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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ φτάνει στο τρίτο της φύλλο. Κα-

λοκαιρινό και αγωνιστικό. Με έναν Ιούνη που έγρα-
ψε την δική του ιστορία στους εργατικούς αγώνες. Με 
Απεργίες και συλλαλητήρια που ήταν τα πιο μαζικά των 
τελευταίων χρόνων.

Με την δράση μας, τα συνθήματά μας, με άξονα 
την πάλη για το ξήλωμα όλου του αντεργατικού νομικού 
οπλοστασίου των τελευταίων χρόνων, πάνω στο οποίο 
πάταγε εξάλλου και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε κάτω 
από γενικευμένη κατακραυγή των εργαζομένων.

Η χυδαία προσπάθεια κατασυκοφάντησης του απερ-
γιακού αγώνα βρήκε απέναντί της την μεγάλη συμμετο-
χή των νέων εργαζομένων, που η κυβέρνηση και η ερ-
γοδοσία πίστευαν ότι είχαν στο χέρι, όταν θα πέρναγε 
εύκολα η προπαγάνδα τους περί «εκσυγχρονισμού» και 
«προόδου» για τα μέτρα που καταργούν τον σταθερό 
ημερήσιο χρόνο δουλειάς, χτυπούν το δικαίωμα στην 
απεργία και τη λειτουργία των σωματείων.

Τα συνδικάτα έδειξαν τη δύναμή τους και την 
ετοιμότητά τους να αποκρούουν προβοκάτσιες και συ-
κοφαντίες, γιατί έδωσαν όλες τις μάχες με γραμμή σύ-
γκρουσης και όχι παζαρέματος με την κυβέρνηση και 
την εργοδοσία, οργανώνοντας την πάλη από τα κάτω 
με εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Πάνω σε αυτή τη 
γραμμή δημιουργήθηκε απεργιακό κλίμα, εντάχθηκαν 
στον αγώνα νέες δυνάμεις, πήραν κουράγιο για ακόμα 
πιο σκληρή αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα.

Οι προσπάθειες της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ 
και σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να υπο-
νομεύσουν έναν τέτοιο αγώνα και την κλιμάκωσή 
του έπεσαν στο κενό. Οι ελιγμοί τους με τις ημερομηνί-
ες και τις μορφές των κινητοποιήσεων το μόνο που κατά-
φεραν είναι να τους αποκαλύψουν ακόμη περισσότερο 
στους εργαζόμενους που αναγνώρισαν για μια ακόμη 
φορά στο ΠΑΜΕ και τα σωματεία που το συγκροτούν 
τις δυνάμεις εκείνες που σταθερά, αποφασιστικά και με 
σχέδιο στέκονται απέναντι από την κυβέρνηση και την 
εργοδοσία. Οι απεργιακές αποφάσεις των συνδικάτων 
δημιούργησαν πίεση σε μια σειρά συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις που μειοψηφούμε, με αποτέλεσμα να αναγκα-

στούν ακόμη μια φορά να συνταχτούν και στη μορφή 
και στο χρόνο των απεργιών.   

Επιβεβαιώθηκε η προσπάθεια μας να αναδεί-
ξουμε επιθετικές διεκδικήσεις, απαιτώντας όχι μόνο 
να αποσυρθεί το νομοσχέδιο αλλά και να καταργηθεί 
όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο που λύνει τα 
χέρια της εργοδοσίας. Βάλαμε στην πρώτη γραμμή τη 
διεκδίκηση σταθερού και μειωμένου ημερήσιου ερ-
γάσιμου χρόνου, Συλλογικών Συμβάσεων, αυξήσεων 
στους μισθούς. Αυτή η δουλειά αφήνει παρακαταθήκη 
για την συνέχεια.

Τα δύσκολα δεν πέρασαν αλλά είναι μπροστά μας. 
Η δίψα των μονοπωλίων για νέες ανατροπές δεν έσβη-
σε με το τελευταίο νόμο για τα εργασιακά. Η κυβέρ-
νηση από την επόμενη κιόλας μέρα έβαλε πλώρη για 
νέο αντεργατικό μπαράζ, με στόχο τη φορά αυτή τη 
συνέχιση της αντιασφαλιστικής επίθεσης.  Με το νέο 
σύστημα, ισχυροί ασφαλιστικοί όμιλοι και επενδυτικές 
εταιρείες θέλουν να  βάλουν στο χέρι πάνω από 75 
δισ. ευρώ που αποτελούν εισφορές των νέων ασφα-
λισμένων.

Το γεγονός ότι μπαίνουν στο στόχαστρο τα δικαιώ-
ματα των νέων εργαζομένων, δε σημαίνει ότι θα μεί-
νουν ανεπηρέαστοι οι υπόλοιποι. Ενώ την ίδια ώρα 
προωθούνται νέοι ταξικοί φραγμοί στην μόρφωση των 
παιδιών της εργατικής οικογένειας με το νομοσχέδιο 
που κατηγοριοποιεί σχολεία και μαθητές και εντείνει 
τον ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό η 
αντίδραση πρέπει να είναι άμεση, καθολική και 
ενιαία.

Άμεσα παίρνουμε μέτρα, συζητάμε, βγάζουμε συ-
μπεράσματα και πείρα. Η αναγκαία ξεκούραση και οι 
διακοπές που χρειάζεται η εργατική τάξη, θα συνδυα-
στούν με την δράση και αδιάκοπη λειτουργία των συν-
δικάτων, με πολύμορφες πρωτοβουλίες, εκδρομές, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και συσκέψεις. Τα συνδικάτα 
θα είναι σταθερά το αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο. 
Οι οργανωτές της συλλογικής πάλης των εργατών.

Το επόμενο τεύχος της ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ θα κυκλο-
φορήσει τον Σεπτέμβρη

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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ΣΤΙΓΜΕΣ από την ιστορία μας

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2004 - ΑΘΗΝΑ
Ενώ στην Ιαπωνία ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τους εξ αναβολής Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2020 εμείς θυμόμαστε στιγμές από την δράση του ΠΑΜΕ την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004 στην Αθήνα

 Η δράση των συνδικάτων στους κλάδους που σχετίζονταν με τους Αγώνες ήταν σταθερή 
και πολύμορφη κάτω από ιδιαίτερες και δύσκολές συνθήκες. Από εκείνη την περίοδο ξεχωρί-
ζουμε την Εκδήλωση τιμής που οργάνωσε το ΠΑΜΕ για τις ζωές των εργατών που θυσιάστη-
καν στο όνομα του «εθνικού στόχου» των Ολυμπιακών Αγώνων και στο βωμό των κερδών 
των καπιταλιστών, μια εκδήλωση που ενόχλησε καθώς έσπασε την βιτρίνα και αποκάλυψες 
τις άθλιες συνθήκες πάνω στις οποίες χτίστηκαν τα τεράστια κέρδη των πολυεθνικών.

Μια κραυγή αγώνα στη μέση της φιέστας. Κόντρα στην απατηλή όψη γιορτής που έχουν 
δώσει στην πόλη για να κρατήσουν καλά θαμμένο το θανατικό που κρύβουν οι Ολυμπιακοί 
τους Αγώνες.

Χιλιάδες εργάτες  αψήφησαν τις φιέστες της Ολυμπιάδας των πολυεθνικών κι ήρθαν να 
τιμήσουν, την ίδια ώρα, στην ίδια πόλη, στο ίδιο σημείο, εκεί στο Σύνταγμα, τους 13 νεκρούς 
και τους εκατοντάδες σακατεμένους στα Ολυμπιακά έργα. Και να δηλώσουν πως θα συνεχί-
σουν με νέους πιο δυναμικούς και αποφασιστικούς αγώνες για την υπεράσπιση της ζωής και 
της αξιοπρέπειας.

Απαντώντας σ' όσους έσπευσαν να αξιώσουν να μη γίνει η εκδήλωση, για να μην αμαυ-
ρωθεί, δήθεν, η εικόνα της Ελλάδας σημείωσε το ΠΑΜΕ ότι θα εντείνει αποφασιστικά τον 
αγώνα για τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Θα συγκρουστεί με 
τον ΣΕΒ και τις κυβερνήσεις.

Θα τονίζει τα πολιτικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Θα βοηθήσει ώστε όλα τα Συν-
δικάτα να προτάξουν τις διεκδικήσεις για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόμενων στους 
κλάδους τους. Θα αποκαλύπτει τις ευθύνες της ΓΣΕΕ, που «κάνει την πάπια» και ρίχνει τις 
ευθύνες στους εργαζόμενους.

Την ίδια περίοδο με πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις απάντησαν οι δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ στην εντεινόμενη επίθεση κατά των δημοκρατικών και ατομικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών από το μεγάλο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του, που με πρόσχημα τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες φτιάχνουν «τρομονόμους» και εγκαθιστούν χιλιάδες κάμερες - χαφιέδες για 
να εκφοβίσουν, αλλά και να καταστείλουν τη δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. 
Mέτρα που θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται και μετά τους Αγώνες και στόχο θα έχουν 
όποιους τολμούν να αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο.

u
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Τ ον Ιούνιο κορυφώθηκε και έκλεισε ένας κύκλος έντονης δράσης του ταξικού συνδικαλιστικού κι-
νήματος. Οι απεργιακές μάχες στις 10 και 16 Ιούνη ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας 
εκατοντάδων Συνδικάτων από όλη τη χώρα, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, με δράση σε κλάδους 
και χώρους δουλειάς με στόχο να μην υπάρξει η παραμικρή ανοχή ή στάση αναμονής στις κυ-

βερνητικές μεθοδεύσεις για το σμπαράλιασμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς. Από τον Μάρτη 
με τις κινητοποιήσεις για την ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα του λαού, την προετοιμασία της Εργατικής 
Πρωτομαγιάς, την απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση στις 6 Μάη και αμέσως μετά με την οργανω-
μένη και αγωνιστική απάντηση των Συνδικάτων στο νόμο-τερατούργημα της κυβέρνησης για τα Εργασιακά.

 Η μάχη που δώσαμε ήταν σημαντική. Σε σύνθετες και δύσκολες συνθήκες. Αυτό δείχνει ότι 
το ταξικό κίνημα και τα συνδικάτα που συσπειρώνονται σε αυτό μπορούμε να δουλεύουμε σε 
όλες τις συνθήκες με οργανωμένη απειθαρχία.

 Μια μάχη που τα συνδικάτα την έδωσαν με σχέδιο, καλή προετοιμασία, με γραμμή αντιπαράθεσης με 
την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα, την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, που έχει πλήρη συμφωνία και σε βάθος 
με την στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτό φάνηκε από την στάση της στο εργασιακό και όχι μόνο. Η προπα-
γάνδα μας, τα συνθήματα μας, συνέβαλαν καθοριστικά.

 Απαραίτητη προϋπό-
θεση για να δώσουμε συ-
νέχεια στη δουλειά μας 
είναι να δώσουμε άμεσα 
και όσο πιο συγκροτημένα 
γίνεται τη μάχη των συμπε-
ρασμάτων. Να ανοίξει μια 
ουσιαστική συζήτηση στα 
σωματεία, ζωντανή, μαχη-
τική, που να δώσει ώθηση 
για τις επόμενες μάχες.   
Είναι ο σωστός τρόπος να 
αποφύγουμε την τάση να 
περάσει μετά από ένα με-
γάλο αγώνα η απογοήτευ-
ση, η κούραση, ή ακόμη 
και ο εφησυχασμός.

Χρειάζεται τα ΔΣ να προετοιμάσουν καλά μαζικές διαδικασίες, μέσα από τις οποίες χωρίς προχειρό-
τητες θα συζητηθεί η πείρα από το προηγούμενο διάστημα, θα επισημανθούν οι δυνατότητες που έχουν 
ανοίξει, θα συμμετέχουν στη συζήτηση οι νέοι εργαζόμενοι που βγήκαν για πρώτη φορά στον αγώνα.

Η συζήτηση να γίνει σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, να ειπωθούν γνώμες, ακόμα και κριτική, 
κυρίως για τη συνέχεια.  Να μην περάσει το κλίμα των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και να μείνουμε 
σε αυτές. Οι όποιοι προβληματισμοί και αδυναμίες να αντιμετωπιστούν μαχητικά και μέσα στη δράση. 
Κυρίως στα όποια ζητήματα παρουσιάστηκαν να δίνουμε λύσεις.  Το ότι η δουλειά μας είχε θετικά αποτε-
λέσματα δεν πρέπει να μας εφησυχάσει. Ο εχθρός είναι εδώ και παραμονεύει.

  Oι κινητοποιήσεις έδειξαν ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και δυνατότητες. Υπήρξαν χώροι όπου τα σω-
ματεία  δεν είχαν πάρει απόφαση για απεργία και η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν σημαντική. Είναι 
θετικό αποτέλεσμα ότι για παράδειγμα στην Αττική 105 σωματεία του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα 
πήραν αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση. Όπως επίσης και στην υπόλοιπη χώρα, όπως στη Θεσσα-
λονίκη, την Πάτρα, στα Γιάννενα, Κρήτη και αλλού, όπου είχαμε μαζικές γενικές συνελεύσεις σωματείων 
και συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Με την πείρα των αγώνων που δώσαμε
Πιο ώριμοι, πιο αποφασισμένοι στους αγώνες
που έρχονται. Συνεχίζουμε!
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Η αξιοποίηση των συσκέψεων σωματείων στους κλάδους, σχεδόν σε όλη τη χώρα αποτέλεσε ένα θετικό 
βήμα με τη συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων εργαζομένων, συνδικάτων και συνδικαλιστών. Δουλειά που 
συνέβαλε στις αποφάσεις για απεργία στις 16 Ιούνη από Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα κόντρα στην απερ-
γοσπασία της ΓΣΕΕ και σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις.

Θετικό στοιχείο είναι η συμμετοχή νέων 
εργαζομένων, που αυτό δείχνει το μεγαλύτερο 
βάρος που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα στους 
κλάδους με μεγάλο ποσοστό εργαζόμενης νεο-
λαίας. Οι αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομέ-
νων ήταν καλύτερες, αναδείχτηκαν νέοι εργά-
τες που μπορούν να παίξουν ρόλο και γι’ αυτό 
χρειάζονται βοήθεια, χρέωση και συμμετοχή 
στις συλλογικές διαδικασίες.

Με τη δράση μας στραπατσαρίστηκε η προπαγάνδα της κυβέρνησης της ΝΔ για τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές 
πρακτικές». Αποκαλύφθηκαν οι στρατηγικές επιδιώξεις κυβέρνησης και μεγάλου κεφαλαίου. Αποκαλύψαμε 
την πολιτική και των άλλων δυνάμεων και των κομμάτων τους (ΣΥΡΙΖΑ) που ενώ έλεγαν το νομοσχέδιο 
έκτρωμα στην ψηφοφορία ψήφισαν τα μισά και πλέον άρθρα του(ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ) σε ένα νομοσχέδιο που 
ήταν παραγγελία, στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου. Η δική μας δουλειά με τις όποιες αδυναμίες μας έχει 
δημιουργήσει ζητήματα στις άλλες δυνάμεις και ορισμένες εξελίξεις.

Και άλλα θετικά αποτελέσματα δείχνουν ότι όλη η δουλειά που έχουμε κάνει πιάνει τόπο. Οι αρχαιρεσίες 
του συνδικάτου φαρμάκου στην Αθήνα όπου είχαμε αύξηση συμμετοχής(20% επί πλέον), στον τύπο χαρτί 
(10% επί πλέον).

Είναι σημαντικό κάτω από συνθήκες γενικευμένης επίθεσης στα δικαιώματα και στη ζωή των 
εργαζομένων να δίνουμε το μήνυμα ότι η ελπίδα μπορεί να γεννηθεί μέσα από τους αγώνες. Εκεί 
που τα ταξικά Συνδικάτα δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, για να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα και να πε-
ράσει στην αντεπίθεση. Αγώνες με κριτήριο τις ανάγκες των αναγκών των εργαζομένων που δεν χωράνε στις 
επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους.

Τώρα δεν πρέπει να χαθεί χρόνος για τη συνέχεια του αγώνα. Έχουμε μπροστά μας έτσι κι 
αλλιώς ένα νέο εργασιακό τοπίο με το οποίο θα χρειαστεί να συγκρουστούμε. Η υπεράσπιση του 8ωρου 
διεκδικώντας μείωση του εργάσιμου χρόνου, η ακύρωση της προσπάθειας να αξιοποιήσουν τα άρθρα 
του νόμου που χτυπούν τη δράση των σωματείων και την απεργία είναι ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα, με 
πλευρές που θέλουν καλή προετοιμασία, επεξεργασία και αποφασιστικότητα στο να μην κάνουμε πίσω.

Με πρωτοβουλίες που θα πάρουν κλάδοι και σωματεία σε μεγάλους χώρους δουλειάς επιδιώκουμε να 
κάνουμε πλατιά διαφώτιση για το νέο αντιασφαλιστικό γύρο. Να ετοιμαστούμε και για νέες αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες. Και όλα αυτά πρέπει να συνοδευτούν από ενίσχυση της δουλειάς των σωματείων σε κάθε 
κλάδο και περιοχή, με νέες εγγραφές εργαζομένων, με συγκρότηση νέων σωματείων. Με νέες, πιο ώριμες, 
πιο αποφασισμένες δυνάμεις στον αγώνα.

 

«Τώρα δεν πρέπει να 
χαθεί χρόνος για τη 
συνέχεια του αγώνα»
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝw
Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ συζητά με τον Πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων   
Επισιτισμού - Τουρισμού Ξενοδοχείων Κέρκυρας, Σταμάτη Πελάη 

Π: Η Κέρκυρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά νησιά με χιλιάδες 
εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού. Ποια είναι η κατά-
σταση μετά από ένα χρόνο πανδημίας και με τον τουρισμό να έχει ανοίξει  
χωρίς μέτρα προστασίας των εργαζομένων;

Σ.Π: Στην Κέρκυρα εργάζονται άμεσα στην τουριστική οικονομία περίπου 
20.000 εργαζόμενοι Το 2020 τα 2/3 των εργαζομένων αυτών δεν εργά-
στηκαν, ενώ το υπόλοιπο 1/3 εργάστηκε από 2 έως 4 μήνες. 

Όσοι εργάστηκαν ή τέθηκαν σε αναστολή εργασίας (περίπου το 40%, 
κυρίως ξενοδοχουπάλληλοι) διαμόρφωσαν ένα εισόδημα της τάξης των 10 ευρώ ημερησίως αν αθροί-
σει κανείς στις αποδοχές και το επίδομα ανεργίας. Οι υπόλοιποι (60% κυρίως επισιτισμός- τουρισμός), 
διαμόρφωσαν τον τελευταίο χρόνο (Απρίλης 2020-Απρίλης 2021) εισόδημα που κυμάνθηκε από 0 - 4 
ευρώ ημερησίως. Το πενιχρό εισόδημα τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης κατηγορίας εξασφαλίστηκε 
με σκληρούς αγώνες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου Με αυτή την τραγική οικονομική 
κατάσταση, καλούνται οι εργαζόμενοι να εργαστούν σε μία νέα τουριστική σαιζόν όπου ξεκινά προβλη-
ματικά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Με πρόσχημα την αρνητική κατάσταση στον τουρισμό και με όπλο 
την ανέχεια και την ‘’αναστολή εργασίας’’, οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους, ζητώντας τους να 
δεχτούν απεμπόληση δικαιωμάτων, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέσα στους λίγους ‘’τυχερούς’’ που 
προσλαμβάνονται Μάιο και Ιούνιο.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να υπογράψουν επιπλέον της κλαδικής ΣΣΕ όρους, παραδίδοντας το δικαί-
ωμα του εργάσιμου χρόνου των ημερών εργασίας, των καθηκόντων και του τόπου παροχής της εργασίας 
στους εργοδότες. Παράλληλα υποχρεώνονται να εργαστούν υπερωριακά χωρίς ρεπό, σε ορισμένες 
περιπτώσει αδήλωτοι , ώστε να λαμβάνουν το ποσό (534€ + ένσημα) απ’ την αναστολή εργασίας και να 
προσθέτει σ αυτό το ποσό τα υπόλοιπα του μισθού ο εργοδότης.

Το συνδικάτο βρίσκεται σε καθημερινή μάχη για την ακύρωση τέτοιο είδους συμβάσεων και την εφαρ-
μογή της κλαδικής ΣΣΕ, έχοντας σημειώσει σημαντικές νίκες σ αυτή την προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται

Π: Τον Ιούνιο έγιναν μεγάλες κινητοποιήσεις απέναντι στο αντεργατικό έκτρωμα της Κυβέρνησης. Ενα 
απο τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης ήταν ότι ήδη η «διευθέτηση του χρόνου εργασίας εφαρμόζεται στον 
κλάδο του τουρισμού». Πως απάντησε το σωματείο σας και τι πείρα βγήκε απο τους αγώνες του προη-
γούμενου διαστήματος;

Σ.Π: Στα ξενοδοχεία της Κέρκυρας τα προηγούμενα χρόνια είχαν δοθεί μεγάλοι αγώνες, ώστε να μην 
περάσει το ξεχείλωμα του ωραρίου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορέσαμε να το εξαλείψουμε παντού 
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ως φαινόμενο. Για το λόγο αυτό η πλειοψηφία των 
εργαζομένων του κλάδου στο νησί καταλαβαίνει 
τι σημαίνει διευθέτηση ωραρίου και τι σημαίνουν 
οι αγώνες για σταθερό ωράριο και 8ωρο. Για τις 
περιπτώσεις που η παραβίαση του ωραρίου έχει 
επικρατήσει, καλούμε τους εργαζόμενους να κα-
τανοήσουν ότι αν εργάζονταν έως και 10ωρα με 
θεσμοθετημένο το 8ωρο, τώρα με τον νέο νόμο 
θα τους ζητηθεί να εργαστούν ακόμη περισσότε-
ρες ώρες. Γι αυτό πρέπει τώρα να αξιοποιήσουν 
το τελευταίο αλλά ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο 
όπλο που έχουν οι εργαζόμενοι για την προστασία 
των δικαιωμάτων τους, που δεν είναι άλλο απ την 
ταξική ενότητα και την οργανωμένη πάλη μέσα απ 
τις γραμμές του συνδικάτου.

Π: Η κατάσταση στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας πως επηρέασε τους αγώνες των εργαζομένων στο νησί;

Σ.Π: Το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας ταλαιπωρείται από την εμμονή της προσωρινής διορισμένης (με αποκλει-
στικό σκοπό να κάνει εκλογές) και ληγμένης διοίκησης του να μην προκηρύσσει συνέδριο.

Βεβαίως η εμμονή αυτή στηρίζετε σε εντολές της εργοδοσίας, του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδι-
καλισμού που θέλουν να βάλουν εμπόδια στο ταξικό κίνημα και τους αγώνες. Τα ταξικά σωματεία με τους 
αντιπροσώπους τους που αποτελούν την πλειοψηφία έχουν πάρει την ουσιαστική λειτουργία του Εργατικού Κέ-
ντρου στα χέρια τους συνεδριάζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα την γενική συνέλευση των αντιπροσώπων 
για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των αγώνων. Ωστόσο η αδυναμία προκήρυξης απεργίας και η σύγχυση 
που επιχειρεί να περάσει με δηλώσεις του στον τύπο ο εργοδοτικός συνδικαλισμός πολλές φορές βάζουν 
δυσκολίες και εμπόδια στον αγώνα μας.

Π: Η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την λειτουργία των σωματείων προωθώντας πχ την ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία. Ποια η πείρα από τις εκλογές του σωματείου σας που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω πανδημίας;

Σ.Π: Τα σωματεία δεν είναι ηλεκτρονικοί 
μηχανισμοί. Η σύγχρονη τεχνολογία μπο-
ρεί και πρέπει να αξιοποιείται από το κίνη-
μα ως εργαλείο και όχι ως μορφή οργά-
νωσης. Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας η κυβέρνηση και η εργοδο-
σία επιχειρούν να απαξιώσουν την ζωντανή 
λειτουργία, την συλλογική δράση και να 
καταργήσουν την γενική συνέλευση που 
αποτελούν πηγή ζωής για τα συνδικάτα.

Το συνδικάτο μας εν μέσω πανδημίας παρ ότι έκανε χρήση και των ηλεκτρονικών μέσων έδωσε έμφαση 
στην άμεση επαφή με τους εργαζόμενους με πολλές μεγάλες ή και μικρές συσκέψεις ακόμη και με συναντή-
σεις σε σπίτια, επικοινωνία άνθρωπο τον άνθρωπο. Χρειάστηκε πολλές φορές να παραβιάσουμε απαγορεύ-
σεις τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας, ώστε να έρθουμε σε άμεση επαφή και επικοινωνία 
με τον κάθε συνάδελφο άλλοτε για ενημέρωση και οργάνωση, άλλοτε για την έκφραση της αλληλεγγύης 
των συναδέλφων.

Η πανδημία δεν μας απομάκρυνε, αντίθετα μας έφερε πιο κοντά, μας οργάνωσε περισσότερο μας έκανε 
πιο δυνατούς στο δρόμο του αγώνα. Ήταν λοιπόν λογικό αυτό να εκφραστεί και με εγγραφή νέων μελών, 
όπως και με αύξηση 70 % στην συμμετοχή των εκλογών του συνδικάτου. Γεγονός που ενόχλησε την εργοδο-
σία , του τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Το συνδικάτο 
μας είναι ισχυρότερο, μαζικότερο και μαχητικότερο από κάθε άλλη φορά, αποφασισμένο να δώσει μικρές 
και μεγάλες μάχες όποια και αν είναι τα εμπόδια που ο νέος νόμος βάζει στην συνδικαλιστική δράση.

 «Τα σωματεία δεν είναι ηλεκτρονι-
κοί μηχανισμοί. Η σύγχρονη τεχνο-
λογία μπορεί και πρέπει να αξιοποι-
είται από το κίνημα ως εργαλείο και 
όχι ως μορφή οργάνωσης.»
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συμμετάσχουν στις εκλογές αλλά και στην εκλογοαπο-
λογιστική γενική συνέλευση που προηγήθηκε που είχε 
μεγάλη συμμετοχή. Να σημειώσουμε ότι εκτός από τα 
παραπάνω, το συνδικάτο είχε να παλέψει και με τα ιδε-
ολογήματα που καλλιεργούσε η εργοδοσία ότι ο κλά-
δος δεν έχει προβλήματα, ότι «καλά είστε εδώ», «τι 
μπλέκετε το συνδικάτο θα τα βρούμε μεταξύ μας» ότι 
«στην πανδημία είμαστε στην πρώτη γραμμή και πρέπει 
να βάλουμε πλάτη» κ.α  Μαζί με την παρέμβαση του 
συνδικάτου η ιδία η ζωή τους δείχνει ότι αυτά που λέει 
η εργοδοσία δεν ισχύουν αφού προχωράνε σε απλή-
ρωτες υπερωρίες, σε δουλειά τα σαββατοκύριακα, σε 
απολύσεις. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε για άλλη μια 
φορά την εμπιστοσύνη που έχουν οι εργαζόμενοι του 
κλάδου στο συνδικάτο τους, που όλα αυτά τα χρόνια 
μπήκε μπροστά στην μάχη για την υπεράσπισή την δι-
καιωμάτων μας.

Τι ξεχωριστά στοιχεία σημειώνετε από την μάχη των 
εκλογών και τι εμπόδια συναντήσατε;

Το Συνδικάτο είχε να παλέψει εκτός από την εμφα-
νή επίθεση της εργοδοσίας σε μια σειρά από χώρους 
που έβαζε εμπόδια στην είσοδο της κάλπης στους χώ-
ρους δουλείας με μια σειρά προφάσεις και την πολι-
τική του καρότου που έλεγε ότι ο κλάδος έχει άνθη-
ση, ότι δεν υπάρχει ανάγκη για το συνδικάτο, ότι οι 
εργαζόμενοι με τον εργοδότη θα διευθετήσουν τα θέ-
ματα. Αυτό φυσικά έρχεται σε απολυτή ταύτιση με το 
αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη που ήταν και μεγά-
λη ελπίδα του ΣΦΕΕ να ψηφιστεί άμεσα. Να σημει-
ώσουμε ότι η εργοδοσία σε χώρους δουλείας βρήκε 
πρόθυμο σύμμαχο τον εργοδοτικό και κυβερνητικό 
συνδικαλισμό να εμποδίσουν τους εργαζόμενους να 
συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες και να έρθουν σε επα-
φή με το συνδικάτο. Το αποτέλεσμα ήταν να συμμε-
τέχουν μαζικά οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους 
αψηφώντας την τρομοκρατία της εργοδοσίας. Σε αυ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝw

ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Η πανδημία επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ζωή 
και την λειτουργία των συνδικάτων. Βγαίνοντας από 
την πολύμηνη καραντίνα μια σειρά συνδικάτα μπαίνουν 
στην μάχη των αρχαιρεσιών. Αυτό το διάστημα πραγ-
ματοποίησαν και πραγματοποιούν αρχαιρεσίες πολλές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως το Συνδικάτο Τύ-
που-Χάρτου, Οικοδόμων, Μετάλλου, Φαρμάκου, κα. 
δίνοντας αισιόδοξα μηνύματα για την σπορά που άφη-
σε η δράση των ταξικών συνδικάτων όλη  αυτήν την πε-
ρίοδο.-Στην Κέρκυρα εργάζονται άμεσα στην τουριστι-
κή οικονομία περίπου 20.000 εργαζόμενοι Το 2020 
τα 2/3 των εργαζομένων αυτών δεν εργάστηκαν , ενώ 
το υπόλοιπο 1/3 εργάστηκε από 2 έως 4 μήνες. 

Το Συνδικάτο Φαρμάκου Καλλυντικού Αττικής προ-
χώρησε σε αρχαιρεσίες στο διάστημα 26 Μαΐου με 14 
Ιουνίου σε χώρους δουλειάς, εργοστάσια, φαρμακαπο-
θήκες με αύξηση συμμέτοχης και αύξηση νέων εγγρα-
φών που εκφράστηκαν σε αύξηση των αντιπροσώπων 
στο συνέδριο του ΕΚΑ και της κλαδικής Ομοσπονδίας. 
Για την μάχη τον εκλογών η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ μίλη-
σε με τον απερχόμενο Πρόεδρο του Συνδικάτου 
και μέλος της Διοίκησης του Εργατι-
κού Κέντρου Αθήνας, Στάθη Σταθου-
λόπουλο.

Σε τι συνθήκες δόθηκε η μάχη των αρχαι-
ρεσιών και τι συμπεράσματα βγάζετε από 
το αποτέλεσμα;

Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, λόγω των 
μέτρων για την πανδημία, με εργαζόμε-
νους σε καθεστώς τηλεργασίας, με τα 
κρούσματα να είναι αυξημένα, πήραμε 
όλα τα μέτρα για την διαφύλαξη της υγείας 
των συναδέλφων ώστε να μπορέσουν να 
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τές τις εκλογές το συνδικάτο σημείωσε αύξηση των νέων εγγράφων σε χώρους που είχε ήδη παρέμβαση, αλλά 
ταυτόχρονα είχαμε και αύξηση στους εργαζομένους σε μια σειρά νέους χώρους που δεν είχε πριν το συνδικάτο. 
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από εργολαβικούς εργαζόμενους αλλά και νέων ηλικιακά συναδέλφων σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια.

Ποιες είναι οι κατευθύνσεις της νέας Διοίκησης του Σωματείου;

Η νέα διοίκηση θα συνεχίσει την δράση της προηγούμενης να αντισταθεί στην προσπάθεια ανατροπής των εργατι-
κών κατακτήσεων που έχει βάλει στόχο η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Θα κάνει πράξη αυτό που βροντοφώναξαν 
οι συνάδελφοι του κλάδου στις δυο απεργιακές μάχες στις 10 και 16 Ιουνίου και στα μεγάλα συλλαλητήρια ότι το 
νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά! Μέσα σε όλη αυτήν την επίθεση κυβέρνησης, εργοδοσίας, εργοδοτικού και κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού, το συνδικάτο στέκεται όρθιο, δυνατό και αποφασισμένο για να εκφράσει την φωνή των 
εργαζομένων του κλάδου για ζωή με αξιοπρέπεια. Θα συνεχίζει να παλεύει για σταθερή μόνιμη δουλειά, πενθήμερο, 
οκτάωρο.  Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να δίνει την μάχη μαζί με την ομοσπονδία να υπογραφεί άμεσα κλαδική 
σύμβαση που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Αποτελέσματα Εκλογών Συνδικάτου Φαρμάκου (26 Μαίου-14 Ιουνίου 2021) είναι τα εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου: Ψηφίσαντες: 1868
Για αντιπροσώπους για τα συνέδρια της Ομοσπονδίας του κλάδου και του ΕΚΑ: 
Ψηφίσαντες: 1446 | Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία: 36 (2018:30) | Αντιπρόσωποι για το ΕΚΑ 19 (2018:16)
αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα

Συνδικάτο Τύπου-Χάρτου

Αντίστοιχα θετικά είναι και τα αποτελέσματα στο Συνδικάτο Τύπου-Χάρτου όπου οι αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν από 
29 Μάη έως 19 Ιούνη 2021 ολοκληρώθηκαν με αύξηση των ψηφισάντων κατά 10% και εκατοντάδες νέες εγγραφές.

Συγκεκριμένα ψήφισαν  1.211  εργα-
ζόμενοι (από 1.094 το 2018). Η ΔΑΣ 
Τύπου - Χάρτου έλαβε 1.206 ψήφους, τα 
άκυρα ήταν 4 και ένα ψηφοδέλτιο λευκό.

Παράλληλα εκλέχτηκαν 24  αντιπρόσω-
ποι (από 22) για το Συνέδριο της Ομοσπον-
δίας και 15  (από 14) για το Συνέδριο του 
Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο τονίζει 
πως «παρά τη δύσκολη και σύνθετη περίοδο 
στην οποία διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες, κα-
θώς και την προσπάθεια επιχειρηματιών του 
κλάδου να βάλουν εμπόδια στο να στηθεί η κάλπη στα εργοστάσια οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι του κλάδου 
έδωσαν ταξική απάντηση ενισχύοντας και μαζικοποιώντας με εκατοντάδες νέες εγγραφές το Συνδικάτο τους».

Και η άλλη εικόνα…

Ενώ συνδικάτα και αγωνιστές συνδικαλιστές αγωνίζο-
νται για την μαζικοποίηση των συνδικάτων σε όλη τη 
χώρα και σε κάθε κλάδο, οι δυνάμεις του εργοδοτικού 
συνδικαλισμού συλλέγουν νέα παράσημα σαπίλας. Η 
εικόνα είναι από το «Συνέδριο» του Εργατικού 
Κέντρου Κοζάνης, όπου τους αντιπροσώπους που 
έχουν εκλεγεί από ζωντανά, πραγματικά σωματεία, με 
δράση και αγώνες, τους υποδέχτηκαν τα ΜΑΤ και το 
συνδικαλιστικό της Ασφάλειας, για να διασφαλιστεί η 
διατήρηση των πλαστών συσχετισμών από την ηγεσία 
του Εργατικού Κέντρου και την ηγεσία της ΓΣΕΕ.
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Για εργαζόμενο που δεν έχει συμπληρώσει (1) ένα 
ημερολογιακό έτος εργασίας (πχ 6 μήνες εργασίας) η 
άδεια που δικαιούται υπολογίζεται σε δυο (2) ημερο-
λογιακές ημέρες ανά μήνα, αντίστοιχα και με τον ίδιο 
τρόπο υπολογίζεται και το επίδομα αδείας το οποίο 
σε καμμία περίπτωση δεν ξεπερνά τον μισό μισθό 
όπως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους.

Στις ημέρες της ετήσιας άδειας υπολογίζονται μόνο 
οι εργάσιμες μέρες, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται οι 
Κυριακές, οι επίσημες αργίες, οι κατ’ έθιμον αργίες, οι 
ημέρες ασθενείας όπως και οι ειδικές άδειες πχ άδεια 
γάμου, άδεια γέννησης τέκνου, άδεια μητρότητας.

 Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά την διάρ-
κεια της άδειας του μισθωτού από τον εργοδότη, σε 
περίπτωση που γίνει απόλυση θεωρείται άκυρη. 

Ο εργαζόμενος δικαιούται στην διάρκεια της 
άδειας του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζό-
ταν κανονικά αυτές τις ημέρες, στις αποδοχές αυτές 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία 
επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Δικαιούται επίσης 
επίδομα αδείας το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές 
των ημερών άδειας με ανώτατο όριο το 1/2 του μι-
σθού για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερο-
μίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις 
αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο 
στην αρχή της άδειας.

Επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας υπό προϋπο-
θέσεις εξαιτίας επείγουσας και ιδιαίτερα σοβαρής 
ανάγκης στο πλαίσιο της επιχείρησης, επιτρέπεται και 
σε περισσότερο των δύων περιόδων από τις οποίες η 
μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 συνεχείς 
εργάσιμες μέρες για 5νθημερη εργασία και 12 εργά-
σιμες ημέρες για 6ημερη εργασία.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

Ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος ερ-
γασίας, οπότε δεν χάνεται κανένα δικαίωμα τους ερ-
γαζόμενου όπως αυτό του επιδόματος αδείας. 

 ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ: 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ 

w 

Η Ετήσια Καλοκαιρινή Άδεια χορηγείται με 
αποδοχές σε όλους τους μισθωτούς που 
συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση ή 

σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Η ετήσια άδεια του εργαζόμενου χορηγείται σε συ-
νεννόηση με τον εργοδότη ως προς τον χρόνο χορή-
γησής της και σε κάθε περίπτωση εντός διμήνου από 
την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγήσουν την 
ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι πριν 
την λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά, 
επίσης οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμε-
νους που προστατεύουν παιδιά εως 16 χρονών (φυ-
σικά ή  υιοθετημένα) και παιδιά άνω των 16 ετών με 
αναπηρία δικαιούνται κατά τον προγραμματισμό του 
χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών απουσίας του 
προσωπικού τους να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες 
των εργαζομένων αυτών.

Η χορήγηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές των 
εργαζομένων υπολογίζεται με βάση το ημερολογιακό 
έτος. Συγκεκριμένα:

Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που προσελή-
φθη ο εργαζόμενος, ο εργοδότης υποχρεούται να του 
χορηγήσει μέχρι 31 Δεκέμβρη ετήσια άδεια 20 ερ-
γάσιμων ημερών για όσους εργάζονται 5νθήμερο και 
24 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται 6ημερο.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμε-
νος δικαιούται 21 ημέρες για 5νθήμερη εργασία και 
25 ημέρες για 6ημερη εργασία.

Για το τρίτο και τα επόμενα εργασιακά έτη ο εργα-
ζόμενος δικαιούται 22 ημέρες για 5νθήμερη εργασία 
και 26 ημέρες για 6ημέρη.

Μετά την συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον 
ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδή-
ποτε εργοδότη ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 
εργάσιμων ημερών για 5νθήμερη εργασία και 30 ερ-
γάσιμες μέρες για 6ημερη εργασία.

Μετά την συμπλήρωση 25ετών σε οποιοδήποτε 
εργοδότη οι εργαζόμενοι δικαιούνται (1) μια επιπλέ-
ον ημέρα άδειας δηλαδή 26 ημέρες για 5νθημερη 
εργασία και 31 ημέρες για 6ημερη εργασία.
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 3 Ιούνη
 ΑΘΗΝΑ

Ο ΜΗΝΑΣ
ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣw
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 Αθήνα 

 Αθήνα 

 Γιάννενα 

 Κέρκυρα 

 Λάρισα 

 Πρέβεζα 

10 Ιούνη

 Αθήνα 



16 Ιούνη
 Αθήνα 

 Κέρκυρα  Καβάλα  

 Κάτω Σούλι  Πάτρα 

 Πειραιάς 

 Θεσσαλονίκη 



14

ΔΙΕΘΝΗw
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟ-
ΝΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΦΛΟΙΝΤ ΣΤΙΣ ΗΠΑ.

Συνέντευξη του Προέδρου του Συνδικάτου 
Οικοδόμων 36 του Λος Άντζελες των ΗΠΑ 
(Roofers Local 36 Los Angeles), Κλιφ Σμιθ. 

Π: Τον Ιούνιο του 20 γίναμε μάρτυρες της ρατσιστικής 
δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ που πυροδότησε τερά-
στιες διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Ένα χρόνο μετά 
ποια είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους και τον 
λαό των ΗΠΑ;

Κ.Σ: Οι μεγάλες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και διεθνώς 
εξασφάλισαν τη δίκη και την καταδίκη του δολοφόνου 
αστυνομικού, αλλά ακόμη και κατά τη διάρκεια της δίκης, 
μόλις 10 μίλια από την αίθουσα του δικαστηρίου, ένας 
άλλος λευκός αστυνομικός δολοφόνησε έναν άοπλο 
Μαύρο. Η ιμπεριαλιστική εθνική καταπίεση των Μαύρων 
στις ΗΠΑ αντικατοπτρίζει τη σχέση των ΗΠΑ με τα κατα-
πιεσμένα έθνη παγκοσμίως.

Π: Ποια είναι η κατάσταση για τους αγωνιστές συνδικαλι-
στές και συνδικάτα των ΗΠΑ και εσάς ως μέλη της ΠΣΟ;

Κ.Σ: Η τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ απαιτεί από τους 
αγωνιστές συνδικαλιστές να μην κατευθύνουν τον θυμό 
και την οργή τους ο ένας εναντίον του άλλου αλλά ενά-
ντια στον ταξικό τους εχθρό. Να εκπαιδεύσουν, να ορ-
γανώσουν και να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους . 
Να αναπτύξουν μια μαχητική, πανεθνική οργάνωση ερ-
γατικής τάξης για να πολεμήσουν για τα συμφέροντα και 
για την λύση στα προβλήματά τους.

Είναι σημαντικό οι αγωνιστές 
συνδικαλιστές στις ΗΠΑ να υπο-
στηρίζουν τη διεθνή αλληλεγγύη 
των εργαζομένων και των κατα-
πιεσμένων ανθρώπων. Καθώς η 
κρίση βαθαίνει, οι εργαζόμενοι 
θα κληθούν να φοβούνται και να 
πολεμούν τους εργαζόμενους από 
άλλα έθνη. Αυτό το παλιό τέχνα-
σμα Διαιρεί και Βασίλευε πρέπει 
να ξεπεραστεί. Μόνο η διεθνής 
αλληλεγγύη μπορεί να φέρει τους 
εργαζόμενους την οργανωτική δύ-
ναμη και την πολιτική σαφήνεια για 
να νικήσουν τον μονοπωλιακό κα-
πιταλισμό. Η Παγκόσμια Συνδικα-
λιστική Ομοσπονδία είναι το μέσο 

για τη διευκόλυνση αυτής της ενότητας των εργαζομέ-
νων, όπως ήταν από την ίδρυσή της το 1945. Καλού-
με όλους τους αγωνιστές των συνδικάτων των ΗΠΑ να  
συσπειρωθούν στις σημαίες της ΠΣΟ.

Π: Ποιες δυνατότητες βλέπετε για την επόμενη περίο-
δο για τα αγωνιστικά συνδικάτα;

Κ.Σ: Βλέπουμε ξεκάθαρα στις ΗΠΑ την επικείμενη 
απειλή του φασισμού και την επικίνδυνη έλλειψη ανε-
ξάρτητης εργατικής πολιτικής οργάνωσης. Μόνο η ορ-
γανωμένη εργατική τάξη μπορεί να κερδίσει τη μάχη 
για ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει να οικοδομήσουμε 
τις ταξικές οργανώσεις των εργαζομένων για να ηγη-
θούν του αγώνα.

Σε κάθε βήμα πρέπει να αναδείξουμε τα συμφέρο-
ντα της εργατικής τάξης. Πρέπει να υπάρξει αδιάκοπη 
πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό, στον συντεχνιασμό 
και την επιρροή της εργοδοσίας στα συνδικάτα και τις 
οργανώσεις μας. Αυτά είναι η σήψη που διαβρώνει 
τη δύναμη και την ικανότητά μας να αγωνιζόμαστε. 
Πρέπει να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι οι εργαζό-
μενοι θα ανταποκριθούν στην έκκληση για ενότητα και 
αγώνα στους δρόμους και στους χώρους δουλειάς, 
ότι θέλουν οργάνωση και στρατηγική για την επίλυση 
των δικών τους προβλημάτων. 

Π: Ένα σχόλιο σας για την προσπάθεια ίδρυσης συν-
δικάτου στην ΑΜΑΖΟΝ;

Κ.Σ: Οι εργαζόμενοι έκαναν πρόσφατα μια οργανω-
τική προσπάθεια για να ιδρύσουν την πρώτη συνδικα-
λιστική οργάνωση μέσα σε εγκατάσταση της Amazon 
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στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ανακοινωθέντα 
αποτελέσματα ήταν περίπου 2 προς 1 εναντίον 
της ίδρυσης συνδικάτου, αλλά πολλές παραβιά-
σεις της εκλογικής διαδικασίας τεκμηριώθηκαν 
και κατατέθηκαν από την Ομοσπονδία RWDSU  
που οργάνωσε την προσπάθεια, κατηγορώντας 
την Amazon για εκφοβισμούς και αντίποινα. Το 
ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Εργατικών 
Σχέσεων ερευνά και το αποτέλεσμα πιθανώς να 
αλλάξει.

Όμως, ανεξάρτητα από το αρνητικό αποτέλε-
σμα, η ίδια η οργανωτική εκστρατεία είναι και πρόοδος για την εργατική τάξη των ΗΠΑ ενάντια σε μια από τις 
μεγαλύτερες μονοπωλιακές καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον κόσμο, με ισχυρούς φίλους στην άρχουσα τάξη και 
την κυβέρνηση όλοι τους ευθυγραμμισμένοι για να εμποδίσουν τους εργάτες να συνδικαλιστούν ώστε να βελτιώ-
σουν τις συνθήκες και κερδίσουν δύναμη και εκπροσώπηση. 

Το μεγαλύτερο δείγμα αυτής της προσπάθειας είναι ότι συνέβη στο Bessemer της Αλαμπάμα, στη λεγόμενη 
«Μαύρη Ζώνη του Νότου», στην πρώην Νότια Συνομοσπονδία, ένα δουλοκτητικό κράτος. Οι συνθήκες για όλους 
τους εργαζόμενους στις πολιτείες της Μαύρης Ζώνης, που αντιπροσωπεύουν το γεωγραφικό καταπιεσμένο Μαύρο 
Έθνος των ΗΠΑ, είναι οι χειρότερες στη χώρα. Και σε αυτό το οργανωτικό κίνημα επικεφαλής των εργαζομένων 
ήταν οι Μαύρες Γυναίκες Εργαζόμενες που αγωνίζονται ενάντια στην «Λευκή Υπεροχή», την φυλετική καταπίεση 
και την ταξική εκμετάλλευση.

Στην Αλαμπάμα της τρομοκρατικής Κου Κλουξ Κλαν, στην  Αλαμπάμα που το 1963 φυλάκισε τον Δρ. Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ σε απομόνωση για 8 ημέρες επειδή «παραβίασε μια διαταγή κατά της διαμαρτυρίας». Κατά τη 
διάρκεια της φυλάκισής του, ο Δρ Κινγκ έγραψε τη διάσημη «Επιστολή από την φυλακή του Μπέρμιγχαμ, της Αλα-
μπάμα» που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του «Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε». Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, 
είναι τα εγγόνια αυτών των μαχητών για την ισότητα και την απελευθέρωση που αντιτάχθηκαν στον πλουσιότερο 
άνθρωπο στον πλανήτη και το τέρας της ΑΜΑΖΟΝ. Εμπνεόμαστε από αυτόν τον ιστορικό αγώνα και θα συνεχί-
σουμε τον αγώνα μέχρι τη Νίκη.



Τα συνέδρια της ΠΣΟ ανέκαθεν υπήρξαν ορόσημo για 
την παγκόσμια εργατική τάξη και καθόρισαν σημαντικά 
την πορεία του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος.  
Από το ιδρυτικό συνέδριο, τον Οκτώβριο του 1945 
στο Παρίσι, όπου στις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου συνένωσε τους εργάτες όλου του κόσμου, μέχρι 
το 13ο Συνέδριο, το 1994 στο οποίο  αποκρούστηκαν 
οι προσπάθειες για διάλυση της ΠΣΟ από όσους ήταν 
πεπεισμένοι για το «τέλος της ιστορίας» και το «τέλος 
των ιδεολογιών». Από το  15ο  Συνέδριο-σταθμός της 
Αβάνας το 2005, το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα της 
μεγάλης ανοδικής πορείας με την ανάληψη της Γενικής 
Γραμματείας από τον σύντροφο Γιώργο Μαυρίκο και 
το ΠΑΜΕ, μέχρι και το 18ο Συνέδριο, το οποίο θα 
καταγράψει την ενδυνάμωση  και την μαζικοποίηση των 
γραμμών της ΠΣΟ με αύξηση των μελών της κατά 106% 
και της παρουσία της σε χώρες κατά 67% τα τελευταία 
15 χρόνια.

Το επικείμενο συνέδριο θα λάβει χώρα σε πολύ δύ-
σκολες συνθήκες.  Η πανδημία φανέρωσε στα μάτια 
των εργαζομένων τις αδυναμίες, τους περιορισμούς και 
τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, ενώ οι ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και πόλεμοι συνεχίζονται. Ταυτόχρονα, η 
νέα οικονομική ύφεση, που επισπεύσθηκε από την παν-
δημία, σηματοδότησε νέα επίθεση στους μισθούς και τα 
κεκτημένα των εργαζομένων, περαιτέρω απορρύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων και καταστρατήγηση ακόμα 
και των πιο θεμελιωδών δικαιωμάτων που κερδήθηκαν 
με τους αγώνες και το αίμα τον εργαζομένων σε όλο 
τον κόσμο, όπως το οκτάωρο, τη συλλογική σύμβαση, 
ακόμα και το ιερό δικαίωμα στην απεργία.  

Η συντονισμένη και καλά οργανωμένη επίθεση του 
κεφαλαίου, των μονοπωλίων και πολυεθνικών πρέπει 
να λάβει συντονισμένη ταξική απάντηση από το συνδι-
καλιστικό κίνημα. Αυτό το ρόλο συνεχίζει να διαδρα-
ματίζει με συνέπεια η ΠΣΟ εδώ και 76 χρόνια, απο-
τελώντας τη γνήσια, αγωνιστική, ταξική και 
περήφανη φωνή των εργαζομένων.

Σήμερα η ΠΣΟ είναι παρούσα σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης, εκπροσωπώντας 
105 εκατομμύρια εργαζομένους από 133 
χώρες των πέντε ηπείρων. Αξιοποιεί την πο-
λύτιμη πείρα των προηγούμενων δεκαετιών, 
εμπνέεται από τους σκληρούς νικηφόρους 
αγώνες του παρελθόντος και αντλεί πολύτι-
μα διδάγματα από τα πισωγυρίσματα και τις 

δυσκολίες. Εμβαθύνει τον ταξικό της προσανατολισμό 
και τη διεθνιστική της αλληλεγγύη, δίνει έμφαση στην 
αγωνιστική ανάπτυξη της συνδικαλιστικής πάλης, του 
ιδεολογικού κριτηρίου των στελεχών και στο κτίσιμο 
της ταξικής συνείδησης και στη συνειδητοποίηση των 
εργαζόμενων. Αποκαλύπτει τον βρόμικο ρόλο των κί-
τρινων συνδικάτων και αντιπαλεύει τη ρεφορμιστική 
γραμμή της ταξικής συνεργασίας και του συμβιβασμού 
στο συνδικαλιστικό κίνημα.

 Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη διεξαγωγή 
του 18ο Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου, το 
οποίο θα αποτελέσει ακόμα έναν σημαντικό σταθμό 
για την ΠΣΟ.  Έναν σταθμό όπου εκατοντάδες αντιπρό-
σωποι διαφορετικού χρώματος, κουλτούρας, γλώσσας 
και θρησκείας θα βρεθούν μαζί σε ένα ανοικτό, δη-
μοκρατικό, διεθνιστικό, ταξικό συνέδριο για να εξε-
τάσουν τα πεπραγμένα της τελευταίας πενταετίας και 
να θέσουν τους στόχους και τις προτεραιότητες για την 
επόμενη περιόδου.  Για να συζητήσουν τα προβλήματα 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη σε 
κάθε ήπειρο και κλάδο και να αποφασίσουν συλλογι-
κά πώς θα συνεχίσουν να ανοίγουν το δρόμο της τιμής 
και της αξιοπρέπειας, πάντοτε με τον ίδιο αταλάντευτο 
ταξικό προσανατολισμό, πάντοτε στην ίδια πλευρά της 
ιστορίας,  μέχρι την τελική νίκη, την κατάργηση της εκ-
μετάλλευσης και τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης. 

Η ΠΣΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 
18Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

w

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

του Πέτρου Πέτρου, 
Επιτροπή Εργαζόμενης Νεολαίας της ΠΣΟ, ΠΕΟ Κύπρου
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Λίγα λόγια για το έργο: 

Η Τροία, η ένδοξη κάποτε για τον πλούτο και τη δύνα-
μή της έχει πλέον αλωθεί από τους Έλληνες. Η φωτιά 
που την καίει αφήνει μια πόλη «συντρίμμια πάνω στα 
συντρίμμια». Οι μόνες εναπομείνασες γυναίκες, χήρες, 
μάνες που έχασαν τα παιδιά τους, βιασμένες κόρες, πε-
ριμένουν στα παραπήγματα για να τους ανακοινωθεί σε 
ποιόν εκ των νικητών έχουν κληρωθεί σκλάβες. 

Σύμβολο των περασμένων μεγαλείων και της αλω-
μένης πια πόλης η πεσμένη στο κέντρο της σκηνής βα-
σίλισσα Εκάβη. Πάνω από το συντετριμμένο κορμί της, 
πάνω στα αποκαΐδια οι θεοί αποφασίζουν για τις τύχες 
νικητών και ηττημένων, αλλάζουν στρατόπεδα καθώς 
αλλάζουν τα συμφέροντά τους. 

Οι νικητές συνεχίζουν τις φρικαλεότητες στα κορ-
μιά και τις ψυχές των γονατισμένων γυναικών. Παρ’ ότι 
έχουν πάρει αυτό για το οποίο ήρθαν, την Ελένη το 
σύμβολο της δύναμης και της κυριαρχίας, δεν τους εί-
ναι αρκετό. Πρέπει να σκοτώσουν κάθε ελπίδα για το 
μέλλον στις ψυχές όσων έχουν απομείνει. Το μέλλον 
των αδικημένων είναι πάντοτε επικίνδυνο για την εξου-
σία των ισχυρών.

 Η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ συγκροτήθηκε το 
2008 και συνεχίζει με σταθερότητα να υπηρετεί  το θέ-
ατρο από εργάτες για εργάτες.  Οι παραστάσεις μας 
είναι δωρεάν για Συνδικάτα, Ομοσπονδίες, εργατικά 
Κέντρα και φορείς

 Οι Τρωάδες θα παρουσιαστούν στο ανοιχτό θέα-
τρο δήμου Χαϊδαρίου την Κυριακή 4 Ιούλη. Ώρα έναρ-
ξης 8.30μμ. Και θα συνεχίσουν στις 11/7 στη Μαγού-
λα, 12/7 στη Νίκαια, 18/7 στον Άλιμο. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  w
Η  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΤΡΩΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
Της Νάγιας Μητσάκου, Σκηνοθέτη της Θεατρικής 
Ομάδας του ΠΑΜΕ 

2500 χρόνια Τρωάδες… 

Ένα έργο στο οποίο ο Ευριπίδης ασκεί δριμύ κατηγο-
ρώ στην εξουσία, που για τον πλούτο και την κυριαρ-
χία ισοπεδώνει πόλεις, αφανίζει πολιτισμούς, ποτίζει τη 
γη με το αίμα των νεκρών. Οι Τρωάδες δεν είναι μόνο 
ένα αντιπολεμικό έργο που έχει σκοπό να αναδείξει τον 
θρήνο και την οδύνη των θυμάτων. Είναι η καταγγελία 
του ποιητή που οφείλει να στηλιτεύει εκτός των άλλων 
την αλαζονεία και την απανθρωπιά όσων κρατούν στα 
χέρια τους την εξουσία. Αποκαλύπτει τους πραγματικούς 
λόγους που κρύβονται πίσω από κάθε πόλεμο και φανε-
ρώνει τους Δούρειους Ίππους της εξουσίας. 

Καλεί τη Μούσα να τραγουδήσει καινούργιο τραγού-
δι, αυτή τη φορά όχι το τραγούδι των νικητών που γρά-
φουν την ιστορία αλλά αυτό των ηττημένων. Τη καλεί να 
μιλήσει για τα πραγματικά θύματα και τις πραγματικές 
επιπτώσεις του πόλεμου. Παρουσιάζει ακόμη και αυ-
τούς, τους ήρωες των Ελλήνων ως φαύλους κατακτητές, 
οι οποίοι ήρθαν με πρόσχημα την αρπαγή της ωραίας 
Ελένης, αδίστακτα να συνθλίψουν, να λεηλατήσουν και 
τελικά να αρπάξουν τον πλούτο της Τροίας, μιας χώρας 
πολύ μακριά από τη δική τους. Οι επαγωγές διαβάζοντας 
το έργο είναι πολλές, οι αποικιοκρατία στην Αμερική, 
στην Ινδία, στην Αφρική, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, στο 
Ιράκ. Επάνω στον βωμό της δύναμης και του χρήματος 
Τρωάδες γεννιόνται εδώ και 2500 χρόνια.        

 Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου έργου 
είναι η σοκαριστική συνειδητοποίηση ότι ενώ ο λόγος 
του Ευριπίδη είναι κτήμα της ανθρωπότητας εδώ και 
2500 χρόνια η κτηνωδία όχι μόνο δεν έχει πάψει αλλά 
επιδεινώνεται.  Είναι δυστύχημα της ανθρωπότητας ότι 
υπάρχει ακόμη η ανάγκη ένα έργο όπως αυτό να ανε-
βαίνει. Όσο υπάρχουν οι μηχανισμοί της ιμπεριαλιστι-
κής βαρβαρότητας, άλλοτε Αντάντ, άλλοτε άξονας, τώρα 
ΝΑΤΟ, όσο υπάρχουν Συρίες και Παλαιστίνες οι φωνές 
των Τρωάδων θα είναι δυστυχώς αναγκαιότητα. Το έργο 
αυτό πρέπει να ανεβαίνει και να παρακινεί τους λαούς 
να προτάξουν τα στήθη για να σταματήσουν οι πόλεμοι, 
να σταματήσει η εκμετάλλευση και η αδικία.   
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Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που θα γίνουν στον 
θερινό σινεμά «Ορφέας», με δωρεάν είσοδο, έχει ως 
εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 9 το βράδυ: 
Προβολή της ταινίας «το Βασίλειο των Ουρανών».

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 9 το βράδυ: 
Ομιλία του Πρέσβη της Παλαιστίνης Μαρουάν Τουμπά-
σι και προβολή ντοκυμαντέρ για την Παλαιστίνη. Θα ακο-
λουθήσει μουσικό πρόγραμμα με Λαϊκά τραγούδια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 7 το απόγευμα:
Εκπαιδευτική ρομποτική με τουβλάκια lego.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 9 το βράδυ: 
Προβολή της ταινίας «Πρόσκληση σε γεύμα από έναν 
υποψήφιο δολοφόνο»

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 7 το απόγευμα: 
Η παιδική παράσταση «Ο νάνος και η χρυσοχέρα»

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 7 το απόγευμα: 
Κουκλοθέατρο για παιδιά, με την εκπαιδευτικό Αθηνά 
Σκανδάμη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 9 το βράδυ: 
Αφιέρωμα στο Λαϊκό τραγούδι, με συναδέλφους από τον 
Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.

και τον Αύγουστο θα γίνει «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΧΙΔΟΥ-
ΠΟΛΗ»

Για τον Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί προβολές 
των ταινιών: «Η Νύχτα των Στρατηγών» και «ΣΟΣ 
Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» καθώς και Λαϊκό γλέντι 
ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι άλλες εκδηλώσεις 
(κουκλοθέατρα – παραστάσεις) για μικρά παιδιά. Επίσης 
προς τα τέλη Αυγούστου, το θεατρικό έργο «Τρωάδες»,  
από την Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ που προγραμματί-
ζεται να παρουσιαστεί, εκτός της Άρτας και σε Πρέβεζα 
– Λευκάδα, σε συνεργασία των Εργατικών Κέντρων Άρ-
τας, Λευκάδας αλλά και σωματείων της Πρέβεζας.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2021
 Για τις πολιτιστικές δράσεις του Εργατικού Κέ-
ντρου Άρτας, μας δήλωσε ο Πρόεδρος του Γιώρ-
γος Αλιφτήρας: 

«Με κεντρικό σύνθημα «Δυνατός εργάτης, είναι ο ορ-
γανωμένος εργάτης», το Εργατικό Κέντρο της Άρτας, 
δίνει συνέχεια στη δράση του με πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις και πρωτοβουλίες. Δράση που χαρακτηρίστηκε 
το τελευταίο διάστημα από πρωτοφανή συμμετοχή 
εργαζομένων, και ιδιαίτερα της νεολαίας και των γυ-
ναικών, που η παρουσία τους ήταν κυρίαρχη στις τε-
λευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Ήδη η περσινή εμπειρία, που οι εκδηλώσεις ήταν αφι-
ερωμένες στην Κούβα, με τη συμμετοχή της κ. Πρέ-
σβειρας της Κούβας, άφησε θετικά αποτελέσματα. 
Χιλιάδες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα 
νεολαία, αλλά και μικρών παιδιών στα κουκλοθέατρα 
και τα ομαδικά παιχνίδια. Έδωσε τον τόνο σε όλες τις 
εκδηλώσεις, καθορίζοντας,  την συνέχεια αυτών των 
πρωτοβουλιών, την ακόμα καλύτερη προετοιμασία, το 
άνοιγμα με νέες μορφές εκδηλώσεων για τα παιδιά, 
όπως η κατασκευή ρομπότ με τουβλάκια, επεκτείνο-
ντας ταυτόχρονα τις μουσικές βραδιές, και όπως πά-
ντα με προβολές ταινιών.

Για φέτος, οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στον 
αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, και ξεχωρίζει η εκ-
δήλωση την Παρασκευή 16 Ιουλίου, που θα παρα-
βρεθεί και θα μιλήσει, ο Πρέσβης της Παλαιστίνης κ.  
Marwan Toubassi.»
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ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Κουβάς. Σε ΜΜΕ που ψάχνουν αγα-
νακτισμένους επιβάτες και δεν βρί-
σκουν. Αν θέλετε το γεμίζουμε και με 
ξυδάκι. Στην υγειά σας

ΠΡΟΒΑΛΕΤΑΙ
σε Επανάληψη
Η Οσκαρική ταινία «Συνέδριο-Απά-
τη». Ρομαντικό Θρίλερ. Η ιστορία 
της Διοίκησης ενός Εργατικού Κέ-
ντρου, που ζητά την ψήφο εργατών 
και δεν την βρίσκει. Στην Αγωνία 
της να επανεκλεγεί γνωρίζει τον 
ΜΑΤ. Ο οποίος δίνει μάχη για να 
διασφαλίσει την εκλογή της αγαπη-
μένης του. Όμως τον έρωτα τους 
αποκαλύπτει ο διαβολικός εκλεγμέ-
νος αντιπρόσωπος που ζητά Συνέ-
δριο εργατών. Θα μπορέσουν να 
ζήσουν τον έρωτα τους; Η ταινία 
προβλήθηκε ξανά σε Κοζάνη και 
αναμένεται να κάνει περιοδεία σε 
Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες 
σε όλη την Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Λέω όχι στο Νόμο Χατζηδάκη και διατυμπα-
νίζω ότι θα τον καταργήσω όταν γίνω Κυβέρ-
νηση, αλλά ψηφίζω τα άρθρα του «γιατί είναι 
θετικά». Γιατί όλοι με λένε ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ;

AIRB’N’B
Διατίθεται νεοκλασσικό κτίριο για πολύμη-
νες διακοπές και υπέροχες στιγμές χαλάρω-
σης στο κέντρο της Αθήνας με θέα το υπέροχο 
Πεδίον του Άρεως. Λειτουργούσε ως χώρος 
συνδικαλιστικής οργάνωσης η οποία κατεβά-
ζει ρολά όποτε το ζητά η Κυβέρνηση.

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ&
?

ΓΙΝΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
Δ ώ σ ε  τ η  φ ω ν ή  σ ο υ  σ τ η ν  Π Α Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Η
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.

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 επικοινω-
νίας του αποστολέα (Τηλέφωνο, όνομα, περιοχή και συνδικάτο)
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ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ&
1.ΛΟΥΙΣΤΙΚΑΣ, 2. ΖΗΛΩΤΩΝ, 3.ΙΚΑΡΙΑ, 4.ΙΝΔΟΚΙΝΑ, 5.ΛΑΙΚΑ, 6. ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ, 7. ΛΑΥΡΙΟ, 8. ΕΕΑΜ, ΓΚΕΒΑΡΑ, 10. ΤΑΤΟΥ-
ΑΖ, 11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 12. ΤΑΣΣΟΣ, 13. ΟΦΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

  1.  Ηγέτης των απεργών στους Πολέμους του Άνθρακα στις 
ΗΠΑ, γεννημένος ως Ηλίας Σπαντιδάκης

  2.  Πήρε την εξουσία στην Βυζαντινή Θεσσαλονίκη το 1342. 
Η Επανάσταση των ...

  3.  Ακριτικό νησί στο οποίο εξορίστηκε και ο Ρίτσος
  5.  Το πρώτο ζώο που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη
  6.  Γραφή που μπορεί να διαβαστεί είτε από την αρχή είτε 

από το τέλος
  7.  Περιοχή με ιστορική Εργατική παράδοση στην Αττική
10.  Στα ελληνικά λέγεται δερματοστιξία

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

  3.  Λεγόταν το Βιετνάμ
  4.  Λουλούδι Αγωνιστών που έχει δώσει το όνομα   

του σε επανάσταση
  7.  Έγραψε την σιδερενια φτερνα
  8.  Εργατική Αντιστασιακή Οργάνωση
  9.  Ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης
11.  Κάθε Κυβέρνηση θέλει να το “μεταρρυθμίσει”
12.  Διακεκριμένος Έλληνας χαράκτης αγωνιστής
13.  Σύμβολο του κακού αλλά και της Ιατρικής

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ


