβρης

Δεκέμβρης

05/12, σύσκεψη των συνδικάτων 
και των  εργαζόμενων για την 

Λάρκο

Το συλλαλητήριο χτυπήθηκε από 
τις δυνάμεις της καταστολής
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Τα ταξικά συνδικάτα στην Ελλάδα οργάνωσαν το προηγούμενο διάστημα μεγάλες απεργιακές 
κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια ενάντια στα νέα μέτρα της κυβέρνησης και στο αναπτυξιακό 
πολυνομοσχέδιο, που εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία στο κεφάλαιο τσακίζοντας κάθε 

δικαίωμα των εργαζόμενων.
Η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας το έργο που άφησε στην μέση η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε μια 

σειρά από μέτρα για την ενίσχυση της κερδοφορίας των καπιταλιστών.
Με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που ψήφισε, καταργούνται στην πράξη οι κλαδικές 

συλλογικές συμβάσεις , ύστερα από το συντριπτικό χτύπημα που είχε δοθεί τα προηγούμενα 
χρόνια στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις. Δίνεται το δικαίωμα στην εργοδοσία 
και το κράτος, με την ωμή παρέμβασή τους να χτυπήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Σε αυτήν την προσπάθειά το κεφάλαιο και τα κόμματα τους έχουν άξιους συμμάχους και υποστηρικτές. 
Η συνδικαλιστική μαφία , η πλειοψηφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ,  έδειξε με κάθε τρόπο ότι έχει 
συμφωνήσει σε όλα με την κυβέρνηση και μάλιστα πρωτοστατεί στην εφαρμογή των μέτρων υπερ των 
καπιταλιστών μέσα στους χώρους δουλειάς. 

Το ΠΑΜΕ από την πρώτη στιγμή άνοιξε πλατιά συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, κάλεσε τους 
εργαζόμενους να ξεσηκωθούν απέναντι στην νέα επίθεση.

Εκατοντάδες συνδικάτα, δεκάδες Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα απάντησαν με 
απεργία στις 24 Σεπτέμβρη και στις 2 Οκτώβρη ενάντια στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης και 
παρά τις άθλιες προσπάθειες της πλειοψηφίας στην ηγεσία της ΓΣΕΕ να περάσουν τα μέτρα χωρίς καμία 
απάντηση.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΧΓΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Από την απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα 
στις 24/09

Πανό που εκφράζει την αλληλεγγύη των εργαζόμενων 
της Ελλάδας στους εργαζόμενους της Γαλλίας στην 

απεργία Γιγαντοπανό του ΠΑΜΕ έξω από τα γραφεία της ΓΣΕΕ 
για την απεργία στις 02/10

Αθήνα

Παγκόσμια μέρα δράσης της ΠΣΟ ενάντια στην 
ξενοφοβία, το ρατσισμό και το φασισμό. Το πανό στην 

απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 02/10

Από την απεργιακή συγκέντρωση στις 02/10 στην 
Αθήνα
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ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Από την σύσκεψη Συνδικάτων, Ομοσπονδιών και 
Εργατικών Κέντρων για την Κοινωνική Ασφάλιση

Αφίσα των Συνδικάτων , Ομοσπονδιών και Εργατικών 
Κέντρων για το συλλαλητήριο στις 30/11

Συλλαλητήριο για την Κοινωνική Ασφάλιση 30/11, 
Αθήνα

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει  και  κλιμακώνει την επίθεση στην Κοινωνική 
Ασφάλιση εξασφαλίζοντας νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπώλια. 

Η μεγαλύτερη ελάφρυνσή των εργοδοτών και του κράτους από το 
βάρος των ασφαλιστικών εισφορών  και η μετατροπή της Κοινωνικής 
Ασφάλισης σε ατομική ευθύνη του εργαζόμενου, υπηρετεί πιστά τις 
κατευθύνσεις της ΕΕ, ανοίγει δρόμους στην παραπάνω ιδιωτικοποιήσή 
της.

Με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό ,  η κυβέρνηση επιδιώκει να μετατρέψει 
τους εργαζόμενους σε «επενδυτές»  αφού τα χρήματά τους θα τζογάρονται 
στο Χρηματιστήριο χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση για τους κόπους και 
τ ις κρατήσεις των εργαζόμενων.

Τα ταξικά συνδικάτα στην Ελλάδα οργάνωσαν σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρο 
δουλειάς συγκεντρώσεις, συζητήσεις,  συσκέψεις,  Γενικές Συνελεύσεις προκειμένου 
να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση που 
ετοιμάζουν κυβέρνηση και εργοδότες.

Πρώτη αποφασιστική απάντηση δόθηκε στα μεγάλα συλλαλητήρια στις 
30/11 σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας
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Συλλαλητήριο για την Κοινωνική Ασφάλιση 30/11, Αθήνα

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Γαλλίας Στην μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην 
Αθήνα, την ταξική διεθνιστική αλληλεγγύη των 
εργαζόμενων της Γαλλίας εξέφρασε ο Ολιβιέ 

Ματό, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού 
Κέντρου Μασσαλίας, με χαιρετισμό που 

απεύθυνε στο συλλαλητήριο
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20 χρόνια ΠΑΜΕ20 χρόνια ΠΑΜΕ

Στις 03 Απρίλη 2019,  συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη δημιουργία του ΠΑΜΕ. 
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε μια γεμάτη από ενθουσιασμό εκδήλωση προς τ ιμήν 
των  20 χρόνων από την δημιουργία του ΠΑΜΕ. Η εκδήλωση έφερε τη σφραγίδα και 
το αποτύπωμα ων 20 χρόνων μαχητικής ζωής και δράσης του ΠΑΜΕ, των αγώνων 
του, της έκφρασης αλληλεγγύης και του Διεθνισμού, της μάχης που δίνουν τα 
συνδικάτα στην Ελλάδα για «συνδικάτα εργατών και όχι  των εργοδοτών»

Στην εκδήλωση δυναμικό παρών έδωσαν δεκάδες συνδικαλιστές από 
συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού, που παρευρέθηκαν στην Αθήνα 
για την συνεδρίαση του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμια Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας.

Στο χαιρετισμό του ο Γιώργος Πέρρος, εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας 
του ΠΑΜΕ σημείωσε: 

«Πριν 20 χρόνια ακριβώς, στις 3 Απρίλη του 1999, με τη συμμετοχή εκατοντάδων 
συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία, ιδρύθηκε ως ανάγκη των καιρών το 
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, συνέχεια των πλούσιων παραδόσεων και των αξιών της 
εργατικής τάξης της χώρας μας (…)..Τα βήματα που έχουν καταγραφεί στη δράση 
του ΠΑΜΕ από το 1999 ως σήμερα, το ρίζωμά του σε περισσότερους κλάδους και 
τόπους δουλειάς, η πρωτοπόρα δράση των δυνάμεων που συγκροτούν το ΠΑΜΕ 
στους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες, στις απεργίες, στις μικρές και μεγάλες μάχες 
που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να γίνει  έκπτωση στο σύνθημα 
“Νόμος είναι  το δίκ ιο του εργάτη”, αποτελούν το έδαφος για τη συνέχεια, γ ια την 
αντεπίθεση των εργαζομένων μαζί  με όσους πλήττονται από τη δικτατορία των 
μονοπωλίων. (…)..

Πιστό στις αρχές της προλεταριακής αλληλεγγύης, ε ίχε σταθερό μέτωπο στην 
ξενοφοβία, στο ρατσισμό και το φασισμό. Από την πρώτη στιγμή οργάνωσε την 
αλληλεγγύη και τον αγώνα για τα δικαιώματα των προσφύγων, των ξεριζωμένων από 
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.  Ήταν σταθερά στην πρώτη γραμμή 
για την οργάνωση των μεταναστών στα συνδικάτα καιτης κοινής πάλης Ελλήνων 
και μεταναστών εργατών ενάντια στο κεφάλαιο, γ ι ’  αυτό και βρίσκεται μόνιμα στο 
στόχαστρο της εργοδοσίας και των μαντρόσκυλών της, των χρυσαυγιτών. 

Το ΠΑΜΕ, πιστό στις αρχές του διεθνισμού, το 2000 γίνεται μέλος της ΠΣΟ.(…)
Σήμερα υπάρχουν όλες οι  προϋποθέσεις - παραγωγικές, επιστημονικές και 

τεχνολογικές - γ ια να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη, γ ια να υπάρχει αξιοπρεπής ζωή, 
δουλειά με δικαιώματα. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο τον πλούτο! 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
Για το δίκιο της τάξης μας, γιατί χωρίς εμάς γρανάζι δε γυρνά!

Ζήτω τα 20 χρόνια του ΠΑΜΕ!»
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Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απεύθυναν συνδικαλιστές από τις 
δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού.

Στο βήμα της συγκέντρωσης
ο πρόεδρος της ΠΣΟ, ΜάικΜζαντίλε, 
από τη Νότια Αφρική.

Ο ΤζεμάλΚάντρι, επικεφαλής του 
Περιφερειακού Γραφείου Μέσης 
Ανατολής της ΠΣΟ.

Ο Ουλίσες ντε Νασιμιέντο, επικεφαλής 
του Περιφερειακού Γραφείου Λατινικής 
Αμερικής της ΠΣΟ και γγ της Γενικής 
Ένωσης Εργαζομένων Κούβας

Ο Πάμπης Κυρίτσης, επικεφαλής του 
Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης της 
ΠΣΟ.

20 χρόνια ΠΑΜΕ20 χρόνια ΠΑΜΕ
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Τον Μάρτιο του 2019 ήταν προγραμματισμένο το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στο οποίο 
εκφράστηκε πολύ πιο έντονα από ποτέ η αντιπαράθεση ανάμεσα στα ταξικά συνδικάτα και 
στις δυνάμεις που εκφράζουν τα συμφέροντα των εργοδοτών.

Όλα αυτά τα χρόνια, η πλειοψηφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, στάθηκε στο πλευρό των 
κυβερνήσεων συνυπογράφοντας τους νόμους που διέλυσαν τ ις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας, υπέγραψαν δραματικές μειώσεις στους μισθούς. Καλλιεργούν όλα αυτά τα χρόνια 
την λογική της ταξικής ειρήνης και συνεργασίας με την εργοδοσία. Βοήθησαν ανοιχτά την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να χτυπήσει το δικαίωμα στην απεργία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια 
ξεπερασμένη πια μορφή πάλης.

Η αδυναμία της πλειοψηφίας στην ηγεσία της ΓΣΕΕ όμως να παίξει  πλέον ακόμα πιο 
αποφασιστικό ρόλο ώστε να προχωρήσουν τα σχέδια των μονοπωλίων μέσα στα Συνδικάτα, 
ανάγκασε τους εργοδότες να παίξουν οι  ίδ ιοι  αυτόν τον ρόλο.

Τόσο στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, όπως και στα Συνέδρια μεγάλων Ομοσπονδιών και Εργατικών 
Κέντρων εμφανίστηκαν εκτεταμένα φαινόμενα νοθείας, η παρουσία αστυνομίας, η ίδια η 
παρουσία της εργοδοσίας μέσα στα Συνδικάτα.  Μπράβοι,  νόθοι αντιπρόσωποι,  διευθυντές 
και στελέχη επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν σαν εκπρόσωποι των εργαζόμενων ζητώντας να 
γίνει  τέτοιο Συνέδριο εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εργοδοτών.

Τα ταξικά Συνδικάτα και στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ αψήφησαν τ ις απειλές, την τρομοκρατία 
και τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Υπερασπίστηκαν με κάθε τρόπο, με μαχητικές 
κινητοποιήσεις,  με κάθε μέσο,το δικαίωμά τους να έχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους.

Αστυνομικός στο Συνέδριο του
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Οι ψεύτικοι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Μπράβοι και ψεύτικοι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Κινητοποίηση των συνδικάτων στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Οι εργαζόμενοι απαίτησαν να γίνει πραγματικό 
Συνέδριο Εργαζόμενων μακριά από εργοδότες, 

αστυνομία και νόθους αντιπρόσωπους.
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

14/03, Κινητοποίηση των Συνδικάτων-Ομοσπονδιών
και Εργατικών Κέντρων,

στο συνέδριο-παρωδία της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα.

16/03, μαζική μαχητική κινητοποίηση έξω από το 
ξενοδοχείο που είχε προγραμματιστεί η έναρξη

του συνεδρίου.

03/04, συγκέντρωση συνδικάτων στην Ρόδο, Δεύτερη προσπάθεια 
συνεδρίου-παρωδίας της συνδικαλιστικής μαφίας.

Παρέμβαση των Συνδικάτων στην φιέστα της ΓΣΕΕ.

Συνέντευξη Τύπου Ομοσπονδιών και Συνδικάτων
στην Καλαμάτα
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Κράτος, εργοδοσία και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ,δεν έμειναν μόνο στην προσπάθεια να 
κάνουν συνέδριο νόθων αντιπροσώπων και εργοδοτών που παρίσταναν τους εργάτες.
Εξαπέλυσαν βρώμικη επίθεση στα συνδικάτα και στους εργαζόμενους που έδωσαν και 
δίνουν μάχη για συνδικάτα εργατών. Σε αυτήν την  βρώμικη επίθεση τον ρόλο της απέδειξε 
γ ια μία ακόμα φορά  η ΣΕΣ, της οποίας η ΓΣΣΕ είναι  μέλος.

Σε κοινή τους ανακοίνωση η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) και η 
Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία ( ITUC), τα όργανα των πολυεθνικών, των ΝΑΤΟ-
ΕΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα, αποκαλούν τους δεκάδες αντιπροσώπους στο Συνέδριο της 
ΓΣΕΕ, τους Προέδρους Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και Συνδικάτων της Ελλάδας 
«εγκληματίες» .

Αναπαράγουν τα φασιστικά καλέσματα για καταστολή και διώξεις εναντίον των Ελλήνων 
αγωνιστών Συνδικαλιστών.

Ο Πρόεδρος της Κομισίον με τον Πρόεδρο της ΣΕΣ στο Συνέδριο της ΣΕΣ…

Ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου στο Συνέδριο της ΣΕΣ, χύνοντας δηλητήριο για τα ταξικά 
συνδικάτα και τους εργαζόμενους.
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Σύνοδος του Προεδρικού Συμβουλίου της ΠΣΟ

ΤΟ ΠΑΜΕ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΣΟ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ

Στις 3 και 4 Απρίλη πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η διήμερη Σύνοδος του 

Προεδρικού Συμβουλίου της ΠΣΟ.

Την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Mzwa

ndileMichaelMakwayiba,δίνοντας το βασικό σύνθημα του Προεδρικού Συμβουλίου 

«Με διεθνισμό, ενότητα και ταξικούς αγώνες προχωράμε προς το μέλλον».  Στη 

συνέχεια ο γενικός γραμματέας της ΠΣΟ Γιώργος Μαυρίκος  παρουσίασε την εισήγηση και 

τον απολογισμό δράσης της προηγούμενης χρονιάς.

Από την πρώτη μέρα έναρξης του Προεδρικού 
Συμβουλίου της ΠΣΟ.

Από την παρέμβαση του ΠΑΜΕ στην συνεδρίαση του 
Προεδρικού Συμβουλίου της ΠΣΟ στην Αθήνα.

Συνάντηση των 63 συνδικαλιστών με τον Δήμαρχο της Καισαριανής.
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Μ ε ζωντανές μαζικές  απεργιακές συγκεντρώσεις η εργατική τάξη της Ελλάδας τίμησε 

και φέτος την Εργατική Πρωτομαγιά.Είναι  η μέρα που οι  εργάτες όλου του κόσμου 

τιμούν τους νεκρούς της τάξης τους, τους ηρωικούς εργατικούς – λαϊκούς αγώνες, τ ις 

εργατικές αιματηρές κατακτήσεις,  στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας. Είναι 

μέρα-σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Η μαζική και μαχητική συμμετοχή στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, 

μεταξύ αυτών ήταν πολλοί εργαζόμενοι και  συνδικαλιστές που ήρθαν για πρώτη φορά, 

ήταν η καλύτερη απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτ ική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στους 

επιχειρηματικούς ομίλους που δυναμώνουν την εκμετάλλευση για τη συντριπτική πλειοψηφία 

του λαού μας, ενάντια στην επιθετική πολιτ ική των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Οι σχεδιασμοί τους για την μετατροπή των συνδικάτων σε μηχανισμούς προώθησης της 

στρατηγικής των μονοπωλίων δεν θα περάσουν. 

Η εγγύηση ότι  δεν θα τα καταφέρουν είναι  η 20χρονη πορεία και δράση του ΠΑΜΕ. Η 

αταλάντευτη ταξική γραμμή πάλης, η πάλη για ενότητα των εργατών, ανεξαρτήτως σχέσης 

εργασίας, απέναντι  σε εργοδοσία και κράτος είναι  η παρακαταθήκη για να κάνουμε βήματα 

μπροστά, γ ια ισχυρή οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς για να επιβάλουμε τα δίκια μας. 

Υπάρχει διέξοδος! Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, σε συμμαχία με τους μικρούς 

αγρότες και τους επαγγελματίες,  προχωράμε μπροστά για το μέλλον που μας ανήκει,  γ ια 

τον μεγάλο αγώνα της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά 

της εκμετάλλευσης! Να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης, που θα έχει  ως μοναδικό 

κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι  το ιστορικό μήνυμα 

της Πρωτομαγιάς, που όσο κι  αν προσπαθήσουν αφεντικά, κυβερνήσεις και  συνδικαλιστική 

μαφία, δεν θα επιτρέψουμε να παραχαραχτεί .

Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε

Αθήνα

1η Mάη 2019

«1η Μάη 2019 ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους με συνδικάτα των εργατών και όχι των 

κυβερνήσεων και των εργοδοτών».

Χαιρετισμός στην συγκέντρωση του Πρέσβη της 
Παλαιστίνης στην Ελλαδα
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Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Θεσσαλονίκη

1η Mάη 2019

Αθήνα Πειραιάς
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Γιάννενα Ηράκλειο

1η Mάη 2019

Καλαμάτα

Η πρωτομαγιάτικη  συγκέντρωση της ΓΣΕΕ

Σάμος

Στάλθηκε ηχηρή απάντηση στον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό, 
στη συνδικαλιστική μαφία μέσα στη ΓΣΕΕ .

Η ολιγομελής συγκέντρωση των εργατοπατέρων στην Αθήνα που κάλεσαν 
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΕΚ Αθήνας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μια εργατική 
αριστοκρατία ξεκομμένη από τους εργαζόμενους και τα προβλήματά τους, 
δεν βρίσκουν καμία στήριξη από πραγματικούς εργαζόμενους.
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Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στο 9ο Συνέδριο 
ΣΕΔΗΚΕΚ ΠΕΟ της Κύπρου.

Συνάντηση του ΠΑΜΕ με την Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών

Συνάντηση της Ε.Γ του ΠΑΜΕ με συνδικαλιστές από την Κορέα.

2Ο Βαλκανικό Συνδικαλιστικό Φόρουμ
στη Θεσσαλονίκη. 

διεθνήδιεθνή
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Παρέμβαση του ΠΑΜΕ στην Πρεσβεία της Γαλλίας 
για την δίωξη του ΓΓ της Ομοσπονδίας Εμπορίου της 
Γαλλίας.

Αντιπροσωπία του ΠΑΜΕ στο Συνέδριο του ΕΚ Μασσαλίας

Αντιπροσωπία του ΠΑΜΕ στην διεθνή συνδικαλιστική 
Συνάντηση με το Εργατικό Κέντρο ValdeMarne.

διεθνήδιεθνή

Συναντηση της Κλαδικης Τροφιμων της ΠΣΟ 
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Αλληλεγγύη του ΠΑΜΕ στο 
λαό της Συρίας σε εκδήλωση 

στη Δαμασκό μετά από 
πρόσκληση της Γενικής Ένωσης 

Εργαζόμενων Συρίας

Συνάντηση της Ομοσπονδίας 
Κλωστοϋφαντουργίας, 

Ιματισμού, Δέρματος με 
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας 

Κλωστοϋφαντουργίας του 
Μπαγκλαντές

Αγώνας μπάσκετ του ΠΑΜΕ 
και της οργάνωσης SLOGA 

της Σερβίας, στα πλαίσια των 
πρωτοβουλιών φιλίας και 

αλληλεγγύης των εργαζομένων 
των Βαλκανίων 

Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατών Αλβανίας

Κοινή Εκδήλωση του Συνδικάτου ΟΤΑ με την ΠΣΟ 
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Συνάντηση ΠΑΜΕ με το Εργατικό Κέντρο Βαλ Ντε Μαρν 
Παρισιού

διεθνήδιεθνή
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Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στη 
Διεθνή Συνάντηση Συνδικάτων 

του Εμπορίου στη Γαλλία

Συνάντηση της Ομοσπονδίας 
Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών 
με την Ομοσπονδία Τροφίμων 

της Ιορδανίας

Περιοδεία της αντιπροσωπείας 
του Εργατικού Κέντρου 

Μασσαλίας στο εργοτάξιο 
«Παπαστράτος» με το συνδικάτο 

Οικοδόμων Αθήνας

Αποστολή του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη
Συνάντηση αντιπροσωπείας του 

Εργατικού κέντρου Μασσαλίας με 
το Σωματείο των εργαζόμενων στο 

νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Το ΠΑΜΕ στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Γαλλία εκφράζοντας την αλληλεγγύη των εργαζόμενων της Ελλάδας

διεθνήδιεθνή
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ΠΣΟΠΣΟ  

Εκατοντάδες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ανταποκρίνονται 
στο κάλεσμα της ΠΣΟ για 
αλλυλεγγύη στο λαό της 
Βενεζουέλας

14ο Συνέδριο της  
Διεθνούς Κλαδικής 

Ομοσπονδίας Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Αλιείας 

της ΠΣΟ στην Τουρκία

Επίσκεψη του Γενικού 
Γραμματέα της ΠΣΟ στην 

Ομοσπονδία Εμπορίου
στην Γαλλία

Διεθνής συνάντηση 
Συνδικάτων Εμπορίου

στην Αθήνα

Αντιιμπεριαλιστική δράση 
από την Διεθνή Κλαδική 

Ομοσπονδία Μεταφορών 
της ΠΣΟ

Ο ΓΓ της ΠΣΟ μίλησε στην 
Γενική Συνέλευση του ΔΓΕ 

στην Γενεύη

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
των Συνταξιούχων στην 
Κολομβία

Αντιπροσωπεία της ΠΣΟ με 
τους Εργαζόμενους 
στις Επικοινωνίες της 
Αμερικής, local 1180

Αντιπροσωπεία της ΠΣΟ στο 
Συνέδριο της CTC
στην Κούβα

Κοινό σεμινάριο της 
ΠΣΟ και της Γενικής 
Ομοσπονδίας Συνδικάτων 
στο Ιρακ για την συμμετοχή 
των γυναικών στα 
Συνδικάτα
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ΠΣΟΠΣΟ  

Συνάντηση του ΓΓ της ΠΣΟ με 
τον Joaquin Romero, μελος 
του Προεδρικού Συμβουλίου 
της ΠΣΟ, στην Κολομβία

Αντιπροσωπεία της 
Ομοσπονδίας Τροφίμων 

FUCLAT του Παναμά, 
επισκέπτεται τα κεντρικά 

Γραφεία της ΠΣΟ στην 
Αθήνα

13ο Συνέδριο της Κλαδικής 
στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

της ΠΣΟ

Συνέδριο της Διεθνούς 
Δημοσίου της ΠΣΟ στην 

Κύπρο

Συνέδριο της Διεθνούς 
Εκπαιδευτικών της ΠΣΟ 

στην Ινδία

Παρέμβαση της ΠΣΟ και 
του ΠΑΜΕ στην πρεσβεία 
της Γαλλίας στην Ελλάδα 
κόντρα στην καταστολή. 
Στήριξη στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις των 
εργαζόμενων της Γαλλίας

Συνάντηση με 
αντιπροσωπεία της 
Ομοσπονδίας Συνδικάτων 
της Παλαιστίνης στην 
Αθήνα

Αντιπροσωπεία της 
ΠΣΟ στην απεργία των 
εργαζόμενων στο Μονακό

3/10, Παγκόσμια μέρα 
δράσης της ΠΣΟ
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