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οχι στον αντιλαικο προυπολογισμο
επιταξη τωρα των ιδιωτικων κλινικων

Για τους
επιχειρηματικούς
ομίλους
5 % των φόρων
1.2 δις. στους
φαρμακοβιομηχανους
Για το λαό
95 % των φόρων

4 δις. για το ΝΑΤΟ

μείωση 450 εκ. ευρώ
στην υγεία
μείωση 199 εκ. ευρώ
από τους ανέργους

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 10 χρόνια από την ηρωική απεργία των Χαλυβουργών | ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Συλλαλητήρια στις 16 Δεκέμβρη – Το Ταξικό κίνημα να βάλει την δική του σφραγίδα στις εξελίξεις

– Για την Ακρίβεια στην Ενέργεια – Στα Χωράφια του «Κόκκινου Χρυσού» | ΔΙΕΘΝΗ Το ΠΑΜΕ και η αλληλεγγύη
του με τον Λαό της Κούβας
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u ΣΤΙΓΜΕΣ από την ιστορία μας
Ασπρόπυργος, Χαλυβουργία 2011
Ήταν 31 Οκτώβρη 2011 όταν 400 χαλυβουργοί στον Ασπρόπυργο πραγματοποιούν Γενική Συνέλευση και αποφασίζουν
να κατέβουν σε Απεργία ενάντια στις απολύσεις και τους εκβιασμούς της εργοδοσίας του βιομήχανου Μάνεση.
Στις πύλες της Χαλυβουργίας θα συγκρουστούν δυο κόσμοι. Από τη μια μεριά ο κόσμος των εργατών με 400 εργάτες που αγωνίζονται για τον μισθό και τις
δουλειές τους και από την άλλη ο κόσμος
των αφεντικών με 3 Κυβερνήσεις, ΣΕΒ και
κονδυλοφόρους τους, αλλά και συνδικαλιστές που μιλούσαν για «εξαλλοσύνες».
Κόντρα σε θεούς και δαίμονες η απεργία
θα διαρκέσει 9 μήνες μέχρι την στρατιωτικού τύπου εισβολή των δυνάμεων καταστολής ύστερα από προσωπική εντολή του
πρωθυπουργού Σαμαρά.
Στην διάρκεια της θα γίνει κέντρο
έκφρασης της πιο μαζικής, λαϊκής και
εργατικής αλληλεγγύης των τελευταίων
δεκαετιών ενώ ο αγώνας θα αγγίξει εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Τον Μάρτη
του 2012 η Παγκόσμια Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία θα καλέσει Διεθνή Βδομάδα
Δράσης Αλληλεγγύης στους απεργούς Χαλυβουργούς. Συγκεντρώσεις και μαζικές
κινητοποιήσεις αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθούν στις πρεσβείες της Ελλάδας σε
όλον τον κόσμο.
Στην Ελλάδα με την στήριξη των ταξικών συνδικάτων θα πραγματοποιηθούν πολύμορφες δράσεις
αλληλεγγύης στην απεργία των Χαλυβουργών. Από μικρούς μαθητές με τις ζωγραφιές τους, γνωστούς
καλλιτέχνες με τα τραγούδια τους, απλός κόσμος με την παρουσία του και χιλιάδες στην συγκλονιστική
Πρωτομαγιά του 2012 στις πύλες της Χαλυβουργίας, συλλαλητήρια αλλά και απεργίες στήριξης του
δίκαιου αγώνα τους. Αντίθετα με τις επιδιώξεις των βιομηχάνων η σπίθα της απεργίας των Χαλυβουργών δεν έσβησε. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Γ. Σιφωνιός, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ, την περίοδο της 9μηνης απεργίας
«Η απεργία των Χαλυβουργών Συνεχίζεται. Συνεχίζεται μέσα από τον σπόρο που σπείραμε. Συνεχίζεται μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης: στη Ναυπηγοεπισκευή στο Μέταλλο, στην e-food,
στη ΛΑΡΚΟ, στην COSCO, στους Οικοδόμους, στους Ναυτεργάτες, στα εργοστάσια. Μαζί με τους
Συνταξιούχους, τους Μαθητές, τους Φοιτητές, τους Εκπαιδευτικούς, τις γυναίκες, τους αγρότες.
Απλός λαός που πολεμά σαν τους Χαλυβουργούς. Για αυτό υπάρχει αυτό το τεράστιο κύμα Αλληλεγγύης. Γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο, παλεύουν για τα δικαιώματά τους για τη Ζωή τους και τις
σύγχρονες ανάγκες τους με αποφασιστικότητα και πείσμα
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Σήμερα, 10 χρόνια μετά, επιβεβαιώνονται
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο οι Χαλυβουργοί
του Ασπρόπυργου όταν τον Οκτώβρη του
2011 αποκάλεσαν τον Μάνεση λαγό των βιομηχάνων. Βγήκαν στον αγώνα για να αντιμετωπίσουν τα αντεργατικά τους σχέδια και κάλεσαν όλους τους εργάτες στον αγώνα, ώστε
να γίνει όλη η Ελλάδα μια Χαλυβουργία για να
μην περάσει η βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης και των βιομηχάνων.
Αυτό το μήνυμα συνεχίζει και είναι επίκαιρο. Κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης και
όλων των αστικών κομμάτων που θέλουν να
καταργήσουν τα δικαιώματά μας και να μας
εξαθλιώσουν. Δεν θα τους αφήσουμε !
Συνεχίζουμε τον αγώνα για τις σύγχρονες
ανάγκες μας και στο τέλος νικητές θα είμαστε
εμείς! Ζήτω η ηρωική απεργία των Χαλυβουργών παρακαταθήκη στο σήμερα και στο αύριο»

Η πρώτη ανακοινωση του ΠΑΜΕ για την απεργία στην Χαλυβουργία

3

w

4

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Το Ταξικό κίνημα να βάλει την δική του
σφραγίδα στις εξελίξεις.
Άρθρο του Γιάννη Αναγνώστου,
πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων
Αθήνας
Ώρα ευθύνης και δράσης, απέναντι στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας, που επιχειρούν να βάλουν ταφόπλακα στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να επιβάλουν εργασιακό
μεσαίωνα στους χώρους δουλειάς. Η οργάνωση στα σωματεία, η μαζικοποίησή τους,
το δυνάμωμα του αγώνα για να βγουν στην
επίθεση οι εργαζόμενοι, σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, για όλα όσα δικαιούμαστε εν έτη 2021 για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και οι οικογένειές μας. Η μεγάλη
σύσκεψη σωματείων, εργατικών κέντρων και
ομοσπονδιών στην Αθήνα , αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, για
σύγχρονα δικαιώματα και κατακτήσεις, για να μείνει ο νόμος Χατζηδάκη στα χαρτιά. Για να συμβεί αυτό
πρέπει να ακυρωθεί μέσα στους χώρους δουλειάς, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδεχτεί πως
τώρα που ψηφίστηκε δεν μπορεί να αλλάξει. Η ίδια εμπειρία δείχνει πως δεκάδες νόμοι έχουν γίνει
κουρελόχαρτα όταν τα Συνδικάτα μαζί με τους εργαζόμενους αντιστέκονται, κινητοποιούνται, παίρνουν
την υπόθεση στα χέρια τους. Το παράδειγμα των εργαζομένων στην E-FOOD, των λιμενεργατών στο
κάτεργο της COSCO, μαζί με την αλληλεγγύη που εκφράστηκε από χιλιάδες εργαζόμενους δείχνει
τον δρόμο. Είναι αναγκαίο το κάθε Συνδικάτο να έχει ένα αγωνιστικό σχέδιο πάλης και διεκδίκησης, συνεχή και μόνιμη παρέμβαση για ζητήματα του κλάδου αλλά και συνολικότερα για καθετί που
αφορά την εργατική – λαϊκή
οικογένεια.

«Η ίδια εμπειρία δείχνει πως
δεκάδες νόμοι έχουν γίνει κουρελόχαρτα όταν τα Συνδικάτα...
παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους.»

Σε αυτή την κατεύθυνση και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας μαζί με την
Ομοσπονδία μας, δίνουμε
την μάχη για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, που έχει να υπογραφεί από το 2009. Όλα
αυτά τα χρόνια οι κατασκευαστικοί όμιλοι εκμεταλλευόμενοι ένα τεράστιο νομοθετικό οπλοστάσιο, που τους παρείχαν όλες οι
κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως απόχρωσης, αρνιόντουσαν να υπογράψουνε συμβάσεις στο όνομα της
οικονομικής κρίσης. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι την συγκεκριμένη περίοδο τα κέρδη τους αυξήθηκαν
κι άλλο, ενώ ο κλάδος τσακίστηκε, η ανεργία εκτοξεύτηκε, χιλιάδες οικοδόμοι μετανάστευσαν ή άλλαξαν επάγγελμα και άλλοι βρέθηκαν στα ψευτοπρογράμματα του ΟΑΕΔ με μεροκάματο 20€. Από το
2017 και έπειτα, η συνεχής άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας δεν έφερε ούτε πρόκειται από
μόνη της να επιφέρει ευνοϊκότερες αλλαγές στο μισθό, στα ωράρια και συνολικά στην κατάσταση
που επικρατεί στα εργοτάξια. Αντίθετα το νέο χτύπημα στους μισθούς που φέρνει ο νόμος έκτρωμα
της κυβέρνησης της ΝΔ με την αύξηση των υπερωριών και την τζάμπα δουλειά για τα αφεντικά, η
προσπάθεια για την κατάργηση ακόμη και της Κυριακάτικης αργίας, κάνει πιο εκρηκτική την κατάσταση
στον κλάδο. Την ώρα που τα μεροκάματα παραμένουν στον πάτο και η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει
κόκκινο, οι νεκροί και τσακισμένοι εργάτες από «ατυχήματα» αυξάνονται, λόγω της έλλειψης μέτρων
προστασίας, που για τους εργοδότες θεωρούνται μεγαλύτερο κόστος από μια αποζημίωση.
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Η ίδια η ζωή, αυτό που βιώνει ο κάθε οικοδόμος στο πετσί του καθημερινά, αλλά και συνολικά οι
εργαζόμενοι, αποδεικνύει περίτρανα πως είτε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη το μάρμαρο το πληρώνουν οι
εργαζόμενοι. Για αυτό την ώρα που μοιράζονται δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα
από κρατικά πακέτα ενίσχυσης και το λεγόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης» της Ε.Ε., για νέες μπίζνες όπως η
«πράσινη μετάβαση» και η «απελευθέρωση της ενέργειας», την ίδια στιγμή εκτοξεύονται οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη βενζίνη και το πετρέλαιο, όπως και στα περισσότερα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης,
κατατρώει ακόμη περισσότερο το ήδη πενιχρό εισόδημά μας.

Για αυτό είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα η υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις, για
να ανοίξει ο δρόμος για την κατοχύρωση ενός κατώτερου μεροκάματου που να ανταποκρίνεται στις
σημερινές συνθήκες, για την βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας, για να τηρούνται χωρίς εκπτώσεις όλα τα μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια μέσα στους χώρους δουλειάς. Η μεγάλη πανοικοδομική
πανελλαδική απεργία στις 4 Νοέμβρη, που νέκρωσε όλα τα μεγάλα εργοτάξια και σε μεγάλο ποσοστό
στην συμβατική οικοδομή, άσκησε σημαντική πίεση στου μεγαλοκατασκευαστές και μεγαλοεργολάβους, και πρόσθεσε το δικό της λιθαράκι σε αυτή την μάχη. Τώρα όμως πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας,
να φτάσει σε κάθε γιαπί, σε κάθε οικοδόμο και εργαζόμενο στις κατασκευές ότι χρειάζεται μαζικός,
πανοικοδομικός αγώνας, συσπείρωση με το Συνδικάτο μας για να έχουμε αποτελέσματα, για σύγχρονα
δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς και μεροκάματα.
Μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες, με δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις σε εργοτάξια, περιοδείες και εξορμήσεις στα μικρότερα γιαπιά κουβεντιάζουμε με χιλιάδες οικοδόμους και άλλους εργαζόμενους στις κατασκευές για να οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας, να παλέψουμε ενωμένοι σε μια
γροθιά με κλιμάκωση της πάλης με την συμμετοχή ακόμα περισσότερων εργαζομένων, για να σπάσει
στην πράξη όλο το αντεργατικό πλαίσιο που διαθέτει η εργοδοσία, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος
Χατζηδάκη.
Απαιτείται σύγκρουση με τους κατασκευαστικούς και συνολικά με τους επιχειρηματικούς ομίλους,
γιατί τα δικά μας συμφέροντα έρχονται σε αντιπαράθεση με τα κέρδη τους. Η αλληλεγγύη και η ενότητα
των εργαζομένων κόντρα σε αυτούς που ζουν από τον δικό μας κόπο, ενάντια σε κάθε κυβέρνηση που
κόβει και ράβει με μοναδικό γνώμονα τα κέρδη του κεφαλαίου είναι η δική μας απάντηση, για να βάλει
το ταξικό εργατικό κίνημα τη δική του σφραγίδα στις εξελίξεις, για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τις
οικογένειές μας.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ
Συνδικάτα της Αττικής καλούν σε συλλαλητήριο ενάντια στο βάρβαρο κι αντιλαϊκό προϋπολογισμό
την Πέμπτη 16 Δεκέμβρη, στις 6 μμ, στο Σύνταγμα.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το 2022, ο προϋπολογισμός «είναι βαθιά ταξικός, όπως γινόταν και
με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ», καταγγέλλουν στην ανακοίνωσή
τους τα σωματεία. Το περιεχόμενό του «επιβεβαιώνει ότι είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης είτε
σε συνθήκες κρίσης, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε να ματώνουμε», καταγγέλλουν.
Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:
«Για άλλη μια φορά, το μόνο που φέρνει είναι θυσίες δίχως τέλος, περισσότερη φτώχεια και φόροι
για τον λαό. Απαράδεκτες συνθήκες για τη μόρφωση των παιδιών μας, το δημόσιο σύστημα Υγείας
να συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται στις κρίσιμες συνθήκες της πανδημίας. Δεν προβλέπεται κανένας
σχεδιασμός για έργα υποδομών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το μόνο που μεγαλώνει είναι
οι πολεμικές δαπάνες για την εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, οι επιδοτήσεις και η χρηματοδότηση στο μεγάλο κεφάλαιο. Από τις προβλέψεις
ότι η ανάπτυξη φέτος θα φτάσει στο 6,9% και του χρόνου στο 4,5%, καλό δεν θα δούμε. Το μόνο
που θα βλέπουμε, για μια ακόμα χρονιά, είναι η τσέπη μας να αδειάζει για να γεμίζουν τα ταμεία των
επιχειρηματικών ομίλων.
Οι εργαζόμενοι θα κληθούμε να πληρώσουμε το 95% των φόρων για να βγούνε τα «σπασμένα» από
τις φοροαπαλλαγές και τις επιδοτήσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις, που αύξησαν περαιτέρω τα ελλείμματα
και το χρέος. Την ίδια στιγμή μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρηματικών κερδών στο
22% από το 24%».
Με αιτήματα:
1. Αυξήσεις στους μισθούς. Κανείς εργαζόμενος χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επιστροφή του
13ου και 14ου μισθού. Να καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος με τον οποίο ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται
με Υπουργική Απόφαση.
2. Επίδομα ανεργίας 600€ σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
3. Επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης αλλά και όλων των απωλειών της τελευταίας δεκαετίας στις
συντάξεις.
4. Γενναία αύξηση των δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να ενισχυθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα και να γίνεται δωρεάν
προληπτικός έλεγχος για τον κορονοϊό σε όλο το λαό. Για να λειτουργήσουν Κέντρα Υγείας, κλινικές
νοσοκομείων, όσες υποδομές έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια.
5. Μειώσεις κατά 50% των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, internet και των εισιτηρίων στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μείωση των τιμών στα βασικά διατροφικά αγαθά και στα καύσιμα.
6. Μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έμμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Αφορολόγητο στα 12.000€ με
προσαύξηση 3.000 € για κάθε παιδί.
7. Την άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και
πολύτεκνες οικογένειες. Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 ευρώ, σε όλους τους φοιτητές
που σπουδάζουν μακριά από την οικία τους.
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ΜΆΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΟΥ:
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Χριστουγέννων
λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των εργαζομένων, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο η με μισθό. Η χρονική
περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η
Μάιου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους
με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη την χρονική περίοδο που αναφέρουμε δικαιούνται
Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων που είναι ισο με
1 μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25
ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Σαν καταβαλλόμενος μισθός η ημερομίσθιο είναι το
σύνολο των τακτικών αποδοχών.
Όσοι από τους εργαζόμενους που η σχέση τους με
τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα
που αναφέρουμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από
την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με την χρονική διάρκεια της
εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο
Χριστουγέννων υπολογίζεται ως έξης
Δυο (2) ημερομίσθια για κάθε Δέκα Εννέα (19)
ημερολογιακός ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι εργαζόμενοι που εργαστήκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα εννέα ημερών δικαιούνται ανάλογο
κλάσμα του δώρου. Δεν υπολογίζονται οι ημέρες
κατά τις οποίες ο εργαζόμενος απείχε από την εργασία του
αδικαιολόγητα η λογω αδείας χωρίς αποδοχές.
Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Τα δώρα των εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε
είδος, αλλά μόνο σε χρήμα

11

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021

w

Στα χωράφια του «κόκκινου χρυσού»
Σημειώσεις από την αποστολή του ΠΑΜΕ στην Μανωλάδα,
του Νικόλα Θεοδωράκη, Επικεφαλής Γραμ. Διεθνών ΠΑΜΕ
Το ταξίδι για την Μανωλάδα έχει προετοιμαστεί καιρό πριν. Έχει προηγηθεί μια μεγάλη, μακρόχρονη
αλλά αθόρυβη κινητοποίηση και συντονισμός συνδικαλιστικών οργανώσεων διαφορετικών χώρων και
περιοχών μαζί με τους ντόπιους μετανάστες εργάτες που στην πάροδο του χρόνου έχουν γνωρίσει το
ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα.
Η αναχώρηση από την Αθήνα γίνεται πριν φανεί ακόμη το πρώτο πρωινό φως. Κάποιοι έχουν ξανακάνει το ταξίδι, σε προετοιμάζουν για αυτό που θα δεις, κάποιοι έχουμε μόνο ακούσει και δει από
τα δημοσιεύματα. Η Μανωλάδα έχει συνδεθεί στο μυαλό μας με τις σοκαριστικές φωτογραφίες μεταναστών αιμόφυρτων από πυροβολισμούς και ξυλοδαρμούς. Οι Ελληνικές «Φράουλες της Οργής»
για τους εργαζόμενους, «Κόκκινος Χρυσός» για τους επιχειρηματίες.
Οι αναγκαίες στάσεις στο
δρόμο, τα συνεχή τηλέφωνα,
οι τελευταίες λεπτομέρειες και
ξανά στο δρόμο. Μισοκοιμισμένοι σιγά-σιγά η εικόνα που
βλέπουμε μας ειδοποιεί ότι ο
προορισμός μας είναι κοντά.
Τα πολλά μικρά και διάσπαρτα
χωράφια όλων των ειδών των
καλλιεργειών, δίνουν την θέση
τους σε μια ατέλειωτη σειρά
από καλλιέργειες άσπρου νάιλον. Όσο πλησιάζουμε τόσο
μεγαλώνουν τα θερμοκήπια,
φτάνοντας να πιάνουν όλο το
μήκος του δρόμου. Η δεξαμενή του νερού, πιο ψηλή και
από τις τοπικές εκκλησίες λειτουργεί σαν σημαδούρα του
χωριού. Έχουμε φτάσει.
Λίγο πριν το χωριό συναντάμε τους συναδέλφους από την περιοχή, έλληνες και μετανάστες. Η
υποδοχή εγκάρδια και επιφυλακτική μαζί. Άγνωστα πρόσωπα, παλιοί γνωστοί, όλοι μαζί συζητάμε.
Καθορίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες, ανταλλάσσονται γνώμες και αρχίζει η δουλειά. Ένα μεγάλο
κομβόι αφήνει τον κεντρικό δρόμο και χώνεται στους χωματόδρομους που έχουν γίνει μικρές λίμνες
από τις πρόσφατες βροχές. Ο καιρός βοηθά, αλλά τα αυτοκίνητα της πόλης δυσανασχετούν μπροστά
στις δυσκολίες. Με υπομονή προχωράμε πιο βαθιά στον λαβύρινθο των θερμοκηπίων.
Η πρώτη «υποδοχή» ένας πανικοβλημένος επιστάτης που παρακολουθεί και ακολουθεί με το μηχανάκι του. Στην πρώτη στάση θα τρέξει να προλάβει πριν έρθουν οι εργάτες, αλλά ήδη έχουν δοθεί οι
πρώτες ανακοινώσεις, δε χρειάζονται πολλά λόγια. Τα «εδώ είμαστε καλά» που λέει προκαλούν ένα
μαζικό μειδίαμα, με το οποίο τον αποχαιρετάμε.
Επόμενη στάση ο πρώτος καταυλισμός. Για εμάς που δεν έχουμε ξανάρθει η συνειδητοποίηση αυτού
που βλέπουμε καθυστερεί. Περπατάμε μέσα στη λάσπη, ανάμεσα σε σωρούς από σκουπίδια. Είμαστε
σε ένα χωράφι στην μέση του πουθενά, περικυκλωμένοι από ατέλειωτα θερμοκήπια. Αλλά πλησιάζοντας βλέπουμε κάποια θερμοκήπια που είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο, δεμένα σφιχτά, να μην
αφήνουν χαραμάδες και το νάιλον αντί για άσπρο στα περισσότερα είναι μαύρο. Τότε παρατηρούμε
τα απλωμένα ρούχα. Αυτά είναι «σπίτια».
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Σουβο σοκάλ λένε οι μπαγκλαντέζοι,
καλημέρα οι Έλληνες. Η ομάδα μας περιτριγυρίζεται από δεκάδες νέους στην
πλειοψηφία τους ανθρώπους και εκεί η
συζήτηση ανάβει. Η γλώσσα είναι εμπόδιο, αλλά υπάρχει υπομονή, ενδιαφέρον,
αγανάκτηση. Κάποιοι έχουν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους την απογοήτευση,
κάποιοι χαμογελούν στον φωτογράφο, οι
περισσότεροι ακούνε και όταν τελειώσουν
οι πρώτες κουβέντες ξεσπούν. «Είμαστε
άνθρωποι, δουλεύουμε, αλλά δείτε πως
ζούμε, που μένουμε!». Και «χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά» το κατηγορώ τους, είτε αυτών
που είχαν χαρτιά και τους τα κάψανε, είτε
αυτών που δουλεύουν τόσα χρόνια στην
Ελλάδα και παρά τις συνεχείς προσπάθειες τους ζούνε με τον φόβο ότι δεν έχουν ούτε ένα νομιμοποιητικό έγγραφο.
Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει και στο παρακάτω τραγελαφικό παράδοξο. Εκτός από τα πάρα
πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας που υπάρχουν, τα εργατικά ατυχήματα, την έλλειψη περίθαλψης κτλ, την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση αναδεικνύει ως προτεραιότητα τον καθολικό εμβολιασμό
του πληθυσμού, από τους χιλιάδες μετανάστες που παρουσιάστηκαν και ζήτησαν να εμβολιαστούν,
εμβόλιο έγινε μόλις σε 150!
Με δικαιολογίες(;) την έλλειψη εγγράφων των μεταναστών, ή ακόμη και την έλλειψη εμβολίων(!)
οι αρχές έχουν αφήσει να περάσει σχεδόν ένας χρόνος χωρίς να εμβολιάσουν χιλιάδες άτομα που
το ζήτησαν.
Όσο η συζήτηση τραβάει κάποιοι μας «ξεναγούν» στο χώρο. Στην Ελλάδα το 2021 βιώνουμε μια
εμπειρία που μας έλεγαν οι παππούδες μας στα χωριά της φτώχειας και της ανέχειας. Ένας ποτιστικός
σωλήνας φέρνει νερό σε ένα μεγάλο πλαστικό κιβώτιο. Νερό που είναι για τα χωράφια, γίνεται η βασική παροχή ύδρευσης για τόσο κόσμο. Πριν τη δεύτερη σειρά σπιτιών-θερμοκηπίων, μια κατασκευή
από τσίγκο, το μόνο στέρεο κατασκεύασμα στον χώρο, είναι η αυτοσχέδια τουαλέτα για σχεδόν 100
άτομα. Όταν μαθαίνουμε και το «ενοίκιο» για αυτήν την «φιλοξενία» μια λέξη μόνο αρκεί. Ντροπή.
Με αυτήν την κατασκευή, υγειονομική βόμβα, κάποιος μεγαλοπαραγωγός κερδίζει 20€ το κεφάλι
από 100 άτομα το μήνα! Άτομα που ταυτόχρονα εργάζονται για αυτόν!
Ο πρώτος καταυλισμός αφήνει την θέση του στον δεύτερο, στον τρίτο και η μέρα συνεχίζεται. Με
μικρές διαφορές η εικόνα είναι ίδια παντού. 20 ευρώ το κεφάλι για να μείνεις σε θερμοκήπιο, 30-40
ευρώ αν είναι αποθήκη ή στάβλος, χωρίς ρεύμα, χωρίς πόσιμο νερό.
Την ίδια στιγμή όμως, οι μετανάστες εργάτες σε κάθε καταυλισμό μας δείχνουν με περηφάνια ένα
χώρο που έχουν φτιάξει για τους ίδιους, για να διατηρούν την επαφή με τις παραδόσεις τους, τα ήθη
και τα έθιμα τους, αλλά και για τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Μέσα στην λάσπη και την βρώμα με
απίστευτη υπομονή και μεράκι ξεχωρίζουν και διατηρούν πεντακάθαρους τέτοιους μικρούς χώρους
που μπαίνοντας νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε κάποιο εξωτικό προορισμό.
Αυτοί οι χώροι είναι και η δική τους απάντηση στην επίθεση που δέχονται και από τις τοπικές αρχές.
Τις ίδιες αρχές και φορείς που τους αφήνουν να ζουν μέσα στην βρώμα και τα σκουπίδια και τους
πετάνε την «ατομική ευθύνη» για την καθαριότητα των χώρων.
Η μέρα προχωρά, το μεσημέρι αφήνει τη θέση του στο απόγευμα και από τα χωράφια μεταφερόμαστε στο χωριό. Η Νέα Μανωλάδα σε υποδέχεται με το γήπεδο της ΔΟΞΑΣ, μικρό και περιποιημένο, περιτριγυρισμένο από μικρά φτωχόσπιτα στην πλειοψηφία τους. Ο γηγενής πληθυσμός
είναι περίπου 700 άτομα, ενώ οι μετανάστες εργάτες αριθμούν από 2000-3000 έως και 7000 σε
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περίοδο συγκομιδής. Πολλοί από αυτούς μένουν εκεί 5-10 χρόνια, κάποιοι και παραπάνω. Αυτό έχει
οδηγήσει και στην ύπαρξη μερικών μπαγκλαντέζικων και πακιστανικών καταστημάτων, που για τον
τυχαίο επισκέπτη θα φάνταζε περίεργο.
Στην πορεία των συζητήσεων θα ακούσουμε ότι και οι Μανωλαδαίοι, μικροαγρότες στην
πλειοψηφία τους, σε μεγάλο βαθμό έχουν πάρει
την ρετσινιά για χάρη μεγαλοπαραγωγών που
δεν μένουν στην περιοχή. Αλλά ότι σε κάποια
χωριά παραπέρα μας λένε, ξεχωρίζει η διαφορά στο βιοτικό επίπεδο όταν αντί για TOYOTA
βλέπεις PORSCHE Cayenne. Ίσως και με σήμα
την φράουλα.
Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία όταν βλέπεις
πως οι τσιφλικάδες που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες εργάτες, αξιοποιούν προς όφελος τους
την πίεση και τα προβλήματα που δημιουργεί η
δική τους πρακτική για να στρέφουν τον γηγενή
πληθυσμό εναντίον των συνανθρώπων τους μεταναστών. Ενώ την ίδια στιγμή αυτοί μπορεί να
διατηρούν μια αγροτική κατοικία, ή λουξ εξοχικό στην, ευρύτερη, περιοχή, αλλά κρατάνε τα χέρια
τους καθαρά και τα πόδια τους μακριά από τις λάσπες.
Η πλατεία της Νέας Μανωλάδας έχει γεμίσει με εκατοντάδες μετανάστες από το Μπαγκλαντές
που συνωστίζονται μπροστά σε ένα αυτοσχέδιο προξενικό γραφείο και περιμένουν με τις ώρες για
να καταθέσουν τα έγγραφα τους ώστε να αιτηθούν διαβατηρίου. Εντελώς «τυχαία» οι εκπρόσωποι
της Πρεσβείας κινητοποιήθηκαν άμεσα τις ημέρες που προηγήθηκαν της περιοδείας μας για να γίνει
επίδοση εγγράφων και να ξεφουσκώσει όσο γίνεται η αγανάκτηση. Οι πιο παλιοί μας κλείνουν το μάτι
σε αυτή την «σύμπτωση».
Το βράδυ κλείνει στο μπαγκλαντέζικο καφενείο του χωριού. Το τσάι του, βαρύ, με γάλα, αλλά
ζεστό και γευστικό. Οι τελευταίες κουβέντες πριν αποχαιρετιστούμε είναι επανάληψη των τελευταίων
μέτρων. Η πίεση θα αυξηθεί. Τα τηλέφωνα έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν. Κουράγιο, υπομονή.
Η Κυριακή μας βρίσκει πάλι στους δρόμους. Περνώντας προς άλλα χωριά της ευρύτερης περιοχής βλέπουμε μια εικόνα διαφορετική από της Μανωλάδας. Με καλοφτιαγμένα σπίτια, καθαρούς
δρόμους, ακόμη και πολυτελή αυτοκίνητα. Προχωρώντας όμως πάλι πιο βαθιά, στους χωμάτινους
δρόμους προς τα χωράφια ξεπετάγονται οι καλά κρυμμένες παράγκες στη μέση του πουθενά. Η οργή
και η αγανάκτηση ξεχειλίζει. Ο φόβος υπάρχει. Πρέπει να γίνει το βήμα.
Οι ώρες περνούν γρήγορα. Οι αποστάσεις που καλύψαμε τεράστιες για να καταλήξουμε ξανά πίσω
στην αρχή. Έξω από τη Νέα Μανωλάδα. Στα καμένα. Εκεί που εκδικητικά «άγνωστοι» είχαν κάψει
τις παράγκες και μαζί με αυτές και τα χαρτιά που με κόπο είχαν αποκτήσει εκατοντάδες μετανάστες
εργάτες. Εκεί που κάηκαν οι κόποι χρόνων, εκεί δόθηκε το ραντεβού.
Στήνεται μια πρόχειρη μικροφωνική με τραγούδια του τόπου τους, έρχονται ένα τραπέζι και μερικές
καρέκλες. Στον πίσω λόφο τα θερμοκήπια δίνουν τον τόνο. Δυο-δυο, τρεις-τρεις, οι εργάτες αρχίζουν
καταφθάνουν. Τους υποδεχόμαστε με την ανακοίνωση, «Καλημέρα», «Hello», όπως μπορεί ο καθένας
λέει δυο κουβέντες.
Διάφοροι «περίεργοι» έρχονται και φεύγουν. Τα τηλέφωνα βουίζουν. Ξαφνικά, Κυριακή μεσημέρι
όσοι είχαν πάει για πρωινό μεροκάματο τους ζήτησαν να μείνουν υπερωρία, ακόμη και αν δουλειά
δεν υπήρχε. «Το αφεντικό σήμερα ήταν πολύ φιλικό, μου είπε να μην φύγω και να με κεράσει ένα
κρασί. Αλλά του είπα ότι έχω να πάω στην Συνέλευση και ήρθα». Με παραλλαγές, ο κάμπος είχε
γεμίσει από ιστορίες «ταξικής συμφιλίωσης», αλλά και αρκετούς εκφοβισμούς.
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Κάποιοι έχουν περπατήσει
χιλιόμετρα για να φτάσουν στο
χώρο, άλλοι φορτώθηκαν όλοι
μαζί σε ότι μέσο υπήρχε διαθέσιμο. Κάποιοι λίγοι με αυτοκίνητο
τρέχουν να φέρουν τους πιο απομακρυσμένους. Η μουσική δίνει
τον τόνο. Έλληνες, μπαγκλαντέζοι, πακιστανοί και άλλοι, ελληνικά, αγγλικά, μπάγκλα, ουρντού.
Όλοι μαζί, ανάμεσα στις στάχτες,
μπροστά από τα θερμοκήπια και
ξαφνικά ησυχία. Η συνέλευση
ξεκινά.
Στα Μπάγκλα πρώτα δίνονται
οδηγίες «Φοράμε όλοι τις μάσκες
μας και κρατάμε αποστάσεις». Οι
λίγοι που δεν φορούσαν μάσκα
βιάζονται να τις βάλουν και όλοι προσπαθούν να αραιώσουν αλλά ταυτόχρονα να είναι και κοντά για
να βλέπουν. Ξεκινάνε οι ομιλίες. Οι ομιλητές γνωστοί στους περισσότερους. Τα προβλήματα γνωστά
σε όλους. Τα αιτήματα κοινά. Φωνές, συνθήματα και χειροκροτήματα. Μια ζωντανή, αγωνιστική διαδικασία. Στο τέλος καλούνται να μιλήσουν οι Έλληνες. Λίγες κουβέντες, απλές και καθαρές.
«Είμαστε μαζί σας. Και εμείς έχουμε αφεντικά που μας εκμεταλλεύονται. Και για τον Έλληνα εργάτη
η υγεία είναι αίτημα, η ασφάλιση, ο μισθός είναι αίτημα. Εσάς σας εκμεταλλεύονται πιο πολύ, αλλά
μπορούμε να το αντιπαλέψουμε. Με οργάνωση, με αλληλεγγύη. Έχουμε ένα σύνθημα: ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ»
Οι δυσκολίες της μετάφρασης ξεπερνιούνται. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται και καταγράφονται.
Διαβάζεται το σχέδιο ψηφίσματος και η πρόταση για συγκρότηση επιτροπής των ίδιων των μεταναστών. Διαβάζεται στα Ελληνικά, στα μπάγκλα, στα ούρντου. 3 φορές γίνεται ψηφοφορία. Μια σε κάθε
γλώσσα. Και στις 3 όλοι ψηφίζουν υπέρ. Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα κλείνει τη συνέλευση. Και
δυο λόγια
«Ντονομπατ. Ευχαριστώ…
ΠΑΜΕ σημαίνει προχωράμε. Μαζί. Ενωμένοι»
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Σχετικά με την ακρίβεια
στην ενέργεια
Χρήστος Ματαράγκας, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
στην Ενέργεια
Τους τελευταίους μήνες, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο
θέρμανσης, η ενέργεια συνολικά, έχει γίνει είδος πολυτελείας για τα
νοικοκυριά και τα μικρομάγαζα. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι
η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για το Νοέμβρη διαμορφώθηκε στο χρηματιστήριο ενέργειας στα 228,9 €/MWh, όταν η
αντίστοιχη περσινή τιμή ήταν 52,7€/MWh…
Πλέον οι εκτοξευμένες τιμές της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μετακυλίονται στους οικιακούς λογαριασμούς, μέσω
ρητρών αναπροσαρμογής του τιμήματος που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο προβλέπουν «στα ψιλά γράμματα» όλα τα συμβόλαια που συνάπτουν οι προμηθευτές με τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζουν ότι στην περίπτωση που η χονδρεμπορική τιμή ξεπεράσει κάποιο όριο, η αύξησή της θα περάσει στη λιανική, θα πληρωθεί δηλαδή από τους καταναλωτές. Είναι μια δικλείδα ασφαλείας για τους επιχειρηματίες στον κλάδο,
η οποία τους εξασφαλίζει ότι δε θα «χάσουν», μετακυλίοντας το βάρος σε εμάς τους καταναλωτές.
Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει το ζήτημα που καίει τα λαϊκά νοικοκυριά, σαν μία συγκυρία, που επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, αποσκοπεί στο να συγκαλύψει τις ευθύνες της, αλλά
συνάμα κι εκείνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού όλοι αυτοί προσπαθούν να βγάλουν λάδι τις
δυο κύριες πολιτικές που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν:
- την πολιτική της «απελευθέρωσης» της αγοράς ενέργειας, δηλαδή τη διευκόλυνση του κεφαλαίου να αντλεί
κέρδος από την παραγωγή,
τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας,
όπως αξίωνε εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα και την ΕΕ.
- την πολιτική της «πράσινης ανάπτυξης», δηλαδή την
ελεγχόμενη καταστροφή εγκαταστάσεων και πόρων
ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να βρουν διέξοδο και
κέρδη τα υπερσσυσσωρευμένα κεφάλαια σε «πράσινες»
τεχνολογίες.
Όπως κι αν ονομάζονται οι πολιτικές τους, δεν μπορούν να κρύψουν ότι τα κέρδη του κεφαλαίου φορτώνονται στις πλάτες των εργαζόμενων, ότι το μάρμαρο το πληρώνει ο λαός. Το ομολογούν άλλωστε και
κυβερνητικά στελέχη. Λένε: «η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια έχει κόστος». Ανοιχτά το παραδέχονται
και επιχειρηματίες του κλάδου, που ζητάνε κι άλλες κρατικές επιδοτήσεις, κρύβοντας τις επιδιώξεις τους
για μεγαλύτερα κέρδη πίσω από την ανάγκη του λαού για ενέργεια…
Η αύξηση της τιμής του ρεύματος δεν οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία, σε κάποια παρενέργεια του
συστήματος, της αγοράς ενέργειας. Ίσα-ίσα, προκύπτει από την κανονική λειτουργία της αγοράς. Έτσι λει-
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τουργεί η καπιταλιστική οικονομία, έτσι μετατρέπεται σε κέρδος των μονοπωλιακών ομίλων, η υπεραξία
που παράγεται από τη δουλειά μας στα εργοστάσια και τα δίκτυα και που «με το νόμο» καρπώνεται το
κεφάλαιο.

Για τη στάση του κινήματος
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, που είναι η απόλυτη βία του συστήματος απέναντι στο
λαό. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά δεν ζεσταίνει το σπίτι του το χειμώνα και δεν το δροσίζει το καλοκαίρι.
Ένα στα τρία νοικοκυριά δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα με τους λογαριασμούς, χιλιάδες νοικοκυριά
έρχονται αντιμέτωπα με διακοπή του ρεύματος λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών που αδυνατούν να αποπληρώσουν στην ώρα τους, ενώ η κοροϊδία των διακανονισμών καλά κρατεί αφού οι όροι τους είναι
δυσβάσταχτοι. Και αν αυτά ήταν ο κανόνας μέχρι τώρα, με τις αυξήσεις που έρχονται, το πρόβλημα θα
γιγαντωθεί.
Οι παρεμβάσεις μας από το Σεπτέμβρη σε χώρους δουλειάς, αλλά και οι κινητοποιήσεις που έγιναν στα
κεντρικά της ΔΕΗ, βάζουν απλά, κατανοητά αιτήματα, στόχους πάλης όλων των εργαζόμενων: να μη μείνει
κανείς εργαζόμενος, βιοπαλαιστής, άνεργος χωρίς ρεύμα. να παρθούν πίσω οι αυξήσεις στα τιμολόγια
ρεύματος. Η πάλη για την προστασία των λαϊκών νοικοκυριών είναι ζωτικής σημασίας και όλα τα σωματεία
πρέπει να μπαίνουν μπροστά για να
αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.
Παράλληλα, στον κλάδο, με τις ιδιωτικοποιήσεις, και τον ανταγωνισμό
ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, ξεδιπλώνεται καθολική επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. Στον
αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας,
διευρύνονται ολοένα και περισσότερο οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο,
με εργαζόμενους 8μηνους, συμβασιούχους, με μπλοκάκι. Ακόμα και αυτοί που είναι με εργασιακές σχέσεις
αορίστου χρόνου, χωρίζονται σε εργαζόμενους δυο ταχυτήτων, ξεχωρίζοντας νέους και παλιούς. Ενώ το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο καλά κρατεί με
την υπενοικίαση εργαζομένων. Εδώ
χρειάζεται να παραμεριστεί ο κατακερματισμός των εργαζομένων και
μαζικά να οργανωθούν στο Κλαδικό
Σωματείο Ενέργειας, για να είναι πιο
αποτελεσματικός ο αγώνας μας.
Είναι κομβικό ζήτημα να ανεβαίνει
ο βαθμός οργάνωσης των εργατών
στα ταξικά συνδικάτα, για γίνονται
βήματα στην αναμέτρηση με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές και τους
εκφραστές τους. Σε αυτό οφείλουμε
να γίνουμε καλύτεροι. Μόνο έτσι θα
έχουμε νίκες και παράλληλα θα ανοίγει ο δρόμος για να ικανοποιηθούν
οι διευρυμένες ανάγκες του λαού τον
21ο αιώνα.
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ΔΙΕΘΝΗ
Το ΠΑΜΕ και η Αλληλεγγύη με τον Λαό
και τους εργαζόμενους της Κούβας
Άρθρο στην ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ από τον Ernesto Freire Cazanas Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κούβας –CTC και επικεφαλή του Περιφερειακού Γραφείου Λατινικής Αμερικής-Καραϊβικής της ΠΣΟ
Η αλληλεγγύη είναι μια αρχή που ξεχωρίζει στην δράση του ΠΑΜΕ και στη
σχέση του με τον Λαό και τους εργαζόμενους της Κούβας.
Πολύμορφες είναι οι σταθερές, ειλικρινείς, προσανατολισμένες δράσεις
σας αλλά και καταγγελίες για την υπεράσπιση της Κουβανικής ανεξαρτησίας
και εθνικής κυριαρχίας, όπως εκφράζονται σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως στην Πρωτομαγιά και
Διεθνείς Συναντήσεις Αλληλεγγύης.
Αντίστοιχα, η αλληλεγγύη σας αναδείχτηκε και στις καμπάνιες αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκαν για
την απελευθέρωση των 5 Κουβανών Ηρώων, που αντιμετωπίστηκαν τρομοκρατικά στο Βορειοαμερικάνικο
έδαφος, αλλά επίσης και για την στήριξη που εκφράστηκε στις οικογένειες τους.
Σημαντικές επίσης, είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις του ΠΑΜΕ Αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους και
το λαό της Κούβας. Τοποθετήσεις που θεωρούμε που θεωρούμε βασική προτεραιότητα σήμερα και στο
μέλλον και με τις οποίες αναδείξατε και καταδικάσατε σε διάφορες περιπτώσεις το άδικο και δολοφονικό
εμπάργκο, τα οικονομικά μέτρα και κυρώσεις της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Η καταγγελία σας των υποκριτικών Ψηφισμάτων του Ευρωκοινοβουλίου για δήθεν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και πρόσφατα στην επίθεση κατά του δικαιώματος της Κούβας να υπερασπίζει τον εαυτό της και την κυριαρχία της ενάντια στον οικονομικό και μιντιακό πόλεμο του γιανκικου
ιμπεριαλισμού και των μισθοφόρων του που έχουν κλιμακωθεί ενάντια στο λαό μας.
Καθώς η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομη, για την CTC και τα συνδικάτα της Κούβας αυτό που στέλνουμε
στο ΠΑΜΕ και στους δίκαιους αγώνες και αιτήματα του είναι ο προλεταριακός διεθνισμός, που είναι κοινή
μας αρχή και ο οδηγός όλης της εργατικής τάξης!
Ζήτω η ανίκητη αλληλεγγύη του ΠΑΜΕ της Κούβας και των συνδικάτων μας!

Ο Φιντέλ χαιρετίζει το 10ο Συνέδριο της ΠΣΟ
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Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, Νοέμβρης 2021
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας με τον λαό και τους εργαζόμενους της Κούβας που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους σχεδιασμούς των
ΗΠΑ, της ΕΕ και των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.
Αυτές οι δυνάμεις επιδιώκουν το επόμενο διάστημα να παρουσιάσουν μια σειρά «αυθόρμητων» κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών στην Κούβα, που θα ανοίξει το δρόμο για το χτύπημα των κατακτήσεων
και των επιτευγμάτων της Κουβανικής Επανάστασης.
Την στιγμή που σε όλο τον πλανήτη θερίζουν η πανδημία και η φτώχεια η Κούβα, παρά το δολοφονικό εμπάργκο των ΗΠΑ έχει καταφέρει να προστατεύσει τον πληθυσμό της παρέχοντας δωρεάν, πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλο της τον λαό και βρίσκεται στην πρώτη θέση των εμβολιασμών
παγκοσμίως, με τουλάχιστον το 90% των κατοίκων να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση από εμβόλια
που έχει καταφέρει να παράγει η ίδια η Κούβα χωρίς πατέντες.
Οι κατακτήσεις της Κουβανικής Επανάστασης είναι απόδειξη των δυνατοτήτων μιας κοινωνίας χωρίς
εκμετάλλευση που η επιστήμη και η τεχνολογία τίθενται στην υπηρεσία του λαού και όχι για τα κέρδη
των μονοπωλίων.
Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό και τους εργαζόμενους της Κούβας
Η Κούβα δεν είναι μόνη!
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& ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ
#

#προϋπολογισμός
Σε συνθήκες πανδημίας,
ανάγκης νέων γιατρών,
προσωπικού στα νοσοκομεία, ο προϋπολογισμός μειώνει τις δαπάνες για την υγεία 450εκ
ευρώ… ακόμη και για
αυτό χρειάζομαι γιατρό
να μου το εξηγήσει.

?

#

#προϋπολογισμός
Μετά τις φωτιές το καλοκαίρι, τις πλημμύρες
το φθινόπωρο, και
τους σεισμούς όλο το
χρόνο η Κυβέρνηση
ανακοίνωσε νέα μέτρα
για την δημιουργία των
απαραίτητων
υποδομών προστασίας.
Όποιος καίγεται θα
πληρώνει 100€ πρόστιμο, όποιος πλημμυρίζει 100€ προστιμο
και όποιος συμμετέχει
σε σεισμική δραστηριότητα 100€ πρόστιμο.
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει κακοήθειες τις φήμες ότι σε όποιο τύχουν

Z

?

Z

ΤΑ ΝΈΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΊΑΣ
Δυσαρέσκεια εξέφρασε ο αγαπητός πρέσβης γιατί όπου βρεθεί
και όπου σταθεί τον υποδέχονται με διαμαρτυρίες και ούστ.
Ίσως δεν ήταν καλή ιδέα τελικά να φτιάξει παντού βάσεις.

#Αλεξανδρούπολη_λιμάνι_των_λαών

ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Ο μεγάλος αντικυβερνητικός αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από την
ΟΙΥΕ. Με κίνηση ματ κατέβηκε σε κοινό ψηφοδέλτιο με τις δυνάμεις
της ΝΔ. Αλλά αυτό μόνο αφού επιβεβαιώθηκε ότι οι ψήφοι του εργοδοτικού μηχανισμού των ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ της κυρίας «Χαμογελάτε
για 300€» δεν του έφταναν για τον έλεγχο της Ομοσπονδίας απέναντι
στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

Το όνομα που όλους μας ενώνει;

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

