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u COSCO Μεγαλειώδης Απεργία των Λιμενεργατών
ΟΥΤΕ ΜΕ ΡΑΦΑΛ – ΟΥΤΕ ΜΕ ΦΡΕΓΑΤΕΣ
Ποτέ τους δε λυγίσανε οι λιμενεργάτες
Ένα από τα πολλά συνθήματα που ακουγόντουσαν από τα χαράματα της Δευτέρα, 7 Φλεβάρη στις
πύλες της COSCO αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των λιμενεργατών κόντρα σε εργοδοσία-Κυβέρνηση και δυνάμεις καταστολής που έκαναν ότι μπορούσαν για να εμποδίσουν την απεργία. Απέναντι σε αυτούς στάθηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα του Πειραιά και της Αθήνας.
Οι εργάτες της COSCO μαζί με το Σωματείο τους διεκδικούν την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους
εργαζόμενους, εφαρμογή του νόμου για τα ΒΑΕ, επαναπρόσληψη όλων των συμβασιούχων που δεν ανανεώθηκαν
οι συμβάσεις τους, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
Σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, στους 2.200 εργαζόμενους, δεν ξεπέρασαν τους
50 αυτοί που πήγαν για δουλειά. «Αυτό δείχνει ποιοι
έχουν τη δύναμη. Ποιοι γύρισαν την πλάτη σε ποιους.
Παραμένουμε εδώ. Συνεχίζουμε. Το δίκιο είναι με το
μέρος μας.» δήλωσε ο Μ. Μπεκρής.
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ΛΑΡΚΟ

Θα κάνουμε το χώμα ατσάλι
Αυτή είναι η απάντηση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους απέναντι στα βάρβαρα σχέδια της Κυβέρνησης να απολύσει και να πετάξει στο δρόμο 1200 εργαζόμενους με τις
οικογένειες τους.
Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους όλης της χώρας, κάθε συνδικάτο, Ομοσπονδία, Εργατικό Κέντρο σε μαζική μαχητική συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον μεγάλο αγώνα των
εργατών της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους. Να εκφραστεί πολύμορφα και με κάθε τρόπο
η μαζική, εργατική, λαϊκή αλληλεγγύη στον Αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ για το δικαίωμα στην
δουλειά, για το δικαίωμα στην ζωή.
Ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και του λαού της περιοχής είναι αγώνας όλη της Εργατικής
Τάξης. Είναι υποχρέωση όλων μας, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να σταθούμε στο πλευρό τους για να
μην ολοκληρωθεί το έγκλημα της Κυβέρνησης στη ΛΑΡΚΟ!
Η απάντηση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι ξεκάθαρη

«Θα παραμείνουμε στα πόστα μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό
που ξέρουμε πολύ καλά.
Το χώμα ατσάλι. Δεν θα μας κουνήσει κανένας»
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
26 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 12:00
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ-ΛΑΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Αττικής, στους συνταξιούχους,
στους αυτοαπασχολούμενους, στις γυναίκες και στη νεολαία που έχουν «γονατίσει» από την ακρίβεια
με ξεζουμισμένο εισόδημα, που μετράνε πάνω από 23 χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, για να
συντονίσουμε τον αγωνιστικό μας βηματισμό σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, το Σάββατο
26 Φλεβάρη, στις 12:00
Ημέρα που συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην
Ελλάδα.
Η συγκέντρωση των συνδικάτων της Αττικής που έγινε το Σάββατο 29 Γενάρη στο Σύνταγμα ενάντια
στην πολιτική που μας αφήνει απροστάτευτους από τα φυσικά φαινόμενα, οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες
του προηγούμενου διαστήματος σε μια σειρά κλάδους για την προστασία της υγείας, της ζωής μας και
της λαϊκής περιουσίας, του εισοδήματος μας, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι πολύτιμη
παρακαταθήκη για τη συνέχεια.
Είναι ανάγκη οι εστίες αντίστασης να πολλαπλασιαστούν, να απλωθούν παντού σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Να ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι καταδίκης της πολιτικής
που ευθύνεται για τα προβλήματα που βιώνουμε, σε ένα μεγάλο μέτωπο συλλογικής διεκδίκησης των
δίκαιων αιτημάτων μας.
Οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. «Υπάρχουν προκλήσεις», είπε, «από την πανδημία κι άλλες που προέρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό που κρατά
περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, έχει εντονότερα χαρακτηριστικά, δυσμενή στον οικογενειακό
προϋπολογισμό». Την ίδια στιγμή με το νέο αναπτυξιακό νόμο και τα κονδύλια του “Ταμείου Ανάκαμψης” μπουκώνουν με δεκάδες δις ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους, καταδικάζοντας το λαό στην
ακρίβεια και στη φτώχεια.
Ως εδώ και μη παρέκει
Δε δεχόμαστε να πηγαίνουμε στο super market και να υπολογίζουμε τι δεν θα πάρουμε. Να παθαίνουμε ηλεκτροσόκ όταν μας φτάνουν οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Ένα στα
πέντε νοικοκυριά να ξεπαγιάζει, να μην μπορούμε να βάλουμε στο σπίτι μας πετρέλαιο. Οι φουσκωμένοι κι αβάσταχτοι λογαριασμοί του ρεύματος δείχνουν ότι τα «πράσινα άλογα» τρέχουν για τα κέρδη
των λίγων.
Δεν ανεχόμαστε να μας δίνουν «καθρεφτάκια» και να μας κλέβουν τα λεφτά μέσα από τις τσέπες.
Ο ονομαστικός μισθός να μένει καθηλωμένος για πάνω από μια δεκαετία, ο πραγματικός να χαντακώνεται και οι Υπουργοί να αποφασίζουν με τους άθλιους νόμους τον κατώτατο ανάλογα με το πώς
διασφαλίζεται η κερδοφορία των ομίλων. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τη μερική απασχόληση,
τα ωράρια λάστιχο.
Δε θεωρούμε φυσικό επακόλουθο της πανδημίας τους δεκάδες νεκρούς καθημερινά και τους δεκάδες διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, τον αποκλεισμό ασθενών που έχουν άλλα προβλήματα υγείας
από τα νοσοκομεία. Είναι εγκληματική η άρνηση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά,
αντιμετωπίζουν την υγεία μας σαν κόστος. Είναι πρόκληση αντί να επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της
υγείας χωρίς αποζημίωση, να μας σπρώχνει στις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα για να
αυξάνουν την πελατεία τους και να αβγατίζουν τα κέρδη τους σε βάρος της υγείας και της ζωής μας, να
πληρώνουμε μάσκες και τεστ.
Δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε με τη βαρβαρότητα. Είναι πρόκληση και δεν θα επιτρέψουμε
την επιβολή ελέγχου, από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία, της συλλογικής οργάνωσης και του
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αγώνα μας. Η οργανωμένη αντίσταση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των
επιχειρηματικών ομίλων, στους νόμους που περιορίζουν τη συλλογική δράση και το απεργιακό δικαίωμα, είναι η μόνη απάντηση.
Τίποτα δε χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων.
Είναι επιτακτική ανάγκη παντού, σε όλα τα όργανα του κινήματος, στα σωματεία, στα Εργατικά Κέντρα, στις Ομοσπονδίες, στους μαζικούς φορείς, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στις σχολές,
στις γειτονιές να συζητηθεί και να ξεδιπλωθεί ένα σχέδιο δράσης και συντονισμού του αγωνιστικού μας
βηματισμού.
Το Σαββάτο 26 Φλεβάρη, στις 12:00, να πλημμυρίσουμε το Σύνταγμα για να διαδηλώσουμε,
διεκδικώντας:
 Κανένας εργαζόμενος χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς












και στις συντάξεις
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης
Επίδομα ανεργίας 600€ για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις
Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης καθώς και του ΕΝΦΙΑ για τα φτωχά εργατικά
και λαϊκά νοικοκυριά
Μείωσης της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά
στην ενέργεια
Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα φτωχά νοικοκυριά.
Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή χρεών των φτωχών εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών.
Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς
της περιουσίας του λαού
Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, στους ΟΤΑ και στους τομείς πολιτικής προστασίας. Κατάργηση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης
Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές
ζώνες, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα
της υγείας
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μεγάλη Συγκέντρωση στο Σύνταγμα
για Μέτρα Προστασίας του Λαού
Με μια μεγάλη συγκέντρωση χιλιάδων εργαζομένων μπροστά από την Βουλή, το Σάββατο 29 Γενάρη,
οι εργαζόμενοι της Αθήνας υποδέχτηκαν το λαό και τους εργαζόμενους της Πάτρας διεκδικώντας όλοι
μαζί Μέτρα Προστασίας κόντρα στην πολιτική της ανεργίας και της φτώχειας. Ενάντια στην πολιτική
που αφήνει απροστάτευτο τον λαό απέναντι στα φυσικά φαινόμενα.
Πάνω από 130 φορείς της Πάτρας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αγωνιστικής δημοτικής αρχής και του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας διεκδικώντας κρατική χρηματοδότηση, ουσιαστική στήριξη για τους ανέργους της πόλης. Τον εργατόκοσμο της Πάτρας
τον υποδέχτηκαν πάνω από 200 σωματεία και φορείς της Αττικής που μετέτρεψαν την αγωνιστική
υποδοχή σε μια μεγάλη ενιαία φωνή διεκδίκησης αλλά και καταγγελίας των τραγικών καταστάσεων
που βίωσαν χιλιάδες λαού εξαιτίας της παντελούς ελλείψεις υποδομών απέναντι σε φαινόμενα όπως
η κακοκαιρία ελπίδα.
Ιδιαίτερη στιγμή της συγκέντρωσης το χορευτικό του Δήμου Πατρέων που άνοιξε την μεγάλη συγκέντρωση εικονοποιώντας τραγούδια όπως οι μελοποιημένοι από τον Θάνο Μικρούτσικο στίχοι του
Γιάννη Ρίτσου από τον «Πέτρινο Χρόνο» και ο «Οδηγητής» του Κώστα Βάρναλη σε μουσική του Χρ.
Λεοντή. Ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε ο Πατρινός ….καρνάβαλος, η πλουτοκρατία.
Στον χαιρετισμό του στην μεγάλη Συγκέντρωση ο Πρόεδρος του ΕΚ Πάτρας, Δ. Μαρμούτας σημείωσε:
«Με τη σημερινή μας μεγαλειώδη πορεία με όλα τα μέσα από την Πάτρα μέχρι εδώ, έξω από τη Βουλή, τους το λέμε καθαρά: Η εργατική τάξη είναι εδώ και με τους αγώνες της, με την αλληλεγγύη της,
θα τσακίσει τα σχέδιά τους και θα ηγηθεί των αγώνων για όλα όσα έχουμε ανάγκη.
Τους το λέμε καθαρά: Δεν κάνουμε πίσω!
Συνάδελφοι, μας φοβούνται. Φοβούνται τον αγώνα μας, φοβούνται την οργάνωση στα σωματεία μας,
φοβούνται τους απεργιακούς μας αγώνες. Αυτό δείχνει ο πρόσφατος νόμος - έκτρωμα, αλλά και όλοι
οι προηγούμενοι αντεργατικοί νόμοι. Είναι ώρα να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι καλά κάνουν και
μας φοβούνται. Δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω από τα δικαιώματά μας!
Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι μαζί με τους αγρότες και βιοπαλαιστές των πόλεων
να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τώρα είναι ανάγκη να βγούμε μπροστά.
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«Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι μαζί με
τους αγρότες και βιοπαλαιστές των πόλεων
να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.»
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Κρήτη

Συνέντευξη με τον Γιάννη Γωνιανάκη,
Πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου
Πείτε μας για την δράση των σωματείων της Κρήτης το τελευταίο διάστημα.
Το προηγούμενο διάστημα τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ στην Κρήτη είχαν μια
πλούσια δράση, παρά τις δυσκολίες λόγω και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της
πανδημίας.
Ειδικότερα από τον Σεπτέμβριο τα ταξικά σωμάτια είχαν μια πλούσια δραστηριότητα μέσα
στους χώρους δουλειάς ειδικότερα εκεί που τα ΔΣ συνεδρίαζαν τακτικά, συζητούσαν και ανέπτυσσαν ένα πλούσιο σχέδιο δράσης.
Τέτοιο είναι το παράδειγμα του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) που έχει κατακτήσει το κύρος να συμβάλλει σε σταθερή βάση στη
συντονισμένη δράση των σωματείων των υγειονομικών σε παγκρήτιο επίπεδο. Ειδικά μέσα στο
χώρο του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ η δράση του είναι αυτή που αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων στην υγεία αλλά και συνολικά για τους εργαζόμενους. Αυτή η δράση ήταν
που στις εκλογές του σωματείου οι εργαζόμενοι έδωσαν για άλλη μια φορά την πρωτιά στης
ταξικές δυνάμεις.
Σε αυτό το πνεύμα ήταν και η πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου μαζί με
τα συνδικάτο οικοδόμων Ρεθύμνου και την Ένωση οικοδόμων Χανίων, ώστε να δοθεί συνέχεια
μετά την κλαδική απεργία της 4 Νοέμβρη με συντονισμό των Συνδικάτων Οικοδόμων σε επίπεδο
Κρήτης και επίκαιρα αιτήματα αιχμής για μέτρα προστασίας της υγείας, ενάντια στην ακρίβεια.
Πραγματοποιώντας κοινές παρεμβάσεις σε όλους τους νομούς της Κρήτης με μέρες δράσης
στους χώρους δουλειάς με παρεμβάσεις για μετρά ενίσχυσης του συστήματος υγείας που κορυφώθηκαν με πικετοφορίες και περιοδείες σε συνοικίες στης 11 Δεκέμβρη.
Παράλληλα για τον νέο αντεργατικό προϋπολογισμό στις 16 Δεκέμβρη στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο με την συμμετοχή πολλών σωματείων και εργαζομένων ενώ και
στις άλλες πόλεις της Κρήτης έγιναν περιοδείες και συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, αναπτύχθηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες.
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Κύριο ζήτημα που απασχολεί τους εργαζόμενους στην περιοχή είναι αυτό της ακρίβειας. Οι
ανατιμήσεις στα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα παραφουσκωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ,
οι μεγάλες απώλειες στο εισόδημα που έχουμε
όλα αυτά τα χρόνια. Τα ταξικά σωματεία της
Κρήτης πήραν πρωτοβουλία σε όλους τους νομούς την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου και προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις σε υποκαταστήματα της
ΔΕΗ, σε Σούπερ Μάρκετ, περιοδείες σε γειτονιές και λαϊκές αγορές κ.α.
Θετικό παράδειγμα αποτελεί και η δράση του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου
στο Καστέλι. Κάνοντας πράξη την απόφαση
ότι ο νομός Χατζηδακη θα μείνει στα χαρτιά,
οργάνωσε γενικές συνελεύσεις στο εργοτάξιο
και κινητοποιήσεις αναγκάζοντας κυβέρνηση και εργοδοσία να μην περάσουν τα μέτρα που
προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη που ήθελε απλήρωτο το διάλειμμα με επέκταση του ωραρίου. Το
Συνδικάτο με την δράση του κέρδισε τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) λόγω πανδημίας να
επιβαρύνουν την εργοδοσία. Κατέκτησε οικοδομικό αντί απλό ένσημο για τους εργάτες, συνολικά πέτυχε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας συγκροτώντας μέσα από αυτήν τη διαδικασία
εργοταξιακή επιτροπή, που συσπειρώνει το σύνολο των εργαζομένων ανεξαρτήτως ειδικότητας,
προετοιμάζοντας παράλληλα το επόμενο βήμα, τη συγκρότηση.
Άλλο θετικό παράδειγμα είναι η δράση του Σωματείου Ντελιβεράδων Χανίων που και με
την θετική επίδραση του πανελλαδικού αγώνα των διανομέων στην e-food, συνέβαλε και στήθηκε επιχειρησιακό σωματείο στην επιχείρηση μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ακυρώνοντας το
σχεδιασμό της εργοδοσίας να στήσει σωματείο ελεγχόμενο από αυτή.
Η δράση του σωματείου των εργαζομένων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων απέσπασε
να γίνεται με ευθύνη της εργοδοσίας εβδομαδιαίος έλεγχος με rapid test των εργαζόμενων και
να χορηγούνται τα απαιτούμενα μέσα προστασίας λόγω πανδημίας.
Από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της δράσης των ταξικών συνδικάτων ήταν η συνεχής σταθερή αλληλεγγύη με τους εργαζόμενους και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, που επιβεβαιώνει και το σύνθημα «Μόνο ο λαός θα σώσει τον
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λαό» ήταν η συγκινητική, μαζική πανκινητοποίηση του λαού της Κρήτης, στην οποία πρωτοστάτησαν και οργάνωσαν τα ταξικά συνδικάτα, για την συγκέντρωση υλικής βοήθειας
αλλά και πολύμορφης αλληλεγγύης με τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι. Εργαζόμενοι
από όλη την Κρήτη έφερναν στα συνδικάτα και συγκέντρωσαν τεράστια ποσότητα υλικών
πρώτης ανάγκης, κουβέρτες και άλλα είδη που παραδώσαμε στους σεισμόπληκτους. Ενώ
παράλληλα πήραμε πρωτοβουλίες οργάνωσης και διεκδίκησης για την ουσιαστική στήριξη
των σεισμοπλήκτων που συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε μαζί με τις επιτροπές που οι ίδιοι
έχουν συγκροτήσει.
Τι εμπόδια και δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε αυτές σας τις δράσεις;
Μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων στα σωματεία στους περισσότερους κλάδους. Είναι ζήτημα που το αντιπαλεύουμε καθημερινά και
παρά τις δυσκολίες έχουμε και θετικά παραδείγματα. Τέτοια είναι η μεγάλη συμμετοχή πέρυσι στις εκλογές του Συνδικάτου Τροφίμων στα Χανιά, όπου συμμετείχαν και πολλοί μετανάστες εργάτες. Οι εγγραφές πολλών νέων εργαζομένων ντελιβεράδων ειδικά στα Χανιά,
αλλά και στο Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου με πολλά νέα παιδιά, νέους οικοδόμους να
έχουν έρθει σε επαφή και να γράφονται στο συνδικάτο, να συμμετέχουν στην δράση του.
Παράλληλα όμως, στις προσπάθειες μας για οργάνωση των εργαζομένων έχουμε να
αντιμετωπίσουμε ένα πιο δύσκολο τοπίο με το νόμο Χατζηδάκη, ειδικότερα με την στόχευση
συνδικαλιστών και αγωνιστών εργαζομένων. Τέτοιο είναι το παράδειγμα με την τρομοκρατική απόλυση εργαζόμενης σε Ξενοδοχείο στα Χανιά που δεν δέχτηκε την εφαρμογή των
αντεργατικών διατάξεων για το ωράριο. Μάλιστα ενώ στα Δικαστήρια η εργαζόμενη δικαιώθηκε, ακόμη η εργοδοσία δεν της επιτρέπει να επιστρέψει στην δουλειά. Πρόσφατα με
την κακοκαιρία είχαμε το περιστατικό απόλυσης συνδικαλιστή από την WOLT που είπε να
σταματήσουν οι διανομές την ώρα του χιονιά.
Σε αυτές τις συνθήκες ποια η στάση των φιλεργοδοτικών δυνάμεων στα συνδικάτα;
Μια φράση που μπορούμε να πούμε θα ήταν «κατέβασαν ρολά». Ενώ στους χώρους δουλειάς γινόταν και γίνεται σφαγή η «δράση» τους από την μια περιορίστηκε σε αναρτήσεις
στο Φεισμπουκ για συναντήσεις με περιφέρεια, δημάρχους κτλ. και σε ύμνους προς την
ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ.
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Από την άλλη ακόμη και όταν κάτω από την πίεση των εργαζομένων κάλεσαν σε κινητοποίηση, πχ όταν υπερψηφίστηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου η απεργία στις 16 Ιούνη, την ίδια
ώρα οι δυνάμεις αυτές την υπονόμευσαν αφού δεν κάλεσαν καν απεργιακή συγκέντρωση.
Βέβαια οι ίδιοι επιβεβαιώνουν τον επικίνδυνο ρόλο τους ως «λαγοί» της εργοδοσίας και της
Κυβέρνησης καθώς στις 17 Μάρτη εκδικάζεται η μήνυση στελεχών της ΠΑΣΚΕ στο ΕΚΗ κατά
αγωνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Αυτοί οι ίδιοι δηλαδή λειτουργούν ως μακρύ χέρι των
εργοδοτών θέλοντας να ποινικοποιήσουν και να εμποδίσουν την οργάνωση των αγώνων των
εργαζομένων, διώκοντας αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
Ποια συμπεράσματα βγάζετε από όλη αυτήν σας την δράση;
Πιστεύουμε ακράδαντα πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το οι εργαζόμενοι να πάρουμε
την υπόθεση στα χέρια μας. Δε μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από κυβερνήσεις και «σωτήρες». Ότι κατέκτησαν οι εργαζόμενοι το κατέκτησαν μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες.
Για αυτό το επόμενο διάστημα οργανώνουμε την δράση μας ακόμη πιο δυναμικά εναντία
στην πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας που θέλει τους εργαζομένους σκλάβους στον
21ο αιώνα.
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ΝΕΟΛΑΙΑ
Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής
Να δυναμώσει τώρα η συλλογική συζήτηση
και διεκδίκηση μέσα σε κάθε σχολή!
Με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ (ΣΥΣΔΙΕΚ) Αττικής
συζητάμε με τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου, Αλέξη Βαγενά, για την πρωτοφανή συμμετοχή και τη
δράση τους.
-Αλέξη, πες μας δυο λόγια για το αποτέλεσμα των εκλογών και πώς το εκτιμάτε;
Οι εκλογές του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν από τις 22/11 μέχρι τις 10/12 και είχαμε
πράγματι ρεκόρ συμμετοχής, πάνω από 3.600 σπουδαστές έκαναν το βήμα και ψήφισαν, από πάνω
από 40 ΙΕΚ σε όλη την Αττική! Είναι πάνω από χίλιοι παραπάνω σε σχέση με τις εκλογές του 2019.
Σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι έχει αυξηθεί συνολικά ο αριθμός των νέων που σπουδάζουν σε δημόσια
ΙΕΚ τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μετράμε ωστόσο, είναι ότι όλο και περισσότεροι κατανοούν την
ανάγκη του Συλλόγου, ότι δηλαδή, μόνο οργανωμένα μπορεί κανείς να διεκδικεί και να καταφέρει
να αντιπαλέψει τα προβλήματα που συναντά στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει την ειδικότητά
του. Μέτρησε επίσης, ότι ο Σύλλογος δεν κατέβασε ρολά καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας. Μέσα
μάλιστα στην πρώτη καραντίνα είχαμε την σημαντική κατάκτηση να πάρουν όλοι οι πρακτικάριοι το
επίδομα εφόσον ήταν σε αναστολή. Στις περιοδείες που κάναμε πριν τις εκλογές επέδρασε και η
πρόσφατη πείρα των νικηφόρων αγώνων των εργαζομένων σε COSCO και EFOOD που έδωσε
θάρρος σε πολύ κόσμο.
-Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε οι σπουδαστές και ποιες πρωτοβουλίες
έχει αναπτύξει ο ΣΥΣΔΙΕΚ για αυτά;
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας μιλούν για «αναβάθμιση» της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι ελλείψεις είναι τεράστιες σε υλικά και υποδομές. Την
Παρασκευή 28/01 πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας για μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας, καθώς τα μαθήματα γίνονται σε σχολικές αίθουσες που οι αποστάσεις και
όλα τα απαραίτητα είναι ανύπαρκτα. Βασικό αίτημά μας ήταν και είναι να σταματήσει το αίσχος της
απλήρωτης πρακτικής άσκησης των 6 μηνών. Να υπάρχει κυβερνητική δέσμευση ότι θα εξασφαλιστεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αμοιβή της πρακτικής άσκησης για όλους τους
σπουδαστές, χωρίς «ναι μεν, αλλά»! Μηνιαίες αποδοχές και όχι εφάπαξ με βάση την ΕΓΣΣΕ ή των
κλαδικών συμβάσεων (όπου υπάρχουν), πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα ένσημα να υπολογίζονται για τη σύνταξη και ως προϋπηρεσία. Είναι κάτι που αφορά όλους
μας και δεν μπορούμε να δεχόμαστε να δουλεύουμε απλήρωτοι!
Μια κατάκτηση του Συλλόγου είναι το πάσο για τις μετακινήσεις των σπουδαστών. Ωστόσο, παλεύουμε σε αυτό το πάσο να έχουν δικαίωμα όλοι, καθώς υπάρχει το απαράδεκτο το ηλιακό όριο
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μέχρι 22 ετών που έχει θεσπιστεί από την κυβέρνηση και
εξαιρεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό σπουδαστών, με δεδομένο ότι στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Στην ειδικότητα των
μαγείρων πετύχαμε να μην πληρώνουν από την τσέπη τους
τα απαραίτητα υλικά και συνεχίζουμε να απαιτούμε για
όλους τους συναδέλφους δωρεάν αναλώσιμα.
-Ποιο είναι το σχέδιο της νέας διοίκησης για το επόμενο διάστημα;
Στις 10 Φλεβάρη είναι ο πρώτος σταθμός προχωράμε σε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο για να
καταθέσουμε τα αιτήματά μας, μιας και –τι έκπληξη- δεν βρέθηκε κάποιος να συναντηθεί μαζί μας την
τελευταία φορά! Επίσης καλούμε όλους τους συναδέλφους να προχωρήσουμε σε Γενικές Συνελεύσεις
σε κάθε ΙΕΚ και να στηθούν κατά τόπους Επιτροπές που θα δουν τα ζητήματα που απασχολούν σε κάθε
περίπτωση και θα διαμορφώνουμε έτσι το ανάλογο σχέδιο. Ετοιμάζουμε πολύμορφες δραστηριότητες
που αφορούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν του σπουδαστές και τη ζωή τους το επόμενο διάστημα.
Τα αιτήματα του ΣΥΣΔΙΕΚ
• Δωρεάν, επαναλαμβανόμενα rapid test για ΟΛΟΥΣ τους σπουδαστές, τους εργαζόμενους, το
εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε ΙΕΚ.
• Καμία απουσία σε όσους και όσες έχουν νοσήσει από covid και ήταν σε καραντίνα. Καμιά απουσία
για εργαζόμενους συναδέλφους! Να μην κοπεί κανένας/καμία σπουδαστής/σπουδάστρια!
• Να μην αποκλειστεί κανείς/καμία από τις εξετάσεις! Να οριστεί είτε άλλη μέρα εξέτασης για
όσους νοσούν ή να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των μεθόδων εξέτασης (δια ζώσης με
αραίωση τμημάτων, τηλεματικά, απαλλακτικές εργασίες).
• Να αυξηθούν τα δρομολόγια των ΜΜΜ από και προς τις σχολές.
• Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά, συχνές απολυμάνσεις)
στη σχολή και στην πρακτική.
• Να μειωθεί ο αριθμός των σπουδαστών ανά τάξη σε 15, με τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων,
με εξασφάλιση επιπλέον αιθουσών των Δήμων ή της Περιφέρειας.
• Συγγράμματα, προσωπικός εξοπλισμός και αναλώσιμα για τον κάθε σπουδαστή, ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη παρακολούθηση των μαθημάτων μας.
• Να υπάρχει κυβερνητική δέσμευση ότι θα εξασφαλιστεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό
για την αμοιβή της πρακτικής άσκησης για όλους τους σπουδαστές, χωρίς «ναι μεν, αλλά»! Μηνιαίες
αποδοχές και όχι εφάπαξ με βάση την ΕΓΣΣΕ ή των κλαδικών συμβάσεων (όπου υπάρχουν), πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα ένσημα να υπολογίζονται για τη σύνταξη
και ως προϋπηρεσία.
• Η πρακτική άσκηση να είναι ενταγμένη οργανικά στη μάθηση με ουσιαστική εποπτεία από το
Υπουργείο Παιδείας.
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Κινητοποιήσεις Αγροτών
Οι βιοπαλαιστές αγρότες κατεβαίνουν στους δρόμους μέσα στο κρύο και την παγωνιά, μετά από 2
χρόνια πανδημίας, κάτω από το ασήκωτο βάρος των
συνεπειών της ακρίβειας, των αντιλαϊκών πολιτικών
των κυβερνήσεων και της ευρωενωσιακής ΚΑΠ, που
συρρικνώνουν το αγροτικό εισόδημα, διώχνουν από
τα χωράφια τους τη φτωχή αγροτιά για όφελος των
μεγάλων παραγωγών, την ίδια στιγμή που ο λαός μας
πληρώνει πανάκριβα τα αγροτικά προϊόντα.
Σήμερα η κατάσταση για τους φτωχούς αγρότες έχει
χειροτερέψει. Από τη μια τα βασικά είδη διατροφής
έχουν γίνει απλησίαστα στα σούπερ μάρκετ για όλο
τον λαό, οι βιοπαλαιστές αγρότες χρεώνονται ακόμη
περισσότερα για να μπορέσουν να παράγουν το προϊόν τους εξαιτίας των τεράστιων ανατιμήσεων στο οικιακό ρεύμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καύσιμα
μετακίνησης. Από την άλλη πληρώνονται ακόμη λιγότερα, πέφτοντας θύματα των «μεσαζόντων» και των
καρτέλ που κερδίζουν εκατομμύρια στις πλάτες όλου του λαού.
Κάτω από την συσσωρευμένη πίεση των προβλημάτων οι αγρότες κατεβαίνουν στα μπλόκα δίνοντας αγώνα επιβίωσης, απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα που ούτε υπερβολικά, ούτε ανέφικτα είναι και μπορούν να
ικανοποιηθούν άμεσα από την κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να ανασάνουν, να συνεχίσουν
να παράγουν και να ζουν από την δουλειά τους. Τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα στηρίζουν με όλες τους τις
δυνάμεις τις διεκδικήσεις των φτωχών βιοπαλαιστών αγροτών που διεκδικούν:
_ Μείωση του κόστους παραγωγής, με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο, επιδότηση των ζωοτροφών και των αγροεφοδίων, κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και
εφόδια.
_ Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής,
(αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά κ.ά.), καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να
αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.
_ Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης.
Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και στο δίκαιο αγώνα τους. Καλούμε όλα τα
συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση
και στην έκφραση αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις των αγροτών.
Ο αγώνας τους είναι και δικός μας
αγώνας. Υπερασπιζόμαστε το εισόδημα και την υγεία του λαού. Το δικαίωμα να ζούμε από την δουλειάς
μας και να μην μας πίνουν το αίμα
και να κλέβουν τον ιδρώτας μας τα
κοράκια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και οι τράπεζες.
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Κάλεσμα για τις πολιτιστικές ομάδες
του ΠΑΜΕ
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ ευχαριστεί όλους και
όλες όσους όλα αυτά τα χρόνια με διάθεση προσφοράς και
προσωπικό μεράκι συνεισέφεραν με κάθε μέσο στην παρέμβαση και τις πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ στο χώρο του πολιτισμού.
Δράσεις και εκδηλώσεις που ταξίδεψαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σε εργατογειτονιές και χώρους δουλειάς,
ακόμη και σε εργατικές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις
αγγίζοντας χιλιάδες εργαζόμενους, δίνοντας μια ανάσα, χαρίζοντας ένα χαμόγελο, βάζοντας ένα ακόμη λιθαράκι στον
καθημερινό αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Έχουμε πείρα από την αξιοποίηση του πολιτισμού από τις
απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, τις εκδηλώσεις
των συνδικάτων μέχρι στα ξερονήσια, στις φυλακές και στις
εξορίες των πρωτοπόρων του εργατικού κινήματος. Η πλούσια
αυτή πείρα δείχνει την δίψα των εργαζομένων για πολιτισμό
με τις αξίες και τα ιδανικά της εργατικής τάξης, για προοδευτική τέχνη και ψυχαγωγία.
Η δεκάχρονη και πλέον πολιτιστική δράση και δουλειά
όλων των πολιτιστικών ομάδων του ΠΑΜΕ, η επιτυχημένη απ
όλες τις πλευρές παράσταση της θεατρικής ομάδας με το έργο «ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη, μας γεμίζει με
επιπλέον ευθύνες για το άνοιγμα σε περισσότερους τομείς του πολιτισμού.
Καλούμε τα Συνδικάτα να στηρίξουν νέες πρωτοβουλίες και δράσεις στο χώρο του πολιτισμού. Να αξιοποιήσουμε πλατιά και μαζικά τις δυνατότητες που μας δίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Να εντάξουμε στην
δράση νέους εργαζόμενους, συναδέλφους και συναγωνιστές που θέλουν και ψάχνουν την δυνατότητα να
προσφέρουν τις γνώσεις το μεράκι, τις δεξιότητες και το ταλέντο τους στον τομέα του πολιτισμού.
Ή καθημερινή μας δουλειά, τα ελαστικά ωράρια, η ανεργία, ο ελεύθερος χρόνος που εξαφανίζεται, δεν
πρέπει να γίνουν εμπόδιο για όποιον αναγνωρίζει και αγαπάει την τέχνη και τις αξίες της.
Σε κάθε χώρο δουλειάς υπάρχουν εργαζόμενοι που απλά αγαπούν και θέλουν να εκφραστούν με τη
μουσική, το βιβλίο, τον κινηματογράφο, το θέατρο, ή το χορό. Υπάρχουν συναγωνιστές που μπορούν να
πλαισιώσουν ή να δώσουν τις ιδιαίτερες γνώσεις τους στην υπόθεση που υπηρετούμε.
Μπορούμε να δυναμώσουμε την πολιτιστική μας δράση, να διευρύνουμε τις ανησυχίες και τα «θέλω και
μπορώ» των συναδέλφων μας. Να διευκολύνουμε την επαφή μας με εργαζόμενους και σωματεία.
Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα σε κάθε σωματείο, σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά που ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει και να συνεισφέρει να έρθει σε επαφή με τις Ομάδες Πολιτισμού του ΠΑΜΕ
Για πληροφορίες και προτάσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210.3833786, 210.3301842,
210.3301847, 6949121984
Η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ με κέφι και αισιοδοξία συνεχίζει τη δράση και τις πρόβες της, που πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του συλλόγου εμποροϋπαλλήλων
(Αγίας Φιλοθέης 5β πλατεία Μητρόπολης).
Τις προηγούμενες μέρες μάλιστα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στέλνοντας μήνυμα για

Καλή και αγωνιστική χρονιά!
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ΔΙΕΘΝΗ
18ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΠΣΟ 6-7-8 Μάη, Ρώμη
ΠΣΟ: Με μαχητικό ενθουσιασμό προχωράμε στο 18ο Συνέδριο
Στις 1 & 2 Φεβρουαρίου συνήλθε το Προεδρικό Συμβούλιο της ΠΣΟ και
ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 18ου Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου στη Ρώμη, Ιταλίας, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022, με σύνθημα: «Ενωμένοι, συνεχίζουμε! Για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στην ιμπεριαλιστική-καπιταλιστική βαρβαρότητα!»
Το 18ο Συνέδριο της ΠΣΟ διοργανώνεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο
για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου, που πλήττονται βαριά από τις συνέπειες της πανδημίας στη ζωή και την εργασία τους, από τη νέα οικονομική
κρίση και τα αντεργατικά μέτρα που λαμβάνονται στις περισσότερες χώρες.
Το 18ο Συνέδριο θα δώσει μια μεγάλη ευκαιρία στους συνδικαλιστές να
συζητήσουν για τα προβλήματα και τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη των χωρών και των περιφερειών τους. Οι πλούσιες,
δημοκρατικές συζητήσεις του Συνεδρίου, οι μαχητικές αποφάσεις και οι κατευθύνσεις που θα υιοθετήσει, θα δώσουν νέα ώθηση στους αγώνες των
εργαζομένων και στην ανάπτυξη της μεγάλης, ταξικά προσανατολισμένης
συνδικαλιστικής οικογένειας της ΠΣΟ.
Λόγω των περιορισμών της Πανδημίας, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τόσο με φυσική όσο
και με εικονική συμμετοχή. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν φυσικά δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε
χώρα, δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε TUI και δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε Περιφερειακό Γραφείο.
Προετοιμάζουμε όλοι μαζί ένα επιτυχημένο 18ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο, ένα ιστορικό σταυροδρόμι των αγώνων, των στόχων και των φιλοδοξιών της παγκόσμιας εργατικής τάξης!
Στην συνεδρίαση επίσης εγκρίθηκε η εγγραφή νέων συνδικάτων στην ΠΣΟ από την Αργεντινή,
την Κολομβία, την Γαλλία, τις ΗΠΑ και αλλού. Η ΠΣΟ σήμερα εκπροσωπεί 105 εκατομμύρια
εργαζόμενους από 133 χώρες όλων των Ηπείρων.
Το ΠΑΜΕ εξέφρασε την σημασία της πραγματοποίησης του Συνεδρίου, παρά τις αντιξοότητες και
τις δυσκολίες, που επιβεβαιώνει την σταθερή και αδιάλειπτη δράση της ΠΣΟ και των ταξικών συνδικάτων διεθνώς σε όλες τις συνθήκες στον αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το 17ο Συνέδριο
είχε διοργανωθεί το 2016 στο Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής ενώ το 16ο είχε φιλοξενηθεί το 2011 από
το ΠΑΜΕ στην Αθήνα.
Το Προεδρικό Συμβούλιο της ΠΣΟ με ψήφισμα του εξέφρασε την Αλληλεγγύη της ΠΣΟ με τον
αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στην Ελλάδα.
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Μεγάλος αγώνας ντελιβεράδων στην Τουρκία
Το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται ένας μεγάλος αγώνας στην Τουρκία από τους εργαζόμενους στην
εταιρία ντελίβερι YEMEKSEPETI (θυγατρική της γερμανικής πολυεθνικής DELIVERY HERO, στην οποία
ανήκει και η EFOOD στην Ελλάδα)
Οι εργαζόμενοι στην YEMEKSEPETI βρίσκονται σε μαχητικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας μέτρα
προστασίας, αυξήσεις στους μισθούς και να σταματήσουν τα εμπόδια στην συνδικαλιστική τους οργάνωση.
Με την στήριξη του Συνδικάτου Μεταφορών Nakliyat-Is (μέλος της ΠΣΟ στην Τουρκία) οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν μαζικές διαμαρτυρίες και μοτοπορείες στα γραφεία της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα αλλά και σιγά σιγά σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας.
Σημαντική στήριξη στον αγώνα τους είναι η πείρα και η αλληλεγγύη από τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις των ντελιβεράδων της Ελλάδας. Μάλιστα κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων το Συνδικάτο
Nakliyat-Is μετέφερε την στήριξη στον αγώνα τους από την Ελλάδα των σωματείων EFOOD
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, από τους απεργούς της COSCO και το ΠΑΜΕ.
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& ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ
Αυτή η εικόνα
θα στοιχειώνει για πάντα
όλους αυτούς
που στο όνομα
της ανταγωνιστικότητας
πετάνε στο δρόμο
χίλιες οικογένειες

Z

Αυτή η εικόνα
Θα δίνει δύναμη
σε όσους αγωνίζονται
για ενάντια στην πολιτική
που γεννά φτώχεια και ανεργία

?

#

Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι θα κατέβαινε στο λιμάνι του Πειραιά την μέρα της απεργίας της COSCO.
Όπως ρώτησε ένας απεργός «Αυτοί θα έρθουν ως αλληλεγγύη στους λιμενεργάτες ή στην πολυεθνική;»

Ας υπολογίσει κάποιος με πόσα νοσοκομεία αντιστοιχούσε ο εξοπλισμός,
οι αύρες και οι δυνάμεις που παρατάχθηκαν απέναντι στους απεργούς της COSCO
Αγαπημένο μου ημερολόγιο
2020: 26 Φλεβάρη. Στις ειδήσεις ανακοίνωσαν ότι έχουμε το
πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Ευτυχώς η Κυβέρνηση ενημέρωσε ότι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Γιατί οι γιατροί διαμαρτύρονται δεν καταλαβαίνω. Ελπίζω να μην πεθάνει κανένας όπως στην Ιταλία.
2021: 26 Φλεβάρη. Ανακοινώθηκαν μόνο για σήμερα
1790 κρούσματα και 29 θάνατοι από την πανδημία. Είμαστε
τόσους μήνες καραντίνα και ακόμη πεθαίνει κόσμος. Ευτυχώς
ο Πρωθυπουργός είπε ότι «Είμαστε στο τελευταίο μίλι προς
την Ελευθερία» και τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτοί οι γιατροί
πάλι όλο διαμαρτύρονται….
2022: 26 Φλεβάρη….. περιμένουμε το επόμενο διάγγελμα
ή Βγαίνουμε Μπροστά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ #ελπίδα
Τα χιόνια μας φέρνουν πιο κοντά
Κάναμε την Κατεχάκη Ελβετία
Επιτέλους είδαμε ΑΣΠΡΗ Μέρα

