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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ κάνοντας ένα
ακόμα βήμα στην προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων, στην προσπάθεια βοήθειας των συνδικάτων, στην προσπάθεια να πάει η φωνή του ταξικού εργατικού κινήματος σε κάθε χώρο δουλειάς,
προχώρησε τον προηγούμενο μήνα στην έκδοση της
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ, της εφημερίδας του ΠΑΜΕ, με
ηλεκτρονική αρχικά μορφή, αλλά και πλέον με έντυπη έκδοση.
Η απήχηση και η μεγάλη αποδοχή του πρώτου
φύλλου της ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ επιβεβαίωσε την ανάγκη
να σπάμε με κάθε τρόπο την προσπάθεια φίμωσης
από τα αστικά ΜΜΕ, κάθε φωνής που αντιστέκεται,
κάθε φωνής που μπαίνει μπροστά στην οργάνωση
της εργατικής τάξης.
Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ θέλουμε να γίνει η ταξική φωνή
των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών, των
Συνδικάτων, των επιτροπών αγώνα.
Κάθε φωνής που αντιπαλεύει τις πολιτικές της
εργοδοσίας και των κυβερνήσεων της που έχουν στο
στόχαστρο τον εργαζόμενο και τα δικαιώματα του.
Κάθε φωνής που παλεύει ενάντια στην μεγαλοεργοδοσία που δυναμώνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, που προσπαθεί να βγάλει από τη μύγα
ξύγκι με τελικό στόχο το όλο και μεγαλύτερο κέρδος.
Κάθε φωνής που οργανώνει την πάλη των εργαζομένων για να απαλλαγούν από τη φτώχεια, την
εκμετάλλευση, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, από
την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Να αναδείξουμε την ανάγκη της οργάνωσης των
εργαζομένων στα συνδικάτα, της συλλογικότητας, ότι
οι αγώνες έχουν αποτελέσματα με την οργάνωση σε
κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, απέναντι στα
επιχειρηματικά συμφέροντα και τις κυβερνήσεις τους.
Να αναδείξουμε ταυτόχρονα τι συνδικάτα έχουν
ανάγκη οι εργαζόμενοι. Συνδικάτα μακριά από την
εργοδοσία, τις κυβερνήσεις της. Να απαλλαγούν οι
εργαζόμενοι από την θηλιά του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας ΠΑΜΕ

Διεύθυνση
Αγίας Φιλοθέης 5β, 105 56, Αθήνα
Τηλέφωνα
210.3301842, 210.3301847
210.3833786,210.3802864
FAX
210.3802864
E-mail
pame@pamehellas.gr
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Θέλουμε να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα
που απασχολούν τους εργαζόμενους, την μάχη που δίνουν κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς και γενικότερα. Να αποκαλύπτουμε την στάση των κυβερνήσεων,
της εργοδοσίας.
Να αναδείξουμε τις διεκδικήσεις μας, τις απαιτήσεις
γιατί η εργατική τάξη μπορεί να ζήσει μια καλύτερη ζωή,
ότι μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες της και
κυρίως η ποιο βασική ανάγκη να απαλλαγεί από την
σαπίλα του συστήματος που της μαυρίζει τη ζωή, που και
στη ζωή και στο θάνατο ο στόχος του είναι το κέρδος.
Να αναδείξουμε τις διεκδικήσεις της νεολαίας που είναι ανάγκη να οργανωθεί και να παλέψει για το μέλλον
της. Μια νεολαία που τη θέλουν συμβιβασμένη, υποταγμένη, χωρίς την πραγματική γνώση και την ωθούν στην
ατομική στάση ζωής.
Καλούμε τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή. Να την διαδώσουν παντού. Να κάνουμε νέα βήματα και να την εμπλουτίσουμε, να την βελτιώσουμε. Με παρεμβάσεις, δράσεις και
πρωτοβουλίες των συνδικάτων για τον πολιτισμό, την
τέχνη, για το τι ισχύει σήμερα για τα εργατικά δικαιώματα. Ανταποκρίσεις των συνδικάτων από όλη την χώρα.
Αλλά και για την διεθνιστική δράση και ταξική αλληλεγγύη των εργατών του κόσμου και την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, για τα συνδικάτα που το ΠΑΜΕ
έχει επαφή στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες.
Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ξεκίνησε την πορεία της. Θα
βαδίζει μαζί μας στους δρόμους του αγώνα, της
ελπίδας, των νέων εργατικών κατακτήσεων.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
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ΣΤΙΓΜΕΣ από την ιστορία μας
Όταν το ΠΑΜΕ έσπασε τον αποκλεισμό των Ισραηλινών
και συναντήθηκε με τον Γιασέρ Αραφάτ
Ραμάλα. Βράδυ Δευτέρας 22 Σεπτέμβρη 2003
«...Να διακόψω, λίγο. Αυτό το σήμα, που μου έφεραν μόλις τώρα, αναφέρει ότι
αυτή τη στιγμή στρατιώτες του Ισραήλ έχουν εισβάλει, εδώ, στη Ραμάλα. Εχουν
περικυκλώσει το τέμενος και πυροβολούν..»
Τα λόγια αυτά είπε ο ηγέτης της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ. Παγώσαμε. Βρισκόμασταν
μέσα στο αρχηγείο της Παλαιστινιακής Ιντιφάντα. Για την ακρίβεια, σε ένα τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο που κάποτε ήταν το αρχηγείο και το οποίο τώρα είναι ένας τεράστιος σωρός
από βομβαρδισμένα κτίρια, στη μέση των οποίων σώζεται - δηλαδή ξανακτίστηκε - το τμήμα
εκείνο του αρχηγείου όπου εδώ και τρία χρόνια οι δυνάμεις κατοχής κρατούν αποκλεισμένο
τον εκλεγμένο ηγέτη ενός λαού. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο που γινόταν
η επίθεση...
Μέσα σε ένα τέτοιο, ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ο Πρόεδρος Γιάσερ Αραφάτ συναντήθηκε στο αρχηγείο του με την 11μελή αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, που πήγε στην Παλαιστίνη
για να εκφράσει την έμπρακτη ταξική του αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό.
Η πόρτα άνοιξε και πάλι. Μπήκε ο υπασπιστής του με δεύτερο σήμα στα χέρια. «Εδώ,
δίπλα μας, στη Ναμπλούς, είπε κι έδειξε την κατεύθυνση, έχουμε ήδη ένα νεκρό
και 20 τραυματίες. Και συνεχίζουν να φέρνουν στρατό». Η κατάσταση ήταν φανερό
πως είχε ξεφύγει από τα όρια του «συνηθισμένου». Είχαμε, επίσης, μόλις μάθει ότι η πρώτη
επίθεση ήταν σε απόσταση 500 μέτρων από το ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να κοιμηθούμε.
…συνέχιζε ενδιάμεσα να διαβάζει φωναχτά τα σήματα που έρχονταν από τα διάφορα
σημεία, όπου εξελισσόταν η ισραηλινή επίθεση. Επίθεση κατά αμάχων! Οπως κάθε βράδυ!
Παντού, σ’ ολόκληρη την Παλαιστίνη. Τόσο, που να είναι αυτό ακριβώς το συνηθισμένο!
Αποδειχτήκαμε λεπτεπίλεπτοι, όταν δυο ώρες αργότερα, στη διάρκεια γεύματος που μας παρέθεσε η Γενική Συνομοσπονδία των Εργατών της Παλαιστίνης, αντί για ορχήστρα ακούγαμε
τον κρότο των όπλων γύρω - γύρω. Μας είπαν να μην ανησυχούμε. Μια κουβέντα είναι.
Ξημερώνοντας η χτεσινή μέρα, είχαμε την ευκαιρία να γευτούμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει
ισραηλινή κατοχή.
Ραμάλα, σημειώσεις από τη συνάντηση της 11μελούς αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ με τον
Πρόεδρο Γιάσερ Αραφάτ, τη νύχτα της 22 προς 23 Σεπτέμβρη του 2003.
Η καταγραφή είναι του Θανάση Λεκάτη,
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 24 Σεπτέμβρη 2003
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y 10 ως 13 ώρες δουλειά την ημέρα, ως 78 την εβδομάδα
ως 150 ώρες υπερωρία με 20% λιγότερη προσαύξηση
y κατάργηση της Κυριακής αργίας
y τηλεργασία χωρίς όρια
y απελευθέρωση των απολύσεων, ακόμη και μετά από δικαστική απόφαση
y νέα εμπόδια στην απεργία
y ηλεκτρονικό φακέλωμα στα σωματεία
y κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας

ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΌΟΔΟΣ ΠΟΥ ΦΈΡΝΟΥΝ, ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ!
Η κυβέρνηση θεωρεί πρόοδο την επέκταση του εργάσιμου χρόνου, πέρα ακόμη κι από τα όρια της αντοχής
του ανθρωπισμού οργανισμού.
Μόνο το 2016, έχασαν τη ζωή τους 745.000 εργαζόμενοι από εγκεφαλικό ή καρδιακές παθήσεις, μόνο
και μόνο επειδή δούλευαν 55 ώρες τη εβδομάδα. Με το νέο νομοσχέδιο οι ώρες εργασίας τη βδομάδα θα
φτάνουν τις 78!
Ο εργαζόμενος θα υποχρεώνεται με την απειλή της απόλυσης να δουλεύει ως 13 ώρες την ημέρα, συνεχόμενα ή σπαστά, από το σπίτι ή από το χώρο εργασίας, Κυριακές και αργίες.
Το διευθυντικό δικαίωμα της απόλυσης δεν θα αναιρείται πλέον ούτε από τα δικαστήρια. Οι απολύσεις
εργαζομένων και συνδικαλιστών δεν θα συναντούν ούτε το παραμικρό εμπόδιο, αφού μια μικρή αποζημίωση
θα είναι ικανή να πετάξει στα αζήτητα όποιον αντιδράσει, ατομικά ή συλλογικά. Οι απεργίες θα θεωρούνται
εγκληματική ενέργεια, ή στην καλύτερη περίπτωση μια συμβολική πράξη, αφού οι απεργοί θα είναι όσοι
επιτρέπει το κράτος των εργοδοτών, δίχως να μπορούν να περιφρουρήσουν την ίδια τους τη διεκδίκηση.
Η ύπαρξη των συνδικάτων θα επιτρέπεται μόνο αν τα μέλη τους είναι φακελωμένα, αν οι ψηφοφορίες γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι εργοδότες.
Οι επιθεωρήσεις εργασίας μετατρέπονται σε ΜΚΟ και θα στελεχώνονται από το διευθυντικό προσωπικό των
βιομηχάνων.
Όλα αυτά η κυβέρνηση θεωρεί «εκσυγχρονισμό», «ελευθερία» και «δύναμη» για τον εργαζόμενο.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ
Δεν είναι όμως ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που προσπαθούν να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω.
Από το 1990 και μετά ΕΕ, επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους, ξηλώνουν τη μία κατάκτηση των
εργαζομένων μετά την άλλη για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να συγκεντρώσουν σε
όλο και λιγότερα χέρια τον τεράστιο πλούτο που παράγουν οι πολλοί.
Όλοι μαζί έχουν δημιουργήσει με την πολιτική τους στρατιές ανέργων και μισοαπασχολούμενων, με πρωταθλητές τους νέους και νέες που δεν γνώρισαν ποτέ τι σημαίνει δουλειά με δικαιώματα.
Απέναντι σε όλα αυτά μπαίνει το καθήκον να σηκώσουμε ανάστημα, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και μετανάστες.
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ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Να μαζικοποιήσουμε τα Συνδικάτα, να πετάξουμε από μέσα τους τα στηρίγματα κράτους και εργοδοσίας.
Να οργανωθεί καθολικός αγώνας με βάση τα συμφέροντα της τάξης μας.
Το συμφέρον μας προϋποθέτει:

y Να αποσυρθεί άμεσα το αντεργατικό έκτρωμα που θέλει να φέρει στη βουλή η κυβέρνηση.
y Να καταργηθεί όλη η αντεργατική νομοθεσία και διατάξεις της διευθέτησης του χρόνου
εργασίας και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
ü Γιατί σήμερα δεν αρκεί να λες ότι υπερασπίζεσαι το 8ωρο. Χρειάζεται να δείξουμε ότι αποτελεί ανάγκη η
μείωση του εργάσιμου χρόνο σε 7 ώρες την ημέρα και 35 την εβδομάδα.
ü Γιατί σήμερα δεν φτάνει να παλεύεις για συλλογική σύμβαση εργασίας. Πρέπει να βάζεις κριτήριο για τον
καθορισμό του μισθού την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της εργατικής οικογένειας.
ü Γιατί σήμερα δεν έχει αξία να υπερασπίζεσαι την απεργία χωρίς να την οργανώνεις και να την πραγματοποιείς σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς, μέσα από ζωντανές μαζικές συλλογικές διαδικασίες των
σωματείων.
ü Γιατί σήμερα που όλα μοιάζουν μαύρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να δουλεύει ένας εργαζόμενος σε
ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Να ζει από το μισθό του ικανοποιώντας τις ανάγκες της
εποχής, απολαμβάνοντας τις δυνατότητες που δίνει η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, με πραγματικό
ελεύθερο χρόνο. Ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι είναι τεράστιος και τον καρπώνονται μια χούφτα
επιχειρηματίες σε βάρος των πολλών που είναι οι εργαζόμενοι.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες
και τα Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα:

Να μπούμε όλοι στη μάχη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς.
Να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις.
§ Να οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στην προσπάθεια να τελειώσουν με τον σταθερό ημερήσιο χρόνο
δουλειάς. Να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους για όσα έρχονται. Να αξιοποιήσουμε τα πάντα! Οι χώροι δουλειάς και οι γειτονιές να γίνουν χώροι συνελεύσεων, συσκέψεων με τη συμμετοχή όλων
των εργαζομένων.
§ Να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, πορείες από όλους
τους κλάδους, κάθε μέρα παντού!

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ.

Γιατί με το 8ωρο, την οργάνωση των εργαζομένων,
τη συλλογική διεκδίκηση και την απεργία

ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ! ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ!
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Άρθρο του Βασίλη Παρασκεύοπουλου
Προέδρου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου
Το ν/σ για τα εργασιακά και τη λειτουργία των Σωματείων
μας, βρήκε τον κλάδο μας χωρίς δουλειά. Η κατάσταση των
συναδέλφων μουσικών είναι πολύ δύσκολη, με τους περισσότερους να προσπαθούν να ζήσουν με 534€ το μήνα και
πολλούς να εργάζονται ήδη σε άλλους κλάδους. Παρά την
κατάσταση αυτή το Σωματείο έχει μαζική δράση και επαφή
με τα μέλη του. Η Γενική Συνέλευση που οργανώσαμε στις
25 Απρίλη είχε συμμετοχή πρωτοφανή, με πάνω από 300
μουσικούς να την παρακολουθούν. Η μαζική συμμετοχή δεν
ήρθε από μόνη της. Αντίθετα το διάστημα που προηγήθηκε
έγιναν πολλές συσκέψεις με μέλη μας. Ήταν ολιγομελείς και
οι εργαζόμενοι που καλούσαμε κάθε φορά ήταν μουσικοί
από τον ίδιο χώρο. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε καλή συζήτηση, να
εξειδικεύσουμε το πλαίσιο και τα αιτήματα μας για κάθε χώρο. Σε αυτές τις συσκέψεις
συμμετείχε μεγάλος αριθμός συνάδελφων, οι οποίοι έφυγαν με μαχητικό πνεύμα,
ανοίγοντας τα αιτήματα μας στον κλάδο, συσπειρώνοντας και άλλους συναδέλφους.
Όλη αυτή η συζήτηση μας βοήθησε να ετοιμάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
και αιτήματα για τη Γ.Σ., το οποίο στείλαμε σε όλα τα μέλη μας, πριν τη διεξαγωγή
της, για να είναι προετοιμασμένοι τι θα συζητήσουμε. Στη Συνέλευση έγινε ουσιαστική
συζήτηση και αποφασίστηκε η συμμέτοχή μας στην Πρωτομαγιά με δρώμενο μουσικό
στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 100 συνάδελφοι. Επίσης αποφασίσαμε
έκτακτη κινητοποίηση του κλάδου μερικές μέρες αργότερα στο Υπουργείο Εργασίας
για ζητήματα του κλάδου. Η συμμετοχή στην Απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς ήταν μεγάλη. Από τις 9.00 στο χώρο της προσυγκέντρωσης ήταν δεκάδες
μουσικοί και τραγουδιστές παίζοντας και τραγουδώντας το «ένα το χελιδόνι» μέχρι τη
συγκέντρωση του Συντάγματος, παρά τη δυσκολία χωρίς τη λειτουργία των ΜΜΜ.
Στη συγκέντρωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός μουσικών και πολλοί από αυτούς ήρ-
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”Η υποχρεωτική ένταξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εκφυλίζει τις διαδικασίες μας, ακυρώνει
το δυναμικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των συνελεύσεων μας, δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης
και καθορισμού αποτελεσμάτων, σε μηχανισμούς
που συνδέονται με εργοδότες και Κυβερνήσεις.“
θαν για πρώτη φορά σε Πρωτομαγιάτικη κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Αυτό λειτούργησε
θετικά, βοήθησε στην ανάδειξη της αγωνιστικής στάσης του Σωματείου και συνέβαλε
στη μαζική συμμετοχή στις επόμενες έκτακτες κινητοποιήσεις για το νόμο Χατζηδάκη.
Το Σωματείο μας έχει ένα πυκνό αγωνιστικό σχεδιασμό. Στις 21 Μάη διοργανώσαμε μια μουσική διαμαρτυρία έξω από το Ηρώδειο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της
ΠΣΟ, για δράσεις των Σωματείων του Πολιτισμού, σε όλο τον κόσμο.
Μπροστά μας έχουμε το νόμο Χατζηδάκη, που αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και για τον
κλάδο μας. Καταλαβαίνουμε ότι οι γενικές του κατευθύνσεις επηρεάζουν και εργαζόμενους όπως εμείς που δεν εργαζόμαστε σε οκτάωρη βάση, όμως γνωρίζουμε πολύ καλά
τι σημαίνει ο χρόνος εργασίας και οι αμοιβές να καθορίζονται με κριτήριο το κέρδος
του Εργοδότη. Αντίστοιχα και για το δικό μας Σωματείο είναι αιτία πολέμου η προσπάθεια της Κυβέρνησης να παρέμβει ακόμα περισσότερο στη λειτουργία μας.
Η υποχρεωτική ένταξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εκφυλίζει τις διαδικασίες μας,
ακυρώνει το δυναμικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των συνελεύσεων μας, δίνει τη
δυνατότητα παρέμβασης και καθορισμού αποτελεσμάτων, σε μηχανισμούς που συνδέονται με εργοδότες και Κυβερνήσεις.
Γνωρίζουμε καλά και εμείς και η Κυβέρνηση ότι κίνημα που να οργανώνει τη
διεκδίκηση και την αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και από το κινητό μας τηλέφωνο.
Με αισιοδοξία και μεγαλύτερη πείρα πέφτουμε στην οργάνωση της Απεργιακής
μάχης στον κλάδο. Έχουμε χώρους εργασίας που ήδη έχουν ανοίξει όπως τα Ωδεία
και σε λίγο και τα Μουσικά Σύνολα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει πρόβες πολλά σχήματα
με την προσδοκία ανοίγματος των συναυλιών. Στόχος μας να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε όσους περισσότερους συναδέλφους μπορούμε στο διάστημα μέχρι την
Απεργία.
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ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ =

ΑΝΥΠΟΛΌΓΙΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ

Στις 21 Μάη υπερψηφίστηκε στην Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την «παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης». Πατώντας
πάνω στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ (2018) νομοθετήθηκε η
ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση των επιχειρηματικών
ομίλων και η απενοχοποίηση γενικά της κάνναβης με
ιατρικό-θεραπευτικό περιτύλιγμα. Έτσι, απελευθερώνουν το όριο περιεκτικότητας σε τετραυδοκανναβινόλη
στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή, ταυτίζοντάς τα με φάρμακο, ακόμα κι αν αυτό το τελικό προϊόν
είναι ο ξηρός ανθός της κάνναβης!
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-ΜΕΡΑ25 εξέφρασαν την στήριξη τους προς το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο και με
προσοχή εισάκουσαν το αίτημα των επενδυτών για πλήρη αποποινικοποίηση της κάνναβης κατά παράδειγμα
πολλών χωρών του εξωτερικού, όπως λένε, που έχουν
νομιμοποιήσει και την ψυχαγωγική κάνναβη. Δράττουν
την ευκαιρία να ρίξουν λιμνάζοντα κεφάλαια σε ένα
πεδίο δράσης που υπολογίζουν ότι θα αποφέρει κέρδη
έως 115 δισ. ευρώ.
Επικαλούνται την ανακούφιση των ασθενών αυτοί
που έχουν ρημάξει το σύστημα υγείας και αντιμετωπίζουν το φάρμακο ως εμπόρευμα και όχι αγαθό. Με
όχημα την επεξεργασμένη ουσία απελευθερώνουν την
συνολική εμπορία του ψυχοτρόπου φυτού της κάνναβης
καλλιεργώντας την ναρκωκουλτούρα.
Πρόκειται για επικίνδυνες αλλαγές με ανυπολόγιστο κοινωνικό κόστος ειδικά για τη νέα γενιά.
Στην ΕΕ, στις χώρες που είναι νόμιμη ή συνταγογραφείται, σχεδόν μισοί από τους 16χρονους μαθητές κάνουν χρήση κάνναβης, ενώ στην Ελλάδα ήδη οι μισοί
16χρονοι θεωρούν τη χρήση της ακίνδυνη.
Νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση είναι εδώ και
η ιστορία δείχνει ότι σε τέτοιες περιόδους αυξάνεται η
χρήση και η εξάρτηση. Τα ναρκωτικά αποτελούν, άλ-

λωστε, τη δεύτερη πιο προσοδοφόρο ‘’επιχείρηση’’
παγκοσμίως μετά το εμπόριο όπλων. Η ανάλυση των
λυμάτων της Ψυττάλειας έδειξε αύξηση της χρήσης ναρκωτικών στην καραντίνα έως 650%.
Σε αυτήν την κατεύθυνση και η Γραμματεία Νέων
του ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα να προσανατολίσουν
την δράση τους και σε αυτό το ζήτημα, να αναπτύξουν
πρωτοβουλίες ενημέρωσης των εργαζομένων, ειδικά
των νέων, να αναδείξουν ότι για τους εργαζόμενους ο
αγώνας για ζωή-δουλειά με δικαιώματα-ελεύθερο χρόνο είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον αγώνα για ζωή
ελεύθερη από ναρκωτικά και εξαρτήσεις.
Να μιλήσουμε στο νέο εργαζόμενο, στον σπουδαστή, στον πρακτικάριο, και να αποκαλύψουμε την ‘’μπίζνα’’ που κρύβεται πίσω από την αθώωση της χρήσης
ναρκωτικών ουσιών. Πολύ περισσότερο να προβληματιστεί για τη κοινωνική απομόνωση που αυτή συνεπάγεται. Το άγχος, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για το
μέλλον να γίνουν πείσμα για οργανωμένο και ανυποχώρητο αγώνα, την μόνη ελπιδοφόρα επιλογή!
Της Δέσποινας Γράβου-Γραμματεία Νέων ΠΑΜΕ

Στην αρχή της πανδημίας ουρές σχηματίζονταν έξω
από τα ολλανδικά coffee shops.
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Ο ΜΗΝΑΣ
ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

9.5 Αιμοδοσία ΠΑΜΕ

10.5 Σύσκεψη Ομοσπονδιών και Συνδικάτων
για την κλιμάκωση της πάλης

13.5 Μεγάλο Συλλαλητήριο στην Αθήνα
ενάντια στο ν/σ έκτρωμα
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Συγκέντρωση συνδικάτων στο Υπ. Εργασίας

16.5 Παρεμβάσεις Συλλόγων Εμποροϋπαλλήλων
σε πολυκαταστήματα

Συνέλευση Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας

Συνέλευση Εργατικού Κέντρου Πάτρας

27.5 24ωρη Απεργία στη Ναυπηγοεπισκευή για ΣΣΕ

28.5 Κινητοποίηση Καθαριστριών Υπ. Οικονομικών
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ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Τον μήνα που πέρασε οι λαοί του κόσμου γίναμε για
ακόμη μια φορά μάρτυρες του συνεχιζόμενου ιμπεριαλιστικού εγκλήματος των Ισραήλ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ εναντίον
του λαού της Παλαιστίνης.
Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους ανέπτυξαν για μια ακόμη φορά πολύμορφες
και μαζικότατες κινητοποιήσεις ενάντια στην σφαγή
των παιδιών της Παλαιστίνης. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε
επικοινωνία με τα συνδικάτα της Παλαιστίνης, τα μέλη
και τους φίλους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στην περιοχή και πήρε σειρά πρωτοβουλιών
για να δυναμώσει η αλληλεγγύη με τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό.
Σήμερα η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ δημοσιεύει ένα μικρό χρονολόγιο δράσεων αλληλεγγύης που αναπτύχθηκαν το
τελευταίο διάστημα καθώς και 2 παρεμβάσεις των εργατικών οργανώσεων της περιοχής, από την Παλαιστίνη
και από την Συρία, μεταφέροντας την φωνή των εργαζομένων που αγωνίζονται όλα αυτά τα χρόνια ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και τις φονικές του επεμβάσεις.

16.5 Μεγάλη Αντιιμπεριαλιστική Κινητοποίηση
της ΕΕΔΥΕ στην Αθήνα
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18.5 Το ΠΑΜΕ παραδίδει στον Πρέσβη
της Παλαιστίνης το κοινό ψήφισμα
των Συνδικάτων της Ελλάδας Αλληλεγγύης
στην Παλαιστίνη

19.5 Το ΠΑΜΕ στην Συνάντηση
της Ένωσης Αραβικών Συνδικάτων
Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

18. 5 Το ΠΑΜΕ στην Διεθνή Συνάντηση Συνδικάτων
της ΠΣΟ αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

25.5 Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Παίδων
Η Αγία Σοφία σε μια συμβολική κίνηση
αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

23.5 Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
από Εργαζόμενους στις Τηλεπικοινωνίες
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ΚΑΛΟΎΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΎΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΊΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

Συνέντευξη της ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
με τον Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων
Εργαζομένων, Abdul-Kader Abdallah
Ε: Ποια είναι η κατάσταση στην Παλαιστίνη αυτή την
περίοδο;
Α: Στην Παλαιστίνη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους
σχεδιασμούς του Ισραήλ όπως βλέπουμε να εκδηλώνεται με τις επιθέσεις της ισραηλινής κατοχής στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,
που σε ένα σκληρό χτύπημα εναντίον του λαού μας με
κάθε είδους στρατιωτικό εξοπλισμό και όλες τις μορφές επιθετικότητας, οδηγώντας σε μαρτυρικό θάνατο
και τραυματισμό πολλών συνανθρώπων μας, στην καταστροφή παλαιστινιακών σπιτιών, νοσοκομείων κτλ.
Επίσης, ο σχεδιασμός τους στην πόλη της Ιερουσαλήμ,
την αιώνια πρωτεύουσα του Κράτους της Παλαιστίνης,
εξακολουθεί να στοχεύει τον λαό μας και τα ιερά μας,
με την απόπειρα εκδίωξης των Παλαιστινίων κατοίκων
από τα σπίτια τους (αυτό που συμβαίνει στην περιοχή
Σέιχ Τζαρά) στοχεύει στον εξιουδαϊσμό της Ιερουσαλήμ, τον οποίο η κατοχή υιοθετεί ως μέρος της στρατηγικής της στην επίθεση της κατά της Παλαιστίνης.
Όσοι παρακολουθούν τον παλαιστινιακό αγώνα
εδώ και δεκαετίες διαπιστώνουν ότι ο σχεδιασμός
εναντίον της παλαιστινιακής υπόθεσης ξεκίνησε με τον
σκοπό και τις στρατηγικές του ιμπεριαλιστικού καθεστώτος και του παγκόσμιο σιωνιστικού κινήματος, να
μονιμοποιήσει την ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη
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και την αραβική περιοχή. Αυτό ειδικά βλέπουμε να
συμβαίνει τώρα με τα σχέδια και τα προγράμματα «κανονικοποίησης» της ισραηλινής κατοχής.
Ε: Ποιος είναι ο ρόλος και οι ενέργειες της ένωσής
σας σε αυτές τις συνθήκες;
Α: Η Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων, η
οποία αποτελεί βασική συνιστώσα των λαϊκών οργανώσεων της PLO, ενεργό ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, καθώς και μέλος
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αραβικών Συνδικάτων και
εκπρόσωπος στην Αραβική Οργάνωση Εργασίας, θα
παραμείνει ο ηγέτης του παλαιστινιακού εργατικού κινήματος και ο εκπρόσωπος όλων των παλαιστινιακών
εργατικών οργανώσεων όπου κι αν βρίσκονται. Ένα
παλαιστινιακό σύμβολο στον αγώνα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από αυτήν τη επίθεση εναντίον
του λαού μας, της γης μας, των ιερών μας και της αιώνιας πρωτεύουσας μας, της Ιερουσαλήμ. Η Γενική Ένωση
Παλαιστινίων Εργαζομένων, και σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες στις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι, καλούμε
τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αναλάβουν τον ρόλο τους
στην αντιμετώπιση της ισραηλινής κατοχής και να αγωνιστούν για την δικαίωση του παλαιστινιακού λαού.
Ε: Ποια είναι η σημασία των δραστηριοτήτων της ΠΣΟ
και τον οργανώσεων στην αλληλεγγύη με τον λαό της
Παλαιστίνης;
Α: Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, με
τον Γενικό Γραμματέα της, σύντροφο Γιώργο Μαυρίκο, είναι στην προμετωπίδα του αγώνα για την απελευθέρωση μας. Εργάζεται πάντα μαζί με τη Γενική Ένωση
Παλαιστινίων Εργαζομένων για υποστηρίζοντας τον

Λιμενεργάτες στο Λιβόρνο της Ιταλίας,
του Συνδικάτου USB, σταματάνε την φόρτωση
πλοίου με όπλα για το Ισραήλ

παλαιστινιακό σκοπό, ο οποίος αποτελεί βασική θέση και έχει αφήσει το αποτύπωμα του στο πρόγραμμα και
στις βασικές θέσεις της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας. Για παράδειγμα πρόσφατα οργανώθηκε μια εκστρατεία αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους, και τώρα, υπό το φως αυτής
της άγριας επίθεσης της ισραηλινής κατοχής στον λαό μας, διεξάγουμε μαζί μια παγκόσμια εκστρατεία για την
παροχή υλικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών και σχολικών ειδών για τα
παιδιά της Γάζας. Οργανώνονται πολλές δράσεις και προγράμματα αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο. Διεξάγονται συνέδρια, σεμινάρια και δραστηριότητες αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη.
Ε: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς το ΠΑΜΕ και τους εργαζόμενους της Ελλάδας;
Α: Το ΠΑΜΕ είναι ένας σημαντικός σύμμαχος της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργαζομένων και είναι θεμελιώδης
υποστηρικτής του σκοπού μας. Εκφράζουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και την εκτίμησή μας σε όλους
τους συντρόφους του κόσμου για την αλληλεγγύη τους και τους αγώνες τους υπέρ του παλαιστινιακού σκοπού.
Το ΠΑΜΕ με την πάροδο των ετών ήταν πάντα ένας μια δύναμη αλληλεγγύης μαζί μας, και από αυτήν την
άποψη επιθυμούμε την ανάπτυξη νέων κοινών δράσεων και εργαζόμαστε για την ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου
μεταξύ μας για την υλοποίηση πολλών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων υπέρ του παλαιστινιακού αγώνα.

15

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

w ΔΙΕΘΝΗ

Η επέμβαση και οι κυρώσεις των ΗΠΑ
στην Συρία συνεχίζονται με καταστροφικές
συνέπειες για τους εργαζόμενους
Δήλωση του Πρόεδρου της Γενικής Ένωσης Συνδικάτων Συρίας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Ένωσης
Συνδικάτων Συρίας, Jamal Khadri

Την ώρα που ο λαός της Παλαιστίνης συνεχίζει να υποφέρει από το
ιμπεριαλιστικό έγκλημα των Ισραήλ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, ο λαός της Συρίας
αγωνίζεται να χτίσει την ζωή του μέσα στα συντρίμμια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Όπως καταγγέλλουν
τα Συνδικάτα της Συρίας η ΗΠΑ συνεχίζουν την προσπάθεια επέμβασης
τους, πλέον με οικονομικές κυρώσεις και μέτρα όπως ο Νόμος Καίσαρα
των ΗΠΑ. Για το συγκεκριμένο ζήτημα μας δήλωσε ο Πρόεδρος της
Γενικής Ένωσης Συνδικάτων Συρίας (GFTU Syria), Τζαμάλ Κάντρι.

Τον Δεκέμβριο του 2019 υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ ο Νόμος Καίσαρα (Caesar Act) για
την Συρία και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουνίου 2020 ως ακόμη ένα μέσο πίεσης κατά του λαού της Συρίας.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι η Caesar Act είναι η προστασία του συριακού λαού από τη
συριακή κυβέρνηση. Ωστόσο, η εφαρμογή του μετά το πέρασμα ενός έτους αποδεικνύει ότι είναι μια
συλλογική τιμωρία ολόκληρου του Συριακού πληθυσμού και η «δικαιοσύνη» τους επειδή δεν δεχόμαστε
τον έλεγχο των ΗΠΑ. Το ότι είναι μια παρανομία αυτή η πράξη, αποδεικνύεται και από το ότι πραγματοποιείται εκτός της «ομπρέλας» του ΟΗΕ. Ενώ φανερώνει την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ στην καταστροφή της Συρίας και στη λεηλασία των φυσικών πόρων της. Αυτές οι κυρώσεις επιδείνωσαν τις ήδη κακές
συνθήκες που υπήρχαν λόγω της προηγούμενης τρομοκρατικής συστηματικής καταστροφής εργοστασίων
και δημόσιων υποδομών.
Η άμεση συνέπεια για τους εργαζόμενους της Συρία είναι η έλλειψη πόρων για την ανοικοδόμηση
της Συρίας και η αύξηση της ανεργίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα όπου έχει
αυξηθεί περίπου στο 70% λόγω των κυρώσεων και των οικονομικών αντίκτυπων. Αυτή η κατάσταση
είναι ανασταλτικός παράγοντας και για τους σύριους πρόσφυγες στο εξωτερικό που θα μπορούσαν να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Αυτή η πράξη επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση που υπάρχει λόγω της κατοχής συριακών εδαφών
από τις ΗΠΑ και τη λεηλασία του πετρελαίου της Συρίας. Ενώ ο συριακός λαός κρυώνει το χειμώνα, η
κυβέρνηση των ΗΠΑ κλέβει το πετρέλαιο μας και το πουλάει. Ταυτόχρονα, εμποδίζει τα απαραίτητα καύσιμα να φτάσουν στο Συριακό λαό καθώς στοχεύουν τα πλοία και πνίγουν τον συριακό λαό.
Ταυτόχρονα υπάρχει εξάπλωση της πείνας και της φτώχειας λόγω της πτώσης της συριακής λίρας σε
σύγκριση με το δολάριο ΗΠΑ λόγω των κυρώσεων. Εκτιμάται ότι το 80% των παιδιών στη Συρία υποφέρουν από έλλειψη τροφής.
Η GFTU Syria θεωρεί καταγγέλλει αυτές τις επεμβάσεις και τις κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς που
χύνουν δάκρυα για τον Συριακό λαό ενώ τον οδηγούν στην ασφυξία και την σφαγή

Από Εκδήλωση Αλληλεγγύης με τον λαό
της Συρίας των Συνδικάτων της Πάτρας
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u Συζητάμε

με την Χρυσούλα Λαμπούδη,
Υπεύθυνη των Πολιτιστικών Ομάδων του ΠΑΜΕ,
για την παιδική εκπομπή του Ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ «Οι Αγριόχηνες»
Ε: Πως προέκυψαν ΟΙ ΑΓΡΙΟΧΗΝΕΣ;
Α: Οι πολιτιστικές ομάδες του ΠΑΜΕ στο πρόγραμμα τους έχουν και το παιδικό θέατρο. Με τον περιορισμό των μετακινήσεων και τα υπόλοιπων μέτρων
προστασίας για την εξάπλωση του covid, μας ήταν
δύσκολο να ετοιμάσουμε κάτι για τα παιδιά.
Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία, των   παιδιών, κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους των διαμερισμάτων,
παρακολουθούσαν εκπομπές ή και σχολικά μαθήματα πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Η ανάγκη για
μια διαφορετική και ταυτόχρονα δημιουργική και
ποιοτική, αξιοποίηση του διαδικτύου γέννησε την
ιδέα της παιδικής ραδιοφωνικής εκπομπής
Ε: Πείτε μας δυο λόγια για την εκπομπή και τα χαρακτηριστικά της
Α: Στόχος της εκπομπής είναι η δημιουργική ψυχαγωγία των παιδιών ηλικίας από 4-6 χρονών χωρίς να
αποκλείονται οι μικρότεροι η και οι μεγαλύτεροι ακροατές με ιστορίες, μουσική και παραμύθια μέσω του
ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ.
Το βασικό στις εκπομπές μας είναι το επιλεγμένο παραμύθι. Τα παιδιά λατρεύουν τα παραμύθια. Οι
μεγαλύτεροι θυμούνται τη ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Παιδιά» με τη θεία Λένα. Ακριβώς γιατί το
παραμύθι διεγείρει τη φαντασία, εκπαιδεύει, χαλαρώνει, οξύνει τη συγκέντρωση, ακοή, πλουτίζει το λεξιλόγιο των παιδιών αλλά και την αφήγηση.
Ταυτόχρονα οι «ΑΓΡΙΟΧΗΝΕΣ» είναι πουλιά που πετούν ομαδικά. Στο πέταγμά τους δημιουργούν ρεύμα ανοδικό, συνεργάζονται για να πετάξουν ψηλότερα αλλά και με λιγότερη κούραση και φροντίζει η μια
την άλλη. Έχουν πνεύμα ομαδικό. Δείχνουν έμπρακτη αλληλεγγύη στα μέλη του κοπαδιού τους, αγαπούν
την ελευθερία. Έχουν πολλά κοινά με τα ταξικά συνδικάτα και τους αγώνες των εργαζομένων.
Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε πολύ προσεκτικά να επιλέγουμε τα παραμύθια που αφηγούμαστε αλλά και
τις δραστηριότητες που εντάσσουμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δυνατότητα να εντάξουμε κι άλλα στοιχεία στην εκπομπή μας και θα το κάνουμε !!!
Ε: Ποια η απήχηση της εκπομπής και τι σχόλια έχετε για αυτήν;
Α: Μικροί και μεγάλοι ακροατές της εκπομπής έχουν ενθουσιαστεί γιατί τελικά, τα παραμύθια που επιλέγουμε, οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια δεξιοτήτων, τα τραγούδια κ.α. αρέσουν και στα πολύ μεγάλα
παιδιά που είναι οι γονείς και οι παππούδες.
Μας έρχονται σχόλια και μηνύματα από τα συνδικάτα και από τους μικρούς μας ακροατές πολύ θετικά.
Χαιρόμαστε που δώσαμε έστω και στο ελάχιστο μια νότα αισιοδοξίας στους νέους γονείς οι οποίοι ψάχνουν για δραστηριότητες και ακούσματα τέτοια που να συμβάλλουν στην ορθή ψυχοσωματική ανάπτυξη
των παιδιών τους. Είναι μια επιπλέον προσφορά των σωματείων προς τα μέλη τους. Είναι επίσης μια πρόταση η οποία μπορεί να πυροδοτήσει τη γέννηση και δημιουργία περισσότερων ιδεών και προτάσεων από
τους ίδιους τους εργαζόμενους και γιατί όχι και από τα παιδιά τους.
Μπορείτε να ακούσετε τις νέες εκπομπές των
ΑΓΡΙΟΧΗΝΩΝ κάθε σαββατοκύριακο από
την ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, όπου μπορείτε να
βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές καθώς
και να επικοινωνείτε με τις δημιουργούς
στο email agriochines@gmail.com
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Z
ΜΙΚΡΈΣ ΑΓΓΕΛΊΕΣ

Ζητείται εργαζόμενος που να μπορεί
να ανακαλύψει θετικές πλευρές στο
νομοσχέδιο-έκτρωμα ώστε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Πληροφορίες ΓΣΕΕ - Παράρτημα ΣΕΒ.

ΣΕ ΕίΔΑ
Σε πορεία! Είναι δεύτερη φορά και
ανησυχώ. Ξέχασες και τα Μνημόνια
που υπέγραψες και που με έλεγες «διαβολικά καλό». Θα σου τραβούσα το
αυτί, αλλά έχω κρατήσει αναμνήσεις
από όταν ήσουν εσύ πρωθυπουργός.
Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.

Z GOLDEN ALERT
ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
Γνωστός καταδικασμένος χρυσαυγίτης που δεν θα
ξέφευγε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Αναζητείται
(γελάμε τώρα) από τις αρχές.

ΕΥΡΕΘΗ
Γνωστός καταδικασμένος χρυσαυγίτης που για μήνες του πλήρωνε μισθό και παρείχε ασυλία το «δημοκρατικό» ευρωκοινοβούλιο. Του ευχόμαστε καλή
διαμονή στο νέο του σπίτι.

Z ΖΗΤΕΙΤΑΙ

!

Ξενοδοχείο στην Καλαμάτα για φιλοξενία δολοφόνων μικρών παιδιών. Έρχονται στην Ελλάδα για να
μας εκπαιδεύσουν στην Ειρήνη, την Σταθερότητα,
και το πώς να ρίχνουμε βόμβες εναντίον αμάχων
στην Γάζα. Πληροφορίες Πρεσβεία Ισραήλ, Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας.

Z ΠΩΛΕΊΤΑΙ

τουαλέτα ελαφρά χρησιμοποιημένη.
Έχει ιστορική αξία καθώς φιλοξενησε γνωστές πολιτικές προσωπικότητες
του τόπου. Πληροφορίες Ένωση εφοπλιστών.

ΓΙΝΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

P

Δώσε τη φωνή σου στην ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ καλεί κάθε εργαζόμενο, κάθε επιτροπή και συνδικάτο να γίνει τα μάτια, τα αυτιά και η φωνή
της ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ.

Από κάθε χώρο δουλειάς, κάθε εργοστάσιο, γραφείο ή μαγαζί, κάθε περιοχή και εργατογειτονιά, στείλτε μας
την δική σας ανταπόκριση, τα δικά σας σχόλια και προτάσεις για να γίνουν γνωστές οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις
και οι αγώνες των εργαζομένων. Στείλτε μας τα δικά σας αστεία, γελοιογραφίες, αφισάκια, «αγγελίες», σχόλια, ή
προτάσεις. Για να καταγγείλουμε την αδικία, τους εργοδοτικούς σχεδιασμούς, τα προβλήματα της εργατικής τάξης.
Για να δυναμώσουμε την φωνή της διεκδίκησης, της συλλογικής πάλης, της οργάνωσης.

u

Στείλτε μας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή ΚΕΙΜΕΝΑ (μέχρι 300 λέξεις) με τις ανταποκρίσεις σας και τις προτάσεις στα
μέηλ: media@pamehellas.gr και pame@pamehellas.gr
ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την δημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου ή υλικού είναι απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα (Τηλέφωνο, όνομα, περιοχή και συνδικάτο)
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΚΑΘΕΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.
2.
4.

3.
5.
7.
8.
10.

6.
7.
9.

Γνωστός και ως Σούπερμαν
Μεγάλη κατάκτηση των εργατών του Σικάγο
Σε αυτήν την πόλη ιδρύθηκε
η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία
Ο εφιάλτης κάθε εργοδότη
Πρώην Υπουργός Εργασίας, Γνωστός για την εργατοφοβία του
Τα... τους Οι Νεκροί μας

Ιστορική συνδικαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης
Οι εργοδότες θέλουν να τα ξεχάσουμε
Εκεί γεννήθηκε ο Μήτσος Παπαρήγας
Νησί των Κυκλάδων με ιστορικές απεργίες Μεταλλεργατών
Δεξί χέρι της Κυβέρνησης που το αναζητούμε
κάθε πρωτομαγιά και δε το βρίσκουμε

11. Πάρ’το απόφαση βρε Στράτο, να γραφτείς στο...
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