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STOP ζηηο ΑΠΟΛΥΣΔΗΣ - STOP ζηελ ΑΝΑΣΦΑΛΔΗΑ θαη ηελ ΑΒΔΒΑΗΟΤΖΤΑ 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΑ ΓΟΥΛΔΗΑ - ΜΗΣΘΟ - ΕΩΖ ΜΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΤΑ 

Δξγαδόκελνη, -εο, λένη θαη λέεο, άλεξγνη, ζπληαμηνύρνη, 

 Οη δηαθνπέο, ε μεθνύξαζε θαη ε αλαςπρή είλαη αλάγθε ηνπ εξγαδόκελνπ, εηδηθά ζηελ πεξίνδν 

πνπ δηαλύνπκε. Δίλαη δηθαίσκα πνπ ην δηεθδηθνύκε θαη ην ππεξαζπηδόκαζηε. Ταπηόρξνλα όκσο ν 

θαινθαηξηλόο θαύζσλαο έξρεηαη καδί κε θιηκάθσζε ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο. 

Η θπβέξλεζε αληί λα δώζεη ιύζεηο ζηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

θαηαθαιόθαηξν, όπσο έθαλε θαη ε πξνεγνύκελε θέξλεη λνκνζρέδηα, γξακκέλα θαη ζθξαγηζκέλα 

θαηεπζείαλ από ηνλ ΣΔΒ, ηνπο εθνπιηζηέο, ηνπο ηξαπεδίηεο.  

Σε κηα ζεηξά ρώξνπο θαη θιάδνπο ε εξγνδνηηθή επίζεζε παίξλεη νμπκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζώο ηα αθεληηθά αμηνπνηνύλ ηα αληεξγαηηθά κέηξα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα λα ηζαθίζνπλ 

εξγαηηθά δηθαηώκαηα θαη πξνρσξνύλ ζε απνιύζεηο. Ταπηόρξνλα ρηιηάδεο εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο, ελώ εθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

παλδεκίαο πεγαίλνπλ πξνο ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. 

Δθξεθηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ηδηαίηεξα ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ηνπξηζκνύ, ησλ κεηαθνξώλ, 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηώλ αιιά ε επίζεζε ησλ εξγνδνηώλ εμαπιώλεηαη ζε όινπο ηνπο 

θιάδνπο, όπσο δείρλνπλ θαη νη απνιύζεηο ζε κεγάια ΜΜΔ, ζην ρξεκαηνπηζησηηθό θ.α. 

Οη κεγαινεξγνδόηεο, αμηνπνηνύλ ηα κέηξα ηεο ΔΔ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ κε αθνξκή ηελ 

παλδεκία ζηνλ αδπζώπεην θαπηηαιηζηηθό αληαγσληζκό γηα λα ρηππήζνπλ ηνπο ήδε 

ηζαθηζκέλνπο κηζζνύο, ην σξάξην, λα θάλνπλ απνιύζεηο. Τελ ίδηα ώξα ε πιεηνςεθία ηεο ΓΣΔΔ 

ζπλππνγξάθεη θαη κπαίλεη κπξνζηά ζηελ πινπνίεζε ησλ αληεξγαηηθώλ κέηξσλ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. Γίλεη γε θαη ύδσξ γηα λα είλαη ζηελ θπξηνιεμία βηδσκέλε ζηηο 

θαξέθιεο ηνπ κεραληζκνύ ηεο Παηεζίσλ 69.  

Η Εκηελεζηική Γπαμμαηεία ηος ΠΑΜΕ απεςθύνει κάλεζμα ππορ ηην επγαηική ηάξη 

Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε λα θπξηαξρήζεη ε κνηξνιαηξία θαη ε απνγνήηεπζε. 

Να απνξξίςνπκε ηελ ινγηθή ηεο «αηνκηθήο επζύλεο = αηνκηθήο ιύζεο», ηνπ εξγαδόκελνπ κόλνπ 

απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε. Τελ ινγηθή όηη εξγαδόκελνη θαη εξγνδόηεο είκαζηε ζηελ ίδηα βάξθα.  

Ο εξγάηεο έρεη ην όπιν ηεο ζπιινγηθήο πάιεο θαη δηεθδίθεζεο. Οη εξγαδόκελνη λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ην ζπλδηθάην ηνπο, κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζε θάζε ρώξν θαη θιάδν. Να πάξνπλ 
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ελεξγά κέξνο ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο. Να θνπβεληηάζνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην 

ρώξν δνπιεηάο θαη λα δπλακώζνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο κε όινπο ηνπο ηξόπνπο.  

ΟΡΓΑΝΩΟΤ ΣΟ ΤΝΔΘΚΑΣΟ ΟΤ 

ΔΩΕ ΔΤΝΑΜΗ ΣΗΝ ΔΤΝΑΜΗ ΟΤ 

Καινύκε ηα Δξγαηηθά Κέληξα, ηηο Οκνζπνλδίεο, ηα ζπλδηθάηα λα παξακείλνπλ αλνηρηά 

θαη ηελ πεξίνδν ηωλ δηαθνπώλ, όπωο θάλακε θαη ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. Με θάζε 

ηξόπν θαη κνξθή, ηα ζπλδηθάηα λα παξεκβαίλνπλ, λα νξγαλώλνπλ ηνλ αγώλα. Να απνηεινύλ ην 

κόληκν, ζηαζεξό θαη αιύγηζην απνθνύκπη γηα θάζε εξγαδόκελν. Τα ηαμηθά ζπλδηθάηα λα είλαη ζε 

θάζε ρώξν δνπιεηάο, ζε θάζε εξγαηηθή γεηηνληά, ζηελ πξώηε γξακκή ελάληηα ζηελ θαηαηγίδα 

απνιύζεσλ πνπ έξρεηαη. 

ΚΑΝΕΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΑΠΕΝΑΝΣΘ ΣΗΝ ΕΠΘΘΕΗ ΣΗ ΕΡΓΟΔΟΘΑ 

Τν ηαμηθό θίλεκα από ηελ πξώηε ζηηγκή ηνπ μεζπάζκαηνο ηεο παλδεκίαο ζήκαλε ζπλαγεξκό. 

Δίλαη επηηαθηηθή θαη επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 

ιανύ ε πινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ γηα άκεζε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γεκνζίνπ Σπζηήκαηνο 

Υγείαο κε πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ θιάδσλ, θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε 

ΜΔΘ θαη Π.Φ.Υ. θαη λα παξζνύλ άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Οη εξγαδόκελνη πιεξώζακε πνιιά. Γε ζα 

πιεξώζνπκε μαλά! 

Κάζε κήλα, θάζε βδνκάδα, θάζε κέξα, ην ΠΑΜΔ θαη ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα είλαη εδώ! Σηελ 

πξώηε γξακκή, ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, δίπια ζηνλ θάζε εξγαδόκελν, ζε θάζε κηθξό θαη κεγάιν 

αγώλα. Καη απηή ηε πεξίνδν ζα δώζνπκε ηελ κάρε.  

Γελ θάλνπκε νύηε βήκα πίζω! Θα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηε κάρε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

δσήο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα κελ μεγειαζηνύλ κε λέεο απηαπάηεο, 

λα κε δείμνπλ θακηά αλακνλή όηη ζα ιπζνύλ ηα πξνβιήκαηα κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζην πεξηζώξην.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΝΣΟΤ-ΣΑΞΘΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ-ΜΑΖΘΚΑ ΩΜΑΣΕΘΑ-ΔΤΝΑΜΩΜΑ ΣΟΤ ΠΑΜΕ 

Οη εξγαδόκελνη έρνπλ πιένλ απνθηήζεη πείξα θαη είλαη αλάγθε λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα. Να 

πξνβιεκαηηζηνύλ όηη ην κέιινλ καο δελ κπνξεί λα είλαη ε βαξβαξόηεηα πνπ δνύκε. Τα παξάζηηα, 

ε κεγαινεξγνδνζία δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηε. Μόλν εθκεηάιιεπζε. Οη κόλνη πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηελ θνηλσλία είλαη νη εξγαδόκελνη, νη επηζηήκνλεο, νη βηνπαιαηζηέο αγξόηεο. Η εξγαηηθή ηάμε 

κπνξεί θαη πξέπεη λα δηεθδηθήζεη θαη λα παιέςεη γηα όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο, γηα έλα 

κέιινλ όπνπ ν πινύηνο ζα αλήθεη ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ηνλ παξάγνπλ κε αλαηξνπή ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο.  

Είμαζηε ε Επιθςλακή! Παίπνοςμε Ππωηοβοςλίερ. Δςναμώνοςμε Σον Αγώνα Σηρ 

Επγαηικήρ Σάξηρ Απένανηι ε Κςβέπνηζη-Επγοδοζία. 

 

                    


