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Αζήλα, 20.1.21 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

"Αν μείνοσνε τα πράγματα όπως είναι, είμαστε ταμένοι" έγξαςε ν Μπέξηνι Μπξέρη. 

Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΕ απεπζύλεη θάιεζκα πξνο όιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλώζεηο, πξνο ηελ εξγαηηθή ηάμε. Τώξα είλαη ε ώξα, ηώξα είλαη αλάγθε λα βγνύκε κπξνζηά. 

Τώξα είλαη αλάγθε λα νξγαλώζνπκε ηνλ αγώλα καο.  

Γλσξίδνπκε ηη ππάξρεη ζηα ζπξηάξηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζην λα γίλεη πην θηελή ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δύλακεο, λα απμεζνύλ ηα θέξδε ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ.  

Δε κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αλερηνύκε άιιν ηε δσή πνπ δνύκε. Δε κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα 

αλερηνύκε άιιν ηα ζπλερή ρηππήκαηα ζηα δηθαηώκαηά καο, ζηε δσή καο. Θα δερηνύκε ηελ 

άζιηα θαηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ παξαπέξα παξάδνζε ηεο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο; Θα δερηνύκε ηηο λέεο αλαηξνπέο κε ηελ παξαπέξα 

επειημία ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ; Τα 10σξα κε απιήξσηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία; Θα 

δερηνύκε ην λέν ρηύπεκα ησλ ζπλδηθάησλ θαη ηνπ απεξγηαθνύ δηθαηώκαηνο, ην ρηύπεκα ζηε 

ζπιινγηθή δξάζε θαη πάιε; Θα απνδερηνύκε ηνλ εξγαζηαθό καο βίν ρσξίο ΣΣΕ, κε 200 επξώ 

θαηώηεξν κηζζό; Θα κείλνπκε κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα; 

Η Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΠΑΜΕ, πνπ ζπζπεηξώλεη εθαηνληάδεο Εξγαηηθά Κέληξα, 

Οκνζπνλδίεο, ζπλδηθάηα θαιεί ηα ζπλδηθάηα λα απαληήζνπλ ζηελ επίζεζε θπβέξλεζεο θαη 

εξγνδνηώλ.  

Απεσζύλοσκε πιαηύ θάιεζκα ζηα ζσλδηθάηα γηα ζσληοληζκό αλά θιάδο, πόιε θαη 

παλειιαδηθά, γηα ηελ σπεράζπηζε ηες σγείας, ηες δφής θαη ηφλ δηθαηφκάηφλ ηφλ 

εργαδοκέλφλ. Γηα λα κελ επηηρέυοσκε λα γίλοσλ οη τώροη δοσιεηάς κηα εηδηθή οηθολοκηθή 

δώλε.   

 Να ζπλεδξηάζνπλ ηα Δ.Σ. κε όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπο θαη λα πάξνπλ 

πξσηνβνπιίεο. 

 Παίξλνπκε ηώξα όια ηα κέηξα γηα λα είλαη ζε ιεηηνπξγία ηα Δ.Σ., θαη ηα ζσκαηεία αλνηρηά 

θαζεκεξηλά.   

 Σηε κάρε όια ηα κέιε ησλ Δ.Σ. 
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 Επαθή κε ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ θιάδσλ θαη παξεκβάζεηο όπνπ ε εξγνδνζία αθήλεη 

απξνζηάηεπηνπο από ηελ παλδεκία ηνπο εξγαδόκελνπο ή πξνρσξάεη ζε απνιύζεηο, εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζία θιπ.  

 Αμηνπνίεζε όισλ ησλ κνξθώλ επαθήο κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε πεξηνδείεο, ζπζθέςεηο 

κέζα θαη έμσ από ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Σρεδηαζκέλε αμηνπνίεζε ησλ Μεηξώσλ κειώλ. 

 Σηελ πξάμε απνδείρλνπκε όηη είκαζηε θίλεκα παληόο θαηξνύ, παίξλνληαο βέβαηα όια ηα 

κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη.  

Οη εξγαδόκελνη, ηδηαίηεξα απηήλ ηελ πεξίνδν, έρνπλ αλάγθε λα είλαη ζε επαθή κε ην ζπλδηθάην 

ηνπο. Δελ έρνπλ λα πεξηκέλνπλ ηίπνηα από ηηο ινγηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο όηη" "κόλνο κνπ ζα 

ιύζσ όηη κε απαζρνιεί", "λα πεξάζεη ε θξίζε θαη κεηά λα δεηήζνπκε όηη καο πήξαλ πίζσ", "λα 

ζηεξίμνπκε ηελ επηρείξεζε καο, αο δερηνύκε κεηώζεηο κηζζώλ θαη απνιύζεηο γηα λα ππάξρεη 

αύξην". Ούηε έρεη ηίπνηα λα θεξδίζεη από ηε ινγηθή ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηεο ΓΣΕΕ, πνπ βάδεη 

θαξδηά - πιαηηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζε όιεο ηηο αλαηξνπέο ησλ δηθαησκάησλ καο θαη εηνηκάδεηαη 

λα ζπλππνγξάςεη ηελ "αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή" ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

ππνπξγνύ Χαηδεδάθε.  

Να κελ περάζεη ε προπαγάλδα ηες θσβέρλεζες. Με κατεηηθόηεηα, αποθαζηζηηθόηεηα, 

ζσιιογηθόηεηα ρητλόκαζηε ζηε κάτε ηες οργάλφζες ηες πάιες. Να κελ περάζοσλ οη 

λέοη αληεργαηηθοί ζτεδηαζκοί θαη ε επίζεζε ηες θσβέρλεζες θαη ηφλ επητεηρεκαηηθώλ 

οκίιφλ. 

Γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο κε 

πξνζιήςεηο γηαηξώλ, λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ππνδνκώλ ζηα λνζνθνκεία. Γηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αλέξγσλ. Γηα ην δηθαίσκα ζηε 

κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο.  

 

 

 

 

 


