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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

u ΣΤΙΓΜΕΣ από την ιστορία μας

Απρίλης 2011- Το 16ο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό
Συνέδριο της ΠΣΟ στην Αθήνα

Απο τις 6 ως τις 10 Απρίλη του 2011, η καρδιά του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Κινήματος χτυπούσε 
στην Αθήνα. Σε ένδειξη αλληλεγγύης με την εργατική τάξη της Ελλάδας που βρισκόταν σε μεγάλες κι-
νητοποιήσεις και ως αναγνώριση στην συνεισφορά και τον ρόλο του ΠΑΜΕ στο διεθνές ταξικό κίνημα 
η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία διοργανώνει το 16 Συνέδριο στην Αθήνα.

Το Συνέδριο ανοίγει τις εργασίες του με μια μεγάλη διεθνιστική γιορτή στο γήπεδο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, με 
την παρουσία χιλιάδων εργαζομένων της Αθήνας.

Η επιτυχία του Συνεδρίου αποτυπώνεται και στην αυξημένη συμμετοχή. «Αγκαλιάστηκε» από εκατοντά-
δες συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις πέντε ηπείρους ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Είναι ενδεικτι-
κό ότι στο 15ο συνέδριο στην Αβάνα, συμμετείχαν 503 αντιπρόσωποι από 64 χώρες, ενώ στην Αθήνα 
έφτασαν 828 αντιπροσώποι από 104 χώρες. 

Το ΠΑΜΕ στον χαιρειτισμό του στην εκδήλωση για το 16ο Συνέδριο της ΠΣΟ σημείωσε
 «Το ΠΑΜΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα, η εργατική τάξη της χώρας μας, σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη 
χαρά στο 16ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Είναι μεγάλη τιμή για την ερ-
γατική τάξη της πατρίδας μας η διεξαγωγή ενός τόσο μεγάλου συνδικαλιστικού γεγονότος στην Αθήνα.

Χαιρετίζουμε στο πρόσωπό σας τα εκατομμύρια των εργατών και εργατριών που συσπειρώνονται και 
παλεύουν μέσα από τις γραμμές της ΠΣΟ για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, σε σκληρό αγώνα 
με τα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό.

Η συνάντησή μας αυτή από όλες τις γωνιές του πλανήτη, την Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την 
Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, μέσα από πολλές δυσκολίες και εμπόδια, είναι πολύ σημαντική. Σας 
καλωσορίζουμε με αδελφική αλληλεγγύη και σηκώνουμε μαζί σας ακόμη πιο ψηλά τη σημαία του διε-
θνισμού στους κοινούς μας στόχους.

| ΑΠΡΙΛΗΣ 2022
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Η δύναμή μας απορρέει και δυναμώνει από την οργάνωση της ταξικής πάλης σε εθνικό επίπεδο 
όπου εκδηλώνεται με ένταση η αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας.

Η δύναμή μας είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη. Η δύναμή μας είναι η συντονισμένη δράση του ταξικού 
κινήματος σε ενιαία γραμμή πάλης.

Τα μονοπώλια, ο ιμπεριαλισμός, οι ενώσεις τους, οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι με ενιαία και επε-
ξεργασμένη στρατηγική επιτίθενται. Με ενιαία στρατηγική αντεπίθεσης πρέπει να απαντήσουμε. 
Με ισχυρά Συνδικάτα, ταξικά προσανατολισμένα σε ασυμβίβαστο αγώνα ενάντια στον καπιτα-
λιστικό τρόπο παραγωγής, που δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο παρά μόνο κρίσεις, πολέμους, 
ανεργία, μαζική φτώχεια και εξαθλίωση ως την ανατροπή του. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος και 
μακρύς, αλλά θα είναι νικηφόρος...»
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w ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΜΕ για Απεργια
Κάλεσμα ΠΑΜΕ για Απεργία 6 Απρίλη

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022

Όλοι στην πανελλαδική απεργία στις 6 Απρίλη!

-Καμιά εμπλοκή-καμιά συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!

-Όλοι στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια και στην φοροληστεία,
για την υπεράσπιση του εργατικού- λαικού εισοδήματος

-Για Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς

Τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καλούν τους εργαζόμενους, όλα τα συνδικάτα, τα Εργατικά Κέντρα 
και τις Ομοσπονδίες να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της επιτυχίας της Πανελλαδικής Πανεργατικής απερ-
γίας στις 6 Απρίλη. Με όπλο την αισιοδοξία από την μεγάλη επιτυχία των συλλαλητηρίων στις 26 Φλεβάρη και 
την μαζικότατη συμμετοχή των εργαζομένων ρίχνουμε όλες οι δυνάμεις για την προετοιμασία και την επιτυχία της 
απεργίας.

Η ασφυκτική κατάσταση που δημιουργείται για το λαό μας, τα επικίνδυνα μονοπάτια που βαδίζουμε με τις πο-
λεμικές αναφλέξεις και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία με αποστολή 
πολεμικού υλικού, αξιοποίηση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και προετοιμασία αποστολής εκστρατευτικού 
σώματος, απαιτεί αγωνιστική απάντηση. Να μην πληρώσει ο εργαζόμενος λαός τον πόλεμο. Να μη βρίσκεται στη 
γωνία θεατής και να ματώνει για τα κέρδη των αφεντικών.

Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας είναι αποτέλεσμα του σκληρού 
ανταγωνισμού ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-ΕΕ και Ρωσίας για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων κάθε χώρας, για την 
αναβάθμιση τους στο ευρύτερο πεδίο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων για τον έλεγχο αγορών, πλου-
τοπαραγωγικών πηγών και διαύλων.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να ευθυγραμμιστούν πίσω από την μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική 
δύναμη, πίσω από κανένα ληστή για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των πετρελαιάδων, των βιομηχάνων και των 
εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων όπλων. Δεν πρέπει να στοιχηθούν πίσω από καμία δύναμη που 
δολοφονεί και ξεζουμίζει τους εργαζόμενους στραγγαλίζοντας τα δικαιώματα τους.

Να μείνει η Ελλάδα εκτός σχεδιασμών από το νέο σφαγείο που έστησαν οι ιμπεριαλιστές για να ξα-
ναχαράξουν τα σύνορα με το αίμα των λαών. Η ελπίδα βρίσκεται στην αλληλεγγύη και πάλη των λαών.

Απορρίπτουμε τη θέση των ηγεσιών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που συστρατεύονται με το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., μας 
καλούν να διαλέξουμε ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο και ληστή που θα εκμεταλλευτεί τη λεία από το αίμα που χύνε-
ται στην Ουκρανία. Ειδικά η ηγεσία της ΓΣΕΕ καλεί ξεδιάντροπα τους εργαζόμενους να κάνουν νέες θυσίες για την 
εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και να φορτωθούν νέα βάρη. Την ίδια στιγμή που βάζουν πλάτη στην επίθεση 
κυβέρνησης- εργοδοσίας για τη φτωχοποίηση των εργαζομένων, ενώ απουσίαζαν από τους πρόσφατους αγώνες 
των εργατών της ΛΑΡΚΟ, της COSCO, των πετρελαίων της Καβάλας, της Ε- food! Η γραμμή τους είναι επικίνδυνη 
τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο!

Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα μέσα από ψηφίσματα, γενικές συνελεύσεις, κινητοποιήσεις να 
απαιτήσουν:

-Απεμπλοκή από τον πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο, με πολεμικό 
υλικό, με στρατιωτικά μέσα, με εκστρατευτικό σώμα
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-Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρή-
σεις στην Ουκρανία.

-Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.
Δε δεχόμαστε να πληρώσουμε ούτε να ματώσουμε για τα συμφέροντα των λίγων, για τα κέρ-
δη των εκμεταλλευτών μας!

Δε θα πληρώσουμε με φτώχεια, εξαθλίωση, ανεργία, με διακοπές ρεύματος και δυσβάστακτους λογα-
ριασμούς τους πολεμικούς εξοπλισμούς.

Δε μπορούμε να αποδεχτούμε να έρχεται σε εμάς ο λογαριασμός των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, την βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα, στο ψωμί, στο Super Market για να μη θιχτεί η κερδοφο-
ρία των επιχειρηματικών ομίλων.

Δε δεχόμαστε να δουλεύουμε χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με μισθούς και μεροκάματα που δεν 
φτάνουν να καλύψουν τις βασικές και οξυμένες ανάγκες. Δε μπορούμε να αποδεχτούμε πως ο κατώτερος 
μισθός βρίσκεται παγωμένος στα επίπεδα του 2007, δηλαδή στα 663€.

Οι αυξήσεις ψίχουλα που υπόσχεται η κυβέρνηση της ΝΔ δε θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα των χαμηλών 
μισθών στην Ελλάδα αφού κυριαρχούν η υποαπασχόληση και οι ελαστικές μορφές εργασίας που οδηγούν 
έναν στους τρεις εργαζόμενους να έχει καθαρό μισθό κάτω από 500€ το μήνα ενώ την ίδια στιγμή, με την 
ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών ΣΣΕ έχει μειωθεί ο μέσος μισθός των εργαζομένων κατά 25% την 
τελευταία δεκαετία. Όλα αυτά ενώ οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων είναι πάνω από 
10% την τελευταία χρονιά ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμούς πάνω από 5% τους τελευταίους μήνες.

Οι ευθύνες όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστιες αφού 
ενίσχυαν χρόνο με το χρόνο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.

Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση των εργαζομένων. Δεν περιμένουμε εργολάβους λύσεων, κυβερνητι-
κούς μεσσίες που δήθεν θα προστατεύσουν τη ζωή και τα δικαιωματά μας. Δεν αποδεχόμαστε καμία θυσία 
για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και 
στον αγώνα, στο δρόμο της διεκδίκησης και της ανατροπής.

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνεδριάσουν άμεσα, να πάρουν μέρος στην 
απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς και να πλημμυρί-
σουν οι πόλεις από τις διαδηλώσεις. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζεται, σε κάθε 
χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο όπως στη ΛΑΡΚΟ, στα Πετρέλαια Καβάλας, στην COSCO κ.α.
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Δεκάδες Συνδικάτα και φορείς της Αθήνας συναντήθηκαν στις 21 Μάρτη στο γήπεδο του Σπόρτιγκ 
για να συζητήσουν πως να δυναμώσουν το κοινό απεργιακό τους μέτωπο και να προετοιμάσουν με 
όλες τους τις δυνάμεις την απεργία στις 6 Απρίλη και το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Έγιναν παρεμβάσεις απο συνδικαλιστές απο σειρά χώρων και κλάδων αλλά και απο επαγγελματίες, 
συνταξιούχους, εκπροσώπους της ΟΓΕ, φοιτητικών συλλόγων και του γονεϊκού κινήματος.

Την εισηγητική ομιλία ο Γιάννης Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας 
όπου σημείωσε:

«Η σύσκεψη είναι ακόμη ένα βήμα για να δυναμώσει ο συντονισμός και η κοινή δράση, για την 
προετοιμασία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στις 6 Απρίλη, απέναντι στην πολιτική της 
ακρίβειας που τσακίζει το εισόδημα της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας, όπως συμβαίνει και με τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία...  όλοι οι πόλεμοι διεξάγονται για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, για τα ρούβλια, 
τα δολάρια ή τα ευρώ... Αυτοί που εν καιρώ ειρήνης ζητάνε από τους εργαζόμενους να βάλουν πλά-
τη είναι οι ίδιοι που δεν διστάζουν, όταν φτάσουν σε τέλμα οι μεταξύ τους αντιθέσεις και ανταγωνισμοί, 
να ισοπεδώσουν ολόκληρες χώρες, φέρνοντας νέα δεινά για τους λαούς.

Καθήκον της εργατικής τάξης, όλων των λαών, είναι να προτάξουμε τα δικά μας συμφέ-
ροντα απέναντι στους εκμεταλλευτές του κόπου και του ιδρώτα μας, της ίδιας μας της ζωής. 
Οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, τη θρησκεία, το φύλο, το χρώμα του 
δέρματος, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Μας ενώνει όμως η ταξική μας κατα-
γωγή, έχουμε κοινό συμφέρον να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια στις αιτίες 
που γεννούν τους πολέμους, που σπέρνουν φτώχεια και προσφυγιά. Ενάντια στη μεγαλο-
εργοδοσία, ενάντια στις κυβερνήσεις που νομοθετούν με μοναδικό γνώμονα τα κέρδη των 
λίγων.

Μια επιλογή υπάρχει. Συλλογική, οργανωμένη δράση για να μη στοιχηθούν οι εργαζόμενοι 
με κανένα στρατόπεδο ληστών, με καμιά κυβέρνηση όπως η σημερινή, που προσπαθεί να 
πείσει πως είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

w Μεγάλη Σύσκεψη Συνδικάτων και Φορέων
για την προετοιμασία της Απεργίας στις 6 Απρίλη
 

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022

«όλοι οι πόλεμοι διεξάγονται για τα κέρδη των μονοπωλιακών 
ομίλων, για τα ρούβλια, τα δολάρια ή τα ευρώ...».
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Είναι υποκριτικό αυτοί που θρέφουν τον ρατσισμό, που έθρεψαν την εγκληματική οργάνωση της ΧΑ και 
που στήνουν κέντρα φυλακές για τους πρόσφυγες, να εμφανίζονται σαν «υπερασπιστές της ισότητας και μιας 
κοινωνίας ανοιχτής και ελεύθερης, χωρίς διακρίσεις. Είναι υποκριτικό αυτοί που διαλύουν χώρες και ξεριζώ-
νουν λαούς να μιλάνε για ελεύθερη κοινωνία. Ο λαός μας ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αλληλεγγύη και 
πανανθρώπινα ιδανικά, και μπορεί να διακρίνει τον ένοχο. Συνδικάτα και φορείς έχουν απλώσει το χέρι για 
να βοηθήσουν πρόσφυγες και μετανάστες που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Το 
ίδιο θα πράξουμε και τώρα.

Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, που κάνουν τη χώρα 
στόχο αντιποίνων. Καμία αποστολή στρατιωτικών ή εξοπλισμού στο εξωτερικό. Να γυρίσουν πίσω 
όλες οι στρατιωτικές αποστολές.

Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνδεθεί με την πάλη για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας. Για την οικονομική στήριξη των λαϊκών οικογενειών με ουσιαστικά 
μέτρα. Για φτηνό πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, για μείωση των τιμών, κατάργηση του ΦΠΑ 
στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

...Τώρα πρέπει να δυναμώσει κι άλλο ο αγώνας, η κοινή δράση Συνδικάτων, Ομοσπονδιών, Εργατικών 
Κέντρων, κάθε εργαζόμενου, ανέργου, αυτοαπασχολούμενου που δεν συμβιβάζεται με τα ψίχουλα. Ο καθέ-
νας από μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ να οργώσει τους χώρους δουλειάς για να ενημερωθούν οι πάντες, 
να ενισχυθεί η πρωτοβουλία σωματείων και φορέων στις γειτονιές ενάντια στην ακρίβεια, να μπουν στη μάχη 
για την επιτυχία της απεργίας πολύ περισσότεροι, για την ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση και συσπείρωση στα 
συνδικάτα, με νέες εγγραφές, νέες δυνάμεις, απεργιακές επιτροπές, επιτροπές αγώνα.

Μπορεί η περίοδος που δρούμε να είναι δύσκολη από όλες τις πλευρές, όμως οι μάχες που έχουμε δώσει 
μόνο τον τελευταίο χρόνο αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας αν κάνουμε 
στην μπάντα όλους αυτούς που έχουν κάνει σημαία τους την κοινωνική συναίνεση. Απαιτείται σύγκρουση με 
αυτούς που μας εκμεταλλεύονται σε καιρούς ειρήνης, που μας ζητάνε να δώσουμε τη ζωή μας για τους πολέ-
μους τους

Η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 6 Απρίλη μπορεί να αναδείξει ότι η δύναμη βρίσκεται 
στη λαϊκή οργάνωση και πάλη».
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w Συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα
για την προετοιμασία της Απεργίας
Δεκάδες Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα
οργάνωσαν συσκέψεις, συνελεύσεις προετοιμασίας της Απεργίας 

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΤΡΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
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w Μεγάλο αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο
στον Πειραιά στις 24 Μάρτη

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022

Ύστερα απο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στο οποίο επίσης καλούσαν η ΕΕΔΥΕ, η ΟΓΕ, η 
Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι 
φορείς πραγματοποιήθηκε στις 24 Μάρτη ένα μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που συγκλόνισε το 
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με αφορμή τον  ελλιμενισμό του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε 
Γκωλ», που αποτελεί μέρος της ΝΑΤΟικής αρμάδας.
Ο Γιώργος Καλαμαράς, αναπληρωτής γγ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά συμείωσε στην συγκέ-
ντρωση:
 «Καταδικάζουμε την παρουσία των ΝΑΤΟικών πλοίων που έχουν βρει απάγκιο στα δολοφονικά τους 
σχέδια εδώ στον Πειραιά. Ολες τις προηγούμενες μέρες σουλατσάρουν στο λιμάνι φρεγάτες, αντιτορπι-
λικά, καταμαράν και σήμερα έκανε την εμφάνισή του το αεροπλανοφόρο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτι-
κού «Σαρλ Ντε Γκωλ». Τους λέμε πως είναι ανεπιθύμητοι. Να τσακιστείτε να φύγετε από δω. Το εργατικό 
κίνημα στην Ελλάδα δεν διαλέγει ληστή για να του πίνει το αίμα με το καλαμάκι», τόνισε. Κατήγγειλε 
τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που η μία μετά την άλλη για λογαριασμό της αστικής τάξης εμπλέκει τη 
χώρα όλο και βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, μετατρέποντας τη χώρα σε απέραντο 
πεδίο αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων...
Διαδηλώνουμε ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων που φορτώνουν συνεχώς νέα βάρη στον λαό για 
να κερδίζουν οι λίγοι. Στην πολιτική που μας μπλέκει σε έναν ακόμα ιμπεριαλιστικό πόλεμο, εξυπηρετώ-
ντας τους ανταγωνισμούς τον μονοπωλίων. Η πάλη για μια καλύτερη ζωή είναι συνυφασμένη με την πάλη 
ενάντια στον πόλεμο και για την απεμπλοκή από αυτόν.
Σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο, η σωστή πλευρά της Ιστορίας - γιατί πολλά ακούσαμε και γι’ 
αυτό - είναι με την ταξική πάλη. Ποτέ τα συμφέροντα των εργαζομένων δεν είναι στην ίδια πλευρά της 
Ιστορίας με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους. Η πάλη ενάντια στον πόλεμο πρέπει να συνδυαστεί 
αρμονικά με την πάλη ενάντια σ’ αυτούς που τον διεξάγουν, και είναι τα ίδια μας τα αφεντικά, τα μονο-
πώλια, οι κυβερνήσεις, το κράτος τους, οι συμμαχίες τους. Που όταν κάνουν πόλεμο μας σκοτώνουν με 
τα όπλα και όταν προετοιμάζονται για τον επόμενο μας σκοτώνουν στη δουλειά».

«Πειραιάς λιμάνι των λαών -
Όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών»
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- Ποια η στάση του εργατικού κινήματος απέναντι στον πόλεμο 
και πώς συνδυάζονται τα αντιπολεμικα συνθήματα με τις διεκδι-
κήσεις των εργαζομένων;

Το κριτήριο της τοποθέτησης του εργατικού κινήματος απέναντι στον 
πόλεμο πρέπει να είναι «ποια τάξη τον διεξάγει και γιατί». Ο πόλεμος που 
εξελίσσεται στην Ουκρανία είναι ξεκάθαρα ένας άδικος ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος μεταξύ των καπιταλιστών της Ουκρανίας που έχουν στοιχηθεί με 
το στρατόπεδο ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ και αυτών της Ρωσίας με τους δικούς της 
συμμάχους. Ανάμεσα σε αυτές τις μυλόπετρες συνθλίβονται οι εργαζόμε-
νοι και ο λαός της Ουκρανίας, που και τα προηγούμενα χρόνια ζούσαν την 
καταπίεση και την τρομοκρατία από το καπιταλιστικό κράτος της, στηριζό-

μενο ακόμα και σε ναζιστικές δυνάμεις. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι και ο λαός της Ρωσίας ζούσαν και ζουν 
την τυραννία του δικού τους καπιταλιστικού κράτους, που για να εδραιωθεί στηρίχθηκε στους σημερινούς 
ΝΑΤΟικούς και ευρωενωσιακούς «εχθρούς» του, και τώρα καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες ενός 
πολέμου ξένου προς τα δικά τους συμφέροντα.

Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές συνεχίζουν, με κάθε απόχρωσης κυβέρνηση, να πλη-
ρώνουν το μάρμαρο της καπιταλιστικής κρίσης και ανάπτυξης, ενώ τώρα εκβιάζονται να συναινέσουν στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας σε αυτόν ως «ευκαιρία» για την ελληνική οικονομία, να 
μη διεκδικούν μπροστά στον κίνδυνο «δημοσιονομικού εκτροχιασμού» εξαιτίας του πολέμου.

Οι κεφαλαιοκράτες της Ελλάδας και το πολιτικό τους προσωπικό μοιράζουν αφειδώς δις ευρώ στη δο-
λοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ και στους επιχειρηματικούς ομίλους, βγαλμένα από τον ιδρώτα του λαού και 
τη βαθιά εκμετάλλευση των εργαζόμενων, τους οποίους την ίδια στιγμή καλούν να πληρώνουν ακόμα πιο 
ακριβά τα βασικά αγαθά και την ενέργεια, να ζουν με πετσοκομμένο εισόδημα, μισθούς και δικαιώματα. Η 
διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, των συνδικαλιστικών κι εργασιακών δικαιωμάτων ακολουθείται από 
την όλο και βαθύτερη εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Προφανώς, η ιμπεριαλιστική ειρήνη και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι οι δυο όψεις της καπιταλιστι-
κής βαρβαρότητας. Η σωστή πλευρά για το εργατικό κίνημα είναι η καταδίκη όλων των ιμπεριαλιστικών 
στρατοπέδων, του ιμπεριαλιστικού πολέμου και του συστήματος που τον γεννά, η απαίτηση για απεμπλοκή 
από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να εντείνεται ο αγώνας για τη διεκδίκηση όλων όσων 
χρειάζονται σήμερα η εργατική τάξη και ο λαός, για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες τους, για να δι-

Για την Απεργία στις 6 Απρίλη
Συνέντευξη με την Γιώτα Ταβουλάρη, Πρόεδρο της ΟΕΦΣΕΕ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022
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ευρύνονται και όχι να συρρικνώνονται τα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώματα. Να αναδεικνύεται μέσα 
από την πάλη των εργαζόμενων ο δρόμος της αποδέσμευσης από κάθε ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία, με τους 
ίδιους στο τιμόνι της κοινωνίας και του πλούτου που παράγουν. 

Όσοι, λοιπόν, σπρώχνουν τους εργαζόμενους στην επιλογή ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου είναι οι χειρότε-
ροι σύμβουλοι για το εργατικό κίνημα (ηγεσία της ΓΣΕΕ, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ). 
Συντάσσονται με τις επιλογές των καπιταλιστών και των κυβερνήσεών τους, υπερθεματίζουν για την αστική 
«δημοκρατία», ξεπλένοντάς την από όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει σε βάρος των λαών σε περιόδους 
ειρήνης και πολέμου. 

- Πώς κρίνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;

Η κυβέρνηση, σήμερα, όπως διαχρονικά συμβαίνει, προσπαθεί να αμβλύνει τις αντιδράσεις των εργαζό-
μενων και των βιοπαλαιστών, να ελέγξει την αγανάκτησή τους για όλα τα δεινά που βιώνουν, να τους πείσει 
ότι οι αγώνες είναι «αχρείαστοι» και πιθανά «επιζήμιοι», να τους κρατήσει στις ράγες της εκμεταλλευτικής 
βαρβαρότητας, να τους χειραγωγήσει στην «υπομονή» και στην «αναμονή» ότι «θα περάσουν τα δύσκολα», «η 
κατάσταση θα βελτιωθεί». Τα ψίχουλα που πετάει στην κατεύθυνση αυτή είναι πρόκληση για τους εργαζόμε-
νους. Πρόκειται για ελεημοσύνη – προσβολή προς αυτούς που με τον ιδρώτα τους παράγουν όλο τον πλούτο, 
ελεημοσύνη που κανένα πρόβλημα δε λύνει, δεν καλύπτει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες. Όποια άλλα μέτρα 
λαμβάνονται, εκτός από τα παραπάνω «φιλοδωρήματα», έχουν ως επίκεντρο τη στήριξη των μεγαλοεπιχειρη-
ματιών και της καπιταλιστικής αγοράς, δηλαδή της αιτίας που προκαλεί την ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλή-
ματα των ανθρώπων του μόχθου.   

Τι προτείνουν τα συνδικάτα και ποιο το πλαίσιο πάλης ενόψει της απεργίας στις 6 Απρίλη;
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα πρέπει να ορθώσουν το ανάστη-

μά τους, πατώντας πάνω στην παλαιότερη αλλά και πιο πρόσφατη πείρα των εργατικών αγώνων σε κλάδους 
ή επιχειρήσεις που έδωσαν «ράπισμα» στην αντεργατική πολιτική. Να δυναμώσουν το ΠΑΜΕ που σταθερά 
πρωτοστατεί και στηρίζει κάθε εργαζόμενο, κάθε σωματείο που ξεσηκώνεται. Να διεκδικήσουν με κριτήριο 
τις δικές τους ανάγκες και όχι των επιχειρηματικών ομίλων και της οικονομίας τους. Να συμμετάσχουν μαζικά 
και δυναμικά στην ΑΠΕΡΓΙΑ της 6ης Απρίλη και στις συγκεντρώσεις σε κάθε πόλη, στην Αθήνα 11.00πμ στο 
Σύνταγμα. Διεκδικούμε την επαναφορά κατακτήσεων, της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών συμβάσεων με αυξήσεις 
στους μισθούς, τη γενική μείωση του χρόνου εργασίας, με 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο και σταθερή δουλειά 
με δικαιώματα, μείωση των τιμών και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, μείωση της 
τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέρ-
γεια, διαγραφή χρεών, καμιά διακοπή ηλεκτροδότησης – υδροδότησης – τηλεπικοινωνίας, κανένας  πλειστη-
ριασμός για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα 
στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκπαίδευση, στην Τοπική Διοίκηση, στην Πολιτική Προστασία. Απαιτούμε την 
απεμπλοκή από τον πόλεμο, τη μη χρησιμοποίηση υποδομών από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην 
Ουκρανία, το κλείσιμο όλων των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα μας. 

Σηματοδοτούμε την αναγκαία ανασύνταξη και προοπτική του εργατικού κινήματος.
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Ο Αγώνας για Συλλογικές Συμβάσεις
Συνέντευξη με τον Κώστα Δράκο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστώνw

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022

-Ποια είναι η οικονομική κατάσταση που βιώνουν σήμερα τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά;

Πριν κανείς προσπαθήσει να δώσει με λέξεις την εικόνα της κατάστασης της ζωής των εργαζόμενων της 
χώρας θα είχε μεγάλη σημασία να αφήσουμε να «μιλήσουν» οι αριθμοί. Βασικό κριτήριο της οικονομικής 
κατάστασης αποτελεί ο μισθός. Βλέποντας την εξέλιξη του κατώτερου μισθού αλλά και του μέσου μισθού 
(από όπου εξαρτάται άμεσα το επίδομα ανεργίας και έμμεσα το έσοδο των μικρών αυτοαπασχολούμενων) 
εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση χειροτερεύει γενικά για τον λαό.

Ο κατώτατος μισθός σήμερα ανέρχεται σε 663€ (569€ καθαρά), ίδιος περίπου με αυτόν που ίσχυε 
πριν 15 ολόκληρα χρόνια αφού το 2007 αντιστοιχούσε σε 658€ (553€ καθαρά). Οι αυξήσεις κατά 
2% φέτος και κατά 11% το 2019 δεν ξεπέρασαν το συντριπτικό χτύπημα που δόθηκε το 2012 (ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) με την μείωση του κατώτατου κατά 22% για τους άνω των 25 ετών και κατά 32% για τους 
κάτω των 25 ετών. Ένα χρόνο μετά καταργούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό 
που πλέον θα καθορίζεται από απόφαση του υπουργού βάσει των «αντοχών» της οικονομίας με κριτήριο 
την «ανταγωνιστικότητα» και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια αναλόγως το πόσο 
«αντέχουν» να δώσουν οι μεγαλοεργοδότες ώστε να μην θιχτεί η κερδοφορία τους! Αυτός ο νόμος εφαρ-
μόστηκε από όλες τις επόμενες κυβερνήσεις.

Ταυτόχρονα χτυπήθηκε με μια σειρά νόμους όλων των κυβερνήσεων η δυνατότητα υπογραφής κλαδι-
κών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Οι αριθμοί και πάλι είναι αποκαλυπτικοί. Το 2004 υπογρά-
φτηκαν 223 κλαδικές ΣΣΕ, το 2011 65 ΣΣΕ ενώ το 2020 μόλις 19! Αυτό οδήγησε σε όλο και περισσό-
τερους εργαζόμενους να προσλαμβάνονται με τον κατώτατο μισθό αφού δεν ίσχυε το «δίχτυ προστασίας» 
της κλαδικής ΣΣΕ.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την έκρηξη των ελαστικών μορφών εργασίας (4ώρα, ολιγόμηνες συμ-
βάσεις κ.α.) οδήγησαν στην θεαματική πτώση και του μέσου μισθού. Από τα 1.264€ το 2011 μέσα σε μια 
δεκαετία ο μέσος μισθός έφτασε στα 968€. Μάλιστα στο χαμηλότερο σημείο έφτασε το 2018 (919€) 
ενώ βρισκόμασταν σε φάση ανάπτυξης της οικονομίας και εν μέσω αριστερής διακυβέρνησης…

Η οικονομική κατάσταση όμως δεν κρίνεται μόνο από το ύψος του μισθού. Ταυτόχρονα με την μείωση 
των συνολικών αποδοχών της εργατικής τάξης πρέπει να συνυπολογιστεί και ο πληθωρισμός που ειδικά 
το τελευταίο διάστημα έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αυτές οι μικρές 
αυξήσεις που προαναφέραμε εξανεμίζονται από την πολύ μεγάλη απώλεια της αγοραστικής δύναμη λόγω 
της ακρίβειας που τον Ιανουάριο του 2022 ανήλθε σε 14% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα θα χρειαστεί να υπολογίσουμε και μια σειρά άλλους παράγοντες όπως: 
την ποιότητα και την ποσότητα του ελεύθερου χρόνου αφού οι απλήρωτες υπερωρίες σε συνδυασμό με την 
κατάργηση του 8ώρου είναι συχνό φαινόμενο, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους δουλείας, την 
εντατικοποίηση της εργασίας, την δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά αγαθά που τείνουν να μετατραπούν 
σε εμπορεύματα όπως υγεία-παιδεία-πολιτισμό, την ενεργειακή φτώχεια.

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική κατάσταση των λαϊκών 
νοικοκυριών είναι πολύ άσχημη. 

-Η κυβέρνηση λέει πως η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια είναι εισαγόμενοι παράγοντες 
λόγω του πολέμου. Ισχύει;

Η κυβέρνηση λέει ψέματα! Πώς αλλιώς εξηγείται ότι το ράλι της ακρίβειας έχει ξεκινήσει ήδη από τον 
Αύγουστο του 2021 και εντάθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 πριν από την έναρξη της Ρωσικής εισβολής 
στης Ουκρανία.

Προφανώς κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο πόλεμος είναι σημαντικός παράγοντας που εντείνει την 
ακρίβεια αλλά δεν είναι ο μόνος, ούτε ο βασικός. Άλλωστε ο πόλεμος και η ακρίβεια έχουν την ίδια γενε-
σιουργό αιτία. Είναι αποτέλεσμα της φυσιολογικής λειτουργίας του σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος 
και όχι στρεβλώσεις του. Χαρακτηριστικό είναι ότι η επαναφορά στην φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης 
οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης σε παραγωγικά και καταναλωτικά προϊόντα που οδηγεί σε αύξηση των τιμών.
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Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ενισχύεται από τα κρατικά πακέτα στήριξης προς τα μονοπώλια, όπως του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (η περιβόητη «επεκτατική» πολιτική που ακούγαμε χρόνια τώρα) αφού ο 
όγκος των εμπορευμάτων που παράγονται και πωλούνται δεν αυξάνεται αντίστοιχα. Ενδεικτικά, από το τέλος 
του 2019 μέχρι το 2021, η «μάζα του χρήματος» στην ΕΕ έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 6 στα 12 τρισ.€ 
ενώ η αξία των παραγόμενων εμπορευμάτων (με όρους ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 660 δις.€. Σε αυτό προστίθεται 
η διατήρηση της φορολογίας σε είδη κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα όπως στα τρόφιμα, στα καύσιμα κ.ά. 
Η αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων μέσω της φορολογίας εγγυάται στο αστικό κράτος επαρκή έσοδα για να 
συνεχίσει να τροφοδοτεί τα μονοπώλια με νέες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις.

Η λεγόμενη ενεργειακή κρίση είναι δεμένη με τη στρατηγικής της ΕΕ για το «Πράσινο New Deal» που φέρ-
νει πανάκριβο «πράσινο» ρεύμα από ΑΠΕ με κλείσιμο φτηνών μονάδων παραγωγής ενέργειας που μπορούν 
να λειτουργούν με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, πανάκριβα πράσινα εμπορεύματα που θα τα χρυσοπλη-
ρώσει ο λαός. Στην εκτίναξη της τιμής έπαιξε ρόλο η απελευθέρωση της ενέργειας που είναι πάγια πολιτική 
όλων των κυβερνήσεων με την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που εκτίναξε την τιμή του ρεύματος.

-Γιατί είναι σημαντικό να υπογραφεί Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) καθώς 
και κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ);

Τα παραπάνω μέτρα δεν μας πλήττουν όλους. Όταν κάποιος χάνει, σημαίνει ότι κάποιος κερδίζει. Αυτή 
τη στιγμή στους χαμένους συγκαταλέγεται η εργατική τάξη και τα φτωχά στρώματα και στου κερδισμένους οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Άρα είναι η ώρα για τους εργαζόμενους πιο οργανωμένα και πιο συλλογικά 
να διεκδικήσουν υπογραφή ΕΓΣΣΕ που θα σημάνει την ύπαρξη ενός πλέγματος προστασίας που θα βελτιώσει 
την θέση τους.

Αυτοί που λένε ότι δεν αντέχει η οικονομία να δοθούν αυξήσεις λένε ψέματα! Η κοινωνίας μας δεν πάσχει 
από έλλειψη πλούτου και εμπορευμάτων, το αντίθετο. Απλά για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ζήσουν κα-
λύτερα σημαίνει ότι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες θα πρέπει να χάσουν μέρος των κερδών τους. 
Για να μην απειληθούν οι δείκτες της κερδοφορίας τους λοιπόν μας τρομοκρατούν ότι θα καταστραφούμε με 
τις αυξήσεις στους μισθούς και με την υπογραφή ΣΣΕ την ίδια στιγμή που έχουν επιδοτηθεί με δις.€.

Στις μέρες μας η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης έχει οδηγήσει σε τεράστια άνοδο της παρα-
γωγικότητας της εργασίας και δίνει την δυνατότητα να καλύπτονται πολύ περισσότερες ανάγκες σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια με ταυτόχρονη μείωση του αναγκαίου χρόνου εργασίας και αύξηση του ελεύθερου 
χρόνου. 

Είναι σημαντικό να υπογραφεί ΕΓΣΣΕ με σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 825€, ως βάση για 
αυξήσεις, και του επιδόματος ανεργίας στα €600 γιατί θα δώσει ανάσα ζωής σε εργαζόμενους και ανέργους 
που στενάζουν κάτω από την ακρίβεια. Είναι σημαντικό να υπογραφούν κλαδικές ΣΣΕ για να σταματήσει ο 
κατήφορος που έχει πάρει ο μέσος μισθός. Είναι σημαντικό να μειωθεί ο χρόνος εργασίας σε 7ωρο-5ήμε-
ρο-35ωρο ώστε να μεγαλώσει ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που έχει απομείνει στους εργαζομένους. Είναι 
σημαντικό να υπογραφούν ΕΓΣΣΕ και κλαδικές ΣΣΕ που θα επαναφέρουν τις τριετίες, την αρχή της ευνοϊκότε-
ρης σύμβασης, την κυριακάτικη αργία, τον σταθερό χρόνο εργασίας, την πληρωμή υπερωριών, την επιβολή 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να  ζήσουν καλύτερες μέρες. 

Ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι εργαζόμενοι!
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Για την δράση του Εργατικού Κέντρου Σάμου
Συνέντευξη με την Βάσω Βρυνιώτη, Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρουw

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΑΠΡΙΛΗΣ 2022

-Ποια είναι η κατάσταση στο νησί όσον αφορά τη ζωή των κατοίκων;

Οι συνθήκες ζωής και δουλειάς είναι πολύ δύσκολες. Το κόστος ζωής είναι ιδιαίτερα υψηλό, η ακρίβεια 
σαρώνει τα πάντα και ο μειωμένος ΦΠΑ (ως αντίβαρο στο μεταναστευτικό) ούτε που φαίνεται στη τιμή των 
προϊόντων. Υπάρχει κόσμος που αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ρεύμα και τη θέρμανση, χαρακτηριστικό ότι 
υπάρχουν ηλικιωμένοι που φέτος το χειμώνα μας έλεγαν ότι πέφτουν νωρίς για ύπνο και κουκουλώνονται 
γιατί δεν έχουν θέρμανση! Η συγκοινωνία εντός του νησιού είναι σχεδόν ανύπαρκτη επομένως η οποιαδή-
ποτε μετακίνηση απαιτεί ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, άρα πανάκριβο καύσιμο. Το Νοσοκομείο και τα Κέντρα 
Υγείας είναι υποστελεχωμένα, με τραγικές ελλείψεις γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες (π.χ πνευμονολόγο, 
ενδοκρινολόγο, γαστρεντερολόγο κλπ) και μηχανημάτων (μαγνητικό κλπ). Με συνέπεια να απευθύνεται ο 
κόσμος σε ιδιώτες, όπου σημειωτέον δεν υπάρχει σύμβαση του ΕΟΠYΥ ή να μετακινείται προς τα μεγάλα 
αστικά κέντρα όπως πχ στην Αθήνα, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερο κόστος. Σκεφτείτε ότι το εισιτήριο 
στο καράβι Σάμος- Πειραιάς στο κατάστρωμα είναι στα 62,50 €, ενώ η οικονομική αριθμημένη θέση στα 
70,00 ευρώ, δηλαδή θες σχεδόν 6 μεροκάματα ανειδίκευτου για να πας και να έρθεις! 

Με εισοδήματα καταρρακωμένα από την ανεργία και με τους σεισμόπληκτους 15 μήνες μετά,  να είναι 
«πρόσφυγες» σε συγγενικά τους σπίτια αφού οι αποζημιώσεις για την αποκατάσταση των σπιτιών τους καρ-
κινοβατούν.

 Όσοι ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή βρίσκονται σε απόγνωση μια και η τιμή των προϊόντων 
τους είναι υπερβολικά χαμηλή παρ’ ότι στο τραπέζι μας φτάνει το οτιδήποτε πανάκριβα, ενώ γεωργικά 
εφόδια και καύσιμα έχουν κάνει το κόστος παραγωγής τους απαγορευτικό για να συνεχίσουν. Οι δε αυ-
τοαπασχολούμενοι και μικροί εμποροβιοτέχνες βλέπουν τα μαγαζιά τους τους άδεια, αφού ο κόσμος δεν 
έχει να ψωνίσει.

Και φυσικά αν σκεφτείς ότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί αυτό γιγαντώνει το πρόβλημα. Βλέπεις δεν 
υπάρχει η προστασία των Κλαδικών ΣΣΕ με καλούς όρους. Όπου υπάρχει ΣΣΕ, πχ Ξενοδοχεία,  καταπατεί-
ται με εκβιασμούς του τύπου «τόσα δίνω,  πχ 700, 800 για 7μερο, και αν δε θες θα βρω άλλον». Γεγονός 
το οποίο είναι αντιφατικό όταν ξενοδοχεία κάνουν ακριβές ανακαινίσεις, ξεφυτρώνουν νέα  5στερα, ενώ ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού βάζει ζήτημα ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και καλεί την 
κυβέρνηση να κάνει συμφωνίες με μισθούς ψίχουλα με πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. Άλλωστε τώρα πέρα 
από τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες του υπ. Τουρισμού και Μετανάστευσης για τους  εγκλωβισμένους στα 
hotspot φαίνεται ότι έρχεται και νέο κύμα φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού από την Ουκρανία. 
… Τους…. «πραγματικούς πρόσφυγες»  σύμφωνα με την ρατσιστικής έμπνευσης δήλωση Μηταράκη.

-Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο νησί όσον αφορά το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό;

Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί έχει περιοριστεί ο αριθμός των προσφύγων και το παρου-
σιάζει αυτό ως αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Κατά τα άλλα  πάνε κι’ έρχονται οι καταγγελίες - και 
σε διεθνή μέσα ενημέρωσης - για την απαράδεκτη και εγκληματική τακτική των απωθήσεων – επαναπρο-
ωθήσεων που οδηγεί πολλούς κατατρεγμένους στο θάνατο.

Και βέβαια το κέντρο φυλακή στη Ζερβού, αυτή η υπερδομή τύπου «Γκουαντάναμο», είναι εκεί καθημε-
ρινά να μας δείχνει τι σημαίνει πόλεμος, εισβολή, τι σημαίνει ΝΑΤΟ, Ε.Ε., ανταγωνισμοί κρατών και μο-
νοπωλίων για το μοίρασμα της ενεργειακής πίτας. Τώρα με τον νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία 
επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, απέναντι στο ρατσισμό και την 
ξενοφοβία,  ότι πρόσφυγας μπορεί να γίνει ο καθένας,  αν βρεθεί η χώρα του στη δίνη των μονοπωλιακών 
ανταγωνισμών και της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης.

Το Εργατικό Κέντρο, η Επιτροπή Ειρήνης, σωματεία και φορείς του νησιού βρίσκονται σταθερά στη 
πρώτη γραμμή  για απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, για να κλείσει το hotspot σε συνδυασμό 
με την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την απεμπλοκή της χώρας μας από αυτόν και τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς, φέρνοντας στο προσκήνιο τον αγώνα για αυτό που έχουν ανάγκη οι λαοί: ζωή 
και δουλειά με δικαιώματα, χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά.
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-Ποια είναι η δράση του Εργατικού Κέντρου Σάμου γενικότερα αλλά και μπροστά στην απεργία 
και την Πρωτομαγιά;

Για όλα αυτά δίνουμε καθημερινά τη μάχη να οργανωθεί η δράση του ΕΚ και των σωματείων με μαζικούς 
όρους, δίνοντας βάρος στους επόμενους μεγάλους σταθμούς που είναι η Απεργία της 6ης Απρίλη και της 
Πρωτομαγιάς, απίρνοντας μέτρα για την επιτυχία τους. Με συνεδριάσεις ΕΚΣ και σωματείων, σύσκεψη για το 
συντονισμό της δράσης, συγκεντρώσεις στις 25/2 και στις 17/3 για την ακρίβεια και τον πόλεμο, περιοδείες 
σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, όπως το hotspot όπου εργαζόμενοι με συμβάσεις προσπαθούν να διαχει-
ριστούν ένα σύνθετο πρόβλημα, στα ξενοδοχεία που ξεκινάνε τα καθαρίσματα ενόψει της σεζόν, στα σούπερ 
μάρκετ, στα χονδρεμπορικά, τις μεταφορικές, σε εργοτάξια και μικρές οικοδομές, στο αεροδρόμιο αλλά και 
μικρότερες επιχειρήσεις. 

Φυσικά δεν ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε μια διαρκή παρέμβαση και δράση για όλα τα ζητήματα που απα-
σχολούν το λαό των νησιών μας. Ακόμη και αυτά τα δύο χρόνια που μας έλεγαν να κάτσουμε στα αυγά τους 
γιατί έχουμε πανδημία, εμείς κάναμε κινητοποιήσεις για την υγεία, τις συνθήκες δουλειάς, το εισόδημα, το 
προσφυγικό, την αποκατάσταση από το σεισμό. Βγήκαμε σε χώρους δουλειάς, δείξαμε ότι ο εργαζόμενος, ο 
άνεργος, ο άνθρωπος του μόχθου έχει αποκούμπι και αυτό δεν είναι άλλο από το σωματείο του, από το μαζικό 
φορέα του, κόντρα στην απογοήτευση και το φόβο που κυριαρχεί. Προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε το ζήτημα 
του χαμηλού βαθμού οργάνωσης και συμμετοχής των εργαζομένων, την απογοήτευση και την ηττοπάθεια και 
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Φάνηκε τους προηγούμενους μήνες και από την αύξηση νέων εγγραφών 
και ψηφισάντων σε εκλογές σωματείων – μελών του ΕΚ. 

Το επόμενο διάστημα ακόμη πιο αποφασιστικά οργανώνουμε τη δράση μας διεκδικώντας όσα έχουμε ανά-
γκη, γνωρίζοντας ότι το δίκιο είναι με το μέρος μας και ότι χωρίς εμάς τους εργαζόμενους δεν μπορεί τίποτα 
να κινηθεί.



«Το ΝΑΤΟ υπερασπίζεται την ειρήνη»
Και όμως δεν ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο, 
αλλά αγαπημένη φράση «παπαγάλων»

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ!!!

Βγήκε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ και είπε ότι 

η Ελλάδα βρίσκεται για το 2021 
στην κορυφή της λίστας των 30 
κρατών - μελών, δαπανώντας το 
3,59% του ΑΕΠ για στρατιωτικές 
δαπάνες. Με τα συμβόλαια για αμε-
ρικανικά ελικόπτερα, γαλλικά μαχη-
τικά και φρεγάτες κ.λπ., πέρασε και 
τις ΗΠΑ που δαπάνησαν «μόλις» το 
3,57%!
Ευτυχώς που δεν υπάρχουν άλλες 
ανάγκες στην Ελλάδα, όπως νοσο-
κομεία, σχολικά κτίρια, γιατροί και 
δάσκαλοι, αντιπυρική προστασία...
Το ΝΑΤΟ να είναι καλά....

Η ΓΣΕΕ κατήγγειλε την Κυβέρνηση για την άρση των 
μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας. 2 χρόνια 
τώρα είχαν μια δικαιολογία που το είχαν κλείσει 
το μαγαζί και τώρα πρέπει να βρούνε καινούρ-
για.

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι ανάρτησαν πανό στη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους με 
την σκωτσέζικη Ρέιντζερς που θύμιζε τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα που κάποιοι προσπαθούν να σβήσουν απο την 
μνήμη μας.
Tα πανό έγραφαν τις χώρες που οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είτε έχουν προχωρήσει σε ιμπεριαλιστική επέμβαση, είτε 
έχουν παρέμβει με διάφορους τρόπους στο εσωτερικό τους, με χούντες και πραξικοπήματα.

&ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ

!
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Οι λαοί δεν ξεχνούν...
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