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Άντί Προλόγου
«Συναγωνιστές στον αγώνα για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο.

Συνοδοιπόροι στην αέναη προσπάθεια της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων να ανα-
τρέψουν τη βαρβαρότητα και τη δυσοσμία ενός συστήματος που όσο δυσκολεύεται, τόσο πιο επι-
κίνδυνο γίνεται. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στην Υγεία, στα super market, στα 
εργοστάσια, στις οικοδομές, στις ταχυμεταφορές, σε όλους τους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μή-
νυμα ελπίδας στους ασθενείς, στις ευάλωτες ομάδες, στην τρίτη ηλικία.

Ναι! Θα νικήσουμε και την πανδημία και θα ανατρέψουμε τα σχέδια εκείνων που ασελ-
γούν και κερδοσκοπούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο!

Σ΄ αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε τώρα, έχουμε ιερή υποχρέωση να τιμάμε τους 
νεκρούς του Σικάγου, της πρώτης Πρωτομαγιάς του 1924, τον Μάη του ‘36, τους 200 της Καισα-
ριανής και τα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης διαχρονικά. Στεκόμαστε με ευλάβεια 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. 
Όμως «τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή». Έχουμε ΔΙΠΛΟ αγώνα.

Να μείνουμε γεροί παλεύοντας για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, το μόνο 
ικανό να αντιμετωπίσει κάθε πανδημία. Να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα που η ΕΕ, το κεφάλαιο και 
οι αστικές δυνάμεις σχεδιάζουν εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο την πανδημία.

Σήμερα χιλιάδες υγειονομικοί όλων των κλάδων εφημερεύουν σε δύσκολες συνθήκες και σώ-
ζουν ζωές. Οι ανάγκες χωρίς πανδημία είναι για 30.000 σε κανονικές συνθήκες και προσλαμβάνο-
νται μόνο 3.500, όλοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ! Συνεχίζεται δηλαδή 
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η τακτική και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα για την πανδημία το 
πέτυχε ο λαός εφαρμόζοντας επιστημονικές οδηγίες, το πέτυχαν και οι μαχόμενοι υγειονομικοί που 
ρίχτηκαν με αυτοθυσία στη μάχη. Στα Τμήματα Επειγόντων, στις κλινικές, στις ΜΕΘ, στα εργαστή-
ρια.

ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Δεν το πέτυχαν οι πολυεθνικές του φαρμάκου, του ιατρικού εξοπλισμού και των μέτρων προ-
στασίας της υγείας. Αυτοί έχουν αδυσώπητο πόλεμο ποιος θα πάρει τα ηνία για το εμβόλιο και τα 
νέα φάρμακα, αυτοί κάνουν εμπάργκο εξαγωγή σε αναπνευστήρες για να τις πουλήσουν σε δυσβά-
σταχτες τιμές, αυτοί ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ. Δεν το πέτυχαν οι πολυδιαφημιζόμενοι όμιλοι με τις διάφορες 
«δωρεές» τους, που εξασφάλισαν με τις ΠΝΠ τεράστια κέρδη.

Ας μη κομπορρημονούν οι διάφοροι κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες ότι δήθεν είναι οι σω-
τήρες μας. Ούτε κάποιοι από την αντιπολίτευση, που ψήφισαν και εφάρμοσαν με αδίστακτο τρόπο 
μνημόνια, που τολμούν να αυτοπροβάλλονται ως «αγωνιστές», δήθεν αντιμάχονται τα αντιλαϊκά 
μέτρα. Όλοι οι παραπάνω έχουν βρει τον καλύτερο σύμμαχο που είναι η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που 
έχει προδώσει τα ιερά και όσια της εργατικής τάξης. Ούτε για τα μάτια μια αγωνιστική κινητοποίη-
ση. Τίποτα!

Το εργατικό ταξικό κίνημα την έχει κατατάξει στους επίσημους συνεταίρους των αστικών κυβερ-
νήσεων και του κεφαλαίου.

Μίλησαν οι νοσοκομειακοί γιατροί για επίταξη ιδιωτικών δομών και άλλοι έβγαλαν σπυράκια, 
άλλοι ειρωνεύτηκαν, όμως οι πιο ξύπνοι, οι κλινικάρχες, έσπευσαν να διαθέσουν κλίνες ΜΕΘ με το 
αζημίωτο βέβαια! Την ώρα που οι αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων κερδοσκοπούν ασύστολα με την 
εξέταση ανίχνευσης του test, κυβέρνηση και ΕΟΠΥΥ σφύριζαν αδιάφορα.

Την ώρα που συνέβαιναν τραγικά γεγονότα σε ιδιωτικές κλινικές, σίγησαν οι δημοτικοί άρχοντες 
που τις διαφήμιζαν.
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Την ίδια στιγμή που ο πόνος των ασθενών έσμιγε με την υπερκόπωση των νοσηλευτών, κάποιοι, 
εντελώς υποκριτικά, έβγαλαν τον κόσμο στα μπαλκόνια να χειροκροτά. Πώς και δεν χειροκρότησαν 
τους δεκάδες χιλιάδες άνεργους που έχασαν σε μια βραδιά τη δουλειά τους στο βωμό της κερδο-
φορίας του κεφαλαίου.

Πώς και δεν χειροκρότησαν τους υπαλλήλους των super market και τους ντελιβεράδες; Γι’ αυ-
τούς επιφύλαξαν άλλο δώρο! Διεύρυνση ωραρίου, δουλειά 12ωρη! Ίσως και περισσότερο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που επιτρέπει 
την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Οι επιδημίες και οι πανδημίες επαναλαμβάνονται. Το ζούμε και 
τον 20ό και στον 21ο αιώνα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μέτρα παίρνει το κάθε κράτος να μειώσει 
τις επιπτώσεις, τι βασικό επίπεδο Υγείας έχει σε ομαλές συνθήκες ώστε να δίνει ασφάλεια στον 
πληθυσμό όταν βρεθεί σε δύσκολες συνθήκες, φυσικών καταστροφών ή επιδημίας.

Εδώ όλα τα καπιταλιστικά κράτη πήραν μεγάλο μηδενικό.

Γιατί η κυρίαρχη αντίληψη είναι πως οι υπηρεσίας Υγείας πρέπει να παρέχουν κέρδος!

Αν δεν έχεις χρήμα, πεθαίνεις. Χιλιάδες περιστατικά διαβάζουμε κάθε μέρα, στις ΗΠΑ, στην 
Ευρώπη. Έμειναν κυριολεκτικά αβοήθητοι μυριάδες συνανθρώπων μας, θύματα του αιμοβόρου 
τέρατος που λέγεται καπιταλισμός. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός ιός!

Πήραν μηδέν όμως και σε επίπεδο αλληλεγγύης! Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κλπ. περί ΕΕ της φιλίας, της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης. Ευτυχώς υπάρχουν 
ολόφωτοι φάροι, όπως αυτός της Κούβας, του Νησιού της Επανάστασης, που διδάσκουν και ιατρι-
κή επιστήμη και έρευνα και αλληλεγγύη.

Αυτά που διεκδικούμε ΤΩΡΑ τα έχει ανάγκη ο λαός τώρα! Κάποιοι που έχουν λουφάξει στα 
λαγούμια τους και έχουν πιάσει στασίδι στις τηλεοράσεις και στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης σκέφτονται ότι θα λογαριαστούν μετά. Ανύπαρκτοι στο κίνημα. Τώρα είναι το πρόβλημα 
της Υγείας και των αντιλαϊκών μέτρων, τώρα πρέπει να προτάξουμε τα στήθη μας. Και το κάναμε. 
Και στις 7 Απρίλη, παρά την αστυνομοκρατία και κάθε μέρα, και στις 28 Απρίλη. ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!

Αυτή η Πρωτομαγιά υποχρεωτικά και σε μεγάλο βαθμό ΤΑΥΤΙΣΤΗΚΕ με τον αγώνα μας ενάντια 
στην πανδημία και τα αντιλαϊκά μέτρα.

Την ελπίδα τη γεννά η οργανωμένη πάλη για το πιο απλό πρόβλημα στο πιο σύνθετο, 
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με μόνιμο στόχο μια άλλη κοινωνία που θα μας επιτρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή μας, να 
μην είναι η δουλειά δουλεία, να υπάρχει δουλειά, να είμαστε υγιείς, να αντέχουμε στις 
επιδημίες, να υπάρχει σπίτι και κυρίως να έχουμε τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε, να 
είμαστε αλληλέγγυοι, με δύο λόγια να ζούμε ανθρώπινα.

Αυτό μας δίδαξαν και χιλιάδες νεκροί της Πρωτομαγιάς, αυτό μας δίδαξαν ο Πέτρος 
Κόκκαλης, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Τσε Γκεβάρα. Αυτό μας δίδαξαν οι νεκροί υγειονο-
μικοί της πανδημίας… Ο δρόμος μας είναι με τους λαούς που αγωνίζονται με φάρο τις 
εργατικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις, τους χιλιάδες νεκρούς που άφησαν σαν ιερή 
παρακαταθήκη το δίκιο της εργατικής τάξης.»

Ηλίας Σιώρας, Γιατρός

Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων  
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ

Στην Πρωτομαγιάτικη Συγκέντρωση  
του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, 1η Μάη 2020.
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Η Δράση του ΠΆΜΕ και των Συνδικάτων  
την περίοδο της πανδημίας
Μάρτιος - Αύγουστος 2020

Τα Καλυμμένα Στόματα έχουν Φωνή!
Με αυτό το σύνθημα χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, συνδικάτα όλων των κλάδων 

και περιοχών της Ελλάδας έδωσαν μια τεράστια μάχη για την προστασία της υγείας, της ζωής 
και των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Ελλάδας ακόμη και στις συνθήκες της παγκόσμιας 
πανδημίας του Κοροναϊού. 

Το εργατικό κίνημα βρέθηκε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι με το ξέσπασμα της 
πανδημίας. 

Κυβέρνηση, ΜΜΕ, ΣΕΒ, μεγαλοεργοδότες καλούσαν σε «εθνική συστράτευση ενάντια στον 
αόρατο εχθρό». Μιλούσαν για «εθνική ομοψυχία», «κοινές θυσίες», και φυσικά «ατομική ευθύ-
νη». Μια σειρά αναγκαία μέτρα που επιβλήθηκαν για την προστασία της υγείας του λαού συνο-
δεύτηκαν από μια σειρά μέτρων που μόνο στόχο είχαν την προστασία των κερδών των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων. 

Η επιβολή καραντίνας για τον ιό, επιχειρήθηκε να μετατραπεί σε καραντίνα των συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Ταυτόχρονα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, 
τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας γινόντουσαν λάστιχο στους χώρους δουλειάς. Ενώ πριν ακόμη 
ανακοινωθούν τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα περί καραντίνας οι εργοδότες είχαν προχωρήσει σε 
πάνω από 100.000 απολύσεις τις πρώτες βδομάδες του Μαρτίου.

Η συνδικαλιστική μαφία που είχε επιβληθεί στην ηγεσία της ΓΣΕΕ με την ανοιχτή στήριξη 
Κυβέρνησης και ΜΑΤ μόλις λίγες βδομάδες πριν, έσπευσε να ξεπληρώσει τα κυβερνητικά γραμ-
μάτια δηλώνοντας «το κόστος θα πρέπει να το αναλάβουμε όλοι». Έκτοτε, δια της απουσίας της, 
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επιβεβαίωσε τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΓΣΕΕ ως προκεχωρημένος μηχανισμός προώθησης 
των εργοδοτικών-κυβερνητικών αντεργατικών σχεδιασμών.

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο δεν λύγισε, δεν 
υποτάχθηκε. Το ταξικό κίνημα δεν μπήκε σε Καραντίνα. Το ΠΑΜΕ έμεινε σταθερό στον δρόμο 
του Αγώνα. 

Πριν την επιβολή της καραντίνας πήρε σειρά πρωτοβουλιών ενημέρωσης, προετοιμασίας και 
δράσης των συνδικάτων για την προστασία των εργαζομένων. Αποκάλυψε ότι οι κυβερνητικοί 
σχεδιασμοί και τα μέτρα έβαζαν τις ζωές και την υγεία των εργαζομένων στη ζυγαριά με τα 
κέρδη των εργοδοτών. 

Το ΠΑΜΕ αποκάλυψε ότι τα σχέδια της Κυβέρνησης ήταν πλούσια σε συστάσεις και κούνημα 
του δαχτύλου, παράλληλα με ημίμετρα και εθελοτυφλότητα στους χώρους δουλειάς. Η Επι-
θεώρηση Εργασίας έκλεισε. Η εργοδοτική ασυδοσία ξέφυγε από κάθε έλεγχο, φτάνοντας στο 
σημείο να δημιουργήσει μια Δίτομη Μαύρη Βίβλο, όπως καταγράφηκε στις αντίστοιχες πρωτο-
βουλίες του ΠΑΜΕ.

Επιπλέον, επιχειρήθηκε οι μάσκες να μετατραπούν σε εργοδοτικά φίμωτρα ενάντια σε κάθε 
φωνή διεκδίκησης και αντίστασης. Κυβέρνηση και εργοδοσία θέλησαν να εκμεταλλευτούν την 
πανδημία για να επιβάλλουν αντιδραστικά μέτρα και διατάξεις, όπως ο νόμος για τον περιορισμό 
των διαδηλώσεων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα δε ήταν η αποτυχημένη τους προσπάθεια να 
απαγορεύσουν τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς «ως επικίνδυνη για την Δημόσια Υγεία».

Η Κυβερνητική υποκρισία και τα «δυο μέτρα και δυο σταθμά» αποκαλύφθηκαν ξανά με το 
τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας, όταν η Κυβέρνηση έκανε λάστιχο τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μεγαλοξενοδόχων, εφοπλιστών κτλ.. Το 
άνοιγμα του Τουρισμού χωρίς μέτρα και ελέγχους, έφερε το δεύτερο κύμα της πανδημίας Η 
κυβέρνηση τζόγαρε τη ζωή και την υγεία του λαού για τα κέρδη του κεφαλαίου με δραματικές 
συνέπειες ενώ τα διαχρονικά προβλήματα και οι ελλείψεις παραμένουν. 

Οι εξελίξεις του 2020 με την πανδημία ανέδειξαν μια ακόμη φορά τους δυο κόσμους που 
βρίσκονται σε σύγκρουση. Από την μια η εργατική τάξη και ο λαός που υπέφεραν και υποφέρουν 
από την δεκαετή κρίση και τώρα υποβλήθηκαν σε νέες θυσίες για να προστατέψουν την δημόσια 
υγεία. Υγειονομικοί, εμποροϋπάλληλοι, καθαρίστριες που μπήκαν στην πρώτη γραμμή ενάντια 
στην πανδημία μετρώντας ακόμη και νεκρούς. Εκατομμύρια απολυμένοι, μισοάνεργοι, που δεν 
ξέρουν τι τους επιφυλάσσει το αύριο στον διαρκή αγώνα για την επιβίωση.

Από την άλλη, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβέρνηση, ΕΕ, ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί που 
μετέτρεψαν και την πανδημία σε ευκαιρία, κομμάτι του ανταγωνισμού για τα κέρδη των πολυε-
θνικών αλλά ταυτόχρονα και ως όχημα επίθεσης στα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Ακόμη και 
αυτήν την ώρα τα πακέτα των δις που ανακοινώνονται δρομολογούνται ως επιδοτήσεις που θα 
καλύψουν την χασούρα των πολυεθνικών. Ενώ ο λογαριασμός, θα σταλεί στους εργαζόμενους.

Η πανδημία θα νικηθεί. Η ζωή θα ξαναβρεί τον δρόμο της. Όμως και αυτή η περίοδος θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί από την εργατική τάξη. Να βγουν συμπεράσματα. Πόσες φορές θα πλη-
ρώσουν οι εργαζόμενοι για ένα σύστημα που τους ξεζουμίζει, τους αφήνει απροστάτευτους και 
εκτεθειμένους; 

Για αυτό είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για την ζωή και την υγεία του λαού που οδη-
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γείται στην φτώχεια και την εξαθλίωση για τα κέρδη των εργοδοτών. Να απαλλαχτούμε από τα 
παράσιτα, από τον ορατό εχθρό, τον καπιταλισμό. Και στις συνθήκες τις πανδημίας η αδιάκοπη 
και πολύμορφη δράση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων αφήνουν μια σημαντική παρα-
καταθήκη που οφείλουμε να μελετήσουμε και να αξιοποιήσουμε στους αγώνες που έρχονται. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση με την παρούσα έκδοση γίνεται μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής βα-
σικών δράσεων και πρωτοβουλιών του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων την περίοδο της πανδημίας, 
από τον Μάρτη μέχρι τον Αύγουστο του 2020. 

Αν και σε αυτήν την πρώτη προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί το σύνολο των 
δράσεων, ελπίζουμε ότι αυτή η καταγραφή θα αποτελέσει βοήθημα και όπλο στη δράση μας και 
στους αγώνες που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Αγώνες που θα κυριαρχεί το σύνθημα.

ΠΛΗΡΩΣΆΜΕ ΠΟΛΛΆ-ΔΕ ΘΆ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΆΝΆ

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο

Σεπτέμβριος 2020
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Μάρτιος
Η έξαρση της πανδημίας τον Μάρτιο, ακολούθησε την έξαρση της κυβερνητικής-εργοδοτικής 
επίθεσης στην Κοινωνική Ασφάλιση. Στις 27 Φλεβάρη ψηφίστηκε στην Βουλή ο νόμος - λαιμη-
τόμος Κατρούγκαλου – Βρούτση με τα επιχειρήματα για τα οφέλη της ιδιωτικοποιημένης υγεί-
ας-ασφάλισης να κλίνονται σε όλους τους τόνους από την Κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της. 

Η επικαιρότητα και η αναγκαιότητα του αγώνα των συνδικάτων για δημόσια, υποχρεωτική, 
καθολική Κοινωνική Ασφάλιση, για σύγχρονα ασφαλιστικά δικαιώματα, αυξήσεις στις συντάξεις, 
δωρεάν Υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χρειάστηκε μόλις λίγες βδομάδες 
για να επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα με τα πρώτα κρούσματα της πανδημίας, εμφανίζονται και τα πρώτα «κρούσματα» 
των εργοδοτικών μεθοδεύσεων. Σε Χρηματοπιστωτικό και Τηλεπικοινωνίες γίνονται οι πρώτες 
καταγγελίες για αντεργατικούς σχεδιασμούς με επιβολή Τηλεργασίας. 

Στο Χρηματοπιστωτικό το Αγωνιστικό Μέτωπο στην Τράπεζα Πειραιώς καταγγέλλει την επι-
βολή Τηλεργασίας «μια τέτοια «φάμπρικα» … μπορεί να πάρει ανυπολόγιστες και ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις στο μέλλον, με τις εξελίξεις που γνωρίζουμε ότι έρχονται» ενώ για την ίδια πρακτική 
στις Τηλεπικοινωνίες σημειώνει το ΣΕΤΗΠ ότι αυτό το μέτρο «μεταθέτει για άλλη μια φορά τις 
ευθύνες στον εργαζόμενο και ξελασπώνει τους ομίλους από την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων 
πρόληψης και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων»

Στις μεταφορές η Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ καταγγέλλει τα ανύπαρκτα 
μέτρα προστασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σε αυτές τις συνθήκες οι αγωνιστές υγειονομικοί και τα σωματεία τους έγκαιρα τοποθε-
τούνται για την ανάγκη μέτρων απέναντι στην πανδημία. Από τα τέλη Φλεβάρη τα Σωματεία 
Εργαζομένων σε νοσοκομεία αναφοράς αποκαλύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν 
σε «Αττικόν», «Ευαγγελισμό», στο «Θριάσιο», στο ΠΑΓΝΗ κ.α. και απαιτούν τα αυτονόητα: Άμε-
ση και επίσημη ενημέρωση όλου του προσωπικού, όλων των κλάδων. Άμεση τροφοδοσία του 
νοσοκομείου με όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπι-
κού. Άνοιγμα των κλειστών κλινών ΜΕΘ και όλων των ανενεργών υποδομών. Εξάλειψη των 
ράντζων, ανακούφιση από την υπερ-εφημέρευση. Άμεση έναρξη λειτουργίας όλων των πρωτο-
βάθμιων δομών Υγείας για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

Η ΟΕΝΓΕ σημειώνει αντίστοιχα «Σοβαρό σχέδιο πρόληψης, μείωσης της διασποράς και αντι-
μετώπισης των συνεπειών της νόσησης από κορονοϊό με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις σε έμ-
ψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, με εξουθενωμένους γιατρούς και νοσηλευτές, με απλή-
ρωτες εφημερίες και ώρες μηνών, με ΤΕΠ τραγικά υποστελεχωμένα, με κλειστά τα πάνω από 100 
από τα 700 περίπου κρεβάτια ΜΕΘ, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή οι 560 κλίνες ΜΕΘ, είναι 
ήδη σχεδόν όλες γεμάτες, λόγω της «συνήθους» νοσηρότητας και δεκάδες συνάνθρωποί μας βαρέ-
ως πάσχοντες ασθενείς νοσηλεύονται καθημερινά εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους με φορητούς 
αναπνευστήρες.» Στις 5 Μάρτη προχωρούν σε Παναττική Στάση Εργασίας στα Δημόσια 
Νοσοκομεία.
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w 5 Μάρτη
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει επίσης ότι ήδη «Με το κλείσιμο των σχολείων οι εργοδότες: Αρνούνται να 
δώσουν άδειες για να μπορούν οι εργαζόμενοι να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Όταν δίνουν 
άδειες αρνούνται να τις πληρώσουν. Ή δίνουν άδειες από την κανονική άδεια του εργαζόμενου. Ή 
απαιτούν δουλειά από το σπίτι (π.χ Τράπεζα Πειραιώς κλπ). Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ 
μπροστά σ’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση απαιτεί το Υπουργείο Εργασίας να πάρει τώρα μέτρα».

Τα Εργατικά Κέντρα Ιωαννίνων, Πάτρας, Ζακύνθου παρεμβαίνουν απαιτώντας άμεσα μέτρα 
στις περιοχές τους.

w 6 Μάρτη 
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει μετά από αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας για τα οξυμένα 
προβλήματα στους χώρους δουλειάς, που ο Υπουργός αρνείται. «Η άρνηση του Υπουργού Ερ-
γασίας Γ. Βρούτση να δεχτεί συνάντηση με εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μπρο-
στά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές τις μέρες εργατικές οικογένειες 
και εργαζόμενοι λόγω του νέου κορονοϊού, αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση στην εργοδο-
σία κάθε κλάδου να μην αφήσει τίποτα όρθιο από τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα 
που έχουν απομείνει. Οι δεκάδες καταγγελίες που καταφτάνουν από εργαζόμενους σε κλάδους 
και εργασιακούς χώρους, για εξόφθαλμη υποτίμηση μέτρων προστασίας, για εργοδοτικές πιέσεις 
που σε αρκετές επιχειρήσεις καλούν το προσωπικό να εργαστεί από το σπίτι ή να κάνει χρήση της 
κανονικής άδειας ή άδειας άνευ αποδοχών, οι προσπάθειες για επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, 
αποτελούν νέο στοιχείο επίθεσης που δε μπορεί να μείνει αναπάντητο ή να αφεθεί…..»

w 10 Μάρτη
Με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ δεκάδες συν-
δικάτα της Ευρώπης συνυπογράφουν κοι-
νή διακήρυξη Για Τις Εξελίξεις Με Τον Κο-
ρονοϊό και για την ανάγκη να δυναμώσει ο 
Αγώνας Για Την Προστασία Της Υγείας Και 
Της Ζωής Των Εργαζομένων 

Η Διακήρυξη σημειώνει:

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που 
υπογράφουμε το παρόν κείμενο χαιρετί-
ζουμε την ηρωική προσφορά των εργαζο-
μένων, επιστημόνων στην Υγεία, στα νοσο-
κομεία, στην καθαριότητα και σε μια σειρά 
ακόμη υπηρεσίες που με κίνδυνο της ζωής 
τους, σε εξαντλητικές συνθήκες, σε υπο-
στελεχωμένα και απροετοίμαστα συστήμα-
τα πρόληψης, δίνουν την μάχη για την προ-
στασία της ζωής των εργαζομένων, όλων 
των συνανθρώπων μας.
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Οι συνέπειες της επιδημίας δεν αποτελούν τυχαίο και φυσικό φαινόμενο. Αλλά η κατάστα-
ση που διαμορφώνεται 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 δημό-
σιων νοσοκομείων και υπηρεσιών, την έλλειψη υποδομών, την υποχρηματοδότηση, 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 παίρ-
νουν άμεσα μέτρα για τις ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, 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 φαρμακευτικά 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 ανα-
δεικνύουν 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 μέτρα για την προστασία της υγείας των λαών, διώκουν συνδικάτα και συνδικαλι-
στές 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 ιδιω-
τικοποίησης και καταστροφής των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας.

Άπαιτούμε
• 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 απο-
δοχές και ασφάλιση:
■ Σε όσους εργαζόμενους νοσούν.
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■  Σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους, λόγω των έκτα-
κτων μέτρων πρόληψης.

■  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 ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών.

• Ειδική μέριμνα για τους πρόσφυγες – μετανάστες και τις οικογένειές τους, για βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Αξιοπρεπείς, υγιεινοί, χώροι φιλοξενίας για τους πρό-
σφυγες 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 όμι-
λοι και όχι οι εργαζόμενοι, μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Οι λαοί της Ευρώπης έχουν ήδη πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις τεράστιες περικοπές στα 
δημόσια συστήματα Υγείας, την εμπορευματοποίηση 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 ενδεχόμενο σοβαρής επιδημίας ή 
έκτακτου σοβαρού υγειονομικού γεγονότος σε οποιαδήποτε χώρα, οι συνέπειες μπορεί να είναι 
ακόμη πιο επικίνδυνες.

Το κείμενο υπογράφουν 
Ελλάδα-Πανεργατικό Άγωνιστικό Μέτωπο

Ιταλία – USB

Ιταλία- SGB

Γαλλία – Ομοσπονδία Εμπορίου-Υπηρεσιών CGT

Γαλλία – Εργατικό Κέντρο CGT 94 Val de Marne

Γαλλία – Εργατικό Κέντρο Μασσαλίας UD CGT 13

Σερβία – SLOGA

Ισπανία – LAB 

Ισπανία – Central Unitaria de Trabajadores CUT Galiza

Ισπανία, Καταλονία– Intersindical-CSC

Ισπανία– Coordinadora Sindical de Clase

Κύπρος – Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία ΠΕΟ

Ρωσία – Συνδικάτο Εργαζόμενων Μεταναστών 

Πολωνία – WZZ WALKA

Άυστρία-Left Bloc OGB

Σουηδία- Συνδικάτο Μετρό Στοκχόλμης ΣΕΚΟ ΚΛΟΥΜΠ 111
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Τουρκία- Συνδικάτο Νακλιάτ Ις

Τουρκία- Συνδικάτο Τολε Ις

Τουρκία- Συνδικάτο Κονούτ Ις

Δανία- Brick Layers Branchclub of North Jutland 

Τσεχία– OSCMS

Ρουμανία– Worker’s Romania” Association

Ιταλία – Confederazione Sindacale Sarda-CSS

Ιταλία – FLMUniti-CUB

Τουρκία – PE Network

Τουρκία – Σοσιαλ Ις

Ισπανία, Κανάριοι Νήσοι – Frente Sindical Obrero de Canarias 

Ισπανία, Άραγονία – Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT)

Ισπανία– Alternativa Sindical de Trabajadores

Ισπανία– Central Sindical Unitaria de Pensionistas y Jubilados (CSU de PyJ)

Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία η τοποθέτηση των συνδικάτων 
θα κατατεθεί στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

w 10 Μάρτη 
Το Σωματείο Εργαζομένων «Θριάσιου» Νοσοκομείου (αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς) 
προχωρά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του νοσοκομείου.

20 κλαδικά συνδικάτα στον Επισιτισμό – Τουρισμό υποβάλλουν υπόμνημα προς την κυβέρνη-
ση και το υπουργείο Τουρισμού ζητώντας την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων ενάντια στους 
αντεργατικούς σχεδιασμούς στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, τα συνδικάτα αναφέρουν ότι υπάρχουν «εκατοντάδες καταγγελίες για τη στάση 
της εργοδοσίας που έχει ήδη αρχίσει να απολύει, να πιέζει για αλλαγές στις εργασιακές 
σχέσεις, για χορήγηση απλήρωτης άδειας. Πολλές είναι και οι περιπτώσεις εποχικών 
εργαζομένων που έχουν ήδη ενημερωθεί ότι δεν θα επαναπροσληφθούν όταν ξεκινήσει 
η τουριστική περίοδος.Κι όλα αυτά την ίδια ώρα που τα κυβερνητικά επιτελεία ετοιμάζονται να 
δώσουν «ζεστό» χρήμα σε ξενοδόχους και μεγαλοεστιάτορες προκειμένου να προστατευτούν οι 
«επενδύσεις» και τα κέρδη τους από τις συνέπειες της επιδημίας».

w 11 Μάρτη 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυσει ως πανδημία την εξάπλωση κρουσμά-
των του νέου κορονοϊού και στην Ελλάδα τα επιβαιβεωμένα κρούσματα αγγίζουν τα 
100

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει το λουκέτο που βάζει η Κυβέρνηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, δίνο-
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ντας πράσινο φως στην εργοδοτική επίθεσης. Το ΠΑΜΕ σημειώνει

«Σήμερα επικυρώθηκε με επίσημη κυβερνητική γραμμή και θέση αυτό που έχει ήδη ξεκινή-
σει να γίνεται στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους. Ήδη σε περιοχές που βρίσκονται σε 
«καραντίνα» υπάρχει αναστολή ελέγχων από τις κατά τόπου επιθεωρήσεις εργασίας. Έχει πέσει 
«σύρμα» και πλήρης ελευθερία στις επιχειρήσεις να κάνουν ό,τι θέλουν.… Σε συνθήκες που η 
κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανακοινώνει κυρώσεις, πρόστιμα και ποινές στους εργοδότες που κα-
ταπατούν τις εργασιακές σχέσεις και τα ωράρια, αλλά αναστέλλει τους ελέγχους, τα μέτρα που 
προτείνει είναι ευχολόγια. Ποιος θα υποχρεώσει την εργοδοσία, σε αυτές τις συνθήκες των μη 
ελέγχων και της πλήρους ελευθερίας που αποσπά από την κυβέρνηση, να δώσει καταρχάς άδεια 
και κατά δεύτερον να μην κάνει παζάρι πάνω στην κανονική άδεια των εργαζομένων; Ηδη έχου-
με δεκάδες καταγγελίες για άδειες που «δεν εγκρίνονται».

Την ίδια περίοδο που από τους εργαζόμενους παίρνουν μέρος της άδειάς τους, για τις επιχει-
ρήσεις προβλέπεται αναστολή στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών. Από τη μία δηλαδή 
απαλλάσσεται και ανακουφίζεται ο εργοδότης και από την άλλη ο εργαζόμενος πληρώνει με την 
άδειά του, η οποία είναι μισθός του, είναι αποδοχές, είναι ο κόπος του. Θυμίζουμε πως η κανο-
νική άδεια και κάθε άδεια συνολικά αποτελούν μέρος της ασφαλιστικής προστασίας».

w 12 Μάρτη 
Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αττικόν» (νοσοκομείο αναφοράς) σημειώνει ότι ενώ 
η μαζική έξαρση της νόσου είναι «προ των πυλών»: Δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας νοσηλευτής, 
διοικητικός, τεχνολόγος, τραυματιοφορέας, στις κενές οργανικές θέσεις. Δεν έχει φύγει ούτε 
ένα ράντζο ούτε έχει ανακουφιστεί από την υπερ-εφημέρευση. Δεν έχει ανοίξει ούτε ένα επι-
πλέον κρεβάτι ΜΕΘ, με την αναγκαία πρόσληψη προσωπικού και προμήθεια εξοπλισμού, όταν 
τα υπάρχοντα κρεβάτια ΜΕΘ δεν επαρκούν ούτε για την τακτική λειτουργία του νοσοκομείου. 
Δεν έχει ανοίξει κανένα κλειστό νοσοκομείο, π.χ. Λοιμωδών, για τις αυξημένες ανάγκες νοση-
λείας που πιθανόν θα προκύψουν και προχωρά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του 
νοσοκομείου.

Το Σωματείο Εργαζομένων 
ΠΑΓΝΗ με παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη διοίκηση καταγγέλλει την 
προσπάθεια φίμωσης των συνδι-
κάτων και συγκεκριμένα την δίω-
ξη του Προέδρου του Σωματείου 
που κατήγγειλε τις ελλείψεις του 
νοσοκομείου ενόψει πανδημίας. 
Απόφαση καταδίκης της εν λόγω 
ενέργειας της διοίκησης του ΠΑ-
ΓΝΗ έχουν πάρει η ΕΛΜΕ Ηρα-
κλείου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου, τα Σωματεία Εργαζομένων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Εργαζομένων ΠΦΥ 
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Κρήτης, Ερευνητών/ Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Ερευνα Ηρακλείου, Οικοδόμων Ηρα-
κλείου, Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου και η ΟΕΝΓΕ.

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, από το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισι-
τισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών 
- Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και το Σωματείο Ερ-
γαζομένων Χρηματοπιστωτικού Συστήματος στην Αττική καταγγέλλοντας τα μέτρα που παίρνει 
η κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς που υλοποιούν οι εργοδότες σε βάρος των εργαζομένων, 
αλλά και απαιτώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και των δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης ζητήθηκε συνάντηση με την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου, που ήταν ωστόσο για άλλη μια φορά απούσα.

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που εμφανίζονται στα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας και άλλα υλικά σημειώνοντας

«Εδώ και τώρα χρειάζεται να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας με πραγματική 
κάλυψη των αναγκών σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, να αυξηθούν και να 
ανοίξουν τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να γίνει 24ωρη η λειτουργία 
όλων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα 
νοσοκομεία.

Σε αυτές ειδικά τις συνθήκες χρειάζεται να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός όλων των 
δημόσιων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης, πα-
ρεχόμενα δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό, για να σταματήσει η απαράδεκτη 
αισχροκέρδεια.

Να σταματήσει τώρα η αισχροκέρδεια! “Ατομικά μέτρα προστασίας” δε σημαίνει να ψάχνει 
ο καθένας μόνος του να βρει μάσκες προστασίας και αντισηπτικά ενώ αυτήν την ανάγκη θα 
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έπρεπε να την καλύπτει το κράτος οργανωμένα και δωρεάν. Ένα προϊόν που κοστίζει μόλις 
κάποια λεπτά του ευρώ, γίνεται αντικείμενο άθλιας αισχροκέρδειας μπροστά στις ανάγκες εκτε-
ταμένης προστασίας. Ακόμα και στο τεστ για τον κορονοϊό υπάρχει τεράστια αισχροκέρδεια, 
χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως κρατικός έλεγχος. Μάλιστα με αφορμή την αισχροκέρδεια 
που υπάρχει στις μάσκες, στελέχη της κυβέρνησης με πρώτο βιολί τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ξεδιάντροπα αναφέρουν πως “οι τιμές στον καπιταλισμό καθορίζονται με βάση 
την προσφορά και την ζήτηση” αποδεικνύοντας στην πράξη πως τα μέτρα προστασίας του λαού 
εξαρτώνται από το κέρδος των επιχειρήσεων.»

w 15 Μάρτη 
Με επιτυχία πραγματοποιείται η αι-
μοδοσία που κάλεσε το ΠΑΜΕ ακόμη 
και στις συνθήκες τις πανδημίας. Το 
κάλεσμα θα επαναληφθεί για να στη-
ρίξει τις αυξημένες ανάγκες του λαού 
και να δυναμώσει η αλληλεγγύη 

w 17 Μάρτη 
Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ο Πανελλήνιος 
Μουσικός Σύλλογος και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα – Ακρόαμα ώστε να μην αξιοποι-
ηθεί το σοβαρό πρόβλημα του κορονοϊού προκειμένου να αθετηθούν συμβάσεις, να καταργη-
θούν τα δικαιώματα των ηθοποιών, των μουσικών, των εργαζομένων στο χώρο του Θεάματος 
- Ακροάματος διεκδικώντας να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων.

w 19 Μάρτη 
Το ΠΑΜΕ τοποθετείται απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες που σημαίνουν νέα βάσανα για 
τους εργαζόμενους σε συνθήκες καραντίνας:

«Οι εργαζόμενοι να μη ματώσουν εν μέσω πανδημίας!

Τα νέα μέτρα προστασίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων υπουργών της, 
είναι ανεπαρκή, αποτελούν ασπιρίνη στον πόνο εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων που μέ-
νουν χωρίς εισόδημα για δύο μήνες και αέρα κοπανιστό για τους εργαζόμενους που ήδη έχουν 
λάβει το χαρτί της απόλυσης ή εργάζονται πλέον με κάθε είδους ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 
Η αναφορά του Υπουργού Εργασίας για την απογοητευτική κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι 
ομολογία ενοχής. Η κυβέρνηση έχει καθολική ευθύνη για το κύμα απολύσεων που κατακλύζουν 
αρκετούς κλάδους καθώς όχι απλά καθυστέρησε να πάρει μέτρα προστασίας των εργαζομένων 
αλλά με την πρόταση της για ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις έδωσε το πράσινο φως στη μεγα-
λοεργοδοσία για να επιτεθεί και να επιδεινώσει τους όρους δουλειάς χιλιάδων εργαζόμενων.
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Σήμερα, μιλούν τα στοιχεία και όχι οι προβλέψεις ή οι ευχές. Μέχρι σήμερα και από τις αρχές 
Μάρτη που ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τον κορονοϊο, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι 
έχασαν τη δουλειά τους, το κύμα των απολύσεων μετατράπηκε σε τσουνάμι, με πολύ 
πάνω από 40.000 να βρίσκονται στις ουρές των ανέργων. Είναι προβληματική και άδικη η 
στάση της κυβέρνησης που διαχωρίζει τους απολυμένους σε πριν και μετά την ανακοίνωση των 
μέτρων. Δεν παίρνει καν υπόψη της τους απολυμένους από επιχειρήσεις που οι εργοδότες τις 
έκλεισαν, με δική τους απόφαση. Πραγματικό μέτρο ανακούφισης για όλους τους εργαζόμενους 
που έχασαν τη δουλεία τους λόγω των μέτρων και της κατάστασης απέναντι στον κορονοϊό, 
είναι να ισχύσει αναδρομικά το μέτρο των άκυρων απολύσεων με έναρξη ημερομηνίας 
τα πρώτα ανακοινωθέντα μέτρα της κυβέρνησης.

Στον αέρα βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι που εργάζονται εποχικά, εργαζόμενοι 
που οι εργασιακές σχέσεις που δουλεύουν, αυτές τις μέρες άλλαξαν δραματικά, με επί-
σημη κυβερνητική εντολή. Η εκ περιτροπής εργασία και η κυριαρχία των ευέλικτων εργασιακών 
σχέσεων έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατακόρυφη 
συρρίκνωση των μισθών και των μεροκάματων τους. Για αυτό το πολυάριθμο τμήμα των εργα-
ζομένων, δεν προβλέπεται καμία απολύτως στήριξη. Θα αναγκάζονται να δουλεύουν με τους 
νέους όρους που επέβαλε η εργοδοσία με την κάλυψη και στήριξη της κυβέρνησης, με μισθούς 
που απέχουν αρκετά ακόμα και από το επίδομα των 400€ ανά μήνα, που εξήγγειλαν οι υπουργοί.

Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και μπροστά σε μία αστείρευτη πηγή απαλλαγών 
και ενισχύσεων προς την εργοδοσία, η κυβέρνηση αφήνει ξεκρέμαστους όσους εργαζόμενους 
εργάζονται στις επιχειρήσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και λήγουν αυτό το διάστημα, 
τους μακροχρόνια ανέργους, τους εργαζόμενους που βρίσκονται με οφειλόμενα από την 
εργοδοσία. Σε συνθήκες πανδημίας αυτό το κομμάτι από τη μία χάνει ή δεν έχει εισόδημα και 
από την άλλη αδυνατεί λόγω της κρίσης να βρει δουλειά.

Τα έκτακτα μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, 
απαιτούν αυστηρούς ελέγχους. Ήδη υπάρχουν αρκετές καταγγελίες που αναφέρουν πως εργο-
δότες πιέζουν και απειλούν τους εργαζόμενους να δηλώσουν «παραίτηση», αξιοποιούν κάθε 
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έμμεσο και πλάγιο τρόπο ώστε να μειώνουν το προσωπικό τους, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται 
στο χαρτί ως «απόλυση». Το μέτρο της «μη απόλυσης» δεν αρκεί ως όρος και προϋπόθεση. Οι 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν αρνητική μεταβολή στο προσωπικό τους για όσο 
διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

Αν δεν υπάρξουν εντατικές και αυστηρές διαδικασίες που θα ελέγχουν κάθε είδους εργοδο-
τικές αυθαιρεσίες, αν σε αυτές τις συνθήκες η επιθεώρηση εργασίας κατεβάζει ρολά, τότε τα 
μέτρα στήριξης των εργαζομένων αποτελούν ευχές και οι προειδοποιήσεις της κυβέρνησης προς 
την εργοδοσία, είναι κούφια λόγια.

Ήδη τα κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και οι καταγγελίες των εργαζομένων για ζη-
τήματα μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. μισθών, εργασιακών σχέσεων και αδειών, 
έχουν χτυπήσει κόκκινο. Οι επιθεωρήσεις εργασίας σε κάθε περιοχή, είναι κυριολεκτικά 
απούσες, με την εργοδοσία να κάνει ότι θέλει.

Την ίδια στιγμή που ο ΕΟΔΥ αναφέρει πως εργαζόμενοι με συμπτώματα πρέπει να κάτσουν 
σπίτι, χωρίς να προχωρούν παράλληλα σε τεστ για τον κορονοϊό, οι εργοδότες ζητούν ιατρική 
βεβαίωση. Συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές καταγγελίες γύρω από την προστασία των εργαζο-
μένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή εργαζομένων που είναι μεν σε καραντίνα λόγω στε-
νής επαφής με κρούσμα αλλά δεν επιτρέπεται από τους ειδικούς να κάνουν το τεστ. Όλοι αυτοί 
οι εργαζόμενοι βρίσκονται απροστάτευτοι. Τα μέτρα που ανακοινώνουν οι ειδικοί μπλοκά-
ρουν πάνω στις απαιτήσεις της εργοδοσίας ή βρίσκουν εμπόδιο σε άλλους νόμους που 
προϋπάρχουν και βρίσκονται πάνω από τις συστάσεις του ΕΟΔΥ.

Στην αναγγελία των χθεσινών μέτρων δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά για τη χορή-
γηση του «δώρου Πάσχα», το οποίο πρέπει να καταβληθεί στο πρώτο 10μερο του Απρίλη. 
Το «δώρο Πάσχα» αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για το σύνολο των εργατικών-λαικών 
οικογενειών, που την υπολογίζουν μήνες πριν. Ένα πράγμα λέμε, με απόλυτη σαφήνεια: Να 
μη διανοηθούν κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία να βάλουν χέρι στο δώρο Πάσχα.

Τέλος, σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη στους εργαζομένους που 
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επηρεάζονται από τις εξελίξεις και τα μέτρα, με αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο, τις 
τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, με αναστολή όλων των πλειστηριασμών, των διακοπών ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και νερού, των κατασχέσεων.

ΚΆΛΟΥΜΕ όλους τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους, να 
καταγγέλλουν κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία, να μη γίνουν τα «θύματα» σε συνθήκες 
πανδημίας.

Σε αυτές τις συνθήκες και με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, καλούμε τα σωματεία να 
αξιοποιήσουν όλους τους τρόπους επικοινωνίας, επαφής και συλλογικής παρέμβασης 
ώστε κανένας εργαζόμενος να μη μείνει ανυπεράσπιστος.

Δε βάζουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, την υγεία της οικογενείας μας, την δημόσια 
υγεία.

w 19 Μάρτη

Πραγματοποιείται η πρώτη κινητοποίηση εν μέσω καραντίνας σε όλη την 
Ευρώπη από την ΟΕΝΓΕ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί, απαίτησαν μια σειρά άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού 
με μια κινητοποίηση «ειδικού σκοπού και τύπου», όπως τη χαρακτήρισαν. Με πανό και συνθή-
ματα απαίτησαν, μεταξύ άλλων, άμεσα «όπλα» στον «πόλεμο» με τον «αόρατο εχθρό». Συγκε-
κριμένα, απαίτησαν άμεσο εφοδιασμό του υγειονομικού προσωπικού με τα αναγκαία ατομικά 
μέσα προστασίας, να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και τραυματιο-
φορέων, με προτεραιότητα τη στελέχωση των τμημάτων πρώτης γραμμής. Απαίτησαν επίσης η 
κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στο άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ, αλλά και να προχωρή-
σει στην επίταξη των υποδομών του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.
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Κατήγγειλαν επίσης ότι ενώ έχουν ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Υγείας εδώ και 15 
μέρες, εντούτοις ο υπουργός αρνήθηκε να συναντήσει την αντιπροσωπεία τους, επικαλούμε-
νος τον...κορονοϊό!!!

Στη διάρκεια της κινητοποίησης, 20 γιατροί κρατώντας πανό και με υψωμένες τις γροθιές, 
έστειλαν συμβολικά το μήνυμα αντίστασης στο μέτρο της απαγόρευσης των δημοσίων συνα-
θροίσεων άνω των 10 ατόμων, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την έκβαση του αγώνα 
τους.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

1.  Άμεσα χωρίς άλλη καθυστέρηση να προσληφθεί το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
για να λειτουργήσει το σύνολο των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ.

2.  Να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός των ΜΕΘ ώστε να πληρούν τις σύγχρονες 
προδιαγραφές και να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες νοσηλείας των ασθενών με 
κορονοϊό (αναπνευστήρες για μηχανικό αερισμό αυξημένων, κλπ.).

3.  Να εξασφαλιστεί επάρκεια σε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του υγειονομικού προσω-
πικού (μάσκες, πλαστικά γυαλιά χειρουργείου μιας χρήσης, αδιάβροχες φόρμες μιας χρήσης 
κλπ.).

4.  Άμεση στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων, με προτεραιότητα 
τα Τ.Ε.Π και τις Μ.Ε.Θ αλλά και των δομών Π.Φ.Υ ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουρ-
γία τους και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.

5.  Διάθεση δωρεάν στον πληθυσμό αντισηπτικών, μασκών και των άλλων μέσων ατομικής 
προστασίας για να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια.

6.  Να χορηγούνται οι άδειες ειδικού σκοπού σε όσους συναδέλφους τις δικαιούνται. Υπάρχουν 
καταγγελίες συναδέλφων ότι διοικήσεις νοσοκομείων προσπαθούν να αποτρέψουν τους 
συναδέλφους να την ζητήσουν ή αρνούνται να απαντήσουν στο αίτημά τους για τη χορήγη-
ση της εν λόγω άδειας. 

7.  Μέτρα προστασίας για τους υγειονομικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να μει-
ωθεί ο κίνδυνος έκθεσής τους στον κορονοϊό.

w 21 Μάρτη 
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει τις άθλιες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την επιβολή 

πολιτικής επιστράτευσης και την επίταξη απεργών. Συγκεκριμένα σημειώνει

«Η κυβέρνηση μετά από κάθε διάγγελμα του πρωθυπουργού φέρνει και έναν νόμο με τη 
διαδικασία της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, για το ξήλωμα των πολιτικών και συνδικαλι-
στικών ελευθεριών, τον οποίο επιδιώκει να περνάει στα «ψιλά».

Όσα μέτρα είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και σχεδίαζε να τα 
ολοκληρώσει αυτές τις μέρες χωρίς να υπολογίζει στην εμφάνιση του κορονοϊού, τα φέρνει 
σήμερα με τον πιο προκλητικό τρόπο, αξιοποιώντας την πανδημία, με στόχο να τα συνηθίσουν 
οι εργαζόμενοι.
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(από τη σημερινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου)

Η πολιτική επιστράτευση και η επίταξη απεργών είχε αρθεί τα προηγούμενα χρόνια, κάτω από 
τους αγώνες των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες για την πλήρη ασυδοσία εργοδοτών εν μέσω 
πανδημίας..

• με τον καταιγισμό απολύσεων άνευ προηγουμένου με πολύ πάνω από 40000 σε 10 μέρες

• με μονομερείς εργοδοτικές ενέργειες συνθλίβοντας μισθούς και εργασιακές σχέσεις

• με το συντριπτικό χτύπημα των δικαιωμάτων σε εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες, τους οποίους κρατούν μαντρωμένους στη δουλειά, χωρίς άδειες εις βάρος της υγεί-
ας τους

• με την εντατικοποίηση της εργασίας στα όρια της φυσικής εξάντλησης

• με την ολική ανυπαρξία μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς όταν κατά τα άλλα απα-
γορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 10 ανθρώπων

…όλα τα παραπάνω οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν μπορούν να τα καταγγείλουν πουθενά κα-
θώς όλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι απόντες και με λουκέτο αλλά απειλούνται στην ουσία με 
φυλάκιση αν αντιδράσουν.

Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Φοβάται η κυβέρ-
νηση το ενδεχόμενο να υπάρξουν σε συνθήκες πανδημίας, εργατικοί αγώνες που θα πάνε κό-
ντρα στην προστασία της Δημόσιας υγείας και στην ανάγκη να προφυλαχτεί η υγεία του λαού;;; 
Όχι, είναι μέτρο για να μείνει το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει 
εργασιακό καθεστώς γαλέρας με τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες στο γύψο, με τα 
εργατικά-λαικα δικαιώματα σε καραντίνα. Η μόνη χρησιμότητα του συγκεκριμένου άρθρου είναι 
να αφήσει πλήρως ελευθέρα τα χέρια της εργοδοσίας, για να κάνει ότι θέλει μέσα στους χώρους 
δουλειάς.

Είναι αδίστακτοι! Ο στόχος είναι να κλείσουν τα στόματα!»
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w 26 Μάρτη 
Κινητοποίηση από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων στη «Swissport», η Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών και το Σωματείο 
Εργαζομένων στην επιχείρηση «ΣΕΛΕΚΤ» Αττικής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενά-
ντια στην απόλυση εκατοντάδων εργαζόμενων με την αισχρή μέθοδο της αποστολής ενός τηλε-
φωνικού μηνύματος, της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης «Swissport» 

Συμβολική Κινητοποίηση εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΕΥΆΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Καταγγελία του ΠΑΜΕ για τα μέτρα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) που 
τσακίζουν τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις!

«Πίσω από τις μεγάλες κουβέντες και τα διαγγέλματα που αναδεικνύουν την ατομική ευθύνη 
ως βασική αξία, λύση και διέξοδο απέναντι στη πανδημία ώστε να κρύβονται οι κυβερνητικές 
ευθύνες που αφήνουν ανυπεράσπιστο το λαό, πέρα από τα μέτρα ανεπαρκούς στήριξης των 
εργαζομένων που νομοθετούνται με πανηγυρισμούς από την κυβέρνηση, υπάρχουν και τα πιο 
ψιλά γράμματα που δεν έχουν το θάρρος να τα ανακοινώνουν στις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις 
και στις συνεντεύξεις τύπου.

Μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση επιβάλει εν μέσω πανδημίας 
μόνιμη θηλιά στους εργαζόμενους με «νέες σαρωτικές ανατροπές στους μισθούς και στις εργα-
σιακές σχέσεις.

Δίπλα στο άγριο κύμα απολύσεων που δεν έχει κοπάσει, η κυβέρνηση δίνει στην εργοδοσία 
τη δυνατότητα να επιβάλει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, μειώσεις στους μισθούς 
κατά 50% για τουλάχιστον 6 μήνες. Πέρα από τις αναστολές των συμβάσεων, δυναμώνει 
την ευελιξία και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να επιβάλει μισθούς που θα αντι-
στοιχούν σε 10 μέρες δουλειά το μήνα.
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Οι εργαζόμενοι μέσω της «κρατικής προστασίας» καλούνται να ζήσουν με μισθούς των 
300€-400€, με δραματική μείωση που μπορεί να επιβάλει μονομερώς η εργοδοσία. Η «ατομική 
ευθύνη» δυστυχώς δεν τρώγεται ούτε καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας ούτε απαλλάσσει 
τους εργαζόμενους από τα χρέη τους σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ.

Η κυβέρνηση από τις αρχές του Μάρτη ήταν ξεκάθαρη στις προτεραιότητες της! Πρώτα έπαιρ-
νε μέτρα για τις επιχειρήσεις και άφηνε το πεδίο ελεύθερο για να κάνουν ότι θέλουν και στη συ-
νέχεια έφερνε συνοδευτικά μέτρα ανεπαρκούς στήριξης για τους εργαζόμενους. Με βάση αυτή 
τη γραμμή η εργοδοσία πρόλαβε να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους (πολύ πάνω από 40000) 
σε 10 μέρες, επέβαλε μονομερή αλλαγή σε εργασιακές σχέσεις, τσάκισε εργασιακά δικαιώματα, 
ωράρια, την κανονική άδεια των εργαζομένων.

Σήμερα με πλήρη απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών και της επιθεώρησης εργασίας γί-
νεται η «σφαγή του Δράμαλη» στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Οι καταγγελίες που 
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φτάνουν στα σωματεία καθημερινά από εργαζόμενους για αξιώσεις και εκβιασμούς της εργοδο-
σίας, ξεπερνούν κάθε πρόκληση. Εμείς από αύριο θα τις δημοσιεύουμε όπως ακριβώς έρχονται.

Οι εργαζόμενοι εν μέσω πανδημίας δε θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια να πα-
ρακολουθούν τη σφαγή τους.»

w 27 Μάρτη 
Το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί την πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου του με θέμα «Tα κυβερ-
νητικά μέτρα εν μέσω πανδημίας που τσακίζουν μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Οι 
πρώτες καταγγελίες που υπάρχουν από κλάδους και χώρους δουλειάς».

Στη συνέντευξη Τύπου το ΠΑΜΕ σημειώνει την ανάγκη να δυναμώσει η πάλη για την προ-
άσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, απέναντι στην εντεινόμενη επίθεση 
κυβέρνησης – κεφαλαίου. Στην συνέντευξη Τύπου επισημανθήκαν:

«Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν να ακολουθούμε κατά γράμμα τα μέτρα προστασίας που ανα-
φέρουν οι επιστήμονες, όχι όμως να μείνουμε άφωνοι και να μας στερήσει η μάσκα τη φωνή της 
διεκδίκησης και κυρίως αυτές τις μέρες τη φωνή της προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων, 
απέναντι σε κυβερνητικά μέτρα που φουντώνουν την εργοδοτική αυθαιρεσία εν μέσω πανδημίας.

Ολες αυτές τις μέρες έχουμε χορτάσει από «ατομική ευθύνη». Μία «ατομική ευθύνη» που γίνεται 
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καραμέλα ώστε να απενοχοποιηθεί ένα κράτος που, ανεξαρτήτου πρόσημου κυβέρνησης όλα αυτά 
τα χρόνια, έχει αδυνατίσει συνολικά το πλέγμα προστασίας του λαού μας, έχει μετατρέψει την Υγεία 
σε εμπόρευμα και συνολικά την πολιτική προστασία και τις κοινωνικές υπηρεσίες τις αντιμετωπίζει 
με όρους «κόστους - κέρδους».

Οπως ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να σωθεί από μία φυσική καταστροφή, έτσι και η ατομι-
κή ευθύνη δεν είναι η απάντηση για όλα σε συνθήκες πανδημίας. Η ατομική ευθύνη δεν τρώγεται, 
δεν απαλλάσσει από έξοδα και χρέη, δεν καλύπτει τις ανάγκες μιας εργατικής οικογένειας. Ατομική 
ευθύνη και 300 ευρώ μισθός, ατομική ευθύνη χωρίς δουλειά, ατομική ευθύνη χωρίς ενίσχυση της 
Υγείας, χωρίς μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους είναι αέρας κοπανιστός και ευχολόγια. 
Οι απολύσεις και οι μισθοί των 300 ευρώ σε συνθήκες πανδημίας είναι έγκλημα. Δυσκολεύουν 
ακόμα περισσότερο την επιβίωση.

Επειδή εμείς δεν υιοθετούμε τα hashtag «θα λογαριαστούμε μετά», αντιπαλεύουμε 
κάθε μέρα τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση μέσω των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου που τσακίζουν τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις και σήμερα σηκώνουμε τη σημαία 
των άμεσων διεκδικήσεων, με βάση τις καταγγελίες που αρχίζουν να πυκνώνουν από τους κλά-
δους για ελλιπή ή ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για πιέσεις, για απειλές 
και συνολικά για την εργοδοτική αυθαιρεσία».
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Απρίλιος
Συνδικάτα, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες με κοινό ψήφισμα τους διεκδικούν επεί-
γοντα αιτήματα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων δηλώ-
νουν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή «για να μην μπουν τα εργατικά δικαιώματα σε καραντί-
να» με κεντρικό σύνθημα «Δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της υγείας όλων 
των εργαζομένων, όλου του ελληνικού λαού»:
Το ψήφισμα συνυπογράφουν:

ΤΆ ΕΡΓΆΤΙΚΆ ΚΕΝΤΡΆ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ
• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ

ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
• ΟΕΚΙΔΕ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΟΜΕΕΑ)
• ΠΟΣΠΕΡΤ
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Δ.Π.Τ.Ε.)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΟΣΕΥΓ)
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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• Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ

Επίσης, εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία από τους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, 
της Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού, του Τύπου - Χαρτιού, του Φαρμάκου, των Κατασκευών, 
του Μετάλλου, της Ενέργειας, της Χημικής Βιομηχανίας, των Τροφίμων - Ποτών, του Εμπορίου 
- Υπηρεσιών, του Τουρισμού, του Χρηματοπιστωτικού, των Μεταφορών, της Υγείας, της Εκπαί-
δευσης, του Πολιτισμού, του Δημοσίου, των ΟΤΑ καθώς και σωματεία συνταξιούχων.

w 2 Απρίλη
Η ΟΕΝΓΕ καλεί σε Μέρα πανελλαδικής δράσης για την Υγεία στις 7 Απρίλη. Στην ανακοίνωση 
σημειώνει «7 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας - Μέρα Πανελλαδικής Δράσης για την 
Υγεία.

Καλούμε τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών σε όλη τη χώρα από κοινού με τους Συλλόγους 
των Εργαζομένων, αλλά και με άλλα Σωματεία, Φορείς, Εργατικά Κέντρα να προχωρήσουν σε κι-
νητοποιήσεις στον προαύλιο χώρο των Νοσοκομείων, παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Διοικήσεις, 
συνεντεύξεις τύπου.

• Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών.

• Πλήρης επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του 
προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας.

• ΜΑΠ – Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.

ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ

«Η ζωή ενός ανθρώπινου πλάσματος αξίζει ένα εκατομμύριο φορές 
περισσότερο από την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στη Γη»

Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Να στηρίξουν τη δράση των υγειονομικών και να πολλαπλασιάσουν τις σχετικές πρωτοβου-
λίες και τις συμβολικές κινητοποιήσεις κάλεσε το ΠΑΜΕ τα συνδικάτα. 

Εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς στέκονται στο πλευρό των υγειονομικών συμμετέχο-
ντας στις πολύμορφες κινητοποιήσεις τους στις εισόδους των νοσοκομείων.

Στην Πρέβεζα, μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, διεκδίκησαν μέσα ατο-
μικής προστασίας τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εργαζομένων ΟΤΑ, Οικοδόμων, Οδηγών, 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.

Στα Τρίκαλα, σωματεία της πόλης (Σωματεία Εργαζομένων σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, Οικο-
δόμων, Λογιστών και Βοηθών Λογιστών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Συνταξιούχων ΙΚΑ) πραγμα-
τοποίησαν συμβολική κινητοποίηση στην είσοδο του νοσοκομείου της πόλης.
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«Σπάμε τη σιωπή. Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα», είναι το 
σύνθημα στις αφίσες που έχει ήδη ετοιμάσει το ΠΑΜΕ για τη μέρα πανελλαδικής δράσης. Το ίδιο 
μήνυμα έχει τυπωθεί σε αφίσες και σε άλλες γλώσσες (Ισπανικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά), με 
την υπογραφή του ΠΑΜΕ, σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους υγειονομικούς και τους εργαζόμε-
νους στις χώρες που αντιμετωπίζουν την πανδημία.

w 2 Απρίλη 
Νέα διαδικτυακή συνέντευξη έδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Στις δύσκολες συν-
θήκες της πανδημίας, έδωσαν για μια ακόμη φορά φωνή στα σωματεία και τους εργάτες, που 
καταγγέλλουν όργιο εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας στους χώρους δουλειάς. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο έδωσαν στη δημοσιότητα τον πρώτο τόμο της «Μαύρης Βίβλου» της εργοδοσίας, που 
περιλαμβάνει σωρεία καταγγελιών σωματείων και εργαζομένων. Αν και δεκάδες, αποτελούν ένα 
μικρό μόνο μέρος από όσα πραγματικά συμβαίνουν, με εργαλείο και τις αντεργατικές ΠΝΠ της 
κυβέρνησης για τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδότες που θέλουν 
εργάτες μουγκούς, αδρανείς στο σπίτι και με σκυμμένο κεφάλι στη δουλειά, απηύθυναν ανοιχτό 
κάλεσμα στα συνδικάτα να στηρίξουν τη δράση των υγειονομικών στις 7 Απρίλη, μέρα πανελ-
λαδικής δράσης για την προστασία της υγείας του λαού.

w 2 Απρίλη 
Παρεμβάσεις στα υπουργεία Εργασίας και Δικαιοσύνης πραγματοποίησαν η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Λογιστών (ΠΟΛ), η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Π. Αττικής (ΕΛΕΠΑ) και οι Επιτροπές 
Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων (μηχανικών - δικηγόρων - οικονο-
μολόγων), καταγγέλλοντας τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, που αρχικά τους «έταξε» το ειδικό 
επίδομα των 800 ευρώ και στη συνέχεια τους εξαίρεσε, για να χρηματοδοτήσει εντέλει διάφορα 
ΚΕΚ τηλεκατάρτισης.
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Παράσταση Διαμαρτυρίας Σωματείων Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας ανέδειξαν την 
πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές παρά τα ευχολόγια της 
κυβέρνησης, και την ανάγκη να εξασφαλιστούν τα μέσα και η υποδομή για ισότιμη πρόσβαση 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, , καταθέτοντας επιστολή που υπογράφουν περισσότεροι από 
5.500 εκπαιδευτικοί και στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται δί-
πλα στους μαθητές τους, ότι τα εκπαιδευτικά σωματεία συνεχίζουν να διεκδικούν στο πλάι των 
υπόλοιπων εργαζομένων.

w 3 Απρίλη 
Η Γραμματεία Χανίων του ΠΑΜΕ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της επιχείρησης «Praktiker» στον Ταύρο, ενάντια 
στην προσπάθεια της εργοδοσίας να βάλει σε «καραντίνα» τη συνδικαλιστική δράση, έκαναν το 
επιχειρησιακό σωματείο και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Οπως καταγγέλλουν τα 
σωματεία, η εργοδοσία στο αίτημα της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του σωματείου για 
συνάντηση απάντησε πως στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία «αναστέλλονται και όλες 
οι συνδικαλιστικές λειτουργίες» και συνεπώς «έχει ανασταλεί και η υποχρέωση λειτουργίας των 
μεικτών επιτροπών, όπως η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας»!

Παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα του ομίλου «Ελλάκτωρ», στην Κηφισιά, πραγματοποί-
ησε την Παρασκευή το 
πρωί αντιπροσωπεία 
συνδικαλιστών του 
Σωματείου Μισθωτών 
Τεχνικών. Η κινητοποί-
ηση έγινε ενάντια στις 
απολύσεις που κάνει η 
«Ελλάκτωρ». Οπως ση-
μειώνει το Σωματείο, 
«από τα μέσα Μάρτη 
έχουν απολυθεί τουλά-
χιστον 17 εργαζόμενοι, 
από τους συνολικά 55, 
μόνο στα εργοτάξια σι-
δηροδρομικών έργων 
και τις εγκαταστάσεις 
γραφείων και συνερ-
γείων του Σ. Κ. Αχαρ-
νών (ΣΚΑ), ενώ από 
τον Ιούλη του 2018 
έχει προβεί συνολικά 
σε 675 απολύσεις».
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7 Άπρίλη - Παγκόσμια Ημέρα Υγείας - 
Μέρα Πανελλαδικής Δράσης για την Υγεία

Εκατοντάδες υγειονομικοί σε όλη τη χώρα, έχοντας στο πλευρό τους εργαζόμενους, σωματεία 
και φορείς πραγματοποίησαν δεκάδες συντονισμένες κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία και σε δο-
μές Υγείας σε όλη τη χώρα. Κόντρα στο κλίμα αυταρχισμού και φίμωσης που επιχείρησε να επι-
βάλει η κυβέρνηση στους κατά τ’ άλλα «ήρωες με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες», η μεγάλη 
ανταπόκριση που είχε η πρωτοβουλία με αφορμή τη Παγκόσμια Μέρα Υγείας, επιβεβαίωσε την 
αναγκαιότητά της, μετέτρεψε τις πύλες και τα προαύλια των νοσοκομείων σε χώρους δυναμικών 
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παρεμβάσεων και μαχητικών συγκεντρώσεων διεκδίκησης, σε χώρο έκφρασης αλληλεγγύης και 
από ασθενείς και συνοδούς, για την άμεση λήψη μέτρων ουσιαστικής προστασίας του λαού, για 
να μπορούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία να συνεχίζουν τον αγώνα που δίνουν με 
αυτοθυσία για τη σωτηρία του, χωρίς να βγαίνουν από τη μάχη.

Μαχητική ήταν η κινητοποίηση στην πύλη του Νοσοκομείου «Θριάσιο», από υγειονομικούς 
και άλλους εργαζόμενους, με τα πανό και τα συνθήματά τους. Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελι-
σμός», απλός κόσμος, επισκέπτες ασθενών, κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο, βλέποντας τη 
συγκέντρωση μπροστά στην πύλη του, παρέμειναν εκεί, αυτήν τη φορά για να χειροκροτήσουν, 
όχι μόνο για τη μάχη που δίνουν με αυτοθυσία οι υγειονομικοί για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, αλλά και για την αγωνιστική τους δράση. Εκπρόσωποι πλήθους φορέων συμμετείχαν στην 
κινητοποίηση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώνοντας τις φωνές τους με τους υγειονομικούς, 
Σε κινητοποίηση έξω από το Νοσοκομείο «Άττικόν» προχώρησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκο-
μείου, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν σωματεία και φορείς της Δυτικής Αθήνας. Γιατροί, νοση-
λευτές και άλλοι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «Άγ. Ολγα» στη Νέα Ιωνία ένωσαν τη φωνή 
τους με εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, σωματεία και φορείς της ευρύτερης περιοχής, 
στην κινητοποίηση που πραγματοποίησαν έξω από την πύλη του νοσοκομείου. Κινητοποίηση 
στην πύλη του νοσοκομείου πραγματοποίησε και το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου 
ΚΆΤ, έχοντας στο πλευρό του εκπροσώπους Ομοσπονδιών, σωματείων και φορέων. Το Σωμα-
τείο Εργαζομένων στο «Άσκληπιείο» Βούλας πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση στον προ-
αύλιο χώρο του νοσοκομείου, ενώ αγωνιστική παρέμβαση πραγματοποίησαν επίσης σωματεία 
και φορείς της περιοχής. Αγωνιστικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στα νοσοκομεία του 
Πειραιά, στο «Τζάνειο» και το «Μεταξά». Κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου πραγμα-
τοποίησαν και οι εργαζόμενοι στο Άντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», Εργαζόμενοι 
των Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Άγία Σοφία» και «Άγλαΐα Κυριακού» συμμετείχαν στη 
μέρα δράσης, ύστερα από πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειδικευόμενων των δύο νοσοκομείων, 
πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας στον διοικητή των δύο παιδιατρικών νοσοκομεί-
ων. Παρέμβαση έγινε και στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Αγωνιστικές παρεμβάσεις από εργαζόμενους στα νοσοκομεία, μαζί με σωματεία άλλων εργα-
ζομένων και φορείς, πραγματοποιήθηκαν ακόμα στα Νοσοκομεία «Σωτηρία», «Γεννηματάς», 
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«Άρεταίειο» και «Λαϊκό», ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες οργανώθηκαν σε μια σειρά από συ-
νοικίες της Αττικής, σε Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Τοπικά Ιατρεία κ.α.

Στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο, μαζί με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, είχε 
οριστεί το αγωνιστικό ραντεβού της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών (ΕΝΙΘ). Μαχητική ήταν 
η κινητοποίηση και στην πύλη του ΆΧΕΠΆ, νοσοκομείου αναφοράς για τον κορονοϊό. Να ση-
μειωθεί ότι λίγο μετά τις 8 το βράδυ, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης του έργου των υγειο-
νομικών, πυροσβέστες με οχήματα παρατάχθηκαν έξω από την πύλη του ΑΧΕΠΑ και σήμαναν 
τις σειρήνες. Κρατώντας πανό στάθηκαν στην πύλη του νοσοκομείου και οι εργαζόμενοι του 
Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», έχοντας στο πλευρό τους εργατικά σωματεία και φορείς. 
Στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» δεκάδες νοσηλευτές, γιατροί και διοικητικοί υπάλληλοι 
έδωσαν το «παρών» στην κινητοποίηση, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν 
στα Νοσοκομεία «Άγ. Δημήτριος» και «Άγ. Παύλος», στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ-
σαλονίκης και στο Άντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο». Παρεμβάσεις έγιναν επίσης 
σχεδόν σε όλα τα Κέντρα Υγείας και τις ΤΟΜΥ του νομού. Μαχητικές ήταν οι κινητοποιήσεις στα 
νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας των Σερρών, που οργανώθηκαν με κάλεσμα της Ενωσης 
Νοσοκομειακών Ιατρών και τη στήριξη εργατικών σωματείων και φορέων πασχόντων και 
αναπήρων. Κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμα σε άλλες πόλεις της 
Κεντρικές Μακεδονίας, στα Νοσοκομεία Βέροιας, Νάουσας, Κιλκίς, στο Κέντρο Υγείας 
Άλεξάνδρειας κ.α.

Στη Λάρισα, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο. Σε Τρίκα-
λα και Καρδίτσα, στις εισόδους των νοσοκομείων, ενώ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους 
υγειονομικούς ζωγραφιές παιδιών παρέδωσαν οι Σύλλογοι Γυναικών. Ανάλογες κινητοποιήσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στην Πάτρα Παράσταση διαμαρτυρίας από 
αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, σωματείων και φορέων πραγματοποιήθηκε 
στον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Άνδρέας», όπου κατατέθηκαν τα 
αιτήματα των εργαζομένων. Περιοδεία πραγματοποιήθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο 
Παίδων, όπου η αντιπροσωπεία φορέων είχε στο πλευρό της και τη δημοτική αρχή. Στο Νοσο-
κομείο του Ρίου δόθηκε συνέντευξη Τύπου

Συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων πραγματοποιήθηκαν από υγειονομικούς και 
αντιπροσώπους των ταξικών σωματείων και φορέων και στη Δυτική Μακεδονία, περιοχή που 
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βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού. Η Επιτροπή Αγώνα του ΠΑΜΕ Υγείας 
στο Νοσοκομείο Κοζάνης κατέθεσε υπόμνημα αιτημάτων στην 3η ΥΠΕ και τον διοικητή του 
ΓΝ Κοζάνης. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο ΓΝ Γρεβενών και ανάλογες 
κινητοποιήσεις στα ΓΝ Πτολεμαΐδας και Φλώρινας.

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των υγειονομικών στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Άλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί και νοσοκομείο αναφοράς της 
περιοχής. Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ΓΝ Δράμας, ενώ στην Καβάλα σωματεία 
βρέθηκαν στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ενωσης 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής βρέθηκε στην πύλη του Σισμανόγλειου Γενικού Νοσο-
κομείου Κομοτηνής. Στη μέρα πανελλαδικής δράσης για την Υγεία συμμετείχε και η Ενωση 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης, με συμβολική κινητοποίηση και 
την ανάρτηση πανό στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Στη Στερεά Ελλάδα Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Νοσοκο-
μείου Χαλκίδας από εργατικά σωματεία της περιοχής. Πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογρα-
φών για την ενίσχυση των δομών Υγείας στην Εύβοια ανέλαβε ο Σύλλογος Εργαζομένων στο 
Νοσοκομείο Κύμης, ενώ συμβολικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στα Νοσοκομεία της 
Θήβας, της Λαμίας, της Λιβαδειάς, καθώς και στο ΚΥ Ιτέας.

Κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, σωματείων και φορέων της πόλης πραγ-
ματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του συντονισμού του ΕΚΙ με την Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών 
Ηπείρου (ΕΙΝΗ), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (νοσοκομείο αναφοράς στην 
Ηπειρο για τον κορονοϊό), όπως και στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Κινητοποίηση 
πραγματοποιήθηκε και στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Στην Πελοπόννησο κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
Τρίπολης, στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Παρέμβαση 
με πανό έγινε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπως και στα Νοσοκομεία Άμαλιάδας και Άιγίου. 
Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έγινε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση με τη διευθύντριά του για να τονιστεί η ανάγκη για προσλήψεις.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην πύλη του Νοσοκομείου Λευκάδας καθώς και 
στην κεντρική πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
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Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου. Αντι-
προσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Σάμου ανάρτησε πανό στην 
είσοδο του νοσοκομείου, ενώ η ΕΛΜΕ Σάμου, σε ένδειξη συμπαράστασης, παρέδωσε υλικά 
ατομικής προστασίας στον Σύλλογο. Πανό αναρτήθηκε στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. 
Μέσα προστασίας και μόνιμο προσωπικό διεκδίκησε και το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκο-
μείου Ρόδου. Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου

Στην είσοδο του ΠΑΓΝΗ συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι και εκπρόσωποι μαζικών φορέων του 
Ηρακλείου Κρήτης, απαιτώντας εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να παρθούν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα, ενώ ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, 
Δημήτρης Βρύσαλης. Παρεμβάσεις έγιναν επίσης στα Νοσοκομεία Χανίων και Ρεθύμνου, 
καθώς και στο ΚΥ Κισσάμου.

Για την Μέρα Δράσης η ΟΕΝΓΕ με ανακοίνωση της χαιρέτισε τη μαζική συμμετοχή των 
υγειονομικών στις κινητοποιήσεις

Συγκεκριμένα σημείωσε:

«Η Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, σήμερα παγκόσμια ημέρα 
υγείας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και έδωσαν το «παρών» στις κινητοποιήσεις 
στα νοσοκομεία και στα Κ.Υ από άκρη σε άκρη της χώρας, διεκδικώντας μέτρα προστασίας για την 
υγεία του λαού.

Χαιρετίζουμε τα εκατοντάδες σωματεία, φορείς και συλλογικότητες που έσπασαν το φράγμα της 
σιωπής και ένωσαν τη φωνή τους μαζί μας. Μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας, αυτή 
την ώρα που δοκιμάζεται ο λαός μας.

Κρατάμε ζωντανούς στη μνήμη μας τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο που έφυγαν από 
τη ζωή, δίνοντας μάχη για τη ζωή των ασθενών.

Θλιβερή παραφωνία ελάχιστοι δημοσιογράφοι, καλοπληρωμένα παπαγαλάκια του συστήματος, 
που παθαίνουν αλλεργικό σοκ σε οποιοδήποτε αγωνιστικό σκίρτημα. Που δεν χάνουν ευκαιρία να 
χύσουν το δηλητήριο τους, να συκοφαντήσουν και να ρίξουν λάσπη σε βάρος όσων ορθώνουν το 
ανάστημά τους.

Είναι οι ίδιοι που το προηγούμενο διάστημα λοιδορούσαν τους αγώνες μας για την ενίσχυση του 
δημόσιου συστήματος υγείας, που το 2013 καλούσαν τον τότε Υπουργό Υγείας να μας απολύσει. 
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Τους αφήνουμε στην κρίση του Ελληνικού λαού.

Καταγγέλλουμε την παρέμβαση της αστυνομίας στον Ευαγγελισμό και σε άλλα νοσοκομεία της 
χώρας. Έστειλαν την αστυνομία για να κάνει μαθήματα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε 
γιατρούς και νοσηλευτές. Μάλιστα φαίνεται οι δυνάμεις ΔΙΑΣ έχουν ανοσία απέναντι στον κορονοϊό 
και για αυτό δεν τηρούσαν καμία απόσταση μεταξύ τους ούτε άλλο μέτρο προφύλαξης. Αν δεν ήταν 
τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα ήταν για γέλια. Κόπτονται για την υγεία μας αυτοί που μας αφήνουν 
χωρίς κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Αυτοί που μας αναγκάζουν να δουλεύουμε ακόμα και 
άρρωστοι.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ η οποία για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες έστειλε 
αστυνομικές δυνάμεις για να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις μας.

Δεν τα κατάφεραν να μας φιμώσουν. Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Και σήμερα αυτή η 
φωνή ακούστηκε δυνατά.»

Αντίστοιχα το ΠΑΜΕ με ανακοίνωση του σημείωσε:

«Το ΠΑΜΕ χαιρετίζει τους εκατοντάδες υγειονομικούς σε όλη τη χώρα που συμμετεί-
χαν στις δεκάδες κινητοποιήσεις

Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης απέναντι στην πανδημία, απαίτησαν:

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών.

• Πλήρης επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και 
του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.

• Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.

Πλάι στους μάχιμους υγειονομικούς βρέθηκαν εργαζόμενοι, σωματεία και μαζικοί φορείς, στη-
ρίζοντας αγωνιστικά τα αιτήματα για την Υγεία. Θλιβερή εικόνα η παρουσία της Αστυνομίας που 
προσπάθησε να διαλύσει την κινητοποίηση στον «Ευαγγελισμό» μπαίνοντας μέσα στο χώρο του 
νοσοκομείου, για να κάνει «μαθήματα» στους γιατρούς, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση σε 
υγειονομικούς, ασθενείς και εργαζόμενους.

Έχει αξία να σημειωθεί η αξιοθρήνητη προσπάθεια της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας 
που προσπαθεί να φορέσει στους υγειονομικούς φίμωτρο αντί για μάσκα, απαγορεύοντας να μι-
λούν για τα αιτήματα και τις άμεσες διεκδικήσεις σε συνθήκες πανδημίας. Πιστά στη γραμμή της 
κυβέρνησης, τα περισσότερα ΜΜΕ που όπως και τις προηγούμενες μέρες έτσι και σήμερα, έθαψαν 
τις κινητοποιήσεις και τις αγωνιώδεις φωνές των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή, δηλαδή αυτούς που υποκριτικά και με κορόνες μας καλούν να «χειροκροτούμε».

Ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας αυτής αποτυπώθηκε και στις ανταποκρίσεις μιας σει-
ράς ΜΜΕ άλλων χωρών.

«Αγωνιζόμαστε για σας. Φωνάξτε για μας». Το σύνθημα των υγειονομικών αποτυπώθηκε σε 
ΜΜΕ της Τουρκίας. ΜΜΕ της Βρετανίας φιλοξένησαν δηλώσεις της προέδρου της ΟΕΝΓΕ για 
τις μεγάλες ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ. Σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πλήττονται 
από την επιδημία, προβλήθηκαν επίσης μια σειρά από αιτήματα για προσλήψεις προσωπικού στα 
νοσοκομεία και παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού.
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w 8 Απρίλη 
Το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ Με φωνή δυνατή μέσα από τη γαλέρα των ΜΜΕ καταγγέλλει: «οι 
εργαζόμενοι του κλάδου των ΜΜΕ όπως φάνηκε στο μικρό διάστημα που υπήρξαν ρωγμές στο 
τείχος της σιωπής μετράνε πάνω από 15 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εξακολουθούν να εργάζο-
νται σε συνθήκες εντατικοποίησης και συνωστισμού, ιδιαίτερα στα μεγάλα ραδιοτηλεοπτικά συ-
γκροτήματα, με αμφίβολα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Αυτά 
συμβαίνουν μέσα στους τόπους δουλιάς, ενώ οι συνάδελφοι μας που δουλεύουν (δημοσιογρά-
φοι, τεχνικοί και φωτορεπόρτερ) ατέλειωτες ώρες καθημερινά στο πεζοδρόμιο για το ρεπορτάζ 
αντιμετωπίζονται σαν απόβλητοι και μιαροί. Οι συνάδελφοι των site και των εφημερίδων μπορεί 
να εργάζονται «ασφαλείς» από τα σπίτια τους, ωστόσο με όχημα την τηλεργασία καταπατούνται 
ωράρια, δεν δίνονται ρεπό ενώ οι ρυθμοί της δουλειάς και η εργασιακή ανασφάλεια χτυπάνε 
κόκκινο.»

w 9 Απρίλη 
Την πρώτη τηλε-στάση εργασίας οργάνωσε 
το ΣΕΤΗΠ. Η πρώτη στάση εργασίας εργα-
ζομένων με τηλεργασία πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη 9 Απρίλη από εργαζόμενους 
πληροφορικάριους, στην εταιρεία «Beat». 
Αντιδρώντας στις απολύσεις 18 συναδέλ-
φων τους και στις μειώσεις μισθών, έκαναν 
στάση εργασίας, βγάζοντας τα λάπτοπ από 
την πρίζα, καθώς βρίσκονται σε καθεστώς 
τηλεργασίας από το ξέσπασμα σχεδόν της 
πανδημίας. Την κινητοποίηση κάλεσε το 
Συνδικάτο Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών 
- Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Αττικής και ήρθε 
ως αποτέλεσμα της αγωνιστικής αντίδρα-
σης εργαζομένων της εταιρείας.

Η επιχείρηση, που προβάλλεται ως «πρό-
τυπο καινοτομίας» και «αξιοποίησης της τε-
χνολογίας», έκανε 5 απολύσεις στο τέλος 
Μάρτη και 13 απολύσεις στις 6 και 7 Απρί-
λη. Παράλληλα, στις 7 Απρίλη, οι εργαζό-
μενοι ενημερώθηκαν στη λήξη της βάρδιας 
ότι στο μισό προσωπικό θα εφαρμοστεί εκ 
περιτροπής εργασία, με συνέπεια τη μείωση 
των μισθών κατά 50%, ενώ στο υπόλοιπο 
μισό θα γίνουν μειώσεις 10% - 30% με τροποποιητικές συμβάσεις τις οποίες κλήθηκαν να υπο-
γράψουν μέσα σε προθεσμία 24 ωρών.
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43 κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία του Τουρισμού με υπόμνημά τους προς την κυβέρ-
νηση διεκδικούν την κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εποχικών 
εργαζομένων και των ελαστικά απασχολούμενων στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού , 
καλώντας παράλληλα όλα τα σωματεία να οργανώσουν τον αγώνα «ώστε να μη φορτώσουν 
στην πλάτη μας την κρίση της πανδημίας».

«Οι εξαγγελίες και τα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία, συνολικά και κατά κλάδο, 
είναι για τους εργαζόμενους ψίχουλα και για τη μεγαλοεργοδοσία παντεσπάνι. Για περιπτώσεις 
όπως αυτή των εποχικών εργαζομένων και των ελαστικά απασχολούμενων στον Τουρισμό - 
Επισιτισμό, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη», υπογραμμίζουν τα σωματεία.

Τα 43 Σωματεία που υπογράφουν το υπόμνημα:

Τα κλαδικά Σωματεία: Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Άττι-
κής, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας, Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών - Επισιτιστικών Επιχει-
ρήσεων Θεσσαλονίκης, Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού -Τουρισμού - Ξενοδοχείων Άχαΐας, 
Επισιτισμού - Τουρισμού Λάρισας, Υπαλλήλων Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Ιωαννίνων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Σερβιτόρων Κω, Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Σερβιτόρων Ζα-
κύνθου, Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Επαρχίας Θήρας νομού 
Κυκλάδων, Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού, Ξενοδοχείων - Συναφών Επαγγελμά-
των Λασιθίου «ΤΑΛΩΣ», Εργαζομένων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις και Επισιτιστικές Λήμνου, 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Επισιτισμού Σάμου, Εργαζομένων Ξενοδοχείων - Εστιατορίων Λευκά-
δας και Βόνιτσας, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και συναφών Επαγγελμάτων Ικαρίας και Φούρνων, 
Προσωπικού Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Επισιτισμού - Τουρισμού - 
Ξενοδοχείων Μεσσηνίας, Ιδιωτικού Προσωπικού Επιχειρήσεων Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων 
- Μαγείρων Χανίων, Εργαζομένων σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Κάστρου Άμαλιάδας, Του-
ριστικών Επαγγελμάτων Εβρου, Εργαζομένων Επισιτιστικών και Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Λέσβου, Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων Καβάλας 
και Θάσου.

Τα επιχειρησιακά Σωματεία: Στα ξενοδοχεία της Άττικής «Grand Resort» Λαγονήσι, 
«Athens Marriott», «Intercontinental», «Royal Olympic», «Zafolia», «Crowne Plaza», «Stanley», 
«Novotel», στην επιχείρηση «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ» Αττικής, στην εταιρεία «Newrest 
Hellas». Στα ξενοδοχεία της Κέρκυρας «Bolentaco Limited», «Louis» («Νίκος Λέισος»), «Louis» 
(«Ο Ποπολάρος»), «Atlantica Grand Mediterraneo», «Ikos Dassia», «La Grotta Verde», «Pelekas 
Monastery», «Sunshine Corfu» και «Sandy». Στα ξενοδοχεία της Ρόδου «Amilia Mare» - 
«Paradise Village» του ομίλου «Aldemar», «Sheraton» και «Mira Mare».

Το ΠΑΜΕ τοποθετείται για τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την κατάσταση στους 
χώρους δουλειάς τον μήνα Μάρτιο. 

«…Η ίδια η κυβέρνηση μέσω αυτού του Συστήματος επιβεβαιώνει τις καταγγελίες των συν-
δικάτων για πραγματική σφαγή των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους με πάνω από 
110.000 απολύσεις.Το ζεστό κρατικό χρήμα προς τις επιχειρήσεις, οι εκατοντάδες φοροαπαλλα-
γές και φοροελαφρύνσεις, τα καθημερινά μέτρα στήριξης των εργοδοτών με δισεκατομμύρια με 
λεφτά από την φορολογία των εργαζομένων να μεταφέρονται στις τράπεζες και τους επιχειρη-
ματικούς ομίλους συνοδεύτηκαν από ένα ΡΕΚΟΡ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ, μειώσεων μισθών, καταστρατή-
γησης ωραρίων και δικαιωμάτων, ακόμη και εργασίας χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους 
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χώρους δουλειάς. Τα δήθεν μέτρα της κυβέρνησης, προστασίας των εργαζομένων, ήταν μόνο 
λόγια του αέρα, αφού η ίδια η κυβέρνηση με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου έδωσε το 
δικαίωμα για μείωση μισθών 50%, απελευθέρωση ωραρίων, κατάργηση της Κυριακής Αργίας, 
αλλά και νομιμοποίηση όλων των απολύσεων με την δικαιολογία της πανδημίας. Αυτή την κα-
τάσταση επιβεβαιώνουν με δραματικό τρόπο τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ που δεν είναι τίποτα άλλο 
από τις συνέπειες της πολιτικής της Κυβέρνησης και του μεγάλου κεφαλαίου. Οι εργαζόμενοι 
δεν πρέπει να δεχτούν να γίνουν τα θύματα της πανδημίας. Την ίδια στιγμή που επιχειρηματικοί 
όμιλοι αυγαταίνουν τα κέρδη τους, ή επιδοτούνται για τις “ζημίες” τους, οι εργαζόμενοι χάνουν 
τις δουλειές τους, μένουν στην ψάθα, χωρίς καμία προστασία, βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους 
την ζωή. Καμία θυσία! Τα δικαιώματα μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα!»

w 14 Απρίλη 
Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια στο υπουργείο Εργασί-
ας πραγματοποίησαν η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, 
ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις πάνω στο ζήτημα της οικονομικής στήριξης των οικοδό-
μων, των δασεργατών, των ανέργων χωρίς δικαίωμα επιδότησης και των άλλων εργαζομένων 
στις Κατασκευές, λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Παρέμβαση στα γραφεία του ΣΕΠΕ πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, δι-
εκδικώντας ένταση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς, καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται 
εκτεθειμένοι τόσο στην πανδημία του κορονοϊού όσο και στην επίθεση της εργοδοσίας.

Τα προεδρεία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, 
του Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα και του Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο 
του Χορού πραγματοποίησαν συμβολική κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να 
ακουστούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Τα σωματεία θυροκόλλησαν τις περίπου 2.500 
υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί από εργαζόμενους στο χώρο, με το πλαίσιο αιτημάτων που 
διεκδικούν.

Η Πανελλαδική Γραμματεία Επισιτισμού - Τουρισμού του ΠΑΜΕ δίνει Συνέντευξη Τύπου για 
την κατάσταση στον κλάδο όπου σημειώνει:

«Για όσα έχετε ακούσει συνάδελφοι κρατήστε μικρό καλάθι. Γιατί άλλοτε η αλήθεια είναι άλλη 
από αυτή που θέλουν να παρουσιάσουν κυβέρνηση και μεγαλοεργοδότες όταν επιδιώκουν τη συ-
ναίνεσή μας, κι άλλοτε είναι στυγνοί όταν πρόκειται να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Συμφέ-
ροντα που καμιά σχέση δεν έχουν με τα δικά μας.

Ο πρωθυπουργός μας εμφανίζει σαν κλάδο που είναι σε αναστολή, αλλά με γεμάτες τσέπες.

Οι ξενοδόχοι και οι αλυσίδες του επισιτισμού ζητάνε να πληρωνόμαστε από το κράτος μέχρι τον 
Απρίλη του 2021 και να δουλεύουμε όπως, όταν και όσο θέλουν. 

Οι εργατοπατέρες στηρίγματα των παραπάνω, εξαφανισμένοι από τους πρώτους όταν ξεκίνησε 
πανδημία, πανηγυρίζουν που οι άνεργοι θα πάρουν 400 ευρώ.

Όλοι τους αναφέρονται σε εργαζόμενους που τα τελευταία 8 χρόνια έφεραν στις τσέπες των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων πάνω από 120 δις και πήραν για κάθε ένα από αυτά τα 8 χρόνια 
λιγότερα από όσα έπαιρναν το 2009.
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Δεν τους έχει μείνει στάλα τσίπα, αυτοί που μιλάγανε για τη βαριά βιομηχανία της χώρας, αυτοί 
που να αρνούνται να δώσουν ακόμη και το δώρο του ΠΑΣΧΑ, αυτοί που πριν ακόμη κλείσουν με κυ-
βερνητική απόφαση τα μαγαζιά έχουν εργάτες απλήρωτους, αυτοί που στέκονται σαν γύπες πάνω 
από τα σακατεμένα κορμιά των εργαζομένων να παίζουν την κολοκυθιά από ποιο κρατικό ταμείο θα 
πληρωθούν οι ασφαλιστικές μας εισφορές.

Αυτοί που σήμερα ζητάνε ελεημοσύνη 3 δις ευρώ για να επανεκκίνησουν λέει τις επιχειρήσεις 
τους. Που ζητάνε απαλλαγές από πληρωμές δανείων, ΦΠΑ και φόρων φορτώνοντας στα μόνιμα 
υποζύγια στον λαό τη χασούρα…

Στη χασούρα, όπως τη λένε, όλοι μαζί και στη μάσα χώρια.

Αυτά να τα βγάλουν από το μυαλό τους. Συναίνεση στη σφαγή από μας δεν πρόκειται να δουν.

Τα δικά μας εργατικά χέρια, με η χωρίς τουρίστες, άδεια δεν θα μείνουν. Δεν θα αφήσουμε τις 
οικογένειές μας να πεινάσουν, ούτε θα πούμε ευχαριστώ για το ξεροκόμματο των 400 ευρώ.

Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι να αποκαλύψουμε την απάτη τους και σήμερα και στο επό-
μενο διάστημα.»
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15 Άπρίλη - Μέρα Δράσης για τους  
Εργαζόμενους στα Super Market 

Ύστερα από πρωτοβουλία και κάλεσμα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Άθήνας (ΣΕΆ) 
δεκάδες σωματεία από όλη την χώρα προχώρησαν σε Μέρα Δράσης για τους εργαζόμενους στα 
super market στις 15 Απρίλη.

Ο ΣΕΑ σημείωνε: «όλα τα σωματεία των εμποροϋπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων, 
επιχειρησιακά και κλαδικά σε όλη τη χώρα να ορίσουν την Τετάρτη 15 Άπρίλη ως μέρα πα-
ρέμβασης και δράσης, ενημέρωσης και διεκδίκησης στους εργασιακούς χώρους των αλυσίδων 
super market.

Στην πανδημία δεν μένουμε εκτεθειμένοι! 
Διεκδικούμε άμεσα μέτρα προστασίας και 
υγείας!...Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας …να βρεθούν στα καταστήματα, στην 
έναρξη των βαρδιών, στα διαλείμματα, στο σχόλα-
σμα. Να αναδειχτούν τα αιτήματα προστασίας, να 
στηριχθούν οι συνάδελφοί μας στα super market, 
να καταγγελθούν οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες.. να 
έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους. Να υψώ-
σουν ανάστημα και γροθιά για να υπερασπιστούν 
τη ζωή τους, τη ζωή των οικογενειών τους. Να 
βάλουν μπροστά τα ζητήματα προστασίας της 
υγείας τους, των δικαιωμάτων τους

• Να γίνεται το test σε όλους τους εργαζόμενους 
των super market που παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα ή είναι ύποπτα κρούσματα.

• Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά για κάθε 
πόστο, με πλήρες ωράριο και όχι με νέες απα-
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ράδεκτες εργασιακές σχέσεις λίγων ημερών, με χρονικό ορίζοντα τα τέλη Απρίλη.

• Να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ημιαπασχόλησης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με 
8ωρο και 5ήμερο. Να γίνουν αορίστου όλες οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις.

• Να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια εργασίας. Να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος ξεκούρα-
σης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία όλων των εργαζομένων.

• Να τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα τζάμια προστασίας στα ταμεία.

• Να υπάρχει αντισηπτικό δίπλα στο κάθε ταμείο και σε κεντρικά σημεία όλων των super 
market.

• Να ισχύσουν τα μέτρα καραντίνας σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρού-
σμα σε όλους τους χώρους των super market, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες.

• Να δοθεί ΤΩΡΑ έκτακτο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.» 

Επίσης ο ΣΕΑ απεύθυνε κάλεσμα προς τους καταναλωτές σημειώνοντας «Άυτός ο αγώνας 
δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στα super market, μας αφορά όλους. Ενώστε τη 
φωνή σας, με τη φωνή των εργαζομένων στα super market»

Συνεχίζοντας την αγωνιστική δράση τους οι υγειονομικοί θα σταθούν στον πλευρό των εργα-
ζομένων στα Σούπερ Μάρκετ στις 15 Απρίλη

Στην κινητοποίηση την στήριξή του εξέφρασε το ΠΑΜΕ.

«To ΠΑΜΕ, στηρίζει την κοινή απόφαση δεκάδων σωματείων εμποροϋπαλλήλων σε όλη τη 
χώρα να προχωρήσουν σε πανελλαδική μέρα δράσης την Τετάρτη 15 Απρίλη για τους εργαζόμε-
νους των αλυσίδων super market», με σύνθημα «στην πανδημία δεν μένουμε εκτεθειμένοι! Διεκδι-
κούμε άμεσα μέτρα προστασίας και υγείας».

Οι εργαζόμενοι στα super market βρέθηκαν μπροστά στις συνθήκες τις πανδημίας, εκτεθειμένοι 
καθημερινά στον ιό. Είναι οι χώροι που αποτελούν σήμερα τον πιο μαζικό χώρο συγκέντρωσης 
κοινού, στους οποίους εναλλάσσονται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι.
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Σε όλες τις χώρες που δοκιμάζονται από την πανδημία, μετράμε ήδη αρκετούς νεκρούς εργα-
ζόμενους στα καταστήματα και στις αποθήκες των super market. Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη κινη-
τοποιήσεις σε χώρους δουλειάς στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία με αιτήματα που αφορούν τα 
μέσα προστασίας. Αντίστοιχα στη χώρα μας υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες από εργαζόμενους των 
super market που ανησυχούν για τη ζωή τους, για τη ζωή των οικογενειών τους καθώς τα μέτρα 
προστασίας κρίνονται από ελλιπή ως ανύπαρκτα. Παράλληλα υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν 
την ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας, το χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων.

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς να στηρίξουν με κάθε τρό-
πο την πρωτοβουλία των εργαζομένων στα super market. Με μια ανακοίνωση, με μια φωτογραφία, 
με την καθημερινή αλληλεγγύη.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προτείνουν οι επιστήμονες, τα συνδικάτα 
να βρεθούν στα καταστήματα, στην έναρξη των βαρδιών, στα διαλείμματα, στο σχόλασμα. Να ανα-
δειχτούν τα αιτήματα προστασίας, να στηριχθούν οι συνάδελφοί μας στα super market, να καταγ-
γελθούν οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Στη γωνία περιμένουν αρκετοί πρόθυμοι για να λερώσουν τους εργαζόμενους που σήμερα υπο-
κριτικά «χειροκροτούν». Τους συναντήσαμε πρόσφατα και με τον πιο προκλητικό τρόπο στις κινη-
τοποιήσεις των υγειονομικών. Αυτοί είναι οι πρώτοι που δε λογαριάζουν τη δημόσια υγεία, είναι 
απολογητές ενός συστήματος που αφήνει άοπλους τους υγειονομικούς και στέλνει «γυμνούς» στο 
στόμα του λύκου χιλιάδες εργαζόμενους.

Το όπλο μας είναι η αλληλεγγύη!»

Η Μέρα Δράσης εκφράστηκε με δεκάδες πρωτοβουλίες σε καταστήματα και αποθήκες 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ, από τη μια άκρη της χώρας έως την άλλη, με τη συμμετοχή 
των εργαζομένων που δουλεύουν εκτεθειμένοι στην πανδημία και την εργοδοτική ασυ-
δοσία, με πλατιά αλληλεγγύη από συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζικούς φορείς, κα-
θώς και με τη θετική ανταπόκριση όσων βρέθηκαν στα καταστήματα για να ψωνίσουν.
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Απόφαση συμμετοχής και στήριξης της πρωτοβουλίας πήραν τα παρακάτω σωματεία εμπο-
ροϋπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων:

1. Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

2. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής

3. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου

4. Σωματείο Εργ/νων στις εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες στα καταστήματα Ν. Αρκαδίας

5. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Φωκίδας

6. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Άρτας

7. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φλώρινας

8. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης

9. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Ζακύνθου

10. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων

11. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πέλλας – Ημαθίας

12. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβενών

13. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Κω

14. Σωματείο εμποροϋπαλλήλων-ιδιωτικων υπαλλήλων Καβάλας

15. Συνδικάτο Εμποροϋπαλλήλων & Υπηρεσιών Εορδαίας

16. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ν. Δράμας

17. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου

18. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
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19.  Σ ω μ α τ ε ί ο 
Εμπορ/λων 
και Ιδιωτι-
κών Υπαλ-
λήλων Αλεξ/
πολης-Φε-
ρ ώ ν - Σ ο υ -
φλίου «Η 
Ενότητα»

20. Σ ω μ α τ ε ί ο 
Εμποροϋπαλ-
λήλων και Ιδι-
ωτικών Υπαλ-
λήλων Πιερίας

21. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης

22. Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Χίου

23. Ένωση εμποροϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης

24. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τρικάλων

25. Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας

26. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυρεωτικής

27. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου

28. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκάδας

29. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πρέβεζας

30. Συνδικάτο υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα Μεσσηνίας

31. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κυκλάδων

32. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδειάς

33. Σωματείο Εργαζ/ων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις στα Καταστήματα & Υπηρεσίες Νομού Ηλείας

34. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Αργολίδας

35. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής

36. Σωματείο εμποροϋπαλλήλων-ιδιωτικων υπαλλήλων Ν. Καρδίτσας

37. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κορινθίας

38. Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας

39.  Σωματείου Εργατ/λων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις & Επιχειρήσεις Παροχής Υπ/ών Ν. Αχα-
ΐας

40. Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου

41. Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά

42. Κερκυραϊκός σύνδεσμος ιδιωτικών υπαλλήλων
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43. Σύνδεσμος Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βόλου και Ν. Ιωνίας

44.  Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας

45.  Σύλλογος Υπαλλήλων – Εμποροϋπαλλήλων Ν. Λάρισας

46.  Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου

47.  Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ιωαννίνων

48.  Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Φθιώτιδας

49. Σωματείο εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Ομίλου Σκλαβενίτης στη Βόρεια Ελλάδα

• Επιτροπή αγώνα ιδιωτικών υπαλλήλων Ρεθύμνου

• Επιτροπή αγώνα εργαζομένων Ν. Πέλλας

Ταυτόχρονα τεράστια ήταν η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από εργατικά σωματεία 
και φορείς άλλων κλάδων

Συγκεκριμένα:

1. Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Αν. Αττικής

2. Εργατικό Κέντρο Αγρινίου

3. Εργατικό Κέντρο Πάτρας

4. Εργατικό Κέντρο Σάμου

5. Εργατικό Κέντρο Νάουσας

6. Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου

7. Εργατικό Κέντρο Λαμίας

8. Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών

9. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

10.  Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης, τέως Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας 
και Τεχνολογίας

11. Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος

12. Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου Χάρτου

13. Ομοσπονδία Φαρμάκου

14. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

15. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας

16. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”

17. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας

18. Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Πειραιά

19. Σωματείο εργαζομένων στο δήμο Ηλιούπολης

20. Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας

21.  Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού Ξενοδοχείων 
και Συναφών Επαγγελμάτων Κέρκυρας
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22. Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας - Μακεδονίας - Θράκης

23. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»

24. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Πετρούπολης

25. Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής

26. Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ν. Αττικής και Νήσων

27. Σωματείο Εργαζομένων Tasty Foods

28. Σωματείο Εργαζομένων ΕΒΓΑ

29. Σωματείο Εργαζομένων ΦΑΓΕ

30. Συνδικάτο Γάλακτος τροφίμων Ποτών Ν. Λάρισας

31. Συνδικάτο Γάλακτος τροφίμων Ποτών Ημαθίας Πέλλας

32.  Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παραγωγής Επισιτιστικών Προϊόντων Κ. Μακε-
δονίας

33. Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ν. Αργολίδας

34. Συνδικάτο Τροφίμων Ποτών Ν. Ευβοίας - Βοιωτίας

35.  Σωματείο Εργαζομένων στις Συνεργαζόμενες Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Λειβαδίτης - 
Ζούρας - ΒΙΟΚΟΤ - ΕΛΙΖΑ - ΑΚΟΤ (ΖΑΒΕΛ)

36. Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ν. Τρικάλων

37. Σωματείου Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

38. Συνδικάτο καθαριστριών - καθαριστών Ν. Αττικής και Περιχώρων

39. Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας

40. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ρεθύμνου

41. Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής

42. Συνδικάτο Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

43. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Πατρέων

44. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

45. Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας

46. ΠΕΜΕΝ

47. ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

48. Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν.

49. Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών

50. Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ

51. Ενωτική Κίνηση Πυροσβεστών

52. Πανελλήνια Ένωση Απόστρατων Πυροσβεστικού Σώματος

53. Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Νομού Αττικής

54. Πανελλαδική Ένωση Ελαιουργοσαπωνοποιών και Χημικής Βιομηχανίας Αττικής



Σ Π Ά Σ Ά Μ Ε  Τ Η Ν  Σ Ι Ω Π Η !

50

55. Σωματείο Επισιτισμού Χανίων

56. Συνδικάτο Οικοδόμων Χανίων

57. Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Χανίων

58. Σωματείο Τροφίμων Ποτών Χανίων

59. Σωματείο Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων Ν. Αττικής

60. Σύλλογος Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης

61. Παράρτημα Λήμνου του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου

62. Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου ΑΔΕΔΥ

63. Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Μεσσηνίας

64. Συνδικάτο Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά και Νήσων

65. Συνδικάτο Καθαριστριών - στών Ν. Αττικής και περιχώρων

66.  Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχα-
νίας Ελλάδας

67. Επιτροπή Αγώνα Ναυτιλιακών και Τουριστικών Υπαλλήλων

68. Παράρτημα Πειραιά Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής

69. ΕΝΕΔΕΠ

70. Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά

71. Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ηλιούπολης “Μ. Παπαμαύρος”

72. Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αν. Αττικής “ Ο Σωκράτης”

73. Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

74. Ένωση Λογιστών Ν. Θεσσαλονίκης

75.  Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Δομικά Υλικά και τις Κατασκευές Ν. Θεσσα-
λονίκης

76. Συνδικάτο Φαρμάκου Καλλυντικού και Συναφών Επαγγελμάτων Κ. Μακεδονίας

77. Σωματείο Γραφικών Τεχνών Τύπου Χάρτου Κ. Μακεδονίας

78. Συνδικάτο Ιματισμού Δέρματος Κλωστοϋφαντουργίας - Υποδηματοποιίας Κ. Μακεδονίας

79.  Σύλλογος Υπαλλήλων Συμβολαιογράφων Ν. Θεσσαλονίκης - Κεντρικής και Δυτικής Μα-
κεδονίας

80. Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Β. Ελλάδας

81.  Σύλλογος Εργαζομένων στη Hyatt Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική (Θεσσαλονίκη) ΑΕ

82. Σωματείο Εργαζομένων στη Vodafone - 360 Connect και Λοιπές Θυγατρικές

83. Ομάδες Γυναικών Κέρκυρας ΟΓΕ και Ομάδα Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας

84. Ομάδες Γυναικών Ηρακλείου ΟΓΕ

85. Σύλλογος Γυναικών Αλεξανδρούπολης

86. Σωματείο Συνταξιούχων Σερρών

87. Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Θεσσαλονίκης
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88. Σύλλογος Γυναικών Χανίων

89. Σύλλογος Γυναικών Καλαμάτας

90. Ομάδα Γυναικών Λαμίας

91. Σύλλογος Γυναικών Πρέβεζας

92. Σύλλογος Γυναικών Δράμας

93. ΠΟΠΟΚΠ

94. Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Αττικής

95. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας

96. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος, τροφίμων και ποτών Ηρακλείου

97. Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου

98. Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου 

99. Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών - Γαλάτεια Καζαντζάκη

100. Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν. Αττικής

101. Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου «Θριάσιο» 

102. Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

103. Το Σωματείο Εργαζομένων σούπερ μάρκετ «Κρόνος» ν. Αχαΐας

104. Σωματείο Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Καβάλας

105. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή

106. Στέκι Εργαζομένων Πατησίων - Κυψέλης «Καίτη Πανοπούλου»

107. Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

108. Σύλλογος Εργαζομένων ΑΝΘ Θεαγένειο

109. Σωματείο Εργαζομένων Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

110. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής

Επίσης Αλληλεγγύη εξέφρασαν συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού και συγκεκριμέ-
να το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) 
και η ΣΕΒΕΤΤΥΚ – ΠΕΟ της Κύπρου. Ξεχωριστή σημασία είχε το μήνυμα από τους εργαζόμενους 
της Ιταλίας που δοκιμάζονταν από την πανδημία με χιλιάδες νεκρούς. 

Η συνδικαλιστική οργάνωση USB με μήνυμά της στο ΠΆΜΕ εξέφραζε τη στήριξή της 
στην πρωτοβουλία για τη Μέρα Δράσης των Εργαζομένων στα Σούπερ Μάρκετ στις 15 
Άπρίλη λέγοντας:

«Στηρίζουμε τους εργαζόμενους του Εμπορίου στην Ελλάδα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας.Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ εργάζονται με αυτοθυσία για να εξυπηρετούν 
τους καταναλωτές ώστε να μη λείψει τίποτα από τα σπίτια του κόσμου. Αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι 
έχουν επίσης ζωή, έχουν οικογένειες, έχουν τους ίδιους φόβους, τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες 
ανάγκες που έχουμε όλοι. Χρειάζονται προστασία: Με μάσκες, γάντια και ακόμη και ειδικά γυαλιά, 
απόσταση μεταξύ τους και απόσταση από τους πελάτες. Στην Ιταλία ζητήσαμε επίσης προστασία 
των εργαζομένων στον τομέα του Εμπορίου και προχωρήσαμε σε γενική απεργία στις 25 Μαρτίου. 
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Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε απεργία στα σούπερ μάρκετ στις 8 Απριλίου, με τίτλο «Απεργία για 
να σώσει ζωές». Υγεία και ασφάλεια πριν τα κέρδη είναι το σύνθημα των εργαζομένων και των 
ανθρώπων, πρέπει να πολεμήσουμε σε αυτές τις συνθήκες για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας 
να ζούμε.

Τα συνδικάτα των εργαζομένων σε σούπερ μάρκετ, εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σε επιχει-
ρήσεις και βιομηχανίες σε όλη την Ελλάδα θέτουν την Τετάρτη 15 Απριλίου ως ημέρα παρέμβασης 
και δράσης, ενημέρωσης και συζήτησης στους χώρους εργασίας των αλυσίδων των σούπερ μάρ-
κετ. Διατηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, στελέχη, μέλη του ΠΑΜΕ θα πάνε στα κα-
ταστήματα, στην αρχή των βαρδιών, σε διαλείμματα, στο σχόλασμα. Να αναδείξουν τα αιτήματα για 
Μέσα Προστασίας, να υποστηρίξουν τους συναδέλφους στα σούπερ μάρκετ, να καταγγείλουν την 
αυθαιρεσία των εργοδοτών. Το ΠΑΜΕ καλεί συναδέλφους στα σούπερ μάρκετ να υπερασπιστούν 
τη ζωή τους, τη ζωή των οικογενειών τους. Να αναδείξουν τα θέματα προστασίας της υγείας τους 
και των δικαιωμάτων τους.

Κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος ενάντια στην πανδημία. Σε όλη την Ελλάδα στις 15 Απριλίου 
το ΠΑΜΕ στηρίζει τη Μέρα Δράσης των Εργαζομένων σε Εμπόριο - Σούπερ Μάρκετ.

Η USB είναι μαζί σας στους αγώνες σας»

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας χαιρέτισε τα πάνω από πενήντα Σωματεία Εμποροϋ-
παλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων απ’ όλη τη χώρα, τα επιχειρησιακά σωματεία του Εμπορίου, 
τα εργατικά σωματεία πολλών κλάδων και ειδικά των Υγειονομικών, την ΟΓΕ και τους άλλους 
μαζικούς φορείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα η 15η Απρίλη να αποτελέσει μέρα δράσης 
για τους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ. 

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: 

«Μέσα από εκατοντάδες πολύμορφες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα 
και αποθήκες, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να δυναμώσει η διεκδίκηση για μέτρα προστασίας και 
υγείας, να δυναμώσει ο συλλογικός αγώνας για σταθερή δουλειά πλήρους απασχόλησης με 
δικαιώματα απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την άγρια εκμετάλλευση. Εκφράστηκε με 
πολλούς τρόπους η αλληλεγγύη από τους καταναλωτές που υποστηρίζουν τα δίκαια αιτήματά 
μας. Η θετική ανταπόκριση που συνάντησε η πρωτοβουλία μας μας γεμίζει με ενθουσιασμό και 
αποφασιστικότητα για τη συνέχεια. Καλούμε τα σωματεία του κλάδου να μπουν με μεγαλύτερη 
ορμή στη μάχη για την υπεράσπιση των αναγκών και των δικαιωμάτων των χιλιάδων συναδέλ-
φων μας.

Κανένας μόνος, κανένας εκτεθειμένος στην πανδημία και την ασυδοσία της εργοδοσίας. Μαζί 
σπάμε τον φόβο, δυναμώνουμε τη φωνή μας, υψώνουμε τη γροθιά! Οργανωμένοι στα Σωμα-
τεία, πιο πολλοί, δυνατοί, συνεχίζουμε τον αγώνα!».

w 16 Απρίλη
Παρέμβαση στην εταιρεία «Pharmathen» στην Παλλήνη έκαναν η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο 
Φαρμάκου Αττικής, ενάντια στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας που επιδιώκει να χορηγήσει υπο-
χρεωτικά μέρες από την κανονική άδεια των εργαζομένων
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Εξόρμηση στους εργαζομένους της επιχείρησης «Vitis Grapes SA» (πρώην οινοποιείο ΣΚΟΥ-
ΛΟΥΔΗ) έκανε το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, καταγγέλλοντας ότι η εργοδοσία 
εξαπολύει επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τη συνδικαλιστική δράση, αξιοποιώντας μέτρα 
που λαμβάνονται στο όνομα της πανδημίας.

w 17 Απρίλη 
Σε διαμαρτυρία στο ξενοδοχείο «Royal Olympic» προχώρησαν το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής 
και το επιχειρησιακό Σωματείο, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων για τους 
μήνες Φλεβάρη και Μάρτη, καθώς και το Δώρο Πάσχα. 

w 21 Απρίλη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εργασίας οργάνωσαν οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων στο 
Φάρμακο και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, μαζί με τα αντίστοιχα κλαδικά σωματεία της Αττικής

Μετά από τις συνεχείς αγωνιστικές παρεμβάσεις Ομοσπονδιών και συνδικάτων μιας σειράς 
κλάδων, μεταξύ άλλων και με κινητοποιήσεις στο υπουργείο Εργασίας, οι οποίες αναδείκνυαν το 
γεγονός ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι έμεναν αποκλεισμένοι ακόμα και από αυτά τα στοιχειώδη 
μέτρα στήριξης, όπως η ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ για 45 μέρες, η κυβέρνηση προχώρησε 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων της «αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού».

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, με τη νέα ρύθμιση εντάσσονται περίπου 160.000 
επιπλέον εργαζόμενοι στο μέτρο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα εργαζομένων 
που δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, γι’ αυτό και οι σχετικές παρεμβάσεις των συνδι-
κάτων θα συνεχιστούν.
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w 23 Απρίλη 
Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε το Συνδικάτο Τύπου και 
Χάρτου προβάλλοντας αιτήματα που απαντούν στις ανάγκες των εργαζομένων, απέναντι στην 
προσπάθεια να φορτωθούν ξανά τα σπασμένα. Την κινητοποίηση στήριξαν η Ομοσπονδία του 
κλάδου, καθώς και οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας του Συνδικάτου στις επιχειρήσεις «Αφοί 
Βλάχου», «Veridos- Ματσούκης», «News Press Hold». Την ίδια ώρα διαμαρτυρήθηκαν και απο-
λυμένοι του Αεροδρομίου της Αθήνας μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής 
ζητώντας να ενταχθούν στο επίδομα των 800 ευρώ, αλλ ά και να επαναπροσληφθούν με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου.
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28 Άπρίλη - Μέρα Δράσης στους Χώρους 
Δουλειάς
Πληρώσαμε πολλά-Δεν θα πληρώσουμε ξανά!
Με σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά. Δεν θα πληρώσουμε ξανά!» το ΠΆΜΕ κάλεσε τις συνδικα-
λιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους να μην υποστείλουν τις διεκδικήσεις τους. Να μην 
παραδώσουν τα δικαιώματά τους, τη ζωή τους. Να δώσουν αγωνιστική απάντηση με τις συλλο-
γικές τους διαδικασίες και τα συνδικάτα τους στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην κυβέρνηση 
και στο υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό που θέλουν να τους έχουν και μετά την πανδημία σκλά-
βους. Ταυτόχρονα ήταν μια σημαντική παρέμβαση προετοιμασίας της Πρωτομαγιάς

Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα προχώρησαν σε πολύμορφες δράσεις με στά-
σεις εργασίας, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και μοτοπορείες σε χώρους δουλειάς που βρίσκο-
νται σε λειτουργία, αλλά και παραστάσεις διαμαρτυρίας και άλλες παρεμβάσεις για τους ερ-
γαζόμενους που έχουν βρεθεί μαζικά στην ανεργία και σε νέα δεσμά «ευελιξίας», με χτύπημα 
μισθών και δικαιωμάτων την Τρίτη 28 Άπρίλη, Μέρα Δράσης Σε Εργασιακούς Χώρους.

Με αυτήν την παρέμβαση ακούστηκε δυνατά η φωνή της διεκδίκησης για την προστασία της 
υγείας του λαού, για την υπεράσπιση όλων των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, μέσα κι έξω 
από τους χώρους δουλειάς, για την αναχαίτιση της εργοδοτικής και κυβερνητικής επίθεσης.

ΆΝΆΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΆΜΕ ΓΙΆ ΤΗΝ ΗΜΕΡΆ ΔΡΆΣΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΆΠΡΙΛΗ

Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά!

 «Να μην υποστείλουμε τις διεκδικήσεις μας. Να μην παραδώσουμε τα δικαιώματά μας, 
τη ζωή μας. Να δώσουμε αγωνιστική απάντηση με τις συλλογικές μας διαδικασίες και 
τα συνδικάτα μας στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην κυβέρνηση και στο υπόλοιπο 
πολιτικό προσωπικό που θέλουν να μας έχουν και μετά την πανδημία σκλάβους και με 
το κεφάλι στα σκέλια. Με δουλειά από το πρωί ως το βράδυ όπου, όπως θέλουν και όσο 
θέλουν για να μας δίνουν ορισμένα ψίχουλα.

Η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη τα περιοριστικά μέτρα και την αντικειμενική ανασφάλεια των 
εργαζομένων μπροστά στα αποτελέσματα της πανδημίας, προχώρησε σε ισχυρό χτύπημα εργα-
σιακών δικαιωμάτων, έδωσε το πράσινο φως στην εργοδοσία να κάνει ό,τι θέλει. Παράλληλα δεν 
σταμάτησε να μπουκώνει με δώρα δισεκατομμυρίων όλο και περισσότερο την εργοδοσία με μέτρα 
προς όφελός της, στο όνομα μάλιστα της αντιμετώπισης της κρίσης, για να μείνουν όπως λένε όλοι 
με μια φωνή «όρθιες οι επιχειρήσεις».

Κυβέρνηση και εργοδοσία αξιοποιούν την πανδημία για να επιταχυνθούν μέτρα και αναδιαρθρώ-
σεις, επιδιώκοντας να σαρώσουν όποιο εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει. Οι έκτακτες αντερ-
γατικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκαν εν μέσω της πανδημίας, 
περιλαμβάνουν μέτρα που διευκολύνουν την ένταση της εκμετάλλευσης, παρέχοντας στους επι-
χειρηματικούς ομίλους και την εργοδοσία μια πρωτοφανή ασυλία για να εφαρμόζουν συνδυαστικά 
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κάθε μέτρο ξεχαρβαλώματος των εργασιακών σχέσεων. Από την εκ περιτροπής εργασία μέχρι τις 
απλήρωτες υπερωρίες, τη χωρίς όριο μετακίνηση των εργαζομένων, τις αναγκαστικές άδειες, τις 
αναστολές συμβάσεων κλπ. Την ίδια στιγμή αίρουν κάθε περιορισμό για την πολιτική επι-
στράτευση και επίταξη απεργών, επιδιώκοντας να «νομιμοποιηθεί» στη συνείδηση των 
εργαζομένων η διευρυμένη καταστολή, να μπουν οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες στο «γύψο»!

Τα επιτελεία της ΕΕ, η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ και οι υπόλοιπες εργοδοτικές ενώσεις, μαζί με τους 
χρήσιμους κονδυλοφόρους τους, μιλούν από σήμερα για τη «δύσκολη επόμενη μέρα», προετοιμά-
ζοντας τον εργαζόμενο λαό να δεχτεί τη μονιμοποίηση των υποτιθέμενων «έκτακτων» αντεργα-
τικών μέτρων. Το σύνολο των πρόσφατων απαιτήσεων του ΣΕΒ επιβεβαιώνει ότι εργοδοσία και 
κυβέρνηση, με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, αξιοποιούν ακόμη και την πανδημία για να διασφαλίσουν 
την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν τους φτάνουν όσα πήραν, αλλά απαι-
τούν νέες επιδοτήσεις, νέα δώρα.

Έχουν σχέδιο να φορτώσουν και αυτήν την κρίση στους εργαζόμενους, προχωρώντας ακόμα 
πιο αποφασιστικά σε μεταρρυθμίσεις για την παραπέρα ένταση της εκμετάλλευσης, όπως και των 
πολύμορφων ενισχύσεων του κεφαλαίου.

Σχεδιάζουν για την «επόμενη μέρα» να μην αφήσουν τίποτα όρθιο! Θέλουν να αποδεχτούμε να 
ξαναπληρώσουμε «το μάρμαρο», με νέες θυσίες, με ανεργία, με κακοπληρωμένα προγράμματα απα-
σχόλησης βραχείας διάρκειας, με μεγαλύτερη συμπίεση των μισθών, με διάλυση των συλλογικών 
συμβάσεων, με τη γενίκευση της ελαστικής απασχόλησης, με το χτύπημα της συνδικαλιστικής μας 
οργάνωσης και δράσης.

Δεν είμαστε «όλοι μαζί» ούτε υπάρχει «εθνική ομοψυχία»! Τα συμφέροντα και οι ανάγκες των 
εργαζομένων ποτέ δεν ταυτίζονται με αυτά των εκμεταλλευτών τους. Και στα «καλά» και στα «δύ-
σκολα» του καπιταλισμού, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που μονίμως πληρώνουν με θυσίες την ανά-
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πτυξη και την κρίση του. Έχουμε πικρή 
πρόσφατη εμπειρία που η ίδια η ζωή 
επιβεβαιώνει τα χειρότερα σενάρια!

Μένουμε ενωμένοι, δυνατοί, δεν 
κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώ-
ματά μας, τις διεκδικήσεις!

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε, με 
αφορμή την πανδημία, την καταπάτηση 
θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων 
και την ένταση της εκμετάλλευσης μέσα 
στους εργασιακούς χώρους! Δεν πρέπει 
να γίνουμε ξανά τα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στην ανάπτυ-
ξη που οραματίζονται.

Στις 28 Απρίλη, εκατοντάδες Σωματεία και Συνδικάτα της χώρας, οργανώνουμε ΗΜΕ-
ΡΑ ΔΡΑΣΗΣ στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς για την ανάδειξη των οξυμένων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα οι εργαζόμενοι, με αφορμή την επιδημία του 
κορονοϊού.

Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
επιτυχία και αυτής της κινητοποίησης. Παίρνοντας τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, να προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και συμ-
βολικές κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς, στις εργοδοτικές ενώσεις, στις πύλες εργο-
στασίων κ.ο.κ., αξιοποιώντας κάθε μορφή πάλης. Οι μέρες δράσης στις 7 και 15 Απρίλη 
απέδειξαν ότι μπορούμε να οργανώσουμε την πάλη μας και σε αυτές τις συνθήκες. Δεν 
κάνουμε πίσω!

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ ξεπληρώνει στην κυβέρνηση το ένα γραμμάτιο πίσω από το άλλο. Δεν πε-
ριμέναμε τη νέα κρίση για να αντιληφθούμε το ρόλο των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ που όχι μόνο 
κρατούν αλυσοδεμένους τους εργαζόμενους, αλλά συνδιαμορφώνουν μαζί με την κυβέρνηση και 
τον ΣΕΒ το κάθε αντερ-
γατικό βήμα.

Οργανώνουμε την 
απάντησή μας απέναντι 
στα μέτρα της κυβέρ-
νησης και των επιχει-
ρηματικών ομίλων, που 
ήρθαν για να μείνουν 
και σε ό,τι νέο προετοι-
μάζουν.

Με αλληλεγγύη, 
οργάνωση και συλ-
λογική διεκδίκηση 
δίνουμε τη μάχη όλοι 
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μαζί από κάθε κλάδο, για την προστασία της υγείας του λαού, για την υπεράσπιση όλων 
των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, μέσα κι έξω από τους χώρους δουλειάς, για την 
αναχαίτιση της εργοδοτικής και κυβερνητικής επίθεσης.

Λογαριαζόμαστε σήμερα! Παλεύουμε με όσα μέσα διαθέτουμε ώστε να μην πληρώσουμε για 
άλλη μια φορά εμείς.

Η μόνη διέξοδος για να βγει ο εργαζόμενος λαός όρθιος από την πανδημία και την 
κρίση είναι ο δρόμος της οργανωμένης αντεπίθεσης.

• Διεκδικούμε τώρα την κατάργηση των μέτρων που πάρθηκαν με τις ΠΝΠ για τη διαχείριση 
της κρίσης.

• Προετοιμαζόμαστε από τώρα και για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσής μας σε 
κάθε χώρο δουλειάς για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικήσουμε 
όλες τις ανάγκες μας.

Οι ανάγκες, τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις μας δεν θα μπουν σε καραντίνα».

Από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Απρίλη
Στην Αττική το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής πραγ-
ματοποίησε μοτοπορεία, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που είχε κηρύξει. Το Σωματείο Εργα-
ζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα (ΣΕΘΕΑ) πραγματοποίησε παρέμβαση στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών και στο υπουργείο Πολιτισμού ζητώντας καθολική ένταξη των εργαζομένων του χώρου 
στα μέτρα ενίσχυσης. Σε μια σειρά από χώρους δουλειάς βρέθηκαν η Ομοσπονδία Φαρμάκου, 
το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής και επιχειρησιακά σωματεία, μεταφέροντας το κάλεσμα στην 
απεργία της Πρωτομαγιάς και στον αγώνα για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις επιπτώσεις 
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της πανδημίας. Συνελεύσεις έγιναν στις επιχειρήσεις «ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ» και «ΣΥΝΦΑ», ενώ συζή-
τηση με τους εργαζόμενους στο διάλειμμα και στην αλλαγή της βάρδιας πραγματοποιήθηκε στα 
εργοστάσια των επιχειρήσεων «ELPEN», «L’ Oreal», «Boehriger - Ingelheim», όπου στήθηκε από 
το επιχειρησιακό σωματείο ταμπλό αφιερωμένο στην Πρωτομαγιά. Στη «Pharmathen» δόθηκε 
συνέχεια στη συζήτηση με τους εργαζόμενους, μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις ενάντια στις 
μεθοδεύσεις της εργοδοσίας να χορηγεί μέρες κανονικής άδειας. Τέλος, εξόρμηση έγινε και στη 
«Unipharma».

Εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς οργάνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων Γάλακτος - Τρο-
φίμων - Ποτών Αττικής στις επιχειρήσεις «ΚΑΝΑΚΗ», «ΓΙΩΤΗΣ», «Παυλίδης» και «Ελληνικός 
Γύρος», ενώ μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία το Συνδικάτο συζήτησε με τους εργαζόμενους 
σε «Tasty» και «ΕΒΓΑ».

Στάση εργασίας και συγκέντρωση έκαναν οι εργαζόμενοι στο πρακτορείο «Αργος», μετά από 
κάλεσμα της Ένωσης Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών. Συμμετείχαν καθολικά 
οι εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και όσοι δουλεύουν μέσω εργολάβων. Το Συνδικάτο Τύπου και 
Χάρτου και οι εργοστασιακές του επιτροπές οργάνωσαν εξορμήσεις στις εταιρείες «ΜΕΓΑ» και 
«Veridos - Ματσούκης», αλλά και συνελεύσεις στις επιχειρήσεις «ΜΟΡΦΗ», «Αφοί ΔΑΡΑ», «Αφοί 
Βλάχου» και «News Press Hold».

Συγκέντρωση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Κερατσινίου (ΔΕΗ) πραγματοποίησαν το 
Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας (παράρτημα 
Πειραιά) και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών. Το Συνδικάτο Μετάλ-
λου έκανε εξόρμηση στην ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, σε «Ναυπηγεία Ελευσίνας», ΕΑΣ, εργοστάσιο 
«Γιούλα» κ.α. Το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία «Mellon» πραγματοποίησε συγκέντρωση. 
Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ) μαζί με τα 
επιχειρησιακά σωματεία στην «Cosmote E-Value» και στη «Vodafone - 360 Connect» πραγμα-
τοποίησαν σειρά παρεμβάσεων στους χώρους δουλειάς. Το πρωί το ΣΕΤΗΠ βρέθηκε στον όμιλo 
«Intracom», ενημερώνοντας τους εργαζόμενους, καθώς και σε καταστήματα του ΟΤΕ. Ακόμα, 
μαζί με τα αντίστοιχα επιχειρησιακά σωματεία, βρέθηκε στα καταστήματα της «Vodafone» και στο 
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κτίριο της «E-Value» στην 
Καλλιθέα. Το ΣΕΤΗΠ πραγ-
ματοποίησε και παράσταση 
διαμαρτυρίας στο υπουρ-
γείο Εργασίας.

Παρεμβάσεις στα ΕΛΤΑ, 
στα «ΕΛΤΑ Courier», στη 
«Speedex», στην ACS και σε 
άλλους χώρους του κλάδου 
πραγματοποίησε το Συν-
δικάτο Εργατοϋπαλλήλων 
Ταχυδρομείων - Ταχυμετα-
φορών Αττικής. Παρεμβά-

σεις σε καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ έκανε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. 
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και η Συντονιστική 
ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών αντιπροσωπεία των σωματείων, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Ν. Ξουράφης, περιόδευσε στα πλοία «ΠΡΕΒΕΛΗΣ», «HELLENIC 
SPIRIT», «KYDON PALACE». Η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων 
(ΕΝΕΔΕΠ) στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποίησε παρεμβάσεις στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της 
COSCO.

Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ Ατ-
τικής, ενώ προχώρησε και σε στάση εργασίας. Στάσεις εργασίας και συνελεύσεις σε εργοτάξια 
οργάνωσε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, καλώντας τους εργαζόμενους να τιμήσουν την 
Πρωτομαγιά και να θέσουν τα θεμέλια για τους αγώνες του επόμενου διαστήματος.Συγκεκρι-
μένα, στάσεις εργασίας έγιναν στα εργοτάξια στο πρώην εργοστάσιο της «Πεταλούδας», στην 
επέκταση του εμπορικού κέντρου «River West» στη Λεωφ. Κηφισού, στην ανάπλαση του Φαλη-
ρικού Ορμου, στο πρώην εργοστάσιο της «Παπαστράτος» στον Πειραιά και στην κατασκευή του 
κολεγίου «Saint Catherine’s» στη Λυκόβρυση. Το Συνδικάτο οργάνωσε και μοτοπορεία, που με 
αφετηρία την πλατεία Κάνιγγος μετέφερε το αγωνιστικό κάλεσμα σε γειτονιές της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη, το 
Συνδικάτο Οικοδόμων 
πραγματοποίησε συνελεύ-
σεις στα εργοτάξια του αε-
ροδρομίου και του «Electra 
Palace». Συμβολική διαμαρ-
τυρία έξω από τα γραφεία 
του ΟΑΣΘ πραγματοποίησε 
η Eπιτροπή Aγώνα Eργαζο-
μένων ΟΑΣΘ. Παρεμβάσεις 
σε χώρους δουλειάς πραγ-
ματοποίησαν τα Συνδικάτα 
Βιομηχανικού Επισιτισμού 
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και Μετάλλου, ενώ το Σω-
ματείο Εργαζομένων Του-
ριστικών - Επισιτιστικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονί-
κης - Πιερίας - Χαλκιδικής 
πραγματοποίησε παρεμβά-
σεις με πανό και συνθήματα 
σε μέρη όπου λειτουργούν 
πολλές επισιτιστικές επιχει-
ρήσεις, καθώς και μηχανοκί-
νητη παρέμβαση σε χώρους 
δουλειάς όπου απασχολού-
νται διανομείς. Ο Σύλλογος 
Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε περι-
οδείες και συσκέψεις - συζητήσεις σε υπηρεσίες και εργοτάξια των δήμων. Παρεμβάσεις σε 
αποθήκες και καταστήματα έκανε η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Δεκάδες ακόμη 
Σωματεία (Ξύλο, Λογιστές, Μισθωτοί Μηχανικοί κ.λπ.) πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε χώ-
ρους δουλειάς.

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας - Πέλλας πραγματοποίησε παρεμβά-
σεις στο κονσερβοποιείο «Venus» στη Βέροια, στην ΑΛΜΗ στην Αλεξάνδρεια, στο κονσερβο-
ποιείο «Κρόνος» και στην επιχείρηση επεξεργασίας φρούτων «Nea Exfrout» στη Σκύδρα. Στην 
Καβάλα, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων βρέθηκε στις πύλες των 
εργοστασίων της ΒΦΛ (Λιπάσματα) και των Πετρελαίων, δύο χώρων όπου οι εξελίξεις επιβε-
βαιώνουν τις επιδιώξεις της εργοδοσίας να φορτώσει την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων. 
Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην Βι-
ομηχανική Περιοχή.

Στην Πάτρα, αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων και του Εργατικού Κέντρου περιό-
δευσαν σε εργοτάξια της πόλης, όπου οργανώθηκαν στάσεις εργασίας και συνελεύσεις. Αντι-
προσωπεία του κλαδικού Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού πραγματοποίησε διαμαρτυρία 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι του κλάδου. Αμέσως 
μετά πραγματοποιήθηκαν 
περιοδεία στο ξενοδοχείο 
«Αστήρ» και εξόρμηση σε 
επισιτιστικά καταστήμα-
τα στο κέντρο της Πάτρας. 
Εξορμήσεις πραγματοποι-
ήθηκαν επίσης σε μεγάλα 
σούπερ μάρκετ.

Στα Γιάννενα, με πρωτο-
βουλία του Εργατικού Κέ-
ντρου οργανώθηκε Γενική 
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Συνέλευση στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων στη ΒΙΠΕ. Οργανώθηκαν επίσης εξορμήσεις σε σούπερ μάρκετ 

και γιαπιά. Συμβολική κινητοποίηση στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα» πραγ-

ματοποίησε ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, ενώ ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ 

πραγματοποίησε διαμαρτυρία και συνέντευξη Τύπου έξω από το δημαρχείο Ιωαννίνων.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο, σωματεία και άλλοι φορείς από νωρίς το πρωί οργάνωσαν 

δεκάδες περιοδείες σε εργοστάσια, σούπερ μάρκετ, γιαπιά, καφέ - delivery, ιδιωτικές κλινικές, 

σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας.

Στη Λέσβο, παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους έκαναν το Εργατικό Κέντρο και σωματεία 

της δύναμής του. Αντιπροσωπείες τους έκαναν περιοδεία στο ΚΥΤ της Μόριας, όπου εκτός της 

ενημέρωσης στους εργαζόμενους απαίτησαν και την επαναπρόσληψη των εργαζομένων στην 

Υπηρεσία Ασύλου οι οποίοι έχουν απολυθεί.

Στο Ηράκλειο, το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησε συνελεύσεις σε μεγάλα εργοτάξια, 

όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή στην απεργία της 1η Μάη.

Αγωνιστικές παρεμβάσεις οργανώθηκαν επίσης σε Βέροια, Νάουσα, Κοζάνη, Γρεβενά, Ξάνθη, 

Δράμα, Λιβαδειά, Κόρινθο, Καλαμάτα, Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Αγρίνιο, Λευκάδα, Πύργο, Αργολίδα κ.α.

Επίσης με πολύμορφες δράσεις συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές στη μέρα πα-

νελλαδικής δράσης για τους εργαζόμενους, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέ-

διο του υπουργείου Παιδείας που προκλητικά η κυβέρνηση έδωσε σε διαβούλευση και σκόπευε 

να προωθήσει στη Βουλή εν μέσω πανδημίας.

Στις 28 Άπρίλη και οι Υγειονομικοί θα καλέσουν πανελλαδική κινητοποίηση συμμε-
τέχοντας στην Μέρα Δράσης σους χώρους Δουλειάς!

Η ΟΕΝΓΕ θα καλέσει: «τις Ενώσεις να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχία και 

αυτής της κινητοποίησης. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διοικήσεις των νοσοκομείων, στις 

ΥΠΕ, με συμβολικές κινητοποιήσεις στις πύλες και στα προαύλια των νοσοκομείων και των ΚΥ. 

Τιμούμε την μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή για την αντι-

μετώπιση της επιδημίας.»

Παρεμβάσεις έγιναν στις 28 Απρίλη στην Άττική, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» συ-

γκέντρωση στα ΤΕΠ και ακολούθησε διαμαρτυρία στη διοίκηση του νοσοκομείου, με αίτημα τη 

σταδιακή επαναλειτουργία των εξωτερικών ιατρείων και των τακτικών χειρουργείων. Στο ΚΆΤ, 
το Σωματείο έκανε εξόρμηση σε εργαζόμενους και ασθενείς, ενώ στο Νοσοκομείο «Άγ. Ολγα» 

πραγματοποιήθηκε συμβολική συγκέντρωση στην πύλη. Κοινή συμβολική συγκέντρωση οργά-

νωσαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία «Γεννηματάς» και «Σωτηρία». Στο Νοσοκομείο Νίκαιας 

πραγματοποιήθηκαν παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση και συγκέντρωση στο προαύλιο από 

εργαζόμενους του νοσοκομείου, τη Λαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς. Συγκέντρωση πραγμα-

τοποιήθηκε και στην πύλη του Άσκληπιείου Βούλας, μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργα-

ζομένων του νοσοκομείου.
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ΚΟΖΆΝΗ
Στη Θεσσαλονίκη, πραγ-
ματοποιήθηκαν παρεμβά-
σεις των εργαζομένων στα 
Νοσοκομεία «Ιπποκρά-
τειο» και «Παπαγεωργί-
ου», καθώς και στο «Πα-
πανικολάου», με σημα-
ντική παρουσία συμβασι-
ούχων οι οποίοι μαζί με το 
σωματείο διεκδίκησαν για 
άλλη μια φορά τη μονιμο-
ποίησή τους. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε συγκέ-
ντρωση στο Νοσοκομείο 
ΆΧΕΠΆ. 

Στο Ηράκλειο, το Σωματείο Εργαζομένων ΠΆΓΝΗ οργάνωσε συνέντευξη Τύπου και κι-
νητοποίηση.

ΗΡΆΚΛΕΙΟ - ΠΆΓΝΗ
Στην Άχαΐα, παράσταση διαμαρτυρίας στην 6η ΥΠΕ πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι σε δημό-
σια νοσοκομεία και δομές Υγείας, η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων και άλλοι εργαζόμενοι. 

Στη Σάμο, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου του νησιού και το Εργατικό Κέντρο 
πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου. Στη Λευκάδα, ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων του νοσοκομείου του νησιού πραγματοποίησε περιοδεία - ενημέρωση στους ερ-
γαζόμενους των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε 
πολλά ακόμα νοσοκομεία, όπως σε Πύργο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω, Πάτμο, Κατερίνη, Σέρρες, 
Κοζάνη, Σιάτιστα κ.α.

Παράλληλα με τις πολύμορφες αγωνιστικές παρεμβάσεις στα νοσοκομεία όλου του Λεκανο-
πεδίου, υγειονομικοί από νοσοκομεία της Αττικής διαδήλωσαν για μια ακόμα φορά έξω από το 
υπουργείο Υγείας.

Αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελ-
λάδας (ΟΕΝΓΕ) και εκπρόσωποι Σωματείων Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία έδω-
σαν το «παρών» στην κινητοποίηση, επιδίδοντας υπόμνημα με τα αιτήματα των υγειονομικών.

Το ΠΑΜΕ με ανακοίνωση του χαιρέτισε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη δράση σε 
εκατοντάδες χώρους δουλειάς:

«Χαιρετίζουμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που σήμερα 28 
Απρίλη προχώρησαν σε πολύμορφες πρωτοβουλίες με το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δε θα 
πληρώσουμε ξανά», φτάνοντας σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Με παραστάσεις 
διαμαρτυρίας, με περιοδείες, με εξορμήσεις, με συμβολικές κινητοποιήσεις απαίτησαν ουσιαστικά 
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μέτρα προστασίας της υγείας, τη διασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων απέναντι στην επίθεση 
της εργοδοσίας και του κράτους.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, τη νεολαία να υψώσουμε τη γροθιά μας, να 
μην το βάλουμε κάτω, να μην αποδεχτούμε να ξαναπληρώσουμε τα σπασμένα της κρίσης. Να μην 
υποστείλουμε τις διεκδικήσεις μας. Να μην παραδώσουμε τα δικαιώματά μας, τη ζωή μας.

Την Παρασκευή 1η Μάη τιμάμε τη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες 
που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας και συνεχίζουμε να μένουμε δυνα-
τοί στον αγώνα ενάντια στην ΕΕ και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία να πραγματοποιήσουν τις 
πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις τους σε όλες τις πόλεις της χώρας με αυστηρή τήρηση των μέτρων 
προστασίας της υγείας, χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτη-
τες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων»

Επόμενος σταθμός η Εργατική Πρωτομαγιά…
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Μάιος

w 1η Μάη

Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός - Δε θα πληρώσει ξανά ο λαός» 
Τα μέλη και οι φίλοι της ΠΣΟ σε όλο τον κόσμο τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά με πολύμορ-
φες δράσεις σε συνθήκες καραντίνας.

Το ΠΑΜΕ με το σύνθημα «Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός - Δε θα πληρώσει ξανά 
ο λαός» κάλεσε τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία να πραγματοποιήσουν 
τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις τους σε όλες τις πόλεις της χώρας, με αυστηρή τήρηση των 
μέτρων προστασίας της υγείας, δυναμώνοντας την πάλη για την υγεία, τα δικαιώματα και τις 
ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού. 

Οι εργαζόμενοι με αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας και έχοντας πάρει όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα διαμήνυσαν ότι παραμένουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν άμε-
σα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
της εργατικής τάξης και του λαού. Με τη συμμετοχή τους τόνισαν ότι η 1η Μάη μας θυμίζει την 
τεράστια αλήθεια: Ότι ο πιο θανατηφόρος ιός είναι ο καπιταλισμός. Ξεκαθάρισαν ότι προετοιμά-
ζονται για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσης σε κάθε χώρο δουλειάς για να διεκδι-
κήσουν ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικήσουν την κάλυψη όλων των αναγκών τους.

Οι εργαζόμενοι απάντησαν στην προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία, επικαλούμε-
νη προσχηματικούς λόγους, επιχείρησε να φιμώσει τη φωνή τους την ώρα που δίνει 
πράσινο φως στην εργοδοσία να κλιμακώσει την αντεργατική επίθεση. Έστειλαν απο-
φασιστικό μήνυμα για τη συνέχεια και στο κεφάλαιο που επιχειρεί να φορτώσει τη νέα 
κρίση στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού. 

Στην συγκέντρωση της Αθήνας μίλησαν ο Παναγιώτης Πολίτης, εργάτης στη ΛΑΡΚΟ, πρόε-
δρος του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στη 
ΛΑΡΚΟ σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή η ΛΑΡΚΟ έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί απεριόρι-
στα, αλλά δεν το κάνουν. Στόχος τους είναι να την εκποιήσουν παίζοντας τη συνέχιση της παραγω-
γικής της δραστηριότητας κυριολεκτικά στα ζάρια μεταξύ ανταγωνισμών μεγάλων συμφερόντων. 
Σε καμία περίπτωση δεν είναι διαχειριστικό το ζήτημα στη ΛΑΡΚΟ. Κατάργησαν τις αποζημιώσεις, 
χτυπούν τις εργασιακές σχέσεις, θέσεις εργασίας και δικαιώματα συνολικότερα, γιατί ό,τι θέλουν να 
περάσουν στη ΛΑΡΚΟ, είναι η επόμενη μέρα για όλη την εργατική τάξη στη χώρα μας». 

Ο Μιλτιάδης Κρητικός, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας επισήμανε 
ότι «οι συμβολικές κινητοποιήσεις σήμερα έχουν πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο, είναι κάλεσμα για 
άμεση πάλη και αγώνες ώστε να μην πληρώσουμε ξανά τα βάρη μιας κρίσης που οι κυβερνήσεις και 
οι επιχειρηματικοί όμιλοι προετοιμάζουν να μεταφέρουν στις πλάτες μας. Για τους επιχειρηματίες 
η πανδημία έχει μετατραπεί σε ευκαιρία καταπάτησης των εργατικών δικαιωμάτων. Οι 2 πρώτοι 
τόμοι της «Μαύρης Βίβλου» της εργοδοσίας που εξέδωσε το ΠΑΜΕ, αλλά και οι ανομολόγητες ως 



Σ Π Ά Σ Ά Μ Ε  Τ Η Ν  Σ Ι Ω Π Η !

66

τώρα επιθέσεις σε εργατικά δικαιώματα σε κάθε χώρο δουλειάς είναι τα προεόρτια για όσα προ-
ετοιμάζουν. Η επίθεση, που ποτέ δεν κόπασε από τον ανοιχτό ταξικό πόλεμο των προηγούμενων 
ετών, θα ενταθεί με τη νέα καπιταλιστική κρίση που φέρνει η νέα πανδημία. Το σλόγκαν «Πρώτα η 
ανθρωπινή ζωή» που πολυφορέθηκε αυτές τις μέρες θα συνοδευτεί με νέα επώδυνα μέτρα αν δε 
βάλουμε εμείς φρένο με τους αγώνες μας, αν δεν τους σταματήσουμε. Θα κάνουν τη νύχτα - μέρα 
για να επανακτήσουν τα κέρδη τους με τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση». 

Ο Ηλίας Σιώρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» 
και αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, τόνισε: «Έχουμε διπλό αγώνα. Να μείνουμε γεροί παλεύοντας για ένα 
αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, το μόνο ικανό να αντιμετωπίσει κάθε πανδημία. Να 
εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα που η ΕΕ, το κεφάλαιο και οι αστικές δυνάμεις σχεδιάζουν εκμεταλ-
λευόμενοι στο έπακρο την πανδημία. Σήμερα χιλιάδες υγειονομικοί όλων των κλάδων εφημερεύουν 
σε δύσκολες συνθήκες και σώζουν ζωές. Οι ανάγκες χωρίς πανδημία είναι για 30.000 σε κανονι-
κές συνθήκες και προσλαμβάνονται μόνο 3.500, όλοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ! Συνεχίζεται δηλαδή η τακτική και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ό,τι έχει επιτευχθεί 
μέχρι τώρα για την πανδημία το πέτυχε ο λαός εφαρμόζοντας επιστημονικές οδηγίες, το πέτυχαν 
και οι μαχόμενοι υγειονομικοί που ρίχτηκαν με αυτοθυσία στη μάχη. Στα Τμήματα Επειγόντων, στις 
κλινικές, στις ΜΕΘ, στα εργαστήρια»

Οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις που οργάνωσαν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνδι-
κάτα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η εργατική κινητοποίηση στο Σύνταγμα στην Αθήνα αποτέλεσε 
σημείο αναφοράς διεθνώς. Όχι μόνο γιατί λόγω της πανδημίας οι περισσότερες πρωτομαγιάτι-
κες εκδηλώσεις φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν, ούτε επειδή ήταν από τις ελάχιστες συγκεντρώ-
σεις που έχουν γίνει παγκοσμίως από τότε που ξέσπασε η πανδημία, αλλά κυρίως επειδή έστειλε 
το μήνυμα ότι η εργατική τάξη, ακόμη και σε αυτές τις πρωτόγνωρες όσο και αντίξοες συνθήκες, 
βρίσκει τον τρόπο, οργανωμένα, πειθαρχημένα και τηρώντας τα μέτρα προστασίας, να τιμά τους 
ήρωές της, να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, να διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει... 

Ανταποκρίσεις των ΜΜΕ διεθνώς σημείωναν ιδιαίτερα την προετοιμασία της εκδήλωσης, με 
τη σήμανση στο οδόστρωμα για να τηρούνται οι αποστάσεις, τα ευρηματικά συνθήματα ακόμα 
και πάνω στα ατομικά μέσα προστασίας, όπως οι μάσκες, τη μαχητικότητα όσων συμμετείχαν. 
Παράλληλα δεκάδες συνδικάτα, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από το εξωτερικό έστειλαν χαι-
ρετιστήρια μηνύματα στο ΠΑΜΕ και αναδημοσίευσαν στις σελίδες βίντεο και φωτογραφίες από 
την συγκέντρωση του ΠΑΜΕ

Άνακοίνωση Κάλεσμα του ΠΆΜΕ για την Πρωτομαγιά 2020

«Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες, νέοι, συνταξιούχοι,

Οι Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, τα Συνδικάτα που συγκροτούμε το Πανεργατικό Αγωνιστι-
κό Μέτωπο, δυναμώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους εργαζόμενους στην Υγεία, στα σούπερ μάρκετ, 
τις ταχυμεταφορές, στα εργοστάσια και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Παραμένουμε στην πρώ-
τη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας 
και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού.

Μέσα σε αυτές τι σύνθετες και δύσκολες συνθήκες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 1Η ΜΑΗ είναι 
μέρα σύμβολο στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Τιμάμε 
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τους νεκρούς της τάξης μας. Τους νεκρούς του Σικάγου, της πρώτης πρωτομαγιάς το 1924, το Μάη 
του 36, τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής. 

Αποδίδουμε φόρο τιμής στα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης, στη χώρα μας αλλά και σε 
όλο το κόσμο, που βρέθηκαν εκτεθειμένα στην πανδημία του κορωνοϊού για τα κέρδη των λίγων. 

Δυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στους γιατρούς, τους 
νοσηλευτές, σε όσους δίνουνε άνιση μάχη με την πανδημία, εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων 
στη Δημόσια Υγεία, που οδήγησαν οι εγκληματικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων σε όλες τις 
καπιταλιστικές χώρες. Πολιτικές που εμπορευματοποίησαν ακόμη περισσότερο την Υγεία, για να 
στηριχτεί η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Πού έστειλαν χιλιάδες εργαζόμενους και λαϊκά 
στρώματα ακόμα και σε ομαδικούς τάφους όπως στις ΗΠΑ.

Η πανδημία για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε το σύνθημα ότι: ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΔΕ ΓΥΡΝΑ.

Οι μάσκες έπεσαν!

Αποδείχτηκε πως είναι τεράστιο ψέμα αυτό που μας λένε, ότι χωρίς την καπιταλιστική οικονομία 
και τους καπιταλιστές δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Η δεκαετής καπιταλιστική κρίση, αλλά και η σημερινή που επιτάχυνε η εξάπλωση του ιού, έδειξε 
ότι οι μόνοι που είναι χρήσιμοι και αναγκαίοι είναι μόνο οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό δυναμικό 
που δίχως αυτούς δε λειτουργεί τίποτε. Αυτοί που στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον πάνε για 
δουλειά, χωρίς μέτρα προστασίας της υγείας τους.

Φάνηκε ξεκάθαρα ποια είναι τα παράσιτα που δεν έχουν καμιά χρησιμότητα, που εγκληματούν 
σε βάρος μας. Είναι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτοί που αξιοποιούν τις δυνατότητες 
και τα επιτεύγματα της επιστήμης και τεχνολογίας, το εργατικό δυναμικό, στην υγεία και στην έρευ-
να για να κερδίζουν και αυτήν την περίοδο δισεκατομμύρια. Αυτοί που επιλέγουν πόσοι άνθρωποι 
θα ζήσουν και πόσο με κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων τους και μόνο.

Οι κλινικάρχες στην Ελλάδα διαπραγματεύονταν πόσα θα πάρουν από τους φορολογούμενους 
για να παραχωρήσουν τις ΜΕΘ, δεν τηρούσαν κανένα μέτρο προστασίας των εργαζόμενων και των 
ασθενών. Στις ΗΠΑ χώρα πρότυπο των αντιασφαλιστικών ανατροπών κάθε ασθενής έπρεπε να 
πληρώσει 40.000 ευρώ για να έχει δικαίωμα στη θεραπεία. Οι καπιταλιστές στην υγεία, πατούσαν 
πάνω στην αγωνία του λαού και πουλούσαν τα τεστ από 150 μέχρι 300 ευρώ. Οι φαρμακοβιομη-
χανίες διαγκωνίζονται ποιος θα πουλήσει περισσότερα φάρμακα, ποιος θα αποκτήσει πρώτος την 
πατέντα για το εμβόλιο. Τα supermarket και οι βιομηχανίες τροφίμων αυξάνουν τα κέρδη τους όσο 
ποτέ μέχρι σήμερα. Οι «χορηγίες» και οι «φιλανθρωπίες» τους θέλουν να κρύψουν το προφανές: τα 
ψίχουλα που δίνουν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά που παίρνουν από την εργατική τάξη και το λαό. 
Ζητούν από την κυβέρνησή τους να πληρώνει και να ασφαλίζει τους εργαζόμενους από χρήματα 
που προέρχονται από τη φορολογία του λαού. Βρήκαν ευκαιρία να τσαλαπατήσουν ότι απέμεινε 
όρθιο από τα εργατικά δικαιώματα με αφορμή την επιδημία. Η κυβέρνηση της ΝΔ με την ανοχή και 
την πολιτική συναίνεση των κομμάτων των αντεργατικών πολιτικών της ΕΕ του κεφαλαίου και των 
μνημονίων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποφάσισε με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου να καταργήσουν 
όποιο εργατικό δικαίωμα είχε παραμείνει όρθιο με τους σκληρούς μας αγώνες μέσα στην προηγού-
μενη κρίση, να εντείνουν την εκμετάλλευση σε βάρος της εργατικής τάξης.

Έχουν συνεργούς την ηγεσία της ΓΣΕΕ και άλλων εργατοπατέρων που ξεπληρώνουν στην κυ-
βέρνηση και το ΣΕΒ τα γραμμάτια της στήριξης που τους παρέχουν για να εξακολουθούν να στέκο-
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νται στο σβέρκο της εργατικής τάξης, με την πλήρη συμφωνία τους σε όσα μέτρα έχουν παρθεί και 
σε όσα ακόμη έρθουν για να τσακίσουν όσα δικαιώματα απέμειναν.

Η 1η Μάη μας θυμίζει την τεράστια αλήθεια ότι ο πιο θανατηφόρος ιός είναι ο καπιταλισμός.

Επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεών τους είναι τα «έκτακτα» αντερ-
γατικά μέτρα που πάρθηκαν με αφορμή της πανδημίας να παραμείνουν. Ήδη κυβέρνηση και μεγαλο-
εργοδότες ετοιμάζουν γενίκευση της εκ περιτροπής απασχόλησης, απογείωση της ευελιξίας και της 
κινητικότητας των εργαζομένων. Μαζί με τις παχυλές χρηματοδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, για 
τους εργαζόμενους ετοιμάζεται το καθεστώς της μισής δουλειάς – του μισού μισθού ενώ η ανεργία 
θα εκτιναχτεί πάλι.

Προετοιμαζόμαστε από τώρα και για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσής μας σε κάθε 
χώρο δουλειάς για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να διεκδικήσουμε όλες τις 
ανάγκες μας.

Οι εργαζόμενοι και οι λαοί ούτε μπορούμε, ούτε πρέπει να πληρώσουμε ξανά!

Τιμάμε τη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες που έπεσαν στην ανει-
ρήνευτη πάλη με τους εκμεταλλευτές μας και συνεχίζουμε να μένουμε δυνατοί, στον αγώνα ενάντια 
στην ΕΕ και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα.

Γιατί επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, ότι η λυκοσυμμαχία της ΕΕ ούτε την κατάρρευση των 
δημόσιων συστημάτων Υγείας εμπόδισε, ούτε τα εκατομμύρια απολύσεις σε όλες τις χώρες, προ-
κειμένου να μη χαθούν τα κέρδη των μονοπωλίων.

Την ίδια ώρα που μαίνονται οι σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών 
για το πώς θα μοιραστούν τα νέα δάνεια και οι χρηματοδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομί-
λους και στις τράπεζες, το ΝΑΤΟ αποφάσισε ακόμη πιο βαθιά εμπλοκή σε Μέση Ανατολή και 
Βόρεια Αφρική. Το «κοινό σπίτι» των συμμάχων σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, δεν είναι παρά το πεδίο των 
πιο επικίνδυνων εξελίξεων που μυρίζει πολέμους και συγκρούσεις, που δεν σταματούν ούτε οι 
πανδημίες, ούτε οι κρίσεις. Αντίθετα, τρέφονται από αυτές, γιγαντώνουν, απειλώντας όλους 
τους λαούς με νέες εκατόμβες, πρόσφυγες και μετανάστες.

Παραμένουμε όρθιοι και δυνατοί γιατί ο αγώνας τώρα ξεκινά

ΆΓΩΝΆΣ ΡΗΞΗ ΆΝΆΤΡΟΠΗ Η ΙΣΤΟΡΙΆ ΓΡΆΦΕΤΆΙ ΜΕ ΆΝΥΠΆΚΟΗ ΚΆΙ ΠΆΛΗ ΤΆΞΙΚΗ

Ο δικός μας αγώνας για την επόμενη ημέρα αφορά την υγεία, τη ζωή, την καθημερινή μας 
επιβίωση.

Ο δικός μας δρόμος έχει ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών ανα-
γκών.

• Να παρθούν πίσω καταργηθούν όλες οι ΠΝΠ και οι αντεργατικές διατάξεις.

• Απαιτούμε διαγραφή των χρεών όλων των εργατικών οικογενειών.

• Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο.

• Να μην υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, νερού.

• Να ανασταλούν όλες οι πληρωμές προς Δημόσιο, τράπεζες. Να καταργηθούν οι πλειστηρια-
σμοί κύριας κατοικίας και οι κατασχέσεις.
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• Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης.

• Άμεση κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου ια-
τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη δικαιώματα. Κάλυψη όλων των αναγκών σε 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και υποδομές που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία των 
δημόσιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και έρευνας.

• Να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομέ-
νων στους χώρους δουλειάς.

• Σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Κατάργηση όλων των αρνητικών μεταβολών στις συμβά-
σεις των εργαζομένων.

• Να ανακληθούν όλες οι απολύσεις και να διασφαλιστούν οι πολιτικές και συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, κι όλα τα δικαιώματα στο μισθό, στο χρόνο εργασίας, στην άδεια.

Εμείς διαλέξαμε πλευρό με όλους τους λαούς που αγωνίζονται, με φάρο τις εργατικές εξεγέρ-
σεις και επαναστάσεις, τους χιλιάδες νεκρούς αγωνιστές στο μεγάλο αγώνα της απελευθέρωσης 
των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης!

Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε! 

Το ΠΑΜΕ καλεί τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα σωματεία να πραγματοποιήσουν τις 
πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις τους σε όλες τις πόλεις της χώρας με αυστηρή τήρηση των μέτρων 
προστασίας της υγείας χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτη-
τες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Συμβολικές εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τα συνδικάτα σε όλες τις πόλεις και σε μεγά-
λους Δήμους, όπως στην Αττική στο κέντρο της Αθήνας καθώς επίσης και σε Πειραιά, Περιστέρι, 
Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Γέρακα, Λαύριο.»

Άνακοίνωση του ΠΆΜΕ για τις επιτυχημένες εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς

«H Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς εργαζόμενους, τους 
ανέργους, τη νεολαία, τις γυναίκες που κάτω από το φετινό σύνθημα «να μην πληρώσει ο λαός, 
ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός», συμμετείχαν και διαδήλωσαν με συμβολικές κινητοποιήσεις 
σε κάθε πόλη της χώρας. Χαιρετίζουμε επίσης τους χιλιάδες εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχο-
λούμενους, αγρότες, νέους και νέες που βρίσκονται στο σπίτι τους, ενώ θα ήθελαν να βρίσκονται 
εδώ μαζί μας, να διαδηλώνουμε μαζικά όπως κάθε χρόνο από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, 
τιμώντας την παγκόσμια μέρα αγώνα της εργατικής τάξης.

Αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς της πανδημίας, σε όλον τον κόσμο και με θαυμα-
σμό 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 «ανα-
πτυγμένων» καπιταλιστικών χωρών. Όμως «τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή».

Για τους επιχειρηματίες και τις κυβερνήσεις των καπιταλιστικών χωρών η πανδημία έχει με-
τατραπεί σε ευκαιρία καταπάτησης των εργατικών δικαιωμάτων. 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 πολιτικό προσω-
πικό τους και μέσα σε αυτούς η συνδικαλιστική ελίτ, οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, που σε συνθήκες 
πανδημίας ο πρόεδρος της ειρωνεύτηκε τους αγώνες των εργαζομένων.
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Δε μπορεί η βαρβαρότητα να είναι το μέλλον μας.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμαστούν από σήμερα κιόλας για την επόμενη μέρα, με το δυ-
νάμωμα της οργάνωσής μας σε κάθε χώρο δουλειάς.

Έχουμε πληρώσει ήδη πολλά! Έχουμε πληρώσει την 10ετή κρίση του συστήματος της εκμετάλ-
λευσης 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!»

w 5 Μαΐου 2020 
Άνακοίνωση ΠΆΜΕ: Οι προτάσεις του ΣΕΒ είναι το σάλπισμα της νέας επίθεσης του 
«ορατού εχθρού» 

«Στο δελτίο του ΣΕΒ της 4ης Μάη με θέμα «Απασχόληση μετά τον Κορωνοϊό», ο Σύνδεσμος των 
Βιομήχανων επιβεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι εκτός από την μάχη με τον «αόρατο» εχθρό έχουν να 
αντιμετωπίσουν την επίθεση των ορατών εχθρών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Οι βιομήχανοι απαιτούν την μονιμοποίηση των «έκτακτων» και αντεργατικών Πράξεων Νομο-
θετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης (Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση θα πρέπει να 
ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης) και της δουλειάς-ζωής λάστιχο (Άμεση 
υιοθέτηση μιας προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης).

Για να εφαρμόσουν τον εργασιακό μεσαίωνα και αφού έχουν προχωρήσει σε πάνω από 150.000 
απολύσεις μόνο το μήνα Μάρτη, ζητούν νέο ζεστό χρήμα και επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις τους 
(μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η χρη-
ματοδότηση των πολιτικών απασχόλησης, την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, όσο και τους 
πόρους του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE).

Έχοντας γνώση του μεγέθους της πρόκλησης και των αντιδράσεων που θα φέρουν στους εργα-
ζόμενους ο ΣΕΒ διαφημίζει την αγαστή του συνεργασία με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, την ΓΣΕΕ 
και την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για να παρουσιάσει τις προτάσεις σφαγής των 
εργαζομένων «ως φιλεργατικές» και αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου (Ενισχυμένος κοινωνικός 
διάλογος με αφετηρία και τις πρόσφατες κοινές θέσεις των Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών και Συνδι-
καλιστικών οργανώσεων).

Ουσιαστικά οι βιομήχανοι ζητούν ο εργοδότης να επιδοτηθεί ξανά άμεσα και να έχει ταυτόχρο-
να την απόλυτη ελευθερία να απολύει, να αλλάζει συμβάσεις, να κόβει μισθούς, να δουλεύει τους 
εργαζόμενους μέχρι θανάτου στο όνομα της «επανεκκίνησης της οικονομίας». Δηλαδή να χρησιμο-
ποιούν τον εργαζόμενο όπως, όσο, όπου θέλουν αγόγγυστα και με ένα ξεροκόμματο.

Μετά από δέκα χρόνια κρίσης, που οι εργαζόμενοι της Ελλάδας πλήρωσαν με την ζωή και το 
αίμα τους, οι εργοδότες έρχονται να απαιτήσουν ο εργάτης να πληρώνει το αφεντικό για να έχει μια 
δουλειά, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αύριο.
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Οι προτάσεις του ΣΕΒ είναι το σάλπισμα της νέας επίθεσης του «ορατού εχθρού». Η εργατική 
τάξη δε θα πληρώσει ξανά τα κέρδη ή τη χασούρα των αφεντικών! Οι μεγάλες συγκεντρώσεις της 
Πρωτομαγιάς έστειλαν το μήνυμα. Προετοιμαζόμαστε για την αντεπίθεσή μας. Δυναμώνουμε την 
οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς. Μαζικοποιούμε τα σωματεία σε κάθε κλάδο. Βάζουμε τις ανά-
γκες μας μπροστά στις διεκδικήσεις μας.»

w 7 Μάη 
Κινητοποίηση 
Εργαζομένων 
στον Πολιτι-
σμό από τα 
Σωματεία του 
Π α ν ε λ λ ή ν ι -
ου Μουσικού 
Συλλόγου του 
Σ ω μ α τ ε ί ο υ 
Ελλήνων Ηθο-
ποιών το Σω-
ματείο Εργα-
ζομένων στο 
Θέαμα - Ακρό-
αμα κ.α.

«Γινόμαστε και εμείς ένας κρίκος στην αλυσίδα του αγώνα»...Εκατοντάδες ήταν οι καλλιτέχνες 
και οι εργαζόμενοι στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
των σωματείων και συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, διεκδικώντας, απαιτώντας από την κυβέρ-
νηση μέτρα στήριξης για όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς, για όλους τους εργαζόμε-
νους του χώρου.

Το ΠΑΜΕ στήριξε την κινητοποίηση σημειώνοντας:

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στηρίζει τις κινητοποιήσεις του Πανελλήνιου Μουσικού 
Συλλόγου, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα, 
του Πανελλήνιου Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών και του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυ-
ρικής Σκηνής, της ΠΟΘΑ που μαζί τα σωματεία συνθετών-στιχουργών ΑΣΜΑ-ΜΕΤΡΟΝ-ΣΩΜΣΕ 
καλούν σε κινητοποίηση την Πέμπτη, 7 Μάη στην Βουλή στις 12.00.

Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού και της Τέχνης δέχτηκαν τις συνέπειες της πανδημίας αρκετά 
πριν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων περιορισμού, που επέβαλλε η Κυβέρνηση. Ενώ συνέβαλαν 
με την Τέχνη τους και με όλες τους τις δυνάμεις, για να κρατηθεί ψηλά το ηθικό της κοινωνίας συ-
μπαραστάθηκαν στο δύσκολο αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. 
Ταυτόχρονα, πήραν καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, έκαναν κινητοποιήσεις και διεκδίκησαν όλοι οι 
συνάδελφοι στον χώρο των Τεχνών να ενταχθούν στα ελάχιστα μέτρα στήριξης.
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w 12 Μάη
Κινητοποιήσεις και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή από τα σωματεία των 
υγειονομικών

w 13 Μάη
Κινητοποίηση Εκπαιδευτικών Μαθητών για από-
συρση του πολυνομοσχεδίου, που εν μέσω πανδη-
μίας προωθεί η κυβέρνηση με αντιδραστικές αλλα-
γές σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, μαζί με 
τις διεκδικήσεις για λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων προστασίας της υγείας μαθητών και εκπαι-
δευτικών και να μην εφαρμοστεί η τροπολογία που 
μετατρέπει τη σχολική τάξη σε ριάλιτι.

w 16 Μάη
Συγκέντρωση - παρέμβαση από το κλαδικό Συν-
δικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - 
Ξενοδοχείων Αττικής και επιχειρησιακά σωματεία 
εργαζομένων σε ξενοδοχεία.

w 20 Μάη
Συγκέντρωση Εργαζομένων Τουρισμού στο Ηρά-
κλειο.
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w 21 Μάη 
Δράσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και του Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα - 
Ακρόαμα, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας Σε πολλές γειτονιές της πόλης αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας οι καλλιτέχνες, 
οι εργαζόμενοι στο χώρο του Πολιτισμού με την Τέχνη τους ένωσαν τη φωνή τους με όλους 
τους εργαζόμενους. ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας Πολιτισμού διεκδικώντας μέτρα επιβίωσης 
από την κυβέρνηση!

Άνακοίνωση του ΠΆΜΕ για τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών: 

«Η Τέχνη να γίνει όπλο των εργατών-καλλιτεχνών στον Αγώνα για Ζωή με δικαιώματα 

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο χαιρετίζει τις επιτυχημένες και πολύμορφες δράσεις των 
Σωματείων των καλλιτεχνών και των εργαζομένων των τεχνών που με τις νότες τους, τα τραγούδια 
τους και τα βήματα τους ύψωσαν φωνή διεκδίκησης και αγώνα.

Οι πολυάριθμες πολιτιστικές παρεμβάσεις του ΠΜΣ, του ΣΕΗ, του ΣΕΘΕΑ, των αμέτρητων μου-
σικών, τραγουδιστών, ηθοποιών, εικαστικών σε όλη την Ελλάδα στις 21 Μάη έδωσαν δύναμη και 
χάρισαν όμορφες στιγμές σε χιλιάδες εργαζόμενους και ανθρώπους του μόχθου. Ταυτόχρονα όμως, 
αποτελούν σημαντικό βήμα στον μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της Τέχνης για επιβίωση για να 
μη φορτωθεί ξανά ο λαός τη νέα κρίση που έφτασε.

Στις δύσκολες ώρες της πανδημίας, αλλά και στους αγώνες που έρχονται η Τέχνη δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων. Η τέχνη να γίνει όπλο των εργατών-καλλιτεχνών στον 
Αγώνα για ζωή με δικαιώματα.»
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w 22 Μάη
Παρέμβαση Συνδικάτου Τουρισμού Αττικής 

σε Υπουργείο Εργασίας και ΣΕΤΕ

w 25 Μάη
Συγκεντρώσεις Συνδικάτων Τουρισμού σε όλη την Ελλάδα

w 26 Μάη 
Μέρα Δράσης Ενάντια στην Τηλεργασία από Σωματεία Του Χρηματοπιστωτικού. Συγκέντρωση 
απέναντι από τη Βουλή έκανε το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών 
Επιχειρήσεων Αττικής, στο πλαίσιο 
της μέρας δράσης που οργάνωσε με 
βασικά αιτήματα να μπει τέρμα στο 
καθεστώς της τηλεργασίας και στις 
επιδιώξεις κυβέρνησης και εργοδοσί-
ας να παγιωθεί, να επιστρέψουν οι ερ-
γαζόμενοι στις θέσεις τους, με λήψη 
και τήρηση των απαραίτητων μέτρων 
για την προστασία της υγείας τους 
και διασφάλιση των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων. Στην κινητοποίηση στη 
Βουλή και στη μέρα δράσης συμμετεί-
χαν, με πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν 
από το πρωί σε χώρους δουλειάς, τα 
επιχειρησιακά σωματεία στη «Mellon» 
και τη «First Data», καθώς και η Σω-
ματειακή Επιτροπή της PDS.

Διαμαρτυρία ΣΕΤΗΠ στο Υπουρ-
γείο Εργασίας Ενάντια στην Τηλεργα-
σία.
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28 Μάη - Μέρα Δράσης  
Εργαζομένων στον Τουρισμό

Με μια μαζική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας εκατοντάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, 
στις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, έστειλαν χτες δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα: 
«Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά! Δεν θα θυσιαστούμε για άλλη μια φορά για τα 
κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας!». Η κινητοποίηση, που διοργάνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων 
Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου 
στην Αττική, ξεκίνησε με συγκέντρωση στο Σύνταγμα και συνεχίστηκε με πορεία στο υπουργείο 
Εργασίας, όπου οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις και ρίψη χημι-
κών. Η επέμβαση καταστολής, ωστόσο, όχι μόνο δεν διέλυσε τη συγκέντρωση αλλά προκάλεσε 
την οργή των εργαζομένων που παρέμειναν συγκεντρωμένοι φωνάζοντας συνθήματα, μέχρι την 
πραγματοποίηση συνάντησης αντιπροσωπείας με την γγ του υπουργείου. Στην πρωτοβουλία για 
τη διοργάνωση συλλαλητηρίου ανταπο-
κρίθηκαν πολλά επιχειρησιακά σωμα-
τεία, που πήραν αποφάσεις συμμετοχής 
και σε πολλές περιπτώσεις οργάνωσαν 
την παρουσία τους μέσα από συζήτηση 
σε Γενικές Συνελεύσεις, ξεπερνώντας 
τις δυσκολίες που θέτει το γεγονός ότι 
οι επιχειρήσεις του κλάδου παραμένουν 
κλειστές.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν με 
αποφάσεις τους τα Σωματεία Εργαζομέ-
νων στα ξενοδοχεία «Stanley», «Athens 
Marriott», «Grand Resort Lagonisi», 
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«Ζαφόλια», «Hilton», «Athens Plaza», «Royal Olympic», «Intercontinental», «Crowne Plaza», τα 
Σωματεία στις επισιτιστικές επιχειρήσεις «Select» και «Newrest» και στο Καζίνο Πάρνηθας. Ερ-
γαζόμενοι από το αεροδρόμιο της Αθήνας πήραν μέρος τόσο με το μπλοκ του Σωματείου στην 
«Select» όσο και πίσω από το πανό του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής. 
Αισθητή έκαναν την παρουσία τους εργαζόμενοι από το «Caravel», αλλά και η Σωματειακή Επι-
τροπή από το «Electra Metropolis». Αποφάσεις στήριξης της πρωτοβουλίας πήραν επίσης το 
Πανελλήνιο Σωματείο Τουριστικών Συνοδών, το Συνδικάτο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων 
και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Την αλληλεγγύη τους στην κινητοποίηση και τα αιτήματά της εξέφρασαν συνδι-
καλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού. Μηνύματα συμπαράστασης έστειλαν η Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ), η Διεθνής Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων σε Ξε-
νοδοχεία - Τουρισμό της ΠΣΟ (HOTOUR WFTU), Συνδικάτα Εργαζόμενων Ξενοδοχείων - Τουρι-
σμού της Σερβίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης SLOGA, η Συντεχνία Υπαλλήλων Ξενοδοχεί-
ων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου (ΣΥΞΚΑ) της ΠΕΟ.

Την αγωνιστική στάση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό χαιρέτισε με ανακοίνω-
σή του το ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι

«με τη μαζική τους κινητοποίηση, συνέχεια των μεγάλων αντίστοιχων κινητοποιήσεων που προ-
ηγήθηκαν και θα συνεχιστούν σε όλη την Ελλάδα, έδωσαν απάντηση σε εργοδοσία - κυβέρνηση ότι 
οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούν την πολιτική της ανεργίας, των απολύσεων, της φτώχειας, της 
μισής δουλειάς - μισής ζωής».

Ταυτόχρονα, το ΠΑΜΕ καταγγέλλει τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε με κυβερνητικές εντολές η 
κινητοποίηση. «Το υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει γίνει παραθεριστικό κέντρο που υποδέχεται 
καθημερινά με κόκκινα χαλιά και επιδοτήσεις τους μεγαλοξενοδόχους, κατέβασε τα ρολά του και με 
δυνάμεις καταστολής και χημικά εναντίον των ξενοδοχοϋπαλλήλων, έδειξε ποιος θέλουν να πλη-
ρώσει το λογαριασμό της πανδημίας… Η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού της Εργοδοσίας Βρούτση, 
θέλησε να στείλει μήνυμα ότι είτε με το φόβο της ανεργίας είτε με την καταστολή θα υλοποιήσει την 
πολιτική που θα χαρίζει επιδοτήσεις εκατομμυρίων για τους μεγαλοξενοδόχους, αλλά φτώχεια και 
ανεργία στους ξενοδοχοϋπαλλήλους… Στην προκλητική στάση της κυβέρνησης οι εργαζόμενοι σε 
Ξενοδοχεία - Τουρισμό βροντοφώναξαν: «Πληρώσαμε πολλά - Δεν θα πληρώσουμε ξανά»

Την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους απαίτησαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο του 
Επισιτισμού - Τουρισμού, με μαχητικές κινητοποιήσεις σε τουριστικές περιοχές σε όλη τη χώρα.

Στη Θεσσαλονίκη, στο κάλεσμα του 
Συνδικάτου Θεσσαλονίκης - Πιερίας - 
Χαλκιδικής (ΣΕΤΕΠΕ) ανταποκρίθηκαν 
μαζικά οι εργαζόμενοι του κλάδου, δί-
νοντας το «παρών» στη συγκέντρωση 
στην Καμάρα. Στην Κατερίνη, η Επιτρο-
πή Αγώνα Εργαζομένων στον Επισιτι-
σμό - Τουρισμό Πιερίας, μαζί με ταξικά 
σωματεία του νομού πραγματοποίησαν 
κινητοποίηση έξω από την Ενωση Ξενο-
δόχων Πιερίας. Στην Καβάλα, το Συν-
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δικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτι-
σμού - Τουρισμού Καβάλας - Θάσου 
πραγματοποίησε διαμαρτυρία στα 
γραφεία της Επιθεώρησης Εργα-
σίας, καταθέτοντας το πλαίσιο των 
αιτημάτων. στο Ηράκλειο η Επιτρο-
πή Αγώνα Εργαζομένων στον Επισι-
τισμό - Τουρισμό πραγματοποίησε 
συγκέντρωση στα Λιοντάρια και 

πορεία που πέρασε από κεντρικά σημεία της πόλης όπου συγκεντρώνονται επισιτιστικά κατα-
στήματα. Στα Χανιά, ο Σύνδεσμος Εργαζομένων Επιχειρήσεων Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων 
- Μαγείρων, το Σωματείο Διανομέων και η Επιτροπή Αγώνα Ξενοδοχοϋπαλλήλων έκαναν συ-
γκέντρωση στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και πορεία στην πόλη και το παλιό λιμάνι. Στα Γιάν-
νενα, συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης πραγματοποίησε η Ένωση Υπαλλήλων 
Επισιτισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων. 

Στην Πρέβεζα η Επιτροπή Αγώνα Επισιτισμού, Τουρισμού και Διανομέων πραγματοποίησε 
παράσταση διαμαρτυρίας στον τοπικό ΟΑΕΔ, ενώ στην Άρτα κλιμάκιο του Σωματείου Επισι-
τισμού - Τουρισμού περιόδευσε σε χώρους εργασίας του κλάδου. Στη Ζάκυνθο, το κλαδικό 
Σωματείο έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ. Οι εργαζόμενοι έκλεισαν συμβολικά το 
δρόμο, ενώ αντιπροσωπεία τους επέδωσε στη διοίκηση του ΟΑΕΔ υπόμνημα με τα αιτήματά 
τους. Στη Λευκάδα το κλαδικό Σωματείο πραγματοποίησε ανοιχτή σύσκεψη στον πεζόδρομο 
της πόλης. Στη Σάμο, σε μαζική Γενική Συνέλευση προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων 
στα Ξενοδοχεία - Τουριστικά Γραφεία και Επισιτιστικά Επαγγέλματα. Αμέσως μετά τη 
συνέλευση, οι εργαζόμενοι έκαναν πορεία από το Εργατικό Κέντρο μέχρι τον ΟΑΕΔ, όπου επέ-
δωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους.



Σ Π Ά Σ Ά Μ Ε  Τ Η Ν  Σ Ι Ω Π Η !

80

Ιούνιος

w 1 Ιούνη
Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας πραγ-
ματοποίησαν εργαζόμενοι σε εταιρείες ερευ-
νών και δημοσκοπήσεων, μετά από κάλεσμα 
της Επιτροπής του Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Αθήνας. Οι εργαζόμενοι διεκδι-
κούν να τους χορηγηθεί το επίδομα ειδικού 
σκοπού, από το οποίο έχουν αποκλειστεί όσοι 
εργάζονται με τίτλους κτήσης

Κινητοποίηση Εργαζομένων του Τουρισμού 
σε Κέρκυρα και Σάμο. Στην Κέρκυρα, το κλα-
δικό Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και επιχειρησιακά σωματεία πραγματοποίησαν μηχανοκί-
νητες πορείες στις τέσσερις κεντρικές οδικές αρτηρίες του νησιού, με κορύφωση μαζική συγκέ-
ντρωση στο Παλαιό Φρούριο στο κέντρο της πόλης.

w 4 Ιούνη 
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού πραγματοποίησαν κινητοποίηση στα 
υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, όπου επέδωσαν υπόμνημα με αιτήματα 45 σωματείων της 
χώρας και συνέχισαν τις αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες για το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας 
και τα δικαιώματά τους, απέναντι στην αντεργατική επίθεση που εντείνουν χέρι χέρι η κυβέρνη-
ση και η μεγαλοεργοδοσία του κλάδου.

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ στην Πάτρα πραγματο-
ποιήθηκε από αντιπροσωπείες του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας, του Συνδικάτου Εργατοϋ-
παλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αχαΐας και του Σωματείου Επαγγελματιών 
Μουσικών Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι διεκδικήσαν την άμεση χορήγηση των επιδο-
μάτων «ειδικού σκοπού» σε όλους τους εργαζόμενους των τριών κλάδων, αφού στην πλειοψη-
φία τους έχουν μήνες να εργαστούν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

w 4 Ιούνη 

Μέρα Πανελλαδικής Δράσης για 
την Μονιμοποίηση των Συμβασιού-
χων στα Νοσοκομεία
Πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, 
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με στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις στις εισόδους των νοσοκομείων, διαμαρτυρίες στις διοική-
σεις τους κ.ά., πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στο πλαίσιο της μέρας 
πανελλαδικής δράσης για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, διεκδικώντας το δικαίωμα 
στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, καταγγέλλοντας την ομηρία και το αίσχος των ελαστικών ερ-
γασιακών σχέσεων και των εργολάβων.

Στην Αττική, στον «Ευαγγελισμό», το Σωματείο Εργαζομένων προχώρησε σε παράσταση 
διαμαρτυρίας στον διοικητή του νοσοκομείου και σε συμβολική κατάληψη του γραφείου του. Το 
Σωματείο Εργαζομένων «Θριάσιου» Νοσοκομείου οργάνωσε δύο συγκεντρώσεις, μια στο 
χώρο του νοσοκομείου και μια στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, καθώς και στις δύο περιπτώσεις 
δεκάδες επικουρικοί απειλούνται με απόλυση από τον Νοέμβρη και μετά. Κινητοποιήσεις έγιναν 
επίσης, μεταξύ άλλων, στο «Λαϊκό», στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, στο «Άγία Ολγα», στο 
«Άττικόν», στο ΚΆΤ, στον «Άγ. Σάββα», στο «Σωτηρία», στο «Άλεξάνδρας» κ.α.

Στη Θεσσαλονίκη, οργανώθηκε σειρά αγωνιστικών παρεμβάσεων στα νοσοκομεία της πό-
λης, όπως σε «Παπαγεωργίου», «Γ. Παπανικολάου», «Θεαγένειο» κ.α.

Το «παρών» στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία έδωσαν τα Εργατικά Κέ-
ντρα, μαζί με σωματεία και φορείς, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στην Άρτα, στη Νάουσα κ.α.

Μαχητικές κινητοποιήσεις και άλλες αγωνιστικές πρωτοβουλίες οργανώθηκαν ακόμα σε Πά-
τρα, Ηράκλειο, Καστοριά, Διδυμότειχο, Θήβα, Λαμία, Λιβαδειά, Κύμη, Λευκάδα, Πρέ-
βεζα, Κέρκυρα και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Άγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό Υγείας επιφύλαξε ο Σύλλογος Εργαζομένων 
Νοσοκομείο Σάμου, με τη συμπαράσταση του Εργατικού Κέντρου

w 5 Ιούνη 
Κινητοποίηση Συλλογου Εργαζομένων στην Ιδ. Εκπαίδευση στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη για την 
καταβολή δεδουλευμένων

w 9 Ιούνη
Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ενάντια στο νομοσχέ-
διο του υπουργείου Παιδείας. Οι απεργοί εκπαιδευτικοί μαζί με μαθητές, φοιτητές και γονείς 
πραγματοποίησαν μία μαζική και μαχητική πορεία προς τη Βουλή. Τα εκπαιδευτικά σωματεία 
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με τα πανό και τα συνθήματά τους 
κατήγγειλαν το νομοσχέδιο που έφε-
ρε η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας 
και συζητείται στη Βουλή, αλλά και 
τα υπόλοιπα αντιδραστικά μέτρα 
όπως αυτό που ήθελε τη μετατροπή 
της σχολικής τάξης σε ριάλιτι. Οι μα-
θητές έστειλαν το δικό τους μήνυμα 
αλληλεγγύης στους νέους που δια-
δηλώνουν στην Αμερική μαζί με τον 
υπόλοιπο λαό ενάντια στον ρατσι-
σμό, ενάντια στην καταστολή, ζητώντας έναν καλύτερο κόσμο. Το έκαναν με υψωμένες γροθιές 
και σχηματίζοντας με τις σχολικές τους τσάντες στο χώρο της συγκέντρωσης τις λέξεις «I can’t 
breathe» («δεν μπορώ να αναπνεύσω»), τις τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόιντ, που έγιναν το 
κεντρικό σύνθημα των λαϊκών κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο.

w 10 Ιούνη 
Εργαζόμενοι και σωματεία στον Του-
ρισμό - Επισιτισμό οργάνωσαν νέα 
συγκέντρωση στο υπουργείο Εργα-
σίας και πορεία στη Βουλή και έστει-
λαν μήνυμα συνέχισης και κλιμάκω-
σης των κινητοποιήσεων για τη δια-
σφάλιση του εισοδήματος, των θέ-
σεων εργασίας και των δικαιωμάτων 
τους. Στην κινητοποίηση, στην οποία 
κάλεσε η Ομοσπονδία του κλάδου, συμμετείχαν το κλαδικό Συνδικάτο και τα επιχειρησιακά σω-
ματεία της Αττικής, καθώς και σωματεία και επιτροπές αγώνα από την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη 
Μεσσηνία και τη Ρόδο.

Κινητοποίηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας από την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στο αερο-
δρόμιο, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατ. Αττικής καταγγέλλοντας ότι χιλιάδες εργα-
ζόμενοι στο αεροδρόμιο εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή, λαμβάνοντας ένα ανεπαρ-
κές επίδομα. «Είναι 2.000 σε αναστολή στην «Aegean», 2.500 - 3.000 στις «Swissport», «Skyserv», 
«Goldair», πανελλαδικά τα νούμερα είναι μεγαλύτερα»

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, OAEE, Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, 
ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ, παραχώρησαν συνέντευξη Τύ-
που στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Σύσκεψη από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατ. Αττικής με σωματεία και φορείς της ευρύ-
τερης περιοχής για συντονισμό της δράση τους για την Υγεία.
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w 11 Ιούνη
Συλλαλητήρια Ομοσπονδιών-Εργατικών Κέντρων-Συνδικάτων σε όλη την Ελλάδα με σύνθημα 
Έχουμε πληρώσει ήδη αρκετά! Δεν θα πληρώσουμε ξανά! - «Πάρε ανάσα. Σπάσε τις 
αλυσίδες της εκμετάλλευσης!»

Το Κάλεσμα του ΠΆΜΕ για τα συλλαλητήρια στις 11 Ιούνη

«Πληρώσαμε πολλά! Δε θα πληρώσουμε ξανά!

Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ!

11 Ιούνη, 7μμ στο Σύνταγμα και κινητοποίηση στην Αμερικανική Πρεσβεία!

Εργαζόμενη, εργαζόμενε,

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, 
τα μονοπώλια με τις κυβερ-
νήσεις και τις ενώσεις τους 
στην Ελλάδα και σε όλη την 
ΕΕ άφησαν απροστάτευτους 
τους λαούς εν μέσω πανδη-
μίας από το νέο κορονοϊό. 
Αφού πρώτα διέλυσαν τα 
δημόσια συστήματα υγείας 
με την πολιτική της ιδιωτι-
κοποίησης κι εμπορευμα-
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τοποίησης, άφησαν αβοήθητους εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες χιλιά-
δες πέθαναν κλεισμένοι στα σπίτια τους σε Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία και σε άλλες χώρες πάνω από 
100.000 στις ΗΠΑ, πάνω από 176.000 στην Ευρώπη.

Το σύνθημα «δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε» που ξεκινάει από τις μεγάλες κινητοποιήσεις 
στην Αμερική εκφράζει όλους τους λαούς, τους εργαζόμενους όλου του κόσμου που δεν μπορούν 
να πάρουν ανάσα, πνίγονται από τη σαπίλα του συστήματος της εκμετάλλευσης σε όλα τα επίπεδα. 
Του συστήματος που έχει ως υπέρτατη αξία το χρήμα και το κέρδος, που γεννάει τη φτώχεια, πολέ-
μους, πρόσφυγες, τον ρατσισμό, που πετάει στο περιθώριο και στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους, 
που δε λογαριάζει ανθρώπινη ζωή.

Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού επιταχύνουν τα μέτρα που αποτελούσαν διαρκείς πό-
θους των επιχειρηματικών ομίλων. Με προκάλυμμα την «έκτακτη κατάσταση» τα “προσωρινά μέ-
τρα” που πάρθηκαν και χτυπούν τους μισθούς, το ωράριο, τις εργασιακές σχέσεις, έχουν στόχο να 
τα μονιμοποιήσουν! Ήδη σε πολλούς χώρους δουλειάς η επόμενη μέρα της πανδημίας φέρνει νέα 
βάσανα για τους εργαζόμενους. Κυριαρχεί η ανασφάλεια, συνεχίζεται η απληρωσιά, δυναμώνει η 
επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 
την ανεργία, κυνηγούν ένα κακοπληρωμένο χωρίς ασφάλιση μεροκάματο. Η καταπάτηση των εργα-
τικών δικαιωμάτων σε κάθε κλάδο αποκτά μορφή χιονοστιβάδας.

ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟ

Κυβέρνηση-ΕΕ και μεγαλοεργοδοσία αξιοποιούν από το ξεκίνημά της την πανδημία ως ευκαιρία 
για να φορτώσουν στους εργαζόμενους τη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, για την οποία η 
πανδημία ήταν η θρυαλλίδα κι όχι η αιτία. Αιτία για τη νέα κρίση είναι η ίδια με την προηγούμενη. 
Τα τεράστια κέρδη, τα τεράστια συσσωρευμένα κεφάλαια στα χέρια ελάχιστων. Το 1% του παγκό-
σμιου πληθυσμού κατέχει το μισό πλούτο της γης. Θέλουν να σαρώσουν όποιο εργατικό δικαίωμα 
είχε απομείνει όρθιο από την προηγούμενη οικονομική κρίση, αλλά και από την “κανονικότητα” της 
όποιας ανάπτυξής τους των τελευταίων ετών. Μετά από τόσους νεκρούς η Κομισιόν αποφάσισε, ότι 
είναι “χαμηλός ο κίνδυνος του κορονοϊού στους εργαζόμενους”.

Οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, της μεγαλοεργοδοσίας με αφορμή και την πανδημία έγιναν Πράξεις Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και ήρθαν για να μείνουν και να ενισχυθούν, να προστεθούν στους 
εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

Πανηγυρίζουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες και τα κόμματά τους για 
το “Ταμείο Ανάκαμψης”. 
Το “Ταμείο Ανάκαμψης” της 
ΕΕ και η κρατική παρέμβαση 
έχουν ως στόχο τη σωτηρία 
της κερδοφορίας των βιομη-
χάνων, των επιχειρηματικών 
ομίλων με νέα πακέτα στήρι-
ξης, για τα οποία ο λογαρια-
σμός θα σταλεί στους εργα-
ζόμενους, ενώ όπως πάντα 
συνοδεύονται με αντεργατι-
κές μεταρρυθμίσεις, μέτρα 
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διαρκείας, νέα μνημόνια.

Έχουν ρίξει πολύ χρήμα στα ΜΜΕ για να συσκοτίσουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα 
είναι ότι οι νέες επιχορηγήσεις και τα δάνεια, θα κατευθυνθούν στις τσέπες των μεγάλων επιχει-
ρηματικών ομίλων, όχι στους εργαζόμενους. Είναι ψέμα ότι το χρήμα δίνεται απλόχερα και τζάμπα, 
χωρίς νέες θυσίες.

Με την εξαπάτηση και το θράσος να περισσεύουν, καλούν τους εργαζόμενους να σκύψουν το 
κεφάλι στο βωμό της «επανεκκίνησης» της οικονομίας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 
Μας καλούν να ξεχάσουμε τη σταθερή εργασία με 8ωρο, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να 
αποδεχτούμε ως αναγκαιότητα τη σύγχρονη σκλαβιά, τη γενίκευση των ελαστικών μορφών απα-
σχόλησης, την τηλεργασία, να συμβιβαστούμε με τα ελάχιστα.

Σε κάθε κλάδο, σε κάθε επιχειρηματικό όμιλο, οι εργοδότες έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια και 
υπολογίζουν λεπτομερώς ποια είναι εκείνη η σύνθεση των νόμων που ψήφισε η κυβέρνηση ώστε 
να μειώσουν το «εργατικό κόστος», να τσακίσουν τους μισθούς. Εργαζόμενοι μετακινούνται από την 
αναστολή των συμβάσεων στην εκ περιτροπής εργασία, τους οφείλονται δώρα Πάσχα, τους έχουν 
εξαντλήσει την κανονική άδεια, ζουν με μέρος του μισθού, με επιδόματα που έχουν ημερομηνία 
λήξης. Χιλιάδες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καθόλου εισόδημα, άλλοι να βγάλουν όλο το χρόνο 
με λιγότερα από 2000 ευρώ όπως οι εποχικοί εργαζόμενοι στον Τουρισμό. Το πρόγραμμα “Συνερ-
γασία”, το οποίο αποτελεί εξειδίκευση του προγράμματος “SURE” είναι οριζόντια μείωση πάνω από 
το 20% σε όλους τους μισθούς που βρίσκονται πάνω από τον κατώτερο. Ο στόχος είναι να πέσει 
κοντά στα 550 ευρώ η μεγάλη πλειοψηφία των μισθών.

Έχουμε ζήσει πολλά! Το 2020 δεν είναι 2010!

Η πείρα για τους εργαζόμενους, για το εργατικό κίνημα είναι πλούσια και αυτό το γνωρίζουν πολύ 
καλά οι ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών ομίλων, η κυβέρνηση και τα κόμματά τους, γι’ αυτό ζητάνε 
“ομοψυχία”, διαλαλούν πως τάχα είμαστε στην ίδια όχθη, για να υποταχθούμε στους δικούς τους 
στόχους, στη δική τους αντεργατική πολιτική. Η περίοδος της πανδημίας απέδειξε, ότι χωρίς εργα-
ζόμενους η οικονομία δεν κινείται. Επιβεβαίωσε, ότι εμείς παράγουμε τον πλούτο κι όχι τα αφεντικά.

Η πλειοψηφία του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, η ηγεσία της ΓΣΕΕ “βαράει 
στον ίδιο σκοπό” της στήριξης των μεγαλοεργοδοτών με τα εργατικά δικαιώματα σε μόνιμη κα-
ραντίνα. Συνδιαμορφώνουν μαζί με την κυβέρνηση και τον ΣΕΒ τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στα 
εργατικά δικαιώματα. Η στάση τους πλέον δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν εργαζόμενο!

Στις 11 Ιούνη διαδηλώνουμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο!

Γιατί έχουμε πληρώσει ήδη αρκετά! Γιατί δε θα πληρώσουμε ξανά!

Η πείρα που έχουμε αποκτήσει πρέπει να γίνει ενεργή συμμετοχή, συνειδητή δράση. Να παλέ-
ψουμε για τη ζωή μας! Να διεκδικήσουμε με επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, για το μεροκάματο, 
την ασφάλιση, για τη διασφάλιση του εργατικού εισοδήματος, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για 
την εξάλειψη των αιτιών των εργατικών – λαϊκών προβλημάτων, για την οριστική εξάλειψη της οι-
κονομικής κρίσης, για να απαλλαγούμε οριστικά από τους εκμεταλλευτές του δικού μας μόχθου. Η 
ελπίδα μας βρίσκεται στη συσπείρωση στα συνδικάτα μας, στην οργάνωσή μας, στην ενίσχυση της 
ταξικής γραμμής πάλης απέναντι στο συμβιβασμό, την ηττοπάθεια, τη συναίνεση.

Δεν αποδεχόμαστε την κανονικότητά τους! Η κανονικότητά τους είναι ο συμβιβασμός 
με την ανεργία, τη φτώχεια, τη ζωή με τα ελάχιστα! Οργανώνουμε την πάλη μας απέναντι 
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στους επιχειρηματικούς ομίλους, την ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, για να μη ματώσου-
με ξανά για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας Οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας για δουλειά με 
δικαιώματα.»

Στην συγκέντρωση της Αθήνας χαιρέτισε ζωντανά από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ ο Cliff Smith, 
γραμματέας του Συνδικάτου Κατασκευών Λος Αντζελες Roofers Union Local 36, μέλος της ΠΣΟ 
και μετέφερε τη φωνή των εργαζομένων που παλεύουν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

w 16 Ιούνη
Πανελλαδική Απεργία Υγειονομικών Χιλιάδες εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα 
Υγείας και τις προνοιακές δομές, έστειλαν μαζικό, «ηχηρό» μήνυμα στην εγκληματική πολιτική 
όλων των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, που θέλει την Υγεία - Πρόνοια εμπόρευμα και τους 
εργαζόμενους σε αυτήν αναλώσιμους, που βάζει την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής 
στο ζύγι της απαράδεκτης λογικής «κόστους - οφέλους».

Η Πανελλαδική Γραμματεία Υγείας - Πρόνοιας του ΠΆΜΕ σημείωνε για την κινητο-
ποίηση:

«Απεργούμε και διαδηλώνουμε γιατί δεν ανεχόμαστε να συνεχιστεί η απαράδεκτη κατάσταση 
στις δημόσιες μονάδες Υγείας και Πρόνοιας. Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε για να καλύψουμε 
τις σύγχρονες ανάγκες μας και να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της δουλειάς μας, 
μέσα σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, όπου η εντατικοποίηση μας «τσακίζει» με τις αλλε-
πάλληλες βάρδιες και εφημερίες και τα χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες… «Για περισσότε-
ρους από 2 μήνες», προσθέτει, «συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για την προστασία της υγείας του 
λαού, ενάντια στην επιδημία του SARS-CoV-2, αντιμετωπίζοντας μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό 
και εξοπλισμό, που είναι αποτέλεσμα της χρόνιας πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης 
και εμπορευματοποίησης.

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τη διαχείριση της επιδημίας δεν μπορούν να κρύψουν τις ευ-
θύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, όχι μόνο για την ουσιαστική ανυπαρ-
ξία μέτρων για την προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς, αλλά και για τις μεγάλες 
ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό στις δημόσιες μονάδες Υγείας, που δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με προσλήψεις επικουρικών υγειονομικών, που καλύπτουν προσωρινά μικρό 
μόνο μέρος των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων, και τις δωρεές εκπροσώπων επιχειρηματικών 
ομίλων που αξιοποιούνται για τη συνέχιση της απεμπόλησης της κρατικής ευθύνης για την Υγεία… 
Είναι φανερό ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πιθανό νέο κύμα επιδημίας, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις… Απέναντί μας, πρώτα 
από όλα, είναι ο ορατός εχθρός, αυτός που γνωρίζουμε καλά, γιατί ευθύνεται για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε. Απέναντί μας έχουμε τους επιχειρηματικούς ομίλους, που ελέγχουν την οι-
κονομία και την έρευνα, απέναντί μας έχουμε τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και την ΕΕ. Τα δικά τους 
συμφέροντα υπηρετεί η πολιτική που διαθέτει 14 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές σε 
μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ θεωρεί «σπατάλη» την προμήθεια επαρκών μέσων ατομικής προστασίας 
και «ιδεοληψία» την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας.

Αυτή την πολιτική υλοποιούν αυτοί που μας «χειροκροτούν», αλλά αρνούνται την ένταξη στα 
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Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και την επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος. Παραμονές της 
Παγκόσμιας Μέρας του Νοσηλευτή, η κυβέρνηση επιχείρησε να προωθήσει, για άλλη μια φορά, τη 
διαιώνιση της πολυδιάσπασης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Προειδοποιούμε ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. Οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, η με-
τατροπή των νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ και η λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια θα οδηγήσουν 
σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση της οικονομικής επι-
βάρυνσης των ασθενών. Μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ανυπομονούν να 
επεκτείνουν τη δράση τους σε Υγεία, Πρόνοια και Ασφάλιση, για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Λογαριάζουν όμως χωρίς τους εργαζόμενους. Δεν δεχόμαστε να θυσιάσουμε τα δικαιώματα και 
την υγεία του λαού!».

w 17 Ιούνη 
Με 24ωρες απεργίες απαντούν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση «Tasty Foods» στην απόλυση 
συναδέλφου τους.

w 18 Ιούνη
Στάσεις Εργασίας και Συνελεύσεις από 
την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικο-
δόμων Αθήνας στα μεγάλα εργοτάξια: 
Ανάπλασης του Φαληρικού Ορμου, πρώ-
ην «Παπαστράτος» στον Πειραιά, επέκτα-
ση του «River West» (λεωφ. Κηφισού), 
«Leroy Merlin» (πρώην «Πεταλούδα», 
λεωφ. Κηφισού), «Lidl» (Πειραιώς & Χα-
μοστέρνας), κολεγίου «Saint Catherine’s» 
(Λυκόβρυση), γηπέδου ΑΕΚ και υπογειο-
ποίηση, μετρό (Πειραιά και Κορυδαλλού).

Κινητοποίηση Συνδικάτου ΟΤΆ στο 
Υπουργείο Εργασίας

Μέρα Δράσης στον κλάδο του Μετάλ-
λου από τα Συνδικάτα Μετάλλου Αττικής 
και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας 
Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Μαγνη-
σίας «Μήτσος Παπαρήγας», Φθιώτιδας και Βοιωτίας, προβάλλοντας τα αιτήματα: Κατάργηση 
των ΠΝΠ και όλων των αντεργατικών διατάξεων. Εισόδημα για όλους. Αυξήσεις στους μισθούς 
κατά 10%. Κανείς μεταλλεργάτης κάτω από τα 830 ευρώ. Ολος ο κλάδος στα ΒΑΕ. Επίδομα 
ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
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w 21 Ιούνη
Μαζική παρέμβαση στα εμπορικά κέντρα 
«Smart Park» και «McArthourGlen» στα 
Σπάτα, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζουν, δίπλα στα άλλα αντερ-
γατικά μέτρα, την κατάργηση της κυ-
ριακάτικης αργίας, έκανε ο Σύλλογος 
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

w 22 Ιούνη 
Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομίας προχώρησαν σωματεία και εργαζόμενοι 
στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού διεκδικώντας να προχωρήσει η κυβέρνηση σε παύση 
πληρωμών για τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, για τις δόσεις σε τράπεζες και 
στην εφορία, καθώς και σε απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

w 24 Ιούνη 
Στάση εργασίας εργαζομένων στους Δήμους.

w 25 Ιούνη 
Κινητοποίηση καλούν το κλαδικό Συνδι-
κάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρι-
σμού - Ξενοδοχείων Αττικής, το Συνδι-
κάτο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορεί-
ων Αττικής, το Σωματείο Τουριστικών 
Συνοδών, τα Σωματεία Εργαζομένων 
στα ξενοδοχεία «Marriot», «Ζαφό-
λια», «Royal Olympic», «Grand Resort 
Lagonisi», «Intercontinental», «Crowne 
Plaza», «Stanley», «Novotel» και στις 
επισιτιστικές επιχειρήσεις «Select» και 
«Newrest» και η Επιτροπή Αγώνα Εργα-
ζομένων στο Αεροδρόμιο Αθήνας.

w 30 Ιούνη
Απεργία Τηλεπικοινωνιών σε LG-NOKIA.
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Ιούλιος

w 1 Ιούλη
Με ανακοίνωση του το ΠΑΜΕ καταγγέλλει το 
σχέδιο απαγόρευσης των διαδηλώσεων και 
καλεί σε συλλαλητήρια στις 9 Ιούλη

«Οι αγώνες δε μπαίνουν στο γύψο! Όλοι 
και όλες στο Συλλαλητήριο 9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στο συλλαλητήριο 9 Ιούλη, 8μμ στο Σύνταγμα

Να αποσυρθεί τώρα!

Οι απαγορεύσεις των διαδηλώσεων θα μείνουν στα χαρτιά τους!

Ο εργαζόμενος λαός θα κάνει το νομοσχέδιο, κουρελόχαρτο!

Συνεχίζουμε να διαδηλώνουμε για το δίκιο μας ακόμα πιο μαζικά!

Μετά το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία, που ξεκίνησε με νόμο της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ δυναμώνει την καταστολή, φέρνοντας νομοσχέδιο ουσιαστικής απα-
γόρευσης των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων.

Αυτό που δεν πέτυχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, ώστε να κλείσει το στόμα όλων των 
εργαζόμενων, επιδιώκουν να το κάνουν με έναν χουντικής έμπνευσης νόμο που προωθεί νέα 
μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο 
λαός μας κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες.

Το σύνολο των διατάξεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το κατα-
σταλτικό οπλοστάσιο του κρατικού μηχανισμού. Το νομοσχέδιο επιδιώκει να συκοφαντήσει 
τους λαϊκούς αγώνες και να θέσει υπό απαγόρευση και περιορισμό κάθε κινητοποίηση, 
μέσα από διατάξεις-λάστιχο, που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλοι 
μηχανισμοί καταστολής. Έχει στόχο να χειραγωγήσει το μυαλό, εμφανίζοντας τη συμμετοχή στις 
κινητοποιήσεις ως κάτι εν δυνάμει “εγκληματικό” και “επικίνδυνο”.

• Το νομοσχέδιο έρχεται να επιβάλει τους όρους, τα μέρη και το περιεχόμενο που θα έχει μία 
διαδήλωση. Χώροι συγκέντρωσης δε μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία. Επί-
σης μπορούν να γενικεύονται οι απαγορεύσεις όταν πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις χωρίς 
γνωστοποίηση στις αρχές ή αν δεν «συμμορφώνονται» οι διαδηλωτές στους περιορισμούς. Το 
νομοσχέδιο «επιτρέπει» συγκεντρώσεις μόνο για γεγονότα “κοινωνικής σημασίας”, προϋπόθεση 
που μπορεί να ερμηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά.

• Εισάγει απαγορεύσεις με βάση το “σκοπό” της συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον αριθ-
μό των συγκεντρωμένων. 

• Αναθέτει στην αστυνομία υπερεξουσίες και διευρύνει τον κατασταλτικό ρόλο του λι-
μενικού σώματος, καθώς νομιμοποιείται η χρησιμοποίησή του ενάντια στις εργατικές – λαϊκές 
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κινητοποιήσεις. Το νομοσχέδιο ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή καθώς της αναθέτει διευ-
ρυμένο και επιτελικό ρόλο. Πέρα από το ρόλο της στην επιβολή του νόμου, αναλαμβάνει καθήκο-
ντα ερμηνείας του νόμου. Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν 
σε μια διαδήλωση, να επινοεί δικούς της, να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εκ των 
προτέρων αν θα επιτραπεί μια δημόσια συνάθροιση, αν αυτή είναι αυθόρμητη, ποιοι περιορισμοί 
θα επιβάλλονται. 

• Ανάγει σε ιδιώνυμο αδίκημα και θα «καταζητούνται» οι συμμετέχοντες σε «απαγορευ-
μένη» συγκέντρωση – διαδήλωση.

• Δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να μπορεί να αποφασίζει την απαγόρευση μέχρι 
και στο παρά πέντε. Παράλληλα απαιτεί τα στοιχεία ταυτότητας του οργανωτή και πλήρες 
χρονοδιάγραμμα και τοπογραφικό για την έναρξη–λήξη και τη διαδρομή της συγκέντρωσης.

Δε θα περάσει η σιγή νεκροταφείου!

Είναι ανυπόστατο ψέμα ότι οι εργατικές-λαϊκές διαδηλώσεις ευθύνονται για το κλείσιμο των 
καταστημάτων όπως με ευκολία ακούγεται προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτό το τερατούργημα. 
Όσοι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες πανηγυρίζουν για τέτοιου είδους απαράδε-
κτους και αντιδραστικούς σχεδιασμούς, να γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα θα τους γυρίσει μπού-
μερανγκ. Κλειστά μαγαζιά άλλωστε υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πόλη της χώρας χωρίς 
να γίνονται διαδηλώσεις. Για τα λουκέτα των μαγαζιών και για τη μειωμένη αγοραστική δυνατότητα 
των εργαζομένων ευθύνεται η πολιτική που σαρώνει τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, η 
ανεργία, οι ελαστικές σχέσεις και συνολικά το σύστημα της εκμετάλλευσης που κομμάτι του αποτε-
λεί και αυτό το νομοσχέδιο που ενισχύει την καταστολή.

Δε θα γίνουν οι διαδηλώσεις βόλτες του «νόμου» και του «αστυνόμου»!

Ξεκαθαρίζουμε στην κυβέρνηση και στις εργοδοτικές ενώσεις ότι οι εργάτες θα συνεχίσουν να 
διαδηλώνουν πιο μαζικά και αποφασιστικά. Είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη 
δική μας και των οικογενειών μας απέναντι στη λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά, για 
το δικαίωμα στην εργασία, στην αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα για να ζούμε χωρίς τους εκμεταλλευτές 
που σκορπούν φτώχεια, δυστυχία, πολέμους.

Οι εμπνευστές αυτού του τερατουργήματος να γνωρίζουν πως το εργατικό συνδικαλιστικό κί-
νημα δεν πρόκειται να κάνει πίσω! Οι εργαζόμενοι θα κουρελιάσουν και αυτό το νομοσχέδιο, θα 
ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να τους βάλει φίμωτρο, να μετατρέψουν 
τους εργασιακούς χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό αδίκημα.

Καλούμε την εργατική τάξη και τα συνδικάτα της, τους αυτοαπασχολούμενους με τις 
ενώσεις τους, τη νεολαία με τους συλλόγους τους, τους μαζικούς φορείς να πάρουν μα-
ζικά μέρος στο συλλαλητήριο στις 9 Ιούλη στις 8μ.μ. στο Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές οργανώσεις της χώρας δεν πρόκειται να βάλουν δοσομε-
τρητή στη μορφή και το περιεχόμενο των αγώνων τους. Δε θα ζητούν άδεια από τα αφεντικά και 
τις κυβερνήσεις τους για να διαδηλώνουν απέναντι τους.

Οι αγώνες δε μπαίνουν στο γύψο!

Δεν θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο και με κανένα πρόσχημα να μπει σε γύψο το δικαίωμά μας 
να διαδηλώνουμε κατά των αντιλαϊκών μέτρων.»
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w 1 Ιούλη
Απεργία Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων στο Ηράκλειο Κρήτης

w 2 Ιούλη 
Παράσταση διαμαρτυρίας στην φιέστα του υπουρ-
γείου τουρισμού με εργοδότες του κλάδου στο 
Ηράκλειο Κρήτης

w 6 Ιούλη 
Συνδικαλιστικές οργανώσεις πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη για το σχέδιο απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση από την πλευ-
ρά της απάντησε παρατάσσοντας τα ΜΑΤ απέναντι στους συγκεντρωμένους συνδικαλιστές, 
επιβεβαιώνοντας ότι το απαράδεκτο νομοσχέδιο αφορά ακριβώς την καταστολή του εργατικού 
- λαϊκού κινήματος.
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w 8 Ιούλη 
Στάση εργασίας που στο «Μetropolitan General», με απόφαση του επιχειρησιακού σωματεί-
ου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν προσλήψεις προσωπικού, την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυ-
ξήσεις, επαναφορά θεσμικών δικαιωμάτων και επιδομάτων. Στάση εργασίας και στο Σωματείο 
Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», καλύπτοντας όλους τους εργαζόμενους που 
δουλεύουν στις τεχνικές υπηρεσίες μέσω των εργοληπτριών εταιρειών «INVITΕ» και «ISS». 

w 8 Ιούλη 
Το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής σε συντονισμό με 
Συνδικάτα του κλάδου από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σερβία και την Τουρκία δια-
μόρφωσαν κοινό ψήφισμα για την προστασία των εργαζομένων του Τουρισμού. Το κείμενο 
υπογράφεται από το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής, από τη Federation CGT Du Commerce Et 
Des Services (Γαλλία), την USB Τουρισμού (Ιταλία), το Συνδικάτο Τουρισμού Toley-Is Σμύρνης 
(Τουρκία), το ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ (Κύπρος) και τη Συνδικαλιστική Οργάνωση SLOGA (Σερβία). Σε συ-
νεργασία με την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ), το ψήφισμα θα κατατεθεί στο 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ).

w 9 Ιούλη 
Μαζικά συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις οργάνωσαν σε δεκάδες πόλεις Ομοσπονδίες, Εργατικά 
Κέντρα, Συνδικάτα και μαζικοί φορείς, δίνοντας έμπρακτη απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρω-
μα για τις διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές 
ξεκαθάρισαν ότι οι αγώνες των εργαζομένων 
και του λαού δεν θα μπουν στο «γύψο», ότι 
η πάλη του λαού θα κάνει κουρελόχαρτο και 
αυτό το νομοσχέδιο, όπως και όλα τα προη-
γούμενα, με τα οποία οι κυβερνήσεις επιχείρη-
σαν να φιμώσουν τη φωνή του και τον αγώνα 
του. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και στο 
Σύνταγμα, την ώρα που στη Βουλή βρισκό-
ταν σε εξέλιξη η συζήτηση του νομοσχεδίου, 
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στήνοντας μια εξόφθαλμη προβοκάτσια 
για να χτυπήσουν και να διαλύσουν τη 
μεγάλη συγκέντρωση, πνίγοντάς την στα 
χημικά, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. 
Το μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγ-
μα, μαζί με τις κινητοποιήσεις σε όλη τη 
χώρα, αποτέλεσαν συνέχεια και έμπρα-
κτη έκφραση της καθολικής καταδίκης 
του αντιδραστικού νομοσχεδίου.

w 17 Ιουλίου 
Πραγματοποιείται Σύσκεψη Σωματείων για την Τηλεργασία που καταλήγει στην παρακάτω ανα-
κοίνωση

Κοινή Άνακοίνωση Σωματείων για την Τηλεεργασία

«Τα σωματεία που υπογράφουμε αυτή την ανακοίνωση – ψήφισμα καλούμε τα συνδικάτα και 
τους εργαζόμενους στους κλάδους που αξιοποιείται η τηλεργασία να παλέψουν ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων να μονιμοποιήσουν με νέο νόμο 
αυτή τη νέα μορφή «ευέλικτης» εργασίας που έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες ελαστικές μορ-
φές εργασίας που προϋπήρχαν της πανδημίας.

Στοχεύουν με νομοσχέδιο που θα καταθέσουν στη Βουλή να διατηρήσουν το «διευθυντικό 
δικαίωμα» στην επιβολή αυτής της νέας μορφής ευέλικτης εργασίας. Επιδιώκουν με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα να καταργήσουν όσα δικαιώματα μας έχουν απομείνει.

Σκοπός κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοτών είναι η ένταση της εκμετάλλευσης σε συνθήκες 
κρίσης ώστε να πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι τα σπασμένα. Η τηλεργασία δεν έρχεται, όπως 
διατείνονται οι εργοδότες μας, για να φέρει το «σύγχρονο» και την «πρόοδο». Αντίθετα, μας 
επιστρέφει δεκαετίες πίσω, αφού:

• Καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο.

• Αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας.

• Απομονώνει τον εργαζόμενο από το χώρο εργασίας κι από τους συναδέλφους του, με απο-
τέλεσμα να μπαίνουν 
εμπόδια στην κοινωνική 
και συνδικαλιστική του 
δράση.

• Εισάγει μεθόδους χαφι-
εδισμού, ακόμη και μέσα 
στα σπίτια των εργα-
ζομένων (κάμερες, άλ-
λες τεχνικές υποδομές 
«ελέγχου» της απόδοσης 
κλπ).
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• Ενώ ο εργοδότηςμειώνει τα λειτουργικά του κόστη, οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώνουν 
ξανά και ξανά για τις ανάγκες της εργασίας τους (τεχνικό εξοπλισμό, ίντερνετ, φωτισμός, 
ανατομική καρέκλα, θέρμανση κλπ).

• Ο εργαζόμενος βρίσκεται ακόμα πιο εκτεθειμένος σε προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελε-
τικά, νοητική και οπτική κόπωση, που δεν αναγνωρίζονται πλέον και σαν επαγγελματικές 
ασθένειες. Δεν υπάρχουν συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Δυναμώνουν το στρες και άλλες 
αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες.

• Δυνάμωσε η εκμετάλλευση ειδικά στις νέες γυναίκες που είχαν την ίδια στιγμή να φροντί-
σουν μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

• Η τηλεργασία αξιοποιήθηκε από τους εργοδότες ως μέσο απεργοσπασίας, αφού συνάδελφοι 
πιέστηκαν να εργαστούν από το σπίτι μέρες απεργίας

• Αξιοποιήθηκε ως μέσο καταπάτησης αργιών και άδειας. Σε περιπτώσεις συνδυάστηκε με την 
αναστολή της εργασίας, εντείνοντας το φαινόμενο της μαύρης- αδήλωτης εργασίας.

• Τα προσωπικά δεδομένα πελατών και εργαζομένων δεν διαφυλάσσονται.

• Η τηλεργασία, ως ευέλικτη μορφή που συνδυάζεται με τις άλλες μορφές υποαπασχόλησης, 
χτυπά τη σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Διεκδικούμε:

• Να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις και οι ΠΝΠ που περιλαμβάνουν και την τηλεργα-
σία

• Να μην υπάρξει καμία σκέψη για μονιμοποίηση της τηλεργασίας

• Η επιστροφή στους χώρους δουλειάς να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, τηρώ-
ντας τις αποστάσεις, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους και με όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
Να υπάρχει γιατρός εργασίας σε μόνιμη βάση.

• Να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις που έγιναν στις συνθήκες της πανδημίας.

• Σταθερό και συνεχές ωράριο, 7ωρο– 5ήμερο, να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, 
καμιά διευθέτηση του χρόνου εργασίας, σαφής διάκριση εργάσιμου – μη εργάσιμου χρόνου.

• Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν αναβαθμισμένες δομές στήριξης της οικογένειας (βρεφο-
νηπιακοί σταθμοί, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και Αμεα, μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων, βοήθεια στο σπίτι κλπ)

Τα Σωματεία:

• Σ.Ε.ΤΗ.Π.

• Σωματείο Χρηματοπιστωτικού Ν. Άττικής

• Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περ. Άττικής

• Σωματείο εργαζομένων στη MELLON

• Σωματείο εργαζομένων στη Firstdata
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• Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Άττικής “ο Βύρων”

• Σύνδεσμος Ιδιωτικών υπαλλήλων Άθήνας

• Σωματείο εργαζομένων στην Ενέργεια

• Συνδικάτο φαρμάκου- καλλυντικών και συναφών επαγγελμάτων Ν. Άττικής

w 24 Ιούλη
Στάση εργασίας στην επιχείρηση «Mellon», ενάντια στις απολύσεις δύο συναδέλφων από τη 
Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι με το Σωματείο τους κατέβασαν τα ακουστικά και προχώρησαν σε 
συγκέντρωση στην είσοδο της εταιρείας στην Αθήνα.

Παρέμβαση στο «One Salonica Mall» πραγματοποίησαν μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλ-
λήλων Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕΠΕ) Θεσσαλονίκης - Πιερίας - Χαλκι-
δικής, απαιτώντας την ανάκληση της απόλυσης εργαζόμενης - μέλους του σωματείου - από την 
επιχείρηση «Bufala Gelato».

w 27 Ιούλη 
Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της τουριστικής πολυεθνικής TUI, στην Κέρκυρα έκανε 
το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού Κέρκυρας

w 27 Ιούλη 

Άνακοίνωση του ΠΆΜΕ για τους εγκλωβισμένους ναυτεργάτες 
«Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καταγγέλλει την επικίνδυνη κατάσταση που έχουν δια-
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μορφώσει εφοπλιστές και κυβέρνηση για χιλιάδες ναυτεργάτες που εγκλωβίστηκαν στα καράβια 

σε όλο τον κόσμο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, κατήγγειλαν επανειλημμένα 

στο Υπουργείο Ναυτιλίας το οξυμμένο αυτό πρόβλημα. Καθώς από την μια ο πολύμηνος εγκλω-

βισμό των ναυτεργατών έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής τους ενώ αυξάνεται και η επικινδυ-

νότητα για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Tαυτόχρονα λόγω των μη αντικαταστάσεων οι 

ναυτεργάτες, που δουλεύουν στα ποντοπόρα καράβια βρίσκονται σε πολύμηνη ανεργία, με ελά-

χιστους να παίρνουν έστω το άθλιο επίδομα ανεργίας. Την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές συνεχίζουν 

την κερδοφορία τους, απολαμβάνουν επιδοτήσεις και κρατική στήριξη.

Παρά τις καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων το Υπουργείο αρνείται οποιαδήποτε 

συνάντηση.

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η εγκληματική στάση κυβέρνησης και εφοπλιστών σε βάρος 

των ναυτεργατών. Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (λιμάνια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα), δι-

ασφαλίζοντας τον άμεσο επαναπατρισμό των ναυτεργατών και την προστασία της υγείας τους.

Καλούμε όλα τα συνδικάτα να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους γιατί το πρόβλημα δεν είναι 

μόνο των ναυτεργατών, αλλά αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη.»

w 31 Ιούλη 

Παράσταση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οργάνωση το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋ-

παλλήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού Κέρκυρας.
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Αύγουστος

w 4 Αυγούστου

Άνακοίνωση Ομοσπονδίας Γάλακτός Τροφίμων Ποτών για τα κρούσματα 
κορονοϊού στην επιχείρηση Θεμιστοκλής Χατζηγαβριηλίδης στην Καβάλα

Μετά από καταγγελίες για την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε επιχείρηση κατεργασίας 
κρέατος στον νομό Ημαθίας στην ομοειδή επιχείρηση Θεμιστοκλής Χατζηγαβριηλίδης Α.Ε , στην 
Καβάλα αυτή την φορά, εμφανιστήκαν δεκάδες κρούσματα κορονοιού βάζοντας σε κίνδυνο την 
υγεία των συναδέλφων όσο και των οικογενειών τους. 

Η κατάσταση σε επιχειρήσεις του κλάδου έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν υπάρχει ουσιαστική επί-
βλεψη κι έλεγχος εφαρμογής των μέτρων προστασίας των εργαζομένων τα οποία σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις είναι για τους τύπους.

Δεν είναι δύσκολο κανείς να καταλάβει πως όλα τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν με 
αφορμή την πανδημία , έχουν στόχο τη θωράκιση των κερδών των επιχειρήσεων, την ανθεκτικό-
τητά τους την “επόμενη μέρα”. Είναι ολοφάνερο πως λέξεις όπως “ατομική ευθύνη” ήρθαν για να 
αποκρύψουν την τεράστια ευθύνη που έχουν κράτος και εργοδότες, που μπροστά στα κέρδη τους, 
η υγεία και η ασφάλεια των εργαζόμενων ήρθε στην πραγματικότητα σε δεύτερη μοίρα.

Είναι προκλητική και επικίνδυνη η στάση της Κυβέρνησης, που κάνει τις πλάτες σε πολλούς 
εργοδότες σε μεγάλους χώρους δουλειάς προκειμένου να μην τηρούν τα απαραίτητα μέτρα για 
την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, και την ίδια ώρα προχωρά σε μια σειρά από αντεργατικές 
ρυθμίσεις, μετακυλώντας τα βάρη της πανδημίας στους εργαζόμενους.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο να επικοινωνήσουν με τα κλαδικά συνδικάτα 
και την ομοσπονδία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο στον οποίο μας εκθέτει η 
εργοδοσία και η κυβέρνηση αγνοώντας την υγεία και την ζωή μας.»
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w 10 Αυγούστου 

Άνακοίνωση Σωματείου Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παραγωγής Επι-
σιτιστικών Προϊόντων για τα κρούσματα κορονοϊού σε εργοστάσιο της 
Χαλκιδικής

«Το σωματείο από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, έκανε ξεκάθαρο 
την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και των εργασιακών δι-
καιωμάτων των εργαζομένων. Ενημέρωσε τους συναδέλφους για την ανάγκη να παρθούν άμεσα 
μέτρα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παρενέβη άμεσα όπου 
χρειάστηκε. Όμως η κατάσταση σε επιχειρήσεις του κλάδου έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν υπάρχει 
ουσιαστική επίβλεψη κι έλεγχος εφαρμογής των μέτρων προστασίας των εργαζομένων τα οποία σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις είναι στο όριο της τυπικότητας.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως η Επιθεώρηση Υγιεινής κι Ασφάλειας υπολειτουργούν και λόγω 
της υποστελέχωσης ενώ τώρα είναι με προσωπικό ασφάλειας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
γίνει κανένας επιτόπιος έλεγχος και η όποια παρέμβαση να περιορίζεται μόνο στις τηλεφωνικές 
συστάσεις. Είναι τεράστιες ευθύνες που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η τωρινή της ΝΔ 
και όλων των προηγούμενων για την απαξίωση και την υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας. Είναι προκλητική η στάση της Κυβέρνησης που κουνάει το δάχτυλο στο λαό, όταν σε 
τόσο μεγάλους χώρους δουλειάς δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς 
του κορονοϊού.Με τα κηρύγματα περί “ατομικής ευθύνης” κάνει πλάτες σε πολλούς εργοδότες σε 
μεγάλους χώρους δουλειάς προκειμένου να μην τηρούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
διασποράς του κοροναϊού, ενώ την ίδια ώρα προχωρά σε μια σειρά από αντεργατικές ρυθμίσεις, 
μετακυλίοντας τα βάρη της πανδημίας στους εργαζόμενους.

w 13 Αυγούστου 

Άνακοίνωση ΠΆΜΕ: Τα Συνδικάτα μπροστά στη μάχη για την προστασία 
της ζωής και της Υγείας των εργαζόμενων

«Η Υγεία του λαού δεν τζογάρεται για τα κέρδη των επιχειρηματιών. Παίρνουμε τη ζωή μας στα 
χέρια μας.

Η επανάκαμψη της πανδημίας στην Ελλάδα ήρθε ως τραγική επιβεβαίωση των προβλέψεων ότι 
το ξεχείλωμα και η παράκαμψη των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου με τεράστιους κινδύνους για την ζωή και την υγεία του λαού.

Σε αυτές τις συνθήκες η Κυβέρνηση προκλητικά επιχειρεί να κρύψει τις ευθύνες της πολιτικής 
της μιλώντας για «ατομική ευθύνη» των εργαζομένων, ιδιαίτερα της νεολαίας και του λαού για τη 
νέα διασπορά του κοροναϊού. Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αλήθεια, ποια είναι η «ατομική 
ευθύνη» των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έγιναν κέντρα διασποράς γιατί εργοδοσία και κυ-
βέρνηση δεν εφαρμόζουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας; Με τα κρούσματα να 
αυξάνονται καθημερινά, η κυβέρνηση μάλλον επιχειρεί να αποδείξει ότι τα κέρδη των εφοπλιστών 
προκαλούν ανοσία στην πανδημία βάζοντας σε τεράστιο κίνδυνο ταξιδιώτες και ναυτεργάτες αυξά-
νοντας την πληρότητα στα καράβια στο 85%.
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Ταυτόχρονα οξύνεται καθημερινά η κατάσταση στα νοσοκομεία. Παράλληλα με τις τεράστιες 
ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και προσωπικό βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα και μεταξύ 
των υγειονομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία. Ενδεικτικό τα 13 
κρούσματα σε γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Λάρισας.

Η κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες γιατί τζόγαρε την υγεία του λαού για τα κέρδη των μεγα-
λοξενοδόχων, ανοίγοντας τα σύνορα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, φορτώνοντας τα αεροπλάνα 
στο 100%, αλλά με δειγματοληπτικούς ελέγχους μόλις στο 1/10 των εισερχομένων. Και μόνο αφού 
η κατάσταση ξέφυγε μιλά για αυστηροποίηση του πλαισίου. Αντί να παίρνει μέτρα προστασίας 
της υγείας και της ζωής του λαού, κατακαλόκαιρο έφερε στη Βουλή και ψήφισε νέα αντεργατικά 
νομοσχέδια και συνεχίζει με το πόρισμα Πισσαρίδη για την εκ νέου ανατροπή των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση φέρει τεράστιες ευθύνες και για το ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κερ-
δήθηκε με τεράστιες θυσίες από τον απλό κόσμο, δεν υλοποίησε ουσιαστικά κανένα μέτρο για την 
θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας απέναντι στο 2ο κύμα της πανδημίας. Σήμερα, 6 μήνες 
μετά, 30.000 μόνιμοι γιατροί και νοσηλευτές εξακολουθούν να λείπουν από τα νοσοκομεία, όπως 
λείπουν επίσης και τα «αυτονόητα» απλά μέσα προστασίας (γάντια, μάσκες κ.λπ.).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Θυσιάζουν την υγεία του λαού στον βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Για την 
εργοδοσία τα μέτρα υγείας και ασφάλειας είναι κόστος. Θεωρούμαστε αναλώσιμα υλικά.

Η ζωή της εργατικής τάξης δεν τζογάρεται!

Η ζωή των εργαζομένων δεν ανήκει στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες!

Παίρνουμε την ζωή μας στα χέρια μας!

Τώρα τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα να πάρουν νέες πρωτοβουλίες. Να 
γίνουν το αποκούμπι και η ασπίδα των εργαζομένων.

Να μην αφήσουμε κανένα χώρο δουλειάς, κανέναν εργαζόμενο απροστάτευτο. Να βρεθούμε 
κοντά στους εργαζόμενους και να οργανώσουμε την πάλη μας. Με την οργάνωση μας, με σχέδιο 
και αποφασιστικότητα διεκδικούμε, παρεμβαίνουμε, σε κάθε πρόβλημα χωρίς καμιά καθυστέρηση.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

w 18 Αυγούστου
Η Γραμματεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας καλεί σε στήριξη της Υποψηφιότη-
τας των Κουβανών Γιατρών για το Νόμπελ Ειρήνης

w 19 Αυγούστου

Άνακοίνωση ΠΆΜΕ: Κυβέρνηση-Επιχειρηματικοί Όμιλοι συνένοχοι στο 
έγκλημα σε βάρος της Υγείας του λαού

«Βάζουν σε κίνδυνο την υγεία, τη ζωή των εργαζομένων 
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Η τακτική της κολοκυθιάς που παίζουν τις τελευ-
ταίες μέρες τα κυβερνητικά στελέχη σχετικά με την 
εξέλιξη των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα, 
δεν μπορεί ούτε να αποκρύψει τις βαριές ευθύνες της 
πολιτικής της ΝΔ, αλλά ούτε και να αθωώσει τους επι-
χειρηματικούς ομίλους που αρνούνται να εφαρμόσουν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η πραγματικότητα είναι από την αρχή της πανδημί-
ας πασιφανής:

Μπροστά στο βωμό του κέρδους δεν διστάζουν να 
θυσιάσουν την υγεία του λαού.

• Γι’ αυτό εξακολουθούν και είναι κενές οι περισσό-
τερες από τις 30.000 οργανικές θέσεις στην Υγεία, 
όσο κενά είναι και τα νοσοκομεία από υλικά και 
αναγκαίες υποδομές.

• Γι’ αυτό και εξακολουθούν να ΜΗΝ γίνονται μαζικά 
και τακτικά τεστ στους εργαζόμενους, στην υγεία, 
στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και αλλού.

• Γι’ αυτό αξιοποιούν στατιστικές αλχημείες και δεν λένε την αλήθεια για τα κρούσματα που 
προέκυψαν από τους ελάχιστους ελέγχους.

• Γι’ αυτό το άνοιγμα του Τουρισμού στο όνομα του «να πάρει μπροστά η οικονομία» έγινε 
με τους όρους των επιχειρηματικών ομίλων του Τουρισμού και των Μεταφορών και όχι με 
κριτήριο την προστασία της υγείας του λαού και όσων ήθελαν να επισκεφτούν τη χώρα μας 
για αναψυχή. 

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές και για το ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που 
κερδήθηκε με τεράστιες θυσίες από τους εργαζόμενους, το λαό, δεν υλοποίησε ουσιαστικά κανένα 
μέτρο για την θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας απέναντι στο 2ο κύμα της πανδημίας.
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Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί για άλλη μια φορά όλα τα Εργατικά κέντρα, τις Ομο-

σπονδίες, τα Συνδικάτα και όλους τους εργαζόμενους να πάρουμε τα δικά μας μέτρα. Να μπούμε 

μπροστά τώρα στην οργάνωση της πάλης, να σπάσουμε το φόβο και την τρομοκρατία που επιχει-

ρούν να επιβάλλουν, αλλά και την απουσία κάθε φωνής διεκδίκησης και απαίτησης, να προστατευ-

τούμε. Ότι κερδήθηκε την περίοδο της πανδημίας, ακόμα και τα όποια μέτρα πάρθηκαν, έγιναν κάτω 

από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της υγείας, αλλά και συνολικά της εργατικής τάξης.

Τώρα όλοι στη μάχη.

w 25 Αυγούστου 

Συλλαλητήριο Εκπαιδευτικών-Γονιών-Μαθητών για ουσιαστικά μέτρα 

προστασίας για το άνοιγμα σχολείων και σχολών

Άπό την Άνακοίνωση της Πανελλαδικής Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΆΜΕ σε 

σχέση με το άνοιγμα των σχολείων.

«Η κυβέρνηση ικανοποιεί απλόχερα τις απαιτήσεις των μεγαλοξενοδόχων, των εφοπλιστών και 

των αεροπορικών εταιρειών ενώ αρνείται να κάνει πράξη τα αυτονόητα για τη λειτουργία των σχο-

λείων με υγιεινή και ασφάλεια!

Αρνείται πεισματικά να προχωρήσει, σε συνεργασία με τους Δήμους, στην εξεύρεση ή τη δημι-

ουργία νέων σχολικών αιθουσών, ξεκινώντας από τα σχολεία που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια 

και την αξιοποίηση κρατικών ή ακόμα και ιδιωτικών υποδομών που πληρούν τα κριτήρια. Η Υπουρ-

γός Παιδείας έκανε πως δεν άκουσε την ερώτηση της εκπαιδευτικού από σχολείο της Ανατολικής 

Αττικής για το αν μπορεί η ίδια να κάνει μάθημα με ασφάλεια σε κοντέινερ με 25 μαθητές… Είναι 

διαχρονική η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την άθλια κατάσταση των σχολικών υποδομών. 

Τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής βιώνουμε. Αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί δικαιολογία και άλλοθι 

για να μην παίρνονται μέτρα, ειδικά εν μέσω πανδημίας.»

w 26 Αυγούστου

Κινητοποίηση από σωματεία στον Επισιτισμό - Τουρισμό και στον Πολιτισμό, για τη διασφάλιση 

του εισοδήματος, μέτρα στήριξης χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, προστασία της υγείας 

στους χώρους δουλειάς.

w 26 Αυγούστου 

Πανθεσσαλική κινητοποίηση καλλιτεχνών στη Λάρισα.
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Η στάση του εργοδοτικού-κυβερνητικού 
συνδικαλισμού την περίοδο της πανδημίας
Αν και η ηγεσία της ΓΣΕΕ την περίοδο της πανδημίας έλαμψε δια της απουσίας της, αφού μπήκε 
οικειοθελώς σε καραντίνα, σημειώνουμε εδώ ορισμένες από τις ελάχιστες φορές που εμφανί-
στηκε για να δώσει χείρα βοηθείας στην Κυβέρνηση και τους εργοδότες που την διατήρησαν με 
ΜΑΤ και νοθεία στις καρέκλες της.

w 11 Μάρτη Ανακοίνωση ΠΑΜΕ

Για τη δήλωση του Γ. Παναγόπουλου και τα μέτρα προστασίας των εργα-
ζομένων 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ αμέσως μετά τη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τους 
εργοδοτικούς φορείς με θέμα τον κορονοϊό, πρόλαβε να δηλώσει ανάμεσα σε άλλα ότι «το κόστος 
θα πρέπει να το αναλάβουμε όλοι».

Είναι προκλητικός! Δεν έχει καμία σχέση με τα προβλήματα των εργαζομένων, με τη συζήτηση 
και τα προβλήματα στους χώρους δουλειάς.

Ήδη υπάρχουν καταγγελίες για ένταση των εργοδοτικών πιέσεων που αφορούν το σύνολο των 
εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Πιέσεις που φτάνουν ως την απειλή για απολύσεις, για αλ-
λαγή των συμβάσεων, για επιπλέον ελαστικοποίηση της εργασίας. Την ίδια στιγμή στα super market 
οι εργαζόμενοι στενάζουν από την εντατικοποίηση. Σε σχολεία που μέχρι σήμερα ήταν κλειστά, 
διογκώνεται η εργοδοτική πίεση σε εργαζομένους ώστε να εργαστούν ακανόνιστα από το σπίτι, να 
εξαντλήσουν την κανονική τους άδεια ή να τους χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών.

Τι εννοεί σήμερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ με τη φράση «να αναλάβουμε το κόστος»; Με τη συμβολή, 
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τη στάση, την υπογραφή και τη συνολική συνεισφορά της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, το κόστος 10ετούς 
κρίσης το επωμίσθηκαν οι εργαζόμενοι με αιματηρές θυσίες, χάνοντας κατακτήσεις δεκαετιών.

Τι σημαίνει «ανάληψη κόστους»; Να αναλάβουμε από κοινού κράτος-εργοδοτικές οργανώσεις 
και εργαζόμενοι, το κόστος των ελλείψεων στο σύστημα υγείας; Το κόστος των κλειστών ΜΕΘ, των 
ελαχίστων κρεβατιών, της έλλειψης γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, των υποστελεχομένων 
υπηρεσιών; Ή να αναλάβουμε το κόστος ώστε να διαφυλαχτεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών 
ομίλων και οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν τα αναγκαία μέτρα καταπολέμησης του ιού, άνευ 
αποδοχών και χωρίς δικαιώματα;

Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και χρόνια υποφέρει από τον ιό του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Σήμερα μπροστά στις εργοδοτικές πιέσεις που αυξάνονται, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μείνουν 
ανυπεράσπιστοι. Μέχρι αυτή τη στιγμή και με δεδομένο το κλείσιμο των παιδικών σταθμών, των 
σχολείων και των πανεπιστημίων για 2 εβδομάδες, δεν υπάρχει κυβερνητική απόφαση που να δια-
σφαλίζει τις αναγκαίες πρόσθετες άδειες με πλήρη καταβολή των αποδοχών και της ασφαλιστικής 
κάλυψης για όσο καιρό παραμείνουν κλειστά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλες τις βαθμίδες.

Μαζί με την αναγκαία πρόσληψη εργαζομένων στην υγεία και την καθαριότητα, την αύξηση των 
δρομολογίων όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για αποφυγή του συνωστισμού, ιδιαίτερα τις 
ώρες αιχμής αλλά και τα μέτρα προστασίας στην εργασία, για όσους εργαζόμενους επιβάλλεται 
για διάφορους λόγους να απέχουν από την εργασία τους λόγω του κορονοϊού, να εξασφαλίζεται 
πρόσθετη άδεια με αποδοχές και ασφάλιση. 

Καλούμε τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο χώρο δουλειάς 
τους, να απευθύνονται στα σωματεία τους και στο ΠΑΜΕ.

w 17 Απρίλη Πανελλαδική Γραμματεία Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΠΑΜΕ 

Για τη δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ για τη μέρα δράσης των εργαζο-
μένων στα σούπερ μάρκετ

«Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ αφού λογικά τελείωσε το μπάνιο του, βρήκε χρόνο να μιλήσει για τους 
εργαζόμενους. Τη στιγμή που γίνεται σφαγή δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς και χιλιάδες 
εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς μέτρα προστασίας η ΓΣΕΕ έχει φτιάξει… πλατφόρμα «ενημέρωσης»! 
Όταν λαμβάνεις χιλιάδες ευρώ για να μιλάς από το σπίτι σου, όταν «η απεργία έχει φάει τα ψωμιά 
της», όταν κάνεις συνέδρια με ΜΑΤ και ασφαλίτες, η λέξη απαξίωση είναι πολύ μικρή για να χαρα-
κτηρίσει.

Παρουσιάζουμε τη δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
στα σούπερ μάρκετ, χωρίς άλλα σχόλια! 

«Εμείς με αυτά τα στοιχεία πάμε στο υπουργείο και διεκδικούμε. Προφανώς δεν κάνουμε απερ-
γίες. Προφανώς δεν πάμε έξω από τα σούπερ μάρκετ όπως πάνε κάποιοι δήθεν έξυπνοι και ταξικοί 
να κάνουμε συγκεντρώσεις». 

Η συγκεκριμένη δήλωση πρέπει να φτάσει σε όλους τους κακοπληρωμένους εργαζόμενους στα 
σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα και τις αποθήκες, στους εργαζόμενους στα delivery και στις τα-
χυμεταφορές, στα τηλεφωνικά κέντρα».
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Για την Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ στις 27 Μάη
«Η σημερινή συνεδρίαση της ΕΕ της ΓΣΕΕ επιβεβαίωσε ότι η μόνιμη «καραντίνα», στην οποία 

βρίσκεται η πλειοψηφία της σε ό,τι έχει να κάνει με την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργα-
ζόμενων, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί, εξακολουθεί να υπάρχει και δεν πρόκειται να λήξει!

Αυτή η πλειοψηφία της ενσωμάτωσης και της υποταγής του εργατικού κινήματος στα εργοδο-
τικά και κυβερνητικά συμφέροντα «θυμήθηκε» να συνεδριάσει, αφού πλέον έχουν αρθεί τα περιο-
ριστικά μέτρα, για ένα και μόνο λόγο: Για να επιβεβαιώσει και να επικυρώσει τη συστηματική 
και ουσιαστική συμφωνία της με τη μεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνηση καθώς και τη 
στήριξη που τους προσφέρει. Από την αρχή, εξάλλου, είχαν συμφωνήσει ότι «και οι ερ-
γαζόμενοι πρέπει να πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί»!

Συμφωνία και στήριξη που φάνηκε ξεκάθαρα όλο το προηγούμενο διάστημα, όταν οι εργαζόμε-
νοι μάτωναν στους χώρους δουλειάς με τα αντεργατικά μέτρα που πήραν εργοδοσία και κυβέρνη-
ση, με αφορμή την πανδημία, ενώ την ίδια στιγμή η ηγεσία της ΓΣΕΕ “ίδρωνε” στις τηλεδιασκέψεις 
με τα αφεντικά και την κυβέρνηση, έκανε πλατφόρμες και επεξεργασίες για την εξειδίκευση και 
προώθηση των αντεργατικών ΠΝΠ και ταυτόχρονα ειρωνευόταν τους αγώνες των εργαζόμενων, 
με τη λογική ότι «η πανδημία δεν έχει ταξικό χαρακτήρα» και «εργαζόμενοι και επιχειρήσεις είμαστε 
στην ίδια βάρκα»!

Αυτή τη δηλητηριώδη για το εργατικό κίνημα λογική επιβεβαίωσαν και σήμερα, δείχνοντας για 
άλλη μια φορά πόσο αποφασισμένοι είναι να ενισχύσουν το ρόλο τους στο πεδίο του κοινωνικού 
εταιρισμού, να συνδιαμορφώσουν με την εργοδοσία και την κυβέρνηση το πλαίσιο στήριξης της 
καπιταλιστικής οικονομίας, να οριοθετήσουν την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, δη-
λαδή τη σφαγή τους με το γάντι!

Έτσι, κουβέντα δεν είπαν για τη στήριξη εργατικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, σε κλάδους όπως ο Επισιτισμός - Τουρισμός, η Υγεία, αλλά και σε επιχειρή-
σεις όπως η ΛΑΡΚΟ, η ΣΝΑΪΝΤΕΡ, ο ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ, για τις απολύσεις στα ιχθυοτροφεία. 
Κουβέντα δεν είπαν, επίσης, όταν τους θέσαμε το ζήτημα της οικονομικής στήριξης σω-
ματείων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
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Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που πρωτοστατήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να μείνουν οι 
εργαζόμενοι όρθιοι, να ακουστεί η φωνή τους, να παλέψουν για την προστασία και υπεράσπιση της 
υγείας και των δικαιωμάτων τους, της ζωής τους συνολικά, ευχόμαστε στην ηγεσία της ΓΣΕΕ «καλή 
επιτυχία» στον αναβαθμισμένο εργοδοτικό και κυβερνητικό της ρόλο!

Συνεχίζουμε μαζί με τους εργαζόμενους να δίνουμε τη μάχη για να μην ξαναπληρώσουμε εμείς 
το «μάρμαρο», για να καταργηθούν όλες οι αντεργατικές ΠΝΠ, για να μη μείνει κανένας εργαζόμε-
νος χωρίς εισόδημα, για να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν απέναντι στον ορατό εχθρό που 
δεν είναι άλλος από τον καπιταλισμό!

Η κινητοποίηση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό στις 28 Μάη, οι κινητο-
ποιήσεις πολλών άλλων εργαζομένων και κλάδων, τα συλλαλητήρια που θα ακολουθή-
σουν το επόμενο διάστημα αυτό το μήνυμα δίνουν!».

Για την θέση της ΓΣΕΕ για την Τηλεργασία
«Είναι όμως ακόμη πιο προκλητική η ΓΣΕΕ, 
ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός στους κλάδους μας, που αντί να ορ-
γανώνουν την πάλη των εργαζομένων ενά-
ντια στην τηλεργασία και τις αρνητικές της 
συνέπειες στην εργασία και τις ζωές μας, 
αυτοί αποδέχονται την ουσία της τηλεργα-
σίας, αποδέχονται την ύπαρξη της εντατι-
κοποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της 
συνεχόμενης αύξησης της εκμετάλλευσης. 
Δεν μας ξενίζει, αφού ο ρόλος του βρίσκε-
ται στην υπεράσπιση της στρατηγικής του 
κεφαλαίου. Γι αυτό και βάζουν τα δυνατά 
τους για να θεσμοθετηθεί η τηλεργασία και 
οι όροι της. Προτάσσουν την έναρξη της δι-
αβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταί-
ρων και θέτουν ως αίτημα την υπογραφή 
κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων 
που θα διατηρούν δήθεν και θα επεκτείνουν 
τα εργασιακά μας δικαιώματα, αλλά στην 
ουσία με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνουν και 
θεσμικά την τηλεργασία και τις συνέπειές 
της. Είναι προσχηματικές οι δήθεν αντιδρά-
σεις τους, αφού όλοι αυτοί εγκαλούν την κυβέρνηση όχι γιατί φέρνει νόμο για την τηλεργασία 
(αντίθετα, θεωρούν ότι έχει καθυστερήσει κιόλας), αλλά η αντίδρασή τους ακουμπά στο ότι δεν 
τους κάλεσαν σε διαβούλευση πρώτα, προκειμένου να συνδιαμορφώσουν το νομικό πλαίσιο και 
να συμφωνήσουν στις διατάξεις του νομοσχεδίου.»

Από την εισήγηση στην Σύσκεψη Σωματείων για την Τηλεργασία, 17 Ιουλίου 2020
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Διεθνιστική Δράση και Άλληλεγγύη  
σε όλες τις Συνθήκες
Σε συνθήκες πανδημίας, περιορισμού των μετακινήσεων και καραντίνας στις περισσότερες χώ-
ρες με χιλιάδες νεκρούς σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κ.α., το ΠΑΜΕ πιστό στις αρχές του Διεθνι-
σμού και της Αλληλεγγύης αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες για να επικοινωνεί, να ενημερώνει, 
να εκφράζει αλληλεγγύη και στηρίζει τους αγώνες και τις δράσεις των συνδικάτων διεθνώς. 
Παρά τα αντικειμενικά εμπόδια, το ΠΑΜΕ συνέχισε να παρεμβαίνει για τις εξελίξεις σε διεθνές 
επίπεδο, να αποκαλύπτει τους αντεργατικούς σχεδιασμούς, αλλά πήρε και σειρά πρωτοβουλιών 
για τον συντονισμό και την δράση των συνδικάτων της Ευρώπης ακόμη και σε συνθήκες παν-
δημίας.

Παράλληλα, εξέφρασε αλληλεγγύη σε σημαντικούς αγώνες που αναπτύχθηκαν σε αυτές 
τις συνθήκες, ενώ συνέβαλε και στην μεταφορά απευθείας ενημέρωσης και πληροφοριών από 
συνδικάτα του εξωτερικού στους εργαζόμενους της Ελλάδας. Ενδεικτικά από την διεθνιστική 
δραστηριότητα του ΠΑΜΕ για τις συνέπειες της πανδημίας αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις 

19 Μάρτη  Με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ υπογράφεται Κοινή Τοποθέτηση Συνδικάτων της 
Ευρώπης για τις Εξελίξεις Με τον Κορονοϊό (βλέπε Μάρτιος)

19 Μάρτη  Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την στάση της ΣΕΣ στην πανδημία

  Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων = Συνομοσπονδία Στήριξης των Βιομη-
χάνων της Ευρώπης

  Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων-ΣΕΣ, ο μηχανισμός της Κομισιον για 
τον έλεγχο των Συνδικάτων, απέδειξε ακόμη μια φορά τον βρώμικο ρόλο της.

  Σε κοινή ανακοίνωση με την Κομισιόν και τις εργοδοτικές ενώσεις της Ευρώπης 
(Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων, 16.3.2020) καλούν τους ερ-
γάτες να βάλουν πλάτη για την σωτηρία των πολυεθνικών!

  Την ίδια ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι με αφορμή την επιδημία απολύονται, 
μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, ή αναγκάζονται να δουλεύουν έως θανάτου για τα 
κέρδη των βιομηχάνων, η ΣΕΣ μιλά για «διασφάλιση της πρόσβασης σε πιστώσεις 
και της οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων».

 Ο κοροναϊός είναι επικίνδυνος και απαιτούνται μέτρα προστασίας.

  Όμως η ζωή του εργάτη κινδυνεύει και από τον κοροναϊό και από την πείνα, την 
απόλυση, ή την εξάντληση.

  Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων δεν είναι εργατική οργάνωση. Είναι 
Συνομοσπονδία Στήριξης των Βιομηχάνων της Ευρώπης.

  Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής και 
των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης!
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20 Μάρτη  Το ΠΑΜΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους της Amazon της 
Γαλλίας που προχώρησαν σε απεργία ενάντια στην απαίτηση της εργοδοσίας 
να δουλεύουν εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. 

24 Μάρτη  Παρέμβαση της ΠΣΟ στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας όπου καταθέτει το κεί-
μενο με της Κοινής Τοποθέτησης Συνδικάτων της Ευρώπης για τις Εξελίξεις Με 
τον Κορονοϊό.

25 Μάρτη  Το ΠΑΜΕ εκφράζει την Αλληλεγγύη στην απεργία των εργαζομένων της Ιταλί-
ας και του Συνδικάτου USB που είναι η πρώτη απεργία που πραγματοποιείται 
σε συνθήκες καραντίνας.

6 Άπρίλη  Το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί διαδικτυακή Συνέντευξη με τον Amar Lagha ΓΓ Ομο-
σπονδίας Εμπορίου Υπηρεσιών Γαλλίας για την κατάσταση των εργαζομένων 
της Γαλλίας που πλήττονται από την πανδημία.

8 Άπρίλη  Το ΠΑΜΕ στέλνει μήνυμα Αλληλεγγύης στην Απεργία των εργαζομένων στο 
Εμπόριο της Γαλλίας. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Εμπόριο και τις 
Υπηρεσίες (Federation de Commerce et Service - CGT) στη Γαλλία, 
καταγγέλλει την κατάσταση που επικρατεί στα σούπερ μάρκετ της χώρας αυτές 
τις μέρες της πανδημίας, όπου μετρούσε τουλάχιστον 9 συναδέλφους τους 
νεκρούς, από την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας στους χώρους δου-
λειάς, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ προχώρησαν σε απεργία στις 
8 Άπρίλη με σύνθημα «Για να σώσουμε ζωές».
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  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 52χρονης Αϊσά, που δούλευε ως ταμίας 
για 30 χρόνια (με «ελαστική» εργασία) στην «Carrefour» και στις 26 Μάρτη 
«έφυγε». Πριν αρρωστήσει και σταματήσει να δουλεύει (17/3) η εργοδοσία 
έλεγε ότι...«οι μάσκες τρομάζουν τους πελάτες», για να δικαιολογήσει την πα-
ντελή ανυπαρξία μέσων προφύλαξης εργαζομένων, κατ’ επέκταση και πελατών.

  Τη μέρα της απεργίας, οι συνάδελφοί της κρέμασαν έξω από το κατάστημα 19 
γράμματα, «βροντοφωνάζοντας» την αλήθεια για τα σούπερ μάρκετ: «Τα κέρδη 
σας - οι νεκροί μας!», έγραφε το πανό.

1 Μάη   Το μήνυμα της πρωτομαγιάς της Αθήνας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Χαιρετι-
στήρια μηνύματα έρχονται στο ΠΑΜΕ από συνδικάτα από όλες τις ηπείρους

26 Μάη  Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Νομού Άττικής, 
επισκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομο-
σπονδίας. Από την ΠΣΟ, τους υποδέχτηκαν ο Γενικός γραμματέας Γιώργος 
Μαυρίκος και ο Πέτρος Πέτρου από την ΠΕΟ Κύπρου και συζήτησαν για τις 
εξελίξεις στον κλάδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και για την ανάγκη του 
συντονισμού δράσης συνδικάτων σε διεθνές επίπεδο.

1 Ιούνη  Διαδικτυακή Συνέντευξη με την Cherrene Horazuk, Πρόεδρο Συνδικάτου της 
Μινέαπολης, AFSCME 3800.

2 Ιούνη  Συνάντηση Συνδικάτου Τουρισμού με Αττικής με Συνδικάτο Τουρισμού ΤΟΛΕΙΣ 
Σμύρνης της Τουρκίας.
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16 Ιούνη  Διαδικτυακή συνάντηση του ΣΕΤΗΠ με το Συνδικάτο CGT TELECOMS 13, της 
Μασσαλίας.

19 Ιούνη  Συνάντηση Συνδικάτου Τουρισμού - Ομοσπονδίας Cgt Commerce Et Services 
Γαλλίας.
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24 Ιούνη  Το ΠΑΜΕ συμμετέχει στην Διαδικτυακή Συνάντηση της Γραμματείας της Διε-
θνούς Μεταφορών της ΠΣΟ.

4 Ιούλη  Μήνυμα αλληλεγγύης του ΣΕΤΗΠ στους αγωνιζομένους εργαζόμενους στη 
ΝΟΚΙΑ στη Γαλλία.

8 Ιούλιου  Δημοσιεύεται Κοινή Διακήρυξη Συνδικάτων του Τουρισμού Ελλάδας, Γαλλίας, 
Ιταλίας, Κύπρου, Τουρκίας, Σερβίας. 

9 Ιουλίου  Η προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να βάλει στο γύψο το εργατικό κίνη-
μα και να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις καταδικάζεται από συνδικάτα από όλο 
τον κόσμο που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα του ΠΑΜΕ και 
της εργατικής τάξης της Ελλάδος ενάντια στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. 
Ταυτόχρονα Κοινότητες Ελλήνων Μεταναστών, Σύλλογοι και Επιτροπές Αγώνα 
εκφράζουν και αυτοί την καταδίκη τους προς τα αντεργατικά σχέδια της Κυβέρ-
νησης.

9 Ιουλίου Τ ο ΠΑΜΕ εκφράζει Αλληλεγγύη στην Απεργία των εργαζομένων του Εμπορίου 
της Γαλλίας.

16 Ιούλη  Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ και Υγειονομικών από την Ελλάδα συμμετέχει στην 
Διαδικτυακή Συνάντηση για την Υγεία της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Οργάνω-
σης Δημοσίου Ευρώπης της ΠΣΟ.
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21 Ιούλη  Συνάντηση ΕΚ Λαυρίου με το ΕΚ Βαλ Ντε Μαρν Γαλλίας για τις εξελίξεις και 
την δράση των εργαζομένων στα αεροδρόμια.

24 Ιούλη  Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στις μεγάλες κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων της AIRBUS σε όλο τον κόσμο για το δικαίωμα τους στην δουλειά.

  Η πολυεθνική AIRBUS ανακοίνωσε τον σχεδιασμό της για πάνω από 15.000 
απολύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία κ.α. ενώ την 
ίδια ώρα επιδοτείται με δισεκατομμύρια ευρώ από τις κυβερνήσεις. Και αυτή 
η εξέλιξη αποδεικνύει ότι τα κέρδη των πολυεθνικών απαιτούν την θυσία των 
εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Όμως οι εργαζόμενοι πλήρωσαν ήδη 
την κρίση των καπιταλιστών. Δεν θα πληρώσουμε ξανά!

27 Άυγούστου  Το ΠΑΜΕ εκφράζει την Αλληλεγγύη του στους νοσοκομειακούς και εργαζόμε-
νους του Δημοσίου της Νοτίου Αφρικής και στην Ομοσπονδία Δημοσίου Νο-
τίου Αφρικής NEHAWU, μέλος της ΠΣΟ που αγωνίζονται για την προστασία 
των εργατικών δικαιωμάτων και της υγείας των εργαζομένων και του λαού της 
Νοτίου Αφρικής.
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ΆΦΙΣΕΣ
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