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1η Πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ

«Πιστεύου-

με ότι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος
για την πάλη
της εργατικής τάξης δεν
μπορεί να
εξαντλείται
στα επιμέρους
αιτήματα...»

Το Σάββατο, 3 Απρίλη 1999, λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο Γ. Μαυρίκος, κεντρικός εισηγητής στη σύσκεψη, είχε ολοκληρώσει την παρουσίαση της εισήγησης, από την οροφή της αίθουσας και πίσω
ακριβώς από το προεδρείο, άρχισε αργά αργά να ξεδιπλώνεται ένα
πανό. Ενα πανό, με ένα όνομα: Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
Έτσι ξεκίνησε η 1η Πανελλαδική Σύσκεψη και η ίδρυση του ΠΑΜΕ. Περισσότεροι από 1.500 συνδικαλιστές συμμετείχαν στη σύσκεψη και γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα συνεδρίων του ΣΕΦ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της
Επιτροπής Ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος.Σκοπός της μεγάλης συνδικαλιστικής συνάντησης, η συγκρότηση ενός εργαλείου στα χέρια των
ταξικών αγωνιστικών δυνάμεων, που στόχο έχει να ανοίξει το δρόμο, έτσι
ώστε η εργατική τάξη να βρεθεί στο προσκήνιο των εξελίξεων. Περίπου 350
συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν πάρει αποφάσεις για τη συμμετοχή τους
στην Σύσκεψη.
Τις εργασίες της Σύσκεψης χαρακτήρισαν ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα, καθώς και η θέληση των συγκεντρωμένων να ξεκινήσει δράση που θα
παραμερίσει τα εμπόδια που βάζουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των συμβιβασμένων πλειοψηφιών, έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί το
συνδικαλιστικό κίνημα. Εντονα εκφράστηκε σε όλη τη διάρκεια των εργασιών
της Σύσκεψης η αλληλεγγύη στο δοκιμαζόμενο λαό της Γιουγκοσλαβίας που
βίωνε τους φονικούς Νατοικούς βομβαρδισμούς.
Στη συνέχεια η κεντρική εισήγηση, κάνοντας εκτενή αναφορά στη δολοφονική
επίθεση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας σημειώνοντας «Η Πανελλαδική Σύσκεψη Συνδικάτων και συνδικαλιστών πραγματοποιείται μέσα στη δύνη
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σοβαρών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, με κυρίαρχο γεγονός την προκλητική και δολοφονική επιδρομή των Αμερικάνων και ΝΑΤΟικών ιμπεριαλιστών σε βάρος της Νέας Γιουγκοσλαβίας, του λαού της Σερβίας
και των λαών της Βαλκανικής γενικότερα.» και έκλεινε με τα παρακάτω λόγια
«Πιστεύουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πάλη της εργατικής τάξης δεν μπορεί να εξαντλείται στα επιμέρους αιτήματα, αλλά να συνδυάζει το
άμεσο, το σημερινό, με την προοπτική και την πάλη για βαθιές αλλαγές μέχρι
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, όπως αναγράφεται στα καταστατικά όλων σχεδόν των συνδικαλιστικών οργανώσεων».
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2η Πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ
6 Απρίλη 2002
Με ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς της
ταξικής πάλης, με καταγγελία της σφαγής του
παλαιστινιακού λαού, με 17 αντιπροσωπείες
συνδικάτων άλλων χωρών να παρακολουθούν, με το Σκοπευτήριο δίπλα να «χρεώνει»
αυξημένα καθήκοντα, με μια εισήγηση, που
ανέλυε από ταξική σκοπιά την κατάσταση της
εργατικής τάξης και με βαθιά συναίσθηση της
ευθύνης απέναντι στον κόσμο της δουλιάς
πραγματοποιήθηκε στην Καισαριανή η 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ.
2.000 συνδικαλιστικά στελέχη πήραν μέρος
σε μία συζήτηση, όπου δεκάδες συνδικαλιστές κατέθεσαν μία πλούσια εμπειρία για την
τρίχρονη πλούσια και πολύμορφη δράση του
Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου απο την
ίδρυση του το 1999.
Στον αγωνιστικό απολογισμό καταγραφόντουσαν:
►Η συνεπής, μαζική αντιπολεμική δράση ενάντια στον πόλεμο των ΝΑΤΟικών
στα Βαλκάνια. Με τα συλλαλητήρια σε
όλες τις πόλεις, τον αποκλεισμό των
συνόρων στους Ευζώνους, τις «ανθρώπινες αλυσίδες» στις γέφυρες του Βελι-
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Γενεύη και στις Βρυξέλλες.
►Οι αντιπολεμικές - αντιιμπεριαλιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο
στο Αφγανιστάν.

γραδίου, τις συγκρούσεις με τους ΝΑΤΟιούς
στρατιώτες στη Θεσσαλονίκη και αλλού.

►Η συγκέντρωση, λίγες
μέρες πριν την 2η Συνδιάσκεψη, στο σχολικό συγκρότημα του Αιγάλεω,
που υποχρέωσε τον Αμερικανό πρέσβη να ματαιώσει
προγραμματισμένη ομιλία
του.

►Τα μεγάλα συλλαλητήρια κάθε Σεπτέμβρη
στα εγκαίνια της ΔΕΘ με τα λαϊκά συσσίτια
και τις συμβολικές εκδηλώσεις.
►Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις κατά τον
ερχομό του Κλίντον στην Αθήνα, που υποχρέωσαν τον πλανητάρχη να αλλάξει τις ημερομηνίες του ταξιδιού του και να επισκεφθεί
χαράματα την Ακρόπολη. Που αποκάλυψαν
το αυταρχικό πρόσωπο της κυβέρνησης με
την κρατική βία και την καταστολή που έστειλε στα νοσοκομεία εκατοντάδες διαδηλωτές
στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις.
►Οι καταλήψεις του υπουργείου Εμπορίου
για τις αυξήσεις τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης, της κεντρικής Διοίκησης του ΙΚΑ για τις
συντάξεις, του υπουργείου Εργασίας για την
Κοινωνική Ασφάλιση, όπως και της πετυχημένης εκδήλωσης μπροστά στο πρωθυπουργικό
γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
►Το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο της
Αθήνας.
►Οι μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις
για την Κοινωνική Ασφάλιση, όπου αναγνωρίστηκε η καθοριστική συμβολή και ο ρόλος
του ΠΑΜΕ.

►Οι μαζικές και μαχητικές εκδηλώσεις τις Πρωτομαγιές.
►Οι ημερίδες κι άλλες πολύπλευρες εκδηλώσεις του.
►Η καθημερινή παρουσία και δράση μέσα στους χώρους δουλιάς.
Στην Συνδιάσκεψη έγινε καθαρό ότι το ΠΑΜΕ έχει εδραιωθεί για τα καλά, ως πραγματικός εκφραστής των προβλημάτων των εργαζομένων, στη συνείδηση σημαντικών τμημάτων της εργατικής
τάξης κι αυτό εκφράζεται ήδη με τη συμμετοχή σ’ αυτό εκατοντάδων συνδικάτων, σημαντικών
Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.
Ενώ το ΠΑΜΕ σημείωνε «Με δεδομένο πως ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 η
Κυβέρνηση θα πιέσει για «εργασιακή ειρήνη» και θα ξεσηκώσει θυελλώδη προπαγάνδα για τον
«εθελοντισμό», το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα αντισταθεί, γιατί δε βάζει σε ίση μοίρα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και τα υπερκέρδη των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται γύρω
από την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού.»
Οι εργασίες της συνδιάσκεψης αποτέλεσαν ταυτόχρονα ένα μικρό διεθνές φόρουμ συνδικαλιστικών δυνάμεων, βήμα καταδίκης των ιμπεριαλιστών, αλλά και αλληλεγγύης στο μαχόμενο λαό της
Παλαιστίνης με συμμετοχή συνδικάτων απο Κούβα, Συρία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Τουρκία κ.α.

►Οι διαδηλώσεις της Γένοβας, της Νίκαιας, στη
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3η Πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ
Στις 16-17 Ιούνη 2007, στο ξενοδοχείο «Νοβοτέλ» της Αθήνας, με τη συμμετοχή 600 συνδικαλιστών από την Ελλάδα και μεγάλο αριθμό διεθνών αντιπροσωπειών πραγματοποιείται η 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ.
8 χρόνια από την ίδρυσή του ΠΑΜΕ 600 συνδικαλιστές αντιπρόσωποι, οι
οποίοι αναδείχτηκαν μέσα από τις 25 συνολικά κλαδικές και 52 τοπικές συνδιασκέψεις που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ από τον Εβρο έως την Κρήτη,
αλλά και με Ελληνες μετανάστες εργάτες συζήτησαν για δύο μέρες για τα
προβλήματα, τις αγωνίες και τα βάσανα της εργατιάς και του λαού, με ένα και
μόνο στόχο: Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις τους να ανοίξουν νέους δρόμους για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, να βοηθήσουν στην
παραπέρα ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων που συσπειρώνει,
να γίνει πιο αποτελεσματική η πάλη για το δίκιο των εργαζομένων, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο
κεφάλαιο, τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκφραστές του με σύνθημα
της Συνδιάσκεψης: «Με νέα δύναμη για νέους αγώνες».

Στην εισήγηση σημειώνεται
«Στην τελευταία δεκαετία η διαπάλη στο εσωτερικό και του συνδικαλιστικού
κινήματος επικεντρώνεται στο πώς διαμορφώνονται οι διεκδικήσεις των συνδικάτων. Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι ηγεσίες που προσκυνούν την ΕΕ και συνεργάζονται με τους βιομήχανους, υποστηρίζουν ότι τα
αιτήματα των εργαζομένων πρέπει να είναι «ρεαλιστικά - εφικτά». Δηλαδή να
τα αντέχει η οικονομία και η τσέπη των καπιταλιστών. Είναι η ίδια ακριβώς
θεωρία που προβάλλουν όλες οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον
κόσμο. Είναι οι ίδιες θεωρίες που πριν από ένα μήνα ακούστηκαν στην ετήσια
Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
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Απορρίπτουμε, αποκαλύπτουμε και αντιπαλεύουμε αυτές τις θεωρίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια συσσωρεύουν μεγάλο πλούτο. Προκλητικά κέρδη. Τα
κέρδη αυτά προέρχονται από τη δουλιά και τον ιδρώτα του λαού μας. Το πλαίσιο πάλης του
ΠΑΜΕ είναι δύναμη στα χέρια της Εργατικής Τάξης. Είναι εργαλείο που απαιτεί ουσιαστική
χρησιμοποίηση. Ποια είναι η λογική που το διαπερνάει; Είναι η εναντίωση στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, η εναντίωση στην εκμετάλλευση της εργασίας από το κεφάλαιο. Η
αντίθεση στους καπιταλιστές και στα κέρδη τους, η σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική.

« Το πλαίσιο πάλης
του ΠΑΜΕ
είναι δύναμη στα
χέρια της
Εργατικής
Τάξης. Είναι
εργαλείο
που απαιτεί
ουσιαστική
χρησιμοποίηση.»

Η εργατιά παράγει τον πλούτο και
επιβάλλεται να τον διεκδικήσει.
«Για όλη αυτή την πλούσια αγωνιστική δράση, δεκάδες στελέχη του ΠΑΜΕ δικάστηκαν
και καταδικάστηκαν σε πάνω από 18 χρόνια φυλακή. Για εκατοντάδες συντρόφους μας
ναυτεργάτες επιβλήθηκε ο στρατιωτικός νόμος της πολιτικής επιστράτευσης και από τις
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και από την κυβέρνηση της
ΝΔ»
Η απήχηση της Συνδιάσκεψης
ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο κύρος του ΠΑΜΕ
στο παγκόσμιο συνδικαλιστικό κίνημα και τη συμβολή
του στο ξαναζωντάνεμα της
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας. Αυτό επιβεβαιώνει και η συμμετοχή στις
εργασίες 24 συνδικαλιστικών
αντιπροσώπων από 16 συνολικά χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Από τη διεθνιστική δράση του ΠΑΜΕ
το προηγούμενο διάστημα, ξεχωρίζουν η επίσκεψη στον Γιασέρ Αραφάτ στη Ραμάλα, όταν ήταν
αποκλεισμένος από τον ισραηλινό στρατό, το Καραβάνι Αλληλεγγύης 260 εργαζομένων στην
Κούβα, το Καραβάνι Αλληλεγγύης 150 εργαζομένων στη Συρία, η συγκέντρωση στην επίσκεψη
της Κοντολίζα Ράις στην Αθήνα, κ.ά.
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4η Πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ
Με 1.224 αντιπρόσωπους από 536 συνδικαλιστικές οργανώσεις (12 Ομοσπονδίες, 15 Εργατικά Κέντρα, 457 Συνδικάτα και 52 Επιτροπές Αγώνα), οι οποίοι
αναδείχθηκαν μέσα από μαζικές συλλογικές
διαδικασίες, πραγματοποιήθηκε η 4η Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ στις 19-20 Νοέμβρη 2016
στο ΣΕΦ κάτω από το σύνθημα «Χτίζουμε μαχητικό, ταξικό συνδικαλιστικό - εργατικό κίνημα,
ελπίδας και ανατροπής»
Σε μια ζωντανή και μαχητική συζήτηση σχεδόν
80 αντιπρόσωποι πήραν το λόγο, μετάφεραν
πλούσια πείρα από τη δράση και τους αγώνες
σε όλη τη χώρα και σε μια σειρά κλάδους.
Μέσα από αυτές τις δεκάδες ομιλίες, εμπλουτίστηκαν και ενισχύθηκαν τα συμπεράσματα και
τα παραδείγματα της εισήγησης της Εκτελεστικής
Γραμματείας που παρουσιάστηκε στην έναρξη
των εργασιών και η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα
πάνω στο σοβαρό ζήτημα της ανασύνταξης του
εργατικού - συνδικαλιστικού κινήματος.
Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης ξεκίνησαν με το
σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» και τους αντιπροσώπους να τραγουδούν όλοι μαζί το «Πάλης
ξεκίνημα».
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Στην εισήγηση η ΕΓ σημείωνε:
«...Η ίδια η ζωή, η πλούσια πείρα, κυρίως των
τελευταίων ετών, αποδεικνύει περίτρανα ότι στο
πλαίσιο της ΕΕ, της εξουσίας των μονοπωλίων,
δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή λύση. Η ΕΕ
γίνεται όλο και πιο αντιδραστική και οι εργαζόμενοι θα ζήσουν συνθήκες μεγάλης φτώχειας
κι εξαθλίωσης αν δεν ξεσηκωθούν. Ολοένα και
περισσότερο γίνεται αντιληπτό ότι προοπτική
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ρήξη και σύγκρουση με αυτές τις δυνάμεις. Η λύση βρίσκεται στην
ανατροπή τους.
Σήμερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για
να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη, για να υπάρχει
αξιοπρεπής ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Εμείς
είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο τον πλούτο!
Τον ιδρώτα μας, τον κόπο μας τον καρπώνονται
μια χούφτα μονοπωλιακοί όμιλοι. Αυτό μπορεί
να αλλάξει.
Επομένως, ο αγώνας για την κάλυψη των απωλειών, για μια αξιοπρεπή ζωή, πρέπει να συνδυάζεται με την πάλη για άλλο δρόμο ανάπτυξης,
με αποδέσμευση από τις ενώσεις των ιμπεριαλι-

στών, ΕΕ και ΝΑΤΟ, με την εργατική τάξη και το λαό στο τιμόνι της εξουσίας.
Το σύνθημα που γεννήθηκε στους μεγάλους αγώνες, μας δείχνει το δρόμο:
«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».
Ενας όμως τέτοιος αγώνας απαιτεί και συνδικάτα μαζικά και γερά, οργανωμένα στα εργοστάσια, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, σταθερά μέτωπα
αγώνα, αλληλεγγύη και συμμαχία με τη φτωχή αγροτιά και τους αυτοαπασχολούμενους. Εδώ κρίνεται η υπόθεση της ανασύνταξης και αναζωογόνησης του
συνδικαλιστικού κινήματος.»
Η Συνδιάσκεψη εμπλουτίστηκε με διεθνιστική εκδήλωση στο τέλος
της πρώτης μέρας με θέμα «Η εργατική τάξη ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους». Στην εκδήλωση, πήραν
μέρος 36 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 23 χώρες, με περισσότερους από 50 αντιπροσώπους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
ΠΑΜΕ και παραβρέθηκαν στις εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Μάικ Μακαγίμπα, καθώς και ο γενικός της
γραμματέας, Γιώργος Μαυρίκος.

« Ενας όμως
τέτοιος αγώνας απαιτεί
και συνδικάτα μαζικά
και γερά,
οργανωμένα στα εργοστάσια,
στους μεγάλους χώρους δουλειάς...»
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ
ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ
Του Νίκου Μαυροκέφαλου,μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ
Η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ είναι ένα μεγάλο γεγονός για την εργατική τάξη της χώρας μας. Η συζήτηση έχει ανοίξει πιο πλατιά μέσα στους εργαζόμενους για το πώς το εργατικό κίνημα και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί
να περάσει στην αντεπίθεση. Πως μπορεί να αναμετρηθεί με την αντιλαϊκή,
αντεργατική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοσίας, να προσελκύει την τεράστια μάζα των ανοργάνωτων εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, να μετρήσει
νέα σημαντικά βήματα στη μαζική οργάνωση στα συνδικάτα, να δυναμώσει η
ταξική ενότητα και πάλη απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΜΕ σήκωσε ψηλά τη σημαία του ταξικού αγώνα
για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Άνοιξε κρίσιμα
μέτωπα πάλης για την υπεράσπιση της υγείας, των δικαιωμάτων, της ίδιας της
ζωής των εργαζομένων. Καλλιέργησε την αγωνιστική απειθαρχία στους αντεργατικούς νόμους, στον αυταρχισμό και στην καταστολή. Οι συνδικαλιστές και
τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για
να οργανωθούν σημαντικοί αγώνες σε μεγάλους χώρους δουλειάς όπως στην
COSCO, στη ΛΑΡΚΟ, την E- FOOD, στα δημόσια Νοσοκομεία, στην εκπαίδευση. Οργάνωσαν χωρίς κανέναν δισταγμό την αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζονταν όπως στα Πετρέλαια και στα Λιπάσματα Καβάλας, στους κούριερ και
στους ντελιβεράδες, παντού.
Τα καταφέραμε γιατί το ΠΑΜΕ δεν υποχώρησε, δεν τα βρήκε πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν επιδίωξε να κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα σκαλί για να
ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές αντεργατικές κυβερνήσεις. Δεν χωρίζει τους καπιταλιστές εργοδότες σε καλούς και κακούς, ούτε κατ’ επέκταση τις ενώσεις
τους και τις συμμαχίες τους σε καλούς και κακούς ιμπεριαλιστές. Με συνέπεια
υπερασπίζεται την ταξική πάλη και τα ταξικά συμφέροντα.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτή την ανάπτυξη. Η
ανάπτυξη των κερδών τους βασίζεται στην άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, στην κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων.
Αντίστοιχα ο λαός μας όπως και οι λαοί άλλων χωρών καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα το λογαριασμό των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα δεν πρέπει να στοιχίζονται και να στηρίζουν τις επιλογές των κυβερνήσεων για να κατακτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στο διεθνή
ανταγωνισμό οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες που επιδιώκουν να
αναβαθμίσουν τα κέρδη τους.
Ποτέ η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν ήταν οι λυκοσυμμαχίες και οι σχεδιασμοί των καπιταλιστών. Αυτά τα πλήρωσαν με βαρύ τίμημα οι λαοί, με το ίδιο
τους το αίμα. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που βαδίζει με το δίκιο
των πολλών, με το δίκιο των λαών. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή
που συμβαδίζει με την ειρήνη, την κοινωνική πρόοδο, με την κοινωνική λαϊκή
ευημερία.

« Η ανάπτυξη
των κερδών
τους βασίζεται
στην άγρια
εκμετάλλευση
των εργαζομένων, στην
κατάργηση
δικαιωμάτων
και κατακτήσεων.»

Σ’ αυτές τις συνθήκες λοιπόν είναι κρίσιμο ζήτημα το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα να μην πιαστεί στις δαγκάνες των αστικών κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων.
Η δημιουργία και η δράση του ΠΑΜΕ αποδείχτηκε απόφαση μεγάλης σημασίας. Έχει γίνει σημείο αναφοράς, εκφράζει την αναγκαιότητα της ανασύνταξης
και αντεπίθεσης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, την οργάνωση της
πάλης των εργαζομένων με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα.
Υπερασπίζεται την ταξική πάλη και τα εργατικά – λαϊκά συμφέροντα σε κοινή
δράση με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και τους φτωχούς αγρότες
που υποφέρουν από την πολιτική των μονοπωλίων και των ιμπεριαλιστικών
ενώσεων.

Μπροστά μας έχουμε να δώσουμε μεγάλες μάχες.
Αργά ή γρήγορα μπαίνουμε σε μια νέα φάση ύφεσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, σε νέα καπιταλιστική κρίση. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος όπως και η
πανδημία την προηγούμενη διετία συμβάλουν ως καταλύτης ώστε να εκφραστούν ακόμα πιο επιθετικά και οξυμένα οι ίδιες οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα
της καπιταλιστικής παραγωγής, η όξυνση της σχέσης κεφαλαίου – εργασίας, η
ένταση της εκμετάλλευσης.
Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα αντεργατικών μέτρων, θα απαιτεί νέες βαριές θυσίες
από το λαό, θα επιδιώξει να σαρώσει δικαιώματα, θα εντείνει την καταστολή,
την ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία. Οι προτεραιότητες της στρατηγικής
του κεφαλαίου για την «πράσινη ανάπτυξη» και την «ψηφιακή μετάβαση» δεν
αποτελούν παρά τους σύγχρονους όρους σκλαβιάς και εκμετάλλευσης των
εργαζομένων.
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Σημαντική προϋπόθεση σε μια τέτοια πορεία είναι οι εργαζόμενοι να κλείσουν
την πληγή που δημιουργεί ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, οι
δυνάμεις που βρίσκονται στις ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Είναι ηγεσίες που
θέλουν το κίνημα δεμένο με χειροπέδες, αιχμάλωτο στα συμφέροντα των
επιχειρηματικών ομίλων.
Η δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στην ταξική πάλη,
στην οργάνωση και τον διεκδικητικό αγώνα.
Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη, για να υπάρχει αξιοπρεπής
ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο τον
πλούτο! Τον ιδρώτα μας, τον κόπο μας τον καρπώνονται μια χούφτα μονοπωλιακοί όμιλοι. Αυτό μπορεί να αλλάξει.

• Κίνημα ζωντανό που θα αλλάζει τους συσχετισμούς, θα ανατρέπει τις γραφειοκρατικές ηγεσίες και διαδικασίες. Με συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα ενώνουν τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως
εργασιακής σχέσης, θα υπερασπίζονται τις ζωντανές, συλλογικές
διαδικασίες με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, θα λειτουργούν με βάση αυτές.
• Κίνημα αντεπίθεσης και όχι ηττοπάθειας και συμβιβασμού. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ανεξάρτητες από τις δαγκάνες της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων της, με ανοιχτό μέτωπο απέναντι
τους.
• Κίνημα που θα πηγαίνει τον αγώνα ένα βήμα παραπέρα, προτάσσοντας συνολικά αιτήματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που αναδύονται με βάση την
επιστήμη και την τεχνολογία.
• Κίνημα που θα βρίσκεται πλάι στους όπου γης κατατρεγμένους,
με γνήσια διεθνιστική αλληλεγγύη, κόντρα στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους που φέρνουν αιματοκυλίσματα αμάχων, δημιουργούν
φτώχεια, δυστυχία και προσφυγιά.

Τέτοια ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει όσο η αστική τάξη κρατάει στα χέρια
της το τιμόνι της εξουσίας και έχει στην ιδιοκτησία της τα μέσα παραγωγής. Δεν
μπορεί να υπάρξει μέσα σε ενώσεις ιμπεριαλιστών, όπως η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, γι’
αυτό και αγωνιζόμαστε για την αποδέσμευση της χώρας μας από αυτούς τους
ληστρικούς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Γι’ αυτό σήμερα χρειάζεται:
• Ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα αγωνίζεται ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση. Θα διεκδικεί σύγχρονους
όρους εργασίας, με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, με διεύρυνση των κοινωνικών παροχών, για μείωση του εργάσιμου χρόνου, αίτημα
υπερώριμο.
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Σήμερα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της ισχυροποίησης του ΠΑΜΕ
και της διεύρυνσής του με νέα σωματεία, με νέες δυνάμεις. Καλούμε σε
συμπόρευση με το ΠΑΜΕ όλα εκείνα τα σωματεία που παρά τις επιφυλάξεις τους προσβλέπουν στην ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος
και κατανοούν τη σημασία δυνατού ταξικού πόλου.
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Έλληνες και Ξένοι Εργάτες Ενωμένοι
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Στον Ιμπεριαλισμό Καμιά Υποταγή
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τη δράση μας», υπογράμμισε. Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε επίσης στον
αγώνα που δίνουν οι λιμενεργάτες της COSCO, στις κινητοποιήσεις των ντελιβεράδων της «e-food», αλλά και στη σημαντική νίκη που
πέτυχαν η Ομοσπονδία και τα συνδικάτα των Οικοδόμων, με την
υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας με
σημαντικές αυξήσεις.

18ο Συνέδριο ΠΣΟ, Ρώμη 6-8 Μάη
Σε μαχητικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν στις 6-8 Μάη οι εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στη Ρώμη, όπου
φιλοξενήθηκε από τη συνδικαλιστική οργάνωση USB της Ιταλίας. «Ενωμένοι
συνεχίζουμε. Για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Ενάντια στην ιμπεριαλιστική - καπιταλιστική βαρβαρότητα» ήταν το σύνθημά του.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή της
νέας ηγεσίας της ΠΣΟ,
Προεδρικού Συμβουλίου,
Γραμματείας και γενικού
γραμματέα. Στα όργανα
εκφράστηκε
ανανέωση σε ποσοστό σχεδόν 30%, ένδειξη και
της συσπείρωσης και
συμμετοχής στην ΠΣΟ
νέων συνδικάτων και
συνδικαλιστών από όλες
τις
ηπείρους.
Πρόεδρος επανεξελέγη ο
Mzwandile Michael Makwayiba από τη Νότια Αφρική. Στη θέση
του γενικού γραμματέα εξελέγη ο Πάμπης Κυρίτσης, πρώην γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και
αντιπρόεδρος της ΠΣΟ για σειρά ετών. Το ΠΑΜΕ εξελέγη στη
θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα.

« θα δώσουμε όλες μας
τις δυνάμεις
για την ενδυνάμωση
του παγκόσμιου εργατικού κινήματος.»

«Με το Συνέδριο της ΠΣΟ
σήμερα, με τα ντοκουμέντα
και τις αποφάσεις όπου δημοκρατικά και συλλογικά θα
καταλήξουμε, θα δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για την
ενδυνάμωση του παγκόσμιου
εργατικού κινήματος. Για την
ισχυροποίηση της ΠΣΟ και
των εργατικών αγώνων σε
κάθε γωνιά της Γης, σε κάθε
κλάδο και περιοχή. Με συνδικάτα μαζικά, δραστήρια,
μαχητικά, με καθημερινή παρουσία στους χώρους δουλειάς, στις βιομηχανίες.
Με πίστη στις αρχές της αλληλεγγύης, του διεθνισμού, ενάντια στον ρατσισμό
και την ξενοφοβία. Με καθημερινό οδηγό τον στόχο κάθε ταξικού συνδικάτου, τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους», σημείωσε ο Γ. Πέρρος.

Στην εισήγηση του Συνεδρίου ο Γιώργος Μαυρίκος, γγ της ΠΣΟ, χαιρέτισε τα 105
εκατομμύρια μέλη της Ομοσπονδίας που ζουν και αγωνίζονται σε 133 χώρες των 5
ηπείρων, όλους εκείνους που αυτές τις μέρες βρίσκονται σε απεργίες, κινητοποιήσεις
και δραστηριότητες. Κάλεσε σε ενίσχυση των ταξικών χαρακτηριστικών της ΠΣΟ, «δυναμώνοντας τη δράση μας για ό,τι απασχολεί σήμερα τους εργαζόμενους», και τόνισε
ότι «το μέλλον όλων μας δεν μπορεί να είναι ο καπιταλισμός» αλλά «ένας κόσμος
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».
Μιλώντας στο Συνέδριο ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ,
κάλεσε σε ένταση των αγώνων
σε κάθε γωνιά της Γης. Μετέφερε
την αλληλεγγύη των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας στους λαούς
που αγωνίζονται ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, και ευχαρίστησε τη
Γραμματεία και το Προεδρείο της
ΠΣΟ για τη στήριξή τους στους
αγώνες των εργαζομένων της
Ελλάδας. «Η βοήθειά σας και η
αλληλεγγύη σας ήταν σημαντική
και κρίσιμη για τους αγώνες και
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