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ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ
 η δίκαιη οργή να γίνει 

δύναμη οργάνωσης 
και αγώνα
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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στις 2 Σεπτέμβρη έφυγε από την ζωή ο μεγάλος μας 
μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ εκφράζοντας 
τα συλλυπητήρια της δημοσίευσε το παρακάτω χαιρε-
τιστήριο

«Tο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την 
βαθιά του θλίψη για την απώλεια του μεγάλου μας δημι-
ουργού Μίκη Θεοδωράκη.

Οι δημιουργίες του Μίκη ήταν για πάνω από μισό αι-
ώνα η μουσική υπόκρουση των αγώνων του λαού μας. 
Ενώ και ο ίδιος σημάδεψε με την προσωπική του δράση 
και συμμετοχή το εργατικό λαϊκό κίνημα.

Τα έργα του λαϊκά, πανανθρώπινα, αγαπημένα απο-
τέλεσαν για πολλούς τα πρώτα αγωνιστικά μουσικά 
ακούσματα, ένα ξεχωριστό σχολείο που εξέφραζαν τα 
βάσανα, τις αγωνίες, αλλά και τους αγώνες και τις ελπί-
δες του κόσμου του μόχθου κόντρα στην αδικία και την 
εκμετάλλευση. Με το έργο του ο Μίκης Θεοδωράκης 
έφερε πιο κοντά την εργατική τάξη με τους μεγάλους 
ποιητές του λαού μας.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι δημιουργίες του ξεπέρα-
σαν τα σύνορα της χώρας μας και αγαπήθηκαν σε όλο 
τον κόσμο.

Έργα που τραγουδήθηκαν σε θέατρα και ορχήστρες, 
αλλά και σε δρόμους και εργοστάσια, σε φυλακές και 
εξορίες.

Έργα που συγκίνησαν, ζεσταίνοντας τις καρδιές των 
εργατών, χαρίζοντας χαμόγελα στα χείλη απεργών, 
έδωσαν δύναμη στα χέρια που γινόντουσαν σφιγμένες 
γροθιές, σήκωσαν κεφάλια που είχαν σκύψει, κράτη-
σαν ζωντανή την ελπίδα σε καιρούς δύσκολους.

Τα τραγούδια και η μουσική του Μίκη ήταν, είναι και 
θα είναι, σύντροφος των αγώνων, των συλλαλητηρίων, 
των απεργιών και των διαδηλώσεων της εργατικής τά-
ξης. Θα μας συντροφεύουν κάθε Μέρα Μαγιού. Μέχρι 
να σημάνουν οι καμπάνες.»    

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος αποχαιρετά αγωνιστικά με 
μουσική και με τραγούδια τον Μίκη Θεοδωράκη

ΣΤΙΓΜΕΣ από την ιστορία μας

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 2002
Ο Ιούνης του 2021 και η επιχείρηση απαγόρευσης της απεργίας των Ναυτεργατών, όπως 
όλο το έκτρωμα Χατζηδάκη, έφεραν στην μνήμη πολλών αντίστοιχα γεγονότα για το πώς το 
Κεφάλαιο ανεξαρτήτως Κυβερνήσεων επιχειρεί να επιβάλλει τα θέλω είτε με το καρότο είτε 
με το μαστίγιο.

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μεγάλη απεργία των ναυτεργατών το 2002, 
στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας για το Ασφαλιστικό. Τα δικαστήρια κηρύσσουν την 
απεργία στα πλοία παράνομη και καταχρηστική. Οι ναυτεργάτες δεν υποχωρούν. ΠΕΜΕΝ και 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ με την στήριξη εκατοντάδων εργατών της στεριάς βρίσκονται στους καταπέλτες. 
Ενώ από την άλλη η Κυβέρνηση αποδεικνύει τον ρόλο της ως υπερασπιστής των εφοπλιστικών 
συμφερόντων και προχωρά σε επίδειξη πυγμής με επίθεση των ΟΥΚ και Ράμπο του λιμενικού 
εναντίον των απεργών.

Οι εικόνες σοκάρουν και προκαλούν οργή. Εργάτες που υπερασπίζονται τον μισθό τους με 
ανοιγμένα κεφάλια, σπασμένα πόδια και χέρια, τσακισμένα πλευρά. Πλοία να ξεκινάνε με 
ανοιχτούς καταπέλτες, μισό πλήρωμα, ακόμα και με άντρες του Λιμενικού. Το πλοίο «ΕΥΤΥΧΙΑ» 
αποπλέει με τον Πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ κρεμασμένο στον καταπέλτη. Το αποκορύφωμα δε η 
ιστορική εικόνα του εφοπλιστή Αγούδημου να δίνει προσωπικά εντολές στο λιμενικό.

Εικόνες που είκοσι χρόνια μετά δεν έχουν σβήσει, αλλά παραμένουν διαχρονική απόδειξη 
του πως επιχειρηματικοί όμιλοι και Κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, στοχεύουν τον 
οργανωμένο, συλλογικό αγώνα, τα συνδικάτα που διεκδικούν.

Για την μεγάλη απεργία του 2002 μας είπε ο σημερινός Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Θανάσης 
Ευαγγελάκης «Η μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση του 2002, που συγκλόνισε την κοινή 
γνώμη της χώρας και σε διεθνή κλίμακα, για τους ναυτεργάτες είναι από τις πιο λαμπρές 
σελίδες της ιστορίας του ναυτεργατικού κινήματος. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μάη 
2002 αιματοκύλησε τους απεργούς στο λιμάνι του Πειραιά και στις 21 Ιούνη κατ’ απαίτηση 
των εφοπλιστών επέβαλε το στρατιωτικό νόμο, την πολιτική επιστράτευση, αλυσόδεσε τους 
ναυτεργάτες για να τους ανακόψει τους αγώνες τους. Με πολύτιμη παρακαταθήκη την απεργία 
του 2002 συνεχίζεται η αγωνιστική πρωτοπόρα δράση της ΠΕΜΕΝ, του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, της 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία, με σταθερά την πυξίδα στην ταξική πάλη, 
για την ανασύνταξη του ναυτεργατικού κινήματος. Για σωματεία στα χέρια των ναυτεργατών 
και όχι των εφοπλιστών, σε σύγκρουση με την πολιτική, που μας θέλει να δουλεύουμε σε 
εργασιακά κάτεργα. Το μέλλον ανήκει στους παραγωγούς του πλούτου και όχι στους κηφήνες 
του κεφαλαίου, που εκμεταλλεύονται την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, για να αυξάνουν 
τα κέρδη τους»   

 

u

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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Ο ΜΗΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣw
 1.9.2021 Συλλαλητήριο για την κοινωνική ασφάλιση

 6.9.2021 Σύσκεψη των συνδικάτων της Αθήνας

 26.8.2021 Κινητοποίηση υγειονομικών

 28.7.2021 Κινητοποίηση για την Σωτηρία Βασιλακοπούλου

 21.8.2021 Μεγάλο συλλαλητήριο πυρόπληκτων στην Εύβοια

 22.7.2021 Εκδήλωση Ε.Κ Ιωαννίνων για τα μικρά παιδιά

 8.9.2021 Ο Π.Μ.Σ αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη

 28.7.2021 Κινητοποίηση εκπαιδευτικών
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Στις 10 Σεπτέμβρη η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ έδωσε Συνέντευξη Τύπου όπου παρουσίασε το 
επικαιροποιημένο Διεκδικητικό πλαίσιο του ταξικού κινήματος για το επόμενο διάστημα, με την συμμετο-
χή εκπροσώπων Συνδικάτων και φορέων του λαϊκού κινήματος όπως οι   Γιάννης Φραγκίδης, πρόεδρος 
της ΠΟΕΕΠ, Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Γιάννης Πιπερίδης, 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης, Τάσος Παπα-
δόπουλος, εκ μέρους του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και Ηλέκτρα Ραΐζη, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ.

Το ΠΑΜΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό, τους εργαζόμενους και τη νεολαία, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
της, να απαντήσουμε διεκδικητικά στη σύγχρονη σκλαβιά, να αρνηθούμε τη ζωή που μας προετοιμάζουν, 
τη ζωή με τα ελάχιστα, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα. 

Βλέπουμε πλέον καθαρά πως η ανάπτυξη τους δε λογαριάζει εμάς και τα παιδιά μας! Το ζούμε στους 
χώρους δουλειάς, το ζούμε στην καθημερινότητα, το ζούμε με αφορμή την πανδημία, το ζήσαμε και το 
ζούμε στις μεγάλες καταστροφές. 

Όλες οι πάγιες απαιτήσεις της μεγαλοεργοδοσίας κάθε κλάδου, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, 
των μεγαλοξενοδόχων, των μεγαλεμπόρων, γίνονται πράξη μέσα από τους νόμους, τις εγκυκλίους και τα 
μέτρα που έχει φέρει η κυβέρνηση.

 Φανερώνονται μπροστά μας δύο επιλογές. Η μία είναι ο δρόμος της υποχώρησης, του συμβιβασμού, 
του «ό γέγονε, γέγονε». Δρόμος που σταδιακά και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε νέες υποχωρήσεις, 
νέους συμβιβασμούς, σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της ζωής μας.

Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της σύγκρουσης, του μπλοκαρίσματος των νόμων, της 
ακύρωσης τους στα χαρτιά!

Σε αυτή τη ρότα καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να οργανώσουν την πάλη τους, να βρεθούν 
μέσα στους χώρους δουλειάς, να είναι μπροστάρηδες στην ακύρωση των μέτρων. Να πάρουν μέτρα για 
να αυξηθεί ο βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που χτυπιέται άμεσα και 
έμμεσα η συνδικαλιστική δράση, η ύπαρξη και η λειτουργιά των σωματείων, το δικαίωμα στην απεργία.

Μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί ένα μαζικό, ενωτικό κίνημα, ένα πλατύ μέτωπο συνδικάτων που θα 
διεκδικεί την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και θα αγωνίζεται για την επιβολή του σταθερού 
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ημερήσιου χρόνου δουλειάς με σύγχρονα δικαιώματα και αυξήσεις στους μισθούς μέσα από Συλλογικές 
Συμβάσεις. Για την επαναφορά σημαντικών κατακτήσεων σε κλάδους, όπως η Κυριακή - αργία. Για ένα τέ-
τοιο μαζικό, ενωτικό ταξικό συντονισμό απευθύνουμε κάλεσμα.

Ο απεγκλωβισμός του εργατικού κινήματος απ’ τις αξίες του κεφαλαίου, από το δηλητήριο της ανταγωνι-
στικότητας, είναι βασικός όρος για την αντεπίθεση των εργαζομένων. Κατακτήσεις και νίκες χωρίς σύγκρουση 
με τον ταξικό αντίπαλο, τους θεσμούς του και τις κυβερνήσεις του, δε μπορεί να υπάρχει. 

Υπάρχει πλέον αρκετή εμπειρία για να αποκρούσουμε λαθεμένες αντιλήψεις, να μην αναπαράγονται τα 
ίδια και τα ίδια από φιλόδοξους Μεσσίες που θα βάλουν τέλος στα βάσανα του εργαζόμενου λαού! Οι συμ-
βιβαστικές προτάσεις που βάζουν νερό στο κρασί, αυτές που βλέπουν θετικές διατάξεις στους νόμους που 
ψηφίστηκαν, οι προτάσεις που υπόσχονται εύκολους δρόμους με τους εργαζόμενους θεατές, οι προτάσεις 
που αναφέρονται σε λύσεις χωρίς αγώνα, στοχεύουν στον αφοπλισμό των εργαζομένων, στη διαιώνιση της 
σημερινής κατάστασης, στη σιγή νεκροταφείου.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δε βρίσκεται σε αυτήν την πλευρά! Αντιθέτως! Η ιστορία είναι γεμάτη από 
αντεργατικούς νόμους που αχρήστευσε η ίδια η ταξική πάλη, που οι εργαζόμενοι τους έστειλε στα σκουπίδια. 
Αυτό που χρειάζεται και σήμερα είναι να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πάλη για να “μείνουν στα χαρτιά” 
οι ρυθμίσεις αυτού και όλων των άλλων αντεργατικών νόμων και σε αυτόν τον αγώνα καλεί το ΠΑΜΕ. 

Με βάση αυτό καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ανυποχώρητη μάχη, καλούμε συνδικαλιστές 
που δε συμφωνούν σε όλα μαζί μας αλλά βλέπουν πως ο δρόμος που ακολουθούν οι δυνάμεις του εργο-
δοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι αδιέξοδος και ζημιογόνος, πως οι δυνάμεις που πλειοψηφούν 
στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ δεν καλλιεργούν μόνο την ηττοπάθεια και το συμβιβασμό αλλά έχουν ενεργό ρόλο 
στη διαμόρφωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να κάνουν το βήμα και να δυναμώσουν την προοπτική του αγώνα.

Καλούμε ιδιαίτερα την εργαζόμενη νεολαία που δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί σε ακόμα πιο ισχυρές 
πιέσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, να πει «ως εδώ», να οργανωθεί στα σωματεία της, να διεκδικήσει ζωή 
και δουλειά με δικαιώματα.

Καλούμε όλους του εργαζόμενους να σπάσουν το φόβο, να συμβάλλουν ώστε να δημιουργηθούν προϋ-
ποθέσεις αγωνιστικής ανάτασης σε κάθε χώρο δουλειάς, να γεννηθούν δεκάδες εστίες αντίστασης σε όλους 
τους κλάδους.

Καλό αγώνα συνάδελφοι και καλή συνέχεια. 
Ψηλά το κεφάλι, ψηλά οι σημαίες του αγώνα! 

Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς έχουμε το δίκιο!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Από την Συνέντευξη Τύπου του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη

10.9.2021 Συνέντευξη Τύπου 
του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη

10.9.2021 Συνέντευξη Τύπου 
του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη



8 9

w

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

1. Πως εκτιμάτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που πήρατε ενόψει ΔΕΘ;

Ήδη, με τον απολογισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων του Ιούνη, τα 
ταξικά σωματεία και επιτελεία των εργαζομένων άρχισαν τον σχεδιασμό 
για την κλιμάκωση με προοπτική τη ΔΕΘ. Από τα μέσα Αυγούστου και 
μετά, οι μηχανές πήραν φωτιά: Συνεδριάσεις, συσκέψεις, περιοδείες, εκ-
δηλώσεις, κουβέντα με τους εργάτες ώστε να περάσει το μήνυμα αισιοδο-
ξίας ότι ο νόμος - έκτρωμα μπορεί να μείνει στα χαρτιά, ότι η συμμετοχή 
στη ζωή του σωματείου και η δράση μέσα από τις γραμμές του δίνει 
τεράστια δύναμη στον εργάτη, ότι πρέπει να καταλάβει με ποιους θα πάει 
και ποιους θα αφήσει ώστε να απομονωθούν τα τσιράκια και οι εγκάθετοι 
της εργοδοσίας που υπονομεύουν τους αγώνες μας. Δεν λείψαμε από 
την πρώτη γραμμή της πάλης για όποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα – δεν 
ήταν και λίγα το προηγούμενο διάστημα: απληρωσιά, απολύσεις, ωράρια 
λάστιχο και ακόμα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας (και από την πανδημία), 
αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους.

Τραγική αντίθεση στην πλούσια δραστηριότητα των ταξικών σωματείων ήταν η πλειοψηφία της 
Διοίκησης του ΕΚΘ όπως και σωματεία που ανήκουν στη δύναμή του – και ήταν εξαφανισμένοι 
από τους χώρους δουλειάς. Σε μια περίοδο που η επίθεση της εργοδοσίας είναι σφοδρή, αυτοί 
προστάτευαν τους εαυτούς τους από τον ιό (της υπεράσπισης των εργατών), δεν τόλμησαν καν να 
καλέσουν σε συγκέντρωση. Μόνο επαναλάμβαναν μονότονα ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά 
της… Οι εργάτες ξέρουν ότι προετοιμασία συλλαλητηρίου δεν είναι μια απόφαση με μέιλ και μια 
αφίσα στο φανάρι. Απαιτείται δουλειά με αυταπάρνηση, παρουσία δίπλα στο συνάδελφο που έχει 
πρόβλημα, επιμονή και υπομονή στην κουβέντα για την αποκάλυψη των αιτίων των προβλημάτων, 
αποφασιστικότητα για δράση. Γι’ αυτό πλημμύρησε με κόσμο η Πλατεία ΧΑΝΘ, έτσι έγινε μια από 
τις μαζικότερες πορείες των τελευταίων χρόνων!

2. Ποια τα επόμενα βήματα / πρωτοβουλίες των συνδικάτων της Θεσσαλονίκης;

Συνεχίζουμε με συνεδριάσεις ΔΣ και ΓΣ για τον απολογισμό της προηγούμενης δράσης, εντείνουμε 
την προσπάθεια για ενίσχυση των σωματείων με νέα μέλη. Για να “μείνει ο νόμος στα χαρτιά” πρέπει 
να έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά για κάθε πτυχή – μικρή ή μεγάλη – της εφαρμογής του. Πρέπει 
να έχουμε συνεχή παρουσία στους χώρους δουλειάς, να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Η 
ημερίδα που πραγματοποιήσαμε την περασμένη Πέμπτη φώτισε όλες τις πτυχές του νόμου – έκτρωμα 
(διευθέτηση του χρόνου εργασίας, περιστολή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, εμπόδια στην απεργία) 
και εξοπλίζει με στοιχεία και επιχειρήματα για να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους.

Το κύμα αλληλεγγύης που εκδηλώθηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την απόλυση του 
προέδρου του ΣΕΜΛΑ Νίκου Τζανετή - την πρώτη απόλυση συνδικαλιστή μετά την ψήφιση του Ν. 
Χατζηδάκη - θα το ενισχύσουμε με νέες πρωτοβουλίες. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε με-
γάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμαστε παντού σε σωματεία και στα μέλη τους για 
να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα 
περάσει!

Συνεχίζουμε με την αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, συντονιζόμαστε με τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς με το άνοιγμα των σχολείων. Ειδικά για τον κλάδο της Υγείας ξεδιπλώνουμε πρωτο-
βουλίες με σύσκεψη και σχέδιο παρέμβασης για την κατάσταση των νοσοκομείων και τα οξυμένα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί σε αυτά. Συνεχίζουμε την κοινή δράση με τους 
φοιτητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

του Γιάννη Κουρμούλη, 
Μέλος της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ

Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ παρουσιάζει ένα σύντομο αφιέρωμα στις πολύμορφες 
πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τα ταξικά συνδικάτα στην Θεσσαλονίκη 
ενόψει της ΔΕΘ.

 Γιάννης Κουρμούλης

31.8.2021 Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη ενά-
ντια στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης

11.9.2021 Διαδήλωση ΔΕΘ

11.9.2021 Διαδήλωση ΔΕΘ
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 Ξεχωριστή σημασία είχε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τη Γραμματεία Θεσσαλονίκης 
του ΠΑΜΕ στις 9 Σεπτέμβρη. Την εισηγητική ομιλία, με τίτλο «Ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη και 
η πάλη των συνδικάτων να μην εφαρμοστεί», έκανε ο Πέτρος Σημάδης, πρόεδρος της Ενωσης 
Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης και εκτός από τις παρεμβάσεις συνδικαλιστών από διάφορα 
συνδικάτα έγιναν και οι παρακάτω θεματικές ομιλίες. Από την Νεκταρία Παπαδούλη, πρόεδρο 
της Ενωσης Λογιστών Θεσσαλονίκης, με θέμα «Περιορισμοί και απαγορεύσεις στη δράση των σω-
ματείων». Από τον Χάρη Κυριαζίδη, πρόεδρο του Σωματείου Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακε-
δονίας, με θέμα «Το νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις και η «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου». 
Από τον Αγγελο Γεράκη, γραμματέα του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και μέλος της 
διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, με θέμα «Τα νέα εμπόδια στο απεργιακό μας δικαίωμα 
και η απάντηση των εργαζομένων». (Οι ομιλίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΣΗΜΑΔΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

…Τα καθήκοντα μας είναι συγκεκριμένα για να  καταφέρουμε να μείνει 
αυτός ο νόμος στα χαρτιά.  

Επιδιώκουμε το σύνολο των αντεργατικών ρυθμίσεων και το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε να 
γίνουν αντικείμενο πλατιάς συζήτησης στους χώρους δουλειάς και στα σωματεία… Σκοπός 
μας είναι να ανοίξει μια πλατιά συζήτηση να ακουστούν γνώμες, να εμπλουτιστεί όλος αυτός ο προ-
βληματισμός, να ενισχυθεί η αποφασιστικότητα των εργαζομένων και να δημιουργηθεί αγωνιστικό 
κλίμα για την ανατροπή του νόμου.

Επαγρύπνηση και ετοιμότητα απέναντι στην επίθεση από την εργοδοσία σε κάθε χώρο δου-
λειάς. Κάθε πρόβλημα να γίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα πρόβλημα όλων των εργα-
ζόμενων, πρώτα στο χώρο δουλειάς, αλλά και στους δίπλα χώρους, ανεξάρτητα από τον κλάδο, 
ακόμα και στην γειτονιά. …

Να δουλέψουμε με στόχο την κλιμάκωση του αγώνα μας ώστε να μην εφαρμοστεί ο νό-
μος στην πράξη πράγμα που χρειάζεται προετοιμασία απο τα τώρα. Η κυβέρνηση έβαλε σαν όριο 
τις αρχές του 2022 ώστε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της. Ήδη ήρθαν οι πρώτες εφαρμοστικές 
εγκύκλιοι του νόμου.

Θέτουν ζήτημα να αλλάξουν τα καταστατικά των σωματείων ώστε να εναρμονιστούν με τον νόμο 
Χατζηδακη. Να είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αποκρούσουμε κάθε επίθεση που θα δεχτούμε. 
Με κοινό βηματισμό να απορρίψουμε τις απειλές, τις προειδοποιήσεις, να μην επιτρέψουμε να μπει 
χέρι στα σωματεία. Με την ίδια αποφασιστικότητα  να εκφραστεί πλατιά αντίθεση των Συνδικάτων 
ενάντια στην εφαρμογή του κρατικού μητρώου στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, στην ηλεκτρονική ψη-
φοφορία.

Το λέμε καθαρά! Δεν γραφόμαστε στο εργοδοτικό – κρατικό μητρώο φακελώματος. Λέμε όχι 
στη μαύρη λίστα. Δεν κάνουμε τα καταστατικά των Σωματείων μας, τα αποφασισμένα μέσα από 
συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, κουρελόχαρτα. Δεν πειθαρχούμε στη δημιουργία απεργο-
σπαστικού μηχανισμού, το λεγόμενο Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Εργασίας. Δεν θα αφήσου-
με να φτιάχνουν τα ΔΣ των Συνδικάτων και των Ομοσπονδιών οι εργοδότες με τις ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες, με πλατφόρμες διαβλητές στη νοθεία.

Παλεύουμε για την περιφρούρηση και τη διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Για να 
υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Κλαδικές, Τοπικές, Επιχειρησιακές, που επιβάλλουν 
και περιφρουρούν το σταθερό ωράριο, δεν επιτρέπουν τις απλήρωτες υπερωρίες, δίνουν αυξήσεις 
στους μισθούς, κατοχυρώνουν την Κυριακή-αργία. Ιδιαίτερα αυτή η πάλη πρέπει να οξυνθεί με 

αφορμή και την λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος απο την ακρίβεια πούμε υπάρχει σε είδη πρώτης ανάγκης, 
σε θέρμανση κτλ

Μέσα απο αυτή την πλούσια παρέμβαση να μετρήσουμε διακριτά βήματα στην οργάνωση των 
εργαζομένων, σε νέα σωματεία, σε συσπείρωση συνδικάτων. Τώρα είναι η ώρα σε κάθε εργοστάσιο , 
γραφείο, επιχείρηση, εργοτάξιο, κατάστημα, να υπάρχει  μορφή οργάνωσης των εργαζόμενων που θα ενη-
μερώνει, διαφωτίζει, οργανώνει την πάλη. Με σχέδιο και σκέψη να φτάσουμε σε όλους τους εργαζόμενους 
σε κάθε χώρο δουλειάς ξεχωριστά. Να αξιοποιήσουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, πείρα από κάθε μορφή που 
εξασφαλίζει τη συζήτηση, την διαμόρφωση δεσμών των σωματείων με τους νέους ιδιαίτερα εργαζόμενους.

Να μαζικοποιηθούν τα επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία με νέα μέλη, εκεί που δεν υπάρχουν, 
να φροντίσουμε να δημιουργηθούν.   Να γίνει υπόθεση των εργαζόμενων να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα 
συνδικάτα που ξεπουλάνε τους αγώνες των εργαζόμενων, που βγάζουν στο σφυρί δικαιώματα και κατακτή-
σεις.

Ταυτόχρονα καλούμε τα Συνδικάτα να οργανώσουν τη δράση τους για μια σειρά οξυμένα προ-
βλήματα που έχουν άμεση σχέση με τη ζωή της εργατικής οικογένειας. Τα ζητήματα της υγείας, της 
μόρφωσης, της ακρίβειας που χτυπάει την πόρτα κάθε λαϊκού σπιτιού να αποτελέσουν άξονες παρέμβασης. 
Οργανώνουμε και κλιμακώνουμε με αγωνιστικές μορφές όλο το φθινόπωρο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, σπάζο-
ντας την τρομοκρατία και προτείνουμε τη συγκρότηση μεγάλου απεργιακού μετώπου.

Δουλεύοντας με τέτοιο τρόπο, η πρόταση μας είναι να πραγματοποιηθεί αρχές Οκτώβρη νέα πλατιά 
σύσκεψη Συνδικάτων με στόχο τη συγκρότηση συντονισμού σωματείων, επιτροπών αγώνα κτλ για την απο-
φασιστική κλιμάκωση του αγώνα, επιδιώκοντας να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα Σωματεία 
και συνδικαλιστές.»

Ημερίδα Γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ
«Αντέδρασε, οργανώσου, πάλεψε μαζί με τα συνδικάτα να μείνει στα 
χαρτιά το αντεργατικό έκτρωμα»

 9.9.2021 Ημερίδα ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη

 9.9.2021 Ημερίδα ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Από την Δράση των συνδικάτων στους ΟΤΑw
Μιλάνε στην ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ οι Βασίλης Πετρόπουλος Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕ ΟΤΑ, Βασίλης 
Γκιτάκος μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ και Σπύρος Κωνσταντάς Πρόεδρος του 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ | Βασίλης Γκιτάκος 

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο όπως σε όλους τους κλάδους έτσι και στους 
δήμους η κατάσταση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι 
δήμοι έχουν υπηρεσίες  «πρώτης γραμμής», όπως η καθαριότητα ή οι κοι-
νωνικές δομές, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ κλπ που ότι και να γίνει αυτές οι 
υπηρεσίες πρέπει να λειτουργήσουν, γιατί  εξυπηρετούν βασικές ανάγκες 
των δημοτών.

Η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο για τους εργαζόμενους 
από την στάση της πλειοψηφίας των δημάρχων που υλοποιώντας την κυ-
βερνητική πολιτική, δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προ-
στασία των συναδέλφων και καταστρατηγώντας ακόμα και αυτά τα ανε-
παρκή υγειονομικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, προσπαθούν να κρύψουν 
τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες πίσω από την «ατομική ευθύνη».

Τόσο τα Μέσα Ατομικής Προστασίας όσο και τα ειδικά μέσα προστασίας για την μετάδοση της 
πανδημίας, όπως μάσκες, γάντια αντισηπτικά πολλοί δήμοι δεν χορήγησαν στους εργαζόμενους  και 
όπου χορηγήθηκαν δίνονταν με το σταγονόμετρο.

Αποδείχθηκε ότι και στο ζήτημα της πανδημίας η κυβέρνηση αλλά και οι δήμαρχοι την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων την βάζουν στο ζύγι κόστους - οφέλους ακόμα και αν μιλάμε για αν-
θρώπινες ζωές. Τέτοιες περιπτώσεις είχαμε στους Αγίους Αναργύρους, στη Νέα Ιωνία, στο Βόλο στη 
Θεσσαλονίκη και αλλού.

Τα προβλήματα όμως στους δήμους δεν σταματούν μόνο  στην πανδημία και την ασφάλεια των 
συναδέλφων, υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτικών αρχών βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την κυβέρνηση, αντι-
μετωπίζουν και οι ίδιες την πανδημία ως «χρυσή ευκαιρία» για να περάσουν σειρά αντιδραστικών 
αποφάσεων όπως τις ιδιωτικοποιήσεις σε διάφορες υπηρεσίες, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, αλλά 
και άλλων τεχνικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας πάντα προσχηματικά την έλλειψη προσωπικού.

Επίσης αυτή την περίοδο η κυβέρνηση έφερε με νέο περιτύλιγμα τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, 
προκειμένου να μετατρέψουν τους δήμους σε ανώνυμες εταιρείες και τους δημάρχους σε μάνατζερ. 
Επί της ουσίας θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το εργαλείο για την επέλαση των επιχειρη-
ματικών ομίλων στις υπηρεσίες των δήμων, το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων που μας 
έχουν απομείνει αλλά και το παραπέρα πετσόκομμα  του λαϊκού εισοδήματος των δημοτών μέσα από 
τις αυξήσεις των δημοτικών τελών.

Σε ένα κομμάτι άκρως ευαίσθητο όπως οι παιδικοί σταθμοί και με την αιτιολογία ότι δεν επαρκούν 
τα οικονομικά ή ότι δήθεν τα παιδιά λιγοστεύουν λόγο της 2χρόνης προσχολικής αγωγής, προσπάθη-
σαν να κάνουν απολύσεις προσωπικού. Όμως κάτω από την άμεση παρέμβαση των εργαζομένων  στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι απολύσεις δεν πέρασαν αποκαλύπτοντας τη πολιτική της κυβέρνησης 
και των δημάρχων.      

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Βασίλης Γκιτάκος

ΟΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
| Βασίλης Πετρόπουλος

Οι ταξικές δυνάμεις απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αναπτύξαμε πολλές και σημαντικές 
πρωτοβουλίες. Προχωρήσαμε σε μια σειρά παρεμβάσεις και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο 
δημάρχων με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Καταρχήν όσο αφορά την πανδημία, καθημερινά στους δήμους 
οι ταξικές δυνάμεις προχωρούσαν σε παρεμβάσεις, σε καταγγελίες ενάντια στις δημοτικές αρχές. Στη Θεσ-
σαλονίκη για παράδειγμα, όπου εκεί είχαμε και νεκρούς συναδέλφους ή στον Πειραιά, στην Καισαριανή, 
στην Ηλιούπολη κ.λ.π. απαιτήσαμε εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα προστασίας, να δίνονται μάσκες και 
αντισηπτικά, να  γίνονται επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλο το προσωπικό.

Παράλληλα οργανώσαμε ενημερωτικές ημερίδες για τη διαχείριση των απορριμμάτων με το μεγάλο πάρτι 
που έχει ξεσπάσει με τους εργολάβους αλλά και για τις κοινωνικές δομές αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα 
της ύπαρξης τους και ότι θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα δημόσιο σύστημα με μονιμοποίηση όλων των εργα-
ζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Στην Ν. Φιλαδέλφεια και την Ηλιούπολη έγιναν σειρά 
κινητοποιήσεων που συνεχίζονται για να μη δοθεί σε ιδιώ-
τες το κομμάτι του Ηλεκτροφωτισμού.

Στους Αγίους Αναργύρους όπου μαζί με το σωματείο και 
φορείς των δημοτών πρωτοστατήσαμε για να μην δημιουρ-
γηθεί Αναπτυξιακός Οργανισμός

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΟΥΣ | Σπύρος Κωνσταντάς

Η κυβέρνηση μαζί με τις δημοτικές αρχές προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου 
στους χώρους δουλειάς. Για αυτό και πέρασαν το νόμο έκτρωμα με διαδικασίες εξπρές ενάντια στα 
συνδικαλιστικά και εργατικά δικαιώματα μας. Δεν είναι βέβαια και τυχαία η στιγμή που διάλεξε το 
υπουργείο εργασίας να προχωρήσει στην έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή του επαίσχυντου νόμου. 
Την ώρα που ο κόσμος μετράει τις πληγές του μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ώρα που οι μονάδες 
εντατικής θεραπείας γεμίζουν από τον κορονοϊό και καθημερινά τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, η 
κυβέρνηση προχωρά σε εγκύκλιο για την εφαρμογή του νόμου.

Ενώ όσο αφορά την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει εξαντλήσει όλο το 
οπλοστάσιο της ενημέρωσης. Γνωρίζουν όμως και οι ίδιοι αλλά και οι εργαζόμενοι ότι αυτό είναι ψέματα. 
Καταρχήν σε κανέναν χώρο δεν έχει γίνει καμιά ενημέρωση για τους εμβολιασμούς και την αναγκαιότητα 
τους, αντίθετα οι εργαζόμενοι αισθάνονται ανενημέρωτοι μετά και τις κυβερνητικές παλινωδίες. Δεν πρέπει 
να περάσει ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπαθεί να σπείρει η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της 
ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους.   

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη η οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους και στο 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ τους. Αυτή είναι η απειλή για την κυβέρνηση και τους δημάρχους, αυτό δεν θέλουν, αυτό 
φοβούνται. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε το φόβο τους όπλο μας. Μόνο έτσι θα βάλουμε εμπόδια στην 
αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, των δημάρχων και της Περιφέρειας.

Μπροστά και στις εκλογές του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ μας καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να γραφτούν και 
να πάρουν μέρος στις εκλογές. 

Με την ανάπτυξη του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ μας να μπορούνε να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο ισχυροί 
για να βάλουμε στην προμετωπίδα του αγώνα μας τις δικές μας ανάγκες.  

Αυτή είναι η ελπίδα και για εμάς, αυτή είναι η ελπίδα και για τα παιδιά μας.         

Βασίλης Πετρόπουλος
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Αλληλεγγύη στους Πυρόπληκτουςw
Ένα μήνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο και αλλού 
η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ συζητά με συνδικάτα που πήραν πρωτοβουλίες για την συγκέντρωση και 
αποστολή υλικής βοήθειας προς τους πυρόπληκτους και πυροσβέστες που κάθε χρόνο 
δίνουν την δική τους μάχη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, αλλά 
και του φυσικού πλούτου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Πρόεδρος Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού Αχαΐας, Μέλος  
Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, τόσο στην Πελοπόν-
νησο όσο και στη Βόρεια Εύβοια, τα ταξικά συνδικάτα και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας 
κινητοποιήθηκαν για την οργάνωση έμπρακτης αλληλεγγύης στους συναδέλφους και στις εργατικές 
λαϊκές οικογένειες που επλήγησαν. Ήδη από τις πρώτες ημέρες αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε τρόφι-
μα, είδη υγιεινής κλπ ώστε να καλυφθούν άμεσα οι βασικές ανάγκες των πυροπλήκτων. Υπήρξε πολλή 
μεγάλη ανταπόκριση από τα 
μέλη των Σωματείων και γε-
νικότερα από το λαό της Πά-
τρας στο κάλεσμα αυτό. Έτσι 
μπορέσαμε να συγκεντρώ-
σουμε μεγάλο όγκο υλικής 
βοήθειας που αποστείλαμε 
στο Κέντρο Αλληλεγγύης 
πυροπλήκτων που έχει στηθεί στον κόμβο της Στροφυλιάς, στη Βόρεια Εύβοια. Ταυτόχρονα όμως, 
ενημερώναμε τον κόσμο και για τις αιτίες που προκαλούν την πύρινη λαίλαπα κάθε καλοκαίρι που 
είναι βεβαίως η εμπορευματοποίηση της χρήσης γης και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που επο-
φθαλμιούν ολόκληρες περιοχές είτε για τουριστική ανάπτυξη είτε για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και 
αιολικών πάρκων.

Από εδώ και πέρα, θα συνεχίσουμε βέβαια την προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων, 
με νέες αποστολές υλικής βοήθειας στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και σχολικά είδη, για 
τους μαθητές των πυρόπληκτων περιοχών. Είναι σημαντικό να γίνουν άμεσα όλα τα απαραίτητα 
αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα διότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο που είναι περίοδος 
βροχοπτώσεων κι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα ουσιαστικό σε αυτήν την κατεύθυνση, με ευθύνη 
της κυβέρνησης. Εμείς θα είμαστε σε επαγρύπνηση για να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας 
όπου χρειαστεί γιατί όπως φάνηκε και με τις πυρκαγιές, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.

ΕΛΠΙΔΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | Πρόεδρος Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση 
«Ο ΒΥΡΩΝ»

Το σωματείο μας, οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση, από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο 
πλευρό των πυρόπληκτων. Συμβάλλαμε στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης που οργάνωσε το 
ΠΑΜΕ. Μέλη μας συνόδεψαν την πρώτη αποστολή στο Κέντρο Αγώνα και Αλληλεγγύης στη Στρο-
φυλιά Ευβοίας μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ το Σεπτέμβρη οργανώσαμε πεζο-πορεία αλληλεγγύης στο 
βουνό του Υμηττού και συγκεντρώσαμε οικονομική ενίσχυση για τους πυρόπληκτους, που σύντομα θα 
αποστείλουμε.
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Επίσης μαζί με άλλα σωματεία εκπαιδευτικών, συγκεντρώσαμε  σχο-
λικά είδη για τα παιδιά των περιοχών αυτών, καθώς όλοι ξέρουμε 
ότι οι πρώτες μέρες στο σχολείο σημαίνουν μεγάλο κόστος για τις οι-
κογένειες, πόσο μάλλον των πυρόπληκτων που αντιμετωπίζουν ακόμη 
μεγαλύτερα έξοδα. Στο σωματείο έχουμε έγνοια για κάθε παιδί και 
κάθε συνάδελφο που χρειάζεται βοήθεια. Για αυτό μέλη του σωματεί-
ου συμμετέχουν στα Λαϊκά Φροντιστήρια σε γειτονιές.

Όλες αυτές οι δράσεις αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους είναι 
κομμάτι της δράσης και της αλληλεγγύης που αναπτύσσουμε με τους 
εργαζόμενους της ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και των άλλων κλάδων 
που αγωνίζονται για τα δικαιώματα τους. Είναι βαθιά πεποίθησή μας 
πως κανείς δεν πρέπει να παλεύει μόνος του!

    

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ευχαριστεί τους εργαζόμενους 
και τις εργαζόμενες, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τα συνδικά-
τα της Αττικής και της επαρχίας, τους μαζικούς φορείς, τους αυτοαπα-
σχολούμενους, την ΟΓΕ για τη συγκλονιστική τους ανταπόκριση στο 
κάλεσμα για συγκέντρωση υλικής βοήθειας προς τους πυρόπληκτους.

Η ανταπόκριση του εργατόκοσμου είναι συγκινητική. Μέσα στο δε-
καπενταύγουστο και τον καύσωνα δε σταματούν οι εργαζόμενοι να 
καταφθάνουν στο ΠΑΜΕ και να παραδίδουν υλικά και είδη πρώτης 
ανάγκης για τους συνανθρώπους μας στην Εύβοια. Ακόμη περισσότε-
ρα είναι τα τηλέφωνα με νέες προσφορές που συγκεντρώνονται από 
Συνδικάτα στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές.

 Αποστολή υλικών στους πυρόπληκτους

«Ήδη από τις πρώτες ημέρες 
αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε 
τρόφιμα, είδη υγιεινής κλπ»
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι έδειξαν ότι οι πολιτικές ευθύνες δε μπορούν να 
κρυφτούν πίσω από τα περί κλιματικής αλλαγής και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, που ανα-
μασούσε όλο το καλοκαίρι η κυβέρνηση, όταν έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους, 
σπίτια, λαϊκές περιουσίες και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων, 
αυτοαπασχολούμενων ιδιαίτερα στην περιοχή της Εύβοιας είναι χωρίς καμιά προοπτική. Κανένα 
ουσιαστικά μέτρο δεν έχει παρθεί. 

Ως πυροσβέστης θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, τους εθελοντές που έδω-
σαν τη μάχη με τις φλόγες με συνεχόμενα 24ωρα, 48ωρα, 72ωρα υπό συνθήκες καύσωνα, 
χωρίς ύπνο, με υποτυπώδες φαγητό και λιγοστό πόσιμο νερό. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και 
την αλληλεγγύη μας στους πυρόπληκτους κατοίκους που δοκιμάστηκαν με τη μεγάλη καταστροφή 
χάνοντας τις περιουσίες τους και τις δουλειές τους.  

Σε μια περίοδο που από τη συνεχή αποδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος με την διόγκω-
ση των μεγάλων ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό, εξοπλισμό, υποδομές, που οδηγούν και 
στη διόγκωση των προβλημάτων των πυροσβεστών, τις άσχημες συνθήκες κάτω από τις οποίες 
εργαζόμαστε και τη συνεχή απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων, την ώρα που δις ευρώ κατευθύν-
θηκαν στο ΝΑΤΟ σε αποστολές στήριξης ή συμμετοχής ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων

Αναμφίβολα αυτές οι ελλείψεις, αποτελούν διαχρονική πολιτική επιλογή όλων των προηγού-
μενων κυβερνήσεων και της σημερινής. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αδιαφορία των υπευ-
θύνων για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και στην Δασική 
Υπηρεσία που έχει την ευθύνη για την πρόληψη των δασικών οικοσυστημάτων. Προκαλεί ανησυ-
χία το γεγονός της μεταφοράς όλο και περισσότερων αρμοδιοτήτων πυροπροστασίας και δασο-
προστασίας στους δήμους, στις Περιφέρειες, σε Μ.Κ.Ο. και διάφορες εθελοντικές οργανώσεις. 
Εμπορευματοποιούνται τομείς της πυροπροστασίας και δασοπροστασίας. Η αναδάσωση των κα-
μένων δασικών εκτάσεων παραδίδεται σε ιδιώτες αναδόχους και δεν θα αποτελεί υποχρέωση 
και ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. 

w  ΣΧΟΛΙΟ ΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
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 Από το μεγάλο συλλαλητήριο στη Στροφυλιά

Τα παρακάτω αιτήματα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πάλης όχι μόνο των πυροσβε-
στών, αλλά  να γίνει υπόθεση και των συνδικάτων για να μην ξανάχουμε  καταστροφή σε 
χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους, σπίτια, λαϊκές περιουσίες: 

w Ίδρυση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας.
w Επαρκή χρηματοδότηση για τη δασική υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα.
w Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και πενταετούς θητείας πυροσβεστών με επι-

πλέον προσλήψεις όπου χρειάζεται στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη δασική υπηρεσία.
w Εκσυγχρονισμό και επάρκεια σε μέσα και εξοπλισμό
w Κατάργηση αντιδασικών νόμων
w Πλήρης αποκατάσταση των πυρόπληκτων και των καμένων περιοχών. 
w Αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και γενικά έργα υποδομών.

Ένας πυροσβέστης

 Από το μεγάλο συλλαλητήριο στη Στροφυλιά

 Πυρασφάλεια Ε.Κ Λαυρίου
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ΔΙΕΘΝΗw
ΔΕΚΑ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

Στην Δανία συνεχίζονται μαχητικές κινητοποιήσεις 
των νοσηλευτών που διεκδικούν νέα Συλλογική 
Σύμβαση με αυξήσεις. Η Κυβέρνηση της Δανίας με 
την στήριξη της συμβιβασμένης Ομοσπονδίας επι-
χείρησε να σταματήσει την απεργία των 10 εβδο-
μάδων και μάλιστα προχωρά σε πρόστιμα ενάντια 
σε όσους συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ συνομιλεί με τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής του Νέου Συνδικάτου Νοσηλευτών, Τό-
μας Σόρενσεν για την απεργία τους

Το 1969, το κοινοβούλιο της Δανίας πραγματο-
ποίησε μια μεταρρύθμιση της δομής των μισθών 
στο δημόσιο τομέα, η οποία χρωματίστηκε από την 
εξευτελιστική άποψη που κυριαρχούσε εκείνη την 
εποχή για  τις γυναίκες.

Σήμερα αυτό σημαίνει ότι μια νοσοκόμα βγάζει 
περίπου 3.000 κορώνες Δανίας (400 ευρώ) λιγό-
τερα από έναν δάσκαλο, παρόλο που οι σπουδές 
τους αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα.

Καθ ‘όλη την άνοιξη του 2021, το νεοσύστατο 
συνδικάτο, η Ένωση Δανών Νοσηλευτών, ανέδει-
ξε το μισθολογικό χάσμα της μεταρρύθμισης του 

1969 και κατάφερε να προκαλέσει ευαισθη-
τοποίηση σχετικά με το θέμα σε τέτοιο βαθμό 
ώστε ο Υπουργός Ισότητας των Φύλων κλήθηκε 
να απαντήσει στο ζήτημα. Ο εν λόγω υπουργός 
όμως αρνήθηκε την διόρθωση οδηγώντας τις νο-
σοκόμες σε διεκδίκηση νέας Συλλογικής Σύμβα-
σης. Η κυβέρνηση στη Δανία απάντησε ότι οι 
μισθοί έπρεπε να διαπραγματευτούν στο πλαίσιο 
της Συλλογικής Σύμβασης που έχει συμφωνηθεί 
με τις ηγεσίες των υπαρχόντων  συνδικάτων και 
όχι να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση με την κυ-
βέρνηση.

Στην διάρκεια της απεργίας 10 εβδομάδων, οι 
νοσηλευτές της Δανίας ανέδειξαν ότι είναι πολύ 
δύσκολο να δουλέψουν οι νοσηλευτές όταν ο μι-
σθός τους είναι τόσο χαμηλός. Η κυβέρνηση δεν 
άκουσε τους νοσηλευτές. Αντίθετα μετά από 10 
εβδομάδες απεργίας, η Κυβέρνηση απαγόρευσε 
την συνέχιση της κάνοντας νόμο την Σύμβαση 
που οι νοσηλευτές απέρριψαν.

Οι νοσοκόμες της Δανίας προχωρούν τώρα 
σε νέες Απεργίες  

Το επακόλουθο ήταν ο θυμός και η αγανάκτη-
ση μεταξύ των Δανών νοσοκόμων που κατέλη-
ξαν γρήγορα σε συνελεύσεις και νέες απεργίες. 
Ούτε η έλλειψη προσωπικού ούτε οι διαμαρτυ-
ρίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας είναι κάτι 
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νέο για το Υγειονομικό Σύστημα της Δανίας, αλλά 
δεν έχει ξανασυμβεί μια επαγγελματική ομάδα να 
προχωρά σε Στάση Εργασίας –λαμβάνοντας υπό-
ψη την κινητικότητα των ασθενών και της ανάγκες 
των ΜΕΘ- ανεξάρτητα της συμφωνίας εργοδότη 
και συνδικάτου. Συνήθως τα συνδικάτα μαζί με τον 
εργοδότη, συμφωνούν και πραγματοποιούνται σε 
νόμιμες απεργίες.

Οι Δανοί νοσηλευτές συζήτησαν και αξιολό-
γησαν τα αποτελέσματα της Σύμβασης του 2021 
μέσω κλειστών ομάδων στο Facebook και σε αρκε-
τά νοσοκομεία προχώρησαν σε μεγαλύτερες κινη-
τοποιήσεις ενάντια στους όρους που οι νοσηλευτές 
της χώρας αναγκάζονται να αποδεχτούν με ξεκά-
θαρο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να εξασφαλίσει 
αμοιβή και συνθήκες εργασίας που μπορούν να 
υποστηρίξουν την καλή και επαγγελματική περίθαλ-
ψη των ασθενών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δουλέψαμε σκληρά 
για να στείλουμε στους πολιτικούς ένα σαφές μή-
νυμα ότι αυτή τη φορά έχουν προχωρήσει πολύ 
στις προσπάθειές τους να πάρουν το μέγιστο για 
τα λιγότερα χρήματα, και η εμπειρία είναι ότι δεν 
υπάρχει πολιτικός εκεί που βλέπει πρόβλημα. Στην 
Δανία εξακολουθεί η σεξιστική διάκριση και δια-
χωρισμός μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά ερ-
γασίας.

Έχουν πραγματοποιηθεί απεργίες σε πολλά νο-
σοκομεία της χώρας που έχουν υποστηριχθεί ενερ-
γά από άλλες ομάδες με την επιθυμία για κοινωνία 

πρόνοιας που αντανακλά τις σημερινές αξίες και 
δυνατότητες. Νέα μέσα έδωσαν στους εργαζό-
μενους στη Δανία ένα πολύ καλύτερο θεμέλιο 
για διάλογο και δράση με στόχο τις καταχρή-
σεις που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση της 
Δανίας εναντίον των νοσηλευτών. Συνεχίζουμε!

Thomas M. Sorensen

Νοσηλευτής και μέλος του νέου Συνδικάτου 
Ένωση Δανών Νοσηλευτών
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 ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ: 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑw 
Για να θεωρηθεί ένα συμβάν εργατικό ατύχημα  θα πρέπει να συντρέξουν οι έξης προϋποθέσεις

Α) Το συμβάν να είναι βίαιο

Β) Να έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας η με αφορμή αυτή

Γ) Η πρόκληση του συμβάντος να μην οφείλεται σε πρόθεση του εργαζομένου

Δ) Να συνδέεται το γεγονός με την εκτέλεση εργασίας 

Επίσης εργατικό ατύχημα θεωρείται όταν συμβαίνει κατά την μετάβαση από την κατοικία 
στον τόπο εργασίας η κατά την επιστροφή  του εργαζόμενου από αυτήν, με την χρησιμοποίηση 
οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, κοινής χρήσης, με τέτοιες όμως συνθήκες ώστε να υπάρχει 
αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ εργασίας και ατυχήματος.

Η αναγγελία του ατυχήματος στον ΕΦΚΑ  πρέπει  να γίνει στο πλησιέστερο προς τον τόπο 
που έγινε το ατύχημα, τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ μισθωτών , μέσα σε πέντε ημέρες, αλλιώς 
πρέπει να αποδειχτεί ανωτέρα βία που εμπόδισε την εμπρόθεσμη δήλωση. 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγγείλουν το εργατικό ατύχημα στην επιθεώρηση εργασίας 
και στις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Υπάρχουν επίσης κάποιες  προϋποθέσεις χορήγησης 
επιδόματος εργατικού ατυχήματος για τον εργαζόμενο που συνδέονται κυρίως με την έγγραφη 
καταγγελία στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

   Επί του εργατικού ατυχήματος, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται γενικά τις παροχές του ασφα-
λιστικού ιδρύματος, σε χρήμα, άσχετα με τον χρόνο ασφάλισης τους, δηλαδή δεν απαιτείται να 
έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο αριθμό ημερών εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση εργατικού ατυχήματος οι εργαζόμενοι πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία 
με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Τα εργατικά ατυχήματα που αυξάνονται καθημερινά, 
λόγω της εντατικοποίησης, της υποβάθμισης ή της έλλειψης μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας 
στους χώρους δουλειάς είναι ζήτημα πρώτης γραμμής για τα συνδικάτα. Πρώτα και κύρια για 
την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων του κάθε χώρου, αλλά επίσης για την 
διασφάλιση των μισθολογικών και άλλων δικαιωμάτων του εργαζόμενου.

CAUTION

Z

Z

Z

Z

Z

AMBER ALERT
Χάθηκε ο Σερίφης μας. Την ώρα που εξα-
φανίστηκε φορούσε ένα Υπουργείο, 2 Αί-
αντες και 200 περιπολικά που αγόρασε εν 
καιρώ πανδημίας. Όποιος τον δει να τον 
πλησιάσει αργά και προσεκτικά καθώς τον 
φοβίζουν οι μαζικές συναθροίσεις.

Βραβεία Όσκαρ

Από νωρίς είδαμε μια στιβαρή 
υποψηφιότητα για τα φετινά βρα-
βεία. Μετά την μεγάλη επιτυχία 
του «Θα καταργήσω τα Μνημό-
νια με ένα νόμο και ένα άρθρο» 
βγήκε στην Βουλή το καλοκαίρι 
το «Θα καταργήσω το Νόμο Χα-
τζηδάκη». Σασπένς για το αν θα 
τον σκίσει ή θα το κάνει «με ένα 
νόμο και ένα άρθρο»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στην Κυβέρνηση που τον Μάιο ανακοί-
νωσε το πλέον ολοκληρωμένο σχέδιο 
Δασοπροστασίας των τελευταίων ετών. 
Χάρη σε αυτό η μισή Ελλάδα δεν κάηκε. 
Η άλλη μισή έπεσε θύμα της κλιματικής 
αλλαγής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πανεπιστημιακή Αστυνομία. 
Την περιμένουμε ένα χρόνο και 
δεν την έχουμε δει. 

ΚΟΥΙΖ
Που ήταν η διαδήλωση της ΓΣΕΕ στην ΔΕΘ; 

α. Στον Λευκό Πύργο
β. Στον Πύργο του ΟΤΕ
γ. Στον Πύργο του Ντάουτον

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ&

!



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Και ο νόμος Χατζηδάκη θέλει να βάλει σε αυτόν τα Συνδικάτα
2. Ανατράπηκε στις 11 Σεπτέμβρη 1973
3. Αγαπημένος διάλογος ΓΣΕΕ-Εργοδοτών
5. Ηγήθηκε της πιο γνωστής επανάστασης δούλων
6. Είναι γνωστό το έπος του
11. Εργαλείο ενημέρωσης των συνδικάτων
14. Γνωστό ιστορικό Συνδικάτο με πλούσια δράση και στην Κατοχή

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

4. Δευτεροβαθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση 
Συνδικάτων του ίδιου κλάδου

5. Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο 
των Συνδικάτων

7. Γνωστή η στάση του στο Βυζάντιο
8. Γνωστό σωματείο Ναυτεργατών
9. Αμερικανός Ιστορικός του Εργατικού Κινήματος
10. Οι BEATLES στα Ελληνικά
12. Εκεί έγινε η πρώτη Πρωτομαγιά στην Αθήνα
13. Έμεινε γνωστός με το παρατσούκλι Τσε
15. Για αυτόν έγραψε ο Ρίτσος τον Επιτάφιο

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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 ΓΑ 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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