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ελλάδαελλάδα

20 μερες απεργία των εργαζόμενων στον όμιλο ΟΤΕ για την διεκδίκηση υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης
για όλους τους εργαζόμενους

25/01 Κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ

21/01 Συλλαλητήριο φοιτητών και εκπαιδευτικών 
ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

για την Ανώτατη Εκπαίδευση

22/01 Συγκέντρωση του Παλλεσβιακού Εργατικού 
Κέντρου ενάντια στην καταστολή σε μετανάστες

και πρόσφυγες

Γενάρης

08/03 Συλλαλητήριο Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, Συνδικάτων και Ομοσπονδιών για την Παγκόσμια μέρα
της εργαζόμενης γυναίκας
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ελλάδαελλάδα

25/02 Κινητοποιήση του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου ενάντια στην μετατροπή των νησιών σε φυλακές 
προσφύγων και στην παρουσία των δυνάμεων καταστολή

08/03 Συλλαλητήριο Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, Συνδικάτων και Ομοσπονδιών για την Παγκόσμια μέρα
της εργαζόμενης γυναίκας

Μάρτης

1/02 Παρέμβαση Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων 
σε εμπορικό κέντρο κόντρα στην κατάργηση της 

Κυριακάτικης αργίας

07/02 Κινητοποίηση Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων 
Επισιτισμού-Τουρισμού-Ξενοδοχοϋπαλλήλων στις 

εργοδοτικές ενώσεις Ξενοδόχων για υπογραφή 
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης

Φλεβάρης
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ελλάδαελλάδα

14/04 Κινητοποίηση Συνδικάτου Οικοδόμων για μέτρα προστασίας από την πανδημία

24/04 Κινητοποίηση Εκπαιδευτικών-φοιτητών και μαθητών
ενάντια στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την Παιδεία 

28/04 Mοτοπορεία συνδικάτου
επιστισμού-τουρισμού στην Αθήνα

07/05 Κινητοποίηση Σωματείων στο χώρο του 
Πολιτισμού για την προστασία και την διεκδίκηση
των εργασιακών δικαιωμάτων τους

25/05 Κινητοποίηση των εργαζόμενων της 
Schnaider Electric ενάντια στο κλείσιμο του 
εργοστασίου

13/05 Συμβολική κατάληψη των εργαζόμενων της 
ΛΑΡΚΟ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα

 Απρίλης

Μάης
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ΑΠΕΡΓΙΑ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ

Η κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας τα χνάρια της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, 
με το νομοσχέδιο που ψήφισε, έφερε την ουσιαστική κατάργηση του Κοινωνικού., 
Δημόσιου χαρακτήρα της Ασφάλισης. Με το νομοσχέδιο αυξάνονται τα όρια 
ηλικ ίας συνταξιοδότησης, μπαίνουν ξανά στο στόχαστρο τα ΒΑΕ, ιδιωτικοποιείται 
πλήρως η Κοινωνική Ασφάλιση. Οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε επενδυτές που 
θα «τζογάρουν» τα χρήματά τους στο Χρηματιστήριο διακινδυνεύοντάς με αυτόν 
τον τρόπο τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Τα ταξικά συνδικάτα μπήκαν μπροστά και οργάνωσαν απεργία και απεργιακές 
συγκεντρώσεις στις 18 Φλεβάρη σε μία σειρά από πόλεις της Ελλάδας. Η απεργία 
ήταν αποτέλεσμα μαζικών διαδικασιών και Γενικών Συνελεύσεων των Συνδικάτων, 
των Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων σε όλη τη χώρα ,  καθώς η πλειοψηφία 
στην ηγεσία της ΓΣΕΕ για ακόμα μια φορά απέδειξε τον εργοδοτικό της ρόλο αφού 
δεν προκήρυξε απεργία μπροστά στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

1) H μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση των Συνδικάτων και των Ομοσπονιών στην Αθήνα

 To μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Αθήνα

Απεργιακή συγκεντρωση στη Θεσσαλονίκη Με τις σημαίες και τα πανό των Συνδικάτων οι 
εργαζόμενοι διαδηλώνουν για Καθολική, Υποχρεωτική, 

Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση



6

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Στις 25 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε το  37ο Συνέδριο -παρωδία της ΓΣΕΕ. Η 25η Φλεβάρη καταγράφεται ως μια 
από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας και αποτύπωσε 

ευδιάκριτα το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους και κυρίως τη σύγκρουση των δύο γραμμών 
στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων.

Το 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ φανέρωσε σε πολλούς περισσότερους εργαζόμενους την πραγματική αλήθεια. Ποιοι ήταν 
αυτοί που τόσο καιρό επένδυαν στο ψέμα και στην καταστολή και ποιοι στις πραγματικές, ζωντανές διαδικασίες, ποιοι 
ήταν οι τραμπούκοι και ποιοι οι αγωνιστές εργάτες. Ποιοι απέφευγαν επί της ουσίας να γίνει ένα πραγματικό συνέδριο, 
ζωντανό, με συζήτηση, για όλα όσα απασχολούν τους εργαζόμενους. 

Η προσπάθεια να γίνει αποδεκτή η εκτεταμένη νοθεία και η είσοδος της εργοδοσίας με φυσική παρουσία συνοδεύτηκε 
στο ίδιο το συνέδριο με πρωτόγνωρες εικόνες και αθλιότητες. Με συντονισμένο σχέδιο καταστολής όλων των μηχανι-
σμών του κράτους, με ΜΑΤ, ασφαλίτες, τραμπουκισμούς. 

Για ακόμα μία φορά οι δυνάμεις στην πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που εκφράζουν τα συμφέροντα των εργοδοτών , έδωσαν 
τα διαπιστευτήριά τους στους κεφαλαιοκράτες Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να γίνει η ψηφοφορία για να εκλεγούν 
πάλι οι ίδιες δυνάμεις που τόσα χρόνια στηρίζουν το κεφάλαιο και τα πολιτικά κόμματα που το υπηρετούν. 

O στόχος ήταν να πεταχτούν οι ταξικές δυνάμεις εκτός οργάνων διοίκησης της ΓΣΕΕ, να απομονωθούν, να μη βρί-
σκονται μέσα στα πόδια τους! Αυτή ήταν η επιλογή της κυβέρνησης, των βιομηχάνων και των ανθρώπων τους στο ερ-
γατικό-συνδικαλιστικό κίνημα. Η κανονικότητα που πρεσβεύει η κυβέρνηση, επιτάσσει να υπάρχει «κοινωνικός εταίρος», 
στήριγμα στους σχεδιασμούς τους. Θέλουν μια ΓΣΕΕ που να είναι χειροκροτητής στην καπιταλιστική ανάπτυξη, θεσμός 
προστασίας του κράτους, του συστήματος της εκμετάλλευσης. Έναν θεσμό που θα προχωρά σε “κοινωνικούς διαλό-
γους”, ψαλιδίζοντας όσα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει, συνδιαμορφωτή των αντεργατικών 
σχεδιασμών.Είναι οι ίδιοι που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και έχουν για συμμάχους τους τη ΣΕΣ και την ITUC.

Τα ταξικά συνδικάτα, βρέθηκαν  την ημέρα του Συνεδρίου από πολύ νωρίς το πρωί για να διαδηλώσουν και να βροντο-
φωνάξουν « Συνδικάτα εργατών και όχι της κυβέρνησης και των εργοδοτών». 

 Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν εκεί για να εναντιωθούν απέναντι σε ένα Συνέδριο και σε διαδιασίες που φανέ-
ρωσαν με τον  πιο αποκαλυπτικό τρόπο πως η πλειοψήφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ ήταν που τόσο καιρό επένδυε στο ψέμα 
και στην καταστολή, αυτοί ήταν που έχυναν δηλητήριο για τους ταξικούς αγώνες. Πραγματοποιήθηκε ένα Συνέδριο κομ-
μένο και ραμμένο στα μέτρα του ΣΕΒ ης κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ. Απαγόρευσαν 
την είσοδο σε δημοσιογράφους την ίδια στιγμή που έριχναν χιλιάδες ευρώ σε πληρωμένες διαφημίσεις στα ΜΜΕ, μιλώ-
ντας για “δημοκρατικό συνέδριο”.

Το ΠΑΜΕ πρωτοστάτησε  όλο αυτό το διάστημα για τη χειραφέτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων από την ερ-
γοδοσία και το κράτος της, για να δυναμώσει ο αγώνας για την ανασύνταξη του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος. 
Για να δυναμώσουν τα συνδικάτα, να οργανωθούν οι εργαζόμενοι σε αυτά, να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή τους, να 
αποκτήσουν ταξικό προσανατολισμό.

Από τα χαράματα τα συνδικάτα συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν 
ενάντια στο Συνέδριο-παρωδία
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Η μεγάλη συγκέντρωση των 
συνδικάτων στο χώρο του 

Συνεδρίου

Στο χώρο του Συνεδρίου η αστυνομία έκανε
 face-control  και ελέγχους στους συνέδρους

Θεατρικό χιουμοριστικό δρώμενο που σατιρίζει τους 
«μαϊμού»-νόθους αντιποροσώπους στο Συνέδριο της 
ΓΣΕΕ

Μέχρι αργά το απόγευμα τα ταξικά συνδικάτα διαδήλωναν  και φωναζαν « ΓΣΕΕ εργατών και όχι των 
εργοδοτών»

Οι δυνάμεις καταστολής προστατεύουν την πλειοψηφία 
στην ηγεσία της ΓΣΕΕ από τα ταξικά συνδικάτα και τους 

διαδηλωτές
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Με την νέα καπιταλιστική κρίση  να είναι ήδη εδώ και την πανδημία να επιδρά καταλυτικά 
στο ξεδίπλωμά της, αποκαλύπτεται για ακόμα μια φορά το αδυσώπητο πρόσωπο του 

καπιταλισμού. Οι αστικές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, στο όνομα της διαχείρισης της πανδη-
μίας, έσπευσαν  να νομοθετήσουν πλήρη «πακέτα» μέτρων με γνώμονα όχι την ουσιαστική 
πρόληψη και προστασία της Υγείας αλλά  να βγουν  κερδισμένοι οι εργοδότες και συνολικά το 
κεφάλαιο. 

Τα ταξικά συνδικάτα από την αρχή της πανδημίας ρίχτηκαν στη μάχη  της προστασίας της 
Υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων και όλου του λαού. Με καθημερινή 
πάλη μέσα στους χώρους δουλειάς, κόντρα στα καλέσματα της κυβέρνησης, του κεφαλαίου 
αλλά και της πλειοψηφίας στην ηγεσία της ΓΣΕΕ που καλούσαν και καλούν σε ενότητα εργα-
ζόμενων και εργοδοτών απέναντι στην πανδημία. Η φράση « ατομική ευθύνη» έγινε το αγα-
πημένο σλόγαν της κυβέρνησης και των εργοδοτών , ακριβώς για να κρύψουν τις τεράστιες 
ευθύνες που έχουν στην διάλυση του Δημόσιου συστήματος Υγείας. 

Οι εργαζόμενοι ένωσαν την φωνή τους μαζί με την φωνή των Υγειονομικών, των εργαζό-
μενων στα σούπερ μαρκετ,απάιτησαν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Έδειξαν 
με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πως ο πραγματικός ιός είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παρα-
γωγής που αντιμετωπίζει σαν κόστος και πεδίο κερδοφορίας την Υγεία και την  ασφάλεια του 
λαού.

Με πανό και συνθήματα απαίτησαν, μεταξύ άλλων, άμεσα μέτρα αντιμετώπισης και προ-
στασίας από τον κορονοϊό. Απαίτησαν άμεσο εφοδιασμό του υγειονομικού προσωπικού με τα 
αναγκαία ατομικά μέσα προστασίας, να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευ-
τών και τραυματιοφορέων, με προτεραιότητα τη στελέχωση των τμημάτων πρώτης γραμμής. 
Απαίτησαν η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στο άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ αλλά και να 
προχωρήσει στην επίταξη των υποδομών του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

Στη διάρκεια της κινητοποίησης 20 γιατροί παρατεταγμένοι πίσω από τα πανό και με υψω-
μένες τις γροθιές έστειλαν συμβολικά το μήνυμα αντίστασης στο μέτρο της απαγόρευσης 
των δημοσίων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την 
έκβαση του αγώνα τους.

19/03  Kινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών,μετά από κάλεσμα της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση των γιατρών σε όλη την Ευρώπη.

ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
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ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ
ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑΤΑ

ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ
Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
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Αττικό

Κατ

Σωτηρία

Η κυβέρνηση απαντά στα αιτήματα 

των νοσοκομειακών γιατρών με 

δυνάμεις καταστολής 

Ευαγγελισμός

 Λαϊκό

Τζάνειο

07 Απρίλη, Παγκόσμια μέρα της Υγείας.
 Οι νοσοκομειακοί γιατροί και τα ταξικά συνδικάτα προχώρησαν σε μια σειρά κινητοποιήσεις 

και δράσεις απαιτώντας από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ουσιαστικής προστασίας των ερ-
γαζόμενων και του λαού από την πανδημία. Χιλιάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα των νοσοκομειακών γιατρών, ένωσαν τη φωνή τους μαζί τους.

ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
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15 Απρίλη μέρα πανελλαδικής δράσης για τους εργαζόμενους 

στα σούπερ μαρκετ 

Δεκάδες σωματεία εμποροϋπαλλήλων σε όλη τη χώρα ανέδειξαν την άγρια κατάσταση που 
εξελισσόταν μέσα στους χώρους των super market, στα καταστήματα, στα γραφεία, στις απο-
θήκες, φέρνοντας στο προσκήνιο αιτήματα για άμεση προστασία των εργαζομένων απέναντι 
στον κορονοιό. Στις 15 Απρίλη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο έστειλαν ηχηρό μήνυμα μέσα από 
τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας τους από τον κο-
ρονοϊό. 

ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
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Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπογράφουμε το παρόν κείμενο χαιρετίζουμε την ηρωική προσφορά των 
εργαζομένων, επιστημόνων στην Υγεία, στα νοσοκομεία, στην καθαριότητα και σε μια σειρά ακόμη υπηρεσίες που 
με κίνδυνο της ζωής τους, σε εξαντλητικές συνθήκες, σε υποστελεχωμένα και απροετοίμαστα συστήματα πρόλη-
ψης, δίνουν την μάχη για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, όλων των συνανθρώπων μας.

Οι συνέπειες της επιδημίας δεν αποτελούν τυχαίο και φυσικό φαινόμενο. Αλλά η κατάσταση που διαμορφώνε-
ται με αφορμή τον κορονοϊό αποδεικνύει τις τραγικές συνέπειες και τους κινδύνους για την ζωή των λαών από τις 
πολιτικές που αντιμετωπίζουν την υγεία ως ατομική ευθύνη και ως πεδίο τεράστιας κερδοφορίας. Έχουν να κάνουν 
με την υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων και υπηρεσιών, την έλλειψη υποδομών, την υποχρηματοδό-
τηση, την μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι κατευθύνσεις της ΕΕ που έχουν διαλύσει τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, πρόληψης και προστασίας της υγείας των λαών, για το όφελος των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων σε Υγεία-Ασφάλιση, είναι πολιτικές επιλογές με τραγικές συνέπειες και κινδύνους για τους 
λαούς της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις, αντί να παίρνουν άμεσα μέτρα για τις ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγεί-
ας, ανακοινώνουν επιδοτήσεις και οικονομική ενίσχυση στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι μια σειρά από επιχειρήσεις που μπροστά στο κέρδος δεν παίρνουν ούτε 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων σε αυτές, αλλά και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας σε φαρμα-
κευτικά είδη από τα οποία πλουτίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Υγεία-Φάρμακο.

Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουμε την ευθύνη να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους των χωρών μας 
για αντεργατικές εξελίξεις και σχεδιασμούς που προωθούνται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον κορονοϊό. Η 
στάση εργοδοτών και κυβερνήσεων στις χώρες μας αναδεικνύουν μια σειρά κοινούς κινδύνους και προβλήματα 
για τους εργαζόμενους, καθώς σε κάθε χώρα προωθούνται ή σχεδιάζονται να επιβληθούν παρόμοια αντεργατικά 
μέτρα.

Μέτρα που από την μια θα μεταφέρουν τις οικονομικές συνέπειες και το κόστος των μέτρων για τον κορονοϊό 
στις πλάτες των εργαζομένων πχ απολύσεις, μη ανανέωση συμβάσεων, ειδικά εργαζομένων στον Τουρισμό κτλ. 
Από την άλλη, οι εργοδότες με την στήριξη των κυβερνήσεων βρίσκουν την ευκαιρία να προωθήσουν την επιβολή 
και να μονιμοποιήσουν αντεργατικά μέτρα και σχεδιασμοί πχ απορρύθμιση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου του 
εργαζόμενου κατά τις προτιμήσεις της εργοδοσίας πχ μονιμοποίηση του μέτρου της Τηλε-εργασιάς.

Ειδικότερα καταγγέλλουμε κυβερνήσεις που ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες, αντί να πάρουν τα αναγκαία μέ-
τρα για την προστασία της υγείας των λαών, διώκουν συνδικάτα και συνδικαλιστές που υπερασπίζονται την υγεία 
των εργαζομένων, που καταγγέλλουν τις ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στα συστήματα Υγείας.

Η ζωή και η υγεία των εργαζομένων δεν μπορεί να μπαίνει στην ζυγαριά του κέρδους. Οι εργαζόμενοι πλήρωσαν 
τις συνέπειες της κρίσης, δεν θα πληρώσουν και τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης και καταστροφής των Δημόσιων 
Συστημάτων Υγείας.

Απαιτούμε
• Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού
• Πλήρης εξοπλισμός όλων των δημόσιων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης, 

παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό, για να σταματήσει η απαράδεκτη αισχροκέρδεια.
• Με ευθύνη των κρατών-κυβερνήσεων να διασφαλιστούν πρόσθετες άδειες, με πλήρεις αποδοχές και ασφά-

λιση:
• Σε όσους εργαζόμενους νοσούν.
• Σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους, λόγω των έκτακτων μέτρων πρό-

ληψης.
• Σε όσους καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα άρρωστου παιδιού ή ηλικιωμένου μέλους της οικογένειάς τους.
• Σε όσους καλούνται να παραμείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι, εξαιτίας του προληπτικού κλεισίματος των 

σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών.
• Να σταματήσουν αμέσως μέτρα όπως οι κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλε-

κτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών.
• Ειδική μέριμνα για τους πρόσφυγες – μετανάστες και τις οικογένειές τους, για βελτίωση των συνθηκών διαβίω-

σης και εργασίας. Αξιοπρεπείς, υγιεινοί, χώροι φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Δωρεάν, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δωρεάν υγιεινή και ποιοτική σίτιση.

• Το συνολικό κόστος να το αναλάβουν τα κράτη και οι διάφοροι, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι εργα-
ζόμενοι, μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

 Οι λαοί της Ευρώπης έχουν ήδη πληρώνει πάρα πολύ ακριβά 
τις τεράστιες περικοπές στα δημόσια συστήματα Υγείας, την εμπο-
ρευματοποίηση της Υγείας και της Ασφάλισης, την επιβολή των 
άθλιων εργασιακών σχέσεων. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε τις 
συνέπειες της πολιτικής ΕΕ-κυβερνήσεων-επιχειρηματικών ομίλων

Αν δεν ληφθούν άμεσα όλα τα παραπάνω μέτρα, τότε στο εν-
δεχόμενο σοβαρής επιδημίας ή έκτακτου σοβαρού υγειονομικού 
γεγονότος σε οποιαδήποτε χώρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι 
ακόμη πιο επικίνδυνες.

ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 

Κοινή Τοποθέτηση Συνδικάτων της Ευρώπης για τις εξελίξεις με τον κορονοϊό

Αγώνας Για Την Προστασία Της Υγείας Και Της Ζωής Των Εργαζομένων
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Με αυτό το σύνθημα η εργατική τάξη της Ελλάδας τίμησε την φετινή εργατική Πρωτομαγία. 
Τα ταξικά συνδικάτα με μια  μεγαλειώδη συμβολική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με συμβολικές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, απέτισαν  φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς της πανδημίας, 
σε όλον τον κόσμο και με θαυμασμό στους ηρωικούς γιατρούς και νοσηλευτές που έχασαν 
τη ζωή τους παλεύοντας ενάντια στην πανδημία και ταυτόχρονα ενάντια στα καθημαγμένα 
συστήματα υγείας ακόμα και των πιο «αναπτυγμένων» καπιταλιστικών χωρών.

Η πανδημία επιβεβαίωσε το σύνθημα ότι: ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΕ ΓΥΡΝΑ. 

Φάνηκε καθαρά πως οι  μονοπωλιακοί όμιλοι  εγκληματούν σε βάρος των εργαζόμενων. 
Αυτοί ε ίναι  που επιλέγουν πόσοι άνθρωποι θα ζήσουν με κριτήριο την κερδοφορία των 
ομίλων τους και μόνο. Η πανδημία απέδειξε σε ακόμα περισσότερα μάτια πως το σύστημα 
της εκμετάλλευσης δεν εξανθρωπίζεται.  Μόνο όσοι έχουν συμφέρον υπερασπίζονται ένα 
τέτοιο σάπιο σύστημα: Οι μονοπωλιακοί όμιλοι ,  το πολιτ ικό προσωπικό τους και μέσα σε 
αυτούς η συνδικαλιστική ελίτ,  οι  εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, που σε συνθήκες πανδημίας ο 
πρόεδρος της ειρωνεύτηκε τους αγώνες των εργαζομένων.  Δε μπορεί η βαρβαρότητα να 
είναι  το μέλλον μας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμαστούν από σήμερα κιόλας για την επόμενη μέρα, με 
το δυνάμωμα της οργάνωσής μας σε κάθε χώρο δουλειάς.  Έχουμε πληρώσει ήδη πολλά! 
Έχουμε πληρώσει την 10ετή κρίση του συστήματος της εκμετάλλευσης με αμέτρητες θυσίες. 
Δε θα πληρώσουμε ξανά.

Δεν είναι παντοδύναμοι!
Δεν είναι ανίκητοι μπροστά στην οργανωμένη δύναμη του λαού!

Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη!
Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά, μέρα πάλης των εργατών όλου του κόσμου!

« 1η ΜΑΗ 2020. ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΛΑΟΣ»

 Από την μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα
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 Από την μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα
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 Από την μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα

1 MAH1 MAH
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ΠΑΤΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΜΟΣ
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75 ΧΡΟΝΙΑ ΠΣΟ

Φέτος συμπληρώθηκαν 75 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας 
Συνδικαλιστικής  Ομοσπονδίας. 75 χρόνια αγώνα και προσφοράς. 75 χρόνια 
θυσιών για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Μια δύσκολη πορεία όπου η ΠΣΟ 
κατάφερε μέσα από αντίξοες συνθήκες να αποτελέσει τον ταξικό πόλο για το 
παγκόσμιο εργατικό κίνημα. 

Το ΠΑΜΕ πιστό στις αρχές και τα ιδανικά του προλεταριακού διεθνισμού και 
της αλληλεγγύης, από  το 2000 έγινε μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας. Με όλες του τις δυνάμεις από τότε 
μέχρι σήμερα στηρίζει σε όλα τα επίπεδα την ΠΣΟ και 
τα μέλη της, ενισχύοντας παράλληλα τις προσπάθειες 
για το δυνάμωμα των συνδικάτων, για την ενίσχυση των 
δεσμών σε διμερές και κλαδικό επίπεδο. Με στόχο την 
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος τιμούμε φέτος 
την 75 επέτειο από την ίδρυση της ΠΣΟ

Εκδήλωση του Συνδικάτου ΟΤΑ στην Αθήνα για τα 75 
χρόνια της ΠΣΟ

Εκδήλωση του Συνδικάτου ΟΤΑ στη Λάρισα για τα 75 
χρόνια της ΠΣΟ
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Αλληλεγγύη του ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους της 
Γαλλίας

 Το ΠΑΜΕ στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Δημόσιων Υπαλλήλων στην Πορτογαλία 

  Tο ΠΑΜΕ στην συνάντηση Συνδικάτων της Ευρώπης της ΠΣΟ

 To ΠΑΜΕ στο Συνέδριο του Sosyal-Is
στην Τουρκία

διεθνήδιεθνή
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Μήνυμα αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ στον λαό
της Βενεζουέλας

Συνάντηση της Ομοσπονδίας Φαρμάκου με το 
συνδικάτο Petrol-Is στην Τουρκία

  Tο ΠΑΜΕ στο Συνέδριο της Nakliyat Is Τουρκίας

διεθνήδιεθνή

Βράβευση του ΠΑΜΕ και της ΠΣΟ από τον Πρέσβη της Παλαιστίνης για την 
συνεισφορά στην αλληλεγγύη και στην δράση για τον  αγώνα του παλαιστινιακού λαού
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ΠΣΟΠΣΟ  

H ΠΣΟ τιμώντας την Παγκόσμια μέρα της εργαζόμενης γυναίκας

Το 17Ο Συνέδριο της Διεθνούς Κλαδικής των 
Οικοδόμων ( UITBB) στην Αθήνα

Το 3ο Συνέδριο της Διεθνούς Κλαδικής
του Τουρισμού της ΠΣΟ στην Αίγυπτο

Ιδρυτικό Συνέδριο της Διεθνούς Κλαδικής  της ΠΣΟ 
στην Κλωστοϋφαντουργία, Ιματισμό, Δέρμα

Το 27ο Συνέδριο της GFTU στην Συρία

Απεργια της USB στην Ιταλία απαιτώντας μέτρα 
στήριξης της Υγείας , να κλείσουν όσοι χώροι 

δουλειάς δεν είναι απαραίτητοι να λειτουργούν με 
προστασία εργασιακών δικαιωμάτων 

Συνάντηση Συνδικάτου Επισιτισμού -Τουρισμού 
Αθήνας με την ΠΣΟ
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Το 3ο Συνέδριο της Διεθνούς Κλαδικής
του Τουρισμού της ΠΣΟ στην Αίγυπτο


