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COSCO - Οι αγώνες μας είναι δίκαιοι
και φέρνουν αποτελέσματα
Ο μεγάλος, πολύμηνος αγώνας των λιμενεργατών της COSCO, με τη νεα μεγάλη
απεργιακή μάχη τις τελευταίες μέρες του Απρίλη και την Πρωτομαγιά οδήγησε
στην Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Όπως σημειώνει το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ:
«μετά από πολύμηνο αποφασιστικό και ανυποχώρητο αγώνα, με τη δύναμη της
οργάνωσης και της συσπείρωσης των συναδέλφων, αλλά και της τεράστιας αλληλεγγύης, εμείς οι εργαζόμενοι με μπροστάρη το Σωματείο μας -ΕΝΕΔΕΠ- αναγκάσαμε την εργοδοσία να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με κατακτήσεις για όλους τους συναδέλφους στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO.
Σπάσαμε την αδιαλλαξία! Κάθε εμπόδιο γκρεμίστηκε από τους δικούς μας μαζικούς ανυποχώρητους αγώνες! Συνεχίζουμε συσπειρωμένοι στο δικό μας κάστρο,
το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ... δώσαμε ανυποχώρητο αγώνα κόντρα στην εκβιαστική
τακτική της εργοδοσίας και τελικά καταφέραμε:

- Να επιβάλουμε να αποτυπωθεί στη ΣΣΕ ως κριτήριο για τη μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης ‘’πρωτίστως’’ το κριτήριο της αρχαιότητας.
- Να επιβάλουμε να αποτυπωθούν στη ΣΣΕ συγκεκριμένα, δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια στη διαδικασία αναβάθμισης των ειδικοτήτων.
- Να επιβάλουμε να αποτυπωθεί στη ΣΣΕ ότι όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να
υπογράψουν τις νέες ατομικές συμβάσεις, δεν θα παραμείνουν στο παλαιό καθεστώς αμοιβών (όπως ζητούσε η εργοδοσία), αλλά θα δικαιούνται και αυτοί τις νέες
αυξημένες αμοιβές ανά ειδικότητα.
- Να επιβάλουμε να αποτυπωθεί στη ΣΣΕ ότι οι αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας θα λαμβάνονται υπόψη στην πράξη από την
εργοδοσία.
- Να μην περάσει ο εργοδοτικός εκβιασμός ότι είτε αποδεχόμαστε την ...αντιπροσωπευτικότητα του εργοδοτικού συνδικάτου, είτε δεν υπογράφουμε τη ΣΣΕ.
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Σε όλο το λιμάνι, σε όλη την πειραϊκή κοινωνία, σε κάθε χώρο εργασίας παντού
στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη του κόσμου, η ΕΝΕΔΕΠ αγκαλιάστηκε για τους
δίκαιους, συνεπείς και ανυποχώρητους αγώνες των εργαζομένων! Δώσαμε και
πήραμε δύναμη από αυτό το τεράστιο κύμα αναγνώρισης και αλληλεγγύης, βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι στην αλήθεια ότι μόνο με ενότητα και
αγώνες έρχονται οι κατακτήσεις, ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται!»
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022
Χιλιάδες εργαζόμενοι τίμησαν την Εργατική Πρωτομαγιά σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στις μεγαλες απεργιακες συγκέντρωσεις.
Μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, ένα μεγάλο ποτάμι στον Πειραιά,
στην Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, σε όλες τις πόλεις
της χώρας έστειλαν μήνυμα «για αυξήσεις στους μισθούς, σε κάθε κλάδο και χώρο
δουλειάς. Να δυναμώσει η φωνή για την ουσιαστική ανακούφιση από το κύμα των
ανατιμήσεων με μέτρα προστασίας, με κατάργηση φόρων στην Ενέργεια, στα καύσιμα, στο ρεύμα, για την ανατροπή όλων των αντεργατικών νόμων.
Ο νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εντάσεις στην περιοχή
μας φέρνουν σε πρώτο πλάνο τη βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η
απεμπλοκή της χώρας μας από οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής στις πολεμικές επεμβάσεις είναι αίτημα που πρέπει να δυναμώσει από κάθε εργατική συνδικαλιστική
οργάνωση, κάθε εργάτη και νέο.
Προχωράμε μπροστά λοιπόν! Κρατώντας ζωντανή στο μυαλό και την καρδιά
μας την εικόνα των χιλιάδων ανθρώπων του μόχθου που την Κυριακή πλημμύρισαν δρόμους και πλατείες.
Των εκατοντάδων εργατών της COSCO, που συγκινημένοι από το κύμα αλληλεγγύης δεσμεύτηκαν πως θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να είναι ο αγώνας
τους νικηφόρος, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για ολόκληρη την εργατική τάξη.
Την εικόνα των οικοδόμων στο Σύνταγμα και στις άλλες πόλεις, που με την αυτοπεποίθηση της οργανωμένης πάλης διακήρυξαν ότι η Σύμβαση που υπέγραψαν ανήκει
σε όλους τους εργαζόμενους.
Γιατί δείχνει πως ο ταξικός αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα και πως τέτοιες μάχες
έχουν πολλαπλάσια σημασία για την αγωνιστική ανάταση της εργατικής τάξης.»
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Πρωτομαγιά Αθήνα
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Πρωτομαγιά Πειραιάς
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Πρωτομαγιά σε όλη την Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
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Πάτρα

Ηράκλειο

Γιάννενα

Καβάλα
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Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ
στις 18-19 στην Αθήνα

Η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ είναι κορυφαίο γεγονός για το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. Συζητάμε με τα συνδικάτα, τους συνδικαλιστές, με φυσική παρουσία και επιβεβαιώνουμε τη μεγάλη πορεία που
είχαμε, αλλά και την δυναμική για την συνέχεια.
Η σύσκεψη του ΠΑΜΕ μπορεί να γίνει βήμα στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης της πάλης και της συσπείρωσης σε μεγάλα μέτωπα που ξεκίνησε από την
προηγούμενη πανελλαδική σύσκεψη του 2016 και κορυφώθηκε μέσα στις
συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, της πανδημίας και του ιμπεριαλιστικού
πολέμου, σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις τους επιχειρηματικούς ομίλους,
τους ανθρώπους τους στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Στην Πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ θέλουμε και συμμετάσχουν σωματεία
που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των αγώνων, να μεταφέρουν την πείρα
τους, τους προβληματισμούς τους, τις προτάσεις τους. Να ενισχυθεί ο συνολικός προβληματισμός που υπάρχει μέσα στο οργανωμένο τμήμα της εργατικής
τάξης, να συζητήσουμε ανοιχτά την πρότασή του ΠΑΜΕ για την ανασύνταξη
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πάνω στο ερώτημα «τι κίνημα έχει
ανάγκη σήμερα η εργατική τάξη».
Η πανελλαδική σύσκεψη μας θέλουμε να συμβάλλει και να εξοπλίσει τα συνδικάτα με γνώση και πείρα από τους αγώνες, αλλά και με ενιαίο σχέδιο και
στόχους, για να χτίσουμε αγωνιστικό, ταξικό εργατικό κίνημα ελπίδας και αντεπίθεσης.
Στη σύσκεψη είναι ευπρόσδεκτοι όσοι αγωνιούν για την πορεία του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήματος, για την επίθεση που δέχονται τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Όσοι συναντήθηκαν μαζί μας στον αγώνα, που έχουν σε εκτίμηση τις θέσεις και τη δράση του ΠΑΜΕ, που πρωτοστάτησαν σε αγώνες στους
κλάδους τους και σε χώρους δουλειάς.
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Αυτές τις μέρες οργώνονται πολλοί χώροι δουλειάς σε κάθε κλάδο! Θέλουμε
η σύσκεψη, από την αρχή ως τέλος, από την προετοιμασία ως και τη λήξη της,
να είναι μια όσο το δυνατόν ζωντανή, συλλογική, ανοιχτή και πλατιά διαδικασία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Να συζητηθεί από πριν σε
συνεδριάσεις διοικήσεων, γενικές συνελεύσεις, σε συγκεντρώσεις σε χώρους
δουλειάς, σε συσκέψεις και εκδηλώσεις.

Η επίθεση που δέχονται τα συνδικάτα και τα δικαιώματα των εργαζομένων
από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους έχει ενισχύσει τη συζήτηση για την πορεία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Η απήχηση των θέσεων του ΠΑΜΕ μεγαλώνει όπως και η αναγνώριση της
πρωτοπόρας δράσης των συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Αυτό
επιβεβαιώνει η συμμετοχή στις συσκέψεις των συνδικάτων του ΠΑΜΕ και η
κοινή δράση με σωματεία όπου πλειοψηφούν δυνάμεις που δε συμφωνούν σε
όλα με το ΠΑΜΕ, διατηρούν επιφυλάξεις, έχουν ως και διαφωνίες.
Αυτό εκφράστηκε πιο ανάγλυφα στα συλλαλητήρια στις 26 Φλεβάρη που
προηγήθηκαν της απεργίας. Στη δράση σπάνε συγχύσεις και προκαταλήψεις,
ότι τάχα το ΠΑΜΕ είναι παράταξη κα που καλλιεργούν σκόπιμα οι δυνάμεις
του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Οι ίδιες οι εργασίες της
Πανελλαδικής Σύσκεψης μπορεί να βοηθήσουν πλατύτερες εργατικές δυνάμεις να αντικρούσουν αυτό το ψέμα, να κάνουν πιο συνειδητά βήματα συμπόρευσης, να συσπειρωθούν στο ΠΑΜΕ. Η δική τους ζωντανή πείρα είναι
μεγάλης σημασίας για να ξεκαθαρίζουν συγχύσεις και προκαταλήψεις που
δουλεύει στοχευμένα ο ταξικός αντίπαλος.
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Για την προετοιμασία της δουλειάς
μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα
Η ίδρυση και η δράση του ΠΑΜΕ όλα αυτά τα χρόνια αποδείχτηκε απόφαση μεγάλης σημασίας. Έχει γίνει φάρος δράσης, εκφράζει την αναγκαιότητα
της ανασύνταξης και αντεπίθεσης του εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος.
Αυτό επιβεβαιώθηκε μέσα από τα μεγάλα μέτωπα πάλης και τους αγώνες,
όπου πρωταγωνίστησαν τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ τα τελευταία χρόνια.
Αυτά τα μέτωπα πάλης και αυτούς τους αγώνες θέλουμε να επαναφέρουμε
στην πλατιά συζήτηση με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα που γίνεται αυτές τις μέρες, να βγουν συμπεράσματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μάχες για
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας /ΕΓΣΣΕ, Κοινωνική ασφάλιση, την περίοδο
της πανδημίας, την Δίκη της Χρυσής Αυγής, Δράση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες, Αγώνας για Προστασία από φυσικές καταστροφές, Αγώνες ενάντια στο Νόμο Χατζηδάκη, την
μάχη για «συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών».
Όλη αυτή η δράση κορυφώθηκε μέσα από μεγάλες απεργίες, οργανωμένες
«από τα κάτω», με τη συμμετοχή και των μεγαλύτερων συνδικάτων, μέσα από
αγώνες σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Η πείρα των απεργιών, των κλαδικών κινητοποιήσεων, των κινητοποιήσεων σε
χώρους δουλειάς θέλουμε να συζητηθεί πλατιά μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Να γίνει η βάση συσπείρωσης νέων συνδικάτων και συνδικαλιστών με το ΠΑΜΕ. Να συμβάλει στην επικαιροποίηση του πλαισίου πάλης με
βάση τις οξυμένες λαϊκές ανάγκες.
Πάνω στο έδαφος της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού που ταλαιπωρεί
κάθε εργατική οικογένεια, έχει ήδη διαμορφωθεί μία θετική πείρα από την
επεξεργασία με τις ΣΣΕ και την πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ, για την κοινωνική ασφάλιση, για τους συμβασιούχους, αναπληρωτές, ορισμένου χρόνου
στο δημόσιο.
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Όλα αυτά τα χρόνια συμβάλαμε
στην ανάδειξη αιτημάτων ανακούφισης και επίθεσης με τα
πλαίσια που επεξεργαστήκαμε
για την Κυριακή αργία, για την
πανδημία, την πολιτική προστασία και τις φυσικές καταστροφές,
για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Με την παρέμβασή μας και την
δράση μας έγινε κεντρικό θέμα
το μεγάλο ζήτημα του εργάσιμου
χρόνου, του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς και της ανάγκης για σύγχρονα δικαιώματα.
Αναπτύχθηκε αντιπαράθεση για
την κατάργηση του 8ωρου, των
απλήρωτων υπερωριών και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση της Κυριακής αργίας, τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας και των σύγχρονων όρων ελέγχου και καταναγκασμού των εργαζομένων για την ένταση της
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της στρατηγικής του κεφαλαίου για τη «ψηφιακή
μετάβαση».
Αλλά δεν είναι μόνο η πρόσφατη δράση που κάθεται πιο νωπά στο μυαλό.
Ουσιαστική δουλειά έγινε και πρωτύτερα, κόντρα στη γραμμή ενσωμάτωσης
του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τα «αναπτυξιακά συνέδρια» που οργάνωνε σε διάφορες πόλεις το 2017, αλλά και την μετέπειτα προσπάθεια της ΓΣΕΕ να συγκροτήσει «κοινωνική συμμαχία» με τους εργοδότες. Αναμετρηθήκαμε με τον
κεντρικό άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, ότι μπορεί να υπάρξει καπιταλιστική
ανάπτυξη με φιλολαϊκό πρόσημο, επεξεργαστήκαμε τα πλαίσια πάλης ανά
νομό, περιφέρεια και κλάδο, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της ασυμβίβαστης πάλης των συνδικάτων με τη στρατηγική του κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης, με βήματα στην αγωνιστική συσπείρωση ανά πόλη.
Βήματα έγιναν στην κοινή πάλη με τα σύμμαχα λαϊκά στρώματα, στη διαμόρφωση προϋποθέσεων κοινωνικής συμμαχίας. Υπάρχει μια σημαντική νέα
πείρα, κυρίως από τη δράση των Εργατικών Κέντρων σε πολλούς νομούς, π.χ.
στα νησιά για το προσφυγικό και ενάντια στην κρατική καταστολή, στις αγροτικές κινητοποιήσεις με κοινή δράση με ενώσεις επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων, στις φυσικές καταστροφές. Παραμένει μεγάλο παράδειγμα η βοήθεια και η συνδρομή των συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, στην
οργάνωση και τη στήριξη σε όλα του μεγάλου πανελλαδικού συλλαλητηρίου
των αγροτών στο Σύνταγμα το 2016.
Όλη αυτή η δράση είχε στο επίκεντρο την αναζωογόνηση των συνδικάτων , τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την μαζικοποίηση τους, την
αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων, τη δημιουργία νέων.
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση με τη μαζικοποίηση των συνδικάτων με νέες
δυνάμεις, νέες και νέους εργατοϋπαλλήλους, γυναίκες, μετανάστες έχει δρόμο
ακόμα αλλά και παράλληλα η λειτουργία των συνδικάτων χρειάζεται να βελ-
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τιωθεί, έχουν γίνει ωστόσο πολύ σημαντικά βήματα που αξίζει να φωτιστούν, να αποτελέσουν
πηγή έμπνευσης. Το ζωντανό παράδειγμα είναι
αναντικατάστατο εφόδιο για να προχωρήσει ο
προβληματισμός, η αυτοπεποίθηση ότι μπορεί
να γίνει πράξη η ανασύνταξη και στους πιο δύσκολους χώρους.
Βήματα που αποτέλεσαν παράδειγμα, ώστε να
δυναμώσει η συζήτηση για τι συνδικάτα έχει ανάγκη η εργατική τάξη σήμερα, με ποια γραμμή
πάλης, με ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και δημοκρατική λειτουργία, μαζικοποιημένα και ριζωμένα στους χώρους δουλειάς, σε
αντιπαράθεση με τη γραφειοκρατική λειτουργία
των συνδικάτων που προωθεί ο εργοδοτικός και
κυβερνητικός συνδικαλισμός, τις ηλεκτρονικές

δήθεν ψηφοφορίες χωρίς συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες μέσα στις οποίες μπορεί
ένας εργαζόμενος μέσα από τη διαπάλη να διαμορφώσει κριτήριο, αλλά και το ηλεκτρονικό
φακέλωμα. Αυτή η προσπάθεια σε συνδυασμό
με τους αγώνες και τη γραμμή της απειθαρχίας
στους αντεργατικούς νόμους είχαν ουσιαστική
συμβολή, ώστε 10 μήνες από την εφαρμογή
αυτών των διατάξεων να έχουν εφαρμοστεί από
ελάχιστα σωματεία.
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Η δουλειά για την Πανελλαδική Σύσκεψη
επιδιώκουμε να έχει μεγάλη συμβολή στην
πορεία ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και πιο συγκεκριμένα στο στόχο για τη διεύρυνση του ΠΑΜΕ
με νέες δυνάμεις.
Οι εξελίξεις των τελευταίων δυο ετών έχουν επιδράσει, ώστε να έχει δυναμώσει η συζήτηση
μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για
την κατάσταση και την προοπτική του. Έχει δυναμώσει το ενδιαφέρον μέσα στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα, αλλά και σε ορισμένα
τμήματα νέων σε ηλικία εργαζομένων που βλέπουν τους όρους δουλειάς να χειροτερεύουν
εδώ και μια δεκαετία.

Επιδιώκουμε σε αυτές τις συνθήκες να διαμορφώσουμε κάλεσμα αγωνιστικής συσπείρωσης
με το ΠΑΜΕ και πλατιάς συμμετοχής στην Πανελλαδική Σύσκεψη. Να δυναμώσει η συζήτηση
γύρω από την ανάγκη ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος ως προϋπόθεση
για να σηκώσουν κεφάλι οι εργαζόμενοι στους
χώρους δουλειάς.

Να φωτιστεί το περιεχόμενο, η κατεύθυνση της αντικαπιταλιστικής γραμμής πάλης, αξιοποιώντας την πείρα που συγκεντρώθηκε, τη διαπάλη που δυνάμωσε από
την προσπάθεια να αντιπαρατεθούμε στο κίνημα με δυνάμεις που προβάλλουν
την ανάγκη της κυβερνητικής εναλλαγής και της αξιοποίησης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος σε αυτή την κατεύθυνση. Το μέτωπο με τη γραμμή του
κοινωνικού εταιρισμού. Την προσπάθεια που κάνουμε να φωτίζουμε τα κριτήρια
επιλογής των αιτημάτων, ώστε να αποκαλύπτουν τον μηχανισμό της εκμετάλλευσης, να αναδεικνύουν τις προϋποθέσεις αντίστασης και αντεπίθεσης ενάντια στη
στρατηγική του κεφαλαίου.
Σε αυτό περιβάλλον που θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Σύσκεψη, δυναμώνει η διεθνής αναγνώριση του ΠΑΜΕ. Αποτελεί ξεχωριστό αλλά σημαντικό
κεφάλαιο η διεθνής αλληλεγγύη που δέχτηκε το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα που συσπειρώνονται σε αυτό, σε σημαντικούς αγώνες σε επιχειρήσεις, όπως η COSCO
και της E-FOOD, την περίοδο της πανδημίας και ιδιαίτερα με την Πρωτομαγιά του
2020, που έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο την οργανωμένη απειθαρχία των
συνδικάτων στην Ελλάδα. Το ΠΑΜΕ στήριξε με τη σειρά του μεγάλες απεργιακές
κινητοποιήσεις σε μια σειρά. Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά έπαιξε και η δράση
της ΠΣΟ.
Στα πλαίσια της Σύσκεψης του ΠΑΜΕ θα συμμετέχουν διεθνείς αντιπροσωπείες
από συνδικάτα της Ευρώπης και γειτονικών χωρών καθώς και η ηγεσία της ΠΣΟ.
Οι διεθνείς αντιπροσωπείες θα λάβουν μέρος και σε ξεχωριστή εκδήλωση με
θέμα: «Η δράση των συνδικάτων σε όλες τις συνθήκες, πείρα από τις
απεργιακές μάχες και τους αγώνες των συνδικάτων την περίοδο της πανδημίας» την Παρασκευή στις 17 Ιούνη.

15

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΙΟΥΝΗΣ 2022

w

Μαζική Αντιιμπεριαλιστική Δράση
Με μεγάλα συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις στις 12 Μάη αλλά και χιλιάδες
κόσμου στην Μαραθώνεια Πορεία Ειρήνης στις 22 Μάη οι εργαζόμενοι
και ο λαός απαίτησαν μαζικά Απεμπλοκή από τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο ενώ
καταδίκασαν την επικίνδυνη για τον λαό Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις
βάσεις, που μετατρέπει τη χώρα σε «ΝΑΤΟικό έδαφος» και οδηγεί σε όλο και
μεγαλύτερη εμπλοκή στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και σχεδιασμών.
Στις 12 Μάη σωματεία και φορείς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις
πραγματοποίησαν μία από τις πιο μεγάλες και μαχητικές αντιιμπεριαλιστικές
κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος στην Αθήνα, ενώ συλλαλητήρια
πραγματοποιήθηκαν και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Στις 21-22 Μάη στο πλαίσιο του αντιιμπεριαλιστικού διημέρου δράσης η ΕΕΔΥΕ, Επιτροπές Ειρήνης, σωματεία και φορείς σε όλη τη χώρα έστειλαν ηχηρό
μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό, για να
κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, να ματαιωθεί οποιαδήποτε αποστολή
στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων, κανένας φαντάρος, να μη σταλεί στο μέτωπο των ιμπεριαλιστικών πολέμων, δράσεις που
κορυφώθηκαν με την μαζική 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μάη.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Βραζιλία
Τουρκία

Σρι Λάνκα
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Μεξικό

Κούβα
Περού

Παναμάς

Γαλλία
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